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      چکیده
 یداسهتان  اتیه ادب در ژهیه واست که  به    ینوظهور در ادب فارس یهاانیاز جر یکی7 سمیپسامدرن

 یکیشده است.  دهیآفر یستیمدرنپست کردیبا رو یآثار گوناگون یتازگب  آن توج  شده و ب  اریبس
 وتراباب رفت ،یپذ ریتأث انیجر نیاز ا یاکوتاه خود ب  گون  یهادر داستان شتریک  ب یسندگانیاز نو

-پسهت  یشگردها نیتراز مهم یکاربرد برخ یشده چگونک دهیمقال ، کوش نیا است. در یخسرو

 سندهینو نیا ریاخ   داستاناز مجموع «رانیداستان و»و  «خاک قیتفر»در دو داستان  یستیمدرن
آمهده اسهت، سه       تیه از دو روا یاخالصه  ، رو، در آغهاز  نیه شهود. از ا  س یو با هم مقا لیتحل

شهگردها در دو داسهتان بها     نیشده و سرانجام کارکرد ا یبررس کیدر هر  ت ب  کار رف یشگردها
خهاک بها اهرار دادن     قیه پژوهش نشان داد ک  داستان تفر یهاافت یشده است.  دهیسنج گریکدی
-متهون پسهت   یوجودشناسان  را در مقام عنصر اصهل  یمحتوا ،یعنوان موضوع محورب « وجود»

اتصها    ژهیه به  و  یصور یاز شگردها شتریب رانیک  داستان ویمدرن برجست  کرده است؛ درحال
 .اثر جلب کرده است یفراداستان تیب  ماه شتریتوج  خواننده را ب ج یکوتاه بهره برده و در نت
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 وجودشناسان  

 

 مقدمه 
اصهالال   »ههای نوظههور در ادبیهات مراصهر فارسهی اسهت.       پسامدرنیسم یکی از جریهان 

بهرای توصهی     4شخصی ب  نام واتکینز چه من  7810 ةپسامدرنیسم را نخستین بار در ده
های زمان خهودش، یرنهی   تر از نقاشیبرد ک  از لحاظ تکنیک، پیشرفت  هایی ب  کارنقاشی
ههای برهد   (. این اصالال  در سها  47، ص 7388)تدینی، « بودهای ام رسیونیستی نقاشی

یافته  در اثهر   تحهو   ة(، جامر7535اجتماعی در یک جامر  ) -برای توصی  نظم ااتصادی
( و 7562(، فرهنه  نوپدیهد نهافی مدرنیسهم )    7591عوامل مختلفی چون جههانی شهدن )  

-پست»ب  این ترتیب، . (7389پاینده، برده شد ) ( ب  کار7568تحوالت هنرهای تجسمی )

ای از پهذیر بها دامنه    ای انتقهادی و انرالها   عنهوان مقوله   مدرنیسم در مفیدترین حالت به  
تهوان آن را  ( و مهی 41، ص 7353)وارد، « شهود های بالقوه و کاربردهها تلقهی مهی   برداشت

ی هاهای مبهم و گوناگونی دربارة ویژگیشمرد ک  بشر را با ایده« اابل انتقا »اصالالحی 
به  کهار    مهیالدی  7560 ةدر ادبیات از دهسازد )همان(. این اصالال  دنیای امروز آشنا می
 ب  اوج خود رسید.  7580گرفت  شد و در سا  

منشأ پیدایش این جریان باید گفت، اتکا ب  عقل در جایگاه اساس  ةدر یک نگاه کلی، دربار
ای سرشار از بهترین امکانات را دههای عصر روشنگری، در پی آن بود تا آینو مبنای اندیش 

پیشهرفت(،   -طبیرهت  -)عقهل « تثلیت اادس»برای سرادت و رشد انسان تضمین کند؛ اما 
 رفت، بهشتی زمینی را برای بشر ب  ارمغان نیاورد، بلک  جهانی پهر برخال  آنچ  انتظار می

ر شدن شهکا   تآور را ایجاد کرد. واوع دو جن  جهانی ویرانگر، بیشهرج و مرج و هراس
بها خویشهتن،    -بهدتر  -هها بها یکهدیگر و    آدم ةسابقطبقاتی بین دار و ندارها و بیگانگی بی

های بهدوی  های جهان مدرنی است ک  ارار بود با اتکا ب  عقل، از وحشیگری انسانویژگی
(. در این میان، پسامدرنیسم در مقهام  7386، )پاینده .رهایی یابد های پیشامدرنو از محنت
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ها ظهور کرد های فکری عصر روشنگری از د  همین جریانجریانی نافی مدرنیسم و بنیان
 های تازه برآمد. و در پی یافتن باورها و ارزش

ههای  آن در زمینه   ةمدرنیسم و فلسهف مبانی پست ةپردازان بسیاری درباراز آن پ ، نظری 
توان به  برایهان   اند. از آن میان میهای خود را بیان کردهگوناگون هنر، ادبیات و ... دیدگاه

اشاره کرد ک  هر کدام  1و دیوید الج6جان بارت 9وُو پتریشیا ،2رومان یاکوبسن 3مک هیل
اند؛ برای نمون ، مک هیل بیشتر بر و گاه متضاد ب  این جریان نگریست متفاوت با دیدگاهی 

کند و دیویهد الج  د میمدرن تأکیآثار پست خصةمحتوای وجودشناسان  در جایگاه وج  مش
-دهد. برخی از وجوه و ویژگیمدرنیسم توج  نشان میهای صوری و زبانی پستب  ویژگی

 از:  های این جریان عبارتند
، 77رویدادهانظمی زمانی در روایت بی، 70تنااض، 5عدم االریت، 8محتوای وجود شناسان 

و ...  79هها اندیشه    داعی نامنسهجم ، ته 72از ههم گسهیختگی  ، 73اتصا  کوتاه، 74پارانویا
 (.7388 )تدینی،

-گذرد، این جریان مانند بسهیاری از جریهان  ها میهرچند از رواج پسامدرنیسم در اروپا سا 

های ادبی و هنری دیگر، مدت زمان زیادی نیست ک  در ایران رواج پیهدا کهرده و به  آن    
ادبیهات داسهتانی    ةحهوز ویهژه در  اخیر، آثار نسبتاً فراوانی، ب ة توج  شده است و در چند ده

، اثر رضا براهنی اشآزاده خانم و نویسندههای توان ب  رمانآفریده شده ک  از آن میان می
 سیروس شمیسا اشاره کرد.  ة، نوشتمیرداکبر نمیو 

های هایی در نقد برخی از آثار و بازشناسی شیوهدر کنار خلق آثار پسامدرن، تاکنون پژوهش
 ها صورت گرفته  اسهت؛ بهرای نمونه ، پاینهده در     درنیستی در آنمکاربرد شگردهای پست
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های این نوع رمان را برشهمرده و بها   ویژگی« رمان پسامدرن چیست؟»ای زیر عنوان مقال 
مهدرن دانسهت    این اثر را پسهت  اش،آزاده خانم و نویسندهرمان  روایتگری در ةبررسی شیو
فراداسهتان:   ةتهاریخ به  منزله   »عنهوان   زیهر  ایمقال  همچنین، او در (.7386، است )پاینده

، داستانی را از سهیمین دانشهور بررسهی    «رویکرد پسامدرنیستی ب  تاریخ در داستان میزگرد
(. مریم رامین فر 7382گیرد )همان، نگاران  ارار میهای تاریخفراداستان ةکند ک  در زمرمی

و بازتاب آن در رمهان کهولی کنهار     مدرنیسمپست»ای با نام و ناصر نیکوبخت نیز در مقال 
 ةههای آن را در عرصه  تهرین مللفه   مدرنیسم، برجست ، ضمن ترری  اصالال  پست«آتش

از دیگهر   انهد. کهرده ها تحلیهل  نویسی برشمرده و رمان یادشده را براساس آن مللف داستان
علیرضها   ةنوشهت « ناهمخوانی نظریه  و نوشهتار  »ة توان ب  مقالها در این زمین  میپژوهش

 فهمندها بهشت را میگنجشکب  نقد رمان  ،صدیقی و مهدی سریدی اشاره کرد ک  در آن
ههای پسهت مدرنیسهتی رمهان و نشهان دادن عناصهر       پردازند و ضمن بررسهی ویژگهی  می

های مربوط به  ایهن   استفاده از شیوه»یرند ک  گها، چنین نتیج  میناهمگون با این ویژگی
دههد که    از وظای  اصلی خود را شناساندن شخصیتی اهرار مهی   جریان در رمانی ک  یکی

، 7381)صدیقی و سریدی، « نمایدجا نمیتواند باشد، ب نمادی از رزمندگان دوران جن  می
 (. 759ص

های کوتاه او، از رویکرد پست ابوتراب خسروی یکی از نویسندگانی است ک  بیشتر داستان
ههایی در ایهن زمینه     . از این رو، تاکنون پهژوهش دمدرنیستی اابل بررسی و واکاوی هستن
های داستان «یک فراداستانة تولد دوبار» ة در مقالصورت گرفت  است. برای نمون ، تدینی 

؛ اما تاکنون مدرنیستی بررسی کرده استبراساس شگردهای پست را« پلکان»و « حضور»
های مجموعة کتاب ویران از ای ب  تحلیل داستانپژوهشی ک  ب  شکل  مستقل و مقایس 

در این مقال  دو داستان تفریق خهاک و  ابوتراب خسروی پرداخت  باشد، دیده نشد. بنابراین، 
 ةبرگزیهده شهده و شهیو    های این مجموع  هستندک  اولین و آخرین داستانداستان ویران 
این منظهور،  ب   ها تحلیل و با هم مقایس  شده است.های پسامدرنیستی در آنکاربرد مللف 

آنگاه بها مالالره  و بررسهی     ؛در آغاز شگردها براساس چند کتاب و مقال  بیرون کشیده شد
 ابتهدا عنصهر   ،هر یک بازشناسی شد و در تحلیل های موجود درترین مللف ها، مهمداستان
ها آن است ک  تفریق خاک از دید برخی علت گزینش این داستان عنوان گردید. تربرجست 
دان بهترین داستان این مجموع  خوانده شده و عنوان داستان ویران نیز در گزینش از منتق
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اهمیت ایهن اثهر از دیهدگاه نویسهنده      ةدهندنشان ،نام کتاب تأثیر گذاشت  است ک  این امر
 های زیر پاسخ دهند: است. نگارندگان در پی آنند ک  با بررسی این دو داستان ب  پرسش

ها را چگونه   مدرنیستی بهره برده و آنها از چ  شگردهای پستداستان نویسنده در هر کدام از .7
 ب  کار برده است؟ 

ههای داسهتان   هایی با یکدیگر دارند و در کدام یک ویژگیها و تفاوتها چ  شباهتاین داستان .4
 پسامدرن بهتر ب  کار رفت  است؟ 

 داستان تفریق خاک ةخالص .1
خهودش  ة شخصیت اصلی آن، کیا است که  به  گفته   های درونی این داستان، شر  واگوی 

خهان  کند در آینده باید مالابق با فرمان پدرش مهاه بینی میهرگز متولد نشده است. او پیش
حساب بیاموزد و کارهای مربوط ب  اموا  کوشک او را انجام دهد؛ امها از تهرس اشهتباه در    

و هر بار نوکرهای پدرش  گردد، فرار خواهد کردانجام وظایفش ک  سبب عصبانیت پدر می
گردانند. در یکی از این فرارها که  او دیگهر هرگهز اصهد     او را ب  طریقی ب  کوشک باز می

گیرد ب  شهری ب  نام رونیز سفر کنهد؛ امها هنگهام    بازگشت ب  کوشک را ندارد، تصمیم می
شخصهیت  آورد: روزی کیا برای پی بردن به   رانندگی، ماجرای ب  دنیا آمدنش را ب  یاد می

کنهد؛ امها بها وجهود     گیرد و خودش را به  او مررفهی مهی   ارار می خانماه بر سر راهپدرش 
اصرارهای پدر برای ب  دنیا آمدنش، حاضر ب  زندگی در دنیای خاکی و اسهیر شهدن در آن   

بیند. کیها در  زنی کولی ب  نام گران را می ،راه ةگوید و در میانشود؛ پدرش را ترک مینمی
 کنهد و چهون از  خان را برای او ترریه  مهی  صحبت با ماهماجرای  ،و با گرانگوضمن گفت

خواهد که   شود، از آن زن میگران برای ب  دنیا آوردن فرزند مالک کوشک آگاه می ةعالا
خان برود و ب  نشانی دیدار آن روز کیا با پدرش، ماه خان را راضی ب  هم بستری با نزد ماه

گذارد. این یادآوری در ذههن کیها در   و کیا ب  جهان خاکی پا میشود خود نماید. چنین می
دهد؛ اما مأموران پدرش ک  اهرار  شود و او را ب  راهش در جاده ادام  میهمین جا تمام می

نیست بگذارند او فرار کند، با لباس ترمیرکاران جاده کیا را از رفتن ب  مسهیر اصهلی شههر    
رود به  او نشهان داده، آن را راه   را که  به  کوشهک مهی    دارند و راهی مستقیم رونیز باز می

رسهد.  خهورد و به  کوشهک مهی    خوانند. بنابراین کیا فریب میانحرافی رسیدن ب  رونیز می
خواهد کیها از کوشهک بگریهزد،    گردانند و پدرش ک  دیگر نمیدوباره او را ب  اتااش باز می



 02 7356/ بهار نهم/ سا  30  شماره علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی ه فصلنامة

از دست دادن پای خود ب  زهدان  ةاهددهد پای راستش را االع کنند. او نیز با مشدستور می
 شود. ها میگردد و بار دیگر وارد جهان سای مادر باز می

 داستان ویران ةخالص .2
 دو روایت اصلی است:  ةاین داستان در برگیرند

 ماجرای مربوط ب  توبا س هر و سرید س هر . 4-7
صهیالت خهود محهل    تح ةبا پسرعمویش سرید س هر نامزد است. توبا برای ادامه  توبا س هر

گوید و پ  از چند سها  در راه بازگشهت به  کوشهک سهوار      اش، شیراز را ترک میزندگی
سهروان در ضهمن    شخصی ب  نهام سهروان شهیبانی اسهت.     ،آن ةشود ک  رانندماشینی می

همهین رو   از دههد و سخنان خود با او ب  براراری ارتباط با توبا و نامزدش عالا  نشان می
شهود و  ها با ههم آغهاز مهی   کند. بدین ترتیب ارتباط آنبرای شام دعوت میتوبا شبی او را 

گیرد. تا اینک  یک روز، زمهانی  رفت  عشق عمیقی میان توبا و سروان شیبانی شکل میرفت 
کشهد و  ک  توبا منتظر آمدن اوست، سرید سروان را به  طهور پنههانی در راه کوشهک مهی     

په  از مهدتی، سهرید بهار دیگهر به         آورنهد. خدمتکاران کوشک جسدش را نهزد توبها مهی   
دههد و بها   آید. توبا شرط ازدواجش را پیدا کردن ااتل سروان ارار مهی خواستگاری توبا می

-دار میها بچ دهد و آنکند، ب  این ازدواج تن میوجود اینک  سرید ب  اتل او اعترا  می

 شوند.
 مربوط ب  سیروس س هر و آذر س هر . ماجرای 4-4

 ةتوبا س هر( با دختر عمویش آذر س هر )صورت تغییریافت ةس هر )صورت تغییریافت سیروس
اش، شهیراز را تهرک   تحصیالت خود محهل زنهدگی   ةسرید س هر(  نامزد است. او برای ادام

 ،آن ةشود که  راننهد  کند و پ  از چند سا  در راه بازگشت ب  کوشک سوار ماشینی میمی
وآمدهای سهروان  شود بار دیگر رفتسبب می ها با یکدیگرآشنایی آن سروان شیبانی است.

بازد و آذر نیز ک  سیروس را دوست نهدارد،  رفت  ب  آذر د  میاو رفت  گردد.ز ب  کوشک آغا
 کند. پ  از مدتی، یهک شهب سهیروس در انتظهار     ارتباطی عاشقان  را با سروان شروع می

شود؛ اما سهروان  این بار نیز او کشت  می کند ک بینی میبرد و پیشآمدن سروان ب  سر می
شود و او نشینی ب  سیروس شلیک میچند گلول  از تاریکی شاه ،گردد. در همان حا بازمی

 دهد. جان می

 مدرنیستی در داستان تفریق خاک . بررسی شگردهای پست3
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 . محتوای وجود شناسانه 3-1
عنصر غالهب گفته     ،ی است ک  ب  آناز دیدگاه یاکوبسن، جزء کانونی هر اثر هنری عنصر

هها را تریهین و   ب  سخن دیگر، این عنصر بر سهایر اجهزاء اثهر سهیالره دارد و آن    »شود. می
 ،7383)پاینهده،  « کند. عنصر غالهب متضهمن یک هارچگی سهاختار اثهر اسهت      دگرگون می

هههای مللفهه  ةدهنههدکننههده و نظههم، عنصههر غالههب را تریههین(7354) (. مههک هیههل747ص
تهرین تمهایز میهان    داند و از آن در جایگاه ابزاری برای نشان دادن برجست نیسم میپسامدر

مدرنیسهم، عنصهر غالهب    تا پیش از ظههور پسهت   جوید.مدرنیسم بهره میمدرنیسم و پست
هایی شناسان  داشت و در ذهن خواننده چنین پرسشتماهیتی مررف ،محتوایی در آثار مدرن

توانم تفسیر کنم؟ ایی را ک  من جزئی از آن هستم، چگون  میاین دنی»رد: کرا برجست  می
محتهوای ایهن   »گمهان  (. بهی 777، ص7383)پاینهده،  « و خود من در این دنیا چ  هستم؟

فرض یگانگی و االریت جهانی متکی اسهت که    ها، بر پیشها و سلاالت مشاب  آنپرسش
کند دهد و فقط تالش میمیانسان در وحدت آن و در امکان شناخت آن شکی ب  خود راه ن

مدرنیسهم و  (؛ اما با ظهور پست46، ص7388)تدینی، « ک  از چند و چون آن سر در بیاورد
های گوناگون، ب  همراه رویدادها و تحوالت اجتمهاعی و  دستاوردهای دانش بشر در عرص 

در آثهار  رو شد و عنصر غالب محتوایی سیاسی این دوران، درستی این دیدگاه با تردید روب 
پست مدرن ماهیتی وجودشناسان  یافت؛ یرنی ب  جای مررفت و شهناخت، وجهود در مرکهز    

هایی از ایهن  های پیشین، پرسشتوج  ارار گرفت و همین امر سبب شد تا ب  جای پرسش
-خویشتن»کدام یک از  با آن، چ  کار باید کرد؟؟ چ  جهانی استاین »دست مالر  گردد: 

 (.20، ص7354)مک هیل، « انجام دهد؟ی من باید این کار را ها«
آن  ةمدرنیستی داستان تفریق خاک، محتهوای وجودشناسهان  ترین ویژگی پستاولین و مهم

های وجودشناختی شخصیت اصلی است؛ زیرا موضوع اصلی داستان را بحث وجود و دغدغ 
 ند: کدهد. او روایت خود را چنین آغاز میآن، کیا تشکیل می

-خواهد بداند برد از آن که  چیهز  مرلم هر روز از نبودن چیزی خبر خواهد داد. همیش  می»

 .(1، ص7388)خسروی، « مانندهایی گم شوند، چ  چیزهایی باای می
کوشد مفاهیم هستی و نیستی را در ذههن مخاطهب برجسهت     راوی می ،یرنی از همان آغاز

را سه  بهار   « بودن و نبودن»های بند او  نیز، واژهسخنانش در  ةرو در ادام از همین سازد.
ایهن، کهل    . افزون بهر کندموضوع تأکید میاهمیت  ب  این ترتیب، بربرد و پیاپی ب  کار می
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او خود را در برابر دو جهان هسهتی و  . یابدب  دنیا آمدن کیا اختصاص می ةداستان ب  مسأل
داند ک  باید متولد شهود و از  ز یک سو میبیند؛ اها و جهان خاکی مینیستی یا جهان سای 

-سوی دیگر از اسیر شدن در دنیا و هرگون  محدودیتی ب  شدت هراس دارد؛ بنابراین مهی 

تواند و بدین ترتیب ها باای بماند؛ اما نمیکوشد بر سرنوشت خود غلب  کند و در جهان سای 
گوید ب  دنیا آمده اسهت و  شود. گاهی میمیان این دو جهان و بودن و نبودن سرگردان می
نماید و این همان بحران هویتی است ک  گاهی حضور خود را در مقام یک انسان انکار می

رو هسهتند و  های گوناگون با آن روب های پسامدرن ب  صورتهای داستاناغلب شخصیت
روایت متفاوت ب  آن خهواهیم پرداخهت. در چنهین شهرایالی، اهرار گهرفتن        ةدر بخش شیو

شود ها با یکدیگر سبب سرگردانی خواننده نیز میاهای مختل  در کنار هم و تداخل آندنی
 انگیزد. های وجودشناسان  را در او بر میو پرسش

بسیار زیادی برخوردار  اهمیتآنچ  گفت  شد، محتوای وجودشناسان  در این داستان از  بر بنا
شهود و  خود کیا مالر  می ةدربار آید؛ چون بحث وجوداست و عنصر غالب آن ب  شمار می

گیرند، مستقیماً با بودن و نبودن خودِ او ای ک  ادرت شناخت را از او میهای چندگان جهان
 یابند.ارتباط می

 . در هم شکستن مرزهای ممنوع وجودی 3-2
ههای پسهامدرن ماننهد    های داستانشخصیت»مدرن باید گفت این ویژگی آثار پست ةدربار

ها عبور از آن ةهستند ک  بدون روادید و ب  طریق غیر اانونی از مرزهایی ک  اجازمسافرانی 
گذرند. عبور از مرزهای جهان داستان ب  وااریت و بالرک ، سفر از گذشت  ب  را ندارند، می

هها و سهالور به  پوسهت و     آینده، عبور از هستی و نیستی و باالخره گذر از کلمات و نشهان  
و حصهری در   حدهای امر وااع ب  طور بیان و مکان بدون محدودیتگوشت و خون ... زم

 (.268ص ،7388 )تدینی،« اختیار آنان است
شود، مرز میان هستی و نیستی است ک  مرز مهمی ک  در داستان تفریق خاک شکست  می

شود؛ اما این شکستن ب  دو شیوه ها تربیر میها ب  دنیای خاکی و جهان سای در متن از آن
 یابد: بروز می
بینی رخدادهای آینده و یادآوری گذشت ، پیوست  بر این نکت  تأکید کیا در ضمن پیشال ( 
ای بیش نیست. حا ، چگون  ممکن است ورزد ک  هرگز ب  دنیا نیامده است؛ یرنی سای می

ای از گذشت  داشهت  باشهد و   «خاطره»یک سای  ک  هنوز ب  جهان هستی وارد نشده است، 
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شود ک  ب  موضوع خاطره، یرنی به   تر میکند؟ این تنااض زمانی برجست « روایت»را آن 
کنهد.  آورد و روایت میدنیا آمدن درنگریم و اینک  یک سای ، ماجرای تولد خود را ب  یاد می

-گذشتن سای  از مرزهای ممنوع وجودی و ادم نهادن ب  زمانة دهندآیا چنین امری، نشان

 گرفت. ر مجاز نیست؟ اگر چنین نبود، بخش مهمی از داستان شکل نمیهای غیها و مکان
گیهرد و  یک بار بر سر راه پهدرش اهرار مهی    ،های کیا، او پیش از تولدبراساس یادآوری ب(

 کند: ب  دنیا آمدن خود با او صحبت می ةدربار
-نیا نیامدهوات ب  دشناخت. من ک  هیچمردی هستم دید. نشناخت. نباید میمرا ک  ترک »

هی خان، ب  من گوش کن. من پسر تو هسهتم ولهی حهاال    »مرد فریاد زد و گفت: ام. ترک 
ای؟ هزار هزار فرسخ راه از تو دورم. آن وات تو اینجا، توی این کوشک پرت منتظر مانهده 

)خسهروی،  « غریب  نیستم؛ پسرت هسهتم »من گفتم: « تو کی هستی؟»پدر از من پرسید: 
 .(77ص ،7388

مهرد  گیرد؛ اما واتی ترک وگویی میان یک سای  و یک انسان شکل مییرنی در اینجا گفت
- گریزد و از البتولد با پدرش ب  توافق برسد، از نگاه او میة تواند درباریابد ک  نمیدر می

 شود: رو میگذرد و با گران، کولی دهکده روب ها و کهورها میی بلوطال
های عزب هسهتم که    مرد را دید. فکر کرد من یکی از آن رعیت گران توی کهورها ترک»

گردی؟ من گفتم: من حاال حتی گردم. گفت: هی پسر، داری دنبا  کی میدارم دنبالش می
 (. 74ص ،)همان« یک جنین هم نیستم. چ  رسد ب  اینک  یک رعیت بالغ باشم

گیرد گهران او را به  دنیها    مییابد تا اینک  کیا تصمیم ها همچنان ادام  میهای آنصحبت
کند )همان(؛ اما روشن است ک  چنین چیهزی در  می« انتخاب»بیاورد و مادرش را خودش 

زیند هایی ک  در جهان خاکی میتواند با انسانپذیر نیست و یک سای  نمیعالم وااع امکان
-ب  این ترتیب آن اش باشند و او بخواهدویژه ک  این افراد پدر و مادر آیندهسخن بگوید؛ ب 

توان هیچ توجیهی جز در هم شود و نمیها را برگزیند؛ اما در داستان تفریق خاک چنین می
 شکست  شدن مرزهای ممنوع وجودی برای آن یافت. 

، هیچ محدودیت زمانی و مکانی، داستانی مدرنبنابراین، کیا در جایگاه یک شخصیت پست
یکهی از عهواملی که  به  برجسهت  شهدن محتهوای         کند ندارد وگون  ک  خود روایت میآن

وآمدهای او میهان جههان خهاکی و جههان     کند، همین رفتوجودشناختی داستان کمک می
 هاست. سای 
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 . پارانویا 3-3
مهدرن، بیمهاری روانهی پارانویاسهت.     های تکرارشونده در متون پسهت یکی دیگر از ویژگی

کنند که  دچهار   مدرنیستی عمیقاً احساس میپسا بسیاری از نقش آفرینان ادبیات داستانی »
بینند ک  از هر حیث در نظام پارانویا هستند یا ب  بیان دیگر، خود را در مررض این خالر می

شهدید   ة( و همین امر سبب دلههر 55ص ،7383)پاینده، « فکری ک  دیگری احاط  شوند
-انواع توطئ  ،کندیشود. این دلهره ک  ک  دیگری الگوی زندگیشان را تریین مها میآن

گیهری  ها از استقال  اندیش  و عمل در حا  شکلهای پشت پرده برای محروم ساختن آن
شدن تن در دهند. بنابراین، نسبت ب  محدود شدن ب  هر گون   است و هم  باید ب  شرطی

ههایی  کوشهند راه حهل  مکان یا هویت خاص و ثبات و دوام ب  شدت بدگمان هستند و می
 ها و خالرات پیدا کنند )همان(.مقابل  با توطئ برای 

توان دریافت ک  با توج  ب  سخنان کیا در طو  داستان تفریق خاک و افکار و اعما  او می
این شخصیت عمیقاً از ب  دنیا آمدن و جهان خاکی هراس دارد؛ یرنهی نسهبت به  محهدود     

دگمان است و تولد را همهان  شدن ب  هویت انسانی ک  ماندن در مکانی خاص مانند دنیا، ب
داند ک  ارار است استقال  عمل و اندیش  را از او بگیرد؛ چون پ  ای میپشت پرده ةتوطئ

سهت هرجها بخواههد بهرود و     هتواند مانند زمانی که  در جههان نیسهتی    از تولد، دیگر نمی
 پدرش خواهد شد:  ةهرکاری ک  دوست دارد انجام دهد و برد

 روم واصد ندارم اسیر یک چنین جایی شوم. هر جا ک  بخواهم می و من هم حاال حاالها»
آیم و هیچ ک  هم نیست ک  از من حساب و کتاب بخواهد. در ثانی، مهن از کهدام راه   می

 (.73ص ،7388)خسروی، « بروم تا مکافات نداشت  باشد؟
ر خهود  هایش، در نظام فکهری پهد  بینیشود ک  کیا طبق پیشافزون بر این، تولد سبب می

کیها   ةتهرین دغدغه  احاط  شود و مجبور شود مانند او بیندیشد و زندگی کند. بنابراین مههم 
های او ب  پدرش نیز از این جههت اسهت که  پهدر     آزادی و استقال  است و دلیل بدگمانی

آید. اما تقابل کیا با خالراتهی که    گرفتن آزادی  پیش از آن ب  شمار می ةعامل تولد و وسیل
آمهدن که  ههراس او از اسهیر      ند دو صورت اصلی دارد: یکی پیش از ب  دنیاکاحساس می

کند ک  مادرش چ  کسی باشد و ب  ایهن  او خودش انتخاب می ؛شدن در دنیای خاکی است
در آینهده، ههراس کیها از    ؛ شود و دیگری برد از تولهد ترتیب خیلی زود تسلیم سرنوشت می

ای یابد و تنها چارهمی ی کوشک پدرش تغییرمحدود شدن ب  دنیا ب  مکان کوچکتری، یرن
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هرچند ک  این گریزها راه  ؛است گزیند، گریزمیک  برای مقابل  با سرنوشت ناخوشایندش بر
دهد پای او را االع کنند. به  همهین   پدر کیا دستور می، برد و در آخرین گریزب  جایی نمی

ای برای زندگی کردن نهدارد،  و بهان  او ک  دیگر ابزار فرار خود را از دست داده است ،دلیل
 گردد. ها باز میدوباره ب  جهان سای 

های مبتال ب  پارانویا را دارد؛ بهرای  شخصیت اضالراب گفت ، کیا بیشترمالالب پیش ةبر پای
 شود:نمون  ب  شواهدی از متن داستان اشاره می

هرگز ب  پهدر نخهواهم گفهت    ای در مسیر چرا مانده. و من مبادا ب  پدر بگویم ک  برّه»  -
 (. 8، ص)همان« شمارندها بینویسم و سیاه چیزی کم شده است. من فقط سیاه  می

تر. ب  کوشک برگرد ای از شیر مادر بر تو حال خواهی ک  از اموا  کوشک دزدیدهتن»  -
-جوند و چیزی برایت باای نمیها اموا  کوشک را مثل ملخ میک  اگر برنگردی رعیت

گوییم نوکرها هرجا باشی تو د. بنابراین اگر با پای خودت ب  کوشک برنگردی، میگذارن
 (.5ص ،)همان« را مثل یک اسیر ب  اینجا بیاورند

 16روایت متفاوت و تغییر زاویه دید ة. شیو3-4
است ک  این دو عامل  78و نظرگاه روایی 71راویدو مفهوم  ةدید دربردارند ةاصالال  زاوی

توانهد  داستان یا هر روایت دیگری است ک  می ةراوی گویند»مکمل یکدیگرند.  ،در روایت
اشاره به   »( و نظرگاه روایی 744، ص7388)میرصادای، « ب  صورت شفاهی یا کتبی باشد

(. 99، ص7386)لوته ،  « شودای دارد ک  عناصر روایی از طریق آن نمایش داده میدریچ 
ها بر شهکل  ارزیابی او از رخدادها و شخصیتة شیو روشن است ک  نظرگاه و بینش راوی و

ها از جانب او اثر دارد و در داستان تفریق خاک نیهز چنهین اسهت. ایهن داسهتان را      آن ةارائ
مستقیم روایهت   گویی درونی مستقیم و غیرتک ةشخصیت اصلی آن، کیا، با ترکیبی از شیو

اش درونی او برای مخاطهب ذهنهی  های توان سخنان او را واگوی می ،کند و در حقیقتمی
 ةگویی، گفتار خاموش یا بازگویی ذهن است؛ ب  این مرنی ک  فکر یا خودگویتک»دانست. 

-در تک»(. ب  دیگر سخن، 23، ص7384)فلکی، « شودشخصیت داستان نوشت  یا اجرا می

ظهر  زند و تنها مخاطبی انتزاعی مورد نگویی، فرض بر این است ک  راوی با خود حر  می
(. منظور از این اصهالال   67، ص)همان« تواند عمل کندگویی میاست ک  در هر نوع تک
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مستقیم و غیرمسهتقیم   ةگویی درونی است ک  خود ب  دو شاخبیشتر تک ،نویسیدر داستان
ذهن شخصیت داستان در مواریت او  »گویی درونی مستقیم تک ةشود. در شیوتقسیم می

جها که    شهود. از آن نتیج  با نقل او  مستقیم روایهت مهی  راوی( است و در  -شخص )من
هها  کند، خود او در محور راباله  های خود فکر میها، عواط  و خاطرهتجرب  ةشخص دربار

کند. این شهیوه یها در   گیرد و در نتیج  ب  شکل من، حضور و وجودش را اعالم میارار می
 ،)همهان « و ناروشهن )گنه (   شهود و یها در شهکل پیچیهده    شکل ساده و روشن ارائ  مهی 

. با توج  ب  روشنی و انسجام ساختار روایت و سیر علّی و مرلهولی رخهدادها در   (22و23ص
 گویی کیا را از نوع او  دانست: داستان، باید تک

ای ک  گم خواهد شد را داشت  باشم ... مبهادا به    و من باید حساب درختی ک  بریده یا بره»
مسیر چرا مانده و من هرگز ب  پدر نخواهم گفت چیزی کهم شهده   ای در پدر بگویم ک  بره

 (.8 ، ص7388)خسروی، « است
دهد؛ اما تنها یک اسهمت از داسهتان که     بخش اصلی روایت او را همین شیوه تشکیل می

یادآوری گفتگوی کیا با پدر و مادرش است، ب  جای نقل او  مستقیم گهگاه با نقل اهو   
گهویی درونهی   شهود؛ یرنهی تهک   راوی( نقل مهی  -شخص )او غیر مستقیم و از سوی سوم
 یابد: گویی درونی غیر مستقیم تغییر میمستقیم چندین بار ب  تک

آمد ... مرا ک  ترک  مردی هسهتم دیهد. نشهناخت ...    روزی پدر سوار بر اسبش از کوه می»
« کی هستی؟ترک  مرد فریاد زد و گفت: هی خان، ب  من گوش کن ... پدر از من پرسید: تو

 (. 77ص ،)همان
ههای مختله  راوی در   در این جا باید از دو نوع نظرگاه بیرونی و درونی نام برد ک  با گون 

توان با راوی سوم شخصی مرتبط دانسهت که  رخهدادها را    نظرگاه بیرونی را می»ارتباطند. 
  نظرگهاه  هنگامی که »( و 91، ص7386)لوت ، « کندها مشارکت نمیآن ؛ اما در«بیندمی»

هها مهرتبط اسهت. در ایهن     یابی اصوالً با یکی از شخصهیت جهت ةروایی درونی است، نقال
چشهم ایهن    ةخواننده هیچ راهی نهدارد جهز اینکه  رخهدادهای داسهتان را از دریچه       ،حالت

بینش و نگهرش ایهن شخصهیت را ههم      و از همین رهگذر است ک  اصوالً شخصیت ببیند
 (. 95، ص)همان« تر خواهد پذیرفتآسان

با توج  ب  این توضیحات، نظرگاه روایی در بخش اصلی داستان درونی است و به  همهین   
نماید. اما اینک  او ناگهان ب  باورپذیرتر می ،های کیا در جایگاه راوی او  شخصگفت  ،دلیل
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یرنهی نظرگهاهش به     ، گیهرد برد و از خود فاصل  مهی مرد را ب  کار میترک  ةجای من، واژ
پیش از تولدش و تأکیهدی بهر    بیگانگی او با خودِ ةدهندشود، شاید نشانه بیرونی مییکبار

« ره استپاشخصیت در داستان پست مدرن ]غالباً[ چند»چندگانگی هویتی کیا باشد؛ چون 
 (.47، ص7381نیاز، )بی
های اوست ک  نخسهتین ویژگهی کیها، یرنهی     گوییراوی داستان، تنااض ةدیگر دربار ةنکت
سازد. علت این امر آن است گیرد و روایت او را غیر اابل اعتماد میار روایی را از او میااتد

ایهن   داند از آن گفت ، کیا دچار بحران هویت است و ب  روشنی نمیسخنان پیشة پای ک  بر
هها و جههان خهاکی    بین جهان سای  ،همین رو در طو  روایت جهان است یا آن جهان؛ از

کند؛ یرنی هم این جهانی است و هم آن جهانی؛ هم زندگی در دنیا را تجربه   وآمد میرفت
کرده و هم نکرده. در نتیج ، عجیب نیست ک  بگوید هرگز ب  دنیا نیامده است و همزمهان  
ماجرای تولدش را بازگو کند و روایتی بدون ثبات داشت  باشد؛ افزون بر این، او در جایی از 

کند که   نرفت  است؛ اما در هنگام گفتگو با گران ترری  می گوید هرگز ب  کوشکمتن می
گوید مرا مجاب کننهد به    ها زد ک  اگر ب  دنیا نیایم ب  ااصدهایش میاز همین حر »پدر 

ای به  یکهی دیگهر از    (. این نوع روایت، برد تهازه 74، ص7388کوشک برگردم )خسروی، 
ههای فاصهل    در نگرش، یکی از گون  دهد. فاصل مفاهیم روایی، یرنی فاصل  در نگرش می

شهود و  های داستان گفته  مهی  در روایت است ک  ب  شکا  میان نگرش راوی و شخصیت
موضع و کارکرد راوی در مناسبت با نیهت و نظهام ارزشهی مهتن      ةدر بحث دربار»تواند می

 (. ب  این صورت ک  مرمهوالً زمهانی که  راوی یهک    97، ص7386)لوت ،« بسیار ب  کار آید
شود، میان او و هایی در ضمن روایت رخدادها میگوییداستان ناموثق است و دچار تنااض

ها با آید؛ یرنی نظرگاه آنهای متن )ملل  پنهان(، فاصل  در نگرش ب  وجود مینظام ارزش
ة نویسهند  ةملل  پنهان ک  نماینهد  ،گیرد. در این هنگامیکدیگر در تضاد و ترارض ارار می

را برای خواننده روشهن   هایی، مرنای مورد نظر نویسندهز طریق ابزارها و نشان ست، اوااری
کند )همان(؛ امها  آمیز روایت میدهد ک  راوی کجا واایع را اشتباهمیسازد و ب  او نشان می

در داستان تفریق خاک ب  دلیل بحران هویتی کیا و دیگر دالیل گفت  شده، این اتفها  ر   
گوید و کجها نادرسهت و ملله  پنههان نیهز      داند کجا درست میو خود نمیدهد؛ زیرا انمی

تواند خواننده را در درک این مسهأل   برد؛ از همین رو نمیهمانند او در سردرگمی ب  سر می
توان اعتماد کرد هایی نمیهایی از روایت کیا اابل اعتماد است و ب  چ  بخشک  چ  بخش
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کند. ب  دیگر سخن، نیت و نظهام ارزشهی مهتن در    روبرو مییاری دهد و او را هم با تردید 
توان ب  این پرسش پاسخ داد ک  آیها شخصهیت اصهلی واارهاً     شود و نمینهایت آشکار نمی

 متولد شده است یا ن ؟
روایهی خهاص او در    ةتوان ب  اهمیهت نقهش راوی و شهیو   گفت  میبا توج  ب  مالالب پیش

 تان پی برد. مدرنیستی داسبرجست  کردن وج  پست

 نظمی زمانی در روایت رویدادها . بی3-5
 روایت داستان تفریق خاک ب  لحاظ زمانی از س  بخش تشکیل شده است: 

 دهد؛. روایت نخست ک  در زمان آینده ر  می7
 . روایت دوم ک  در زمان گذشت  ر  داده است؛ 4
 گیرد.دو روایت ارار می زمان حا  است و درمیان این مایانگرهای کوتاهی ک  ن. جمل 3

در دانش روایت شناسی، اصالالحی ک  برای سنجش زمان روایی در داستان منثور ب  کهار  
 ةترتیب زمانی رخدادهای داستان نسبت به  ارائه  »است ک  منظور از آن « ترتیب»رود، می

همین رخدادها در گفتمان روایی است. اگر متنی چنان روایهت شهود که  از داسهتان دارای     
گهاه بها نهوعی اخهتال  روبه  رو هسهتیم که  ژنهت آن را         ترتیب گاهشماران  دور شود، آن

های داستان و رمان (. ناهمزمانی یکی از ویژگی13و14،ص)همان« خواندمی« ناهمزمانی»
عمهده در   ةدو گون ،شود. او برای این اختال مدرن نیز دیده میمدرن است؛ اما در آثار پسا

سهت از یهادآوری   ا نگاه عبهارت پ »نام دارند. « نگاهپیش»و « نگاهپ »گیرد ک  نظر می
روایت  ،اند؛ در وااعتر نقل شدهرخدادی داستانی در جایی از متن ک  رخدادهای بردتر پیش

( و سه  نهوع بیرونهی، درونهی و     13، ص)همهان « تر در داستان پهرش دارد ای ابلب  نقال 
نگاه تمهیدی روایی است شامل اشاره ب  رخدادی که  برهداً   پیش»گیرد و مختلط را دربرمی

 (.19ص ،)همان« ر  خواهد داد
توان کل داستان گویی درونی(، می)تک ری کیاتگروای ةگفت  و شیوبا توج  ب  مالالب پیش

ها دانست؛ بدین صهورت که  او روایهت خهود را بها      نگاهپ  ها ونگاهای از پیشرا مجموع 
گردد هایش ب  زمان حا  باز میبینیدر میان پیش ؛نگاه(کند )پیشبینی آینده آغاز میپیش

درهنگام این یادآوری ب  زمان آینده  ؛نگاه(افتد )پ و ب  یاد ماجرای تولدش در گذشت  می
نگاه( و در نهایت با بازگشت رود )پ مان گذشت  میبار دیگر ب  ز؛ نگاه(کند )پیشپرش می

ی جالب آن است ک  ب  دلیهل  نگاه(؛ اما نکت یابد )پیشکیا ب  آینده روایت پایان می ةدوبار
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ها را بها  نگاهتوان نوع پ ها نمیها و زمانسیالیت شخصیت اصلی و نوسان او میان جهان
 االریت تریین کرد.

ههای  نگهاه رسد، طو  په  شود و ب  پایان میهای کیا آغاز مینیبیهرچند داستان با پیش
تهوان دو روایهت   ها است و ب  همین دلیل مینگاهپیش ةمربوط ب  تولد راوی تقریباً ب  انداز

هاسهت و روایهت دوم که     نگاهای از پیشاصلی در نظر گرفت. روایت نخست ک  مجموع 
 شهود. بهراین  رد و در د  روایت نخسهت نقهل مهی   گیها را در بر مینگاهای از پ مجموع 

نظمی زمانی در داستان تفریق خاک نقش بسیار مهمی دارد و تها  پریشی و بیاساس، زمان
 دهد. مدرن نشان میپسترا در وضریت ی شخصیت حدودی آشفتگی ذهنی و دلشوره

 19. عدم قطعیت 3-6
ن و مکان و زمین  بستگی دارد و بر اساس این مللف ، هم  چیز نسبی است. حقیقت ب  زما

. در متن ادبی نیز مرنا االریت ندارد و متن ب  چیهزی  ثبات استمتغیر و بی ،ب  همین دلیل
نخسهتین  (. 7389دهد؛ بلک  ارجاع آن به  خهود اسهت )شمیسها،     در بیرون خود ارجاع نمی
ها یان آنوآمدهای کیا مهای مختل  در داستان تفریق خاک و رفتتأثیری ک  وجود جهان

گذارد، القای عدم االریت و ناتوان ساختن خواننده از درک و برداشهت یهک   بر مخاطب می
هایی ک  تواند برای هیچ کدام از پرسشمرنای االری و حتمی از روایت است؛ یرنی او نمی

شهود  ها ب  تولد کیا مربوط میترین آنآید پاسخ االری بیابد ک  مهمدر ذهنش ب  وجود می
سهرگردانی او را   ،شود، عدم االریت حاکم بر متنبیشتر در فضای داستان غر  میو هرچ  
کند؛ اما عامل دیگری ک  در برجست  کردن این مللف  نقهش بسهزایی دارد و به     بیشتر می

ها و روایت بدون ثبات اوست ک  گوییگرد، تنااضعامل پیش و بحران هویت راوی باز می
نظر االری کرد و ملل  پنههان   رستی هیچ بخش از آن اظهاردرستی یا ناد ةتوان دربارنمی

های دیگری نیهز در مهتن   کند. افزون بر موارد یاد شده، نشان نیز در این زمین  کمکی نمی
 سازد:شود ک  عدم االریت را آشکارتر میدیده می

 کاربرد افرا  زمان آینده ال ( 
روایی است. این فاصهل   ة های فاصل زمانی میان راوی و رخدادها، یکی دیگر از گون ةفاصل

-دو کارکرد مختل  دارد: یکی میان راوی و رخدادهای گذشت  است ک  بر االریت واوع آن

کند و دیگری میان او و رویدادهای آینده است که  نمایهانگر عهدم االریهت و     ها تأکید می
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سهتفاده از افرها    های کیا ک  بها ا بینینامرلوم بودن ب  واوع پیوستشان است؛ بنابراین پیش
شود، در ذات خود رساند( روایت می)ک  مرنای آینده را می زمان آینده و نیز مضارع اخباری

هها و  بینهی ی موضوع این پیشای دربارهمبهم و غیر االری است؛ اما در اینجا باید ب  نکت 
ر کنار هم اهرار  ارتباط آن با زمان افرا  اشاره شود. کیا در افکار خود واایع آینده را چنان د

دهد ک  ب  بازگشت ب  کوشک و االع شدن پایش ختم گردد؛ از سوی دیگهر یهادآوری   می
-لحظات پیش از تولد و ب  دنیا آمدن او نیز دایقاً پیش از رسیدنش ب  کوشک ب  پایان می

های مشاب  و گاه یکسان بهره گرفت  از واژه، رسد و جالب است ک  در روایت این دو بخش
(؛ یرنی ب  دنیا آمدن کیا بها بازگشهتش به  کوشهک در     71، ص7388)خسروی،  شده است

گیرد و گویی سفر او سفر از نیستی ب  هستی بهوده اسهت؛ بنهابراین، بخهش     تناظر ارار می
یابهد و به    هایش ب  بیان سرنوشت محتوم و تغییرناپذیرش اختصهاص مهی  بینیاصلی پیش

کند. در این جاست که   استفاده می «حتماً»یژه همین دلیل پیوست  از ایدهای تأکیدی ب  و
-گیرد و سبب مهی االریت جبر با ماهیت غیر االری زمان آینده در تضاد و ترارض ارار می

شود ک  متن، هم االری بنماید و خواننده سخنان راوی را ب ذیرد و هم غیر االری. ب  ایهن  
آیهد و  به  وجهود مهی   ترتیب حتی میان االریت و عدم االریت هم در ذهن خواننده پرسش 

 سازد. بیش از پیش با تردید مواج  می ،از واایعرا برداشت او 
 های تردیدآمیز در طو  روایتتکرار واژه ب(

و...  بههره  « ممکن اسهت »، «شاید»، «یا»هایی مانند جای سخنان خود از واژهکیا در جای
شهواهدی از مهتن داسهتان     ،برای نمون ؛ کندزدایی میگیرد و پیوست  از روایتش االریتمی

 شود: ارائ  می
من باید ردّ نوزاد مرده را تا گور کوچکی ک  خواهد بود بزنم، هرچند ک  هرگز نخواهم »  -

 (. 8، ص)همان« توانست گور نوزادی ک  مرده یا نمرده نبش کنم

« شاید تنها فراشان این باشد ک  ممکن است من تنها به  عرایضشهان گهوش بهدهم    »  -
 .(70، ص)همان

های پیشین، اهمیت این عنصهر در داسهتان تفریهق خهاک و نقهش آن در      با توج  ب  گفت 
 شود. مدرنیستی داستان کامالً روشن میتقویت وج  پست

 و ارتباط فرامتنی  20. بینامتنیت3-7
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ها ب  آن ةهای مترددی است ک  هر متن ادبی ب  واسالشیوه»اصالال  بینامتنیت ب  مرنای 
های آشکار و پنهان، یا تلمیحات، یا ری با سایر متون از رهگذر نقل او طور تفکیک ناپذی

ناپهذیری  های پیش از خود، و یا ب  لحاظ اجتنابهای صوری و ملموس از متنجذب مللف 
 ، ص7381)داد، « یابدهای زیبا شناسیک و ادبی تداخل میمشترک سنن و شیوه ةدر ذخیر

همگی متون ب  طور بالقوه متکثر، »شود ک  یادآور می . بینامتنیت این نکت  را(243و  242
شده های خاص خواننده، فااد مرزهای روشن و ترری انگاشتپذیر، در مررض پیشبازگشت

، 7380)آلن، « ای  موجود در جامر  اندی مکالم «آواها»و همواره درگیر سرایش یا سرکوب 
اصهوال شهرط وجهودی    »ک  بینامتنیت  پردازان بر این باورندبرخی از نظری  (.456و459ص

انهد، خهواه مللفهان    های دیگر بافت  شدهها از تار و پودهای متنی متنادبیات است و هم 
 .(711، ص7388، )الج« بدانند و خواه ندانند

، هاویه  هرچند ترداد زیادی از آثار ابوتراب خسروی با دیگر متون ارتباط بینهامتنی دارنهد، )  
ای بسهیار آشهکارتر و   میهان خهود ایهن آثهار از جلهوه      ة( راباله 7388، کتاب ویهران و 7310

را  47شهود. اصهالال  فرامتنیهت   یرتر برخوردار است و ارتبهاط فرامتنهی نامیهده مهی    شمگچ
برای ترری  یکی از س  نوع تکرار در روایت به  کهار بهرده     44نخستین بار سدریک وات 

ب  کل آثار یک ملل  گسترش دهیم، اگر دیدگاه خود را از متنی واحد »است؛ بدین مرنا ک  
ها و رخدادهایی را از آثاری ک  مای ها، نقشها شخصیتخواهیم دید ک  بسیاری از نویسنده

)لوته ،  « کننهد ها استفاده مهی های بردی خود از آندارند و در کتاباند، برمیتر نوشت پیش
ر اسهت و بهرای اشهاره به      (. بنابراین، مفهوم فرامتنیت از بنیامتنیت محدودت89ص ،7388

 ةگونه  که  گفته  شهد، راباله     رود )همان(. همهان تکرار در آثار یک ملل  خاص ب  کار می
ای ک  هر های خسروی بسیار روشن و آشکار است؛ ب  گون ها و رمانفرامتنی میان داستان

ت، در ایهن  برد. در حقیقه ای با خواندن چند اثر از این نویسنده ب  این ارتباط پی میخواننده
کنهد  های یک پاز  شباهت پیدا مهی پیوندند و ب  تک ای ب  هم میکل آثار او با حلق  ،نگاه

 ةدهنهد؛ امها دربهار   ناپذیر را تشکیل مهی ای منسجم و گسستک  در کنار یکدیگر مجموع 
تهوان به    های خسهروی مهی  ها و رمانارتباط فرامتنی داستان تفریق خاک با دیگر داستان

 یر اشاره کرد:نکات ز
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راوی و شخصیت اصلی داستان یرنی کیا دایقاً همان راوی و شخصیت اصهلی رمهان   ال ( 
شود. پدر کیها در رمهان رود راوی   هایی میاست و آنجا نیز روایت او دچار تنااض رود راوی

ههای  های بسیار است و مادرش، گایتری، زنهی بها ویژگهی   نیز از ثروتمندان و صاحب زمین
پهدر او زنهده نیسهت و کیها      ،(. با این تفاوت ک  در زمان روایت رمان7384وی،گران )خسر
های ب  کار رفته  در  گوید؛ حتی در برخی از موارد جمل اش، رونیز را ترک میمحل زندگی

و  47-43و  60و  64 ، صاین دو اثر ب  یکدیگر بسیار شبی  یا با هم یکسان است )همهان 
جبر نیهز که  در ایهن داسهتان کهل برداشهت راوی را از       (. مفهوم 78و71ص ،7388 ،همان

رخدادها تحت تأثیر ارار می دههد، از مضهامین برجسهت  و بنیهادین در رمهان رود راوی و      
 بسیاری از آثار خسروی است. 

آثار خسروی ة گیرد، تقریباً در همبحث هویت و وجود ک  در این داستان محور ارار میب( 
ههای  توان ب  داستاناصلی را تشکیل داده است. از جمل  می ب  آن توج  شده و یا موضوع

 ةاز مجموعه « مهاه و مهار  »و « صدای ساعتی ک  پنهان است»، «سبزة میخان»، «گمشده»
از « پلکان»و « حضور»و  کتاب ویران ةاز مجموع« باد ةمرثی»  و« داستان ویران»، هاوی 

 اشاره کرد. دیوان سومنات ةمجموع
دیگری ک  در آغاز داستان تفریق خهاک به  آن    ةوجود و هویت، بن مای ةدر کنار مسأل ج(

 ،برای نمونه  ؛ شود و در بسیاری از آثار این نویسنده حضور دارد، گم شدن استپرداخت  می
 ةاز مجموع« آخر ةهاوی»و « گمشده»، «ماه و مار»، «هاپری ماهی»های توان داستانمی

 را نام برد.  کتاب ویران ةموعاز مج« باد ةمرثی»و « ااصد»و  هاوی 
« یرقوب یرقوب»های دیگری از جمل  سفر نیز افزون بر این داستان در داستانة بن مای د(

و « داسهتان ویهران  »و  هاویه   ةاز مجموعه « سفرهای شبان » دیوان سومنات، ةاز مجموع
 ب  کار رفت  است.  کتاب ویران عةاز مجمو« یک داستان عاشقان »
-در جایگاه ابزار حرکت، از جمل  عناصری ب  شمار می« پا»انسان، ب  ویژه  اعضای پیکر ر(

بهرای   ؛گیهرد ها بههره مهی  آیند ک  خسروی در آثار خود برای القای مفاهیم گوناگون از آن
 دیوان سومنات ةاز مجموع« حرکت زیبا و آسان»و « پاهای ابریشمی»های داستان ،نمون 

نمهاد از دسهت    ،اند و االع پا ک  در داستان تفریق خهاک بر محور همین عضو شکل گرفت 
نیز از مضامین مورد توجه  به     رود راویابزار گریز و در نتیج  اسارت است، در رمان  دادن 
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پای تردادی از افرادی ک  در دارالشفا حضور دارند، از جمل   ،آید؛ زیرا در این رمانشمار می
 . (7384 خسروی،) مادر کیا ب  دلیل بیماری االع شده است

بحث تولد و ب  دنیا آمدن نیز افهزون بهر ایهن داسهتان و رمهان رود راوی در       ،در نهایت ز(
و نیهز داسهتان    دیهوان سهومنات    ةاز مجموعه « پلکان»و « مینیاتورها»هایی چون داستان

 مالر  شده است.  هاوی  ةاز مجموع« باد ةمرثی»
باط فرامتنی بسیار عمیقی با آثهار دیگهر   داستان تفریق خاک ارت ،طور ک  روشن استهمان

زینهت مهتن    یها لزومهاً   صهرفاً »ویژه رمان رود راوی دارد و این ارتباط ابوتراب خسروی، ب 
 ،7388)الج، « بسهتن و انشهای مهتن اسهت     ای در نالفه  نیست، بلک  عامل تریین کننهده 

درنیسهتی ایهن   مههای پسهت  عنصر بینامتنیت در کنار دیگر مللف  ب،(. ب  این ترتی783ص
 است. مدرن تبدیل کردهداستان را ب  اثری پست

 . بررسی شگردهای پست مدرنیستی در داستان ویران 4

 . اتصال کوتاه 4-1
داسهتانی   ةدر داستان ب  مرنای کلی آن، همواره مرزی میان جهان وااری و جهان برسهاخت 

ترسیم شود: وااریت جههان  روی خواننده  شود دو نوع وااریت پیشوجود دارد ک  سبب می
، 7388)تهدینی،  « کنهد امر برساخت  ک  تنها در متن مرنا پیدا میة بیرونی و وااریت ب  منزل

شناختی ک  ملل  در مقام سازندة سالح جهان داستانی و آن سالح هستی»اما گاه (. 68 ص
ج ایهن  ال(. 289، ص7354)مک هیل، « ریزندجهان داستانی در آن، جا دارد با هم فرو میر

های پست مدرنیسهتی بها ایجهاد اتصها      خواند. ب  باور او، نوشت ویژگی را اتصا  کوتاه می
نتوانهد  »د تها او  نه کنزده مهی خواننده را بههت  ،میان متن ادبی و جهان وااع ةکوتاه در فاصل
ههای انجهام   های رایج متون ادبی ادغام کند. شیوههایی را ب  سهولت در مقول چنین نوشت 

الراده متباین )وجه  آشهکارا و وجه  ظهاهراً مبتنهی بهر       کار عبارتند از: تلفیق وجوه فو  این
وااریت( در اثری واحد، مالر  کردن نویسنده و موضوع نویسندگی در متن و برمال کهردن  

 . (781، ص7385الج و دیگران، « ) هاهای ادبی هنگام استفاده از آنعر 
داستان است، از ابتدای ماجرا با شخصیت اصلی، توبها،   در داستان ویران، نویسنده ک  راوی

اش در متن و آشکارسازی تمهیهدات مهورد   گوید و از راه مالر  کردن نویسندگیسخن می
شهود که  آنچه  او    خود در هنگام روایت، پیوست  این نکت  را ب  خواننده یادآور مهی  ةاستفاد

و « جمله  »و « کلمه  »هایی مانند ژهخواند ساختگی و غیرحقیقی است؛ ب  ویژه تکرار وامی
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در « صهفحات و سهالور یهک کتهاب    » ةها در صهحن شکل دادن هم  رخدادها و شخصیت
توان کل مهتن را شهاهد آن   ای ک  میرساندن این مقصود نقش بسیار مهمی دارد؛ ب  گون 

  برای نمون :دانست؛ 
رغ از داستانی ک  بود، باید هم  چیز را ویران کرد. باید شکل پیکرت را ویران کرد. فا»  -

خاکستری ک  از نسهل  های چشمشدی ... آن بچ تو در شکلی ک  نوشت  بودمت پیر می
دوند و سکوتی را ک  بایهد  های کاغذ میسرید س هرند، کلماتی بازیگوشند ک  بر صفح 

شهوی، صداشهان   عاصهی نمهی   کشند، تنها توآویزند و زوزه میشکنند. ب  دامنت میمی
 (.798، ص7388)خسروی، « کندداستان مرا هم کالف  می خوانندگان

انگیهز باشهد ولهی بهرای     داند چرا دلخور است ... شاید بهرای سهروان غهم   سروان نمی»  -
 (.766، ص)همان« مقدرات جمل  است ةنویسنده مضحک است. ابو  کنید ک  نتیج

است و جهان داستان های باال مرز میان جهان وااع ک  نویسنده در آن پیداست ک  در مثا 
هها و  چنهدگانگی جههان   ،رود و از ایهن طریهق  ها در آن ارار دارند از میان میک  شخصیت

 شود.ها در نگاه مخاطب برجست  میتداخل آن

 23. گذار به فراداستان 4-2
مند، توج  خواننهده را  ب  شکلی خودآگاه و نالام»شود ک  ای اطال  میفراداستان ب  نوشت 

کنهد تها از ایهن    وضریت خود ب  عنوان امری ساختگی و مصنوع مرالو  مهی  ب  ماهیت یا
، 7350)وو، « هایی را در مورد رابالة میان داسهتان و وااریهت مالهر  سهازد    طریق، پرسش

واسهال   شد ک  انگار راوی بهی ای روایت میداستان سنتی ب  گون »(. ب  سخن دیگر، 8ص
کنشی خودآگاه است  ،خود ،بودن یتگرداستان، روابا وااریت جهان در ارتباط است؛ اما در فرا

و متن در حین خوانده شدن توسط خواننده در حا  نوشت  شدن )ساخت  شدن( ههم اسهت.   
همهواره به  زمهان حها       ،شود و با همین تربیرگاه تمام شده تلقی نمیچنین داستانی هیچ

 ةمتنیت اسهت، دربهار   ةدربارخود است،  ةارجاع دارد... ب  عبارت دیگر، متن فراداستان دربار
مهدلو    بهة جهان داستان ب  مثا ةنوشتن است، و دربار ةخواندن ب  مثابة نوشتن است، دربار

 (. 20، ص7382)نجومیان، « است
مهاجرای ویهران شهدن    ، توان داستان ویران را ک  در حقیقتبا توج  ب  این توضیحات، می

گیهری روایتهی تهازه از آن اسهت یهک      های زندگی توبا س هر و شهکل یک روایت از روایت
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ویژه کاربرد شگرد اتصا  کوتاه و آشکارگی نویسنده، ب  این فرایند بسیار فراداستان نامید؛ ب 
تر گفت  شد، کل داستان به  صهفحات یهک کتهاب     گون  ک  پیشهمان کمک کرده است و

-ا را شکل میهها، رخدادها و صحن های آن، شخصیتها و واژهماند ک  سالرها، جمل می

شویم ک  گاه جمالت رو میهایی از روایت، با توبای خواننده روب چنین در اسمتدهند. هم
 خواند: و سالور داستان  ویران و ب  عبارتی سرگذشت خود را می

شود ک  آرش  را در طو  جمله  بها   سروان آغاز می ةای بلند با انگشتان بلند و کشیدجمل »
-کلمات جمل  برمهی  ةواژانگیزی از واژهلغزاند و صدای فر ویلن میهای مهارت روی سیم

 (.766و  761 ، ص7388)خسروی، « خواندبلند را می ةخیزد. توبا بارها آن جمل
-شخصیت»سازی در فراداستان؛ یرنی بدین ترتیب نویسنده از یکی از شگردهای چارچوب

بهره برده و در گهذار   (755، ص7383 )پاینده،« خوانندهایی ک  داستانی زندگی خود را می
 مدرنیستی بسیار موفق عمل کرده است.از داستان ب  فراداستان پست

 . کاهش اقتدار مؤلف4-3
آفرینهد، کهامالً   هها را مهی  آن ،هایی ک  خودمرموالً در روایت داستان، نویسنده بر شخصیت

استان ویران نیهز ملله  که     کنند. در دهای او رفتار میخواست  ةپای ها برمسلط است و آن
 هکوشد این سلال  را آشکارا نشان دهد و به  ایهن منظهور از دو شهیو    همان راوی است، می

 گیرد:بهره می
 ال ( تأکید لفظی و صوری

ورزد و تسهلیم  جای سخنانش با توبا بر ااتدار خود در مقام نویسنده تأکید میراوی در جای
 کند. برای نمون :ب  او گوشزد می بودن شخصیت اصلی را در برابر سرنوشتش

های خاکسهتری شهروری از نسهل    چ  تقدیر شومی برایت نوشت  شده بود ک  حامل چشم»
های اجدادی شرور باشی. زنانگی مکتوب تو خصوصیت غریبی دارد ک  باید حامل بذر چشم

، 7388خسهروی، « )ایخاکستری مردی باشی ک  ب  اجبار نویسنده در کنارش نوشت  شهده 
 (798ص
 راوی(-روایی دوم شخص )توة گزینش شیوب(

(؛ 702، ص7315)بوتور،« بخشیمگویی کسی هست ک  ب  او ادرت تکلم می»در این شیوه 
تواند سرگذشتش را روایت کند؛ زبان بهرای او ممنهوع اسهت و به      یرنی خود مخاطب نمی

 جام داده است. فهماند ک  چ  چیزی گفت  یا چ  کاری انهمین دلیل نویسنده ب  او می
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چیرگهی نویسهنده بهر     ةعرصه  ،رسهد که  ایهن داسهتان    ب  این ترتیب، در ظاهر ب  نظر می
هاست؛ ب  ویژه اینک  مخاطب او، یرنی توبا کامالً خاموش است؛ امها بها داهت در    شخصیت

ملل  ب  شخصیت اصلی پهی بهرد که  گهگهاه در      ةتوان ب  عشق یک طرفکل روایت می
های حقیقی عشهق،  بازنمایی»خورد و در باور مک هیل، چشم می مدرنیستی ب متون پست

هها شهده و از ایهن    وجود مستقل شخصهیت  ةشوند ک  ملل  دلبستتنها هنگامی ممکن می
 :(796، ص7387)مک کافری، « شودسرخوش می ،وجود

کردی ک  زنی مثهل تهو   رسید، تو کش  میآن مرگ ب  فرجام می ةشاید اگر نوشتن واار»
گری دارد ک  در بیرون داستان ایستاده تا در فرصتی ک  دیگر هیچ ک  نیست و عاشق دی

-های گیالس و آلبالوی باغ نگاه مهی ای و از پنجره ب  شکوف نشینی نشست تو تنها در شاه

کنی، از یکی از مربرهای داستان وارد شود و بگوید ک  او مهردی واارهی اسهت که  تهو را      
 (.767، ص7388)خسروی، « دوست دارد

از هر مردی ک  بخواهد توبا را ب  دست بیهاورد  ، بدیهی است ک  نویسنده ب  تبع این عشق
رویدادهای داستان سروان شیبانی را ب  دسهت سهرید سه هر     ةبنابراین در زنجیر ؛بیزار است

سهازد؛ او حتهی آشهکارا نهاراحتی خهود را از      کشد و سرید را نیز ب  دست توبا مسموم میمی
 آورد:اش با سرید بر زبان میت مورد عالا ازدواج شخصی

ها برماند. و تو ب  او ها و جیغ سر ناهار را نوشتم تا خواب را از چشمتام دهلمن صدای تام»
ای. تو ب  او خو خو کردی. این آسان نبود، آسان نیست ک  من بنویسم ک  تو ب  او خو کرده

آسانی با توانی ب توست ک  می ةوصیات زنانآن ک  من بنویسم. این حتماً از خص ای بیکرده
 (760و 767، ص)همان« هر مردی خو کنی

شهود که    راوی و توبها روشهن مهی    ةراباله  ةبسیار مهمی دربهار  ةباال، نکت ةبا دات در نمون
سرپیچی توبا از عاشق خود و شورش او در برابر نویسنده است و این دایقاً خال  آن چیزی 

کوشد در متن نشان دهد. درستی ایهن ادعها را شهواهد    نویسنده میتر گفتیم است ک  پیش
غایهب  »بهرای توبها و   « عاصهی »های زیر کاربرد صهفت  کند؛ درجمل دیگری نیز تأیید می

 :استچنین موضوعی  ةآنچ  نویسنده در چشمان او نوشت  است نشان دهند« بودن
، )همهان « وشهت  شهده  ات نهای وجود آن زن عاصی جسم مردان بینی ک  با حر می»  -

 (.763ص
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ام و بهر   هایهت نوشهت   هم  چیز را باید ویران کرد... حتی لبخندی را ک  من بر لهب »  -
ام را، هرچند ک  آن لبخند و بر  شادی در صهورتت  شادی را ک  من در چشمانت نوشت 

 (.791ص ،)همان« غایب بودند
را از بدن سرید س هر پهاک   جا نیز ب  دلیل نارضایتی توبا از مرگ همسرش، زهرملل  یک

شخصیت اصهلی   ةسازد و این موضوع تأثیرگذاری خواستکند و تصمیمش را عملی نمیمی
دهد؛ یرنی فاصل  در نگرش او و راوی )نویسنده( ک  ب  عشق یهک  را بر نویسنده نشان می

شود و هرچند ملله  در روایهت   گردد، در نهایت ب  شورش توبا منجر میراوی بازمی فةطر
هها  خواهد ک  دیگر ب  بهرز  داسهتان  دهد و با کشتنش از او میدوم جنسیت او را تغییر می

نرود و نزد او بماند، ب  هیچ وج  مشخص نیست ک  این شخصیت عصیانگر در آینهده چه    
 خواهد کرد و آیا نزد نویسنده خواهند ماند یا ن :

داستانی است تها جسهد تهو از میهان     و شکارچی آن مرد ویران شده باشد یا آذر، تمهیدی »
های وجودت دوباره زنی ب  نام توبا نوشت  شود، تها تهو،   کلمات داستان ب  درآید، تا با حر 

ها در برابر نویسنده بنشینی و نویسنده ن  با صدایی از جن  کلمات توبا دور از شرارت جمل 
ها نرو ب  برز  داستان»د: کند، ب  تو بگویک  با صدایی از جن  صدا ک  هوا را مرترش می

 (.717ص ،)همان« و درکنارم بمان. با تو من از هیچ زن دیگری نخواهم نوشت
ههایی  و واژه« سماجت شهیالانی »در مثا  باال، ب  همراه ترکیب « هاشرارت جمل »ترکیب 
-ااتدار ملل  اشاره می ةدیگری دربار ةهای زیر، ب  نکتدر نمون « سمج»و  «شرور»مانند 

د و آن اینک  حتی کلمات و جمالت داستان ک  ابزار نویسنده بهرای نگهارش به  شهمار     کنن
-کنند و ب  همین دلیل سبب نارضهایتی او مهی  خواهد عمل نمیگون  ک  او میآیند، آنمی

 شوند:
 ةفرنج نوشت  شده و خون تا لب ةسروان لباسی نظامی پوشیده، جای س  زخم روی سین»  -

ای را بهاای گذاشهت ،   فرنج نشت کرده و این از غفلت نویسنده نیست ک  بقایهای جمله   
 (.769، ص)همان« سماجت شیالانی کلمات است

ها چ  کلمات شرور فرنجش، این زخم ةبر پشت اسب سروان است با س  زخم بر سین»  -
، مهان )ه« مانند.... آن جمالت به  تهو دروغ گفتنهد   و سمجی هستند! از چشم پنهان می

 (.717ص
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در کنهار   ،شود و این امرنویسنده بر روایت خلل ایجاد می ةب  این ترتیب، بار دیگر در سلال
 کند.عملکرد شخصیت اصلی، ااتدار او را در داستان متزلز  میة شیو

 . در هم شکستن مرزهای ممنوع وجودی4-4
جههان داسهتانی    شود، مرز میان جهان وااهع و مرز مهمی ک  در داستان ویران شکست  می
دهد؛ یرنهی  کاربرد شگرد اتصا  کوتاه ر  می ةاست و این فرآیند بیش از هر چیز ب  واسال

میان وااریت و خیا  است؛ امها  ة ورود نویسنده ب  متن بارزترین نمود ایجاد شکا  در فاصل
ختگی ملل  ب  شخصهیت  لباگون  ک  در بخش پیش گفت  شد، با دات در روایت ب  دهمان
بریم. حا ، آیا احساس یک انسان ب  موجودی خیالی ک  خهود آن را آفریهده،   پی میاصلی 

مستلزم عبور او از مرزهای وجودی نیست؟ ب  این ترتیب، پیش از سخن گفهتن ملله  بها    
تری دچهار فروپاشهی   تر و درونیتوبا، مرز میان جهان وااع و جهان داستان در سالح عمیق

گذارد؛ زیرا افزون بر سخن گفتن مهمی بر ساختار روایت می تأثیر بسیار ،شود و این امرمی
شود، واکنش توبا را نیز در پی دارد و توبا هرچند خهاموش  ک  آشکارا سبب اتصا  کوتاه می

 ةههای خودخواهانه  گیریتصمیم ةاست از راه رفتار و عمل داستانی خود ب  این عشق و هم
کند و از این رهگذر ب  دنیهای  او شورش میدهد؛ در برابر نویسنده واکنش منفی نشان می

ها نیز ک  ابزار نگهارش به    ها و جمل نهد؛ اما درکنار شخصیت اصلی، واژهها گام میانسان
کنند و مانند توبا از مرزهای وجودشناختی آیند گهگاه از فرمان نویسنده پیروی نمیشمار می

هها ویژگهی   خوانهد. ایهن واژه  و... مهی ها را شرور، سهمج  رو نویسنده آن همین گذرند؛ ازمی
ههای  ها در طو  نگارش روایهت دیگری نیز دارند ک  مستهلک شدن و پیر شدن است؛ آن

 شوند:رفت  پیر میگوناگون داستان رفت 

انهد.  برد، مستهلک است. االراتش ساییده شدهاتوبوسی ک  در این جمل  تو را ب  سفر می» 
-در صدای مردی ک  درکنار تو ب  سفر میاند... نوشت  شدهشاید چون بارها ویران و دوباره 

گوید: تنش از جن  حرو  مستهلکی است و شهاید  رود، زنگی از پیری دویده... راست می
 .(762خسروی، ص« )شودب  همین دلیل دیگر پیر نوشت  می

ش را ای ک  ملل  ب  توبا دارد، پیش از آنک  توبا پیهر شهود شهکل پیکهر    اما ب  دلیل عالا 
 )همان(. سازدکند و از او جسمیتی بی بدیل میویران می

های گوناگون با یکهدیگر اسهت و   امتزاج جهان ةدهندهایی نشانبدون تردید چنین ویژگی
 انگیزد. های وجودشناسان  را در خواننده برمیپرسش
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 نظمی زمانی در روایت رویدادها . بی4-5
توان این داسهتان  زمان حا  است؛ اما ب  طور کلی می ،زمان رخداد اصلی در داستان ویران

کوشهد  در بخش نخست، نویسنده ضمن صحبت با توبا می: دو بخش دانست ةرا دربرگیرند
سازد و در بخهش دوم بها تغییهر دادن جنسهیت او     او ویران  ةاش را دربارنوشت داستان پیش

توبا را ة گهگاه واایری از گذشت ،یاناین م زند. ملل  دراش رام میروایتی تازه را از زندگی
واایع همان داستان ویران هستند و از رهگذر این رویکهرد   ،آورد ک  درحقیقتب  یاد او می

کنهد. پیداسهت   رفت  سرگذشت شخصیت اصلی را برای خواننده روشن مینگاهان ، رفت پ 
در بخهش   دهنهد و بخش نخست را ب  خود اختصاص مهی  ةها اسمت عمدنگاهک  این پ 

خورند؛ اما ب  هر حا  نقش بسیار مهمی در درک و برداشت خواننده ر ب  چشم میتدوم کم
ها صورت پیشین آن ةها ب  واسالرویداد ةها بر عهده دارند و در حقیقت صورت تازاز رخداد

؛ ها را از نوع بیرونی ب  شمارآوردآن ترتوان بیشها ک  مینگاهپ  شود. افزون برروایت می
، 7386)لوته ،  « ای در داستان پیش از آغاز روایت اصهلی پهرش دارد  روایت ب  نقال »زیرا 
-د ک  توبا )سیروس( را از آینده آگاه مینهایی وجود دارنگاهپیش ،(، درهر دو بخش83ص

آمیزد هم می های گذشت  و آینده درحا  با زمان زمان، کل داستان سازند؛ ب  این ترتیب در
 زنند.هم می ها را در روایت برها ترتیب زمانی رخدادنگاهها و پ نگاهیشپة و مجموع

 . محتوای وجودشناسانه 4-6
مدرنیستی ایهن داسهتان، در خهدمت برجسهت  کهردن      های پستتر مللف ب  طور کلی بیش

هم شکسهتن مرزههای    ویژه شگرد اتصا  کوتاه و درآن هستند؛ ب  ةمحتوای وجود شناسان
ها با یکدیگر نقش بسهیار  های چندگان  و امتزاج آنی در برجست  کردن جهانممنوع وجود

ههای وجهود شناسهان     خواننده با خواندن داستان ویران، با پرسهش  ،مهمی دارد و در نهایت
 شود. رو میروب 

 .عدم قطعیت 4-7
ا  ویژه شهگرد اتصه  مدرنیستی ب  کار رفت  در داستان ویران، ب بسیاری از شگردهای پست

-ای عدم االریت را ب  مخاطب القا میکوتاه و آشکارگی نویسنده در روایت ماجرا، ب  گون 

شود و یک داستان کنند؛ اینک  هیچ مرز االری میان جهان داستان و جهان وااری دیده نمی
های ها در روایتممکن است بارها نوشت  و نابود گردد و هیچ چیز، حتی جنسیت شخصیت
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نظمی زمهانی در روایهت   چنین، کاهش ااتدار ملل  و بییکسان نباشد. هم هابردی با ابلی
 سازی این عنصر نقش بسزایی دارند.رویدادها در برجست 

 . بینامتنیت و ارتباط فرامتنی 4-8
 بینامتنی به  شهمار   ةتر گفت  شد، ارتباط فرامتنی ک  نوع خاصی از رابالگون  ک  پیشهمان
ها چنین کامالً اابل بازیابی است. داستان ویران نیز با بسیاری از آنآید، در آثار خسروی می

ارتباطی دارد ک  از جمل  باید ب  داستان تفریق خاک اشاره کرد؛ اما جدای از موارد مشترک 
ویهژه کهاربرد   میان این دو روایت، داستان ویران ب  دلیل ساختار مبتنی بر تکرار خهود و به   

یابد ک  از آن و ... با ترداد زیادی از آثار نویسنده پیوند می« جمل »، «کلم »هایی چون واژه
را « مرثی  برای ژاله  و اهاتلش  »و« پلکان»های و داستاناسفار کاتبان  توان رمانمیان می
 نام برد. 

 گیریبندی و نتیجهجمع
د تهوان به  چنه   ها با یکدیگر، مهی آن سنجشهای مربوط ب  هر داستان و با بررسی تحلیل

 شگرد مشترک در هر دو پی برد:
 بینامتنیت .7

 پریشی زمان  .4

 در هم شکستن مرزهای ممنوع وجودی .3

 عدم االریت  .2

 محتوای وجودشناسان   .9
دهد ک  جدای از چهار مورد نخست، اشتراک دو داستان در محتوای وجودشناسان  نشان می

اند ب  عنصر غالب محتوایی در متون پسامدرن از دید مک هیل دست یابنهد.  هر دو توانست 
داند و بهر ایهن   های پسامدرنیستی میاو این عنصر را محور مللف تر گفت  شد، چنانک  پیش

است ک  دیگر شگردها در راستای برجست  کردن محتوای وجود شناسان  ب  کار گرفت   باور
ای است ک  نگارندگان نیز با ت محتوای وجودشناسان ، نکت ، یرنی اهمیاین نکت  .شوندمی

. در هها به  آن پهی بردنهد    مدرنیستی و نوع کهارکرد آن بررسی روابط میان شگردهای پست
-ها را آشکار میهای صوری مانند اتصا  کوتاه، هرچند تداخل جهانکاربرد مللف حقیقت، 

انگیههزد، الزامههاً محتههوای یشههناختی را در ذهههن مخاطههب برمهههههای پسههاسههازد و پرسههش
در شگردها کارگیری ب ة کند و شیومحتوایی تبدیل نمی« غالب»وجودشناسان  را ب  عنصر 
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ی دو داستان مالر  شده در این مقال  باید گفت، از آنجا داستان بسیار مهم است؛ اما درباره
-ل مهی های هستی و نیستی تشکیک  موضوع داستان تفریق خاک را بحث وجود و جهان

دهد، از اساس ماهیتی وجودشناسهان  دارد؛ درحهالی که  برجسهتگی محتهوای وجهودی در       
 گیرد؛ یرنی درکارگیری شگرد اتصا  کوتاه صورت میداستان ویران، بیش از هم  از راه ب 

آن  ةیابد و داستان درباروجودشناسی پسامدرن ب  صورت مستقیم بروز می ،داستان نخست
همهین رو   شهود؛ از وجودشناسی ب  صورت غیر مستقیم برجست  می داستان دوم است و در

سهازد؛  تر ب  خود مشغو  میتفریق خاک در مقایس  با داستان ویران ذهن مخاطب را بیش
دهد و هر دوی این آثار در نوع خود به   هرچند این امر ارزش داستان ویران را کاهش نمی

درک عمیهق   ،سروی با نگارش این متهون اند. درحقیقت، خممکن نوشت  شده ةبهترین شیو
 .دهدمدرنیسم ب  خواننده نشان میخود را از جریان پست

 منابع 
 (. تهران: نشر مرکز.7380جو )(. بینامتنیت. ترجم : پیام یزدان4000آلن، گراهام )  -
 (.7315) سهرید شههرتاش   : ترجمه  .(. جسهتارهایی در بهاب رمهان   7562بوتور، میشل )  -

 سروش. انتشاراتتهران: 
 افراز.نشر (. درآمدی بر داستان نویسی و روایت شناسی، تهران: 7381اهلل )نیاز، فتحبی  -
 (. مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان )ترجم (، تهران: روز نگار.7383پاینده، حسین )  -

فراداستان: رویکرد پسامدرنیسهتی به  تهاریخ در     ة(. تاریخ ب  منزل7382) پاینده، حسین  -
 .791 -723، ص 1ة فرنگستان، شمار ةنام .گردداستان میز

 .21 -77ص ، 4ة ادب پژوهشی، شمار. (. رمان پسامدرن چیست؟7386) پاینده، حسین  -

انتشهارات  تههران:   .های رمان از رئالیسم تا پسامدرنیسهم نظری (. 7385پاینده، حسین )  -
 نیلوفر.

ص ، 4ة ، شهمار 7یک فرا داستان، نقد ادبی، سا   ة(. تولد دوبار7381تدینی، منصوره )  -
63-84. 

 رامین.انتشارات تهران: . (. پسامدرنیسم در ادبیات داستانی ایران7388)تدینی، منصوره   -
 نوید.انتشارات شیراز: . (. هاوی 7310خسروی، ابوتراب )  -
 مرکز.نشر تهران: . (. دیوان سومنات7311) خسروی، ابوتراب  -
 آگ .نشر تهران:  .(. اسفار کاتبان7315) خسروی، ابوتراب  -
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 اص .نشر تهران: . (. رود راوی7384) خسروی، ابوتراب  -
 چشم .نشر تهران:  .(. کتاب ویران7388)خسروی، ابوتراب   -
 مروارید.انتشارات تهران: . (. فرهن  اصالالحات ادبی7381داد، سیما )  -

نظری  و نوشتار، پژوهش زبان و اهمخوانی ن(. 7381) صدیقی، علیرضاسریدی، مهدی و    -
 .759 -476، ص 70ة ادبیات فارسی، شمار

 (. نقد ادبی. تهران: انتشارات میترا.7389شمیسا، سیروس )  -

تههران:  . نویسهی( داسهتان  ی اههای پابه   (. روایت داستان )تئوری7384فلکی، محمود )  -
 بازتاب نگار.انتشارات 

 نی.نشر تهران:  (.7388) رضا رضایی  :ترجم .هنر داستان نویسی(. 7554الج، دیوید )  -
 امید نیهک فرجهام   :ترجم  .ای بر روایت در ادبیات و سینما(. مقدم 4000لوت ، یاکوب )  -

 مینوی خرد.انتشارات ، تهران: (7386)

(. 7354(. داسهتان پسامدرنیسهتی. ترجمه : علهی مرصهومی )     7581مک هیل، برایهان )   -
 تهران: انتشارات اقنوس.

تههران:   .نویسهی هنر داسهتان  ةنام(. واژه7388)و میرصادای، میمنت میرصادای، جما    -
 مهناز.انتشارات 

 رسش.نشر اهواز: . مدرنیسم در ادبیات(. درآمدی بر پست7382نجومیان، امیر علی )   -
مدرنیسم و بازتاب آن در رمان کولی (. پست7382) ، مریمنیکوبخت، ناصر و رامین نیا   -

 .715 -763ص ، 38 ةادبیات و علوم انسانی مشهد، شمار ةدانشکد. کنار آتش

(. 7353مدرنیسم. ترجم : اادر فخر رنجبهری و ابهوذر کرمهی )   (. پست7551وارد، گلن )  -
 تهران: نشر ماهی.

 (. تهران: نشر چشم .7350پور )(. فراداستان. ترجم : شهریار وافی7553وو، پاتریشیا )  -

 مرکز.نشر تهران: . ادبیات پسامدرن (.7387جو، پیام )یزدان  -
 


