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 چکیده

با بررسیی   است. پرداخته شده علی مؤذنی از نوشدارورمان  های پسامدرنیستی درویژگیدر این پژوهش به بررسی 

داستانی بیودن، شسسیت    مدرن، همچون فراهای پستهای داستانبرخی از ویژگیتوان گفت که می نوشداروداستان 

-تیرین ویژگیی  از اصلیشود. فرا داستانی بودن یسی خط روایت در داستان، اتصال کوتاه و بینامتنیت در آن دیده می

چون تأکید نویسنده بر نوشتن داستان و غییر واعییی   همهای این داستان است که نویسنده در آن، با ایجاد تمهیداتی 

هیا در  دخالت شخصییت ، بردن خوانندگان به درون داستانمخاطب عرار دادن خوانندگان توسط نویسنده، بودن آن، 

 داشیته اسیت. از سیوی    نوشیدارو  داسیتانی یید فرا سیی در رشد و توسیۀ بُ ،بازگویی داستان یا اعتراض به آن ۀنحو

چیون رسیتو و سیهرا  و بیه  یالش کوییدن وعیای         هم های اساطیریهای جدید به شخصیتدادن نقش، با دیگر

نگارانیه  در این داستان، به خلق فیرا داسیتانی تیاری     های اساطیریشخصیت اساطیری و در نهایت، تغییر سرگذشت

-علی مؤذنی، رمانی پست رمان نوشدارویتوان گفت که پس از بررسی این داستان می ،یازیده است. بنابرایندست 

 نگارانه است.داستان تاری آن هو از نوع فرا ،مدرن

مدرن، فرا داستان، اتصال کوتاه.های پست، مؤلفهنوشداررمان  ها:کلیدواژه
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 مقدمه

مدرنیسییو، جنییجش اجتمییاعی و فرهنگییی   پسییت

ای است که مجتنی بر نقد باورهای میمیول   پیچیده

و مرتجط با دوران روشنفسری است. پییروان ایین   

هیای   واسیةۀ اندیویه    گرایی که بیه  جنجش بر شک

ایین  »کننید.   پذیرد، تأکیید میی   عقالنی صورت می

جنجش، هر  یزی را که به حقیقت منتهیی شیود،   

عتقاد بسیار زیادی به اصول فلسفی و نقد کرده و ا

عقالنی دارد و میتقید اسیت کیه مییان مفیاهیو و      

واعییت، ارتجاطی وجیود نیدارد و همیه  ییز بیر      

« دهید  گرایی فرهنگی و فسری رخ می اساس نسجی

(Malpas, 2005: 23). 

هیا عابیل    تأثیر این جنجش در تمامی عرصیه    

موییاهده اسییت و بازتییا  آن در ادبیییات نیییز   

در حیوزۀ ادبییات، جنیجش    عابل انسار است. غیر

آغیاز  مییالدی   1960فسری پسامدرنیسو از سال 

شد و در آثار نویسندگان بسییاری نمیود یافیت.    

های ایین جنیجش فسیری،     نگاهی گذرا به ویژگی

همچون عدم عةییت، تداخل تخیّیل و واعیییت،   

های آن، حاکی از تناعض، نسجیت و دیگر ویژگی

هییای ادبیییات   ؤلفییهصییول و مآن اسییت کییه ا 

در تضاد و تناعض کامیل بیا ادبییات     مدرن پست

 عدیو است.

های پاییانی عیرن بیسیتو و آغیاز عیرن      در دهه   

-مدرنیسو در نوشیته بیست و یسو، جریان پست

ژاک  پردازان میاصیر فرانسیوی ماننید   ریههای نظ

و ژان  3، ژان فرانسوا لیوتیار 2، میول فوکو1دریدا

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

1. Jacques Derrida 

2. Michel Foucault 

3. Jean-François Lyotard 

های فراوانی را ایجاد کرد. در این بحث 4بودریار

نویسان ایرانی تحیت تیأثیر تغیییر و     میان، داستان

شیسل   تحوالت ادبییات غیر  عیرار گرفتیه، بیه     

میدرن ادبیی تیأثیر      ومگیری از جرییان پسیت  

های متفیاوتی بیرای    در پی کوف راهپذیرفتند و 

جربیییۀ بییا ت . اییین نویسییندگان،نوشییتن برآمدنیید

آثیار متفیاوتی   ، نویسی انهیای نیوینِ داست گونیه

بیه میرفیت نییوینی  تا از این طریق  خلق کردند

های  از انسیان و جهیان دسیت یابنید و رهیافت

. دمتفاوتی را در متون ادبی بیه نمیایش بگذارنیی   

اساسییی در سییاختار جامیییه و    تغییرهیییای»

آرمیانیِ گذشییته،    -های سیاسی فروریزی ارزش

مرامیی   دبییات بییش از پییش از ا  نویسیندگان را 

دور کرد و پژوهش در فرم و زبان را در دسیتور  

هیا را   اندیویی  کار آنان عیرار داد تا جای عةییت

وجیو بیرای کویف بگییرد و  شساکیت و جست

کیردنِ فیرم و    نویسینده بتوانید از طرییق تجربیه   

 «ای از واعییییت برسیید   به شیناخت تیازه   ،زبان

 .(1453: 1336عابدینی، )میر

بارۀ این نوگرایی  نین در ،در جایی دیگر     

-ویژگی از یسی گفت بتوان شاید»آمده است: 

 انقال ، از پس داستانیِ ادبیات بارز های

 تیهد جای به بوری تیهد شدن جایگزین

 در نو رویسرد این است.ادبیات  در سیاسی

 اوایل و 60 دهۀ اواخر در ویژه به نویسی،داستان

 فرم و آورد دست به را بسیاری مدافیان ،70

 از بیش نوعی به ،هااین سال در نیز داستان

 از یسی به زبان، و گرفت عرار توجه محتوا مورد

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

4. Jean Baudrillard 
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 تجدیل نوگرا داستانی ادبیات ارکان ترینیاصل

این نوگرایی اغلب  .(122: 1339)مهربان، « شد

نویسی نویسی و گریز از سادهبا گرایش پیچیده

همراه بود که مورد توجّه روزافزون نویسندگان 

-ذنی یسی از برجستهؤعلی مایرانی عرار گرفت. 

های که در حوزه ترین نویسندگان ایرانی است

-و فیلو ینویس، نمایونامهینویسداستانگوناگون 

 1337متولد سال  وی. کندفیالیت می ینویسنامه

ارد. و آثاری نیز در حوزۀ دفاع مقدس د است

است که دربارۀ  نوشدارورمان یسی از آثار وی 

نوجوانی است که به علت اختالفاتی که با پدر 

خود دارد، خانه را ترک کرده، در این میان با 

دبیر انوای خود ارتجاطی صمیمی برعرار کرده و 

 کند. مؤذنی درداستان زندگی خود را روایت می

ه این رمان، شیوۀ نویسندگی خاصی را برگزید

رسد که مؤذنی در این است.  نین به نظر می

های های رمانها و مؤلفهرمان، برخی از ویژگی

 پست مدرن را وارد کرده است.

-روایتییی از زنییدگی دانییش نوشییداروسییتان دا    

آموزی به نام فرییدون اسیت کیه بیه نویسیندگی      

عالعه دارد. پدر فریدون میتقد اسیت کیه او بایید    

آغیاز کنید و وعیت خیود را بیا      ای را کار و حرفه

امیا فرییدون    ،نوشتن و کتا  خواندن هدر ندهید 

کنیید و مییدتی بییرای دور مانییدن از مقاومییت مییی

 هیای خانیۀ خالیۀ   مواجره با پدر، در یسی از اتاق

که از کودکی دلجسیتۀ  کند. درحالیخود زندگی می

اش غزل است. مووق اصلی فریدون در دخترخاله

ست کیه بیا صیمیمیت    نویسندگی، میلمش فرخ ا

بیوتر بیا میلیو خیود و راه ییافتن بیه منیزل وی،       

شییود. در پییی عاشییق خییواهر فییرخ، شیییدا مییی 

اختالفات وی با خانواده، به وییژه پیدر، فرییدون    

شود و در این میدت، ارتجیا    به سربازی اعزام می

کنیید. در خییود را بییا خییانواده بییه کلییی عةیی  مییی

میش،  سربازی خجیر ازدوا  شییدا و شیهادت میل   

رسد. پس اتمام سربازی، به خانیه  فرخ به وی می

هیا از وی  گردد و با دلتنگیِ خانواده که سیال برمی

شود. پس از مدتی بیاز  رو میهاند، روبخجر بودهبی

کنید و  هو با پدر مواجره کرده، خانه را ترک میی 

بقییۀ داسییتان تنهییا تفسییرات و ذهنیییات نویسیینده  

 است.

مدرن در های پستمؤلفهها و ویژگی با بررسی   

هیا  ین پرسیش ه اد تا بشوتالش می نوشدارورمان 

-های پسیت آیا در این داستان، مؤلفهکه پاس  داد 

هیا وجیود   مدرنیسو وجود دارد؟ و اگر این مؤلفه

   ند؟ادارد، کدام

 

 پیشینۀ پژوهش

گرفتیه بیر روی   های صیورت ه به پژوهشبا توج

ییک از ایین   در هیی    کیه  توان گفتاین اثر، می

میدرن  هیای پسیت  تحقیقات، به بررسی ویژگیی 

 است. موجود در این داستان پرداخته نوده

 

 بحث و بررسی

ای اجتمیاعی، فلسیفی و   پست مدرنیتیه بیه دوره  

شیود کیه میا آن را    شرایط و وضییتی اطالق می

نامیو. بیه عجیارت دیگیر،    شرایط پست مدرن می

مدرنیسیو واکنویی فرهنگیی بیه واعیییات      پست

مدرنیتیه  فلسفی، اجتماعی و اعتصادی عصر پست
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 .(Hutcheon, 1995: 23-26)است 

-ه در حوزهای است کپسامدرنیسو پدیده      

ادبیات، موسیقی،  های گوناگونی همچون

شناسی و هنر کاربرد یافته است. میماری، جامیه

پُست به مینای مابید، فرا، پَس و پَسا است و »

مفهوم فراتجددگرایی، مدرنیسو به   پُست

: 1379)برمن، « فرانوگرایی و پَسانوگرایی است

41).  

آید،  میکه از پیووند پُست برطور  همان

مدرنیسو  یزی است که بید از مدرنیسو  پست

برای توصیف  این اصةالح ، بنابراینآمده است

ای  شرایط و وضییت اعتصادی و فرهنگی جامیه

مدرنیته  ضییتشود و رود که گفته می به کار می

مدرنیته بیانگر  پست»ت. را پوت سر گذاشته اس

های  سقو  یا دگرگونی و تحول تند در شیوه

سیاسی، اجتماعی، اعتصادی و فرهنگی  ۀمدرنیت

است که از اواسط عرن نوزدهو تا اواسط عرن 

وجه  ،بیستو در بیوتر کوورهای صنیتی غر 

 .(50: 1391)کانر، « غالب و مسلط را دارا بود

مدرنیسو ارائه تاکنون تیریفی کامل از پست     

باید گفت که هرگونه  ،نوده است. در واع 

مدرنیسو،  تالش برای ارائۀ تیریفی کلی از پست

برانگیز است؛ زیرا  در همان نخستین گام  الش

مدرن،  این تیاریف همانند خود اصةالح پست

دارای ابهام،  ندپهلویی، گسستگی، استیاره، 

ایهام هستند. اصوالً کوشش برای ارائۀ  کنایه و

تیریفی دعیق از این اصةالح با ذات آن در 

فرایند توخیص هویت و »تناعض است؛  را که 

بیان تیریف روشن و جام ، از عناصر اصلی 

ه یود  آن را بیدرن خیه پسامیعقالنیت است ک

 .(11: 1337)مالپس، « طلجد الش می

 

 نوشدارومدرن در رمان های پستمؤلفه

 اولۀ شیو به فصل  هارده در نوشدارو رمان

. راوی )فریدون( ده استش روایت شخص

 اصلی شخصیت که جوانی نویسنده است. راوی

 را خود نقش ابتدا همان از  ،باشدمی نیز داستان

 خوانندگان به داستان این ۀ نویسند عنوان به

 روهروب مخاطجانش با مستقیماً و شناسانده

هایی از پست نوانه رمان نوشدارودر  شود. می

 :اند ازکه عجارت مدرن بودن وجود دارد

 

  داستانفرا. 6

 پست هایداستان هایمؤلّفه از یسی فرا داستان

 وارد کردن نویسنده )واعیی(  با که است مدرن

 کند تاتالش می داستان )غیر واعیی( درون به

فرا  .آگاه کند آن بودن واعیی غیر از را خواننده

 است ادبیات در دیدگاهی روا  حاصل داستان

 کوشدمی که ادبی رئالیسو نحلۀ با مخالفت در

 مورد را واعییت به داستان ارجاع  ار و  تا

نویسی، نوعی گونه داستاناین. دهد عرار شک

گی یرهنیش فیارش در جنجیاص از نگیخ

پسامدرنیسو است. پاینده در تیریف فرا داستان 

 آن فرا داستان، از مقصود»نویسد:  نین می

 شودمی یادآور خواننده به دائماً که است داستانی

 نه و است تخیلی خواند، کامالًمی آنچه که

« شده حادث رویدادی یا واعییت از گزارشی

 .(393: 1390)پاینده، 
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و  های رئالیستی برخالف داستانفرا داستان      

 دائماً و دکنتأکید می بودن خود تخیلیبر ، مدرن

 ،خواند چه میشود که آن به خواننده یادآور می

تأکید راوی بر  ،. در واع کامالً تخیلی است

وعوف خود  او بر  همچنین ماهیت داستانیِ متن و

این ماهیت، موجب تمایز این داستان از 

در داستان  شود. های رئالیستی و مدرن می داستان

داستان،  نیز نویسنده در همان ابتدای نوشدارو

کند که عصد دارد، داستانی را روایت اعالم می

هایی که این رمان را به یک کند. برخی از ویژگی

 ند از:اکنند عجارتفرا داستان تجدیل می

 

. تأکید نویسنده بر نوشتن داستان و غیر واقعی 6-6

 بودن آن

و  حضور خودآگاه در خلق، جریان خلق کید برأت

از مفاهیو موجود در  ، یسیفضای خلق اثر ادبی

مدرن است. با این تمهید، یک داستان پست

نویسنده در پی تأکید بر غیر واعیی بودن مةالبِ 

، رمان نوشدارودر پیش روی خواننده است. 

واعیی  غیر ده بر این نسته که این متن، کامالًنویسن

و داستانی است و وجود حقیقی ندارد، اصرار 

 ورزد.می

ها نویسنده به فصل در ابتدای برخی از

در این »کند: داستانی بودن متن خود اشاره می

فصل به من سخت خواهد گذشت، نه این جمله 

کند. این فصل مرا پیر حق مةلب را ادا نمی

من در این » .(69: 1370)مؤذنی، « خواهد کرد

 .(27)همان: « ترم تا به سهرا فصل به زال ماننده

یسنده )که نو نیز هادر آخر بیضی از فصل

همان فریدون، شخصیت اول داستان است( اشاره 

فصل بید بیان ر داستان را د ۀکه ادام کندمی

 ۀخواهو وارد مرحلبا اجازه می» خواهد کرد:

من  سرفصل بید منتظر عمیق خوا  بووم، لةفاً

 .(150: همان« )باشید. با غزل حرف حسا  دارم

 جای داستان،  نین تأکیدی بر غیردر جای

و مؤذنی بر این  شودواعیی بودن آن دیده می

حال نوشتن داستان  کند که درنسته تأکید می

ترم. این امّا من در عوق از سهرا  موفق: »است

ا یت». (15)همان: « ای بود که از علو افتادنسته

یو، رور را به یک دیو توجیه کنیو غیخواهییم

 .(33)همان: «  رخدبینو علو نمیمی

  

 مخاطب قرار دادن خوانندگان توسط نویسنده. 2-6

 مورد مخاطجان را داستانش، متن راوی در گاهی

دهد و به این طریق بر داستانی یم عرار خةا 

در جای جای  کند.بودن داستان خود تأکید می

 . گویداین رمان، راوی با مخاطجان سخن می

در فصلی از داستان، نویسنده پس از جدال 

مقابل زال و خوانندگان، خةا   با پدر خود، در

خو  دیگر اینجا کاری نداریو، »گوید: به آنان می

برویو، هر  ه زخو زبان تحمل کردم بس است، 

)همان: « بفرمایید آعای زال...خوانندگان عزیز...

74). 

گاهی نویسنده در  گونگی نقل داستانش 

ها را جویا گیرد و نظر آناز مخاطجان کمک می

 ۀقید برای ایجاد هیجان، صحنمواف»شود: می

: همان« )درگیری رستو و کاووس را با هو بجینیو؟

113).  
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ود یعجل از بیان خوا  خ دیگر در جایی

شانسی خوانندگان اموب از خوش»گوید: می

: همان« )ن خوش باشدیای میرؤی ،تیرار اسیع

149). 

مۀ کتا  نیز دربارۀ داستانی که عصد در مقد

جا و همین» نویسد: نین میروایت آن را دارد، 

پر آ  »های از خوانندگانی که طرفدار داستان

 .(1)همان: « خواهو، عذر می«اند وو

نویسنده در عسمتی از داستان، از فردی که 

آورد ، سخن به میان میهبا او در سربازی آشنا شد

به این »نویسد: وی  نین می ۀدربار ،و در ادامه

  را ؛ستی من ناکام ماندترتیب سیید کیانی از دو

د او بلندتر است و در اینجا ین از عید میه عیک

عد بود. برای  باید هو برای دوست شدن حتماً

مندند بدانند سر سیید کیانی خوانندگانی که عالعه

: همان« )دانو... ه آمد، باید عرض کنو که نمی

36). 
در عسمتی از داستان، نویسنده از خوانندگان 

ر یردن میووعش در ذهن، نظیور کیرای تصیب

خواهد. وی در حال سخن گفتن با میووعش، می

غزل است. در میانۀ این مسالمه، ناگهان خةا  

-اصالً  ةور است همین»گوید: به خوانندگان می

های زنیو، غزل را در حالتطور که حرف می

مختلف بجینیو که من دوست دارم؟ غزل جان 

« هنی وی(...پیراهن مرا بووی )تصورات ذ

 .(153)همان: 

 

 بردن خوانندگان به درون داستان. 9-6

فریدون )شخصیت اصلی داستان که در واع  

همان نویسنده است( در جایی از داستان، 

کواند. در این میخوانندگان را به درون داستان 

فصل از کتا ، نویسنده با مخاطب عرار دادن زال 

همیوه وی را  و خوانندگان، از رفتارهای پدر که

به کار کردن واداشته و از هرگونه لذت و تفریح 

را به  خوانندگانو  کندنهی کرده است، انتقاد می

 ۀهایش درباربرد، تا گفتههمراه زال به نزد پدر می

 پدر را به اثجات برساند: 

 «ها کی هستند؟این»پدر: »

 ایوان را باید بوناسی، جنا  زال هستند...»من: 

 .«هو خوانندگان عزیز هستند این دوستان

 «فسر نسردی من اینها را کجا جا بدهو؟»پدر: 

من از یک یک )فریدون خةا  به خوانندگان( 

: همان« )خواهو...شما خوانندگان عزیز عذر می

73).  

 

ای ـهتـه شخصیـد بـهای جدیشـدادن نق. 4-6

 نگارانه(   داستان تاریخ)فرا اساطیری یا تاریخی

ها، ها و  ه پست مدرنآثار مدرن  ه در میان

توان یافت که در خودشان متون آثاری را می

داده و تداوم  گذشته را مورد بازخوانی عرار

ها، از عناصر این میان مدرن در د.انبخویده

کنند و مفاهیو موجود در متون کهن استفاده می

 سازند.دیگری می

 ها که عائل به فرامدرندر مقابل پست

کنند. آنان دیگری عمل می ۀهستند، به گون داستان

 ۀکنند. دستداستان را به دو دسته تقسیو می فرا

ای هایی هستند که در آنها نویسندهداستان اول فرا

داستان نوشتنش  ۀدر متن وجود دارد و دربار
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هایی داستان دیگر فرا ۀگوید. دستداستان می

ای هانیستادرایهستند که اصةالحاً به آنها ف

ای شدهها متون تثجیتگویند. ایننگارانه میتاری 

شب، خسرو و شیرین،  هزار و یک چونهم

زیجای  مانندهایی و... یا عصه رستو و سهرا 
دهند، و... را دستمایه عرار می خفته، سیندرال

کنند شسنند و با طنز ویرانش میساختارش را می

 .میسوس بگیرند ۀتا نتیج

نگارانه به تان تاری در این رمان فراداس

نمود یافته « خودساخته تاری ِ -داستان»صورت 

نگارانه، از مواهیر های تاری داستان در فرا است.

شود. ای ساختارشسنانه استفاده میگونههتاری ، ب

که گاهی این اشخاص تاریخی موهور،  طوریهب

آنها  ۀهایی متفاوت از آنچه در تاری  درباربا نقش

شوند و در پی تغییر ایو، وارد داستان میخوانده

های تاریخی دید خواننده نسجت به این شخصیت

 هستند.

داستان به عنوان  هیل از این نوع فرامک

 پیوند»کند و میتقد است: یاد می« پیوند دوگانه»

زمانی در ادبیات داستانی پسامدرنیتی رخ « دوگانه

های تاریخی در متنی که دهد که شخصیتمی

-)مک کنندآفرینی میداستان است، نقش شساراآ

-( که الجته این نقش101: 1393، همسارانهیل و 

ها در تاری  آفرینی با نقوی که این شخصیت

اوت یل تفیهیکیاوت است. میمتف ،اندهیداشت

را « رمان تاریخی»با « نگارانهتاری  فراداستان»

برخالف رمان تاریخی که در »کند:  نین بیان می

آفرینی اشخاص موهوری که در گذشته آن نقش

ست که با اسناد و ا ایگونهه ب ،اندکردهزندگی می

مدارک اثجات شدنی در دسترس عموم تناعض 

از ندارد، امّا در داستان پسامدرنیستی، نویسنده 

« هایی استدر پی ایجاد  نین مغایرتروی عمد 

 .(102: همان)

 ساختار به خویبانسجام ها درمدرنیست

 و زنندیگ می ن ورهیاسة درتیع هیب روایت،

 مدرنیستی، آثار انسجام برای را آن کارگیریهب

 زندگی گسیختگی از هو ججران برای الشییت

 هرةواس ها،مدرنیستتپس نگاه از اما دانند،یم

 بهتر را میاصر دنیای وحدتییب و انسجامییب

 و  ندپارگی کارش اساس زیرا دهد؛می نوان

 است راوی و روایت تسثر و تیدد و نویسیهآشفت

 .(104: 1374)پاینده، 

مهو این نوع  عنصرطنز و ساختارشسنی دو 

که اگر هرکدام از آنها  به طوری ؛فراداستان است

نگارانه به مینای غایب باشد، فراداستان تاری 

 ،آید. به عنوان مثالپست مدرنش به دست نمی

در یک موعییت  جدید را ۀاینان عناصر جامی

دهند رخنه می -که االن وجود ندارد-ای اسةوره

 د. تا اصل عضیه را دست بیاندازن

 بردن میان از پی در مدرنتپس هنرمند

 کاربرد با اسةوره و تاری  یانم تمایز و فاصله

 بین اتحادی حساسا رمان، در ایهاسةور روایت

 خاطجانم در میاصر و اساطیری هایشخصیت

 مینادار کردن و اتحادی  نین یجاد. امّا اآفریندیم

 تصرف و دخل بدون دورۀ میاصر در اسةوره

 همواره که است این بر اعتقاد زیرا نیست؛ ممسن

 احتیاجات با مةابق را اساطیر ایهدور هر مردم

 و پوشانندمی نو لجاسی زمان، مقتضیات و خود
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 ایهتاز جان آن به وسیله بدین و کنندیم بازسازی

 تجدید روند در اسةوره گوهر آنسه بی بخوندیم

   .(217: 1362 ،بازآفرینی تغییر پذیرد )الیاده یا

 پسامدرنیسو یساسای اههمؤلف یسی از

 الجته است. سةورها به توجه مدرنیسو، همانند

 هایی باتفاوت مدرنیسوتپس در اسةوره بازتا 

-می که هاتمدرنیس. دارد مدرنیسو در آن بازتا 

 ناما در برای پناهی را ییروا ادبیات خواهند

 سةح هایو پیرنگ مجتذل هایسرگرمی از ماندن

 مدرن دورۀ در که کنند تجدیل هاییداستان پایین

  .(231: 1336شوند )ال ، یم نوشته زیاد بسیار

نگارانه، نویسنده در یک فرا داستان تاری 

وعای  و حوادث تاریخی و گاهی اساطیری را 

ان کرده، تاری  و خیال را با هو در یداست وارد

هیل میتقد است که فرا داستان آمیزند. مکمی

 روش  ندین به نگارینگارانه یا فرا تاری تاری 

 درهو و پریویزمان مجیول، تاری  شود:انجام می

: 1333پردازی )لوئیس، لخیا و تاری  آمیختن

36). 

تاریخی ها، با در این نوع داستان ،در واع 

-جیلی یا شرحی ساختگی از اساطیر یا داستان

رو هستیو که وارد داستان شده ههای میروف روب

 هند.و آن را شسل می

 با نگارانه،تاری  فرا داستان در نویسنده

 رخدادهای از جدیدی روایت تاری ، جیل

 را تاریخی مسلو حقایق تا دهدمی رائها تاریخی

 ادبیات در واع  ها ن، نظر از. بجرد سؤال زیر

 که گیرندمی تصمیو خود نگاریتاری  و استانید

 نوان اریخیت حقایق صورت به را رخدادها کدام

 پاتریویا .(309: 1333دهند )ها ن و همساران، 

 خودآگاه شسلی به فرا داستان،که  است میتقد وو

 وضییت یا ماهیت به را خواننده توجه مند،ظامن و

 یةوفم ،مصنوع و ساختگی امری به عنوان خود

 دربارۀ را هاییپرسش طریق این از تا کندمی

واعییت مةرح کند )وو،  و داستان میان رابةۀ

1390 :3).  

ادبیات داستانی پسامدرن این نظر را القا 

 کند که بازنویسی یا بازنمایی گذشته هو درمی

شود که گذشته داستان و هو در تاری  باعث می

پذیر باشد )پاینده، حال دسترسبرای ما در زمان 

نویسنده از  نیزنوشدارو در داستان  .(273: 1333

ی از یه یسیود را بیان خیدای داستیان ابتیهم

، یینی سهرا ، مانند شاهنامهای یهتیشخصی

های خود با ها و تفاوتکند و به بیان شجاهتمی

های اموب  ند تا غو از جنس»پردازد: وی می

ها کافی نیستند که . و همینمختلف در منند..

گونه شانۀ سهرابی را که من باشو، به خاک رستو

راوی در  ،در واع  .(1: 1370)مؤذنی، « آورند؟

 اساطیری های شخصیت داستان، با حین روایت

ۀ شد  ثابت جایگاه از را آنها، گویدسخن می

 در و کود می یرونب شاهنامه در شانهمیوگی

 حتّی و دهد می عرار امروزیۀ تاز های موعییت

 به این، کند. عالوه بر می  بازخواست آنها را گاهی

سخن گفتن  فرصت ایهای اسةورهاین شخصیت

ۀ عص فضای از بیرون تا شود، می و اظهار نظر داده

  خود نظراتی را مةرح کنند. ۀشد شناخته و  عدیمی

 و رویدادها گاه نگارانه،تاری  فرا داستان در

 جیل عرار مورد گاه و شوندمی ابداع حوادث
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مدرن از نوع رمانی پست نوشدارو. رندیگیمی

ای که آنچه گونهبه ؛نگارانه استفراداستان تاری 

و اساطیر، دربارۀ سرنوشت و  شاهنامهدر 

سرگذشت رستو و سهرا  آمده است، در این 

 به ،شود و در نهایتداستان به  الش کویده می

زندگی عهرمان داستان، یافته، در ای تغییرگونه

 گونه که در داستانهمانیابد. فرخ، نمود می

 از موضوع یک هجو برای گاه»مدرن، پست

 نقیضه،ود. شیم استفاده نقیضه نام به صناعتی

 یک هجو منظور به متن نگارش از ایهشیو

گونه (. در این30: 1336)پاینده، « است وضوعم

رفته، انتظار میها، فرجامی برخالف آنچه داستان

 دهد. رخ می

هایی که فرّخ درباره خودش پس از مقایسه

-کند، سهرا  لب به سخن میو سهرا  بیان می

ای دو طرفه بین فرّخ و سهرا  گواید و مسالمه

کند وعتی سهرا :  ه فرعی می»گیرد: شسل می

سرانجام هر دوی ما مرگ است؟/ من: ... من 

خواهی پدر تصمیو ندارم مثل تو فدای خود

بووم. من تصمیو دارم مجارزه را با پیروزی خود 

به پایان برسانو./ سهرا :  گونه ممسن است؟/ 

 .(14: 1370)مؤذنی، « من: بنوین و تماشا کن

 هاانیداست رایف کیه تید اسین میتقیها 

 ادبیات واعییت، و خیال ادغام راه از تا کوشندمی

کنند.  جدا آن اىحاشیه وضییت از را تاری  و

 صورت شسل در و هو مضامین در هو ادغام، این

علی  .(269: 1333گیرد )ها ن و همساران، می

مؤذنی نیز در این رمان، واعییت و خیال را با هو 

ای که گاهی توخیص مرز گونهآمیزد، بهدر می

میان خیال و واعییت برای خواننده بسیار موسل 

دن خواننده ر کرشود. این امر به منظور درگیمی

د. این داستان دارای وجوه شودر متن انجام می

ای که در آن از گونهای فراوانی است. بهاسةوره

ای ایرانیان، از عجیل رستو، های اسةورهشخصیت

آید سهرا ، زال، گردآفرید و ... سخن به میان می

 کود.و آنها را به  الش می

 در عسمتی از داستان، فریدونبه عنوان مثال 

کند که برای )یا نویسنده( از رستو درخواست می

براندازی حسومت شاه پهلوی، برای  ند لحظه 

 پذیرد: عدرتش را به وی امانت دهد، رستو نیز می

من: تو فقط زور بازو و جسارتت را به من »

امانت بده تا آن را علیه تا  و تخت او بسار بجرم. 

 به امید خدا عصد براندازی دارم. 

گیرد( این زور من به )دست مرا میرستو: 

 همراه جسارتو. 

شوم که ناگهان  نان از نیرو سرشار می

توانو با هر دست گلوی کنو میاحساس می

« شیری را فورده، به دورها پرتابش کنو... 

 .(113و  117: 1370)مؤذنی، 

 

بازگویی داستان  ۀها در نحودخالت شخصیت. 5-6

 یا اعتراض به آن

که گفته شد، در فصلی از کتا ،  وریطانیهم

وانندگان را به دیدار پدرش ینویسنده زال و خ

د رفتارهای بد پدر با وی یبرد تا آنان نیز شاهمی

در در یان او و پیی مییباشند. در این میان بحث

گیرد که با پا در میانی زال و خوانندگان پایان می

 یابد:می

ن یک وعت عقلتان را نسپرید دست ای»پدر: 

 .«پسره، آعای زال
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خواهو برگردم یک  یزی )نویسنده(: می

 گیرد.بهش بگویو که زال دستو را می

 «بیا برویو، عیجی ندارد، پدرت است»زال: 

آره، بیا، ما که به عقل »خوانندگان عزیز: 

 .(75و  74)همان: « تواطمینان داریو

 ،که نویسنده در انتهای داستان، هنگامی

زند ای رعو میگونهه  را بداستان رستو و سهرا

شود، که رستو دستش به خون فرزند آلوده نمی

کند و خواهان سهرا  به نویسنده اعتراض می

تواند سرنوشت عجلی خویش است؛  راکه نمی

بدون گردآفرید زندگی کند. در اینجا، سهرا  با 

 هایش سیی در تغییر سرنوشتش دارد:اعتراض

ه خلوت را از این جم  بیم»را : یسه»

 «گردآفرید بجر.

 .«خواهد...امّا بی نتیجه است...دلو می»من: 

پس رستو را صدا کن کار مرا »سهرا : 

 .(171: همان« )تمام کند

 

 اتصال کوتاه. 2

صال کوتاه در داستان پسامدرن به مینای حضور تا

هایش در نوشتن نویسنده در داستان و بیان دغدغه

توضیح  گونگی داستان و حتی گاهی تفسیر و 

 ،نوشتن داستان توسط نویسنده است. در واع 

در پوت زبان و  برخالف گذشته که نویسنده

مدرن با کالم خود پنهان بود، نویسندگان پست

برجسته کردن کالموان، بر حضور خود تأکید 

ان یدر پای ان نوشدارویرم ۀدینویسن کنند.می

 کند که سهرا که مواهده می، هنگامیداستانش

دهد بمیرد تا اینسه بدون گردآفرید ترجیح می

از اینسه سرنوشت سهرا  را تغییر زنده بماند، 

و کاری کرده است که او توسط رستو کوته  داده

را  یکاش سه» کند:، اظهار پویمانی مینوود

ر یهای دیگر کنار بیاید، اگا زنیوانست بیتمی

همسری است، دست به دانستو مردی تکمی

این  .(171: همان« )زدمقدیر او نمیترکیب ت

دهندۀ حضور نویسنده در داستان نمونه، نوان

است. این تأکید نویسنده بر حضورش در داستان، 

 نان جهان واعییت و جهان داستان را به هو 

پیوند زده است که توخیص آن دو از هو، برای 

 نماید.مخاطب دشوار می

های شخصیتنویسنده با در این داستان،       

گوید و گاهی از آنها نیز سخن می اساطیری

کند. راوی )فریدون( در این داستان انتقاد نیز می

 در تهمینه و رستو خود را با سهرا  )پسر

شاهنامه( مقایسه کرده و در همان ابتدا، خةا  

 ندارم تصمیو من»... گوید: به سهرا   نین می

 تصمیو من بووم. پدر خودخواهی فدای تو مثل

« برسانو پایان به خود پیروزی با را مجارزه دارم

  .(14: همان)

 دیبی (فریدون) در فصلی از داستان، راوی      

 مجادله رستو فرخ )میلمش( با ادتیشه از

 عدرت، همواره داشتن وجود  با  را هیک کند می

: هماناست ) کرده می حمایت ظالو شاهان از

خواهد برخالف و اکنون او می (115 - 117

کرده، در مقابل رستو که از شاهان حمایت می

شاه پهلوی بایستد و او را از تخت به پایین 

بسود و نگذارد خون افرادی  ون فرخ 

)میلّمش( پایمال شود. این مسالمۀ او با رستو 
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خیالی خود،  نان در داستان وارد شده و نفوذ 

کرده است که توخیص واعییت و این تخیل از 

 بسیار دشوار است.هو 

 

 بینامتنیت. 9

 میل صوری  نمودهای از پسامدرن یسی بینامتنیت

 و گذشته بین فاصله برداشتن میان از به خواننده

 جدید ایزمینهر د گذشته بازنویسی نیز و حال

 بهن بخوید نظو مدرنیستی میل با نجاید و است

 باشسوه به میل یا گذشته زمان طریق از حال زمان

 حال، زمان حقارت با تجاین در گذشته دادن جلوه

 گرفت. اشتجاه

 برای تالش را بینامتنیت پسامدرن، نویسانرمان   

 کار به آن از اجتنا  ایی تاری  کردن اعتجاربی

 گذشته با مستقیماً آن از استفاده با بلسه، برندنمی

 هایپژواک این ند. بینامتنیتشومی رویارو ادبیات

 راریع ادهیسوءاستف و استفاده مورد را امتنییبین

 تأثیرگذار تلمیحات ابتدا صورت این به دهد،می

 را تأثیرشان سپس و کندمی مستتر متن در را هاآن

 انتظار خالف رویدادهای و طینه از ادهیاستف ایب

 سازد.می زایل

  ندان پسامدرن بینامتنیت در مجموع در       

 منزلۀ به «هنری اثر»مدرنیستی  مفهوم از اینوانه

؛ وجود ندارد نگرژرف و نمادین و یستا ایمقوله

 که متونی هو آن بس، و است متن هست، آنچه

: 1333، و همساران )ها ن« اندشده نوشته پیوتر

گیری از در این داستان، نویسنده با بهره .(223

، داستان خود شاهنامهاسةورۀ رستو و سهرا  در 

برد، امّا در این میان را شسل داده و پیش می

کند تغییراتی در اسةورۀ رستو و سهرا  ایجاد می

در این  راوی کند.ای آن را تحریف میو به گونه

 زال، )رستو، شاهنامه های شخصیت ۀهم داستان،

به  و ...( را به داستان خود وارد کرده و سیمرغ

پردازد. ورود این ین دست میا هایی از مقایسه

 به داستان، با اساطیری و های کهنشخصیت

 به تازه هایی نقش دادن جدید و پردازی شخصیت

  ها همراه است.آن

ابیاتی از  یناًداستان، نویسنده ع ۀدر میان       

های درگیری کند، مانند صحنهرا نقل می شاهنامه

  رستو و کیساووس و سخنان رستو به وی:

 همه کارت از یسدیگر بدتر است»

 نه اندر خورستتو را شهریاری 

   نین تا  بر تارک بی بها

 «بسی بهتر اندر دم اژدها

 (113: 1370)مؤذنی،  

، به توصیفات فردوسی دیگر در جاییو نیز 

  کند:سهرا  اشاره می ۀدربار

  و یک ماه شد همچو یک سال بود»

  برش  ون بر رستو زال بود 

  و سه ساله شد ساز میدان گرفت

 «گرفت...به پنجو دل شیر مردان  

 (12: همان) 

ست که ا ایگونهبینامتنیت در این رمان به

تفسیک و توخیص حال و گذشته، واعییت و 

در  سازد.اطب دشوار مییر مخیال را در نظیخی

، فریدون )نویسنده( کتا  نوشداروفصلی از 

ه یرا  را بیردآفرید و سهیان گیای میرهیاظیمن

کود و در این میان خود به مجارزه با تصویر می
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 رود:دیو سیاه می

برم و با یک ضربه آن را به دژ حمله می» 

زم. گردآفرید و سهرا  را یریرو مییو فیدر ه

اه، عجل از یو سییو ای دییو ت نهو...برابر هو می

هر اعدامی علیه من به این دو بنگر که  گونه 

ت یسخأتی یدیو سیاه هی محو یسدیگرند...

ای »را : یه است. سهیود گرفتیهراسناک به خ

ط ساعتی از یا را فقیتوانستی مر مییدالور، اگ

آری، فقط »گردآفرید: «...  نگ او برهانی...

ای دیگر به دیو سیاه که تازه به ضربه«... ساعتی...

« افسنو...زنو و بر خاکش میخود آمده، می

 .(19)همان: 

 

 محتوای وجودشناسانه. 4

شناختی ای میرفتهای مدرن اغلب سویهستاندا

های که ویژگی اصلی داستانحالی دارند؛ در

پسامدرن در غلجۀ محتوای وجودشناسانه است. 

شناسی به های پسامدرنیستی، میرفتدر داستان»

شود تا وجودشناسی برجسته زمینه رانده میپس 

نویسندۀ پسامدرن  .(137: 1333)پاینده، « دشو

کند تا از طریق روایت داستانش، این تالش می

هر »ها را در ذهن خواننده ایجاد کند: پرسش

ها جهان  ه ماهیتی دارد؟ انواع مختلف جهان

شوند و ها  گونه توسیل میند؟ این جهاناکدام

هیل، مک« )از  ه نظر با یسدیگر تفاوت دارند؟

1996 :339).  

در این رمان، داستانِ داستان نوشتنِ 

شود و خواننده را با دنیاهایی ن روایت میفریدو

ها در کند. همۀ این ویژگیرو میهتو در تو روب

 ۀخدمت برجسته کردن محتوای وجودشناسان

اند. زندگی واعیی و این متن به کار گرفته شده

حقیقی فریدون که وی عصد روایت آن را دارد 

نویسد )انواهایی که حاصل با انواهایی که او می

مختلط شده  ،و ذهنیات وی است( تخیالت

هایی سفر به مسان ،راوی در این داستاناست. 

 .کند که ذهنی هستند و وجود خارجی ندارندمی

)مؤذنی،  مانند بردن خوانندگان و زال نزد پدرش

در این داستان با دنیاهایی  .(75و  74: 1370

اتفاعاتی که به شویو. رو میهذهنی و متسثر روب

دهند در زندگی فریدون رخ میصورت حقیقی 

 شاهنامههای با ذهنیات وی و همچنین داستان

هایی از مناظره صحنهاند. همراه و ترکیب شده

فریدون و  ،(19)همان: میان گردآفرید و سهرا  

عقل و عوق  و غزل و شیدا ،(153غزل )همان: 

ذهن راوی )فریدون( شسل که همۀ آنها تنها در 

اند. در واع ، در ده شدهگرفته و به تصویر کوی

این داستان، هر ذهنیت دنیایی است که زمان در 

  آن مفهومی جداگانه دارد.

ای پیش به گونه رمان نوشداروداستان در 

توان درونمایۀ اصلی را رود که به سختی میمی

 راکه در میان بیان حقایق  ؛از آن استنجا  کرد

زندگی، نویسنده  نان به تخیالت و ذهنیات 

قی یزند و آنها را با وعای  حقیخود دامن می

سازد که خواننده را در واعیی بودن یا راه مییهم

ذهنی بودن دنیاهای ایجادشده در متن، د ار 

دم عةییت موجود یه عیرده و بید کیشک و تردی

ستی و در نهایت های پسامدرنیدر داستان

رهنمون  ینمت ۀهای وجودشناسانبرجستگی جنجه

 سازد.می
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 گیرینتیجهبحث و 

از علی مؤذنی، برخی از  رمان نوشدارودر 

مدرن،  ون فرا داستانی های داستان پستویژگی

بودن، شسست خط روایت در داستان، اتصال 

 ،رواز این .شودامتنیت دیده مییاه و بینیکوت

توان آن را داستانی مدرن خواند. درونمایۀ یینم

ای از ابهام توسط در میان هاله نوشدارو رمان

 راکه نویسنده در کنار  ؛شودخواننده دریافت می

بیان حقایق زندگی، به بیان تخیالت و ذهنیات 

ای حقیقت و تخیل را با گونهخود پرداخته و به

 هو همراه ساخته که توخیص آن دو از هو برای

رسد و خواننده را در واننده دشوار به نظر میخ

 واعیی بودن یا ذهنی بودن دنیاهای ایجاد شده در

متن، د ار شک و تردید کرده و به عدم عةییت 

های پسامدرنیستی و در نهایت موجود در داستان

متن رهنمون  ۀهای وجودشناسانبرجستگی جنجه

 سازد.می

ن یتریییسی از اصلیودن ییانی بیداسترایف    

های این داستان است که نویسنده در آن، ویژگی

چون تأکید نویسنده بر همبا ایجاد تمهیداتی 

مخاطب نوشتن داستان و غیر واعیی بودن آن، 

بردن عرار دادن خوانندگان توسط نویسنده، 

ها دخالت شخصیت، خوانندگان به درون داستان

، سیی بازگویی داستان یا اعتراض به آن ۀدر نحو

 نوشدارو در رشد و توسیۀ بید فراداستانی

 داشته است.

های جدید دادن نقشنوبسنده از سوی دیگر، با    

چون رستو و هم، های اساطیریبه شخصیت

سهرا  و به  الش کویدن وعای  اساطیری و در 

 های اساطیریشخصیت نهایت، تغییر سرگذشت

نگارانه تاری  در داستانش، به خلق فرا داستانی

رمان  که توان گفتمی ،براینزده است. بنا دست
مدرن از نوع از علی مؤذنی، رمانی پست نوشدارو

 نگارانه است.فراداستان تاری 
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Postmodern Features in the Story of Panacea by Ali Moazzen 
Ali Reza Mahmoodi*/ Susan Pasanin** 

 

 

 

Abstract 

This study has examined the characteristics of postmodern in the story of 

“Panacea”Novel by Ali Moazzeni. This article is a critical reading of this story. This 

story has some of postmodernism features like metafiction, irregular narrative, short 

circuit, intertextuality. One of the main features of this story is metafiction. Features 

in this story like the author's emphasiz to the unreality of the story, speaking authors 

with readers in the story, entering the readers to the story and involving the characters 

in the story changes, has turned it into a metafiction. On the other hand, the author 

has created the historical metafiction with the creation of the new role of 

mythological characters like Rustam and Sohrab, challenging mythological events 

and changing the fate of mythological characters in the story. So we can conclude that 

“panacea” Novel of Ali Moazzeni is a postmodern novel and historical metafiction. 

Key words: Panacea Novel, Features of Postmodern, Metafiction, Short Circuit.
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