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 دهیچك
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 مقدمه
العلل نوشته شـدن ايـن مـتن، عـدم حضـور      علت

در کتـب نقـد و معرفـی    « تکنیک داستانی»مبح  
داستان فارسی است. خأل ايـن موضـوع درحـالی   

که همواره بزرگان ادب و هنـر بـه اهمیّـت    است 
انـد. پـو از   کـرده تکنیک در کار آفـرينش تأکیـد   

آثاری که توسـط ابـراهیم يونسـی )هنـر داسـتان     
نويســی(، جمــال نويســی(، رضــا براهنــی )قصــه

میرصادقی )رمـان و داسـتان کوتـاه( و... پیرامـون     
ارواح معرفیِ مصال، داستان نوشـته شـده، کتـابِ    

پور از لحـا  زمـانی   نوشتة شهريار مندنی شهرزاد
ايی برآنهـا  نسبت به بقیه تـأخر و از لحـا  نـوگر   

ترين اثرِ ساختتقدم دارد. با اين همه در اين تازه
مواجـه  « تکنیـک »شناسانة داستان، بـا سـخنی در   

 شويم.نمی
-ترين سـخن عبـارت  تکنیکِ نوشتن در کوتاه

ترديـد بهتـرين   و بـی « چگونـه نوشـتن  »است از: 
شناسی و تاريخ ها آنهايی هستند که زيبايیتکنیک

است. برای دريافت دقیـقِ ايـن    آنها را تأيید کرده
شناسی داستانِ نو بايد به منـابع  موضوع در مصال،

ــا دســت اول و زيبــايی شناســانه مراجعــه کنــیم ت
ــی    ــتانِ فارس ــدگیِ داس ــب مان ــل عق ــابیم دلی دري

خوارِ شـاهکارهايی  چیست. در شرايطی که میراص
االسـرار و  تفسـیرِ کشـف  ، االولیـا  ةتذکرهمچون 

، الروايـات لوامـع   و الحکايـات جوامع، االبرارةعد
 تـاريخ بیهقـی  ، تفسیر سـورآبادی سعدی،  گلستان

ترين داليلِ جهانی ترديد يکی از مهمو... است. بی
نشدنِ داسـتانِ معاصـر فارسـی، فقـرِ تکنیکـیِ آن      

 است.  

 

 ریشه واژۀ تكنیك
اسـتفاده  « آفـرينش »در مقدمة اين نوشته، از لفـظ  

ــدگر   ــارتین هی ــم م ــا مبحــ  مه ــاب شــد ت در ب

را يادآور شويم کـه در مسـیرِ تـاريخِ    « تکنولوژی»
زبـان، پیونـدگاهِ آفـرينش و تخنـه را در هنرهــای     

تخنه )= تکنیک( نه تنها نـام کـار و   »بیند: زيبا می
مهارت صنعتگر است بلکه افـزون بـر ايـن نـامی     

هـای فکـری و هنرهـای زيبـا.     است برای مهارت
پوئسـیو. تخنـه   تخنه به فرآوردن تعلق دارد. بـه  

امری شاعرانه است. زمانی... هنر به سادگی تخنـه  
 (.00: 0272)هیدگر، « شدنامیده می

به فـن   (Techne)در يونان باستان واژه تخنه      
انجام کار داللت داشت. اين واژه همان گستردگی
ــان فارســی واژ    ای را داشــت کــه امــروزه در زب

مهید و...( )صناعت، شگرد، ت« فن»معادلِ آن يعنی 
برآمده از همـین   (Technic)دارد و واژه تکنیک 

مصدر است. در نظر افالطـون تخنـه شـامل همـه     
هـای سـازنده اسـت از نجـاری گرفتـه تـا       مهارت

(. حتی در جزوه 2: 0207سیاستمداری )بیردزلی، 
تفاوت دو نوع تخنه را باز « سوفیست»معروف به 

کـار  بهنمايد: آن تخنه که در کار کسب فضايل می
شود و تخنة ديگر کـه در کـار آفـرينشِ    گرفته می
هـا و آفـرينش   عنی نظم دادن بـه زيبـايی  يخالقه )

افـت ايـن   يتـوان در زيبايی جديد( است. البته می
« تقلیـد »طرح افالطون از آفرينش هنری در مفهوم 

در فلسفة سقراط ريشـه دارد. تخنـه در جـايی بـا     
که به  arsه ابد که واژيهای مشترو میهنر، ريشه

رفت با قلب بعـ   کار میمعنای فن و صناعت به
و بـا شـکل فـاعلیِ     artemدر متنِ زبان التین به 

artisian      باب شد. همـین مجـال مختصـر کـافی
است تا به قرابت آنچه امروزه در اصطالح عام به 

بـريم بـا واژه   کار مـی معنای آرتیست )هنرمند( به
نخسـتین وجـه   الذکرِ تخنه پـی ببـريم. پـو    سابق

اهمیت مبح  ما را تاريخِ زبان اثبات کرده اسـت  
 که؛ هنر به معنای تکنیک بوده است. 

در « فنـون »ذيل عنـوان   فرهنگ المنجدمؤلفانِ 
هـای  جايی که قـرار بـوده تصـاويری از آفـرينش    
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هنری انسان در طول تاريخ نشان داده شود بـه آن  
تصـويری  اند. مثالً زيـر  اطالق کرده« فن»تصاوير، 

اند: فنِ فرعـونی  از يک نقاشیِ مصر باستان نوشته
بايسـت  (. در همین زبان عربـی مـی  000)المنجد: 

به دنبال تهی شـدنِ ايـن واژه از معناهـای متکثـر     
اش باشیم. به اين معنا کـه در زبـان عربـی    يونانی

، پوئسیو را از جهـان  «تفنن»و « فن»قرابت زبانیِ 
سـانة هنـری وارد   شناصنعتگرانه به جهـان جمـال  

 کند.می
 

 تكنیك در هنر و ادبیات
 0100کـه در سـال   حدود صد سال پیش، هنگامی

را چاپ « شکل و محتوا»گئورگ لوکا  مقاله مهم 
کرد ادبیات را دارای دستگاهی دانسـت کـه آن را   

کند و در دهـه  از متون ديگر متفاوت و متمايز می
ة های روس پا به عرصـ که فرمالیستهنگامی  02

های تکنیکیِ ادبیات جدینقد هنری نهادند، جنبه
تر گرفته شد و راه برای نقد نو هموار شد. جملـه  

هــا را شکلوفســکی در کلیــدی نظريــة فرمالیســت
)هنر به مثابة تکنیک(  Art As Techniqueمقاله 

 «.  ادبیات يعنی تکنیک»گفته بود: 
بايــد توجــه داشــت کــه واژه کلیــدی در ايــن 

ای به است. در زبان يونانی واژه« یقابوط»پیوندها، 
وجود داشته که اتفاقاً همچون تخنـه،   poiesisنام 

داده اسـت. ايـن واژه عنـوان    مـی « ساختن»معنای 
کتابی از ارسطو شد کـه در آن بـه مباحـ  ادبـی     
پرداخته که بعدها متـرجمین عـرب آن را بـه نـام     

کـه در لغـتِ    Poem انـد. واژه برگردانده« بوطیقا»
دهد نیز ملهم از همـین واژه  التین معنای شعر می

هـای سـخن   ويژگـی »است. بوطیقا در يک کـالم  
(. و 02: 0200)تودوروف،« کندادبی را بررسی می

ــات  ــرين و نخســتین مهــم (Literariness)ادبی ت
-د مـی يیـ مفهومی است که بوطیقا وجود آن را تأ

 کند.  

قرن پنجم اگر بزرگانی همچون محمد میهنی )
و ششم(، نظامی عروضی )قـرن ششـم(، خواجـه    

الحضـره و  نصیرالدين طوسی )قرن هفتم(، وصاف
شمو منشی )قرن هشتم(، از اموری نظری چـون  

« بزرگ گردانیدن اعمال و خرد گردانیدن اشـغال »
گفتنـد و اصـالً   کالم سخن مـی « دلتِ»و « قلت»و 

ــی   ــتفاده م ــناعت اس ــتقیماً از واژه ص ــد: مس کردن
عری صناعتی است کـه شـاعر بـدان صـناعت     شا»

اتســاق مقــدمات موهمــه کنــد و التئــام قیاســات  
ــه ــی،  « منتج ــامی عروض ــان 00: 0200)نظ (، هم

اند. دلیـل  مباح  بوطیقای ارسطو را مدّ نظر داشته
روشن نیز در همین جمله نظامی عروضی مشهود 
است. او اهمیت نظم دادن بـه سـخن را يـادآورد    

در « نقشة عمـل »ه مبح  شده که گوشه چشمی ب
بوطیقای ارسطو دارد. شايان ذکر است که اسحاق 

( و پســرش حنــین بــن 010 ابــن حنــین )متــوفی
( 200اسحاق؛ و بشر بن متی بن يـونو )متـوفی   

ــه بونصــر   ــی از جمل ــر از انديشــمندان ايران زودت
اند سینا به ترجمة بوطیقا پرداخته بودهفارابی و ابن

وضی نیز تـأثرش  و علت غم  کالمی نظامی عر
از همین ترجمان است. افالطون ـ مرشدِ ارسطوــ   

را « نظامِ شـکلی »همین امرِ  گرگیاسنیز در رسالة 
 مکرر کند.  

تکنولوژی خـود دو بسـتر متفـاوت را تجربـه     
کرده است. آنگاه که در بستر سنت جاری بود )و 

-عموماً آن را دوران پیش از عصر روشنگری مـی 

را اصل اساسی خـود قـرار   « مکاشفه»دانند( شیوه 
داده بود. به اين معنا که انسان )بـا همـان نـاتوانی    
ارسطويی از آفرينشگری(، حجاب طبیعت را کنار 

ای از طبیعـت را کشـف   هـای تـازه  زد و جلوهمی
کرد. نقاش، زيبايی را در گل و سبزه و گلـدان  می

ــب      ــا ط ــود و ي ــه ب ــوه يافت ــروف می و رخ و ظ
مان را براساس استفاده های درجالینوسی که شیوه

از عصاره گیاهان بنـا نهـاده بـود و شفابخشـی را     
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 همچون حقیقتی نهفته در نبات دانسته بود.
اما در بستر تازه تکنولوژی، تخنه از مکاشـفه   

به فرآوریِ انبوه رسـید و نقشـی کـه در گفتمـان     
صنعتی ايفا کرد آن را واجد معناهـای متکثـری از   

و « سازیپنهان»تا « ریآشکارگ»و « سازیبرجسته»
ورزیِ کـرد. عقالنیـت و تکنیـک   « افکنـی حجاب»

گرايـیِ پیشـین   عصر روشنگری جايگزينِ احساس
 شد.

از جنبش فرمالیسم به بعد تاريخ نقد نو شـاهد  
مکاتب نقادانه فراوانی بود که همگی در يک امـر،  

تـرين وجـهِ   اشتراو عقیده داشتند که تکنیک مهم
 متن است. 

اهِ تخنه و پوئسیو که در يک کـالم  اما پیوندگ
نامید کجاسـت؟ مـا   « تکنیکِ هنری»توان آن را می

هــای آزاديــم بــرای واژه فرنگــیِ تکنیــک معــادل
شـک از دقـت   کار بريم اما اين امر بیتر بهخودی

تـرين  کاهد. به عنوان مثـال رايـج  علمی کار ما می
ــرای واژ  تکنیــک، واژگــانِ معــادل و « فــن»هــا ب

ن يـ کـدام از ا ستند. بايد دانست هـیچ ه« صناعت»
کلمات رسانای مفهوم تکنیک نیستند؛ چراکه افـقِ  

تـوان واژه  معنای آنها بسیار گسترده است؛ لذا نمی
فن را از حدود معنايی خودش تهی کـرد. از امیـر   

 خسرو نقل است:
 صد فن بوجهل به دفتر نهد
 تهمتِ اين علم به حیدر نهد

 (0272: 0220)معین، 

 
معنای منفیِ واژ  فن مورد نظر بوده است. و يا که 

 فرمايد:سعدی می
 ه دلداری و چاپلوسی و فنـب

 کشیدش سوی خانه خويشتن
 (022: 0200)سعدی، 

 
که خواجه شیراز از ايـن واژه آشـنايی  درحالی

زدايی کرده، آن را در معنايی ورای اين معانی بـه 
 فرمايد:کار برده؛ می

 باده بگو حدي  صحبت خوبان و جام
 ر صاحب فنـــبقول حافظ و فتوای پی

 (020: 0200)حافظ، 

 
که طنینِ آفرينشـگری از  « صناعت»و نیز واژه 
 رسد:آن به گوش می

 ها از اوستها و همه ديدهپنهان زديده
 ـتـم آرزوسـآن آشکار صنـعتِ پنهانـ

 (00: 0202)مولوی، 

 
ــز نمــی  ــن واژه نی ــه اي ــرف نظــمِ ک ــد مع توان

باشد که مصنف را تنظیم کننـده سـخن   ارسطويی 
 داند و نه آفرينشگرِ آن.می

ــتفاده از واژ    ــا اس ــارت، ب ــار»روالن ب ــه « ک ب
تـر  مهم« نبوو»صناعتِ نوشتن پرداخته و آن را از 

نوشتار اينک به دلیل هدف خود رسـتگار  »دانسته: 
ابـد. در  يشود، بلکه به برکت کـار ارزش مـی  نمی

صنعتگری شـکل  -ندهاين هنگام تصويری از نويس
ای درهـا را بـه روی   گیرد که در آشیانی افسانهمی

بنـدد؛ او ماننـد صـنعتگری فـرم خـود را      خود می
ای جـای  دهد... اين ارزش کار تا انـدازه تراش می

 (.00: 0212)بارت، « گیردارزش نبوو را می
 

 تكنیك در داستان
ترين مؤلفة تکنیک برجسته شده اسـت:  اکنون مهم

تـرين نظريـه  طرح و نقشه. معمـاران، مهـم  داشتنِ 
دانند. او طـرح و  پردازِ مدرنیسم را لوکوربوزيه می

نقشـه زاينـده   »چیزِ اثر هنری دانسته: نقشه را همه
رود... بـدون  است... نقشه از درون به بیـرون مـی  

نقشه نـه عظمـت هـدف و بیـان وجـود دارد نـه       
ضرباهنگ نه توده نه انسجام. بـدون نقشـه مـا بـا     

ناپذير برای انسان، يعنی حـو  حسی بسیار تحمل
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نظمـی، و خودسـری روبـرو    شکلی، فقـر، بـی  بی
هســتیم... نقشــه جــوهر احســاس را در خــودش 

(. همـین نقشـة   020: 0200)کهون، « کندحمل می
عمل است که در حیطه خوانش و انتقاد و ساخت

-را فراياد مـی  (Form)گشايیِ متن، حوزه شکل 

تـوان مناسـبات ظـاهری    مـی  آورد. شکل ادبـی را 
دانست که میـان اجـزای مـتن وحـدت و کثرتـی      

دهد. البته واض، اسـت کـه در   معنادار را نشان می
ادبـی نیسـت؛    (genre)« نـوع »اينجا مقصـود مـا   

دهـد  چراکه نوع به شکل بیرونـی ارجاعمـان مـی   
-حال آنکه ما از شکل درونیِ اثر ادبی سخن مـی 

که است همچنان های متنگويیم که زايیده تکنیک
شکل...در يک اثر هنـری  »گويد: بابک احمدی می

« اندکار رفتهنتیجه شگردهايی است که... در اثر به
 (.222: 0202)احمدی، 

سوای تأثیرِ حسیِ يک متن پو از خواندنِ هر 
پرسیم: نويسنده متنِ اثرگذار و نظرگیر از خود می

ر چگونه توانسته چنین چیزی بنويسد و چنین تأثی
طـرحِ  « چگونگی»عمیقی بر ما بگذارد؟ پاسخِ اين 

اند. يعنـی  کار رفتههايی است که در متن بهتکنیک
ــت از    ــارت اس ــتان عب ــک در داس ــه »تکنی چگون

امـا  «. چه نوشتن/ گفـتن »در مقابلِ « نوشتن/ گفتن
ورزی را امـری خـاص   بايد مراقب بود که تکنیک

م. بـه  ها ندانیمتون دوره مدرن يا پو از فرمالیسم
عنوان مثال جان گیبـل و چـارلز وايلـر، در مقالـه     

بـه  « کتاب مقـدس بـه منزلـه اثـر ادبـی     »معروفِ 
های فراوانی که در متن عهد عتیق و جديد تکنیک

 (.001: 0270اند )گیبل، اند، پرداختهيافته
گفتیم که متفکـران ادبـی اعـم از نويسـندگان،     

آورد شعرا و منتقدان همواره اهمیت تکنیک را ياد
ای کوتاه به سابقه ايـن موضـوع در   اند. اشارهشده

کتب بالغت فارسی و نظريه ادبی جديـد کـرديم.   
اگر با جهشـی بلنـد وارد حـدود زمـانیِ معاصـر      

طورکه از نامش پیداست قصدِ شويم )چراکه همان

اين مقال است( نیز با اظهـار نظرهـای فـراوان در    
نويسیِ معاصـر  اين مورد مواجهیم. در آغاز داستان

گـانِ  از آغاز کننـده  -زادهکه جمالفارسی، هنگامی
معتقد بـود: نوشـته    -نويسیِ معاصر فارسیداستان
( 02: 0202زاده، )جمـال « برای تفري، خاطر»بايد 

باشد، صادق هدايت به شاگردان و اطرافیان خـود  
بلد نبودن تکنیک مانع نوشـتن  »گفت: به تأکید می

(. بعدها نیز منتقـدان  022: 0202)فرزانه، « شودمی
با الفا  مختلف به اين موضـوع پرداختنـد. رضـا    

کنـد  براهنی تکنیک را به مثابه ادبیت معرفـی مـی  
(. هوشنگ گلشیری در تمـام  027: 0272)براهنی، 
تـرين کـار نويسـنده    هايش تکنیک را مهممصاحبه

کـدام از  (. اما هـیچ 200: 0270داند )گلشیری، می
ه وضوع دربار  چیستی و چگونگیِ اين منتقدان، ب

ــک ــه تکنی ــتان نسرداخت ــن  ورزی در داس ــد و اي ان
ها های کالمی در مصاحبهموضوع را در حد اشاره

 اند.الی نقدها باقی گذاشتهو البه
اسـت  « چگونه نوشتن»تکنیک مفهوم گسترد  

ها نیـز در حیطـه افعـالِ تکنیکـی     ها و فرمو سازه
میرصـادقی و ابـراهیم   پور، براهنـی،  هستند. مندنی

يونسی متونی راجع به مصـال، داسـتان نوشـته و    
اند؛ اما در واقع همـه باالتفـاق همـان    ترجمه کرده

جنبـه در کتـاب  « ای ام فورستر»عناصر مورد نظرِ 
را مدّ نظر قرار داده و به شرح و اکمال  های رمان

 اند.آنها نظر داشته
تکنیک، مفهومی عـام اسـت کـه همـه مـا در      

گفتن و انجام کارهايمان از آن استفاده مـی سخن 
هـای مـا در انجـام کارهـا و     کنیم؛ اما همه تکنیک

اعمال روزمره لزوماً زيباشناسانه نیسـتند. بسـیاری   
از جمالتِ روزمر  ما و اطرافیانِ ما نه احساس ما 

افزايند. پـو  انگیزاند و نه به معرفت ما میرا برمی
ر، بـرای فهـمِ   برای آغازِ فعالیـتِ ذهـن خوانشـگ   

های متن، ابتدا بايد درو درستی از بوطیقـا  تکنیک
داشته باشیم. پو از تشخیص مـتن ادبـی از مـتن    
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ــین   ــلِ تکنیکــیِ آن مســتلزمِ تبی ــی، تحلی ــر ادب غی
ای اسـت کـه ايـن متـون     ويژه -ساختارهای خود

 اند.آفريده
تکنیک داستانی عبـارت از طريقـه اسـتفاده از    

پردازی، مکـان و زمـان  مصال، داستانی )شخصیت
ها پردازی، زاويه ديد، تعلیق و...( است. همة سازه

هـای مـتن   های تکنیکو مصال، متن، زيرمجموعه
طهــران »هســتند. اگــر تکنیــک مــتنِ عامــه پســندِ 

مرتضی مشفق کـاظمی بـر پايـة آشـنايی    « مخوف
طهـران  »ترديد با کتابی متفـاوت از  زدايی بود، بی

گرايـیِ  يم. ايـن واقـع  رو بـود حاضر روبه« مخوفِ
ضمنیِ حاکم بـر کتـاب اسـت کـه سـاختارِ آن را      

ــیش  مشــخص مــی ــان نقشــة از پ ــن هم ــد. اي کن
هـای  است که سرنوشت تکنیـک  یاانديشیده شده

طورکـه در  رمان را مشـخص کـرده اسـت. همـان    
گردانی صادق هدايت اين تکنیک غريبه بوف کور

ــنايی ــی و آش ــدِ Defamilarization)زداي ( و دي
بـرد  پیش میست که جهانِ داستان را بهاواقعی افر

 کند.و آن را واجد ارزش می
از کتـب   ماجراهای بارون ون مونهاوزنکتاب 

کالسیک ادب آلمـانی اسـت کـه از لحظـه آغـازِ      
ــین و الف و   ــر دروغ ــايی سراس ــتان، ماجراه داس
گزافه را به يک شخصیت حقیقی و حقوقیِ تـارخ  

توسـط سـروژ    دهد )ايـن کتـاب  آلمان نسبت می
تـوانیم  استسانیان به فارسی برگردانده شده(. آيا می

کتاب را دور بیندازيم و آن را دروغـین بخـوانیم؟   
اوست که در گذر زمـان بـانیِ   « اکذب»که درحالی

بافی او شده و تکنیک نويسنده اين دروو« احسنِ»
کــرده؛ چراکــه ادبیــات از نظــر او را ايجــاب مــی

آمیز بوده اسـت.  پردازانه و اغراقای خیالمجموعه
اثر الرنو استرن بعضی  تريسترام شندیدر کتاب 

ن کارها در چنـد صـفحه توضـی، داده    يتراز ساده
ــام    ــواره در مق ــدگان هم ــا خوانن ــت. م ــده اس ش

گو ما را به هـر  شهرياری هستیم که شهرزادِ  قصه

بـرد. مـی  های روايت که بخواهد، مـی کدام از راه
در آغــاز بــه تیــب جــالد بســساريم و تــوانیم او را 

کـه  نخوانده رهايش کنیم و يا صبر کنـیم و چنـان  
شمو در مقاالتش گفته است بـه واسـطه معاملـة    

: 0221حکايت، دفع جهل کنیم )شمو تبريـزی،  
072  .) 

هـای تکنیکـی   کـه بخـواهیم بـه جنبـه    هنگامی
ها و ارجاعـات  داستان معاصر اشاره کنیم، شباهت

ـ آثار و متون مدرن غربی میفراوان میان اين  ابیم. ي
ن امر نشأت گرفته از پشتوانة ضـعیف نقـادی و   يا

روشنگری هنریِ ادبیات فارسی است که خالقیت 
خالصـه  « حکايـت »و « شعر»را در دو حوز  ادبیِ 

شناسـیِ  کرده است. در حوزه نقد ادبـی و تکنیـک  
هنری، نخستین نقـد تـاريخ ادبیـات فارسـی را از     

ــدزاده دانســ ــه در تهآخون ــد ک ــوان  0002ان ــا عن ب
=نقـد( منتشـر شـد.     critique )ترجمة:« قرتیکا»

ابیم که آخوندزاده تـا  يامروزه با خواندن آن درمی
اطالع بـوده اسـت. او مـی   چه حد از نقد ادبی بی

الفاظی که در قصـیده آفتـاب شـعرا آمـده     »گويد: 
السالم، عزی و کمال رکاکت دارد: عزوجل، علیهم

ت، حشــرات، هديــه، اســتعمال ايــن الت،...خیــرا
الفا  در نثر جايز است اما در شعر مقبول نیسـت  
]چون الفاظی مانند[ عزوجل از جمله آن الفاظنـد  

الصـلوات  که واعظان باالی منبر ذکر کنند و علیهم
همان لفظی اسـت کـه چاووشـان پیشـاپیش زوار     

« خواننـد مشهد و کربال در مناجات خودشـان مـی  
(. اين نقـد غیـر اصـولی    220: 0202نژاد، )پارسی

حد آخوندزاده با دين اسالم بر آن )که عداوت بی
کـه در همـان دوران   اسـت تأثیر گذاشته(، درحالی

يعنی اوايل قرن بیسـتم مـیالدی در اروپـا مکتـبِ     
نوگرای سمبولیسم جای خود را بـه سوررئالیسـم   

 داده بود. 
ــرانِ  ــش0222در اي ــدارس  ، دان ــان م آموختگ

که به خـارج مسـافرت کـرده و    چه آنانفرانسوی 



 22   هاي نن در  ...و جلوه« تكنیكِ داستاني»مفهوم 

 

که در مدرسه فرانسویِ تهران تلمذ کـرده  چه آنان
ای تازه را در ادبیات فارسی بنا نهادند بودند، دوره

ترديد ملهـم از مدرنیسـم غربـی بـود. ايـن      که بی
مدرنیسم به گمان آغازگران جنبش نوين، عبارت »

 های جديد هنری جهان و دربود از کاربرد تکنیک
: 0207)مجـابی،  « عین حال حفظ هويـت ايرانـی  

0 .) 
طور مشـخص مقصـود ايـن نوشـتار از     پو به

داســتان معاصــر فارســی، بررســی بوطیقــای آثــار 
داستانی است که در محدود  زمانی نودسال اخیـر  

هـا و زبـان دوره   نوشته شـده و مفـاهیم، تکنیـک   
که جاناتان کـالر  مدرن ايران را درخود دارد. چنان

تـوان  آنچه مـی »...برد: نام می« طیقای روايتبو»از 
بوطیقای روايت نامید هـم در صـدد درو مؤلفـه   

آيد و هم چگونگی تأثیرگـذاری  های روايت برمی
: 0200)کـالر،  « کندهای معین را تحلیل میروايت

000.) 
 

 هاي داستان معاصر فارسي برخي از تكنیك
تر شدنِ ايـن مبحـ  و خـارج    اکنون برای روشن

وار، چند ن از محدود  نظری، به صورت نمونهشد
ــتگی ــتان  (motivation) برجس ــی در داس تکنیک

معاصر فارسی که کمتر مورد تحلیل و تبیین قـرار  
هـا و مصـاديق   شود تا جلـوه گرفته است، ذکر می

مسائل مورد بحـ ، بـه شـکل عملـی در اختیـار      
 خواننده قرار گیرند.

 
 هاي زباني. تكنیك1

های بشـری را  است که همه تکنیکزبان، الگويی 
کنـد. ايـن شـمايلی اسـت کـه      در خود حمل مـی 

نماياند و نقش واسـطه الگوهای تکنیکی را باز می
عنـوان  کند که در عین حال خود بـه ای را ايفا می

گیـرد. از  موضوعی مستقل مورد بررسـی قرارمـی  
که ادبیات به مثابه زبان در نظـر گرفتـه شـد،    وقتی

ترده شد که امروزه تسـلط بـر   واجد مدخلیت گس
های آن را غیر ممکن کرده است. زبان همة شاخه

(language)عنـوان عنصـر غالـبِ ارتبـاط، و     ، به
عنوان تجلیِ شخصیِ زبـان؛  ، به(Parole)« گفتار»

توانند ذهن خواننده را در جريانِ به يک اندازه می
 های ساختاریِ داستان قرار دهند. تکنیک

نويسـی  هـای داسـتان  ترين تـالش کی از مهمي
معاصر فارسـی خلـق زبـانِ شخصـی از دل زبـانِ      
غالب و تالش برای برگذشتن از سد زبـان معیـار   
جهت دستیابی به بیانی متفاوت و تأثیرگذار بـوده  
است. )البتـه ايـن تـالش مخـتص زبـانِ فارسـی       

های ادبیِ غنـی متوجـه لـزوم    نیست. همة فرهنگ
وماً از دو زاويه به مفهوم اند( زبان عماين امر شده

بیانِ شخصیِ نويسنده منتهی شده است؛ يـا هنـوز   
متکی به سابقة زبان فارسـی بـوده و در ادامـة آن    
حرکت کرده و يا در جهت شکسـتنِ هنجارهـای   
موجود در سابقه موجودِ سیزده قرن زبان فارسـی  
حرکت کرده است. ابتدای اين انقـالبِ زبـانی بـا    

 یِ نويسندگان همراه بود.تجربگدستی و بیخام
نويســی زاده، زبــان داســتانمحمــدعلی جمــال

فارســی را از وابســتگی بــه ســابقة نثــر مصــنوع،  
مکلف و منشیانه رهانید و آن را به زبانِ معمول و 

همـه در واقـع تکنیـک    روزمره نزديک کرد. با اين
گرايـیِ  زاده هم متکی بر واقـع زبان داستانی جمال
ی است به تبع نثر مصنوع که انوين نیست. آفريده

بوده « رجحان وصف برخبر»اش ترين ويژگیمهم
فهـم در  زاده بـا نهـادن الفـاظی همـه    است. جمال

راســتة جانشــینیِ زبــانش، تنهــا راه را اســتفاده از 
عبارتی زبانِ سرگذر( مـی همین زبانِ کوچه )و به
روشنی در مقدمـه کتـاب   دانست و اين نکته را به

بیلـه  »گفته اسـت. حکايـت    نبودکی بود و يکی ي
 شود:  میطور شروع او اين« ديگ بیله چغندر

عادت هم حقیقتاً مثل گـدای سـامره و گربـة    »
قـول  کش )يا بـه  خانگی و يهودی طلبکار و کوت
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ها کن اس( اصفهانی است که هزار بار ازين طهرانی
ـ آيـد. پـو از   میبیرونش کنی از ديگر تو  در ک ي

باز دل انسان گاهی چه  عمر زندگی در فرنگستان
چه خیاالتی افتاده و بـه  گیرد و آدم به میها بهانه

کـه  شود. انسان هم ديگر وقتیمیچه چیزها مايل 
در غربت به فکر يک چیزی از وطنش افتاد ديگر 

کند و آدم عاقل میراستی فیل هوای هندوستان را 
)پارسـی « نمايد کـه... میحکم زن آبستنی را پیدا 

 ـ  (. که تتابع اضافات و درازگويی000 :0200نژاد، 
در جهتِ لذت بـردنِ خواننـده عـادی و سـرگرم     

 در کالم نويسنده مشهود است. -شدنِ او
روندِ رهاشدنِ زبان از قیودِ گذشـته و کشـف   

نويسی معاصر، بـا  های تازه در زبانِ داستانتکنیک
 بوف کورآثار صادق هدايت آغاز شد. زبان راوی 

بـوف  عی است، به اين معنا کـه  ( زبانی طبی0202)
، نوشتارِ يـک گفتـارِ طـوالنی اسـت و حتـی      کور

کند. مـثالً گـاه   خطاهای کالم گفتار را منعکو می
و عصـار  آن  »...کند: میفراموشی انسان را منتقل 

قطـره در گلـوی خشـک    را قطرهرا، نه، شراب آن 
(، کلمــات بســیار 02: 0220)هــدايت، « ام...ســايه

رود میرشــتة ســخن از دســت  شــوند،میتکــرار 
بـیش ازيـن ممکـن    »گردد: میوکالم راوی آشفته 

نیست... تحمل ناپذيراست... ناگهان ساکت شـدم.  
بعد با خودم شمرده و بلند بـا لحـن تمسـخرآمیز    

کـردم: مـن   میگفتم: بیش از اين... بعد اضـافه  می
(. تناقضات کالمی در نتیجـه  022)همان: « احمقم

حساس آرامش ناگهـان  ا»آيد: میضعف بیان پیش 
( و کلمـات مطـابق دسـتور    02)همان: « تولید شد

انـد. حشـويات بسـیار وگـاه     کنار هم قرار نگرفته
دريـن  »خـورد:  میخطاهای دسـتوری بـه چشـم    

خواسـتم يـا عشـق    میدنیای پست يا عشـق او را  
 (. 07)همان: « کو راهیچ

زدن اصـول  در متون پیش از بوف کور بر هم 
شد. اين ألیف محسوب میدستور فارسی ضعف ت

اسـت؛ چراکـه   « بـوف کـور  ويژگی از محسّـنات  
 بـوف کـور  شخصیّتی در مقـام و موقعیـت راویِ   

قاعــدتاً از صــحی، حــرف زدن قاصــر اســت. بــه
های زبانی و روايـی در ايـن   عبارت ديگر، تکنیک

 کنند.داستان، يکديگر را توجیه می
نويسی( در داستان نويسی )درمقابل ادبیطبیعی

فارسی، با آثار هدايت پديد آمد. اگر وجـه غالـب   
زبان نويسندگان، پیش از هـدايت، ظهـور وبـروز    
عناصر ادبی به شکل يک میراص سیزده قرنی بـود  
و هدايت اين التزام را از زبان داستان حذف کـرد،  
چوبک به مبارزه با آن برخاسـت و چنـان بـر بـه    
کــارگیری زبــان طبیعــی اصــرار ورزيــد کــه گــاه 

ها به نـوعی پـوچی منتهـی    نی شدن ديالوگطوال
او مثـل  «. چرا دريا طوفانی شـد »شد. مثل داستان 

گفتـار وسـیله   »دانـد:  میشـناس پیشـرو   يک زبان
طبیعی ظهور زبان انسـانی اسـت و نوشـتار بـرای     

: 0200)بـاطنی،  « وجودآمـده اسـت  ثبت گفتار بـه 
هـای آل احمـد نمونـة بـارز حـذف      (. داستان20

جــا کــردن ايــن جملــه و جابــهاجــزای مختلــف 
و رفــتم ســراو کــارم و داشــتم دربــار  »اجزاينــد: 

کـــردم وتنـــدذهنی و میفـــراش جديـــد فکـــر 
(. ايـــن 00: 0220)آل احمـــد، « اشکارکشـــتگی

گويی خـاص زبـان داسـتان   سرعت زبان و گزيده
های آل احمد است. سسانلو، بـه دلیـلِ سـرعت و    

آل های بـیش از حـدِ گفتـار، تکنیـکِ زبـانیِ      قطع
نامیـده اسـت )سـسانلو،    « شیو  تلگرافی»احمد را  

0220 :020.) 
، «طسانچـه »، «مختنق»کارگیری کلماتی چون به

هـای  و... در عرصة جانشینی زبـانِ داسـتان  « غور»
بهرام صادقی، عالوه بر طنازی، به معنای تالش او 

« درزمـــان»بـــرای گذرانـــدن زبـــان از بســـتگی 
(Diachronic)   ــتر ــه گس ــودن ب ــانیه»  ب « مزم
(synchronic)    ِــان ــات را بس ــی ادبی ــت. يعن اس
)اصــطالحی از ويتگنشــتاين( در « شـهری زبــانی »
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نظر گرفـت کـه بناهـای قـديم در جـوار بناهـای       
جديد قرار دارند. اين همزمانی پو از صـادقی و  

های زبانی در داستانترين تکنیکبه تبع او از مهم
در  شـود؛ تـا اينکـه   میهای نويسندگانِ پو از او 

( 0202« )پايـانی گـذرگاه بـی  »های زبـانیِ  تکنیک
نوشتة کاظم تینا، حذف فاصله میان دو نوع ادبـی  

افتـد و در نتیجـة همـین    شعر و داستان، اتفاق می
ــنايی   ــد آش ــتن او واج ــانی، م ــک زب ــی تکنی زداي

(Defamilarization)     از زبانِ داسـتان شـده بـه
معهـود  های های داستان او، مدلولاين معنا که دال

کـه تـا ايـن زمـان در     پذيرنـد و از آنجـايی  را نمی
ادبیات فارسی اين ساز وکار مختصّ شعر دانسـته  

« شـعر منثـور  »های تینا را شد، منتقدان، داستانمی
شعر »(. اصطالحِ 702: 0272نامیدند )میرعابدينی، 

گونـه  ايـن « شعر بـه نثـر  »را بیژن الهی ذيل « منثور
 -تقطیـع بی -امقطعاست ن شعری»کند: میتعريف 

« وزن مطلقـاً های غیر افـاعیلی، يـا بـی   و به آهنگ
 (.02: 0220)رمبو، 

ويژه های فرانسوی و بهبه تأثیر از سورئالیست
نوشتن خود بـه  »آندره برتون )با کتاب ناديا(، تینا 

کار بـرد. عـدم   را در ساختمانی عقالنی به« خودی
و  پايبندی به دستور، همراهی چنـد زمـانِ زبـانی   

ناديده گرفتن اصول زيباشناسی متن ادبـی )چـون   
اجتناب از حشو واطناب و...( و گاه تغییـر عمـده   
در زبان )مانند داستان افسانة چشمه آفـرينش(؛ از  

هـای تینـا   های زبانیِ داسـتان های تکنیکمشخصه
 هستند.

نويسـیِ جديـدِ فارسـی، دو جريـانِ     در داستان
ی ازجملــه گــرا بــه وجــود آمــد: نويســندگانزبـان 

پـور،  ابراهیم گلسـتان، گلشـیری، شـهريار منـدنی    
محمود دولت آبادی و... فرم را بـه مثابـه تکنیـک    
منفرد و مجرد، و زبـان را بـه مثابـه نحـوه گفـتنِ      
روايت )مستقل از تمهیداتِ روايی( در نظر داشته 

اند. پو به و میانِ اين دو تفاوت ماهوی قائل شده

صنعی روی آوردنـد. از  و ت« ادبی شده»خلقِ زبانِ 
ســوی ديگــر پــو از هــدايت، بهــرام صــادقی و 
معدودی نويسنده مدرنیست اثبات کردنـد چیـزی   

نـاِم شـکل، جـدا از زبـان وجـود نـدارد. بلکـه        به
صورتی ايجابی زبان و شکل را های متن بهتکنیک

هـايی چـون   تنند. بقیـه مسـائل )مؤلفـه   در هم می
و...(  پــردازی، زمــان و مکــان، پیرنــگشخصــیت

عَردضـی و ايضــائی بــوده و لــوازمی بــرای ظهــور  
 های زبان هستند.تکنیک

امروزه زبانی سـره و بـدونِ طنطنـه، اغـراق و     
گويی در آثار داستانی فارسی وجود دارد که مغلق

های پـیش از خـود اسـت.    گرینتیجه همة تجربه
زبانی که مورد پسند نويسندگانِ عامه پسند است؛ 

ند نويسندگان پست مدرن نیز که مورد پسهمچنان
هست. اثبات اين سخن نیز بسیار ساده اسـت. در  

« کـنم ها را من خاموش میچراو»دهه هشتاد رمانِ 
اثر زويا پیرزاد، برنده جوايز داستانیِ ملی شد و به 

کـه  بینی رسید؛ درحـالی تعداد چاپی غیرقابل پیش
را يـک پـاورقی   بسیاری از منتقدان به راحتـی آن  

ند. اين تنـاق  و تعـارضِ آرا، نتیجـه رواج    دانست
زبانِ عاری از آرايش کالمـی اسـت کـه مِتُـد اول     

 نويسندگی عصرِ ماست.
 
 Pattern of) . تكنیك الگوهاي تكرار شونده3

words): 
های های پنهان در داستانترين تکنیککی از مهمي

« الگوهای تکـرار شـونده  »معاصر فارسی، تکنیکِ 
داستان معاصـر در ادب فارسـی   است که پیش از 

سابقه نداشت )البته اگـر از قوالـب شـعری چـون     
پوشی کنیم کـه مصـاريع   بند چشممسمط و ترجیع
شود( و حتـی تکـرار در شـعر و    در آنها مکرر می

شد. دستیابی بـه  داستان، حشو و مذموم دانسته می
ممکن نیست مگر بـا کنـار هـم    « بوف کور»شکل 

ــو   ــرار دادنِ الگ ــونده؛  (pattern)ق ــای تکرارش ه
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 تکرار فراوانِ کلمات، رويدادها و... .
اغــراض مختلفــی ممکــن اســت تکرارهــای   

روايت در داستان را ايجـاب کننـد. مـثالً اسـتفاده     
ــرار  ــدابیامرزی»راوی از تک ــش در  « خ ــرای زن ب

زاده؛ نوعی اثر جمال بیله ديگ بیله چغندرداستان 
ــراهیم گلســتان  ــار اســت. اســتفاده اب ــز گفت از  طن

هـايش، نـوعی تفـنن   تکرارهای متعدد در داسـتان 
بازی اسـت کـه متـأثر از عقايـد دو     ورزی و زبان

نويسنده مطـرح آمريکـايی ارنسـت همینگـوی و     
روز »نويسـد:  گرترود استاين اسـت. گلسـتان مـی   

بعد، ظهر زير آفتاب بازگود بود با نگـاه خـالیش.   
درخت بود و کاج بـود ومـن، و گـود گـود، روز     

وز بعدتر، گود پـیش قـوز تـل خـاو مثـل      بعد، ر
( 21: 0220، گلسـتان « )اينکه ادعای غـبن داشـت  

« زيربنـای تکنیـک تأکیدگـذاریِ   »شود که میگفته 
مردم هـر چیـزی را   »استاين، اين اعتقاد او بود که 

کننـد و هـر   میکه دوسـت داشـته باشـند تکـرار     
« چیزی کـه مـردم تکـرار کننـد دوسـت دارنـد...      

( و هنگامی که بهرام صادقی 020: 0221)استاين، 
 نويسد:  می

کنیم، اگر شما موافق باشید، که هـر  میفرض »
ايم، هر دو در يک دو در يک کالس درس نشسته

ايم. اما اشکالی ندارد اگـر بـه   کالس درس نشسته
آيــد يــا از تنهــايی وحشــت مینظرتــان مضــحک 

تـر و بـه   خواهیـد قضـیه رسـمی   میکنید و يـا  می
کنیم که همة مـا  میود فرض تر بشواقعیت نزديک

)صـادقی،  « ايـم همـة مـا   در يک کالس درس نشسته
0220 :022  .) 

ناپذير کلمات اين تکرار، متأث ر از همان تکرار پايان
احتجـاب اثـر    شـازده در نثر استاين است. در داسـتان  

اگــر چشــم گنجشــکی را »گلشــیری، تکــرار جملــة 
، در پـی انگیـزش   «توانـد بسـرد  میدربیاورند تـا کجـا   

گیلـه  احساسِ خواننده است. بزرگ علوی در داستانِ 
برای تأثیرگذارتر کردن صحنة مـاجرای روايـتش    مرد

سـخن  « صدای جیب زنـی در اعمـاق جنگـل   » مدام از
 گويد.  می
 
 تدارِ مؤلفگریز از اق. تكنیك2

اگر زبان را وجه ناخودآگاهِ متن بدانیم که روح دوران 
)از اصطالحاتِ مـارتین هايـدگر( موجـب رواج آن    
شــده، در ســوی ديگــر، ســاختارِ مــتن نیــز همــواره  

گرايانـه بـوده اسـت. ايـن     های شـکل نمايانگر تکنیک
ابنـد عمومـاً   يها که در توازی با زبان جريان میتکنیک

-جه خودآگاهانه متن را تشـکیل مـی  )و نه همیشه( و

 دهند.
فارسـی   ینويسـیِ نـو  در متون دوره متقدم داستان

 سـفرنامه ای و ترجمـه  زاده، مراغـه که با متـون جمـال  
مرتضی مشـفق کـاظمی    تهران مخوفمیرزا حبیب و 

شود، تالشی مفرط برای گريـز از اقتـدارِ   مشخص می
شود. گويی ادبیـات، منـادی فريـب و    مؤلف ديده می

شـان بـه زمـان   ريا بوده و نويسندگان با انتساب متـون 
العابـدين  بخشند. زيـن های ديگر به آن مشروعیت می

ــه ــطور مراغ ــتین س ــیاحتای در نخس ــهس ــود  نام خ
نامـه کـه از هرگونـه    صورت اين سیاحت»نويسد: می

گويی پاو و حـاکی از اظهـار بعضـی    لوص و اغراض
« ده...دست آمـ نقايص وطن گرامی ماست از جايی به

رســد متــأث ر از می( کــه بــه نظــر 0: 0220ای، )مراغــه
اش از همین تکنیکِ میرزاحبیب اصـفهانی در ترجمـه  

صورت کاغذی کـه  »جیمز موريه است:  یحاجی بابا
ــفارت اســوج در    ــه کشــیش س ــیّاحی انگلیســی ب س

( 00: 0222)اصـفهانی ، « استانبول نوشته شده اسـت... 
 نويسد:  می دارالمجانینزاده در آغازِ و جمال
هـای  طور مانند پـاپیروس کتابچة ديگر را همان»...

معابد مصر پیچیده و بسـته و بـا خـود بـه فرنگسـتان      
هــا گذشــت و بــه صــرافت خوانــدن آن آوردم. ســال

نیفتادم تا چندی پیش اتفاقاً چشمم به آن افتـاد. قصـة   
 (.0: 0227زاده، )جمال« شیرين بود... 

های خـود را  نوشتهعنی همة اين نويسندگان، ي
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انـد و  از جايی يافته و به چاپ آن مبـادرت کـرده  
دانـد.  کدام شخصِ خـود را مؤلـف اثـر نمـی    هیچ

نويسـیِ معاصـر   رواج اين تکنیک در آغازِ داسـتان 
امری معنادار است. اين تکنیک که ريشه در سن ت 

گويی فارسی دارد کارکرد واقعی خـود را در  قصه
ادب فارسـی مصـداق  دور  مدرن يافته اسـت. در  

های آغازِ روايت )که مأخـذ  هايی همچون تکنیک
کننـد تـا آن را   و آبشخورِ داستان را مشخص مـی 

جوامـع  ، گلسـتان مقبول نظر خوانندگان کنند( در 
، و...، قابل بح  هسـتند.  اسرارالتوحید، الحکايات

سعدی آبشخور حکاياتش را پو از يک توصیف 
، «شـنیدم کـه...  غـافلی را  »کنـد:  میمختصر عنوان 

و... . عـوفی  « آزاری را حکايت کننـد کـه...  مردم»
کنـد؛  میمستقیماً با عنوان کردن منبع روايت آغاز 

کند و تکنیـک يعنی مثل سعدی از میانه آغاز نمی
ورزی او در اين زمینه نوعی تکث رگرايـیِ تـاريخی   

، «ارباب تواريخ گويند...»هاست: در گزينشِ راوی
ــد. » ــاب گوي ــف کت ــت »، ..«مؤل ــاهیر حکاي از مش

و... و « انــد...در کتــاب هنــدوان آورده»، «اســت...
برگرفتــه از علــم حــدي  و  اســرارالتوحیدشــیو  

کننده بـودن آن اسـت:   توانايی اين تکنیک در قانع
از خادم شیخ که در کوی عـدنی کوبـان بـود در    »

نشابور پیـر محمـد شـوکانی و از بـرادر او زيـن     
دم که ايشان هر دو گفتند الطايفه عمرشوکانی شنو

« کــه مــا از پــدرخويش شــنوديم کــه او گفــت... 
 ( و... .02: 0200)ايرانی، 

رسد نويسندگانِ معاصر بـه تـأثیر از   به نظر می
همین انتقالِ روايت، به اين تکنیک متوسـل شـده  
اند. ضمن اينکه ارجـاع دادن بـه گذشـته، باعـت     

 شـود و آن را برآمـده از  موجه شدن متن نیـز مـی  
 کنند.تری معرفی میهای عمیقريشه
 
 (Intertextuality). تكنیك بینامتنیت 9

های نويسندگان بـرای گريـز از   از رهگذرِ تکنیک

آيـد کـه   اقتدارِ مؤلف، تکنیک ديگری به يـاد مـی  
وگـويی کـه متـون را در    بینامتنیت نام دارد. گفـت 

-دهد. به عنوان مثال میهم پیوند میطول زمان به

هدايت مراجعه کرد که مشحون  بوف کورتوان به 
شناسـی  از اين تکنیک است. التون دانیل در مکـان 

های آن راجع به مکانبوف کور ارزشمند خود از 
)نهر سورن، میدان محمّديه و شهر ری( با رجـوع  

يـاقوت   البلـدان معجـم ابودلـف و   الثانیهالرسالهبه 
 نويسد:میحموی 

اشاره دارنـد  ای ابودلف و ياقوت به رودخانه»
به نام سورين که در آن شمشیری شستشو شد که 
شهیدی از آل بويه به نام يحیی بن زيـد را کشـت   
و به اعتقاد عامّه ايـن واقعـه بـه قـدری نحـو و      
بديمن بـوده کـه اهـالی ری ديگـر نـه از آن آب      

شدند... از آنجـا  مینوشیدند و نه به آن نزديک می
ری... در که محمدالمهدی خلیفة عباسی و حـاکم  

اش ايـن شـهر را توسـعه و آبـادانی     دوره خالفت
« محمديّه»بخشید، به افتخار اقداماتش نام شهر به 

ـ تغییر يافت... .  افتن گلـدان قـديمی توسـط آن    ي
کش هم قابل قبول اسـت زيـرا ری يکـی از    نعش

« مراکز پیشرفته سـرامیک در قـرون وسـطی  بـود    
 (.  27: 0200)دانیل، 

ـ تأومارتا سـیمیچیوا در   ل نـام کتـاب معتقـد    ي
بوف کور استعاره هدايت بـرای نويسـند    »است: 

سـازی اسـتعاره سـن تی    نوگراست که بـا معکـوس  
« برای شاعر کالسیک يعنی بلبل ساخته شده است

 (.0: 0202)سیمیچیوا، 
ای اساسی و واژه بوف کورکه در « سايه»واژ  

تکرار شونده است، ارجاعـاتی در ديـن زرتشـتی    
داننـد.  میزاد عقايد خود، سايه را هـم  دارد که در

گويـد کثـرات ايـن جهـان     مینظريّه مُثُل افالطون 
انـد و... . و اينهـا   هايی از حقـايق آن جهـانی  سايه
بـا   بوف کـور وگوهای داستان هايی از گفتنمونه

متون پیش از خود است که با توجـه بـه آشـنايی    
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هدايت با زبان پهلوی )او مترجم گـزارش گمـان  
... بوده است( و هنـر غـرب موجـدِ يـک     شکن و

 اند.  بینامتنیتِ غنی در سراسرِ اين متن شده
ــتان ــیاری از داس ــادقی  در بس ــرام ص ــای به ه

)بـه   ک شبيهزار و وگو و تقابل با توان گفتمی
سـازیِ  پـردازیِ سـن تی وافسـانه   عنوان نمـادِ قصـه  

کالسیک( را ديد. نويسندگانی چون گلشیری )در 
( و ابـوتراب خسـروی   د  راعـی بر  گمشـ داستانِ 

( از شیوه بینامتنیـت بهـره   اسفار کاتبان)در داستانِ 
-ادداشـت ياند و يارعلی پورمقدم در داسـتانِ  برده

را از  رسـتم و سـهراب  داسـتانِ   های يـک اسـب  
زاويه ديدِ رخش روايت کرده و از اين طريـق بـا   

 وگويی بینامتنی نشسته است.آن داستان به گفت
 
و  (subject)« ذهنیتتت».تكنیتتكِ همزمتتانيِ  5
 (object)« عینیت»

همزمانی امرِ ذهنی و امرِ عینی يا توازیِ خیـال در  
ــان   ــرب از زم ــت، در ادب غ ــت و در رواي واقعی

ها رايج شد و به ادبیات فارسـی نیـز   سوررئالیست
 راه يافت.  

خــون مهــر از مجموعــه  معصــیتدر داســتان 
، بـرای نمـايش   ( نوشته غالمحسین غريب0222)

خالف آمدِ عینیّت، جهانی ملموس انتخـاب شـده   
اســت. يعنــی فــراروی از عینیّــت بــه شــیو       

زنـی راه افتـاده   يـک کمـان پنبـه   »هـا:  سورئالیست
ــت ــب،« اس ــین20: 0222)غري ــا  ( و از هم ــا ب ج

اش زنیزن در قالب کمان پنبهداستانی از استاد پنبه
تخیّـل  م کـه غريـب   یرو هست)که داماد شده( روبه

های زبـان فارسـی آمیختـه    حصارش را باسن تبی
 است.  

نوشته هوشـنگ گلشـیری نمونـة     روشنانخانه
بارز چیرگی ذهنیّت و شکست قانون علیّت است. 
راوی داستان، دستة اوراقی است که نويسنده بايد 
بر آنها داستانش را بنويسد. زبان اين راوی، زبانی 

آينده و رونده در مقاطع مختلف تـاريخی اسـت.   
کـه  او در جـايی  شـازده احتجـابِ  نیز در داسـتان  
ها کند و تصاوير عکوها نگاه میشازده به عکو

شیهه کشـید و  »خوانیم: میکند؛ را زنده تصور می
روی دو پايش بلندشد يالش تمام قاب عکـو را  

هـای عکـو   گرفت. يورتمـه رفـت و پشـت تسّـه    
(؛ يعنی شخصـیت  00: 0222)گلشیری،« غیبش زد
کند )امـر عینـی و واقعـی( و    ها نگاه میبه عکو

پندارد. )امر ذهنی و تصاوير را زنده و متحرو می
فراواقعی( همین تکنیک، اسـاسِ روايـتِ بهتـرين    

شـده   کُشانشب سهرابداستانِ بیژن نجدی يعنی 
هــا، پــرده شــاهنامه خــوانی را خــواناســت: پــرده

( شـازده احتجـاب  راوی )شبیه راویِ  اند وآويخته
آنکه نیـزه را  اسفنديار بی»بیند: میتصاوير را زنده 

از چشمش بیرون کشد سوار اسب شده، سـهراب  
اش اسب با همان دشنه فرو رفته در استخوان دنده

قدر استخر را دور را زين کرد و سوار بر اسب آن
زد تا سیاوش چشم از خونِ ريختة زيـر پاهـايش   

( و نیــز همــین  02: 0200)نجــدی، ...« بــردارد
 گردنبنـد تکنیک، عامل مهّمی در ساختار داسـتانِ  

( 0270) بـاز پوکـه اثرِ کورش اسدی در مجموعـة  
هـم  و روی صفحه دوعکوِ نیمه را که بـه »است: 

چسباند دستِ همديگر را زير درختِ بید گرفتند، 
: 0270)اسـدی،  « هم چسـباندند... صورتشان را به

ها شـاهد آزادیِ نويسـنده در   ين نمونه(. همة ا70
التقاط جهان عینیت و ذهنیـت در جهـانِ داسـتان    

 هستند. 
 
 گرایي. تكنیك تمثیل4

نويسـی از جملـه   گرايـی و مماثلـه  تکنیک تمثیـل 
هايی است که در دوره خفقان شاهنشـاهی  تکنیک

نويسی فارسی باب شـد. تمثیـل، راه را   در داستان
بسـت و نیـز مـتن را    ها میبر شمشیر سانسورچی

تـوان بـه   کرد. عالوه بر آثار هدايت مـی تر میغنی
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نويسـی  نويو مهم در حوزه داستانآثار دو داستان
های تمثیلی اشاره کرد: جالل آل احمد بـا  با نشانه
سازی طرز جديدی از ابهام« جشن فرخندهداستانِ 

ريزی کـرد. در سـخن   وسیلة سخن کنايی را پیبه
شـدن  « تمثیلـی »داستان قابلیـت   کنايی، هر عنصر

يابد و آل احمد به طريقة افشاگری تکنیـک بـا   می
توصیف جزئیـات فـراوان و عبورهـای متعـدّد از     
روايت اصلی به سـوی نمادهـا، بـه تعويـق معنـا      

 جشن فرخنـده دست زد. قطعات مختلف داستان 
توان به نحو ساختارشناسـانه در يـک مسـیر    میرا 

بـال يـک معنـای    مشخص نهاد و بـرای آن بـه دن  
 «.کشف حجاب»نهايی گشت: مثالً داللتی به نام 

بـا  هـايی چـون   ابراهیم گلستان نیز در داسـتان 
طـوطی مـرد  همسـاية    و  مد ومه، پسرم روی راه

ــأويلی در پیرامــون  -هــايی تمثیلــیجهــان مــن ت
ها ايجاد کرد. بـه عنـوان مثـال در داسـتان     داستان

ه گلسـتان سـعی کـرد     طوطی مرد  همسـاية مـن  
وار روايـت  طرفی چخوفماجرای طوطی را با بی

اش، اتفاقـاً  تفـاوتی کند؛ اما همین سـعی او در بـی  
که طوطی، حدیقضیة طوطی رابسیار مهم کرد. به

تمثیلی از تاريخ گويـای فاصـلة دو نسـلِ هـر دو     
شود؛ دو دور  پیش از کودتای خورده، میشکست

نیز تالشی  خروسمرداد و پو از آن. داستان  00
تـأويلی بـا    -است برای احداص يک حوز  تمثیلی
مانده و حضور خلق يک جغرافیايی فرهنگی عقب

ــی ــک راوی ب ــای  ي ــن جغرافی ــان اي طــرف در می
فرهنگــی و خــروس؛ کــه تمثیلــی از صــدای     

قـراری در آن  بیدارکننده و فريـاد اعتـراض و بـی   
 شرايط است.

 
 . تكنیك نرایش شكل بیرونيِ داستان3

هـای شـکلی در آرايـش ظـاهرِ     ها و تفننيینوگرا
هايی است که داسـتان  داستان نیز از جمله تکنیک

معاصــر، بــانیِ حضــور آن در ادب فارســی شــده 

، بـازی شـب خیمهاست. صادق چوبک در داستان 
نقاشی روی ديواری را که شخصیت داستان به آن 

کند تـا خواننـده آن نقـشِ    کند، ترسیم مینگاه می
ا هــم ببینــد. بهــرام صــادقی رونــد  روی ديــوار ر

ريزد. مثالً خطـوط  هم میپاراگرافیکِ داستان را به
کنــد )داسـتان آدرس شــهرِ  گــذاری مـی را شـماره 

ت...(، شکلِ داستان و نمايشنامه را با هـم درمـی  
( و...؛ بهمــن نمــايش در دوپــردهآمیــزد )داســتانِ 

هايش را همچون شعر تقطیع کرد و فرسی داستان
هـايش  داستان -همچون ژازه تباتبايی -راآامیر گل

هـايش  هايی مصور همراه کرد و کتـاب را با شکل
هـای  را به شکلی غیرمتعارف چاپ کرد. در سـال 

های ظاهری غیرمتعارف در داسـتان اخیر نیز شکل
های فارسی رواج بسـیار يافـت. بـه عنـوان مثـال      

هـا،  را همراه عکو آزاده خانمرضا براهنی، رمان 
ها و ارجاعاتی چاپ کرد. مهسا ها، فهرستنقاشی
قسـمتی   عاشقیت در پاورقیعلی در داستان محب

از داستان را در پاورقیِ داسـتان نوشـت و مهـدی    
به گزارش اداره هواشناسی يزدانی خر م در داستانِ 
هـای  انواع و اقسام شـکل  فردا اين خورشید لعنتی

نويو و عالئم ديداری را وارد متن داسـتان  دست
مـدرن غربـی   کرد که عموماً مقلـد داسـتان پُسـت   

 اند.بوده
 

 گیرينتیجه
نويسی فارسی از آغاز درگیرِ مسئله غام  داستان
های نوشتن بوده است و البته در اين مسیر تکنیک

نويسندگانی همچون صادق هدايت با اين اعتقـاد  
که نوشتن بدون تکنیک ممکن نیست، نويسندگان 

های تازه دعوت کارگیری تکنیکرا به کشف و به
نويســان در کردنـد. پـو از هـدايت نیـز، داسـتان     

همین دو مسیر حرکت کردند. يعنی افرادی سـعی  
کـارگیری بـدايع صـناعی،    کردند بـا کشـف و بـه   

ای ديگـر کـه   داستان فارسی را غنی کنند و دسـته 
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ــیله ــرای ســرگرمی دانســته و  داســتان را وس ای ب
ینی و غیرانســانی پــردازی را عملــی ماشــتکنیــک
انـد. از جملــه پــر  انــد؛ از آن پرهیـز کــرده دانسـته 

های موجود در داسـتان مـدرن   بسامدترين تکنیک
های زبانی )مانند حذف توان به تکنیکفارسی، می

های کهنه زبـانِ شـعر و داسـتان و نوشـتنِ     فاصله
شعر منثور يا داستانِ شاعرانه(، تکنیک بینامتنیـت،  

ــامعلو ــک راویِ ن ــدايع  تکنی ــف(، ب ــرگ مؤل م )م
صوری در داسـتان، همزمـانی ذهنیـت و عینیـت،     

نويسیِ تمثیلی متأثر از پیشـینه غنـی آن در   داستان
همه، اين بضـاعتِ  ادب فارسی... اشاره کرد. با اين

انــدو درخــورِ ســابقة درخشــانِ ادبیــات فارســی 
نیست. ادبیات داسـتانی در ايـرانِ امـروز محتـاج     

زه و شـگردهای روايـیِ   های زبـانیِ تـا  کشف افق
بديعی است که آشنايی بـا سـابقة ادب فارسـی و    

های بارز ادبیات غیرفارسی نقش بسزايی در نمونه
 ايجاد و شکوفايی آن دارد.
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