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 چکیده

 یهاا  یژگا یو لیا ه ماک  انیا الج و برا دیا ویپساامدرن اسات. د   یسا ینو از فناون داساتان  « فراداستان»
 یهاا  یژگا یو نکاه یاند. نظار باه ا   نشده یبند تاکنون طبقه ها یژگیو نیاند که ا کرده ییفراداستان را شناسا

از در   نعااناد کاه ماا   شااده ییهاا  یرو، دچااار همپوشاان   نیا گساترده و پراکنااده هساتند، از ا   یفراداساتان 
 یژگا یو ،یفراداساتان  یهاا  هیا مختصار فراداساتان و نظر   یمقاله، ضمن بررسا  نی. در اشود یکاربردشان م

از عناصار   یا تاازه  یبناد  میتقسا  ،یاز آثاار فراداساتان   یشاواهد  ةو باا ارائا   شاود  یما  ینیاتصال کوتاه بازب
نده باا مخاطاب، داساتان و    سا ینو یمدلاث ارتبااط   یژگا یپاژوهش، و  نیا . در اشاود  یساز ارائه م فراداستان
 شانهاد یپ گار یباا ساه عنصار د    سانده یاصطالح بنا بر رابطة نو نی. اشود یم یبند و طبقه یمعرف ها تیشخص
شاده   یجدا از اتصال کوتااه معرفا   یژگیو کی نیاز ا شیآشکار کردن شگرد که پ ن،یاست. همچن شده

 تیا که با وجود اهم یفراداستان یو نامگذار شود یم یبند از اتصال کوتاه طبقه یجزئ ل،یدال ةبود، با ارائ
 .شود یم ییو شناسا یمعرف یمقاله در آثار فراداستان نیاست، در ا نشده ییو بسامد فراوان تاکنون شناسا

 . فااداستان ینامگذار ، فااداستا ، مثلث ارتباط سم،یاتصال کوتاه، پسامدرن واژگان کلیدی:

                                                           
 E-mail: monadbn@gmail.com )نویسندة مسئول( 
 E-mail: bahadorbagheri47@gmail.com 
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 مقدمه

ی پساامدرن اسات کاه    سینو داستاناستان یکی از شگردهای ، فرادپردازان هینظربه عقیدة 
ی آن در رماان  هاا  نشاانه ی غرب شاد و اولاین   سینو داستانمیالدی وارد عرصة  6618از دهة 

. نمونة بسیار شاخص فراداستان، کتاب است شدهمشاهده  تریسترام شگندیقرن هجدهم به نام 
اسات کاه    6616( در ساال  wlesJohn Robert Foنوشاتة جاان فااولز )    زن ستوان فرانسوی

ة فراداستان دهند نشانعناصر  نیتر مهمداستانی دربارة داستان است و همین موضوع یکی از 
 بودن یک متن است.

ی گوناگون و پراکندة فراداستان، معرفی ها ،یتعربررسی با در این مقاله تالش شده که 
ی ها یبند دستهو  ها ینامگذار، مختصری از این شگرد فراهم آید. با توجه به این پراکندگی

با آشفتگی مواجه، و همین موضوع باعث همپوشانی بعضای از عناصار    ساز فراداستانعناصر 
. ماواردی از تمهیادات فراداساتانی کاه اهمیات بسایاری در سااخت        اسات  شاده با یکادیگر  

ویژگی یا  و اند نشدهی بند طبقهفراداستانی تاکنون تعری، و  نامگذاریفراداستان دارند، مدل 
تااکنون بررسای   اسات،  ارتبااطی دیگار   چنادین ویژگای    شاامل  کهمدلث ارتباطی نویسنده 

هاا باه    های حضاور نویسانده در داساتان و شورشاگری شخصایت      است و فقط ویژگی نشده
هاای   تواناد باه ویژگای    در حالی که مدلث روابط نویسنده مای  ،اند صورت کلی تعری، شده

ارتباااط نویساانده بااا » نیااز و «ارتباااط نویساانده بااا داسااتان» ،«ارتباااط نویساانده بااا مخاطااب»
هایی است که نویسانده باا    رابطه ءجز ها این ویژگیتقسیم شود. تمام  «های داستان شخصیت
 کند و همگی با هدف از بین ی آن برقرار می«ها شخصیت»و  «داستان»، «مخاطب»سه عنصر 

کاربست ویژگای اتصاال کوتااه ایجااد      ةجشوند و در نتی کار گرفته می بردن اقتدار مؤل، به 
شاود تاا    هاا باعاث مای    بنادی و هادف مشاتر  ایان ویژگای      توجهی باه طبقاه   شوند. بی می

 های نویسنده برای خلق فراداستان نادیده گرفته شود. های فراوان ارتباط ظرفیت

، یعنای اتصاال کوتااه، بسایار کلای و گساترده اسات و        سااز  فراداستانویژگی  نیتر مهم
، ایجااد اتصاال کوتااه    هاا  آنکاارگیری   گیرد که هدف از به خصیصة دیگر را فرامی چندین

ی باه  تاوجه  یبا است. از این رو، همگی زیرمجموعة اتصاال کوتااه هساتند و پراکنادگی و     
 و کااارکرد عناصاار آن باعااث آشاافتگی در فهاام کلاای فراداسااتان هااا آنکااارکرد و هاادف 

جااد اتصاال کوتااه در ایان فراداساتان وارد      . آشکار کردن شگرد نیز که با هدف ایشود یم
شده، هرچند انواع گوناگون و عملکردهای متفاوت دارد، هدف اصلی ایجاد اتصال کوتااه  
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 نامگااذاری»، «داسااتان  نوشااتن داسااتان». آشااکار کااردن شااگرد سااه نااوع کنااد یماارا دنبااال 
خاود    تفااوت مکاه هار یاک باا عملکردهاای       ردیا گ یم بر دررا « نقد داستان»و « فراداستانی

. بناابراین، اتصاال کوتااه باا     میان دنیای واقعای و داساتان را کااهش دهناد     ةفاصل کوشند می
کارکردهاای  ة دهناد  نشاان  اسات کاه    یبناد  طبقهداشتن این گستردگی و تنوع، نیازمند یک 

. در ایان مقالاه،   شاوند  یما یی باشاد کاه باعاث پدیاد آمادن اتصاال کوتااه        هاا  دقیق ویژگی
 ارائه خواهد شد. شیها یژگیواز اتصال کوتاه و  ی جدیدیبند طبقه

 پیشینة پژوهش

کاه در   اسات  هی معدودی انجاام شاد  ها پژوهشدربارة پسامدرنیسم و فراداستان تاکنون 
تولاد دوباارة یاک فراداساتان یاا بررسای       »به این ماوارد اشااره کارد:     توان یم ها مقالهحوزة 

ی خلاق  هاا  وهیشا »از منصوره تدینی، « رویپسامدرنیسم در دو داستان کوتاه از ابوتراب خس
اثار ماریم   « 38و 78ی هاا  دهاه ی کوتااه فارسای   هاا  داساتان فراداستان و کارکردهاای آن در  

از « نقاادی باار دو رمااان از رضااا امیرخااانی»و محمدمهاادی ابراهیماای فخّااار،  نسااب ،یشاار
ی در بررسی عناصر جهان متن بر اساس رویکرد بوطیقاای شاناخت  »حجازی،  اداتالسّ بهجت
از ساحر غفااری،   « پسامدرن تصنعی»از لیال صادقی، « اند دهیدویوزپلنگانی که با من داستان 
در ادبیات معاصار   سمیمدرن پست»از فرشته رستمی، « پور یمندنی ها داستانساختار صدا در »

از فریاده  « مادرن  پسات ی ادبیاات و ساینمای   هاا  یژگیوبررسی »از سیاوش گلشیری، « ایران
 نیالدّ شهاباز « ة نیویور  پل استرگان سهی رمان پسامدرن در ها یژگیویی جو یپ»آفرین، 
کااظم تیناا، الرناس    »و نیاز   «قدیم فرس بهادران سری تاریخ رمان در پسامدرنیسم»ساداتی، 
وجودشناسای پساامدرن یاک    »، «تاریخ به منزلة فراداساتان »از منصوره تدینی، « استرن ایران
 ناام  یبا در رماان کتااب    مادرن  پسات  یهاا  انگاره»حسین پاینده و  هر دو از« نویسندة ایرانی
 ی.نیسارا حس وزاده  نیغالمحس نیغالمحساز « اعترافات

جان بارت:  اپرای شناور»ی ها عنوانبا  نامه انیپااثر جان بارت نیز دو  اپرای شناوردربارة 
ی هاا  رمانکات در بررسی مفهوم محا»از پریسا رستمی باالن و « مدرن پستی ا مکالمهتخیل 

است. درباارة رماان    از هلیا آزاده رنجبر نوشته شده« اثر جان بارت پایان جادهو  اپرای شناور
کاارکرد تناوع   »باا عناوان    نامه انیپانوشتة داوود غفارزادگان نیز یک  اعترافات نام یبکتاب 

ایان  اسات.   ی باه رشاتة تحریار درآماده    ساعد کلدوماز « اعترافاتنام  یژانر در رمان کتاب ب
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کارکرد یک یا چند ویژگی فراداستانی در چناد داساتان کوتااه یاا رماان       ةها دربار پژوهش
 ،های فراداستانی یا شناخت و معرفی یاک ویژگای   بندی ویژگی طبقه ةاند و دربار انجام شده

مدلث  ةهای موجود، دربار است. در پژوهش مانند نامگذاری فراداستانی پژوهشی انجام نشده
 ةدرباار   بنادی  تقسیم نیز و شود دیده نمیآن با اتصال کوتاه مطلبی  ةی نویسنده و رابطارتباط

ارائاه   ،گیرناد  آن قارار مای   ةهاای دیگاری کاه زیرمجموعا     ویژگی اتصال کوتاه و ویژگای 
اتصال کوتااه و آشاکار کاردن     ةرابطپژوهش حاضر، در این در حالی است که  است. نشده

 باه  یاک بندی هار   ذاری فراداستانی، مدلث ارتباطی و طبقهنامگک، یبندی هر  شگرد و طبقه
 .است شدهتفصیل بررسی  بههای زیرمجموعه  ویژگی

 . فراداستان1

 . فراداستان و پسامدرنیسم1ـ1

کاه باا بسایاری از     اناد  دانساته را بخش مهمای از پسامدرنیسام   « فراداستان» پردازان هینظر
های رمان مادرن   ظرفیت اتمامیی که ناشی از . تضادهاتضاد داردنویسی مدرن  داستان قواعد
نویسای نیازمناد    قواعد داساتان  ،نویسی است. از این رو های پیش از آن برای داستان و سبک

و در  ،، آشاکار نشاده هاا توجاه    باه آن  تار  شیپا هاای پنهاانی کاه     بازنگری است تاا ظرفیات  
 ها، توجه به خود داساتان  ترین این ظرفیت استفاده شود. مهم ها آناز  نویسی پسامدرن داستان

و بااا وجااود تمااام ایاان  اساات شاادهاساات. در تعریاا، فراداسااتان، نظرهااای متفاااوتی مطاارح 
تعریا، فراداساتان    نیتار  مهام وجود دارد.  نظر  اتفام، در چند مورد، وجه تشابه و ها تفاوت
 گوید: ، تعری، پاتریشیا وو است که میاند رفتهیپذآن را  پردازان هینظرکه بیشتر 

و به شاکلی   شود یمی داستانی اطالم ا نوشتهراداستان اصطالحی است که به ف»
توجه خواننده را به ماهیت یا وضاعیت خاود باه عناوان اماری       مند نظامخودآگاه و 

یی را درباارة رابطاة   هاا  پرسشتا از این طریق،  کند یمساختگی و مصنوع معطوف 
برای ارائة نقدی کاه ناشای از   یی ها نوشتهمیان داستان و واقعیت مطرح سازد. چنین 

باه بررسای و آزماودن سااختارهای      ی برساختة مختص خویش است، صرفاًها وهیش
ی یاا خیاالی باودن    وارگا  داساتان ، بلکاه در  کنناد  ینما بنیادین داستان روایی بسانده  

 (.6: 6868)وو، « ندکن یممحتمل جهان خارج از متن داستانی ادبی نیز کنکاش 
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فراداساتان کاه اکناون باه ایان ناام نامیاده        : »دیا گو یما فراداساتان   لیندا هاچن نیز دربارة
خاود    یدرونا ، داستانی است دربارة خودشا داستانی که شامل گزارش رویدادهای شود یم

(. وو دربارة اینکه فراداساتان را بایاد   Hutcheon, 2013:1« )اوست  یزباناز راوی یا هویت 
ژانری از رمان  فراداستان بیش از آنکه خرده»ه یک ژانر متفاوت دانست یا نه، معتقد است ک

درونای و   های و تقابل ها تنشیی بزرگنماباشد، گرایشی درون خود رمان است که از طریق 
فراداساتان مفهاوم   »گویاد:   (. همچنین، وی می81: 6868)وو، « کند یمعمل  ها رمانماهوی 
)هماان:  « دهد یمکنکاش قرار  ی را با تقابل میان ساختن و شکستن توهم، موردوارگ داستان
 (. به نظر او:83

یی برای کشا،  گرا واقعهدف فراداستان آزمودن دوبارة قواعد و قراردادهای »
شکلی از داستان از طریق تأمل در نگفْس استا شکلی که برای خوانندگان امروزی 

باشاد. فراداساتان باا نشاان دادن ایان       شادنی  و در  جاا  باه از نظر فرهنگی مربوط، 
، باه ماا کماک    ساازد  یمخود را   یالیخی ها جهانضوع که داستان ادبی چگونه مو
، چگوناه مانناد   میکنا  یما تا بیاموزیم واقعیتای کاه هار روز در آن زنادگی      کند یم

 (.86)همان: « شود یمداستان و به شکلی مشابه برساخته و به شکلی مشابه نوشته 

داساتان را گرایشای درون جریاان    پساامدرن، باه لحاا  زماانی، فرا     پاردازان  هینظرعمدة 
فراداستان وجهای از نوشاتار اسات    : »دیگو یمها، پاتریشیا وو  . از جملة آندانند یمپسامدرن 

کاه از آن باه عناوان پسامدرنیسام یااد       ردیا گ یما ی قرار ا گستردهکه درون جنبش فرهنگی 
 (.88)همان: « کنند یم

رند که فراداستان، داساتانی درباارة   های پیشین فراداستان، بر این موضوع تکیه دا تعری،
 باارنوشااتن داسااتان اساات، امااا ایاان تعریاا، ابعاااد گوناااگون و گسااتردگی فراداسااتان را در 

ی فراداساتان نادیاده   هاا  جنباه که بسیاری از  شود یمباعث  ها ،یتعرو اتکا بر این  ردیگ ینم
آن گوناه کاه    را در  کرد. ساز فراداستانی ها یژگیوگرفته شود و نتوان کارکرد درست 

، خلق یک داستان و ارائاة  ها فراداستانمخرج مشتر   نیتر کوچک: »دیگو یمپاتریشیا وو 
ی فراداستان نیست، ها یژگیو(. اما این تمام 63همان: )« گزارش و تفسیری از خلق آن است
« داساتان  نوشاتن داساتان   »ی اتصال کوتاه است که ها یژگیوبلکه فقط در بر دارندة یکی از 

شاده در ایان مقالاه، یاک فراداساتان اسات کاه         ی بررسای ها کتاباز  اپرای شناوردارد.  نام
هرچند داستانی دربارة نوشتن داستان است، اما نویسندة اصلی )  جان بارت( در آن حضور 
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نداردا چه به عنوان نویسنده، چه به عنوان شخصیت داساتانی، بلکاه تااد آنادروز باه عناوان       
داستان اوست. بنابراین، در فراداستان،  اپرای شناوراستان است و شخصیت اصلی، نویسندة د

، به این خواند یماینکه نویسندة اصلی کیست و آیا خواننده داستانی دربارة نوشتن داستان را 
موضوع بستگی دارد که فراداستان از چند سطح وجودی تشکیل شده باشد که شامل مؤل، 

ه کار نوشتن در داستان مشغول هستند. پاتریشیا وو که ب شود یمیی ها تیشخصاصلی و سایر 
 :دیگو یمداستانی ادربارة مؤل، و نقش آن در متون فر

در مقاام خداوناد را از طریاق مبالغاه کاردن و       سیناو  رماان فراداستان مفهاوم  »
و از این طریق، اقتدار آگاهی  ردیگ یمیی نقش خداگونة مؤل، به پرسش بزرگنما

ی زبااان، بخااواه دلو از طریااق نظااام تصااادفی و   دکشاا یمااو ذهاان را بااه چااالش  
 (.83)همان: « سازد یمی دیگری از جهان را برقرار بند مقوله

، نویسندة اصالی یعنای غفارزادگاان    اعترافات نام یبکتاب مدل  ها فراداستاندر بعضی از 
اسات   ستادهیادر داستان حضور دارد و در باالترین سطح وجودی آن، یعنی نویسندة اصلی 

ی جاای دارناد.   تر نییپای دیگری که نویسنده هم هستند، در سطوح وجودی ها تیشخص و
ی دیگار، شخصایت اصالی در ساطح     هاا  فراداستانو  اپرای شناوراین در حالی است که در 

ی بسیاری هستند که داستانی دربارة نوشتن داستان ها فراداستان. است ستادهیانویسندة داستان 
، شاود  یما ه باا اساتفاده از شاگردهای دیگار فرداساتانی احسااس       نیستند، اما حضور نویساند 

 هزمین  نیاتحمیل کرد. وو در  ها آنبتوان تعری، داستانی دربارة نوشتن داستان را بر  آنکه یب
در فراداستان هرچه مؤل، ظاهر شود، کمتر وجاود دارد. هرچاه مؤلا، حضاور     : »دیگو یم

« دیا آ یما در خارج از رمان بیشتر باه چشام    خویش را بیشتر در رمان به ر  بکشد، غیبت او
 (:633)همان: 

که مؤلا، خاودش مفهاومی اسات کاه از       دهند یمنه تنها نشان  ها داستاناین »
 دهناد  یم، بلکه نشان شود یمطریق متون ادبی و اجتماعی موجود و پیشین برساخته 

. از شود یمی گر یانجیمی مشابه، برساخته و ا وهیش، به میپندار یمکه آنچه واقعیت 
این منظر، واقعیت خود امری داستانی است که ممکن است از طریق ناوعی فرایناد   

 (.36)همان: « مناسب قرائت در  شود

 :دیگو یمچنین  ها تیشخصدربارة نقش مؤل، و ی ساز یغنادبیات  جان بارت در مقالة
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ع، مؤل، و در واق جان مهینتولد پسامدرنیسم مترادف بود با مرگ قطعی پیکر »
. اگار پایش از ایان و در    باود   کارده روندی بود که روالن بارت اعاالم   شدن  کامل

، در عصار پساامدرن   کرد یمدورة مدرنیسم، خواننده در معناگذاری متن مشارکت 
و مسیر داستان را باه سامتی    کنند یمنیز در تعیین روند داستان دخالت  ها تیشخص
 (.639ا688: 6863، )یزدانجو «که خواست او نیست کنند یمهدایت 

نااقص هام از    هاای  نیست و وجاود تعریا،   ریپذ ،یتعر، پسامدرنی سینو داستانجریان 
 ، در واقع:شود یمهمین ویژگی پسامدرنیسم ناشی 

فراداستان تنها نوعی از داساتان پساامدرن نیسات. همچناین، ناوع منحصار باه فاردی از         »
ی از آن. اگرچاه لینادا هااچن    ا جموعهرمیزی یا ا نمونهداستان پسامدرن هم نیست و نه حتی 

وجاود دارد و مساعود زوّارزاده نیاز     نگاراناه  خیتاری برای فراداستان ا نهیشیپکه  کند یمادعا 
، اما هار دوی ایان ادعاهاا    است داشتهوجود  تر شیپی از خیلی طورکل  بهفراداستان  دیگو یم

را باه صاورت تحمیلای باه      به دنبال تعریفای بارای فراداساتان باشایم کاه آن      شوند یمباعث 
ی هدفمناد اطالعاات تعریا،    بند دستهبدون  توان ینمپسامدرنیسم مرتبط کند. فراداستان را 

 (.Currie, 2014:15« )کرد

یی دارند که گویی شناسانامة  ها یژگیو، ها فراداستانو  پسامدرنی ها داستانبا این همه، 
را به عناوان اثار فراداساتانی شاناخت و     یک داستان  توان یم ها آناین جریانند و با شناسایی 

یی کاه بیشاتر   هاا  فراداستاندر هر فراداستانی، فراوانی خاصی دارند.  ها شاخصهپذیرفت. این 
ا مدال  کنناد  یمصراحتاً خواننده را از نقش او به عنوان بازیگر آگاه »را دارند،  ها یژگیواین 
(. اماا مادالً در    13: 6868)وو، « ینواثر ایتالوکاالو ی زمستان مسافری ها شباگر شبی از رمان 

، در حالی کاه باا یاک    شود یم، خواننده در خوانش اول، با یک خاطره مواجه اپرای شناور
ی آن، مستلزم خوانش دوبارة آن است. ایزوابه  بردن  یپست که رو روبهفراداستان قدرتمند 
داساتان ماوازی مواجاه    از غفارزادگاان، خوانناده باا دو     اعترافات نام یبکتاب همچنین، در 

. شود یماست که دائماً به واسطة کاربست انواع اتصال کوتاه از هر دو داستان بیرون کشیده 
نیز موانعی در مسیر دستیابی به فهم منجسم داساتان وجاود دارد. در    وقتم کن که بگذرمدر 

یاک از   کاه هار   روست روبهی پراکنده ها تیروای از ا مجموعه، خواننده با گهوارة مردگان
و خوانناده بارای رسایدن باه یاک داساتان        اناد  نوشاته را  هاا  آناشخا  نویسنده در داستان 

ی روایتای دنباال کناد و نیاز بایاد از      هاا  هتکّا منسجم، باید خط نامرئی سِیر داستان را از میان 
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ی آشاکار ریموناد   هاا  دخالات . دهاد  یما موانعی بگذرد که اتصال کوتاه بر سَار  راه او قارار   
خواننده را از دساتیابی باه    دیگو یم، چنانکه خودش گندم زمستانیداستان کوتاه  فدرمن در

 .کند یمو سهل آن محروم  دغدغه یبپیرن  داستان یا خوانش 

 . فراداستان، تناقض و نقد داستان2ـ1

ی داستانی دیگار، خوانناده   ها انیجرو در  روست روبهخود با تناقض   ذاتفراداستان در 
 کناد  ینما نه تنها تالش  ها داستانیا غیرواقعی مواجه است. نویسنده در این  با داستانی واقعی

، خواند یمتا خواننده را از دنیای داستان بیرون بکشاند و به او بقبوالند که داستانی ساختگی 
خوانناده داساتانش را بااور کناد. اماا در       کناد  یما بلکه بار مبناای اصال باورپاذیری، ساعی      

اتصاال   هاا  آن نیتار  مهام و نویسنده با انواع شاگردها کاه    شود یمفراداستان این اصل نقض 
تاا خوانناده بپاذیرد کاه باا یاک داساتان         کناد  یما کوتاه و آشکارسازی تصنع است، تالش 

 ست.رو روبه

دربارة هر موضاوعی، جاز درباارة خودشاان      ها داستانی فراداستان، ریگ شکلتا پیش از 
. این خواند یمه داستانی دربارة نوشتن  خودِ داستان ، اما در فراداستان، خوانندشدند یمنوشته 

روناد   هاا  داساتان همان تناقض ذاتی فراداستان است. اگر تا پیش از پدید آمادن فراداساتان،   
، بلکاه موضاوع   کنناد  یما ، اکناون ناه تنهاا آن را آشاکار     کردناد  یمخلق خودشان را پنهان 

ین پرداختن محاوری فراداساتان باه    هاست. لیندا هاچن ا ، فرایند خلق شدن آنها آنمحوری 
که با حضور خواننده، دچار نوع دیگاری از   داند یمفرایند خلق خود را نوعی خودشیفتگی 

 :شود یمتناقض 

کاه در   اسات  شاده ی از نوعی از داستان بارور ا هیدفاعاین تناقض ذاتاً به عنوان »
ه این خوانناده  ک شدهدر فراداستان، این حقیقت آشکار  رواج پیدا کرد. 6618دهة 

، اما خواننده در دنیایی کاه نویسانده اجباار    دهد یماست که عمل خوانش را انجام 
یی، نیازمناد آن  نما متناقضو متن به صورت  کند یمتا داستانی باشد، زندگی  کرده

است که خواننده را در خود دخیال کناد تاا خوانناده در متنیات آن درگیار شاود،        
شارکت در خلق، خواننده به ساوی تنااقض   مما در این تخیل کند و تأثیر  بگذارد، ا

. متنی تنااقض دارد کاه خودشایفتگی و خودبازتابنادگی را توأماان      شود یمکشیده 
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داشته باشد و همچنان بر خارج از دنیای متن تمرکز کارده، اماا باه ساوی خوانناده      
 (.Hutcheon, 2013: 7« )متمایل باشد

قض کااالن و گسااترده در ذات و تناقضاای  فراداسااتان دو نااوع تناااقض دارد: یااک تنااا  
ی در تقابال  سااختار  خارده تناقض ممکن است در سطوح »در اجزای ساختاری:  تر کوچک
، جماالت و یاا حتای اصاطالحات     هاا  پااراگراف ی ر  دهاد: درون  سااختار  کالنبا سطوح 

 (.883: 6868)وو، « متشکل از چندین کلمه

را در  اش نوشاته نویسانده   شاود  یما پرداختن فراداستان به موضوع خلاق خاودش سابب    
و نقادی اسات کاه     شاود  یمی همراه ارزشگذارحضور خواننده بررسی کند. این بررسی با 

 تصانعات . در واقع، فراداستان با آشکار کردن فرایند خلق و کند یمنویسنده بر اثرش اعمال 
د خود، در حال نقد خویش است. این موضوع خودآگاهی حاصل از نزدیکی داساتان و نقا  

 :داند یمی اصلی فراداستان ها یژگیودر فراداستان است که مار  کوور آن را از 

 ریگیجاا فراداستان نوعی از نوشاتن اسات کاه خاودش را در مارز میاان داساتان و نقاد         »
است. مرز میان داستان و نقد، یک نقطة همگرایی است که داستان و نقد را شبیه به هم  کرده
انتقادی میان روایت داساتانی،   انداز چشمین همگرایی و تقرب به . برای داستان، اما اکند یم

یک خودآگاهی حاصل از تصنع از ساختار و آمیزشی در رابطاة زباان و جهاان اسات. ایان      
 (.Currie, 2014: 1« )که تصنع فراداستانی تنها نیمی از تمام آن است دهد یم نشانآمیزش 

، اعاالن مرگای بارای رماان اسات. هماان       مینیب یمخودآگاهی انتقادی که در فراداستان 
، ظرفیاات نااوآوری رمااان تمااام شااده امااا اکنااون فراداسااتان و گفتااهگونااه کااه جااان بااارت 

، تاوان داساتان را نامتنااهی    شاود  یمی و خودآگاهی نگر شتنیخوی آن که شامل ها تیظرف
 :است کرده

نویساانده و منتقااد در فراداسااتان، طبااق یااک ویژگاای دیااالکتیکی )منطقاای و  »
ی از داساتان باا   ا ارائاه کاه باعاث تولیاد و     اناد  گرفتاه لی( در کنار یکدیگر قرار جد
ی ا نموناه که خود تضمین و  شود یمیی از نویسنده و خواننده در یک مسیر ها نقش

. نویسنده و منتقد باه مارز میاان داساتان و نقاد باا       شود یمبرای فراداستان محسوب 
. فراداساتان صاراحتاً   دهناد  یمصیت توجه به نقشی کلیدی که در کتاب دارند، شخ

یک رمان نیست که نویسنده در آن هم منتقد باشاد و هام نویسانده. امتیااز مهام و      
در راهاای کااه فراداسااتان نمایشاای در ماارز میااان نقااد و داسااتان دارد، نااوعی  هیاااول
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ی از ارتباطاات بیرونای خوانناده و    شا ینماو  اناه یجو مداخلاه ی قدرتمناد  شاکن  توهم
در مارز درونای میاان زنادگی، هنار و رماان خودتفسایرگری و         نویسنده است کاه 

ی رساید کاه   ا هیحاشا باه ایان تعریا،     توان یم. دهد یمنقدخودآگاهی را گسترش 
 ,Currie« )فراداستان، نمایشی کردن یک داستان در مرز میان نقد و داساتان اسات  

M.2014:2.) 

  یدرونا با نقد یاا تصانعات    اش رابطهی است که داستان در ا هیحاش رو  نیااین تعری، از 
ا تناقضی حاصل از بازگشت باه گذشاته   شود یمخود، در این نقطة همگرایی، دچار تناقض 

 در درون و بیرون داستان. در واقع،

. البتاه  هاسات  رماان ی پاتریشیا وو، فراداستان عملکرد ذاتای تماام   ها گفتهطبق »
یک ویژگی از متن ادبای   فراداستان در همة موارد ذاتی نیست. باید دانست که این
ی مانناااد پااارداز داساااتاناسااات، اماااا اینکاااه فراداساااتان باااه تفسااایر ابزارهاااای   

مشاکالت   گوناه   نیا اوابسته است، مسلّم است.  ها تیفراروای یا دهندگ خودارجاع
آن است که افشاگری مضااعفی در فراداساتان میاان     نشانگردر تعری، فراداستان، 

یاا داللتمناد درون داساتان، ناه      شاده  یشینمان مرز مرز نقد و داستان وجود دارد. ای
ی است کاه باا ایادة    ا دهیچیپ، بلکه مسئلة کند یمتنها مانند یک خودتفسیرگر عمل 

 (.Ibid: 5« )است آمدهفراداستان پدید 

 ی فراداستانها یژگیو. 3ـ1

ی پسااامدرن در فراداسااتان هاام حضااور دارنااد. همچنااین،  پاارداز داسااتانی هااا یژگاایو
نیاز در آن   هاا  شاه یاندمدرن مانند بینامتنیت، پارانویا و تاداعی نامنساجم    داستان یها شاخصه
را باه طاور کامال فراداساتانی یاا       هاا  داساتان بعضای از   تاوان  ینما . از این رو، شوند یمدیده 

ی هاا  فرجاام مانند اتصاال کوتااه، نداشاتن پیرنا  و      ها یژگیوی از ا پارهپسامدرن نامید. اما 
ی فراداساتان  هاا  یژگیو نیتر مهمی انحصاری فراداستان هستند. از ها شاخصهچندگانه جزو 

 به موارد زیر اشاره کرد: توان یم

ی زمااانی در روایاات رویاادادها، اقتباااس،   نظماا یباامحتااوای وجودشناسااانه،  »
ی، دور باطال،  گاونگ  فتهیشا ، پارانویا یاا  ها شهیاندگسیختگی، تداعی نامنسجم  ازهم

ی زبانی، شکلی و نداشاتن قطعیات،   ها یبازا پیرن ، اختالل زبانی، نداشتن طرح ی
جاایی، فقادان    هپراکندگی و نداشتن مرکزیات، ترکیاب، مشاارکت، تنااقض، جابا     
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ی، اتصااال کوتاااه، بازنمااایی ساالطة تصاااویر، بازنمااایی فروپاشاای رو ادهیاازقاعااده، 
هویات   رفاتن   نیبا ی، بینامتنیات، از  پارداز  ضهینق، آشکار کردن تصنع، ها تیفراروا
 (.83ا87 :6833)تدینی، « و تغییرات زاویه تکه دی و ایجاد هویت چهلفر

ی متعاادد روایاات، هااا وهیشاایی ماننااد کاااربرد متفاااوت عالئاام ویرایشاای،  هااا یژگاایو
ی کاه  ا لهئمسا ی چاپی و... را نیز باید از عناصر سازندة فراداستان قلمداد کارد.  ها یگوشیباز

 تار  شیپی این تکنیک که ها ،یتعرندگی در دربارة فراداستان مطرح است، گذشته از پراک
اسات و همگای    است که تاکنون انجام نشده ساز فراداستانی ها یژگیوی بند طبقهگفته شد، 
که بسیار کلای و مابهم اسات،     شوند یمبا عنوان تمهیدات فراداستانی شناخته  ها یژگیواین 

متفااوتی دارناد کاه     هاای گاه بسایار جزئای هساتند، کارکرد   که  ها یژگیودر حالی که این 
در فهام آثاار    تواناد  یما  هاا  آنی دقیاق  بناد  طبقهها را شناسایی کرد و تعری، و  توان آن می

هادف مشاتر  ایجااد اتصاال      سااز  فراداستانی ها یژگیوفراداستانی مؤثر باشد. بسیاری از 
ی هاا  ارتبااط کارکردهاای مشاتر  دارنادا مادالً      هاا  آنو بعضای از   کنند یمکوتاه را دنبال 
، شاود  یما ی داساتان  هاا  تیشخصا شامل ارتباط نویسنده با داساتان، خوانناده و   که نویسنده 

کنناد. از   که اتصال کوتاه را ایجااد مای   آیند پدید میهایی  کارگیری ویژگی همگی بر اثر به
یی کاه ایان ارتبااط را    هاا  یژگا یوآنجا که این ارتباط متناوع و گااه بسایار گساترده اسات،      

و حضاور نویسانده در    هاا  تیشخصا و فقاط ویژگای شورشاگری     اناد  هماندپنهان  سازند یم
یی چاون، اعتاراف باه نویسانده نباودن،      هاا  یژگا یو، در حالی کاه  است شدهبرجسته  داستان

، نقش مؤثرتری در ساخت ها تیشخصخطاب مستقیم به خواننده، روابط عاطفی نویسنده با 
یاا معرفای    ها یژگیونادیده گرفتن این دارند. بنابراین،  آنفراداستان و بسامد بیشتری هم در 

با عنوان کلّی اتصال کوتاه یا آشاکار کاردن شاگرد تقلیال دادن اهمیات و تاأثیر ایان         ها آن
 عناصر است.

 و آشکار کردن شگرد کوتاه اتصال. 1ـ3ـ1

و مهام اتصاال کوتااه را دیویاد الج جازء شاش ویژگای اصالی          سااز  فراداستانویژگی 
. نویسنده با اتصال کوتاه فاصالة میاان خاود، خوانناده و ماتن را      است کرده معرفیفراداستان 
 درفاصلة دنیای واقعی و متن را نیز  ،شود. این کاهش دهد و در داستان حاضر می کاهش می

و  کند یم وگو گفتی داستان ها تیشخص. با اتصال کوتاه، نویسنده با خواننده و ردیگ یم بر
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دهد. از سوی دیگر، اتصال کوتاه خوانناده را   میشرح  ها برای آنفرایند نوشتن داستانش را 
تا در فرایند خلق داستان شرکت کند و به نویسانده و ماتن نزدیاک     کند یماز انفعال خارج 

 شود:

مفهاوم آن و باا اساتعاری     نیتار  عاام با توجه به تمایز اساتعاره و مجااز در   الج »
متوسال   فارض  شیپا  شمردن ادبیات در مقابل مجاازی باودن غیار ادبیاات، باه ایان      

ی هست. به نظر او، مشخصاة  ا فاصلهناچار بین متن ادبی و جهان واقع  که به شود یم
ی پسامدرنیستی، مخدوش کردن ایان فاصاله اسات کاه او بار آن ناام       ها نوشتهمهم 

. نویسنده با ایجاد اتصال کوتاه در فاصلة باین ماتن و جهاان    گذارد یماتصال کوتاه 
ی هاا  مقولاه تا نتواند به ساهولت فراداساتان را در    کند یم هزد بهتواقع، خواننده را 

رایج در متون ادبی قرار دهد. وی برای ایجاد این اتصال، از ترفندهایی چون تلفیق 
وجوه متباین داستانی با وجاوه ظااهرًا مبتنای بار واقعیات در یاک اثار واحاد، بیاان          

باردن   کاار  بهنگام و تمهیدات ادبی در ه ها عرفنویسندگی در متن، آشکار کردن 
 .(667: 6868، هیل مک« )کند یماستفاده  ها آن

ی بیان نویسندگی در ماتن کاه هماان داساتان  نوشاتن داساتان       ها یژگیوطبق گفتة الج، 
کاار   با هدف ایجاد اتصاال کوتااه باه    که هستند است و آشکار کردن تمهیدات، ترفندهایی

 :شوند یمگرفته 

 شاود  یمی در ادبیات داستانی پسامدرن حادو دور باطل یا ]اتصال کوتاه[ وقت»
از یکادیگر   هاا  آن، تاا حادی کاه تماایز     شاوند  یمکه متن و دنیا هر دو نفوذناپذیر 

، امر واقعی و امر اساتعاری  دهند یم. هنگامی که این دو حالت ر  شود یمناممکن 
 (78:6831پاینده، )« ابندی یمدر یکدیگر امتزاج 

کاه نویسانده در داساتان     ابندی یمزمانی با یکدیگر امتزاج  متن و دنیای واقعی»همچنین، 
یکاای از  (. حضااور نویساانده در داسااتان، 686: 6868پاینااده، ) «ی کناادناایآفر نقااشخااود 
ی ایجاد اتصال کوتاه است ها راهاز  یارتباطهای مدلث ارتباطی نویسنده است. مدلث  ویژگی

ارتبااط نویسانده باا خوانناده، ارتبااط       یهاا  عنوانبا دیگر  نوع ارتباطی سهکه در بر گیرندة 
، هاا  ارتباط است. هر یک از این و ارتباط نویسنده با داستان ی داستانها تیشخصنویسنده با 

 یی با هدف ایجاد اتصال کوتاه دارند.ها رمجموعهیز
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موضوع دیگر دربارة فراداستان، مسئلة آشکار کردن شگرد استا شگردی کاه حاصال   
منظور از آشکار کردن تصانع، اشاارة مساتقیم باه داساتانی      »است و  یپرداز داستانتصنعات 

ی داستانی است و به ایان وسایله، نویسانده باه خوانناده      ها کیتکنبودن اثر و گفتگو دربارة 
اهمیت آشاکار کاردن   (. 861: 6868، هیل مک« )نیست رو روبهکه با واقعیت  کند یمتأکید 

یاک  » گویاد:  لن وارد در تعری، فراداساتان مای  ای است که گ شگرد در فراداستان تا اندازه
 نامیم کاه تصانعی باودن آن کااماًل روشان و مشاخص باشاد        رمان را از زمانی فراداستان می

ت رمان به عناوان یاک شاکل هناری و در عاین      ...]نویسندگان فراداستان[ در چارچوب سنّ
. (36 :6868، )وارد« ت عمااال کننااادباااا آگااااهی نقاداناااه و طنزآمیاااز از آن سااانّ  ،حاااال
ی آشکار کردن شگرد، داساتان  نوشاتن داساتان،    ها یژگیوکار بردن  با به ها سینو فراداستان
، اناد  کارده فراداستانی و نقد داستان، تصنعاتی را که برای نوشتن داستان اساتفاده   نامگذاری

یی گرا درونیک  انگریبادبیات داستانی پسامدرن، ». در واقع، کنند یمبرای خواننده آشکار 
« خا ، یک رویکرد خودآگاهانه باه کاار نویساندگی اسات، اماا از ایان نیاز فراتار اسات         

ی متن خودآگاه آنکه نویسنده با است شگرد راهی آشکار کردن (. 838: 6863)یزدانجو، 
و چنادین   دهاد  یما را به نوشته شدن و خودآگااهی نویسانده را باه کاار نویساندگی نشاان       

. با آشکار کردن شاگرد، سااختگی باودن ماتن نمایاان      سازد یمشاخصة فراداستانی دیگر را 
خوانناده نتواناد    شاود  یم. این ویژگی باعث شود یمو توجه خواننده به تصنع جلب  شود یم

 منفعالنه با داستان ارتباط برقرار کند:

از نظر ساختارگرایی، واقعیت و تجربة ماا از آن الزامااً نبایاد پیوساته و ماداوم      »
خوان با امتناع ادبیات داستانی پسامدرن از اتکا بر تصورات باشد. این دیدگاهی هم

ی خیاالی داساتانی انساان باه واقعیات      هاا  واکانش ثابت از واقعیت و تأکید بر تکدار  
باه هنگاام    هاا  آنبیرونی است و نه تالشی برای متقاعد کردن خوانندگان باه اینکاه   
ای  واسطهفرایند خواندن، در حال تجربة رونوشت واقعیتی هستند که از صافی یک 

 (.83)همان:  «است گذر نکرده

در فراداستان، دو جهانی کاه پایش از ایان باه     »هدف آشکار کردن شگرد این است که 
صورت موازی و بدون تقاطع با هم وجود داشتند و به هماین دلیال، هماواره حضاور یکای      

قطاع   ، اکنون به صورت خطوط متقاطع، اغلب یکادیگر را شد یمموجب فراموشی دیگری 
و الجرم یادآور  شوند یمو در هر بار قطع کردن یکدیگر، الجرم در کنار هم دیده  کنند یم

(. آشکار کردن شگرد، اشاره مستقیم به داستانی بودن اثار  386: 6833)تدینی، « تکدر هستند
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ی داساتانی اسات. در ایان حالات، نویسانده باه خوانناده تأکیاد         ها کیتکنگفتگو دربارة  و
نویسندگان پسامدرن به افشای صناعت آثاار  »نیست. در واقع،  رو روبها واقعیت که ب کند یم

گارایش یافتناد کاه     اناه یگرا واقاع خود، تفسیر فرایندهای آثار، سرپیچی از خلق ایان تاوهم   
(. همچنااین، 86: 6863)یزدانجااو، « کنااد یماامحاکااات موجااود در اثاار، بیاارون از آن عماال 

ان یاا سااختن یاک فایلم را متارادف باا برسااختن        هنرمندان پسامدرنیست نوشتن یاک رما  »
ی هاا  لمیفا و  هاا  رماان . به همین دلیل، آنچه در دانند یم ساز لمیفنویس یا  واقعیت خا  رمان
، خود نگارش رمان یا تولید فیلم است و ناه آگااهی نویسانده یاا     شود یمپسامدرنی کانونی 

اتصال کوتاه قلماداد شاودا چراکاه     . این ویژگی باید جزئی از(97: 6831 ،پاینده)« ساز لمیف
که گفتیم، اتصال کوتااه در مفهاوم    در ایجاد اتصال کوتاه دید. چنان توان یمکارکرد آن را 

. اگار بخاواهیم تماام    شود یم تر یجزئکلی آن، گستردگی زیادی دارد و شامل چند شگرد 
در   هاا  آن این شگردها را با عنوان اتصال کوتاه معرفی و بررسی کنیم، کاارکرد درسات  

 نخواهد شد.

 . اتصال کوتاه2

 . آشکار کردن شگرد1ـ2

 داستان نوشتنِ داستانِ. 1ـ1ـ2

ویژگی داستان  نوشتن داستان زیرمجموعة آشکار کردن شگرد است، چون برای ایجااد  
کاه در   را توضایح دهاد. چناان    ها آنبحث کند، یا  شاگ یداستانآن نویسنده باید دربارة فنون 

، اگر این توضیحات نباشند، جریان داساتان بادون ماوانعی کاه     گندم زمستانیداستان کوتاه 
. در شاود  ینما و اهاداف فراداساتان محقاق     ابدی یم، ادامه شود یمباعث ایجاد اتصال کوتاه 

اپارای  ، داستان  نوشتن  داستان موضوعی فرعی و در بعضی دیگر مانند ها فراداستانبعضی از 
در فراداستان، گاهی نوشتن  .رود موازات داستان پیش می به، موضوع اصلی است که شناور

یی کاه درون  هاا  داساتان داستان اصلی موضوع داستان  نوشتن  داساتان نیسات، بلکاه نوشاتن     
کاه نوشاتن    گهوارة مردگاان ا مانند ندهست  یژگیو، محور این رندیگ یمداستان اصلی شکل 

 داستان است:، موضوع داستان  نوشتن  ها تیشخصیک کتاب از خاطرات 
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نه. شاانزده ساال    ای میداستان را شروع کن میتوان یم ،مینیحال عنوان کتاب و بعدش بب* »
 میتصام  ی... وقتا دیرسا  ینما داساتان باه ذهانم     نیا ا یبرا یعنوان  یه سمیداستان... بنو شیپ

 یهاا  یبررسا عاد از  بُ کیا داستان را در قالب  خواستم یمفقط  ،سمیداستان را بنو نیگرفتم ا
... بعاد مجباور شادم مطالعاه     اورمیکاغذ ب یبه رو ام استفسارنامهفصل از  کی یبرا یماتمقد

 .(63: 6868 )بارت،« خواندم... ،رمیبگ ادی ار تیروا یآنکه ترفندها یکنم: چند رمان برا

که  سندینو یم ها جملهی سفید، ا صفحهکه " ب"که قلمی است بلندقامت و  "ال،"و * »
 (.39: 6836، صادقی« )لگرد آمدن ال، روی باین داستان است در سا

یعنای   ارا آورد پرت کرد توی صورت فرزند خل، ها و خودنویس... نوشته دست ...* »
 .(7 :6868ن، )غفارزادگا «ای شدن برای نوشتن... صاحب ثروت بادآورده من...

 ،هافتااد  شانیرارا که ب یام... دو برادر اتفاقات الهام گرفته سندهینو یها من هم از کتاب* »
باه   یدگیرسا  یکردم. مان بارا   نیاست. من هم چن کار را کرده نیهم هم سندهیاند. نو نوشته

افتاده  میکه برا یاتفاق نیتر را بخوانم... من از بزرگ سندهینو یها پرونده مجبور بودم کتاب
 .(33 :6868 ،بهرامی) «ام نوشته

 دنیا تار باا د   کوچاک  رمارد ی: پزیا رهاا )گ  از واگن یفیو رد یفرع لیآن ر و در پس * »
 :6868 ،معصاومی ) «...(افتاد  یفرانساه ما   یهاا  واگن ادی بهمشخص  لیدل  یها بدون ه واگن
873). 

و شاید به جای بهتری برسد. اگر تقای نارود، دنباال     کند یمو این دیالوگ ادامه پیدا * »
 (.36: 6863)یزدانی خرم، « خودنمایی

 فراداستانی نامگذاری. 2ـ1ـ2

در باا آشاکار کاردن شاگرد ارتبااط مساتقیم دارد و        ای دیگر از اتصال کوتاه کاه  هشیو
تاا آنجاا کاه نگارنادگان      و اسات  اناد، ذکار نشاده    منابعی که برای این پژوهش بررسی شده

آشاکار کاردن    ةتواند زیرمجموع که می  یفراداستان تمهیدات ءتاکنون جز، اند کردهبررسی 
اساات. در بساایاری از  « فراداسااتانی نامگااذاری» ، ویژگاای نشااده، تعریاا، باشااد شااگرد
که در بار   کند یمی انتخاب ا گونهیی را به ها فصلعمد نام داستان یا  ، نویسنده بهها فراداستان

در واقاع، نویسانده    .اسات  هایی فراداساتانی  یا سایر ویژگی دارندة شگردهای نوشتن  داستان
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. از ایان رو، ایان ویژگای را    کند یمآغاز  نو با نام داستا اتصال کوتاه را از روی جلد کتاب
. این ویژگی شبیه نوعی کدگذاری برای خوانندگانی اسات  میا دهینامفراداستانی  نامگذاری

یی دارند که مساتقیماً باه   ها نام ها فصل، اپرای شناورکه به متون فراداستانی عادت دارند. در 
کاه   میا ا دادها جازء شاگردهایی قارار    به همین دلیال، آن ر  .فرایند نوشتن داستان اشاره دارد

از ایان شاگرد    اپرای شاناور داللت به آشکار کردن شگرد و داستان  نوشتن  داستان دارد. در 
 داساتان  بیاان  یاا  با توجه به اتصال کوتاه و گفتگو با مخاطب  ها فصلو نام  است استفاده شده
 است: انتخاب گردیده نوشتن داستان

 نیا ا یاز ماجراهاا  یبخشا  اسات...  یحیتفر قیاز نام قا یبخش نوانع نی، ااپرای شناور»ا 
ساازوکار   باشد... یمناسب یةوجه تسم تواند یم نی. همدهد یمر   قیقا نیهم ةکتاب بر عرش

  :6868بارت، )« است پرای شناوراش کیکتاب هم  نیخواهد بود... ا گونه نیهم زیکتاب ن نیا
69). 

 (.686)همان: « [نندههشدار به خوا] یک توضیح، یک هشدار»ا 

[« کناد  یمپایان طرح کلّی ]در میانة داستان، پایان طرح داستان را برای خواننده بازگو »ا 
 .(886: )همان

، از عنوان اصالی کتااب گرفتاه تاا ناام      ها نامگذاری، تمام وقتم کن که بگذرمدر کتاب 
 است: اه انجام گرفته، با استفاده از آشکار کردن شگرد و برای ایجاد اتصال کوتها داستان

ماا  (/ »69: 6836)صاادقی،  « تشنگی ما)هی(»)نام اصلی کتاب(/ « وقتم کن که بگذرم»ا 
 (.67)همان: « ضمیر من و تو 8ماهی    8(/ »61 )همان:« 6+ هی ا 

ی، باا  شاکن  چاارچوب ی پایاانی همگای عاالوه بار     ها فصل، نام اعترافات نام یبکتاب در 
ی انتخااب  شاکن  چارچوب. اند شدهکار کردن شگرد انتخاب هدف ایجاد اتصال کوتاه و آش

 :شود ینمیی چون شواهد زیر برگزیده ها عنوانبه این دلیل است که در داستان  ها عنوان

/ (838: 6868، )غفارزادگاان « هیا اختتام/ ()ناام اصالی کتااب    اعترافاات  ناام  یبا کتاب »ا 
فصال   یکا ی/ »(869هماان:  ) «مهیضم/ »(866همان: ) «ها سفرنوشت/ »(836همان: ) «تکلمه»
 .(663همان: ) «از هنر مشیارایب
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باا توضایحی اجماالی درباارة یاک فان ورزش        ها فصل نامگذاری، سر   سفیددر رمان 
 کیوکوشین کاراته است:

« صِفر: در باب مناسک آماده شدن برای آزمون کمربند مشاکی کیوکوشاین کاراتاه   * »
چناد ثانیاه اساتراحت بعادِ     (/ »38)هماان:  « راحتیک دقیقاه اسات  (/ »7: 6863، خرم ی زدان)ی

 (.687)همان: « باختِ اول

 داستاننقد . 3ـ1ـ2

کاردن شاگرد نیاز    آشکار انجامد.  خودآگاهی در فراداستان به نقد آن برای خواننده می
آن را  ،داساتان نوشاتن   در داستان  نویسندگان فراداستانی معموالً بخشی از آن استا چراکه

 کتااب ، با اساتفاده از ایان شاگرد    اپرای شناوربارت در  که کنند. چنان قد میبرای خواننده ن
 گار یبارت در د .شود یمنقد داستان  یو وارد مباحث تخصص کند یمرا نقد  گرانید ایخود 
. وجود ایان ویژگای   است کردهاستفاده  این شگردهم از  یگمشده در شهربازمانند ش آثار

خادمت   داستان در خاود داساتان در   ةبحث نقادانه دربار» در فراداستان به این دلیل است که
متاون توجاه    نیا و ااسات  آن  ةجنبا  نیزتار یبرانگ بحاث  ةبرجسته کردن نگارش متن به منزلا 

 زیا ن تیا تا نشاان دهناد کاه واقع    کنند یمبرساخته شدن خود متن جلب  ندیخواننده را به فرا
(. 77: 6833)تدینی، « خارج است محصول تعامل ذهن ما با زبان و با جهانو برساخته  یامر

 یهاا  جهاان چگوناه   یموضاوع کاه داساتان ادبا     نیا فراداساتان باا نشاان دادن ا   » به گفتة وو،
 یکاه هار روز در آن زنادگ    یتا یواقع میاموزیتا ب کند یم، به ما کمک سازد یم را اش یالیخ
(. 86: 6868و، )و« شود یممشابه برساخته و نوشته  یچگونه مانند داستان و به شکل ،میکن یم

در این مقالاه هام نویساندگان داساتان خاود یاا نویساندگان         شده یبررسی ها کتابدر سایر 
 :کنند یمدرون داستان و دیگران را نقد 

از  شیشارح پا   یکه باه جاا   ها سندهینوکه آن گروه از  است بوده نیاحساسم ا شهیهم»ا 
 یو باا لحنا   مااجرا  ةانا یرا از م کاار خاود   ،از عوالم داستانشاان  یجیماجرا و ورود تدر ةنیزم

زدن  رجهیگونه ش نیدارند. ا یادیتوقع ز شانیها خوانندهکنند، از  یآغاز م یتوفنده و ناگهان
 .(6: 6868 )بارت،« ندارد یچندان لذت ...گرانید یایو دن یدر زندگ
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 ام هحوالا فردا این داستان را با این صحنة نامربوط بخوانند، کلّی فحش  ها خوانندهاگر »ا 
 (.36: 6836، صادقی...« )کنند یم

هاا مرتکاب    تارین خبطای اسات کاه ایان چیزناویس       شخص احمقاناه  این نظرگاه اول»ا 
شاخص   آن هام باا روایات اول    ،رپُا  ةمباما اینکاه چطاور یکبااره همچاین باا سُا       ...!شوند می
 :6868 ،)غفارزادگاان « نویس کاه از...  ناله آن را یک غم ةو نویسند خواهد حرف بزند... می
661). 

 توان ی)چطور م ندکرد یفکر م یزیچه چة دربار رمردیدو پ نیا معلوم کرد... توان ینم»ا 
 .(878 :6868معصومی، ) «است( ذهن از دور خارج شده النیشگرد س گریمعلوم کرد؟ د

باه   ...شاوند  یما  دهیو پاس کشا   شیبه پا  ...ریناپذ انیپا یبه صورت هیطنز و هزل سبکما»ا 
و تا   یه یسوتر و از آنجا باز به سو و آن  یه یزمان به سو قیاز طر رون رمانعقب و به د

 .(873 :)همان« و بعد به... ر از مداخله()پُ یمتن ته نیتا ا نجا،یا

 . مثلث ارتباطی نویسنده2ـ2

نویسانده    متن و دنیای واقعی،ة فاصلاتصال کوتاه، سازندة  های به دنبال کاربست ویژگی
ایجااد   سااز  ناه یزماتصاال کوتااه    ،و باه هماین دلیال    شاود  یمکم ه و مخاطب و متن، نویسند

کاه ایان   ا چراتوان نام آن را مدلث ارتباطی گذاشات  شود که می چندین ویژگی ارتباطی می
هار داساتان،   پاردازی اسات. در    داساتان  مهمهای نویسنده با سه عنصر  ارتباط ةویژگی دربار

هاا چشامگیرتر    . در فراداستان این ارتبااط وجود داردمیان نویسنده، متن و مخاطب ارتباطی 
نویسای پساامدرن و فراداساتان،     . در داستانکند یمتر  ها را قوی است، چون اتصال کوتاه آن

کند. برای این انکار، نویسانده بایاد گوناة ارتبااطی      را انکار می اش خداگونه نویسنده اقتدار
ور در داستان، اعتراف به نویسانده نباودن،   اش حض دیگری را تجربه کند. ارتباطی که الزمه

نویسانده   ،در فراداساتان اسات.   و... های داستان، همدلی باا خوانناده   عجز در برابر شخصیت
واقع، نویسنده در متن نویسد. در  ی از متنی است که میئدیگر خالق داستان نیست، بلکه جز

رتبااط نویسانده باا مخاطاب،     مدلث ارتباطی نویسنده در فراداساتان شاامل ا   است. نوشته شده
یک از ایان   شود. هر های داستان می ارتباط نویسنده با داستان و ارتباط نویسنده با شخصیت

هادف شکساتن اقتادار مؤلا،      ،سه ضلع با یکدیگر در ارتباط هستند و در رأس این مدلاث 
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، هااا ارتباااطیااک از ایاان  انااد. هاار سااه باارای تحقااق آن پدیااد آمااده ایاان هاار ووجااود دارد 
نش آفریخواننده در  باعث مشارکتارتباط نویسنده با مخاطب ارکردهای متفاوتی دارند. ک

و از سااطح  کنااد او را وارد داسااتان ماای نویساانده بااا داسااتان،  . ارتباااط شااود یمااداسااتان 
تا جایی که نویسنده بودن خاود را  و  دهد میبه سطح داستانی تنزل  شاگ یواقع شناختی هستی
 ةشکساتن اقتادار خداگونا    ةنقطا  هاای داساتان،   ویسانده باا شخصایت   ارتباط ن شود. منکر می
هاای فراداساتان    ، شخصیترو  نیا ازآن را باور ندارند.  ها ستیپسامدرناقتداری که ا اوست
 نویسانده  باا  یاا  و یاا در روناد داساتان دخالات کنناد      ،بار نویسانده شاورش کنناد     دنتوان می

 مهرورزی کنند.

 ب. ارتباط نویسنده با مخاط1ـ2ـ2

 . خطاب مستقیم به خواننده1ـ1ـ2ـ2

. صادا زدن  کند یمرا در آفرینش داستان شریک  به خواننده، او نویسنده خطاب مستقیم
و  بارد  یما ، بااالتر  خواناد  یمیا توهین به خواننده، او را از مقام کسی که آن را بیرون از متن 

و معناای آن ساهیم اسات.    . در فراداستان، خواننده در آفرینش داساتان  کند یموارد داستان 
معناای ماتن   »، امری گریزنده و چندبُعدی است. از این رو، آنان ها ستیپسامدرنمعنا در نظر 

« دانناد  یما باین نویسانده و خوانناده     گونه یبازرا نه اسیر نویسنده، بلکه حاصل نوعی تعامل 
خطاب  قیه از طر، اتصال کوتااعترافات نام یبو کتاب  اپرای شناور در (.13: 6831)پاینده، 

در ایان  . اسات  شاده  لیهاویتی داساتان تباد    ةمشخصا  به که چنان ادارد یادیمستقیم بسامد ز
هاای   خطااب . ایان  شاود  یمخارج یا  منحرف ی داستاناصل ریاز مسمدام خواننده  ،ها داستان

حتای  یاا  و  اعطاای نقاش باه خوانناده     ، همدلی و رازگاویی، فلسفیهای  پیاپی، شامل توصیه
 :شود می ویی به توهین لفظ

باا   ایا شاما   شرح بدهم که چارا...  ،حوصله ندارم  یه، اگر هنوز حواستان به من است»ا 
 نیا اطالعاتتان در ا ای ،ستین حیبه توض یازیصورت ن نیکه در ا دییفت داستان آشنااوج و اش

 .(88: 6868بارت، )« مورد از من هم کمتر است
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 تاوانم  ینما  ...سام ینو یما خطاوط را   نیات که الحظ نی... در همام عاطفه یب دیفکر کن»ا 
 نیهما  ام خناده  یهاا  اشاک  .ام شاده  ربُا  رودهاز خناده   ،کاغاذ نگاه دارم   ینو  قلمم را رو

 .(678: )همان« کرده! سیخ ،دیخوان یم را که حاال یا صفحه

 :6868 ،)غفارزادگاان « شان هم در همین حادی اسات کاه مالحظاه فرمودیاد      شوخی»ا 
678) 

 هین، درد دل و همدلی. تو2ـ1ـ2ـ2

کاه او را در   رود یما ی پایش  ا انادازه در ارتباط خود با خواننده، گاه تاا   سینو فراداستان
 :شود یمتوهین به خواننده  ساز نهیزم. این ارتباط صمیمانه گاه کند یمشریک  شیها رنج

« !ایم، خیلای احمقیاد   گرا بوده اگر فکر کنید آن گروهبان آلمانی یا خود من همجنس»ا 
 .(68: )همان

این را هم در نظر داشته باشید که باانو ایان روزهاا سیاسات چماام و هاویج را پیشاه        »ا 
 (.683 :همان« )گرفته... جایتان خالی!

فهمید که عجالتااً   می شده دهیچعقلی، شما هم از مقدمات  طور که هر شیرین  اما همان»ا 
 (.16 :همان« )شود این کار را کرد نمی

 (.663 :همان« )کند ی خوانندة گیج، هجی میبرای تو ا»ا 

یی هساتند؟ پاا  مدال    هاا  آدمی خواننادگان محتارم خودشاان چگوناه     کنا  یما فکار  »ا 
 (.616: 6868، )بهرامی« یک مشکل دارند! ؟! هر کدامشان هزاروها فرشته

 مشارکت. 3ـ1ـ2ـ2

ره ی مادرن و پساامدرن گا   سا ینو داساتان مشارکت خواننده خا  فراداستان نیست و باا  
و  اباد ی یمی چندگانه و... بروز ها فرجامی سفیدنویسی، ها شکلاست. این ویژگی به  خورده

کارکرد آن، ایجاد اتصاال کوتااه اسات. باا ایان شاگرد،        نیتر مهمکاربردی گسترده دارد. 
و او  کند یمخارج کردن خواننده از انفعال، او را در روند داستان شریک  بر  عالوهنویسنده 
ی شاکن  چارچوب. بسیاری دیگر از شگردها مانند نوعی از کند یمم واقعیت خارج را از توهّ
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. اماا  شاوند  یمکارگرفته  ، برای ایجاد مشارکت بهشکند یمکه چارچوب کتاب یا داستان را 
کاه از طریاق جااگیری متقااطع      شود یمچینی را شامل  مفهوم چارچوب، ساختارهای جعبه»
 ها آنیی نامتناهی که در ها داستانا شود یمصحه گذاشته  ، بر واقعیت هر جعبة واحدها یراو

(. در 36: 6868)وو، « برای یافتن مکان کتاب )ب( باید اول به کتاب )ج( مراجعاه گاردد...  
ی، نا یچ جعباه ی، خواننده مشارکت مستقیم داردا چراکه مدالً در سااختارهای  شکن چارچوب
را بیابد و  ها فصلی نامتناهی مکان ها داستانی کند یا در بند سرهمرا  ها تیرواخواننده باید 

 تواناد  یما ی چندگانه، خواننده ها فرجامدر سفیدنویسی باید ادامة داستان را روایت کند. در 
 نیخواننده با چند ،در فرجام رمان پسامدرن» از بین چندین پایان یکی را برگزیند. در واقع،

ی قطعا  هاا  فرجاام  ،در رماان پساامدرن   ...دنیها برگز آن انیست که خود از مرو روبهاحتمال 
مدال جهاان    زیا کاه در جهاان رماان ن    شاود  یما نکته  نیمتوجه ا میرمستقیو خواننده غ نیست
، در بیشاتر  هاا  نیا ا(. عاالوه بار تماام    13: 6833)تادینی،  « سات ین یقطعا  زیچ   یه رامونشیپ

که در شواهد زیار   چنان اخواهد یم ، نویسنده مستقیماً انجام کنشی را از خوانندهها فراداستان
 :شود یمدیده 

، ناگهان موجب عبرت دیگران شاد. عبارت را   کرد یمو او وقتی از زیر پُل عابر عبور »ا 
 (.96: 6836صادقی، « )تعری، کنید؟

 (.666)همان: « ، زندگی کنیدخواهد یمعنوان داستان: توی این کادر، هر طور دلتان »ا 

هاا را فگاکّ قبار     که آن کنند یمخواهش  ها خوانندهاز در آخر  ها کتابو معموالً همة »ا 
 (.618)همان: « فکّ قبر بشود خواهد یمکنند. این کتاب هم 

ای را مجسم کنید که با دیوار کاذبی که دری بسته بر آن تعبیه شاده، دونصا،    صحنه»ا 
« مشاانوی بینیااد... از طریااق بلناادگو ماای شااما کااه تماشاااگرید، هاار دو نیمااه... را ماایو  ،شااده
 (.631 :6868 غفارزادگان،)

 (.687 :همان) «این تیکه را التفات بفرمایید تا برسیم به بانو»ا 

را اسلوموشن  ریکه )تصو یکرده باشند... ناگهان مدل اسب اگش یکه ناگهان پ یمدل اسب»ا 
 (.876)همان: « که... یلطفاً!( اسب دینیبب
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 . ارتباط نویسنده با داستان2ـ2ـ2

. ایان  آورد یما ی با متن دارد که اتصاال کوتااه را پدیاد    ا دهیچیپروابط  سینو فراداستان
ی مدرنیستی هم سابقه دارد، اما نحوة این ارتبااط در فراداساتان متفااوت    ها رمانموضوع در 

 ست:ها فراداستاناست. این ارتباط فراوان، کلیشة رایج در 

  یشاناخت  یسات هبا حضور مؤل، در داستان،[ سطح جهان داستانی و آن سطح »]
و  زناد یر یفروما که مؤل، در مقام سازندة جهان داساتانی در آن جاا دارد، باا هام     

اتصال کوتااه   گونه  نیای است. شناس یهستحاصل کار مانند اتصال کوتاه، ساختار 
پساامدرن،   داساتان . در دهاد  یما از لحا  منطقی نااممکن اسات، ولای عماالً روی     

ی داساتان  هاا  تیشخصا ر نقاش مؤلا، باا    و د شاود  یما مؤل، وارد جهان داستانی 
ا دهاد  یما یاة نوشاتار پسامدرنیساتی را تشاکیل     ما یپا . این موضاوع  شود یم رو روبه
 (.339: 6869، لیه مک« )یة گفتگوی رودرروی مؤل، و شخصیتما یپ

و حاوادو را واقعای نشاان بدهاد،      ها تیشخص خواهد ینمنویسنده با حضور در داستان 
 :کندتانی خود را داس خواهد یمبلکه 

صارفاً وانماود    هاا  ماتن ، دهناد  ینما ی هرگاز واقعااً روی   شاناخت  یهستی ها کوتاهاتصال »
. نفوذ مؤل، به درون جهان داستانی همواره به گفتة امبرتاو اکاو،   کنند یمکه چنین  کنند یم
ی شاناخت  یهستشخصیت دیگر، داستانی است. سدّ  ی است. این مؤل، به اندازة هربیفر دهید

 (.336)همان: « مطلق و نفوذناپذیر است شاگ یداستانو بخش درون جهان  میان مؤل،

  ضور نویسنده در داستان. 1ـ2ـ2ـ2

و یا اولین اتصال کوتاه را  کند یمی که اولین شگرد را آشکار ا لحظهاز  سینو فراداستان
قاع،  . در واشاکند  یما و مرزهای واقعیات و ناواقعیات را    شود یم، وارد داستان کند یمایجاد 
 ها تیشخصو به عنوان یکی از  شود یمدر داستان پسامدرن، گاه نویسنده خود وارد داستان »

(. نویسانده گااهی در جایگااه خاود وارد داساتان      13: 6833)تادینی،  « کناد  یمایفای نقش 
شاهد آن هستیم. هادف حضاور نویسانده در     اعترافات نام یبکتاب شودا مانند آنچه در  می

ی ایجاد اتصال کوتاه است و اینکه خواننده از مسیری که نویسانده در آن  داستان به هر شکل
ی هاا  دخالات »او را به غیرواقعی بودن داستان آگاه کند، منحرف نشود. بنابراین،  خواهد یم
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ی رمان، واقعیت خود را در ها تیشخصکه نه فقط  کند یمپیاپی راوی به خواننده یادآوری 
 (.666: 6868، هیل مک« )نداگ یکالمیی ها برساختهخود  ها آن، بلکه سازند یبرمکالم 

« من صادقی هستم )لایال صاادقی. ساالم. مان مهناازم.( ساالم مهناازجون. چطاوری؟!        »ا 
 (.66: 6836)صادقی، 

عاوض  شاوید قهرماان. جاا     رسد شاما مای   گویم یه روز می می ]داود غفارزادگان[ من»ا 
 (.668 :6868 گان،غفارزاد« )گوید: کی بود؟ کنید... قاسم می می

کسای کاه بخاواد کتااب      .کنم از توی گلوی قاسم قورقور می ]داود غفارزادگان[ من»ا 
 .(669 :)همان« نه مسگری ،ره کتابفروشی می ،بخره

 . اعتراف به نویسنده نبودن2ـ2ـ2ـ2

خود   یسندگینو دهند یمبر نویسنده نبودن خود اصرار دارند و ترجیح  سانینو فراداستان
. انکار این موضاوع  کنند یمخود را انکار   داستانار کنند، همان گونه که واقعی بودن را انک

و حوادو داستانی است،  ها آنو ناتوانی نویسنده از کنترل  ها تیشخصهمسو با شورشگری 
را باه چاالش    اش یخاداگونگ نویسنده نیست، اقتدار و  کند یمی که اعتراف ا سندهینوچون 
 .کشد یم

شما را سردرگم  خواهم ینم .... صبور باش دوست مندیصبر کن ستیالزم ن ،خواننده»ا 
 .(88: 6868)بارت، « کارم... تازه ییگو داستانباشد که در  ادتانیکنم.  نیخشمگ ای

 ةهر جملا  ست؟یکار من ن راستِ ییگو داستان ،کنم یماعتراف  شیشاپیکه پ یکیمن »ا 
 میهرگز به آغااز داساتان نخاواه    خا  و...ر است از اشپُ ،آورم یمکاغذ  یکه رو یدیجد
 .(6 :)همان« ...یدرس

 (.68: 6836، صادقی« )نویسنده ]نویسندة اصلی[ دروغگوست»ا 

ها را شسته و خود را از قیاد هار    اوّلندِش جناب اوشان ]نویسندة درونی داستان[ دست»ا 
 (.661 :6868 غفارزادگان،« )داند پردازی مبرّا می گونه قصه



 7938، زمستان 87شمارة ، 22سال  پژوهیادبی؛متن212

 ها تیشخصرتباط نویسنده با . ا3ـ2ـ2

 ی داستانها تیشخص. شورشگری 1ـ3ـ2ـ2

و ایان ارتبااط را    کند یمارتباط برقرار  ها تیشخصبا داستان، خواننده و  سینو فراداستان
. ارتباط او با داستان، در داستان  نوشتن  داستان، نقاد داساتان و حضاورش در    دهد یمنمایش 

. اماا  دهاد  یما با خواننده در مخاطبه و مشارکت شاکل   و ارتباط خود را شود یمآن آشکار 
هاای   استا چراکاه یکای از مشاهودترین جلاوه     تر دهیچیپی داستان ها تیشخصارتباط او با 

هاست و این یعنی ایجااد   کاهش فاصله بین جهان واقعی نویسنده و جهان داستانی شخصیت
ا نویسانده گااه خواهاان    ی فراداستان در ارتبااط خاود با   ها تیشخصیک اتصال کوتاه ناب. 

بار اساتقالل خاود از نویسانده      هاا  تیشخصا در رمان پسامدرن، »استقالل هستندا به عبارتی، 
ایان   کناد  یم، تا حدی که خواننده احساس کنند یمو شورش ا  هیعلو حتی  ورزند یماصرار 

این (. تمام 13: 6831)پاینده، « و نه برعکس کند یمتبعیت  ها تیشخصنویسنده است که از 
کاه   دانند ینمنویسنده را آفرینشگری  ها ستیپسامدرن»که  شود یمایجاد  رو  نیااز  ها ارتباط

مقدرات ماتن را باا یقاین و باه      تواند ینممجازاً قدرتی خداگونه دارد. از نظر آنان، نویسنده 
 ی مادرن هاا  داستانی که اقتدار ا سندهینو(. چنین 18: همان« )تعیین کند ریناپذ یتخطشکلی 

در عصار  » در داستان نیز آمااده کناد، چاون    ها تیشخصرا ندارد، باید خود را برای دخالت 
 اریا در اخت یاطالعاات  گاهیو  کنند یمروند داستان دخالت  نییدر تع ها تیشخص ،پسامدرن
مؤلا،  کاه   کنناد  یم تیهدا یرا به سمت داستان ریاست و مس خبر یبل، از آن ؤدارند که م

در فراداساتان، ]نویسانده[ عاجزاناه باه دنباال      » (. همچناین، 886: 6833)تدینی، « دهخوا ینم
پیرن  را پیش ببرند و گااهی تسالیم خواسات     خواهد یمو از آنان  دود یم شیها تیشخص
 (. افزون بر این:676)همان: « شود یمبرای رقم زدن سرنوشت خویش نیز  ها تیشخص

ل کنند که از نظر منطاق  ی عما وهیشممکن است به  ها تیشخصدر فراداستان، »
هنجار باشند، ولی برحسب منطق جهان داستانی  جهان روزمرة مبتنی بر عقل سلیم نا
ممکان اسات در زماان     هاا  تیشخصا معمولی باشند.  که جزئی از آن هستند، کامالً

ی کنناد. ممکان اسات قصاة     ورز عشاق سفر کنند... مؤل، خود را بکشند و یا با او 
. گااهی  شاوند  یما کتابی بنویسند کاه خاود در آن ظااهر     را بخوانند یا شان یزندگ

ممکن است بدانند قارار اسات چاه بالیای سرشاان بیایاد و بخواهناد جلاوی آن را         
ی داساتانی از مسائلة   هاا  تیشخصا بگیرند. در نهایت، مسئلة جایگاه وجودشاناختی  
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وقاتم کان   در کتااب  (. 688)هماان:  « اسات  ریناپذ ییجداارجاعیت زبان داستانی 
و یاا داساتان را آن گوناه     شاوند  یماز داستان خارج  ها تیشخص، ذرمکه بگ
 :کنند یم، هدایت خواهند یمکه 

از داساتان   اناد  آمدهی داستانم ها تیشخصدیشب وقتی برگشتم خانه، دیدم چند تا از »ا 
)صاادقی،  « بیرون... کمی بعد، گفات: تصامیم گارفتم هماین االن داساتان رو تماوم کانم...       

6836 :37.) 

گفت: شاید او نخواهد قهرمان باشد... چرا ما را باه ایان    "پل آبی"ضد قهرمان داستان »ا 
... شاید مان نخاواهم جنایتکاار باشام... بگذاریاد آزاد باشایم... چارا        دیدار یوامطور کارها 

)هماان:  « همیشه باید کسی باالی صفحه بنشیند و مادادش را روی حرکاات ماا بگرداناد؟...    
33.) 

همه چیز را تغییر بدهند. دارناد   خواهند یمها  صحنه توی داستانشان نبود. آناین  اصالً»ا 
 (.36)همان: « کنند یمنابودم 

 ها . روابط عاط ی نویسنده و شخصیت2ـ3ـ2ـ2

. شاود  یما یکای   هاا  آنی دارد و گااهی باا   عااطف رواباط   هاا  تیشخصبا  سینو فراداستان
از نویسنده کیناه دارناد، عاشاق     ها آندارند.  نیز متقابالً چنین ارتباطی با نویسنده ها تیشخص
 :کنند یمیا بر او شورش  شوند یماو 

در فراداستان با درهم آمیختن شخصیت داستانی با خود نویسنده، مرز واقعیت »
ة کنناد  دخالتتا نقش  شود یمو از زبان به نحوی استفاده  شود یمو خیال مخدوش 

ود... و خواننده حضاور نویسانده را   آشکار ش ها تیشخصنویسنده در نحوة زندگی 
ی کارکردی، داستانی بودن واقعیات را  ا وهیش. نویسنده با این ترفند به کند یمحس 
 (.36: 6833)تدینی، « کند یمتداعی 

ایجااد   ةکه ایان ناوع رابطاه از حیطا     دهد یم نشانها  روابط عاطفی نویسنده با شخصیت
و نویسنده  است گرفته بهرهاز احساسات  ،صلهو برای کاهش فا است رفتهاتصال کوتاه فراتر 

 ناام  یبا کتااب  در  اسات.  کارده  هاا  را درگیر شخصیت اش عاطفهکه حتی  شدهوارد  یتا جای
 :زندیانگ یبرمو یا احساسات او را  شوند یمبا نویسنده یکی  ها تیشخص، اعترافات
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 :6868 زادگاان، )غفار« حاال این سنده چلغوز ]قهرمان داستان[ رفیق و همدم من است»ا 
666). 

روم  ریازم روهام ا مای     شوم، باا منصاور دوبااره مای     روم عاشق فرشته می با چلغوز می»ا 
 (.668 :همان« )شان صفا... خانه

« زنام  یدو ما  پساره ]قهرماان داساتان[ سا      نیا که با ا بس ،رمیم یروز دو صدبار م هر»ا 
 .(888 :)همان

 :)هماان « شاده  یقهرماان داساتان[ قااط   ] چلغاوز  نیا سرنوشتم با سرنوشت ا یچه نکبت»ا 
693). 

 یریگ جهینت

هاای   تاوان نتیجاه گرفات کاه نظریاه      در پاژوهش حاضار، مای    شاده  انجامهای  از بررسی
 ةدرباار  خاصای   بندی و طبقه استتعری، عناصر فراداستانی  فقطفراداستان  ةدربار شده ارائه
 شاد کاه  ین پاژوهش مشااهده   . در قسمت اتصال کوتاه هما ن وجود ندارداآن ها و ارتباط آن

است. آشکار کردن شاگرد   ساز فراداستانی ها یژگیوایجاد اتصال کوتاه، هدف بسیاری از 
که خود به ساه ویژگای دیگار، داساتان  نوشاتن داساتان، نقاد         هاست یژگیونیز یکی از این 
فراداساتانی باا اینکاه     نامگاذاری . ویژگای  شاود  یما فراداساتانی تقسایم    نامگذاریداستان و 

و اهمیت زیادی در ایجاد اتصال کوتاه دارد، به این  اند کردهاز آن استفاده  سانینو راداستانف
، تا پیش از ایان بررسای   کشاند یمدلیل که اتصال کوتاه را از درون متن تا روی جلد کتاب 

است. ارتباط نویسنده در ساه حاوزة اصالی نیاز از مساائل دیگاری اسات کاه نیازمناد           نشده
، خود ها تیشخصو  مخاطب. نویسندة فراداستان در مدلث ارتباط با داستان، ی استبند طبقه
ویاژه   پیچیده اسات، باه   ها حوزهی نویسنده در این ها ارتباط. گذارد یممعرض نمایش  دررا 

 توانناد  یما  هاا  تیشخصکه در این ارتباط، نویسنده و  ا چراها تیشخصدر حوزة ارتباط او با 
ی داساتان در ایان   هاا  تیشخصا اطفی با یکدیگر داشاته باشاند.   ی عها رابطهیکی شوند و یا 

. در کنناد  یما و یاا آن را رهاا    شاوند  یما ، از داستان خاارج  گذارند یمارتباط سر به عصیان 
ی نویسنده، چندین ویژگای دیگار   ها ارتباط. شکند یمنتیجه، مرز واقعیت و ناواقعیت درهم 

خطاب مستقیم، توهین و مشارکت خوانناده  . ارتباط نویسنده با خواننده، دهند یمرا پوشش 
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. ارتباط نویسانده باا داساتان، اعتاراف باه نویسانده نباودن و یاا حضاور در          ردیگ یم بررا در 
های داستان،  . مدلث ارتباطی نویسنده با خواننده، داستان و شخصیتشود یمداستان را شامل 
و باا هادف مشاتر      ازندسا  یما هایی است که اتصال کوتاه را  ی ویژگیریکارگ ناشی از به

اقتادار   نابودیو باعث  شوند یم برده کار بهکاهش فاصله میان جهان واقعی و جهان داستانی 
 د.گرد مؤل، می
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