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 چکیده:
درایی است و به نوعی بازدشت به مدرنیسم تركیبی از نودرایی و اسطوره: پستزمینه و هدف

 م رویمدرنیسپور از نویسنددانی است كه به سبک پستپیش از مدرنیسم است. منیرو روانی

آورده و در برخی آثار خود عناصر این مکتب را به كار درفته است. هدف این پژوهش شناخت 

 ویژدیهای این مکتب در آثار این نویسنده است. 

مدرن و به روش توصیفی ی تحلیلی به در این پژوهش بر مبنای ویژدیهای پست روش مطالعه:

 پور پرداخته شد.بررسی آثار منیرو روانی

پور در این آثار با كاربرد عناصری چون دخالت راوی در داستان، نقد داستان در روانی ها:یافته

خود داستان، تغییر مسیر داستان، استفاده از شخصیتهای فانتزی، تغییر نقش شخصیتها، عدم 

مدرن بعنوان فراداستان پدید آورده است. نویسنده قطعیت، نماددرایی و بینامتنیت، سبکی پست

های خود را بشکل غیرمستقیم به دوش مدرن سعی كرده نظرات و اندیشهآثار پست با خلق

 مخاطب برساند. 

مدرنیسم بستری برای بیان عقاید نویسنده در قالب رمان و داستان شده و پست گیری:نتیجه

 این امکان را فراهم نموده تا صداهای متفاوت در داستان ایجاد شود.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Postmodernism is a combination of 
modernism and mythology and is a return to pre-modernism. Moniro 
Ravanipour is one of the writers who turned to the style of postmodernism and 
used the elements of this school in some of his works. The purpose of this 
research is to know the characteristics of this school in the works of this author. 
METHODOLOGY: In this research, based on post-modern characteristics and 
descriptive-analytical method, the works of Moniro Ravanipour were 
investigated. 
FINDINGS: In these works, with the use of elements such as: the involvement 
of the narrator in the story, criticism of the story in the story itself, changing 
the direction of the story, using fantasy characters, changing the roles of 
characters, uncertainty, symbolism and intertextuality, the postmodern style 
emerged as metafiction. By creating postmodern works, the author tried to 
convey his point of view to the audience in an indirect way. 
CONCLUSION: Postmodernism has become a platform for the expression of the 
author's opinions in the form of novels and stories and has provided the 
possibility to create different voices in the story. 
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 مقدمه
ی میان سبک كالسیک و مدرنیسم ایجاد میکند و با زاویج دیدی مدرن غالباً راوی یا نویسنده تلفیقدر آثار پست

دودانه یا چنددانه و طرحی دسسته و چندپاره به روایت داستانی می ردازد كه از نظر تسلسل زمانی دارای روال 

تکه شدن طرح شده و فهم قصه را برای ریخته است. این كار موجب ابهام در داستان و تکهعادی نبوده و درهم

اننده دچار مشکل میکند و داهی خواننده باید پازلها را كنار هم بچیند و از این طریق به اصل داستان پی ببرد. خو

ا مدرنیستی یپور ازجمله نویسنددانی است كه این روش را آزموده و در برخی آثار خود عناصر پستمنیرو روانی

مدرن مورد بررسی قرار ن نویسنده از نظر عناصر پستاست. در این پژوهش آثار ایفراداستانی را به كار درفته 

 مدرنیسم را در این آثار معرفی كنیم.های پستمیگیرد و هدف این است كه مؤلفه

 

 سابقۀ پژوهش

به بررسی عناصر « مدرنیسم و بازتاب آن در رمان كولی كنار آتشپست»( در مقالج 4391نیکوبخت و همکاران )

اخته و عناصری چون حضور راوی در متن، تصادف، جابجایی، روایتهای فرعی را در مدرنیستی این رمان پردپست

اند. این مقاله عناصر فراداستانی رمان را بطور كامل در بر نمیگیرد و تنها به همین عناوین این رمان بررسی نموده

بینش اساطیری »در مقالج  (4343و تیترها اكتفا نموده كه با مقالج حاضر هم وشانی ندارد. مونسان و همکاران )

اند به بررسی عناصر اساطیری در داستانها و رمانهای این نویسنده پرداخته و نتیجه درفته« پوردر آثار منیرو روانی

های ها استفاده نموده و زنددی شخصیتهای داستان را به اسطورهكه وی بطور مستقیم و غیرمستقیم از این مؤلفه

كاوش دفتمان كنشی دریماس در رمان اهل غرق »( در مقالج 4349یان و همکاران )پیشین دره زده است. رحمت

به  اند كه موضوع آن ارتباطیبراساس این نظریه، به بررسی انواع دفتمانها در این رمان پرداخته« پوراز منیرو روانی

بینیهای زنانه، با تأكید بر هاندرایانه از جروایتهای بوم»( در مقالج 4347پژوهش حاضر ندارد. مرادی و همکاران )

آثار این دو نویسنده را از منظر ادبیات اقلیمی در رابطه با زنان بررسی « پور و زویا پیرزادآثار داستانی منیرو روانی

 اند.كرده

 

 روش مطالعه
ب كه یمدرنیسم و عناصر فراداستانی است. به این ترتروش این تحقیق توصیفی ی تحلیلی بر مبنای نظریج پست

مدرن از منابع معتبر مطالعه شده و س س با خوانش رمان و ابتدا مبانی نظری یعنی ویژدیهای فراداستان و پست

 مجموعه داستان، بخشهایی كه واجد این عناصر است استخراج و تحلیل شده است. 

 

 بحث و بررسی

قرن بیستم است كه در سالهای اخیر مدرنیسم از جمله جریانهای اجتماعی و ادبی در آغاز پست»مدرنیسم: پست

اری انگبسیار مورد توجه نویسنددان، شاعران و منتقدان ادبی قرار درفته است. برخی این نگرش را نوعی ساده

ر داده، تأثیر قرامدرنیستی كه متفکران و نویسنددان را تحتافراطی میدانند، زیرا بسیاری از ویژدیهای پست

-شناسانج پیشین داشته است. این دروه معتقدند اصطالح پستفلسفه و علوم زیبایی هایی بسیار عمیقتر درریشه

مدرنیسم از معماری به فلسفه، از فلسفه به علوم اجتماعی، از آنجا به مطالعات فرهنگی و س س به نظریج ادبی راه 

 (. 65: 4396)پاینده، « پیدا كرده است
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نویسنددانی چون ساموئل بکت، و ولدیمیر ناباكوف به آفرینش  تأثیرهای اخیر تحتنویسنددان ایرانی در دهه

مدرن درایش پیدا كردند. علت اصلی این درایش میتواند ناشی از تغییرات اساسی در رمانهایی با عنوان پست

آرمانی دذشته باشد كه نویسنددان را بیش از پیش از ادبیات مردمی  -ساختار جامعه و فروریزی ارزشهای سیاسی 

ی اندیشر كرده و پژوهش در فرم و زبان را در دستور كار آنان قرار داده تا جستجو برای كشف كردن جای قطعیتدو

، ای از واقعیت برسد )ر.ک: میرعابدینیرا بگیرد و نویسنده بتواند ازطریق تجربه كردن فرم و زبان به شناخت تازه

4394 :4153) 

پردازی در این های داستانمدرن مطرح شده، یکی از شیوهت پستاصطالح فراداستان كه در ادبیافراداستان: 

(. برای 437: 4394ای به قدمت خودِ روایت دارد )ر.ک: مارتین، سبک به شمار میرود. این اصطالح تاریخچه

فراداستان نوع خاصی از رمان »آمده است:  فرهنگ اصطالحات ادبیاند از جمله در فراداستان تعاریف زیادی نوشته

مدرن است كه اولین بار رابرت شولز آن را رواج داد. این نوع رمان با رمان سنتی و رمانس بسیار در ادبیات پست

، )داد« درایی همراه استای در زمینج موضوع، قالب، سبک، توالی زمانی و اسطورههای تازهتفاوت دارد و با تجربه

به شکلی مصنوعی دربارۀ داستان خود و مراحل نوشتن آن (. این تعریف به این معناست كه نویسنده 345: 4395

صحبت میکند و حتی داهی با شخصیتها درمورد نقش آنها به مشورت مینشیند و در مسیر داستان تغییر ایجاد 

(. فراداستان از 315: 4399میکند. دیوید لج میگوید فراداستان عبارت است از داستان دربارۀ داستان )ر.ک: لج، 

درایی كند، تصویری از واقعیت نشان میدهد و با داستانی است كه نویسنده بدون اینکه تظاهر به واقع شگردهای

(. از نظر پاتریشیا وو 55: 4343حضور خود در داستان، توجه خواننده را به ساختگی بودن آن جلب میکند )وارد، 

اقعی بودن داستان را دوشزد میکند )وو، صریحترین نوع فراداستان سخنان خودآداه نویسنده است كه عمداً غیرو

(. با این تعاریف، قالب و ساختار فراداستان بیشتر شبیه داستان است و تفسیر و تحلیلی كه در 9-7: صص4345

بطن این قبیل آثار صورت می ذیرد تا آنجا كه داستان به نقد خود می ردازد، این آثار را به نقد شبیه میسازد. ازاینرو 

ن، نقد داستان نیز انجام میگیرد و نویسنده به بررسی كار خود می ردازد. به بیانی دیگر در فراداستان، در فراداستا

جمالتی خارج از چارچوب داستانی وارد میشود كه به نقد داستان مربوط است و نویسنده عمداً آنها را به كار میبرد 

عات خارج از متنی كه وارد داستان میشود، نوعی تا خواننده را دردیر سبک خای خود كند. از سویی بدلیل اطال

بینامتنیت محسوب میگردد؛ بطوریکه در تعریفی از فراداستان دفته شده نوعی از نوشتن است كه خودش را در 

 «مرز میان داستان و نقد جای داده است. این مرز یک نقطج همگرایی است كه داستان و نقد را به هم شبیه میکند

میتوان از آینج هنر ساختارهای »(. درواقع فراداستان این موضوع را پیش مینهد كه 667: 4347 )دهبان و باقری،

ه دویی فرضی بیرون كشید ك« ماهیت انسانی»شناختیش را آموخت، نه اینکه مستقیماً از آن نوعی بازنمایی یا زبان

 (.64: 4345)وُو، « به نحوی بمثابج ذاتی خارج از نظامهای تاریخی بیان وجود دارد

در ادبیات پسامدرن، »نظران ادبیات و فرهنگ پسامدرن است، كه از صاحب« ها چنلیندا»نظر عدم قطعیت: در

(. شمیسا 4377)ویدوسون، « انداند، بلکه به تازدی قطعیت خود را از دست دادهخود و تاریخ كنار دذاشته نشده

اصولً با پیشرفت علم، »مدرن، نوشته است: ر رمان پستنیز با اشاره به روشن نبودن سرانجام قهرمان داستان د

اند. اعتقاد به نسبیت و عدم قطعیت از مختصات عصر مدرن همج مسائل قطعی قدیم تبدیل به مسائل نسبی شده

 (.645: 4345)شمیسا، « است

، هر تمدرنیسم اسشددی خوانده میشود و اساس ادبیات پستقطعهاین تکنیک كه قطعه درگسستگی متن: 

قطعه بطرف قطعج بعدی كه عملکرد دیگری در زمان است حركت میکند و مکان نیز قطعج قبلی را كامالً نفی 
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های هها انگارمیکند؛ درنتیجه ما استمرار عادی و روایی نداریم اما ممکن است تکرار داشته باشیم. در این امر تکرار

های اشخای اسکیزوفرنیک ها و دفتهعین هم؛ مثل نوشتهدوقلوی همدیگر هستند. آنها همزادهای یکدیگرند نه 

تکه شده است و نمیتوانند موضوعی را از اول تا آخر دنبال كنند. كه مکالماتشان كوتاه است چون شخصیتشان تکه

دذاری و پرش از یک قطعه به قطعج دیگر و بطور كلی پراكنددی به معنای نبود قصه و حذف كامل دره ناتمام

نژاد، ست، بلکه به مفهوم راهبرد دریز از انسجام و كنار دذاشتن موقتی دره محسوب میشود )پارسیداستان نی

دونه دریزی ارائه میشود. در اینمدرنیستی شیوۀ روایت در روایت غالباً به قصد وحدت(. در آثار پست646: 4394

در كنار وسعت بخشیدن به بیمعنایی  داستانها معمولً هر داستانک صحت روایتهای دیگر را به چالش كشیده و

 (649: 4394ازطریق خلط واقعیت با رؤیا، ارتباط نسبی كل داستان را درهم میریزد )دلشیری، 

چنانکه دفتیم در فراداستان مرز خیال و واقعیت به هم نزدیک میشود، ازاینرو حضور اسطوره كه گرایی: اسطوره

در شده، نوعی بینامتنیت پدید در كنار عناصر واقعی داستان جلوه العاده در آن وجود دارد،ویژدی امور خارق

ای برای تقویت مفهوم داستان ادبی بمثابج جهان بدیل كاربرد تلمیح یا اشارۀ ادبی و شیوه»آورد. به تعبیر وو می

 (.444: 4345)ر.ک: وو، « اساطیری است كه وجود جهان خارج از مکان و زمان روزمره را به خواننده یادآور میشود

 پور مدرنیسم در آثار روانیعناصر پست

 جهانهای موازی و مبهم
های بررسی داستان»چنانکه دفتیم در فراداستان با دنیایی مواجه میشویم كه نمیدانیم تا چه حد واقعیت دارد. 

كننده، غیرهنری جمدرنیستی با مالكهایی كه رئالیسم پیش مینهد چه بسا باعث شود كه این آثار را آشفته، دیپست

(. در این رمان، نویسنده چند جهان موازی خلق میکند و 667: 4393)پاینده، « ارزش بدانیمو نهایتاً بیمعنا و بی

هایی در داستان چیده و آنها را جابجا میکند و داه با خود شخصیتها مثل این است كه شخصیتها را همانند مهره

مخاطب را مورد خطاب قرار میدهد و دویی با مخاطب نیز در تعامل و در این مورد مشورت میکند. داهی نیز 

مشورت است. از سویی شخصیت را چون عروسکی كوكی به كارهای مختلف وامیدارد. در این رمان خواننده به 

چیزهایی شک میکند و در پایان داستان، از خود می رسد كدامیک از این جهانها واقعی است؟ با توجه به اینکه در 

خود بدنبال داستانی است كه دربارۀ او نوشته شده است، خواننده به شک میفتد دنیایی « آینه»بخشی از داستان 

كه نویسنده برای آینه ساخته چه ارتباطی با دنیای واقعی نویسنده دارد؟ زیرا درحالیکه خود او یکی از شخصیتهای 

اب بیرون آمده است، دنبال خودش میگردد. آینه در داستان است كه راوی در حال نوشتن آن بوده و حال از كت

كتابفروشیهای میدان انقالب بدنبال این كتاب میگردد كه دویی هنوز نوشته هم نشده است؛ یعنی به نحوی 

نویسنده از زمان خودش جلوتر است و قرار است در آینده این كتاب نوشته شود ولی شخصیت آن زودتر خلق شده 

 است:

 یخواهم دربارۀ زنی دولی به نام آینه.راستش كتابی م»

 جوان سر تکان میدهد: نداریم. 

 كجا میتوانم پیدا كنم؟ -

 اش كیه؟نویسنده -

هستی و  54ای در سال نمیدانم آقا.... از این كتابفروشی به كتابفروشی دیگر میروی. تو انگار فراموش كرده - 

ای كه اولین كتابش هشت سال بعد از آن روزهایی كه تو در مینویسد. نویسنده 73نویسنده این كتاب را در سال 

 (.454پور، ی)روانی« كتابفروشیها میگردی چاپ میشود
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ا اش را بنویسد یدر اینجا خواننده دمان میکند این آینه همان شخصیت نویسنده است كه قرار است خودش قصه

میدهد چهارده سال بعد قرار است كتاب نوشته شود ای تعریف كند. ذكر زمانها دقیقاً نشان قصه را برای نویسنده

و دویا آینه این را میداند و نویسنده با ایجاد زاویج دیدی متفاوت این موضوع را بیان میکند. دویا آینه از زبان 

دیگری با خود سخن میگوید. از سویی انگار آینه میداند كه كتاب هنوز نوشته نشده ولی فراموش كرده است. در 

شها حتی زمان جابجا شده است. شخصیت داستانی كه قرار است بعدها نوشته شود، از وجود این كتاب در این بخ

آینده خبر دارد. در این صورت نمیشود تشخیص داد این اتفاقات كی رخ داده كه كولی از آن باخبر است. آینه به 

ستانی دچار شک میشود. مثالً در نوشتج زیر نویسنده حرفهایی میزند كه واقعاً خواننده بین جهان واقعی و جهان دا

آینه و مریم هر دو شخصیت داستان هستند ولی نویسنده فقط آینه را شخصیت قصج خود دانسته و مریم را متعلق 

 به جهان واقعی میداند.

 ای توی قصه؟این همه آدم را چرا آورده-»

 كیا؟ -

 آیند خانج مریم....همین جوانهایی كه شبها می-

 ه نمیتوانم درِ خانج مریم را به روی دوستانش ببندم..... من ك-

 یعنی اختیار آنها دست تو نیست؟ -

 (.444آنها واقعیند. )همان: ی-

نویسنده عمداً شخصیتهای واقعی و غیرواقعی را در هم آمیخته و معترف است كه نمیتواند واقعیتها را تغییر دهد؛  

كه او باید عیناً بیان كند ولی در دنیای داستانی میتواند هر طور دلش بخواهد یعنی اتفاقاتی در دنیای واقعی افتاده 

شخصیتها را بچیند و به آنها نقش بدهد. ازاینرو به شخصیت غیرواقعیش اجازه میدهد با او در اینباره صحبت كند 

ه بدنبال كتاب خودش و از این طریق نشان دهد كه این اتفاقات واقعاً رخ داده و قصه نیست. از طرفی وقتی آین

ی رمان مدرنیستمیگردد، مخاطب نمیتواند تفاوت بین این دو دنیا را تشخیص دهد و این عدم قطعیت سبک پست

 را تقویت میکند.

نیز دارای ابهاماتی است كه مخاطب را سردردم میکند و خواننده نمیتواند واقعیت را از مجاز  اهل غرقرمان 

دریاست و در دریا غرق میشود و با اهل غرق مالقات میکند ولی بعد او را  قربانی« مه جمال»تشخیص دهد. 

میبینیم كه بازدشته و در میان مردم است و حتی با یکی از دختران جفره ازدواج میکند. زنددی و مرگ مه جمال 

ل و واقعیت در آمیز است و او را در جهانهای مختلفی نشان میدهد. در واقع كشمکشی میان خیادر این رمان ابهام

ده هنگامی كه نویسن»این رمان ذهن را دردیر میکند كه آن را به سبک رئالیسم جادویی نیز نزدیک كرده است. 

آمیزد خود را از آن باورها دور نگه میدارد تا اینطور عناصر جادویی و خیالی را با باورهای سادۀ فولکلوریک درهم می

شده  بینی نویسنده اقتباستن توصیف میکند صریحاً و بطور قطع از جهانبه نظر نرسد كه امور و نگرشهایی كه م

آهسته انگار كف پایش روی زمین باشد با نیمج انسانی خود بسوی (: »411: 4391نیا، )نیکوبخت و رامین« است

الف:  4344پور، )روانی« مه جمال آمد. دست او را كه روی لبج قایق خم شده بود درفت و هر دو در دریا دم شدند

(. غرق شدن مه جمال و دیدار با مرددان در دریا نشان از مرگ وی دارد؛ بنابراین بازدشتی برای وی متصور 67

 نیست اما او به دنیای زنددان برمیگردد و حیاتی دیگر را آغاز میکند. 

 بینامتنیت  
اده تلفیق سنت و مدرنیته و استف مدرن بدلیلروایتها در متن حاصل روش بینامتنی است. در آثار پستحضور خرده
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 روایتها نیز به این دسست كمکاز آثار پیشین، این عنصر بینامتنی جلب توجه میکند. روایتهای فرعی و خرده

میکنند. نویسنده در كنار روایت اصلی، موضوعات فرعی متعددی دیگری را وارد میکند كه با طرح اصلی از نظر 

نمیدهد و دیسوی بلندش را نذر « دیسوچینان»ایت زنی كه چون تن به آیین محتوا در ارتباط است. همچون حک

دهندۀ محبوس در قلعه نمیکند، به دست مردان به آتش كشیده میشود؛ حکایت كشف آتش؛ مرد كفترباز؛ نجات

 ت.اش طلسم جادودرها را میشکست و... از این نوع اسای كه با خندهپیرمرد و اكلیما و كوتره، قصج شاهزاده

های پری درای اهالی جفره، نوعی عناصر بینامتنی ایجاد كرده است. قصههای اسطوره، اندیشهاهل غرقدر رمان 

ها یاد شده است و یادكرد آنها در این رمان دریایی و ساكنین دریا از نوع فولکلورهایی است كه در دذشته در افسانه

انهای اولیه با عناصر طبیعی را به شکلی نمادین میبینیم. بینامتنیت صریح ایجاد كرده است. در این رمان انس

نیروهای مهاجم مرموزی در دریا وجود دارد كه برخی با انسانها دوستند و برخی دشمن. این تفکر حاصل رازهایی 

 ههایی میساختند كه بشکل افسانه و اسطوراست كه انسانهای اولیه با آن مواجه بودند و اجباراً در تخیل خود قصه

 الف(.4344پور، در آثار بعدی جای خود را باز كرده است )روانی

ه خود ك« چندمین هزار و یک شب»دو را به نحوی دیگر میبینیم. در نیز روایتی از شهرزاد قصه كنیزودر مجموعج 

اد های مردم شهر را برای شهرزدو، قصهبردرفته از نام داستانهای هزار و یک شب است، همخانج شهرزاد قصه

 هایش تمام نشود.آورد تا او برای شوهرش تعریف كند و قصهمی

 

 اطالع شخصیتها از وجود خود
مدرن این است كه شخصیتها مطلع هستند كه آدمهای واقعی نیستند و از ویژدیهای فراداستان در سبک پست

ی خودشان قرار داده و باید در نویسنده آنها را ساخته است. درست مثل بازیگران تئاتر كه كاردردان آنها را در جا

نقش خود بازی كنند؛ درحالیکه میدانند آنها شخص دیگری هستند. این ویژدی فراداستان به مخاطب یادآوری 

اعتراف میکند كه وجود « كولی كنار آتش»میکند آنچه میخواند داستان است نه واقعیت زنددی. آینه در رمان 

ای را ای با دربان دارد كه چنین نکتهو زمانی كه به بیمارستان رفته مکالمهندارد و تنها در داستان حضور دارد. ا

، آینه در شبی كه در جهان واقعی بوسیلج جوانی بازجویی میشود، به او كولی كنار آتشبازدو میکند. در رمان 

 میگوید كه وجود ندارد و جوان ناباورانه انگشتان او را لمس میکند و میگوید:

 شاكی هستی؟ از دست كی  -»

ای كه قصج مرا مینویسد، كولی كنار آتش... من وجود ندارم، نمیگذارند كه وجود داشته باشم. میخواهد نویسنده -

 اش باشم...فقط قهرمان قصه

سری به تعجب تکان میدهد و به دربان میگوید: به هر حال ادر این زن برخالف زنهای دیگر وجود هم داشته باشد، 

 (.439)همان: « ن در این شرایط درست نیستاشغال بیمارستا

ای كه آینه، با كمک او هتلی برای سکونت پیدا میکند، اقرار میکند كه شخصیتی داستانی است و تا حال راننده 

 وجود نداشته است و نویسنده او را فقط برای كمک به آینه آفریده است.

 

 طرح گسسته
دریزی ارائه میشود. در این نوع داستانها معمولً هر لباً به قصد وحدتمدرن شیوۀ روایت در روایت غادر آثار پست

داستانک صحت روایتهای دیگر را به چالش كشیده و در كنار وسعت بخشیدن به بیمعنایی ازطریق خلط واقعیت 
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-درهم (؛ بنابراین در فراداستان وضعیتی649: 4344با رؤیا ارتباط نسبی كل داستان را درهم میریزد )دلشیری، 

ریخته وجود دارد كه روال خطی داستان و حتی روابط علت و معلولی را زیر سؤال میبرد. در این رمان حوادث 

درهم میریزد و خواننده دردیر یافتن شخصیتهای دمشده میشود. غیب شدن مانس نویسنده در زنددی آینه و 

علت منطقی صورت می ذیرد از این نوع است:  هانیبال و پدر یوحنا كه بدون هیچهمچنین غیب شدن فرزانج نقاش، 

 (.39پور، ی)روانی« او مسافر نوروزی بود و رفت.. مانس پیدا و ناپیدا در مه»

شماری را در این حالت طرح باز است. میتوان وقایع و ماجراها را ادامه داد، قصه در قصه افکند و شخصیتهای بی 

های حوادث و آدمهایی بر قصه افزوده میشوند كه پیوند ه بسا صحنهبر عدۀ آدمهای فرعی افزود. در این وضعیت چ

درونی با ساختار كلی اثر ندارند. تنش و كشمکش طرح براساس انباشت وقایع و اتفاقات فرعی استوار است. نویسنده 

این  .مدرنیستی تمركززدایی كندآشوباند تا به روش پستبا دنجاندن موضوعات فرعی، بستر اصلی روایت را می

انحراف از مركز اصلی روایت از یک سو تمهیدی در ارتقا دادن حس تعلیق در قصه و از سوی دیگر ضدیت و 

عنادورزی با ساختار اصلی داستان است تا آن را به بخشهای ناهمگون بدل كند و با درهم شکستن روابط علی و 

شدن  «د. این روایات چنددانه به چندصداییداستانهای سنتی، داستان را به چیزی ضد خود تبدیل نمای»معلولی 

متن مینجامد؛ درچه نویسنده در این حالت نیز نمیتواند اقتدار خود را نادیده انگارد و از پس هر روایتی صدای 

 اوست كه به دوش میرسد.

 

 حضور راوی در متن
تان، ه است، میگوید مقصود از فراداسنگارانه پرداختهاچن، منتقد كانادایی، كه به طرح نظریج فراداستان تاریخ لیندا

آن داستانی است كه خودآداهانه دائماً به خواننده یادآوری میکند كه آنچه میخواند كامالً تخیلی است و نه دزارشی 

هاچن نکتج اساسی این است كه چنین متونی نشانگر داستانی بودن به نظر »شده. از واقعیت یا رویدادی حادث

تون منکر امکان تمایزدذاری كامالً استوار میان تاریخ و داستانند و این نکته در پرتوِ طرح این خود تاریخند. این م

واقعیت مطرح میشود كه ما همواره تنها میتوانیم تاریخ را ازطریق اشکال مختلف بازنمایی یا روایت بشناسیم. از 

 (. 649: 4393)هاچن، « این نظر كل تاریخ نوعی ادبیات است

تقابل دوتایی كه محور متن را تشکیل میدهد تقابل بین تداخل جهان بیرون یا واقعی با  ولی كنار آتشكدر رمان 

جهان درونی داستان است. درواقع نویسنده با حضور خود در داستان، مخاطب را با دخالت مستقیم خود در رمان 

اهیم نویسنده را وارد جهان رمان كنیم، (. ادر بخو475: 4344)ر.ک: شیروانی شاعنایتی و همکاران، « روبرو میکند

بهتر است از همان آغاز باشد. یعنی از همان آغاز داستان خواننده درک كند كه خود نویسنده در جهان اثرش، 

دخالت مستقیم دارد؛ اما در این داستان نویسنده در فصل دوم و بدون مقدمه وارد متن میشود. راوی در این 

اورایی دارد كه خارج از چارچوب داستان همچون فرمانروایی بر آن حکم میراند و داستان حضور مقتدرانه و م

تصورات ذهنی خود را بر ساختار رمان دیکته میکند. درنتیجه دفتگوی وی با شخصیت اصلی داستان و عصیان او 

یا در  دساختج نویسنده منجر شوآنکه به خودمختاری شخصیت و واكنش علیه طرحهای پیشعلیه نویسنده، بی

 روال خطی متن و زنجیرۀ روایت، خللی ایجاد كند، تنها به غرولندهای شخصیت مینجامد و بس. 

راوی نگران است كه نمیتواند شخصیت داستان را در اختیار خود داشته باشد، زیرا او طغیان كرده و به نقشی كه 

ده در خود توانی برای ادامج راه نمیبیند آینه كه بشدت مجازات ش»آورد: برایش در نظر درفته شده سر فرود نمی

و مسیرش را تغییر میدهد، اما راهی كه او بردزیده خالف جهت داستان است. او میگریزد ولی نه به جانب جایی 



 95/ مدرنیسمپور از منظر پستشناسی آثار منیرو روانیسبک

 

(. اینجاست كه نویسنده یا بهتر بگوییم راوی، وارد داستان میشود و با قهرمان 13پور، یكه من میخواهم. )روانی

 و مینشیند:داستانش به دفتگ

 مگریز آینه، مگریز... -»

 نمیتوانم، دیگر نمیتوانم. ... . -

 آخر كجا میخواهی بروی؟ -

 (.13)همان: « هیچ كجا، فقط از این قصه میروم-

در خالل این دفتگوها نویسنده عنوان میکند قصه را از روی تابلوهای زنی نقاش به نام فرزانه مینویسد و س س  

د كه در قصه بماند. از اینجا به بعد متن روایتی دوصدایی دارد. یک صدا روایتی است كه آینه آینه را متقاعد میکن

از قصه میگوید و یک صدا روایتی است كه شخصیت نویسنده با ایجاد موقعیتها قصه را به پیش میبرد، درچه 

 مجبور است روایت خود را از زبان آینه نقل كند، زیرا قصه، قصج آینه است. 

زان تقسیم میکند و براساس می« داستانیمیان»و « فراداستانی»ا توجه به این ویژدی فراداستان، راوی را به هنت ب

بندی میکند )ر.ک: دسته« همانند داستانی»و راوی « راوی متفاوت داستانی»مشاركت راوی در داستان، دو دونج 

نکه نشانی آتن مانس بجانب بوشهر میرود. مانس بی(. آینه به دستور نویسنده برمیخیزد و برای یاف435: 397كنان، 

هنگام او را میفریبد. شب« شکری»از خود بگذارد رفته است و آینه سردردان میشود. یکی از ولگردان شهر به نام 

ر ای بکشد تا آینه بگریزد. بار دیگكه او مستأصل شده، نویسنده مداخله میکند و از فرزانه نقاشی میخواهد پنجره

ر آینه مطابق میل نویسنده تغییر میکند. آینه میگریزد و همراه رانندۀ خیرخواهی بسوی شیراز میرود. در تقدی

شیراز پس از پشت سر دذاشتن حوادثی، آینه دختر راننده را پیدا میکند و در خانج او مقیم میشود. مریم دانشجوی 

 لج سیاست ندارد، به همین دلیل لب به شکوهاش نشستهای سیاسی برپا میکند. آینه حوصسیاسی است و در خانه

 باز میکند:

 از قافله آمدم بیرون، دلم به تو خوش بود، تو هم كه نویسندۀ منی به من ظلم میکنی.-»

 میگویی چکار كنم؟ -

 زنددی راحتی برایم بساز، بگذار بروم تهران. -

 و درعوض در این مکان راحت است:آورد كه او پول ندارد نویسنده این موضوع را نمی ذیرد و بهانه می

 (.415)همان:« آخر با چه پولی؟ اینجا حداقل سقفی هست كه زیرش بخوابی -

دفتگوی نویسنده یا راوی با شخصیت داستان، نقش او را پررنگتر میکند و به مخاطب میفهماند آینه شخصیتی 

در اینجا متقاعد میشود كه بماند یعنی  ساختج دست نویسنده است و هر كاری بخواهد میتواند با او بکند. آینه

ای ندارد اما پس از جریاناتی خانج مریم ناامن شده و بناچار آنجا را ترک میکند. در اینجا نویسنده شخصیت چاره

خود را دم میکند و نگران ناتمام ماندن داستان است؛ در واقع نویسنده نمیداند با شخصیت داستان چه كند و 

ادامه دهد و دم كرن وی به این معنی است كه شخصیت در جایگاهی قرار درفته كه باید برای چطور زنددی او را 

وی راهی دیگر پیدا شود و نویسنده هنوز نمیداند بقیج طرح را چگونه ادامه دهد. پس از اینکه آینه تصادفاً با رانندۀ 

راوی او را از مرد جدا میکند و برای پیدا  كامیونی آشنا شده و در عقد موقت او درمیآید، بازهم دخالت نویسنده یا

 كردن مانس به تهران میفرستد. 

وانندۀ خ»مدرنیستی مبتنی بر تخیل بوده و طرحی از واقعیت پیش روی خواننده نمیگذارد. متون پستتخیل: 

اقعیتها ب ویک متن باید بداند كه داستان بطور مطلق خیالی است؛ مطلقاً خیالی به این معنا كه نمیخواهد بازتا
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 (.635: 4346نیاز، )بی« باشد

 حال باید فرزانه را غافلگیر كنم...»

 فرزانه نقاش، چنین كسی را نمیشناسیم و اینجا چنین كسی زنددی نمیکنه...

 پدر یوحنا؟ اینجا سالیان سال است كه كسی زنددی نمیکند...

 (.641-644)همان: ...« هانیبال نقاش، تابلوهایش چاپ نشده. 

دهندۀ دنیای خیالی است كه شخصیتها در آن پرسه میزنند و نویسنده هرداه بخواهد آنها را ج این موارد نشانهم

ظاهر و غیب میکند. درواقع نویسنده یا راوی بسته به هدف خود شخصیتهایی را در داستان مینشاند و پس از اینکه 

سایر شخصیتها نیز دیج میشوند و شک میکنند كه  هدف خود را به انجام میرساند، آنها را حذف میکند؛ بطوریکه

دنیایشان واقعیت دارد یا نه. آینه انگار در زمان سفر كرده و پیشگویانه آینده را دیده یا خواب آینده را میبیند، زیرا 

 بدنبال هرچه میگردد متوجه میشود كه هنوز پدیدار نشده و مربوط به زمانهای بعد از اوست. 

 

 تلفیق سبکها 

مدرن كاربرد سبکهای مختلف در یک داستان است؛ بطوریکه نویسنده ممکن است در ویژدیهای داستان پست از

اثری رئالیستی، بسمت سوررئال نیز درایش پیدا كند و برخی قسمتهای داستان را به شکلی متفاوت از سبک اصلی 

دازد، در كلیت خود دنیای واقعی را هم به ای اهالی می ردر عین اینکه به باورهای اسطوره اهل غرقبنویسد. رمان 

نمایش میگذارد. تبدیل آبادی از فضایی سنتی به دنیای مدرن كه در عالم واقعیت اتفاق میفتد، یکی از همین 

درایی ورهمدرن مانند اسطتلفیقهای سبکی است. در این رمان رئالیسم و رئالیسم جادویی همراه با برخی عناصر پست

در همین رمان وضعیت جامعج مردسالر را میبینیم كه به شکلی واقعی خشونت علیه زنان را جلب نظر میکند. 

( كه موجب مرگ عروس 36: 4349پور، ای از آن ازدواج اجباری در سن پایین است )روانینشان میدهد كه نمونه

 -یابراهیم پلنگ و مرتض–(. همچنین وقایع سیاسی و میتینگها كه توسط نماینددان حزب توده 454میشود )همان: 

(. این عناصر 645(، و اعتصاب زنان )همان: 356( و مبارزات سیاسی امام خمینی )همان: 659انجام میشود )همان: 

در كنار زنده شدن مه جمال یا مالقات وی با بوسلمه و پری دریایی كه نمایندۀ رئالیسم جادویی است، سبکی 

 تلفیقی به رمان میدهد. 

 

 نمادپردازی
 مدرن است. در این روش تلفیقیهای سبک پستستفاده از نمادها برای بیان غیرمستقیم اهداف داستانی، از شیوها

میان خیال و واقعیت و اسطوره اتفاق میفتد و شخصیتها در جایگاه نمادین قرار میگیرند؛ بطوریکه میتوان آنها را 

خای هستند. نمادها میتواند در انتخاب نامها نیز شخصیتی برای همج زمانها در نظر درفت كه نمادی از كنشی 

درواقع میتواند نمادی از خود آینه بعنوان شیء باشد كه همج زنان  كولی كنار آتشلحاظ شود. نام آینه در رمان 

« ادهزغریب»ظاهر میشود، نام فامیل وی « فرزانه»میتوانند چهرۀ خود را در آن ببینند. همچنین زمانی كه در نقش 

زمانی كه آینه بدلیل خودكشی در و كسی هم او را نمیشناسد؛ یعنی نمادی از غربت و سردشتگی زن است. است 

بیمارستان بستری است، وجود وی برای بازجو قطعی نیست و به او با تردید مینگرد؛ زیرا آینه به وی میگوید 

م، نمیگذارند وجود داشته باشم... میدانی من وجود ندار»نویسنده او را آنطوركه خودش میخواهد ساخته است. 

(. این دفتگو نمادی از عدم توجه به حضور زن است كه از 439)همان: ی « اش باشم.میخواهد فقط قهرمان قصه
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 خود اختیاری ندارد و سرنوشتش در دست راوی/ نویسنده است. 

نده یا اند. نویسنا( همه ناپدید شدههانیبال نقاش، پدر یوح در پایان داستان، شخصیتها و نشانیهایشان )فرزانه و 

آلود دم شده است. این شخصیتها نمادهایی از انسانهایی هستند شاید شخصیت اصلی داستان در فضایی مبهم و مه

 كه در هر دورانی میتوانند حضور داشته باشند.

فرزانه...  میکند... منزلصدای كوبه در كوچه پیچید، زنی از پشت پنجره: خانم مگه نمیبینی، اینجا كسی زنددی ن»

زاده را میخواهم كجا آدرس كی؟ نقاشه... از بقال سر كوچه كه با تعجب نگاهش كرد... اصن منزل فرزانه غریب

دادن؟ هیچ كجا بخشید... پدر یوحنا باید از او می رسید... رسید به ساختمان قدیمی... اینجا سالیان سال است كه 

)همان:  «كلیسا نیست. هیچ وقت نبوده... هانیبال نقاش، ایران نیست، رفته... كسی زنددی نمیکند خانم. این هم

 .(641-645صص

، بوسلمه غولی زشت است كه قرار است با پری دریایی ازدواج كند. این موجود كه دشمن «اهل غرق»در رمان 

ن مه جمال كه از دریا مردان آبادی است، نمادی از دشمن است كه مه جمال قربانی او میشود. در جایی از رما

دهندۀ جنبج نمادین بوسلمه است. پری سالم بردشته است، توسط دشمن تیرباران میشود. این دو روایت نشان

دریایی كه عاشق مه جمال شده و نمیخواهد با بوسلمه ازدواج كند، خود نمادی از پاكی و تقدس است كه نمیتواند 

 با زشتی و بدی همخانه و همسر شود. 

نمادی از باورهای مذهبی در میان اهالی است كه مردم از وی انتظار معجزه دارند. « امامزاده اشک»ین رمان در هم

جهان برای مه جمال به آخر میرسید. خشمی كه سراسر وجودش را میسوزاند و با چشمان دردرفتج آبیش به زائر »

(. در 695: 4349پور، )روانی« ی معجزه شده بود.زادۀ بنگاه میکرد كه دوش به حرف او نداده و دست به دامان امام

ای بدون اعتقادات واقعی، همین رمان نمادهای دیگری چون قرآن، عاشورا، و نماز هم میبینیم كه در جامعه

دهندۀ مخالفت نویسنده با این نمادهاست كه تنها در لفظ دنجیده و در عمل بروز نمییابد. مچنین میتوان نشان

و را نماد روشنفکران جامعج سنتی بدانیم كه به آموزش و پرورش اهمیت میدهند و خیجو فرزندان زائر احمد و خیج

 (.357خود را برای تحصیل به شهر میفرستد. )همان: 

شده دارد كه نمادی از نیروهای شر است كه اش اهدهایی خالکوبیعمو ابراهیم روی سینه« كنیزو»در داستان 

شده نمادی از ایزدبانوست كه به دست اهدها كشته میشود. اند و عروس كشتهبودههمواره با ایزدان در كشمکش 

آورد كه نمادی است از ورود زنددی شهری به وسایل جدید را با خود به روستا می« اهل غرق»همین فرد در رمان 

 دنیای بدوی جفره. 

مینامد. این وجه شخصیت وی « کتاتوردی»، افسانه دارای دو شخصیت است كه یکی از آنها را دل فولددر رمان 

نمادی از نقابی است كه وی بر چهره زده یا میتواند نمادی از سایه باشد كه همیشه همراه ولی مخالف است. 

دیکتاتور طوری توی پنجره نشسته بود كه هیکلش تمام قاب را پوشانده بود. انگار میخواست كاری كند كه او »

(. این دیکتاتور را از منظری دیگر میتوان نماد مردسالری دانست كه 454الف: 4344« )آسمان و مهتاب را نبیند

بر جامعه و ذهنیت افسانه حاكم شده است. در همین رمان درخت نارنج كه بطور مداوم از آن صحبت میشود، نماد 

ائق و بر دیکتاتور ف زنانگی است كه افسانه خود را در آن میبیند. زمانی كه افسانه خودِ واقعیش را آشکار میکند

مان: )ه« های نارنج به جایش خم شدند و زمستان بوددرختهای نارنج قد كشیدند. شاخه»آید، چنین میخوانیم: می

654.) 

 نمادی« مریم»ای به همین نام، انتخاب نام شخصیت داستان با عنوان در مجموعه« سنگهای شیطان»در داستان 
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آبادی درس خوانده و دكتر شده و در بازدشت دچار خشم اهالی میشود و  از پاكدامنی است. دختری كه دور از

دایج پیر با معاینج اجباری او درمییابد كه وی باكره است. این نام ازاینرو كه یادآور مریم عذراست، بُعد نمادین 

عذرا دیدی؟  چته ماتت برده؟ مریم»كه به مریم خیره مانده میگوید: « زی»داستان را آشکار میکند. دایه به 

 (.46ب: 4344پور، )روانی

 

 فانتزی

مدرنیستی است. در این ویژدی رمان به قصه نزدیک میشود، زیرا رفتارهایی از نویسنده یا فانتزی از عناصر پست

شخصیتها سرمیزند كه در عالم واقعیت نمیتواند انجام دیرد. به عقیدۀ تودوروف اساس فانتزی این است كه درک 

آورد. بطوریکه همج متون فراداستانی در همین یت خارج از داستان را به حالت بیثباتی و متزلزل درمیو تعریف واقع

ناپذیر تقابل میان امر واقعی و غیرواقعی تردید نموده و این موضوع را به چالش میکشند )ر.ک: وو، وجود تقلیل

شده « ریشک»م كه آینه درفتار اغوادری به نام (. در این داستان یکی از این موقعیتها را زمانی میبینی457: 4345

ای میکشد تا از آنجا بیرون برود و داستان به رنگ دیگری دربیاید. و نمیتواند فرار كند. فرزانه نقاش برای او پنجره

های عامیانه یا فولکلور میبینیم كه قهرمان از طریقی غیرعادی موفق میشود شکست را این نوع رفتارها را در قصه

 ز خود دور كند و قصه به شکلی كه دلخواه مخاطب است به پایان برسد یا ادامه یابد. ا

ها بنا شده و حوادثی كه در آن رخ میدهد نیز این ویژدی را دارد. كلیت این داستان بر اسطوره اهل غرقرمان 

ان محسوب میشود و با واقعیت ندارد. مه جمال كه ظاهراً بچج كولی سرراهی است، برای مردم آبادی فرزند پری

قربانی وی برای دریا قصد نجات اهالی را دارند. مه جمال در دریا اهل غرق را میبیند و راهنمای آنها برای بازدشت 

(. همج این عناصر دنیایی 4349پور، نبرد میکند )روانی -ساكن زشت دریا–به ساحل میشود. وی حتی با بوسلمه 

 هاست. به قصه فانتزی را روایت میکنند كه مربوط

 

 گراییاسطوره

العاده مدرن مرز خیال و واقعیت به هم نزدیک میشود؛ ازاینرو حضور اسطوره كه ویژدی امور خارقدر سبک پست

ای یوهش»آورد. به تعبیر وو: در شده، نوعی بینامتنیت پدید میدر آن وجود دارد در كنار عناصر واقعی داستان جلوه

ان ادبی بمثابه جهان بدیل كاربرد تلمیح یا اشارۀ ادبی و اساطیری است كه وجود جهان برای تقویت مفهوم داست

پور نشان (. بررسی آثار روانی444: 4345)ر.ک: وو، « خارج از مکان و زمان روزمره را به خواننده یادآور میشود

سازی باعث ایجاد امکانات جدید سازی قرار داده و در رمانهای وی اسطورهها را در خدمت اسطورهمیدهد وی افسانه

ت ای اسها را میبینیم. مراسم دیسوچینان از رسوم اسطورهاین اسطوره كولی كنار آتششده است. در رمان روایت

كه در بخشی از رمان یکی از شخصیتها دردیر آن شده است. این رسم چنین است كه روزی از سال دیسوان 

ای زندانی بود و ادر دختری سرپیچی میکرد ای كه در قلعهدهندهبرای نجاتدخترها را میچیدند تا كمندی بسازند 

زیر قانونشان زدم. خیال كردند شیطان توی دلم نشسته، شاید هم نشسته بود. چونکه موسم »سوزانده میشد: 

دودی زانو  ادیسوچینان به كنار چشمه نرفتم، رضا ندادم كه دیسویم را بچینند. آن روز دخترانی را كه موهایشان ت

میرسید، سر چشمه میبردند، هر سال همینطور بود، دیسوان دخترها را میچیدند تا از آن كمندی بسازند برای 

)همان: « بود "دهندهنجات"ای بی در و پنجره، دیسوی دخترها نذر دهنده، آنکه در قلعه زندانی بود، قلعهنجات

 (.44 - 46صص 
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نوعی بینامتنیت است، با این تفاوت كه نویسنده داستانهای پیشین را به نحوی درایی یا بازخوانی اسطوره اسطوره

بینامتنی بودن زمانی بارزتر و صریحتر نمود پیدا میکند »های امروزی هماهنگ میکند. نو و تازه بازنویسی و با معیار

: 4346نیاز، )بی« ندای بطور مشخص سراغ یک متن برود و با توجه به قصج آن، متن جدیدی خلق ككه نویسنده

654.) 

ران ها طلسم جادوددفتم كه خندۀ شاهزاده»روایتهای فانتزی نیز میبینیم: در این رمان این ویژدی را در خلق خرده

های داغ نفسهایشان مرا تا ابد همین جا در حال را میشکند... بخند تا جادودران غیب شوند و دیگر نتوانند با تنوره

 (.14)همان: ی « دویدن  نگه دارند

الهج آب اشاره شده « ناهید»ای است. در این رمان بطور غیرمستقیم به بازتاب تلمیحی اسطوره« دل فولد»رمان 

صدای دختری بود و حتماً »ای و شخصیت داستان آب همین نام ارتباط ایجاد میکند: و میان این عنصر اسطوره

اش از روشنایی نتظر ...صاحب آبهای روان... همو كه دردونهای سوار است و مناهید همان كه بر دردونه-جوان

 (.611الف: 4344پور، )روانی« -خورشید است

درایی را در سردذشت مردم جفره و زنددی در كنار دریا میبینیم. در این رمان سرنوشت این اسطوره« اهل غرق»در 

احیه هر حادثج بدی را به این موجود نسبت یعنی ساكن زشت دریا تعیین میکند. مردم این ن« بوسلمه»مردم را 

ها دلیل دشمنی وی با مردم جفره، حسادت با مردان آبادی است، زیرا وی عاشق پری دریایی میدهند. طبق اسطوره

 (. 4349پور، )روانی« دیراننداست و پریها هم عاشق ماهی

صدایی نامفهوم و ترسناک داهی آرام و جن با »جنیان عامل باد و طوفان شناخته میشوند: « كنیزو»در داستان 

زده خس و خاشاک را به هوا زمانی فریادكشان در كار بستن طلسمها بود و كارش كه میگرفت پریشان و جنون

 (.4: 4347پور، )روانی« بلند میکرد

اینکه ای وجود دارد مبنی بر ، اعتقادی اسطوره«سیریا... سیریا»از مجموعج « دی یعگوب»همچنین در داستان 

ها داهی آنها را كنار پور در یادكرد از اسطورهبه آبادی است. روانی« باد پیرزن»وآمد مرگ پیرزنها مربوط به رفت

دذاشته و اذعان میکند كه دیگر این باورها مربوط به دذشته است و باور به اینکه نوعروسان را پریهای دریایی به 

 (.94: 4376پور، ای خدایان اشتباه است )روانیآبادی بازمیگردانند، یا اندیشج قربانی بر

 

 عدم قطعیت 

در ادبیات پسامدرن، خود و تاریخ كنار »، كه از صاحبنظران ادبیات و فرهنگ پسامدرن است، «هاچن لیندا»در نظر

وشن (. شمیسا نیز با اشاره به ر4377)ویدوسون، « انداند بلکه بتازدی قطعیت خود را از دست دادهدذاشته نشده

اصولً با پیشرفت علم، همج مسائل قطعی قدیم »مدرن، نوشته است: نبودن سرانجام قهرمان داستان در رمان پست

: 4345)شمیسا، « اند. اعتقاد به نسبیت و عدم قطعیت از مختصات عصر مدرن استتبدیل به مسائل نسبی شده

ت، زیرا سرنوشت زنهای داستان دائماً عوض در كلیت خود دارای عدم قطعیت اس« كولی كنار آتش»(. رمان 645

ا اش انجام داده و آنهشده و در بالتکلیفی میماند. در بخشی از این رمان، راننده بخاطر اعمالی كه آینه در دذشته

را از مرد راننده مخفی كرده است، تصمیم به ترک آینه میگیرد و در این بخش مخاطب با نبود قطعیت مواجه 

راننده كه دیگر راننده نیست این را می رسد « حالت خوش نیست؟»سنده روی آن تأكید میکند: میشود و حتی نوی

(. بنابراین،اینکه كدام جهان واقعی است و كدام جهان 435پور، ی)روانی« و آینه كه آینه است میگوید یا نمیگوید

ان رواقعی بودن آن به خواننده بیشتر نمایداستانی، قطعیتی وجود ندارد. البته با ورود مداوم نویسنده به داستان، غی
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 میشود.

نویسنده در صفحات بعد، درمورد توانایی خود در پیشبرد سیر داستان، دچار تردید میشود و به این نتیجه میرسد  

كه باید اجازه دهد شخصیت داستانی راه خود را به میلش ادامه دهد تا زمانی كه فرصتی برای بازدرداندن او به 

حال میتوانم كاری كنم كه در اولین پاسگاه مأموران آینه را ببینند و او را دست بسته به شیراز »پیدا كند: داستان 

بردردانم. اما میترسم به زندان بیفتد و تو این شلوغی اعدام شود... . باید بگذارم به راه خودش برود، بدنبال آنچه 

 (.467)همان، ی« دوست دارد.

ر بینی او را پیدا كرده، از عدم اقتدانویسنده كه بدلیل رها و دم شدن شخصیت، ازطریق آینهو باز در جایی دیگر،  

 رفته را به نحوی دوباره به دست آورد.خود شکایت میکند ولی تالش میکند این اقتدار ازدست

وی در  در رابطه با مرگ و زنددی مه جمال میبینیم. این شخصیت كه حضور اهل غرق عدم قطعیت را در رمان

آبادی دلیل مشخصی ندارد از نظر اهالی حاصل ازدواج پریان است و سرانجام نیز او را قربانی دریا میکنند؛ اما مرگ 

و زنددی وی مشخص است و او حضوری خیالی و واقعی دارد كه دقیقاً نمیتوان دفت زنددی وی در میان اهالی در 

 الف(.4344پور، )روانیواقعیت اتفاق افتاده یا بخشی از تخیالت آنهاست 

 

 گیرینتیجه
مدرنیسم به نتایجی دست یافتیم كه نشان میدهد وی با تلفیق سنت و مدرنیته پور از منظر پستبا بررسی آثار روانی

های ، با اتصال زمانكولی كنار آتشهای خود به شکلی تازه دارد. او در رمان و اسطوره و واقعیت سعی در بیان اندیشه

کدیگر و ساخت جهانهای موازی، به شرح وضعیت زنانی پرداخته كه هر یک به نحوی قربانی جهل مختلف به ی

شخصیتهای مختلف را در كنار شخصیتهای اصلی قرار  اهل غرقاند. همچنین در جامعه شده و دچار مصائبی دشته

اورهای محلی، رئالیسم جادویی و ای و بداده و با روایت زنددی آنها به نحوی تخیلی و با استفاده از عناصر اسطوره

یز ن دل فولدرئالیسم را با هم آمیخته و از این طریق تقابل ایجاد میکند میان دنیای مدرن و سنتی. وی در رمان 

به شکل كلی شخصیتی نمادین طراحی نموده و دربرابر شخصیت اصلی قرار داده است و مقابله و پیروزی او را بیان 

فاده از نمادها ضمن بیان مشکالت زنان در طول تاریخ، نشان میدهد همیشه اختیار زنان در میکند. نویسنده با است

كار  شان دذاشته عدول كنند ولی ایناند از نقشی كه نویسندۀ سرنوشت بر عهدهدست قانونگذاران بوده و نتوانسته

اند ولی بازهم درفتار مصائبی پذیر است؛ چنانکه برخی زنهای داستان داهی چنین كاری كردهدر مواردی امکان

راوی  درایی، بینامتنیت، تخیل، وروددیگر میشوند. اندیشج نویسنده در این آثار ازطریق روشهای نماددرایی، اسطوره

 زدایی شده است. به متن و اطالع شخصیتها از وجود خود به ظهور رسیده و آشنایی

 فاطمه جباری امیری، محسن ایزدیار، فاطمه قهرمانی

  نویسندگان مشاركت

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دانشکده علوم انسانی  در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

 این اصلی طراح و داشته هبرعهد را رساله این راهنمایی محسن ایزدیارآقای دكتر  .استشده استخراج اراک

 متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعب ری امیریجبافاطمه . سركار خانم اندبوده مطالعه

یهای ها و راهنمایبه عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده . سركار خانم دكتر فاطمه قهرمانیاندداشته شنق نهایی

 پژوهشگره س هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندتخصصی این پژوهش نقش داشته

  .استبوده
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  قدردانی و تشکر

 احد اراکواسالمی دانشگاه آزاد دانشکده علوم انسانی با س اس از عنایت خداوند متعال و آرزوی توفیق فرهیختگان 

 در مسیر اعتالی فرهنگ، دانش و اندیشه در ایران سرافراز.
 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ رد اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 تحقیق این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 تعارض دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی میانحا و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر را
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