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 چکیده
 مدرن در رمانهای شرراخص وجودشررناسرری پسررتدر این پژوهش، به تبیین مؤلفه زمینه و هدف:

سا      شمی سرّی بهادران ف رس قدیم  یان تمهیداتی به بگیری از چه ی با بهرهو ، تا دریابیم،میپردازیمتاریخ 
 تاسرراحو تا چه حد توانسررته با برهم زدن  پردازدیماین متن  چندگانهات متفاوت و ادراكها و اسررتنباط

سرررازی موضررروعات برای مخاطب، جهت ورود به       وجودی متن، به تبیین كالم خویش بر مبنای یگانه    
 وجودی خویش در متن، توفیق یابد. تاساح

ای انجام شده است. محدوده   پژوهش كتابخانه به شیوه  كه ی نظری است، اپژوهش حاضر، مطالعه  روش:
سرّی بهادران ف رس قدیم،  رمان ی مورد پژوهش،و جامعه ست       اثر تاریخ  سا ا شمی سط   كه ،سیروس  تو

 انتشارات فردوسی منتشر شده است.
ا زاید و خواننده رافشمیسا با كمک شگردهایی خاص، بر عدم قطعیت داستان تاریخ سرّی، می       ها:یافته

سردرگمی كامل قرار   سؤال كند، آنچه روایت   دهدیمدر  ست یا خیالی  و   شود یمتا مدام از خود  واقعی ا
شتری به تأكید رابطه     تاساح كدامیک از  سازی خواننده، تمایل بی وجودی را باید بپذیرد  و ی با درگیر

شد یمخود با مخاطب دارد و  س    کو شنا ست كه    او را در عمق مباحث وجود سازد و اینجا   مخاطبانه وارد 
ستانی نیز، شگردها  .شود یمؤلف متولد م نادیده گرفتندر قبال  باحث م كردنبرجسته  خدمتدر  ی فرادا

سانه این اثر قرار   شنا سجام  و نظم آن پیرامون و دارد وجود سا از لحظه  ابدیم ان شمی صال  .  ای كه اولین ات
 .شکندیمو مرزهای واقعیت و تخیل را  شودیم، وارد داستان کندیمكوتاه را ایجاد 

از  لیخت ییبر جدا یمبن ،تصورات معمول خواننده  دنیبا به چالش كش از یک سو   سا یشم  گیری:نتیجه
و  زییقدرت تم ،وی یتراوشررات ذهن سررویی دیگراز  ،رسرراندیبودن حواد  جهان را م ینسررب ت،یواقع
 .داردیموا  ریل ساخته و او را به تحمشک خواننده یبرا مخیل، جهانازرا  یواقع جهان صیتشخ
 

 ها:كلیدواژه
 وجودی، مرگ مؤلف، تاریخ سرّی بهادران ف رس قدیم. تاساحمدرن، وجودشناسی، پست
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The secret history of the ancient Bahadoran Fors of Shamisa 

based on its ontological foundations 

 

Fereshteh Naseri4 

 
Abstract 

 

Ontology is one of the important metaphysical topics that by giving 

importance to the role of existence in the system of existence, provides the 

basis for ontological analyzes about man and the facts of the universe in 

literary texts. Considering that human beings by nature seek to discover 

the truths of the world, and on the other hand, the main feature of 

postmodern literature is a strong reliance on disintegration, contradictions 

and questionable narratives; Therefore, ontological studies can be 

considered as one of the basic discussions of postmodern literature. In 

postmodern fiction, by combining the boundaries of different worlds, the 

certainty of these worlds is negated, thus highlighting the ontological 

content of the text, and throughout the story, philosophical questions about 

the existence, nature of the world, and the structure of reality are raised in 

the audience's mind. Combining features such as: author's death and 

uncertainty, is the dominant approach of Bahadoran Fors's secret history 

novel. Therefore, in the present study, we decided to explain the 

components of postmodern ontology index in this novel to find Master 

Shamisa using From what arrangements does he express different and 

multiple inferences and perceptions of this text and to what extent has he 

been able to explain his words based on the unification of topics for the 

audience, in order to enter the existential fields by disrupting the 

existential areas of the text? Success in the text itself. 

 

Keyword: Postmodernism, ontology, existential realms, author's death, 

the secret history of the ancient Bahadoran Fors 
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 مقدمه

خویش، نحلۀ   باور، خداباور و ملحدانهی مختلف انسررانهاشیگراوجودشررناسرری با  

كه قدمتی به درازای      رودیمفلسرررفه، هنر و ادبیات به شرررمار       در ی،اگسرررترده فکری

انگاره این نحله، این است كه انسان آزاد است و این      نیترمهم»های انسان دارد.  اندیشه 

خاب كردن      قدرت انت به او  هد ی مآزادی  تار و       د تار، گف نابراین انسررران در برابر رف   ب

(. شهرت بیشتر    14: حیشر  ،نقد العقل المعاصر  هسلسل  « )های خود مسئول است  اندیشه 

سفۀ وجودگرا عمدتاً  سطه به فال ست و   آثار ادبی وا سفۀ    شان بوده ا همین امر بر پیوند فل

صحه   صفر:  المذاهب األدبیۀ لدی الغرب) گذاردیموجودی با ادبیات،  سوی  495، األ (. از 

تعریف خاص وجودگرایان از انسرران و وضررعیت او در جهان كه وی هیچ ماهیت »دیگر، 

ای ندارد، باعث پیوند عمیق و ناگسرسرتنی فلسرفۀ وجودگرا با    شرده ثابت از پیش تعیین

نسرران یکی از شررناخت ا له(. مسررئ61كواری:  ، مکوجودی هفلسررف« )ت گشررتادبیا

سته    ضوعات مهم و برج ستان  مو ست   دا سی مدرن و پ شمار میاید، با این    نوی مدرن به 

ستانهای مدرن با نگاهی عمدتاً معرفت  سان و جهان      تفاوت كه دا سانه به ان   دنگریمشنا

در داسررتانهای  »دشررناسررانه دارد. مدرن نگرشرری غالباً وجوحال آنکه داسررتانهای پسررت

ستی، معرفت    سامدرنی سی به پس   پ سته       شود یمزمینه، رانده شنا سی برج شنا تا وجود

 (.431، پاینده: مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان« )گردد

 بیان مسئله
ست   ست پ شهای     مدرنی س ها معتقدند كه ابتدا باید جهان را درک كرد تا بتوان به پر

شرردن با این  مدرن  یعنی مواجهاز اینرو خواندن آثار پسررت وجودشررناسررانه پاسررخ داد. 

سش بنیادی كه چه جهانی، با چه ویژگیهایی، در جای  ست.    خلق جای این اثر پر شده ا

كه از دادن پاسخی قطعی به   شوند یممدرن با این ویژگی از آثار مدرن متمایز آثار پست 

سر باز     سش  سی     و خواننده را دچار نوعی عدم زنندیماین پر شنا . دکننیمقطعیت وجود

مدرن اسررت ، محو شرردن دنیای واقعی و تخیلی در داسررتانهای پسررتنمونه این مقوالت

(  زیرا این نوع داسررتان دائماً بین واقعیت و  11، سرربیال و بن عبدالعالی: هالحداث مابعد)

ن، شده در آ مطمئن باشد كه دنیای توصیف   تواندینمخواننده »تخیل در نوسان است و   

های  داسرررتان: داسرررتان كوتاه در ایران« )نیایی واقعی اسرررت یا دنیایی سرررراپا خیالید

و دیوید الج از آن  نامدیم(. لوئیس این نوع تداخل را دور باطل 311، پاینده: پسررامدرن

صال كوتاه یاد   صال كوتاه را تحت        اما مککندیمبه نام ات سیعتر، ات شتی و هیل در بردا
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، شریفیان   وجودشناسی پسامدرن   ) دهدیمموردبحث قرار  عنوان محتوای وجودشناسانه  

 (.61و لطفی: 

صه    شود یمدر این پژوهش تالش  سانه در     شاخ شنا ساختاری وجود های محتوایی و 

سی      سیروس  ( ازش 4391) «قدیم ف رس بهادران سرّی  تاریخ»رمان  سا موردبرر شمی

  ابیاتی  آن الیالبه  در قرار گیرد. این رمان، داسرررتانی اسرررت با نثری ادبی و كهن كه     

  و رمزها حاوی دارد، نویسی خاطره و سفرنامه  ظاهر كه كتاب سبک شده است.    گنجانده

سی    شنا ست  تمثیلهای وجود سیر  خود برای را آنها باید خواننده كه ا ان این رم. كند تف

روایتی عرفانی در عهد معاصر است كه در آن، سالک )راوی، بهادر  نویسنده،      بازگوكننده

. شمیسا در این اثر از سیر و سلوک بهادرانی همچون      کنندیمبهادران( طی طریق دیگر 

كه  دیگویمموالنا، شررمس، شرریخ صررنعان، حالج، اویس قرنی و موسرری و خضررر سررخن 

 .کنندیمروایتهایی متعدد از وصول به كمال و نیل به حقیقت نقل 

 ی پژوهشهاپرسش
ست    - ستانهای پ سانۀ رمان تاریخ     مدرن بر محتوكدامیک از عوامل دا شنا ای وجود

 افزاید سرّی بهادران ف رس قدیم می

 های واقعیت و خیال تعامل ایجاد كرده است میسا در این اثر چگونه میان جهانش -

 روش، هدف و چارچوب پژوهش
عواملی اسررت كه   كشررف و با هدف تحلیلی -توصرریفی پژوهش این در كار روش

سانه     شنا ستان محتوای وجود ست هادا شدید  می پ  تمامی تحلیل، . واحدکندیمدرن را ت

نوعی ساختار و محتوای   تعابیر رمان تاریخ سرّی بهادران ف رس قدیم است كه به   و هاواژه

 تعابیر و هاواژه . نخسررت ایندهدیممتن را به سررمت مباحث وجودشررناسررانه سرروق   

و خیال،  هایی همچون تداخل واقعیت مؤلفه اساس  بر بندیطبقه از پس و شد  گردآوری

درنهایت میزان . گردید بیان پژوهش پیکره در متن مشخصات   مرگ مؤلف و فراداستان، 

بر اساس پرسشهای پژوهش   پژوهش نتایج و شد ها آمارگیریحضور هریک از این مؤلفه 

 .گردید تفسیر

 پژوهش پیشینه
شهای  تاكنون سی     متعددی پژوه شنا    دانپرداختهبه تحلیل آثار ادبی از منظر وجود

ست     ا ست كه متون ادبی پ شتر مدنظر ا شهایی بی مدرن را مبنای تحلیل خود ما آن پژوه

 اند. از آن جمله:قرارداده
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دو رمان اخیر   ،«سیمین دانشور: شهرزادی پسامدرن»( در مقاله ش 4394پاینده ) -

شور، جزیره  سی         ساربان  و سرگردانی  دان سم موردبرر سامدرنی سرگردان را از منظر پ

  هایپرسررش برجسررته شرردن  دلیل به ین اسررتدالل نمود كه این رمانهاقرارداد و چن

سانه    شنا ستی  درباره وجود سان  ه صر، واجد  سرگردان  ان ستی    كیفیتی معا سامدرنی   پ

 هستند.

  پسامدرن در داستانی از یک نویسنده   وجودشناسی   »( در مقاله ش 4394پاینده ) -

شدن    « ایرانی ست، محو ستان  در تخیل و واقعی دنیای بین تمایز معتقد ا  مامت كوتاهِ دا

 های پسامدرنیستی داستان معاصر فارسی است.مصداق بارز نظریه كن، گرم مرا زمستان

رس  بهادران ف  یسرررّ خیدر رمان تار سررمیپسررامدرن»( در مقاله ش 4394تدینی ) -

  یمحتوا همچون مدرن،های آثار ادبی پسررتمؤلفه نیترمهم« سررایاز دكتر شررم میقد

ابهام،   ت،ی، اتصررال كوتاه، عدم قطعیانواع ادب ختنیه، عدم انسررجام، آموجودشررناسرران 

 دیدیه زاو و یراو راتییتغو  تیشخص   یگونگفتهیش  ت،ینامتنیزمان و مکان، ب یآشفتگ 

ها، در را در این رمان مورد بررسرری قرار داد و به این نتیجه رسررید كه تمامی این مؤلفه

 شناسانه است.نه و معرفتسازی مباحث وجودشناساراستای برجسته

  به با توجه هیس رمان تحلیل و بررسررری»( در مقاله ش 4341خادمی و مالزاده )

سانۀ    هایمؤلفه شنا ست  وجود   داومم شتابنده، تغییر  بر این باورند كه تحوالت« مدرنپُ

شها  ستانی  ادبیات ادبی، متنوّع هاینظریه پیدایش و نگر   و راردادق تأثیر تحت نیز را دا

ستان  تا شد  سبب  سانی همچون محمدرضا كاتب  دا   و ناخودآگاه -در رمان هیس نیز نوی

 ار روایت هیس بنیاد،پیش قواعد نهادن كنار با -نوین خودآگاهی از برآمده ادراكی با گاه

 .كند همسو جدید جهان وضعیت با

سی  هستی »( در مقاله ش 4341زاده )حسن  - سامدرن  شنا ستان  در پ   دانای من دا

ستان   دهدیم ، نشان «هیلمک برایان نظریه بر اساس  هستم  كل  به فوق بیشتر  كوتاه دا

شان  ستان  در ممکن هایجهان دادن ن   و واقعیت تودرتوی هایجهان و میان پردازدیم دا

 شناختی هستی  بُعد این داستان در  هیل،مک هنظری دارد  لذا مطابق وجود تعامل خیال،

 است. تربرجسته

 آثار نخسرررتین از در یکی پسرررامدرن هایمؤلفه»مقاله ( در ش 4345كریمی ) -

  تینااظم ك معتقد است، « تهرانی تینا كاظم از پایانیبی گذرگاه :ایران پسامدرن  داستانی 

ستان  این در سته  مجموعه دا ست  توان صلتهای  ا سان  خ سانه   ان ستی    شنا سامدرنی  با را پ

 ند.ك تلفیق موفق ایگونهبه مدرن،پست داستان از شکلی قالبی
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 زنگوله بز داستان  در پسامدرن  هایمؤلفه بررسی » ( در مقالهش 4346بخش )تاج -

ستان از    « علومی محمدعلی از پا سنده در این دا ست، نوی صال  طریق معتقد ا  زا كوتاه ات

  واقعیت و داستان  میان مرزی خط و شود یم وارد داستان  تخیّلی جهان به واقعیت جهان

 كنار رد بینامتن چند حضور  همچنین. ورزدیم تأكید اثر بودن تصنعی  بر و یزدفرومیر را

  روبرو دارند، جای متنی شرربکه یک در كه متفاوتی هایجهان با را خواننده یکدیگر،

صال  و بینامتنی روابط. کندیم سته  در كوتاه ات ستی  محتوای كردن برج سانه   ه   اثر شنا

 .شوندیم مختلف متون بین مرزهای شدن سیّال موجب زیرا دارند  مهمی نقش

های  شرراخصررهیافت نشررد كه  یتاكنون هیچ پژوهشرر یادشررده هبا توجه به پیشررین

سرّی بهادران ف رس قدیم را     سانه رمان تاریخ  شنا سی قرار دهد  بنابراین    وجود مورد برر

درستی ادعا كرد كه این پژوهش نخستین اثری است كه به بررسی این رمان     به توانیم

 .پردازدیماز این منظر 

 بحث و بررسی

 رمان خالصه -الف
ست،      شت عارفی ا سرگذ ستان به دیدار    تحت این رمان بیان  عنوان بهادر كه در زم

شان  مراد خود رفته و در بهار بازمیگردد. تداخل زمان ستان ن ست    دهندهها در این دا این ا

 كه خواننده با یک سفر عارف مواجه نیست  بلکه داستان تلفیقی از چند سفر چند عارف

در زمانهای مختلف اسررت كه در خالل آن سررفر روحانی، سررفرهای روحانی اكابر عرفان  

 هك اوست  قاطر )استر(  و غمگین بهادر اصلی،  . قهرمانشود یمزمین نیز نشان داده  ایران

صاحب  و یار تنهایی هایجاده در صد  ینکها به توجه با. یکدیگرند م  از كه عارفان این ق

سلۀ    یک سلّط  و دیوان با مبارزه اند،بوده سرّی  سل ست،  معنویت و روح دنیای بر ت   ا

 نبرد میدانهای   در همواره و اند شرررده نمودار آورجنگ  عارفانی   صرررورتبه  روینازا

در پایان رمان، پیر به نبرد پایانی خود رفته، راوی هم پس از بازگشررت و   .سرررمیبرندبه

سامان دادن   پس از  ضاع خانواده  سرو شه به او ن مراد خود برگرفته و راهی ای چواش، تو

 بازگشت كه كسی نیز از سرانجام آن اطالع ندارد.  سفری بیشودیمسفر 

مدرن در تاریخ سرّی بهادران فُرس های وجودشناسی پستمؤلفه -ب

 قدیم

 ی وجودیهاساحت -9
  لتعام داستان،  از بیرون راوی  و شخصیتها   در تاریخ سرّی بهادران ف رس قدیم، میان 

ر شمیسا د   .شود یمشکسته     بنابراین جهان واقعیت و جهان داستان درهم شود یم برقرار
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، به دنبال برهم    متفاوت و چندگانه برای متن رمان      اتدادن به اسرررتنباط و ادراك   میدان 

ا  ت کندیمایجاد  دیترد وجودی است  لذا در یگانه بودن موضوعات شناخت،    زدن ساحات 

 نمایش بگذارد. وجودی را به ساحاتبا این كار تداخل 

های وجودشناسی جدیدی سوق    شمیسا در مقطع زیر از داستان، خواننده را به الیه   

 ردیگیمگرایانه در متن به خود    واقع نقش وجودی جدید،   كه این الیه  ای گونه   به دهد ی م

 مختلف ساحات و خود را در  کندیمعنوان سیر طبیعی داستان دنبال   و خواننده آن را به

ستان بازگشت آن بهادر مغموم با زندگی من مخلوط شده بود و      : »کندیموجودی گم  دا

صدها بهادر تنهای       كه این همان جاده کردمیمحس  شاید  ست كه آن بهادر تنها و  ای ا

 (.9، شمیسا: تاریخ سرّی بهادران ف رس قدیم« )اند.دیگر از آن بازگشته

زمان او نیسرررت  ولی  كه بهادر متعلق به  داردیمشرررمیسرررا در مقطعی دیگر اذعان 

سرروزی بزرگ، از یک ویرانی  من از یک آتش»نزدیکترین دوسررت و راهنمایش اسررت:  

كوچک از آرامشرری  در وسررط همۀ آالم به یک جزیرههمه،  این مهیب گریخته بودم. با

رسررریده بودم كه دیگر چیزی برای من اهمیت نداشرررت و اگر جبرئیل هم به یاری من 

سافاتی را با من    نه. آن بها گفتمیمآمد می ستم بود كه گاهی م در غمگین نزدیکترین دو

ستاهای مسیر و منازلی را كه     می شانی رو ستم یمآمد و ن شب در آنجاها بیتوته كنم   توان

ها و روسرررتاها بالکل تغییر كرده       . هرچند زمان او زمان من نبود و جاده    دادی مبه من  

 (.4)همان: « هادر بربادرفته بودبودند، اما حسی كه در آن بهار بود همان حس بهار ب

روند سیر داستان، به همراهی بهادر كه از دنیای تخیل پا     در در این مقطع مخاطب،

شته است كه متعلق به او نیست وبا نویسنده همراه گشته،        کندیم برخورد به زمانی گذا

كه دو  دهدیماین چیدمان متفاوت داسررتان توسررط نویسررنده به خواننده این مجال را  

ساحت       شهای مختلف این اثر ببیند و خواننده بین دو  ساحت و جهان متفاوت را در بخ

سی در رفت    شنا شتن بهادر در زمانی كه به آن تعلق ندارد و      وجود ضور دا شد. ح وآمد با

راهنمایی كردن نویسرررنده، تلقی مألوف خواننده را از ماهیت وجودی شرررخصررریتهای         

های متفاوت درهم، در خدمت نفوذ جهان كه شود یم. اینچنین کشد یمداستانی به چالش  

 داستان قرارمیگیرد. تر كردن محتوای وجودشناسانهرجستهب

 ی وجودشناسانههاپرسش -6
. كانت  شررودیمهای وجودشررناسررانه مدرن تأكید زیادی بر پرسررشدر ادبیات پسررت

ست كه    عنوان یکی از مهمترین چهرهبه صه معتقد ا ستفاده از  »های این عر  رعقل دبا ا
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عمومی بیاموزیم كه از آن برای خود بهره ببریم و بدینوسرریله موجبات خروج از  عرصرره

 «نابالغی را پیدا كنیم

(Enlightenment and Action, Losonsky: 11     كانتی یان  با این ب به   توانیم(. 

 مدرن، ادبیات در شرردهطرح یهاپرسررشاصررل خِرد مبتنی بر پرسررشررگری قائل شررد. 

 به مدرنیسررم از گذار در مرحله تدریجبه كه هسررتند اسررانهشررنمعرفت ییهاپرسررش

 در حتی گاه كهنحویبه اند شرده تبدیل وجودشرناسرانه   پرسرشرهای   به پسرامدرنیسرم  

 .كرد مشاهده را هاپرسش آمیختگی و گذار این توانیم واحد داستانی

كه   گرددیموجودشررناسرری باعث  سرریطرهدر رمان تاریخ سرررّی بهادران ف رس قدیم، 

تا یکی از مضامین داستان كه  یسنده، چیستی وجود را در كانون توجه خود قرار دهد، نو

گردد. این كاوش با طرح پرسررشررهای    خلق كاوش درنهایت و چیسررتی جهان اسررت، 

چرا این سررؤال   دانمینم: »شررودیمتر وجودشررناسررانه از زبان بهادر یا نویسررنده برجسررته

)شررمیسررا:  « ام روم، چرا آمدهم و به كجا میاز كجا آمدهقدیمی تکراری به ذهنم آمد، ا

46.) 

جهت سرلوک عارفانه برای یافتن پیر    صرحیح  ریزیبرنامه بهادر معتقد اسرت الزمه  

ست  آن مُراد، هدفدار بودن ساس  بر او. ا  در هدفگذاری دنبال به خویش، اولیه فطرت ا

های  این سررلوک عارفانه اسررت هر پرسررش وجودشررناسرری بهادر متضررمن پرسررش     

ست. هنگامی    فتمعر سی نیز ا سخن به میان می  شنا شق  آورد، طبیعتاً كه او از ماهیت ع

ای از ابهام  چگونگی شناخت عاشق از معشوق را نیز مدنظر دارد  اما شناختی كه در هاله

ق عاش دانست ینماز یکی از بهادران منقول است كه عاشق بود اما   »و عدم قطعیت است:  

از مغرب راه افتادم و به سرررزمین روم رسرریدم،   كهیهنگام گفتیمچه كسرری اسررت.  

 (.13)همان: « شناختمینمام، اما ابداً معشوق را فهمیدم كه عاشق شده

  هستی از یترعیوس دایرۀ تودرتو، جهان دو دادن نشان شمیسا در این رمان عالوه بر  

ست  بهادر و یا دیگر بهادران زندگی  واقعی  جهان كه را  است  شتال در و گرفته نظر در ا

صیتها    عبور برای راهی تا سیعتر  جهان  و دایره به شخ   هیلمک. كند پیدا واقعیتر و و

 را همدیگر بسرریاری حدود تا واقعی جهان و داسررتانی ممکن جهانهای» اسررت معتقد

  رایب گوناگون صررورتهای به اسررت ممکن جهانها دقیقتر  بیانی به. کنندیم همپوشررانی

 .(45هیل: ، مکتان پسامدرنیستیداس« )باشند دسترسپذیر یکدیگر

ستان )جهان  بهادر( در  دوم جهان ست  دسترسی  قابل صورتی  دا   جهان ساكنان   كه ا

سنده( بتوانند  نخست  صور  را آن )نوی ی و طابهادر به همراه دیگر بهادرانی كه با . كنند ت

ستند و  دوم جهان ساكنان  ، ازکنندیمطریق   هب متعلق كه نخست  جهان بتوانند باید ه
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ست  ا قرار دادهكار، كتابی  این برای را واصل  حلقه شمیسا  . كنند تصور  را است  شمیسا  

كتاب نسررربتاً قطوری بود تحت    : »کند یمای دورافتاده پیدا   كه بهادر آن را در كتابخانه     

به شرحی كه خواهد  -صعوبت در قرائت هعنوان تاریخ سرّی بهادران ف رس قدیم كه با هم

شت    برای من جاذبه و ك -آمد صی دا سا:    « شش خا شمی شت جلد    (. »3) صفحات پ در 

شت  ست     كتاب یاددا ست كه نوعاً قابل قرائت نی شرح لغات و ابیاتی ا (. 5)همان: « ها و 

زمان من در استنساخ كتاب كه افتادگیهای بسیار داشت، سعی كردم یک مسیر و یک       »

 (.6)همان:« داشته باشم در نظررا 

شی        بهره س ساختار پر سا از  شمی ستفاده از جمالت متناقض، مخاطب را با    وری  و ا

بال نشررران دادن عدم        کند یمجهان وجودی جدیدی روبرو     به دن كار  با این    زیرا وی 

بهادر بر طبق یک سنت قدیمی كه سفرهای  »قطعیت در زندگی و حواد  گذشته است: 

، در زمسررتانی مهیب، تنها و یکه، پای در شررودیمدورودراز و سررخت باعث فراموشرری  

  شررردهیقی خطیر نهاده بود. آیا سررررانجام شرررفا یافت و فراموش كرده و فراموش        طر

شت ... اكنون بغرنج  ست كه آیا چند جاده     بازگ ست این ا سؤالی كه در ذهن من ا ترین 

همه مدت اینطور  ها بعد از اینگشررتند  چطور ممکن اسررت كه جادهبازمیبود كه از آن 

 (.41)شمیسا:« شبیه باشند 

 عدم قطعیت -3
ای از  پیچیده  پیدایی شررربکه  مدرن كه باعث     داسرررتانهای پسرررت    از دیگر ویژگی

، عدم قطعیت است. عدم قطعیت بدینگونه  شودیمهای وجودشناسانه در داستان  برداشت 

كه    نده قرار        »اسرررت  با خوان تدا  كه در هیچ موردی از   گذارد یمنویسرررنده از همان اب

تمال وجود دارد كه هر آنچه را كه     رخدادهای داسرررتان، قطعیت وجود ندارد و این اح      

وجود دارد، احتمال دارد   کند یم، ندیده باشرررد و هر آنچه را كه ادعا       کند یمراوی روایت  

شد    شته با صول والمقوالت « )وجود ندا های  (. در حقیقت گفته11، ابراهیم: التفکیک: األ

  هایبرداشررت فزاید و زمینهاازپیش میضرردونقیض راوی بر عدم قطعیت داسررتان بیش 

 آورد.وجودی را فراهم می ساحاتوجودشناسانه و تداخل 

ست    عدم قطعیت ستانهای پ ست،      در دا سجام ا سته از عدم ان   همه»مدرن كه برخوا

شه  شعاع خود قرار  ما را تحت ها، افکار و جهانكردارها، اندی  Pluralism in« )دهدیمال

Posmodern Perspective,Hassan: 196)   ستان ست بنابراین دا مدرن با عدم نویس پ

سجام در رخدادها و ازهم  سعی      ان سیر خطی روایت،  سیختگی  به خواننده القا   کندیمگ



 4344/ مهر 53/ شماره پیاپی سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(/ 116

چیز قطعیت ندارد و امکان  كند كه در جهانی رمزآلود و پرابهام قرار دارد كه در آن هیچ

 دارد هر چیزی با تفسیرها و روایات گوناگون و ضدونقیض روایت شود.

شگر     سا با كمک  سرّی می   شمی ستان تاریخ    افزاید ودهایی خاص بر عدم قطعیت دا

تا مدام از خود سرررؤال كند، آنچه روایت        دهد ی مخواننده را در سرررردرگمی كامل قرار    

ست یا خیالی  و كدامیک از   شود یم وجودی را باید بپذیرد  این ویژگی   ساحات واقعی ا

گر عدم قطعیت اسررت و  كه آشررکارا بیان شررودیمبه شررکلی بارز با جمالتی نشرران داده 

ای ترتیب میابد كه در آن مخاطب با قطعیت و انسرررجام واحدی            گونه سررراختار متن به  

شاید چند بهادر       »سروكار ندارد:   ستان یک بهادر یا  سرّی بهادران فرس قدیم دا تاریخ 

ستاد خود           سخت به زیارت ا ستانی  سیار در زم شّقت ب ست كه با م و از زبان او   روندیما

انگیز،  بهادری را شنیده و ظاهراً از همان جاده، اما این بار در طی بهاری دل آخرین اسرار

. اینکه گفتم یک بهادر یا شرراید چند بهادر به این سرربب اسررت كه به علت  گردندیبازم

قدمت نسررخه و سررقطات آن معلوم نیسررت كه این بهادر اسررت كه در زمان متعارف     

«  نداطی اعصار از دیدار استاد خود بازگشته   بازمیگردد یا بهادران مختلفی هستند كه در  

 (.5)شمیسا: 

ستان، احتماالت        سجم و یکدست در این دا در این مقطع، به دلیل نبودن روایت من

  متعدد و های وجودشررناسررانهكه به برداشررت ردیگیمپیش  روی خواننده قرار  گوناگونی

 .شودیموی منجر  درنتیجه شک برانگیز

ارد خود با مخاطب د نده، تمایل بیشتری به تأكید رابطه انشمیسا با درگیرسازی خو   

های مختلف او را در عمق مباحث وجودشناسانه وارد سازد. او با طرح پرسش     کوشد یمو 

ضیحات خود، خواننده را به كندوكاو   شاند یمدر پی تحلیل و تو هنی ذ فعالیت و زمینه ک

بدون وقفه در یک مسررریر     ها همینطور گاهی هفته  : »سرررازدیمرا برای مخاطب فراهم   

من در كجای جهانم، این چه     گفتمیمو با خودم   رفتمیمطوالنی از مه و برف و سررررما   

و اصالً معلوم نبود كه سفر     ست یزینمقسمت از آن و كجای آن است  هیچکس در آنجا   

شد. این من این سرما از كجا می جهانی با صول چه    همه ابر و مه و دمه و  سر ف آمد و بر 

شود، نه          آمده ا شقایق و الله  سیع پر از  ست روزی این فرازهای و ست  چطور ممکن ا

سیر      بگویم گم  توانمینم  هرگز صالً راه دیگری نبود، فقط و فقط یک م شده بودم، زیرا ا

 (.33)همان: « گفتمیمحیرت  جاده پنهان در برف بود كه من به آن،

شخصی داشته باشد مواجه خواننده در این مقطع، با یک روایت منسجم كه پیرنگ م

 . سررردرگمیشررودینمنیسررت  بلکه با روایتی روبروسررت كه هیچ قطعیتی در آن دیده  

سبت به موقعیت جغرافیایی كه در آن قرارگرفته و همچنین درک ماهیت   محض بهادر ن
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شان    سرما( ن سا به   دهدیموجودی برخی از رخدادهای طبیعت )برف، مه و  شمی طور كه 

ستان را   سانه سوق      به سمت عامدانه دا  زا ترتیب این به .دهدیموسوی مباحث وجودشنا

ست  الهی مطلق و یگانه ذات شدن  متعین جز چیزی آفرینش، نظر بهادر حقیقت   و نی

 آیند.می شمار به مطلق وجود همان تعیّنات مخلوقات )ابر، مه، سرما و غیره(،

 مرگ مؤلف -6
 ،محورلفؤم مطرح اسرررت:کرد سررره روی متن، در نقد ادبی جدید   در مورد خوانش 

سرراختگرایان در  .(1، الکراری: موت المؤلف والنص من منظور) محورخواننده، محورمتن

همچون كلی یکپارچه و     ،های رمانتیک سرررنتی در قرن نوزدهم، بر متن   تقابل با نظریه    

و نیست  ا آثار نویسنده محصول زندگینامه  »كه داشته و معتقدند  كید ألف تؤمستقل از م 

 Modern« )كانون توجه منتقد نیز نباید شخصیت مؤلف یا رویدادهای زندگی  او باشد و

Literary Theory,Jefferson & Robey: 33.) 

آن  كنندهتعیینزبان   بلکه فرم کندینمتولید زبان نویسررنده  ،واقعیت را هاآناز دید  

ست  بان های حاكم بر زبلکه عملیات و تقابل  لف نیست ؤم هتجرب ،معنا أمنش همچنین و  ا

صول و قواعد زبانی را  ». از اینرو شود یمباعث پیدایش معنا  برای ارتباط با هر اثری باید ا

  «در آن دنبال كرد و در پرتو كشرررف تقابلهای عناصرررر متنی، به دنیای متن راه یافت         

(Cosequences of pragmatism, Rorty: 95.) 

جاذبه    را برای فپردازان جدید، زمینه    كم نظریه كم ند تفسررریر متن و  ندن،    رای خوا

امکان  این»ای مستقل از نیّت مؤلف در نظر گرفتند  لذا عنوان پدیدهبازكرده و متن را به

های موجود در آن، به سطحی از درک و  به خواننده داده شد تا از طریق خودِ اثر و نشانه

این امر، زمینه مناسبی  (.41مرزوق: ، فی النظریۀ األدبیۀ والحداثۀ« )فهم متن دست یابد

 مرگ مؤلف فراهم آورد. جهت طرح نظریه

مؤلف متولد   نادیده گرفتن  در قبال   مخاطب  در تاریخ سررررّی بهادران ف رس قدیم،    

سا تالش    شود یم شمی سی را آنقدر با خواننده )خیالی یا      کندیم  زیرا  شنا مباحث وجود

ه و یا نقش خود در آفرینش  فرضی( در میان بگذارد كه خواننده در انتخاب نقش نویسند

هر مخاطب به    » متن دچار تردید شرررده و در برابر معناهای متکثّر از متن قرار گیرد.     

ندگی   فراخور دوره كه در آن ز ند یم ،کند یمای  های       توا نا به متون مختلف مع بت  نسررر

ثۀ        « )متکثری خلق كند  عد الحدا ماب    (166: حمداوی  ،نظریات النقد األدبی فی مرحلۀ 

  ، ویژگیهایآنجای در تعیین معنا كاسرته شرده و به   مؤلف/ شرمیسرا   جایگاهاز  بنابراین

 .و این یعنی برجسته شدن جایگاه خواننده ردیگیه قرار مجمتن در كانون تو خود
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سعی      شمیسا با دعوت خواننده به دخالت در متن،  میان جهان   کندیمدر مقطع زیر 

او بفهماند هر آنچه از دنیای نویسررنده خود و جهان خواننده آمیختگی ایجاد نماید و به 

با اشتباهاتی همراه باشد كه آگاهی خواننده درباره وجود بهادر و     تواندیمفراگرفته است،  

ستخوش تغییر قرار دهد. وی تأكید     ستانی كه در حال   کندیمسفر روحانی او را د در دا

ست شخص دیگری نیز دخالت      ها  تهن نوش و تنها مؤلف نیست كه ای  کندیمنوشتن آن ا

ت،  من نیس  شده كه در متن پاكنویس کندیممُحشّی گاهی از حوادثی یاد  : »سد ینویمرا 

كسی كه نگران بهادر بوده و اینکه گویا بهادر بوده و اینکه    همثل اشارات متعدد به خاطر 

خانمانسرروز عشررقی  خاطرهاسررت تا  دهیکوشرریمگویا بهادر در طی مسرریر صررعب خود 

چیزی اسررت كه خود كند. به نظر من اطالعات او گاهی بیشررتر از بربادرفته را فراموش 

آن  پشرریمانم كه چرا برای رونویسرری همه خود آورده اسررت. اكنون محرّر در سررفرنامه

سا:  )شمی « ها هرچند ناقص و استنساخ كل داستان صرف وقت بیشتری نکردم     یادداشت 

6-1.) 

  لهروبرویم یک ق: »شودیمگفتگو استاد در ادامه روند داستان با خود شمیسا نیز وارد 

، پر از برف و مه و دمه بود. بعد با خودم فکر كردم دمیدیمبلند بود كه از پشرررت پنجره 

ام... استاد آهی كشید و گفت: آه پسرم،  ی را روشن نکردهاهبكلكه دو سال است كه هیچ 

ی. من رویم دو بارزمانهای تو مخلوط شده است، چطور نفهمیدی كه داری از یک جاده   

فت:      تاد گ بار  اسررر جاده  فهمینمگفتم دو  ما این   رویمی طور دیگر میگویم از دو  ی، ا

سالک آ توانیمكه  نحویبه شود یمها گاهی خیلی به هم نزدیک جاده دیگر را  ن جادهی 

 (.54)شمیسا: « هم ببینی

یسا ممایه و حضور میابد  زیرا شگرایانه نقشدر این مقطع بیان استاد به شکلی واقع 

، بُعد اشكه در چارچوب جهان داستانی کندیمیافته تولیدش عنوان شخصیتی تشخصبه

 زمانی داشته باشد. -فضایی

طرح دو مکان، دو زمان، دو شخصیت و دو رخداد متفاوت از منظر استاد، در مقابل      

شان      مکان، یک یک شخصیت و یک رخداد واحد از منظر بهادر، ن كه  دهدیمزمان، یک 

سته        شمی  صد برج سو ق سنده و جهان راوی، از یک سازی مباحث  سا با تداخل جهان نوی

وجودشررناسررانه را دارد و از دیگرسررو بر تزریق تشررکیک و عدم قطعیت در ذهن و زبان 

 افزاید.خواننده می
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 فراداستان -5
مند  آگاهانه و نظام»مدرن اسررت كه فراداسررتان یکی از انواع رایج داسررتانهای پسررت

به تصرررنّعی بودن خود جلب     توجه خوا  نده را  هایی   تا از این طریق پرسرررش  کند یمن

« جهران  متن و جهران خرارج ازمتن را مطرح سررررازد    وجودشرررنراسررررانره دربراره   

(Metafiction,Waugh: 4  هاچن از نظریه .)راداسرررتان با عنوان   پردازان این حوزه، از ف

داستانی كه روایت خود  : »کندیمكرده و آن را چنین تعریف  داستان یاد  داستانی درباره 

قد   ند یمرا ن ناسررری خود            ک بانشررر یت ز ماه یل  به تحل  Narcissistic« )پردازدیمو 

Narrative, Hutcheon: 1.) 

ستان  راوی شکارا  فرادا ستان  در آ صیتهای    و کندیم دخالت دا شخ ستان  با    وارد دا

صالی  موجب امر همین». شود یم تعامل ستان  جهان كوتاه درمیان برقراری ات   جهان و دا

« دارد اصرررالت جهان دو از كدامیک داندینم خواننده و شرررودیم داسرررتان از بیرون

(Metafiction,Klinkowitz: 836). متن سازنده  و مؤلف را خود از یکسو آشکارا   راوی 

از دیگرسررو  و دینمایم اعمال شررخصرریتها بر را اشنویسررندگی اقتدار و کندیممعرفی 

  کندیمتغییر  را داستان  روند و کندیم نیز شركت  نیداستا  ك نش در هاتیشخص   همراهبه

 ندکیم شک  متن از خارج دنیای و متن دنیای اصالت  به خواننده كه است  هنگام این در

 .شودیم برجسته رمان وجودشناختی بُعد و

  عنصرررر نیتریمحور وجودشرررناسرررانه از آنجاكه در تاریخ سررررّی بهادران محتوای

سم    سامدرنی شگردهای ف    پ ست  لذا  ستانی نیز در ا سته  خدمت رادا مباحث  كردن برج

سانه    شنا سجام  و نظم آن پیرامون و دارد این اثر قرار وجود سا در متن     ان شمی میابد. 

ستان      ضای دا ستان، خواننده را وارد ف ر و او را درگی کندیمو با او ارتباط برقرار  کندیمدا

و مخاطب     کند یمهی ای كه انگار از مخاطب نظرخوا    گونه   به سرررازدیمماجرای متنش  

ستان پیدا      خودش را به صیتی در دا شخ صفحاتی كه عیناً  : »کندیمعنوان  من عالوه بر 

یادداشرررت كردم سرررعی كردم بیشرررتر مطالب آن را تا آنجا كه در ذهن من مانده بود    

سیا  رسد یممسوّده را به بیاض درآورم به نظرم   خواهمیمكه بنویسم. اكنون  ری  كه گویا ب

سم، اما در این موقعیت افزودن آن مطالب را كه  را فراموش كردهاز مطالب كتاب  ام بنوی

صالح        شود  سرگردانی خواننده  صاً كه جای دقیق آنها را     دانمینمشاید موجب  صو )مخ

 (.1)شمیسا: « کنمیمام را نقل های صفحات اول دفترچه(، اما یادداشتدانمینم

برخی مطالب را در داخل گیومه  دهدیمترجیح  در مقطعی دیگر از داستان، نویسنده

جهت  مدرن بدانبا مخاطب درمیان بگذارد. اسررتفاده از این شرریوه در داسررتانهای پسررت



 4344/ مهر 53/ شماره پیاپی سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(/ 191

اسررت كه نویسررنده قصررد دارد به خواننده القا كند كه آنچه قصررد خواندن آن را دارد،   

اینکه دقیقاً    راننده مثل  »داسرررتانی بیش نیسرررت و در دنیای واقع وجود خارجی ندارد.      

ش  ست یمانی مرا ن ست دم در پیاده كرد و چمدانم را  دان ، بدون اینکه حرفی بزند مرا در

ردم( چه ك دانمینموقتی كلید داشرررتم كه  كه در بزنم )یکپایین گذاشرررت. قبل از این

كمی ماندم و با دقت به منازل دوروبر نگریسررتم.... مردّد بودم كه در بزنم یا بمانم و فکر  

 (.44-41)شمیسا: ص « ام دهكنم كه كلیدم را چه كر

سنده با آوردن برخی از    شود یمدر مقطع فوق، خواننده با متنی روبرو  كه در آن نوی

به         طور همزمان در متن دخیل   مطالب در داخل گیومه قصرررد دارد خود و خواننده را 

یی وارد گفتگو کندیمنماید، به این شرررکل كه وقتی این عبارت را در داخل گیومه بیان 

وقتی كلید یک: »گذاردیمو این قضرریه را با او در میان  شررودیمی با خواننده مشرراركت

 «.چه كردم دانمینمداشتم كه 

 عدم انسجام -4
ستان  در رایج یهامؤلفه از یکی ستی   دا سامدرنی   ژانر انواع نیز وسبکها   درآمیختن پ

. رودیم كار به متن در انسجام  عدم و گسیختگی  ایجاد خدمت در كه هنری است  و ادبی

ی  رمانهانویسررنده در  معموالًو  شررده اسررت  گرفته كار بهمؤلفه  این نیز متن این در

 .کندیمو... از زبانی واحد اسررتفاده  قولنقلمکالمه،  ازجملهمواردی خاص  جزبهمعمولی 

سجام متن،  ست.      كاربرد یکی دیگر از موارد عدم ان شعر در كنار زبان و نثر معیار ا زبان 

 :میپردازیمی گوناگونی از این شگردها هانمونهاینک به 

قطب شرررمال   طرفبهبا اژدها او را  نبرد دركه  دادندیماین اسرررت كه به ما تعلیم »

 :گفتیمو  کردیمبکشانیم. استاد من همیشه به حفظ فاصله توصیه 

فراق     هان مکش او را به خورشید عراق ئم بسرررروزد در   برراش تررا دا

 

 (.11)شمیسا:  

سا با توج    سعی      شمی صل عدم قطعیت دارد،  صراری كه در رعایت ا از   کندیمه به ا

ی متفاوت زبان عالوه بر اینکه در هاگونهزبانی یگانه اسرررتفاده نکند و این اسرررتفاده از        

ست، گاه در میان هر فصل واحد نیز، این زبان به    داكردهیپخاصی   هجلوی مجزا فصلها  ا

 نحوی عجیب در حال تغییر است.

ستاد گفت: آ » ست، به  ه آری، اا سله   ما مکتوب نی سل ست و    هر حال در  ما منعی نی

از غالب بهادران احفاد و اوالدی       دی کنیمبسرررتگی به خود بهادر دارد. اما اینکه مالحظه      

های دراز و سفرهای صعب   اینروست كه غالب تواریخ ایام ایشان در جاده   نمانده است از 
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فنا از جهاد غافل بوده     ا كه تا لحظه   اسرررت و ندیدم بهادری ر   و میادین جهاد گذشرررته     

 باشد.

 ای شررهان كشررتیم ما خصررم برون 
 

 نیست خصمی بدتر از خصم درون 
 

ما بسررریاری از بهادران در ایام پیری، بعد از بازگشرررت،           عجبا كه در سرررلسرررله    

  اند. از زنان ایشرران گروهی دختران یتیم بهادرانی بودند كه در جنگ كشررتهكردهازدواج

 شده بودند.

 بررچررۀ بررط اگرررچرره دیررنرره بررود  
 

بود      ینرره   آب دریرراش تررا برره سررر
 

 (11-14)شمیسا:  

 شورشگری شخصیتها -4
از فرمان نویسنده سرپیچی كنند  لذا خط    کنندیمسعی   هاتیشخص  ، فنبا كمک این 

و به بیرون   شرده  خارجو از جهان داسرتان   دهندیمسریر داسرتان را به میل خود تغییر   

. این شرررورشرررگری دهندیمسرررتان را به میل خود پایان تا جایی كه دا کنندیمسرررفر 

مرگ مؤلف دارد و از دیگر سررو مرزهای   سررو پیوندی عمیق با نظریهشررخصرریتها، از یک

و باعث ایجاد تردید در قطعیت اقتدار جهان بیرون بر      کند یموجودشرررناسرررانه را نقض   

 .گرددیمدنیای داستانی 

 :میپردازیماینک به ذكرچند نمونه از این مؤلفه 

ای، تو  اسررتاد در درگاه ایسررتاد و با تغیّر گفت: من چه میدانم كه از كدام راه آمده »

. خیلی دیر كردی و من دیگر 4414ی، حوالی سررال دیرسرریمباید دو سرره قرن پیش 

صالً به اینجا  فرصت ندارم. این جاده  شتی ازاین  رسد ینمهایی كه تو میگویی ا شاید دا جا  . 

شتی  بهادر غمگین گفت   شید و همه دانمینمبرمیگ   هم چیز در ذهنم به، خیلی طول ك

 (.61)شمیسا: « خورده است

اهمیت است كه دیگر متن تابع ذهنیت صرف نویسنده   در این مقطع این نکته حائز 

  واندتیممتن است كه  فاعل شناسا )نویسنده( خود، ساخته  نیست  حتی سوژه در معنای  

بنابراین در دنیای داسررتان دیگر  داشررته باشررد  تا مکانی بیرون از داسررتان نیز امتداد 

 هفریند  بلکه متن سرازند آنویسرنده خالق اصرلی نیسرت و گفتمان حاكم بر متن را نمی   

مقطع  . در اینشودیمعنوان فاعل شناسایی شناخته گفتمانی است كه نویسنده در آن به

دام نم كه از ك)من چه میدا شود یمنیز شخصیت داستانی )استاد( برعلیه بهادر معترض      

. خیلی دیر كردی و  4414ی، حوالی سال  دیرس یمای، تو باید دو سه قرن پیش  راه آمده

 (.رسدینمهایی كه تو میگویی اصالً به اینجا من دیگر فرصت ندارم. این جاده
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در مقطعی دیگر از داسرتان، شرخصریت نامعلومی از دنیای داسرتان وارد جان بهادر      

صرردا معلوم نبود كه در كدام صرراحب: »کندیمیل خود عمل و با او مطابق با م شررودیم

شده و به او امر و نهی       ست، وارد جان بهادر  شنیده    کردیمسو صدا گاهی بلند بود و   .

 (.11)شمیسا: « شدیمو گاهی بلند نبود و فقط اندیشیده  شدیم

است تا توهم خواننده نسبت به اثر خود را     نیا در حقیقت هدف شمیسا از این كار،  

 كه نقش ردیگیمافزایش دهد. او در این راسررتا تمام تالش خود را به كار  شیپ از شیب

نویسنده را انکار نماید. به همین منظور بهادر توسط شخصیتهای داستان         عنوانبهخود 

 .دهدیماقتدار خود را گاهاً از دست 

 اتصال كوتاه -1
سا از لحظه    صال كوتاه را ایجاد  شمی ستان  دکنیمای كه اولین ات   و شود یم، وارد دا

در داسررتانهای پسررامدرن، گاه نویسررنده ». در واقع شررکندیممرزهای واقعیت و تخیل را 

 هوبارتولد د« )کندیمو به عنوان یکی از شخصیتها ایفای نقش    شود یمخود وارد داستان  

 (. مقطع زیر گواه این مدعاست:69ی: نیتد ،یک فراداستان

هانگیر )مدرسررۀ عالیۀ ادیان مندرسرره( در بین انبوه ج یهبهادر در كتابخانه مدرسرره»

قطوری بود تحت  نسررربتاًزده و خاک گرفته، كتاب مخطوطات موریانه خورده و حشرررره

صررعوبت در قرائت به شرررحی كه  كه با همه« رّی بهادران ف رس قدیمتاریخ سرر»عنوان 

شره          صفحات بر اثر ح شت. تمام  صی دا شش خا زدگی خواهد آمد برای من جاذبه و ك

شده و پر از نقطه به نظر    س یمسوراخ  سریع آن ممکن نبود. هر   دیر و لذا قرائت دقیق و 

ست          شته ا شتاب نو صفحات را با  سنده خوش بود اما پیدا بود كه اكثر    «چند خط نوی

 (.4)شمیسا: 

اول داستان     مانند آنچه در صفحهشودیمشمیسا گاهی در جایگاه خود وارد داستان 

هدف حضور شمیسا در داستان به هر شکلی ایجاد اتصال كوتاه است         شاهد آن هستیم.   

او را به تخیلی بودن داسررتان  خواهدیمو اینکه خواننده از مسرریری كه نویسررنده در آن 

 ندکیمی پیاپی راوی به خواننده یادآوری هادخالت»آگاه كند، منحرف نشرررود. بنابراین 

الم برمیسرررازند، بلکه آنها خود    كه نه فقط شرررخصررریتهای رمان، واقعیت خود را در ك      

 (.441هیل: ، مکداستان پسامدرنیستی« )اندهایی كالمیبرساخته

در مقطعی دیگر از اثر، شمیسا با تأكید بر نویسنده نبودن خود و انکار آن اصرار دارد 

سا در كنترل        شمی ضوع و ناتوانی  ستان خود را انکار كند. انکار این مو تا واقعی بودن دا

ستانی      تا مخاطب وارد الیه شود یمستانی باعث  حواد  دا شود، دا ستانی  های مختلف دا
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كه به علت به هم خوردن و اتصالهای متعدد )دنیای واقعی و دنیای داستانی( مخاطب را 

سی دیگر در متنش     کندیمسردرگم   سا با بیان این مطلب كه ك شمی . در این مقطع نیز 

 كرده است: دست برده است، این اتصال كوتاه را ایجاد

نیسررت، مثل   من كه در متن پاكنویس شررده کندیممحشررّی گاهی از حوادثی یاد »

شارات متعدد به خاطره  سیر     ا سی كه نگران بهادر بوده و این كه گویا بهادر در طی م ك

ست تا خاطره  دهیکوش یمصعب خود   خانمان سوز عشقی بربادرفته را فراموش كند. به    ا

شت  ست كه خود محرر د نظر من اطالعات او گاهی بی سفرنامه ر از چیزی ا خود آورده  ر 

ها هر چند ناقص و  آن یادداشررت پشرریمانم كه چرا برای رونویسرری همه  اسررت. اكنون

سخه             سی به آن ن ستر شتری نکردم. اكنون دیگر د صرف وقت بی ستان  ساخ كل دا ستن ا

ست    شاید هیچکس دیگر ممکن نی سیده    برای من و  ست كه اوراق پو سیار بعید ا ن آ و ب

شد   شته با صله    ی و (.1-6)همان: « تورق دیگری را دا صال كوتاه فا ستفاده از ات میان  با ا

 .دهدیمخود، خواننده و متن را كاهش 

 گیرینتیجه
سرّی بهادران ف رس قدیم بر مبنای وجودشناسی پست        رن مدبا بررسی رمان تاریخ 

 یج زیر حاصل گشت:نتا

سی و نی        - شنا سطوح متداخل وجود سا با  صورات معمول   شمی ز با چالش كشیدن ت

قش یا  ن تواندیمكه داستان   کندیمبودن تخیل از واقعیت، چنین القا  جدا درباره خواننده

الوه  ای كه در آن عبنابراین با ایجاد دنیای خیالی  تأثیری همطراز با واقعیت داشته باشد  

اقعی  و جهان بر ، توانستهرندیگیمی داستانی نیز مورد خطاب قرار هاتیشخص  بر مخاطب، 

ند جهان             فائق  مان كه در جهان این متن نیز  نده را متوجه این امر سرررازد  ید و خوان آ

چیز مطلقی وجود ندارد. وی با ایجاد این دنیای خیالی، مرزهای وجودی   پیرامونش هیچ

فقط در  خواندیمداسررتان را از بین برده و سررعی دارد به مخاطب گوشررزد كند كه آنچه 

 ست نه واقعیت.قالب داستان ا

كارگیری ساختار پرسشی و تشتّت راوی )یک بهادر یا چند بهادر( و      نویسنده با به  -

سنده،   ستانی را تغییر داده و خواننده را در معرض روایتی    نحوهعدم اقتدار نوی روایت دا

کارگیری انواع جابجاییها، تناقضات، عدم قطعیتها و   ب. وی با دهدیممتفاوت و متنوع قرار 

و   گذاردیمظهور  های ممکن را به منصهتداخل جهانهای واقعیت و تخیل، تداخل جهانبا 

 .بخشدیماثر را شدت  اسانهبا این كار، محتوای وجودشن
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طور عمدی روایت را  شمیسا در برخورد با شخصیت اصلی روایت )بهادر جوان(، به      -

. بردیمنویسررنده، زیر سررؤال  عنوان   بنابراین ابتدا وجود خود را بهکندیماز زبان او بیان 

سنده تراوش كند، خود دست   بهادر به جای اینکه مطابق با انتظارات خواننده از ذهن نوی

خود  خواهدیمروایت نویسرررنده را رقم میزند. طبیعتاً شرررمیسرررا  شرررده و ادامه قلم به

ی  ت. سطح وجودی فراشخصیدهدینماین كار را به او  اجازهداستانش را بنویسد  اما بهادر 

تا بتواند در برابر قلم     دهد ی ماش، به او این امکان را   بهادر در سررریر و سرررلوک عارفانه     

نویسرررنده قد علم كند و در تعارض با پیرنگ روایت، حركت نماید. سررررپیچی بهادر از        

 وجودی است. ساحاتدستور شمیسا و حذف او از متن، شکل نمادینی از تداخل 

شیوه      - سا از طریق  ستان در قالب     های گوناگونشمی ضور مداوم در دا ی ازجمله ح

صیف وقایع غیرمعقول و            ستان و تو ستان به فرادا صلی دا صیتهای ا شخ راوی یا یکی از 

آمیزد كه و چنان مرز بین دنیای واقعی و دنیای داسررتانی را در هم می پردازدیمخیالی 

شخیص این دو دنیا را برای خواننده  ماندیمخواننده در حیرانی باقی  شکل   و ت . ندکیمم

شد   سا به دلیل           توانیمبا عنایت به آنچه ذكر  شمی ستاد  سری ...ا شت تاریخ  اظهار دا

فه  بات        برخورداری از مؤل ناسررر ناگون سرررخنوری طیف وسررریعی از روابط و م های گو

 .دهدیموجودشناسی پست مدرن را به خود اختصاص 

 تشکر و قدردانی
 با سپاس از تمام اهالی علم وقلم.
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