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Absract 
Metafiction is the author's writing style and the style of consciously and deliberately 

playing on narrative structures and subjecting the skills of writing. By deviating or 

escaping from the established norms of traditional narrative and even adhering to it, 

metafiction tries to introduce the previous literariness and self-consciousness as a 

hollow  deviation, And expose the narrative tricks of claiming to be truthful - for the 

unrighteous purpose of absolute truthfulness - in order to prove that it is impossible 

to resolve the conflict between voices and ideologies by subjugating them under the 

voice of an omniscient and God-like author, And happily demonstrates the 

impossibility of the ultimate understanding of truth in the light of one-sided 

domination. Metafiction as a sub-genre, with its mentally processing and self-

evaluative and dialectical annotations, seeks to clarify the truth with an enlightening 

reflection on the processes of creation of the story, and relying on Heisenberg's 

uncertainty principle, along with clarifying the nature of the story. Combined with 

the concept of relativism, game theory, as a way of properly understanding world 

routines, contributes to the realistic achievements of literature in the metafiction as a 

self-founded activity with definite value in the real world. By pretending to play 

roles and contracts of the game, the unstructured and arbitrary nature of the game, 

helps metafiction -while exploring the functions and seemingly known but 

practically unknown nature of the story- to shatter dysfunctional traditions and 

unpopular worldviews. In recognizing these Attitudes of recently known paradigm 

in metafiction, relying on descriptive-analytical research method and processing 

metafiction theory data, we intend especially from the point of view of "Patricia 

Waugh", to understand the efficiency of the components of metafiction and explain 

its qualities and the role of play in the promotion of making metafiction, in the novel 

The Game of Forgetting  by “Mohammad Baradeh”, to recognize the innovations of 

the first Arab step in the migration from the absolutist ideas of modernism in 

fictional factology. Researching these cases we found out that M.Barrada, in the 

application of tricky techniques like short-circuit, trick revelation, character 

rebellion, metafictonal collage, and arbitrary naming, he always acting gamefully, 

owes much to the principle of relativism and the multi-faceted nature of truth and 

and thus establishes a solid basis for Arabic metafiction.  

Keywords: Metafiction, Metafictional Arrangements, play and Metafiction, 

Uncertainty, The Game of Forgetting, Mohammad Berrada. 
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 النسیان ةلعبدر رمان  بازی و فراداستان تمهیدات
 *خانلو راضیه صدری

 رهالمللی امام خمینی دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین
 علیرضا شیخی

 رهالمللی امام خمینی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین  دانشیار
 عبدالعلی آل بویه

 رهالمللی امام خمینی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین
 پور مصطفی پارسایی

رهالمللی امام خمینی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین  
 (41تا  21)از ص 

 31/1/1400، تاریخ پذیرش: 27/12/1399تاریخ دریافت: 
 پژوهشی-علمی

 

  چکیده
گاهانه بازی سبک بهو  نگارش نویسندگانه ۀفراداستان شیو کردن دستخوش ترفندو  ساختارهای روایی ۀعامدانو  گرفتن آ

و  پردازی سنتیروایت ۀشداز هنجارهای تثبیت یا گریز انحراف ۀواسط هکوشد بمی است. فراداستاننویسندگی  فن  
گاهی و  تحتی تهکم به آن، ادبی    ترفندهای روایی مدعیو  ندک معرفی تهیروی میانکجیک  ۀمثاب را به پیشینخودآ

وفصل کشمکش آواها و اثبات کند حل تا برمال سازدرا  مطلق دانیحقیقتناراستین  به غرض نماییحقیقت
حقیقت در  درک غایی بودگی  محال است و محال ،خداگونه چیزدان ومؤلفی همه با انقیادشان زیر آوای ،ها ایدئولوژی

 هایحسابگری برآمده از با تمهیداتی، فراداستان ژانرخرده گذارد.نمایش را شادمانه به نگرسویهمندی تکسیطره ۀسای
شدن  های برساختهفرآیندبینانه در  ملی روشنأکوشد با ت ی، میدیالکتیکو  ارزیابانههای خودنگاریبا حاشیهو  یذهن

. مایدن جویی سازی سرشت داستان، حقیقت و با تکیه بر اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، در کنار شفاف داستان،
 عنوان بهدر فراداستان های جهان،  شیوه درک درست روال مثابۀ بهبازی  ۀمحوری، نظری با مفهوم نسبیت   درآمیخته

صفت  شود. بین ادبیات می فعالیتی خودبنیاد و واجد ارزشی قطعی در جهان واقعی، یاریگر دستاوردهای حقیقت
ها و قراردادهای بازی، به فراداستان کمک  نقش ۀکردن وانمودگران مایه بازی، با دست یگدلبخواه و ناساختمندی

های ناکارآمد و  سنت داستان، ۀناشناخت ولی عمال   ،بازشناخته ظاهرا   کارکردها و طبیعت  در ضمن کنکاش  کند می
در این کوشش ها،  های پارادایم نوشناخته در فراداستان شکند. در بازشناسی این نگرگاه هم را در شدهنما نخنگری  جهان
درک به  ،«پاتریشیا َوو»از منظر ویژه  هب ،تئوری فراداستانهای با پردازش داده تحلیلی و  -توصیفی ۀبه شیو برآنیم

محمد  لعبة النسیان سازی، در رمانفراداستانپیشبرد  نقش بازی درو  تبیین کیفیات آنو  های فراداستانلفهؤم  کارایی
شناسی  اندیش مدرنیسم در حقایق های مطلق در هجرت از انگارهرا های نخستین گام عرب  یم تا نوآوریپردازببرادة 

براده در کاربست شگردهای اتصال کوتاه، آشکارسازی شگرد،  دریافتیم در این پژوهش .داستانی بازشناسیم
نگری و  دار اصل نسبی وامبازیگرانه همواره ، گذاری دلبخواهینامو  ، کوالژ فراداستانیها شخصیتشورشگری 

  .آفریند میاستوار بنیانی نویسی عربی فراداستانبرای گونه  چندچهرگی حقیقت است و این
 

 ، محمد براده.النسیان ةلعب عدم قطعیت، فراداستان،و  فراداستان، تمهیدات فراداستانی، بازی :یکلیدی هاواژه

                                           
 S952192001@edu.ikiu.ac.ir                                                                                        . رایانامۀ نویسندۀ مسئول:    *



 1401/23بهار  ،1شمارۀ  ، 14ادب عربی، سال 

 مقدمه  .1
در ساختار  نحوی همواره به شخصیت در آنپیشین که  های داستان، برخالف در رمان مدرنیستی

قراردادهای و  با نهادهاهمواره  ،خودبنیادیو  استقاللکسب برای قهرمان  شد،می ادغامجامعه 
 غالبا  و  به بیگانگی فرد از اجتماع ،حتم که این منازعه به ؛بود در تقابلاجتماعی مرسوم 

شکل  بهو  ترساختارهای قدرت متنوعدر دوران پسین، اما  .شدفروپاشیدگی روانی وی ختم می
تقابل،  ۀابژ بازنماییو  پسامدرن در تشخیص اننویسرمان ،رو از اینو  مبهم شدندو  مؤثرتری پنهان

نوین  ۀشیو عنوان به (metafiction) فراداستان. راه حل نویسندگان رویارو شدندتری ل چالشیئمسابا 
بیانی  ۀکردن به درون رسانرو ،برای این معضل جنبش فرهنگی پسامدرنیستی، حاصل ازنگارش 

نتیجه رسیدند این واقعیت اجتماعی را محک بزنند. آنها به و  میان فرم داستانی ۀخویش بود تا رابط
 استمرارو  به ساختارهای قدرت، مشروعیتچنان بر این مفهوم تمرکز کنند که زبان روزمره تا 
آن اشکال  ۀواسط که به ،شودمی ای ممکنسازی پیوستهخنثی فرآیندد که از طریق آنها بخش می

گاهی ادبیات  .(20: 1390 ،)ووشوند معصومانه برساخته می هایی ظاهرا  سرکوب در بازنمایی خودآ
و  زبان آن، میان ماو  شدن سبک خاص داستان توجه به چگونگی حایل ،عبارتی داستانی یا به
کرد. در رمان پسامدرنیستی  ترین تغییری است که پسامدرنیسم در رمان مدرن ایجاد واقعیت، مهم

خالف به موضوع درخور توجه بدل شد. برگویی خود داستانهای زبان، سازیمسئلهعالوه بر 
 ،شدروایت مستقیم زدوده میو  ها شخصیتحضور راوی با ورود به ذهن های گذشته که نشانه

نفس عمل روایتگری به یکی از مضامین و  نویسان راهکاری عکسی را پیش گرفتند اکنون داستان
گویی سخن یا داستانو  خود نگارش ۀشد. نویسندگان جدید نتیجه گرفتند باید دربار بدلرمان 

نویسی، ادبیاتی داستانی داستان ۀداستانی دربار ؛تبدیل شد داستان به فراداستان ،سان بدین. بگویند
 (.21۶-21۵: 139۴)متس، پردازد، رمانی درون یک رمان می که به خودش

 وهایزنبرگ  (uncertainty)عدم قطعیت  ۀو نظری (relativity) نسبیت ۀمسئلتوجه هنر و ادبیات به 
 شکل نوینی از ،شدن واقعیتقلمداد ذهنی   ۀمسئلنسبت به حقیقت، و نیز ها دگرگونی نگاه

قالب فراداستان ذهن در محور  شناختهای  نوعی وارسی پردازش که را ایجاد کرد کارگیری داستان هب
که  کند میالقا  پاینده فراداستان به جای باورپذیری و باورمندی ادبیات مدرن، تلویحا   ۀبه گفت. بود
گرفته ام و شاید واقعیتی وجود  کار هتقلید از زبانی است که من در نوشتن داستان ب ،بسا واقعیت چه

 .(33: 1383)های کالمی  مگر توصیف یا بازی ،ندارد
های توجه خود را به جنبهو  واقعیت را کاویدند ۀدربارپیشگامان رمان مدرن دیدگاه ذهنی 

نویسندگان اما  ؛کارکرد اذهان منفرد را کشف کنند ۀذهن  انسان معطوف کردند تا نحوو  درونی  روان
ورزیدند، تا حدی که خود واقعیت را هم نوعی  تأکیدپیش بر امر ذهنی  از ، بیشپسامدرنیست

 این بود که اذهان فردی را از منظرهایی دیگر هم تأکیدداستان ساختگی برشمردند. یک برآیند این 
شد.  ذهن بود که خاستگاه واقعیت قلمداد میهای زیرا اکنون این فعالیت ؛دکرتوان کاوش می



 لعبة النسیان/ تمهیدات فراداستان و بازی در رمان 24

نویسندگان  .واقعیت وارونه کردو  ذهن ۀرابط دربارۀ رانویسان گونه پسامدرنیسم دیدگاه رمان این
 واکنش به واقعیت درخور ۀدانستند که از حیث نحونمیای پسامدرن ذهن انسان را دیگر مقوله

مگر اینکه  ،هیچ واقعیتی وجود ندارد ؛دانستندمحصول ذهن آدمی را واقعیت بلکه  باشد، بررسی
به شکل آن را و  دد، پردازشش کنحاالت ذهنی ما ابتدا آن واقعیت را در چارچوب معینی قرار ده

سازی با آفرینش هنری، مدرنیسم با کاوش اعماق ذهن و بدیل .(221 :139۴متس،  ) ددرآور داستان
بار واقعیت خاص خود را خلق  را جبران کند، ولی فراداستان هر کوشید فقدان نظم دنیای بیرون

گاهی»بر  تأکیدجای  ه. فراداستان بکند می مدرنیستی نزد نویسنده برای بازنمایی واقعیت،  «خودآ
 .(3۴: 1383)پاینده،  کند مینگارش تکیه  فرآیندبه خود  تنها

 ۀپرداز حوز نظریه ،اثر مشهور میخائیل باختین ۀمراکشی پس از ترجم ۀمحمد براده، نویسند
گرایی کیهانی انیشتین و  کلی نسبیت ۀاز اید ،گفتگومندی و چندآوایی، که در مباحث تئوریک خود

عدم قطعیت هایزنبرگ در شناخت جهان واقع و حقیقت، الهام گرفته است، آثار خود را با 
تری با این گفتگومندی  های گفتگویی نوشته و یکی از حوزه هایی که قرابت هر چه نزدیک زمینه
در  ژانر را  این خرده ۀیافت انعکاسهای  ویژگی ضروری است، رو از این ؛، ادب فراداستانی استدارد

تا  پردازان فراداستانی بازشناسیم نظریه ۀباختین و نیز اندیش ساز های زمینه اندیشه ثر ازأمت ،آثار براده
را در این نخستین گام گرا  شناسی واقع اندیشی و توهم حقیقت های مطلق رهایی عرب از انگاره ۀنحو

 .دریابیم
 

 پژوهش  ۀپیشین
منابع این مقاله  عنوان بهکه برخی نوشته شده ایران، آثاری  از ایران و خار ج در حوزه فراداستان در

 نخست، اند: نوشتهتنها دو اثر ایرانی گران ادبیات عربی پژوهش ۀاما در حوز ؛استفاده شده است
مهین  ۀنوشت« اثر ربیع جابر الفراشة الزرقاءهای فراداستانی  رمان  بررسی جنبهو  تحلیل»ۀ قالم

طی روالی  ربیع جابرکه د نکنبررسی می این مقاله نگارندگان. (139۷) شادی ابراهیمیو  زاده حاجی
مقدمات فراداستانی  مقاله شبیه ۀولی نتیج ،اشاره کرده استهای فراداستانی  تکنیکمنطقی به 

 التجلیات ؛ةالحداث بعد ما ةالقص فی الروای جمالیات ماوراء» ۀمقال دوم، ؛پردازان است نظریه
های مشخص در  بندی دسته . در این مقالههمکارانو  الله مطلبی اثر روح (201۷) «ملکان عذابو

 است، مقدمات، به سراغ مباحث تطبیقی دو اثر رفته بدون اشاره بهها حذف شده و  مؤلفهعناوین و 
محدود  و منابع نیز تقریبا   برنداشته استولی در تحلیل و بازشناسی ماهیت فراداستان، گام مثبتی 

 این رن، هیچ اثری یافت نشد و بهبازی و نقش آن در ادب پسامد ۀنظری به توجه ۀاما در حوز .است

  در این حوزه شاهد هیچ پژوهشی نیستیم. لعبة النسیان دربارۀ ،ترتیب
نویسی در ادبیات روایی عربی، چگونه و با تکیه بر چه تمهیداتی  دید فراداستاناکنون باید 

این رویکرد ادبی نو، از چه   های اندیشگانی ادیبان برای گرایش به گذاری شده و زمینه پایه
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 پاسخ دهیم: پرسشبه دو  کوشیم پژوهی مقاله، می نظر به مورده است. شدآبشخورهایی بهرمند 
تمهیداتی به های اندیشگانی و نیز چه  نگرهچگونه و با تکیه به چه محمد براده  نخست اینکه 

فراداستانی تکنیک بازی در رمان   دیگر اینکهو  ؟پرداخته است لعبة النسیانسازی در  فراداستان
 ؟کند میچگونه نمود پیدا 

 

 فراداستان .2
گاهانه به جایگاهش بهفراداستان تمهیدی است که خود از  و  دهد میعنوان یک مصنوع توجه نشان  آ

ای از نوشتار، خوانش یا فراداستان جنبه»  گوید:الوزن میگوید. می ساختارهایش سخنو  خودش
 گرا واقع نویسیبر معیارهای کاربردی داستان آورد که بنامرکز توجه میو  زمینهساختار اثر را به پیش

و  منتقد ای ازدر مقاله 19۷0در بار  اولاصطالح فراداستان . (۵8: 1380) «زمینه باشندباید در پس
گاه معاصررمان رابرت شولز و  (9: 1390 وو، ) آمریکایی به کار برده شد .گساچ .ویلیام ، نویس خودآ

در آن الرنس استرن است که   تریسترام شندی  رمان ،های فراداستانیداستان گر الهامآن را رواج داد. 
زندگی را که رئالیسم سعی در اخفای آن و  میان هنر ۀفاصل ،فرضی ۀدادن خوانند با مخاطب قرار

استفاده از راوی وجه غالب  ۀنحو اما ؛(3۴۵ :139۴ ،الج) دهد می نظرگاه خواننده قرارر د داشت،
و دخالت راوی در روایت و صحبت او با خواننده، نظمی  یستهای سنتی قرن هجدهمی ن رمان

مند و موجد نظم معنایی ها نظام ولی در فراداستان دخالت ،دنکمعنایی در درون رمان ایجاد نمی
 .(32: 1383)پاینده،  خاص است

فراداستان شاید شکلی میان داستان تخیلی و نقد ادبی است و حد فاصل بین این دو، موضوعی 
خواهد مثل زندگی واقعی و  گیرد. فراداستان نمی نگارش فراداستان قرار می ۀمای دستاست که 

وو معتقد است فراداستان  .(3۴: همان) بیند می مشکوک واقعیت را امری بلکه ،رئالیستی جلوه کند
که محال است جهانی عینی یا این؛ یعنی است هایزنبرگ متکی بر برداشتی از اصل عدم قطعیت

 .دهدمی مورد مشاهده را تغییر موضوعگر همواره که مشاهدهکرد، چرا یینتبو  توصیف آبژکتیو را
 فرآیندمیخاییل باختین به این  .(10: 1390وو، ) فراداستان نشانگر عدم قطعیت این رابطه است

. فراداستان این قابلیت کند می رهرمان اشا( dialogic)« ایمکالمه»عنوان قابلیت  به سازی نسبی
. آوردیش چشم میل را پدر کاز این طریق وجه ذاتی زبان داستانی و  سازدمی برجستهرا  ایمکالمه

دهند گیری نحوی به کلمه میخواند که نوعی جهتای میهایی را آشکارا مکالمه باختین آن رمان
 کلمه به محل کشمکش دو آوا بدل ؛لوف آن استمأو  گیری اولیهسره در تقابل با جهت که یک

همواره تا  ،گفتار ۀبا اشکال روزمر شزبان داستان با توجه به ارتباط نزدیک شودگفته میشود.  می
را در اشکال روایی( و  ها از کالم)انواع بازنماییگفتارها  ای متنوع ازمجموعه ،ایست. رمانحدی مکالمه

را  آنو  گیرندحدی اقتدار یکدیگر را به پرسش می گفتارهایی که همواره تا؛ کند می خود جذب
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و  گونشکلی ناسازه ، بهکالسیک رمان گاهو  وجه سنتی عنوان بهگرایی سازند. واقعنسبی می
 .(1۴-13: همان) کند می پارادوکسیکال، با خاموش ساختن این مکالمه عمل

لفی ؤی م«آوا »از طریق انقیادشان به  آواها ظاهرا  و  هاگرا، کشمکش زباندر داستان واقع
در برابر  ،خواندای میهایی که باختین مکالمهشوند. رمانصل میف و خداگونه حلو  چیزدان همه

چنین راه حلی را به نمایش گی بود محال ، شادمانه،کنند. فراداستانحلی مقاومت میچنین راه
های رمان سازد.می را در مقام یک ژانر آشکار هویت بنیادین رمان گونه علنا   این و گذارد می

ساختن و  تفسیر ؛شوندمی برساختهو  تفسیر ،پایدارو  اساس تقابلی بنیادین فراداستانی اغلب بر
ترین  به عبارت دیگر، کوچک ؛افشای چنین توهمیو  گرایی سنتی(از طریق واقع مثال   ) می داستانیتوه  

افشاگر از  تفسیریو  گزارش ۀدر عین حال، ارائو  داستان ها، خلق یکمخرج مشترک فراداستان
تنشی که  ؛انددر تنشی فرمال به هم محکم شده فرآیندخلق آن داستان است. این دو  چگونگی

به  «واسازی»و  «تفسیر »آنها را در مفاهیم و  داردمیرا از میان بر «نقد »و  «خلق هنری»تمایز میان 
  .(1۴: هماننک:  ) آمیزدمی هم

واقعیت داستان به موضوع آشکار بحث است. اگر در داستان رئالیستی،  ۀفراداستان تبدیل رابط
شود که گاه تمام روایت می بدیهی است، در فراداستان به موضوعی بدلو  اصل مفروض ،واقعیت

کردنش تکه جایی یا چندیا عاملی که داستان از طریق جابهو  تحلیل آنو  چیزی نیست جز بررسی
به چارچوب  وفاداری رئالیستی هایداستان اساس یابد. دست روایی ساختار در جدیدی فرم به بتواند

 شودمی در فراداستان اصل اعتقاد به چارچوب به بحث گذاشتهولی  ،ارجاع به واقعیت است
 ۀدربارهایش ممکن است متضمن تردید  ترین شکلگذارانهفراداستان در بدعت .(131: 1390محبی،  )

تانی بر زندگی  ادبیات داس ۀامکان نیل به حقیقت در ادبیات داستانی باشد، یا توجهی مفرط به سیطر
 . (21۶: 139۴متس، ) انسان مبذول کند

 مدرنیستی، به جای تکنیک  فراداستان استدر کانون توجه نظر از اینکه چه چیز  صرف
از ادوار گذشته  بسان ،(ها و گفتگوها با کنش برمالکننده یهایدر موقعیت ها شخصیتدادن  نشان)« بازنمایی»

تکنیک   ،. پیشگامان رمان مدرن برخالف اسالفشانکند میاستفاده  «بازگویی مستقیم»تکنیک  
 صورت کامال   را بهها داستانو  دادند میدر ادبیات داستانی رواج اولویت اول  عنوان بهرا بازنمایی 

گاهی عمیق رسیدند که داستانخود به این نویسانفراداستاناما  ؛کردندواسطه روایت میبی گویی آ
 های ویژگی از نگاه متس، .(21۷-21۶: همان) روایت محض است ۀمستلزم کاوشی تعمدی دربار

های روشو  خود  موضوع  راه بارۀتردیدی خالقانه در بدین قرار است:فراداستان  سازگونه
گاهانه درباردگویی؛ کاوشی خو داستان فقط  نه دربارۀتردید  ؛برآفریدن  دنیایی داستانی ۀنحو ۀآ

ادبیات  شدورزیدن. فراداستان باعث  توانایی  ادبیات داستانی برای تخیل دربارۀواقعیت، بلکه 
به گفتمانی بینابینی میان ادبیات داستان چندان که  ؛دشودرخور پژوهش  ترنحوی شایستهبهداستانی 
بررسی موضوع خلق فراداستان در حضور  .(220-219: 139۴)تبدیل شد  نقد ادبیو  داستانی
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متن، در واقع نقد خلق و تصنعات  فرآیندو این آشکارسازی  ؛گذاری همراه است با ارزش ،خواننده
 های اصلی فراداستان را از ویژگیخودآگاهی حاصل از اقتراب این دو  کوریهمارک خود اثر است. 

است؛ داده  نقد جاو  فراداستان نوعی از نوشتن است که خودش را در مرز میان داستانداند: می
 . (22۷: 139۷، و باقری دژبان)کوریه، به نقل از  کند میهم  همسانرا  این دوگرایی که  همکانون همان 

  گوید: می ریهکو
از ای  ارائهو  باعث تولید، در فراداستانکنار هم قرار گرفتن نویسنده و ناقد  ویژگی دیالکتیکی  

و فراداستان  شود که خود تضمینمی خواننده در یک مسیرو  هایی از نویسنده داستان با نقش
 ،نقد و داستان به مرز ،خود در کتابکلیدی  با توجه به نقش آن دو. ستا آنبرای ای نمونه

هم و  باشد شناقدنیست که نویسنده هم  یمانآن ر سادگی بهبخشند. فراداستان یشخصیت م
شکنی قدرتمند نوعی توهم کانونگی نقد و داستان، این هم ۀاولیو  امتیاز مهم ؛نویسنده
نویسنده است که در مرز درونی زندگی، و  نمایشی از ارتباطات بیرونی خوانندهو  جویانه مداخله

گاهی را گسترشو  تفسیرگریخود ،رمانو  هنر کردن یک  نمایشیفراداستان،  دهد.می نقد خودآ
 .(22۷همان. ) داستان استو  مرز میان نقد داستان در

 

 النسیان ةلعبتمهیدات فراداستانی در رمان  .3
فراداستانی در دیدگاه های مؤلفه عنوان به مشخصا   کار گرفته وه براده در اثرش ب که تمهیداتیدر ادامه 

 .شود می طرحها ، به همراه تحلیل نمونهاست پردازان آمده نظریه
 

 اتصال کوتاه   .3-1
گاه در قالب  ،مدرنپستۀ که نویسند استای جهان واقع فاصلهو  مدرنیستی متن ادبیمیان 

 عنوان به، در اثر شبا حضور ،الرواة و شاید در پوشش یک شخصیت  حتی راوی و ضمنی ۀنویسند
او با خواننده و  .دنمای می مخدوش جهان راخود با خواننده، متن و  ۀژگی اصلی، فاصلیک وی

اش نویسیداستان فرآیندو در قالب فراداستانی، به تشریح  کند میی داستان گفتگو ها شخصیت
های صراحت در روایتگری و شیوهدلشاد و طهماسبی، راوی فراداستانی، به بنا بر نظر پردازد.می

این ویژگی تکنیکی را  دیوید الج .(92، 1۴00) کندزدایی میگذارانه آشناییبازگویی داستان، بدعت
خلق داستان  فرآیندتا در  کند میکه خواننده را از انفعال خارج  نامدمی (short circle)« اتصال کوتاه»

تا شود زده می بهتای که با اتصال کوتاه، خواننده ؛شرکت کند و به نویسنده و متن نزدیک شود
خواننده  .(18۷ :139۴ ،)الجرایج در متن ادبی قرار دهد هایفراداستان را در مقوله آسانی نتواند به

بلکه مجبور است سخت کار کند تا معنا را تولید و رمزگشایی  ،مجاز به ایفای نقش منفعل نیست
از ترفندهایی چون تلفیق وجوه متباین  ،نویسنده برای ایجاد این اتصال( nowaihi, 1999: 20, A1) کند

کردن آشکارو حد، بیان نویسندگی در متن، مبتنی بر واقعیت در یک اثر وا داستانی با وجوه ظاهرا  
  .(18۷ :139۴ ،)الج کند میاستفاده  بردن آن کار هها و تمهیدات ادبی در هنگام ب عرف
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در  مؤلفشناختی که جهان هستیو  شود جهان داستانیاتصال کوتاه موجب می های روشنگری
این  یدو ماهیت هر بارۀمخاطب درو  جهان داستانی در آن جا دارد، با هم فروریزد ۀمقام سازند

تداخل این دو جهان، معلق  ۀیعنی خواننده در میان ؛(۴8۵ :1393، هیل)مکرود  فکر فروها بهجهان
 گوییناهای داستبه روش ای دارد که دائما  راویفراداستان  .(110، 1399)عسکری و همکاران،  است
 کند می فکر خلق داستانپیوسته به مشکالت  که استگاه این راوی، خود نویسنده  ؛اندیشدمی خود

 .(21۶: 139۴ متس، )
 داستان ۀارائ بر مسلط «الرواة راوی» با نویسیداستان از تصویری کوشد می براده النسیان لعبة در

های راویان  گری حکایت ۀپراکند های رشته گردآوردن و پردازانهروایت تنظیمات ۀوظیف که دهد دست به
» پرشمار را برعهده دارد:

اتصال کوتاه به دو شکل وجود  لعبة النسیاندر . (۴۵: 2003 ،برادة)« 
 :دارد

بودن  داستانی بر تأکیدای برای شیوه عنوان به و،گفتگو با او خواننده راوی به خطاب مستقیم . 1
 : بازیگری اصلی و نه یک مستمع آزاد صرف عنوان بهکشیدن وی  بازی و به میدان داستان

 .(4٥: همان) 
در دارد،  تأکیداش بودن جمله ، بر خطابیخود معترضه و اشاره به نقش ۀکه با آوردن جمل راوی

سخنی را با  یا هم ،شود خواهد و نظر آنها را جویا می چگونگی نقل داستان از مخاطبان کمک می
: »کند می تأکیداشارات و خطاباتی دیگر 

گذارد و با با خواننده در میان می ،از نویسندهرا هایش راوی مسائل و گالیه .(2۷)همان:  «(
کوشد واننده، میخ ازاالتش ؤ. عالوه بر سکند میبیشتر جلب  خود بحثبه ، توجه او را پرسشی

که این تالش، حضور جدی خواننده را بازتاب  ؛سازی کندچه بیشتر شفافمقاصد خود را هر
» دهد: می

»رود:  زدن مستقیم خواننده پیش میتا حد صدا های راوی، خطاب .(4٨)همان: «
» یابد:، بارها ادامه مییراو یکالم رویارو. (107)همان:  «

او را در  خواننده خطاب به و .(123)همان: «
. کند میخارج انفعال و از توهم واقعیت و  کند میشریک  یداستان و روند معنا ،آفرینش داستان

سنگ  مثابۀ بهنمایی اصل حقیقت ساختار متن،خواننده در درک  ساختنسهیم فرآینددر راوی الرواة 
ی در جریان فرآیند صرفا   ،اصلاین دارد که می ماعال شکند و میدرهم  را بنای رمان کالسیک

 .(۴۶ همان:)«» :پردازی روایی استخیال
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 ،ساز ایجاد فضای دوسویه زمینه : این شکل از اتصال کوتاهراوی الرواةو  گفتگو بین نویسنده. 2
ست که محورهای اصلی بازی پرکشمکش گفتگوهای نقدی و ا بلکه چندسویه است. میان این دو

ها برای کشیدن خوانندگان به درون  گیرد و زمینهدرمی متقابل های دیدگاهدار سنجش  های کش روال
 شود:  محور فراهم میهای ایدئولوژی گیری ای از موضعگردابه

  (.4٨)همان:  
درست در بزنگاه دخیل  های گر است و طرف اقناع وگوهای هم رمان سرشار از گفتجای جای

 : دنشو می خود ضعاموکار بیان  به دستنظرگاهی اقتدارگر،  ۀبه دور از هیمن ،بایسته

)همان :  
4٦). 

یا عدم اشاره به آن در و  لزوم اشارهو  زمانۀ طوالنی بین آنها دربار یدر اواخر داستان گفتگوی
ضمن  ،با این شگرد گیرد و صورت می ،اینکه آیا باید جایی در روایت داشته باشد یا نه و متن داستان

هاست، مطرح  بر برساختگی متن، مسائل نقد را که آوردگاه اظهار دیدگاه تأکیدزدایی و  واقعیت
  کنند: می

)همان: 
123-121). 

روایتگری، خود بررسی و کنکاشی در باب  فرآینددر جریان  النسیان ةلعبشاهدیم  ،ترتیب این به
 مفهوم روایت است.

 

 شگرد سازیآشکار   .3-1-1
مستقیم به  ۀاشار ،آن مقصودو  است پردازانه تصنعات داستان واکنش به حضور حاصل، تکنیک این

 ۀبرسازندهای  تکنیک ۀسازوکارهای ادعاگران دربارۀ ی افشاگرانهگفتگوو  بودن اثر داستانی
 رو نیست هواقعیت روبیک با خواننده  کند می تأکیدنویسنده  گونه اینو  استداستان مانندی  حقیقت

دو ، (bairing the device)« شگرد سازی آشکار»کارگیری  هفراداستان با ب در .(21۶: 1388، دینی)ت
همواره حضور یکی موجب و  تقاطعی با هم نداشتنده هیچ ک موازی در داستان مدرنیستی جهان

ر هر دو  ندکن مییکدیگر را قطع  دائما   اکنون به صورت خطوط متقاطع، شد فراموشی دیگری می
شاهد  ،رمان. در (۴21: همان)شوند می (چندینگی) رتکث   الجرم یادآورو در کنار هم دیده ، بار
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»: گذرا به کلیات شگردهای فراداستانی است ۀاشار که گاه یمهست یهای پرشمار نمونه
راوی خطاب به نویسنده از  که (۴۶: 2003)براده، « 

نیز ریز مسائل شگردها را  یگاه .گوید مانندی داستان میناروابودن برداشت خواننده از حقیقت
»ند: ک افشا می

همان )«

 . دبنا شوبر اساس نکات نظری آن  دکه فراداستان بای است وی به کیفیاتیار ۀاشاردر اینجا (. ۴۶
 

 داستاِن نوشتِن داستان   .3-1-2
 موضوعی فرعی گاه این تکنیک. کند میاش بحث  داستانیفرافنون  دربارۀنویسنده ، ویژگیدر این 

در  .(232: 139۷ ،و باقری )دژبان رود که به موازات داستان پیش می است اصلی یموضوعگاه و  است
گاه یا در رمان ها فراداستان  نویسیدر تشریح داستان نویسنده در متن های دخالت ،نویسی خودآ

 ،به متن این نویسندگانورود  اساسا  و  کردهآشکار  را داستانو  واقعیت ۀتمایز وجودشناسان، خود
سبب و  دهد را انجام میاین مداخله راوی گاه های وجودشناسانه است.  طرح پرسشبرای 

لعبة از  ای ویژه های بخشدر  .(۷۴: 139۷ ،و محمودی )پژهان شودمیدرآمیختگی مرزهای وجودی 
راوی الرواة  ۀعهد ربیان چندوچون حکایت داستان ب، «یقول راوی الرواة»تحت عنوان  النسیان

های صوری رمان و توضیح چرایی  های اندیشگانی و تکنیک ویژگی دربارۀ مداخالتی که است
 :داردهای داستان  گام

 . (4٦: 2003 )برادة، 
 

 ها شخصیتشورشگری   .3-2
نشان داده  یشخصیتو  مؤلفاز راه کنش متقابل  ،مؤلفو  متن ۀشناسان گاهی مرزهای وجود

و  تنها مانند رمان مدرن نه یفراداستان  . شخصیتدنای از نوع معارضه دار مکالمهکه  دشو می
رنگ آن هم دخالت دارد  تغییر پیو  بلکه در وقایع داستان ،اراده نیست بیو  بردار پیشامدرن فرمان

دنبال یک   شش شخصیت بهبا عنوان یراندللو، پ ۀنمایشنام .(۷8-۷۷: 139۷، و محمودی پژهان :)نک
و  که میان نویسنده استعلیه نویسنده  ها شخصیتیادماندنی شورشگری  الگوی به، نویسنده

استبداد و  خواهی در ترسیم سرنوشت خود به دور از هیمنه که به دنبال سهم یشها شخصیت
تعدد راویان و  ۀواسط هب لعبة النسیان .(۶۶: 2013 ،)ثامر افتد می جنجال و دودستگی نویسنده هستند،

اما ابراز وجود و خودنمایی  ؛آفریند میو چندآوا فراداستانی ای  جلوه ،ها شخصیتجویی مشارکت
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 اندکی پس از یکاو را سردمدار شورشگران کرده است. اش،  های مجدانه گیری موضع راوی الرواة و
تواند یک  می راوی الرواةرسیم که  می یتنشناک درگیری  ۀصحن نویسنده، به باسرشار از توافق  ۀصحن

گالیه روایات  دهی خط ولیتئاز مس ،بیزاری از این بازی روایی اعالن با .شخصیت قلمداد شود
 : کند می

 . (۴۴: 2003)برادة، 
خواهد  می مؤلف، از اش گریحکایت نقش از نارضایتی با ابرازراوی الرواة  ،دیگر جدالی در
تصحیح و  اقرار به حقایقو  رخدادها دربارۀروشنگری و  بخشی آن سامانو  رد روایتیشبپ درطوری 

دروغین به نظر نرسند. اینجاست که و  د که ساختگیکن، مشارکت مؤلفگاه  از هراشتباهات 
»: ش شانه خالی خواهد کردمسئولیتاز  که کند میتهدید و سرکشی 

بالتکلیف در کار خود و  تنها نویسنده دست تا( 123: همان)« 
 قرارپس از تا  ؛یابند می کجا خاتمهو بودند  ها از کجا شروع شده دیگر نداند حکایتو  حیران ماند

خطیر را بر عهده  مسئولیتراوی الرواة که بار این  ویژه هب ،راویانو  ها شخصیت ۀدر سایگرفتن 
»: هایش را بر عهده گیرد روایت مسئولیتخود  اکنون مجبور باشد ،است گرفته

نویسنده تسلیم  ترتیب، بدین ؛(119: همان)« 
 ،ابداعی میان نویسنده فرآینددوقطبی در  ینظم گونه این .(۴۵)نک. همان:  شود می شهای خواسته

، به قوت آن بخش جزئیات کارگزار سامانو  مجری عنوان بهراوی و  ،داستان ۀدهند نظم عنوان به
در  ها شخصیتآزادانه و سرسختی  نظرهای اظهار زیادشمار در نهایت،  .کند میتر خودنمایی تمام

ساز بعدی نویسنده، زمینهتک ۀاندیش ۀراوی در برابر هیمنآراء های جبراندیش و  نگریبرابر جهان
 .کند مینگری ایجاد قطبیفضایی ضد تک وشود  میخیزشی عمومی در برابر پارادایم غالب 

 

 والژ فراداستانیـک .3-3
تاریخ را از وضعیت و  واقعیت، ادبیاتو  کوشند تا از راه ادغام خیالمیها هاچن فراداستانبه باور 
و  زاده ی)حاج گیردمی هم در شکل صورتو  این ادغام هم در مضامین ؛آن جدا کنندای حاشیه

. وو این نامد می (metafictional collage)« کوالژ فراداستانی»را  آنپاتریشیا وو  .(11: 139۷، ابراهیمی
مستحکم گفتار ادبی و  شده ارائه تعریفی از هنجار تثبیت دنبو محال دربارۀتذکری  مثابۀ بهرا تمهید 

جذب و  گفتاری به درون چارچوب ادبی، موجب هضم گونۀ وارد کردن هرو  که ادغام؛ چراداند می
زندگی  ۀزمینو  آن را از عملکردهای ارجاعی معمول در بافتو  شودمی آن در جهان بدیل داستان

: کند می اشاره ها خردهیا  ها  تکهمصالحی با عنوان و  می به چنین موادیسازد. بارتلمی روزمره جدا
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کنند، لیکن می ضهنامرتبط عر یا در واقع اصال    مرتبط عنوان اموری نه کامال   موادی که خود را به »
: 1390، وو )« ارائه کنند ،توانند معنایی از آنچه در گذر استمی اگر با دقت به آنها پرداخته شود،

های  عکس، بریدهادبی، شعر،  ۀقطع چونهایی از تکه نویسنده ،در این تکنیک .(208-209
داستانی در اثر خود واقعی یا ی ها شخصیتسرگذشت و  از یک نمایشنامهای ، قطعههاروزنامه
و  اسناد بخشی ازراوی الرواة ، لعبة النسیاندر  .(۷۷: 139۷ ،ابراهیمی زاده و حاجی) کند می استفاده

، گزارش هااز روزنامههایی بریدهو ها ها، خطابه همچون ابالغیهتحویلی از نویسنده مستندات 
 ولی ،هیچ ارتباطی به داستان ندارند که در نگاه اول کند میرا پیوست  حکومتی ۀرادیویی و بخشنام

ماهیت  ،تاریخی معینی هستند، با نگاهی کاوشگرانهۀ مرحل دربارۀکه گواهی مستندی ضمن آن
 :یابندمی روایی

  حکومتی ۀبخشنام -

حمد و سپاس مر خدای را که در هر مناسبتی یاری ؛ (٨1: 2003)برادة،  
چه که ما را به راه راستین هدایت کرده و عزت و نعمت بر ما  ؛او جوییم و زیاده از او خواهیم

 شما ابالغ آنچه ما به ده، پس اندرز یابید ای خردمندان!روی ما گشوه بها ارزانی داشته و دروازه
ها خانه ها، ارتش، پلیس و وزارت ... و بدانید دادگاه کند میدیگر را ملغی  احکام ۀکنیم، هممی

دار، و زدن  حقها، و برای رساندن حق به  ها و نابکاری روی برای حفظ مردم و مملکت از شر زیاده
  . ... نهندنمی ان، چشم بر همشکن وی دست قانونر بر

ولی سبک نگارش در تناقضی  ،دوم قرن بیستم است ۀحاکمان وقت در نیماین اعالنی از 
برد. اثر برای  کهن میهای محور سده فاحش، خواننده را به اعماق تاریخ نگارش بالغت

جای یک متن حکومتی روزآمد و متکی بر الفاظ سیاسی و   جربزگی حاکمان، به ریشخندکردن بی
نما  معاصر و با اسالیبی نخ عقیم و درمانده برای روزگار کامال  ، عامدانه متن سنتی اداری و حقوقی

ایشان تا شاهدی باشد بر اینکه  کند میمد در برابر متون سیاسی روز را از قول آنان نقل اناکار شده و
اند و برای جبران ضعف،  کهن پنهان کردهای عبارات کلیشههای ناتوانی خود را پشت الفاظ و آرایه

صورت  هبتفاوت و دیگرگونی زبانی را براده  اند. های پرطمطراق شده پردازی عبارت دست به دامان
 عربی و حاکمان قرن بیستمی ۀماندگی جامع بیان عقب آن مقصودکه  متن کردهویژگی  ،کوالژیک
 پنهانی، کامال   ۀو این اشار اندکهن نکردههای رشدی نسبت به جامعه و حاکمان سده هیچ است که

 آمیزد. در فضای انتقادی و افشاگر کل متن درمی
 گزارش رادیویی -
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-81)همان:  
ها! آقایان! عصر به خیر! با عرض سالم و تحیت، از هتل هیلتون در رباط در خدمت  خانم ؛(82

زن شایسته که امشب با حضور زیبارویانی از اروپا، آسیا،  ۀشماییم با گزارش رادیویی مسابق
 ساز شروع نمایش انگیز موسیقی زمینه دل آقایان! نوای !ها خانم .شود. .. امریکا و افریقا برگزار می

و از جمله یکی از وزرای سابق  اندروی سن مستقر شده هت داوران در پیشانی سالن روبئشده و هی
  شناسی ممتازش. ذوق زیبا ۀبا آن قو

های داخلی  شامل استعمار و درگیریدر فضای داستان با درکی که از معضالت مقطع تاریخی 
، آن (رادیویی )هرچند چنین مراسمی در کازابالنکا پوشش مستقیم ایم، یافتهدرای فرقهو فساد حزبی و 

 ؛ناهنجاری یا بیماری اجتماعی دارد عنوان به عدالتی فراگیری بیاشاره به  هم در سطح جهانی،
وجود نبود این ناهنجاری، وزیر سابقی است که با  ۀکلیدی و گردانند ۀخصوص اینکه یک مهر هب

و  رورصد زنان زیبا دربرای چشم دواندن  شا یان منصب وزارت او و ذوق داورانهتناسبی مگونه هر
ناجور، با درنگی تیزبینانه،  ۀاین وصلشود.  کشف آنان، اوج این ناهنجاری به نمایش گذاشته می

 انتقادی اثر است.های گالیه با راستا هم اتفاقا  
یده -  ای از یک روزنامهبر

)همان:  
های  عین تافرانت، از زمانی که ساکنان دبدو بر آن چشم گشودند، منبع آبیاری باغ؛ (٨3 -٨4

ها، به  اما در دوران قیمومیت، بخش مهمی از جوی ؛قوبیان و القصبه بوده است ۀقبیل ساکنان دو
ن خارجی اختصاص اشنای مهاجر برایمین آب استخرهای البیرو أو ت ناظر مدنی دو باغآبیاری 

کارگیری  هیافت. با وجود آنکه البیرو، حقی در این آب ندارد، خود را بر ساکنان تحمیل کرده و با ب
؛ سهم بیشتر را کند مین ت جسارتی به خود دهد، مضایقهئکس که جرهر آن را از ضب، کهو غقهر 

  .از آن خود کرده است
 گونه مدخلیتی ندارد و متن روایی هیچ ۀ، در میانیبندچندخبری  ۀکارکرد ارجاعی این برید

در متن، معنایی نهفته داشته باشد. ربودن آب از مردمان روستا، توسط  آن برای مزج ناچار باید به
برای  هم صرفا   ، به نفع اقلیت اجنبی و آنباشدنگهبان جریان آرام زندگی مردم  بایدکه  ساالر دیوان

، گذشتگی و تاریخ ظاهری اهمیتی بی بوده است. این بریده در عینگذرانی آنها  شنا و خوش
خدمتی به اجنبی متذکر  برای خوشها در رفتار خود مراکشیرا بودن خیانت دار روشنی ریشه به

اصرار  تا دریافت، بی شودمی الژ عملیاتیودر قالب نامستقیم ک ،اما این روشنگری ؛شود می
 که حتی نامش ذکر ای حاشیهای ای، از روزنامه بلکه با تمرکز خواننده بر خبری حاشیه ،نویسنده
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دوزی این وضع  تکهو  اتفاق افتد .(است 19۷8تاریخ این بریده ) سالیان دوردر اعماق ، شودنمی
 کند. انگیز روستاییان، در کنار آن نمایش شکوهمند جهانی، اوج تناقض را بازنمایی  رقت
 

 گذاری دلبخواهی نام. 3-4
؛ کرده استصورت افرادی ضد قهرمان و منزوی و خودمدار تصویر  هرا ب ها شخصیت ،رمان مدرن

طرز  به مندی انسانی هویتشویم که موجبات می رو هیی روبها شخصیتبا  در رمان پسامدرناما 
به قول جسی  کامل ندارند. نامحتی  از آنهادر برخی  ها شخصیت نفی شده ودر آنها عیارتری  تمام

دهد که می شان نشان نام خانوادگیو  ل نام کوچکبه حرف او ها شخصیتکردن  متس محدود
اتفاقی و ای اکنون فقط مجموعه ،جای این شالوده هو ب ای است فاقد هرگونه شالودهها انسان هویت
حضور این ناشی از و ؛ (230: 139۴، و همکاران متس)های فردی وجود دارد  پذیر از ویژگی تغییر کامال  

و  تصویری مات، متکثرو جای هویت انسان معاصر نشسته  تصوراتی است که بهو  مفاهیم
 .(۵۴: 139۷، و پیروز کمانگر)جعفری کند می از وی ارائه نیشناختنا

 قهرمان داستان ۀفرعی داستان را که معشوقی ها شخصیتیکی از نویسنده  لعبة النسیاندر 
کامل او  نامتا آخر داستان هم به و  گذاری کرده نام «ف.ب»با حروف اختصاری  ،است (هادی)

و از این مزیت داستان را به خواننده گوشزد و  بودن شخصیت واقعی غیرو   تا خیالی کند میناشاره 
 ؛پنهانی نیست ۀداشتن نام معشوق مخفی نگاه برای این اقدامی تصادفی یا صرفا   .برداری کند بهره
بودن است و سرانجام هم تکلیف  واقعی یا خیالی ۀدر همین اثر در هال این شخصیت ،که اوال  چرا

که شمار  امرأة النسیانبعد در  ها سال ،شود و ثانیا  نمی مشخصاش  عینیحضور یا عدم حضور 
شخصیت ، (3۵-33: 200۴برادة، نک. ) شوندمی حرف الفبا معرفی یش با تکها شخصیتبسیاری از 

مدرنیستی از حدود  پست ۀباخت ی رنگها شخصیتاست و همچنان بسان تمام  رمان براده اصلی
آنکه  بیگمنام، ابهام دارد و و غرق در  گونو تصویری جیوه است شده تهی هویتی مشخص و تثبیت

  . گذرد اثبات کند، در آپارتمانش درمی لعبة النسیانقهرمان  ۀمعشوق عنوان بهبتواند خود را 
 

 بازی. 3-5
ادبیات را نوعی بازی  ،است و نقد جدید (play) «بازی» ۀمسئلترین مباحث فراداستان، از محوری

 مثال   ،هر اثر هنری ،از این منظر و کند میدی همواره عالمی دیگر خلق برشمرده است. هر هنرمن
گاهی به ماهیت بازی نویسان ادبیات، نزد فراداستان ۀگونداستان، حکم یک بازی را دارد. این خودآ

نه  ،گوشانه است ثار بازیآنچه ما نیاز داریم، آ»نویسد: محوریت دارد. رانلد ساکنیک می
توانند دوباره بازی و کلکی است که یکی سوار کرده و بقیه هم می ،شاهکارهای بزرگ. داستان

 ،استیعنی هر داستان نوعی تظاهر و وانمود  ؛(۵3: 1390وو، ساکنیک، به نقل از ) «اش کنند!پیاده
 و کند میاش و دیگری پلیس که جریمه شود میهای کودکان: یکی راننده  تمام بازی ۀشالودهمان 

هایی با هم دارند، یا مکان و زمانی هست که هایی هستند، رابطه آدم کند مینویسنده وانمود  . ...
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با رعایت مجموعه  نیز هر بازی. (3۵-3۴: 1383)پاینده، اند در آن در تعامل ها شخصیتاین 
تواند می ند،ا بازیگران موظف به ایفای درست آنهای واگذارشده که  ای از نقشقواعدش و مجموعه

که بسان کندوکاوی  کند مینوعی بازی را آغاز  ،اجرا شود. فراداستان با کنکاش در قواعد داستانی
گونگی جهان را اثبات  گیرد، تا بازی برای شناخت نقش بازی در زندگی است یا قواعد را به بازی می

 .(3۵ همان: )نک: کند
یک از ما چگونه واقعیات خاص خویش را بازی  پی کشف این است که هر اداستان درفر

 ،حیث که هر دو جهانی تخیلی اینبازی کودک، از و  میان کار نویسنده .(۵۴: 1390)وو، کنیم می
 را در آن تنظیم ها شخصیترفتار و  گرفتن اشیاءقواعد  قرار ،خودو  آفرینندمی ولی شبیه واقعیت

کل هنر از نظر خلق  کند می تأکیدوو  . ( 3۵: 139۷، و پارسا  )حاجیکنند، شباهت تام وجود دارد  می
از تظاهر ای پیچیدهو  مفصل ۀداستان از اساس، شیو .نوعی بازی است ،دیگرهای نمادین جهان

 فراداستان از همچنین .(۵3: 1390) ستهاانواع کلکو  عنصری بنیادین در بازی ،تظاهرو  است
کردن  واژگونو  ساختن بر و کند می عمل آن، کردن ویران نه و واقعیت مفهوم کردن دار مسئله طریق

دهند که از می گونه را ترتیب هایی، جهانی بازی . چنین رمانمبتنی است ها نظامو  منظم قراردادها
سپس  ولی ،شدن خواننده در متن است جهانی که متضمن غرق ؛نظر درونی منسجم است

بازشناسی شود مفهوم تظاهر و  واقعیتو  میان داستان ۀسازد تا رابطمی این جهان را افشا یقراردادها
  .(۶2 :)همان

بازی در مقام فعالیتی که تحت نظارت قاعده است، فعالیتی است که با »از نگاه پیاژه 
عنوان  با ساختارهای جهان روزمره، سروکار دارد و در نتیجه، بازی به یافتن انطباقو  شدن همگون

« مشغولی نویسندگان فراداستان است فرمی از گریز از واقعیت، فرمی از رهایی از معنا داشتن، دل
 ؛بازی تحت نظارت قاعده است که شود می تأکیددر این سخن  .(3۵: 1383پاینده، پیاژه، به نقل از )

از چیزی به نام  روی بازی بیفکند، ولی بازی دائما  ر خود را ب ۀکوشد سای یعنی قاعده همواره می
به این معنا که  ؛مذکور سروکار دارد ۀگریزد. همچنین، بازی فعالیتی است که با دو مقول قاعده می

 شکند.  همدو را در این کوشد میگریبان است و در با آنها در چالش و دست
 

 بازی در ادبیات ۀفلسف .3-5-1
گری، تقلید، بازی نقش و سرگرمی کودکانه را ذیل بازی مطرح کرد.  کنش ؛در نگاه به بازی افالطون

ساختار مطرح است و بازی  صرف،  سره بی کنشی یک عنوان بهبازی  ،در نظرگاه مهاراندیش او
است.  کمتر دلبخواهی واهمیت است، حال آنکه مسابقه فعالیتی ساختمند، الگوساز  سرسری و بی

شناسی را به بازی پیوند زد  که داوری هنر و زیباییچرا ؛عطفی بود ۀپردازی بازی نقط کانت در مفهوم
ای گونه مثابۀ بهمستقل دانست. از نگاه او هنر  ،حقیقت دربارۀو آنها را از شناخت و ادعاهای علمی 

ضرورتی ندارد با واقعیت ارتباط داشته و بخش است و  نفسه خودانگیخته، آزادانه و لذت بازی، فی
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اما نیچه  ؛(٥0-49: 13٨٨ )مکاریک،داشته باشد   بر  واجد خصلت بازنمایی باشد یا حتی پیامی در
و ها ریختن برتری هم د. از نگاه او موثرترین راه برای بهکربند خرد رها بود که بازی را از قیدو

 ،خردگریز و مرزشکن ریام مثابۀ بهگیری از روح بازی است. بازی  فرهنگی معین، بهرههای  پایگان
ممتاز های د. هنر نیز مانند بازی با رهایی از شیوهکنتواند عدم توازن فرهنگ و اندیشه را اصالح می

های نوین  و مخاطبان را به برداشت کند می کمک گریزی و هیاهومندی خرد، به ترویج روح تثبیت
سازد. هایدگر از نیچه فراتر رفت و همه را درگیر بازی بزرگ زندگی و جهان می از حقیقت رهنمون

اینکه حتی در بهترین حالت، قواعد و اهدافی نامشخص دارد. وی با پذیرش مفهوم  با ؛دانست
بار،  بازی خشونت)نیچه، بازگشت قدرت را به مفهوم پیشاعقالنی و باستانی آن  «خواست قدرت»

-٥0: هماننک: ) بخشدمی تحکیم (که در آن انسان هم بازیگر است و هم بازیچهها خودسرانه و سکرآور قدرت
گیرد. وی می کار  ههای سیاسی در ادبیات ب بازی را در بازخوانی ۀمیخاییل باختین نظری؛ اما (٥1

انگارد و باور می شده اجتماعی تثبیت ۀرفتار و اندیشساز  برآشوبنده و دگرگونهمچون نیچه، بازی را 
انگاشت.  سلطه ساز و ویراناز هژمونی  جویانه تخطیهایی را کنشها توان بازیمیکه  دارد

 ۀگذاری کارناوالی، به میعادگاه تود پوشی و نقاب لها با مبد   تحقیقات وی نشان داد چگونه بازی
سازی بخشی  کارناوال ،شد. از نگاه اوهای کلیسا و حکومت بدل  مردم برای شورش علیه سیاست

 و پردازی، یک بیماری خاص اجتماعی مطرح از مرزشکنی ادبی است که به کمک آن و نیز نقیضه
تواند اعمال ناعادالنه را به بازی می پس ادبیات ؛رودمی شود و با خنده از بینمی به افراط کشیده

 .(٥2 - ٥1 همان:نک: )خاص ارائه دهد  برای حل آن، راهکار ،گرفته
 

 لعبة النسیانبازی در  .3-5-2
)به فراموشی « فراموشی»شود:  میآید که دنیای رمان با دو اصل اداره  برمی لعبة النسیاناز عنوان 

فراموشی و یادآوری، یک نیمه  ۀ. از دوگان«کردن بازی»و  داشتن( )در یاد نگاه / یادآوریسپردن(
. آورد به ذهن میناپذیر دیگر  این بازی، یعنی یادآوری را  اجتناب ۀصراحت در عنوان آمده و نیم به

 ذهن جمعی تاریخشناختی با حافظه و  / یادآوری، شخص باید یک بازی روانبرای این فراموشی
شده را بازشناسد و خود را از زیر بار حافظه آزاد کند. تکنیک  خود انجام دهد تا بتواند زمان گم

هم، بخشی از این استراتژی بازی است که آفرینی(  سازی یا ابهام )تاریکیم و تعت)روشنگری( إضاءة 
منظور تحریک  برخی از وقایع به ۀکردن عامدان پرکردن جاهای خالی متن یا پنهان ،هدف آن

که تاریخ  ییهاو وقفه ها تناقضاساسی حقیقت،  های موهوادارد مفکنجکاوی خواننده است تا او را 
در این بازی پرتکرار با خواننده، نویسنده حقایق را بارها با  .نماید، بشناسد بازمیمعاصر مراکش را 

هایی تازه مواجه  های خواننده را با عطف و هر بار دریافت کند میتر و دیگرگونه بازطرح  نمایی تازه
، لعبة النسیاندر  .(1۴-10: 2003)نک: براده، دارد  به بازاندیشی وامیبازی خورده، و او را که  کند می

نویسنده  مبتنی بر بازیپردازی داستانو  نوشتارو  است آشکار فراداستانی از آغازۀ بازیگوشان گرایش
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گاهانه است. و  عامدانهروشنی  به، یا راوی ضمنی  داستانی   دارد بازی  می اظهارنویسنده خودآ
طرح »هویداست:  پیشنهادی در آغازه طرحاز سه  مسئلهاین  و ؛را با خواننده آغاز کرده ای فریبکارانه

پردازی،  که طی آن طبق سنت داستان ،«شدگونه  آغاز اینو »و  «دیگر طرح آغاز»، «نخست آغاز
ریزی و  و طرح کند میرا نقض  گذارد، ولی هر بار خود آن ای برای آغاز حرکت داستان بنیان می پایه

را  ها بالتکیفیاین بعدها راوی الرواة  .کند میسر  به و خواننده را دستذهن را ملغی  ۀچیدمان اولی
و آن  گیرد میداستان را به دست  ۀو سررشت نشیند میای تاریک در گوشه پس از آنکهو  کند میدرک 

» :زند می تناز پیروی قانون بازی سپرد، دیگر را از این راوی به آن راوی می
بازی )را در دایره  ویکه  کند می نویسنده را متهم او(. 44: 2003)برادة،  «

به بازی  (مبهم را زیبا جلوه دهدو  نمایی کند یا چیزی گنگکوشد از ورای آن چیزی را وارونهمی تری کهکالن
»: گرفته است

در پیشبرد این بازی  را داستانی خود راوی و نویسنده هممرور  به (.44)همان:  «
» :کنند میاشاره  ا  بودن داستان مستقیم و به بازی برمال

 ةراوی الرواالبته  ؛(104)همان:  «
-در چارچوبی بحث ،حکایتگری توصیفی را از طریق تکنیکهای روایتگرانه  وظیفه دارد بازی

از پرده پیش چشم خواننده پردازانه را یکی پس از دیگری  ترفندهای روایتو  دکنونظرگونه افشا 
طرف دیگر این بازی  عنوان بهصحبتی با او  همو  دنش بر روندهای متنکر او را با مسلطو  آورد در به

و  بدل کند که در تولید کنشگرای گیرندهو  فعال یا  کننده به دریافت و ی، در بازی شرکت دهدسر  
 ۀژنت را جامشناسی نوین  نظریات نقدی روایت ،به این ترتیب و ؛ددار ت پویابازآفرینی متن مشارک

بلکه  ،کند می را حکایت واقعی داستان آن کسی نیست که آن ۀعمل پوشاند که قائل است: نویسند
 .(Genette, 1972: 267) آن باشد ۀیا خوانند تر، شنوندهشکلی اثربخش شاید به

 ۀبنا به اشار .شود اشاره میهای کودکانه  بازی بازی، یعنی ۀبه سرچشم گاهدر رمان 
سازی  های بازیفرآینداستمرار همان  ،های بزرگساالن و از جمله در هنر بازیگری ،شناسان روان

دادن دیگران،  و برای بازی شود میهایی سپرده  طی آن نقشکه ( ۵3: 1390)نک: وو، کودکانه است 
 :دنکن هایی می ریزی طرح

)براده،  .
های خانه تنها یک بازی سرگرمی و نقش  دختربچه ها و های پسربچه بازی؛ (۷۵ - ۷۴: 2003

شان و در قصه . در بازی عروسبودکردن  بازی های عید، آزاد و  غرضمان در شب های بی گویی  ک 
 حرکاتشان، غرق لذت خندهترها و  گذراندیم و با درآوردن ادای بزرگمی مهربان با هم خوش
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 ... برایم ماهی سفید نگه دار»گفتم:  رو به خدیجه بلند می.. من، مثل شوهرها، . شدیم می
  .. .. گفت گرفت و هرکس چیزی میمی باالها و خنده «...میرم برای پنیر تازه  می

های بزرگان است.  بازیگری ۀحکایت کرده که البته ریش ا  صرفها را  بازی بچه نویسنده مستقیما  
عملیاتی ها  شود، وبعدها این بازی ازد و او سرخ میاندهایی می طایع به خدیجه نگاه ،ادامه رد

 .(۷۵)همان. روند می و این دو به سمت ازدواج با همشود  می
هادی را با زبان چربش و با  است که دختری جوان ۀقص های عملی بازی، اما از جمله نمونه

برد و  هایی می کوچه دهد و به پس ای خیالی فریب می مریکایی و داستان برادرزادهآهای  شکالت
با ظاهرسازانه شود تا او بعدها  ای می خوردن، تجربه د و این بازیددز می ،های او را درآورده لباس
 ی شود: دلچسب ۀفریبکار وارد بازی دوطرف های طرف

  .(3۴- 33)همان.  
دیگر راویان و  های گزاره گرفتن بازی که در ظاهر به ،است کثرت راویان در تمام متن ،دیگر ۀنمون

انداختن  دروغ /راستگرفتن خواننده و در پیچاپیچ  بازی برابر با به ،در عمل اما ؛نویسنده است
شود و حتی جاهایی اعتمادش سلب شود، اما پایان می دست انداخته. شاید او احساس کند ستاو

ها، هدفی جز آشکارشدگی حقیقت با دریافت و شهودی درونی توسط خود او  خوردن این بازی
 کشف حقیقت است. ها، ترین انگیزه که در فضای وانمودگری و تظاهر، برانگیزندهچرا ؛نیست

 

 نتیجه .4
 فرآینددر جریان  ،برشمرده در متن مقاله فراداستانی کارگیری ترفندهای هبا ب لعبة النسیانرمان  -

جستجویی  ؛دهدمی دست بهمفهوم روایت  بارۀدر را چندجانبه یروایتگری، بررسی و کنکاش
شدن ساختار متن را تحت نظر  که برساخته نویسندگانه که خواننده را درحالیۀ چندالیه در تجرب

ها و شناخت هرچه بیشتر  ها و درگیری سمت معضالت این تجربه، چالشگام به  به ، گاماست گرفته
جایی و  هجاب ۀهای افشاگرانه در ساختار داستانی، مقول گری و عالوه بر تحلیل بردپیش میآن 

گرفتن فریبکارانه در فضای  به بازی مثابۀ بهکردن واقعیت را به کمک سازوکارهای ذیل بازی،  چندتکه
 طرح نموده و فراداستانی موفق ساخته است. ا  حقیقت، قوی تظاهرآلود کذب/
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 منادیاناز  که باختینبه تبعیت از ، گفتگومندی ۀبراده با تکیه بر مقدمات اندیشگانی نظری -
عدم  ۀدو مقول در قالب چندآوایی است، مباحث نقدی این حوزه را  ۀگرایی ذیل مقول نسبیت ۀنگر

 .شدبر این آبشخور فکری مبتنی  یانلعبة النسپی گرفت و قطعیت و بازی 
ی ها طرف ۀخوردن هم دادن و بازی نحوی با بازی زیرساخت تمهیدات فراداستانی براده، به -

های  مستقیم به بازیۀ و اشار آن لفظذکر صورت  هچه ب ،بازی خود ولی ،گره خورده است داستانی
یا  و خواننده، ها شخصیتگرفتن  بازی به عنوان بهکودکان و بزرگساالن و چه در معنی اصطالحی 

 .دارد کننده تعییننقشی اثر فراداستانی  ۀوجهبودگی، در  گریزی و دلبخواهی جریان ویژگی ساخت
پردازی و گرایش  ز میان الیه های مختلف اثر، براده سطح نظریهگونگی، ا در کنار ویژگی بازی -

منظور  هب هایش را که در سنتگرا  های واقع رویهزمان  ولی هم ،آورده زمینه نقدمحور را به پیش
کلی  به، بودهنر و زندگی و بازنمایی مستقیم واقعیت، مجدانه از گفتمان نقدی گریزان  ۀاخفای فاصل

 .مطلق را رها کرده است دانی   حقیقت ،تنها وه شدمند  های آن بهره ها نکرده و از قابلیتر
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ادبیات پارسی ، «بانواستعاره بازی و فراداستان در رمان بازی آخر »(، 139۷احمد پارسا )، سعدی و سیدیحاج
 .۴1-19 ،بهار و تابستان، 1 سال هشتم، ش ،معاصر

، «اثر ربیع جابر الفراشة الزرقاءتحلیل و بررسی فراداستانی رمان »(، 139۷زاده، مهین و شادی ابراهیمی ) حاجی
 .  80-۶۷، 2۴، سال هفتم، ش ادبیات داستانی

ساز با تمرکز بر اتصال کوتاه و مثلث ارتباطی عناصر فراداستانبندی  طبقه»(، 139۷دژبان، فاطمه و بهادر باقری )
 .2۴۶-219، ۷8، زمستان، ش 22پژوهی ادبی، سال  ، متن«نویسنده

، ادب عربی، «از میلودی شغموم الفرس عینیند فراروایت در رمان آفر»(، 1۴00دلشاد، شهرام و جعفر طهماسبی )
 .10۴-88، 3 سال سیزدهم، ش

ادب ، «اثر نجیب محفوظ یوم قتل الزعیمهای پسانوگرایی در داستان لفهؤم( »1399) همکارانعسکری، صادق و 
 .120-102، ۴  ، سال دوازدهم، شعربی

 ، ترجمۀ رضا رضایی، تهران، نشر نی.نویسی هنر داستان(، 139۴الج، دیوید )
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 .۷2 -۵2، ۴0، ش فارابیفرجام،  ، ترجمۀ امید نیک«فراداستان؛ هر مقاله عنوانی دارد»(، 1380الوزن، سارا )
های رمان از رئالیسم تا نظریه ، در مجموعه«شدن رمان مدرنرمان پسامدرن: غنی»(، 139۴متس، جسی )

 .نیلوفرتهران، ، 238-201، گزینش و ترجمۀ حسین پاینده، چاپ سوم، پسامدرنیسم
نقد ، «اثر محمد چرمشیر دور و دراز سفر سلطان به دیار فرنگفراداستان در نمایشنامۀ »(، 1390محبی، پرستو )

 .1۴۷-12۷، 1۶، ش ۴، سال ادبی
گه، ، مهران مهاجر و محمد نبوی، تهرانهای ادبی معاصرنظریهۀ دانشنام(، 13٨٨ریما ).ایرنا یک،مکار  .آ
مدرنیسم و ، در مجموعه «گذار از مدرنیسم به پسامدرنیسم در ادبیات داستانی»(، 1393)هیل، برایان مک

 تهران، نیلوفر.، 1۶8-10۷ ، گزینش و ترجمۀ حسین پاینده، پسامدرنیسم در رمان
 .چشمهتهران،  پور، شهریار وقفی ۀترجم ،فراداستان(، 1390َوو، پاتریشیا )
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