
 

 

 نشریۀ زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز

 0711پاییز و زمستان / 477شماره / 47سال 

 4949-9447شاپا الکترونیکی /  4747-4420شاپا چاپی

 www.perlit.tabrizu.ac.ir: صفحه اصلی مجله

 پور منیرو روانی کولی کنار آتشها در رمانِ  بررسی افول فراروایت
 3ایوب کوشان ،4علی دهقان، 0منیژه  فرجیان محترم

 تبریز، ایران واحد دانشگاه آزاد اسالمی، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی 0
(مسئول ۀنویسند)تبریز، ایران  واحد اسالمی ، دانشگاه آزادانشیار گروه زبان و ادبیات فارسید 4  

 تبریز، ایران واحد دانشگاه آزاد اسالمیادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، است 3

 چکیده
، و ساختار اجتماعی ها، نهادها فعالیتبه که های عقیدتی و فلسفی فراگیرند  ها نظام فراروایت
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 مقدمه -1

 اشکال و ها ارزش نهادها، ها، تیفعال هیتوج یبرا که هستند یمسلط یها تیروا ها، تیفراروا

، فراروایت قصه یا (Walter Truet Anderson) اندرسونبه تعبیر . روند یم به کار یفرهنگ

که قادر است  یبامعنعظیم، فراگیر و  چنان آنای  ای است؛ قصه داستان روابط و مناسبات اسطوره

فلسفه، تحقیق، سیاست، الهیات، فرهنگ، هنر، ادبیات، نظریۀ اجتماعی و فرهنگی، نظریه و نقد 

ای  ها رابطه های علوم انسانی و اجتماعی را کنار هم قرار دهد و بین آن و دیگر شاخه ادبی

عام جهانی یا  داستانی که مدعی جایگاهی»(. 14: 0374نوذری، . ک.ر) سازدناپذیر برقرار  اجتناب

 آشکار ساختن منظور به ها تحلیل تمام دیگر داستان توجیه و به ارزیابی و قادر شمول است و همه

های  ها یا روایت در این داستان (.73: 0310 همکاران، نجاریان و) «باشد ها می معنای حقیقی آن

به . اند آن این روایات بنا شده ۀیک حقیقت جهانی و استعالیی نهفته است که بر پای ،جامع و کالن

مدعی است ت؛ سنیزمان خاصی محدود  به مکان و»: داردهر فراروایتی چهار ویژگی نظر لیوتار 

مدعی وجود بنیادهایی ت؛ اختالفات اس ها و منکر تمام تفاوتت؛ که متضمن حقیقت برتر اس

 (.00: 0312 نصری،) «های علمی است آشکار برای نظریه

 شمار به مدرنیسم پست یژگیو نتری شاخص( Narrative Grand)ها  تیروا کالن افول

 ،ینوذر) «کند ها تلقی می نوعی عدم ایمان یا ناباوری به فراروایت مدرنیسم را پست»لیوتار . دآی یم

 یقدر بهآفرینندگی و تنوع سبک زندگی اجتماعی انسان  ها مدرنیست به اعتقاد پست .(430 :0374

مدرن  پست یتدر وضع .صحت آن داوری نماید ۀدربارتواند  نمی یفراروایتگونه  است که هیچ

که با زبان، فرهنگ، تاریخ و  اند هایی با اعتبار محلی شود داستان آنچه جایگزین فراروایت می

 .اند متناسبجغرافیای محلی 

ۀ جامع ای چندآوایی در مدرن یعنی گونه نفی فراروایت نزد اندیشمندان پست»

های  زمینه موقعیت فرد یا دیگر و توان شنید ها را می دیدگاهۀ هم در آنکه  فراروی

، عقل لیقبهای قرن نوزدهم از  مدرن، فراروایت پست .بد را تعیین کرد خوب و

 گرایی، نسبیت آن مفاهیمی چون محدودیت، یجا به پیشرفت را مردود و علم و

جایگزین  پذیری را کمال پیشرفت و ۀگرایی دربار شک و اهداف متنوع ها و سبک

 (.Berger.1998.21) «ساخته است
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بایست سوژۀ انسانی را نه چیزی  های زیادی دچار بود و می عقل در نظام مدرنیته به محدودیت

گیری و محصول روابط قدرت و  شکل در حالثابت، واحد، ذاتی و حقیقی بلکه سیال، معقول، 

مدرنیسم، نفی فهم ذهن یا عقل مدرن از مقوالت  جوهر پست»تعامل با غیر به حساب آورد اما 

نقش خرد و  وضعیت پسامدرن کتاب لیوتار در(. 410: 0374نوذری، ) «شناخت و حقیقت است

 :نددا میناکارآمد  پسامدرن، ۀدور رستگاری انسانعلم را در 

ناباوری به روایت  اعتمادی و بی ۀلیوتار گذار از مدرنیته به پسامدرنیته را نتیج»

ای  مدرنیته طرح یا برنامه .گرفته بودآن شکل  ۀپای که مدرنیته بر داند اعظمی می

 تعریف جدیدی از انسان، به دست دادنکه با  بود« پیشرفت»برای نیل به فراروایت 

قرن  از عصر روشنگری در، طبیعت با اوۀ رابط هستی و در جهانجایگاهش 

نقش مهمی داشت زیرا ابزار « خرد»طرح،  نیدر ا. هجدهم شروع شد هفدهم و

جهان  در های خود توانایی جایگاه وی بهبود یا ارتقا انسان برای فهم کائنات و

فراروایت مدرنیته اکنون  ۀمنزل بهاومانیستی  ۀفلسف به اعتقاد او ...گردید محسوب می

داده  از دسترا  خودۀ متقاعدکنند دهنده و پسامدرن قدرت مشروعیتۀ دور در

 «کند می تردید روا ،بودن علم بخش پسامدرن در ادعای رهایی ذهنیت و است

 (.431: 0373 پاینده،)

بینی و  ناپذیر و انکارکنندۀ جهان دهد که توضیح مدرن چیزی را به ما ارائه می جهان ادبی پست

های زبانی از یک سو و  شناختی و تکنیک های زیبایی دگرگونی مالک. شده است الگوهای ارائه

های کالن دینی، اجتماعی و سیاسی از دیگر سو،  گفتمانی نو را در ادبیات  روایتفروریختن 

هایی که رئالیسم  های پسامدرنیستی با مالک بررسی داستان»مدرن به نمایش گذاشته است که  پست

 تاًینها و "غیرهنری"، "کننده گیج" ،"آشفته"آثار را  باعث شود که این بسا چه نهد، پیش می

در  ژهیو به، فهم و ارزیابی ادبیات معاصر رو نیازا .(444: همان) «بدانیم "ارزش بی" و "معنا بی"

ها، ناممکن یا  آثاری که صبغه پسامدرنی دارند، جز با درک دگرگونی و فروپاشی فراورایت

مدرن، افزون بر  ها در داستان پست بر این مبنا، بررسی افول فراروایت. کم سخت خواهد بود دست

ها و گاهی عوامل افول فراروایت را تبیین  نماید، زمینه می فهم قابلها را  گونه داستان این که این

 . کند می
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 پرسش و روش پژوهش .1-1

های  اروایتمعروف پسامدرن است که فروپاشی فرهای  پور یکی از رمان روانی کولی کنار آتش

نوشتار سعی شده  در این. کند فروانی در زندگی بخشی از جامعه ایرانی را روایت می

این تحقیق دو سؤال . ودها بررسی ش شده در این رمان معرفی و فروپاشی آن های تشکیک فراروایت

؟ دیگر اند کدم« کولی کنار آتش»یافته در داستان  های افول فراروایت که ایننخست  مشخص دارد؛

ای بهره برده است؟ این  شیوهها، در داستان خود از چه  نویسنده برای روایتِ افول فراروایت که این

گردآوری  ۀشیو. شود توصیفی شمرده می-ماهیت و روش، تحلیلی ازلحاظپژوهش از نوع کیفی و 

سیاسی و های  های اجتماعی، روایت نتایج بررسی در سه بخش سنت. ای است اطالعات کتابخانه

 .بندی و در متن مقاله ارائه شده است نویسی، طبقه نقض اصول داستان

 پژوهش ۀینپیش .1-2

ها  در ایران، چند اثر معدود به بررسی افول فراروایت« مدرن پست»های راجع به  در میان پژوهش

ها  افول فراروایت( 443-473: 0373، 3ج) داستان کوتاه در ایرانپاینده در کتاب . اختصاص دارد

از محمدحسن « عشق»از خسرو دوامی و « مهتاب»های  را بر اساس نظریۀ لیوتار در دو داستان به نام

ادبیات  در پسامدرنیسم کتاب درمنصوره تدینی . است  نمونه بررسی کرده عنوان بهشهسواری 
کولی کنار »مدرنیستی داستان  های پست ، در بررسی ویژگی(411-403: 0311) داستانی ایران

جز این اشارات مختصر در . کرده استگذرا  ۀهای آن نیز اشار لفۀ فروپاشی فراروایتمؤ، به «آتش

تاکنون « کولی کنار آتش»مستقل و کامل در داستان  صورت بهها  کتاب اخیر، افول فراروایت

 .بررسی نشده است

 خالصه رمان  .1-3

های  ها برای غریبه شب که داستان دخترکی کولی به نام آینه است، صفحه 411با  کولی کنار آتش

تعریف کند تا در کتابی   بیاید و برایش قصه اش خواهد تا به خانه از او می ای غریبه. رقصد مسافر می

. رانند می رااعضای قبیله او . شود می (مانس)او با   پذیرد و وارد رابطه آینه می. چاپ کند آینهبه نام 

مردی به . کرده استاما نویسنده، شهر را ترک ؛ شود می بوشهرمانسش، راهی  جستجویآینه در 

همراه رانندۀ  و گریزد کند ولی شبانه به کمک راوی داستان می او را اغفال می« شکری»نام 

شود که در اثر تن ندادن  با زنی آشنا می شیرازای در  گورستان کهنه در .رود دلسوزی به شیراز می

سوخته زن . کند می امرارمعاشآینه همراه او با فالگیری . شده استدر  ها سوزانده و دربه به سنت

آینه با دختر پولداری به نام نیلی و سپس مریم، دانشجویی با . میرد کشد و می خود را به آتش می
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شود و نیلی از کشور  مریم در مبارزات سیاسی دستگیر می. شود افکار مارکسیستی آشنا می

آشنا  ای بندرعباسی آینه هنگام مراجعه به گاراژ برای بازگشت به بوشهر، با راننده. گریزد می

بار  آینه این . کند مرد او را ترک میهای راوی،  لی با دخالتو .کند ازدواج میشود که با او  می

را بر ( افروز سحر، قمر و دل) گریدرود و راوی سه شخصیت  طبق میل راوی داستان به تهران می

در پی جستجوی شوند و آینه  سحر و قمر در تظاهرات خیابانی کشته می. دهد سر راه آینه قرار می

رود که  در پایان، راوی سراغ نقاشی می. آموزد یابد و آنجا نقاشی می افروز به کلیسایی راه می دل

یابد زیرا یک  ، اما چنین کسی را نمیکرده استداستان آینه را از روی تابلوهای او روایت 

 .  است  نقاش همان آینه و آینه همان نویسنده. شخصیت مجازی و ساختۀ ذهن اوست

 ها در رمان کولی کنار آتش  تحلیل افول فراروایت -2

های زمانی و مکانی سرشار  بخش و کتاب از بازی بسیار لذتکولی کنار آتش،  رمانفضاسازی 

شوند؛ گرچه  دید روایت عوض می ۀآن و حتی زاوی  ۀمخاطب کالم و یا گویند ،ای در لحظه. است

رسد اما خواننده خیلی زود به این  می کننده به نظر کمی گیج ،ریختگی روایت هم در ابتدا این به

برانگیز در  ها از موقعیتی به موقعیت دیگر به اتفاقی تحسین کند و این پرش نگارش خو میۀ شیو

دید  ۀدید نیست، مدام زاوی ۀبند به یک زاوی در واقع کولی کنار آتش پای. شوند می داستان تبدیل

ر ساختار، بیش از هر چیز دیگر سرگردانی شخصیت اصلی این نوسان د .کند داستان تغییر می

شود که خواننده نیز در داستان  دهد و باعث می اطرافش نشان می  ۀداستان را در فضای مردساالران

پنداری  ذات ها منجر به هم اینۀ هم تیدرنها .آن به نوعی آشفتگی و سرگردانی برسد ۀپیچید

 .گردد میمخاطب با کاراکتر داستان 

ای که همواره در  دو مقوله. پردازد این اثر با مضمونی اجتماعی به تقابل آزادی و امنیت می

ها و قوانین قومی و رهایی  زیرپانهادن سنت. بخشند کنار یکدیگر قرار گرفته و به یکدیگر معنا می

است که در  دادن امنیتی این آزادی به بهای ازدست. آورد از بایدها و نبایدها، آزادی به ارمغان می

بندی به  جامعۀ سنّتی و پای چه بهترهرترسیم نویسنده برای  .شود ای حاصل می پرتو قوانین قبیله

شخصیت اصلی داستان، دختری  قرار دادنبومی و محلّی در رمان خود، از کنار هم  اعتقادات

 . برده استبهره  یخوب بهی شهری و یکجانشین خصیتش نشین، در کنار کوچ

 های اجتماعی سنتنقض . 2-1

ای،  های قومی و قبیله های اجتماعی مردساالری و ارزش در این داستان نویسنده با حمله به سنت

ای، فضای  پردازی ماهرانه او با صحنه. کشد پسامدرن به تصویر می در عصرها را  فروپاشی فراروایت
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به قبیله و قانونش ترسیم  ها و دست رد زدن بندی به سنّت جدایی آینه از پای خوبی را برای روز

باد خاکستر . های خالی ها و شیشه در میدانگاه، استکان»: انگیز نهایت وهم فضایی تیره و بی. نماید می

ها  مرغ ۀها که باالی سر جداشد شده در هوا و خروس پر مرغان کشته. تاراند های آتش را می چاله

جادۀ  گردبادی در دور دست. کرده بودغباری زردرنگ آسمان آبی را دور . خواندند می دلگیر

 (.49ص)« کرد خس و خاشاک را به هوا بلند می... کشید، می باریک زبانه

که با  است یآور ترسها، فضایی تیره، وحشتناک و  فضای حاکم بر این صحنۀ جدایی از سنت

تصور  در .گردد این رعب و وحشت دوچندان می ،ها های سرکنده و آواز خروس مرغ همراه شدن

ها  حضور دارند و بسیاری از رسم جا همهرانند و  ها حکم می بر زندههای داستان، مردگان  شخصیت

های زیر  اروایت در نمونهافول فر. ها متوجه حضورشان گردند زنده که آن یبدارند  را زنده نگه می

 :اند دار و مؤکد شده با لفظ قانون و رسوم مردگان، نشان

چه کسی مرا از قافله بیرون . ها فقر یا مرده. را به قبرستان یا خیابان تارانده ها آخر چه کسی آن -»

 ها ساخته قانونی که مرده قانون قافله،ترسید، از  انداخت؟ پدرم؟ نه، او فقط از قافله می

دهنده  ها تباه کردند و آن زن را هم نجات زندگی اکلیما و آن پیرمرد را هم مرده. بودند

 ... بود،  ای که خودش مرده  دهنده نجات. سوزاند

ها توی آدم طوری  ها نیست، آن کس حریف مرده زنی، ببین هیچ ها حرف می آخ، مثل آن -  

هستند، توی قافله، توی قبیلۀ  جا همهها  مرده. فهمد کنند که خود آدم هم نمی زندگی می

ال کسانی است رسوم مدانی قبیله به رسم و رسومش زنده است و همۀ رسم و  ساکن، می

 (. 003ص) «اند که روزگاری زنده بوده

 مقاومت در برابر مردساالری و خشونت بر زنان .  2-1-1
ای هستند که برخی از  هایی بیهوده فراروایت ،کنند هایی که بر اشخاص داستان حکومت می سنت

که او  پدر آینه. ها باور ندارند هایی که گاهی مجریانش به آن سنت. است ها ارث گذشتگان  آن

 گذاشتن یجابا به ، است راندهرا طبق قانون قبیله به علت رابطه با مانسش شالق زده و از قافله 

برای ... و چیزی آبی آن دورتر»: گذارد ها را زیر پا می سنت، اش برای او تمام اندوخته

کوزۀ ... کوزه... رفت آن چیز  جانب بهکودکی  همچونکف دست روی زمین با دو زانو،  او؟

قانون قافله را ! تو هم پدر... کرد گذاشت و چال می هایش را در آن می ای که پدر پول کوزه... پدر

د اقتصادی خوبی برای در قبیلۀ چادرنشین زنان منبع درآم (.34ص) «ای؟ به خاطر عشق شکسته
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کند  دهد، حراجت می یتا مانسی ببیند که جیبی پر دارد، نمایش م... گفته بودمادر » :مردان هستند

کند، به رقص تو، اسب و قاطر  به ناز تو زندگی می... گذارد تو را وانمی کس چیهاز دور، به دست 

برد که  در فصلی که آینه آوارۀ شهر شده و به قبرستانی کهنه پناه می (.47ص) «کند جمع می

گردد که او را در کنارش  آشنا می زن سوختهها هست، با شخصیت  خانمان پناهگاه گدایان و بی

ها به این  از سنت سرپیچیپردازد، این زن به خاطر  گیرد و به بازگویی سرنوشتش می می

های  کنندۀ  قانون درنگ در ذهن آینه تداعی حال بی ذکر این شرح. بود  افتاده وروز حال

 :گردد وپاگیر قبیلۀ خود می دست

 ای؟ تو خودت کجایی هستی، از کدام غربت آمده-»          

 .پنج سال پیش، بیرونم کردند... از شیمی مینو  -         

 به کدام گناه؟ -         

به کنار « گیسوچینان»چون که موسم ... کردند شیطان توی دلم نشستهخیال . زیر قانونشان زدم -

آن روز دخترانی را که موهایشان تا ... چینندرضا ندادم که گیسویم را بچشمه نرفتم، 

چیدند تا از آن کمندی  گیسوان دخترها را می... بردند،  رسید سر چشمه می گودی زانو می

 ...بسازند

آن شب جلو پنجره آمد، سوتی زد و تا من گردن ... داشت کسی هم بود که مرا دوست می...

سوار قاطرم کردند با برآمدن خورشید دست و ... آمدند. کشیدم با دست به دیگران عالمت داد

بود و  قاطر دیوانه شده ... پایم را به قاطر بستند، روی موهایم نفت ریختند و آتشم زدند

 «...بود کردهوش آمدم، رانندۀ کامیونی مرا پیدا ه  گریخت و بعد توی بیمارستان گناوه به می

 (.43ص)

دختری که با غریبه رابطه . نیست تصور قابل دختر با بیگانه ۀرابطدر سنت و قانون قبیله، 

شود و اگر بعد از پنج روز زنده بماند از قافله  ، پنج روز توسط مردان قبیله شکنجه میداشته باشد

 :شکند داند، ولی آن را می این قانون را می که اینآینه با . شود رانده می

زند تا خسته شود، آنگاه  روز اول روز پدر است، می. ایستاده استقافله منتظر »

پنج روز بازوی مردان قافله در کار بود و »(. 41ص )«رسد نوبت به مردان قافله می

کیمیا و تنها ... هایش چشم سیاه دخترکان کولی نگران بر باد رفتن آخرین نفس

گذاشتند تا فردا جانی دوباره بگیرد و از نو  هایش مرهم می زاده هر شب بر زخم ماه
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ستانی، پیش  از او پول می... پدر... گویم نامش را نمی... آغاز شود زیچ همه

 (.31ص) «نامش را هرگز نخواهم گفتکنی  چشمانش خوارم می

 نقض حرمت تحصیل دختران. 2-1-2

رونده  سویی پیش هایی که سمت و یکی فراروایت»: اند دو نوع یطورکل بهها  فراروایتبه نظر لیوتار 

که انسان به رستگاری یا وضعیتی رهاشده نائل  کنند این نظر را ترویج می و برای تاریخ قائل هستند

اثر پیشرفت  بر راحتی بشر ۀدربارهایی که دانشمندان  وعده دیگری فراروایت علم و و شد خواهد

گاه به  علم پسامدرن هیچ»های مدرنیته،  در برابر فراروایت(. 432: 0373پاینده، ) «دهند علم می

شود و توانایی  های خودکامه جهت همسان کردن جوامع تبدیل نمی ابزاری در خدمت قدرت

پسامدرن با درک این  ۀزنان دور(. همان)«دده آدمی را در تحمل نیروهای نامتجانس فزونی می

 حرام بودن .تابند یبرم، روی دارد یبازمآموزی  روایتی که آنان را از دانش-حقیقت، از سنت

 اعتبار آن نقضمردساالر بود که در این داستان  ۀهای جامع تحصیل برای زنان نیز یکی از سنت

که رؤیای سواد را  کند در قبیله اشاره میسوادی  بیدر جایی از داستان نویسنده به رسم . شود می

او  ۀدخترک کولی برای رفتن به مدرسه، در خاطر ۀعالق. داد در ذهن آینه و مادرش پرورش می

 داده بودای خود را  در قبال دفتر و مدادی، النگوهای نقره که چنان. است نقش بسته

 :شکسته بود تر بزرگ ۀدر جامع نیازا شیپسنت منع دختر از تحصیل دانش، (. 44ص)

اول چقدر سخت در ... مدرسه. رفتند دخترکانی که کیف به دست به مدرسه می»

: کرد تکرار می باحوصلهچرخید و آن دخترک که نامش بنفشه بود  دهان می

و بعد مَرمِسه تا وقتی سرانجام گفت مدرسه و ... مَمَس: گفت یبازمو او ( مدرسه)

ش را به ا ای نقره و او النگوهای دخترک خوشحال مداد و دفتری به او داد

 (.44ص) ...دخترک

آن زمان که ... بود   گفتهمادر ، اما بود دهیند. شناخت قانون قافله را می. حواسش بود»آینه 

 (.01ص) «...کرد با حسرت به دخترکان کیف به دست اشاره میکشید و  داشت قد می

 اعتبار شدن رسم ازدواج سنتی بی.  2-1-3

. از آرزوهایی است که با قانون قبیله منافات دارد صدا، همچون مانس، دل و هم یافتن مونسی هم

 دوفروشیخردر قبال  هم آنریشه،  خون و هم به مردی هم تن دادنرسم ازدواج نه با ساز دل بلکه 

مردی . رهیار بود... مردی بود از مردان تشنۀ قافله ! ها گرمای نگاهی از پشت نخل» .در قبیله است
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گفت، نه به این  کرد از دور و اگر آری نمی فقط نگاه می. آمد از دستش برنمیکاری ... کاهل

اما اکنون این  (.07ص) «خواند ای نمی دلکش ترانه... دانست می سنگ گرانخاطر بود که خود را 

گفته مادر ... باید به صدای دلت گوش کنی آینه» :و متروک شده استقانون، پوسیده 

 (.07ص) «بود دهیدآن زمان که قانون قافله را پوک ... داد دیگر جان می که یوقت بود

خانه بعد از مرگ زن  پیرمرد صاحب. ای بود های قبیله تقبیح ازدواج با زن بیوه نیز یکی از سنت

ها  کند، شرح زندگی خود که باز همانند دیگر شخصیت سوخته، سرگذشتش را با آینه بازگو می

اما سرپیچی مرد، از پیغام تا اقدام، در روایت  ؛بود  موروثی له شدهها و باورهای بیهودۀ  در زیر سنت

 : او هویداست

گذاشت،  خواستمش، اما مادرم نمی ، میبود دهیگزساله بود شویش را مار  هفده»

گفت که ما را  پدر هم می. ای به خانه بیاورم خواست باکره کرد، می شیون می

شود، بیوه بود،  تکیده و الغر میدیدمش که  دورادور می...کنی سرافکنده می

 برد، کفتری داشتم که برایش پیغام میتوانستم به او نزدیک شوم،  نمی

به شهر رفتم،  !باد سرانجام گفتم هرچه باداهمیشه چشم به آسمان داشت، 

مادرم  .مثل یک دختر باشد اش یعروسخواستم  زن آوردم، می نی

 «...ای بود بودند خنده ی که آمده نیامد، پدرم نفرینم کرد و توی چشمان کسان

 .(012ص)

 نشینی  رسم کوچ برافتادن. 2-1-4
ای  ما هم خانه -». ماندن و داشتن خانه با قانون قافله منافات دارد، زیرا رسم قبیله کوچ است یکجا

در اواخر داستان که آینه نقاشی معروف شده  (.01ص) «!گذارد آینه قانون قافله نمی - !مادر بسازیم

است، همان چیزی که آینه   شده  و به قبیله بازگشته تا پدر و قافله را ببیند، رسم کوچ برچیده

بیرون شهر،  -/ ...رین خانم کجا می-» :بود  را در آرزوی یکجانشینی گذرانده اش یکودکهای  سال

رو ها خیلی وقته رسم و رسومشان  کولیخانم  -/  .زنند ها چادر می که بهار کولی جا همان

ها هم خبری نبود، قبیلۀ ساکن آن را گناه  از رقصیدن برای مانس (.417ص) «گذاشتن کنار

ها  این حرف -/ .زاده رقصیدی ماه چه خوب می -»: نامید دانست و کدخدا آن را معصیت می می

حوصله بودیم، چند بار که پیش آمد، مثل نعشی  ، بعد از تو بیمال عهد دقیانوس است
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 «...یکجانشین شدیم... گریختند ها می دهد، مانس فقط خودش را تکان میرقصیدیم که  می

 (.401ص)

در . های مختلف است خاک مردگان در مکان کردن رهایکی از الزامات زندگی چادرنشینی، 

این سخنان آینه را به گوید،  از مراسم هفتم عزا سخن میخانه  جایی از داستان که پیرمرد صاحب

فردا هفتمه،  -» :اندازد که بدون هیچ مراسمی چال کرده و کوچ کرده بودند یاد مرگ مادرش می

قافله قانونش چه بود؟ آه کبوتر را برای کفتارها گذاشته بود و /  .شوی اگر خاکش را ببینی آرام می

 (.014ص) «...بود رفتهبود و   مادر را هنگام کوچ چال کرده

 های سیاسی و اعتقادی  فروپاشی فراروایت. 2-2

یکی از مشکالت عمدۀ بشر، سردرگمی در مورد ماهیت جهان و حقیقت زندگی و هویت خویش 

در واکنش به این سردرگمی، به نام مدرنیته، نظریات پیشرفتۀ علمی، سیاسی و اخالقی را  . است

جنگ جهانی دوم،  های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی بعد از اند؛ ولی با توجه به بحران ایجاد کرده

به اعتقاد لیوتار حوادث تاریخی خارج از ». گاه در این زمینه نتوانستند چندان توفیق یابند هیچ

گیری  شکلموجب  جهانی، های مانند وقوع جنگ ها آن عواقب ناگوار چارچوب عقالنیت مدرن و

 «دنموسی را باطل کالن سیا های روایت گردید و های گوناگون بحران ایجاد و یتههای توتال نظام

  (.97: 0313فانی، )

، 24های پیش و پس از انقالب  های اجتماعی دهه ترین گفتمان پور با طرح مهم روانی

. دهد های مختلف اجتماعی و سیاسی را مورد تردید قرار می های رایج گروه فراروایت

بودند، در   شدهبخش  های رهایی ها ملجأ امید جنبش که سال های بزرگ ایدئولوژیک فراروایت

این شک و تردید فقط از جانب نویسنده »اما   .شوند می  های داستانی فروپاشیده ذهن شخصیت

وسیع اجتماعی و در ذهن  در سطحها  شود، بلکه فروپاشی این روایت یک فرد ابراز نمی عنوان به

 ۀدرباراظهار عقیدۀ مستقیم  یجا بهکار، راوی   برای این .شود می  های داستانی نشان داده شخصیت

ها  ای، گوشه و کنارهایی از آن وقایع و بازتاب آن در ذهن انسان ها، فقط چون آینه وقایع آن سال

کند،  دهد و این خواننده است که بر بیهودگی و پوچی بسیاری از آن وقایع حکم می را نشان می

: 0311تدینی، ) «کنند شنهادیپجایگزین  نعنوا بهاو یا نویسنده بتوانند فراروایتی را  که اینبدون 

411.) 
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ها رهایی از هر  بود که برای بعضی یستیمارکسها جامعۀ ایران درگیر عقاید کمونیستی و  سال

عقاید در این . بود  ای را ساخته جوانان، مدینۀ فاضله ژهیو بهداد و در افکار مردم،  ظلمی را نوید می

در این رمان، نویسنده در ضمن توصیف . خود را از دست دادند، رونق 24انقالب اسالمی سال ۀسای

 : دده مینشان ها را  وقایع خیابانی آن دوره، افول آن عقاید و روایت

چطور ... بوی گند حزب... 32دوستان نباید اشتباهی را که سال ...»

تشار چند دولت ان... طور که انورخوجه همان... پشتیبانی اردوگاه سوسیالیسم بی

/ ...این ارتش ضدخلقی... باید تصفیه بشن: مریم گفت... / ریه را ممنوع کردهنش

: او را پایین بکشد خواهد روی مردی که می کشد، روبه جوانی است که فریاد می

/ ها یُخ  ای برای توده/  ؟بذارین حرفشو بزنه، مگه آزادی نیست... / جاسوس

گی سوسول، صادراتی  چی می تو/ تا حاال کجا بودین؟ / .... مرگ بر اتحادیه

 (. 024ص) «خوار سازمان سیا جیره/ . آ. اس. یو

های کمونیستی  از دانشجویان ایرانی مجذوب ایدهتعدادی پیش از انقالب اسالمی، 

حزب کار »های او  گیری از اندیشه با الهامند و شد انور خوجهطلبانه و ضدرویزیونیستی  استقالل

سازمان . را بنیاد گذاشتند« شفق سرخ»ایست  لنینیست خوجه -مارکسیست و حزب ( توفان)« ایران

و استالینیسم  سمیمائوئاصلی  دار پرچم 0390اش در اوایل  تا هنگام فروپاشی 0324از سال « پیکار»

 : کند ها را روایت می افول این گرایشپور،  روانی .دشدر ایران 

، با کرده های گره مشتنشسته و   اشک  به یبا چشمان، بالغ تازهجوانی است »

کنی، روی  نگاه می/  .خودتون ببینین... نگاه کنین... مسلمونا: کشد بغض فریاد می

کنی و  نگاه می... روزنامه عکس دستی از مچ قطع شده و روی هر انگشت نامی

لنین، استالین، مائو، انگلس، ... شده خوانی نام پنج تنی را که نوشته می

 (. 023ص) «...انورخوجه

ها را ریزریز  ها و کتاب روزنامه... را آتش زدیم زیچ همه»: اند و آثار آنان از میان رفته

 (.07ص) «...ردیم و توی کیسۀ آشغال ریختیمک

در رمان . بازند رنگ میرنگارنگ نیز، در فضای پسامدرن  «های ایسم»های جایگزین  اندیشه

 صاحبانشاند که در دوران انقالب برای وش تصویر میفروپاشی عقاید انبوهی  «کولی کنار آتش»

 :  ارزشمند بودند
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جای تنش کبود، شهر از مشت و  جای. شهر تاریک و خلوت. راه افتاد. پیاده شد»

بود و گیج و  کشید، شهر از بوی فلفل به عطسه افتاده  ها درد می تیغ  لگد و زخم

پیکانی نرسیده به او ایستاد، رنگ ... است ها را از که خورده  دانست ضربه گم نمی

نیلی به او نگاه ... ای پیچید، در تاریکی دوید از رخسارش پرید، توی کوچه

بود و انگشتان لرزانش را روی الستیک سرد فرمان   کرد، پشت رل نشسته نمی

ما اشتباه . فایده است بگو بی... ببرهبه مریم بگو جونشو در... کشید می

رم  رم، می من امشب می... من.. .ماندن مرگه، زنده  کردیم، زندگی بهتر از

تونی بهش بگی، وقتی من رسیدم  دوبی، ساعت نه پروازه، تو دو ساعت بعد می

... از درد و اشتباه سرانجام و پر ما تو یه بازی گیر کردیم، تو یه قصۀ بی... دوبی

ساعت بعد مریم خندید، و گفت بورژوازی فلنگو بست و دررفت،  وچهار ستیب

ها به  بعضی آدمخوری،  فقط همین؟ مریم گفت تو به درد ما نمی: آینه گفت

 (. 079ص) «...خورن درد انقالب نمی

ها  هیجانات قبل از انقالب بعضی فروکش کردنهایی از داستان به  پور در قسمت روانی

 : گشت ها نمایان می فروپاشی آن 27اد کرده بود و در وقایع سالپردازد که انقالب ایج می

ها و  که در و پنجرۀ خود را به روی خیابان گریختند کسانی می 95سال»

  ها اغلب از فرودگاه بستند تا هیچ صدایی نشنوند، آن خیابان انقالب می مخصوصاً

 .رفتند تا دوباره واگردند و مرزهای رسمی می

ها که ناشی از افول  های کور و عواقب آن از داستان به دستگیرینویسنده در جایی 

خودشان مورد بدگمانی و فروپاشی قرار  تنها نههایی که  فراروایت. کند اشاره می ،ستها فراروایت

ها نیز در سایۀ قرابت و تشابه، مورد عتاب و تندی واقع شدند؛  گرفتند، بلکه موارد مشابه به آن

بر  برای انتقال خبر  های کمونیستی نیز از کفترهای نامه جریان. است  کرده پسری که کفتربازی می

 .:کردند استفاده می

 دهان به دهانقصۀ آن کفترباز هنوز ... گیرند همه همدیگر را می. زمانۀ بدیست»

پدری که از دست پسر کفتربازش به ستوه آمده به آن خیال که او را  ... گردد می

پسر که راه و ... کند موران معرفی میکند، پسر را به مأ به راه راست هدایت می

کفتربازان جهان : نویسد داشته، روی دیوارها شعار می رسم خودش را دوست می
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پسر ... کنند رسد، بعضی شعارها را پاک می روزهای سخت فرامی... متحد شوید

« ک» گذارد کند و فقط می را پاک می« کفتربازان» افتد کاری می هم به فکر مخفی

 ...جهان متحد شوید... ک: شود شعار می. رای خودش بماندب

... چه بوده« ک»شود تا بگوید که مقصودش از  پسر سرانجام به محاکمه کشیده می

 ؛کفتر و کفتربازان بیزار است جز بههای جهان «ک»ند که از تمام ز پسر فریاد می

... زند خودش را به آن راه می ها کنند که او برای گمراه کردن آن اما همه فکر می

رود تا بگوید که پسرش فقط یک کفترباز  میهاست که پدر هر روز  و حاال سال

  (. 044ص )«رود است اما کسی زیر بار نمی

در دنیای پسامدرن  (.Hasan,1992: 196)است زدایی یکی از وجوه پسامدرنیسم  قداست

است، مسیحیت در غرب دیگر جایگاه سابق خود را ندارد و در  فراروایت دینی نیز فروریخته »

باور  (.049: 0311تدینی، ) «است  ایران نیز تغییرات زیادی در نحوۀ عمل به شعائر مذهبی رخ داده 

در داستان . است دهیفروپاشفراروایت امیدبخش، در فضای این روایت  عنوان به« منجی»به 

 صورت بهاین روایت . تکه خودش در قلعه زندانی اسـ رود می سخن یا دهنده نجاتاز پور  روانی

گیسوان دخترها ... » :است  داده ررا نشانۀ تیر تردید قرا تلویحی؛ اعتقادات و باورهای مذهبی جامعه

ها  زبانم الل، به آن. بود« دهنده نجات» نذرگیسوی دخترها ... چیدند تا از آن کمندی بسازند را می

 (.43ص) «...خورد؟ ای که نتواند خود را نجات دهد، به چه درد می دهنده گفتم، نجات

 نویسی افول فراروایت داستان. 2-3
علم و  شدن یتخصص»و ادبیات و هنر تغییر داد  در علم را« بازی قواعد»پسامدرن  به اعتقاد لیوتار

گردانید و علم را در ردیف دیگر  رشد مؤسسات متنوع آموزشی، ساختار منطقی علم را باطل

دهد که  مدرن چیزی را به ما ارائه می جهان ادبی پست (.97: 0313فانی، ) «داد های زبانی قرار بازی

ها را وارونه و  شده بوده و حتی آن بینی و الگوهای ارائه ناپذیر است و انکارکنندۀ جهان توضیح

لیوتار بر فروپاشی  دیتأک. گردد ها می روایتنماید و منجر به فروپاشی کلیت آن  منحل می

شدن اقتدار و تسلط نویسنده بر متن   تواند توجیهی برای کمرنگ ها در دنیای پسامدرن می فراروایت

فراروایتی در  عنوان بهتوان  جایگاه خداگونۀ نویسنده در ادبیات را نیز می. پسامدرنیستی هم باشد

های پیشین،  نویسندۀ آگاه و مقتدر داستان. مورد تأیید نیست نظر گرفت که در ادبیات پسامدرنیستی

الی صفحات  است که برای تثبیت موقعیت خود، باید از البه  ای داده جایگاه خود را به نویسنده
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کند و در مواردی هم حتی مغلوب شود، این  وجدل بحثها  کتاب سرک بکشد، با شخصیت

اتصال کوتاه،  ازجملههای پسامدرن  از تکنیکهای دیگری  ویژگی منجر به پیدایش مؤلفه

 .گردد وجودشناسی و مرگ مؤلف می

ای که داستان با  وجود دارد؛ به گونه« ساختاربسته»و « تمامیت»در داستان رئالیستی، دو مفهوم 

گردد،  گشایی ختم می به گره تیدرنهایابد و  افکنی و اوج ادامه می شود، با گره ای آغاز می زمینه

کننده و  تقابل با این ساختار تمام و کمال و بسته، داستان پسامدرن، با فقدان فراروایتی منسجمدر 

ه بر آن، نویسنده در عالو. کند روایت تکیه نمی شود و بر حضور یک کالن بخش ساخته می تمامیت

بیان  در پشت درهای بسته و به دور از چشم خواننده به های کالسیک، مانند داستان این داستان،

شود و  لحظۀ داستان با نویسنده همسو می پردازد، بلکه خواننده در لحظه ها نمی رویدادها و شخصیت

شود که با  برد که خواننده متوجه می شود و آن را چنان پیش می نویسنده نیز گاه وارد قصه می

ت ای مهم از ادبیا این حضور هدفمند نویسنده در رمان، انگاره. واقعیت روبرو نیست

در ادبیات داستانی نشانه و  تر شیپزند که  را رقم می( اتصال کوتاه)باطل مدرنیستی به نام دور  پست

نویسی  از فراروایت داستان کناره گرفتنآن در این متن نوعی  کار رفتنو به  نبوده استاثری از آن 

 عنوان بهشده و حضور مقتدرانۀ نویسنده را  تعیین های ازپیش همچنین متن انگاره. گردد محسوب می

مجادله و حتی گاهی . کشد های قهرمان داستان به چالش می ها و لجبازی خالق اثر، با عنادورزی

جریان را بازگو  های این یکی دیگر از انگاره« مؤلفمرگ »مخاصمۀ شخصیت داستان با نویسنده، 

رسوم آشنا و  ییتنها بهی پسامدرنیستی، هرکدام ها ها به همراه دیگر مؤلفه لفهاین مؤ. نماید می

 عنوان بهها   در این مقاله فقط به بیان سه مورد از این مؤلفه. کنند  نویسی را نقض می متعارف داستان

 :شود نمونه پرداخته می

 عدم انسجام متن. 2-3-1
در داستان پسامدرن، روایت، خط سیر و ترتیب زمانی مشخصی ندارد و خواننده باید وقایع را به 

تا حدی که تمایز  شوند متن و دنیا هر دو نفوذپذیر می که یوقت(. 3: 0317پارسا، )کند هم مرتبط 

امر در این حالت، امر واقعی و . شود گردد، دور باطل حادث می ها از یکدیگر ناممکن می آن

دور باطل تکنیکی مشخصاً وجودشناسانه است که  یطورکل به. یابند استعاری در یکدیگر امتزاج می

به دو طریق در داستان ایجاد  دور باطل» .انجامد به در هم ریختن مرز دنیاهای موجود در متن می



 332  فرجیان/  ...کولی کنار ها در رمانِ  بررسی افول فراروایت :یپژوهش-یمقاله علم

 

گامی در داستان پیوند دوگانه هن. و پیوند دوگانه( ورود نویسنده به داستان)اتّصال کوتاه : شود می

 (.019: 0313لوئیس، ) «آفرینی کنند تاریخی در داستان نقش یها تیشخصشود که  ایجاد می

حضور نویسنده در روایت و دوری از شرح وقایع و در عوض آن تحلیل و تفسیر وقایع جهت 

نویسندگی و  ۀمسئل. شود تکرار می« کولی کنار آتش»نوشتن داستان از خصوصیاتی است که در 

توصیف،  یجا بهچنین ارجاع به متن و تفسیر  استفاده از زندگی شخصی و لحظات خصوصی، هم

 . ترین تمهیدات اتصال کوتاه است که در این اثر قابل استناد است مهم

به کیفیت داستان و  زدن ضربهای ماهرانه و بدون  پور از این تکنیک به شیوه روانی»

فراوانِ  یدهایتأکرغم  خواننده علی که ینحو بهکند،  آن استفاده می یرگذاریتأث

حسی پیدا  های واقعی هم داستان، چون با شخصیت بودن یتصنعنویسنده بر 

های پیشامدرن که سعی در ساختن جهانی بسیار شبیه به  برخالف داستان. کند می

تمایز دو  که یدرحالو  عالم بیرون داشتند، در این داستان خواننده در کنار نویسنده

شود، بر سرنوشت  گاه آن، مرتباً به او یادآور می به جهان و نیز تداخل گاه

های  ریزد، زیرا این شخصیت ای هستند، اشک می داند واژه هایی که می شخصیت

همدلی او  حس وشوند  دار ترسیم می داستانی، در نظر خواننده به نحوی بسیار جان

 (.041: 0311تدینی، ) «انگیزند را برمی

 که یزماندر اوایل داستان  مثال عنوان بهافتد،  ت در این رمان اتفاق میکرّا به اتصال کوتاه

خواهد که از داستان بگریزد و نویسنده وارد داستان شده، با او  است، می  شده  آینه از قبیله رانده

ام راه دررویی  بگریزد اما من که زندهتواند از قصه  آری آینه، قهرمان قصه می -» :کند می دل دردِ

-/ ...توان گریخت از زندگی به کجا می... چهار دست و پایم به حصار زندگی میخ شده. ندارم

ام را  های روی گونه نشیند، مانند کودکی اشک می/  توانی بنویسی؟ کنی؟ تو؟ تو که می گریه می

های  توانم، آدم نمی -/  .بیا با هم بگریزیم اصالً... شوی قدر گریه نکن، تمام می این - :کند پاک می

نویسم و  ام، این کتاب را می من هم مانسم را گم کرده -/ ...کنند که باشم پیدایم می هرکجاقصه 

روی و مانست را  شود، تو هم به تهران می اگر بمانی قصه تمام می ...کنم تا او را پیدا کنم چاپ می

 (.39ص) «همدیگریم ۀدهند نجاتما ... کنی پیدا می
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داستان را از روی تابلوهای زنی نقاش  که اینو بیان  حضور آگاهانۀ نویسنده در داستان

ی ها با شخصیتنویسنده درگیری . ریزد مرز واقعیت و خیال را به هم مینویسد،  به نام فرزانه می

  .که این یک داستان است شود یادآور می، به خواننده متن

ها را توی  هاست آن خواهی؟ من مدت رستان را برای چه میتو تابلوهای قب -»

 .برو زهرا بهشتبه  -/  .گذرد فصلی از قصه توی قبرستان می -/  .ام انباری گذاشته

ببین این کلید  -/  .جا نه، قبرستان داستان من، جایی متروک و قدیمی است آن -/ 

 -/  .که قصه تمام شودتا روزی  -/  .باش انباری، دیگر هم با من کاری نداشته 

 (.91ص) قبول

: 0317الج، )است های اتصال کوتاه، مطرح کردن نویسنده و نویسندگی در متن  شیوه ازجمله

نویسنده را کند و  در جایی آینه با نویسنده در مورد اعتصاب دانشجویان صحبت می(. 014

 :خواهد دادنویسنده را لو کردن او به ماجرا،   یکه در صورت قاط کند تهدید می

 -/  .فردا که خبری نیست -/  ...خصوص فردا هب... ها نکن ببین مرا قاطی این -»

یک کالم بگویم اگر مرا  -/ ... ها را تعطیل کنند خواهند کالس چرا، هست، می

خندم  به تو نمی -/  کنی ها؟ حاال بخند، باور نمی... دهم قاطی کنی تو را لو می

توانند مرا  ها نمی ها گذشته و آن دیگر از آن روز سالآینه، فقط این را بدان که 

کنی؟ از قافله آمدم بیرون، دلم به تو خوش بود، تو هم  تو چکار می -/ ... .بگیرند

 (.  004ص )«کنی که نویسندۀ منی به من ظلم می

. کنندۀ اتصال کوتاه هست، در فصل دیگری از داستان نمود دارد تداخل دو جهان که تداعی

که آینه برای رهایی از دست نویسنده و سرنوشت شومش بر سر نویسنده فریاد کشیده و جایی 

 :کند خودکشی می

رخ ساحل، جسدی ... / کشد شنود و فریاد می صدای مرا، من نویسنده را می»

خواهم باور کنم که او فقط جسدش  خواهم ببینمش، نمی نه، نمی ...برآمده از دریا،

تمام کسانی که ... خواهم من تن زنده و سالمش را میرا برای قصۀ من گذاشته، 

به ... ام رسند و من به کاهدان زده کشند به چیزی می در زندگی مردم سرک می

 (.034ص )«...ام جسد رسیده
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گیرد و نویسنده آشکارا حضور خود را در  ای درمی در قسمتی که میان آینه و نویسنده مشاجره

 : رفتن مرز حقیقت و خیال است  بین ای برای از کند، نشانه می آشکار اش یداستانکنار شخصیت 

ات را  حاضر و ناپیدا باشی و بخواهی قهرمان قصه جا همهبا من است، وقتی »

آینه چنگ . خواهد پیش ببری باید فحش و بدوبیراه بشنوی دلت می طور که آن

کار  -/  .زند، بدین خیال که گلویم را بفشارد و مرا خفه کند توی هوا می

لذت را زیر دهانم  -/  .توانم در مقابل تو پیدا و ناپیدا باشم من می. خودی است بی

اش طغیان  کسی که در مقابل سازنده دادن یبازلذت . لذت قدرت. کنم مزمزه می

 (. 037ص) «...گذاری زندگی کنم؟  چرا نمی! کثافت -/  .کرده

 شکست اقتدار نویسنده . 2-3-2

خالق و  عنوان بهها  وچرای نویسنده بر داستان و شخصیت چون رئالیستی اقتدار بیهای  در داستان

های پسامدرنی نقض  یک فراروایت در داستان عنوان بهاین موضوع . آفرینندۀ اثر حاکم است

مرگ » یۀنظربوده،  رگذاریتأثگیری پسامدرنیسم بسیار  که در شکلاین فراروایت . شود می

با دریافت  و خوانندهکشد  که در آن غیبت نویسنده را به رخ خواننده میای  نظریه». است «مؤلف

ها  پسامدرنیست ازنظر(. 414: 0311تسلیمی، ) «آفریند متن را می اساساً کند و خود به متن رو می

(. 93: 0319پاینده، ) «ناپذیر تعیین کند تواند مقدرات متن را با یقین و به شکلی تخطی نویسنده نمی»

میرد و بالفاصله خواننده پس از مرگ او متولّد  رود یا می شود و از میان می با متن محو می» نیبنابرا

 (.74: 0373همان، ) «گردد می

های  در مواردی، شخصیت. کند های پسامدرن، نویسنده از مقام دانای کل هبوط می در داستان

ها مخاطب با یک متن باز  آن در بعضی از. کنند با خواست نویسنده مخالفت می صراحت بهداستان 

شود؛ متنی که بخشی از آن را خودش باید بنویسد، متنی که او را تحریک به واکنش  رو می روبه

ولیتی را به دوش او ؤکند و مس با این تمهید، نویسنده، مخاطب را وارد داستان می. کند می

تصنعی نیست،  عنوان چیه بهمهید این ت. های پیشامدرن به عهدۀ نویسنده بود گذارد که در داستان می

مرگ مؤلّف را در استیصال نویسنده در برابر ارادۀ  .است هدفی اجتماعی نهفته  آن در چراکه

، طبق خواست قهرمان داستانپور نیز آینه،  در رمان روانی. ببینیم وضوح بهتوانیم  ، میها تیشخص

قصد دارد که از اش در اثر شکنجه و شالق از قافله رانده شده و زخمی و ناتوان  و ارادۀ نویسنده
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در این زمان نویسنده استیصال خود را در برابر شخصیت داستانش چنین بیان . داستان بگریزد

 : کند می

گر  -... / روم هیچ کجا، فقط از این قصه می -/  خواهی بروی؟ آخر کجا می -

بدهد روزگارش تباه است کاری  فکر کردناش مجال  نویسنده به قهرمان قصه

 (.32ص)« داستانت بدون آینه هیچ است. بزنبکن زن، حرفی 

ها هیچ  این نوع داستان ۀنویسند. خوانند به پایان سوژه و مرگ مؤلف فرامی ها ستیمدرن پست

مردان ناشناس قرار  موردتهاجمآینه  وقتی... در رمان کولی. کنترلی بر اشخاص داستانش ندارد

ناتوانی خود را از کشد و  ریزد و فریاد می با وحشت و اضطراب اشک می نویسندهگیرد،  می

و از یکی از  دهد تغییر و دخالت در سرنوشت شخصیت مخلوقش نشان می

ای، به آینه کمک  خواهد تا با کشیدن پنجره های داستانش به نام فرزانۀ نقاش کمک می شخصیت

 :را از دست متجاوزان نجات دهدکند تا خود 

شب، اول صدای خندۀ کفتارها را شنید و  نیمه هم آنچند نفر بودند که آمدند، »

توانم ببینمش، نگاه  نه، نمی... بعد شکری در را هل داد، دری که از داخل بسته بود

تو هم صدای ! فرزانۀ نقاش. کشد شکری خنج می یسو بهکن مانند پلنگی 

شنوی؟ نکند او را، نعش او را شبانه به دریا بیندازند؟ یا خود بعد  فریادهایش را می

خفت به کشتن جانش رضا دهد؟ وای فرزانه زیر مشت و لگد له  همه نیااز 

ای  پنجره، پنجره -/  ...چه کاری، چه کاری از دست من -/  .شود، کاری بکن می

بیا، ... ناله تبدیل شدههایش به  وای فرزانه، صدای ضجه/ ... پس بگذار -/  .بکش

 (.24ص) «...ای بکش مویت را بردار و پنجره  بیا قلم

از عدم اقتدار  شخصیت اصلی داستانش گم کردندر بخشی دیگر نویسنده به خاطر 

آینه به دست  کردن دایپبینی و  رفتۀ خود را با آینه کند قدرت ازدست خود گالیه کرده و تالش می

 :آورد

نشناسی  هوا و نمک دور دختر سربه هم آنای که دور یک شخصیت بچرخد،  قصه»

او را که . کردم نباید او را مرکز عالم می. کشد کارش به اینجا می حتماًمثل آینه، 

. توانم به چشم ناشرم نگاه کنم من که نمی. دهد اهمیتی به من نمی نیتر کوچک

م که نتواند دوباره دستم را توی باید کاری بکن. ناشری که در انتظار قصۀ من است
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باید ... بداند در این دنیا کسان دیگری هم هستند، کافی است که نیهم. حنا بگذارد

ص )«رو به آینه بایستم و نگاه کنم تا شاید ردی از قهرمان گمشدۀ کتابم بگیرم

042) 

رها  یکل بهاست، نویسنده و داستانش را    آینه به عقد موقت رانندۀ کامیون درآمده که یزمان

خواهد به نحوی او را به قصه بازگرداند و کارهایی انجام دهد تا داستانش  ، نویسنده میکرده است

شود و با اندیشیدن به عواقب افکارش سرانجام در برابر خواست  را کامل نماید ولی دچار تردید می

ه میل خود رها کند تا بلکه در فرصت مناسب گیرد که او را ب آینه تسلیم شده و تصمیم می

باید بگذارم به راه خودش برود، به دنبال آنچه دوست دارد تا آن زمان که ... »: متقاعدش نماید

 باید روبروی آینه بایستمحاال فقط  ...و او را متقاعد و سالم به قصه واگردانم کنم دایپفرصتی 

ای به خود  کشف و خلق دوباره که زحمت آن  و زندگی او را دنبال کنم، بی

 (.044ص) «...بدهم

بازیچۀ دهد و خود را  در پی بازنگشتن آینه به داستان، نویسنده عنان صبر خود را از دست می

 :داند می اش شخصیت خودآفریده

کند تا  ام، رمالی که هر شب به آینه نگاه می من در حد یک رمال سقوط کرده»

زاده  اش را از راه بدر برده، قهرمانی که کولی ان قصهای قهرم ببیند که چطور راننده

تواند، زنی را  شود، اما انگار فقط عشق می کردی یکجا بند نمی بود و تو خیال می

من دیگر توانی برای دیدن ندارم و  ...چه کولی باشد چه نباشد یکجانشین کند

 (.033ص) «...ها بکنم توانم خودم را مضحکۀ دست آن بیش از این نمی

 پردازی   زدایی در شخصیت آشنایی. 2-3-3

اند و در فرایند  از جنس کالم»ها  آن. دارند متنی تیماه ها شخصیتهای پسامدرن  در رمان

« کولی کنار آتش»داستان در  وجود و عدم شخصیت(. 77: 0717وُو، ) «شوند خواندن زنده می

ها و  دهد تا از صحت حرف انگشتان او را فشار میبازجو برای سنجش سخنان آینه، . قطعیت ندارد

های بیرون از داستان نیز شک  زن« وجود»بازجوی جوان در  .از وجود یا عدم او مطمئن شود

های  اگر این زن برخالف زن هرحال به: گوید دهد و به دربان می سری به تعجب تکان می» :کند می

بیمارستان در این شرایط درست نیست و مجرم ای از  باشد، اشغال گوشه  دیگر وجود هم داشته

 .(031ص) «اصلی نویسنده است، باید به دنبال او بگردیم



 373-340، ص0711، پاییز و زمستان 477، شماره 47زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز، سال  371

 

اوج آن در توهّم . یابد های گوناگون انعکاس می های پسامدرنیستی به شکل تردید در داستان

در فصلی از رمان، آینه (. 011-77: 0313لوئیس، . رک) شود های پارانویایی ظاهر می شخصیت

وجود ندارد و تنها قهرمان قصه هست، به  که اینزند و از  در هتل نشسته و با خود حرف می دیناام

(. 022ص. رک)است در وجود یا عدم خود دچار تردید  حال نیدرعدهد ولی  خود دلداری می

همۀ ما قهرمان »  :گوید کند که باید اتاق را تخلیه کند، آینه می وقتی مدیر هتل به او گوشزد می

اصل مطلب  -: زند مدیر هتل پوزخندی می/  .مقصودم این است که من وجود ندارم... ایم یک قصه

 (.022ص) «وجود ندارد کس چیهاین روزها . جاست همین

در قسمتی از داستان که آینه قصد دارد بار دیگر از دست نویسنده فرار کند و به بندر برگردد، 

شود که به گفتۀ خودش وجود ندارد و فقط نویسنده او را برای  راه آینه سبز میای در جلوی  راننده

ش، نوکرت هیچکی رو  راس و حسینی» :تا به آینه کمک کند حضور در داستان آفریده

در  .(073ص ) «رانندگی بلکه زندگی هم یُخ  تنها نهشناسه، تو عمرش رانندگی هم نکرده،  نمی

خورد که با خود حرف  گردد و به زنی برمی نبال همدردی میبخش دیگری از داستان آینه د

این زن هم ساختگی هست و وجود خارجی ندارد، برای اطمینان، با او  که اینزند؛ آینه به تصور  می

 ؟چی فرمایش کردین -/  زنی؟ ات حرف می با نویسنده -/  تو وجود داری؟» :پردازد به گفتگو می

 (.043ص) «نویسه تو را میپس معلومه یکی دیگه قصۀ  -/ 

 ها هویت نامشخص کردنها در عین تفاوتشان و  یکسان بودن شخصیت»

شدۀ داستان گردیده و ساختار و محتوای  ثباتی دنیای توصیف موجب بی

مدرن، گاه  های پست های داستان شخصیت»سازد  وجودشناسانۀ متن را برجسته می

وقایعی متفاوت، بر اساس برخی هایی متفاوت و شرکت در  در عین داشتن نام

رسد که وجوه اشتراکی با خود نویسنده نیز  پیوندند و به نظر می قراین به هم می

 (.074: 0311تدینی، ) «دارند

شویم که در موقعیتی راوی است، در موقعیتی آینه، در  رو می ای روبه در این رمان نیز با سوژه

 ...افروز و زن سوخته و های آینه و فرزانه، گل شخصیت .افروز و زن سوخته های دیگر گل موقعیت

روند و خواننده را به این گمان  که گاه تا مرز یگانگی پیش می جا آنبسیار شبیه به هم هستند تا 

اند و تنها کار  ای از یک شخصیت یگانه های متفاوتشان، جلوه ها با نام دارند که این شخصیت وامی

این  .هاست؛ فریبی که سرانجام آشکار خواهد شد مخاطبان و فریب آننویسنده بازی با ذهن 
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کند این نویسنده است  دارند تا حدی که خواننده احساس می سر به شورش برمی»ها حتی  شخصیت

ساختار مدور و چرخشی  (.93: 0319پاینده، )«کند و نه برعکس ها تبعیت می که از شخصیت

تصاویری از فرسایش است که در آن : به تعبیر وارتونها در داستان،  موقعیت و نقش شخصیت

در  (.03: 0370)روند  اما ناگزیر رو به افول می یآرام بهکنند  جهان و افرادی که در آن زندگی می

با صفحات نخستین داستان، زمانی که آینه از قافله رانده شده و قصد گریز از داستان را دارد، 

نه، قهرمان اصلی تو نیستی،  -/  ...قهرمان اصلی منم، اگر من نباشم -» :کند می  نویسنده مجادله

 .(39ص) «...نویسم من این قصه را از روی تابلوهای زنی نقاش می

 گیری نتیجه -3

کامل تجربه طور بهکه مدرنیسم و آثار اجتماعی و سیاسی آن را  توسعه درحالبرای کشورهای 

در چنین حالتی، نقش . آید ای شگفت به نظر می مدرنیستی تجربه اند، فضا و افکار پست نکرده

ژانر رمان . شود تر می مدرنیستی برجسته پست ۀها در انتقال فلسف فرهنگ« ۀمکالم»تبادالت فکری و 

مدرنیستی،  یک داستان پست عنوان به ،نار آتشکولی کرمان . ن میان کارکرد مؤثری دارددر ای

 .گذارد یک قشر اجتماعی سنتی ایران به نمایش میهای کالن را در  فروپاشی بسیاری از روایت

منطق  ها، حکومت قوانین خرافی و بی های مردساالری، محدودیت زنان و خشونت علیه آن سنت

و اصول و  24های سیاسی پیش و پس از انقالب اسالمی سال  ایرانی، روایت ۀدر بخشی از جامع

بازند  رنگ می« کولی کنار آتش»در داستان  های بزرگی هستند که نویسی، از روایت قواعد داستان

دهد، اما ارتباط برخی  روی می( کولیان)نویسنده  ۀنمون ۀاین فرایند اگرچه در جامع. پاشند و فرومی

از اشخاص داستان با اشخاص بیرون قشر چادرنشین و نیز سبک زندگی واقعی مردم ایران در بیرون 

ایرانی پدید آمده بود و روی به  ۀها در جامع فراروایتدهند که افول  داستان، نشان می ۀاز جامع

 .گسترش داشت

بازسازی صحنه و  ۀهای فوق، در داستان خود از شیو پور برای روایتِ افول فراروایت روانی

، غروب زوال روبهتصویری گویا از یک واحد اجتماعی  ۀارائاو با . برده استنمادپردازی بهره 

او به یاری نمادهای . کرده استسازی و بازآفرینی  ایرانی مشابه ۀجامعها را در  تدریجی فراروایت

نماد « آینه»در داستان او، . است پیام خود را به خوانندگانش منتقل کند  خوبی توانسته زنده به

مانـدگی و  ، عقـبیگانگیازخودب، سـمبل «پیـرزن» وخودشناسی، آگاهی، پیشرفت و ترقی اسـت 

چ کو». مطمئنی ندارد ۀنماد انسان ناپایدار است که اعتماد بر او نتیج« کولی». تپرستی اس خرافه
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ها را به تصویر  ها و ایدئولوژی ها و آیین ها، ایسم ها از معبر مکتب ها گذر روایت کولی« کردن 

، حکایت «آتش»در کنار « کولی». شود ایدئولوژی دستگیر می ۀنمایند« مریم» که چنان. کشد می

ها نیز  است و این روایت« زن سوخته»ها  وجود آن ۀهایی که نتیج روایت. هاست فراروایتسوختن 

به « نیلی»، رفتن «کامیون»، «راننده»شخصیت اصلی داستان، « رقص». کشند سرنوشت او را انتظار می

و « فرار». ها بدان دچارند فراروایت که چنانناکامی؛  یسو بهخارج، همگی حکایت حرکتی هستند 

اما ؛ تاباند یبازم« نشینی کوچ»تا پایان روایت  روشنی ها را به افول فراروایت« آینه»های  رگردانیس

. شود ها در پایان داستان ناپدید می زند، همچون فراروایت ای که نقش خیال می این نقاش فرزانه

کولی های کالسیک، در  ناپذیری، ساختارشکنی و نقض اصول داستان گریزی، محدودیت تعریف
کند که  شواهد این مقاله تأیید می. هاست ، تأکید و بازسازی روایت افول فراروایتکنار آتش

های مشابه  آیند و پژوهش ها به شمار می های پسامدرن از اسناد و مظاهر افول فراروایت داستان

 .های متعدد تأمین کند ها و موارد معتبری را برای تحلیل گفتمان تواند نمونه می
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