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Abstract 
The breaking of the fantasy world with reality, the breaking of the boundary 

between writer and reader, and in general the breakdown of narrative brought about 

by postmodern literature, led to the formation of a special form of narrative in the 

postmodern novel called metanarrative.  In this way, the author distances himself 

from the usual methods in the classic novel and creates an innovative and norm-

breaking work that contradicts the well-known definitions of the novel. In this type 

of novel writing, the author's interaction with the narrator, character, narrative text 

and linguistic aspect is completely different, and all elements of the novel evoke 

deep social conditions and developments. What attracts attention in the meantime is 

the turn of Arab novelists to this method in the early years of the emergence and 

spread of this method in European novels. Considering the speed of modernity in the 

last decades of the twentieth century in Arab countries and also the compatibility of 

this narrative style with classical Arabic literature in which there is a living 

relationship between the narrator and the narrator and usually the narrator tends to 

hide in the story. No, this method was taken into consideration. A closer look at the 

history of the evolution of Arabic novelism in the last decades of the twentieth 

century shows the use of this method by anonymous writers whose literary position 

in academic and narrative research has been neglected, including the melodic 

melody of the Maghreb writer. In Ain al-Fars novel, this method is innovative and 

systematic. In this article, using the most important theoretical sources on the 

method of metanarrative, an attempt is made to examine the most important 

components of metanarrative and how it is used in this novel. The result shows that 

Shagham in this short novel, by creating mechanisms such as the entry of the author 

or narrator in the work, communication with the narrator and the fusion of reality 

and fantasy or storytelling, as well as the use of storytelling industries, try to create a 

metanarrative process. Is trained. 
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 شغموم یلودیاز م الفرس عینت در رمان یروافرا فرآیند
 *شهرام دلشاد

 بوعلی سینادانشگاه  یات عربیزبان و ادب یدکتر  ۀآموخت دانش
 یجعفر طهماسب

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان یات عربیزبان و ادب یدکتر  یدانشجو
 (104تا  87)از ص 

 30/06/1400، تاريخ پذيرش: 20/08/1399تاريخ دريافت: 
 پژوهشی-علمی

 

 دهیچک
، شکستن مرز میان نویسنده و خواننده و در مجموع شکست و با خیال جهان واقعیتمرز میان در هم شکستن 

پردازی در رمان گیری شکل خاصی از روایت، سبب شکلارمغان آورد ت روایی که ادبیات پست مدرن بهسگس
در رمان کالسیک فاصله های رایج و مرسوم گویند. نویسنده در این شیوه از روشپسامدرن شد که به آن فراروایت می

آورد که با تعاریف شناخته شده رمان در تضاد است. در این نوع گیرید و اثری نوآورانه و هنجارشکنانه پدید میمی
و  کاماًل متفاوت استزبانی جنبه گرایش از رمان نویسی نحوه تعامل نویسنده با راوی، شخصیت، متن داستانی و 

کند روی کند. آنچه در این میان جلب توجه میعمیق اجتماعی را تداعی میهمه عناصر رمان شرایط و تحوالت 
. با توجه به است های اولیه پیدایش و رواج این شیوه در رمان اروپاییدر سالبه این شویه نویسان عربی آوردن رمان

داستانی با ادبیات  های پایانی قرن بیستم در کشورهای عربی و همچنین همخوانی این شیوهسرعت مدرنیته در دهه
کاری در شنو برقرار است و معمواًل راوی تمایل به پنهانزنده میان راوی و روایت ایهکالسیک عربی که در آن رابط

های پایانی قرن نویسی عربی در دههاین شیوه مورد توجه گرفت. با بررسی بیشتر تاریخ تطور رمان ندارد،داستان 
های دانشگاهی و از جانب نویسندگان گمنامی هستیم که جایگاه ادبی آنها در پژوهشبیستم شاهد استفاده این شیوه 

شناسی مغفول مانده است که از جمله آنها میلودی شغموم نویسنده اهل مغرب در رمان عین الفرس از این روایت
ت، یفراروا ۀویشدر خصوص  یظرمنابع ن ترین مهم، با استفاده از ن مقالهیادر مند است. شیوه به گونه نوآورانه و نظام

جه نشان ی. نته شودپرداخت ن رمانیاکاربرد آن در  یت و چگونگیفراروا یهامؤلفه ترین مهم یشود به بررسیتالش م
 شنو روایتدر اثر، ارتباط با  یا راوی سندهینوورود چون  ییجاد سازوکارهای، با ان رمان کوتاهیدهد که شغموم در ایم

 فرآیند، به خلق یسینون استفاده از صناعات داستانیو همچن یوارگا داستانیال یت و خیواقع یختگیآم و بروز
 . ده استیت اهتمام ورزیفراروا

 

 .ی، پسامدرن، رمان تصنعالفرس عینت، یشغموم، فراروا یلودیم :یدیکلی هاواژه
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 مقدمه. 1
درآمده و  یمختلف یهاتاکنون به شکلش یدایمعاصر، از بدو پ یادب ۀن گونیرتریپذتحول ،رمان

ست، ین ین موضوع تنها مختص رمان غربیرا به خود گرفته است. ا یمتعدد یهاوهیها و شیژگیو
د ی، تقلیریگجهان عرب، از آغاز شکل یادب یهان گونهیراتیپواز  یکی عنوان بهز ین یبلکه رمان عرب

 ساننیبدش قرار داده است. یت خویفعال ۀتوأمان سر لوح طور بهرا  ییگرایو بوم یغرب یهاوهیاز ش
 طور به، یمتنوع یداستان آثار آن یدر ط م کهیهست ینده و مهمیآتحوالت فزشاهد  یما در رمان عرب

همچنان  ؛مدرن همگام بود یهاوهیش باد ظهور کرد که یممتاز و جد یهایژگیخالقانه با سبک و و
راث ی، از آثار موجود در میپردازتیروا یهاوهیها و شکیتکناز  یاریو بس ییکه از جهت محتوا

ا ی فراداستان ین راستا، شکل داستانینگرفت. در ا هفاصل یعرب ۀا و تحوالت جامعیو قضا یعرب
ک یکالس یراث داستانیبه م یو نگاه ید رمان غربیجد یاز دستاوردها یریگبا بهره که  تیروافرا

ده ینام ...و  «تاالسردیالم»، «یتاروائیم»، «تاقصیم»ن چو ینیبا عناو یعرب اتیدر ادب ،یعرب
ن یرا ایز ؛قرار گرفتسندگان عرب ینو ۀمورد استفاد ،ش در جهان غربیدایشود، همگام با پ یم
ش رمان بسرآغاز جن رهی، کوالژگونه و غییت چندصدایر رواینظ ،گرید یهاوهیشبا همراه وه یش

همچنان که ؛ ار به کار گرفته شدیبا سرعت بسهمچون غرب نیز  یعرب پسامدرن بود که در جهان
با  و ،ات کهن مشرق داشتیدر ادب یپردازداستان یهاوه با سبکین شیکه ا یتیخنبا توجه به س

مخاطبان و خالقان اثر نبود،  ازیگر پاسخگو نید سمیک و رئالیکالسرمان  یها وهینکه شیت به ایعنا
 . از آثار به کار گرفته شد یاریبسدر شدت  بهوه ین شیا

 یو چگونگ ییروا ین دستاوردهایدتریجد ین مقاله، از ضرروت بررسیا یت موضوعیاهم
آنها مؤثر  یو آثار داستان یسان عربینومد رمانآشناخت بهتر و کار یشود که برایم یشکل آن ناش

ان یر مستم تاکنون باشد. دیقرن ب یانیپا ۀاز دو ده یتواند نشانگر تحوالت رمان عربیاست و م
در آن،  یشناستیشرفت نقد روایتونس با توجه به پ و ریسندگان مغرب، الجزاینو ؛سندگان عربینو

 ییروا یهاکباز س یاریبس رو، این از و اندقدم بودهشیهمواره پ، مدرن یهاوهیش یریکارگدر به
 ییهادر رمان ،هاوهین شیجز ا جزبه یبررس ،بنابراین؛ ن کشورها سر برآوردیا ازابتدا  ید غربیجد

 یشناس تیات بحث روایرورد، از ضشویرمان پسامدرن ارائه م یاهیها و تئورهیکه همگام با نظر
 ین حرکتیمختلف را در چن یسندگان کشورهایسهم نو کیتفک بهو  یمدرن است که سهم رمان عرب

در آن چارچوب  یبه نگارش آثار ییات رواینظر شبردیپ یسندگان براینو .کند می یابیارز
صدد طرد درگذشته،  ییروا یهاوهیه شیبود عل یشده پرداختند. رمان فراداستان که شورش فیتعر
 ییمخاطب را در فضا بر آن بود تا یو سع ؛سم بودیرمان رئالن یو دروغ یپوشال یینما قتیحق
قت یوار حقیسنده دینو ،ن سبکی. در اقرار دهد تیگرفته از واقع تئنشاما  ،د و برساختهیجد

رون در تعامل است، ارتباط برقرار یگونه که در جهان ب آنخواننده  دارد با یشکند و سعین را میدروغ
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 یهایژگیعصر، و یو اجتماع یاسیس یکردهایروبا توجه به  ،یکه از جهت شکل همچنان ؛کند
، یزز و فانتیآم الیخ یهاو استفاده از روش یزیو هنجارگر یشکنچون شالوده یدیجد یساختار

أحمد ، دیقعالوسف ی ،ۀمحمد برادهمچون  یسندگان عربیاز نو یامورد توجه قرار گرفت. پاره
 الفرسعینبا رمان  شغموم یلودیم ،انین میاند که در امهم بهره گرفته ۀوین شیگران از ایو د ینیالمد

سبک  یسازوکارها ترین مهمبر آن است تا  ین مقاله سعیاست. در ا ین سبک داستانیشتازان ایاز پ
 یبرا ید تا سرانجام پاسخشو یبررسن رمان یدر اآن  یو کارکردها یباشناسیت و زیرواافر

 شود: افتی زیر های پرسش
 بهره گرفته است؟ یتیفراروا یاز چه سازوکارها الفرسعینرمان 

 ده است؟کرن سازوکارها استفاده یاز ا یسنده به چه منظورینو
سهم ان، ین میدر اه که شدفراداستان انجام  ۀدربار یمختلف یهار پژوهشیخادر چند سال 

 ،شتریو ب ز استیار ناچیبسد، ین سبک جدیا یریدر به کارگ یشتازیرغم پ به، یعرب یهارمان
در این زمینه به آنها  توانیم ی که. از جمله مقاالت؛اند هشد ین نظر بررسیاز ا یفارس یها رمان

 ۀنوشت ،ژالهوقاتلشیهبرایمرثدر داستان کوتاه  یفراداستان یها کاربست مؤلفه»ۀ مقال اشاره کرد،
ه یمرث»ن مقاله داستان کوتاه یا است؛ همکارانان و یجواد شکراز محمد (1395) «یابوتراب خسرو

یداز مجموعه داستان  را «ژاله و قاتلش یبرا و  یبررس ،یابوتراب خسرو ۀنوشت ،سومناتوان
سنده به داستان و ی، ورود نویلیامر واقع و امر تخ یختگیآم ر برهمینظ یفراداستان یها مؤلفه

 ۀن مقالیهمچن .ه استکرد یواکاون اثر یدر ارا  یج ادبیرا یها ها و عرف ساختن سنتآشکار
یهاازشبیاگرشبپور و  یرو روانیمن  کنارآتشیکولعنصر فراداستان در داستان  یقیتطب یبررس»

مسافر  یریکارگبه یقیتطب یبررس ،همکارانو  یضیاز هاجر ف (1395)« نویتالو کالویا یزمستان
 انجام شده یزمستانمسافریهاازشبیاگرشبو  کنارآتشیکولعنصر فراداستان در دو رمان 

گاهانر ینظ یتیرواافر یهان مقاله شاخصهیا است.  یتوجه خواننده، افشا یسنده براینو ۀاقدام آ
سندگان هر دو یه است. در واقع نوکرد یبررسرا  یسینو دات داستانیصنعت و به سخره گرفتن تمه

ع یجز زبان و صنا یزیخواند، چید که آنچه منقت را به خواننده القا کنین حقیاند، تا ادهیوشکاثر 
 ت اشتباه گرفت. یرا با واقع د داستانیست و نباین یسینو داستان

رمان  یفراداستان یهاجنبه یل و بررسیتحل» ۀمقال توان بهی، میعرب یهانقد رمان بارۀاما در
ن یا. اشاره کرد یمیابراه یزاده و شاد ین حاجیبه قلم مه (1399) «ع جابریاثر رب الّزرقاءۀالفراش

، ینویس داستانبه  یح راویصر ۀچون اشار ییع جابر با شگردهایپژوهش نشان داده است که رب
در داستان، ادغام  یخیتار یواقع یهاتیف، حضور شخصیمخاطب قرار دادن مخاطب، توص

بودن رمان  یرواقعیاست غآن، توانسته ۀسندیکتاب و نو ۀت و دادن اّطالعات درباریال و واقعیخ
زمینه ن ین در همیهمچن . دیاداستان برآک فریخلق  ۀاز عهد یخوب کند و بهخود را به خوانندگان القا
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ز ، ا(1441)« » ۀتوان به مقالیم
 ییگوپراکنده یعنی ،یتیفراروا یهاکیاز تکن یکید که در آن کراشاره و همکاران  یزهرا بهشت هدیس

 یفضاها یرفتگهمچون در ییهایژگیوبه ن مقاله یاست. در ا شده یدر داستان مذکور بررس
رنگ  یت و پیو شخص منجسم زمان و مکاننا، ساختار پراکنده و ییروا یهاو طرح یداستان

»سندگان با عنوان ین نویاز هم ،گر ید یان مقالهیاند. همچنپرداخته
 »(1397) ،

 یتینک فرارواید تکیها که مؤیدگیموارد به تداخل صداها و در هم تناز  یاکه نگارندگان در پاره
 . اند، پرداختهاست

، کتابتوان به یم ،یعرب یشده در کشورها انجام یهاان پژوهشین در میهمچن

ش یداین شگرد را از آغاز پیسنده اینو اشاره کرد که در آن (2011) 
با  ارشد یکارشناس ۀنام انیپاده است. کرمعاصر مطالعه  ۀتا دور یشعر عرب عنوان

به قلم سهام شابو.   (2018) 
 عنوان به یمیرقسیرمانسمق یدق یفراداستان به نقد و بررس یکل یبا بررس قیتحقن یسنده در اینو

 الفرسعینت در رمان یفراروا یهان مؤلفهیبارزتر یحاضر با بررس ۀاما مقال نمونه پرداخته است.
د یجد یپژوهش ،دیجد یهاکیکاربرد تکندر شتاز یاما پ ،سندگان گمنامی، از نوشغموم یلودیم

 است. 
 

 ست؟یت چی. فراروا2
ستم یقرن ب یانیپا ۀاز دو ده ویژه بهد، یدر عصر جد یپردازداستان یهاوهیاز ش یکیت، یفراروا

ابتدا در غرب مورد توجه گرفت و سپس  یسینوداستان یهاوهیاز ش یاریاست که به مانند بس
تر به نام  بزرگ یان ادبیک جریقالب  دروه ین شی. اندبه کار گرفتآن را گر کشورها یسندگان دینو

با د یجد یداستان یهاجاد سبکیسندگان به ایاست که نظر به اهتمام نو لیتحلمدرن قابل پست
، ییازدتی، مرکزیچون آشوب و دوگانگ ییهاانیجر. ط عصر به کار گرفته شدیتوجه به شرا

: 1397ران، همکاو  بهشتی و 275: 2001)صالح، ان و تفرقه یمشخص، عص یبه نظم و قانون یبندیپانا
ت، در ننتریهمچون ا ید تکنولوژیها و مرزها با گسترش انواع جدان رفتن فاصلهیاز م ،(92

جامعه و تحوالت  درونت از یسان، شکل فراروانیبد؛ ر گذاشتیتأث ییهان فرمیچن یریگ شکل
 د آمد. یپد و پس از آنستم یان قرن بیپا یاسیو س یاجتماع

سنده ینوکه  استن یرد، ایگیوه مورد توجه قرار مین شیکه در ا یاو مؤلفه یژگیو ترین مهم
آن، مالحظات و  حینکند در یم کوششند، یآفریم یز و هنریانگالیخ یکه داستان یزمان
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 ینوع ن عملکرد بهیارائه دهد که ا یسینوداستان فرآیند ۀدربار خود را یحیو  توض ینقد های دیگاه
 (.173: 2010ن، یقطی)زد یریموو نقد را فر یگرتیرواان ین مرز میال و همچنیت و خیان واقعیمرز م

گاه و نظام یشکل فراداستان بهکرد، ین رویهم بر اساس  ا یت یمند توجه خواننده را به ماهناخودآ
را  ییهاق پرسشین طریکند تا از ایو مصنوع معطوف م یساختگ یامر عنوان بهت خود یوضع
عکس بروه، ین شیسنده در اینو(. 8: 1390)وو، ت مطرح کند یان داستان و واقعیمۀ رابط ۀدربار

ت ین واقعیمختلف، داستان را ع یو خلق سازوکارها ق داستانیخواستند از طریکه م ها ستیرئال
جز کاربرد ساختار و صناعات  یزیچ یکه اثر وکند یصراحت اعالم م به، دنقلمداد کن

سنده در فراداستان از ینودر واقع است.  یرونیت بیاز واقع یریست و تنها تصوین یسینو داستان
بودن آن را به خواننده گوشزد  یر واقعیگر غید یسازد و از سویت میه واقعیشب ییایسو دن کی
سنده ینوکه است  یاز متون داستان یت، نوعیفرارواسان،  نیبد ؛(82-57: 1381نده، یپا ←)کند  یم

ان یتا م ؛داندیب میادۀ سخن گفته و آن را ساخته و پرداخت یصنعت ادب عنوان بهآشکارا از داستان 
 ینویس داستانو  ینقد های دیدگاه ت، بازتابیکند. در واقع فراروابرقرار ال ارتباط یت و خیواقع

در قالب و  یک متن نقدی ،یتیمتن فرارواو شود ینقش ناقد ظاهر مسنده است که در داستان در ینو
در  ینویس داستاننو و متفاوت در  یسبک عنوان بهوه ین شیا .(9: 2011)حمد، است  یساختار داستان

 ار مورد توجه قرار گرفته است.یر بسیاخ یهاسال
 

 تیواار فر  فرآیند یر یگشکل .3
ت در یروافرا یهاشاخصه ترین مهمل یو تحل یبه بررس ،مهم ن بخش از مقاله در چهار محوریدر ا

 .شودیپرداخته م 1شغموم، یلودیم الفرسعینرمان 
 

 سنده به متنیورود نو . 1ـ 3
 یداستانمتن سنده در ینود آشکار وور نت در رمان پسامدریفراروا فرآیند یسازوکارها ترین مهماز 

سنده به ینو ین سبک داستانیشود. در ایاد میاتصال کوتاه  کیتکن ه از آن با عنوانک است،
 ،داستان ییبازگو یهاوهیو ش یگرتیصراحت در روا کند و بهیمگوناگون به متن ورود  یها وهیش

 دربارۀها، گونه داستان نیدر ا یکند. راویم یگذار دهد و بدعتیصورت م ییزداییآشنا
ش از حد فضول یب «یراو»ن مورد از اصطالح یدر اکند، یمدادها هم اظهار نظر یروها و تیشخص

معتقد است که ( David Lodge)الج د یوین راستا دیدر هم(. 57: الف1394نده، ی)پاکند یاستفاده م
جاد اتصال کوتاه استفاده یا یسنده برایاست که نو ییهاد از روشیتمه یک نوع آشکارسازین یا»
و امتزاج  یوارگخود را که همان القا داستان ین ترفند، هدف اصلیبا ا یراو (.167: 1394)« کند یم
بودن داستان را به  کند داستانیم یسنده سعی. نورساندیبه ظهور م ،ال استیت و خیان واقعیم

 دور کند.  یینماقتیاز از حق یخواننده مدام متذکر شود و و
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شود و به یسنده، مکررًا وارد اثر مینو عنوان بهخود،  ۀرنانوآو ی  تیشغموم، در اثر فرروا یلودیم
، یسنت یهانکه، به مانند روشیا ی. او به جاپردازدیبه طرق مختلف م ینقش در متن داستان یفایا
 ،ن کند، خود آشکارا وارد داستان شدهییمورد نظر تع یت ماجراهایروا یبرا یتصنع یک راوی

ان یم یزد که حدفاصلیآمیدر هم م یچسان با راواو  رد.یگیرا بر عهده م ییگوداستان ۀفیوظ
 یفات داستانیتألاز  یاپارهادآور یهرچند  ین روشیچندر داستان وجود ندارد.  یسنده و راوینو

اما ند، دکریاثر ذکر م یبر شرح ساختار و محتوا یمبتن یدیدآورندگان تمهیکه پداست  کیکالس
  ارائه شده است. یبا متن اصل ختهیآم، رمان یعنی ،د و معاصریدر قالب سازوکارها و قالب جد

 طور بهکرده است و  یبندانعنو «» یاضافب یبا ترک را خود رمان شغموم فصل اول  
بند  ینوع که بهن فصل، ین ایبند آغازکند. یفراهم مورود خود به داستان  یفضا را برا یآشکار

» است:گونه آمده  است، بدینن کل رمان یآغاز

 .(5: 1988)شغموم،  2«
شتر مختص یب ییهایبندن عنوانیت است و چنیآغاز حکا یبه معنا «ةیرأس الحکا»
است که بر اثر  یشغموم ناقد یی. گویو داستان ییروا یهااست تا نوشته ینظر یها کتاب

قبل از شروع اثر  یدیاست که تمه یا محقق و مصححینگارد یگر مقدمه مید یاسندهینو
روشن و شفاف وارد  طور بهر متکلم وحده ین رمان، با ضمیغازآن بند یسنده در اینونشاند.  یم

ت استفاده یروا ۀغیسنده از صیست که نومعنان یسنده بدیت ورود نویداستان شده است. شفاف
از  یکیکه را  ر متکلمیک ضمید کارکرد تکنیکند که شایر متکلم بسنده نمیکند و تنها به ضم یم

ت را بازگو یت و موضوع روایروا فرآیندسنده آشکارا ینو»کند.  یتداع ،است یورود راو یاهنهیزم
ناگفته نماند که  .(200: 2010ن، ییقی) «سازدیمسنده آشکار ینو عنوان بهکند و نقش خود را یم

شود هم یده میطور که د کند و همانیان میز بیو سحرآم یفانتز یرا در قالب ین شگردیسنده چنینو
ک قرن بعد از انتشار یکه  یکند همچنان که با ذکر سالیوصف م ۀبیالعجدادها را با صفت یرو

 فرآیندرود خود به داستان، وشغموم با  د.یافزا یت شده در اثر میحوادث روا یرمان است بر شگفت
در  یمکرر، سع طور به یدر متن داستان یشحضور خو ییدهد و با بازنماین را شرح مآ یریگشکل

 د: یگویدارد، آنجا که م یگاه خود در متن داستانیم جایاثبات و تحک

 .(7 :1988شغموم، ) 3
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بلکه از آن دفاع  ،کندیتنها حضور خود را اعالم م سنده نهیبند مشخص است که نون یدر ا
 «أنا»ر یضم زیادبسامد  اصوالً  کشد.یم چالشبه  ،سنده در آن حضور نداردیکه نو یثارو آ کند می

ان رمان دارد. یسنده در جری، نشان از حضور پر نقش و ثابت نوالفرسعینو متعلقات آن در رمان 
را فقط مختص به بخش  یست که حضور ویگونه ن نیرود و ایرمان کنار نم ۀوقت از صحن چیه یو

سنده یپرنگ نوبلکه شاهد حضور  ،میبدانحوادث است،  یبندکه زمان جمع یانیا بخش پاید یتمه
داستان  ۀانینمونه که از بخش ماین در  ،مثال ؛ برایمیر أنا هستیرمان با استفاده از ضم یجا یدر جا

 :شودیده میر متکلم وحده و متعلقات آن دیضمزیاد، بسامد است اقتباس شده

 .(46: 1988شغموم، ) 
ن یو اکند یفا میپررنگ در داستان ا یسنده حضورینوشود، یده میطور که د همانن، یبنابرا

د داستان است، اما با توجه به ید ۀیو زاو متکلم وحدهر یضماز  یگرچه ناش، زیاد بسامد تعدد و
عنصر  عنوان بهتوان ینم را صرفاً  یرین ضمایدر مقدمه چن ،سنده به حضور خود در متنیاعتراف نو

و  استر یفست سنده در متن قابلید حضور نویل و تشدیتکم یبلکه در راستا ،ل کردید تحلید ۀیزوا
 این مثال در رایب ؛ردیگیعناصر متضاد و دوگانه مورد توجه قرار مها و پاردوکس یدر پ ینوع به

 شود: یده میاست د یتیفروا ۀک صبغیدر داستان که  یگرتیان کنش روای، تناقض منمونه

 . (11 :)همان 
 یتیحکا یفرض یشنوتیروا یبرا یادرونه ی، راویتین نمونه بر طبق ساختار فراروایدر ا

ان وقوع حادثه یخواهد نقل کند که هم رخ داده است و هم رخ نداده است و آشکارا پاردوکس م یم
ط یطنز و انتقاد از شرا لیبر سب ین گفتاریشود. چنیده مید یبا عدم وقوع حادثه در گفتار راو

را ممکن  یراو ینیب شیکه پ یطیشرا ؛کندیآماده م یبروز حوادث ناگهان یآن را برا یجامعه، آمادگ
 یزدن نظم ساختگ همال و بریت و خیبا هدف خلط واقع حال، سنده در همهینو. ساخته است

، گذشته یهاتیرواآور و ماللکنواخت یمتفاوت از سبک  یتیالقا روا یو تالش برا یسینو رمان
از  یمنسجم و عاد یر ذهنیل تصویصدد تشککه در و احتماالت خواننده رادارد تصور  یمدام سع

کارکرد  ،سنده به متنیورود نو یعنی ،سازوکارن یمسلمًا شغموم از ا .زدیفرو بر ت است رایجهان روا
که  است یو نظم داستان ییگوکنواختیز از یپره ،و آن ؛در نظر دارد را یمهم یشناختجامعه

 یبرا یری، مسییگودوکسانظم و پار نختیر همبرر و عدم وجود نظم در جامعه است. ینشانگر تح
سنده ینو یمغرب یجهان مدرن عرب ویژه به ،جهان سراسر تناقض و نابسامان جهان مدرن ییبازنما

ته و نه ماندن در یورود به جهان مدرن یینه توانا ؛ یعنیر استیمتح تهیان سنت و مدرنیاست که م
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، یباشناختیز یهاعالوه بر جنبهت، یروافرا ۀویشغموم با ش ،نیبنابرا ؛داندیسنت را صالح م ۀپوست
  کند.یرا القاءم ین داللت اجتماعیچن

  

 شنو روایتارتباط با . 2ـ 3
شکنانه هنجار یتیجاد روایداستان و ا یساختارشکن ینه را برایت که زمیفراروا گرید یهایژگیاز و

م است. در واقع ارتباط یمستق طور به ا خواننده و مخاطبی شنو روایتبا  یکند، ارتباط راویجاد میا
ان یخلط م به منظور، ردیگیا همان فرستنده صورت می یکه توسط راو یام داستانیپ ۀرندیبا گ
و نظم شود یبه کار گرفته م یو جهان واقع یان جهان داستانیوند میجاد پیال و ایت و خیواقع

از هر  یریگداستان با بهره یریگشکل یبرا یدیزد و مناسبات جدیریداستان را در هم م یساختگ
 یهافراداستان یراب (Petrishia Wu)« ا وویشیپتر»ت از جمله ی. ناقدان رواآفریند میدو جهان 
گرفتن  نظر درنویسی را با رمان رویکرد  ن یت در ایروا فرآینداند و را ذکر کرده یژگیون یاپسامدرن 

که  یتا حد ؛مد نظر استنقش به خواننده  یاعطا» در واقع سازند.عنصر خواننده عملی می
در »به عبارتی دیگر  ؛(76 الف:1394نده، ی)پا« دداستان، فعاالنه مشارکت دار یمعنا آفرینشخواننده در 

ن یا یکند که در حال خواندن داستان است و برایم یادآوریوسته به خواننده ینده پنویس  داستانفرا
ن یااز سنده ینو هدف (.177: 1393، و همکاران روزی)پ« ردیگیبهره م یمختلف یکار از شگردها

ابزار  ترین مهمت یرمان است که عناصر فراروا ز به سبک ضدیگر ،نخست ۀکارکرد، به مانند مؤلف
که  ینقال یسنده از شکل سنتی، نوشنو روایتارتباط با  استفاده از. با است یسبکن یچن جادیا یبرا

متن به  ید و آشکارا در فضاشو یکرد، خارج میت میریدادها را مدیرو یدر آن پشت صحنه تمام
 کند.ید متن مشارکت میهمراه خواننده، در تول

ان خواننده یمداوم م ۀدوگان ۀک رابطیشغموم رمان خود را در ارتباط با خواننده شکل داده است. 
چه بر اساس ارتباط  را الفرسنیعرمان  یریگسنده اساس شکلیسنده برقرار است که نویو نو
 یک راویت یرا اصل رمان از روایز ؛ن ارتباط قرار داده استیهم ۀیبر پا یرونیو چه ب یدرون

که در  یمانند سبک ؛شکل گرفته است (الفرسعینر امارت یام) یمشخص یشنو روایتبه  (سندهیو)ن
شبیهزاروک همچون یآثار کالس ( شنو روایت)ار یشهر یبرا (یراو)د ام و در آن شهرزیدار ک

 یرونی، به ارتباط بین ارتباط درونیسنده فراتر از ایاما نو؛ کندینقل م ینیریو شدلکش  یها قصه
ت ئنش یدوم فرآیندن یت از ایاست که شکل فراروا دهکرز توجه ین یقیحقان رمان و خوانندگان یم
 در شغموم ست.یر نیتأثیمهم، ب یعامل عنوان به ،دوم فرآیندجاد یدر ا یاول فرآیندهرچند  ؛ردیگیم

 گذاردیم داستان انیدر جرت یان روایت تا پایاز شروع روا را خوانندهرمان،  فرآیندمراحل مختلف 
د: یگویم تیدر آغاز روا ،مثال ؛ برایردیگید متن به کار میو در تول خواند میرا فرا یو مدام و

ن یت که ایروا ۀانیتا م (.5: 1988) 6«»
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»د: یگو یشود، آنجا که میمند تکرار م و نظام یریزنج طور بهارتباط 
 .(36 :)همان 7«

را در  یوو  کند میم خواننده را خطاب یمستق طور بهمشخص و  یهاغهیسنده با صینجا نویدر ا
است که رمان را در دست  یخوانندگان یبه سو «کم»ر مخاطب یضم. دهد میت قرار یروا فرآیند
ت، موضوع، یروا فرآیندسنده با فراخواندن آنها به شرح یند و نونکیشروع به خواندن آن م، گرفته

م مورد خطاب قرار یرمستقیغ طور بهسنده مخاطب را ینو یپردازد. گاهیره میفت داستان و غیک
 د: یگو یان رمان میدر فصل پا ،مثال ؛ برایدهد یم

 (. 88: همان) 
 عنوان بهحًا یاند، تلوسنده مردم را که همانا خوانندگانیطور که مشهود است، نو رو همان نیاز ا

سنده یکه نقل شده است و نو یتیحکا؛ قرار داده است ،خواهد نقل کندیکه م یتیمخاطب حکا
آنچه  ،حال در هر. کند روایتمردم  یگر براید یا آن را به گونه ،باشد یاگر فرصتکند که یآرزو م

مردم و خوانندگان داستان  و یراو انیو ارتباط تنگاتنگ م شنو روایتده گرفت، حضور یناد توانینم
 رمان بدان توجه کرده است.ن موضع از یچند که شغموم در یا مقوله ؛است

در سطح  یگرید یشنوتیک گونه روای الفرسعیندر رمان م، یطور که اشاره کرد اما همان
ن ید آمده است. چنیرد، پدیگیت مئنش شنو روایتو  یراوان یکه از ارتباط م یمتن، به شکل درون

 یادهیخود را آشکارا مشخص کرده است، پد یدرون یشنو روایتسنده در آن یکه نو یشگرد
 یالیر خیام یداستان برا یت از جانب نقال درونیو آن نقل حکا است یسینو اب در رمانیکم

 (. 9 :همان) 9«» است:الفرسعینامارت
 ۀارتباط با خوانند یعنیفراتر از آن،  یورود به ساختار ی، براین ساختار سنتیسنده از اینو

ت کند. یگاه خود را تثبیتواند جایم یآسان ، خواننده بهیفرآیندن یبا چن، بهره گرفته است. یرونیب
 یدرون یشنوتیگاه روایا خود را در جایو ند فرض ک یرونیب یشنو روایتتواند خود را یم یو

با مردم  الفرسعینامارت  ریان امی، میقبل ۀکه خواننده در نمون یوندیبا توجه به پ داستان بگذارد.
خود با  یپندار با همسان یرا در ذهن بپرواند و اندک ییاین رویتواند چنیقرار داد، خواننده م یعاد

ج یخل ۀیران حاشیاست از ام یانعکاس ییکه گو، رمان خاطر آسودهمرفه، ثروتمند و  یشنو روایت
 یبه عبارت ؛خود بکاهد آزردگیاز رنج و  ،اند دوخته ینیو زم ییایر دریکه از ذخا یفارس، با ثروت

گاه یسنده سعینو ،ین ارتباطیچن یگر، در وراید خواننده از حوادث جامعه دارد که  یسازدر آ
گاه به  و مرفه یخود جهان یکه با استفاده از ثروت مردم، برا یرانیطلبد. امیرت او را میو بص یآ

اند. شغموم با تذکر مدام یگذارنمشغول خوش دخو یهااند و در امارتساخته یدور از دموکراس
ه فساد یعل بگیرید ون گونه حوادث را در نظر یسته است اید که باکنیم یادآوری آنهابه  گانبه خوانند
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ه یزش مردم علیو خ یآن را در بهار عرب ۀجیتوان نتیکه م چنان آن ؛دیزیخبر یموجود در جوامع عرب
که قبل از  یموضوع ؛انددوخته یاخود ثروت افسانه یمردم برا ییکه از دارا دید ینیستم سالط

 شود.یده میسنده دینو الفرسعیندر امارت  یزش به طرز استعاریخ
  

 ت با نقدیادغام روا. 3ـ 3
توسط  یپردازداستان فرآیندبر  ینتمب هایی ت، گزارشیمهم در سبک فراروا یها مؤلفهگر از ید یکی

 یو شگردها ی، ساختارییمحتوا یهایژگیکند تا وین سبک تالش میسنده در اینوسنده است. ینو
 ن کار،یبا ا یوز بپردازد. ینگارش داستان به نقد آن ن برعالوه  ینوع و به ان کندیبرا  یپردازداستان

دهد. یقرار نم ییگوتناقضقت داستان در یفهم حق یکند و آنها را برایز راحت میکار ناقدان را ن
خود داستان و صناعات  ۀدربار ین است که راویفراداستان ا ۀبرجست یهایژگیاز و یکی»اصواًل 

است که  یداستان ین از جمله شگردهایکند؛ البته ایرفته در آن اظهار نظر مکار به یو داستان یادب
گاه ز به چشم خورده است؛ اما فراداستانین (یسترام شندی)تردر رمان قرن هجدهم  مثالا   ینگاران آ

: 1397)پژمان، « گذارندیش میبرجسته به نما ینحو ت داستان مستمرًا و بهیخود را نسبت به ماه
نانه یبواقع یجاد فضایجهت ا یابزار عنوان بهست و یت نین مؤلفه خارج از چارچوب فراروایا (.84

 رود. یبه کار م
 فرآیندخواننده را از  ییهابا استفاده از نشانه ی، در مواضع مختلفالفرسعیندر رمان  شغموم

گاه م یهایژگیقصه و و چگونگیو  یسینوداستان سخن  یکل طور بهرمان ۀ هم دربار یوکند. یآن آ
 که بدان پرداخته ییدادهایضوع و روش و مویرمان خو ۀدربارنکه اختصاصًا یاهم ، ودیگویم

گاه  یهایژگیو اکند خواننده را بیم ید. شغموم مدام سعیگشایسخن م، باب است داستان خود آ
رمان که نقش  ۀیدر صفحات اول ،مثال رایب ت آن را روشن سازد؛یفیدادها و کیکند و جنس رو

چنین ، یالیخ یاش بعد از مقدمهیت خویحکا ۀدربارکند، یفا میبه اثر ا یدهدر چارچوب یمهم
» دارد:یان میب

  .(8 :)همان 10«
و  یکل طور بهت یاز حکا یدار به جانبن موضوع یسنده در اینوشود، یده مید گونه که همان

 ا افسانهی ت خرافهینکه حکایا ؛پردازدیمدارد،  یاافسانه یهاکه نشانهش یخوۀ شد تیت روایحکا
به چالش  ران تصور یادارد  یسنده سعیعموم خوانندگان وجود دارد و نو یکه برا یتصور ؛ستین

ن یشود که در ایت را متذکر میحکا نبودن   خشبکارکرد تسالسنده ینوبه همین منظور . بکشد
؛ ستیده نیفایبت و رمان یحکا کهخواهد اثبات کند یخ مشترک است. شغموم میموضوع با تار

از رمان رفع  ،ن ترفندیبا ا یو .داردیمو انسان را به تأمل و تفکر وادارد  یبخشت تسالیقابلرا یز
شغموم اعتقاد دارد  رو از این ؛کندیرمان خود را هم به خواننده القا م یژگیو ینوع کند و بهیاتهام م
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 ییایو جغراف ین داستان با مختصات زمانین ایگرچه ع رایز ؛شودنپنداشته دروغ  ییهان قصهیکه چن
»: دیگویآنجا که م ؛وفور در عالم رخ داده است اما مانند آن به ،صحت ندارد

 :)همان 11«
87.)  

پنداشتن  دوزد و گمان دروغیبه هم م ین شگردیخود را با چن ۀان قصیو پا آغازسنده یدر واقع نو
 یپرداز داستان فرآیندموجب تناقض در  یموضوعن یچن کند.یشده را از خود دور م تیروا ۀقص

 ین گمانیبه چند که خوانندگان یآیبدش نمچندان هم ت، یفراروا ۀسندیکه نو یزیچ ؛شود یم
 کوبدیبودن داستان م یالیطبل خبر و  کندیرمان را اثبات م یوارگک جهت داستانیرا از یز ؛فتندیب

ت و یان واقعیمرز م گاه چیه که همچنان ؛دکناثبات را ت ماجرا قیحقدارد  یسع ،ک جهتیو از 
 کند. ین نمیمعق یدقال را یخ

برد و معمواًل یکه در رمان به کار م کنده و مستدل یتوجرا  ییهایژگیو دارد یشتر سعیشغموم ب
 رایب؛ کشدیکند و به چالش مینقد م ،او وجود دارد ۀقص ۀکه دربار هایی را دیدگاه ،قبل ۀمانند نمون

»د: یگویآنجا که م ؛پردازدیش میدر رمان خو یکرد فلسفیبه انکار روه نمون این در ،مثال

 .(54 :)همان 12«
 ۀدربار پردازد که هایی می دیدگاهبه نقد بند، ن یسنده در اینو شود،یطور که مشاهده م همان

رون یبا جهان ب ییگووار قصهیختن دیفرور یکه در پ یتیروااو مسلمًا سبک فر انجام شده استقصه 
و  ها دیدگاهنقد و طرح و سنده فراهم کرده تا به ینو یرا برا ین امکانیرد، چنیگیسنده صورت مینو

سنده عالوه بر آنکه ینون نمونه، یدر ابپردازد. ش یخو یداستان یهایژگیف ویتوصدر همان حال به 
 رساند.یرا به اثبات م ییگوتیحکااز قانون  یرویکند، پیم یتفلسف را از آثار خود نف

به م یر مستقیغیا م یمستقسنده معمواًل یکه نواست  نیا ،شغموم قابل اثبات است ۀآنچه دربار
 یو .رودیانتظار نمن یر از ایغت یفرارواۀ سندیالبته از نو ؛پردازدیخود م ۀقصد یتمجه و یتوج
مطالعه  ۀستیز و شایرا متما اوکه اثر  ییهاهمان مؤلفه ؛اد کندیک اثر ین یهایژگیکند از ویم یسع

»دهد: ینظر مچنین خود  ۀبودن قصنو ۀدرباراو نمونه،  ؛ برایکندیم
د: یگویداستان سخن م یفن یهایژگیو ۀا آنجا که درباری. (9 :)همان 13«

«
 .(12 :)همان 14«

 ای سندهیسنده خود را نویاست، نو ادیز الفرسعینآن در رمان  یهاکه نمونه ین حاالتیدر چن
ن ید. با چنیگویش سخن میداستان خو ۀمهم و برجست یهایژگیو ۀو دربار داند میطراز اول 
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 ۀکند که خواننده با مطالعیرا ذکر م یداستان یها و شگردهایژگیواز  یاسنده مجموعهینو یطرح
گاه مینکه از رویعالوه بر ا ،رمان ز یت مورد بحث نیروا یهایژگیت و ویماه بهشود، یداد داستان آ

مورد توجه قرار  یپردازتینقد با روا یهمراه ،ن مؤلفهیدر مجموع با توجه به اکند. یدا میپ اشراف
 گرفته است.

 

 الیخ ت بایواقع ادغام. 3-4
نه مشخص  ین سبکیال است. در چنیت با خیواقع یختگیت، آمیمهم سبک فراروا ۀن مؤلفیچهارم

م، نه با یشاهد آن هست یخیتار یهاگونه که در رمان آن ؛دشویت میروا یواقع یااست که حادثه
ان آنها یزد و از امتزاج میآمیده هر دو را در هم منسیبلکه نو ؛میه هستصرف مواج یالیخۀ حادث

ال و یراه ادغام خکوشند تا از یها مهاچن معتقد است فراداستانرد. یگیرمان فراداستان شکل م
ن و هم در ین ادغام هم در مضامیآن جدا کنند. ا یاهیت حاشیخ را از وضعیات و تاریت، ادبیواقع

ک یگرچه  ،تیال و واقعیان خیم یختگیآم اصوالا (. 269: 1393)هاچن، رد یگیشکل صورت م
آن  و آشکارا تعمداً سنده یاست که نو یشگرد یتیهاست، اما در رمان فراروارمان یموضوع در تمام

 رد.یگیرا به کار م
ن یال، راست و دورغ را از بیت و خیان واقعی، آشکارا مرز مالفرسعینع یشغموم در رمان بد

 یاثر او، همچنان که قصد ندارد رمان ؛دفرض کن یرمان او را واقع ،قصد ندارد خواننده یبرد. ویم
از  یاکند  که پارهیم رها یان حوادثیم سرگردانن هدف خواننده را ی. با اشودقلمداد  یلیتخ صرفاً 

، ییدادهاین رویت چنیال است. عالوه بر روایاسر خگر سرید یاوپاره دهدیت میواقع یآنها بو
را در خواننده زنده  یدین تردیت چنیا در متن روایکند تا در کالم و عبارت یشغموم مدام تالش م

ن یرا اصل و هدف رمان در ایز ؛ال گرفتار کندیت و خیواقع ین دو راهیب مدام دراو را کند و 
ان ید که میگویسخن م ییط و غوغایجاد شرایسطر از ا این در ،مثال ؛ براینفهته است یختگیآم

»کند: یجاد میال خلط ایت/خیت و حکایواقع
 (. 11: 1988)شغموم،  15«

  یآن در جوامع عربرو یو پ  الفرس عینت یر والیکه از تجسم اوضاع قصر ام ییقت غوغایدر حق
 ،رو نیاز ا ؛است که در متن رمان رخ داده است یه همان غوغا و آشفتگیرخ داده است، شب

ال، یا خیت است یگذرد واقعیداند آنچه مقابل چشمان او مینم یت داستانیطور که شخص همان
کند، نوع ین گمان کمک مین فرض با او همگام است. آنچه به ایز در این یداستان ۀخوانند

ن یشمارد تا چنیمت میمختلف فرصت را غن یهاتیاست که در موقع یراو یپرداز تیروا
ت و یواقع رنگ یت اندکینکه روایسطر بعد از ااین در ، مثال؛ برای رائه دهدارا  یسازوکار

 دارد:یان میبه خود گرفت، ب یینما قتیحق
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 .(26 :همان) 
 یمدت کوتاه یخواننده را که برا یینماقتیا حقیت یتوهم واقع ،بسیار زودسنده ینو نیبنابرا

از  که یاتیبا استفاده از جزئ سندهینو به همین منظور،برد. یان میاز م، ناگهان شکل گرفته بود
ن یا زمانین یشکند، در چنیت و داستان را میان واقعیدهد، مرز میخود در رمان ارائه م یزندگ

ن یهمچن را؟ یلیتخ یا متنیخواند یرا م یواقع یا متنیشود که آیجاد میخواننده ا یپرسش برا
در  یپرسشن یچن، یالیخ یهاتیدر کنار شخص یخیتار یهاتیشخص یبا حضور برخ یگاه

 یدر متن یواقع یهاتیپسامدرن گاه شخص یهادر داستان»در واقع شود. یم یذهن خواننده تداع
 یهاتی، گرچه شخصشغموم (.105:  1383س، ی)لوئ« کنندیم ینیآفر است، نقش یکه آشکارا داستان

 یواقع شبه یتیمکان و شخص از یورمان استا، ن ریا در لیکنبرد، یرا به کار نم یمشهور یخیتار
بر  یمبتن یو یهاگفتهاز  یااما پاره؛کندیت میروا یواقع ۀکه آن را به گون ل شده استیتشک

ت است. در واقع یال با واقعیخ یگختیت دارد، آمیاست. آنچه اهم ن گونه عناصریابودن  یالیخ
موضوع ن یمحض بداند و ا یالیا خیمحض  یرود تا آن را واقعین موضوع طفره میسنده از اینو

 :داردیان میل بیمثال در موضع ذ عنوان بهشود، یخواننده م یسبب سردرگم

 . (51: 1988)شغموم،  
و  یکند و مرزبندیم اشاره یالیخ و یواقع الفرس   عینبه دو نوع طور آشکار  بهسنده یدر واقع نو
که امکان دارد در  داردیان میسنده بینوخود  ،یفظل طور در ادامه به. ردیگیبه کار م ناً یپاردوکس را ع

سنده در مقابل ینو یگر سرگرداننن نشایدر واقع ا. باشد شدهمرتکب اشتباه  ،ن دویف و خلط ایتوص
ت تعامل یسنده با شخصین مقوله نویهم یدر راستا همگام با خواننده است. یالیو خ یاء واقعیاش

: 1385، ی)براهن «آن است یفراداستان یها کیاز تکن سنده همیت و نویتعامل شخص»کند. یبرقرار م
داستان  یشنوتیت روایسنده با شخصیاست که نو یموضوع زمانن یا الفرسعیندر رمان (. 557

ان یداستان است، اما مرز م یهاتیاز شخص یکی الفرسعینر یت امینکه شخصیارتباط دارد و با ا
» دارد:یان میآنجا که ب ؛تعامل دارند یو با هم در متن داستان رود میان یسنده، از میاو و نو

 .(11 :1988شغموم، ) 18«
چارچوب متن در  ورد یگیشکل م یی، شگرد تداخل سطوح رواین مواردیدر چندر واقع 

متولد  یرگیت دیر است، روایدربار و قصر ام یسنده و شغموم و اهالیکه مشتمل بر نو یداستان
سنده عماًل ینو ،رو نیاز ا  ؛ز در تعامل استین یت درونیروا یهاتیسنده با شخصیشود که نویم
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ال یا خیت یادغام واقع یدر راستامختلف آن  یهاتیرمان وجود دارد و با شخص یدر جهان داستان
در جوامع جهان  و پنهاند یاستبداد جد یریگبا توجه به شکلمهم، ۀ ن مؤلفیا در ارتباط است.

. ندکنمبادرت  یزپرداتیکارانه و محتاطانه به روامحافظه یکردیسندگان با روینو سبب شد تا سوم،
فاسد و  یتیریمد یها نظامو انتقاد از  یح به نقد اجتماعیر صریغ طور بهشغموم  به همین منظور،

آن را  ،و در امان ماندن یسینوات داستانیاما بنابر مقتض ؛است پرداخته یعرب یهادر کشور دهیپوس
 و هم توانسته ماندهکه هم از گزند در امان  یبه نوع ؛خته استیال در هم آمیبا خ یتیفراروا ۀویبه ش

 آشکار کند. یجوامع عرب ۀخود را دربار ۀشیاست مقصود و اند
  

 جهینت. 5
از  یل برخورداریدل هشغموم، ب یلودیم الفرسعینرمان دهد که یق نشان میج حاصل از تحقینتا

 یکی از عنوان بهتوان یار است که از آن میتمام ع یتیک اثر فراروایت، یفراروا یهان مؤلفهیتریاصل
سنده به یمؤلفه رمان را که ورود نو ترین مهم. شغموم نام برد ین سبک در رمان عربیثار در اآن یاول

رد و یگیم به کار میرمستقیم و غیمستق طور بهصراحت و  به ،ک اتصال کوتاه استیا همان تکنیمتن 
 یختگیدر چارچوب آم ... رارنگ، زمان و  یت، پیمکان، شخص لیقب از ییعناصر روا یتمام
 یس براینورد. رمانیگیاست، به کار م یتیمبنا و اصل در رمان فراروا ترین مهمال که یت با خیواقع

از الگوها و  یاریان بسیم یید و جدایجد یمسائل اجتماع حاکم بر یو ناهماهنگ یان نابسامانیب
گذشته و  ییروا یشگردهاه یعل است یکه شورشرا ک ینن تکی، ایجوامع بشر ۀدهند لیتشک ارکان

ال و یخ یگختیط موجود جامعه به کار گرفته است. شغموم با آمیت و شرایاست از وضع یتیتبع
که با  همچنان کند؛ آشکار میرا  یینماقتیاز حق یش و دوریرمان خو یوارگداستان ،تیواقع

ان یتعامل م ،خود دور کرده ییرمان را از شکل تابو ،یرونیو ب یدرون یشنو روایتارتباط با  یبرقرار
ن یزند. همچنیباز م سر یسنت ییروا یسازد و از سازوکارهایتر و آشکارتر مینیاثر و خواننده را ع

گاه کند ییهاکیها و تکنیژگیدارد خواننده را به و یسنده سعینو  استل شده یکه رمان از آن تشک آ
ن آنچه ین بیپردازد. در ایانه میخودستا ۀویاثر به شد از ی، به نقد مؤثر اثر، به تمجبا همین هدفو 

اثر است که  یها و ساختار و محتوایژگیسنده از وینو یبردارپرده ،ش از همه آشکار استیب
 کند.یم آشکارآنها را  یریکارگشغموم به

 

 نوشت پی
در شهر رباط مغرب به دنیا آمد. در رشتۀ فلسفه تحصیل کرد؛ اما  1943ای مغربی است که در شغموم نویسنده .1

اولین مجموعۀ داستانی خود را به نام  1972نویسی به نقد و نگارش آثار پرداخت. در عالوه بر آن، در حوزۀ داستان
گیرد. وی، اثری نمادین است که از مشرب فلسفی او نشئت می الفرسعینمنتشر ساخت. رمان کوتاه  أشیآءتتحرک

ست؛ شهری که از مدرنیته و در این رمان نویسنده شهری نمادین را به تصویر کشیده که مملو از گرسنگان و آوارگان ا
های سیاسی و اجتماعی پوسیده در کشورهای عربی است نوعی واکنشی به شیوه دموکراسی به دور است. این رمان به
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وعی ضرورت تحول در ن اتخاذ شیوۀ جدید، به کند و باطور نمادین مخالفت خود را با آنها بیان می که نویسنده به
 کند.زد میجامعۀ عربی را به خواننده گوش

کنم، و در ضمن آن قصۀ پسری ترسناک و دختر  رخدادهای عجیبی که در این داستان برای شما روایت می .2
 های مغموم رخ داده است. در یکی از امارت 2018شود، رویدادهایی است که در  انگیز روایت می شگفت

نیاز دارد که من آن را در اختیار پردازی به قدرت  ادعایی در این خصوص ندارم، مقصودم این است که حکایت .3
رو خود را در  داند چه کسی آنها را ساخته است؛ از این هایی که من سازندۀ آن نیستم، کسی نمی ندارم؛ اما در حکایت

بار  اینجا قرار دادیم که گویی کسی قباًل آن را روایت نکرده است و در زمانی که قابل تغییر نیست، گویی آن برای اولین
 شود که ما خالق آن هستیم. میروایت 

به هرحال، این اولین احساس من از این شهر بود، برخی از صیادان از کیسه مرا بیرون آوردند و چون مرا دیدند،  .4
های ماهی، یا  ، در منطقۀ خالی و در مخزنمبر من دل سوزاندند، و مرا نصیحت کردند تا من به جستجوی مکانی باش

شوم تا اینکه به تفریح برود، آنها را رها کرده و خود طول و عرض ساحل را چندین در غارها، در آن مستقر 
 پیمایم، تا خود را از با این فضای جدید وفق دهم. بارمی

دانم کی و کجا، و اگر  گونه است ای سرورم، آنچه را که برای تو روایت خواهم کرد، رخ داده است؛ اما نمی این .5
 دانم در کی و کجا. واهد داد؛ اما باز نمیهم رخ نداده است، حتمًا رخ خ

 .کنم روایت میبرایتان این حکایت در رخدادهای عجیبی  .6
خواهید؟ من آمادگی کامل دارم، اگرچه روز است و وقت مناسبی برای حکایت گفتن آیا حکایت دیگری را می  .7

 نیست.
کنم، هنگامی که هر ان حکایت را نقل میای بیابم و وعدۀ امیر مرا پاگیر نکند، برای مردم هماگر فرصت دوباره .8

شودو تمامی مجتمعات مسکونی به امارتی تبدیل شود و هر فردی در روستایی بعد از شهرها، به امارتی تبدیل می
 حوزۀ خودش امیر باشد.

 هرگز ای سرورم، برای شما حکایتی کاماًل جدید نقل خواهم کرد. .9
انسان با حکایت تسلی پیدا کند؛ همچنان که با تاریخ آرامش  به او بگو که حکایت خرافه نیست، ممکن نیست .10

 آید.یابد. من از مشارکت در انتشار افسانه خسته شدم؛ تا زمانی که کسی نفهمد که حکایت به چه کار مینمی
ها رخ داده است، تنها به کسی نیاز دارد تا آن را  بدون شک، مانند این حکایت، یعنی خود حکایت در همۀ امارت .11

 بازنگری و بازنویسی کند.
گویم، .... اآلن ... هرگز، من مدام در حال  کنند که من اآلن متفلسفانه قصه می برخی از مردم تصور می .12

 اند، این دیگر تقصیر من نیست. گویی هستم و اگر آنها در فهمیدن حکایت من ناتوانحکایت
 کنم.ای کاماًل جدید روایت میحاشا ای امیر، همانا برای تو قصه .13
خدواند سرور ما را حفظ کند و درهای بهشت را به سوی او بگشاید، همانا هر داستانی دری دارد ای سرورم، و  .14

 های ورود به آن هستند. مقدمات آن پله
گیرد  الفرس را مشخص کند، در این مجلس آباد، آیا غوغایی جلوی فهم را می فرماید، میزان عین سرورم، آیا نمی .15

 شود؟ حکایت با واقعیت میو باعث آمیختگی 
توان گفت، خواستم کمی در این رویدادها تأمل کنم، که کمتر از آن چیزی است که میخاموش شدم؛ زیرا می .16

همانا دروغ و وهم با راستی آمیخته، آن از هیچی به چیزی تبدیل شد، و گویی که دروغ در آن چون راستی بود و 
 چیزی همچون چیز.راستی چون دروغ و بی
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سان بر من است که در مقابل دو موضوع متناقض به مقابله برخیزم، در این شب، یا دیوانگی و اما ... آیا  دینب .17
ترسم که خطا کار باشم و یا اینکه در تبیین این  الفرس کنونی یا خیالی آغاز کردم؟! من می ام را با عین گونه رابطه این

 واقعه جانب مبالغه را پیش گیرم.
خواهد پیش شود، رها کن آنچه را میکنی، در مجلس امیر، کودکان نیستند، امیر وارد میاب میتو امیر را خط .18

 کند. بکشد؛ این شوق  ما را به حکایت بیشتر می
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