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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 selfevaluative 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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چکیده
فراداستان شیوۀ نگارش نویسندگانه و سبک به بازی گرفتن آگاهانه و عامدانۀ ساختارهای روایی و دستخوش ترفندکردن
فن نویسندگی است .فراداستان میکوشد بهواسطۀ انحراف یا گریز از هنجارهای تثبیتشدۀ روایتپردازی سنتی و
حتی تهکم به آن ،ادبیت و خودآگاهی پیشین را بهمثابۀ یک کجروی میانتهی معرفی کند و ترفندهای روایی مدعی
حقیقتنمایی به غرض ناراستین حقیقتدانی مطلق را برمال سازد تا اثبات کند حلوفصل کشمکش آواها و
ایدئولوژیها ،با انقیادشان زیر آوای مؤلفی همهچیزدان و خداگونه ،محال است و محالبودگی درک غایی حقیقت در
سایۀ سیطرهمندی تکسویهنگر را شادمانه بهنمایش گذارد .خردهژانر فراداستان ،با تمهیداتی برآمده از حسابگریهای
ذهنی و با حاشیهنگاریهای خودارزیابانه و دیالکتیکی ،میکوشد با تأملی روشنبینانه در فرآیندهای برساختهشدن
داستان ،و با تکیه بر اصل عدم قطعیت هایزنبرگ ،در کنار شفافسازی سرشت داستان ،حقیقتجویی نماید.
درآمیخته با مفهوم نسبیتمحوری ،نظریۀ بازی بهمثابۀ شیوه درک درست روالهای جهان ،در فراداستان بهعنوان
فعالیتی خودبنیاد و واجد ارزشی قطعی در جهان واقعی ،یاریگر دستاوردهای حقیقتبین ادبیات میشود .صفت
ناساختمندی و دلبخواهگی بازی ،با دستمایهکردن وانمودگرانۀ نقشها و قراردادهای بازی ،به فراداستان کمک
میکند ضمن کنکاش در کارکردها و طبیعت ظاهرا بازشناخته ،ولی عمال ناشناختۀ داستان ،سنتهای ناکارآمد و
جهاننگری نخنماشده را در هم شکند .در بازشناسی این نگرگاههای پارادایم نوشناخته در فراداستانها ،در این کوشش
برآنیم به شیوۀ توصیفی -تحلیلی و با پردازش دادههای تئوری فراداستان ،بهویژه از منظر «پاتریشیا َوو» ،به درک
کارایی مؤلفههای فراداستان و تبیین کیفیات آن و نقش بازی در پیشبرد فراداستانسازی ،در رمان لعبة النسیان محمد
برادة بپردازیم تا نوآوریهای نخستین گام عرب را در هجرت از انگارههای مطلقاندیش مدرنیسم در حقایقشناسی
داستانی بازشناسیم .در این پژوهش دریافتیم براده در کاربست شگردهای اتصال کوتاه ،آشکارسازی شگرد،
شورشگری شخصیتها ،کوالژ فراداستانی و نامگذاری دلبخواهی ،همواره بازیگرانه وامدار اصل نسبینگری و
چندچهرگی حقیقت است و اینگونه برای فراداستاننویسی عربی بنیانی استوار میآفریند.
واژههای کلیدی :فراداستان ،تمهیدات فراداستانی ،بازی و فراداستان ،عدم قطعیت ،لعبة النسیان ،محمد براده.
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 .1مقدمه
در رمان مدرنیستی ،برخالف داستانهای پیشین که شخصیت در آن همواره بهنحوی در ساختار
جامعه ادغام میشد ،قهرمان برای کسب استقالل و خودبنیادی ،همواره با نهادها و قراردادهای
اجتماعی مرسوم در تقابل بود؛ که این منازعه بهحتم ،به بیگانگی فرد از اجتماع و غالبا
فروپاشیدگی روانی وی ختم میشد .اما در دوران پسین ،ساختارهای قدرت متنوعتر و بهشکل
مؤثرتری پنهان و مبهم شدند و از اینرو ،رماننویسان پسامدرن در تشخیص و بازنمایی ابژۀ تقابل،
با مسائل چالشیتری رویارو شدند .راه حل نویسندگان فراداستان ( )metafictionبهعنوان شیوۀ نوین
نگارش حاصل از جنبش فرهنگی پسامدرنیستی ،برای این معضل ،روکردن به درون رسانۀ بیانی
خویش بود تا رابطۀ میان فرم داستانی و واقعیت اجتماعی را محک بزنند .آنها به این نتیجه رسیدند
تا بر این مفهوم تمرکز کنند که زبان روزمره چنان به ساختارهای قدرت ،مشروعیت و استمرار
میبخشد که از طریق آنها فرآیند خنثیسازی پیوستهای ممکن میشود ،که بهواسطۀ آن اشکال
سرکوب در بازنماییهایی ظاهرا معصومانه برساخته میشوند (وو .)20 :1390 ،خودآگاهی ادبیات
داستانی یا بهعبارتی ،توجه به چگونگی حایلشدن سبک خاص داستان و زبان آن ،میان ما و
واقعیت ،مهم ترین تغییری است که پسامدرنیسم در رمان مدرن ایجاد کرد .در رمان پسامدرنیستی
عالوه بر مسئلهسازیهای زبان ،خود داستانگویی به موضوع درخور توجه بدل شد .برخالف
گذشته که نشانههای حضور راوی با ورود به ذهن شخصیتها و روایت مستقیم زدوده میشد،
اکنون داستاننویسان راهکاری عکسی را پیش گرفتند و نفس عمل روایتگری به یکی از مضامین
رمان بدل شد .نویسندگان جدید نتیجه گرفتند باید دربارۀ خود نگارش و یا داستانگویی سخن
بگویند .بدینسان ،داستان به فراداستان تبدیل شد؛ داستانی دربارۀ داستاننویسی ،ادبیاتی داستانی
که به خودش میپردازد ،رمانی درون یک رمان (متس.)21۶-21۵ :139۴ ،

توجه هنر و ادبیات به مسئلۀ نسبیت ( )relativityو نظریۀ عدم قطعیت ( )uncertaintyهایزنبرگ و
دگرگونی نگاهها نسبت به حقیقت ،و نیز مسئلۀ ذهنی قلمدادشدن واقعیت ،شکل نوینی از
بهکارگیری داستان را ایجاد کرد که نوعی وارسی پردازشهای شناختمحور ذهن در قالب فراداستان
بود .به گفتۀ پاینده فراداستان به جای باورپذیری و باورمندی ادبیات مدرن ،تلویحا القا میکند که
چهبسا واقعیت ،تقلید از زبانی است که من در نوشتن داستان به کار گرفته ام و شاید واقعیتی وجود
ندارد ،مگر توصیف یا بازیهای کالمی (.)33 :1383

پیشگامان رمان مدرن دیدگاه ذهنی دربارۀ واقعیت را کاویدند و توجه خود را به جنبههای
درونی روان و ذهن انسان معطوف کردند تا نحوۀ کارکرد اذهان منفرد را کشف کنند؛ اما نویسندگان
پسامدرنیست ،بیش از پیش بر امر ذهنی تأکید ورزیدند ،تا حدی که خود واقعیت را هم نوعی
داستان ساختگی برشمردند .یک برآیند این تأکید این بود که اذهان فردی را از منظرهایی دیگر هم
میتوان کاوش کرد؛ زیرا اکنون این فعالیتهای ذهن بود که خاستگاه واقعیت قلمداد میشد.
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اینگونه پسامدرنیسم دیدگاه رماننویسان را دربارۀ رابطۀ ذهن و واقعیت وارونه کرد .نویسندگان
پسامدرن ذهن انسان را دیگر مقولهای نمیدانستند که از حیث نحوۀ واکنش به واقعیت درخور
بررسی باشد ،بلکه واقعیت را محصول ذهن آدمی دانستند؛ هیچ واقعیتی وجود ندارد ،مگر اینکه
حاالت ذهنی ما ابتدا آن واقعیت را در چارچوب معینی قرار دهد ،پردازشش کند و آن را به شکل
داستان درآورد (متس .)221 :139۴ ،مدرنیسم با کاوش اعماق ذهن و بدیلسازی با آفرینش هنری،
کوشید فقدان نظم دنیای بیرون را جبران کند ،ولی فراداستان هر بار واقعیت خاص خود را خلق
میکند .فراداستان بهجای تأکید بر «خودآگاهی» مدرنیستی نزد نویسنده برای بازنمایی واقعیت،
تنها به خود فرآیند نگارش تکیه میکند (پاینده.)3۴ :1383 ،

محمد براده ،نویسندۀ مراکشی پس از ترجمۀ اثر مشهور میخائیل باختین ،نظریهپرداز حوزۀ
گفتگومندی و چندآوایی ،که در مباحث تئوریک خود ،از ایدۀ کلی نسبیتگرایی کیهانی انیشتین و
عدم قطعیت هایزنبرگ در شناخت جهان واقع و حقیقت ،الهام گرفته است ،آثار خود را با
زمینههای گفتگویی نوشته و یکی از حوزه هایی که قرابت هر چه نزدیکتری با این گفتگومندی
دارد ،ادب فراداستانی است؛ از اینرو ،ضروری است ویژگیهای انعکاسیافتۀ این خردهژانر را در
آثار براده ،متأثر از اندیشههای زمینهساز باختین و نیز اندیشۀ نظریهپردازان فراداستانی بازشناسیم تا
نحوۀ رهایی عرب از انگارههای مطلقاندیشی و توهم حقیقتشناسی واقعگرا را در این نخستین گام
دریابیم.
پیشینۀ پژوهش

در حوزه فراداستان در ایران و خار ج از ایران ،آثاری نوشته شده که برخی بهعنوان منابع این مقاله
استفاده شده است؛ اما در حوزۀ ادبیات عربی پژوهشگران ایرانی تنها دو اثر نوشتهاند :نخست،
مقالۀ «تحلیل و بررسی جنبههای فراداستانی رمان الفراشة الزرقاء اثر ربیع جابر» نوشتۀ مهین
حاجیزاده و شادی ابراهیمی ( .)139۷نگارندگان این مقاله بررسی میکنند که ربیع جابر طی روالی
منطقی به تکنیکهای فراداستانی اشاره کرده است ،ولی نتیجۀ مقاله شبیه مقدمات فراداستانی

نظریهپردازان است؛ دوم ،مقالۀ «جمالیات ماوراءالقص فی الروایة مابعدالحداثة؛ التجلیات
وملکان عذاب» ( )201۷اثر روحالله مطلبی و همکاران .در این مقاله دستهبندیهای مشخص در
عناوین و مؤلفهها حذف شده و بدون اشاره به مقدمات ،به سراغ مباحث تطبیقی دو اثر رفته است،
ولی در تحلیل و بازشناسی ماهیت فراداستان ،گام مثبتی برنداشته است و منابع نیز تقریبا محدود
است .اما در حوزۀ توجه به نظریۀ بازی و نقش آن در ادب پسامدرن ،هیچ اثری یافت نشد و به این
ترتیب ،دربارۀ لعبة النسیان در این حوزه شاهد هیچ پژوهشی نیستیم.
اکنون باید دید فراداستان نویسی در ادبیات روایی عربی ،چگونه و با تکیه بر چه تمهیداتی
پایهگذاری شده و زمینههای اندیشگانی ادیبان برای گرایش به این رویکرد ادبی نو ،از چه
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آبشخورهایی بهرمند شده است .نظر به موردپژوهی مقاله ،میکوشیم به دو پرسش پاسخ دهیم:
نخست اینکه محمد براده چگونه و با تکیه به چه نگرههای اندیشگانی و نیز چه تمهیداتی به
فراداستانسازی در لعبة النسیان پرداخته است؟ و دیگر اینکه تکنیک بازی در رمان فراداستانی
چگونه نمود پیدا میکند؟
 .2فراداستان
فراداستان تمهیدی است که خودآگاهانه به جایگاهش بهعنوان یک مصنوع توجه نشان میدهد و از
خودش و ساختارهایش سخن میگوید .الوزن میگوید « :فراداستان جنبهای از نوشتار ،خوانش یا
ساختار اثر را به پیشزمینه و مرکز توجه میآورد که بنا بر معیارهای کاربردی داستاننویسی واقعگرا
باید در پسزمینه باشند» ( .)۵8 :1380اصطالح فراداستان اولبار در  19۷0در مقالهای از منتقد و
رماننویس خودآگاه معاصر ،ویلیام .اچ.گس آمریکایی به کار برده شد (وو )9 :1390 ،و رابرت شولز
آن را رواج داد .الهامگر داستانهای فراداستانی ،رمان تریسترام شندی است که در آن الرنس استرن
با مخاطب قرار دادن خوانندۀ فرضی ،فاصلۀ میان هنر و زندگی را که رئالیسم سعی در اخفای آن
داشت ،در نظرگاه خواننده قرار میدهد (الج)3۴۵ :139۴ ،؛ اما نحوۀ استفاده از راوی وجه غالب
رمانهای سنتی قرن هجدهمی نیست و دخالت راوی در روایت و صحبت او با خواننده ،نظمی
معنایی در درون رمان ایجاد نمیکند ،ولی در فراداستان دخالتها نظاممند و موجد نظم معنایی
خاص است (پاینده.)32 :1383 ،

فراداستان شاید شکلی میان داستان تخیلی و نقد ادبی است و حد فاصل بین این دو ،موضوعی
است که دستمایۀ نگارش فراداستان قرار میگیرد .فراداستان نمیخواهد مثل زندگی واقعی و
رئالیستی جلوه کند ،بلکه واقعیت را امری مشکوک میبیند (همان .)3۴ :وو معتقد است فراداستان
متکی بر برداشتی از اصل عدم قطعیت هایزنبرگ است؛ یعنی اینکه محال است جهانی عینی یا
آبژکتیو را توصیف و تبیین کرد ،چراکه مشاهدهگر همواره موضوع مورد مشاهده را تغییر میدهد.
فراداستان نشانگر عدم قطعیت این رابطه است (وو .)10 :1390،میخاییل باختین به این فرآیند
نسبیسازی بهعنوان قابلیت «مکالمهای» ( )dialogicرمان اشاره میکند .فراداستان این قابلیت
مکالمهای را برجسته میسازد و از این طریق وجه ذاتی زبان داستانی در کل را پیش چشم میآورد.
باختین آن رمانهایی را آشکارا مکالمهای میخواند که نوعی جهتگیری نحوی به کلمه میدهند
که یکسره در تقابل با جهتگیری اولیه و مألوف آن است؛ کلمه به محل کشمکش دو آوا بدل
میشود .گفته میشود زبان داستان با توجه به ارتباط نزدیکش با اشکال روزمرۀ گفتار ،همواره تا
حدی مکالمهایست .رمان ،مجموعهای متنوع از گفتارها (انواع بازنماییها از کالم و اشکال روایی) را در
خود جذب میکند؛ گفتارهایی که همواره تا حدی اقتدار یکدیگر را به پرسش میگیرند و آن را
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نسبی میسازند .واقعگرایی بهعنوان وجه سنتی و گاه کالسیک رمان ،بهشکلی ناسازهگون و
پارادوکسیکال ،با خاموش ساختن این مکالمه عمل میکند (همان.)1۴-13 :

در داستان واقعگرا ،کشمکش زبانها و آواها ظاهرا از طریق انقیادشان به «آوا»ی مؤلفی
همهچیزدان و خداگونه حلوفصل میشوند .رمانهایی که باختین مکالمهای میخواند ،در برابر
چنین راهحلی مقاومت میکنند .فراداستان ،شادمانه ،محالبودگی چنین راه حلی را به نمایش
میگذارد و اینگونه علنا هویت بنیادین رمان را در مقام یک ژانر آشکار میسازد .رمانهای
فراداستانی اغلب بر اساس تقابلی بنیادین و پایدار ،تفسیر و برساخته میشوند؛ تفسیر و ساختن
توهمی داستانی (مثال از طریق واقعگرایی سنتی) و افشای چنین توهمی؛ به عبارت دیگر ،کوچکترین
مخرج مشترک فراداستانها ،خلق یک داستان و در عین حال ،ارائۀ گزارش و تفسیری افشاگر از
چگونگی خلق آن داستان است .این دو فرآیند در تنشی فرمال به هم محکم شدهاند؛ تنشی که
تمایز میان «خلق هنری» و «نقد» را از میان برمیدارد و آنها را در مفاهیم «تفسیر» و «واسازی» به
هم میآمیزد (نک :همان.)1۴ :

فراداستان تبدیل رابطۀ واقعیت داستان به موضوع آشکار بحث است .اگر در داستان رئالیستی،
واقعیت ،اصل مفروض و بدیهی است ،در فراداستان به موضوعی بدل میشود که گاه تمام روایت
چیزی نیست جز بررسی و تحلیل آن و یا عاملی که داستان از طریق جابهجایی یا چندتکه کردنش
بتواند به فرم جدیدی در ساختار روایی دست یابد .اساس داستانهای رئالیستی وفاداری به چارچوب
ارجاع به واقعیت است ،ولی در فراداستان اصل اعتقاد به چارچوب به بحث گذاشته میشود
(محبی .)131 :1390 ،فراداستان در بدعتگذارانهترین شکلهایش ممکن است متضمن تردید دربارۀ
امکان نیل به حقیقت در ادبیات داستانی باشد ،یا توجهی مفرط به سیطرۀ ادبیات داستانی بر زندگی
انسان مبذول کند (متس.)21۶ :139۴ ،

صرف نظر از اینکه چه چیز در کانون توجه فراداستان است ،به جای تکنیک مدرنیستی
«بازنمایی» (نشاندادن شخصیتها در موقعیتهایی برمالکننده با کنشها و گفتگوها) ،بسان ادوار گذشته از
تکنیک «بازگویی مستقیم» استفاده میکند .پیشگامان رمان مدرن برخالف اسالفشان ،تکنیک
بازنمایی را بهعنوان اولویت اول در ادبیات داستانی رواج میدادند و داستانها را بهصورت کامال
بیواسطه روایت میکردند؛ اما فراداستاننویسان به این خودآگاهی عمیق رسیدند که داستانگویی
مستلزم کاوشی تعمدی دربارۀ روایت محض است (همان .)21۷-21۶ :از نگاه متس ،ویژگیهای
گونهساز فراداستان بدین قرار است :تردیدی خالقانه دربارۀ خود موضوع راه و روشهای
داستانگویی؛ کاوشی خودآگاهانه دربارۀ نحوۀ برآفریدن دنیایی داستانی؛ تردید دربارۀ نهفقط
واقعیت ،بلکه دربارۀ توانایی ادبیات داستانی برای تخیلورزیدن .فراداستان باعث شد ادبیات
داستانی بهنحوی شایستهتر درخور پژوهش شود؛ چندان که داستان به گفتمانی بینابینی میان ادبیات
داستانی و نقد ادبی تبدیل شد ( .)220-219 :139۴بررسی موضوع خلق فراداستان در حضور
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خواننده ،همراه است با ارزشگذاری؛ و این آشکارسازی فرآیند خلق و تصنعات متن ،در واقع نقد
خود اثر است .مارک کوریه خودآگاهی حاصل از اقتراب این دو را از ویژگیهای اصلی فراداستان
میداند :فراداستان نوعی از نوشتن است که خودش را در مرز میان داستان و نقد جا داده است؛
همان کانون همگرایی که این دو را همسان هم میکند (کوریه ،به نقل از دژبان و باقری. )22۷ :139۷ ،
کوریه میگوید:
ویژگی دیالکتیکی کنار هم قرار گرفتن نویسنده و ناقد در فراداستان ،باعث تولید و ارائهای از
داستان با نقشهایی از نویسنده و خواننده در یک مسیر میشود که خود تضمین فراداستان و
نمونهای برای آناست .آن دو با توجه به نقش کلیدی خود در کتاب ،به مرز نقد و داستان،
شخصیت میبخشند .فراداستان بهسادگی آن رمانی نیست که نویسنده هم ناقدش باشد و هم
نویسنده؛ امتیاز مهم و اولیۀ این همکانونگی نقد و داستان ،نوعی توهمشکنی قدرتمند
مداخلهجویانه و نمایشی از ارتباطات بیرونی خواننده و نویسنده است که در مرز درونی زندگی،
هنر و رمان ،خودتفسیرگری و نقد خودآگاهی را گسترش میدهد .فراداستان ،نمایشیکردن یک
داستان در مرز میان نقد و داستان است (همان.)22۷ .

 .3تمهیدات فراداستانی در رمان لعبة النسیان
در ادامه تمهیداتی که براده در اثرش به کار گرفته و مشخصا بهعنوان مؤلفههای فراداستانی در دیدگاه
نظریهپردازان آمده است ،به همراه تحلیل نمونهها طرح میشود.
 .1-3اتصال کوتاه

میان متن ادبی مدرنیستی و جهان واقع فاصلهای است که نویسندۀ پستمدرن ،گاه در قالب
نویسندۀ ضمنی و حتی راوی الرواة و شاید در پوشش یک شخصیت ،با حضورش در اثر ،بهعنوان
یک ویژگی اصلی ،فاصلۀ خود با خواننده ،متن و جهان را مخدوش مینماید .او با خواننده و
شخصیتهای داستان گفتگو میکند و در قالب فراداستانی ،به تشریح فرآیند داستاننویسیاش
میپردازد .بنا بر نظر دلشاد و طهماسبی ،راوی فراداستانی ،بهصراحت در روایتگری و شیوههای
بازگویی داستان ،بدعتگذارانه آشناییزدایی میکند ( .)92 ،1۴00دیوید الج این ویژگی تکنیکی را
«اتصال کوتاه» ( )short circleمینامد که خواننده را از انفعال خارج میکند تا در فرآیند خلق داستان
شرکت کند و به نویسنده و متن نزدیک شود؛ خوانندهای که با اتصال کوتاه ،بهتزده میشود تا
نتواند بهآسانی فراداستان را در مقولههای رایج در متن ادبی قرار دهد(الج .)18۷ :139۴ ،خواننده
مجاز به ایفای نقش منفعل نیست ،بلکه مجبور است سخت کار کند تا معنا را تولید و رمزگشایی
کند ( )nowaihi, 1999: 20, A1نویسنده برای ایجاد این اتصال ،از ترفندهایی چون تلفیق وجوه متباین
داستانی با وجوه ظاهرا مبتنی بر واقعیت در یک اثر واحد ،بیان نویسندگی در متن ،و آشکارکردن
عرفها و تمهیدات ادبی در هنگام به کار بردن آن استفاده میکند (الج.)18۷ :139۴ ،
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روشنگریهای اتصال کوتاه موجب میشود جهان داستانی و جهان هستیشناختی که مؤلف در
مقام سازندۀ جهان داستانی در آن جا دارد ،با هم فروریزد و مخاطب دربارۀ ماهیت هر دوی این
جهانها بهفکر فرو رود (مکهیل)۴8۵ :1393 ،؛ یعنی خواننده در میانۀ تداخل این دو جهان ،معلق
است (عسکری و همکاران .)110 ،1399 ،فراداستان راویای دارد که دائما به روشهای داستانگویی
خود میاندیشد؛ گاه این راوی ،خود نویسنده است که پیوسته به مشکالت خلق داستان فکر میکند

(متس.)21۶ :139۴ ،
در لعبة النسیان براده میکوشد تصویری از داستاننویسی با «راوی الرواة» مسلط بر ارائۀ داستان
به دست دهد که وظیفۀ تنظیمات روایتپردازانه و گردآوردن رشتههای پراکندۀ حکایتگریهای راویان
پرشمار را برعهده دارد« :
» (برادة .)۴۵ :2003 ،در لعبة النسیان اتصال کوتاه به دو شکل وجود
دارد:
 .1خطاب مستقیم راوی به خواننده و گفتگو با او ،بهعنوان شیوهای برای تأکید بر داستانیبودن
داستان و به میدان بازی کشیدن وی بهعنوان بازیگری اصلی و نه یک مستمع آزاد صرف:

(همان.)4٥ :

راوی که با آوردن جملۀ معترضه و اشاره به نقش خود ،بر خطابیبودن جملهاش تأکید دارد ،در
چگونگی نقل داستان از مخاطبان کمک میخواهد و نظر آنها را جویا میشود ،یا همسخنی را با
اشارات و خطاباتی دیگر تأکید میکند« :
)» (همان .)2۷ :راوی مسائل و گالیههایش را از نویسنده ،با خواننده در میان میگذارد و با
پرسشی ،توجه او را به بحث خود بیشتر جلب میکند .عالوه بر سؤاالتش از خواننده ،میکوشد
مقاصد خود را هرچه بیشتر شفافسازی کند؛ که این تالش ،حضور جدی خواننده را بازتاب
میدهد« :
»(همان .)4٨ :خطابهای راوی ،تا حد صدازدن مستقیم خواننده پیش میرود« :
» (همان .)107 :کالم رویاروی راوی ،بارها ادامه مییابد« :
»(همان .)123 :و خطاب به خواننده او را در
آفرینش داستان ،معنا و روند داستانی شریک میکند و از توهم واقعیت و انفعال خارج میکند.
راوی الرواة در فرآیند سهیمساختن خواننده در درک ساختار متن ،اصل حقیقتنمایی بهمثابۀ سنگ
بنای رمان کالسیک را درهم میشکند و اعالم میدارد که این اصل ،صرفا فرآیندی در جریان
خیالپردازی روایی است« :

»(همان.)۴۶ :
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 .2گفتگو بین نویسنده و راوی الرواة :این شکل از اتصال کوتاه زمینهساز ایجاد فضای دوسویه،
بلکه چندسویه است .میان این دو است که محورهای اصلی بازی پرکشمکش گفتگوهای نقدی و
روالهای کشدار سنجش دیدگاههای متقابل درمیگیرد و زمینهها برای کشیدن خوانندگان به درون
گردابهای از موضعگیریهای ایدئولوژیمحور فراهم میشود:

(همان.)4٨ :

جایجای رمان سرشار از گفتوگوهای هماقناعگر است و طرفهای دخیل درست در بزنگاه
بایسته ،به دور از هیمنۀ نظرگاهی اقتدارگر ،دستبهکار بیان مواضع خود میشوند:

(همان :
.)4٦

در اواخر داستان گفتگویی طوالنی بین آنها دربارۀ زمان و لزوم اشاره و یا عدم اشاره به آن در
متن داستان و اینکه آیا باید جایی در روایت داشته باشد یا نه ،صورت میگیرد و با این شگرد ،ضمن
واقعیتزدایی و تأکید بر برساختگی متن ،مسائل نقد را که آوردگاه اظهار دیدگاههاست ،مطرح
میکنند:

(همان:
.)121-123

به این ترتیب ،شاهدیم لعبة النسیان در جریان فرآیند روایتگری ،خود بررسی و کنکاشی در باب
مفهوم روایت است.
 .1-1-3آشکارسازی شگرد

این تکنیک ،حاصل واکنش به حضور تصنعات داستانپردازانه است و مقصود آن ،اشارۀ مستقیم به
داستانیبودن اثر و گفتگوی افشاگرانه دربارۀ سازوکارهای ادعاگرانۀ تکنیکهای برسازندۀ
حقیقتمانندی داستان است و اینگونه نویسنده تأکید میکند خواننده با یک واقعیت روبهرو نیست
(تدینی .)21۶ :1388 ،در فراداستان با بهکارگیری «آشکارسازی شگرد» ( ،)bairing the deviceدو
جهان موازی در داستان مدرنیستی که هیچ تقاطعی با هم نداشتند و همواره حضور یکی موجب
فراموشی دیگری میشد ،اکنون به صورت خطوط متقاطع دائما یکدیگر را قطع میکنند و در هر
بار ،در کنار هم دیده و الجرم یادآور تکثر (چندینگی) میشوند (همان .)۴21 :در رمان ،شاهد
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نمونههای پرشماری هستیم که گاه اشارۀ گذرا به کلیات شگردهای فراداستانی است« :
» (براده )۴۶ :2003 ،که راوی خطاب به نویسنده از
ناروابودن برداشت خواننده از حقیقتمانندی داستان میگوید .گاهی نیز ریز مسائل شگردها را
افشا میکند« :
»(همان

 .)۴۶در اینجا اشارۀ راوی به کیفیاتی است که فراداستان باید بر اساس نکات نظری آن بنا شود.
نوشتن داستان
داستان
.2-1-3
ِ
ِ

در این ویژگی ،نویسنده دربارۀ فنون فراداستانیاش بحث میکند .گاه این تکنیک موضوعی فرعی

است و گاه موضوعی اصلی است که به موازات داستان پیش میرود (دژبان و باقری .)232 :139۷ ،در
فراداستانها یا در رماننویسی خودآگاه ،دخالتهای نویسنده در متن در تشریح داستاننویسی
خود ،تمایز وجودشناسانۀ واقعیت و داستان را آشکار کرده و اساسا ورود این نویسندگان به متن،
برای طرح پرسشهای وجودشناسانه است .گاه راوی این مداخله را انجام میدهد و سبب
درآمیختگی مرزهای وجودی میشود (پژهان و محمودی .)۷۴ :139۷ ،در بخشهای ویژهای از لعبة
النسیان تحت عنوان «یقول راوی الرواة» ،بیان چندوچون حکایت داستان بر عهدۀ راوی الرواة
است که مداخالتی دربارۀ ویژگیهای اندیشگانی و تکنیکهای صوری رمان و توضیح چرایی
گامهای داستان دارد:

(برادة.)4٦ :2003 ،
 .2-3شورشگری شخصیتها

گاهی مرزهای وجودشناسانۀ متن و مؤلف ،از راه کنش متقابل مؤلف و شخصیتی نشان داده
میشود که مکالمهای از نوع معارضه دارند .شخصیت فراداستانی نهتنها مانند رمان مدرن و
پیشامدرن فرمانبردار و بیاراده نیست ،بلکه در وقایع داستان و تغییر پیرنگ آن هم دخالت دارد
(نک :پژهان و محمودی .)۷8-۷۷ :139۷ ،نمایشنامۀ پیراندللو ،با عنوان شش شخصیت به دنبال یک
نویسنده ،الگوی بهیادماندنی شورشگری شخصیتها علیه نویسنده است که میان نویسنده و
شخصیتهایش که به دنبال سهم خواهی در ترسیم سرنوشت خود به دور از هیمنه و استبداد
نویسنده هستند ،جنجال و دودستگی میافتد (ثامر .)۶۶ :2013 ،لعبة النسیان بهواسطۀ تعدد راویان و
مشارکتجویی شخصیتها ،جلوهای فراداستانی و چندآوا میآفریند؛ اما ابراز وجود و خودنمایی
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راوی الرواة و موضعگیریهای مجدانهاش ،او را سردمدار شورشگران کرده است .اندکی پس از یک
صحنۀ سرشار از توافق با نویسنده ،به صحنۀ درگیری تنشناکی میرسیم که راوی الرواة میتواند یک
شخصیت قلمداد شود .با اعالن بیزاری از این بازی روایی ،از مسئولیت خطدهی روایات گالیه
میکند:

(برادة.)۴۴ :2003 ،

در جدالی دیگر ،راوی الرواة با ابراز نارضایتی از نقش حکایتگریاش ،از مؤلف میخواهد
طوری در پیشبرد روایت و سامانبخشی آن و روشنگری دربارۀ رخدادها و اقرار به حقایق و تصحیح
اشتباهات هر از گاه مؤلف ،مشارکت کند که ساختگی و دروغین به نظر نرسند .اینجاست که

سرکشی و تهدید میکند که از مسئولیتش شانه خالی خواهد کرد« :
» (همان )123 :تا نویسنده دستتنها و بالتکلیف در کار خود
حیران ماند و دیگر نداند حکایتها از کجا شروع شده بودند و کجا خاتمه مییابند؛ تا پس از قرار
گرفتن در سایۀ شخصیتها و راویان ،بهویژه راوی الرواة که بار این مسئولیت خطیر را بر عهده

گرفته است ،اکنون مجبور باشد خود مسئولیت روایتهایش را بر عهده گیرد« :
» (همان)119 :؛ بدینترتیب ،نویسنده تسلیم
خواستههایش میشود (نک .همان .)۴۵ :اینگونه نظمی دوقطبی در فرآیند ابداعی میان نویسنده،
بهعنوان نظمدهندۀ داستان ،و راوی بهعنوان مجری و کارگزار سامانبخش جزئیات آن ،به قوت
تمامتر خودنمایی میکند .در نهایت ،شمار زیاد اظهار نظرهای آزادانه و سرسختی شخصیتها در
برابر جهاننگریهای جبراندیش و آراء راوی در برابر هیمنۀ اندیشۀ تکبعدی نویسنده ،زمینهساز
خیزشی عمومی در برابر پارادایم غالب میشود و فضایی ضد تکقطبینگری ایجاد میکند.
 .3-3کـوالژ فراداستانی

به باور هاچن فراداستانها میکوشند تا از راه ادغام خیال و واقعیت ،ادبیات و تاریخ را از وضعیت
حاشیهای آن جدا کنند؛ این ادغام هم در مضامین و هم در شکل صورت میگیرد (حاجیزاده و

ابراهیمی .)11 :139۷ ،پاتریشیا وو آن را «کوالژ فراداستانی» ( )metafictional collageمینامد .وو این
تمهید را بهمثابۀ تذکری دربارۀ محالبودن ارائه تعریفی از هنجار تثبیتشده و مستحکم گفتار ادبی
میداند؛ چراکه ادغام و وارد کردن هر گونۀ گفتاری به درون چارچوب ادبی ،موجب هضم و جذب
آن در جهان بدیل داستان میشود و آن را از عملکردهای ارجاعی معمول در بافت و زمینۀ زندگی
روزمره جدا میسازد .بارتلیمی به چنین مواد و مصالحی با عنوان تکهها یا خردهها اشاره میکند:
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«موادی که خود را بهعنوان اموری نه کامال مرتبط یا در واقع اصال نامرتبط عرضه میکنند ،لیکن
اگر با دقت به آنها پرداخته شود ،میتوانند معنایی از آنچه در گذر است ،ارائه کنند» (وو:1390 ،

 .)209-208در این تکنیک ،نویسنده از تکههایی چون قطعۀ ادبی ،شعر ،عکس ،بریدههای
روزنامهها ،قطعهای از یک نمایشنامه و سرگذشت شخصیتهای واقعی یا داستانی در اثر خود
استفاده میکند (حاجیزاده و ابراهیمی .)۷۷: 139۷ ،در لعبة النسیان ،راوی الرواة بخشی از اسناد و
مستندات تحویلی از نویسنده همچون ابالغیهها ،خطابهها و بریدههایی از روزنامهها ،گزارش
رادیویی و بخشنامۀ حکومتی را پیوست میکند که در نگاه اول هیچ ارتباطی به داستان ندارند ،ولی
ضمن آنکه گواهی مستندی دربارۀ مرحلۀ تاریخی معینی هستند ،با نگاهی کاوشگرانه ،ماهیت
روایی مییابند:
 -بخشنامۀ حکومتی

(برادة)٨1 :2003 ،؛ حمد و سپاس مر خدای را که در هر مناسبتی یاری
او جوییم و زیاده از او خواهیم؛ چه که ما را به راه راستین هدایت کرده و عزت و نعمت بر ما
ارزانی داشته و دروازهها به روی ما گشوده ،پس اندرز یابید ای خردمندان! آنچه ما به شما ابالغ
میکنیم ،همۀ احکام دیگر را ملغی میکند  ...و بدانید دادگاهها ،ارتش ،پلیس و وزارتخانهها
برای حفظ مردم و مملکت از شر زیادهرویها و نابکاریها ،و برای رساندن حق به حقدار ،و زدن
بر روی دست قانونشکنان ،چشم بر هم نمینهند . ...

این اعالنی از حاکمان وقت در نیمۀ دوم قرن بیستم است ،ولی سبک نگارش در تناقضی
فاحش ،خواننده را به اعماق تاریخ نگارش بالغتمحور سدههای کهن میبرد .اثر برای
ریشخندکردن بیجربزگی حاکمان ،به جای یک متن حکومتی روزآمد و متکی بر الفاظ سیاسی و
اداری و حقوقی ،عامدانه متن سنتی کامال عقیم و درمانده برای روزگار معاصر و با اسالیبی نخنما
شده و ناکارا مد در برابر متون سیاسی روز را از قول آنان نقل میکند تا شاهدی باشد بر اینکه ایشان
ناتوانی خود را پشت الفاظ و آرایههای عبارات کلیشهای کهن پنهان کردهاند و برای جبران ضعف،
دست به دامان عبارتپردازیهای پرطمطراق شدهاند .براده تفاوت و دیگرگونی زبانی را بهصورت
کوالژیک ،ویژگی متن کرده که مقصود آن بیان عقبماندگی جامعۀ عربی و حاکمان قرن بیستمی
است که هیچ رشدی نسبت به جامعه و حاکمان سدههای کهن نکردهاند و این اشارۀ پنهانی ،کامال
در فضای انتقادی و افشاگر کل متن درمیآمیزد.
 -گزارش رادیویی
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(همان-81 :
)82؛ خانمها! آقایان! عصر به خیر! با عرض سالم و تحیت ،از هتل هیلتون در رباط در خدمت
شماییم با گزارش رادیویی مسابقۀ زن شایسته که امشب با حضور زیبارویانی از اروپا ،آسیا،
امریکا و افریقا برگزار میشود ... .خانمها! آقایان! نوای دلانگیز موسیقی زمینهساز شروع نمایش
شده و هیئت داوران در پیشانی سالن روبهروی سن مستقر شدهاند و از جمله یکی از وزرای سابق
با آن قوۀ ذوق زیباشناسی ممتازش.

در فضای داستان با درکی که از معضالت مقطع تاریخی شامل استعمار و درگیریهای داخلی
و فساد حزبی و فرقهای دریافتهایم ،پوشش مستقیم چنین مراسمی در کازابالنکا (هرچند رادیویی) ،آن
هم در سطح جهانی ،اشاره به فراگیری بیعدالتی بهعنوان ناهنجاری یا بیماری اجتماعی دارد؛
بهخصوص اینکه یک مهرۀ کلیدی و گردانندۀ این ناهنجاری ،وزیر سابقی است که با وجود نبود
هرگونه تناسبی میان منصب وزارت او و ذوق داورانهاش برای چشم دواندن در رصد زنان زیبارو و
کشف آنان ،اوج این ناهنجاری به نمایش گذاشته میشود .این وصلۀ ناجور ،با درنگی تیزبینانه،
اتفاقا همراستا با گالیههای انتقادی اثر است.
 -بر یدهای از یک روزنامه

(همان:
)٨3 -٨4؛ عین تافرانت ،از زمانی که ساکنان دبدو بر آن چشم گشودند ،منبع آبیاری باغهای
ساکنان دو قبیلۀ قوبیان و القصبه بوده است؛ اما در دوران قیمومیت ،بخش مهمی از جویها ،به
آبیاری دو باغ ناظر مدنی و تأمین آب استخرهای البیرو برای شنای مهاجران خارجی اختصاص
یافت .با وجود آنکه البیرو ،حقی در این آب ندارد ،خود را بر ساکنان تحمیل کرده و با بهکارگیری
قهر و غضب ،که آن را از هرکس که جرئت جسارتی به خود دهد ،مضایقه نمیکند؛ سهم بیشتر را

از آن خود کرده است.
کارکرد ارجاعی این بریدۀ خبری چندبندی ،در میانۀ متن روایی هیچگونه مدخلیتی ندارد و
بهناچار باید برای مزج آن در متن ،معنایی نهفته داشته باشد .ربودن آب از مردمان روستا ،توسط
دیوانساالر که باید نگهبان جریان آرام زندگی مردم باشد ،به نفع اقلیت اجنبی و آن هم صرفا برای
شنا و خوشگذرانی آنها بوده است .این بریده در عین بیاهمیتی ظاهری و تاریخگذشتگی،
بهروشنی ریشهداربودن خیانت را در رفتار خود مراکشیها برای خوشخدمتی به اجنبی متذکر
میشود؛ اما این روشنگری ،در قالب نامستقیم کوالژ عملیاتی میشود تا دریافت ،بیاصرار
نویسنده ،بلکه با تمرکز خواننده بر خبری حاشیهای ،از روزنامهای حاشیهای که حتی نامش ذکر
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نمیشود ،در اعماق سالیان دور (تاریخ این بریده  19۷8است ).اتفاق افتد و تکهدوزی این وضع
رقتانگیز روستاییان ،در کنار آن نمایش شکوهمند جهانی ،اوج تناقض را بازنمایی کند.
 .4-3نامگذاری دلبخواهی

رمان مدرن ،شخصیتها را به صورت افرادی ضد قهرمان و منزوی و خودمدار تصویر کرده است؛
اما در رمان پسامدرن با شخصیتهایی روبهرو میشویم که موجبات هویتمندی انسانی بهطرز
تمامعیارتری در آنها نفی شده و شخصیتها در برخی از آنها حتی نام کامل ندارند .به قول جسی
متس محدودکردن شخصیتها به حرف اول نام کوچک و نام خانوادگیشان نشان میدهد که
هویت انسانها فاقد هرگونه شالودهای است و بهجای این شالوده ،اکنون فقط مجموعهای اتفاقی و
کامال تغییرپذیر از ویژگیهای فردی وجود دارد (متس و همکاران)230 :139۴ ،؛ و این ناشی از حضور
مفاهیم و تصوراتی است که بهجای هویت انسان معاصر نشسته و تصویری مات ،متکثر و
ناشناختنی از وی ارائه میکند (جعفریکمانگر و پیروز.)۵۴ :139۷ ،

در لعبة النسیان نویسنده یکی از شخصیتهای فرعی داستان را که معشوقۀ قهرمان داستان
(هادی) است ،با حروف اختصاری «ف.ب» نامگذاری کرده و تا آخر داستان هم به نام کامل او
اشاره نمیکند تا خیالی و غیر واقعیبودن شخصیت و داستان را به خواننده گوشزد و از این مزیت
بهرهبرداری کند .این اقدامی تصادفی یا صرفا برای مخفی نگاهداشتن نام معشوقۀ پنهانی نیست؛
چراکه اوال ،این شخصیت در همین اثر در هالۀ واقعی یا خیالیبودن است و سرانجام هم تکلیف
حضور یا عدم حضور عینیاش مشخص نمیشود و ثانیا ،سالها بعد در امرأة النسیان که شمار
بسیاری از شخصیتهایش با تکحرف الفبا معرفی میشوند (نک .برادة ،)3۵-33 :200۴ ،شخصیت
اصلی رمان براده است و همچنان بسان تمام شخصیتهای رنگباختۀ پستمدرنیستی از حدود
هویتی مشخص و تثبیتشده تهیاست و تصویری جیوهگون و غرق در ابهام دارد و گمنام ،بیآنکه
بتواند خود را بهعنوان معشوقۀ قهرمان لعبة النسیان اثبات کند ،در آپارتمانش درمیگذرد.
 .5-3بازی

از محوریترین مباحث فراداستان ،مسئلۀ «بازی» ( )playاست و نقد جدید ،ادبیات را نوعی بازی
برشمرده است .هر هنرمندی همواره عالمی دیگر خلق میکند و از این منظر ،هر اثر هنری ،مثال
داستان ،حکم یک بازی را دارد .این خودآگاهی به ماهیت بازیگونۀ ادبیات ،نزد فراداستاننویسان
محوریت دارد .رانلد ساکنیک مینویسد« :آنچه ما نیاز داریم ،آثار بازیگوشانه است ،نه
شاهکارهای بزرگ .داستان ،بازی و کلکی است که یکی سوار کرده و بقیه هم میتوانند دوباره
پیادهاش کنند!» (ساکنیک ،به نقل از وو)۵3 :1390 ،؛ یعنی هر داستان نوعی تظاهر و وانمود است،
همان شالودۀ تمام بازیهای کودکان :یکی راننده میشود و دیگری پلیس که جریمهاش میکند و
 . ...نویسنده وانمود میکند آدمهایی هستند ،رابطههایی با هم دارند ،یا مکان و زمانی هست که
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این شخصیتها در آن در تعاملاند (پاینده .)3۵-3۴ :1383 ،هر بازی نیز با رعایت مجموعه
قواعدش و مجموعهای از نقشهای واگذارشده که بازیگران موظف به ایفای درست آناند ،میتواند
اجرا شود .فراداستان با کنکاش در قواعد داستانی ،نوعی بازی را آغاز میکند که بسان کندوکاوی
برای شناخت نقش بازی در زندگی است یا قواعد را به بازی میگیرد ،تا بازیگونگی جهان را اثبات
کند (نک :همان.)3۵ :

فراداستان در پی کشف این است که هر یک از ما چگونه واقعیات خاص خویش را بازی
میکنیم (وو .)۵۴ :1390،میان کار نویسنده و بازی کودک ،از این حیث که هر دو جهانی تخیلی،
ولی شبیه واقعیت میآفرینند و خود ،قواعد قرارگرفتن اشیاء و رفتار شخصیتها را در آن تنظیم
میکنند ،شباهت تام وجود دارد (حاجی و پارسا .) 3۵ :139۷ ،وو تأکید میکند کل هنر از نظر خلق
نمادین جهانهای دیگر ،نوعی بازی است .داستان از اساس ،شیوۀ مفصل و پیچیدهای از تظاهر
است و تظاهر ،عنصری بنیادین در بازی و انواع کلکهاست ( .)۵3 :1390همچنین فراداستان از
طریق مسئلهدار کردن مفهوم واقعیت و نه ویرانکردن آن ،عمل میکند و بر ساختن و واژگونکردن
منظم قراردادها و نظامها مبتنی است .چنین رمانهایی ،جهانی بازیگونه را ترتیب میدهند که از
نظر درونی منسجم است؛ جهانی که متضمن غرقشدن خواننده در متن است ،ولی سپس
قراردادهای این جهان را افشا میسازد تا رابطۀ میان داستان و واقعیت و مفهوم تظاهر بازشناسی شود
(همان.)۶2 :

از نگاه پیاژه « بازی در مقام فعالیتی که تحت نظارت قاعده است ،فعالیتی است که با
همگونشدن و انطباقیافتن با ساختارهای جهان روزمره ،سروکار دارد و در نتیجه ،بازی بهعنوان
فرمی از گریز از واقعیت ،فرمی از رهایی از معنا داشتن ،دلمشغولی نویسندگان فراداستان است»
(پیاژه ،به نقل از پاینده .)3۵ :1383 ،در این سخن تأکید میشود که بازی تحت نظارت قاعده است؛
یعنی قاعده همواره میکوشد سایۀ خود را بر روی بازی بیفکند ،ولی بازی دائما از چیزی به نام
قاعده میگریزد .همچنین ،بازی فعالیتی است که با دو مقولۀ مذکور سروکار دارد؛ به این معنا که
با آنها در چالش و دستدرگریبان است و میکوشد این دو را درهمشکند.
 .1-5-3فلسفۀ بازی در ادبیات

افالطون در نگاه به بازی؛ کنش گری ،تقلید ،بازی نقش و سرگرمی کودکانه را ذیل بازی مطرح کرد.
در نظرگاه مهاراندیش او ،بازی بهعنوان کنشی یکسره بیساختار مطرح است و بازی صرف،
سرسری و بیاهمیت است ،حال آنکه مسابقه فعالیتی ساختمند ،الگوساز و کمتر دلبخواهی است.
کانت در مفهومپردازی بازی نقطۀ عطفی بود؛ چراکه داوری هنر و زیباییشناسی را به بازی پیوند زد
و آنها را از شناخت و ادعاهای علمی دربارۀ حقیقت ،مستقل دانست .از نگاه او هنر بهمثابۀ گونهای
بازی ،فینفسه خودانگیخته ،آزادانه و لذتبخش است و ضرورتی ندارد با واقعیت ارتباط داشته و
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واجد خصلت بازنمایی باشد یا حتی پیامی در بر داشته باشد (مکاریک)٥0-49 :13٨٨ ،؛ اما نیچه
بود که بازی را از قیدو بند خرد رها کرد .از نگاه او موثرترین راه برای بههمریختن برتریها و
پایگانهای فرهنگی معین ،بهرهگیری از روح بازی است .بازی بهمثابۀ امری خردگریز و مرزشکن،
میتواند عدم توازن فرهنگ و اندیشه را اصالح کن د .هنر نیز مانند بازی با رهایی از شیوههای ممتاز
خرد ،به ترویج روح تثبیتگریزی و هیاهومندی کمک میکند و مخاطبان را به برداشتهای نوین
از حقیقت رهنمون می سازد .هایدگر از نیچه فراتر رفت و همه را درگیر بازی بزرگ زندگی و جهان
دانست؛ با اینکه حتی در بهترین حالت ،قواعد و اهدافی نامشخص دارد .وی با پذیرش مفهوم
«خواست قدرت» نیچه ،بازگشت قدرت را به مفهوم پیشاعقالنی و باستانی آن (بازی خشونتبار،
خودسرانه و سکرآور قدرتها که در آن انسان هم بازیگر است و هم بازیچه) تحکیم میبخشد (نک :همان-٥0 :

)٥1؛ اما میخاییل باختین نظریۀ بازی را در بازخوانیهای سیاسی در ادبیات به کار میگیرد .وی
همچون نیچه ،بازی را برآشوبنده و دگرگونساز رفتار و اندیشۀ اجتماعی تثبیتشده میانگارد و باور
دارد که میتوان بازیها را کنشهایی تخطیجویانه از هژمونی و ویرانساز سلطه انگاشت.
تحقیقات وی نشان داد چگونه بازیها با مبدلپوشی و نقابگذاری کارناوالی ،به میعادگاه تودۀ
مردم برای شورش علیه سیاستهای کلیسا و حکومت بدل شد .از نگاه او ،کارناوالسازی بخشی
از مرزشکنی ادبی است که به کمک آن و نیز نقیضهپردازی ،یک بیماری خاص اجتماعی مطرح و
به افراط کشیده میشود و با خنده از بین میرود؛ پس ادبیات میتواند اعمال ناعادالنه را به بازی
گرفته ،برای حل آن ،راهکار خاص ارائه دهد (نک :همان.)٥2 - ٥1 :
 .2-5-3بازی در لعبة النسیان
از عنوان لعبة النسیان برمیآید که دنیای رمان با دو اصل اداره میشود« :فراموشی» (به فراموشی

سپردن) /یادآوری (در یاد نگاهداشتن) و «بازیکردن» .از دوگانۀ فراموشی و یادآوری ،یک نیمه
بهصراحت در عنوان آمده و نیمۀ اجتنابناپذیر دیگر این بازی ،یعنی یادآوری را به ذهن میآورد.
برای این فراموشی /یادآوری ،شخص باید یک بازی روانشناختی با حافظه و تاریخ جمعی ذهن
خود انجام دهد تا بتواند زمان گم شده را بازشناسد و خود را از زیر بار حافظه آزاد کند .تکنیک
إضاءة (روشنگری) و تعتیم (تاریکسازی یا ابهامآفرینی) هم ،بخشی از این استراتژی بازی است که
هدف آن ،پرکردن جاهای خالی متن یا پنهانکردن عامدانۀ برخی از وقایع بهمنظور تحریک
کنجکاوی خواننده است تا او را وادارد مفهومهای اساسی حقیقت ،تناقضها و وقفههایی که تاریخ
معاصر مراکش را بازمینماید ،بشناسد .در این بازی پرتکرار با خواننده ،نویسنده حقایق را بارها با
نمایی تازهتر و دیگرگونه بازطرح میکند و هر بار دریافتهای خواننده را با عطفهایی تازه مواجه
میکند و او را که بازی خورده ،به بازاندیشی وامیدارد (نک :براده .)1۴-10 :2003 ،در لعبة النسیان،
گرایش بازیگوشانۀ فراداستانی از آغاز آشکار است و نوشتار و داستانپردازی مبتنی بر بازی نویسنده
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یا راوی ضمنی ،بهروشنی عامدانه و خودآگاهانه است .نویسنده اظهار میدارد بازی داستانی
فریبکارانهای را با خواننده آغاز کرده؛ و این مسئله از سه طرح پیشنهادی در آغازه هویداست« :طرح
آغاز نخست»« ،طرح آغاز دیگر» و « وآغاز اینگونه شد» ،که طی آن طبق سنت داستانپردازی،
پایهای برای آغاز حرکت داستان بنیان میگذارد ،ولی هر بار خود آن را نقض میکند و طرحریزی و
چیدمان اولیۀ ذهن را ملغی و خواننده را دستبهسر میکند .راوی الرواة بعدها این بالتکیفیها را
درک میکند و پس از آنکه در گوشهای تاریک مینشیند و سررشتۀ داستان را به دست میگیرد و آن

را از این راوی به آن راوی میسپرد ،دیگر از پیروی قانون بازی تن میزند« :
» (برادة .)44 :2003 ،او نویسنده را متهم میکند که وی را در دایره (بازی

کالنتری که میکوشد از ورای آن چیزی را وارونهنمایی کند یا چیزی گنگ و مبهم را زیبا جلوه دهد) به بازی

گرفته است« :
» (همان .)44 :بهمرور راوی و نویسنده همداستانی خود را در پیشبرد این بازی

برمال و به بازیبودن داستان مستقیما اشاره میکنند« :
» (همان)104 :؛ البته راوی الرواة
وظیفه دارد بازیهای روایتگرانه را از طریق تکنیک حکایتگری توصیفی ،در چارچوبی بحث-
ونظرگونه افشا کند و ترفندهای روایتپردازانه را یکی پس از دیگری پیش چشم خواننده از پرده
بهدرآورد و او را با مسلطکردنش بر روندهای متن و همصحبتی با او بهعنوان طرف دیگر این بازی
سری ،در بازی شرکت دهد و به دریافتکنندهای فعال و گیرندهای کنشگر بدل کند که در تولید و
بازآفرینی متن مشارکت پویا دارد؛ و به این ترتیب ،نظریات نقدی روایتشناسی نوین ژنت را جامۀ
عمل پوشاند که قائل است :نویسندۀ واقعی داستان آن کسی نیست که آن را حکایت میکند ،بلکه
شاید بهشکلی اثربخشتر ،شنونده یا خوانندۀ آن باشد (.)Genette, 1972: 267
در رمان گاه به سرچشمۀ بازی ،یعنی بازیهای کودکانه اشاره میشود .بنا به اشارۀ
روانشناسان ،بازیگریهای بزرگساالن و از جمله در هنر ،استمرار همان فرآیندهای بازیسازی
کودکانه است (نک :وو )۵3 :1390 ،که طی آن نقشهایی سپرده میشود و برای بازیدادن دیگران،
طرحریزیهایی میکنند:

( .براده،
)۷۵ - ۷۴ :2003؛ بازیهای پسربچهها و دختربچههای خانه تنها یک بازی سرگرمی و نقش
بازیکردن بود .در بازی عروسکشان و در قصهگوییهای بیغرضمان در شبهای عید ،آزاد و
مهربان با هم خوش میگذراندیم و با درآوردن ادای بزرگترها و حرکاتشان ،غرق لذت خنده
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میشدیم  ...من ،مثل شوهرها ،رو به خدیجه بلند میگفتم« :برایم ماهی سفید نگه دار ...
میمیرم برای پنیر تازه  »...و خندهها باال میگرفت و هرکس چیزی میگفت . ...

نویسنده مستقیما بازی بچهها را صرفا حکایت کرده که البته ریشۀ بازیگریهای بزرگان است.
در ادامه ،طایع به خدیجه نگاههایی میاندازد و او سرخ میشود ،وبعدها این بازیها عملیاتی
میشود و این دو به سمت ازدواج با هم میروند (همان.)۷۵ .
اما از جمله نمونههای عملی بازی ،قصۀ دختری جوان است که هادی را با زبان چربش و با
شکالتهای آمریکایی و داستان برادرزادهای خیالی فریب میدهد و به پسکوچههایی میبرد و
لباسهای او را درآورده ،میدزدد و این بازیخوردن ،تجربهای میشود تا او بعدها ظاهرسازانه با
طرفهای فریبکار وارد بازی دوطرفۀ دلچسبی شود:

(همان.)3۴- 33 .

نمونۀ دیگر ،کثرت راویان در تمام متن است ،که در ظاهر بهبازیگرفتن گزارههای دیگر راویان و
نویسنده است؛ اما در عمل ،برابر با بهبازیگرفتن خواننده و در پیچاپیچ راست /دروغانداختن
اوست .شاید او احساس کند دست انداخته میشود و حتی جاهایی اعتمادش سلب شود ،اما پایان
این بازیخوردن ها ،هدفی جز آشکارشدگی حقیقت با دریافت و شهودی درونی توسط خود او
نیست؛ چراکه در فضای وانمودگری و تظاهر ،برانگیزندهترین انگیزهها ،کشف حقیقت است.
 .4نتیجه
 رمان لعبة النسیان با بهکارگیری ترفندهای فراداستانی برشمرده در متن مقاله ،در جریان فرآیندروایتگری ،بررسی و کنکاشی چندجانبه را دربارۀ مفهوم روایت به دست میدهد؛ جستجویی
چندالیه در تجربۀ نویسندگانه که خواننده را درحالیکه برساختهشدن ساختار متن را تحت نظر
گرفته است ،گام به گام به سمت معضالت این تجربه ،چالشها و درگیریها و شناخت هرچه بیشتر
آن پیش میبرد و عالوه بر تحلیلگریهای افشاگرانه در ساختار داستانی ،مقولۀ جابهجایی و
چندتکهکردن واقعیت را به کمک سازوکارهای ذیل بازی ،بهمثابۀ به بازیگرفتن فریبکارانه در فضای
تظاهرآلود کذب /حقیقت ،قویا طرح نموده و فراداستانی موفق ساخته است.
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 براده با تکیه بر مقدمات اندیشگانی نظریۀ گفتگومندی ،به تبعیت از باختین که از منادیاننگرۀ نسبیتگرایی ذیل مقولۀ چندآوایی است ،مباحث نقدی این حوزه را در قالب دو مقولۀ عدم
قطعیت و بازی پی گرفت و لعبة النسیان بر این آبشخور فکری مبتنی شد.
 زیرساخت تمهیدات فراداستانی براده ،بهنحوی با بازیدادن و بازیخوردن همۀ طرفهایداستانی گره خورده است ،ولی خود بازی ،چه بهصورت ذکر لفظ آن و اشارۀ مستقیم به بازیهای
کودکان و بزرگساالن و چه در معنی اصطالحی بهعنوان بهبازیگرفتن شخصیتها و خواننده ،یا
جریان ویژگی ساختگریزی و دلبخواهیبودگی ،در وجهۀ فراداستانی اثر نقشی تعیینکننده دارد.
 در کنار ویژگی بازیگونگی ،از میان الیه های مختلف اثر ،براده سطح نظریهپردازی و گرایشنقدمحور را به پیشزمینه آورده ،ولی همزمان رویههای واقعگرا را که در سنتهایش بهمنظور
اخفای فاصلۀ هنر و زندگی و بازنمایی مستقیم واقعیت ،مجدانه از گفتمان نقدی گریزان بود ،بهکلی
رها نکرده و از قابلیتهای آن بهرهمند شده و تنها ،حقیقتدانی مطلق را رها کرده است.
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