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 چکیده

به شییو   پیکر فرهاددر رمان  هیلمکنظریة  پسامدرن بر اساس وجودشناسی ،در این مقاله

داند. هیل، پست مدرنیسم را ادامة مدرنیسم میمکبرایان شود. بررسی می تحلیلی-توصیفی

شناسی مدرن، وجودشناسی و در داستان پسادرن، معرفتبه اعتقاد او امر غالب در داستان م

های ممکین در دادن جهانبیشتر به نشان پیکر فرهاددهد، رمان است. این پژوهش نشان می

بررسی در  تر است.برجسته شناسیعد وجودهیل، در بُنظریة مکپردازد و مطابق داستان می

با استفاده  ونشان داده شده  «خیال»و  «واقعیت» یتوهای تو در تعامل میان جهان ،این رمان

پذیری و تبعییت تأثیر ناپذیری تخیل از امر واقع،هیل، ضمن کاویدن تشخیصاز نظریة مک

 پیکر فرهاد ،هیلنظریة مک بنابراین بر اساساست.  شده واقعیت از خیال به نمایش گذاشته

تیوان ای دیگر پسامدرن است و نمیای مدرن و از جنبههایی است که از جنبهاز جمله رمان

 .مدرن یا صرفاَ پسامدرن دانست اثری صرفاَ آن را

 .، عباس معروفیوجودشناسیپسامدرنیسم،  ،هیلمک ،پیکر فرهاد :هاواژهکلید

  

                                                           
                      spm9531@gmail.com واحد همدان. ،یدانشگاه آزاد اسلام ،یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو .1

        R.s.shahpar@gmail.com (مسئول سند یواحد همدان. )نو ،یدانشگاه آزاد اسلام ،یفارس اتیزبان و ادب اریدانش .2
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 مهمقدّ -1

نیی  تحیت تیأثیر  معاصر ایران نویسیمدرنیسم در ادبیات غرب، داستانم و پستبه دنبال ظهور مدرنیس

 هیادپیکیر فر، رمیان ن دست بوده است. یکی از این آثارادبی، شاهد آفرینش آثاری از ایجنبش این دو 

قابلییت ایین را دارد کیه  ،با دربرداشتن چند شگرد پسامدرنیسیتی، از عباس معروفی است. رمان مذکور

    شود. و بررسی تحلیل ،که رویکردی فلسفی دارد 1هیلمکنظریة بر اساس 

-اطلیا  میی پدید آمیدرمان مدرن، اصطلاحی است که به نوع خاصی از رمان که در قرن بیستم به 

شیکل  شمسییدر دهیة هفتیاد  نویسی مدرن در اواخر دهة شصت و عمدتاَیان رمانجر در ایران،شود. 

ایت )بیو  کیور( پیش از انقلاب است که با صاد  هید و در واقع خلف صالح رمان مدرن گرفته است

از منظر فرم و محتوا از ایین قیرار  مدرن رمانهای ویژگی یکلّ طوربه .(151: 1231)هاجری، شروع شد

 ،ذهین سییال جرییان شییو  بیه روایت طریق از زبان پیچیدگی :مدرنیستی داستان در فرم الف. :است

 دتعیدّ دیید و زاویة تغییر ،منسجم پیرنگ نبود و مکانیبی، پریشیزمان، ذهنی و تداعی درونی گوییتک

 ،تواقعیّی و رؤییا آمیختگییدرهیم ،نیامبیی هیایشخصییت ییا متعیار  غییر هایاسم انتخاب، راوی

بیروز  و مدرنیتیه بیا روییارویی :مدرنیسوتی داسوتان در محتووا .ب .پایان میبهم، داستان شعرگونگی

اسیتفاده از ، شیناختیمعرفیت نگیاه ،گرایییاسیطوره و پیردازینمیاد ،در داسیتان شهرنشیینی پیامدهای

 گرایییعتصنّ و زداییآشنایی ،شخصیت پریشیروان ترس و ان وا، ،عدم قطعیت، قهرمان ضدّشخصیت 

 .(22-22 : 2ج ،1231 پاینده،)

-وارد، پسیت گلین ارائه داد. بنیا بیه گفتیة ایتوان تعریف جامع و یگانهمدرنیسم نمیدربار  پست

مثلیاَ جیان بیارت پسیامدرن را  (.15: 1232)وارد، مدرنیسم چندین  نوع است و مفهیومی پیچییده دارد

کند که در حیال فرودآمیدن را عرضه میچی ی معتقد است داند و دانه میاصطلاحی خشن و اندکی مقلّ

یکیی  (.24: 1232هییل،میک :)به نقل از از اوج است و به سستی در پی کنشی است که باید دنبال شود

پردازان مییان مدرنیسیم و درنیسم این است که برخی از نظریهمایل این اختلا  نظرها دربار  پستاز دل

، نید، امیا گروهیی دیگیردانا را دو نحلة جدا از هم مییهگسست و جدایی قائلند و آنبه پسامدرنیسم، 

 (. بیا22: 1233)پاینیده، است هیل از این دستة اخیرانند و برایان مکدة مدرنیسم میمپسامدرنیسم را ادا

                                                           
1  . Brian McHale 
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میدرن توان اثیر پسیتهای مشترکی هست که بر آن اساس می، ویژگیتمام اختلا  نظرها در این زمینه

و  پذیری داسیتان، آشیفتگینابینیو پیش یثباتبیهایی چون ویژگی ؛کرد آن تا حدی شناسایی یرِرا از غ

پریشیی و ، پرداختن بیه رواندربار  داستان ینوشتن داستانفراداستان یا عدم قطعیت، ساختار پیچید  اثر، 

 (.220-213: 1230فر،انواع جنون و ...)شایگان

ه دانید و معتقید اسیت کیمدرنیسم را جیدا از هیم نمییو پست پردازانی که مدرنیسمیکی از نظریه

هیل است. او معتقد است برای تشخیص آثیار میدرن از ، برایان مکمدرنیسم ادامة مدرنیسم استپست

-میدرن دانسیت و نیه آنچنان باید دامنه را تنگ کرد که به ندرت بتوان اثری را پستپست مدرن نه آن

-)میک بلکه باید راهی میانه در نظر گرفیت مدرن دانست،اثری را پست کرد که هرچنان آن را گسترده 

بارهیا  «شناسییوجیود»و  «شناسییمعرفیت»، «عنصر غالب»او سه اصطلاح  در نظریة (.23: 1232هیل،

میدرن هیای میدرن و پسیتهیل معتقد است که تفاوت اساسی و ذاتی میان داسیتانمکشود. تکرار می

، مسیئلة شیناخت آییدز چیستی جهان سخن به میان میمدرن وقتی اهای پستوجود ندارد. در داستان

 «عنصیر غالیب»شیناختی. شناختی است نیه معرفیتهستیجهان هم مطرح است اما اولویت با مسائل 

و  «شناسییمعرفیت»(. 260: 2،ج1230)پاینیده، دهدمیاصطلاحی مناسب است که این اولویت را نشان 

هیا ممکین نیسیت. آن درک هیل بدوناح فلسفی هستند که فهم نظریة مکنی  دو اصطل «وجودشناسی»

هیای نظرییه یسیت و در ایین بیاره)معرفت( چ«دانستن»ح بوده که مقصود از از دیرباز این پرسش مطر

تلاش برای پاسی  دادن بیه ایین دو پرسیش  ،«شناسیمعرفت»توان گفت می مطرح شده است. بسیاری

ت میا از چیه راهیی حاصیل آمیده شیناخ»و « تیوانیم بیدانیم مییمیا چیه چیی ی را »اساسی اسیت: 

شناسیی هیل عنصیر غالیب در ادبییات مدرنیسیتی معرفیتبه استدلال مک»(. 221-224: )همان«است 

بنیا  (.42: 1233)پاینیده، «وجودشناسی اسیت ،که در ادبیات پسامدرنیستی عنصر غالباست و حال آن

شناسیی تری نسیبت بیه معرفیتشناسی جایگاه برجستههستی مدرن،هیل در داستان پستنظریة مک بر

کند. میتن در ایین هسیتی هایی را خلق و توصیف می، جهان یا جهانشناسیعد هستیداستان در بُ دارد.

بلکیه بیشیتر در  شناخت خود از جهان خلیق شیده نیدارد، درستی و نادرستیو امکان جدید، کاری به 

هیای شناسیی در داسیتانزمینه رانیده شیدن معرفیتبه پساست. صدد تجربه کردن و توضیح دادن آن 

شیان بررسیی کیرد، امیا توان از نظر عناصیر مدرنیسیتیها را میپسامدرن بدین معناست که این داستان
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تر از وجودشناسی پسامدرن اسیت. بنیابراین، از منظیر نظرییة ها کم اهمیتشناسی مدرن در آنمعرفت

 (.261: 2،ج1230ای پسامدرن باشد )پاینده،ای مدرن و از جنبهاز جنبهتواند هیل یک داستان میمک

دهید. نویسیند  ها بیه دسیت مییای است که تبیینی از وجود یا هستندهوجودشناسی ناظر بر نظریه

را به ذهن خواننیده متبیادر  ی فلسفیهاکوشد تا از طریق رویدادهای داستانش این پرسشپسامدرن می

-هیا چگونیه تشیکیل مییها کدامند  این جهیانماهیتی دارد  انواع مختلف جهان هر جهان چه»سازد: 

گیرنید ییا های متفاوت در تقابل با یکدیگر قرار مییشوند و از چه نظر با هم تفاوت دارند  وقتی جهان

 (.223: 1334هیل،)مک« افتدشود، چه اتفاقی میها نقض میهنگامی که مرز میان آن

 پژوهش هایو پرسش ضرورت ،مسئله بیان -1-1

هییل مدرن با رویکردی فلسفی مانند نظرییة میکای پستبررسی و تحلیل رمان فارسی از منظر نظریه 

در سیم بیر آن را نشیان دهید. مدرنیجریان پستهای فلسفی یک داستان فارسی و تأثیر تواند اندیشهمی

هیای داسیتانی ای و جهیانهای درونیهاستانبه دلیل داشتن د ،عباس معروفی پیکر فرهادرمان این میان، 

در ایین  میا .هیل اسیتگ ینة مناسبی برای بررسی از منظر نظریة مک ،سطوح روایی تداخلو  تو در تو

 پیکیر فرهیادرمیان بیه بررسیی  ،شواهد موجود در میتن به هتوجّ با و عملی نقد شیو  به تا برآنیم مقاله

بیر اسیاس نظرییة و  مدرن است یا پسیامدرن آیا این رمان، : دهیم پاس  زیر هایپرسش به وبپردازیم 

 شناسی هیل، عنصر غالب در این رمان، وجودشناسی است یا معرفتمک

 تحقیقة پیشین -1-2

 تیاکنوننوشته شده و از مناظر گوناگون نقد شده است اما  پیکر فرهادرمان اگرچه برخی مقالات دربار  

کیه تحلییل ایین  و از آنجیا شیدهنبررسیی  هییلنظریة مک اساسبر و منظر وجودشناسی پسامدرن  از

گارندگان به بررسیی ایین موضیوع ن ،مغفول مانده است پیکر فرهاددر  شناسانهفلسفی و هستی رویکرد

، میرعابیدینی آشیکار شیود. و برجسته ،های پنهان دیگری از این رماناند تا جنبهپرداخته م بور رماندر 

هیای ایین رمیان به برخی ویژگی کوتاه اشاراتی «سی ایراننویصد سال داستان» کتاب در (1231) حسن

 پیکیربررسی ساختار رواییی » در مقالة(، 1232سرحدی قهری )فرشته  و علیرضا ،محمودی .کرده است

با استفاده از برخیی که نویسنده اند به این نتیجه رسیده« ذهن عباس معروفی از منظر جریان سیّال فرهاد

ییک ان را به آثار جریان سیال ذهن ن دزیادی این رم جریان سیّال ذهن، توانسته است تا حدّشگردهای 
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 شیییو »در پژوهشییی بییا نییام (، 1232قربانیییان ) مییریم رضییا بیگییی و مییریم محمیید و ایرانییی، کنیید.

و نامشخص بیودن میرز  به دو وجهی بودن« عباس معروفی فرهاد پیکرپردازی دو وجهی در تشخصیّ

اکبیری بییر  حسین و  ، مریمقربانیان نوشتة« فرهاد پیکرزمان روایی در » مقالة. اندپرداخته هاشخصیت

بررسیی تطبیقیی رواییت در بیو  کیور و » ست.ااین رمان پرداخته عنصر زمان در  سیربربه ( 1231)

 کیه بیهاسیت مقالة دیگری (، 1232اصغر و صاد  جوادی )نوشتة اسکندری، علی« پیکر فرهاد معروفی

 پرداخته است. هاآن مذکور و تمای  رواییدو رمان های روایی شگرد

 محتوای اثر -1-3

  بیوزن روی جلید قلمیدان  و خیالاتؤیاها، وهم آشفتة ر رمانی است که مسیر نامنظم و، فرهاد پیکر

نقاشیی گییرد از پیرد  . عاقبت تصیمیم میی، عاشق نقاش خود شده استی. نقشکندکور را روایت می

اش بیه او در جسیتجوی نقّیانید. اش معنیا دادههایی برود که به زندگیبیرون آید و به جستجوی چشم

بییرون  هیا، صیدای نویسینده از دهیان زندر برخی بخیش. یابد که پاتو  هدایت استای راه میکافه

فضای رمان بیو  زن بین خیالی پرسهخود را بازگو کند. زن، نقش 1240-10 های دهةآید تا مشغلهمی

نگیار روزنامیه -گوید و از پدرنخست از خاطرات خود می معروفی است؛ و زمانة هدایت کور و زمانة

کنید. اته زندگی مییگوید که با لکّاش میاز آشنایی خود با نقّ گاهآن. ندکیاد می -، مرتضی کیواناعدامی

: 6و  2، ج 1213میرعابیدینی،ر.ک. ) خیوردبرمیی نیویسداستان سپس ضمن جستجوهایش به هدایت

1633-1634  .) 

 بحث و بررسی  -2

توانید میدرن محسیوب هیم میی هیل،مطابق با نظریة مکهایی است که از جمله رمان پیکر فرهادرمان 

، رمیان را چشیمگیر شیگردهای مدرنیسیتی ر نگاه نخست به دلیل حضورشود و هم پسامدرن. شاید د

های بعیدی نقید حاضیر بیا اسیتناد بیه میتن داسیتان گونه که در بخشاما همان بپنداریم،یکسره مدرن 

امیا  ،نمیود یافتیه اسیت مدرن شناسیمعرفت دیدگاهرغم اینکه علین رمان، ای در استدلال خواهیم کرد،

-درمییمیرز مدرنیسیم را  ، رمیان،از ایین رو است، تربر رمان محسوس سی پسامدرنوجودشنا سیطر 

 شود. و به ساحتی پسامدرن وارد می نوردد
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 پیکر فرهادرمان در دشناسی پسامدرن وجو -2-1

های ممکن )یعنی بر حسیب سیطوح شناسی بر اساس نظریة جهانهیل با اتخاذ کردن نوعی هستیمک

کنید کیه تیداخل افکند و اذعان مییشناسی(، برای سطوح روایی ژنت طرحی نو میگوناگون در هستی

 انگیی دشناسیی را برمییآید، ملاحظات هستیکه به وسیلة تجاوز در سطوح به وجود میسطوح روایی 

هیل، تداخل به طور فی یکی در دو سیطح رواییی شناسانة مک(. در تداخل هستی3و3: 1232)بامشکی، 

 (.  16 )همان: شونددهد یعنی افراد دو سطح متمای  وارد سطوح یکدیگر میمتمای  رخ می

: بینامتنییت، عیدم چیون اتیاز تمهییدوجودشیناختی را بیا اسیتفاده  هایفرهاد پرسشداستان پیکر 

 سیبب آنجا که ها از. این ویژگیکندی برجسته میفراداستانهای و برخی ویژگیقطعیت وجودشناختی، 

-شیوند. آندر این بخش بررسی می کنندشوند و یا آن را تشدید و تقویت میمی تداخل سطوح روایی

اشاره و ضمن بیان کارکرد این ابی ار در رمیان  های آن در متنو نمونه تداخل سطوح روایی نواعا بهگاه 

 .شودادعای مقاله اثبات می ،مورد نظر

میا چیه چیی  را » برای پاس  به دو پرسش اساسی: یکی اینکه شناسی مدرن کوششی است معرفت

: 2، ج1230)پاینیده،« حاصیل آمیده اسیت شناخت ما از چه راهی »و دیگری اینکه « توانیم بدانیم می

   است:  شدهدر متن رمان به خواننده القا  های موجوددر غالب جملات و پرسشاین ویژگی  .(224

 (11: 1232معروفی،گفت  )رفتم  چرا کسی به من نمیمن که بودم و به کجا می
تیوان پنیاه ، و به کجا میبه کی باید اعتماد کرد  دست چه کسی را باید به خاطر انسان بودن بوسید

کرد  آیا پیش از اینکه آدم با کسیی مصیاحب شیود بایید از او برد  آیا اصالت  نقش عمده را بازی می
 (.13: همانبپرسد که اصل و نسبش چیست  )

 در ایین رمیان، شیویم، متوجیه مییبپردازیمپیکر فرهاد هیل به بررسی گر از منظر نظریة مکحال ا

آن بیه عنیوان عنصیر  پسیامدرن در مینه رانده شده است تا وجودشناسییزبه پسشناسی مدرن معرفت

هییل گیره خیورده اصطلاح ماهیت وجودشناسانة داستان به نوعی بیا براییان میک جسته گردد.غالب بر

ایین عنصیر را جی    ،فرمالیسیت روسیی ،یاکوبسین از « عنصر غالب»گیری اصطلاح است. وی با وام

-یت وجودشناسیانة آن مییدر داستان پسامدرنیستی را ماه و برجسته عنصر غالبداند و کانونی اثر می

و وجیود در قالیب مفهیومی چندبعیدی نماییان ، هستی در رمان مذکور (.125: 1232هیل،)مک شمارد

پیذیری ، تشیخیصنویسنده در ایین داسیتان و سابق خود را نقض کرده است. است و آن معنای ساده 
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کاویده است و درهم تنیده شدن سیاحت خییال و واقعییت را بیه عنیوان یکیی از تخیّل از امر واقع را 

های آن معرفی کرده است تا بدین وسیله خواننیده بیا نگرشیی نیو بیه کیفییت وجیودی خیود موتیف

چیه انیدازه  تیا رسد آن است که هسیتی انسیانبه ذهن می با خواندن رمان پرسشی که عموماً بیندیشد.

اسیت  پیکیر فرهیاداقعی است  این همان پرسش وجودشناختی تعبیه شده در وواقعی و تا چه حد غیر

 «فراداسیتان»و  «عیدم قطعییت وجودشیناختی»، «تبینامتنیّی» با سه شگرد پسامدرنیستیِ در وهلة اول که

 یافته است. نمود

بیه دلییل کیه  ، رابطة بینامتنی آن با رمان بو  کور صیاد  هیدایت اسیتترین شگرد این رمانمهم

هیای رمیان شخصیت .درباره آن توضیح دهیمابتدا لازم است ارتباط این شگرد با تداخل سطوح روایی 

زن ماننید  انید،بو  کور( به عاریت گرفته شدهی )که از متن تخیل هستند هاییشخصیتاز مذکور یکی 

ماننید هیدایت،  قعییهیای واشخصیتو دیگری ان، پیرمرد قوزی، لکاته و نقاش اثیری روی جلد قلمد

-و شخصییت ذهنی از رمان بیو  کیورزمینة یشپکه بدون داشتن  دختر مرتضی کیوان. از آنجا ،پروانه

دار مفهیوم خیود را وام ،رمان توان گفت که اینلذا می ،اد آسان نخواهد بوده، فهم عمیق پیکر فرهایش

همسانی پیرنگ، شیو  رواییی یکسیان )جرییان سییال ذهین(، اعتقیاد بیه  اش با متنی دیگر است.رابطه

اک ایین دو وجیوه اشیترجملیه از  ،درخت سرو تناس ، استفاده از نمادهای مشترک مانند نیلوفر کبود و

ماییة کلیام میتن درونمثلیاً  دهید.نشان میرپذیری معروفی را از هدایت در رمان خود ن است که تأثیمت

 .اسیت نیی  انتقیال یافتیه( پیکر فرهادبه متن دوم ) عشق، مرگ و تقدیر استهمان  که )بو  کور( اول

چیی حضیور کالسیکه ، به عنیوانکش و در پیکر فرهادپیرمرد قوزی نقش نعش ،در بو  کور همچنین

( و زن 115و 100و  51 :1232معروفیی،هیا همچیون لکاتیه و رجالیه )وجیود برخیی واژهنی  و  دارد

علیاوه بیر  اسیت. کیور بو با  پیکر فرهادوجود ارتباط بینامتنی حاکی از تصویر روی قلمدان، همگی 

 یرین و فرهیادوگوی این متن با متون دیگری نظیر اسیطور  شی، گفتبو  کوررابطة بینامتنی این اثر با 

 خورد.نی  به چشم می نظامی

نقیش مهمیی دارنید لیذا قبیل از ورود بیه  ،تداخل سطوح ی  درهای فراداستانی ناز آنجا که ویژگی

رغیم اینکیه علیی د.های فراداسیتانی ایین رمیان اشیاره شیوتداخل لازم است به برخی از ویژگی بحث

پیکیر تیوان گفیت مییامیا  ،کندفنون نویسندگی خود را آشکار نمیها و روشنویسنده در این داستان، 

هایی از متنی دیگر )بو  کیور( در آن و زیرا حضور شخصیت ،نویسی استرمانی دربار  داستان فرهاد
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و فیرو   مرتضیی کییوان ت، نظیامی،نویسیندگانی چیون صیاد  هیدای مستقیم و غیر مستقیم نی  نمود

پیکیر کنید. جنبیة فراداسیتانی نویسی را به ذهن متبادر میی، ناخودآگاه داستان و داستاندر رمان فرخ اد

 هیاهیای نویسینده در خلیق شخصییتاختیارات و معیذوریتمایة درون نه کرددرصدد برجست فرهاد

هیا و روییدادهای ست. داستان در پی ایجاد این پرسش در ذهین خواننیده اسیت کیه آییا شخصییتا

ا را بیه هیآن تیوانمیی شوند یا اینکهکند فهمیده میداستانی برای همیشه در قالبی که نویسنده تعیین می

 بو  کیور مجیال سیخن در اثیری روی جلد قلمدان که زندر این رمان، تفسیر کرد   ای دیگر نی گونه

-اییت مییگشاید و داستان زندگی خود را روبه دلیل عدم حضور نویسنده، لب میبار این ،گفتن نیافت

 هیا نقیضیه. یکی از این ویژگییتوان یافتمی در این رمانرا  های فراداستانیبرخی ویژگی ،. در کلکند

 (Hutcheon,2002: 89آمی  گذشته در اثیر جدیید اسیت )یا پارودی است که بازتاب انتقادی و طعنه

-تکیه مییدر بو  کور، این جسد لکاته است که توسط نقیاش تکیهتوان گفت ست که برای مثال میا

 .(41: 1232معروفی،)ر.ک.  شود.جسد نقاش توسط لکاته قطعه قطعه می ،شود اما در پیکر فرهاد

نیی  شیگرد دیگیری اسیت  نامای بیهو استفاده از شخصیت های دلبخواهی و نامتعار گذارینام 

)وو،  «برای از هم گسیختن پیوندهای مرسیوم مییان جهیان داسیتانی و واقعیی» که نویسند  پیکر فرهاد

ی اهیا فاقید هیر گونیه شیالودهت انسیان( از آن سود برده است تا نشان دهد که هوی126-125ّ: 1232

عیدم قطییت  عنصر ثباتی دنیای توصیف شده در داستان را به نمایش بگذارد وبی و از این طریق است

 حتیی ی در نظر گرفتیه نشیده اسیت،در این اثر، برای راوی داستان، اسم خاصّ را در رمان پدیدار سازد.

اسیامی دیگیری  گییرد.مورد خطیاب قیرار میی« او»یا « شما»و با لفظ ندارد معشو  زن نی  نام خاصی 

چشیم، میرد کلیاه شیاپویی و میرد موبیور و چی ییکوزی، مرد کامل کور یا قهوهچون لکاته، پیرمرد ق

هیا هیای نامتعیارفی هسیتند کیه بیرای شخصییتاخموی قلمدانی و باسی، پسرک موسیاه، همگی نیام

میان ثباتی دنیای توصیف شیده در رها موجب بینامشخص بودن هویّت شخصیت .استانتخاب شده 

: 1232هییل،)میک شیودشده و لذا منجر به عدم قطعیت و برجسته شدن ساختار وجودشناسانة آن میی

123                  .) 

گونیه ییاد از ترفنیدهای آن ایین 1شکنی است که پاتریشییا ووویژگی دیگر فراداستانی، چهارچوب

طرییق درآمیخیتن رؤیاهیا،  کند: قصه در قصه، اغتشاش در سطوح وجودشناسیی ییا انتولوژییک ازمی

                                                           
1  . Patricia Waugh 
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 اسیت ظیاهراً واقعیی متمیای  های تصویری که در نهاییت از امیورها، حالات توهمی و بازنماییخواب

-توان به پیوندهایی که نویسنده بین داسیتان خیود و افسیانهدر توضیح این مطلب  می (.61: 1230)وو،

، قصیة ی، داستان پادشاه و بچه خییاططلایشیرین، داستان پادشاه و ماهی  : فرهاد وهای ماندگاری چون

برقیرار کیرده سیب و آدم و حوا، کوه قفقاز و اسطور  پرومته، جوجه اردک زشت و برزگر و بلدرچین، 

داسیتان بیو  کیور هیدایت و اسیطور  شییرین و  ای رمان،های درونهاز میان داستان .است، اشاره کرد

هیای و نیی  شیباهت چون عشیق و میرگ و تقیدیر متعددی های مشترکمضمون به دلیل وجودفرهاد 

کیه در بخیش تیداخل سیطوح پیکیر فرهیاد دارنید رمان با  بیشتری پیوندیهم، ساختاری و شخصیتی

 دربار  آن توضیح خواهیم داد.

بیه شیکل از آن ییاد کیرده اسیت  دومین ترفندی که پاتریشییا ووبا کاربست ، پیکر فرهادنویسند   

خواننیده  ،گونیهگونه با واقعیت و به نمایش گذاشتن ساحتی خیوابحالات وهمتلفیق خواب و رؤیا و 

خواهید بیه کنید. او مییاندیشی دربار  پیامیدهای وقیایع و رخیدادهای گونیاگون مییرا وادار به ژر 

و ییا « سیلامت روان  جنیون»و  «رؤییا  واقعییت»هیای دو ج ئیی ماننید خواننده گوش د کند که تقابل

تواننید بیه آسیانی بیه یکیدیگر تبیدیل اند که مییپذیر و سیال، همگی حالاتی انعطا «قربانی  متجاوز»

آیید. فقیط در هم جیور نمییاش بهتخته و فتد، درافتد، یا اگر بیاین چی ها در بیداری اتفا  نمی» شوند:

کنید. امیا یسازد و از دنیای بیداری دور میخواب سلسله وقایعی با نظمی ناشناخته آدم را اسیر خود می
بایسیت دسیت من که خواب نبودم، همة وقایع در بیداری بر من گذشت. به باتلاقی افتاده بودم که نمی

بایسیت اسییر در گردابیی تنید کیه میی رفتم.تر فرو میکردم بیشچه تقلا میزدم. باتلاقی که هرو پا می
هیییای بیشیییتر ر.ک. نمونیییه )بیییرای (.44: 1232)معروفیییی، « کیییردم...خیییودم را تسیییلیم میییی

 و...(.42و42و104همان:
یل انیدازی بیدفراداستانی چشم نسبتاً مواردی این چنین حاکی از آن است که این رمان با رویکردی

داسیتان بیا نگیاهی کنید. نویسی اشاره مییلقوه در داستانکند و به امکانات باسی ترسیم مینویاز داستان

سد که گویی شخصیت زن تصویر روی جلید قلمیدان بیه رغیم رگونه به فرجام میاین انگی تل  و غم

همچنیان تیوان رقیم زدن  ،ه و عیدم حضیور نویسینده در میتن دوملیّیرهایی از قید و بندهای میتن اوّ

-رحم مادری به دنیا پا میی از»متنیت است: مقهور  وب را برای خویشتن ندارد ومطل سرنوشتی بدیل و

کردم و با تمیام وجیود از تیه دل ود بایستی ساز گریه را کوک می. دنیایی که در اولین لحظة ورگذاشتم
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شیود کیه دیگری به ذهن متبیادر میی اینجاست که پرسش وجودشناختی (.123: همان) «زدمه میضجّ

 مان هستیم اسیر متنیت تاریخی یا فرهنگیخود ما چقدر 

-وامیی آن بیا جهیان پیرامیون انی و نسبتر دربار  جهان ادبیات داستفکّخواننده را به ت فرهادپیکر 

که در بخیش بعیدی راجیع بیه آن - «عدم قطعیت وجودشناختی»و  «تیّبینامتن»شگردهایی چون . دارد

دهند  تداخل این دو جهان و القا کننید  ایین پرسیش بیه نشان ،«داستانفرا»و  -توضیح داده شده است

-گیری شخصییتاز کینش را خواننده به چه می ان همین الگوهیا در مقامگری ما ذهن هستند که کنش

 کند بازتولید می های داستانی

 پردازیم.میپیکر فرهاد به بررسی تداخل سطوح روایی در رمان  بخش این دراکنون 

 تداخل سطوح روایی  -2-2

کیه امکیان  آییدای هستند سطوح روایی مختلفی به وجیود مییهایی که دارای داستان درونهدر روایت

هیا ییا راوی از هیر آمیختگی و فروروی این سطوح در یکدیگر وجود دارد. هر نوع حرکت شخصیت

سطح سلسله مراتبی در یک سطح زبرین یا زیرین، جیایی کیه امکیان آن اصیلا وجیود نیدارد، تیداخل 

 هیل بیه مثابیة ییک اتصیال(. تداخل سطوح روایی از سوی مک5: 1232سطوح روایی است )بامشکی،

-کنید توصییف مییای کیه نویسینده اشیغال مییکوتاه مییان جهیان تخیلیی و سیطح وجودشناسیانه

 (. 5: 1232، نقل از: بامشکی،McHale: 1987: 213شود)

 انواع تداخل سطوح روایی -2-2-1

نی در داسیتافروداستانی: این مورد حرکیت و دخالیت راوی بیرون حرکت از سطح فراداستانی به -الف

خطاب راوی به شخصییت، متعلیق دانسیتن  :کندهای مختلف بروز میت که به شکلسطح داستانی اس

دهد و بیان نکیردن آن ها رخ میشخصیت به خود از سوی راوی، آگاهی راوی از آنچه میان شخصیت

به خواننده. یا حرکت و دخالت خواننده در سطح داستانی است: مثلیا درخواسیت و دسیتور راوی بیه 

فراداسیتانی: در ایین  حرکت از سطح فروداستانی بیه -ب کنشی در سطح داستانی. خواننده برای انجام

مثل تعامل شخصیت بیا  دهد:حالت، حرکت شخصیت از سطح داستانی به سطح برون داستانی رخ می

نویسنده، شکایت شخصیت از راوی خود، خطاب شخصیت به خواننده، استفاده از فعل زمان حیال در 

گری، جهش از ییک فضیا بیه به منظور وادار کردن راوی برای ادامة عمل روایت داستانی متعاقب بیشتر
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هیای پیشیین، و ارجیاع فضای دیگر مانند جهش شخصیت از سطح داستانی خیود بیه سیطح داسیتان

ای در سیطح هیای داسیتان درونیههای قبلی، ییا حرکیت و دخالیت شخصییتها به داستانشخصیت

 (12: 1232بامشکی،).داستانی

     پیکر فرهاد رمان درروایی تداخل سطوح  -2-3

 وجود دارد. تداخل هر دو نوع در رمان پیکر فرهاد 

 حرکت از سطح فراداستانی به فروداستانی -2-3-1

 رمیانیقی و تیاریخی در سیطح داسیتانی های حقبه حضور و ایفای نقش شخصیت این نوع تداخلدر 

هیای که مربیوط بیه داسیتان های داستانی پیشینحضور برخی شخصیت دخالت و و نی  بهپیکر فرهاد 

رمان مذکور، شخصیتی داسیتانی بیا شخصییتی حقیقیی و تیاریخی  در اشاره کرد. توانمی دیگر هستند

آمی نید. مثلیاَ در واقعیت( درهم می ت که دو ساحت وجودی)تخیل وکند و این بدان معناسصحبت می

است در کافیه فردوسیی کیه  و داستانی یرواقعیای از رمان، زن، شخصیت اصلی که شخصیتی غصحنه

 و  با صاد  هدایت کیه شخصییتی حقیقیی اسیتیابد و حضور میمکانی حقیقی و پاتو  هدایت بوده 

  (.63: 1232معروفی، ) کند، صحبت میروشنفکران آن دورهبا نی  

را بیه هیایی پرسیش پیکیر فرهیادهای بو  کور در جهان داستانی دیگری به نام حضور شخصیت

گییرد و ایین موضیوع گونه به خود میسازد. در این رمان زندگی شکلی داستانذهن مخاطب متبادر می

)وجیود داشیتن( یعنیی  شود. مثلاَ بیودنهای وجود شناختی در ذهن خواننده منجر میبه طرح پرسش

ای ییک هیتواند با یک تجربة واقعی برابری کنید  آییا حضیور شخصییتچه  آیا یک تجربة ادبی می

 تر به نظر برسد  تواند واقعیداستان در جهان داستانی دیگر می

، بیا تمهییدات دیگیری نیی  ر این داستان علاوه بیر بینامتنییتد برجسته شدن عنصر وجودشناختی 

اش وضعیتی را بیه وجیود ها و رویداد محوریاسر داستان پیکر فرهاد با شخصیتسرانجام شده است. 

در توضییح ایین اصیطلاح بایید نامید. میی« عدم قطعیت وجودشناختی» آن را ،هیلآورده است که مک

-گفت، خواندن داستان پسامدرن یعنی مواجه شدن با این پرسش بنیادی که چه جهانی، با چیه ویژگیی

های مدرن متمیای  از داستان ،های پسامدرن با این خصیصههایی در این داستان خلق شده است. داستان

زنند و خواننده را دچار نیوعی عیدم قطعییت ادن پاس  قطعی به این پرسش سرباز میشوند که از دمی
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هیا ایین اسیت کیه کنند. از جمله تبلورهای عدم قطعیت وجودشناختی در این داستانوجودشناختی می

-شوند و در آن ایفای نقیش مییهایی دیگر به متن وارد میهایی از تاری  گذشته یا از داستانشخصیت

، تیاری  و تخییل است که در آن «نگارانهفراداستان تاری » ،حاصل این عدم قطعیت وجودشناختیکنند. 

(. در داسیتان پیکیر فرهیاد 262: 2، ج1230شود )پاینیده،ها مخدوش میآمی ند و مرز بین آندر هم می

صاد  هدایت که شخصییتی تیاریخی و حقیقیی اسیت و عدم قطعیت وجودشناختی با حضور  نی  این

تیوان ایین نیوع میی های زیرمثالدر شود. میدر داستان آشکار هایی از بو  کور شخصیتحضور  نی 

   ها را دید:حضور و نهایتاً درآمیختن واقعیت و خیال و مخدوش شدن مرز آن

جهت کیه پیرمرد قوزی خند  خشکی کرد که مو به تنم راست شد...قوزی گفت: البته بیخود و بی» 

 (.  45: 1232، )معروفی« کنند...د هان. با چربی آدم صابون درست میکنناین کار را نمی
خلا  عادت، کتش را درآورده بود و تنید و تنید شاره به صاد  هدایت( را دیدم. براو )ا ،از پنجره»

کردم دیگیر تحمیل نیدارد. آدمیی کیه دیدم و احساس میرخش را میزد...من نیمبه سیگارش پک می
 (.14)همان: «شود...معه بدهد اما نمیخواهد تکانی به جامی

کشید. با دو انگشت سیبابه و شسیت شاپواش را تا دم ابروهاش پایین مینشست، کلاهای میگوشه»

 (.  61)همان:« دوخت...های سیاهش را به ما میکرد. چشملب سبیلش را لمس می

وضیعیت عیدم قطعییت هیا و روییدادهایش موجید کل داستان پیکر فرهاد با شخصییت گفتیم که

انگی تیر از تیر و شیگفتنامأنوس ،به لحاظ وجودشناختی چه وضعیتی ،مثالبرای ؛ است وجودشناختی

که زن، شخصیت اصلی داستان، نقشی است بر پرد  نقاشی که عاشق نقاش خود شیده اسیت و چیه آن

 .آییدبییرون مییوجوی معشو  خیود از تیابلوی نقاشیی که این زن به جستتر از آنای غریبصحنه

 های مج ّا به کیرّات در داسیتانکه استحالة زن اثیری به زنانی با وجودهای واقعی و هویّتتر آنعجیب

کنید. بیرای متداخل مییها در داستان، سطوح مختلف وجود را در هم وضعیت شود. بروز ایندیده می

خیورد ...بیه آن پیرده نگیاه ای موج مییهآن چشم ای که درای افتاد  ... پردهناگاه چشمم به پرده»مثال: 

پییراهنم را کنیدم و ...آرام در  ،دم ...کیفم را گوشیة مغیازه گذاشیتمکردم. من این منظره را کجا دیده بو

 (.101و100 )همان،«چشمه فرو رفتم.
دانید کیه در عیالم واقیع، ییک خوانند  داسیتان بیه خیوبی میی در توضیح مثال بالا باید گفت که 

تنی کند و ییا بیرعکس ییک تواند وارد یک تابلو نقاشی شود و در چشمة آن آبی نمیشخصیت واقع
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تواند از پرد  نقاشی بیرون بیاید و به جسیت و جیوی شخصیت تخیلی ) زن تصویر جلد قلمدان( نمی

توانید بیا معشو  خود که همان نقاش اوست و انسانی واقعی است بیرود و ییا اینکیه زن اثییری نمیی

که پاتو  هدایت بوده اسیت( بیرود و بیا  )مکان واقعی وجود زن دیگری، به کافه فردوسیاستحاله در 

( صحبت کند. در واقع این رویدادها، تلقّی معمیول میا از و دیگر روشنفکران های واقعی )هدایتانسان

کنید. عیدم قطعییت کشید و نقیض مییهای داستانی را به چالش مییوجود داشتن و هستی شخصیت

از هایی چیون کافیه فردوسیی جا حاصل تناقض و مغایرت بین واقعی بودن مکانی در اینوجودشناخت

ایین  هایی چون زن تصویر روی جلد قلمدان از سیوی دیگیر اسیت.یک سو و تخیلی بودن شخصیت

دارد کیه ریشیه هییل هیای فلسیفی وجودشناسیی میکدر اندیشیه ،اعتمادی به واقعیت دنیای مادیبی

   داند.انگاری را ج   لاینفکّ دوران پسامدرن میپذیری و نسبیتشکیک

عدم قطعیت وجودشناختی در این رمان همچنین به دلییل اتصیال کوتیاه بیین واقعییت و تخیّیل از 

انید: دو دسیته پیکیر فرهیادهیای رمیان های واقعی رخ داده اسیت. شخصییتشخصیتحضور طریق 

کیه در ای واقعیی ماننید صیاد  هدایت)هو شخصیتبو  کور  های وام گرفته شده از رمانشخصیت

گییرد(، مرتضیی اش مورد اشاره قیرار مییهای ظاهری و کلامیرمان گاهی با نام کلاه شاپویی و ویژگی

بیه من لیة حال(. حضور این چنید شخصییت واقعی))نقاش زمان  )روزنامه نگار(، حسین کاظمی کیوان

در داسیتان حضیور دارنید(  پیکیر فرهیادمیان ای که از طریق بینامتنیت با رقرینة چند شخصیت تخیلی

ثیر ای کیه واقعییت از خییال تیأآمی د؛ به گونیهسطح حقیقی از وجود را با سطح غیر حقیقی در هم می

همچون جهانی فرض کیرد کیه در آن  پیکر فرهاد راتوان کند. میپذیرد و گاهی نی  از آن تبعیت میمی

کنند و گیاهی نیی  فاصیلة ات یکدیگر حرکت میی به موازخیال و واقعیت گاهی در تقابل با هم و گاه

 شوند.شود و در هم تنیده میمحو می میان آن دو

 حرکت از سطح فروداستانی به فراداستانی -2-3-2

ییا خطیاب راوی بیه  خطیاب شخصییت بیه خواننیده مواردی چون این نوع تداخل سطح روایی،در 

در ایین  .شیوددییده میینیی   پیکر فرهاد است که در رمان مطرحتعامل راوی با خواننده  نی و  خواننده

نویسنده با پرسش از خواننده و با در میان گذاشتن عقاید خود بیا او، شییو  جدییدی در رواییت  ،شیوه

   دهد:داستان ارائه می
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انگیی م توانید به من بخندید یا بر سرنوشیت غیمکنید  میکند  و آیا شما باور میآیا کسی باور می»
وضیعیتی بهتیر از مین  رده بگیرید، اما اگر نگاهی سطحی به خودتان بیندازید در خواهیید یافیت کیهخ

نیه، شیما هیم  کیس پاسیخی نیدارد...بپرسم شما چرا  چون نه شیما، هیی  اید. بیهوده است کهنداشته
 (.  101 :1232معروفی، « )پاپی ماجرا نشوید، برگردیدگناهید. این همه فکر نکنید. بی

او تعار  کینم. ایین کشید تا گل نیلوفری بچینم و به پیرمردی قوزی کنار جوی آبی...انتظار مرا می»

 (.14)همان:« انگی ی است. نه  مرگ چی  غم(. »123: همان)«انگی  نیست غم

لرزید، به در تکیه دادم و بعد مثل فانوس تا شدم. گفتم برایتان  موضیوع انشیای میا مثیل پاهام می»
 (.111)همان:« م خر  بودهمیشه 

و ایجاد صیمیمیت و مشیارکت  راوی با مخاطب قرار دادن خواننده به دنبال تعامل ،های بالادر مثال

   در خواننده است.

ت؛ ایین قهرمیان ییا بیالعکس اسی هروایی، تبادل خواننده ییا راوی بی نوع دیگری از تداخل سطوح

اننیده اسیت و شنوی بیرونی یا همان خوروایت شنوی درونی( به)روایتحالت تبادل و تغییر شخصیت

هیایی کیه در تر در داستان)راوی درونی( به راوی بیرونی است. این حالت بیشتبادل و تغییر شخصیت

هییل داسیتان دوم شیخص را آید تا جایی که میکشود پدید میها از ضمیر دوم شخص استفاده میآن

-یر دوم شخص یک ضمیر متغیر است. یک نشانة زبیانداند. ضماب ار تکنیک تداخل سطوح روایی می

« تیو»کند: هر خواننده بیالقوه که ارجاع آن با تغییر گوینده در یک گفتمان بلاغی تغییر می «تهی»شناسی 

است؛ مخاطب گفتمان رواییی. ضیمیر دوم شیخص صیراحت نیدارد، میدار ارتبیاطی در آن  «شما»یا 

(. 14: 1232، نقیل از: بامشیکی، MacHale,1887:223) شیودمنحر  و اغوای روایی غیر مستقیم می

ده است. زن شخصییت اصیلی کیه اد نی  سبب تداخل سطوح روایی شوجود این ویژگی در پیکر فره

کنید و مخاطیب او گیویی نمایشیی داسیتان را رواییت مییی  هست گاهی با روایتی از نوع تکراوی ن

د. در کنییده است و با لفظ شما او را خطیاب مییگویی نقاشی است که نقش او را بر جلد قلمدان کش

شنوی بیرونیی یعنیی شنوی درونی که همان نقاش است به روایتاین موارد نوعی تبادل و تغییر روایت

-سبب تداخل سطوح رواییی میی« شما»گیرد. استفاد  راوی از ضمیر دوم شخص خواننده صورت می

کدام از ما جناز  یک نفر را بر دوش داریم، سیوار بیر  گذارید زندگی  که هرشما اسم این را می»: شود

 (.  32: 1234)معروفی،...« رویم قطاری به جای نامعلومی می
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شدم  ...مین چنید سیالم بیود  سر بلند کردم و به چهر  خودم در آینه چشم دوختم. چرا پیر نمی» 
 (.43)همان: « شما یادتان هست 

، در رمان پیکیر فرهیاد ت از سطح فروداستان به فراداستانیعنی حرک از تداخل نوع دوم نمونة دیگر
مانند جهیش شخصییت از سیطح داسیتانی خیود بیه سیطح است،  جهش از یک فضا به فضای دیگر

 به مثال زیر توجه کنید: در این مورد های قبلی. ها به داستانهای پیشین، و ارجاع شخصیتداستان

گذشت...یک ماشین گشیت هیم آرام دور ینی که میمیدان فردوسی ساخته شد، با تک و توک ماش»

شد...گوشة میدان فردوسی ایستاده بود، بند بلنید کییفش را روی شیانه بیا کیف دسیت و انگشیت می
انیداخت و نگیاهش حالیت انتظیار ها نظیری مییجوید، به ماشینشست گرفته بود، تق تق آدامس می

-از یک فضا به فضیای دیگیری صیورت مییداشت...عاقبت سوار یکی شد و رفت.. ) از اینجا جهش 

باز من به ذهنتان آمدم. ایستاده در میان اتا  و سرگردان. چهارپاییه را کنیار ر  گذاشیتم و از آن  :گیرد(

ای خورد...دسیتم جا بود....همین که خواستم پایین بیایم چشمم به دریچیهبالا رفتم. یک بغلی شراب آن
ایی بود که مهتاب مثیل کیف همیه جیاش را سیفید و آبیی به طر  دریچه رفت و آن را گشود. صحر

-زد...بغلی شراب را بیا پارچیهآمد. یا نه؛ پیرمرد قوزی قهقهه میکرده بود...فقط صدای سگی از دور می

.. )از این قسمت به بعید دوبیاره جهیش از را گشودم.موها افتاده بود پاک کردم و درش ای که کنار قلم

های نیشابور در فصل بهیار بیود ییا بیوی بوی تاکستان: گرفته است ( یک فضا به فضای دیگر صورت
باریید، اولیین بیر  کیه میی های بیهق بود...خانهام. شاید هم بوی شرابهای کودکینان تازه در کوچه

-کردم چهل پله پیایین مییها را طی میداد و من در آن سرما پای پیاده کوچهای به دستم میپدرم کوزه

 (.  64-62: 1232)معروفی، «کردم...کوزه را پر میرفتم و 

در حیال رفیت و آمید  یهای وجودی مختلفیدر ساحت ،شخصیت داستانی رمان ،زن بالا، مثال در

ابتدا در زمان حال نویسینده و سیاحت به فضای دیگری در حال گذار است؛ از یک فضا  است. او دائماً

. سیپس کنیدست که معشوقش او را تعقییب مییا ایهدارد و شاهد رفتارهای هرز  لکاتحقیقی حضور 

شیود یابد و فضاهای بو  کوری برایش تداعی مییخود را در دنیای خواب نقاش و ساحت خیالی می

. بیدین ترتییب زن، گیذاردجا نی  به ساحت وجودی دیگری در دوران کودکی خیود قیدم مییو از آن

-هیای وجیودی را درمییمرز ایین سیاحت شخصیت اصلی داستان به راحتی و بدون هی  محدودیتی

هیای سیاحت تشیخیص قیادر بیه کیه خواننیدهبه طیوری ،کنددچار سرگردانی می را نوردد و خواننده
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شود و بدین شیکل تیداخل سیطوح نیست و در امر واقعیت دچار تردید می مختلف در رمان وجودی

 عیت و خیال است.در تشخیص میان واقو تشکیک م دهد که کارکرد آن ایجاد توهّرخ می

 ؛شیوند، انتظارات طبیعی که دربار  مرزهای آوایی وجود دارد شکسیته مییدر تداخل سطوح روایی

پاشیند. بیه ایین معنیا کنند، فرو میها را از یکدیگر جدا مییعنی مرزهایی که آواهای راوی و شخصیت

-را در جدایی مییان صیداها مییزیرا توقعات او  ؛کندکه تداخل روایی در خواننده غافلگیری ایجاد می

گونه کیه در پیکیر فرهیاد نیی  در (. همان11 :1232بامشکی، دهد. )ها را نشان میشکند و آمیختگی آن

هیای آیید تیا دغدغیهها، صدای نویسنده از دهان زن، شخصیت اصلی داستان بیرون مییبعضی قسمت

 شاهدی است بر این ادعا:  زیر خود را بازگو کند. مثالشصت و هفتاد  دهة

م. غیرور ملیی ییاخواستم بگویم خاک بر سرتان، برای همین است که ما بیه ایین وضیع افتیادهمی»

اید و از صیبح تیا شیب زنک شدهبینید، به جای کار خالهها را آدم نمیندارید، عر  گروهی ندارید، آدم

 (.  31 :1232معروفی، « )های اخته، نامردهازنید. رجالهور می

راوی بیه « تغیییر و تبیدیل»نوع دیگری از تداخل نی  در این رمان صورت گرفته است کیه از نیوع 

. شخصیت اصلی این داستان زنی است با هویّتی پیچیده و دووجهی که ییک های دیگر استشخصیت

. زن کنیدصورت ماورایی و سازنده، و بُعد دیگرش به شکل لکّاته و ویرانگر خودنمیایی مییبُعد آن به

کنید. در عنوان تصویر جلید قلمیدان ظهیور مییاثیری به ساسانیان( در قالب زن  در زمان باستان )دوره

شیود. بُعید متجلّی می -نگار، مرتضی کیواندختر روزنامه–ن در قالب پروانه زمان صاد  هدایت، این ز

در واقیع ایین  کند.بروز میت ریقی  ای زن در زمان هدایت و در کافه فردوسی به شکل یک معتادلکّاته

های وجودی مختلف در رفیت و آمید اسیت کیه های دیگری در ساحتشخصیت در قالب شخصیت

کشید شود و تصور ما را از امر واقعی و خیالی به چالش مییاین امر سبب تداخل در سطوح روایی می

هیای مختلیف وجیودی کند و خواننده را در مییان سیاحتو مرز میان واقعیت و خیال را مخدوش می

   کند.دچار سرگردانی می

 پیکیر فرهیادنکتة دیگری که نباید از آن غافل شد، تلفیق دو سبک رئالیستی و پسامدرن در داسیتان 

توصیفات رئالیستی داستان، متضمن تعلیقِ ناباوری خواننده است تا داستان واقعی جلوه کنید امیا است. 

میان دنیای واقعی و دنیای برسیاخته در داسیتان، هم میان  های پسامدرنیستی با محو کردن مرزتوصیف
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کند هیم بیاور او را، تیا بیدین طرییق خواننیده دچیار عیدم قطعییت هم ناباوری خواننده را تعلیق می

 مثال زیر بر این امر دلالت دارد:ندیشد. یتر بوجودشناختی شود و دربار  واقعیت و خیال عمیق

مو در شیراب زد و میرا کشید...تسیلیم بیودم ولیی بیرای قلم بعد که شما از خواب پریدید، کسی»
گشتم. صیدایی کیه بتوانید خییالم را بیردارد و های بعد میآرامش ذهنم دنبال یک صدای آشنا در سال

هیای کافیه جایی دیگر بگذارد )توصیف پسامدرنیستی(...دم غروبی رفتم بهارستان، سر راه پشت شیشه

خانیه ایسیتادم اما چهر  آشنایی ندیدم. به راهم ادامه دادم جلو ییک قهیوه لقانته نظری به داخل انداختم،

هیا بعید رو چیده بودند )توصیف رئالیستی(... ناگهان احساس کردم که سیالهاش را در پیادهکه صندلی
گیردد بیه توصییف نواخیت...) دوبیاره بیازمیمیرد نابینیایی جلیو کافیه فردوسیی ایین آهنیگ را میی

 (.  20-23: 1232روفی،پسامدرنیستی( )مع

 در برجسته شدن بُعد وجودشناسی پیکر فرهادروایی کارکرد و تأثیر تداخل سطوح  -2-4

-اثبیات ،شیود و خیودهیل، داستان، خود جهانی دیگر است که تماماً با زبان ساخته مینظریة مک بنابر 

خاصّ خیود وجیود  چهارچوبهایی بدیل که در جهان های متکثّر است؛کنند  وجود واقعیات و جهان

 هیل معتقد اسیت کیهیابند. مکهستی میها نی  در جهان خاصّ خود های این جهاندارند و شخصیت

شوند یک وجیود، در مدرن با از بین بردن مرز بین عوالم داستانی و واقعی موجب مینویسندگان پست

نظرییة  بیا ایین توضییح،(. 62-60: 1230هیل،)مک وآمد داشته باشدچند عالم، عرض اندام کند و رفت

 ای بهتیربیه گونیه پیکیر فرهیادو سویة وجودشیناختی  یابدمی یصدا  بارزهیل در رمان مذکور ممک

تیو در تیو ییا چنید لاییه  متکثیر و هاییجهان باخواننده  رمان، این خوانش هنگام زیرا ؛شودآشکار می

لاییة  ییک .گیرددوی میهای فلسفی و وجودشناسانه در ذهن که منجر به ایجاد پرسش شودمواجه می

کیه جهیانی جداگانیه و در عیین حیال  دهد اما لایة دیگیر آنتشکیل می پیکر فرهاداین جهان را رمان 

اند زیرا همیان عناصیر هدایت است. این دو جهان درهم تنیده بو  کوررمان  مرتبط با جهان اول است

انید. ن جهان اول نی  به کار گرفتیه شیدهدر برساخت اندرا به وجود آوردهیی که جهان دوم هاو درونمایه

مثیال  بیرای تیوان دریافیت.هیا نیی  مییهای این دو جهان را از شباهت متن آنمایههمسانی در ساخت

پیرمردی قوزی کنار جوی آبی زیر یک درخت سرو انگشیت حییرت بیه دهیان »توصیف پرد  نقاشی: 
 (123)همیان:  «گل نیلوفری را بیه او تعیار  کنیدکشد تا زن خم شود و ر میبرده و زیر چشمی انتظا
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-پیونید و درهیمهیمتکرار در موتییف دو داسیتان در هر دو رمان تکرار شده است.  تصویری است که

شخصیت اصلی رمیان کیه زنیی اسیت بیا شخصییت  دهد.لایه را نشان میی چندهاتنیدگی این جهان

در جهیان واقعیی )دور  باسیتان، دور  هیدایت و روزگیار  مختلف، پیوستهوجودی چندوجهی با ابعاد 

نقش و نگاران، زمانة حال( و در جهان خواب و رؤییای نقیاش، در جهیان داسیتانی بیو  کیور و در 

ییک فیرد آیا  توان گفت،می در رفت و آمد است. استان شیرین و فرهادهای فرعی چون دجهان داستان

ن در چنید سیاحت وجیودی هم میا ،)واقعی و تخیلی( های متفاوتتهویّبا  )زن روی جلد قلمدان(

ر شخصییت هیای متکثّیجهیان ،واقیع در. کندمی دچار سرگردانی را نندهحضور دارد ! این پرسش خوا

، عیدم قطعییت و تیداخل سیطوح یک سطح وجود شناختی به سیطحی دیگیراصلی و نی  گذار او از 

، هم میان در چنیدین سیاحت نهای عصیر پسیامدرکه ما انسان القاکنند  این ایده است ،وجودشناختی

به اقتضای موقعییت از ییک سیاحت وجیودی بیه  ، دائماًگفتمانی حیات داریم و ناخودآگاه فرهنگی یا

مان هستیم و گاه شخصیتی در یک رواییت، شخصییتی کیه کنیم. گاه خود واقعیساحتی دیگر گذار می

لیی بیرای دو رخیدادی کیه اوّ ،د. میرگ و تولّیین امر واقف باشیدکه خود بر انآکند بیایفای نقش می

نید توا، هیر دو مییپیونیددبه وقوع می در این رمان )شخصیت اصلی(معشو )نقاش( و دومی برای زن

ای ای از وجیود بیه گونیهتغییر گونیهتبیدّل وجیودی باشید) استعار  مناسبی برای اشاره به این گذار یا

-کینش آنهایی تو در تو و داستان در داستان مواجهیم که بیرهممذکور با جهانمان ردیگر(. در واقع در 

 پیش چشم ما گشیوده اسیت را لایة وجودشناختی پنجو  ها بر یکدیگر در سراسر داستان مشهود است

 :به این قرار

  واقعیت )واقعیتی که مؤلف و خواننده در آن هستی دارند(جهان 

  ر عباس معروفیرمان پیکر فرهاد اثجهان داستانی 

  رمان بو  کور اثر صاد  هدایتجهان داستانی 

  فرعی دیگر مانند شیرین و فرهاد هایداستانجهان 

 جهان خواب و رؤیای نقاش 

های وجودی موازی و متداخل، شخصییت اصیلی داسیتان را بیا معروفی با آفرینش ساحتعباس 

دارد کیه در رفت و آمد وامیی به نوسان وهای روایتی متکثّر های مج ّا و حتی متناقض در جهانهویت

قیادر بیه  بیه طیوری کیه شیود،مییهای خلق شده، دچار سیرگردانی ، خواننده در بین این جهاننتیجه
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این محو شدن تمای  بیین دنییای واقعیی و تخیلیی  نخواهد بود.ها از یکدیگر تشخیص و بازشناسی آن

 .کنیدهیت وجودشناسیانة داسیتان تأکیید مییما که بر است هایییکی از روشهای پسامدرن در داستان

در  شیود،ها از یکدیگر دشوار مییی  آند و تمانشوپذیر میهر دو نفوذدر این رمان متن و دنیا که  اکنون

و  ،کیه عبیارت اسیت از ورود نویسینده بیه داسیتان «اتصال کوتیاه»افتد: این هنگام دو حالت اتفا  می

: 1232)لوئیس،عیی تیاریخی در داسیتانهیای واقحضیور شخصییتعبارت است از  که «پیوند دوگانه»

ورود او به جهان داستانی عبیاس و در این رمان بو  کور  نویسند  رمان ،حضور صاد  هدایت (.106

 .کیرده اسیت ایجاد پیکر فرهاددر  ی دوگانهپیوند ،های خیالی داستانمعروفی و همراهی او با شخصیت

ای است کیه خواننیده را دچیار حقیقی در متن این داستان به گونههای تاریخی و این شخصیت حضور

هیای میتن حقیقیت دارد ییا شود که آیا شخصییتذهن او متبادر می بهکند و این سؤال سردرگمی می

پیکیر نویسیند  رود  وقایع حقیقی بیه شیمار میی ،و آیا اصلاً رخدادهای داستان  جهان واقع شخصیت

حقیقیی و مجیازی گیرد و در داستانش روییداد ین متن و جهان را نادیده میفاصلة ب ،با این عمل فرهاد

هیای پسیامدرن فاصیلة بیین در رمیان: »شود کیه  این سخن میآمی د و رمان عملاً مصدارا در هم می

ه ذکیر اسیت لیازم بی (.23: 1232)پاینیده،« شودواقعیت و تخیل به سخره گرفته شده و حتی نقض می

 فیرو  فرخی اد همچیونهیای حقیقیی و تیاریخی دیگیری حضور شخصیتت، علاوه بر صاد  هدای

و  حسیین کیاظمی، نقیاش و (13)همیان:  نگیار معیرو روزنامه(، مرتضی کیوان، 22: 1232معروفی،)

پیکیر پیوند دوگانه و نقض شیدن فاصیلة میتن و جهیان را در  امر، ین. هم(21)همان:  دوست هدایت

 سازد.می برجسته و نمود آن را بخشدت میقوّ فرهاد

برابیر اسیت بیا  ،تنییده در ایین رمیانهای درهمخلق شدن جهان گفت توانکه میسخن پایانی آن 

بیه شناسیی میدرن . بیا ایین چیرخش کیه مسیئلة اصیلی داسیتان از معرفیتآنتغییر در عنصر غالب 

داسیتان . زییرا شیوندهای وجودشناختی نی  برجسیته میی، پرسشیابدسو  میوجودشناسی پسامدرن 

های میوازی برآمیده از بپردازد، وجود جهان شانها از جهان پیرامونشخصیتشناخت  که بهبیش از آن

شدن با این پرسش بنیادی کیه چیه جهیانی،  کاود. خواندن این رمان یعنی مواجهیت را میتخیل و واقع

اتصیال پیوند دوگانیه و در پیکر فرهاد به علت  سراسر این رمان خلق شده است هایی در با چه ویژگی

تواننید بیا خیروج از های داسیتان میی، شخصیتگرفتهکوتاهی که بین عوالم وجودی مختلف صورت 

های وجودشناختی که احتمالیاَ بیه پرسش ساحت وجودی خویش وارد عرصة دیگری از هستی شوند.
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عیت اصالت دارد  ایین های خلق شده به من لة واقشوند بدین قرارند: کدام یک از جهانذهن متبادر می

زنید کیه آییا و به این پرسش دامن مییانگی د داستان همچنین شک وجودشناختی را نی  در انسان برمی

تیوان آیند و یا مصدا  این شخصیت را مییهای ادبیات داستانی از ذهن خلا  نویسنده برمیشخصیت

   در دنیای روزمره و واقعی نی  یافت 

 یگیرنتیجه -3

گیارش رمیانی ن جهیتدر  ای آگاهانیهیستی بیه شییوهمدرن ، بسیاری از شگردهایپیکر فرهاد نرما در

نظمی در زمان و پیرنیگ بیو دید  زاویةتغییر ، هاو افسانه هاه به اسطورهتوجّاست.  ر رفتهبه کا متفاوت

هیای شگردها، ویژگییر این در کنا کنند.رمان را آشکار میاین وجوه مدرنیستی  ایی،داستان و ابهام معن

 بینامتنییت و تت، اصل عدم قطعیّیآمیختگی رؤیا و واقعیّهمپیچیده، در پردازیدیگری چون شخصیت

برخیی در در عین حال نویسنده از مرز مدرنیسم هم فراتر رفته اسیت و  .خوردچشم می نی  در رمان به

فی بهره جسته اسیت. رمیان دی فلسبرانگی  با رویکرلبرای ایجاد محتوایی تأمّپسامدرنیستی شگردهای 

اش و نی  به چالش کشییدن تصیورات معمیول میا دربیار  پیکر فرهاد با سطوح متداخل وجودشناختی

طراز واقعییت داشیته تواند نقش و تأثیری همکند که رمان میجدابودگی تخیل از واقعیت، چنین القا می

عنصیر غالیب در  این نتیجیه دسیت ییافتیم کیههیل به این رمان بر اساس نظریة مکطبق تحلیل باشد. 

های تیو در توسیت. ها و جهانرمان بیشتر انعکاسی از هستی زیرا ،پیکر فرهاد وجودشناسی استرمان 

هیا بیه سیهولت گیاهی میرز مییان ایین جهیان ها نمایانگر دو هستی واقعیت و خیال هستند.این جهان

هیایی از نمونیهو  شوددیده می روایی در این رمانتداخل سطوح هر دو نوع  همچنین  شود.برداشته می

هیای حقیقیی و تیاریخی در داستانی به سطح فروداستانی، مانند حضیور شخصییتح فراسطحرکت از 

ماننید تعامیل راوی بیا خواننیده،  ح فراداسیتانیسطح داستانی، و حرکت از سطح فروداسیتانی بیه سیط

حید و میرز دیگیر و رفیت و آمید بیی خطاب شخصیت به خواننده، جهش از ییک فضیا بیه فضیای

-متن رمیان نشیان میی در رمان یافت شد.های وجودی حقیقی و خیالی شخصیت داستانی در ساحت

تیوان در نهایت می پذیرند.بکنش داشته باشند و از یکدیگر تأثیر همتوانند بردهد که واقعیت و خیال می

-رود و نمییدیگری پسامدرنیستی به شمار میی هاییستی و از جنبههایی مدرناز جنبه پیکر فرهادگفت 

 مدرن دانست.پست توان آن را رمانی صرفاً مدرن یا
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