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چکیده
فروپاشی سامان زمانی و مکانی روایت و تعدد روایت ،خصیصه هایی هسهتند که در اکرهر
فراداستانهای ایرانی ب وضوح دیده میشوند و میتهوان فتهت جه و ویژفهیههای االه
فراداستان فارسی هستند .در واقع فراداستان ویژفیهای بسیار زیادی دارد ،اما در فراداستان
فارسی تنها چند ویژفی اال

است ک فروپاشی سهامان زمهانی و مکهانی روایهت و تعهدد

روایت از آن ویژفیهایند .الب این دو ویژفی در فراداستان فارسی با توج به پراکنهدفی
ویژفیهای فراداستان در آثار خارجی در ارتباط با مسئل پلورالیسم در جامعه ایهران قابه
بررسی است .ب طورکلی میتوان فتت در ایهران ،در دهه هتتهاد بها م هرح شهدن مبحه
نواندیشی دینی و سپس چندفانگی فرهنگی و پلورالیسم ،نوعی نگرش نسبی اندیشی رواج
پیدا کرد .این مباح

با مقال های مجل کیان آااز شد و ب چاپ کتاب صراطهای مسهتقیم

و هویت چه تک منجر شد .آنچ بیش از هم از چالش م هرح شهدن مبحه

پلورالیسهم

برآمد نگرش نسبی اندیشی بود ک با وجود م لق اندیشیهایی که پهیشازاین در فتتمهان
دینی مردم وجود داشت ب یک مسهئل حساسهیتبرانگی بهد شهد و ازایهنرو تهثثیر ایهن
وضعیت در فراداستان فارسی ب عنوان الب دو کنش فروپاشی سامان زمانی و مکانی روایت
و تعدد روایت ظهور کرد ک زاییده یک نگرش نسبیفراست .با نظر ب آرای بوردیهو مهی-
توان پیدایش مبح

پلورالیسم را موقعیت در نظر فرفت و فروپاشی سامان زمانی و مکانی

روایت و تعدد روایت را کنش .طی بررسی موقعیت ،ما ب ویژفیای از کنش رسهیدیم که
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شمارة سوم

بوردیو آن را منش مینامد و بر این باور است ک منشها با موقعیتها ارتباط دارند و ایهن
منش همان نگرش نسبی اندیشی است ک منجر به خلهق و البه چنهین ویژفهیههایی در
فراداستان فارسی شده است.
کلیدواژهها :فراداستان فارسی ،پلورالیسم ،سامان زمان ،تعدد روایت.
 -1درآمد

فراداستان فرایشی از داستاننویسی پسامدرنیستی است و ب آثاری اطلاق میشود ک شهالودة سهاختار و
قواعد رمان را رعایت نمیکنند و در خلا رمان ب این قواعد و شگردهای داسهتاننویسهی اشهاره مهی-
کنند .فراداستان «به شهکلی خودآفهاه و نظاممنهد ،توجه خواننهده را به ماهیهت یها وضهعیت خهود
ب عنوان امری ساختگی و مصنوع مع وف میکند تا از این طریق پرسشهایی را در مهورد راب ه میهان
داستان و واقعیت م رح سازد .در واقع فراداستان ب شهکلی منسهجم ،قاعهدهمنهدی و جنبه قهراردادی
خویش را ب نمایش میفذارد؛ نوشتاری ک ب شهکلی عیهان و جهامع ،شهرای و وضهعیت سهاختگی
خویش را عریان میکند و از این طریق ،در راب مسئل ساز میان زنهدفی و داسهتان به کنکهاش مهی-
پردازد» (وو.)8-11 :1330،
مهمترین خصیص فراداستان اشهاره به بعهد هسهتیشناسهان مهتن و افشهای شهگردهای پهردازش
رمان است .ازاینرو متنبودفی داستان در کانون توج قرار میفیرد و موضوع روایتگری ،کانونی مهی-
شود و دیگر بازفویی وقایع پیرنگ در درج او اهمیت قرار نمیفیرد بلک شیوهههای روایهت کهردن
آن وقایع در اولویتاند و نویسنده خود نی  ،ب این شیوهها اشاره میکند .ب عنوانمرا  ،چگهونگی پهیش
رفتن پیرنگ ،حذف اپی ودهای خاص ،زاوی دید و شهیوة روایتگهری ،موضهوعههایی هسهتند که ههر
نویسندهای ،هنگام نوشتن داستان باید ب آنها بیندیشد یا در موردشان تصمیم بگیهرد ،امها در فراداسهتان
همین موضوعها در روند داستان م رح میشوند و این نوعی خودآفاهی 1پسامدرنیستی است.
در داستاننویسی فارسی نی  ،این شیوه نگارش پسامدرنیسهتی وجهود دارد .رضها براهنهی در رمهان
آزاده خانم و نویسندهاش ،محمدرضا کات در رمان ههیس ،ابهوتراب خسهروی در داسهتانهای کوتهاه
مجموع کتاب ویران و دیوان سومنات ،رضا مختهاری در مجموعه سهیامهین حکایهت سهیتا ،حامهد

حبیبی در مجموع آنجا ک پنچرفیریها تمام میشوند ،یعقوب یادعلی در مجموعه احتمها پرسه و
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شوخی ،امیر تاجالدین ریاضی در بیانی های جمعیت مبارزه با خشونت علی اشیا ،منیهرو روانهی پهور در

کولی کنار آتش ،رضا قاسمی در همنوایی شبان ارکسهتر چهوبهها ،محمهد ایهوبی در صهورتکههای
تسلیم و ...هرکدام دست ب نگارشی فراداستانی زدهاند.
نکت ای ک در بررسی فراداستانهای فارسی بسیار ب چشم میخورد این است که بها وجهود تنهوع
تمهیدات پسامدرنیستی ،در فراداستاننویسی فارسهی مهیتهوان تنهها چنهد تمهیهد و ویژفهی االه را
مشاهده کرد .فروپاشی سامان زمان و مکان و تعدد روایهت از ایهن ویژفهیههای پربسهامد هسهتند (در

آزاده خانم و نویسندهاش ،هیس ،کولی کنار آتش ،صورتکهای تسلیم ،همنوایی شبان ارکستر چهوب-
ها و .)....ما در این مقال قصد داریم ارتباط «الب » فروپاشی سهامان زمهان و مکهان و تعهدد روایهت در
فراداستان فارسی را با پلورالیسم در جامع ایران بررسی کنیم .درست است ک ایهن ویژفهیهها به طور
پراکنده در آثار اربی نی وجود دارد اما آنچ این مسئل را قاب تحقیق میکند ،البه آنهها در ویژفهی-
های فراداستان فارسی است .برای چنین بررسیای ب سراغ آرای بوردیو رفت ایم.
 -2روش تحقیق

یکههی از انگیهه ههههای اصههلی بوردیههو بهه فتتهه خههودش آن بههوده اسههت کهه از دوفرایههیهههای
عینفرایی/ذهنفرایی و ساختار/کنش فراتر رود .دوفراییهایی ک بسیار ب ههم مهرتب و درعینحها
بسیار فمراهکنندهاند ( .)Bourdieu and Wacquant, 1992: 7این دوفراییها ب طورکلی ق
نسبتاً ثابت و مورد بح

علوم اجتماعی بهودهانهد ،به اینترتی

ههای

که در تحلیه سهاختاری به زنهدفی

اجتماعی ب مراب چی ی کاملاً عینی و بیرونی مینگرند و جامع شناسی کنش نی زنهدفی اجتمهاعی را از
منظر تجرب ذهنی و درونی نگاه میکند .ب اعتقاد بوردیو ،برای جامع شهناس نه فق توجه به ههر دو
وج مسئل لازم است ،بلک درک ایهن نکته نیه ضهروری اسهت که ایهن دو بعهد چگونه به طهرز
جداناپذیری ب هم فره خوردهاند .در این مقال بر آنیم ک راب

تعدد روایت و فروپاشی سهامان زمهانی

و مکانی روایت را در فراداستانهای فارسی با میدان دین در ده هتتهاد و مشخصهاً مبحه پلورالیسهم
بررسی کنیم .این راب

از یک سو راب ای مکانیکی و مستقیم نیسهت که بها تحلیه سهاختاری قابه

بررسی باشد و از سوی دیگر ،از نگاه جامع شناسهی کهنش نیه دور اسهت .ازایهنرو ،نظریه التقهاطی
بوردیو ب خوبی میتواند این راب

را تحلی کند.
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در واقع ،تحلی های عینفرا در فهم ساختار و تحلی های ذهنفرا در فهم کنش سودمندند ،امها ههر
دو یکجانب اند ،زیرا کنش و ساختار را از هم جدا مهیکننهد .کوشهش بوردیهو شهرح و بسه نهوعی
«ساختارفرایی تکوینی» یا نوعی جامع شناسی است ک از بنیانهای تحلی ساختاری اسهتتاده کنهد ،امها
ساختارها را ب مراب چی هایی در نظر بگیرد ک ب واس کنش ،تولید و بازتولید مهیشهوند (جلهاییپهور،
 313 :1381و.)311
بوردیو مدعی است بهترین شیوه بررسی تجربی راب

پویای بین ساختار و کهنش ،تحلیه «راب ه -

ای» ( (relationalمنشها و کنشهاست .این تحلی راب ه ای بهر سه متههوم محهوری مبتنهی اسهت:
موقعیتها ،خلقوخوها (منشها) و موضعفیریها (کنشهها) (ر.ک .)Bourdieu, 1990: 50-62 :در
بررسی ما ،جامع ده هتتاد و هشتاد ک با مبح پلورالیسهم مواجه شهد ،موقعیهت ) (positionو دو
ویژفی تعدد روایت و فروپاشی سامان زمانی و مکانی روایت در فراداستان فارسهی ،کهنش(position-

) takingاست .منش ) (habitusدر واقع نوعی جامع پذیری کنش فران در میدان دیهن اسهت که بها
توج ب شرای اجتماعی و ویژفیهای موقعیت ،نسبیاندیشی میتوانهد ب من له مهنش باشهد .وجهود
چنین منشی در کنشگران در جامع دهه هتتهاد بها وجهود موقعیهت آن دوره و م هرح شهدن مبحه
پلورالیسم منجر ب کنشی در فراداستان فارسی شد ک ب صورت تعدد روایت و فروپاشی سهامان زمهانی
و مکانی بروز کرد .ما در طی این مقال ب تحلیه ایهن موقعیهت و ارتبهاط ایهن دو ویژفهی فراداسهتان
فارسی با منش و موقعیت میپردازیم اما تحلی های این مقال تحلی ههایی راب ه ایانهد .بوردیهو تثکیهد
میکند ک :
«بین موقعیتهای موجود در ساختار اجتماعی و کنشهای مرتب با آنها ههی راب ه مکهانیکی و
مستقیمی وجود ندارد .یک موقعیت واحد را ،در زمانها و مکانهای متتاوت ،مجموعه ههای متتهاوتی
از کنشها مشخص و متمای میکنند .افر هی راب

مستقیمی بین کنشها و موقعیتها وجهود نهدارد،

پس چ چی ی آنها را ب هم پیوند میدهد؟ بر پای استدلا بوردیهو ،مهنش محه برخهورد سهاختار و
کنش است .بوردیو فروههای اجتماعی ،ازجمل طبقات اجتماعی را بر مبنهای مهنش تعریهی مهیکنهد،
زیرا افرادی ک در ساختار اجتماعی موقعیت یکسانی را اشغا میکنند ،مهنش مشهابهی دارنهد .مشهک
آن است ک میتوان موقعیتها و کنشها را ب طور مستقیم مشاهده کرد اما نمیتهوان مهنش را مسهتقیماً
مشاهده کرد .ب همین دلی  ،م العات تجربی بوردیو اال از روش واحدی پیهروی مهیکننهد .او ابتهدا
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خ وط کلی فضای اجتماعی ،موقعیتهها و فضهای نمهادین کهنشهها را ترسهیم میکنهد و چگهونگی
ان باقپذیریشان را نشان میدهد ،سپس از این ان باق یا تناظر برای بازسازی منشهی اسهتتاده مهیکنهد
ک آنها را ب هم میپیوندد» (جلاییپور 311 :1381 ،و.)318
نظری بوردیو کاملاً مبتنی بر تحلی های تجربی و در واقهع روش تحقیهق او ،روشهی کیتهی اسهت.
کتاب تمای وی ،م الع موضوعی خاص در زمان و مکهانی مشهخص یعنهی جامعه فرانسه در دهه
 1310است .کتاب تمای با تلتیق فتتمانی ک جدو های آماری ،عکسها و ف یهدهههای روزنامه هها و
کپی اسناد را در کنار زبان انت اعی تحلی کرده ،توانست است انت اعهیتهرین امهور را بها انضهمامیتهرین
مسائ ترکی کند .مرلاً عکس یک رئیسجمهور را هنگام بازی تنیس یها مصهاحب بها یهک نهانوا را در
کنار انت اعیترین تحلی قدرت قرار میدهد ک مولد منش است (.)Bourdieu, 1996: 148
ما نی ب سیاق بوردیو عم میکنیم .روش کار در این بررسی بر اساس نظری زمین ای خواهد بهود.
هدف اصلی نظری زمین ای ،جستجو در فرآیندهای اجتماعی و موضوعهایی اسهت که ماهیهت سهیاا
دارند .ازاینرو ،اهداف و سؤا های اولی چنین تحقیقی نی بایهد ب صهورت بهاز و انع هافپهذیر طهرح
شوند .در واقع ،رهیافت نظری زمین ای مانند روششناسی کمای ،خ ی یها الگومنهد نیسهت ،بلکه یهک
فرایند بسیار انع افپذیر ،ایرخ ی و شناور را دنبا مهیکنهد .ازایهنرو ماننهد همه روشههای کیتهی
ماهیت مارپیچی ،بازفشتی دارد (محمدپور.)322 :1332 ،
ما ازاینروی این روش را برای بررسی خود برف یدهایم ک بنیان کار بر تتسیرهای تحلیلی اسهت و
نظری زمین ای نی رویکردی تتسیری-برساختی دارد .از سوی دیگر ،دادهیابی این رویکهرد ،بهر اسهاس
نمون فیری هدفمند است .نمون فیری هدفمند ،بر خلاف نمون فیهری احتمهالی-کماهی ،بهر فه ینش
هدفمندان و معیارمحور موارد یا واحهدهای م العه اسهتوار اسهت .ازایهنرو ،مها تنهها مهواردی را از
داستانها میآوریم ک با ادعای ما یعنی ارتباط فراداستان با دا های فتتمانی در موقعیت مهورد بررسهی
همخوانی داشت باشد و ب وصی آن ابعادی از موقعیت مهیپهردازیم که در راسهتای ارتبهاط بها تعهدد
روایت و فروپاشی سامان زمانی و مکانی در فراداستان فارسی است.
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 -3پلورالیسم

«پلورالیسم» در لغت ب معنای تکررفرایهی اسهت .پلورالیسهم در عرصه های فونهافونی اعهم از دیهن،
فلست  ،اخلاق ،سیاست و ...ب کار میرود .در جهانی ک سرشار از فون فهونی اسهت ،باورههای دینهی
انسانها نی از این فرآیند برکنار نمانده است .آدمیان در سرزمینهای فونافون ب ادیهان فونهافون الههی
و ایرالهی مؤمناند .با وجود ویژفیهای مشترک میان آنها ،آنچ مای اختلاف پیروان ایهن ادیهان مهی-
شود ،این است ک آنان ،دین خود را بر حق ،تعالی آفرین و رههاییبخهش مهیداننهد و ادیهان دیگهر را
باط و مای فمراهی و هلاکت میپندارند.
در زمین حقانیت و نجاتبخشی ادیان ،دیدفاههای فونافونی ب چشهم مهیخهورد .فروههی دیهن
خود را حق و نجاتبخش و دیگر ادیان را باط میدانند .باور چنین فروهی را «انحصهارفرایی دینهی»
مینامند .در مقاب  ،فروهی از جنب حق و باط تنها یک دین را حق میدانند ،ولی از جنبه های نجهات
و رستگاری ،دیدفاهی فستردهتر دارند .آنان پیروان صادق و صالح ادیان دیگر را نی اهه نجهات مهی-
دانند؛ زیرا پیروی آنان آفاهان و رسمی نیست ،ولی در حقیقت ،پیهروان دیهن حهق هسهتند .بهاور ایهن
فروه را «شمو فرایی دینی» مینامند .اف ون بر این دو دیدفاه ،باور سوم ،باور پلورالیسهم دینهی اسهت
ک هم ادیان را بر حهق و نجهاتبخش مهیدانهد« .کررتفرایهی دینهی» جسهتاری اسهت از نظریه ای
معرفتشناسان و دینشناسان ک ب حقانیت هم ادیان نق

میزنهد .حقانیهت را به طور نسهبی بهرای

هم ادیان اثبات میکند و آموزههای آنها را مای رستگاری پیروانشان برمیشمارد.
جان هیک و ویلتردکنت و اسمیت در ده های اخیر هم مان با هم ،دیدفاه پلورالیسهتی را اختیهار
کردند ،ولی جان هیک در راه فسترش این باور بسیار کوشید .ب همهین دلیه  ،او را بنیانفهذار دیهدفاه
پلورالیستی در جهان مسیحیت میدانند .او در کتاب «مباح پلورالیسم دینی» کررتفرایی دینهی را که
از مهمترین مباح

دینپژوهی است ،ب بح میفذارد و از این راه ب نقهاط اشهتراک و افتهراق ادیهان

دست مییابد .او خود یک متکلم مسیحی است ک با خردهفیری بر پارهای باورههای مسهیحیت ،مسهیر
حرکت ب سوی یک چشمانداز جهانی را م رح میسازد .جان هیک در همین کتاب تثکید میکنهد که
«منظورم از پلورالیسم دینی این است ک باورهای دینی ب رگ جهان ،از درون راهههای فرهنگهی متنهوع
و عمده انسان بودن ،دربردارنده تصورات و ادراکات فونافونی از حقیقت یا اایت بهوده و درنتیجه آن
نی عکسالعم های مختلتی نسبت ب آن دارند؛ و نی اینک در داخ ههر یهک از سهنتههای م بهور،
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دفرفونی و تحو انسانی از خودمحوری ب حقیقت (خدا) محوری ب وقوع میپیوندد و این ب وقهوع
پیوستن نی تا آنجا ک مشاهده انسانی میتواند فواهی دهد ،در هم آنها در همان حد و انهدازه اسهت.
بدین ترتی  ،سنتهای دینی ب رگ را باید ب عنوان «فضاها»ی آخرتمداران جایگ ینی و یا «راههها»یهی
دانست ک در درون آنها ،زنان و مردان عالم میتوانند ب نجات ،رههایی یها کمها دسهت پیهدا کننهد»
(هیک 88 ،1318:و.)83
او برای م رح کردن مبح پلورالیسم دو هدف عنوان میکنهد« :فلسهت پلورالیسهم دینهی که مهن
م رح ساخت ام از م ایای متعدد ن چندان کماهمیتی ،اعم از م ایای آکادمیک و دینهی ،برخهوردار اسهت.
از لحاظ آکادمیک ،تصدیق ب وجود عنصهر فرهنگهی ایرقاب اجتنهاب در درون انهواع صهور و اشهکا
دین ،ما را از مشاهده موارد اختلاف و تتاوت بین سهنتهای دینهی مختلهی و جهذب شهدن به ایهن
اختلافات برحذر میدارد ،بدون اینک ههی فشهاری در جههت یهک دسهت کهردن آنهها یها توصهیی
موضوعات تجرب دینی سنتهای مختلی – یهوه ،برهمن ،شیوا ،اقانیم ثلاث  ،شهونیاتا ،دهارمه  ،و ایهره
– ب عنوان حقایقی ک از نظر پدیدار شناختی یکسان هستند ،ب عمه آورد .ازاینقهرار ،در داخه ایهن
تئوری ،م الع تاریخی و پدیدارشناسان دین میتواند ب آزادی شکوفا شود.
نتیج بعدی فهم و درک ج میات و نظریات دینی ،در االه مهوارد آنهها ،نه ب صهورت تصهدیق
مستقیم واقعیت خارجی بلک ب عنوان آمی ههای پیچیدهای از اساطیر ،نمادها ،م ال

فلسهتی و تجربهی

است؛ بنابراین در مورد آنها نباید چنین حکم کرد ک فویی تقریرات علمی ب رفهی هسهتند ،بلکه بایهد
دید تا چ حد ،ب عنوان نظامهایی متهومی ،چارچوبی ک در آن تحو وجود انسانی را از خودمحهوری
ب حقیقت محوری میتواند صورت پذیرد ،ب دست میدهند» (همان 183 :و.)181
 -4پلورالیسم در ایران

در سا 1310با انتشار مجل کیان مباح

جدیدی در دینشناسهی آاهاز شهد .بها بررسهی مجله کیهان

ب عنوان یک نمون  ،ب خوبی میتوان سیر این مباح

را پهی فرفهت .از همهان ابتهدا ،در همهان شهماره

نخست از محمد مجتهد شبستری مقال ای با عنوان «مبانی و مکانیسم ثبهات و تحهو معرفهت ایمهانی»
چاپ شد .در همین شماره محمدتقی فاض میبدی نی در مقال خود بها عنهوان «هویهت مسهلمانان در
بستر فرهنگها» ب تعدد هویتها با توج ب بسترهای متتهاوت فرهنگهی پرداخهت .اینفونه مباحه
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فامب فام تحت عنوان تعدد و تنوع و بسترهای مختلی ادیان و فرهنگها شک فرفهت و زمینه نسهبی
اندیشی را آرامآرام برای ورود ب مبح

پلورالیسم آماده کرد .در شماره چههارم کیهان مقاله ای از اکبهر

فنجی با عنوان «م هری و تحو معرفت دینی» چاپ شد .کمکم در شمارههای بعدی ،کیان به مسهئل
نواندیشیهای دینی پا فذاشت و زمین فتتگو و جد را در جامع باز کرد .ازاینرو در شهماره ششهم،
اکبر فنجی م لبی با عنوان «بازسازی معرفت دینی در پرتو علوم بشهری» نوشهت و در همهین شهماره
مقال ای از خالد زیاده با عنوان «راه و روش اقبا لاهوری در نوع اندیش دینی» ترجم شهد .در شهماره
هتت ،عبدالکریم سروش ک یکی از فعالان و سردمداران مبح پلورالیسم در ایهران اسهت به نقدنامه
«ثبات و تغییر در اندیش دینی» پاسخ داد.
از اینجا ب بعد عبدالکریم سروش یکی از نویسندفان ثابت مجل کیهان شهد .ایهن مجله علهاوه بهر
چاپ چنین مقال هایی دست ب ترجم م البی میزد ک نتیج آن رواج نسبیاندیشهی بهود .مرلهاً مقاله
«ارب معاصر :ادیان و اسلام» از چارل آدام و «آزادی و نظری جهانهای س فانه » از کهار  .ر .پهوپر و
«تبیین تجرب های دینی» از محمد فری فلی هاوزن در شمارههای هشت و ن ایهن دو ماهنامه چهاپ
شد .در شماره دهم ،مجل با کار پوپر مصاحب کرد و فتتگهو چهاپ شهد .محمهد مجتههد شبسهتری،
عبدالکریم سروش ،اکبر فنجی و مقصود فراستخواه در هر شماره راه را بهرای ورود جامعه به درک و
پذیرش مبح

پلورالیسم مهیاتر میکردند .در همین شماره مقال «نقد تتکر سهنتی در کلهام اسهلامی» از

شبستری و «ایمان و حیرت» از سروش و «جامع شناسی تحو معرفت دینی» از فنجی و «داوریههای
جامع شناسی در دین» از فراستخواه فضایی کاملاً پلورالیستی را تصویر کردنهد .ایهن رونهد بها شهی

و

سرعت بیشتری ادام یافت و درنهایت منجر ب «فربه تر از ایهدئولویی» شهد .سهروش پهیش از چهاپ
کتاب در اردیبهشت  ،1313مقال ای را با همین عنوان در مجله کیهان چهاپ کهرده بهود و بحه ههای
بسیاری در فرفت بود (ر.ک :شماره  15مرداد و شهریور .) 12
در شماره  10نشستی با عنوان «ایران امروز سهنت و مدرنیته یها پسهت مهدرن» بها حضهور جهواد
طباطبایی ،احمد صدری ،محمود صدری ،احمد نراقی ،سید مص تی رخ صتت و اکبهر فنجهی برفه ار
شد و در مجل کیان هم ب چاپ رسید .از این سها به بعهد آشهکارا از پلورالیسهم و پسامدرنیسهم در
مقال ها و کتابها نام برده میشد و همچنان فروههای مخالی به نقهد ایهن اندیشه مهیپرداختنهد .در
شماره  13این مجل مقال ای از جان هیک با عنوان «تعدد ادیان» ترجم و چاپ شد .پس از ایهن دیگهر
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با جدیت مقال های صریحی پیرامون پلورالیسم نوشت یا چاپ میشد .از آن سو کتابهای بسهیاری نیه
چاپ شد .ب عنوانمرا در کتاب دینداری و آزادی ک ب اهتمام محمدتقی فاضه میبهدی تهثلیی شهده
بود 21 ،مقال از نویسهندفان بسهیاری چهاپ شهد که هرکهدام به مقوله آزادی و نسهبیاندیشهی در
حوزههای مختلی دینداری ازجمل در اسلام و قرآن و نهج البلاا و مناجات و تشهیع میپرداختنهد .بها
این حا چاپ کتاب «صراطهای مستقیم» عبدالکریم سروش نق ه آاهاز رسهمی ورود پلورالیسهم به
جامع ایران بود .پس از آن ،کتابها و مقال ها و واکنشهای بسیاری ،بیشهتر در رد ایهن کتهاب نوشهت
شد ،اما ب هر روی افکار جامع خصوصاً نویسندفان و دانشگاهیان با م رح شدن و ب چهالش کشهیده
شدن این موضوع در معرض پدیده نسبیاندیشی قرار فرفت.
این جریان همچنان ادام داشت تا اینکه شهایگان کاملهاً خودآفاهانه فتتمهان پسامدرنیسهم را بهر
اساس اصو و مبانی وجود شناختی ،معرفت شناختی و انسان شناختی آن پهذیرفت و به همه لهوازم
پلورالیستیک آن تن داد و کتاب «افسون زدفی جدیهد؛ هویهت چه تکه و تتکهر سهیار» را به چهاپ
رساند .مهمترین ارزش این کتاب در این امر نهتت است ک میتوانهد از رویکردههای «مونیسهتی» فهذر
کند .در واقع الگوهای تجرب شده اندیش ایرانیان در باب نسبت سهنت و تجهدد جملگهی ،هرچنهد به
فون های مختلی همگی وحدت انگارند و این را ب خوبی در واکنشها نسبت ب صراطههای مسهتقیم
و در خود همین کتاب و یا حتی در مقدم مترجم کتاب جهان هیهک ،میتهوان دیهد .ایهن اندیشه هها
همگی یا با نتی و طرد یکی از دو شق مدرنیت و سنت ،در جستجوی وحدت بودهاند یا با تلاش بهرای
ایجاد الگوهای تلتیقی و التقاطی ،سودای محا وحدتبخشهی به سه وح فونهافون آفهاهی سهنتی و
آفاهی مدرن را در سر میپروراندهاند.
در سا  1380داریوش شایگان در کتاب افسون زدفی جدید :هویت چه تکه و تتکهر سهیار به
ابعاد فستردهتری از کررتفرایی ،چند فرهنگی و پسامدرنیسم پرداخت و در ده هتتاد جامع ایران بها
این متاهیم چالش برانگی مواج شد .آنچ بیش از هم از مسئل پلورالیسم در ایران برمهیآمهد ،متههوم
نسبی اندیشی بود و تثثیر این نسبی اندیشی در فراداستان فارسی ک قالبی پسامدرنیستی است ب شهک
تعدد روایت و فروپاشی سامان زمانی و مکانی بروز کرد.
نکت قاب توج در مجل کیان این است ک همفام با م رح شدن مبح پلورالیسهم ههر شهماره در
بخش ادبی نی داستانها و نظری های داستاننویسی ترجم و چاپ میشد .در سا او شهماره چههارم
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یادداشتهایی درباره هنر داستاننویسی از دیوید لاج ترجم و چهاپ شهد که ایهن ترجمه ها به طور
پیوست تا آخرین شمارههای کیان ادام داشت .از سا دوم علاوه بر تمرک بر ادبیات داسهتانی و نظریه -
های جدید داستاننویسی بخشی از مجل ب نمایشنام نویسی و ادبیات و سینما میپرداخت که فهاهی
ب موضوعات مدرنیسم و پسامدرنیسم نی در خلا این مباح اشاره مهیشهد .در سها پهنچم شهماره
بیست و هتتم مقال ای با عنوان رئالیسهم ،مدرنیسهم و پسهت مدرنیسهم در ادبیهات داسهتانی از جرمهی
هاثورن چاپ شد و پس از این ب طور مستقیم درباره این مباح

در این مجل م له به چهاپ مهی-

رسید.
آنچ ک در تحلی ما بسیار مهم است ایهن اسهت که ادعهای ایهن مقاله هرفه ایهن نیسهت که
نویسندفان فراداستان ب طور مستقیم تمام شمارههای این مجل را خواندهاند بلکه صهرف چهاپ شهدن
چنین مقالاتی و م رح شدن آنها در میدان روشنتکری منجر ب خلق منشههایی تهازه مهیشهود .ایهن
منشها بر کنشها و موقعیتهای دیگر نی اثرفذار خواهد بود.
 -5نسبیاندیشی در فراداستان فارسی

آنچ ک از موقعیت آن دوره ب عنوان منش برآمد ،نسبیاندیشی بود .در واقع ریشه و بنیهان پلورالیسهم،
نسبیفرایی است .این نسبیاندیشی در فراداستان فارسی منجر ب کنشی شهد که فه ارهههای م لهق را
درهم شکست و نوعی نسبیفرایی را وارد داستاننویسی کرد و نمود عینیاش در داستانها و رمهانهها
ب صورت دو ویژفی تعدد روایت و فروپاشی سامان زمانی و مکهانی روایهت بهود .پهیش از فراداسهتان
زمان و مکان در داستان دو عنصر ق عی بود اما در ده هتتاد با موقعیهت تهازهای روبهرو شهدیم؛ ورود
مباح پلورالیسم ب عرصه های فکهری و هنهری و در پهی آن فراداسهتان فارسهی به طهرزی هنهری
دستخوش نسبیفری شد و این موضوع در فراداستان فارسی ب شک فروپاشی سامان زمانی و مکهانی
روایت تبلور یافت ک یکی از ویژفیهای برجست آن است.
«در روایت شناسی ،امهر مسهلم ایهن اسهت که زمانمنهدی یها پهی آینهدی صهرف رخهدادها در
داستان ،تنها عام سازنده عنصهر روایتمنهدی نیسهت .زمهان بهرای روایهت شهرطی لهازم اسهت ولهی
کافی نیست .روایتمندی علاوه بر زمانمندی به علیتمنهدی نیه نیازمنهد اسهت .البته علیهت در معنهای
دقیق من قی و فلستی آن منظور نیست ،بلکه منظهور ،از پهس آمهدن امهری اسهت ،به سهب یها به
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دلی امری دیگر .رولان بارت ،واحدهای روایی را ب نقش ویژههای اصلی یا هست و نقهش ویهژهههای
تکمیلی یا واکنش یارها تقسیم میکند .آنچ بهرای کهنش روایهت ،به لحهاظ علیتمنهدی اهمیهت دارد،
هست ها یا نقش ویژههای اصلیاند ک نمیتوان آنها را از روایت حذف کرد .بارت میفوید :نقشهمندی
واکنش یارها ،مبتنی بر امری صرفاً زمانمندان است؛ در حالی ک رشت پیوند میان دو نقش ویهژه اصهلی،
مبتنی بر نقشمندیای دوفان است؛ یعنی هم زمانمندان است و هم من قی .واکهنش یارهها چیه ی جه
واحدهایی پی آیندی نیستند ،درحالی ک نقش ویژههای اصلی ،هم پی آیندی اند و هم نتیجه منهد (یها
منتج از امر پیشیناند)» (قاسمی پور  .)123 :1381،در داستانهای پسامدرنیستی ایهن مسهئل به چهالش
کشیده میشود و ما با روایتهایی روبرو میشویم که نظهم زمهانی و مکهانی و سهیر من قهی و خه
مستقیم زمان را درهممیشکنند .شخصیتها ب زمانههای مختلهی و روایتههای مهوازی موجهود در
داستان پا میفذارند و سیر من قی روایت را نی برهم مهیزننهد که ایهن ویژفهی تنهها از یهک نگهرش
نسبیفران برمیخی د.
یکی دیگر از ویژفیهای آثار پسامدرنی ک برخاست از نگاه نسهبیاندیشهان اسهت ،تعهدد روایهت
میباشد ک عم روایت را برجست میکند .در اال

داستانهای پسامدرنیسهتی مها ههمزمهان بها چنهد

روایت روبرو هستیم و داستان چند روایت مختلی را ب مخاط

خود ارائ میدهد .یکهی از ویژفهی-

های پسامدرنی این تعدد روایت ،تداخ روایت است .ب این معنا ک در آثار پسامدرنی ن تنها بها چنهد
روایت موازی روبرو هستیم بلک روایتها با ههم تهداخ ههم دارنهد .دعهوت ابهژه به مهتن یکهی از
نمودهای این تداخ روایات است .در واقع در آثار پسامدرنی ک چند روایت موازی را پیش مهیبرنهد،
شخصیتها و حوادث وارد دیگر روایتهای مختلی و مستق آن رمان مهیشهوند که همهین مسهئل
فروپاشی سامان مکان و زمان را در پی دارد .همان ور ک تثکید کردیم آنچ در پلورالیسهم بحه مهی-
شود تعدد ادیان و ب رسمیت شناختن آنها و اجتناب از تک صدایی است .نمهود ایهن شاخصه هها را
میتوان در ویژفی تعدد روایت در فرادستانهای فارسی ب خوبی یافت.
نخستین رمان فراداستانی را میتوان رمان آزاده خانم و نویسندهاش اثر رضا براهنی در نظهر فرفهت.
در این رمان ،در قسمتهایی از آن ،زمان حا و فذشت در هم اداام میشوند .مرلهاً آزاده خهانم که در
اواس قرن بیستم در تبری زندفی میکند ب عق رجعت کرده و ب پ رزبورگ اواسه قهرن نهوزدهم
ستر میکند« .آیا داستان اری

شخصیت قص ای را نشنیدهاید ک از اواسه قهرن بیسهتم در تبریه به
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اواس قرن نوزدهم در پ رزبورگ ستر کرد تا شاهد وقوع بخشی از زندفانی خود در آن شهر باشهد؟»
(براهنی )121 :1313 ،او ب زمانها و مکانهای مختلی ستر میکند و ب طور که ههی نظهم زمهانی و
مکانی در رمان وجود ندارد؛ یعنی سیر خ ی زمان ب کلی در این رمان فروپاشیده اسهت« .از آسهتارا تها
پ رزبورگ ،علاوه بر مشک راهها ،مشک زمان نی بود .در مرز کسی از او سوالی نکرد ...ب ایهن زودی
پا ب فذشت نهاده بود» (همان.)128 :
«او را ب تبری صد سا بعد رساندند تا او وقتی ک در کنار «بی اوالی» چشم باز کهرد ،دقیقهاً بهی
کم و کاست ،ب همان صورت باشد ک چهار روز قب بود» (همان.)132 :
« ....با سرعتی ک خودش هم قادر ب درک ماهیت آن نبهود ،تحهت فشهار کهوههها و جنگه هها و
جنگها و انقلابها ،از شمالی زمهریر در قرن پیش خود را به تبریه ی معتهد در قهرن خهود رسهاند.
وقتی ک چشم باز کرد ،شوهرش آقامیری فتت« :چهار روز است رفتی(» »...همان.)103-102 :
دعوت ابژه ب متن یکی دیگر از ویژفیهایی است ک من ق زمهانی و مکهانی را درههم مهیشهکند.
آزاده خانم ک شخصیت یک داستان است پا ب زندفی واقعی دکتر شریتی میفذارد .این مسئل باعه
ب هم خوردن سامان زمانی و مکانی مهیشهود .از سهویی برخهی اتتهاقهها تبهدی به کتهاب شهدهاند
درحالیک هنوز محقق نشدهاند .از این قسم بازی با زمان و فروپاشی سامان زمهانی و مکهانی در رمهان
آزاده خانم بسیار میتوان یافت ک حاص یک نگاه نسبیاندیشان است« .شما زنگ منهو نمهیشهنتین؟
سا 01؟ نشستیم روی پل های یاندارمری ک » (همان« .)35 :من حالا شعری رو مهیخهونم که قهراره
در سا  05بگم .میپرس « :چند سا بعد؟» هم میفن« :س سا بعد» (همان« .)101 :زمهان حاضهر از
بین رفت بود .آدمها همان بودند ،ولی در آن زمان نبود ک بودند .در زمانی دیگهر بودنهد .پهدرش بیه
اوالی را از روی خاک بلنهد کهرده بهود و مهیبهردش به طهرف دروازة قبرسهتان ،ولهی نه در زمهان
حاضر»(همان« .)233 :دکتر رضا دوست داشت ب دکتر اکبر بگویهد :سهی و چههار سها پهس از ایهن
ماجرا ،وقتی ک دوستش ولی زاده ،نویسندة بیست و هتت سال آذربایجانی از دکتر رضها خواسهت که
قص های پیش از ده چهلش را ب او بسپارد تا همراه قص های پیش از ده چه ِ دوست ههم نسهلش
الههههام کهههه در سهههها  35در پنجههههاه سههههالگی در اربههههت مههههرده بههههود» (همههههان.)233 :
در ک پس از رواج اندیش های نسبیفرایان  ،نویسندفان توانستند از سیر خ ی زمان ک تا قبه از ایهن
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یکی از اصو داستاننویسی بود ،عدو کنند .براهنی نی از این اص عدو کرد و رمانی آفریهد که در
آن فروپاشی سامان زمان و مکان ،یکی از ب رگترین ویژفیهای فراداستانی آن است.
در رمان هیس نی با تعدد روایت روبرو هستیم .این تعدد روایت ب فون ای است که فهاهی منجهر
ب تداخ روایت هم میشود .در ک با س روایت اصلی روبروییم؛ نخست روایت شه آخهر سهتوان
است .شبی ک ستوان میخواهد کارهای ناتمام زندفیاش را انجهام دههد و بهرای انتقهام به دفتهر کهار
نعمان ،مردی ک در کودکی ب او تجاوز کرده ،میرود و روایت در همین جا ناتمام رهها میشهود و در
پایان رمان ادام روایت ستوان را شاهدیم .روایت دوم روایت جهان شاه اسهت که به جهرم زدن رگ
هتده دختر ب اعدام محکوم شده است و روایهت سهوم روایهت مجیهد اسهت که مهرده وارد داسهتان
میشود؛ جسدی با سر ل شده کنار اتوبان.
در ک رمان ،ابهام و عدم ق عیت در وقایع و اتتاقات دیده میشود .عهدم ق عیهت در نحهوه مهرگ
شخصیتها .ب عنوانمرا در جایی مهرگ مجیهد بهر اثهر تصهادف عنهوان میشهود ،در جهایی بهر اثهر
خودکشی و در جایی مرگ بر اثر قت  .از علت مرگ ستوان هم چند روایت داریم .مرگ بر اثر اصهابت
فلول در عملیهات پلهیس و مهرگ در اثهر تصهادف ،درسهت مره مهرگ مجیهد .از سهویی در مهورد
شخصیتها هم ابهام وجود دارد .ابهام در جرم و ماهیت جهان شاه .جهان شاه ب جهرم زدن رگ هتهده
دختر محکوم شده است ک روایتهایی از خود جهان شاه درباره نحوه و انگی ه قت ها در طهو رمهان،
عنوان میشود؛ روایت قص وار زدن رگها روی ستره قلمکار جلوی آین  ،ریختن خون زنهها در پیاله
ف مرای ،تماشا و لذت بردن از چشمان خمار مقتولین در لحظات جان دادن و ...امها در جهایی دیگهر
جهان شاه خود را سیاسی کاری معرفی میکند ک برایش پاپوش درست کهردهانهد و معتقهد اسهت که
خود را فدای ح ب سیاسیاش میکند .ولی چی ی درباره اینکه چه جهور دیهدفاه سیاسهیای دارد و
متعلق ب چ ح بی است عنوان نمیشود .در جایی دیگر جهان شاه صرفاً یک داسهتان نهویس معرفهی
میشود؛ نویسندهای ک اص لاحاتی مر جوی و خهون و ایهوان و آینه و ...را بهرای بیهان مقصهودش
استتاده میکند و البت شخصیت ،زبان ،جهان بینی و اسهتدلا های جههان شهاه میرسهاند که جنایتکهار
نیست .مجید هم در جایی سیاسی کار و در جایی نویسنده معرفی میشود .ضمن اینکه اشهارههایی در
رمان مبنی بر اینک راوی خود مجید است نی وجود دارد .در این رمهان بارهها مهرگ خهود سهتوان یها
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همان راوی با مرگ جهانشاه و مرگ مجیهد یکهی مهیشهود .در واقهع روایهت مهرگ مجیهد و مهرگ
جهانشاه نی درجاهایی با هم تداخ دارند.
«جهانشاه مر مجید پاهایش را جمع کرده بود توی شکمش :انگار از سرما قوز کرده بهود .چشهم-
هایش باز بود :نمیدانم ب کجا داشت نگاه میکرد .شاید ب پاهای ملت .شاید هم ب خهونش که کهی
خیابان و کی کتشها را سرخ کرده بود .شاید چشم انتظار کسی و چی ی بود .شاید چشم انتظهار مهن
بود ک ادام اش بدهم .شاید ...شاید تمام این فکرها وحرفها نشان ای از مرضهی بهود که ازش فرفته
بودم .بدکوفتی بود :جوری ز زده بود ب کی خیابان ک خماری و انتظار را میشد تویش دیهد (چهون
نمیتوانم بیشتر از این مواظ شبی شدن قص ها باشم دیگر ادام نمهیدههم .باشهد بهاقیاش مها او)»
(کات .)113 :1380 ،
یکی دیگر از تداخ های روایت مربوط ب زندفی ستوان و پسر صمد اسهت که آن را در آخهرین
تسوی حساب با نعمان میبینیم .ستوان در ش پایانی عمرش با پسر صمد ک ب جهرم دزدی دسهتگیر
شده است ،میرود سراغ نعمان ،صاحبکار سابق خود ،ک اکنهون صهاح کهار پسهر صهمدنی هسهت.
نعمان از کودکان برای حم مواد مخدر استتاده و بنا بهر اشهارهههای پنههان راوی از آنهها سواسهتتاده
جنسی نی میکند.ستوان در این ش

در فکر انتقام از نعمهان اسهت و از پسهر صهمد مهیخواههد که

ب صورت نعمان سیلی ب ند .در ضمن نعمان مسئو مرگ پدر ستوان نی است .آنچ که دربهاره مهرگ
پدرش در این بخش رمان فتت میشود شباهتهایی ب مرگ صمد نیه دارد .به ج ایهن سه روایهت
روایتهای دیگری هم داریم ک تمام این روایتها فاقد شبک علی و معلولی و من قی آشهکار هسهتند.
در هم تنیدفی روایتها و تو در تو بودن اتتاقها از ویژفیهای این خرده روایتهاسهت؛ ماننهد؛ قصه
حجل بازرفان و آتش وش ،قص بازرفان و آتشوش و قص نمرود.
از موارد دیگر تداخ روایت میتوان ب شباهت داستان عشقهای جهانشاه با داستان کتهاب حجله
اشاره کرد .جهانشاه زنانی را ک دوستشان داشت ب طرز وحشتناکی میکشهد .ایهن کتهاب حجله نیه
داستان عشق بازرفانی ب زنی ب نام آتشوش است ک در بسیاری موارد با روایت عشقها و قته ههای
جهانشان تداخ دارد .تمام این تداخ های روایت علاوه بر اینک بر وجود تعهدد روایهت صهح مهی-
فذارد ،سامان زمانی و مکانی روایت را نی دستخوش فروپاشی میکند ک این امهر حاصه یهک نگهاه
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نسبی اندیشان است .تا پیشازاین داستان یک سیر خ ی مشهخص را دنبها مهیکهرد و دارای پیرنهگ
مشخصی نی بود اما متثثر از اندیش نسبیفرا ،این ویژفیهای ثابت تغییر کرد.
از دیگر رمانهای فراداستانی ،صورتکهای تسلیم است .ویژفهی االه ایهن رمهان نیه فروپاشهی
سامان زمان و مکان است؛ زیرا دانیا با فردی(محمد میانجی) وارد صحبت و ارتبهاط مهیشهود که از
قرنها پیش آمده است و کات کتابی است .علاوه بر این ،دانیا خود زمان را فم میکنهد و در تعریهی
داستانها و خاطرههایش این فم کردن زمان ،کاملاً محسوس است.
«انگار ب عدد تمام سا ها ،از آااز تاریخ تا حالا دویدهام .حالا؟ چ زمانی اسهت آخهر؟ زنت تهو که
ذرهای کم نمیفذاشتی از مهربانی؟ حالا...چرا هر چ فشار میآورم به مغه م ،نمهیتهوانم بتهمهم چه
وقت است؟ ....لبخند میزند زن و ادام میدهد :خیا کن  1330خورشهیدی 1330 ،خورشهیدی چه
فرق میکند؟» (همان 1 :و.)8
محمد میانجی ب دنبا کتابی است و از نهصد سا پیش در این زمان بر سهر بهالین دانیها حاضهر
میشود؛ «شوخی نیست ،نهصد سالی پی این کتاب بودهام ،برزخیام تا کتاب را پیدا نکنم و کسهی مره
تو آن را نخواند» (همان.)01 :
«و من ب واقعیتی رسیدم ک باید این واقعات عجی

و اری

را هم بپهذیرم و ههم هضهم کهنم در

صورتی ک میدانستم بعد از مرفم ،باید برفردم ب شکهایی ک فضای پر تسامح ذهنی اینهک ،راحهت
از کنارشان میفذرد (همان.)08 :
«درچنین لحظ ای است ک متوج میشوم محمد میانجی ،نهصهد و چنهد سها اسهت که بعهد از
مرگ ،یا روشنتر بنویسم بعد از مقتو شدن (ک بعد مهن و شهما خهواهیم پهذیرفت ،شههید شهده نه
مقتو ) دارد دنبا کتابی میفردد تا خوانده شود و او ک فعلاً محمد میهانجی اسهت ،امها اعهادة حیریهت
کند و راحت بمیرد؛ یعنی فناهکاران واقعی ک اتتاقاً آنها هم نهصد و چند سالی است ک بعد از مهرگ،
در کتاب را شک میکنند ،کتاب مر این ه ار سا ناخوانده از بین برود» (همان.)08 :
«صدا صدای کودکی ،ن  10سالگی خود من میشود حالا و من چشم باز نمیکنم ،با چشهم بسهت ،
لذت کلام کودکان چند برابر میشود» (همان.)21 :
«اینکت ای فرزند انسانت ب روحی سرفردان تبدی خواهی شهد ،تها رسهال ای که پنههان کهردهای،
خوب خوانده شود ،یعنی انسانی دردمند ،آن را بخواند ،انسانی ک مر خود تو ،دردها کشهیده باشهد و
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رنجها بر او تحمی فشت باشد ،آری انسانی ،فرفتار دردهایی انسهانی ،رسهال را بخوانهد ،نه مها که از
جنس فریشتگان و کروبیان ایم و نی ن جَنَمی از جنس جنیان کافر ،یا مسهلمانت اینهک ،پهرواز کهن ای
روحی ک من بعد ب سرفردانی ،صاح

زندفی دیگری هستیت» (همان.)231 :

تمامی نمون ها نشانی از فروپاشی سامان زمانی دارند .در این رمان خ مستقیم زمان شکست اسهت
و ما دیگر با سیر خ ی پیرنگ روبرو نیسهتیم .ایهن رواداری حرکهت شخصهیت در زمهان برخاسهت از
نگاهی نسبی اندیش است ک برای زمان یک سیر خ ی قائ نیست.
از دیگر رمانهای فراداستانی میتوان ب همنوایی شبان ارکستر چوبها اشاره کرد .تعهدد روایهت را
در این رمان نی میتوان یافت .در این رمان با دو نوع روایهت اصهلی سهر و کهار داریهم .یهک روایهت
مربوط ب زمان پس از مرگ راوی است و دیگری پیش از مرگ ک شام بخش عظیمی از رمهان مهی-
شود و زمان روایت از حا ب فذشت متغیر است .با توج ب این امر ویژفی و شاخص برتری که ایهن
رمان را در دست متون فراداستانی قرار میدهد ،فروپاشی سیر زمانی و مکانی وقهایع در آن اسهت .راوی
نمیتواند زمان دقیق را ب خاطر بیاورد و در بخشهایی ک مربوط به زمهان فهوت اوسهت و در حها
بازجویی توس دو فرد عجی است ،زمان و مکان وجود نهدارد و اذعهان مهیکنهد که همه چیه در
خلس اتتاق میافتد .بخش دیگری از فروپاشی سامان زمانی مربوط به یهادآوری فذشهت راوی اسهت.
خود راوی از این حا ب عنوان بیماری «وقت زمانی» یاد میکنهد .چهرا که او افهرادی را از زمهانههای
مختلی در زمان حا ملاقات میکند.
«پاک فیج شده بودم .میفتتنهد فرانسهوا اشهمیت کتهابِ مهرا که خوانهده دق مهرگ شهده اسهت.
درحالیک همین امروز پیش او بودم .میفتتند رعنا خهودش را انداخته اسهت زیهر ق هار .درحالیکه
ساعتی پیش از آنک من ب این روز بیتتم با من تلتنی صحبت کرده بود» (همان.)81 :
«در پیشرفت ترین کشورها هم نمیتوانند ب این سرعت کتابی را چهاپ کننهدت  -کهدام سهرعت؟ -
من همین امروز ب رحمت ای دی پیوست ام - .اینجا هم چی در بهیزمهانی م لهق مهیفهذرد - .یعنهی
خیلی وقت است مردهام؟  -چی هایی مر «امروز»« ،دیروز» و «فردا» ما ِ آنجاست .شهما الهان خودتهان
را در چ وقتی احساس میکنید؟ روز؟ ش ؟ شما فق مردهاید .همینت» (همان.)88 :
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طرح این فون زمان در رمان منوط ب فذر از نگاه م لق ب زمان و عبهور از سهیر خ هی آن اسهت.
در واقع نسبی اندیشی فضا را برای طرح اینفون زمان در داستان مهیا کهرد .طبهق نظه بوردیهو نسهبی
اندیشی ک برخاست از موقعیت است در بوجود آمدن چنین کنشی مؤثر است.
رمان استار کاتبان نی با فروپاشی سامان زمان و مکان روبرو ایم .در برخی قسمتهای رمان شهاهد
در هم ریخت شدن سامان زمانی هستیم ک حاص بر هم زدن علیاتمندی ق عی است .آنجها که احمهد
بشیری شرح کابوسهایش را بیان میکند ،این زمان پریشی با بر هم زدن علیاتمندی ،خلق میشود؛
«هر ش

کابوس میبینم و تعبیر این خوابها را ب خوبی می دانم .من انگار در خواب نیسهتم که

خواب میبینم ،حتی بیدار و هوشیار هم هستم و همیش هم کهابوس بها سوزشهی بهر شهان هایم آاهاز
میشود .ب پشت سر ک نگاه میکنم در ابتدا هی چی نیست ،ولهی شهرااب شهلاقی بهر فهراز شهان هایم
ظاهر میفردد ک فرود میآید .صاح شلاق را جستجو میکنم .در ابتدا هی کس نیست ،ولهی مهردی
در امتداد شلاق ،زاده میشود .سعی میکنم ک بشناسمش ،مردی ب عین صورت خهود را مهیبیهنم .در
واقع سوزش درد قب از فرود شلاق شروع شده و شلاق قب از ظهور آن مرد نمایان میفردد .به خهود
ک میآیم شلاق وجود ندارد و آن مرد ناپدید شده است .ولی همیش خ زخمی بر شان هایم مهیمانهد
 ...هر چند ک شرح مکتوب این واقع عین واقع نیست ،نخواهد بود .بدین علت که سهمت جملهات
ثبت روایت کابوس از مبتدا ب خبر است و این واقعی نیست .من مینویسم ک در خواب مهیبیهنم که
مردی ب عین صورت خودم با شلاق بر شان هایم میکوبد ،و شان هایم میسهوزد و ایهن فونه نیسهت.
زیرا ک سوختن آااز میشود ک شلاق پدیدار میفردد و شلاق بلاصهاح اسهت که مهردی به عهین
صورت خودم زاده میشود ( »....خسروی 12 :1383 ،و .) 13
علاوه بر این نوع در هم ریختگی سامان زمانی ،مخاط در طو رمان ب کهراات بها شکسهت شهدن
مرز زمانهای حا و فذشت در رمان روبرو است.
«خواج میفرماید :بدان و آفاه باش ک راز تقدیری ک ما بر شما میفشاییم ،معبهری خواههد بهود
ب دوزخ .الحا  ،زبان ابولبشر ک محل خاک و خداست ،راز مضهارع فویهد ،ههر چنهد که ماضهی و
مضارع هر دو ن د او یکی است ک ماضی ،مضارع است و مضارع ،ماضی .هم چی همان خواهد بهود
ک بود و هست» (همان.)80 :
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اما نمون آشکارتر در رمان مربوط میشود ب تتاوت زمان متن مصادیق الآثار و زمانی که ابهژهههای
دعوت شده ب متن ،در آن ب سر میبرند:
«رفعت ماه از پنجره سر بیرون میبرد و فری میکند .حتمهاً بهرای اینکه مهن صهدای فریه اش را
نشنوم .ولی من صدای فری اش را میشنوم و مینویسم و باید ک هواپیمایی را هم ک آسمان سهرم ای
اروب را میشکافد ،بنویسم و صدای مارشی ک از رادیو پخش مهیشهود و شهاه مغتهور که در شهاه
نشین پرس میزند و ش

را ک سپری شده و خورشید هم ک طالع شهده .نهور آفتهاب از آفتهاب فیهر

سقی بر شان های رفعت ماه میتابد ک خم شده و سر ب حیاط میبرد که در حیهاط ،تهاریکی سهیا
ش

ایستاده و رفعت ماه نمیداند آفتابی ک در متن نوشت میشود بر شان هایش میتابد» (همان.)80 :
نویسنده با وارد کردن شخصیتی از زمان حا ب زمان و مکانی در فذشت به نهوعی مهرز زمهانی را

میشکند و سامان زمانی و مکانی روایت را درهم میری د .چنین اتتاقی ناشی از نظام نسبیاندیشهی در
اصو روایت است .نمون بارز این مقول شخصیت رفعت ماه است .رفعهت مهاه ،علهاوه بهر اینکه به
زمان شاه مغتور پا میفذارد ب زمان خاطرات کاشهی الاسهرار در فذشهت ای دورتهر از زمهان فذشهت
مربوط ب شاه ،نی پا میفذارد و همین سیالیت شخصیت رفعت ماه در میان روایتههای رمهان سهامان
خ ی زمان را تحت الشعاع قرار میدهد .از سویی از آن جا ک بین زمهان و مکهان نیه ارتبهاط وجهود
دارد و زمان و همچنین کنشهای شخصیتها در یک مکان خاص صورت میفیهرد ،درههمریختگهی
سامان زمانی مکان پریشی را نی ب دنبا دارد .در استار کاتبان راوی مصهادیق الآثهار خهود را در همهان
مکانی میداند ک شخصیتها کنش دارند (قصر شاه مغتور هنگام کشت شدن فرزندان ) امها زمهانی که
مدام میدود تا ب میر اض

برسد ،هرف نمیرسد ک در این شرای نظهم مکهانی در روایهت به ههم-

ریخت شده است:
«چشمانی هراسان ب من خیره شده ،آذر است ک در صی میآید .همان مانتو و مقنعه سهرم ای را
پوشیده با همان لباسها بود ک رفت و دیگر نیامد و حالا ک میآید کتابهایش را به دسهت فرفته و
شاه مغتور هم قامت ایستاده ،قدمها فشوده ،چون تندیسی ساکن اسهت ،بهی آنکه حتهی لرزشهی در
شولایش باشد .برمیخی م .میدوم ،میدوم و خست میشوم و ب آن سترة ن هع نمهیرسهم و بهاز مهی-
نویسم ک دویدهام و خست شدهام و ب آن سترة ن ع نرسیدهام .شاه مغتور دور نیسهت ،در چنهد قهدمی
من است و شاه نشین فسترده شده ،بی انتها مینماید» (همان.) 81 :

بررسی ارتباط پلورالیسم با فروپاشی سامان زمان و ...

سا پنجاه و یکم

31

این ویژفیها ک در واقع کنش حساب میشوند و ج وی از ویژفیهای فراداسهتانی رمهان هسهتند
با توج ب موقعیت ایران آن سالها ،حاص منش نسبی اندیشی است .تنها با وجود نسبی اندیشهی مهی-
توان دست ب فروپاشی سامان زمان و مکان زد .علاوه بر این در رمان استار کاتبان تعدد روایهت نیه از
ویژفیهای اال

رمان است .در این رمان ما با چند روایت موازی روبرو هستیم که در عهین مهوازی

بودن و مستق بودن روایتها باز با هم تداخ هم دارند ک این کنش جه تحهت تهثثیر مهنش نسهبی
اندیشی نمیتواند باشد.
 -6انجام سخن

در ده هتتاد با چاپ ماهنام کیان بح های نواندیشی دینی و پلورالیسهم م هرح شهد .بخهاطر م لهق

اندیشیهای حاکم بر جامع  ،این مباح بد ب بح های چالش برانگی ی شد .چاپ کتهاب صهراط-
های مستقیم ،جریان نقد و بح

ویژهای را در جامع ایجاد کرد و ب هر روی جامعه بها ایهن مباحه

روبرو شد .آنچ ک بیش از هم از مبح پلورالیسم برمیآید ،مقول نسبی اندیشهی اسهت .بهر اسهاس
ن ری بوردیو میتوان وضعیت پیدایش مبح پلورالیسم در جامع را وضعیت در نظر فرفهت و نسهبی
اندیشی را نوعی منش تلقی کرد .علی رام وجود ویژفیهای بسیار متنوع در فراداستانههای اربهی ،در
فراداستان فارسی تنها چند ویژفی الب دارد ک فروپاشی سامان زمان و مکان روایهت و تعهدد روایهت،
از آن دست اند .این دو ویژفی را میتوان کنش برخاست از آن وضهعیت دانسهت که بها مهنش (نسهبی
اندیشی) در ارتباط است .در واقع ،طی خوانش نمون ها میتوان چنین نتیج فرفت که طهرح مبحه
پلورالیسم و چالش برانگی بودن این مبح  ،منجر ب کنشی شده است ک این کنش الب تعدد روایهت
و فروپاشی سامان زمان و مکان روایت است .این ویژفیها در ارتباط با منش نسبی اندیشهی هسهتند و
تنها اندیش نسبیفرا میتواند منجر ب ایجاد چنین کنشی شود.
یادداشتها
 .1در فراداستاننویسی ،مسهئل خودآفهاهی نویسهنده از به کهارفیری تمهیهدات پسامدرنیسهتی بسهیار مههم و
قاب توج است ک این خودآفاهی در نویسندفان کشور ما تحت تثثیر مؤلت های فرهنگهی و اجتمهاعی نیه
هست؛ مؤلت هایی چون فسترش ترجم آثار خارجی ،فسترش استتاده از اینترنت که دسترسهی سهریعتر و
آسانتر ب نظری های ادبی و ادبیات جهانی را مقدور کرده و تجرب فضهای مجهازی که خهود ،درک نقهش
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کلم و مجاز و تصویر را در زندفی و ب تبع آن در داستاننویسی سادهتر کهرده اسهت ،شهک فیری برخهی
جریانات نقد ادبی در م بوعات ،برف اری برخی جشنوارهها و فردهماییها و انجمنهای ادبیهات داسهتانی،
تحولات نشر کتاب در ده هتتاد ،فسترش چاپ و نشر مبانی نظری ادبیات داستانی و نظری های نقهد ادبهی
و. ...
 .2با وجود تکرر تمهیدات پسامدرنیستی ،میتوان از برخی تمهیدات اال نام برد ک رمان پسامدرنیسهتی را به
سمت و سوی فراداستان میبرند ،ب طوری ک رمان آشکارا بر متنبودفی خود تاکیهد کنهد .ایهن خصیصه -
ها عبارتند از -1:راوی بیش از حد فضو و آشکارا مبتکر و ایجاد اتصها کوتهاه 2و شخصهیت نافرمهان -2
وایهآرایی و صتح آرایی بدعتفذاران و نمایشی و بازیگوشیهای زبهانی و چهاپی و اسهتتاده نامتعهارف از
علائم سجاوندی -3اع ای آشکار نقش ب خواننده -5ساختارهای تودرتو  -0فهرستهایی بی معنا شبی به
متن یک ورد یا جادو  -3ایجاد تمهیدات ساختاری ،ب نحوی ک یا بیش از حد نظام یافت ب نظر آینهد و یها
آشکارا بیحساب و کتاب -1فروپاشهی همه جانبه سهامان زمهانی و مکهانی روایهت  -8انسهانزدایهی از
شخصیت ،ب کارفیری هم ادی مضحک برای شخصیت ،استتاده از اسمی ک آشهکارا مبهین خلهق و خهوی
شخصیت است  -3تصاویر خودانعکاسی مر آیین ها ،تحشی ها و ه ارتوههای همهراه بها مباحه انتقهادی
درباره قص درون قص  -10تضعیی مستمر عرفهای خهاص در داستاننویسهی -11اسهتتاده از یانرههای
عام پسند  -12نقیض آشکار متون پیشین ،خواه متون ادبی و خواه متهون ایهر ادبهی  -13تعهدد روایهت در
داستان ک عم روایت را برجست میکند  -15کلای یا تک فذاری ک در این تکنیک نویسنده از ق عه ادبهی،
شعر ،اخبار روزنام ها یا حتی بریدههای آنها ،عکس ،ق ع ای از یک نمایشهنام و سرفذشهت شخصهیت-
های واقعی یا داستانی در اثر خود استتاده میکند.
« .3در واقع پلورالیسم معانی اص لاحی متعددی دارد -1 :پلورالیسم مترادف و من بهق بها ( )Toleranceمهی-
باشد ک ب معنی مدارا و همزیستی مسالمت آمی برای جلوفیری از جنگهها و تخاصهمات اسهت .در ایهن
تعریی ،کررتها ب عنوان واقعیتهای اجتماعی پذیرفت شدهاند؛ یعنی پیروان ههر یهک از ادیهان و مهذاه ،
در عین اینک هر یک ،فق خود را بر حق و اه نجات میدانند ،در عم با پیروان ادیهان و مهذاه دیگهر
ب بردباری و شکیبایی و از سر تسامح برخورد میکنند -2 .یک دین واحد از سوی خداوند آمده اسهت امها
چهرههای مختلی دارد .اختلاف در جوهر ادیان نیست بلک در فهم دین است .کسهانی به فونه ای آن امهر
الهی را فهمیدند و یهودی شدند ،عدهای دیگر ب شک دیگری فهمیدنهد و مسهیحی شهدهاند و کسهانی به
شک دیگری فهم و ادراک نمودند و مسلمان شدند .آنچ در دسترس هر بشری حتهی پیهامبری قهرار مهی-
فیرد ،ضمانت و صحت م لق ندارد .یک حقیقت ثابت الهی نیست .آنچ در حهوزه معرفهت مها قهرار دارد،
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صرفاً برداشتهای ذهنی هر یک از پیامبران است ک تهابعی از شهناختههای طبیعهی ،فی یکهی ،اجتمهاعی،
سیاسی و ارزشهای حاکم بر زمان هر یک از آنان است .در این تعریی از پلورالیسم ب یک حقیقت واحهد
و ثابت اعتراف میشود اما حقیقتی ک ب طور خالص در دسترس هی انسانی حتهی پیهامبر قهرار نمهیفیهرد.
درنتیج هی مکتبی بر مکت دیگر ترجیح ندارد -3 .معنای سوم پلورالیسم این است که حقهایق کریرنهد و
ما حقیقت واحد نداریم .عقاید متناقض صرف نظر از اختلاف فهمهای ما ،هم حقیقت هسهتند -5.حقیقهت
مجموع ای از اج ا و عناصری است ک هر کدام از این عناصر و اج ا ،در هر یک از ادیان یافهت مهیشهود؛
بنابراین ما هی دین جامعی نداریم بلک مجموع ای از ادیان داریم ک ههر یهک سههمی از حقیقهت دارنهد»
(تکرر ادیان در بوت نقد)52-50.
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