
  26/12/1392:       تاريخ پذيرش16/7/1392: تاريخ دريافت

  » رمان در داستان«هاي متني در ساخت شكل جديدي از  واره طرح

  با رويكرد شعرشناسي شناختي

 )تحليل اثري از ابراهيم گلستان(

1ي ليال صادقد ∗∗∗∗   

  چكيده

هـاي    هـاي كوتـاه يـك مجموعـه بـه شـيوه              ژانري است كه در آن داستان      »رمان در داستان  «

هاي متفاوتي حـدوداً از       بندي  ها و طبقه    با اسم گيرند و     متفاوت با يكديگر در ارتباط قرار مي      

 آغـاز بـه     آذر، مـاه آخـر پـائيز       با مجموعه داستان     1348 شكل گرفته، اما در ايران از        1914

بـا مجموعـه داسـتان    » نداستان كـال  «كند و سپس نوعي جديد در اين ژانر به نام             حيات مي 

 بـه عنـوان   ز داسـتان كـالن  ي اموضوع اين پژوهش ارائـة تعريفـ  . گيرد  شكل مي شكار سايه 

اي مـشابه موجـود در        واره  است كه به سـاختارهاي طـرح      » رمان در داستان  «ژانري فرعي از    

هاي متفاوت منتقـل   شود و از پيرامتن اثر به متن داستان هاي متفاوت يك اثر گفته مي       داستان

 انـسجامي   اي و ارائة چيدمان متني خاص باعـث         واره  واسطة بازسازي طرح    شده، درنتيجه به  

  .شود هاي اثر مي زيرساختي در كل و ايجاد داستاني كالن ناشي از مجموع كل داستان

  .واره، ابراهيم گلستان داستان كالن، رمان در داستان، پيرامتن، طرح: هاكليدواژه

  مقدمه. 1

جـاد   اثر بر متن اصـلي و درنتيجـه اي   هاي موجود در پيرامتن     واره  داستان كالن از طريق نگاشت طرح     

گيري داستاني ناگفتـه ناشـي از روابـط       هاي متني ايجاد شده و باعث شكل        واره  چيدمان جديدي از طرح   

شـكار   داسـتان    ادبيات داستاني ايران با مجموعه    نويسي در     اين گونه داستان  . شود  ميان پيرامتن و متن مي    

  .شود  آغاز ميسايه

                                                 
 leilasadeghi@gmail.com دانشگاه تهران شناسي  دكتري زباندانشجوي -1
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 آن در ادبيات داستاني فارسـي       گيري  پرسش اين پژوهش چيستي داستان كالن و چگونگي شكل        

 ايـن پـژوهش، داسـتان كـالن         ةاسـاس فرضـي    بر. است» رمان در داستان  «و تفاوت آن با انواع ديگر       

واره از پيـرامتن بـه        اي مشابهي كه ناشي از نگاشت يـك طـرح           واره  عبارت است از ساختارهاي طرح    

ي داسـتاني مـتن اصـلي       بدين معنا كه نقش عناصر داسـتاني پيـرامتن بـر فـضا             ؛متن اصلي است  

 هيچ مشابهتي از لحـاظ ظـاهري و صـرفاً   شود، درنتيجه عناصر داستاني بدون وجود        نگاشت مي 

شـوند و   هاي مشترك در چند داسـتان تكـرار مـي      واره  هاي نقشي ناشي از طرح      به دليل مشابهت  

ضور مايـه و غيـره بـه دليـل حـ        هاي نامتشابه از لحاظ عناصـر داسـتاني، موضـوع، درون            داستان

اند، بـه هـم متـصل شـده و       هاي يكساني كه عناصر داستاني از فضاي پيرامتن به وام گرفته            نقش

مانـد و ايـن چيـدمان         كنند كه در خالل داستان ناگفتـه مـي          فضاي داستاني جديدي را ايجاد مي     

 .ه به عنوان تفسيرگر قابل درك است      وارة متني نو با حضور فعال خوانند        جديد و بازسازي طرح   

 مـشهود   شـكار سـايه   مانند آنچه در مجموعـه داسـتان         شود؛  ساختار، داستان كالن گفته مي    اين  به  

  . است

به صـورت يـك اسـتعارة مفهـومي از شـعر      » انتخاب شيء غيرارزشي، بيهودگي است«وارة    طرح

ـ          مثنـوي  در ارتبـاطي بينـامتني بـا         قدمة كتاب قابل درك است كه     م ا  مولـوي و در ارتبـاط پيرامتنـي ب

ت وارة آن بر هـر چهـار داسـتان ايـن مجموعـه نگاشـ                 قرار دارد و طرح    شكار سايه  داستان   مجموعه

متفـاوت هـر چهـار      هاي اصلي و      شود كه شخصيت     مفهومي باعث مي   درنتيجه، اين استعارة  . شود  مي

هـاي   ش شخـصيت  كننـد، جلـوه كننـد و كـن           افرادي كه هدف نادرستي را انتخاب مي       داستان به مثابة  

گونـه كـه       همـان  ه در مسيري درست قرار نگرفتـه اسـت؛         كنشي انحرافي تلقي شود ك     ةاصلي، به مثاب  

در نهايت هـر    . صياد در شعر منقول از مولوي، به نادرستي به جاي شكار مرغ به شكار سايه رفته بود                

هـا بـه      واره  وارة مشابه به يكـديگر متـصل شـده و ارتبـاط طـرح               چهار داستان با استفاده از يك طرح      

ايـن چيـدمان عبـارت اسـت از الگـوي      . شـود  اي و ارائة چيدماني نـو منجـر مـي       واره  طرحبازسازي  

در ايـن  . هـا  درآمد و همچنين مـتن داسـتان   ها، شعر پيش    اي يكسان در نام كتاب، نام داستان        واره  طرح

) هـا و ارتبـاط مـتن و پيـرامتن           چيدمان داسـتان  (اي در سطح كالن و متني         واره  پژوهش، ارتباط طرح  

داستان كالن بـه مثابـة ژانـري فرعـي در شـكار      «گيرد و در مقالة ديگري به نام           بررسي قرار مي   مورد
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هـا   در سطح خرد و به صورت بررسي جمالت و نحو داستان  ) الف 1392(» سايه، اثر ابراهيم گلستان   

  .شود مطالعه مي

 را به نوعي نگاشـت      ، داستان كالن  )2002( ادغام فوكونيه و ترنر      ةاساس نظري  توان بر   درواقع، مي 

يك فضاي استعاري در پيرامتن به متن اصلي داستان و ايجاد فضاي داستاني جديدي در نظر گرفـت                  

شود كـه در ايـن پـژوهش،          تر از يك داستان مي      كه منجر به خوانش جديدي از اثر، در سطحي كالن         

گيـرد و در    شـكل مـي  »شكار سـايه « مفهومي در شعر منقول از مثنوي معنوي در پيرامتن     ةاين استعار 

 اصـلي هـستند،   ةوار هاي مفهومي مختلفي كـه ناشـي از يـك طـرح       ها به صورت استعاره     متن داستان 

  .يابد تجلي مي

  »رمان در داستان« ةتاريخچ. 2

جـويس   (2هـا   دوبلينـي هـاي      داسـتان  ة در غرب بـه مجموعـ      1»رمان در داستان  «  ژانري به نام   ةسابق

) 1925 ،همينگـوي  (5 مـا  ةدر زمان ،  )1923 ،تومر (4نيشكر،  )1919 ،نآندرسو (3وينزبرگ اوهايو ،  )1914

هـايي    داسـتان   به مجموعه  اين ژانر نوظهور در غرب    . )103: 2003فرگسون،   (گردد  برميو چندي ديگر    

هـا،     از جملـه شخـصيت     سـاز    برخي عناصر اشـتراك    ةواسط  هاي يك مجموعه به     شد كه داستان    گفته مي 

ـ نبـود ها لزوماً قرار  ند، ولي داستاندخور   به هم پيوند مي    ا مكان مشترك  مايه، موضوع، زمان ي     درون  ة دنبال

بـه نقـل از رابـرت       . ديـدهاي مختلـف خوانـد       ها را مانند يك رمان از زاويه         آن شد  ميهمديگر باشند و    

هاي مختلفي كه نويسنده در يك مجلد گردهم آورده و خواننـده              از داستان اي    مجموعه«،  )1989 (6الشر

هـاي مـشترك موجـود     مايـه   دريافت الگوها و درونةواسط  ها را به    ر است ساختار منسجم زيرين آن     قاد

هـاي بـه     عناصري كه ايـن داسـتان      .)148: 1989الشر،  (شود    ، رمان در داستان ناميده مي     »تشخيص دهد 

اي مختلفـي   هـ    و متغير باشند، به همين دليل عنـوان         توانند متفاوت   كند، مي   هم متصل را به هم وصل مي      

                                                 
1  Novel-in-stories 

2  Dubliners  

3  Winesburg, Ohio 

4  Cane 

5  In Our Time 

6  Forrest Ingram 
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هـاي   داسـتان «، 2»اي هـاي خوشـه   داسـتان «، »اي هـاي زنجيـره    داستان«،  1»اي  هاي چرخه   داستان«از جمله   

  .ها اشاره خواهد شد ها به كار رفته كه متعاقباً به آن اين نوع داستان و غيره براي انواع مختلف 3»مركب

 از مجموعه داستان كوتاه متمـايز       ها را   هايي كه باعث شده آن      رغم شباهت   ها علي    اين نوع داستان  

دار در ايـن      اي با داستان دنبالـه       تفاوت داستان چرخه   ، برخي ةبه عقيد . هايي هستند   كند، داراي تفاوت  

گيـرد، امـا      هـا شـكل مـي       اساس حضور يك زمان مشابه در كل داستان        اي بر   است كه داستان چرخه   

آن «بـر اسـاس نظـر    . شـود   ديگـر ايجـاد مـي   ةدار از حركت مكاني از يك نقطه به نقطـ   داستان دنباله 

تري تـشكيل   هاي كوتاه   هستند كه از متن    اييها، آثار ادب    ، اين نوع متن   )1995(» دان مگي«و  » موريس

الشـر  . شـوند   كنند و با يك كليت منسجم به هـم مـرتبط مـي              اند كه هر يك ديگري را كامل مي         شده

 بـه  كتابي گشوده اسـت كـه خواننـده را    ةها به مثاب  بر اين باور است كه كليت اين نوع كتاب        ) 1989(

دهـد و تـأثير    هـم پيونـد مـي    هـا را بـه   اي كه داسـتان   شبكهخواند؛فراميها  اي از تداعي ساختن شبكه 

، يـك   )56: 2008(بـه نقـل از ديويـد جـوس           ).148: 1989(كنـد     اي واحدي ايجاد مـي      مايه  درون

 اثري كـه در صـورت منفـك          داشته باشد؛  چه يكپار يمجموعه داستان خوب اثري است كه كليت      

پارك «هايي مانند     ها در مجموعه داستان     داستان. اي آن، يكپارچگي اثر از بين برود      ه  كردن بخش 

 يـك مكـان     ةواسـط   اثـر شـروود آندرسـون بـه       » وينزبـرگ اوهـايو   «از راسـل بـانكز و       » هراس

وينزبـرگ  . خورنـد   پيوند مـي  تر مانند مدرسه به هم        هاي كوچك   شونده مانند شهر يا مكان    تكرار

اوهايو در زمان خودش به عنوان مجموعه داستاني با پيوندهاي سست مطرح شده بـود كـه بـه                   

شوند و نـه از نظـر    ها از لحاظ ساختاري به يكديگر متصل مي   اين داستان  ، خود آندرسون  ةعقيد

د كـه يـك داسـتان       شـون   اي به هم متصل مـي       ها به گونه    به نقل از آندرسون، اين داستان     . معنايي

آندرسون، (دهند    ميهايي كه روي هم رفته يك رمان را شكل            شوند، مانند داستان    كامل تلقي مي  

1969  :289.(   

                                                 
1  Cycle story 

2  Cluster story 

3  Composite story 
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چرخنـد، ماننـد    ها حول يك شخصيت يا چند شخصيت مـشابه مـي    ها در برخي مجموعه     داستان

هـا نيـز      برخي مجموعه در   .4 اثر ديويد شيكر   3بوسه در مانهتن   و   2 اثر لوئيس اردريك   1 عشق ةداروخان

 5روزهـاي پايـاني وينـل   مايه با هم اشتراك دارند، مانند  هاي ظريف به درون    در برخي اشاره  ها  داستان

بنـا بـه تعريـف رالـف        .  اوكـانر  8 اثر فالنري  7شود، پاياني دارد    هرچه آغاز مي   و   6اثر ژيل مك كوركل   

وجود دارد كـه عبارتنـد      » رمان در داستان  « چهار نوع داستان به هم متصل يا         ،)38-37: 1999( لوندن

  :از

ر آخـرين   كشمكشي كه در اولين داسـتان مجموعـه ايجـاد شـده بـود، د              : اي  داستان چرخه . الف

هـا داراي پيونـد    اين نوع داسـتان . سازدميوار در كل اثر        ساختاري دايره  شود و   گشايي مي   داستان گره 

  .9زماني هستند، مانند پل سان لوييس ري

كه تمـام    شود، بدون اين    ها به داستان بعدي متصل مي       هر يك از داستان   : دار  هاي دنباله   انداست. ب

ها داراي پيوند مكاني هستند، به اين مفهوم كـه            اين نوع داستان  . عناصر داستاني يكديگر را ادامه دهند     

  .ناپذير كند، مانند شكست داستان از يك مكان به مكان ديگر حركت مي

 چندان شـفاف نيـست و عـدم پيوسـتگي ظـاهري         ها  پيوند ميان داستان  : اي  وشهي خ ها  داستان. ج

هـا از لحـاظ سـاختاري،         ايـن نـوع داسـتان      .هـا دارد    ها اهميت بيشتري نسبت بـه يكپـارچگي آن          آن

  .10فرود آ، موسياي و نمادين به يكديگر مرتبط هستند، مانند  مايه درون

نظر موضوعي با عنصر داستاني مـشابه مثـل مكـان و    هاي غير مرتبط از    داستان: 11داستان كوتاه . د

  .وينزبرگ اوهايوخورند، مانند  راوي مشترك به هم پيوند مي

                                                 
1  Love Medicine  

2  Louise Erdrich 

3  Kissing in Manhattan  

4  David Schickler 

5  Final, Vinyl Days  

6  Jill McCorkle’s  

7  Everything that Rises Must Converge  

8  Flannery O’Connor’s  

9  The Bridge of San Luis Rey 

10  Go Down, Moses 

11  Novella  
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نويسان غربي بوده است، امـا        بيش از يك قرن است كه مورد توجه داستان        » رمان در داستان   «ةايد

آذر، مـاه    ةان و با مجموعـ    نويسي احتماالً با آثار ابراهيم گلست       در داستان مدرن فارسي اين نوع داستان      

 شـكار سـايه    ة و البتـه در مجموعـ      ) ب 1392 صـادقي،    :كر ( آغـاز شـد    )1948 يا   1328 (آخر پائيز 

هـاي متفـاوت آن از سـاير انـواع از پـيش               به نوعي ابداع رسيد كه به دليل ويژگـي        ) 1955 يا   1334(

  . توان آن را داستان كالن ناميد تعريف شده، مي

واره يـا اسـتعارة     باور نگارنده، داسـتان كـالن ماحـصل نگاشـت يـك طـرح             به: داستان كالن   .    ه

هاي موجود در اثر و ايجاد سـاختار نقـشي مـشابه بـراي                مفهومي از فضاي پيرامتن اثر به متن داستان       

 بـه صـورتي كـه        كالن است؛  اي جديد در سطح     واره  عناصر داستاني و در نهايت ايجاد چيدمان طرح       

 ارتباط با پيرامتن و قرارگرفتن در يـك الگـوي اسـتعاري             ةواسط  ود در اثر به   هاي متفاوت موج    داستان

هاي داستان، به يكديگر متصل شده و انـسجامي           مايه يا شخصيت    مشابه و نه تشابه در موضوع، درون      

اي در دو سـطح كـالن و خـرد        واره  اين ارتباط طرح  . شود  ها با يكديگر مي     زيرساختي باعث پيوند آن   

 در سطح كالن، به صورت ادغام يك سطح بر سـطح ديگـر              ؛تواند وجود داشته باشد      مي ها  در داستان 

 مفهـومي بـر   ةواره يـا اسـتعار   صـورت نگاشـت اجـزاي يـك طـرح       دهد و در سطح خرد به     رخ مي 

نتيجه، حاصل اين ادغام، داسـتان كالنـي اسـت    در. يابد تجلي مي)  الف 1392صادقي،  : رك(جمالت  

 خـرد و كـالن     مفهومي موجود در پيرامتن با متون داسـتاني در دو سـطح            ةاركه از خالل انطباق استع    

گر فعال در تفسير براي ساختن داسـتاني          استنتاج را بر خواننده به عنوان كنش       شود و دريچة    ايجاد مي 

  .گشايدميناگفته 

ا تـوان آن ر      اثر ابراهيم گلـستان دانـست كـه نـه مـي            سايهشكار  توان    مصداق داستان كالن را مي    

 ؛گفتـه از سـوي لونـدن دانـست        اي و نه هيچ يك از انواع پيش         يرهاي يا زنج    مجموعه داستاني چرخه  

مايه يا موضوع يا شخـصيت مـشترك اسـت،        هاي اين مجموعه نه به دليل درون        چراكه ارتباط داستان  

بـراهيم  ا.  همين مقالـه بـه آن اشـاره خواهـد شـد            4هايي است كه در بخش        بلكه به دليل زيرساخت   

ضـوع و برخـي   مايـه، مو   اشـتراك درون ةواسـط   بـه آذر، مـاه آخـر پـائيز      گلستان در مجموعه داستان     

هـاي مجموعـه پيونـد برقـرار كـرده،           ميـان داسـتان   ) ب 1392صادقي،  : رك(هاي داستاني     شخصيت

نويسي غربي اين تجربه در آثار نويسندگان مختلفي ماننـد همينگـوي،              گونه كه در سنت داستان      همان
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هـاي يـك    اي ميـان پيـرامتن و داسـتان    واره  ر، آندرسون و غيره حاصل آمده بود، اما ارتباط طرح         فالكن

  .مجموعه نوعي جديد از رمان در داستان است كه بايد چگونگي آن در آثار ديگران بررسي شود

هـايي متفـاوت و       ، يـك پيـرامتن و چهـار داسـتان بـا شخـصيت             شكار سايه در مجموعه داستان    

وت و همچنين زمان، مكان و عناصر داستاني كامالً متفاوت وجود دارد كه با نگاشـت                هاي متفا   كنش

هاي بـه     ها، زيرساختي مشابه باعث انسجام و پيوند اين داستان           مفهومي پيرامتن بر اين داستان     ةاستعار

هاي داستاني به فرجـامي از لحـاظ مفهـومي            طوري كه هريك از شخصيت      به ؛شود  ظاهر نامرتبط مي  

هـاي ايـن مجموعـه        در واقـع داسـتان    . كننـد   رسند، يعني به سوي امري واهي حركت مـي          ه مي مشاب

هـايي بـا    كنند و داسـتان  داد مختلف در هم ادغام مي    هاي متفاوتي را به صورت دو فضاي درون         مقوله

انتخـاب راه غلـط،     « مفهومي   ةها طبق استعار    هاي اين داستان    شخصيت. سازندميهاي واحد     واره  طرح

هـاي    همچنين تفاوت داستان كالن با داستان     . رسند  هيچ يك به مقصد نمي    ،  »سيدن به مقصود است   نر

هاي اين مجموعه به دليـل اشـتراك در عناصـر داسـتاني      دار در اين است كه هيچ يك از داستان     دنباله

ـ   ها به دليل مكان مشابه، شخـصيت   بدين معني كه پيوند آن  ؛شوند   يكديگر تلقي نمي   ةادام ا راوي هـا ي

 ةواره و اسـتعار     ماية مشابه نيست، بلكه شـباهت بـه دليـل طـرح             يكسان و يا عناصر داستاني يا درون      

ـ                  و  1داد     فـضاي درون   ةمفهومي مشابهي است كه در دو سطح خرد و كالن از فضاي پيرامتن بـه مثاب

ام فرافكنـي  شود و در نهايت بر فضاي ادغ   نگاشت مي  2داد     فضاي درون  ةسپس بر فضاي متن به مثاب     

  .شود مي

  واره نظرية طرح. 3

 1سنجش خـرد نـاب    تواند به اثر كانت با عنوان         واره به عنوان بازنمايي ذهني مي       مفهوم طرح 

) 1932 (3به يادآوردن  به نام    2واره در كتاب بارتلت      مفهوم نوين طرح   ةبازگردد، اما ريش  ) 1787(

واسـطة    ه دريافـت، درك و حافظـه بـه        او در تحقيقات خود بدين نتيجه رسيد كـ        . شود  يافته مي 

                                                 
1  Critique of Pure Reason 

2  Bartlett 

3  Remembering 
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ـ      شوند كه انسان    انتظاراتي ايجاد مي   دهنـد و از واژة    دانـش پيـشين خـود شـكل مـي     ةهـا بـر پاي

 ،1970در دهـة    ). 201: 1932بارتلـت،   (كنـد     واره براي ارجاع به دانش پيشين استفاده مـي          طرح

اي   هاي رايانه   ن ابزار تهية برنامه   اي به عنوان الگويي براي دانش انساني و به عنوا           واره  نظرية طرح 

بافتي مطرح شد كه امكان پردازش زبـاني را در          » دانش«در تحقيقات هوش مصنوعي و به مثابة        

شناسـان شـناختي      و بعدها بـر تحقيقـات روان      ) 75: 2002ول،    استاك(آورد    ها فراهم     اين برنامه 

 يـك موضـوع، وابـسته بـه در          طبق مطالعات آن زمـان، درك و فهـم از         . سزايي گذاشت   تأثير به 

واسـطة مـرتبط كـردن        هـاي تـازه بـه       تجربـه «دسترس بودن و فعال بودن دانش پيشين است و          

تر تجربه شـده      هاي پيش   ها و موقعيت    كنار بازنمايي ذهني موجود از پديده      دادهاي تازه در    درون

  ).1980هارت،   نقل از رومل80: 1995سميونا،  (»گيرد شكل مي

رفتـه تـا    توانند دانش را در تمام سـطوح آن، از ايـدئولوژي و وقـايع فرهنگـي گ                   مي ها  واره  طرح«

هـا بـراي بازنمـايي تمـام سـطوح تجربـة              واره  طـرح . شامل شوند  [...] دانش معنايي يك واژة خاص    

 دانـش مـا از     هـا   واره  توان گفت كـه طـرح       هايت مي درن. شوند  انساني در تمام سطوح انتزاع مطرح مي      

  ).41: 1980هارت،  رومل (»يابد ها تجسم مي واره تمام دانش ما به صورت طرحجهان هستند و 

دهند، مطرح  هايي كه اغلب رخ مي     ها به عنوان الگوهاي اصلي درك موقعيت        واره   طرح بعدها

بـه دليـل   «هـا را   شوند و انسان تمايل دارد كـه آن      اين الگوها به صورت ذهني ساخته مي      . شدند

» كنـد  زنـدگي مـي  اي بـه اشـتراك بگـذارد كـه در آن           جهان، با جامعه   تعامل موضعي اندامش با   

 و عامي هستند كـه بـه صـورت عبـارات زبـاني              1شده   الگوهاي آرماني  ها  واره  طرح). 16: همان(

ايـن الگوهـا شـامل      . شود  دهي مي   ها دانش انسان سازمان     واسطة آن   يابند و به    مختلفي تحقق مي  

اساس تجربة فردي است كه بـه مثابـة ابـزار     اعي، فرهنگي و بر  ها از نظر اجتم     روابط ميان مقوله  

  و باعث فعال شدن نخـستين الگوهـا  روند كار مي   جهان و زندگي انسان بهةدرك و بحث دربار  

هـا در سـه     ايـن الگو  ). 78 و   33: همـان (دهنـد     هاي بنيادين را شكل مي       مقوله شده و درك انسان از    

                                                 
1  Idealised cognitive models 
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 هاي جهاني با محتوا سروكار دارنـد،       واره  طرح«. رسي هستند قابل بر  3 و زباني  2، متني 1 كالن سطح

هـاي جهـاني از نظـر نـوع      واره  ظاهرشدن طرحةهاي متني انتظارات مخاطب را از نحو    واره  طرح

هـاي    هاي زباني شامل مفهوم صـورت       واره   و طرح  كنند   بيان مي   دهي ساختاري   ازمانچيدمان و س  

ول،   اسـتاك (» رود موضوعي را مطرح كنند      انتظار مي مناسب الگوبندي زباني و سبكي هستند كه        

 ميـزان ادبيـت و خالقيـت آن را تعيـين          ،ها در مـتن     واره  كارگيري طرح   چگونگي به ). 80: 2003

هـا از يكـديگر    واره كارگيري و نيز مـديريت طـرح    اساس نحوة به   كند و آثار ادبي مختلف بر       مي

  :ه عبارتند ازوار هاي مختلف مديريت طرح راه .شوند متمايز مي

 .اساس الگوهاي پيشين هاي جديد بر واره ايجاد طرح: بازسازي دانش

 .اي موجود و پيشين واره هاي جديد با دانش طرح انطباق داده: واره حفظ طرح

 .كنند اي را تقويت و تأييد مي واره هاي جديد، دانش طرح داده: واره  طرح تقويت

 .ها وارة موجود و وسعت بخشيدن گسترة آن ه طرحهاي نو ب افزودن داده: واره تنظيم طرح

 . براي مخاطب هنجارگريزي مفهومي و ايجاد چالش بالقوه: واره شكست طرح

تعـديل يـا    (هـا      و ارائـة دوبـارة عناصـر و روابـط آن            واره  بازبيني طرح : واره  سازي طرح   تازه

  .)1990؛ كوك، 79: 2002ول،  استاك( )زدايي در ادبيات آشنايي

هـاي    واره  وارة مناسب و كاربرد آن در يك اثر ادبـي و همچنـين چيـدمان طـرح                  ازي طرح س  فعال

واسـطة     شـود و داسـتان كـالن بـه          متني در ذهن شنونده باعث ايجاد انسجام زيرساختي در متن مـي           

هاي متني و ايجاد چيدماني كه متون نـامرتبط را بـه يكـديگر         واره  اي و تنظيم طرح     واره  بازسازي طرح 

اي، معنـا درون مـتن ريختـه نـشده، بلكـه از            واره  اساس نظرية طرح   بر. گيرد  كند، شكل مي    يمتصل م 

، )49-48: 1980هـارت،   رومـل (شـود   اي تفـسيرگر سـاخته مـي    زمينـه  ارتباط ميان متن و دانش پيش  

اي و درك     واره  واره و بازسـازي طـرح       سازي يك طـرح      اگر فردي فاقد دانش الزم براي فعال       بنابراين

هاي متني باشد، قادر به درك معناي متن نخواهد بود و درنتيجه درك بـه صـورت                   واره  ان طرح چيدم

                                                 
1  world schemas 

2  text schemas 

3  language schemas 
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به عبارت ديگر، درك داسـتان كـالن بـستگي بـه درك مخاطـب از      . كامل و موفق انجام نخواهد شد  

تار متني و ايجاد يـك  شكستن ساخ  نيازمندها با پيرامتن دارد و      اي داستان   واره  چگونگي ارتباط طرح  

گيـري داسـتان كـالن      در شـكل 1هنجـارگريزي گفتمـاني  كه منجر به ايجاد     است   اختار جديد س

  .آورد ها را فراهم مي واره شود و امكان بازسازي طرح مي

  وارة پيرامتن بر متن داستان  نگاشت طرح.4

 و بـه درك مـتن از سـوي    شـود  مـي ها در نظر گرفته  متن  ورود بهةآستان ةبه مثاب 2پيرامتنيت

 درونـي  پيـرامتن . شـود   دروني و بيروني تقسيم مية خود به دو دستوكند  دگان كمك ميخوانن

گيـري داسـتان    است و به باور نگارنده در شـكل  مرتبط كانوني متن با مستقيم طور به )پيوسته(

 طـرح  توانـد شـامل   اين پيرامتن مـي . اي دارد  نقش عمده ) شكار سايه (كالن در اثر مورد بررسي      

 هاي فرعي موجود در اثـر،  ها يا عنوان بخش عنوان ن اثر، عنوان متون داخل اثر،عنواروي جلد، 

هـا و   زيرنوشت، نوع فونت، حاشيه نوشت، پي شناسنامه، نامه، فهرست، درآمد، تقديم قطع كتاب،

در ارتبـاط هـستند و    اصـلي  متن با غيرمستقيم طور به )ناپيوسته(بيروني  هاي پيرامتن. غيره باشد

 را مـتن  يـا نقـد   و تبليغات بـراي مـتن   امكان كه شوند تلقي مي هايي غيرمستقيم ستانه آةبه مثاب

، شعر منقول از مثنـوي معنـوي بـه    شكار سايهدر مجموعه داستان ). XI: 1997ژنت، (كنند  مي فراهم

انتخـاب شـيء غيرارزشـي،      «وارة    طرحعهده دارد و     ، نقشي محوري بر   شكار سايه عنوان پيرامتن كتاب    

درآمد بر پيـرامتن عنـوان كتـاب     به صورت يك استعارة مفهومي از پيرامتن شعر پيش    » ي است بيهودگ

 شـود؛  واره ايجـاد مـي      براي ايـن طـرح      درنتيجه چيدماني جديد   .شود  ها نگاشت مي     نيز متن داستان   و

                                                 
1  discourse deviation 

2  Paratextuality  
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شـود و منجـر بـه     اي گسترش داده مي واره واره و بازسازي آن، فضاي طرح     طوري كه با حفظ طرح      به

  :شود كه همان داستان كالن است گيري معناي جديدي در متن مي شكل

 وش ود بر خاك پران مرغر مي    اش ايهــ سران وــپاال ــ بدرمرغ 

 ودـمايه ش  بيهك دود چندان مي    ودــايه شــاد آن ســهي صيــابل

 بي گفتگوتركشش خالي شود     ه اوـايــوي ســدازد به ســتير ان

  تـاز دويدن در شكار سايه تف     رفتتركش عمرش تهي شد عمر

 مفهومي موجود در اين چهار بيـت        ةوارة اصلي و درنتيجه استعار      درآمد، طرح   اساس شعر پيش   بر

گيرد و از آنجايي كـه صـياد بـه          با عناصري از جمله صياد، مرغ، سايه، تيرانداختن و تركش شكل مي           

شود، يـك قـاب داسـتاني        كه قادر به شكار    آن    بي شود  ود و تركش او خالي مي     د   مرغ مي  ةدنبال ساي 

مند بر اجزاي موجود در سطوح ديگـر      گيرد كه اجزاي آن به صورت نظام        در فضاي پيرامتن شكل مي    

ـ    مـرغ  كنـشگر،    ةهاي اين اثر، صياد به مثاب       در هر يك از داستان    . شود  اثر نگاشت مي   ،  هـدف ة بـه مثاب

ـ      ةكنش، تركش به مثاب    ة، تيرانداختن به مثاب    هدف نادرست  ة به مثاب  سايه  ة توشه و خالي بـودن بـه مثاب

 ةواسـط   هـا بـه      داستان ةشوند و الگوي واحدي براي هم       بيهودگي بر تمام سطوح داستاني نگاشت مي      

  ).255: 1998 فريمن، .نگاشت نظام: كر(گيرد  نگاشت نظام شكل مي

اش را دنبـال       سـايه  كه خود مرغ را نـشانه بگيـرد،        طبق شعر مندرج در پيرامتن، صياد به جاي آن        

هاي مفهومي مرتبط ديگـري نيـز    البته استعاره .كند و درنتيجه هرگز قادر به شكار مرغ نخواهد بود          مي

داسـتان  گيرند كه هركـدام بـه شـكلي در فـضاي               مفهومي كالن شكل مي    ة آن استعار  ةدر زيرمجموع 

ـ    »سايه«شيء ارزشي،   به مثابة   » مرغ «ة استعار از جمله . شوند  فرافكني مي   شـيء غيرارزشـي،     ة بـه مثاب

خـالي  « عمـر و     ةبـه مثابـة توشـ     » تـركش «ة كنشي براي رسيدن به شيء ارزشي،         به مثاب  »تيرانداختن«

گيرنـد و   هـايي هـستند كـه در فـضاي شـعر شـكل مـي        به مثابة بيهوده تمـام شـدن، اسـتعاره       » بودن

مثابة تلف كردن عمر بـر       تركش تير به     ةاستعار. كنند  هاي خود را بر متون ديگر نگاشت مي         ويژگي

كنـد و بـه مقـصد         فضاي داستان اول به صورت خبرنگاري كه به قصدي بيهوده سفري آغاز مي            

همچنين بر فـضاي داسـتان      . شود  گذراند، نگاشت مي    رسد و روزهايش را بيهوده مي       مطلوب نمي 

 و بـه مقـصد      كنـد    حركت از بازار به خانه را آغـاز مـي          ،دوم به صورت باربري كه با نشاني نادرست       
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در داسـتان سـوم، ايـن       . شـود   دهـد، نگاشـت مـي       رسد و روزش را بيهوده از دست مي         مطلوب نمي 

شـكند تـا       چرخ ارباب خـود را مـي       ،شود كه با هدفي نادرست      استعاره بر ماجراي فردي نگاشت مي     

كنـد و در   رسـد و وقـتش را بيهـوده تلـف مـي      همواره مونس او باقي بماند و به مقصد مطلوب نمي        

 نقاشـي بـا اتخـاذ هـدف نادرسـت           شـود كـه در آن،       نهايت، بر فضاي داستان چهارم نيز نگاشت مي       

  . دهد اش را از دست مي گذراند و همة زندگي شود و بيكار روزهايش را مي نشين مي خانه

ندانـستن، عـدم تحقـق      (قرار دارنـد    » فقدان«و  » خالي بودن « مفهومي   ة چيزهايي كه در حوز    ةهم

هـاي ديگـر داسـتاني      را بـر كـنش   »خالي شدن تـركش  «ةها، گزار ، در اين داستان )رويا، اندوه و غيره   

شود كـه در معنـا،         درنتيجه شكار كردن سايه به مثابة كنشي بيهوده در نظر گرفته مي            .كنند  نگاشت مي 

  . شود اب واژگان اين اثر بازنمايي ميبندي و انتخ جمله

گيري معنا دخيل هـستند كـه عبارتنـد از            چهار فضا در شكل   ،  )1997(فوكونيه و ترنر    اساس نظر    بر

كه همان فـضاي    » داد فضاي برون «رود و     به شمار مي   » مبدأ قلمرو«كه فضاي مفهومي    » داد  درونفضاي  «

 فـضاي    انطبـاق  .آورنـد    به شـمار مـي     2داد    دروناست و همچنين آن را فضاي       »  مقصد قلمرو«مفهومي  

ـ   )داد بر ديگري    هاي فضاي يك درون     نگاشت ويژگي  (2داد     و فضاي درون   1داد    درون   انطبـاق  ة، به مثاب

   .شود قلمداد مي) فضايي نگاشت بينا(فضايي  بين

 ةهمـ  ميـان  و اسـت  اي  واره طـرح  و انتزاعـي  ساختاري شاملاست كه    »ضاي عام ف« سومين فضا 

گيـرد    وارة پيرامتن در فضاي عام شكل مـي         است و در اينجا، طرح     مشترك شبكه در موجود اهايفض

فـضاي ادغـام    فضاي چهـارم     شود و درنهايت،    و سپس به فضاهاي ديگر براي ساخت معنا منتقل مي         

  اين فضا بـا انطبـاق  . گيرد شكل ميبر فضاي چهارم   داد    دو فضاي درون     فرافكني ةواسط  به نام دارد كه  

 سـاختار از فـضاي  آن  و فرافكني  مفهوميةهاي شناختي موجود در شبك    انگاره بخشي از ساختارها با   

 ة قـو  شود كـه مـرتبط بـا        موجب مي  نوظهور را    ي ساختار گيرد و    شكل مي  چهارم به فضاي    داد  درون

وق، داستان كالن با توجه بـه اصـطالحات فـ         ). xliii: 1994فوكونيه،   (است انسان استنباط و استدالل

شود و به عبـارتي، فـضاي پيـرامتن     اي كه از پيرامتن به متن اصلي منتقل مي    واره  عبارت است از طرح   

ـ           داد ذهني ويژگي    به مثابة يك فضاي درون      نگاشـت   2داد     درون ةهاي خود را بر عنوان كتاب بـه مثاب

شـوند و از      مـي هاي اين دو فضا بر فـضاي ادغـام فرافكنـي              كند و با توجه به فضاي عام، اشتراك         مي
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هـاي مجموعـه بـه        سپس اين مفهوم نو بـر داسـتان       . شود  ماحصل اين فرافكني، مفهومي نو ايجاد مي      

، »انتخاب شيء غيـر ارزشـي، نرسـيدن بـه مقـصود اسـت             «. شود   نگاشت مي  3داد    مثابة فضاي درون  

نـوان هـر   و ع» شكار سايه« كالن اين شعر است كه بر سطوح ديگر از جمله عنوان كتاب يعني               ةگزار

  .شود ها نگاشت مي ها و نيز متن داستان يك از داستان

  شكار سايههاي مشترك در چهار داستان  واره طرح .5

، بـر موضـوع   شـكار سـايه  هـاي     نه تنها بر عنوان كتاب، بلكـه بـر عنـوان داسـتان             وارة پيرامتن   طرح

گاشـت بـر   ي سلسله مراتـب ن شود كه در مقالة ديگري، به چگونگ       ها نگاشت مي    ها و نيز متن آن      داستان

پرداخته شده اسـت و در ايـن مقالـه، صـرفاً بـه چگـونگي چيـدمان                 ) الف 1392صادقي،  (متن داستان   

  .شود گيري داستان كالن پرداخته مي ها در شكل واره طرح

 و» لنـگ «،  »تيـر ظهـر گـرم     «،  »اي كه به تماشا رفته بود       بيگانه«هاي چهار داستان اين مجموعه        عنوان

تـوان بازنمـايي    هـا، مـي    بررسـي عنـوان   بـا هـا و سـپس   پس از خواندن داسـتان .  است»ه افتادمردي ك «

را در مـتن    » خاب شيء غير ارزشـي، نرسـيدن بـه مقـصد اسـت            تان« مفهومي   ةوارة اصلي و استعار     طرح

 شـود،  استعارة مفهومي ديگري كه در اين راستا فعـال مـي  . ها نشان داد  عنوان آن ها و همچنين در     داستان

هـا بـه مقـصد     هاي همة داستان شخصيت. »نرسيدن به مقصد، تلف كردن زندگي است      «عبارت است از    

، در »زنـدگي، بيهـودگي اسـت   «درنتيجـه، اسـتعارة   . شـود  شان بيهوده تلـف مـي      رسند، پس زندگي    نمي

ها به صورت فقدان، خالي بودن، عـدم حـضور، وجـود كـم و كاسـتي و             هاي داستان   بسياري از عبارت  

يا، خالي بـودن بـشقاب و       اهيمي كه به ندانستن، عدم تحقق رؤ      به عنوان مثال، مف   . شود   بازنمايي مي  غيره

، پـس  »زنـدگي، خـالي اسـت     «و  » خالي بودن، پوچ بـودن اسـت      «كنند، بر مبناي استعارة       غيره اشاره مي  

سـاس همـين   ا هاي موجود در داستان نيز به نوعي بر         ديگر استعاره . گيرد  ، شكل مي  »زندگي، پوچ است  «

يـا اشـاره     و به خوشي گذرا يا آرزوي تحقق رؤ        گيرند  شكل مي ) مفيد/بيهوده(پر   /وارة حجي خالي    طرح

انـدوه، خـالي بـودن      «بـه صـورت     » شادي، پر بودن است   «هاي متضاد با استعارة       درنتيجه استعاره . دارند

تعارة غـالبي كـه بـر فـضاي     خـالي، اسـ   /در تقابل موجود ميان پر. شوند ها بازنمايي مي   در داستان » است
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و » خـالي بـودن، پـوچ بـودن اسـت     «داستان و در نتيجه بر پايان داستان حاكميت دارد، عبارت است از           

  .هدف اشتباه انتخاب شده است) بنا به استنتاج( چرا كه ؛»زندگي، بيهودگي است«درنتيجه، 

قـي  اي تل   محمـول گـزاره   » اشا رفـتن  به تم «،  »اي كه به تماشا رفته بود       بيگانه«با عنوان   در داستان اول    

در اين گزاره، چيزي تماشـايي وجـود        .  است »چيزي تماشايي «و  » بيگانه «شود كه داراي دو موضوع      مي

شـونده بيگانـه    تماشـاكننده نـسبت بـه تماشا      اي به تماشاي آن رفته بود، اما از آنجايي كه             داشته و بيگانه  

» انجـام كنـشي بيهـوده     « اين داسـتان     وارة اصلي   رحطپس  . بوده، از آن تماشا چيزي عايدش نشده است       

  .  شعر و عنوان كتاب يكسان استوارة  با طرحاست كه

شـهر  «ياي انقالب و دگرگوني آمـده تـا بـه    ت خبرنگاري آمريكايي است كه در رؤ     اين داستان رواي  

رود و    اي مـي      يايش، درنهايت به كافـه    ؤاميد از ر  عمرش را به بيداري ببيند، اما نا      برود و خواب    » شورش

اين ناكامي در رسـيدن بـه كنـشي مطلـوب منجـر بـه از دسـت دادن               .كند  بستري شب مي    روز را با هم   

 به نام كتـاب و شـعر مولـوي و    ، نام و ساختار كالن خودةواسط اين داستان به . شود  روزهايي از عمر مي   

 كـالن در معنـاي خـرد        به عبـارت ديگـر، سـاختار معنـايي        . خورد  هاي ديگر پيوند مي     همچنين داستان 

  .شود  داستان ساخته ميةماي  و از اين طريق درونيابدانعكاس ميجمالت نيز 

  :رسد  معروف به پايان ميةبه عنوان مثال، داستان با اين جمل

  .ها نم برداشت بنويس رفتم تماشاي آتش بازي باران آمد باروت

  )33: 1334گلستان،                     (                                                     

را كـه   داسـتان  وارة طـرح اي    بازي، باران و نم برداشتن، به گونه       كنار هم آمدن آتش   در اين جمله،    

بازي در كنـار بـاران    كنش آتش. كند بازنمايي مي» انجام كنش بيهوده و نرسيدن به مقصد است     «همان  

. كه مـد نظـر بـوده اسـت    دارد اللت بر عدم انجام كنشي  ها د  نم برداشتن باروت  . شود   مي آمدن خنثي 

شـود و زمـان    بـازي انجـام نمـي    دار، امكان آتش گرفتن ندارند و درواقع كـنش آتـش          هاي نم   باروت

اين جمله به صورت استعاري بـه كـل داسـتان         . گذرد  كساني كه به تماشا رفته بودند، به بيهودگي مي        

 صـادقي،  :كر(ش مطلوب و تحقق رؤياي خود نشده اسـت   انجام كنكند كه راوي موفق به     اشاره مي 

انتخاب شيء غيرارزشـي، بيهـودگي   « مفهومي ةتوان نتيجه گرفت كه استعار  در نتيجه مي  ). الف 1392

  . داستان بازنمايي شده استةماي در نام داستان، جمالت و درون» است
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  و داستان اولپيرامتن  نمودار ادغام مفهومي ميان شعر -1شكل 

  
  

  

 تابستان، بـا بـاري   ظهرماجراي مردي است كه در گرماي      ،  »ظهر گرم تير  « با عنوان    داستان دوم 

 چراكـه احتمـاالً     يابـد   د و البته خانـه را نمـي       گرد اي مي   كه يك يخچال است، به دنبال نشاني خانه       

 بـرد و در پـي بازگـشت و يـافتن           مرد هرگز به نادرستي نشانه پي نمي      . نشاني خانه نادرست است   

كنـد، بـه    اساس همان نشاني نادرست پافشاري مي   آيد، بلكه در يافتن خانه بر       نشاني درست برنمي  

تخاب شـيء غيرارزشـي،   ان«وارة اصلي داستان،      طرح. رسد  همين دليل در نهايت كاال به مقصد نمي       

  . شود  تلقي مي»بيهودگي است
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  و داستان دومپيرامتن  نمودار ادغام مفهومي ميان شعر -2شكل 

  
  

كار  وارة به واره، همان طرح  رسد، يعني از رسيدن به هدف خالي است كه اين طرح            مرد به هدف نمي   

 مفهـومي،   ةاين استعار . شود  رفته در فضاي پيرامتن به صورت صيادي است كه تركش عمرش خالي مي            

مـاه  (» ماه تيـر  «و  » گرم«،  »ظهر« بدين صورت كه سه عنصر واژگاني        شود؛  نيز بازنمايي مي  در نام داستان    

ايـن  .  كنـشي انجـام دهـد، تأكيـد دارد         مايي كه شخصيت داستان در آن بايد      ، بر شدت گر   )گرم تابستان 

كند، به طوري كه مرد در گرمـايي          آميز به نوعي خستگي و كنش بيهودة فرد را برجسته مي            گرماي مبالغه 

پس اسـتعارة   . ش بيهوده است  كند و اين يك كن      فرسا براي رسيدن به هدفي نادرست پافشاري مي           طاقت

انگاشـتي و بافـت    ، با توجه به دانش پـيش    »خالي بودن بيهودگي است   «وارة    گرفته از طرح    مفهومي شكل 

  .شود داستان بر نام داستان نگاشت مي
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اي كه پيدايش نكرد ارابـه       در كوچه به زحمت چرخيد و از آن بيرون آمد و باز در جستجوي كوچه              

كه يك بـار بيـدارش        مرد و اين   چهرة از كار فشردة   . ان مرد بازگشت  ه نزد هم  را كشاند و به همان كوچ     

باربر به در زد و به مرد كه خسته و ناآسوده بيرون            . كاست كرده بود از دشواري دوباره بيدار كردنش مي       

  .»با، بايد همين جا باشه«كه بيرون آمد و او را ديد خشمگين شد، گفت،  آمد و همين

  )42: 1334گلستان،                                                              (                

» انتخاب شيء غيرارزشي، بيهودگي است    «وارة    در ساختار خرد اين بخش از داستان، باز همان طرح         

ها و همچنين كنش تكراري باربر و بازگشت او به همـان نـشاني نادرسـت                  تكرار كلمه  .شود  ديده مي 

خستگي بـاربر و همچنـين بيهـودگي كـنش او از            .  تحويل بار، داللت بر بيهودگي كنش او دارد        براي

كـشيدن  «،  » كـه پيـدايش نكـرد      اي  كوچه«،  » از كار فشرده   چهرة«،  »به زحمت چرخيدن  «تي مانند   كلما

ـ     .  در كوچه قابل درك است   » مرد بازگشتن نزد همان   «و» ارابه از چرا كه بـاربر بـا وجـود خـستگي، ب

 قبل او را به هدف نزديك نكرده بـود و ايـن خـود               ة كنشي كه دفع   كند؛  قبلي خود را تكرار مي    كنش  

  . دال بر بيهودگي است

برد اما يا بد فهميده است يا بـه او          بحتما كسي هست، كساني هستند كه بدانند او بارش را كجا بايد             

  ...عوضي گفته اند

  )44: 1334گلستان،                                  (                                             

در اين بخش، يافتن هدف را به دانستن كساني موكول كرده كه نامعلوم هستند و حـضوري                 

انتخاب شيء  «و اينگونه اتكاي احتمالي در يافتن هدف به نوعي بازنمايي همان            . احتمالي دارند 

تمـل اسـت و نـه     كه حـضور چنـين افـرادي مح        چرا ؛تواند باشد    مي »استغير ارزشي بيهودگي    

 باربر شريك ة خود راوي نيز همانند باربر در نوميدي و انجام كنش بيهود          در نتيجه، حتي  . قطعي

  .شود مي

 فردي به نام حسن است كه شغلش حمل فردي لنـگ بـر دوش               ة دربار »لنگ«داستان سوم با عنوان     

خرنـد، حمـال كـه ديگـر كـاري       ن لنگ چرخ ميرود و براي آ است و وقتي روزگار رو به پيشرفت مي     

  بـر سـاختار ايـن داسـتان نيـز      . شكند تا دوباره به او نياز پيـدا كننـد           براي انجام دادن ندارد، چرخ را مي      

گيـرد و درنتيجـه بـا سـاختار      شكل مي» دهد  را از دست ميكسي شيء غير ارزشي  «وارة    اساس طرح 
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 شـيء   از دسـت دادن مشخصاً. شود واره مرتبط مي طرحواسطة اين    هاي اين مجموعه به     ديگر داستان 

در اين داستان نيز حـسن بـه دنبـال    ها خيالي باطل بيش نيست، درنتيجه      داستان ة، مانند بقي  غيرارزشي

شـود تـا همچنـان     شيء غيرارزشي است و براي رسيدن به آن حاضر به شكستن چرخ فرد لنگ مـي       

ـ         .  كند لنگ را بر دوش خود و بدون نياز به چرخ حمل            يـك   ةكنش حمل كردن فرد لنگ كه بـه مثاب

شود، نوعي ناتواني و بيهودگي است و در عنـوان داسـتان ايـن نـاتواني بـه                شيء غيرارزشي تلقي مي   

 ةفرد لنگ، قادر به حركت و رسـيدن بـه هـدف نيـست، پـس اسـتعار                 . شود   ديده مي  »لنگ«صورت  

  .گيرد كل مي ش»ء غيرارزشي، نرسيدن به مقصد استانتخاب شي«مفهومي 

  و داستان سومپيرامتن  نمودار ادغام ميان شعر -3شكل 
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، فـردي كـه نقـاش سـاختمان اسـت، وقتـي از       »مردي كه افتاد«همچنين در داستان آخر با عنوان   

نبلـي ميـل بـه كـار     كند و در ايـن مـدت، از روي ت       افتد، مدتي در خانه استراحت مي       روي نردبان مي  

نتخـاب  ا«وارة  طـرح  .شـود  اش مـي  د باعث از دست دادن زن و زنـدگي توهمات خوكردن ندارد و با    

شـود    اي ديده مـي     هاي بيهوده   ، در اين داستان به صورت كنش      »شيء غير ارزشي بيهودگي است    

نشيني و عدم تمايل به كار كردن، شـك بـه             زند، از آن جمله خانه      كه از سوي مرد نقاش سر مي      

    .ديگران، ديوانگي و مرگ براي هيچ

   نمودار ادغام ميان شعر و داستان چهارم-4ل شك
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و كارشان را كه كردنـد بـا        .  كنده كبوتر زير پاي يكيشان له شد       كردند كلة  كارشان را كه مي   

  .و در شكسته بود. تابوت از اتاق بيرون رفتند

  )183: 1334گلستان،                                                                             (

 .شـود   مفهـومي نيـز ديـده مـي    ة بازنمايي همان اسـتعار ،در اين بخش از داستان، در ساختار خرد       

 كبوتر براي هيچ و له شـدن سـرش زيـر      ة نقاش، مرگي براي هيچ و پوچ در مرگ بيهود         ةمرگ بيهود 

  .شـود   مي، ديده   »كردند كارشان را كه مي   «بار عبارت    در اين بخش، دو   . شود  پاي ديگران نگاشت مي   

اند، اما اين كـار در راسـتاي       اين تأكيد نشان بر هدفمند بودن كساني دارد كه مشغول انجام كاري بوده            

هـاي   با تابوت از اتاق بيرون رفتن و شكسته بودن در، داللت بر كـنش  . مراسم كفن و دفن بوده است     

پس عدم تحقـق    . ده است نقاش رخ دا  اي دارند كه به دليل انتخاب شيء غيرارزشي در زندگي             بيهوده

 كبوتر، زير پـا لـه     كلة كندة : ؤيت است يا و از دست دادن به صورت واژگاني در اين بخش قابل ر            رؤ

  .شدن، تابوت، بيرون رفتن و شكسته بودن در

هـايي متفـاوت روايـت     هاي اين مجموعـه، در فـضايي متفـاوت و بـا شخـصيت         هركدام از داستان  

در ،  »انتخاب شيء غيرارزشي، نرسيدن بـه مقـصد اسـت         « مفهومي   ةارشوند، اما به دليل تعميم استع       مي

هـايي بـه       انـسان    آن، زنـدگي   بـر اسـاس   گيرد كـه      سطوح داستاني، روايتي ناگفته در اثر شكل مي        ةهم

 اهـداف خـود كـه شـبيه مرغـي      ةشود كه هر كدام صيادي هستند در پي شـكار سـاي          روايت كشيده مي  

هـا موفـق بـه شـكار سـايه            كدام از ايـن شخـصيت        و در آخر هيچ    دهد  پروازكنان در آسمان جوالن مي    

شـيء   ( آنةرفتنـد و نـه سـاي        مـي ) شـيء ارزشـي   (بايست به شكار خـود مـرغ         ؛ چرا كه مي   شوند  نمي

 حركت به سمت شيء غيرارزشي، نرسيدن به مقصد اسـت و نرسـيدن بـه مقـصد بـه      زيرا،  )غيرارزشي

  .شود وده مي امري بيهوده، منجر به انجام كنشي بيهةمثاب

  گيري نتيجه. 6

اي مـشابهي كـه ناشـي از          واره  اساس اين مقاله، داستان كالن عبارت است از ساختارهاي طرح          بر

بدين معنا كه نقش عناصـر داسـتاني پيـرامتن     واره از پيرامتن به متن اصلي است؛  نگاشت يك طرح  

بـدون وجـود هـيچ      شـود، درنتيجـه عناصـر داسـتاني           بر فضاي داستاني متن اصلي نگاشت مي      
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هاي مشترك در     واره  هاي نقشي ناشي از طرح       به دليل مشابهت   اًمشابهتي از لحاظ ظاهري و صرف     

مايـه    هاي نامتشابه از لحاظ عناصر داستاني، موضوع، درون         شوند و داستان    چند داستان تكرار مي   

انـد،   وام گرفتـه هاي يكساني كه عناصر داستاني از فضاي پيرامتن به  و غيره به دليل حضور نقش  

كننـد كـه در خـالل داسـتان ناگفتـه             به هم متصل شده و فضاي داستاني جديدي را ايجـاد مـي            

وارة متني نو با حضور فعـال خواننـده بـه عنـوان             ماند و اين چيدمان جديد و بازسازي طرح         مي

موعـه  مانند آنچـه در مج  شود؛ ساختار، داستان كالن گفته ميتفسيرگر قابل درك است كه به اين      

در اين پژوهش، براي درك بهتر مفهوم داستان كـالن و تفـاوت آن              .  مشهود است  شكار سايه داستان  

بـا نگـاهي    سپس  .  پرداخته شد  ف انواع مختلف اين ژانر    ، ابتدا به تعري   »رمان در داستان  «با ديگر انواع    

» داستان كـالن  «ام  ها، ژانر فرعي جديدي به ن       ها و چگونگي مديريت و چيدمان آن        واره  به نظرية طرح  

معرفي شد كه تعريف آن با نگاه شعرشناسي شناختي و در قالـب اصـطالحات ايـن رويكـرد ميـسر                    

انتخـاب شـيء غيرارزشـي، بيهـودگي      «وارة  طـرح نهايت اين نتيجه به دست آمد كه حضور    در .است

گيـري    و نگاشت آن بر سطوح مختلف داستاني، منجر بـه شـكل    شكار سايه ، در پيرامتن كتاب     »است

 يكي از اهـداف ايـن پـژوهش ارائـه           كه شده »داستان كالن « به نام    »رمان در داستان  «نوع جديدي از    

هـا، كـساني در پـي      هـا و زبـان       تا شايد در ديگر فرهنـگ       است  در اولين نمونة ايراني آن     آنمصاديق  

  .باشند» رمان در داستان«يافتن مصاديق ديگري براي اين نوع 

هـاي    شـود كـه شخـصيت        پيرامتن باعث مـي     موجود در   مفهومي ةستعار، ا شكار سايه در بررسي   

و كـنش  كننـد، جلـوه كننـد         افرادي كه هدف نادرستي را انتخاب مـي        ةاصلي هر چهار داستان به مثاب     

در .  كنشي انحرافي تلقي شود كه در مسير درست قـرار نگرفتـه اسـت              هاي اصلي، به مثابة     شخصيت

شـود و در سـطوح مختلـف داسـتاني از              مفهومي بازتوليد مي   ارةالگوي استع هر چهار داستان، همان     

شـود   دهد و باعث ايجاد داستان كالني مـي  ها را شكل مي  ها، متن داستان    جمله نام كتاب و نام داستان     

 ةهاي مشابهي است كه باعث انحطاط خـود و جامعـ   ها و ويژگي كه روايتگر افراد يك جامعه با كنش 

وارة مـشتركي كـه       واسطة طـرح     هاي غيرمرتبط اين مجموعه به      ال داستان  درواقع، اتص  .شوند  خود مي 

وارة متني به صورت ارائة قالبي جديـد          سازي طرح   در پيرامتن شكل گرفته، باعث انسجام متني و تازه        

اي    اسـتعاره  »شـكار سـايه   « بـه مثابـة   » شيء غيرارزشـي  انتخاب  «در اين اثر،    . شود  براي ارائة داستان مي   
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هـاي داسـتان را    آيد و در انتخاب واژگاني كه جملـه  اي اثر درمي  ورت يكي از مفاهيم پايه    است كه به ص   

اي   هـايي متفـاوت كـه بـه شـيوه            انسان دربارةگيرد    شود و داستان كالني شكل مي       سازند نيز ديده مي     مي

  .دشون  اطراف خود ميةهاي نادرست، باعث انحطاط خود و جامع كنند و با انتخاب يكسان زندگي مي
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