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 تداخل سطوح روايي

  دکترسمیرا بامشکي1

 چکیده

 هاآندرهم فرورفتنِ که  کرد میتقسطط سططح  سططه به توانیم رایی روا سططحو  از نظر تئوري

هر نوع »متالپسططی  شططودب به ارارد دی،ر  نامیده می (metalepsisتداخل سططحو  روایی  

یا هر نوع دخالِت  نوي برون داسططتانی در سططح  داسططتانیدخالت راوي یا راویت شطط

یا بالعک  هر نوع دخالت  ايداسططتانی در دنیاي راویت درونههاي سططح  شططیتططیت

ه هایی کدر تمامی روایت از این رو  «باي در سح  داستانی استهاي داستان درونهشیتیّت

ستان درونه سحو  وجود داردب داراي دا ستعدادي بالقوه براي آمییت،ی این   داالؤساي هستند  ا

 در وهشطططی این وآیا چیسطططت روایی سطططحو  تداخل( 1: کهاین از ارارتند پژوهش این

 کارکردها( 2 دارد؟ کالسیك گوییِداستان در ریشه یا دارد وجود مدرنپست هايداستان

ستفاده ثیرادأت و ست؟ روایی متون در شیوه این از ا  سحو  تداخل هاي شیوه( 3 چی

سیم نوع چند به روایی ستار در شود؟می تق ضر ج  مرانی تریین و تعریف پی در تنها حا

 بهستیم شناسیروایت ابزار این نظريِ

 بايداستان درونه، روایت شناسی تداخل سحو  روایی ها: کلیدواژه

 درآمد. 1

 پژوهش چندین تاکنون ژنت سططوي از روایی سططحو  تداخل شططدن محر  از پ  اگرچه

 موضوای انوان به« روایی سحو  تداخل»مجموع در اما است؛ آمده پدید زمینه این در برجسته

سیروایت در سرتاً شنا ست گرفته قرار غفلت مورد ن ضعیت اینب ا  مواهمج سایة در اکنون و

 این اما (1 (ب,Prince :2006 626  اسطططت یافته بهرود Metalepses نام به ارزشطططمندي مقاالد

سیار فارسی زبان در موضوع شناخته و نو ب ست نا شینة گونه هیچ و ا  وجود آن رايب تحقیقی پی

 بندارد
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 : کرد میتقس سح  سه به توانیم را روایی سحو   تئوري نظر از

 بشودیم خوانده( extradiegtic ریدربرگ ای مادر تیروا که نیست سح  تیروا (1

 باست( intradiegetic or dijegesis  یداستان دادیرو سح  که دوم سح  تیروا (2

: شططودیم دهینام اصططحالحاد نیا به و اسططتي ادرونه تیروا که سططوم سططح  تیروا (3

hypodiegetic, intradiegetic, metadiegetic این هايجهان فرورفتن و شطططدن آمییتهب 

 اصحال  این ناگزیر که شودمی نامیده metalepsis سحو   این با داستان هايبازي و سحو 

 یا« روایی سططحو  تداخل» به آن مفهوم به بنا فارسططی زبان در معادل واژة یك نرود دلیل به را

 و ضطططرورد به بنا گاهی مقاله این طول در که اسطططت ذکر به الزمب کنیممی ترجمه« تداخل»

 ب شودمی برده نام متالپسی  صورد به واژه این از معنا شدن ترروشن

ستان داراي که هاییروایت تمامی در ستند  ايدرونه دا ستعدادي ه  حو س این آمییت،ی براي بالقوه ا

 «لتداخ» ابزار با آن ساختارمند اریبس چارچوبِ که ايدرونه هايداستان از دسته آن میان این در بدارد وجود

ي هاداسطططتان نوع نیا 1نیومن باسطططت ترپیچیده نوع این ،رِید انواع از رود می فرو درهم و ریزدمی هم به

 تیتثر به چارچوب شیگرا یعنی ؛يبندچارچوب ةدوگان منحق: »کندیم توصطططیف گونه نیا راي ادرونه

 متون شطططتریب رو  نیا از«ب مرزها نیا تداخل و تجاوز به داودِی حت و فراخواندن به زین همزمان و مرزها

 كی یعنی بدارندیی روا سحو  تداخلي براي ابالقوه توان  هستندیی روا سح  كی از شیب شامل کهیی روا

صحال  نیاب کندیم حرکت ،رید سح  بهیی روا سح  كی ازي راو كی شتریب و تیشیت  از داقلح ا

 (بNelles, 1997: 152  استی ژنت ابداع كی شد  کاربرده به معنا نیا در کهی زمان

 بحث و بررسي

 : از آرايه تا داستانريشه شناسي

و در قلمروهاي متفاود از جمله  و  روایی یك ابزار پسططت مدرن نیسططتتداخل سططح

فتمان تداخل در گ. گردددارد که به رنسان  و حتی دوران باستان برمی تارییی طوالنی  بالغت

                                                 
1Newman 
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 (ب جالب است که حتی در کتاب,Prince :2006 625بوده است   1باستانی مترادف با آرایة مجاز مرسل

 این واژه به مجاز مرسطططل و تعقید معنوي ترجمه شطططده  مهاجر و نروي  واژگان ادبیاد و گفتمان ادبی

که منظور نظر این  –شططناسططی ( و هیچ اشططاره اي به معناي اصططحالحی آن در دانش روایت 113: 1381

 نشده استب -جستار است

میان تداخل سططحو  روایی به مثابة یك آرایه و به مثابة یك ویژگی در داسططتان ارتراو وجود داردب از 

به معناي اختراع  fingereهر دو از واژة التین  ”fiction“و   ”figure“شططناسططی نیز کلمادنظر واژگان

( و درسططت represent(  بازنمایی کردن  feignدرآوردن یا سططر هم کردن  (  از خود inventکردن  

اره و مثل استع ب به این ترتیب یك آرایة جای،زینشوندمشتق می (fashionکردن  ساختن یا شکل دادن  

–Genette cited in Pier, 2009: 16)دهدمجاز  مرحله بدوي یا یك طر  اولیه از داستان را شکل می

 ب (8

شتن یك چیز براي چیز دی،ر»به معناي  transumptioاین واژه با معادل التینش مفهوم  ستب « پندا ا

مترادف درنظر  و نراید به اشططتراه تفاود داردمتالپسططی  روایی با متالپسططی    با توجه به آنچه گفته شططد

 (بIbidگرفته شود  

 نیا بهی اجمال ن،اه كی اما کند ینم دنرال رای سطططنّت 2مجاز نیا ةیاول معناي ماًیمسطططتق ژنت فیتعر

 را  یمتالپسططط كیکالسططط مفهوم اسطططتاندارد تحلیلب کندیم راسطططتهیپ رای ژنت ال،وي این ه یاول کاربرد

یی هااسططتعاره ازی کی اما» :کندیم انیب مجازها از بحث در  Institutio Oratoriaکتاب در3النیتنیکوئ

 ر،ید استعارة به استعاره كی از انتقال که است transumption ای  یمتالپس شودیم معنا رییتغ شامل که

 آن با کهي زیچ و شده منتقل موضوع انیمی انجیم مرحلة ینوا که است نیا متالپسی  ذاد … است

 «کندیم جادیا را انتقال و گذر كی صططرفاً اما ندارد یی معنا خودي خود بهب دهد شططکل شططود ی م منتقل

 Quintilian cited in Nelles, 1997: 153ب) 

                                                 
1 metonymy 

2 trope 

3 Quintilian 
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سی  ابزار بودن وسط حدّ ماهیّت بر کیدبراي تأ  در اقترانی قیاس هب شریه که کنیممی ارائه مثالی متالپ

ست منحق صغر  از ارارد مانند قیاس آن حدود و ا سط و اکرر ا ست او سط قیاس  در که همچنان ؛ا  او

 :است اکرر و اصغر میان میانجی

 
Canto بشود حذف باید نتیجه در که استی انجیم یك نجایا در 

صحال  نیا کاربردي برا مهمی ژگیو دو النیتنیکوئ فیتعر در نلز براي وجود  نیا با صت در ا  فیو

 جدا؛ مؤلفة دو انیم 1انتقال كی جادیا در  یمتالپسطط نقش نیسططت: شططودی م پُررنگیی روا سططحو 

ستند« ییروا سحو » الفاظ ي جاه ب کهیی هالفهمؤ س که دهیاق نیا دوم به ستي معنا  یمتالپ  ندارد قلیم

ص تابع خاص طوربه و ابدییم تیاهمي ساختار صرفاًي ابزارها قیطر از بلکه ست يساختار فیتو  ا

 Nelles, 1997: 153ب) 

 تعريف

سحو  روایی ستانی در هر نوع دخالت راوي یا راویت»ناي به مع 2تداخل  شنوي برون دا

ستانی یا هر نوع  شیتیتسح  دا ستانی در دنیاي راویت درونهدخالتِ  سح  دا ا اي یهاي 

 ,Genette«  اي در سح  داستانی استهاي داستان درونهبالعک  هر نوع دخالت شیتیّت

ست که تنها 234-35: 1980 سح  دی،ر ا سح  روایی به  سحو  روایی گذر از یك  (ب تداخل 

صل می س»شود یا به ارارتی  از طریق راویت،ري حا سحو  شک ت مرزهاي قراردادي میان 

« روایی اسطططتب مثالً ورود راوي برون داسطططتانی به سطططح  داسطططتانی یك نوع از آن اسطططت

 Rabinowitz,2008:547&Phelan  ست؛ روایی سحو ی یت،یآم(ب یا  کهی هن،ام جمله از ا

                                                 
1 transition 

2 Transgression of levels or metalepsis 

1.Cano=canto
Canto=dico2.

thus:

Cano =dico 
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تیت ستاني هاشی صل روایت سح  بهي ادرونه دا  نممک مثال  طور بهب کنند مکان نقلی ا

 ح س به( سوم سح  از  آني هاتیشیت که سدیبنوی رُمان آن قهرمان داستان كی در است

 کنندمی حمله اسطططت کرده خلق را هاآن که نوی رُمان به و زنندیم جهش نیسطططت روایت

 Herman, 2007 ریدي صططدا به صططدا كی از داسططتان که دهدیم رخی زمان حالت این(ب، 

 كی در مراتری سلسله سح  هر از راوي ای هاتیشیت حرکت نوع هر  یکل طور بهب پردیم

ی تحب است روایی سحو  تداخل ندارد  وجود اصالً آن امکان که جایی ن یریز ای نیزبر سح 

 ب شود ،رید سحو  وارد و بجهدی انیم سحو  از کنش،ر است ممکن

ها پوشی داشته باشد و به آنهمهاي بالغی مانند استعاره و مجاز بنابراین تداخل ممکن است با آرایه

که  چنان Yشناسانه استبزارهاي بالغی و سركنزدیك شود اما در واقع موضوع بحث چیزي بیش از ا

هاي گوناگونی توصططیف می شططود: بنا به نظر تداخل سططحو  روایی از سططوي نظریه پردازان به ارارد

به 2  بنا به نظر هافسططتیدتر«کاهش جداییِ میان روایت و داسططتان»اي براي به مثابة وسططیله 1کنان -ریمون

سحو  روایی و همچنین بنا به نظر  3«حلقة اجیب» ساختار  تال کوتاه روایی »به مثابة  1ولفدر  یك ات

به مثابة یك همچنین  (بCited in Pier,2009 « شوداست که سقوو ناگهانیِ نظام روایی را موجب می

تال کوتاه» سانه 5«ات شنا سح  وجود شغال میمیان جهان تییلی و  سنده ا ),McHale کنداي که نوی

نیز  (Malina, 2002: 1)« ثیر مُیِل روي بافت و اسطططاس روایتأیك ت»و نیز به مثابة  (213 :1987

 شودب توصیف می

ارائة »متالپتیك دارد؛ یعنی با پارادوک ِ  کند که روایت ذاتاً ماهیتیله را القا میأاین مسطط این مالحظاد

مالزم اسططتب یا به قول  (Bessière cited in Pier, 2009  «در زمان حال و در حال جریان از گذشططته

 (بGenette cited in Pier, 2009  «اندها با متالپسی  ساخته شدههمة داستان»ژنت 

نابراین  ایجاد را روایی سطططحو  تداخل یك زیر موارد میان آالیشِ و فروروي نوع هر ب

 هراًظا مرزهاي میان در حرکت هر متمایز  بیانی هايموقعیت یا داسططتانی سططحو  میان: کندمی

                                                 
1 RimmonKenan 

2 Hofstadter 

3 strange loop 

4 Wolf 

5 short circuit 
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 و رسطططدمی نظر به نفوذ قابل غیر ظاهراً مرزها این چارچوبِ که معنا این به مقدس] مقدس

 داستان مرزهاي میان تجاوز هر  [است غیرممکن هاآن شکستن احتمال مقدس امر یك همانند

 ,Prince  شططده دربرگرفته و دربرگیر روایت میان و شططدهروایت و روایت،ري میان روایت  و

 (ب626 :2006

توجه خواننده به این تغییر   ممکن اسططت در انتقال از یك سططح  روایی به سططح  دی،ر

شدود یعنی االمتشسحو  جلب  شان با ست گاهی اوقاد این  دار و بان انتقال از و ممکن ا

 یك سح  به سح  دی،ر  بی نشان و نامحسوس باشدب

 کارکردها و تأثیرات

: رشمردب ترتیب این به خالصه طور به توانمی را روایی سحو  تداخل ثیرادأت و کارکردها

 و داسططتان زمان انیمی همزمان توهمِ ایی یجاجابه ریتأث ال یخ و تیواقع انیم مرز شططدن محو

ستان انیمی شیزا تعامل طنز  وي کمد ریتأث ت یروا  دنش شکسته و درنهایت يادرونهي هادا

 .داستانش با وستهیپ و مداوم ارتراو در گوداستان موضع

 شططکسططته روایی سططحو  انیم مقاوم مرز آن در که اسططتي ندیفرآ روایی سططحو  تداخل

  ت؟سیچ وهیش نیا از استفاده کارکردهاي و نقش که است نیا مهم اریبس پرسشب شودیم

 شدن تهشکس از نویسندگان گاهی که است این ابزار این کارگیريبه الل ترینمهم از یکی

 شود محو 2داستاني الیخ و1تیواقع انیم مرز عامدانه تا برندیم بهره روایی سحو  انیم مرز

 (بLévesque, & Guillemette :2006  6  گردد جادیا 1توهم ای 3ییجاجابه ریتأث نتیجه در و

سحو  روایی گاهی یك ابزار توهم شییص میان واقعیت و بنابراین تداخل  ست؛ یعنی در ت زا

 کندبخیال توهم ایجاد می

                                                 
1 reality 

2 fiction 

3 displacement 

4 illusion 
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ها با سططحو  روایی به مدرن به طور خودآگاهانه  این بازيهاي پسططتدر متن ختططوصبه

سؤال بردن مرزهاي واقعیت و خیال یا به منظور  ین تلقین امنظور مورد تردید قرار دادن و زیر 

 شودبامر که در داستان واقعیتی جدا از روایت آن وجود ندارد  انجام می

ت و بافت روای برآمییت،ی ثیرِ درهمأرغم ایجاد تالی  همان طور که پیش از این اشاره شد

نديِ ببر تمایز اسططاسططی میان خیال و واقعیت  تحلیل نظري این مقوله به نام،ذاري آن در رده

سی روایت شده بودب اما همزمان به دلیل توان بالقوة آن  کاربرد هنريشنا اش در حوزة محدود 

 مدرن رایج شدبپست

ی نین گرایشچندب رمدرن به این ابزار گرایش داهاي پستپرسش مهم این است که چرا متن

هاي تاخشکستن س مدرن دارد؛ انسانی که نه تنها تمایل بهانسان پست ةاندیش ةریشه در تغییر در نحو

ساخت واحد و قحعپیش تعیینقراردادي و از صالً  میان پذیرد چرا که رابحة را نمی ايیشده دارد؛ بلکه ا

,Bressler بیند  پایان و نامتعیّن مییك رابحه بی 1«مدلولِ استعالیی»دال و مدلول را به دلیل از بین رفتن 

 (ب120 :2007

هاي کالن  از بین شططویم: سططقوو روایتمی رومدرن با چنین مواردي روبهدر تفکر پسططت

هرمی و سلسله مراتریِ فهمب از  هاي دوگانه شکنیِ نظامتر شالودهرفتن امر واقعی و از همه مهم

هاي مدرن ابزار برجسته و مناسری براي طراحی برخی از ادراكاین رو تداخل در قلمرو پست

ز میان روایی پیچیدگیِ ارتراو و مر مدرنیستی استب درك تداخل سحو کلیديِ فلسفیِ پست

شرایط پست ست به نمایش درمیخیال و واقعیت را که منحتر به  سلمدرن ا سل ه آورد؛ زیرا 

سانة افراد خیالی به هم می شنا ضعیت وجود ریزدب مراتب روایی را به منظور تقویت یا تزلزل و

ی ار را در سححی محدود و حتگوید بسیاري از نویسندگان این ابزهیل که میمالینا با نظر مك

اگون هاي گونکند که در طی دورهکنند  میالف است و بیان میبه صورد ناآگاهانه استفاده می

ثراد و زمانی که فهمیده شططد ارتراو میان داسططتان و واقعیت پیچیده و تفکیك این دو امري بی

دیل و بنابراین به ابزاري ترمتزلزل است  تجاوز از مرزهاي روایی یك ابزار با کارآیی ویژه شد 

شدید میان آفرینش ادبی و شد که آگاهانه به کار می صلی رمان ابهام  ضوع ا رفتب در واقع مو

                                                 
1 trancendental signified 
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ست ست و واقعیت ا سایی ابزار تداخل در قلمرو پ شنا مدرن ارتراو میان واقعیت و خیال را 

  سلسله «هابه فراروایت ااتقاديبی»مدرن کندب در دیدگاه ژان فرانسوا لیوتارد در نظام پستمی

هایی از مقوالد سیال قرار داده استب در چنین جهانی هر چیزي مراتبِ دانش را داخل شرکه

یته دیده هم آمیهايِ متقاطع و بهتواند در گفتماناکنون می شد که قرالً واقعی در نظرگرفته می

که یك قلمرو باطنی را  1ی و بنا شودب در چنین جهان سیال و سرگردانی یك مدل سلسله مراتر

سح  قرار می سته میبه مثابة چیزي متمایز از خود  مام تدر چنین نظامی  شودبدهد  ملغی دان

ان،اري دکارتی گرفته تا تمایز میان خودآگاه و ناخودآگاه خیزد: از دوگانهتمایزاد دو بیشی از میان برمی

 در تعریف فروید از روانب

شاره می ضعیف امنیت خوانندگان در کمالینا همچنین ا ستفاده از این ابزار به منظور ت ند که ا

شان و همچنین به منظور تحلیل بردن اطمینانشان در مورد جدایی میان زندگی و هستیِ فرامتنی

اي چنین شطط،ردهایی را به کار بندد: مثالً ادبیاد اسططتب در این راسططتا ممکن اسططت نویسططنده

ستان مشارکت کنند و فیخوانندگان را داود کند تا در ن م المثل شیتیت را ترسی،ارش دا

کنند  تالش براي همزمان کردن زمان رویدادهاي داسطططتانی با مدد وقواشطططان در سطططح  

شتن واکنش شان  نو ش ستانی یا به ارارد دی،ر همزمانی زمانِ روایت و زمان خوان اي هفرادا

 یهاي داستانها به شیتیتخوانشها و خوانندگان در داخل داستان و نسرت دادن این واکنش

ها یکسططان بپنداریم  در تله خوانندگان  تا خود را با یکی از این شططیتططیت خواندن ما و فرا

انداختن خوانندگان از سططوي نویسططنده به طوري که به نظر برسططد به جاي این که خواننده در 

ست که خواننده را می ست  این اثر ا ستفاده و فهم این ابزار خواندب حال خواندن اثر ا بنابراین ا

 (بMalina, 2002: 1-9  آیدنویسندگان و نیز خوانندگان زبده و ماهر برمیتنها از اهدة 

ستانیِ پست در کتاب هیلمك ستان متالپسی  سین می ةدربار2مدرنادبیاد دا گویدب منظور او از دا

او با «ب ندکشناسانة متن و جهان را برجسته میل هستیینوع خاصی از نوشتن است که مسا»ن مدرپست

جهان هاي ممکن  یعنی برحسب سحو  گوناگون در  ةاساس نظری شناسی برهستی نوایاتیاذ کردن 

                                                 
1 hierarchical model 

2 Postmodernist fiction 
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 ةیلکند که متالپسی   که به وسافکند و اذاان میي میطر  نو شناسی(  براي سحو  روایی ژنتهستی

 (بCited in Pier, 2009 ان،یزد را برمیحظاد هستی شناسی آید  مالبه وجود می تجاوز در سحو 

با وجود این که تداخل سحو  روایی ابزاري است که  که است خاص ثیرأت همین دلیل به

 هاي روایت پسامدرن نیز استب جزو ویژگی  کلی در ادبیاد کالسیك وجود داشتهبه ش

ستان این ویژگی را مکرراً حفظ می سیدا شکل د کند یعنی دگردی ایت ادنِ امر روو تغییر 

گیر و دربرگرفته شطططده  کننده و براک ب تمایز میان بیرون و درون  دربرشطططده در امر روایت

عاملی تر در یکدی،ر به تهاي سح  باالتر و پایینء روایت شده  سقووکننده و شیاامل روایت

-Rimmon «خواندز تو را فرامیهرک  تو او را فرابیوانی  او نی»شود که: از این قرار منجر می

Kenan, 1989: 94-95)هستند که  ايیهاي داستان  شیتیت«هرک »در اینجا منظور از  (ب

توانند تو را فرابیوانند و با تو یعنی راوي تعامل برقرار ها نیز میها را فرابیوانی آناگر تو آن

 کنند و این حالت غیراادي استب

ی الیخ جهان بودنی واقع طرف یك از که اسطططت آن كیتکن نیا رِیتأث نیمهمتر رو  این از

ستان  و  ستا خواندن ریدرگ خواننده که باشدی لحظاتي برا فقط اگری حت کند؛یم جادیا را دا

 حو س تداخل كیتکن که شودیم حاصل داستان در میاطبی الیخ فرورفتن قیطر از امر نیا

 ازب شودمی برجسته واقعیت یك انوان به داستان ذاد که طوري به کندیم کمك آن به روایی

 که چنان بباشد داشته داللت نیز خوانندگان ما واقعیِ جهان بودن خیالی به تواندمی دی،ر طرف

 :گویدمی1بُرگ 

 هملت و باشططد کیشططوددُن خوانندة کیشططوددُن که دهدمی آزار را ما لهأمسطط این چرا»

 این: که این از ستا ارارد آن و امیافته را امر این دلیل که باورم این بر من هملت؟ تماشاچیِ

 ای خواننده توانندمی خیالی اثر یك هايِشطططیتطططیت اگر که کندمی القا را امر این هاوارون،ی

 Cited in«  باشطططیم خیالی توانیممی نیز بینندگانشطططان  یا خوانندگان ما  پ  باشطططند بیننده

Malina, 2002: 1ب) 

 :گویدمی ژنت و

                                                 
1 Borges 
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 که مرزهایی دهد؛یم نشان را مرزها تیاهم ثیراتشان أت شدد ره،ذر از ها يباز نیا تمام»

ندندیم کار به را خویش نروغ و تیخالق نهایت سطططندگانینو  زای چیسطططرپ زمینة در تا ب

 عنیی: کنند تجاوز آن در و روند فراتر اسطططت روایت،ري خودِ دقیقاً که مرزي از  یینماتیواقع

 که جهانی و گویدمی سطططین آن در فردي که جهانی جهان؛ دو میان مقدس اما متغیر مرزي

شاره برگ  قول نقل به نجایا در ژنت«ب گویدمی سین آن دربارة فردي  ونهگ نیا و کندیم ا

 رقابلیغیة فرضطط نیا به مربوویی روا سططحو  تداخلة دربار امر نیدشططوارتر: »دهدیم ادامه

 وي راو که این زین و باشد 2یداستان سح  همواره دیشا 1فراداستانی سح  که شودیم رشیپذ

 ,Genett  «میباش متعلق روایت یك به دیشا ط من و تو یعنی ط اشداستانی بروني شنوتیروا

 (ب236 :1980

 ثیراتیتأ و جینتا این که است نیا نداشتند نظر در بُرگِ  نه و ژنت نه که اينکته است معتقد نلز اما

 همةي برا بلکه  دهدنمی رخ روایی سطططحو  تداخل هن،ام تنها شطططد بیان آنان سطططوي از باال در که

 رای تیروا تیشططیتطط كی آن درون کهیی روا بافت هر نلز نظر در بکندیم صططد ي ادرونهي هاتیروا

 رگرفتهدرب و ریدربرگ تیروا انیم را ارتراطاد نیا تواندیم دیگویم ای شططنودیم سططد ینویم ای خواندیم

ستعارة اما بکند جادیا س ا صی طور به رایی روا سحو  تعامل نیا  یمتالپ شتر خا ض  و بی  برجسته تروا

 همة که گفت توانی م و اسططت فعالي ادرونهي هاتیروا همة دری ضططمن طور بهی تعامل نیچن کند یم

 (بNelles, 1997: 156  کنندیم کسب را  یمتالپس رادیثأتي ادرجه بهي ادرونهي هاتیروا

 زمانِ داسططتان( از  1گفته شططده  زمانِ امل روایت،ري( و زمان آنچه 3توهم همزمانی میان زمان گفتن

 اثر 5گشططتهگم توهماد کتاب از را حالت نیا ازی مثال ژنتثیراد بسططیار مهم تداخل سططحو  اسططتب أت

سیرهاي از مقدسی روحان کهی حال در: »کندیم ارائه بالزاك  دهیفایب رود یم باال آن،ولم شهر شیردارِ م

ي گرتیروا زمانیی گو اینجا درب (Cited in Genette, 1980: 235) ببب« میده  یتوضططط که سطططتین

                                                 
1 extradiegetic 

2 diegitic 

3 telling 

4 told 

5 Illusions Perdues 
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ضیحادِ] صر و همزمان[ راوي تو ستان زمان با معا ست[ رودمی باال هاپله از شیتیت که] دا  نیا درب ا

 تییتش حرکت نه و استی داستان سح  داخلی داستانبروني راو حرکت نه قاًیدق  یمتالپس  حالت

ستان سح  ستانبرون سح  دری دا شتراک» بلکه ؛یدا  به مورد نیاب است (2 «مشترک سطح کي يِزمان ا

س كی نلز نظر شانیب  یمتالپ ست ن شانبی نوع توانمی] ا ست بالغی نوع با برابر را ن  ادامه در هک دان

ضی  شان حالت دو اوی ول  [شد خواهد داده تو سا و فیتعر نیز را ،رید دارن  ,Nelles  کندمییی شنا

 (ب153-54 :1997

 شططکسططته دارد وجود آوایی مرزهاي دربارة کهیعیطر انتظاراد روایی سططحو  تداخل در

ند؛می هایی یعنی شطططو هاي که مرز یت و راوي آوا کدی،ر از را هاشطططیتططط  جدا ی

 رایز دکنیم جادیا غافل،یري خواننده دریی روا تداخل که معنا این بهب پاشطططندفرومی کنند می

 بدهدمی نشان را هاآن آمییت،یِ و شکندیم صداها انیمیی جدا در را او توقعاد

 ریتأث جادیا آورد یم پدید ،رید سطططح  بهیی روا سطططح  كی از گذار که نتایجی دی،ر از

 جهان وارد بیواهد خواننده از نویسططنده مثالً که اسططت دارخنده بسططیارب اسططت طنز وي کمد

 !برندد را او اتا  در شیتیت جاي به تا شود داستان

 یا ان،یز شططط،فت ثیرتأ و1شطططوخی ای كیکم ریثأت  یمتالپسططط کاربرد که اسطططت باور نیا بر ژنت

 و 1ریگفاصطططلهي راو مدل 3وارهول رابین حال این با کندبیا ترکیری از هر دو را ایجاد می 2العادهخار 

 کهبلي کمد ریثأت تنها نه که دهد  یتوضططط را داخلت نقشی چ،ون، تا کندیم محر  را 5ریدرگي راو

 يراو كب یاسطططت نکرده اشطططاره دوم مورد این به ژنت که کندیم جادیا زین را سطططمیرئال ریثأت نیهمچن

صله شاره ژنت که طور همان ریگفا ست کرده ا س  ا ي راو كی اماب بردیم کار به طرعانهشوخ را  یمتالپ

 شنو؛تیروا وي راو که هستند« یواقع» قدر همان هاتیشیت کند القا تا بردی م کار به را ابزار نیا ریدرگ

سان همان یعنی سانی یواقع خوانندة وی واقع سندةینو با کهی ک  نیای کل ورط به الرتهب شوندیم گرفته ک

                                                 
1 humor 

2 fantastic 

3 Robyn Warhol 

4 distancing narrator 

5 engaging narrator 
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ب شوندیم مراهه خوانش تردهیچیپ مدلي برای کیهرمونتي تقاضاها با كیکم چه وی ستیرئال چه رادیثأت

شهم یعنی ت انیم تا کندیم وادار را خواننده سحو  ی پو  متفاود سحو  ازیی هاجهان و هاتیشی

یی وار گفتمان طول در آن از ارور ایی یروا سطططحو  قحع به را خواننده  تداخل نیاب کند برقرار ارتراو

 پیدایش وجبم سحو  انیمی لغزش نیچنب کند ویلأت و بیواند ،ریکدی با را مرترط سح  دو تا کشاندیم

 (. Nelles, 1997: 156) شودمییی روا سحو  انیم یجالر پوشیِهم

 واییر سحو  تداخلة برجستي هایژگیو ،رید ازي ادرونهي هاداستان انیمی شیزا تعامل

 مثالًب شودمی شکسته داستانش با وستهیپ و مداوم ارتراو در گوداستان موضع که چنان باست

ستان روایت حال در راوي س( x  دا ستان کردن تیروا به شروع و کندیم رها را آن که تا  دا

 بشودیم آمییته و زدیریم هم به شدن گفته و گفتن انیمي مرزها گونه نیا و کندیم دی،ري

ي زیچ حالت نیا در نویسنده رایز استي راادیغ و آورش،فت اریبس متن در حالت نیا ریتأث

 امر نیا لیدل نیهم به و ستین او مال زیچ همان لحظه همان در اما سازدیم اوست مال که را

 هاي سططاختاري مهمینقش  به االوه  برخی از انواع تداخل بنامندیم زینی متني سططاز،انهیب را

 در روایت دارندب

 ,Pier) شططماردمورد برمیجان پیر کارکردهاي تداخل سططحو  روایی را به طور خالصططه در سططه 

 توهم همزمانی میان زمان گفتن و زمان گفته شدهب (1

 دو یا چند سح  در روایت اصلیبالحا  متجاوزانة  (2

 شنو با محور نویسنده/ خوانندهبدو برابر شدن محور راوي/ روایت (3

صلی براي روایت»در نتیجه   سحو  روایی یك ابزار ذاتی و ا ست وتداخل   نردکارببه ها

ز و ادهدب از یك سططو احسططاسططاد غربت یا بی،ان،ی آن قدرد و ااترار روایت را افزایش می

ش،فتأسوي دی،ر ت ها و کندب این ابزار با واقعیاد  پارادوک آور را ایجاد میثیراد کمیك و 

 (بPrince, 2006: 627  «شودممکناد داستان رو به رو می
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 انواع تداخل سطوح روايي

توان به دو بیش امده و کلی تقسیم کرد: نیست لی  تداخل سحو  روایی را میبه طور ک

ستانی ستانی به سحو  فرودا ستانی به  1حرکت از سحو  فرادا و دوم حرکت از سحو  فرودا

 2سحو  فراداستانیب

این مورد یا حرکت و دخالت راوي  :↓الف( حرکت از سطوح فراداستاني به سطوح فروداستاني

هاي یابد: مثالً خحاب راوي  در همة مثالدر سح  داستانی است که به این اَشکال ظهور می داستانیبرون

این قسمت منظور از راوي  راويِ برون داستانی است( به شیتیت  متعلق دانستن شیتیت به خود از 

تیت ها رخ  شی سوي راوي  آگاهی راوي از آنچه میان  تیت از  شی ست و جوي  سوي راوي  ج

ستانی یا حرکت و دخالت روایت یان نکردن آن به خوانندهبدهد و بمی سح  دا ستانی در  شنوي برون دا

 شنو براي انجام کنشی در سح  داستانیب است مثالً درخواست و دستور راوي به روایت

یتیت حرکت ش در این حالت یا: ↑ب( حرکت از سطوح فروداستاني به سطوح فراداستاني

سح  برو ستانی به  سح  دا ستانی رخ میدناز  تیت با در نمونه ؛دهدا شی هایی مثلِ تعامل 

نویسنده  شکایت شیتیت از راويِ خود  خحاب شیتیت به خواننده  استفاده از فعل زمان 

شتر به م ستانی متعاقب بی  امل روایت،ري  جهشة نظور وادار کردن راوي براي ادامحال در دا

اي هسح  داستانی خود به سح  داستان زاز یك فضا به فضاي دی،ر مانند جهش شیتیت ا

ستان هاي قرلیب یا دخالت شیتیتپیشین  و ارجاع شیتیت ستان درونهها به دا  ايهاي دا

 دهدبدر سح  داستانی رخ می

ر هاي گوناگونی پیشنهاد شده است  دبنديبندي انواع تداخل سحو  روایی تقسیمدر طرقه

جا چهار تقسطططیم ندي مشطططهورتر و این به نظر چند تن از رایجب با توجه  باب  تر را در این 

ندي مذکور بکنیم اما مدل پیشنهاديِ این مقاله طرقهبه اختتار معرفی می پردازان برجستهنظریه

سیم انواع تداخل به درونی و بیرونی ست و یا تق ست یعنی مدلی که ویلیام نلز مح در باال ر  ا

هومی شطططریه به یکدی،ر هسطططتندب الرته آنچه به انوان کند که هر دوي این موارد از نظر مفمی

                                                 
1 downward 

2 upward 
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هاي گوناگون تداخل سحو  روایی نیست؛ بلکه اشکال بنديدسته موضوع بحث اهمیت دارد

است و نقشی که چنین تجاوزهایی در بازنمایی  ناد تجاوزِ مرزهاي گفتن و گفته شدو درج

 کنندبهنري ایفا می

 «هشناسانتداخل هستي»و « تداخل بالغي»

]که ژنت به « تداخل بالغی»تداخل را به دو نوع کلیِ  1لور رایانماري  بنديدر یك طرقه

 ,Prince  کندکند[ تقسیم میهیل بیان می]که مك« شناسانهتداخل هستی»کند[ و آن اشاره می

ك سح  روایی رخ ی(ب در تداخل بالغی تداخل به طور استعاري و مجازي و گاهی تنها در 627 :2006

ی در دو سططح  رواییِ متمایز رخ شططناسططانه تداخل به طور فیزیکهسططتیمی دهد؛ اما در تداخل 

 شوندبدهد یعنی افراد دو سح  متمایز وارد سحو  یکدی،ر میمی

دهندگان در یك سططح  روایی و اشططیاصططی در سططح  تالقی میان اطالع« تداخل بالغی»

ستروایی دی، سانی می ر ا ضی  میکه گروه اول دربارة گروه دوم خررر هام دهندب ابکنند و تو

ند کتوان با شطططر  مثال معروفِ این نوع تداخل که ژنت از بالزاك نقل میاین تعریف را می

مقدس در حال باال رفتن از مسطططیرهاي  که روحانی در حالی»گوید: روشطططن کردب بالزاك می

میان  در اینجا تالقیببب«ب لی از لحف نیست که توضی  دهیم که شیردار شهر آن،ولم است  خا

ح  که در س راوي که در یك سح  روایی یعنی سح  فراداستانی است و شیتیت روحانی

 ةاین زمانِ مرده در داستان دربار دهد و بالزاك درروایی دی،ر یعنی سح  داستانی است رخ می

سانی می جازة یك کند که اپنجرة کوچکی باز می»د که این نوع کنرایان بیان می کندبشیتیت خررر

بسته می شود و این املکرد به  دهد؛ اما این پنجره بعد از چند جملهن،اه اجمالیِ سریع به سحو  را می

 ب(Ryan cited in Pier, 2009«  کندتتری  می وجود مرزها

یك  در متمايزهاي روایی یا جهان سطوحیعنی به موجب آن افرادِ « شناسانهتداخل هستی»

هر یك از این دو نوع با اصطططحالحاد زیر توازي  ب(Ibid  کنندميکنش يکسااان شاارکت

 ب(3 دارند

                                                 
1 MarieLaure Ryan 
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 تداخل بالغی ≠ شناسانهتداخل هستی

 ايتداخل آرایه ≠ تداخل داستانی

 مرز آوایی در سح  گفتمان ≠ شناسانه در سح  داستانمرز هستی

 

باور عِ دو نو  مفاهیم بالغی یا وجوديپردازان  درواقع برخی دی،ر از نظریه در مقابل به 

 ها اشططارهرفاً به دو رویکرد امده به پدیدهکندب زیرا این دو صططبازنمایی نمیچندان تداخل را 

 (بIbid  کنندمی

 انواع چهارگانة تداخل روايي

چهار نوع تقسطططیم ( تداخل سطططحو  روایی را به fludernik,2003مونیکا فلودرنیك  

( تداخل بالغی 1 قهرمان-(ترادل روایت شطنو3 (تداخل روایی2 نویسطنده ( تداخل1کند: می

بندي چهارگانة فو  در اینجا شططر  میتتططري براي هر یك از انواع در تقسططیم 1یا گفتمانیب

 شودبارائه می

 ( تداخل نويسنده1

 فتأثیراتی اسطططت که توصطططیخود به وجود آورندة  وانمود کردن به این که نویسطططنده

که راوي را این انتظار  1«ویرژیل  دیدو را میرانده اسططت»گوییم کندب مثالً هن،امی که میمی

ه تجاوز نویسططنده روایت را ب کندبگوید ندارد تضططعیف میهیچ قدرتی بر داسططتانی که می

ستان انوان یك واقعیت برجسته می ست بلکه میترع دا ستب اکند و دی،ر راوي مورخ نی

توانسطططتم چیز دی،ري به تو ب،ویم اما من می»کند که در این حالت گویی راوي ااالم می

 یعنی راوي به مثابة میترع داسططتان اسططت نه مانند یك مورخ«ب …واقعیت این اسططت که 

 رویدادهاب 

                                                 
1 Virgil "has Dido die" 
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 ( تداخل روايي2

 شططنو داخل داسططتان و به سططح  رواییِ نوع دومِ تداخل  حرکت راوي به همراه روایت

از به  تر(ب هدف پایین ايتر است و همچنین حرکت شیتیت به سح  روایت درونهپایین

ستب در این حالتکارگیري این ابزار افزایش غوطه ستان ا شناوري خواننده در دا  وري و 

 مشططابه با تداخل  شططودو جسططمانی وارد سططح  داسططتانی می« به طور فیزیکی»راوي 

 کندبتا مکانی خاص همراهی میشناسانه( و حتی شیتیت را هستی

شططودب در یك داسططتانی در جهان داسططتان در مثال زیر دیده میپرتوافکنی راوي برون

ة آن کند و سپ  درباریاندازي از طریعتی زیرا در داستان را توصیف مراوي چشم داستان

،ی پل سن آورم  من آنمن بسیار در آنجا گشتمب من آن درختان بید را به یاد می»گوید: می

مده و ؛ در اینجا راوي به سح  داستانی آ«شنومآورم و صداي زمزمة آب را میرا به یاد می

 آوردبجاست که اکنون در توصیف  فضاي آنجا را به یاد میگویی خود یکی از ساکنان آن

 قهرمان و بالعکس شنو يا راوي به( تبادل روايت3

ا همان شنوي بیرونی یدرونی( به راویت شنوياین حالت ترادل و تغییر شیتیت  راویت

 باستخواننده است و ترادل و تغییر شیتیت  راوي درونی( به راوي بیرونی 

ستان شتر در دا سوم بی شیص مفردهایی که در آننوع  ضمیر دوم  ستفاده می ها از  ود شا

ی روایهیل داسططتان دوم شططیص را ابزارِ تکنیك تداخل سططحو  آید تا جایی که مكپدید می

 گوینده تغییر با آن ارجاع که 2«تهی» شناسیزبان نشانة یكب است 1متغیر ضمیر یك« تو» ضمیر داندبمی

« تو» میرضططب روایی گفتمان میاطب اسططت؛« تو» بالقوه خواننده هر: کندمی تغییر بالغی گفتمان یك در

 ,MacHale  شطططودمی غیرمسطططتقیم روایی  اغواي و منحرف آن در ارتراطی مدار ندارد  صطططراحت

 (ب223 :1987

                                                 
1 shifty 

2 empty 
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 ( تداخل بالغي4

به معناي حرکت راوي اسططت زمانی که در متن  و وع چهارم  تداخل بالغی و اسططتعارين

صحن»طرق نظر فلودرنیك به  بر شود  کهروایی وقفه ایجاد می شود؛ می روایی مربوو «ةتغییر 

ستانیب و نه به حرکت فیزیکی راويِ برون سح  دا ستانی در  صحنهدا به معناي حرکت  1تغییر 

تیتو مجمواه 2از یك زمینه شی تیتها به زمینهاي از  شی ستب اي دی،ر و  هاي دی،ر ا

به  ؛بنابراین تغییر صططحنه در چنین معنایی براي کالن سططاخت روایت بسططیار حیاتی اسططت

هاي شططیتططیتی باید و گروه 3تر با چندین طر  و مکانهاي طوالنیختططوص زمانی که متن

 خل شکل نوشتاري پ  و پیش شوندبدا

س سحو  رواییِ متمایز وجود ندارد که بین این  ةألم صالً  ست که در اینجا ا ست این ا نی

مرزها تجاوز و تداخلی رخ دهدب بلکه تنها یك سطططح  روایی وجود دارد که راوي به طور 

ان ا همشودب راوي در سح  روایت اصلی  یها وارد میاستعاري در سح  متعلق به شیتیت

ستانی انجدربرگیر( ادامه می سح  دا شی را در  تیت در همان اثنا کن شی دهدب ام میدهد و 

دختر  فانی»مثالً  کند تا ماجرایی دی،ر را دنرال کند یا حرفی بزندبراوي شططیتططیت را رها می

ي دکند  ما خودمان نیز با او همدراش را در این موقعیت رها نمیبسططیار خوبی اسططت و بچه

ا استفاده در اینجا ب«ب کنیم  باید او را براي مدتی رها کنیم و یك سري به خانم اسمیت بزنیممی

ستعار»از یك  ضر می«ضمنی ةا ستان حا شود  او تنها در حال اجرا کردن   راوي در جهان دا

ادبی راوي  رتواند به حضویك تغییر صحنه استب تتویر و پرتو راوي در سح  داستانی می

 شودب سط داده روي صحنه ب

استب با استفاده از این فرمول راوي براي خود فرصتی  1«استفاده از فرصت»نام این فرمول 

اهمیت هستند مثالً خواب هستند یا ها مشغول کاري بیکند تا هن،امی که شیتیتایجاد می

اطالااد و تفاسططیري را براي  شططود در حال راه رفتن هسططتند و زمان داسططتان دچار وقفه می

                                                 
1 scene shift 

2 setting 

3 location 

4 using the opportunity formula 
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اهمیت در داسططتان هاي بیکندب الرته ممکن اسططت که راوي تنها در زمان کنشخواننده فراهم 

سیر خود را ارائه نکند؛ سین بلکه او خود کنش تفا ستانی را متوقف کند تا زمانی براي  هاي دا

ا در ثیر خود رأد و ته تداخل نویسنده است که قدرخود به دست آوردب این قسم دوم شریه ب

 دهدبداستان نشان می

نویسنده به خواننده  مثال براي ؛مورد خحاب قرار دادن خواننده استك شیوه در این نوع  ی

اگر دوسططت داري  ب،ذاریم آن دو ]شططیتططیت[ به راه خود ادامه دهند و بیا »کند: خحاب می

بیا »  «…بیا اجازه دهیم »  «…م بیا رها کنی»اراراتی مانند «ب برگردیم به سطططراغ مسطططافرانمان

هایی از این نوع گوید نمونهو نظایر آن که نویسطططنده خحاب به خواننده می« …برگردیم به 

 تداخل سحو  روایی است که در بالغت کالسیك رایج استب

آید یعنی ورود این حالت در زمانی که روند داسططتان داراي درنگ و وقفه اسططت  پدید می

ثالً راوي تانی محابق با رخ ندادن هیچ کنشططی در طر  داسططتان اسططتب مراوي در سططح  داسطط

کنار درخت صططنوبر  در حال قدم زدندر حالی که پیر و لوسططی »گوید: خحاب به خواننده می

سی بود سی چه ک ستند  بیا ب،وییم که لو صلی به گونه«ب ه سح  روایت ا اي در اینجا راوي با 

ها( هم اتر و دوره راویت شده  یعنی قدم زدن شیتیتکند که ان،ار با رویداد برخورد می

در داسططتان پُر  -هامثالً کنش قدم زدن شططیتططیت–1«هاي مردهزمان»اسططت و به این ترتیب 

رسد که مستلزم تجاوز شودب همزمان شدن زمان داستان و زمان روایت  در ابتدا به نظر نمیمی

 و آمییت،ی سحو  باشد اما این گونه استب

کنفران  خانم  2از موضوع یا گریز نیز همین تأثیر را دارد مثالً در تریسترام شندي انحراف

ذارم او ،در این زمان من تتمیم گرفتم که ب»شود: شندي از سوي راوي به این شیوه قحع می

ك کار به االوه  ی«ب پنج دقیقه بایستد تا در همین مدد من به کارهاي آشپزخانه رسیدگی کنم

ستان انجام می ست که راوي دی،ر در این دا سنده  -شود و آن زمانی ا «  ازیز ةخوانند»از نوی

یعنی شیتیت کمك کند تا به رختیواب برسد! تأثیر این حالت « تریسترام»خواهد که به می

                                                 
1 dead periods 

2 Tristram Shandy 
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شد االوه بر ته شاره  ست که میزان جدایی میان أمان طور که ا شوخی در این ا ثیر کمیك و 

ستان کم می سح  قرار میشود و همچنین روایتروایت و دا ستان را در یك  دهد شنو و دا

 Rimmon-kenan, 1989: 94-95ب) 

وایی در رکند که تداخل سططحو  بنابراین محالعه در سططیر این آثار ادبی گوناگون ثابت می

 داده استبصرف رخ می« تغییر صحنه»به صورد  هاي ابتداییدوره

صورد بود:  صحنه در دورة اولیه یك فرمول تکراري به این  را  xو  y بیاییم»فرمول تغییر 

هاي متفاود کم محو شد و با ارتراو دهندهاین فرمول کم«ب برویم Bو  Aرها کنیم و به سراغ 

 بودب  2«سازة ط در همان اثنا»و  1«جملة ط درحالی که»فرمول  فرمول بعدي  جای،زین شدب

هاي ناپدید شدن این ها کم کم محو شد اما دوباره امروزه رواج یافته استب دلیلاین فرمول

که اوالً تغییراد زمانی به طور منحقی آغازي براي تغییر صططحنه  آن اسططتهاي ابتدایی فرمول

ی هایگذاشططتن براي چنین تغییر صططحنهدار کردن و االمتاسططت و درنتیجه ضططرورد نشططان

کند یافتب ثانیاً این فرمول نقش و صداي راوي یا نویسنده را در روایت برجسته میکاهش می

یشططین و کالسططیك محلوب نرودب به االوه  در هاي پو این مورد چیزي اسططت که در داسططتان

ستفاده از این فرمولوایت اولر سیار کاهش میشیص ا ها یابد چرا که در این نوع روایتها ب

صحنه میان بیش سازندة طر  وجود ندارد زیرا راويِ نیازي به تغییر   3«وخودگ»هاي متفاود 

ر  خودش و نه طر  ک  هاي سطططازندة طخود همواره قهرمان نیز هسطططت و در همة بیش

 دی،ري حضور داردب

اما هنوز   رنگ شطططدکم 1«بیا رها کنیم» همان طور که گفتیم با وجود این که سطططاختار

روزافزون  ةتوانیم شاهد استفاده استب ما میهایی از این فرمول در زمان کنونی باقی مانداستفاده

داده  ا کرده است به این صورد نشاناي که این فرمول پیدم تغییر صحنه باشیمب توسعهیاز اال

 شود:می

                                                 
1 while – clause 

2 meanwhile – Construction 

3 autodiegetic 

4 let us leave 
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Shift from A to B (Let us leave A to B)> Return to B > Flashback > Narrative 

Comment 

شاهده می ستدر این فرمول جدید  م صحنه ا  و کنید که تغییر جهت کمتر تغییر جهت از 

ستفاده ستب چنین ا شتر یك بازگشت روایت ا کند که در روایت ایجاد می اي  یك درنگ رابی

 ب3حاصل آن ایجاد یك فرصت براي تفسیر راوي است

تر شططدن کند که براي روشططنهاي زیر را ارائه میاین تقسططیماد فلودرنیك  مثالجان پیر نیز براي 

 :,Pier) (2009 (1 پردازیمها میموضوع به ذکر آن

  metalepsisauthorial (1 استب« دیدو را میرانده»ویرژیل  

سنده روایت کند تا او را در شنو را داود میمثالً نوی

یر ثألعه و بررسی شیتیت همراهی کندب  داراي تمحا

 ↓توهمی(

2) ontologicalmetalepsis: 

2.1) narratorial 

metalepsis 

 

مثالً خوانندة رمان توسططط شططیتططیتی از رمان کشططته 

 ↑شودب 

ontological metalepsis: 

2.2) lectorial metalepsis 

 

مقدس در  که روحانی در حالی»گوید: مثالً بالزاك می

حال باال رفتن از مسیرهاي شیردار شهر آن،ولم است  

 ببب«بخالی از لحف نیست که توضی  دهیم که 

4) rhetorical metalepsis 

 

او  (بNelles, 1997: 154-55  بندي مناسططری را در این باره پیشططنهاد می کندویلیام نلز نیز تقسططیم

نامد که برابر با همان تداخل بالغی است و می« نشانتداخل بی»را به سه نوع تقسیم می کندب نوع اول را 

زمانیِ اشتراك هم»نمونة مشهور آن مثالی است که در باال از بالزاك بیان شدب شرو اصلی این نوع تداخل 

رکت ح  که به تعریف پیر یعنی از تداخل درونی ددی،ر ارار استب دو نوع« یك سح  رواییِ مشترك

 در که ستا این مهم نکتة باست اي( و بیرونی  حرکت در مسیر متضادِ قرلی(گیر به درونهاز سح  درونه

سیم بیرونی و درونی کلی نوع دو به توانند می که آیدمی انواع این از یك هر براي هاییمثال ابتدا ادامه  تق

 لةیسو به که دربردارند نیز را -حرکت ماهیت و زمانی ارتراو معیار– ،رید معیار دو هامثال این اما شوند؛
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 و درونی کلی نوع دو اساس بر هامثال ابتدا رو این ازب شودي بندطرقه تردقیق تواندیم سحو  تداخل آن

ضی  بیرونی سه صورد به معیارها از هریك سپ  و شوندمی داده تو  دهش ارائه مثالِ دو در ايمقای

 بشوندمی بررسی

 1نگرِ کیفي( تداخل دروني گذشته1

 و شودیم داستان در قدیمی قحار واگن یك وارد ستمیب قرن یِداستانبروني راو مثالً آن در کهی حالت

ت ازی کی ستانی سح  در را شیها تیشی شاهده دا  سح  كی از حرکت یعنی حالت نیاب کندیم م

 بشودیم دهینام( downward metalepsis  «یدرون تداخل» 3یدرون سح  كی به2یرونیب

 4نگر لفظي( تداخل بیرونيِ آينده2

 را ارارتی 5انئاس شیتیت که ییجا ؛شودیم دهید لیویرژ اثر دیاانه در قرل مورد با متضاد حرکت

 دی،ري اارش لیویرژ کتاب  این از ،ریدی قسمت در یا  است خود خالق شعر از قولی نقل که کندمی بیان

تیت به را 6کاتولوس نام به سوب خود شی ت به سندهینو کهي ابزار ؛کندیم من ستان تیشی  اشیبا

 ب دهدیم اطالااد معاصر شااري

 قبا به سال صدی داستانبروني راو اول مثال درب است محر ی زمان ارتراو اریمع نیست اینجا در

 از شیپ هاقرن که دهدیم شینما شططاارانی با را اشییآشططنای ییپیشططاتار انئاس کهیدرحال گردد یبرم

 تداخل كی اول مثالی زمان ارتراطاد از ژنت فادیتعر اساس بر رو این از! آشناست هاآن آثار با تولدشان

 باست ن،رندهیآی رونیب تداخل یك دوم مثالو  ن،رگذشتهی درون

ثال درب دارند تفاود هم با زیني ،رید جهت از مثال دو نیا تانبروني راو اول م  طور به»ی داسططط

 ،رید جهان دربارة را دانشططش تنها انئاس کهیحال در کند یم حرکتی داسططتان جهان سططح  به« کییزیف

ست تمایزی لفظ وی فیکي هاجنره نیب نجایا درب دهدیم شینما  ب یرتت به تداخل انواع نیا رو نیا از و ا
                                                 

1 intrametalepsismodal analeptic 

2 outward/outer 

3 inner/inward/downward 

4 extrametalepsisverbal proleptic 

5 Aeneas 

6 Catullus 
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 كی ریدرگ Aneas بشوندی م دهینامی لفظ ای شناسانهمعرفت تداخل وی فیک ای شناسانههستسی تداخل

 باستی فیک ن،رگذشتهی درون تداخل كی ریدرگ اول مثال يِراو و استی لفظ ن،رندهیآی رونیب تداخل

آید که بین تداخل امودي و افقی تمایز قایل می شطططودب تداخل امودي زمانی به وجود می 1مینمان

ها یا با یکدی،ر هسططتند و در تداخل افقی موقعیت 2ها در ارتراوِ ترعیّت و وابسططت،یها یا جهانموقعیت

سان و واحد رخ می 3ها در ارتراو هماهنگ و موزونجهان سح  یک ستند و در یك  ویژگی د  در ندهه

 (بPrince, 2006: 627-8اخیر تداخل افقی و بالغی به یکدی،ر شراهت دارند(  

 وعي از انواع تداخل سطوح رواييناي به عنوان متن آيینه

 روایی سطططح  یك در اما یم؛اهکرد آغاز آنجا از که گردیمبرمی جایی همان به ادبی نظر اززمانی که 

 که اسططت ايگونه به روایی سططحو  تداخل اینب اسططت داده رخ 1ايآیینه متن یك در تداخل متفاود 

 بکنندمی سقوو آغازشان نقحة در مارپیچ شکل یك در هاشیتیت

سان و بودنروگرفت مقولة در شتی ساختار یك در متمایز روایی سحو  بودنِیک  ايدیدهپ بازگ

 اصحال  در که« باشند ءشی آن خود 5هايروگرفت  ءشی یك اجزاي» که صورد این به دارد وجود

 شطط،ردهاي در ابزارها ترینقوي از یکی مورد اینب شططودمی نامیده  Mise-en-abymeفرانسططوي

 ,MacHale   است بازگشتی ساختارهاي وجودشناسانة بعد کردن برجسته جهت در مدرنپست

 (ب124: 1987

 اريبسی الرتهب باشند نهایت بی توانند می ايآیینه متن ویژگیِ همین دلیل به پایین به باال از هايحرکت

 و وندرنمی سططححی سططه یا دو سططاختارهاي از فراتر کنندمی اسططتفاده تداخل ابزار از که نویسططندگانی از

سایی به و دهندنمی انجام ترژرف ساختارهاي سمت به آورش،فت حرکتی  هب ترنزدیك مرزهاي شنا

 (بMalina, 2002: 5-8  کنندمی بسنده سح 

                                                 
1 Klaus MeyerMinnemann 

2 subordination 

3 coordination 

4 mirrortext 

5 copy 
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 هاي متالپتیکوابسته

شد و اکنون پدیده بنا بر گفتة پیر  سی  یك مفهوم بالغی بود و بعداً در نظریة ادبی آمییته  ست متالپ اي ا

وناگون اساس فاکتورهاي متفاود  گ هایی دارد که برشد و همچنین وابستهتر از آنچه ابتدائاً تتور میگسترده

مکاتب باروك  رمانتیسیسم و انواع مشیتی از مدرنیسم مورد توجه هستندب از این رو متالپسی  بیشتر در 

 ییب به االوه دهد تا تراژدي یا غنااست تا کالسیسیم و رئالیسم و گرایش بیشتري به کمدي و آیرونی نشان می

سان سیلة ژانر یا ر سی  به و صی محدود نمی ةمتالپ شیوهخا سی  در  درجاد  هاي گوناگونی و باشودب متالپ

سینما وتی ظهور میمتفا دیجیتال  ةنقاشی و رسان یابد مثالً در هنر تئاتر به خاطر امکان مشارکت میاطب  در 

سمبه خاطر ظرفیتش براي تولید واقعیت شتري دارد اما در مورد مج سازي اهاي مجازي امکان ظهور بی ین ه 

 (بPier, 2009جا مشکل است که مرزهاي میان سحو  تعریف شود  گونه نیست زیرا در آن

دهد و در زندگی مقولة تداخل سططحو  تنها در داسططتان رخ نمی که دهدهمچنین پرین  توضططی  می

انجام  شود که در زمانزیون دیده مییروزمره نیز این ال،وي ژنتی کاربرد دارد مثالً در مسابقاد ورزشی تلو

سابقه در زمان حال  در حالی که مرارزه  سیر مییك م صیف  ةیك مرارزشود  زمان حال تف قدیمی نیز تو

ورنر پرتاب ک ةهاي تیم فیالدلفیا آمادکه سططتاره در حالی»شططویم: رو میشططود و با چنین جمالتی روبهمی

ضی  دهیم ببب فایده نیشوند  بیمی سپري ول را ا ةکه بازیکنان  دقایق پایانی نیم در حالی»یا   «ست که تو

شما ب،ویمرویدادهاي آ ة  بیایید دربارکنندمی ستانی به  نت به یعنی دقیقاً همان ال،وي بالزاکی که ژ ؛«ینده دا

 ةناسانشکندب در واقع فرآیندهاي تداخلی حتی از نوع هستیانوان مثالی براي تداخل  از نوع بالغی( بیان می

رال فکر کنید تبازیکنان بسک ةستانی نامعمول نیستب مثالً دربارهاي غیرداآن و نه صرفاً نوع بالغی  در جهان

برند   یك تداخل که به سططمت جای،اه تماشططاچیان به منظور دنرال کردن تماشططاچیان سططرکش حمله می

ها تها  موقعیشناسانه(ب از این رو اگر تداخل مستلزم هم،رایی  اشتراك  همزمانی و آمییت،یِ جهانهستی

 (بPrince, 2006: 629ست  هاي غیر داستانی نیز معمول اهاي متمایز باشد  در جهانو زمان

 گیرينتیجه

 آید که امکان آمییت،یي هستند سه سح  روایی به وجود میاهایی که داراي داستان درونهدر روایت

ستانی  متالپسی  یا تداخل کو  در یو فروروي این سح دی،ر محتمل استب این تجاوز میان مرزهاي دا
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ثیراد أیك ریشه داشته است اما به دلیل تدر ادب کالس هایی از آنسحو  روایی نامیده می شود که شیوه

اد رثیأربرد فراوان داردب از جملة این تگذارد امروزه نیز در آثار داسطططتانی کاخاصطططی که بر داسطططتان می

 همِتو ایی یجاجابه ریتأث ال یخ و تیواقع انیم مرز شطططدن محو اشطططاره کرد: توان به این مواردمی

ي هاداسطططتان انیمی شطططیزا تعامل طنز  وي کمد ریتأث ت یروا و داسطططتان زمان انیمی همزمان

ن پردازاظریهن .داستانش با وستهیپ و مداوم ارتراو در گوداستان موضع شدن شکسته وي ادرونه

اند که در این جسططتار چهار ي گوناگون به چند نوع تقسططیم کردهحسططب معیارها روایی را بر ةاین مقول

 حرکت از سحو  فراداستانی به سحو ل پیشنهادي این مقاله شده استب مدبندي توضی  داده دسته

ستانی یا تداخل درونی و  سحو  فرادا ستانی به  سحو  فرودا ستانی و دوم حرکت از  فرودا

 بیرونی استب

 هاپیوست

1) Pier, John, and Jean-Marie Schaeffer. (2002). Métalepses  

2) "a temporary sharing of a common level" 

3)  

 

minimally rhetorical marked
at 

discourse 
level
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 :از ارارتند دی،ر شکل به یا
Ontological metalepsis ≠ Rhetorical metalepsis 

Fictional metalepsis ≠ Figural metalepsis 

Ontological boundary at 

story level 

≠ Illocutionary boundary at 

discourse level 

 

 :شوندمی خالصه ترتیب این به تداخل ةچهارگان انواع (1

Type 1) authorial metalepsis: (Virgil "has Dido die"). 

Type 2) narratorial metalepsis:(narrator moves into story with narratee). 

Type 3) lectorial metalepsis:(narratee/ narrator -protagonist exchange). 

Type 4) rhetorical or discourse metalepsis:(while-formula)ب 
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Abstract 

 Theoretically, narrative modes are divided into three levels whose convergence is 

called metalepsis. Genette characterized it as "any intrusion by the 

extradiegetic narrator or narratee into the diegetic universe (or by diegetic 

characters into a metadiegetic universe, etc.) or the inverse.’’ Thus, any 

convergence or contamination between distinct enunciative situations or 

diegetic levels, any movement across presumably sacrosanct borders, any 

violation of the frontier between story and discourse, narrating and narrated, 

embedding and embedded narratives constitutes a narrative metalepsis. The 

questions discussed in this article are: 1) what is metalepsis? 2) is it peculiar 

to postmodern stories or it can be traced back to classical literature? 3) what 

are the functions of this technique in narrative texts? 4) what are the different 

types of metalepsis? The goal of the current essay is to define and analyze the 

theoretical basis of this narratological device. 

 

Key words: metalepsis, narratology, embedded narrative 

 

 

 


