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 چکیده
شکل وضعیت، اندیشه و سبک تمامی شئون انسانی را در نیمة دوم قرن ای است که در سهپسامدرنیسم پدیده

های ارتباطی ترین نمود آن فناوریمدرن که اصلیداد.از این میان وضعیت پستبیستم تحت تأثیر خود قرار 
ای که در جهان امروز بخش عمدة ارتباطات گونهجدید است، با زندگی انسان معاصر پیوند خورده است. به

مدرن نیز در هیئت برخی شگردهای سبکی و محتوایی دهد. سبک پستانسانی در فضاهای مجازی روی می
رو در میان نویسندگان امروز کشور ون کاالیی وارداتی در اختیار نویسندگان قرار گرفته است. ازهمینهمچ

زاده یکی از نویسندگانی کنند. فرهاد حسنتوان سراغ گرفت که از شگردهای این سبک استفاده میبسیاری را می
تحلیلی وضعیت -ت تا با روش توصیفیآزمایی کرده است. پژوهش حاضر در پی آن اساست که در این زمینه طبع

از « شوداین وبالگ واگذار می»پسامدرن و میزان و نحوة کاربرد شگردهای این سبک را در رمان نوجوان 
زاده عالوه بر پرداختن به موضوع فضای مجازی دهد که حسنزاده بررسی و تحلیل نماید. نتایج نشان میحسن

دهای پسامدرن نظیر سلب اقتدار مؤلف، بینامتنیت، اتصال کوتاه، متن و نقش آن در ارتباطات انسان، از شگر
بندی نامتعارف سازی ادبی و پایانهای فرمی، غنیمتکثر، چندصدایی، فراداستان، وانمودگی و فوق واقعیت، بازی

ن و استفاده کرده است. در این میان دو ویژگی وانمودگی و فوق واقعیت با توجه به قالب و محتوای داستا
 ای دارد.همچنین ارتباطشان با فضای مجازی، نمود ویژه

 
 فوق واقعیت شناختی،عنصر غالب هستیمدرنیسم، زاده، پستمان نوجوان، فرهاد حسنر :هاکلیدواژه

 
 مقدمه -1

است. شکل جدی مورد توجه نویسندگان ایرانی قرار گرفته شیوة پسامدرن در چند دهة اخیر بهنویسی بهجریان داستان
زاده یکی از نویسندگان رده سنی نوجوان است که به این شیوه نظر داشته است. او در بعضی آثار کودک فرهاد حسن

سر برخی شگردهای سبک پسامدرن را به کار گرفته است. این پژوهش بهخود همچون آقارنگی و گربة ناقال و دیو دیگ
از « شوداین وبالگ واگذار می»های یادشده در رمان نوجوان کارگیری شگرددر پی آن است تا ضمن بررسی نحوة به

خوبی میان  ابزارهای داستان پسامدرن با زاده، به این نکتة اساسی بپردازد که چگونه نویسنده توانسته است بهحسن
 محتوای داستان، هماهنگی ایجاد کند.

  
 لهأبیان مس 1-1

زودی عرصة اندیشة بشری را عنوان یک جنبش نظری اثرگذار، در نیمة دوم قرن بیستم پا گرفت و بهپسامدرنیسم به
نظران، این مکتب فکری را در سه ساحت وضعیت، اندیشه و سبک مورد توجه الشعاع خود قرار داد. صاحبتحت

اقتصادی و سیاسی است که تحت تأثیر رشد  مدرن شرایط متفاوت فرهنگی،اند. منظور از وضعیت پستقرار داده
گیر علمی در حوزة فّناوری اطالعات  امروزه در های چشمگیری دهکدة جهانی، جهشهای چند ملیتی، شکلشرکت

 جهان حاکم است. 
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دهی عنوان عاملی اساسی در شکلیافتن زبان بهتر از همه محوریتهای جدید انقالبی و مهموضعیت نوین و اندیشه     
ای مدرن ابزارهای تازههای انسانی، باعث پدیدآمدن تغییرات عمدة سبکی در هنر و ادبیات شد. سبک پستبه اندیشه

های مختلف هنری از داستان گرفته تا شعر و سینما در زمینه داد که عرصه را برای نوآوریدر اختیار هنرمندان قرار می
 آورد. فراهم می

ای از نویسندگان و شاعران تحت تأثیر برخی ن رویکرد جدید مود توجه واقع شد و نسل تازهدر کشور ما نیز ای     
ای ها و میزان دانش خود به استفاده از این شگردها روی آوردند. اگرچه در پارهفراخور تواناییها، بهمنابع و آموزش

های سبک شنایی هنرمندان ایرانی با ویژگیتوان گفت آرو بود؛ اما در کل میهایی روبهموارد این امر با کاستی
های سنی کودک و نوجوان هم مدرن، باعث خلق آثار هنری و ادبی قابل تأملی شد. در این میان نویسندگان ردهپست

مراتب بهتری را نسبت به راه نخواهد بود اگر بگوییم در برخی آثار عملکرد بهآزمایی کردند و بیدر این عرصه طبع
 اند.بزرگسال داشته نویسندگان

کارگیری صحیح های ذاتی یک نویسنده، در بهای است که گذشته از تواناییزاده نویسندهدر این بین فرهاد حسن     
زاده در غالب ای متمایز از خود به نمایش گذاشته است. حسنقطارانش چهرهمدرن در آثار خود، در میان همشیوة پست

های متفاوت از ابزارهای این سبک بهره برده است. در این پژوهش تالش خواهد و میزاناشکال  های خود بهنوشته
این »مندی این نویسنده شگردهای یادشده در داستان مدرن، نحوة بهرهشد ضمن معرفی شگردهای مختلف سبک پست

  بررسی شود.« شودوبالگ واگذار می

دانند و متفاوتی وجود دارد. برخی آن را ادامة سبک مدرن می هایمدرن دیدگاههای سبکی پستدربارة ویژگی      
هیل جزو گروه اول است. او مدرنیسم قائل به جدایی هستند. برایان مکای دیگر میان مدرنیسم و پستعده

شناختی یا شدن رویکرد معرفتکند. مبنای نظریة او بر غالبپردازی است که به رویکرد فلسفی متن نگاه مینظریه»
مثل بری لوئیس، دیوید الج و ایهاب »ای دیگر . دسته(26: 1394زاده و اسالمی، )حسن «شناختی در داستان استهستی

های فرمی مدرن را در ویژگیاین گروه عناصر پست .(23: 1389)تدینی، « های زبانی و ظاهری توجه دارندحسن به مؤلفه
گیری از رویکردهای مختلف موجود، تمامی شگردهای بهره کنند. پژوهش حاضر در پی آن است تا بادنبال می

 شود، استخراج و بررسی نماید.زاده را در رمان این وبالگ واگذار میشده از سوی فرهاد حسنکارگرفتهبه
 

 پیشینة پژوهش 1-2
یة پژوهش مدرنیسم را در آثار مختلف ادبی، دستماهای متعددی در قالب مقاله وجود دارد که موضوع پستپژوهش
کاظم تینا الرنس »و  « تولد دوبارة یک فراداستان»( در مقاالتی با عناوین 1388( و )1387اند: منصوره تدینی )قرار داده

ای ( در مقاله1389استرن ایرانی( پسامدرنیسم را در آثار ابوتراب خسروی و کاظم تینا بررسی کرده است. سحر غفاری )
، فراداستان را در رمان بیوتن بررسی کرده «بررسی شگردهای فراداستان در رمان بیوتن پسامدرن تصنعی، نقد و»به نام 

( با 1396توان به مقالة خجسته فرامرز و عاطفه نیکخو )مدرنیسم در ادبیات کودک نیز میاست. درخصوص پست
و گربة ناقال از فرهاد شناسانه از داستان آقارنگی پسامدرنیسم و بوطیقای داستان کودک، تحلیلی روایت»عنوان 
 اشاره کرد. « زادهحسن
ها اشاره شد در آن است که در این مقاله عالوه بر واکاوی عناصر تمایز پژوهش حاضر نسبت به مقاالتی که بدان      

زاده های فرهاد حسنمدرن با توجه به رویکردهای مختلف مطرح در این سبک، تالش شده است تا خالقیتسبک پست
، مورد اشاره قرار «شوداین وبالگ واگذار می»های این سبک برای ارائة قالبی مناسب در رمان گیری از ظرفیتبهرهدر 

 گیرد.
 

 خالصة داستان 1-3
طور اتفاقی به دفترچة خاطرات پیرمردی دست دختر نوجوانی به نام درنا که به تازگی آغاز به نویسندگی کرده است، به

اش آمده است. پیرمرد یادشده که نامش زال است و نویسنده برای مخفی ستان دوران کودکییابد، که در آن دامی
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نامد، در دوران خردسالی مادرش را از دست داده و توسط پدر نزد مردی می« ذال»داشتن هویتش در آغاز او را نگه
گردد. کند و دیگر برنمیاو را ترک می بدخُلق به امانت گذاشته شده است. پدر زال بعد از سپردن فرزند به قادر قناری،

ای در حق او استفادههم که به فروش پرندگان تزئینی مشغول است، در عوض نگهداری از زال، از هیچ سوء قادر
خانم نسبت به زال احساسی ای سکونت دارد که مادر خانواده، تورانکند. در همسایگی مغازة قادر، خانوادهفروگذار نمی

شود. کمی بعد، آغاز طرفة او به فریبا دختر خانواده میوآمد زال به آن خانه باعث ایجاد عالقة یکرد. رفتمادرانه دا
خانم در زمان عزیمت، کلید خانه را در دست کند. تورانخانم و دخترانش را مجبور به ترک شهر و دیار میجنگ توران

د. زال تا کنزند و او را برای همیشه در آن خانه ماندگار میمی گذارد. امانتی که سرنوشت زال را رقمزال به امانت می
دارد. تنها پس از نگارش داستان سالی، عشق فریبا و کلید آن خانه را به امید بازگشت اهل خانه، به امانت نگه میکهن

شود، رسانی میروزو بهکه توسط ا« کلیددسته»شدن آوازة این عشق و امانتداری در وبالگ زندگی او توسط دُرنا و پخش
 شود که خانوادة فریبا در امارات زندگی خود را دارند و هرگز به فکر بازگشت نبوده و نیستند. زال متوجه می

 

 شودمدرن در رمان این وبالگ واگذار میهای سبک پستبررسی ویژگی. 2
های این سبک را رن، ویژگیمددر این پژوهش با در نظر داشتن رویکردهای مختلف مطرح درخصوص سبک پست

زاده ذیل عناوین سلب اقتدار مؤلف، بینامتنیت، اتصال کوتاه، متن از فرهاد حسن« شوداین وبالگ واگذار می»در رمان 
بندی نامتعارف سازی ادبی و پایانهای فرمی، غنیمتکثر، چندصدایی، ، فراداستان، وانمودگی و فوق واقعیت، بازی

 بررسی خواهد شد.
 

 شناختیعنصر غالب هستی 2-1
مدرنیستی بر آثار مدرنیستی را تأکید مدرنیسم، نقطة تمایز آثار پستهای پستترین چهرههیل یکی از اصلیبرایان مک

هیل آثار مدرنیستی با توجه به مباحثی که در این دوره حول داند. از نظر مکویژه بر موضوعات وجودشناسانه می
که وضعیت اند؛ درحالیدادهای میشناخت شکل گرفته بود، بر بازنمایی این مسئله اهمیت ویژهموضوع نحوه و کیفیت 

گرفتن مباحث وجودشناسانه، آثار ادبی را به سوی پرداختن به این مهم سوق مدرن با توجه به قوّتو اندیشة پست
وجودداشتن جهان پیرامون ما به چه »اند: دها میهیل دغدغة اصلی آثار پسامدرن را پاسخ به این سؤالاند. مکداده

ها در گوییم این جهان وجود دارد، مقصودمان دقیقاً چیست؟ آیا همة اشیاء و پدیدهدیگر، وقتی میعبارتمعناست؟ به
های ناهمسانی ها در سطوح یا ساحتتوان استدالل کرد که وجود سطوح مختلفی و هستندهیک سطح وجود دارند یا می

 .(2/184: 1397)پاینده،  «گیرند؟رار میاز وجود ق
شکل صریح در متون پسامدرن طرح شوند یا به آنها آشکارا پاسخ داده ها بهالبته اینگونه نیست که تمامی این سؤال     

دهد که شناسی را در اثرش مورد توجه قرار میهای موضوع هستیگیری از ویژگیشود؛ بلکه نویسندة پسامدرن با بهره
 ترین کاربرد را دارند. های موازی و متداخل بیشاز این میان، ویژگی جهان

همانی تراجهانی »شود. ای است که مستقیماً ذیل عنصر غالب وجودشناسانه طرح میشگرد همانی تراجهانی ویژگی     
گویند هر گاه حضور عبارت است از حضور یک هستنده در دو جهان ناهمساز. دو جهان را نسبت به هم ناهمساز می

 .(36: 1398)بستانی،  «ناپذیر باشدظ منطقی امکانیک هستنده در آن دو جهان به لحا
گونه که بعد از این خواهد آمد، ما با دو سطح از روایت مواجهیم که شود، هماندر داستان این وبالگ واگذار می     

هایی هم هستند که در هر دو توان این دو سطح را دو جهان متفاوت اّما متداخل فرض کرد. شخصیتبه تعبیری می
هایی همچون زال یا لطیفه در دو سطح یا دو طح حضور دارند. اما نکتة قابل توجه آن است که حضور شخصیتس

رسد نویسندة ای که به نظر میلحاظ منطقی ناممکن نیست. نکتهکه در همانی تراجهانی گفته شد، بهجهان روایت، آنگونه
ای در گرفتن از این شگرد پسامدرن، ظرفیت تازهبا الهام شکل آگاهانه تالش کرده استرمان از آن اطالع دارد و به

 شیوة روایت خود خلق کند. 
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 سلب اقتدار مولف 2-2

با نگارش دو مقالة  )Roland Barthes( سلب اقتدار مؤلف یکی از اصول اندیشة پساساختارگرایی است. روالن بارت
نقش مؤلف و تأکید بر نقش خواننده، اقتدار مؤلف در قبال ، تالش کرد تا با کاستن از «از اثر به متن»و « مرگ مؤلف»

های به چالش بکشد. سرپیچی شخصیت، (94: 1390)رک پاینده،  شدنوعی اساس نقد ادبی سنتی محسوب میمتن را که به
است های داستان در دنیا واقعی و مورد بازخوداستان از نویسنده و تالش برای تغییر مسیر روایت، وارد شدن شخصیت

دادن خواننده در خلق اثر از سوی نویسنده، برخی از شگردهایی هستند که قراردادن مؤلف و همچنین مشارکت
 جویند.ها  بهره مینویسندگان پسامدرن برای سلب اقتدار مؤلف در آثار خود از آن

ح اول با دختری به نام درنا شود، با دو سطح از روایت متداخل مواجهیم. در سطدر داستان این وبالگ واگذار می     
نویسد. سطح دوم داستان می« کلیددسته»را در وبالگی به نام « ذال»شویم که سرگذشت دوران کودکی آقای آشنا می

اختصاص دارد. علیرغم استقالل دو سطح « زال»شود، یا آنطورکه در ادامه آشکار می« ذال»هم به روایت وقایع زندگی 
شد خود در میان دو سطح، روند روایت را دچار وها هستند که با آمدبرخی از شخصیت روایت نسبت به یکدیگر،

های وبالگ است. او که در آغاز با همین نام در بخش کامنت« غریب آشنا»ها کنند. یکی از این شخصیتچالش می
گذارد. اطالعاتی که در ادامه مینویسد با خوانندگان در میان چیزی که درنا میحضور دارد، اطالعاتی را افزون بر آن

هایی های غریب آشنا یا همان لطیفه همچون پارازیتدارد. نوشتهنسبت به زال برمی« لطیفه»پرده از راز عالقة پنهانی 
 کنند. مانند که از دنیای واقعی، دنیای داستان را تهدید میمی

طح دوم روایت، در سطح اول و بازداشتن درنا قهرمان عنوان قهرمان سشاهد دیگر بر این ویژگی دخالت زال به      
اش خیالیه، کنن فریبا و خونوادهام... فکر میکنن مو روانیمردم فکر می»سطح اول از ادامة نوشتن داستان است. 

استان را همین مسئله نوشتن د. (141: 1397زاده، )حسن «هاکنن زال باید بره تیمارستان، قاتی دیوونهداستانه... فکر می
در بخشی دیگر یکی از خوانندگان وبالگ که ظاهرا به سطح دوم روایت تعلق دارد و تا آخر نیز  گذارد.ناتمام باقی می

 داردکند و او را از نوشتن ادامة داستان برحذر میماند، درنا نویسندة وبالگ در سطح اول را تهدید میناشناس می
 .(63)همان: 

 

 اتصال کوتاه 2-3
ترین پرداخت، به یکی از اصلیدر ادامة مباحث بخش پیش که به شگردهای پسامدرن در مسیر خلع قدرت از مؤلف می

مطرح گردید. او اعتقاد داشت هنر  (David Lodge)بار توسط دیوید الج شود. اتصال کوتاه اولیناین شگردها اشاره می
صله وجود دارد. او فرایند تفسیر آثار هنری را مستلزم آگاهی بر ماهیتی استعاری دارد و میان آثار هنری و واقعیت فا

عنوان شگردی توصیه کرد که با ایجاد اتصال میان عالم استعاری دانست. الج تکنیک اتصال کوتاه را بهاین فاصله می
کند: یشنهاد میکند. او برای اجرای این شگرد سه راه را پهنر و عالم حقیقت، مخاطب را دچار نوعی بهت و حیرت می

کردن نویسنده آمیزی وجوه متباین )وجه آشکارا داستانی و وجه ظاهراً مبتنی بر واقعیت( در یک اثر واحد، مطرحدرهم»
 . (187: 1386)الج، « های ادبیو موضوع نویسندگی در متن و برمال کردن عرف

. درنا در چند نوبت با قهرمان داستانی که در آمیزی وجوه متباین هستیمدر رمان مورد بحث، شاهد ویژگی درهم      
در همان بخش زال پس از خوردن . (13: 1397زاده، )حسنبرد بار برای او غذا میکند. یکنویسد دیدار میوبالگش می

های داستان مقایسه پخت یکی از شخصیتپخت مادرش را با دستکند و درنا در پاسخ، دستغذا از آن تعریف می
پخت خوبی دستداد، گفت: دستت درد نکنه دخترم، خیلی چسبید. گفتم: بهرو که میبادمجونکاسة حلیم »کند: می

 . (17)همان: « خانم بود؟توران
شود که برخی خوانندگان کند. همین مسئله باعث میعنوان محل وقوع داستان خود یاد میدرنا از ایستگاه هفت به      

 .(82)همان:  نایی خود با این محل سخن بگویندداستان در وبالگ دربارة آش
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گوید که در مسیر حرکتشان از آبادان رنگ حامل گروهی پرستار سخن میبوسی آبیدر بخشی دیگر زال از مینی     
بوس، یکی از خوانندگان وبالگ به تر از طرح داستان این مینیشوند. چند صفحه قبلرو میبه سوی اهواز با آن روبه

افتد و تمام سرنشینان آن اسیر ها میین جاده به دست عراقیدهد که در ابوسی خبر مینام نگهبان طبقة هفتم، از مینی
کند، فرد یادشده با استناد به تأیید بوس اشاره میبعد از آنکه نویسندة وبالگ در ادامه به این مینی. (114)همان: شوند می

رنگ بوس آبیع عبور مینیاینکه موضو. (120)همان: گیرد که این داستان واقعی است هایش از سوی درنا، نتیجه میگفته
های مخاطبان برای باالبردن از مسیر حرکت زال و همراهانش واقعیت است یا شیطنت درنا در استفاده از مضمون کامنت

 ماند. مانندی داستان، موضوعی است که تا آخر روایت پنهان میحقیقت
 

 بینامتنیّت  2-4

اندیشمند بزرگ روسی  )Mikhail Mikhailovich Bakhtin( میخائیل باختینای است که ریشة آن به آرای بینامتنیت ایده
های نخست قرن بیستم به تأسی از مفهوم چندصدایی در هنر موسیقی، باختین در سال»گردد. اوایل قرن بیستم برمی

)سلیمی کوچی  «طور مبسوط و مدوّن مطرح کردرا در حوزة نقد و مطالعات ادبی به« چندصدایی و گفتگومندی»نظریة 

هیئت دیدگاهی مبسوط  به« بینامتنیت»مفهوم چندصدایی بعدها توسط ژولیا کریستوا تحت عنوان  (.149: 1394و رضاییان، 
شکل صریح یا غیرصریح از متون پیش و مستقل درآمد. بینامتنیت در نظر کریستوا بر این پایه استوار بود که هر متنی به

بینامتنّیت در تمام متون مکتوب »یچ متنی نیست که بتواند مدعی استقالل کامل باشد. از خود اثر پذیرفته است و ه
بشری وجود دارد و هیچ متنی نیست که به طور غیرمستقیم از متون پیش از خود بهره نبرده باشد حتی آثار فیلسوفان 

رن بیشتر معطوف به بررسی حضور مفهوم بینامتنیت در سبک پسامد. (298:1388)تدینی، « بزرگی چون افالطون و ارسطو
 آشکار سایر متون در اثر است.

های بینامتنیت در داستان مورد بحث، استفاده از عنصر طوطی برای بیان احوال عاشقانة ترین مصداقیکی از اصلی      
تفاوت که در  کشاند. با اینآکل و طوطی معروف آن داستان میای که ذهن را به سوی داستان داشقهرمان است. ایده

شود، طوطی کند؛ ولی در داستان این وبالگ واگذار میآکل را برای مرجان آشکار میآن داستان طوطی راز عشق داش
ساکت »شود: با تکرار نام فریبا، در شرایط دشواری که زال در آن گرفتار شده است، عشق فریبا را به او یادآور می

تکان خورد: فریبا. ماتِ مات زل زدم توی صورتش. صدایش با همیشه فرق نگاهم کرد و بعد منقار خمیده و سرخش 
 .(97)همان:  «کردم؟ انگار مرا قورت داده بودداشت. شبیه من بود صدایش. بود یا من اینطور فکر می

است. این قصه را هم مثل اغلب « طوطی و بازرگان»یکی دیگر از شواهد بینامتنیت در این داستان، روایت      
که قادرقناری با توسل به زور قصد دارد زال کند. زمانیهایی که زال آنها را شنیده است، رضاخیاط تعریف میاستاند

کند زال کند، رضاخیاط با نقل داستان طوطی و بازرگان تالش میرا همراه خود از آبادان خارج کند و زال مقاومت می
هایش مالیم و مخملی شد. ه حرفم گوش کن. باهاش برو. و نور چشمبارم شده بگفت: برا یه»را به رفتن راضی کند: 

« شناختم. گفتم: طوطی و بازرگان؟یواش گفت: قصة طوطی و بازرگان یادته. خیره شدم به خیابان و رهگذرهایی که نمی
از وضعیت  زند تاجالب اینجاست که زال در دو موضع مطابق الگوی این داستان، خودش را به مردن می. (74)همان: 

 بغرنجی که در آن گرفتار است، رهایی یابد.
هایی از شخصیت رضاخیاط هستیم که با اشاره به قولگذشته از این موارد، در طول داستان مکررا شاهد نقل      

به این  دهد. برای اطالع از این مواردها و اشعار مختلف، متن داستان را در گفتگویی دائم با سایر متون قرار میداستان
 (.139، 136، 134، 78، 73، 64، 48، 47)صفحات از رمان مراجعه کنید: 

 

 چندصدایی 2-5
که اشاره شد، اصطالح چندصدایی برای اولین بار توسط باختین مطرح شد. او رمان چندصدا را در برابر رمان همانگونه

کالم ها و آرای گوناگون در متن و در یکاندیشهچندصدایی در اثر ادبی یعنی نمایش آواها، »دهد. صدا قرار میتک
 (.54: 1396)استادمحمدی و همکاران،  «کندعنوان عنصر غالب چندصدایی یاد میزیستی تضادها که باختین از آن بههم
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ها و روایتشود، که با طرح ایدة مرگ ابرمدرن محسوب میهای سبک پستچندصدایی یکی دیگر از ویژگی
 توسط لیوتار در ارتباط است.ها فراروایت

در داستان، تبدیل به ظرفیتی در مسیر ایجاد چندصدایی در رمان « کلیددسته»ها در وبالگ وجود بخش کامنت      
ها نظرات مخالفی بدون گیرد که طی آنهای وبالگ گاه گفتگوهایی شکل میمورد بررسی شده است. در بخش کامنت

عنوان یکی از تواند مصداقی برای ویژگی چندصدایی بهشود که مین مطرح میسوگیری ازجانب نویسندة داستا
یکی از مخاطبان در اعتراض به ارادة قهرمانان داستان « صابر»مدرن باشد. در یک مورد، های پستهای داستانویژگی

هایی مثل رضا خیاط ا آدمخوام بدونم چرمن می»نویسد: برای مقابله با ارتش عراق آن هم بدون اسلحه و امکانات می
« رفتند جنگ. مگر ما ارتش و بسیج نداشتیم؟و پرویز آرایشگر باید دست خالی یا به قول خودشون تیر و کمون می

که نویسندة دهد؛ درحالیپاسخ صابر را می« محمدی»در ادامة همین قسمت، فرد دیگری به نام  (81: 1397زاده، )حسن
زمان که تازه انقالب شده بود هنوز هماهنگی آن»دهد: رقبال این گفتگو نشان نمیگیری خاصی دوبالگ هیچ موضع

دیدند. بسیج هم هنوز ها هم خواب برگشتن شاه را میبین نیروهای ارتشی به وجود نیامده بود. بعضی از فرمانده
. (82)همان: « گی کردندتشکیل نشده بود و نیروهای خودجوش مردمی با امکانات جلوی دشمن تا دندان مسلح ایستاد

در بخش دیگری هم که نویسندة داستان ماجرای اجبار قادرقناری به زال برای ترک آبادان را به تصویر کشیده است، 
)همان: نقل قولی از مخاطبان وبالگ در مخالفت با روایت جانبدارانة راوی آمده است که حق را به قادرقناری داده است 

45). 
ها، نقاط قوت و ها، گاه درباب ویژگینظرات و صداهای مختلف و متعارض در بخش کامنت این وضعیت طرح     

ها را با بودن پستطوالنی« روناک»ها طور مثال در یکی از کامنتدهد بهضعف داستان در حال نگارش نیز رخ می
ردی به نام همتی به این ایراد دهد و در پست بعدی فحوصلگی انسان مدرن مورد انتقاد قرار میکم توجه به ویژگی

های جنگی حال من با خوندن داستان»نویسد: می« رضا برزگر»در همین بخش مخاطبی با نام  (.30)همان: دهد پاسخ می
عمو »پاسخ این انتقاد را  (29)همان: « نویسی؟چیز دیگه نمیها خسته شدم. دوست عزیز چرا از یهکنم. از کلیشهنمی

حال خوندیم و دیدیم فرق خوب بود. به نظرم برخالف آقای برزگر نوع جنگش با چیزایی که تابه»دهد: می« مهران
 (.29)همان:  «داره

  
 سازی ادبی غنی 2-6

« شدگیتهی»ای با عنوان به کار رفت. او طی مقاله (John Barth) بار توسط جان بارتسازی برای اولیناصطالح غنی
را مورد انتقاد قرار داد و آن را فاقد هرنوع نوآوری محتوایی دانست. او  1960دوم دهة نویسی نیمة فرایند داستان

یک دسته با تکیه بر ادبیات مدرن به صورت افراطی با استفاده از »نویسندگان دورة یادشده را به دو گروه تقسیم کرد: 
پایبند به ادبیات کالسیک هستند به یک  پرداختند و دستة دیگر که همچنانهای ادبیات مدرن به خلق آثار میتکنیک

توانند به مسائل اجتماعی و فرهنگی جدید پاسخ مناسبی کنند و نمیهای دوره و زمانة خود غفلت میمیزان از ضرورت
 (.591-592:1390)پاینده،  «بدهند
های مدرن بود. روش شدگی، در هم آمیختن سبک و محتوای پیشامدرن باپیشنهاد بارت برای خالصی از این تهی     

شد. از آن می« سازیغنی»بخشید و باعث شدگی رهایی میکرد که ادبیات را از تهیاو این روش را ابزاری تلقی می
فرهنگی معاصر  -ترین ابزارها در این مسیر بازنویسی و بازآفرینی متون گذشته براساس اوضاع اجتماعینظر او رایج

 است.
شود، نویسنده بسیار از روایات ادبیات کالسیک فارسی در مسیر غنابخشی به واگذار می در داستان این وبالگ     

بردن روایتش بهره گرفته است. بیشتر مواردی که پیشتر در بخش شواهد مربوط به بینامتنیت ارائه شد، داستان و پیش
نمود و کارکرد بیشتری در جهت  شوند؛ اما چند روایت برگرفته از ادبیات کالسیک فارسیجزو این شگرد محسوب می

بازنمایی شده است و دومی « طوبا»است که از طریق خلق شخصیت « آکلداش»غنابخشی به داستان دارند. اولی داستان 
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االطیر عطار و مأخوذ از مثنوی مولوی و سومی داستان سیمرغ برگرفته از روایت منطق« طوطی و بازرگان»حکایت 
کند و این تحمل از محورهای اساسی روایت که مخاطب را به صبر و تحمل ترغیب میچهارمی شعری از حافظ است 

 مورد بحث است:
 ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال                  مرغ زیرک چون به دام افتد، تحمل بایدش

 (186: 1378)حافظ، 
آورد. عنصری که شخصیت حیوانی طوبا را پدید میآکل، درخصوص مورد اول نویسنده با الهام از داستان داش     

زعم یکی شود. در بخشی از داستان که زال در شرایط دشواری قرار دارد و بهبرای زال نماد جانشین فریبا محسوب می
باره طوطی با ذکر نام فریبا، به یک، (98)همان:  «تو اون بیابون خیاالتی شده. آفتاب تو سرش خورده»از مخاطبان وبالگ 

نویسنده خود نیز به استفاده از این داستان اذعان دارد، آنجاکه . (97)همان: شود یادآور عشق زال در حق آن دختر می
ها البد وقتی پیش فریبا بوده بیشتر از این»آورد: ها مینقل قولی را از سوی یکی از خوانندگان وبالگ در بخش کامنت

  (.98)همان: « گهچیزی میآکل که آخرش طوطی یهد بوده، مثل داستان داشهم بل
که زال کند. زمانیهایی که زال شنیده است، رضاخیاط نقل میداستان طوطی و بازرگان را هم مثل تمامی حکایت    

با نقل این حکایت که ، (74)همان: بیند، رضا خیاط خود را مجبور به همراهی با قادرقناری در ترک شهر آبادان می
گذارد که در ادامه زال آویز قرار دادن مرگ برای رسیدن به رهایی است، راهی را پیش پای زال میمحتوای آن دست

 گیرد.بهره می (126)همان: و سربازان عراقی  (124)همان:  از آن برای رهاشدن از دست قادرقناری
 

 متن متکثر )دموکراتیک(  2-7

شدن در کتاب وضعیت پسامدرن درخصوص سپری )François Lyotard-Jean( فرانسوا لیوتار-انهای ژطرح دیدگاه
روایت شود. ابرروایت و کالنها انقالب بزرگی در اندیشة قرن بیستم محسوب میها و فراروایتدوران ابرروایت

شیوة خاصی کنار هم ما رویدادها را به»حاصل تالش انسان برای بازنمایی معنادار  رویدادها در بستر تاریخ است. 
« افتد و هم در شیوة تفکر ما نسبت به زندگی خودکنار هم چیدن هم در کنش بازنمایی ما اتفاق می چینیم. اینمی

واسطة آن به تفسیر گذارند تا بهها الگویی خاص را در اختیار فرد میدر این بین برخی روایت. (179: 1392)نجومیان، 
عنوان نمونه داستان پیدایش براساس کتاب انجیل به»د. گوینها ابرروایت میرویدادهای مختلف بپردازد. به این روایت

عنوان شود. بهها تحمیل میمنطقی است که از بیرون بر روایت». اما فراروایت )همانجا(« گونه استعهد عتیق از این
 .(180)همان:  «شودها مینمونه پیشرفت یک منطق فراروایتی مدرنیته است که خود تبدیل به مالک سنجش روایت

های ای از رمانشود، نمونههاست. داستان این وبالگ واگذار میمتن متکثر یکی از نتایج اضمحالل ابرروایت      
ترین روایت، که روایت اصلی و به قلم فرهاد مراتبی متضمن دو متن تودرتوست. بیرونیشکل سلسهنوجوان است که به

کلید است. که مشغول نگارش داستانی در وبالگی به نام دستهاست « درنا»زاده است، سرگذشت دخترکی به نام حسن
است. در کنار این دو سطح از روایت، انعکاس نظرات « زال»دومین داستان، روایت سرگذشت غمگنانة دوران کودکی 

شود نام اصلی او لطیفه است. لطیفه که جزو یکی از مخاطبان وبالگ است که در نهایت مشخص می« غریب آشنا»
آید، با طرح داستان از زاویة نگاه خود، سطح دیگری از روایت را شمار میهای الیة دوم یعنی زندگی زال بهتشخصی

این وبالگ داستان »کند: زند. درنا قهرمان سطح اول روایت و نویسندة سطح دوم، به متکثر بودن متن اشاره میرقم می
  (.8: 1397زاده، )حسن «هم داستان داشته باشه داره. داستانش هم داستان داره شاید داستان داستانش

 

 فراداستان 2-8

شکل آشکارا بر شود که با پرداختن به نکات فنّی نویسندگی در متن خود، بهفراداستان به داستانی اطالق می
نه واقعی. معموال خواند کامالً تخیلی است کند که آنچه میدائماً به خواننده یادآوری می»ورزد و بودنش تأکید میداستان

 (.393:1390)پاینده،« نوشتن استفراداستان داستانی دربارة داستان
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ناپذیری جهان آمیختگی جهان خیالی داستان و عالم واقعی،  بر توصیففراداستان ضمن پرداختن به موضوع درهم     
هایزنبرگ است، این که محال است جهانی فراداستان متکی بر برداشتی از اصل عدم قطعیت »ورزد عینی نیز تأکید می

 (.10:1390)وو، «دهدگر همواره امر مورد مشاهده را تغییر میعینی یا ابژکتیو را توصیف و تبیین کرد، چرا که مشاهده
زاده با شود؛ بلکه حسنهای پسامدرن کاربرد دارد، در رمان مورد بحث دیده نمیشکلی که در داستانفراداستان به آن

ای که ضمن ارائة مطالب گونهای همراه کرده است. بهاده از این ویژگی سبکی، روند روایت را با خالقیت ویژهاستف
کند. درنا که نویسندة فنی داستان، این داستان را تبدیل به کارگاهی درجهت آموزش نویسندگی به مخاطبان نوجوان می

کند و استاد نویسندگی او های نویسندگی شرکت میسداستان سرگذشت زال است، به همراه دوستش روناک در کال
پردازد. در کنار روناک هایی در وبالگ به بیان نقاط ضعف و قوت داستان شاگردش میخانم همتی نیز با درج کامنت

ن نمایند، برخی خوانندگاهای مختلف داستان ارائه میو خانم همتی وخود درنا که مواردی را دربارة نویسندگی در بخش
باره نویسند و گاه میان چندنفر در اینها میکلید نیز نظرات خود را دربارة داستان درنا در بخش کامنتوبالگ دسته
 گیرد.بحث درمی

توان به اظهار نظر یکی از خوانندگان در مورد عنوان نمونه میها در این مقاله مقدور نیست. اما بهذکر همة نمونه     
. (29)همان: « ها خسته شدمکنم. از کلیشههای جنگی حال نمیمن با خوندن داستان»ای بودن روایت اشاره کرد: کلیشه

جاش که جالب بود. ولی از کجا تا این»کشد: تان را به چالش میمانندی داسسوسن مخاطب دیگر وبالگ نیز حقیقت
ها خوب انتخاب شدند و نثر قدرش کار شما؟ چون کلمهقدر از این داستان کار آن آقای ذال است و چهبدونیم چه

گذاری او درنا در پاسخ به این مخاطب نکات جالبی را دربارة نقش نویسنده و میزان اثر (،29)همان: « دستی دارییک
دم. مث یه کدبانوی هاش روح میحسابی به جملهوولی من مثل یه نویسندة درست»نویسد: در تعالی داستان می

جا که شون اینچینماندازم و میشون میکنم، برقآرم. تمیزشون میها رو از تو دفترچة خرمایی درمیمهربون. کلمه
 .(31)همان:  «مخصوص اندر مخصوص بشه

هایی هم درنا ضمن بیان اشراف خود بر اصول نویسندگی، دلیل عدم رعایت برخی از این اصول را بیان بخش در     
ذره مثل شکر تو چای کم پخش بشن و ذرههای داستان باید کمدونم که اطالعات مربوط به شخصیتاینو می»کند: می

 (.39)همان: « داستان حل بشن
ها یکی از مخاطبان نسبت به تودرتو شدن شیوة روایت اعتراض از هم در بخش کامنتدر قسمتی دیگر از داستان، ب     
های خطی مون عادت کرده به داستانباید بگم ما چشم»گوید: های نوین روایتگری میکند و دُرنا در پاسخ از شیوهمی

)همان:  «روز تو خاطراتشاین یکروز و توی گم. فقط یکنفرو میروز از زندگی یکو ساده. من فقط دارم ماجرای یک
61.) 

های متعدد موجود در داستان که روند طبیعی بکای دیگر یکی از مخاطبان وبالگ به نام فوزیه از فالشدر نمونه    
باور کنید »پردازد: درنا در پاسخ به توجیه این امر می( 114)همان:  کندروایت را با تأخیر همراه کرده است، گالیه می

ره تو فکر. پاشم بسته باشه، میومن نیست. آدم وقتی توی یه ماشین نشسته باشه و کاری نداشته باشه، دستدست 
 (.114-115) «کنههاشو دوره میزنه و گذشتهبک میفالش

 

 وانمودگی و فوق واقعیت  2-9

مدرنیسم ویژة دورانی بود که پرداز فرانسوی ضمن اشاره به این موضوع که نظریه )Jean Baudrillard( ژان بودریار
داند. در این آمد، ویژگی دوران پسامدرن را مصرف کاال میداری تولید کاال به شمار میمشخصة اصلی نظام سرمایه

یعنی معنایی را »ای یا مصرفی ندارد؛ بلکه دارای ارزش نمادین نیز هست. دوران جدید کاال دیگر صرفاً ارزش مبادله
 (.458-460:1390)پاینده،« کند که داللتی اجتماعی و فرهنگی دارد( الصاق میکنندهبه سوژه )مصرف

ها به امور مصرفی توجه داشته باشیم. در ها و دالیابد که به موضوع تبدیل نشانهاین ایدة بودریار زمانی اهمیت می     
ای در سطیحی وسیع به مدرن رسانه گردند؛ بلکه ابزارهایهای حقیقی بازنمیها دیگر به مدلولدنیای پسامدرن دال



 1343   /    زادهاز فرهاد حسن« شوداین وبالگ واگذار می»وضعیت و شگردهای پسامدرن در رمان نوجوان بررسی  

سازند. در دیدگاه بودریار دو های فاقد حقیقت گرفتار میپردازند و مخاطب را در چنبرة نشانهها میتولید این دال
 مفهوم اساسی وجود دارد: وانمودگی و فوق واقعیت.

 

 وانمودگی  2-9-1
« وانمودگی»ای باشد که امکان تشخیص آن از واقعیت دشوار گردد، با پدیدة گونهشده بهسازیهرگاه که امر شبیه

روشنی بدلی از واقعیت است که بهسطح اول نسخه»شمارد رو هستیم. بودریار برای بازنمایی حقیقت سه سطح برمیروبه
کند. بیعی که مرزهای میان واقعیت و بازنموده را محو میچنان طبدلی است آنقابل تشخیص است. سطح دوم نسخه

ای بر واقعیات جهان تکیه داشته کند، بدون اینکه ذرهبدلی است که واقعیتی ازآنِ خود را تولید میو سطح سوم، نسخه
یز میان اصل و کند. در این سطح تمابودریار از مراحل دوم و سوم ذیل عنوان وانمودگی یاد می. (45: 1388)لین، « باشد

شود و به جای اینکه سازی معکوس میدر پسامدرنیسم فرایند شبیه»بدل از بین رفته و بدل جایگزین اصل شده است. 
  (.463:1390)پاینده، « شودشده تطبیق داده میبازنمایی براساس واقعیت صورت بگیرد، واقعیت با امر بازنمایی

ود، مواردی وجود دارد که یادآور تعریف بودریار از وانمودگی است. مثالً شدر داستان این وبالگ واگذار می      
من نفهمیدم. این که دارد داستان تعریف »گوید: غریب آشنا یکی از خوانندگان وبالگ درخصوص داستان درنا می

واننده ابهام پیش گر آن است که برای خاین سؤال نشان. (29: 1397زاده، )حسن «کند همان آقای ذال است یا شما؟می
آمده است که آیا داستان از روی واقعیت زندگی زال ساخته شده است و یا اینکه نویسنده تخیالت ذهنی خود را 

کند. همین ابهام برای یکی دیگر از خوانندگان وبالگ به جای سرگذشت این شخصیت برای مخاطبان خود نقل میبه
قدر از این داستان کار آن آقای ذال که جالب بود. ولی از کجا بدونیم چهجاش تا این»نام سوسن نیز ایجاد شده است: 

 (.29)همان:  «قدرش کار شما؟است و چه
دیروز صاحب »گوید: خاطر قراردادن داستان در فضای مجازی، میدر بخش پایانی داستان، زال با گالیه از درنا به    

گه از کی تا حاال بابای مو رفته قدر ماجرا داشتی؟ میدونستم ئیگه نمینته که پسر رضاخیاطه، اومده میئی کافی
اش خیالیه، داستانه... کنن فریبا و خونوادهام... فکر میکنن مو روانیگفتم؟ ... مردم فکر میسوئد؟ چی باید بهش می

بر زبان آوردن این جمالت از سوی راوی اصلی . (141)همان: « هاکنن زال باید بره تیمارستان، قاتی دیوونهفکر می
رو بوده و روایتی های تخیلی ذهن زال روبهحال با جوششکند که شاید تابهداستان این ذهنیت را به مخاطب القا می

از ای از حقیقت ندارد. اما در ادامة این بخش پدر درنا که تا به این مرحله با این حد از اشتیاق دنبال کرده است، بهره
گوید که طی آن از عدم بازگشتشان به آبادان و ازدواجش خبر داده است. پیامی که دوباره ذهن خواننده ایمیل فریبا می

 دهد. را به سوی ایدة حقیقی بودن روایت سوق می
د زنگیرشدن مبحث وانمودگی در ذهن مخاطب مثال تصویری را میپاینده در کتاب نظریه و نقد ادبی برای جای     

مردی به پوستری بزرگ خیره شده، پوستری که عدة زیادی از عابران را در حال عبور از خیابانی نشان »که در آن 
در این تصویر نه مرد واقعی است و نه عابران، هردو تصویر هستند؛ اما نحوة بازنمایی  (.189-190: 1397) «دهدمی
بودن دارد. این حالت دقیقا کند و در مورد مرد، ذهنیت واقعیمیشکلی است که بیننده پوستر عابران را تصویر تلقی به
شود نیز وجود دارد. خوانندة کتاب در بدو ورود با چیزی است که در شیوة روایت داستان این وبالگ واگذار میآن

است. در ادامه کلید شود که درحال نگارش داستان زندگی زال در وبالگی به نام دستهرو میدخترکی به نام درنا روبه
زاده کند. شگردی که حسنبودن تالش درنا را فراموش میشود که داستانقدر غرق در داستان زال میخواننده آن

شده دچار سرگردانی و شکلی عامدانه خواننده را میان امر واقعی و امر بازنماییخوبی از آن بهره جسته است تا بهبه
 حیرت کند.

 

 واقعیت فوق 2-9-2

پیشتر وانمودگی را جایگزینی بدل به جای اصل دانستیم؛ فوق واقعیت بر این اصل تأکید دارد که واقعیت از روی 
خورند، شکلی با زندگی ما پیوند میشود که وجود حقیقی ندارد. در این حالت امور فوق واقعی بهچیزی ساخته می
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ای شدن، تکنولوژی واقعیت این است که رایانهقدریار از فومنظور بو»رود. که غیرواقعی بودنشان کامالً از یادها می
هایی از واقعیت که به طور روزافزونی جای خود واقعیت را ها با هم از طریق تولید تصاویر و مدلارتباطات و رسانه

 . (74: 1381)گیبینز و ریمر،« دهندگیرند، به تجربة بشری شکل میمی
پسامدرن است. وضعیتی که در آن فضای مجازی تمام ارتباطات حقیقی ما را فوق واقعیت ویژگی وضعیت       
شده به نمونة سازیها بر این ادعاست که این فضاهای شبیهسازیبودریار در کتاب شبیه»الشعاع قرار داده است: تحت

بدون اساس و غیرواقعی ها تولیدی براساس الگوی یک واقعیت سازیشوند و ارجاع ندارند. این شبیهاصلی مربوط نمی
 .(179: 1392)نجومیان،  »هستند

بر آن شکل گرفته است، بستر اینترنت و ابزار مورد استفاده، امکان « شوداین وبالگ واگذار می»بستری که رمان      
ت، که مختص موجودات جاندار اس« تولد یافتن»هایی شخصی در اینترنت با نام وبالگ است. در این فضا ایجاد صفحه
ها نیز از طریق مبادلة لینک صورت و ارتباط( 9)همان: شود ای غیرواقعی یعنی وبالگ به کار گرفته میبرای پدیده

 .)همانجا(پذیرد می
های نامربوط حضور دارند های جعلی با نامدر فضای مجازی هویت حقیقی افراد مشخص نیست. برخی هویت     

عنوان نمونه فردی با هویت ناشناس درنا نویسندة وبالگ را واقعی دارند. به که علیرغم فوق واقعی بودن، تأثیرات
در بخش « نامبی»این فرد بعدها با نام جعلی  (.63)همان:  داردکند و او را از ادامة نوشتن داستان بازمیتهدید می

 . (68مان: )ه دارد.های وبالگ بار دیگر ضمن تهدید، درنا را نوشتن ادامة داستان بازمیکامنت
کنند، ها درج میهای خود را در بخش کامنتخوانند و دیدگاههای وبالگ را میهای جعلی که نوشتهاز میان هویت      

خودنویس مجازی و ، (15)همان:  ، غریب آشنا(14)همان:  همشهری، (9)همان:  ها اشاره کرد: پاگندهتوان به این ناممی
ها و نام. (120)همان: و متولد ماه مهر  (82)همان: یه آبادانی بامرام  (،81)همان:  نگهبان طبقة هفتم، (37)همان: مشتاق دیدار 

 توان حضورشان را نادیده گرفت. ها پی برد و نه میبودن آنتوان به حقیقیهایی که نه میهویت
های مدد آن جهانمدرن بهویسندة پستها و وقایع تاریخی امکان دیگری از فوق واقعیت است که ناشاره به شخصیت    

 شکلی که مرز واقعیت و خیال قابل تشخیص نباشد. آمیزد. بهواقعی و خیالی را درهم می
های موجود در الیة دوم داستان به وقایع و رویدادهای تاریخی، خواننده را در درک تمایز در این میان برخی اشاره     

را  57مرداد  28های این ویژگی در بخشی آمده است که زال روز ی از مصداقکند. یکها سرگردان میمیان جهان
ها که جزو الیة اول کند. در ادامه و در بخش کامنتشدنش از سوی پدر به قادرقناری ذکر میعنوان تاریخ سپردهبه

اد با واقعة تاریخی زمانی این رویدکند با طرح موضوع همشود، یکی از مخاطبان وبالگ سعی میداستان محسوب می
 (.98)همان:  های مختلف سرگردان کندسوزی در سینما رکس آبادان، ذهن مخاطبان داستان را در تمایز میان جهانآتش

عنوان نویسندة وبالگ به این کامنت ضمن ایجاد ذهنیت ارتباط بین مفقودشدن پدر زال و واقعة سینما پاسخ درنا به
 گذارد.ها تأثیر میآمیختن جهانمانندی داستان و درهمحقیقتگرفتن رکس، بر قوت

 

 های فُرمیبازی 2-10

های بیان فراخور اندیشة غالب دوران، شکلای بهدهد که در هر دورهبررسی تاریخی شکل در هنر و ادبیات نشان می
ر تغییر شده است، در هر مقطعی که که محتوا دچادرحالی اند. بنابراین اصرار بر حفظ فرمهنری دستخوش تغییر شده

که اشاره شد، دچار خوانی ندارد. در دنیای جدید نیز که هم وضعیت و هم اندیشه آنگونهباشد، با معیار عقل سلیم هم
رو است که جان بارت ها و ابزارهای قدیمی ماند. ازهمینتوان همچنان پایبند قالبانقالب و دگرگونی شده است، نمی

کند؛ زیرا از دیدگاه او شگردهای نویسی تأکید میهای سرشناس پسامدرن بر لزوم تغییر سبک در داستانیکی از چهره
نویس باید به کمک ابداع و نوآوری در ساختار داستان آثار زنده و اند و داستاننویسی به ابتذال کشیده شدهداستان

 .(143:1387)بارت،ای خلق کند تازه
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های نامدار های شکلی که از سوی چهرهدهد که بسیاری از نوآوریی پسامدرن نشان میبررسی شگردهای سبک     
ای توان مدعی شد، پیچیدن نسخهکار رفته است، پیوندی وثیق با محتوای آثار دارد. تاآنجاکه میاین جریان در آثارشان به

رسد. برخی از نویسندگان بیشتر توجه مدرن عقالنی به نظر نمیعنوان سرمشقی برای تمامی هنرمندان پستواحد به
کنند بدون اینکه با ساختار و محتوای متن همخوانی داشته باشد و این اشتباه باعث خود را به شکل داستان معطوف می

 شده تا آثار بسیاری به غلط پسامدرن تلقی شوند. 

دیدارای هستند. یعنی  -از نوع خوانشیها های پسامدرن آن است که این داستاننکتة مهم دیگر دربارة داستان     
تواند در شود. بنابراین نمیهای رئالیستی، شـنونده فقط با قرائت شفاهی، متوجه متن داستان نمیبرخالف داسـتان

 ها نیز اغلب کاری ناممکن است.ای شنیداری بازتولید شود و خالصه کردن این داستانتجربه
شود، نویسنده با توجه به محتوای داستان که حول محور استفاده از فضای مجازی یدر داستان این وبالگ واگذار م     

های فرمی بهره جسته است که عالوه بر ایجاد تنوع بصری و شکلی، محتوا را برای نویسندگی است، از برخی ویژگی
تفاوت استفاده کرده است. های مهای مختلف با اندازهکند. در طول کتاب نویسنده از فونتخوبی پشتیبانی میهم به

ها با متن داستان و همچنین گوید فونت و اندازة نوشتهعنوان صاحب وبالگ با مخاطبان سخن میجایی که درنا به
شود. در صفحة بسیار درشت می اندازة فونت 17ها متفاوت است. در برخی صفحات همچون صفحة بخش کامنت

 شکل بولد نوشته است. ن را با فونت درشت و بهآ« نه»هم درنا برای تأکید روی کلمة  12
ای هیئت فضای گونههای دیگری است که بههای متن، استفاده از طرح گرافیکی وبالگ از نوآوریگذشته از فونت     

بینیم. ها هم دقیقا به همان شکلی است که در صفحات اینترنت میکند. بخش کامنتمجازی را در کتاب بازنمایی می
شکل کامل به تصویر پیام خطایی که در صورت قطع اینترنت کاربران با آن نیز به( 121، 100، 70)صفحات کتاب  برخی

، (127)شود شوند، اختصاص دارد. در بخشی از رمان هم که به موضوع موسیقی مورد عالقة زال اشاره میمواجه می
دن است، آمده. صفحة انتهایی رمان هم به تصویری شدر پایین صفحه تصویر فایل موسیقی مورد نظر که آمادة پخش

 استارت را در خود دارد.های قفل، روشن و خاموش و ریدر صفحة کامپیوتر اختصاص دارد که دکمه
هایی از داستان که در فضای مجازی مرسوم است، در بخشها( آنگونهها تصویری )ایموجیاستفاده از نشانک     

شود که گویی داستان را در صفحة مانیتور و در فضای یجاد این ذهنیت در مخاطب میشود که باعث امشاهده می
 کند.اینترنت دنبال می

 

 بندی نامتعارفپایان 2-11
شناسانه های معرفتهای مدرن با توجه به عنصر غالب این نوع، یعنی پرداختن به دغدغهپایان داستان در روایت

در ادبیات مدرنیستی، داستان، روایت رسیدن به هویت است و »ای دارد. درجهت القای ایدة عدم قطعیت، شکل ویژه
آورد، تصاویر پراکندة نامعلوم است؛ آنچه به دست می شود، اما در نهایتشخصیت در هر قدم بیشتر به آن نزدیک می

رسد و همچنان هویت نامشخص یابد. البته درنهایت این روند به فرجام مشخصی نمیولی داستان همچنان ادامه می
 . (226: 1392نیاز، )بی« رسدماند و داستان به پایان میباقی می

ای دارد. با توجه به عنصر غالب وجودشناسانه، متن ز اهمیت ویژهمدرن نیبندی در سبک نویسندگان پستپایان     
رو از فرجام سرپیچی گیرند. از اینهای متفاوت چگونه شکل میگریبان است که جهانبهبا این سؤال دست»مدرن پست

 )همانجا(. «انه استها چندگکند، چراکه به وجود راستای خطی اعتقادی ندارد... به همین دلیل پایان این نوع داستانمی
که پیشتر نیز اشاره شد، این داستان دو الیه روایت متداخل دارد. الیة اول روایت برخورد درنا دختر همانگونه

اش حاوی سرگذشت عجیبی است. الیة دوم روایت، داستان نویس با پیرمردی است که دفترچة خاطرات قدیمیوبالگ
 شناسیم. ام زال او را میدوران کودکی پیرمرد یادشده است که با ن

اش در فضای مجازی و بندی برای الیة اول با برخورد تند پیرمرد )زال( با درنا به دلیل ثبت داستان زندگیپایان     
خانم، تقریبا قطعی است. گرچه کامنت انتظاری زال برای بازگشت خانوادة تورانچشم اطالع از ازدواج فریبا و پایان
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اش برای آمدن ان وبالگ به نام غریب آشنا که از شواهد پیداست همان لطیفه است، درخصوص ارادهیکی از خوانندگ
 گذارد.های دیگر آزاد میاز اصفهان به آبادان و تمایلش به برقراری ارتباط با زال، ذهن خواننده را برای تصور پایان

مدرنیستی تقریبا ناتمام است. در این الیه داستان تا آنجا های بندی در الیة دوم روایت، مطابق الگوی پایان داستانپایان
خانم خود را از وضعیت بغرنجی که در آن گرفتار است نجات کلید خانة تورانکند که زال به کمک دستهادامه پیدا می

بالگ همگی با افتد. بعد از این بخش خوانندگان وکند و پابرهنه در بیابان به راه میها را آزاد میدهد؛ پرندهمی
شدن کنند. اما ناگهان درنا بعد از نقل ناراحتی زال از پخشهایشان، نسبت به شنیدن ادامة داستان اظهار تمایل میکامنت

 کند. اش در اینترنت، روایت را در همین مرحله به حال خود رها میداستان زندگی
های مختلف خوانندگان به سطح اول آن و همچنین کامنت رساندن الیة دوم روایت با توجهرسد به پایانبه نظر می    

توان روزرسانی وقایع داستان در وبالگ، ضرورت چندانی هم ندارد و میوبالگ و اظهارنظرهای درنا پیش از هربار به
ش به بخشیدن به داستانای در پایانهای موازی و متداخل، خالقیت ویژهزاده با استفاده از شگرد جهانمدعی شد حسن
 خرج داده است.

 

 گیرینتیجه .3
گیری مواجه شده است. رمان استفاده از شگردهای پسامدرن در میان نویسندگان ادبیات داستانی معاصر با اقبال چشم

جستن از زاده یکی از آثار قابل توجه این نویسنده است که عالوه بر بهرهاز فرهاد حسن« شوداین وبالگ واگذار می»
پردازی قرار مدرن را دستمایة داستاننیز موضوع وضعیت پستشگردهای سبکی و فرمی پسامدرن، از نگاه محتوایی 

شود که طی آن بروز عواملی مدرن به اوضاع سیاسی و فرهنگی نیمة دوم قرن بیستم اطالق میداده است. وضعیت پست
 های اطالعاتی شرایط جدیدی را برایگیر فناوریهای چندملیتی و پیشرفت چشمداری متأخر، شرکتهمچون سرمایه

پود زندگی مردم است. انسان معاصر رقم زده است. ویژگی اساسی این وضعیت نفوذ قابل تأمل پدیدة اینترنت در تارو
 عنوان قالبی برای بیان داستان خود انتخاب کرده است. زاده این وضعیت ویژه را بهفرهاد حسن

دهد. در الیة اول با داستان دختری تفاوت رخ میشود، در دو الیه یا سطح مروایت داستان این وبالگ واگذار می       
کند. سطح دوم روزرسانی میشکل روزانه داستانی ویژه را بهکلید، بهبه نام درنا مواجهیم که در وبالگی به نام دسته

ها همچون زال و لطیفه در هر دو روایت ذکر سرگذشت غمگنانة کودکی به نام زال است. حضور برخی از شخصیت
جا رخ شود. هوشمندی نویسنده در همینظاهر متفاوت میایت، باعث ایجاد اتصال میان این دو جهان بهسطح رو

عنوان های موازی است، بههای داستان پسامدرن را که همانا تأکید بر جهاننماید؛ چراکه او با زیرکی یکی از ویژگیمی
 ده است. محملی مناسب برای ایجاد قالب بدیعی برای روایت خود برگزی

زاده از تعداد دیگری از شگردهای پسامدرن همچون سلب اقتدار مؤلف، گذشته از این تکنیک ویژه، حسن      
سازی ادبی های فرمی، غنیبینامتنیت، اتصال کوتاه، متن متکثر، چندصدایی، فراداستان، وانمودگی و فوق واقعیت، بازی

شکل کرده است. از این میان، دو ویژگی وانمودگی و فوق واقعیت، بهبندی نامتعارف در رمان خود استفاده و پایان
توان مدعی شد در میان آثار داستانی زبان ساختاری با قالب و محتوای این داستان درهم آمیخته است؛ تاآنجاکه می

 شود. های یادشده محسوب میسازی ایدهفارسی، این داستان الگویی کامل درجهت پیاده
بل تأمل دیگر درخصوص شگردهای پسامدرن در این داستان آن است که بیشتر این شگردها از رهگذر نکتة قا     

شناختی قرار دارند. همان عنصری که های خیالی و واقعی، در خدمت اعتالی عنصر غالب هستیتأکید بر تمایز جهان
 داند.مدرن میترین ویژگی سبک پستهیل آن را اصلیمک
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