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ايرانـي بـر    معاصـر  گريـز  حاضر بررسي سه داسـتان فرجـام   ةمقالاز نگارش هدف 

 يـي روا يهـا  سـكانس  در ،روس ةسندينو و پرداز هينظر ،يتوماشفسك ةاساس نظري
ـ پادر  يدگرگون اصلي اين مقاله پرداختن به وضوعم. است هـاي   داسـتان  يبنـد  اني

اثر بيـژن نجـدي    »تونل به بفرستيد مرا«و از ابوتراب خسروي  »پلكان«و  »حضور«
پـردازان معاصـر ايرانـي و تطبيـق      تبيين ميزان توانمندي و موفقيـت داسـتان  . است
گوناگون ضرورت اين بررسـي را ايجـاب كـرده    هاي  بر اساس نظريهها  آنِ   داستان
تحليـل محتـوا،   و است كه اين پژوهش به روش تحليل اسـنادي   شايان ذكر. است
 .بـرده انجـام گرفتـه اسـت     در سه داستان كوتاه نام  ،ييروا يدگرگون سميمكان طرح

نگـارش   ةشيوهر دو نويسنده با اين  دهد كه در اين آثار مي  نشانها  بررسي داستان
 بلكه با ساختاري چنداليه و استعاري سعي دارند، نيستند يتنها در پي پيرنگ كامل نه

وچرا دست  چون توان به يك معنا و پيام واحد بي مييك داستان ننشان دهند كه از 
 يكاف زمان گذشت فقط  ي انيپا تيموقع به ييابتدا تيموقع از دنيرس يبراو  يافت
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  تحقيق ةپيشين. 1
 امـا  ،وجـود نـدارد   ،بندي داسـتان پرداختـه باشـد    به موضوع پايان كه منحصراً ،فارسي منبع
  :اند داستان پرداخته بندي پايانكه در كنار موضوعات ديگر به اشاره كرد توان به منابعي  مي

 تحليـل از  »سـاز   دگرگـون اي   پديده       ْداستان «فصل  موضوعترين منبع استنادي اين  اصلي
شهريار  ةنوشت ،شهرزاد ارواحاز هايي  بخشنيز . است، زاده ين حسينذآ ةترجم ،داستان انواع
  .مصطفي مستور از كوتاه داستان مبانيو  ؛از اخوت داستان زبان دستور ؛پور مندني

اند كه آثار كهن فارسي مد نظـر   داستان توجه كرده بندي پايانمقاالتي به  ،آثار پيش از اين
بـه  » در داستان با رويكرد ادبيات تعليمـي  بندي پايان«ة مقالمانند  ، است بودهها  نويسندگان آن

 و )3، س 11، ش تعليمي ادبيات يپژوهش ـ   يعلم ةنشري( علي محمدي و آرزو بهاروند قلم
هاي  و داستان دمنه و يلهكلگو در داستان شير و گاو از  نويس و قصه قصهتفاوت راوي « ةمقال

  ).4ش  ،مدرس تربيت دانشگاه زباني هاي جستار ةنشري(محمد تقوي به قلم  »بيدپاي
  

  درآمد. 2
رسـيده    مـي وردهاي مهاشاياني كرده و به دستهاي  اخير پيشرفتهاي  داستان در سال ةنظري
 ،بـه طـور مشـخص   . شود ميمربوط به آغاز و پايان داستان وردها ابخشي از اين دست ؛است

آغـاز و پايـان داسـتان     ةدر تحول نظريـ  اي گرايان سهم عمده شكنان و مابعد ساخت  ساخت
  .)241 :1392 ، اخوت( اند داشته

از   انـد  ركشش داسـتان اهميـت داده                        قدر كه به شروع خوب و پ   شناسان ايراني آن داستان
 ،پايـان داسـتان هنرنمـايي نهـايي و    . انـد  گوناگون پايان داستان غافـل مانـده   هاي تأثير شكل

 تر بيشتشخيص بهترين گزينه براي تأثيرگذاري . اصلي نويسنده استهنرنمايي  ،حقيقت  در
 بلكه در اصل، شگردي است كه همچون فضاسازي ، تواند انتخابي بر حسب اتفاق باشد مين
  .سازد ميداستان را  ةپيكر پردازي شخصيت و

 را داشـتن سـاختاري   ـ  بدون درنظرگرفتن طول و اندازه ـ  ارسطو براي يك پيرنگ كامل
      ْپايان « :كند ميچنين بيان  بوطيقـا  او در .داند مي  ميگيرد الزا مي و پايان را دربر ،كه آغاز، ميانه
زي در پـي نخواهـد   ولي خود چيـ ، آيد ميموارد به دنبال چيز ديگري  تر بيشهمواره يا در 

گيـرد كـه    مـي  كالسـيك را دربـر  هـاي   بندي پايان   ِتر  بيشاين تعريف . )59: 1386( »داشت
با همپوشي و يا رويـارويي   پايانآفريند كه در  ميحوادثي را  اساس آن نويسنده در اثرش  بر
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در داسـتان  كـه  ست ا  ايناما سؤال  .رسند ميمشخصي ة نتيجمستقيم و صريح به           ْبا يكديگر 
توان به معنايي واحـد انديشـيد و بـه     ميو اغلب استعاري، چگونه  با ساختاري چنداليه ،نو

  وچرا دست يافت؟ چون بياي   هنتيج
صـورت   هـا  داسـتان      ِبندي  پاياناخير تغييراتي در هاي  در سال«، شود ميكه مشاهده  چنان

 »يافتـه اسـت  ي تـر  بـيش غلظـت  هـا   بدين معني كه حالت ايدئولوژيكي در آناست؛  گرفته
 .كالن در دنياي امروز جايگاه چنداني ندارندهاي  كه روايتاي  به گونه .)86: 1379 وبستر،(
حـوادث و   ةپـار  پـاره مفاهيم مطلق را رد كـرده و بـه نمـايش گسسـته و     ها  مدرنيست ، ًال مث

به يكپارچگي و تماميت  ،به گمان لوئيس ،ها پسامدرنيست يا ،اند گرايش پيدا كردهها  واقعيت
 .انـد  ديگر را براي ساختارمندكردن اثر خود برگزيـده هاي  و راه اند تي بدگمان  ّسن هاي  داستان

زمان و مكـان  و چون شخصيت، كشمكش، همما عناصر داستاني  ةزماندر  ،به عبارت ديگر
 كشــيدن اغتشـاش و ابهــام  رخ بلكــه بـه منظــور بـه  ، وار يتــي انـدام                  ّ      نـه در خــدمت خلـق كل   

ـ نشـو  مي  گرفته  كار به اسـت كـه داسـتان خـود را بـه چنـد شـكل        اي  نويسـنده  آنة د؛ نمون
  ).4: 1378نيا،  يياوليا( درسان مي  پايان  به

هـاي   بنـدي  پايانزدايي از  آشنايي) باز بندي پايان(  چند شكل پاياني در يك داستان      ِآوردن 
كالسيك هاي  در پايان داستاناين در حالي است كه نويسنده . تي است  ّسن هاي  مرسوم داستان

  .رساند  خوشايند يا دردناك مي  ميپرداخت و حوادث را به فرجا ميگشايي داستان  به گره
گونه داستان در برابر پاياني تغييرناپذير و سرنوشت قطعي شخصيت داستان  اين ةخوانند

دهد و  ميدخالت شعور مخاطب را در معناآفريني داستان  اما داستان نو ،ناگزير و منفعل بود
اي  كه به بازآفريني واقعيت منجر نيسـت، بلكـه جهـان تـازه     گيرد ميديگر در پيش اي  شيوه
 »داسـتان كنـد   ةنهفتـ  ةانديش ةپس از آن ذهن مخاطب شروع به فكركردن دربار« سازد تا مي

گمـان   چنين شگردي، اثر هنـري بـه تعـداد حـدس و     با ).131: 1390محمدي و بهاروند،(
  .آيد ميكند و شگردي به نام پايان آزاد و باز داستان پديد  ميمخاطب معنا پيدا 
پايـاني خـود بـه     اخيـر در همـان بـي   هـاي   شكل باز برخي از داستان« ،با وجود اين

 »است تجربه يابيارز يبرا ديجد يها راه و ديجد دانش همانا كه ابدي يم دستاي  نتيجه
  ).91: 1385 ن،يگر(

اند  ناميده ‘بستگي’ گرانيو د انيكه فرانك كرمود آن را احساس پا يتيخصوص شدن مطرح
شـدن دسـت    كند كه به خواننده احساس كامـل  ميابزار صناعتي كه داستان را طوري تمام (

  .)همان( دهد ميداستان را به ما نويد  ةمداران نقد شكلهاي  شدن شاخصه گسترده) دهد
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عرضي به زمان، هاي  راوي داناي كل، انفصال و برشدر كنار غيبت مؤلف، كنارگذاشتن 
گرايانه در داسـتان نـو    پايان باز نيز شگردي فرم...  و ،ها گسيختگي شخصيت بينامتنيت، روان

  .آيد ميشمار  به
را برشمرده اسـت كـه در داسـتان كوتـاه       ميمرسوهاي  شكلوفسكي نيز برخي از روش

دادن داسـتان بـا توصـيف يـا بـا       نمونـه، پايـان   براي .رود مي كار تي به                     ّبراي گريز از پايان سن 
گويـد كـه تـأثير ايـن      مـي نامـد و   مي» صفر ةدرج«يا » منفي«را پايان   پاافتاده پيشهاي  جمله
سـابق  هـاي   اسـت كـه داسـتان   اي  شـده  تعديلهاي  ها با پايان به دليل تضاد آن      ًدقيقا ها  پايان

  . )59: 1382 مارتين،(آورند  ميانتظارشان را در ما پديد 
يا ناقـدان ادبـي   ها   فرماليستاز سوي شدن پايان منفي و دگرگوني صفر  ها از مطرح سال

گـرا بـه ادبيـات     فلسفي تأويلهاي  ورود آن همراه با بينش ؛گذرد ميجديد در ادبيات جهان 
ـ يمخاطـب ا  ،نيا وجود با .آورده است ديرا پد ياز آثار هنر يينو شكلداستاني ايران   يران

 .دارد يقطعـ   يسـرانجام  و بسته انيپا انتظار ها درام اي يينمايآثار س ياز داستان و حت      ًمعموال 
 دارد عـادت  اش النـه  به قصه كالغ دنيرس به كه يا حافظه و ذهن از ييزدا ييآشنا ،نيبنابرا
  .اند گمارده همت آن بر معاصر سانينو داستان ياما برخ ،ستين يا  هساد كار

                                             ً                  ِسعي داريم به اين پرسش پاسخ دهيم كه آيا اساسا  دگرگوني روايي ركن  در اين نوشتار
گشـايي در پايـان    با گـره اي  ثابت روايت است؟ و اگر چنين است، اين دگرگوني چه رابطه

  داستان باشد؟ ة          ً                        آيا الزاما  بايد همراه با پايان بستو  ؟ داستان دارد
كـه توماشفسـكي    ،با الگـوبرداري از طـرح مكانيسـم دگرگـوني روايـي      ،در اين بخش

از عناصـر  اي  داسـتان از طريـق سلسـله    كه اين ـ  اساس اين بينش ارسطو ارائه داده است  بر
ايرانـي بـا   هاي  به بررسي نمونه ـ كند ميرا بازنمايي اي  پيوسته تغيير شكل يا دگرگوني  هم به

  .پردازيم مير باز در داستان معاص بندي پايان
اثـر ابـوتراب    سـومنات  وانيـ ديكـي   :داستان مورد توجه مـا بـوده اسـت    مجموعهدو 
ايـن اثـر    ةدربـار  ،رانيـ ا سـان ينو داستان فرهنگمؤلف  ،حسن ميرعابديني ؛است خسروي

مشغولي خسروي بـراي پـرداختن بـه     دل ةدهند نشان) 1377( سومنات وانيد :نوشته است
ـ  كه خسروي شگردهاي شكل ،داستان مجموعهاز اين . فضاهاي تازه است خـود را   ةگرايان
انتخـاب  را  »پلكـان «و  »حضـور «هاي  داستان و يك فراداستان با نام  يكبرمال كرده است، 

) 1376 -  1320( اثـر بيـژن نجـدي    ،انـد  دهيـ دو من با كه يوزپلنگانيديگر  ةمجموع. كرديم
بـه عنـوان بهتـرين     ،چـاپ رسـيد   بـه  1373بار در  يننخستكه  ،داستان مجموعهاين . است
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مـرا بفرسـتيد بـه    «داستان  مجموعهاز اين . شدگردون نيز  ةجايز ةبرندداستان سال  مجموعه
  .بررسي در اين مقاله انتخاب شد براي »تونل
  

  »حضور«گشايي در داستان  بدون گره بندي پايان. 3
صـراحت   بـه كـه در ظـاهر هـيچ نـوع تفكـري را       بـا ايـن   .داستان انديشـه اسـت  » حضور«

هنگـام   زن و مردي است كه شـب  ةداستان دربار .برد ميخواننده را به فكر فرو ،كند مين  بيان
خواهنـد وارد خانـه    مـي ي كـه  هنگاماند و  كوچكشان از مهماني بازگشتههاي  به همراه بچه

سـت كـه ادعـا    هدر منزلشان  كند و پيرزني غريبه ميشوند كليد در را باز ن ميشوند، متوجه 
توانند مالكيـت   مياين زن و شوهر ن. كرده است ميجا زندگي  نآكند از چهل سال پيش  مي

خواهـد   ميزن از پليس  ،در راه .دكن ميبازداشت ها را  آنپليس  بنابراين، خود را اثبات كنند،
 ميدوستان قـدي  ،اما .بگذارد ،ندا كه در مهماني با هم بوده ،هايشان را نزد دوستانشان كه بچه

را بدون معطلي با خـود  ها  آن اين بار پليس .شناسند ميها را ن كنند كه آن ميها هم اظهار  آن 
  .رسد ميبه پايان  را روشن كند،ها  كه تكليف شخصيت بدون اين ،برد و داستان مي

زدايـي از داسـتان را    تنها قصد ابهـام  نه روست اين است كه نويسنده هچه خواننده با آن روب آن
 ؛رداگذ ميبلكه خود را پشت روايت پنهان كرده و خواننده را با يك روايت نمايشي تنها  ،ندارد

افكني اصـلي   ساز گره پيچيدگي موقعيت ابتدايي زمينه. گشايد ميروايتي كه هرگز گرهي از آن ن
بـودن   الوقـوع  يـب كليـد قر  و بازنشـدن در بـا  آشـپزخانه  بودن چراغ  شود؛ روشن ميدر داستان 

يعنـي حضـور پيـرزن در     ،كه با گره اصلي داستاناي  حادثه ؛سازد ميرا به ذهن متبادر اي  حادثه
. گيرد ميشكل  ،ها ادعاي مالكيت خانه از سوي پيرزن و آن و اصلي داستانهاي  شخصيت ةخان

هيچ گذاري از وضعيت نامتعادل داستان به  ،كند ميحركت را در داستان ايجاد               هرچند اين گره 
كه بسـياري   ،)نظمو نظمي،  نظم، بي(برخالف ساختار معمول  ،گيرد و ميسمت تعادل شكل ن

  .شود ميو نابساماني تا پايان داستان حاكم   مينظ كنند، بي مياز آن پيروي ها  از داستان
يعنـي   ،عيـت ابتـدايي  داستان بـراي تغييـر موق  هاي  تالش شخصيت» حضور«          ِدر داستان 

ايـن تـنش در داسـتان     .شود ميبا شكست مواجه  ،كردن پيرزن از خانه بازكردن در و بيرون
كـه زن و مـرد بـراي سـپردن     اي  ويژه در صحنه يابد، به مينامعلوم آن ادامه                 ِهمچنان تا پايان 

 ةكـه همـ  اي  شـوند، بـه گونـه    مـي رو  هها روب آن ةنشد بيني به دوستانشان با رفتار پيشها  بچه
آور  شگفت ةيابد و لحظ ميبدين طريق تنش داستان شدت  ؛كنند ميها اظهار ناآشنايي   مهمان

  .آيد ميداستان پديد 
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تنهـا   امـا نـه   ،كننـد  ميگشايي حركت  و حوادث به سوي گرهها  در سراسر داستان كنش
اسبان زن و مـرد  رسد و سرانجام پ ميپايان  بلكه داستان در تعليق به ،شود ميگرهي گشوده ن

 ،بدين ترتيب. جا بيايد به آن وزي آن رخواهد كه فردا ميبرد و از پيرزن هم  ميرا به پاسگاه 
  .داستان اتفاق بيفتدهاي  ميان شخصيت  ميكه هيچ داوري و حك شود، بي آن ميداستان تمام 
 وجـود  ييها داستان«: شود يم ادآورياست كه تودوروف  ييها داستان همان از »حضور« داستان

ـيتي   ،ادامه در). 94: 1385 رواز، وآدام ( »است صفر ها آن در يدگرگون زانيم كه دارد بيان خصوص
بـاز   انيـ نـام پا  بـا  يا انهيگرا فرم شگرد ديجد نقد در نامد يمكه فرانك كرمود آن را احساس پايان 

را  يمرسـوم  يهـا  از روش يبرخـ  ،يمنتقـد روسـ   ،شكلوفسـكي  ،آن بـا  زمان هم .شود يممطرح 
رود و ايـن   مـي كـار   تي داستان به  ّسن هاي  بندي پايانشمارد كه در داستان كوتاه براي رهايي از  ميبر

هـا بـا               ً                    ها را دقيقا  به دليـل تضـاد آن   نامد و تأثير هنري آن ميموارد را پايان منفي يا دگرگوني صفر 
ـتان    ةدربار. داند ميتي   ّسن هاي  شده و قابل انتظار در داستان تنظيم ازپيشهاي  پايان دگرگـوني در داس

  .كند مي بيانطرح مكانيسم دگرگوني روايي را  ،نويسنده و منتقد ،توماشفسكي
ساز با حفظ تنش در  عامل دگرگون »حضور«داستاني يند افركه از نظر گذشت، در  چنان

قي خـود بـا   ةماند و در موقعيت پاياني نيز پيچيدگي به همان صـورت اوليـ   ميداستان باقي 
، انجامـد  مـي ناي  براي رهـايي از پيچيـدگي بـه نتيجـه     اصليهاي  تالش شخصيت .ماند مي

به دليل شكسـت   ،يكي از همين نوع داستاني است كه تودوروف» حضور«داستان  ،بنابراين
  .خواند ميها را داستان با دگرگوني صفر  در كنش براي ايجاد دگرگوني، آن

  :دهد ميروايي داستان را نشان  دگرگوني و سيريند افر ذيلنمودار 

  
  »حضور«داستان  ييروا سكانس. 1 نمودار
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  »پلكان«و نفي قراردادهاي روايي در  گريزي فرجام. 4
فراداسـتان معـادل   . پردازد ميديگر به رويارويي با واقعيت هاي  از تكنيك  بيش» فراداستان«

بيرون هاي  به پديده ،همچون كنايه و هجو ،زين ‘فرا’ شونديپ«. است )metafiction( فارسي
نوشـتار فراداسـتاني      و ، ايشـ يپاتراز نظر ). 137: 1382 مارتين،(» از كاربرد زبان اشاره دارد

ديگـر   ،در واقع.  استاز آن فراگيرتر  و حتي ،هم گسترش حس و معنا، هم واكنش معاصر
يـا  هـا   از برساختهاي  بلكه ما با مجموعه ،جهاني از حقايق و بديهيات جاودان وجود ندارد

تـوان   يمـ اين حيث  از ).15: 1390( مييرو هو ساختارهاي موقتي روب ،تفاسير، امور مصنوع
سـر بـاز    همچون زنـدگي واقعـي جلـوه كنـد     ،در نظر خواننده ،كه نيگفت فراداستان از ا

 يامـر  بـه  را تيـ داسـتان واقع فرا ،بـه عبـارتي  . سـازش نـدارد     ِ  سـر   سـم يزند و بـا رئال  يم
 گرگـون يرا د يعـاد  يمعنا كه يا به گونه ،)75 :1385 ، ندهيپا( كند يم ليتبد زيبرانگديترد
 انـد،  پر و بـال داده  كيتكن نيبه ا تر شيب سميپس از فرمال يادب يها مكتب اگرچه. سازد يم

زدن  و بـرهم  يتـازگ  و گنجاند يمرا در جهان متن  تيواقع از يا كه شكل تازه روي نياز ا
آشــكاركردن  .دهــد مــيفرماليســتي قــرار هــاي  ســازي آن را در رديــف بيگانــه ،هــا كليشــه
در ايـن شـيوه نويسـنده    « .زدايي در فراداستان اسـت  آشنايياي از  هروايي نمونهاي  تكنيك

بيش نيست و ترفندهايي را برمال سـازد كـه     مي                                   تواند آشكارا نشان دهد كه داستان توه  مي
نويسـاني كـه رئاليسـم را     درست بـرخالف داسـتان   ؛)133: همان(» ياندنما ميآن را واقعي 

، خواننده داشته باشند يبرا راواري از واقعيت  بازتاب آينه كنند ميدهند و سعي  ميترجيح 
  .خود بدهندة آخر هم به ذهن او جهتي همسو با ايد    دست 

اين  .است» پلكان«فراداستان يكي از شگردهاي نويسندگي خسروي براي داستان كوتاه 
ايـن تكنيـك در دنيـا تـاريخي     . ارائه شده است مدارانه فردي شكل منحصربه ةبه گون شگرد

نويسـان ايرانـي متمايـل بـه      شماري از داسـتان  نزديك به تاريخ رمان دارد، اما تعداد انگشت
ند، امـا در  ا كايراني با شگرد فراداستان اندهاي  نمونه ،رو از اين .اند استفاده از اين شيوه بوده

آشـكاري از  هـاي   كوتاه ابـوتراب خسـروي نشـانه   هاي  ميان آثار معاصر دو نمونه از داستان
  .فراداستان را در خود دارند

 .شـود  مـي روايت داستاني و واقعيت به موضوع آشكار بحث و جدل  ةرابط» پلكان«در 
روايتـي را بـه   ركشـش، موقعيـت             مشـخص و پ  اي  هماي به جاي درنظرگرفتن درون ،نويسنده
كشد و  مينويسي به رخ خواننده  بودن خود را در داستان اي او حرفه. كند ميمايه تبديل  درون
با روابـط علـت و    ،مشخص يكننده يا طرح خيره يبدون مضمون ،توان ميدهد كه  مينشان 



 توماشفسكي ةگريزي در داستان و فراداستان بر اساس نظري فرجام   132

  

كننـده   سرگرم فلسفي ـ سياسيهاي  معلولي پيچيده، يك متن داستاني آفريد كه بدون دغدغه
آشنايي يك زن و مرد در پارك است كـه  » پلكان«اگر بگوييم طرح  انگارانه است ساده. باشد
  .آيد ميدنيا  ازدواج فرزندي است كه مرده به حاصل اين و انجامد ميازدواج  به

چنـان   نويسـنده .  مـدار اسـت   شـكل » پلكـان «داستان ، همان گونه كه در باال ذكر كرديم
كـه  اي  به گونـه  ،هم ريخته است پيرنگ داستان را بههاي  معادلهكار صناعت شده كه  به دست

روايـت   »پلكـان « ،در واقـع . و پايان داستان را دريافت ،اوج ةنقط توان شروع، ميسادگي ن به
نوشتن يك داستان در ذهن نويسنده است كه خود موضـوع داسـتان ديگـري شـده     ة دغدغ
براي شكل اي  آن خارج كرده و آن را بهانهاي  مايه داستان را از مركزيت درون        نويسنده . است

پاافتـاده بـراي    پـيش  ةاز يك وسيل بيشمضمون اين داستان چيزي . روايتش قرار داده است
  .هنرنمايي نويسنده نيست

شود كه  مي» مينايي«عاشق خانم او  .نام دارد» الف«مردي است كه آقاي  ماجراي       ْداستان 
بـه   »الـف «وآمدها و انتظارهاي طوالني، آقاي  پس از رفت .در پارك در حال قدم زدن است

داسـتان  . شـوند  مـي » دال«صاحب فرزندي بـه نـام   ها  يابد و آن ميعشق خانم مينايي دست 
را بـا  » دال«، داسـتان  ةبا بازنويسي دوبار ،اما نويسنده، شود ميجا تمام  يك بار در اين      ًظاهرا 

يابد  ميدنياآمدن در به هنگام به اما او، گزيند ميبراصرار براي حضور و ايفاي نقش در داستان 
  !بوده استاي  هكه جنين مرد

مگـر  ، سـازد  ميرا ناممكن  بندي پايان ةتنيدگي عناصر اين داستان بررسي جداگان درهم
. توجـه شـود  ، كه در بخش فراداستان به آن پرداخته شده ،زدايي روايي آن به آشنايي كه اين

تـر و فـرم آن را    درك داسـتان را آسـان   يك فراداستان اسـت » پلكان«دانستن اين نكته كه 
گذشـته از  اي  هيچ خواننده» پلكان«همچون  گريزي فرجاماز فراداستان . كند  تر مي پذيرفتني

هـا   بلكه از دستيابي به درون شخصيت، شود ميداستاني نائل ن ةكه به لذت كشف حادث اين
پـي   كـه در ايـن داسـتان در   اي  راوي به خواننده /دهدر اصل نويسن زيرا ،ماند ميهم عاجز 

همچنان كه . زند ميماجرايي است كه بتواند بر آن تمركز كند و از آن نتيجه بگيرد پوزخند 
يكـي از سـنگ بناهـاي    (كنـد   مـي ثابـت زنـدگي    ذواتفرض ذهن متحدي كه در دنياي «

» شـد  مـي سـخر گرفتـه   فرضي بود كه اغلب از سوي مؤلفان پسامدرن به تم) تي         ّداستان سن 
  . )31 :1381 يزدانجو،(

براي نويسنده اهميت دارد خود روايت و تبيين صناعت بيش از پيام و » پلكان«چه در  آن
پـردازد و   مـي يندهاي موجود در اثـر  اكردن فر او به افشاي صناعت و روشن. پايان آن است
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هنجارشـكني را در سـرپيچي از   و كشـد   مـي گرايانه را بـه چـالش    قراردادهاي روايت واقع
  .گيرد مي كار مرسوم بههاي  بندي پايان

باز براي دو روايت درهـم، بـدون    بندي پاياندو گونه  ، شود ميكه در داستان ديده  چنان
كند كه بـه طـور    مينويسنده داستان را با روايتي آغاز . درنظر گرفته شده است ،توالي زماني
بـا تكنيـك    ،سـپس  .شـود  مـي ناميـده   نويسي روايت نخستروايت دوم يا باز            ْقراردادي آن 

  .گيرد ميگردد و روايت نخست داستان را ازسر  ميبه گذشته باز» بك  فلش«
  :آغاز داستان اين گونه است

حضـور   »دال«و حـاال   ،ها ها، اتاق ها، پله طور است كه نوشته بودم، پنجره همانچيزها  ةهم
  .)34: 1377خسروي، (تولد او فرجام آن ماجرا بود  .داشت كه در شروع قضايا نبود

اما بـا حضـور يـك    ، يك بازنويسي است كه گويي ماجرا به فرجام رسيده  اين طرز بيان
. دهـد  مـي حضـور يـك داسـتان ديگـر را نويـد       گيـرد و  مـي دوباره شكل   شخصيت ديگر

انش را نوشته و بـا  دهد كه يك بار داست ميراوي در موقعيت ابتدايي داستان نشان   /نويسنده
كنـد و بـه خواننـده     مـي حضور يك شخصيت تازه در داستان با تغييراتـي آن را بازنويسـي   

شـروع   ،سـپس ). 34: همـان (» بازخواني كنيد‘ دال’توانيد داستان را در غياب  مي«: گويد مي
اسـت كـه از خـانم مينـايي      »الـف «كه حكايت آقـاي  ، به روايت نخست از داستان كند يم

  :پذيرد مياين روايت چنين پايان . شود مي »دال«صاحب فرزندي به نام 
آخرين  ،چال دانست كه به طرف سياه مين »الف«آقاي . به دنيا آمده بود »دال«. زن خوابيده بود

تـاق  بـه ا .. .  كشـيد  مـي شد او را به دنبال  ميكلماتي كه مكتوب . دارد ميگام بر ،داستان ةنقط
  ).38: همان( و در سياهي آخرين نقطه گم شد ،فرودآمدها  هاز سرسرا گذشت، از پل. رفت

راوي   /است كه پس از آن نويسنده» پلكان«داستان هاي  اين پايان روايت نخست در ميانه
  :گويد مي ،شخصيت ديگر داستان ،به خانم مينايي

من به فرجام خوشي بـراي  . نيستراتي دارد كه حتي در دست نويسنده هم              هر داستان مقد 
  .)همان(ندارند  شده تعيين ازپيش  ميسرانجاها  ولي داستان، شما انديشيده بودم

 زيـرا كنـد،   مـي داسـتان نـو را چشـمگيرتر     گريـزي  فرجاماين جمله  ، چنان كه پيداست
بلكه خود نيز در برابر پيشرفت ، كند ميرو  تنها خواننده را با پايان باز داستان روبه نويسنده نه

گويي او هيچ نقشي در پايان داستان و سرنوشت  ؛كند ميداستان و پايان آن اظهار درماندگي 
بعد از اتمام روايت اول  نقشي نويسنده در برابر شكل داستان بي. داستان نداردهاي  شخصيت
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دهـي   شـكل  ،نهبـا عمـل خودسـرا    ،است كـه  شخصيتي» دال«كه اي  يابد، به گونه ميشدت 
داستاني در حضـور  هاي  اين بار بسياري از كنش. گيرد ميهايي از داستان را برعهده  قسمت

  .شود ميشود و داستان دوباره روايت  ميانجام  »دال«
 راوي بـه موقعيـت آغـازين داسـتان     /براي روايت دوباره يا بازنويسي داستان، نويسـنده 

. كند كه پسر اوسـت  مينشسته و ادعا » الف«ر آقاي كنا» دال«يعني به زماني كه  ،گردد ميباز
بـا   ،داسـتان              ْ  شود و در آخـر   ميتكرار » دال«روايي در حضور هاي  سكانس ةهم ،پس از آن

جسـد  » الـف «اين بار آقـاي  : پذيرد ميپايان  ،تغييري كه نويسنده در روايت خود داده است
 ،جالب است كه نويسـنده . شود ميدارد و در سياهي گم  ميبر، دنيا آمده كه مرده به ،را» دال«

وقتي داستان به فرجام خـود برسـد،   «: كند ميگويي  پيش از اين صحنه، پايان داستان را پيش
  ).43: همان(» در سياهي آن نقطه گم خواهد شد ‘الف’آقاي 
كشـند،   ميهيچ وقوفي به زمان ندارند، انتظار «هايي است كه  روايت زندگي آدم» پلكان«
 ؛ )39: همـان (» گيرنـد  ميداستانشان دوباره جان        ِخواندن                             ِكه بدانند منتظرند و با شروع  بي آن

هايي از جنس كلمه است كه گاه به اختيار  فراداستاني كه روايت زندگي ساختگي شخصيت
گيرند و گـاهي در برابـر سرنوشـت محتـوم خـود نـاگزير        ميدست  خود مهار داستان را به

كـه رقـم زده شـده بـود، از      ،شـده را  توانست بندهاي مكتوب داستاني تمـام  مين«: مانند مي
گويي هيچ » پلكان«در ). 38: همان(» بيرون از روايتي مكتوب پاهايش باز كند و مردي باشد

داسـتان از سـر   هاي  با هر بار خواندن داستان زندگي شخصيت كه اين ؛پاياني در كار نيست
  .اين داستان است گريزي فرجامشود دليلي روشن بر  ميگرفته 
  

  »مرا بفرستيد به تونل«باز داستان  بندي پايان. 5
شناسـانه اسـت كـه همـراه بـا       معرفـت هاي  روايت ديگري از دغدغه» مرا بفرستيد به تونل«

                 داسـتان كوتـاه    »مـرا بفرسـتيد بـه تونـل    «. مدرنيسم به ادبيات داستاني راه پيدا كـرده اسـت  
ها را از ساير  كه آن ،نجديهاي  زباني داستانهاي  عالوه بر ويژگي ،است كه اي صفحه هشت
كـه   ،اصـلي  فيـ موت. فـردي برخـوردار اسـت    كند، از مضمون منحصـربه  ميجدا ها  داستان
  مـي است و بخشي از روان آد  ميداستان ضمير ناخودآگاه آد، داستان نجدي است ةماي دست

افتـد   مـي داستان در يك آزمايشگاه زيرزميني اتفاق . اوست ةشد كه مدفن خاطرات فراموش
است كه هنـوز هـم    يپزشك يمهندسو ابزارآالت  ،خون ةتجزيهاي  ، دستگاهرايانهر از     كه پ 

  .نويسنده است ذهن ةاختراع نشده و ساخت
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داستان يك پزشك و دستيارش است كه جسد مردي به نـام مرتضـي را   هاي  شخصيت
         ِ    پـي يـافتن    دكتـر سراسـيمه و عصـبي در   . كننـد  مـي اند و آن را بررسي  به آزمايشگاه آورده
اش برانگيختـه   كنجكاوي ،بر مانيتور» او زنده است« ةشدن جمل نوشته با ،موضوعي است كه

ست كه اگر شناسايي هثابت كند كه در بخشي از مغز آدمي اطالعاتي  او قصد دارد. شود مي
كـه ايـن اطالعـات و     و موضوع عجيب اين ،بسازداي  شود، ممكن است از آدم موجود تازه

! ماننـد  ميروند و همچنان در بخشي از مغز او باقي  ميبين ن پس از مرگ انسان از خاطرات
خواهد كـه او را بـه درون تونـل     ميندذهن خود            ُاز دستيار ك  ،براي اثبات اين موضوع ،دكتر

! كنـد  مـي داي ذهـنش را ثبـت   خواند و ص ميدستگاهي است كه افكار او را              ْبفرستد؛ تونل 
بـا دكتـر همكـاري كـرده      كه اينبدون  ،اما در پايان داستان ،دهد ميدستيار اين كار را انجام 

و پزشك  رود  مياندازد و از زيرزمين بيرون  ميكار  صدا را به ةكنند پاكهاي  باشد، مغناطيس
  .كند ميرا به حال خود رها 

بر  »او زنده است«بستن پيام  شود و با نقش مي داستان با پيرنگ فرعي مرگ مرتضي آغاز
ها  داستان در پيرنگ اصلي با پرداختن به كنشگشايي  گره .شود ميداستـان آغاز     گره ، مانيتور

يابي به ضـمير ناخودآگـاهش                 ً         گيرد كه ظاهرا  براي دست ميدكتر مرادي شكل هاي  و انگيزه
خانم مهران، دستيار دكتر، از  ،اما .داده استهاي هوشمند آزمايشگاه   خاصي به دستگاه ةبرنام

دكتر را در ميان امواج گامـا در زيـرزمين پزشـكي قـانوني رهـا      ؛ كند ميدستور او سرپيچي 
  :كند ميجا را ترك  آن و خود كند مي

همـين كـه   .. .  گذاشـت  FNنارنجي و پس از آن روي  ةخانم مهران انگشتش را روي دكم
صـداها را   ةكننـد  پاكهاي  خانم مهران مغناطيس ،زيه رسيدصداي ذهن دكتر به دستگاه تج

كه به كسي چيزي بگويد و يا تلفن كند كـه   كار انداخت و از زيرزمين بيرون رفت، بي آن به
  ).58: 1387نجدي، (ها بردارند  بيايند و مرتضي را از روي موزاييك

     ً           نسـبتا  منفعـل   است كه از خانم مهران، شخصيت سـردمزاج و   اين آخرين كنش داستان
  . خورد ميپايان داستان رقم  ترتيب،بدين .  زند ميسر  ،داستان
جاست  نكته اين ،داد باز قرار بندي پايانتوان در گروه  ميرا  بندي پايان ةاين شيو كه اينبا 

پـردازد و   ميسرانجام دكتر مرادي ن ةبافي دربار شدن داستان به خيال كه خواننده پس از تمام
 صداي ذهن دكتر چگونه صدايي بوده يا محتويات ناخودآگاه او چـه بـوده اسـت    كه اينبه 

ماند لذتي است كه از خواندن  ميچه بعد از پايان داستان براي خواننده باقي  آن. كند ميفكر ن
  . داستان نصيب او شده است و بس
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ل كـه در طـو   ،هرگـز حـس كنجكـاوي خواننـده را    » مرا بفرستيد به تونل«پايان داستان 
هرچنـد ايـن داسـتان نيـز در تعليـق رهـا       . كنـد  ميارضا ن ،شده  داستان هنرمندانه برانگيخته

امـا   ،دهـد  مـي را نشـان   اش جـويي  بودن انسان امروزي با خـودش و هويـت   شود، غريبه مي
ميـان امـواج گامـا ناكـام و      جوي ضـمير ناخودآگـاه خـويش   و شخصيت داستان در جست

  .ماند ميسرانجام  بي
 ؛آورد ميكه گره داستان را پديد  شود مياي  بروز حادثه ةماي مرتضي دست موضوع مرگ

سـپارد كـه پايـان     مـي خـود را بـه آزمـوني عجيـب      ،درصدد گشودن اين گره ،دكتر مرادي
حـل  «راوي دليل اين آزمـون را  / نويسنده. زند ميپايان داستان را رقم  ةنتيج نامشخص و بي

و  ،)همـان ( »گيـري تـرس از مـرگ يـا مـردن      انـدازه « ،)53: همان(» يك مرگ ةساد ةمعادل
هـا چونـان رازي مگـو     ايـن  ةامـا گـويي همـ    ،داند ميگذرد  ميچه در سر  يافتن به آن دست
بينـيم، پايـان    مي ذيلكه در نمودار  چنان .دنبايست براي هميشه مخفي و ناگفته باقي بمان مي

  :گيرد مينهايي شكل گشايي  گرهباز اين داستان بدون 

  
  »مرا بفرستيد به تونل«داستان  سكانس روايي. 2نمودار 

  
  گيري نتيجه. 6

پايان داسـتان  هاي  تنها از قانونمندي كه نه اند هايي داستان ،به تعبير ما ،گريز فرجامهاي  داستان
 يبـرهم زده و از رسـيدن بـه پيـام     داستان را هـم  ةتعادل اوليهمواره بلكه  ،اند  پيروي نكرده
                ْ    اند كـه در پايـان    بر آن بودهها  داستاننوع نويسندگان اين  .اند نهايي طفره رفته ةواحد و نتيج

اهميت جلوه دهنـد و   و پايان را بي ذهن خواننده را براي انتخاب پايان داستان آزاد بگذارند
  .متن داستاني كنندهاي  خواننده را درگير موقعيت داستاني يا كنش و دگرگوني تر بيش

از آن ي رو هستيم كه هرگـز گرهـ   هابوتراب خسروي با روايتي روب »    ِحضور «در داستان 
از ها  كه بسياري از داستان ،نظم ـ مينظ بي ـ شود و برخالف ساختار معمول نظم ميگشوده ن
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يند داستاني ادر فر. و نابساماني تا آخر داستان بر آن حاكم است  مينظ كنند، بي ميآن پيروي 
ماند و در موقعيت پاياني هنوز  ميساز با حفظ تنش در داستان باقي  عامل دگرگون »حضور«

  .يك داستان با دگرگوني صفر است »حضور« ،بنابراين. پيچيدگي نخستين وجود دارد
گريز است كه نويسـنده در آن قراردادهـاي روايـت     فرجام يخسروي فراداستان»      ِپلكان «
هـاي   بنـدي  پايـان كشد و همين هنجارشكني را در سـرپيچي از   مي چالشگرايانه را به  واقع

باز بـراي دو روايـت درهـم،     بندي پاياندو شكل  ،كه ديديم چنان. گيرد ميكار  مرسوم نيز به
  .درنظر گرفته شده است ،بدون توالي زماني

رود و بـه   ميفلسفي شخصيت پيش هاي  نجدي همسو با دغدغه»                    ِمرا بفرستيد به تونل «
از  هـي جواب بسيارند، نويسـنده گر  بيازه كه ذهن انسان گسترده است و سؤاالت همان اند

بر روي زمين  گويي داستان همان جسد رهاشده ؛گشايد نميشده در داستان  سؤاالت مطرح
  .شده است آزمايشگاه است كه در تعليق رها
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