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  چكيده
در اين دو وجـه الينفـك   ) 1972(را نخستين بار ژرار ژنت »        ِ      مرزشكني  روايي«مفهوم 

                  ً       هـاي مرزشـكن و مشخصـا       روايـت   پاره »صورت«وجهي مبتني بر : ستمعرفي كرده ا
 »كـاركرد «و وجه ديگر مبتنـي بـر    ؛        ِ                                هاي كالمي  داستان از فراداستان و فروداستان  مميزه
 كـه  ايـن بـا  . پريشـي   هاي مرزشكن در پرداخت داستان از راه داستان  روايت  پاره  ة دوگان
ژنـت    ة هاي نوآوران  در ديدگاه» مرزشكني«اي مفهوم ه  ترين مؤلفه             ِ    ها از معرفي  مهم  سال
شناسي، تا به حال توجه   گذرد، ولي اين مفهوم، همچون ديگر مفاهيم بنيادين روايت  مي

فارسـي كـه سـهل     .هاي فارسي به خود جلب نكـرده اسـت    چنداني را در نقد روايت
زافـزون آن،                                ِ                    از تشخيص اهميت مرزشكني و بررسي  دقيق كاركردهـاي رو  ياست، حت

در ايـن مـدت، معـدود    . گـذرد   هم ديري نمي ،ارچوب مطالعات جهاني روايتهدر چ
اش   بالغي  ة اند يا اين مفهوم را تنها از سوي  مرزشكني نظر داده  ة پژوهاني كه دربار  روايت
بر حاضر، نگارنده   ة در مقال. اند  در آن نظر كرده شناسانه  اند يا فقط با نگاهي هستي  ديده

ترين   اي از برجسته  آن بوده است تا ابتدا كاركردهاي صنعت مرزشكني را به كمك پاره
بنـدي كنـد و سـپس بـا اسـتناد بـه         هاي نوين فارسـي دسـته    هاي آن در داستان  نمونه
 ،پژوهان، مرزشكني  خالف ديدگاه روايت هب ،      ِ                         تنيدگي  اين كاركردها نشان دهد كه  درهم

از سوي  ،شناختي است و  از گفتمان داراي كاركردي هستي در هر صورتي ،از يك سو
 .يابد                                                                   ديگر، كاركرد مرزشكني هرچه باشد، جز در وجهي از گفتمان شرف  صدور نمي

شـناختي، مرزشـكني     گفتمان روايي، سطوح داستاني، مرزشـكني هسـتي   :ها  كليدواژه
  .نمايي  واقع نمايي، ضد  واقع بالغي،
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  مقدمه. 1
ــار ژرار ژنــت )metalepsis( »نيمرزشــك«اصــطالح  ، يكــي از )G. Genette( را نخســتين ب

 تعريـف  طـور    ايـن  گفتمان روايـي پيشگامان ساختارگرايي، در فصل پنجم از كتابي با عنوان 
يـا  (ي در جهـان داسـتان   داسـتان    فـوق  1ي   ِ  شـنو    راوي يا روايت  ة گونه مداخل هر«: كرده است

  .)Genette, 1980: 234-235( »عكس هيا ب) جهان فروداستانهاي داستاني در   شخصيت  ة مداخل
  :كند  مي گونه بيان   ژنت در جاي ديگر مرزشكني را اين

اندازد، يـا وقتـي يكـي از      خود را ميان ماجراهاي داستان مي) اش  يا خواننده(وقتي نويسنده 
گونـه     آورد، ايـن   ي ِ                      ي  نويسنده و خواننده درمداستان   فوقهاي داستان سر از دنياي   شخصيت
  .)Genette, 1988: 88( ريزد  هم مي  بهاغراق مرز ميان سطوح داستان را   ها بي  مداخله

گرهـا ميـان دو سـطح     جايي عوامل يا كـنش  هطور خالصه بايد جاب   پس مرزشكني را به
  .      ِ            شناختي  روايت دانست  مراتب وجودي يا هستي       ً               غالبا  بالفصل در سلسله

شـناختي يـا     بايد با سطوح هستي ،پيش از هر چيز ،ها  تر با اين تعريف شبراي آشنايي بي
كـم دوسـطحي     مراتبـي دسـت    سطوح روايت در سلسله.            ِ                مراتب وجودي  روايت آشنا شويم

        ِ              بـه ترتيـب  نزولـي،     ،هـا را  آن ،ژنـت                       بـه پيـروي از خـود     ،شناسان  گيرد كه روايت  شكل مي
داستان كه معادل جهان حقيقي انگاشـته     در سطح فوق. خوانند  مي» داستان«و » داستان    فوق«

تـر را از زبـان راوي     بالفاصله پـايين    ِاي   كند تا رويدادهاي مرتبه  شود، نويسنده تالش مي  مي
شود رويـدادهاي    گفته مي» داستان«تر كه به آن   پايين  ة در اين مرتب. براي خواننده ترسيم كند
هـا، داسـتان     از زبان يكي از شخصـيت  ،ين حال، گاه راوي نيزبا ا. مورد روايت جريان دارد

هـاي    اگر يكي از شخصـيت  ،حال. گوييم  مي» فروداستان«كند كه آن را   اي را روايت مي  تازه
گري را بر عهده بگيرد، جهان داستان ديگـري   روايت  ة خود وظيف  ة اين جهان تازه هم به نوب

هـاي داسـتان،         ِ     سازي  جهان  و ممكن است سير درونهدر دل فروداستان شكل خواهد گرفت 
  .به همين منوال ادامه يابد ،وقفه  بي

جـوار در    هـم )نا(      ِ شناختي    بنابراين، مرزشكني را از نظر ژنت بايد تداخل دو سطح هستي
ژنـت در  . داستان با داستان، يا داستان با فروداستان   ديگر تعريف كرد، مانند تداخل فوق يك

نمونـه را در  نخسـتين  . معدود نيز اشاره كرده اسـت   ة هوم مرزشكني به چند نمونتشريح مف
آرزوهاي اي از رمان   جا كه ژنت با آوردن تكه  توان يافت، آن  ميگفتمان روايي فصل اول از 

را نشـان   »بازي با زمان داسـتان در جريـان روايـت   «            ِ خواهد چگونگي    بالزاك مي ةرفت باد بر
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رود، بـد نيسـت از     بـاال مـي   كليساي آنگـولم   ة پل  كه پدر مقدس دارد از راهطور   همين«: دهد
  .)Genette, 1980: 65( »منافعي بشنويم كه در راه او نهفته است

ة گري به ارائ كردن روند روايت آيد كه مرزشكني نيازمند موقوف  مي  باال چنين بر  ة از نمون
درنـگ  «صل دوم از همان كتاب، وقتي كه مفهوم ژنت در ف .داستان است  ة توضيحاتي دربار  

گريـزي هـم بـه مفهـوم مرزشـكني در رمـان        ،دهد  خاص آثار بالزاك را توضيح مي»      ِروايي 
  :زند  مي پيردختر

 ،كـه [...] گيـرد    خالف معمول از نوعي توصيف بهره مي هدر آثار خود ب بالزاكدانيم كه   مي
ديـد خـود و بـه منظـور       بـر صـالح   تا بنـا ... نهد   ميگويي را وا  داستان  ة در آن، راوي وظيف

كس متوجـه آن    اي را شرح دهد كه در اين بخش از داستان هيچ      ِ              سازي  خواننده، صحنه  آگاه
مادموازل كورمـون    ة لزوم توصيف خان  ة دربارپيردختر    ً                      مثال  راوي در جايي از رمان . نيست

همه    كه در مركز اين ،پيردختري بشويم  ة خان اما پيش از هر چيز بايد وارد’: گويد  چنين مي
اي بيندازيم كه بازيگرانش قرار است همين   چارديواري  ة توجه قرار گرفته، و نگاهي به صحن

   ِ                كـار  كسـاني جـز     ‘داستان  ة ورود به صحن’پيداست كه اين  .‘امروز عصر در آن جمع شوند
كـدام از بـازيگران در    اهند تا وقتـي هـر  خو  تواند باشد، كساني كه مي  راوي و خواننده نمي

شدن روايت هستند، نگـاهي بـه    گرفته                                        ِ       جايي سرگرم كار خود، يا بهتر بگوييم، معطل  از سر 
  .)ibid: 100-101(گوشه و كنار صحنه بيندازند 

روايتي كه ژنت از بالزاك نقل كرده است، گويي راوي بـه همـراه خواننـده وارد      در پاره
شـنو    با توصيف بخشي از شرايط صحنه، زمينه را در نظـر روايـت   ،د وشو  جهان داستان مي

  .كند  براي تداوم روايت آماده مي
در پانوشتي بر نقل قول باال، به پيروي از تئوفيـل گوتيـه، مرزشـكني در     ،ژنت همچنين

از  پنهان ،توانند  شنو با استفاده از آن مي  داند كه راوي و روايت  روايت را همچون جادويي مي
  :بگذارند ها آنهاي داستان، پا به جهان   چشم شخصيت
        ِ     بـه اصـطالح     ،گيـرد كـه    بهـره مـي  ] مرزشـكني [انگارانه از ايـن شـگرد     چندان سهل گوتيه

اي بـود كـه     سـاكن اتـاق جداگانـه    ماركيز’: كشاند  مي ‘آشكارسازي’ها، كار را به   فرماليست
                         ِ              ما نويسنده هستيم، اين كار  زشت را مرتكب ولي چون . شد  خبر وارد آن نمي  بدون  ماركي

كه ورودمان را از پيش با فرستادن پادو اعالم كنيم، سري به اتاق خواب   شويم و بدون آن  مي
را از  ها آنها انگشتري دارند كه   نويسنده  ة آخر هم. خورد  زنيم، به جايي هم برنمي  ميماركيز 

  .)Genette, 1988: 101( ‘كند  نظر پنهان مي

سطحي كه بستر جريان (» سطح داستان«هايي كه به نقل از ژنت خوانديم انگار   در نمونه
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از ) شود  سطحي كه داستان در آن روايت مي(» سطح گفتمان«و )   ّ         ِ           ع ل ي و زماني  رويدادهاست
هاي نامتعارفي از اين دست هنگامي در مرزهاي درون   تداخل. اند  نظر وجودي در هم آميخته

گرانه متوقف شـده   كنشي روايت                                    ِِآيد كه جريان رويدادهاي داستان در پس    بار ميروايت به 
    ً                                        اصوال  گذار از يك سطح روايي به سطحي ديگر تنها «: گويد  ژنت خود در اين باره مي. باشد

گفـتن از مـوقعيتي در    سـخن                   ً                  شود، كنشي كـه دقيقـا  بـه منظـور       گري ميسر مي از راه روايت
                             ِ      ؛ يعني مرزشـكني در روايـت حاصـل    )Genette, 1980: 234( »دده  موقعيت ديگر روي مي

  . راوي در جريان آن است  ة توقف داستان به دليل مداخل
شـود    كوتاه ديگر خالصه مي  ة مرزشكني به همين مختصر و چند اشار  ة آراي ژنت دربار

مي كـه ژنـت   اين مقال، فراتـر از تعريـف عـا     ة در ادام. گذرد          ً                 و مجموعا  از دو صفحه برنمي
هاي نـوين    هايي از داستان  ، انواع اين مفهوم را در نمونهاست مرزشكني به دست دادهة دربار

                             ً                                                          فارسي بررسي خواهيم كرد و ضمنا  سير تحول يـا تـداوم فراينـدهاي مرزشـكن را نيـز تـا       
                                                                    ً         هاي ادبيات داستاني نوين فارسي پي خواهيم گرفت تـا ببينـيم مرزشـكني اساسـا        سرچشمه
  .آيد  به چه كار مي چيست و

  
  هاي نوين فارسي  انواع مرزشكني در داستان. 2

  مرزشكني نويسنده 1.2
اي اشـاره    شـده                                                   ِ       در توضيح منظور خود از مرزشكني، نخست به صنعت بالغي  شناخته ،ژنت
تعيـين  «گـر نويسـنده اسـت و     پردازي يا نيروي آفرينش  گر هنر داستان كند كه چون بيان  مي

مرزشـكني  ، آن را )ibid( »دهـد   سرا نسبت مـي   پرده به خود داستان  ان را بيچندوچون داست
اي   نمايي نويسـنده   هاي زير، حاصل قدرت  روايت  در پاره ،مرزشكني ،   ًمثال . ناميم  مي نويسنده

ـ     اش بر جهان داستان دم مي  اللهي  ةخليف  ة است كه از حاكميت اراد ة زنـد و چيرگـي خداگون
  :كند  ن داستان را اظهار ميخود بر جريا  

چه كنم؟ از اول كه اين قصه ] شخصيت اصلي[به عقيدة شما خوانندگان من با اين محترم 
تـوانم وادارمـش قلـك      مـي . اندازم  دانستم كه خودم را توي چه هچلي مي  نوشتم نمي  را مي
توانم بفرستمش   اما بعد چي؟ بعد مي. ها را بشكند و يكي دو روز ديگر هم دوام بياورد  بچه

  .)181 -  180: 1381دانشور، (دنبال نخودسياه 
را ببيننـد  ] شخصيت اصلي[آينه  در اولين پاسگاه، مأموران ،توانم كاري كنم كه  حاال مي
  .)158: 1380 ،پور  رواني(بسته به شيراز واگردانم   توانم او را دست  مي. و بشناسند
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هـايي بـدل از     ژنت نمونـه   ة كه به عقيد ،هاي زير  ترواي  هايي مثل پاره  همچنين در نمونه
كم به نقش او  دستبرد يا   داستان نام مي  ة صراحت از نويسند  راوي به ،اند         ِ        مرزشكني  نويسنده

  :كند  در آفرينش داستان اشاره مي
. كشد تا ببيند وقـت شسـتن رسـيده يـا نـه       گيرد و اندكي مي  ي را ميي       ِ   گاهي سر  مو
كند   داند با اين كارها داستان كوتاه آقاي صادقي را كمي ناتوراليستي مي  بيچاره نمي

  .)420: 1380 ،صادقي(
، اما بـه  گذاري سليقه به خرج نداده است نويسنده در نامام كه   عقيده  من هم با شما هم
كـه   زنم و نه بـراي آن   خورم كه اين حرف را نه براي خوشامد شما مي  حقيقت سوگند مي

نويسنده زنده است و خوشبختانه چون . [...] داستان شوم و به نويسنده بتازم يان همبا بدگو
 چـه  آن، كارها خيلي بهتـر از  اش را به عهده بگيرد  آن گذشته آماده است كه دفاع از نوشته از

كـه دخـل و    آن  من نيز بيشود پيش خواهد رفت و   بيني مي       ً                      معموال  در اين گونه مواقع پيش
  ).148 -  147: همان( كنم  ها را يادداشت ميوگو گفت، با وفاداري كامل تصرفي بكنم

هايي از اين دست را در   نمونه  ة معناباختگي و كاركرد فراداستاني، انعكاسي، يا خودنمايان
ــات  ــات ) mimesis(ســرپيچي از محاك ــد جســت؛ منظــور از محاك ــايش صــادقان باي ة نم

     ِ             نمـايي  ذهنـي در     رئاليسـتي و ناتوراليسـتي يـا واقـع           ِ  پـردازي    هاي عينـي در داسـتان    واقعيت  
 ،هـاي مرزشـكن    نما، در روايت  خالف اين الگوهاي واقع هب.       ِ             پردازي  مدرنيستي است  داستان
هاي روايي را با مشيت الهـي، سرنوشـت، تصـادف، عليـت، و       توان ارزش صدق گزاره  نمي
هـا در پاسـخ بـه ايـن       بعضي نويسنده. نويسنده سنجيد  ة طور كلي با هيچ معياري جز اراد  به

در وهلة اول بايد داستان نوشت، داستان خالص، بايد ساخت، به هر شـكل و  «نصيحت كه 
صـدا بـا     ، ممكن اسـت هـم  )154: همان( »فقط مهم اين است كه راست بگويي... جور  هر

دربيـاورد، نـه   خواهد از كـار    طور كه مي  نويسنده بايد حوادث را آن«: بهرام صادقي بگويند
پوشي از        ِ            تظاهر  راوي به چشم يرو است كه حت اينهم از ). 167: همان( »طور كه هست   آن

كه دخل و  ن آ  من نيز بي(روايت باال   هاي پاره     ً               مثال  در واپسين جمله ،نويسندگي  ة مقام خداگون
ة طبعان  ر شوخمانع از حضو) كنم  گوها را يادداشت ميو تصرفي بكنم، با وفاداري كامل گفت

  2:شود  داستان نمي  ة در ادام   نويسنده  
هرچند كه بـاز هـم ممكـن اسـت شـما آن را      . ام  جا يك صنعت نويسندگي به كار برده اين

  .)152  :     همان(مسخره كنيد، اما چاره چيست؟ 
نويسـنده اغلـب چيزهـايي از خـودش را در قالـب      . آه، اين مسئله هميشه بوده اسـت 

  .)153: همان(گذارد   هايش مي  قهرمان
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                                      ً                     هاي مختلف و متنوعي ساختم، كاري كه حتما  بايد در يك داسـتان    از اين خانواده تيپ
  .)154: همان... (انجام داد 

مرز  صراحت بار به  راوي باز هم به نمايندگي از نويسنده، ولي اين ،روايت زير  نيز در پاره
    ِ   منـدي                         ِ            تا جايي بـه آشكارسـازي  صـناعت    شكند و  ميان داستان و جهان پيرامون خود را مي

جز در مواقع لزوم توي صحنه «كه  ،خالف اين ادعايش هدهد كه سرانجام ب  داستان ادامه مي
  :گذارد  هاي ديگر باقي نمي  مجال چنداني براي شخصيت ،»نخواهم رفت

امشـب    ة نام نمايش  ة نقش نويسندـ  ام  جا كه ايستاده ـ آن در حقيقتمن ناظر قضايا هستم و 
جا دارد از حضورتان  ،جز در مواقع لزوم توي صحنه نخواهم رفتچون  ،وكنم   را بازي مي

بـه حسـاب نياريـد     ‘پرسـوناژها ’اصطالح جزو  بهتمنا كنم كه مرا جزو اشخاص داستان و 
  .)109: الف 1379 ،شاملو(

تان هستند، بدون توجه پرواي نويسنده در داس             ِ   گر خودنمايي  بي هاي اخير را كه بيان  نمونه
                     ِ            نخست از انواع مرزشكني  مورد نظـر    ة به تمايز مرسوم ميان نويسنده و راوي، بايد جزو گون

هـاي رئاليسـتي        ِ           غـرض  داسـتان    گران بي ها راوي از مرز گزارش ژنت برشمرد؛ چراكه در آن
ستان، بـه                            ِ                 حس باورپذيري از راه واگويي  محض رويدادهاي دا القايبه جاي  ،گذرد و  برمي

  :كند  داستان مي  ة            ِ       به بازنمايي  صادقان وانمودآيد و   مقام نويسنده درمي
طرفانه و مطابق اصول فلسفي و علمي جديد تحليل و توضـيح                         ً   گرچه ما قضايا را كامال  بي

پرستي ما گل كرد و عنان اختيار را از كف رهـا كـرديم                     جا ديگر ع رق ميهن كنيم، اما اين  مي
  ).123: 1323 ،هدايت(

اسـت كـه    نقـش راوي     ِ   سـازي     به اين ترتيب، مرزشكني نويسنده گاهي هم با برجسته
هـاي داسـتان     منـدي                     ِ          پردازي و آشكارسـازي  صـناعت    زدايي از صنعت داستان ييباعث آشنا

 اين). كند                                               ِ              يعني نويسنده از زبان راوي به شگردهاي نويسندگي  خودش اشاره مي. (شود  مي
                             ِ                                         تن سطوح روايت نيازمند خودداري  نويسنده از القـاي تـوهم واقعيـت بـه     شكس  طور درهم  

مـن هـم بـا شـما     «(روايت برگرفتـه از صـادقي                                    ً        خواننده است؛ به اين معنا كه مثال  در پاره
ـ  ،نويسنده) »...گذاري سليقه به خرج نداده است،  ام كه نويسنده در نام  عقيده  هم خـالف   هب

       ِ                           ِ                   چاپلوسي  راوي براي خواننده و بدگويي  او از نويسنده جلب معمول، توجه ما را به امكان 
 )Unreliable( اعتمـاد    قابـل  غيريا  نامعتبراصطالح                         ِ   كه در اين صورت با راوي  به ،كند  مي

نـام    ة راوي دربـار   ة روايت زير به امكان ابراز سـليق   پاره  ة يا همچون نويسند ،سروكار داريم
  :كند  داستان اشاره مي
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توضيح  .‘قرمز و آبي’:     َ خوان د                     آور د و از روي آن مي  كاغذي از توي جيب بيرون مي] ويرا[
امـا  . خود انتخاب كرده اسـت   ة نمايشنامه براي نوشت  ة اين اسمي است كه نويسند’: دهد  مي

شد اسـم ديگـري بـراي آن      ميمرا بخواهيد، اين اسم قدري پيش پا افتاده است و   ة اگر عقيد
  .)110: الف 1379 ،شاملو( ‘ردانتخاب ك

  
  مرزشكني تجسيمي 2.2

 ،پيردختري بشـويم   ة اما پيش از هر چيز بايد وارد خان« :هاي برگرفته از ژنت  با تكيه بر نمونه
و ...  »اي بيندازيم كـه   ارديواريهچ  ة همه توجه قرار گرفته، و نگاهي به صحن   كه در مركز اين

كـه ورودمـان را از     بـدون آن  ،شـويم و     ِ                ار  زشت را مرتكب ميچون ما نويسنده هستيم، اين ك«
 ،)Genette, 1980: 101( »زنيم  ميماركيز پيش با فرستادن پادو اعالم كنيم، سري به اتاق خواب 

مرزشـكني تجسـيمي   . نـاميم   ميمرزشكني تجسيمي جا   دومين گونه از مرزشكني را در اين
طـور     بـه «ها گويي   شنو، يا يكي از شخصيت  ايتها راوي، رو شامل مواردي است كه در آن

هاي اين نوع   ترين نمونه  فاحش. شود  بوم خودش مي  تر از زيست  وارد جهاني پايين» فيزيكي
             ً     پيدا كـرد؛ مـثال    شود   مي اش  خانم و نويسنده  مدرني مثل آزاده  هاي پست  پردازي  را در داستان

شـود تـا     داستايفسكي مي هاي روشن  شبوارد داستان كا ناستنخانم به هيئت   جا كه آزاده آن
 ،هاي زير نيـز   روايت  پاره). 132: 1376 ،براهني( »وار عاشق خود كند  جوان را ديوانه ‘    ِفدور ’«

البته نه  ،داستان با جهان داستان را   هايي كه از ژنت خوانده شد، اتصال جهان فوق  مانند نمونه
  :دهند  نشان مي ،عد مكانياز نظر زماني كه تنها از ب

كه دزدانه از پشـت پنجـره بـه كـالس      خودتان به جاي آن] خوانندگان[بهتر است شما 
آبي به تـور شـما     داند شايد دختر چشم  كسي چه مي. ها بپردازيد نگاه كنيد به تعقيب آن

بيفتد و شايد هم بتوانيد با شاگردان گريخته رفيق بشويد و علت گريزشـان را بپرسـيد   
  .)271: 1380 ،صادقي(

 كـه  اينو ديگر !) هاي لعنتي  خسته شدم ديگر، اين مگس! آه(اين هم محل بحث است 
  .)422: همان(ماريبو بود   ة هم كه گويا از محصوالت جزير ‘آرزوپولوس’

ها  ايم و آن  ها خوانده  ها از كالغ  كافي در اين سال  ة به انداز(خواند   كالغي در خيابان مي
تفاوت از كنارش               ً                     ايم، پس لطفا  فقط اين يك بار را بي  ل از چيزهاي زيادي فرض كردهرا بد

انتظار داريـد از   .)60) (بودنش احترام بگذاريد و تنها صدايش را بشنويد كالغبگذريد و به 
كنيد شـما؟                ً          گويند؟ واقعا  چي فكر مي  چه مي] هاي داستان  شخصيت[اين فاصله بشنويد كه 

  ).63: 1386، هزاد  رضايي(
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كشـد    شـنود و فريـاد مـي     مـي ]           ِ           شخصيت اصـلي  داسـتان  [ ،صداي مرا، من نويسنده را
  .)170: 1380 ،پور  رواني(

قـدر    چـه . جا ليبي اسـت، شـايد هـم تانزانيـا     بيني آن  مي:] شنو  راوي خطاب به روايت[
  .)41: 1386 ،ربي(بيا برويم  ،كننده است  ناراحت

شنو   خود را به همراه روايت ،كه بر جايگاه نويسنده تكيه دارد ،، راويها  روايت  در اين پاره
چنـان در جهـان داسـتان تجسـيم      ،اخير، همتاي خواننده فرض شده است  ة جز در نمون ،كه
هـا بـه     جا، براي مثال، از شر مگـس                     ً                             كند كه پنداري واقعا  وارد جهاني خيالي شده و در آن  مي

هـاي خـود     هاي داستان را بـا گـوش    گوي شخصيتو تواند گفت                     ً   تنگ آمده است يا مثال  مي
                                           پيداسـت كـه نويسـنده بـا ايـن تمهيـد        . هاي خود ببينـد   داستان را با چشم  ة بشنود و صحن

  .پنداري با جهان داستان را به خواننده القا كند  بوم  خواهد احساس هم  نمايانه مي  واقع
  
  مرزشكني خطابي 3.2

رساند كه از خواننده نيـز    كار را به جايي مي«راوي،  /شكني، نويسندهدر سومين گونه از مرز
تنهـا   نـه  گونه از مرزشكني  اين). Genette,1980: 204( »كند  دعوت به مداخله در داستان مي

بلكه همچنين نيازمند حضور او در نقش يكي از  ،شنو به جهان داستان  مستلزم ورود روايت
   فـوق   َ               شـن وي در جهـان     روايـت   ة از جهان داستان به مرتبـ  ها، يا ارتقاي شخصيت  شخصيت
                   ، در بزنگاه  قصه يك »دختر نارنج و ترنج«اي مثل   هاي عاميانه     ً     ِ    مثال  راوي  قصه. است ،داستان

هـاي    بـراي شخصـيت   ،هايش را، اين بار از زبان شخصـيت اصـلي    گفته  بار ديگر تمام پيش
شـود سرگذشـت     شنوند كه معلـوم مـي    روايتي را ميها   كند؛ يعني شخصيت  ديگر بازگو مي

  :خودشان بوده است
داند او همان دختـر نـارنج و تـرنج اسـت،       ها نمي  كه هنوز كسي از شخصيت[دختر پيرزن 

خالصه چه دردسرتان بدهم همين [...] اي؟   قصه گفت اما چه قصه] ها  براي ديگر شخصيت
گريست  گرفت و مي اش مي  جا كه گريه هر .گفت قصة نارنج و ترنج را با تمام جزئيات مي

تـا  [...] ريخـت    خنديد از دهانش گل مي  جا كه مي ريخت و هر  از چشمان قشنگش در مي
همة دخترها را دعوت كردنـد و   ،      ِ     ِ         زايمان  كنيز  كولي بود        ِِروز دهم  ’: جا كه گفت رسيد به اين
ـ    ،يعني دختر نارنج و ترنج ،دختر پيرزن د و او تـوي آن جشـن قصـه    را هـم دعـوت كردن

كرد از   بار خنده مي ريخت و هر  از چشمانش در مي ،گرفت اش مي  جا كه گريه هر .گفت مي
  ).396: 1352، انجوي شيرازي( ‘ريخت  دهانش گل مي
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هـاي داسـتاني، و     گري براي شخصـيت  روايت گونه     اينهاي نوين فارسي   اما در داستان
رايـج در    ة داستاني را بايـد بـه ترتيـب بـا دو شـيو            ِ    راوي  فوق ها از    َ  ِ      شن وي  شخصيت  روايت
يكي فروبـردن خواننـده در قالـب يـك     : مرتبط دانست شخص  دوم اصطالح  هاي به  روايت

گرفتن يك شخصيت داسـتاني و برنشـاندن او در جايگـاه     مخاطبشخصيت داستاني؛ دوم، 
هاي روايت طي نوعي فرايند التفـاتي،    هدر هر دو حال، چون الي. داستاني   فوق  ِي شنو  روايت

 /خواه اين ضمير آشكارا به صورت تو ،آميزند  شخص در هم مي  و به كمك انواع ضمير دوم
ها را       ِ   ماحصل  آن ،ها  شناسه  ة شما در گفتمان روايي نمود يابد يا از راه مطابقه و تنها به واسط

ـ  ا  به عنـوان نمونـه  . ناميد مرزشكني خطابيتوان   مي تـوان بـه     نخسـت مـي    ة ي بـراي زيرگون
   :                                ِ                            روايت زير اشاره كرد كه انگار روي  روايت  آن به سوي خواننده است  پاره

شايد اگر من هـم جـاي شـما بـودم،     . شوم        ً                          من اصال  از كنجكاوي شما ناراحت نمي! نه! نه
عقـب يـا    برگردم به تر بيشكمي بايد . [...] چه زودتر كل ماجرا را بدانم دوست داشتم هر

خـوانم و    بيني كـه خيلـي از جمـالت را از حفـظ مـي       مي .)38(جلو تا بهتر متوجه شوي 
  .)41: 1386 ،ربي(خواهم   معذرت مي. هاي ماضي و مضارع كمي قاطي شده است  فعل

گيـرد و آن را بـه يـك        َ                              شن وي را ناگهان از خواننـده مـي    در نهايت، جايگاه روايت ،ولي
راسـتي تـو   . خواهم خيلـي حـرف زدم         ً         واقعا  معذرت مي«: سپرد  ميداستاني   شخصيت درون

     ِ                             گرفتن  خواننـده و فروبـردن او در     مخاطب گونه   اين). 43 :همان( »اي؟  طور مرده   نگفتي چه
 ،مدرن بدل شـده اسـت و          ِ    پردازي  پست  جهان داستان، حاال ديگر به شگردي آشنا در داستان

ة بـه گفتـ  . رود  هاي روايي به كار مـي   سراسر بعضي متن در ،ساختاري  ي كالنيبه جاي الگو
  :هيل  برايان مك  

توان بـه تغييـر كـاركرد ضـمير       را مي] ميان خواننده و نويسنده[تازه   ة مرزشكنان  ة اين رابط
نويسنده با توسل به اين كـاركرد،  . [...] مدرن نسبت داد        ِ    پردازي  پست  شخص در داستان  دوم

كالمـي برقـرار كنـد      ة خـود رابطـ   ‘              ِ    خواننـدگان عزيـز   ’به صراحت بـا   ديگر مجبور نيست
)McHale, 1987: 223(؛  

گفتمان روايي و بدون     ِضمن در  ،شخص  مدرنيستي از ضمير دوم  پست  ة چراكه با استفاد
تواند او را وادار به خوانش داستان و فروشدن در نقـش    گوي مستقيم با خواننده، ميو گفت

      ِ   تـدريجي     ة چينـي بـراي اسـتحال     به منظور زمينه ،ها  روايت     ً            مثال  در اين پاره .ها كند  شخصيت
خواننده در وجود شخصيت، ابتدا موقعيتي مبهم ميان جايگاه خواننده و راوي و شخصـيت  

  شخص بسته شود؛        ِ                    گزيني  دقيق براي ضماير دوم                 شود تا راه  مرجع  اصلي ترسيم مي
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 پايتآيد كنـار    ، ميتنها نيستيدر عوض موقع صبحانه . ودش  نصف مي شيرتها ليوان   صبح
و ديگر خانه مثل هميشه ساكت  شوي  مشغول خوردن ميبعد . بدهينشيند تا سهمش را   مي

  .)9: 1389 ،هوشمندزاده( شود     ِ                    شلپ  شير خوردنش نعمتي مي  نيست، صداي شلپ

داستان به كساني كه جز   ة بالقو هاي  ارجاع ضمير مورد نظر، از خواننده  ة در گام بعد، دامن
  شود؛  تر مي  كاركردن در اداره هيچ سرگرمي ديگري ندارند، تنگ
ي ا آن هم بـراي كسـي كـه هـيچ سـرگرمي     .    ً                                اصال  يك حيوان اهلي براي خانه الزم است

تـا از بابـت    بنـدي   مـي در را رويـش   ،بـروي بـه اداره   خـواهي   مـي وقتي هم كـه  . ندارد
هـا را از سـر     باشد كـه شكسـتني   حواستفقط بايد . راحت شودت خيالهايش هم       د لگي

  .)10: همان( برداريراهش 

رود كـه    زدايي از گفتمان روايي تا جـايي پـيش مـي     و اين روند تخصيص مرجع و ابهام
خوانش، خود را در يك جهان   ة                    ِ            دور از موقعيت عمومي  حاكم بر لحظ   به ،خواننده سرانجام

انگاري   پندارد كه از شدت پوچ  بوم مي  اي هم  ص با كارمند منزوي و افسردهمشخ  ة وار  داستان
  :خودكشي است  ة در آستان

كنـي روي    كـه جرئـت نمـي   [...] هـايي    خورد، به درد آن شب  يك گربه هميشه به درد مي
و حلقـه   توانسـتي و ايسـتادي  اگـر   ،يـا  محكم كنيو حلقه را دور گردنت  بايستيصندلي 

  .)11: همان( ي جدا شوداز صندل پايت ،كه يك لحظه، فقط يك لحظه ترسي  مي، محكم بود

 كه  چنان ،    ِ             سخني  راوي و شخصيت  در دومين زيرگونه از مرزشكني خطابي، يعني در هم
 يانـه نما  واقـع  به شكلي ضد داستان   فوقمرز ميان داستان و  ،هاي زير پيداست  روايت  از پاره

)anti-illusionistic (شكند  باورناپذير در هم مي و :  
 ‘شما زن بدبختي هسـتيد؟ ! خانم تنابنده’:] ها  ي، رو به يكي از شخصيتداستان   فوق    ِ راوي  [

دهد   چيزي بگويد چند بار سرش را به اين سو و آن سو تكان مي كه اينخانم تنابنده بدون 
  .)124: الف 1379 ،شاملو(

اي هسـتي كـه از     تو اولـين نويسـنده  ’: تزن دستش را روي بازوي شريفي گذاشت و گف
داني مـرده يـا زنـدة مـن هـر دو خيـالي         مگر نمي. شخصيت كتابش تقاضاي ازدواج كرده

 ‘اوغلـي بـودي؟    ه من راستش را بگو تو در زمان حياتـت زن بيـب  ب’:] نويسنده[ ‘هستند؟
  .)209: 1376 ،براهني(

ها به درخواست   كي از شخصيتاي است كه ي                 ِ                   شدت اين مرزشكني  فاحش گاه تا اندازه
حـريم   ي، حتـ )3                 ِ                يعنـي در مقـام راوي  خودداسـتان   (ي، يا به دلخواه خـود  داستان   فوق    ِ راوي  
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گيـرد و بـا او در جـايي وراي حـدود             ِ                                           شناختي  پيرامـون خواننـده را نيـز ناديـده مـي       هستي
هاي زير   روايت  ارهاين دو مورد را به ترتيب در پ. شود  گو ميو داستان وارد گفت 4     ِمكاني  زمان
  :توان ديد  مي

ممكن است كمـي عجيـب   ] ها  يكي از شخصيت[سنگدلي دادخواه ’:] يداستان   فوق    ِ راوي  [
كـنم    سالم عـرض مـي  ’:] دادخواه[ ‘!خواهيم  اين قضيه كمي توضيح مي  ة از او دربار. باشد

ن زياد دوسـت  م. كس يه اخالقي داره عرض كنم كه هر. هاي عزيز  خدمت شما و خواننده
  .)18: 1386 ،مختاري( ‘[...]مون اما خب   ندارم كسي بياد خونه

پرسي چطور شد مرد سياسي شدم و سري ميان  مي:]     ِ                         راوي  خودداستان، رو به خواننده[
ترسم اسباب دردسر شما بشـوم    اين سرگذشت دنبالة دراز دارد و مي .)32(سرها درآوردم 

  ).71: 1320 ،زاده جمال(راستي مايليد چه مضايقه خيلي خوب حاال كه ! نه، واهللا نه
  

  مستند  مرزشكني شبه 4.2
 )pseudo-diegetic( مستند                         ِ                              ِ    چهارمين گونه از مرزشكني  روايي كه در تعريف ژنت مرزشكني  شبه

نمايـد، شـامل     چنـدان هـم مرزشـكن نمـي    « ،در نگاه اول به قول خود ژنت، ،نام گرفته و
                                           يعني در سطحي متشكل از بافت پيرامـون خـود    (اند   داستاني                     ً     مواردي است كه ظاهرا  درون

در اصل، يـا بـد نيسـت    ) توان دريافت كه  سادگي مي  به(، ولي )آيند  داستان به روايت درمي
شـرايط  . )Genette,1980: 236( »انـد                 ِ                                       بگوييم در آغاز  روايـت، مـاهيتي فروداسـتاني داشـته    

پيش از گفتن داسـتان،   ،شان  شود كه نويسنده  صدق اين تعريف مبهم در مواردي فراهم مي
) يـا خوانـده  (داستان شـنيده           ِ   يك راوي  هم) يا از قلم(              ً         كند آن را شخصا  از زبان   وانمود مي

» تراشـد   مي«نما                                                               به اين تمهيد، نويسنده از روايت  نخست براي روايت دوم قابي واقع. است
راوي را بـه خـود     ة دهد و چهر  نسبت ميپردازي را به راوي   ارچوب آن، داستانهدر چ ،و

    ِ            شـنوي  خـود را                         ِ        هاي زير ابتدا داستان  روايـت   روايت  هر كدام از پاره  ة    ً       مثال  نويسند. گيرد  مي
پـردازد كـه                        مستند  روايتـي مـي                                           ِ    كند و سپس در درون اين داستان به بازگويي  شبه  جعل مي

  :    ِ                         ِ              مدعي  شنيدن آن از زبان يك راوي  واقعي شده است
بـا يـك دسـته ورق در كشـوي ميـز او      ] گـور   بـه   زنده     ِ        محتوي  داستان [ها   اين يادداشت

وليكن خود او در تختخواب افتاده و نفس كشيدن از يـادش رفتـه بـود    . بود] نويسنده[
  .)36: 1383 هدايت،(

را  ]دارالمجـانين داسـتان  [آن سرگذشـت   ،دست افتـاده اسـت  ه فراغتي ب[...] اينك كه 
 ،دستم سپرده سازها ب  ه بيست و چهار پنج سال پيش دست تقدير در بازار حلبيطور ك همان
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و يا كم و كاسـتي در سـاختمان و شـكل و     گونه دخل و تصرفي در انشا و امال  بدون هيچ
كنم كه چون من در ميان دو راه حقيقت و افسـانه    به پيشگاه آن كساني تقديم مي ،قوارة آن

 1319آذرمـاه  ) سـويس (ژنو [...] اند   ين پندار و يقين ره نبردهسرحد به سرگردان مانده و ب
  .)8: 1356، زاده  جمال(زاده   هجري شمسي، سيد محمدعلي جمال

استنسـاخ  [...]  را] مـرواري   تـوپ بخشي از داستان [ما سعي كرديم عين متن لوزيطاني 
و  تفادهنموده، پس از مقابلـه و تصـحيحات و تعليقـات و حواشـي الزمـه در معـرض اسـ       

  ).25: تا  بي ،هدايت( استفاضه قارئين گرامي بگذاريم
داسـتان  [خـواهم سراسـر مـاجرا      من اكنون مـي [...] اين واقعه در زادگاه ما اتفاق افتاد 

                             ِ                 هيچ دخل و تصرفي به استناد بعض  اسـناد معتبـر     را بي ]هاي حقيقتي، در چند افسانه  ريشه
  .)46 -  45: الف 1379 ،شاملو(براي شما حكايت كنم 

             ً                                      داستان تلويحا  به معني امكان حضور هر يك از ايـن دو           ِ   با راوي  هم   چون ديدار نويسنده
اي مستندگونه براي مالقات خود با راوي،          ِ      با چيدن  زمينه ،ديگري است، نويسنده          ِ   در جهان  آن

دارد تا   زي برميپردا                   ِ                                    شناختي را از ميان  فروداستان و بافت حاكم بر عمل داستان  مرزهاي هستي
 ، ِ                           ي  خود وارد جهان داستان شود وداستان   فوقبا حفظ جايگاه  ،از يك سو ،در اين ميانه بتواند

داسـتان نيـز     اش، به مقـامي در جهـان     گذشته از جايگاه فروداستاني ،از سوي ديگر، راوي را
بـا   ،گيـرد و   مـي درنگ جاي راوي را در سطح داسـتان    در ادامه، نويسنده بي ،ولي ،برنشاند

، »عنعنـات «و خـودداري از   )reporting clause(    ِ                آور  بندهاي گزارشـي   پرهيز از تكرار مالل
و  )free direct discourse/speech( آزاد  ة ارچوب يـك واگويـ  هـ فروداسـتان را در چ   ة همـ 

و  گويـد   با ما سخن مـي «ون، پنداري خود طبه قول افال ،كند كه  درازدامن، چنان روايت مي
ايـن    ة در نتيجـ .  )   899  :     1380          افالطـون،   ( »كند كه گوينده كس ديگـري اسـت    وانمود نمي
نمـاي    مستند، در سـطح واقـع    سطح فروداستاني طي فرايند مرزشكني شبه) چند(جانشيني، 

  .شود  داستان ادغام مي
سـتان                           ِ                    مرزشكني گاه نه با سندسازي  كالمـي بـراي فرودا   گونه   اينالبته ناگفته نماند كه 

  گيرد، چنان  ديگر صورت مي     ِ                زمان  دو داستان در يك  هم )embedding(     ِسازي   بلكه با درونه
رؤيـا  «براي نمونه، داستان .               ِ                توان فروداستان  آن ديگري انگاشت  كه هر يك از اين دو را مي

سرگذشت يك اعدامي و يك مأمور اعدام اسـت كـه     ة دربار) 1387 ،خسروي(» يا كابوس
يـك در     شـود كـدام    بينند و سرانجام معلـوم نمـي    ديگر مي ر خواب به جاي يكخود را د

كـه در سـطح داسـتان       آن»              ِِ      رؤيـا يـا كـابوس     «يـك در     كند و كدام  سطح داستان زندگي مي
  .كند  زندگي مي
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  مرزشكني بالغي 5.2
دي از فراينـ  ،»مرزشـكني بالغـي  «پنجمين و واپسين گونه از مرزشكني روايي، موسوم بـه  

بـازي بـا زمـان داسـتان در جريـان      «ژنت بـه آن   .ه شدخورد كه در آغاز مقال گفت  آب مي
       ِ                                       و بررسي  آن را از فصل نخسـت بـه فصـل پـنجم      )Genette,1980: 65(گويد   مي »روايت

طـور    همين«(اي كه ژنت در اين باره آورده   از نخستين نمونه. كند  موكول ميگفتمان روايي 
رود، بد نيست از منافعي بشـنويم كـه     كليساي آنگولم باال مي  ة پل  از راهكه پدر مقدس دارد 
كـردن   آيـد كـه مرزشـكني بالغـي نيازمنـد موقـوف        مـي   ، چنين بـر )»اند  بر سر راه او نهفته

  چنـان گونـه مرزشـكني،      داستان است؛ يعني در اين  ة توضيحاتي دربار  ة گري به ارائ روايت
هـاي    گفتـه   پـيش   ة توضيحي دربار  ة ارائ  ة از نامش پيداست، جريان گفتمان روايي به بهان كه

شـنو بـه بخشـي از      فاصـل ايـن گسـل، توجـه روايـت      در حـد  ،شود تا  راوي گسسته مي
  .جلب شود )the un-narrated( ها  ناشده  روايت

رزشـكني را بـه   گونـه م    ، تعريـف ايـن  گفتمان رواييدر فصل پنجم از  ،ژنت سپس
هاي عاميانـه نيـز     هاي آشنا در قصه  بعضي عبارت )formulaic(            ِاي يا قالبي   كاربرد كليشه
  :دهد  گسترش مي

      ِ   پـردازي                        ً       هايي دانست كه معموال  در قصه  توان شامل تداخل  مرزشكني روايي را همچنين مي
 كه  چنان[...] روند   مي برگشت ميان زمان داستان و زمان گفتمان به كار و   سنتي براي رفت

رود و توقف ايـن دومـي را بـا      زمان با جريان داستان پيش مي  گري هم گويي كنش روايت
  ).ibid: 235(توان جبران كرد   تداوم آن ديگري مي

  :فارسي، توجه كنيد  ة هاي عاميان  هاي زير، برگرفته از قصه  در اين باره به نمونه
تـاجر بيچـاره شـهر بـه     . كنه، برو سر تاجر  ا رفيقه كيف ميجا داشته باش ب ضعيفه رو اين

گلـين    مشـدي هـاي   قصه( خواد  پرسه، نخودسياه مي  شهر، ديار به ديار، منزل به منزل مي
  ).314: 1374، خانم

اين دو تا را دست به گردن  حاال. با خيال راحت مشغول عيش و عشرت خودشان شدند
  .)107: ب 1379 ،شاملو[...] (: شنويد از مردكهو لب به لب همين جا داشته باشيد ب

ها را گفتند و خداحافظي كردند و رفتند و هنوز هم كسي نفهميد از كجا آمدند   اين
 ،مهتدي صبحي[...] (طوري كه خوابيده بود    همان. اما بشنويد از مردك .و به كجا رفتند

1387 :420(.  
هاي مخصوص نقالي   فارسي فقط به قالب  ة هاي عاميان  البته مرزشكني بالغي در قصه
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اوضـاع و احـوال داسـتان بـا شـرايط        ة ندرت، از راه مقايسـ  بهشود و گاهي   محدود نمي
همچــون  ،كنــد تــا  هــاي ســنتي جلــوه مــي  روايــت، بيــرون از قالــب  ة حاضــر در زمانــ

ان داستان و پندارانه را در مخاطب برانگيزد كه زم                    ِ     هاي زير، اين احساس  واقع  روايت  پاره
  :زمان روايت در امتداد يكديگرند

 هـاي  قصـه ( خواسـتند بكننـد بـا شمشـير بـود       توپ و تفنگ نبود، جنگم اگر مي اون زمان
   .)213: 1374 ،گلين خانم  مشدي

           ِ                                                      همه دختر  بكر و باكره بودند، كسي قدرت نداشته بـه اونـا نگـاه   اون زمـان   هاي رقاص
  ).227: همان( اونو كابين بكنه بكنه، مگه خود دختر راضي باشه و

كچل هم مدت شش ماه ايـن پـنج قـران را جمـع      ،پنج قران خيلي بوده آن زمان چون
  .)354: 1352 ،انجوي شيرازي[...] (دهد و   پول را به آن مرد مي ،كرده بود

رسـم بـود    هـا  ن  آن زماآخر . دربند و خودش را زنداني كرد  اتاق هفت شاهزاده رفت تو
  ).386: همان(دربند   رفت تو اتاق هفت  شد مي  عاشق ميپسري كه 

تـر بـه          ِ                            پـردازي  نـوين فارسـي هـم بـيش       هاي داستان  مرزشكني بالغي در سرچشمه
ـ     از ايـن سـه پـاره   . شـود تـا بـه شـكل آزاد      صورت قالبي پيدا مي ة روايـت، اولـي نمون

  :پربسامدتري است  
احمدك : جونم برايتان بگويد. احمدك آمد داشته باشيم ببينيم چه بر سر جا اينحسيني را 

  .)115: 1383 ،هدايت(توي غار افتاده بود  ،گوش  هوش و بي  بي ،هاي بسته      َ با ك ت
هـاي همسـايه خبـر     تا قاصـدها برگردنـد و از واليـت   حاال چطور است ! خوب

بياورند و آبجي خانم درازه هم به خانه و زندگي قديمي سركشي كند، ما برگـرديم بـه   
بود و چطور شد كـه خانـه و زنـدگي     يو ببينيم شاباجي خانم بزرگه ك سال پيش پنج

جوري گرفتار بـال   هاش آمد به اين واليت تازه و اين بروبچهش را ول كرد و با ا اصلي
  ).37 -  36  :     1356   ،       آل احمد( شد

خـوب، حـاال كـه از اصـل و     : گيرد  بعد روايت قبلي را از سر مي ،نزده صفحهاپ     ده
بعـد از   مان كه ببينيم قصهرويم سراغ  ميخبردار شديم،  [...]شاباجي خانم بزرگه نسب 

 ).41: همان(رفتن قاصدها و آبجي خانم درازه چه اتفاقي افتاد 

 كـه  ايـن بـا   ،]مانند زمان نگارش داستان حاضر[ در آن زمان همشود   پس معلوم مي
  .)120: تا  بي ،هدايت( استختنه مد نشده بود، اين امراض ساريه وجود داشته  هنوز

         ِ         هـاي بالغـي  هـر                          ِ                     كم از فراواني مرزشكني  قالبي به سود مرزشكني  ولي با گذر زمان كم
جـز در   ،هـاي متـأخر فارسـي     در داسـتان  كه اينشود، تا   تر كاسته مي  سابقه  چه آزادتر و كم
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 ،كننـد   خـود مـي    ة يما پردازيِ عاميانه را به شكلي هجوآميز دست  هاي قصه  مواردي كه شيوه
در گونه مرزشكني    چند نمونه از اين. آيد  هاي قالبيِ مرزشكن به چشم نمي  اثري از عبارت

  :آمده است موارد زير
اوه، اما . النصر تشبيه كرد  توان او را به بخت  ديگر نمي. حنا به سر زنِ جاافتاده خشكيده است

شـود زن    ولـي مگـر مـي   . آميزند  را به هم مي نويسندگاني داريم كه تاريخ و اساطير... چرا 
  .)426 -  425: 1380صادقي، (بدبخت را معطل نگاه داشت 

كه مهمان او را بيش از ايـن در   اما براي آنكشد،   كشد و گاهي خميازه مي  گاهي قد مي
ه خـورد  ‘مپروبامات’بخش از نوع   دو قرص آرام اكنون  هم كه ايناز اشاره به  ،انتظار نگذاريم

  .)387: همان(كنيم   است خودداري مي
بگوينـد كونـدرا و كـارور و صـادقي و     ] ها  بعضي خواننده[اش براي اين است كه   همه

شان كاري به خود داستان  كدام   اند و هيچ  شان را خوانده  هاي شناسند و داستان  گلشيري را مي
بدهي، بهتر اسـت همـين    خواهي اختيارت را دست اين جماعت  خب، اگر مي[...] ندارند 

شخصيت [ بهتر است زود تصميم بگيري، چون مهرداد. [...] حاال بروي سراغ داستان بعدي
آيـد و منتظـر اسـت ببينـد       وقـوس مـي    اي است كه در تخت كش  پنج دقيقه] اصلي داستان

  .)60 -  59: 1386 ،زاده  رضايي( باالخره بايد از جايش بلند شود يا نه
توانيد آخـر    نويسم و تاريخش را مي  يعني االن كه اين داستان را ميـ وز امرها  البته زن

آيـد،    ـ از اين كار خوششان نمـي اي كه داستان در آن جريان دارد   داستان ببينيد و نه لحظه
  .)63: همان(

كه بعدها كشاورز داستان مـا  اش   زماني كه مادربزرگ دار فاني را وداع گفت، آن نوه
  .)36: 1387 ،آريان  احمدي(تر نداشت  يك سال بيششد 

  
  بندي  جمع. 3

خـود    ة پـردازي دربـار    ، تبيين انـواع مرزشـكني را بـا بررسـيِ صـنعت داسـتان      هدر اين مقال
پردازي آغاز كرديم و اين شگرد فراداستاني را مرزشكني نويسنده نام نهاديم تا نشـان    داستان

شـود و از نظـر     رگونه ارزش صدقي تهـي مـي  نفسه از ه  دهيم كه طي آن چگونه داستان في
  .آيد  شناختي به تابعيت گفتمان روايي درمي  هستي

چه جهان داستان غالباً وجـودي مسـتقل از    اگر ،ديگر گفتيم كه  ة سپس در شرح دو گون
در بعضـي مـوارد، ايـن اسـتقالل بـه منظـور القـاي حـس          ،دارد، ولـي  داسـتان    فوقجهان 

ـ   )اه مرزشـكني تجسـيمي و مرزشـكني خطـابيِ نـوع اول     از ر(پنداري   بوم  هم ة ، يـا بـه بهان
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بايد به ياد داشـت كـه   . شود  مخدوش مي)                     ِ        از راه مرزشكني خطابي  نوع دوم(نمايي   واقع  ضد  
      ً                                      ي فرضا  وارد جهان داستان شـوند و در جريـان   داستان   فوقخواه عوامل  ،در هر دو صورت

حريم واقعيـت و خيـال    ،گو با عوامل داستانو ه گفتامور آن دخالت كنند يا زبان بردارند ب
  .شكند  شدت در هم مي  به

مستند دريافتيم كه اين دو شيوه    هايي از مرزشكني بالغي و شبه                  ِ      سرانجام با بررسي  نمونه
/                ِ                                                          ِ        مبتني بر پيشروي  گفتمان روايي در قلمرو داستان هستند و از اين رو به مرزشكني  نويسنده

راوي يكـي هـم   / از وجوه اشتراك مرزشكني بالغي و مرزشـكني نويسـنده  . مانند  راوي مي
ـ  ،مسـتند   شـكني شـبه    اما در مـرز  ،        ِ      ِ                        فروماندن  جريان  داستان در پس گفتمان است خـالف   هب

بلكه داستان را با استناد به  ،پردازي نيست  مرزشكني نوع اول، نويسنده نه تنها مدعي داستان
ظـاهر حقيقـي     پيچد و آن را از زبان شخصيتي بـه   واقعيت مياي از   هاي خود در شبهه  شنيده

  .كند  بازگو مي
اختصار برگزار كرد، ولي به  بهتوان چنين   انواع مرزشكني را نمي  ة گمان مقايسه و مقابل  بي

هـاي    ترين نمونـه   كه تازه در نوع خود جزو برجسته ،هاي باال  روايت  كدام از پاره      ِ   گواهي  هر
      روايت    توان به اين نتيجه رسيد كه گنجاندن يك پاره  از همين مختصر نيز مي ،فارسي هستند

  :زير ناممكن است  ة شد                  هاي فهرست  آرماني             ً               مرزشكن صرفا  در يكي از خانه
           ِ                              آشكارسازي  نقش نويسنده در آفرينش داستان؛: راوي/ مرزشكني نويسنده

  ني با جهان داستان؛      ِ                پنداري  عوامل فوق داستا  بوم  هم: مرزشكني تجسيمي
  هاي داستان؛         ِ                     ي خيالي  اشخاص حقيقي با شخصيتوگو گفت: مرزشكني خطابي
       ِ                                 مكاني  گفتمان روايي و رويدادهاي داستان؛ زمان       ِپوشاني  هم :مرزشكني بالغي

  .سندسازي يا جعل سند براي داستان :مستند  مرزشكني شبه

  )Genette, 1980(بندي انواع مرزشكني روايي بنا بر ديدگاه ژنت   دسته

  
  تبيين مرزشكني. 4
ـ    در ديـدگاه » مرزشكني«هاي مفهوم   ترين مؤلفه             ِ    ها از معرفي  مهم  سال كه اينبا  ة هـاي نوآوران

ــت    ــي) 1980] 1972([ژن ــوم   م ــن مفه ــي اي ــادين   ،گــذرد، ول ــاهيم بني همچــون ديگــر مف
بـه خـودش جلـب     هـاي فارسـي    تا به حال توجه چنداني را در نقد روايت ،شناسي  روايت
                              ِ              از تشخيص اهميـت مرزشـكني و بررسـي  دقيـق      يفارسي كه سهل است، حت است؛نكرده 
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در . گـذرد   هم ديري نمي ،ارچوب مطالعات جهاني روايتهكاركردهاي روزافزون آن، در چ
ة اند يا اين مفهـوم را تنهـا از سـوي     مرزشكني نظري داده  ة اين مدت، معدود كساني كه دربار

در ) به سطح داسـتان (شناسانه   اند يا فقط با نگاهي هستي  ديده) در سطح گفتمان(اش  بالغي  
  .اند  آن نظر كرده

              ِ                         ِ              چند اتصال كالمي  كوتاه ميان مراتب داسـتاني  مـنعكس در            ِ             مرزشكني  بالغي حاصل يك
فرصت كوتاهي براي نگريستن به مراتب داسـتان  «در اين جنبه از مرزشكني، . گفتمان است

شود كه آن هم با تأكيد بـر لـزوم مرزبنـدي بـه                   ِ                  اي به باريكي  چند جمله فراهم مي  از دريچه
                          ِ                    بـراي نگريسـتن بـه ابعـاد بالغـي  فراينـد       . )Ryan, 2006: 207; Pier, 2010( »رسد  پايان مي
هاي مرزنما و سپس موارد تخطي از ايـن عالئـم را در گفتمـان      بايد ابتدا عبارت ،مرزشكني

    ِ   گـويي     هاي مرزشكني در قصه  توان دريافت كه نشانه  ز اين رهگذر ميا. روايي تشخيص داد
تـر و    چـه انگيختـه   پردازي به شكلي هـر                                       ِ       سنتي به صورت قالبي و در الگوهاي نوين  داستان

  .شود  تر ديده مي  سابقه  كم
هايي نظـر      ِ      ِ     ون  وجودي  جهانئشناختي آن به تداخل ش  هستي  ة بررسي مرزشكني از سوي

در ايــن حــوزه از . انــد        ِ       ِ                    مراتبــي  گفتمــان  روايــي نهفتــه  ه در پــس ســاختار سلســلهدارد كــ
بر سر آن است كـه گفتمـان   ) McHale, 1987(هيل                          پژوهي، بحث  كساني چون مك  روايت

    ِ                                              كالمي  مميز داستان از بافـت حـاكم بـر آفـرينش و      روايي چگونه با رمزگذاري وجوه غير
 )ضد(اي   واحد جلوه             ِِكند تا در آن    مرزشكني مي  ة ماي تها را دس  خوانش داستان، اين مميزه

  5.نمايانه به خود بگيرد  واقع
انـدازي ميـان دو رويكـرد بـاال بـه صـنعت         كـه از چشـم   ،اما در نظر اين نگارنـده 

شود گـواهي گرفـت بـر            ِ                        تنيدگي  ترفندهاي اين صنعت را مي  نگرد، درهم  مرزشكني مي
داراي كــاركردي  ،در هــر صــورتي از گفتمــان ،                                    ايــن حقيقــت  مغفــول كــه مرزشــكني

مكاني داستان        ِ     پوشاني  زمان                      ِ          اگر از راه آشكارسازي  تمهيد، هم يحت ؛شناختي است  هستي
       ِ       انگاران  ايـن    كه در نظر ساده ،با گفتمان، يا جعل سند براي داستان، صورت گرفته باشد

طـرف ديگـر، شكسـتن    از  .شـود   ورزي گرفته نمـي   حوالي به چيزي جز لفاظي و زبان
خطابي يا تجسـيمي    ة اگر شكستي از گون يمرزهاي وجودي ميان واقعيت و داستان حت

ــ جـز در وجهـي از          ِ        شناسـي  مـتن    بافي برده تا به زبـان   تر، راه به فلسفه ـ كه بيش باشد
  .كند                           گفتمان، شرف  صدور پيدا نمي

، بسـيار اساسـي اشـاره    در عين حـال  ،ظريف و  ة در اين خصوص جا دارد به يك مسئل
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مرزشـكني را   كه اينگيرد؛ و آن   نماي مرزشكني بالغي ريشه مي  كه از اصطالح تناقض شود
              ً                                     ِ              شود شگردي صرفا  بالغي دانست، در حالي كه اين شگرد پيرو  تعريف  خـودش    چگونه مي

ا يـ » اختراع توپ و تفنـگ «         ً شود و مثال    موجب تخطي از مرزهاي ميان گفتمان و داستان مي
                       ً          كند؟ اگر اين شگرد واقعا  منحصر به   در داستان را به زمان روايت آن موكول مي» رواج ختنه«

      ِ                        پردازي  روايي يا همان پرداخـت     شود كاركرد آن را فراتر از گفتمان  بالغت است، چگونه مي
 دسـت «ها در حالـت         ِ      داشتن  شخصيت                                        ً    روايت، به مداخله در جريان داستان و مثال  نگه  ة برون

  هم تعميم داد؟ »به گردن و لب به لب
ممكـن اسـت    6                 ِ     ِ                  با توجه به دواليگي  ذاتي  ادبيات داسـتاني،  ،در پاسخ به اين مسئله و

بسـا نامتنـاظر                                        ِ                   چون روايت و داستان در دو بستر زمـاني  جداگانـه و چـه    ،گفته شود كه
                  د  گفتمان هيچ دخلي اي از جنس خو  تكه  ة واسط               ِ       ِ         يابند، تعليق  گفتمان  روايي به  جريان مي
هـاي    وقتـي ترتيـب ذكـر رويـدادها در روايـت     . رويـدادهاي داسـتان نـدارد     ة در زنجير

ها در جهـان داسـتان           ِ      ِ   ر توالي  منطقي  آندترين تأثيري   كوچك )anachronic( پريش  زمان
                      ِ                                                        گذارد؛ وقتي روايت مكرر  يك رويداد  واحـد باعـث افـزايش وقـوع آن رويـداد در        نمي

هـيچ رويـدادي از داسـتان وابسـته بـه روايـت       » وقوع«          ً شود و اصوال    تان نميجهان داس
در عـوض،   ،توان يك رويداد آني را در چندصد صفحه روايت كـرد و   نيست؛ وقتي مي

    ِ   ديـرش    ،در ايـن ميـان   ،پـس ؛ كوتـاه گنجانـد    ة روايت يك فرايند مزمن را در چند جمل
حال اگر گفتمان به هر شگردي  ،شد خوش گفتمان نخواهد داستان نيز به هيچ رو دست

  .    ِ                          دچار  تعليق هم شده باشد، گو باش
  :گويد  ژنت خود در تأييد چنين پاسخي مي

روايت در هر حال و به هر ترتيبي كه صورت بگيرد، باز هم نـوعي گفتمـان اسـت؛ يعنـي     
      ِ          نمـايي  آن هـم    پس واقـع . كالمي رويدادهاي غير)     ِتصور (همواره رونوشتي است كالمي از 

 ،اش  ميان فرستنده و گيرنده  ة همچون ساير موهومات، بسته به رابط ،توهمي بيش نيست كه
  . )Genette, 1980: 165 ( شود  تنظيم مي

                                  ِ                 گاه قابليت بازآفريني يا تقليـد عينـي  رويـدادهاي      اين حكم، گفتمان هيچ  ة به اعتبار مقدم
چـون هـر نـوع     ،كنـد و   لـت مـي  داستان را ندارد، مگر هنگامي كه به رويدادهاي كالمي دال

توانـد مقلـد خـودش باشـد، بـازنمود              ً       ماهيتا  فقط مي) خواه روايي باشد يا جز آن(گفتماني 
ولـي  .      ِ                 نمايي  محض خواهد داشـت   ترين فاصله را با واقع  مستقيم رويدادهاي كالمي نزديك

تمان روايـي و  چند ناملموس ميان گف اي هر  ژنت، فاصله  ة به عقيد ،در اين صورت نيز يحت
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اي   گو از زبان واسطهو ، چراكه به هر حال گفتدها در ميان خواهد بو          ِ      كنش كالمي  شخصيت
  .               ً                شود، نه مستقيما  از زبان نويسنده  به نام راوي بازگو مي
      ِ               نمـايي  روايـت هـم     پـس واقـع  «گويد   جا كه مي  يعني آن(حكم باال   ة باري، ژنت در ادام
 ،اش  ميان فرستنده و گيرنـده   ة ساير موهومات، بسته به رابط همچون ،توهمي بيش نيست كه

فرض اين محال،  كند كه  درنگ اذعان مي  با كاستن از قاطعيت حكم خود بي) »شود  تنظيم مي
كلـي منتفـي     بـه » در واقع«اگرچه  ،     ِ                                زماني  گفتمان روايي و رويدادهاي داستان  امكان هم يعني

بـه  . زند                             ِ               محال نيست، بلكه خود به توهم  واقعيت دامن مي هرگز»        ِ      در وادي  اوهام«است، اما 
دهد كه جريان داستان   اين ترتيب، فرصت تشخيص مرزشكني بالغي تنها هنگامي دست مي

ة                                                                       ِ                 را بتوانيم وابسته به تداوم روايت، و تداوم روايـت را مسـتلزم حضـور اسـتعاري  نويسـند     
آلـودي اسـت كـه روايـت و       فضاي وهمتنها در چنين . واقعي در جهان داستان فرض كنيم  

داستان همگام با روايت » زايش«شوند و   بستر مي  هم ،رويدادهاي مورد روايت، از نظر زماني
گري، جريان داستان  محض مسدودشدن گفتمان و توقف روند روايت   به ،رود تا  آن پيش مي

  .هم متوقف شود
مقدمه   كه روايت جاري را بي  ي آني به جاداستان   فوق      ِ ، راوي                ًاين صورت معموال در 

، بـا اسـتفاده از شـگردي    )يا ناگهان روايت پيشـين را از سـر بگيـرد   (از تداوم بازدارد 
ژنـت در ايـن   . كنـد  ميآرامي از داستاني به داستان ديگر كج   بالغي، مسير گفتمان را به

در يكـديگر   هـا  آنبعيد است دو داستان با هم تالقي كنند و از تـداخل  «: گويد  باره مي
  »الحيلي از اين آشفتگي بگريزد         ِ                 كه راوي  كاركشته به لطايف  روايت به هم نريزد، مگر آن

) ibid: 64(  . در اين ميان، راوي از يك سو)جـا    به كمك عباراتي چون حاال الف را اين
) آيـد،   و حاال برگـرديم ببينـيم چـه بـر سـر الـف مـي       ... داشته باشيد برويم سراغ ب، 

از سوي ديگـر، بـا    ،                              ِ                      شد تا گفتمان را در محل گسيختگي  دو داستان درز بگيرد وكو  مي
بودن داستان  جعليكند،        ِ      ِ             نمايي  موهوم  روايت صرف مي  تالشي كه براي كتمان واقع  ة هم
  .دهد  لو مي» ناخواسته«را 

           ً            جا كه اساسـا  داسـتان     از آن ،مدرنيست او              ِ                   خالف اين راوي  رئاليست، همتاي پست هب
پنـدارد، بـه جـاي      مـي  )a-priori( تجربي  گونه واقعيت پيش فاقد هر را مستقل از روايت

گفتمان و داستان، بر آن است تا چنين وانمود  7     ِديرشي   ده براي پوشاندن ناهمبيهوتالشي 
ديگر، درسـت    ة                    ً                                             كند كه داستان دقيقا  مصادف با نگارش هر كلمه از گفتمان ـ و در سوي 

شـود؛ فقـط و     مـي » جعل«تك كلمات آن ـ آفريده، يا به تعبيري،    نش تكزمان با خوا  هم
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