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Introduction: Narrative is the main element in a work of fiction. It takes various 

forms according its type and approach. One of the important forms of narration in 

the postmodern novel is the use of episodes in which the novelist, instead of 

narrating the incident in a macro form, narrates the subject in the form of sub-

narratives. It avoids dividing the narrative into traditional elements such as 

introduction, middle and conclusion. In the postmodern method, the author creates a 

technical and attractive narrative by focusing on the use of different characters, 

interactions among narrative levels and conceptual and semantic correlations. 

In fact, an important function of the novel in recent times has been the use of a new 

method of narration that is different from traditional and past methods. In this 

period, the narrative has walked away from its famous and conventional form and is 

based on contradictions, confusion and disruption of logical rules and natural order 

among the elements of the story. Therefore, in the postmodern period of the novel, it 

is not enough to know about a genre or a method to study the narrative; rather, 

different types and methods of narration should be examined separately. This is 

because today's fiction, unlike the works of the past that followed certain forms and 

shapes, is not designed in specific formats and structures; there are general features 

for narration in the postmodern novel. This form of narrative, which leads to the 

creation of polyphony, is an important goal of the modern novel, and episodic 

narrative is a tool to achieve it. An author can create different sounds and narratives 

by using these two techniques simultaneously. 

The latest trend in the literature, known as "postmodernism," influenced the Arabic 

novel. Hoda Barakat is a writer who was influenced by this method in her works, 

especially in the novel "Barid Al-Layl". She was born in Beirut in 1952 and taught 

journalism there. Now, she lives in Paris. So far, six novels, two plays, a collection 

of stories and a self-portrait have been published by this author, and her latest work, 

entitled "Barid Al-Layl", has attracted the attention of literary circles and won the 

most important award for Arabic novel. Hoda Barakat's novel "Barid Al-Layl" is the 
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latest work by this prominent Lebanese novelist, which, considering its structure, 

style and other characteristics, is a unique work that won the Booker Prize for 

Literature. Using a lettering style, the novel is composed of independent and 

separate episodes and scenes, but they are related in terms of meaning and concept. 

Following the various deconstructions and aberrations that have occurred in the 

postmodern narrative, Barakat turned to new methods, including episodic narrative. 

In this narrative method, the author avoids using a familiar and traditional macro-

structure, and the narrative is divided into sections and subsections. Instead of telling 

a long and connected story, the novelist uses several micro-incidents or presents the 

same incident in the form of sub-narratives. An important tool for this technique is 

the letter-writing style, which was why Hoda Barakat adopted the style of episodic 

narration in the novel "Barid Al-Layl". 

Research method: By recognizing the type and method of narration in the 

postmodern novel by Hoda Barakat, this study has examined the components of 

episodic narration as a tool for this technique. This article is written in a descriptive-

analytical manner, and examines the style in the novel using new theories about the 

postmodern novel. 

Conclusion: Hoda Barakat's novel "Barid Al-Layl" makes use of the episodic 

technique and divided the novel into smaller sections. The author has avoided the 

grand narrative and avoids heroism and the presentation of extraordinary characters. 

In order to give his work a novel-like form and to show its difference from the short 

story, he sticks to semantic attachments and the overlap of narrative levels. In fact, 

in his episodes, the author has used fragmentary narratives that are connected by 

certain factors. Hoda Barakat has used five to seven sub-narratives in the novel 

"Barid Al-Layl". The novel is narrated in episodes and sections, each of which has 

its own independence. The author has avoided the traditional sequences in the plot. 

With sub-narratives, he has tried to give objectivity to the depth of the displaced 

tragedy and to approach reality. This is because showing several characters and 

several events appropriate to this case enhances the credibility of the events. In spite 

of such multiplicity and sub-narratives in the theme of homelessness and 

displacement, Barakat has established unity among the sub-narratives and, through 

the interference of the narrative levels, has created a temporal connection in spite of 

a narrative break. Using the episode "At the airport" and the final section "Death of 

the postman", he has highlighted this connection. 
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 (2011) علمي 12/ پياپي سوم و بيست/ یازدهم الس/ پژوهشي مقاله

 

 از « »در رمان  يزوديت اپیروا يبررس

 تهران ،يدانشگاه خوارزم ،يات عربيار گروه آموزش زبان وادبيدانش، شال يرانيپ يعل

 تهران ،يدانشگاه خوارزم ،يات عربيار گروه آموزش زبان وادبياستاد، ينيعبداله حس

 هرانت ،يانشگاه خوارزمد ،يات عربيگروه آموزش زبان وادب ارياستاد، ياسود يعل

 تهران ،يدانشگاه خوارزم ،2ينيفاطمه عابد

 10/22/2911تاریخ پذیرش:  10/10/2911تاریخ دریافت: 

 دهيچک

آن  که از يکرديرو است که با توجه به گونه و ييروا و يداستان ک اثري ن عنصردريترياصل ،تيروا

رمان  ت دريمهم روا يهاوهيش له اشکال وجم از .رديگيم يمتنوع يهاحالت برخوردار است، اشکال و

 ،ک شکل کالنيت حادثه در يحکا يجاوه بهين شيا س درينورمانکه  است يزوديت اپيپسامدرن، روا

ت به ارکان يروا يبندميتقس از پردازد ويها متيقالب خرده روا در نظرموضوع مورد ت سوژه ويبه روا

 ت بهيبامحور يروش پسامدرن سنده دريکند. نويم يدارخود يبندانيپا انه ويم چون مقدمه، يسنت

 و يمفهوم يهمبستگ و ييتداخل سطوح روا يوهياز ش يريگبهره با مختلف و يهاتيشخص يريکارگ

ن يا ن اثريواپس ، ينوشته «» کند. رمانيخلق مرا جذاب  و يفن يتيروا ،ييمعنا

 ياثر ،خود يهايويژگ گريد باتوجه به عنوان، ساختار، سبک واست که  يس مطرح لبنانينورمان

ن ياز آن خود کند. ا يالديم 9102سال  را در يادب زه بوکريکه توانست جا ديآيشمار مبهمنحصربه فرد 

 ييجهت معنا ازمرتبط اما  ،مجزا مستقل و يهازودها و پردهينگارانه، از اپنامه يرمان با استفاده از سبک

تداخل سطوح  يوهياز ش يريگبا بهره و ينگارسنده با اتکاء بر قالب نامهيشده که نوليتشک و مفهوم

 يوهيش ن پژوهش با شناخت نوع ويرد. ايگيم کارت رمان بهيروا را در يزودي، شکل اپييروا

 از يکيعنوان به يزوديت اپيروا يهامؤلفه يررس، به برمان پسامدرن ن يادر  يپردازتيروا

 يل و کارکردهايتحل يوهيش و کين تکنياکاربرد  ينحوهق، ين طرياز اد پرداخته تا يرمان جد يابزارها

نشان  آن يجهينتنوشته شده و  يليتحل-يفين جستار به روش توصيادهد.  قرار يمورد بررس آن را

را  ياصل يهاتيشخص کدام ازکه هر شدهليت تشکين خرده روايچند از مورد بحث، دهد که رمانيم

ان يمارتباط  يمنجر به برقرارجامع،  و يکل ياهيماعنوان بنبه ين غربت و آوارگيرد، همچنيگيدر بر م

  است.شدهها تين خرده روايا

 ، يزوديت اپيروارمان پسامدرن،  ها:کليدواژه
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 مقدمه

از  يديجد يوهيش يرير، به کارگياخ يرمان در دوره ين کارکردهايتراز مهم يکي

از شکل  ،ن دورهيت در ايو گذشته متفاوت است. روا يسنت يهاوهيت بود که با شيروا

ختن يهم رو بر ين، آشفتگيامعروف و مرسوم خود فاصله گرفت و بر اساس تضاد و تب

رمان  ين در دورهيد. بنابراياستوار گرد يان عناصر داستانيم يعيو نظم طب يقواعد منطق

د يبلکه با ؛کنديت نمي، کفاتيروا يبررس يبراک گونه يوه و يک شيشناخت پسامدرن 

قرار  يطور مجزا مورد بررسن دوره بهيدر ا يپردازتيتلف روامخ يهاوهيها و شگونه

 يهاها و شکلگذشته که از فرم يبرخالف آثار داستان ،يامروز يرا آثار داستانيز ؛رديگ

. اما در ،شودينم يطراح يمشخص يدر قالب و ساختارهادند، کريم يرويپ ينيمع

  در رمان پسامدرن در نظر گرفت.ت يروا يبرارا  يکل ييهايتوان ويژگيمجموع م

شود، يشناخته م «پسامدرن»ات که تحت عنوان يادب يزمان يان و بازهين جريآخر

است که در آثار  يگانسنديواز جمله ن  داد.ر قرار يرا تحت تأث يرمان عرب

در  يالديم 02۹9در سال  يورفت. ير پذيوه تأثين شياز ا ،«»ويژه رمان خود به

اکنون در مشغول بوده و هم ينگار س و روزنامهيجهان گشود و به تدرروت چشم بهيب

شش سنده، ين نويتاکنون از ا  کنديم يس زندگيپار

ن يآخر و شده استمنتشراره ک خودنگيداستان و  يک مجموعهيشنامه، ين، دو نمارما

ن يتوانست مهمترو  خود جلب کردرا به ي، توجه محافل ادب""نام به ياثر و

از  يالديم 9102را در سال  «يبوکر عرب»موسوم به  در جهان عرب يرمان عرب يزهيجا

از  يدرضا مهاجرانيد حميتوسط س« پست شبانه»نام ن اثر با ين اي؛ همچنآن خود کند

 طرف نشر ثالت ترجمه و منتشر شد.

ت پسامدرن، شکل يکه در روا يمختلف يهايزيو هنجارگر يساختارشکن يدر پ 

 يزوديت اپيآنها روا يآورد که از جمله يرو يديجد يهاوهيبه ش «» گرفت،

کالن  يسنتمألوف و  يساختار يريرگکا، از بهيتيروا روشن يسنده در اياست. نو

کار  يصورت تکه تکه و بخش بخش سرلوحهت داستان بهيروا و کندياجتناب م

از چند و متصل،  يطوالن يک حادثهي انيب يجاس بهينورد و رمانيگينده قرار مسينو
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 از جمله رد.يگيها بهره متيروا همان حادثه در قالب خرده يا ارائهيخرد  يحادثه

نگارانه است که عامل ورود سبک نامه، ر داردين شگرد تأثيجاد ايدر اکه  يمهم يابزارها

رو، نيبوده است. از ا« »در رمان  يزوديت اپيبه سبک روا 

« » را در رمان يزوديت اپيروا وهين شيا يهان مؤلفهيتر، مهمپژوهش حاضر

 ابد:يل بيال ذؤس يبرا يدهد تا جوابيقرار م ي، مورد بررس

« »در رمان  يزوديت اپيوه روايش يها و کارکردهان مؤلفهيترمهم

 ست؟يچ 

 

  نه پژوهشيشيپ

 يممتاز يهاياست، اما آثار او از ويژگ يکارکم يسندهيچه نو گر 

قرار  يمورد بررس ياديو ناقدان ز توسط محققان ،و بعد از انتشار بودهبرخوردار 

توان به يسنده انجام گرفته، مين نويآثار ا يکه درباره يقاتيرد. از جمله تحقيگيم

از اکرم  ««بررسي داستان »در روايت جنگ  سبک » يمقاله

در  يات عربيزبان و ادب يرانيانجمن ا يکه در مجله کرداشاره يروشنفکر و فاطمه قربان

هاي سبک ادبي ترين ويژگيدرصدد بيان مهماثر ن يا .منتشر شده است 0920سال 

کارگيري کاربرد متفاوت عناصر داستان و به ،آن يکه نتيجه بوده« »داستان 

گويي و بينامتني در فن توصيف توسط ان سيال ذهن، تکيهايي مانند جرشرو

به ايجاد  جنگ داخلي لبنان را بخشيده و ياجعهاست که به او توانايي نقد ف

»ز با عنوان يگر نيد يادر مقاله است.شده منجر يسبک توصيفي انتقادي و

اکرم روشنفکر ) ي، نوشته«

 يهاکيان تکنن رميدر ان نکته اشاره داشته که يسنده به اي(، نو0929: 9، ش

 ،بر آن عالوه است.  کار گرفته شدهز بهيذهن ن اليان سيو جر ينامتنيمانند: ب يگريد

توانا وبا  يخواننده يگفتگو با متن برا ينهيرا باز نهاده تا زمداستان ان يپا 

  فرهنگ حفظ گردد.
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»خود با عنوان  يدر مقاله يداود نجاتو  ياحمد رضا صاعد

به م( 9102: 4، ش) «

 يآثار با محتوا يخود که در زمرهاثر با توجه به ژانر ن يکه ا اندن نکته پرداختهيان ايب

 لبنان يداخل يکه بر اثر جنگ ها يوجود افرادت در يخأل هو يبه بررس است، يجنگ

 پردازد.ياند، مشده يتيهو و يبحران روحدچار 

" خود با عنوان ينامهانيدر پا ن يهمچن

 را به سه «»رمان  (9102-9191) "

ح يبه توض وبوده ( ) که شامل اندکردهم يفصل تقس

 يادياهتمام ز ت مدرن توجه ويروا يهاهيبه نظر و هرقسمت پرداخته يبررس و

باشند که يها متي، شخصنامهانين پاياشده در کار گرفتههن عناصر بيتراز مهم .انداشتهد

 يارائه ها وتيبه تعدد شخصت، يف مفهوم شخصيسندگان در آن عالوه به تعرينو

ن يها در اتيشخص از يبازتاب يارائه به نيهمچن اند.پرداختهنه ين زميدر ا يحاتيتوض

است که رمان  ييروا يهاکيت از جمله تکنين موضوع که شخصيپرداخته و به ارمان 

ن يآنچه در انامه انيسندگان پاياند. از نظر نوز اشاره نمودهيبراساس آن بنا نهاده شده ن

هر آنچه در تصور  د وي، عقاافکار ،سندهينون است که يا د،باشيمت يرمان حائز اهم

 دهد. يئه مارادر متن اثر خود  را دارد

» با عنوان يادر مقاله 

در  است. ن رمان پرداختهيا ياجمال يبه بررس(، 9191) «

ق قالب يخالق است که از طر يک تجربهيانگر يد که نماياي جدبه تجربهقاله ن ميا

اشاره داشته  ،گذاردير ميتاث عرب در افکار خالق يخارج و يداخل يساختارها رمان و

-ي، سعيمشکالت آنها در زندگ جوامع و يهادن دغدغهيرکشيتصوا بهب اثرن يا .است

اين  .ارائه دهدنمودن ريتفساندن و خو جهتت را يروا يهاکيتکن ،تنوعجاد يانموده با 

 باار زگوسا روان بسيار که  دهنمواشاره زين بان زبه سبک  نيهمچن مقاله

 انسانکه  ييهاتيقعوا شود. کينزدخواننده  افکاره باشد تا بميها تيشخص يرسا زبان

 شوديم انيب ياستانت ديق رواياز طر ،گذارديخود پشت سر م يدر جامعه زبان عرب
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ت يماه ودر قالب نامه ذکرشده  آن، يل ساختار درونيدلرمان به يهاتيشخصو 

 بوده است.و فقر  ينابسامان ،يگآشفت ،آنها انيممشترک  ينقطهدارند؛  يک متفاوتيتراژ

 وجود ندارد ياليخ يفضا «»رمان در که  شدهز اشارهين موضوع نين به ايهمچن

 ييهاتيدها، شخصيفشارها، ستم ها و تبع ليدلهب يداستان يهاتيشخص و

 خورده هستند.شکست

ها تيو آثارش در سا  از يمختلف ينقدهان دست، ياز ا يبا وجود مطالب

از جهت پرداختن حاضر  ياما مقاله ؛شده استمنتشر يو ادب يو مجالت مختلف فرهنگ

 يدي، پژوهش جديزوديت اپيروا يررسکرد بيرو آن با يسندهين اثر نويدتريبه جد

شده پرداختهن مقاله به آن يدر ا و قرار نگرفته يبررس کنون مورد بحث واست که تا

 است.

 

 يزوديت اپیف روایتعر

رود، يکار مزود بهياپ يسيانگل شتر با همان لفظيب يقطعه که در فارس و بخش، قسمت

و  يشينما يشتر در هنرهايکه ب باشديم ياهواژ و است( Episode) يدر اصل از واژه

اطالق  يشينما يالياز مجموعه و سر يا قسمتيرود و بر بخش يکار مبه يينمايس

 رنگ رمان را بهي]است[ که پ ييدادهايرو يرهيهر تک واقعه از زنج»زود يشود. اپيم

از وجوه  يااست که بر جنبه يرخداد يرندهيپزود غالباً در برگيآورند. ايوجود م

 يع رمان را براينه وقايزماز پس يا بخشيافشاند و يرمان پرتو م يهاتيشخص يدايناپ

 يگاه - يبخش» يمعنان واژه در لغت بهيا(. 999: 0924نده، ي)پا «کنديخواننده معلوم م

ن، ي)مع است« ا قصه، قسمت، بخشيلم يوسته مانند فيهم پبه يهک مجموعياز  -مستقل 

 يات شد و حوزهياز هنر وارد ادب ،از واژگان يارين واژه مانند بسيا (.77/ 0: 0931

گرفتن در کنار موردنظر با قرار يواژه ،نيداد. بنابرار خود قراريتأثرا تحت يپردازتيروا

شد که در نقد « يزوديت اپيروا»ب ياصطالح و ترک يريگت، منجر به شکليروا يواژه

است که از حالت کالم  يتيروا يمعنان اصطالح بهي. اروديکار ملم و داستان بهيف

ن يااز گردد. يت ميروا قسمت به قسمتو  ياليصورت سرشده و بهنواخت خارجکي
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 ستيمدرنرمان که با معتقدان به مکتب پست ان ضديجر يت در ادامهيشکل از روا

الن، از سطوح ک يتيروااستفاده از سطح  يجاسنده بهيشد و نواستفاده د،يآغاز گرد

 بهره گرفت. يتريجزئ ييروا

ن اهداف يتراز مهم يکي ،انجامديم ييجاد چندصدايت که به اين شکل از روايا

را يز ؛به آن است يابيدست ياز ابزارها يکي ،يزوديت اپيباشد که روا يرمان مدرن م

 را يمختلف يهاتيتواند صداها و رواين دو شگرد ميتوأمان از ا يريگسنده با بهرهينو

دادن به دانيم يبرا يذات يتياست که ظرف يرمان ژانر» ،نيجاد کند. به اعتقاد باختيا

ک ي يدهندهمدون است و نشان يزبان ين هر ژانر گفتاريمتکثر دارد. همچن يصداها

 يگفتار يژانرها ،بيترتنير آن است. به ايو نظا يش فرهنگيو گرا يحرفه، ژانر ادب

 يتنافر صداها. انه باشنديها، اصطالحات و زبان عامها، لهجهتمانتوانند شامل گفيم

ک رمان يبا روح دموکرات ،هاتيشخص يسنده با صداينو يز تنافر صدايها و نتيشخص

 ن مقصود، و برجستهيدن به ايرس ياسندگان برينو. (79: 0924ن، ي)باخت «سازگار است

زود ياز قالب اپ ،گرياهداف متعدد دآثار و  يت اجتماعيو ظرف ييچندآوا ينمودن ويژگ

ن يچن يوه تداعين شيوه تنها شيا کهي؛ در حالکنندياستفاده م يپردازتيروا يبرا

 ست.ين ييهامقوله

 

 يبحث و بررس

»در رمان  يزوديت اپيروا يهان مؤلفهيترمهم يبه بررس ،ن بخش از مقالهيدر ا

، تعدد کنشگران و ييوست معنايپ ،ييگسست روا»که مشتمل بر  « 

 شود: يباشد، پرداخته ميم« ييتداخل سطوح روا

 

 یيروا گسست

 از که مؤلفه نيا. است يزودياپ تيروا در ها،مؤلفه نيترمهم از يکي، «ييگسست روا»

 عدم ت،يروا ياجزا شکستن درهم» يمعنابه شود،يم ادي هم ييروا شکست به آن

 هرمن،) «است پاره پاره و مغشوش يرنگيپ بر تيروا يهيکت و رخدادها انيم انسجام
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در سطح کالن  يتيبا روامخاطب نکه يا يجابه يزودياپ تيروا يوهيش در(. 039: 0929

رو گرفته، روبکه رمان از آنها شکل ييمستقل و مجزا يهاتيبا خرده روا د،مواجه باش

ت کالن يک رواي يجات بهيروا ن خردهي، چندتيوه از رواين شيدر واقع در ا باشد؛يم

از رمان پسامدرن  يرويپ يدر راستا زين يپردازتيخرده روا رد ويگيقرار م يو اصل

رمان  يسندهيکه نو يدارو دامنه يد، رمان از طرح کليان جدين جريکه در ا باشديم

ي از هيکه بر پا يش ادبين گرايرد. در ايگي، فاصله مزدپردايگرا بدان مواقع

صورت کوالژ وسته بهيت تکه تکه و ناپيروا»، شده يزيريپ ينظميو ب يختگيگسمه

خرده  يهمگدر آن وجود ندارد و  ياهيت پايحکا ،نيبنابرا و (9: 0921سا، ي)شم« است

اند. کنار هم جمع شدهدر  ،خاص يفيه بر مضمون و موتيکه با تک هستند ييهاتيروا

ا يلم و يشده، با سکانس در فليها تشکتيروا که از خرده يزوديت اپيروا يوهيش

 بهاز هم،  ييرغم جدا يفصول در رمان، عل ؛ها و فصول در رمان متفاوت استصحنه

 يو جامع، سامانده يکل ييروا يک روند و برنامهي ي، زمانمند و در ادامهياپيپصورت 

ا اند و تنهشده ليتشک يت مستقليها از ماهتيروا ،يزوديت اپياند، اما در رواشده

 يتيو روا يحسب تسلسل زمانکند و بريجاد ميا يآنها همبستگ انيمشترک، م ياهيمابن

 ست.ين يداستان يتوال  يدر آنها به معنا ييمعنا ياند و همبستگشکل نگرفته

که  "" ينوشته ""، رمان ييگسست روا يمتناسب با مؤلفه

از پنج تا هفت  داده،ش قراريکار خو يرا سرلوحه يزودياپ يوهيبه ش يپردازتيروا

ت، در سه فصل نامنظم که رمان از ين هفت خرده روايشده است. اليت تشکيخرده روا

)پشت پنجره( « »شود. فصل اول رمان با عنوان يت ميل شده، روايآنها تشک

برخوردار است. مستقل و ويژه ت يک حکاياز پنج نامه است که هر نامه  يدربردارنده

و  ان آنهايم يداستان ارتباط جاديا ياما برا ،کندينقل مرا ت مستقل يسنده پنج حکاينو

طور به ،فصل دوم و سوماز  ياخروج از شکل مجموعه داستان کوتاه، در چند صفحه

ک و يها را در فرودگاه و با سکانس تراژدتيشخص يتمامسرنوشت  ،کوتاه و گذرا

 .رسانديان ميپابهزند و يهم حلقه م( بهي)مرگ پستچ« »با عنوان  ينايپا

از  ،شبرد هدف خود استفاده کنديپ يت کالن براينکه از روايا يجاسنده بهيرو نونياز ا
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ق سبک يداستان را از طر يهاتيخرده روا سنده،ي. نورديگيمت بهره يچند خرده روا

از بانوان  يتوسط گروه يسينون سبک رمانيا که کنديه منتقل منگارانه به خوانندنامه

و  "بابا لنگ دراز"رمان  يسندهينو «0جين وبستر» چونزبان  يسيانگل يسندهينو

ن سبک را يا طور آگاهانهز بهين يزن لبنان يسندهينو افت و يگران رواج يد

ک قالب مشترک عرضه يها در تينکه خرده روايا يبرا يودر واقع کار گرفت. به

 مهم بهره گرفته است. ين شکل فنياشوند، از 

نهفته است، استفاده از  يزوديت اپيا رواينگارانه استفاده از سبک نامه يآنچه در ورا

ت بهره يتکثر روا يبرا يمتعدد يهاوهيسندگان پسامدرن از شيت است. نويتکثر روا

و  ييقايموس ييروا يهاقالباستفاده از  و هاتيان، تعدد شخصيرند که تعدد راويگيم

رمان پسامدرن ـ که  يشگردها نياز ا يکين شگردها است. ياز جمله ا ،يهنر

ت و يتکثر روا يه در راستانگارانه است کنامهسبک ،بود ـ توجه مورد

 ن راستا، پنجي. در همشوديمکار گرفته ها بهتيخرده روا يهيپال رمان بريتشک

 يسند که هر نامه دربردارندهينويگر نامه ميت ديبه پنج شخص ،ت در رمانيشخص

ت يشخص ،يها، راوکدام از نامه؛ در هرصاحب نامه است يزندگاز  يتيو حکا يتراژد

در  يکه توسط راو ييها و کدهارود و خواننده تنها با نشانهيشمار مهم به ياصل

توجه به ساختار رمان ابد. در واقع باييم يآگاهندگان رياز گ ،شوديت گنجانده ميحکا

جاد يها اند تبادل نامهيآل فريتکم يبرا يکند، فرصتيسنده دنبال ميکه نو يو هدف

گاه داستان بر هيرا اصوالً هدف و تکيز ؛رسنديرندگان نميدست گها بهگردد و نامهينم

 يل نداشتن آدرس و دوريدلهرندگان بيها به گدن نامهيو غربت و نرس ين آوارگيهم

 . قرار داشته استآنها از هم 

 ياخود نامه همسر يگردد که برايت ميآواره روا يمرد ياول، ماجرا يدر نامه

ت يروان خردهيکند. ايت خود را بازگو ميحکا ،ن نامهيا يسد و در طينويم

 يزندگ ،رمانن يسنده در اينو و رمان است يهاتيرواان خردهين قصه در ميتريطوالن

 يز به گذشته تا روزگار کنونيگردد با استفاده از گريدا نميکه نامش هم هو يمرد

کنديدنبال م را تيشخص
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ن يت، سرگذشت اين بخش از روايدر ا  .

 يل، جنگ و آوارگينابودشدن روستا بر اثر س ياجرامبه و  کنديان ميب يمرد را از کودک

سنده که در ينو يپردازد و روزگار کنونيمآنها،  يرفتن خانه و کاشانهانيخانواده و از م

 يزمان يت فاصلهيمقصود از خرده روا ،نينابراب کند.يان ميز بيگذرد را نيغربت م

 يسازسنده با فشردهيشود و نويکه در داستان کوتاه مشاهده مگونهآن-ت يمحدود روا

يت را در قالب اسنده روينو ؛ستين -کنديکوچک را خلق م يتيزمان و مکان، روا

مختلف  يهاکيتکن با استفاده از ها راتمام زمان يدهد که در آن راويارائه م يانامه

اما  ييايجغراف و يع از جهت زمانيل و وسيطو يتيروابه  ،نگرندهينگر و آگذشته يزمان

ز ين يگريد يهاتيروان خردهيهمچن است. ل کردهيتبد يپردازتيکوتاه از جهت حکا

 هگردد و بيت ميگر روايک شخص به شخص دي ين صورت در قالب نامهيبه هم

 يدهند که هر کدام داستانيشکل م ييهاتيت را خرده روايا، اساس روصورتن يهم

 اند. د آوردهيمستقل در سطح رمان پد

خاص  يارا به قصه ياهر نامه ،هاتياز خرده روا ل رمانيتشک يسنده در راستاينو

ها صرف نظر از دو فصل کوتاه که در ادامه تين خرده روايا ؛اختصاص داده است

متشکل  ييتابلو ،يزوديشکل اپبه يو و دهديرا شکل م د، اساس رمان يآيم

 ت بهيدوم، شروع روا يعنوان مثال در نامهدهد. بهيارائه م ت مجزا راياز چند روا

ل است: يذ يگونه

 يسع در واقع (.۹1 همان:)

دادها يت رويرا رواياقدام کند؛ ز ييگراجاد واقعيابه  ،هاتيروادارد با استفاده از خرده

 يهاتيشخص يراتر از همهف ،يدر آن راو کهيصورتها به تيخود شخص يواسطهبه

، از باشد قه و ذوق خوديخواه منطبق بر سل ،تي، خواه منطبق بر واقعيدرون

 ينندهيتواند بازآفريوه مين شيا» ،گريد يعبارتست. بهبرخوردار ا يينمايتواقع

اگر قلم مؤلف توانا  و اندها تجربه کردهباشد که نگارندگان نامه يااحساسات آن لحظه
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ت ير در سبک و از کليپذدل يدهد تا تنوعيبه او امکان م سد،يوه بنويبه چند ش باشد که

ش با نام يها همه از زبان خوتيصکه شخ؛ چراديجاد نمايشنامه ايشکل نمابه يزياثر چ

 ين شگرديچهارم، چن يعنوان نمونه در نامهبه(. 40: 0933نو، ي)مول« نديگويخود سخن م

 يآنجا که راو شود؛يوضوح مشاهده منگارانه بهنامهبکـ در قالب س ييـ واقع نما

د: يگويم

ن ي، ايعنوان راوت بهينجا، ظهور شخصيدر ا

که از اسرار  يکامل ياجازه را به او داده تا با صراحت و با توجه به شناخت و آگاه

گر يت ديکه به نظر او از شخصيقتي؛ حقان کنديرا ب يقت اصليخود دارد، حق يزندگ

اسرار و  يبه تمامورود  ير متکلم که به او اجازهيبا استفاده از ضم يپنهان است و راو

نگارانه با گر، سبک نامهيد يعبارتان کند. بهيتا آن را برا داده، قصد دارد  يات زندگيجزئ

ورود  ي، اجازهآنبودن محرمانه ينامه و صبغه يسندهيعنوان نوبه يدادن راوقرار

چه منتسب به  سنده گريرا داده است. نو يات زندگياسرار و جزئ يها به تمامتيشخص

برد، اما يگرا بهره نمرمان واقع يکارها و ست و از سازيست نيرئال يميان قديرج

ان آن را دارد، يسنده قصد بيوکه ن يدر پردازش موضوع يينماواقع يت مؤلفهياهم

 يبرا ،يپردازتيخرده روا يعنيرمان پسامدرن  يکارها و سنده از سازيشده تا نوسبب

ثر جنگ که بر ا يو غربت يسنده، آوارگينو ،نيکند. بنابرااستفاده  يينماالقاء مفهوم واقع

ا يت يک روايا کنشگر، يت يک شخصيمحدود به  راشده ريسم در جهان فراگيو ترور

شده و از اشخاص  ياريداند که متوجه بسيم يبتيبلکه آن را بال و مص ؛دانديکنش نم

رو نياز ا .نداان خلق شدهن بحريتند که بر اثر ادر جهان هس ياديز يهادادين رويهمچن

 يهاانسان ،ن موضوعيبقبوالند که اتا به خواننده  کنديم ين تعدد سعيسنده در اينو

ر کرده و در جهان يخود درگ بهرا  يتيو جنس ياز تمام طبقات مختلف سن يمختلف

غربت  يطين شرايدآمدن چنياست که عامل پد ياريک بسيمتنوع و تراژد يماجراها

 سنده به ذکر آنها پرداخته است.ينو بوده و
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 یيوست معنايپ

 يدرباره يکل ياجهينت وهمان روح حاکم بر داستان  ،ک داستانيام يپ»ا يه يبن ما

« کنديمخاطب از آن استنباط ما يان کرده يحاً آن را بيا داستان صرياست که  يزندگ

که در خالل  است ياها رشتيو مسلط در هر اثر  يفکر اصل ،هيدرونما(. ۹7: 0973ن، ي)پر

ان يدهد. به بيوند ميهم پداستان را به يهاتيت و موقعيوضعشود و يده ميکش ياثر

سنده در داستان ياند که نوف کردهيتعر يحاک يشهيه را به فکر و انديگر، درونمايد

و  ي، جهت فکريهر اثر يهيند درونمايگوين جهت است که ميکند، به همياعمال م

نکه يا يبرا يزوديت اپي. روا(074: 0933، يرصادقي)مدهد ياش را نشان مسندهينو يادراک

ازمند است که از جمله آنها ياز عوامل ن يابه مجموعه ،انجامديو انسجام ب يبه هارمون

 يهاتيه در روايمابن ها اشاره کرد.تيان خرده روايم ييوند معنايتوان به ارتباط و پيم

ت حذف يان روايشده و از جرهمواره تکرار يعني؛ دارد يگشوندرت تکراي، قابليزودياپ

ه يماخود را وامدار درون ،يزوديت اپين روايشود. بنابرايه رانده نميبه حاش وگردد ينم

 تيدر روا ،کنديجاد ميانسجام در داستان را ا يبخشکه توان ين عنصر داستانيداند. ايم

ک ي، به يتيروا يهاوهيگر شيش از ديوه، بين شيادر کند. يفا ميرا ا ينقش اصل يزوياپ

خود  يجا ،زودگونهيت کالن در رمان اپيعدم کاربرد روا از است وين ييواحد کالن معنا

 يزودگونهين موضوع در رمان اپيو ا دهديم يشگانيرا به ظهور واحد کالن اند

 است.  مشاهدهقابل  يطرز ملموسبه 

ها ق نامهياز طررا  يمختلف ييروا يزودهاياپ ،«»در رمان  «»

 که بر يو غربت يشونده چون آوارگتکرار يفيو در آنها از مضمون و موت ت نمودهيروا

کدام از هر ده، استفاده نموده و آن را تکرار کرده است؛يجاد گرديسم اياثر جنگ و ترور

فا ير است که نقش مؤلف را در متن ابرخوردا يچون راو» يزودها، از عنصر مهمين اپيا

حامل  ،انين راويا« ابدييت داستان امتزاج ميبا شخص يکند و گاهيم

سخت و  يت زندگيبه رواز ينرمان  و موجود در اثر هستند يهاهيماتمام درد، رنج و بن

 ينه موطن دورشده، خود يپردازد که از خانوادهيا همان آوارگان ميان ين راويدردناک ا

 يين از جهت معنايکنند. بنابرايم يآنها در کجا زندگ يخانوادهکه دانند يدارند و نه م
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زودگونه با ياپ يهاحلقه و زود کامل و مستقل استيک اپي ،رمانن يتوان گفت که ايم

مختلف را در  يزودهايده است و اپيانجام ييوست معنايبه پ ،تمرکز بر چالش آوارگان

 کند.يهم وصل مهنقطه ب کي

 شوديمشاهده مشونده، تکرار يشگانيون مشترک و واحد اندن مضميچن يدر راستا

، يتفاوت از لحاظ اسمرغم يرنگ و همانند هستند و علکيها تيشخص ها وتيکه روا

 يها همگتيشخص ن داستان،ي؛ در ارنديگيف قرار ميک طيدر  يتياز جهت شخص

برند و يگونه هستند که از فقر رنج مماريب و شانيپر يروح يهاتبا حال ييهاانسان

: آمدهزود اول يرو در اپنيباشند؛ از ايمت موجود ياز وضع ييصدد رهادر

زود ياز اپ يا در بخشي،  

د: يگويم يانيپا

ز مشهود ين تيروا يهاتيگر شخصيد يبرا ييهاتين وضعيچن .(29 :)همان

سم و جنگ، يکه بر اثر ترور يآوارگ يعمق فاجعه يرپردازيسنده به تصويرا نويز ؛است

 نيا يکه برا يدرت نموده و مشکالتمبا ،دهيجهان سوم را در هم نورد يکشورها

ک يجاد يا يپ در  در واقع کند.يوجود آمده است را رصد مهاشخاص ب

شده و آواره است که طرد يتگر اشخاصياو روا يزودهايپا و کالن است ييوحدت معنا

در رمان  وي برند.يرنج م يمشترک يو روان يروح يمارهايو ب ياز مشکالت اقتصاد

روز به روز بر  ،ميان نموده که بر اثر جنگ و ترورسيرا ب يآوارگان يخود، ماجرا

اندوه فرد و غم و  روايت يبه جا و در پي آن است که تعدادشان افزوده شده است

ادتر يزحتي تواند تعدادشان را يکه م بپردازد يگروه يت آوارگيبه روا، خاص يشخص

را سبک يز شمار بياورد؛زده بهي جنگاي از جامعهآنان را بسان نمونهتصور کرده و 
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به توان ميها را تيها و حکان اندک نامهيدارد و  هم يشيزا ينگارانه، ساختارنامه

ز غربت يانگغم يت ماجراهايبه روال نمود و به همان نسبت يتبد يترشيب يهانامه

متنوع و  يد تا با توجه به ماجراها و رخدادهايسنده صالح در آن دين نويافزود. بنابرا

پنج بيان به  دهد، يسم رخ ميبر اثر جنگ و ترور يآوارگ يکه در راستا يگوناگون

نکه به يد و هم اان کنيرا ب يمختلف يهاجلوه بت،ين مصيرخداد بپردازد تا هم بتواند از ا

نده سيرو نونيبت را القاء کند. از اين مصيا شدنيمگانبودن و هريخواننده، فراگ

تکثر و تعدد  يتوانسته با استفاده از مقوله ،ها اتکاء نمودهتينکه بر خرده روايرغم ايعل

ت يچ را روايچ در پين و پکال يتيکه روا يخود را بهتر از رمان يشهيها، اندتيروا

 مناسبين به طرز يبه خواننده منتقل سازد. بنابراکپارچه و واحد يبه صورت کند، يم

 يبا تمرکز بر روي داستان کوتاه، برقراري وحدت ميان اپيزودها، همانند نويسنده يبرا

گوناگون تکرار  يزودهايمختلف آن در اپ يهاواحد که جلوه ياهيماف و بنيموت

 بخشد.  ين وحدت را به رمان ميگردد، ايم

 

 تعدد کنشگران

در  يراتييشده، معموالً با تغ يزيريها پتيخرده روا يهيکه بر پا يزوديت اپيروا

که هر  يامحدوده يعني يکنش يحوزه»ها و کنشگران مواجه است. تيشخص يحوزه

)اخوت، « کنديمفا يقت نقش خود را ايزند و در حقيگر در آن دست به عمل مکنش

 و انجامديها و تعدد کنشگران نمتيضرورتاً به تعدد شخص يزوديت اپيروا(. 9: 0970

شود. اما ش دادهينما يواحد يهاتيتوسط شخص يزودياپ يهاپرده يممکن است تمام

تعدد ها همراه با تي، معموالً از تعدد شخصيينماقتيت و حقينيجاد عيا يبرا سندهينو

 ياجتماع يدهنده به زندگنيتياز عناصر ع يکيت يعامل شخص»رد. يگيه مها بهرتيروا

را مگو  يادهيل است که آندره ژيد گفته که هرگز عقين دليد به هميقصه است و شا

 ،يتيروا يوهين شيسنده در اينومعموالً (. 944: 0913، ي)براهن« تيق شخصيمگر از طر

رد، از تعدد يکارگرا به يينماقتينکه حقيا ايت را به داستان بخشد ينينکه عيا يبرا

ت يروا ينکه تعدد کنشگران الزمهياوجود . با کنداستفاده ميها و کنشگران تيشخص
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نهد و در رمان ين موضوع گردن ميبه ا يين شکل رواياغالباً ست، اما ين يزودياپ

مورد اتکاء ضوع اين مود، يآيکه در ادامه م يو سبک يباشناختيل زيبنابر دالنيز  

 سنده بوده است. ينو

رد، تعدد کنشگران يگيها انجام مها در قالب نامهتيکه روا ""در رمان 

توجه نمود که تعدد به اين نکته د يالبته باقرار گرفته، آن  ياصل يهايجزء ويژگ

تواند ينيز مت يگر روايد يهاست و در شکلين يزوديت اپيکنشگران مخصوص روا

ن يا يريکارگبهت، غالباً يروا ي، با توجه به چندگانگيزويت اپيکار رود. اما در روابه

عنوان را به يمستقل يهاتي، شخصزوديسنده در هر اپينوشود؛ مشاهده ميوه يش

ن تعدد تالش نموده تا مضمون يبا ا وانتخاب کرده  ييروا يهانامه يرندهيفرستنده و گ

 يهاتيق کدها و شخصياز طر را است يبت و آوارگغر خود که يي اصلدهيو ا

دار ربرخو يت قابل توجهيو از عموم داشته ياديز يرگذاريو کند تا تأثبازگ يمتعدد

دور  يکنواختيسنده را از تکرار و ينو يزودياپ يهاتيروا ،هاتي. تعدد شخصباشد

همانطور که  است؛ تنها به معنا و گفتمان اکتفاء نموده ،وستيپ يسنده برايساخته و نو

از جهت ده و ي، گسست را برگزيو داستان يياز جهت روا شود، ويمشاهده مي

 است.  قرار دادهحسب تعدد ز اساس داستان خود را برين يردازپتيشخص

 يک خانوادگيکه با هم ارتباط نزد يخود را از افراد ينامه يهاتيبرکات شخص

نامه از  ،کرده است. در مورد اول و دوماب، انتخنکه با هم دوست هستنديا ايد و ندار

ان يمنويسي شود، اما در موارد سوم تا پنجم، نامهيگر نوشته ميدوست د يبرا يستدو

 مادر نوشته يامه از جانب پسر بران سوم ينامه. در واقع ان استيافراد خانواده در جر

خطاب  يجانب پسر سوم از يبه برادرش و نامه ياز خواهر يانامهدوم  ينامه شده،

، دادهرخ ان افراد خانوادهيکه م يسنده با تمرکز بر مضمون آوارگي. نوباشديبه پدرش م

 يسنده علينو يهاتيدهد. شخصيسم را نشان ميعمق فاجعه و ضربات جنگ و ترور

و  يتي، اما از جهت جنسسميج جنگ و ترورياز نتا يريرپذيثاز جهت تأ طيفيهمرغم 

 ان آنها وجود دارد.يم يراتييتغ ينوادگو خا يط روحيشرا
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ه زنان بت بين مصيت ايشود، نشانگر سرايها از دو زن و سه مرد ارسال منکه نامهيا

: شودمشاهده ميت دوم يگونه که در شخص، آنهاي سني استو مردان در تمام طيف

را يز ؛استت خود ياز شخص ياهيواگو ا زن در اين عبارت،يگو 

کند ير ميخود تعب ينفسان يهاياز ويژگ ،يراو با توسل بهس ينورمان

را ي؛ زگونه که هست نشان دهدرا آن يت اجتماعيدارد، واقع يسعسنده ين نويبنابرا 

ست همواره يمنظور گردد. هنرمند رئال ياجتماع يعنوان بازتاب زندگد بهيبا يکار هنر»

د يکه با يش دهد نه به آن شکليکه واقعا هست نما يرا به آن شکل يدارد زندگ يسع

ه بر خرده يمانند تکبر تعدد کنشگران بهه يز با تکين  و( 097: 0979)لوکاچ، « باشد

جاد اعتماد يو ا يآوارگ يبال يريگو همه ييگرابه واقع يابيچون دست يها، هدفتيروا

 به خواننده دارد.

ه واحد ياز جهت مضمون و بن ما يزودياپ يهاتيشد، روامشاهدهطور که همان

 يبا هم اشتراکات يکل يآنان در ويژگها، تيرغم تعدد شخص يرو علنيو از ا هستند

ت( يه، شخصين دو )بن مايک بخش از ايسنده تعدد و تنوع را به ين نويدارند. بنابرا

ها تيبه تعدد شخص ،نيتعدد مضام يجابه  در واقع ده است.يبخش

خواننده را فراهم  يسرگرم نشاط و يهيدور کند و ما يکنواختيپرداخته تا رمان را از 

ها، تيصشخو تعدد در  يسازکسانيولي عدم ه يمابن يسازکسانيؤلف با کن  ميد. لکن

را در  مضمون مورد نظر رييتا عالوه بر آنکه فراگداده تيت سرايآن را به ده شخص

ز توجه کند. ين ييروا يزودهايان اپيو تنوع م ييايبرساند، به پو يکنون يجامعه

تحول برخوردار ر و ييو تغ ييايو از پو يندستايچند ا هر ييروا يزودهاياپ يهاتيشخص

 برخوردار هستند. يصورت از تنوع و تعدد قابل توجهستند، اما در هرين
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 یيتداخل سطوح روا

تداخل »ها توان به سه سطح تقسيم کرد که درهم فرورفتن آنسطوح روايي را مي

 يسطوح داستانعبارت ديگر، تداخل به(. 0: 0929، ي)بامشکشود ده مينامي «3سطوح روايي

)مخاطب( برون داستاني در سطح داستاني يا هر  شنوهر نوع دخالت راوي يا روايت»به 

نوع دخالت هريا و  يهاي سطح داستاني در دنياي روايت داخلنوع دخالت شخصيت

هايي رو، در تمامي روايتاي در سطح داستاني است. از اينههاي داستان درونشخصيت

« ني هستند، استعدادي بالقوه براي آميختگي اين سطوح وجود داردکه داراي داستان درو

(Genette, 1980: 35) نيتوان گفت که اي، ميزوديت اپين مؤلفه با روايدر ارتباط ا 

انجامد و يت تداخل داستان در داستان ميه و با محوريچند ال يتيت به روايگونه روا

  . کنديم يخواننده تداع يکهن را برا يوهين شيا

تو  در تو يقصه يم شکل سنتيمستق يريکارگ، از بهيين شکل روايسنده در اياما نو

ن سبک مهم بهره يا ينيگزيجهت القاء و جا ،يزوديت اپيکند و از روايم يخوددار

 يمتداخل ارائه گردد، شکل قصهريطور مستقل و غت اگر بهين روايرا اي؛ زرديگيم

از رمان  يا شکل خاصيگرچه مختص رمان  ييسطوح روارد. تداخل يگيخود مکوتاه به

ها تيانجامد و در آن خرده روايم يندين فرايغالباً به چن يزوديت اپيست، اما رواين

 روند. يزند و فرو ميآميت کالن در هم ميبعد از سقوط روا

اساس صدفه و اتفاق شکل گرفته بر يي، تداخل سطوح روا""در رمان 

و آن  يادر قالب نامهرا « زن و شوهر» کي يماجرا ،اول ييسنده در سطح رواياست. نو

گونه است نيوند دو نامه، بديپ يکند. نحوهيدوم متصل م يحسب صدفه به نامهرا بر

ند که در يبيآن مرد را م ينامه يطور اتفاقدوم، در هتل به ي/ نامهقصه يکه که راو

خاص خود را به  يز نامهين يشد تا و ياامه بهانهراهرو هتل جامانده بود و آن ن

سد: يخود بنو يميمعشوق قد

ا ت اول بيرواخرده انين مرز ميبنابرا 

به هم متصل و متداخل  شکسته،در هم يک ساختارين تکنيق ايت دوم از طريرواخرده
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 يبهره گرفته، از ارتباط سبک ييسنده عالوه بر آنکه از ارتباط معناينون يند. همچنشويم

ن اثر، از چند خرده يابرد که  يتوان پيمرو نيز غافل نبوده است. از اين يتارو ساخ

 ين تداخليشود، برخوردار است. چنيرنگ کالن و باز ارائه ميک پيرنگ که در قالب يپ

 ياز به طرز هوشمندانهيسنده آن دو را نيز برقرار است و نويان داستان دوم و سوم نيم

 يمحتوا سوم که يدر آغاز نامه ؛وند داده استيبه هم پ ،گريد يصدفه و اتفاق يهيبر پا

مادرش است، آمده:  يبرا يپسر يآن نامه

ن يهمبه(.۹9)همان: 

خورد يگره م زين ت پنجميت چهارم به روايت سوم و روايت چهارم به روايب روايترت

بخش الهام ياد که هر قصهيجه رسين نتيتوان به ايم نيبنابرا ابد.ييو در هم تداخل م

ک يبه مانند آنچه در هزار و  يتصادف يک نوع تداخل داستانيگر است و يد ياقصه

 دهد.يدر رمان شکل مقابل مشاهده است، شب 

 تيروا يش گسترهيش و افزاي، سبب زايي، تداخل سطوح روارمان مورد نظردر 

ک و منسجم يزود را به هم نزديپنج خرده اپ ،کين تکنيز اسنده با استفاده اينو وشده 

ز ين يشتريمتعدد و ب يهاتيتوانست به خرده روايوه مين شيهم کهنموده است 

ک سطح يش از يکه شامل ب ييشتر متون روايب»ابد. اصوالً يت ادامه ينهايانجامد و تا بيب

ت و يک شخصي يعني ؛رنددا ييتداخل سطوح روا يبرا ياهستند، توان بالقوه ييروا

 :William, 1997)« کنديگر حرکت ميبه سطح د ييک سطح رواياز  يک راويشتر يب

ن سلسله تداخالت را قطع کند يا ،پنج داستانقالب تا در  بهتر دانستهسنده ينو اما .(152

ان يمرز م ،مدرن يهانکه در داستانيتوجه به اها بپردازد. باتيخرده روا يبندو به جمع

ن موضوع را يتوان ايرود، ميان ميشکند و روابط از ميال در هم ميت و خيواقع

 ر کرد. يس تفسيتوسط رمان نو يل به مقاصد مهمين يآگاهانه برا

 يت بعديو آغاز خرده روا يت قبليان خرده روايند تداخل را در پايآسنده فرينو

که در نوع خود جالب  کنديجاد ميارا  يمتصل و فن يرهيک زنجيکند و ياعمال م

و  کار بردهبه يطور بارزوندنما را بهيپ يهاوه، عالمتيش نيبا ا توجه است. 

ان خرده يابد و از ارتباط ميتداخل سطوح را در يهاتواند سرنخيم يسادگخواننده به
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م هستند که ين تداخل سهيدن ايثمر رساز عناصر در به ياه شود. مجموعهها آگاتيروا

به  يدر مکان يها و سطوح داستانتيوصل روا يحلقه ؛ن آنها عنصر مکان استيترممه

بدان ملحق  يت بعديکرده و شخصآنجا را ترک يت قبليند که شخصينشيثمر م

ها تيوستن حکايا است، سبب پهتيان رواياند. مکان که ابزار و عنصر مشترک مشده

نو و اصوالً يچون هتل، فرودگاه، کاز يعموم يهامکان ""و در رمان شده 

: گردنديها متيوستن حکايرامون فرودگاه، موجب پيمرتبط و پ ييهامکان

 يگريد يوندنمايعامل پعنصر زمان، مکان،  کناردر  

ت يرا روايز ؛رديگيبهره م ييان سطوح روايجاد تداخل ميا يسنده از آن برايکه نواست 

ن خرده يو ا شدهاز آن زمان آغاز  يت بعديکه روا رسديان ميپابه يدر زمان يقبل

، يمتوال يسله زمانک سليقالب در  ،بودنرغم استقالل و مجزا يعل يپزوديا يهاتيروا

ند. دهيل ميرا تشک يمنسجم يد و واحد زماننيآيم يگريپس از د يکيصورت به

جا بهآنجا در کند و نامه را يت اول هتل را ترک ميکه شخصي، هنگاماتفاقبرحسب 

 يافتن نامهيکند و بعد از يظهور ممکان  در آن يگريت دياز آن شخصگذارد، بعد يم

همان ه خود ب يت قصهيو درد مشترک، به روا يپنداربا توجه به همذات ،تيآن شخص

 به« نامه»ز اشاره داشت که خود عنصر ين نکته نيتوان به ايمپردازد. ياق ميسبک و س

دارند.  ييدر تداخل سطوح روا يز نقش مهميداستان ن يتيعنوان ابزار و شکل روا

انجام داده و  يگريد ينامه هب با توسط يفردافتن ي يواسطهن تداخل را بهيسنده اينو

چون مکان، زمان،  يرا عالوه بر استفاده از عناصر يزودياپ يهاتيان روايارتباط م

 ف نامه برقرار کرده است. يق موتياز طر ،رهيه و غيمابن

 

 يريگجهينت

 ل است:يدست آمد شامل موارد ذق حاضر به يکه از تحق يجينتا
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م رمان به قطعات و يو تقس يزوديک اپي، از تکن« »رمان 

 يت کالن خودداريسنده از روايبه وضوح بهره گرفته است. نو ،کوچکتر يهابخش

نکه به يا يبرا يو ست.يالعاده نخارق يتيشخص يو ارائه يسازدنبال قهرمانو بهکرده 

از  ش گذارد،ينمابهتفاوت آن را با داستان کوتاه  دهد و گونهرمان يشکلاثر خود 

سنده يقت نويبهره گرفته است. در حق ييو تداخل سطوح روا ييوست معنايپ يهامؤلفه

د، نابي يوند ميبه هم پ يکه با عوامل ياتکه تکه يهاتياز روا يزوديت اپيدر روا

 استفاده کرده است.

. ت بهره گرفته استيهفت خرده روا ياز پنج ال ،«»در رمان  

ها از کدام از بخشگردد، که هريت ميو بخش بخش روا يزودياپ صورتن رمان بهيا

رنگ اجتناب يپ يو مراحل سنت يسنده از تواليبرخوردارند و نو خاص خود استقالل

ت ينيآوارگان ع يق فاجعهعمتا به کرده ها تالشتيه بر خرده رواياو با تککرده است. 

ن يت و چندين شخصيدادن چندرا نشاني؛ زک شودينزد يينماتيببخشد و به واقع

 . شوديمحوادث  يريباورپذ دي، موجب تشدهين قضيداد متناسب با ايرو

اتحاد و  ،يدر مضمون غربت و آوارگ ييهاتين تعددها و خرده روايرغم چنيعل

 ي، ارتباطييتداخل سطوح روا به برقرار کرده و با اتکاءها تيان خرده روايوحدت م

 زوديان با استفاده از اپيکرده و در پاجاديا يغم گسست داستانر يرا عل ي، مکانيزمان

ن ارتباط را پررنگ يا ،«يمرگ پستچ»  با عنوان يانيو بخش پا« در فرودگاه»( )

 کرده است. 

 هانوشتيپ

1. Jean Webster   

که  يکه او مرا تنها سوار قطار کرد در حال يسم درمورد لحظه ايمادرم بنو يمن قصد داشتم برا. 9

 .ک نان و دو تخم مرغ آب پز شده به من داديا نه ساله بودم. او يهشت 

دن به يسم ، و قبل از رسينويت نامه ميرند ، از فرودگاه برايل بگينکه مرا تحويزم، قبل از ايمادر عز. 9

 يکنند. از در اصليها را کنترل مها، همه حرکتستي، آنها از ترس ترور يت عموميامن يبازرس ستگاهيا

 زنند.يکنند، با لباس ويژه چرخ ميشروع م يورود
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، ديکنيف ميقت توصيد آنچه را به عنوان حقيدانستيرا شما ميشما فکر کردم ، ز يمن به نوشتن برا. 4

د. همه مردم نزدشان يکنيست که شما فکر مين يزياب آن چقت نيحق با شماست، اما حق يتاحد

 .ديآنچه به نفع هر دو ما است به من کمک کن يد برايدارند و شما با ييرازها

ي من را با تو از ن موضوع، رابطهيپول شدم، اما ايم که چطور مفلس و بيد به تو بگويافسوس، با. ۹

ن نامه، سخن ين خاطر است که ايد بديرا برگردانم، اما شا سم تا توينوين نامه را نميبرد. ايان نميم

ابم، که از يا باکره، بيوه يانسال، بيم ين هستم که زنيندارم، دنبال ا ياالتيمن است. من اوهام و خ يانيپا

 .ت را أخذ کنميرم، سپس ممکن است مدارک تابعيباشد، ابتدا مدارک اقامت را بگ يازدواج با من راض

م ، و من فراموش يکرديم ياديم و التماس زيکرديم يدزد يم، گاهيگشتيها مابانيخ م دريداشت. 1

ا يها، ر پليها، زابانيروم در گوشه کنار خيم يياد بخندم و لذت ببرم، در شب با آنها به جايکردم که ز

آنجا که آن  در يشاتيآزما. خوابنديشوند و ميمست مشود، ديکه سرما شد ي، هنگام ييرايدر مرکز پذ

 من انجام دادند. يرا برا

ثمر است، يده و بيفاي، آسان است؛ اما بيبعد از پنجاه سالگ ين تذکرين حاالت، چنيي ادر همه. 7

 .ينکه آن را فرا بخوانيبدون ا يشود حتيم يتداع يبيان  عجيک جرين تو در يشيپ يزندگ

8. Metalepsis 

گفت که يسخن م يزده کرد؛ آن نامه از جوانمرا شگفت افتم،يکه آن را داخل هتل  يانامه. 2

ک هتل نوشت، پس چگونه سر از يابان شلوغ نزديک خيارزان در  ياک اتاق اجارهيش را در يهاکتاب

 نجا درآورده است؟يا

شتر به من الهام يب يا کمي يانساليدر م ينجا بود ... زنيکه ا ين نامه با نوشتن زنيم که ايد بگويبا. 01

 رد.ک

کردم و در ينو کار ميافتم. من در آن زمان در کازينو يکه آن را در کشو کوچکم در کاز يانامه. 00

ا يکرد، در امور نظافت ينجا کار مياست که در ا يدختر يد برايرسين نامه به نظر ميرستوران نبودم. ا

 .هايمشتر ييرايپذ

 

 منابع ومآخذ
 ، اصفهان: نشر فرداندستور زبان داست .(0970) اخوت، احمد

پورآذر، چاپ  اي، ترجمه: رؤدرباره رمان یي، جستارهايل مکالمه ايتخ .(0924) لیيخاين، ميباخت

 يچهارم، تهران: ن



 119 برکات هدي از «الليل برید» رمان در اپيزودي روایت بررسي

 0 :034ش  ،يادب يجستارها يپژوهش يمجله علم، «ييتداخل سطوح روا» .(0929) راي، سميبامشک

 97ـ 

 .رير کبيام ، تهران: يسیقصه نو(. 0913) ، رضايبراهن

 دي، تهران: مرواررمان گشودن.(0924) نينده، حسیپا

ل يمه اسماعيفه-يماني، ترجمه: حسن سلساختار، صدا و معنا يات داستانيادب .(0973) ن، لورانسیپر

 زاده، تهران: رهنما.

 ، تهران: قطرهيادب يهامکتب .(0921) روسيسا، سيشم

. 

و  ي، تهران: نشر علمي، ترجمه: افسر اکبریيسم اروپايدر رئال يپژوهش .(0979) لوکاچ، گئورک

 .يفرهنگ

 نین، تهران: انتشارات زري(، فرهنگ مع2920ن، محمد )يمع

 ۹0 - 41،:39، ش مجله هنر، يجنجر: ترجمه: شهروز «ستيقصه گو ک(. »0933، )نو، ژانيمول

ش سوم، يرايو )قصه، رمانس، داستان کوتاه، رمان(، يات داستانيادب .(0933) ، جماليرصادقيم

 تهران: سخن.

 ي، تهران: نين صافي، ترجمه: حستیروا يه هاین در نظریاديعناصر بن .(0929) ویدیهرمن، د

Nelles,William. (1997). Frameworks: Narrative Levels and Embedded 

Narrative.New York: Peter Lang. 
Genette, Gerard. (1980). Narrative Discourse. Trans. Jane E. Lewin.Ithaca: Cornell 

Up 



 

 
 

                                                           


