
  

  

  

  

  

  

  فرج بعد از شدتشگفت در / شگرف و: ژانر وهمناك

  

  يرّ ح ابوالفضل

   علوم انساني دانشگاه اراكةمربي دانشكد

  

  كيدهچ

و تعيين ميزان   در مقابل شگفت    /  يعني شگرف و   ،وهمناك/ اين جستار دو گونة ژانر فانتاستيك     

هـاي    بـاب  (فرج بعد از شـدت     هاي كوتاه    حكايت در تعيين نوع ادبي   را  كارآمدي اين ژانرها    

ابتدا بـه تعريـف واژة وهمنـاك، و سـپس بـه             . كند  بررسي مي ) هفتم، هشتم و نهم از جلد دوم      

ميـان   در ادامه، از رهيافت ساختاري تودروف به وهمنـاك سـخن بـه            . شود  ن اشاره مي  پيشينة آ 

تودروف، وهمناك ناممكني است كه به كمـك علـل طبيعـي يـا فراطبيعـي                 در نگرش    .آيد مي

رو، شيشة عمر بس ناپايدار آن با برطرف شدن شـك و تـرس خواننـده                  از اين  ؛شود  ممكن مي 

. شـود   يا شگفت وارد مي   / وزة مجاور خود يعني شگرف و      و وهمناك به يكي از دو ح       ،شكسته

كه در ژانرهاي شگفت و      -فرج بعد از شدت   هاي    در اين مقاله ضمن اشاره به برخي حكايت       

ها، ترديد شخصيت  شود كه در اين داستان  گفته مي-گيرند قرار مي» كرامات«و نيز ژانر شگرف 

ظـاهر عجيـب      يا بـراي رخـدادهاي بـه      : دشو  و يا خواننده به يكي از دو روش زير برطرف مي          

شود رخدادها    يا اينكه معلوم مي   ) گونة شگرف (شود    ها داليل عقالني و منطقي ايراد مي        داستان

هـاي پـژوهش اشـاره        بـه يافتـه    ،در پايـان  ). گونة شـگفت   ( است  در دنيايي غيرواقعي رخ داده    

ا      راوي حكايـت مـي     را   رويـدادها  .2 داسـتان؛    مركزي  شخصيت  به  وجهت. 1: شود  مي كنـد، امـ

�بـا �  خواننـده � ديدگاه. 3 ؛)گر  كانوني-راوي (شود مي  ديده  مركزي  شخصيت  ديدگاه ازحوادث 

  . استيكي� اصلي� شخصيتراوي و � ديدگاه

  .فو، تنوخي، تودر فرج بعد از شدتوهمناك، شگرف، شگفت،: هاي كليدي واژه

                                                 
  25/1/88:                       تاريخ پذيرش16/6/87: تاريخ دريافت 
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  له، متغيرها و پرسش تحقيقئبيان مس

وهمناك/ لي بحث، پرداختن به قلمرو فانتاستيك      اص ةزمين
1

تعبيـر    ژانري ادبي بهةمنزل به( 

فوتودر
2

تعبير جكسون   و روشي ادبي به    
3

 يعنـي   ،آنبـه    وابـسته هـاي فرعـي      و حوزه ) 

شگرف
4

و شگفت  
5

و تعيين ميزان كارآمدي اين ژانرها در ژانربندي يا تعيين نوع ادبـي              

ف و  وبنـدي تـودر    آيـد دسـته    نظر مـي   به. ست ا فرج بعد از شدت    هاي اخالقي  حكايت

 عامـل دهد، با اندكي اصالحات و افـزودن يكـي دو    ه ميئنموداري كه او از وهمناك ارا  

نمـودار  . باشـد  كارآمـد    فـرج بعـد از شـدت      هـاي    تواند در ژانربندي داستان    بدان، مي 

  : استچنينف وتودر

  نمودار رابطة وهمناك با شگرف و شگفت

  شگفت   همناك شگفت و  وهمناك شگرف  شگرف

  

دليل ناپايداري آن بهتر      ژانر وهمناك است كه به     كنندة  بياندر اين نمودار، خط وسط      

 ،ف حوادثي را كه علل طبيعي دارند شگرف       وتودر.  ترسيم شود  گسستهصورت   است به 

فرج هاي   آيد داستان  نظر مي  به. نامد و رخدادهايي را كه علل فراطبيعي دارند شگفت مي        

شـگرف و   : هاي وهمناك   از آنجا كه مجموعه داستان است، فقط به حوزه         شدتبعد از   

افـت  ي، درخواهيم   كنيم نگاههاي سه مجلد      اگر به عناوين باب    ؛شود  شگفت محدود نمي  

اند و اگـر     را در خود جاي داده     انگيز اعجاب  و البته  گوناگونها موضوعاتي    كه اين باب  

ترين درنظر آوريم، از محاكاتي   هاي اين كتاب را روي پيوستاري        داستان
6

تعبيـري   يـا بـه    

 البتـه   .شوند بندي مي  ها طيف  ترين داستان  ها تا غيرمحاكاتي يا شگفت     ترين داستان  واقعي

سو اين ژانرها نيـز      سو و آن    بسامد را دارد و اين     بيشترينشگفت  / شگرف: ژانر وهمناك 

شمار ديگر از تاريخي    ژانرهاي بي 
7

 و فانتزي  
8

تيك گرفته تا گو   
9

، گروتسك 
10

، معمايي 
11

 ،

ترسناك، رئاليست جادويي  
12

بيـاني   بـه  .، فابلي، تمثيلي، نمادين و غيره قرار گرفته است        

وابسته هاي اختصاصي ژانري كه بدان       ديگر، الزم است هر داستان را با توجه به ويژگي         

فـرج   يهـا  ، آن دسته از داسـتان     مقالهدر اين   .  بررسي كرد   و البته واكنش خواننده    است

البته، اين سـخن بـدان    .گيرد ميجاي كه در ژانر وهمناك    شود    بررسي مي  بعد از شدت  

 ؛ زيـرا  ساير ژانرها را نـدارد    ) هاي(هاي وهمناك اين كتاب ويژگي     معنا نيست كه داستان   



 9           شگفت در فرج بعد از شدت    /  شگرف و:         ژانر وهمناك          4ةشمار/ 1سال 

 اي  عمر وهمناك بس ناپايدار است و با اشـاره ةگويد شيش ف هم مي  وكه تودر  گونه همان

امـا  . شـود  ها متمايل مي    مجاور خود يا حتي ساير حوزه      ةو حوز شكند و به يكي از د      مي

 از عناصـر سـاير      ، وهمنـاك بـاقي بمانـد      ،اينكه وهمناك براي    كه  است آشكار اين  ةنكت

 .بـرد   و ترسناك بيشترين بهره را مـي       ، رئاليسم جادويي  ويژه گوتيك، گروتسك   ژانرها به 

ف ون رهيافت ساختارگرايانة تـودر     اين است كه به چه ميزا       پرسش اصلي مقاله   ،بنابراين

براي پاسخ به ايـن      . است  كارآمد فرج بعد از شدت    برگزيدةهاي   در ژانربندي حكايت  

و سـپس   ،  فرج بعد از شدت    وهمناك و نيز كتاب      هاي  بررسي به پيشينة    نخست ،سؤال

منزلـة ادبيـات       بـه  فرج بعد از شـدت    هاي    در داستان  به ديدگاه ساختارگرايانة تودروف   

  .شود ك اشاره ميوهمنا

   بحثمطالعاتي  ةپيشين

ـ           پژوهش دربارة  ةپيشين ـ  ة وهمناك، شگرف و شگفت در ايران به يكي دو مقال ليفي از  أ ت

ـ  و مجموعه ) 1385( حري   ،)1370 (خوزان  ة فـصلنام  ة ويـژ  ةاي در شـمار     ترجمـه  ةمقال

. سـت ا   كه در چنـد سـال اخيـر منتـشر شـده            باشد  ميمحدود  ) 1383 (سينمايي فارابي 

، هـزار و يكـشب    ،    شـناختي   ديـن هـاي     از جملـه داسـتان     ،اهي گذرا به برخي آثار    نگ

منـشأ و   گونـه آثـار در ادبيـات ايـران            ايـن  آفرينشدهد    نشان مي  ها ها و افسانه   اسطوره

چنان كه غربيان آثار خود را        آن – له اينجاست كه هنوز اين آثار     ئ مس . كهن دارد  اي  پيشينه

شـناختي بررسـي نـشده و        هـاي نـوين ادبـي و زبـان          نظريه  از ديدگاه نقد و    -اند كاويده

. فرو رفته اسـت   اي از غبار فراموشي و گمگشتگي         در هاله  ها  آنهاي   ها و زيبايي   ظرافت

ـ        هـم ايـن   : اي ديگر اسـت    گونه زمين وضع به   در مغرب  ف و  گونـه آثـار شناسـايي، تعري

ـ       ها از ديدگاه رويكردهـ     بندي شده، هم اينكه اين ژانربندي      دسته  ةاي نـوين نقـد و نظري

  . استادبي بررسي و تحليل شده 

  تبارشناسي واژة وهمناك

 معادل فرويد
13

���� آلمـاني  ةگونه كه گفتـيم، واژ   براي شگرف، همان ���	
��
�� 

جـاي آن    هرا ب ) 30: 1970تودروف،  ( 	�����	�ف در زبان فرانسه معادل      واست كه تودر  

زبان انگليسي اسـت و متـرجم انگليـسي كتـاب          در   Strangeكند كه معادل     پيشنهاد مي 



   4شمارة/ 1 سال                                                                                         10

هوارد( Uncannyف آن را به     وتودر
14

فرهنـگ فارسـي    . ترجمه كرده اسـت   ) 41: 1973،  

 برابـر آن   را  » غيرطبيعي، غيرعادي، غريب، عجيب، مرموز و ناشناخته      «هاي    معادل هزاره

ارسي كه ايـن   معادلي در زبان فنبرگزيدظاهر  به )1842: 1380شـناس،    حق( . است برگزيده

را پيـشنهاد كـرده اسـت       » شگرف«خوزان واژة   . معناها را دربرگيرد، اندكي دشوار است     


�������� از واژة التـين      فانتاسـتيك «. آيد نظر مي   كه مناسب به   )34: 1370خـوزان،   (��� 

هـاي زبـان فارسـي       فرهنـگ  ).13 :1981جكـسون،   (» .آيد سازي يا تجلي مي    يئمعناي مر  به

خيــالي، تخيلــي، غيرواقعــي، واهــي، موهــوم، عجيــب، «هــاي  معــادل هــزارهازجملــه 

كـه   )550: 1380شـناس،     حـق (انـد     برگزيدهو غيره را    »  العاده اي، خارق  باورنكردني، افسانه 

اما معادلي كـه    . دهند  مي نشانيك را   ت واژة فانتاس  همگون و گاه     گوناگون جملگي وجوه 

را » وهمنـاك «خوزان معادل   . يرياب است اين وجوه را دربرگيرد، د    همة  در زبان فارسي    

تـا حـدودي ماهيـت      » وهمنـاك «معـادل    نمايـد   چنـين مـي    )33: 1370(. كنـد  پيشنهاد مي 

 .دهـد  تر نـشان مـي     گونه آثار را روشن    گونه، مرموز، واقعي و در عين حال خيالي اين         وهم

  ). 34همان، ( شده است برگزيده» شگفت« نيز معادل Marvelousبراي واژة 

�وي تعريف ژانر وهمناكس به

كه جكسون آن را روشي ادبي     ژانر وهمناك   
15

دانـد تـا يـك ژانـر و آن را ميـان دو          مـي  

 ةدليل ماهيت دوگان   هب،  )22: 1981جكسون،  (دهد   روش متضاد شگرف و محاكاتي قرار مي      

 از عناصر سـاير     اينكهدليل   واقعيت در تب و تاب است، و به       و  خود كه دائم ميان خيال      

بـراي  .  ادبي مرز مشترك طـوالني دارد      هاي  روش برد، با اين ژانرها و      نيز بهره مي   ژانرها

. سـت جداهـا   پوشـاني دارد و هـم از آن   هـم   نمونه، وهمناك با فانتزي و گروتسك هـم  

اي  امـا گروتـسك نـوعي نگـاه خالقانـه و از زاويـه      ؛  فانتزي ورود به قلمروِ تخيل است     

گروتـسك   امـا    ؛كنـد   مـي  واژگـون  واقعيت را    فانتزي. عجيب و غريب به واقعيت است     

شـده   گروتسك يك ساختار است، جهاني بيگانـه      « .شده و معناباخته است    واقعيتِ بيگانه 

امـا   ؛)64: 1981 در جكـسون،     184 ،كايـسر (» است، جهان خود ما كه تغيير ماهيـت داده اسـت          

توانـد    هم مـي   نكته اينجاست كه اين امر موهوم     . وهمناك مرز ميان امر واقعي و موهوم      

 بگيرد؛ اما واقعيتي كه بنا بر عوامل        سرچشمهپندار باشد و هم از واقعيت        زاييدة خيال و  



 11           شگفت در فرج بعد از شدت    /  شگرف و:         ژانر وهمناك          4ةشمار/ 1سال 

وهمنـاك بـر ابهـام ميـان عناصـر      . آيـد  نظر مي شده به گوناگون اندكي غيرعادي و اغراق 

ـ      . از رئاليسم جادويي نيز متمايز است     و   ،گروتسك مبتني   ةاول اينكه، وهمناك يـك گون

 در رئاليـسم جـادويي    .  اما رئاليسم جادويي جريان يا گـرايش هنـري اسـت           ؛ادبي است 

شـود   اي عيني، دقيق و ساده بيان مي       شيوه ياگونه دارد، ولي به   ؤهان و واقعيت كيفيتي ر    ج

منتون(
16

وكار  اما وهمناك با رخدادها و اشخاص فراطبيعي يا غيرطبيعي سر          ؛)412: 1982،  

 چگـونگي بازنمـايي   تـر    داسـتان و از همـه مهـم       دارد و در واقع، اشخاص، فـضاسازي        

ف آن را   ووهمنـاك بـا آنچـه تـودر       ابراين،  نب. عناصري كارسازند ) زاوية ديد (اطالعات  

»ديد مبهم «
17

اي از   گونـه  نويـسنده بـه   .  نيز در ارتبـاط اسـت      )33: 1973تودروف،  (نامد    مي 

ديد . كند  جلوه مي  كند كه حوادث به چشم خواننده مبهم و مرموز         زاوية ديد استفاده مي   

ك . ر( و به شرط اول از سه شرط تحقق وهمناك           وابسته است مبهم به نمود كالمي متن      

 را  داسـتان   اشخاص  جهان تا دار كنداو را  خواننده  بايست مي  متن«:  بستگي دارد)به زير

 دچـار   حوادث  فراطبيعي و  طبيعي  استدالل  ميان و گيرد نظر در  زنده افراد  جهان  چونان

 .شـود  وهمناك از همين شك و ترديد است كه زاده مـي  .)جـا  همان(» .شود ترديد و  شك

 امـا   ؛امري غيرواقعي است   . از امور واقع و ممكن است      باززدن  سر وهمناك،  رويهر   به

انـد در     وهمناك و امر واقع يـك روح       در اصل . گيرد ت مي ئدر عين حال از امر واقع نش      

. پذيرند و ماهيت وهمناك هم به اين دوگانگي بستگي تـام دارد           نا دو بدن؛ از هم جدايي    

 ژانري بس ناپايدار اسـت و شيـشة عمـرش بـا             -گفته شد گونه كه     همان - اما وهمناك 

يكـي از دو حـوزة      به   -ترتيب زير   به –شكند و    برطرف شدن شك و ترس خواننده مي      

  :شود  خود يعني شگفت يا شگرف وارد مي،مجاور

  

  مناك به مرزهاي مجاور نمودار گذار وه

  شگرف محض وهمناك شگرف  وهمناك  وهمناك شگفت  شگفت محض

 او نيز از   ترسبلكه  ،شك خوانندهفقط    نه شگرف وهمناك  ةحوزديگر سخن، در  به

 دلب   شگفتي بهخواننده    ترس فت شگ  وهمناك در قلمرو اينكه حال ،خواهد رفتميان 

 دربارة  خواننده  كه تا هنگامي فرج بعد از شدت هاي نداستا در، رو اين از. شود مي 

 ميانة شگرف و شگفت  يعني حدوهمناك   ةحوز در  روايت ، است دودل  حوادث داستان
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 و عجيب  حوادث  حتي (حوادث گيرد مي تصميم  خواننده كه   هميناما. ماند مي  باقي

 شگرفة حوز در اثر  آن ،د كنهتوجي طبيعي يا فراطبيعي  ايه پاسخ با را داستان  )غريب

 عمر  اما.آيد درمي   يا وهمناك شگفتشگرف وهمناك  صورت  به ، گرفته قرار  يا شگفت

و از سوي  واقعيت  به  بازگشت با  خواننده  ؛ زيراپايد نمي  ديري  شگفت/ شگرفة حوز

بعد از فرج كه در - ها   تعبيري تمثيلي يا استعاري از داستانبا نمودن نويسنده ديگر

  معناي   تفسيردرصدد  - استو همراه با اشعار فارسي و عربي» فصل« در قالب شدت

  كه ي زمان تا.شود مي وارد  تمثيلة حوزبه   روايت ،و در پي آن دنآي برميها  داستان

  اين غير در ، است وهمناك  روايت ، نرفته  )معناي تمثيلي (دوم  معناي   در پي خواننده

 نمودار بنابراين،. گيرد مي قرار  تمثيل  ةحوز در و  نيست وهمناك اصالً  روايت ،صورت

ترتيب زير دستكاري   بهفرج بعد از شدتهاي  پيشين براي همخواني با داستان

  :شود مي

  نمودار گذار وهمناك به مرزهاي مجاور و ورود به حوزة تمثيل

  تمثيل

  شگفت

  شگفت

  محض

  وهمناك

  شگفت

  وهمناك  وهمناك

  شگرف

  فشگر

  محض

  تمثيل

  شگرف

هـاي   روايت  حوادث فراطبيعييا    و  طبيعي علل يا  علت  يافتن در   خواننده كه هنگامي

يابد  مي  در  كه   اما همين   ؛ندا  كوهمناها   ، داستان   است   در شك و ترديد    فرج بعد از شدت   

 علـل طبيعـي و يـا        انـد و   رخدادهاي روايت در جهاني غيـر از دنيـاي واقعـي رخ داده            

علـل  (ترتيب به يكي از دو حوزة مجاور خود يعني شگرف             به وهمناكبيعي دارند،   فراط

كـه خواننـده بـه        همـين  در واقـع   .شـود   مـي وارد  ) علل فراطبيعي (و يا شگفت    ) طبيعي

 رخدادهاي روايـت معنـايي       ظاهري  سطح  برايگردد و يا نويسنده       برمي آشكارواقعيت  

تمثيـل شـگرف بـراي    : شـوند  ة تمثـل وارد مـي  ها به يكي از دو حوز  ، داستان سازد  برمي

   .هاي شگفت هاي شگرف و تمثيل شگفت براي داستان داستان

  

  فرج بعد از شدتهاي  درآمدي بر داستان

در اصل به زبان    ) متوفي قرن چهارم  ( را قاضي محسن تنوخي      فرج بعد از شدت   كتاب  

متـوفي  (هـستاني   و اسـعد د   ) متوفي اوايل قرن هفتم   ( است و محمد عوفي      نوشتهعربي  
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هـاي   اسماعيل حاكمي نـسخه . اند هر يك جداگانه آن را به فارسي برگردانده   ) رن هفتم ق

 در سه مجلد و در مجموع دوازده باب تـصحيح           اي پيراسته   گونه كتاب را گردآوري و به    

هاي اين دوازده بـاب در ژانرهـا مختلـف            داستان ه شد، كه پيشتر گفت   گونه آن. كرده است 

شـگرف و   : ها زير ژانري واحـد از جملـه وهمنـاك           آن گردآوريگيرند و    يادبي قرار م  

جملـه   هـا از   هـاي بـاب    رسد برخي داستان   نظر مي  با اين حال، به   . شگفت ناممكن است  

في بررسـي   وهـاي وهمنـاك تـودر      ويژه هفتم تا نهم را بتوان از رهگذر آموزه         ششم و به  

شـود كـه     اي آغاز مي   ست كه با مقدمه   ها از اين قرار ا     سازگان صوري عمدة داستان   . كرد

شـده و    هـا، راوي، زمـان و مكـان معرفـي           عرف و رسم مألوف داستان     ادر آن ب  خواننده  

سـپس داسـتان اصـلي      . شـود   آشنا مـي   براي او رخ داده   اي كه    شخصيت اصلي و حادثه   

اي رخ   وضعيت پايدار اوليـه كـه در آن هـيچ حادثـه           : آيد كه خود بر سه بخش است       مي

افتد   ميرود تا اينكه براي شخصيت داستان اتفاقي         پيش مي  چيز طبيعي به   د و همه  ده نمي

 به مشيت الهي و     اغلب - به طريقي  سرانجامشود و    و روايت وارد وضعيت نامتعادل مي     

 ةبـرد و ايـن همـان مرحلـ         در مـي    از مهلكه جان سالم بـه      - شگرف و شگفت   اي    گونه به

ف از روايـت نيـز      و بـا تعريـف تـودر      ، وضـعيت  اين سه مرحله يـا    . متعادل ثانويه است  

ـ ) اسـت   عـادي  چيـز  همـه   آن در  كه ( متعادل  ةمرحل از گذار: همخواني دارد    ةمرحلـ    هب

عناوين عمدة  . ثانوي  متعادلة  مرحل  به سرانجام   و  )كه شگرف و شگفت است     (نامتعادل

  :ها نيز با اين تعريف همخواني دارد باب

) و راحـت (ني كه به شدت محنت مبـتال بودنـد و از روح     در احوال كسا  : باب ششم . 1

 هجـده (جدا، و به روياي صادق آن غم، به شادي و آن بند بـه آزادي بـدل گـشت                    

  ).حكايت

اي سـهمناك گرفتـار      اي سخت و واقعـه     در حكايت جماعتي كه به حادثه     : باب هفتم . 2

سي كـه از او     اي تعالي بر دسـت كـ      خدشدند و يا به درويشي و فقر مبتال گشتند و           

ترسيدند و از جايي كه چشم نداشـتند، ايـشان را از آن ورطـه، خـالص و از آن                     مي

 ). حكايت48(مضيق، مناص ارزاني داشت 

در حال كساني كه به كشتن نزديك شده، نجات يافتند و مرگ بـا خـود                : باب هشتم . 3

 ). حكايتپانزده(مقرر كرده، حيات ديدند 
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 مالقات حيواني مهلك اميد از حيات ببريدند و به سـببي          در جماعتي كه به   : باب نهم . 4

 ). حكايتدوازده(از اسباب نجات يافتند و به مراد رسيدند 

ري سخت مبتال بودند و بعـد       در حكايت جماعتي كه به علت عسر و بيما        :  باب دهم  .5

) كيد از من است   أت (ناگاهكه از حيات نوميد گشتند از لطايف صنع باري تعالي           از آن 

 ). حكايتهجده(ا يافتند شف

ها، گذار از وضعيت متعادل اوليه به نامتعادل و           داستان ماية دروننگاهي به عناوين و     

آيـد   مي» فصل«ها نيز بخشي با عنوان       در پايان داستان  . دهد دوباره به متعادل را نشان مي     

 ةرجمـ  بـه اشـعار عربـي و ت    آراسـته هـا و      اخالقي از داستان   اغلبگيري   كه همان نتيجه  

شـگرف و   : ها بنگـريم، آنچـه وهمنـاك       ف به داستان  واگر از ديدگاه تودر   . فارسي است 

اي براي شخصيت داستان رخ      حادثه: شود شگفت است، به وضعيت نامتعادل مربوط مي      

 كه حادثـه    ماند   دودل مي  دهد و خواننده نيز همانند گوينده در كش و قوس حوادث           مي

  آنچـه  آيـا   كـه  كند  مي  تعجب و  درنگ  اندكي  واننده خ ،واقع در. درس  پايان مي  چگونه به 

 اثـر  ؟انـد   غيرواقعـي  يـا  واقعي  حوادث  اين يا؟ آ  دارد  فراطبيعي يا  طبيعي  علل خواند  مي

 سـر  به و البته ترس      دودلي و  شك در  خواننده و   ماند  مي  باقي وهمناك  وقتي تا وهمناك

  علـل  و  عقلـي   داليل بر بنا  حوادث  اين آيا ؟خير اي دارد  واقعيت  همه  اين آيا  كه برد مي

  كـه  همـين  ؟)شـگفت  (متـافيزيكي  و  طبيعي فوق  داليل يا) شگرف (پذيرند  توجيه  طبيعي

، كـرد   تبيـين  و  توجيـه   فراطبيعـي  يا  طبيعي  علل از يكي  اب را وهمناك سرانجام  خواننده

 يگـر ، د رو  ايـن  از ؛شـود   ميوارد   ت شگف يا  شگرف  يعني خود مجاور  ةحوز به همناكو

ـ اسـت    شـگرف  وهمنـاك  يـا   پـس   ايـن  از  بلكه بود، نخواهد وهمناك تنها  وهمنـاك  ا ي

ف وتودر.  است  يعني شگرف و شگفت    همجوار قلمرو دو  ميان  مرزي وهمناك .شگفت

 امـا   ؛دهد، حدود وهمناك را با خطوط پررنگ نشان داده اسـت           ه مي ئدر نموداري كه ارا   

 بايسته-همناك عمري بس ناپايدار دارد و ژانري خود     چون و 
18

: 1975تـودروف،  (نيـست   

رنـگ يـا حتـي        با خطوط كـم    زده  شتاب پس بهتر است اين همجواري و همنشيني         ،)42

 همـان، (كنـد    ف هم بدان اشاره مـي     و مهم ديگر كه تودر    ةنكت. نمايش درآيد  بريده به  بريده

گونـه   اگـر ايـن   . ها نيـز بـستگي دارد      دي داستان بن  اين است كه وهمناك به پايان      )42-43

ديگـر   به. گونه نيست   در صورتي كه اين    ،ندا  تعبيري وهمناك  ها به  باشد، پس تمام داستان   
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 كـه وحـدت انـداموار دارنـد،          هستند هايي ساختارمند  سخن، از آنجا كه آثار ادبي كليت      

هـم    بـه  اي  گونـه   ر ادبـي بـه    درواقع، عناصر اث  . ها حذف كرد   توان از آن   بندي را نمي   پايان

ذف يـا ناديـده انگاشـتن يكـي برابـر اسـت بـا               حـ كه  اند    به هم وابسته  تافته و انداموار    

هاي وهمناك بايد در كليت اثر بازتاب يابد         ، ويژگي بنابراين. فروريختن سازگان اثر ادبي   

  ايعوقـ  هرگـاه   پـس . توان ژانر وهمناك ايجاد كـرد      ها نمي  بندي داستان  ذف پايان حو با   

  قـوانين   چـارچوب  در  بتـوان  را باورناپـذير داسـتان      عجيب، ترسناك و ديرباور يا اصالً     

 كه بر ترس خواننده و نـه        يابد  گرايش مي   شگرف سوي  به وهمناك كرد،  توجيه  طبيعت

 و خواننده امـر فراطبيعـي را        بيابند  فراطبيعي  علل  وقايع  هرگاه ، و كند كيد مي أترديد او ت  

د كه بر شگفتي خواننده     شو  مي  تشگفة  حوز وارد وهمناكمر فراطبيعي بپذيرد،    منزلة ا  به

وهمناك پيشنهادي گِري� ادبيات� هاي ويژگيبرخي ، حالهر  به. كند كيد ميأت
19

 )2006 :5( 

   : رديابي كردتوان  مي فرج بعد از شدتهاي  را در برخي داستان

� جهـان  فـرج بعـد از شـدت   هاي  ان داستبيشتر�در�؛ مركزي� شخصيت� يك� به� توجه�.1

  اهميـت �حـائز � شخـصيت � ايـن �با�پيوستگي�در�فقط�ها آدمساير �و�رخدادها�، داستان

ها يكي   داستانبيشتركند كه در  اي نقل مي البته داستان اين شخصيت را راوي�.است

انتخـاب   .شـده دارد    تـاريخي و شـناخته     شخـصيتي يا  است  ) معتمدفرد  (» ثقات«از  

 شك نكنـد    روايت او اي به     دليل است كه خواننده ذره     ه اين  ب ها  ن ويژگي راوي با اي  

ايـن  . تا نويسنده بتواند اعتماد خواننده را به ناقل داستان يا شخصيت افـزايش دهـد              

   خواننـده از    زيـرا  ؛ ترديد و دودلي در خواننده ضـروري اسـت         امر براي ايجاد حس 

 تـاريخي و  شخـصيتي رد اعتمـاد يـا    بسيار مواي راويداند اين داستان را    سو مي  يك

تواند داستان را باور كند و از ديگر سـو، بـا گـوش               مشهور نقل كرده است، پس مي     

شنود كه باور و تبيين آن با علل طبيعي و عقالني كاري اگـر نـه                 خود حوادثي را مي   

   . ماجراهاست� تمام�محور ، شخصيت� اين. ناممكن، بسيار دشوار است

� ديـده � مركـزي � شخـصيت   ديدگاه�از اما حوادث ؛كند ي حكايت ميرا راو�رويدادها. 2

ها از زبان راوي و بـا   ديگر سخن، داستان به. دارد�را�او�ذهن� لعاب�و� رنگ�و�شود مي

 ايـن   .)گـر   كانوني -راوي(شود    اما از زاوية ديد شخصيت اصلي ديده مي        ،صداي او 
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گر نيـز در    كانوني-ينكه راويمبني بر ا همخواني دارد   ف  وويژگي با شرط دوم تودر    

   .شود داستان دچار شك و ترديد مي

هـا در    يكساني ديدگاه. استيكي� اصلي� شخصيتراوي و � ديدگاه�با�  خواننده� ديدگاه .3

انگيـزد   پنـداري و همـدلي احـساسي را بـه شخـصيت برمـي              خواننده حس همذات  

ايـن ويژگـي    . داردثر  ؤكه در ايجاد تعليق نقـشي مـ       ) فو با شرط سوم تودر    ارز هم(

  .انگيزد برميرا يا شگفت   ساير موارد در خواننده احساس شگرف وههمرا به

  فرج بعد از شدتهاي  سازوكارهاي ادبيات وهمناك در داستان

رويكردي ساختاري به ژانري : وهمناكبا نگارش كتاب . م 1970 سال در فوتودر

 پس از او .آوردنزلة متني ادبي فراهم م  اثر وهمناك را به ساختاريِ تحليلِة، زمينادبي

هاي ادبي در پرتو نظرية فراي ل گونهئبررسي مسا
20

ژانر وهمناك ، )23-3(در فصل اول  

  عدم از است وهمناك بر اين باور ف وتودر. كند دقت بررسي مي در فصل دوم بهرا 

وانين طبيعت  آشنا با قةگاه كه خوانند آن. شود  ميان امر واقع و موهوم ناشي ميقطعيت

ناگاه ميان خيال و واقعيت  ظاهر عجيب و فراطبيعي، به اي به ارويي با حادثهيدر رو

كارد، ژانر   خود مي را نسبت بهكند و بذر شك و دودلي به حوادث داستان درنگ مي

ديگر سخن، وهمناك از شك و ترديد  به. )25: 1970تودروف، (گيرد  وهمناك شكل مي

، عمر پذيرفتكه حادثه توجيه طبيعي يا فراطبيعي  آيد و همين خواننده به حوادث مي

در اين جمله خالصه  وهمناك ف، جوهرواز نظر تودر. شود وهمناك نيز تمام مي

 اين پرسش را مطرح او در ادامه  .)31همان، ( » ....كردم ديگر داشتم باور مي«: شود مي

ف، ابتدا شخصيت اصلي ودراز نظر تو�؟دوددل است� داستان�در� كسي� چهكند كه  مي

   .)جا همان( شود مي ترديد�و� شك�دچارداستان است كه 

  حكايت اول از باب نهم: نمونة اول

آيد كه پس از غرق   داستان ابراهيم خواص مي)2/940: 1363تنوخي، (در اين حكايت 

گيرند و چون  پناه مي) كيد از من استأت (متروكاي  اي در جزيره شدن كشتي، با عده

گيرند براي رفع گرسنگي و يافتن آذوقه نذر  كند، جملگي تصميم مي رسنگي غلبه ميگ

اندكي بعد همراهان ابراهيم بچه فيلي را . كند كه گوشت فيل نخورد ابراهيم نذر مي. كند

 از  خويشابراهيم با يادآوري نذر. او نيز بخوردخواهند  كنند و از ابراهيم مي شكار مي
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رسد و با بو  گذرد كه مادر بچه فيل سرمي اندك زماني نمي. كند  ميپرهيزخوردن 

اين در حالي است كه فيل . اند اش را خورده يابد همراهان ابراهيم بچه كشيدن درمي

ابراهيم و  گذارد مي او را نزديك روستايي بر زمين ،ابراهيم را بر پشت خود سوار كرده

گي همكند،  ا براي ديگران بازگو ميطرفه اينكه، وقتي ابراهيم داستان ر. يابد نجات مي

 هستند دودل ها فاصله دارد و گويند آن جزيره تا اينجا فرسنگ به شگفتي و تعجب مي

آيد  نظر مي اي كه به گونه  بهيا نه،كه داستان ابراهيم را باور كنند ) كيد از من استأت(

 سخن، هم ديگر به. كند  شك ميخودابراهيم هم به واقعي يا موهوم بودن داستان 

كساني كه داستان ابراهيم را (شنوها  ابراهيم در مقام شخصيت اول داستان و هم روايت

مانيم كه آيا آنچه ابراهيم گفته،  و هم ما خوانندگان در اين ترديد باقي مي) شنوند مي

 درنگ ود رديتگويد همين  ف هم ميوكه تودر گونه واقعي است يا خيالي؟ و همان

   .بخشد مياستواري    وهمناك تحيا  به  كه  است 

  حكايت دوم از باب نهم: نمونة دوم

شود كه در تب و تاب  در داستان دوم از همين باب، حكايت عجوزي گفته مي

روزي ظهرهنگام، . گذراند بازگشت فرزند جوانش كه به مسافرت رفته، روزگار مي

مدت زماني . دهد ل ميئ به سا،زند و او لقمه نان را از دهان خود گرفته لي در ميئسا

 شگفتاي  هاي سفر به حادثه گردد و از گفتني گذرد كه جوان از مسافرت بازمي نمي

 كه شود درنده مي شيري ةگويد در راه طعم مي. كند اشاره مي) كيد از من استأت(

رسد و او را از دهان شير نجات   از راه ميجواني باهيبت) از من استكيد أت (ناگاه به

 ها بعد).947 همان، (».اي اي به لقمه لقمه! برو اي سگ«: گويد  به شير ميداده، خطاب

. ل كمك كرده استئيابد زمان اين حادثه همان روزي بوده كه به سا مادر جوان درمي

ماند كه آيا داستان گرفتار شدن جوان  ميدودل و سرگشته در اين حكايت نيز خواننده 

   از راه و نجات او واقعي است يا خيالي؟ وهباشكدر چنگال شير و سررسيدن آن جوان 

  فواصالح نمودار تودر

بـرد،   سـر مـي    كه خواننده در ترديد ميان واقعيت و خيال بـه تا زمانيها،  در اين حكايت  

پايـد و ابتـدا مـادر جـوان و            اما شيشة عمر وهمناك ديري نمـي       ؛داستان وهمناك است  
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 از  پـذيرفتني د تفسيري منطقي و     ننك مي شناختي، سعي    داليل دين يراد  سپس نويسنده با ا   

 امـا از ديـدگاه      ؛باور، باورپذير است    خوانندة دين  در نظر  اين تفسير    .دنعرضه كن داستان  

منطق حاكم بر جهان طبيعي امكان ندارد فيلي ابراهيم را بـر پـشت خـود سـوار كنـد و          

ر برسـد و     سـ  شـكوه ها دورتر صحيح و سالم بر زمين بگذارد يا اينكه جواني با            فرسنگ

اينجاست كـه   .  كه با شير سخن هم بگويد      ،ديگري را از چنگال شير نه فقط نجات دهد        

توان داستان فيـل و      ف، چون نمي  واز نظر تودر  . شود پذير مي  ف چالش وبندي تودر  دسته

ابراهيم يا جوان رهاشده از چنگال شير را از نظر منطقي و قوانين طبيعـي جهـان مـادي                 

. گيـرد  ها در زمرة ژانر شگفت و وهمناك شگفت جاي مـي           داستانگونه   توجيه كرد، اين  

 خواننـدة   نظـر در  گونـه حـوادث فراطبيعـي و شـگفت           شناختي، ايـن   اما از ديدگاه دين   

هاي  ديگر سخن، در داستان    به. اند  عجيب و شگرف   -حتي -باور، اموري باورپذير و    دين

 است، باور و اعتقـاد    وابسته بدان   اساساً فرج بعد از شدت   هاي   شناختي كه حكايت   دين

در واقـع، نمـودار     . دهـد  خواننده است كه داستان را در زمرة شگرف يا شگفت قرار مي           

شـناختي و     ديـن  نظـر  اما از    ؛ بيشتر با ادبيات گيتيانه سر و كار دارد        طور كلي  بهف  وتودر

له را  ئايـن مـس   . كنـد   جلـوه مـي   نمايـد، باورپـذير و پـذيرفتني         قدسي آنچه شگفت مـي    

شـناختي، باورپـذير كـردن       هـاي ديـن    در داستان . توان تبيين كرد   اي ديگر نيز مي    گونه به

 گفـت اي كه شـايد بتـوان     گونه ها براي خواننده در درجة اول اهميت قرار دارد، به            كنش

 آثار  دسته و بحث اصلي اين       لهئدهد،  مس    مانندي يا باور كردن هر آنچه روي مي        حقيقت

دانـستن ايـن نكتـه بـه        . رانگيزانندة امور قدسـي و مينـوي اسـت        تر آثار ب   و از همه مهم   

 و رخدادهاي محيرالعقول يا شـگفت       بيني ناشده   پيشكند كه حوادث      خواننده كمك مي  

در واقـع، از ايـن ديـدگاه نقـش و           . ف را طبيعي يا شگرف در نظر بگيـرد        واز نظر تودر  

. شماري دارد   بيميت  واكنش خواننده در انتساب شگرف و يا شگفت به اثر وهمناك اه           

�نمـود كالمـي و نحـوي،   � به فقط� نه�،هن�يا�كند�ايجاد� شگرف�تأثير� متن�  اينكهتعبيري،  به

دانـيم كـه رخـداد     البتـه نيـك مـي   �.دارد� بستگي�نيزنوع  قرائت خواننده از متن � به� بلكه

. شـود   مي شناختي كمتر با قواعد جهان فيزيكي توجيه و تبيين         ها يا حتي آثار دين     داستان

اي  گونـه  مانندي امور فراطبيعـي را بـه       شناختي، حقيقت  ف بدون اشاره به آثار دين     وتودر

 بتـوان حكايـات     ،تعبيـري   شـايد بـه   . نامـد  هـا را تمثيلـي مـي        و آن  كنـد   ميديگر مطرح   
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 را  فـرج بعـد از شـدت      هـاي اخالقـي        حكايـت  بـسياري از  شناختي را عمومـاً و        دين

  گمـان   پيش. داد و آن را ژانر كرامات يا معجزات ناميد        در ژانري جديد جاي     ،    خصوصاً

شـناختي و ازجملـه قـصص قرآنـي را           هـاي ديـن     اصلي در اين ژانر كه بيـشتر داسـتان        

در مقـام   ) و در اينجـا خداونـد      (جاويد و هميـشگي   گيرد، اين است كه نيرويي        دربرمي

چـه  انـدركار اسـت، هرچـه هـست در يـد و قـدرت اوسـت، هـر                     فعالي مايشاء دست  

، بنيـان و     گمان اين پيش . دهد و اين امر از عهدة غير او خارج است          خواهد انجام مي    مي

 فرج بعد از شدت هـاي  شناختي و ازجمله اغلب حكايت هاي دين   هستة مركزي داستان  

شـود؛ بـراي مثـال حكايـت      البته در اين ميان چند استثنا نيز ديده مي. دهد  را تشكيل مي  

اي از وهمناك شگرف است كه علل آن كامالً مادي اسـت              نههفتم از باب هشتم كه نمو     

 از وهمنـاك شـگرف      ناباي    اين حكايت، نمونه  . و ارتباط چنداني با فعال مايشاء ندارد      

وسـيلة    گـاه بـه    جاويـد ، اين خواست و ارادة      فرج بعد از شدت   هاي   در حكايت . است

-962پنجم از باب نهـم،      حكايت  (انسان و عوامل طبيعي ازجمله باد و شرايط آب و هوايي            

ويژه شـير درنـده     وحوش و به،)هاي نهم و يازدهم از باب نهـم     حكايت( و تاريكي شب     )963

ويژه عقرب    ، خزندگان و به   )هاي دوم، چهارم، پنجم، نهم، يازدهم و دوازدهم از باب نهم            حكايت(

حكايـت  ( عقاب ويژه ، پرندگان و به)حكايت ششم از باب نهم، حكايت اول از باب دهـم        (و مار   

 )هـاي هـشتم و دهـم از بـاب نهـم       حكايت(ويژه فيل     پيكر و به    ، حيوانات غول  )هفتم از باب نهم   

تقريبـاً تمـام    (هـاي پزشـكي و علمـي          واسـطة دارو و درمـان      گيرد و گاهي به     صورت مي 

تـوان بـا علـل     ها را مي برخي از اين پديده  .  و گاه تركيبي از هر دو      )هاي باب دهـم    حكايت

هـاي شـگرف و        فيزيكي تبيين و توجيه كرد؛ براي نمونه در بسياري از حكايت           مادي و 

درمان نجات     بي ظاهر بههاي سخت و      انگيز باب دهم كه در آن افرادي از بيماري          اعجاب

ديگر سخن، آنچه از ديد       به. شود   بامهارت درمان مي   پزشكاندست    ها به   يابند، بيماري   مي

پـذير    انگيز است، از ديدگاه پزشكان درمان       رنتيجه اعجاب ناپذير و د    افراد معمولي درمان  

شگرف يا  «  عنوان ها كه علل باورپذير و طبيعي دارند به         تودروف از اين پديده   . باشد  مي

بـرخالف  . كنـيم   تعبير مي  »كرامات شگرف «كند كه ما از آن به         ياد مي  »وهمناك شگرف 

ها علـل    هاين پديد . س تبيين كرد  توان با علل طبيعي و محسو      ها را نمي   اين، برخي پديد  
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براي نمونـه سـوار شـدن       (گونه پذيرفت كه هستند       ها را همان    فراطبيعي دارند و بايد آن    

هـا بـه     هتودروف از اين پديـد    ...). بر پشت شير يا فيل، يا صحبت كردن با شير درنده و           

البتـه  . كنيم كند و ما از آن به كرامات شگفت تعبير مي          شگفت يا وهمناك شگفت ياد مي     

ها از ديـدگاه افـراد معمـولي          دادن آن   ها كه امكان رخ     نبايد از خاطر برد كه برخي پديده      

، )هـا  براي نمونه درمان برخي بيمـاري   (نمايد    انگيز و شايد شگفت و ناممكن مي        اعجاب

تودروف ذيـل انـواع شـگفت، از ايـن نـوع      . پاافتاده و عادي است  از منظر اهل فن پيش    

 بـه   .ك. ر(كنـد     آميز و نيز شگفت ابـزاري يـاد مـي           ه شگفت اغراق  هاي شگفت ب    پديده

اين امكان منتفي نيست كه كرامـات شـگرف و شـگفت هماننـد              ). مبحث انواع شگفت  

سوي مرزهاي مجاور خـود يعنـي تمثيـل وارد شـده، بـه               وهمناك شگرف و شگفت به    

تـوان    مـي با اين اوصـاف،  . كرامات شگرف تمثيلي يا كرامات شگفت تمثيلي بدل شوند        

شـناختي و در اينجـا اغلـب          هاي ديـن    منظور سازگاري با حكايت    نمودار تودروف را به   

  : به شكل زير اصالح و دستكاري كردفرج بعد از شدتمجلد دوم هاي  حكايت

  شدة اوليه نمودار دستكاري

  تمثيل

  شگفت

  شگفت

  محض

 وهمناك

  شگفت

  وهمناك  اكنوهم

  شگرف

  شگرف

  محض

  تمثيل

  شگرف

  

  شدة نهايي الحنمودار اص

كرامات 

شگفت 

  تمثيلي

  كرامات

  شگفت

   محض

  كرامات

  شگفت

  كرامات كرامات

   شگرف

كرامات 

شگرف 

  محض

كرامات 

شگرف 

  تمثيلي

هان شير را يافته از د  داستان ابراهيم يا جوان نجاتتوان ، ميفو تودربر اساس نظر

 نويسنده نيز در  زيرا؛ البته، اين تعبير تاحدودي درست است.دجزء متون تمثيلي قرار دا

 شناختي  دينبيشتركند تعابيري تمثيلي و   سعي مي»فصل«ها زير عنوانِ  پايان داستان

 ةشكستن شيشدر واقع ها  سو تفسير تمثيلي از داستان ديگر، از يكعبارت  به. كار برد به

 يعني »فصل« با فرج بعد از شدتهاي  عمر وهمناك است و از ديگرسو، تمام داستان

 ةكه خوانند تا زمانيآيد  نظر مي با اين اوصاف، به. درس پايان مي يري تمثيلي بهتفس
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ها  برد، داستان سر مي  در كش و قوس حوادث داستان بهفرج بعد از شدتهاي  داستان

ها تعبيري  كه از داستان  اما همين كه ما از آن به كرامات ياد كرديم؛ است وهمناك

 و تمثيل جاي آن را  شود ميناپديد يا كرامات ناك شود، ژانر وهم  ميعرضهتمثيلي 

  . گيرد مي

شناختي و در اينجـا   هاي دين  و كرامت در داستانفوتعبير تودر بهوهمناك �، بنابراين

�بـذر � كه� اي حادثه ( است�  و شگفتشگرف� اي حادثه�بر� دال�فقط� نه فرج بعد از شدت

قرائـت  � نـوعي � بلكـه ، )كـارد  مـي   قهرمـان �و� خواننـده � جـان �و� دل�در�را� دودلي�و ترديد

فرج بعد هر چند در  ؛)32: 1975تودروف، (آيد    شمار مي  بهغيرشاعرانه و غيرتمثيلي اثر نيز      

هـاي   داستان ،اينكهخالصه  . شود  ده مي وها تعبيري تمثيلي نم      از بيشتر حكايت   از شدت 

 بعـد از شـدت    فـرج    در كـه     دسـت   هايي از اين   ابراهيم خواص و آن جوان و داستان      

.  گيرنـد    كه در ژانـر كرامـات و معجـزات نيـز جـاي مـي               ندا  كوهمنا آثاريشمارند،   بي

ها در جهاني غير از دنياي واقعي رخ         يابد رخدادهاي اين داستان     خواننده درمي  كه  همين

 و)  شـگفت  كرامـات / وهمنـاك  (شود  مي  شگفت  ةحوز وارد كرامات/ وهمناك ،اند داده

) كنـد  يا نويسنده سعي مـي    (كند    مي گردد و سعي     برمي آشناواقعيت  ه  كه خواننده ب   همين

  تمثيـل  ةحوز  ها به     رخدادهاي روايت معنايي دست و پا كند، داستان         ظاهري  سطح  براي

 سـه  ف ژانـر وهمنـاك را بـه       ودرمجموع، تودر ). شگفت تمثيلي / كرامات(شود   وارد مي 

  :داند  ميشرط وابسته

�  هماننـد �را� داسـتان � اشـخاص � جهـان �تا�ر كندوادا�را� ندهخوان  بايست مي� متن�، اول

�دچـار � حوادث� فراطبيعي�و� طبيعي� استدالل� ميان و  گيرد�نظر�در� زنده�افراد� جهان

�و� شـك �دچـار � اسـت � ممكن�نيز� داستان� شخصيت� چون�، دوم�.شود�ترديد و� شك

�در� شخـصيت   بـه � كـردن �اداعتم�ـ� باشيم� گفته�تر دقيق�ـ� خواننده� نقش�شود،�ترديد

� مـضامين �از� يكي� صورت  به�امر� اين� كه� چنان نآ�؛ است� متن�در�ترديد�و� شك� عين

�.ه ندهدئاز اثر وهمناك تفسيري تمثيلي يا شاعرانه ارا� خواننده�، سوم�.آيد ميدر�اثر

�  ةسرچـشم �شرط� سومين�و� نخستين�.ندارند� يكسان� اهميت�و� ارزش�شرط� سه� اين

�بـازنمود � متـون � برخـي �در�شرط� دومين� ولي�؛آيند مي�شمار  به وهمناك ژانر� اقعيو

  .)33: 1975( كنند مي� تبعيت�شرط� سه� اين�از�ها نمونه�اكثر�، حال� اين�با�.ندارد
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درمجمـوع،  . رسـد ايـن سـه شـرط در ژانـر كرامـات نيـز مـصداق دارد                   نظر مـي   به

 امـا كـافي     ،آيـد  شمار مي   به كرامات/ اكوهمندهاي عجيب و فراطبيعي شرط الزم       رخدا

ايـن   .كنـد  ها و كاركردهاي ديگري نيـز ايفـا مـي           وهمناك نقش  ةنخواهد بود؛ يعني گون   

: كاركردها در ژانر كرامات شگرف و شگفت، در پرتو يـك مـضمون اصـلي قـرار دارد                 

و فراطبيعـي   ) شگرف(خداوند فعال مايشاء، و امر او هميشه غالب است و علل طبيعي             

تـودروف دربـارة كاركردهـاي      . گيـرد   العلل سرچشمه مي    جملگي از آن علت   ) شگفت(

ل ئمـسا   نخـست     -كه البته تا حدودي در باب ژانر كرامات نيز مـصداق دارد           -وهمناك  

. جنبة معنايي، جنبة كالمي متن و جنبة نحوي       : كند تحليل ادبي را به سه جنبه تقسيم مي       

شود و اينكـه مـتن چـه معنـايي           گونه معنادار مي  گويد كه متن چ    جنبة معنايي از اين مي    

ميـزان دقتـي كـه      (اطالعات   وجه   واسطة هجنبة كالمي متن، برجستگي اطالعات ب     دارد؟  

دهد، زمانمندي كه به رابطة خـط سـير    گفتمان در نمايش جهان واقعي از خود نشان مي        

سـطة آن جهـان     او  ه كه ب  ديديكند، زاوية    زماني جهان داستاني و جهان واقعي اشاره مي       

و سـبك اثـر را      ) شـده  شود و نيز كميت و كيفيت اطالعـات گـردآوري          داستاني نقل مي  

 يعنـي گـزاره و      ، چينش عناصر بنيادين روايت    چگونگيبه  جنبة نحوي   . كند بررسي مي 

 -سـو و مكـاني     ها بر اساس دو اصل زماني و منطقـي از يـك            بندي آن   تركيب چگونگي

هـا بـه سـه صـورت         بنـدي آن   رفـت و تركيـب     پـي / اليفضايي از سويي ديگر، و نيز تو      

  عامـل   سـه   بـه   علـم  با  فوتودرسپس،  . كند اي و متناوب اشاره مي     گيري، زنجيره  درونه

 وهمنـاك   بـراي سطح  / كاركرد  سه ،شناسي كاربرد و  معناشناسي نحو،   يعني  شناسي  نشانه

سطح نحوي : گيرد  مي نظر در
21

، معنـايي  
22

 و كـاربردي   
23

معنـايي و كـاربردي     سـطوح   . 

ف با مضامين شگرف مورد نظر ينـتش       وتودر
24

ويـژه فرويـد همخـواني دارد و از           و بـه   

شگرف و شگفت با روانكـاوي و       : كم بخشي از ادبيات وهمناك     همين روست كه دست   

هـاي مـتن      مؤلفـه  ،  كالمي/ نحوي لحاظ   بهوهمناك  . يابد  كار مي  و هاي فرويد سر   انديشه

شـدگي   ويژه كانوني   مكان، راوي و سطوح روايت، زاوية ديد و به         روايي از جمله زمان،   

) زند كند و به نوعي ابهام دامن مي        تعبير مي  )33همان،  (» ديد مبهم «ف از آن به     وكه تودر (

. كنـد   مـي  و در داستان هيجان ايجـاد        دهد  مي  سامان و سر راو بازنمايي گفتار و انديشه      

  افعـال  كـاربرد  «وگـر     كـانوني  - راوي  اهميـت   هب را خود  توجه ،  سطح اين   ردتودروف  

نما   وجهناقص و   
25

  رخـدادهاي   دقيـق   ماهيـت      دربـارة    خواننـده   ننـداخت ا  شـك  به  براي 
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  نقـش  وهمنـاك  «،  معنـايي  لحـاظ   بـه  .)38: 1975 تـودروف، ( كند مي  معطوف»  شده روايت

گويانه  همان
26

 و  اسـت  وهمناك  جهان  مخلوق كند كه   يعني جهاني را توصيف مي     ؛دارد 

 پيـدا   واقـع   صـورت   ادبيات  لطف  به فقط   و  بيرون از دنياي برساختة زبان واقعيت ندارد      

بوركهارت(» .كند  مي
27

 نظيـر   خـاص   تـأثيري  وهمنـاك  « ، كاربردشناسـي  نظر زا). 3: 2003،  

ين نقـش   ا  فوتودر ).جا  همان(» .كند  مي ايجاد  خواننده در   را كنجكاوي يا  وحشت ،  ترس

او در دو فـصل جداگانـه از كتـاب          . كنـد   مـي   بندي دسته وهمناك  مضامينرا زير عنوان    

ديگـري  و خود يعني مضامين ،خود، دو مضمون اصلي وهمناك 
28

 .كنـد   را بررسـي مـي  

هـاي ميـل     به تغيير ماهيـت    ديگرييل مضامين   ذ )139-124( هشتف در فصل    وتودر
29

 

� تمامي�تقريباً�و�شود�يشمار بي� تحوالت�دچار� است  نممك� ميل� ةماي درون. كند اشاره مي

 ، غيراخالقـي �روابـط �:درسـان  مـي � ذهـن � به�را� اي ويژه� اجتماعي� فحواي� ها  دگرگوني اين

 را دارد كـه  نظـر توان گفت بوركهارت نيز همـين    مي،درمجموع�. مرگ� حتي�و� ساديسم

  شـگرف   مـضامين  زيرا ؛ماننده است شگرف    مضامين  به تقريباً وهمناك  ادبيات  مضامين

ايـن كـاركرد    . آيـد   درمـي  وهمنـاك   صـورت   بـه  و دهـد   مي   رخ  واقعي  مكان و   زمان در

 كه پيشتر اشاره   مورد نظر فرويد همخواني دارد    شناختي شگرف    وهمناك با كاركرد روان   

 فرج بعد از شدتهـاي   اما نكتة مهم اينجاست كه اين مضامين با آنچه در حكايت       .دش

عنوان آن پيداسـت،    گونه كه از     در اين كتاب همان   . آمده است، همخواني چنداني ندارد    

 سپس از جايي    برند،  ميجا   كه اميد از همه     چنان ،شوند  و باليي گرفتار مي    رنجافرادي به   

 ،آن مـضيق «آيـد و آنـان را از          انتظار ندارند، دستي از سرآستين غيب بيرون مي        كه اصالً 

العالج گرفتـار   ؛ يا اينكه افرادي به درد و مرضي صعب      )باب هفتم ( »اردد مناص ارزاني مي  

رو،  از ايـن  .  و غيره  )باب دهم  (يابند  شفا مي  ناگاهتعالي   از لطايف صنع باري   آيند و بعد     مي

 بـا   فرج بعد از شدت    هاي  حكايت بيشترشناختي ازجمله    هاي دين  آيد داستان  نظر مي  به

م اسـت در  ف سـازگاري چنـداني نـدارد و الز   وتودر مورد نظر ديگري و   خودمضامين  

 ؛شـناختي دارنـد    كه خاستگاه ديـن   ها به مضامين ديگري توجه كرد         بررسي اين حكايت  

 .اي از مضامين خود و ديگري را رديابي كـرد          توان جلوه  ها مي  هرچند در برخي حكايت   

�كاركرد� ترين مهم�.دنماي را بازمي�  وهمناك� كاركردهاي  ، كتاب پاياني  فصل�در ، فوتودر

 كـه در حكايـت جـوان اهـل      هاست محدوديت� برخي� گذاشتن�زيرپا�  وهمناك اجتماعي

كـه  � اسـت �بـر ايـن بـاور   �،كـاركرد � همـين � اساس�بر� فوتودر .شود رمله بدان اشاره مي
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�اثـر �هر «، او� ةگفت به.  است� شده�  وهمناك ادبيات�از� بخشيكم   دست جايگزين� روانكاوي

�شـگفت �سر�بر� كه�باشد� اتفاقي� هماناً دقيق� اين�شايد�.كند مي�تغيير�دچار�را�ژانر�جديد

تـودورف،   (».نـاميم  مـي � تخيلـي  -علمي� داستان را� آن� امروزه� كه� ژانري�؛ است� آمده علمي

1975 :56.(  

  ژانر شگفت

 مان،ه(كند  ف ژانر شگفت را بر اساس باورپذيري خواننده به پنج دسته تقسيم ميوتودر

ناشدني  شگفت تبيين:يكي، شگفتي كه توجيه منطقي ندارد .)54-57
30

دوم، شگفتي كه ؛ 

تر است لحاظ ابعاد و اندازه از آنچه براي خواننده آشناست، بسيار بزرگ به
31

؛ سوم، 

آشنايي خواننده با آن پديدة ناآميز نزديك است و به  شگفتي كه به شگفت اغراق

شود شگفت مربوط مي
32

م، شگفتي كه امكان انجام آن با وسايل كمكي نبوده، اما ؛ چهار

شگفت ابزاري:  شده استفراهمامروزه اين امكان 
33

 هاي زمان پنجم، شگفتي كه در ؛

آساني   بههاي علمي  پيشرفتا، اما امروزه ب استقديم انجام آن از امور شگفت بوده

 شگفت علمي:شود انجام مي
34

نظر   به.زند ي دامن ميتخيل شگفت علمي به ژانر علمي. 

اند؛  ناشدني هاي تبيين شگفت هاي باب نهم  حكايتبيشتراز ديدگاه تودروف آيد  مي

اند  انگيز و شگرف  اعجاب-دست باال-  ها باور اين حكايت  خوانندة ديننظرهرچند از 

  .ها را باور دارد و خواننده آن

  وهمناك شگرف

اي از   نمونـه   )898-889/ 2: 1363تنـوخي،   ( شدت از بعد  فرجت هفتم از باب هشتم      حكاي

 بـه  و بـا تفـسير نويـسنده     گرايـد   مـي  وهمناك شـگرف     ةژانر وهمناك است كه به حوز     

كند  در اين حكايت، داستان يكي از ثقات را نقل مي         راوي  . شود ميبدل  شگرف تمثيلي   

شهري عجيبكه در جواني به 
35

  :كه رمله نام داردشود  وارد مي 

ايت كند كه در غرة صباح عمر و بدايت جواني مـرا عزيمـت آن               يكي از ثقات حك   «

افتاد كه شهر رمله مطالعه كنم و آنچه از اوصاف پسنديدة آن شهر شنيده بـودم، معاينـه                  

از آنجـا    .)889  همـان، (» ... روي بدان شهر نهادم    تنهاپشت بر اهل و وطن آوردم و        . ببينم
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 گورسـتان ، گـذارش بـه      از روي اتفاق  ،  دياب  نميكه در شهر جايي براي استراحت شبانه        

  :قبرهاست يابد كه كسي در كار نبش  درميهاي شب نيمهدر . افتد شهر مي

 راه هنـوز در خـواب نـشده بـودم كـه احـساس              خـستگي  آن موضع و     وحشتاز  

ت از سگي   ئحيواني بود در جثه و هي     ) احتياط كردم (حركت جانوري ديدم و چون      

رفـت و    ت و چون نيك تأمل كردم آن حيوان مـي          كه گرگ اس   گمان بردم تر،   بزرگ

رفت  از آن گنبدها مي   ) به يكي (كرد و    التفات مي )  و راست  به چپ  (محتزريچون  

 كه از دواب و سباع      تجسسي و   احتياطنگريست و    آمد و به هر سو مي      و بيرون مي  

  ).890-889همان، () از او مشاهده مي افتاد(معهود نباشد 

اي وارد   اش در شهر بـه خانـه      نب. كند اش را تعقيب مي    نب لرزترس  و    جوان غريبه با    

صـبح فـردا كـه      . گذارد  عالمتي مي  آن روي در    ، خانه نشان كردن شود و جوان براي      مي

نباش كسي جز دختر قاضي شـهر نيـست         يابد    درمي ،آيد  ميجوان براي شناسايي نباش     

  . ...و

هاي شب، وحـشت،      هر، نيمه تنها، عجيب، گورستان ش   (پردازي داستان    فضا و صحنه  

 زمينة ذهني خواننده را براي ورود بـه  )خستگي، گمان بردن، ترس و لرز، نباشي و غيره       

اي انتخاب شـده كـه    گونه زاوية ديد نيز به   . كند دنياي داستاني و باور رخدادها فراهم مي      

  داسـتان   كـه  ددار بيروني  راوي هم  داستان  ايندر واقع، . كند اين باورپذيري را بيشتر مي    

گر كانوني را   دروني  راوي  اين  .دروني  راوي   هم و كند  مي   نقل را  ثقه
36

  ثقه. اند نيز ناميده  

  ذهـن   گـردان   آينـه  او   وشـود     حوادث داستان از نگاه او روايت مي        كه  است  فردي  همان

ادها نيـز   و رخد يابد   ذهني او را     رنگكند فضاي داستاني     اين امر كمك مي   .  است  راوي

  يعنـي  هـا   مقولـه رو، ايـن     از اين . گر در اختيار خواننده قرار بگيرد      از صافي ذهن كانوني   

شدگي پردازي و زاوية ديد يا كانوني      صحنه
37

هـا را    كـه پيـشتر آن    - مـوارد  ساير   در كنار  

  تحقـق  را وهمنـاك  اول شرط  جملگي -ذيل نمود كالمي و نحوي متن ادبي قرار داديم        

  و  اسـت   واقعـي   جهـاني  اين روايـت      داستاني  جهان  كه كند  مي باور  وانندهخ: بخشند  مي

  ممكـن  نيز  داستان شخصيت «- وهمناك  دوم شرط .  دارد واقعياشخاص و رخدادهاي    

 ازو  )  نحـوي نقـش    ( ادبي اثر  نقش  دومين با  سويي از   -»شود ترديد و  شك دچار  است

 درونـي  روابـط   به  نحوي نقش. پيوند دارد   اثر ) معنايي نقش( نقش    سومين با،  سو ديگر

  هـاي   گـزاره   كه زمانيتا  . پردازد  مي   ادبي اثر  اجزاي  ميان) وجهي و  زماني منطقي، روابط(

 ارتبـاط   نحـوي   نقـش  بـا   دوم شرط شود،  مي بنا  داستان اشخاص  حدسمبناي   بر  راوي
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  ثقـه   ترديـدهاي  و هـا   شـك  هـا،   گمان ها،  حدس بر  طبق قاعده   داستان  يشرفتپ. يابد  مي

 در  اتفـاقي   چـه    راسـتي  به  كه  است ترديد و شك در  مدام نيز  ثقه  ،واقع رد. است استوار

 اعتمـاد   شخـصيت   بـه  ايد ب )مستتر يا  واقعي ( خواننده  ،ميان  اين رد.  است حال رخ دادن  

 بپذيرد را ها  آن ،   است هشد  بازنمايي  داستان در او ترديد و  شك  كه حال همان در و كند

  برداشـته   شخـصيت بـه    خواننـده    اعتمـاد  جلب    براي   را نخست  گام  ،اوير. كند باور و

  طرف  شخص و معتمد  معناي  به و  ثقه  جمع « قات ث »...كند   حكايت  ثقات از  يكي«:  است

  اصـالت  در خواهد  يم   خواننده از  راوي ،  نابراينب. )658 : 1363 عميد،  (  است  مدهآ» اطمينان

. كنـد  برقـرار     پنـداري    همذات و  مانيه   اين او با و نكند  شك  ثقه  حكايت  بودن  استوار و

 بـا  پـردازد،   مـي   روايـت  در  شخصيت ترديد و  شك  بازنمايي  به   كه  رو اين از  دوم شرط

  داسـتان  مينمـضا  از  يكـي   صورت به  بازنمايي  ين ا  ،واقع در. پيوستگي دارد   معنايينقش  

 تـوان گفـت    تا بدينجا مـي   . شود  مي  مطرح  معنايي نقش   در اثر  هر  ضامينم. آيد  درمي نيز

  ايـن   شخـصيت  اگـر   الحـ . آيـد   شمار مي  به اثر  نحوي  نقش از   بخشي راوي   - شخصيت

  يـك   بـه   نتيجـه  در و (كنـد  آشـكار  در روايـت      آمـده   پـيش   حوادث  به  را ترديد و  شك

 شـرط  بـر  نـا ب. آميزنـد   مي  هم در) هردو ( معنايي و  نحوي  هاي    نقش )شود  بدل  مضمون

هـيچ معنـاي     نرسـيده    سرانجام اين داستان تا به       قرائت غيرتمثيلي،    يعني ،وهمناك  سوم

، كنـد   عرضـه مـي   در پايـان از آن تعبيـري تفـسيري          نويسنده  كه    اما همين  ؛تمثيلي ندارد 

  :شود  ميتمثيلي وارد به شگرف ،داستان از وهمناك شگرف خارج شده

 اول، تنبيه جماعتي را كه از مكرمت محروم مانـده           :در اين حكايت دو فايده است     

و دوم،  ... كه قاضي رمله را مشاهده افتاد به سبب تغافل از حال فرزند            چنان... باشند

دوسـتي  (ست كه مرد عاقل بداند كه از آزردة خود مرهم جـستن و از دشـمن                  ا آن

   ).2/899: 1363تنوخي، (... قضية عقل و طريق خرد دور مي افتداز ... داشتن) طمع

  مـضمون  و  خـود   مـضمون : پـذيرد     را مـي    مضمون  دوگونه  فوتودر ه شد پيشتر گفت 

  هـاي   ممنوعيـت  و  محرمـات   بـه   پرداختن  ،   اين حكايت   مضامينآشكارترين   زا.  ديگري

 قاضـي شـرع،      و درنتيجـه   شـهر   قاضـي  دختركه  نكته اينجاست   .  است  جامعه بر  حاكم

 در  واكـنش   نـوعي  شكستن و زيرپا گذاشـتن      اين  واقع در و دهد    انجام مي  را  ممنوعيتي

 دختر انجام شده كـه در      سوياين كار از    ؛ زيرا    است  جامعه ناپسندهاي و  محرمات برابر

ـ  ديگر اينكه اين بس گستاخانه بوده و      كاريآن زمان    ست،  دختر از اهالي عادي شـهر ني

 از سوي دختر كسي كه خود        انجام اين كار   يقين به. بلكه دختر قاضي شهر و شرع است      
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در ايـن   .  از منكـر اسـت، ناپـسند و ناپـذيرفتني اسـت            كننده  هي به معروف و ن    كنندهمرا

 در  آهنـين    دسـتوانه   آن و  وشيدي پ در  پوست « مبدل  لباس با شهر  قاضي خترحكايت، د 

  نباشـي   به )894  همـان، (»  رفتمي  مي  بهايم و  عسبا  چون  پاي و  دست چهار و  كردي  دست

 دختـر قاضـي شـرع آن را         ويـژه وقتـي      به  ،است  مذموم  جامعه نظر از  كه ( است  مشغول

  دخترك كار در  جالب  نكته. »است  كرده  جمع  كفن سيصد  قريب «و) مرتكب شده باشد  

 مـرا   آنكـه   نه و   ...افتاد دل در  نباشي  هوس مرا ات  است  سال چند«گويد    مي  كه  است  اين

 » .يافتم  مي  لذتي  فعل  آن   انجام از يا و  ام  برگرفته  حسابي آن از يا آمد  مي كار به ها  كفن  اين

شـدة   نوعي واكنش به احساسات زنانة ازيادرفتـه يـا سـركوب          » هوس نباشي «. )جا  همان(

  اجتمـاعي   پايـة  نظـر  از  قاضـي  و  استو شرع    شهر  قاضي دختر  نباش  ،واقع رد. اوست

 بايد شأن او را حتـي       ناگزير و وابستگان نزديك نيز      آيد  مي  شمار  به  جامعه فرد  ترين  مهم

 بـه كـاري دسـت       قاضي دختر  اكنون،. نگه دارند به قيمت سركوب كردن عواطف خود       

  قاضـي  دسـتور   بـه  قـط ف دادن آن     انجـام  هـم    و  اسـت   ناپسند  جامعه نظر از هم    كه زده

 كه جامعـه    برداشته سر به شورش  هايي   يتد محدو  عليه دختر ،  واقع رد. گيرد  مي  صورت

  فراموش را او  زنانگي جامعه و پدرآيد   نظر مي    به  .است و نيز پدرش بر او تحميل كرده      

 و  حـسن   غايت در  چهارده  شب  ماه  چون  ديدم  دختري«: كند راوي اعتراف مي  . اند  كرده

 سـتم   چنـين   كـه  دختـر  .)892  همـان، ( » .بـودم   ديـده  تركم  نيكويي در او  جنس  كه  جمال

  انگـشتري  و بـود  پيدا  آن بر حنا اثر« شخصيت   -گفتة راوي   به  كه خود  دست بر بيند  مي

  بـه   آهنـين   اي  دستوانه «،» نرمي و  نازكي و  لطف   غايت در  دستي و وي  انگشت در  زرين

 را گورهـا  دسـتوانه   ايـن  بـا  و سازد  مي» دوزند  پوست از  كه بازداران  هاي  توانهدس  شكل

 در  داسـتان   ايـن  ردشخصيت زنانـة دختـرك      . آشوبد  برميها   يتد محدو بر و شكافد  مي

  متـوحش   مـن  از  كـه   كنـون  «:يابـد   مي)  پرخاشگري  ةروحي ( شيطاني  روح  ،ميل  ةابژ  مقام

» .نيـست   اي  چـاره   گـردانم   ايمـن  تو شر از را خود و  كنم  تمام چيز  اين  آنكه جز  گشتي

  دختـرك   وخـواهش   يـل م: دارد وجـود   ميل ةابژ  تبديل   امكان انجاي در  لبتها). 897 همان،(

  بـا   دختـرك   نـانگي ز.  اسـت   شده  بدل  پرستي مرده و  اشينب  به  زنانگي  كردن  مطرح  براي

  . شود مي  هم تر قوي بلكه كند، نمي  كشفرو فقط  نه زوركي  ازدواجي
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  گيري  نتيجه

ـ  وهمنـاك بـه   /  اصلي بحث، پرداختن بـه قلمـرو فانتاسـتيك         ةزمين پيشتر گفته شد    ةمنزل

 آن يعني شگرف و شگفت      وابسته به هاي فرعي     و حوزه  -فوتعبير تودر   به -ژانري ادبي 

هـاي   نـوع ادبـي حكايـت   ميزان كارآمدي اين ژانرها در ژانربندي يـا تعيـين   بازنمايي  و  

به ديـدگاه   از ميان رويكردهاي گوناگون به وهمناك،       .  است فرج بعد از شدت    اخالقي

ف و  وبندي تـودر   آيد دسته  نظر مي  به. شدف دربارة وهمناك اشاره     وساختارمبنايانة تودر 

عامـل  دهد، با اندكي اصالحات و افـزودن يكـي دو    ه ميئنموداري كه او از وهمناك ارا  

هـاي   داسـتان . باشـد كارآمد   فرج بعد از شدت   هاي   تواند در ژانربندي داستان    بدان، مي 

: هـاي وهمنـاك    حـوزه داسـتان اسـت، فقـط بـه           از آنجا كه مجموعه    فرج بعد از شدت   

هاي اين كتـاب را روي پيوسـتاري در          شود و اگر داستان    شگرف و شگفت محدود نمي    

تـرين   محاكـاتي يـا شـگفت      رين تا غيـر   ت تعبيري واقعي  ترين يا به   نظر آوريم، از محاكاتي   

 بيـشترين شگفت  / شگرف: كرامات/ شوند كه البته ژانر وهمناك     بندي مي  ها طيف  داستان

 در    و شـگفت   شـگرف : وهمنـاك   ادبيـات   هاي  ويژگي، برخي   رويهر   به .بسامد را دارد  

  شخـصيت   بـه   وجـه ت)  الـف  : اسـت   شـرح   بـدين  فرج بعد از شدت   هاي   برخي داستان 

 را راوي حكايـت     رويدادها)  ب . ماجراهاست  تمام محور  شخصيت  اين ؛   داستان زيمرك

 را او ذهن    لعاب و  رنگ و شود  مي  ديده  مركزي  شخصيت  ديدگاه از اما حوادث    ؛كند مي

 يكـي � اصـلي � شخصيتراوي و � ديدگاه�با� خواننده� ديدگاه)  ج).گر  كانوني-راوي( دارد

پنداري و همدلي احساسي خواننده را بـه   ها، حس همذات اههمين يكساني ديدگ�؛است

ايـن ويژگـي    . داردثر  ؤانگيزد كه در ايجاد تعليق و هول و وال نقـشي مـ             شخصيت برمي 

  .انگيزند مي  بر را ساير موارد در خواننده احساس شگرفههمرا به

ن به  درآمدي كلي بر ادبيات فانتاستيك بود و نيك پيداست كه پرداختبيان شدآنچه 

تر به مجالي   و دقيقكاملبحث . گنجد هاي ادبيات وهمناك در اين مجال نمي تمام جنبه

  .شود  ميسپردهتر  گسترده
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  نوشت پي
1 . Fantastic 
2 . Todorov 
3. Jackson 
4 . Uncanny 
5 . Marvelous 
6 . Mimetic 
7 . Historical 
8 . Fantasy 
9 . Gothic 
10 . Grotesque 
11 . Enigmatic 
12 . Magic Realist 
13. Freud 
14. Howard 
15 . Literary Mode 
16. Menton 
17. Ambiguous Vision 
18. Autonomous 
19. Gray 
20. Northrop Frye 
21. Syntactic 
22. Semantic 
23. Pragmatic 
24. Yentesh 
25. Modal Verbs 
26. Tautology 
27. Burkhart 
28. Themes of the Self and of the Others 
29. Desire 
30. Unexplained Marvelous 
31. Hyperbolic marvelous 
32. Exotic Marvelous 
33. Instrumental Marvelous 
34. Scientific Marvelous 

  . همة تأكيدها كه به صورت ايرانيك آمده، از من است.�5

36. Focalizer 
37. Focalization 

اي كه راوي از فضا و   يعني بنا بر فاصله؛خوريم كه از آنِ راوي نيست گاهي در داستان به جمالتي برمي

بـه ديگـر    . اشـد انديـشيده ب  تواند آن سخنان را بر زبان رانده يا بدان           اشخاص داستاني دارد، بالطبع نمي    

 شد كـه    قائلتمايز  ) گويد؟ چه كسي مي  (و صدا   ) بيند؟ چه كسي مي  (سخن، الزم است ميان زاوية ديد       

 كه روايت از آنِ راوي است اما انديشه و افكار به اشـخاص تعلـق دارد،   باره در اين. شود بدان اشاره مي 

    .كنند مي  يادشدگي كانونيشود كه از آن به  اي مطرح مي شگرد تازه
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