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  ...داستانِ دورودراز سفر سلطاننگاري در نمايشنامة  راداستانف

نگ به ديار فر
1

 اثر محمد چرمشير
1

   

  

پرستو محبي

* 

  

 دانشگاه تهران،ي تئاتر، پرديس هنرهاي زيبادانشجوي دكتر
 

  

  

  چكيده

 را ديار فرنگ... داستان دور و دراز سفر سلطان به الگوي داستاني نمايشنامة رداين مقاله قصد دا

. ، مطابقت دهدته اساي كه در ادبيات داستاني پسامدرن رايج شد نگارانه با روش فراداستان

 ،فراداستان حاصل رواج ديدگاهي در ادبيات است كه در مخالفت با نحلة رئاليسم ادبي

در اين نوع از داستان، . كوشد تا چارچوب ارجاع داستان به واقعيت را مورد شك قرار دهد مي

 ؛هاي فرضي نيستند  طرح، شخصيت، زمان و مكان جايگزيني از واقعيتمانند داستاني عناصر

يابد و واقعيت  بار به سود هنر خاتمه مي ، اين در آن تنازع دائمي ميان هنر و واقعيتبلكه

داستان دور و دراز نمايشنامة . آيد ذات داستان درمي به صورت تابعي از دنياي مستقل و قائم به

 تالش نويسنده  نيست؛ بلكه شرح سفر سلطاني به فرنگ، نوشتة محمد چرمشير...سفر سلطان

 اين اثر داستاني است .دهد نشان مياي فراداستاني در متني نمايشي  يابي به تجربه اي دستبررا 

در اين نمايشنامه، . دربارة فرايند برساختن داستان و كاوشي است درباب اجزاي روايتي

 ءروايت، ديگر جزهاي  ها، ساختار طرح، حدود اختيار راوي و شيوه شخصيتمانند مباحثي 

سازي زبان،  برجسته. ندا  بلكه خودِ داستان؛گو كردن داستان و بيان معنا نيستند براي بازيپنهان

گونه به متون ادبي و نمايشي ديگر و درنهايت ساختن تاريخي مجعول  آميز يا هزل ارجاع كنايه

                                                 
*1

 pr_mohebi@yahoo.com :  نويسندة مسئول

 20/9/90: تاريخ پذيرش  20/3/90 :تاريخ دريافت
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 ادراكي متفاوت ،زمان هاي جديد روايتگري و هم شده، خواننده را به تجربة شيوه كاري و دست

  . كند ت مي تاريخ دعوبا

، محمد چرمشير، ...سفر سلطانداستان دور و دراز  نمايشنامة نگاري، فراداستان: هاي كليدي  واژه

  .ادبيات نمايشي معاصر ايران

 نگارانه مالحظات مقدماتي؛ داستان، فراداستان، فراداستان تاريخ. 1

فراداستان
2

با عنوان  اغلبتري است كه   گستردهيِاي از نگارش در جنبش فرهنگ  شيوه

بستة معنايي خود  اما در فاصلة ميان اين اصطالح با هم. شود پسامدرنيسم از آن ياد مي

ميالدي  دوم قرن بيستم ةل قرن هجدهم تا نيمي كه در بعد زماني از اوا-يعني داستان

بخش عظيمي از . گيرد اي از مباحث نقد و تحليل ادبي قرار مي  دامنه- كشيده شده است

اساسي ي كه پاية خلق بسياري از آثار ادبي قرار گرفت و به تغييرات هاي بحث و جدل

 .ستها  چارچوب ارجاع آن برآمده ازدر سبك و شيوة نگارش نويسندگان انجاميد،

 منتقدان را ،اي است كه نويسندگان قرن هجدهم با پرداختن به آن مشخصه» واقعيت«

اي كه در  گونه. هور كرده استد نوع جديدي در ادبيات ظكنن تا اعالم كردندمتقاعد 

اي كوتاه رمان نام گرفت، با تغييرجهتي فردمحورانه بر آن شد تا دنياي بيرون را  فاصله

وسيلة واقعيت،  هاما اين تصرف ادبيات ب. گونه كه هست به نمايش بگذارد آن

  . دكنننويسندگان را به شورش واداشت تا دنياي داستان را جايگزين دنياي بيرون 

 كه با  راو صداقتيكنيم  را تعريف مي ابتدا داستان ، فراداستانينجا براي تعريفدر ا

ها و صنايع زدود و با دشواري   آرايهتماما متن ادبي را از ه  طي سالينام رئاليسم داستان

؛ دهيم ميفراوان راه را براي سادگي صوري داستان هموار كرد، مورد شك و ترديد قرار 

 آماده  را واقعيت- نوين داستانةورود به مبحث فراداستان و رابطبه اين ترتيب زمينة 

هاي  ترين شيوه كه از رايجكنيم  اشاره مينگارانه   به فراداستان تاريخ،در ادامه. كنيم مي

  .نگاري است فراداستان

 داستان. 1-1

ه گيرد، ارجاع ب  آنچه بيش از همه مورد تحليل قرار مي،در بحث از داستان و فراداستان

اعتقادي به آن و تالش براي خلق  واقعيت در يكي و رويگرداني از واقعيت، بي
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مانند  نويسندگاني ،بار در قرن هجدهم نينخست. جايگزيني براي آن در ديگري است

دفو
3

، ريچاردسون
4

 و فيلدينگ
5

دست  تا از سنت ادبي پيش از خود  تالش كردند

تر با  تر و نزديك تر، فردي ه ملموس و نوع جديدي از داستان را بيافرينند كبكشند

صورت دقت و وضوح در  گرايي به در آثار آنان واقع. ها از زيستن باشد تجربة نوين آن

ريني تجربة گامان اين سبك، بازآف براي پيش. يافت بازآفريني جزئيات زندگي نمايش مي

 در مقالة ان واتي.  و عناصر داستان همراه بود كردن اجزادگرگونزيستن، البته با 

طلوع رمان«
6

 ،از نظر او. پردازد گرا مي هاي واقع  به تغييرات عناصر داستاني در داستان»

 بودند عناصريطرح، شخصيت، شيوة نمايش زمان و مكان و نيز طرز استفاده از زبان، 

نو با نام رمان را اي   توانستند گونه،ها كه نويسندگان بيش از همه با تغيير در آن

 . )15-13 :1386وات، ( كنند گذاري پايه

ريزي طرح نوين داستاني، اسطوره، تاريخ،  گرا براي پي هاي واقع  داستاننويسندگانِ

هدف .  دادند و تجربة فردي را محور داستان قرارنهادنده و ادبيات گذشته را كنار افسان

ساني  انهاي ه خواننده احساس كند تجرب،اين نويسندگان اين بود كه از طريق داستان

 طرح را تابع ،دفو براي تأكيد بر اين هدف(شود  بدون كم و كاست به آنان منتقل مي

 اسامي عام و جايگزين هاي خاص  در آثار آنان نام،همچنين). كردنويسي  خاطرات

پيش  لحظة تجربة فرد را به به  كه لحظهشد ازلي به زماني بدل -زمان ابدي. سنخي شد

اي جسماني و قابل لمس درآمد كه اشياء و جزئيات آن  صورت حوزه برد و مكان به مي

 در .ترين تغييرات، تحوالت زباني در اين آثار بود اما از مهم. آمد تصوير درمي كامل به

 بلكه موضوع را به ؛ زبان تابع موضوع خود نبود- كه با شعر آميخته بود- آثار گذشته

يك  به اي يك ، نويسندگان رابطهنويسي اما در روش جديد داستان. آورد قالب خود درمي

ها و جزئيات  كردند و در آثار آنان اشياء، شخصيت ميان زبان و موضوع آن برقرار مي

گانه هدف نويسنده اين بود كه ي. گرفتند  صورتي زباني به خود مي،زماني و مكاني

ش براي يها ها آنچه را كه او مد نظر داشته است، با همة ويژگي كاري كند تا واژه

 ،فقر رمان در زمينة صور زباني در مقايسه با تراژدي يا قصيده. خواننده روشن كند

  ). 19 همان،(براي رئاليسمش بپردازد بايد ظاهر بهايي بود كه  به
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هاي آنان بر روي هريك از اين اجزاء در زمانة خود بسيار خالقانه   و آزمونها هتجرب

.  به سنتي ادبي تبديل شد،نما خود ي متناقضا گونه بهپس از مدتي،  اما ؛گريز بود و سنت

 اين ، اوگاه  از ديد؛ زيراخواند مي» رئاليسم صوري«ان وات اين رئاليسم داستاني را ي

در . )45همان، (يك عرف است فقط رئاليسم مانند مقررات شهادت دادن در دادگاه، 

كار  در داستان بهاغلب  هاي روايت است كه اي از شيوه مجموعهفقط اينجا منظور از رئاليسم، 

 و درگيري او را با اثر افزايش كنندي بيشتري در خواننده ايجاد پندار  همذاتروند تا مي

باوركردني است، در ] واقعي[آنچه در زندگي «دانستند كه  داستان نويسان مي. دهند

دند تا  كوشي، به همين منظور.)267: 1386هاچن، (» .توانيم بپذيريم نمي] و داستان[تاريخ 

  . كار بندند دادن را در داستان به هاي واقع جلوه راه

  نياز از واقعيت؛ فراداستان دنياي بي. 2-1

فلوبر
7

نمايي ادبي  دانند كه به بنيان واقع پردازي مي  را بسياري نخستين نويسندة نظريه

تر از كيفيت ساختار اخالقي داستان  تاخت و قواعد انتزاعي نگارشي را بااهميت

 وضعيت مطلوب هنري ،از نگاه فلوبر.  داشتبسيار زياديتوجه  »شكل«او به . تدانس

. ذات و معطوف به خود باشد كه تداومش از خود ناشي شود به تواند اثري قائم مي

ادبي به مقام نوعي فلوبر از طريق ارتقاي كار  «:نويسد روالن بارت در مورد او مي

  .)60: 1386هلپرين، (» .ل كندسج بودن ادبيات را م"موضوع"ارزش، توانست 

 داستان به خود معطوف - بيني كرده بود چنان كه فلوبر پيش -در ابتداي قرن بيستم

اين . ونگارش بيشتر شد  نويسان دربارة شگردهاي ساختار و نقش وسواس داستان. شد

 : استنويسي و شكل داستان در دو زمينه بسيار مشهود تأكيد و انقالب در فنون داستان

شناختي و كاربرد  يكي وسواس دربارة موضوعات مربوط به شكل، كليت زيبايي

شود به ترديد جدي در مرجعيت دادن به خميرة سنتي  ونگار و ديگري مربوط مي نقش

 به خلق نوع ،گرايش نخست در زمينة رمان در دورة مدرنيسم. ادبيات؛ يعني واقعيت

عنوان  ا اي از آن ب كم بردبري در مقالهاي از نگارش انجاميد كه جان فلچر و مل تازه

 نويسندگان دوران هاي ه بخشي از تجرب ديگرگرايش ؛برند گرا نام مي داستان درون

. شود انجاميد گيري آنچه فراداستان خوانده مي مدرنيسم را شكل داد و به شكل پست
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 كه در حوزة طرح، شخصيت و پرداخت زمان و مكان به -زمان گرا هم رمان درون

 ادبي بهره ببرد  تاعاكند بيش از پيش از صن  سعي مي-جهان خارج از خود نظر دارد

 صناعت و تمهيد ادبي ديگر بخشي از ،اما در فراداستان. )36-34: 1383فلچر و بردبري، (

.  بلكه خود، تمام داستان است؛ نيستي جديدمنظور ارائة واقعيت در شكل داستان و به

گسلد و در دنياي آثارش به هيچ واقعيتي  ا واقعيت خارج مي ب رافراداستان رابطة اثر

اعتنايي به  اين تجربة بي. ست ا مگر واقعيت هنري كه در حال خلق آن،ماند پايبند نمي

جاي   نوعي نمايش فقر واقعيت در برابر قدرت خلق هنري است كه در آن بهرئاليسم

پرداخت؛ به  بين ذهن و اشياء ميگر، به فضاي  پرداختن به اشياء و يا نمايش ذهن تجربه

  .دنياي اثر

پتريشا و
8

 معتقد است هر او.  رواج داد نام فراداستان را در ميان منتقدانم1984 در 

متني كه توقع خواننده را براي معنادار بودن يا واجد بستار بودن داستان برآورده 

 كند، يمتن معطوف ميند برساخته شدنِ خود ا توجه او را به فر،كند و بدين ترتيب نمي

ظاهر واقعي  بهدهد كه چگونه رمزگان روايي، عوالم  انگيز جلوه مي اين موضوع را بحث

   ).182: 1383و، (كند  عنوان عوالمي طبيعي عرضه مي ا خيالي را بهي

 درباب فراداستان و آثار متعلق به اين شيوة نگارش را در شده طرحمباحث اصلي م

  :كنيم ميموارد زير خالصه 

  رابطة فراداستان و واقعيت. 1-2-1

: 1386مارتين، ( داستان به موضوع آشكار بحث است - فراداستان تبديل رابطة واقعيت

واقعيت اصل مفروض و بديهي است، در فراداستان به  ،اگر در داستان رئاليستي. )135

شود كه گاه تمام روايت چيزي نيست جز بررسي و تحليل آن و يا  موضوعي بدل مي

جايي يا چندتكه كردنش بتواند به فرم جديدي در  هعاملي كه داستان از طريق جاب

هاي  نيز اگر در مالحظات نظري گفتيم اساس داستان. ساختار روايي دست يابد

 در فراداستان اصل اعتقاد به ،رئاليستي وفاداري به چارچوب ارجاع به واقعيت است

  .شود چارچوب به بحث گذاشته مي
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فلودِرنيك
9

در . (60 :2009)كند  هاي ضد رئاليسم معرفي مي  فراداستان را از نشانه

اغلب  -  است كه گاه كل اثر را به پژوهشيگري باتجربه اينجا نويسنده در مقام تأويل

تواند يكي از داليل  اين نكته مي(كند  يابي به واقعيت بدل مي  براي دست- انتها بي

از شگردهاي نويسنده براي طفره ). اداستاني باشدكاربرد زياد ژانر كارآگاهي در متون فر

بيرون آمدن : توان اشاره كرد ، به اين موارد ميرفتن از رونويسي صرف واقعيت

يابي به آن برايش  درون داستان امكان دست از داستان و دادن اطالعاتي كه شخصيت

 با اثر  متوقف كردن داستان در جايي كه خواننده به اوج درگيري ذهني،ممكن نيست

اي  ها و گاه حتي خواننده زمان ورود نويسنده يا يكي از شخصيت  رسيده است و هم

اشتباه در داستان ذكر  منظور تحليل داستان يا اصالح برخي حوادث كه به مفروض به

   .شده است

بندي كرد كه اگرچه  گونه جمع  اينتوان  مي واقعيت را با فراداستان-رابطة متن

كار  هنظر خواننده ب گرا تكنيكي است كه نويسنده براي جلب آثار واقعرئاليسم ادبي در 

ي را به تعليق بيندازد تا رويدادگ» توهم«شود خواننده آگاهي از اين  برد، باعث مي مي

اما فراداستان باعث . از خواندن متن افزايش دهدرا  سركوب ناباوري، لذت خويش با

.  و سطوح مختلف توهم واقعيت آشكار شودشود پوستة بيروني واقعيت ترك بردارد مي

 - يك واقعيت به توان تجربة فراداستان را از حد تغيير در رابطة يك  مي،در سطحي ديگر

داستان و حتي تشكيك در ماهيت وجودي واقعيت فراتر برد و به نوعي تحول در نحوة 

 فراداستان شده در هاي متفاوت ادراك ارائه شناخت واقعيت در انسانِ متأثر از شيوه

تواند برداشت انسان دربارة  فراداستان مي ، مفهومي و فلسفيديدگاهاز . شداميدوار 

  .برانگيز بدل كند واقعيت را به موضوعي مناقشه

نويسندگاني مانند فاولز
10

هايشان با وقوفي جديد به   رمان اميدوارند خوانندگانِ

با وقوف به امكان ترديد هاي اين جهان و لذا  نحوة برساخته شدن معاني و ارزش

ها، زندگي در اين  ها و نيز امكان دگرگون كردن آن در درستي اين معاني و ارزش

  .)206: 1383و، ( جهان را ادامه دهند
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 زبان و فراداستان. 2-2-1

 در رابطة ميان ه استطور ساده خالصه شد داستان و فراداستان بهاز  بحثتا اينجا 

ها  طرزي باورنكردني تا مدت  كه بهاي  عنصر اساسي،ميان در اين .واقعيت و داستان

 اين ،گيرد و به بياني ديگر مغفول مانده بود، چيزي است كه در فاصلة اين دو قرار مي

  .  عنصر زبان:دهد دو را به يكديگر پيوند مي

ها از زبان براي ناميدن اشياء و پيشبرد  گرا كه در آن هاي واقع برخالف داستان

كند كه  شود، فراداستان توجه خواننده را به اين حقيقت جلب مي استفاده ميرويدادها 

 بلكه ؛ديل نشده است كه با معنا اشباع شوهايي تهي تشك  از مجموعة قالبفقطزبان 

حتي عناصر سازندة . دهد توان به بيان آورد و درك كرد شكل مي ميرا كه زبان آنچه 

 در فراداستان به واحدهايي ) طرح و شخصيتدمانن ( نام برده شدها داستان كه از آن

ادعاي توماشفسكي. شوند زباني تبديل مي
11

 مبني بر اينكه شخصيت چيزي نيست جز 

اي به همين مطلب   اشاره،اند  به هم پيوندي سست يافتهي خاصلفظي كه با نامهاي  پاره

هايي  به پارهدهد و   طرح نيز انسجامش را از دست مي،در فراداستان.  (75 :1925)است

 نه اند هم پيوسته به از طريق نظام دلبخواهي زباني  فقطهايي كه  پاره؛كاهد كالمي فرومي

  . ساختار منسجمي از روابط علت و معلولي

گانة عاطفي، ترغيبي، ارجاعي، همدلي، فرازباني و ادبي كه  هاي شش از ميان نقش

 به وجه ئاليسم داستاني فقط، رشود  اشاره ميها در الگوي ارتباطي ياكوبسن به آن

. دهد مي قرار موردتوجه حال آنكه فراداستان سوية فرازباني را ارد؛ارجاعي آن توجه د

رود و اثر به شرحي دربارة  كار مي  زبان بهدر اين وجه، زبان براي صحبت دربارة خودِ

هاي  رمان« در براي مثال،. )32: 1380صفوي، (شود  عناصر سازندة خود بدل مي

چنان كه كالوينو آن - »المعارفي �يردا
12

 - برد و خود نيز تجربياتي در آن دارد  از آن نام مي

وزن واژه:»كلمات«ص است درباب كل اثر نوعي تفح  يابي  د معاني و يا ريشهها، تعد

توان گفت در وجه فرازباني، داستان به  اما در مورد داستان مي. )66: 1375كالوينو، (ها  آن

 مورد چگونگي روند ساخت خود و نيز تحقيقي درباب عناصر دروني داستاني در

  .گاه راوي و نحوة پيشبرد داستانهاي روايت، جاي  بحث از شيوه:شود داستان تبديل مي
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. دهد  اهميت مي-گانة آن هاي شش از نقش - فراداستان به نقش ادبي زبان ،همچنين

. )623: 1378مقدادي، ( شود ميبيش از محتوا، به شكل اثر جلب  توجه ،در نقش ادبي

سازي زبان را جايگزين خودكاري آن  فراداستان در ادامة ادبيات مدرنيستي، برجسته

 تكرار، وزن، ريتم و اي مانند هاي ادبي  از تكنيك،هاي مدرنيستي در داستان.  استكرده

يد بر فرم،  تأك،مدرن اما در دوران ادبي پست. شد ميز استفاده ميآ اي اغراق گونه جناس به

يابد و يا به  اي هجوآميز مي نيز جنبهها  هو جملها  ه ادبي و وزن كلم هاي نبازي با وز

 .شود هاي نگارشي بدل مي شيوه ها و آوري انواع ريتم وسواسي در مورد جمع

 داستاناقتباس در فرا. 3-2-1
 رود، ار ميشم بهمدرنيسم نيز  هاي ديگر فراداستان كه ويژگي غالب آثار پست از ويژگي

اقتباس
13

درست كردن قلب بعضبه وبيش شبيه   اقتباس كم در اين آثار،. است
14

 ؛ است

پس . »سبك نگارش« ي از اجزاشده ساخته از حروف، بلكه يافته ليه قلبي تشكاما ن

نويسندگان . هاي دستوري و عام است جا كردن مشخصه به توان گفت اقتباس جا مي

 بزنند تا ي نامحدود دست به گزينش،هاي موجود ان سبكمدرن تمايل دارند از مي پست

گاه . كنند بدل مي) و غيرادبي( از آثار مختلف ادبي اي آميزهآنجا كه گاه متنشان را به 

در سطح تقليد از ژانرهاي نيست؛ بلكه اين اقتباس از سبك رايج ديگر نويسندگان 

تخيلي، كارآگاهي و  و ميهاي عل  براي مثال داستان؛مختف ادبي و حتي سينمايي است

اي تصادفي يا نامنظم  اين تغيير چهره يا چرخش فرمي بيشتر انگيزه. هاي وسترن يا فيلم

دليل   تخيلي به وعلميهاي  داستان. گيرد نويسي صورت مي دارد و گاه با هدف نقيضه

 در .اند مدرنيستي  قرينة طبيعي سبك نگارش پست،توجه به موضوعات وجودشناسانه

 چرا ؛ها گيرايي دارد ها براي نويسندة فراداستان  دنبال كردن سرنخ،دبي كارآگاهينوع ا

جوي خواننده براي يافتن معنا در متن و ها به جست  نياز فراداستان بههيب كار شكه اين

ريخته و  هم  نو بودن و يا شايد دنياي بهدليل هاي وسترن نيز به فيلم. است

  .ان اين سبك قرار گرفته استفردش مورد توجه نويسندگ منحصربه

  نگارانه فراداستان تاريخ. 3-1

 رانكه»نگاري علميِ تاريخ«كم تا پيش از پيدايش  در قرن نوزدهم، دست
15

، ادبيات و 

تفسير « درختي كه هدفش شد؛ يهايي از درخت واحد معرفت تلقي م تاريخ شاخه
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حث از رابطة ميان ادبيات و پيشينة ب. بود» منظور ارشاد و تعالي انسان كردن زندگي، به

نويس  تاريخكند  مي اظهار  شعرفنّ ارسطو در كتاب .گردد ها پيش بازمي تاريخ به مدت

 راجع به امور جزئي و متعلق به گذشته ،عبارتي  آنچه رخ داده است يا بهبارةفقط در

 رخ  بوده استممكنگويد كه   اموري سخن ميدربارة حال آنكه شاعر ؛گويد سخن مي

اما نظريات جديد به سمت اثبات اين نكته رفتند كه اين دو حوزه . )129-128(د بده

 هر ،تاريخ و داستان. كنند  كسب مي»نمايي واقع«صالبت خود را نه از واقعيت، بلكه از 

هاي نوع   اين وجوه اشتراك تاريخ و داستان، از سرفصل.اند هايي زباني  برساخته،دو

ا هاچناند كه ليند جديدي از داستان
16

نگارانه  از آن با عنوان فراداستان تاريخ
17

 ياد 

  .كند مي

 تاريخ، نظريه، ادبيات داستاني: اي ادبي دربارة پسامدرنيسم نظريهليندا هاچن در كتاب 

هاي  هاي پسامدرنيستي، فراداستان كند كه بهترين نمونه ، استدالل مي)1988(

هاي  گونه آثار، داستان به حوادث و شخصيت  در اين).85: 1383لوئيس، (اند  نگارانه تاريخ

زند، تاريخ و خيال را درهم   نظم زماني را برهم ميعمد به اما ؛دهد تاريخي ارجاع مي

  . آميزد  عمومي فراداستان را كه پيشتر گفته شد، در آن ميهاي آميزد و البته گرايش مي

 .كند يخ را دگرگون مينگارانه رابطة ميان حقيقت با داستان و تار فراداستان تاريخ

 بلكه به اين منظور كه نشان دهد حقيقت يك اصل ،منظور هجو حقيقت  بهفقط  نه،البته

را بيان كند و  اي شرطي است؛ مشروط بر آنكه چه كسي آن گزارهنيست؛ بلكه بديل  بي

  .چگونه بيان كند

  شرح داستان نمايشنامة چرمشير. 2

القاسم فردوسي برندة جايزة ادبي در فرنگ شود كه حكيم ابو راوي نمايش متوجه مي

فردوسي كه پول كافي براي .  رفتن به فرنگ است،اما شرط گرفتن جايزه. شده است

 تصميم يشيخ خراسان. كند  اما شاه درخواستش را رد مي.رود سفر ندارد، نزد شاه مي

در اين . دشو ميماند و خبري از او ن اما در بين راه بازمي. توشه به سفر برود گيرد بي مي

براي گرفتن جايزه جاي فردوسي  به ،گيرد با جعل هويت خود  شاه تصميم مي،حال

 فرنگ سرزمينكنند، جايزه و ديدار  شاه و درباريانش عزم سفر ميكه هنگامي . برود
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راوي تالش . شود كند و او از رهسپار كردن شاه پشيمان مي راوي را نيز وسوسه مي

 اما شاه هر گروهي را .ها را از سفر بازدارد  آن،بر سر راه مسافرانكند با چيدن موانع  مي

. آيد ها درمي خرد و يا از در دوستي با آن يا با رشوه ميگيرند  قرار ميراهش سر كه بر 

ك اشتباه كنترل بازيگران نيز از ي با ماند و درمي راوي از شكست شاه مياندر اين 

. برند و ديگر از او فرمان نميشوند  ميزي خارج  افراد از قالب با.شود دستش خارج مي

يابد و ابتدا   شاه به تكنيك راوي براي به بازي درآودن افراد دست مي،در همين حال

 دفتر ، در نقش راوي شاهافتد و در پردة بعد پرده مي. برد خود او را به قالب نقش مي

   ....گشايد  مييديگر

 د مشكوكفراداستانِ سفر سلطان به روايت مر. 3

ي و سراسر پند نشدن داستان دور و دراز و فراموش(نگاهي به عنوان كامل اين نمايشنامه 

) به ديار فرنگ به روايت مرد مشكوك  ابن خاقان سلطان و خاقان  ابن و اندرز سفر سلطان

 بلكه تالش نويسنده  نيست؛ به فرنگسفر سلطان» داستان « نمايشنامهدهد اين نشان مي

 عنوان طوالني و . استاي فراداستاني در متني نمايشي ابي به تجربهي براي دست

هاي ايراني انتخاب شده است، از  ها و اندرزنامه هجوآميز اثر كه با تقليد از سفرنامه

 چرا كه ؛دهد ميخبر همان ابتدا از تغيير ساختاري كلي در شيوة سنتي روايت تاريخي 

 داستاني است ...داستان دور و دراز. است» مشكوك«بار داستان به روايت مردي  اين

 ساختار مانند؛ عناصري يدربارة فرايند برساختن داستان و كاوشي درباب عناصر روايت

طور كه از   همان- در اين اثر. هاي روايت  و شيوهيها، حدود اختيار راو طرح، شخصيت

از اين .  است خودِ موضوعبلكه ادبيات نه واسطة بيانگري جهان، -قول بارت اشاره شد

 نظريهاي  »شود چه مي«توان به نمايشنامه در حكم تمريني عملي براي   مي،ديدگاه

شود اگر راوي نه داناي كل باشد و نه يكي از   چه مي:درباب ساختار داستان نگريست

  نه تيركمان ونه باشد كه نه طناب نه هيپنوتيزم يهاي داستان، بلكه فرد ضعيف شخصيت

ها مدام از دستش بگريزند؛   او توان تسلط بر بازيگرها را ندهد و آندستگاه كنترل به

 روند داستان ، باشد كه هرگاه منافعش حكم كنديمسئوليت اگر او روايتگر بيشود  چه مي

  .را برهم زند
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 مانند كالمي باشند، هاي»هويت«بيش از آنكه ها  در اين نمايشنامه شخصيت

ها  در اين نمايشنامه نقش. شوند سنده چيده ميهاي بازي هستند كه به ميل نوي مهره

هايشان  هايي طنزآميز و درحال تغييرند كه به بهانة جعل هويت، در شروع سفر نام فرم

او، » بشكنِ«كنند و با تمام شدن باتري كنترل راوي و يا عمل نكردن  را با هم عوض مي

 . شوند از نقش خارج مي

لگوي ا. اختار طرح در اين نمايشنامه است س،مبحث ديگري كه بايد به آن پرداخت

ها و  كنندة فضا، شخصيت فرايتاگي رايج در داستان همواره با يك مقدمة معرفي شبه

شود تا آنكه  تر مي لحظه بغرنج به شود و با پيشبرد حوادث، شرايط لحظه ماجرا آغاز مي

 به شود و ميم  حوادث آرا،نهايت با باز شدن گره داستاني رسد و در به نقطة اوج مي

متفاوت با اين الگو هستند و متون مدرنيستي اما  ؛)71: 1376هولتن، (رسد  پايان خود مي

گونه آثار بدون مقدمه و از ميانة داستان آغاز   اين.كنند مي را ارائه ي ديگرالگوي

چيز تمام نشده است و   كه خواننده احساس كند هيچيابند پايان مياي  گونه ند و بهوش مي

ها در ابتداي داستان   شخصيتاغلب، ،اما در آثار فراداستاني.  داردادامهستان همچنان دا

 .زنند صراحت حرف مي به ميانه و پايان ،دربارة دلبخواهانه بودن آغازها و نيز تمايز آغاز

 است تا خواننده بتواند آن را  مطرح شده چندين پيشنهاد، براي پايان نيزدر اين متون

ها حاكي  گاه نيز ممكن است نحوة پايان يافتن اين رمان. دد انتخاب كندپسن كه خود مي

  . از ناممكن بودن هرگونه فرجام باشد

 :برد  چرمشير براي خلق ساختاري متمايز، از دو تكنيك بهره مي،در اين نمايشنامه

ثبات و  ساختار بيدليل  الگوي سفر به(و الگوي سفر شاهنامه خوانِ  الگوي هفت

، از يهر خوان). نويسان بوده است اش، مورد انتخاب بسياري از فراداستان ندهتغييرياب

 راوي و يا هاي  با اشتباه،تواند به اوج برسد شود و در جايي كه مي ميانه آغاز مي

مقدمه  شود تا خوان بي رسد و دوباره سفر آغاز مي پايان مي نتيجه به پادرمياني پادشاه، بي

گذرانند  خوان را مي پس از آنكه شاه و همراهيانش شش. راند را بگذيپايان ديگر و بي

كم   كه در آن بايد شاه پيروز شود و يا دست-دنبرس خوان هفتم  به آنكهو پيش از

راوي . خورد راوي است كه شكست مي ، آنيابد و داستان پايان - شكستش رقم بخورد
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همچنان » داستان«كند و اي ديگر را روايت  شود تا پرده شود، شاه راوي مي مغلوب مي

  .يابد ادامه مي

  شده از زبان جهاني ساخته. 1-3

 ديگر محمل و ، زبان در فراداستانه در مالحظات نظري اشاره شد،طور ك همان

در . است» لهئمس «ش بلكه خود نيست؛اي براي رساندن داستان به واقعيت وسيله

 به ، كاربرد درست زبانكردند تا با  ميتالشها  هاي رئاليستي، نويسنده داستان

اصطالح جان بدهند تا آنجا كه خواننده تصور كند اگر دستش را دراز  ها به شخصيت

 توان نويسنده ،در فراداستاناما . تواند گوشت و پوست شخصيت را لمس كند كند مي

ها كه  اي از واژه  مجموعه؛هايي كالمي است ها به برساخته در فروكاستن شخصيت

هاي پياپي راوي در  دخالت. يابند و نه موجوداتي واجد هستي  تغيير ميها همراه با آن

 شخصيت را دشكند و بنيا اين آثار، تجسم شخصيت در ذهن خواننده را مدام درهم مي

  .كند تر مي سست و سست

در همان ابتداي . توان گفت چرمشير بسيار موفق عمل كرده است با اين ديدگاه، مي

كند   چرا كه اعالم مي؛»ريزد كي را بر دست و بال خواننده ميآب پا« فردي ،نمايشنامه

شاه واقعي، عنتر «ها چه كساني هستند؛  شود شخصيت هيچ كجاي نمايشنامه معلوم نمي

» .اي، تجربي، تخصصي حرفه اي، نيمه اف زپرتي، يا بازيگر حرفهاي، يا يه مشت علّ حرفه

. پذيرد بر روي خود نقش راوي را ميسپس با انداختن شنلي سرخ . )10: 1384چرمشير، (

 ديگر ي هر شخصيت.شود شنل به تمهيدي در دست نويسنده تبديل مي ،از اين پس

كسي كه با زبان . يك فرم زباني استنيست؛ بلكه فقط  يفرد هويت مستقل و منحصربه

 وقتي .دارد، شاه است» ملوكانه«گويد، راوي است و شخصي كه لحن  ال سخن مينقّ

 نيز تغيير  هويتش،افتد، با تغيير ساختار زبانش ر فرد بر روي ديگري ميشنل ههم 

 راوي صورتك رخش را بر ،در جايي ديگر. شود و شاه راوي يابد؛ سوپرمن شاه مي مي

  ! گويد گذارد و با زبان فردوسي سخن مي سر مي

  و گفته شد كه،زبان اشارهسازي  در مالحظات نظري به فرايند خودكاري و برجسته

به اعتقاد . سازي زبان در متن است نقش ادبي در مدل ارتباطي ياكوبسن، برجسته
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اي كه  گونه  به؛كارگيري عناصر زبان است ه ب،هاورانِك، فرايند خودكاري زبان دراصل

نظر كند و مورد توجه  وة بيان جلبيكار رود، بدون آنكه ش به قصد بيان موضوعي به

اي كه شيوة  گونه  به؛كارگيري عناصر زبان است هي، بساز  ولي برجسته.اصلي قرار گيرد

گفتن اهميت يابد  متعارف باشد و بيش از موضوع گفتار، چگونهنانظر كند،  بيان جلب

.(Havranek, 1932: 3-16) 
كارگيري زبان  ه در سراسر متن در مورد نحوة ب...داستان دور و درازدر نمايشنامة 

لغزد و شيطنت زباني   از لحني به لحن ديگر مي زبان متن.خورد چشم مي وسواسي به

هاي متفاوت گفتاري و نوشتاري بدل  ها و شيوه نويسنده، متن را به كوالژي از سبك

 لحن درباري با زبان امروزي  وشود  زبان قاجاري با گويش لمپني تركيب مي:كند مي

مروز و در طول كه از قرن چهارم تا ا - اما نويسنده در اين بازسازي ادبي. آميزد مي

بيش از آنكه  - يافته استتاريخ ادبيات شعري و نمايشي و حتي سينمايي گسترش 

 را القا كند و يا حتي قصد زورآزمايي ادبي داشته باشد و توانش را به حس نوستالژي

جاي تقليد صرف يا  در اينجا به. يابد نظير دست مي نمايش بگذارد، به هجوي كم

  . شود  سنت ادبي به نقد گذاشته ميستايش ادبيات گذشته، اين

  :پردة ابتداي نمايش است هاي هجويه در اين نمايش، پيش از بهترين نمونه

عاشقي از بيكاري بهتره؛ اينو گفتم كه مشتري ! كه اول دفتر نوشتند، عشق بودآن

خودش عنتره اما عنترباز . س، شاهه وكوله بيل كج بينين عين دسته اينو كه مي!... شي

اصالً پروانة اين پرده پروانة كسب .  ناموسي نيسةقصة ما قص... و يه عنترداره 

  ). 10-9: 1384چرمشير، ( ...ناموسي نيس

با !... شود ها به خنده بازمي و اينك لب «:شود  پرده با اين نقل آغاز مي،اندكي بعد

و .. !. حكومتيةجات دربخان بار و همگي عمله هنرمندي هنرمندان دربار، ته بار، سر

هاي  همتاي موزيك كافه الخصوص سلطان بي ديگر مفتخوران قرون و اعصار؛ علي

  .)13 همان،(» .زيرزميني، روزميني با سرويس اياب و ذهاب

د، نويسنده شو  گاه كلمات از بافت داستان خارج مي،سازي زبان در ادامة برجسته

در . اي از طنز  هم با چاشنيپردازد؛ البته باز كند و به شرح كلمات مي داستان را رها مي
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د و يا اشخاص نشو اهميت به بحث گذاشته مي اين نمايشنامه كلمات بسيار ساده و بي

  .كنند را بيان ميها  هاي متفاوت آن بارها با لحن

  هاي نمايشي، ادبي و سينمايي اقتباس. 2-3

ال و نيز برداشتن فاصلة بين گذشته و ح كي از نمودهاي صوري ميل به ازمياني اقتباس

مدرن با استفاده  نويسان پست رمان. اي جديد است  به بازنويسي گذشته در زمينهگرايش

 به اين صورت كه ابتدا شوند؛ مي با گذشتة ادبيات روياروي طور مستقيم ، بهاز اقتباس

كنند و سپس با استفاده از طعنه و  ها را به متن وارد مي گذار آن تلميحات تأثير

اين تكرار باعث تازه شدن ديد ما . برند اين تأثير را از بين مي ،انتظاررويدادهاي خالف 

 عوض شدن ،در اين حالت. شود آن در پرتوي متفاوت ميتفسير باز گذشته و ةدربار

 رانگيزت را تأمل افزايد و معناي آن سير رويدادها در متن، كيفيتي خالف انتظار به متن مي

   .  دكن مي

 و پذيرد  مي صورتي وسيع، اقتباس در سطح...دور و درازداستانِ در نمايشنامة 

هايي كه گاه بسيار  اقتباس. گيرد  ادبيات، نمايش و سينما را دربرميمانندهايي  حوزه

) در زمينة سينما و رقص (طحيو گاه خام و س) دبي و نمايشيهاي ا اقتباس(پخته 

 ها ن تلميحات و اقتباسست كه اياين اها مسلم است   اما آنچه در همة آن.نمايد مي

ا ارجاعي يمنظور كمك گرفتن از متني ديگر براي تقويت بخشيدن به متنِ حاضر و  به

 است براي به هجو ي جديد استفاده از متنمنظور  به بلكه؛ستنيمعنايي به متون ديگر 

هاي  ها و شيطنت اي گسترده براي بازي نمايشي؛ حيطه و اي ادبي كشيدن سابقه

 با نمايشنامهمتن  . و نيز فرصتي براي تأملي دوباره در سنت گذشتهمدرنيستي پست

گاه به هفت  خواني كه هيچ شود؛ هفت خوان رستم آغاز مي اقتباسي ساختاري از هفت

زند و گاه   فردوسي ميهاي ر متن گاه گريزي به شع،در سطح ادبي. رسد نمي

  .كند بازاري را تقليد مي هاي كوچه تصنيف

رو  ه فرنگ روببهبرد و با شرط سفر  جايزة ادبي را مي» خ خراسانشي«پس از آنكه 

 متن فردوسي با اين .را طلب كندنويسد تا از او هزينة سفر  ماري به شاه ميطوشود،  مي

  :شود  آغاز ميهارشع
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 كي نامه بنوشت قاسم به شاهي
  

 ... پر از ناله و زاري و سرصدا  
  

 ام بگفتا كه من قاسم توسي
  

 ...ام خود سخت ناموسيبه گفتار   
  

 آوران فرنگ بگفتند نام
  

 ...پسنديده بود اين كالم جفنگ   
  

 ندارم زري تا دهم با كسي 
  

  بگيرد برايم ويزا كسي  
  

  )22-21 همان،(

  :خواند  مي، مخمل، ادريس براي عنترشيدر جاي ديگر

  عنتر دارم انار و به

  ...بساط زده كنارِ دِه 

  شاهِ فرنگ با لشكرش

  ر بياد پشت سرشوزي

  عنتر بخواد واسه پسرش

  )38همان، ( آيا بدم، آيا ندم

شود كه در  عزت مادر فوالدزره مي. شود سپس داستان اميرارسالن پيش كشيده مي

   :خواند فراق همسرش مي

 اي زنان رخت عزا در بر كنيد
  

 خويش را قرباني شوهر كنيد  
   

  )40 همان،(

  !كند شاه شروع مياي را با  ولي در همان حال رابطه

شود و   ادبيات كالسيك و شيش و هشت ايراني كنار گذاشته ميي، ديگردر خوان

شود كه   ظاهر ميي در نقش مرد سياه اتللو.آيد ميان مي پاي ادبيات نمايشي غرب به

و » دارد شك ورش مي«بيند و  مي - كه راوي در جيب شاه گذاشته- شاه را! بينيِ دستمال

آيد و  در گفتار شاه مي» بودن يا نبودن«. است» رقي«ل همسرش كند دستما فكر مي

  !»باز خوابيدن ور خوابيد، يا كه تاق دمر خوابيدن، يه«شود به  اي بعد بدل مي لحظه

الي، عنتربازي خواني، نقّ هاي پرده توان به بخش هاي نمايشي نيز مي در زمينة اقتباس

 گيري كند، پهوان معركه خواني مي كيت پردهراوي با اس. يري در اثر اشاره كردگ و معركه

دهد، بچه كارآگاه و  كند و سيني جر مي ، عزت نساء است كه زنجير پاره ميكند مي
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اندازد و  گردند و راوي شهرفرنگ راه مي مرشد كارآگاه به دنبال قاتل پدر فردوسي مي

  . ودش بردن داستان پشيمان مي و از پيش» باغِ بهشته«فهمد فرنگ،  تازه مي

 تخيلي، كارآگاهي و وسترن مورد  وي علميپيشتر گفته شد كه از سينما ژانرها

ها مورد تقليد  در اين نمايشنامه نيز اين گونه. مدرن قرار گرفت عالقة نويسندگان پست

ها در نظر ادريس   كاكتوس،در خوان دوم. نحوي بسيار تمسخرآميز اما بهگرفتند؛ قرار 

خواهد تا خيرات شب جمعه   و شاه از عزت كيسه ميآيد مي» درخت خرمافرنگي«

 ،خوان پنجمدر . فرستد ها را به جنگ با شاه مي  راوي كابوي، اندكي جلوتر.جمع كند

مرشد بر  آيد و كارآگاه و دستيارش با لحن مرشد و بچه روح پدر شيخ ابوالقاسم مي

 و شنلش پاره افتد  در خوان ششم، سوپرمن از آسمان مي.شوند اش ظاهر مي جنازه

 اما از روي كتاب ،دهد بازي مي زاي شنل پادشاه به او مشق سوپرمنشود و درا مي

  .هم از نوع موزيكال  آنحسين كرد شبستري

  نگاري در نمايشنامه فراتاريخ. 3-3

هاي آن  نگاري و از بهترين نمونه فراداستانهاي  نگارانه يكي از شيوه فراداستان تاريخ

هيل ان مككه براي  چنان. است
18

نگاري به چندين روش انجام  فراتاريخ ،كند  اشاره مي

: 1383لوئيس، (پردازي  آميختن تاريخ و خيال پريشي و درهم تاريخ مجعول، زمان: شود مي

هاي   در داستان. استتاريخ مجعول ارائة شرحي ساختگي از وقايع معروف ).86

 با زمان و مكان واقعي تاريخي  زمان و مكان وقايع درون داستان،نگارانه فراتاريخ

 ،هاي تاريخي  به نمايش گذاشتن مغايرتراهپريشي نيز از  زمان.  داردياختالف فاحش

شوند كه   اشخاص يا اشيائي در داستان آورده مي،براي مثال. برد  از بين مينظم زماني را

رويدادهاي فقط نظم زماني  ادبيات داستاني پسامدرنيستي نه. متعلق به آن دوره نيستند

  .دهد طرزي آشفته نشان مي زند، بلكه زمان حاضر را نيز به گذشته را بر هم مي

در . گذارد  به نمايش ميينحو بارز  را بهها  اين گرايشينمايشنامة چرمشير هر دو

زمان، با   اما هم؛دهند هاي تاريخي مدام خواننده را به گذشته ارجاع مي  نشانه،اين اثر

داستان با ارجاع به ابوالقاسم . دنشكن بناشدة او را درهم مي  ازپيشجعل واقعيت، تصوير

 فردوسي كه .شود  ميشروعشود و جعل تاريخ از همين ابتدا  فردوسي آغاز مي
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.  ادبي در فرنگ شده استة برندة جايز،»چيِ قديميه كه بنگاه شادماني داره مزقون«

  به دربارش، پيكيميد ياري شاهشود و فردوسيِ اين داستان نيز به ا تاريخ تكرار مي

اش  كه قصد تصرف جايزهبل ؛دهد  زر و سيمي به او نميفقط بار شاه نه  اما اين.فرستد مي

 اما ؛شود گرداند و در تاريخ جاودانه مي  تاريخ از شاه روي برميفردوسيِ! كند را نيز مي

ماند جز  او نميرود و چيزي از  توشه به سفر مي كند و بي  نمايشنامه طمع ميفردوسيِ

 .»!help me shah «:اي با اين متن نامه

اند كه  ها دنبال كسي شود؛ جايي كه كابوي  ياد مي از فردوسيه، باز همدر ادام

جالب اين است كه اين . »ها انداخته است سرشان كاله گذاشته و شعر قالبي به آن«

  شدة فردوسي در اين متن است؛ن كاري شعر تنها شعر دست

 تان است پر آب چشميكي داس
  

 ...رستم آيد به خشمدل نازك از   
  

 اگر مرگ داد است، بيداد چيست
  

 همه بانگ و فرياد چيست  ز داد اين  
  

  )37: 1384چرمشير، (

پريشي   در نمايشنامه موارد بسياري از اختالل در نظم زماني و زمان،همچنين

 مادر ؛ آمده استر اسرافيلصوخبر برنده شدن فردوسي در روزنامة : خورد چشم مي به

؛ خورد زمان، با شاه پيتزا مي گردد و هم دست دنبال اميرارسالن مي به فوالدزره دوربين

 اما پيش از ،شود شود و بالفاصله راهي سفر مي شاه از مادر فوالدزره داراي فرزند مي

 .بندد آن بازوبندي بر بازوي او مي

وضوح   كامالً خودآگاهانه و بهكردنِ نگارانه براي روايت هاي تاريخ فراداستان

اين دو . دهند ها برتري مي ورزانة تاريخ، اغلب دو شيوة روايت را بر ساير شيوه غرض

 - كنند انگيز تبديل مي  كه هر دو، مفهوم فاعليت ذهن را به موضوعي بحث- روش

وية ديد ر يا كامالً غير قابل اعتماد و زاروايتگريِ راويِ آشكارا مدب :اند از عبارت

 از همان ابتداي كار اعالم -  او منتقل شودوسيلة بهكسي كه تاريخ بايد  - راوي .چندگانه

جاي  دهد و به راحتي تغيير رأي مي  كه بهثباتي است فرد بي. است» شيطان«كند كه  مي

ها در پيشبرد  دهد؛ سد راه شخصيت نقل داستان، حوادث را به نفع خود تغيير مي

هاي نمايش  از سوي ديگر، نقش. زند ها را نيز مي گر بتواند جيب آنشود و ا داستان مي

در چنين . زنند مي باز شوند و از ادامه دادن داستان سر نيز مدام از كنترل راوي خارج مي
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گري براي  ها مسئوليت واسطه  است و نه شخصيتيجايي كه نه راوي گزارشگر منصف

در راوي  گاه ،در اين نمايش. شود تاريخ است پذيرند، آنچه فدا مي انتقال واقعيت را مي

 و ،هاي دروغ را برمال شود؛ شخصي كه موظف بود اليه نقش دلقك شكسپيري ظاهر مي

طور كه لندفستر آن - اما در اينجا راوي. حقيقت صحنه را آشكار كند
19

 درباب تئاتر 

 با بايداي كه  آيد؛ فاصله صورت جاي خالي درمي  به- كند مدرن اشاره مي پست

 شوند هاي ساختاري تئاتر گم مي  اما هم او و هم حقيقت در اليه؛پر شود» حقيقت«

)(Landfester, 2007: 129.  

 نويسنده در - صداي راوي  تكپنهان كردنجاي  كوشد تا به ويسنده مي، نهمچنين

يكي از . پشت تمام صداهاي متن، راهي براي شنيده شدن صداهاي ديگر بيابد

يك از افراد اين نمايشنامه  ت؛ هيچاين زمينه، ارائة زاوية ديد متعدد اسراهكارهاي او در 

راوي پس از اولين .  زاوية ديدشان را بر افراد ديگر غلبه دهندتارا ندارند  قدرت آن

خطاب » مزه بي«خورد و كارگرهاي صحنه او را  تالشش براي نقل پرده، سكندري مي

شوند و به راوي در حكم نقش نگاه  خارج مي از نقش گاهي گهبازيگرها نيز . كنند مي

  .كنند مي

 بلكه مانند بسياري از ؛اي فرمي در ساختار داستان نيست  تجربهفقطاين نمايشنامه 

 هاي روايت آن كوشد تا راه شك كردن به تاريخ و شيوه نگارانه مي هاي تاريخ فراداستان

هوم را كه مسئلة تاريخ تصديق ها، اين مف آثاري با اين ويژگي. را به خواننده بياموزد

دهند  كنند و نشان مي كردن و مسئلة ادبيات داستاني صحت داشتن است، مغشوش مي

گري براي جهان  هايي از واسطه  هر دو شيوه،منزلة دو شكل از روايت تاريخ و داستان به

ها شناخت تاريخ  آثاري كه در آن. )279: 1383هاچن، (منظور ارائة معنا هستند  به

  . ماند انگيز باقي مي نشده و بحث وفصل صورت موضوعي حل هب

  گيري نتيجه. 4

ست تا  اتوان اثري تجربي دانست كه درپي آن را مي ...داستان دور و درازنمايشنامة 

شيوة . هاي ايراني بيازمايد مباحثي نو درباب داستان را در ساختار داستاني نمايشنامه

نگاري دانست كه روش غالب   با فراداستانانطباقل توان قاب روايت در اين اثر را مي
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اين نمايشنامه بيش از آنكه به . مدرنيسم ادبي بوده است نويسي در دوران پست داستان

 برساخته شدن داستان و نيز شرح داستان بپردازد، داستاني است در مورد چگونگيِ

، حدود اختيار ها  ساختار طرح، شخصيتمانندباب عناصر روايتي؛ عناصري ركاوشي د

هاي ادبي،  اقتباس از متون ديگر و كنار هم نهادن سبك. هاي روايت راوي و شيوه

وفور  نامه بهشيهاست كه در اين نما هاي ديگر فراداستان نمايشي و سينمايي از ويژگي

هاي متنوع ادبي و در پرانتز   نقشِ برجستة زبان، تأكيد بر لحن،همچنين. شود ديده مي

ها، ساختار  ن پيرنگ و هويت شخصيتكردرنگ  زمان با كم مات، همقرار دادن كل

 اين ،همچنين. كند گرا متمايز مي هاي قراردادي و واقع داستاني اين نمايشنامه را از شيوه

 اما اين ارجاع به تاريخ نيز نه به قصد ؛زند  در تاريخ ميياثر دست به گزينش نامحدود

نمايشنامه با دست بردن . ا انگيزة هزل تاريخ استنگاري از طريق داستان، بلكه ب تاريخ

 و برجسته سو يكوسيلة جعل تاريخ و اختالل در زمان از  هدر چارچوب واقعيت ب

اي نو در ادبيات   روايي و تحول در نگارش داستان از سويي ديگر، تجربهكردن عناصر

  . زند اي جديد از ادراك واقعيت و تاريخ را رقم مي  شيوه،زمان و هم

   ها نوشت پي

1

ي و سراسـر پنـد و انـدرز سـفر           داستان دور و دراز و فراموش نـشدن        عنوان كامل اين نمايشنامه      .

 . استابن خاقان به ديار فرنگ به روايت مرد مشكوك ابن سلطان و خاقان سلطان

2. metafiction 
3. Daniel Defoe (1660- 1731) 
4. Samuel Richardson (1689- 1761) 
5. Henry Fielding (1707- 1754) 
6. " the rise of the novel ian wall" 
7. Gustave Flaubert (1821- 1880) 
8. Patricia Waugh 
9. Monika Fludernik 
10. John Fowles (1926) 
11. Boris Tomashevsky 
12. Italo Calvino (1922- 1985) 
13. pastiche  
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در اين صـناعت حـروف كلمـات مقلـوب و           .  است هاي جناس   از شكل  )anagram (قلب بعض  .14

 .»قريب«و » رقيب«د؛ مانند شو گونه ميژوا

يكـي از  در مقـام  كـه   اسـت  لمـاني مورخ آ) 	���������) (Leopold Von Ranke( رانكه .��

  . است نويسي مدرن شناخته شده گذاران تاريخ ن بنيانتري برجسته

16. Linda Hutcheon 
17. historiographic metafiction 
18. Brian MacHale 
19. Ulrike Landfester 
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