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  مثابة ژانري فرعي  داستان كالن به

  اثر ابراهيم گلستان  شكار سايهدر 
  

 ليال صادقي *  

  دانشگاه تهران  ،سيشنا آموختة دكتري زبان دانش

  
  چكيده
هـا در گفتمـان    ساختار خرد به اجزاي اثر و زنجيرة جملـه . ها دو ساختار خرد و كالن دارند پديده
را  كه پيرنگ يا مفهوم كلي اثـر  نظر دارد پردازد و ساختار كالن در سطحي باالتر به پردازش اثر مي

 »داسـتان كـالن  «شود كه  ر ديگري ايجاد مير اثر تعامل ميان اين دو ساختار، ساختاب. شود شامل مي
 ؛دارد اي مشابهي واره ساختارهاي طرح كهاست هاي غيرمرتبطي  اين ساختار داستان. شود ناميده مي

و  ،اي پيرامتن با فضاي ديگر متون موجود در اثـر ادغـام   واره طوري كه ساختار كالن فضاي طرح به
   .شود منجر مي يجديد به فضاي

داستان كالن و چگونگي كاركرد آن در گفتمان داسـتاني اسـت و    ش چيستيِپرسش اين پژوه
 .شـوند  اينكه چگونه ساختارهاي خرد و كالن براي ساختن داستان واحد با يكـديگر سـازگار مـي   

اثـر   هشكار ساي ر اثر تعامل ساختار كالن و خرد دربوجود ساختاري است كه  ،اين پژوهش ةفرضي
واسـطة   گسسته را بـه  كند كه ساختارهاي ازهم اي عمل مي اليه ةمثاب و بهدهد  ابراهيم گلستان رخ مي

هـاي كوتـاه شـكل     اي متشـكل از داسـتان   گونه و رمان دپيوند ميهم  استفاده از ابزارهاي پيرامتني به
گيرد و  شكل مي - كه همان داستان كالن است - ناگفته  داستاني وسيلة  ها به پيوند اين داستان. دهد مي

هايشان، الگوي يكسـاني را   تفاوت باوجودكشد كه همة افراد آن  تصوير مي اي را به ه، جامعهدرنتيج

                                                 
 leilasadeghi@gmail.com: نويسندة مسئول *

 30/1/1392: تاريخ پذيرش    3/7/1391: تاريخ دريافت
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. شود منجر مي انتخاب راه غلطي است كه به بيهودگي و پوچي ،كنند و آن در زندگي خود تكرار مي
نـه  اسـت  واسـطة سـاختار و چيـدمان اثـر      داستان كالن، روايت داستان بـه  برجستة هاي از ويژگي

  .واسطة بيانگري به
  .، ابراهيم گلستانشكار سايهساختار خرد، ساختار كالن، داستان كالن، : هاي كليدي واژه

  مقدمه. 1
و بـه  ) ساختار كـالن (كل  مثابة ها را به بسياري از پديدهتوان  ، مي)1980( 1دايك  ون فتةگ به

هـا   ايـن پديـده   ةدهند ها يا عناصر تشكيل ء، بخشنوعي واحدهاي شناختي با توجه به اجزا
پردازد  ها در گفتمان مي جمله ر خرد به اجزاي اثر و زنجيرةساختا. تعبير كرد) ساختار خرد(

ساختارهاي كالن در سطحي باالتر به پردازش  ،بنابراين. سازد هاي قواعد كالن را مي و داده
اثـر   بـر گارنده، ن باور به .شود كه شامل پيرنگ يا مفهوم كلي آن مي پردازد و بازنمايي اثر مي

وجـود  . شـود  مـي  ايجـاد  »داستان كـالن « به نام تعامل ميان اين دو ساختار، ساختار ديگري
 ،اثـر عطـار نيشـابوري    الطيـر  منطقچنين ساختاري در ادبيات كالسيك ايران، مانند ساختار 

ـ   بـه نـام سـيمرغ از روايـت     يداستان واحـد  ،مسبوق به سابقه است كه در آن ر هـاي متكثّ
، پرنـدگان از ميـان خـود پادشـاهي انتخـاب      الطير منطقدر . شود مختلف ايجاد مي هاي مرغ
 .ت سي پرنده به مقصد سيمرغ برسندپردازند كه در آن قرار اس كنند و به طي طريقي مي مي

كـه   يابنـد  درمـي  بينند و رسند، تصوير خود را در درياچه مي وقتي اين سي مرغ به قاف مي
بلنـد   تمام اجزاي اين منظومـة . ها نيست چيزي جز خود آن مرغ همان سيمرغ است و  سي
داستان با هم انطباق دارند و كـل روايـت داسـتان از روايـت      ه پاياننوعي براي رسيدن ب به

ر در براعت استهالل كه پنج مرغ آن پيشت - سيزده مرغ در براعت استهالل و ده مرغ در متن
هاي گسسـته بـا الگوهـايي     روايت ،واقعگيرد و در شكل مي - مرغ  و نه سيذكر شده است 

بـه   ؛شود يكسان براي هفده مرغ و يك الگوي متفاوت براي مرغ زرين يا سيمرغ اتخاذ مي
دهد يا به عبارت ديگر، انطباق ساختار كالن اثـر   انطباق مفهوم و ساختار رخ مي اين ترتيب

   .)Sadeghi, 2013(با ساختارهاي خرد 
كالن و چگـونگي كـاركرد آن در گفتمـان داسـتاني و      چيستي داستان ،در اين پژوهش

همچنين چگونگي تعامل و انطباق ساختارهاي خرد و كالن براي ساختن داسـتان بررسـي   
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گيري فضاها و ادغام  به چگونگي شكل )1391صادقي،  :ك.ر(ديگري نيز در پژوهش  .شود مي
وجـود   حاضر، پژوهش ةفرضي. است گيري ساختار كالن پرداخته شده منظور شكل ها به آن

سـاختار كـالن بـا     ةمثاب هاي موجود در پيرامتن به واره اثر انطباق طرح برساختاري است كه 
گسسـته را   هـم كند كـه سـاختارهاي از   اي عمل مي عنوان اليه دهد و به ساختار خرد رخ مي

كل از اي متشـ  گونـه  و رمـان  دپيونـد  مـي هم  ده از الگوهاي مشابه پيرامتني بهاستفا واسطة به
كـه همـان    - ناگفتـه   داسـتاني  واسطة ها به پيوند اين داستان. دهد هاي كوتاه شكل مي داستان

برخـي از   بنـابراين،  .گيري كند تواند نتيجه ميگيرد و خواننده  شكل مي - داستان كالن است
دهنـد و سـاختار ديگـري بـه نـام       در سطح ساختار خرد و كالن رخ نمي فقط آثار داستاني
   .شود ن در اثر وجود دارد كه باعث فعال شدن نقش خواننده در خوانش اثر ميداستان كال

  پيشينة مطالعات. 2
آن را در  شكل گرفته است كه پاية اوليـة نويسي  اي از داستان در ادبيات داستاني ايران گونه

هـاي   داسـتاني را داسـتان   ايـن گونـة  . وجو كـرد  توان جست ان ميهاي ابراهيم گلست داستان
 ها وبلينيداستان د مند كه در غرب سابقة آن به مجموعهنا مي» نرمان در داستا«يا  2متصل مه به
هـاي مختلفـي را نيـز در     دربارة اين ژانر جديد كه گونه .رسد مي اثر جيمز جويس) 1914(

 ;Morris & Maggie Dunn, 1995 :ك.ر( مطـرح شـده اسـت    مباحث بسياري خود دارد،

Lusher, 1989; Lundén, 1999; Ferguson, 2003; Nagel, 2010; Forkner, 2012( .
 واسـطة  هاي مجموعـه بـه   داستان شود كه هايي گفته مي داستان هبه مجموع» رمان در داستان«

 واسـطة  اثـر بـه   هـاي  چگي داسـتان د و يكپـار خور هم پيوند مي ساز به برخي عناصر اشتراك
مثـال مكـان مشـابه،    ؛ بـراي  آيد مي وجود اشتراك در يكي از عناصر داستاني آن مجموعه به

هاي اخير در غرب  نويسي در دهه اين نوع داستان. هاي مشابه و غيره زمان مشابه، شخصيت
ها مانند نگاه كردن به حقيقت در يك منشور از  و خواندن آن است طرفداران بسياري داشته
  . شود جهات مختلف تلقي مي

هاي  حكايتداسـتان   ن ژانر جديد در مجموعههاي اي ، ريشه)2001( 3باور جيمز نايجل به
هـاي داسـتاني ازلحـاظ     شود كه بخش ديده مي 5گاثر واشينگتن ايروين) 1824( 4يك مسافر

دهـد   نسبت مي 6اما او ابداع اين ژانر را به ناتانيل هاثورن ؛اي به هم نزديك هستند مايه درون
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 .)Nagel, 2001: 50( بـوده اسـت   هاي منسـجم  داستان اش ايجاد مجموعه طور كل، دغدغه كه به
اثـر جيمـز جـويس    ) 1914( هـا  دوبلينـي آغاز اين ژانر را بـا  نيز  )2003( 7سوزان فرگسون

هـاي   در همايشـي در دانشـگاه آريزونـا، ايـن ژانـر بخـش       8كـوك . ال.كـي  ةگفت به. داند مي
  . كند داستان و رمان را آشكار مي خاكستري ميان مجموعه

هـاي   داسـتان  تـرين ويژگـي مجموعـه    ر اين باور است كـه مهـم  ب) 1988( 9سوزان گارلند
خواننـده   ند؛ به عبارت ديگرا ها در عين استقالل به هم مرتبط متصل اين است كه داستان هم به
هـاي مجموعـه    داستان و هم در رابطه با ديگر داسـتان  صورت تك ها را هم به تواند داستان مي

  ي صـدايي منسـجم و يـا پيرنگـي مركـزي نيسـتند      هـا دارا  بيشتر ايـن نـوع داسـتان   . بخواند
 )Mann, 1989; Nagel, 2010: 12( .واسطة برخي عناصر  ها به اين نوع داستان ،كوك عقيدة به

اثـر جيمـز    هـا  دوبلينـي (مكان  :ند ازا اين عناصر عبارت ؛شوند مشترك به يكديگر نزديك مي
هاي موجـود   ، شخصيت)1976 10،اثر جان آپدايك گانه سه(، شخصيت اصلي )1914جويس، 

، يك برهة زمـاني خـاص   )1984 11،اثر لوئيس اردريك داروي عشق(در يك گروه يا خانواده 
اثـر جـان    به من اعتمـاد كـن  (ماية مشترك  ، درون)1921 12،اثر اسكات فيتزجرالد عصر جاز(

  ).1968 13،اثر جان بارت گمشده در تفريحگاه(و ساختار مشخص ) 1987آپدايك، 
هاي يك مجموعه را  ز كه داستانسا ان نيز براي هريك از انواع اين عناصر اشتراكدر اير

توان به آثار گلي ترقي، بيژن نجـدي،   جمله مي كه از آنهست هايي  ، نمونهندپيوند ميهم  به
د اين است كـه ايـن   اما آنچه در اين پژوهش اهميت دار .اسماعيل فصيح و غيره اشاره كرد

ادبيـات داسـتاني    ةبه حـوز  يزيآذر، ماه آخر پا :داستان ابراهيم گلستان هاولين مجموع ژانر با
نـد و  ك از اين ساختار فـراروي مـي   شكار سايه :داستان دوم او شود و با مجموعه معرفي مي

نويسـنده   .كنـد  را مطرح مـي  »داستان كالن«متصل به نام  هم هاي به شكل جديدي از داستان
سـت بـه مبحـث سـاختار خـرد و كـالن       كرد آن، نخبراي توضيح چيستي و چگونگي كار

كـه   - و سپس به بررسي ژانري نو بـه نـام داسـتان كـالن    كند   ميدايك اشاره  ون گاهديداز
 شـكار سـايه  داسـتان   در مجموعـه  - شـود  انطباق ساختار خرد و كالن ايجـاد مـي   ةواسط به
  . پردازد مي
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  متن و ساختارهاي تفسيري آن. 3
  ساختار خرد و كالن. 1 -3

هاي خاص نيست كه  اي از گفتمان ، ادبيات مجموعه)143 :1979( دايك تعريف ون برپاية
عنوان  شود كه به اي از ارتباط تلقي مي جنبهد؛ بلكه تني مشخصي باشهاي م داراي ويژگي
 را هايي ها و تأثيرهاي چنين كنش كند شرايط اجتماعي، نقش تالش مي گفتاري  نوعي كنش

با  دايك، ادبي بودن عقيدة ون به. سندگان، خوانندگان و غيره نشان دهددر بافت ارتباطي نوي
فرهنگي حضور دارند، تعريف  - هايي كه در تعامل اجتماعي توجه به نقش چنين گفتمان

 شود تفسير ادبي ناميده مي ،صورت سنتي هاي معنايي فرايند درك ادبي به جنبه. شود مي
به  سازند؛ خود مي يي يا مفهومي متن را در حافظةناخوانندگان بازنمايي مع. )144همان، (

عنوان سكوت، امكان بازسازي در ذهن با اي از داستان  هاي ناگفته همين دليل بخش
هاي ناگفته براي ايجاد  در بخش تحليل ساختار خرد، اين بخش .كند پيدا مي را مخاطب

اين سكوت . شود مي اي مختلفي از سوي مخاطب استنتاجه شكل پيوند با ساختار كالن به
ن بخشي از پيام خود را ابزارهاي گفتماني در متن حضور دارد و نظام زبا ةواسط دار به نشان

آشكار  كه در ساختار خرد جمالت - واسطة اين نوع سكوت بخشي را بهبيان و  وسيلة به
   .)69: 1389صادقي و سجودي، (دهد  انتقال مي - شود مي

 مدت يا فعال خود به تجزية وتاهك ان در حافظة، انس)1979( دايك نو  گفتة به
ا فهم، تفكر و غيره ر پردازد كه درك و مي) يك زبان خاص( هاي ساختار خرد زنجيره

 دت محل ذخيرة اطالعاتي است كه از حافظةبلندم كه حافظة برعهده دارد؛ درحالي 
محض  انسان به. ودش شود و بعدها با يادآوري يا بازشناسي بازيافت مي مدت خارج مي كوتاه

كلي  درنتيجه مفهوم ؛فهمد، ديگر به روساخت اطالعاتي آن نيازي ندارد اينكه چيزي را مي
كند و طي خواندن داستان، برخي  بلندمدت خود ذخيره مي اطالعات را فقط در حافظة

ي هاي زيرساخت شده يا گزاره بيان هاي تازه ملهاما ج. شود اطالعات از اين حافظه بازيافت مي
د و بعد بتوانند با دسترس باشن درد تا شون مدت ذخيره مي كوتاه يك جمله در حافظة

آن وجود انسجام در متن  مةالز ،اند كه البته د كه پيشتر تفسير شدهنهايي مرتبط شو گزاره
هم متصل  لحاظ معنايي بههاي يك متن از كه جملهبه اين معنا ؛ )146 - 145همان، (است 
 شود كه ساختارهاي كالن در حافظة ط ميگونه استنبا دايك اين ناز سخنان و. باشند
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به همين دليل  ؛شود مدت ذخيره مي كوتاه بخشي از ساختارهاي خرد در حافظةبلندمدت و 
بلندمدت  دهد، همان چيزي است كه در حافظة آنچه اجزاي اثر را به يكديگر پيوند مي

محض اينكه  به: كند اي عمل مي خهصورت چر كل اين فرايند به. ماند مخاطب باقي مي
گيرد، اطالعات كهنه كه ديگر حضورشان براي  مدت قرار مي كوتاه اطالعات نو در حافظة
همان، (شود  منتقل ميبلندمدت  مالت كنوني الزم نيست، به حافظةايجاد انسجام ميان ج

خيره شده ام دانشي كه ذنظ برپاية - ازجمله درك گفتمان - يفرايندهاي شناخت همة. )146
  . دگير بلندمدت شكل مي در حافظة ،است
، هر متني داراي پنج سطح گفتماني خرد، كالن، سبكي، بالغي )1986( دايك باور ون به

  برخي از سطوح زباني فاقد برخي از اين سطوح  ،و فراساختاري است كه البته
  . گفتماني هستند

  ل گفتمانياي سطوح و بازنمايي تحلي واره بازنمايي طرح: 1جدول 
  فراساختار  بالغت  سبك  كالن  خرد  

    *  *    *  آوايي
    *  *    *  صرفي
    *  *  (*)  *  نحوي
  *  *    *  *  معنايي

  *  *    *  *  كاربردي
                                                                                      )Van Dijk, 1986: 29(  

ها و الگوهاي نحوي جمله و  آواها، واژهدر آن ه خرد سطحي از توصيف است ك سطح
 يك شمارةور كه در ستون اول جدول ط همان - بنابراين. شود ها بررسي مي معناي آن

در فقط  اما ساختار كالن .سطوح زباني است ةساختار خرد داراي هم - شود مشاهده مي
هاي  واره سطح نحوي، معنايي و كاربردي وجود دارد و اين بدين معناست كه طرح

 نكتة. دنساختار خرد بازنمايي شو توانند در بيشتر سطوح اي ساختار كالن مي استعاره
اي يا فراساختارهاي  هاي شبكه واره تأمل در بخش نحو كالن است كه همان طرح درخور

الگوهاي كلي «ها داراي چنين  داستان.  روند شمار مي  گفتماني حاصل از متن به
هاي مختلف آغاز  هاي قراردادي، مانند صورت تند كه تعدادي مقولهاي هس شده دهي سازمان
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موضوع به . )27 ،همان( ».گيرند يا پايان گفتمان، فضاي داستان يا عنوان گفتمان را دربرمي
   .سطح كالن و كلي توصيف گفتمان تعلق دارد و با ساختارهاي كالن معنايي مرتبط است

هاي  از ميان متغيرهاي مختلف در صورت هايي است كه گوينده انتخاب سبك نتيجة
با ترديد  اما كار رود؛ وبيش همان معنا به تواند براي بيان كم دهد كه مي گفتمان انجام مي

  .)28 - 27همان، (سبك معنايي يا كاربردي سخن گفت  دربارةبتوان 
 دريابد كه اين خواهد ميشود، خواننده  اي از جمالت در متن خوانده مي وقتي زنجيره

شود  نوعي ساختار كالن تلقي مي ،چيست و اين خود عنوان يك كل، دربارة زنجيره، به
د، قواعد شو ث تكميل نظرية ساختار كالن ميابزار شناختي كه باع .)147همان، (

 است 14»هاي پويا انگاره«ها يا  كالن نام دارد كه مستلزم دانش جهان مانند قاب
)Schank & Abelson, 1977; Van Dijk, 1986: 34( .هاي معنايي  قواعد كالن نگاشت

 ,Van Dijk(كنند  هاي كالن سطح باالتر متصل مي  هاي سطح پايين را به گزاره گزارههستند كه 

كننده   معناي متن از قواعد كالن خالصه ةماي كه موضوع يا درون امعن به اين ؛)32 :1986
مايه يا موضوع   درون عات و بنابراينترين اطال اين قواعد طرح كلي يا مهم. شود مشتق مي
هستند،  »تكريري«قواعد كالن كه . كنند اي در متن را مشخص مي گزاره هر زنجيرة

  : دهد دهند و اين كاهش به سه شيوه رخ مي اطالعات را تقليل مي
شوند  هايي منجر مي كنند كه به حذف گزاره قواعد حذف عمل مي ،نخست :حذف. الف

متن  كه در ادامة هستند اطالعات موضعي ها اين گزاره. اصي ندارندكه در تفسير نقش خ
  .نقش چنداني ندارند

ها  اي گزاره كنند كه به تعميم زنجيره بعد، قواعد تعميم عمل مي در مرحلة: تعميم. ب
  . تري را جايگزين كنند هاي عام پردازند تا گزاره مي

اي  اطالعات گزاره ين قواعدا. شوند قواعد ساخت وارد عمل مي ،در آخر: ساخت. پ
نهايت، يك دارند كه به رخدادهاي مختلف به نام اپيزود شكل دهند و در را كنار هم نگه مي

. كند عنوان يك كل بازنمايي مي هايي كنند كه اين اپيزود را به هگزار گزاره را جايگزين همة
   .ن داشته باشدكار برد كه انسان دانش خاصي از جها توان وقتي به اين قاعده را مي

قواعد كالن خالصه كرد و  واسطة هاي كالن و به ي از گزارهبا اندك توان مي را يرمان هر
موضوع متن را نشان كالن كه  تا اينكه يك يا دو گزارة بارها تكرار شود تواند اين عمل مي
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 .ستكند كه متن داراي اتحاد معنايي ا موضوع تضمين مي. كل متن باشند دهند، نمايندة مي
دنبال  ذهن مخاطب براي درك متن به دهند؛ زيرا را به متن نسبت مي معناها كاربران زبان
 درواقع، مخاطب. كند ميمخاطب تفسير  را درنتيجه ماهيت شناختي متن ؛انسجام است

كند و اين فرايند بخش  دهد و يا آن را از متن برداشت مي موضوع را به متن نسبت مي
  . )Van Dijk, 1986: 32(دهد  شكل مياي از درك را  سازنده

تواند به تقليل سطوح مختلف متن  مراتبي مي صورت سلسله استفاده از قواعد كالن به
   :استپذير  اي از يك بند تا يك گزاره امكان صورت اليه منجر شود و ساختارهاي كالن به

   
  
  
  
  
  
  
  
  

  اي ساختار معنايي كالن يك متن واره بازنمايي طرح: 1شكل 
)Van Dijk, 1986: 33(  

متن را كه به  15شود كه موضوع كلي موضعي جمالت فقط وقتي ممكن مياتصال 
تواند از خالصه تا بسيار  موضوع گفتمان كه مي. نوعي همان ساختار كالن آن است، بدانيم

هاي مختلفي حضور دارد و ممكن  خالصه درحد يك گزاره مطرح شود، در سطوح يا اليه
ممكن است  ،همچنين .اردد كننده اثر نيز بيان شود كه در ظاهر نقش خالصهاست در عنوان 

طور  كه بهمعنا  به اين ؛روند، ايجاد شود  مي شمار حذف اطالعاتي كه جزئيات به واسطة به
   .)37همان، (متن دخالت نداشته باشد  مستقيم در فهم بقية

  3سطح . ك.س                               
  

  2سطح . ك.س         2سطح . ك.س                               
  

  1سطح . ك.س           1سطح . ك.س             1سطح . ك.س                          
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  هاي داستاني داستان كالن و نگاشت. 2 - 3
منظور درك ارتباط ميان ساختارهاي خرد و كالن و  به شكار سايهالن در بررسي داستان ك

گيري داستاني ناگفته ازخالل ارتباط زيرساختي ميان  شكلها براي  چگونگي انطباق آن
واسطة يافتن برخي ردهاي  به داستان كالن البته ؛گيرد هاي يك مجموعه صورت مي داستان

توانند در خالل متن  اين ردها مي«پذير است و  نام سكوت در خالل بافت امكانمتني به 
صادقي و (» .واسطة نقش برخي عناصر شناختي براي پر كردن جاهاي خالي متن عمل كنند به

صورت مفاهيمي  توان به در برخي آثار ادبي، اين رابطة جزء و كل را مي ).71: 1389سجودي، 
   .شوند ميمنجر به داستان كالن  شناختي تحليل كرد كه

براي تحليل ساختار خرد اثر بايد ساخت واژگاني، نحوي، معنايي و اطالعاتي 
هاي هر داستان بررسي شود و در ساختار خرد، بازنمايي معنايي بر ساختار نحوي  جمله
اي، سبك  مايه ساختار كالن شامل زاوية روايت، ساختار درون. شود ها نگاشت مي جمله

مثابة بخشي از ساختار خرد  ها به ها و جمله ين، واژهبنابرا. روايت و الگوهاي ژانري است
مايه و  تر، درون سازند و در ساخت واحدهاي بزرگ هستند كه گفتمان داستاني را مي

طور كه در  همان. همان ساختار كالن است ،كه درواقع دارند مؤثري نقشموضوع داستان 
حوي، معنايي و شود، ساختارهاي كالن كه در سطح ن مشاهده مي يك شمارة شكل

توانند در همة سطوح ساختار خرد بازنمايي شوند و  گيري دارند، مي كاربردي امكان شكل
دهنده، موضوع  تقليل ةصورت يك گزار اي است كه به واره ساختار كالن نحوي، همان طرح

   .دهد كلي اثر را نشان مي
تون غيرمرتبط، درصورت نگاشت ساختار كالن بر ساختار خرد و ايجاد ارتباط ميان م

است هاي غيرمرتبطي  داستان داستان كالن .شود ايجاد مي »داستان كالن«ساختار ديگري به نام 
متن  اي واره فضاي طرحطوري كه ساختار كالن  به دارد؛اي مشابهي  واره كه ساختارهاي طرح

نجر م يجديد و به فضاي متون موجود در اثر ادغام، با فضاي ديگر  )پيرامتن در اينجا(
 16ازديدگاه ژنتبا توجه به اين تعريف، نخست بايد به مباحث مربوط به پيرامتن . شود مي

  17.كاركرد آن بازگشتكالن و چگونگي و سپس به مفهوم داستان  )1992(
شوند كه  تري تشكيل مي متصل را اثري بدانيم كه از متون كوتاه هم هاي به اگر داستان
صورت يك كليت  و هم به قابل خواندن هستندكامل  صورت مستقل و هريك هم به
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و همچنين به نقل از نايجل  )Morris & Dunn, 1995: xiii(ند ا منسجم به يكديگر مرتبط
  مايه از عناصري مانند مكان، شخصيت و درونبراي ايجاد يكپارچگي ) 2001(
 )Ferguson, 2003: 3( ارتباط اين كنند؛ بررسي ترامتني براي دريافت چگونگي  استفاده مي

بر اين باور است كه ) 148 :1989( 18رابرت الشر. كند ها با يكديگر اهميت پيدا مي داستان
اي از  مثابة كتابي گشوده است كه خواننده را براي ساختن شبكه ها به كليت اين نوع كتاب

اي  مايه دهد و تأثير درون هم پيوند مي ها را به اين شبكه داستان. كند ها دعوت مي تداعي
اما با توجه به تعريف داستان كالن، عناصر پيرامتني براي برقراري . كند واحدي ايجاد مي

 )1992(كنند كه اين عناصر بخشي از عناصر ترامتني ژنت  انسجام اهميت بيشتري پيدا مي
، هرآنچه كه متن را به ارتباط با ديگر متون )81 :1992( ژنت گفتة به. شوند تلقي مي

: شود نام دارد كه به پنج دسته تقسيم مي 19ترامتن - آشكار چه پنهان چه - خواند فرامي
20تبينامتنيبيش21ت، فرامتني ، 22تمتني23ت، سرمتني 24تو پيرامتني .  

 چندين يا دو ميان حضوري هم رابطة«ت بينامتني ،)2 - 1همان، (بنابه تعريف ژنت . الف
معناي  ت بهبه عبارت ديگر، بينامتني. ستا» ديگري در متن يك واقعي حضور مثابة به متن

  . ديگر است متني در متن يك از بخشي حضور
 اي ت بر ارجاع صريح يا ضمني متني بر متن ديگر داللت دارد و بر رابطهفرامتني. ب

آنكه  بي شود، از طريق تفسير متن دوم مي ديگر متن با يمتن پيوند موجب كه استوار است
   .)Genett, 1971a: 4(ببرد  آن متن نامي لزوماً از
و متن  25متن ت به معناي ايجاد پيوند ميان دو متن است كه متن دوم بيشمتني بيش. پ

ديگر و نه حضور يكي  متن بر متن يك تأثير تمتني در بيش. شود ناميده مي 26متن اول پيش
ن در ذهن داستان كال يگير نيز در شكل تمتني بيش. )5همان، (شود  مي در ديگري بررسي
   .اي دارد مخاطب نقش ويژه

 آن به اثر هك) نمايشي و حماسي تغزلي،( اي گونه با اثر طولي به روابط تسرمتني. ت

   .شود مي گفته )5 همان،(دارد  تعلق
درك متن كمك  به خوانندگان درو  ستها متن ورود به ةآستان ةمثاب ت بهپيرامتني. ث

 طور به )پيوسته( دروني پيرامتن. شود و بيروني تقسيم مي به دو دستة دروني تنپيرام .كند مي

شكار گيري داستان كالن در  در شكل ،باور نگارنده است و به مرتبط كانوني متن با مستقيم
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عنوان اثر، عنوان متون طرح روي جلد،  تواند شامل اين پيرامتن مي. دارد نقش مهمي سايه
نامه،  درآمد، تقديم قطع كتاب، ي موجود در اثر،هاي فرع ها يا عنوان بخش عنوان داخل اثر،
 هاي پيرامتن. ها و غيره باشد زيرنوشت، نوع فونت، حاشيه نوشت، پي شناسنامه، فهرست،

هايي  آستانه ةمثاب و به اند در ارتباط اصلي متن با غيرمستقيم طور به )ناپيوسته(بيروني 
 كنند مي فراهم را متن يا نقد و تبليغات براي متن امكان كه شوند تلقي مي غيرمستقيم

)Genette, 1997b: xi(.  
 پيرامون كه - ديگر هاي متن توسط كه دارد كانوني اعتقاد متن رسد ژنت به يك نظر مي به 

ها  پيرامتن. كند مي برقرار ارتباط مخاطبان ذهن نيز و بيرون با جهان - اند گرفته قرار آن
 در اما ؛»نه يا كنيم تلقي متن از بخشي را ها آن بايد آيا دانيم نمي هرگز«كه  توليداتي هستند

. كنند مي معرفي را آن ،تر دقيق بيان به و بخشند مي تداوم و گيرند دربرميرا  متن ،صورت هر
  ).90: 1386نامور مطلق، ( ».هاست پيرامتن هاي ويژگي از متن نه هم و متن هم وضعيت اين«

هاي  اي اين نوع داستان واره ساختار كلي و طرح دليل وجود ارتباط ميان داستان كالن به
متني  ويژه از نوع درون متني و پيرامتني به گيرد كه ازخالل عناصر بيش مرتبط شكل مي هم به

ها،  عنوان كتاب، عنوان داستان. شود مند مي اي نظام شيوه باعث ايجاد اتصالي متني به
 ممكن است )متني درون(صر پيرامتني نامه و ديگر عنا اثر، تقديم ةدهند هاي تشكيل فصل

؛ اي مشتركي داشته باشند و آن را به ديگر ساختارهاي خرد اثر تعميم دهند واره ساختار طرح
رسد و  ان اجزاي اثر ميپيوند مي كهاي درون متن به در  طوري كه خواننده از نشانه به
رسد كه همان  تر مي ي كليها به داستان ميان داستان واسطة اين پيوند از ارتباط ناگفتة به

  . هاي درظاهر متنوع است عملكرد الگوهاي ثابت براي روايت
بهره صورت مشخص از اين ويژگي  به شكار سايهداستان  هابراهيم گلستان در مجموع

متني موجود در متن و  عناصر درون واسطة كند كه به كالني ايجاد ميو داستان  برد مي
در . گشايد خود مي مكان تفسيرهاي ديگر را براي خوانش اثرنقش فعال خواننده ا واسطة به

ت و همچنين نقش ساختار بخشي از رواي ةسازند مثابة داستان، نقش خواننده به   اين مجموعه
  . كند ابزاري براي ايجاد روايت اهميت پيدا مي منزلة به
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  تحليل متن داستان. 4
ند بيتي از مولوي نقل شده كه نام ، چ)1334( شكار سايه داستان درآمد مجموعه ر پيشد

  : شده است كتاب نيز از آن الهام گرفته
  اش سايه ان وپرّباال  درمرغ 

  

  وش ان مرغود بر خاك پرّر مي  
 

  ابلهي صياد آن سايه شود
  

  مايه شود بي هدود چندانك مي  
 

  سوي سايه او تير اندازد به
  

  گفتگو بيتركشش خالي شود   
 

  رفت تركش عمرش تهي شد عمر
  

  از دويدن در شكار سايه تفت  
  

) شيء ارزشي(به شكار ساية آن ) شيء ارزشي(جاي مرغ  ها، صياد به در اين بيت
بدون آنكه موفق به شكار شود؛  شود، خالي مي) مانند روزهاي عمر(تركش تير او . رود مي
ها يعني  بيت، از ساختار كالن اين شكار سايه عنوان كتاب،. رسد نمي شواقع او به مقصددر
درنتيجه، ارتباط معنايي و  .شود ، گرفته مي»انتخاب شيء غيرارزشي نرسيدن به مقصد است«

داستان كالن . شود دليل داشتن ساختار كالن مشترك ايجاد مي ساختاري نام كتاب و شعر به
بر  »انتخاب شيء غيرارزشي، نرسيدن به مقصد است«وارة پيرامتن  از طريق نگاشت طرح

 شود؛ يعني موضوع اصلي شعر به موضوع اصلي ديگر ايجاد مي  داستان چهاركالن  ساختار
براي روايت ايجاد  ها از عناصر متفاوتي حالي كه داستانشود؛ در ها تبديل مي همة داستان

ها اشاره كرد كه يكي نقاش، ديگري  توان به تفاوت حرفة شخصيت جمله مياند كه از شده
هاي  ها در مكان داستان ،همچنين .كنندة فرد است يا حمل و آن ديگري باربر خبرنگار

هاي مختلفي را انجام  كنش هريك از افراد دهند و مختلفي مانند شهر، روستا و غيره رخ مي
) منطبق(ها نگاشت  اي پيرامتن بر متن داستان واره اما از آنجايي كه الگوي طرح. دهند مي
   .شود وي مشابه به يكديگر نزديك ميواسطة يك الگ شود، هر چهار داستان به مي

هاي مفهومي  رخي استعاره، ب)قول ر نقلشع(اي پيرامتن اين اثر  واره طرح در الگوي
 شبكه قادرهاي اين  واره هريك از طرح .ندك اي ايجاد مي واره يك شبكة طرح د كهوجود دار

درصورت  - ستانطوري كه در ساختار خرد دا د بود؛ بهها خواه واره به تداعي ديگر طرح
شود؛  ها نيز در ذهن مخاطب فعال مي واره ديگر طرح - ها واره طرح استفاده از يكي از اين

و » نرسيدن خالي بودن است«، »انتخاب شي غيرارزشي، نرسيدن به مقصد است« براي مثال
   .»خالي بودن بيهودگي است«
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مثابة شيء  ايه بهمثابة شيء ارزشي، س هاي موجود در بيت، ازجمله مرغ به استعاره
هريك بر بخشي  مثابة تلف كردن عمر مثابة فرد گمراه و تركش خالي به غيرارزشي، صياد به

درنهايت، همة اين  .دهند شوند و ساختار خرد اثر را شكل مي از روايت داستاني نگاشت مي
  . كنند گيري ساختار كالن واحد در داستان حركت مي جهت شكلها در استعاره

درنظر بگيريم، اين » استخالي بودن بيهودگي «يافتة اين شعر را  ر كالن تقليلاگر ساختا
در سطح سوم قرار  - دايك براي ساختار كالن طبق نمودار پيشنهادي ون - واره طرح
واره برمبناي  در اين اثر، اين طرح .شود هاي اثر نگاشت مي گيرد و بر ديگر سطح مي

واسطة  گيرد و ممكن است در اثر ديگري به كل ميش - كه در سطح سوم قرار دارد - پيرامتن
وارة كلي يا ساختار كالن، بر عنوان  عنوان طرح واره، به سپس اين طرح. پيرامتن رخ ندهد

شود و درنهايت، در سطح اول بر ساختار  كتاب و متن داستان در سطح دوم نگاشت مي
   .شود خرد اثر بازنمايي مي

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  شكار سايه اصر ساختار كالن كتاببازنمايي عن :2شكل 
، دو پيرامتن »اي كه به تماشا رفته بود بيگانه«مجموعه به نام  اين در داستان اول

اي  محمول گزاره» به تماشا رفتن«. توان بررسي كرد را مي» نامه تقديم«و » عنوان داستان«
زاره چنين از اين گ. »چيزي تماشايي«و » بيگانه«: شود كه دو موضوع دارد تلقي مي

اي به تماشاي آن رفته بود؛ اما  آيد كه چيزي تماشايي وجود داشته است و بيگانه برمي

   3سطح . ك.س 
  
    2سطح . ك.س
  
    1سطح . ك.س
  
  
  

  »گي استخالي بودن بيهود«
  

  درآمد         داستان عنوان كتاب     پيش
  

  هاي داستان عنوان داستان          موضوع داستان       جمله          
  

  ...        ...     ها    نحو واژه                                               
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از آنجايي كه تماشاكننده نسبت به تماشاشونده بيگانه بوده است، از آن تماشا چيزي 
كه با » انجام كنشي بيهوده است«پس ساختار كالن عنوان اين داستان . عايدش نشده

كه همان  -يعني انتخاب شيء غير ارزشي ست؛و نام كتاب يكسان اساختار كالن شعر 
كه همان ملحق شدن به شورش  -نرسيدن به مقصد -تماشا كردن از سوي بيگانه است

  . شود تلقي مي -است
آمريكايي است كه در رؤياي انقالب و دگرگوني آمده  اين داستان روايت خبرنگار

اما نااميد از رؤيايش،  به بيداري ببيند؛و خواب عمرش را  برود» شهر شورش«تا به 
اين ناكامي در . رساند  به شب ميبستري  رود و روز را با هم اي مي  درنهايت به كافه

در . شود رسيدن به چيزي درظاهر ارزشمند به از دست دادن روزهايي از عمر منجر مي
آن «، »دهد رؤيايش را از دست مي/ كسي چيزي«ساختار كالن داستان به همان صورت 

ارزش  كسي كنشي بيهوده براي داشتن چيزي بي«و درنتيجه » رؤيا ارزشمند نيست/ چيز
وارة پيرامتن را  مرتبط، طرح هم هاي به واره اي از طرح ت شبكهصور به ،»دهد انجام مي
  . كند فعال مي

ن نرسيد«و » يدن به مقصدرس«وارة  شود كه دو طرح اين داستان به پنج اپيزود تقسيم مي
سه اپيزود و  در »وارة نرسيدن به مقصد طرح«. دده پنج اپيزود داستان را شكل مي »به مقصد

شود؛ اما از آنجايي كه داستان اول با  زود بازنمايي مييدو اپدر  »رسيدن به مقصد«وارة  طرح
واره  شود و با اپيزودي با همين طرح آغاز مي) همان ساختار كالن پيرامتن(» نرسيدن«اپيزود 

وارة متضاد خود را  وارة غالب اثر كه طرح توان چنين نتيجه گرفت كه طرح يابد، مي پايان مي
دو اپيزود  .است» انتخاب شيء غيرارزشي«دليل  به» نرسيدن به مقصد«كند، همان  اثر مي بي

اما در سه اپيزود كنند؛  عمل مي» شيء ارزشمند«يا » آرزو«، »يارؤ«ديگر براي ساخت 
بهش گفت همينكه دختر « :شود داستان با اين جمله آغاز مي. شكند ت ميديگر اين ساخ

  .)9: 1334گلستان، ( ».پديديِ فراموشي گرفتگي بيرون آمد اندازش از كم چشم "!هي"
» پديديِ فراموشي گرفتگي كم«در مواجهه با چيدمان واژگاني در جملة اول داستان، 

. شويم بر ساختار خرد اين داستان ميتاب ساختار كالن كاي  مايه متوجه بازنمايي درون
فراموش كردن اين . خواهد آن را فراموش كند فرد گرفتگي يا اندوه خاصي دارد و مي

اش،  ترين رؤياي زندگي پديد است؛ زيرا به از دست دادن مهم اندوه برايش دشوار و كم
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زرگ، انقالب، تماشاي واقعة ب(يعني همان چيزي كه در نام كتاب به تماشايش رفته بود 
عدم «در جمالت بعدي داستان متوجه بازنمايي مفهوم . شود مربوط مي...) آفرينش نو و

ها الي  پيشخدمت«: شويم در چيدمان واژگان مي »بيهودگي است/ تحقق رؤيا اندوه
احتياط خود ميجنبد و ديد كه دختر، ابروان بهم كشيده،  وآمد مطمئن و بي ميزها با رفت

اگر خودت ندوني يعني چه و بخواهي نشون بدي كه يعني چه، ": گفتدر او مينگرد، 
  .)جا همان( »"چه جور بايد بگي؟

هاي مطمئن بايد استوار  اند؛ زيرا گام احتياط با هم در تناقض وآمد مطمئن و بي رفت
درنتيجه، چيدمان اين دو . سبكي كه به ميزهاي ديگر برخورد كنند احتياط به باشند و نه بي

ريختگي يا عدم تطابق و از  دركنار هم بر نوعي اختالل داللت دارد؛ نوعي درهممفهوم 
شود و سوژه را از نتيجة سودمند دور  عدم تطابق به نتيجة دلخواه منجر نميآنجايي كه 

خالي بودن / خالي است و فقدان/ پس تناقض نوعي فقدان. كند، بر فقدان داللت دارد مي
واره همان ساختار كالني است كه نام داستان و همچنين  نوعي بيهودگي است كه اين طرح

رويم، اين ساختار را در همة  ها پيشتر مي طور كه در جمله همين. دهد نام كتاب را شكل مي
كه به  - البته، برخي از عناصر. كنيم هاي مربوط به اپيزود عدم تحقق رؤيا مشاهده مي جمله

روند و عناصر اصلي  كار مي فضاسازي بهبراي ايجاد  فقط - ساختار خرد مربوط هستند
اختار خرد را آيند تا س دست مي كه طبق قوانين حذف و تعميم و ساخت به - ساختار خرد

هاي اصلي  واره براي استخراج طرح. سازند ميجوهرة اصلي داستان را  - به كالن تبديل كنند
واسطة  هاي داستان به هاي اصلي از جمله اي را ساخته است، به استنتاج گزاره كه هر جمله

دايك از آن سخن  ناست كه البته ونياز  )Sadeghi & Sojoodi, 2010( عملكرد سكوت
   .نگارنده است هاي اي نكرده و اين مفهوم از فرضيه هنگفته؛ زيرا به داستان كالن اشار
اگر خودت ندوني يعني چه و بخواهي نشون بدي كه «: همچنين، در جملة دوم

زيرا با استنتاج برخي بازنمايي ساختار كالن در ساختار خرد هستيم؛ اهد ش» يعني چه
فقدان  يرسيم كه ندانستن نوع به اين نتيجه مي ها و جمالت م از روابط ميان واژهمفاهي

» مقصد نرسيدن به«وارة  بازنمايي طرح. بيهودگي است خالي بودناست و  خالي بودنيا 
   :شود دو ديده مي جدول شمارةدر ساختار خرد در » ياؤعدم تحقق ر«يا 
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  )عدم تحقق رؤيا(اپيزود رستوران  :2 جدول
  ساختار خرد  ساختار كالن

  .فرد اندوهناك است. 1
  .است) پديد كم(فراموش كردن اندوه دشوار . 2
  .بيهودگي است/ يا اندوهعدم تحقق رؤ. 3

  »پديديِ فراموشي گرفتگي كم«

  .است خالي بودنوجود تناقض . 1
  .بيهودگي است بودنخالي . 2

  »ها احتياط پيشخدمت  وآمد مطمئن و بي رفت«

اگر خودت ندوني يعني چه و بخواهي نشون «  .بيهودگي است بودن خالي/ ندانستن
  ».بدي كه يعني چه، چه جور بايد بگي

  .سرنوشت نادان است. 1
  .بيهودگي است خالي بودن/ ندانستن. 2

  »سرنوشت كور«

  .است دنخالي بووجود تناقض . 1
  .بيهودگي است خالي بودن. 2

واهي اونوقت بدوني كه اينجور هم نيس و نخ«
  »]....[هم بگي و بخواي جوري بگي كه 

   ».مقاله خودش را چه جور بنويسه«  .بيهودگي است خالي بودن/ ندانستن
  ».اصالً سر در نمياره. تكليفش را نميدونه«  .بيهودگي است خالي بودن/  ندانستن
  ».جايگاه اركستر همچنان خالي«  .بيهودگي است ودنخالي ب
   ».گفتم كه ديگه نميان«  .بيهودگي است خالي بودن/ نيامدن
  ».اونها هم نميان. براي رفع بيكاريه«  .بيهودگي است خالي بودن/ بيكاري

  »بشقاب پاك و خالي خود«  .بيهودگي است خالي بودن
  .است خالي بودنوجود تناقض . 1
  .بيهودگي است دنخالي بو. 2

ات شرقيه اما اسمت نينوچكا  وقتي قيافه«
  ».نميتونم زياد نگم نينوچكا

  ».اميدي دارد دختر چه زندگي عاطل و بي«  .بيهودگي است خالي بودن
  ».كوشيد نداند كه چرا چنين انديشيده است«  .بيهودگي است خالي بودن/ ندانستن

  »نهاباطيل روشنفكرا«  .بيهودگي است خالي بودن

يكي از (» خالي بودن بيهودگي است«يافتة اين شعر را  اگر ساختار كالن تقليل
» خالي«درنظر بگيريم، چيزهايي كه در حوزة مفهومي ) هاي موجود در شبكه واره طرح
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 ،)ندانستن، عدم تحقق رؤيا، اندوه و غيره(اشاره دارند » فقدان«نوعي به  قرار دارند و به
صورت  كنند و نقطة مقابل خالي بودن، پر بودن به اعي ميرا تد  همگي اين گزاره

شادي  ياؤر داشتِن«، پس »شادي پر است«وارة  شود كه طرح خودكار در ذهن تداعي مي
كار  به) اپيزود دوم(» ياساخت رؤ«براي اپيزود » سودمندي است پر بودن«و  »است
  ) سوم و پنجماپيزود اول، (رود و نقطة مقابل آن براي اپيزود بيهودگي  مي

  . شود استفاده مي
تحقق رؤيا شادي «وارة  در همين داستان، دو طرح) دوم(در اپيزود ساخت رؤيا 

اما در سه  ؛رود كار مي  براي ساختار خرد اپيزود به »شادي هدفمندي است«و » است
ياي خود ؤشخصيت داستان به ر زيرا ؛شوند ها واسازي مي واره اپيزود ديگر اين طرح

مرد جوان در پوستين شيري رنگي «: برد مي  پي اش يابد و به بيهودگي زندگي يدست نم
به پايتخت اين كشور . كه سر راه خود در بيروت خريده بود از شادي لبخند ميزد

   .)14: 1334گلستان، ( ».ميرسيد و ميتوانست آنچه را كه ميخواست از نزديك ببيند
كند كه شادي و  ورش بليتي تهيه ميدر اين بخش، پات به اميد رسيدن به شهر ش

  :اميد در ساختار خرد اپيزود مربوط به اين ساخت مشهود است
هاي امروز كه براي او از بزرگي فردا  خواهد به شهر شورش برود، لحظه مي

آور، او خوش بود  اند، نشاط انتظاري مطمئن و كيف اند، آستانة عظمت تحول كننده خيره
ش را به بيداري خواهد ديد داد، خواب عمر او را لذت ميبرد، ياد ديشب  و لذت مي

  .)داستان اول: ك.ر( [...]
شادي سودمندي «و » عدم تحقق رؤيا اندوه است«، »تحقق رؤيا شادي است«ساختار 

هاي مختلف ديده  در داستان قابل استنتاج است و در كنش» اندوه بيهودگي است«، »است
رستوران منتظر پيشخدمت هستند كه ظرف سوپ خالي  براي مثال، پات و نينا در. شود مي
هاي  ماية داستان در كنش درون اي بازنماييِ گونه ظرف پر به/ ظرف خالي. ها را پر كند آن

شود، پات به خوردن آن ميلي ندارد؛  ديگر داستان است كه البته، وقتي ظرف سوپ پر مي
تبديل » دگي استاندوه بيهو«و به  واسازي شده» شادي سودمندي است«ماية  زيرا درون
اي  گونه حتي نزديكي پات به نينا براي فراموش كردن عدم تحقق رؤيا، به .شده است
اي  تواند باشد؛ زيرا بعد از نزديكي به دختر، متوجه جنبه مي» اندوه بيهودگي است« بازنماييِ
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نيز تحقق گويي رؤياي او در نينا  زند؛ شود و با سردي او را پس مي ياز شخصيت او م
. اي كه به تماشا رفته بود شود براي بيگانه اي مي مايه پس شكار سايه درون. نيافته است

 .شود ديده مير اپيزود تحقق رؤيا در جدول شمارة سه اي ساختار خرد د واره بازنمايي طرح
براي درك استدالل مورد  ودهاي اين داستان وكالن ديگر اپيز براي مشاهدة ساختار خرد و(
  .)چهار تا شش در پيوست رجوع كنيد ةبه جدول شمار رنظ

  )تحقق رؤيا(اپيزود سفر  :3 جدول
  ساختار خرد  ساختار كالن

  .يا شادي استؤتحقق ر .1
  .شادي هدفمندي است. 2

  ».از شادي لبخند ميزد«

  .يا شادي استؤتحقق ر .1
  .شادي هدفمندي است. 2

  ».دميتوانست آنچه را كه ميخواست از نزديك ببين«

نميدانست شماره تلفن جايي كه ميخواهد با آن گفتگو «  .خالي بودن بيهودگي است /ندانستن
  ».كند چيست

  ».نداشتسي كه زبانش را بفهمد گوشي را برك«  .خالي بودن بيهودگي است /ندانستن
  .يا شادي استؤتحقق ر .1
  .شادي هدفمندي است. 2

  ».ميخواهد به شهر شورش برود«

  .ا شادي استيؤتحقق ر .1
  .شادي هدفمندي است. 2

هاي امروز كه براي او از بزرگي فردا  لحظه«
  ».اند كننده خيره

  .يا شادي استؤتحقق ر .1
  .شادي هدفمندي است. 2

  ».اند آستانه عظمت تحول«

  .يا شادي استؤتحقق ر .1
  .شادي هدفمندي است. 2

  »آور نشاط انتظاري مطمئن و كيف«

  .ستيا شادي اؤتحقق ر .1
  .شادي هدفمندي است. 2

  ».او خوش بود و لذت ميبرد«

  .يا شادي استؤتحقق ر .1
  .شادي هدفمندي است. 2

  ».ياد ديشب او را لذت ميداد«
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  .يا شادي استؤتحقق ر .1
  .شادي هدفمندي است. 2

  ».لذت يافتن و خوش بودن را پيدا كرده بود«

  .اندوه بيهودگي است. 1
بيهودگي  /يا اندوهؤعدم تحقق ر. 2

  .است

  ».دست آورد نشد هرچه كوشيد براي هواپيما بليتي به«

بيهودگي  /يا اندوهؤعدم تحقق ر
  .است

  ».جز اتوبوس چيزي نيافت«

بيهودگي  /يا اندوهؤعدم تحقق ر
  .است

  ».ميخواست روز ساالنه آغاز شورش را در آنجا باشد«

بيهودگي  /يا اندوهؤعدم تحقق ر
  .است

د اگرچه ميدانست ديگر نخواهد جائي به دست آور«
توانست روز ساالنه را در آن شهر باشد چون هواپيما 

  ».فرداي آن روز پرواز ميگرفت
  .يا شادي استؤتحقق ر .1
  .شادي هدفمندي است. 2

  ».امروز صبح بليت را خريد«

  .يا شادي استؤتحقق ر .1
  .شادي هدفمندي است. 2

  ».اش دل به شادي ميزد در سينه«

  .يا شادي استؤقق رتح .1
  .شادي هدفمندي است. 2

  ».خواب عمرش را به بيداري خواهد ديد«

  .يا شادي استؤتحقق ر .1
  .شادي هدفمندي است. 2

  ».خواهد ديد كه واقعه بزرگ چگونه روي ميدهد«

  .يا شادي استؤتحقق ر .1
  .شادي هدفمندي است. 2

  ».از اين همه خواهد نوشت«

  .يا شادي استؤتحقق ر .1
  .شادي هدفمندي است. 2

  ».مردم زنده را خواهد ديد«

  .يا شادي استؤتحقق ر .1
  .شادي هدفمندي است. 2

  ».آفرينش زندگي نوي را خواهد ديد«
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 ظهرماجراي مردي است كه در گرماي » ظهر گرم تير«خرد داستان دوم، يعني  ساختار
د كه آن نشاني نادرست گرد ياي م  دنبال نشاني خانه تابستان با باري كه يخچال است، به

. رسد د؛ به همين دليل درنهايت كاال به مقصد نميپندار است؛ اما مرد آن را درست مي
؛ به »خالي بودن بيهودگي است«ساختار كالن داستان همان گزارة داستان قبل است؛ يعني 

نوعي  به نام داستان. رسد؛ يعني از رسيدن به هدف خالي است كه مرد به هدف نمي اين معنا
مثابة ماه گرم  بر گرماي بسيار تأكيد دارد؛ زيرا سه عنصر واژگاني ظهر، گرم و ماه تير كه به

انگاشت مخاطب قرار دارد، هر سه بر شدت گرمايي كه شخصيت داستان  تابستان در پيش
نوعي خستگي و كنش  آميز به اين گرماي مبالغه. در آن بايد كنشي را انجام دهد، تأكيد دارد

فرسا بر رسيدن به هدفي   طوري كه مرد در گرمايي طاقت كند؛ به يهودة فرد را برجسته ميب
 »خالي بودن بيهودگي است«وارة  پس طرح. كند و اين بيهودگي است نادرست پافشاري مي
شود و البته جاهاي  انگاشتي و بافت داستان بر نام داستان نگاشت مي با توجه به دانش پيش

واره از  بازنمايي اين طرح .شود مي ابزار سكوت با استنتاج مخاطب پر ةطواس خالي متن به
دار چرخهاي ارابه كه به نيروي  مرد به گردش وصله« :شود جملة نخست داستان آغاز مي

 ».هاي زير آفتاب تير كشيده ميشد گوش ميداد ناچار و گرما زده خودش بر سنگفرش
  . )34: 1334گلستان، (

واسطة نيروي  دار چرخ ارابه به گوش دادن گردش وصله« دخر اگر بخواهيم ساختار
توانيم بگوييم كه  را خالصه كنيم، مي» هاي زير آفتاب تير زدة مرد بر سنگفرش ناچار و گرما

دهندة سختي  دهد، نشان ل ميخستة چرخي كه فردي خسته آن را ه گوش دادن به صداي
رود به  كند، انتظار نمي سختي حركت مي به اي از كه ابتداي داستان ارابه. حركت ارابه است

 - تواند زيرساخت آن باشد كه با ادامة داستان ، مي»اين كنش بيهودگي است«برسد و هدف 
   :شود در كل داستان بازنمايي مي - واره شكل گرفته باشد چيدماني كه با اين طرح

كسي هست،  تماًح. شايد بايستد تا تك هوا بشكند و كسي پيدا شود تا نشاني را بپرسد
د فهميده است يا به او عوضي كساني هستند كه بدانند او بارش را كجا بايد برد اما يا ب

افتاده دسترسي ندارد و مردي وچة دوراند و حاال به هيچ كدامشان در اين گرما و ك گفته
كه از تاكسي پياده شده بود همراه زني بود كه كمرش در پيراهن گلدار ميجنبيد و 

  . )44 ،همان( »آيه اومده تو اين گرما؟ مگه«بود،  هلخت بود و گفتپاهايش 
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خالي / ندانستن«وارة داستان قبلي يعني  بينيم كه همان طرح مي بندي داستان ر پاياند
منتج » خالي بودن بيهودگي است«كه خود از ساختار كالن  -»بودن بيهودگي است

كسي «مانند  هايي ه از خالل جملهماي گيري درون كلها و ش بر انتخاب كلمه -شود مي
   .گذارد تأثير مي »پيدا شود تا نشاني را بپرسد

دربارة فردي به نام حسن است كه شغلش حمل  »لنگ«: ساختار خرد داستان سوم
خرند،  كند و براي آن لنگ چرخ مي وقتي روزگار پيشرفت مي. فرد لنگي بر دوش است

شكند تا دوباره به او نياز پيدا  رد، چرخ را ميال كه ديگر كاري براي انجام دادن نداحم
است و اين از » دهد كسي چيزي را از دست مي«ساختار كالن اين داستان نيز . كنند

   .ها خيالي باطل بيش نيست دست دادن مانند بقية داستان
وقتي او از روي . ساختمان است مردي نقاشِ »مردي كه افتاد«: در داستان آخر

در اين مدت، از روي تنبلي ميلي به  .كند مدتي در خانه استراحت مي افتد، نردبان مي
شود اش مي مات خود باعث از دست دادن زن و زندگيكار كردن ندارد و با توه .

ها در فضايي  شود، هركدام از اين داستان طور كه در اين داستان هم ديده مي همان
دليل وجود ساختارهاي  ما بهشوند؛ ا هايي گوناگون روايت مي متفاوت و با شخصيت

  بر آن، زندگي گيرد كه مبني ها، روايتي ناگفته در اثر شكل مي كالن مشترك در همة آن
شود كه هركدام صيادي هستند درپي شكار ساية اهداف خود كه  هايي روايت مي انسان

 ها كدام از اين شخصيت دهد و در آخر، هيچ شبيه مرغي پروازكنان در آسمان جوالن مي
. رفتند نه ساية آن بايست به شكار خود مرغ مي شوند؛ زيرا مي موفق به شكار سايه نمي

واسطة استفاده  گيرد، به داستان كالني كه در اين مجموعه و ديگر آثار گلستان شكل مي
هاي پيرامتني مانند نقل شعري در  از عناصر پيرامتني مانند نام كتاب، يادداشت

هاي استعاري كه از حوزة موضوعي يك جهان  سطة نگاشتوا درآمد و همچنين به پيش
دهد، نقش مخاطب براي ساخت روايتي ناگفته  گفتماني ديگر رخ ميگفتماني به جهان 
 اي ديگر به نوشتن داستاني برمبناي مثابة نويسنده به نيز مخاطب .دهد از اثر را شكل مي

داستان ناگفته، همان داستان كالن  پردازد كه اين برده مي روابط بينامتني چهار داستان نام
   .شده است هاي روايت است كه دربرگيرندة داستان
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   گيري نتيجه. 5
 ژانر به نام داستان كالن - متصل، يك زير هم هاي به اي به ژانر داستان با اشاره ،در اين پژوهش

. ز شده استآغااثر ابراهيم گلستان  شكار سايه كم در ايران، با دست داستان كالن. معرفي شد
صورت نگاشت ساختار كالن بر ساختار خرد و ايجاد شده، در هاي انجام بررسي براساس

شود كه عبارت  ارتباط ميان متون غيرمرتبط، ساختار ديگري به نام داستان كالن ايجاد مي
طوري  به ؛اي مشابهي هستند واره هاي غيرمرتبطي كه داراي ساختارهاي طرح داستان :است از
، و به يك متن با فضاي ديگر متون موجود در اثر ادغام اي واره فضاي طرحار كالن كه ساخت
اي  واره دليل بازنمايي طرح به عبارت ديگر، داستان كالن به. شود منجر مي يجديد فضاي

يك پيرامتن بر متن  ايي  واره و همچنين ادغام فضاي طرحساختار كالن بر ساختار خرد 
. شود ها در ذهن مخاطب ايجاد مي جاد اتصالي نامرئي ميان داستانها و درنهايت، اي داستان

يكي از  .شود درنتيجه، نقش فعال خواننده براي بازسازي اين داستان ناگفته مطرح مي
صورت  انتقاد اجتماعي است كه راوي به ،توان تصور كرد مياي كه  هاي ناگفته داستان

بر اينكه افرادي  مبني ؛كند مطرح مي) النايجاد داستان ك(غيرمستقيم و از طريق ساختار 
هاي نادرست و غيرارزشي بر سرنوشت خود و  دليل انتخاب هايي متفاوت به متفاوت با ويژگي

هاي اصلي اثر، باعث  واره عنوان يكي از طرح به »نرسيدن به مقصد«گذارند و  تأثير مي هجامع
هاي متفاوت،  افراد مختلف با تواناييدارا بودن  باوجودشود كه  اي مي تصوير كشيدن جامعه به

   .رسد اي روشن نمي هرگز به مقصود و آينده

  پيوست
  )عدم تحقق رؤيا(اپيزود رستوران  :4 جدول

بيهودگي  /يا اندوهؤعدم تحقق ر
  .است

  ».زوركي ميخنديد«

  .وجود تناقض خالي بودن است .1
  .خالي بودن بيهودگي است .2

  ».حاال تو را دارم و همين كافيه«

  .وجود تناقض خالي بودن است .1
  .خالي بودن بيهودگي است .2

   ».توي سوپ نگاه ميكرد«
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  .وجود تناقض خالي بودن است .1
  .خالي بودن بيهودگي است .2

  ».قاشق را در آن فرو ميبرد«

بيهودگي  /يا اندوهعدم تحقق رؤ
  .است

  ».چند ساعت پيش هنوز روي مغزش سنگيني داشت«

  
  )تحقق رؤيا(ود سفر اپيز :5جدول 

  ».شنيده بود كه بادكنك تركيد«  .بيهودگي است/ يا اندوهعدم تحقق رؤ
  ».ناآرامي بسيار كه در درشكه داشت«  .بيهودگي است/ يا اندوهعدم تحقق رؤ

  ».نميدانست چه خواهد شد«  .خالي بودن بيهودگي است /ندانستن
  ».خواهد شنيد چه ]نميدانست[ و«  .خالي بودن بيهودگي است/ندانستن

  ».غافلگير شده خسته در وي نگريسته بود«  
  ».ام من هنوز نفهميده«  .خالي بودن بيهودگي است /ندانستن

  ».آرامش واخوردگي در جانش ميĤمد«  .بيهودگي است /يا اندوهعدم تحقق رؤ
  ».آرامش ميلرزيد تا بگريزد«  .بيهودگي است /يا اندوهعدم تحقق رؤ

  ».هاي خود گم كردن انديشه«  .است خالي بودن بيهودگي
  ».درهم كردن هر چيز«  .خالي بودن بيهودگي است
  ».حواسي پوشاندن هرچيز با بي«  .خالي بودن بيهودگي است

  
  )عدم تحقق رؤيا(اپيزود رستوران  :6 جدول

  ».ميخواست گرداگرد خود را نبيند«  .خالي بودن بيهودگي است /ندانستن
  ».و نداند«  .هودگي استخالي بودن بي /ندانستن
  ».نتوانست پي نبرد كه كجاست«  .خالي بودن بيهودگي است /ندانستن
  ».در آغاز چندان نميفهميد«  .خالي بودن بيهودگي است /ندانستن

  ».شعله لرزان كوتاهي گرفت«  .خالي بودن بيهودگي است
  »."هيچ" درنگي گفتو پس از «  .خالي بودن بيهودگي است

  ».چي شد؟ نميفهمم«  .ي بودن بيهودگي استخال /ندانستن
  ».مجبور نيستي بفهمي«  .خالي بودن بيهودگي است /ندانستن
  ».اونهائي هم كه ميتونن بفهمن نميفهمن«  .خالي بودن بيهودگي است /ندانستن
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  »يا نجيبم يا احمق«  .خالي بودن بيهودگي است /ندانستن
  ».اونكه دليلش را بگن ه آدم را دك كنن بيخيلي بد«  .خالي بودن بيهودگي است /ندانستن

  ».اتاق خالي را ميديد«  .خالي بودن بيهودگي است
بيهودگي  /يا اندوهعدم تحقق رؤ

  .است
  ».در بسته را ميديد«

بيهودگي  /يا اندوهعدم تحقق رؤ
  .است

  ».ميخواست دختر مانده بود«

بيهودگي  /يا اندوهعدم تحقق رؤ
  .است

ندلي راحت بيفتد، و افتاد، و و بهتر اين كه در ص«
  ».فروتر رود، و رفت

بيهودگي  /يا اندوهعدم تحقق رؤ
  .است

  ».بردنفس به آرام كردن خويش فرو«

بيهودگي  /يا اندوهعدم تحقق رؤ
  .است

  ».هواي اتاق را گرفته مييافت«

  »در خيابانهاي خالي شهر«  .خالي بودن بيهودگي است
  ».اب همه از خاموشيشان حس ميشودكه خو«  .خالي بودن بيهودگي است

بيهودگي  /يا اندوهعدم تحقق رؤ
  .است

آلودي به تنها گردي در خويش  كشش غم«
  ».مييافت

  ».دربان چيزي گفت كه او نفهميد«  .خالي بودن بيهودگي است /ندانستن
  .وجود تناقض خالي بودن است .1
  .خالي بودن بيهودگي است .2

  »؟پس او چطور رفت«
  »؟كي آقا«
  ».يه زن«
  ».بيرون قدغنه. هيچكس بيرون نرفت«

  .وجود تناقض خالي بودن است. 1
  .خالي بودن بيهودگي است. 2

  ».آسونه اما كيف نداره. اينجور زندگي آسونه«

  »؟اما تو چه خواهي نوشت«  .خالي بودن بيهودگي است /ندانستن
بيهودگي  /يا اندوهؤعدم تحقق ر

  .است
باران آمد باروتها نم  رفتم تماشاي آتش بازي«

  ».برداشت
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  ها نوشت پي
1. Teun Van Dijk 
2. novel- in- stories 
3. James Nagel 
4. Tales of a Traveler 
5. Washington Irving 
6. Nathaniel Hawthorne  
7. Suzanne Ferguson 
8. K.L. Cook 
9. Susan Garland Mann 
10. John Updike 
11. Louise Erdrich’s Love Medicine 
12. F. Scott Fitzgerald’s The Jazz Age 
13. John Barth 
14. scripts   
15. global topic   
16. Genette 

متصل و داستان كالن،  هم هاي به گيري داستان كالن و تفاوت ميان داستان براي مشاهدة چگونگي شكل. 17
يك فضا به فضاي ديگر براساس نظرية ادغام فوكونيه ها از  گيري مفاهيم استعاري و نگاشت آن چگونگي شكل

 .رجوع شود )چاپ زير(و ترنر به مقالة صادقي 
18. Robert Luscher  
19. transtextuality  
20. intertextuality  
21. metatextuality  
22. hypertextuality  
23. architextuality  
24. paratextuality  
25. hypertext  
26. hypotext  

  منابع
» هاي آن در ادبيات ايران داستان كالن در آثار ابراهيم گلستان و ريشه«). 1391(صادقي، ليال  -

 .شناسي ادبيات مقاالت دومين همايش ملي نقد ادبي با رويكرد نشانه مجموعه: نقد  نامة در
   .خانة كتاب: تهران. دفتر دوم. كوشش حميدرضا شعيري به

 در» اي تا داستان كالن از داستان خوشه: متصل هم به هاي داستان« ).اپزيرچ(ــــــــــــ  -
كوشش ليال  به. احمد ويژة ابراهيم گلستان و جالل آل: شناسي ادبيات داستاني نقد و نشانه

  .74 -43صص. سخن: تهران. 1ج. صادقي
ن كاركرد گفتماني سكوت در ساختمندي داستا«). 1389(صادقي، ليال و فرزان سجودي  -

  .90 - 69. صص. 2ش. 1د. هاي زبان و ادبيات تطبيقي فصلنامة پژوهش. »كوتاه
  .روزن: تهران .1346: 2چ .شكار سايه). 1334(ستان، ابراهيم گل -
 پژوهشنامة .»ها متن ديگر با متن يك روابط مطالعة ترامتنيت«. )1386(نامور مطلق، بابك  -

  .98 -83صص. 56ش. انساني علوم



  21 شمارة/ 6 سال                                                                                   162

- Anderson, Sherwood (1969). Memoirs. Carolina: University of North 
Carolina Press. 

- Fauconnier, Gilles (1997). Mappings in Thought and Language. 
Cambridge: Cambridge University Press. 

- Ferguson, Suzanne (2003). "Sequences, Anti- Sequences, Cycles, and 
Composite Novels: The Short Story in Genre Criticism". Journal of the 
Short Story in English. No. 41. Pp. 103- 117. 

- Cook, K.L. (2008). "Linked Stories and the Short Story Cycle". Lecture at 
Arizona State University: 
http://www.klcook.net/ata_workshops_linked.html  

- Genette, Gerard (1992). The Architect: An Introduction. Jane E. Lewin 
(Tr.). Berkeley CA: University of California Press. 

- ___________ (1997a).  Palimpsests: Literature in the Second Degree. 
Channa Newman & Claude Doubinsky (Trans.). Lincoln, NB: University 
of Nebraska Press. 

- ___________ (1997b).  Paratexts: Thresholds of Interpretation. Jane E. 
Lewin (Tr.). Lincoln NE and London: University of Nebraska Press. 

- Golestan, Ebrahim (1955). Hunting the Shadow. Tehran: Rouzan. 
- Holyoak, Keith & Paul Thagard (1995). Mental Leaps: Analogy in 

Creative Thought. Cambridge: MIT Press. 
- Luscher, Robert (1989). "The Short Story Sequence: An Open Book" in 

 Susan Lohafer & Jo Ellyn Clarey (Eds.). Short Story Theory at a 
Crossroads. Baton Rouge: LSUP. Pp. 148- 167. 

- Lundén, Rolf (1999).  The United Stories of America: Studies in the Short 
Story Composite. Rodopi. 

- Mann, Susan (1989). The Short Story Cycle. New York: Greenwood Press. 
- Morris, Ann & Maggie Dunn (1995). The Composite Novel: The Short 

Story Cycle in Transition. New York: Twayne Publishers. 
- Nagel, James (2001).  The Contemporary American Short- Story Cycle: 

The Ethnic Resonance of Genre. Baton Rouge: Louisiana State 
University Press. 

- ____________ (2010). A Companion to American Short- Story. Alfred 
Bendixen & James Nagel (Eds.). United Kingdom: Wiley- Blackwell. 

- Sadeghi, Leila (2013). "The Macrofiction Structure in “Hunting the 
Shadow”, by Ebrahim Golestan" in Cognition and Poetics conference -
25-27th April 2013. University of Osnabruck: Germany.  

- Sadeghi, Leila   & Farzan Sojoodi (2010). "The Discursive Functions of 
Silence in Structuring Fiction". Competitive Language Literature 
Research, Scientific Research Journal. Vol. 1. No. 2. Summer 2010. 

- Schank, Roger & Robert Abelson (1977). Scripts, Plans, Goals, and 
Understanding. Hillsdale, NJ: Earlbaum Assoc. 

- Stockwell, Peter (2002). Cognitive Poetics: An Introduction. New York: 
Routledge. 

- Van Dijk, Teun (1979). "Cognitive Processing of Literary Discourse". 
Poetics Today. No. 1. Pp. 143- 160. 

- ___________(1986). News as Discourse. New York: Routledge. 
- _________ (1980). Macrostructure. New Jersey: Lawrence Erlbaum 

Associates Publishers. 


