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Article Info ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 
Mohammad Hassan Shahsavari's novel "Possible Night" is a met-

story that has benefited from postmodernist storytelling techniques. 

Shahsavari has effectively utilized the element of space in designing 

this narrative and the story-making process, The atmosphere of the 

story casts a shadow over the whole narrative and is directly related 

to the performance of the characters, transformation is the most 

prominent feature of space in the novel, as the story has a symbolic 

overall space and several individual spaces; the beginning of the 

story comes with a verse of Hafez of the whole book. The general 

setting of the story has moved on to the theme that there is no 

certainty and reality in life and anything can happen. Each chapter is 

also shaped by the transformation of space, relying on the 

description and tone of the characters, the three romantic, logical, 

and love-hate spaces, each of these spaces interacts with the other 

space in a general space. The present article examines the question of 

how space is in the novel and how it affects its narrative, the creation 

of space in the novel has been investigated.    
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 چکیده اطالعات مقاله

 نوع مقاله: 

 مقاله پژوهشی

نگبار   هبایوهیفراداسبتان اسبک کبه از شب کیب ،یمحکدحسب  شسسبوار ۀنوشبت شبِ  مکنب رمان 

داستان،  یمعناساز ندیو فرآ کیروا  یدر طرح ا یبسره برده اسک. شسسوار سممدرنیپسک هایداستان

افننبده و  هیسبا کیبحاکم ببر داسبتان ببر کبوّ روا یبسره برده اسک. فضا یاز عنصر فضا به نحو مؤثّر

رمبان اسبک،   یبفضبا در ا یژگیو  یبارزتر ،یدارد. دگرگون هاکیّبا عکلنرد شخص یکیارتباط مستق

از  یتبیداسبتان، ببا ب یدارد؛ ابتدا یفرد یفضا  یو چند  ینکاد یکلّ یفضا کیکه  داستان  ایگونهبه

مضبکون   یبداستان در جسبک ا یکلّ یفضاساز براعک استسالل کوّ کتاب آمده اسک.منظور بهحافظ 

 دایبامنبان وقبوپ پ توانبدیم یزیوجود ندارد و هر چ یدر زندگ یتیّو واقع کیّرفته اسک که قطع شیپ

 ک،یبرمانت یسبه فضبا هبا،کیّو لح  شخص فیبر توص هیفضا، با تن یبا دگرگون زیکند. در هر فصو ن

 قبراردیگبر  یشده اسک. هرکدام از ای  فضاها در تعامو ببا فضبا جادیعشق و نفرت ا یو فضا یمنطق

سؤال که عنصر فضا در رمبان   یحاضر با طرح ا مقالۀ در. اندبا هم قرار گرفته یکلّ یدارد که در فضا

 شده اسک. یرمان بررس یفضاساز ؟کرده اسک جادیآن ا ییروا ریبر س یریو چه تأث ؟چگونه اسک

 ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ :افتیدر خیتار

 ۲۵/۰۱/۱۴۰۱ تاریخ بازنگری:

 ۲۷/۰۱/۱۴۰۱ :رشیپذ خیتار
 

  های کلیدی:واژه

 ی،شسسوار

 ،شِ  مکن 

 ی،فضاساز

 ، ینکاد یفضا

 ی.فرد یفضا
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 .9۰-۷۳(، ۳)۱۱، داستانی
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 . پیشگفتار1

 . بیان مسأله1-1

 .دینکا یدر جسک مضکون، فضاساز تواندیمختلف م یبا شگردها سندهینو

 ت،ی افیک ع،یبودن وقاایوضوح و منطق ۀدرج ،یآهنگ عمل داستان ف،یفضا با شرح و توص»
 (.26: 1371،ی)لس «دآییوجود مبه سندهیوگو و باالتر از همه زبان نوگفت

 یاگر مسارت باالتر سندهیاسک، نو یسندگیمسارت نو کی یاما فضاساز ؛فضا دارد یهر داستان

با  اریمسأله در فراداستان، بس  یداستان را بپرورد. ا گریبا عنصر فضا، عناصر د تواندیداشته باشد، م

 .اسک کیّاهک

خودآگااه و  یلو به شا  شودیاطالق م یداستان یااست که به نوشته یفراداستان اصطالح»

و مصانو   یسااخت  یعنوان امارخاود باه تی وضا  ای تی مند توج ه خواننده را به ماهنظام
مطارح  تی اداستان و واق  انیم ۀرابط ۀرا دربار ییهاپرسش ق،یطر نیتا از ا کندیم طوف م

 (.9: 1390)وُو، « سازد

تناقض و عدم انسجام  ،یچندزبان هازجکل هاگونه داستان یا یستمدرنیپسک هایگیژیبا توجه به و

فراداستان مفسوم » رایز شود؛یم دهیفراداستان د کیفضا در   یچند یمتعدّد گاه هایمت ، فرجام

مؤلف به پرسش  ۀنقش خداگون نکاییبزرگکردن و مبالغه قیدر مقام خداوند را از طر سینورمان

و  ینظام تصادف قیو از طر کشدیم الشو ذه  را به چ یاقتدار آگاه ق،یطر  یو از ا ردیگیم

متعدّد  یفضاها  ی(. بنابرا۳8)هکان:  «سازدیاز جسان را برقرار م یگرید یبندزبان، مقوله یبخواهدل

 وهیش  یبه ا شِ  مکن هم متناقض هستند. رمان  گاه باکه  ردگییشنو م یاصل ۀسندیخارج از زبان نو

در سطوح  یفرا داستان کقطعیّ عدم گرو جلوه یفق فارسوم نفراداستا کی»رمان   ینوشته شده اسک، ا

  (.۶8: ۱۳9۶مطلق،  یاقیل زاده ورانی)ا« مختلف آن اسک

و آن را با  شوندیم ایحادثه ریاسک که درگ یچند جوان تسران یاز زندگ یتیداستان، روا موضوپ

هدف  رسد،ینظر ماسک، به یگریهر کدام متناقض از د ریو البته تفس دکننیم ریخود تفس هایدگاهید

 یاصل هایکیّکنند. شخصیفرار م زیاسک که از هکه چ هاییآدم یدادن سبک زندگنشان سندهینو

در داستان حضور  یفرع یتیّعنوان شخصبه زین سندهیزن نو  یهستند، هکچن رایهاله و سک ار،یداستان: ماز

. در فصو کنندیاو اظسارنظر م ۀنوشت ۀدربار هاکیّو شخص کندیارتباط برقرار م هاکیّدارد که با شخص

در پنج فصو آمده  بندیصورت فصوداستان به ییروا ری. سشودیظاهر م سندهیمرد نو کیّشخص یانیپا
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هستند که با  یجداگانه راو کیّسه شخص ی،اتّفاق شِ بوف اسک. سه فصو بعد ،اسک؛ فصو اول

 یداستان خواهدیاسک که م یراو سنده،یمرد نو ز،یو در فصو آخر ن کنندیوگو مزن گفک ۀسندینو

 .سدیبنو

ذیو  هایآن پرسش یفضا در داستان مذکور پرداخته اسک، تأمّو در فضا بررسی حاضر به پژوهش

 کند:یایجاد مرا در ذه  

 به مضکون داستان چگونه اسک؟ افت ی در ره سندهینو یفضاساز ریتأث زانیم .  ۱

 فضا در رمان چگونه اسک؟ یرگیفرآیند شنو .  ۲

 یانبواپ یبا ابعباد هباکروای یفضبا یببرا تبوانیدر داسبتان، آیبا مب کیّعدم  قطع یژگیبا توجه به و.   ۳

 برشکرد؟

که نیاز روز مخاطِ را درک کرده اسک و به شیوۀ داستان هایی اسک از رمان مکن  شِ 

های جامعه را بازگو نکاید. هکی  امر باورپذیری آن را تثبیک ای از واقعیّکمدرنیسم توانسته گوشهپسک

اسک و توانسته در میان مخاطبان عام و خاص جا باز کند و از ای  عرصه به تحقیقات ادبی وارد  کرده

( چاپ شده و اکنون به چاپ ششم رسیده اسک. تاکنون ۱۳88بار در سال )لی شود. رمان مذکور او

های ها بر بررسی شیوهچندی  تحقیق در مورد آن نوشته شده اسک که محورّیک تکامی آن

به « مکن  شِ  رمان در پسامدرن پردازیصناعک»( در تحقیق ۱۳89مدرنیستی آن اسک. پاینده )پسک

 بررسی روایک»( در مقالۀ ۱۳9۰مدرنیسم در رمان پرداخته اسک. دریاباری )های پسکبررسی مؤلّفه

مدرنیسم را در آن کاویده های پسکدر ادامۀ مقالۀ پاینده، ویژگی« مکن  شِ رمان در نمدرپسک

در بخشی از آن، به « شناسی روایکهای موازی و معنیجسانبررسی »( در مقالۀ ۱۳9۵بامشنی ) اسک.

)بامشنی، « ای مناسِ از روایک چند جسانی اسکای  رمان نکونه»ته و بیان کرده اسک: ای  رمان پرداخ

های چندزبانی و چندصدایی، ویژگی»( در بررسی ۱۳9۶استادمحکدی و حسینی ) (.۱۰۱: ۱۳9۵

بودن داستان را اثبات کنند، بنابرای  از اند تا پسامدرنتال  کرده« شِ مکن پسامدرنیسم در رمان 

زاده و لیاقی کنند. ایرانخصوص مؤلّفۀ بینامتنیّک بحث میمدرن موجود در رمان بههای پسکمؤلّفه

 مکن  شِمعتقد هستند رمان « مکن  شِبررسی عدم قطعیّک در فراداستان »( در مقالۀ ۱۳9۶مطلق )

گر عدم قطعیّک فراداستانی در سطوح مختلف آن اسک. در هیچ یک فراداستان موفق فارسی و جلوه

ها از فضاسازی رمان بحثی نشده اسک. ای  مقاله در ادامۀ ها و مصاحبهها و در نشسککدام از ای  مقاله

 مقاالت نوشته شده در معرفی فضا در رمان دستاوردی تازه اسک.  
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 و روش پژوهش  ینظر یمبان. 2-1

مخاطِ در داستان فضا از عناصر داستان اسک که در جسک تأثیرگذاری، انتقال عاطفه یا اندیشه به 

 اسک:  گفته آن تعریف در رود. میرصادقیکار میبه

 اثار مخلاوق دنیاای باه ورود محا  به خواننده که...( غیره و شاق شوم، آرام،) را فضایی»

 . (532: 1376 میرصادقی،)« گویندمی رنگ و فضا کند،می استنشاق ادبی،

  :در تعریف یونسی

« شاودمای واقاع آن در داساتان اسات کاه خاصای اوضا  و شرایط از عبارت داستان فضای»
 (. 372: 1386)یونسی، 

کند و در نگاه کلی یک حالک عاطفی اسک که نویسنده به ککک عناصر دیگر ایجاد میفضا 

 در و افنندمی سایه آن سرتاسر یا ادبی اثر یک از بخشی بر که ایعاطفی حالک آن از اسک عبارت»

. با فضاسازی مناسِ، (۱9: ۱۳8۴ابرمز، ) «کندمی ایجاد وقایع جریان به نسبک را انتظاراتی خواننده

ها تواند با اندیشه نویسنده و سیر روایک زودتر از سرانجام آشنا شود و به عبارتی اّتفاقمخاطِ آگاه می

ا به گذارد و او ررا پیشگویی کند، از طرفی دیگر، نویسنده با فضاسازی مناسِ بر خواننده تأثیر می

کشاند. بنابرای  فضا عامو ارتباط میان نویسنده و خواننده اسک و در کلیّک دنبال خود تا پایان داستان می

 .(۴۱: ۱۳8۶ مستور،) «افنندمی خواننده ذه  بر عناصر  ترکیِ اثر در داستان که اسک ایسایه»

 ای استفاده شده اسک. کتابخانهتوصیفی ب تحلیلی اسک و برای نگار  آن از منابع ای  مقاله به شنو 

 فضا در داستان یرگیشکل ندیفرآ. 2

بندی و چگونگی بیان محتوا، فضای کلی داستان را ساخته اسک.  از سبک نگار  نویسنده، فصو

 فضا»نویسنده، با فضاسازی آغاز شده اسک، دقیقاً مطابق ای  مفسوم که اندیشۀ اصلی  هکان ابتدای رمان،

: ۱۳8۶ داد،) «کندمی استنشاق ادبی اثر مخلوق دنیای به ورود محض به خواننده که اسک هوایی رنگ و

فضای داستان نشان کند، . در ای  رمان نیز مخاطِ از آغاز کتاب، فضای آن را احساس می(۳۶۱

 و علّی روابط کشفرو هستیم که فضای مبسم و متناقض دارد و دهد که ما با یک فراداستان روبهمی

 واقعیّک، تقلیدی شاید که کندمی القاء چنی  فراداستان آن اسک.  منرّر بازخوانی مستلزم آنمعلولی 

 جز به شاید واقعیّتی بیان دیگر، به اسک؛ برده کاربه داستان نوشت  در نویسنده که اسک زبانی از

 هیچ» معتقدند: هاپسامدرنیسک(. ۷۷ب ۷۵: ۱۳8۵ندارد )پاینده،  وجود کالمی هایبازی یا هاتوصیف

 (. ۳8۰: ۱۳8۵)هارلند، « آن نیسک جز و اسک زبان خود ندارد. حقیقک، وجود عینی حقیقک
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فتار کو و رعها، ها خلق کرده اسک، از ارتباط شخصیّکشسسواری با عدم انسجامی که در توصیف

 اهداف و بینش عکلنرد، با های نکادی ، یک فضاسازی ذهنی ایجاد کرده اسک. ای  فضاها در منانآن

قع یری فضا مؤثر واگای که عناصر دیگر داستان در فرآیند شنوگونهاسک، به گره خورده هاشخصیّک

ویند و گخ  میها و راوی در مورد اّتفاق  شِ بوف از دیدگاه خود سهر کدام از شخصیّک اند.شده

شود و کام میتباز داستان  تناقض و پایان ها با هم متناقض اسک و سرانجام نیز با هکی سخنان آن

اقی در ر اّتفبیند که وقوپ ههای تنسایی، رعِ و وحشک تسران را در ذه  خود میمخاطِ، فضای شِ

با  ویسندهگیرد  فضای اندوه اسک؛ گویی نحسی که مخاطِ از کلّیک داستان میآن امنان دارد. 

 ی شِ وچه هسک تارینآنرد. تی وجود نداواقعیّترسیم ای  فضا درصدد ای  برآمده تا بگوید 

ها سعی انجام  آن مرگ و تنسایی اسک و انساندهد و سرهای ناگواری اسک که در آن رخ میاتّفاق

 دارند از ای  واقعّیک فرار کنند. 

 از ۱استسالل براعک کهو بیک آغازی  رمان از حافظ،  مکن  شِ عنوان فرآیند فضاسازی با 

  .شده اسک ، آغازاسک داستان کو یمحتوا
 فریب جهاان صهاه روشان اسات

 
 ببین تا چه زاید شب آبستن اسات 

 (۳26: 1۳9۳)حافظ،                     

 ای  توضیح در الکثو اسک، دهخدا، ضرب«سحر شِ آبست  تا چه زاید»مصرپ دوم بیک 

 .  (۴۴9 :۱۳89دهخدا، ) «شود بینیپیش ایحادثه وقوپ که کنند عنوان زمانی» آورده الکثوضرب

گردد، مصرپ اول، سخ  از فریبناری جسان اسک، با ای  بیک محتوای کلی رمان آشنار می

مدرن به آن اعتقاد دارد. زبان در اشاره به فریبناری زبان در ترسیم اّتفاق باشد، چیزی که پسکتواند می

استسالل رمان، الگوی  بر براعککننده اسک. ای  بیک عالوهعی  حال که روشنگر اسک فریبنار و پنسان

امنان  مکن  شِ ای در ای  سخ  از ای  اسک که هر حادثه مدرن اسک، در مصرپ دومشعری پسک

های سه شخصیّک از حادثه آشنایی با هم اتّفاق افتادن دارد. با دانست  ای  ننته، تناقضاتی که در روایک

ویسنده چیزی غیر از بیان ای  موضوپ شود که هدف نو اتّفاق  شِ بوف آمده اسک، کامالً توجیه می

کند تا به سرانجام برسد؛ زیرا نویسنده او را مشتاق کرده که نبود، بنابرای  مخاطِ، داستان را دنبال می

بداند ای  شِ آبست  چه چیزی خواهد زائید. مخاطِ، روایک متناقض مازیار و هاله و سکیرا را 

 ________________________________________________________________      
ورد کبه خواننبده از انوشتۀ خود، عباراتی را بیبیا  شعر شاعر یا نویسنده در ابتداییعنی  اسک. ینی از صنایع بدیع معنوی.  ۱

 .هکان آغاز دریابد که با چه نوعی از نوشته یا شعری سر و کار دارد

https://abadis.ir/fatofa/%D8%B4%D8%B9%D8%B1/
https://abadis.ir/fatofa/%D8%B4%D8%B9%D8%B1/
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  ها را بپذیرد.خواند و شاید ینی از آنمی

نام برده که به نوعی به  ، در چند مورد نیز با آگاهی از آثاریداستان استسالل براعکبر عالوه

شود. بدی  وسیله فضایی ایجاد ها یافک میهای فراداستانی در آنمضکون داستان شباهک دارند و مؤلّفه

تواند با رمان ارتباط برقرار کند، ازجکلۀ ای  شده که مخاطِ آگاه با دانست  مضکون ای  آثار بستر می

( اسک، ۱۲9)هکان: دریسا خانه  یقوان( و ۱8: ۱۳88)شسسواری،  یاصل زهیغرموارد اشاره به نام فیلم 

اشاره به  هکچنی  .رو هستیمدهد ما با داستان فراواقعی روبهمضکون دو فیلم در ارتباط با رمان نشان می

 .اسک هیشب داستان مضکون هب( 88)هکان: کوندرا  النیم دارخنده یهاعشقکتاب 

دهد که از موضوپ کلی داستان آگاه شود. ای  ها نیز به مخاطِ آگاهی میانتخاب عنوان فصو

فصو اول بارزتر اسک و فضای کلی را برای سیر روایتی  رمان ایجاد کرده اسک، بوف انتخاب در 

گر مفسوم در ادبیّات ما تداعی« بوف»اسک؛ اما عنوان واژۀ ای در تسران )جغد( نام یک رستوران زنجیره

 شریفی،) «اسک مشسور خردمندیبی هم و نامیکونی و شومی به هم»جغد در ادب فارسی  بدیکنی اسک.

دهد. جکالت اولیۀ روایک . انتخاب ای  عنوان، خبر از حادثۀ شوم و هولناکی را می(۴۶۶: ۱، ج۱۳8۷

مدرنیسم از ی غم و اندوه را ایجاد کرده اسک که البته نگارنده به شیوۀ پسکنیز مزید بر نام فصو، فضا

منطق دستور زبانی عدول کرده اسک. جکالت آغازی  شِ بوف، سخنان مازیار خطاب به هاله اسک 

 بار،  به شبی که حادثه رخ داده، اشاره کرده اسک.که با لحنی اندوه

تر ب ویم شب ب د از آن شاب باود... شاب ستآید؟ روز ب د از آن شب بود، دریادت می»

جا ای، یکگویم که تول د من بود و تو بر خالف حاال که آرام دراز کشیدههمان روزی را می
 (.7: 1388)شهسواری، « شدی. رستوران بوف بودیمبند نمی

 ابعاد مختلف فضا. 1-2

 یبا هدف القا سندهیخاص که نو هایدر زمان و منان هاکیّحضور و رفتار شخص ۀویش یبر مبنا

رمان،  یکل یگرفته اسک. در فضا یداستان ابعاد مختلف یآن را تنرار کرده اسک، فضا  ،یمفسوم نکاد

به وجود سه  هبا توج  یاسک، هکچن افتهیگستر   انیبرآمده از زمان و منان از ابتدا تا پا  ینکاد یفضا

فضا مواجه  یآمده اسک، با تعدّد و دگرگون سندهینووگو با زن در گفک کیّفصو که از زبان سه شخص

دو بعد  ،یفرد یو فضا  ینکاد یفضا  یکرده اسک، بنابرا جادیا یفرد یفضا کیکه هر کدام  میهست

 مختلف فضا در رمان هستند.  
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 . فضای نمادین1-1-2

 زمان از برآمده فضای. 1-1-1-2

 زمان در فراداستان اهکیّک دارد. 

 ارتباط دالیل به فقط نه مدرن هایداستان در داشته حضور روایت در همواره فضا و زمان که»

« اسات یافتاه ویاهه اهمی تای زباان، فرهن ای سااختار در حضور به عل ت بل ه متن، و بافت با

 (.44: 1391)کورت، 

که یک فضای نکادی  در جسک محتوای داستان و اندیشۀ نویسنده  فضای زمانی رمان، شِ اسک

که آن حادثه دزدی ماشی  اّتفاق  « شِ بوف»تکام وقایع در شِ اّتفاق  افتاده اسک، از  آمده اسک.

ها در شِ بیان شده اسک. شِ بیند، روایککه نویسنده هاله را در هتو شیان می« شِ شیان»افتد تا می

 نشانۀ»ویژه در ادبیات معاصر، مفسوم منفی دارد، در فرهنگ نکادها آمده اسک: شِ در ادبیات ما به

 و زدنجوانه لقاح، دورۀ نکاد شِ»(. ۳۰: ۴،ج۱۳8۵)شوالیه،گربران، « امر بدیسی اسک هرگونه فقدان

(. عدم قطعیّک و ۳۰)هکان:  «شد خواهد منفجر زندگی پیدایش هنگام در بزرگ روز در که اسک فساد

شود، اتّفاقی که در شِ بوف رخ آشفتگی و روایک متناقض با ای  فضا برای خواننده روش  می

کند. تنرار ای  واژه در هر گیرد و هر کدام را گرفتار میها را میدهد، در روز گریبان شخصّیکمی

سوم ترس و دلسره و ابسام را فصو، )شِ بوف، شِ شروپ،  شِ واقعه، شِ کوچک و شِ شیان( مف

باعث ارتباط منسجکی با مفسوم شِ در « شِ آبست  اسک...»کند. بیک آغازی  رمان نیز تداعی می

ها تنرار کرده ها شده اسک. نویسنده در طول روایک نیز پیوسته ای  واژه را از زبان شخصّیکفصو

 اسک.

 مکان از برآمده فضای. 2-1-1-2

 کنند نفوذ درون آن به داستان هایشخصیّک و کند ایفا مؤثری نقش استانید ساختار در منان اگر

 تأثیر و دربرگیرد را و حوادث هاشخصیّک ها،منان بی  روابط هکۀ که یابد گستر  چنان سپس و

 (. البته فضای۲۵۳: ۱99۵اسک )فیصو،  تبدیو شده فضا به منان حالک ای  در نسد، هاآن بر یافتهسامان

 آن میان روابط اضافۀ به داستان هایمنان هکۀ مجکوعۀ فضا اسک، منان از فراگیرتر و گسترده داستانی

 داستان، زبان داستان، راوی هاینگر  از متشنّو چون هاسک،شخصیّک هاینگر  و حوادث با

. در ای  رمان، (۳۲: ۱99۰بحراوی،)اسک  خواننده سرانجام و منان قالِ در شدهواقع هایشخصیّک

اند. حوادث در ها، نقش مؤثری در ایجاد فضا یافتهصورت نکادی ، با ارتباط با شخصّیکها بهمنان
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ای بوف های زنجیرهرستورانگذرد. دو منان اصلی، می های شکالی، غربی و شکال شرقی تسرانخیابان

سسواری با اسک. روایک در رستوران بوف آغاز شده و در هتو شیان تکام شده اسک. شهتو شیان و 

جا گذاشته و وقایع داستانی رخ داده اسک، بوف که ها را در آنها، شخصیّککاربرد نکادی  ای  واژه

انتخاب شیان نیز شاید به دلیو منطقۀ آرام آن اسک که در پارک جنگلی واقع شده نکاد شومی دارد، 

ها مربوط به آن منطقه اسک. خود واژه شیان به معنی جزا و های اولیۀ فصو آخر از کاجاسک و توصیف

 : ذیو واژه(. ۱۳9۱پادا  اسک )معی ، 

ها و انتقال معنا ها به کاربرد نکادی  آناگر به ای  مسأله برسیم که نویسنده در انتخاب منان

ها، نتیجۀ خصیّکتواند نکادی باشد که در ای  هتو شاندیشیده اسک، باید بگوییم، انتخاب هتو شیان می

بیند که توانسته به بسانۀ مشنالت روانی جا میبینند و راوی، شخصیّک هاله را در آنکارهای خود را می

 گذراند. جا میاز مرگ نجات بیابد و اکنون دورۀ نقاهک خود را در آن

گوید میدزدند سکیرا به او کند، وقتی که ماشی  را میدر شِ بوف، هاله به نام هتو اشاره می

 گوید:راننده ماشی  مکن  اسک به پلیس زنگ بزند هاله در جوابش می

حاال تا آن خرس گنده زردی شلوارش را پاک کند و راماین را باه جاایی برسااند و عماه »
ماان را تاوی هتال شایان جانش پیدایشان کند و یادشان بیفتد به صدوده زنگ بزنند، ما شام

 . (23: 1388)شهسواری، « ایمخورده

ا  گوید: سکیرا را در هتو شیان دیده و با خود به خانهمازیار در فصو شِ شروپ، به نویسنده می

 (. ۵۷و  ۵۰آورده بود )هکان: 

انتخاب رستوران بوف نیز با عنوان نکادینش که بدیکنی و شومی را در بر دارد، فضای منفی داستان 

با « شِ»ها با فضای نکادی  . آمیختگی آندهدرا ایجاد کرده اسک که خبر از یک حادثه شوم می

تر کرده اسک. گویی از شِ بوف تا شِ شیان های شِ بوف و شِ شیان، فضاسازی را پررنگعنوان

بافیم در حالی ها هستیم برای خود قصه میدهد ای  ما آدمروایتی از یک زخم عکیق اسک که نشان می

 که هیچ چیز دسک ما نیسک. 

   یدفر یفضاها. 2-1-2

جا که داستان چندی  راوی دارد و راویان در روایک داستان با دیدگاه و تجربیّات خود سخ  از آن

رو هستیم. های متعدّد با دگرگونی فضا روبهاند ما در فضاسازیاند و روایک پیشی  را نقض کردهگفته

در آن هر کدام از وجود آمده اسک که در ای  دگرگونی با سه روایک متناقض، سه فضای فردی به
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اند و گاهی با دخالک در کار نویسنده به ها، فضاسازی متناسِ با تفسیر خود را ایجاد کردهشخصیّک

ها و وگو با آنها، گفکاند. شسسواری با ککک لح  شخصیّکفضاسازی او از فصول قبلی ایراد گرفته

 اد کرده اسک.های زبانی از حاالت و رفتار و وقایع، ای  فضاها را ایجتوصیف

    یکرمانت واراندوه فضای: مازیار روایت: شروع شب و بوف شب. 1-2-1-2

فصو شِ بوف و شِ شروپ از طرف مازیار روایک شده اسک. در روایک شِ بوف، فضای کلی 

وار رمانتیک توصیف دهد؛ اما مازیار آن را با فضای اندوهای مییک فضای شوم اسک که خبر از حادثه

آلود و رمانتیک اسک که اندوه و لحنی محزون، حسرت لح  مازیار در هر دو فصو،کرده اسک. 

 کند.اتّفاقات ناگوار را تداعی می

از زبان مازیار تنرار شده اسک، ای  توصیف، حالک مازیار در « خندمبی تو نکی»بار جکلۀ چندی 

دهندۀ فقدان او اسک. مازیار حاال هاله را از اد کرده اسک و نشانمقابو هاله اسک که فضای اندوه را ایج

کند، دسک داده و در نبود  شِ بوف و شِ شروپ )شِ آشنایی با او( را برای مخاطِ تعریف می

فضاسازی شده اسک و ای  حالک او « خندمتو نکی بی»در آغاز شِ بوف با فضای رمانتیک با جکله 

 چندبار تنرار گشته اسک 

 ِ بوف با ای  جکالت آغاز شده اسک:ش

دانم این قادر سار باه هاوا هساتی و شااید شک بی تو بارها و بارها خواهم خندید. میبی»

زنم تو نخندم. وقتی حرفی میآید یک روز قسم خوردم دی ر بی بزرگوار که حتا یادت نمی
-کنم دارم یقینایتو بخندم واق اً ف ر میمثل آن روزی که قسم خوردم دی ر محال است بی

 (.7: 1388)شهسواری، « گویم... ترین حقیقت عالم را می

 گوید:در رستوران بوف به او می

 (. 10)همان: « ف ر ن نم روزی بتوانم بدون تو به چیزی  بخندم...»

 گوید: کنند، میبازی میوقتی با هم در مقابو هتو برف

خنادم تو نمییست بهت ب ویم دی ر بی ها بود که پیش خودم ف ر کردم مهم نطوریهمین»
تاو کنم دی ر بشود بی دانستم حتا اگر بی تو بخندم ف ر نمیتو نخندم. مییا واق اً دی ر بی 

شود بای طور خوبی نمیخندید. منظورم درست و حسابی است. طوری که ... نه گمانم هیچ
 (.13)همان: « تو خندید

 رسند:وقتی کنار خانۀ هاله می
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 ( 28)همان: « کردم مم ن است روزی بی تو بخندم؟دوباره ف ر میباز »

خواهد رمان هاله را بنویسد، فضای داستان در فصو شِ شروپ، در خطاب مازیار با نویسنده که می

هکچنان رمانتیک اسک. مازیار از ایننه نویسنده اقدام به ای  کار کرده، خوشحال اسک؛ چون خود  

جا مازیار  خطاب به نویسنده، دارد. در آنکند؛ اما نقد را نزد خود نگه میمیمنتقد اسک و آن را نقد 

فضای اندوه ایجاد کرده « نوشداروی بعد از مرگ سسراب»الکثو احساسش را به هاله گفته و با ضرب

 اسک.

 -هاا سا ی کارده باودم در برابار رماناتنهایی هستند که در آها، نوشتههمۀ این کاغذپاره»

دانم بنویسم رمانت، رمان هاله یا رمانم ا نقاش منتقادی خاارز از گاود را باازی کانم، نمی
 اساتاد آقاای جناا  کاه بیاایی ذوق سر خواندنشان از تا دارم ن هشان شود، نشد. شایدنمی

کاه  تالشای همۀ رغمبه رسدمی هاله اسم به که همین جدی، بسیار ویراستار و دانش اه منتقد

ها همین که خواساتم ایاراد ب یرد. در ی ی از آن را احساساتش جلو تواندنمی هم باز کندمی
بازی را بنویسم به توصیف صورت سرخ شدۀ هاله که رسیدم و به دستش وقتی صحنۀ برف

داروی پس چسباند باور کن از گرمایش گر گرفتم، ب ذریم نوشصورتم میگلوله سرما را به
: 1388)شهساواری، « ترین بیهاوده جهاان اساتلخاز مرگ سهرا ، همیشه و در هر زمان ت

44 .) 

 . شب واصعه، روایت هاله: فضای منطقی2-2-1-2

کند.  اظسارنظر نوشته دربارۀ تا دهدهاله می به را نخسک داستان فصو دو نویسنده، در ای  فصو

را در مورد کند و نظراتش هاله که اکنون در هتو شیان در حال استراحک اسک، با نویسنده مناتبه می

ها پرداخته که در دهد. در روایک او فضای رمانتیک وجود ندارد. او به تشریح بیشتر ارتباطرمانش می

ی هکچنان پایدار اسک؛ اما روایک خود  یک فضای منطقی تمدرنیسوار پسکآن فضای کلی متناقض

استفاده کرده اسک و هاله در مقابو فضای رمانتیک مازیار دارد. مازیار در روایتش از جکالت احساسی 

تر توضیح داده اسک و در انتخاب جکالت، جکلۀ عاطفی یا برعنس روایک مازیار ماجرا را واقعی

شود. مثاًل در فصو پیشی  مازیار روز آشنایی را با فضای رمانتیک توصیف کرده غیرمنطقی دیده نکی

 بود.

(؛ اما هالاه آن را رد  45)همان: « تدافات فاق  می جردن و مدرس تقاطع در بارانی روز یک در»
 (. 88)همان: « گذشتآن شب حداقل یک شب از آشنایی ما می»گوید کند و میمی
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 گوید:در ادامه می

 کاه باود بیندازد این اشتباه به را مازیار ... شما شده باعث که چیزی کنم ف ر آمد،  یادم حاال»

 بادون لحظاه، توی یاک و بخوانم بود، داده را کوندرا میالن «دارخنده هایعشق» کتا  تازه

 را اشباازی باازی اتواساتا ، هاایشخصایت مثال گارفتیم تصمیم هر دو قبلی، هماهن ی

 (. 89: 1388)شهسوار، « بینیممی را همدی ر است، باراولین برای ی نی درآوریم؛

 متجّلی گذشته به بازگشک یک با را بشر ثباتی هویّکبی و شننندگی موضوپ» در بازی اتواستاپ

 داشک. خواهند نگه داستان کو در را ناشناس بودنشان مسیر تعطیالتشان، در جوان، زوج یک کند.می

 .شناسندنکی را یندیگر کهای  به وانکودکردن با کنندمی بازی اتواستاپ، که اندای  عقیده بر هاآن

 (.۶۴: ۱۳8۲)کواتیک، « اسک هویّک نسبیّک اثبات داستان ای 

چه مازیار تعریف کرده، متفاوت اسک. مازیار در شخصیّک هاله نیز رمانتیک نیسک و کامالً با آن

فصو اول، در اثنای توصیفاتش، هاله را یک دختر اغواگر زیبا نامیده اسک که توانسته او را عاشق کند. 

 شسسواری با آوردن صفک قرمز در توصیف پوشش او، ای  فضا را ایجاد کرده اسک. 

های گارسون خیره بودی بارانی چرم قرمز، شال قرمز با بارید به چشما قرمزی که ازت میب»

های اسپرت قرمز. وقتی عصر دیدمت گفتم کاافی های باریک زرد، روژ جیغ قرمز، کفشراه
تاا ساه ساوت »... که حرفم را قطع کردی و گفتی کردی تالوار قرمز چرم هم پات میبود ش

 (.  8: 1388)شهسواری، « و این ی نی حسودی ممنو   «جردن را بند بیاورم

کند، زیبا نیسک. در اثنای شود؛ اما تصریح میدر تعریف هاله از خود، شخصّیک اغواگری دیده می

 گوید:سخنانش  به نویسنده می

شاان های کنایی خوبی که هدفهایی که مثل من خوش ل نیستند، عادت دارند به حرفزن»

 (.86)همان: « ان یز است که عزیزم زیبا نیستیتأسف درست همین حقیقت

ها را عاشق و معشوق معرفی کرده کند که چرا آنا  با مازیار به نویسنده انتقاد میهاله در رابطه

 طور نبود.اسک، در حالی که ای 

تان من و مازیار را کرده بودید لیلی و مجنون؛ ولی خیلی خاو  شما در دو فصل اول رمان»

 (. 86)همان: « شناختم. کل آشنایی ما هشت ماه هم نشدانید که من مازیار را زیاد نمیدمی

دهد، سرانجام در روایک توصیف اّتفاق مرگ مازیار و سکیرا به هکی  ترتیِ وقایع را توضیح می

 گوید:می

که تان را یادتان هست تان ب ویم، فصل اول رمانرود بهاش یادم میراستی یک چیز را همه»
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شاسی بلند را بلند کردیم و مازیار آدم حسابی شده باود. یادتاان ، ام و  من و سمیرا یک بی
جا یک رامینی باود نآید آام و را کجا ول کردیم و باز حتماً یادتان میآید دست آخر بی می

عنوان شال گردن قرمز ازش نام برده بودید، این رامین درواقع عامل اصالی مارگ که شما به
تواناد کند احتماالً ماها را میکند، ف ر میازیار و سمیرا بود... وقتی رامین ماشین را پیدا میم

دهد، ف ر کنید یک مااه تاا بااالخره یاک تو همان محله گیر بیاورد. یک ماه تمام کشیک می
گیری یا به قول شناسد. حاال آن چه روزی است؟ همان روز گروگانبیند و میروز من را می

 (.  142: 1388)شهسواری، « شما شب واق ه

 وایت سوم، سمیرا : فضای نفرت و عشقر. شب کوچک، 1-2-۳-2

ه کدهد خورده منفعو را نشان مییک زن شنسک وگو با زن نویسنده، لح لح  سکیرا در گفک

 و به سبکاسک. ارسانده فضای داستان از رمانتیک مازیار و منطق ابسامی هاله به روایتی تلخ و خش  

قابو د در مکنگوید. او گرچه سعی میادب که به اصطالح کوچه و بازاری هستند، سخ  میزنان بی

 شود. نویسنده، هکانند یک انسان متشخص باشد؛ امّا موفق نکی

و کند. در حالی که هاله در فصو قبخطاب می« سلیطه» ۲واژهاو را با د سکیرا از هاله متنفر اسک و 

 ا  با مازیار و او گفته بود:در مورد آشنایی

را  بهترین بخش برای من آشنایی با سامیرا باود، واق ااً سامیرا حیاف باود، چارا رماان او»
 (. 86)همان: « نویسید؟نمی

 (.۱۴۲کند )هکان: میرد او را جواهر توصیف میو وقتی که سکیرا می

یار و به ماز شقانهحرام که در پشک آن احساس عا شسسواری سخنان او را با واژگان عامیانه و الفاظ

سک، او رده اشود، آورده اسک. بدی  ترتیِ یک فضای نفرت و عشق ایجاد کنفرت از هاله، دیده می

رگ ما مسئول اله ره، مازیار را از دسک داده اسک، او که گویا عاشق مازیار اسک با آمدن هالۀ متقلِ

 کند. مازیار معرفی می

ک خاانم یکرد که ته ماجرا قدر دو رو بود که جلو مازیار همیشه جوری رفتار می هاله این»

م از هالاه کارداش با من بود... ف ار نمایهای این طوریکاریها گُهبیرون بیاید. بیشتر وقت
لپرگه به کنید کی مازیار را به کشتن داد؟ درست است خود ااینقدر بدت بیاید چرا؟ ف ر می

 (. 144)همان: « رد ولی مازیار را هم با خودش برد زیر خاکاش هم مُگور شده

 ________________________________________________________________      
 .واژه هایی که ادای آنسا در یک فرهنگ و قوم خاص پسندیده نیسک.  ۲
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اند. مازیار در فصو شِ ها در فضاسازی نویسنده دخالک کردهدر هر سه روایک نیز، شخصّیک

 گوید:شروپ،  به نویسنده می

های خارجی را از فصل اول رمانت حاذف کان. ها و جملهشاید بدت بیاید؛ اما حتماً کلمه»
خواهی باشد، جماالت فرانساۀ تیمساار و مان را کاه مارسایز ها را مین لیسیحداقل اگر ا

دانم تو صرفاً خواستی فضاسازی کنای؛ اماا خوانناده بادون شاک ف ار خوانم بردار. میمی
 (. 58)همان: « ت ارف حال به هم زن استکنی که بیفروشی میکند، داری فضلمی

اسک، در فصو  نوشته ا  را با مازیار اشتباهآشنایی منان چرا که کندمی انتقاد نویسنده به سکیرا یا

دیدم )شسسواری،  شیان هتو سنتی خانۀسفره در باراولی  برای را شِ شروپ مازیار گفته بود سکیرا

 اسک: ننرده اصالح درنسایک را آن کند که(. سکیرا به نویسنده انتقاد می۵۷: ۱۳88

 گفتاه هالاه زبان از سوم فصل در که هم خودتان ...را؟ چی  ..ن ردید؟ درستش چرا راستی»

 (. 147)همان: « دیدیم تهران بام در را همدی ر باراولین مازیار و من بودید

 . شب شیان، فهل آخر: بازگشت به فضای ابهام و عدم صطعیت   ۳-2-1-2

فضای اولیه  بار دیگر به« شِ شیان»های مازیار، هاله و سکیرا، در فصو فضای رمان بعد از روایک

گردد. البته ناگفته نکاند ای  فضا، در سه فصو که فضای داستان که فضای ابسام و تناقض بود باز می

گونه فرآیند فضاسازی ای بر فصو اول اسک و بدی شود؛ امّا فصو آخر ادامهفردی داشتند، دیده می

مازیار و سکیرا و اسک داده  رخ« واقعی»قتلی گردد نویسنده تنکیو شده اسک. در ای  فصو مشخص می

گوید که روایک هاله درسک اسک و روایک بقیه خیالی اسک. نویسنده به صراحک می اند.کشته شده

زنده مانده اسک و دو نفر دیگر و داشت  پرونده پزشنی، هاله، دختر سرهنگ اجاللی با نفوذ پدر  

گونه که گفته شد، وجود ندارد، تنسا هکان که ای  حادثه چگونه بوده، روایک مستقیم. ای اندکشته شده

مرگ مازیار و سکیرا اسک. در  صورت مبسم به نویسنده گفته اسک، رامی  عاموهاله به« شِ واقعه»در 

ادامۀ داستان نیز توضیحی در مورد آن نیسک و گویا ای  اجازه به مخاطِ داده شده اسک که با فرجام 

 ا را انتخاب کند. همتعدّد هکراه باشد و ینی از فرجام

ای که روایک هاله با دو روایک دیگر دارد، با فضای منطقی که در آن مشاهده شد، روایک مقایسه

رسد به گفتۀ نکاید، خود هاله در ابتدای روایک وقتی نوشتۀ نویسنده به دسک او میتری میدرسک

 کند که حرفی برای گفت  دارد.خود  ناگسان حس می

تا  و برای شما پرحرفای کانم. ناه م روزی مثل امروز بنشینم پشت لپکرداصال ف ر نمی»
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که مثالً به قول پدر، خاطرات آن ایام برایم خطرناک است و از این مزخرفاات، فقاط باه این
هاا کوچاک اسات و در ها چیزی داریم به اسم کاالیبر کاه در ب ضایاین خاطر که ما انسان

 (. 83: 1388)شهسواری، « هستم...  ها بزرگ، من م موالً از دسته دومب ضی

دهد که در ارتباط با شود و روایتی متناقض از مازیار ارائه میوگو با نویسنده میهاله وارد گفک

شود که شاید واقعاً روزمره می دنیای بودنفضای کلی داستان، مخاطِ متوجه ماجراجویی هاله و جعلی

مازیار، یا سکیرا. ای  هکان ساختار تداخلی رمان تواند درسک باشد، یا روایک روایک هاله می

 گوناگون، راویان هایروایک آمیخت  درهم با تودرتو وُو ساختار عقیدۀ به مدرنیسم اسک،پسک

 (.۱99: ۱۳8۳وجود آید )وُو، به تردید منفردی، ساختار هر داشت  تا در واقعیّک شودمی موجِ

رود، سه نویسندۀ مرد در فصو آخر به هتو شیان میاما فضای متناقض هکچنان حاکم اسک، وقتی 

اند و ارتباطی با جا هستند، شخصیّک مازیار و سکیرا عوض شدهشخصیّک مازیار، هاله و سکیرا در آن

 روایک دو فصو قبلی ندارند؛ ولی شخصیّک هاله هکان اسک.

 کند که هاله اسک.تری  مشتری را به او معرفی میدوستش عجیِ

رو را ن ااه کان. پیرمارد مان را بهت م رفی کنم، درست روبهترین مشتریعجیب اما ب ذار»

بینی که اسمش تیمسار اجاللی متری خوش قد و قامتی را مییک متر و هشتادوهشت سانتی
است. آخرین رئیس دایرۀ قتل آگاهی شاهنشاهی؛ اما بیشتر توج هت را به دختری که کنارش 

شود در هتل ما یک سوئیت اجاره کرده اله، یک ماه مینشسته م طوف کن. دخترش است ه
هاای زیاادی پشات سارش اسات، از آید، حارفو تیمسار یک شب در میان به دیدنش می

های شمال شهر تهران است. شش ماه پایش اخباار های شبترین دخترهای مهمانیم روف
ماااجرای  هااا را روناق کااملی داده باود. تاوی یاکشاان صافحۀ حاوادو روزناماهپروناده

شاوند و دختار گیری دست داشته. در آن ماجرا یک پسار و یاک دختار کشاته مایگروگان
)شهساواری، « باردکردند همه کاره ماجراست، جان سالم به در مایتیمسار که  اول ف ر می

 (.155ا 156: 1388

اول دهد، شسسواری توانسته فضای مبسکی را که در فصو تأمو در فضاسازی داستان نیز نشان می

آورده اسک، در فصو آخر  بار دیگر ایجاد کند. سه روایتی که در سه فصو مجزا از زبان سه شخصیّک 

گفته شد، هر کدام فضای مجزا داشک که در ارتباط با هم از نوپ ارتباط تضادی بودند؛ زیرا هر 

ای فصو شِ بوف روایتگر، متضاد از روایک دیگری، ماجرا را شرح داد؛ اما در ای  فصو، فضا را با فض

 دهد.پیوند می
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کند که اکنون نیسک، در وار از هاله یاد میدر آن فصو، در پایان فصو، مازیار با لح  اندوه

توصیف نبود  گفته او در کنار کاج دراز کشیده و بیدار نخواهد شد با توجه به مفسوم نکادی  درخک 

سک، توصیف دوباره کاج در مسیر کاج که یک درخک هکیشه سرسبز اسک و نکایانگر عکر ابدی ا

تواند فضای روایک مازیار را به ای  بخش پیوند بزند، مازیار در پایان هتو شیان که هاله در آن اسک می

 فصو شِ بوف گفته اسک: 

ای های خیس دراز کشایدهباید خفه شوم وقتی این طور آرام با این مانتو زرش ی کنار کاز»
 (. 42)همان: « شویار نمیدانم هر چه عر بزنم بیدو می

کند، ای  توصیف در آغاز فصو شِ شیان، نویسندۀ مرد در مسیر هتو به درختان کاج نگاه می

ها در میان هزاران آدم دیگر باشد، چیزی که در جامعه امروزی تواند تنسایی ما آدمشاعرانه از کاج می

 شود. دیده می

جا انبوه رخت تنهایی است، حتا وقتی مثل اینکردم کاز چه ددر همین زمان داشتم ف ر می»

گذری، کاز ان ار بسیار مغرور و خودبسانده کنی از درون یک جن ل میباشد باز حس نمی
خواهد فردی تش را زیر نام کل ی جن ال از دسات بدهاد، هماان لحظاه تصامیم است و نمی

هزاران کاز حتمااً گرفتم  اگر فردا ی ی گفت دیشب کجا بودی؟ در جوابش ب ویم در میان 
 (. 150: 1388)شهسواری، « نخواهم گفت در یک جن ل کاز

 گوید: افتد و میسپس از کاج به یاد افسردگی می

هاای های سوزن سوزن که زیر نور در حال غارو ، باا ت اانها را ن اه کنم. سرشاخهکاز»

 (. 152)همان: « کردندخورند، همه چیز را برای فوران افسردگی مهیا مینرمی که می

 هاله نیز در شِ واقعه گفته بود که با پروندۀ پزشنی و افسرده بودن توانسته زنده بکاند.

های پزش ی ب د از آن ماجرای کوفتی و مرگ مازیار و سمیرا کلای باه دردم اما این پرونده»
ورده هتال خورد. مثال االن در اوز افسردگی حاد هستم و تیمسار به توصیۀ پزشک مان را آ

ان یاز و زند، قرار است با خودم خلوت کنم تا این دوره اسفشیان. هر شب هم بهم سر می
 (. 85)همان:« دردناک را پشت سر ب ذارم

های نکادی ، روایک و کلیدواژه توان با یک سرنخ نامرئی به اسم فضاسازی با واژهبدی  ترتیِ می

 اصلی را از فضای متناقض بیرون کشید هر چند ای  تناقض تا پایان رمان هکچنان پایدار اسک. 
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 یریگجهینت. ۳

 هاینگار  داستان هایوهیفراداستان اسک از ش کیکه   شِ  مکن رمان  در نگار 

و اسک و هکی  امر  تأثیر فراوانی بر فضای رمان شِ مکن  داشته  اسک استفاده شده سممدرنیپسک

بارها دچار دگرگونی و تغییر شود  .ینی از ویژگی های ای  رمان آن اسک عنصر فضا باعث شده که 

 یفضاساز  .و چندی  فضای روایتی روبرو هستیم   ینکاد یکلّ  یفضاکه از ابتدا تا انتسای رمان ،با یک 

وجود ندارد و  یدر زندگثابک  یتیّو واقع کیّرفته اسک که قطع شیپمضکون   یجسک اداستان در  یکلّ

، زمان، فیتوص بر هیدر هر فصو، با تنامّا فضاهای فرعی . داردکه دیر یا زود تغییر کند امنان یزیهر چ

 شخصیّک سه زبان از که راوی سه نویسنده با استفاده از .اسک بوجود آمده هاکیّلح  و شخصمنان، 

ده کر جادیعشق و نفرت ا یو فضا یمنطق ک،یرمانت یسه فضا، اسک آمده نویسنده زن با وگوگفک در

فضاهای مورد نظر خود  آن تنرارو « شِ»نکادی  مانند  ماهیمفواژگانی با  القای هدف با هکچنی  اسک

 یهادر تعامو با فضاا رهرکدام از ای  فضاها نویسنده در فصو های مختلف رمان ، را ایجاد کرده اسک.

اسک . در نسایک باید  قرار گرفته یکلّ یفضادرون یک  جای خود و در درهکگی که  هداد قراردیگر 

نویسنده را در انتخاب فضاهای داستان و پیوند آنسا با عناصر دیگر داستان و نگار  ای  رمان  فراداستان  

 پسک مدرنیسم موفق بدانیم. شیوۀ به

 کتابنامه
 .رهنکا: تسران. انیسبز دیسع ۀترجک ،یادب اصطالحات یفیتوص فرهنگ(  ۱۳8۴. )یج ام، ابرمز،

 .یالعرب یالثقاف الکرکز: روتیب. یالروائ الشنو هیبن( م۱99۰حس . ) ،یبحراو

 .لوفرین: تسران .یدموکراس و یادب نقد( ۱۳8۵. ) یحس نده،یپا

 سبز. نهی. تسران: آدیو قاسم غن ینیمصحح محکد قزو .وانید( ۱۳9۳. )محکد  یالدشکس حافظ،

 .دیمروار: تسران. یادب اصطالحات فرهنگ (۱۳8۵. )کایس داد،

 .رمندیه: تسران. یگانیگلپا یفیشر اهللفرج شرح و دهیگزو حنم دهخدا.  امثال (۱۳89. )اکبریعل دهخدا،

 . یتسران: فرهنگ نشر نو و مع .۱ج ،یفارس اتیادب فرهنگ( ۱۳8۷. )محکد ،یفیشر

 .چشکه: تسرانشِ  مکن .  (۱۳88. )محکدحس  ،یشسسوار

 .العرب النتاب اتحاد :دمشق . بناء (۱99۵. )یسکرروح صو،یف

 .شادگان: تسران. روزمندیف کاظم ۀترجک .نقد و اتیّادب فرهنگ( ۱۳8۶)ی.ای. ج کادن،
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  .      کایو ن نگار :تسران .یکانیسل یسیع ۀترجک کوندر، النیم یداستان یایدن( ۱۳8۲. )وتسال ک،یکوات

 :تسبران. پبورویاسکاع محکدباقر و یگنج فرناز ۀترجک .مدرن داستان در منان و زمان( ۱۳9۱). یواسل کورت،

 .دانش آوند

 .مرکز: تسران .کوتاه داستان یمبان( ۱۳8۶. )یمصطف مستور،

 .ریرکبیتسران: ام . یمع فرهنگ( ۱۳9۱. )محکد  ،یمع

 .سخ : تسران .یداستان عناصر( ۱۳۷۶. )جکال ،یرصادقیم

 .. تسران: چشکهاول چاپ پور،یوقف اریشسر ۀترجک ،فراداستان (۱۳9۰. )ایشیو، پاتروُ

 نظبر ریبز رازیشب ۀترجکب گبروه بارت، تا افالطون از یادب یۀنظر بر یخیتار یدرآمد( ۱۳8۵) .چاردیر هارلند،

 .چشکه: تسران .ششم چاپ جورکش، شاپور

  .نگاه: تسران .یسینوداستان هنر( ۱۳8۶. )میابراه ،یونسی

سبودابه  ۀترجکب ،(اشباره و کباءیا رسبوم، اهبا،یرؤ ر،یهبا )اسباطفرهنگ نکباد( ۱۳8۵. ) گربران، آل ژان؛ ه،یشوال

  .حونی. تسران: نشر جیفضائل

 شبِ رمان در سمیپسامدرن یهایژگیو ،ییو چندصدا یچندزبان»( ۱۳9۶. )میمر ،ینیحس  ؛ینوش ،یاستادمحکد
 . ۲۶ب 9صص  ،۱۶ ۀشکار. 8 سال .یو بالغ یمطالعات زبان .«مکن 

 سال ،و بالغک ینقد ادب «.در فراداستان شِ مکن  کیعدم قطع( »۱۳9۶. )سهینف مطلق،یاقیل اهلل؛نعکک زاده،رانیا

 .۷۰ ب ۵۶ صص، ۱ ۀشکار. ۶

 -9۱صبص  ،(۳۴) 9 ۀشکار. 9 سال .ینقد ادب .«کیروا یشناسیو معن یمواز یهاجسان( »۱۳9۵. )رایسک ،یبامشن

۱۱8. 

. ۱سبال  ،هبازببان و اتیّبادب  «.(داسبتان در زببان و لحب  صبحنه، )نقبش داستان عناصر»( ۱۳۷۱. )سیلوئ ،یلسل

 .۲۷ ب ۲۶ صص ،۲ۀشکار
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