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چکیده
افسـانۀ پسـرك، قصـۀ قهرمـان ـ  پسـرى بى تجربـه و ناآزموده ى زندگى اسـت. افسـانه ؛ پسـرك را در 
مسـیر لمـس زندگـى و درك تجربیـات تـازه اى از آن قـرار مى دهـد. متـن بـا چینـش روایت هـاى 
مختلـف از هـر واقعـه کـه قهرمـان آن هـا را از سـر مى گذراند مخاطـب را بـه فضایى تازه مى کشـاند 
و از او در تکمیـل قصـه و گسـترش آن یـارى مى گیـرد. متن «افسـانه ى پسـرك» میان دو شـیوه ى 
قصه گویـى و داستان نویسـى نویـن پیونـد برقـرار مى کنـد و در ایـن مسـیر کالم قصه گو ـ  نویسـنده 
بـا ذهـن انـواع مخاطبـان احتمالـى اش هم سـو مى شـود تا هر چالـش احتمالـى خوانندگان  نسـبت 
متـن را بـه روایتـى تازه تبدیل کند. اینک پرسـش این اسـت: نویسـنده چه فرایندى را طـى کرده تا 
شـیوة قصه گویى را با شـیوة داستان نویسـى نوین پیونده بزنـد و تجربـه اش را در عرصۀ کالم گفتارى  
ـ  نوشـتارى بـه منصـۀ ظهـور برسـاند؟  افسـانۀ پسـرك، متنى اسـت که مـدام  روایت هـاى مختلف 
یـک واقعـه را ارائـه مى دهـد و ایـن افسـانه ها یکدیگـر را رد، نقض یـا تکمیل مى کننـد و قصه درقصه 

مى شـود. خلق 

کلیدواژه
قصه، داستان، قصه درقصه، کالن روایت، خرده روایت، بینامتن.

1.  مقدمه
یکـى از شـیوه هاى کهـن قصه پـردازى نقـل قصه هـا به صـورت قصه درقصـه اسـت. هـر قصه 
همچنـان کـه نقـش منفـرد خـودش را در درون روایت اصلـى دارد، در فراینـد تکمیِل طرح 
قصـۀ اصلـى یا کالن روایـت پیش مى رود و موجب گسـترش بدنۀ قصۀ اصلى و نزدیک شـدن 
آن به هدف نهایى یا درون مایه اش مى شـود. داسـتان افسـانۀ پسـرك با بهره گیرى از شـگرد 
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کهـن قصه درقصـه با رویکـرد به تکنیک هـاى نوین داستان نویسـى که در روایت شناسـى اثر 
قابل تأمـل هسـتند و بـا بهره گیـرى از شـگرد چکیـده و حذف بـراى سـرعت دادن به آهنگ 

روایت داسـتان، افسـانه اى تـازه را در جهان داسـتان امـروز خلق مى کند.
قصه هـا رازآلـود و رازآفرین انـد. همـواره ایـن پرسـش مطـرح اسـت کـه قصه هـا از کجـا 
آمده انـد و چـه کسـانى بـه آن  پـر و بال داده اند و موجب نشـو و نماى شـان شـده اند؟ پاسـخ 

ایـن راز همیشـه در هاله اى از اسـرار باقى اسـت.
قصه گویـان جادوگرانـى پـر رمـز و رازند؛ کالمشـان شـنونده را مسـحور مى کنـد و آن ها 
را بـه دنیاهایـى اعجاب انگیـز مى بـرد. قصه گویـان قلب هـا را به تسـخیر درمى آورنـد. واژگان، 
عنصـر جادویـى ایـن نقاالن کهن هسـتند و اینان بـا افسـون کالم راه زندگى را بـه نوآموزان 
مى آموزاننـد و بزرگ سـاالن را بـه مسـیر پرمخاطـرة زندگـى در گـذر از روزمرگى هـا آگاه 

مى کنند. 
اینـک بانـو فریبـا کلهـر افسـون قصه گویـان را بـا تکنیک هـاى داستان نویسـى نویـن 
درآمیخته و افسـانۀ پسـرك را خلق کرده اسـت. داسـتانى نوشـته تا نشـان دهد جادوى کالم 
گفتارى مى تواند در متنى نوشـتارى به تصویر کشـیده شـود. جادوى کالم در این نوشـتار به 

شـیوه قصـه در قصـه شـکل مى گیـرد و مخاطـب را در چرخـه ى متن قرار مـى دهد.
سـیاق قصه درقصـه بـراى گسـترش داسـتان و رسـاندن کالن روایـت بـه تعلیـق بـراى 
ایجـاد هـول و وال اسـت. خرده قصه هـا بـا گسـترش در کالن روایـت به تدریـج کالن روایـت را 
بـه درون مایـه اش نزدیـک مى کننـد. ایـن روش از کهن ترین شـیوه هاى قصه گویـى در ایران 
اسـت؛ بـراى نمونـه مى توان هـزار افسـانه، بختیارنامـه و مرزبان نامـه را نام بـرد. در قصه هاى 
کهـن، هـدف از به وجودآمدن خرده قصه ها گسـترش طـرح قصۀ اصلى در بدنـۀ کالن روایت 
بـود. به عبارتـى، هرکـدام از خرده قصه هـا در خدمـت کالن روایـت بودند. در داسـتان افسـانۀ 
پسـرك، انتقـال خرده قصه هـا به صورت یـادآورى اسـت و فاقد کنش هاى الزم داسـتانى براى 

نوجوان)،  (رمان  پسرك  افسانۀ   ،(1395) فریبا.  کلهر، 
تومان،   7500 ص،  آموت، 128  نشر  فریبا،  نشر  تهران، 
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ترکیبى از شگردهاى انواع روایت

همسـویى بـا کالن روایت هسـتند تا قصـه اى تـازه را خلق کنند. 
داسـتان، از نـوع نگـرش افسـانه هاى متأخـر علمى ـ تخیلـى در خلـق افسـانه اش بهـره 
مى گیرد تا قصه اى نوین را در افسـانۀ پسـرك بسـازد و پیوند داستان نویسـى را با قصه گویى 
نوشـتارى عمیق تـر کنـد؛ بـا این شـگرد در کالن روایـت، سـعى در رعایت پى رنگ (سلسـلۀ 
علیت هـا) دارد؛ ویژگـى اى کـه قصه هـاى قصه گویـان کهن بـه آن توجهى نـدارد. قصه گویى 
نوشـتارى تجربـه اى بـراى نوشـتن و گفتِن همزمان اسـت. تجربه اى که روایـت منقول قصه1 

را با شـکل روایـت مکتوِب داسـتان2 پیونـد مى زند. 
تـالش فریبـا کلهـر جهت ارائـۀ تجربـه اى جدیـد در رمان نوجـوان با ایجاد همبسـتگى 
میـان شـیوة قصه گویـى کهـن و داستان نویسـى نویـن اسـت کـه در آن نویسـنده شـگرد 
داستان نویسـى را بـه متـن وارد مى کنـد یـا از خصوصیـات بینامتنى بهره مى بـرد و به متون 

خـارج از متـن اصلـى ارجـاع مى دهـد؛ این قابل تحسـین اسـت.
 نکتـه اى کـه در تعـدد یادآورى هـا از افسـانه هاى مختلـف در کالن روایـت قابل توجـه 
اسـت، رویکـرد بـه ایجاد روایت دروغ ها اسـت: هیچ روایتى درسـت نیسـت یا همـۀ روایت ها 
احتمال دارد درسـت باشـند. داسـتان با بن مایۀ کوه آغاز مى شـود و کوه نماد تمام تحوالتى 
مى شـود که پسـر افسـانه قرار اسـت پشـِت سـر بگذارد. کوه نماد اسـتحاله اسـت. پسرك از 
کـوه بـاال مـى رود، کوه را بـا انداختـن سـنگ هایش فرومى ریزد. گرداگـرد کوه مسـیرى را از 
دهکـده تـا دهکـده طـى مى کنـد تـا مراحـل خویشتن شناسـى را در یک مسـیر مـدّور طى 
کنـد. او کـه از دهکـده اش بـه باالى کوه رفتـه و مى  خواهد دور از همه کلبه اى آن باال داشـته 
باشـد، پس از پشـت سـر گذاردن مراحل آزمون خودشناسـى، دوباره به جاى پیشـین خود 
در دهکـده بازمى گـردد و زندگـى جدیـدش را پـس از تحـوالت عمیـق عاطفـى و روحـى با 
دیدگاهى تازه در دهکده از سـر مى گیرد. افسـانۀ پسـرك، افسانۀ اسـتحاله از کودکى به بلوغ 
اسـت و در ایـن جریـان اتفاق هایـى بازى گونـه رخ مى دهد تا داسـتان روایتى شـیوا و جذاب 

براى مخاطب نوجوان داشـته باشـد. 
قهرمـان، پسـرکى اسـت کـه در آغاز داسـتان از او با صفت تنبل یاد مى شـود، اما مسـیر 
وقایـع داسـتانى نشـان مى دهـد او نه تنهـا تنبل نیسـت، بلکه بسـیار باهوش اسـت. پسـرك 
آرزویـى عجیـب دارد. بـراى همیـن سـوار بـر عقـاب مى شـود، جوجه عقابـى را دسـت آموز 
مى کنـد، کوهـى را بـا جابه جاکـردن سـنگ هایش از جایـى بـه جـاى دیگـر مى بـرد و حتى 
مى توانـد از دل گردبـاد هـم سـالم بیـرون بیایـد! قهرمان، برخـالف صفتى که بـه آن متصف 
شده اسـت، تنبـل نیسـت، او بازى گـوش اسـت، خـودش را مرکـز و محـور هسـتى مى بیند؛ 
بـراى همیـن آرزو دارد، بـرود باالى کوه زندگى کنـد، اما در روند پشت سـرنهادن آزمون هاى 

متعـدد در سـفر، خودمحورى  اش در تجربیات عاطفى ـ زیسـتى اش مسـتحیل مى شـود. 
سـفر قهرمـان براى بالغ شـدن با صعـود از کوه آغاز مى شـود و با بازگشـت به میان قبیله 
و خانـه به پایـان مى رسـد. نوآمـوز قهرمـان در این سـفر به ادراکـى تازه از عواطف خویشـتن 
رسـیده و روابـط اجتماعـى را تجربه مى کند. اتفاقاً شـناخت و درك احساسـات خویشـتن و 



35088

۱۶   ،  
ــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۶ 

نقد داستان تألیف

     
    
   
   
 ،   
   
   
   :
  
    
   

ورود بـه تجربـۀ زندگـى اجتماعـى فراتـر از عوالم کودکـى از دغدغه هـا و بحران هـاى دوران 
نوجوانـى اسـت کـه به سالمت  گذشـتن از آن ها نوجوان را کم کم به مسـیر خویشتن شناسـى 
رهنمـون مى شـود و بـه او قـدرت باالیـى در برقـرارى ارتباطـات اجتماعـى مى دهـد. نوآموز 
درمى یابـد، قبیلـه هـم بـه تک تـک اعضـا ى جامعـه اش بـراى تدوام داشـتن نیـاز دارد. قبیله 
هـم بـه ایـن آگاهى مى رسـد که اعضـاى قبیله براى پایـدارى جامعه شـان بایـد درکنارهم و 
با هم باشـند؛ ازاین رو، داسـتان، به تصویرکشـیدن دو درون مایۀ سـفر و جسـت وجو در فرایند 
خلـق روایـت را گسـترش مى دهـد. قهرمان و اعضاى قبیلـه از دهکده یا نقطـۀ مرکزى در دو 
مسـیر، سفرشـان را آغاز مى کنند تا سـرانجام پس از طى مرارت هاى بى شـمار، در مسـیرى 

دایره اى شـکل دوبـاره همـۀ آن هـا به همان نقطـۀ آغازیـن بازمى گردند.
داسـتان از گره هـاى متعـددى بـراى ایجـاد تعلیـق به وجـود آمده اسـت. گره افکنى هایى 
کـه گره گشـایى هایش را روایت هـاى مختلفـى از ایـن افسـانه  در دوره هـاى گوناگـون پاسـخ 
مى دهنـد، امـا هیـچ پاسـخى قطعـى نیسـت. داسـتان افسـانۀ پسـرك، بـا به وجـودآوردن 
زمینـه اى بـراى رد و نقـض یـا تأییـد روایت هاى گوناگـوِن یک افسـانه، سـعى در القاى عدم 
قطعیـت در متـن دارد. داسـتان در سـیر نقـل روایـات مختلـف از یـک واقعه نشـان  مى دهد 
کـه روایت هـاى یـک واقعـه در زمان هـاى مختلف کاسـته و پیراسـته و افزوده مى شـوند و با 
وجـود یکى بـودِن هسـتۀ اصلـى، واقعه همیشـه بـا پیکربنـدى و اجـزاى تازه تـرى در روایت 
بعـدى ظاهـر مى  شـود. براسـاس ایـن قاعـده، داسـتان چرخـه اى از روایت هـاى گوناگـون را 
بازخوانـى مى کنـد که بـا نام افسـانه هاى جدید، افسـانه هاى قدیمـى، افسـانه هاى قدیمى تر 
و افسـانه هاى علمى ـ تخیلـى نامیـده شـده اند. حضـور ایـن افسـانه ها بـه معماگونگـى واقعۀ 

داسـتانى مى افزایـد و تنهـا احتمالـى براى گره گشـایى ها هسـتند. 
هـر قصـه، قصه گویـى دارد و هـر داسـتان راوى اى کـه با انتخـاب یک زاویه دید مناسـب 
روایـت را به تصویر مى کشـد. داسـتان افسـانۀ پسـرك داراى امـکان بهره گیرى از شـخصیت 
قصه گـو و راوى دانـاى کل نامحـدود در داسـتان اسـت و مى توانـد حضـور نویسـنده ـ قصه گو 
را در متن تجسـم بیشـترى بخشـد. نویسـنده در مسـیر خلق داسـتان و نفوذ در آن، نیاز به 
قصه گویـى در متـن دارد کـه درحال روایت قصه هاسـت و نویسـندة درون داسـتان در توازى 
بـا او اشـاراتى به افسـانه هایى داشـته باشـد که قصه گـوى قدیمى آن را نشـنیده اسـت تا به 
این شـکل، شـگرد حضور نویسـنده در جریان چگونگى خلق داسـتان قدرت باالترى داشـته 

باشد. 
نویسـنده پیوسـته بـه حضـور خـودش در متـن اشـاره مى کنـد و نظراتـى مى دهـد تـا 
کالن روایـت در برابـر خرده روایت هـا شـکل مشـخص ترى داشـته باشـد. به نظر مى رسـد اگر 
داسـتان، راوى ـ قصه گویـى داشـت کـه در حـال نقل قصـه بـود و او زبان گویاى نویسـنده در 
هنـگام قصه گویـى مى شـد، داسـتان نویس با حفـظ حضورش به صـورت دانـاى کل نامحدود 
مى توانسـت بـه صحنه پردازى هـاى الزم در هنـگام خلـق داسـتان بپـردازد تـا موقعیـت 
قصه گـو، انگیـزة روایـت و نیـاز بـه شنیده شـدن و خوانده شـدن روایـت اصلـى را به تدریـج 
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آشـکار کنـد؛ دراین صـورت، کنش هـاى داسـتانى کارایى باالترى نسـبت بـه موقیعت خبرى 
کنونـى داشـتند؛ همچنیـن نویسـنده ـ داناى کل نامحـدود نیز به عنـوان قصه گـوى اصلى در 
چرخـۀ قصه گویانـى قـرار مى گرفـت کـه هرکـدام از خرده روایت هـا را روایـت مى کننـد یـا 
از قـول آن هـا نقـل مى کننـد. نویسـنده ـ قصه گوى بـزرگ هـم بـا حفـظ توانایـى دانـاى کل 
نامحـدود، هـم قـادر به تحلیل و تفسـیر هر خرده روایت اسـت و هـم مى تواند روایتـى تازه تر 
از شـنیده هاى خـودش را کـه درگذشـته هرگـز شـنیده نشـده، بـه متـن اضافه کنـد. وجود 
نویسـنده ـ قصه گوى بـزرگ ایـن امـکان را به وجـود مـى آورد تـا داسـتان از صـورت تدویـن 
مجموعـۀ نقل قو ل هـا از یـک افسـانه در دوران مختلـف فراتـر بـرود و قصه اى تازه تر سـاخته 

شـود کـه ویـژة نویسـنده ـ قصه گوى بـزرگ اسـت و کالن روایـت نامیده مى شـود. 
شـگرد داسـتان افسـانۀ پسـرك بر چکیده گویى و حذف است که سـرعت روایت داستان 
را مى سـازند. اسـتفاده از ایـن دو عنصـر بـه داسـتان آهنگـى سـریع مى دهـد؛ به این معنا که 

سـرعت روایـت تندتر از سـرعت رخدادها در خارج از روایت اسـت. 
اسـتفاده از جمـالت میانـى در قصه ها، مانند «خالصه» یکـى از پرکاربردترین روش ها در 
سـرعت دادن به روایت اسـت که در افسـانۀ پسـرك هم از آن اسـتفاده شده اسـت. درصورت 
وجـود داسـتان نویس  قصه گوى بـزرِگ دانـاى کل نامحـدود در کنـار راوى ـ قصه گـوى درون 
متـن، قـدرت نویسـنده در به کاربـردن جمالت میانى و حتى سـاختن جمـالت میانى جدید 
و تازه تـر هـم امکان پذیـر مى شـود. ایـن جمـالت میانـى بـه نویسـنده کمـک مى کننـد تـا 
برحسـب موقعیـت در مسـیر داسـتان، بـه آهنـگ روایـت، سـرعت الزم، اعـّم از کنـد یا تند 

ببخشد. 
از دیگـر ویژگـى قصه هـا اسـتفاده از ضرب المثل هـا و اصطالحات َمَثلى در هنـگام روایت 
اسـت. داسـتان افسـانۀ پسـرك از این توانایـى قصه ها به خوبـى در متن بهره گرفتـه و هر جا 
متناسـب بـا شـرایط و موقعیـت موجـود ضرب المثـل یـا اصطالحى را بـه کار بـرده و به متن 

ازنظـر زبانـى و فرهنگى غنا بخشیده اسـت. 
وجـود تلمیحـات تداعى کننـده به متـون خارج از متـن از ویژگى هاى کالن روایت اسـت؛ 
مانند اشـاره به یوسـف گم گشـته. اسـتفاده از زیرمتن ها یـا ویژگى  بینامتنـى در کالن روایت 
ذهـن مخاطـب را بـه کار مى گیرد تـا او هم یکى از قصه گویان بعدى و بالقوة افسـانۀ پسـرك 
باشـد. اشـاره بـه متنـى دیگر ماننـد شـازده کوچولو با علـم به این کـه قصۀ پسـرك پیش از 
پدیدآمـدن ایـن متـن اتفـاق افتاده، نیـاز به حضـور نویسـنده ـ قصه گویى بـزرگ را در روایت 
اصلـى تقویـت مى کنـد تـا دیگـر نویسـندة دانـاى کل نیـازى به توجیـه این مسـئله که این 
قسـمت از افسـانه دروغ محض اسـت، نداشته باشد. این که پسـرك حتى ممکن است به این 
قضیـه قبـل از خلق شـازده کوچولو فکر کـرده، به داسـتان، قدرت معنایى باالیى مى بخشـد 
و حضـور متـون خـارج از متـن را به جزئى جدایى ناپذیر از داسـتان تبدیـل مى کند. با توجیه 
یـا انـکار یـک مسـئله توسـط نویسـنده در درون متـن، شـدت فاصله گـذارى میـان متـن و 
مخاطـب بـاال مـى رود؛ همذات پنـدارى و لذت ذهنى مخاطـب از کشـف هاى احتمالى اش در 

ترکیبى از شگردهاى انواع روایت
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نقد داستان تألیف

   
   
    
    
    
    
   

 

متـن و وقـوف او بـر دانایى اش نسـبت به سـایر متـون را مى کاهد و مانع پویایـى مخاطب در 
ارجـاع بـه زیرمتن ها مى شـود.

ریخـت داسـتان سـعى در پیروى از ریخـت قصه ها را به طـور معمول ندارد، امـا برخى از 
عناصـر قصه هـا در آن دیده مى شـود؛ مانند:

1. قهرمان: پسرك؛
2. یارى گران: هیوال (ابر) قلقلکى، جوجه عقاب، گوسفندان، خر کدخدا؛

3. خبیث: سه صدا؛
4. شىء جادو: قارچ هاى جادویى.

امـا ایـن عناصـر کنش منـدى و پویایـى قصه هـا را در حادثه پـردازى ندارنـد؛ عناصـر 
موجـود در کالن روایـت نقش اطالع رسـانى دارند و روسـاخت داسـتان در هماهنگى کامل با 

ژرف سـاخت خبـرى اش قـرار مى گیرد. 
حادثه پـردازى در قصه هـا کـه حیـرت و شـگفتى مخاطـب را برمى انگیزد و گاه تا سـطح 
غیرواقعى بـودن پیـش مـى رود، از عوامـل باورپذیرى قصه هـا و همذات پندارى شـنوندگان با 
آن اسـت؛ کارى کـه کالن روایـت نیـز با وجود شـگرد روایـت دروغ ها مى توانسـت از آن بهره 

ببـرد تـا حادثه هایـى تازه تر بـراى قهرمان در مسـیر داسـتان خلق کند. 
قصه هـا سـنت ها را انتقـال مى دهنـد و قصه گویـان البه الى قصه گویى شـان سـنت هایى 
تـازه هـم پدیـد مى آورنـد. در داسـتان افسـانۀ پسـرك هـم ایـن روش به صـورت خبـردادن 
از انـواع رقص هـا مثـل «رقـص قـارچ» یـا «آییـن انتقام جویـى»، «رقـص مـرگ» و «رقـص 
درختـى» نمـود پیـدا مى کنـد، اما ایـن آیین سـازى در وجه خبـرى باقى مى مانـد و به عمل 

داسـتانى تبدیـل نمى شـود تـا به عنوان آداب جهان متن افسـانۀ پسـرك شـناخته شـود.
قصه هـا هـدف دارنـد. آن هـا مکتب خانۀ شـنوندگان  خود هسـتند تا خـرد و کالن در آن 
درس بیاموزنـد، سـنت ها و آداب زندگـى را بـه نسـل ها مختلف منتقـل کنند و افـراد، آمادة 
پذیرفتـن نقش هـاى خـود در قبیلـه باشـند یـا براى زیست شـان الگویـى، امیـدى و راه حلى 
داشـته باشـند؛ براین اسـاس، درون مایـۀ داسـتان در مسـیر کالن روایت وظیفۀ قصه هـا را در 

جوامـع کهـن به عهـده مى گیرد.

پى نوشت
1. Tale/Märchen

2. Story/Geschichte


