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  چكيده
هاي نوشتاري در ادبيـات معاصـر    ترين گونه ، يكي از رايج)اي نامه زندگي(نگارانه   هاي زيست   داستان

هايي كه با محور قراردادن زندگي شخصيتي حقيقي، سـعي در بـازآفريني               نوشته. روند  اروپا به شمار مي   
شمارند، اما هستند در  ها هنوز در ايران انگشت     هر چند شمار اين نوشته    . هاي گوناگون دارند    وهآن به شي  

اين ميان آثاري كه مطالعة آنها ما را در فهم ظرايف خاص اين گونة ادبي و آشنايي با ظرفيتهاي آن ياري 
وخشور و ) 1392 (در ايرانپ، )1391 (فرزند ايرانالدين كزازي،  گانة داستاني جالل از جمله سه. كنند مي

ترتيب با الهام از زندگي و سرگذشت فردوسي، كوروش و زرتشت به رشتة تحرير             كه به   ) 1393 (ايران
نگارانـه و      زيـست   هـاي داسـتان     تواند ما را با برخي از ويژگـي         اي كه بررسي آن مي      مجموعه. اند  درآمده
مين منظور و براي شناخت بهتـرِ ايـن گونـة ادبـي،              ه  به. نامة تاريخي آشنا كند     هاي آن با زندگي     تفاوت

بنـدي برخـي از    گرفته در فرانـسه سـعي در دسـته    شناختي صورت مقالة حاضر با تكيه بر مطالعات گونه    
  .شدة اين گونة ادبي خواهد داشت هاي شناخته ويژگي

شـناختي،   نقـد گونـه   نامه تاريخي، ادبيات، تخيل، تاريخ،        نگارانه، زندگي   داستان زيست  :هاي كليدي   واژه
  .كزازي
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   مقدمه
داري در ايـران نـدارد و آنچـه       نگاري آن هم به سياق داستاني، سـابقة چنـدان دامنـه             زيست

فردي نويـسنده اسـت تـا برآمـده از          ) يا نياز (رويد، بيشتر حاصل ذوق       گهگاه در اين عرصه مي    
اولياهـا در ايـران       ههر چنـد شـمار تـذكر      . دار، مكتبي معين يا حتي گرايشي نوظهور        سنتي ريشه 

طبع از آن      را از اين سنت نوشتاري جدا و به        1نگارانه  نسبت كم نيست، اما آنچه داستان زيست        به
اتفـاقي كـه   . سازد، قصد و نيت مؤلف براي ارائة اثر خود در قالبي داستاني است            گرايشي نو مي  

اش رخ داده  گانـة داسـتاني   الدين كزازي، در سه    آگاهانه و نه صرفاً از سر ذوق، به قلم مير جالل          
ترتيـب   اي كه به گانه ، سه)1393 (وخشور ايرانو ) 1392 (پدر ايران،  )1392 (فرزند ايران : است

درواقع آنچه اين اثـر     . اند  برپاية سرگذشت فردوسي، كوروش و زرتشت به رشتة تحرير درآمده         
طـور كـه خـود او در     كند، آگاهي نويسنده از موضوع يادشـده اسـت، همـان    را حائز اهميت مي 

مـا هنـوز در    « :هاي خـود از ذكـر آن غافـل نمـاده اسـت             مقدمة هر سه كتاب و نيز در مصاحبه       
هـايي را   اي از ادب داسـتاني، داسـتان   اي پايدار، پيگير چونان گونه   نويسي پارسي به شيوه    داستان

راكنده در ساليان كارهايي پ. نامة بزرگان نوشته شده است، نداريم       كه بر پاية سرگذشت و زيست     
 كـزازي در    .)c 1392كزازي،  (» هاي تاريخي بوده است     پيش انجام گرفته است اما بيشتر داستان      

عنوان روش و سـياقي نـو و     نگارانه به   ترسيم زندگي بزرگان مرزي مشخص ميان داستان زيست       
خـست قـرار   بنـدي ن  گانة خـود را در دسـته   كشد و با اين كار نه تنها سه    هاي تاريخي مي    داستان
) 8 :1391كـزازي،   (» نويـسي ايرانـي     پيشينه در داسـتان     آزموني نوآيين و بي   «دهد بلكه آن را       مي

عنـوان اثـري    گانـه را بـه   لذا در مقالة حاضر سعي بر اين خواهد بود تا ايـن سـه         . كند  قلمداد مي 
ترسـيم برخـي    و با معيارهاي ادبي مورد سنجش قرار دهيم تا از اين خالل نه تنها به                » داستاني«

 بلكه بتـوانيم اثـر نويـسنده را بـا توجـه بـه ايـن                 ،نگارانه بپردازيم   هاي داستان زيست    از ويژگي 
شـناختي كجـا بـه موقعيـت تـاريخي            نظر گونـه    گانة كزازي از نقطه     سه: ها توصيف نماييم    مالك
ل يـ  ناگرفتن از آن، به موقعيت هنري يـك اثـر ادبـي     شود و كجا با فاصله      نامه نزديك مي    زندگي
سـطوح تَرامتنيـت   : ايم آيد؟ براي پاسخ به اين سؤال مطالعة خود را بر دو سطح متمركز كرده    مي

___________________________________________________________________________ 
 يتـ يثر ظرفك از حـدا يبـردار  منظـور بهـره   ه ب(fiction biographique) ينگارانه برا ستيانتخاب معادل داستان ز. 1

ـ دهـد؛ هرچنـد ا   يار ما قرار مي در اختي ادبةنن گوي مسائل مختلف اييب در بازنماكين تريه ا كاست   ن معـادل در  ي
ـ  و يـك دومن «ةديه آفر كن اصطالح   ير است ا  ك ذ انيشا. شتر دارد ي ب ياز به بحث و بررس    ي خود ن  يجا بـه شـمار    » اري
 (biographie fictionnelle) ي داسـتان ةمـ نا يج است و با اصطالح زندگي را ين فرانسوانتقدان ميشتر در ميرود ب يم

  . متفاوت است(biographie imaginaire) يالي خةمنا يو زندگ



 137 گانة داستاني كزازي شناختي در سه بررسي شكافي گونهاز پيرامتن به متن، 

(transtextuel)   و سطوح متنيت (textuel) .چنـين در گـام نخـست بـه بررسـي پيـرامتن و        اين
پردازيم و در گام بعد به مطالعة متون و برخي از سطوح متنيت خـواهيم                 مسائل مرتبط با آن مي    

  . پرداخت

 ؟!سنجش با كدام معيار -1
بـا  » داستاني«عنوان اثري  گانة كزازي به طور كه در باال آمد، هدف اين مقاله بررسي سه           همان

 رومـن ياكوبـسون،     (littérarité)» ادبيـت «نـد؟   ا  اما ايـن معيارهـا كـدام      . است» معيارهاي ادبي «
گيرد، يـا    بارت مي(l’écriture) (degré zéro de) »درجة صفر نوشتارِ«اي كه نويسنده از  فاصله

زعـم تومـاس پـاول از دنيـاي واقعيـت پيـدا         كه متن، بـه (l’écart minimal)» انحراف اندكي«
راحتي بتـوان   سؤالي نيست كه به» سازد؟ اي هنري مي چه چيزي از يك متن، ابژه     «كند؟ اينكه     مي

انگيز بسنده  ي كلي و البته چالشا ناچار، به مشخصه به براي آن پاسخي يافت مگر همچون ژنت،       
كنـد    است كه متني را ادبي مي     » اثر هنري بودن  «تنها  : ماند  كنيم، پاسخي كه خود به سؤالي نو مي       

طور كه كزازي نيز در ابتـداي نخـستين           همان). 40 :1992ژنت،  (سازد    اي هنري مي    و از آن ابژه   
داسـتان چيـست و   : از اين دست كـه هايي  پرسش«: نويسد گانة خود در اين مورد مي     جلد از سه  
انـد، در سرشـت و    هـايي  هاي بنيادين و سـاختاري آن كـدام اسـت؟ پرسـش          ها و بايسته    ويژگي

هاي گوناگون و گهگاه ناسـاز و         ها و روي    چنان پيچيده و تودرتوي و داراي سوي        چگونگي، آن 
ارترين نيز باشد، بـه     ها داده بشود، حتي اگر نغزترين و استو         وارونة يكديگر كه هر پاسخي بدان     

گمـان افتـاد و بـه پاسـخي           تـوان در آن بـه        پاسخي است لرزان و شناور كه همواره مـي          ناگزير،
 كردن   اين پيچيدگي را شايد تنها بتوان با محدود      .)7 :1391كزازي،  (» استوارتر و نغزتر انديشيد   
 گانـه   سـه ه شيوة خالق    درواقع اگر نخواهيم ب   . هايي براي نقد حل كنيم      مرزها و تعيين چارچوب   
توانيم با پيـروي از برخـي         بدانيم، مي » فرجام  بي«را  » چيستي اين نوشته  «هر گونه بحثي پيرامون     

اي از    شناختي و نيز مقايسة اين اثر با موارد مشابه بـه ارزيـابي              شناختي و روايت    معيارهاي سبك 
  . آن دست يابيم

 خواهد بود كـه مـا را   (effet)هايي  جلوهبنابراين مطالعة حاضر در سطوح مختلف، به دنبال      
امـا از آنجـا كـه هنـوز داسـتان           . كنـد   عنوان اثري داستاني مـي      گانة كزازي به    قادر به ارزيابي سه   

هـاي   طبـع ويژگـي    اي رايج و مشخص شناخته نـشده و بـه   عنوان گونه نگارانه در ايران به   زيست
گانة   ، براي بررسي مضامين مطرح در سه      مند تبيين نگرديده است     طور نظام   روايي و سبكي آن به    

ناچار به برخي از آراي منتقـدان فرانـسوي كـه در ايـن      كزازي و محورهاي متني مختلف آن، به     
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 Dominique)دومنيـك ويـار   : شـود، منتقـداني همچـون    اند ارجاع داده مـي  شده زمينه شناخته

Viart) دانيل مادلنا ،(Daniel Madelénat)   فـرانس فورتيـه ،(Frances Fortier)   روبـر ديـون ،
Robert) Dion)  آلكساندر ژفـن ،(Alexandre Gefen)   لـوران دومـانْز ،(Laurent Demanz) 

رو شد كه زندگي اشـخاص   هجمة آثاري روبهادبيات فرانسه با دهة هشتاد،  آغاز درواقع از    1...و
ن باعـث گرديـد،     اطبـ اقبال اين آثار ميـان مخا     . دادند  تاريخي را مورد بازنويسي قرار مي     -حقيقي

. به اين حيطه گرايش پيـدا كننـد و بـه بررسـي ايـن آثـار بپردازنـد         دهة نود   منتقدان بسياري از    
 اين گونـة ادبـي را چنـين توصـيف          ادبيات فرانسه در عصر حاضر    دومنيك ويار در كتاب خود      

طـور   مـل بـه  هاي معمولي باشـند، درع  نامه گر زندگي تواند تداعي  كه مي ̒ها  زندگي"اين  «: كند  مي
اين آثار به همان اندازه از سنت فرانسوي در اين زمينه دورنـد كـه از                . ندا  بنيادي با آنها متفاوت   

هاي   كنند تا بازسازي    كارهاي آمريكايي سرشار از مستندات؛ آنها بيشتر از طريق تداعي عمل مي           
هـا را بـه نمـايش        دهند، ترديـدها و فرضـيه       هاي روايي نويسنده فضا مي      پردازي  واقعي، به خيال  

بدون بلنـدپروازي در مـورد جامعيـت،        . گذارند  گذارند و فضا را براي تفسير و تخيل باز مي           مي
دهند كه الزاماً نه مركزي است نه از پيش    اغلب به فالن تكه از زندگي يا فالن واقعه اولويت مي          

يـن دسـت كـه بـه         درواقـع توضـيحاتي از ا      .)103 :2008 ويار و ورسيه،     درويار  (» كننده  تعيين
پردازند، معيار مقايسه و  اي جديد مي عنوان گونه  نگارانه به   هاي زيست   هاي داستان   تشريح ويژگي 

هـاي    بودن، ما را بـا ظرفيـت  بيگانهرغم  معيارهايي كه علي . سنجش ما در اين مقاله خواهند بود      
ها و معيارهاي  رچوبپس از اين گفتار مختصر پيرامون چا . كنند ميشمار اين گونة ادبي آشنا        بي

  .كنيم هاي تَرامتنيت آن آغاز مي سنجش، بررسي اثر را با جنبه

رامتنيت: از متني به متني ديگر -2   تحول در سطوح تَ
در بررسي چيستي متون و ارزيـابي آنهـا مطالعـة سـطوح تَرامتنيـت شـامل نـام و كارنامـة                      

هـر  ... هـا و   ها، مـصاحبه  و پاورقيها  نويسنده، عنوان و عنوان فرعي، مقدمه و مؤخره، يادداشت 
 بـراي  راهبـردي پيـرامتن فـضايي اسـت    .  است كننده  چند نه به اندازة خود متن، اما بسيار تعيين        

نويسنده تا بتواند ذهن مخاطب را به مسائل مورد نظر خود جلب كنـد، در عـين حـال فـضايي              
هـايي در مـورد اثـر         گيـري   تاست نسبتاً باز براي مخاطب تا بتواند پيش از ورود به متن به جه             

 و اوت (Jean-Michel Adam) ميـشل اَدان   -اي كـه ژان  تطبيقـي -اگر به مدل تحليلي. بپردازد
___________________________________________________________________________ 

ـ د در طـول ا    يه شا ك يمنتقدان. 1 م بـه آنهـا ارجـاع داده نـشده باشـد، امـا نظراتـشان در                 يطـور مـستق     ن مقالـه بـه    ي
  .ر نبوده استيتأث ي ما بيها يبند جمع
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دمن  كننـد    يك اثر ارائه مـي (généricité) در مقالة خود با موضوع ژانريت (Ute Heidmann)اِ
هاي مختلف يك متن    وهدر تعيين تأثيرات و جل    » آستانة متن «خوبي به اهميت      نگاهي بيندازيم به  

 وهـاي مختلـف متنيـت و تَرامتنيـت تأثيرگـذار اسـت،        درواقع ژانريت بر پايه   «: پي خواهيم برد  
» سـازند   هاي اغلب نابرابر نمايان مي      هاي مختلف، ژانريت يك متن را به شيوه         درمقابل، اين پايه  

دمن،      -ژان( عنوان يـك مـتن از ايـن     بهگانة كزازي نيز  طبع سه    به .)68 :2004ميشل اَدان و اوت اِ
  . ويژه اينكه هر سه اثر از پيرامتن پر پر و پيماني برخوردارند ، بهنيستقاعده مستثنا 

  )مقدمه -عنوان(متن  پيش -1-2
دكتـر ميـر    «كنـد روي آوردن       در اين راستا شـايد نخـستين مـوردي كـه جلـب توجـه مـي                

اي كـه بـا در    نويسي اسـت؛ مـسئله      نعنوان يك پژوهشگر به عرصة داستا       به» الدين كزازي   جالل
طور كه خود او نيز بر آن اذعـان دارد و             همان. نمايد  انگيز مي   نظر گرفتن پيشينة او قدري چالش     

كـم، تـا كنـون        نـويس نيـستم؛ دسـت       من داسـتان  «: كند  گانة خود را با اين اعتراف شروع مي         سه
تـاب از خامـة مـن تراويـده اسـت،           دانم كه آنچه در اين ك       ام، نيز به درستي و روشني نمي        نبوده

 ترديدي كه بر روي جلد كتاب خبـري از آن نيـست يـا    .)7 :1391كزازي،  (» داستان است يا نه   
آراسته » داستان«طور كامالً واضح با عنوان فرعي         توانسته باشد، چرا كه هر سه اثر به         حداقل نمي 

اين پيرامتن است كـه در مـورد        معموالً  «اين مسئله پاسخي است به چيستي كتاب زيرا         . اند  شده
شـود، چـه بـا      بودن مـتن مـي   دار تخيلي  در نظام نوشتار عهده(fiction verbale)تخيل كالمي 

ر،   (» تر  ، چه به طرق نامحسوس    مبرهناشارات ژانري    درواقـع اگـر نويـسنده      ). 163 :1999شِـفِ
كند تا نوشته     كفايت مي » داستان«قصد بازي با قواعد ژانري را نداشته باشد، همين عبارت سادة            

پس با معيارهاي اين عرصـه مـورد سـنجش و واكـاوي               به حيطة تخيل كالمي وارد شود و زين       
به ديگر كالم، نيت كزازي براي خلق داستان از لحاظ كاركردشناختي كافي اسـت تـا    . قرار گيرد 

يم يك قـرارداد    گيري است، يا بهتر بگوي      داستان حاصل يك تصميم   «اثر او را داستان بدانيم زيرا       
فِر(» (pacte communicationnel)ارتباطي  عـالم  «اما اين ورود به عرصة داستان يا ). 2002 :شِ
از اينجا ديگر چيستي اثر مطـرح نيـست بلكـه چگـونگي آن مطـرح        : تازه آغاز راه است   » تخيل
يـن عـالم   اينكه داستان كزازي چقدر در خلق عالم تخيل موفق بوده است و اينكه آيا ا       . گردد  مي
  .عنوان خوانندة داستان باشد يا خير تواند پاسخگوي افق انتظار مخاطب به مي

هـايي از ايـن دسـت يافـت،           توان پاسخي براي اين پرسش و پرسـش         نخستين جايي كه مي   
وضوح و با فراغ بال در مورد اثر خـود و اهـداف و      جايي كه نويسنده به   .  است  مقدمة سه كتاب  
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اسـت كـه از   اه نمايد بررسي محتواي مقدمه آنچه در اينجا مهم مي   . دگوي  هايش سخن مي    دغدغه
 تنها درگير هويت اثـر خـود        فرزند ايران اگر كزازي در    . ده است شكتابي به كتابي ديگر متحول      

لة ژانـر  ئتـر، بـه مـس       امـا، از ديـدگاهي كـالن      وخـشور ايـران     مانـد در      عنوان اثري مستقل مي     به
بينـد و نگـران از    كـار مـي   را در ذهن مخاطب، هنرآموزي تازهكزازي جلد اول خود . انديشد  مي

او نخـست  . دارد تا او را در جريان كاري كه كرده است بگـذارد  خود را ملزم مي هاي او،   داوري
» فرجام بي«پردازد و پيشاپيش هر گونه داوري را در اين مورد    به توضيحي دربارة چيستي اثر مي     

زبـان  «پردازد و درنهايـت بـا تأكيـد بـر             داستان مي » ر دروني ساختا«سپس به توضيح    . خواند  مي
ــة  ــته و هنرورزان ــارين و آراس ــرش را  » نگ ــي اث ــن ويژگ ــتن، اي ــوآئين«م ــان  ن ــرين و نابيوس ت

پـدر  همين توضيحات در مقدمة     ). 11 :1391كزازي،  (شمرد    برمي» ترين ويژگي آن  )غيرمنتظره(
شود با اين تفاوت كه در اينجـا           نيز تكرار مي   ترين مقدمه در ميان سه كتاب است        كه كوتاه ايران  

 داسـتاني اسـت    پـدر ايـران   «هيچ بحثي    ديگر صحبتي از قضاوت دربارة چيستي اثر نيست و بي         
اگـر  ). a 1392: 7كـزازي، (» مانـد  ميفرزند ايران يكبارگي، به   كه در ساختار، به   [...] اي    زيستنامه

صـراحت سـخن از       د مـردد بـود در اينجـا بـه         ، نويسنده نسبت به هويت اثر خو      فرزند ايران در  
توضيحات بـه  . آنكه توضيحي پيرامون آن داده شود آيد، البته بي به ميان مي  » اي  داستان زيستنامه «

قـدر كـافي در    شود، جايي كه ديگر نويسنده به      موكول مي وخشور ايران   مقدمة كتاب سوم يعني     
عنوان يـك     ت به دست آورده تا بتواند به      راني است اطالعا    مورد ژانري كه در آن مشغول به قلم       

توان ادعا    چنين مي   اين. ها و موانع آفرينش در اين حيطه بپردازد         نويس به توصيف سختي     داستان
تـر    شده  به موقعيت تثبيت  » اثر«اش از موقعيت مردد و فردي         گانه  كرد دغدغة كزازي در طول سه     

اي او در مقدمـة        صـفحه  چهـار وضـيحات   امـري كـه در ت     . تعالي يافته است  » ژانر«تر    و عمومي 
  .وضوح مشخص است نگارانه به  پيرامون داستان زيستوخشور ايران

اش  گانـه  توان سيري تحولي را در هدف و برنامة نويسنده از آفرينش سه       به همين ترتيب مي   
صراحت مشخص نگرديده است، اما با   بهفرزند ايران هرچند هدف كزازي در مقدمة      . دنبال كرد 

. هايي در ايـن مـورد پرداخـت         زني  توان به گمانه    هاي تَرامتنيت مي    ه به برخي از ديگر نشانه     توج
هاي خود تأكيد ورزيده كـه بـا يـادآوري عظمـت و بزرگـي گذشـتة               نويسنده بارها در مصاحبه   

. انديـشم   در اين روزها من به آيندة ايران مي       «: ايرانيان در پي هشيار كردن ناخودآگاهي آنهاست      
اي كـه مـن بـراي ايـران           زيرا آينده . انديشم، به ناچار به گذشتة ايران نيز         آيندة ايران مي   چون به 
 همـين مـسئله در      .)b1393كزازي،  (» دآي  اي است كه از دل گذشته ايران برمي         خواهم، آينده   مي

طور تنگاتنگي  سرنوشت هر سه شخصيت به    : نحوي منعكس گرديده است     عنوان مجموعه نيز به   
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فرزنـد  و درست با همين رويكرد اسـت كـه كـزازي در مقدمـة               . ايران گره خورده  با سرنوشت   
: كنـد   ، فردوسي را اين گونه در پيوندي عميق با سرشت و سرنوشت ايرانيان توصيف مـي               ايران

 ايرانيـان   ناخودآگاهي تباري پاك منِشي و فرهنگي، آن كه شالودة        ) جداالجداد(= نياك    آن نياك «
كـزازي،  (» ي ايران و ايراني را، جاودانه، بـر آن اسـتوار گردانيـده اسـت              را ريخته است و چيست    

اي در ارتباط با ايـران        گونه  تر در خودِ متن نيز همة عناصر داستان به           كمي آن طرف   .)12 :1391
دانست كه با جنباندن گهوارة      مي«، مادرش   )18(» زاد  ايراني نو بود كه مي    «شاعر  : گيرند  شكل مي 

» زمين اسـت  بيداري ايران] او[بيداري  «دانست كه     و پدرش مي  ) 19(» جنباند  ميكودك، ايران را    
رفته در طول سه مجموعه       و قهرمان داستان، رفته   » ايران«اين تأكيدها بر رابطة ميان      ). 20 :همان(
. كند نويسنده تنها به چند اشارة ضمني اكتفا ميوخشور ايران شود تا بدانجا كه در       تر مي   رنگ  كم

توان گفت هـدف نويـسنده نيـز از مـوقعيتي كـالن و آرمـاني بـه وضـعيتي                      ن صورت مي  در اي 
: خـوانيم  مـي  وخـشور ايـران    طور كه در مقدمـة      گردد، همان   تر بدل مي    يافتني  تر و دست    ملموس

 دادن زيستنامة زرتشت، بـه   خواست من نوشتن داستان بوده است بر پاية زيستنامه، نه به دست    «
  . )a 1393: 8كزازي،(» و دانشورانهاي پژوهشگرانه  گونه

هـر چنـد شـامل سـطوح     (برانگيـز باشـد    توانـد تأمـل   نكتة ديگري كه ذكر آن در اينجا مـي   
ارائـه  » ايـران «گانـة خـود از        نوع توصيفاتي است كه نويسنده در طـول سـه         ) شود  تَرامتنيت نمي 

اثـر كـزازي بـه آن       اي كـه      ترديد شـرايط ايـرانِ دوران فردوسـي در ميـان سـه دوره               بي. كند  مي
 بـرعكس و گـويي    اما كزازي كـامالً . ترين نيز هست ماناس هترين كه ناب  پردازد، نه تنها متزلزل     مي

كنـد و از لحـاظ       را بسيار پرشـكوه و باعظمـت توصـيف مـي          فرزند  پيروِ واكنشي دفاعي، ايرانِ     
ايـران، آن  «: دهـد  مـي » ايران«اقتصاد متني در ميان سه كتاب بيشترين جايگاه را در اين كتاب به        

ها، بر پـاي و برجـاي مانـده اسـت و پايـدار و       سبزترين و سرافرازترين درخت جهان كه هزاره     
تـرين و    هـا را تـاب آورده اسـت و سـترگ            تـرين آسـيب     هـا و آزارنـده      ترين گزند   استوار، گران 
انـد   توانسته ميترين درختان را ريشه بر ترين و كالن ها و تندبادها را كه كهن    ترين توفان   سهمگين

» داند انداخت، تناور و تنومند، به چـالش گرفتـه اسـت و بـه ريـشخن                  توانسته  كند و از بن برمي    
رفته از كاري بـه    اما پيروِ سير تحولي آثار، توصيفاتي از اين دست نيز رفته         .)17 :1391كزازي،  (

تاريخي بـاقي   » جِوي  ايران«همان  وخشور ايران   كنند تا سرانجام ايران در        كاري ديگر فروكش مي   
پيـرو توضـيحات    . اي باشـد    آنكه خبري از توصيفات پرطمطراق يا تمجيدات اسطوره         بماند، بي 

گونـه گمـان بـرد كـه كـزازي       تـوان ايـن    شود مـي    ها مربوط مي    باال و تا آنجا كه به مقدمة كتاب       
امـري كـه    يابـد،     شـده مـي     نگـار تثبيـت     زيـست -نويس  عنوان داستان   رفته جايگاه خود را به      رفته
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ن و نظرات منتقدان و نيز افزايش تجربيـات او در ايـن زمينـه               ا مخاطب  تواند ريشه در واكنش     مي
  .داشته باشد

  )هاي پاياني يادداشت(متن  پس -2-2
هاي پرشـماري اسـت    كند، وجود يادداشت رو مي  هاما آنچه قدري گمانِ باال را با چالش روب        

 بـه سـاحتي   (ludique)» تفنني« فضاي كار را از ساحتي     اند و   ها آمده   كه در بخش پاياني داستان    
متعلـق بـه حـوزة فعاليـت     «اصـل   ها در اند، زيرا اين توضيحات و يادداشت    بدل ساخته » جدي«
 تعلـق دارنـد، بـه    ̒تفنني"هاي هنري به حوزة     هاي تخيلي و نيز تخيل      كه بازي   اند درحالي  ̒ جدي"

اي كه براي ما به همراه دارنـد، بـه آنهـا         مندي ذاتي خاطر حس رضايت    اين معنا كه ما آزادانه و به      
ر،  (» پردازيم  مي فِ هـايي بـراي مخاطـب داسـتان قـدري             درواقع وجود چنين يادداشت    ).2002شِ

هر چند نبايد فرامـوش كـرد كـه ادبيـات معاصـر خـالي از ايـن                  . عجيب و دور از انتظار است     
 كه در   شناسي  انبوه اصطالحات حشره  توان به     نيست و در اين زمينه مي     » جدي«ارجاعات علمي   
شناسـي كـه در متـون     هـاي فيزيـك و زيـست     يا داده(Pierre Bergounioux)آثار پير برگونيو 
ترين مثـال   در اين ميان شايد نزديك. هست اشاره كرد(Michel Houellebecq)  ميشل اوئلبك

ها و توضيحاتي پرشـمار   اشت باشد كه عموماً با يادد(Gérard Macé)به مورد ما آثار ژرار مسه 
هـا بينـدازيم تفـاوت فاحـشي      اما اگر از نزديك نگاهي به محتواي اين يادداشـت   . يابند  پايان مي 

 مختلف بـه آن اشـاره دارد،        هاي  موقعيتطور كه خود كزازي نيز در         همان: ميانشان خواهيم شد  
ر كالم هدف نويسنده از     شان است؛ به ديگ     هاي پاياني او كاركرد ارجاعي      عمده كاركرد يادداشت  

اگر از اين آبـشخورها گـاهي بهـره         «: ذكر آنها تنها روشن كردن مطلبي يا ذكر منبعي بوده است          
ام بـه   هايي را كه از آنهـا در داسـتان آورده   ام بخش خواسته  ام از آن روي بوده است كه مي         جسته
 بدارم كه سـخني كـه در        هاي پاياني كتاب نشان دهم، آشكار       اي روشن، پايور در يادداشت      گونه

 درواقـع   .)c1392كـزازي،    (»دل داستان از آبشخوري برگرفته است و در آن آورده، از كجاست           
كنند، چرا كه در اينجا هـدف مجـاب كـردن مخاطـب                حامي متن عمل مي    ها در نقشِ    يادداشت
كاركرد آنها در   ها در آثار مسه كاركردي ارجاعي ندارند يا اگر دارند اين              اما اين يادداشت  . است

دهند  ها در اينجا فضايي باز در اختيار نويسنده قرار مي            عبارت ديگر يادداشت    به. اولويت نيست 
سـرايي و   هاي ساختاري متن، به داسـتان  هاي سبكي و چارچوب     تا او بتواند، فارغ از محدوديت     

يـن مـورد توضـيح    طـور كـه لـوران دومـانز نيـز در ا        همان.  از دستي ديگر بپردازد     پردازي  خيال  
سـازد تـا از دل آن    نحوي فضاي دانـش و قواعـد علمـي را واژگـون مـي         ژرار مسه به  «: دهد  مي
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 انـدازه كـه    ها و توضيحات آخر كتاب، به همـان  اشتدچرا كه ياد . نيرويي داستاني بيرون بكشد   
 درواقـع  .)2010دومانز،  (»اند  و مسيرهايي انحرافي هايي براي پرسه كنند، مكان  متن را واضح مي   

دهند، كاركردي كه    ها جاي خود را به كاركرد زيباشناختي آن مي          اينجا كاركرد ارجاعي يادداشت   
ورود به تخيل،   «آثار كزازي باشد، چرا كه      ) در اين مورد  (هاي عمومي و      تواند دغدغة كتاب    نمي

 يـا    دغدغة حقيقـت داشـتن     اش  ه كه مشخص  اي  ؛ حيطه خروج از حيطة رايج استعمال زبان است      
ژنـت،  (» اي كه بر قواعد ارتباطي و الزمات گفتمان حكمفرماسـت           متقاعد كردن است، مشخصه   

1992: 19(.  
البته نبايد از ذكر اين نكته غافل ماند كه در اينجا نيز با تحولي در رويكرد نويـسنده نـسبت                  

عي خود را   ها مصرانه كاركرد ارجا     گانه يادداشت   هر چند در سراسر سه    . ها مواجهيم   به يادداشت 
هاي تاريخي و مواد داستاني       كند تفكيكي ميان داده     رفته سعي مي    كنند، اما نويسنده رفته     حفظ مي 

 اصـلي  نخـورده در مـتنِ   صورت خام و دست برقرار كند و از ذكر برخي از اطالعات تاريخي به         
م خواهيم ديد را در سه اثر بررسي كني »  ذكر تاريخ  « مثال اگر بخواهيم روندِ    براي. خودداري كند 

صـورت مـستقيم و بـه سـياق متـون تـاريخي        بدون هيچ تمهيدي بهفرزند ايران   ها در     كه تاريخ 
انـد و   ها انتقال يافتـه  ها به بخش يادداشت  اما، تاريخپدر ايرانشوند، در      راوي اعالم مي   وسيلة  به

هـا    است كـه تـاريخ  اين در حالي.  زماني پيراسته است دقيقِكلي از هر گونه اعالنِ متن اصلي به  
اند در سير داستان و    گردند با اين تفاوت كه اين بار توانسته          به متن كتاب برمي    وخشور ايران در  

تحولي كه البته در بقية موارد خبـري از آن      . ها جايي براي خود بيابند      هاي شخصيت   در دل گفته  
 خـام در مـتن خـود        هـايي   هـيچ وسواسـي از داده       نيست، چرا كه در بسياري موارد نويسنده بي       

كلـي از   زننـد، بلكـه عـالم تخيـل را بـه      كند كه نه تنها به سير روايي داستان لطمه مي  استفاده مي 
 فردوسي در مورد پيشينة واژة بـوم        شايد توضيحي كه دوستِ   . كنند  آن خارج مي  » تفنني«فضاي  
من بومم؛ اما شوم ! بادچنين ! خواني مرا بوم مي «: يد اين مدعا باشد   يبراي تأ  مناسبي   دهد مثالِ   مي
در باورهاي كهن نياكاني، بوم مرغي است خجـسته كـه آن            . بومم به باور ايرانيان، نه نِيرانيان     . نه

 قـسمتي كـه در اينجـا      .)55 :1391كزازي،  (» دانند  خوانند و وخشور مرغان مي      را مرغ بهمن مي   
» بـوم «ذيـل واژة  ، هنـگ واژگـان  تواند در فر هيچ تغييري مي راحتي و بي  ايم، به   بر آن تأكيد كرده   

چنـدان  » تفنني«و مواد   » جدي«هاي    توان عنوان كرد كه كزازي در تلفيق داده         چنين مي   اين. بيايد
متـون  » دهنـدة  آگـاهي «ه مـتن او بيـشتر بـه وضـعيت     موجب شدموفق عمل نكرده است و اين    

نچـه در   درسـت بـرعكس آ    . متـون داسـتاني   » كننـدة   سـرگرم «تاريخي نزديك شود تا وضـعيت       
آورد،   نگاري روي مـي     نويسندة معاصري كه به زيست    «نگاري معاصر با آن مواجهيم زيرا         زيست
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 effets) اي تـأثيرات لحظـه  دهـد تـا بـه     دهندة منابع كمتر اهميت مـي  عموماً به محتواي آگاهي

ponctuels)     وبـيش و كـامالً بـسته بـه موقعيـت، در پيونـد بـا تمـايالت،                    آنها، تأثيراتي كه كـم
  .)12 :2007مائيگان لوپژ و روبر ديون، (» نگار است ها و ذهنيتِ خود زيست گيري هتج

  نگارانه در سطوح متنيت  بررسي عناصر داستان زيست -3
دان و . رسـد  اي كوتاه به دور از متن، اينك نوبت به بررسي سطوح متنيت مـي                 پس از پرسه   اَ

دمن در مدل تحليلي    عنوان سطوح يا  ن اشاره شد، از شش سطح بهتر به آ  تطبيقي خود كه پيش   -اِ
سطح معناشناختي، سطح گفتمـاني، سـطح كاركردشـناختي، سـطح           : كنند  هاي متنيت ياد مي     پايه

 niveau matériel du) و سطح مادي رسانه (niveau compositionnel)سبكي، سطح تركيبي 

média) .      ه آنچه در اينجا مـد نظـر   قصد اين مقاله پرداختن به تمامي سطوح يادشده نيست، بلك
گانـة    نگارانه، با توجه به سـه       هاي زيست   هاي متني داستان    است آشكار ساختن برخي از ظرفيت     

  . ندا هايي كه به هر شكل و روي به يكي از سطوح يادشده مربوط كزازي است؛ ظرفيت
سـطح  (شايد بتـوان در مطالعـة حاضـر اولويـت را بـه مـواد اوليـة اثـر و مـضامين آن داد                         

هاي سه كتـاب در ايـن         ، هم از آن روي كه نويسنده خود به طور مفصل در مقدمه            )معناشناختي
هـاي   ترين مـسائل در داسـتان    كه يكي از مهم دليلمورد توضيحاتي ارائه كرده است، هم به اين         

طور كه كـزازي تقريبـاً    همان. هاي تاريخي و ابزار داستاني است       تنيدگي داده   هم  نگارنه، به   زيست
) تخيـل (گانة او بر سه شالودة تـاريخ، افـسانه و پنـدار         جا از ذكر آن غافل نمانده است، سه         چهي

ناميـدن آن ترديـد     » داسـتان «شكل گرفته است و شايد از همين روست كه نويسنده قـدري در              
-هـاي تـاريخي     درواقـع وجـود نـسخه     ). اي كه در باال به آن پرداختـه شـد           مسئله(داشته است   

نويس    زندگي، هميشه چالشي است بر سر راه آفرينش داستاني، چرا كه داستان            اي از يك    افسانه
حركتي كه كـزازي در  . هاي درنوشتة تاريخ است براي خلق داستانش مجبور به حركت در داالن   

هـايي از ايـن گونـه دشـوارتر           نوشتن داسـتان  «: كند  اين گونه توصيفش مي   وخشور ايران   مقدمة  
تـر و نغزتـر؛ زيـرا دو بخـش نـاگزير ديگـر        شناسي، كاري باريـك  تانتواند بود و از ديد داس  مي

دارند و بـر آن   در داستان در كارند و خواه و ناخواه، ناوردگاه پندار را تنگ مي   ] تاريخ و افسانه  [
چنان سر بر نيفرازد و نيز نتازد كه از مرزهاي دو بخش ديگر در گذرد     تا پندار، آن    زنند،  لگام مي 

» اي بـه داسـتاني يكـسره پندارينـه، ديگرگـون سـازد              نامـه   گونة داستاني زيـست    و داستان را از   
نگار براي آفـرينش خـود مجبـور بـه پيمـودن              زيست-نويس   لذا داستان  .)a 1393: 14 كزازي،(
هـاي ادبيـات اسـت،     زدن در كوچـه پـس كوچـه        هايي جز مسيرهاي رايج تـاريخي و پرسـه          راه
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هاي متفاوت    هاي درنوشتة تاريخ، نويسنده را به منزلگاه        داالنپوشاني با     رغم هم     هايي كه به    پرسه
توان متـصور شـد، دو    هايي كه مي    در اينجا از ميان انواع پرسه     . سازد  و البته متعددي رهنمون مي    

هـاي تـاريخي موجـود        برداري داسـتاني از داده      نخست بهره : آزماييم   را مي   تر  نسبت كلي   مورد به 
  .هاي تاريخي گذاري روايي روي ناگفته و دوم سرمايه) لبازي با قطعات موجود پاز(

  هاي تاريخي برداري داستاني از داده بهره -3-1
هاي معاصـر، وجهـة چيـدماني يـا تركيبـي آنهاسـت               نگاري  هاي بارز زيست    يكي از ويژگي  

هاي تاريخي با يك زندگي آشـنا شـده اسـت،             واسطة نسخه   حال كه خواننده به   ). سطح تركيبي (
اي كه در عـين شـباهت بـه           دهد؛ نسخه   شده به او ارائه مي      اي دگرگون   ار معاصر نسخه  نگ  زيست

در اينجا .  است(inquiétante étrangeté)» امر غريب«اصل خود، القاگر حسي جديد و يادآور 
شـوند و نويـسنده در    شان يكي پس از ديگري رديف نمـي   ديگر اتفاقات به ترتيب سير تاريخي     

او به واسطة دسترسـي  . اي نو است تصور منطقي ديگرگون و كشف رابطه پس حوادث به دنبال     
پردازد تا موفق بـه ترسـيم    به تمام قطعات پازل، به تغيير در چيدمان آنها و بازي با ترتيبشان مي            

نـشيني دو صـحنه بـر     چنين است كه گاه هم اين. اي نو شود تصويري متفاوت و آفرينش زندگي  
 تصوير يا تصوري يكسره متفاوت از سوژة شناسا را در     (anachronie)اساس فنون خلط زماني     
 نخـستين گـام را در نوشـتن    (Alain Buisine)آلـن بـوئيزين   . دهـد  ذهن مخاطب شـكل مـي  

اي كه درنهايت دو اثر را كه هر دو           داند، پروژه   اي مي   نگاري، داشتن چنين برنامه يا پروژه       زيست
مـشكل  «: كنـد  تمامي از هم مجـزا مـي        اند به    شكل گرفته  )هاي تاريخي   داده(با مواد اولية يكسان     

اي ندارند و صراحتاً بـه ايـن رضـايت          شان هيچ پروژه    ها اين است كه عمده      نگاري  عمدة زيست 
منظور من در اينجـا از پـروژه،        . ترتيب تاريخي آن نقل كنند      دهند كه وقايع يك زندگي را به        مي

ه نيازمند برخـي تطابقـات ميـان فـرم ادبـي       تفسيري است ك(mise en forme)دهي  يك شكل
بـراي هـر    .  است كه قرار است بدان پرداخته شود       (œuvre-vie)اي    زندگي-نگاري و اثر    زيست

نگـاري مارسـل      زيـست . نگاري را ابداع كـرد      مورد جديد، بايد فرمي نو و مخصوص از زيست        
، 2001بـوئزين،  (» شـد نگاري پل ورلن يـا پيـر لـوتي را داشـته با     تواند فرم زيست    پروست نمي 

شود كه خالقيـت نويـسنده        ل مي يبدتنگاري داستاني به آفرينشي        در اينجاست كه زيست    .)153
اينجا ديگر قلمروي تـاريخ نيـست و نويـسنده          . كند  دهي به آن ايفا مي      نقش نخست را در شكل    

هـا بـا    اعتبايست بارها و بارها به مرور زندگي سوژه بپردازد و سـ             براي خلق اثري داستاني مي    
هاي تاريخي كلنجار رود تا سرانجام چيزي بيابد كه ارزش داسـتان شـدن را داشـته       متون و داده  
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در اينجا ديگـر خبـر از زنجيـرة         ). فرد نيست   چيزي كه الزاماً موردي شگرف يا منحصربه      (باشد  
يـدگان  كنندة وقايع نيست كه با ترتيبي دقيق يكي پس از ديگري در برابر د               طوالني و گاه خسته   
وكاسـتي    گانة كزازي بي هيچ كم      اتفاقي كه بايد پذيرفت در سراسر سه      . شوند  خواننده رديف مي  
 نويسنده پيرو منطقي تاريخي، خود را موظف كرده است پيشرفت خطي متن              روي داده است و   

(progression textuelle linéaire)بـراي توضـيح   .  را با انبوه نمايانگرهاي زماني قوت بخشد
گرهـاي زمـاني آن دنبـال      با ذكر نمايانفرزند ايرانتوان روند پيشرفت متن را در        مطلب مي  اين
  : كرد

در يكي از روزهاي دومـين دهـه از سـدة    «، )17(» سيصد سالي پس از تازش تازيان «
ــارم ــه روزي«، )25(» روزي«، )22(» آن روز«، )18(» چه ــه«، )35(» در آدين ــد  هفت اي چن
در يكـي از    «،  )43(» داشتند  وگوها ويژه مي    ان آدينه را بدين گفت    پسينگاه«،  )42(» گذشت
در يكـي از    «،  )60(» در يكي از روزهاي بهار    «،  )54(» سالي چند سپري شد   «،  )54(» روزها
مـاهي چنـد   «، )63(» شـدن بيـژن   چندي پس از سروده«، )62(» يزيهاي نخستين ماه پا  شب

» روزي از روزهـا   «،  )87(» شـت چنـدي گذ  «،  )84(» ماهي چنـد گذشـت    «،  )76(» گذشت
» سالي چنـد گذشـت  «) 106(» روزي«، )98(» گذشتند ها در پي هم مي      روزها و ماه  «،  )94(
وپنجمين روز از ماه     بيست[...] چندي پس از آن     «،  )118(» ماهي چند پيش از آن    «،  )116(
» چنـدين روز بـدين گونـه گذشـت        «،  )129(» چنـدي گذشـت   «،  )118(» ]اتمام شاهنامه [
گاه كه روز   آن«،  )140(» روزي چند سپري شد   «) 137(» سرانجام آن روز فراز آمد    «،  )130(

، )148(» آنگاه كه خورشيد دميـد    «،  )142(» در شامگاهان يكي روزها   «،  )141(» سپري شد 
بـا ايـن همـه در    «، )159(» هـا در راه بودنـد   هفتـه «، )153(» پگاهان فردا «،  )153(» روزي«

پس از «، )160(» دي سپهر گردان روان گشت و روزگار گذشت چن«،  )160(» ساليان سپس 
» در ايـن سـاليان    «،  )162(» چنـدي گذشـت   «،  )162(» هـا   پس از سال  «،  )161(» چند هفته 

  ). 166(» در اين ساليان«، )166(» سالي چند ديگر نيز سپري شد«، )162(

، بـراي يـك روايـت       »پيكانِ زمـان  «همگام با     تنيده، دقيق و سراسر     شايد چنين ترتيب درهم   
ــت      ــاظ معرف ــه از لح ــايي ك ــا در ج ــد، ام ــاد نكن ــشكلي ايج ــولي م ــتاني معم ــناختي  داس ش

(épistémologie)       كه اغلـب از همـين روش بـه بازنمـايي           ( روايتگري چون تاريخ وجود دارد
مـسيري  . ، ادبيات براي هويت يافتن مجبور به آزمودن مسيرهايي جديد اسـت           )پردازد  سوژه مي 

دليل وجود فهرستي كه سير وقـايع را بـه    جويد بلكه به گانة كزازي بدان راهي نمي هكه نه تنها س 
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   جواني،  نوجواني،«: ماند  كند، يكسره از آن دور مي       اي كامالً سنتي در ابتداي آثار ترسيم مي         شيوه
آور برخـي از   درپـي و گـاه مـالل       نبايد فراموش كرد كه از لحاظ روايي، تكرار پـي         . »[...]مردي  
، يا اشـتباهات پـدر زرتـشت در    فرزند ايرانوگوهاي عصرهاي آدينه در     ها همچون گفت    نهصح

نگاري معاصر براي خـود   تواند در دور ماندن كزازي از مسيرهايي كه زيست     نمي وخشور ايران، 
  . اثر باشد ترسيم كرده است، بي

عنـوان اثـري      ههاي متعدد، موقعيت متن كزازي را ب        آگهي  همين منوال وجود پيش     درست به   
 در اينجـا كـاركرد      (prolepse)  كند، چـرا كـه پيـشوازهاي زمـاني          رو مي  هداستاني با چالش روب   

سختي با قالب داستاني كار عجين  دهند و به  خود را از دست مي(fonction poétique)خالقانة 
لـه  به عبارت ديگر نويسنده در مقام داناي كـل، نخـست همـة واقعـه را در يـك جم                   . شوند  مي

گونـه    ايـن پدر ايران    در   ، مثال رايب. پردازد  روايي آن مي  -كند، سپس به بسط توصيفي       مي عرضه
، رخدادي كودكانه و سـاده پـرده از رازِ گـرانِ ناگـشاده              ]كوروش[در ده سالگي او     «: خوانيم  مي

پس  او س  .)a 1392: 62كزازي،(» برانداخت و زمينة آشنايي و پيوند نيا را با نواده فراهم ساخت           
ايـن  . دانـد  كه خواننـده پيـشاپيش پايـان مـاجرا را مـي      پردازد، درحالي  به توضيح اين رخداد مي    

هـاي    و به اَشكال مختلـف از جملـه عنـاوين بخـش     اند  ها كه در هر سه كتاب فراوان        آگهي  پيش
شـوند مـانعي بـر سـر           ديـده مـي    (qualicatif-évaluatif)ارزشـي   -كتاب يا انبوه صفات كيفي    

در . كـشند  چنين شايد قدري ادبيت اثر را به چالش مـي           آيند و اين    ننده به شمار مي   خالقيت خوا 
 تاريخي يـا     هاي  توان تصور كرد كه كزازي نتوانسته آنچنان كه بايد از چارچوب            اين صورت مي  

طـور كـه فورتيـه و ديـون           درواقع همـان  . هاي درنوشتة تاريخ ناميديم بيرون بيايد       آنچه ما داالن  
نگارانـه مجبورنـد بـه داليـل خوانـايي اثـر، ماجراسـازي               هاي زيـست    تمام برنامه «،  اذعان دارند 

(dramatisation)              نگـاري    اوليـة زيـست     يا خيلي ساده حذف زوايـد، قـدري نـسبت بـه مـواد
واسطة پايبندي    گانة به   امتيازي كه نويسندة سه   ). 15 :2010فورتيه و ديون،    (» تر عمل كنند    آزادانه

نگـار در     جاست كه ترديد زيـست      از آن روگردان بوده است و درست همين       به روايات تاريخي    
نويـسنده تـأثير خـود را در    » آفرينـدة «دادن و موقعيت      تاريخ» دهندة  اطالع«انتخاب ميان جايگاه    

شك در تعيين موقعيت متني اثر او بسيار      هايي كه بي    گذارد، انتخاب   هاي بعدي او نيز مي      انتخاب
  .اند حياتي
 بـا انتخـاب اتفـاقي        ،»آفرينـده «تواند، در پي انتخاب موقعيت        نگار مي    نمونه زيست  عنوان  به
 در عـين وفـاداري بـه         اهميـت، و تمركـز روي آن،        پاافتاده، دست دوم و بسيار كـم         پيش  جزئي،

اي كـه مارسـل شـاب         مـسئله .  به تفسيري نو از يك زندگي دست دهد         هاي تاريخي،   چارچوب
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(Marcel Schwob)) تـر، در قـرن نـوزدهم     بسيار پـيش ) وان يكي از پيشگامان اين عرصهعن به
او نبايـد درگيـر     . شـود   نگار فقط به انتخـاب او مربـوط مـي           هنر زيست «: بدان اشاره كرده است   

. هـاي انـساني را خلـق كنـد          ، ويژگـي  (chaos)نظمـي كامـل       او بايد در بـي    . بودن باشد   حقيقي  
.  ايجاد دنيا، از ميان چيزهاي ممكن بهترين را برگزيـد          گويد خدا براي     مي (Leibnitz)اليبنيتس  
داند چگونه از ميان چيزهاي ممكنِ انساني، آنچـه        مي  تر    فرواي    نگار نيز در مقام خداگونه      زيست

در اينجا ديگـر ارائـة تـصويري جـامع از سـوژه       ). 8 :1896شاب،  (»  است انتخاب كند    را يگانه 
توانـسته و   سرايي، نقطة ثقلي كه نمي شود براي داستان يمطرح نيست و اتفاقي خرد نقطة ثقلي م      

صدا   دان بي   اي كه تاريخ    چنين اتفاق ساده    اين. نظر تاريخي مركزيت داشته باشد      تواند از نقطه    نمي
نگـار صـفحات متعـددي از كـار خـود را بـه آن        شود تا زيست  اي مي    بهانه  گذرد،  از كنار آن مي   

هـاي واقعـي      گذاري در حكايت     ارزش  اكي از تفاوت نظام   درواقع اين مسئله ح   . اختصاص دهد 
آنچـه در حيطـة     . است) نهانگار  در اينجا داستان زيست   (هاي تخيلي      حكايت  و) در اينجا تاريخ  (
 هسته و اساس كـار را در    شود،  اهميت و سطحي تلقي مي      پاافتاده، كم   نگاري، پيش   تاريخ» جدي«

گانه در مقام يـك پژوهـشگر          امري كه نويسندة سه    .دهد  نگاري تشكيل مي    زيست» تفنني«حيطة  
 فرزند ايـران من در كتاب «: كند  اي به آن اشاره مي      خوبي آن را درك كرده است و در مصاحبه          به

شـوند؛ از     هاي داستان شمرده مي     ام؛ زيرا از گرانيگاه     تر و پرشورتر نوشته     ها را برجسته    اين بخش 
آن . شناسي بـسيار اثرگذارنـد      ن؛ زيرا كه از ديد داستان     وتب داستا   هاي شور و شرار و تاب       كانون

توانـد   چنـان اسـت كـه مـي     هـا، آن  شناختي در اين بخش شناختي، عاطفي و روان   كارماية داستان 
) b1392كـزازي،   ( ».اي بشود براي نوشتن داستاني بسيار شورانگيز، كارساز و دلنشين           مايه  دست

عبارت ديگر آيا نويسنده به هنگـام عمـل و در    افتد؟ به   مي ها نيز   اما آيا اين اتفاق در متن داستان      
نخـست بـه   ! ندرت موقعيتِ خالقانة نويسنده نيز توانسته اين معيار را رعايت كند؟ بايد گفت به  

اي جـامع از      ة چهـره  عرضـ اين دليل كه پايبندي نويسنده به روال تاريخي وقايع و اصرار او بـه               
!) كـه هـست  (دوم اينكه اگر تمركـزي هـست   . شود   خاص مي   مانع از تمركز او بر وقايع       سوژه،

عنـوان يـك پژوهـشگر اسـت نـه            شدة كزازي بـه     ها و معلومات گردآوري     بيشتر بر روي دانسته   
 مثال اگر بخواهيم از     رايب. شوند  هاي داستان شمرده مي     عناصري كه به گفتة خود او از گرانيگاه       

 كـه حـدود      يـابيم   دوباره بيندازيم، خيلي زود درمي     نگاهي   فرزند ايران نقطه نظر اقتصاد متني به      
گوهاي فردوسي با پدر يا دوستش پيرامـون تـاريخ ايـران، قهرمانـان            و  گفت به چهارم از كار   يك

صورت مجـزا و      توانند به   مباحثي كه مي  . اختصاص داده شده است   ...  چيستي افسانه و      ،شاهنامه
. مـورد اسـتفاده قـرار گيرنـد    ) غيرتفننـي (» جدي«هاي  اي در حيطه  شناختي   معرفت خلطِهيچ    بي



 149 گانة داستاني كزازي شناختي در سه بررسي شكافي گونهاز پيرامتن به متن، 

هرچند نويسنده سعي كرده است با ذكر توصيفاتي از طبيعت و وارد ساختن تعليقاتي موضـعي                
سـختي در رونـد    گوها، فضاي كار را به داستان نزديك كنـد، امـا ايـن مـواد بـه            و  گفت به پيكرة 

هاي غيرداستاني و فـضاي       ادهشوند و درنهايت مرزي مشخص و واضح ميان د          داستان هضم مي  
راحتي سه عنصر تاريخ، افسانه       توان به   در اين صورت است كه مي     . گذارند  داستاني كار باقي مي   

و پندار را در دل داستان از هم تفكيك كرد، چرا كه به اذعان خـودِ نويـسنده، تـالش او بيـشتر               
دار   رمـان را خدشـه    صرف پر كردن نقاط خالي و فضاهايي شده است كه سير خطي زنـدگي قه              

تنيده، ستوار و بسامان داشـته باشـد، در           ام داستان پيكره و ساختاري درهم       من كوشيده «: اند  كرده
ام، به راستي شـالوده و خاسـتگاه          ام و بر داستان افزوده      هاي پندارينه، آنچه من پنداشته      آن بخش 
وسـي اسـت كـه در شـاهكار         و فرد  ̒شـاهنامه "ور دربـارة      هاي پايـه    هاي من، همان يافته     پنداشته

نويـسنده نيـز برآمـده از تـاريخ اسـت و      » پندار«درواقع ) همان(» .ورجاوند او آورده شده است  
تـوان ادعـا كـرد آنچـه او از زنـدگي          مـي  علـت به همين   . كند  عموماً در همان راستا حركت مي     

دهنده از    اطالع: »گو  كلي«است و دوم    » دهنده  اطالع«دهد نخست     قهرمانان تاريخي خود ارائه مي    
» زمـين  تر با يكي از برومندترين و باالبلندترين فرزندان ايـران  آشنايي افزون«آن جهت كه هدف   

گـو، از آن روي كـه نـه تنهـا نويـسنده عالقـة چنـداني بـه                     است؛ و كلي  ) a 1393: 15كزازي،(
 مثـال   ايبر. ندك   هر گونه اطالعاتي در مورد سوژه دريغ نمي        ارايةجزئيات ندارد بلكه معموالً از      

اروپا كه در اين خجسته روزگار بـر و بـار هـر             «: خوانيم   مي وخشور ايران در واپسين سطرهاي    
چيند، در ميـان      هاي سرشار از شور و شرارِ نوزايي، نشانده و افشانده بود برمي             آنچه را، در سده   

» گزينـد  رمـي  ب پرشمار فرهيختگان و خردوران، زرتشت را چونان نمادِ خردوري و فرهيختگـي،      
مانـد تـا شايـستة     تحليلـي مـي  -تي كه بيشتر به مؤخرة كتـب تـاريخي        ا عبار .)128-127 :همان(

  . فرجامين سطور يك داستانِ معاصر
چنين شايد بتوان اهميتي را كه جزئيات در بازسازي ادبي يك زندگي دارنـد در مقايـسة      اين

 فرزنـد ايـران   رين بنـدهاي    در يكـي از آخـ     . دو نسخة متفاوت از زندگي فردوسـي بـاز يافـت          
ش محمود غزنـوي را رد مـي                 مي هِ كنـد و     خوانيم كه دختر فردوسي، سوگوار از مرگ پدرش، دِ

 »[...]سان كه پدرم را نبود  مرا نيازي بدين پاداش نيست، به همان     «: دهد    اين گونه پاسخ او را مي     
 و البتـه    (transposition) ظاهر معمولي كه با اندكي جابجايي       اي به   واقعه) 173 :1391كزازي،  (

كـه در آن    ) 1365،  ديباچـة نـوين شـاهنامه     (اي گرديده اسـت        نويسنده، هستة فيلمنامه   خالقيتِ
تـوان    در اينجا مـي   . پردازد   متفاوت از زندگي فردوسي مي      بهرام بيضايي به ترسيم شمايلي كامالً     

 دومنيك ويار بهره بـرد      بندي  گويي از تقسيم    نگري و كلي    ساختن تفاوت ميان جزئي     براي روشن 
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» گردآورنـده «:  متفـاوت در برخـورد بـا جزئيـات پرداختـه اسـت             كه بـه تفكيـك دو رويكـردِ       
(accumulatif)        شـيفته «نويـسي رايـج اسـت و          نامـه    كه در گرايشات سنتي و تاريخي زنـدگي «

(fasciné)   اصر مع چنين تمايل ادبياتِ    ويار اين . هاي ادبي در اين حوزه است        كه مشخصة نوشته 
كنـد     روي آنها مكث مي     دهد،  ادبيات هميشه به جزئيات گير مي     «: دهد  را به جزئيات توضيح مي    

ويـار،  (» شود نامه مي ، خالصة زندگي(biographème)بن  نامه و در اين صورت است كه زندگي   
صـحنة  . افتـد    درست به مانند اتفاقي كه در نسخة بيضايي از زندگي فردوسـي مـي              .)16 :2001

اي از كل زندگي شاعر       زود به بازنمايي    شود كه خيلي      دوسي چنان پرداخته و حجيم مي     مرگ فر 
  . گردد بدل مي) اي كلي و نه بازنمايي(

  هاي تاريخي گذاري روايي روي ناگفته سرمايه -3-2
هـا و     اما گام بعدي در راستاي فاصله گـرفتن از مـسيرهاي تـاريخي، گـام نهـادن در جـاده                   

در اينجا ديگر تاريخ كنار گذاشته      . ريخ بدانها وارد نشده يا نپرداخته است      هايي است كه تا     مكان
اي   درواقع اگر هـدف نويـسنده ارائـة نـسخه         . شود تا جا براي تخيل نويسنده بيشتر باز شود          مي

سابقه از زندگي قهرمـان اسـت، بايـد راهـش را خيلـي زود از        حال بي   وفادار به تاريخ و درعين    
زمان بايد هم دِين خود را به تاريخ ايفا كند هم آن را مرخص           نويس هم   انداست«: تاريخ جدا كند  

وقـايع را بـراي تأئيـد       (كنـد     شناختي آن استفاده مـي       ارزش معرفت  سبب او از تاريخ به   [...]  كند
اي   آن را پس از جمله    (خواهد زود از آن كنده شود         حال مي   و درعين ) كند  حكايت خود نقل مي   

كند    نظر تمام تالشش را مي      نامة تاريخي نويسنده به     ر اينجا برخالف زندگي   د) [...] كند  عزل مي 
انـد از سـرش    شـده  از حد شناخته شده يا بيش   نظرش شناخته تر عناصري را كه به تا هر چه زود  

ديه،      (» باز كند  ركيگليني و تَ ركيگليني در سِ گانـة كـزازي بـا آن          اما آنچه در سـه     .)341 :2013سِ
هاي   كردن داده  در اينجا نه تنها صحبت از مرخص      . ست عكس اين توصيف است    روييم در  هروب

اگـر  (گيـرد     تاريخي نيست بلكه گاه اين خودِ تاريخ اسـت كـه جـاي قهرمانـان داسـتان را مـي                   
ـ ). قهرمانان داستان را فرزند و پدر و پيامبر ايران بدانيم و نه خود ايران           مثـال در جـايي از   رايب

فرسـتد تـا او       ان مي راي را به نزد يكي از سران تو          فرستاده  يم كه زرتشت،  خوان   مي وخشور ايران 
چنين براي مـدتي تمركـز روايـت از        اين). a 1393: 78-82كزازي،(را به آئين خود دعوت كند       

ناچار مجبور به دنبـال   شود تا خواننده به عنوان قهرمان اصلي داستان برداشته مي   روي زرتشت به  
 نقطـة    شـان،   ها و حاالت درونـي      اين عدم تمركز روي شخصيت    . يع شود كردن سير تاريخي وقا   

نويسنده «نگارانه است كه در آن        هاي زيست   داستان  هاي تاريخي و      انفصال ديگري ميان حكايت   
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اعتماد  رغم قابل  چنين علي   اين. كند تا خود وقايع     هاي رواني وقايع مكث مي      بيشتر روي بازخورد  
»  كـامالً بـاز اسـت   (romanisation) سـازي  رمانمان كردن زندگي يا بودن منابع، راه به سوي ر  

نگار معاصر بر خود سوژه و درونيات        به ديگر كالم، تمركز زيست    ). 35 :2010فورتيه و ديون،    (
. گـردد  هاي ادبي و تاريخي يـك زنـدگي بـدل مـي     او به مرزي مشخص و واضح ميان پرداخت     

هاي اصلي آفرينش ادبـي    يكي از روش(focalisation interne)درواقع رجوع به كانون دروني 
نويسنده با تمركز بر درونيات قهرمانِ خـود بـه          . رود  نگاري به شمار مي     در حيطة زيست  ويژه    به

ها و حتـي   ها و اضطراب  ترس ها و اميدها، ها، دغدغه ها و نفرت ها، عشق  ها و ترديد    ترسيم شك 
 بـه   ين طريق در عين پيمودن مسيري مـستقل از تـاريخ،  پردازد و از ا هاي او مي   ها و رؤيا    خواب

عد و عمق بيشتري مي       اين در حالي است كه ترجيح تاريخ ترسـيم وقـايع           . بخشد  قهرمان خود ب
هـاي موثـق جـايز        است و پرداختن به درونيات سوژه را جز با ذكر منبـع و رجـوع بـه تحليـل                  

هاي واقعـي و      ها ميان حكايت    تفاوتگونه كه ژنت در توصيف برخي از          درست همان . داند  نمي
 مخالف هيچ تبيين روانشناختي نيـست       ترجيحاًحكايت واقعي   «: نويسند  هاي تخيلي مي    حكايت

نـويس بـا تخيلـي     جايي كه رمان[...] اما الزم است هر يك از آنها را با ذكر منبعي توجيه نمايد              
كار ببـرد، حكايـت واقعـي        هدهد تا يك بيان قاطع ب       ساختن شخصيت خويش به خود اجازه مي      

هاي آشكار حدس و ترديد       تر آن را با نشانه       عبارت دقيق   كند آن را تلطيف ساخته و به        سعي مي 
گانـة   كرار در سـه  و اين درست همان كاري است كه كزازي به). 77 :1992ژنت، (» تر كند   ماليم

نگـردد و آنجـا كـه بـا      دان به مسائل مي درواقع او با حساسيت يك تاريخ. خود انجام داده است   
دهد به اين سـكوت احتـرام بگـذارد و بـه حركـت در       شود، ترجيح مي  سكوت منابع مواجه مي   

 نقش اصـلي  شاهنامه شدن   مثال دوستي كه در سروده  ايبر. هاي درنوشتة تاريخ ادامه دهد      داالن
اسـتان  مـدت بـا قهرمـان د        گوهاي طوالني   و  گفت واسطة  كند و حضورش در رمان به       را بازي مي  

ماند چون در منابعِ تاريخي سخني از اين مـسئله            نام مي   شود، در سراسر داستان بي      تر مي   پررنگ
. هاي داستان نامي بنهم     ام از اينكه بر چهره      من گاهي آگاهانه پروا كرده    [...] «: به ميان نرفته است   

. بـسيار انـدك اسـت   اي آشـنا هـستيم؛ امـا ايـن آشـنايي        به گونه̒شاهنامه"ها در     ما با اين چهره   
 سخن رفته است كه فردوسـي را بـه ايـن    فرزند ايراندوستي كه بارها از او در   : اي بياورم   نمونه

ام   ام؛ نخواسته    ناميده ̒دوست ديرين "من همواره او را     . انگيزد  كار بزرگ و دشوار، پافشارانه برمي     
 حـال آنكـه خألهـايي از    .)b 1392 كزازي،(» نامي بر او بنهم؛ زيرا كه نام او بر ما روشن نيست

زند و روند كلـي داسـتان را بـا چـالش      ها لطمه  به باورپذيري شخصيت ممكن است   اين دست   
  . كند رو  هروب
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 اسـت كـه آنهـا عمومـاً     موجـب شـده  ها  در اينجا عدم رعايت توازن در پرداخت شخصيت  
. ن اين تـضاد باشـد     شايد پدر زرتشت نمونة مناسبي براي بيا      .  نظر آيند   هايي متضاد به    شخصيت
ترين پيشوايان ديني در عصر خود        دهد، پوروشسب از بلندپايه     طور كه نويسنده توضيح مي      همان

او با درك و بصيرتي مينوي از همان آغاز، به واسطة خندة فرزندش در هنگام تولـد             . بوده است 
 جهـان از     دن او، بـا زا  . هماننـد    كودكي است يگانه و بـي       اين كودك خندان، هرآينه،   «داند كه     مي

 از سختي و ستم و سياهي خواهـد          هاي رنج و اندوه و گمراهي، از بيداد و آزار و تباهي،             تيرگي
اسـت كـه در ادامـه       » نهاندانِ نِشانْـشناس  «با اين حال همين پدرِ      ). a 1393: 19كزازي،(» رست

 درواقـع عـدم     .سـپارد   لوحي محض پسر خود را به تيغ ديوان و درندگان مي            بارها از روي ساده   
گـردد كـه      ها و پايدار بودن به سـير تـاريخي وقـايع باعـث مـي                پرداخت به درونيات شخصيت   

مخاطب درك درستي از اقدامات متضاد پدر قهرمان نداشته باشد و يا او را ديوانه تلقي كند يـا                   
كـه  و درست همين تضاد است      . پايه و اساس بداند       توضيحات اولية نويسنده را در مورد او بي       

اي    پيامبرانـه  ِ  نوزادي، نوزادي و كـودكي      رغم پيش   آنها به . شود   داستان نيز مي   گير قهرمانانِ   گريبان
 در ادامه و در سير تاريخي وقايع، همچون انساني معمولي و             كه نويسنده برايشان متصور است،    

ايـن دوسـت   .  ناتوان از انجام هر كاري هـستند   بدون ياري همراهان خود،  چه بسا فروتر از آن،    
كنـد؛    تشويق و حتي مجبـور مـي  شاهنامهپرشمار او را به سرودن      » نصايح«فردوسي است كه با     

غيبتِ  و اين است زرتشت  رسالتِدارِ   داستان، عهده  اين ميديوماه است كه در بسياري از مراحلِ       
شكـست كـوروش در     سـازِ     سـبب  اسـت كـه      )عنوان قهرمان داسـتان     و نه زرتشت به   (هارپاكان  

ي هـا  درواقع اگر بخواهيم سير تحول شخصيت. شود  مي او خود و درنهايت مرگِ  پسين جنگِ وا
آنهـا از   . شـوند    واژگون متحـول مـي      اي نسبتاً   گونه   را بررسي كنيم، خواهيم ديد كه آنها به        اصلي

آنكه هيچ تحول دروني در آنهـا         كنند بي   گونه حركت مي    شروعي پيامبرانه به سمت پاياني انسان     
اند و ايـن سـير وقـايع          ها از درونيات تُهي     طور كه در باال نيز آمد شخصيت        د، زيرا همان  رخ ده 

  . كند است كه بيشترين نقش را در ترسيم زندگي آنها ايفا مي
سـطح  (شـود   دنبـال   تـر     گوها در سه مـتن قـدري جـدي          و  گفت تواند با مطالعة    اين ادعا مي  

  در اينجـا   (fictionalisation)سـازي     اي تخيـل  چرا كه يكي از پركاربردترين ابزارهـ      ). گفتماني
 منطــق ژانرهــا در كتــاب خــود (Hamburger)طــور كــه هــامبورگر  همــان. گوهاســت و گفــت

 هــاي متــون تخيلــي وجــود دهــد يكــي از ويژگــي نــشان مــي) 156-155 :1986هــامبورگر، (
 و زمان نقـل  (le temps de l’histoire)ويژه وقتي فاصلة ميان زمان داستان  گوهاست، به و گفت

اينجاست كه اسـتفادة  .  زياد باشد، درست مثل مورد مطالعة ما(le temps de la narration)آن 
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هايي كه دسترسي به آن به هيچ وجه ممكن نبوده اسـت، مـتن را از حيطـة               گو  و  گفت پرشمار از 
هـا كـه      گـو   و گفت  بودن بسياري از اين     حال طوالني   بااين. كند  وارد مي » تفنني«به حيطة   » جدي«

آنها را قـدري از وضـعيت گفتمـاني         ) a1393: 35-43 كزازي،(كشد     صفحه به درازا مي    9گاه تا   
» جـدي «ويژه اينكه محتواي      به. دهد  گويي و خطابه را به آنها مي        كنند و حالت تك     خود جدا مي  
مونـه  بـراي ن  . كنـد   تـر مـي      و تنگ   تر  گوها، عرصه را براي ظهور تخيل تنگ        و  گفت برخي از اين  

كـزازي،  (گوي فردوسي و دوستش در مورد تفاوت تاريخ و افسانه يـاد كـرد                 و  گفت توان از   مي
كه نه تنها از لحاظ محتوا هيچ نـشاني از تخيلـي بـودن نـدارد بلكـه از لحـاظ                     ) 72-76 :1391

گـويي بـه      گو فاصله گرفته است چون فردوسي در حالت تـك           و  گفت ظاهري نيز از فرم دوپارة    
فِر      درواقع همان . پردازد  ت خود در اين باره مي     بيان نظريا   بر اين مـسئله     (Schaeffer)طور كه شِ
گوهــا در متــون تــاريخ باســتان، همچــون متــون هــردوت  و گفــت ورزد، اســتفاده از تأكيــد مــي

(Hérodote)     سـازي اسـت كـه     اي از تخيـل    گوها فقـط نـشانه      و  گفت  امري نادر نيست و وجود
شِـفِر در شِـفِر و      . ( مورد سنجش قرار گيرد    (pragmatique)ناختي  بايست از لحاظ كاركردش     مي

سـطح  (گوها نگاهي بينـدازيم       و  گفت در اينجا نيز اگر به كاركرد اين      ) 321-320 :1995دوكرو،  
كننـد كـه نـه        در خواهيم يافت كه آنها عموماً اطالعاتي را به خواننده منتقل مي           ) كاركردشناختي

ها تأثير چنداني ندارنـد، بلكـه حـذف آنهـا نيـز در                وني شخصيت هاي در   تنها در ترسيم ويژگي   
دليـل    گوها در اثـر كـزازي، بـه         و  گفت لذا بايد پذيرفت كه   . كنند  پيشبرد داستان خللي ايجاد نمي    

توانند حامل مناسبي براي موقعيت تخيلي متن باشند و كاركردشان          پوشي از درونيات، نمي     چشم
  .شود ها خالصه مي وني آن روي شخصيتبه ترسيم وقايع و نه بازخورد در

با اين توضيح كه عمدة مسائلي      . رساند   ما را به آخرين مرحله از بررسي مي         مطالعة سبك اثر،  
نيست و آنچه در ايـن      ) سطوح سبكي (شناسي مدرن     كه تا اينجا مطرح شد خارج از حيطة سبك        

گانـه    كه كزازي در نگارش سـه     زباني  . سطور پاياني مد نظر ماست صرفاً نوع زبان نويسنده است         
اش بـه     زعم او يكي از بارزترين نمودهاي آفـرينش و نـوآوري هنـري               به   است،  از آن بهره جسته   

. )a1392: 92 كـزازي، (» نويسي پارسي، پيشينه و همانندي نـدارد  در داستان«رود چرا كه    شمار مي 
ن به كار برده است، تا بدانجا       درواقع نويسنده تمام تالش خود را در خلق زباني نگارين و آهنگي           

 )134 :1391كزازي،  (كه شمار تركيبات موزونِ دوتايي در برخي از صفحات تا مرز بيست مورد              
تواند اثـر را      تنهايي نمي   اما اين مسئله به   . رسد  مينيز  ) a1393: 77 كزازي،(و گاه حتي چهل مورد      
شناختي متون تخيلـي      هاي زبان   ويژگيطور كه هامبورگر در تحليل        همان. به اثري ادبي بدل سازد    

 بخـشيدن بـه       منحصراً به هنر بازنمـايي و شـكل        ̒ادبيات"براي ارسطو، مفهوم    «كند،    از آن ياد مي   
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هـايي مربـوط   ̒گفتـه "وجـه بـه       هـيچ   زننـد و بـه      شود كه دست به عملي مي       هايي مربوط مي    انسان
» خواهـد باشـد   ه مـي  عروضشان است، حـال ايـن عـروض هـر چـ      شود كه ويژگي بارزشان   نمي

به ديگر كـالم از نظـر ارسـطو هنـر نويـسندگي بـه تخيـل نويـسنده در           ). 32 :1986هامبورگر،  (
اما . (diction) نحوة بيان او    صرفاً به  شود و نه     مربوط مي  (actions)  سرايي و ترسيم اعمال     داستان

م كرده باشيم، بايد بـه    اگر نخواهيم چنين قاطعانه مرزي ميان تخيل نويسنده و نحوة بيان او ترسي            
اين سؤال پاسخ دهيم كه زبان نويسنده تا چه حد در خلق موقعيت داستاني اثر مؤثر بوده اسـت؟    

هـاي    عنوان يكي از عناصر عالم تخيل با سير وقـايع و موقعيـت              به ديگر كالم، آيا زبان داستان به      
در روند داستان دخالـت     داستان همراه است يا همچون عنصري مجزا سيري قائم به ذات دارد و              

اي كـه نويـسنده بـراي روايـت خـود از          هاي باال يعني صفحه     چنداني ندارد؟ اگر به يكي از مثال      
اش نـشان      آهنگين استفاده كرده است و زرتشت را در حالـت خطابـه بـه فرسـتاده                دوتاييچهل  
  گـان متـرادف   نـشيني واژ    دهد نگاهي دوباره بيندازيم، خيلي زود درخواهيم يافت كه اين هـم             مي
در اينجـا ديگـر زبـان    . تواند از لحاظ روايي كاركرد خاصي در پيشبرد داسـتان داشـته باشـد           نمي

  نويسنده نمايانگر موقعيتي كه حامل آن است، نيست چرا كه نحوة بيان او در تناسب با موقعيـت                 
ي كلي تنهـا از  ا گيرد، بلكه به پيروي از خط مشي        هاي روايي آن شكل نمي       بلندي   داستان و پستي  

هـاي   مصاحبه در  يسندهونآيد، درست مثل زبان       آهنگ پديد مي    جفت كردن كلمات مترادف و هم     
تواند از  نه مي : تواند خالق موقعيت داستاني باشد نه حامل آن         چنين زبان اثر نه مي      اين. اش  شفاهي

 فـراز و فـرود آن       تواند بـا    آگهي دهد و نه مي      آهنگ در مورد سير وقايع پيش       پيش با تغيير ضرب   
توان ادعا كرد كـه زبـان نويـسنده هميـشه همچـون عنـصري ثابـت و                    چنين مي   اين. همراه گردد 

 متن باشد   ِ  جاست و انتخاب واژگان بيشتر از آنكه پيرو موقعيتِ داستاني           ناپذير از پيش همان     خلل
نة كـزازي نـه     گا  لذا نگارين بودن سه   . نويسي است   گويي و سره    حاصل تصميم نويسنده بر پارسي    

بخشد بلكه گاه افراط در آن، فضاي كار را ساختگي و زبان اثر           نمياي داستاني     تنها به اثر او جنبه    
  .دهد  جلوه مي(maniérisme)گرا  را تكلف

  گيري نتيجه
هاي ايـن   نگارانه ما را با يكي از عمده چالش      عنوان داستاني زيست    گانة كزازي به    بررسي سه 

.  هاي تـاريخي و ابزارهـاي ادبـي در بـازآفريني يـك زنـدگي              تقابل داده : ندك  گونة ادبي آشنا مي   
هاي تاريخي    ها و داده    درواقع نويسنده براي خلق اثري داستاني مجبور است از ميان انبوه نوشته           

گـذار  . راهي به ادبيات و متون تخيلي بيابد تا به اثر خود هويتي ادبي و مستقل از تاريخ ببخشد                 
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. ش و ارزيابي آن معيـار مـا در تبيـين چيـستي و چگـونگي اثـر كـزازي بـود         يا گذري كه سنج   
رفتـه    هاي خـود رفتـه      ويژه در مقدمه    هاي ما در سطوح تَرامتنيت نشان داد كه نويسنده به           بررسي

) تـاريخي -و نه پژوهـشي (عنوان نويسندة اثري داستاني  توانسته است نسبت به موقعيت خود به      
» اثر«موقعيت مردد و فردي ي خود در اين مورد بكاهد تا بدانجا كه از ها تر شود و از ترديد      آگاه

نـدرت در سـطوح    حال آنكه اين اتفاق به. يابد تعالي » ژانر «رِت جمعيتر و     شده  به موقعيت تثبيت  
افتد و در اين سطوح ديگر خبري از سير تحوالتِ يادشده نيست؛ هر سه اثـر اسـتوار                  متنيت مي 

گيرنـد و خيلـي سـخت بـه معيارهـاي             با سبك و سياقي يكسان شكل مـي       هاي تاريخي     بر داده 
ارتبـاط بـا پيـشينة كـزازي          اي كه شايد بـي      مسئله. دهند  نگارانه تن مي    هاي زيست    داستان معاصرِ
» مـنِ «توانيم سطوح تَرامتنيت را عرصه بـروزِ     بر اساس اين فرضيه مي    . عنوان پژوهشگر نباشد    به

مـرور موقعيـت او را در ايـن حيطـه              مطالعـات و تجربيـاتش بـه        نويسنده بدانيم كـه    پژوهشگرِ
آفرينـدة  » مـنِ «كند؛ حال آنكه متن و سطوح متنيت، ساحتي است براي ظهـور               تر مي   شده  تثبيت
هـاي فـردي    هاي تاريخي نويسنده نيست و خالقيت در اينجا ديگر صحبت از پژوهش   . نويسنده

آفـرينش ادبـي وارد     » تفننـي «تاريخي به حيطـة     نوشتة  » جدي«اوست كه بايد اثر را از موقعيت        
شـود و فرصـتي بـراي عـرض      ها گم مي  پژوهشجمة سنگينِهسازد، خالقيتي كه در اينجا زير      

عنـوان پژوهـشگر در عرصـة         طور ادعا كرد كـه كـزازي بـه          توان اين   در نتيجه مي  . يابد  اندام نمي 
 و توانسته است به شناختي نسبي از        نگارانه از اثري به اثري ديگر متحول گرديده         داستان زيست 

عنـوان نويـسنده و در دل مـتن، نتوانـسته اسـت               مسائل اين گونة ادبي دست يابد، حال آنكه به        
اتفاقي كه درنهايت به بـروز شـكافي   . جهت با معيارهاي معاصرِ اين گونة نگارشي پيش رود         هم
  . شناختي از فرامتن به متن انجاميده است گونه

  منابع
  . تهران، انتشارات معينفرزند ايران، )1391( ،الدين اللكزازي، ج

___________ ،)a1392( ،تهران، انتشارات معينپدر ايران ،.  
___________، )b1392(  ،»   گـو بـا آيـدين فرهنگـي در تـاريخ             و  گفـت  ،»داستاني فراخور شـاهنامه

1/3/1392 :http://www.bookcity.org/news-3208.aspx  
___________، )c1392(،»    16/6/1392گـو در تـاريخ        و  گفـت  ،»گويـد   مـي فرزند ايـران    كزاري از ،

  http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=256560: فارس
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___________، )a1393( ،تهران، انتشارات معينوخشور ايران .  
___________، )b1392(،»   ش در گو با حميده صـفامن    و  گفت ،»فرزند ايران گو از     روايت يك پارسي

  http://www.isna.ir/fa/news/93122414010 :ايسنا، 24/12/1393تاريخ 
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