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 (3/7/8331 پذیرش:   1/3/8331)دریافت: 

 

 چکیده
نامید. « ترامتنیت»ه ارتباط آشکار یا پنهان بین متون را شناختی هرگونژرار ژنت با نگاهی زبان

ها مثابۀ جهان نگریست و رابطۀ بین این جهان ـ متنهِیل با نگاهی فلسفی متن را بهبرایان مک
را از اُمبرتو اکو وام گرفت و آن را « همانیِ تراجهانی»هیل اصطالح خواند. مک« تراجهانی»را 

کار بست. هدف او از به« یک جهان ـ متن به جهان ـ متن دیگر ها ازتناسخ سوژه»در معنای 
در متون پسامدرن بود. پژوهش حاضر در این « شناختی غالبعامل هستی»این رهیافت تبیین 

های های پسامدرن، بلکه در داستانتنها در داستانقول است که: نههیل همفرض با مکپیش
شناختی است، نه ز عنصر غالب از مقولۀ هستیـ تخیلی نوجوان نی تخیلی کودک و علمی

« همانیِ تراجهانی»برای بررسی شگرد « شناختیهستی»شناختی. از همین رو رویکرد معرفت
های ساز در داستانهای فانتزیترین شیوهیکی از مهم« همانیِ تراجهانی»اختیار شده است. 

این است که با  روف تحقیق پیشآید. هدشمار میتخیلی کودک و علمی ـ تخیلی نوجوان به
شناختی را وفقِ روابط ساختاری های قائم بر این شگرد هستیروش تحلیلی ـ توصیفی داستان
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ها بر ایجاد بندی کند. مسئلۀ پژوهش چگونگی تأثیر جهان ـ متنشان مطالعه و ردهبیناجهانی
ترة ادبیات داستانی، های کودک و نوجوان است. در گسشرایط همانیِ تراجهانی در داستان

ایِ آن های زمینهپژوهش حاضر برای نخستین بار به همانیِ تراجهانی و ارتباط جهان ـ متن
های ادبی ـ فانتزی تواند برای آفرینشرو از منظر کاربردی، میپردازد. پژوهش پیشِمی
بندی هکارآمد باشد. از آنجا که هر رد« نویسندگی خالق»های بخش و برای کارگاهایده

تواند تمهیدی باشد برای مقایسه و نقد تطبیقی، لذا از منظر نظری نیز لزوم ساختاریِ متون می
 نماید. پژوهش انکارناپذیر می

های عجیب، شناسی، حلقههمانیِ تراجهانی، اتصال کوتاه، بینامتنیت، روایت: های کلیدیواژه
 شناسی، نقد داستان کودک و نوجوان. هستی

 . مقدمه1
ای از متون تخیلی را مطالعه کند، ناگزیر به شناختی مجموعهپژوهشی که با دید هستی

کنند هایی است که از یک هستی )جهان ـ متن( به هستی دیگر نفوذ می8بررسی هستنده
های مبدأ و مقصدشان و هاست با جهان ـ متنو نیز ناگزیر به شناخت رابطۀ آن هستنده

ها نسبت به هم بررسی رابطۀ ساختاری خودِ آن جهان ـ متنتر ناگزیر به از همه مهم
های . الگووارهنخواهد بود مستثنا این پژوهش نیز از بررسی سه ناگزیرِ مزبوراست. 

های شناختی( در این پژوهش با الگووارههای هستیوجودشناختی نظری )پارادایم
ان نیستند. از همین رو در همپوشی دارند؛ اما کامالً یکس 4و هوفشتاتر 3هیلمک 3نظری

هیل و هوفشتاتر اختیار شده های مکگذاریها نزدیک به نامگذاریاین پژوهش، نام
در نظریۀ « جهان موازی»یا  3«جهان جانشین»است، ولی با مفهومی نسبتاً متفاوت؛ مثالً 

در پژوهش حاضر دارد. جهان  6«جهان متوازی»تری نسبت به هیل دامنۀ شمول تنگمک
توانست جانشین جهان ما است؛ جهانی که می« اگر چنین بود»هیل جهانِ انشین مکج

هیل است مبنی این پژوهش صدق دعاوی مک فرضپیش(. McHale, 2004: 61)باشد 
ـ  های تخیلی کودک و علمیهای پسامدرن، در داستانبر داستانبر اینکه: اوالً، عالوه

همانیِ »(؛ ثانیاً، 33شناختی است )همان، هستیامری  7تخیلی نوجوان نیز عنصر غالب
(. با نظر به اینکه مقایسۀ 87رود )همان، شمار میشناختی بهشگردی هستی 1«تراجهانی
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بندی ساختارها تسهیلگر ها مُمِدّ نقد تطبیقی برای پژوهشگران است و دستهساختار
ویسندگان برای دهنده به نبرای هنرجویان و ایده« نویسی خالقآموزش داستان»

هایی است که از بندی و مقایسۀ ساختار جهان ـ متنآفرینش، لذا هدف پژوهش رده
برند. در همین راستا، پژوهش جاری به سه بهره می« تراجهانیهمانیِ »شگرد روایی 

 دهد: های کودک و نوجوان پاسخ میپرسش در زمینۀ داستان
ی مبدأ و مقصد در همانیِ تراجهانی( چه هاـ بسترهای همانیِ تراجهانی )جهان ـ متن

 ای نسبت به هم دارند؟ نوع روابط ساختاری
های پرکاربردی که نقش بستر همانیِ تراجهانی را دارند، به چه طبقاتی مایهـ درون

 شوند؟بندی میدسته
 ای از پیچیدگی را برای کودک درپی دارد؟ها چه درجهشناختی جهانـ اختالط هستی 

 
 اند از: های پژوهش عبارتفرضیه

دهد یا در لحاظ ساختاری یا در بستر دو جهان متوازی رخ میـ همانیِ تراجهانی به 
 بستر دو جهان متداخل.

بندی های بسترهای همانیِ تراجهانی به هشت گونۀ آنتروپیِ غالب قابل طبقهـ موتیف
آشوبی، آشوبی، فیلمماست که این طبقات لزوماً منفک ازهم نیستند: تصویرآشوبی، کال

 ءآشوبی.آشوبی و شیآشوبی، مکانآشوبی، زمانآشوبی، زبانخیال
صور مختلف در درجۀ پیچیدگی شناختیِ همانیِ ـ بسترهای همانیِ تراجهانی به 

تراجهانی دخالت دارند: تعدد بسترها، تنوع ساختاری بسترها، میزان شباهت بسترها، 
هر بستر دربرابر آشوب، نسبت تنوع و تعدد بسترها به  ویژگی ذاتیِ ماند )اینرسیِ(

ها در مقایسه با هم، و سن پنداریِ( نسبی جهانفریبی )واقعیحجم کمّی متن،  دیده
 .ذهنی مخاطب

 . پیشینۀ پژوهش 1ـ1
شناسی پسامدرن در هستی»شناختی محدود به مقالۀ بررسی داستان با رویکردی هستی

( 8334زاده و نیری، )حسن« هیلبراساس نظریۀ برایان مک ‘من دانای کل هستم’داستان 
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امر غالب »هیل مبنی بر اینکه از نظریۀ مک است. مقالۀ مذکور با استناد به تنها یک جمله
نوشته شده است. « شناختی استشناختی و در مدرن معرفتدر داستان پسامدرن هستی

داستان کوتاه در ایران بار در کتاب های ایرانی، جملۀ فوق نخستین در نقد داستان
علت یک دهه فقر کتاب نظریِ فارسی در داستان ( معرفی شد. به3: ج8331)پاینده، 

های ادبی ایران جملۀ مذکور تدریج به تقلید از کتاب مذکور، در پژوهشپسامدرن، به
واقع های نظریۀ مذکور مغفول هیل پنداشته و دیگر الگووارهمساوی با کل نظریۀ مک

است. ( McHale, 2004) داستان پسامدرنیستیشد. منبع الهام پژوهش حاضر کتاب 
هیل همپوشی دارد، اما منطبق با آن شناختی این پژوهش با رویکرد مکرویکرد هستی
شناسی هستی»( با اینکه درخصوص 8336)هوفشتاتر، گودل، اشر، باخ نیست. کتاب 

اش به مقولۀ هنر )مثل موسیقی و نقاشی( اختیشنرویکرد هستی سببنیست، به« داستان
 بخش این پژوهش بوده است. و دانش )مثل ریاضیات، زیست و شیمی( دیگر الهام

 . مبانی نظری  4
اند، یعنی قادر امکاندو شخصیت داستانی تنها درصورتی هم»گوید: می 3لوبومیر دوژل

. (Doležel, 1979: 196)« ندکنش هستند که به یک متن متعلق باشبه همزیستی و برهم
های آور است؛ اما عموماً گونهگرا الزامهای واقعبرای داستان« 81امکانیهم»قانون 

ای واحد را در دو متن زمان ابژه یا سوژهتوجهی به این قانون، حضور همغیررئال، با بی
ه یا سوژه از گیری ابژهیل، به پیروی از اکو، وامدانند. مک)جهانِ( ناهمساز مجاز می

 88خواند. با توجه به اینکه دیوید الججهان متقابل )ناهمساز( را همانیِ تراجهانی می
« 83اتصال کوتاه»( به تالش برای زدودن مرز جهان واقعیت و جهان خیال 8313)

 گوید، تعریف همانیِ تراجهانی  اعم از تعریف اتصال کوتاه است. می

 های چندجهانی انشناختی جه. مراتب سطوح هستی1ـ4
شود اطالق می 83«جهان چندجهانی»به جهانی که از چند جهان تشکیل شده باشد، 

(McHale, 2004: 60 .) 
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  84های متداخل )تودرتو(. جهان1ـ1ـ4
خوانده « درجهانجهان»شان باشد، نظام ساختاری 83هرگاه بین دو جهان نسبت شمول 

شود، کم زمینه و اصلی محسوب میشود. پژوهش حاضر به جهانی که در حمی
« جهان ثانوی»یا « 87زیرجهان»و به جهانی که داخل زمینه قرار دارد، « 86ابَرجهان»

توطئۀ  علتآواست که بهای خوش( داستان قورباغه8313)کاکاوند،  برکۀ زیباگوید. می
ی ای براهای دیگر آوایش را ازدست داده است. در داستان مذکور، ماهیقورباغه

عنوان کند )یعنی در دل جهان اصلی داستان، ماهی، بهای روایت میآوا قصهقورباغۀ بی
ای که ماهی کند(. در قصهراوی ـ شخصیت، جهان داستانی دیگری را فراگذاری می

ای صرفاً در جهان ـ لبک تا این لحظه ابژهاست. نی« لبکنی»کند، صحبت از روایت می
ستان اصلی. اما ناگهان سروکلۀ ای در جهان ـ دا، نه ابژهآیدشمار میقصۀ ماهی به

امکانی لبکِ درون قصۀ ماهی همشود؛ یعنی با اینکه نیلبک در داستان اصلی پیدا مینی
داستان اصلی را ندارد، نویسنده با شگرد همانیِ تراجهانی این های جهان ـ با سوژه

ای است که از زیرجهانِ دارای هستی ابژهلبک عبارتی نیکند. بهامکان را فراگذاری می
 یابد.تری دارد، انتقال میتر به ابَرداستانش که هستی رواییِ قویرواییِ ضعیف

 
 «همانیِ تراجهانی». الگووارۀ 1شکل 

دهندة نفوذ ابژة همانی در این دو جهان ـ متنِ متداخل، جهت بُردار )فلش( نمایش
کند( به ابَرجهان ای که ماهی روایت مین )قصهلبک( است از زیرجهاتراجهانی )نی

 شود(.)داستان اصلی که در آن قورباغه با توطئۀ سایرین الل می
های اِشِر، حالت داگالس هوفشتاتر با الهام از نقاشی 11پایان:رونوشت متداخل بی

یر تعب رو بهپیش داند. تحقیقمی« پایانبی 83رونوشت»های تودرتو را خاصی از جهان
هیل سه کند. مکاطالق می« پایانرونوشت متداخل بی»از هوفشتاتر « پایانرونوشت بی»

شمارد: اوالً، بازنمایی ثانویه باید در سطحی پایان برمیشرط برای رونوشت متداخل بی
تر از سطح ابَرجهان اولیۀ خودش باشد؛ ثانیاً، رونوشتی از ابَرجهانش باشد؛ ثالثاً، پایین
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که حس تکثیر از  طوریای از ابَرجهان باشد، بهر جنبۀ برجسته و پیوستههمانندی د
)شرط سوم  (.McHale, 2004: 124)طریق پیوستگی و برجستگیِ آن ویژگی القا شود 

پایان ساختاری شبیه کند(. رونوشت متداخل بیها را تضمین میپایانیِ زنجیرة شمولبی
که حاصل الگوریتم بازگشتیِ ثابتی است که مدام دارد؛ چرا 31به اَشکال هندسۀ فراکتالی

ابَرساختار اصلی )داستان اصلی( را عیناً )یا با اندکی تغییر( در زیرساختارهایش 
نهایت نسخه از داستان اولیه را داخل خودش کند؛ یعنی بیهایش( تکرار می)زیرداستان

 کند.صورت هزارتو تولید میبه
 
 
 

 . هندسۀ فراکتالی4شکل 
 شود.صورت نزولی در داخل خودش تکثیر میترین مثلث( بهها، شکل اولیه )بزرگدر هندسۀ فراکتال

پایان هر روایتی که دارای الگوریتم بازگشتی باشد، لزوماً رونوشت متداخل بی 
آسا این جمله حک شده ( روی سنگی غول8344)ثالث، « کتیبه»نیست. در منظومۀ 

زنجیر وتعدادی زندانیِ غل«. ه از این رو به آن رویم بگرداندکسی راز مرا داند ک»است: 
توانند راز رهایی را بفهمند. بعد از سنگ میو رو کردن آن گران پندارند که با پشتمی

بینند که سوی دیگر سنگ نیز همان جمله نوشته تحمل مشقت برای گرداندن سنگ، می
بازگشتی است؛ اما رونوشت متداخل  روایتی با الگوریتم« کتیبه»شده است. منظومۀ 

نیست؛ چراکه ابتدا و انتهای داستان در یک جهان است، نه در دو جهان متمایز )یعنی 
طور مشابه ساختار داستان کودکانۀ شکل است، نه حلزونی(. بهاینمودار ساختارش دایره

ونی. راوی ای است، نه حلزب( دارای نموداری دایره8333)زنجانبر، « من و آقاکالغه»
، «به خانه نرسیدن آقاکالغه»ها مبنی بر داستان مذکور براساس این جملۀ پایانیِ قصه

وپا کند. بعد از اینکه راوی ای دستسوزانه برای آقاکالغه خانهسعی دارد در اقدامی دل
رساند، خود آقاکالغه از خانه اش میسازد و با زحمت او را به خانهای میبرایش خانه

، «جهانیتک»های گردد به همان آوارگی ابتدای قصه. این داستانکند و بازمیمیفرار 
دلیل فقدان قابلیت ایجاد همانیِ تراجهانی ، به«کتیبه»یا منظومۀ « آقاکالغه»مانند داستان 

( داستانی با ساختار 8313)لوبل، « آن داستان»موضوع پژوهش حاضر نیستند. داستان 
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خواهد شود و از وزغ میداستان مذکور، قورباغه بیمار می رونوشت متداخل است. در
یادش بیفتد؛ کوشد داستانی به برایش داستان بگوید. وزغ با انجام کارهای گوناگون می

شود. شود. این بار وزغ بیمار میرسد. قورباغه خوب میذهنش نمیاما چیزی به 
ن قصۀ بیماری خودش و شرح گوید. قصۀ قورباغه دقیقاً همیقورباغه برایش قصه می

ای به یاد بیاورد. های نافرجامی است که وزغ انجام داده بوده است تا قصهکوشش
عنوان ابَرجهان( عنوان زیرجهان( رونوشت داستان اصلی )بهبنابراین بخشی از داستان )به

لحاظ ساختاری، مسیری مصداق رونوشت متداخل است. به« آن داستان»عبارتی است. به
رسد؛ بلکه در یک سطح پیماید، ولی به نقطۀ آغازین ابَرداستان نمیای را میایرهد

رسد؛ یعنی ای متقارن و متناظر با نقطۀ آغازین میتر به نقطهشناختی ضعیفهستی
فروانداختن به یک سطح تودرتوی »نمودار ساختار داستان حلزونی است. هوفشتاتر به 

 38«حذف چارچوب پایان»شگرد « لی در پایان متنروایت، بدون بازگشت به روایت اص
اتمام  اگر در همین سطح به« آن داستان»داستان  (.McHale, 2004: 117)کند اطالق می

قورباغه گفت: »شد؛ اما راوی با بیان جملۀ می« حذف چارچوب پایان»دچار  رسید،می
را « از زیرداستان 33تونیکِ خروج( »818: 8336قول هوفشتاتر )به« چطور بود وزغ؟

جای حذف محض ورود به ابَرداستان، بهگردد. بهنوشد و به سطح ابَرداستان بازمیمی
 گذارد:  می« حفظ چارچوب پایان»چارچوب پایان، بنا را بر 

وزغ روی سرِ خودش آب ریخت. اما نتوانست داستانی به یاد بیاورد. سرش را به »
ستانی به یاد بیاورد. بعد قورباغه احساس کرد دیوار کوبید. اما باز هم نتوانست دا

حالش بهتر است و وزغ احساس کرد که حالش خوب نیست. بنابراین وزغ به 
« رختخواب رفت و قورباغه از جا بلند شد و برای او داستان تعریف کرد. پایان.

 اما وزغ جوابی نداد. وزغ خوابیده بود« چطور بود وزغ؟»قورباغه گفت: 
 (. 38: 8313)لوبل،  

 
 
 
 
 

 
 برای رونوشت متداخل« مارپیچ حلزونی»الگووارۀ  .3شکل 
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است و دایرة «( آن داستان»تر نشانگر ابَرداستان )داستان اصلی با عنوان در این الگوواره، دایرة ضخیم
ا کند( است. از آنجای که قورباغه برای وزغ تعریف میترِ داخلی نمودار زیرداستان )داستان داخلینازک

وار که زیرداستان یک رونوشت )کپی( از ابَرداستان است، دو نقطۀ ابتدایی در هر دو داستان با هم آینه
کند، ابتدای همان ابَرداستانی است که با اند )ابتدای داستانی که قورباغه در زیرداستان روایت میقرینه
صورت دو نقطۀ ، به3سازی در شکل هو به قلم آرنولد لوبل نوشته شده است.( این قرین« آن داستان»نام 

ای را پیموده؛ اما دو سر دایره در دو جهان با نمایی شده است. داستان یک مسیر دایرهپررنگ درشت
شناختی متفاوت قرار گرفته است )یک سر آن در ابَرجهانِ داستانی است به قلم آرنولد مراتب هستی

جای دایره، به مارپیچی ری قورباغه(. لذا نمودار بهلوبل و سر دیگرش در زیرداستانی است به روایتگ
بر این، تقریباً نیمی از منحنی مارپیچ در دایرة داخلی )زیرجهان( قرار حلزونی تبدیل شده است. عالوه

دارد و نیمی از منحنی در دایرة بیرونی )ابَرجهان(. یعنی نیمی از داستان در ابَرجهان )با تألیف آرنولد 
 صورت رونوشتی متقارن در زیرجهان )که مؤلف آن قورباغه است(.شود و نیم دیگر بهلوبل( روایت می

لحاظ ساختار ریاضی ( به8343 )اشر،« خزندگان»با لیتوگراف « آن داستان»داستان 
نظیر تمام است که نظیربه ی34نگاشت« 33ریختییک»منظور از . ریخت استیک

خودش )در اینجا: به  به رونوشت  رجهان راهای برجسته و پیوستۀ ابَویژگی
ها تمام های رونوشتهمۀ گونه»نگارد و برعکس. به عبارت دیگر، زیرجهانش( می

طور تواند بهیعنی تم اصلی می دارند؛تم اصلی را در خود نگه می اطالعات موجود در
اغلب  33دارینگهاطالعات دلخواه بازسازی شود. چنین تبدیلِ کامل از هر رونوشت

   .(34: 8336 )هوفشتاتر،« شودریختی نامیده میکی
 

 )رونوشت مارپیچ حلزونی(« خزندگان»نگارۀ .  2شکل 
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نمایش درنقاشی دو جهان ـ نقاشیِ متداخل را بهصورت نقاشی(، به8343)اشر، « خزندگان»نگارة 

بُعدی به جهانی با سه تراجهانی از جهان ـ نقاشیِهمانیِ  عنوان عنصر خالقِبه ته است. خزندگانگذاش

شوند و در این زیرجهان ، وارد می«صفحۀ نقاشی»تر، یعنی به جهان ـ نقاشیِ دوبُعدیِ یک بُعد کوچک

گردند بُعدی( بازمیای متقارن، به ابَرجهان اولیۀ خود )به جهان سهحلقهدوبُعدی، پس از پیمودن نیم

نمایش گذاشت و در آن، وزغ و قورباغه از داخل را بهداستانِ مت دو جهان ـ« آن داستان»گونه که )همان

وار و متقارنِ ابَرداستان اولیه، دوباره به همان کردن آینهابَرداستان به زیرداستان خزیدند و بعد از کپی 

و « خزندگان»یک بین ریختار )ساختارِ( نگارة بهشان برگشتند. این تناظرِ یکسطح ابَرداستان اولیه

 گویند(.می« ریختییک»را « آن داستان»ان ریختارِ داست

رجهان و زیرجهان مشخص نباشد. گاهی ممکن است در ساختار تودرتو، تمایز ابَ 
« 36سرسلسلگیبی» ،رجهان قطعی نداردبه نظام متداخلی که ابَ (383: 8336) هوفشتاتر

که چه کسی تعیین این ،(Brooke-Rose, 1975) «از داخل»در داستان  گوید. مثالًمی
 ،دیگر عبارت به پذیر نیست؛کانام ،چه کسی و کدام متن داخل کدام متن است مؤلف

های های متداخل مشخص نیست. هوفشتاتر نوعی از التقای جهانسرسلسلۀ زنجیرة متن
ای جهان چندجهانیو به  «حلقگی عجیب» ،سرسلسلگی همراه استمتداخل را که با بی

کند. اطالق می 31«تنیدهمراتب درهمسلسله»ن باشد، جها 37«حلقۀ عجیب»که دارای 
یین( آید که با حرکت رو به باال )یا رو به پاوجود میهای عجیب وقتی بهپدیدة حلقه»

ناگاه خود را دوباره درست در نقطۀ آغازین مراتبی، بهدرون طبقات یک دستگاه سلسله
   .(36: 8336 )هوفشتاتر،« ببینیم
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تنیده. مراتب درهم( نوع خاصی از رونوشت متداخل است، از نوع سلسله8341)اشر، « هادست»نقاشی 
کند(. یک دارد دیگری را طراحی مییک از این دو دست مؤلف دیگری است )کداممعلوم نیست کدام

شود در زیرجهان. هریک دارد و دستی که دارد نقاشی می کند در ابَرجهان قراردستی که دارد نقاشی می
از این دو، از یک سر در ابَرجهانِ دیگری است و از یک سرِ دیگر در زیرجهانش. از آنجا که این دو 

کند وگرنه اگر در اند، ناهمسازی این دو جهان، ایجاد حلقۀ عجیب میدست در دو جهان متداخل
 کردند.شویند(، ایجاد حلقۀ عجیب نمیدو دستی که همدیگر را میهای همساز بودند )مانند جهان

های خرس کوچولو داستانهای از سری کتاب« خوش بخوابی، خرس کوچولو»در  
های خرس داستان»( در پایان داستان، خرس بزرگ کتاب 8314)وادل،  و خرس بزرگ

آیا این ت خواند. سؤال این اسرا برای خرس کوچولو می« کوچولو و خرس بزرگ
که ما  های خرس کوچولو  و خرس بزرگداستانامکانی وجود دارد که داستانِ هم

ای نسبتاً متعارف . این شیوهدرحال خواندن آن هستیم، داخل خودش قرار داشته باشد
های کودک است؛ یعنی در تنیده در داستانهای درهمبرای خلق حلقۀ عجیب و جهان

سال داستان برای شخصیت خردسال ، شخصیت بزرگهای کودکپایان برخی داستان
نام با داستانی است که ما درحال خواندن آن خواند که دقیقاً همداستان داستانی را می

هستیم و حتی تصویر روی جلد کتابی که دست ما قرار دارد، با تصویر کتابی که 
 خوانند، همسان است. های داستان میشخصیت

کوچولو، شخصیت اصلی داستان، ، در پایان ژوزفشریک داستان مح در داستان
؛ یعنی همان داستانی را «یک داستان محشر»نام آورد بهداستانی را به رشتۀ تحریر درمی

های نویسد که ما درحال خواندن آن هستیم. شگرد ایجاد حلقۀ عجیب در داستانمی
 شود. خل خالصه نمیتر است و صرفاً به همنامی دو داستان متدانوجوان کمی پیچیده

تنیده است. این مراتب درهم( مبتنی بر سلسله8331)پولمن،  کوکیرمان نوجوان  
داستان است. فریتس نقش شخصیت ـ نویسنده را دارد؛ دررمان دارای ساختار داستان
داستانی به  است و از طرف دیگر کوکیداستان  شخصیتی در یعنی از یک طرف فریتس

شود. به نویسندگیِ پولمن فراگذاری می کوکیر داخل داستان نویسندگیِ فریتس د
همانیِ  خالقهای شخصیترداستان پولمن است. زیرداستان فریتس رونوشتی از ابَ
به جهان  کند )زیرجهان( پاای که فریتس روایت میتراجهانی ناگهان از داستان داخلی

رند و فریتس از هراس این گذا( میراوی آن است ای که پولمنفریتس )داستان بیرونی
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ظاهر روایت تا صفحۀ گذارد. بهپا به فرار می است، های گوتیکی که آفریدهشخصیت
برد که انگار مخاطب پی می اما در صفحۀ پایانی ؛رودرداستان پیش میپایانی در سطح ابَ

ح اشتباه در سطح ابَرداستان تصور کرده است و احتماالً ماجراها در سطداستان را به
پولمن داستان خود را برساختۀ  تلویحاًچراکه در صفحۀ پایانی  زیرداستان روایت شده؛

 داند:می سفریت ـ نویسندة خود یعنی شخصیت
اش پی کنم بهخب! دوستان، این فقط یک مسئلۀ مرموز است که فکر نمی»...

شان توانست واقعیت را برایکسی هم پی نبرد. چون تنها کسی که شاید می« ببریم.
تعریف کند فریتس بود که قبل از طلوع خورشید از شهر رفته بود و هرگز 

  (. 11: 8331برنگشت )پولمن، 
اگر شوالیه شخصیتی از داستان فریتس )در  آید کهوجود میاین ابهامات به

با توجه به اشتراک . شودپس چطور در کنار فریتس ظاهر می ،زیرجهان( است
نام پولمن را ان فریتس و پولمن، اآلن داستانی از مؤلفی بهایع دو داستها و وقشخصیت

رداستان قرار دارد یا اجرای اصلی رمان در سطح ابَم؟ نام فریتسخوانم یا مؤلفی بهمی
 زیرداستان؟

 های متوازی جهان. 4ـ1ـ4
یک در دل دیگری باشد، باالسر یا کنار هم توانند بدون اینکه هیچد جهان میدو یا چن

های متوازی از آنجا که شدت و ضعف های تودرتو، جهانگیرند. برخالف جهانقرار ب
ناهمساز نیستند و  شناختی الزاماًهستی ، از نظریکسانی در مراتب هستیِ خود دارند

 ,Gilman) یک داستان محشر مثالً از یکی به دیگری وجود دارد؛ قابلیت انتقال هستنده

ند: یکی باالی صفحه با روایتی منثور زندگی کداستانی را روایت می دو خط (1993
موازات جهانِ کالمیِ باالی دیگری در پاورقی هر صفحه و به را و ژوزف خانوادگی

اش ها را. پدربزرگ ژوزف هربار که لباس نوهصفحه، با روایتی تصویری، زندگی موش
 هاست،وشهایش از باالی صفحه به پایین صفحه که النۀ مکند، سرقیچیرا کوتاه می

ای از جهان داستان باال به جهان داستان متوازی، عنوان ابژهها بهیعنی سرقیچی افتد؛می
شود. اما از آنجا که این دو جهان داستانی با یکدیگر ناهمساز در پایین صفحه، منتقل می

ز های ناهمساعامل زدایشِ تقابل جهان صرفاً تراجهانی نیستند و با توجه به اینکه همانیِ
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 دهدداستان رخ نمیای در روساخت تراجهانی هیچ همانیِ های همساز،است، نه جهان
های تفسیری داستان مذکور، این دو جهان ممکن است )گرچه در زیرساخت و الیه

هایی که مسیر داستان را به یا داستان بندی چندگانهبا پایان هایداستان د(.ناهمساز باشن
 ایرانی شاهزادةمانند  ؛اندهای متوازیای از جهان، نمونهنهندانتخاب خواننده وامی

ها که امکان به این جهان .(8331 )گیلیان، هیوالی برفی و (8331 )جابلونسکی،
های متوازی در پژوهش گوید. جهانمی« های جانشینجهان»هیل مک ند،جایگزینی دار

ای متوازی ممکن است هزیرا جهان ؛هیل استهای جانشین مکحاضر اعم از جهان
. پیروی نکنند« شداگر چنین می»یعنی شاید از قاعدة  جانشین همدیگر شوند؛نتوانند 

دو خط روایی با دو  (8331 )گلشیری، احتجابشازدهسال داستان بزرگ برای مثال
که در زمان گذشته رخ  جهان متوازی است: یکی روایتی است از مرور خاطرات شازده

شازده است.  ایت حوادث لحظۀ مرگ شازده که مربوط به زمان حالو دیگری رو داده
ولی قابلیت جانشینی با  ،شوندموازات هم روایت میگذشته و حال به این دو جهان

هایی جهان حاضر پژوهش های نظریبا الگوواره احتجابشازدهلذا  ؛یکدیگر را ندارند
هیل ساختار دو جهان جانشین مک های نظریکند، اما با الگووارهمتوازی را ترسیم می

 مثل رمان نوجوان ،کنندهایی که از شگرد دو روایت موازی استفاده میرا ندارد. داستان
های متوازی توانند دارای ساختار جهانمی (،8333 )سرمشقی، های مانیراز نقاشی

 ی جانشین نباشند.هاشامل جهان اما الزاماً ،باشند
هایی است که مبتنی بر چهار شاخصه مجموعه جهان :پایانرونوشت متوازی بی 
ناهمساز  هم دو جهان با. 3باشد؛  جهان بازنماییِ ثانویه با جهان اولیه متوازی. 8 :دنباش

همانندی در ویژگی . 4اش باشد؛ جهان ثانویه رونوشتی از جهان اولیه. 3باشند؛ 
رونوشت پایان با بی رونوشت متداخلاش باشد. تفاوت از جهان اولیهای برجسته
 رونوشت متداخل. تعریف فقط در متوازی و متداخل بودن است پایانبی متوازی

هر دو جهان متداخل،  در خود دارد؛ زیرا ها را ذاتاًشرط ناهمسازیِ جهان پایانبی
ِرو، پیش برخالف تحقیقنفسه ناهمسازند. شان، فیمراتب وجودیسلسله سبببه

های متداخل مراتبی بودن جهانسلسله حلقۀ عجیب را صرفاًهوفشتاتر عامل ایجاد 
هم هوفشتاتر د، بازای عجیب کننهای متوازیِ ناهمساز ایجاد حلقهداند. لذا اگر جهانمی
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مراتبی های سلسلهساختِ ذهنی، جهانرا از نظر ژرف آن اش،افزارینگاه سختعلت به
مراتبی بودن در بستر سلسله ی را صرفاًناهمساز انگارد. هوفشتاتر ظاهراًو متداخل می

( رونوشت 8333 )زنجانبر،مسترآب فرنگی مجموعۀ  از« گیجپسر»داند. میقابل ظهور 
پایان از ای بیداستان مذکور با نفوذ در مجموعه پایان است. شخصیت اصلیمتوازی بی

اجهانی را تر همانیِ ـ که در محور عمودی موازی و جانشین یکدیگرند هایی ـداستان
تعریف پژوهش حاضر دارای  بر اینکه باعالوه زند. این داستانبار رقم می نهایتبی

های جهاندارای ساختار  هیل نیزاست، با تعریف مک های متوازیساختار جهان
 است. جانشین

  
 های متوازیبرای رونوشت« مارپیچ فنری». الگووارۀ  2شکل 

به این « متنافر»صورت متنافر روی هم قرار دارند. در ریاضیات، به های متوازی در محور عمودیجهان
کند. در نمودار فوق، هر دایره نشانگر جهانی مستقل کدام از دوایر دیگری را قطع نمیمعناست که هیچ

شان، مراتب وجودیلحاظ فلسفی در سلسلهیک در داخل دیگری قرار نگرفته؛ لذا بهاست که هیچ
ها قوّت یا ضعف نسبت به دیگری ندارد. )این نمودار یک نمودار هرمی نیست؛ یعنی یک از جهانهیچ

تر و باالتر بودن معنای شدت و ضعف یا پایینباال و پایین بودن یک جهان نسبت به جهان دیگر به
 دار جهت نفوذ ابژه )قهرمان منفعل یعنی پسرگیج( را از یکشناختی نیست.( بُردار پیکانلحاظ هستیبه

دهد. منحنیِ مارپیچ انتقال ابژه یا سوژه را از جهانی به جهان جهان به جهان متوازی دیگر نشان می
ها ممکن است این دهد. در برخی داستانمتوازی دیگر در یک فرایند پیوستۀ پویای داستانی نمایش می

ها در آمدوشد قرار منحنی مارپیچ مدام خودش را در نقاط مختلف قطع کند؛ یعنی مدام سوژه بین جهان
 (.8313)کورتاثار، های چندملیتی آشامفانتوماس علیه خونگیرد؛ مثل داستان 
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( 8333 )سریزدی، کنند یا...چرا پدرها کولر را خاموش می داستان نوجوان
توانند جانشین دیگری شوند. در کدام میهایی است که هرروایتی از خردهکوالژهای

آقا را آید و درِ خانۀ کاظممی، عنوان شخصیتی فانتزیبه ،روایت، کولراولین خرده
زند و خانه را می آقا درِجای کولر، اسمالبار بهروایت دوم، اینزند. در خردهمی

روایت سوم، شود. در خردهها تکرار میروایت قبلی با همان دیالوگرونوشتی از خرده
موازات یکدیگرند، نه روایات در هکند. این خردحمیدریزه همان رونوشت را تکرار می

 دل هم. در
 

 روایت اول:خرده
بله دیگه نباید « »علیک سالم. فرمایش؟« »آقا.به سالم کاظمبه»رفت در را باز کرد. 
آره دیگه اون موقع که نونوار بودم و بر « »گفتم فرمایش؟« »هم ما رو بشناسی.

ام کلی قربون صدقهشکفت و دیدی گل از گلت میرویی داشتم تا منو می
آقاجون رفت بیرون و فقط یک لنگش را گذاشت الی در که بسته نشود « رفتی.می

« ترسی آبروریزی بشه؟چیه می« »هیس. چه خبرته؟ یواش!»و با صدای آرام گفت: 
آخه نالوطی سه ساله بهم سر نزدی. تمام « »خوای و بزن به چاک.یاال بگو چی می»

گرفته. برزنتم پاره شده و تمام حال و اوضاعم  تن و بدنم قارچ زده و بو
 «.پیداست...

 روایت دوم: خرده
 نباید دیگه بله« »فرمایش؟. سالم علیک« ».آقاکاظم سالم بهبه» .کرد باز را در رفت

کارت  و بودم نونوار که موقع اون دیگه آره« »فرمایش؟ گفتم« ».بشناسی رو ما هم
 را لنگش یک فقط و بیرون رفت آقاجون« کردی.موس میگیر بود دائم دنبالم موس

« .یواش خبرته؟ چه. هیس» :گفت آرام صدای با و نشود بسته که در الی گذاشت
خوب « ».چاک به بزن و خوایمی چی بگو یاال« »بشه؟ آبروریزی ترسیمی چیه»

 جا(. خوام. حضرت عباسی خودم گیرم... )همانمعلومه دیگه نالوطی، پولم رو می
توانند متناهی باشند؛ اما بالقوه توهم ساختار های متداخل یا متوازی میوشترون

ها را پایانِ رونوشتاین توهمِ تکرار بی« پسرگیج»پایان را ایجاد کنند. رونوشت بی
کند )در روایت )هر رونوشت( ایجاد میدر ابتدای هر خرده« نوشتپیشانی»شکل به

در باالی صفحۀ «. بازنویسی اول»شده:  دوم نوشتهروایت باالی صفحۀ خرده
روایت آخر نوشته باالی خرده باالخره و« بازنویسی دوم»روایت سوم نوشته شده: خرده
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 کنند یا...چرا پدرها کولرها را خاموش می داستان طور مشابهبه .(«اُمnبازنویسی »شده: 
و با جهش از فصل « هالگذاری فصشماره»ها را در قالب پایانِ رونوشتبی توهمِ تکرارِ

 کند.القا می فدهمپنجم به فصل ه

 . بحث و تحلیل داده3
  ها()آشوب هامایۀ آنتروپیدرون. 1ـ3

های کودک و های مورد استفاده در داستانهای پربسامدِ جهانمایههایی از دروننمونه
 شود.فهرست می در ادامهنوجوان 

 رآشوبی()تصوی 33جهان ـ نقاشیآنتروپی . 1ـ1ـ3 
تواند دو جهان نقاشی تودرتو باشد. پسرکی از اتاقی نقاشی تراجهانی می بستر همانیِ 

اش باید شامل تمام شد که خودش توی آن اتاق درحال نقاشی است. پس نقاشیکِمی
شدن است. ای باشد که درحال کشیدهویژه باید شامل همان نقاشیاشیای اتاقش باشد؛ به

تراجهانی درون  شکل همانیِای است مشترک که بهابژه شدنشیدهلذا نقاشیِ درحال ک
ها قرار گرفته است )یعنی رونوشت متداخل های ناهمسازِ تودرتوی نقاشیتمام جهان

نه تراجهانی داشته باشند. اما  توانند همانیِپایان(. دو نقاشی متوازی نیز میبی
 بحث این پژوهش نیست. صرفاًموضوع « دو نقاشی متوازی»و نه « نقاشیدرنقاشی»

قاشی )تصویر( و سویۀ هایی موضوع پژوهش است که یک سویۀ آن نآنتروپی نقاشی
مایۀ نقاشی و ادواتش )مثل مداد رنگی و دفتر نقاشی( کالمی باشد. درون دیگرش متن

تواند بستر نقاشی به دو صورت می در حوزة ادبیات کودک بسامد باالیی دارد. جهان
 مقصد نقاشی.داستان به . 3 31؛داستان از مبدأ نقاشی. 8: اجهانی شودتر همانیِ

ها یا از هر نوع از مبدأ جهان نقاشی اجهانیسوژة تر داستان از مبدأ نقاشی:. 8 
ای مثل رؤیا و آینه، نه تصاویر ذهنی و تصویر توی تصویر عینی دیگر )مثل عکس

شود. در غیرنقاشی دیگر( می کابوس و خیال( جدا و وارد جهان متن )یا هر جهان
کند و به ای از جهان نقاشی فرار میگربه ،(8314 زاده،)حسن ناقالآقارنگی و گربۀ 

تراجهانی که از  این نوع همانیِ ،سالشود. در داستان بزرگداستان وارد میـ متنِ  جهان
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 گریه،)روب هزارتو دردر رمان  ،متن کالمی باشدتصویر به بستر جهان ـ  بستر جهان
  شود.( دیده می8313
 سوژة تراجهانی از مبدأ متن یا هر جهان غیرنقاشی داستان به مقصد نقاشی:. 3

عینی دیگر )مثل عکس و...(  ها یا هر نوع تصویردیگری جدا و وارد جهان نقاشی
 تواند ابزار این انتقال، ذهنی باشد؛ مثالًهای مدرنیستی میشود. گاهی به سبک داستانمی
اش اش دارد خارج یا به جهان نقاشیدک خیال کند که گرگ از جهان دفتر نقاشیکو

نه اینکه نفسِ نقاشی نیز در  ،شود. )البته نقاشی باید حضور مادی داشته باشدوارد می
عالم رؤیا کشیده شده باشد. اگر وجود خودِ نقاشی در جهان تخیل باشد و حضور 

« جهان خیال»هایی از ست داستان در جرگۀ داستانوقت بهتر ابالفعلی نداشته باشد، آن
 کماندوستی رنگینتراجهانی در  ( همانیِ.«از مقصد نقاشی به/»محسوب شود، نه 

( بین یک جهان نقاشی و یک جهان کالمی است. شخصیت اصلی 8337 )یوسفی،
 اندراه افتاده اشهای نقاشیای کشیده است و در عالم خیالش، ابژهداستان نقاشی

نوشتاری داستان. در داستان مذکور ابزار انتقال، رؤیای کودک  جهان ـ متنِسمت به
تراجهانی، صفر از  فرایند همانیِ ( طی8313 )کاکاوند، گندهصفر کلهاست. در داستان 

بار ابزار  شود. ایندفتر نقاشی می جهان اعداد ریاضی )جهانی غیرنقاشی( وارد جهان
صورت با منطق فانتزی، فرض بر این است که انتقال بهبلکه  یست؛انتقال ذهنی ن

جایی ای دارد خوابِ جابهپندارد که بچهنمی یعنی خواننده شود؛فیزیکی انجام می
پذیرد می بلکه با منطق خیالی، واقعاً ؛بینداز جهان ریاضی به جهان نقاشی را می« صفر»

های «فضاساز»د یه و ترنر، وجوجایی رخ داده است. )با اصطالحات فوکونکه این جابه
« فضای آمیخته»خواننده مرز واقعیت و خیال را در قالب یک  شودداستان باعث می

  برای لحظاتی واسازی کند.(

 آشوبی(کالمی )کالم ـ آنتروپی جهان .4ـ1ـ3
های کالمی داستان است. تراجهانی، زُدایش مرز بین متن برای همانیِ ترین بسترلمتداو 

نوشتاری یا شنیداری است، در تقابل با متن  ، متن روایی«متن کالمی»ز منظور ا
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 تواند ظاهر شود:تراجهانی در دو نوع رابطۀ بیناکالمی می تصویری. همانیِ
 بسترنابسنده. .3. بستربسنده؛ 8 

شند و همگی برساختۀ خودِ آن داستان با آشوبیِ بستربسنده: اگر بسترها. کالم8 
خودبسنده آشوبی خارج از آن داستان نداشته باشند، کالم ون کالمیقرینۀ صریحی در مت

 ددو عامل موجِ« برکه»و « لبکنی»دو ابژة  (،8313)کاکاوند،  برکۀ زیباخواهد بود. در 
این نقش را بازی « دکتر کالمنیوس» (8331 )پولمن، کوکیاند و در تراجهانی همانیِ

اما  ؛اندهای متداخلستربسنده، با جهانهایی بداستان کوکیو  زیبا برکۀکند. می
بستربسنده با »داستانی است  (8333)زنجانبر،  مسترآب فرنگیاز مجموعۀ  «گیجپسر»

یکی از  و پسرگیج نام چند زیرداستان متوازی داستان اخیر شامل«. های متوازیجهان
بهانۀ  به نویسد؛ ولیخودش می هاست که ازقضا خودش دارد داستانی دربارةشخصیت

خوردن خود را آماج  خورد. برای اینکه صحنۀ کتکگیج بودن از پدرش کتک می
زند و آن را ای را که دربارة خودش نوشته است، خط میزدایش قرار دهد، داستان قبلی

 جهانعنوان یک شخصیت تراجهانی از که به این بار پسرگیج ـ کند.بازنویسی می
به یاد دارد که کجای داستان قبلی گَزَک  ـ شده است داستان قبلی به داستان جدید وارد

دست پدرش داده بوده است. اما بااینکه حواسش هست که خبطِ داستان قبلی را تکرار 
خورد، باز پسرگیج داستانش را خط باز از پدر کتک می ،نکند، ناگهان با بهانۀ دیگری

بار n« پایانونوشت متوازی بیر» ساختار کند. این فرایند در قالبزند و بازنویسی میمی
همانیِ تراجهانی بین  ت ـ راوایِ موسوم به پسرگیج پدیدآورشود. شخصیمیتکرار 

ـ « مقدمۀ کتاب»هایی مانند ها، متنهای متوازی است. در برخی از داستانجهان ـ کالم
ن زمان رابطۀ وصل و فصل را با متن اصلی دارند ـ داستانی متوازی برای داستاکه هم

اگر  ،رجهانِ داستان اصلی. در این صورتمثابۀ ابَروند و گاهی بهشمار میاصلی به
همانیِ  پدیدآورتواند ای از جهان مقدمۀ داستان وارد جهان متن اصلی شود، میابژه

به متن  کوکیرسد ابژة ساعت کوکی در مقدمۀ داستان نظر میتراجهانی باشد. مثالً به
 تراجهانی شده است. همانیِ خالقو اصلی داستان نفوذ کرده 

حداقل یکی از بسترها حاصل برساختگی خود  آشوبیِ بسترنابسنده: اگر. کالم3
تراجهانی از بستر یک متن داستانیِ دیگر قرض گرفته شده  داستان نباشد، یعنی همانیِ
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ی هایکی از شخصیت ،«پری نگهبان»شود. اطالق می« بسترنابسنده داستان»باشد، به آن 
 «سیندرال»کتاب قصۀ  از ،(8333 )چایلد، مواظب گرگهای توی کتاب قصه باشیدداستان 

شده از بسترهای داستانی دیگر، گرفتههای وامشخصیت افتد. غالباًبه داخل داستان می
)ترکمن،  و چندمی 3111های افسانههای مجموعۀ آشنایند. داستانهای نامشخصیت

، «و سهراب رستم»معروفی مثل های ها و قصههایشان را از داستانشخصیت (8311
ترین روشی که سهلترین و . متداولاندهآورد« کچلحسن» و« فروشدختر کبریت»

آشوبی کالم»همین روش مبتذلِ  ،کنندهای داستان نوجوان در ایران استفاده مینویسنده
شب های کتاباند. مجموعهتقلیل داده فُرمیک بازی را به ی است که آن« نابسنده
 یک همانیِ شبهزارویکهای شخصیت با (8333 ،و حبیبی )فاتحی ومهزارود

های داستانها حالت خاصی از ها و پارودیضهای راه انداخته است. نقیکلیشه تراجهانی
داستان  ،(Scieszka, 1993) زشت اردک واقعاًجوجه در پارودی اند. مثالًنابسندهبستر

که  شود. درحالیتصویر بازنویسی می همراه( به8314 )آندرسن،« اردک زشتجوجه»
ناگهان در پشت  ،پایان داستان با یک قوی زیبا مواجه شوددر خواننده انتظار دارد 

  .بیندزشتی را می اردک بزرگ واقعاً تصویر ،آخرین صفحه
ای قبلی خودِ نویسنده قرض گرفته هگاهی شخصیت داستان بسترنابسنده از داستان 

 الف. سری داستان پیوسته؛ ها دو حالت دارد:رابطۀ داستان ،در این صورت ؛شده است
 گسسته. سری داستانب. 

ای با ویژگی اخالقی و ظاهری مشترک در دو سوژه های پیوسته:سری داستانالف. 
د. بنابراین اگر سری شومی تکرارصورت پیوسته یا چند داستان از یک نویسنده به

ستان دانوعی  هایشیک از داستانهر نظر گرفته نشود،واحد در های پیوسته کلیتیداستان
 همانیِ پدیدآورآید که سوژة مشترکشان نظر میبه د وشوبسترنابسنده محسوب می

خواند: می« بازگشت شخصیت»هیل این شگرد را خواهد بود. مک تراجهانی
(. 57 :2004) «شوندهای گوناگون یک نویسنده تکرار میمتنهای همسان در شخصیت»

 هایشدلیل اینکه جهانهای پیوسته بهاما شگرد بازگشت شخصیت در سری داستان
های متعلق به سری داستان پیوسته( با هم ناسازگاری ندارند و یک از داستان)هر
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 گانۀسه مانند ؛کنندهمانیِ تراجهانی نمیافتد، ایجاد خطر نمیها بهامکانی آنهم
 (.8338 )استرود، بارتیمیوس

سوژة خود را از یک داستانش به  نویسنده واقعاً های گسسته:سری داستان ب.
در دو داستان  متفاوت اما از اسم یکسانی برای دو سوژة ؛کندداستان دیگرش منتقل نمی

ام وجود های همنکند. ویژگی مشترک آشکاری بین سوژهخود استفاده میختلف م
های دوم دو پیوندی استعاری را در الیهصورت استعاری، اسم مشترک ؛ اما بهندارد

 محبوسسال در دو رمان بزرگ« تراوت»مانند نام مشترک  ؛کندداستان تداعی می
های سری داستان. (8337 گات،)وونه پنج شمارة خانۀسالخ و (8333 گات،)وونه

نجامد. )توهم تراجهانی بی واقعیت به ایجاد همانیِ گسسته ممکن است با تخریبِ توهمِ
  های پسامدرنیستی.(های رئالیستی است و تخریبش هدف داستانواقعیت هدف داستان

 آشوبی()فیلمـ نمایشی  آنتروپی جهان. 3ـ1ـ3
 . بسترنابسنده.3. بستربسنده؛ 8بستر آنتروپی جهان ـ نمایشی دو گونه است:  

خود متن باشند و وجودش مسبوق به  برساختۀ فیلم ده: اگرآشوبی بستربسن. فیلم8
خری سابقۀ تاریخچۀ سینمایی نبوده باشد، بسترش خودبسنده خواهد بود. رمان نوجوان 

بردار است که به روستایی لم( دربارة گروهی فی8333 )رشیدی، هابرای تمام پالن
اما  ،خردمیغی را از روستاییان اال ی، ناظر مالایبرداری از صحنهلممنظور فیبه .اندرفته

خواننده با خواندن آخرین جملۀ داستان، از قول . ماندها میاالغ روی دست آن
شود که کل داستانی که دربارة این حقیقت می ه، متوج«کات! پایان!»کارگردان مبنی بر 

بارة برداری این گروه بوده است، خودش جزئی از فیلم دیگر است و داستان درفیلم
یعنی سه جهان متداخل(.  ؛)درواقع فیلم در فیلم در داستان است است «فیلمی در فیلم»

در ادامۀ فیلم داخلی « یسآقای رئ»در سکانس آخر، مشخص نیست که شخصیت 
سال این نوع . نمونۀ بزرگبَرجهان(در پایان فیلم بیرونی )ا )زیرجهان( است یا واقعاً

( است. 8334 گریه،)روب 344 رای انقالب در نیویورکطرحی بتراجهانی، رمان  همانیِ
از ترس فریاد  بیند.درحال جویدن جسدی میرا ناگهان موشی را داستان مذکور، لو در
وط به سناریوی مرب« برداشت مجدد»همراه با فریاد لورا، متن هم با اعالم «. نه»زند: می
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هیل: یک جهان جانشین( )با تعریف مک یسناریوی دیگر زداید وجویدن جسد را می
 .کندقبلی جایگزین می با را

های نمایش ها و، انیمیشنهااز فیلم آشوبی بسترنابسنده: اگر داستان. فیلم3 
استفاده  تراجهانی همانیِجامعه است برای خلق مشهوری که در نوستالوژی مشترکِ 

« هودرابین» و« قیصر» ،«زورو»گاه بسترنابسنده خواهد بود. استفاده از شخصیت آن کند،
 همانیِ بسندگیِ بسترای از نا( نمونه8311 )ترکمن، وچندمی3111های افسانهر د

  تراجهانی است.

  (آشوبی)خیال خیالیـ  آنتروپی جهان.2ـ1ـ3
تراجهانی  تراجهانی رئال باشد یا نباشد، دو نوع همانیِ بسته به اینکه زیرجهانِ همانیِ 

تراجهانی با  همانیِ .3؛ تراجهانی با بستر رؤیا )رؤیابستر( یِهمان. 8آید: وجود میبه
 بستر جادو و پری )جادوبستر(.

مانند  ؛شوداز جهان واقعی وارد جهان رؤیا می آشوبیِ رؤیابستر: شخصیتی. خیال8 
س قبل از جشن هالووین، لباس مک .(8338)سنداک،  ها هستندجایی که وحشی

کند به یک وحشی عجیب تبدیل شده است و به یال میکند و خاش را به تن میگرگی
 رود.ها میسرزمین وحشی

پردازانۀ کودک و ذات فانتزی، خیال جادوبستر: با توجه به افکار آشوبیِ. خیال3 
های در داستان ،جادوگر از یک جهان دیگر، برای برآورده کردن آرزوها پری یاحضور 

 نوعی ایجاد همانیِ در دنیای انسانیحضور دیو و پری  کودک نامتعارف نیست.
های خاص وارد دنیای چراکه از یک جهان متوازی با توانایی ؛تراجهانی است

به  دزدد ورا میهای انسانی شود و یکی از شخصیتهای انسانیِ داستان میشخصیت
یکی »هیل از قول گرند. مکهیل معجزهتعبیر مکها بهدیوها و پریبرد. جهان خود می

گوید که معجزه عبارت است از می پینچناثر  43 فریاد قطعۀرمان های ز شخصیتا
شناختی گونۀ تخیلی را تشکیل مداخلۀ جهان دیگر در این جهان. آنچه ساختار هستی

در داستان  .(McHale, 2004: 16) «ای است به همین معنای واژهمعجزه دقیقاً ،دهدمی
دهد. پری به پاس آن ای را نجات میشکنی پریهیزم ،(8338 )بت، پری هدیۀکودکانۀ 

گیرد یک آرزوی پیرمرد را برآورده کند. اگرچه عنوان این مقوله تصمیم می نجات
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همانی بیش از آنکه جادویی  ایجادکنندةچه بسا که عنصر  ،است« آنتروپی جادوبستر»
یالی وارد خ( گاوهای 8337 )شیدا، آفریقاسوژه باشد. در باشد، خیالی و زادة ذهن 

 شوند. نام بنی میجهان واقعی شخصیتی به

 ( آشوبیزبانی )زبان جهان ـآنتروپی  .2ـ1ـ3
هایی که سعی در زدودن مرز واقعیت عینی و زبان را دارند، به فلسفۀ پسامدرن داستان 

ها زبان را ابزار قابل اعتمادی برای انعکاس واقعیت عینی پسامدرنیست ؛ زیراترندنزدیک
رنگ داستانی قرار آشوبی را جزو محور اصلی پیهایی که زباندانند. تعداد داستاننمی
 آشوبی؛بستر با آرایۀ زبان. 8تواند باشد: اند. این نوع بستر نیز دو نوع میاندک ،اندداده

 آشوب. رنگ زبانبستر با پی. 3
 ،(8333، )اکبرپور غول و دوچرخهداستان  آشوبی: در. داستان با آرایۀ زبان8

م نقش نویسنده )در جهان عینی( و دُرسا است که ه پدرة داستان ـ نویسند شخصیت
 در دو جهان ـ متنرسا نیز کند. دُهم شخصیت داستان )در جهان کالمی( را ایفا می

. عنوان شنوندة داستانحضور دارد: هم شخصیت داستان است و هم بیرون از داستان به
عنوان کار ببرد، بهای یا بافتی بهرا، بدون اینکه در جمله« باننرد»رسا حروف واژة دُ پدر

کند که چه باید خواهد به بقیۀ داستان فکر که مینویسد. همینبدون مدلول می یک دال
است و هم  شنوندة عینی  پدرش رسا که هم در جهان کالمیِ داخل داستانِبنویسد، دُ

عنوان رسا، بهدارد. دُمصداق )یا مدلول( برمیعنوان را به« نردبان»، واژة داستان پدرش
واژه )دالی جدا از مدلول( نیست، وارد شخصیت داستان، با نردبانی که دیگر صورت

از « نردبان»د. بنابراین واژة دارشده شود و سعی در نجات دزد زندانیادامۀ داستان می
اما بین  ؛شودمی دیلتب «نردبان»به مدلول  ژه )دال بدون مدلول( ناگهانوایک صورت

 ،ندارد. در این داستان و مکرر واژه بودن و واژه بودن سیالیتی پیوستهصورت
آشوبی رکن اصلی داستان نیست ولی زبان ؛داستان اتفاق افتاده ها در سراسرآشوبیزبان

رنگ، جهت زیبایی و ایجاد فرم و فضاسازی ای مازاد بر پیعنوان آرایهبه و صرفاً
 .کار گرفته شده استبه تیپسامدرنیس
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« واژهسوژه»با  الف(8333)زنجانبر،  و آشوب: داستانرنگ زبان. داستان با پی3
اند و مرزی بودن و سوژة عینی بودن سیال های داستان مدام بین کلمهسروکار دارد. واژه

« موش» . مثالًبین زبان و واقعیت نیست و هدف واسازیِ مرز واقعیت و بازنمود است
ای است که دهد، کلمهسوژة حیوانی را انجام می هایعین اینکه موش است و کنشدر

پایی به ر اثر برخورد دَمتشکیل شده و یکی از حروفش ب شین ،واو ،میماز سه حرف 
گونه که فلسفۀ کم شده است(. همان «موش»وسط کمرش، دررفته است )واو از کلمۀ 

ها را در گیرد، داستان مذکور نیز سوژهکار میایی بهرا علیه بازنم «بازنمایی»پسامدرنیسم 
عنوان گونه که از همانـ  ودر داستان دهد. اوج بازنمایی ناگهان آماج زدایش قرار می

 .رنگ و غیرقابل حذف استآشوبی جزء الینفک پیزبان آید ـداستان )حرف واو( برمی
یعنی درعین  ؛واژه استسوژه« میاکری»نیز  ب(8333 )زنجانبر، یابیدر  طور مشابهبه

 هست ای بدون مدلول نیزواژهصورت ،«یاکریم پرندة» داللت بر سوژة عینیِ
« کریم»و « یا»های ای واژگانی که از بخشنشانه صرفاًیعنی بدون مدلول  واژة)صورت

بودگی و هایی استوار است که در مرز واژهرنگ بر سوژهپی بنابراینتشکیل شده(. 
  اند.ودگی در نوسانبسوژه

 (31آشوبیزمانی )زمان جهان ـآنتروپی  .2ـ1ـ3
ش یست که بین گذشته و حال مدام پَرن« سیال ذهن»نوشتار  آشوبیمنظور از زمان 

ای است که وسیلۀ سوژهبه« زمانی جهانِ»بلکه مبنا انکار و درنوردیدن مرز دو  ؛کندمی
تواند بستر این همانی نه داستان میتراجهانی است. چهار گو همانیِ پدیدآورندة

. سفر حال به 3. سفر گذشته به حال؛ 3 . سفر حال به گذشته؛8ترازمانی واقع شود: 
محور داستان  )گذشته به آینده و آینده به گذشته معموالً سفر آینده به حال .4آینده؛ 

آشوب، زمانهای کانون سفر و حرکت، زمان حال است(. در داستان گیرد؛ زیراقرار نمی
سفر حال »افتد؛ مثالً وقتی سوژه تحت اتفاق می 33صورت دوگانبه این سفرها معموالً

به « سفر گذشته به حال»دهد، در پایان داستان دوباره تحت تغییر جهان می« به گذشته
های مهیج نوجوان است و منسوخ داستاننیمه آشوبی شگردگردد. زمانجهان اولیه برمی

 شود.کودک محسوب نمیمورد عالقۀ داستان از شگردهای 
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از تاریخ خارج و  داستان های. سفر گذشته به حال )آنتروپی تراتاریخی(: شخصیت8
 عباسسبیل شاه. در مدرن هستند هایفناوریشوند و درگیر با وارد بافت زمانی حال می

زمان حال ، درحال محو شدن در هایشرغم مقاومت و التماسبه ،( شاه8337 )شفیعی،
 در. باقی مانده بندرعباسنام و یک بندر به عباسییل شاهیک سب از او فقط است و
شود. آنتروپی دیده می «تراتاریخی آنتروپی»این  نیز اصحاب کهف )قرآن مجید( داستان

 سببهای تاریخی، بسترنابسنده است و بهاش به شخصیتدلیل وابستگیتراتاریخی، به
های تاریخی . داستانتراجهانی همانیِ خالقماهیتاً ان و تاریخ، اتصال دو جهان داست

برای  ،ها وجود نداردکالسیک از نقاط تاریک تاریخ که گزارش مستندی برای آن
 صریحاً،های پسامدرن اما داستان ؛کنند تا توهم واقعیت ایجاد کنندروایت استفاده می

 تا هرگونه توهم واقعیتی را علناًکنند های مستند تاریخی، روایت میبرخالف گزارش
تخیلی ـ  های سفردرزمان صرفاً علمیداستانلزوماً  (.McHale, 2004: 90) درهم بشکنند

های های تاریخی نیستند؛ چه بسا کامالً فانتزی و بدون تنشیا مبتنی بر شخصیت
، (8333)دهریزی،  گل حسرتی یتۀتخیلی باشد. در ابسوردـ  های مدرن علمیفناوری

. هر هاستـ زمان همانیِ تراجهانی بین جهان پدیدآورندة )موسوم به گل حسرتی( گلی
گوید: گذارد و با اطمینان به همه میسال قبل از فرارسیدن نوروز، پا به عرصۀ هستی می

سال بعد رونوشتی از سال  میرد.؛ اما درست قبل از بهار می«بینمامسال حتماً بهار را می»
« حتماً»با این تفاوت که هر سال به جملۀ امیدبخش او یک واژة  ،شودیگذشته تکرار م

در دیالوگ گل حسرتی، داستان با جملۀ « حتماً»بارة شود. درنهایت با تأکید سهاضافه می
اشاره  هاـ زمان پایانِ جهانبه رونوشت بی« بینمامسال حتماً حتماً حتماً بهار را می»

 کند.می
ته: معموالً در این حالت، سوژه با خوابگردی یا با ماشین زمان، . سفر حال به گذش3 

گردد تا اشتباهاتش را جبران اش برمیو به گذشته شودمی از وضعیت فعلی خود خارج
یا  سوژه در حالت مردنِ تعلیقی  کند. سفر در زمان ممکن است برای نجات زمین باشد

 جهان قبل از مرگ بازگردد.اش به شکل مشروط برای اصالح گذشتهباشد و به
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همانیِ تراجهانی، از آینده  ایجادکنندةعنوان . سفر آینده به حال: سوژة ناشناسی، به3 
دهد که فردا چه اتفاقی به قهرمان خبر می مثالً ؛آوردبرای قهرمان داستان خبر می

 دهد. رخ می افتد یا مرگ او در چه ساعتی و در کجامی
 داستان هم مشابه بقیۀ حاالت است. این نوع . سفر حال به آینده:4 

 آشوبی(جغرافی )مکانـ  آنتروپی جهان .2ـ1ـ3
تواند از جغرافیای خود جدا و به جغرافیای ناهمسازی منتقل شود یا برعکس. سوژه می 

به نقطۀ نامتعارف از جغرافیا یا تاریخ که گزارش مستندی از آن در ( 87 :2004) هیلمک
 رس عینی خارج و بنابراینگوید. ناحیۀ تاریک از دستمی« ۀ تاریکناحی» ،دست نیست

 )ورن،اسرارآمیز جزیرة  مثل است؛ جای مناسبی برای باورپذیری اتفاقات عجیب
  . از ناشناخته.3. به ناشناخته؛ 8است: آنتروپی تراجغرافیایی دو گونه  (.8333
سوژه،  .(8337 )پیرمرادی، هاهکوسو  ابر، من تیکهیه ناشناخته:  آشوبی به. مکان8

 رود.ر اثر سیل به اقیانوس میتراجهانی، ب همانیِ خالقعنوان به
   .(8313 )اگزوپری، کوچولوشازده: مثل آشوبی از ناشناخته. مکان3

 حیوانی /ـ شیئی آنتروپی جهان. 1ـ1ـ3
د یا برعکس. لذا شوکالم میها همو با آن رودسوژه به جهان اشیا یا جهان حیوانات می 

 از مبدأ اشیا/ .3حیوانات؛  به مقصد اشیا/. 8شود: دو نوع داستان از این مقوله آفریده می
 حیوانات.

جایی که مانند  ،خیالی باشد ممکن است حیوانات: رسانۀ انتقال به مقصد اشیا/. 8 
ز تلقی نیۀ رؤیابستر داستان از مقول ،صورتدر این که (8338 )سنداک، ها هستندوحشی
 خیالی نباشد. ممکن است یا شدخواهد 

 شود. رسانۀاز جهان اشیا وارد جهان انسانی می ءحیوانات: شی از مبدأ اشیا/. 3
 بود،نیز خواهد  ، داستان جادوبسترصورت در این انتقال ممکن است خیالی باشد که

 )تیموریان، یقایق کاغذای که به شمایل قایق در زندگی قهرمان داستان مانند روزنامه
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خیالی نباشد، مثل وقتی که عروسکی وارد  شود یا ممکن استمی ( وارد8336
 شود.با سوژة انسانی می وگوگفت

  هاها و آنتروپی. دربارۀ جهان4ـ3 

 ها. همپوشانی جهان1ـ4ـ3
بندی دسته تراجهانی های پرکاربرد برای بستر همانیِمایهعنوان درونهایی که بهجهان 

ناهمپوش  های کامالًمبتنی بر رده بندیدسته گاهی با یکدیگر همپوشی دارند.شد، 
اشیا انجام  تراجهانی بین جهان حیوانات/ وقتی همانیِ چراکه مثالً ست؛پذیر نیامکان

یا اقیانوسی  به جنگلی مخوفانتقال  با تغییر جهان جغرافیایی )مثالً معموالً ،شودمی
آشوبی است و هم خیال دچار هم ها هستندوحشیجایی که است. عجیب( همراه 

  .آشوبیمکان

     هاآنتروپی درجۀ پیچیدگی. 4ـ4ـ3
ندارند در داستانی واحد، به درجۀ پیچیدگی متن  چند نوع آنتروپی که همپوشیترکیب  

هم از  کندمی آشوبی استفادههم از کالم (8333)اکبرپور،  دوچرخه غول وافزاید. می
کند. گاهی تراجهانی بین سه جهان ایجاد می شخصیت دُرسا همانیِ تصویرآشوبی.
ممکن است جز  آنتروپی ناشی از تنوع جهان نباشد )مثالً پیچیدگی ممکن است

 مثالً باشد؛ هاروابط بین جهان تنوعبلکه از  کار نرود(؛به آشوبی آنتروپی دیگریکالم
 مسابقه دات کامستفاده کند. در های تودرتو اهای متوازی و جهانزمان از جهانهم

 داستان حول شخصیت دخترکی است که هفت روایت متفاوت را( 8333 )بکایی،
یک از شنود. هراش میهفت عضو خانواده یک ماجرای سوررئالِ واحد از دربارة
قبال داستان اصلی ، یک زیرداستان درهایی که در دل داستان اصلی قرار داردروایت

های تودرتو را به ها ساختار جهاناز روایتعبارت دیگر، هریک  شود. بهمحسوب می
هایی صورت جهانبهبخشد. اما این هفت روایت، خودشان نسبت به هم، رداستان میابَ

 تا سه سطح تشخیص راها درجۀ پیچیدگی جهان ذهن معموالً شوند.متوازی روایت می
های گوید: در گزارشمی (311: 8336) هوفشتاتر .سختین را بهاما بیش از آ دهد؛می
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ها رفتن تا سه سطح کاری زیاد غیرمعمول نیست. )اگر رونوشتخبری واقعی، پایین 
بیش از اندازه به هم شبیه باشند، برای ذهن توان پایین رفتن و بازگشتن بین سطوح، 

ندِ یابد.( از طرفی ذهن دربرابر بعضی بسترهای تحت هجوم آنتروپی، مابیشتر تحلیل می
تر قابل تاست که برای کودک سخ ایآشوبی آنتروپی)اینرسی( بیشتری دارد؛ مثالً زبان

؛ دهد، زبان تفکر را شکل می«نسبیت زبانی»به نظریۀ آشوبی؛ زیرا بنادرک است تا خیال
آورد. از آنجا که کودک با خیال پی میدرآشوب زبانی آشوب ذهنی را  رو از این
کمتری دربرابر  پندارد، مقاومت و ماندِها اشیا را جاندار میزیتر است و در بامأنوس

دهد. یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر درجۀ آشوبی نشان میتصویرآشوبی و خیال
چند داستان  مثالً متن است؛ها به حجم کل کارگیری تعدد جهانپیچیدگی، نسبتِ به

همراه دارد تا استفادة ری را بهبیشت درجۀ پیچیدگی تودرتو در یک داستانک، معموالً
  همان تعداد داستانِ تودرتو در یک رمان.

 ی تراجهانیهمان. م3ـ4ـ3
مهمانی »زمان چند شخصیت تاریخی در یک رمان به حضور هم( 17 :2004) هیلمک 

ت )چه از های متفاوها از جهانگوید. وقتی تعدادی از شخصیتمی 33«تراتاریخی
های داستانی متفاوت و چه از هر جهان متفاوت وت چه از متنهای تاریخی متفازمان

زمان در یک جهان داستانی کنار هم حاضر شوند، پژوهش حاضر صورت همدیگر( به
 نامد.می 34«مهمانی تراجهانی»آن را 

 33ها. همانی جانام2ـ4ـ3
وند، سبب همنامی یکی فرض شاگر یک منطقۀ جغرافیایی با منطقۀ جغرافیایی دیگر به 

ها( خواهد بود )نه بستر همانیِ همانیِ تراجهانی )همانی جانام خالقآن منطقه سوژة 
 اند. آشوبی منظور نشدهبندی مکانها در دستهتراجهانی(. لذا جانام

در موبیل اثر بوتور، منطقۀ امریکا با همنامی شکل گرفته است. در این مورد 
جهد،  وپس میبه پیش ر عرض قارهجغرافیا اسیر بازی دال است. متن بوتور د

های آن جاییها برانگیزندة جابهزند، و همانی جاناممیپیوستگی جغرافیایی را برهم 
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است: ما از کنکورد کالیفرنیا به کنکورد کارولیــنای شمالی در آن سر قارة  امریکا 
 (. McHale, 2004: 50) پریممی

 . همانی تراجهانی پنهان2ـ4ـ3
ای است که در روساخت داستان مشخص تراجهانی مربوط به همانیِ ،سی شدآنچه برر 

 آنِای واحد در دو جهان در ضور سوژهها با هم ناسازگار نباشند، حاست. اگر جهان
در روساخت ها اند(. ممکن است جهانامکانها همپذیر است )هستندهواحد امکان

در ها ناهمسازی وجود داشته باشد. آناما در خوانش الیۀ دوم  ،نداشته باشندتضادی 
موازات هم بدون ناسازگاری به متوازی دو جهان (،Gilman, 1993) یک داستان محشر

دیده شود و جهان متوازی آن « فراخود»مثابۀ ها بهاما وقتی یکی از جهان ؛روندپیش می
خواهد « اجهانی پنهانهمانیِ تر» پدیدآورهر دو جهان گاه ابژة لباس در ، آن«نهاد»مثابۀ به

یکی روایت  ( وجود دارد:بود. در داستان مذکور، دو روایت موازی )دو جهان متوازی
همراه تصاویری در باالی هر صفحه که روایتگر زندگی خانوادة ژوزف کالمی به

کالم و ها در پاورقی هر صفحه که بیکوچولو است و دیگری روایتی از زندگی موش
هم قرار  داخلکند. این دو جهان خواننده عبور می چشم ر از پیشصورت تصویبه صرفاً

 موازی روند. اما در الیۀ دوم، این دو روایتکدام مسیر خود را میاند و هرنگرفته
، بستانی و )زنجانبرهستند  از دو جهان موازی خودآگاه و ناخودآگاه یهایاستعاره
 (.  8333 دوستان،کریمی

   هاان. واقعیت نسبی جه2ـ4ـ3
تر ای که در چارچوب بازنماییِ دیگر قرار دارد )زیرجهان(، دارای واقعیتی ضعیفبازنمایی

بنابراین  ؛(Lodge, 1977: 37) آیدنظر میاز واقعیت ابَربازنماییِ چارچوبش )ابرجهان( به
شود. تر تلقی میشناختی جهانی از جهان دیگر باالتر باشد، واقعیهرقدر مرتبۀ هستی

)رابطۀ جهان  است. تر از جهان داستانشواقعی ،جهانی که مؤلف در آن قرار دارد لذا
لذا اگر مؤلف به داخل داستانش  است؛مؤلف با جهان داستانش رابطۀ دو جهان تودرتو 

تراجهانی کرده است.( از  گو کند، ایجاد همانیِوهای داستانش گفتنفوذ و با شخصیت
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(، جهانی که بخش اعظم داستان به آن ـ چهره جام طرفی وفقِ قانون گشتالت )قانون
اشته باشد(، داستان اصلی قرار د از تریشناختی پایینپرداخته )حتی اگر در مرتبۀ هستی

رنگ نمود یافته است. صورت کمآید که در داستان بهنظر میتر از جهانی بهواقعی
فریبی عمدی دیده»کند: د مییا« فریبیدیده»عنوان انگاری باهوفشتاتر از این واقعیت

نوان جهان عاست برای گمراه کردن خواننده و سوق دادن او به جهان تودرتوی ثانوی به
خری برای تمام کل داستان  مثالً .(McHale, 2004: 116به نقل از ) «روایی نخستین

نتیجه و درجملۀ آخر، همگی مربوط به زیرجهان است جز ه(، ب8333 )رشیدی، هاپالن
اما چون بخش اعظم داستان  ؛رجهان )فیلم اصلی(بَاز ا تریشناختی پایینر مرتبۀ هستید

آید. رجهانش میتر از ابَنظر واقعی، بهرا همین زیرجهان به خود اختصاص داده است
 ابتدای داستان را از زیرجهان فریبی استفاده کند، معموالًخواهد از دیدهداستانی که می

، ناگهان به در پایان کند وداستان را در سطح زیرجهان روایت میو بیشتر  آغازدمی
تر از در این صورت، داستان در سطح زیرجهان واقعی شود؛ی داستان وارد میسطح روی

  آید.نظر میبهرجهان سطح ابَ

    . نتیجه2
مثابۀ بستری برای انتقال ها، بهتراجهانی پل دو جهان ناهمساز است. جهان همانیِ

کنند: پیدا می تراجهانی، نسبت به هم دو وضعیت اصلی همانیِ ایجادکنندةهای وژهس
 یک از اینهر د(.آیوجود میاز ترکیب این دو به های فرعیو متوازی )وضعیت متداخل

تولید کنند « پایانشت بیرونو»بار خود را در قالب  نهایتیب تواننددو وضعیت می
رونوشتی از آن باشد و  ناسازگاری با جهان اولیه،ضمن اینکه جهان ثانویه  مشروط به

زمان از هر دو وضعیت تواند هممیمتن  جهان ـ نیز با آن اشتراکاتی اساسی داشته باشد.
زمان از این دو به درجۀ پیچیدگیِ اما استفادة هم ؛روایی متداخل و متوازی استفاده کند

های دیرفهم خواهد بود. گاهی داستان افزاید و برای مخاطب کودکتان میشناختیِ داس
 مرز سال با افزایش افراطی و تعمدیِ درجۀ پیچیدگی سعی در فروپاشیپسامدرن بزرگ

رجۀ های کودک این داما در داستان ؛نمایندها و واسازی تقابل عین و ذهن میجهان
ن های مورد عالقۀ نویسندگا. برای موتیفپیچیدگی با احتیاط بیشتری همراه است
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توان طبقه می هشت ،اندتراجهانی هایی که بستر همانیِوفقِ جهان ،کودک و نوجوان
تراجهانی دچار آنتروپی  که در مواجهه با همانیِ متصور شد. هریک از طبقات ـ

د. ناهمپوشی طبقات ناممکن پذیرنخودشان به دو یا چند زیرطبقه بخش شوند ـمی
 برای ایجاد همانیِ آشوبیجهان زمان از چند گونهتواند همداستانی واحد می است؛ یعنی

پذیری متن را تغییر ها درجۀ فهمآشوبیزمان جهانتراجهانی استفاده کند. استفادة هم
اما بیش از سه سطح باعث  ؛دشوسادگی انجام میردازش ذهن تا سه سطح بهدهد. پمی

خاطب کودک رنگ داستان در ذهن مشدن پی پایین آمدن سرعت پردازش و گم
سادگی قابل به درصورتی برای ذهن شود. البته حتی همین سه سطح نیز معموالًمی

شناسایی است که روایت در هر سطح رونوشت نادقیقی از سطح قبلی باشد، نه 
های نوجوانی که از شگرد رو در داستاناز همین  رداستان اصلی.ابَبرابر با  رونوشتی

، دارای زیاد هایشان درعین داشتن شباهتند، رونوشتکناستفاده می« سازیرونوشت»
شدن و کوالژکاری از عالیق روایت پسامدرنیستی  . گماست اختالفات فاحش نیز

از گم شدنِ نخ اتصال  مالحظاتِ شناختی معموالً سببداستان کودک به ؛ اما دراست
کارگیری به یگرسوی د . ازدشومی پرهیز های مختلفمکرر از جهان و استفادة رنگپی

دو جهان با رابطۀ  زمانهم زمان )مثل کاربردطور همها بهجهان ساختارهای گوناگونِ
افزاید. سن کودک با درجۀ میپیچیدگی  درجۀبر ساختاری متداخل و متوازی( 

های )جهان های بسترشناختی رابطۀ مستقیم دارد. همچنین نوع جهانهای هستیاختالط
ارتباطش با اختالط  وپنداری کودک تراجهانی(، در همذات همانیِمبدأ و مقصد 

ارتباط مستقیم فرایند تفکر با زبان،  سبب، بهآشوبیزبان مثالً دخیل است؛ شناختیهستی
  کند.ناختی بیشتری ایجاد میپیچیدگیِ ش ها درجۀاز سایر آنتروپی

  هانوشتپی
8 .ontic« :ای است که فالسفه در ترجمۀ نظریات هایدگر برای جمهسه تر« هستمند»و « هستومند»، «هستنده

اند. لذا اگر اصطالح مذکور با ذائقۀ خوانندگان سازگار نیست، عذر تقصیر از کار بردهاصطالح فوق به
 نگارنده ساقط است. 

2. paradigm 
3. McHale 
4. Hofstadter 
5. alternate world 
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6. parallel worlds 
7. dominant element 
8. transworld identity 
9. Doležel 
10. compossibility  
11. David Lodge  
12. short circuit 
13. multi-wold world 
14. nested worlds 
15. inclusion 
16. super world 
17. sub world 
18. En: infinite nested copies/ Fr: mise-en-abyme 
19. copy 
20. fractal geometry 
21. the missing end-frame 
22. popping-tonic 
23. isomorphism 
24. function 
25. information-preserving 
26. tangled hierarchy 
27. strange loop 
28. tangled hierarchy 
29. entropy of  painting-world 
30.  fiction from painting 
31. anachronism 
32. dual 
33. ranshistorical party 
34. transworld party 
35. identity of place-names 
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https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0304422X79900202#!


 امیرحسین زنجانبر                                            ...های کودک و نوجواندر داستان« همانیِ تراجهانی»شگرد روایی 

 

343 

 تهران: نیلوفر.. 3. جداستان کوتاه در ایران(. 8331حسین ) ،پایندهـ 
 فرزاد فربد. تهران: پنجره. . ترجمۀکیکو (.8331فیلیپ ) ،پولمنـ 

 خطی.. تهران: خطانتقام گازانبری ملوک گربه (.8337ـ پیرمرادی، سحر )
 ققنوس. تهران: هزارة و چندمی. 3111های افسانه(. 8311فاضل ) ،ترکمنـ 
 ارید.وتهران: مراز این اوستا. (. 8344ثالث، اخوان )ـ 
 حسین شهرابی. تهران: افق. ترجمۀ ایرانی. شاهزادة(. 8331کارال ) ،جابلونسکیـ 
 تهران: زعفران. ترسد.کی از کتاب بد گنده می (.8333لورن ) ،چایلدـ 
 و کودک فکری پرورش . تهران: کانونناقال گربۀ و آقارنگی(. 8314فرهاد ) ،زادهحسنـ 

 نوجوان.
من دانای کل ’ داستان شناسی پسامدرن درهستی»(. 8334زاده نیری و آزاده اسالمی )حسنـ 

 . 43ـ33. صص4. ش3. سادبیات پارسی معاصر. «هیلبرایان مک براساس نظریۀ‘ هستم
کودکان )در دست  و . تهران: کانون پرورش فکریگل حسرتی(. 8333دهریزی، محمدرضا )ـ 

  انتشار(.
 تهران: افق.  کنسرو غول.(. 8333ـ رجبی، مهدی )

 تهران: چرخ فلک.. 3. چهاتمام پالنخری برای (. 8333علی ) ،رشیدیـ 
 نی. نشر تهران:. 3مجید اسالمی. چ ترجمۀدر هزارتو. (. 8313آلن ) ،روب گریهـ 
پرویز شهدی. تهران:  ترجمۀطرحی برای انقالب در نیویورک. (. 8334ــ )ــــــــــــ ـ

 افکار.
 . تهران: کتاب آمه.نگیداستان مسترآب فرمجموعهدر « پسرگیج»(. 8333امیرحسین ) ،زنجانبرـ 
 . تهران: پیدایش )در دست انتشار(.و الف(.8333ـــــ )ـــــــــــــ ـ

 تهران: پیدایش )در دست انتشار(.بی یا.  ب(.8333ـــــ )ــــ ـــــــــ
استعاره تحلیل (. »8333دوستان )ـ زنجانبر، امیرحسین، فاطمه بستانی و غالمحسین کریمی

دوفصلنامۀ «. برپایۀ نظریۀ ناخودآگاه زبانی‘ یک داستان محشر’انۀ روانکاوی داستان کودک
  )در دست انتشار(. 8. ش3. سپژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت

 تهران: چکه. های مانی.راز نقاشی(. 8333ـ سرمشقی، فاطمه )
رسا در خدمت فرهنگ  یا کنندپدرها کولر را خاموش می چرا»(. 8333ـ سریزدی، برزو )

 چشمه )در دست انتشار(. نشر . تهران:«آوردبادبرده را باد می یا نشینی آپارتمان
 تهران: مهاجر. ها هستند.جایی که وحشی(. 8338موریس ) ،سنداکـ 
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 خطی.. تهران: خطعباسسبیل شاه(. 8337مجید ) ،شفیعیـ 
 خطی.. تهران: خطناخدا املت(. 8337بهروز ) ،شیداـ 
 . تهران: چکه.شب هزارودوم (.8333)حامد حبیبی  ، مهدی وفاتحیـ 
 تهران: شباویز. برکۀ زیبا.(. 8313کامبیز ) ،کاکاوندـ 
 تهران: شباویز.. 3چ گنده.صفر کله(. 8313ـــــــــ  )ـــــ 

. ترجمۀ کاوه میرعباسی. های چندملیتیآشامفانتوماس علیه خون(. 8313ـ کورتاثار، خولیو )
 تهران: نشر نی.

 . تهران: کتاب زمان.3. چاحتجابشازده(. 8331نگ )ـ گلشیری، هوش 
 . تهران: دیبایه.هیوالی برفی(. 8331) ـ گیلیان، آلیسون

حسین پاینده. تهران:  . ترجمۀهای رماننظریه در« رمان پسامدرنیستی(. »8313دیوید ) ،الج -
 نیلوفر.

 ه.چشم نشر تهران: قورباغه و وزغ دوست هستند.(. 8313آرنولد ) ،لوبلـ 
 علی معصومی. تهران: ققنوس. . ترجمۀداستان پسامدرنیستی(. 8333برایان ) ،هیلمکـ 
های خرس داستان از مجموعۀ« وش بخوابی خرس کوچولوخ(. »8334وادل، مارتین )ـ 

 .رضی هیرمندی. تهران: افق. ترجمۀ کوچولو و خرس بزرگ
 تهران: سبزان. .3چ علی.علی شیعه . ترجمۀمحبوس(. 8333کورت ) ،گاتونهـ 

بهرامی. تهران: روشنگران و مطالعات  . ترجمۀپنج خانۀ شمارةسالخ(. 8337) ـ ـــــــــــــــ
 زنان.

 جواد محیی. تهران: جاودان خرد. ترجمۀ اسرارآمیز. جزیرة(. 8333گابریل ژول ) ،ورنـ 
 سروش ثابت وداری، ترجمۀ مرتضی خزانهگودل، اِشِر، باخ. (. 8336هوفشتاتر، داگالس )ـ 

  مرکز. نشر داری. تهران:عبدالرضا خزانه
. تهران: ویژه نشر.بهارانه (.8337محمدرضا ) ،یوسفیـ 
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Abstract 
Having a linguistic approach, Gerard Genette considers any explicit 
and implicit relationship between texts as transtextuality. Brian 
McHale, having a philosophical approach, considers the text as a 
world, and calls the relationship of these text- worlds as “Transworld”. 
McHale borrowed the term transworld identity from Umberto Eco, 
and used it in the sense of the transmigration of characters from one 
fictional universe to another. McHale's purpose of raising such a 
paradigm was to explain the dominant ontological element in the 
postmodern texts. The ontological infrastructure of science fiction and 
the imaginative stories with the infrastructure of postmodern stories, 
on the one hand, and the use of the transworld identity as a knitting or 
relieving method, in addition to postmodern stories, on the other, have 
a high frequency in the child's fantasy stories and adolescent science 
fiction. Thereby, the present study, using a descriptive analytical 
method, focused on a case study, aims to answer the following three 
questions: how many types of ontological structural relationships do 
the worlds may have together, and which ones are used as a platform 
for transworld identity? What are the most popular themes for 
classifying the transworld identity in child and adolescent stories? 
What is the relationship between the ontological mixing of the above-
mentioned universes and their complexity, with regard to the child's 
audience? In the context of Iranian fictional literature in general, and 
the story of the children and adolescents in particular, the present 
study deals with the transworld identity and the relationship between 
its underlying worlds. 
 
 Keywords: Transworld identity; short junction; intertextuality; 
McHale's narratology; Categorization of child and adolescent story. 
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