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Abstract 
Due to the dominance of cyber space on the world, it is obvious that people’s 

daily lives, especially young adults’, have been affected so much by this 

space. The same is true about art and literature as true mirrors to life. 

Therefore, this article focuses on the notion of ‘technorealism’ in This 

Weblog will be Transferred (2012), the acclaimed work of contemporary 

Iranian writer, Farhad Hasanzade, through a posthumanist perspective. Using 

ideas of Falnagan and others, the writer tries to elaborate on notions of 

technorealism which has recently become popular in young adult literature.  

To this end, the notions of “physical self” and “digital self” are discussed 

while it foregrounds the fluidity of identity as a major feature of posthuman 

literature. It is argued that technorealist literature makes attempt to imitate 

cyber space and realize its features in printed books. Adopting a polyphonic 

multi-perspectivism while introducing linguistic innovations, this new genre 

tries to provide a positive perspective towards the cyber space, despite its all 

possible threats. It also tries to replace the grand narratives of liberal 

humanism –such as individualism and essential identity—with ‘collectivism’ 

and fluid identity which can be deployed as great guards against binary-

orient system of liberal humanism.  
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 ایران، کاشان، انگلیسی دانشگاه کاشان ادبّیاتاستادیار زبان و 
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 29/1/1401، تاریخ پذیرش مقاله: 16/10/1400تاریخ دریافت مقاله: 
 ترویجی-علمی

 

 چکیده
 پردازد. کودک می ادبّیاترئالیسم )رئالیسم مبتنی بر تکنولوژی( و کاربرد آن در تکنو ژانر حاضر به بررسی ۀمقال

 هوّیت»، «خود مجازی» ،«خود واقعی»تمرکز بر موضوعاتی نظیر و  های این نوع ادبیویژگی معّرفیضمن نویسنده 
در  تواندچیست و چه تأثیری می تکنورئالیسمیهای های رماناست که ویژگیاین پرسش  پی پاسخ بهدر «سّیال

فرهاد (، اثر 1391)شود این وبالگ واگذر می ایفا کند؟ بدین منظور، رماننوجوانان بالندگی و رشد فردی و اجتماعی 
و  شناختی های زبانبا تمرکز بر ویژگی شود تابررسی می ،معاصر کودک و نوجوان ادبّیات زاده، نویسندۀ برجستۀ حسن

که به روش  در این پژوهشها بپردازد. بالگوهای اجتماعی برخط نظیر به چگونگی تقلید این آثار از رسانه ،روایی آن
ی نظیر هایشود که این نوع آثار با نوآوریچنین استدالل میای است، کتابخانهتحلیلی ـ توصیفی و مبتنی بر مطالعات 

کوشند تا بازتعریف جدیدی از می «های زبانینوآوری»و « اختالط ژانری»، «چندکانونگی»، «گسیختهروایت ازهم»
نظر دهند. به  دست به های اخیردر دهه روزمّرهتکنولوژی بر زندگی  تسّلطویژه پس از  و فرهنگ، به هوّیتمقولۀ 

ل را بیش از پیش مکّم  مجازیند فضای ا مرسوم در تالش رسد این آثار با ایجاد تغییر در گفتمان ایدئولوژیک می
فردی  هوّیتو افزون بر آن، افق جدیدی در فراسوی بازتعریف  ترسیم کنند تا تهدیدی بزرگ علیه آن نوجوانانزندگی 

 حاشیه رانده شده بود، بگشایند. ی لیبرال بهگرا انسانگفتمان  فردّیتاصل فرهنگی، که تحت  گرایی همو 
 

 .سّیال هوّیت ،مجازیفضای زاده،  فرهاد حسنتکنورئالیسم، کودک،  ادبّیات کلیدی: های واژه
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 مهمقّد .1
« زمان» های فلسفی نظیرتنها به بازتعریف مقوله نه شدن اینترنتهای مدرن و جهانیوریّنافظهور 

فردی،  هوّیتمفاهیمی نظیر  رقم زد که منجر شد، بلکه انقالبی شگرف در حوزۀ فرهنگ« مکان»و 
الگوهای  ،مرزهای جغرافیایی ر ازگذ. با ت تحت تأثیر قرار دادشّد  ی و نژادی جوامع را بهمذهب

-Meta)هایی روایت کالنبازتعریف  از ناگزیر بشر نوع و دشدن تحّولم نیز اجتماعی هایمدل و ارتباطی

narratives)  های پیشینرسید دیگر دوانگارهشد. به نظر می هوّیتنظیر جغرافیا، فرهنگ، نژاد و، 
داشت که در آن پدیدۀ میگام بر گرایی همسمت نوعی را از دست داده بودند و جهان به کارکرد خود

که شایسته  چنانشد. اگرچه این امر پیشین برتری داده می بر مرزهای منفّک  (Hybridity) «اختالط»
چالش های آن را نیز بهمدلصرف از گذشته و تقلید بازگشت به دست کم،ا امّ  ؛ق نشدمحّق  ،بود

 کنون بهد که تاش (Polyphonic) «چندصدایی»جهان شاهد بروز نخستین پدیدۀ  طوری کهبه ؛کشید
لیبرال اجازۀ بروز نیافته بود. یکی از این صداها، صدای نسل نوجوان  یی  گرا انسانر تفکّ  تسّلطدلیل 

شد. نشنیدن پوست، زنانه و نژادی پیوسته سرکوب می سیاه (The other) «دیگری»بود که در کنار 
ی لیبرال و گرا انسانت مدرن ریشه در عقالنیّ  (Otherized) «هادگرشده»صدای این گروه، مانند انواع 

ت احساس مراتبی آن داشت که نوجوانی را دوران سرکشی، هنجارگریزی و حاکمیّ  هساختار سلسل
گریزی جامعۀ لیبرالیسمی بسیار  خردورزی و احساس آل  بنابراین، این گروه از ایده ؛کردتعریف می

 . فاصله داشت
دیدگاه با تغییر نوینی در برابر این گروه گشود؛  افق ،ّناوریفآغاز دوران پسامدرن و رشد 

دستخوش تغییر شدند. در نتیجۀ این  متناسب با آنهای فرهنگی و سیاسی نیز عرصه ،اجتماعی
سخن، این دیگرتعلیمی صرف فاصله گرفت؛ به ادبّیات یهامولفهنوجوان نیز از  ادبّیاتتغییرات، 

 به ، بلکهدنبوآل ن و ایدههروندی متمّد شتبدیل کودکان به  فقط در پی کنترل، تعلیم و ادبّیاتنوع 
بار سبک رو، دیگراین از ؛ات نسل نوجوان تبدیل شدبازنمایی مشکالت و روحیّ  برایابزاری 

این ۀ لیّ های اّو نمونهت یافت. محبوبیّ در پسامدرن لی های فانتزی و تخیّ ادبی در کنار سبکرئالیسم 
 یماهی سیاه کوچولوکمتر کسی است که  .دیددر آثار صمد بهرنگی توان را میایران در  ادبّیاتنوع 
 شمار نیاورد.در اجتماع بهنوجوان  و کودک فّعالری شگکن را دعوت بهوی 

در در فضای مجازی  حضور نوجوانانگستردگی  تغییرات شگرف مثبت، لیکن در کنار این
پذیری این گروه برابر جنایات و خطرها با آسیبچراکه  ؛ه استآفرین نیز بودتنش ،های اخیر دهه

سبب بروز این امر،  .تر شده استیجّد  کهبلنیافته،  تنها کاهشنه مجازیفضای به هورود آزادان
 هنوجوان و نحوۀ بازنمایی این فضا در آثار ادبی شد ادبّیاتی از سوی منتقدان های متفاوتواکنش

در ؛ استآمیز تهدید مجازیفضای بر این باورند که  (Hayles) لیزنظیر هی . برخی منتقداناست
گاهی هایخطر برای تبییننتیجه، آثار فراوانی  در غرب به چاپ  اننوجوانبخشی به این فضا و آ

ندر بازی  رمان  توان بهجمله میرسیده که از آن  شدن  رنگ اشاره کرد که دربارۀ کم (Ender’s Game) ا 
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و  (Mcneill)نیل نظیر مک بر این گروه، منتقدانیدر برا دهد.و مجاز هشدار می واقعّیتمرز بین 
ت، گستردگی و کند که جذابیّ آنان را ملزم میبینی  واقعمعتقدند که  ندقرار دار (Flangan) فلنگن

غالب اوقات  یامروز نوجوانچراکه 1؛شمار آورند بهنیز را مجازی  فضای ۀکنندسرگرم ماهّیت
با  نوجوان از این فضا که رو، تالش برای جدایی از اینگذراند و  میخویش را در فضای مجازی 

برای حفظ بقای  ادبّیات، بنابراین ؛استموجود  واقعّیتخالف  ،هدش تنیده هم در ویزندگی فردی 
ایجاد فضا برای ، رتفکّ این  برآینداست. شده فرهنگی خویش، ناگزیر از همراهی با شرایط نوین 

شود. تعبیر می (Technorealism)« یتکنورئالیست ادبّیات»که از آن به  است نوین یژانرگیری شکل
تصویر  به ها را بر یکدیگرو دنیای واقعی و تأثیرات آن مجازیفضای  ۀکوشد رابطکه می ادبّیاتاین 

قشر نوجوان  ادبّیاتمخاطب این نوع  است. گرفته دهه است که در غرب شکل دو به نزدیک کشد،
سو و از دیگر است نوجوانانتماعی های فکری و اجاز دغدغه بازتابیسو از یکادبی  نوع  . این است

 کند.تأکید می آنانفضای واقعی زندگی بر 
اند. نوظهور است که معدود نویسندگانی بدان پرداخته ای کامالا پدیده ادبّیاتاین نوع  در ایران
 تقریباا  داستانی برشمرد که نوع ادبیاین  پیشگامانزاده را جزء شاید بتوان فرهاد حسن ،از این میان

رو، این پژوهش از این ؛رقم زده است (1391) شوداین وبالگ واگذار می در رمانرا ی نورئالیستتک
بر  مجازیی و تمرکز بر تأثیرات فضای تکنورئالیست ادبّیاتهای ویژگی معّرفیبر آن است تا ضمن 

 ادبّیاتاز  ی که آن راتتکنورئالیس ادبّیاتهای دهد: ویژگیها پاسخ ، بدین پرسشقشر نوجوان
در ساختار چگونه و فضای واقعی  مجازیکند چیست؟ تداخل فضای متمایز می نی پیشیرئالیست

خود »هایی نظیر مقولهچگونه زاده منعکس شده است؟ حسنزاده حسن رمانروایی و زبانی 
؟ ه استدیکشرا به تصویر « سّیال هوّیت» و (Virtual self) «خود مجازی»، (Physicall self) «واقعی

و رسانه  اننوجوان فّعالگری  کنش انعکاس تعامل و های غربی بهزاده همانند نمونهآیا اثر حسن
 پردازد؟ می

زاده از سوی منتقدان رمان حسن ،تعّددمبانی و روایی و کسب جوایز های زرغم نوآوری به
شود که از آن چندین مقاله محدود می ها دربارۀ این اثر بهاست. پژوهش نشدهبسیاری بررسی 

براساس اصول نقد  ،شود این وبالگ واگذار میخوانش رمان نوجوان  »مقالۀ توان به جمله می
زال از دیدگاه  شخصّیترا در  فردّیتنوشتۀ مرادی و چاالک اشاره کرد که مقولۀ  (1401)« الکانی

خوانش بینامتنی فراداستان  »عنوان  باآبادی نیز در اثر دیگری  کمالد. غیاثی و کنالکانی بررسی می
 پردازند. در این اثر می بینامتنّیتررسی مقولۀ فراداستان و ب به (1394)« شودگ واگذار میالاین وب

 توّجهتکنورئالیستی آن  ماهّیتنوآوری ژانری این اثر و  بهدر ایران قدی تمتر منرسد که کنظر می به
منزلۀ  دربارۀ نقد تکنورئالیستی به کند.را تأیید می پژوهش حاضرنوآوری  همین نکتهداشته و 

از جملۀ این مقاالت  است؛در دسترس  اندکینوجوان نیز مقاالت ادبی رویکردی نوین در نقد آثار 
اشاره کرد که در آن « سوبژکتیوته در فضای مجازی»توان به مقالۀ ویکتوریا فلنگن تحت عنوان می
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ماجرای روایت  پردازد. این مقاله که برنوشتۀ هیتوری ناکانو می (2006) مرد قطارنشینبه نقد 
متمرکز این ماجرا در صفحۀ وبالگ خویش با خوانندگان  گذاری شدن مردی جوان و اشتراک عاشق

مشکالت جوانان و  بر رفتارهای مرد جوان، نقش این فضا در حّل فضای مجازی به تأثیر  ،ستا
 کند.اشاره می حاکم فردّیترغم  به، اجتماعی گرایی هم

 

 مجازینوجوانان و فضای تکنورئالیسمی،  ادبّیات .2
عنوان  با خود ۀمقالدر  (Barbara Robles)ُربلز  او باربار (Kathryn Montgomery) گومری مونت کاترین

بر  تأثیر آناز و  مجازیدیدگاهی متفاوت از فضای  (2006)«مجازیمنزلۀ شهروندان  جوانان بهنو»
 مجازیکنندۀ صرف دنیای  دهند. از منظر ایشان، نوجوانان دیگر مصرفدست می بهقشر نوجوان 

   کنندایفا میدر این فضا در خلق فرهنگ  یفّعالرغم دیدگاه مرسوم، نقش پررنگ و بهنیستند و 

(Montgomery & Robles, 2006: 132)امروز دنیایو نقش نوجوانان در  مجازیتعبیر از فضای این  ؛، 
 وجود باه، که امروز شده تکنورئالیسمی ادبّیاتو پیدایش نوجوان  ادبّیاتدر  ینوین هایافق گشای راه

. این تأکید کندبرجسته را در زندگی نوجوانان این فضا سازندۀ نقش  دکوشمیتمام تبلیغات منفی، 
 ،که در دنیای بیروناین فضا و خلق و تغییر مناسباتی متمرکز است  سّیال ماهّیتبر  ،هرچیزبیش از 

چنان نویدبخش  مجازیرو، فضای از این ؛دنمایمی ممکننا تقریباا  که ایشان تنها دور از دسترسنه
این که چرا ر نبوده است؛که هرگز متصّو  برای نوجوان است ایو سازنده اجتماعی پررنگحیات 

 ه استدشمحکوم در دنیای واقعی  فّعالنوعی ان به فرهنگیهای مراتبدلیل سلسله بههمواره  گروه
(Subrahmanyam & Greenfield, 2008: 123). 

دنیای رقیب سرسخت را به مجازیای نوجوانان، فضای ها در کنار دانش رسانهاین ویژگی
های شهروندی محدودیتفارغ از نوجوانان در این فضا که  طوریبه است؛ حقیقی تبدیل کرده

 نیروی محرکۀ به» ،(Don Tapscott) گفتۀ دان تپسکاتبهبار،  برای نخستین ،فضای واقعیحاکم بر 
 تبدیل نوجوانان بهپیامد این امر  ،فالنگناز منظر  (.42 :1998) «دناشدهتغییرات اجتماعی بدل 

خاستگاه  مجازیمختلف دهی اجتماعات با شکلقادرند که  است اجتماعی /سیاسی ینفّعاال
 سّیالزدا و مرکز ماهّیت   عالوه، به. (ibid: 70)ند جهان امروز باش تی درهای فرهنگی متفاوجریان
ساختار از  «عامدانۀ رویکردی تغییر بازنمای»نوعی  به (پسامدرنیسمی گفتمان)همانند  مجازی فضای
سخن،  دیگر به ؛(ibid: 72) است« فردّیت» روایتکالن و ی لیبرالگرا انسانگفتمان مراتبی  سلسله

کید بر   را به (In-betweenness) «تبینیّ »نوعی  ریزومیروابطی افقی و ساختاری این فضا با تأ
و تجربی نوجوانان که در فضای بینابینی کودکی و شناختی تجارب روان با کشد کهتصویر می

 برند، بسیار همخوانی دارد.سر می بزرگسالی به
وان، این فضا برای قشر نوج ابو جّذ زایا  ماهّیت، عالوه بر مجازیدگی فضای واقعی و یتندرهم

را در  مجازیمحیط »کوشد ؛ ژانری که میشده است« تکنورئالیسم»نام  ی بهگیری ژانرسبب شکل
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این گیری شکل. (Subrahmanyam & Greenfield, 2008: 123)«تصویر کشد فضای کتب کاغذی به
؛ کندایجاد میدنیای واقعی  و مجازیافزایی بین فضای نوعی هم ،لۀ نخستهدر و ادبّیاتنوع 

کید  ی لیبرال بر انفکاک این دو فضا و برتری یکی بر دیگریگرا انسانگارانۀ دوان چراکه رویکرد تأ
 با ؛ زیراشودمیشمرده برای جهان معاصر بسیار خطرناک  زلیهیاز منظر کند؛ نوعی برتری که می

 ,Haleys) خواهد رفت شمار بهارزش امری بی« حضور فیزیکی» ،مجازیفضای  اقبال عمومی به

نیست؛  ممکن (Space) «فضا» مقولۀبازتعریف  بدون ادبّیاتاین نوع گیری شکل ا. امّ (175 :1993
 به مجازیی فضا ،که در آن ستفضااز مقولۀ  نوینی مبتنی بر ادراک ادبّیاتاین نوع سخن، دیگر به

فضای » تعبیرازفاده است واقع، در .شودمیپنداشته واقعی و اصیل  ،یهمان میزان فضاهای مادّ 
 کامالا ق تجاربی تحّق سازی و یا  ی برای پیادهمادّ  غیر یفضای تموجودیّ  به (cyberspace) «مجازی

های  شکنی تو سنّ  نوآوری با ناگزیر مرزها، این شدنرنگ کم (Nunes, 1999: 61). گذاردمی صّحه یمادّ 
بازنمایی متنی »هدف آن که  بخشد میی رئالیستتکنو ادبّیات ی شناور بهماهّیتشود و ادبی همراه می

های استفاده از تکنیکبا ناگزیر  آثاراین  .(ibid: 155) «های نوجوانان استدر رمان مجازیفضای 
 و ها، اتاقهای فوری ها، پیغامهای برخط نظیر بالگشبکهتقلید  ، بهشناختی و گرافیکی زبان

گسیختگی ازهماز ابداعات متنی نظیر  ای گستردهمنۀ داو  (ibid) پردازندمی گوو تاالرهای گفت
 .(ibid: 156) زنندرا رقم می شناختی زبانهای ژانری و نوآوری، چندکانونگی، اختالط روایی
 

 تکنورئالیستی ادبّیات رواییهای ویژگی. 3
 نوشتاری است که در بستر ادبّیاتتکنورئالیستی  ادبّیاتمنظور از تر اشاره شد،  که پیش طورهمان

در بستر  یعنی، رئالیستی ادبّیاتدر چارچوب  ،این تقلید و کند تقلید مجازیفضای از  کوشد می
؛ پذیرد چارچوب آغاز، میانه و پایان صورت می و  (Linear)یزمان روایی خّط  ،صی مشّخ رنگ پی
گوها و تعامالت بین فردی در و گفتتی بر تحمیل ساختار روایی سنّ  ذکر است کهشایان  اامّ 

رقم را  (Hybridize narrative form) روایینوعی اختالط  ،لۀ نخستهو در تکنورئالیستی یها رمان
ها، سازی وبالگماحصل تقلید این آثار از فضای مجازی و تالش برای شبیه ،زند. این اختالطمی

در این نوع رو، از این ؛ساختار روایی سنتی استهای فوری در بستر و یا پیغام وگو گفتتاالرهای 
ها شخصّیت تعّددت علّ  به، معلولی حاکم بر روایت-یلّ و رابطۀ عی کلّ  یرنگ پیرغم وجود  بهآثار 

 رنگ پی کردن  اصلی داستان از سوی آنها، دنبال رنگ   پیبهطرح نکات نامربوط  هاگدر هر صفحه و 
با خواندن  در این فضا خواننده صرفاا چراکه  ؛رئالیستی است تر از روایتروایت بسیار مشکل

 تعّددمهای شخصّیتوجود سو، برد. از دیگرداستان پی تواند بهها میشخصّیتهای ارسالی  پیام
 هاییا اتاقو  وگو گفت هایتاالر بسیار بهد که کنمی را برای خواننده ترسیمنوعی فضای تعاملی 

گونه محور و نمایشوگو گفتپیش  از را بیش یین روایاتچن ،این ویژگیه البتّ  ؛استشبیه  مجازی گپ
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؛ با این تفاوت که این متون برای اجرا نوشته بلندهای بندمبتنی بر  کشد تا متن داستانیتصویر می به
 . (Flanagan, 2014a: 164)اند نشده

 حجمبا  ، خوانندهوگو گفتاز تاالرهای دلیل تقلید  محوری، در این آثار بهگوو گفتعالوه بر 
وجود در حال تعامل هستند.  یکدیگربا زمان  همشود که رو میروبهها شخصّیتشماری از  بی

شود. اگرچه مقولۀ چندکانونگی چندکانونگی روایت منجر می ناگزیر بهشمار های بیشخصّیت
 یهامانا در راست، امّ دهبرده ش کار بهپیش از این در دیگر آثار نیست و نوظهور ای پدیده

سخن، اگر دیگربه  ؛(Ibid: 176)شود رو میاین پدیده روبه آمیزاغراق با نوع   خواننده ،تکنورئالیستی
زمان  هرگز هم روایاتشد، این می روایت شخصّیت، اثر از دیدگاه چندین در آثار ادبی پیشین

ا امّ  ؛شدندیکی پس از دیگری نقل می ،بخشبهفصل و یا بخشبهفصل پذیرفتند و غالباا صورت نمی
موضوع یا چند دربارۀ یک و در یک صفحه زمان هم شخصّیتچندین ، تکنورئالیستی روایاتدر 

 Eliza) گفتۀ الیزا درسانگ به کند.تر میسختدر مقایسه این آثار را  خوانش که ندکنتبادل نظر می

Dresang  ) و کاترین مکالند (Kathryn McClelland): 
]پیوسته[ دلیل تغییر  به افتد، ساختارش غالباا می اّتفاق یهنگامی که چندکانونگی روایی در اثر

چراکه خواننده  ؛تشود. این چینش بسیار تعاملی اسدستخوش تغییر می هاشخصّیتی صدا
همان میزان به تنوع کانون دید بها امّ  ها پر شوند.کردن داستان است تا شکافهم ناگزیر از سر

در  ،زیرا خواننده باید خودش را جای افراد مختلف قرار دهد ؛شودمحتوای متن نیز مربوط می
 .(164 :1999کند )ع را از مناظر مختلف مشاهده میکه همان موضوحالی
این آثار دارای ویژگی د، شواین آثار منجر میچندکانونگی به که  هاشخصّیت تعّددعالوه بر 

گفتۀ مری  به. ستابرپیوندها برآیندسو،  از یک 2(Intertexuality) بینامتنّیتنیز هستند. « بینامتنی»
متن  (Hyperlinks) ابرپیوندهادلیل وجود  به فضای مجازیدر عصر » (Marie-Laure Ryan) لور راین

. اگرچه (14 :1999) «شودآن بازنوشته می ماهّیتو شده متون گوناگون بدل  ای ازبه شبکه علناا 
تواند نقشی نمادین در تداعی آنها در متن می ولی وجود ،شوندر مییثتأبی چاپیابرپیوندها در متون 

انواع » برآیندچیز  هر از در متون چاپی بیش بینامتنّیتسو، مقولۀ از دیگرایفا کند.  مجازیمتون 
 )در واقع زبان ویژۀرۀ فضای مجازی ویژه مختصرنویسی و زبان روزمشناختی ]. . .[ به عبارات زبان

 بنابراین، در این آثار ؛(Flanagan, 2014a: 176) «فرهنگ متعالی است رو زبان نوشتا گفتمان جوانان(
نیز بین ژانری  گوو گفتنوعی  د،شواستفاده می روزمّرهگفتار  الیدر البه زبان ادبی عالوه بر آنکه

 شود. خلق می
 تعّددپردازی است؛ عالوه بر شخصّیتتفاوت آنها در مقولۀ  ،ویژگی روایی دیگر این آثار

 زنندهای جدید ادبی نیز میشخصّیتآفرینش  ستانی، آثار تکنورئالیستی دست بههای داشخصّیت
 ؛ها در دسترس نیستالعات چندانی از آناّط  ،تیآثار رئالیستی سنّ های شخصّیتخالف بر که
 ،مثال ؛ برایوندشمی شناختهبا ارقام  صرفاا  نامجای بهها شخصّیتی برخی حتّ که  طوری به
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 هوّیتکه حداقل دارای دو یا چند این آثار ممکن است  هایشخصّیت، عالوه به .123 شخصّیت
بر اگرچه  ی کهامر ؛(Ibid: 167)شود علنیان داستان در پای صرفاا  که ندباش (E-dentity) الکترونیکی
 .کندتر میا روند داستان را برای خواننده پیچیدهافزاید، امّ تعلیق یا هیجان متن می میزان حّس 

 

 تکنورئالیستی ادبّیاتزبانی های ویژگی. 4
های بدیع ارای ویژگینیز د شناختی زباندر حوزۀ  تکنورئالیستی ادبّیاتهای روایی، نوآوریبر  عالوه
و  (Emoticons) ها، شکلک(Acronyms) هاساختارهای زبانی نظیر سرواژهاستفاده از  است.

 :Flangan, 2014a) نوع ادبی استاین  آوردها رهوگو گفتدر متن  (Pictographic) هاتصویرنگاری

 رایج در های زبانیالگودیگر از  ،در جمالت ی و خواهواژگانخواه در سطح  ،نویسیکوتاه. (158
بدون آنکه در روال تعامل  ،شودمی امالی کلمات دستخوش تغییرطوری که به ؛ین آثار استا

دیگر  به ؛خوردچشم می موضوع دیگری است که به نیزهای جدید نشانهکاربرد مانعی ایجاد کند. 
 اند:ه پیش از این کاربردی نداشتهد کشونزبان اضافه می های جدیدی بهسخن، در این آثار نشانه

با  ،اندوام گرفته شده مجازیاز فضای که  هانشانهاین  .(@)ساین  تا  یا و  (#)عالمتی نظیر هشتگ 
 عالوه،به. ندشومیبرده  کار بهدر متن نویسی و پرهیز از تکرار  کوتاهدر راستای  مفهومیهمان بار 

 ،آثاراین نگارش  گویاد؛ شونمی متعارف در متن مواجهسجاوندی  هایعالمت چندان باخواننده 
در  یسرعت تبادل کالمتداعی  برایهای سجاوندی  نشانه یحداقل کاربرد   فرضپیشمبتنی بر 

 . (ibid:164) است مجازیفضای 
تصویر  به را مجازیی فضا خالقانۀ ماهّیتسرعت و که  شناختی زبانهای ویژگی عالوه بر

توپوگرافی  حوزۀ در نوآوری نوعی از ناگزیر نیز فضا این محورگوو گفت ماهّیت د،کش می
 خاّص  بندی آرایی و صفحهصفحهفاقد که ف دیگر آثار سخن، برخالدیگربه  ؛استنگاشتی(  )وضع
گفتۀ  ، بهلیستیاآثار تکنورئصاحبان  ،ستا ثابت قلم(اندازۀ)فونت قلم و  ،جوهر رنگ و غالباا ند هست

یک از هربرای را  امجّز  یماهّیتتا  ندهستدر این حوزه  هاتانجام برخی خالقیّ  ازناگزیر  فلنگن،
 یفرد  بهمنحصر توپوگرافی از هاشخصّیت از هریک ،دیگر عبارت به ؛(ibid:156) دنزن رقم هاشخصّیت

های نوشته انعکاس برای متفاوت هایرنگ از روایت پایان تا گاه مثال، برای ؛(ibid: 157) ندداربرخور
بر این  عالوه. Dresang & McClelland, 1999: 163))شود می استفاده های مختلف شخصّیت

کوشد با و نویسنده می متفاوت استآن تی سنّ  نوعنیز از  آرایی در این آثارصفحه، تغییرات
 ,Flangan) بپردازد مجازیتقلید از صفحات  بهنوعی ها بهها یا سرنوشتنوشتها، پیگذاری حاشیه

2014a: 171)  تداعی کند.نیز  بصری یدر قالبرا  وگو گفتو فضای یک وبالگ، اتاق گپ یا تاالر 
ها نیز ساختار و تصویرنگاری مجازیهای بصری نظیر تصاویر ویژگیدیگر همچنین استفاده از 

گونه آثار نیز  تغییر رنگ کاغذ ایندر ی این امر حتّ  .ندکتغییر میدستخوش توپوگرافی صفحات را 
فضای سمت  بهسفید  های صرفاا تی با برگسنّ کتب خواننده را از فضای ذهن شود تا می منعکس
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متن  عالوه، نحوۀ قرارگیریبه کند. هدایت مجازیمشابه صفحات  زمینۀبا تصاویر پس، گاه متفاوتی
ذهن متبادر  صفحات وب را به و استمتفاوت  نیز ها در صفحاتو آرایش نوشته هادر گوشه

 کند. می
فضای  بهفضای کتب چاپی  کردننزدیک اگرچه درصدد ،شناختی زبانیی و های روااین نوآوری

چراکه ؛ کنند تردید وارد میازی/ واقعی مجانگارۀ فضای  دو ، درا بیش از هرچیزند، امّ هست مجازی
 «فردّیت»های روایتویژه کالن، بهی لیبرالگرا انسانهای گفتمان روایتکالن ،این امر قبا تحّق 

(Individualism)، «چالش کشیده و  ت بهت و قومیّ نظیر نژاد، جنسیّ آن  های وابسته بهو مقوله« هوّیت
 شوند.بازتعریف می

 

 هوّیتو  فردّیتهای و مقوله تکنورئالیسم.5
وی وقتی پی  «هوش جمعی»تشریح مقولۀ  به ،فیلسوف و منتقد فرهنگی ،(Pierre Levy) یر ل 

(Collective intelligence) ابزار  ترین مهمعنوان  به مجازیپردازد، از رایانه و فضای در عصر حاضر می
ل نوینی از اشکا مجازیگفتۀ لوی، با پیدایش فضای  برد؛ بهگیری این پدیده نام میلدر شک

ای  ؛ سوبژکتیویتهندساخت ممکن را سوبژکتیویته از دیگری نوع ظهور که دادند رخ اجتماعی پیوندهای
این فضا  رو،از این؛ رقم زداختالط آنها را و  تیّ سّیال ، امکانهوّیتدانش و  با محو  اصالتکه 

 ,Levy) ارمغان آورد به برای آن رهایی رانوعی بلکه منجر نشد،  هوّیت فروپاشی مقولۀ به تنها نه

1997: 159). 
و « جمعی هوّیت»کردن مقولۀ توان درونیرا می مجازیکارکرد فضای  ترین مهموی، از منظر ل  
 .(Haraway, 1958: 105)منزلۀ مفهومی پایدار، واحد و منسجم برشمرد  به« خود» ۀچالش مقول

کید ل    ماهّیتعاملی دارد که تحت تأثیر ی تها، ریشه در تغییر الگوهوّیت جمعی ماهّیتوی بر تأ
 های نژادی و مذهبیتنظیر نوجوانان، زنان و اقلیّ  هایییعنی گروه؛شودق میغیرمادی این فضا محّق 

آزادانه به ، اندمراتبی حاکم اجازۀ بروز نداشتهدلیل گفتمان سلسه در چارچوب ساختار حاکم بهکه 
که  رقم زند هدر جامع یت مهّم تحّوالتواند می ویژگی،پردازند؛ این عقاید می گذاری اشتراک

زمان همصورت به شدن تمامی صداهاشنیده دنیای بیرون وصدایی غالب تک غلبه بر ،آن ترین مهم
 هایتمحدودیّ که مقهورویژه دختران برای قشر نوجوان، بهاین امر  .است و بدون هیچ سانسوری

 یهاترین فضامحبوب به را مجازی فضای که ددارتی چنان جذابیّ  هستند، اجتماعی /تیجنسیّ 
فضای  فضای واقعی/ ۀدوانگار تدریج به که تمایلی ؛(ibid) است کرده تبدیل قشر این تعاملی
 کشد.میچالش  را به مجازی

رقم نوجوان را در  هوّیت، ادراک متفاوتی از مقولۀ «مجاز /واقعّیت» ۀواشکنی دوانگارعالوه، به
؛ چراکه با اختالط فضای (Flangan, 2014b: 155)« خود مجازی»و « خود مادی» نبرد بینزند؛ می

 هوّیت (است« دیگری خود/»سوژۀ اومانیستی که مبتنی بر دوانگارۀ ) فردّیتواقعی و چالش مقولۀ  /مجازی
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 به؛ اگرچه (Haraway, 1991: 150)مفهومی پایدار، واحد و منسجم شناخته شود  منزلۀ بهتواند نمی
 ی وی نیست:هوّیتفروپاشی معنای  به ،عدم انسجامت و یّ سّیالاین  گفتۀ فلنگن

ین با پیدایش جریان پسامدرن در ها پیش از اای بود که دههانسانی، پروژه ۀاگرچه واشکنی سوژ
مطمئن  کودک در اقتباس ایدئولوژی پسامدرن کامالا  ادبّیاتدوم قرن بیستم آغاز شد، لیکن  ۀمین

ف مفهوم ت که معّر . فقدان عاملیّ یافتچراکه آنرا در بازتعریف سوژه انسانی بسیار افراطی  ؛نبود
معنای برانگیز است. به چالش کودک عمدتاا  ادبّیاتدر بافت  ،سوژگی انسانی پسامدرنی است

ی است که ادبّیاتهای سوژگی کودکان برخالف ویژگیبه  واقعی کلمه چنین دیدگاهی نسبت
 .(2014a: 5هدفمندانه در پی تجویز الگوهای دلخواه از رشد و رفتار کودک است )

طلق با یکدیگر نیستند، م در تضادّ ، گرا انسانر ، برخالف تفکّ «خود»، این دو نوع دیگر سخن به
شده در فضای مجازی را سوبژکتیویتۀ خلق ماهّیتتوان ،میرواز این ؛دارندلی یکمبلکه نقش ت

تعبیر « پسااومانیسمی» هوّیتو از آن به خواند  بشری هوّیتش علیه انواع شناخت از نوعی چال
 رود.های اومانیسمی فراتر میکه از چارچوب دوانگاره (ibid: 3)د کر
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 .کودک است ادبّیاتنویسندۀ سرشناس  ،زادهنوشتۀ فرهاد حسنشود این وبالگ واگذار میرمان 

ساله و  شانزده ی. درنا دخترمتمرکز است «درنا»نویسی دختری نوجوان به نام وبالگاین اثر بر 
دختری است .  درنا (7: 1398زاده، )حسن «دخورمثل ملخ کتاب می»فرزند پزشکی آبادانی است که 

 «نرمال نوشته مال و نرمال و غیر مال و تمامره و چندتا داستان مینینویسی میداستانکالس که »
کند: لین پست چنین تشریح میرا در اّو  هدفش از نوشتن این وبالگ . درنا(8 :همان)است 

 ۀیه آقاست و یه خانم. نه، دربارۀ عشق یه آقاست و یه خانم. نه، دربار ۀراسیاتش، این وبالگ دربار»
شود.  آشنا می «زال ذاکری»به نام  یفروش کتاب ی با مرداّتفاقطور  بهدرنا  .(همان) «یه آقاست ۀگذشت

از  اصرار بیند و بهفروشی میخاطرات زال را در کتاب ۀدفترچ درنا شود کهطور آغاز میآشنایی این
در زال  خاطراتشرح  سال قبل و  را به وی قرض دهد. دفترچه مربوط به سی آنخواهد وی می

سودای نویسندگی دارد و از سوی  ،سو که از یک درنا .استحین حملۀ عراق به ایران  درو نوجوانی 
با اسم در وبالگی را  گیرد که داستان زالتصمیم می ،مجازیآزادانه به فضای دسترسی ، دیگر

 . بنویسد «کلیددسته»
درنا با خوانندگان،  سخنانبخش عمده هستند:  شامل سه وبالگ در هر پست   هاغالب روایت

نحوۀ روایتگری درنا. تمام یا وقایع داستان و  دربارۀمتن اصلی داستان و بازخوردهای خوانندگان 
جز فصل ماقبل آخر که از  به ،شودل شخص و قهرمان داستان روایت میمتن اصلی داستان از دید اّو 

کند که خویش انتخاب میروایت را برای قهرمان « ذال». درنا اسم دیدگاه درنا خطاب به زال است
داستان آقای ذال، روایت  .است« زال»و حروف آخر « ذاکری»ل از حروف اول ای متشکّ سرواژه

. قادر مغازۀ سپرد می« قناری قادر»نام نزد فردی به  ،کار ش او رابراینوجوانی آبادانی است که پدر
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کارهای مغازه را  عنوان شاگرددارد. زن و فرزندی ندارد و ذال به« قفس طالیی»نام فروشی بهپرنده
آمدهاست که ذال با توران و رفتهمین خوابد. در جا داخل مغازه مید و هرشب هماندهمیسامان 

 است که یمهربان شود. توران زنبا و فرشته آشنا میفری ،و دو دخترش قادر، ، همسایۀ مغازۀخانم
خانم در کویت شوهر تورانکند. وی را به خانه دعوت می نگاهی مادرانه به ذال دارد و گاههمواره 
خریدی برای توران خانم انجام  گاهرو، ذال این از ؛فرستداش پول میو برای خانواده کند کار می

شود. با آغاز منجر می خانم، ، دختر بزرگ تورانفریبا عالقۀ ذال بهبهکم ها کمآشناییاین دهد. می
 ،قبل از سفر اامّ  روند؛می خواهرش در برازجاننزد  خانم و دخترانش بهتوران ،ایران به حملۀ صدام

کند. وی نگهداری در غیاب آنها  از د تاسپارذال می به رامنزل کلید  و (خانه  طوطی  ) طوبا ،خانم توران
ا پس از کند؛ امّ و ذال نیز به اجبار  قادر شهر را ترک می شودشهر خالی از سکنه می، با فرار مردم

این  .ماندمی ال به امانتکلید همچنان نزد زگردد و دستهخانم بازنمی، تورانانتظار هاگذشت سال
استفاده  بالگ خودوعنوان نام به از آندرنا  رو،این ازصال زال با گذشته است؛ کلید تنها نقطۀ اتّ دسته

 .کندمی
نوشتار موجود است. تعداد  و ساعتتاریخ اسم نویسندۀ وبالگ، در پایان هر پست وبالگ، 

درآمد  منزلۀ پیش دو پست بهدارد.  عنوانی خاّص کدام هر کهاست  ی درنا شانزده پستها نوشتهکل 
تاریخ د. نپردازوبالگ و داستان است و چهارده پست دیگر به شرح ماجرای آقای ذال می معّرفی

این وبالگ ». است 1391 مردادتا جمعه بیست  1391ها از جمعه ششم مرداد نوشتار این پست
از آن گرفته هم است که نام کتاب  «کلیددسته» وبالگدرنا در عنوان پست آخر  ،«شودواگذار می
به انتشار آن در کند که زال از ماجرای وبالگ مطلع شده و درنا اعالم میدر این پست،  شده است.
انگاری یه جواریی باید وبالگو تعطیلش کرد، یا به قولی واگذارش »اعتراض کرده است: فضای وب 

نه.  البد میگین چی شد؟ درنا جازد.]. . .[ یعنی نباید بنویسم.  ؛تونم بنویسمدیگه نمی]. . .[ کرد. 
. در همین پست، ماجرای زال هم از سوی نویسنده (140:همان)« ایهدرنا جا نزده. ماجرا چیز دیگه

شود که فریبا با والدین و همسرش در  لع میرسد؛ چراکه زال از طریق پدر درنا مّط به پایان می
 کنند و از زال خواسته منتظر بازگشت آنها نباشد.امارات زندگی می
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ابداعات  همچون ،های برجستۀ متنینوآوریشامل رئالیستی، اثری تکنو منزلۀ به زادهرمان حسن

که  است گسیختگی رواییچندکانونگی روایی و ازهم ؛یا ترکیب ژانری بینامتنّیت ؛زبانی و ساختاری
 .را تداعی کنند مجازید فضای دیالکتیک نکوشمیهریک 

 

 توپوگرافیآرایی و صفحه. 7-1
 بهت کتاب چاپی محدودیّ  رغم بهرا  مجازیفضای  کوشدمیزاده اثر حسنهایی که یکی از روش

 ،رنگ خاکستریو  کاهی صفحاتی در زادهحسن کتاب است. توپوگرافی مقولۀ بر تمرکز ،کشد تصویر
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 متن اصلی و ا برایوب، کادرهایی مجّز  همانند صفحات است و هدطراحی ششبیه صفحات وب 
درس وبالگ با حروف التین نگاشته آ ،در پایین هر صفحهدارد. ثبت بازخورد خوانندگان وبالگ 

بعد از اتمام هر پست در زیر  ها()کامنتبازخوردها «. http://www.dastehkelid.ir» :است شده
متن وبالگ صفحات  از (خاکستری روشن)صفحات بازخورد رنگ  و ورده شدهآ« نظر شما» ۀسرواژ

خواننده با صفحات کادرهای بازخورد وبالگ،  ک پست واست. گاه بعد از اتمام یمتفاوت  (کاهی)
« 404خطای »یا  شود که به زبان التیند، مواجه مینارتر نیز دنگی که قلمی درشتررخاکستری پ

 :همان) یا عدم امکان دسترسی به نت (100 و 46 :1398، زاده حسن)آمدن صفحه و عدم امکان باال
های متن غالب. در پایان (70 :همان)کند به خواننده گوشزد میرا و یا سرویس مورد نظر (122-121

برای  که گویا فضایی را دنوجود دار رنگیکادرهای خالی سفید« نظر شما»بخش وبالگ، در 
برای خواننده فراهم آورده  «بازنویسی آن»یا « ثبت نظر»و عالماتی برای  دیدگاه خوانندگاننوشتن 

را از این طریق تداعی کند. در برخی صفحات   مجازیتعاملی فضای  ماهّیتکوشد است و می
 که نمایۀ (6 :)همانشود  رو میسط صفحه روبهیک ساعت شنی کوچک در وتصویر خواننده با 

های وبالگ، کادر پخش انتظار بارگذاری صفحات مجازی است. همچنین در انتهای یکی از پست
. (127 :همان) دهدخبر میبا خوانندگان  درناآهنگ موسیقی از سوی قراردارد که از اشتراک موسیقی 

آهنگ دقایق زیادی  پخش   تا پایان   ،کادر تصویر   طبق زیرا ؛گویا موسیقی در حال پخش است
برای تأکید، برخی  که نویسنده گاهطوری به ؛شوددیده میناهماهنگی قلمی  ،در متننمانده است. 

از قلم تر  کوچک« نظرشما»قلم  بخش در مقایسه، تر تایپ کرده است.  کلمات متن را با قلم بزرگ
ای خاکستری وجود دارد که هخرین صفحۀ کتاب، کادری در میان صفحآدر  است. رنگ و سیاهمتن 

 هایعالمت ،. در بخش پایین صفحهدهدتوضیح میدرنا  مورد استفادۀبرخی از کلمات  بارۀرد
 ،شود. با این صفحهدیده می استارت( )ریو از سرگیری  ف(آ )الگ، خروج داون( )شاتکردن  خاموش
 ۀلین صفحیا خارج شود. اّو  بماند است کهپذیرد و این امر به خواننده سپرده شده ن میاکتاب پای

است که داخل آن نام وبالگ بار(  درسآ)دهی درسآای خاکستری با کادر کتاب نیز، صفحه
کادر  . در زیر  گرفته استقرار  (Go) «برو» ۀگر بر روی واژکلید نوشته شده و عالمت اشاره دسته

انجام شده و صفحه در حال  بر روی آدرس دهد کلیکنقطه است که نشان میعالمت سه ،درسآ
بعدی، خواننده دوباره تصویر ساعت شنی را ۀ صفح کلید است. با رفتن بهانتقال به وبالگ دسته

تمام این  کند.دعوت می )متن اصلی(وبالگ صفحۀ  ل برای انتقال بهقدری تأمّ بهرا وی بیند که می
انتقال نویسنده و  یاز سودر کتاب چاپی  مجازیفضای تعاملی و تقلید ها، در خدمت خلق ویژگی
کند تی متمایز میتعاملی و عمومی وبالگ است که به گفتۀ فلنگن، آن را از متون سنّ  ماهّیت

(Flangan, 2014b: 3). 
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 و روایی شناختی زبانهای ویژگی. 7-2
را  مجازیی صفحات کوشد فضامی ،انواع زبان نوشتار و ساختارهای زبانیزاده با کاربرد حسن

نوع زبان  خواننده شاهد سه، شدهبخش عمده تشکیل   وبالگ از سههر تداعی کند. از آنجا که 
کند، که درنا با خوانندگان صحبت می جاییدر بخش ابتدایی هر پست،  .است نوشتاری متفاوت

 نظیر؛ واژگانی از واژگان خیابانی استمملو امروزی و زبان مرسوم قشر نوجوان  ،زبان نوشتار
، )عالی( «کار توپ»، (8 :همان)«زدنگند»، (7 :1398زاده،  حسن) «ضایع»، «گنده»، )عالی( «خفن»
و  (83 همان:) «هند مّز ا  »، (84 همان:) «دادنفاز»، (20 همان:) «زدن ریپ»، (9 همان:) «ترکوندن»
ذال، روایت شخص،  ل. زبان متن داستان  آقای ذال چون از زبان اّو (84 همان:) «جای بیست»

: متفاوت است که از زبان درنا و بخش نظرات کامالا روایت شده آبادانی( )به لهجۀ جنوبی  ،شود می
ت می هوووف، تو» . در بخش نظرات نیز خواننده (18: همان)« بره. د  پاشو دیگهئی گرما چطور خوو 

ت اجتماعی افراد، فرهنگ و موقعیّ  شود که انعکاسی از سّن با انواع زبان گفتاری رویارو می
تی تار خانم هّم نوش و نویسدمثال روناک، دوست درنا، به زبان نوجوان امروزی می برایآنهاست؛ 

 «چندزبانی»زاده، نوعی تر است. کاربرد انواع زبان نوشتاری از سوی حسنرسمیبا آن، در مقایسه 
(Heteroglossia) است. افزون بر آن، استفاده از  مجازیمگرای گر فضای هزند که تداعیرا رقم می

این چندگانگی را  عربی در قالب آهنگ عربی( ،فارسی، انگلیسی)متفاوت در متن زبان حداقل سه نوع 
 )استفاده از حروف التین برای نوشتن کلمات فارسی(نویسنده از زبان فنگلیش  ،عالوه بهبخشد. ت میشّد 

 «kheyliiii liiiiiiike»کند: استفاده می فارسی برای کلمات انگلیسی()استفاده از حروف عکس برو یا 
 .(120 :همان)« خیلی الیک»و  (45: همان)

اسر متن شاهد خلق شود. خواننده در سرینجا ختم نمیزاده به ات زبانی اثر حسنا جذابیّ امّ 
فارسی و  واژگان که ترکیبی از  اتیمکل؛ ویژه از سوی درناست  جدید، به اتواژگان یا اصطالح

 زلیدم، تایپیدن، دهند:می دست به را فارسی کلمات از جدیدی ساختار یا هستند انگلیسی
، زبان شکسته است داستان زبان متن .کردن()غرولندلندیدم  و ، کشفیدمکردن( )چاپ بچاپونه سکوتید،

کلمات نیز در  نوشتارهمچنین . )یک(، یه )مثل(: مث  انجامدمیتغییر امالی کلمات  به خودکه 
خر آچسبان « ه»نند استفاده از ما ؛زبان مرسوم دنیای مجازی است بازخوردهایی از متن  بخش

انعکاس  برایی کلمات، امالعالوه، گاه از تغییر در به. «عالیه»، «طوالنیه»جای عالمت کسره:  به
بار تکرار  پسوند چندین معنا که گاه یک حرف یا شود؛ بدینهیجان و احساس گوینده استفاده می

ند؛ روشی که در ارتباطات مجازی بسیار مصطلح و گفتاری را به خواننده منتقل ک شود تا حّس می
رررر»؛ (9 :همان)« بهترترترترتره»، «عااااالی»مرسوم است:  « خییییللللییییی»؛ (26:همان)« فکر ف 

 بر عالوه .(45:همان)« liiiiiike»شود: این روش دربارۀ کلمات انگلیسی نیز تکرار می ؛(38:همان)
 براینیز کان( )ایموتی هااز شکلک ،مجازیتداعی فضای  جهت بهنویسنده ، تغییرات امالیی این

کند. غم، شادی و اندوه را از این طریق منتقل می و حّس  خود استفاده ۀخوانند انتقال احساس به
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گیرد تا با تداعی سجاوندی نیز صورت می های نشانههمچنین از طریق  ،این انتقال احساس
در  ). . .( نقطهو سه )!(متن ببخشد. استفاده از عالمت تعجب  ی تعاملی بهماهّیت ،احساسی خاّص 

ست. واحساس بر ا ۀگر هیجان مثبت و منفی نویسنده یا غلبمتن بسیار زیاد است که خود تداعی
کید بر آن کلمه را  نویسی()بزرگشود عی میاین بیان حس، گاه با تغییر فونت کلمات نیز تدا تا تأ

کردن گفتار و تداعی ساختار  دیداریها تالشی بر تمامی این روش .(12 :همان)« نه»پررنگ کند: 
 است. مجازیتصویرمحور فضای 

را نیز رقم  3«چندصدایی»بخشند، که نوعی می« چندزبانی»ی ماهّیتتنها به متن  این موارد نه
های عادی، در اثر شود؛ برخالف داستانتر نیز میها برجستهشخصّیت تعّددزنند. این امر با می

بار برای نخستین و آخرین« نظرات»در بخش  اا البغها وجود دارند که شخصّیت تعّددتکنورئالیستی 
های داستان شخصّیت سایرشوند. داستان عالوه بر درنا، زال، روناک و فضای داستان وارد می به

و هریک گفتمان و دیدگاه  اند بخش نظرات ق بهمتعلّ  دارد که صرفاا  شخصّیت34اصلی، حدود 
، برخی از عالوه به. زنندو نوعی چندصدایی را رقم می کنندی را وارد فضای داستان میخاّص 

اشتراک های کوتاهی را به گاه داستان ،های درنادر راستای پستو ها در بخش نظرات شخصّیت
ۀ دربارخوانندۀ وبالگ،  ،داستان آرش ؛ مانندکندتر میپررنگگذارند که این چندصدایی را می

 کشد:خانم خرمشهری که نسخۀ دیگری از داستان انتظار زال را به تصویر می
غریب  آهن خرمشهر دیده بودم. خانمه ظاهرش کمی عجیبیادم به خانمی افتاد که پارسال تو راه

گفتند هر روز شناختنش و میها می. . . . خیلی یه چتر و یه چمدون قرمز دستش بود . . . بود
کشه مونه و بعد راهش رو میسه ساعتی منتظر میآد ایستگاه و دون  میوصبح با یه چمد9ساعت 

جا با نامزدش قرار داشته و نامزدش قالش گذاشته و نیومده گفتن چندسال پیش همینره. میو می
 .(15:همانجوریه )داستان تو هم همین ،کنم آقای ذالنیومده. فکر میکه 

شود: آمیختگی می واقعنیز  بینامتنّیتو پدیدۀ  چندصدایی در قالب ترکیب ژانریعالوه، این به
 و چندصدا رغم ظاهری ساده به متنی پربار بهمتن اثر را  شکلک و تمثیلشعر، ترانه، موسیقی، 

ناظم غزالی، تمثیل طوطی و بازرگان، داستان فولکلور اژدها و دخترشاه پریون،  ۀکند. ترانتبدیل می
، ابیاتی از ارکچل، داستان پترس فداکار، داستان سیمرغ عّط حسن ۀاشعار سهراب سپهری، قّص 

کوشد از فضای بستۀ د که مینزنفضایی بینامتنی را رقم می ،های رایجالمثلموالنا در کنار ضرب
ذهن خواننده را به آثار هنری و ادبی  مجازیموجود در فضای  یمانند ابرپیوندها ،ر رفتهداستان فرات

این  د.نترسیم کنحاکم بر آن فضا را ی و تعاملی غیرخّط  ماهّیت نحوی نمادین د و بهندیگر پیوند ده
درس الکترونیکی در بخش نظرات از سوی برخی خوانندگان ثبت آصورت  ابرپیوندها گاه به

اگرچه  ؛کننداین فضای تعاملی را با دیگر متون و صفحات وب برجسته می شوند و صریحاا  می
 امکان آن در بستر کتابی چاپی فراهم نیست.
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 هوّیت. 7-3
مقولۀ  بسطتر نیز اشاره شد، که پیش طورتکنورئالیستی، همان ادبّیاتهای بارز یکی از ویژگی

نام  بهساله زاده، دختری شانزدهراوی داستان حسن ویژه دختران، است. قشر نوجوان، به هوّیت
در نوشتن داستان وی  و زان پس تصمیم به شودحین خرید کتاب با آقای زال آشنا میست که درنا

ل را مقام اّو نویسی داستان ۀدر مسابقی داستان نوشته و حتّ  ،گیرد. درنا پیش از اینمیفضای وب 
پاگیر چاپ، درنا را و موجود در فضای بیرون و قوانین دستت لیکن محدودیّ  ؛ه استدکسب کر

اشتراک ا دیگران بهش را بد و روایتده ادامهنوشتن  به مجازیدر فضا آزادانه که  است کرده مجاب
 بگذارد:

خوبی اینترنت همینه که همیشه کسایی هستن که داستانتو بخونن و نظر بدن. دیگه الزم نیست 
 (. 1398:16زاده،  حسنها را بکشی )مجلهدبیر ت سردبیر و تهمنّ 

ت تشویق شّد  تی و چندی دیگر از خوانندگان بهتصمیمی که از سوی عمو مهران، خانم هّم 
جیگرتو! خودت میدونی که من خوانندۀ سریش »؛ «رو داریم نترس برو جلو. ما هوات» :شود می

تا اونا هم مشتری  ی آبادانی فرستادم. . . . لینکتو واسه یک میلیاردتا همشهرها وبالگ قبلیت بودم
 .(9:همان)« . . .  شن

آورد که فراهم می درناابراز وجود بهتری برای  فرصتتنها  نه ،گفتۀ فلنگن به ،چنین فضایی
عالوه، تأثیرگذاری به .(Flangan, 2014b: 176) دهدبا همساالن را نیز افزایش می امکان ارتباط وی

شاید به همین دلیل  کند.خوبی برجسته می انعکاس مشکالت دیگری را بهقشر نوجوان در حل یا 
مرسوم خودابرازی فردی تعبیر  منزلۀ فضایی برای بروز اشکال غیربه فضای مجازیاز است که 

پردازش  برایفرصتی  منزلۀ بهداستان زال  به عبارت دیگر، درنا از ؛(Mcneill, 2012: 73)شود  می
استفاده  آنها برای وی زودهنگام است( هایی که شاید اندیشیدن به)مقوله و انتظار های عشق، حسرتمقوله

گاه ناگزیر از  نتیجه، گذارد؛ درمیاشتراک  با خوانندگان به ن طریق پنداشت خود رااز ایو د کنمی
ختم زال به ناراحتی که در نهایت ؛ امری دشوهای داستان میدر برخی بخش، حذف و طنز اغراق

 شود: می
کاری کردی و از خودت  شه دستیه جاهایی بال دادی.وتاب نوشتی، بهش پرو شما رفتی با آب

 .(140 :1398، زاده حسننوشتی. قرارمون ئی بود؟)
در فضایی واقعی چنان احساساتی واقعی درنا همواره « خود»افتد که می اّتفاقاین امر درحالی 

تواند حرفش را کند و نمیآید و سکوت میزبانش بند می در برابر اعتراض زال یا نگاه پدر است که
و پردازد و جسارت راحتی به بیان احساسات و عقاید خویش می ا در فضای مجازی بهبزند؛ امّ 

غر هم نزنین که پستش طوالنیه. هرکی »گویی به خوانندگان شاکی را دارد:  پاسخنفس بهاعتماد
درنا  مختّص  ،بیان آزادانۀ احساساین بسط روانی و  صرفاا  .(31 :همان)« شو نداره، نخونه حوصله

است، دنیای واقعی از آنها دریغ شده  . خوانندگان وبالگ وی نیز چنین خودابرازی را که درنیست
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بیان  به که« غریب آشنا»الکترونیکی  هوّیتکنند؛ ازجمله فردی با ی تجربه میزدر فضای مجا
نظر پردازد؛ فردی که طبق شواهد موجود در آخرین پست وبالگ، بهاحساسات عاشقانۀ خویش می

زال خواهد پیامش را بهها در عشق زال سوخته و از درنا میسال کهخواهر لطیف است  ،لطیفه
 برساند: 

رو سوار ماشین  کی از این روزا لطیف و ویلچرشیخوام دری نجات پیدا کنم. میخوام از دربهمی
ای که پیدا ت و خانوادهاصفهان پاشیم بیاییم اونجا. حاال شاید لطیف با موقعیّ کنم و دوتایی از 

 .(143 :همانبه زال احتیاج نداشته باشه، ولی من دارم )کرده 
امکان تعامل و خودافشایی را در این فضا فراهم « الکترونیکی هوّیت»انتخاب  ،بنابراین

برخالف درنا، روناک،  .ت را داردبیشترین جذابیّ  ها به دالیل فرهنگیاین امر برای خانم .آورد می
خواننده با برای درنا ناآشنا هستند.  وبالگ( خوانندگان)ی دیگرهاشخصّیت ،مهران تی و عموخانم هّم 

مبتنی بر برخی از آنها معمولی و عنوان شود؛ رو میمجازی در بخش نظرات روبه یهاهوّیتانواع 
هتاب، نیوشا، فوزیه، سیناد، سوگل، سبحان، صابر، رویا، م : علی، آرش،استافراد اسم کوچک 

تنی بر توصیف و مب غالباا و رند ی فردی داللت نداهوّیتکه بر هم موجودند عناوینی ا امّ  ؛امیندمحّم 
م، خودنویس مجازی، های ایران، مشتاق دیدار، قیّ آشنا، ستاره : پاگنده، غریب  نداستعاره هست
نام و نام ل از شکّ تما برخی عناوین امّ ؛د ماه مهرنام، یه آبادانی بامرام، متولّ هفتم، بی ۀنگهبان طبق

تمام در نیمه کهد کناین افراد روایتی را آغاز می یک از. هرتنها نام خانوادگیهستند و یا  خانودگی
 بارۀا نکتۀ جذاب درامّ  ؛ندزرقم میرا گسیخته روایتی ازهم ،د و در کلشوفضای کتاب رها می

برند و را پیش میروایت ، هریک در داستان وجود نقش کوتاهبا که ها آن است شخصّیتروایت این 
با توانست کمتر کسی می مانند عشق لطیفه به زال که ؛کننداز داستان را آشکار میابی های جّذ جنبه
در »همین دلیل است که از منظر منتقدان،  بهشود. آن  توّجهلطیفه م اشارۀ کوتاه داستان به به توّجه

مستقل  []صرفاا  گرایانه تا فردی در بستری هم هوّیت نظیر تکنورئالیسم، ،گرایی همژانرهای مبتنی بر 
 فردی و روایاتی که آنها را شکل هوّیتسخن،  دیگر به ؛(Flangan, 2014a: 172)« کندرشد می

 .(Mcneill, 2012: 73)اند آمیخته هم در ،دهد می
ت میانسال نیز است، توانسته برای جمعیّ  یمبتنی بر جنگ ملّ ، از آنجا که داستان افزون بر آن

 غریب  آشنا ،المث برای ؛رقم زند وبالگ نای را بین مخاطبملّ  گرایی همت داشته باشد و نوعی جذابیّ 
صبرانه  داستان باشن، بیشن که با آقای زال همشاید کسانی با...  ه دختر جانادامه بد: »گویدمی

یکی »نویسد: میدربارۀ داستان زاده نام قاسم ی بهشخصّیتیا  ؛(30 :1398زاده،  حسن)« شمهمنتظر بقیّ 
جوری از شهر زده بود بیرون. اونا ی با خودش چمدان هم نیاورده بود، همینهای ما حتّ از فامیل

کید بر مقولۀ  گرایی هم این حّس  .(37 :همان) «ساکن خرمشهر بودند در این آثار و « اجتماع»و تأ
حاکم بر دنیای بیرون و تمرکز بر « فردگرایی»ی در برابر هوّیتتالش برای خلق و یافتن نقاط مشترک 

این نوع به برجستگی  ،ی و فرهنگی نوجوانانهوّیتعالوه بر بسط دیگر عنصری است که  ،هاتفاوت
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بستر را برای  ،قدرت شناختی آنها وتجربۀ زیستی  با گسترش ت آنها داللت دارد ویّ و اهّم آثار 
توان نتیجه گرفت که فضای شناور می ،بنابراین ؛آوردبا جامعه فراهم می شانفّعالمشارکت و تعامل 

 و تهدیدآفرین بمخّر  نتیجه در و (Dystopia) «شهرویران» مصداق دتوانمی که میزان همان به مجازی
شهروندی  فضای خلق آن برآیند که زند رقم را (Utopia) «شهرآرمان» نوعی است قادر ،باشد
 ست.پویا

 

 نتیجه. 8
این وبالگ با عنوان زادهفرهاد حسن رماندر را تکنورئالیستی  ادبّیاتهای ویژگیحاضر  ۀمقال

در واقع  رمان مورد بحثشود که چنین استدالل میدر این پژوهش . بررسی کرد، شودواگذار می
تا در اثری ادبی به کوشد  و نویسندۀ آن می است مجازیفضای نوجوان با  ادبّیاتپیوند  برایتالشی 
جنبۀ که  سعی داردزاده ، حسنرماناین بپردازد. در  مجازیتجربه روزانۀ نوجوانان در فضای  بازتاب

ی قشر هوّیتهای فردی و بازنویسی کلیشه هوّیتدر بسط را و نقش آن  مجازیمثبت فضای 
ساله اصلی داستان را دختری شانزده شخصّیترو، از این بازتاب دهد؛ویژه دختران   نوجوان، به

مباحثی چون عشق دوران نوجوانی، انتظار و هجران را در قالب  صدد استدرد که کنمی انتخاب
به دالیل  توّجهدر فضای مجازی به اشتراک گذارد. مباحثی که با داستان نوجوان دیگر، زال ذاکری، 

ویژه از سوی دختران، دشوار و در برخی  ، بهروزمّرهدر زندگی نحو مستقیم بهبیان آنها  ،فرهنگی
کوشد تا نشان دهد می ،تعاملی این فضا ماهّیتزاده با برجستگی شود. حسنی میموارد ناپسند تلّق 
أکید گفتمان لیبرالیستی موردت« فردّیت»را جایگزین « گرایی هم»تواند می مجازیچگونه فضای 

و پویا بدل کند که  فّعالبه شهروندی « دیگری در حاشیه»از را  درناحاکم بر جامعۀ امروز کند و 
و به انتظار  کلید خبر بگیردها از صاحب دستهپس از سال اجتماعیجریانی زدن با رقمقادر است 

منزلۀ ابزاری  به ،کنرغم تهدیدات مم به ،مجازیفضای زاده در اثر حسنرو، از این ؛زال پایان بخشد
 به حل مسایل فردی و اجتماعی و  گرایی هم برای کمک بهتواند می شود کهمی معّرفی کارآمد

اثر  در این امررا برای تمام اقشار برجسته کند.  یاجتماعزندگی مفهوم و  ودگرفته شخدمت 
و مجازی و دوانگارۀ خود/دیگری  واقعّیتبیرونی/ واقعّیتکردن مرزهای رنگ کمبا  زاده حسن

، «هوّیتعدم اصالت »سازی مفهومبرجستهاین امر،  نتیجۀپذیرد. صورت می های زبانینوآوری
رغم دیدگاه  به، نیز قشر نوجوانبرای  مراتبی و برابری اجتماعی است که در آنسلسله غیر رابطۀ

 مجازیفضای آنچه در )همانندی نوعی چندصدای که پنداشتی؛ ل استقائاجتماعی  نقشیتی لیبرال، سنّ 
 گیرد.فاصله میگفتمان لیبرال  زند و از دیدگاه مرکزمحوررقم میدر دنیای واقعی  (است
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 نوشت پی
 ( نوشتۀ راشل ُگلد یکی از این آثار است.  2012امیلی بودن ) .1
معنای یک متن بر مبنای دیگر متون با  دهی ت به معنای شکلبینامتنیّ ( Gerard Genette)از منظر ژرارد ژنه  .2

گاهانه  ت می(. بینامتنیّ 18 :1997های مشابه است ) هایی نظیر نقل قول، تلمیح، نقیضه و روش استفاده از شیوه تواند آ
برای  واژهرود. این  شمار می از سوی نویسنده صورت پذیرد، ولی امروزه جزء عناصر درونی هر اثر ادبی به

آن دسته از یند آسوی ژولیا کریستیوا ساخته شد تا معنا را از انحصار نویسنده خارج کند و آن را بربار از  نخستین
 شوند. اعالم کند که از طریق دیگر متون به خواننده منتقل می کدهای زبانی

3. Polyphonyای است که میخائیل باختین از و مقوله شود گفته میشمار های بینای لغوی به صدایع: در م
 بپردازد. از منظر باختین مجازیها در دوران قبل از عصر ت برخی رمانسیقی وام گرفته تا به تشریح ماهیّ مو

(Bakhtin) ّگاهیای از صداها و ذهنمجموعه»صورت  ت دیالکتیک حقیقت است و به، چندصدایی ثمرۀ ماهی های آ
گو و به تعامل و گفت ها دیدگاهشماری از  د بی؛ به دیگر سخن، در جهان چندصدایی تعدا«کندا بروز میمستقل و مجّز 
تواند کند و میها برای خویش صحبت میت. در چنین ساختاری هریک از شخصیّ (7 :1984) نشینند با یکدیگر می

ها، ت شناختن انواع دیدگاهآثار چندصدایی به رسمیّ  ۀترین نکته دربار حتی آراء نویسنده را به چالش بکشد. مهم
 .استنویسنده بر معنای متن و چالش انحصار معنایی وی  ۀحذف سلط
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