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 چکیده

کنـد و   بررسی می های کوش آداسی شبای را در رمان  های روایتگری نقیضه این جستار، مؤلفه
محور به چه ترتیب و با استفاده از کدام سـازوکارها یـا    روایتگری نقیضه پردازد که به این پرسش می

ینۀ بحث و مبـانی نظـری نقیضـه    از این رو، پس از اشاره به پیش کند. شگردها در این رمان عمل می
ها از جمله تینیانوف، توماشفسکی و اشکلوفسکی که نقیضـه را موجـد تطـور و تکـون      نزد فرمالیست

شـود کـه چنـدین شـیوه      کنند، از نقیضه به مثابۀ کارگزاری بینامتنی یاد می ژانرهای ادبی معرفی می
پـردازی   عناصر روایـی، تجنـیس، صـحنه   زدایی، بازآرایی طنزآمیز  دارد: آشکار کردن صناعت، آشنایی

پسند و جایگـاه آن در ادبیـات فارسـی نیـز      در همین راستا، از مفهوم ادبیات عامه کمیک و جز اینها.
در واقع، سطوح اندیشگانی و ساختاری ایـن ژانـر    آداسی های کوش  شبشود؛ چراکه  سخن گفته می

های درونـی   ویژه پیرامتن ت پیشنهادی ژنت، بهآنگاه در بررسی رمان، فرامتنیکند.  سازی می را نقیضه
ای رمـان از جملـه    های روایتگـری نقیضـه   و برونی به مثابۀ چارچوب نظری و عملی معرفی و مؤلفه

بررسی و  ساز و جز اینها ، صناعات نقیضهکمیک پردازی محور، صحنه موقعیت روایی طنزآمیز نویسنده
سـازی ادبیـات    به درون جهان داستان رمان که نقیضهشوند. این عوامل جملگی، راهی را  تحلیل می

جهان داستان و بـه تعبیـری،    کند. از این نظر، نقیضه هم پسند ایرانی است، هموار می رمانتیک عامه
کنـد و هـم اینکـه، ژانـری تـازه پدیـد        این نوع ادبیات را طنز و هجو میغالب در نویسی  تخیل زنانه

 .تطور و تکون ژانرهای ادبی است و از این رو، نقیضه متضمن آورد می

 ، ژانر.پسند ادبیات عامهسازی، فرامتنیت،  روایتگری، نقیضه :ها واژهکلید
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