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 همنوايي شبانهبه پسامدرنيسم در رمان نگاهي : اي خارج از مدار سياره
 ها ستر چوبكار

  ∗ مونا هوروش
  دانشجوي دكتري ادبيات انگليسي دانشگاه شيراز، ايران

  )27/9/89: ، تاريخ تصويب1/10/88 :تاريخ دريافت(

  چكيده
ـ از ديـدگاه پسامدرنيسـتي، بـه طـرح ا     ها ستر چوبكار  همنوايي شبانه يبررس پژوهش حاضر با ن ي

ـ ادب يها�ياز ويژگ ين برخورداريه اين رمان در عكپردازد �موضوع مي پسامدرنيسـتي، در   يات داسـتان ي
دة خرافات، باورها ييان آن زاكاز ار ياريه بسكشد ك�را به تصوير مي يخود جهان يرواي يها�چ و تابيپ

 ةرجسـت بن با استفاده از نظـرات منتقـدا   اين مقاله . است يرانيذهن ا كيه مختص كاست  ييو تضادها
 ،دور باطل ،فراداستان ،برجسته سازي وجودشناسيچون  مفاهيمي ي ازريگ با بهرهمبحث پسامدرنيسم و 

، نظمي زماني بي، عدم قطعيت ،غياب ،خودشدگي بي ،پارانويا ،زدايي قداست ،هاي اعظم فروپاشي روايت
اي از  نـه مجموعـه   هاي پسامدرنيسـتي حاضـر در رمـان،    ه اين ويژگيكدهد  نشان مي گسيختگي ازهم و
ه كـ پـردازد   ه به آشفتگي ذهن انسان معاصر ميكطبيعي روايتي هستند ة ه نتيجكاي، بل هاي عاريه كنيكت

  .آشفتگي جهان اطراف اوستنندة كبازتاب خود 

رمـان ايرانـي، ادبيـات     ،پسامدرنيسـم  ،هـا  ستر چـوب كار  شبانه يهمنواي ي،رضا قاسم: ليديك يها واژه
  .داستاني
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  مقدمه
نويسـي   نار نمايشنامهكست در ا چندي شور،كهاي قديمي تئاتر  ي از چهرهكا قاسمي، يرض

خـور تـوجهي در ميـان    گـاه در وتـاه جاي كآورده و در زمـاني   يو موسيقي به نوشـتن رمـان رو  
اولين رمـان ايـن نويسـنده     ها ستر چوبكار  همنوايي شبانه. رده استكسب كنويسندگان ايراني 

ا  كـ ه ابتـدا در آمري كـ ين رمـان  ا .رده استكز منتقدان را به خود جلب ه توجه بسياري اكاست 
منتقـدان و  ة پس از چاپ در ايـران بـه عنـوان بهتـرين رمـان، جـايز       1381در  ،بود  منتشر شده

بنياد هوشـنگ گلشـيري را دريافـت    ة نويسندگان مطبوعات، و به عنوان بهترين رمان اول، جايز
  .ان ادب مورد تحسين قرار گرفتمهرگة رد و از سوي داوران جايزك

عليرغم  .است »ايراني«رمان پسامدرنيستي  درخور توجههاي  ي از نمونهكي همنوايي شبانه
هـا نيـز    شخصـيت تعـدادي از  ان وقوع بسياري از حوادث رمان شهر پاريس اسـت و  كه مك اين

شـد  ك تصوير مـي  جهاني را به ،هاي روايي خود در پيچ و تاب همنوايي شبانهغيرايراني هستند، 
خرافـات،  ة ان آن زاييـد كـ بسـياري از ار  شـد و ك مرز بندي خيال و واقعيت را به چالش مي هك

از آثـار   ياريبـر خـالف بسـ   . ذهـن ايرانـي اسـت    هاي از ويژگيه كباورها و تضادهايي است 
ـ ا هاي پسامدرنيسـتي  ويژگي، يرانيمعاصر ا يداستان بـه نظـر    يو مصـنوع  يا هيـ عار ن،رمـا  ني

 هكـ پـردازد   آشفتگي ذهني مـي  تيروا ه بهكهستند  يداستان يجدانشدن يه اجزاكند، بلرس ينم
  .ندك يس مكرا منع آشفتگي جهان اطراف خود

تئاتري، دانش موسـيقي  ة ند، از تجربك شور فرانسه زندگي ميكهاست در  ه سالكقاسمي، 
خواننـده را   وايي شبانههمنرمان و نقد ادبي بهره گرفته و در ة خود در زمينة و مطالعات گسترد

چـه   آن. ه هم خواندني است و هم از ساختاري عالي برخوردار اسـت كند ك رو مي هبا رماني روب
ه برخالف بسياري از نويسندگان ايراني، قاسمي كسازد اين است  از اين رمان اثري درخشان مي

ـ رده و بـا فهـم درسـت    كـ ي آن نكـ نيكهـاي ت  جذابيت روايي داسـتان را فـداي جنبـه    ة از مقول
  .ننده نيستكه در عين پيچيدگي، گنگ و خسته كپسامدرنيسم رماني ارائه داده 

ها به از آن يكنوشته شده است، تعداد اندهمنوايي شبانه بر  ياديز يه نقدهاكنيابا وجود 
ـ  . اندآن پرداخته يستيپسامدرن يهايژگيو يبررس ن رمـان را بـا   يـ ا يال صـادق يبه عنوان مثـال ل

بـه صـورت    ييوش وااليو دار) 43صادقي (رده كسه يگات مقارت ونهكشماره پنج سالخ خانه 
در  يستيپست مدرن يهاوهياز ش"ه در رمان استفاده شده و ك "ييشگردها"گذرا به سه مورد از 

مـدرن   يرا رمـان  همنـوايي شـبانه  منتقـدان   تعدادي از). 40وااليي (ند كياشاره م "ات استيادب
ين ادبيـات  بـ  يخاصـ  ن موارد منتقـد تفـاوت  ياز ا ياريه در بسكد ينماين ميچن ياند، ولدهينام
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به عنوان  »رمان در درون رمان يدهيپد«به  يشاهرخمهستي . مدرن قائل نشده استمدرن و پسا
ابـد  ييونـدرا مـ  كالن يمـ و  فكمثال خود را در آثار نابـا  يند، ولكيرمان مدرن اشاره م يژگيو
 يآن را رمـان مـدرن   ،نگاشـته  همنـوايي شـبانه  ه بر ك يادداشتيدر  ياحمد غالم). 34شاهرخي (

، )7غالمي ( »شوديج نمياما خواننده گ.... ستنديآن گاه هستند و گاه ن يهاتيشخص«ه كخوانده 
ـ   يابيـ ارز يبرا يار روشنيتواند معيا نشدن خواننده نميج شدن يه گكحال آن باشـد و   ياثـر ادب

نـد رمـان   ك، بتوانـد بـا خواننـده ارتبـاط برقـرار      يدگيـ چين پيعـ  در يتوان گفت اگر رمـان ينم
همنـوايي شـبانه    يه به بررسـ ك يياز نقدها ياريدر بس ييهايدقتيب نيچن .ستين يستيپسامدرن
ن رمـان  يـ ت اياهم«رده كان يان بيه روبرت صافاركگونه خورد، اما همانياند به چشم مپرداخته
). 13صـافاريان  ( »طلبـد يرا مـ  يتـر مندتر و نظاممفصل اريبس يهايه بررسكاست  يابه اندازه

 معتبر يهاهيه بر نظريكبا ت همنوايي شبانهرمان  يستيعناصر پسامدرن يهدف مقاله حاضر بررس
  . ات استيسم در ادبيدرنپسام

  و بررسي بحث
رمان پسامدرنيستي چگونه رماني است؟  بسياري از منتقدان با بررسي ساختار و صناعات 

اي از خصوصيات و تمهيـدات اشـاره    موعهجشوند، به م ه پسامدرنيستي خوانده ميكهايي  نرما
تـوان در   هـايي ازايـن دسـت را مـي     فهرسـت . شوند ها يافت مي گونه از رمان ه در اينكنند ك مي

 Ihab) و ايهـاب حسـن   (Barry Lewis) ، بـري لـوئيس  (David Lodge) مقـاالت ديويـد الج  

Hassan) هيـل  كبرايان م همچونتر، از آن  منتقداني  گاه جامعاما ديد. يافت (Brian McHale) 
م بر ايـن نـوع   كه وجه تمايز ادبيات پسامدرنيستي از ادبيات دوران پيشين را در نظام حاكاست 

هـاي سـاختاري مطـرح شـده در      عالوه بر دربرگرفتن ويژگـي  ،اين نوع ديدگاه .يابند ادبيات مي
  .ندك رمان نويس از اين تمهيدات را نيز روشن مية ستفاداة ديدگاه اول، هدف و فلسف

هيل تفاوت ادبيات داستاني مدرنيستي و پسامدرنيستي را با اسـتفاده از مفهـوم عنصـر     كم
. شناسـانه دارد  معرفـت  يعنصـر غالـب در رمـان مـدرن سـمت و سـوي      . دهد غالب توضيح مي

از  ،گـاه فـرد در آن اسـت   ن و جايجها فهم ند در جهتك ه اين نوع رمان مطرح ميكهايي  سوال
تمـام  ة يعني نـوع ادبـي معرفـت شناسـان     -گاهيآاركهاي  منطق داستان»اين رو منطق آن همان 

وشـد بـه   ك يمـ قهرمان رمان مدرن با رمز گشايي جهـان اطـراف   ). 131 هيل كم( «است -عيار
د جهان را از نو خواه اعتناست و مي نامند بي چه ديگران حقيقت مي او به آن .ابديقت دست يحق

  . پردازد ردن اين معما ميكاراگاهي به حل كبنابراين همچون  ،ندكمعنا 
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در رمان پسامدرنيستي، تالش قهرمان داستان براي رمزگشايي جهـان، پـوچ و بـي نتيجـه     
الج (اسـت   »مقاومت عـالم هسـتي در برابـر تفسـير    «ة نشان دهند واقعاين نوع رمان در . است
عنصر غالب در ادبيات داسـتاني پسامدرنسـيتي، مـاهيتي    «هيل،  كم اعتقاده و از اين رو، ب) 152

ند به ماهيت عالم ك ه اين نوع رمان مطرح ميكهايي  پرسش). 134هيل  كم( »وجودشناسانه دارد
  : هايي از قبيل شوند، پرسش هستي، و نه به معناي آن، مربوط مي

ل از چه هستند و از چه نظـر  كها متشدامند، اين دنياكدنيا چيست؟ انواع دنياهاي موجود 
ديگر تفاوت دارند؟ تقابل دنياهاي متفاوت چه پيامدي دارد، يا وقتي مرز بين ايـن دنياهـا   كبا ي

ه ايـن  كـ ) يا دنياهايي(لي وجود دارد؟ آن دنيايي كدهد؟ متن به چه ش شود چه رخ مي نقض مي
  )135همان ... (لي وجود دارند؟ كند، به چه شكمتن ترسيم مي
ن كـ ممدنياهـايي   شيدنكبا به تصوير  رمان پسامدرنيستي،سازي وجودشناسي در  برجسته

تواند شبيه يا متفـاوت   ها مي ه زندگي در آنكاست، دنياهايي  ها گم شده ه مرز بين آنك گردد مي
دام واقعي و كتوان تشخيص داد  ه نميكتنيده  هم ما باشد، عوالمي موازي يا درة با زندگي روزمر

  . اي است دام حاشيهكدام اصلي و كخيالي،  دامك
گيـرد و تصـورات    ي قاسمي را در بر ميهمنوايي شبانهاي  چنين سرگشتگي وجودشناسانه

در اين رمـان، خواننـده وارد هزارتـويي    . برد ما از جهان واقعي و جهان داستان را زير سوال مي
س و سرگشـتگي راوي آغـاز   رمـان بـا تـر     .رسـد  ن به نظر مـي كه رهايي از آن ناممكشود  مي
اي در پاريس اقامت  زير شيرواني ساختمان شش طبقه كوچكه در اتاق كايراني  يشود، مرد مي

ي جـوان  -ي از همسايگانش به نـام پروفـت   كاولين خط روايي داستان به تقابل راوي با ي. دارد
زندگي راوي  ارةبدر هاي متعدد جزئياتي كب پردازد و با فالش مي -پرزور و خشن اهل جواديه 

ويـژه   ايرانـي هسـتند، بـه    بيشترشـان ه كـ ها،  او با ساير همسايهة در آن اتاق زير شيرواني و رابط
و  -رسـد   ه تنها دوست راوي بـه نظـر مـي   كي خوش خلق و خوي و خوش چهره جوان -سيد
روفت پة با حمل. دهد يار خواننده قرار ميدر اخت –ند ك ه با راوي زندگي ميكي زن جوان -رعنا 

طـور   ه راوي بـه كـ شود  ششم وارد بحراني مية نان طبقكبه سيد و تهديد او با چاقو، زندگي سا
ليساي سن پل چهارده بار نواخـت و مـن حـس    كزنگ « :دهد يمشرح گونه  خالصه آن را اين

فـوق نشـان   ة ه جملـ كـ همان طـور  ). 14قاسمي ( »م از مدار خود خارج شدكوچكة ردم سيارك
ه زندگي كم آزاد شدن ضامن بحراني وجودشناسانه است كه در حقيقت در حاين واقع ،دهد مي

  . برد راوي را در خود فرو مي
ند، راوي را در شب اول قبـر  ك ه خيلي زود خط اول را قطع ميكدومين خط روايي رمان، 
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ي از ايـن دو  كـ ي. دهـد  نشـان مـي   -ر كير و منكن -دو فرشته  و در حال بازجويي شدن توسط
) 15 قاسـمي ( »مورنـائو  تِفاوسـ «آلمـان و   يسپرسيونيسـت كوي را بـه يـاد سـينماي ا   را ،فرشته

اسـت   ردهكـ بـازي   فاختهة پرواز بر فراز آشيان ه در فيلم كاست   اندازد و ديگري سرخپوستي مي
تخيل راوي باشـد،  ة ه بر اساس منطق دنياي بيرون از رمان بايد زاييدكاين روايت، ). 83 همان(

ثيـر  ٲتآميزنـد و بـر هـم     در هـم مـي   آنچنانگرايانه باشد،  امالً واقعكتواند  ه ميكو روايت اول، 
در حـين ايـن    . رسـد  ن به نظر ميكي و خيالي بودن ديگري ناممكه واقعي بودن يكگذارند  مي

راوي بـا جـواني   ة مواجهة نندكه بازگوكشود  رو  مي ها، خواننده با روايت سومي روبه بازجويي
بـا  . او، همزاد او، و يا تصويري از نوجواني خود راوي باشدة سال پسر چهاردهتواند  ه ميكاست 

ـ ه كـ شود  روايت جديدي آغاز مي رمانة باز شدن دفتر خاطرات افسر سابق در نيم ي لهيوسـ ه ب
خـورد و دنيـايي را بـه     سه خط روايي ديگـر پيونـد مـي    با) 9اسالمي (» مونتاژ موازي كنيكت«

  .هاي مختلف آن متصور نيست ن اليهه مرزي بيكشد ك تصوير مي
ه مـوازي  كهاي متفاوتي در جريان است  ها و سطح ه زندگي راوي در اليهكرسد  نظر مي به

هـاي   گر روابط شخصـيت  هاي شطرنج بيان ت مهرهكهايي از رمان، حر قسمت در. اند متقاطعا ي
از زنـدگي   »تـر  واقعـي «شـطرنج  ة ه از نظر راوي، زنـدگي در صـفح  ك شود، حال آن داستان مي

هاي ديگـر   ه در صحنهكهايي را  ستكآمدم پيش سيد تا رنج ش ها مي بيشتر شب«. روزمره است
ه نبردهـا معنـا داشـت، و    كـ جـايي  (نم كشطرنج تالفي ة بودم با طعم پيروزي در صفح  خورده
ال و از سوي ديگر، راوي مرز بين خي). 72 قاسمي( »)رسيد نظر مي تر از نبردهاي ديگر به واقعي

حقيقت مـن بـه خيـال خـودم بيشـتر       كبراي در«: گويد شناسد و مي واقعيت را به رسميت نمي
هـا   ه رفتـار و گفتـار آدم  كـ دانيـد   شما بهتر مي. دهد ه در واقع رخ ميكنم تا به آنچه ك اعتماد مي

). 63 همـان ( »گـذرد  ه در خيالشـان مـي  كـ ردن آنچـه  كـ چيزي نيست جز پوششي براي پنهـان  
شود  جستجوي حقيقت رفته رفته تبديل مي«گويد، در دنياي پسامدرن  ه قاسمي ميكگونه  همان

ه در آغاز در پي يـافتن  كراوي ). 165سرتيپي ( »شود ننده در آن گم ميكه جستجوكبه البيرنتي 
رسـد قربـاني آن    نظر مي ه بهكشود  درگير ماجراي قتلي مي به تدريج ،پروفت استة حمل انگيزة

هـاي   زمينه ردن خرافات، عقايد مذهبي، پسكيب كدار اين ماجرا، با تر و گيرخود اوست، و در 
  .ه گم شدن در آن امري بديهي استكسازد  مي را هاي سينمايي و تخيل، جهاني فيلم ،تاريخي

ة عنوان نويسـند   ، معرفي راوي بههمنوايي شبانهمهمترين منشاء سواالت وجودشناسانه در 
ان پـذير  كـ ام (Patricia Waugh) ا ويپتريشـ نظريـات   كمـ كبـا  توضيح اين مطلب . رمان است

ند و آن را چنـين تعريـف   ك فراداستان استفاده مية مبحث رمان پسامدرنيستي از واژ در و .است
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منـد توجـه    ه به نحوي خودآگاهانه و نظامكفراداستان آن نوعي از داستان نويسي است «: ندك مي
هايي را در خصوص داسـتان   ند تا از اين طريق پرسشك خواننده را به تصنعي بودنش جلب مي

به بيان ديگـر، فراداسـتان خـود را بـه عنـوان      ). 54نقل شده در پاينده ( »و واقعيت مطرح سازد
اي از حقيقـت، در پـيش روي خواننـده قـرار      گرايانـه  مند، و نه تصـوير واقـع   اي صناعت نوشته

هر حقيقتي برساخته است و هـر   ،د ندارددهد زيرا در دنياي پسامدرن، حقيقت واحدي وجو مي
وس و نمأناه كشود، هرقدر هم  اغذ نگاشته ميكآنچه بر . حقيقت باشد كتواند ي اي مي برساخته

گرايانـه، يـا غيـر     هاي جين آستن و جرج اليـوت واقـع   رمانة تواند به انداز ، ميباشد باورناپذير
واقعيـت برسـاخته و مسـتقل بـوده و      كه هر رمـان خـود يـ   كزيرا با اين ديدگاه (واقعي، باشد 

قـدر از دنيـاي خـارج از     هـا هـم همـان    ترين رمـان  گرايانه بازنماي حقيقتي بيروني نيست، واقع
بـا   يستيرمان پسامدرنة تفاوت نويسند.) تخيلي/هاي علمي ه رمانكتاب فاصله دارند كصفحات 

ازنمـايي حقيقتـي بيرونـي    رمان پسامدرنيسـتي بـه ب  ة ه نويسندكنويسندگان پيشين در اين است 
  .برد مندي رمان خود لذت مي ند و از به نمايش گذاشتن صناعتك تظاهر نمي
بـودن رمـان جلـب      منـد  هاي مختلف به صناعت توجه خواننده به شيوه همنوايي شبانهدر 

. ها در متن رمان نام بـرد   ليشهكاري كالمي و دستكرارهاي كتوان از ت به عنوان مثال مي. شود مي
انـد، ايـن    رارها را به ضعف زبان نويسـنده نسـبت داده  كه بسياري از منتقدان رمان، اين تكاين با

. ردكـ توان وجودشـان را عمـدي فـرض     ه ميكدستانه است  ار و خامكضعف زبان گاه چنان آش
. شـود  رار عبارات خاص موجب تصنعي جلـوه دادن زبـان مـي   كراوي به ت شتننويسنده با وادا

قاسـمي  ( »هـا  قفـل دنـدان  «ه در زبان موجودند، مانند كهايي هستند  ليشهكات برخي از اين عبار
 كوچـ كة سـيار «شوند، مانند  ليشه ميكرار زياد در متن تبديل به ك، و برخي ديگر به دليل ت)18
هـا اجـازه    ليشـه كه از خواننـده بـراي بـازي بـا     كـ رود  راوي تا جايي پيش مي). 13همان ( »من
  :گيرد مي

ه ناگهـان  كـ اي گوش ايستاد و سپس بـا تـرس و لـرز مـادري      لحظه. خاسترعنا از جا بر
دهـد ايـن    ه تناسب سني رعنا با سيد اجازه نميكاز آنجا (است لب حوض  ش رفتهكودكدريابد 

بـا تـرس و لـرز    : اري بگوئيمكي دستكار رود اجازه بدهيد با اندك اصطالح به همين صورت به 
  )28 همان. (به طرف در خيز برداشت) است لب حوضه ناگهان دريابد مردش رفته كمادري 
دارد  عقيـده  و. اسـت هاي رمان نيز از ديدگاه فراداستاني قابل بررسي  گذاري شخصيت نام

نويسنده، و روابط ة ه تسلط دلبخواهانكشوند  ار گرفته ميكاي به  ها به گونه نام«ه در فراداستان ك
، در رمـان  ن امـر يـ ا ي نمونهبارزترين ). 94 ،1984 و( »گذارند زبان را به نمايش مية دلبخواهان
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غربي  امالًكرا با بخشي  اسالمي و سنتي امالًكه بخشي كباشد، نامي  »ساندركسيد ال«شايد اسم 
 يه سرگشـتگ كها  ، آندهد در غربت نشان  را ايرانيان يشانيتلخ پر يطنزبا تا  آميزد در هم مي

 يتـة زنـدگ  يخـود بـا مدرن   يسـنت  يهـا  شـه يق ريـ طبن گذشته و حالشان به بحران آنـان در ت يب
گشـايي در سـر دارد و    ندر مقدوني، سـوداي جهـان  ك، همچون اسسيد. زند يامروزشان دامن م

همچـون   ،النتـر كهايي چون پروفـت و   نام. شود ششم ساختمان مية موفق به فتح طبق سرانجام
عيت شخصيت در متن اشاره نايي و طنزآميز به موقكلي كهاي تمثيلي قرون وسطي، به ش نمايش

نام ) مار؟( »ر.الف.ميم«روزگار جواني او ة و معشوق »محبوب«راوي ة دلبر از دست رفت. نندك مي
ه كـ ه اين اشخاص، نـه افـرادي واقعـي،    كشود  گذاري به خواننده يادآور مي نامة اين شيو. دارند

ـ   . ندداستان كهاي ي شخصيت ه كـ مي داده اسـت  نـا  كنويسنده به صورت دلبخواهانه بـه هـر ي
ارتباط با خود شخص نيست، و به ايـن   برخالف نام اشخاص در زندگي روزمره، تصادفي و بي
  . ندك يد ميكترتيب بر حضور خود و ساختگي بودن جهان داستان تا

ه كـ ايـن اسـت   «مرسوم اسـت   يفراداستان يها ه در رمانك يديگرة ه شيوكند ك بيان مي و
ند و اين راهي است براي كمتن داستانش به خود آن متن ارجاع  هكنويسد  اي مي مولف به گونه

در حقيقـت، فراداسـتان    ).245 ،1383 و( »برسـاخته  كيـ ة مفهوم واقعيت به منزلة اوش دربارك
. پيرامون آن مـي پـردازد   يها يهونقدها و نظرنگارش داستان  بارةه به بحث دركداستاني است 

ي در حال نوشتن داستان است، يا خـود نويسـنده در   هاي پسامدرن شخصيت در بسياري از رمان
  .نشيند داستان حضور دارد و در مورد ادبيات داستاني به بحث مي

هـاي ادبيـات داسـتاني پسامدرنيسـتي      آن را از ويژگـي  ه بـري لـوئيس  كمفهوم دور باطل 
  :متن اشاره داردة شناسد به همين جنب مي

ه مـتن و دنيـا هـر دو    كـ شود  ستي حادث ميدور باطل وقتي در ادبيات داستاني پسامدرني
ه ايـن دو  كـ هنگـامي  . گـردد  ن ميكديگر ناممكها از ي ه تمايز آنكشوند، تا حدي  نفوذپذير مي

ورود ( »وتـاه كاتصال «: يابند ديگر امتزاج ميكدهند امر واقعي و امر استعاري در ي حالت رخ مي
 .)ي واقعـي تـاريخي در داسـتان   هـا  حضـور شخصـيت  ( »پيوند دوگانـه «و ) نويسنده به داستان

  )104 لوئيس(
وجـه  (العاده متبـاين   تلفيق وجوه فوق«وتاه براي نشان دادن كاتصال ة ديويد الج نيز از واژ

 ).187الج (نـد  كاسـتفاده مـي    »در اثري واحد) مبتني بر واقعيتاً ارا داستاني و وجه ظاهركآش
ه به در هم ريختن مرز دنياهاي كاست  وجودشناسانه ي مشخصاًكنيكت »دور باطل«لي، كطور  هب

: سازد اين است ه فراداستان مطرح ميكاي  نخستين مسئله« ،وة گفتبه . انجامد موجود در متن مي
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 و( »؟دام اسـت كـ نـد  ك متمايز مي 'داستان'ه واقعيت را از ك 'چارچوبي'چيست؟ آن  'چارچوب'
ايـن نـوع    .هـا اسـت   رچوبسـتن چـا  كي براي شكنيكوتاه در حقيقت تكاتصال  ).195 ،1383

سـيد  «ه كـ دارد  راوي اظهـار مـي  . افتـد  اتفاق مـي  همنوايي شبانهني به دفعات در كچارچوب ش
بنـابراين بـه نظـر    ). 25قاسـمي  ( »اش من بـودم  ه قهرمان اصليكپرداخت  اي مي هها به قص شب
چنـد  . نويسـد  يه سيد مـ كهستيم همان داستاني است  آن ه ما در حال خواندنكرسد رماني  مي

ه راوي در كـ نـد  ك تابي اشـاره مـي  كصفحه بعد، طي بازجويي شب اول قبر، فاوست مورنائو به 
  :زمان حيات نوشته

سـتر  كار  همنـوايي شـبانه  تابي است بـا نـام   كها مربوط به  ه اين يادداشتكند ك ييد ميأت -
  ايد؟ ردهكه شما با امضايي دروغين منتشر كها  چوب

 .است رگز منتشر نشدهتاب هكاين . درحقيقت ندا -
 »!دهيد تاب ميكه در آن كاين همان پاسخي است « :رفيق بغل دستي گفت

 )36همان ( ».رديدكال را ؤشما هم همان س« :گفتم
ه خواننـده در دسـت دارد معرفـي    كتابي كة المه، نه تنها راوي به عنوان نويسندكدر اين م

امضـاي  . شـود  تاب هم اشـاره مـي  كد روي جلة صورت غيرمستقيم به نويسنده ه بكشود، بل مي
. دانـد  رمـان مـي  ة ه خواننده او را نويسندكاست  »رضا قاسمي«همان نام  احتماالًدروغين راوي 

  يست؟ رضا قاسمي؟ راوي؟ و يا سيد؟كاصلي ة حال نويسند
در  را از بـازيگري ه راوي خاطرات خودكدهد  رخ مي هنگاميديگري از دور باطل ة نمون

قاسـمي  ( »شخص مستبد و بد اخالقي بود به نام قاسمي«ارگردان آن كه ك ندك تئاتري بازگو مي
رمان است، به عنوان شخصيتي واقعي وارد داستان مي شود ة ه نويسندكدر اينجا قاسمي ). 169

وتـاه و  كتا اتصـال  ) است چندين تئاتر بودهة ارگردان ونويسندكقاسمي پيش از خروج از ايران (
راوي از ة ديگر از پيوند دوگانه را مـي تـوان در اسـتفاد    مثالي. اتفاق افتد پيوند دوگانه هم زمان

وي هنگام صحبت از تختخوابي . ر ديدكير و منكهاي سينمايي به جاي ن هاي فيلم نام شخصيت
تخت « هميشه از عنوان ،خواهش در اتاق پروفت قرارداده طلب و آزادي عدالتة خان ه صاحبك

فرانسـوي،  ة شـد  هـاي شـناخته   و در جاي جاي رمان بـا شخصـيت   ندك استفاده مي »ژان ژورس
رفت و من از  فريدون به سرعت باال و پايين مية بازوهاي ورزيد« :ندك و غيره شوخي مي ايراني

ه كـ ديـدم   ژان ژورس را مـي  و سپيربيو، دانتن، ركمونتسة ميان دود و ذرات غبار، اشباح برآشفت
  .)172همان ( »زدند در فضا پرسه مي هنگام اگين از اين رستاخيز نابهمخش

همنوايي متفاوت از ة نسخ دو ه در خود رمانكافزايد اين است  آنچه بر پيچيدگي رمان مي
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ه كـ  اسـت  اي شـده  بازنويسـي ة نويس، ديگري نسـخ  اصلي دستة ي نسخكي: وجود دارد شبانه
رد كـ ان مشخص تو نمي. راوي به طور پنهاني در سراسر رمان مشغول تحريف و تغيير آن است

ي سـومي هـم وجـود     يا نسخه از اين دو نسخه است يكه خواننده در دست دارد يكتابي ك هك
ردن فرشته هاي شـب اول قبـر عنـوان    كهدف راوي از تحريف رمان، تالش براي گمراه . دارد

ن كـ اسـت، چطـور مم   اگر رمان براي تغيير روند بازجويي نوشـته شـده   ،با اين حال .شده است
   س شده باشد؟كد اين بازجويي در رمان منعه خوكاست 
دانسـتيد چنـين    شما چون مـي ': داد گفت تاب مرا نشان ميكه كفاوست مورنائو در حالي «

نامـه اعمالتـان را    ذهـان روزي در پيش است به خيال خود دست پيش گرفتيد و براي انحراف ا
  )63همان ( ».'واقعا بودهه كطور  ايد، نه آن ايد نوشته ه مايل بودهكپيشاپيش و به صورتي 

فرانسـوا   كاريـ [«: خـوانيم  تاب ميك 163ة ه در صفحكشود  اين وضعيت زماني حادتر مي
ه كـ خواننـده،   ».ردكـ بـاز  ... را  163ة ه روي ميز بود برداشت و الي صـفح كتابي را ك ]اشميت

انسـوا  فر كه همـراه بـا اريـ   ك ندك نون احساس ميكاپنداشت،  نون خود را مخاطبِ راوي ميكتا
همـين  . ه راوي آن را نگاشـته اسـت  كـ تابي است كدر حال خواندن ) راوية صاحبخان(اشميت 

آرايـي   صـفحه «امـا خـود ايـن    . شود ديدگاه نيز تا پايان رمان ثابت نمانده و دستخوش تغيير مي
روشــي اســت بــراي جلــب توجــه خواننــده بــه ) 180، 1383 و( »نمايشــيگذارانــه و  بــدعت
اي فراداسـتاني و وجودشناسـانه    بودن دنياي رمان و از اين رو خصيصه مند و ساختگي صناعت

  .است
خـود نگـارش اسـت و نـه      ،موضوع اصلي مورد توجه فراداستان نويسـان «است  معتقد و

ـ  ه رمانكدارد  فراداستان در درستي اين مفهوم ترديد روا مي. آگاهي نويسنده  كنويس همچون ي
معناي اين گفته ايـن  ). 187، 1383 و( »نيستسنده قائل و نقشي خداگونه براي نوي... خداست 

بـر چنـد و چـون ايـن جهـان تخيلـي و سرنوشـت        «ه نويسنده ديگر همچـون گذشـته   كاست 
يـد فرانسـوا   كات). 63پاينـده  (امل نـدارد  كآگاهي و تسلط  »نندك ه در آن زندگي ميكهايي  انسان
توانـد   ي اعظم در دنياي پسـامدرن مـي  ها بر فروپاشي روايت (Jean-François Lyotard)ليوتار 

  .مرنگ شدن اقتدار و تسلط نويسنده بر متن پسامدرنيستي باشدكتوجيهي براي 
نظـر   ه پيش از ايـن بـه  ك اند عقيدتي و فلسفي يهاي نظام ها هاي  اعظم يا فراروايت روايت

هـا   ز طريق آنا 'حقيقت'بندي تجربه و آگاهي بشرند و ارزيابي  رسيد قادر به توضيح و طبقه مي
سـت  »هـا  نابـاوري نسـبت بـه فراروايـت    «از نظر ليوتار، پسامدرنيسم به معناي . نمود ن ميكمم
ه در عصـر حاضـر مـورد    كسيسم دو فراروايت هستند كعنوان مثال، مسيحيت و مار به). ليوتار(
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اروايتـي در  توان به عنوان فر نويسنده در ادبيات را نيز مية جايگاه خداگون. اند ترديد قرار گرفته
هـاي   آگـاه و مقتـدر رمـان   ة نويسـند . ه در ادبيات پسامدرنيستي مورد تاييد نيستكنظر گرفت 

الي  ه براي تثبيـت موقعيـت خـود، بايـد از البـه     كاست  اي داده پيشين، جاي خود را به نويسنده
نـد و در  كهـا زورآزمـايي    شد، خواننده را به سخره بگيرد، با شخصيتكب كتاب سركصفحات 

  . اردي حتي مغلوب شودمو
ياشـاره مـ  ه علي مطلـق  كهمانطور  .مستثني نيست نيز از اين قاعدههمنوايي شبانه  راوي

ت يـ نيد بـه ع يشا«ه او نوشته كاست  يتابكت يه ظاهرا شخصكبه دست پروفت  يند، قتل راوك
بـد  يا ه درمـي كـ  راوي). 17مطلـق  ( »ها باشـد تيست ابررواكسنده و شياقتدار نو يدرآوردن نف
وشـد  ك يمشود و  ها مي اند، وارد بازي آن اقتدار او خارج شدهة هاي داستانش از حيط شخصيت

هـا   ه شخصـيت كند، و حتي زماني كاري كها و خود را به ميل خود دست نيرنگ، سرنوشت آن با
  . خورد گيرند فريب مي گرانه او را به بازي مي حيله

اعتنا بـه   ه، بيكها پيش نوشته بودم و حاال  ه سالكتابي بود كامالً تخيلي كشخصيت  ]سيد[
هـاي نـو    ارش در خلق شيوهكداد مهارتش در بازي و قدرت ابت من، به هستي مستقلش ادامه مي

و امتداد  ؛جاستكهايش تن بدهم تا دريابم قدرت آدمي در اغوا تا به  انگيخت به بازي مرا برمي
  )184قاسمي . (جاكاغذ تا به كقلمي بر  كچرخش نو

ذهن او به چه سرنوشتي دچـار  ة اين شخصيت ساخت هكداند  ينما اين حال راوي ظاهراً ب
شنود سـيد در زمـان    ه ميكخبر است و هنگامي  رسد راوي از مرگ سيد بي نظر مي  به. شود مي

  ).158همان (شود  ه ميكحيات ناراحتي قلبي نداشته شو
تـالش بـراي حفـظ موقعيـت      همنـوايي شـبانه  هاي مهم راوي  ي از دغدغهكدر حقيقت ي

  . نويسنده استة خداگون
بعـد  . حتـي سـيد و رعنـا را   . شـناختم  هـا را هـم نمـي    دام از شخصيتك در آن هنگام هيچ

تـاب را بازنويسـي   كهـا ايـن    بيشتر شـب ... پروفت ة پس از حمل. تاب شدكام شبيه اين  زندگي
ه ديـداري  كـ برده بودند، هـر بـار   تاب بو كه به نحوي از ماجراي اين كسيد و رعنا . ... ردمك مي

ام و از سوي ديگر به نـوعي غيرمسـتقيم    وشيدند بفهمند چه نوشتهك سو مي كداد از ي دست مي
. نمكـ نند تا من در قضاوتم تجديد نظر كردند ماجراهاي گذشته را توجيه يا تحريف ك سعي مي
ماجراها را تعـديل يـا    پس. دانيد نويسنده بايد نسبت به قهرمانانش شفقت داشته باشد خب، مي

. ه خوشـايند بـود  كداد  ه اين حالت آنها مرا در موقعيتي قرار ميكبه خصوص . ردمك تحريف مي
  )131،132همان . (تر است تا ترس از روز داوري ديدم ترس از ادبيات قوي مي
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زمـان قـدرت         دهد، هم هاي داستانش تن در مي ه به خواست شخصيتك راوي عليرغم اين
بار  كه در رمان تنها يكحتي نام راوي . ندك ا با قدرت خداوند در روز داوري مقايسه ميخود ر

ه خـود را  كدر واقع، او ). 128همان (شود يداهللا است  و به صورت غير مستقيم به آن اشاره مي
ند، از ادبيات به عنوان يگانه سالح بـراي بـه دسـت    ك از روزگار و ترسو معرفي مي خورده زخم

  . ندك درت استفاده ميآوردن ق
زدايـي   تـوان در مفهـوم قداسـت    هـاي اعظـم را مـي    هاي فروپاشي روايت از ديگر مصداق

)decanonization(  ي از وجـوه پسامدرنيسـم يـاد    كـ ه ايهاب حسـن از آن بـه عنـوان ي   كيافت
را  »تمام مصاديق قـدرت «ه طي آن ادبيات پسامدرنيستي قداست و مرجعيت كعملياتي : ندك مي
ردن قاسـمي بـا   كـ تـوان در بـازي    ها را مـي  از اين دست قداست زدايي). 196حسن (ند كش مي

  :پندارهاي مذهبي در رمان ديد
  »...ببينيد آقاي «: گفتم 

  خنديد؟ چرا مي-
ردم و كـ ام را صـاف   سـينه . داد ه با پرخاش مرا مخاطب قرار ميكاين فاوست مورنائو بود 

   »...ولي آخر ...نهان نيسته پكراستش، از شما «: با تمجمج گفتم 
  ولي آخر چه؟-
  ...اسمتان...ولي آخر -
  اسممان چه عيبي دارد؟ -

  »!ه زبان ما را وارديدكشما «: ام گفتم ردن حرف قبليكبه جاي دنبال ... 
قاسـمي  (» .اينجا هم نوشـته اسـت  ! ذهن منحرف«: ردكفاوست مورنائو نگاهي به دفترش 

17،18(  
پروفـت بـه سـيد    ة هاي رمان، حمل ي از شخصيتكبراي ي »فتپرو«چنين انتخاب اسم  هم

ه قسمت مهمي از رمـان  ك، و اين واقعيت »مهدي«محل اختفاي  به حرف آوردن او دربارة براي
جاست اختصـاص دارد، نشـانگر   كيست و كه مهدي كشف اين موضوع كبه تالش راوي براي 

ه در آن رنگـي از  كـ ، برخـوردي  قاسمي با اعتقادات مـذهبي ايرانـي اسـت   ة برخورد بازيگوشان
هـاي رمـان    ه شخصيتكهر چند  ؛دور است دشمني نيست، اما از ترس و وحشت خرافي نيز به

  .هستند هاي موهوم و خرافي سخت گرفتار ترس
ه از ديد كاصلي رمان است و ارتباط تنگاتنگي با بيماري پارانويا دارد هاي  مايه ترس از بن

نـويس   تـامس پيـنچن، رمـان   ). 99لوئيس (پسامدرنيستي است  هاي رمان بري لوئيس از ويژگي
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 »همه چيز بـه هـم مربـوط اسـت    ه كشف اين مطلب است ك«ه پارانويا كايي، عقيده دارد كآمري
نگـرد و اغلـب در    اعتمادي به جهان مي فرد دچار پارانويا با ترس و بي). 47ل كنقل شده در ني(

جـا شـواهدي    همـه «ه كـ گـردد   ها مي به دنبال اين ارتباط از آن رواو دقيقاً  .يابد اي مي آن توطئه
). 48ل كـ ني( »خود به چيز ديگري مربوط نيسـت  ه هيچ چيز به خوديك وجود است مبني بر اين

ه كـ ارآگاهانـه سـعي در تفسـير دنيـايي دارنـد      كشناسـانه و   ه از منظر معرفـت كهايي  شخصيت
  .شوند گرفتار پارانويا مي تفسيرناپذير است، دچار سردرگمي و ترس شده، در نهايت

ه كـ بيند  رو مي شي پروفت، راوي خود را با معمايي روبهك، پس از چاقوهمنوايي شبانهدر 
او سـرانجام  . شـود  متر به نتيجه رسيده و بيشتر درگير ميكوشد، ك هرچه بيشتر براي حل آن مي

راسـتي وجـود دارد،    ذهن اوست يا بـه ة ه معلوم نيست زائيدكيابد  اي مي خود را قرباني توطئه
 »اعـدام بايـد گـردد   «ه هـر صـبح آواز   كـ هايي  ه همه در آن دست دارند، حتي قمريكاي  توطئه
دسـتي مرمـوز، بـه طـرزي     . ام ردم در تلـه افتـاده  كناگهان احساس «). 125قاسمي (دهند  سرمي

بـود تـا،   مـين نشسـته   كبود تا فريادرسي نباشد، بعـد در    ردهكماهرانه، اول دور و برم را خالي 
رسد اين دسـت   نظر مي ه بهك جالب آن). 108همان ( »ندكه رسيد، چاقو را در پشتم فروكوقتش 

ه ك... اي  بازي پيچيده«شود به  ل ماجرا تبديل ميكبه اين ترتيب، . مرموز از آن خود راوي باشد
 قربـاني جنـايتي   ظـاهر  ه بـه كـ  راوي). 155همان ( »اركارچي بود هم شكس هم شكدر آن هر 

شـود   مـي  »چنـدين فقـره قتـل   «اب كـ ناشناخته است، خود از سوي فاوست مورنائو متهم به ارت
اري ذهن كه با آگاهي از آشفتگي روحي پروفت به دستكند ك اعتراف مي پايانو در ) 46همان (

همـان  (ه قربـاني آن نيـز خـود راوي اسـت     كرده كاب قتلي كبه ارت كاو پرداخته و او را تحري
ارآگـاهي را بـه سـخره    كشناسـي رمـان    ارا معرفـت كگرانه آشـ  بازي خودويران اين). 186،187

  .دهد افي نشان ميكن و ناكگيرد و آن را به صورت امري نامم مي
داند و معتقد اسـت   هاي ادبيات پسامدرنيستي مي خودشدگي را از ويژگي ايهاب حسن بي

شـود بـه    اين ترتيب منجـر مـي  دهد و به  پسامدرنيسم تعبير سنتي از نفس را هدف قرار مي«ه ك
يـا   –بـرون  /، بـدون درون ]هـا  شخصـيت [بودن دروغـين ِ  ]و بدون عمق[تخت  –گريزي  توجه

هـاي   چنـين وضـعيتي در رمـان در شخصـيت    ). 196حسن ( »اس خودكثير و انعكس آن، تكع
انـات  كدسـت آوردن ام  ه بـراي بـه  كاري كسيد، جوان ريا. مختلف به نمايش گذاشته شده است

هـاي   ، در يادداشـت )سـت هم موفق ا و در اين زمينه بسيار(خت محتاج محبوبيت است بهتر س
ه كاي بود  بايد به جستجوي وسيله! هاي صورت افشاگرند كچين و چرو«: نويسد اش مي روزانه

 كبه بيان ديگـر همـان يـ    كتبديل چهره به ماس). 158قاسمي ( »...ندكبدل  كچهره را به ماس
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ه سيد براي رسيدن به اين هدف كاي  وسيله. روغين شخصيت استردن دكردن وتخت كبعدي 
ه تنهـا خاصـيت آن حفـظ    كبخش با مضرات فراوان،  سياست، دارويي آرامكليزان ابد قرصي يم

سـيا  كهـاي رمـان ليزان   ه تعداد زيادي از شخصيتكنه تنها سيد، . دغدغه است ظاهري آرام و بي
و تبـديل   »خود«ها در پي عمق زدايي از  شخصيتبه عبارت ديگر تمامي اين .  نندك مصرف مي

پردازنـد تـا    ثيـر خـود مـي   كها به ت از سوي ديگر همين شخصيت. هستند كخود به ماسة چهر
ه از خود هويتي ندارد و در هـر  كدارد  راوي رمان اذعان مي.  شندكرا به چالش  »نفس«مفهوم 

ــرو  ــب شــخص ديگــري ف ديگــر بســياري از  ، و از ســوي)80همــان (رود  مــي لحظــه در قال
نـوازد و   سيد همچون راوي ساز مي ،به عنوان مثال. ندك هاي رمان را شبيه به خود مي شخصيت

دشـمن اول راوي اسـت ماننـد خـود او نقاشـي       ظـاهر  ه بـه كـ پروفت  حتي. نويسد داستان مي
 يهـا آدم يبـرا  يكسنده نقش مشـتر ينو«ان داشته، يب يكه شهال زرلكگونه همانشد، گويي ك مي

آور  سخنراني سرگيجه ).41ي كزرل( »گرفته است يمتفاوت يباز كيرمان خود نوشته، اما از هر 
ـ  ة نان طبقكاز سا كهاي متعدد هر ي نامدربارة  علي ثيـر  كجالـب ديگـري از ايـن ت   ة شـش نمون

  ).123همان (دهد  ارائه مي »خود«
ه حقيقـت را بـه   كـ هايي  هاي زبان، در تفاوت با گم شدن در بازي«: گويد ايهاب حسن مي
تا از تفسيرپذيري سـر بـاز    »رود سازند، نفس در غالب غياب خود فرو مي صورت چندگانه مي

موجود باشد «تواند  ه در رمان پسامدرنيستي، شخصيت ميكعقيده دارد  نيز و). 196حسن (زند 
. يافـت  ههمنـوايي شـبان  توان در  غياب را مية اي روشن از مسئل نمونه). 91، 1984و ( »و نباشد

اسـت   اش اشـغال شـده   سـايه ة ند خودش نيست و بـدنش بـه وسـيل   ك ه ادعا ميكراوي داستان 
ه با غرق شدن محبوبش در رودخانه در سن كاو . بيند ، تصوير خود را در آينه نمي)23قاسمي (

اش پنهـان   عاطفي بزرگي خورده است، از همان زمان خود را پشـت سـايه  ة سالگي ضرب چهارده
به اين ترتيب سايه يا تصوير توي آيينه، ديگـر  . رحمي دنياي اطراف در امان باشد بي رده تا ازك

انـد تـا    ردهكاي پيدا  ه هويتي مستقل و زندگي جداگانهكراوي نيستند بل »خود«اس كامتداد و انع
در حقيقـت  . اش را مقصـر بدانـد   به جاي راوي ضربه بخورنـد و راوي در غيـاب خـود، سـايه    

ه از منظـري ديگـر   كـ ست، بل پريشي او گر بحران هويت و روان ي، نه تنها نشانراوة بيماري آين
ه در رمـان نيـز بـه آن    كـ باشد، اشـتياقي   »نبودن«او به ة اي مبني بر اشتياق و اراد تواند نشانه مي

گيرد  قرار نمي »هستي«مقابل ة ديگر در نقط »نيستي«به اين ترتيب، ). 140همان (شود  اشاره مي
زند و آن را به اين  را برهم مي -بودن يا نبودن  -شناسانه  آشناي معرفتة معادلة فك و تعادل دو

از دنياهاي متصور  كدامين دنيا؟ و آيا بودن در هر يكنبودن در /بودن: ندك صورت بازسازي مي
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طـور   ه راوي بـه كـ رسـد   نظـر مـي   در متن، لزوماً به معناي نبودن در ساير دنياها است؟ چنين به
ـ . هـا غايـب اسـت    در تمامي دنياهاي موجود در متن حاضر و از تمامي آن زمان هم ن مسـئله،  اي

  .برده است قطعيت فرو اي از ترديد و عدم جهان رمان را در هاله
هـاي مهـم پسامدرنيسـم اسـت      از ويژگي) indeterminacy(ناپذيري  عدم قطعيت يا تعيين

هـيچ چيـز مطلـق     ،ر دنياي اين رمـان د. امال مشهود استك همنوايي شبانهه در ك) 196حسن (
ه نويسـنده  كند ك ته اشاره ميكبه اين ن همنوايي شبانهيومرث پوراحمد در نقد خود بر ك. نيست

بـا مـا قـرار    «: اسـت  ه راوي هرگـز نديـده  كاول رمان با توصيف وحشت اسبي ة از همان صفح
ه كـ آنچه را . وجود ندارد 'قطعيت'ه در هيچ مورد، هرگز كند ك گذارد و توافق ما را جلب مي مي

گويد هست الزامـاً نيسـت و آن    ه ميكنويسد، الزاماً نديده است و آن جور  گويد و مي راوي مي
هاي ضد و نقـيض راوي نيـز بـر ايـن      گفته). 7پوراحمد ( »ه ظاهراً نيست احتماالً هستكجور 

زبـان فرانسـه   ه رعنـا  كـ دارد  بـه عنـوان مثـال راوي بيـان مـي     . افزايـد  احساس عدم قطعيت مي
ة ه رعنـا پـس از خوانـدن ترجمـ    كـ شـود   و در جاي ديگر گفتـه مـي  ) 90قاسمي (دانست  نمي

ه كـ گويـد   همچنـين راوي در ابتـدا مـي   ). 84همان (است  ردهكشي كتاب راوي خودكفرانسوي 
در رمـان  . ه نقـاش سـاختمان اسـت   كـ نـد  ك ، سپس اظهار مي)26همان (نقاشي شغل او نيست 

راوي بيـان  . راوي هم به طور قطع مشـخص نيسـت  ة خان نام سگ صاحبحتي  همنوايي شبانه
شد و او را شـالق  ك فرياد مي »كگابي«هرروز بر سر سگ خود  فرانسوا اشميت كاريه كند ك مي
نـد  ك ه خود دچار فراموشي است هربار به راوي يادآوري مـي كخانه  زند، ولي همسر صاحب مي
امال شبيه به سگ قبلي است، و هربـار هـم اسـم    كه كمرده و اين سگ ديگري است  كه گابيك

  : رسد زير به اوج مية المكاين وضعيت پيچيده در م. گويد اي مي تازه
  »ي اسمش چيست؟كاين ي«...
  .كگابي -
 .قبل اسمش ارو بودة ه دفعكمثل اين -
 .ارو مرد -
 !ه قبالً مرده بودكهم  كگابي -
  )138،149همان . (بله، اين ولف است -

توان با قطعيت از آن صحبت  ه نميكاي تصوير شده  يي راوي با پسرش نيز به گونهرويارو
ت و كـ امـا فـرداي ايـن مواجهـه      ،است شتهكاو را ة ه پسرش او يا سايكند ك راوي ادعا مي. ردك

. رود اش مي خانه ف اتاق راوي افتاده است، و خود راوي به مالقات صاحبكي پسر كشلوار خا
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  حساب آورد؟ را بايد قاتل ديگري به كي دامكدر اين صورت 
ه وقايع مربوط به زندگي كراوي . اين بخش از رمان از بعد ديگري نيز جالب توجه است

فرانسوا اشميت، روزگار جواني و مرگش را با استفاده از زمان گذشـته   كخود در ساختمان اري
ه از ديـد سـگ   كـ  تـاب كرويارويي بـا پسـرش و دربخـش پايـاني     ة ند، تنها در صحنك نقل مي
روايت توالي منطقـي زمـان را   ة اين شيو. ندك خانه روايت شده، از زمان حال استفاده مي صاحب

  .زند بر هم مي
در فراداسـتان سـخن بـه     »اني روايتكسامان زماني و مة فروپاشي همه جانب« پتريشيا و از

هاي ادبيـات داسـتاني    نظمي زماني را از ويژگي و بري لوئيس بي) 181، 1383 و(آورد  ميان مي
پرداختـه  همنوايي شبانهزمان در  يبه مسئله ياديمنتقدان ز). 85لوئيس (داند  پسامدرنيستي مي

) 43صـادقي  ( يو صـادق ) 15افشار (، افشار )38ي كزرل( يكتوان به زرليها مان آنيه از مكاند 
ة ه بـر سـوي  كـ ت اسـ  اي بغـرنج تبـديل شـده    ان در رمان رضا قاسـمي بـه مسـئله   زم .ردكاشاره 

شـما  . مـال آنجاسـت   'فـردا 'و  'ديروز'، 'امروز'چيزهايي مثل «: ندك يد ميكرمان تاة وجودشناسان
قاسـمي  ( »ايد، همـين  نيد؟ روز؟ شب؟ شما فقط مردهك االن خودتان را در چه وقتي احساس مي

رت كـ  پـنج ة شـمار ة خان سالخترالفامادور در رمان ة در دنياي پس از مرگ، همچون سيار). 84
اما خود اين دنيا با اسـتفاده از  . هاست تمامي زمانة خطي و دربرگيرند ن، غيركگات، زمان سا ونه

هـاي   وقفـه «. است و در تناقض با خـود اسـت   افعال ماضي توصيف، و در نتيجه برساخته، شده
  .  نظمي زماني در رمان است ار ديگري از بيكآشة راوي، نمون »زماني

گـر   رمـان، نشـان   كساختار بريده بريده و اپيزوديـ ة اني، به عالوهاي زم ستكگونه ش اين
حسـن  (و حسن ) 91لوئيس (لوئيس ة ه به گفتكاست همنوايي شبانه گسيختگي در دنياي  ازهم
يـد بـر عـدم انسـجام و ارتبـاط      كهاي اصلي ادبيات پسامدرنيستي است و بـا تا  از ويژگي) 196

مفهومي . گذارد وير شده در رمان را به نمايش ميعناصر مختلف رمان، تفسيرناپذيري دنياي تص
بـرد، در حقيقـت،    نام مـي ) 139قاسمي ( »اقتدار لحظه«ه راوي از آن به عنوان تسليم شدن به ك

 »لحظـه «اگـر تنهـا   . نيازي شخص از تفسير دنيا براي پيوند دادن حال با گذشته و آينده است بي
هـر چيـزي   . نيست، خـاطره و آرزويـي نيسـت   اي نيست، ترس و ابهامي  باشد، گذشته و آينده

باشـد   »لحظـه «اگر تنهـا  . ه تفسيرناپذيركه غايب، همان قدر فهميدني كهمان قدر حاضر است 
. ناپـذيري آن  ديگر معمايي نخواهد بود، و نياز به حـل آن، و سـرخوردگي و پريشـاني از حـل    

ي بـا سـواالت   ردن در لحظـه در حقيقـت راه حـل راوي اسـت در رويـاروي     كـ آرزوي زندگي 
االت ؤگويي به اين سـ  نياز از پاسخ ه اورا بيكاند، راه حلي  ردهكه او را احاطه كاي  وجودشناسانه
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  .رمان در حقيقت بازتاب چنين آرزويي استة فرجام غيرمنتظر. ندك جواب مي بي
و  -دهنـد   ه معموالً فرجامي قطعي ارائه ميك -هاي رئاليستي و ناتوراليستي بر خالف رمان

اذب و تصنعي و يا به كدر رمان پسامدرن به فرجام چندگانه و «ناتمام آن، مان مدرن با فرجام ر
فرجـام رمـان پسامدرنيسـتي همچـون     ). 157الج ( »خوريم تقليد تمسخر آميزي از فرجام برمي

همنـوايي  ة العاد ردني و خارقكپايان باورن. ساير اجزاي آن به برساخته بودن حقيقت اشاره دارد
در فصل ماقبل آخر رمان، زمـاني  . رمان استة شناسان نيز متناسب با سمت و سوي هستي هشبان

! خب، حضرت«: ندك م ميكشب اول قبر راوي پايان يافته، فاوست مورنائو چنين حة مكه محاك
خودتان ة نيد مسئلكخواهيد اعتراف  اگر نمي. جرم شما محرز است. اري نداريمكما ديگر اينجا 

در بخش بعد، ). 185قاسمي ( »نيدك براي تطهير، تنزل مرتبه پيدا مي. پليد است روح شما. است
ه سـگ  كـ ابـد  ي بيند و در مي فرانسوا اشميت مي كخواننده خود را در زمان حال و در اتاق اري

ة صـورت تناسـخ يافتـ    كه گابيـ كرسد  به نظر مي. ، راوي اين بخش از رمان است خانه صاحب
و . رده استكصحبت  كش از اين راوي از برخوردهاي خود با گابيه پيك راوي است، حال آن

ند و به تقليد تمسخر آميز از فرجـام  ك ه بخش پاياني رمان را روايت ميكحاال همين سگ است 
سگ شـدن راوي  . ندك ششم را بيان مية نان طبقكسا كت ك، سرنوشت ت19و18هاي قرن  رمان

آميـز و   نايـه كنياست و از سوي ديگـر بـه صـورتي    بين راوي و دة از سويي بيانگر ماهيت رابط
بـه   كاي هولنـا  ه در ابتدا فاجعهكفرجامي . خود راوي است براي بقاة انتخاب داوطلبان طنزآميز،
ار بيشـتر  كـ در پايـان  : شـود  تمسخرآميزي از بهشت تبديل مـي ة رسد رفته رفته به نمون نظر مي

الوقـوع او   ه پيشـاپيش از مـرگ قريـب   كـ (جـز سـيد    نند، بهك ها ساختمان را خالي مي شخصيت
گيرد  زده، همچون شمس موالنا، چراغ در دست مي ه جنونكت، زن فرانسوي ك، و بندي)آگاهيم

فرانسـوا اشـميت ناگهـان     كدر انتها حتي اري. خيزد خود برمية و در راهروها به جستجوي گرب
ار نخواهـد بـود و   كدر  ه فردا شالقيكتا راوي مطمئن شود ) 190همان ( »شود نعش زمين مي«

ر آينده، زندگي ِسگي  آزادي داشته باشد و بـراي  كگذشته و فة او آزاد خواهد بود تا، بي خاطر
ة و به وسيل(ه راوي نوشته كتابي كرسد  در حقيقت، به نظر مي. ندكزندگي  »لحظه«اولين بار در 

به او ) رقم زده استهاي رمان را  آن به صورت مستقيم يا غير مستقيم سرنوشت تمام شخصيت
ه بـرآورده  كـ ، كراوي، نه عقـوبتي دردنـا  ة خواهد برسد و تنزل مرتب چه مي رده تا به آنك كمك

  .شدن آرزوي اوست
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   جهنتي
هاي رمـان پرداختـه    اي از ويژگي ه به بررسي گوشهكات ياد شده در نوشتار حاضر، كاز ن
ه تبيـين  كرماني است پسامدرنيستي  ها ستر چوبكار  همنوايي شبانهتوان نتيجه گرفت  است، مي

ه راوي و نويسـنده بـه آن تعلـق    كـ اسـت   -يا دنياهـايي   -دنيايي ة ابهامات وجودشناسانة نندك
ه خواننده را به پرسـش در رابطـه   كاست  يارمان به گونه يوجودشناسانه يهايدگيچيپ. دارند
مـرز   همنوايي شبانهدر . ندكيمده شده وادار يشكر يه در آن به تصوك يياهايدن/ييايت دنيبا ماه

ي سـت يو ن يو هست يسنده و خواننده، مرگ و زندگينو يايمتن و دن يايت، دنيال و واقعين خيب
. نـد كيت نميفاكها نيا كدر يبرا ي نيزراومبتال به پارانوياي ذهن  يه حتكخته يهم ر چنان بر
رون يـ درون و ب يايدن يفتگو آش يشانيپر يدههم زائي ت موجود در رمانيو عدم قطع يآشفتگ

يت هم روا. ندك يد ميرا تشد خود آن ياست و هم به نوبه) خواننده يسنده و حتيو نو( يراو
  .است ين آشفتگيول اعلت و هم معل

 يداسـتان  ادبيات يهاكنيكترمان در بازنمايي اين سرگشتگي وجودشناسانه از بسياري از 
ريختـه و نـامنظم، و زبـان رمـان، فراداسـتاني      درهـم  زمان رمان. ي بهره گرفته استستيپسامدرن

را  رمـان بودن و برساخته بودن  يه تصنعكاند  ار رفتهكبه  ياگونهو اصطالحات به ياسام. است
ن يبـ  يسـنده، فاصـله  يچـون اقتـدار نو   ياعظمـ  يهـا تيـ روا يبا فروپاش. گذارنديش ميبه نما
ت خـود بـه جعـل    يـ ت موقعيـ تثب يده بـرا سنينو يرود و راوين ميسنده از بيها و نوتيشخص

هـا ،  تير شخصيو سا يراو يت برايهو يمسئله. پردازديش رو دارد ميه خواننده در پك يرمان
آن  ننـدة كفشـار خرد تـوان از  ياب مـ يـ و غ يخودشـدگ يه تنها با بكآور است جهيسرگ ييمعما

  .استك
رمـان خـوب    دره كرده كفاده استادانه است چنان ها ويژگيها و كنيكن تيرضا قاسمي از ا

دسـت و  كي از آثـار ي كـ آن را بـه ي  بـدين ترتيـب   و ،انـد تحميل نشده آنو بر  اند گرفتهجاي 
ايرانـي در غربـت    كه زندگي يكمسائل و تضادهايي . اندردهكل يات تبديگونه ادبنيخواندني ا
ضـالت زنـدگي   هاي موجود در تاريخ و فرهنگ ايـران، و مع  ند، تناقضات و گسستك ايجاد مي

س شده و تصـويري از  كساختار و محتواي رمان منعلي هنرمندانه در كدر دنياي پسامدرن به ش
ايراني قابل هضـم و لـذت بخـش    ة سو براي خوانند كه از يكوضعيت انسان معاصر ارائه داده 

  .است و از سوي ديگر با فضاي ادبي موجود در جهان هماهنگ است
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