
 
 

 
 

 
The Impact of Chaos Theory on Reinforcing Postmodern Strains 

of the »The Nocturnal Harmony of Wood Orchestra« Fiction 

Mohammad Reyaz Raeisi 
Ph.D Candidate of Persian language and literature, Sistan and Baluchestan University,  Zahedan. 

Iran. 

Mohammad Ali Mahmoodi
1
 

Associate Professor of Persian Language and Literature, Sistan and Baluchestan University, 
Zahedan. Iran. 

Abdolali Oveisi Kahkha 
Associate Professor of Persian Language and Literature, Sistan and Baluchestan University, 

Zahedan. Iran. 
Received: 6, December, 2019 & Accepted: 10, May, 2020 

Abstract 
The Nocturnal Harmony of the Wood Orchestra” by Reza Ghasemi is one of the 
most significant postmodern stories in Persian literature. It tells the life of a group of 
Iranian immigrants and exiles living in France who are still struggling with their 
original culture and beliefs. Chaos theory, which is one of the well-known and 
widely used theories in physics and meteorology, is reflected in this story. Since this 
story is a piece of metafiction, the author/narrator consciously refers to the chaos 
theory and in particular to the butterfly effect. This study, after introducing the most 
characteristic features of chaos theory, reads “The Nocturnal Harmony of Wood 
Orchestra” in light of this theory. It uses a descriptive-analytical method to 
investigate the effect of chaos theory on the postmodern aspects of this fiction and 
on the lives and destinies of the characters. We seek to show how the manifestation 
of a scientific theory in the story reinforces its postmodern aspects. Chaos theory is 
used in various sciences. It talks about nonlinear events and processes based on 
uncertainty. The manifestation of chaos theory in this story distinguishes it from 
others. According to this theory, complex and turbulent phenomena and events are 
the result of multiple causes and constantly affect each other. These kinds of 
phenomena are sensitive to their initial conditions and their various components, 
based on the butterfly effect, self-similarity, dynamic adaptation, and strange 
attractors, show a kind of order in disorder or a quasi-chaotic situation. The results 
of this study show that the chaos theory, through disturbing and unfamiliar 
propositions, highlights the postmodern aspects of the story and at the same time 
justifies the confusion of the characters while coordinating the form and content. 
This theory describes the intertwined and complex lives and fates of the characters 
in a postmodern way and shows the effects of small variables on large events and 
the fates of the characters. 
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 پژوهشی -علمی

 چکیده
های پسامدرن ادبیات فارسی ترین داستاناثر رضا قاسمی یکی از شاخص هاهمنوایی شبانه ارکستر چوبداستان 

کند که هنوز هم روایت میهای ایرانی ساکن فرانسه را این داستان زندگی گروهی از مهاجران و تبعیدی است.
 شده شناختههای آشوب که یکی از نظریه ینظریهگرفتار مشکالت ناشی از فرهنگ و اعتقادات اولیه خود هستند. 

این داستان تجلی پیدا کرده است. ازآنجا که این داستان  و پرکاربرد در علوم فیزیک و هواشناسی است در
ای  خصوص ویژگی بال پروانه آشوب و به یطور آگاهانه به نظریه /راوی بهحالت فراداستان دارد، نویسنده پسامدرن،

بنای این نظریه آشوب، برم یهای نظریهترین ویژگیش، پس از معرفی و بیان شاخصـاین پژوهکند.  آن اشاره می
 ینظریه تأثیره بررسی تحلیلی ب -با روش توصیفیپردازد و می هاهمنوایی شبانه ارکستر چوببه خوانش داستان 

و در پی آن است که  پردازدمیها و زندگی و سرنوشت شخصیتن های پسامدرن این داستادر تقویت سویه آشوب
 ینظریه انجامد.های پسامدرن آن میبه تقویت سویه ،علمی در داستان ینشان دهد چگونه تجلی یک نظریه

. گوید میعدم قطعیت سخن  مبتنی بررآیندهاي و ف غیرخطیای از رویدادهدر علوم مختلف کاربرد دارد و  آشوب
و  ها پدیده ،این نظریه بر اساسکرده است. ها متمایز آشوب در این داستان آن را از سایر داستان یتجلی نظریه

 هایده. این نوع پدگذارند می تأثیر بر یکدیگرم ومداطور بهو  متعدد هستندعلل  حاصل ،ی پیچیده و آشفتهرویدادها
 دهی سازمان ،یخود همانند، ای پروانهبال  اثر برمبتنی  هاآنمختلف  یاجزاواولیه خود بسیار حساس  طبه شرای

را به نمایش  آشفتهیا وضعیتی شبه نظمی بیاز نظم در  ای گونه مجموع درکه است غریب  های جاذبو  پویا
 های سویه ،زداو آشنایی سازآشفته های گزارهبا  بآشو ینظریهکه  دهد مینشان  نتایج این پژوهش .دنگذار می

. کند میرا توجیه ها  شخصیتآشفتگی  ،در عین هماهنگی ساخت و محتوا کرده و تر برجستهرا  داستانپسامدرن 
و  کندمیتشریح پسامدرن  ای شیوهبه را  ها شخصیت ی پیچیدهو  تنیده درهمسرنوشت زندگی و  ،آشوب ینظریه
 دهد.ها نشان میکوچک را در حوادث بزرگ و سرنوشت شخصیت متغیرهای تأثیر

 
درن؛ اثر بال نظریه آشوب؛ داستان پسام رضا قاسمی؛ ؛هاهمنوایی شبانه ارکستر چوب :یکلیدهای  واژه

 .ای پروانه
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 مقدمه.9
. این علم هواشناسی مطرح شدبرای نخستین بار توسط ادوارد لورنز در  آشوب ینظریه
 آنمتغیرهای مختلف را در  تأثیرو  پردازد می آشفتهو پیچیده  های پدیدهی به بررس نظریه
-میبهره  آنخود از  هایم مختلف برای تحلیل پیچیدگیو علو کند میبررسی  ها پدیده

و در غرب اند بهره نبودهها بیعلوم انسانی و مطالعات ادبی هم از این رهیافتبرند. 
 در تحلیل متون ادبی صورت گرفته است. برای کاربرد این نظریه هایی کوشش

در ادبیات فعالیت  آشوب یدر آمریکا و اروپا درباره کاربرد نظریه «اس ال اس»انجمن  
فته است، اشتیاق ایجاد ارتباط شهرتی یا آشوبای که نظریه جدید  در همین دوره»کند.  می

 -اس ال اس)علم و انجمن ادبیات  ادبیات و علم، دانشگاه را تسخیر کرده است. میان
 پیداکردهسرعت رشد  به تاکنون و تأسیس شد 9961اکنون ادبیات و علم و هنرها( در سال 

 .(parker, 2007: xii) «است

 برد:های پسامدرن بهره میبر گزاره تأکیدبرای  های علمیداستان پسامدرن از دستاورد

دانش گرایش پیدا  سوی بهاقع برای به بازی گرفتن واقعیت و امر و مدرن پست ی نویسنده»
)بزرگمهر و زیور  «کار دارد و سر واقعفرابشری دیگر با دنیای  ی حوزهو بیش از هر  کند می

عرصه اثر رضا قاسمی،  ها چوبهمنوایی شبانه ارکستر داستان پسامدرن . (6: 9393عالم،
 امرین او  هستند گرفتار نوعی آشفتگی آن های شخصیت ،است آشوب یتجلی نظریه

این داستان  های شخصیت زندگی و سرنوشت در پیچیدگی داستان دارد. توجهی قابل تأثیر
 های سویه آشوب یتجلی نظریه ؛از ابهام خواهد بود ایهالهدر  نظریهاین بدون توجه به 

و پسامدرنیسم اشتراکات زیادی با  آشوبنظریه زیرا  ؛کند میرا تقویت  آنپسامدرن 
 های داستان های شخصیتدو محصول تغییر نگاه فلسفی زمانه هستند. یکدیگر دارند و هر 
 توجهی قابل زدایی آشنایین کالسیک و مدر های داستان های شخصیتپسامدرن نسبت به 

 تر روشنرا  هاهای آنتفاوت آشوب یبر مبنای نظریه هاآن های کنشدارند و تبیین 
هنی، ذاست و زندگی  و تناقضارانویا ریشی، پپشخصیت پسامدرن گرفتار هویت .کند می

. چنین وضعیتی نیاز به مفاهیمی ویژه هاست قطعیتاز عدم  زبانی و اجتماعی او سرشار
مفهومی  ی مثابه نوعی استعارهبه تواند می آشوب یحلیل و تبیین دارد که نظریهبرای ت

 .تبیین کندبه خوبی را  چنین وضعیتی

درك  اجازهمناسب  ای استعارهمگر آنکه  چیزي را بفهمید وانیدت نمیطبق نظر رابرت شاو، شما »  
طور  بهباید وجود آن را  نظمی بی نظریهبراي فهمیدن درست  بنابراین، .درست آن را به شما بدهد

، ادبیات رو ازاینو ریاضي، بلکه حتي علوم انساني جستجو کرد.  در علوم فیزیک تنها نه ایاستعاره
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بیگلری «)گیرد میاین نظریه را به کار  ای استعاره ای گونه بهباشد که  هایی هزمینیکي از  تواند می
 .(91: 9396و قادری سهی،

پسامدرن داستان  های سویهو تشریح  آشوب یاز مرور نظریه پس حاضر پژوهش 
و  پردازد میداستان این در  آشوب یبه تبیین تجلی نظریه ،ها چوبهمنوایی شبانه ارکستر 

 .کندتحلیل می آشوب یرا بر اساس نظریهها  شخصیتدگی و سرنوشت زن ازآن پس
 پژوهش سؤاالت. 9ـ9

تر  های پسامدرن آن را برجسته در داستان چگونه سویه آشوب یکاربست نظریه. 9
 کند؟ می

و  داستان را تبیین و تحلیل کند های شخصیتآشفتگی  تواند میچگونه  آشوب ینظریه. 1
 ؟نشان دهد ها آنندگی و سرنوشت آشفتگی را در ز تأثیر

 پژوهش ۀیشینپ .1ـ9

قرن بیستم است. این نظریه در  های نظریه ترین شده شناختهیکی از  آشوب ینظریه
 صورت زمینهاین  در که یهای پژوهش ترین مهمبرخی از و  مطالعات ادبی هم کاربرد دارد

 از: اند عبارت گرفته
ام کونته،  .(1771«)داستان پسامدرن آمریکا طراحی و آشفتگی: تحلیل آشوبناکی». 9

را در مطالعات ادبی  آشوب ینظریه است که ییها پژوهشاین کتاب از نخستین  جوزف.
کند و یمرا بررسی پسامدرن  یها داستانتعدادی از  های نظمی یبنظم درون  و کاربردبه 
 است. موضوع نوشته شده ی است که در اینیها پژوهشین نخستاز 
ی آرکادیا اثر تام  بر نمایشنامه تأکیدهای علمی با  تجلی ادبیات پسامدرن در نمایشنامه». 1

در پی اثبات پسامدرن  این مقاله .احسانبزرگمهر، شیرین و زیور عالم  .(9393)«استوپارد
 است. نامه یشنمادر چهارچوب روایی این  آشوب یبودن این اثر و شیوه کاربست نظریه

-ج از مدار: نگاهی به پسامدرنیسم در رمان همنوایی شبانه ارکستر چوبای خار. سیاره3

این مقاله با استفاده از نظریات منتقدان پسامدرنیسم و مفاهیمی  (.هوروش، منا.9369ها)
-دهد که تکنیکقطعیت نشان میی، دور باطل و عدمسازی، وجودشناسهمچون برجسته

ست بلکه نتیجه طبیعی روایتی است که به ای نیعاریه ،های پسامدرنیستی این داستان
 خصوص بهداستان پسامدرن ایران و تاکنون اما  پردازد.آشفتگی ذهن انسان معاصر می

 .مورد بررسی قرار نگرفته است آشوب یپسامدرن از منظر نظریه  شخصیت
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 داستان ۀخالص .3ـ9

به فرانسه مهاجرت کرده و از ایران به نام یدهللا است که  این داستان روایت زندگی مردی
 سایر ساکنان این ساختمان. کند میک ساختمان شش طبقه زندگی در یک اتاق محقر از ی

. راوی که شخصیت اول داستان اند کردهایرانیانی هستند که به دالیل متعدد مهاجرت 
شخصیت  مهمی را پشت سر گذاشته و دچار تثبیت ی حادثه سالگی چهاردهاست در سن 

حتی  رمزگونه ای گونه به و جامانده ناایرو در  سالگی چهاردهدر یدهللا/راوی  شده است.
اشمیت و  ازجملهی داستان ها شخصیت خودش را در آینه مشاهده کند. سایرد توان مین

هستند و از انواع  دار مسئلهیی ها شخصیت ،همسرش، بندیکت، سید، رعنا و پروفت
که یکی از  شود می تر بغرنجه زماني برای راوی لئاما مس؛ برند میروحی رنج  های بحران

ل ئو برای خود رسالتی الهی قا داند میخدا  مأمورساکنان ساختمان به نام پروفت خود را 
گرفتار دو شخصیت در عالم برزخ روای . کشد میسید و یدهللا/راوی را  ،پروفت .شود می

پیش داستانی به نام  ها مدتاوی . رکنند میکه او را بازخواست  شود می مشابه نکیر و منکر
اما در جریان  خورده میخاک  ای گوشهنوشته که « ها چوبهمنوایی شبانه ارکستر »

و به طرز عجیبی  شده  چاپکه داستانش بدون اجازه او  شود میمتوجه  ها بازخواست
 .است یکسانی داستانش ها شخصیتسرنوشت ساکنان ساختمان با سرنوشت 

 نظری یمبان .1
 9آشوب یهنظر .9ـ1

لمی ع های آزمایشو  ها پژوهشمختلف در  علوماز دانشمندان  قرن بیستم بسیاری ۀنیمدر 
 ها آنبرای  ها آشفتگیزمان این  آنخود متوجه نوعی آشفتگی شدند و با توجه به علم 

دریافتند که  و را مشاهده کردند« نظمی بینظم در »نوعی بعدها  ها آن .قابل توجیه نبود
  غیرقابلاما  از رفتارها و الگوهای منظم ای مجموعهو پیچیده  آشفته های دیدهپمیان 
نبود.  شده شناخته آنالگوهایی که تا پیش از  است؛ مشاهده قابل و گاه اتفاقی، بینی پیش

 زیادی در نتایج تأثیر ،متغیرهای کوچکآنان این بود که  های یافته ترین مهمیکی از 
 دارد. پایانی

  «chaos در مکانیک آننظمی است و مترادف  ، آشفتگی و بیریختگی درهمر لغت به معنی د ،
 ،معموالً در محاورات روزمره و ساختار یا نظم است هرگونهاست. این واژه به معنی فقدان 1تالطم

                                                   
1. Chaos theory  

2. turbulence
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اما با ؛ شود و جنبه منفی دارد نیافتگی به نظر آورده مینظمی و سازمان و آشفتگی نشانه بی آشوب
به  آشوبو نظمی  امروزه دیگر بی آنری و نظ ابعاد علمینگرش جدید و روشن شدن پیدایش 

های  نظمی وجود جنبه شود. بلکه بی تلقی نمی ریختگی درهمیی و نیافتگی، ناکارآمفهوم سازمان
حاجی «)های خاص خود را داراست های پویاست که ویژگی و اتفاقی در پدیده بینی پیش  غیرقابل
 .(33: 9369کریمی،

و اتفاقی در  بینی پیش  غیرقابل های جنبهچنین وجود  آشوب یمحور مباحث نظریه 
شود که بین یک حالت  اکنون همچون وضعیتی توصیف می آشوب». هاست پدیده

اغلب . (Conte,2002: 24)«جبرگرایی کامل و یک حالت کامالً تصادفی قرار دارد
 های ویژگیاز و آشفتگی  ار پیچیده هستندبسی ،طبیعی های پدیده انسانی مانند های پدیده
و  کند میو پویا را مطالعه  غیرخطی های نظام ،آشوبئوری ت» به طور کلی ؛ستها آنبارز 

و پیچیده پیشنهاد  بینی پیش  غیرقابلی ها پدیدهچهارچوب مفهومی سودمندی برای 
ی های نظامو پویا،  غیرخطی های نظام. منظور از (917: 9393نژاد،اکوانی و موسوی)«دهد می

به  هاآن حساسیتکند و  میو مسیر مشخص پیروی ن مشی خطالگو، است که از یک 
 های پدیدهبسیار زیاد است. داستان پسامدرن یکی از این  ،و شرایط مختلف متغیرها

یی ها ویژگی چنین ،داستانی سایر عناصر و شخصیت پسامدرن بیش ازو پویاست  غیرخطی
 دارد.

 آشوبی های پدیده ایه یژگیو. 1ـ1

همانندی، خود .1، ای پروانه اثر .9از:  اند عبارتآشوبناک  های نظامدر  چهار ویژگی برجسته
 .غریب های جاذب .3 و پویا یسازگار .3
  9یا پروانه اثر .9

 تأثیر ها آنها در شرایط پایانی  شرایط اولیه پدیدهاین است که  ای پروانهمنظور از اثر 
ها حاکم است. این فرآیند  بر آن ناپذیر  بینی پیش وضعیتنوعی ظاهر  بهو  زیادی دارد

این است که بال زدن یک  آنای مشهور است. مثال مشهور  به اثر پروانه ناپذیر  بینی پیش
 .تواند باعث طوفان در آمریکا شود پروانه در برزیل می

طبقه »متمرکز است:  ای ساحت پروانه بر همین آشوب یهای رایج نظریه از تعریف ییک 
ها به حساسیت بسیار باال  دارد که تکامل آن سروکارهایی  جدیدی از علم که با سیستم

 .(969: 9398)حسینی، «نسبت به شرایط اولیه وابسته است
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 9همانندیخود .1

مشابه اجزای  ،مشابه کل خود هستند و یا به تعبیری دیگر کل ،اجزاء ،در یک نظام آشوبی
این گرایش به شبیه شدن به یکدیگر دارند.  همانندی یعنی اجزای مختلفودخ خود است.

-کنش ،اجتماعی های پدیدهو در  آورد میویژگی میان عناصر مختلف هماهنگی به وجود 

و  شود میبه هم شبیه  ها آناهداف  ؛یابند میدست  هماهنگیمختلف به یک نوع  گران
همانندی در . این ویژگی خودپذیرد می أثیرتاز یکدیگر و  خورده گرهبه هم  شان زندگی

ها ساختارهای  فراکتال»است.  مشاهده قابلهم  ها فراکتال ی هندسهریاضیات و مبحث 
ها دارای خواص مهمی هستند که رویدادهای غیرخطی را  ، آناند پیچیدههندسی با ابعاد 

و اجسامی در هندسه اشکال  (.guastello and others, 2009: 16) «کنند مشخص می
 : شوند میفراکتال نامیده  هستند همانندخودپیچیده و ساختار دارای که 

)نظریه هندسه فراکتال( در  مانایی هستندهمانندی یا خودهای آشوبی دارای خاصیت خود نظام» 
نوعی شباهت بین اجزا و کل هستند، بدین  ی دهنده نشانمعادالت آشوبی الگوهای ترسیمی 

 .(919: 9393اکوانی و موسوی نژاد،«)ی از الگو همانند کل استجزئترتیب که هر 

ندسه ـو یکی از انواع ه دـدسی مطرح شـنظریه هندسه فراکتالی پس از هندسه اقلی    
 های طرحو اشکال و  اردد گرا تقلیلهندسه اقلیدسی ماهیتی  .رود میبه شمار  اقلیدسینا

  .هدکا میفرو  تر ساده های طرحپیچیده را به اشکال و 

ه ئهای جدید ریاضیات با ارا و از شاخه آنو خوانش ترسیمی  آشوباین هندسه حاصل نظریه »
تمایلی است که در برابر همانندی و خودبعد فیزیکی و مفاهیمی مانند خود مفهوم جدیدی از

نظیری نشان داده است. نظریه  بی پذیری انعطافاشکال مختلف طبیعت  سازی شبیهتفسیر و 
ای، تحلیل  و هندسه فراکتالی کاربردهای وسیعی در علوم انسانی، هنر، گرافیک رایانه شوبآ

  .(6: 9393هی،لالمبینی و فتح«)است پیداکردههنری 

 از الگوی هندسه فراکتالی بهره برد.توان میهم  در تحلیل متون ادبی و هنری   
 1پویا یسازگار .3

تمایل شدیدی به  ،نظمی بیطبیعی در عین  های هپدیدمانند ، انسانی پیچیده های پدیده
های پویا بدون نیاز به عوامل خارجی به  نظام»دارند. اجتماعی  یبا محیط و زمینهسازگاری 

آید و تا  تک اعضا به وجود می رفتار تک براثردهی  این سازمان ؛ کهدهند خود، سازمان می
افراد در زندگی (. 919: 9393ژاد،ناکوانی و موسوی«)دامه خواهد یافتنهایت ا مرز بی
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محیط را  گاهیو  دهند میو ناخودآگاه خود را با محیط تطبیق خودآگاه  صورت بهاجتماعی 
 .و پویاست دوجانبه تأثیرپذیری ینا ؛دهند میخود تغییر  ی سلیقههم مطابق 

  9غریب های جاذب .3

آشوبی و پیچیده  های پدیدهکه در  الگوهای مشخصی است ،غریب یا عجیب های جاذب
مشاهده  ها نظمی بی که در است الگوییغریب  های جاذب دیگر  عبارت  به ،وجود دارد

کانون مشخص در داستان پسامدرن،  هرگونهبودن و عدول از فرآیند غیرخطی . شود می
محصول های کانونی و مشخص  جاذب که  حالی درهای غریب است.  جاذب ی دهنده نشان

های  جاذب»ها قائل است:  رای پدیدهمشخص ب و مرکزی  است که پایه در علمنگاه نیوتنی 
های فیزیک نیوتنی کالسیک است که بیانگر نوعی الگوی منظم و  ای پایه ای و دوره نقطه

 های داستانهای شخصیت ؛(919: همان)«هاست ها و روابط آن پدیده حرکت درباثبات 
 ناپذیر  بینی پیش؛ کنند ی پیروی نمیپسامدرن کانون مشخصی ندارند و از الگوی مشخص

را در نوعی الگو  توان میکه  شود میمشخص  تر دقیقبا مطالعات  حال درعیناما هستند 
 مشاهده کرد. ها آن

ادوارد لورنز در تحقیقات خود جاذبه دیگری را کشف کرد که توسط دیوید  9987در اوایل دهه »
ها نه  ها، این جاذبه سایر جاذبه برخالفشد.  های عجیب نامیده روئل و فلوریس تاکنس جاذبه

کرد. این  داد هرگز خودش را تکرار نمی ه میئرفتاری که سیستم ارا ،ای بود ای و نه دوره نقطه
 «هاست آن پذیری تعاملها و  های عجیب محصول غیرخطی بودن روابط پدیده جاذبه

 .(13: 9369مهری،)

زیرا محققان علوم ؛ آشوبی است های دهپدیمهم  های ویژگیغریب از  های جاذب    
و پیچیده مواجه شده  آشفته های نظامو ها  پدیدهکه در تحقیقات خود با ازآن پسمختلف 
را کشف نکرده  ناپذیر بینی پیشغریب یا الگوهای منظم اما  های جاذب که  مادامیبودند، 

 نبودند. ها آن تحلیل و  تجزیهبودند، قادر به 
 بحث و بررسی .3
هم در تکنیک و اثر رضا قاسمی،  «ها چوبهمنوایی شبانه ارکستر »ستان پسامدرن دا
های این داستان به  شخصیتپسامدرن است.  های سویهاخت و هم در محتوا دارای س

و  خورده  گرهشان به طرق مختلف به هم  اند و زندگی شده تنیده  هم درهای مختلفی  شیوه
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گذارد. برخی از  می تأثیرها بر زندگی دیگری  از آن هرکدام ترین کنش و واکنشی از کوچک
 اند: ها مشترک است عبارت آن های این گره خوردگی که در مشخصه

 و یاجتماع سیاسی، یطشرا .3بودن  یههمسا .3بودن  وطن هم .1بودن تبعیدی  .9
 .روشن نداشتن انداز چشم .1هنگی مشترکی را پشت سر گذاشتن فر

نظم درونی  شوند و بازخوانی ،آشوب یند بر مبنای نظریهتوان می خوبی به ها ویژگیاین     
 مورددر داستان . نمایان سازند ،ظاهری نظمی بیرا در عین  داستان های کشمکشوقایع و 

در عین ظاهر ساز آشفتهمتغیرهای متعدد ، و محتوا خوب ساخت به دلیل هماهنگی بحث
این  .گذارند میاهنگی را به نمایش انسجام و هماز مواقع نوعی  ای پارهدر  آشفته

 :داردو مدرن داستان کالسیک  باوتی است که داستان پسامدرن انتیجه تف زدایی آشنایی
؛ دهد میرا در ادبیات داستانی رواج مدرنیسم نوعی جدید و افراطی از بدعت گزاری پسا»

: 9393و دیگران،الج «)سازد میرا مطرح  ها مدرنیستاز نگرش  تر شکاکانه مراتب بهنگرشی 

 خو گرفتهو یا حتی مدرن الیستی کالسیک ئبا داستان ر هک ای خواننده درنتیجه؛ (171
 شود. سردرگمه پسامدرن داستان، شخصیت و سوژ آشفتگیدر تحلیل ممکن است 

 صرفاًمن  نظر موردپسامدرنیست آرمانی  مؤلف: گوید می «ادبیات نفس تازه کردن»جان بارت در »
پیشامدرنیست سده نوزدهمی  های پدربزرگکردن پدران مدرنیست سده بیستمی یا  اعتبار بیبه 

اخالقی یا  دلی ساده. او بدون لغزیدن به درون پردازد مین ها آنبه تقلید کردن از  صرفاًخود، یا 
به شیوه رایج در خیابان مدیسن، یا خامی  پرستی پول، پاافتاده  پیشهنری، صناعت پردازی 

 «متنی برای هیچ»از  تر دموکراتیک ای جاذبهکه  گردد میبه دنبال داستانی عی ساختگی یا واق
، گراییواقعناو  گرایی واقعاز نزاع میان  نوعی بهبکت داشته باشد. رمان پسامدرنیستی آرمانی، 

فراتر  بها بی، ادبیات ناب و ادبیات متعهد، داستان گزیده و داستان گرایی محتواگرایی و شکل
 پیچیده بودن داستان پسامدرن حاصل علل متعددی است: .(91: 9391هیل،مک) «رود می

سازی، تقلید، ابتذال، عدم قطعیت و اهل، ایهام، ایجاز، ابهام، کلیشهطنز، استعاره، تج»
گویی شود، ابزار مناسب برای نوشتن اثر صنعت ادبی که بتواند موجب پیچیدههر 
 .(997: 9367)نوذری، «است مدرنیسم پست

 گریز خود یفتعرماهیت زدا و  آشنایی، مرکزگریزبه دلیل جوهر سیال،  داستان پسامدرن    
متفاوتی را  های سویهمختلف  های مکانو  ها زماندارد و در  زیادی پذیری انعطافقابلیت 

د حوادث اجتماعی، سیاسی، ساختارهای توان می خوبی بهاین نظریه  .گذارد میبه نمایش 
را تبیین و  آنو پیچیده  آشفتهزدا،  ی آشناییها شخصیتپسامدرن و  پیچیده، داستان

اغلب  ،آناز  ءجز مثابه یک بهشخصیت مدرن خصوص بهتشریح کند. داستان مدرن و 
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که  آشفتگیاست. نوعی  آشفتگیو شخصیت پسامدرن  پیچیده است اما مشخصه داستان
نوعی از نظم را به نمایش  حال درعینو  شود میمتغیرهای مختلف حاصل  کنش برهماز 
روایت خطی  ،داستان پسامدرن هم د.این نوع الگوها از ماهیتی پیچیده برخوردارن .گذارد می

باور » زیرا؛ کند میخودآگاه ماهیتی پیچیده یا آشفته پیدا  صورت بهو  گذارد میرا کنار 
 .(6: 9366،)یزدانجو «وجه پسامدرن است سازترین مسئلهنداشتن به راستای خطی تاریخ، 

اصطالحی است که به  فراداستان»؛ هم دارد یفراداستان های سویهاین داستان  
مند، توجه خواننده را به  شود که به شکلی خودآگاه و نظام ای داستانی اطالق می نوشته

 .(6: 9396)وو، «کند عنوان امری ساختگی و مصنوع معطوف می ماهیت یا وضعیت خود به
تکی بر برداشتی از اصل عدم قطعیت هایزنبرگ است: وقوف به فراداستان م»همچنین 

موجد آشفتگی و ی ماده، هرگونه فرآیند  ندهده ترین ذرات تشکیل که در مورد کوچک این
 .(97: همان) «نظمی بزرگی است بی

 آشوببر مبنای نظریه داستان  یها شخصیت یبررس .9ـ3

داستان حول محور  نام دارد و که یدهللا است شخص اولراوی  ناشخصیت محوری داست
از: پروفت، اریک اسمیت و  اند عبارتداستان مهم ی ها شخصیت. سایر چرخد میخودش 

 ها شخصیتاز این  هرکدام ؛دستی بغل ،ئومورنا گابیک، فاوستزنش، سید، رعنا، فریدون، 
 چندین اسم دیگر هم دارند.

است.  آشفتهو  تنیده درهم مختلفی یها به صورت ها شخصیتاین زندگی و سرنوشت     
چهارگانه  های ساحترا در ی داستان ها شخصیت گیو آشفت در هم تنیدگیاین  اکنون
 .دهیممورد بررسی قرار می آشوب ینظریه

 ها شخصیت ای پروانهاثر ساحت . 9ـ9ـ3

 برد میدر حالت عدم قطعیت به سر  ،دارد ای پروانهحالت بال  ی آشوبی، پدیده که جاآن از 
شخصیت زندگی کنونی و آینده در این داستان،  است،شرایط اولیه خود بسیار حساس به  و

راوی  .داده  رخبرای او  سالگی چهاردهاست که در سن  ای حادثهراوی هم وابسته به 
یعنی فرانسه  اویعني ایران در شرایط مقصد مهاجرت  مهاجرتش مبدأشرایط  گوید می

 است: تأثیرگذاربسیار 
من کار داشتند حاال  چیز همهبه  کهآنبرای  کشورم را ترک کرده بودممن که » 

رفت  مخواه جایی  بههستم که وقتی هم به قبر بگذارندم  ای شده نفرینم کرد میاحساس 
شرایط  مقصود راوی این است که .(68: 9393،قاسمی) «من کار خواهند داشت چیز همهکه به 
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که اکنون در  هرچندبسیار زیادی دارد و  تأثیر اش زندگیاولیه زندگی در شرایط اکنون 
دگی رخدادها و شرایط اولیه زن تأثیر بازهماما  کند میزندگی  ی متفاوتکشور و موقعیت

 است: تأثیرگذاربسیار 
پدر گریخته  ی خانهکه سرنوشت هم چیزی است مثلث شکل. من از  شد میدیگر داشت باورم »

را از بار این  هایم شانه. در پایتخت تا آمدم پایید میا م دو چشم سرزنش بار مرئبودم چون دا
جا، داشت این حاال ؛ وگر به قدرت رسیده بودمالمت دو چشم آنبتکانم  آور هراس های وزنه

  .(93: 9393قاسمی، «)رعنا پیدا شده بود ی کله و سر، آمد مینفسم کمی باال 

شم ـدو چ»پدرساالری و از اعمال قدرت « دو چشم سرزنش بار»منظور راوی از     
مداوم  طور بهمورد همچون الگویی است که  ینا ؛قدرت حاکم است« گر پایتختمالمت
قرار  تأثیرتحت  شدت بهرا  شان زندگیو  شود میداستان تکرار  های شخصیتبرای 

ن بسیار به یکدیگر وابسته هستند و اکه حوادث داست دهد میشواهد نشان  ینا .دهد می
 تأثیر ها شخصیتو  ها پدیدهدر سرنوشت شفته، آپیچیده و  صورت به هرچنداولیه متغیرهای 

روابط علت  مبتنی بر روابط علت و معلولی است اما این ها وابستگیاین  اگرچهزیادی دارد. 
اشاره  ای پروانهدر متن داستان به حالت  مؤلف نیست؛ مند نظامو معلولی از نوع خطی و 

 :کند می

د به توفانی مهیب در شیکاگو بدل شود. توان میدر چین  ای پروانهحرکت بال  گویند می»    
 چیز یکاما ؛ دانم نمیمن  شد میحاال حرکت نوک چراغ پروفت داشت به چیزی بدل 

از  ای نشانهبال زدن یک پروانه در چین،  .(978: همان) «!روشن بود: حرکت آغاز شده بود
 و همراه با متغیرهای انگیز شگفتغیرمنتظره،  تیبه صوریک پدیده بسیار کوچک است که 

از یک رویداد بسیار بزرگ  ای نشانهد به توفانی مهیب در شیکاگو که توان میدیگر  شمار بی
و این  برد میراوی را با خود  پنجره اتاقباد  ،در بخشی از داستانو مهم است منجر شود. 

در متن داستان و  آشوب یریهنظبرای برجسته کردن تجلی  شود می ای مقدمهله ئمس
ی داستان ها شخصیتزندگی و سرنوشت  ای پروانهخوردگی و خاصیت بال گره خصوص به

آگاهانه  طور به مؤلفراوی/ مسئول اعمال خود هستیم؛ تا کجاما که و این پرسش فلسفی 
 :کند میاشاره  این مطلب به

ئول اعمال کجا؟ ما تا کجا مس هو نفهمی ب را ببرد ات پنجرهباد  که اینناگوارتر از  ای حادثهچه »
با  ؛ وجا کند را از آن هنگام بیاتاقم را ببندم اما توفانی  ی پنجره خواستم میخود هستیم؟ من 

طع ق جای بهممکن است اتاق من سرنوشت مستقل خودش را دارد.  ی پنجرهخود برد. حاال 
اما این به ؛ حتی سطحی اکتفا کند. یا فقط به جرا، پایش را بشکندبخت نگونکردن سر عابر 
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. صدای فرود آید که هیچ عابری نیست درجاییمعنای پایان هستی این عمل نیست فرض کنیم 
و در چند جهت به  شود میروی آسفالت، حاال، تکثیر  ای شیشه ی پنجرهدر هم شکستن مهیب 

 .(989 :9393قاسمی،) «دهد میحرکت خود ادامه 

 :کند میحکایت  ی داستانها شخصیتبر رویدادها  تأثیرادامه این روایت از      
ضربه مناسبی است  خیابان همانبا آسفالت  ای شیشه ی پنجرهی بعد صدای مهیب برخورد اندک»

در این لحظه . کند مینیاز دارد تا دریابد که هر صدایی بندیکت را اذیت ن آنکه زن کالنتر به 
این اتفاق تبدیل به نسیم  ی ادامه. گیرد میبی به حرف فریدون و تصمیم عجی افتد مییادش 

  .(989همان: «)به من مربوط نیست عجالتاًیا توفانی در شیکاگو  شود میمالیمی 

خواهد  تأثیرگذار ها شخصیتاکثر سرنوشت سرانجام در  ،اهمیت کم ظاهر بهین واقعه ا   
 :بود

ا بیافریند که حرکت بال ر ای فاجعهست همان توان میحرکت چیزی به لطافت ابریشم هم »
پنج و ده : »کند میو به ساعتش نگاه  ایستد می. زن پرسید میدر خیابان از زنی ساعت را پروانه: 

، اما خود این عمل، مثل هیوالیی نوزاد؛ خاتمه یافتهاین پرسش برای شما عملی است « دقیقه
 سرعت بهتا زن که  افی استک. همان چند ثانیه دهد میبه شما، به هستی مستقل ادامه  اعتنا بی

دو دقیقه از دست بدهد.  ،وارد ایستگاه مترو شده است، قطاری را که در همان لحظه راه افتاده
تصادمی وحشتناک با  تر طرف آن. چند ایستگاه شود میزن سوار  رسد میاز راه  قطار دیگریبعد 

. زن که شود میران باعث از دست رفتن تعدادی از مساف آید میقطاری که از سمت مقابل 
ست با قطار قبلی برود به خاطر یک عمل ساده شما نامش در فهرست قربانیان این توان می

 .(983-983)همان:  «خورد میتصادف رقم 

به یک  ،از وقوعپس  ها شخصیتی ها کنشو وا ها کنش که دهد میاین شواهد نشان     
ر د باشد اما تأثیرگذاربسیار ست خود سوژه اگرچه ممکن ا ازآن پس. رسد میهستی مستقل 
 ،یا به تعبیری دیگر پیامد رفتارهای خود «ی دارای هستی مستقلها کنش»حیات و آینده 

 هایی شخصیت بادر این داستان  شود میثابت نخواهد داشت و اینجاست که  تأثیری
ا و که رفتاره گونه همانرفتار خود نداند. پیامد بر  که کنترلیمواجه هستیم پسامدرن 

 :کند میزندگی خودش و راوی را نابود ناخواسته  ،سرانجام« سید»ی شخصیت ها کنش
دیوار  که اینرا نکرده بود:  چیز یکحساب  تیزهوشی ی با همهجمع و تفریق سید درست بود، اما »

که  کند میاست و در اتاقی چسبیده به اتاق من، کسی زندگی  تر نازکچیزها از کاغذ هم  آن
و  کرد حوالهلندهور فرنگی دید کار را به خدا  آنچرا وقتی زنش را در بغل  ردخو میحسرت 

بود  ای سادهسرش را گوش تا گوش نبرید. پاسخ مساعدی که سید به رعنا داد ارتعاش صوتی 
حرکت مستقلش تبدیل به چاقویی  ی ادامهکه میان لب و دندان او زاده شد و چند روز بعد هم در 
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 «تا دسته نصیب من اش شکافنده ی تیغهکمی بعد، صیب گلوی او شد و شد که نوک تهدیدش ن
 .(986: همان)

میان لب و به قول راوی که این ارتعاش صوتی ساده که  یابیم درمی تأملبا اندکی     
یکی از  ی داستانو در انتها کند میپیدا  ای پروانهحالت بال  شود میدندان سید زاده 

؛ شود میبه مرگ سید و راوی منتهی  درنهایتاست که  آیندیفرآغاز  های نقطه ترین مهم
هوا را  های مولکولکه ممکن است فقط اندکی از یک فعالیت فیزیکی ناچیز  در حقیقت

توجه به  .شودمنجر  ها شخصیتکه به مرگ دارد  تأثیری چنان آنکرده باشد  جا جابه
به  ازاین پیشو  است بینی پیش  غیرقابلاغلب پیچیده، آشفته و که حوادث کوچک اولیه 

است. در مطالعات مربوط به  آشوب ینظریهیکی از دستاوردهای  شد نمیتوجه  ها آن
کوچک اولیه اندکی  های کنشبه رویدادهای آغازین و  ازاین پیششخصیت داستانی هم تا 

و رفتارهای  ها کنشاهمیت این  توان میاما اکنون به یاری این نظریه  شدتوجه می
 مشخص کرد. ها آنرا در سرنوشت  ها شخصیتآغازین کوچک 

 ها شخصیت زندگی و سرنوشت سایر او بر تأثیرراوی و  اهمیت حرفهدیگر که  ای نکته    
باعث مهم که  ای حرفهروی آورده است، نویسندگی این است که او به  دهد میرا نشان 

 یشتریب ی عدهو بر سرنوشت  بگیرد را در اختیاریش ها شخصیتسرنوشت  شود می
 :گذاردب تأثیرخوانندگان( )

ستید عمله باشید و صبح تا شب آجر باال بیندازید و اگر هم توان میشما »و گفت: ئفاوست مورنا  
 اید بافته  هم بهاما با این چیزهایی که ؛ خراب شود سرخودتانمرتکب خطایی شدید آجر فقط روی 

بنده خدایی که به خاطر شما خودش را به  آن»گفت:  دستی بغل. اید پاشیده  ازهمرا  ای عدهزندگی 
اریک فرانسوا اشمیت بیچاره دق »فاوست مورنائو گفت: « زد به دیوانگی متهم کردید! آتش و  آب

رعنا از فرط ناراحتی خودش را انداخت زیر »گفت:  دستی بغل« کرد وقتی کتاب شما را خواند!
 .(81 :9393قاسمی،) «قطار!

زیادی را در جهان  تأثیراتاست که  بسیار مهمیک کنش نویسندگی  اتخاذ حرفه     
به و ئاست که فاوست مورنا و به این دلیل بر جای خواهد گذاشت و مخاطبان پیرامون

فرد قبر به سراغ  که تمثیلی از نکیر و منکر هستند که در شب اول اش دستیهمراه بغل
اولیه  اعتقادات .اندازد می مؤلف/ن راویرا هم به گرد ها شخصیت ، مرگ سایرآیند میمرده 

در ذهن و زبان ه خودآگاه و ناخودآگا صورت به ها مدتو  دارد ای پروانهانسان خاصیت اثر 
 : باقی خواهد ماند

بار آمده بودم، سگ موجودی بود نجس که کمترین تماس با او باعث  آندر فرهنگی که با » 
نبودی. از این گذشته سگ  تحمل قابلدت هم ی برای خوکرد میو تا غسل ن شد میآلودگی 



 ها همنوایی شبانه ارکستر چوب»های پسامدرن داستان  در تقویت سویه« نظریه آشوب»تأثیر  /67

... با این نوع آوردند میطلسم کنند به قالب او درش  خواستند میموجودی بود که اگر کسی را 
این چیزها  ازجملهو  چیز همهباشد که به  ها مدتآسان نیست. حتی اگر  ها سگتربیت کنار آمدن با 
ا سگ کوچکی مواجه شدم که موهای فرفری ب» .(16-16 :9393قاسمی،) «اعتقاد نداشته باشی

بود که فهمیدم  جا هماندویدم و بغلش کردم.  اختیار بیکوچک.  ای برهداشت و شباهتی غریب به 
اعتقادات پیشین، گرچه به لحاظ محتوا، دیگر وجود ندارند اما به لحاظ شکل همچنان به حیاط  آن

همچنان وقتی اکراه داشتم که شبیه سگ بود. من از سگ تا  دیگر  عبارت  به. دهند میخود ادامه 
 «بودند با ظاهر سگ هایی بره واقع درتا حدی این اکراه را نسبت به بزها داشتم که  ازاین پیش که

 .(16: )همان
در اثر  . راویبرد میاست و از بیماری پارانویا رنج  آشفتهشخصیت راوی یک شخصیت     

دچار تثبیت شخصیت شده،  داده  رخاو برای یران در ا سالگی چهاردهکه در سن  ای حادثه
پریشی یکی از مکان وپریشی و زمان شود میزمانی  های وقفهگاه دچار گاه و بی

رویدادهای دوران نوجوانی در  ،است تبعیدی مثابه یک بهمهم ذهنیت او  های مشخصه
 ی مشخصههمان  ینا مام ذهن و زبان او را تسخیر کرده؛ت و زیادی دارد تأثیرآینده او 

با  اولیه خود بسیار حساس است. تکه یک پدیده نسبت به حال است آشوباصلی نظریه 
، جامانده ،نادر ایر ،خود سالگی چهاردهدر دنیای  که راوی شود مینگاهی به داستان معلوم 

کوچک تبعات بسیار زیادی برای او داشته  ظاهر بهرویدادهای  پریشان کهو  آشفتهدنیایی 
 که گویی گونه آن ،شود می تر گسترده مرور به آغازینکم زاویه  دیگر  عبارت  بهاست. 

که  یابیم درمیدقیق به موضوع بنگریم  طور بهاما اگر ؛ خود ندارد آغازینارتباطی با دوران 
مهاجرت یعنی ایران در شرایط  مبدأشرایط  دارد. آغازینشرایط اکنون ریشه در متغیرهای 

 ها شخصیتتمامی  است. تأثیرگذار توجهی قابلفرانسه به طرز مقصد مهاجرت یعنی 
ه، خودآگاه و ناخودآگا صورت بهوفت خود راوی، سید، فریدون و همسرش، رعنا و پر ازجمله

 داستان همدر این  .برند میخود رنج مهاجرت  مبدأ کشور پنهان و آشکار از شرایط اولیه
. سید شود میبه شرایطی بغرنج تبدیل  نهایت در ابتدایی اهمیت کمو ساده  ظاهر بهشرایط 

در قالب  شده مسخ صورت بهراوی پس از مرگ  .شوند میو راوی به طرز مبهمی کشته 
راوی در واهمه داشته است.  آنچیزی که همیشه از  ؛شود میظاهر  خانه صاحبسگ 

و  کند می بینی پیشو  کشیدهکه مثل یک اسب وقایع را بو  گوید میسطرهای آغاز داستان 
این رویکرد  .پیوندد میاو یعنی مرگ و مسخ به واقعیت  های بینی پیشتمام  قضا از

 تأثیربر یکدیگر  ها پدیدهیعنی همه  است آشوب ینظریه های گزارهاز  ای نشانهفراداستانی 
همی در س آوری شگفتو هر حادثه و رویدادی و هر انسان یا حیوانی به طرز  گذارند می
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بال  که وقتی .ه استبرد میبشر تاکنون گمان  ازآنچهبیشتر سهمی  ؛ن داردجهارویدادهای 
تحت شرایطی  ،بوده اهمیت کماز یک امر بسیار  ای نشانهکه خود تاکنون -زدن یک پروانه 

 در جهانزیادی  تأثیرند توان میی کوچک هم ها پدیدهسایر د به طوفان منجر شود توان می
 ها شخصیتی ها کنشو وا ها کنش، ها اندیشه، ها گفتهم تما هم  نا. در داستدداشته باش

  حولتدر حال  و همواره سیال ها شخصیتدر داستان پسامدرن که  هم آن، بسیار مهم است
 هستند. و صیرورت

 ها شخصیتخود همانندی  ساحت. 1ـ 9ـ 3

یکی از  عنوان بهشخصیت در این داستان نماینده کل باشد و  ءخود همانندی یعنی جز
است و  آشفتهچون یک پدیده هم  اناین داست .اهنگی کامل داردهم  اناصر با کل داستعن

راوی در شروع داستان، آشفتگی و هستند.  و سرگردان آشفته  ههم ان ی داستها شخصیت
مثل اسبی بودم که پیشاپیش وقوع حادثه را حس : »کند میترسیم  گونه اینرا  هایش ترس

سرش  ی کاسهو خوفی را که در  درند میاز هم  هایش هحدقچطور  ای دیدهکرده باشد 
یا  .(6: همان) «؟کشد میچطور شیهه  ای دیدهتوی منخرین لرزانش؟  کند میایستاده باد 

اما مخاطب را در  کند می نهی و امرکه همواره دیگر سخن از انسان ایرانی است  درجایی
 از ابهام گرفتار است ای هالهر د که درحالیاو را  و دارد میوحشت نگه  ک حالت ترس وی

 :کند میرها 
 کاسه دیدم بسی که جاسوس هم گفت: منه در میان راز با هرکسی یکی می» 

 بود کز پسش گوش دارد کسی،...، گفت: مکن پیش دیوار غیبت بسی یکی می
  گفت: مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است یکی می
  کار سختگفت: مکن خواجه بر خویشتن  یکی می

)همان:  «هم نگفت که چکار باید کرد کس هیچنهی؛  اش همهنصیحت بود؛  اش همهراحتتان کنم،        
91). 

به  ها شخصیتو این  آورد میبه وجود را  آشفتهی ها شخصیتچنین شرایطی است که     
. ندرآومیبه وجود را  آشفتهداستان پسامدرن  نهایت درهمراه سایر عناصر پسامدرنیستی 

یک کل هماهنگی کامل  ی مثابه بههایی هستند که با داستان ءجز هایی نمونهچنین  درواقع
 دارند.
است و  آشوبهندسه فراکتال نماد  ،در ریاضیاتاشاره شد  ازاین پیشکه  گونه همان    

 خواهد میو است  گرایی تقلیلو  سازی سادهمبحث حساب دیفرانسیل و انتگرال به دنبال 
بررسی  هاین شاخه از ریاضیات قادر ب»اما  ؛یده را به خطوط راست تقلیل دهدپیچ خطوط
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به خط راست  تقلیل  قابلهم بازه کوچک انتخاب شود  هرچقدرنیست، زیرا  ها فراکتال
نیست، اکثر اجسام موجود در طبیعت دارای شکل فراکتالی هستند. هندسه فراکتالی 

: 9397)صفری، «اشکال به وجود آمد گونه اینی ، برای بررسآشفتگیاساس نظریه  عنوان به

 متفاوتی بهره برد و خاطر نشان کرد که: های روشپیچیده باید از  های نظامبرای فهم  .(88

از نقاط نزدیک  ای مجموعه. اگر تاشدگیانبساط و : دو نوع فرآیند عامل تشکیل فراکتال هستند»
در نظر بگیریم با گذر زمان و  آشفتهسیستم شرایط اولیه  عنوان بهخاص  ای لحظهبه هم را در 

. شوند میتکامل سیستم این نقاط بنا به خاصیت حساسیت به شرایط اولیه از یکدیگر بسیار دور 
کار  و ساز ، آشفته های نظام، در شوند میاز یکدیگر دور ن نهایت بیاین نقاط تا  که جاازآن

تبدیل نعل »مثال مشهوری به نام  .یک کندرا به یکدیگر نزد ها آن مجدداًممکن است  تاشدگی
 :(86: 9397صفری،)«کند میبیان  خوبی بهرا وجود دارد که این فرایند « اسبی

 

 
 (تاشدگیو مکانیسم انبساط  :9شکل )

 اگرچه دونقطهکه  دهد مینشان  و است و مکانی زمانی آشفتگینماد  این شکل    
دوباره به  تاشدگی براثریرند اما ممکن است بگ انبساط از یکدیگر فاصله براثرممکن است 

ی ها شخصیتذهنیت  همچنین درو اشکال پیچیده  و ها فراکتالدر  ند،یکدیگر نزدیک شو
 منجر به مجموع درهستیم که  رو روبه ها تاشدگیو  ها انبساطاز  ای مجموعهمدرن با پسا

 ، رعنا و سایرراوی، پروفت، سید اگرچه ؛شوند میداستان پسامدرن بیشتر  آشفتگی
   براثراما  به هم نزدیک است ها آنو ذهنیات  مشترک دارنددر آغاز خاستگاه  ها شخصیت

مدتی از هم فکری و هم جغرافیایی  لحاظ ازهم  است فرآیند انبساطمهاجرت که نوعی 
ارتمان در فرانسه به فرآیند تاشدگی دوباره در یک آپ براثراما پس از چندی  شوند میدور 
که  آن گونه ،شوند میبه هم نزدیک ذهنی  مکانی، زمانی و نظر ازهم  و باز رسند میهم 

زندگی و  سان بدینو  اند گرفته قراردر کنار هم ی فراکتال شکل  یکمختلف  اجزایگویی 
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آنان اجزایی از یک جامعه  واقع در بسیار به هم شبیه شده است. ،ها شخصیتسرنوشت 
به پیوند نزدیک با  واره گرایشهم  شان همگراییهت و هستند که به دلیل مشاب شکل هم

کسی نشده بود و از این نظر ما شباهت  اش زندگیاو هم مثل من هنوز در » یکدیگر دارند:
تفاوت داشتیم که شبیه هم شده  باهم قدر آنغریبی به هم داشتیم. من و او 

و غیر  آشفتهراکتالی همچنان که جامعه ایران یک جامعه ف (.31-39: 9393)قاسمی،«بودیم
نظمی دارای الگوهای خاصی است که در بسترهای خاصی  منداست اما بازهم این بی نظام
مندی در جوامع مدرن غربی نوعی ساخت که درحالی»  :معنا برداشت کرد آنتوان از  می

 اند که ساز شکلی فراکتالی از اندیشه را ایجاد کرده آشفتهحاکم است، در ایران فرآیندهای 
 در (؛67: 9397)صفری،«است تشخیص  قابل آن آشفتهبا بررسی مقطعی جامعه نیز خواص 

خود باشد و  آشفتهفراکتالی و  ی جامعه ی آیینهد توان میداستان ایرانی هم  نتیجه
 ایرانی باشند. آشفتهی داستانی تصویری از انسان ها شخصیت

 سازگاری پویا ساحت .3ـ9ـ3

با محیط و شرایط اجتماعی است.  ها شخصیتری سخن از سازگا ،در این ساحت
آشوبی داستان را به یاری  وضعیت ها نوایی شبانه ارکستر چوبهم  اننویسنده داستراوی/
ها در  ی شخصیت دهد. همه ترفیع می ، پروفت، سید و رعناازجملهها  شخصیت سایر

همه  اند. دهساختمان محل زندگی خود در فرانسه پس از مدتی به یک تعادل آشوبی رسی
تعامل خوبی  ها آن دیگر  عبارت  به. اند گرفتهدر کنار هم به زندگی بدون نظم یکدیگر خو 

میل به یکپارچگی تالشی است برای نفی » .کنند میبا محیط یا زمینه اجتماعی برقرار 
ها داشته، عمر  دانیم سید که همواره عالقه به یکپارچه کردن اتاق هویت فردی و می

اشته است. در فرهنگ پسامدرن، اصوالً هویت در معنای مطلقش وجود نخواهد کوتاهی د
 .(99: 9396کریمی،«)داشت

در یک ترفند  مؤلف/راوی رسند میبه یک تعادل نسبی  ازآنکه پس ها شخصیتاین     
سایر  ،عالوه بر راوی .پذیرد نمییش را ها شخصیتود و ولیت سرنوشت خئمس پسامدرن،
که  آید برمی گونه این هم ان از داست. دانند نمیا مسئول اعمال خود هم خود رها  شخصیت
، همکه اندیشمندان پسامدرنیسم  گونه هماندرست  ول رفتار خود نیستندئمس ها شخصیت

 :اهنگی داردهم ان و این مطلب با موضوع کلی داستدیدگاهی دارند  چنین 
 تر پیشپیش نوشته بودم، خیلی  ها سالرا من  «ها چوبهمنوایی شبانه ارکستر »کتاب »    
از  کدام هیچهنگام  آنخیالی. در  کامالًاتفاقات رخ بدهد، داستانی  آن ی همه کهآناز 
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 «شبیه این کتاب شد ام زندگیحتی سید و رعنا را. بعد  .شناختم نمیرا هم  ها شخصیت
 آشوبیفرآیند از یک  هایی بخش و راوی ها شخصیتاین  همه واقع در .(931: 9393)قاسمی، 
به وجود  آشوبیدرمجموع یک سیستم  که به همراه روایت، پیرنگ و موضوع هستند
 .اند رسیده دهی سازمانخودروایت به  ی شیوهمحتوا و هم در و هم در شکل و  اند آورده

و پیوندهای  ها شباهتکه  دهد مینشان  مؤلفو رویکرد  ها شخصیتعناصر داستان و 
داستان چه در ایران و چه در فرانسه  های شخصیتاز  کدام هیچ د.زیادی با یکدیگر دارن

 .داند نمیرفتار خود خود را مسئول 
 غریب های جاذب ساحت. 3ـ9ـ3 

 ها آناغلب از  ها شخصیت الگوهایی کهغریب یا  های جاذب ترین شاخص ،در این داستان
و مقصد  مبدأکشور  اجتماعی میان-فرهنگی یناهمخوان .9از:  اند عبارت کنند میتبعیت 
و رفتار  یاپارانو .1 مبدأشرایط نامساعد زندگی در کشور  همراه با نوعی تعریض بهتبعید 

و روایت  سنت و مدرنیته یبترک .3 و نداشتن هویت مستقل ها شخصیتهیستریک 
 های شخصیتدر زندگی پنهان هستند که پیچیده اما نظمی  مثابه بهاین الگوها . پسامدرن

بازی  ها شخصیتدارند و نقش زیادی در زندگی و سرنوشت  وجوداستان پسامدرن د
ا به دلیل اما بعده ترسد می آنو از  داند میسگ را نجس  ،راوی مثال  عنوان به. کنند می

بود که دیگر نه از  ها مدتیعنی ؛ ترسیدم نمیمن از سگ »: کند میتغییر زندگی در فرانسه نظرش 

. در فرهنگی که لمس کردنش اکراه. رسیدن به این مرحله البته آسان نبوددیدنش وحشتی داشتم و نه از 
و تا غسل  شد میبار آمده بودم. سگ موجودی بود نجس که کمترین تماس با او باعث آلودگی  آنبا 

  .(16: )همان «نبودی تحمل  قابلبرای خودت هم  کردی نمی

و ی میان ایران و فرانسه اجتماع -ناهمخوانی فرهنگی ی دهنده نشاناین مطلب     
بدین  است. مبدأهمراه با نوعی تعریض به رفتار نامساعد با حیوانات در کشور  حال درعین

 .کندرا آشکار می و پیچیده آشفتهغریب الگوهای پنهان فرآیندهای  های جاذبصورت 

 یجهنت .1
ه دلیل تجلی ، بپسامدرنداستان  یک ی مثابه به ها چوبنوایی شبانه ارکستر هم  انداست

ی این ها شخصیتدر شکل و محتوا هماهنگی کامل دارد.  ،آشوب یخودآگاه نظریه
لی مواجه ئبا مسا جاآن و  کردهمهاجرت به فرانسه هستند که از ایران  افرادیداستان اغلب 

ی اثر ها ویژگینتیجه . این حوادث و رفتارها دهد میهم بوی وطن  زکه هنو شوند می
ی بارز ها ویژگیاست که غریب  های جاذب و همانندیخود ،دهی ازمانخودس، ای پروانه

، ویژگی اثر آشوب یهای نظریه در این داستان از میان ویژگی .هستند آشوبییک پدیده 
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و  ها شخصیتی مشترک اغلب ها ویژگیتر است.  تر و برجسته ای ملموس پروانه  بال
باعث که  زند میرقم  ها شخصیتای بر آشفتهوضعیتی  مجموع در ها آنخاستگاه مشترک 

 یکدیگربسیار به  ها شخصیت. زندگی و سرنوشت گذارندب تأثیردیگر یک بر شدت به شود می
 های سویه ،ها شخصیت آشفتگی. وابسته است شان اولیهو سرزمین  ها آنو به شرایط اولیه 

پسامدرن  وامعج و ها سوژهاز  تر شفافو تصویری  کند می تر برجستهپسامدرن داستان را 
های شخصیت و سایر مورنائوفاوست گابیک، راوی، سید، رعنا، پروفت، . دهد میئه ارا

ی هستند از یک کل جزئبرخوردار نیستند بلکه  آناز هویت به مفهوم پیشین پسامدرن، 
های پسامدرن داستان را تقویت کرده آشوب سویه یپسامدرن؛ بدین سان نظریه آشفته
 است.
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