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 هیسهای پسامدرنی رمان  ویژگی و نقد تحلیل
  *ریمور مالمیت

 دانشگاه کردستان یفارس ادبّیاتزبان و گروه استاد 

 الّدین رستم یونس  نجم
 فارسی دانشگاه کردستان ادبّیاتوی دکتری زبان و دانشج

 (57تا  39)از ص 

 16/12/1399، تاریخ پذیرش مقاله: 7/5/1399تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
های او در فضایی مبهم  نویسان ایران دارد، نوشته دیگر رمان با رضا کاتب در نوشتن، سبکی متفاوتمحّمد

مشهودتر از دیگر آثار او باشد. این  هیسرسد این مسئله در رمان  می نظر  و پیچیده قرار گرفته است. به

های بارز مکتب پسامدرنیسم است. در این مقاله، برای نقد و تحلیل شگردها و  یکی از ویژگی خصوصّیت

ها به بیان شگردها و  پسامدرن ۀیّ رضا کاتب، براساس نظرمحّمدنویسندگی  ۀهای تاز  جنبه

وجودشناسانه و شگردهای فراداستانی در رمان  شدِن محتوای ایم که موجب برجسته پرداخته هایی  ویژگی

ساختن خواننده در  مبتنی بر سهیم ،ت پسامدرنی داستاننویسنده از امکانا ۀشده است. استفاد هیس

های  ها، نقض روایت جرم ۀدربار های پلیس  ها و قضاوت فهم و برساختن داستان، بازنگری در استنباط

ساختن راوی، و مرگ نویسنده است؛ یعنی نویسنده اعتبار  بی ل خواننده وشده به منظور تأمّ  پذیرفته

کند و در  متن را با خوانش خود تفسیر و تحلیل میکه  استبلکه به جای آن، خواننده مهم  ،ی ندارداهّمّیت

یا  ؛وگوست مبتنی بر گفت هیسرمان است. « متن» اهّمّیتخواننده، مقّدم بر  اهّمّیتاین داستان، این 

یا  ،شود صورت مرگ یکی و روایت دیگری بیان می ها که به های کنش جایی ها یا جابه صورت بیان کنش به

تأکید راوی بر نقض  .گیرد های نقیض شکل می قول ها و نقل ها، اندیشه صورت کدگذاری کنش اینکه به

شود.  یز دائم نقض میا این سخن اصلی نامّ  ؛روایت و راوی، برای آن است که بگوید سخن اصلی چیست

های  روایت داستان ۀآورد یا از شیو اعتمادی به روایت را پیش می نماید و بی اگر راوی را چندگانه می

کنش سطوح مختلف روایی را  روایت و برهم ۀکند، برای آن است که بتواند شیو ای کهن استفاده می درونه

  ترسیم کند.
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 مقّدمه. 1

های داستانی مانند  مجموعه ازجمله است؛ رضا کاتب آثار فراوانی به چاپ رسیدهمحّمداز 

شبهای وی مانند  رمانن یهمچن ،وعبورازپیراهن، پاییزی نگاهزرد، هایبارانیقطره

دست در کن، چراغی نگاه زمین به ماهدوشنبه، فقط آبی  وقت، پستی، هیس، های

 . هابالزنو  بود آبی هایمچشم، ترسیبی، کنندهرام، نازنین پرستآفتاب، تقصیر

ای  به گونه ؛است نوشته شدهکاتب در فضایی مبهم و پیچیده  رضامحّمدهای  نوشته

داستان  ۀمای درونلین خوانش برای ارتباط بین عناصر و اوّ  که ممکن است خواننده در

مشهودتر از دیگر  هیسرسد این مسئله در رمان  می نظر  دچار سردرگمی و اشتباه شود. به

 کاتبهای بارز مکتب پسامدرنیسم است؛  یکی از ویژگی ،خصوصّیتآثار کاتب باشد. این 

 های مختلف در در پرداخت رمان از شیوه اونویسد.  نیز در چارچوب این جریان فکری می

ریتم، لحن،  دید،  ۀزاوی روایت، ۀنحو زمان، فضا، ،شخصّیت مثل داستان عناصر کارگیری به

ز این ای ا یا مجموعه یککه ممکن است  طوری؛گیرد ها بهره می و مانند این مایه درون

دهد و تالش کند در یک یا چند حوزه، شیوه و شگرد یا عنصری موارد را در داستان تغییر 

 ۀهای تاز  کند. در این مقاله، برای نقد و تحلیل شگردها و جنبهوارد داستان به تازه را 

پردازیم که موجب  هایی می رضا کاتب، به بیان شگردها و ویژگیمحّمدنویسندگی 

شده است.  هیسشدِن محتوای وجودشناسانه و شگردهای فراداستانی در رمان  برجسته

فهقصد ما این نیست که 
ّ
قان برای استخراج کنیم. محّق های پسامدرن را در این رمان  مؤل

فهاستخراج برخی از این 
ّ
خواهیم قرائتی پسامدرنی از رمان  اند، ما می ها کوشیده مؤل

عرضه کنیم تا ضمن تبیین ارزش هنری اثر و بازنمایی ساختار آن، چگونگی تلفیق و 

فو کارکرد  ی عناصر داستانپسامدرن ۀعرض
ّ
نشان  هیسرا در رمان پسامدرن های  همؤل

 دهیم. 

کوالیی و  خادمی ن قرارند:یند، از ایآ حاضر به شمار می ۀمقال ۀنیشیکه پ ییها پژوهش

 
ّ

فمرگ  ۀاز شاخص که زادهمال
ّ
 به داستان متن برای ورود خوانندگان به هیسدر رمان  مؤل

ف مرگ نمودهایها  آن اند. گفته سخن صداها تجمهوریّ  منظور
ّ
 بر و  را فهرست کرده مؤل

مرگ  جمله از پسامدرن های شاخصه از العاّط  با نویسنده که اند گرفته نتیجه آن اساس

ف
ّ
 .(223-222: 1392)، به نوشتن این رمان پرداخته است مؤل

، پیوند محتوایی مرگ با کالم و گفتار پسامرگی در (1395)محمودی و زهرازاده  ،پژهان

های داستانی چهار اثر  در روایت را پسامدرنیسم و تالزم و همبستگی محوری این مضامین
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اند. از نظر ایشان  هیل بررسی کرده اساس دیدگاه مک بر ،هیسرمان  جمله از ،کاتباز 

در  معتقدند ن مقالهیسندگان ای. نو(76: 1395)کاتب، راوی پسامدرنیستی مرگ است 

دهد  ها را به هم پیوند می شخصّیتبرداشت مشترکی از مرگ،  های مورد پژوهش، رمان

 .(63)همان: 

از مفهوم  مدرنیستیپسا  تلّقی تبیین با ،احمدی و پناهی نیحس ،سرایی جنبه یعقوبی

پردازی کاتب بررسی و  در داستانرا « خود»ِت تعویق عدم قطعیّ  ۀ، نقش مقول«خود»

به عنوان تمهید  هیسنامی رمان ز این میان، استناد ایشان به چنداند. ا تحلیل کرده

 . (72: 1396)صورت گرفته است « خود»پسامدرنی و تعویق 
 

فه ویژگی. 2
ّ
 های پسامدرن ها و مؤل

پاره شد.  های عصر روشنگری تکه  یعنی ارزش ،های قرن هیجدهم  در عصر مدرن، ارزش

 و شمول علم های جهان  بینی بود که با استفاده از ارزش در عصر روشنگری، این خوش

توان بشرّیت را از شّر فقر، بدبختی، جهل، خرافات و رفتارهای   عقل و منطق، می

: 1379 )پاول،غیِرعقالنی رها ساخت و بشرّیت به آزادی، سعادت و پیشرفت خواهد رسید 

 که چندان ؛و بدبینی قرار گرفت ها مورد شّک  ا در قرن بیستم این ارزشامّ  .(13-14

های مرگ،   جز نابودی، استثمار، اردوگاه هو پیشرفت ب عقل و گویند علم  منتقدان می

-131:1388 )نوذری،محیطی دستاوردی نداشته است  های جهانی و فجایع زیست  جنگ

132) . 

فهها و  ویژگینجا یدر ا
ّ
 این جریانهای مشهور  های پسامدرنی را مطابق دیدگاه مؤل

 دهیم: توضیح می

دهد و   های روایی ثانوی ُبرش می  روایت نخستین را بارها با جهان :ساختارهای بازگشتی

آور ایجاد  ر نوعی برگشت و تسلسل سرگیجهتصوّ  .گیرد  بازنمایی صورت می دروِن  ،بازنمایی

بازنمایی در یک سطح روایی را با بازنمایی در  تاکه خواننده را گمراه کند  چندان ؛کند  می

  .(270-268: 1392 هیل،  )مکتر اشتباه بگیرد تر یا باال سطح روایی پایین

پسامدرنیستی، یعنی دو یا چند متن موازی  ۀفتشکا متن چندپاره یا ازهم :متون موازی

شود با کتاب  زمان خوانده شوند. خواننده همواره ناگزیر می ممکن باید هم جای تاکه 

شناختی میان جهان  شیء فیزیکی برخورد کند و هرگز از ُبرش هستی ۀمنزل به

 .(437-433)همان:برندارد  ی چشم داستان و کتاب ماّد  ۀشد فراگذاری
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ّ
 ؛ای وجود دارد فرض بر این است که بین متن ادبی و جهان واقعی فاصله :صال کوتاهات

 اززنند.  ن این فاصله میصال کوتاه میاهای پسامدرنیستی دست به ایجاد اتّ  ا نوشتهامّ 

: 1389 )الج،کردِن نویسنده و نویسندگی در متن است  های این کار مطرح شیوه جمله

 صال کوتاههیل، آمدوشد بین سطوح مختلف روایتی و تودرتویی را شکلی از اتّ   . مک(187

شناختی خود و  سطح هستی از شخصّیت یک نهادن گام ۀانداز  به آن جزء هر زیرا ؛نامد می

 .(294:1392 هیل،  )مکورود او به سطح روایی دیگر، برآشوبنده است 

خواننده را  توّجهمند  شکلی خودآگاه و نظام که به استای داستانی  نوشته :فراداستان

. (8: 1390)وو،کند  جلب می ،به عنوان امری ساختگی و مصنوع ،به ماهّیت خود

 دیگر شود.  می شناختی برساخته شکلی زبان سازد چگونه متن نیز به  میفراداستان آشکار 

نوعی  ۀمثاب ؛ چارچوب بهاست  شکنی و چارچوب سازی چارچوب فراداستانی های ویژگی

ولی  ،شود. چارچوب برای هر داستانی امری ذاتی است  تعریف می اختمان، برساخته وس

سازد. فراداستان این مسئله را   برجسته می عنوان مسئله  سازی را به فراداستان، چارچوب

سازی  سازد که چارچوب چیست؟ متون فراداستانی برای تحلیل چارچوب  مطرح می

شوند و  ها شروع می آغاز و حدود و پایان داستان بخواهِی  ماهّیت دل ۀبار اغلب با بحث در

رگزیند، یا ممکن است رسند تا خواننده یکی را ب  بیشتر اوقات با چندین فرجام به پایان می

سازی و  بندی تمام شوند. آنچه از طریق برجسته ای از ناممکنی هرگونه پایان با نشانه

های ادبی،   شود، آگاهی به این موضوع است که داستان  تحلیل چارچوب بر آن تأکید می

 شگردهای جمله ازبلکه دارای ماهّیتی زبانی هستند.  ،ناشده نیستند واسطه و پردازش بی

های ناسازگار، مفهوم چارچوب   ته، موقعیّ درقّص  هند از: قّص ا سازی عبارت چارچوب

 ۀمنزل شکنی به چارچوب .(47-40)همان: های نامتناهی   ساختارهای تودرتو و داستان

 ،سازد  را برمال می تیواقع، شکاف میان داستان و تیواقعم کردن توّه  شگردی برای ویران

بلکه با  ،تیواقعدهد که ما نه با   پل بزند؛ نشان می تیواقعنه اینکه میان داستان و 

 نظر اظهار شکنی با تمهیدات مختلفی مانند رو هستیم. چارچوب های زبانی روب برساخته

ای، تمایز  چنین مداخله فراداستانی متون در گیرد.  می صورت داستان در نویسنده

 .(51-49)همان:سازد   وجودشناختی جهان داستانی و واقعی را افشا می

ر توطئه از های عصر ما تردید، ترس و تصوّ   یکی از بیماری :پارانویا و آشفتگی ذهنی

 ۀکنند های گوناگون منعکس  های پسامدرنیستی به شکل  جانب دیگران است. داستان
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های پارانویا، خود را در معرض این خطر   شخصّیتیی انسان هستند. های پارانویا  اضطراب

 .(100-99:1383 )لوئیس،کسی دیگر احاطه شوند  بینند که در نظام فکرِی   می

شناخت فرض   های مدرن، امری یگانه و قابِل  داستاندر  جهان :محتوای وجودشناسانه

های  ا در داستانامّ  ؛اصلی نیز شناخت این جهان بود شخصّیتشد و کار  می

پسامدرن  ۀدور  زیرا ؛گیرد جهاِن یگانه و شناخت آن مورد شک قرار می ،پسامدرنیستی

هایی  شخصّیتپسامدرنیستی،  های داستان است. متفاوت های ادراک به دادن میدان ۀدور 

وجود  ،کنند، بدین ترتیب یک گویی در دنیایی متفاوت زندگی میدهند که هر را نشان می

گذر از عدم  ۀدهند دهند. داستان پسامدرن نشان های مختلف نشان می ه شکلجهان را ب

 .(59: 1386 )پاینده،است  شناختی به چندگانگی وجودشناختی قطعّیت معرفت

 
ّ
های داستان پسامدرن اشتراکات فراوانی  شخصّیتبرخی از  :ها شخصّیتحاد همانی و ات

هایی متفاوت  در حوادثی مختلف و با نام با هم دارند و در برخی موارد نیز با وجود اینکه

های مبهم عالوه بر تردید در قطعّیت امر  همانی شوند. این کنند، با هم یکی می شرکت می

کردن ساختار  شده و در نتیجه برجسته واقع، موجب ناپایداری جهان فراگذاری

 .(43: 1392 هیل، )مکشوند  شناختی می هستی

سپس آماج  ،ها را فراگذاشته اشیا و جهان ،یستیهای پسامدرن داستان :خودزدایی

جهان فراگذاشته  این شناسی هستی ناپایدارسازی ۀدوگان تأثیر هدف با ؛دهند می قرار زدایش

سازی. این تأثیر دوگانه از طریق چند راهبرد به  یند جهانآکردن فر  برهنه ،زمان با آن و هم

کنار نهاده شوند،  سپس آشکارا یادآوری یاتوانند روایت شوند و  آید: رویدادها می دست می

ها فراگذاشته شوند و سپس مورد زدایش قرار  شخصّیتها و  ، مکانممکن است اشیا

با هم متناقض در یک متن  گیرند؛ یا ممکن است مانند هنگامی که دو یا چند وضعّیِت 

ش نهاده ها آشکارا آماج زدای یک از این وضعّیت شوند، بدون آنکه هیچ فراگذاشته می

 .(243)همان: شوند، خودزدایی همچنان ضمنی و در پرده بماند 

 ۀچندگانه و برساخت تیواقع ،های پسامدرنیستی در داستان این ویژگی: عدم قطعّیت

مقاومت جهان هستی در مقابل  ۀدهند دهد و بازتاب عصر پسامدرن را نشان می

های ذهن ما برای شناخت و تفسیر جهان است که بنیاد بخش بزرگی از  کوشش

 . (155:1389 )الج،دهد  های پسامدرنیستی را تشکیل می داستان
بودن  شکل نامعلوم های پسامدرن، عدم قطعّیت بیشتر در سطح روایت و به در رمان

 (. 42: 1382 کند )پاینده، رویدادها بروز میرویدادها یا تفاسیر چندگانه از آن 
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دادن عدم  های داستان پسامدرن برای نشان یکی دیگر از روش ،های چندگانه فرجام

های  . از دیگر جلوه(157: 1389 الج،) پسامدرن است ۀتک قطعّیت امر واقع و جهان تکه

جنسّیت  های دوجنسّیتی و گاه بی شخصّیت ،های پسامدرنیستی عدم قطعّیت در داستان

 .(163 )همان:است 

داستانی در  تیواقع است، هروزمرّ  جهان برای بدیلی ،داستان جهان چهاگر :بینامتنّیت

کاربردن تلمیح یا  سازند، به است. جهان خیالی داستان را کلمات می ، کالمینخست ۀوهل

جهان بدیل  ۀمثاب داستان ادبی بهت مفهوم ای برای تقویّ  شیوه ،ادبی و اساطیری ۀاشار 

جهان داستان را که خارج از مکان و زمان  ،و تمام است که وجود متنّیت و بینامتنّیت تاّم 

 . (161: 1392 هیل، )مکشود  ه است، به خواننده یادآور میروزمرّ 

و در  گرا( )واقعرنگ  گرا و مدرنیستی نیز تناقضاتی در سطح پی در نوشتار واقع: تناقض

ا در متون پسامدرنی امّ ؛ شوند د، که در نهایت حل میشو می دیده )مدرنیسم(ح نظرگاه سط

 گونه  هیچ ،ممکن است برای این تناقضات
ّ

. تناقض (199)همان: نهایی عرضه نشود  حل

ی ها، جمالت و حتّ  بنددرون  مثل ؛ساختاری رخ دهد ممکن است در سطوح خرده

 
ّ
 ؛ ماننددر سطوح کالن ساختاری ای (204 )همان:ل از چندین کلمه اصطالحات متشک

های بدیل  سویه در تناقض با یکدیگر قرار دارند، پایانهایی که به شکل متقابل و دو جهان

های بدیل و  های از قّص  مجموعه ۀعرض و ها، و چندگانه، تناقضات میان متن و پانویس

 . (203 )همان:ه عنوان یک قّص   متناقض به
 

  . پی3
ّ

 رمان یرنگ خط

فاقات زندگی خود را از زبان راوی داستان پلیسی است که اتّ افسر داستان، روایت زندگی 

 همچنانا امّ  ؛دکش درد آن رنج می از ای شده است که کند. افسر دچار بیماری بازگو می

را  «صمد پسر»، او در شبی بارانی هنگام مأموریت. دهد را انجام می شهای یتمأمور

گیرد و نزد  های مردم است. مچ او را می ینفک حال دزدیدن گندم از گونی بیند که در می

 مشهور نعمان از انبارداران  ؛برد می «نعمان»
ّ
تی نزد او کار مّد  بّچگیافسر در  .ه استغل

ا امّ  ؛ستپی انتقام از اوه است. افسر در کرد ت مینعمان او را بسیار اذیّ و کرده  می

هایی  کار را ظلم گیرد و دلیل این می صورت نعمان یتو دصم پسرزدن  انتقامش را با مشت

 به زیرا صمد را هم او ؛و افسر کرده است صمدخوِد  ،صمد پسر در حّق  داند که نعمان می

ای  قاتلی حرفه شاه جهان ؛کند را شروع می «شاه جهان»داستان ، بود. راوی ن دادهشتک

 و محافظ وی در زمان حضورش نگهباندختر جوان را گرفته است.  هفدهجان  است که
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شاه از  دار کسی نیست جز افسر داستان. جهاندر دادگاه و زمان رفتنش پای چوبۀ

گوید و افسر نیز تنها  برای افسر می ،که چگونه وارد این وادی شده استۀ خود و اینگذشت

شاه  که جهانکشتن آن دخترها را  ۀصحن دهد و های او گوش می کسی است که به حرف

. افسر کند م میبرای خود تجّس یک  ها را با یک روش به قتل رسانده است، یک همۀ آن

های اتوبان  کنار میلهرا در  «مجید» شدِن  شب کشتهو شاه است  کشیدن جهاندار  شاهد به

درحال پست شبانه از اتوبان  «قاسمی»وقتی همراه با سرهنگ تصادفی آورد که  به یاد می

 ۀبا خواندن دفترچ . اوآید که به نظرش آشنا می بینند را می او شدۀ له جنازۀ ،نددش رد می

شود. افسر  آشنا می ،«اکرم» ،با همسرش وی و دعواهای او داستان زندگی با جیبی مجید

صمد بوده و  رپسگردد که چرا دنبال  ل برمیاوّ  ۀبعد از گفتن داستان مجید دوباره به خان

آورد که در نهایت  برده است. افسر برای مردنش چند تصویر میعمان نچرا او را پیش 

 ها را انتخاب کند و داستان را به پایان ببرد. از آن مخاطبش یکی
 

فه. تحلیل 4
ّ
  های پسامدرنی رمانمؤل

 

 . بینامتنّیت4-1

ی وگو گفت ،گوی شخص راوی با خودشو  ست؛ گفتگوو  مبتنی بر گفت هیسطرح رمان 

 ،با متنی کهن وگو گفتکه در قسمت زیرین متن جاری است تا  کوربوفاز  یبین متون

ی نویسنده و وگو گفت ،ی زن و مردوگو گفت ،ی پلیس و مجرموگو گفت ،ی روحوگو گفت

مرغی و تیزی در این  گل ۀهایی مثل شال، آینه، کاس های داستان. نشانه شخصّیت

و گلدان راغی ( 22: 1351دایت،)هاستخوانی  یادآور کارد دسته( 51: 1389 )کاتب،داستان 

هم  بوفکورحال، تفسیری از   عین در .(16و  29)همان: صادق هدایت است  بوفکور

گویی نویسنده آزمونی کرده و رها  ،رود ه این روند تا پایان داستان پیش نمیالبتّ  ؛هست

 :1389 کاتب، ←)شود  های این داستان از سوی راوی پیوسته نقض می کرده است. کنش

رمزی روایت  ۀهای داستان، تأکید بر جنب قصد اصلی راوی در نقض کنش .(104و  33-34

یابیم  به سطحی دیگر دست می ،است؛ وقتی این دو سطح روایت را در کنار هم بگذاریم

اکنون این پرسش پیش  .به خواننده  محوری دادن یعنی نقش ؛که هدف داستان است

است از تفسیِر  رسد داستانی می نظر  چیست؟ به آید که هدف نویسنده از سطح سوم می

 نهاده شده است.  کور بوفآن که بر خط  داستان به معنای عاّم 

کند که داستان را بازنمایی  نویسی قدیم اعتراض می های داستان گاهی به شیوه

؛ بدین (29)همان: ل او پنداشتند تا حاصل تخیّ  ها و حوادث تجربی نویسنده می تیواقع
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های  روایت داستان ۀحال، از شیو  عین در .کند روایت رمان را تبیین می ۀنحوشیوه، 

حجله که در داستان ای کهن در داستان پسامدرن استفاده کرده است؛ داستان  درونه

، خودش نیز به شکل همزاد روایت شده است؛ (36-35)همان: گیری شده  همزاد درونه

حجله از روی زندگی او نوشته شده و با آن همزادپنداری  ۀاست قّص  عیشاه مّد  یعنی جهان

و  حجلهگذاری کرده است. توصیف کتاب  کرده است؛ جلد آن را کنده و آن را نام

و  سندبادنامه هایی همچون کتاب ۀهای ماجراجویان حکایتهای آن را به سبک  کنش

سعی کرده  شاه( هان)مطابق قوِل قبلی جکتاب  ۀنقل کرده است. در میان الحکایاتجوامع

 گوید: مثل اینکه می ؛است پیوند بینامتنی میان داستان حجله و خودش برقرار کند
 .(36هایش باعث شده بود من خیلی از چیزها را بفهمم )همان:  شاید اختر و حرف

؛ سوختن را نوعی (36همان:  ←) شناسانه دارد هستی ۀا تفسیر وی از آن کتاب جنبامّ 

کنش سطوح مختلف روایی را  روایت و برهم ۀدهد تا بتواند شیو می د نشانزندگی مجّد 

 ترسیم کند. 
 

 . توازی4-2

است، هم از  (مأمور)دید راوی اصلی  از زاویه هم (30: 1389 )کاتب، «همزاد»واژه یا عبارت 

همزاد را برای آن انتخاب کرده است که بتواند راوی و روایت را در  ۀشاه. واژ دید جهان زاویه

اجرا موجب همین م .شاه است هم بیامیزد؛ یعنی این روایت، موازی با کار و کردار جهان

از قلبی دیده شده که  (31)همان:  «آب پمپ بی» ۀاما مسئل ؛ستتمامی کارهای بعدی او

شاه باید این همزاد را  ر تحلیل روایت جهانبنابراین، د ؛ه شده استصاحبش قباًل شّق 

است. اگر هم از خواب و خاطره و  اصلی بدانیم. داستان همزاد نوعی متن موازی ۀنقط

همچنان با همزاد مرتبط  ،(101)همان: کند  ها را وارد روایت می مادر یاد کرده است و آن

  است.

 .(32 )همان:خیلی عجیبی است  ۀقلب، قّص  ۀاین قّص 

و با عناصر و ساختار و  است شده انتخاب شده حساب ،«قلب»پربسامدی مثل  ۀواژ

روایت تناسب دارد؛ قلب ایهام دارد؛ هم به معنی برگردان است؛ در قسمتی که  ۀنحو

  ،(30)همان: گویم  میخود را در قالبی دیگر باز ۀید قّص گو جهان می شاه
ّ

 هم به معنی محل

 اب و عاشِق فند را دربردارد. با این وصف، قّص هم مفهوم قلب گوس و ورزی است، عشق

قلب پیدا  ۀواژ کنش واژگانی که شوند. با این برهم آمیزند و قلِب یکدیگر می ناکام به هم می

 دهد. اب را نشان میچگونگی تبدیل یک عاشق به قّص  ،کند می
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و  الفاظ با دوشنبه است. دوشنبه نویسنده، روز تنها که است سازی قرینه خاطر  به

/مجرم، مأمور راوی/نویسنده، دارد: تناسب آن جایگزین ابزارهای و ها شخصّیت

/لوح محفوظ، کتاب کهن/رمان نو. حجلههمزاد/راوی، تابعه/راوی، تابعه/همزاد، کتاب 

است از   ای در عین تضاد، قرینه ،ی که در انتخاب نام رمان با ماجراهای آن هستتضاّد 

است: « هیس»که نام رمان   حالی در ،ستوگو گفتآنکه طرح رمان مبتنی بر 

یعنی با  ؛همدیگر هستند ۀتضاد، قرین ۀاست؛ در میان ؛ مثل مرگ و زندگیوگو گفتهیس/

ند و در تمام رمان، این عهده دارد و جایگزین یکدیگر  هم هستند؛ یکی نقش دیگری را بر

 ن است یوجود دارد و آن، ا ها(وگو گفت)ها  دیگر هم در نقل ۀجایگزینی تداوم دارد. یک نکت

شود؛ بدون هیچ ضرورت و اجباری  ها ذکر نمی آنها در  پایان عبارتها  وقت شتریبکه 

نیز جایگاهی دارد و حضور خود را نمایان « نقل»در  هیسشود؛ گویی  ها قطع می حرف

ل همان شاه با راوی مث جهان ۀرابط ،شاه توازی دارد بازرگان نیز با جهان ۀسازد. قّص  می

 . (55-54 )همان:بیند  بازرگان پیر است که خود را در آب می
 

 فراداستانی روایت رمان ۀ. شیو4-3

کند. نویسنده  دهد نویسنده از مبانی فراداستانی استفاده می روایت رمان نشان می ۀشیو

 داستان را به
ً
 از ؛اندیشیده ندارد کند که بگوید طرحی ازپیش ای روایت می گونه عمدا

دهد راوی در  ها نشان می کند. تداعی اینکه داستان را در قالب تداعی روایت می جمله

 «زفاف» ۀشدگی در ظاهر روایت وجود ندارد؛ مثل اینکه واژ دست روایت قرار دارد و حساب

را نقل کرده است  حجلهسبب، داستان یافتن کتاب  بدین و موجب تداعی حجله شده

از یک سو  ،(185)همان: شود  پنداری می ذات . تأکیدی که بر اصل هم(32: 1389کاتب، )

نوشتن این  ۀنحو ،؛ از سوی دیگراست روایت داستان ۀگر نحو اصلی رمان و توجیه ۀمای

 ؛هم روایت راوی داستانو  است است که هم خطاب به خواننده ای روایت و نقل آن به گونه

تا به این نتیجه یا سطح سوم روایت برسد که داستان در حقیقت داستاِن داستان است. 

همان:  ←) روایت تناسب دارد ۀپنداری عمو مصطفی با راوی نیز با همین شیو ذات هم

182) . 

 دید نشان داده است:  های فراداستانی رمان را با اظهار زاویه برخی جنبه

 نویسد: می»

 نویسم:  می



  هیسهای پسامدرنی رمان  / تحلیل و نقد ویژگی48

های مختلفی نقل شده است. این افعال  . این سه فعل به شکل(114)همان: « نویسد:  می

شاه و  شدن نقش راوی در قالب جهانجا ی رمان است و حاصل جابهفراداستان ۀبیانگر جنب

 بدین صورت:  ؛ها هستند مجید است یا افرادی که بدیل این

 شاه+ مجید راوی+ جهان

 ر صمد()پس+  جهان( )شاه+ )نویسنده(

  )راوی(+  )راوی(+  )راوی(

 تابعه       همزاد/          

ها  بیان کنش صورت بهیا  ؛ها با همدیگر است ی اینوگو گفتیعنی تمام رمان حاصل 

یا اینکه  ،شود مرگ یکی و روایت دیگری بیان می صورت بهها که  های کنش جایی یا جابه

گیرد. چیزهای  های نقیض شکل می قول ها و نقل ها و اندیشه کدگذاری کنش صورت به

 یکدیگرند. ۀشدجا جابه نیز ، لوح محفوظحجلهوش، کتاب  دیگر مثل اختر، آتش

آن  ،کند یاد می« سفر شبانه». علت اینکه از (115)همان: « سوم ۀحکایت سفر و شبان»

 گاهی هم از خواب یاد کرده است.  ،داستان را نوعی خواب بنماید ۀاست که هم
 .(113ه نگوید حوادث من را چرا آوردی توی کتابت )همان: تا صاحب آن قّص  [...]

چون نخست  .کند که تبدیل یافته است شاه را افشا می جهان ۀراوی با این تمهید، قّص 

ها و  اکنون از دگرگونی کنش ،شاه شده و نقش او را پذیرفته است کند که جهان افشا می

ت ها وضعیّ  دهد این ه یاد کرده است و نشان میشاه در قالب قّص  های جهان اندیشه

شاه از زبان وی خطاب به راوی گفته  داستان خود او هستند. اگر هم هنگام مرگ جهان

 جهت از آن ،(112)همان: دوش بوده است  شاه ساق برای جهان (مأمور)راوی  است که شده

هم  ،جلوه دهد؛ مرگی که عروسی است شاه را مرگی خاّص  است که هم مرگ جهان

شاه و  بودن جهان قرینه ۀدهند جاشدِن نقش راوی و مخاطب است، هم نشان جابه

شاه شده و با او یکی شده است  ت جهانیّ مأمور ۀادام مأموراست. گاهی هم راوی  راوی

 و 54)همان: کند  میداللت شاه  راوی و جهان ها نیز بر یکسانی . برخی نشانه(111)همان: 

82). 

مثل گفتم/گفت، به خلسه  ،من و اویی هستند ۀافعال و اوصاف و تعابیری که قرین

یعنی زن و مرد در  ؛کند ، داللت بر وجود یک شخص می(52)همان: به خلسه رفتم رفت/

برای رسیدن به یک جوی او و شاه از جست است. یا تعبیری که جهان)راوی( درون یک نفر 

شده  بودن بانوان کشته است از غیرواقعی یا غیرعینی دیگری ۀنشان ،کند بانوی واقعی می

 یا به تعبیری بانوی درون مرد است: 



 49/ 26، شمارۀ پیاپی 1399، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 10ادب فارسی، سال

 ؛گشتم دیگر از همه چیز دلزده شده بودم، خسته شده بودم، دنبال یک بانوی واقعی می

 (.46)همان:  [...] ام نکند هایش دلزده کسی که با حرف

چیز زیر سر  دهد همه کند و نشان می نویسنده در جای دیگر، راوی را ساقط می

از این پس برای  آنچه. (42)همان: خواند  نویسنده است و تمام روایتش را استعاره و رمز می

داند داستانی جعلی  چون می ؛است چگونگی نوشتن و رمزپردازی ،خواننده مهم است

ین ه همجمع کند. با آن هدف را باید خودش سرامّ  ؛شته شده استبرای هدف دیگری نو

او برای  ۀدغدغ ، وکند خواننده را وارد داستان کند سبب است که نویسنده تالش می

ستانی مثل ذکر اینکه اداستان نیز بر همین مبناست. تمهیدات فراد ۀخواندن ادام

همان: « )[...] دستش را بزندخواست رگ  شاه می نوشتم که جهان ای را می داشتم صحنه»

. (250)همان:کند  بودن ماجرا را گواهی می هاصِل قّص  ،«ساختن»ها و تعابیر  واژهیا  (270

دری را  کند؛ راوی خودش روایت پنج گاهی هم راوی داستان یا کنش داستانی را نقض می

قل  و . گاهی روایت بازی را ن(37)همان: گوید اسم کتاب است  داند؛ می ساختگی می

 .(254)همان: کند  میهمچنان آن را نقض 
 

  . خودزایی4-4

ها به کمک استفاده از  آمیختن آن هم ه و بهجاکردن اشخاص در ساختار قّص  کاتب با جابه

سازد؛ یعنی  نویسد و داستان می ها را از نو می شخصّیتبیماری روحی، حادثه و  امکانات

مواردی نظیر  ؛جایی را مقدور سازد امکان جابه د تا بتواندکن میدچار بیماری به فرد را 

افشای تمهیدات داستانی با پیوندزدن ، (218: 1389کاتب، )بودن پاسبان با پسر صمد  یکی

، (252)همان: ترکیب راوی با مخاطب  و (271)همان: ها و حوادث داستان  به صحنه

پندارد  است که خودش را جایگزین مجید می ای گونه  نقل راوی از نعمان به ۀنحو همچنین

بدون  ،، پرانتزی باز کرده و بسته است«گفت»فعِل  ی. در برخی موارد جلو(252)همان: 

فراداستانی دارد؛ بیانگر اینکه هر نقلی  ۀها جنب کمانکقولی در درون آن. این  نقل

نویسنده یکی را  ،امکانات جانشینی که وجود دارد ۀتواند اینجا قرار گیرد. از هم می

ا امّ  ،ستدهد؛ این گزینش بر مبنای فکر او نویسد و آن را بر زباِن غیر قرار می خودش می

دهد تا نشان شخص نیز به کار برده است  لنقل روایت اوّ  ۀبار بر زبان دیگری. این کار را در

 . (190همان: ←) زند دست به گزینش می همچنانراوی نیز -در مورد روایت من

است که روایتش  راوی شورشگر-شورشگر علیه راوی که همان من شخصّیتقهرمان یا 

و )پلیس( راوی  ۀقّص  بودن کیی های ها نشانه . این(28)همان: او هماهنگ است  شخصّیتبا 
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 مأمور ۀ+ قّص  (مأمورشود برای راوی  )نقل میشاه  جهان ۀ+ قّص  شاه : جهانهستندها  شخصّیت

 . (28)همان:مجید  ۀ+ قّص  پسر صمد ۀ+ قّص 

از یک سو  ،شود شاه نقل می واژگان و تعابیری که از شعر و اندیشه، از زبان جهان

ت تا نشان دهد کسی که با شعر و بیانگر عشق است و از سوی دیگر، بیانگر جبر موقعیّ 

ها از  قول ل رمان، نقلچگونه به خون و چاقو رسیده است. در فصل اوّ  ،عشق همدم است

در ذهن پلیس  شخصّیتفقط بیانگر تأثیر یک  و است، مقّدمه ای بی به گونه شاه جهان

ها و  ، بیشتر بیانگر نوعی بازنگری در استنباطشخصّیتبودن یا تأثیر  مقّدمه است. این بی

ها چه تأثیری در کردار آدمی  تهای پلیس است تا بداند خأل قانون یا جبر موقعیّ  قضاوت

 آورد.  اعتمادی به روایت را پیش می نماید و بی انه میدارد. همچنین راوی را چندگ
 

 رمان ۀوجودشناسان ۀ. جنب4-5

پردازی مفّصل روی  شخصّیتدر موارد بسیاری به  و پیشامدرن گرا واقعهای  رمان

  شخصّیتکه زندگی  چندان ؛آوردند می
ّ
های بعدی  د تا دورههای اصلی رمان از بدو تول

با شرح مرگ شروع شده است.  هیسا رمان امّ  ؛کردند نقل می ی تا پایان زندگی آنان راحتّ 

ا در آغاز این رمان، سفر امّ  ،تواند بیانگر شروع باشد می ،«حکایت سفر»عبارت 

لحاظ روش روایت است؛ روایت  آخر در حکم تحلیل داستان به ۀضمیماست.  پایانی

سازد؛ روایتی که  یحال، همچنان روایت م درعین و کند پسامدرن داستان را توجیه می

کند و همین نقض  خواهد روایت متن اصلی را توجیه کند، آن را نقض می وقتی هم می

 بخشد.  دهد، هم آن را شکل می روایت، هم محتوای اصلی داستان را نشان می

: 1389کاتب، )« [...] مانی تا خودت را از بین نبری نمی»هایی نظیر  تناقض در عبارت

پسامدرنی هماهنگ است، یا پیوندی که میان خون و  ۀوجودشناسان ۀنبجبا  ،(278

 اهّمّیتاز  (282)همان: داستان  ۀشود و آنچه در ضمیم خشونت در داستان تکرار می

وجودشناسانه است؛ یعنی نویسنده  ۀمبتنی بر جنب ،در روایت داستان نقل شده« خون»

پردازد و با  ها می شخصّیتخلق است، به  اصلی زندگی ۀدر داستان به کمک خون که مای

آورد. داستان نویسنده  وجود می  شدن خون یک شخص، شخصی دیگر به ریختن یا ریخته

یعنی مرگ نویسنده موجب حیات  ؛یابد به عنوان راوی نیز با همین خون جریان می

شده یا اینکه   له  مقتول ۀ. داستان حاصل یادداشت و دفترچ(276)همان: شود  داستان می

« آرامش ۀخان»شده است. روایت آغاز کتاب با عنوان یاد مأمورخون گلوی راوی یا  ۀاز قطر 

آغاز شده است که بیانگر مرگ نویسنده است. در طرح داستان، مرگ نویسنده با این 
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یادداشت مقتول  ۀمبتنی بر بازخوانی و بازنویسی دفترچ ،گزاره تبیین شده که داستان

روایت داستان و مسائل نظری سبک  ۀیسنده مبتنی بر شیوحال، مرگ نو  عین در .است

بلکه به جای آن، خواننده مهم است؛ یعنی  ،ی ندارداهّمّیتنویسنده است؛ یعنی نویسنده 

 اهّمّیتکند و در این داستان، این  خواننده، متن را با خوانش خود تفسیر و تحلیل می

)سه روایت  ۀهای مختلف از نحو به شکل اهّمّیتاست. این  متن اهّمّیتم بر خواننده مقّد 

سوم نیز متناسب با متن فراهم  ۀها نشان داده شده است. ضمیم چین و نقطه سطح روایت(

های کاتب را  ا حاصل یادداشتامّ  ؛اصلی، اکرم است ۀشده است که معتقد است نویسند

است.  ها نیز به نام دیگران جعل شده حال، این یادداشت  عین چاپ کرده است. در

تمهیدی فراداستانی به  ،(275)همان: ای هم که با امضای ویراستار چاپ شده  ضمیمه

 ؛و پسامدرنی دارند شناسانه جهان ۀم دیگر کتاب نیز جنبیصال کوتاه است. ضمااتّ  ۀشیو

تم با یسبب، ضما بدین
ّ
مسائل فیزیک نوشته شده  ۀمثل آنچه دربار  اند؛ انتخاب شده دق

خواهد  داستان است و می علمی، در پی توجیه جهاِن خاّص  ۀجنبکه در عین حفظ است 

م دیگر به یشناسی، به سمت وجودشناسی سوق دهد. در ضما داستان را به جای معرفت

پردازد. خود را  می« هوس»شرح و تفصیل واژگان و تعابیر کلیدی رمان در تعابیری نظیر 

تعبیری ، (268)همان: و گشتن برای ا« اسم»کردن و دنبال  خطاب« دیگری»عنوان   به

العی انسان اّط  ۀنه اینکه دربار  ،خواهد جهان را بشناسد دیگر است از اینکه داستان می

کند. نویسنده، این سه  داستان را افشا می ۀشناسان ت هستیدهد؛ یعنی ماهیّ به دست 

تکرار  نیز با آگاهی پسامدرنی (187)همان: « بیت معمور»سطح روایت را در تعبیر مثالی 

تعبیرهایی که از آن در روایات دینی و  که است قرآنی عبارتی ،بیت معمورکرده است. 

 مفاهیمنویسنده خواسته است از که رسد  ، به نظر میاست شده قرآنکریمتفسیرهای 

ران سه تعبیر از بیت تفسیری این تعبیر در سطوح روایی داستان استفاده کند. مفّس 

 آن را خانه بیان کرده معمور
ً
ا امّ  ؛اند دانسته ،کعبه ۀمحاذی خان ،ها ای در آسمان اند؛ غالبا

حاجیان همواره معمور  ۀوسیل  دو تعبیر دیگر نیز از آن صورت گرفته است: یکی کعبه که به

 .(241: 1375)شریعتمداری،است و دیگر قلب مؤمن که با ایمان و ذکر خدا آباد است 
 

ف. نقض 4-6
ّ
 و راوی  مؤل

حال، از چهار   عین کند. در نویسنده از سه فعل یا سه سطح روایت یا سه راوی استفاده می

. نفر (255: 1389کاتب،  ←)از نفر چهارم با ذکر نام یادی نکرده است  و نفر یاد کرده است
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این  ازیعنی نویسنده.  ؛کند ها را به هم وصل می رسد کسی است که این چهارم به نظر می

 است که مربوط به نفر چهارم است:  مشّخصارت نیز عب
شاه و مجید. آمدیم  نفر: من، جهان چهارساعت ربط داشت به مرگ ما  چهارحاال آن 

: تو فکر این بودم که اگر از سمت مصطفیسمت بساط عمو  رفتیم میرو:  توی پیاده

چه فکرهایی ممکن است بکنم. چون فکرهایم به آن  ،نگاه کنمچهارم به ساعت 

 ها ربط داشتند )همان(. ساعت

. مجموع این مطالب (276)همان: در جایی دیگر نیز نویسنده را معرفی کرده است 

ها در  شخصّیت ۀهمکه خواهد نشان بدهد  عمد می که نویسنده به ن استیانگر ایب

ها را به  ند؛ نفر چهارم مثل نویسنده است که اینهای مختلف، فقط یک نفر  و نام ها قالب

 دهد:  هم ربط می
ماند فقط ربط این واقعه به  می .است مشّخصهمه  ،آغاز، فرجام و دالیل این کار

های دیگر کتاب: باید در برداشتتان این واقعه را یک جوری ربط بدهید به پسر  هقّص 

 .(247: )همانهای ما و شب آخر من  شاه و هوس صمد و جهان

بر خوانش  ،کند در این جمالت، عالوه بر آنکه بر نقش راوی یا نویسنده تأکید می

نیست که چه کسی است؛  مشّخصبنابراین، نفر چهارم خیلی  ؛خواننده نیز تأکید دارد

کتاب  ۀات نویسندمشّخصبرای همین است که نامش را ذکر نکرده است. اگر هم آن را با 

، این تعّین را با نوشتن نام خانم اکرم شریف نقض (276)همان: همسان نشان داده است 

 ۀنتیج ،خوانید دهد که نویسنده مرده است و آنچه می کند و همچنان نشان می می

 خوانندمشّخص ؛خوانش کسی است که بیشترین شباهت را به شما دارد
ً
 ۀدفترچ ۀا

آغاز و فرجام است که  داستان بر سر ۀمهم و پیچید ۀهای یک مقتول است. نکت یادداشت

گاه نویسنده برای توجیه این  اند، آن متضاد به هم آمیخته شده ۀدو قرین صورت به

 پردازد:  سازی می هآمیختگی در درون داستان به استدالل و قّص  هم به

 پاسبان راویشاه/ پسر صمد/جهان .1

 های راوی (: هوسحّد فاصل آغاز و فرجام) .2

ام به  ام: بعضی از صفات بهادر را داده هایی که از نعمان ساخته هقّص »بهادر نعمان/ .3

 .(247)همان: « نعمان

مقدور است؛ راوی در شکل مشهور و پذیرفتنی آن « راوی»جمع آغاز و پایان در 

 از زاویه
ً
ا در این داستان، بارها این راوی نقض امّ  ؛راوی، نویسنده است-دید من خصوصا

های مقتول یا بیمار و  دی، راوی را روایتگر یادداشتهای متعّد  نهکه با نشا چندان ؛شود می
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ای  خود نیز در حّد شنونده ۀهای شورشگران روایتگری که در شکل ؛دهد ناهنجار نشان می

 ی ربط ایجاد کند: یای روا که باید میان عناصر جمله کند جلوه می
های دیگر کتاب: باید در برداشتتان این واقعه را یک  هماند فقط ربط این واقعه به قّص  می

)همان: های ما و شب آخر من  شاه و هوس جوری ربط بدهید به پسر صمد و جهان

247) . 

تناسب هست؛  نیز نظرهای راوی با چگونگی روایت و روایتگری داستان میان اظهار

همان: گوید ) سخن میماندِن موضوع اصلی  ه برای پنهانوقتی راوی از پیچیدگی قّص 

ا این سخن امّ  ؛گویی تأکید راوی برای آن است که بگوید سخن اصلی چیست ،(245

 در عین تناسب، فاصله باشد.  ،شود تا میان این طرح و آن حرف اصلی نیز دائم نقض می
 

 . ساختارهای بازگشتی رمان4-7

 با سه روایِت  ،(196: 1389کاتب، )سمت راوی قرار دارد  سهها، ساعت  اگر از میان ساعت

« ما» ریضماست که با  نویسد. فصل سوم، فصل راوی ها را می چون آن ؛راوی تناسب دارد

نویسم،  نویسد، می می»ست؛ با افعال دو روایت دیگر هم او ۀدهند کند. شکل روایت می

شخصی  ؛ای دارد به پسر صمد هم اشاره« ما»نیز تناسب دارد، همچنین این « نویسد می

 .است وجهی در زنداِن زندگی و به است زندانیبودن،  زندهرغم  به ،که در روایت کتاب

است. توضیحات  او گاهی وجهی از راوی و گاهی خود راوی ۀهای داستان دربار  نقل

همان  ،کند که پسر صمد نیز همین نکته را بیان می (197-196)همان: چین  نقطه

ل را اصلی فرض کرده و سه نفر دوم را ن، روایت سه نفر اوّ است. در بخشی دیگر از رما راوی

نشان داده که روایت دوم طرح  ،؛ بدین صورت(171-170)همان: چین آورده است  با نقطه

است؛ « روایت» ،دهد که هر چه هست با این روش نشان می .است لییا تعبیری دیگر از اوّ 

توی کتاب  بعدی کند، نفر شده یاد می بازسازی مکتوِب  صورت بهیک نفر از این روایت 

)همان: کند  کند. در جایی دیگر، روایت راوی را نقل می نویسد و یک نفر آن را بازی می می

 ۀادام( 161)همان: چین  راوی در آغاز داستان را نقض کند. شروع نقطه-تا روایت من (198

( بوده مأمورتی دست راوی )ه مّد ک است است که از وجود دفتری از مقتول یاد شده مطلبی

 است:  که مدعی
اش یا بدهند به  ت دستم باشد بخوانم بعد بدهم ببرند بگذارند توی پروندهگفتم یک مّد 

 (. 161اش )همان:  خانواده

 پرسد:  می مأمورچین در حقیقت جواب به این سؤال سرهنگ است که از  نقطه
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تو آن دفتر چی مگر نوشته بود که این همه وقت خواندنش طول کشیده بود؟ )همان: 

161 .) 

ل چین در جواب سرهنگ آمده، تکرار تمام رمان است. اوّ  نقطه صورت بهاین بخش که 

دهد  قدر تقلیل می جایگزینی رمزی، بعد آن را آن صورت بهحدودی مطابق طرح رمان و تا

 ،ساخت رمان تحقیقی برای رسیدن به ژرف ییعنی مثل اثر ؛یداصلی آن را بازنما تا خّط 

دهد تا به عبارت اصلی  کند، تکرارها را نشان می سپس تجزیه می وبندی  آن را طبقه

از دفتری یاد کرده که سه فصل  ،کند. در جایی دیگر تنهایی تکرار می گاه آن را به برسد، آن

ند: سه فصل سال غیر رح، تکرار یک چیز کتاب با سه ط. سه فصل (162)همان: بوده است 

 به بهار برسد
ً
ها تکرار یک  فصل ۀا همامّ  ؛از فصل بهار. این تکرار برای این است که ظاهرا

آید. در این تکرارها،  زرد و خزان و برف. بهار آن چیزی است که نیامده و نمی ؛فصل است

ها و  سخن هست و افتادن شاخها از مرگ امّ  ؛شکفد آید یا گلی نمی نمیای به دنیا  هبّچ 

شدن و بیماری و  شدن و تباه زردی و افتادن، خشک ها حکایتگر بیماری و اعدام. قرینه

مردن است. آغاز این دفتر، زمستان است، بعد تابستان است؛ بدین صورت، بهار حذف 

 شده است. 

در این رمان ا امّ  ؛است و آغازی برای شروع خّط  مقّدمهچین در شکل امیدوار آن،  نقطه

 ؛دار است؛ یعنی برای جداکردن و بریدن است چین نیز معنی فصلی، انتخاب نقطه سه

ا کارکرد امّ  ،سخن ۀباشد و بیانگر ادام وگو گفت ۀتواند ادام چین می که نقطه معنی بدین

آن را  ،دانند توانند و مصلحت می چین در اینجا آن است که فقط برخی افراد که می نقطه

تواند  خواننده می و است که نیامده؛ ها در حقیقت همان بهاری چین د. این نقطهخوانن می

حال، با حذف آن، هم از سوی مخاطب، هم از سوی  آن را ایجاد کند. بهاری که درعین

شده و مرده است؛ کسی با او کاری ندارد و او  یابد؛ مردی کنار اتوبان له نویسنده معنا می

خود را با او یکسان  ...( + رفیق+مأمور)راوی+کرد. فقط یک نفر  تلّقیشده باید  را حذف

شود؛ این رونِد  می تلّقیها  کند. این یک نفر هم مثل دیوانه پندارد و برایش خیرات می می

در این  .چین یاد کرده است است. در جایی دیگر از رمان، از متنی با عنوان نقطه زندگی

از چند عنوان پیاپی یاد کرده است. عنوان چهارم  ،های رمان باقی بخش انندبخش نیز م

 آن بدین صورت است: 
 (. 135بخشی از چندین کتاب و نکاتی چند پیرامون مطلبی واحد: )همان: 

تمام متن منقول این بخش نیز بیانگر همین عنوان است؛ یعنی نکاتی چند پیرامون 

 ل رمان هستند. ها تکرار فصل اوّ  این ۀهم ،مطلبی واحد یا به عبارت بهتر
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... یاد شده  های دیگر، از یک آینه در قتل برای دیدن ه بخشل رمان و البتّ در بخش اوّ 

 ۀاست که راوی در آن، گذشته و آیند«دیگری». این آینه در حقیقت (134)همان: است 

چین؛  نویسد تحت نام نقطه ت را با روایتی دیگر میبیند. نقل این وضعیّ  خود را می

شود آینه، قهرمان آن برایش تابعه یا همزاد است. مراد اینکه تکرارها  برای او میچین  نقطه

هایی که تکرار  شخصّیتچین، تابعه، همزاد و  آینه، نقطه :ندا با هم تناسب دارد و یکسان

 ۀهمه آین ،... وش و شاه، اکرم، اخگر، آتش از مجید، پسر صمد، راوی، جهان ؛یکدیگرند

نویسد،  ه با میبینند. چنین روایتی البتّ  شود و همدیگر را می ینه مییکدیگرند؛ آینه در آ

هم گاهی به این « بازخوانی»شود. عنوان  نویسم نقل می نویسید و می نویسم، می می

بنابراین، نوشتن، بازخوانی و بازنویسی نیز ؛ (135)همان: شود  ها افزوده می قرینه

همزاد  صورت بهنیز  )مو(کنند. درخت  ازنمایی میهایی هستند که مثل آینه تکرار را ب قرینه

 .(127)همان: کند  جلوه می
 

 . نتیجه5

ها که  های کنش جایی ها یا جابه بیان کنش صورت بهست یا وگو گفتمبتنی بر  هیسرمان 

ها،  کدگذاری کنش صورت بهیا اینکه  ،شود مرگ یکی و روایت دیگری بیان می صورت به

کند خواننده را وارد  گیرد. نویسنده تالش می های نقیض شکل می قول  ها و نقل اندیشه

فاستفاده از امکانات پسامدرنی برای بیان مرگ  ؛داستان کند
ّ
د بدین ، در موارد متعّد مؤل

فمنظور صورت گرفته است. مرگ 
ّ
که  است در طرح داستان، با این گزاره تبیین شده مؤل

ی اهّمّیتیادداشت مقتول است. نویسنده  ۀدفترچ داستان مبتنی بر بازخوانی و بازنویسی

بلکه به جای آن، خواننده مهم است؛ یعنی خواننده، متن را با خوانش خود تفسیر  ،ندارد

 است.  متن اهّمّیتم بر وی مقّد  اهّمّیتکند و  و تحلیل می

ا مّ ا ؛راوی، نویسنده است-دید من از زاویه ژهیو به ،راوی در شکل مشهور و پذیرفتنی آن

دی، راوی را های متعّد  که با نشانه چندان ؛شود در این داستان، بارها این راوی نقض می

دهد؛ روایتگری که در  بیمار و ناهنجار نشان میفردی های مقتول یا  روایتگر یادداشت

که باید میان عناصر  کند ای جلوه می خود نیز در حّد شنونده ۀهای شورشگران شکل

ایجاد کند. تأکید راوی بر نقض روایت و راوی، برای آن است که بگوید ی ربط یای روا جمله

شود. اگر راوی را چندگانه  ا این سخن اصلی نیز دائم نقض میامّ  ؛سخن اصلی چیست

ای  های درونه روایت داستان ۀآورد یا از شیو اعتمادی به روایت را پیش می نماید و بی می
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کنش سطوح مختلف  روایت و برهم ۀبتواند شیوکند، برای آن است که  کهن استفاده می

 روایی را ترسیم کند. 

پسامدرنی هماهنگ  ۀوجودشناسان ۀنببا ج ،هایی که در روایتگری هست اقضتن

خواهد داستان را به جای  داستان است و می است، در پی توجیه جهاِن خاّص 

استان را د ۀشناسان ت هستیشناسی، به سمت وجودشناسی سوق دهد و ماهیّ  معرفت

 ۀشود و آنچه در ضمیم افشا کند. پیوندی که میان خون و خشونت در داستان تکرار می

وجودشناسانه  ۀمبتنی بر جنب است، در روایت داستان نقل شده خون اهّمّیتداستان، از 

است، به خلق  اصلی زندگی ۀاست؛ یعنی نویسنده در داستان به کمک خون که مای

وجود   شدن خون یک شخص، شخصی دیگر به با ریختن یا ریختهپردازد و  ها می شخصّیت

ای که  گونه  به؛ یابد جریان می سنده به عنوان راوی نیز با همین خونآورد. داستان نوی می

 شود.  مرگ نویسنده موجب حیات داستان می

سازد؛ روایتی  ها با استفاده از امکانات پسامدرنی، روایت می نویسنده با نقل ضمیمه

کند و همین نقض  خواهد روایت متن اصلی را توجیه کند، آن را نقض می وقتی هم میکه 

بخشد. نویسنده  دهد، هم آن را شکل می روایت، هم محتوای اصلی داستان را نشان می

های مختلف، فقط یک  ها و نام ها در قالب شخصّیت ۀخواهد نشان بدهد هم عمد می به

 ند. نفر 

ها و تضادها، نوعی انسجام و وحدت دارد.  ها و تناقض در عین پراکندگی هیسرمان 

چندتکه است تا موقعّیت متناقض و دشوار انسان را در  صورت به ،این وحدت و انسجام

 
ّ
های استفاده از شگردهای پسامدرنی در این  تزندگی جمعی نشان دهد. یکی از عل

ست تا بداند خأل ها ها و قضاوت در استنباط زنگریدادن خواننده به ضرورِت با توّجهرمان، 

 ها چه تأثیری در کردار آدمی دارد.  تقانون یا جبر موقعیّ 
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