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Abstract 

Reza Ghasemi's Night Orchestra Synchronization is one of the most successful 

contemporary novels that has won numerous prestigious awards. The representation of 

contemporary Iranian man’s identity is one of the important aspects of this novel. This 

research is to examine this aspect of the novel based on Dariush Shayegan's view of 

identity in the book of The New Enchantment. In this regard, Shayegan first looks at 

the identity of a contemporary non-Western human being, the product of his 

confluence with the modern world, is explained, and then, according to his view, the 

unrecognized identity of the contemporary Iranian man in Night Orchestra 

Synchronization is analyzed. The research method is descriptive and the results are 

examined by using content analysis method. The result shows that the experience of 

identity is mixed in the main characters of this novel that is a negative and it has 

resulted in a cultural schizophrenia and an existential and cultural eclecticism. 
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 مقالة علمی

 ، دانشگاه رازیپژوهشنامة ادبیّات داستانی

 .39-66صص ، 8931 تابستان، 2هشتم، شمارة  دورة

  اههمنوایی شبانة ارکستر چوببررسی بازنمایی هویّت در رمان 
 دیدگاه داریوش شایگان بر اساس

 9*سعدی حاجی

 ، سنندج، ایراندانشگاه کردستاندانشکدة ادبیّات و علوم انسانی،  ،دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی

 3سید احمد پارسا

 ، سنندج، ایراندانشگاه کردستان ، دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی،زبان و ادبیات فارسیگروه استاد 

 3/3/6511 پذیرش: 61/6/6516 دریافت:

 چکیده
هیای موفیم مصا یر اسی  کین توانسیتن اسی  عیوایم مصتبیر متصیددی را از  ن           از رضا قاسمی، یکیی از رمیان   هاهمنوایی شبانۀ ارکستر چوبرمان 

عنبین از رمیان   های مهم این رمان اس . موضیو  ایین ویشوهر بررسیی ایین      نویسندة خود کند. بازنمایی هوی  انسان مصا ر ایرانی، یکی از عنبن

اسی . در ایین راسیتا ابتیدا نگیاه       سییار  تکن و تفکرافسون زدگی عدید: هوی  چهلبن هوی  در کتاب  (6)شده بر اساس نگرة داریوش شایگانیاد

نگیرة  شود و سیس  بیا توعین بین      با عهان مدرن اس ، توضیح داده میکن محصول تالقی و همجواری او  گان بن هوی  انسان مصا ر غیرغربیشای

گییرد. روش ویشوهر   میی میورد تجمیین و تحلییل قرار    هیا همنیوایی شیبانۀ ارکسیتر چیوب    شدة انسان مصا ر ایرانی در رمیان  وی، هوی  بازنمایی

دهد کن تجربۀ اختالط هوی  در کاراکترهیای ا یلی ایین    میاس . نتیجن نشانتو یفی اس  و نتایج با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسی شده

 اس .ای منفی بوده و منجر بن حصول نوعی اسکیموفرنی فرهنگی و التقاط وعودی و فرهنگی شدهجربنرمان ت

 ، هویّ ، داریوش شایگان.زدگی عدیدافسون ، رضا قاسمی، هاهمنوایی شبانۀ ارکستر چوب ها:کلیدواژه
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 مهمقدّ. 8

(، 51: 6516بین تصبییر عنکینیم )    .یابید مفهومی اعتماعی اس  چون در ارتباط با دیگران مصنا می در بنیادهوی  

شناسیان وعین اعتمیاعی  ن را از    شناسان وعن فیردی هویی  و عامصین   ای اعتماعی اس . روانهوی  برساختن

دهنید. در ادبییات داسیتانی و بین وییشه      میی های خاص خود، مورد بررسی قراردیبنزوایای گوناگون و با طبقن

هیای  گیارش رمیان  ماییۀ ن ر موضوعات، امکان طرح یافتن و دسی  ژانر رمان نیم موضو  هویّ  انسان مانند دیگ

اس . البتن رمان متنی نیس  کن بن  ورت علمی و روشین و مسیتقیم بین شناسیایی موضیو       بسیاری قرار گرفتن

 اسی  )ن.:: برکی ،   (6) 6ای از واقصیی  و خییال در ییم امکیان وراتیکیی     خا ی مبادرت کند، بلکن  مییمه 

هیای ونهیان  ن   توانید ویرده از برخیی از  یین    منتقد بن واسطۀ خوانشی وییشه میی   /خواننده(، کن 16-15: 6516

نیوی  واقیع   بندی شده میورد توعین رمیان   بردارد. بن همین خاطر توقع اینکن موضوعی بن  ورت عامع و طبقن

زدگیی   افسیون  ابداریوش شایگان از هوی  در کت عایی نخواهدبود. بر این اساس و بر وایۀ تبیینشود، توقع بن
، هویی  بازنمیایی شیدة انسیان مصا یرا ایرانیی را در       کوشید این مقالن می تکّن و تفکّر سیّارید: هوی  چهلعد

کند. با توعن بن اینکن رمیان همنیوایی تیا کنیون     ها نوشتۀ رضا قاسمی بررسیرمان همنوایی شبانۀ ارکستر چوب

اس ، نوشتۀ حاضر سصی دارد، خی  موعیود   از این منظر مورد بررسی واقع نشده بن ویشه در هیچ مقالن و کتابی

 ر کند.  در این زمینن را بن نسب  بضاع  خود وُ

های موفّم مصا ر اس  کن توانسیتن اسی  چنیدین عیایمه را از  نا خیود کنید.       رمان همنوایی یکی از رمان 

ای وینج سیالن در   لنو چاپ اول  ن در ایران با فا  و در  مریکا منتشر شد .م( 6111)سال رمان نخس  در این 

عیایمة بهتیرین رمیان     ه.ش( 6511) بازار کتاب شد. عایمة بهترین رمان اول بنییاد گلشییری   روانۀ ه.ش( 6511)

 و عیایمة  ه.ش( 6511)شدة عایمة مهرگان ادب )وکا( عنوان رمان تحسین ه.ش( 6511) سال منقدان مطبوعات

عوایمی هستند کن این رمیان از  ن خیود و    ه.ش( 6511)از نویسندگان و منتقدان مطبوعات  بهترین رمان دهن

بیا توعّین بین سیرانۀ ویایین       بار تجدید چاپ این رمان تا لحظۀ نگارش این مقالناس . چهارده اش کردهنویسنده

مطالصن در کشور ما، بیانگر موفقی  نویسنده در وردازش اثری متفاوت اسی . نویسینده در ایین رمیان بیا خلیم       

رییمی روییدادهای مختلیر در    گونیاگون و ویی  هیای  ها در موقصی و قراردادن  نچندین شخصی  متفاوت 

 اس .  مورد توعن قرار داده ر ایرانی راها، موضو  هویّ  انسان مصا رابطن با  ن

را برای توضیح وضیع فرهنگیی    تکّن و تفکّر سیّارزدگی عدید: هویّ  چهلافسونکتاب  داریوش شایگان

اسی . ایین کتیاب چنیدان مسیاال فیراوان و گونیاگونی را        نگاشیتن  ان کنونی و هویّ  انسیان عصیر عدیید   عه
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 ن، منجر بن نادیده گرفتن موضیوعات و مضیامین   ای از کند کن هر گونن کوشر برای ارااۀ خال نمی مطرح

بود. بین ناچیار ایین ویشوهر      ن خواهدگردد و ناگمیر نوعی عفا در حم مؤلر شده در این اثر میمتصدد طرح

ویردازد  هیایی از  ن میی  نظر خویر، تنها بن تشیریح قسیم    موردمطالب  روشنگریخود و برای  تواندر حد 

 ون و محتوای رمان همنوایی شبانن بن مثابۀ چراغی فرا راه نگارندگان باشد.تواند در روشن نمودن مضمکن می

 پژوهشپیشینة . 2

هیای فراوانیی منتشیر شیده اسی   سیید محمید مرنیدی و حامید          در باب بررسی بازتاب هوی  در رمان، مقالن

 بیانوی ویشیگو  گیری هوی  کانادایی در رمیان  (، بن بررسی و امکان شکل311-336: 6511زاد )ن.:: حبیب
(، هویی  زنیان   15-51: 6516اند. قدسین رضوانیان و هالن کیانی بارفروشی )ن.:: مارگارت اتوود ورداختن از

انید. علیی   دادهمورد تحقیم و تفحی  قیرار   نویسان زن دهۀ هشتاد ایرانرا با سن رویکرد متفاوت در ثار داستان

 سیاقۀ بیامبو  (، مقولۀ بحران هوی  را در رمیان  661-16: 6516افضلی، نسترن گندمی و مهدخ  نبوی )ن.:: 

انید و بحیران هویی  شخصیی  ا یلی رمیان را در       کیرده از سصود سنصوسی بر اساس نظریۀ اریکسون بررسیی 

انید. زهیرا  یادقی میالواعردی و میریم      دادههای دو عامصۀ فیلیسیین و کویی  نشیان   رویارویی با عوامل و تنر

رضا امیرخیانی   از بیوتنا  دینی، فرهنگی و تاریخی بازتاب یافتن در رمان ( هوی36-56: 6513اسدیان )ن.:: 

اند تا نشان دهند کن بحران هوی  امروزی عامصۀ ایران بیا تقویی      ن بودهرا زمینۀ وشوهر خود ساختن و دروی

یر وی   چیاره  -انید  کن در فرهنگ دفا  مقیدس نییم مجیال بازتیاب یافتین      -های اسالمی و تاریخی و دینی ارزش

   خواهدبود.

اس  کن این وشوهر برای ورهیم از اطالۀ کیالم، تنهیا بین    نیم مقا تی منتشر شده همنوایی شباننرمان  دربارة

(، 66-65: 6515کند کن بین نیوعی بیا موضیو   ن ارتبیاط داشیتن باشیند   یادقی)ن.::         میهایی اشارهنوشتن

، دارای 3خانیۀ شیمارة   سیلّا  و  بیو  کیور  زمان و هویّ  با دو رمیان    همنوایی را از نظر ورداختن بن دو عنصر

 اس .  وای  )ثنوی ( موعود در  ن دانستنارتباط بینامتنی یافتن و همین دو عنصر را واعد د

( ضمن اذعان بن این نکتن کن رمان همنوایی، چنان غنی، ویچیده و ور از اییده  6-1: 6516ووراحمد )ن.:: 

کنید کین مثیل    میی دهد، نویسندة همنوایی را تحسینتواند تمامی زوایای  ن را ووشرنمیاس  کن هیچ نقدی 

رحمانیین گییری، عماعیی  واخییوردة دور از وطیین را بییی   دور از احساسییاتیهییوش و بلیید بیین  عراحییی تیییم 

 کند.می کالبدشکافی

از زن میدرن   ( در یادداشتی در ماهنامۀ کلم بن تو یر نویسندة رمیان همنیوایی  66-66: 6516حمیدی ) 

بین نظیر    اسی . کیرده ایرانی انتقادکرده و تصویر ایین رمیان از زن میدرن ایرانیی را نادرسی  و نیاق  ارزییابی       
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افتیادگی از میدار ا یلی     های رواییی رمیان، موقصیی  بییرون     ین (11-11: 6511اکبری )ن.:: من علیمصصو

ل بین میدار و محیور و مرکیم ا یلی عرییان       عریان زندگی و ورتاب شدن بن حاشین، مصلّیم و وامانیدن از اتصیا   

 دهند.میروزمره و عادی زندگی را نشان

را ضیمن   ارکسیترها  همنیوایی شیبانن  هیای رمیان   شخصیی   (16-61: 6513ور و همکیاران )ن.::  وکریم 

کرده و بر ایین باورنید کین اگرچین     های هفتاد و هشتاد بررسیبحثی در مورد کاراکترهای چند اثر داستانی دهن

های فرعی در داستان حضور فصیال دارنید،   مثابۀ شخصی راوی بن عنوان کاراکتر ا لی همراه چند نفر دیگر بن

 ولی این رمان فاقد قهرمان و ضد قهرمان بن مصنای سنتی این تصاریر اس .

رمان ایرانی همنوایی شبانن از رضا قاسمی را بیر واییۀ نظرییات دارییوش شیایگان در میورد        وشوهر حاضر

کند. تازگی وشوهر در این اس  کین بیرای اولیین بیار ییم رمیان ایرانیی بیر واییۀ          ی  تجمین و تحلیل میهو

مثابیۀ  توانید بین  شیود و ایین نمونین میی    میی مورد بررسی واقیع  زدگی عدیدافسونهای شایگان در کتاب اندیشن

 شود.  های دیگر نیم مورد استفاده واقعالگویی در زمینۀ نقد برای رمان

 زدگی جدیدافسونهویّت از منظر شایگان در کتاب . 9

 از  ن بین دهکیدة عهیانی    6متون حوزة علوم انسانی و بن اقتفیای میم لوهیان    در دنیای امروز کن در بسیاری از

هایی کن قیبال  بیا وسیوند ملّیی شیناختن      ها و مدیری ، اقتصادها،  نص 6شدنشود و بر اثر ودیدة عهانییمتصبیر

عانبیین مصییرد دگرگییونی و نییوعی زوال هسییتند، هویّیی  نیییم  عییرم از اییین ت ییییر همیین      شییدند، در مییی

نظامیات  »هیا از عانیب   وارچۀ گ شتن، بن دلیل فروریمی مبانی اندیشگی  نهای یماس . هویّ  نمانده مصون
شیایگان بین   و بن قیول  « ای عدیدهویّ  سیّاره»همگی در مصرد تبدّل و دگرگونی بن یم  «انتقادی قرن بیستم

، 5نسیان امیروزی از قیول اری دو لوکیا    تکیۀ ا شایگان برای توضیح هوی  چهیل  هستند.« هویّ  چهل تکن»یم 

هر ییم از میا عمصیتیی در خیود نهیان دارد، هرچنید کین بیا         »نویسد: می کرطبقۀ همنویسندة ایتالیاییا کتابا 

و خیود   (655: 6511)شیایگان،  « کنییم یلمایین تبید  یابیم این کثیرت را بین فردیّتیی بیی    گ ش  زمان تمایل می

این فکر کن هر یم از ما عمصیتی در خود نهان دارد، یصنی اشخاص یا تصیاویر متصیدّدی را در   »کند: میاضافن

ای گویا اس ، زیرا بیانگر موقصی  انسان امیروز اسی  کین دیگیر قیادر نیسی        درون خود گرد  ورده، استصاره

هوی  مصیّن حفظ کند. ما هر چن بیشتر بر هوی  خویر تأکید کنیم، هیر  های یم وعود خود را در محدوده

و یری هویی  خیویر را بیشیتر نشیان     چن تصلم خود را بن فالن گروه یا مل  با  دای بلندتر عار زنیم،  سیب
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هیای  ارزشای یکدسی  از  رو دچار بحران هوی  اس  کن هویّ ، دیگر مجموعین امروز از  ن ایم. انسانداده

 (.  656و  655)همان:  .«و مطمئن نیس  ثاب 

 میختگیی فرهنگیی بشیر    تکین کین محصیول درهیم    ( این هوی  چهل 661بن زعم شایگان )ن.:: همان:  

ای ایین کیرة خیاکی    گییرد، تقیدیر سییاره   هایی کن در برابر  ن  یورت میی  رغم مقاوم امروزی اس ، علی

مراد از چهل تکین  ن اسی    » نویسد:ایضاح این مفهوم میبرای  هوی  چهل تکن اس . شایگان در ادامۀ فصلا

انید، در سیطح   شیناختی وعیود میا را سیاختن    کن فضاهای مختلر و ناهمگونی کن از لحاظ تیاریخی و مصرفی   

واحدی قرار ندارند. هر اقلیمی مصرّ  یم سطح  گاهی اسی . گیویی میا در نتیجیۀ فراینیدی کین در:  ن       

ایم. البتن ایین سیطوح،   بشریّ  را بن  ورت در هم  میختن در خود گرد  ورده سان نیس ، همۀ اعصار تاریخ 

یابند. اما از  نجا کن ما در دنیایی با سطوح مختلیر بازنمیایی   حیاتی بالقوه دارند و تنها هنگام ارتباط فصلیّ  می

ا بین  یورت   هی لّیی  ن اند، تج گون اند بسیار گونندر خود گرفتنهای شناختی کن این سطوح را زییم و قالبمی

 (.633)همان:  «و یر اس اختالط امکان

هیایی بیا   ای کین انسیان  مکیانی  هیای ع رافییایی و  از نظر شایگان ایین  یورت اخیتالط فقی  در موقصیی      

یابید، بلکین بین دلییل عیالمگیر شیدن        ورده، تحقیم نمیی  های متفاوت فرهنگی و زیستی را در خود گیرد  ریشن

کلی، عایگیاه بیروز ایین اخیتالط اسی . البتین       طیور های غیر غربی هیم بین  ن تمدنفضای زیستی ساکنا درنیتنم

تواننید در کیال  سیردرگم    بن دوشانا سیّار می در روزگار ما تنها مهاعران و خانن»کند: شایگان خاطرنشان می

بیۀ موعیوداتی   هیا بین مثا  دنیاهای بن هم ویوستن در همار توی  گاهی چند رگۀ امروز، راهی برای خود بیابند.  ن

 (.  611)همان: « .ها قراردارندها متصلم نیستند، بلکن در محل تالقی  نذوحیاتین بن هیچ یم از این عهان

ن و اخیتالط را در دو نمونیۀ   شایگان در فصیل چهیارم کتیاب خیود حیوزة اخیتالط، تجسیم عر یۀ بینیابی         

یافتین و مهیاعر سییار    انسیان عهیر  » سییّار. یافتین و مهیاعر   کنید  انسیان عهیر   شناختی متفاوت تبیین می انسان

کین  حیالی بخشیند. در میی ای تضادهای عر ۀ بینیابین را تجسیم  اند کن هر یم بن شیوهشناختیهایی انسان نمونن

هیای  ن  وندارد، مهاعر سیار  گاهانین همیۀ ضیربن    ه نیس  و  ن را وضصیتی عادی مییافتن از این امر  گاعهر

وارچن و اغلب مشکو: اسی ، او تصیوراتی بیدیهی در ذهین     دچار التقاطی یم یافتنکند. عهرمیرا تحمل

توان گف  کن وعود او در تسیخیر همیین اخیتالط    شان اس . میها ب  ساختن و سرسسردهخود دارد کن از  ن

ویارگی خیود  گیاه اسی ،     عیار  ن اس . اما مهاعر سییار بین تجمیین و چنید    اس ، اختالطی کن او تجسم تمام

کنید و حیا ت روحیی    های ناعور سیرهم نمیی  کند، و لنمیهای ذهنی قرص و محکم را بن کلی نفیساختن

هیای  از رنیگ  (5)داند کن شخصی  او همچون لباس  رلکین کند. میمیهای گوناگون تجربنخود را در حیطن
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اشید، ییم   یافتین اگیر از عیوام ب   تکین اسی ... انسیان عهیر    دانید کین انسیانی چهیل    شده، میگوناگون ساختن

طلب باری بن هر عه  خواهدبود، اگر مبارزی فصال باشد، یم انقالبی تندرو و اگیر روشینفکر باشید،     فر  

ز تضییادهای د اوییردازی خودمحییوربین و بریییده از واقصییی  اسیی . امییا در هیییچ یییم از اییین مییوارایییداولوژی

 (.666- 665)همان:  «شمارش  گاه نیس  بی

یافتین کین در اسیارت اسیکیموفرنی نا گاهانین      ( برخال  انسیان عهیر  666بن باور شایگان )ن.:: همان: 

اس ، مهاعر سیار کامال   گیاه اسی . نگیاه او مضیاعر اسی  و ایین نگیاه او را نسیب  بین سینتی کین بین  ن             

هیای  دارد... او قیادر اسی  ویاره   هاسی ، در فا یلن نگیاه میی    ای کن حامیل  ن های فرهنگیدارد و عهر تصلم

 ای وربار برای تجربۀ اوس .خود را در اختیار گیرد... و عر ۀ بینابین زمیننمتصدد وعودی 

هیای مثبی    دوش بیا ویشگیی  بین ( خود اذعان دارد کن نمونۀ مهاعر سیار و خانن661شایگان )ن.:: همان:  

هیایر در  گیردد کین بیا تمیام ویشگیی     ذکر شده، ممکن اس  نمونۀ فرزانۀ نو  خا ی از انسان امروزی تلقیی 

ای کین بنگیریم، ییم چییم مسیلم      خصو یات مهاعر سیار را از هر زاوین» :دبیات ظاهر نشود اما باور دارد کنا

نییای رنگیارنگی   شوند. در دمیها اشاره کردیم، بن طور مکرر در ادبیات بینابین مطرحاس . مضامینی کن بن  ن

اس . ایین کین چنیین ادبییاتی میدعی عهیانی       ناو یر بریم، طرح چنین مباحثی تقریبا  اعتناب سرمیکن در  ن بن

هیا و وناهنیدگانی کین در منیاطم بیارور مرزهیای       بودن اس ، از  ن روس  کن تاریخ فراملی مهاعران، تبصیدی

ای دهنید، عر ین  میی شدگانی کن در حومۀ شهرهای بمرگ بن زنیدگی خیویر ادامین   زیند و طردفرهنگی می

 (.661-661: )همان .«گرددمیدر  ن متجلیبهترین وعن  اس  کن وضصی  کنونی بشری بن

(، بیشیتر فضیای ظهیور انسیان     661-666تفکیر اییداولوژیم بین زعیم شیایگان )ن.:: همیان:        ةاگر حوز

ای اسی  کین    یل و هنر بن نظیر او عر یۀ خالقین   یافتن و  ورت منفی اختالط اس ، در عود دنیای تخعهر

مصتقدم چنین موقصیتی )فضای بینیابین(، بین همیان    » نویسد: کند. وی میوعن مثب  این اختالط را نمایندگی می

بیار اسی ، بیرای نویسیندگان     ها رها کند زیانتواند خود را از قید و بند این  میمهحد کن برای تفکری کن نمی

(. این وعن مثبی  در ظهیور نویسیندگانی اسی  کین همیۀ       616)همان: «  وردای وربار فراهم میاستصداد زمیننبا

تیوان در مییان   ایین عر ین را از نظیر شیایگان میی      ۀهای برعسیت اند  نموننکم و بیر تجسم عهانا بینابین ها ن

)ن.::  .یافیی  ایزبییان و  فریقییایی و کییره  نویسییندگان  مریکییای  تینییی و نویسییندگان هنییدیا انگلیسییی  

 (.616-611همان:

ضرورت تأکیید در ویردازش بین  ن     ویشه رمان وشایگان برای تبیین توفیم انسان بینابینی در حوزة هنر و بن  

بن همان حد کن ما در قلمرو تفکر مدیون ابمار تحلیلی و تفسییری علیوم انسیانی میدرنیم، در قلمیرو      » گوید: می
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هیای وعیودی را کین    خواهیم  ن حیوزه دهیم. گویی بدین ترتیب میبینابین،  زادانن بن تخیل خود ور و بال می

توعن اس ، یم بن یم نشان دهیم. این تخلیۀ روحی در قالب رمیان کین   ها بین  نمصضل شیوة هستی غربی ب

شیود. بین یمین وعیود رمیان      های ماس ، بن بهترین نحو متحقّم میی ترین شکل ادبی در فرهنگاتفاقا  غیربومی

 یابنید، وطییرو  شیوند، غربی  و تبصیید مضیاعر مجیال بیروز میی       های عر ۀ بینابین ظاهر میاس  کن توانایی

« گیردد هایا هستیا انسانا سردرگرمی کن در چنگ تمایمهای فرهنگی گرفتار اس ، عییان میی  رنگارنگو شیوه

 (.613-616: 6511 )شایگان،

های کلی ژانیر رمیان   تشریح ویشگی ، ضمنحوزة اختالطدر بخشی از فصل  (615)ن.:: همان:  شایگان 

تبصیید را یکیی از بیارزترین     احسیاس غربی  ناشیی از   کنید و  میی رمیان غربی  و تبصیید اشیاره     هیای ویشگیبن 

هیا تبصیید اسی ، در دو مصنیای     رنیگ عیاطفی غالیب ایین رمیان     » افمایید: شمارد. وی میمیهای  ن بر ویشگی

عایی درونی و ت ییر مکان بیرونی: برکنده شدن از دیار خود کن دیگر هرگم واکی و ا یال  نخسیتین  ن    عابن

کیرد. وضیصی    دن خود بن دیگر عایی کن در  ن هیم دیگیر هرگیم ریشین نخیواهیم     یاف  و افکنرا بازنخواهیم

دیگیر هرگمهیای    نامشخصی کن در  ن، زمان حال از گ شتن، گسستن و دیگر حامل  ینده نیم نیس ، از همین

شدنا ذرّات حضیور، سرشیار   شکستنکنیم، در میان درهممیگیرد. ما اینم در لحظن زندگیدوعانبن نشأت می

 (.613-616)همان: «گسستنفا لن و درنگ لحظات از هم تقطیع و شکا ، دراز 

بیر اسیاس دییدگاه شیایگان در      هیا همنوایی شیبانۀ ارکسیتر چیوب   کوشد با بررسی محتوای رمان این مقالن می

 ها واسخ دهد کن:مورد هوی  انسان بینابینیا حوزة اختالط بن این ورسر

 کن نیاگمیر متصلیم بین ایین حیوزه )بینیابینی( اسی ، در ایین رمیان           سرگ ش  و هوی  انسان ایرانی امروزی

 چگونن بازتاب داده شده اس ؟

  کند؟  تبصید یا مهاعرت در این سرنوش  چن نقر و تأثیری ایفا می 

های قبلی  رفا  بازتاب سرنوش  تراژیم ایرانیی امیروز اسی  ییا قیدمی      و باألخره  یا این رمان، همانند نمونن

   قبلی اس ؟ فراتر از  ثار

 بحث و بررسی. 3

ای مهیاعر و تبصییدی ایرانیی بیا محوریی  کیاراکتر       هیای عیدّه  حالیها و وریشانشرح گرفتاری همنواییرمان 

کنند و عمدتا  بین دلییل نداشیتن    میبهایی اند: زندگیششم ساختمانی کهنن با اعاره ۀراوی اس ، کن در طبق

عا بمانند. اختالفات عقیدتی، سیاسیی، اخالقیی   اند و مجبوراند همانناتواناستطاع  مالی از اعارة مکانی بهتر 

 -هاسی   های گ شتۀ  نمحصول زندگی اغلبدیگرکن هایشان نسب  بن همها و سوء ظنها و حقارتو طمع
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اس  نن تنها با هم دوس  نباشند، بلکن در مواردی هم، ح  رقاب  و دشیمنی داشیتن باشیند. قتیل     موعب شده

هییا و ازنمییایی اییین اخییتال  ی کیین روشیینفکری تبصیییدی اسیی ، بیین وسیییلۀ یکییی از کاراکترهییا، اوج ب   راو

ای بین وسییلۀ   کن حتی بصد از مرگ هم از تبصات زندگی خود رهایی ندارد، در محاکمین  هاس . راوی وریشانی

بین زعیم    -اهیانی کین  شود و بن عقوبی  گن دهند، محکوم میهایی کن بن او نسب  مینکیر و منکر بن خاطر عرم

 شود.مییابد و روحر در کالبد سگی سیاه بن دنیا بازگرداندهمرتکب شده، تنمل مرتبن می -ها ن

هم از این نظر کن در مهاعرت و در فضایی غییر از وطین میألو  نویسینده بین نگیارش در میده         این رمان

اس )ت ییر مکان بیرونی( و هم از این نظر کن حضور راوی در  ن بن واسطۀ تقطیع زمیانی، حضیوری ناویوسیتن    

ن بین سیر   گسسیت و شکستن اس  و در زمان حالی سرشار از تقطیع و شکا  در فا لن و درنگ لحظیات از هیم  

خیوانی  ( در مورد رمان غربی  و تبصیید  مید هیم    613-616 شایگان:ن.:: چن از اشارة شایگان )برد، با  نمی

 کامل دارد.

کین بین گمیان او در     ایدم فماینیدة راوی اسی  از فاعصین    حنۀ  غازین رمان، شرحا وحش  و هراسا هیر   

مثیل اسیبی بیودم کین ویشیاویر      »شر  وقو  اس ، از بالیی کن بن نظر او هر دم ممکن اس  بر سیرش بیایید:   

درنید و خیوفی را کین در کاسیۀ سیرش      میی هاش ازهیم طور حدقنای چنباشد. دیدهوقو  حادثن را ح  کرده

، )قاسیمی « کوبید بین زمیین؟   کشد و سم میی یمطور شیهنای چنکند توی منخرین لرزانر؟ دیدهویچیده بادمی

یکیی از  « وروفی  »ترسید کین   ی(. اما عل  این همن تیرس و وحشی  راوی چیسی ؟ راوی از ایین می     6: 6515

او را شییطان خوانیده،    ضیمنی هیم   وییر از  ن های رمان کن یم م هبیا افراطی و متحجّر اسی  و    شخصی 

های رمان و دوسی  راوی، تردییدی   یکی دیگر شخصی  قصد عان او بکند. سابقۀ حملۀ این شخ  بن سیّد،

 سیرانجام کند. اینکین راوی  میبرای راوی باقی نگ اشتن کن وروف  باألخره قصد خود را در مورد او هم عملی

تواند بازگوی ایین مسیألن باشید کین     شود، میمیکشتن های افراطی م هبیبن دس  وروف ، شخصی با گرایر

های کشیندة انسیان امیروزی ایرانیی، بیاور و عملکیرد او بیر اسیاس  راء         از گرفتاری )از منظر نویسنده( قسمی

 اند.  ای اس  کن در دنیای امروزی غیرقابل فهمگ شتنافراطی و تاریخ

گ ارد، وسرا با شیرم و حییا و   ای کن راوی در اختیار خواننده میوروف  بر اساس اطاّلعات عستن و گریختن 

ۀ تهیران بیوده اسی ، نیام سیابقر حسین بیوده و مصلیوم نیسی  چیرا از وطین خیود             خجالتی اهل محلۀ عوادی

نام کنونی او در زبان فرانسن بن مصنی رسول و فرستاده اس . انتخیاب ایین نیام بیا       اس . وروف مهاعرت کرده

انی  اسی .   تواند اتفاقی باشد  چرا کن او نماد و نمایندة قرااتی خشن و افراطیی از دی توعن بن کاراکتر وی نمی

دهنیدة خاسیتگاه فکیری    این اسم بن طور مصمول خنثی و اتفاقی نیس  و دارای بار عاطفی و اعتماعی و نشیان »
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نویسنده اس . بن همین دلیل اس  کن رضیا قاسیمی اسیم وروفی  را کین در زبیان فرانسین بین مصنیای رسیول و           

(. 6: 6516) ظهیری ناو و احیدی،   « فرستاده اس  برای شخصی  بنیادگرا و متحجّر داستان انتخاب کرده اس

میتن  در  ،شود کین در زمیرة روشینفکران تبصییدی اسی      هراس راوی کن از قراان و اشارات خود او دانستن می

مدتی بود کن اینجا و  نجیا، هیر از گیاهی، دسی  خیدا از  سیتین میردان خیدا         »شود: میرمان این گونن توعین

هیا  برید و من کن از هیراس  ن دسی   گوش تا گوش می ،حربی بودند مد و سر کسانی را کن کافر بیرون می

هیا روبیروی   دیدم کن  ن دس کرده و بن اینجا  مدم  اما حا  میکرده... کشور را هم تر:خانۀ ودر را تر:

 (.11: 6515)قاسمی،  «ر اتاقی درس  چسسیده بن اتاق من!اند. دمن

میورد نیوعی از    در ای اس  کن شیایگان یافتنانسان عهر کاراکتر وروف  در رمان همنوایی درس  همان 

شیان اسی ... ممکین    ها ب  ساختن و سرسیسرده وراتی بدیهی در ذهن خود دارد کن از  ناو تص»گوید:  ن می

ورداز مصیرّ  عنبیۀ   وردازی باشد کن ایمان دارد رسالتی مقدّس بر عهدة اوس ... و ایداولوژیاس  ایداولوژی

. وروفی  بین  یراح  در توعیین قصید کشیتن       (665 - 661: 6511)شایگان،  «تالط اس خشم و متحجّر اخ

 راوی: کند میخود از عانب خداوند اشارهسیّد در گفتگو با راوی بن رسال  و مأموری  

 اید زیر گلویر!اید و چاقو را گ اشتنشما با لگد در اتاقر را شکستن»

 وروف : نیّ  بدی در کار نبوده اس .

 کرد؟...دانید بیماری قلبی دارد؟ اگر سکتن میمی -

 این یم مأموری  بود. -

 چن مأموریتی؟ -

 (.615: 6515، )قاسمی «از عانب خداوند -

 توان یاف  شدة او در گفتگو با راوی میچینوعن التقاطی کاراکتر وروف  را در مقدسات دس 

 اید.بوده «یوحنا ۀمکاشف» اید مش ول خواندنکشیدهانگار وقتی این نقاشی را می -»

 داام سرم توی این کتاب اس . -

 اید.کردم م هبی باشید اما انگار ت ییر دین دادهگمان می -

دس  کرد زیر میم و از عایی کن بیرون از دید من بیود کتیاب دیگیری بییرون  ورد: مین موحیدم. تیورات و        

 (.11)همان: « خوانمهایی هستند کن میقر ن تنها کتاب

های  سمانی، گرچن برای تحقییم و  روشن اس  کن از نظر یم مسلمان مصتقد، خواندن تورات و دیگر کتاب

ای وسیندانن  گاهی بالمانع اس ، ولی بن منظور استنباط احکام عملی رفتیار و ارتبیاط بیا دیگیران، وعین اسیالم      



 8931، تابستان 2هشتم، شمارة  دورةپژوهشنامة ادبیّات داستانی،  42
 

وروفی  از ایین نظیر کیامال  التقیاطی      ندارد، چرا کن بن باور او، اسالم، ناسخ شرایع ویشین اسی . ولیی کیاراکتر    

بیودم: چین تضیمینی هسی  کین فیردا خداونید شیما را سیرا  کی            از وروف  ورسییده »گوید: اس . راوی می

 داد گفتن بود: همن چیم در اینجاس .میدیگری نفرستد؟ و وروف  در حالی کن تورات را نشان

 یصنی ممکن اس  روزی هم سرا  من بیایید؟   -

 توانم بگویم این اس  کن اتفاق ناگواری در انتظار شماس .نیستم. تنها چیمی کن میای من کاره -

بود: طبم محاسباتی کن در اینجاس ، تخ  اتیاق شیمارة شیر و تخی      کردهبصد ضمن اشاره بن تورات اضافن

 اتاق شمارة دوازده تخ  شیطان اس !

 (.616)همان:  «من!ود و اتاق شمارة دوازده اتاق اتاق شمارة شر اتاق بندیک  ب

شیدن بین   زند و تنهیا مربیوط بین هیراس راوی از کشیتن     میترس و وحش  و توهّم در عهان این رمان موج

هایی ماننید: تیرس، وحشی ، هیراس، خیو ، بییم و...کین        دس  وروف  نیس . مفهوم ترس کن در قالب واژه

با یی برخوردار اس  و بیشیتر محصیول   ای تکرار شده و از بسامد بیر از  دبار در این رمان دویس   فحن

گری، بیماری  ینین و وارانوییا اسی ، در تمیام میتن      های زمانی، خودویرانهای روانیا راوی  یصنی وقفنبیماری

ا هیم هسیتند و بین همیین خیاطر      زهیا، تیوهم  زنید. ایین بیمیاری   های او را رقم میی حالیگسترش یافتن و وریشان

 (.11: 6511 اکبری،)علی« اندصیّ  ترس و توهّم گشوده شدههای رمان، بیشتر در موق  ین»

هیای زمیانی هسیتند، روایی  او را     ،  ینین و وقفین  هیای وارانوییا  راوی کن بیشتر محصول بیمیاری های توهّم

: 6511)ن.::  لیی و عوشیکی  اند. بن نظر حسنکردهاعتماد تبدیلو او را بن راوی غیرقابل اعتماد کردهغیرقابل

هیای ذهنیی او   توهمات راوی و بیماریترین ویشگی این رمان اس . اد، مهماعتمنیم انتخاب راوی غیرقابل (56

های زمانی، علیوة طبیصیی   اخلبودن روای  و تدهای سیالن ذهنی و غیرخطیبن نویسنده امکان داده تا تکنیم

 نشود.های سبکی و تصنّصی تبدیلباشد و بن بازیداشتن

بیمییاران  انیید، شخصیی  او را شییبین هیای او را موعییب شیده  حییالیاننیی راوی کیین وریشی  هییای روابیمیاری 

، اسیکیموفرنی را در  دارییوش شیایگان و بحیران مصنویی  سینتی      حقدار در کتیاب اس . اسکیموفرنیم کرده

شیود کین شیخ  در    میی اسکیموفرنی بن وضصیتی اطیالق »دهد: های شایگان چنین توضیح میارتباط با اندیشن

شود و خود را در دو دنیای مجیما از هیم   انگی در شخصی  و افکارش میگبیماری دچار دووارگی و دویم 

 رام اسی  و بین   اسیکیموفرنی، اخیتالل فکیر و خ لیم نیا     »گویند: شناسان می(. روان13: 6516 )حقدار، «بیندمی

همچنیین  (. 611: 6511، )روزنهیان و سیلیگمن   «شود ورت دشواری در حفظ و تمرکم توعّن و...  شکار می

ورتیی را از  وریشی، اختال ت فکیری و حیواس  داشتن توهمات شنیداری و دیداری، ه یان، روانشناسان روان
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هیای  تیوان نشیانن  هیا میی  (. با توعن بن همۀ ایین 661-666اند)همان:های بیماران اسکیموفرنیم برشمردهویشگی

اعیدام  »  هیای های شنیداری راوی، عبیارت نمونۀ بارز توهّم کرد.چنین اختال تی را در راویا همنوایی مشاهده

ای متفیاوت در  اس ، کن هربار بن شییوه « ایجاد باید گردد»و « بیدار باید گردد»، «اقدام باید گردد»، «باید گردد

(. اینکین راوی خیود را   666و665: 6515، قاسیمی ن.:: ) .شینود های وش  بام خانۀ روبرویر مین مۀ قمری

... اخیتال ت اسیکیموفرنیم راوی را   اس ، وبیند، اینکن سایۀ راوی بن عای او در وعودش نشستننمی در  ینن

 سازد.محرز می

هیای  مفهوم اسکیموفرنی فرهنگی نمد شایگان برای توضیح وضصی  هویّتی و فرهنگی انسان حیوزة تمیدن   

های  سیاییا دیگر در چند قیرن اخییر   نشایگان، تمدن ایران و تمد ةبن عقید»غیر غربی، مفهومی اساسی اس . 

: 6561)بروعیردی،  « انید ویارگی( فرهنگیی شیده   اند و اینم دچار اسیکیموفرنی)روان گرفتناز تاریخ مرخصی

هیای میرزی   ( مربوط بن حوزة بینابین و هویّی  616: 6511گرفتاری اسکیموفرنی بن نظر شایگان)ن.::  (.651

هیای دارای  گیاهی دو رگین و گرفتیار     کین شیایگان بیرای انسیان     اس . موقصی  راوی همنیوایی بین میوقصیتی   

وعیود  » :بیر ایین بیاور اسی  کین      (615)همان:  شباه  نیس   شایگانکند، بیمیاسکیموفرنی فرهنگی ترسیم

انید و  انسان ایرانیا امروزی عایگاه سن هوی  دینی، ملی و مدرن اس  کن هر یم در دل دیگری عای گرفتین 

هیا  قلمروهیایی کین هرییم در  ن    .شیوند تیر میی  اند کن هر دم ویچییده کردهتداخلی ایجاد بدین ترتیب مناطم

شیبین  کنند و در غالب موارد با یکدیگر ناسیازگارند. ایین موقصیی و سرشیار از تضیاد، حیالتی       میوتصر دخل

 .«اس اسکیموفرنی را موعب شده

ای اسی  کین مشی ول    هم گرچن بر اساس منطما داستان، روشنفکرا تبصیدیا از ایران گریختن همنوایی راوی 

: 6515)قاسیمی، « خرافات را بن عای عقیل چیرا  راه سیازد   »گاه نوشتن و یا کار هنری اس ، ولی از اینکن گاه

(. 651)همیان:  « دممن تا م یم اسیتخوان خرافیاتی بیو    »کند کن: (، رویگردان نیس  و ابایی ندارد کن اعترا 66

دهید. او  های مرزی را در درون مقولۀ  گاهی دو رگن عیای میی  ( مضمون هوی 613: 6511)ن.::  شایگان

هیا و  اگر انسانا حاضر در چنین موقصی و بینابینی قادر نباشد، عالوه بر عبور از  بالی فرهنیگ   بر این باور اس 

هیایا  ها گ رکند و عابر مرزی شود، چن بسیا  گیاهی   ها و گسسها از فراز شکا حضور در محل تالقی  ن

وریشی،  شیفتگی ذهنیی، عیدم تصیادل     هایا گوناگون و غالبا  ناسازگار، منجر بن روانسرچشمن گرفتن از هویّ 

در رویکیییرد »(. 613-611: )ن.:: همیییان .در او شیییوند قیییوای دمیییاغی و حتیییی اسیییکیموفرنی فرهنگیییی 

هیای  مهاعرت تنها ت ییر فضای ع رافیایی نیس ، بلکن قرارگرفتن در فضای بینابینی فرهنیگ  شناختی نیم  عامصن

سازا عوامعا مقصد و مبید  قیرار گییرد  عنا یری     دهد در میان عنا ر هوی مختلر اس  کن بن فرد امکان می
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در فراینید مهیاعرت     افیراد  کن گاه مشابن و گاه با یکدیگر در تضادند و از این رو، عابجایی در خود و هویی 

هیا، کین   دووارگیا وعودیا راوی و دیگیر شخصیی    (.631: 6511)توکلی خمینی و دیگران، « شودمیودیدار

 شود.س ، با تبصید تشدید میا هاماین گرفتن از وضصی  عاما بینابینی  ن

اسی  کین در   و چندشخصییتی بیودن، گرفتیار     های وارانوییا راوی بن اختال ت روانی دیگری مثل بیماری 

اگیر او )رعنیا( سین    » کنید: میی هیا اشیاره  طیور ضیمنی بین  ن    گاهی بن تصیریح و زمیانی بین   ( 16-63) فحات

توانسیتم قیاام بین ذات باشید.      ای بودم کن نمیای  بود. من سایننههای من بیشخصی  داش  تصداد شخصی 

 (6)بیود. گیاه میاک  فین سییدو     نهایی   شیدم. دامنیۀ انتخیاب هیم بیی     و  باید داام بن شخصی  کسی قاام می

. حسیاب و  (1)، گاه ژان ول سارتر، گاه داستایوسکی، و گاهی هم عیان کاسیاویت   (3)شدم، گاه ژرار فیلیپ می

   (.16: 6515)قاسمی، «کتابی هم در کار نبود

هیا در خیود   بین وعیود  ن   بارهاای کن خودْ های راوی اعم از  ن سن بیماریوریشیتمام اختال ت و روان

های او نظیر وارانویا و چنید شخصییتی بیودن و... ناشیی از توهّمیات او و محصیول       کند و سایر بیماریمیاشاره

 عدم داشتن یم هوی  مستقرا منسجم اس .

موقصی  راوی در حین روای  هم، ییم موقصیی  بینیابینی اسی . ماعراهیای راوی، در سین زمیان         در بنیاد

ن در وطن داشیتن و از  ن گریختین اسی . دوم زمیان حیال وریشیانی       ای اس  کگ رد  اول گ شتنمتفاوت می

گ رد. و سوم زمان وی  از میرگ او اسی ، کین بین وسییلۀ نکییر و منکیر میورد          اس  کن اکنونا او در  ن می

 گیرد.بازعویی و حسابرسی قرارمی

نییای ریییایی و   ، در دو سطح متفاوتو دنیای وقایع روزمره و دنییای ریییایی عرییان دارد. د   همنواییرمان 

نماید و گویی ادامۀ دنیای واقصی اس   چیرا کین در   می، در  ینده و و  از مرگ راوی ر همنواییغیرواقصیا 

نتسیاب اتهامیاتی کین از خیالل     شیود و راوی بیا ا  میی عهیانی برگمار بین شییوة ایین    ن محاکمۀ راوی، کمابیر 

 گردد.  محکوم می ،شوندهای او برایر برساختن می نوشتن

 نمییایرکیین وعییوه اسییکیموفرنیم و دووییارگی هویّیی  راوی را بیین  همنییواییسییاح  دیگییری از رمییان  

نقیاب   هیا دو چهیره دارنید،    بیشیتر انسیان    در هستی اوس . بین نظیر یونیگ    سایهگ ارد، حضور ور رنگ  می

اسی  و سیاین   ای کن در و  ایین نقیاب ونهیان    و چهره گ ارندای کن در مواعهن با دیگران بن نمایر میچهره

 ن چییمی کین وشی  نقیابا     »کنید:  میگونن تصریرشناسی انتقال، ساین را این یونگ در کتاب روان»نام دارد. 

الگیوی  شناسیی تحلیلیی یونیگ، کهین    در نظریۀ روان(. »56: 6515 )واینده،« انطباقا متصار ، مخفی شده اس 

« کنییم را در خودمیان کتمیان ییا ونهیان میی     شیود کین میا وعودشیان     های ناوسندی میساین شامل تمام ویشگی
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کنیار  میدن بیا کهین الگیوی سیاین       (. تصادل و سالم  روان در گرو بن رسمی  شناختن ییا  56: 6515 )واینده،

هیا در هسیتی    مییم  ن (. بنابراین غلبۀ هرکدام از سیاین ییا نقیاب و عیدم وعیود تصیادل      55همان: ن.:: )اس  

در وعیود او در میتن    اش و حضیور سینگین ایین سیاین    تیم راوی با ساینگسیختگی اس . سانسانی، موعد روان

رود سیایۀ اوسی . کین هیر عیا میی      چگونن بن برنارد بگویم کن میرد بیابیانی تنهیا ثیروتر     » رمان  شکار اس  

شیود: عیدل ظهیر!    ساین میی اش را سم  راستر دارد، یا چسر... کن تنها یم لحظن، فق  یم لحظن، بی ساین

تر سیایۀ  کوبد. تازه در این لحظن هم تنها نیس . میرد بیابیانی تنهیا ثیرو     فتاب درس  بن فرق سر میوقتی تیغ 

ایستد... این چنین رفیقی را تیغ  فتاب کن بین فیرق سیر بکوبید     ایستد با او مینشیند. می نشیند با او میاوس . می

دهیی کین از زییر    ا فتید. راه میی  وات میی بینی بن شود در خود. میبینی هی مچالن میکنی بسوزد؟ میرهاش می

ناخن واها نش  کند در تو. طبیصت  شده کن این کمترین کار توس  در قبال او. خیوب کین بین قالیب تنی  در      

کشید بییرون. امیا اگیر      رام از زیر ناخن واها خودش را میاس . و   رامتو نشس ، تیغ  فتاب همیم  کرده

ن روز تابستانی سال همار و سیصد و چهل و هف  بیر سیرم فیرود  مید...     نکشید؟ این همان بالیی بود کن در  

زده، بی  نکین  گریس  و من توفاندوید و میبود. میگشوده ضی کن مثل  تشفشان دهانسمیلو گریخ   با بُ

 «واهیا بییرون کیرد    میرا از زییر نیاخن   ام در من مانید و  باشم، بن چشم خویر دیدم کن ساینتوان واکنشی داشتن

 (.66-61: 6515 )قاسمی،

مانید و ویارة   اسی  کین در وعیود او میی    شود کن در ستیم میان دو وارة هستی راوی، این سیاین  مالحظن می

های داستان، ستیم راوی با خود کن در بیمیاریا خیودویرانگری او   راند. و در بیشتر موقصی دیگر او را بیرون می

برنارد حم داش  کن در  ن نامیۀ تلیخ و سراسیر سرزنشیر     »اش  یابد، در حقیق  ستیم اوس  با سایننمود می

کنید کین از ایین زنیدگی سیگی      متهمم کند بن خودویرانگری. طفلم چن سگدویی زده بیود میوقصیتی فیراهم   

زنم بن بخی  خیویر. کیاش ببخشیدم.     ای کن نباید، لگد میو در لحظن دانس  ناگهانکنم، چن میرهایی ویدا

زنید.  کن این لگدها را ک  دیگری اسی  بین مین میی     و بگویم کن دس  خودم نیس توانم بن امن چگونن می

 (.61-61)همان:  «زنما را من دارم بن ک  دیگری میهکن این هم نیس ، این لگد

سیی بگیویم کین اگیر داایم بیا خیودم        تو حم داری برنارد کن خودویرانگر بنامیم، اما من حم نیدارم بین ک  »

کنم، از  ن روس  کن من خودم نیستم کین ایین   خال  مصلح  خویر عمل میعنگم، کن اگر هماره بر  می

کیرده  ای کن مرا بییرون زنم. ساینام میلگدهایی اس  کن دارم بن ساین ،زنملگدها کن داام بن بخ  خویر می

 (.66)همان:  .«اس اس  غا بانن بن عای من نشستنهو سال

الگوهیای بشیری اسی  و  نچین را عامصین مصمیو         ترین کهنترین و عمیمبن نظر یونگ ساین یکی از قوی 
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کین  (. بیا توعین بین ایین    661: 6516)ن.:: شیولتم،   .شیود دانید، در سیاین نماییان میی    شیطانی و غیراخالقی می

هیای درونیی   اند و بن سبب انگییمه اند کن بالقوه در روان  دمی موعودالگوها محتویات ناخود گاه عمصی کهن

گ شییتۀ  تییوان سییایۀ راوی را(، مییی661: 6511)ن.:: سییتاری،  گردنیید گییاه ودیییدار میییو بیرونییی در خود

اکنونی کین نیاگمیر بیا دنییای میدرن در میختین        -خواه فردی و عمصی او دانس  کن با سیطره بر اکنونا او نادل

روح » یید: گوساین را روح مردگان دانستن و می کند. یونگمیاو را از زندگی مصمولی و عادی محروم -اس 

اشیتن ویا بیر روی سیایۀ     اند  و بدین سان با گ های درونی شخ ، یکی دانستنرا با ژرفای ناشناختن یا ناشناختن

اند. هم از این روس  کین ظهیر، سیاع  خطرنیاکی بین       ور، وی را مورد تهاعم قراردادهای مرگ فرد بن گونن

 (.  66: 6511)یونگ، « اس   ید: زیرا کوتاه شدن ساین بن منملۀ تهدید زندگیحساب می

عیدل  »و « کوبید درس  زمانی کن تیغ  فتاب بر فرق سر میی »  در متن م کور از زبان راوی هم دیدیم کن 

واهیا   ام در مین مانید و میرا از زییر نیاخن     بن چشم خویر دیدم کن ساین»، ساین در وعود او نشستن اس   «ظهر

 ییم  از همگیانی  هیای ویارادایم  بیین  شکا  حا ل ساین» کن بس یریم اگر (.66: 6515 )قاسمی،« بیرون کرد

(، ماندن سایۀ راوی در وعیود او، نشیانۀ تسیل  روح    56: 6515و خودبودگی از سوی دیگر اس  )واینده،  سو

دادن بین نیوعی تقیدیر تیاریخی اسی .      عمصی گ شتن بیر هسیتی او و علیوگیری از تفیرّد او و اعبیار او بین تین       

انید، عنیوان   کن همۀ  دمیان در ن شیریم ها و ایننمد یونگ با توعن بن کهن بودن  ن ای کنهای روانی هانگار

هیای بیمرگ تیاریخی و فرهنگیی و در     توانند در ویوند با عریاناند، بن نظر او میالگو یافتن  رکی تایپ یا کهن

بینییم کین   هیم میی   شیبانن همنوایی (. در رمان 611: 6565)ن.:: یاوری،  .قالب  ثار هنری و ادبی بازتاب یابند

رود کنید. کین هیر عیا میی     میی اش زندگی)راوی( همیشن با ساین مرد بیابانی»سایۀ راوی حضوری مداوم دارد  

اش را بین دنبیال   رود یا سیاین اش میرود یا بن دنبال سایناش را سم  راستر دارد، یا چسر. کن هر عا میساین

ایسیتد.  یبح کین    ایسیتد بیا او میی   نشیند مینشیند با او میاوس ... می کشاند... مرد بیابانی تنها ثروتر سایۀمی

دهید تیا مشیرق    شود غروب او را امتیداد میی  دهد تا م ربا عهان. عصر کن میشود عظم و او را امتداد میمی

میرا  ای کین  زنم. ساینام میلگدهایی اس  کن دارم بن ساین  زنمعهان... این لگدها کن داام بن بخ  خویر می

 (.  66-61: 6515)قاسمی، « هاس  غا بانن بن عای من نشستن اس کرده و سالبیرون

الگوهیا قابیل ظهیور بیدانیم )ن.::     اگر مانند یونگ تجارب انباشتن در ناخود گاه عمصی را در قالب کهن 

الگوهیا بین   تیرین و مرمیوزترین کهین   تیرین، عمییم  ( و باز اگر همچون وی، ساین را از قوی666: 6516 شولتم،

رانیی  (، بیازداری و واوی   661)ن.:: همان:  گنجاندهای تاریم انسانی را در خود میشمار  وریم کن سوین

هیا را  بلکین امکیان ط ییان  ن   بیرد،  های تاریم وعود را کامال  از بین نمیی ها، نن تنها این عنبن ن در و ا نقاب
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هنجیار و متصیادل نخواهید بیود. امیا اگیر بیا احضیار          ورد و نتیجۀ  ن چیمی عم فقدان یم زنیدگی ب میفراهم

رانیا  ن، مجیالی فیراهم شیود    کم خودداری از واو و یا دس  -کن البتن چنین امکانی کمتر میسر اس  -ساین

تییری بخییر ضییمیر گاه قرارگیییرد، تییالش بییرای مهییارکردن  ن، نتیجییۀ مطلییوب تییا سییاین در ورتییو روشیینی

، همنیوایی شیبانن  تیوان تصّیورکرد نویسیندة    (. بن این ترتییب  ییا نمیی   55: 6515 )ن.:: واینده، .خواهدداش 

های تاریم ناخود گاه فرهنگ گ شیتن را کین   کوشد سوینعامدانن با اتخاذ ترتیبی برای ظهور سایۀ راوی، می

گویید:  طیور کین گلشییری( میی    فرا خوانده و نقد کند؟ همان ،های دروغین اخالقی ونهان اس در وش  نقاب

توانید  م و خیود ایین بین نیوعی میی     مان را علیو میردم بگی اری   یسیم تا احضار ارواح بکنیم و ارواح خبیثننومی»

 .  (113: 6511)گلشیری،  «ماندة بدوی  ما را مصالجن کند تن

خیمد،  در وعیود او میی   ،شودکن سایۀ راوی در همنوایی شبانن بصد از اینکن از عشم محبوب محروم میاین 

کن در ناخود گاه نویسنده، این فقدان عشم اس  کن موعب ظهور تبیاهی و بیدی   ای باشد از  نتواند نشاننمی

بیار هیم بین دسی      کن نویسنده با اندیشیدنا تمهیدی، سایۀ راوی را نن بن دس  خود او بلکین ییم   شود. اینمی

( بین  53: 6515)ن.:: قاسیمی،  هایر  مده و بین دسی  نکییر و منکیر افتیاده       نگونن کن در یادداش  وسرش

توانید روح خیود را از   تواند د لتی باشد بر این امر کن بن نظر نویسنده، نسل او دیگیر نمیی  سسارد، میکشتن می

 های بصدی  ورت و یرد.  کند و این کار باید بن دس  نسلها وا: و خود را مصالجنها و خباث  لودگی

ارتباط نیس . ندییدنا راوی خیود را   بیماری  ینن بی های راوی  یصنیاز طر  دیگر ساین با یکی از بیماری

در حقیق  یم نو  بیماری هوی  یا حضور اس ... با موتیر ساین ارتباط دارد... چیرا کین وقتیی    »در ینن کن 

توانید خیود را در   گییرد، او میی  رود و خود او عای سیاین را میی  سایۀ راوی در سنین ویری از بدن او بیرون می

 وا باشییم و سیاین را روح مردگیان بیدانیم،     هم (. اگر با یونگ51-56: 6511لی و عوشکی، ن)حس«  ینن ببیند

شان بیر هویی  انسیان امیروزی،     توانیم تصورکنیم کن تسل  روح مردگان و گ شتگان و چیرگی ساین یا نمی

 (66: 6511)ن.:: یونگ،وی را از دیدن خود امروزیشان ناتوان کرده اس ؟ 

تیری در وضیصی و   هوی  انسان امروزی ایرانی و دووارگی شخصی  او بن  ورت مشخ بالتکلیفی عام  

اس . در اظهیار نظیری   انصکاس یافتن همنوایی شباننهوی و زنا مصا ر ایرانی در رمان  ،نن سنتی نن مدرن  بینابینیا

خترا  اتومبیل نیسی . بیا   شباه  بن تاریخچۀ اتاریخچۀ اخترا  زنا مدرنا ایرانی بی»خوانیم: مستقیم از راوی می

بودنید  هیایر را برداشیتن  اسب  یصنیود کن اول محتوایر عود شده بود )ای باین تفاوت کن اتومبیل کالسکن

کم شکلر متناسب این محتیوا شیده بیود و زن میدرن ایرانیی اول      بن عای  ن موتور گ اشتن بودند( و بصد کم

بود. )اختیرا  زن سینتی   بود، کار بیخ ویداکردهمناسبی افتادهشکلر عود شده بود و بصد کن بن دنبال محتوای 
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گرف ، کارش بییخ کمتیری وییدانکرد(. ایین طیور بیود کین هیر کی  بین           هم کن بصدها بن همین شیوه  ورت

بیود کین دامنیۀ    تناسب امکانیات و ذااقیۀ شخصیی از ذهنیی  زن سینتی و مطالبیات زن میدرن ترکیبیی سیاختن         

هیا را از  ها شریم باشد اما همۀ مسیئولی  خواس  در همۀ تصمیمژوپ. میتا مینی ت ییراتر، گاه از چادر بود

اش هیای زنانین  ش اما با عاذبناکند نن عنسی خواس  شخصیتر در نظر دیگران علوهخواس . میمردش می

گفی ، از  ووشید تا واهایر را بن نمایر بگ ارد اما اگر کسی بین او چییمی میی   ژوپ می مد. مینیبن میدان می

کرد. طالب شرک  وایاوای مرد در امور خانن بود اما در همان حیال میردی را   میرویی مردم شکای وچشمبی

کرد. خواستار اظهار نظر در مباحث عیدی بیود   شخصی  قلمدادمیضصیر و بی  دادمیکن بن این اشترا: تن

ویی ناراضیی بیود امیا نین شیهام       کیرد. از زنیدگی زناشی   نظیر عیدی کوششیی نمیی    اما برای داشتن یم نقطن

کشیید،  شدن داش ، نن خیان . بن برابری عنسی و ارضای متقابل اعتقاد داش  اما وقتی کار بن عدایی میی عدا

گمیان زنیانی هیم بودنید     خورد. بیی تأسر می ،بودعه  وای دیگری حرام شدهخود و بیاش کن بیبن عوانی

 (.11: 6515 )قاسمی، .«بودنددهالین این طیر ایستایمنتهکن در یکی از دو 

 .اتاقی راوی بین قیول او درسی  وسی  ایین طییر بیود       های زنا رمان و دوس  و همرعنا یکی از کاراکتر 

قدر مدرن بودکن مسؤلی  کارهیا و سرنوشی    (. تجسم شخصیتی با هوی  بینابینی  کن نن  ن16)ن.:: همان: 

ییم طیر  از    گرا کن بن نقر سنتی خود اکتفاکند. ازگ شتن قدرخود را بدون اتکا بن دیگری بس یرد و نن  ن

ییاریگر او باشیند و در ایین     کنند و در رفیع مشیکالت تبصیید و اقامی     دارد از او حمای راوی و دیگران انتظار

ورهییمد.  خیوابگی بیا راوی نمیی   برد و حتی از هیم میخواهی اغلب از وعن زنانگی و عاطفی خود بهره حمای 

 ورده در رنیج و  یگر روح و روان او از درا فتادن در مناسباتی کین دنییای تبصیید بیرای او فیراهم     ولی از طر  د

 :6515)ن.::  یادقی،   انید در بو  کور هدای  قابل مقایسن دانستن« زن لکاتن»کن رعنا را با ع اب اس . این

او هیم قسیمی از روابی      (، شاید از  ن رو باشد کین در شخصیی   6: 6516ناو و احدی، ظهیری)ن.:: و ( 63

 هایی منفی وعوددارد.خارج از عر  و سن  با سوین

او »کنید:  میی گونن تو ییر ای یکسره منفی ندارد  راوی رعنا را اینچهره بو  کوررعنا بر خال  لکاتۀ  

مشیرب و مین عاشیم همیین     سن شخصی  متفاوت دارد. شخصی  اول زنی بود زیبا، باهوش، سرزنده و خوش

الصیاده ضیصیر و   دختیری فیوق   بودم. شخصی  دوم وسری بود لوس و ننر  و شخصی  سومشدهش اشخصی 

کن مبیادا دوبیاره   بود اما از ترس  نهای عاشقانۀ مردی، موقتا  اعتماد بن نف  ویداکردهکن بر اثر مراقب  شکننده

بمانید،   ،بود مده کشید و حا  کنمیزمین بخورد، بن محض احساس کمترین حملن بن  ورت مخاطبر ونجن

کین بتوانید گ شیتن را    در حقیق  ییم تبصییدی عشیقی بیود نین سیاسیی. ویر و بیالر زخمیی بیود و بیرای  ن           
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انیداز  وعیود دوسیتر بیدارد و بین او چشیم      ۀنیاز بن زمان داش  و نیاز بن حضور کسی کن با همی  ،کند فراموش

 (.15: 6515 )قاسمی، .«زندگی  رام و مستقری بدهد

بیرد. اگیر   زند، و او ناگمیر بن سید وناه میی بازمیگر( برای او سرنقشی )عاشم حمای  از ایفای چنین راوی 

تری، نن فق  نمیودی از چهیرة زن ایرانیی، بلکین نمیادی از کیل عامصیۀ ایرانیی         انداز کلیرعنا را در یم چشم

دامیین سییید )کیین نییام او بیشییتر توانیید بییا راوی )نمییودی از روشیینفکری( دوام بیییاورد و بیین بییدانیم  وقتییی نمییی

گر بن این نکتین باشیدکن از نگیاه نویسینده      تواند د ل ا فتد، میکنندة عنبۀ سنتی تفکر ایرانی اس ( می تداعی

هیا و سین  نیدارد. ییا بین      عامصۀ ناتوان از همسویی با روشنفکری و مدرنی ، تقدیری عم بازگش  بین گ شیتن  

سیامان رسیاندن عامصین عیاعم باشید و نتوانید نقیر        از هیدای  و بین  تصبیری دیگر، اگر مدرنی  و روشینگری  

هیا سیسری   هایی کین دوران  ن تاریخی خود را در این عر ن ایفاکند، عامصن راهی عم ادامۀ کج و مصوج سن 

یی  رعنیا و در   قصشده، ندارد. نویسنده توانستن اس ، ایین گرفتیاری و مانیدن در ورطیۀ منفیی بینیابین را در مو      

سروناه بود، کن بن قول راوی مانند همیۀ تبصییدیان دیگیر بیرای     بخشد. رعنا یم تبصیدی بیی او تجسمهاارتباط

 (.16 )ن.:: همان: .کن بتواند در سرزمین عدیدی فرود ید، بن یم وایگاه نیاز داش  ن

مکیان  عیایی درونیی و ت یییر    دهید: عابین  (، تبصید در دو مصنیا روی میی  616: 6511 :بن نظر شایگان )ن.: 

یافی  و افکنیدن   بیرونی  برکنده شدن از دیار خود کن دیگر هرگم واکی و ا ال  نخسیتین  ن را بیازنخواهیم  

 دلبنید هیومی بهابهیا بیا الهیام از دو رمیان      »خود بن دیگر عایی کن در  ن هم دیگر هرگم ریشن نخواهیم کیرد.  

نامید. او  میی « سیروناه زنیدگی بیی  »عایی را نتجربۀ عاب رگوردیماثر نادین  وسرم داستانو موریسون  تونینوشتۀ 

هییای  زاردهنییدة زنییدگی شخصییی و روانییی انسییان  سییروناهی، هییم از دوگییانگی دهیید لحظییۀ بییینشییان مییی

(. بین واسیطۀ چنیین خوانشیی اسی       613)همان: « دارد و هم از گسیختگی حیاتو عمصی و سیاسی او برمی ورده

بلور گسییختگی حییات   های شخصی و روانی فردی تبصیدی، تتواند، عم انصکاس گرفتاریکن زندگی رعنا می

زیرا این دو حیطن ویوستگی متقابل دارند. امور خصو ی و عمومی، گ شیتن و حیال، و روان   » عمصی نیم باشد 

مهیا را کین   اند. این ویوند، تقسییم دو بین دوا چی  و اعتما  با یکدیگر ویوند و یگانگی دارند و در هم تداخل یافتن

 (.613)همان:  «کندا یکدیگر قرار دارند، نفی میهایی از لحاظ مکانی در تقابل ب  ن چنین تجربنبن موعب 

هیای شخصییتی او، تبلیور    ای بدانیم کن نتیجۀ رفتیار و ویشگیی  ای، مظهر  حاد عامصنکن رعنا را بن گونناین

یسی . بلکین منطیم موعیود در     های  ن عامصن باشد، سخنی از سرا یم تأویل دلبخواهانن نها و چالرگرفتاری

دانسی   عف  چشم مالمتگیر میی  یم کند  وقتی راوی، وعود او رارمان، اقتضای چنین خوانشی را فراهم می

هیا کین نقیر اغیواگری و     وقتی او را با گورخر افسانن، (13: 6515 )ن.:: قاسمی، کن داام زیر نظرش داش 
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دانسی  کین   ا از عین  همیان فشیاری میی    وقتیی او ر  (،15 )ن.:: همیان:  کرددربالافکنی داش ، مقایسن می

شید   دیگر داش  بیاورم میی  » گوید:بودند و میزمانی خانواده و روزگاری حاکمی  سیاسی بر او اعمال کرده

بیار میرا    یختن بودم چون داام دو چشیم سیرزنر  ودر گر ۀکن سرنوش  هم چیمی اس  مثلث شکل. من از خان

 ور بتکیانم،  ن دو چشیم مالمتگیر بین     هیای هیراس  هایم را از بیار ایین وزنین   شاننوایید. در وایتخ  تا  مدم می

و  (.16 )همیان:  «د کن سر و کلۀ رعنا ویدا شده بیود  م ا  اینجا داش  نفسم کمی با  میبود. و حقدرت رسیده

همین نشیان   (، همین و  11وقتی او را وس  دو سرا طیر زن سنتی و زن مدرن ایرانی خوانده بود )ن.:: همیان:  

هیایی را  هیای راوی در میورد رعنیا، اعیازة چنیین برداشی       دهد کن منطم خود داستان هم با توعن بن اشارهمی

 سازد.  ممکن می

یافتین از  هیای عهیر  شخصی  ا لی دیگر رمان، سید الکساندر نیم با  نچن شایگان ویشگی هیویتی انسیان   

شیود. سیید   میی هیایی دارد کین در ادامین بین  ن اشیاره     مطابقی  خوانی و خواند، هممی« باری بن هر عه »نو  

هیای شیمارة سین و    عوان رعنایی بیود کین در اتیاق   » :ترین ارتباط را دارد، بن قول اوالکساندر کن راوی با او بیش

خورد کن او مهرة مار دارد. من البتن حاضر نیستم چنیین سیوگندی   مینشس ... یکی از دوستانر قسم میچهار 

 (.51)همان: « کنم کن در وعود او نوعی م ناطی  بوداما انکار نمی بخورم 

تنها کسیی اسی  کین راوی بیا او بیشیترین نمدیکیی را دارد. شیبها بیا او شیطرنج           بن عم رعنااین شخصی   

و دروغیین سیید از    هیای فریبکارانین  رود. عنبین های دریایی میی کند و برخی اوقات با او بن کافۀ چرا میبازی

یابید  از زبیان   بازتیاب میی   ،کننید میی زبان دو نفری کن بصد از مرگ راوی با نقر نکیر و منکیر او را محاکمین  

کنید و خیود را   میشنویم سید برای فرار از خانن و تصهدات اخالقی زندگی مشتر:، تماردهاس  کن می  ن

(. بین عیم   666)ن.:: همیان:   .گام وی خواهد شددهد کن موعب مرگ زودهنمیای نشاندچار بیماری قلبی

هیایی دارد  اینکین او بیرای فیرار از     های دیگری از سیید هیم اشیاره   ها، راوی در مواضع دیگری بن ویشگیاین

را « ر»فرانسیویانی کین    ۀخودش را کن از اهالی قم بود، بن لهج»هوی  گ شتۀ خود بن عم انتخاب نام الکساندر، 

رفتین در  کیرد... رفتین  ش را عوداروزی کن ملی »( و 55)همان: « کردولد رم، مصرفی میکنند متتلفظ می«  »

   .)همان(« اعدادش از اهالی شریر ایتالیا بودند  دادای ویداکرد کن نشان مینامنماتر: ودری شجره

کن نیمی از  ن )سید(، یاد ور نیمۀ سنتی وعود او و نیمیی دیگیر بازتیاب دهنیدة      ب نام سید الکساندرترکی 

 گویید: گی ارد. راوی در میورد او میی   میی نمیایر وی  التقیاطی و ناواییدار او را بین   هستی غیرسنتی او اس ، ه

بین هیم   دردخیوری  ها  دم تازه  شنا نشود  و هیچ  دمی هم نبود کن در وعودش چییم بین  روزی نبود کن با ده»

ز ایین شیاخن داایم بین شیاخۀ دیگیر       رفی . مین هیم ا   طور بود کن هی از این شاخن بن شاخۀ دیگر مینرسد. این
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رفی  کین هیر دم    رف  برای  ن میی اندازی برایم فریبا نبود و او اگر میرفتم  اما بن این سبب کن هیچ چشم می

بیود. زمیانی در کیار خریید و     کمانچین کیرده  دید. مدتی شصر گفتن بود. یم چند مشم انداز فریباتری میچشم

فروخی .  بود. هر از گاهی گلیم میی ردهرکفروش تابلوی نقاشی و اشیای عتیقن بود. یم وقتی رستورانی را دای

ها را هیم ناتمیام رهیاکرده و    بود. همۀ اینهشناسی خواندبود. یم چند هم روانشناسی کردهمدتی مشم عامصن

 «بود باز بن کیار خریید و فیروش گلییم    برگشتن  ،و این یم را هنوز بن عایی نرسانده بود.ویسندگی ورداختنبن ن

 (.56 )همان:

خانین و رقیابتر بیا    ورزی سیید در تصیاحب  وارتمیان  یاحب    راوی در فصل دیگیری از رمیان بین طمیع     

خیودش اتیاق   سید کن حا  در سیم   »کند: میدر این زمینن اشاره -دیگر ایرانی مهاعر و ساکن  نجا -کالنتر

هیا را  دییوار مییان ایین اتیاق     هیای مین و وروفی  را     مقابیل، اتیاق  بیود و در سیم  فریدون را هم  احب شده

تاخ . حساب او درسی  بیود. ارییم فرانسیوا     بود و در مسیر تحقم رییاهایر چهار اسبن بن ویر میبازکرده

شینید. تنهیا   نمیی  ،گ شی  م میی های سنگینی کن داش ، چیمی از  نچن کن در طبقیۀ ششی  اشمی  با  ن گوش

قیدر شیاعر مسیلم و    نشسی  و  ن چهیارم، روبیروی ویدر میی    ۀ وارث او هم وسیری بیود کین در همیان طبقی     

 (.616 )همان: «کن سید نگران  ینده نباشد گریم بود مردم

 لیود او بیا دیگیران، سیصی در تصیر  امیوال       سید در امور ش لی، روابی  طمیع  های شاخن بن شاخن کردن 

اس  کن شایگان با اسیتفاده از تحلییل  ل احمید    « یافتۀ باری بن هرعهتیعهر»های انسان و... ویشگی دیگران

در ذهین  ل احمید، هرهیری می هب تصیویر کیامال        »وردازد  بن تبیین  ن می« هرهری م هب»در مورد انسان 

، )شیایگان  «  فیوری اسی   یافتن اس . زیرا نخستین انگیمة او ماندن بن هر بها و کسب منفصی منفی انسان عهر

6511 :663.) 

کن محل وقو  رویدادهای رمان، محیطی بستن و محدود  یصنی طبقۀ ششیم  وارتمیانی اسی  کین اکثیر      این 

تواند تمثیلی از وطن راوی باشید. طییر گونیاگون مهیاعران ایرانیی      اند، میساکنانر ایرانیان مهاعر و تبصیدی

ای کین از خیود بیروز    خصایل و رفتارهای وییشه  . لودی کن با هم دارندکن در این فضا قرار دارند، رواب  تنر

کین راوی از  نمایدین تصور از  ن رو واقصی میی اس . اکردهدهند، همن و همن ایرانی کوچم را باز فرینیمی

دانسی  کین   ها را خوب شناختن بود. میی در این مدت ایرانی»گوید: ها سخن میخانن از ایرانیشناخ   احب

 (.  613)همان: « کردبرای دیگری فتنن می ، مدکدام چشم دیدن دیگری را ندارد. هر ک  ویر او میچهی

 اینکن مکانا وقو  ماعراهای رمان، مکانی بستن اس  )فق  داخیل ییم  وارتمیان(، درخیور توعین اسی .      

افتنید و بین نیدرت در خیارج از سیاختمان      گوها اکثرا  در داخل همین محی  بستن اتفاق میی ورویدادها و گف 
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گی رد،  شود.  ن قسم  از داستان هم کن در خارج از ساختمان م کور میی چیمی اتفاق می افتد یا روای  می

چیون  »گی رد کین بین قیول راوی     های درییایی( و وشی  مییمی میی    ای از یم کافن )کافۀ چرا تنها در گوشن

ای باشید بین   تواند اشیاره . خود این می(66: 6515قاسمی، « ) ه بودفضای کافن عدا شد ۀلنگری از بقیکشتی بی

 ،بیود نگیر میی  اس . چن بسا اگر بیشتر از این بیرونیای کن کمتر بن بیرون نظر دارد و بیشتر در خود ماندهعامصن

ثیلیی  یاف .  یا ایین تم میدید و از ماندن در حصار و تنگنای خویر نجاتهای بیشتری رویاروی خود میافم

تواند بود؟ با توعّن بن اینکن تمیام حیوادث داسیتان در محیدودة سیاختمان محیل سیکون         می ای بستناز عامصن

ای کن راوی و دیگیر کاراکترهیای   وهوای عامصنراوی و  ن هم در طبقۀ ششم یم  وارتمان و بن دور از حال

سیتن باشید،  فیات درخودمانیدگیا     دهید، بصیید نیسی  نویسینده خوا    کنند، روی میی داستان در  ن زندگی می

 های بستن را نشان دهد.هوی 

ای کین محصیول مدرنیتین اسی ، بین عّلی   نکین در        گیری انسان غربی در قبال هویّ  عدید سییاره عه 

اس  و سهم او در این میان بسی بیر از انسیان غیرغربیی اسی ،    تکوین این هویّ ، نقر ا لی را بازی کرده

اس . اما حا ل این هوّیی  عدیید بیرای انسیان غیرغربیی کین سییمای        قابل انجامیدهبن نوعی و یرش و عدم ت

کند، بیشتر نوعی سرگردانی و انفصال و یا تقابل و تخا م اسی . اگیر چین    میخود را در  ینۀ  ن کمتر مشاهده

، ولیی وعیود   توان برای  ن استثناهایی ذکر کردعانبن نیس ، و میها مطلم و همنگیریکدام از این عه هیچ

این استثناها نافی  حّ و نسبتا  عمومیا این مدعا نیس . بن همین علّی  اسی  کین کاراکترهیای رمیان همنیوایی       

)ت ییر مکیان(، اغلیب    شبانن هم کن از سرزمینی با هوی  غیرغربی هستند، با قرار گرفتن در فضای دنیای عدید

کننید و گیویی بین طیور کلیی از دور زمیان خیارج        بیودگی میی  شوند و احساس ناامنی و گیم دچار التقاط می

های ادبییات وسامدرنیسیتی   تکنیم ،(661-616: 6511)ن.:: هوروش اند  شاید بن همین دلیل اس  کن  هشد

دارد کین:  کیرده و اظهیار میی   این رمان را در خدم  بازنمایی سرگشتگی وعودشناسانۀ انسان مصا یر ارزییابی  

یییدگی و غیییاب  شدبیخییوس  کن تنها با  ورامصمایی سرگیجن، خصی هاسایر شای راوی و هویّ  بر لییۀ »مس

 (.613)همان:« توان از فشار خردکنندة  ن کاس می

 گیرینتیجه. 4

انسیان غیرغربیی در    ، هویی  افسون زدگی عدید: هوی  چهل تکن و تفکیر سییار  بنا بر نظر شایگان در کتاب 

گیری مدرنیتین نیاگمیر در   این ت ییر و تحول بن واسطۀ عالمشود. مواعهن با عهان مدرن، دچار ت ییر و تحول می

کننید،  همۀ عوامع ویرامونی و بن طریم اولی در میان مهاعرانی کن زیستن در یکی از عوامع غربی را تجربن میی 

متفیاوت و غالبیا    هیای  بیا سرچشیمن   هیایی یابد. ممکن اس  در نتیجۀ قرار گیرفتن در مصیرد  گیاهی   نمود می
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تالقی وعیوه سینتی و میدرنا وعیود شیخ  و در نتیجیۀ ابیتال بین اسیکیموفرنی فرهنگیی، هیویتی             و ناسازگار

با ذهنی  شفتن و روانی وریشان، عارد انسان شیود  چنانکین کیاراکتر راوی و شخصیی  رعنیا       اسکیموفرنیم

محصیول   چنین، هوی  عدیدی کین باشند. هم، تا حدودی تجسّم این نو  از هوی  میهمنوایی شبانندر رمان 

و مهیاعر سییار    شیناختی متفیاوت،  تواند در دو نمونۀ انسیان تالقی و مواعهن با غرب اس ، بن زعم شایگان، می

 نمودیابد.   یافتنانسان عهر

مهاعر سیار با علم بن تضیادهای دو شییوة زیسی  سینتی و میدرن و  گیاهی از تجمیین و چنیدوارگیا         نو  اول  

ورهییمد و بیا قبیول سیاحات     گراییی میی  و یرد، از مطلیم خویر را میتکۀ وعودی خود با تفطّن، هوی  چهل

ای در هیای فرزانین  سیازد. نمونیۀ چنیین شخصیی     وعودی متفاوت، هویتی مصقول و بهنجار را برای خود برمی

اراکتری بیا ایین   هیم کی   هیا همنوایی شبانۀ ارکستر چیوب اند و در رمان دنیای رمان ایرانی، بروز و ظهور نداشتن

 وعودندارد. اهویشگی

کین ویشگیی بیارز او نا گیاهی از وضیصیتی اسی  کین در درون  ن         یافتین نمونۀ نو  دوم  یصنیی انسیان عهیر    

قراردارد، ممکن اس ، در نمودهای متفاوتی مجال ظهور بیابید  ممکین اسی  فیردی فرومایین و بیاری بین هیر         

منیافع بین هیر بهیایی باشید  کیاراکتر       ماندن و کسب التی اذ و علیب   ش زندهامش ولی ا لیباشد کن دل عه 

ویردازی باشید کین ایمیان دارد     باشد. ممکن اس ، ایداولوژیسیدالکساندر در رمان همنوایی نمود این نو  می

 رسالتی مقدس بر عهدة اوس   کاراکتر وروف ، تجلی این نمونن اس .

ول مواعهیۀ انسیان ایرانیی بیا     سازد، حا ل تجربۀ اخیتالط و هیویتی کین محصی    ها روشن میتوعن بن این نمونن

  اس ، منفی و ناموفم اس . همنوایی شبانندنیای مدرن در رمان 
 

 هایادداشت
چهرة بین المللی در حوزة فرهنیگ و فلسیفن اسی .    ( متفکر ایرانی و در عین حال یم 6565-6516( داریوش شایگان )6)

هیای  وی بر چندین زبان زندة دنیا مسل  بوده و بن واسطۀ اینکن عمدة  ثارش را بن زبان فرانسن نوشتن، در: اهمی  اندیشن

او برای متفکرین غربی بالواسطن ممکن و میسر شده اس . تأمل در باب فرهنگ و هویی ، همیواره از محورهیای اساسیی     

ندیشۀ شایگان بوده اس . اگر چن فهم شایگان و در: و دریاف  او از مفاهیم م کور در طول زمان دگرگون شده، ولیی  ا

شیایگان در  « زدگی عدیدوافسون»های وی در باب این دو مقولن خالی نیس . کتاب کدام از  ثار این متفکر، از دغدغنهیچ

های او در  ن کتاب استوار س  کن مبانی تحلیلی مقالۀ حاضر بر یافتنواقع  خرین کتاب عدی و فلسفی او در باب هوی  ا

، وی «6111»در سال   شایگان  داریوش  بن« گفتگو  عهانی  عایمة«  اعطای  مناسب   ( بن63: 6511کولر )  هان اس . وروفسور 

ی بین فرهنگی و کاربسی   ن  هایصنی تشویم وشوهر –ای مصرفی کرد کن  مال و  رزوهای عایمة م کور را مظهر فلسفن

کنید و  کولر تأمالت شایگان در حوزة تجارب فرهنگی را ارزشمند قلمداد میی کند. ریمی میرا وی -در یم شرای  نمونن

اش میان  سیا و ارووا، بن نتایجی دس  ویدا کرد کن بن روشن ساختن شرای  وی در تأمل در باب تجربۀ فرهنگی»گوید: می
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های ضمنی تنو  فرهنگی برای فهم عهان میا، در واقیع علیوتر از ایین دوره     اش از د ل ی با  گهیکند. وبشر کمم می

تر از اینکن گفتگوی بین فرهنگی بدل بن یم عنوان مد روز شود، مصیارهایی را برای  ن وضیع کیرده   ایستاده و خیلی ویر

های فراوانی اسی  کین در طیول حییات وی     کتاب(. فهرس   ثار شایگان شامل مقا ت، گفتگوها و 63: 6511بود)کولر، 

ها نمایندة سم  و سوی تفکیرات وی در مراحیل گونیاگون اندیشین و زنیدگی اوسی . در       اند و هر کدام از  نمنتشر شده

 .6561،  تهیران   ، دانشیگاه  ، تهیران  هنید   فلسیفی   هیای  و مکتیب   ادییان شود: ادامن فق  بن بصضی از مهمترین  ثار او اشاره می

  :  فیاق  کیربن   هیانری . 6531، امیرکبییر،   ، تهران   سیا در برابر غرب. 6533، امیرکبیر،  ، تهران  ازلی  و خاطره  ذهنی  های ب 
عهیانبگلو بیا     رامیین   )گفتگیوی عهیان    هیای  زییر  سیمان  . 6566،  ،  گیاه  باقر ورهیام   ، ترعمن  ایرانی  در اسالم  تفکر مصنوی

و   تکین   چهیل   عدید: هوی   زدگی افسون. 6566روز،   فرزان  ، نشر و وشوهر عظیما، تهران  نازی  (، ترعمن شایگان  داریوش
وینج اقلییم حضیور )فردوسیی، خییام، سیصدی،       . 6511روز،   فیرزان   نشر و وشوهر ، ، تهران ولیانی  فاطمن  ، ترعمنتفکر سیار

  ، ترعمین   اسیالمی   هندو و عرفیان    یین. 6515هنگ مصا ر، مولوی، حافظ( بحثی دربارة شاعرانگی ایرانیان، تهران: نشر فر

، laube ها)رمان بین زبیان فرانسین(، ویاری : نشیر     سرزمین سراب. 6516روز،   فرزان  ، نشر و وشوهر عمشید ارعمند، تهران
6116. 

 (.6611)ر:. بن فرهنگ سخن، ذیل وراتیم، ص  بن مصنی عمل یا زندگی عملی اس  pratique]فر:[( 6)

شخصی  مصرو  تئاتر ایتالییایی اسی  کین لبیاس چهیل تکین و رنگارنیگ بیر تین           (Arlecchino)  رلکن بن ایتالیایی( 5)

 (.653: 6511دارد.)شایگان،

 .(6161)ت. فرانسوی-بازیگر مشهور سینما، سوادی( 6)

هیای اخالقیی   هایر بن تجسم بحیران بازیگر مشهور فرانسوی و وفادار بن سینمای ارووا کن بن هالیوود نسیوس  و با نقر (3)

 (.6166-6131های بصد از عنگ بدل شد )ناشی از عدایی

 (.6161-6111نامن نوی   مریکایی)بازیگر، کارگردان و فیلم( 1)

 کتابنامه
در عستجوی خویشتن  واکاوی بحران هوی  مان سیاقن  »(، 6516افضلی، علی، نسترن گندمی و مهدخ  نبوی )

،  ی   66، وییاوی  الجمصین الصلمین األیرانیین لل ین الصربیین و  دابهیا    ، مجلن «بامبو بر اساس نظریۀ اریکسون

661-16. 

 .11-16 ،   3، دورة دوم، شمارة وشوهیفصلنامۀ ادب، «هوی  و بازتاب  ن در رمان»(، 6516برک ، بهماد )

 ، ترعمۀ عمشید شیرازی، چاپ سوم، تهران: فرزان روز.روشنفکران ایرانی و غرب(، 6561بروعردی، مهرزاد )

 ، چاپ دوم، تهران: مروارید. گشودن رمان، رمان ایران در ورتو نظرین و نقد ادبی(، 6515واینده، حسین )

، 6 ، شیمارة ماهنامیۀ هفی   ، «ها: هراس  ینن از  ینگیهمنوایی شبانۀ ارکستر چوب»(، 6516ووراحمد، کیومرث )

   1-6. 

 ازه.شیران: تهری، چاپ اول، حمدرج یاراتو، ترعمۀ عتماعیاهوی  (، 6516رد )یچا، رعنکینم

روایتگری در رمان همنوایی شیبانۀ   ةبررسی کارکرد راوی و شیو»(، 6511لی، کاووس و طاهره عوشکی )حسن
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 .36-56، دورة چهارم، شمارة دوازدهم،    وشوهیفصلنامۀ ادب، «هاارکستر چوب

 ، تهران: کویر.داریوش شایگان و بحران مصنوی  سنتی(، 6516ا  ر )حقدار، علی

، ماهنامیۀ کلیم  ، «ها نوشتۀ رضا قاسیمی نگاهی بن رمان همنوایی شبانۀ ا رکستر چوب»(، 6516حمیدی، رکسانا )

 . 66-66،   666شمارة 

 http://http//far.majalla.com، «ادبیات مهاعرت ایران از نگاه هوشنگ گلشیری»(، 6516دُهنی، نیلوفر ) 

/1392/03%20/%20article%203187 

، «نویسان زن دهین هشیتاد  بازنمایی هوی  زن در  ثار داستان»(، 6516رضوانیان، قدسین و هالن کیانی بارفروشی) 

 . 15-51، ویاوی سی و یم،    وشوهیفصلنامن ادب

، علید  شناسیی روانیی   سییب  - شناسی نابهنجیاری روان(، 6511روزنهان، دیوید ال، و مارتین ای. وی. سلیگمن )

 دوم، ترعمۀ یحیی سیدمحمدی، چاپ دوم، تهران: ارسباران. 

 ابوالفضل حری، تهران: نیلوفر.  ، ترعمۀروای  داستانی: بوطیقای مصا ر(، 6516ریمون کنان، شلومی  )

 ، تهران: توس. رمم و مثل در روانکاوی و ادبیات(، 6511ستاری، عالل ) 

، چاپ دوم،تهران: نشیر و ویشوهرا   تکن و تفکّر سیّارزدگی عدید: هوی  چهلافسون(، 6511شایگان، داریوش)

 فرزان روز. 

ی و فرهیاد عمهیری و دیگیران، چیاپ وینجم،      ، ترعمۀ یوسر کریمی های شخصی نظرین(، 6516شولتم، دوان )

 تهران: ارسباران.

بررسی فرهنگی، دینی و تاریخی در رمان بیوتن نوشیتۀ رضیا   »(، 6513 ادقی مالواعردی، زهرا و مریم اسدیان )

 .36-53،    16، سال هفدهم، شمارة سن، ویاوی فصلنامن مطالصات ملی، «امیرخانی

ماهنامیۀ  ، «خانۀ شمارة ونج و بو  کیور ها با سال همنوایی شبانۀ ارکستر چوبزمانی هم»(، 6515 ادقی، لیال )
 .66-65 ،   631و  661شمارة کلم، 

ویردازی در رمیان همنیوایی شیبانۀ     نگاهی بین شخصیی  و شخصیی    »(، 6516ظهیری ناو، بیشن و حسین احدی )

لی انجمین تیرویج زبیان و ادب    الملهشتمین همایر بین، اراان شده در «ها اثر رضا قاسمیارکستر چوب
، قابیل  16شیهریور   65-63روزهیای   زنجیان، انجمین تیرویج زبیان و ادب فارسیی اییران،       ،فارسی ایران

-https://www.civilica.com/Paper-ISPL08دسییییترس در سییییای  سیییییویلیکا بیییین  درس:    

ISPL08_278.html 
، 61و  61، شیمارة  ماهنامیۀ  ییین  ، «هیا چیوب  دربارة رمان همنوایی شبانۀ ارکستر»(، 6511اکبری، مصصومن )علی

   11-11 . 

 ، چاپ سیمدهم، تهران: نیلوفر. هاهمنوایی شبانۀ ارکستر چوب(، 6515قاسمی، رضا )

هیای  های قهرمان و ضدقهرمان در چنید اثیر داسیتانی دهین    بررسی شخصی »(، 6513وور، لیال و همکاران )کریم
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 .11-66،    61سال چهاردهم، شماره شناسی ادبی، زیبایی ۀفصلنام، «هفتاد و هشتاد

، 66، شمارة دو ماهنامۀ بخارا، ترعمۀ فرزاد حاعی میرزایی، «در ستایر داریوش شایگان»(، 6511کولر، هان  )

   63-35. 

سیاخ  هویی  و هویی  سیاختگی در رمیان بیانوی ویشیگوی        »(، 6511زاده )مرندی، سید محمد و حامد حبیب

 .311-336 ،   66، سال بیس  و دوم، شمارة وشوهر ادبیات مصا ر عهان، «مارگارت اتوود

یی شییبانۀ ارکسییتر ای خییارج از مییدار: نگییاهی بین وسامدرنیسییم در رمییان همنییوا سیییاره»(، 6511) هیوروش، مونییا 

 . 616-661 ،   31، دورة وانمدهم، شمارة بیات مصا ر عهانفصلنامۀ وشوهر اد، «ها چوب

، دورة دوازدهم، نامنایران، «دومتن دوانسان دوعهان) از بهرام گور تا راوی بو  کور( »(، 6565یاوری، حورا )

 .  561-616،    61شمارة 

چاپ اول، تهران: ، ترعمۀ محمود بهفروزی، انسان در عستجوی هوی  خویشتن(، 6511یونگ، کارل گوستاو )

 گلبان.


