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 1بندی برای شاعران جوانترجيعمدرنيستی رمان عناصر پسا بررسی

 7معصومه دهقان شيری

 دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب ،رسیفا ادبیّاتدانشجوی دکتری 

 چكيده
 و آشفته دنیای معلول که است خاصّی هایویژگی دارای ،آمده وجود به مدرنیته گذاشتن سر پشت پی در که مدرنپسا روایت

 نکهیا رب عالوه ؛شودینم دیده داستان در خطّی روال و ندارد یقطعیّت هیچ داستان ،روایت نوع این در .است امروزی ناامن

با روش  که پژوهش این در .شوندمی بینامتنیّت و ییتکثّرگرا موجب ،داستان راوی با رقابت ضمن اعتماد قابل غیر هایشخصیّت

 و هانشانه ،هاویژگی ،شد انجام بندی برای شاعران جوانترجیع رمان یستیمدرنپسا عناصر شناخت هدف با تحلیلی و - توصیفی

، ییچندصدا ، فراداستان و القاء جعل،شخّصدوّم زاویة دید، قطعیّتبودن، عدم  مدوّر: شامل مدرنیسمپسا ةدهندلیتشک عناصر

 در شد. تحلیل نظر مورد رمان در سبک این یهانمونهو  گردید بررسی، بدبینی و کوالژ، تیفراروا ،ییگراکثرتو  زاویة دید

  این پسامدرنی عنصر ترینمهم و است مشهود کامالً روایت نوع در تییسمدرناپس سبک هایویژگی که رسیدیم نتیجه این به پایان

 و فرامتن ،قطعیّت عدم .است آمده پدید بینامتنیّت همچنین و زاویة دید تغییر و راویان تعدّد طریق از که است ییتکثّرگرا ،رمان

 .شوندمی محسوب رمان این شاخص عناصر از نیز پارگی چند

 .جوان شاعران برای بندیترجیعرمان نیاز، بی اهللپسامدرن، فتح ستانی، روایتادبیّات دا: هاكليدواژه
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 مقدّمه .1

کنید کیه از سبکی خاص پیروی میی ،دید آمدهها پسنّتبا نفی مدرنیته در پی نفی که یستی مدرناپسروایت 

ی موجود و شک و هایّتواقععدم اعتقاد به  .آن انکار حقیقت و نسبی دانستن امور است هایویژگییکی از 

 ،دیگر ایین سیبک ویژگی مهمّ .آیداست که به وجود می یاعتمادیبدر سایه همین  یّتقطعتردید و عدم 

از سویی بیا  .شودمی بینامتنیّتند راوی و گرایش به است که منجر به وجود چ چندصداییو  گراییکثرت

با روایتی آشفته و بدون  ؛ در نتیجهدوشمیرگون داستان دگ خطّیروال  ،ینویسداستان های گذشتةسنّتنفی 

 .کندخود درگیر می باانسجام مواجهیم که خواننده را 

را بایید  مفروضات نظری آن نه شده است و منشأیسم فقط باعث پیشرفت ناچیز مدرنیسم کهمدرنپست» 

مییان مدرنیسیم و هیایی شیباهتبیا وجیود  .(151: 1331 ،الج« )مدرنیسم کالسیک ییا داداییسیم یافیت در

 بیرخالف میسیمدرنپست .مییان ایین دو مکتیب وجیود دارد مهمّیهای تفاوتکه  مینیبیم ،یسممدرنپست

این عقیده  ؛ی نیستمشخّص هویّتداند که دارای نیست و انسان را موجودی نامنسجم می خردباور ،مدرنیته

یستی نیز همچون خود نویسنده پاره و پاره نمدرپسترمان »د و وشمیعینه ظاهر ی نیز بهیستمدرنپستدر هنر 

 .(051: 1312، شمیسا« )و نامنسجم است

 مسئله. بيان 1-1

رن در رمان پسامد»به همین دلیل است که  ؛رمان مدرن روانشناسی انسان معاصر و سرگذشت روحی اوست

« و رازآلود است جمالت مبهم و توان داستان را تجزیه کردیمد و نوشو معلولی مخدوش می علّتروابط 

 ،اقتبییا : بییه اییین نحییو خالصییه کییرد تییوانیمییرا  مدرناپسییرمییان  هییایویژگی. (051: 1312شمیسییا، )

 القیای ،فرامتنیی ،فراروایت ،دور باطل ،پارانویا ،هاتداعی نامنسجم اندیشه ،عدم پیوستگی ،یختگیگسازهم

: همیانر.ک: ) ذهین یگیچنیدال و نبودن قهرمیا، فردیسرایت سرگردانی به خواننده ،قطعیّتعدم  ،جعل

کیه بیه ایین میوارد  انیدیسم ذکر کردهمدرناپسهای دیگری را نیز برای ویژگی ،هانیاعالوه بر  .(053-012

: 1310 ،نییازبیبودن )میدوّر ،(15: 1313، لیویی ) زمانی در روایت روییدادها ینظمیب: توان اشاره کردمی

 ،)گلشیری کوالژ ،(52: 1313، نژادپارسیطنز )بدبینی و  ،(025 - 021 :همان) بینامتنیّتو  ییتکثّرگرا ،(021

 53: 1312 پردازی )وو،بازی و کلک و نقیضه ،(151: 1310، هیلمک) شخّصدوّمدید  اویةز ،(011: 1311

 (.11و 

در بییاب  ی کیههیای مفیییدعیالوه بیر کتییاب ،و منتقیید سیندهی( نوش .یهیی 1311-1301) نییازبیاهلل فیتح 

 ،به چاپ رسانده است همی هایرمان ،کرده تألیف ،ی و نقد آثار بزرگان جهانشناسروایتی و نویسانداست



 13/ بندی برای شاعران جوانترجیعبررسی عناصر پسامدرنیستی رمان 

رواییی میدرن  یهیاکیتکناز  هیاآنکیه در  نی به وسعت هیچاجهو  رمیمیمبعد از مرگ هنوز رمان مانند 

که  ندی برای شاعران جوانبترجیع عنوان های این نویسنده باز رماندیگر اکی ی .بهره برده است مدرنپستو

 صد و پنجیاهاین رمان  ،نگارنده به عقیدة .است مدرنپستدارای سبک  ،پ رسیدهابه چ( هی. ش 1313)در 

بیه  توجّیهدر این پژوهش با  .در ایران مطرح شود مدرنپست یهانمونهتواند به عنوان یکی از می ،ایصفحه

 :ت اصلی این است کهسؤاالو  میکنیماین داستان را بررسی  ،مدرناپسعناصر رمان 

 پژوهش یهاپرسش. 1-7

 در این اثر به کار رفته است؟ مدرناپساز شگردهای سبک  کیکدام .1

 یستی است؟مدرناپسشگردهای  از کیکداممعلول  ،شدن اثر چندصداییو  گراییکثرت .0

 پژوهش پيشينة .1-9

رمیان و  کلّیی هایویژگیبه  توجّهبا ( 1311) جاهد یِغفار :شده استتنها یک مقاله نوشته  ،این اثر ةدربار

یستی و فراداستان مدرناپسهای راجع به سبک داستان نیز بحث کرده و این رمان را از نوع رمان ،محتوای آن

 به طور مختصر اشاره کرده است. زاویة دیدو  قطعیّتآن همچون عدم  هایویژگیدانسته و به برخی 

یی در رمان، به چگونگی کاربرد این ویژگیی در تکثّرگراو  چندصدایی ةنظریّ با تبیین( 1311) نوبخت 

 بهمستقیم به غیر مستقیم و  زاویة دیدرمان مذکور پرداخته و به این نتیجه رسیده که نویسنده از طریق تغییر 

 ایجاد کرده است چندصدایی ،حنتبع آن تغییر ضمایر و تغییر ل

 ،مدرناپسیداسیتان  هیایویژگی، مدرناپسی ادبیّیاتراجع به  یادّمهمقبا ذکر ( 1311) گلشیریسیاوش  

سیینمایی، اقتبیا ، حضیور نویسینده و  ریتصیاو، شیک بیاوری، اسیتفاده از شیگرد قطعیّیت عدم: همچون

ارایه داده  ییهانمونهگلشیری بررسی کرده و هوشنگ  یهارمانکوتاه و  یهاداستانو... را در  ییگراالتقاط

 است.

یسم مدرناپس هایویژگیبه  توجّهبا  آن راو  خوانده« نگارانهفراداستان تاریخ»را این رمان ( 1311) علیزاده 

بعید : اشیاره شیده عبیارت اسیت از هیاآنکیه در ایین مقالیه بیه  ییهیایژگیومورد بررسی قرار داده است. 

ز و گشیوده میتن و حضیور پاییان بیا ت داسیتان در داسیتان،ی، روازاویة دیدترکیب  ،بینامتنیّتای، اسطوره

 جامعه در آن. یاهیحاشهای شخصیّت

، پژوهشی که در زمینه رمان مورد بحث انجام گرفته باشد دیده نشد. شدهانجامی وجوهاجستبا توجّه به  

 مورد استفاده پژوهشگران قرار بگیرد. تواندیمبوده و دستاوردهای آن  نوآورانه این پژوهشبه همین سبب 

 پژوهش اهمّيت. 1-0

برای گسترش دارد.  مدّتدراز یهایبررسداستانی ایران نیاز به  ادبیّاتتازه در  یادهیپدیسم به عنوان مدرناپس
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باید به آثار شاخصی که در حوزه پدید است، این سبک که به تازگی در میان نویسندگان ایرانی رایج شده 

 یپردازهیّنظر ةداستانی هم هست و تألیفاتی در زمین دبیّاتاکه خود منتقد  نیازبی اهللفتحکرد. آثار  توجّهآمده 

بیه  تیوانیمی هایبررسنوع  ین منظور مناسب باشد. از طریق اینبرای ا تواندیممدرن دارد،  ادبیّاتجدید و 

 چگونگی ایجاد این سبک در رمان پی برد.

 پژوهشروش . 1-1
در بیاب  شیدهارایههای نظریّهه آثار مکتوب و بر مبنای مطالعتحلیلی است و  - توصیفی پژوهشروش این 

 ةمشخّصشدن عناصر  مشخّصبه این طریق که پ  از  .اشاره شد هاآنبه  مسئلهکه در بیان یسم است مدرناپس

 .شودتحلیل  واستخراج  ،دارد تعلّقبه این سبک  ،مواردی که در رمان مذکور ،ین سبکا

 . مبانی نظری7

ت تیأماّلای از نویسی را گونیهها که داستانبرخالف مدرنیسترنیته پدید آمد و یسم به دنبال نفی مدمدرناپس

ای برای بیه سیخره گیرفتن ها داستان را وسیلهدانستند، پسامدرنیستخود می ةمسایل مبرم زمان ةی دربارجدّ

 ةهیای عمیدداننید. ایین سیخرگی بیه سیبب آن اسیت کیه یکیی از ویژگیهای انسیان معاصیر مینابخردی

می نیسیت، گونه معنیای مسیلّاگر جهان هستی واجد هیچ»ست. نیسم، غیاب حقیقت یا بحران معنامدرپست

چییز را بیه درسیتی تیوان هیچکنیم. اگر نمی تلقّیجور بازی بزرگ شاید بهتر باشد که این دنیا را فقط یک

ر دیگیر هییچ راهیی بیرای ... اگی نویسی قرار نیدهیم؟چرا خود این ناتوانی را موضوع داستان ،بازنمایی کرد

های نومایه باقی نمانیده اسیت، شیاید بهتیرین کیار ایین باشید کیه فقیط آثیار ادبیی پیشیین را نوشتن داستان

 ،ای نداشتبرای نو شدن چاره« شدگیتهی ادبیّات»رسید که ... به نظر می تمسخرآمیز مورد تقلید قرار دهیم

داسیتانی تبیدیل  ادبیّات بیترت نیبد ؛زداییتگی و اشرافیّبه بازی، تقلید تمسخرآمیز، بازتابند توسّلمگر 

 .(023: 1311)مت ،  «داستانی ادبیّاتهای ناتوانی دربارةنویسی شد به داستانمی

اجتمیاعی، بیه سیوی اشیکال بیاز، هنیری، فلسیفی و  ةپسامدرنیسیم، بیه عنیوان ییک پدیید»باید گفیت؛  

، بیه سیوی یحتمی رییغنیز در ساختار یا مکان(، انفصالی ییا گوشانه، اختیاری، گذرا )گشوده در زمان و بازی

ها و ها، اشتیاق به پراکنشها و شکافتنی بر غیاببم «ایدیولوژی سفید»ها، به سوی گفتمانی از طنزها و قطعه

، همیهنیابیه  یآوریروکند. پسامدرنیسم در عیین گیری میهای گویای پیچیده، جهتیادکرد از سکوت

هیای های راییج، تعیامالت فراگییر، رمزگانمتفاوت، هرچند نه پادنهادی، به سوی روییه حاکی از حرکتی

 (112: 1312 )حسن،« .هاستها و زبانجاری، رسانه

 يسممدرنپست .7-1

و  خطّییرود تیا از نگیاه ، مییاندشدهگذشته که به فراموشی سپرده  یهاخیتاریستی به دنبال مدرناپس دبیّاتا
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پییدا  اهمّییتبه این دلیل است که حواشی تاریخی به جای مرکز اصیلی آن  ؛فره برودفرجام امروزی آن ط

خود تاریخ هم مانند ییک داسیتان معمیولی از طیرح  ،مدرنهای پستاز دید بعضی نویسنده حتّی»کند. می

ی هیاهیا و هیجانفرهنگ ح »مدرنیسم اپس .(011: 1310، نیازبی) «برخوردار است یادهیتندرهم)پالت( 

مثیل ی دارنید، سینّتسطحی آشفته است که در آن مفیاهیمی کیه ارزش  بارمصرفکیپراکنده و الگوهای 

« شیوند.های تهی، تخلیه یا منهدم میدر گرداب ناگهانی قالب ،ت، انسجام، معنا، اصالت، اعتبار و صحّعمق

و همچنیین  دهیدیمیادامیه طرفی پسامدرنیسم انتقاد مدرنیسم از هنیر محاکیاتی را  . از(310: 1312کادن، )

ل و حوش یا اعماق مدرنیسم راه وتا به فراسو یا به ح کوشدیمهنر پسامدرن »مدرنیسم در پی نوآوری است. 

 .(111: 1311الج، ) «که مدرنیسم را دهدیممدرنیسم را مورد انتقاد قرار  قدرهمان غالباًبرد و 

خیود  حتّیی ی کیهورزیدند تیا حیدّ دیتأکامر ذهنی  ان بیش از پیش برنویسرمانمدرنیسم با پیدایش پسا 

 ةاصیلی پسامدرنیسیم گسیترش صیرف برنامی ةرنامیب را هم نوعی داستان ساختگی محسوب کردند. واقعیّت

اجداد مدرنیست قرن بیسیتمی و نیاکیان »ل پسامدرنیست کسی است که آایده مؤلّفبلکه  ؛مدرنیستی نیست

 ةدهید. او نیمیشود و نه میورد تقلیید محیر قیرار میرفاً منکر میپیشامدرنیست قرن نوزدهمی خود را نه ص

بیه دام  فروافتیادنبیدون  همیهنیانیه بیر پشیت خیویش. او بیا  ،نخست این قرن را به زیر شوالی خیود دارد

راست یا دروغ، بنا به  بدویت حتّی و های سخیففروشیگرایی اخالقی یا هنری، صناعت ناچیز، جلوهساده

 .(131: 1312)بارت، « تر از آثار شگرف منتسب به مدرنیسم استزوی داستانی آزادمنشانهاقتضا، در آر

بیه  ؛را گرفتیه اسیت واقعیّیتجای  واقعیّتن فراآ ری است که دوضعیّتیگر، پسامدرنیسم در تعریفی د 

از طریق و ما  اندجایگزین اصالت هر چیز شده هایبازگفت در دنیای امروز، تصاویر و  توانمیطوری که 

و نشأت گرفته از ذهن  اندکردهات ما را از پیش تعیین تصوّر. در نتیجه میبریماقع پی واین فیلترها به جهان 

در  ییهاواسطهاین است که بین انسان امروزی و جهان هستی  نظریّهمفهوم این  کلّی خودمان نیست و به طور

یا معلول  واقعیّتبه عبارت دیگر، ؛ شدحان داشته بات رجتصویر بر واقعیّ اندشدهحال عمل هستند که موجب 

 .(50: 1311بودریار، ر.ک: ) سازانه استپیامد بازنمایی تصویری و شبیه

 فراداستان. 7-7
وجود دارد که داستان را  ییهاخالّقیّتی پسامدرن است که در آن نویسداستان یهاوهیشفراداستان یکی از 

ی راجع به نویسداستان یهاروشدر  یگذاربدعتفراداستانی از راه  یهاانرم» .کندیمخارج  عادّیاز روال 

 .(001: 1311)مت ،  «دهندیمه قرار سازیم نیز مورد مداقّهایی را که ما بر میواقعیّتخود داستان شالوده 

عنوان با  تری است که غالباًاز نگارش در جنبش فرهنگی گسترده ایشیوهفراداستان » در تعریفی دیگر، 
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قانیه در ة فراداستان عبارت است از تردیدی خالّخّص. مش(131: 1313وو، « ).شودپسامدرنیسم از آن یاد می

برآفرییدن دنییایی  نحیوة دربارةکاوشی خودآگاهانه  گویی،داستان یهاروشخصوص خود موضوع راه و 

ورزیدن. فراداستان  تخیّلداستانی برای  اتادبیّ، بلکه توانایی واقعیّتراجع به  تنهاتردید روا داشتن نه داستانی،

داستان به گفتمانی بینابینی  کهچندان ؛گردد تلقّیموضوعی درخور پژوهش  داستانی ادبیّاتباعث گردید که 

فراداسیتان آن چییزی کیه » .(002-011: 1311میت ، ر.ک: ) تبیدیل شید داستانی و نقد ادبیی ادبیّاتمیان 

کنید بیدل می یایاجتمیاعشود، به مبنایی برای نقادی ی پوسیده خوانده میهای منفی قراردادهای ادبارزش

هنیر سیاختارهای  ةتوان از آیننهد که میدر واقع فراداستان این موضوع را پیش می ؛سازنده است بالقوّهکه 

ون کشیید فرضی بییر« انسانی ماهیّت»که مستقیماً از آن نوعی نه این اش را آموخت؛شناختیمایی یا زبانبازن

 .(01: 1312 ،)وو« یخی بیان وجود داردهای تارذاتی خارج از نظام ةکه گویی به نحوی به مثاب

کنید کیه آنچیه مقصود از فراداستان، آن داستانی است که خودآگاهانه دایماً بیه خواننیده ییادآوری می 

ساسی این ا نکتة هاچنبه نظر  .شدهحادثیا رویدادی  واقعیّتی است و نه گزارشی از تخیّلخواند کامالً می

الً اسیتوار ند. این متون منکر امکان تمایزگذاری کیاما خود تاریخ داستانیّتگر چنین متونی نشان: »است که

توانیم که شود که ما هماره تنها میمطرح می واقعیّتند و این نکته در پرتوی طرح این ا میان تاریخ و داستان

« اسیت ادبیّیاتتیاریخ نیوعی  ازنمایی یا روایت بشناسیم. از این نظر کلّتاریخ را از طریق اشکال مختلف ب

 .(011: 1313 )هاچن،

 يسممدرنپستهای ویژگی .7-9
هیای از راه دهیدیمیی بدگمان اسیت و تیرجیح سنّتهای ت داستانمدرن به یکپارچگی و تمامیّنویسنده پسا

کوتاهی است که با  یهابخشمتن به اجزا یا  ةجزیت هاراهاین  از جملة ؛مند کنددیگری روایتش را ساختار

. همچنیین اندشدهمخصوص از یکدیگر جدا  هاینشانهگذاشتن جای خالی یا با استفاده از عنوان، شماره یا 

جورواجور، برخی  یهایبندصفحهها، ها، نشانهیا فونت هاقلم( سیاه و ایتالیک) یچاپانواع مختلف حروف 

های بسیار بیزرگ های ستاره در اندازهاز فنجان قهوه و عالمت جاماندهبههای د لکهمانن ،های بصریشوخی

 .(15-10: 1313، لویی ر.ک: )آید به شمار می مدرناپسنیز از دیگر شگردهای نویسندگان 

بیا »کیه به طوری  ؛و حوادث است شخصیّتبودن  عادّی، غیر مدرناپسهای های داستانیکی از ویژگی 

و یا بر اسیا  کیدام  اندگرفتهدر دنیای واقعی نشأت  اوضاعاز کدام  هاآنمعلوم کرد  توانمیهیچ روشی ن

ها فسیخ قع نمایی و عقل سلیم در این داستاناو یهاعرفدر سالمت عقلشان تردید کرد.  شودیمها مالک

 یریناپیذهیتوج ها در آن بعدی از هستی بی ساختار حیات دارنید کیه رفتارشیان بیه طیورشخصیّت. اندشده
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دارای انسیجام  شوندیمهایی که به این شیوه نگارش مان. ر(11: 1313لویی ،« )شودیمناسنجیدنی  لیدلیب

متون مدرنیستی تابع محاکات هم نیست.  برخالفهستیم که  یشاهد احیای روایت محض هاآنو در  یستندن

 .(013: 1311مت ، ر.ک: ) ودشمیسیالن ذهن تبدیل به سیالن روایت  هارماندر این نوع 

بیه موضیوعی کیه  ،نویسیندگان قیرن هجیدهم بیود تبیدیل شیده اسیت توجّیهدروغ و کذب که میورد  

: 1313)هاچن،  انددادهقرار  توجّهآن مورد  یچندگانگها به منظور اشاعة حقیقت و نشان دادن پسامدرنیست

یعنی برای اشاره به گرایش ناامیدی سیاسی  ،گرمدرنیسم به معنایی دیااصطالح پس ،در بسیاری از متون .(011

رواج یافتیه اسیت مییالدی  1112 ةهای دهاین گرایش از زمان شکست انتظارات انقالب به کار رفته است.

 .(120: 1310رورتی، ر.ک: )

اگر اعتقاد به چنین ساختارهایی را کنار نهند، از سادیسم خودآزاری که  ندکنیمها فکر یستمدرنپست 

طور که نیچه گفته اسیت، عمیر خالص نخواهند شد. به نظر آنها همان ،ب پدید آمدن گردنکشان استموج

و خون و شالق بیش از عمر امر مطلق کانت است. آنها به مفاهیم واقعیت و حقیقیت در معنیای  تعفّنبوی 

 .(111: همان) عقل گرایانه قدیم اعتقادی ندارند

 عران جوانبندی برای شاترجيعرمان  دربارة .9
امکیان  ،بودن روایت هتکّهتکّو  خطّیزیرا عدم روال  ؛کار دشواری است مدرناپسهای خالصه کردن رمان

گذشت این رمان را بر اسا  سر خالصة توانمیاین، با وجود  ؛بردکشیدن داستانی مدون را از بین میبیرون 

بسییار  ،م پیذیرش آثیارش بیرای چیاپعید علّتبه  ،که جوانی شاعر است یوری .اصلی نقل کرد شخصیّت

اعضیای مافییای نشیر را  ،رمیان چهار ناشر اصلی در این .ناشران را به دل گرفته است ةو کینشده سرخورده 

فریفته و به مسلخ کشانده  ،نامزد یوری ،نادژدا توسّطهر چهار نفر  ،یه رماناوّلدهند که در روایت تشکیل می

را به قتل رسانده و اجسادشان را  هاآن ،اعمال ننگین خود به اعترافِ هاآنیوری پ  از وادار کردن  .اندشده

اعترافات هولناک  حتّی ،ی نیفتاده و تمام این وقایعاتّفاقدر واقع چنین  امّا ؛در چاه منزل سرازیر ساخته است

و بیا  ردگیذامییتنهیا فقر ییوری او را  علّتبه نادژدا  ،در پایان .ذهن یوری و نادژدا بوده است ةنتیج ،ناشران

تمام این میاجرا  .زندو یوری نیز دست به خودکشی می کندواج میدوست یوری ازد نیترکینزدآلکسی 

 .شودآلکسی برای راوی داستان که نویسنده است نقل می توسّط

 بندی برای شاعران جوانترجيعدر رمان  مدرناپس هایویژگیبررسی . 0

 بودن مدوّر. 0-1

شروع و  مشخّصاز جایی  است و خطّیبه شکلی ها در آنای کالسیک و مدرن که روایت هرمان برخالف
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ییک سلسیله  .نیه از آغیاز ؛شیودیستی از وسط شروع مییمدرنپستمتن » ،شودبه سرانجامی معلوم ختم می

کدیگر ات یاتّفاقاست و  قطعهقطعهزمان حال  .توانند چنین شروعی باشندزمان میدر  ربطیبناب و  یهاحال

با برگشتن  ،شروع کنیم هرکجارا از  مدرناپسبه همین سبب داستان  ؛(021: 1310 ،نیازبی« )کنندرا دنبال نمی

بر این نوع روایت حاکم است که گاه  واررهیدا ایسامانهبه بیانی دیگر  ؛میابییدرمموضوع را  ،یهاوّلبه نقطه 

 .کنددیگر پرش می ییجا بهاز جایی  مرتّببه شکلی است که  هازمانجابجایی 

ها را دگرگون های متفاوتی به اثر را انتخاب کند )توالی فصلتواند ورودیمدرن خواننده میادر رمان پس 

شیود. های داسیتان و فضیای میتن کشییده میشخصییّتزمانی به تعامل مستقیم با  حتّی متن ةکند(. خوانند

ای خواننیده، خیود، خواهید و بیه گونیهاز او اظهیارنظر می کنید، مسیتقیماًنویسنده او را درگیر ماجراهیا می

 .(11: 1315 شود )نجومیان،ی در داستان میشخصیّت

به طوری که داستان از میانیه  ؛ها پشت سر هم قرار ندارندنیست و فصل خطّیاین رمان نیز دارای روالی  

 ةراوی ایرانی در میان .نداشته است عیّتواقچون از اسا   ؛شودد و به جایی ختم نمیوشمیشروع  یا از انتها

 ؛اندشده جاجابهفصول دیگر نیز هر یک به نحوی  .دهدتوضیحاتی می اوّلفصل  شده و دربارة داستان وارد

 شیخصاوّل اعترافات ناشران است که با زاویة مربوط بهپنجم و  چهارم ،سوم ،اول یهافصل»به طوری که 

  ةزاوی ،همآنشود که خوانده می هاآندفتر خاطرات یوری شاعر در میان  یهاادداشتیو گاهی  شودمیبیان 

نقشیه نیادژدا و  .شودمی جاجابه شخصاوّلدانای کل و  زاویة دیددر واقع رمان دایم بین است؛  شخصاوّل

ن این فصل ابتدای داستان است که بیه اواخیر آ ؛شودتازه در فصل هشتم بازگو می ،یوری برای قتل ناشران

 (10: 1311 جاهد، غفاریِ« )است.منتقل شده 

و بیا  کنیدمیمردی را در وییالی خیود مالقیات « نادژدا»نام که دختری به  شودمیرمان از جایی شروع  

شاعری افسرده و ناامید است، از او بازجویی کرده، سپ  او را  فهمیممی هاکه بعد« یوری»نامزدش همدستی 

یه، این داستان را از زبان مردی روسی نقل اوّلراوی  شویممی توجّهداستان م مدوّ. در فصل رسانندمیبه قتل 

و  کنیدمی. راوی رودررو بیا خواننیدگان صیحبت شیودمیآغیاز  شیخّصدوّم زاویة دید. داستان با کندمی

زم بپردا واقعیّتبلکه دوست دارم به  ؛از حقیقت یا دروغ و فریب معمولی حرف بزنم خواهمنمی»: گویدمی

تفاوت دارد و بیشتر روی تکان  شدهشناخته یهاروشاستفاده کنم که با  خاصّی ادبیّاتن از و در روایت آ

 ام. شماذاشتهگ« آلود و هذیانیربغ ادبیّات» آن رامعمولی. من اسم  یهاشکلتا  کندمیدادن خواننده تکیه 
 .(5: 1313، نیازبی) «هر نامی خواستید روی آن بگذارید

داستان نوشته شده اسیت. در  سمت به قلم راوی ایرانی و نویسندةاین قکه  دهدمینوع نوشتن نشان این  
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در جیایی  قیبالً هانوشیتهایین  یکه گوی کندمیفصل پیشین صحبت  ةنوشت هبدوّم راوی طوری راجع فصل 

 خواهمیماجازه  ،وارد صحبت شدم مقدّمهچون بی»: قرار داده است تأثیرچاپ شده و خوانندگان را تحت 

را نمایندة ضیمنی  هاآنیم توانمیو  اندخواندهها را هفتاد شاعر جوان ایرانی که این یادداشت: توضیح بدهم

که اصرار  دهدمیدر ادامه توضیح  .(05: همان) «سخت تحت تأثیرش قرار گرفتند ،هفتاد میلیون ایرانی بدانیم

شامل مکالمات یوری  اوّلبدهد. مطالب فصل  هانوشتهاین همین خوانندگان باعث شده که شکل داستان به 

یادداشت یوری راجع به همین افراد اسیت کیه بیه صیورت  با محکومان و همچنین مطالب دفترچةو نادژدا 

ا دوست روسش که ایین میاجرا ر معرّفیراوی پ  از  دوّمفصل  ة. در اداماندشدهدر کنار هم نقل  پارههتکّ

سیاسی و  مسایلهم  وگوگفت. در این کندمیدو نفره خود را با وی نقل  یوگوگفت ،برای او تعریف کرده

. در همین ردیگیماعترافات محکومان را پی  داستان یوری و و هم راوی رو  ادامة شودمیاجتماعی مطرح 

های دیگیری کیه در ایین داسیتان نقیش شخصییّتفصل راوی رو  ضمن بازگشت به گذشیته، راجیع بیه 

بوده و همچنین بلینکوف،  - دوست صمیمی یوری - مانند کاترینا که همسر سابق آلکسی ،دارند یاهیحاش

 .کندمینیز مطالبی بیان  ،شده نینشخانهدر ارتش سرخ خدمت کرده و اکنون کور و  هاسالقهرمانی که 

از حرف زدن  ؛ردندکیمخیلی از استادان از او تقلید  حتّی ی بود که بیشتر دانشجویان وآلکسی در حدّ» 

 (01: همان)« گرفته تا تف کردن.

قیوم و خیویش یلنیا  فکدا حرف زد و بعد حرف را به نیکال بلیناز نادژ مقدّمههایش بیحرف ةدر ادام» 

کیه او از  کشیاندیمیپای این مرد یعنی بلینکف را به این ماجرا دا کشاند گفت به این دلیل مادربزرگ نادژ
 (32: همان) «عجایب روزگار خود است.

که در آن اعترافات ناشران به صورت نقل قیول مسیتقیم آورده  ینیرزمیزهای مداوم به رفت و برگشت 

راوی ایرانیی و راوی رو  و  نظریّیاتخاطرات یوری و دوباره بازگشت بیه  ةشده و نقل مستقیم از دفترچ

ل دیگر هم ادامه دارد. بازجویی نقل حکایات متفرقه از اوضاع اجتماعی و سیاسی روسیه، در فصو نیهمچن

راوی رو   نکیهیاپی  از  سیوّمبه عنوان مثیال در فصیل  ؛شودمیاز ناشران به طور پراکنده در فصول دیده 

مطلب را از دفترچه یادداشیت ییوری راجیع بیه  ، ادامةکندمیرا مطرح  «زورین»نام  یکی از ناشران به قضیة

در حیالی کیه  ؛(33 :همان) .شودمیزورین نقل  ةوکولف درباراعترافات س ،و پ  از آن میخوانیمزورین 

آمده بود. در فصل پنجم نیز مطالبی راجع به سوکولف از دفترچه یادداشت  اوّلاعترافات سوکولف در فصل 

ضمن درج اعترافیات سیوکولف، مطیالبی در صفحة دوازده،  اوّلدر حالی که در فصل  ؛شودمییوری نقل 

 .شودمیاز دفتر یادداشت یوری نقل  - ی دیگر از ناشرانیک - راجع به پاولنکو
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 قطعيّتعدم  .0-7
ها پیی شخصییّتسیرانجام  خواننیده بیه ،این اسیت کیه در پاییانمدرنیستی اهای داستان پسهمشخّصیکی از 

 داستان را در ذهن خود یمابقشود و خواننده باید با حد  و گمان به عبارت دیگر داستان تمام نمی ؛بردنمی

دست به  سؤال بلکه با این ؛نیست روروبه یشناختمعرفتهای پرسش ةیستی با گسترمدرنپست ادبیّات» .بسازد

ه ب چراکه ؛کنداین رو از فرجام سرپیچی میاز  .گیرندهای متفاوت چگونه شکل میگریبان است که جهان

را  هیاآنلفی را بیاموزد یا وجود خواهد امکانات مختاز سوی دیگر می ؛اعتقادی ندارد خطّیوجود راستای 

 هاداستاناین نوع  به همین دلیل پایان ؛کندمدرنیستی را هم رد می . از این رو ناکامل بودن به شیوةمطرح کند

 (001: 1310 ،نیازبی« ).است چندگانه

قطعیی  مسایل ةهم ،با پیشرفت علم اصوالً»: زیرا ؛نیست مشخّصپسامدرن  یهارمانقهرمان در  سرانجام 

 شمیسا،« ).ات عصر مدرن استاز مختصّ قطعیّتت و عدم اعتقاد به نسبیّ .اندقدیم تبدیل به مسایل نسبی شده

1312 :012) 

ه آید نویسندبه نظر می ،اوّلفصل در  .اندازدشود که خواننده را به اشتباه میای شروع میداستان با جمله 

کند که تمیام در فصل بعدی اعتراف می امّا ؛کندرا تعریف می یاقصّه ،شخّصدوّم زاویة دیدبا استفاده از 

  «دوست روسم برایم تعریف کرد ،ماجرایی را که خواندید»: این قضایا را دوست روسش تعریف کرده است

 واقعیّیتشود که مطالبی که خوانده تا چه حد با که خواننده دچار شک می ینجاست. ا(05: 1313، نیازبی)

قصید گفیتن  ،های داستان اسیتشخصیّتزیرا هیچ معلوم نیست این راوی که خود یکی از  ؛مطابقت دارد

شود حقیقتی که در ابتدای رمان از آن نام بیرده چنانکه در صفحات بعدی معلوم می خیر؟حقیقت را دارد یا 

 ،بلکیه منظیور از حقیقیت ؛شیاعر و اعتیراف گیرفتن از ناشیران نیسیت« ییوری» یزنیدگمیاجرای  ،شودمی

رار دارد و سیاست و مشکالت و معضالتی است که سر راه شاعران جوان قی پشت پردة مسایلساختن فاش

آیید و پییش میی قطعیّیتبنابراین اینجا بحث عدم ؛ با آن دست به گریبان است همچنین فسادی که جامعة

همیه ییا بخشیی از  ،هد که آیا اعترافاتی که از زبیان چهیار ناشیر نقیل شیدوشمواجه می سؤالاین  خواننده با

 نادژدا و یوری است؟ حتّی ت مرد رو  و یاتخیاّلهای موجود است یا تنها واقعیّت

را  زیچهمیهخوشیبختانه ییوری »: گویدمی ،داستانش دروغ بوده اعتراف کند آنکهراوی رو  پیش از  

 .(10: 1313 ،نیازبی)« را چهار یا پنج بار گوش دادمها من سه بار و بعضی بخش .ضبط کرد

 تیوانمیشود و نعضویت این افراد در باندهای سیاسی و کارهای خالف از زبان همکارانشان شنیده می 

های خالف دربارةرقبای هم هستند و ممکن است  هانیاهر حال  زیرا به ،دارد یا نه واقعیّتنظر قطعی داد که 



 05/ بندی برای شاعران جوانترجیعبررسی عناصر پسامدرنیستی رمان 

کار او برقراری ارتباط »: گویدمیپاولنکو  ،همکارش دربارةناشران  از یکی .یکدیگر اغراق هم کرده باشند
لنکو هم خود پاو .بین زنان زیبا و مردهای کشورهای اروپای غربی است که کار آن زنان جاسوسی نیز هست

زنید و از بیمیه پیول آتیش میی ،ل در آن بودههای بنجبگذارد و انبارش را که فقط کتاسر همه را کاله می

یک  در صورت مجلسش چه نوشت؟ ،بیمه که یار غار عوامل امنیتی سابق بوده مأمورکنین فکر می: گیردمی

بیسیت و دو برابیر »: های بانکی شرکت بیمه را بلند کرده و به من گفته بودروز خود پاولنکو با افتخار چک

 (13: همان)« !ریی  جمهور ةحقوق سالیان

 ،نییازبی) است مدرناپسداستان  شخصیّت یاهاز ویژگی ،غیر قابل اعتماد بودن لغزندگی و ،بودن سیّال 

از  تاجر روسی به عنیوان یکیی .کندداستان صدق می نهای ایشخصیّت دربارةها این ویژگی .(015: 1310

چهار  حتّی ؛کنندکسان خود خیانت می نیترکینزدنادژدا و کاترینا به عنوان افرادی که به  ،راویان داستان

را در رمیان گسیترش  حتمیّیتعیدم  ،هیابا این ویژگی ،دگی یکدیگر هستندناشری که به نوعی روایتگر زن

 .دهندیم

یم تیوانمیسیبب  به همین ؛که الکسی، در واقع همین راوی رو  است میدانینمتا انتهای داستان هنوز  

در  بیه تعیاریفی کیه توانمیبا فاش شدن موضوع،  امّا ؛باور کنیم ،زندیمآلکسی  بهراجع  کهرا  ییهاحرف

ان فیردی بسییار باسیواد مطیرح شیده کیه و. آلکسی در این رمان به عنشک کرد ،متن رمان از آلکسی شده

ین دیدار با شینیدن اوّلجغرافیای طبیعی در با مدرک لیسان   – هواشناسی ادارة هیپادونکارمند  - کاترینا

-01 :همان)ترک کرده است کوتاهی به خاطر فقر آلکسی او را  مدّتولی طی  ؛سخنرانی او، عاشقش شده

03). 

ست راجع به کاترینا راوی رو ات یّنظر ،بدانیم قطعیّتمصداق عدم  آن رایم توانمیمورد دیگری که  

 هیانیا فهمیممیدر حالی که بعد  ؛داردیمو راوی ایرانی را از او بر حذر  خواندیمو بار  بندیباو را زنی که 

ای نویسنده .ن اطمینان داشتت و سقم آد راجع به صحّوشنمی کرده و یعنی شوهر کاترینا بیان ،را آلکسی

به اصطالح سیالم بیه طیور نسیبی از تعیداد  تعداد دزدهای مردمِ» :منزوی و گمنام زمانی گفته بود امّا بزرگ

و کاترینیا یکیی از  کنیدمیو این گفته حاال در کشیور میا صیدق  خالفکار بیشتر است یهاگروهدزدهای 

 (01: همان) «.هاستآن

 ادّعاو  آوردیمکه نادژدا برای او داستانی  میخوانیمدر جای دیگری از داستان، از دفتر یادداشت یوری  

 شخصاوّل زاویة دیدبریل نوشته و او روی کاغذ آورده است. داستان از  را به خطّ نآکند که بلینکوف می

سیرانجام راوی داسیتان را  امّا وب و غمگین استروی راوی نشسته و محجهاست که روب یاپرندهراجع به 
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ها رو دوسیت راه نده! پرنیده اتخانهرو به  هاپرنده گاهچیه»: انتهای داستان این است ةیتوص .کندمیترک 
: نیدیبیمیداستان  شخصیّتیوری با خواندن داستان ارتباطی بین خودش و  .(120: همان) «دورادور امّا ؛بدار

د باشید، پی  توانیمیکیه ن نیادژدا پرنیدة مین کیسیت؟»: ته یوری چیزی اضافه کرده بیوددر پایان این نوش»

 (120: همان)« کیست؟

که طرح  میاخواندهدر داستان  یو از طرف گذاردیمو تنها  کندمینادژدا یوری را ترک  نکهیابه  توجّهبا  

خیود نادژداسیت و  ةتان هیم نوشیتکیرد ایین داسی تصیوّر شیودمی ،بوده از ناشران کار او ییجوانتقاماصلی 

 به بلینکوف نسبت داده است. آن را جهتیب

 ییتكثّرگراو  زاویة دید. 0-9
بیه ایین  ؛پرنیدراویان این آثار دایماً از این شاخه بیه آن شیاخه می» .ثابت نیست مدرناپسدر رمان  زاویة دید

انسیجام رواییی بیه وجیود  کننید کیهصورت که جریان روایت را قطع و موضوعات جدیدی را مطیرح می

گسییختگی راوی ییا روان نشیانة ،ها از موضیوع اصیلی رواییتدر گذشته ایین قبییل دور شیدن .آورندنمی

بیردن از تهمین تمهید در رمان پسامدرن برای لذّ امّا ؛شدانعکاسی از فقدان انسجام در زندگی محسوب می

 .(111: 1311 ،الج) «رودگویی به کار میپیچیدگی مفرط داستان

 ،دفتر یادداشت یوری ،تاجر روسی ،چهار ناشر ،راوی اصلی: هستیم روروبه تعدّددر این رمان با راویان م 

تیوانیم میی ،اعترافات این چهار ناشر از زبان تاجر رو  یا نادژدا نقل شیده نکهیابا در نظر گرفتن  بلینکف.

چهیار صیدا در ایین رمیان بیه گیوش  حدّاقل .پذیریموان راوی غایب بدا را به عننادژ ،را کنار گذاشته هاآن

 .رسد که همه در خدمت بازگویی اوضاع حاکم بر بازار نشر و مافیای آن هستندمی

 «باشید تروحشیتناکمن به شما حقایقی خواهم گفت که از هیر دروغیی »: شودآغاز می بندرمان با این  

بلکیه دوسیت دارم بیه  ؛وغ یا فریب معمولی حرف بزنمخواهم از حقیقت یا درنمیامّا » .(5: 1313 ،نیازبی)
تفیاوت دارد و  شیدهشناختههای استفاده کنم که با روش خاصّی ادبیّاتبپردازم و در روایت آن را  واقعیّت

و  آلیودبغر ادبیّیات» آن رامین اسیم  .هیای معمیولیکند تا شکلبیشتر روی تکان دادن خواننده تکیه می

زاویة  ،آیداین سطور که به نظر می .(5: همان« )ا هر نامی خواستید روی آن بگذاریدشم .امگذاشته «هذیانی

 ؛ابتدای رمان صدای راوی ایرانی است .دهدجایگاه اصلی خود را نشان می دوّمدر فصل  ،نویسنده باشد دید

از  فهمیممی وّمدکه در فصل  شودمیو داستانی نقل  شودمیعوض  وضعیّت اوّلدر ادامه در همان صفحه  امّا

سیت. ا ت نادژداتخیاّلدر واقع نتیجه  هانیا ،شویممی توجّهزبان راوی رو  نقل شده و در انتهای داستان م

واقعیی بیه نظیر  نکیهیا، با هاستآنکه مربوط به بازجویی از ناشران و اعترافات  ییهابخشدر  وگوهاگفت



 03/ بندی برای شاعران جوانترجیعبررسی عناصر پسامدرنیستی رمان 

 گرشکنجه»: شودمین راوی رو  به این شکل نقل ابو از زدا از خود بافته ژت که نادداستانی اس امّا ،رسدیم

ولی این شخص با  ؛شما چند دقیقه پیش گفتید که پاولنکو دوستتون نیست :رو کرد به مرد محکوم و گفت

که شما ناشرها شیاعران و نویسیندگان نیوقلم را زجیرکش  یدانیمشما دستش توی یک کاسه است. هیچ 

. کنمیممن احسا  شما را درک  :گفت سوکولف ر برای شما معنی دارد یا نه؟زج دانمینم البتّه؟ دیکنیم

« ... وآسمان بیفزایم، بگ یهاستارهتر کنم یا بر کنم؟ بگو دریا را آبی کارچهروح شما لطمه دیده. حاال بگو 

 (11: همان)

دهید. در تن را نشان میدر م چندصداییشناسی شود و از نظر زبانباعث تغییر افعال می زاویة دیدتغییر  

نوبخیت، ) ردییگیمها قرار شخصیّتباشد، در رقابت با  مسلّطبر کل رمان  نکهیاراوی بدون  مدرناپسرمان 

. گرددیبرمو بالعک   شخصاوّلکند و از دانای کل به تغییر می هازاویة دیددر این رمان، گاه،  .(11: 1311

: گوییدکنید، راوی مییهمکارش، پیاولنکو بیدگویی میی بارةدر ،زمانی که زورین که یکی از ناشران است

ها را بشنوم و زهر اندوه تیوی شد این حرفمگر می :فرورفتیوری مات و منگ به او نگاه کرد و به فکر »

 ییهاآن ةکنند که ما اهل قلم و همو اندیشه فکر می ادبیّاتهای بیرون از دنیای هایم جاری نشود؟ آدمرگ

را تحقییر  یپرسیتشهوتای زندگی، پیول و هخاطر دلبستگی به پاکی  هب ،میارابطهنوشتن در  که به نحوی با

 «بلکه حشراتی از جن  پاولنکو و آن شاعر نما ،نه همه البتّه ؛ایمدر حالی که تا مغز استخوان آلوده ،کنیممی

 .(11: همان)

 - کند، شیدلوفسکیا تعریف میهمچنین در قسمتی که سولوکف در اعترافاتش برای یوری ماجرایی ر 

 شیود و راوی ازدهد؛ به همین دلیل سبک گفتار عوض مییگیرد و ادامه میماجرا را پی می - راوی روسی

ماری. از اسمش تعریف : .. اسمش را پرسیدم با خنده ریزی گفت.»: کندتغییر می مشخّصسوّبه  شخصاوّل

ماری همین که با ماشین طول حیاط را : ز این قرار استسوکولف ساکت شد. دنباله داستان ا کردم خندید.

: )همیان «سوکولف شد، محو جالل و شوکت خانه و اسباب و اثاث آن شد ةپشت سر گذاشت و وارد خان

11). 

شود که دختر را به داخل خانه برده، از او با شیربت آلیوده از زبان سوکولف نقل می بازهمانتهای ماجرا  

های مستهجن سرگرم او را با فیلم ،ندیآیمبه زودی  شیهابچّهزن و  نکهیاده و با وعدة به شراب، پذیرایی کر

ام خودکشی کرده و او مجبور خود، در داخل حمّ وضعیّتکه دختر پ  از هشیاری و پی بردن به  ...نموده و

 شده جسدش را سر به نیست کند.

است و از دفتر خاطرات  شخصاوّلاز دید  بازهم ؛شودمی تلقّیدیگری که در این رمان مهم  زاویة دید 
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 عر درمانیده و علّیت سیرخوردگی او راو صیدای شیا همتن گسترده شد یالالبهاصلی داستان در  شخصیّت

از  در میان بیازجویی ،موضوع دارد اهمّیتو نشان از  شدهپیتا ترپررنگها که با قلمی این نوشته .رساندمی

ولیی کمیی هیم  ،دیگر خسته شده بیودم .رمین ناشری بود که به سراغش رفتمهااو چ»: شودمینقل  ،ناشران

 .(13: همان) «امیدوار بودم

 طییّ امّیا ،نویسنده نظر خیود را بیه صیورت مسیتقیم گاهکند. نمود پیدا می دیگری شکلبه  چندصدایی 

جیدا شیدن  زنیدگی آلکسیی و دربیارةزمانی که مرد رو   .کندش بیان میخود با دوست رو  وگوگفت

 هامهنید جالیب اسیت! »: گوییدمیی ،هیای اوسیتنویسنده که شنونده حیرف ،کندهمسرش صحبت می

پوشند و خورند و خوب میمی دارند خوب ،و بساز و بفروشی هستندو وکالیی که در کار داللی  هاپزشک
هیای میا فرهیخته وقتآن ؛چند معشوقه دارند عمالًیک همسر و  رسماًبینند و چه بسا از دیگران احترام می

 .(03: همان) «مملکت دیدةو خیانت خوردهبیفرهای شوند مردمی

شخصی که همه او را قهرمیان  ؛از آن بلینکوف است ،رسدکه در این رمان به گوش می یدیگرصدای  

بیوده  در انتظار مرگ هاجبهههای متمادی در خود را به خط سپرده و سال ،در پی شکستی عشقیو دانند می

را بیرای کاترینیا گفتیه  هانیا .در پشت پرده او را به این کار وانداشته است خاصّیاست و هیچ ایدیولوژی 

چه شید کیه »: ماجرا را تعریف کرده است کلّ ،در نوارهایی که باقی گذاشته اشیخودکشاست و پ  از 

به ایدیولوژی یک حزب سرتاپا فاسد؟یا ایمان  یپرستوطن ؟ به خاطر ح ّانستان ماندیدغدر اف مدّت همهآن

 ؛هیم نبیود یپرسیتوطنبیه خیاطر  ؛مقاصد حزب و حکومت شوروی آنجا نمانیدم دمن برای تبلیغ عقای 
 عجیبیی بیه انسیان خصوصییّاتز مرگ دونین تر  امی ،با مرگ روزههمهبود از طریق تما   یخوددرمان

ولیی  ؛زدمحید  میی: ینکوف گذاشت و گفتپرتقال و سیب را در دست بل یدستشیپکاترینا  .بخشهمی

من هیچ ارتباطی بین عدالت واقعی و ایدیولوژی حیزب  .اونجا موندین یخواهعدالتگن شما به خاطر می

 یهیایالپوشیانشده مافیای سیاه و بیدون  اآلناین حزب همون مافیای سرخ بوده که  ؛نمیبینمحاکم سابق 

 (31: همان) «سابق افتاده به جون مردم

شاعر، تاجر، : از جملهمختلف،  یهاپیتبا استفاده از  نویسندهکه بگوییم  یمتوانمیها به این نمونه توجّهبا  

گی را نشان غرق در فساد اقتصادی و سیاسی و فرهن بی و... سعی کرده معضالت یک جامعةناشر، افراد حز

به ایین ترتییب  ؛افراد هم سخن بگویداز این یک خود در قالب داستان، از زبان هر  دهد و ضمن اظهار نظر

و در موارد نیز به اشتباهاتشان اعتراف  کنندیمخود دفاع  از کار و عقیدة نکهیاداستان عالوه بر  یهاتیّشخص

ات بیشتری راجع به اطاّلع توانمیو از این راه  کنندیماشخاص دیگر هم بیان  دربارة، نظر خود را کنندیم
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 هر فرد کسب کرد.

 شخّصدوّم اویة دیدز .0-0

اگیر »: رودیمبه کار شونده در آثار پسامدرن کننده و خطابخطاب ةونددهندیپبه عنوان  شخّصدوّمضمیر 

 ،شودمرزشکنانه با خواننده می ایموجب حفظ رابطه ،در سراسر یک متن بلند شخّصدوّماستفاده از ضمیر 

 حیدّاکثربایید  شیخّصدوّمذاتیی « تغییرپیذیری»از  :گوناگونی نییز بایید مطیرح شیوند ایراهبردهای زمینه

 ؛شیودمی« سییّال»و یا « ارسیّ» شخّصدوّماین تغییر راهبردی موجب ایجاد نوعی ضمیر  .برداری را کردبهره

و خواننده نیز همچنان قادر است تا  ماندحالتی که در آن ایهام همچنان حفظ شده و تا پایان متن برجسته می

 .(151: 1310، هیل)مک« گفتمانی ابراز وجود کند موقعیّتدر این 

ه از همیین شییوتوان گفت در سراسر رمان شود و میغاز میآ زاویة دیدبحث از ابتدا با این  رمان مورد 

تاریک و نموری را  نیرزمیز»: او باشد توجّهها مخاطبی دارد که نویسنده مزیرا همیشه روایت ؛کندمی تبعیّت

سیقف را پوشیانده  تارعنکبوت ،زمختندتیره و  ،اندشدهدیوارها گچ کاری ن حتّی ایی کهج ؛در نظر بگیرید

جالد  .قیچی و چاقو ،انواع گیره ،مختلف یهاشالق ،کابل ،کاتر ،چند آلت شکنجه مثل گاز انبر ... ،است

 یانمونیه ؛دییاندهخواها و در کتاب دیادهیدفیلم  هادهکه در  طورهمان ؛ی قربانی نشسته استروروبهجوان 

 .(5: 1313 ،نیازبی) «هاستهای بشری و حکومتتمدّنتمام  بخشوحدت ،مدرنیسم که در عهد ننگین

 ،شیده روبیا خواننیده رودر شیود و مسیتقیماًوارد داستان میدوباره راوی اصلی  ،اوّلپ  از اتمام فصل  

 ،وارد صیحبت شیدم مقدّمیهچون بی .ماجرایی را که خواندید دوست روسم برایم تعریف کرد»: گویدمی

را  هاآنتوانم اند و میرا خوانده هاادداشتیانی که این هفتاد شاعر جوان ایر: خواهم توضیح بدهممی اجازه

توانند شهادت بدهند که می هاآن .قرار گرفتند رشیتأثسخت تحت  ،ضمنی هفتاد میلیون ایرانی بدانم نمایندة

 .ن بود که شکل داستان به این خاطرات دادم و نه ثبت یک رمان به اسیم خیودمبه خاطر اصرار زیاد خودشا

وانیدن ایین بیا خ ،مین ةرانید جاهمهه از این هفتاد دوست جوان و از هرگز به شما نخواهم گفت که چه عدّ

 ؛گفتهرگز نخواهم  !نه .اندسپردهخویشتن خویش را به انزوای مطلق  مدّتاند یا چه داستان به گریه افتاده

کنم کیه صادقانه اعتراف می امّا ،کنداین موضوع وارد می ماهیّتبه  یریناپذجبران چیزی لطمةن یزیرا چن

ک ژاپنیی محیرّ ةیوکیو میشیما نویسیند  ینوحالشرحترین اسکات استوک  خبرنگار و بهحرف هانری 

: گفتمی ،و منتقد ادبی نیست پردازنظریّهاستوک  که  .دیگری شد که نوشته را در قالب داستان شکل دهم

است  ییهاموضوع ،است ترجالبدر سولژنیتسین و داستایفسکی از هر چیز  البتّهنچه برای من در میشیما و آ»
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 .(03: همان) «دهدمی شانبسطو  کندبه معنای خاص مطرح می ادبیّاتکه در فراسوی قلمرو 

. گفتیم که حجم اصلی داستان بر شودمیو  منتقل از راوی ایرانی به راوی ر یگاه، دیدزاویة این نوع  

دانیای کیل نقیل  زاویة دیید نبا هما مقدّمهرو  بدون  راوی هابخشدر اغلب  امّا ؛دوش راوی رو  است

 :کندمیاستفاده  شخّصدوّمدید  ویةو از زا زندیمرو حرف درمواردی هم با راوی ایرانی رو رد امّا ؛کندمی

: )همان ...« عمده چیز دیگری است ةمسئلخواهم امروز برایت تعریف کنم. نیست که میچیزی  هانیا البتّه»

زن  یی که زیبایریتأث علّتبه  ود،رمیصفحات انتهایی رمان نیز وقتی راوی ایرانی به دیدار کاترینا  در .(51

اسیت در  آمیده برای شما هم پییش حتماًخوانندة مهربان! »: گویدمیبر وی گذاشته دچار احساسات شده، 

تا دنیا  خواهدیمولی دلتان  ،حرفی برای گفتن ندارید ؛بعضی دیدارها جدایی برایتان بدجوری سخت است

 .(131: )همان «او هم هست که ییجاهمان ؛بمانید آنجادنیاست 

 جعل ا القاییفراداستان . 0-1
کنید کیه آنچیه ه ییادآوری میآن داستانی اسیت کیه خودآگاهانیه دایمیاً بیه خواننید ،قصود از فراداستانم

ساسی این است که ا ةنکت» .یا رویدادی حادث شده واقعیّتی است و نه گزارشی از تخیّلکامالً  ،خواندمی

الً استوار میان تاریخ و این متون منکر امکان تمایزگذاری کام .ندا خود تاریخ داستانیّتگر چنین متونی نشان

توانیم که تاریخ را از شود که ما هماره تنها میمطرح می واقعیّتاین ند و این نکته در پرتوی طرح ا داستان

: 1313هاچن ) «است ادبیّاتتاریخ نوعی  از این نظر کلّ .طریق اشکال مختلف بازنمایی یا روایت بشناسیم

اسیتان دکنید گوید که معلوم مینویسنده خود در داستان سخنی می»: شودمیدر تعریفی دیگر گفته  .(011

توضیح  ،ی خود و شگردهایی را که به کار بردهنویسداستان نویسنده شیوة مثالً؛ ... نه حقیقی ،ختگی استسا

 .(012: 1312شمیسا،« )گفتندشگرد می یافشا ،مسئلهروسی به این  یهاستیفرمال .دهدمی

حضور نویسنده را در  دایماًخواننده  .همان کاری است که نویسنده در این داستان انجام داده است قاًیدقاین 

سیبک  حتّی ؛دهدو راجع به داستان خود نظر می که با او در ارتباط استپندارد و میکند می داستان ح 

 :تراشددهد و برایش دلیل میمورد انتقاد قرار می آن را

شیروع  ةنقطی: تصیویر مرکیزی رواییت دور شید و گفیت قای شیدلفسکی وراج بار دیگر ازراوی همان آ»

روز غروب نادژدا نگاه غمنیاکش را بیه آن ؛رفترستورانی در مرکز شهر مسکو شکل گ ی واقعی درماجرا
 .(120: 1313، نیازبی) «یوری در فکر انتقام بود ؛دادوش میاو گ یهاحرفدوخته بود و به  حالآشفتهیوری 

راوی زنیدگی  نکهیابا  .داندیمن خود را ساختگی ده داستانظر است که نویسنن همان این سطور نیز مبیّ 

 چنیین ،او نیز نقش نویسنده را دارددر اینجا  نکهیاولی با فرض  ،مرد رو  است نه راوی اصلی ،چهار ناشر
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من در اینجا از نگاه  امّا ،یکی از ناشرها کافی بود ةی شرح زندگی گذشتسنّتشاید از نظر منتقدین »: گویدمی
ل و ب مسیتطیداند شبیه مکعّوعی مثل فرهنگ را حجمی میجدیدی استفاده کردم که تازگی دارد و موض

 (13: همان) «.آن ةشدت به معنای شناختهفاقد مرکزیّ

کیه هییچ قتلیی  کنیدمیدر جایی مشهود است که راوی رو  اعتراف  ویژهبهجعل در این رمان القای  

رمان، راوی رو   ةف، در میانپیش از اعترانیفتاده و سراسر داستان دروغی حقیقت مانند بوده است.  اتّفاق

کوتاهی بیا پیولی کیه  مدّتزن و مرد جوان بعد از »: گویدمی ،دا که قاتل چهار ناشرندیوری و نادژ راجع به

 یالمللینیبپلیی   ةولی از آنجا به بعید طبیق گفتی ؛خودشان را به کانادا رساندند ،داد هاآنالکسی مهربان به 

 .(121: ان)هم «به دست نیامد هاآنسرنخی از 

، بیه سیراغ کاترینیا اوردییدربگیرد تا از حقیقت قضییه سیر انی دنبال ماجرا را میراوی ایر نکهیاپ  از  

دهید راوی ایرانیی نوشیته نشیان میی نیا .(111: همان) «ای کشف یک راز به آنجا رفته بودممن بر»: رودیم

اف راوی رو  به جعلی بودن داستان، با اعتراین با وجود  امّا ؛نسبت به روایت راوی رو  مشکوک است

ش حقیقیی میاهیّتمن در تمام داستانم دروغی گفتم که »؛ است دانستهیمقضیه را  اوّلکه از  گویدمیاو هم 

 .(111: )همان «حقیقتی را گفتم که ذاتش دروغ استاست و 

 روایتفرا. 0-1
مختلف روایت  یهازمانو برگشت به یستی روایت زمانمند نیست و به صورت پراکنده با رفت مدرناپسرمان 

است و به  (Nonlinear) خطّیبلکه غیر  ؛راست نیستو مستقیم و سر خطّیایت رو»به عبارت دیگر،  ؛شودمی

ود یکی از قهرمانان گاهی نویسنده خ ؛نیست مشخّصپایانش  ؛ذهن قهرمان نامنسجم است ؛هتکّهتکّصورت 

یستی نه فقط نظم زمانی رویدادهای گذشیته را مدرناپسداستانی  تادبیّا. (051: 1312، شمیسا« )داستان است

 .(11: 1313لویی ، ) دهدمیبلکه زمان حاضر را نیز به طرزی آشفته نشان  ،زندیمبر هم 

 نراوی ایرانی که آآلکسی است و  ،راوی اصلی داستان .توان یافترا در این رمان می هایویژگیاین  

 کندمیدر داستان نقش دارد و عالوه بر ارتباط با راوی رو ، با کاترینا هم دیدار  ،کندمیرا از زبان او نقل 

کند آلکسی داستانی را برای نویسنده تعریف می. آوردیمبلینکف را اوست که روی کاغذ  ةشدضبطو نوار 

پراکنده از  یهاهتکّآغاز و پایان داستان در جای خود قرار ندارد و  و با ذهن نادژدا و یوری است که ساختة

 یختگیگسازهم امّا ،ت یک موضوع قرار دارندچه همه تحت محوریّ؛ گراندشدهاینجا و آنجا به هم وصل 

 .خوردیمبه چشم  هاآن

ق بیه چیاپ ولیی موفّی ،کندمیاین داستان به این نحو است که شاعری به چند ناشر مراجعه  خطّیروال  
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قتیل چهیار  . نقشیةانتقام بگیرد هاآناز  ردیگیمو تصمیم  شودمیتحقیر  هاآنو از سوی  شودمیاشعارش ن

و با کسیی  شودمیناپدید  ،جرا برسدااین تصمیم به  نکهیازن پیش از  امّا ؛کشدیمناشر را به همراه نامزدش 

قتیل  ةدر عمل این داستان از اجرای دروغیین نقشی امّا ؛کندمیو شاعر هم خودکشی  کندمیدیگر ازدواج 

ایین  علّیت نکیهیابیرای  ،زنیدگی ییوری هگیردی دارد بیو در حین بازجویی از ناشران، عقیب شودمی آغاز

کیه بیه نیوعی  ت ناشران از زنیدگی خیود و همکارانشیانیروا یرا نشان دهد. از طرف یریگانتقامبازجویی و 

 دوّم. در فصیل گردانیدیبرمیو داستان را به عقیب  زندیمرا بر هم  خطّیروال  ،دهدمیرا نشان  هاآن پیشینة

آشنایی من با این مترجم روسی به خاطر »: کندمیآشنایی خود با راوی روسی اشاره  ةراوی ایرانی به پیشین

 ییهامهنید مین از  دیخریمنوع کارم بود. زمانی که کشور ما بیشتر اجنا  را از شوروی سابق و اقمارش 
 .(01: 1313، نیازبی) «رفتمیمه مسکو ب شدهیداریخر یهادستگاهبودم که برای بازرسی 

مربوط  هانیا که همة کندمیازدواج و طالقش صحبت  به آلکسی و راجع 05 فحةصدر  ،راوی روسی 

او حیرف  ةمالقات کاترینیا بیا بلینکیوف و پیشیین ارةبدر 11 ؛ در صفحةات اصلی رمان استاتّفاقبه پیش از 

های هیا و یادداشیتو بازجویی رودیمییکی دیگر از ناشیران  به سراغ یوری و دوّمسپ  در فصل  ؛زندیم

ة . این روال تا انتهیای رمیان بیه همیین ترتییب ادامیه دارد تیا زمیانی کیه قضییدکنشخصی او را روایت می

دا در سرخوردگی آلکسی و نادژ حتّی ناشران و و نقش موضوع خودکشی یوری بودن داستان فاش وجعلی

 .شودمیاو آشکار 

 نامتنيّتبي .0-2
کتاب این است که  تألیفرسد و از ملزومات از آثار بزرگ پیش از خود به ظهور می تأثّربا  یدینوپدهر اثر 

اثری از آثار پیش از خود به انیواع  مؤلّفیعنی استفادة  ،بینامتنیّتبا متون پیشین آشنایی داشته باشد.  مؤلّف

 .(123: 1311)احمدی، « ای است با دیگر آثارثر ادبی مکالمههر ا»پردازان بینامتنی نظریّهمختلف. از دیدگاه 

سازد. وی ما را به مقوله پسامدرنیسم رهنمون می ،بینامتنیّتبه باور آلن در حال حاضر هر بحثی از جایگاه  

دارد کیه داند و به نقل از بارت بییان مییمی« تولید»بر اصل « بازتولید»ق وّویژگی عصر حاضر را برتری و تف

نمایند، امر بینامتنی هایی طبیعی میفراگیر و غالب که رمزگان چنانآنهایی رمزگان ةدر فرهنگی زیر سلط»

تکیرار، اشیباع از  تواند موجیب ایجیاد حی ّها در دل فرهنگ، میو کلیشه هاحضور این رمزگان ةبه منزل

پ  به  ؛شود ،زندمی برهمشو در برابرش مقاومت کرده  آنچهات قالبی فرهنگی، پیروزی همسازه بر تصوّر

ها و کردارهای بینامتنی به خاطر فقدان هرگونه دسترسی به رسد که در یک زمینه پسامدرن، رمزگاننظر می

 .(051: 1312 )آلن، «اندط یافتهتسلّ ،واقعیّت
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ایین دهد و در ادامه بیه شیرح قرار می توجّهیعنی معماری مورد  ،ای متفاوتپسامدرن را در حوزه ،آلن 

بیا معمیاران میدرن بینیامتنی وی شیوه و شعار معماران پسامدرن را در قییا   .پردازدمی ادبیّاترویکرد در 

کنند که ای عمل میبه شیوه« نو کنید»معماران پسامدرن به جای رویکرد معماری مدرنیتی به شعار »: دناممی

را با  هاآنبه ادوار مختلف را برگرفته و  تعلّقم هایکه سبک یایمعمار .معماری بینامتنی نامید آن راتوان می

 شانیبناهاباشند که ضرورت  تکثّرهای به لحاظ تاریخی و اجتماعی مزمینه ةکنندکه منعک  زدیآمیدرمهم 

پسامدرنیسم همراهی خود را با بسیاری از اشیکال و  ،چنانکه جنک  نیز بیان کرده ... شودهنوز احسا  می

مدرنیسم  یهاینوآورژانرها و  ،هاوری از عمده سبکیسم حذف کرده و امکان بهرهشاخص مدرن نظریّات

هیا و رویکردهیای مدرنیسیم رمزگان ،هاجنبش پسامدرنیسم پیوسته بر سبک ... کندرا برای خود فراهم می

ار تاریخی ها و رویکردهای دیگر ادوها و رمزگانکه بر سبک طورهمان ؛گیردبهره می هاآنمتکی بوده و از 

 .(011: 1312، آلن) «ور استاز آن بهره کی ومتّ

رخیدادها را بیا طیرح بسیتر  . از سیویی، راوی برخییمیخوریبرم بینامتنیّتدر این رمان به موارد فراوانی از 

یم به حضور ارتش سرخ شوروی توانمیجمله  آناز  ؛ن محرز استبودن آواقعیکه  کندمین بیان تاریخی آ

 :به آن واقعه مرتبط است هاتیّشخصن اشاره کنیم که یکی از در افغانستا

طور کیه کمیسیرهای افسری داوطلبانه به افغانستان رفته بود تا آن ةکاترینا بعدها گفت که بلینکوف با درج»

ح کشور شوراها مانع خونریزی و کشت و کشتار نیروهای مسلّ ،گفتندشوروی می یهاو رسانهارتش سرخ 

 .(33: 1313، نیازبی) «شود گناهیبمردم 

 م بیردههای سیاسی و رهبران حزبی و نویسیندگان در ایین رمیان نیاشخصیّتبسیاری از از سوی دیگر،  

لنین و استالین و ستایشگران لوکاچ و برشت هم زیاد از همین واژه »: واقعی هستند یبه دنیا تعلّقکه م شوندمی

و ت از ایدز و آنفلوالنزای مرغی ب بلشویکشان برای بشریّحرف زدن ولی در عمل چه؟ در عمل اونا و حز

 .(13: همان) «بودن ترمهلکجنون گاوی و صدها سونامی 

 یانوشیته است که از مشخّصشود و از همین نوع است مطالبی که از زبان همین اشخاص مهم نقل می 

وویچ والنتینیوف مثیل بیشیتر پروفسور گئورکی گنادی ،فیلسوف بزرگ نابغه قرن»: مستند آورده شده است

فساد و خفقیان و ظلیم و  عمالً ،در هر کشور اروپایی که انقالب شده: گویدین امروزی میتفکّرفالسفه و م

مصیبت اینجاست که وقتیی  امّا ؛اندافتادهخیلی بیشتر به خاک سیاه و بدبختی  عادّیفقر بیشتر شده و مردم 
سیاسی و اجتماعی تاریخ خود  یهایولنگاربدترین  ،اصالح شودبه اصطالح انقالبی  وضعیّتقرار است این 

 .(12: همان) «رندیگیمبه خود شکل 
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جدا شده و  ،های داستان است که از شوهرش آلکسی که دوست یوری استشخصیّت ازکاترینا یکی  

ا یاد ناستازیا در زیبایی و ظرافت او مر»: گویداو می دربارةنویسنده  .کندحاال به روش عشق آزاد زندگی می

 را دخییل بینامتنیّیتکاترینیا  معرّفییراوی رو  هم در  .(133: همان) «رمان ابله اثر داستایوسکی انداخت

آن در کشور ما رومن روالن ستایشگر حکومت سیابق بلشیویکی  گرهیتوجروشی که »: نویسدکند و میمی

و تیه جیان شییفته بیا روشینفکرها روی هیم  سیرو بیی کنندهخسته با این تفاوت که آنت قهرمان رمانِ ؛بود

 پیاکیی میدّتاگیر آنیت بعید از  .طلبفرصیتپولیدار و  طلباصالحهای ریخت و کاترینا با روشنفکرمی

: همان) «شود کیآکادمبازاری و نه دانشگاهی و  اقتصاددانچرا کاترینا پ  از چند ماه نتواند  ،روشنفکر شد

03). 

حقیقیت در  شیبیه وزارتخانیة یامجموعهبگویم در کشور ما  ترقیدق»: 1111موجز به رمان یا این اشارة  

 .(13: همان) «را فراموش کند اشگذشتهرو   ملّتجرج اورول درست شده است تا  ةنوشت 1111رمان 

و  گرایییکثرتموجیب غنیای رمیان و  ،این کتاب اسیت بینامتنیّتاندک از  ییهانمونهاین موارد که  

سیاسیی در ییک  مهمّ یهاقولو نقل  نظریّه همهنیا کردنجمعزیرا  ؛نیز شده استان شدن رم چندصدایی

 .کتاب است یةمادرونآگاهانه و مرتبط با  قطعاًرمان 

 بدبينی. 0-8
 ،نابسامانی .اند که دچار معضالت بسیار استنشأت گرفته یاهیپااز بطن جامعه و فرهنگ با  مدرنپستآثار 

آمریکا به  مخصوصاًغربی  ةبه تمامی در بافت جامعدبینی، نیهیلیسم و ب ،بحران ،اشاغتش ،تناقر ،سردرگمی

دهد تا ها میابرقدرت رای شیطانی خود این امکان را بهآها و با ارایه دیدگاه مدرنپست .شودوفور دیده می

 .(52: 1313 ،نژادپارسی) است ریپذهیتوجاین فلسفه  ها طبقآن یهاکنشبه هر کاری دست بزنند و تمامی 

دنیای غرب را اضافه کرد که  هایویژگیو بسیاری از  یعدالتیباین موارد باید خیانت، دروغ، ایجاد مافیا،  به

را به  هاتیّشخصموجبات بدبینی و بدگمانی راویان و  هانیابه موارد بسیاری در این رمان اشاره شده و همه 

 .کندمیین بدبینی را به خواننده منتقل و ا آوردهپدید  آندنیای اطراف و اشخاص 

 نچیهآ بیرخالفییک  هیر دییآیمبه نظر  ؛ندنیست یقابل اعتماد افراد کدامچیههای این رمان شخصیّت 

شیدلوفسکی همان مرد روسی که  .شوندجاسوسی هستند که در لبا  تاجر یا زنی زیبا نمایان می ،نمایندمی

بیا  ودوست صمیمی یوری است که در نهایت بیه او خیانیت  ،همان آلکسی ،  روایت بر دوش اوستاسا

کیه بیرای  یانقشیهدا و ت که او از تمام ماجرای او و نیادژن دلیل اسبه همی ؛کندنامزدش نادژدا ازدواج می

از زبیان آلکسیی  .را بیرای او تعرییف کیرده اسیت زیچهمیهدا نیادژ خبیر دارد. ،ناشیر کشییده بودنیدچهار 
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تیا  شیودمیی معرّفییفرهیخته و فیلسوفی شخص  - خود آلکسی است شودلوم میکه بعد مع–شیدلوفسکی

 .را حفظ کند اشیزندگنتوانسته  یپولیببه خاطر  امّا زنندصدا می «کانت زمان»جایی که او را 

را در  توانید در فضیایی کیه مافییا آنیوری شاعر نیز همین مشیکل را دارد و نمیی ،آشفته ةدر این جامع 

شکست در ایدیولوژی و سرخوردگی از رهبیران حیزب بیه  .اشعارش را چاپ کند ،وردهدرآ خود تصرّف

بینییم کیه میی ،کندخانواده بلینکوف را بررسی می. در جایی که پیشینة بهترین شکلی بازنمایانده شده است

ی از ییارانش افراد گشتاپو نقص عضو شده و با یکی توسّطمادر وی از طرفداران استالین بوده که در این راه 

زن »د که وشمی دیتأکدر اینجا  .ازدواج کرده است ،ز دست دادهاین افراد ا توسّطکه او هم یک دستش را 

از او  ،طالق بگیرد نکهیابه رهبر شک کرد و زن بدون  کمکمولی مرد  ؛و شوهر هر دو عاشق استالین بودند
همیین زن  ؛سیاسی است مسایل همآن منشأل و رمان وجود دارد و اص بدبینی در کلّ .(31: همان) «جدا شد

به  وقتچیهکاش  ،اگر قرار بود استالینی توی این دنیا باشه» :گویددر آخر عمر می ،که مادر بلینکوف است

های رمان به نوعی نسیبت بیه شخصیّتدهد که تمام این موارد نشان می .(31: 1313 ،نیازبی) «اومدمدنیا نمی

ارد که در زندگی بلینکوف نیز وجود د مسئلهاین  ؛ایمان ندارند زیچچیهده شده و به ایدیولوژی خود سرخور

از نظر  ،بینداو را زنی زیبا و مهربان می ویکاترینا که را حتّی ؛دهدمی کشی سوقسرانجام او را به سوی خود

کنید زییاد بیه او ه مییزنی غیر قابل اعتماد است و او به نویسنده توص ،شیدلوفسکی که زمانی همسر او بوده

او را باور  .گناه و صادق نیستبی قدرهاآن ،ویدرشما به مالقاتش می بعداًکاترینا که یقین دارم »: اعتماد نکند

که شما  داندیمو در نهایت  هایلیخاز زبان  ،داندرا می زیچهمه .فروخته استاو از همین حاال شما را  .نکنید
 یرهایمداز باال صادر شده است به  تتانیمأمورتمدید نشدن  علّتبنابراین  ؛ه داریددر این بار مهمّیات اطاّلع

روسی صادر شده است  یهامقاماین اخطار از طرف  .نشود شما تمدید تیّمأمورار داده شده که ایرانی اخط

چیزی از این  ،بینیمی حتماًه او را دیدی که آیند اگر در .اندخودشان از کاترینا دستور گرفته ةبه نوب هانیاو 

 .(111-111: همان) «بابت به او نگو

 یهاصحنهتنها  ؛دهدقرار می تأثیررا هم تحت  محبّتفضای بدبینی این رمان تا جایی است که عشق و  

 امّا ؛شودمی اش به او لطفها به بلینکوف است که به خاطر نابیناییشخصیّتبرخی  توجّه ،کتاب زیآممحبّت

خالی است به قولی زندگی در ایین  ،بینیمای که در این رمان میجای عشق واقعی در جامعه گرد دیرادر مو

 امّیا ؛داردیموارا به انتقام  شکستهدلزند و شاعر را می اوّلاست که پول حرف  یآلودغمبازی  صحنة رمان

 .دهداش میند و دلداریغیر از کاترینا که قصد دارد به او کمک ک ؛کندحمایتش نمی ک چیهدر این راه 

 سیرانجام خیانیت شیانیهایخیوب ةهمچنان که آلکسی و نادژدا با همی ؛رندیناپذکیتفکخوبی و بدی از هم 
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 .کنندمی

 چندصدایی. 0-3

ان سیتقاییل نیسیت. در دا صداکیی برای است. داستان هیچ حقّ چندصدایی یداستان ،یستیمدرناپسروایت 

وجود  محدودکنندهو  مسلّطاست و جایی برای صداهای  ترمهم هاآن یاهچهرهاز  هاآدمن صدای رمدپسا

 .(011: 1310، نیازبیندارد )

های راویان در از این شاخه به آن شاخه پریدن .ک به طور مداوم استفاده کرده استنویسنده از این تکنی 

راوی  .آوردد مییچنین سبکی را بیه وجیو ،رمان مختلف در یهابحثکشیدن و پیش های مختلفقسمت

از سیایر خطیوط چیاپ  ترپررنگدر قالب کلمات یا جمالتی کوتاه که را ات خود یّضمن نقل داستان نظر

 یسیم واقعیاًسیّالسو» ایی« ایین اردوگیاه»: سیاست کشور روسییه دربارةمانند اظهار نظر  ،کندمیبیان  ،اندشده

 .(01: 1313، نیازبی) «موجود

شیدن ییصیداتکفرار از  ایرانی برایراوی  امّا ؛رگ یک شاعر روسی استزندگی و م دربارةداستان  

شاعرهای جیوان  ،مردمان جهان نیدترینااممن از این حرف زدم که »: گویدمیشاعران ایرانی  دربارةرمان، 
ین های عالم تا اند و زمان به عبارتی اعصار و قرون به خاطر ندارد که شاعران جوان یکی از سرزمینا ن ایرا

 .(01: همان) «و سرخورده باشند مردهدل حد

کشد و در واقع مطلب را به جای دیگری وصل پیش می ایسیاسی یهاحرفیوری  ،در میان بازجویی 

تظیاهرات آرام  1111دونی وقتی نیروهای نظامی انگلستان در سال تاگور! راستی می: جوان گفت»: کندمی

 (11: همان) «چی شد؟ ،ایالت پنجاب به خاک و خون کشوندن هندی رو در شهر امریتسر پرستانهنیم

از طرف الکسی  قبالًصدای کاتریناست. وی  ،اشاره کرد آنبه  توانمیصدای دیگری که در این رمان  

از عدم یکرنگی او در زنیدگی زناشیویی  ،مهربانی این زن را ستوده بود کهشده است. او عالوه بر این معرّفی

در جای دیگری کاترینیا  امّا ؛ه بودتق او را به دلیل فراموشی عشق و وعده و وعیدها دانسگالیه کرده و طال

ما توی آپارتمان چهیل و دو متیری بیه »: گویدمی اشییجدا علّتخود با آلکسی و  راجع به رابطة ماًیمستق

میاری مننژییت . نه غذای خوبی داشتیم نه لبا  مناسبی. پسرم هشت ماهه بود کیه از بیمیشدیمزحمت جا 

 (131: )همان «مرد. خب آقای محترم مگه قراره من چند بار به دنیا بیام و زندگی کنم؟

در پیشیبرد داسیتان نقیش دارد.  اشیزنیدگکیه میاجرای اسیت ی یهاشخصیّتبلینکوف یکی دیگر از  

وشیته و نیوار ناز وی میتن . شیودمیمکالمات او و شرح مالقاتش با کاترینا یا الکسی در خالل رمیان بییان 

که حاوی رخدادهای زندگی و مکالماتش با اشیخاص دیگیر  شودمیبه طور مستقیم نقل  هم یاشدهضبط
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. او از شودمی مشخّصجنگیدن و کور شدنش  علّتها اعتقادات وی و و نوشته هاگفتهداستان است. در این 

و دفیاع از اسیت تبعیید کیرده  جنگ خاطر شکست در عشق خود را به جبهة فرادی است که تنها بهاجمله 

کاترینیا کیه راجیع بیه حضیور  در پاسیخ یو .شیودمیدییده ندر او خاص یا وابستگی بیه حزبیی  یادهیعق

 ؛نماندم آنجامن برای تبلیغ مقاصد حزب و حکومت شوروی »: گویدمیدر افغانستان  (ده سالش )اطوالنی

دونین تیر  از میرگ با مرگ. می روزههمهتما  از طریق  ،بود یخوددرمان ؛هم نبود یپرستوطنبه خاطر 

: کنیدمیکاترینا نیز در همین قسمت چنین ابراز عقییده  .(10: )همان «بخشهعجیبی به انسان می خصوصیّات

. این حزب همون مافیای سرخ نمیبینممن هیچ ارتباطی بین عدالت واقعی و ایدیولوژی حزب حاکم سابق »

 .)همان(« سابق افتاده به جون مردم بدون الپوشانیه و بوده که اآلن شده مافیای سیا

. شیودمین در طول رمان دییده ی از صداهایی است که انعکا  آدفتر خاطرت یوری نیز یک یهانوشته 

آلکسی در »: مینیبیم شهایحضور اصلی او را در یادداشت امّا ؛این رمان سرگذشت همین شاعر است کلّ

 گذاشتیمدر اختیارم  ،خواستمیمبود که اگر برای چاپ کتاب شعرم پول  ی دست و دلبازحق من به حدّ

 .(10: )همان «شعرم را با پول خودم چاپ کنم خواستمیمت بدهم. تن به ذلّ آمدینمولی خوشم 

بیه  تیوانمی هانمونهاز همین  ؛استموجب تطویل  هانمونهاین شیوه در سرتاسر رمان وجود دارد و نقل  

 مرگ بلینکوف، زندگی آلکسی و نبوغش و اعترافات ناشران اشاره کرد.و  زندگی ةنحو

 كوالژ .0-11
فرانسه به معنیای چسیباندن و  در زبان»یکی از اصطالحات رایج در نظریّة پسامدرن، کوالژ است. این واژه، 

و عبیارات  هیاقیولهیا و اشیارات و نقیل نثر یا شاعری مخلوطی از کنایه دةوقتی نویسن...  کردن استوصله

 یسینورماندر  .(311: 1331 ،مقدادی« )نامیماین نوآوری او را کالژ می ،بردیمخارجی را در اثرش به کار 

: 1311 ،میرصیادقی) دوشیاین شیوه زیاد به کار گرفته می به ضد رمان معروف شده نیز آنچهدر  خصوصبه

 ،ادبی ه و قطعةمجلّ ،های روزنامهدهده از بریکوالژ تکنیکی است که نویسنده در آن با استفاهمچنین  .(121

هایی از خود ممکن است بخش». کنددر داستان ایجاد می بینامتنیّتنوعی  ،های واقعیعک  یا سرگذشت

این تکنیک هم  .(011: 1310 ،نیازبی« )هایی از طریق بینامتنی به کار گرفته شده باشندنویسنده باشد و بخش

 .(051: 1312، شمیسا) یسم استدرنماپس هایویژگییکی از 

در رمان جای داده به طور پراکنده که  اندازدیمخاطرات یوری ما را یاد این شیوه  ةدفترچ یهاادداشتی 

که وی  دهدمیزورین مطالبی نوشته که نشان  در دفتر خاطرات یوری دربارة (،33: 1310، نیازبی) شده است

دفتیر  سرانجام به آن نشیر رفیتم و»: ه کرده ولی ناامید بازگشته استبرای چاپ اشعارش به این ناشر مراجع
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بفهمیم در  اسیتموخیم دمیدیمک  را ت کردم هرآمدم احسا  حقارت و خفّ شعرم را گرفتم. بیرون که
 (31 :همیان« ).با خود گفتم تنها ناشر خوب ناشر مرده است حتّی ؛است یآدمو لبا  ناشر چگونه  موقعیّت

بار هم یک نیز آمده است. (...و 31، 53 ،11 همان:)دیگری از جمله در  تعدّددر صفحات م هاادداشتیاین 

صیدای  (111 :همیان)بیار دیگیر  ( و15 همیان:)یادداشیتی از بلینکیوف در قالیب داسیتان  ،در انتهای رمیان

 .شودمیهای صوتی یکی از قهرمانان به کار گرفته به عنوان یادداشت او ةشدضبط

 گونیهنیادر  .شیودمیگریزی اراییه به قصد وحدت غالباًروایت در روایت  ، شیوةیستیمدرناپس آثاردر  

به  کشد و در کنار وسعت بخشیدنمیالش های دیگر را به چت روایتهر داستانک صحّ معموالًها داستان

 .(011: 1311، )گلشیری ریزدداستان را در هم می ارتباط نسبی کلّ ،ایرؤبا  واقعیّتی از طریق خلط یمعنابی

، (11 همیان:نیادژدا ) اجیدادمیاجرای  ،(101-113 همان:) و (11 :1313، نیازبی) فزندگی بلینکو قضیة 

همه  ،(11 همان:)خودکشی دختری که یکی از ناشران فریبش داده  و (123 همان:) پدر و مادر یوریقضیة 

 یاحادثیهزییرا  هسیت؛منظیور نویسینده نییز  اامّ داستان اصلی قرار دارد است که در بطن ایحوادث جنبی

اصلی را ، حادثة وجود دارد عواملی که در داستان ةندارد و هم وجود ،محوری که بتوان روی آن تکیه کرد

بیه  ،روسیه ةو مرگ شاعر نمادی از مرگ فرهنگی است که در جامع زندیمرقم  ،که مرگ فرهنگ است

 .اذعان همگان وجود دارد

 نتيجه
فضای اصلی رمان و  یةمادرونبینیم که می بندی برای شاعران جوانترجیعاز رمان  ذکرشدهبه موارد  هتوجّبا 

گفت در حاشیه قرارگرفته در واقع این  توانیماست که  یاصلی آن شاعر شخصیّت امّا ؛سیاسی است ،آن

 مسیایلمطرح کردن شده برای  یاهیدستما ،او که نمونه بخش بزرگی از جامعه است وضعیّتو  شخصیّت

 .داده اسیتخود قرار  تأثیرگذاشته و تمام امور فرهنگی و اجتماعی را تحت  تأثیرسیاسی که بر رشد مافیا 

کند که خود ماجرایی را نقل می زاویة دیدقابل اعتماد نیستند و هر یک از  کدامچیه این رمان،راویان  تنوّع

از سیویی  .در رمیان شیده اسیت چندصیدایییی و رگراتکثّموجب  ،مشهود است قطعیّتعدم  هاآن ةاز هم

کیرده ای است که رمان را از این جهت غنی حاشیه مسایلهای نویسنده و راویان به مطالب بینامتنی و پرش

رسد و این نویسنده و راویان در نهایت به وحدت می یهاییگوپراکنده ،در این رمان ،به همین سبب ؛است

چراییی : گیرددیبرمیاصیلی رمیان  ةیمادرونوحدت و انسجام در پی دارد که به  یی در عمل نوعیتکثّرگرا

ست ایدیولوژی سیاسیی و تغیییر شک ،ملّت هراقتصادی و فرهنگی  ،اجتماعی نظامآن بر تأثیر ،تشکیل مافیا

 ییتاهمّاین رمان به ترتیب  یستیمدرناپسگفت عناصر  توانمیبه طور خالصه  .شودافراد بازنموده می عقیدة
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و  بیدبینی ،بیودن میدوّر ،کیوالژ ،چنیدپارگی ،بینامتنیّیت ،فراداسیتان ،قطعیّتعدم  ،ییتکثّرگرا: عبارتند از

 .است بینامتنیّتو یی نیز استفاده از تکنیک چند راوی تکثّرگراایجاد  یشگردها فراروایت.
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