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  چكيده

كشور ما منتشر شدند، پسامدرن در هاي  از چند سال پيش به اين سو كه نخستين رمان
از مسائل مهم در مطالعات ادبي تبديل هاي رمان پسامدرن به يكي شناخت ويژگي

هاي  در حوزه» پسامدرنيسم«به سبب كاربردهاي متعددي كه اصطالح . ستا هشد
گونه اجماعي دربارة تعريف رمان پسامدرن  ست، هيچا هگوناگونِ علوم انساني پيدا كرد

رة هاي نظري كه دربار بحثضر، با تأكيد بر ماهيتِ متكثّمقالة حا. موجود ندارد
كوششي است براي تقرّب به  صرفاًهاي گوناگون صورت گرفته، امدرنيسم از منظرپس

   كه در دو مقالة مشهور به قلم هاي تأثيرگذار دربارة رمان پسامدرن  يكي از نظريه
در بخشِ نخستِ مقالة حاضر، بحثي در خصوص . ستا هبارت مطرح شد   جان
بخش دوم . شود امدرنيسم ارائه ميهاي فكري و فرهنگي و اجتماعيِ پيدايش پس زمينه

در سومين . مان پسامدرنبارت دربارة ر  ر آراء جانشتار، شرحي است بر تطواين نو
آزاده  ، بر مبناي ديدگاه جان بارت، بحثي دربارة شيوة روايت در رمان بخشِ مقاله

 ، نوشتة رضا براهني، ارائه خواهد شد كه شالودة آن، تأكيد براش خانم و نويسنده
قالة حاضر، به بخش پايانيِ م. ماهيت پسامدرنيستيِ نحوة روايت در اين رمان است

  .شده اختصاص دارد هاي ارائهگيري از بحث نتيجه
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مهمقد   
يك پرسش مهم در مطالعات ادبي در كـشور مـا ايـن بـوده               از چند سال پيش به اين سو،        

ناگفتـه  دانـست؟   » رمان پـسامدرن  «توان مصداق      را مي  هاچه رماني با كدام ويژگي    است كه   
يي بـراي مـا مطـرح شـده اسـت كـه بـه               هـا  پيداست كه اين پرسش به سبب انتشار رمان       

ـ   ا ه نوشته شدي مألوفهاف يا با نقض عر وسياقي نو  سبك  پاسـخ  رايند و در واقـع تـالش ب
          ـ . ات داستاني اسـت   گفتن به پرسشِ يادشده، راهي براي فهم مباني پسامدرنيسم در ادبي ا ام

تحديدشـده و   پاسـخي   هـر پاسـخي بـه ايـن پرسـش لزومـاً             مبالغه نيست اگر بگوييم كه      
پذير و داراي     ساز و مناقشه   سئله مفهومي م  ،  خود» پسامدرنيسم«واهد بود، زيرا    فروكاهنده خ 

پسامدرنيسم، بنابه ذات خـود، دالـي مركزگريـز و تفـسيربرانداز            . ي چندگانه است  هاتعريف
، يا هـر تالشـي بـراي پيونـد دادن آن بـا يـك                است كه در مقابل هر كوششي براي تدقيق       

خي يـا    تـاري  ةبرهـ خواه اين امـر را يـك        (» پسامدرن«امر  . ورزد   مقاومت مي  مدلوِل معين، 
، در طيـف وسـيعي از       )خـاص يي  هـا بدانيم و خواه نوعي متن بـا ويژگي       وضعيت فرهنگي   

ع تعريـف شـده     يي متنوع ايضاً به طرزي متنـو      ها ي علوم انساني و برحسب نظريه     ها حوزه
مي، علـوم   ي تجـس  هااند از فلسفه، مطالعات ادبي، هنر        عبارت ها برخي از اين حوزه   . است

ي از ا هرمـان پـسامدرن يـا تـدقيق مجموعـ     » تعريف كـردنِ « رو،   از اين . اجتماعي و تاريخ  
نيـز   و هـا  اين نوع رمان، عمالً يعني محدود كردن بحث به يكي از اين نظريـه       » يهاويژگي«

ي كه به اين منظـور  ا هي از رمان پسامدرن برحسب نظري     يها فروكاستن بحث به تبيين نمونه    
  . گزينيم برمي

 پسامدرنيـسم از    ة كـه دربـار     ي نظـري  هار بحث كثّتِ مت  ماهي تأكيد بر  با حاضر،   ةمقال
 يهـا   براي تقرّب به يكي از نظريـه        است كوششيصرفاً  ،  ي گوناگون صورت گرفته   هامنظر

 مشهور به قلـم جـان بـارت مطـرح شـده             ة رمان پسامدرن كه در دو مقال      ةتأثيرگذار دربار 
ـ «و ) 1967(» شـدگي  يات تهادبي«اند از  اين دو مقاله به ترتيب انتشار عبارت  . است ات ادبي
ـ     و مجموعه مقاالت متعد    هابا استناد به كتاب   ). 1980(» سازي  غني  ذكرشـده   ةدي كه دو مقال

 ة كـه ديـدگاه بـارت در زمـر         دشـ عي  تـوان مـد     ، مـي  نـد ا هشـد تجديد چاپ    هادر آن كراراً  
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ـ است كه در     ييهامنظربانفوذترين   لـذا  نـد  ا هگـشوده شـد   پسامدرنيـسم    ات راجـع بـه    ادبي
 ورود به مبحـث پسامدرنيـسم   ةي چندگانهايكي از راهتوان  را ميپرداختن به اين مقاالت     

 بحـث را از     ضروري اسـت كـه     معروف،   ةا پيش از پرداختن به اين دو مقال       ام. قلمداد كرد 
پسامدرنيـسم  پيـدايش   فكري و فرهنگي و اجتمـاعيِ       ي  ها  زمينه ةتر دربار   ي عمومي ا هحوز

وهـواي    ل جان بارت در كدام حا     آراءِاز بحث شايد روشن كند كه        آغ ةاين نحو . نيمآغاز ك 
 ةزمينـ   آشنايي با ايـن پـس     . شود  مي همسو    فلسفي ي انتقاديِ هاگيري  فكري و با كدام جهت    

درآمد نشان دهـد كـه    اين پيشهمچنين شايد   . كند  ي بارت را تسهيل مي    هافكري، فهم بحث  
ي و  ا هي چندرشت ا هصبغ» پسامدرنيسم« شد،   گونه كه در ابتداي اين نوشتار اشاره        چرا، همان 

ي هـا  ي معهود ميـان حـوزه     هادارد تا با عبور از مرز       مركزگريز دارد و پژوهشگران را وامي     
ي باشند تـا تعيـين      ا هرشت   ميان يهاپردازي   فهمِ مفهوم  لبيشتر به دنبا  انديشه در علوم انساني،     

معرفتـيِ   ة در يـك حـوز     مـصطلحاتِ رايـج   معناي دقيق اين اصطالح برحسب مفـاهيم و         
 رمـان   ة جـان بـارت دربـار      آراءِر  تطـو ، شـرحي اسـت بـر        نوشتار بخش دوم اين     .خاص

بخش استدالل خواهد شد، ديدگاه بارت در خصوص وضـعيت          اين  كه در     چنان. پسامدرن
ـ     نيـست تغييرناپـذير   ايستا و   ر، ديدگاهي   رمان متأخّ  ـ «( دوم بـارت     ة؛ در واقـع، مقال ات ادبي

ـ   نظراتي را    م تعديل و حتي اصالح    حك) »سازي  غني   اولِ خـود ةدارد كه وي پيشتر در مقال
)»ـ   آراءِاين نفي ديالكتيكيِ    . مطرح كرده بود  ) »شدگي  ات تهي ادبي ر توسـط خـودِ      يك متفكّ

تـوان    ماهيتِ پسامدرنيستيِ رويكردِ بارت مي   به نفعِِ ر، از جمله داليلي است كه       همان متفكّ 
در كشور نمايد كه     ويژه از اين حيث ضروري مي     ه  رِ سلبي، ب   تطو  اين نشان دادنِ . اقامه كرد 

گرايـيِ    تقليـل پسامدرنيسم، غالباً با نـوعي      ي  ها نظريه مربوط به    ةر و پيچيد  مباحث متكثّ ما  
ي هـا و نام» كليـدي «ي از اصـطالحاتِ    ا ه به مجموع  ،مغاير با روح مدرنيسم و پسامدرنيسم     

تـرين    گرايي خود از جمله بـزرگ       اين تقليل . ندشو  فروكاسته مي  ي صلب هامشهور و تعريف  
بـر مبنـاي     حاضـر،    ة مقال  بخشِ  سومين در. موانع فهم پسامدرنيسم در كشور ما بوده است       

 ة، نوشـت  شا هآزاده خانم و نويسند    رمان  روايت در  ةشيو ة، بحثي دربار  ديدگاه جان بارت  
 روايـت   ةامدرنيستيِ نحـو  ماهيت پس  آن، تأكيد بر     ة شالود  كه ارائه خواهد شد   رضا براهني، 
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ي هاسستگيِ روايي و تأثير   گ، ضمن تحليل    به بيان ديگر، در اين بخش      . است در اين رمان  
 در مقـامِ شود كه رمان پسامدرن را نـه    استدالل مي روايت در اين رمان،  ةضدمحاكاتيِ شيو 

 از  نـو تلفيقـي  عنـوان گسلد، بلكه بـه       ي رمان مدرن مي   هاكلي از سنّت     از نوشتار كه به    نوعي
ـ  بخش آخر .  بايد بررسي كرد   مدرني  ها  و جلوه  ها با الزام  ي پيشامدرن هاتسنّ  حاضـر،   ة مقال

  .شده اختصاص دارد ي ارائههاگيري از بحث به نتيجه
   بحث و بررسي

  ي برآمده از عصر روشنگريهاافول آرمان. 1
روزه، پـس از    دانند كه امـ      زمانيِ ظهور آن نوع رماني مي      ة را بره  1960 ةدهاواسط  معموالً  
. نـاميم    مي »رمان پسامدرن « تاكنون صورت گرفته است،      1980 ةيي كه از ده   هاردازيپ  نظريه

شود اين است كه      بالفاصله به ذهن متبادر مي     اين تبيينِ زماني     پرسشي كه در خصوص   ا  ام
كدام شرايط خاص فرهنگي و تاريخي در       د؟  ر سر بر آو   1960 ةمدرن در ده  پساچرا رمان   

 پردازي   شخصيت  عناصر رمان، بويژه   چنين چشمگير در    التي اين ساز تحو   شده زمينه  ياد ةده
 ةبراي پاسخ دادن به ايـن پرسـش، الزم اسـت از دهـ             ، شدند؟   گريروايت ةشيو و    پيرنگ و

بازگرديم و تحـوالت انديـشه از آن برهـه تـا          ) 1660حدوداً  ( به اواخر قرن هفدهم      1960
الت رمـان    به بيان ديگـر، بررسـي تحـو        .ا مرور كنيم  ر) 1770حدوداً  (اواخر قرن هجدهم    

  .مستلزم برقراري نوعي ارتباط سلبي بين پسامدرنيسم و عصر روشنگري استمعاصر 
پسامدرن ي  ها نخستين رمان اي كه      زماني ةبرهي فرهنگيِ   هايكي از بارزترين ويژگي   

كـه    چنـان .  بـود  ي فكريِ عصر روشـنگري    ها شالوده ةترديد دربار روا داشتنِ    ،نوشته شدند 
 آن در نيل بـه  نقش بنيادينِيي و مبنادانيم، اصل محوريِ روشنگري، باور داشتن به خِرَد         مي

 قـرن   اواخـرِ   و انديـشمندانِ    فالسفه. ي مربوط به هستيِ بشر بود     ها  حوزه ةپيشرفت در هم  
 روسـو و كانـت و بـيكن و دكـارت و الك،            ولتر و   ، از قبيل    مقرن هجده  هفدهم و اوايلِ  

. ديـد   دادند كه برتري او بر ساير جانداران را اساساً در تعقل مي             يري از انسان ارائه مي    تصو
 اركان زنـدگي سـر بـر آورده         ة كليسا بر هم   ة سيطر هاي ناشي از قرن   ها روشنگري از ويرانه  

 انـسان    عقـلِ   جهل و خرافات و هموار كردن راه براي بارور شـدنِ           ، امحاءِ آن هدفِبود و   
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 ديرينِ خود فائق آيد و      گريِانديشي و وحشي    توانست بر جزم     عقل مي  كا به تّبا ا انسان  . بود
مـالك  بر اساس اين طرز فكر، عقل جمعي يگانـه          .  برپا سازد  ي را درخورِ شأن خود    عدالت

 مـشهور جـان الك، مبـينِ همـين          ة جملـ  .شـد   تلقي مي بنياد  ْ   كهن  مفاهيمِ ةبازانديشي دربار 
 هر آنچه با عقـل      ».د بايد داور و راهنماي غاييِ ما باشد       خِرَ«: منزلتِ عالي براي عقل است    

يافت و هر آنچه با الزامـات عقـل ناسـازگار بـود، قاطعانـه كنـار                   سازگاري داشت، بقا مي   
و هـم   يي يافـت    هـا شد از خرافات قـرون وسـطايي ر         ميبه مدد عقل هم     . شد  گذاشته مي 

ـ ني بـسامان و بهـشتي زمينـي         هار طبيعت، ج  هاكه با م    اين مطـابق ايـن ديـدگاه،      .  كـرد  ابرپ
نِ هـا دهـد تـا ج    به او امكان مي،مند يكپارچه و سامان نَفْسي باثبات و  ازانسان  برخورداريِ  

ن هـا ي علمـي از ج    هـا ايـن شـناخت، در تبيين     . عقل بشناسد  ةكا به قو  پيرامونِ خود را با اتّ    
بـه دسـت    ن  هـا  ج زا  كه نَفْس ،   معرفتيبه بيان ديگر، علم عبارت است از        . شود  متبلور مي 

نشمولِ علمـي  هاگرايي، به حقايقِ ج  با در پيش گرفتنِ خِرَدمبنايي و عينيت نَفْس ، . آورد  مي
بـدين ترتيـب، عقـل      . كنـد   يابد و همين معرفت انسان را به كمال رهنمـون مـي             دست مي 

گذاشتن بين درست و نادرست، يا بين امـر اخالقـي و             محكي است براي سنجش و تمييز     
كه چه چيـز     اين ةحكم عقل دربار  نشمول دارد،   ها ماهيتي ج  عقلجا كه   از آن . اخالقيامر غير 

آزاديِ راسـتينِ   . شـود   ي مـي  نشمول تلقّ هاكمي ج حاخالقي يا درست است به طريق اولي        
ل و معرفت علمي حاصـل آمـده        دن به معرفتي است كه از راه تعقّ       هاانسان در گرو گردن ن    

بايست   دانش مي ِج اين ديدگاه بودند كه       روشنگري مرو  از اين رو، انديشمندان عصر    . باشد
ي ها معرفت ةنظرانه از قواعد خِرَد پيروي كند تا سرمشق هم          فارغ از هرگونه مالحظاتِ تنگ    

  . آورِ اجتماعي شود سعادت
از يك سو با روا داشتن تساهل در انديـشه و هنـر و از               به اين منظور، الزم بود كه       

 بشري و رعايت حقوق     ة الزم براي پيشرفت جامع    ةمي، زمين سوي ديگر با پژوهشگريِ عل    
 اين اعتقاد به حقوق بـشر و        عيارِ  نمود تمام . انسان و برقراري عدالت اجتماعي فراهم شود      

تـوان ديـد،      ن مي ي تامس جفرسو  ها امعه را در انديشه    آحاد ج  ة براي هم  مساويي  هافرصت
.  نوشت  نيز او   آمريكا را  ةل اياالت متحد   استقال ةبياني كه   اي  پرداز سياسي    و نظريه  انديشمند
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ديـد كـه آحـاد آن         ي سوادآموخته مـي   اهجفرسون ايجاد دموكراسي را در گرو ايجاد جامع       
 آراءِ تحميـل حـق   بپذيرنـد كـه      رايگان برخـوردار شـوند و        بايست از آموزش عموميِ     مي

ي هاو اسـتعداد   مختار   ة جفرسون، اراد  ةدر انديش . را ندارند ي بعدي   هابه نسل خود  سياسيِ  
  ل به خِرَد  فردي، با توس،  رعايـت   ةكننـد   ن رشد آحاد جامعه است و هم تـضمين         هم متضم 

 استقالل  ةي برآمده از روشنگري را نه فقط در بياني        ها انعكاس انديشه . حقوق انسانيِ ايشان  
آمريكا، بلكه در خود انقالبي كه منجر به استقالل آمريكا شد و همچنين در انقـالب كبيـر                  

 او براي نيل بـه  الت سياسي بر آزادي انسان و توانمنديِ اين تحوةهم. توان ديد  رانسه مي ف
  .ورزيدند پيشرفت تأكيد ميكمال و 

هنر و دانش نه فقـط بـه        اميدوار بودند كه    « روشنگري   ةفالسفبه قول مدِن سراپ،     
 نَفْسِ انسان و     هستي و  نِها ج فهمِد، بلكه همچنين    ي طبيعت ياري برسان   ها كردنِ نيرو  رهام

پـذيرتر    بـشر را امكـان      ابنـاءِ  ي مدني و حتي سعادتِ    هادها ن  اخالقي و عدالتِ   نيز پيشرفتِ 
ي هـر   اهكرد كه علـم صـبغ       رسيدن به اين اهداف ايجاب مي      )130 :1988سراپ،  (» .دساز

ي علمي دانشمنداني از قبيل نيوتن در همين دوره، گواه          هادستاورد  و چه بيشتر عيني بيابد   
 و سـاير     و ابداعات نيـوتن    هانوآوري. بوددر زندگيِ بشر    بخشِ عقل     ييهاوشني از تأثير ر   ر

 روح عصر روشنگري است، روحي كه از جمله بـا  ةكنند  منعكس اين دورهةعالمان برجست 
رسيد و يا بـا تكيـه بـر           نشمول مي هاجربي به قواعد ج    از حقايق ت   ن و تعميمِ استقرايي   هابر

  .كرد را تبيين مين و موردي  متعيي حقايق،شمولنهااعد عام و ج قياسي از قواستداللِ
ي مـشحون از بهتـرين      اه آينـد  ةكننـد   كا به عقل قرار بـود تـضمين       به اين ترتيب، اتّ   

عقـل ـ   ( عصر روشـنگري  1»تثليثِ اقدسِ«اما . امكانات براي تعالي و سعادت انسان باشد
ي را براي بـشر بـه ارمغـان    شتي زمينبهرفت،  ، برخالف آنچه انتظار مي)طبيعت ـ پيشرفت 

نيِ هـا وقـوع دو جنـگ ج     . آور را ايجـاد كـرد       ومـرج و هـراس      ني پرهرج هانياورد، بلكه ج  
 بـا  هـا  آدمةسـابق   و بيگـانگيِ بـي   ها و نـدار   هاشكاف طبقاتي بين دارا   بيشتر شدنِ   ويرانگر،  

                                              
  ).10: 1999قول شده در اليِن،  نقل (برَد  بنياديِ روشنگري به كار ميتعبيري است كه گَري ولر براي اشاره به اصول » تثليثِ اقدس«. 1
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ـ        هاجي  هار و ــ بدتر ــ با خويشتن، ويژگي       يكديگ  بـه   كـا ا اتّ ن مدرني است كه قرار بـود ب
 شـقاوت . يي يابـد  هـا ري پيـشامدرن    هـا ي بـدوي و از محنت     هانـسان  ا عقل، از وحـشيگريِ   

 قـرن بيـستم از      هولناكِي  ها همنوعان خود در جنگ    آوري كه انسان مدرن در كشتارِ       حيرت
خود نشان داد، خط بطالني بود بر اميد بستن به خِرَدورزي بشر و نيل به سعادت از طريق                  

خود به هيواليي تبديل شده كه    اوري اكنون   فنّ.  عقل ةاواراني فنّ هاددستاور محور قرار دادنِ  
آورِ انسان با وضعيت      پذير كرده است و در كشاكشِ يأس        وار را امكان    كابوسي  ها كُشي  قوم

روايتي كه انديشمندان عصر روشـنگري از        از همين خِرَدباوري،     برآمدهسياسي و فرهنگيِ    
 درخـشاني از    ةنمون. ديگر اعتبار خود را از دست داده است       دادند،    به دست مي  » پيشرفت«

 ديالكتيـك يمر، هـا ركو به مباني فكريِ روشنگري را در كتـاب آدورنـو و ه         ْورزي  اين شك 
شان  نخستين فصل كتاب   ، مكتب فرانكفورت  ة برجست اين دو متفكرِ  . توان ديد    مي ،روشنگري

  :كنند گونه آغاز مي را اين

ـ  روشنگري، در مقـام پيـشرويِ      تـرين مفهـومِ آن، همـواره         ر در عـام    تفكّ
 و حاكميت و سروريِ ها ر،  تا آدميان را از قيد و بندِ ترسكوشيده است

 خاك كه اكنون بـه تمـامي روشـن          ةبا اين حال، كر   . برقرار سازد آنان را   
 روشـنگري   ةبرنامـ . ْ تابناك است    است، از درخشش ظفرمندِ فاجعه     گشته
 و واژگونيِ خيالبافي بـه دسـت        ها اللِ اسطوره ن، انح هازدايي از ج    افسون

  .)29 :1384يمر، هاآدورنو و هورك(معرفت بود 

، »درخـشش ظفرمنـدِ فاجعـه     « زمـين از     ة كر بودنِ» تابناك «ميز در توصيفِ  آ هاين لحن طعن  
يمر سـپس بـه     هـا آدورنـو و هورك    .روشـنگري ي  هـا   وعـده  ق نيـافتنِ  اشارتي است به تحقّ   

 عصر روشنگري محـسوب     ةترين فالسف    برجسته ةكنند كه در زمر     اشاره مي  فرانسيس بيكن 
در « با عنـوان     اريدر نوشت بيكن   .داده بود او  را به   »  تجربي ةپدر فلسف «د و ولتر لقب     ش مي

نمـا،     نام بردن از اختراعاتي مانند صنعت چاپ و توپخانه و قطـب            ، ضمن »ستايش معرفت 
ـ   پس ديگر جاي ترديد نيس    «گيرد كه     چنين نتيجه مي   ـروريِ آدمـي در       ت كه حاكميت و س
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يمر، هـا آدورنو و هورك  (» ....ي بسيار   ها از گوهر  انباشتهمخزنِ معرفت نهفته است، مخزني      
را » معرفـت « بـيكن،    يمر، در مقـام منتقـدانِ نگـرشِ       هـا ركومتقابالً آدورنو و ه   ) 30: 1384

هـدف  « نظر آنان،    از. »جوهر و ماهيتِ اين معرفت    «اوري را    و فنّ  دانند  مي» قدرت«مترادف  
اند   ي فرخنده نيست، بلكه غايات آن عبارت      ها مفاهيم و تصاوير، يا بصيرت     تكنولوژي توليدِ 

آنـان  ) 31-30: 1384يمر،  هـا آدورنـو و هورك   (» .از روش، استثمارِ كار ديگـران و سـرمايه        
كه، به قول بـيكن، در مخـزنِ معرفـت          “ ي بسياري هاگوهر”آن  «شوند كه     ر مي سپس متذكّ 

ي  ما، راديـو شـكل     ةلذا در زمان  » اند  ند، خود در حكم وسايل و ابزارِ صِرف       ا هگشت“ شتهانبا”
ـ  افكن    ي بمب هاكه هواپيما جديد از ماشين چاپ است، كما اين       دور   راه  از  اوريِ هـدايت  و فنّ

آدورنـو و   ( نمـا هـستند     قطـب  از توپخانـه و   تـر     و مطمـئن  يي كـاراتر    هـا  به ترتيـب گونـه    
ي باسـتان را ثابـت      ها هدف روشنگري اين بود كه بطالن اسطوره       .)31: 1384يمر،  هاهورك

ـ . ديـد   معرفت علمي و نابوديِ خرافات مـي ةراه وصول به اين هدف را در اشاع     كند و    ا ام
بخش مبارزه كنـد،      ي فراگير و تماميت   ها كوشيد تا با حاكميت انديشه      همان جنبشي كه مي   

بـه  .  كـرد  هـا  جـايگزين آن انديـشه    را  » عقل«گستر به نام      بخش و همه    تماميت اصلي خود
ي هابـه اسـطور   پرستي     عقل و كيشِ يمر، بدين ترتيب بود كه عقل       هااعتقاد آدورنو و هورك   

  . جديد تبديل شد
ادانـه  ت نقّ  همـين سـنّ    ةپردازاني است كه در ادام       مشهورترين نظريه  ةليوتار در زمر  

، يا به   نيهابخش و كي    تماميتي  ها پسامدرنيسم را واكنشي عليه اسطوره     روشنگري،   ةدربار
را ي عصر روشنگري    هاعاپسامدرنيسم اد به زعم ليوتار،    . داند  مي ،»هافراروايت «خودِ او قول  
ـ                    ةدربار نـوعي  اوري   ايجاد برابري بين آحاد جامعـه و نيـل بـه پيـشرفت از راه علـم و فنّ

 به اين سو چنـين      از عصر خِرَد  » پيشرفت «ةاسطور. باور ندارد داند و به آن       مي» فراروايت«
گرفته از عقل، چنان ماهيت بشردوستانه و         ي سياسيِ نشئت  هاالقا كرده بود كه دانش و نظام      

مدرنيتـه روايتـي بـا يـك        . ن آزاديِ انسان هستند   خود متضم   آوري دارند كه خودبه     سعادت
يت اين فرارواا  ام. ر و جبر  ي برآمده از تحج   هايي انسان از قيدوبند   هار:  خوش است  فرجامِ

 از  هـا برخـورداريِ آن  صـحه گذاشـته و      ي سياسيِ خودكامـه     ها مشروعيت نظام  بردر عمل   
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 به اين سو به     1960 ةدهاواخر  ويژه از   ه  اي كه ب    فضاي فكري . قدرت را توجيه كرده است    
ـ  از سر گذراندنِ  ، با   وجود آمد  يي ماننـد   هايي ماننـد جنـگ ويتنـام و آشـوب         هـا  جنگ ة تجرب

، حـاكي   ي مختلفِ نافرمانيِ مدني   ها و نيز پيدايش جنبش    1968شورش دانشجويان در سال     
 يهاارزشـ  و   هـا  باور ي برآمده از روشنگري و تالش بـراي يـافتن         هابه فراروايت از ناباوري   
  .جديد بود

  رمان پسامدرن از منظر جان بارت. 2
ـ              بود فكري   اي  وهواي در چنين حال    ة كه جان بـارت در نخـستين مقالـه از مقـاالت دوگان

الت  به دسـت دهـد كـه بـه مـوازات همـين تحـو               ييهادگرگونيشيد تا تبييني از     خود، كو 
در حال رخ طور خاص رمان   ادبيات داستاني و به   ة در حوز  ،اجتماعي و سياسي و فرهنگي    

خـورده     اين فضاي فكـري عبـارت بـود از شكـست           مِكه ديديم، ويژگيِ عا    چنان. دادن بود 
يي هـا  در آن زمـان، رمـان      . هفدهم آغاز شده بـود      مدرنيته كه از اواخر قرن     ة پروژ پنداشتنِ

گذار و نوطلبِ     شان به پيروي از روحِ بدعت     رسيد نويسندگان   دند كه به نظر مي    ش  نوشته مي 
. نـو هـستند  ) فـرم (ي گوناگونِ براي ايجاد شـكل  هادرنيسم همچنان در پي آزمودنِ روش م

) صـوري (ي شـكلي  هاآزمايي ع را با اشاره به همين طب   »شدگي  تهيات  ادبي «ةجان بارت مقال  
 كـه   كنـد   مـي  اسـتدالل    وي در ايـن مقالـه     .  كه به اعتقاد او ديگر موجه نبودند       كند  آغاز مي 
كه آن   ادامه پيدا كرده است بي      آغازينِ قرن بيستم   ةهمچون چند ده  گذاريِ مدرنيستي     بدعت

ي اهـ ت ديگـر، نويـسندگان چنـان از تكنيك        بـه عبـار   . دليلي براي آن وجود داشـته باشـد       
نويـسي و     كنند كه گويي هدفي جز بـازي بـا صـناعات داسـتان               استفاده مي  وغريب  عجيب

 ةي منتشرشده در اواسـط و اواخـر دهـ         ها در ميان رمان  .  كردن خواننده ندارند   شگفت زده 
 چاپ كتـاب    :توان سراغ گرفت     را مي  هاگذاري  قبيل بدعت  ي متعددي از اين   ها ، نمونه 1960

نگـارش   ؛) ويليام گس  ة، نوشت زن مغمومِ ويلي ماسترز   (تلف  ر رنگ مخ  هاصفحاتي با چ  در  
، مـضاعف يـا هـيچ      (هـا  ي هندسي بـا واژه    هاعالوه بر نگارش افقي و ايجاد شكل      عمودي  

 يـا    رمان به صورت صـحافي نـشده در داخـل يـك جعبـه              ةعرض؛  ) ريموند فدرمن  ةنوشت



20  
  

    
 

1386 دوم، تابستان شمارة
دكتر حسين پاينده

ـ         ها فـصل  بتوانـد ، بـه نحـوي كـه خواننـده          كالسور جـا كنـد      هي كتـاب را بـه دلخـواه جاب
ي هـا   نگـارش رمـان از طريـق ريخـتن جملـه           ؛)جانـسن . س  . ب ة، نوشت برگشتگان  بخت(

 و هـا  فاقيِ آن جملـه  اتّشده از متون مختلف به داخل يك كاله و سپس بيرون آوردنِ           قيچي
ه بليتي ك  و دستگاه آرام ،  السير نووا   قطار سريع  قسمتيِ  رمان سه  (شان كنار يكديگر  چسباندن

كـه   فرجام مختلـف بـه منظـور اين        چند؛ تمام كردن رمان با      ) ويليام بارز  ة، نوشت منفجر شد 
 زن سـتوان  (خواهـد بـراي داسـتان رقـم بزنـد             ترين پاياني را كه مي      خواننده خود مناسب  

 گرايـشي فزاينـده   ةدهند نشاندر مجموع    شكلي يها؛ اين بازي  ) جان فاولز  ة، نوشت فرانسوي
  .گذاري در رمان معاصر بودند به بدعت

شـي  وهواي فكريِ نا    ر از حال   تا چه حد متأثّ    هاگذاري   بدعت كه دريابيم اين  براي اين 
 ي برآمده از عصر روشنگري بودنـد، بجاسـت بـه ايـن             هايتِ پسامدرنيستي با نگرش   از ضد

 ة بيـان و اشـاع  ة عصر خِرَد، زبان نيز در مقام واسطةبنا به اعتقاد فالسفنكته اشاره كنيم كه  
ني هـا كاركرد زبان عبارت بود از بازنمـاييِ ج       . داشت  هيتي عقالني مي  بايست ما   معرفت مي 

بايست از هر آنچـه از    از اين رو، زبان مي    . كرد  ل ادراك مي  كه ذهنِ مدرِك آن را از راه تعقّ       
رونـد،    واژگاني كه براي اشـاره بـه اشـيا بـه كـار مـي              . كاست، عاري باشد    افيتِ آن مي  شفّ
بـدين  . شان را بـه ذهـن خواننـده متبـادر كننـد           يهامصداقيست به طرزي كامالً عيني      با  مي

ايـن  . بودمبنا بين دال و مدلول        برقراري ارتباطي عينيت  ترتيب، يك اصل مهم در نگارش،       
نويسان پسامدرنيست شروع بـه       رمانران و هم    هم متفكّ ارتباط دقيقاً همان چيزي است كه       

 اين تشكيك   ةپردازيِ پسامدرن دربار    بارزي از نظريه   ةنمون.  آن كرده بودند   ةتشكيك دربار 
توانـد    كـه زبـان مـي     باور بـه اين   از منظر دريدا،    . توان ديد    دريدا مي  1 واساختيِ ةرا در فلسف  

مبتني بر  » محورانه  كالم«ن باشد، باوري كاذب و      هااف براي بازتاباندنِ واقعيتِ ج    ي شفّ ا هآين
يـا  » مركـز «تن بـه يـك      يعنـي اعتقـاد داشـ     » متافيزيك حـضور   «.است» متافيزيك حضور «
  يـا تثبيـت    ي زبـاني را تعيـين يـا تأييـد         ها بيروني و اعتباربخش كه معناي گزاره     » حضورِ«

                                              
1. deconstructive 
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غايي و بيروني، در مقام مدلول يا مرجـعِ معنـايي           » حقيقتِ« قائل به هيچ     اكند؛ دريدا ام    مي
شده در    هبيرون از آن متن، بلكه برساخت     ساحتي  نه در    معناي هر متن     .يگانه و ثابت، نيست   

اين ديدگاهِ پسامدرن كه زبان      .جست آن را درون متن      بايد بنابرايناست  داخل همان متن    
ـ   ةعلِ واقعيت بلكه عرص   النب النعل  نه ابزاري براي بازنماييِ طابق     سـت،  ها  نـشانه ة بازيِ آزادان

  .ي زباني و صوري سوق دادهانويسان اين دوره را به سمت بدعت رمان
بـه مـوازات   كنـد كـه    خود سپس به ايـن موضـوع اشـاره مـي        ةجان بارت در مقال   

نويـسان هـم      نرماي ديگر از    ا ه، دست گذاري هستند   ي كه همچنان به دنبال بدعت     نويسندگان
، گـويي   اسـت تي  ي سنّ هاي داستان هاند كه از هر حيث واجد همان ويژگي       نك  آثاري خلق مي  

كننده  نگران« به قول بارت،   .ندخبر  ي بي كلّ  ات به  در هنر و ادبي     مدرنيسم  ايشان از انقالب   كه
داستايوسـكي يـا    ] نويـسيِ   ي داستان ها شيوه[مان از   بينيم بسياري از نويسندگان     ه مي است ك 

 ةكه به نظر مـن پرسـشِ واقعـي دربـار          حال آن كنند،    تالستوي يا فلوبر يا بالزاك پيروي مي      
كافكـا بلكـه از     جـويس و    توان نه فقـط از        اين است كه چگونه مي    ] نويسي  رمان[صناعت  
بـارت،  (» .ي خود قرار دارنـد    هاان آنان فراتر رفت كه اكنون در غروبِ زندگيِ حرف         جانشين
ي دوره و هاقـدر از ضـرورت    از نويـسندگان همـان   دومةاز نظر بارت، اين دست     )30: 1967
 ةنويـساني كـه همچنـان بـه شـيو           در واقـع، رمـان    .  اول ة خود غافل بودند كـه دسـت       ةزمان

ي غريـب در شـكلِ   هـا ي زبـاني و نوآوري   هـا بازي اول قـرن بيـستم       ةدو سه ده  نويسندگانِ  
جز بودنـد كـه     دانستند، از درك ايـن حقيقـت عـا           خود مي   اول و آخرِ   ة را وظيف  گريروايت
ي ا هدر بره ) عمدتاً رئاليسم (ت رمان پيشامدرن     براي گسستن از سنّ    هاگذاري  قبيل بدعت   اين

ـ  الزماز زمـان   از سـوي ديگــر، آن  . ابيت سـابق را نداشـت  ر جـذّ تـداوم آن ديگــ ا  بـود ام
ـ ها  رمـان   در گـري روايت ةنويسندگاني هم كه هيچ تغييرِ چـشمگيري در نحـو          شان ايجـاد   ي

ي هـا ي مـألوف يـا پيرنگ     هاي آشنا يـا شخـصيت     هايي با تكنيك  هاهمچنان داستان كردند و     نمي
اينان  .كردند  ميل مي ات تح نوشتند، نوعي ركود و ايستايي را به ادبي         مي داراي فرجام قطعي  

التي كـه   تواند به تحـو     ات نمي ورزيدند كه ادبي    هم به طريق اولي از اين حقيقت غفلت مي        
ي غالـب در يـك فرهنـگ        هاوقتي ديدگاه . اعتنا بماند   گيرد بي   در دنياي واقعي صورت مي    
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 هنـر بـا انعكـاس     . دنشـو   ي هنري هم دچار تغيير مي     ها  و ساختمايه  ها كنند، شيوه   تغيير مي 
اگـر  . گيـرد  مطلوب قرار مـي   كمال ة اين تغييرات، در جايگاه مناسبي براي القاي جامع        دادنِ

ر را دگرگون كرده است، رمان در مقام ژانري كه همواره            تفكّ ةمدرنيسم در قرن بيستم شيو    
بايست خـود دگرگـون شـود؛ در غيـر ايـن              كوشيده است باطن واقعيت را كاوش كند مي       

 ظاهريِ واقعيـت    ةاز پوست تواند    ود عقب خواهد بود و ديگر نمي       خ ةصورت، رمان از زمان   
ـ   1960 ة دوم ده  ة رمان در نيم   طور خالصه، از نظر بارت وضعيت       به .فراتر رود  ي ا ه به گون

  مي» شده  تهي«ات  بود كه ادبي      ـ .رسيد ر به نظر مي  نمود و نوآوريِ محتوايي ناميس ي  بارت حتّ
چه بسا واقعاً عمر رمـان بـه پايـان          «: گويد  كند و مي     مي رمان اشاره » پايانِ عمر «صراحتاً به   

 ي غـزل  ها تراژديِ كالسيك يا اُپراي بزرگ يا مجموعه      “ ةزمان”گونه كه     رسيده باشد، همان  
لزومـاً    در ما  نبايداصالً  اين موضوع   «بيند كه     فاصله الزم به تذكر مي    ا بال ، ام »به پايان رسيد  

توانـد    ه براي روياروي شدن بـا ايـن احـساس مـي           و يك را  ... ،  احساس هراس ايجاد كند   
 در چنـين شـرايطي، الزم بـود كـه           )32: 1967بـارت،   (» . آن باشـد   ةنوشتن رمـاني دربـار    

 آثـاري كـه هـم از      ،   خلـق كننـد     آثـاري متفـاوت    يي نـو،  هـا   انديـشه   جديد با  ينويسندگان
 بـه   . پيشامدرن  رمان ةشد  ي كهنه هات هم از سنّ    و مدرن فراتر رود  » ةشد  تهي«پردازيِ    صناعت

سـبكي ماننـد والديميـر        اعتقاد بارت، اين كاري دشوار بود كه صرفاً نويـسندگان صـاحب           
 از پـس    هاهزارتو ة مجموع  و خورخه لوئيس بورخس در     باخته  آتش رنگ  نبكاف در رمان  

  شخـصيتي  آميـزِ    تـوهم  نبكـاف تفـسيرِ   ،  باختـه   آتش رنگ  در. انجام دادنِ آن برآمده بودند    
دهـد و در      ات قـرار مـي     يافتن معنا در ادبي    ة رماني دربار  ةك شعر را ساختماي   مالنقطي بر ي  

كنـد،    را روايـت مـي    شده به قلـم يـك كتابـدارِ خبـره             ي نوشته ها بورخس داستان  هاهزارتو
در هر دوي اين آثار، . اند يي خياليهايي بر كتابهازيرنوشت اين كتابداريي كه به زعم    هاداستان

 خروج  ات داستاني دارند، به منظور    ت ادبي اخت درستي از وضعي   نويسندگاني كه شن  معدود  
  .نويسند نويسي مي  داستانةيي دربارهاشدگي، داستان از وضعيت تهي

 رمـان   ةمنظري كه او دربار   .  اولش بسيار نااميدانه بود    ةلحن و ديدگاه بارت در مقال     
       شـده  » تهـي «سـيده و    ات داستاني به پايـان راه ر      گشوده بود حكايت از اين داشت كه ادبي
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التِ موضـوعِ پـژوهش     كـردنِ تحـو   ي، رصـد    ي پژوهشگرِ جد  ها از جمله ويژگي   اام. است
ـ     سيز  به سبب برخورداري از همين ويژگي بود كه        .است  ديگـري   ةده سال بعد، بارت مقال

ـ          » سازي  ات غني ادبي«نوشت با عنوان     ـ نوآور ةسـوي ات  و در آن اسـتدالل كـرد كـه ادبي  ةان
 وي بحث خود را با اشاره به ورودِ       . ناميد» پسامدرن«توان آن را      است كه مي   يافته   جديدي

 مـورد نظـر هنـوز در        ةواژ«: كنـد    واژگـان رسـمي آغـاز مـي        ةبه دايـر  » پسامدرنيسم «ةواژ
 نيهـا ي معتبرِ ما ضبط نشده است، ليكن از زمـان اتمـامِ جنـگ ج   ها  و دانشنامه ها نامه  لغت
ــددوم ــاالت متح ــا اة و در اي ــ آمريك ــر ده ــ1960 ةز اواخ ــز در ده ــ، 1970 ة و ني  ةكلم

بـارت،  (» .رود  ات داستاني معاصر به وفـور بـه كـار مـي            ادبي ةويژه دربار ه   ب “پسامدرنيسم”
كند كه رمان پسامدرن ديگر        آغاز بحث چنين القا مي     ةبارت با اين نحو   ) 273-274: 1996

 ةخـود را هـم بـه دايـر         جديدي، اسم خاص     ةبه يك واقعيت تبديل شده و مانند هر پديد        
؛ هم از اين روست كه بـارت در ادامـه فهرسـتي طـوالني               كرده است واژگانِ زبان تحميل    

نويسان   يي از داستان  ها را به عنوان نمونه   ) از جمله خودش  (نويس    ر رمان هاوچ  شامل بيست 
آيـد كـه پسامدرنيـسم صـرفاً          ل چنين برمي   از اين فهرست مطو    .كند  پسامدرنيست ذكر مي  

انـدركارِ آفـرينش      هي از نويسندگان دست    درخور توج  ةحي نوپديد نيست، بلكه عد    اصطال
  .شود  اطالق ميها يا عنوان به آنيي هستند كه اين اصطالحها رمان

   ـ          ة دربار ماتپس از اين مقد ات موجوديتِ بالفعلِ پسامدرنيسم در زبـان و در ادبي، 
ازد تـا نـسبتِ پسامدرنيـسم بـا آن را           پرد   مبانيِ مدرنيسم در رمان مي     ةبارت به بحث دربار   

انتقاد «را  »  اساسيِ مدرنيسم  ةانگيز«در اين بحث، او با كساني همرأي است كه          . نشان دهد 
» .داننـد   بينـيِ برآمـده از آن نظـم مـي          نهـا از نظم اجتماعيِ بورژوايي در قرن نوزدهم و ج        

ختنِ برانـدا «ارت بود از بنابر اين ديدگاه، راهبرد هنريِ رمان مدرن عب    ) 278: 1996بارت،  (
 از   صِـرف   ايـن برانـدازي، رمـان مـدرن محاكـاتِ          ةدر نتيجـ  . »ي رئاليسم بورژوايي  هاعرف

، الگـوي جديـدي از   ي از صناعاتِ نوا هخاذ مجموع را كنار گذاشت و با اتّ  مشهود واقعيتِ
 ←گذشـته   ( ديگر شكلي خطـي      در اين الگوي جديد، روايت    . نويسي را رواج داد     داستان
) نده ا عاتي كه از رمان پيشامدرن نشئت گرفت      توقّ(عات خواننده   ندارد و توقّ  )  آينده ← حال



24  
  

    
 

1386 دوم، تابستان شمارة
دكتر حسين پاينده

ـ       هاپيشرفت رويداد (در خصوص انسجام پيرنگ       بـرآورده ) ومعلـول   ت بر مبنـاي اصـل علّ
ي قـرن   هـا  ي رمـان  هاهمچـون شخـصيت   كه   به جاي اين   ي مدرن ها شخصيت ايضاً. شوند  نمي

ي ها يكدسـت و سـازگار باشـند، بـازنمود تـضاد     يهاي از خصلتا هم مجموع تجسنوزدهم  
از ديد بارت، لحن حاكم بر رمان       . شان هستند  از ناسازگارِي اميال و اعتقادات     درونيِ حاصل 

ـ   سـاده ادا و اصـولِ     « است كـه      نَفْس شناختيِ   معرفت مدرن، لحني حاكي از استهزاءِ      ةباوران
خـاذ ايـن    رمان مدرن بـا اتّ    . )279: 1996بارت،  (گيرد    را به سخره مي   » عقالنيتِ بورژوايي 

 باورِ عمـومي      گفتمانِ خِرَدگرا و عينيت    تقابل با ت درونگراي قهرمانِ خود را در       لحن، ذهني
افزايد، اين اسـت      ي رمان مدرن مي   هاويژگي ديگر كه بارت به اين ويژگي      دو   .دهد  قرار مي 

ر دارند كه هنرمنـد بايـد        اصرا  خود  ي از اسالفِ رمانتيك   نويسان مدرن به تأس     كه اوالً رمان  
 نفـوذ آن فرهنـگ      ةط اجتماعي باشد و در واقع خود را از داير         فردي بيگانه با فرهنگ مسّل    

 از عـوام دارد و       است كه جايگاهي برتـر     نخبه ياز اين منظر، هنرمند فرد    . بيرون نگه دارد  
اسـتاني   به جاي بـازگويي د     ها كه، مدرنيست   دوم اين . يي متعالي است  هاق آرمان هدفش تحقّ 

بينند زبان و صناعت نگـارش را         الزم مي ،  )تينويسان سنّ   به روش رمان   (روشن و فهميدني  
بـه  . دهنـد  را بر محتوا اولويت مـي    » شكل«به عبارت ديگر، آنان     . در آثارشان برجسته كنند   

 را به خود مـشغول كـرده        ها وتمامِ مدرنيست   هِ تام يكي از موضوعاتي كه توج    «قول بارت،   
ـ     ة نه فقط زبان، بلكه همچنين واسط      ي غامضِ ها جنبهت بود از    بود، عبار  ات بيـان در ادبي. «

  ) جا همان(
كند كه اعتقـاد      ب حسن اشاره مي   هاپردازاني از قبيل اي     بارت سپس به ديدگاه نظريه    

 فرهنگـي و     اقتـدارِ  ي متمايـل بـه برانـدازيِ      ا هات داستاني پـسامدرن، بـا روحيـ       ادبيدارند  
گريِ مدرنيـسم  كيدي نو بر خودآگـاهي و خودبازتـاب  ومرج، تأ   با هرج   آن جايگزين ساختنِ 

و » خودآگـاه « ايـن نظـر      ي پـسامدرن از   هـا  ، رمـان  پـردازان   ايـن نظريـه   به زعم   . گذارد  مي
نويـسي    ي رمان ها به صراحت از فنون و تكنيك      ها هستند كه راويانِ اين رمان    » گرخودبازتاب«

ويسندگان پسامدرنيست بيشتر به خودِ صـناعتِ  رسد ن  آورند و به نظر مي      سخن به ميان مي   
نِ هـا ه دارند و چندان در پي بازآفرينيِ واقعيـتِ عينـيِ ج           ي آن توج  هاسي و فرايند  نوي  رمان
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ر  و تـذكّ گيـرد  ا جان بارت قاطعانه اين ديـدگاه را بـه بـاد انتقـاد مـي     ام. پيرامونِ ما نيستند  
گاه رمـان     گري، آن اهي و خودبازتاب  همين نمايش خودآگ  دهد كه اگر پسامدرنيسم يعني        مي

 نوعي انحطـاطِ ناشـي از استيـصال         ةدهند  بووخاصيت و نشان    در واقع رماني بي   «پسامدرن  
بـارت،  (» .تي را ممكن است بـه خـود جلـب كنـد           ياهم   كم ة بيمارگون ة كه فقط عالق   است
يِ چنـدين   كـارگير   شان مـثالً بـا بـه      يي كه نويسندگان  ها به بيان ديگر، آن رمان    ) 280: 1996
ـ  ةدربـار  راوي  صـريحِ يهـا رنظرها ديد و نيـز بـا اظ     ةزاوي  ديـد در داسـتان   ة كـاركرد زاوي
را بـه نمـايش     )  ديـد  ةمانند زاوي (ات داستاني   كوشند تا وقوف راوي به موضوعات ادبي        مي

يِ عين همين گـرايش بـه خودآگـاه   . ندشو ي نميبگذارند، از نظر بارت رمان پسامدرن تلقّ   
ـ توان ديد كـه نويسندگا      يي مي ها ي را در رمان   پسامدرنيست  شبه ـ  ن كوشـند تـا      داً مـي  شان تعم

 ،يسنـو   هنر رمـان  غايتِ  پيرنگ را به موضوعي پيچيده و نافهميدني تبديل كنند، گويي كه            
ي ا ه، بـه قـول بـارت، در حـدِ عالقـ           ها اين قبيل نوشته  . درست كردنِ نوعي چيستان است    

انگيزنـد و     لي در خواننده برنمي   تأممانند و     ور باقي مي  آ  ي مالل هابيمارگونه به اين نوع بازي    
 ها كند كه البته اين نوع نوشته       بارت اضافه مي  . شود   مبذول نمي  هاي به آن  هي جد توجنتيجتاً  

آنچه پـل والـري     «كند كه      ثابت مي  هاا انتشار آن  ، ام يابند  انتشار مي تحت عنوان پسامدرنيسم    
بـسياري از   ”:  درخـصوص نـسل مـا هـم مـصداق دارد           تر گفتـه بـود،      م نسلي متقد  ةدربار

كه ضـرورت ايـن كـار را          كنند بي آن    وار تقليد مي     گان ادا و اطوار مدرنيته را ميمون      نويسند
ر نظر مشابهِ چارلز نيـومن      ها والري يادآورِ اظ   ةتوان افزود كه اين گفت      مي ).جا  همان(» “بفهمند

ي از  ا ه پـرفيس و افـاد     ة يـادآور دارودسـت    قطعـاً «است؛ از نظر نيومن، اصطالح پسامدرنيـسم        
قـول    نقل (».روند   مدرنيسم مي  ي سيركِ ها فيل هنرمندان معاصر است كه، پارو به دست، از پيِ        

  )113 :1383، هِيل شده در مك
 پـسامدرن  ة شايـست اوپس از رد كردنِ اين سبك از نگـارش كـه بـه اعتقـاد       بارت  

كه رمان پسامدرن بـراي تأثيرگـذاريِ        اين ةربارديدگاه ايجابي خود را د    ناميده شدن نيست،    
،  در اين مقاله   از نظر بارت  . دهد  بايست داشته باشد شرح مي       مي وسويي  سمتفرهنگي چه   
، بلكـه كوشـشي بـراي غنـا         نيـست ) »شـدگي   تهـي «يـا    (اتمام مدرنيسم مبينِ  پسامدرنيسم  
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،  باقي مانده بود   حل ناشده  رمان مدرن در  بخشيدن به مدرنيسم است و آن مشكالتي را كه          
 مناسـب بـراي     ةبرنام«ا   براي پيشرفت داشته باشد، ام     طرحيپسامدرنيسم بايد   . دنك  حل مي 

صـرفاً  كـه     بـسط دهـد و نـه ايـن        ...  مدرنيسم را    ةپسامدرنيسم نه اين است كه صرفاً برنام      
؛ همچنـين پسامدرنيـسم نبايـد مدرنيـسم يـا         »ي مدرنيـسم را تـشديد كنـد       هـا  برخي جنبه 
). جا  همان(ي مردود بشمارد يا براندازد      كلّ   را به  )“»تيسنّ”رئاليسم بورژواييِ   «(يسم  پيشامدرن

ـ     ةشناسيِ مدرنيستي به نيم     جاي ترديد نيست كه زيبايي     ق داشـت و     نخستِ قرن بيستم تعلّ
ي مدرن در   ها بسياري از تكنيك   ،)1980سال  (نوشت    ش را مي  ا هلذا آن زماني كه بارت مقال     

در چنـين   .  به روالِ غالب و آشناي آفرينش ادبـي تبـديل شـده بودنـد              در شعر نيز  رمان و   
يي كه براي مثال جيمز     ها  ديگر، دقيقاً مانند رمان     يك رمان مدرنِ   اوضاع و احوالي، به خلقِ    
بـه همـين سـبب، بـارت        . ، نيازي نبـود   ه بود ي قرن بيستم نوشت   ها جويس در نخستين دهه   

گيـرد، كـامالً      ر عليـه مدرنيـسم صـورت مـي        واكنشي كه در حال حاضـ     «كند كه     تأكيد مي 
ـ ) 282: 1996بـارت،   (» شدني است و بايد از آن حمايت كـرد          درك ا او در عـين حـال       ام

در سِـيرِ   [ مدرنيسم را نـوعي اخـتالل        ةران متهو ة حوز كلّي را كه    ا هادانت هنري و نقّ   يذهن«
 جا همان(كند    تقبيح مي » شمارد  داند و مردود مي     مي] اتطبيعيِ ادبي .( ت منجـر بـه     اين ذهني

به شود كه نويسندگانش گويي در زمان حال نيستند و از رخداد عظيمي               نگارش آثاري مي  
 ميـانيِ    طبقاتِ  مورد پسندِ   نگارشي شبيه به رئاليسمِ    ةخبرند لذا شيو    نام مدرنيسم در هنر بي    
درن را در   بارت راه مناسب براي نگـارش رمـان پـسام         . كنند  خاذ مي جوامعِ قرن نوزدهم اتّ   

نـويسِ پسامدرنيـستِ      رمـان «بـه اعتقـاد او،      . دانـد   تلفيق دو سبك پيشامدرن و مـدرن مـي        
كـه بـه تقليـد        اينكند و نه       مي هابيستميِ خود را ر      نه والدينِ مدرنيستِ قرن    ،مطلوبِ  كمال

» .كنـد  اش بـسنده مـي   نـوزدهمي  پيشامدرنيـستِ قـرن  ي هـا  و مادربزرگ هاكردن از پدربزرگ  
 كه از ــ بـه      داند   مي پسامدرنرا حقيقتاً    يآن رمان بارت  بدين ترتيب،   ) 283: 1996بارت،  (

ي از برخــ. ادانــه فراتــر رودي نقّهــامــألوف در بحث» يِي دوجزئــهــاتقابل«قـول دريــدا ــــ  
فرماليـسم  رئاليـسم و غيررئاليـسم؛     : اند از   عبارت» ي دوجزئي هاتقابل«ترينِ اين     شده  شناخته

 ةي مورد عالقـ   ها؛ داستان »متعهد«ات  و ادبي » محض«ات  ؛ ادبي »ييمحتواگرا«و  ) مبنايي  شكل(
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 تلفيقـي نـو از      رمـان پـسامدرن   به بيان ديگـر،     . پسند  ي عامه هاروشنفكرانِ محفلي و داستان   
 دميدن جاني تازه در كالبد اين       با هدف ات داستاني است كه     رِ ادبي نه و متأخّ  ي ديري هاويژگي
دهـد تـا از دو        نويـسان معاصـر امكـان مـي         القانه به رمان  اين تلفيقِ خ  . شود  نوشته مي ژانر  
ـ ا هچال خطرناك اجتناب كنند، دو دام  ةچال  دام  قبلـي خـود   ةي كه بارت در زمان نوشتن مقال

پشت كـردن   يكي  : ندا ه رساند هشد  تهيبه وضعيتي   ات را   متقاعد شده بود ادبي   ) 1967سال  (
ــيوه    ــدن در ش ــه ش ــسم و غرق ــه مدرني ــا ب ــشام ه ــارش پي ــ ي نگ ــري ادام  ةدرن، و ديگ

  .ي مدرنها وسياق رمان ي شكلي به سبكهاپردازي صناعت
گيرد كـه ديـدگاه       نتيجه مي » سازي  ات غني ادبي «ةبه اين ترتيب، بارت در پايان مقال      

وي در ايـن    . نيـاز بـه ايـضاح و تـصحيح دارد         » شـدگي   ات تهـي  ادبي «ةشده در مقال    مطرح
  :نويسد خصوص چنين مي

ـ         ين مي اكنون به نظرم چن    ـ « مـن بـا عنـوان        ةآيـد كـه موضـوع مقال ات ادبي
ـ   » شدگيِ  تهي«نه  در واقع   » شدگي  تهي شـدگيِ   تهـي «ات، بلكـه    زبان يا ادبي« 

 1966-67در سـال    .... ش بود   ا هترين مرتب   شناسيِ مدرنيسم در اعلي     زيبايي
 امروزِ آن بـه  ةادانرا به مفهومِ ادبي ـ نقّ » پسامدرنيسم«ما به ندرت اصطالح 

ليكن . نشنيده بودم ] به اين مفهوم  [كم من هنوز آن را        برديم و دست    ر مي كا
 متفاوتي از واكـنش     يها آميزهيي كامالً متفاوت و با      ها برخي از ما، به شيوه    

  از همان زمان شروع به درانداختنِ طرحـي بـراي          نه،  هادِ آگا شهودي و تعم
 مدرنيـسم ـ    نگارش پـس از ة بعديِ نگارش ـ نه بهترين شيو ةبهترين شيو
 نگارش همان چيزي اسـت كـه امـروزه بـه نحـوي              ةاين شيو . كرده بوديم 

شود، همـان چيـزي كـه مـن      ات داستاني پسامدرنيستي ناميده مي  نگ ادبي گُ
286: 1996بارت، (ي شود سازي تلقّ ات غنياميدوارم روزي ادبي(.  

ـ            بنابر آنچه بارت در نقل     ود دوره و   قول فوق بيان كرده است، رمـان پـسامدرن مول
 زمـاني   ةتوانستند براي خواننده به انـداز       ي مدرنيستي ديگر نمي   هاي است كه نوآوري   ا هزمان
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ي هاشناسي مدرن توانمندي    زيبايي. شندبرانگيز با   د شده بود عالقه    تازه متولّ   ، كه رمان مدرن  
بايست   ظهور رسانده بود و رمان معاصر اكنون مي        ةشصت سال به منص   بيش از   خود را در    

  از برخـي افـراط   . كـرد   ميي نوشته شدنِ خود تجديد نظر       ها بار ديگر در صناعات و شيوه     
ات داستاني در   اين نتيجه رسانده بود كه ادبي     در پرداختن به شكل، بارت را به        نويسان    رمان

نويـسان بـه      برخي ديگر از رمـان    آوريِ    كه روي  كما اين  ؛وضعيتي سترون گرفتار شده است    
كه   چنان . سترون داشت  ستي قرن نوزدهم نيز حكايت از همين وضعيتِ       ي رمان رئالي  هاعرف

وهـواي   ي ادبيِ برآمده از آن، حاصـل حـال        هاش قبلي ديديم، اين وضعيت و گرايش      در بخ 
ــرتنش و يــأسة غالــب در دورفكــريِ ــرَدورزي از عــصر   پ آوري بــود كــه ســودمنديِ خِ

ـ    ا ه، دور داد  روشنگري به اين سو را مورد ترديد قرار مـي          ي آن عبـارت    هـا  صهي كـه مشخّ
شـايد بـه    . ي نافرمـانيِ مـدني    هامي و جنبش  ي ويرانگر و سرخوردگيِ عمو    هابودند از جنگ  
» زده  زمان و مكاني فاجعـه    « اولِ او در     ة مقال  كه ر شود بيند متذكّ   الزم مي بارت  همين سبب،   

ـ         سپس   وي؛  نوشته شد  ـ  «ةزمان و مكانِ نوشـته شـدنِ مقال ين چنـ را  » شـدگي   ات تهـي  ادبي
 ايالـت   ي بود؛ مكان عبـارت بـود از شـهر بـافلو           1960 ةزمان، اواخر ده   «:دهد  توضيح مي 
آور استفاده   كه از گاز اشك    پليس ضدشورش ت درگيري   به علّ  كه   ي، در دانشگاه  نيويورك

 ،آور اسـتفاده شـده بـود        شـان از گـاز اشـك         معترضان به جنگ ويتنام كـه عليـه        باكرد    مي
285: 1996بارت،  (»  كرده بود  پيدا زده  وضعيتي جنگ ش  ا هطمحو( ام بـارت   ةل دوبـار  ا تأم 

نويسي است    وسياقي از رمان    ، سبك و را متقاعد كرد كه آنچه تهي شده       پس از سيزده سال ا    
ات داستانيكه امكاناتش را پيشتر نشان داده است، نه خودِ رمان يا ادبي.   

   روايت در رمان پسامدرنةشيو. 3
ـ » شـدگيِ  تهـي «به اعتقاد بارت    ه كرديم،   كه پيشتر اشار    چنان كـرد كـه     ات ايجـاب مـي    ادبي 

ي پيـشامدرن   هـا  نه مانند رمان   كه   ييها رمان،  بنويسند  متفاوت ييها رمان جديد   نويسندگان
پـردازيِ     صـناعت  مدرني  ها شده پيروي كند و نه مانند رمان         كهنه ي ادبيِ ها و عرف  هاتاز سنّ 

تـرين تغييراتـي كـه      درخورتوجـه يكـي از . دهـد شكلي را هدف اول و آخـرِ خـود قـرار      



  29  ن پسامدرن چيست؟رما
    
 

 

1386دوم، تابستانشمارة

بـا مـروري بـر      .  روايتِ داستان بود   ةنويسان پسامدرن در رمان به وجود آوردند، شيو        ن  رما
توان گفـت كـه        مي 1960 ة از قرن هجدهم تا حدود ده      شده  ي نوشته ها ترين رمان   شاخص

. 2»ان دادننــش« و 1»بــازگويي« ، عبــارت بــود از در رمــانگــريروايتدو صــناعتِ اصــلي 
ي  معموالً داناي كلّ   راويِنوشتند،    رمان مي  »بازگويي «نويسندگاني كه با استفاده از صناعتِ     

 ها و رويـداد   ها شخـصيت  ة دربـار  چيـز را     همه گزيدند كه   برميبراي روايت كردنِ داستان     را  
 كـه    درونـي  ي گرفته تا احـساسات و افكـار       از وقايع گذشته  : فتگ   به خواننده مي   مستقيماً

يي هـا   بيشتر در رمان   گريروايتاين شيوه از    . كردند  ي رمان به صراحت بيان نمي     هاصيتشخ
ـ  شدند  نوشته مي ت رئاليسم    سنّ  در چارچوب  مرسوم بود كه   بـا  ا از اوايـل قـرن بيـستم         ، ام

نويـسي رواج     هرچه بيـشتر در رمـان     » نشان دادن «صناعتِ موسوم به    ان مدرن،   مپيدايش ر 
تـوان    گونـه مـي     ايـن را  » بـازگويي « با صـناعتِ     گريروايت از    اخير ةتفاوت اين شيو  . يافت

العـاتِ كامـل    بـه دسـت دادنِ اطّ      و   ها راوي به جاي نفوذ به ذهن شخـصيت        توضيح داد كه  
ي ها و نيز رويـداد    ها، رفتار و گفتار شخصيت     وقايع ةزمين   يا پس  ها مكنوناتِ ذهن آن   راجع به 

. دهد   به خواننده نشان مي    وار   نمايشنامه  و به شكلي كمابيش    گونه   نثري گزارش  باداستان را   
ي وجـود نـدارد كـه در مقـام           ديگر راوي داناي كلّ    گريروايتجا كه در اين شكل از         از آن 

 اسـت  خواننـده    بپردازد، اين خودِ     ها يا شخصيت  ها رويداد ةگيري دربار   ر به نتيجه  نوعي مفس
  . را كشف كندداستاني هاداللتكه بايد 

ايـن بـود كـه رفتـار        » ان دادن نـش « از بـه كـارگيريِ صـناعت         هـا  هدف مدرنيست 
ي برمالكننده، بدون تفسير راوي، ابعـاد گونـاگون و غالبـاً متنـاقضِ              ها در موقعيت  هاشخصيت

آنـان همچنـين در پـي نيـل بـه نـوعي             .  را براي خواننده آشكار كند     هاذهنيت آن شخصيت  
ـ   دشده   يا نويسندگانِ از اين رو،  بودند؛  » واسطگيِ روايي   بي« ل بـه صـناعاتي ماننـد       بـا توس

 راوي را در    حـضور ي  هـا  كردنـد تـا نـشانه       گـويي درونـي تـالش مـي         سيالن ذهن و تك   
بايست در حيـات روانـيِ         را مي  حقيقي، دنياي   ها از نظر مدرنيست  . محو كنند شان  يها رمان

                                              
1. Telling           2. showing 
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بـدين  . شـوند   كه از راه حواس مشاهده يا ثبت مي       »  عيني«ي  يها جست، نه در واقعيت    هاانسان
ست، كاوشي كه وجـود يـك       هانويس كاوش در دنياي دروني شخصيت        رمان ةوظيفترتيب،  

بـرخالف  نويـسان پسامدرنيـست،       رمـان لـيكن   . كند  دان و نظردهنده را زائد مي       راويِ همه 
 بيـان، همـواره نقـش    ة، بر اين اعتقادند كه خودِ زبان، در مقام واسط    شاناسالف مدرنيست 

، عمـل كنـد    هاواقعيت افِ شفّ ةكنند   منعكس  همچون تواند   زبان نمي  .كند  يك حائل را ايفا مي    
وگـو    مثالً مكاني كه چند شخصيت در آن ديدار و گفـت           ( بيروني باشند  هااين واقعيت خواه  
 .)اش مثالً احساس ناخرسندي شخـصيت اصـلي از زنـدگي          (ذهني   و خواه درون   )كنند  مي

شـدني ارجـاع كننـد،       مـوس و ادراك   يي مل هـا كـه بـه واقعيت      ي زبـاني بـيش از آن      هـا  نشانه
به عبارتي، زبان بيشتر مبينِ نوعي      . شان هستند   ي عيني ها فقدان ارتباط با مصداق    ةدهند  نشان
ي معين، صـرفاً    ها به جاي ارجاع به مدلول     هابه استدالل دريدا، دال     يا ؛ است تا حضور   غياب
  .كنند يي ديگر ارجاع ميهابه دال

نويسان پسامدرنيست را      زبان بين ما و واقعيت، رمان       حائل بودنِ  ةاين ديدگاه دربار  
 براي اسـتفاده از     ها ي معمولِ مدرنيست  هااگر تكنيك . وق داد  روايت س  ةبه نوآوري در شيو   

 ديگـر   هـا ي آن هـا   يا سيالن انديشه   هاشخصيتواسطه به منظور بيان حاالتِ درونيِ         زباني بي 
كـه در   » بـازگويي « رجعـت بـه صـناعتِ        گاه شايد    رمان تازگي ندارد، آن    براي خوانندگانِ 

 زندگي در   مسائلكارگيريِ آن صناعت براي پرداختن به         مدرن رايج بود و به    پيشاي  ها رمان
بـدين ترتيـب،    .  معاصـر باشـد    ةساختنِ رمـان در دور      ي غني ها پسامدرن يكي از راه    ةدور
نـد كـه در     ا هروي آورد » بـازگويي « بار ديگر به روايت از طريق        پسامدرنيستنويسانِ    رمان
ـ  ؛ شكل غالب در روايت داستان بـود       ي رئاليستي ها رمان ايـن   هـا  ا بـرخالف رئاليـست     ام ،

ل، بلكه با هدفِ نشان دادنِ ماهيـتِ  بازنماييِ واقعيتي يگانه و مسجبه منظور نه صناعت را  
  در پـي محاكـاتِ     ها رئاليست. گفتمانيِ هرگونه تالش براي بازنمايي واقعيت به كار بردند        

 كـاركرد ذهـن؛ متقـابالً       ةوحـ  در پـي محاكـاتِ ن      هـا  قعيت بيرونـي بودنـد و مدرنيـست       وا
كوشند تا نشان دهند هر گونه تالش براي محاكات محكوم به شكست               مي ها پسامدرنيست

ـ         موضوعي مسئله  ة به منزل  گريروايتبدين ترتيب، خودِ     .است ه رمـان   سـاز در كـانون توج
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  .  معاصر استةرمان در دور» سازيِ غني«ي ها راه و اين يكي ازگيرد پسامدرن قرار مي
ي اخير هاي پسامدرني كه در سال  ها گري در معدود رمان   كانوني شدنِ موضوع روايت   

آزاده خـانم و  رمـان  .  نيز مـشهود اسـت    ندا هنويسندگان ايراني نوشته شد   برخي از   به قلم   
 آثـاري   ةر زمر  د توان   را مي   آشويتس خصوصي دكتر شريفي     يا )چاپ دوم (ش  ا هنويسند

اولـين  . خاذ كـرده اسـت    گري اتّ رويكردي پسامدرنيستي به روايت   ش  ا هنويسند كه   قرار دارد 
ي هايكي از شخـصيت   ( آزاده خانم     به :گري در اين رمان، عنوان آن است      ت روايت ي اهم ةنشان

. ه شـده اسـت     جلب توج  روايتگرش/   نويسندههمطراز  » و«با حرف ربط    ) اين رمان اصليِ  
بر الوها ع ام  اهمي آغـازين   ها كتـاب، سـطر    اينشده براي     انتخابعنوان   درگري  ت روايت ي

  :كنند رو مي تيِ روايت روبهي سنّها  خواننده را با تقليدي تمسخرآميز از شيوهاين رمان

  .يكي بود يكي نبود غير از خدا هيشكي نبود
 تـرِ يك دكتري بود به اسم دكتر اكبر كه نويسنده و روانپزشك بود و دك          

 ةات و نويسنده بود، بخصوص نويـسند       ادبي مادرِ دكتر رضا هم بود كه دكترِ      
درسـت جلـو چـشم شـما نوشـته          . شود  اين نوع نوشتن كه حاال نوشته مي      

  .)3: 1384براهني، ( خوانيد شود و شما هم جلو چشم نويسنده آن را مي مي

تي ي سـنّ ها بسياري از داستان آغازِةشود كه يادآورِ نحو ي شروع ميا هي كليش ا هرمان با جمل  
ا راوي تقريباً با همان سرعتي كـه ايـن          ، ام )»...يكي بود يكي نبود     «(در فرهنگ عامه است     
عي بـودنِ ايـن دنيـاي       اندازد زيرا بالفاصله تـصنّ      ، آن را برمي   برَد  ميعرف ديرين را به كار      

شـود كـه      خواننده گفته مـي   به  : دهد  را مورد تأكيد قرار مي    ) نه محاكاتي بودنِ آن   (داستاني  
اين نوع نوشتن كه حاال      «ةنويسند) ي اصليِ اين رمان   هايكي ديگر از شخصيت   (» دكتر رضا «

ي ايـن رمـان اسـت و        ها از جمله موضوع    خود پس نگارش داستان،  . است» شود  نوشته مي 
 ة را نوعي فراداستان محسوب كرد، داستاني دربار       شا هآزاده خانم و نويسند    توان  اصالً مي 
 راويـانِ   از سـنخِ  ظـاهراً   » يكي بود يكـي نبـود      «ةراوي با به كار بردنِ كليش     . نويسي  داستان
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دنيـايي  كوشـيدند   مـي » بازگويي« كه با صناعتِ رسد به نظر مي  ي كالسيك   ها دانِ رمان   همه
       كـه ايـن رمـان      اين ةر او به خواننـده دربـار      تذكّا  شبيه به دنياي واقعي را بازآفريني كنند، ام

، »خوانيـد    و شما هم جلو چشم نويسنده آن را مـي          شود   نوشته مي  شماجلو چشم   درست  «
شده در   يي حادث هارويدادروايت كردنِ    و   دهد كه راوي به دنبال محاكات نيست        نشان مي 

 اولِ  ةدر واقع، در اين رمان بازگويي وقايع در درجـ         . داند   اصليِ خود نمي   ةوظيفگذشته را   
اهمگويي، مهـم     ي داستان ها ي روايت كردنِ آن وقايع، يا شيوه      ها وهت قرار ندارد، بلكه شي    ي

بـه درخواسـت    » دكتر رضـا  « داستاني است كه     شا هآزاده خانم و نويسند     رمان كلّ. هستند
 عمـلِ نوشـتنِ داسـتان       شود، دقيقـاً همـين      نويسد و آنچه دائماً برجسته مي       مي» دكتر اكبر «

ـ ي مختلف ايـن رمـان، راوي پيـاپ    هادر بخش . است كنـد تـا خـودِ     ت را تعليـق مـي  ي رواي
 از كتـاب  4مـثالً در فـصل   . مورد بحث قرار دهـد تر  به عنوان موضوعي مهم گري را   روايت

  :دهد ششمِ اين رمان، راوي چنين توضيح مي

ه را سر بزنگاه نگه داشته بود تا به دكتر اكبر بگويد كه بـاز               قص] دكتر رضا [
كنـد،    وي را عوض مـي     بيان قص  ويژهه  كند، ب    را حذف مي   ها خيلي چيز  هم

ش را حـذف    ا هويژه زندگي خود و خـانواد     ه   را، ب  ها تعداد زيادي از بزنگاه   
اوغلي را به صـورت       بيب]  به نام  هايكي ديگر از شخصيت   [كند تا زندگي     مي

بايـد  . ي متفاوت داشـته باشـد     ها تعريف كند كه چند راوي با روايت       حديثي
  .)429: 1384براهني،  (نويسنده عملِ نوشتن را به رخ بكشد

 داسـتان از منظـر چنـدين         روايـت  ؛»ويبيان قـص  « عوض كردن    ؛يي خاص هاحذف اپيزود 
 هـا ي هنگـام داسـتان نوشـتن بايـد بـه آن     ا هيي هستند كه هر نويـسند    ها موضوع هاراوي؛ اين 

 داسـتاني    در خـودِ   هاا مطرح كردن اين موضوع    ام.  بگيرد بينديشد و يا در موردشان تصميم     
) يا برجـسته كـردنِ    (» به رخ كشيدن  « نويسنده   ةكه وظيف   شود و بويژه ذكر اين      ه مي كه نوشت 

قـول فـوق      نقـل . گـردد   يك شگرد پسامدرنيستي محسوب مـي     است،  » عملِ نوشتن «خودِ  
نويسي دارد كه عيناً در       ي داستان ها  شيوه ةحكايت از نوعي خودآگاهيِ پسامدرنيستي دربار     
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چنـد راوي بـا     «كـارگيريِ     بـه بـراي مثـال،     . ده اسـت  نگارش همين رمان به كار گرفته شـ       
 آزاده خـانم و    رمـان     از فاقي است كـه در چنـدين فـصل        دقيقاً همان اتّ  » ي متفاوت هاروايت

شخص    ديد از سوم   ةرم كه زاوي  ها از كتاب چ   2دهد، از جمله در فصل        رخ مي  شا هنويسند
ص بـه   شـخ    ديد از اول   ة از كتاب دوم كه زاوي     4 و   3 يهاكند؛ فصل   شخص تغيير مي    به اول 
ـ        8 و   7 و   5ي  هايابد؛ فـصل    شخص تغيير مي    دوم داً بـه    ديـد مجـد    ة از كتـاب دوم كـه زاوي
ـ 1كه در فصل  ، تا اينگردد شخص بازمي  اول  ديـد  ة از كتاب پنجم روايت بار ديگر از زاوي
خود تمهيدي پسامدرنيستي نيـست؛ در        خودي   ديد به  ةتغيير زاوي . يابد  شخص ادامه مي    سوم

يـك  )  مشهور آمريكايي ويليـام فـاكنر      ةي نويسند ها مثالً رمان (ي مدرن   ها سياري از رمان  ب
 داسـتانِ ي مختلـف يـك      هاشود و يـا بخـش        ديد بازگفته مي   ةروايت واحد از چندين زاوي    

 ة نوشـت  ،شـازده احتجـاب   يـا در رمـان      . شـود    ديدِ جداگانه روايت مي    ةزاوي چندواحد از   
ـ    هوشنگ گلشيري، اضمحالل نظام       ـــ يـك     شخـصيت  دو ديـد    ةاجتماعي قاجار از زاوي

ــ به صورت سـيالن ذهـن روايـت         ) فخري(، و كلفَتش    ) احتجاب خسرو( قاجار   ةشاهزاد
ـ .  شـود   به صورت متناوب به خواننده ارائه ميهاي درونيِ آن هاگويي  گردد و تك    مي ا بايـد  ام
ـ      ي پسامدرن كاركردي    ها  ديد در رمان   ةه داشت كه تغيير زاوي    توج  ةمتفاوت بـا تغييـر زاوي

بر ي فلسفيِ مدرن كه     هابا تأثيرپذيري از ديدگاه    ها مدرنيست. ي مدرن دارد  ها ديد در رمان  
كوشـيدند    مـي شد،    تلقي مي ) سوژه(و تابع ذهنِ شناسا     چندگانه  امري  ت  واقعي هاحسب آن 

ـ     ايضاًتا در آثارشان ادراك واقعيت را         ايـن   يهـا  رمـان . ر تبـديل كننـد     به موضـوعي متكثّ
گيـرد كـه آن       داد كه داللت يك رويداد واحد، از ذهنيتـي نـشئت مـي              نويسندگان نشان مي  

خواسـتند گـسيختگي در روايـت را         آنان همچنين مـي   . دكن  رويداد را ادراك يا روايت مي     
كننـد تـا از     ) شـد   ي پيشامدرن رعايت مي   ها از نوعي كه در رمان    (جايگزين انسجام روايي    
 پرتشتتِ مدرن را در آثارشان بازتـاب        ةگسيختگيِ زندگي در دور     جمله به اين طريق ازهم    

ـ   ي روايي در رمان پسامدرن اساساً با هـدف          ها منظر ا چندگانگيِ ام. دهند ه بـه   جلـب توج
به قول ديويـد الج، در  . گيرد   صورت مي  ينويس  داستانت آن در    يگري و اهم  صناعتِ روايت 

 از  )370: 1996الج،   (».بـه سـيالن روايـت     سيالن ذهن تبديل شده است      «رمان پسامدرن،   
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 همين سـيالن روايـت      شاهآزاده خانم و نويسند    خواندن رماني مانند  » يهادشواري«جمله  
 فهمِ يك روايت منـسجم، پيـاپي از يـك           ةراويِ اين رمان به جاي فراهم كردن زمين       . است

 .رسـد   بـه نظـر مـي     پردازد لذا كل رمان، در نگاه اول، نامنسجم           روايت به روايتي ديگر مي    
آغـاز ـ ميانـه ـ     «جزئـي   ي رئاليستي به معناي رعايت ساختار سهها انسجام روايي در رمان

شد و در خط زمـان بـه           صفرِ مفروض آغاز مي    ة از يك نقط   ها  اين رمان  بود؛ داستانِ » پايان
ي متعـدد و پيچيـده كـردنِ        ها پيشروي، نويسنده با ايجـاد كشمكـش       در اين . رفت  پيش مي 
بـدين ترتيـب، در     . ساخت  يي رهنمون مي  هاگشاييِ ن    روايت را به سوي اوج و گره       پيرنگ،

متقابالً راوي رمـان    . گرفت كه واجد انسجام روايي بود       پايان رمان داستاني كامل شكل مي     
، »ديگر پس از اين   «ورزد كه     نه اصرار مي  ها آگا شاهآزاده خانم و نويسند    پسامدرني مانند 

   ت داستاني رعايت نخواهد شد    اانسجام روايي در ادبي :»      ه نـه يـك     ديگر پس از ايـن، قـص
د ي متعـد  هـا د و پايان  ي متعـد  هـا شروع خواهد داشت، نه يك وسط و نه يك پايـان؛ آغاز           

» .يك پايان محوِ پايان ديگر و آن پايان هم محوِ پايان بعدي خواهد بود             ... خواهد داشت؛   
ي ي پيـشامدرن بـه حـد      هـا  ز نوع رمـان    ا يت راوي با انسجامي   ضد) 428: 1384براهني،  (

براهنـي،  (» .رمان كامل رماني است كه ناقص باشـد       «كند    است كه در اواخرِ رمان اعالم مي      
1384 :603 (  

ــان  روايتةشــيو ــسندگــريِ براهنــي در رم ــاً شــيوشاهآزاده خــانم و نوي ي ا ه لزوم
يِ رمـان   گونه كـه جـان بـارت در بحـث راجـع بـه ويژگـ                 ، همان پسامدرنيستي است زيرا  

ي هـا  كه در رمـان » بازگويي« نويسنده در عين استفاده از صناعت        شود،  ر مي پسامدرن متذكّ 
كالسيكِ رئاليستي مرسوم بـود، مالحظـات و عالئقـي كـامالً مـدرن را در داسـتان خـود                    

ـ       ايـن تلفيـقِ خالقانـه،        ةدر نتيجـ  . كنـد   دنبال مي ملحوظ و    ات و  جايگـاه واقعيـت در ادبي
تـرين موضـوعات رمـان        روايي براي پرداختن به واقعيت، جزو كـانوني        ةترين شيو   مناسب

نويـسي نـدارد؛    در رويكردِ پسامدرنِ براهني، محاكات ديگر جايي در داستان      . براهني است 
نـويس بايـد خُـل باشـد كـه واقعيـت رو               رمان«،  شاهآزاده خانم و نويسند    به قولِ راويِ  

نويس بايد چـه چيـز را         پس رمان «رسش را كه    پاسخِ اين پ  ) 460: 1384براهني،  (» .بنويسه
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 در اين فـصل،  .يافتتوان     از كتاب دومِ اين رمان مي      32طور خاص در فصل       ، به »بنويسد؟
 روح يكـي از     شود كه   رو مي    زني روبه  نويس است ــ با     دكتر شريفي ــ كه خود يك رمان      

با گفتن ايـن    ود و   ش   وارد اتومبيل دكتر شريفي مي     هخودسرانزن  .  رمانِ اوست  يهاشخصيت
 ةكني كه موقع نوشـتنِ قـص   نويسي و فراموش مي   مرا مي  ةتو قص  «:كند  او را گيج مي   جمله  

    ي را مي  اهمن، من خودم دارم قص        نويسي كـه در آن        مرا مي  ةنويسم كه در آن تو داري قص
  اهمن دارم قص      و ا )210: 1384براهنـي،   (» .نويسم  نويسي مي    مرا مي  ةي را كه تو در آن قص

ق بـودنِ نويـسنده و مخلـوق بـودنِ          ل خـا  ةدربارنويسي     داستان ةي ديرين هاي عرف  حتّ سپس
هـر  . كنـد   نويسش اطاعت نمي    من شخصيتي هستم كه از رمان     «: كند  را نقض مي   هاشخصيت

» .كنـد   كس جـز خـودش كـاري نمـي          شود و به دلخواه هيچ      وقت دلش خواست ظاهر مي    
ي خصلتاً پسامدرن، در پاسخ به اين پرسـشِ         اهبا روحي  در ادامه    وي) 211: 1384براهني،  (

. نويسنده نيـست  «: كند  ، مرگ نويسنده را اعالم مي     »پس نويسنده كيست؟  «دكتر شريفي كه    
دارد كه    دكتر شريفي را وامي   گاه   آنزن  ) 214: 1384براهني،  (» .وجود ندارد . نويسنده رفته 

ف ر داخل كوير به پيش رفتند، فرمان توقّ       با اتومبيل به كوير برود و پس از اين كه مدتي د           
از آنچـه پيرامـونِ خـود    خواهـد كـه       با دادن دوربين عكاسي به شريفي از او مي        دهد و     مي
گـرفتن   كه در اطراف او چيزي براي عكـس زده از اين شريفي، شگفت . س بگيرد يابد عك   مي

 هنـر در    ةز وظيف پاسخ زن، تبييني پسامدرنيستي ا    . »از كجا عكس بگيرم؟   «پرسد    نيست، مي 
  : معاصر استةدور

يي كه وجود دارنـد عكـس       هاگفتند كه فقط بايد از چيز       تا امروز همه مي   
يي كـه وجـود داشـتند، تقليـد         هـا بـه همـين دليـل همـه از چيز         . گرفت

، در عكاسـي و در       در شعر، در نمايش، در فلسفه، در رمـان          ....كردند  مي
پس ما اشـيا    .  بود هاا و آدم   اداي اشي  گرفتند  يي كه مي  هافيلمبرداري، عكس 

مـدل    مـا بـي   . گيريم  كنيم و از جاي خالي عكس مي         را حذف مي   هاو آدم 
  .)217: 1384براهني، (كنيم  نقاشي مي
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اسـتفاده از   . شود، آشكارا ضد رئاليستي است      در اين بخش از رمان مطرح مي      ديدگاهي كه   
اي بيان اين ديـدگاهِ ضـد   بري مناسب   اهاستعاربرداري از فضاي خالي،       براي عكس دوربين  

 بـا   در قـرن نـوزدهم  دانيم اختراع دوربـين عكاسـي      گونه كه مي     زيرا همان  ،رئاليستي است 
     گيري ايـن جنـبش       ات همزمان بود و تأثير بسزايي در شكل       پيدايش رئاليسم در هنر و ادبي

ونـه  گ  نويسان آن دوره به ثبت دقيق واقعيت آن         اشان و رمان  گرايش نقّ . هنري باقي گذاشت  
 شد، همان كاري بود كه دوربين عكاسي امكان انجام دادنـش            مشاهده مي كه از راه حواس     

 شاهآزاده خـانم و نويـسند     ي كـه از رمـان       اهدر صـحن  . كـرد   را به بهترين شكل فراهم مي     
دار اسـت زيـرا از او         قول كرديم، درخواست زن از دكتر شريفي واجد عنصري آيروني           نقل
نويس   رمان. ، بلكه از فضاي خالي عكس بگيرد      مشهود يا شخصي    خواهد كه نه از شيء      مي

گذارد و اساسـاً      از واقعيت را كنار مي    ) »تقليد«(پسامدرن، برخالف اسالف خود، محاكات      
دهد؛ يـا بـه قـول شخـصيتِ رمـانِ دكتـر               واقعيتِ مشهودِ بيروني را الگوي خود قرار نمي       

گيرنـد    عكس مي » يئي نامر هاآدم «از ،ندنك   نقاشي مي  »مدل  بي«  كه ها شريفي، پسامدرنيست 
نـويِس     رمـان  ةوظيف) 223: 1384براهني،  (» .عكس گرفتن از آدم واقعي كاري ندارد      «زيرا  

تـر از     خواهد رمان را به ژانري غني       نويسي كه مي     رمان  ما، ةگذار در زمان    نوانديش و بدعت  
ي ادبـي   ها كنون در نظريه  ي است كه تا   ا ه معكوس كردنِ رابط   آنچه تاكنون بوده تبديل كند،    

   ـ    ، اتبين واقعيت و ادبي شناسـي پيـشامدرن      اگـر زيبـايي   . اسـت شـده    مـي ي   مفروض تلقّ
شناسـي مدرنيـستي واقعيـت     دانست و زيبايي   را اولي مي  ) اُبژه(واقعيت بيروني   ) رئاليستي(

ـ       يرا، اكنون زيباي  ) سوژه(دروني   تـر از واقعيـت   بـر  را لشناسي پسامدرنيـستي اساسـاً تخي 
 تأكيـد   شا هآزاده خـانم و نويـسند      در رمان    هاگونه كه يكي ديگر از شخصيت        همان .داند  مي
ه  اين رمان، ب   )139: 1384براهني،  (» .يه  تر از آدمِ واقعي     گاهي يه شخصيت واقعي   «كند،    مي

كنـد كـه جـان        ي تبعيـت مـي    ا هگذران  گري، دقيقاً از همان روش بدعت      روايت ةويژه در شيو  
 از  9دليل نيست كه در فصل       بي. فراتر رفتن از رئاليسم و مدرنيسم     : ه بود بارت توصيه كرد  

  :گويد كتاب ششم، راوي چنين مي
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يـه آقـايي بـود كـه        . كي نبـود  غير از خدا هيـش    . يكي بود يكي نبود   
  .خدا رحمتش كند. گرا بودواقعيت

يه آقايي بود كه مدرن     . غير از خدا هيشكي نبود    . يكي بود يكي نبود   
  .حمتش كندخدا ر. بود

ديگـري از بـاال و   . داد  ديد و نشان مي     رو و از بيرون مي      يكي از روبه  
  .شان كندرحمتخدا . داد ديد و نشان مي و يا از تو و بيرون ميبيرون 

. يكي بود يكـي نبـود     . غير از خدا هيشكي نبود    . يكي بود يكي نبود   
. بـود شكي نغير از خدا هيـ . يكي بود يكي نبود. غير از خدا هيشكي نبود   

 را از   هـا تابلو... شـد نبـود       طور كه گفته مـي       آن ها كدام از آن قبلي     و هيچ 
فقــط .  بــا هــم وصــلت كــرده بودنــدهــا آزاد كــرده بودنــد و تابلوهــاقاب
 بود و هر چيزي به شـكل خـود، بـه شـكل درونـيِ                ها هي قص ها تكه  تكه

 كـرد   خواسـت، تنظـيم نمـي       و يـا اگـر نمـي       كرد  خود، خود را تنظيم مي    
  .)455-454: 1384هني، برا(

طور كامل نشان داده      ي خود را به   هاهم رئاليسم توانمندي  آيد كه     قول فوق چنين برمي     از نقل 
    ـ  است و هم مدرنيسم؛ ام ـ     ا ادبي ـ      ةاتِ زنـده در زمان وسـياقي    ويـژه بـا سـبك     ه   مـا اكنـون ب
وضـوعِ  بـه م  » رو  از روبه «نويس     داستان در نگارش رئاليستي،  . شود  پسامدرنيستي نوشته مي  

 زندگيِ شـهري داسـتان بنويـسد، آن         ةمثالً اگر نويسنده بخواهد دربار    . كند  داستان نگاه مي  
نويـسد كـه گـويي خـود در آن            داستان را با چنـان جزئيـات مـشروح و باورپـذيري مـي             

 را  ها بوده و آن شخـصيت     هاكند مشاركت داشته يا ناظر آن رويداد        يي كه روايت مي   ها تجربه
نويـسنده   )تزِ رئاليسم   د يا آنتي  ها برابرن ةمنزل  به(در نگارش مدرنيستي    . از نزديك ديده است   

 شا هو نويسند آزاده خانم   ــ به قولِ راوي رمان      را  ي همان شهر    ها و آدم  ها  و خانه  هاخيابان
 از طريـق    ها حيات ذهنيِ شخصيت   نمايشبا  (» از تو «يا  ) برجِ عاجِ هنرمندِ نخبه   (» از باال «ــ  

ـ . دهـد   نـشان مـي    )گـويي    صورت سيالن ذهن يا تـك      روايت دروني و به    ا در نگـارش    ام
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) ي قبلـي  هـا  نويسيِ دوره   ي داستان هاسبكديالكتيكيِ  د يا سنتزِ    ها همن ةمنزل  به(پسامدرنيستي  
نويسيِ رئاليـستي و مدرنيـستي،        ي داستان ها  عناصري از شيوه   كار بردنِ   نويسنده در عين به   

. غيـر از خـدا هيـشكي نبـود        . يكي بود يكي نبود   «(د  گير   را به سخره هم مي     ها همان شيوه 
غيـر از خـدا هيـشكي       . يكي بود يكي نبـود    . غير از خدا هيشكي نبود    . يكي بود يكي نبود   

شـده    ر و شـناخته   ي مقرّ ها پسامدرنيست روايتگري را از قيدوبندِ چارچوب      ةنويسند. )».نبود
يي به ظاهر   هاو روايت ) كند  مي»  آزاد ها را از قاب   هاتابلو«به قولِ راويِ اين رمان،      (كند     مي هار

  . دهد  را ارائه مي)»ها هي قصها هتكّ هتكّ«(منفك و گسيخته 
 نگارشِ رمان، دقيقاً همـان     ةشد  ر و شناخته  ي مقرّ هاگري از قيدوبند   كردنِ روايت  هار

اين تمهيدِ .  گذاشته استشا هآزاده خانم و نويسندبدعتي است كه براهني در نوشتنِ رمان    
ـ هاالت آگا  از كتـاب هـشتمِ رمـان، موضـوع تـأم           2امدرنيستي در فصل    پس  راوي قـرار    ةن
 ةه راحـت اسـت ولـي نوشـتنِ قـص          نوشتنِ قص «گويد كه     در اين فصل راوي مي    . گيرد  مي

  :كند  خود چنين استدالل ميةو در اثبات گزار» نوشتن اصالً راحت نيست

ـ . گويد نويسد و به همين دليل زور مي        ه را يك نفر مي    قص ا كـسي   ام
 نويسد با زورگويي مخالف است       نوشتن را مي   ةكه قص . ه را يـك    اگر قص

  نفر بنويسد، قص ـ  ةه، قص ـ  ةف اسـت؛ و قـص      مؤلّ ف، يعنـي سـلطنت      مؤلّ
  ! ....زنده باد نوشتن! فمرگ بر مؤلّ... .فمؤلّ

   بهتر است  .... نويسد نه برعكس    نويس را مي    هشخصيت است كه قص
نويس فقط كات    هقص  به ايـن ترتيـب   . نويسِ او هب آزاده خانم باشد، نه قص

شـخص شـود      شـخص و يـا سـوم        شخص، دوم   تواند به آساني اول     او مي 
  .)562 :1384براهني، (

 و نيز نسبتِ  ــ  مراتب     سلسله ةرات خواننده را دربار    تصو ةجا براهني هم  كه در اين  پيداست  
 ةشـد   ي شـناخته  هـا بر اسـاس عرف    ،خواننده. كند   نويسنده با متن و شخصيت عوض مي       ــ

 در اين ديـدگاهِ   . پندارد  مي ها سرنوشِت آن  ةكنند   و تعيين  ها نويسنده را خالق شخصيت    ،ادبي
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 يا ها در شـيو   ام. انه بر متن سيطره دارد    ف يگانه صدايي است كه مستبد     ، صداي مؤلّ  مألوف
ه اسـت،   زيـد  رمـانش برگ   پسامدرنيستي كه براهنـي بـراي روايـت كـردنِ         ضداستبدادي و   

انـد روايـت       خود را به ترتيبي كه خود مايـل        شان داستانِ زندگيِ   مستقل از خالق   هاشخصيت
شـخص    شخص و سـوم     شخص و دوم     ديد در رمان بين اول     ةبه همين سبب، زاوي   . كنند  مي

شود كه نويسنده در بهترين حالت        يتاً اين احساس به خواننده القا مي      هادر نوسان است و ن    
يـا بـه قـول راوي،    (اقتـدار و مرجعيـتِ نويـسنده        . نـدارد » كاتـب «ك  جايگاهي بيش از ي   

 ةي پساساختارگرايان هامدرن به چالش گرفته شده و ديدگاه      در عصر پسا  ) »فسلطنت مؤلّ «
ـ     » فمرگ مؤلّ « تأثيرگذارِ   ةروالن بارت در مقال   پردازاني مانند     نظريه  ةو ميشل فوكو در مقال

 نويـسنده منجـر شـده       ةيِ منظر پسامدرني دربار   گير   به شكل  » چيست؟ فمؤلّ«ايضاً مرجعِ   
ي زبـانيِ   هـا است كه برخي از تعبير    جالب  . داردمحور    فضد مؤلّ ماهيتي  است كه آشكارا    

ـ        هـستند  عـين تعـابيري      ،شا هآزاده خانم و نويسند   راويِ رمان     ة كـه روالن بـارت در مقال
و » زورگـويي «بـراي مثـال، راوي صـحبت از         . به كـار بـرده اسـت      » فمرگ مؤلّ «مشهورِ  

ف سخن به ميـان     مؤلّ» حكمفرمايي« خود از    ةكند و بارت هم در مقال      مي» فسلطنت مؤلّ «
ـ   ات در فرهنگ عامه، مستبد    تصوير ادبي « : نويسد  آورد و مي    مي ف و شخـصيت و     انه بر مؤلّ

بـه  ) 168: 1988بـارت،  (» .ش متمركـز شـده اسـت   ا ه و عالئقِ شورمندانهازندگي و پسند  
را » كاتـب «نويس صرفاً حكـم يـك         گويد كه بهتر است داستان       راويِ رمان مي   طريق اولي، 

» كاتـب « جديـد را در حـد يـك          ةنويـسند جايگاه  ش  ا هروالن بارت در مقال   داشته باشد و    
اي پـيش از يـا بـيش از           شود، به هـيچ روي از هـستي         همزمان با متن زاده مي    « كه   اندد مي

: 1988بـارت،   (» . آن اسـت   ةتاب بلكه گزار  ك] دِاهيا ن [نگارش برخوردار نيست و نه فاعل       
ـ    «دهند كه چرا راوي شعار         توضيح مي  هااين شباهت ) 170  :دهـد    سـر مـي    »!فمرگ بـر مؤلّ

  اختيـار شـده    شا هآزاده خانم و نويسند    روايت كردنِ رمان     ةرويكرد پسامدرني كه در شيو    
  .افزايد مين ي رماهات شخصيتي و بر اهمكاهد ميف ت شخص مؤلّياز اهم، است

گـريِ پسامدرنيـستي را كـه براهنـي         ي مهـمِ روايت   ها يكي ديگر از جلوه   و سرانجام   
روي جلد كتـاب،    . توان ديد    عنوان اين رمان مي    ةاختيار كرده است، در انتخاب بازيگوشان     
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و زير اين عنوان، با فـونتي        با فونت درشت درج شده       »شا هآزاده خانم و نويسند   «عنوان  
قيد شده اسـت و     ) به همين صورت در پرانتز    (» )چاپ دوم («تر، عبارت     به مراتب كوچك  

ايـن طـرز    . »يا آشويتس خصوصي دكتر شريفي    «: خوانيم   اين عبارت، چنين مي    ذيلسپس  
 آزاده: كند كه عنوان رمان براهنـي عبـارت اسـت از             القا مي  چنين در نگاه اول     ،بندي  عنوان

بخشي از عنوان اين رمان اسـت و        » )چاپ دوم («ا در واقع عبارت     ام. شا هخانم و نويسند  
توان گفت گنجاندن اين عبارت،       مي.  است روي جلد آن درج شده    از نخستين چاپ كتاب     

 براهني در متنِ رمان نيـز بـه         اي است كه     پسامدرنيستي ةگريِ بازيگوشان  از صناعت  يا هگوش
يي برگرفتـه از    هايي ماننـد گنجانـدن تـصوير      ها ديگر آن را ادامه داده است، شكل       يهاشكل
يا چاپ  ...)  و   123،  120،  118،  114،  113،  112،  110مثالً در صفحات    (ي مختلف   هاكتاب
ـ          ها شهيدي كه سوراخ   ةي با دستخط رزمند   ا هنام ي هـا  هي ناشي از اصابت گلولـه و نيـز لكّ

، )»)چـاپ دوم  («عبـارت   (البته ايـن مـورد خـاص        ). 65 ةصفح(خون بر آن مشهود است      
 ةيي دربـار  هـا  پسامدرنيستيِ نويـسنده اسـت، داللت      يهاي از بازيگوشي  ا ه جلو كهنعالوه بر اي  

بـه اتمـام    » پايـان  «ة كلمـ   و بـا   607 ةرمان ظاهراً در صفح   .  قرائت اين رمان هم دارد     ةنحو
ـ   يا هكند، يادداشتِ اختتاميـ     تر مي   آنچه اين تصور را قوي    د؛  سر  مي  در  ف اسـت كـه     از مؤلّ

 بـه   شا ه خانم و نويـسند    آزاده بلند   ةن رسيد نگارش قص   به پايا «: درج گرديده  608 ةصفح
 رجب  21 شمسي مطابق    1374ي آذر   23 ضعيف رضاي براهني، صبح روز       ة اين بند  ةخام

ايـن  . » طهـران  ة پاسداران از محالت شمال شرق شـمال دارالخالفـ         ة قمري در محلّ   1416
 اسـت و دو صـفحه       ي دارد، حاكي از اتمام رمان     ظاهر جد   بهرسمي و   يادداشت، كه لحني    

» عزيـز  ةخواننـد «ه  بخورد كه در آن خطاب        به چشم مي  » ناشر« به امضاي » ييادداشت«بعد  
  :چنين آمده است

ي هـا  ش، ناشـر كتـاب، نامـه      ا هپس از چـاپ رمـان آزاده خـانم و نويـسند           
يگاني كنـد، بـه اسـتثناي        را با  ها آن ةدي دريافت كرد كه ترجيح داد هم      متعد

ظر ناشر، هم تحت تأثير عميق خودِ كتاب نوشـته شـده             كه از ن   هايكي از آن  
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از ايـن رو ناشـر بـا        . تأثير نبـود    بود و هم بر روند قرائت صحيح كتاب بي        
ورزد،    كتاب به چاپ آن در پايان كتاب مبادرت مي         ة نويسند ةاطالع و اجاز  

 ديد ديگري را نيز نسبت به ماهيت اين رمـان           ةكه خواننده زاوي    به اميد اين  
 در  ... شـريفي را     ةي زنـد  ها  يكي از تجربه   ها نامه، نه تن   ةنويسند. كندتجربه  

ي كه نويـسنده    ا هگذارد، بلكه با پرواز دادنِ خيالِ خود به حوز          اختيار ما مي  
 رؤيـا بـا     ةي جديـدي از رابطـ     هـا  نخواسته است در آن وارد شود، گوشـه       

به خوانـدن   از اين رو خوانندگان ارجمند را       . كند  بيداري را به ما عرضه مي     
  .)611 :1384براهني،  (كنيم اين نامه دعوت مي

قـدر جعلـي      در ايـن رمـان همـان      » يادداشـت ناشـر   «تـوان اسـتدالل كـرد كـه           مي
ـ    ) بازيگوشانه( جـايي كـه    (608 ةاساسـاً ايـن رمـان در صـفح    . فاست كه يادداشـت مؤلّ

جـايي كـه     (624 ةدر صـفح  ، بلكه   يابد  نميپايان  ) ف آورده شده است   يادداشت كوتاه مؤلّ  
البتـه ايـن كتـاب      . رسـد   بـه فرجـام مـي     ) شود  منسوب به يكي از خوانندگان تمام مي       ةنام

) » ضـعيف رضـاي براهنـي      ةاين بند «رضا براهني، نه    ( واقعيِ آن    ةيادداشتي به قلم نويسند   
گرديـده و طـي آن،   در هـشت صـفحه درج   ) كذايي» ةنام«بعد از  (دارد كه در پايان كتاب      

طـور كـه خـودِ        همـان . نـد ا هقيد شد ) يي از ساير آثار ادبي    هاقول   و نقل  هاعكس(منابع كتاب   
 هـا اين رمان بسياري از قرار    «ر شده است،    متذكّ» يادداشت فهرست ضميمه  «براهني هم در    

يادداشـت  «آوردن  ) 625: 1384براهني،  (» .ي نويسندگي را به هم ريخته است      هاو قرارداد 
نويـسي اسـت كـه البتـه در چـارچوب رمـاني               رماني  هاي از اين نقض عرف    ا ه، نمون »ناشر

يي ديگـر مـسبوق بـه سـابقه هـم           ها و به شكل   پسامدرن، تمهيدي پذيرفتني و جالب است     
 والديميـر  ة، نوشـت  الوليت رمان    در براي مثال، شكني را،      مشابهي از اين عرف    ةنمون .هست

آغـاز  » ن ري، پـسر   دكتـر جـا   «به امضاي   ي  ا هصفح  سهي  ا همبا مقد توان ديد كه      مينبكاف،  
در ابتـداي   به طريق اولي،    .  كه البته شخصي كامالً موهوم است      )7 :1959 نبكاف، (شود  مي

 ةشِـكو « بيمـاريِ موسـوم بـه        ة فيليپ رات، اين توضيح دربـار      ة، نوشت  پرتنوي ةشِكورمان  
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 ،اختاللي رواني «: به نقل از يك فرهنگ اصطالحات روانپزشكي آورده شده است         » پرتنوي
اي قـرار     ي جنـسيِ افراطـي    هـا ادوستانه دائماً در تضاد بـا تمنّ        ي قويِ اخالقي و نوع    هاقسائ
ـ      حال آن  )1: 1969رات،  (» .گيرند كه غالباً ماهيتي منحرفانه دارند       مي  يكـه در واقـع اختالل

 و اساساً خـود همـان       خودِ فيليپ رات است    ةوپرداخت  ساخته»  پرتنوي ةشِكو« به نام     رواني
وجـود خـارجي    ،   رات بـوده   قـول   ات روانپزشكي هم كه ظاهراَ منبع نقل      فرهنگ اصطالح 

نويس معاصر انگليسي، در پايان رمان خود موسـوم بـه       همچنين ايان مكيوئين، رمان   . ندارد
نوعي بيماريِ نادرِ رواني را كه ظاهراً نخـستين بـار            ة در زمين   علمي ة يك مقال  ل عشق تحم 

طور كامل تجديد چاپ كـرد،    بهنتشر شده بوده است  انجمن روانپزشكي بريتانيا م    ةدر مجل 
آن مقالـه ذكـر شـده       ةشان بـه عنـوان نويـسند       دو روانپزشكي كه نام    گرديدا بعداً معلوم    ام  

 وجود خارجي   ،)233: 1998مكيوئين،  (» دكتر رابرت ون و دكتر آنتونيو كاميا      «، يعني   است
موهـوم در پايـان     » ناشـرِ «ي كـه    ا هم نا ةنويسند ،شا هآزاده خانم و نويسند   رمان   در   .ندارند

يي را كـه دكتـر شـريفي        هااز يادداشت »  صفحه هاصد«شود كه     عي مي مدكتاب آورده است،    
 او بعـد از ذكـر       ! نوشته بوده در اختيار دارد     1340 ة در ده  ) اين رمان  يهايكي از شخصيت  (

چه چيـزِ   «: دكن  ميل در حكم جبران مافاتِ زندگيِ معاصر تأكيد         بر نقش تخي  چند خاطره،   
 نباشند ديگر زنـدگي     هااگر اين رؤيا  .... كند جز رؤيا؟      زندگي، نكبتِ زندگي را جبران مي     

براهنـي،  (» ارزد  چه حسني دارد كه به ادامه دادنش بيرزد؟ باور كنيد به لعنت خدا هم نمي              
واي اگر رؤيا نباشد، آدم چـه خـاكي تـو سـرش           «گويد،    و در جاي ديگر مي    ) 618: 1384
و نيـز   يادداشـت ناشـر موهـوم،    ، موهوم ة اين خوانند  ةنام) 621: 1384براهني،  (» !زدري  مي

تري هستند كه همانا خـودِ         موهوم، همگي بخشي از رؤياي بزرگ      ةيادداشت كوتاهِ نويسند  
ـ . ات اسـت  عاً مترادف ادبي  رؤيا مجاز مرسلي است كه تَوس     . اين رمان است   ات، از ايـن    ادبي

ـ ش غالبـاً    ا هات واقعيت را دارد، واقعيتي كه تجربه كردنِ روزمرّ        منظر، حكم جبران ماف     ةماي
آن » ناشر«با آنچه كه    ) در اين مورد، رمان پسامدرن    (ات  ادبي. است) به شكلي مدرن  (مالل  

 خواننـدگان   ي ذهنيِ ها نياز ناميده است، مجراي مناسبي براي ارضاءِ     »  خيال پرواز دادنِ «را  
  . كند فراهم مي
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 آزاده خـانم و  ديگـري هـم در رمـان    داللـت  موهـوم،  ةكه درج اين نام   بايد افزود   
 ايـن رمـان نوشـته     قرار است از طرف يكي از خوانندگانِ مورد نظرةنام.  دارد شا هنويسند

توانسته اسـت واقعـاً نوشـته     شده باشد و در آن صورت بايد گفت اين نامه فقط زماني مي           
توانسته باشـند آن    ده باشد تا خوانندگان     كم يك نوبت چاپ ش      شود كه رمان براهني دست    

در عنوان فرعي ايـن رمـان ظـاهراً همـين           » چاپ دوم «ت گنجاندن عبارت    علّ. را بخوانند 
 پيشتر اشاره كرديم، اين عنوان از چاپ اول روي جلـد كتـاب              گونه كه   ليكن، همان . است

ش ا ه نويـسند  آزاده خـانم و   : بوده و در واقع عنوان كامل رمان براهني بدين قـرار اسـت            
 ةشـود كـه نامـ    بدين ترتيب معلوم مـي   .  آشويتس خصوصي دكتر شريفي    يا )چاپ دوم (

كـه ارزش   ـــ   به بيان ديگـر، ايـن نامـه         .  غيرواقعي و بخشي از متن رمان است       ،مورد نظر 
كـامالً  مـاهيتي   خـود    ـــ    شـود   ل را براي جبران مافاتِ زندگي به خواننده يادآور مـي          تخي
يادداشت « كه گنجاندن    اين پرسش هنوز به جاي خود باقي است       ن همه،   با اي . داردلي  تخي
 روايت  ة آن، چه كاركردي برحسب شيو     ة بازيگوشان ةنظر از جنب    ، صرفِ »نامه«و اين   » ناشر

 بجا و ضروري است زيـرا بـه         ، مطرح كردنِ اين پرسش    . قرائت اين رمان دارد    ةنيز نحو و  
ر مـا، رمـان     ي پسامدرنيسم در كشو   ها  نظريه فيِ سطحي و ناقص   رسد به سبب معرّ     نظر مي 

در . شـود   اشتباه گرفتـه مـي    ) فرم(كننده در شكل      دليل و گيج    ي بي هاپسامدرن اغلب با بازي   
       ات، شكل در خـدمت بيـان يـك محتـواي           رمان پسامدرن، همچون هر نوع ديگري از ادبي

تكنيكـي «و  » يدهپيچ«هرچند به ظاهر     -در فقدان چنين محتوايي، شكل      . انگيز است  لتأم «
دهـد و در بهتـرين        باشد ــ كاركرد خاصي ندارد لذا متن كيفيت ادبيِ خود را از دست مي             

بـه   در پاسـخ     .شـود   لطـف تبـديل مـي       كننده و بي    اي خسته نوعي چيستان يا معم   حالت به   
تـوان    مـي خواننده در ايـن رمـان،       » ةنام«و  » يادداشت ناشر « كاركرد   ةپرسش يادشده دربار  

ـ           بهگفت كه    ي بـودنِ   ا ه و حاشـي   هار صـدا   كار بردنِِ اين تمهيد، تأكيد ديگري است بر تكثّ
 نيـست كـه بـا    شا هآزاده خانم و نويـسند   فِمؤلّاين  . ي پسامدرن ها ف در رمان  صداي مؤلّ 

شـده و تغييرناپـذير را بـراي ايـن رمـان              ي خاص، معنايي يگانه و از پيش تعيـين        ها نشانه
 به پـيش    ها شخصيت ةروايت رمان هم بيشتر بنابه ميل و اراد       طور كه     همان. كند  ص مي مشخّ
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گيـرد، در خـصوص    ف در مقام خداوندگاري مقتدر تصميم ميطور كه مؤلّ  رود و نه آن     مي
هم بـدين سـبب اسـت كـه         . تواند نقش بسزايي ايفا كند      خواننده مي  نيزتعيين معناي متن    

ي كه نويسنده نخواسته است     ا هه حوز پرواز دادنِ خيالِ خود ب    «در يادداشتِ خود از     » ناشر«
صحه ري  متأخّ ةاداني نقّ ها  نظريه براين ديدگاه،   . آورد  صحبت به ميان مي   » در آن وارد شود   

 كه تعامل خواننده با متن را از جمله عوامل تأثيرگـذار در برداشـت خواننـده از                  گذارد  مي
 از كتـاب    2ي است كه در فـصل       اين دقيقاً همان ديدگاه   ايضاً  . داند  معناي تلويحيِ متن مي   

دهـد كـه الزم اسـت         در اين فـصل، راوي توضـيح مـي        . شود  هشتم همين رمان مطرح مي    
در ) 566: 1384براهني،  (»  برابر در آفرينش اثر    به عنوان دو عاملِ   . . . نويسنده و خواننده    «

، عزيـز  ةخواننـد : پس«: گيرد  نظر گرفته شوند لذا راوي در پايان اين فصل چنين نتيجه مي           
اگر در رمان پسامدرن خواننده در جايگاهي قـرار    ) 567: 1384براهني،  (» . مني ةتو نويسند 

      نويسنده است، در آن صـورت       جايگاه انحصاريِ كرديم    ر مي گرفته كه تا پيش از اين تصو 
 معناي  ة دربار شا هآزاده خانم و نويسند   رًا يكي از خوانندگان رمان      ي را كه متصو   ا هدرج نام 

دليـل نيـست كـه        بدين ترتيب، بـي   . مند محسوب كرد     داللت شگرديوشته است بايد    آن ن 
هم تحت تـأثير عميـق خـودِ كتـاب          «شود كه اين نامه       ر مي در يادداشتِ خود متذكّ   » ناشر«

  .نيست» تأثير و هم بر روند قرائت صحيح كتاب بي... نوشته شده 
  

  گيري نتيجه. 4
حاصـل فراينـدي تـاريخي در نابـاوري بـه اصـول         ات غرب، پسامدرنيسم در ادبي  پيدايش  

بخـش    ي تماميـت  ها  روشنگري، مخالفت با انديشه    جنبش ةفلسف. بنيادينِ روشنگري است  
 ة زمان اصل فراگير ديگري به نام عقل را تا حد يك اسـطور             را همين جنبش به مرو    بود؛ ام 
منجر به  مدرن   ةدوركرد، در     اي كه روشنگري ترويج مي      خِرَدورزي. بخش ارتقا داد    تماميت
در اواخـر  ي برآمده از روشـنگري،  هاهمزمان با افول آرمان    .وار شده بود    يي كابوس هاواقعيت

ي هاگـذاري  از يـك سـو، بـدعت      . مـشهود بـود   نويسي     دو جريان عمده در رمان     1960 ةده
ي مدرنيستي بـه حـالتي   هاستيزي ت سنّةنويسان حكايت از ادام شكليِ در آثار برخي از رمان    
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، ماننـد   هـا يي كـه عناصـر اصـلي در آن        هـا   رمان شدنِ از سوي ديگر، نوشته      ؛اطي داشت افر
ي هـا  وسياقي شبيه به رمان     گري، همچنان به سبك    روايت ةپردازي و شيو    پيرنگ و شخصيت  

. ي نگارش بود  ها ، حاكي از عدم پويايي در شيوه      شد  پرداخته مي ي پيشين   ها رئاليستي دوره 
ـ « مشهور خود با عنوان   ةر مقال در چنين وضعيتي، جان بارت د      ايـن  »شـدگي  ات تهـي ادبي ،

ابيتي را كه در ابتـداي ظهـور        ي شكلي، آن جذّ   هانوآوريديدگاه را مطرح ساخت كه تداوم       
ايضاً نويسندگاني هـم    . رسد  مدرنيسم داشت از دست داده است و ديگر موجه به نظر نمي           

ـ      شان ايجاد نمـي    ينويس  ي داستان ها ل چشمگيري در شيوه   گونه تحو   كه هيچ   ةكننـد، از زمان
ـ        بيش از يك دهه   . خبرند  ي آن بي  هاخود و الزام    ديگـري بـا عنـوان       ة بعـد، بـارت در مقال

»جريان جديدي در    به تشريح   » سازي  ات غني ادبيات داستاني پرداخت كه بـه اعتقـاد او        ادبي 
ـ   . بـرد   بستي كه در آن گرفتار آمده بود بيـرون مـي            رمان را از بن    ان جديـد، بـا نـام       ايـن جري

 اين تلفيـقِ    با. نويسيِ پيشامدرن و مدرن     پسامدرنيسم، در واقع تلفيقي بود از صناعات داستان       
 نه به منظـور محاكـاتِ   ،نويسي را ترِ داستان مي متقدها شيوهتوانستند    نويسان مي   خالقانه، رمان 

لكه بـه منظـور برجـسته       ب،  )مدرنيسم(ي ذهني   هاواقعيتيا بازنماييِ   ) رئاليسم(واقعيت بيروني   
شـده    كه در هر روايتي لزوماً حائلي بين خواننده و امر روايـت           گري و تأكيد بر اين    كردن روايت 

  .وجود دارد، در آثارشان به كار برند
 مـصداق بـارزِ ايـن تلفيـقِ         شا هآزاده خانم و نويسند   گري در رمان    ي روايت ها شيوه

ي هاگـري از قيدوبنـد     روايت  كـردنِ  هـا اين رمان، تالشي است براي ر     . پسامدرنيستي است 
از اين رو، به جاي صداي مقتدر يـك         . كنند   روايت تحميل مي   ةمعمولي كه راويان به نحو    

گـويي    و نيز به جاي سـيالن ذهـن و تـك          ) ي پيشامدرن ها همچون رمان (راوي داناي كل    
ـ  هـا  در اين رمـان بـا سـيالني از روايت          ،)ي مدرن ها همچون رمان (دروني   ـ  ي متكثّ رو   هر روب

ا با اين كار بيش     كند، ام   نه عدول مي  هاآگانويسي    ي داستان هاعرفاز  رمان براهني   . شويم  مي
عي بـودنِ روايـت   ه خواننده را بـه تـصنّ     پردازيِ مدرنيستي را ادامه دهد، توج       كه شكل از آن 

ي يهـا  به اين نكته وقوف دارند كه الگو       شا هآزاده خانم و نويسند   راويان  . سازد  معطوف مي 
 برداشت خواننده از معناي تلويحي      در،  گزينند   برمي داستان كردنِ   روايت به منظور    هاآنكه  
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بـه  گري را    روايت ةتِ شيو يبه همين دليل، اين راويان اهم     . گذارد  اين رمان مستقيماً تأثير مي    
 از  شا هآزاده خـانم و نويـسند     . كننـد   صورت موضوعي مهم در سرتاسر رمان برجسته مـي        

دي از  ي متعـد  ها آن به مصداق   ي گوناگونِ هاششكلي عاري نيست و در بخ     پردازيِ    صناعت
يي برگرفتـه از  هاماننـد گنجانـدن تـصوير     (خـوريم     ي پسامدرن برمـي   هاپردازي  اين صناعت 

 ة نامـ  ةچاپ متن دستنوشت  ي واقعي در پيرنگ، يا      هايي ديگر، يا دخيل كردن شخصيت     هاكتاب
). شي از اصابت گلوله بر آن مشهود اسـت        ي نا هاي خون و نيز سوراخ    ها هيك شهيد كه لّك   

» يادداشت ناشر «شان يا گنجاندن       از نويسنده  هامهيدات ديگري همچون سرپيچي شخصيت    ت
ي ديگـري از همـين      هـا  رسـند، نمونـه     خواننده، كه در نگاه اول واقعي به نظر مي        » ةنام«و  

ـ    نوعي تفنّ  ليكن اين رمان در سطحِ    . اند  ي پسامدرنيستي هاشگرد مانَـد،    اقي نمـي  نِ شكلي ب
  يـا  ي مـتن  دادن بـه معنـا       نقش خواننده در شـكل      مانند ييها موضوع بلكه با مطرح ساختنِ   

در دهد كـه      انگيزي را مورد كاوش قرار مي      ل زبان بين ما و واقعيت، مسائل تأم       حائل بودنِ 
 آزاده خـانم و از ايـن حيـث، رمـان    . نـد ا ما   ةترين معضالت فلسفيِ دوره و زمان        مهم ةزمر
وسياق پـسامدرن در كـشور        نويسي به سبك     همچنين الگوي مناسبي از داستان     شا هسندنوي
دهد، الگويي كه به پيروي از رويكرد جان بارت در مباحث نظـريِ مربـوط بـه                   ارائه مي ما  

شـناختي در      مسائل هـستي   ةرمان پسامدرن، نوآوريِ شكلي را با كاوشگريِ محتوايي دربار        
  .آميزد  مي خالقانه در همعصر پسامدرنْ

  

  عبانم
دپور و  هـا  مـراد فر   ة ترجمـ  ،ديالكتيك روشنگري  )1384(يمرها، و ماكس هورك   .آدورنو، تئودور و  

  .انتشارات گام نو ، تهران،اميد مهرگان
يـا آشـويتس خـصوصي دكتـر     ) چاپ دوم(ش  ا هآزاده خانم و نويسند    )1384 (براهني، رضـا  

  . انتشارات كاروان، تهران، چاپ دوم،شريفي
 ، در كتـاب   »تغييـر در عنـصر غالـب      : گذار از مدرنيسم به پسامدرنيـسم      «)1383 (يل، برايان هِ  مك
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