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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيادبيات پارسي معاصر
  122 - 99، 1395سال ششم، شمارة سوم، پاييز 

  ها در رمان منِ او و خلق مضمون عرفاني وحدت راوي
  )هاي پسامدرن فهلبا تكيه بر مؤ(

  *پور هيوا حسن
  **آزاده اسالمي

  چكيده
ا بـا تمـام اخـتالف     مدرنيسم نميدربارة پست توان تعريف جامع و مشخّصي ارائه داد. امـ

مدرن توان اثر پستها، ميهاي مشتركي هست كه بر اساس آننظرها در اين زمينه، ويژگي
يرخـاني از  نوشـتة رضـا ام  » مـنِ او «رمان  را از غيرِ آن تا حدي شناسايي و مرزبندي كرد.

 هاي برجستة فارسي است كه شگردهاي روايي پيچيده و منحصر بـه فـردي دارد. از  رمان

مدرن اسـت. شـناخت و   هاي پستهاي اين رمان، حضور پررنگ و برجستة مؤلّفهويژگي
كند. همچنين، سـبب  تر داستان كمك ميها به درك بهتر و خوانش دقيقبررسي اين مؤلّفه

تحليلي و با  -  پنهان متن آشكار شوند. در اين مقاله به روش توصيفيهاي شود كه اليهمي
از رضا اميرخاني از منظر پسامدرن و » منِ او«اي به بررسي رمان استفاده از مطالعة كتابخانه

اصول حاكم بر آن پرداخته شده است تا نشـان داده شـود كـه در نهايـت ايـن اصـول در       
اند. نتايج حـاكي از آن اسـت   ه خدمت گرفته شدهخدمت كدام معنا، مضمون و يا هدفي ب

هاي ادبي و فرم كه استفاده از شگردهاي فراداستان، بينامتنيت، پايان چندگانه، تداخل سبك
نهايـت بـا   هاي پست مدرن در اين اثر ادبي است كه تمام اين موارد در بديع و نو از مؤلّفه

انـد.  معنا و مضموني عرفاني خلق كردهها در سطوح مختلف، اتّحاد برقرار كردن بين راوي
 توان گفت كه داستان منِ او، داسـتان راوي، در اين داستان بسيار پيچيده است. درواقع، مي

مدرن است كه مرز ميان سنّت و مدرنيتـه و گذشـته و حـال را    شخصيت يك راوي پست
  شناسد. ها و باورها را به رسميت ميبرداشته است و تمام هستي

  مدرن، رضا اميرخاني، منِ او، راوي.  پست ها: كليدواژه
                                                                                                 

  (نويسندة مسئول)، دكتراي زبان و ادبيات فارسي از پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي *
Hiva.hasanpoor@gmail.com 

  Eslami2534@gmail.comالمللي امام خميني قزوين،  دانشجوي دكتري ادبيات عرفاني دانشگاه بين **
 10/8/1395يرش: ، تاريخ پذ25/5/1395تاريخ دريافت: 
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  )هاي پسامدرن  فهلمؤبا تكيه بر ( ها در رمان منِ او و خلق مضمون عرفاني وحدت راوي   100

  مقدمه. 1
ترين اصول هاي معاصر است كه در تقابل با مدرنيسم و يكي از اصليپست مدرن از جريان

شكل گرفت. در حقيقت اين جنبش، نوعي انتقاد به دنيـاي مـدرن    - گرايييعني مطلق - آن 
گرفـت. ايـن جريـان،    وار و ... در نظر ميرياضيبود كه براي هر چيزي يك ساختار، منطق 

كشيد و با ورود به حوزة ادبيات شناسي دنياي مدرن را به چالش ميجهان معرفتي و هستي
هاي روايي، ادبي و ... كرد كه فراداستان و هايي در سبكنيز آثار ادبي را دستخوش دگرگوني

ــر حقيقــت، نمودهــاي آن، عــدم قطعيــت در ارائــة مطالــب و درون مايــه  ، آشــوب و تكثّ
هـاي كـالن، تنـاقض،    خردگريزي، ساختارشكني، رواج نظريات فمنيستي، فروپاشي روايت

عدم انسجام  و... از جمله مواردي هستند كه تحت تأثير انديشة پست مدرن به ادبيات ورود 
  پيدا كردند.

م اين مـوارد  برشمردن اين اصول به اين معنا نيست كه هر اثر ادبي پست مدرن بايد تما
را شامل شود تا اثري پست مدرن به شمار آيد و شايد در حوزة ادبيات و داسـتان و رمـان،   

ا آثـار     هاي پستهيچ اثري به تنهايي يافت نشود كه دربردارندة تمام مؤلّفه مـدرن باشـد. امـ
را هـا را دا اي وجود دارند كه برخي از اين مؤلّفـه زيادي فارغ از هر مشرب فكري و انديشه

مـدرن  دهد در آثار پستهستند. بررسي اين قبيل آثار ادبي، اين اهميت را دارد كه نشان مي
شوند. بدين معنا كه ممكن است بـه عنـوان   ها، به رسميت شناخته ميها و انديشهتنوع ايده

  مدرن را داشته باشد. هاي پستمثال، اثري با صبغة عرفاني، بسياري از مؤلّفه
از » منِ او«مدرنيسم قابل تحليل و بررسي است، رمان هايي كه از نظر پستيكي از رمان

رضا اميرخاني است. اميرخاني از نويسندگان برجسته و پركاريست كه نوشتن را خيلي زود 
ترين كارهاي اوست كه از قوي» منِ او«آغاز كرد و با اولين اثرش، ارميا، معروف شد. رمان 

مدرنيسم در اين رمـان، ايـن   زديك است. هدف از بررسي پستمدرن نهاي پستبه داستان
است كه نشان داده شود نويسنده چگونه توانسته است دو راوي پيشامدرن (مـن) و مـدرن   
(او) را در آخرين فصل كتاب با هم يكي كند و به نوعي نگاه پسامدرنيسم برسد. نگاهي كه 

شود و معنـا و مضـمون رمـان نيـز در     در آن سنّت و مدرنيته، هر دو به رسميت شناخته مي
  كند.اي عرفاني پيدا ميها و الگوهاي پسامدرن، رنگ و صبغهساية اتحاد راوي
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 101   آزاده اسالميو پور  هيوا حسن

  پيشينة پژوهش. 2
هايي انجام شده اسـت كـه بنـا بـر     اندازهايي ديگر، پژوهشاز چشم» اومنِ «در مورد رمانِ 

  شوند:ضرورت پژوهش در ادامه ذكر مي
كـه هـيچ ارتبـاطي بـا پـژوهش       او: نقد داستان ازبه از رضا اميرخاني نقد از من بهمقالة 

آيد، پلي زده است بين دو اثر داسـتاني رضـا   حاضر ندارد و همانگونه كه از عنوان آن بر مي
  اميرخاني. 
هاي سبكي رمان و ارتباط كه به ويژگي هاي رئاليسم جادويي در رمان منِ اونشانهمقالة 

  جادويي (آميختگي واقعيت و خيال در متن داستان) پرداخته است.آن با رئاليسم 
كه بيشتر ناظر بر رويكرد كهن الگويي به اين  نگرشي روان شناختي به رمان منِ اومقالة 

  اند. شده  هاي داستاني بر اساس كهن الگوها بررسي و تحليلرمان است و در آن شخصيت
ني در سه رمان رضا اميرخاني (ارميا، منِ او، شناختي چند عنصر داستاتحليل زيباييمقالة 

پردازي او پرداخته و به شناسي آثار اميرخاني و ترفندهاي داستانكه به بررسي زيبايي بيوتن)
اين نتيجه رسيده است كه رسم الخط عجيب، بازيهاي زباني و استفادة مناسـب از معـاني و   

پردازي نويسنده ه ترفندهاي داستانهاي گوناگون كلمات از جملة مواردي هستند كه بشكل
  گردند. بر مي

كه تمام مقاله حول اين ايده شكل گرفته اسـت كـه ايـن     يك واقعه و چند روايتمقالة 
گرايانه و يا فرا واقعي باشد بلكه تلفيقـي از ايـن دو نـوع رمـان     تواند رماني واقعرمان، نمي

  ن است.است كه انعكاس دهندة باورها و عقايد مردم سرزمينما
هاي رضا هاي انقالب اسالمي با تأكيد بر نقد رمانرويكردي در تحليل و نقد رمانمقالة 
كه در آن به بررسي فراتحليلي كاركردگرايانة ادبيات انقـالب اسـالمي بـر اسـاس      اميرخاني

- شناسـي و آسـيب  شده است و از سه جنبة كتابشناسي، جريان هاي اميرخاني پرداختهرمان

  ي شده است.شناسي بررس
با توجه به پيشينه و مباحثي كه مطرح شـد، هـيچ پژوهشـي كـه دقيقـاً موضـوع مـورد        
پژوهش حاضر باشد، پيدا نشد و اين موضوع در نوع خود و با اين محدودة پژوهشي كامالً 

  تازه و جديد است.
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  ي رمانطرح كل. 3
است. شخصيت اصـلي داسـتان   اي اصيل و ثروتمند به نام فتّاح رمان منِ او، داستان خانواده

كه در بسياري از جاها راوي نيز هست، علي فتّاح، نوة تاجر و صاحب كورة آجـر پزيسـت   
دار است. پدر علي در سفري تجارتي به باكو به قتل كه مردي بسيار با اخالق و خير و مردم

ه نوجـوان  كنـد. علـي كـ   زدگي ميو ماتم رسد و مرگ او كم كم خانواده را دچار بحرانمي
تـرين  نجيب و مؤدبي است عاشق مهتـاب، دختـر خردسـال نوكرشـان و خـواهر صـميمي      

ا هـيچ    دوستش، كريم، مي گـاه بـه   شود. اين عشق دوسويه تا پايان عمر علـي ادامـه دارد امـ
انجامد. خواهر علي، پس از مرگ پدر و همزمان با كشـف حجـاب اجبـاري و    ازدواج نمي

پيونـدد. مـريم در   رود و مدتي بعد مهتاب نيز بـه او مـي  ريس ميفشارهاي ناشي از آن به پا
كند. مرد قبل از تولّد دخترش، هليا، حـين  پاريس با يك مسلمان مبارز الجزايري ازدواج مي

گويـد يكـي از   شود. راوي ميشود. هليا با دو قلب متولّد مييك سخنراني ترور و كشته مي
گردنـد و  بعـد، مـريم و مهتـاب بـه ايـران بـازمي       اين دو قلب مال پدر هلياست. چند سال

ماننـد. علـي بـه توصـية     كنند. مهتاب و علي همچنان عاشق هم مينمايشگاه نقّاشي داير مي
كنـد.  درويش مصطفا، تا زماني كه مهتاب را براي خودش نخواهد از ازدواج با او امتناع مـي 

سـتان اسـت كـه در مـتن     هاي بسيار مثبت و روشن ضمير دادرويش مصطفي، از شخصيت
داستان مثل روحي وراي مكـان و زمـان، همـه جـا حضـور دارد و بـا جمـالت كليـدي و         

كند كه از تمام اتّفاقات پـس و  آورد اين تصور را به خواننده القا ميپرمعنايي كه بر زبان مي
ميرنـد و مـرزي بـين زمـان حـال و      ها ميپيش آگاه است. در طول داستان، تمام شخصيت

ها پـس از مرگشـان   اي كه شخصيتته و درنتيجه، حيات و ممات آنها نيست. به گونهگذش
اند. علي فتّـاح نيـز در   گونهقدر زنده هستند كه قبل از مرگشان اينبراي راوي داستان همان

شـود. راوي بـا   رود و در رديف شهدا دفن مـي شصت سالگي به سان يك شهيد از دنيا مي
هـايش را بخشـيده   كه تمام زنـدگي و دارائـي   - است كه علي درويش مصطفي، همداستان 

  عاشقي است كه عفّت ورزيده و براي همين شهيد از دنيا رفته است.  - است
شود. داستان در بيست و سه فصل و با سه نوع صداي راوي (من، او، منِ او) روايت مي

ي او، ... ، يازده مـن،  داستان تا فصل بيست و دوم با عناوينِ (يك من، يك او، دوي من، دو
داسـتان را بـه پايـان    » مـنِ او «اي با عنوانِ شود. در آخرين فصل، راوييازده او) روايت مي

برد. اوج قدرت و خالقيت داستان در همين راوي فصل آخر و شيوة بيان روايت اوست.  مي
  تري از راويان فصول قبل است. راوي مذكور صورت كامل
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 103   آزاده اسالميو پور  هيوا حسن

  له. بيان مسئ4
مدرنيسـم،  پسـت «توان تعريف جامع و مشخّصي ارائـه داد. زيـرا   مدرنيسم نميپست دربارة

: 1389هاي متنوعي در اين زمينه وجود دارد (وارد، مفهومي پيچيده و مشكل است و ديدگاه
ها در اين زمينـه  مدرنيسم وجود ندارد و ديدگاهاي واحد دربارة پست). برداشت و نظريه15

را » پسـامدرن « )John Barth(). مـثالً جـان بـارت    26/ 3: ج1390، گوناگون اسـت (پاينـده  
كند كه در حال فرود آمدن داند و چيزي را عرضه مياصطالحي خشن و اندكي مقلّدانه مي

هيـل،  از اوج است و به سستي در پي كنشي است كه بايد دنبال شود (بارت به نقل از مـك 
1392 :26 .(  

ثباتي معنايي است  ، نوعي بي ، اصطالح پسامدرنيسم) Ihab Hassan(حسن  از نظر ايهاب
   مدرنيسـم  شود: يكي نوپايي نسبي اصطالح پسا واسطة دو عامل تشديد مي ثباتي به كه اين بي 

ثباتنـد   همـان انـدازه بـي    تري كه خـود بـه   و ديگري خويشاوندي آن با اصطالحات متداول
 Mc( هيـل  مان چيزي است كـه مـك  ثباتي و عدم قطعيت، ه) كه اين بي99: 1387(حسن، 

Hale( كند و ليوتار هاي متفاوت تعبير مياز آن به ديدگاه)Lyotard(    نيز آن را پايـان سـلطة
گروهـي ديگـر نيـز پسـامدرن را      (Hutcheon, 2002: 11داند (بـه نقـل از   ها ميكالن روايت

دي كه اين دو نسـبت  دانند و حداقل در نوع نگاه و انتقاهمانند و مشابه جنبش فمنيستي مي
هر دو [پسامدرنيسم و فمينيسم] «شوند. به هنجارهاي حاكم دارند، شبيه و همانند دانسته مي

گيرد. هردو به جاي گي شكل ميبينند كه از طريق آن سوژهبدن را به سان موضع قدرت مي
. هر تمركز بر قدرت برتر دولت متمركز به عملكردهاي محلّي و مأنوس قدرت اشاره دارند

كشـند و بـر   دو نقش اساسي گفتمان را در بيان ظرفيت توليد و ابقاي قدرت قاهر پيش مـي 
كنند تا نحـوة  هاي به حاشيه رانده يا به رسميت نشناخته تأكيد ميچالش موجود در گفتمان

  .Diamond & Quinby, 2013: 71)» (رفتار اومانيسم و تجربة نخبگان مذكر را نقد كنند
مدرنيسـم، ايـن   نظرها و ارائة نظريات گوناگون دربارة پسـت اين اختالفيكي از داليل 

پردازان ميان مدرنيسم و پسامدرنيسم، گسست و جـدايي قائلنـد و   است كه برخي از نظريه
دانند؛ اما، گروهي ديگر، برخالف آنها، پسامدرنيسـم را ادامـة   آنها را دو نحلة جدا از هم مي

  ).32: 1389دانند (پاينده، مدرنيسم مي
توان هاي مشتركي هست كه بر آن اساس ميبا تمام اختالف نظرها در اين زمينه، ويژگي

هايي مانند عدم ثبـات  مدرن را از غيرِ آن تا حدي شناسايي و مرزبندي كرد. ويژگياثر پست
ناپذيري داستان، عدم قطعيت، ساختار پيچيدة آثار، نوشتن داستان دربـارة خـود،   بينيو پيش
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ينامتنيت، امتزاج رئاليسم با جادو و اسطوره و پايان چندگانة داسـتان، فـرم نـو و بـديع و...     ب
  ). 219- 220: 1390فر، (ن.ك. شايگان

  
  ها و كاركردهاي آن »منِ او«مدرنيسم در رمان  هاي پست نشانه. 5

توجهي ويژه هايي است كه نويسنده در پرداخت آن از اميرخاني از جمله رمان» منِ او«رمان 
به اصول پست مدرن براي بيان جهان معرفتي خود داشته است. در ادامه، هـر يـك از ايـن    

شود و سپس ارتباط اين شـگرد در شـيوة بيـان اميرخـاني تحليـل و      اصول توضيح داده مي
  شود:بررسي مي

  
 فراداستان 1.5

عي خود را بـه  فراداستان، نوعي نوشتار است كه به شكلي مشخّص و واضح، وضعيت تصنّ
انديشي دربارة رابطة جهان واقعـي و جهـان داسـتان     گذارد و بدين شيوه به ژرف نمايش مي

نويسي خودآگاه، دقيقاً فاصلة داسـتان و نقـد اسـت. يكـي از      پردازد. موضوع اين داستان مي
بة نمايي جهان داستان به مثا گيري اين نوع داستان، مخالفت آن با رئاليسم و واقع داليل شكل

كند و آن را ترديدپذير  زندگي واقعي است؛ بنابراين، فراداستان در امر واقعيت خلل وارد مي
كننـد و سـبب    هاي فراداسـتاني بنيـان متعـارف وجـود را تضـعيف مـي       دهد. رمان نشان مي

  شوند. بازانديشي و بازنگري دربارة جايگاه فلسفي واقعيت مي
برنـد كـه    ين اميد از شگرد فراداستان بهـره مـي  نويسندگان پسامدرنيستي مانند فاولز بد

هاي ايـن   اي نو به شيوة برساخته شدن معاني و ارزش يشان با آگاهي ها خوانندگان رمان
جهان بنگرند و با استفاده از اين آگاهي در درستي و قطعيت اين معاني و ارزش جهان 

  ).194: 1393د (وو،ها در زندگي بينديشن ترديد روا دارند و به امكان دگرگوني آن

كشـد و  اميرخاني در اين رمان با ترفندهايي واقعيت موجود در رمان را بـه چـالش مـي   
كنـد و بـه نـوعي    خواند، آگاه ميهاي مختلف از اينكه داستاني را ميروايت شنو را به شيوه

يت فراداستان مبتني بر اصل عدم قطع«توان گفت از تكنيك فراداستان استفاده كرده است مي
توان جهان عيني و ابژكتيو را توصـيف   هايزنبرگ است. هايزنبرگ بر اين باور است كه نمي

انگارد اگر آدمي نتوانـد   دهد و مي گر، همواره امر مورد مشاهده را تغيير مي كرد زيرا مشاهده
طبيعت را مورد محاكات قرار دهد، الاقل قادر به تببين تصويري از رابطه با طبيعت اسـت و  
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. جهاني كه قابل )Wough, 1996: 3(» استان، بيانگر عدم قطعيت اين رابطه با جهان استفراد
 كند.  بازنمايي نيست و داستان و تخيالت ادبي تنها گفتارهايي از جهان را بازنمايي مي

هاي مختلفي به فراداستان پرداخته است كـه در ادامـه بـه    اميرخاني در اين رمان به شيوه
  شود.ها پرداخته ميدام از آنذكر و شرح هر ك

  دادن روايت كوشش راوي براي موثّق جلوه 1.1.5
راوي در اين رمان، به دو شيوه سعي كرده است كه روايت خود را موثّق جلوه دهد يكي با 
مخاطب قرار دادن روايت شنو و ديگري تالش در موثّق جلوه دادن رخدادهايي كـه منطـق   

ها، روايت شنو را از محيط داستان به محيطـي ديگـر   كوششباورپذيري كمتري دارند. اين 
اي كه به غيرواقعي بودن و يا هم راستا نبودن رخدادهاي داستان با شود به گونهرهنمون مي

  برد.رخدادهاي بازنموده شده، پي مي

  مخاطب قرار دادن روايت شنو 1.1.1.5
است آن گاه كه مطلبي را  از نكات جالب توجه اين رمان، ورود نويسنده به ساحت متن

بنـدي رمـان   كند و قصد دارد ريشة مطلب را در گذشته يا آينده با توجه بـه بخـش  ذكر مي
اي كـه يكـي از   شـود، آينـده  نشان دهد. براي نمونه، در بند زير، ارجاع به آينـده ديـده مـي   

مهتاب است. افتد و آن به وصال نرسيدن علي و ترين رخدادهاي داستان در آن اتّفاق مي مهم
كند اما نـه در قالـب داسـتان    نويسنده خيلي پيشتر با پيشوازي زماني به آن رخداد اشاره مي

خشـت را  «بلكه در داخل پرانتز و در قالب توضيحات بيشتر و به سـبك عالئـم نگارشـي    
رجوع كنيد به تر (بوسيد و آرام روي زمين گذاشت، اما نه كنار خشت بغلي، كمي آن طرف

  ).208- 209: 1396(اميرخاني، )» ده منفصل ياز
گاهي نيز مخاطب قرار دادن روايت شنو خيلي آگاهانه و بارزتر است براي نمونه آنجـا  

اي كـه كسـي   بـرد بـه گونـه   گويد كه دزدكي براي مهتاب غذا ميكه راوي اول شخص مي
ه سيزده سال اش دوازدخيال بد نكني ها! همه«گويد متوجه نشود، خطاب به روايت شنو مي

سن داشتم. سنّمان روي هم به اندازة نصف سن يكي از عشّاق ميز كناري كافة مسـيو پرنـر   
هايي از كتاب را كه تر حتّي دليل و علّت بخش). و گاهي بسيار واضح284(همان: » شد!نمي

  گويددهد و مينانوشته باقي مانده است خطاب به روايت شنو توضيح مي
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ل كه سفيد بود از دستمان در رفته است. نه؟! يـا فـي المثـل ايـن     اي فصل قبفكر كرده
نشيني اش نگرفته است؟! نه؟! بعد هم حتم مياي، اين چند صفحه كتابي كه شما خريده

كني كه بله... صنعت نشر عقب مانده اسـت...  كنار رفقا و فك و فاميل، اهن و تلپ مي
  ). 27(همان: 

شود كه در حقيقـت نقـد و   داستان، باعث فراداستان مياين گونه ورودهاي نويسنده به 
 گـر يد يو در جا »ينظرات فراداستان«نظر نويسندة اصلي داستان در متن است و الج آن را 

. در اين روش، )152- 168 :1394(الج، نامد يخطاب به خواننده م »يفراداستان يها صحبت«
و  يگـر  تيـ بـه صـراحت در روا  و  كنـد  يگوناگون به مـتن ورود مـ   يها وهيبه ش سندهينو
 ها تانداس گونه نيدر ا ي. راوكند يم يگزار بدعت و ييزدا ييآشنا ،داستان ييبازگو يها وهيش

 يراو«مـورد از اصـطالح    نيـ و در ا كند يهم اظهارنظر م دادهايو رو ها تيراجع به شخص
  . )75: 1394نده،ي(پا كند ياستفاده م» از حد فضول شيب

دهـد در  با مخاطب قرار دادن روايت شنو در اين رمان انجـام مـي   تفكيكي كه نويسنده
- هاي داستان و نشان دادن سطوح روايت با تكيه بر زمـان حقيقت، تفكيكي است بين راوي

هايي كه تا فصل پاياني داستان، كامالً جداگانه به گزارش داسـتان  هاي گذشته و حال. راوي
اي رسند به گونـه تن زمان داستاني به وحدت ميپردازند و در فصل پاياني با درهم شكسمي

  و حتّي نويسندة اصلي داستان (اميرخاني) متمايز و جدا كرد.» او«را از » من«توان كه نمي

تالش راوي براي موثّق جلوه دادن رخـدادهايي كـه منطـق باورپـذيري      2.1.1.5
  كمتري دارند

اهي ماننـد بيهقـي سـعي دارد    هاي راوي در اين زمينه نمودهاي گوناگوني دارد گتالش
خطاب به روايت شنو، حقيقت و اصل موضوع را آن گونه كه بوده است نـه آن گونـه كـه    

  كنداند، بيان كند و در زبان نوشتاري خود به اين مسأله اشاره ميگزارش داده
گفتم؟ جريان انگشت بريدة پدر را! به قول عزّتي، واقعيت، جريان هيچكـدام از  چه مي

كه گفتم نيست. جريان اصالً و اصالتاً چيز ديگري است. يعني از نظـر مـن چيـز     هااين
گفتند، چـون بـه   ديگري است. به ديويزيون قزاق ربط دارد، ولي نه آن جور كه بقيه مي

  ). 235: 1396سمند هم مربوط است... (اميرخاني، 

  دهد.وضيح ميكه در ادامه نيز براي توضيح بيشتر داستان سمند و مريض شدن آن را ت
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گاهي نيز وقتي رخدادي در داستان فراتر از واقعيت است، اميرخاني بـا ورود خـود بـه    
داستان و مخاطب قرار دادن روايت شنو، سعي دارد، روايت را موثّق جلوه دهد. براي نمونه 

دهد كـه بـه كسـي در    كند و به نان و نمك قسمش ميآنجا كه باب جون با مار صحبت مي
شـود و  زار نرساند، راوي در ابتداي بخش بعد (پنج او)، خود، وارد داسـتان مـي  اين خانه آ

  گويدخطاب به روايت شنو مي
اي، البتّه قضيه توفير گمانم اسكندر توي جريان مار نبود حاال چون شما اينجوري نوشته

 آيد. العهده علي الراوي. البتّه اصل جريـان مـار و  كند. درست و غلطش را يادم نميمي
نان و نمك، خدا وكيلي درست است... اما يادم نيست كه اسكند هـم بـود... يـا نبـود؟     

  ).275گفت نبوده. دروغگو نبود... (همان: خودش كه مي

دقّت در عبارات باال، ترفندي زيركانه از اميرخاني را در موثّق جلوه دادن روايـت نشـان   
دهد و ا درست و حقيقي جلوه ميدهد. يعني فقط با يك قسم (خداوكيلي) اصل ماجرا رمي

سپس با پيش كشيدن ماجرايي فرعي (بودن يا نبودن اسكندر در آن واقعه) رخداد و حقيقي 
دهد. البتّه ناگفته نماند بودن يا نبودن اسكندر در اين واقعـه،  بودن يا نبودن آن را پوشش مي

كُشد و قطعاً مار را مياي نه چندان دور، مهم است چرا كه همين اسكندر است كه در آينده
  نسبت به قسم باب جون و صحبت او با مار، ناآگاه و جاهل بوده است.

هاي ديگر رمان نيز همين روش را پيش گرفتـه اسـت و هرجـا كـه     نويسنده، در بخش
شده و روايت شده است، خود، وارد داستان ميمنطق باورپذيري رمان، ضعيف و سست مي

گذاشته است. براي نمونه داده و بر موثّق بودن روايت صحه ميشنو را مورد خطاب قرار مي
ها و ... ارتبـاط  ها و كوره، گشن گيري، سمند، كاميونآنجا كه مرگ پدرش را به اسب قزاق

  گويددهد بالفاصله ميمي
وار ندارند؟! خب نداشـته باشـند، ربـط    گويي؟! ربط علّينگويي ربط ندارد ها! چه مي

وار دارند. اصالً مگر چقدر از كارهاي خودت، به قول ياروگفتني، ربط علّيعلّي وار كه 
گويي اين داستان است؟ خب باشد! عجب كـار هجـوي اسـت ايـن     دارند؟! حكماً مي

  ).240(همان:  اي؟!ار نباشد؛ كفر خدا كه نگفتهونويسندگي! گيرم علّي

شود و مسـتقيم  وارد داستان مي در تمام اين موارد كه اميرخاني به عنوان نويسندة اصلي
هـاي مقـدري   هاي نويسنده، در جـواب سـؤال  دهد، جوابروايت شنو را مخاطب قرار مي

اند، اميرخاني بـه  است كه گويي منطق ضعيف و علّت معلولي نارساي رخدادها باعث شده
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بـه  دهـي  گونة فراداستاني عمل كنند و گاه و بيگاه خطاب به روايت شنو و در مقام جـواب 
هايي را كه گفتم شايد از گويم؟ حواست هست؟! اينمن چه مي«شود هاي او وارد ميسؤال

اي ديگر... پس حكماً خودم در آورده باشم. معلوم نيست راست بوده باشند. البتّه شما نوشته
  ).287(همان: » اندراست بوده

ر است از اميرخاني بر در عبارات باال نيز تأكيدي ديگ» شما«و » من«تفكيك نويسنده بين 
تـوان گفـت   هاي متعدد داستاني در قالب باورپذير كردن رخدادها. به نوعي ميوجود راوي

نويسنده، بسيار زيركانه سعي كرده است روايت شنو را تا پايان داستان با اين سؤال كه راوي 
  اصلي داستان كيست؟ همراه و همگام خود كند. 

  لب توضيح بيشترگزارش از بيرون در قا 3.1.1.5
است توضـيحي  » مخاطب قرار دادن روايت شنو«اين مورد نيز كه به نوعي شبيه و مانند 

آيد بـا ايـن   اضافي در مورد روايت و رخداد است كه با دخالت مستقيم راوي به وجود مي
تفاوت كه راوي، خطاب به خود و به صورت مضمر به روايت شنو، در مورد موضوعي كه 

دهد. براي نمونه دربند زير كه راوي سوم شخص در مورد خشـت  ضيح مينوشته است، تو
ديد كه رويش نوشته بود: اسكندر آن دورها خشتي را مي«... گويد كند، ميمريم صحبت مي

و ننه! ديگري باب جون بود و خدا بيامرز مامان جون كه علي نديده بودش. يكي ديگر بابـا  
مريم كجاست. نتوانست نام عجيب و غريـب آن   و ماماني بود. دوست داشت بداند خشت

يادم باشـد كـه ايـن قسـمت     تواند... (مرد الجزايري را بخواند. يك بچة دبستاني چگونه مي
  ).200: 1396(اميرخاني، )» هاي اوستمربوط به فصل

توضيح داخل پرانتز، دخالت راوي و به نـوعي ورود راوي بـرون داسـتاني بـه عرصـة      
هاي داسـتاني  آن است كه عملي فراداستاني است. اين ترفند، هم راويداستان و رخدادهاي 

هاي داستاني بر اساس بنديكند كه بخشكند و هم به روايت شنو گوشزد ميرا تفكيك مي
هايي ديگر از هستند. همين كار را در بخش» او«و » من«ها هاي آن است كه اين راويراوي

ب قـوام السـلطنه را توضـيح       داستان نيز انجام داده است براي نم ونه آنجا كـه حالـت تعجـ
اين همه مورخ يكي نيامد تحقيق كند كه قوام از ديدار با اسـتالين بيشـتر   «گويد دهد، مي مي

هـاي  يادم باشد ايـن قسـمت مربـوط بـه فصـل     تعجب كرد، يا از ديدن درويش مصطفي. (
عرصة داستان است و نـاظر   ). كه توضيح داخل پرانتز، ورود راوي به265(همان: )» اوست

  ».من«كرد نه راوي گزارش مي» او«بر اين مسأله كه اين بخش را در حقيقت بايد راوي 
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زدايي را به همراه دارد. براي هايي ديگر است و نوعي آشناييگاهي اين ورودها، به شيوه
از ذكـر  كنـد بعـد   نمونه، آنجا كه در مورد درختي كه پاي آن مار ريخته بودند، صحبت مـي 

گويد كه براي توضيح بيشتر به بخش پنجِ او رجوع كند اما ماجرا خطاب به روايت شنو مي
به هر حال ماجراي مارپزي شنيدني است «افتد كه در بخش پنجِ او است در ادامه يادش مي

) كـه همـين   281(همـان:  » گـويم؟! (رجوع به پنج او)... االنه كه توي پنج او هستيم! چه مي
هـاي  هاي داسـتان و تفـاوت و تمـايز راوي   بنديهانه، روايت شنو را متوجه بخشعمل آگا

 كند.مي  آن

گاهي نيز راوي براي توضيح بيشتر و تعليل و چرايي رخدادي در داستان، خود به عنوان 
كند و ذهن روايت شنو را به جنبة ديگري از چرايـي  شخصيتي از بيرون به داستان ورود مي

سازد براي نمونه، در بخشي از داستان، درختي كه مار زير آن ريخته شـده  رخداد متوجه مي
و خشك شده است، دليل خشك شدن را تابلوي سياه مريم و يا ماري كه در قابلمـه پختـه   

دانـد كـه علـي فتّـاح     داند و عملـي مـي  شده بود و سپس زير درخت ريخته شده بود، نمي
قبت به سمت درخت انار رفت. زيـر نگـاه   عا«(كوبيدن سر به درخت) مرتكب شده است. 

بـه مـن هـم    "كوبيـد  مضطرب و متعجب ماماني و باب جون سرش را به تنة درخـت مـي  
يادم باشد اصالً شايد براي همين درخت خشك شد، نه به خاطر مـار و   "گويند برادر... مي

 ).351(همان: » نه به خاطر تابلو (رجوع كنيد به پنج او)

تقابل در گذشته و حال (حـالي كـه نويسـندة اصـلي داسـتاني يعنـي       گاهي نيز با ايجاد 
كند نه حالي كه راوي اول شخص در آن قرار اميرخاني حين نوشتن رمان در آن زندگي مي

هـا همـراه   دهد. اصوالً اين بخشكند و توضيحي بيشتر را ارائه ميدارد) به داستان ورود مي
است. براي مثال، آنجا كه در مورد هـاني (نـوة   گيري و سوگيري نسبت به رخدادي با جبهه

  گويدكند ميدختري فخرالتجار) صحبت مي
هـاي اول  بعد فهميدم آقا، رييس دادسراي منطقـة جنـوب تهـران اسـت! از آن تواضـع     

آيد انقالبي كه چقدر دوست داشتني بود... نه مثل حاال كه يارو با يك دفترچه و قلم مي
زنم... بچة تهران است و همين مثل ها!! مثل مي.. به دل نگيريام.گويد من نويسندهو مي
  ). 383ها ديگر (همان: زدن

گيـري و سـوگيري راوي اسـت و نشـاني از همگـامي و      ها كه همراه با جبههاين تقابل
دهـي بـه ذهـن    شـود، بيشـتر بـراي جهـت    ها ديـده مـي  ماية داستان در آنهمراهي با درون

اند. ناگفته نماند مثال تقابلي باال، مثالي درخور و خـوب  انده شدهشنو در داستان گنج روايت
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نيست چرا كه نوع تقابل در باال، از نوع تباين جنس است و اين تقابـل قـرار دادن درسـت    
توان گفت در تقابل قرار دادن دو مورد، بايد شباهتي بـين آن  نيست. براي توضيح بيشتر، مي

كـي ذاتـي و اصـلي باشـد و در ديگـري سـاختگي و       دو مورد وجود داشته باشد كـه در ي 
نادرست. اما در باال اين شباهت وجود ندارد. يعني رئيس دادسرا با نويسنده در تقابـل قـرار   

  اند و اين در صورتي است كه كار اين دو به هم مانند نيست!داده شده

  دهد راوي، خود را مورد خطاب قرار مي 4.1.1.5
رخاني در اين داستان براي فراداسـتاني كـردن نوشـتة خـود،     يكي ديگر از ترفندهاي امي

هايي است كه نسبت به راوي يعني خود، كه كارش نويسندگي است، دارد. مثالً آنجا  خطاب
كند ها را شمارش ميكند و آنهاي چهل چراغ هيأت صحبت ميكه در مورد رديف فانوس

كنـي؟ بـا دسـت جمـع     كار ميداري چ«گويد آيد و خطاب به خود مييك هو به خود مي
شود يا نه؟ عجب كار هجوي است ايـن  خواهي ببيني چهل تا ميزني كه چه؟ حكماً مي مي

  ). 219: 1396(اميرخاني، » آيد!نويسندگي! گيرم چهل تا نشد؛ آسمان كه به زمين نمي
 هايش كه پانصـد و دهد تا به تعداد قدميا آنجا كه باب جون به ميرزا يك كيسة پول مي

آيـد  سي و يك قدم شده بود، حق هر كـدام از هفـت كـور را بدهـد، راوي بـه خـود مـي       
  گويد  مي  و

كني؟ پانصد و سي و يك كني؟ چه را حساب ميحواست نيست انگار. داري چكار مي
داد. گويي نبايد به ازاي هر قدم يـك صـناري مـي   كني؟ يا نه، ميرا ضرب در هفت مي

گرفته، ايـن جـوري   ي هر هفت قدم، يكيشان صدقه ميخواهي بگويي به ازاحكماً مي
ايد؟! چقدر حساب و كتـاب؟ عجـب كـار هجـوي اسـت ايـن       هفت برابر بهشان داده

برنـد؟!  نويسندگي! گيرم يك لقمه نان اضافه به هفت كور رسيده باشد، نـان تـو را مـي   
  ).225(همان: 

بين خـود و بـاب جـون را    يا مثالً آنجا كه علي فتّاح به عنوان راوي اول شخص، تمايز 
نويسند كه خـارج از هنجـار و قاعـدة    كند، بعد خطاب به روايت شنو مطالبي را ميبيان مي

كنيم. او اصالً من و باب جون توي همين قضيه توفير مي«رخدادها و روايت داستاني است 
عـدة يـك   تو كه از هر دوي ما بـدتري!! بـه قا  گيرم. گرفت، اما من ميپيِ خبط مردم را نمي

  ).293(همان: » گيري، پي خبط مردم را مي"منِ او"كتاب 
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خطاب قراردادن در اين رمان، خارج از هنجار و روايـت حـاكم، تقريبـاً زيـاد اسـت و      
اميرخاني به انحاي مختلف از اين ترفند نوشتاري اسـتفاده كـرده اسـت. نمونـة ديگـر ايـن       

اسـت كـه   » شـش او «بخـش   ها كه خطاب به راوي سوم شخص اسـت در ابتـداي  خطاب
تـواني بنويسـي و ايـن    گويد همه چيـز را نمـي  اميرخاني خطاب به راوي سوم شخص مي

خواسـته  راوي سوم شخص مي» شش من«خطاب به دليل اين امر است كه در پايان بخش 
است ماجراي پاسبان عزّتي را كه قصد كشف حجاب مريم را داشته است، بنويسد اما نيمـه  

تواني بنويسـي؟  هم چه خبرهايي هم نيست. به خيالت همه چيز را مي«است تمام رها شده 
تواني هر چه را كه دلت خواست بنويسي. تكة اولش را هـم كـه نوشـتي، مـن     هع! تو نمي

  ).337(همان: » دانستمنمي
گويي راوي سوم شخص، وجدان راوي اول شخص است كه اجازة نوشتن اين مـوارد  

ب و     دهد بخصوص آرا به او نمي نكه مريم نيز خواهر او بوده اسـت و نسـبت بـه او تعصـ
كننـد  ها اتحاد پيـدا مـي  »او«ها و »من«كه غيرت دارد كه در بخش پاياني داستان نيز هنگامي

شوند. در حقيقت، اميرخاني با اين ها در داستان مشخّص و روشن ميدليل اين همه خطاب
  ل پاياني داستان رفته است.ها در فصاصل پست مدرني به پيشواز وحدت راوي

خواهد از بيرون نسبت به امري اظهار گاهي راوي سوم شخص با دورگزيني و درج مي
كنـد.  اي يا مطلبي را كه پيشتر در ذهن داشته است، بيان مينظر كند و خطاب به خود، نكته

  گويد خطاب به خود مي» شش او«براي نمونه در بخش 
نشين و زندگي سيد مجتبـي را بنـويس. گفتـي تـاريخي     صد بار گفتم به جاي منِ او ب

اي سـيد مجتبـي را صـفوي    شود و سياسي و... جمع كن بند و بسـاطت را. نوشـته   مي
ناميدند يعني چي؟ اسمش ايـن نبـود كـه/ مـا     ناميدند! (رجوع كنيد به دوي من) مي مي
مجتبـي   اي سـيد گفتيم سيد مجتبي ميرلوحي. جخ تو سيدش را هم ننوشتي. نوشـته  مي

هـا كـه اسـمي شـد     گويند نواب صفوي. همان وقتصفوي. بعدها شنيديم كه بقيه مي
  ).338(همان: 

روي كه در آن راوي خطاب به خود و خارج از داستان مطلبي را بيان آوردن اين حاشيه
كند، به دليل آوردن نام نواب صفوي و ورود او به اين بخش از داستان است كـه گـويي   مي

هاي پيشتر نويسندة اين رمـان بـوده و قصـد داشـته اسـت      ها و دل مشغوليلهيكي از مشغ
كند، اين زندگي سيد مجتبي صفوي را به صورت رماني در آورد كه بنابر داليلي كه ذكر مي
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ها و تقويت اين ايـده  ها نيز در خدمت وحدت راويرويدهد. اين حاشيهكار را انجام نمي
  ، خود نويسنده است.ها در نهايتاست كه تمام راوي

ريـزد و  گاهي راوي، در ابتداي يك فصل، روال معمول روايت و رخداد را به هـم مـي  
كند و با اين كار، روايت شنو را به سمت و سـوي ديگـري سـوق    خود نيز به آن اشاره مي

اميرخـاني  » هفـت او «دهد كه انتظار آن نظم را نداشته باشد. براي نمونه در ابتداي بخش مي
» حكماً فصل را عوض كردي كه من دوسية عزّتي را رو كنم. زهي خيـال باطـل!  «گويد مي

است كه اشاره به مرگ » هفت من«) و دليل آوردن اين جمله، پايان بندي بخش 381(همان: 
مشكوك عزّتي به وسيلة ضربات چاقو دارد و خواننده و روايت شنو، قصد دارد كه دليل و 

ضيح داده شود اما نويسنده، بسيار زيركانه و بـا آوردن ايـن   چرايي و چگونگي اين عمل تو
دهـد و انتظـار و توقّـع بـه     جمله، ذهن روايت شنو را به سمت و جهت ديگري سوق مـي 

  برد.هنجار او را از بين مي
كند كه مطلب بسيار به درازا كشـيده  گاهي راوي در حين توضيح مطلبي، چون فكر مي

د نويسنده به داستان، جلو اين اطناب ممـلّ را بگيـرد. بـراي    كند با وروشده است، سعي مي
كنـد  اند، بحث مـي نمونه آنجا كه در مورد ساختماني كه مريم و شهين زير آن عكس گرفته

شود مي«گويد كند و ميبه دليل طوالني شدن وصف ساختمان، نويسنده به داستان ورود مي
يده؟! يادم باشد: اين قسمت مربوط به همين جوري خاله زنكي پنجاه صفحه نوشت، چه فا

  ).482(همان: » هاي اوستفصل

خالي گذاشتن بخشي از داستان براي دخالت مخاطب و روايت شنو در شكل  5.1.1.5
  دهي به رخدادها

هـايي از داسـتان   يكي ديگر از شگردهاي رمان نويسان پسامدرن خالي گذاشـتن بخـش  
نويس بـا  و روايت شنو است. به عبارتي، رمانبراي شكل دهي به رخدادها توسط خواننده 

دهي و خلق رخـدادهاي داسـتاني آن   شنو را در شكلاين ترفند سعي دارد كه دست روايت
وو  ايشيكه پتر يگريد يها يژگياز و«خواهد، باز بگذارد. شنو ميگونه كه خواننده و روايت

كه خواننده  يده است تا حدنقش به خوانن ياعطا شمرد يپسامدرن برم يها فراداستان يبرا
  .)76: 1394 نده،ي(پا» االنه مشاركت داردفع ،داستان يمعنا دنيدر برآفر

اين كار را انجام داده است و تمام فصل را » نُه او«در اين رمان، تنها در يك بخش يعني 
خالي گذاشته است. اين فصل خالي، مابين دو فصل اساسي و كُنشـي از شخصـيت اصـلي    
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ت    داستاني يعني علي فتّاح قرار گرفته است و از منظر جريان و توالي رخدادها حـائز اهميـ
رسد بيشترين سعي راوي در خالي گذاشتن اين بخش بر ايـن نكتـه بـوده    است. به نظر مي

ده «است كه روايت شنو را به تفكّر و انديشيدن در مورد كُنش علي فتّاح وا دارد. در بخش 
كه فصل پيشين را خالي گذاشته است و از روي عمد اين كار را انجام داده راوي به اين» من

اي فصل قبل كه سفيد بود از دستمان در رفته است. نـه؟! يـا   فكر كرده«كند است، اشاره مي
(اميرخاني، » اش نگرفته است؟! نه؟!...اي، اين چند صفحهفي المثل اين كتابي كه شما خريده

1396 :527.(  
توان نتيجـه گرفـت، برجسـتگي    موع تمام اصول فراداستاني در اين رمان ميآنچه از مج

هاي متفاوت است كه بنابر غرض و مقصودي انجام راوي و تشخّص دادن به راوي به شيوه
هاي فراداستاني در اين رمان در خدمت معنـا و مضـمون   شده است. به عبارت ديگر، شيوه
داستاني است. گاهي با ورود مستقيم به جهان مـتن،  هاي حاكم بر رمان و ارتباط آن با راوي
دهد كـه راوي ديگـري (بـدون افشـاي     شكند و نشان ميهنجار حاكم (جهان واقعي) را مي

پردازد و گاهي با ورود خود به داستان، سير علّي معلولي داستان را ماهيت آن) به روايت مي
شود و نِ او) اين ورودها معنادار ميبخشد. در نهايت در بخش پاياني داستان (ماستحكام مي

ــدت راوي ــتان  آن وح ــاي داس ــن«ه ــه    » او«و » م ــز ب ــاني ني ــرانجامي عرف ــه س ــت ك اس
  بخشد. مي  داستان
  
  بينامتنيت 2.5

اصطالح بينامتنيت را نخستين بار ژوليا كريستوا، پساسـاختارگراي فرانسـوي، در اواخـر دهـة     
طرح و وارد عرصة نقد و نظرية ادبي كرد. وي شصت در بررسي آرا و افكار ميخائيل باختين م

معتقد بود هيچ متني وجود ندارد كه متأثّر از متون پيش از خود و تأثيرگذار بـر متـون پـس از    
  است. مدرنيسم ترين مسائل مطرح شده در پستخود نباشد. اين موضوع يكي از مهم

مفـاهيم اصـل،   مـدرن تلقّـي آن از   هاي وضـعيت پسـت  ترين ويژگييكي از محوري
مدرن هرگونه مـتن را اقتبـاس از   سرشت، ماهيت و نقطة شروع است. وضعيت پست

هـاي  داند. هيچ متني اصل نيست، همـة متـون، ترجمـة ترجمـة ترجمـه     متن ديگر مي
عبارت ديگر آنچه وجـود دارد نـه مـتن مسـتقل بلكـه بينامتنيـت اسـت        اند. بهديگران

  ).38: 1385(نجوميان،
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هايي شگردهاي اميرخاني در اين رمان (البتّه نه بسيار بارز و روشن) اشارهيكي ديگر از 
توانـد ايـن   است كه به آثار ديگر دارد و در نوشتار، روايت شنو آگاه به آثـار اقتباسـي، مـي   
ت   ت را كشف كند و بفهمد. البتّه ناگفته نماند قائل شدن به ايـن بينامتنيـهـا، حاصـل   بينامتني

ها از ست كه با متون قبلي واقعاً مأنوس بوده باشد چرا كه اين بينامتنيتذهن روايت شنوي ا
  نوع ضعيف و ساده هستند.

توان ماجراي نبض گرفتن و اسم شهرها را بردن در رمان منِ او را مثـال  براي نمونه مي
اي خفيف به داستان پادشاه و كنيزك در مثنوي معنوي دارد. ابتدا شرح مفصل و زد كه اشاره

شود و سپس بخشي كه مربوط به نبض گرفتن اسـت از  دقيق ماجرا در رمان منِ او ذكر مي
  شود.مثنوي انتخاب مي

اند. براي ايـن  ها همين جورينبضش را گرفتم. فهميدم كه بايد قلقكش داد. همة عاشق
خواهدش كجاست، دستم را دور ستون فلـزي حلقـه كـردم.    كه بفهمم كسي كه او مي

تم كجاست، اما خواستم رد گم كنم. اول چند جا را الكي گفتم. بـرلين؟  دانسخوب نمي
صدايي نيامد. لندن؟ صدايي نيامد؟ رم؟ صدايي نيامد. واشـنگتن و نيويـورك؟ صـدايي    
نيامد. گفتم بگذار كمي بدوانمش. توكيو؟ خنديد. بعد گفتم مكه؟ بگويي نگـويي يـك   

گرومـب. طـاقتم طـاق شـد.     صدايي آمد؛ گرومب. مشهد؟ يك صداي ناسـوري آمـد؛   
زد. سـر شـوق آمـدم. از ميـدان     تهران؟ صدا بيشتر شد. گرومب گرو...مب. نبضش مي

آيي؟ صدا بلندتر شد. خاني آباد؟ صدا خيلـي بلنـد شـد. گرومـب گرومـب.      اعدام مي
گوشم را به ستون فلزي چسبانده بودم. روبه روي كوچة مسجد قندي، گـود، مهتـاب؟   

ر شد. انگار كنارم ايستاده بود. روي كف فلزي طبقـة دوم  صداي گرومب گرومب بيشت
  ).71- 72: 1396ايفل، كنار ستون؛ گرومب گرومب. صدا تمام شد (اميرخاني، 

توضيحاتي كه راوي در جمالت باال در مورد حال و هـواي درونـي علـي فتّـاح آورده     
اندازد آنجا كه طبيب ياست ما را ناخودآگاه ياد داستان پادشاه و كنيزك در دفتر اول مثنوي م

  گيرد تا بداند كه دلداده و دل باختة كيست؟روحاني، نبض كنيزك را مي
 ...با سـلطان نگفـت   ليك پنهان كرد و   وي نهفـت  ديد رنج و كشف شد بـر 

 ...تن خوشسـت و او گرفتـار دلسـت      ديـــد از زاريـــش كـــو زار دلســـت
 ...هم بيگانـه را دور كن هم خويش و    گفــت اي شــه خلــوتي كــن خانــه را
ــه  ــار ن ــد و يــك دي ــه خــالي مان  جــز طبيــب و جــز همــان بيمــار نــه    خان
 ...كه عالج اهل هر شـهري جداسـت     نرم نرمك گفـت شـهر تـو كجاسـت    
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ـ    ــد       گزنـد  د بـي نبض او بر حـال خـود ب ــو قن ــمرقند چ ــيد از س ــا بپرس  ت
 كــز ســمرقندي زرگــر فــرد شــد       نبض جست و روي سرخ و زرد شـد 

ــاز يافــت    رنجور آن حكيم اين راز يافت چون ز ــال را ب  ....اصــل آن درد و ب
  )10- 11: 1391(مولوي، 

  
  گشايي در داستان فقدان گره 3.5

مـدرن  هـاي داسـتان پسـت   هاي داستان از ويژگيرها كردن حوادث و سرنوشت شخصيت
نقـش  مدرن، مخاطب، منفعل نيست و در تكميـل و تحقّـق داسـتان    است. در نگرش پست

شـود.  شود و معماي آنها گشـوده نمـي  ها ناتمام رها ميدارد. بنابراين، گاهي قصة شخصيت
كند. تا انتهاي داستان گشايي نمياو، از بسياري از حوادث داستان گره اميرخاني در رمان منِ

شود پدر علي چرا و توسط چه كساني كشته شده است. مرگ مريم و مهتاب مشخّص نمي
پزان و هايي چون بوي سوختگي و تداعي خاطرة قورمهست. راوي تنها با نشانهنامشخّص ا

بـاران، ايـن حـدس را در ذهـن     تفت دادن گوشت و پي و نيز بـه يـاد آوردن روز موشـك   
ا  32- 35: 1396اندازد كه بمباران باعث مرگ آنها شده اسـت (اميرخـاني،   مخاطب مي امـ .(

كنـد. سـپس   نگار متزلـزل مـي  رشي از يك روزنامههمين حدس و گمان را نيز با آوردن گزا
نگار را كه احتمال خودسوزي مريم و مهتاب را در ذهن مخاطـب  گزارش و تفسير روزنامه

نقّاش ناشناس همة آثارش را سوزانده بود... انگار «كند. پرورانده است، تحقير و تمسخر مي
) 35(همـان:  » زوج كرده باشدچيزي منفجر شده باشد و بدن نقّاش ناشناس را با آثارش مم

  مرگ كريم نيز در داستان همين وضعيت را دارد. 
  

 تداخل چند سبك ادبي و فرم بديع 4.5
تـرين داليـل   طلبد و شايد بتوان گفت كـه يكـي از اصـلي   هر بياني، فرم خاص خود را مي

يـا  شكل يـا فـرم بـه قالـب يـا شـيوه       «موفقيت يا عدم موفقيت يك اثر، فرم بيان آن است 
كند. فرم در گويند كه نويسنده براي بيان محتوا انتخاب مياي ميمجموعه شگردهاي هنري

تواند هاي بسيار قوي، به قدري خودويژه است كه هر گونه دخل و تصرّف در آن ميداستان
هـاي صـناعتمند را   دار كند. در واقع، شكل داسـتان شناختي داستان را خدشهتماميت زيبايي

ها، رابطة بين شكل و محتوايشان را خراب يير داد زيرا دستكاري در فرم بيان آنتوان تغنمي
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كننـد.  هايشـان را ابـداع مـي   هـاي پسـت مـدرن، فـرم داسـتان     كند. نويسندگان داسـتان مي
مدرن است (ر.ك هاي پستهاي داستانگزاري و خلقِ طرح نو در داستان، از ويژگي بدعت
  ). 160- 161/ 3: ج1390پاينده، 

ترين ويژگي رمانِ مذكور، فرم خاص و پيچيدة آن است. نوآوري در شيوة بيـان  برجسته
روايت و استفاده از دو راوي متفاوت (من و او) و يكي شدن اين دو راوي در راوي سومي 

هماني آنها با نويسندة ضمني داسـتان سـبك و سـياقي نـو در     (منِ او) در فصل آخر، و اين
 كه اثر اميرخاني را از اين جنبه منحصر به فرد كرده است. نويسي است شيوة داستان

مدرن، تداخل و تركيب چند سبك ادبي مختلـف در  هاي داستان پستاز ديگر مشخّصه
اي كه نتوان به آساني سبك داستان را پيدا كرد. گويي نويسـنده تمـام   داستان است. به گونه

ي را شايستة انتخاب به عنوان تنهـا  شناسد و هيچ سبكهاي گوناگون را به رسميت ميسبك
هاي حـال و گذشـته در كنـار هـم، بـه كـار بـردن        داند. استفاده از زمانسبك اثر خود نمي

هاي متفاوت راوي در يك پاراگراف، حضور دو راوي با دو سـبك روايـي كـه يكـي      لحن
ت كه در گر اين اسگراست و ديگري تركيبي از جريان سيال ذهن و سورئال است، بيانواقع

  اي حاكم نيست. داستان سبك واحد و يكپارچه
 

 پريشي و انواع جنون در داستان پرداختن به روان 5.5
از مشكالت انسان مدرن و پسامدرن، فقدان انسجام و يكپارچگي در انديشـه و بـه تبـع آن    

ن ريزد و انسـا پريشيدگي در روان است. در ذهن انسان مدرن، ديوار باورهاي سنّتي فرو مي
ا در امتـداد مدرنيتـه همـين       به عنوان تنها ستون استوار هستي بايد بر خودش تكيه كنـد. امـ

مـنِ  «گيرد. اگرچه در ابتداي رمان دارد و در معرض فروپاشي قرار ميستون نيز ترك بر مي
هـاي پايـاني كتـاب كـامالً     پريشي چندان روشن و برجسته نيست، اما در فصلاين روان» او

تكرار فراوان دو سه جمله در يك فصل (رجوع كنيد بـه فصـلِ ده او)، تصـاوير     نمود دارد.
ذهني را عيني انگاشتن؛ مانند گزارش ماجراي درآوردن قلب ابوراصف و بلعيـده شـدن آن   

اي از اختالالت رواني در شخصيت اصلي داسـتان، علـي فتـاح،    تواند نشانهتوسط مريم مي
هـايي كـه راوي،   د به دليل ژانر داستان باشد. چون در فصلتوانباشد. اين اتّفاق شگفت نمي

گـرا رو بـه رو هسـتيم.    علي فتّاح نيست و نويسندة ضمني است، ما بـا يـك داسـتان واقـع    
هايي با تواند داستانِ واقعي باشد. اين روايت كه در فصلبنابراين، روايت علي از داستان نمي

شـود.  ز دريچة ذهن و نگاه علـي ديـده و بيـان مـي    عنوان يك او، دويِ او و ... گفته شده، ا
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توانـد بازتـاب   شـود، مـي  ها و اتّفاقات غيرمنطقي و عجيبي كه روايـت مـي  بنابراين، تناقض
آيـم. ثانيـاً هـم    نوشتة دوي او، يعني دوي من. اوالً مـن دو نمـي  «پريشيدگي روان او باشد. 

» اش را داريـم. زن... دروغـي  اش را داريـم. نويسـي... دروغـي  ندارد... همين قصـه كـه مـي   
  ).65: 1396(اميرخاني، 

 

 شناختيِ داستان غلبة بعد هستي 6.5
جانبه از آن نيست. بلكـه نگرشـي   مدرنيسم به معناي ختم مدرنيسم و يا گسست همهپست

كنـد و  دهد. برخـي از اصـول آن را رد مـي   است كه مدرنيته را مورد ارزيابي و نقد قرار مي
د. بنابراين، از مدرنيسم جدا نيسـت و بـا آن وجـه اشـتراك دارد (تـابعي،      پذيربرخي را مي

مدرنيسم را دو نحلـة جـدا از هـم    پردازاني كه مدرنيسم و پست). يكي از نظريه188: 1384
مدرنيسم، از مدرنيسم جدا نبوده و ادامـة آن اسـت، برايـان    داند و معتقد است كه پستنمي
مـدرن نـه آن چنـان بايـد     تشخيص آثار مدرن از پسـت هيل است. او معتقد است براي مك

مـدرن دانسـت و نـه آن چنـان آن را     دامنه را تنگ كرد كه به ندرت بتـوان اثـري را پسـت   
مدرن دانست. بلكه بايد راهي ميانه در نظر گرفت (ن.ك. گسترده نمود كه هر اثري را پست

هـاي  تـي ميـان داسـتان   هيل معتقد است كه تفـاوت اساسـي و ذا  ). مك28: 1392هيل، مك
مدرن، وقتي از چيستيِ جهان سـخن  هاي پستمدرن وجود ندارد. در داستان مدرن و پست

ا اولويـت بـا مسـائل            به ميان مي آيد، مسـألة شـناخت جهـان هـم مطـرح شـده اسـت. امـ
، اصطالحي مناسـب اسـت كـه ايـن     »عنصر غالب«شناختي. شناختي است نه معرفت هستي

). در رمان منِ او، اميرخـاني بـا نشـان دادن دو    340: 1390هد (پاينده، داولويت را نشان مي
توان آنها را بـه  ممكن واقعيت و خيال كه مرز چندان مشخّصي بين آنها نيست و نمي جهان

هـاي متفـاوت و نـه    روشني از هم تفكيك كرد، تمركز و توجه خود را بر نشان دادن هستي
ه است. اميرخـاني در ايـن رمـان دو جهـانِ تـو در      ها گذاشتبر چگونگي شناخت آن هستي

ت (مـاجراي نوشـته شـدن داسـتان) را بـه       توي خيال (داستان زندگي علي فتّـاح) و   واقعيـ
تصوير كشيده است و خواننده با خوانـدن ايـن رمـان، هـر دو جهـان خيـال و واقعيـت را        

داستان فرصت شـناخت دو  توان گفت خواندن اين  كند. به بيان ديگر، ميهمزمان تجربه مي
اي كـه  دهد. در فصل آخر، راوي (نويسـنده جور هستي (خيال و واقعيت) را به خواننده مي

هـاي  شود و بـا شخصـيت  نويسد) خود وارد جهان داستانش ميدارد اين رمانِ منِ او را مي
بـه شـدت   ايست كه مرز خيال و واقعيت را كند. اين تعامل به گونهداستان، تعامل ايجاد مي
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اتّصـال  "شـوند كـه بـا ايجـاد     اي نوشته مـي هاي پسامدرن به گونهداستان«كند. كمرنگ مي
بين تخيل و واقعيت، تشخيص اين دو ساحت از يكديگر را به كاري دشوار تبـديل   "كوتاه
  ).375/ 3: ج1390(پاينده، » كنند.مي

آنچـه از هفـت كـور    كـنم بـه نوشـتن    آورم و شروع ميام را از جيبم درميدفترچه«
ت   ام. مـي آيد كه راجع به هاني و هليا چيزي ننوشتهام. بعد يادم مي ديده نويسـم: در معيـ

» رويـم. اي هاني بـه سـمت بهشـت زهـرا مـي     جناب علي فالح با اتومبيل پژوي سورمه
  ).581: 1396(اميرخاني، 

 

 عدم قطعيت و پايان دوگانة داستان 7.5
تواند پايان داستان باشد و هم آغاز آن. و نيز خطّـي نبـودن   مي پايان چندگانة داستان كه هم

مدرن ابهـام وجـود نـدارد،    هاي پستمدرن است. در رمانروايت از ويژگيهاي سبك پست
بلكه اغلب، عدم قطعيتي كه در روايت مطرح است، خواننده را دچار مشكل و سـردرگمي  

يت اگرچه از دقّـت در علـوم طبيعـي    اين عدم قطع). «156: 1389كند (الج و همكاران، مي
طوركلّي در علومي كه كـنش آدمـي نقـش تعيـين     ناشي شده است اما در علوم انساني و به

ت را     188: 1384(تـابعي،  » شـود. تر مياي آن دارد، برجستهكننده دليـل ايـن عـدم قطعيـ .(
 "همه چيز"مدرن، اين است كه حقيقت را كه سخن پست«توان در اين نكته دانست كه  مي

» همه چيز را همگـان داننـد  «داند، چون به اين باور رسيده است كه نمي "هيچ كس"است، 
). پذيرش عدم قطعيت در فرآيند شناخت و اعتقاد بـه اينكـه   39: 1394(خجسته و رضايي، 

هـاي  اي اسـت كـه در ميـان نظريـه    مايـه ترين بنهيچ جوهرة علمي ثابتي وجود ندارد، مهم
هاي پسـت مـدرن بـه شـمار     ة نيمة دوم قرن بيستم رواج پيدا كرد و از مؤلّفهشناسانمعرفت

). در رمان منِ او، عدم تمـايز ميـان داسـتان نويسـنده و داسـتان      188: 1384آمد (تابعي،  مي
  برد. زيرا ادبيات پسامدرنيشخصيت، قطعيت را در داستان از بين مي

تان خطّي اعتقادي ندارد. از سوي ديگر، كند؛ چرا كه به وجود داساز فرجام سرپيچي مي
رو ناكامـل  خواهد امكانات مختلفي را بيازمايد يا وجود آنها را مطـرح كنـد؛ از ايـن   مي

هـا  كند. به همين دليـل، پايـان ايـن نـوع داسـتان     بودن به شيوة مدرنيستي را هم رد مي
  ). 226: 1388نياز، چندگانه است (بي
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تواند هر كدام شود. پايان داستان ميبه روشني ديده مي "اومنِ "اين چندگانگي در رمانِ 
 هاي زير را شامل شود:از گزاره

 پايانِ نوشتن رمان راويِ فصل آخر (منِ او) باشد. ـ

 پايانِ نوشتن رمان اميرخاني باشد. ـ

اين پايان دوگانه نمودي ديگر از عدم قطعيت در داستان است. همچنين در ايجـاد فـرم   
  كند.نيز كمك ميخاص و بديع آن 

  
 مدرن راوي شخصيت پست 8.5

ترين عناصر رمان منِ او، راوي است. در فصل پاياني رمـان مـذكور،   از مهمترين و برجسته
اي كه خواننده ممكن است گمان كند، فرد گشايد، به گونهراوي نقاب جديدي از چهره مي

دهد كه راوي يشتر نشان ميكند. بررسي و دقّت بسومي است كه دارد داستان را روايت مي
تمام فصول كتاب، نويسندة ضمني داستان است كه نه جداي از علي فتّاح (شخصيت اصلي 

كنـد (يـك مـن،    معرّفي مي» من«داستان) است و نه خود علي فتّاح است. آنجا كه راوي را 
ي، دوي من، سه من و ...) نويسندة ضمني، نقاب سنّت را بـه صـورت زده و بـا نگـاه سـنّت     

كند (يـك او، دوي او، سـه او   معرّفي مي» او«كند و آنجا كه راوي را داستانش را روايت مي
كند و در فصل آخر كه و...) نويسندة ضمني، با نگاهي مدرن، هستي و داستان را روايت مي

كنـد، هـر دو نگـاه سـنّتي و مـدرن را بـه رسـميت شـناخته و         معرّفي مي» منِ او«راوي را 
» مـنِ او «تـوان گفـت كـه راويِ    دانـد. از ايـن رو مـي   از روان و هستيِ خود مـي هايي  بنيان

هـا و باورهـا و   مدرن است كه تمـام هسـتي  شخصيتي پست مدرن دارد. زيرا در نگاه پست
 شوند. تضادها به رسميت شناخته مي

درواقع، اميرخاني با اين شگرد ابتدا تفكيكي ميان سه شخصيت راوي، نويسندة ضمني و 
كند. شود و سپس ميان آنها اتّحاد و يكي شدن ايجاد مييسندة واقعي (اميرخاني) قائل مينو

او در بســياري از جاهــا حضــور خــودش (اميرخــاني) را در مــتن بــه عنــوان مخاطــب و  
كند و بدين ترتيب، ميان نويسـنده و مخاطـب، اتّحـاد برقـرار     شنويِ راوي اعالم مي روايت

اي، البتّه قضـيه  جريان مار نبود حاال چون شما اينجوري نوشته گمانم اسكندر توي«كند.  مي
(علي فتاح) نه تنها با نويسندة اين كتـاب  » او«) راويِ 275: 1396(اميرخاني، » كند.توفير مي

آورد. گـويي  هـاي او را بـه يـادش مـي    زند، بلكه در جاهـايي نوشـته  (اميرخاني) حرف مي
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همان الري گاراژدار قزوينـي و  «تر نيست. اح)، آگاهنويسنده از شخصيت داستانش (علي فتّ
  ).234(همان: » هاي عزّتي كه تو در فصل پيش نوشتي: (رجوع به چهار من)حرف
  

 گيري نتيجه. 6
هاي پست هاي برجستة فارسي است كه مؤلّفهاز رضا اميرخاني، يكي از رمان "منِ او"رمانِ 

ا در داستان مذكور عبارتنـد از: اسـتفاده از شـگرد    هاند. اين مؤلّفهمدرن در آن برجسته شده
پريشي و انواع هاي گوناگون در داستان، پرداختن به روانفراداستان، بينامتنيت، تداخل سبك
شناسانة داستان، عدم قطعيت شناسانة داستان بر بعد معرفتجنون در داستان، غلبة بعد هستي

مـدرن در  هاي پسـت رخاني در اين اثر خود، از مؤلّفهدر داستان و پايان چندگانة داستان. امي
هـاي داسـتان هنـوز چنـدان مدرنيتـه      بيان روايت استفاده كرده است. درحالي كه شخصيت

هاي سنّتي و مذهبي دارند. همچنين، مفاهيم اصلي و وجودي در داسـتان  اند و دغدغهنشده
تة قابل توجه، اين است كـه فـرم   مانند مفهوم عشق، مربوط به دورة پيشامدرن است. اما نك

خاص داستان و استفادة هوشمندانة نويسنده از راويهاي گونـاگوني كـه در حقيقـت يكـي     
آيـد، شخصـيت   اي از روان نويسندة ضمني داستان بـه حسـاب مـي    هستند و هر كدام جنبه

روان دهد كه در دورة گذر از سنّت به مدرنيسـم قـرار دارد و   پيچيدة يك راوي را نشان مي
اي از باورهاي متّضاد ديروز و امروز است. در واقع، نويسنده ابتدا در بيست و دو او، آميخته

فصل، جنبة منِ سنّتي راوي را از جنبة منِ مدرن او جدا كرده است و در فصل آخر، تصوير 
واحدي از اين دو جنبة شخصيتي كه گـويي شخصـيت و راوي سـومي اسـت، نشـان داده      

ن عشَـقَ و   «فصل آخر، شخصيتي است كه هم به باورهاي سـنّتي چـون    است. راوي در مـ
داند. راوي در فصل سوم ايمان دارد و هم اين باورها را وهم و خيال مي» عف، مات شهيداً
پذيرد. اميرخاني در اين اثـر سـه سـطح    ها را ميمدرن است و تمام تناقضيك راوي پست

  راوي را به كار برده است:
  ها به جز فصل آخر)اوي (راوي تمام فصلر - يك
  نويسندة ضمني = منِ او (راوي فصل آخر) - دو
هاي يـك او، دوي او،  نويسندة واقعي (اميرخاني) = مخاطب دوم شخص در فصل - سه

 ... يازده او
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  نامه كتاب
، صـص  60شـمارة  ). از من به او؛ نقد داستان از به، تهران: ادبيات داسـتاني،  1381اصالن پور، سميرا (

40 -39.  
  ). منِ او، تهران: افق.1396اميرخاني، رضا (

  شناسي. تهران: افرا.نويسي و روايت). درآمدي بر داستان1388اهللا (نياز، فتحبي
فصلنامة زبان و ادب ». ). وجودشناسي پسامدرن در داستاني از يك نويسندة ايراني1389پاينده، حسين (

  .29- 42. صص 44فارسي. شمارة 
  . تهران: نيلوفر.3). داستان كوتاه در ايران، ج 1390پاينده، حسين (
  .لوفريرمان، چ سوم، تهران: ن يها هينظر .)1394(پاينده، حسين 
  ). رابطة ميان ايدة پسامدرن و عدم تعين. تهران: ني.1384تابعي، احمد (

، 11ادبيات پايـداري، شـمارة    ). نگرشي روان شناختي به رمان منِ او، كرمان:1393حجازي و ديگران (
  .53- 76صص 

هاي رئاليسم جادويي در رمان منِ او، كرمـان: نثرپژوهـي ادب   ). نشانه1394حجازي، بهجت السادات (
  .81- 104، صص 38فارسي، شمارة 

سوي مفهـوم پسـامدرن، تـدوين و ترجمـة پيـام        ). ادبيات پسامدرن: به1387، ايهاب و ديگران ( حسن
  : مركز. يزدانجو، تهران

هـاي  مـدرن (مطالعـة مـوردي: داسـتان    ). انسان در داستان پست1394خجسته، فرامرز و سميه رضايي (
  .33- 50، صص 21شناسي، شمارههاي نقد ادبي و سبكابوتراب خسروي). پژوهش
). تحليل زيبايي شناختي چند عنصر داسـتاني در سـه رمـان رضـا     1394سادات غني، گلرخ و ديگران (

  .55- 88، صص 37(ارميا، من او، بيوتن)، تهران: پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شمارة اميرخاني 
  ). نقد ادبي. چاپ چهارم، تهران: دستان.1390فر، حميدرضا (شايگان

هاي انقالب اسالمي با تأكيـد بـر   ). رويكردي در تحليل و نقد رمان1393شكردست، فاطمه و ديگران (
  .183- 212، صص 33هران: پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شمارة هاي رضا اميرخاني، تنقد رمان

  .52- 54، صص 36). يك واقعه و چند روايت، تهران: كتاب ماه، شمارة 1379گودرزي، محمدرضا (
هاي رمان از رئاليسم تـا پسامدرنيسـم، ترجمـة حسـين      ). رمان پسامدرنيستي، نظريه1394الج، ديويد (

 .143- 200پاينده، تهران: نيلوفر، صص 

  هاي رمان، ترجمة حسين پاينده، تهران: نيلوفر.). نظريه1389الج، ديويد و همكاران (
  ). داستان پسامدرنيستي. ترجمة علي معصومي. تهران: ققنوس.1392هيل، برايان (مك

  ). مثنوي معنوي، تهران: مجيد.1391مولوي، جالل الدين محمد (
  مدرنيسم در ادبيات، اهواز: رسش.ت). درآمدي بر پس1385نجوميان، اميرعلي (
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  مدرنيسم. ترجمة قادر فخر رنجبري و ابوذر كرمي، تهران: ماهي.). پست1389وارد، گلن (
ــي، مدرنيســم و  1393وو، پاتريشــيا ( ). مدرنيســم و پسامدرنيســم: تعريفــي جديــد از خودآگــاهي ادب

  .169- 240پسامدرنيسم در رمان، ترجمة حسين پاينده، تهران: نيلوفر، صص 
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