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Abstract
In each of his works, Abbas Maroufi has considered the social, political, and historical conditions of the
society by considering one of the social classes, and through this, he has challenged the situation of the
society with a critical point of view combined with humor and elaboration. The "intellectual" class,
women "victims and surrender" and "exiles" are among the groups that play the main characters in the
three novels "Symphony of the Dead", "Year of the Riot" and "Totally Special". "Man" and "His
Concerns" are the main focus of famous novels, and his main way of processing his fictional characters
is to "look back" and "childhood" of the characters in order to examine the problems, internal conflicts,
and pay attention to their disorders. The novel "Symphony of the Dead" can be considered a new
interpretation of the story of Abel and Cain with a surrealist atmosphere that examines the social,
political, and historical conditions of Iranian intellectuals at that historical period. The novel "Year of
Rebellion" is a narrative of violence and coercion that has been noticed by women throughout history,
and Nosha, as a character who represents women in society, is a "victim and surrender" character who
does not give up to save herself and surrenders to forced marriage. The novel "Totally Special" is also
a story about the life of Abbas Irani, an exiled journalist who is forced to emigrate from Iran to Germany.
In this work, the author has included various aspects of his biological experiences. This research tries in
a descriptive-analytical way to answer the question that what are the most important components of
modernism in Abbas Maroufi's "human-centered" novels? The findings indicate that "tendency to the
world within the characters", "fluid flow of the mind", "internal conflict", "rejection of the narrative
method in the novel" and "different way of characterization" are the most important components. The
manifestations of modernism are in the novels in question.
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مطالعة مؤلفههای مدرنیسم داستاني در سه رمان عباس معروفي
«سمفوني مردگان ،سال بلوا ،تماماً مخصوص»
حسین پارسیفر
فرشته میالدی
ندا اسنقی

دانشآموختة دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین،
ایران

چکیده
عباس معروفي در هر یک از آ ار خود با در نظر داشتن یکي از طباات اجتماعي به ترسيم شرایط اجتماعي،
سياسي و تاریخي جامعه پرداخته و از این طریق با دیدگاهي انتاادي توأم با طنز و تعریض ،اوضاع حاکم بر
هستند که در سه رمان «سمفوني مردگان»« ،سال بلوا» و «تماماً مخصوص» بهعنوان شخصيتهاي اصلي
ناشآفریني ميکنند« .انسان» و «دغدغههایش» محور اصلي رمانهاي معروفي هستند و رو

اصلي وي براي

پرداز شخصيتهاي داستاني خود «رجوع به گرشته» و «کودکي» شخصيتها است تا از این طریق به بررسي
مشکالت ،تعارضات دروني و اختالالت آنها بپردازد .رمان «سمفوني مردگان» را ميتوان برداشتي جدید از
داستان هابيل و قابيل با فضاي سورئاليستي دانست .رمان «سال بلوا» روایت خشونت و اجباري است که در تاریخ
نيز روایتي از زندگي روزنامهنگاري تبعيدي است و نویسنده در این ا ر ابعاد مختلفي از تجربههاي زیستي خود
را گنجانده است .این پژوهش به شيوۀ توصيفي -تحليلي تال ميکند به این پرسش پاسخ دهد که در رمانهاي
«انسانمحور» عباس معروفي ،مهمترین مؤلفههاي نمود مدرنيسم کداماند؟ یافتهها حاکي از آن است که «گرایش
به جهان درون شخصيتها»« ،جریان سيال رهن»« ،کشمکش دروني»« ،رد رو روایي در رمان» و «شيوۀ متفاوت
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مقدمه
بهترین جوالنگاه ادبيات مدرن را ميتوان رمان مدرن دانست .رمان ،اساساً نماینده و نمایاندۀ
جهان مدرن است .درواقع ،رمان محصول مدرنيسم است؛ گونهاي ادبي که بهخوبي ،جهان
مدرن را در خود انعکاس ميدهد (آندرو فينبرگ .)6879 ،6مدرنيسم در ماولة ادبيات
داستاني در برابر رئاليسم قرار ميگيرد .رئاليستها بر این بودند که آنچه در داستان منعکا
ميکنند ،خود واقعيت است یا حداقل سعي داشتند چنين انعکاسي ارائه بدهند؛ این در حالي
است که مدرنيستها استدالل ميکردند «آنچه در داستان منعکا ميشود نه واقعيت؛ بلکه
انعکاس واقعيت در رهن ادراککننده است» (پاینده.)6836 ،
در رمان پيشامدرن ،نویسنده جهاني را به تصویر ميکشيد که وجود داشته است .در
حايات ،جهان واقعي را با چاشني خيال براي مخاطبش لرتبخشتر و خوشایندتر ميکرده
است .هنر در دوران پيشامدرن ،واقعيت را زیباشناسانه انعکاس ميداده؛ حتي پليدي و
پلشتيهایش را چنان ترسيم ميکرده که تأ ير زیباشناختي آنها مورد غفلت واقع نميشد .در
مدرنيسم نخستين بار سخن از تأ ير واقعيت شد ،نه انعکاس واقعيت .وقتي واقعيت بيروني جهان
ما ،مملو از هراسها (عوامل خوفناک) باشد ،نویسندۀ حساس و داناي مدرن ،تأ ير آن را
آگاهانه یا ناآگاهانه در نوشتههاي خود بازميتاباند .بسياري از منتادان ادبي ،معتاد بودند که
رمان مدرن ،اساساً ضدرمان است و درواقع بحراني در گونههاي ادبي است (چایلدز.)2881 ،2
عباس معروفي یکي از نویسندگان توانمند ایراني است که خواسته و توانسته تا این
مواجهه با مدرنيته را براي خوانندۀ ایراني ،قابلدرک کند .وي با نوشتن رمان «سمفوني
مردگان» ،خود را یکي از آغازگران راهي قرار داد تا بعد از خود ،داستان مدرن ،راهي
هموارتر و گویاتر بپيماید .اگر به تعبيري رمان «شازده احتجاب» گلشيري را آغاز داستان
مدرن در ایران بدانيم ،بيشک نميتوان «سمفوني مردگان» معروفي را یکي از شاخصهاي
زایش و بالش رمان مدرن در ایران ندانست .از این رو ،ميتوان ویژگيهایي را که
صاحبنظران براي مشخص کردن داستانهاي موسوم به داستان مدرن ،تعيين کردهاند در
غالب آ ار معروفي رصد کرد .این جستار ،بر آن است تا ویژگيهاي داستان مدرن را در سه
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ا ر عباس معروفي «-سمفوني مردگان»« ،سال بلوا» و «تماماً مخصوص» -برجسته کند و به
مخاطب این برجستگي و تمایز را نشان دهد.
عباس معروفي یکي از نویسندگان صاحبسبک در روایت داستان است .او سبک خاص
خود را دارد و تلخي و گزندگي ،جزء جدانشدني آ ار اوست .او با چنان قلم ماهرانهاي این
تلخي را جرعه جرعه به مخاطب ميچشاند که هيچگاه -حتي پا از سالها -داستانها و
حالوهواي کتابهایش از یاد مخاطبان نميرود .موضوع داستانهاي او از دل جامعه
برميآید .او ميکوشد با نشان دادن عمق درد آدمهاي داستانش ،مخاطب را نه فاط به
همدردي که به فکر هم وادارد .او با بهرهگيري از توصيب دقيق شخصيتها ،روایت داستان
از زوایاي مختلب ،جریان سيال رهن (روشي که در آن ،نویسنده ميکوشد انبوه افکار،
خاطرهها و تداعيهایي را نشان دهد که بهطور طبيعي و بدون ترتيب منطاي در رهن شخصيت
داستان ميگررد) ،فلشبکهاي بهموقع در حين روایت و گاه زبان طنز و تمسخر دربارۀ
وضعيت جامعه به زیبایيهاي کار و البته تأ يرگراري قلمش ميافزاید .شخصيتهایي که او
براي نوشتن از آنها دست به قلم ميشود بهنوعي قرباني جامعه و روزگار خودشان هستند.
درواقع ،او از آن شخصيتها بهمثابة نمادي از جامعهاي بزرگتر استفاده ميکند؛ تاریباً
ميتوان گفت در هر دورهاي از این دست آدمها وجود دارد .این پژوهش سعي دارد به شيوۀ
توصيفي -تحليلي به این پرسش پاسخ دهد که« :عباس معروفي در نگار «رمانهاي انسان-
محور» خود کدامیک از شاخصههاي مدرنيسم را مدنظر قرار داده است؟»
معروفي اولين مجموعه داستانش را در اوایل اناالب منتشر کرد و در سال  6818نوشتن
رمان معروفش؛ یعني «سمفوني مردگان» را آغاز کرد؛ ا ري که عمدۀ شهرتش بهسبب آن
است .بعد از آنکه او با کتاب «سمفوني مردگان» حسابي سروصدا کرد و شناخته شد ،همچنان
به نوشتن ادامه داد .کتابهایي نوشت که «سال بلوا»« ،تماماً مخصوص»« ،فریدون سه پسر
داشت» و «روب شده» از جملة محبوبترین آنها هستند .این نویسنده با بهکارگيري فضاي
سيال رهن توانسته به الیههاي پنهان و دروني شخصيتهایش نفور کند و خيال و واقعيت
بيمرزي به دست آورد که به وسيلة آن ناخودآگاه جمعي جامعة معاصر را به تصویر
بکشد .آ ار وي را زبان مردم ميدانند؛ به طوري که او حتي تجربة زیستي خود را الهامبخش
درونمایة برخي آ ار قرار داده است.
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 .1پیشینة پژوهش
حسنزاده دستجردي ( )6868در پژوهشي با عنوان «تحليل رمان اسفار کاتبان براساس
شاخصههاي نگار رمان مدرنيستي و پسامدرنيستي» بيان ميکند این رمان جزو آ اري است
که بسياري از تکنيکها و تمهيدات مشترک بين شيوۀ نگار مدرنيستي و پسامدرنيستي را
دارد؛ تمهيداتي چون تعدد راوي و روایتها ،بينظمي زماني در روایت ،مرگ مؤلب،
برجستگي متن ،شباهت داشتن شخصيتها به یکدیگر ،غلبه عنصر وجودشناسي بر عنصر
معرفتشناسي ،روایت بودن تاریخ ،دور باطل ،بينامتنيت ،درآميختن ژانرها یا التااطگرایي
و. ...
از دیدگاه هاجري ( )6836در پژوهشي با عنوان «نمود مدرنيسم در رمان فارسي (-73
 »)6893رمان مدرن غربي مبتني بر اندیشههاي اومانيستي پا از رنسانا است و مهمترین
مؤلفههاي آن از دیدگاه فلسفي هنر عبارتاند از :بحران واقعنمایي ،مرکزیتزدایي ،آشنایي-
زدایي ،انزوا و ابهام معنایي است .رمان مدرن فارسي با اخر فرم رمان مدرن غربي و
بهکارگيري ابزار روایت رهني ،فاقد دیدگاههاي نيستانگارانه اومانيستي مدرنيسم غربي
است.
بيگدلي و همکاران ( )6862در پژوهشي با عنوان (ناد و بررسي رمان ملکوت طبق مؤلفه-
هاي رمان مدرن) ا ر برگزیدۀ «ملکوت» با توجه به مؤلفههاي فرمي و محتوایي رمان مدرن،
مورد ناد و بررسي قرار دادهاند .عدم انسجام طرو ،عدم قطعيت ،درهمآميزي واقعيت و
خيال ،شيوههاي جدید روایت ،عدم تعهد ،تغيير در شخصيتپردازي ازجمله مؤلفههاي مورد
بررسي در این ا ر هستند.
از دیدگاه شيري و هوشمنديیاور ( )6867در پژوهش «تاابل سنّت و مدرنيسم در
اندیشههاي جالل آلاحمد (نادي بر نظر منتادان)» کارنامة آلاحمد فرازوفرود فراوان دارد؛
از باورمندي به دین آغاز ميشود و مراحلي چون گرایش به مارکسيسم و ناد سنت و چپ-
گریزي و غربستيزي را تجربه ميکند و درنهایت نيز بازگشت به سنت و مرهب را توصيه
ميکند .به این دليل است که ميتوان اندیشههاي غربزدگي و رجعت به مرهب را در
کارنامه آلاحمد ،سنتگرایي مدرن نامگراري کرد و نه مدرنيسم ارتجاعي که بعضي از
منتادان اصرار در بهکارگيري آن دارند.
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از دیدگاه دماوندي ( )6866در پژوهش رمان مدرن ،روایتي دیگرگونه و دیریاب ،وجود
ساختارهاي رهني و تداخل آن با ساختارهاي زباني ،توجه به ناخودآگاه ،توجه به اندیشههاي
فلسفي جدید راجع به ماهيت زمان ،نزدیک ساختن نثر به شعر ،عدم قطعيت معنا و پایان
گشوده ،ورود دیدگاههاي سمبوليستي و سوررئاليستي به داستان ،گرایش به اساطير کهن و...
ازجمله دالیلي هستند که دشوارفهمي را براي اینگونه آ ار در پيدارند.

 .6روش پژوهش
این پژوهش به شيوۀ توصيفي -تحليلي و با استفاده از منابع کتابخانهاي و الکترونيکي به تحليل
رمانهاي «سمفوني مردگان ،سال بلوا و تماماً مخصوص» ا ر عباس معروفي با استفاده از
مؤلفههاي مدرنيستي پرداخته است .نگارندگان ابتدا با مطالعة «مدرنيسم» و ارتباط آن با
«ادبيات داستاني» و شناخت «مؤلفههاي داستاني مدرنيسم» در پي گزینش رمانهایي برآمدند
که درونمایة «انسانمحوري» و «اجتماعي» داشته باشد .به نظر ميرسيد آ ار عباس معروفي
از ميان رمانهاي متعددي که در این سالها انتشار یافته ،بيشتر رنگ و بوي اجتماعي داشته
باشند .از این رو ،با در نظر داشتن مؤلفه هاي مدرنيسم به خوانش دقيق رمانهاي مورد بحث
پرداخته شد.

 .3مباني نظری پژوهش
 .1-3مدرنیسم و ادبیات داستاني
از آغاز دوران مدرن در سدۀ شانزدهم ميالدي و تکامل آن طي سدۀ نوزدهم ،تحاوالت
سياسي ،اجتماعي ،فکري و فرهنگي عظيمي به وقوع پيوست که موجب تغيير در نگر
انسان به هستي شد .این جهان نگري نو که امکان زیستن در جهاني متفاوت با جهان دیروز
را فراهم کرد به شکل جنبش هاي علمي ،سياسي ،فرهنگي ،فني و ...تجلي یافت (باربيه،6
 )6838و در قرن بيستم سبب پدیدآمدن نظریههاي گوناگوني در عرصههاي مختلب شد
(فکوهي.)6836 ،
بزرگترین تحول در ساحت اندیشگي در دوران شکلگيري مدرنيسم ،غلبة تفکر
اومانيستي در غرب بود .در تفکر اومانيستي مغرب زمين که پا از رنسانا اندکاندک
1. De Meynard, C.
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رواجي عام یافت ،انسان موجودي دانسته شد« :دانا ،شناسا ،متمرکز و کامل که درواقع مدار
اصلي همهچيز است  ...و قادر به شناخت وجود همة موجودات و قادر به معناکردن آنها ...
و اینکه معناي چيزها ،گوهري پيشين در آنها نيست ،بل امري است که انسان ميآفریند»
(احمدي.)6877 ،
بهتدریج گستر این انسانگرایي فلسفي دامن هنر و ادبيات را نيز گرفت و بهتبع آن در
مدرنيسم هنري از مرگ مؤلب سخن گفته شد (همان)؛ به همين دليل ،هرچه به دوران متأخر
نزدیکتر ميشویم ،تلاي از ادبيات با آنچه در گرشته وجود داشت ،تفاوت بيشتري را نشان
ميدهد .آلن رب گریه )6622( 6معتاد است که در آغاز قرن بيستم در مغرب زمين،
واقعگرایي صرف و کندوکاو در مسائل اجتماعي و ...از داستان رخت بربسته است« :در رمان
جدید صرفاً به انسان و جایگاه او در جهان پرداخته ميشود .غایت رمان جدید سوبژکتيویتة
محض است .در رمان جدید انساني مطرو ميشود که ميبيند ،حا ميکند و مياندیشد،
انساني محدود در فضا ،مکان و تأ ير پریرفته از احساسات و هيجانها ،انسااني همچون من و
شما و موضوع رمان جز گزار تجربههاي محدود و نامشخص این انسان نيست» (دستغيب،
.)6838
همانگونه که هوسرل )6396( 2ميگوید که در عصر جدید هر انساني در جهان ویژۀ
خود زندگي ميکند و «زیستجهان» مکان مشترک همة ماست؛ جهاني که «ما در آن مي-
اندیشيم و درواقع ،همين جهان است که اندیشاه را ميسازد» (احمدي.)6875 ،
بدین ترتيب ،عصر مدرنيسم به حوزۀ فردیت و حتي گاهي شخصينویسي وارد ميشود.
مدرنيسم که با خواست «زیبایيشناسانه کردن زندگي» آغاز شده بود باه گفتة بودلر« 8تالشي
بود براي تسلط هنر بر قلمروهاي دیگر زندگي» (احمدي.)6878 ،

 .6-3ادبیات مدرن و ویژگيهای آن
در پي آشنایي نویسندگان ایراني با آ ار غربي و ترجمة آنها ،شيوههاي مدرن نویسندگي در
آ ار کساني چون سيمين دانشور ،هوشنگ گلشيري ،تاي مدرسي ،بهرام صادقي و صاد ق
چوبک نمود ميیابد .نویسندگاني که با گریز از شيوههاي سنتي نگار و باا نگر تازهاي
1. Robbe-Grillet, A.
2. Husserl, E.
3. Baudelaire, C.
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به داستان توانستند عرصههاي تازهاي از رهنيات و موقعيتهاي انساني پدید آورند
(ميرعابدیني.)6838 ،
مهمترین ویژگي محتوایي این نوع از ادبيات که با تحوالت بنيادین اجتماعي و خودآیي
و خویشتننگري ملي شکل ميگيرد ،انتااد از مظاهر تحجر سياسي و فرهنگي است .بيگمان
هر مرحلة تازۀ تاریخي ،شکلهاي بياني جدید و موردنياز خود را ميطلبد و نمونههاي تازۀ
ادبي تحت تأ ير انگيزههاي اجتماعي و فرهنگي پدید ميآیند (همان).
رهنگرایي از مهمترین شاخصههاي جریانهاي داستاني مدرن است؛ مدرنيستها به
علت عالقه بهصورت و فرم ،گرایشهاي سياسي و اجتماعي را در متن نميپسندیدند و از
این رو به فرم و صناعتهاي داستاني توجه داشتند (تسليمي )6838 ،و این امر منجر به بهره-
گيري از شيوههایي چون جریان سيال رهن در آ ار آنها شد .بنابراین ،زمينة گرایش
نویسندگان ایراني به شيوۀ جریان سيال رهن متأ ر از نهضت فراگير و جهاني مدرنيسم است
(بيات.)6837 ،

 .3-3مؤلفههای مدرنیسم و نمود آن در داستان مدرن
مهمترین ویژگي داستان مدرن ،شيوۀ موسوم به «جریان سيال رهن» است .این ویژگي در
رمانهاي مدرن بيشتر نوعي شيوۀ روایي است که روایتهاي داستان در آن به صورت دوراني
و الیه در الیه پيش ميروند .تداعي آزاد نيز از دیگر ویژگيهاي این رمانها بهشمار ميرود.
«تداعي ،فرآیندي است که در آن شخص ،اندیشهها ،کلمات ،احساسها یا مفاهيمي که
قابليت فراخواندن یکدیگر را دارند به هم ارتباط ميدهد» (بيات .)6837 ،به طور کلي ،ابهام،
فرجام مبهم ،اهميت مخاطب داستان یا خواننده ،ضدقهرمان بودن ،زاویةدید متغير و جابه
جاشونده ،رد رو روایي در رمان و امثال این موارد ،شاخصترین مؤلفههاي مدرنيسم
هستند.

 .0-3نگاهي اجمالي به آثار و اندیشة عباس معروفي
عباس معروفي نویسنده ،نمایشنامهنویا ،شاعر و روزنامهنگار ایراني است که در  6893در
تهران اولين مجموعه داستان او به نام «رو به روي آفتاب» منتشر شد .البته قبل و بعد این ا ر،
داستانهایش در بعضي از مطبوعات چا ميشد« .سمفوني مردگان» باعث شد وي به شهرت
برسد و بهعنوان یک نویسندۀ صاحب سبک شناخته شود .آ ار عباس معروفي الهام گرفته از
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زندگي واقعي است .رمان سمفوني مردگان را ميتوان برداشتي جدید از داستان هابيل و قابيل
با فضاي سورئاليستي دانست که به بررسي شرایط اجتماعي ،سياسي و تاریخي روشنفکران
ایراني در آن برهة تاریخي ميپردازد .این ا ر به شکل عامدانه یا ناخودآگاه در هيچ قالب و
ژانر ویژهاي قرار نميگيرد و پررنگترین قالبي که ميتوان به این ا ر نسبت داد« ،جریان
سيال رهن» است .شکلي که عباس معروفي براي پرداخت به شخصيتها برگزیده رجوع به
گرشته و کودکي شخصيتهاي ا ر است تا بدینوسيله به بررسي مشکالت ،تعارضات
دروني و اختالالت شخصيتها بپردازد .رمان «سال بلوا» با آشنایي نو آفرین و حسينا شروع
ميشود .موضوع اصلي ا ر ،عشق نيست ،بلکه روایت خشونت و اجباري است که در تاریخ
متوجة زنان شده است .نوشا بهعنوان شخصيتي که نمایندۀ زن در جامعه است ،شخصيتي
«قرباني و تسليم» است که براي نجات خود هيچ دستوپایي نميزند و تسليم ازدواجي
اجباري ميشود .رمان «تماماً مخصوص» ،روایتي است از زندگي عباس ایراني ،روزنامهنگار
تبعيدي که پا از تشویش دهة  18به ناچار از ایران به آلمان مهاجرت ميکند .راوي و
شخصيت اصلي ا ر خود عباس ایراني است.

 .0بحث و تحلیل دادهها
 .1-0عطف توجه از جهان بیرون به جهان درون
در رمان مدرن ،سخن از روایت انسان در درون واقعيت است؛ شرو بخشهایي از انسان که
تا قبل از این یا روایت نشده و یا بهخوبي رمان مدرن و عميق روایت نشده باشد« .در رمان
نو ،بيشتر با درون ،عواطب و جهان رؤیاها و کابوسها سروکار داریم .انسان یک سير و مسير
دروني را طي ميکند که مثل رمانهاي رئاليستي قابلتعايب بيروني نيست» (شميسا.)6836 ،
سه رمان « سمفوني مردگان ،سال بلوا ،تماماً مخصوص» بيش از آنکه در خارج از رهن
خواننده یا راوي و شخصيت هایش زندگي کند در رهن تک تک افرادي که با آن و
رویدادهایش درگيرند ،سير مي کند .نسبت جهان خارج به رهن شخصيتهاي رمان ،مانند
نسبت جهان واقعي به زندگي است .جهان رهني شخصيتهاي رمان ،برساخته از جهان
بيروني است ،اما منطق حاکم بر جهان بيرون را نه برمي تابند و نه با آن گام برميدارند .در
سراسر این سه رمان با جهان خارج از رهن شخصيتهاي اصلي داستان ،صرفاً با راهوار
کلمات و واژهها ارتباط داریم .شخصيت اصلي،با خاطراتش ،واقعيت را به ما نشان ميدهد
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و ابعاد مکاني و زماني آن را ترسيم ميکند .مکانها و زمانهاي این سه روایت یا از دریچة
رهن راوي است و یا صرفاً یک «جا» است و به معناي کلي مکان نيست .ما با جاها و
گوشههایي آشنا مي شویم که راوي ،قطعات پراکندۀ خاطرات خود را از آنجاها جمع
ميکند تا درنهایت سرهم کند .وانگهي این جاها ميتواند هر جایي باشد؛ اتاقي ،ایواني،
انباري ،راهرویي ،سالني ،حجرهاي و بازاري ،مغازه اي و  . ...اما خواننده به اقتضاي تجربه
و رهنيت قبلي درمي یابد که هر رویدادي در مکان و زماني روي ميدهد و این شخصيتها
نيز مستثنا از این قاعدۀ هستي نيستند .واقعيت در این رمان ها ،واقعيتي ملموس و مبتني بر
نظام علّي اوليه نيست .واقعيت ،ممتد ميشود در رهن راوي .واقعيت ،گزینش ميشود ،نشو
ميگيرد و در نهایت موجه ميشود .ما با بخش هایي از جهان بيرون در رمان مواجه هستيم
که به صورت قطعات پراکندۀ پازل ميان انبوهي از نشانه قرار دارند که باید توسط خواننده
در کنار هم مرتب شوند تا شاید موقفي براي درک ماجراها پيدا کند .این خرده واقعيتهاي
بيان شده در داستان به منزلة لنگرگاههایي هستند که خواننده ميتواند هراز چندگاهي براي
تنفا و خروج موقتي از یور سهمگين فرآیندهاي رهني و خاطرات و تداعيهاي نفا-
گير داستان از آنها استفاده کند.

 .6-0جریان سیال ذهن
جریان سيال رهن را برخي معادل گفتوگوي دروني و تکگویي دروني انگاشتهاند .در
اینگونه داستانها ،جمالت مغشو است و مرجع ضمير به راحتي فهميده نميشود و حتي
ممکن است نویسنده به عمد از نشانهگراري و ناطهگراري و یا هرگونه جلب توجه به شناختن
مناسبات رایج در داستان خودداري کند .در داستان روایت شده براساس جریان سيال رهن،
نویسنده ،رهن را نميتواند یله و رها کند؛ به هر حال ،الیههاي پيشارهني و زباني که سراسر
احساس و عاطفه هستند براي بيان شدن در داستان باید به واژه تبدیل شوند و باز در دام زبان
و کالم گرفتار آیند (بيات.)6837 ،
در شيوۀ جریان سيال رهن ،شيوههاي روایت از فرم سنتي خارج ميشود .شخصيتها در
الیههاي تاریک درون و دنياي دروني خویش قدم ميزنند .زمان شکسته ميشود و گرشته
و آینده به نفع زمان حال ،درهم ميریزد.
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جریان سيال رهن ،مخاطب عام نميپریرد و با داستان خطي فاصلة عمياي دارد .این نوع
ادبي به شخصيتها فرصت پرواز ميدهد تا بيدخالت نویسنده ،بيهيچ آداب و ترتيبي،
هرچه دلتنگشان ميخواهد ،بگویند .براي شناختن رمانهایي که به شيوۀ جریان سيال رهن
نوشته ميشوند ویژگيها و نشانههایي را در نظر گرفتهاند که ميتوان آنها را در سه رمان
مورد بررسي به صورت زیر فهرست کرد.

 .1-6-0تداعي آزاد
این تداعي ميتواند بر اساس شباهتها یا تفاوتها و یا همزماني و  ...رخ دهد؛ به یاد آوردن

آنچه در گرشته روي داده از طریق نگریستن و یا توجه کردن به چيزي یا کسي .در این سه
رمان ،این تکنيک بهوفور دیده ميشود .اساساً فضاي غالب این رمانها بر محوریت تداعي
آزاد افکار شخصيتهاي اصلي ميشود .هر تصویر ،هر نشانه به نوعي تصویر و نشانة دیگري
را از زمانهاي مختلب بيرون ميکشد و به این صورت ساختار پيوستار زمان ،شکسته ميشود.
داستان از درون به درون ميخزد .نمونههاي مختلب را در این سه ا ر ميتوان به شرو زیر
دریافت:
را زیر انداخته بود و نميخواست به

 «پيرمرد گفت :فرار ميکند .هان؟ اورهان سرحرفا گو کند.
 -من گفتم« :پدر آیدین از دست کي فرار کرد؟» (معروفي)6831 ،

 «آخرین پک را به سيگار زد و به رهنش فشار آورد .من به یاد نياوردم مگر با پارچةسفيدي که روي آن جسم به قول او ،ظریب کشيده شده باشد» (همان).
 «صداي خروسها و دختري که گریه ميکرد از دور ميآمد و من از آن روز آنادر دورشدم که حاال احساس ميکردم آن دختري که صداي گریها ميآمد ،خودم بودهام .مگر
نميشود آدم صداي گریة خود را چهار سال پيش شنيده باشد؟» (معروفي)6832 ،
 حسينا در رهنم ساکت بود و من گریه ميکردم .نميدانم کجا پنهان شده بود ،گمشکرده بودم» (همان).
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 «نميدانم چرا یاد روزي افتاده بودم که با پدر سوار کاميوني سبز در جادهاي کویريميرفتيم تا من چند روزي از سه ماه تعطيلي را با او بگررانم» (معروفي.)6866 ،

 .6-6-0تکگویي دروني در تمام داستان یا قسمتهای مهم از رمان
یکي از ویژگيهاي داستانهاي مبتني بر جریان سيال رهن ،تکگویي دروني است.
تکگویي دروني عبارت است از شيوهاي در روایت داستان که به موجب آن جریان و
آهنگ ضمير خودآگاه همانگونه که در رهن شخص رخ ميدهد ،بازگو ميشود .در این
شيوه ،کسي مخاطب گوینده نيست و اساس آن بازگویي رهنيات راوي است .این تکگویي
یا متضمن واکنش شخصيت به محيط پيرامون خود است و یا صرفاً واکنشهایي آني هستند
که ارتباطي به سير اندیشة حال یا گرشته ندارند (راد )6839 ،و به دو نوع تکگویي مستايم
و غيرمستايم تاسيم ميشود .در تکگویي مستايم ،شخصيت اصلي با خود و در رهنش
راجع موضوعي در محيط یا رویدادهاي خارجي ،واگویه ميکند .در تکگویي غيرمستايم،
نویسنده ،رهنيات دروني شخصيت را به خواننده منتال ميکند .در رمانهاي معروفي ،این
تکگویيها حضور دارد و سبب ميشود که داستان از درون جهان رهني شخصيت روایت
شود.

 .1-6-6-0تکگویيهای دروني مستقیم
 «و من نميدانم آیا مادر هم او را به اندازه من دوست داشت؟ آیا کسي ميتوانستبفهمد که دوست داشتن او چه لرتي دارد؟ و آدم را به چه ابدیتي نزدیک ميکند؟» (معروفي،
)6831
 «چرا بوي خاک ميدادم؟ شاید اگر از چوب ساخته شده بودم،حاال بوي کاج ميدادم وشاید اگر شال به گردنم نبود هيچ بویي نميدادم» (معروفي.)6832 ،
 «از چي فرار ميکردم؟ از کي ميترسيدم؟ تا کي؟ چرا کپسول سيانور نداشتم که اگرگير افتادم قورت بدهم و خودم را خالص کنم؟» (معروفي.)6866 ،
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 .6-6-6-0تکگویيهای دروني غیرمستقیم
 «آیا هميشه قلبش تند ميزد؟ آیا دویده بود؟ هميشه ميدوید؟ پا چرا قلبش تند ميزد؟آیا اگر نگاهش ميکردند بد ميآمد؟ و چادر قشنگ بود» (معروفي.)6831 ،
 «یعني او را به جا نياورده! یعني او را نميشناسد! باز خود(معروفي.)6866 ،

را زده بود به کوچه عليچپ»

 «اما چرا هي تال ميکرد با لبخند آن را بپوشاند؟ آیا دکتر برنارد چيزي به او گفته؟چي ميتوانسته بهش بگوید؟ مثالً یکدستي زده و بعد هم تهدید کرده؟» (همان).

 .3-6-0آگاهي دروني شخصیتها
از دیگر ویژگيهاي داستانهاي جریان سيال رهن ،آگاهي دروني شخصيتهاست.
شخصيتها ،غالباً در درون خویش غنودهاند .آگاهي آنها بيشتر مبتني بر مناسبات و منطق
دروني حاالت و نفسانيات خویش است تا چارچوبههاي جهان بيروني .این آگاهي از
احواالت درون خود را ميتوان بخش دیگري از رهنيت مبنا و درونگرا بودن این دسته از
رمانها دانست .درونگرایي در شخصيتهاي رمانهاي مورد بررسي هم دیده ميشود:
 «زماني پدر ميگفت :قدر این شورآبي را بدانيد ،سالها بعد اینجا هم ميشود مثلشورزار» (معروفي.)6831 ،
 «مادر :از کجا ميدانيد؟ و من ميدانستم» (معروفي.)6832 ، «نوشافرین از جا بلند شد :آخ ! دیدي یک نفر را کشتند؟روز بعد به معصوم گفته بود :من ميدانستم
معصوم گفته بود :نکند مثل مرحوم ابوي علم غيب داري؟»
 «همسایة عراقيام بود .خالد .سه سال بود که مرده بود ولي ميدانستم چه ميخواهد»(معروفي.)6866 ،
در این سه ا ر معروفي ،غالب رویدادهاي جهان بيرون ،واقعيت قبلي داشتهاند و اینک که
از زبان روایتکنندگان ،روایت مي شوند در واقع ،فاقد روو عيني هستند .روایتکنندگان،
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دوباره به آن رویدادها جان تازهاي ميبخشند و سعي ميکنند آنها را زنده کنند .این بازیابي
رویدادهاي گرشته بهصورت خاطره و در رهن شخصيتها اتفا ق ميافتد .این بودن در رهن
را ميتوان بنياد این سه رمان شمرد .خطي که تمامي رویدادها و عناصر داستاني را به هم ربط
ميدهد .شخصيتها در داستان جریان سيال رهن ،فاقد تمرکز الزماند .در این سه ا ر معروفي،
شخصيتها از شاخهاي به شاخة دیگر ميپرند و از خاطرهاي به خاطرۀ دیگر:
 «ميگفت :چادر دلم ميخواست این پرندههاي مهاجر پر ميزدند و ميآمدند تويساحل
گفتم :کدام ساحل؟
گفت :این مرغهاي دریایي را ميبيني؟
گفتم :کدام مرغ؟» (معروفي.)6831 ،
ميگویند توي این برفها پر کبک است .یک گوني ميآوردي ،صدتا برایت

 «آقا داداميگرفتم.
گفتم :حاال که برف نيست تا زمستان خيلي مانده»
« -من کجا بودم؟ در خواب مادرم دیدم که مردهام و مردهام» (معروفي.)6832 ،

 «آنجا هيچ پنجرهاي نبود ،هيچ برفي نبود؛ اما نميدانم چرا پدرم را دیدم ،بهوضوو او راکنار پنجره دیدم .گفتم :برف! ميبيني؟» (معروفي.)6866 ،

 .0-6-0زبان و شعرگونگي
مهمترین ویژگي زبان آ ار مبتني بر جریان سيال رهن ،شعرگونگي آنهاست .نویسندگان
براي الاا اندیشهها و احساسات پيشاکالمي از صنایع ادبي نظير استعاره ،مجاز ،جناس ،ایهام
به وفور بهره ميگيرند .این صنایع کمک ميکنند تا زبان داستان به زبان رهن نزدیک شود.
در اغلب داستانهاي جریان سيال رهن ،عناصر شعري بهحدي است که شعربودگي ا ر بر
داستان بودن آن غلبه ميکند .استعاره و نماد ،مهمترین صنایع ادبي هستند که در این داستانها
به کار ميروند.
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 .1-0-6-0نماد
 «و کالغ ها شهر را فتح کرده بودند .بر هر درختي چند کالغ» (معروفي.)6831 ، «ساعت لنگري سرسرا در رهنم گفت :دنگ دنگ دنگ ،و دوازده بار نواخت» (معروفي،.)6832
« -صداي تکرار چيزي تيک تيک ساعت را محو ميکرد» (همان).

 .6-0-6-0تشخیص
 «آجرهاي هفت و هشت باالي دیوارها یکي یکي ميافتند ،انگار که ساختمان سرماخورده باشد» (معروفي.)6831 ،
 «سکوت وحشتناک دم در بغلم ميکند» (همان).« -دار ،آونگ خاطرههاي ما در ساعت تاریخ بود» (معروفي.)6832 ،

 .3-0-6-0تشبیه
 «همه دوردست به شکل یوسب درميآمد که مثل یک تکه گوشت با چشمهاي و ق زدهخيره ميماند» (معروفي.)6831 ،
 «شهر در مه و سرما فرو رفته بود .مثل روزنامه کهنهاي که پر از حرف و صدا و سکوتو مرده و زنده است؛ اما صدا درنميآید» (همان).
« -شبيه قویي سفيد بود که اصالً این ور و آن ور را نگاه نميکند ( » ...معروفي.)6866 ،

 .0-0-6-0حسآمیزی
 «صداي فکرکردن و پلکزدنش از آن اتا ق ته راهرو به گو.)6831

ميرسيد» (معروفي،

« -کلماتي که بوي خون و عصيان و انتاام ميداد و به قول ایاز کلمات سرخ» (همان).

 | 601متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 96تابستان 0010

 «بوي حاد هاي شوم در فضا پيچيده بود» (معروفي.)6832 ،« -نگاه مرطوبش روي ليوان چاي ماند» (معروفي.)6866 ،

 .5-0-6-0تناقض و تکرار
 «پدر سراپا خشم و کينه و احترام شده بود» (معروفي.)6831 ،« -چند قطعه شاد و پر خرو

اجرا کردند که خيلي غمانگيز بود» (معروفي.)6866 ،

 .5-6-0ابهام
ابهام عمدتاً ناشي از تال نویسنده براي نزدیکي رهن و زبان است؛ نزدیک کردن زبان به
سازوکارهاي پيشاکالمي رهن .گاهي این ابهام ناشي از آشفتگيهاي دروني خود نویسنده
است .گاهي هم ناشي از آشفتگيهاي رهني شخصيتهاي داستان است.گاهي هم ميتواند
به تفنن و طبعآزمایي و حتي فضلفروشي نویسنده برگردد (بيات.)6837 ،
شک و تردید و عدم اطمينان در نحوۀ بيان راوي چنين داستانهایي ،این ابهام را دوچندان
ميکند .عدم بهکار بردن نشانههاي درست نگارشي بجا و مناسب ،این آشفتگي و گنگ
بودن داستان را بيشتر ميکند .سه رمان «سمفوني مُردگان ،سال بلوا  ،تماماً مخصوص» نيز پُر
از ابهام و آشفتگياند؛ هم در دوختن رویدادها به هم و هم شخصيتها به هم .استفاده از
عبارتهاي ناقص و ناتمام ماندن بسياري از عبارتها و تردیدهاي فراوان در داستان ،نامعلوم
بودن مرجع بسياري از نالقولها و بهکار بردن عالمت نگارشي نابجا ،ميتواند نشاندهندۀ
این ابهام باشد .رؤیاگونگي و کابوسوار بودن داستان نيز ميتواند منشأ این ابهام در رویدادها
و روایتها باشد .گاهي تأخير و امتناع از پيش بردن داستان به سمت پایان و گرهگشایي در
رهن خوانندهاي که منتظر حوادث بعدي است ،تعليق یا دلهره انتظار را به وجود ميآورد.

 .1-5-6-0جمالت و عبارات ناقص
 «گفتم :تو که کار ما را دوست نداري .تو که قصد نداري کاسب بشوي ،پا » ...(معروفي.)6831 ،
 «کا پرسوجو ميکردید ،یا سري به مرکز ميزدید .شاید هم نامهاي فرستاده شده ودر راه ( »...معروفي.)6832 ،
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 «خب ،دیوار ریخت ،اوضاع عوض شد .حاال هم که براي پيانو کسي( »...معروفي،.)6866

 .6-5-6-0جمالت گنگ و مبهم
 «همة آدمها گم بودند و هرچه فکر ميکرد یادبهش گفته بودم» (معروفي.)6831 ،

نميآمد که من به زبان ارمني چي

 «اما او دیگر نميشنيد ،بيهو و رنگپریده خوابيده بود .خواب بود یا بيدار؟» (معروفي،.)6832
 «نميدانم چرا پریشب یا دیشب ميلي به کشيدن آن سيگاري حشيش نداشتم» (معروفي،.)6866

 .3-0کشمکش دروني
در داستان پيشامدرن ،شخصيتها در دو قطب نيک و بد ،اهریمني و فرشتهخو در سراسر
داستان صبآرایي بيروني داشتهاند .خواننده در غالب آ ار و لحظهها این صبآرایي پليدي
و نيکي را احساس ميکند ،اما در داستان مدرن بخاطر درونيشدن رویدادها و توجه به
کمپلکاهاي دروني اشخاص ،تعارض بين دو کنشگر ،در یک فرد ،ميان دو نيروي متضاد
درون رخ ميدهد .کشمکش داستان مدرن ،برخالف داستان پيشامدرن در درون اشخاص
است نه ميان اشخاص .این کشمکش دروني در داستان مدرن به صورت رفتارهاي متناقضنما
و اميال ناسازگار جلوهگر ميشود« .در این کشاکش» ،خود» با توسل به «اصل واقعيت» مي-
کوشد تا از سویي افراطهاي ویرانگرانة «نهاد» را مهار کند و از سوي دیگر ،تفریطهاي
ریاضتگونة «فراخود» را بکاهد .وظيفة «خود» برقراري نوعي تعادل بين دو کنشگر متعارض
است» (پاینده ،)6836 ،اما «خود» ناتوان از برقراري چنين تعادلي است .بنابراین ،داستان
مدرن ،عرصة کشاکشهاي دو نيروي «نهاد» و «فراخود» ميشود .تصویر غالب از انسان در
این داستانها ،تصویري افسرده و انزواطلب و تکافتاده است.
 «سعي کرد یاد آن روز بيفتد که من بگویم :اختيار دارید .من کجا هستم که به شما یادبدهم چه بکنيد فاط دلم ميخواهد شما را آراسته ببينم» (معروفي.)6831 ،
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 «خودم آنجا بودم ،اما رهنم مثل یک تو شوت شده بود توي آسمان و نميفهميدم چرا»(معروفي.)6866 ،

 .0-0رد روش روایي در رمان
در دوران مدرن ،روایت به کلي با نوع سنتيا متفاوت است و «مدرنيستها بر این باورند
که توصيب واقعيت در قالب داستاني منسجم ،معادل با تحميل معاني پيش ساخته به عينيتي
است که به خودي خود معنایي را در خود حمل نميکند؛ بلکه صرفاً «وجود دارد»» (بيات،
.)6837
مدرنيسم بر آن است تا باور به جهان به مثابة عرصهاي که دربردارندۀ ساختاري
ضروري ،غایتمند و در نتيج ه با معنا را درهم شکند و فرو ریزد .راوي داستان مدرن،
هيچ گونه نظمي هدفمند را براي کيهان اعتبار نمي کند و خود را با قضاوتها و
داوريهایش وانهاده ميبيند .شخصيت اصلي رمان مدرن غالباً از تمرکز در روایت عاجز
است .مدام در خاطراتش عاب و جلو ميرود بدون اینکه اشاره اي به این روند داشته باشد
یا ارجاعي در ضمایر داشته باشد .وي فاقد رهني متمرکز و بسامان است .شکل روایت در
داستان مدرن ،تبلوري از محتواي آن است؛ ضربه هاي روحي و رواني راوي را مختل
مي کند و درنتيجه روایت را مغشو (پاینده.)6836 ،
یکي از شگردهاي نوشتاري رمان مدرن ،چندزاویه بودن رمان است .رمان مدرن،
زاویههايدید متنوعي دارد .تابع یک منظر یا مسير و دیدگاه نيست .یک موقعيت یا رویداد
از منظر چند شخصيت قابل رؤیت است .داستان در چرخشي ميان چند زاویة دید در گرد
است .این نوع روایت ،این امکان را به خواننده ميدهد که تأ ير یک موقعيت را بر افراد
گوناگوني ببيند.
نوع روایت معروفي در سمفوني مردگان خاص است :بازگشت به گرشته در بطن زمان
حال ،عوضکردن راوي به صورت آني ،رفتن به مکاني دیگر همراه با تغيير زمان ،انگار که
فيلم تماشا ميکني و کارگردان با کاتهایي بسيار ظریب و دقيق شوکه و حيرتزدهات
ميکند و تو از آن لرت ميبري .در موومانهاي مختلب چهار راوي دیده ميشوند :سورمه،
اورهان ،آیدین و سوم شخص یا همان داناي کل .حجم زیادي از داستان توسط اورهان و
داناي کل روایت ميشود که به شکل تار و پود این دو روایت درهم آميختهاند و گاهي جدا
کردن آنها از هم بسيار سخت ميشود .این دو اطالعات بسياري دربارۀ خانواده ،آیدین و
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جامعه در اختيار خواننده قرار ميدهند .سورمه ،برخي صفات دروني ،عالیق و خواستههاي
آیدین را که داناي کل و اورهان موفق به بيانش نميشوند و از آن آگاهي ندارند ،بيان ميکند
و در موومان چهارم ،خواننده شاهد روایت توسط آیدین است .معروفي افکار و رهنيات
آیدین را از زبان او ،آن هم در زماني که آیدین در شرایطي خاص به سر ميبرد بيان ميکند.

 .1-0-0تکگویي دروني
شيوهاي از روایت که در آن تجربيات دروني و عاطفي شخصيتهاي داستان در سطوو
مختلب در مرحلة پيش از گفتار نمایانده ميشوند .در این شيوه ،کسي مخاطب گوینده نيست
و اساس این شيوه بر بازگویي رهنيات راوي قرار دارد .تکگویي دروني متضمن دو واکنش
است :یا واکنش راوي نسبت به محيط پيراموني خود است که در اینصورت ،داستاني را
تعریب ميکند و یا اصالً واکنشي است؛ یعني سير اندیشة وي نه زمان حال را گزار ميدهد
نه زمان گرشته که در این حالت تکگویي ،داستاني براي خود است (داد.)6879 ،
در تکگویي دروني مستايم ،فرض بر این است که نویسنده ،غایب است و تجربيات
مستايماً از رهن شخصيت عرضه ميشوند .خواننده نيازي به راهنمایي و صحنهآرایي و نشانه-
دهي نویسنده ندارد ،اما در تکگویي غيرمستايم ،نویسنده حضور دارد و همپاي تکگویي
شخصيت حرکت ميکند و رهنيات او را به خواننده منتال ميکند و مطالب را از زبان خود
و با زاویةدید سوم شخص روایت ميکند (بيات.)6837 ،

 .1-1-0-0راوی دانای کل
راوي داناي کل در رمان مدرن ،در شيوۀ جریان سيال رهن ،نویسنده داناي کل معطوف به
زندگي دروني شخصيتها و محتویات نامنظم و غيرمنطاي و به کالم نيامدۀ رهن آنهاست
(بيات .)6837 ،راوي داناي کل گاهي با زاویة دید محدود است؛ یعني راوي شخص سوم
فاط بر تعداد محدودي ،تمرکز ميکند و رویدادها و صحنههاي محدودي را گزار ميدهد
(داد .)6879 ،راوي داناي کل در بسياري از فارات داستان حضور دارد؛ گاهي ممتد ،گاهي
مناطع .گاهي هم با شخصيت اصلي ،یکي ميشود و زاویة دید را عوض ميکند.

 | 600متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 96تابستان 0010

 .6-1-0-0حدیث نفس
حدیث نفا یا حرف زدن با خود ،شيوهاي روایي است که با آن ،شخصيت افکار و
احساسات خود را به زبان بياورد تا خواننده از نيّات و مااصد او با خبر شود .از این طریق،
اطالعاتي به خواننده داده ميشود که به شناخت شخصيت اصلي کمک ميکند .در حدیث
نفا ،فرض بر این است که مخاطب حضور دارد ،اما شخصيت با خود سخن ميگوید.
«برخالف تکگویي دروني ،ماصود از حدیث نفا ،انتاال هویت رهني و زندگي دروني
شخصيت به خواننده نيست ،بلکه هدف ،انتاال اندیشهها و احساسهایي است که با طرو و
عمل داستاني ارتباط دارند .بنابراین ،حدیث نفا از انسجام بيشتري برخوردار است» (بيات،
.)6837
در حدیث نفا ،فرض بر این است که مخاطب حضور دارد و شخصيت با خود حرف
ميزند .در واقع در حدیث نفا ،ماصود انتاال هویت رهني و دروني شخصيتها نيست،
بلکه انتاال اندیشهها و احساسات در مسير پيشبرد داستان است« .زاویة دید در شيوۀ حدیث
نفا ،همان زاویة دید شخصيت است .تفاوت حدیث نفا با تکگویي دروني آن است که
در حدیث نفا شخصيت با صداي بلند صحبت ميکند در حالي که در تکگویي دروني،
گفتهها در رهن او ميگررد» (ميرصادقي.)6877 ،
شيوۀ حدیث نفا در بسياري از فارات داستان از درون راوي داناي کل ،بيرون ميجهد؛
یعني داستان دارد با روایت راوي داناي کل پيش ميرود که ناگهان تبدیل به حدیث نفا
ميشود و برعکا.

 .3-1-0-0زاویة دید متغیر و جابهجاشونده
گاهي نویسندگان مدرن از زاویة دید متغير و جابهجا شونده نيز استفاده ميکنند .در این
صورت ،داستان از زوایاي دید مختلب روایت ميشود (داد .)6879 ،تغيير زاویةدید یا استفاده
از بيش از یک راوي از ویژگيهاي مهم روایتگري در داستان مدرن است .نویسندگان
مدرن با تغيير زاویة دید و چندگانه کردن منظرۀ روایي ،خواننده را به سمتي سو ق ميدهند
که بتواند از دل تکثر تحميل شده ،داستاني معنادار بيفریند .با این کار ،خواننده در برساختن
روایت مشارکت ميکند .نویسنده به اقتضاي متن ،زاویة دید را تغيير ميدهد .یکي از
ویژگيهاي زاویة دید متغير این است که راوي یک موقعيت را از چند دیدگاه ميتواند ببيند:
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 مومان اول و دوم  :توسط اورهان و راوي روایت ميشود. مومان سوم :توسط سورملينا و راوي روایت ميشود. مومان چهارم :توسط آیدین روایت ميشود (معروفي.)6831 ، شب یکم ،شب پنجم  ،شب هفتم :زاویةدید اولشخص (نوشا) شب چهارم ،شب ششم :زاویةدید سوم شخص شب دوم :زوایة دید سوم شخص است .این سوم شخص در شب هفتم« ،ميرزا حسن»معرفي شده است.
 در شب دوم ،صفحه  ،38زاویةدید ابتدا به اول شخص تغيير کرده و سپا به سوم شخصبازميگردد.
 شب سوم :زاویة دید اول شخص(نوشا) داستان زرگر در خالل متن به روایت «مادر نوشا»« ،حسينا» و داناي کل روایت ميشود(معروفي.)6832 ،

 .5-0پیرنگ یا طرح داستان
از دیدگاه گلشيري ساختار روایي داستانهاي مدرن باید با داستانهاي سنتي متفاوت باشد؛
«اگر داستان بتواند خود شکلدهندۀ این هستي درگرر باشد و نه وسيلة انتاال آنچه از پيش
اندیشيدهایم ،آیا ميتوان یا همان ساختار نمایشي :مادمهچيني،گرهافکني ،اوج ،گرهگشایي
و پایانبندي به این نياز پاسخ گفت؟ مهمتر اینکه وقتي زبان عنصر اساسي داستان باشد و
خود در داستان عاملي براي افشاي رهنيت راوي یا مخاطب شود ،مطمئناً ساختار کالسيک
داستان نميتواند ادامه یابد ( »...گلشيري.)6838،
نویسندگان مدرنيست ،بسياري از اوقات روندي معکوس را در روایت داستان در پيش
ميگيرند؛ بدین معنا که با فرجام رویدادها آغاز ميکنند« :کامالً معلوم نيست وقایع از کجا
سرچشمه ميگيرند یا به کجا ختم ميشوند .اساساً آنچه اهميت دارد ،واقعه نيست ،بلکه تأ ير
واقعه در رهن است» (پاینده.)6836 ،
داستان مدرن به دليل اینکه در بسياري موارد حتي به گرهگشایي نهایي و قطعي نميرسد،
فرجامي نامعلوم و مبهم پيدا ميکند و فرجام شخصيت اصلي با ابهام همراه است« .آنچه در
رمان کالسيک مطرو است بهصورت یک رفتوبرگشت به قول فرانسويها هرمي با قاعده
است که در نوک آن قهرمان جا دارد ،اما رمان نو فاقد اینهاست .رمان نو شکل آبستره رمان
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قدیم است ....وصب حال انسان مدرن ،انسان نو .نظم در بينظمي ،محوریت فرد .نبود ماجرا»
(سحابي.)6836 ،
در رمانهاي مدرن ،طرو داستان تابعي از شخصيت است .شخصيت از طرو سبات مي-
گيرد ،با آن برابر و گاهي همطراز ميشود .آنچه در رمان مدرن مورد توجه است ،ناتمام
ماندن شخصيتها ،تنوع سطوو مختلب رواني آنها ،جوشش و هجوم اميال مبهم و آشفته
و ماهيت شکل نيافته و بخارگونة احساسات و عواطب است .چنان اوضاع زمانة انسان مدرن
بههمریخته شده که به تعبير پل ریکور 6حتي زمان عاجز از جمعوجورکردن خود و دستيابي
به شکلي معيّن است و دیگر نميتوان مانند گرشته از طرو داستان سخن گفت (ریکور،
.)6879
به دليل تغيير شدید زاویةدید و فادان عناصر اصلي و کالسيک داستاننویسي (شروع،
اوج و پایان) داستان بر محوریت شخصيتها ميگردد و نویسنده ،بسياري از مؤلفههاي
کالسيک داستاننویسي ازجمله زمان و مکان و طرو را کنار ميگرارد و در شخصيت و از
طریق شخصيت آنها را به مخاطب ميفهماند .ميتوان بهطور موجز برخي از نشانههایي را
در نظر گرفت که حاکي از شناور بودن طرو در داستان مدرن باشد:
 .6شيوۀ روایت جریان سيال رهن و تداعي آزاد
 .2شخصيتمحوري داستان
 .8فادان زمان و مکان بهروشني در داستان
 .5علّي بودن کنشها در نوع نگاه شخصيتها نه خود کنشها
 .9بيآغازي و بيفرجامي داستان.

 .1-5-0شخصیتپردازی
داستاننویا مدرن ،شخصيت اصلي داستانش را معموالً بهصورت فردي منزوي و
مردمگریز تصویر ميکند؛ شخصيتهایي که وجه اشتراک زیادي با آحاد جامعه
ندارند ،خود را متفاوت و غریبه ميبينند و در عوالم شخصي و رهني خود سير ميکنند.
«داستانهاي مدرن غالباً روایت فروپاشي رابطهها هستند ....در اکثر داستانهاي مدرن،
شخصيت اصلي پا از فروپاشي رابطها

با کسي دچار افسردگي مفرط شده و چون
1. Ricœur, P.
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مراودۀ اجتماعي گستردهاي ندارد غالباً در حال فکر کردن به روند رویدادهایي است
که به وضعيت کنوني او منتهي شدهاند» (پاینده.)6836 ،
در بسياري از رمانهاي مدرن ،داستان با رؤیایي که شخصيت اصلي ميبيند ،آغاز
ميشود .شخصيت اصلي ،فاقد هرگونه آرمان است .هيچ موقعيت تاریخي و یا رسالت
گونهاي را براي خود در نظر نميگيرد .در لحظه سير ميکند و مدام از نشانههاي دروني خود
الهام ميگيرد .بيان خاطرات و مرور آنها ،تنهایي و انزواي شخصيت داستان مدرن را نشان
ميدهد .شخصيت بيش از آنکه در زمان حال ،زیست کند در گرشته سير ميکند .شخصيت
داستانهاي مدرن با جریان رایج اجتماعي یا متعارض است و یا بيتفاوت است.
شخصيتهاي داستان ،خرد معرفي ميشوند .ميتوان شخصيتهاي داستانهاي «سمفوني
مردگان ،سال بلوا و تماماً مخصوص» را به شرو زیر موردتوجه قرار داد:
 «آیدین بچة سر به راهي نبود .شيطان در رگ و ریشها.)6831

وول ميخورد ( »...معروفي،

نتوانسته بود ارتباط نزدیکي با بايه کارگران پيدا

 «به خاطر کمحوصلگي و کمحرفياکند» (همان).
 «ميدانست من از شلوغي خوشم نميآید و ميدانست که یکي از دالیل پریرفتن شغلشبانه در جایي دورافتاده همين بوده است؛ انزوا» :شخصيت عباس (معروفي.)6866 ،
 «با چهرهاي ورجهيده و چند جاي بخيه در پيشاني ،انگشت معيوب دست راست که وقتيباهات دست ميداد انگشت کوچکش ميآمد کب دستت» :شخصيت برنارد (همان).

 .6-5-0ضدقهرمان بودن

اصالت بيش از حد نویسنده ،شخصي بودن بيش از حد روایت و از بين رفتن هرم داستان-
نویسي سنتي که در رأس هرم آن ،قهرمان حضور داشت ،همگي از ویژگيهاي داستان مدرن
به شمار ميروند (سحابي.)6836 ،
شخصيتهاي داستانهاي مدرن در طول هم قرار نميگيرند ،بلکه در عرض هم هستند.
به تعبيري ،هيچگونه رابطة علت و معلولي ميانشان برقرار نيست .شخصيت در داستان مدرن،
انساني کامالً معمولي با جهاني معمولي و پيشپا افتاده است ،از هرگونه ماجراجویي ،تهي
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است؛ زیستن در یک خط ممتد ،بدون هرگونه منحني از حاد هها و رویدادهاي خار قالعاده.
شخصيتهاي این سه داستان ،هيچ ویژگي منحصربهفرد و یا ممتازي ندارند تا از بدنة رمان
جدا دیده شوند .با آنکه داستان بيشتر از ارهان این شخصيتها بر سراسر رمان پرتوافکني
ميکند ،اما شخصيتها ،اصلي و فرعي بودن خود را در ماياس و وسعت حضور در مکانها
یا زمانهاي بریده بریده شدۀ داستان به دست ميآورند.

 .3-5-0زمان
«داستانهاي جریان سيال رهن به دليل رویکرد ویژۀ مفهوم زمان ،گاه داستان زمان ناميده
شدهاند» (بيات .)6837 ،گرشته و آینده از زمان حرف ميشوند و فاط شهود محض از لحظة
حال برجسته ميشود .زمان در رهن شخصيت است و ما از طریق خاطرهها و فرآیندهاي رهني
شخصيت ميتوانيم زمان را ردگيري کنيم .تادّم و تأخّر زماني را صرفاً براساس ميزان عميق
بودن تجربة شخص ميتوان احساس کرد .گرشته ،حال و آینده درهمتنيده شدهاند (همان).
زمان این سه داستان ،زماني رهني و البته تا حدودي روایي است .زمان اینجا ،فهم ميشود نه
حا .بدین معنا که از ميان خاطرهها ،رویدادها روایت ميشوند ،زمان فهم ميشود؛ ميفهميم
که زمان دارد .در رمان «سمفوني مردگان» این سکوت زمان کمّي به عينه در عبارات کتاب
دیده ميشود:
 «ساعت آقاي درستکار بيش از سي سال است که از کار افتاده؛ در ساعت پنج و نيم بعداز ظهر تيرماه سال  .6829ساعت سر در کليسا سالها پيش از کار افتاده بود و ساعت اورهان
را مردي با خود برده است ،اما زمان همچنان ميگردد و ویراني به بار ميآورد» (معروفي،
)6831
داستان در زمانهاي مختلب جریان دارد و اوج درخشش این داستانها ،چيدمان آنها و
حرکتشان در زمانهاي مختلب است .گاه حال ،گاهي گرشته و آینده .بهگونهاي که مخاطب
خط داستان را گم نميکند و انسجام تصویرها بهشدت او را به دنبال خود ميکشد.
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 .0-5-0اهمیت مخاطب داستان یا خواننده
روایتگري داستان مدرن بهگونهاي است که داستان از تسليم خود به خواننده سر باز ميزند.
«مالکهاي برآمده از فرهنگ معاصر و کالً شيوۀ تفکر و زندگي معاصر ،نحوۀ الترار ما از داستان
را دگرگون کرده است  ...خواننده  ....از ناظري منفعل به مشارکتکنندهاي فعال تبدیل ميشود»
(پاینده.)6836 ،

یکي از مهمترین تحوالت تاریخ داستاننویسي ،جدا شدن نویسنده از راوي و کمرنگ
شدن ناش وي و باالخره حرف نویسنده در داستانهاي جریان سيال رهن است .راوي هيچ
نسبتي با نویسنده پيدا نميکند ،هرچه هست رهنيات شخصيتها است که ناش راوي را ایفا
ميکنند .نویسنده با تمرکز بر رهن یکي از شخصيتها بهمثابة شخصيت اصلي داستان ،خود
را کنار ميکشد (بيات .)6837 ،در رمان مدرن که گونهاي معماگونگي در خود دارد،
خواننده باید کدشکني کند ،معما را حل کند و بسياري از قطعات پراکنده را در کنار هم
بچيند .این فعال و دخيل کردن خواننده ،شگردي است که در رمانهاي «سمفوني مردگان،
سال بلوا ،تماماً مخصوص» نيز مورد استفاده قرار گرفته است.

 .5-5-0فرجام مبهم
داستان مدرن برخالف داستانهاي پيشامدرن ،پایاني بسته ندارد ،بلکه پایان باز است و مبهم.
رویدادهاي داستان بهگونهاي ختم ميپریرند که هنوز رهن خواننده درگير بههمریختگي
رویدادهاي قبلي است .این فرجام مبهم به نوعي با مخاطب قرار دادن خواننده در رمان مدرن،
نسبت نزدیکي دارد .در رمانهاي مورد بحث داستان با نرسيدن به سرانجام خود در مخاطب
همواره سؤال و استرس را بهجاي ميگرارد و داستان در رهن خواننده به روایت خود
ادامه ميدهد.

بحث و نتیجهگیری
عباس معروفي یکي از نویسندگان انگشتشماري است که با بهکارگيري فرم رمان مدرن
غربي در آ ار خود به توليد رمانهاي مدرن به معناي مصطلح آن پرداخته است .بسياري از
رماننویسان ایراني به دليل پایبندي به اندیشههاي بومي و دیدگاه سنتي خود موفق به خلق
چنين آ اري نشدهاند .معروفي با بهرهگيري از مؤلفههاي شاخص روایت ازجمله «جریان سيال
رهن» و «حدیث نفا» با دیدگاهي انتاادي ،رمانهاي خود را بهعنوان ابزاري در جهت
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اصالحات اجتماعي از طریق ناد هنجارهاي اخالقي قرار داده است .معروفي برخالف
بسياري از نویسندگان ایراني به موضوعات مختلب نگاهي سنتي ندارد و اومانيست بهعنوان
روو و اندیشة راتي رمان غربي بر سراسر آ ار وي سایه افکنده است؛ در حالي که این فضاي
اومانيستي در نزد اغلب رماننویسان فارسي جایگاهي ندارد.
یافتههاي این پژوهش نشان ميدهد که وداع با طرو روایات سنتي ،وداع با قهرمان سنتي،
کشمکش دروني ،رد رو روایي در رمان ،توصيب جنبههاي گوناگون واقعه از دیدگاه
راویان متعدد بهکارگيري جریان سيال رهن و تداعي وقایع مرتبط درگرشته و تکگویي
دروني مستايم و غيرمستايم مهمترین نمودهاي تجلي این اندیشه در سه رمان «سمفوني
مردگان»« ،سال بلوا» و «تماماً مخصوص» هستند.
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بيات ،حسين .)6837( .داستاننویسي ،جریان سيال رهن .تهران :انتشارات علمي فرهنگي.
پاینده ،حسين .)6836( .داستان کوتاه در ایران :داستانهاي مدرن .تهران :نشر نيلوفر.
___________ .)6862( .ناد و نظریة ادبي؛ درسنامهاي ميان رشتهاي .تهران :سمت.
حسنزاده دستجردي ،افسانه .)6868( .تحليل رمان اسفار کاتبان بر اساس شاخصههاي نگار
مدرنيستي و پسامدرنيستي .پژوهشنامة ناد ادبي.71 – 97 ،)7( 2 ،
داد ،سيما .)6879( .فرهنگ اصطالحات ادبي .تهران :انتشارات مروارید.
ریکور ،پل .)6879( .استحالههاي طرو داستان .ارغنون.86 – 79 ،6-68 ،
سحابي ،مهدي .)6836(.رمان نو ،انسان نو .ادبيات داستاني.61 – 63 ،96 ،
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.5 – 3 ،)9( 6 ، ماهنامة اطالعات حکمت و معرفت. مباني رمان نو.)6836( . سيروس،شميسا
. نشر دیگر: تهران. همراه با شازده احتجاب.)6838( . عبدالعلي، فرزانه و عظيمي،طاهري
. انتشارات نيلوفر: تهران. نيمة تاریک ماه.)6838(. هوشنگ،گلشيري
. نشر ني: تهران. ترجمة کرامت موللي. واژگان فروید.)6831(. پُل،لوران اَسون
. انتشارات قانوس: تهران. سال بلوا.)6832( . عباس،معروفي
. انتشارات قانوس: تهران. سمفوني مردگان.)6831( . ___________
. انتشارات گردون: برلين. تماماً مخصوص.)6866( . ___________
. نشر چشمه: تهران. دانشنامة ناد ادبي.)6868( . بهرام،مادادي
. کتاب مهناز: تهران. واژهنامه هنرداستاننویسي. )6877( . ميمنت، جمال و ميرصادقي،ميرصادقي
 نشریة دانشکده ادبيات و علوم.)6893-73(  نمود مدرنيسم در رمان فارسي.)6836( . حسين،هاجري
.617 – 658 ،)639( 59 ،)انساني (تبریز
. انتشارات هرما: تهران. ترجمة علي رامين. چيستي هنر.)6836( .هنفلينگ اُسوالد
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