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دکتر فاطمه جعفري کمانگر
استادیار زبان و ادبیات فارسي دانشگاه فرهنگیان

کلیدواژهها :رمان پسامدرنيسم ،رمان هيس ،تشکيک در رمان ،عدم قطعيت در رمان ،رمان
فارسی.

تاريخ دريافت مقاله 1394/7/29

تاريخ پذيرش مقاله1395/3/31 :

32


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،13شماره ،54زمستان 1395

چکیده
اين مقاله در ابتدا در پی اين پرسش ،كه كدامين عامل از عوامل داستانهاي پسامدرنيستی بر
تشکيک اثر می افزايد ،اين ويژگيها را به دو گروه ساختاري و محتوايی تقسيم كرده و عواملی
را مورد بازبينی قرار داده است كه در زير مجموعه هر يک از اين دو گروه قرار میگيرد و بر
مبناي پاسخی كه از اين پرسش به دست میدهد ،يکی از رمانهاي معاصر فارسی يعنی رمان
«هيس» اثر محمد رضا كاتب را مورد بررسی موردي قرار داده است و به تبيين اين نکته
پرداخته كه اين رمان به عنوان رمان پست مدرن با استفاده از كدام يک از اين عوامل به عدم
قطعيت و شک برانگيزي در خود دامن زده و چه چيزي رمان را به سمت تشکيک
پسامدرنيستی سوق داده است به طوري كه دستيابی به روايتی واحد از آن غير ممکن است.

«شوهرآهوخانم» در بوتۀ نقد پساساختارگرا

درآمد
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اصطالح پسامدرن به رغم بحث انگيزي و مناقشه پذيري براي انواع نگرشها ،ارزشها،
اعتقادات و احساسات درباره سبک زندگی در سالهاي پايانی قرن بيستم مناسب است.
اين تعبير آن قدر سيال و نسبی است كه شايد هرگز نتوان تعريف دقيقی از آن ارائه كرد
هر چند تعار يف آن بسيار است .جداي از تحوالتی كه به همراه اصطالح پسامدرن در
اجتماع ،اقتصاد ،سياست ،محيط زيست و ...به ذهن میآيد كه اصوالً با تعبير پسامدرنيته
تبيين می شود و به اعتقاد هاچن ،نظريه پردازان بزرگی مانند فرانسوا ليوتار ،1ژان
بودريار 2و فردريک جيمسون 3اساس فلسفه آن را بنا نهادند (هاچن،)25 :2002 ،
پسامدرنيسم داراي ماهيتی زيبايی شناسی و تحول ادبی بزرگی است كه به همراه خود
عوامل و ويژگيهاي بسياري را براي هنر و ادبيات قرن بيستم به ارمغان آورده است.
ادبيات پسامدرن نيز مانند تعبير پسامدرن ،مناقشه پذير است كه در پی نظريات
متفاوتی سر برآورده است .البته با وجود نظريات گوناگونی كه در باب ادبيات پسامدرن
وجود دارد ،دو ديدگاه اصلی از اهميت بيشتري برخوردار است؛ ديدگاه اول در آراي
تاريخ نگار انگليسی آرنولد توينبی 4و فردريک جيمسن ريشه دارد كه پسامدرنيسم را
يک دوره تاريخی بعد ا ز مدرنيسم و آثاري را كه بعد از مدرنيسم به وجود آمده است،
آثار پسامدرنيستی میدانند .در ديدگاه دوم پسامدرنيسم به دوره تاريخی خاصی محدود
نيست ،بلکه مجموعه اي از شيوه و تمهيدات آفرينش هنري است كه حتی پيش از
مدرنيسم نيز وجود داشته است ولی سبکی نبوده است كه در آن دورهها غلبه داشته
باشد (پاينده :1390 :ج.)27-34 /3
غير از اينان بسياري از نظريه پردازان پسامدرن ،همچون ايهاب حسن ،5برايان مک
هيل 6جان بارت 7ليندا هاچن 8و ...هر كدام به نوعی سعی كردهاند تعدادي از عوامل
ادبيات پسامدرنيستی را انعکاس دهند .البته از آنجا كه پسامدرنيسم خود قواعد و قانون
نوشتار را نقض میكند ،نمیتوان متون پسامدرنيستی را تحت تأثير قواعد و قوانين از
پيش تعيين شده شکل داد اگر نظريات نظريهپردازان اين سبک ادبی را كنار هم بگذاريم
نيز هميشه به موارد مشابهی برخورد نمیكنيم .سبک نگارش پست مدرنيستی بيش از
هر چيز بر زبان تأكيد دارد .پسامدرنيستها اذعان میكنند كه قطعيت در شناخت هستی
وجود ندارد و بايد تقليد از واقعيت را به طور كامل كنار گذاشت؛ بدين ترتيب «آنها
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نظريه هايی را ارائه كردند كه حقيقت را آزادانه در داخل قراردادهاي وابسته به زبان
مستحيل میكند تا نشان دهد كه حقيقت هرگز نمیتواند مستقل از زبان باشد» (روسنائو،
 .)136 :1380اصطالح پسامدرنيسم در رمان نيز در ابتدا بيشتر براي توصيف داستانها و
رمانهايی استفاده می شد كه در آن سبکهاي مختلف نگارش تلفيق شده بود؛ آثاري كه
شالوده ساختاري و صوري خود را بر میانداختند و چنين القا میكردند كه فراتر از
زبان هيچ واقعيتی وجود ندارد (پاينده .)70 :1385 ،به نظر ايهاب حسن ،نويسندگان
پسامدرن داستانهايی مینويسند كه هر چه بيشتر درباره خود داستان و فرايند شکلگيري
آن باشد (بارت .)133 :1387 ،جان بارت نيز در مقالهاي به نام «ادبيات بازپروري ،داستان
پسامدرنيستی» از نويسندگانی نام میبرد كه به شيوههاي نوينی از داستانپردازي روي
آوردهاند و با روحيه اي شورشگرايانه به جاي واقعيات عينی ،كه در زندگی جريان دارد،
بيشتر درباره داستان و فرايندهاي مربوط به آن سخن میگويند (همان .)130-145 :استيون
كانور 9از پژوهشگرانی است كه مهمترين ويژگيهاي داستانهاي پسامدرن را خود
تخريبگري و طنز میداند و به اهميت ژانر علمی – تخيلی ،سايبر پانک و فراداستان
میپردازد (كانور .)183-227 :1387 ،ديويد الج 10براي داستان پسامدرن از فنونی چون
نداشتن قاعده ،زياده روي ،اتصال كوتاه ،تناقض ،جابهجايی و عدم انسجام نام میبرد
(الج .)162 -186 :1389 ،بري لوئيس 11نيزشگردها و عواملی همچون اقتباس ،بینظمی در
روايت رويدادها ،از هم گسيختگی ،تداعی نامنسجم انديشه ،پارانويا ،دور باطل و
اختالل زبانی را ويژگی مشترک داستانهاي پسامدرن میداند و معتقد است برخالف
مدرنيستها كه می كوشند به هرگونه انسجام و نظمی كه دنياي بيرون فاقد آن است در
داستانهايشان دست يابند ،داستانهاي پسامدرن فاقد نظم و انسجام است .وي همراستايی
بين روان گسيختگی و پسامدرنيسم را از ويژگيهاي مهم پسامدرنيسم میداند (لوئيس،
 .)108-106 :1383ايهاب حسن نيز براي مرزبندي بين مدرنيسم و پسامدرنيسم جدولی
ارائه میكند كه نظام تقابلی را به تصوير میكشد .جداي از در نظر گرفتن اين تقابلها،
كه شايد در برخی موارد درست نيز به نظر نيايد ،برخی از ويژگيهايی كه ايهاب حسن
براي داستان پسامدرن بر میشمارد ،عبارت است از :تصادف ،هرج و مرج ،شالوده
شکنی ،كنايه ،ضد روايت ،روان گسيختگی ،طنز ،عدم حتميت و( ...حسن-107 :1387 ،
.)106
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غير از تمامی عوامل متفاوت و گاه ناهمگونی كه نظريه پردازان پسامدرنيسم نام
بردهاند ،برايان مک هيل موضوعات وجودشناسانه را اصلیترين عامل شکلگيري
داستان پسامدرن میداند .به اعتقاد وي هر قاعدهاي كه موجب برجسته كردن اين عنصر
در متن شود ،متن را به سمت نوشتار پسامدرنيستی سوق میدهد؛ بنابراين وي تنها آن
عامل از عوامل داستانهاي پسامدرن را به رسميت میشناسد كه در جهت ارتقاي بعد
هستیشناسانه اثر كاربرد داشته باشد.

بیان مسئله

پرسشهاي تحقیق
كدامين عامل از عوامل داستانهاي پسامدرن بر تشکيک اثر میافزايد؟
رمان «هيس» اثر محمدرضا كاتب كدامين ويژگی از ويژگيهاي شکبرانگيز پسامدرنيسم
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با مطالعه داستانهاي پسامدرن میتوان به اين آگاهی دست يافت كه با وجود تمام
عواملی كه براي اين داستانها ذكر میشود ،كمتر داستانی را میشود مشاهده كرد كه
شک برانگيزي و عدم قطعيت ،عامل غالبی در آن نباشد؛ به طوري كه اين ويژگی
بشدت داستانهاي پسامدرنيستی را تحت الشعاع خود قرار میدهد.
به اعتقاد گرگسن 12پسامدرنيسم حاصل افراط در شکگرايی وجودشناسی است .در
واقع به اعتقاد وي میتوان پسامدرنيسم را ترجمان شکگراي بسيار افراطیتري دانست
كه پس از افول اگزيستانسياليسم سر برآورده است (پاينده :1390 ،ج .)340/3بر اين اساس
نمیتوان شکگرايی را تنها يک عامل براي داستانهاي پسامدرن دانست؛ بلکه ويژگیاي
است كه همراه با بسياري از عوامل پسامدرنيسم است و جزء جداناشدنی آنها به شمار
می آيد .البته اين از ويژگيهاي پسامدرنيسم است كه بسياري از عوامل آن ،چنان در هم
تنيده است كه هر عامل تعدادي از عوامل ديگر را نيز در دل خود میپرورد .اين مقاله
بر اين است كه آن تعداد از عوامل پسامدرنيسم كه ويژگی شکگرايی را با خود دارد،
مورد توجه قرار دهد و بر اساس آنها ،رمان «هيس- :مائده؟ -وصف؟ -تجلی؟» ،اثر
محمد رضا كاتب را كه به اختصار از آن به عنوان«هيس» ياد میشود ،مورد بررسی قرار
دهد .رمانی كه تشکيک ،يکی از ويژگيهاي بارز آن ،و از جمله آثاري است كه فکر
پسامدرن بيش از هر چيز با عدم قطعيت و شک برانگيزي در آن تنيده شده است.

را در خود دارد و آيا میتوان گفت اين ويژگيها به عدم قطعيت اين داستان دامن زده
است؟
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پیشینه پژوهش
پژوهشهايی كه در حيطه ادبيات داستانی پسامدرن انجام شده است كم نيست .در
نگاهی كلی میتوان اين پژوهشها را به دستههاي گوناگونی تقسيم كرد .آثاري كه بيشتر
ترجمه است و بيشتر بيان كننده مبانی نظري و عوامل داستانهاي پسامدرنيستی است؛
آثاري كه عوامل پسامدرنيستی را به طور كل در يک اثر مورد جستجو قرار میدهد و
آثاري كه در حيطه مورد پژوهی قرار میگيرد و به صورت موردي يک يا چند عامل را
در يک اثر مورد ارزيابی قرار میدهد .از آنجا كه اين پژوهش در دسته سوم قرار دارد
در اينجا به تعدادي از آثار كه مطالعات موردي را در مورد يک اثر انجام داده است،
اشاره میشود :از آن جمله میتوان به مقاله «وجود شناسی پسامدرن در داستانی از يک
نويسنده ايرانی» ( )1389اثر حسين پاينده؛ «رمان مدرن چيست؟ (بررسی شيوههاي
روايت در رمان آزاده خانم و نويسندهاش)» ( )1386اثر حسين پاينده؛ «فراداستان تاريخ
نگارانه؛ مطالعه موردي :مارمولکی كه ماه را بلعيد» ( )1393اثر غالمرضا پيروز و ديگران؛
«پسامدرن تصنعی(نقد و بررسی شگردهاي فراداستان در رمان بيوتن)» ( )1389اثر سحر
غفاري؛ «بررسی و تحليل رمان هيس با توجه به مؤلفههاي وجودشناسانه پست مدرن»
( )1392اثر مهدي خادمی كوالئی و ديگران و ...اشاره كرد.
زندگینامه محمد رضا کاتب
محمد رضا كاتب در سال  1345در تهران متولد شد .از سالهاي نوجوانی نويسندگی را
آغاز كرد و از جوانترين نويسندگان مجله كيهان بچهها به شمار میرفت .وي در
دانشکده صدا و سيما تحصيل كرد و يکی از پركارترين نويسندگان هم سن و سال خود
به شمار میرفت .حدود ده داستان ،ت نها در دهه شصت از او باقی مانده است؛ اما نقطه
عطف آثار وي رمان «هيس» به شمار میآيد .وي با انتشار اين رمان و با ساختارشکنی
در نويسندگی و گفتمانهاي مألوف ،توجه نويسندگان ومنتقدان بسياري را به خود جلب
كرده است .رمان هيس در سال  1387جايزه بهترين رمان سال منتقدان و نويسندگان
مطبوعاتی را از آن خود كرد .از آن پس آثار ديگري نظير پستی ،وقت تقصير ،آفتاب

«شوهرآهوخانم» در بوتۀ نقد پساساختارگرا

پرست نازنين ،رامكننده ،بیترسی و ...از او بر جامانده است كه همگی قابل تأمل و
بحث برانگيز در بين منتقدان ادبی به شمار میآيد.
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خالصه رمان هیس
رمان هيس ،سيال و غير قط عی است؛ رمانی است كه به تعداد خوانندگانش ماجرا
عوض میكند .بنابراين ارائه خالصهاي از اين اثر ،ساده و بیعيب نيست .شخصيت
اصلی رمان ،فردي است كه تا پايان داستان نامی از او برده نمیشود و به عناوينی نظير
سركار ،پاسبان و لوطی از او ياد میشود .وي فردي است نظامی ،درگير بيمارياي
مرگبار و عازم مأموريتی بیبازگشت كه ظاهراً آخرين روز حياتش را سپري میكند و
می خواهد در همين فرصت كوتاه با زمين و زمان تصفيه حساب كند .در كنار سركار از
دوشخصيت اصلی ديگر به نام جهانشاه و مجيد نيز نام برده میشود .جهانشاه قاتلی
محکوم به اعدام است كه  17زن را كشته و با لذت ،جان دادنشان را نگريسته است.
مجيد جنازهاي است كه با سر له شده و حالتی رقت انگيز در كنار ميلههاي اتوبان افتاده
است و سركار با اينکه او را نمیشناسد از آشنايیاي عميق با او سخن میگويد .در كنار
اين شخصيتهاي اصلی ،شخصيتهاي ديگري نيز در داستان مشاهده میشوند كه هر
يک به نوعی دغدغههاي روحی و روانی راوي را به نمايش میگذارند :عمو مصطفی
كه تنها همدم سركار به شمار میآيد ،نعمان كه اميد به انتقام كشيدن از او سركار را
فردي نظامی كرده است؛ اكرم كه عشق از دست رفته سركار به شمار میآيد كه نعمان
آن را از دستش قاپيده است؛ پسر صمد كه براي انتقام جويی از نعمان توسط سركار
انتخاب میشود و...
با وجود روايتهاي متعددي كه در داستان وجود دارد در سراسر داستان نمیتوان يک
خط روايی مستقيم را پیگرفت .شخصيتها به نوعی با يکديگر تركيب میشوند؛ از
يکديگر فاصله میگيرند و گاه هستی خود را نقض میكنند .اما آنچه شخصيتهاي
اصلی كتاب را به يکديگر پيوند میزند تنها مفهوم «مرگ» است .در پايان داستان در
حالی كه سركار به راه بیبازگشت مرگ قدم نهاده است ،هستی او زير سؤال میرود و
اين شک براي خواننده به وجود میآيد كه آيا اصالً سركار كه مدتهاست رد پايش روي
برفها باقی نمیماند ،زنده است يا مرده.
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مباني نظري
در ديدگاهی كلی ،ويژگيهاي پسامدرنيسم را میشود به عوامل صوري و مفهومی تقسيم
كرد .عوامل صوري ،ويژگيهايی است كه ساختار ظاهري داستان ،زبان و كاركردهاي آن
را به چالش میكشد و ويژگيهاي مفهومی عواملی است كه خلق مفاهيم پسامدرنيستی
را در پی دارد؛ اما در هر دوي اين دسته از ويژگيها ،بسياري از عوامل ،راهبر به سمت
عدم قطعيت و در نتيجه تشکيک يا شک برانگيزي پسامدرنيستی است .اين نکته
خواننده را در موقعيتی نسبی قرار میدهد به طوري كه به هيچ چيز در داستان نمیتواند
به ديده قطع و يقين بنگرد و همواره با نگاهی غير قطعی و مشکوک ،داستان را نظاره
میكند؛ زيرا درست هنگامی كه گمان میكند سر از عمق قضايا درآورده است ،عاملی
داستانی بارقههاي اميد را در او فرو میكشد و او را دوباره به چالش براي درک مفهوم
متن فرا میخواند.
عدم قطعيت داستانهاي پسامدرن ،برگرفته از اصل عدم قطعيت هايزنبرگ است .
اين اصل بر اين نکته تأكيد دارد كه علتهاي يکسان لزوماً معلولهاي يکسان را پديد
نمی آورد و منطق بشري جوابگوي قطعی تمام علتهاي موجود نيست .بر پايه اين اصل،
همه قطعيتهاي اخالقی ،ذهنی ،روانشناسی و ادبی مورد ترديد قرار میگيرد (بی نياز،
 .)214 :1392داستانهاي پسامدرن مملو از اين عدم قطعيتها است .ديويد الج ،عدم
قطعيت را همچون طاعونی در برخی از داستانهاي پسامدرن پيش رونده میداند .به
اعتقاد وي اين عدم قطعيت در شخصيت پردازي ،زاويه ديد ،طرح ،روايت و  ...گسترده
میشود تا به خواننده يادآور شود كه هيچ واقعيت قطعیاي وجود ندارد؛ بلکه واقعيت
در اذهان مختلف ،شکلهاي مختلف به خود میگيرد (الج .)153-159 :1386 ،بر اين اساس
مهمترين عامل ساختاري و محتوايی كه به عدم قطعيت و تشکيک داستانهاي پست
مدرن منجر میشود در ذيل مورد بررسی قرار میگيرد.
ویژگیهاي ساختاري تشکیک پسامدرن

ويژگيهاي ساختاري داستانهاي پسامدرن بيشتر زبان ،صورت ،فرم و عناصر داستان را
درگير خود می كند؛ ويژگيهايی كه بيشتر با شخصيت پردازي ،روايت ،طرح و پيرنگ،
دگرگونيهاي زبانی و ساختارشکنیهاي شکلی و چاپی خود را مینماياند .البته اين بدان
معنا نيست كه تمام ويژگيهاي زبانی ،عنصري و فرمی داستانهاي پسامدرن ،تشکيک آثار
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را موجب می شود؛ بلکه بسياري از آنها اين ويژگی مهم را در خود دارد كه در ذيل به
تأثيرگذارترين آنها اشاره خواهد شد.
يکی از اين موارد تغيير در نوع روايت و وجود چندين روايت موازي است .در
دوره پيشامدرن و حتی مدرن ،عنصر روايت الزمه ايجاد فضايی ملموس و باورپذير
براي مخاطبان داستان بود؛ اما با طلوع پسامدرنيسم اين تمهيد نيز مانند بسياري از
تمهيدات داستان نويسی دچار دگرگونی عظيمی شد .دورهاي كه پاره روايتها به جاي
روايتهاي منسجم مینشيند .پاره روايتهايی كه به صورت موازي پيش میرود و خواننده
را با هزار توي روايتها همراه میكند.
رمانهاي پسامدرن برخالف رمانهاي پيشامدرن و حتی مدرن ،ويژگی قطعی و
منسجم ندارد.
نويسندگان پسامدرن پيوسته از شاخهاي به شاخهي ديگر میپرند و بهه دور شهدن از
موضوع اصلی روايت ،تمايل دارند .آنها مدام جريان روايت را قطع ،و روايت ديگري
را آغاز میكنند كه میتواند عالوه بر روان گسيختگی راوي و انعکاس نبودن انسهجام
زندگی براي پيچيدگی مفرط داستان نيز به كار رود (متس.)229 :1389 ،
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اين نکته داستان پسامدرن را در هالهاي از ترديد فرو میبرد .نبودن روايت منسجم و
يکدست و وجود چندين روايت موازي ،احتماالت گوناگونی را پيش روي خواننده
قرار میدهد كه به عدم قطعيت و در نتيجه شک برانگيزياي كم نظير منجر میشود.
مورد ديگر تغيير راوي و زاويه ديد است .اين شيوه ،نسبیگرايی و عدم قطعيتی را
بر داستان حاكم میكند كه اجماع خوانندگان داستان را به ديدي جامع نسبت به داستان،
امري محال می سازد .اگر چه در آثار مدرن نيز تغيير راوي و زاويه ديد مشاهده میشود،
اين تغيير و تبديل در نهايت خوانندگان را به يک نقطه مشترک میرساند و به قول
هنري جيمز 13پرتو افشانی متقابل از داستان انجام میدهد (ايدل)272 :1367 ،؛ اما در
داستانهاي پسامدرن ،روايت هريک از راويان در موازات با روايت ديگري قرار میگيرد.
در نتيجه خواننده مردد میماند كه روايت كدام راوي را بپذيرد .وجود راوي
اسکيزوفرنيک در بسياري از رمانهاي پسامدرن ،تسلسل و همبستگی داستان را زير
سؤال می برد و داستان پيوسته از يک ديدگاه به ديدگاه ديگر تغيير مکان میدهد و
خواننده را در ترديد بين روايتها و راويان قرار میدهد.
يکی ديگر از ويژگيهايی كه تشکيک داستانهاي پسامدرن را موجب میشود ،وجود
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راوي غير مقتدر و حتی غير قابل اعتمادي چون داناي كل است .به اعتقاد گلن وارد،14
پسامدرنها انسانهاي اين عصر را داراي گسيختگی روانی و مبتال به اسکيزوفرنی میدانند
كه از دنياي واقعی جدا شدهاند و از يک رمز به سراغ رمزي ديگر میروند و با تغيير
شتابان رمز ،همه رمزها را به هم میزنند و زبانی مقطع و به هم ريخته به كار میگيرند
(وارد .)207 :1392 ،در بيشتر رمانهاي پسامدرن ،راوي داراي بيماري حاد روانی است كه
گفتههايش از توهمات ذهنی او ناشی میشود و در موقعيتهاي مختلف ،كنش و
واكنش معقول و منطقی ندارد .همچنين وجود راوي مبتال به اسکيزوفرنی به اختالالت
مختلفی چون تکرار ،كم حرفی ،پرحرفی ،موازي گويی ،گويش غير منطقی و ...منجر
میشود كه نظم توالی منطقی و قطعيت داستان را بر هم میزند.
آميختن انواع ادبی و سبکها شيوه ساختاري ديگري است كه نويسندگان پسامدرن از
آن بهره می برند .اين نويسندگان بر خالف پيشينيان خود خلوص و يکپارچگی را يک
امتياز به شمار نمیآورند؛ بنابراين آثار آنان آميختهاي از انواع و سبکهاي مختلف است.
اين كار نهايت آشفتگی و عدم انسجام را براي اثر به ارمغان میآورد وبا به كارگيري
سبکهاي نوشتاري گذشته و آميختگی زبان فخيم با زبان عاميانه و انواع متفاوتی نظير
نقاشی ،عکس ،فيلم ،شعر ،نامه نگاري ،حکايت و ...با داستان به دست میآيد.
نويسندگان پسامدرن با اين كار ،ادبيات مردمی را كه طرد شده از جامعه روشنفکري
مدرن بودند دوباره به درون گفتمان نقد میكشند .استفاده از انواع مختلف بويژه انواع
عامهپسند مثل انواع كارآگاهی بر اين امر صحه میگذارد (نجوميان .)50 :1385 :استفاده از
انواع ادبی عامه پسند به كارگيري عنصري است كه در يک عصر ،مبتذل شناخته میشده
است و در عصر ديگر امکان بيان دلمشغوليهاي ژرفتر را به دست آورد .همچنين عالوه
بر استفاده تفريحی از اين نوع ادبی ،به كارگيري آن در بافت و زمينهاي جديد ،آشنايی
زدايیاي است كه عناصر زيبايی شناسی را آشکار میكند (وو .)117 :1390 :اين اختالط
انواع خود به خود نوعی آشفتگی درون متنی را به ارمغان میآورد كه يکی از اهداف
مهم نويسندگان پسامدرن به شمار میآيد و نتيجه آن ترديد و عدم قطعيت حاصل از
اين آشفتگی است.
شيوه داستان در داستان ،شيوه مورد استفاده ديگر در داستانهاي پسامدرن است كه
اتفاقاً بعد وجود شناسی آن نيز بسيار زياد است .نويسنده در اين روش داستانی را در
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ویژگیهاي مفهومي منجر به تشکیک پسامدرن

عصر پسامدرن عصر عدم قطعيت ،نسبی گرايی و بی معنايی است .سلطه اين موارد در
عصر پسامدرن ،عدم قطعيت معنايی و مفهومی را براي رمان پسامدرن به همراه آورده
است كه در ذيل به مهمترين آنها اشاره خواهد شد.
يکی از اين ويژگيها تناقض است .پترشيا وو ،15تناقض را يکی از فنون راهبردي داستانهاي
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درون داستان ديگر خلق میكند به طوري كه شخصيتهاي داستان جديد در هالهاي از
واقعيت و داستان سرگردانند .با خلق داستان دوم ،جهانی تو در تو يا چند اليه شکل
میگيرد كه توسط شخصيتهاي داستان نوشته میشود؛ جهانهايی كه همه به نوعی با
يکديگر در پيوندند (پاينده :1390 ،ج .)358-359 /3در اين شگرد ،داستان مانند جعبهاي در
درون يکديگر قرار دارد كه هر كدام را بگشاييم ،درونش جعبه ديگري مشاهده میشود.
البته اين روش با روشهاي كهن داستان نويسی متفاوت است و تفاوت آن نيز در اظهار
نظر نويسنده درباره داستان و فرايند شکلگيري آن است (پاينده1385 ،ب 73 :و .)72
خلط شدن شخصيتها در يکديگر يا استحاله شخصيت و وحدت در كثرت از ديگر
ترفندهاي داستانهاي پسامدرن است؛ شخصيتهايی لغزان و پايدار كه تعيين هويت قطعی
آنان دشوار است؛ شخصيتهايی كه هويت ثابت و پايدار ندارند؛ صحنه به صحنه تغيير
میكنند و به شخصيت ديگري تبديل میشوند اما در عين حال همه اين شخصيتها يکی
هستند (مک كافري .)31 :1387 ،اين امر در نهايت اين پرسش را در ذهن مخاطب ايجاد
میكندكه اين شخصيتها كه هستند و به چه دنيايی تعلق دارند .اين مسئله از نظر مک
هيل به بیثباتی دنياي توصيف شده نويسنده و در نتيجه ساختار هستیشناسانه داستان
منجر میشود.
نويسنده پسامدرن به يکپارچگی و تماميت داستانهاي مدرن بدگمان است و ترجيح
میدهد از راههاي ديگري روايتش را ساختارمند كند .يکی از اين راهها به كارگيري
فرجامهاي چندگانه است كه با ارائه چندين پيامد براي يک طرح داستانی واحد در
مقابل فرجام قطعی مقاومت میورزد (لوئيس .)91 :1383 ،بنابراين گاه فرجامی تمسخر
آميز و گاه چندين فرجام را براي داستان در نظر میگيرد تا خواننده يکی را به ميل خود
برگزيند .با اين شيوه ،نويسنده هم به دنبال برجسته كردن شگردهاي داستان نويسی
است و هم بر عدم قطعيت پسامدرنيستی صحه میگذارد.
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پسامدرن میداند كه به نقض چهارچوب داستان میپردازد .به كار بردن متناوب
چهارچوب و نقض آن شيوهاي واسازانه است كه فراداستان بنا بر ماهيتش به كار
میگيرد (وو .)200 :1383 ،يکی از مهيجترين مظاهر تناقض ،كه بنيانیترين نظام دوگانه را
نقض می كند ،وجود موجود دوجنسی است؛ لذا نبايد تعجب كرد كه شخصيتهاي
داستانهاي پسامدرن اغلب از نظر جنسی دوسوگرا هستند (الج 163 :1386 ،و  .)162ممکن
است اين تناقضات در داستانهاي رئاليستی نيز باشد اما در نهايت تمام اين تناقضات
حل و فصل میشود؛ ولی در داستان پسامدرن هيچگونه تعيين نهايیاي عرضه نمیشود
(وو .)199 :1390 ،از آنجا كه در اين روش ،هر بخشی از رمان ،بخش ديگر را نقض
میكند ،راوي به مردد ماندن بين اميال و ادعاهاي سازشناپذير محکوم است.
داستان ی كردن واقعيت يا آميختن خيال و واقعيت را می توان از ديگر فنون مفهومی
منجر به تشکيک پسامدرن دانست .وظيفه رمان نويس پسامدرن ،معکوس كردن
رابطه اي است كه تاكنون بين واقعيت و ادبيات مفروض بوده است .اگر زيبايیشناسی
پيشامدرن واقعيت بيرونی يا ابژه را برتر میدانست و زيبايی شناسی مدرنيستی واقعيت
درونی يا سوژه را ،اكنون زيبايی شناسی پسامدرنيستی تخيل را برتر از واقعيت میداند
(پاينده .)36 :1386 ،آميختگی تخيل با واقعيت در داستانهاي پسامدرن ،يکی از ويژگيهاي
هستیشناسانه اين نوع داستانها نيز هست و به عدم قطعيت و شک برانگيزي داستانهاي
پسامدرن دامن میزند به طوري كه خواننده مرز ميان داستان و واقعيت را گم میكند.
حضور نويسنده از جهان واقعی در جهان داستان ،ارتباط شخصيتهاي داستانی با
نويسنده خود ،تحکم به نويسنده ،اظهار نظر درباره متن ،حضور شخصيتهاي واقعی در
متن داستان و ...به آميختگی خيال با واقعيت يا داستانی كردن واقعيت دامن میزند.
شيوه ديگر جابهجايی است .جابهجايی همان باال بردن قانون احتماالت است .در
اين نوع داستانها با وجود ي پيرنگی واحد ،بديلهاي متفاوت روايتی شکل میگيرد و هر
كدام جداگانه گسترش داده میشود؛ در نتيجه عدم قطعيت و تناقض شديدي بر متن
مستولی میشود .ديويد الج معتقد است گاه نويسنده به درجهبندي بديلها بر حسب
ميزان صحتشان میپردازد و گاه براي سرباز زدن از انتخاب ،تمام تركيبهاي ممکن را در
زمينهاي خاص به كار میگيرد (الج 165 :1386 :و  )164كه اين امر اندكی از تناقض
موجود میكاهد.
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روش ديگر ،بی توجهی به رابطه علی و معلولی در داستان است .اين مسئله ناشی از
طرح و پيرنگ نامتعارف داستانهاي پست مدرن است .به قول فورستر ،16طرح داستان بر
رابطه علت و معلولی تکيه دارد (فورستر )118 :1384 ،در حالی كه داستانهاي پست مدرن
فاقد طر حی مبتنی بر روابط علت و معلول است .معموالً اجزايی كه براي طرح در نظر
گرفته میشود عبارت است از :گرهافکنی ،كشمکش ،تعليق ،بحران ،نقطه اوج و
گرهگشايی (صادقی )295 :1367 ،حال اينکه داستانهاي پست مدرن خود را درگير چنين
طرح اندامواري نمیكند .داستانهاي پست مدرن به جاي توجه به رابطه علی و معلولی،
بيشتر بر عنصر تصادف و شانس متکی است .اين گونه است كه خواننده در داستان
براي چراهايی كه در ذهنش هست ،جوابهاي مناسبی نمیيابد و نمیتواند زيراهاي
منطقی ناشی از تفکر براي چراهايش بيابد (براهنی .)211 :1368 :اين نکته بيش از هر چيز
ناشی از بدبينی پست مدرنهاست؛ بدبينی به كل واقعيت كه موجبات فروپاشی رابطه
علی و معلولی را فراهم میكند كه سالها ذهنها با آنها عجين شده بود .اين نکته با حلول
در داستان ،عدم قطعيت و شک بر انگيزي را موجب می شود به طوري كه خواننده نه
تنها روند پيشروي داستان را مطابق با آموختههاي پيشينش نمیيابد ،بلکه پاسخ
درخوري براي چراهايش نيز نمیيابد و برداشتی قطعی از داستان نخواهد داشت.
عدم انسجام روش ديگري است كه بر تشکيک اثر می افزايد .طبيعیترين انتظاري
كه از متن میتوان داشت ،اين است كه برخوردار از نظم و انسجام درونی باشد تا
خواننده بتواند آن را درک كند؛ اما پسامدرنيسم به انسجام بدگمان است و نويسندگان
پسامدرن با راهکارهايی در صدد برهم زدن اين انسجام درونی متن هستند .عدم انسجام
در متون پسامدرنيستی برگرفته و بازتاب دهنده عدم انسجام دنيايی است كه در آن
زندگی میكنيم .عدم انسجام را میتوان از جمله شيوههايی دانست كه هم در ساختار
اثر و هم در محتواي آن دخيل است؛ در واقع شيوهاي است كه عوامل بسياري را چه از
نوع ساختاري و چه از نوع محتوايی در خود دارد .نويسندگان مختلف با ترفندهايی
عدم انسجام را در متن به نمايش میگذارند.
برخی نويسندگان با تصاوير و چگونگی صفحه بندي يا با استفاده از رسانههاي مختلف،
تارو پود متن را از هم میگسلند .به قول ريموند فدرمن ،17آنجاهايی كه هيچ چيز براي
نوشتن وجود ندارد ،داستاننويس میتواند نقلقول ،تصاوير ،نمودار ،نقشه ،طرح و

تکهاي از گفتمانهاي ديگر را بگنجاند كه به داستان هيچ ربطی ندارد (لوئيس.)94 :1383 ،
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بکت نيز با ترفندهايی نظير تغيير ناگهانی و غير منتظره در لحن راوي ،صحبتهاي
فراداستانی خطاب به خواننده ،خالی گذاشتن بخشهايی از متن ،تناقضگويی و
جابهجايی ،انسجام كالمش را بر هم میزند .الج ترفندهاي ديگري نيز در آثار
نويسندگان ديگر برمیشمرد؛ نظير به كارگيري بخشهايی كه محتواي آن با بخشهاي
ديگر كامالً متفاوت است؛ به كارگيري شگردهاي شکلی و چاپی؛ استفاده از تصاوير
عجيب و غريب؛ به كارگيري فنون شعر مجسم و( ...الج .)168-170 :1386 ،فنونی كه
خواننده را شک زده و مردد در ميان اين قطعات نامنسجم سرگردان میكند و درست
زمانی كه فکر میكند بارقه هايی براي درک متن در ذهنش جرقه زده است ،اين بارقهها
محو میشود و به عدم قطعيت در درک پذيري متن میرسد.
روش ديگري كه براي معنا باختگی و شکبرانگيزي داستانهاي پست مدرن به كار
گرفته میشود ،نبودن قاعده است .اين امر كه تداعی نامنسجم انديشهها نيز گفته میشود
به كارگيري اتفاق در فرايند نگارش است .بري لوئيس روشی را براي اين امر بر
می شمرد كه عبارت است از عرضه كتاب در يک جعبه و بدون صفحه بندي كه در آن
صفحات پس از بر زدن ،تکه تکه كردن و كالژ ،تا كردن و تركيب دو نيم صفحه و
ايجاد صفحه جديد عرضه میشود (لوئيس .)97-98 :1383 ،ديويد الج اين روش را داراي
گيرايی بسيار كم و بسيار تصنعی میداند و براي ايجاد اين بی قاعدگی در متون ،از
شيوههاي مختلفی نام می برد كه از جمله میتوان به بريدن متن و كنار هم قرار دادن
اتفاقی آنها و رونويسی اين قطعات بريده شده و همچنين چاپ كردن كتاب به صورت
كالسوري با صفحات جا به جا شونده اشاره كرد.

بحث و بررسي
محمد رضا كاتب با خلق رمان هيس اثري با ماهيتی سيال و شکل ناپذير خلق كرده
است كه از بسياري از امکانات نوشتار براي تشکيک و عدم قطعيت آن استفاده شده
است .نويسنده در اين اثر از عوامل داستانی پسامدرن به صورت اغراق شده و گيج
كننده استفاده نمیكند؛ بلکه بيشتر از امکاناتی بهره میگيرد كه خواننده را در مرز بين
باور و ناباوري قرار میدهد و مرتب به خواننده گوشزد میكند كه در رمان هيچ چيز
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قطعی نيست .از اين ديد رمان هيس با توجه به ويژگيهاي ساختاري و مفهومی منجر به
تشکيک آن مورد بحث و بررسی قرار میگيرد.
ویژگیهاي ساختاري منجر به تشکیک در رمان هیس

بسياري از ويژگيهاي ساختاري ،كه در مبحث نظري پژوهش به آنها اشاره شد در رمان
هيس قا بل مشاهده است .اگر چه ميزان استفاده از اين عوامل به يک اندازه نيست،
تقريباً نويسنده از بيشتر ويژگيهاي داستانهاي پسامدرن براي ايجاد عدم قطعيت و
تشکيک اثر استفاده كرده است كه در ذيل به مهمترين آنها اشاره خواهد شد.
وجود چندین روایت موازي

در صورت فهم اين مثالها و ...استعارات است كه میتوانيد مرا ربط بدهيد بهه مجيهد،
پسر صمد و آن كسی كه خودش را همهه كهاره مهیدانهد واال بهين فصهلها ،آدمهها و
حوادث كتاب پراكندگی زيادي خواهيد ديد :انگار يک مشت آدم بی ربط را بی ههيچ
حسابی گذاشته اند كنار هم .اگهر شهما ايهن مثالهها و اسهتعارات را بفهميهد ،خواهيهد
توانست فصلها ،حوادث و آدمهاي در ظاهر بیربط كتاب را به همديگر پيونهد بزنيهد
(كاتب.)42-43 :1392 ،

هيچ يک از روايتهاي رمان هيس ،خواننده را به سرمنزل مقصود نمیرساند و درست
در جايی كه خواننده به دنبال گره گشايی میگردد ،روايت قطع میشود و روايتی جديد
و فروپاشنده آغاز می شود .روايتها در يک خط روايی مستقيم نيست كه روايت جديد
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رمان هيس رمان سر باز زننده از روايتهاي منسجم است .در اين رمان روايتهاي متعددي
مشاهده می شود و كل داستان تشکيل شده از پاره روايتهاي متکثري است كه هر كدام
ما را به طريقی به تشکيک در قطعيت روايتها سوق میدهد .حکايت جهانشاه ،نعمان و
مجيد سه روايت اصلیاي است كه در داستان در جريان است؛ روايتهايی كه به طور
موازي در كنار يکديگر در حال حركت است و نقطه اتصال آنها فردي به نام پاسبان يا
سركار است كه در داستان گاهی به لفظ لوطی نيز خوانده میشود و بعضاً با خود
نويسنده يکی میشود .در واقع شايد تنها كسی كه میتواند ربط دهنده روايتهاي
مختلف كت اب به يکديگر باشد ،همين سركار است .در بخشی از كتاب ،نويسنده خود
تصريح میكند كه اين روايتهاي به ظاهر بیربط در واقع به يکديگر مربوط است:

ادامه دهنده روايت قبلی باشد و حتی گاه روايت جديد روايت قبلی را نقض میكند؛ به
عنوان مثال جهانشاه در جايی قاتلی خوانخوار معرفی میشود (ر.ک .همان )30-55 :و در
روايت ديگر تمامی اين اتهامها از او نقض میشود و وي فردي سياسی و اسير دسيسه
خوانده میشود (ر.ک .همان .)56 ،65 ،66 :مجيد در روايتی چيزي جز جنازه فرو افتاده در
گوشه اتوبان نيست كه سركار آشنايیاي مبهم با او در خود حس میكند (ر.ک .همان:
 )125-120و در جاي ديگر با خود سركار يکی میشود (ر.ک .همان.)133 :
تغییر راوي و زاویه دید
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رمان هيس با زاويه ديدي يکپارچه و كالً به صورت اول شخص روايت میشود؛
بنابراين در رمان با تغيير زاويه ديد روبهرو نيستيم؛ اما آنچه در اين مبحث قابل توجه
است نوع روايت است .روايت به نوعی درونمايه رمان هيس است و كسی كه چيزي
براي روايت كردن ندارد به مرگ محکوم است .روايت در اين رمان از نظر ساختاري
داراي ويژگيهاي قابل تأملی است كه يکی از آنها تعدد راويان است .در رمان با راويان
متعدد روبه رو هستيم و عالوه بر راوي اصلی ،چندين راوي ديگر نيز جا به جا جريان
روايت را در دست می گيرند .راويان رمان برخالف راويان داستانهاي مدرن به صورت
ناگهانی و غير منتظره تغيير نمیكنند؛ به غير از اظهار نظرهاي ناگهانی نويسنده و ورود
بی مقدمه اش به داستان ،شاهد تغيير ناگهانی راوي نيستيم كه موجبات سردرگمی
خواننده را فراهم كند .روايت اصلی ،كه بيشترين حجم داستان را در بر دارد به عهده
سركار يا پاسبان است .راوي بعدي جهانشاه است كه روايت حدود  25صفحه از
داستان بر عهدهي اوست (ر.ک .همان .)30-54 :راوي ديگري به نام مجيد يا مجيد تابعه
نيز در داستان هست كه در بخشهايی عهده دار روايتهاي انسجامشکنانه و بیارتباط به
داستان است (ر .ک.همان )135-146 :و در جايی روايت كل داستان به او نسبت داده شده
است (ر.ک.همان . )162-165 :نعمان نيز بخشی از روايت يعنی حدود ده صفحه از داستان
را در دست دارد (ر.ک .همان .)229-238 :راوي ديگر خود نويسنده است كه مستقيم وارد
داستان میشود و به اظهار نظرهاي مستقيم راجع به متن میپردازد .جداي از روايتهاي
گاه و بيگاه نويسنده ،روايت «حکايت سفر و شبانه چهارم» را مستقيماً خود نويسنده بر
عهده دارد و توضيحاتی راجع به داستان به خواننده میدهد (ر.ک .همان .)247 :در ضميمه
اول داستان ،راوي مخلوطی از نويسنده و سركار است و گويی در جهت القاي اين امر
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به خواننده است كه نويسنده اين كتاب كسی جز سركار نيست و وجود نويسندۀ واقعی
يعنی محمد رضا كاتب با وجود سركار به نوعی درآميخته است (ر.ک .همان.)267-271 :
در پايان ضميمه سوم كتاب از فردي به نام سيد باقري نام برده و مدعی شده است كه
اين بخش توسط او نوشته شده (ر.ک .همان .)275 :و ضميمه چهارم كتاب توسط فردي به
نام اكرم شريف روايت شده است كه اطالعاتی نادرست و البته نمادين راجع به
نويسنده میدهد (ر.ک .همان.)276 :
نبودن راوي مقتدر و قابل اعتمادي چون راوي داناي کل

جهانشاه گفت ...« :اگر مهرا مهی خهواهی بيهاوري راسهت و رو راسهت بهه آنهها بگهو
میخواهم اينجا از فالنی بگويم .براي اينکه مطلبم بدون او جا نمهیافتهد .ديگهران را
كاري ندارم اما حق نداري سر من از اين بازيها در بياوري .من میدانم تو قصد داري
 30جا به بهانه خون اين و آن ياد من بيفتی و از من بگويی .دوست ندارم اين جوري
مرا تکه تکه كنی ،چون فکر میكنم ارزشش را نداشتهام ...اگر مهیخهواهی مهن ههی
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راويان رمان هيس به نوعی غير قابل اعتماد و حتی در برخی موارد هذيان گويند:
جهانشاه گاهی خود را قاتلی مخوف معرفی میكند كه قتل  17زن را باعث شده است
(ر.ک .همان )30-55 :و گاه خود را كامالً مبرا از اين تهمتها وفردي سياسی میداند (ر.ک.
همان66 ،65 ،56 ،55 ،54 ،43،42 :و .)...سركار ،كه روايت بسياري از بخشهاي داستان در
دست اوست ،حتی شخصيتهاي داستانش را هم خوب نمیشناسد .با اينکه يکی از
بزرگترين دغدغه هاي راوي در روزهاي پايانی عمرش مجيد و داستان زندگيش است
در جايی مشاهده میشود كه حتی در يادآوري نام اين فرد دچار ترديد میشود و به
قطعيت نامش را به ياد نمیآورد « :چند روز بعد دوباره سر از اتوبان درآوردم :نشستم
كنار ميلههاي كج شده و براي مجيد يا هر اسم ديگري كه آن سر له شده داشت ،فاتحه
خواندم» (همان.)147 :
بسامد زياد استفاده از «شايد»  ،حرف ربط «يا» و ساير جمالت و عبارات ترديد
آفرين ،ترفند ديگري است كه بر عدم اقتدار راوي در اين داستان تأكيد دارد و در
سراسر داستان پراكنده است.
راوي در رمان هيس ،آن قدر غير مقتدر است كه گاه تحت تأثير امر و نهی
شخصيتهاست:

نيايم حرف بزنم خودت مثل بچه آدم بگو به آنها .بگو مهم هستم .بگو يک تکه گنده
از مطلبت ...حق نداري حرفهايی را كه اينجا میزنم حذف كنی .بايد همه را بيهاوري
تا كلمه آخرش را».
«عيبی كه ندارد حرفهايت را زير صفحه بزنم؟»
جهانشاه گفت« :چرا زير نويس ،اين همه جا هست اينجا الحمدهلل» (همان.)29 :
آمیختن انواع ادبي و سبکها
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آميختن انواع ادبی و سبکهاي مختلف نگارش ،موجبات التقاط گرايی و عدم انسجام را
در داستان فراهم میكند و به نوعی بر پراكندگی ،تشتت و عدم مركزيت تأكيد دارد.
نويسنده در اين رمان با آميختن نوع يادداشت نويسی ،خاطره نويسی ،متون تفسيري،
متون علمی و پژوهشی و ...با داستان نويسی در ساختار رمان گسيختگی ايجاد میكند و
يکپارچگی داستان را از بين می برد كه نتيجه آن ايجاد ترديد در ساختار داستانی اثر
است.
از صفحه  135تا  143كتاب در نقطه چين در فصلی كه نويسنده پيشنهاد به
نخواندنش میكند ،ناگهان از بار داستانی متن كاسته میشود و سبک نويسندگی به
صورت كامالً كالسيک و به شيوه متون  4و  5هجري تغيير میكند و نويسنده بر روال
متون تفسيري فارسی ،شروع به نوشتن متونی در تفسير برخی از آيههاي قرآن میكند
كه با سبک و سياق داستان متفاوت است .غير از سبک نوشتاري اين بخش ،محتواي
قرآنی و تفسيري آن نيز با بخشهاي ديگر داستان تطابقی ندارد.
در ادامه اين بخش از صفحه 143تا  ،146كه از آن به عنوان كتاب مردگان ياد شده
است ،سبک نوشتاري ،زبان علمی به خود میگيرد و به تاريخچه دفن مردگان ،مراسم
تدفين اقوام بدوي و ...میپردازد .اين بخش از رمان نيز كامالً دور از روال داستان
نويسی معمول است و شايد تنها رشتهاي كه اين بخش را به ديگر بخش،هاي داستان
پيوند میزند مفهوم مرگ است.
در پايان داستان نيز ضميمههايی گنجانده شده است كه انواع ادبی مختلف از خاطره
نويسی گرفته تا متون علمی و فلسفی در آن قرار دارد؛ ضميمههايی كه ارتباطشان با
داستان بسيار ضعيف است و تنها موجبات آميختگی متون علمی و فلسفی را با متن
داستانی فراهم میكند.
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داستان در داستان

چنانکه پيش از اين نيز در قسمت روايتهاي موازي ذكر شد ،رمان هيس ،يک اليه
نيست .چند اليگی رمان هيس و وجود روايتهاي موازي تنها روايتها و راويان متعدد را
در پی نداشته است؛ بلکه به ايجاد داستانهاي تو در تو با سطوح وجود شناسی مختلف
نيز منجر شده است .شخصيت اصلی داستان يعنی همان سركار يا پاسبان در روزهاي
پايان زندگيش داستانی مینويسد كه اساس رمان هيس بر پايه آن نهاده شده است.
جهانشاه نيز ،كه خود يکی از شخصيتهاي داستان سركار است ،مدعی میشود با
تعريف داستانش میخواهد كتابش را در البهالي كتاب سركار چاپ كند:
جهانشاه گفت« :نمیدانم شايد هم به خاطر اين قبهول كهردم حهرف بهزنم كهه ديهدم
فرصت خوبی است براي تعريف داستانم .راستش من يک قصه نوشتم و حهاال مهی-
خواهم تو كتاب تو چاپش كنم .میدانم به داستان تو ربطی ندارد و جايش تهو كتهاب
تو نيست اما چارهاي ندارم و ديگر وقت نيست و اين قصه روي دستم میمانهد و بها
مردن من آن هم میميرد .دوست دارم هر جوري هست بماند آن ،چه وقتهی بهتهر از
حاال .به بهانه تعريف زندگی خودم قصهام را میچسبانم وسط كتابت جوري هم می-
چسبانم كه نتوانی حذفش كنی .شايد اگر وقت بود سر فرصت پاكنويسش میكردم و
يک جايی خودم چاپش میكردم» (همان.)28 :
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بنابراين بخشی از رمان هيس ،داستان جهانشاه است كه در درون داستان سركار
گنجانده شده است.
از طرفی از فردي به نام مجيد ،كه جسدش را در اتوبان پيدا میكنند ،دفتري بر جاي
مانده است كه غير از همين رمان هيس نيست .صفحه  161تا 165كتاب شامل اين دفتر
برجاي مانده از مجيد است كه با عنوان «دفتري با سه فصل» در ميانه كتاب «هيس»
گنجانده شده است.
بنابراين داستان با چندين سطح وجود شناسی عرضه میشود .داستان جهانشاه در
درون داستانی كه سركار نويسنده آن است ،قرار گرفته است؛ داستان جهانشاه و مجيد
توسط سركار نوشته شده است؛ داستان سركار و جهانشاه و خود مجيد توسط مجيد
نوشته شده و البته در جايی نويسنده كل كتاب اكرم زن مجيد دانسته شده (ر.ک .همان:
 )175و البته بديهی است كه تمام اين داستانها توسط نويسنده واقعی كتاب ،محمد رضا
كاتب ،نوشته شده است .وجود اين شيوه در رمان ،باعث درهم و برهمی داستانها و
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راويان شده است به طوري كه خواننده را در هالهاي از شک و ترديد قرار میدهد كه
داستانهايی كه در حال خواندنش است ،توسط كدام يک از نويسندگان فرضی نوشته
شده است .بويژه كه در جاهايی مرز قاطعی بين داستانها وجود ندارد؛ مثالً در جايی كه
به داستان مجيد میرسد می بيند اين داستان هيچ چيز جز ديگر داستانهاي كتاب نيست
و اين نکته بر ترديد پذيري و تشکيک داستان میافزايد.
جابهجایي

50

نويسن ده در اين رمان با شگردهايی سعی در افزايش قانون احتماالت در نتيجه عدم
قطعيت و تشکيک در به دست دادن واقعيت دارد .از جمله اين ويژگيها میتوان به شيوه
«مینويسم»« ،مینويسد» اشاره كرد.
بسياري از بخشهاي داستان با افعال مینويسم ،مینويسد ،تركيبی از اين دو يا حتی
خواهد نوشت آغاز میشود .اين شيوه در بسياري از موارد ،خواننده را مشکوک و دودل
در تشخيص راوي اين بخشها قرار میدهد:
«مینويسد" :با اينکه اين بخش از كتاب بکلی زايد است ولی به داليلی كه اميدوارم
تا به حال متوجه آن شده باشيد ،قادر به حذف آن نمیباشم"» (همان.)161 :
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(مینويسم :كليه مطالبی كه در اين نقطه چين میآيد ،هيچ گونه ربطی با ديگر مطالب
كتاب ندارد .در صورتی كه حوصله خواندنش را نداريد ،میتوانيد ان را نخوانيد و يا
از كتاب جدا كنيد و كناري بگذاريد كه در آن صورت بسيار ممنون میشهوم)(همهان:

50

«(خواهد نوشت ):الف :جمالتهی كهه بها حهروف «لوتهوس» و ...چهاپ شهده اسهت
جمالتی است كه محل شکند :چون مشخص نيست آن فعهل و ...گفتگوههاي انجهام
شده با حروف «لوتوس» و ...چاپ شده است تا از غير ترديدها قابل تفکيهک باشهد»
(همان.)196 :

بر خالف نظر عدهاي از منتقدان ،كه فاعل تمام بخشهايی را كه با مینويسد آغاز
شده است شخصيت داستانی و فاعل فعلهايی كه با مینويسم آغاز شده است ،نويسنده
يا همان محمد رضا كاتب می دانند (ر.ک .خادمی ،)215 :1392 ،هيچ يک از موارد صرف
فعل را بصراحت نمیتوان به نويسنده يا راوي خاصی نسبت داد؛ چنانکه در مثال زير
میبينيم در بخشی كه با می نويسم آغاز شده است ،منظور از من ،محمد رضا كاتب
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نيست؛ بلکه منی كه با ساروق و چشم آبی رفاقت داشت ،سركار يا همان پاسبان بوده
است:
«می نويسم :اگر شما گذشته يک آدم را بدانيد و آخر و عاقبتش را ببينيهد ،مهیتوانيهد
بفهميد آخر و عاقبت خودتان با آن گذشتهاي كه داريد به كجا میكشد ...مجيد اين را
میدانست ...براي همين رفاقت منو ساروق و چشم آبی را بهر ههم زده بهود» (ههيس،
)185 :1390

و حتی در جايی براي يک راوي (كه در اينجا سركار است) از هر دو حالت صرف
فعل بهره میگيرد:
(می نويسم)
در طول راه حرفهايی بين منو جهان شاه رد و بدل شد كه من آنهها را پشهت سهر
هم ،بدون وقفه میآورم...
(مینويسد):
تذكر :برخی از مطالب كه با ابرو ،دست ،چشم و ...بين ما رد و بهدل شهده اسهت
براي راحتی كار تبديل به گفتگو شدهاند( ...همان.)95-96 :
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بنابراين نويسنده اين شيوه را نه براي مشخص كردن راوي ،بلکه براي به شک
انداختن خواننده در شناخت راويان به كار میبرد.
روش ديگري كه در داستان براي افزايش قانون احتماالت استفاده شده ،استفاده از
پرانتزهاي خالی و ارائه پيشنهادهاي گوناگون به خواننده براي پر كردن اين
پرانتزهاست :در بخش «حکايت و سفر شبانه يکم» پايانی ،كه از صفحه  187تا 228
ادامه دارد ،پيش از شروع بسياري از نقل قولها و بعد از صروف متعدد از كلمه «گفت»
با پرانتزهاي خالی روبهرو میشويم كه نويسنده در ميانه اين بخش ،گزينههاي مختلفی
براي پركردن اين پرانتزها در اختيار خواننده قرار میدهد(« :به غير از حروف)
پرانتزهاي خالی و پر نيز عالمت محلهاي شک است .در داخل پرانتزها شما میتوانيد
متناسب با داستان ،يکی از جملههاي زير را بگذاريد :گفتم ،خواستم بگويم ،دلم
میخواست بگويم ،هوس كردم بگويم و( »...همان 197 :و .)196
روش ديگر در نظر گرفتن احتماالت گوناگون و قرار دادن اين احتماالت ،پيش
روي خواننده است؛ به عنوان مثال :رابطهاي كه بين اكرم و پاسبان بوده است و توسط
نعمان بازگو می شود و پيشينه زندگی پاسبان با احتماالت گوناگون در اختيار خواننده
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قرار داده میشود :اكرم مادرش ،خواهرش يا زنش بوده (ر.ک .همان 239 :و  )240يا اصالً
خواهر و مادري نداشته؛ پرورشگاهی بوده و اكرم عشق نافرجام او به حساب میآمده
است (ر.ک .همان 241:و  .)240نکته قابل توجه نيز اين است كه احتمال اخير با جمله «
میگويد ( ) »:آغاز شده است و از آنجا كه به پيشنهاد نويسنده خواننده میتواند
جاهاي خالی پرانتز را با جمالت ترديد آميزي نظير خواستم بگويد؛ دلم میخواست
بگويد؛ كاش میگفت و( ...ر.ک .همان ،)197 :پر كند ،بنابراين به بهكار گيري قانون
احتماالت بيشتر دامن زده میشود.
سركار نيز قبل از اينکه به مأموريت مرگبار برود ،نزد نعمان میرود تا با او تسويه
حساب كند؛ زي را قرار بود آن شب آخرين شب زندگيش باشد و بعد در نقطه چين
مینويسد كه تمام آنچه گفته قصهاي بيش نبوده و هيچ گاه جرأت گفتگو با نعمان را
نداشته است (ر.ک .همان.)243 :
حرف «يا» و «شايد» هاي پياپی نيز بر افزايش قانون احتماالت میافزايد« :نمی دانم
شايد هم تو كشته شدن صمد خودم را مقصر میدانستم:
52
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مثالً آن ستوان از من دستور گرفته بود يا نه .اصالً آن ستوان خودم بودم و نمیخواستم به روي
خودم بياورم كه كی هستم و چه كار كردهام .بايد همه چيز را گردن آن ستوان میانداختم كه
شايد اصالً وجود نداشت .شايد هم وجود داشت( ...همان .)252 :شايدم به خاطر اين بود كه
پسر صمد بچگی من و شايد مجيد و جهانشاه بود (همان.)253:
شايد همه اين حرفها قصه بود و همه چيز جوري برمیگشت به اكرم ...شايدم ربط داشت به
نعمان و حسابهاي گذشته اش...شايد هم يک قصه ساخته بودم با خودم اكرم پسر صمد و
نعمان و حاال مجبور بوديم همگی تويش بازي كنيم( ...همان.)253 :

مورد ديگر استفاده از شيوه جابهجايی در رمان هيس به كار گيري عدم قطعيت در
جمالت و كنشهاي شخصيتهاست« .جهانشاه صندلی كنارش را نشان داد" :بنشين تا
برايت بگويم" نشستم روي صندلی (نمیدانم شايدم نشسته بودم اصالً)» (همان.)85 :
استحاله شخصیت یا وحدت در عین کثرت

يکی ديگر از ترفندهاي رمان هيس ،كه بر تشکيک داستان میافزايد ،استحاله شخصيتها
يا امتزاج آنها در يکديگر است به طوري كه با وجود تنوع شخصيتها ،همه به نوعی در
يکديگر ادغام شدهاند .نمونههايی از امتزاج شخصيتها را میتوان در مثالهاي زير مشاهده كرد:
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 امتزاج مجید و سرکار:سركار ابتدا بر شباهت خود و مجيد تأكيد میكند« :شايد آن جنازه با آن سر له شده
براي اين به نظرم آشنا آمده بود كه مثل يک آينه توانسته بودم خودم را تويش ببينم :مثل
آينهاي كه جهانشاه موقع سربريدن زنها باالي سفره میگذاشت» (همان.)132 :
انگار آن جنازه ،جنازه خودم بود و من با آن گردنبند حلبی بين آن همه خون و گل
بی كس و تنها كنار اتوبانی پر برف افتاده بودم روي زمين و هيچ كس نبود حتی
شناسايیام كند» (همان.)132:
سپس جنازه مجيد را جنازه خودش میخواند و با شخصيت مجيد امتزاج میيابد:
«هرچه میگذشت بيشتر مطمئن میشدم كه آن جنازه جنازه خودم بود كه آنجا افتاده»
(همان.)133 :

 امتزاج مجید و صمد و نعمان در جهانشاهدر بخشی از كتاب ،جهانشاه به امتزاج شخصيتهاي كتاب در يکديگر از جمله در
خودش اعتراض میكند« :میدانم میخواهی چه كار كنی :میخواهی من را از زير
وصل كنی به بچگی خودت كه اسمش را گذاشتی پسر صمد و توفصل بعد ما را آرام
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 امتزاج نویسنده یعني محمد رضا کاتب با شخصیتهاي داستانشدر بخشی از كتاب با عنوان «در پرده» محمد رضا كاتب يا نويسنده اصلی كتاب با
شخصيتهاي داستانش از جمله مجيد امتزاج يافته« :با اينکه اين بخش از كتاب به طور
كلی زايد است ،خواندنش خالی از لطف نيست؛ زيرا با شخصيت و زندگی نويسنده
آشنا میشويد» (همان .)166:و سپس در حالی كه خواننده انتظار دارد با نويسنده اصلی
كتاب يعنی محمد رضا كاتب آشنا شود ،میبيند دوباره سخن از مجيد و سركار و...
است.
در ضميمه سوم همين كتاب آمده است« :محمدرضا كاتب قبل از تمام كردن رمان
هيس در كيلومتر  9اتوبان تهران قم و بر اثر تصادف با ماشين در گذشت» (همان)376:
كه همان گونه كه مشاهده میشود بصراحت سرنوشت مجيد به محمد رضا كاتب
نسبت داده شده است.
از طرفی اين مطلب را همسر محمد رضا كاتب اعالم كرده به نام اكرم كه همنام با
همسر مجيد است.

ربط بدهی به مجيد و بعد مجيد را ربط بدهی باز به خودت و نعمان و اكرم و عاقبت
بگويی حکايت اين آدم دو پا چی است( »...همان.)28 :
 امتزاج زنان داستان جهان شاه با مجیداگر نشانههايی را كه در متن مشاهده میشود يکجا گرد آوريم ،شواهدي هست كه
زنان داستان جهانشاه را بیشباهت به مجيد نمیكند .اين زنان بايد داستانهاي هزار
شبانهاي را سرهم كنند و با سخنشان چنان دل جهانشاه را تسخير كنند تا زنده بمانند؛
ولی هيچکدام موفق نمیشوند و همگان از جانب جهانشاه به مرگ محکوم میشوند.
اين مضمون بارها از دهان جهانشاه درباره اين زنان شنيده میشود:
ديگر از همه چيز دلزده شده بودم .خسته شده بودم ،دنبال يک بانوي واقعی میگشتم؛ كسی كه
با حرفهايش دل زدهام نکند ،خستهام نکند ،با حرفهايش سرگرم شوم و با قصههايش خوابم
كند و مرا ببرد به شهر افسانهها و آرزوها و مجبور نباشم مثل بازپرسها هی سؤال كنم( ...همان:
.)47
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«"چرا میخواهی مرا بکشی؟" "براي اينکه نمیتوانی قصهاي سر هم كنی كه هزار
شب زنده بمانی"» (همان.)50:
«فرض كن من همان شاه جهان هزار و يک شب هستم .زنم بهم خيانت كرده و من
به خاطر آن  17زن را كشته ام و حاال به دنبال يک نفر قصه گو از افسانهها زدهام
بيرون( »...همان.)55:
با تکيه اي كه در سراسر داستان بر استعاري و تمثيلی بودن ماجراهاي قتل زنان
توسط جهانشاه میشود میتوان اين زنان را تمثيلی از آنيما يا روان زنانه نويسنده
دانست كه بايد داستانهاي هزار شبانه سرهم كنند تا زنده بمانند؛ اما همگان به نوعی
درگير سکوتند و همين امر به مرگ آنها میانجامد.
جداي از پايان مرگباري كه براي مجيد و زنان مقتول جهانشاه وجود دارد ،مجيد نيز
آنيما يا بخشی از روان نويسنده است كه گرفتار مرگ و نابودي میشود .در صفحه 135
كتاب از مجيد به عنوان «مجيد تابعه» ياد میشود .تابعه از نظر اعراب جاهلی و در ادب
كالسيک ايران جنی است كه به شاعر شعر القا میكند و همان تصوير جاودانی زن در
درون مرد است كه در روانشناسی يونگ به آن آنيما گفته میشود و شعر آفرينی و
خالقيت هنري و ادبی را موجب میشود (شميسا .)227 :1380،از طرفی وجود بخشی از

«شوهرآهوخانم» در بوتۀ نقد پساساختارگرا

كتاب با عنوان دفتري با سه فصل (كاتب  ،)160-161: 1390كه توسط مجيد نوشته شده ،ما
را راهبر به سمت همين فکر است كه مجيد هيچ چيز غير از آنيماي نويسنده نيست كه
مرگ ،آن را در ربوده است؛ زيرا دفتري با سه فصل همين كتاب است كه محمد رضا
كاتب آن را نوشته است.
 امتزاج شخصیت اکرم در زن مجید و زن نعمان و زني که نقشي در به پایانبردن رمان داشته است:
اكرم در جايی نام زن اكرم است هرچند اين تنها اسمش نيست:
«زنش كه اسمش اكرم بوده گويا مدتها بوده كه طالق میخواسته ولی مجيد قبول
نمیكرده» (همان.)170 :
نام زن مطلقه نعمان نيز اكرم بوده است« :نمیشد ديگر بيشتر از اين اكرم را نگه
دارم .بهش گفتم برود پی سی خودش» (همان.)230:
ضميمه سوم كتاب توسط فردي به نام اكرم شريف نوشته شده است (ر .ک .همان:
.)276

 امتزاج جهانشاه و مجیدوقتی از مرگ جهانشاه و اعدامش سخن میرود در پايان توصيفاتی ارائه میشود كه
خواننده را به ياد مجيد میاندازد:
جهانشاه مثل مجيد پاهايش را جمع كرده بود تو شکمش :انگهار از سهرما قهوز كهرده
بود .چشمهايش باز بود .نمیدانم به كجا داشت نگاه میكرد .شايد بهه پاههاي ملهت،
شايد هم به خونش كه كف خيابان و كف كفشهايش را سرخ كرده بود .شايد چشم
انتظار كسی و چيزي بود ...بدكوفتی بهود :جهوري زل زده بهود بهه كهف خيابهان كهه
خماري و انتظار را میشد تويش ديد (همان.)113 :

چيزي شبيه به اين چشم انداز بارها براي توصيف صحنه مرگ مجيد نيز آورده
میشود:
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البته بسيار گذرا از فردي به نام اكرم ،كه خواهر يکی از مقتوالن جهانشاه است ،نيز
ياد میشود (ر.ک .همان.)37 :
با عدم قطعيت نام يکی از مقتوالن جهانشاه نيز اكرم بوده است« :ساالر يا اكرم يا
هرچه كه اسمش بود داشت جان میداد» (همان.)52 :
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نگاهش جوري بود كه انگار هنوز زنده من سرم را بردم جلوتر نگاهش جوري بود
كه انگار هنوز زنده است و زل زده به كف اتوبان» (همان.)125 :
من سرم را بردم جلوتر نگاهش جوري بود كه انگار هنوز زنده است و زل زده به
كف اتوبان» (همان.)123 :
فرجامهاي چندگانه
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رمان هيس طرحی دايره وار و گردشی دارد به طوري كه پايان داستان با آغاز آن به
يکديگر در میپيوندد .داستان با فصلی با عنوان «حکايت سفر و شبانه يکم» آغاز
میشود و با فصلی با همين عنوان به پايان میرسد .ماجرايی كه در صفحه  15كتاب
نيمه تمام رها شده بود در صفحه  204ادامه پيدا میكند .اين نکته از مهمترين داليلی
است كه نتوان فرجامی قطعی ويژه پيرنگهاي پيشامدرن براي داستان در نظر گرفت و
اگر بخواهيم فرجام داستان را بازگوكنيم درخواهيم يافت كه در رمان هيس اصالً
فرجامی مشاهده نمی شود و رمان با عدم قطعيت و نافرجام به پايان میرسد؛ هرچند
مخاطب را تا حدودي آماده میكند كه براي سرانجام شخصيتها ،فرجامهاي چندگانه
در نظر بگيرد؛ به عنوان مثال :چگونگی مرگ مجيد با نظريات متفاوت آميخته است به
طوري كه هم می شود خودكشی را براي فرجام زندگيش در نظر گرفت و هم تصادف
را (ر.ک .همان 167 :و .)185
فرجام سركار با قطعيت بيان نمیشود و چند سرانجام كه همه آميخته با شک و
ترديد است برايش در نظر گرفته میشود :يکی اعزام به مأموريتی بیبازگشت ،ديگري
بيماري و سديگر خودكشی (ر.ک .همان15 ،9 :و .)185
در بخشهاي پايانی داستان نيز پيش از ضميمهها اگرچه همچنان جريان روايت به
دست سركار است اما جمالت نهايی طوري رقم میخورد كه به نوعی میتوان آن را به
مرگ سركار تعبير كرد« :جاي پوتين هايم روي برف نبود :خيلی وقت بود جاي
پوتينهايم ديگر روي برف نمیماند» (همان.)266 :
با اين جمالت نه میتوان دقيقاً به زنده ماندن او حکم كرد و نه به مرگ او و اينکه
اگر مرده است ،اين مرگ در كجاي داستان اتفاق افتاده و از چه بخشی از داستان
روايتهاي پسامرگی اوست.

«شوهرآهوخانم» در بوتۀ نقد پساساختارگرا

بنابراين فرجام اين رمان ،برخوردار از عدم قطعيت مدرنيستی است و برخالف
بسياري از رمانهاي پست مدرن به طور آشکار چندين فرجام براي داستان به خواننده
پيشنهاد نمیشود تا خواننده به انتخاب خود يکی را برگزيند؛ بلکه آنچه در اين رمان
قابل تأمل است ،وجود فرجامهاي چندگانه براي سرنوشت شخصيتهاست كه به بارها
مشاهده میشود.
ویژگیهاي مفهومي منجر به تشکیک در رمان هیس

يکی از راههايی كه عدم قطعيت و تشکيک رمان را در پی دارد ،استفاده از مفاهيمی
است كه داستان را به سمت اين معنی سوق میدهد .نويسنده رمان هيس با استفاده از
مفاهيم شک برانگيز ،متناقض ،فاقد رابطه علی و معلولی ،بیانسجام و ...موجبات اين
امر را فراهم آورده است به طوري كه مخاطب اين داستان هرگز به معنی قطعی دست
نمیيابد و رمان به تعداد مخاطبانش معنا عوض میكند.
تناقض

سيگارها مال نامزد يکی از مقتولها بود :ازقندي بهش میگفت مهندس ...میخواسهت
با جهانشاه اگر شده ده دقيقه صحبت كند» (همان)22:؛ اما در جاههايی داسهتان را بهه
طور قطع و يقين استعاري و كنايی و ماجراها را سمبليک و نمادين مهیدانهد« :وقتهی
من صحبت از سر تيزک و گردن زدن و رگ و دريدن سينهاي میكنم ،معنی آن واقعاً
آن نيست كه من كسی را با سر تيزک كشتهام و نشستهام به تماشاي جان دادنش ،نهه،
بلکه منظورم از آن كهار و جسهم چيهز ديگهري اسهت( ...همهان )42 :و (ر .ک .همهان:
 65 ،56 ،54 ،43،42و .)66

حتی سر كار نيز گاه ماجراي قتلها را كامالً واقعی و رد آن توسط جهانشاه را مردود
میشمرد« :گفتم" :خودت خوب میدانی همه اين چيزها اتفاق افتاده ،خوب هم اتفاق
افتاده( » "...همان .)55 :و گاه با قطعيت اين ماجرا را سمبليک و تمثيلی میداند« :نمیدانم
شايد براي همين جهانشاه آنچه به سرش آمده بود به يک داستان تبديل كرده بود،
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در سراسر داستان ،روايتهايی هست كه يکديگر را نقض میكند .از صفحه  30تا 55
كتاب ،جهانشاه به طور مفصل داستان قتلهاي خودش را بيان میكند و حتی گاه در
داستان جزئياتی نظير حضور نامزد يکی از مقتوالن در صحنه محاكمه جهانشاه و
گفتگويش با او نيز ذكر میشود:
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تبديل به خنجر و چشم و گل و باغ :براي آنکه بيشتر از اين داستانش شبيه آن
افسانه هايی كه خوانده بود نشود .چه زجري كشيده بود براي ساختن آن داستان تمثيلی»
(همان.)113 :
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تناقض در اين رمان فقط به عدم قطعيت داستانی محدود نمیشود ،بلکه گاه در
جملهها و عبارات نيز مشاهده میشود« :سربلند كردم غير از صداي گريهام هيچ صدايی
نمیآمد خوشمزه اين بود كه گريهام اصالً صدا نداشت» (همان.)129 :
«بار اولی بود كه میديدمش از اين مطمئنم .اما فکر میكنم يک جاهايی باهاش
بودهام؛ چون قشنگ میشناختمش» (همان.)132 :
«اگر كسی زل میزد بهش به شب نکشيده يک گزكی چيزي ازش میگرفت
میانداختش زير عصا نمی دانم آن موقع اصال ًعصا داشت يا نه ولی با عصا حسابی
میزدش» (همان.)203 :
«حاال آن  4ساعت ربط داشت به مرگ ما  4نفر :من ،جهانشاه و مجيد» (همان.)255 :
از ديگر تناقضات ،تناقضاتی است كه در گفتههاي شخصيتها میتوان مشاهده كرد.
جهانشاه از كتابی به نام حجله ،كه توسط شخصی به نام بازرگان نوشته شده است،
سخن میگويد و مفصل بحث میكند كه اگرچه نام نويسنده كتاب نام يک مرد است به
احتمال زي اد اين كتاب را يک زن نوشته است؛ حتی در جايی چنان سخن میگويد كه
گويی نويسنده كتاب خودش بوده است و حق دخل و تصرف در آن را دارد« :بايد در
كتاب حجله اين را اضافه میكردم كه بهتر است هنگام راحت كردن مادموازلها دهانشان
را با چيزي ببنديد» (همان.)45 :
در جايی جهانشاه از خودش به عنوان يک شخصيت خيالی سخن میگويد« :اختر
توي تنهايیاش گاه با خودش حرف میزد؛ گاهی هم با يک مرد خيالی كه اسمش را
گذاشته بود جهانشاه» (همان.)37 :
از ديگر موارد تناقض در رمان هيس ،پاسخ به سؤاالت يا گفتگوهايی است كه اصالً
بر زبان شخصيتها جاري نشده و تنها در ذهن آنها جريان داشته است« :دلم میخواست
بگويم :چرا هميشه بچهها را میفرستی پی قره قوروت؟ خب آن نره قول را بفرست"
نعمان گفت ":نمی روند .میگويد آمد و ما را گرفتند كی جوابگويش است؟( »"...همان:
 )208و (ر.ک .همان262 ،251 ،105 :و.)...

«شوهرآهوخانم» در بوتۀ نقد پساساختارگرا

داستاني کردن واقعیت یا آمیختن خیال و واقعیت

اگر اين همه حرف بی ربط را قرار باشد وسط داستان بزنم براي آنهايی كه میخواهند
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چنانکه پيش از اين نيز ذكر شد ،موارد بسياري به آميختگی خيال و واقعيت در
داستانهاي پست مدرن منجر میشود .از جمله نکات مورد توجه در اين شيوه بعد
هستی شناسانه آن است .يکی از مواردي كه موجب اين در آميختگی هستی شناسانه
میشود ،حضور نويسنده از جهان واقعی در جهان داستان است.
در رمان هيس اين امر با وجود نقطه چينهاي پياپی در داستان خود را مینماياند.
بيش از هر جايی حضور نويسنده در اين بخشها محسوس است و مطالب اين نقطه
چينها اكثرا با حضور و دخالت نويسنده شکل میگيرد« :به دليل آنکه گفتگوي زير
چيزي اضافی است و هيچ ربطی به داستان ندارد و به دليل آنکه قادر به حذف آن
نمیباشيم اين بخش را در صفحههايی نقطه چين قرار دادهايم تا در صورت نظر مساعد
شما توسط خود شما از كتاب جدا شود( .البته خوانده نشدن اين بخش نيز به معنی
حذف آن توسط خواننده و نويسنده است)» (همان.)25 :
البته اين امر تنها به نقطهچينها محدود نمیشود و خارج از آن نيز اين دخالت و
ورود به چشم میخورد« :جهانشاه مثل مجيد پاهايش را جمع كرده بود توي شکمش:
انگار از سرما قوز كرده بود .چشمهايش باز بود .نمیدانم به كجا داشت نگاه میكرد
شاي د به پاهاي ملت .شايدم به خونش كه كف خيابان و كف كفشها را سرخ كرده بود.
شايد چشم انتظار كسی و چيزي بود شايد چشم انتظار من بود كه ادامهاش بدهم.
شايد ...شايد تمام اين فکرها و حرفها نشانهاي از مرضی بود كه ازش گرفته بودم .بد
كوفتی بود :جوري زل زده بود به كف خيابان كه خماري و انتظار را میشد تويش
ديد(.چون نمیتوانم بيشتر از اين مواظب شبيه شدن قصهها باشم ديگر ادامه نمیدهم،
باشد باقی اش مال او)» (همان.)113 :
از ديگر موارد آميختگی خيال با واقعيت در اين متن اظهار نظر درباره خود متن با
بار هستیشناسانه بسيار زياد است .در گفتگوي سرهنگ قاسمی با سركار آمده است:
«بعيد نيست اين حرفهايی را كه ما داريم االن میزنيم او نوشته باشد؛ چون میدانم
نمی خواهد بيايد جلو گفتم :شايد كل كتاب را او نوشته اصالً گفت :اين هم بعيد
نيست» (همان.)175 :

میخواهند بی دردسر داستان را بخوانند و باور كنند ،كار سخت میشود .چون حهس
و حالشان از دست میرود؛ شکاف به وجود میآيد اين وسط .آن وقت كل كهار زيهر
سؤال میرود (همان.)29 :

60



فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،13شماره ،54زمستان 1395

60
60

نخستين ضميمه ،كه در پايان كتاب آمده است نيز بصراحت به اظهار نظر درباره
متن ،شخصيت پردازي و ...میپردازد (ر.ک.همان.)267 :
از موارد ديگر ،كه میتوان آن را نيز در زير مجموعه اين شيوه ذكر كرد ،تحکم
شخصيتها به نويسنده است"« :عيبی كه ندارد حرفهايت را زير صفحه بزنم؟" جهانشاه
گفت" :چرا زير نويس ،اين همه جاست اينجا الحمدهلل"» (همان.)29 :
«حق نداري حرفهايی را كه اينجا میزنم حذف كنی .بايد همه را بياوري تا كلمه
آخرش را» (همان.)29 :
در اين رمان گاه داستانی كردن امر واقع چنان اتفاق میافتد و ساحت واقعيت و
تخيل چنان با يکديگر در میآميزد كه جدا كردن اين دو از يکديگر ،دشوار می شود .از
موارد آميختگی واقعيت با تخيل اشاره به كتاب ديگري است كه حوادث ،شخصيتها،
مکانها و حتی راوي آن كتاب دقيقاً شبيه اين كتاب است و همواره ترس از اين براي
نويسنده هست كه مبادا كتابی كه در حال نوشتنش است با آن كتاب خيالی شبيه شود:
«مدتی پيش به ك تابی برخوردم كه بعد از خواندن آن دو دل شدم از اعدام جهانشاه و
حوادث روز اعدام چيزي در اينجا بياورم يا نه .چون تمام اتفاقات روز اعدام (با تمام
جزئيات) در آن كتاب آمده بود» (همان.)90 :
چند صفحه كه رفتم جلو ديدم نه ،هر كاري میكنم باز مثل هم میشوند چهون تمهام
حوادث ،آدمها ،مکانها و ...همه چيزمان يکهی بهود :ههر كهاري مهیكهردم بهاز شهبيه
میشدند مخصوصاً كه آن كتاب از زبان مأموري كهه جهانشهاه را بهه سهمت سهکوي

اعدام میبرد (يعنی خود من ) نوشته شده بود(همان.)91 :
سپس راوي خواننده را به خواندن آن كتاب سوق میدهد و بدون اينکه از اين
كتاب نامی ببرد از خواننده میخواهد كه فصل سوم آن را بعد از نقطه چين بياورد و
بخواند ( ر.ک .همان .)91 :در واقع در قسمتی از كتاب ،كه ماجراي جهانشاه روايت
میشود با دو اليهي داستانی روبهرو هستيم؛ نخست داستان جهانشاه و ديگري داستانی
كامالً شبيه به آن ،كه نويسنده مدام مواظب است كه اين دو با يکديگر شبيه نشوند.

«شوهرآهوخانم» در بوتۀ نقد پساساختارگرا

بيتوجهي به رابطه علي و معلولي در داستان

رمان هيس فاقد گرهافکنی و گرهگشاييهاي معمول داستانهاي پيشامدرن است و از
طرحی ارسطويی و مبتنی ب ر ساختار آغاز ميانه و پايان ،كه ارسطو در رساله شعرشناسی
خود به آن اشاره كرده است برخوردار نيست (هانيول .)14-14 :1383 ،داستان از آغازي
طبيعی به سمت فرجامی قطعی حركت نمیكند و حاوي چراهاي بيشماري است كه
مخاطب يا براي بسياري از آنها پاسخی نمیيابد يا با پاسخهايی ضد و نقيض روبهرو
میشود؛ سوالهايی نظير :چرا جهانشاه قاتل  17زن است؟ آيا جهانشاه قاتلی خونخوار
است يا فردي سياسی است؟ آيا اكرم همسر نعمان همان همسر مطلقه مجيد است؟
نسبت اكرم با سركار چيست؟ زن چشم آبی اتوبان ،چرا هر روز دوشنبه از آنجا
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مورد ديگري كه به آميختگی خيال با واقعيت در اين داستان میانجامد ،دشواري
تشخيص نويسندههاي خيالی كتاب از نويسنده واقعی آن يعنی «محمد رضا كاتب»
است .در بخش در پرده آورده شده است« :با اينکه اين بخش به طور كلی زايد میباشد
ولی خواندنش خالی از لطف نيست؛ زيرا با شخصيت و زندگی نويسنده آشنا میشويد»
(همان .)166 :اما زمانی كه خواننده انتظار دارد با زندگی محمد رضا كاتب ،يعنی نويسنده
واقعی كتاب روبهرو شود دوباره به ماجراي مجيد برمیخورد .اين نکته هم به فراخور
چند اليگی داستان است و هم به دليل آميختگی خيال و واقعيت؛ زيرا نويسندهاي كه از
او در اين كتاب نام برده شده خود شخصيتی خيالی است كه توسط نويسنده اصلی
كتاب «محمد رضا كاتب» خلق شده و اين اثر را به وجود آورده است.
از ترفندهاي ديگر آميختگی خيال با واقعيت استفاده از منابع تخيلی است .در اين
رمان بارها از منابع و آثاري نام برده شده و حتی در برخی موارد جزئياتی نظير نام
نويسنده و مشخصات نشر آن منابع نيز آورده شده است؛ در حالی كه هيچ يک از آنها
در عالم واقع موجود نيست؛ آثاري نظير هوسنامه يا گمان طبيعت ،اصحاب شمال،
حاشيه اي بر اصحاب شمال ،در پنهان و ...كه به نويسندگانی نظير سيد حسن آقابزرگ
اصفهانی ،شيخ محمد كازرونی ،ابوالقاسم چايچی قمصري كاشانی ،علی آروزي و...
نسبت داده شدهاند حال اينکه اين شخصيتها و آثارشان نشأت يافته از تخيل نويسنده
است و حتی خود نويسنده نيز با نهادن عنوان «افسانههاي واقعی» بر اين بخش بر اين
گفته صحه میگذارد و بر آميختگی خيال و واقعيت تأكيد میكند (ر.ک .همان.)143 :

میگذرد؟ و سؤاالت بيشمار ديگري كه گويی تنها براي اين در داستان وجود دارد تا
خواننده را هر چه بيشتر به سمت ترديد ،بیسرانجامی و شک زدگی هدايت كند.
عدم انسجام

عدم انسجام از جمله عواملی است كه هم بر ساختار و هم بر محتواي اثر تأثير دارد و
در واقع عاملی هم ساختاري و هم محتوايی است .اگر چه وجود عوامل ساختاري ،كه
عدم انسجام متن را موجب میشود در رمان هيس چندان اغراق شدن نيست ،اما
میتوان به تعدادي از آنها ،كه تشکيک مفهومی اثر را نيز در پیداشته است ،بدين
صورت اشاره كرد:
جاهاي خالی در رمان  :جاهاي خالی در رمان هيس به شکلهاي مختلفی مشاهده
میشود؛ از جمله:
 ب ه صورت سه نقطه ،كه گاه پس از جمالت كامل می آيد و گاه پس ازجمالت ناقص « :فکر كردم میخواهيد كارت ماشين را ببينيد( »...هيس،
.)148 :1392
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«جهانشاه گفت" :چرا داريم دور خود میچرخيم شدهايم مثل( »"...همان )93 :و
( ر.ک .همان 154 ،152 ،114 ،61 ،54 :و.)...

 به صورت نقطه چينهاي پياپی :در صفحه  147كتاب ،سرفصلی آورده شدهبه نام «زندگی يک معجزه است» مشخصات نويسنده و حتی نشر كتابی كه
قرار است مطالبش در آنجا آورده شود ذكر شده است؛ اما به جاي مطالب
تنها نقطه چين و خطوط خالی مشاهده میشود.
) :سيب زمينیها را هم از اينجا بلند
 به صورت پرانتزهاي خالی« :گفتم (میكردي؟» (همان.)200 :
نويسنده خود وجود پرانتزهاي خالی و پر را حمل بر تشکيک اثر میكند( « :به غير
از حروف) پرانتزهاي خالی و پر نيز عالمت محلهاي شک هستند» (همان.)196 :
بازيهاي شکلی و چاپی :چنين ترفند انسجام شکنانهاي در رمان هيس چندان اغراق
شده نيست و پا را از دايره محدودي از ساختار شکنیهاي چاپی فراتر نمیگذارد كه از
جمله میتوان به موارد زير اشاره كرد:

«شوهرآهوخانم» در بوتۀ نقد پساساختارگرا
 وجود نقطه چينهاي افقی و گنجاندن بخشی از مطالب در آنها (ر.ک .همان-29 : 25و  42-43و .)170-176 ،90-92

 274-272و .)277-286

نبودن قاعده

اگر چه رمان هيس رمانی فاقد قاعده هاي ساختاري رمانهاي معمول است در اين رمان
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 استفاده بسيار زياد از برخی نشانههاي نگارشی نظير «دو نقطه» حتی در جاهايیكه اصال ًاين عالمت ،مناسب به نظر نمیآيد؛ مانند«:انگار داشتم میرفتم عروسی
خواهرم :هميشه آرزويم بود خواهري داشتم :سر بلند كردم سمت آسمان :برف داشت
پا میگرفت دوباره :دانههايش حسابی درشت شده بود» (همان.)5 :
 و جود اين عالمت اگر چه در كل متن پراكنده است در سه فصلی كه با عنوان«حکايت سفر و شبانه يکم» نامگذاري شده است به صورت افراط شدهتري به چشم
میآيد (ر .ک .همان227-187 ،5-18 :و .)249-266
 تغيير شماره حروف نوشتاري :تقريباً چهار شماره حروف مختلف در اثرمشاهده میشود كه از جمله میتوان به تغيير شماره حروف اصلی در صفحات،54-26:
 165-162 ،143-135 ،103-95 ،92-90و  ...اشاره كرد .و از قضا خود نويسنده نيز
تغيير شماره حروف را نشانگر تشکيک اثر معرفی میكند« :جمالتی كه با
حروف«لوتوس» و ...چاپ شده ،جمالتی است كه محل شکند .چون مشخص نيست
آن فعل و ...گفتگوهاي انجام شده با حروف«لوتوس» و ...چاپ شدهاند تا از غير
ترديدها قابل تفکيک باشند» (همان)196 :؛ اما ترفندهايی كه براي نشان دادن عدم انسجام
در رمان هيس استفاده شده است ،بيشتر مفهومی و شامل روايتهاي از هم گسيخته،
صحبتهاي فراداستانی ،تناقضگويی ،جابهجايی و ...است كه در بخش عوامل مفهومی
منجر به تشکيک اثر به آن پرداخته شده است .غير از اينها بخشهايی بين داستان مشاهده
می شود كه محتواي آن با بخشهاي ديگر كامالً متفاوت است و عدم انسجام را در متن
در پی دارد؛ نظير بخشی كه تهيه و تدوين و بازنويسی آن به مجيد تابعه نسبت داده
شده است (ر .ک .همان .)135-146 :در پايان رمان نيز بخشهايی با عنوان ضميمه آورده
شده كه در آن مطالبی از روانشناسی و فلسفه و فيزيک گنجانده شده است؛ مطالبی از
گفتمان ديگر كه در ظاهر هيچ ربطی با رمان در آن نمیتوان مشاهده كرد (ر .ک .همان:

نبودن قاعده به صورت اصطالحی معمول در وادي پسامدرنيسم استفاده نشده است و
در آن اتفاق در فرايند نگارش به صورتی كه در بخش مباحث نظري مقاله به آن اشاره
شد به كار گرفته نشده است.
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نتیجه
با مطالعه ويژگيهاي داستانهاي پستمدرن میتوان دريافت كه دنياي داستانهاي پسامدرن
دنياي واحد و عقالنی به عنوان تنها دنياي موجود نيست .اين تحول نويسندگی ،نتيجه
تحول نگرش به دنيايی است كه ما در آن میزييم .در اين داستانها عقالنيت به كناري
نهاده می شود و در نتيجه معناي دقيق و منطقی از متن رخت بر میبندد و ترديد،
نسبیگرايی و عدم قطعيت جايگزين آن میشود .بر اين اساس در ساختار و مفهوم
داستانها دستکاريهايی صورت میگيرد كه هر چه بيشتر بر اين عدم قطعيت و ترديد
برانگيزي داللت داشته باشد .اين عوامل ،كه در اين پژوهش از آنها ياد شد ،قابل تعميم
به بسياري از رمانهاي پستمدرن است .در اين پژوهش رمان «هيس» به عنوان يکی از
رمانهاي برگزيده دهه  ،80كه بسياري از ويژگيهاي منجر به تشکيک پسامدرنيسم را در
خود دارد ،مورد بررسی قرار گرفته است .نويسنده در اين اثر با تغييراتی كه در نوع
روايت و زاويه ديد به وجود آورده يعنی به كارگيري چندين روايت موازي ،تغيير راوي
و زاويه ديد و نبودن راوي مقتدر و قابل اعتماد ،نحوه روايت داستانی را تغيير داده و
خ واننده را در معرض روايتی متفاوت و متنوع قرار داده است .وي با به كارگيري انواع
جابهجاييها ،تناقضات ،عدم قطعيتها ،فرجامهاي چندگانه و بیتوجهی به رابطههاي علی
و معلولی بر افزايش قانون احتماالت افزوده و با تداخل داستانها ،شخصيتها ،انواع ادبی
و سبکها و خيال و واقعيت با تأكيد بر بعد هستی شناسانه اثر ،تداخل جهانهاي ممکن
را به منصه ي ظهور گذاشته است .نويسنده در اين اثر با به هم ريختن محتوميت
داستانهاي پيشامدرن و به كارگيري عوامل منجر به تشکيک داستانهاي پسامدرن همه
چيز را در هالهاي از ترديد فرو برده است و از حداكثر امکانات نوشتار پسامدرنيستی
براي شک بر انگيز كردن و عدم قطعيت اثر استفاده كرده است تا بدين وسيله بخشی از
عدم قطعيت دنياي پسامدرن را به نمايش بگذارد .وي عقالنيت دنياي پسامدرن را در
اين اثر مورد تشکيک قرار می دهد به طوري كه هيچ معناي دقيقی از متن نمیتوان به
دست داد و حتی به دشواري می توان بر سر كليات آن به تفاهم رسيد.
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پينوشت
1. JJJJ-JJJJJJJJ Lyotard
2. JJJJ JJJJJJJJJJ
3. JJJJJJJ JJJJJJJ
4. JJJJJJ J. JJJJJJJ
5. JJJJ JJJJJJ
6. Brian McHale
7. JJJJ JJJJJ
8. Linda Hutcheon
9. Steven Conner
10. David lodge
11. JJJJJ JJJJJ
12. Ian Gregson
13. Henry James
14. JJJJJ JJJJ
15. Patricia Waugh
16. Forster
17. Raymond Federman
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 پاينده ،حسين؛ «وجود شناسی پسامدرن در داستانی از يک نويسنده ايرانی»؛ متن پژوهيادبي ،س چهاردهم ،ش 29-42 ،1389 ،44
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 خادمی كواليی ،مهدي و ديگران؛ «بررسی و تحليل رمان هيس با توجه به مؤلفههاي وجودشناسانه پست مدرن»؛ فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسي ،تابستان ،ش ،29
،1392ص .201-226
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