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  چکیده

ره کرد که یی اشاهاتوان به داستانها میمدرنیسم در ادبیات تغییر و تحوالتی صورت گرفت که از جملة آنبا انقالب پست

شود. ها تأکید مینهای مختلف بر داستانی بودن آاند بلکه در طول روایت، به شیوهبر طبق قاعده و اصول روایت نگارش نشده

اه یافته است و  بسیاری این نوع از ادبیات عالوه بر تثبیت جایگاۀ خود در بین نویسندگان غربی، به ادبیات داستانی عربی نیز ر

ویسندگان، مجید نها را به خوبی به کار گیرند. از جمله آن های خود، آن مؤلفهاند در روایترب توانستهاز نویسندگان ع

آثار  ه آن را در زمرهاست ک های به کار رفتهاست. در این رمان، شیوه« الهؤالء»اسحاق طوبیا نویسنده مصری با اثر خود، رمان 

 دهد.مدرنیسم قرار میپست

گردهای مختلفی که طوبیا  برای خلق داستان پست مدرن تحلیلی به ش -صدد آن است با رویکرد توصیفیاین پژوهش در     

اختگی و وهمی سهایی چون دهد طوبیا توانسته است مؤلفههای پژوهش نشان میها بهره جسته، اشاره کند. یافتهخود از آن

ین رمان برای های چندگانه و فراواقعیت را در افرجام ها، تخیلی بودن راوی که در اصل خود نویسنده است،بودن شخصیت

وان در تخواننده به معرض نمایش بگذارد. دیگر نکته مهم این رمان، ویژگی معکوس کردن است و این وارونگی را می

ان، ان داستهای ساعت و در پایو در طرح گردش زمین بر خالف عقربه«أیبوط دیجم»معکوس کردن اسم مجید طوبیا به صورت

 جهت مخالف حرکت قطارها مشاهده کرد.

 مجید طوبیا، الهؤالء. فراداستان، ، سمیپسامدرنرمان،  ها:کلیدواژه
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 مقدمه. 1

رود که عالوه بر تأثیر در هنر و علوم انسانی به حوزۀ ادبیات مدرنیسم یک انقالب در نیمه دوم قرن بیستم به شمار میپست

ی وجود دارند که تحت تأثیر این جریان، دستخوش تغییر و تحوالتی اساسی در چارچوب مارشیبهای نیز راه یافت و داستان

ثباتی، عدم قطعیت و اشاره به تصنعی بودن ها، بینام و نشان بودن شخصیتروند روایت شدند. برای نمونه چند روایتی، بی

شد. در فراداستان، کل گرفت که فراداستان خوانده میهاست. در این میان نوع خاصی از ادبیات نیز شآن مؤلفه ازجملهداستان، 

کند. برای نمونه روی های مختلف، به داستانی بودن اثر خود اعتراف میمدرن، نویسنده به شیوهبه عنوان دستاورد جدید پست

، اعتراض دهند و بر نقش خودهای داستان، نویسنده را مورد خطاب میکه شخصیتسخن راوی، با خواننده است یا این

آید نویسندگان جدید دوست ندارند تنها در فضای خیالی داستان باشند، بلکه به دنبال آن هستند تا خواننده کنند. به نظر میمی

تابد و دوست دارد را با خود همراه کنند. این نسل جدید به اقتضای عصر جدید که فضای صرف داستان و خیال را بر نمی

 د و به عینه ببیند، باعث شد فضای داستان به این سمت و سو کشانده شود.  همه چیز را خود تجربه کن

ها، آنچه های پسامدرن را به کار گرفته است و از میان این مؤلفهمؤلفه« الهؤالء»مجید طوبیا، نویسنده مصری در رمان خود    

ها، پاسخی برای ا ضمن برشمردن این مؤلفهای دارد، فراداستان است. از این رو، این پژوهش سعی دارد تکه جایگاه ویژه

 های اساسی زیر نیز بیابد: سؤال

 به چه صورت ظاهر شده است؟« الهؤالء»مدرنیسم در رمانهای پستمؤلفه

 ها چیست؟هدف نویسنده از به کارگیری آن مؤلفه

قدان و صاحب نظران ادبیات پسامدرن، های ناو با استعانت از دیدگاه« الهؤالء»در این پژوهش ضمن مطالعه محتوایی رمان   

های فراداستان استخراج شده و مورد مدرنیسم و شگردها و تکنیکهای پستشود مؤلفهتحلیلی سعی می -به روش توصیفی

 تحلیل قرار گیرد.

 پیشینه تحقیق

ت فارسی به نگارش در مدرنیسم چه در ادبیات عربی و چه در ادبیاهای پستای در زمینه ویژگی رمانهای ارزندهپژوهش

رو تنها به مقاالت حوزه ادبیات عربی پرداخته ها، از حوصله این مقاله خارج است از اینآمده است. اشاره به همه این پژوهش

 شود: می

لبی، م( از روح اهلل مط2017«)ملکان عذاب»و « التجلیات»جمالیات ما وراء القص في الروایة ما بعدالحداثة»مقالة تطبیقی       

ای از چاپ شده است. در این مقاله، مقدمه «اللغة العربیة و آدابها»احمدرضا صاعدی و محمد خاقانی اصفهانی: در مجلة
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های آن در دو رمان مذکور آمده است و بیشترین تأکید نگارندگان مقاله، بر تکنیک مخاطب قرار دادن فراداستان و تکنیک

 شده است.  ر پرداختهها کمتخواننده است و به دیگر تکنیک

م(: این مقاله ضمن معرفی مختصر 2017) الرواجفةبه قلم لیث سعید هاشم « لعبة المیتا سرد في روایة الفردوس المحرم»مقالة    

های فراداستان نیز اشاره کرده است و در پایان، نویسنده به این نتیجه رسیده فراداستان، بدون عنوان گذاری به برخی از مؤلفه

 هایی است که در درون جامعه پخش شده است. ، هجوم به همه سَم«الفردوس المحرم»ت که هدف از نگارش رمان اس

های پسامدرنیسم در آثار داستانی جبرا ابراهیم جبرا )با تکیه بر رمان های البحث عن ولید مسعود و تحلیل مؤلفه»مقالة   

چاپ شده است. در این مقاله، « زبان و ادبیات عربی»ش(: در مجلة1396یومیات سراب عّفان( به قلم مالابراهیمی و رحیمی)

اند که چند صدایی و چند روایتی بودن رمان، حضور مدرنیسم، به این نتیجه رسیدههای پستنگارندگان ضمن برشمردن مؤلفه

 اند. بیشتری در اثر مذکور داشته

م( به قلم رائد الحواری: در این مقاله،  تنها به موضوع خیال و 2015«)ید طوبیامج -الفانتازیا في روایة الهؤالء»مقالة اینترنتی     

 های مدرنیسم و فراداستان نشده است. ای به موضوع مؤلفهوصف آن در رمان پرداخته شده است و اشاره

استان و برشمردن مصطلحات م( به قلم فاضل ثامر: در این نوشتار، ضمن معرفی فراد2014)«المبنی المیتاسردی فی الروایة»مقالة

 های آن نیز اشاره شده است.بسیاری که در راستای آن قرار می گیرند، به تکنیک

م( به قلم فاضل ثامر که در مجله الکوفه به چاپ رسیده است: نگارنده، بعد از معرفی 2013)«میتاسرد ما بعد الحداثة»مقالة

ها، اشاره های به کار رفته در آن رمانبرد و به اختصار به برخی از تکنیکمیهایی از فراداستان را نام فراداستان، نمونه رمان

 کند. می

مدرنیسم در نزد مجید طوبیا که تاکنون بررسی پستهای اما ارزش افزوده این مقاله این است که از یک سو  به بررسی مؤلفه

کند که در مقاالت اداستان در کنار یکدیگر اشاره میمدرنیسم و فرپردازد و از سوی دیگر به دو مقوله پستنشده است، می

 اند. مذکور هر یک به طور مجزا آمده

 مدرنادبیات پست .2

مدرنیسم  مدرنیسم بسیار تأثیر پذیرفته است. پستهایی است که از پستادبیات و به خصوص ادبیات داستانی یکی از حوزه

 «modo» مشتق از« modernism»به معنای بعد و « post»، از دو واژۀ میالدی آغاز شد. اصطالح آن 1960در ادبیات از دهة 
تشکیل شده است و بر جریان یا حوزه معنایی وسیع داللت دارد که در نیمه دوم قرن بیستم، عالوه بر  «همین االن» به معنای

عمده مبتنی بر نظریات  کرد. این جریان نیرومند به طورهنر، بر وضعیت عام انسانی و جامعه در سطح کلی اشاره می
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(. پیشگامان داستان پست 219: 1384پساساختارگرایان و در واقع در ادامه مدرنیسم و مرحله جدیدی از آن است )هاجری، 

صد سال »با اثر مشهور خود به نام  3، گابریل مارکز1962در سال « 2آتش رنگ پریده»با رمان  1مدرنیسم، والدیمیر ناباکف

به « ایهاب حسن(. »218: 1386هستند )شایگان فر،  5های کوتاه خورخه لوئیس بورخسو داستان 9701در سال « 4تنهایی

کند که عنوان نخستین منتقدی که واژه پست مدرنیسم را برای آثار هنری معاصر پیشنهاد کرده است، در توضیح آن تأکید می

کند که صدها سال در پس زمینه فرهنگ دبیات را معرفی میای جدید در ادبیات نیست، بلکه نوعی از ااین واژه بیانگر دوره

و 156: 1386غرب وجود داشته است. به اعتقاد وی پسامدرن درون پیکره مدرنیسم قرار گرفته است. )نک: رابرتس، 

بانی  حالتی از نبود مرکزیت، و نوعی تشتت و پراکندگی است که» توان گفت پست مدرنیسم(بنابراین می641: 2013الشوابکة،

نیز چنین اعتقادی دارد؛ او « دیوید هاروی(. »205: 2006)خریسان، « گرایانه نوین استداری مصرفآن، فرهنگ سرمایه

گوید: پست مدرنیسم بیانگر بحرانی است در مدرنیسم که طی آن تجزیه، پراکندگی، چندگانگی، سیالیت و گذرا بودن می

امکان هرگونه ثبات، پایداری، وحدت، اجتماع، یگانگی، دیرپایی و ماندگاری با یابند در حالی که تثبیت گشته و قطعیت می

 (.132: 1379شک و تردید و بدبینی بیش از حد، توأم است )نوذری، 

یز شکل و نتر و تحیرآورتر زندگی در عصر مدرن و پیدایش پسامدرنیته، رمان های فزوندر واقع همزمان با پیچیدگی

تان ایجاد شد نویسان پسامدرن فضایی از عدم قطعیت و سردرگمی در داسگذاری رمانکرد و با بدعتساختاری پیچیده پیدا 

مدرنیستی، نوشتار پست»گوید: مدرنیستی میدر مورد خصوصیات نوشتار پست« هانس برتنس(. »27-22: 1390)پاینده، 

های سنتی ارائه یک کند و روششکنی میو شالودههای سنتی از زبان، هویت خودنوشتار و مانند آن را فروپاشانده برداشت

ان رهایی بخش مدرن، آن را یک داست(. او همچنین در معرفی داستان پست163: 1383گیرد )برتنس، داستان را به سخره می

ازنمایی، زبان، ب داستان پسامدرن داستانی رهایی بخش است که نظریات رایج درباره»گیرد: خواند که خود را به سخره میمی

کند و بودگی خود را افشا میگیرد، داستانمدرن خود را به سخره میسازد، رمان پستها را متزلزل میسوژه و کالن روایت

 (.165گذارند )همان: ثبات ساخته و به اصطالح، دست ما را خالی میثبات سازی خود را بیبدین ترتیب بی

 

 بودگی(فراداستان )افشای داستان. 3

در « Meta» شود.نامیده می« metafiction»استان یکی از انواع ادبیات داستانی پسامدرن است، که در زبان انگلیسی فراد

دهد را تشکیل می «metafiction»)داستان تخیلی( اصطالح  fictionاست و در ترکیب با واژه « فرا و پس»لغت به معنی 

                                                           
1 Viadimir  Nabokov 
2 Pale Fire 
3 Garcia Marquse 
4 One Hundred Years of Solitude 
5 Jorge Luis Borges 
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ای بر 1 ()متافیکشن فراداستان(. اصطالح  360: 1382شود )داد، ق میمدرن اطالکه به نوع خاصی از رمان در ادبیات پست

هایی اطالق ( و به داستان93: 2016ای بدان اشاره شد )غیتری، توسط ویلیام گاس در ضمن مقاله 1970اولین بار در سال 

درباره ارتباط داستان و  هاییکنند تا پرسششان جلب میشود که که خود آگاهانه، توجه مخاطب را به وضع ساختگیمی

(. بعد از ویلیام گاس، منتقدان بسیاری آن را به کار گرفتند و به تعریف آن پرداختند. از 8: 1390واقعیت مطرح سازند ) وو، 

که پروفسور زبان انگلیسی در دانشگاه دورهام است و آثار فراوانی در زمینه داستان مدرن و نقد ادبی منتشر  2وو جمله پاترشیا

گیرند تا نقش انواع داستان در زندگی کشف رده است. او معتقد است در فراداستان، قواعد داستانی مورد کاوش قرار میک

: 2011و الخزعلی،  14: 2011کنیم )نک: حمد،هایمان را چگونه بازی میکه هر یک از ما واقعیتشود. به عبارتی، کشف این

انی، در خدمت برجسته کردن نگارش متن به منزله بحث برانگیزترین جنبه آن معتقد است تمهیدات فراداست« پاینده(. »91

کنند تا نشان دهند که واقعیت، نیز امری باشد و این متون، توجة خواننده را به فرآیند برساخته شدن خود متن جلب میمی

آنند نویسان بربه اعتقاد او، فراداستان ( و209: 1390برساخته و محصول تعامل ذهن ما با زبان و با جهان خارج است )پاینده، 

نویس بازنمایی دهد. اما کار داستانای به نام زبان نشان میکه نویسنده با نوشتن داستان، واقعیت را در چارچوب محدود کننده

لق اثر نویسان کالسیک، که خود را خاکنند و برخالف داستانواقعیت نیست. به همین سبب آنان به خود نوشتن توجه می

پنداشتند، معتقدند که نویسنده، اسیر نقشی است که زبان، برایش خلق کرده است. در جهان بینی پسامدرنیستی واقعیت، می

کردند، وجود ندارد. در فراداستان نه جهان ذهنی و نه جهان عینی بلکه صناعات ها تصور میها و مدرنیستآنچنان که رئالیست

کند که شاید واقعیت، تقلیدی از زبانی است که نویسنده در گیرد. فراداستان چنین القا میمینویسندگی مورد محاکات قرار 

 های کالمی وجود ندارد )ن.ک: پاینده،ها یا بازینوشتن داستان به کار برده است. به بیان دیگر شاید واقعیتی، به جز توصیف
 شمارد:را در این موارد میهای پسامدرنیسم و فراداستان ( و پاینده ممیزه75-78 :1385

قش به خواننده، نگذارانه و نمایشی، اعطای آشکار راوی بیش از حد فضول و آشکارا مبتکر، واژه آرایی و ساختارهای بدعت

مکانی روایت،  ومعنا شبیه به متن یک ورد یا جادو، فروپاشی همه جانبه سامان زمانی هایی بیساختارهای تودرتو، فهرست

-180: 1390ک: پاینده زدایی از شخصیت، بحث نقادانه درباره داستان در خود داستان، و ...)ن.ی بی پایان، انسانیتسیر قهقرای

182.) 

داستانی که درباره خود »معتقد است فراداستان عبارت است از: « شمیسا»در میان دیگر منتقدان و صاحب نظران ایرانی، 

توان گفت که نویسنده به جای محاکات از جهان، داستان را محاکات کرده دبی میشود، با اصطالحات نقد اداستان نوشته می

                                                           
میتاقص(، )القص فکشن در عربی به )ماوراء الروایة( ، )ماوراء السرد(، )الروایة داخل الروایة(، )السرد االنعکاسي(، )ماوراء القص(،)المیتا سرد(، )المیتا 1

ترجمه  فتون بذاته، المیتا شرح، تخریفات و...، السرد المالماورائي(،)ما فوق الروایة(، )الروایة النرجسیة(، )الروایة الفائقیة(، )خارج الروایة(، )الروایة االنعکاسیة(
 (www.alukah.netسایت .)حمداوي، شودمی

2 Patricia Wu 
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کند و توان گفت که راوی آن، راوی فضول است که در داستان دخالت مینویسی میاست و با توجه به اصطالحات داستان

 ( 378: 1385دهد.)شمیسا،روند پیدایش و نگارش آن را توضیح می

تمهیدات چنین کاری  اماشود. ها، این است که در فراداستان، بر داستانی بودن آن تأکید مییفوجه مشترک همه این تعر

 :عبارتند از

؛ خواننده مستقیم قرار دادن مخاطب ؛داستانی هایخود با شخصیت اظهارنظر در نوشتار؛ درگیر کردن به ورزیدن مبادرت

 (64: 2013؛ ثامر،  52: 2010ورلوفسکی، ا)و دیگر شگردها.  ندگان خیالینامه نویسگفتگو با شخص خیالی، نوشتن زندگی

 و خالصه رمان نویسنده . 4

به دنیا  «منیا»در استان  1938مارس سال  25در   مشهور به مجید طوبیانویس و نویسنده مصری رمان ،مجید اسحاق طوبیا   

اویام »و «خمس جرائد لم تقرأ »و « فوستوک یصل إلی القمر» هایستاندا صاحب او آمد. لیسانس تربیت بدنی و دیپلم سینما دارد. 
تغریبة »و « عذراء الغروب»و « حنان»و  «غرفة المصادفة اورضیة»و « الولیف»و « الهؤالء» و تعداد زیادی رمان از جمله. «التالیة

 «التاریخ العمیق للحمیر»دار به اسم های خندهلهو مقا «مغامرات عجیبة»و کتاب رمان کودکان به اسم  «بني حتحوت في أربع أجزاء
  .)ویکیپیدیا(باشدمی

اما هرگز در رشته  .که مجید طوبیا در نزد بزرگان سینما درس کارگردانی و سناریو نویسی را خوانده استرغم اینعلی     

 «منیا»و شناخت استانش  دنه دنیای خواناز همان کودکی بو تنها به نوشتن سناریو فیلم ها اکتفا کرد.  کارگردانی کار نکرد

تمام صفحات کتاب حافظه او را پاره کرد تا  ،بیماری آلزایمرا التحصیل شد. امفارغ ،وارد شد و به قاهره رفت و از دانشگاه آن

آن را آورد جز آنچه که از دریچه قلبش گذر کرده است و هرازگاهی اش را به خاطر نمیجایی که هیچ یک از مراحل زندگی

 .)البوابة نیوز(کندتکرار می

تواند عنوان یک کتاب علمی می ،هر فصل آن است، کههفت فصل  نوشته شده است. دارای) 1973در سال ) «الهؤالء»رمان    

نظریة جدیدة في نشوء المدن »و یا عنوان فصل ششم ساز زمان()«آلة الزمن الموسیقیة»مثل عنوان فصل اول  .باشد

در شهر  کهاهی جدیددر خصوص پیدایش و پیشرفت شهرها(. قهرمان و راوی رمان، خود مؤلف هستند دیدگ)«وتطورها

در داستان، نیروهای امنیت این شهر است که مردم از آنان وحشت دارند. « هؤالءال»از. مقصود کندخیالی زندگی می« أیبوط»

در واقع تنها  .شوددر داستان تعقیب می یروهای امنیتی،ناما از طرف  ت،داده اسندولت انجام  علیههیچ کاری  شخصیت اصلی،

. در دید او، های ساعت در گردش استبر خالف عقربه ،زمین ادعا کرده استاین است که کتابی را مطالعه کرده که  ،گناه او
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مین در جهت مخترع ساعت اشتباه کرده است؛ چون پیش از این، ز»گوید: به خود می این مخالفت، یعنی فرجام شوم. پس

گردد که این ناهماهنگی را اصالح کند. برای این کار به فکر ای میپس به دنبال وسیله «خود در حال چرخش بوده است.

رود تا از طریق آن سازمان، مردم را تشویق به همکاری کند. اما افتد که از مردم کمک بخواهد و به سازمان خبرگذاری میمی

گیرد که هیچ گناهی مرتکب نشده است مورد اتهام قرار مییروهای امنیتی( دستگیر شده و با اینتوسط این جماعت)الهؤالء، ن

های حکومت را بگردد و در آن خواهند به همراه یک مأمور، تمام پاسگاهگویند که اتهامش چیست؟ فقط از او میو به او نمی

شود. او در طول ها نباشد، مبرا شناخته میجرمین این پاسگاهچه نامش در لیست مها اطالعاتی از مجرمین است و چنانپاسگاه

شود. و کند. اما ماجرایش در آخرین پاسگاه، بدون روایت رها میاش را دریافت میگناهیها، نامه بیداستان از همه پاسگاه

رسند روند به تاریکی میپیش می شوند و هر چه بیشترها، وارد زیرزمینی میشود، این است که آنتنها چیزی که از آن گفته می

 رسد.و داستان به پایان می

 مدرنیسم در متن رمانهای پستمؤلفه .5

« الهؤالء»مدرنیسم در این رمان پرداخته شود. بهتر است توقفی بر اسم این رمان نیز شود. های پستکه به مؤلفهقبل از این

د اما نویسنده با آوردن ال بر سر آن خواسته است، از یک سو بر شواسم اشاره و خود جزو معارف است و دوباره معرفه نمی

متفاوت بودن رمانش و از سوی دیگر، بر عینیت بخشیدن و برجسته کردن افراد معینی تأکید کند و بگوید به حاکمان بیش از 

ود را صاحب جان آنچه باید، شخصیت و موقعیت داده شده است و همین امر باعث شده است، آنان دچار توهم شوند و خ

خواهد بگوید که چنین رمانی با این عنوان، در جهان واقعیت و مال مردم بدانند. مهمتر آنکه، نویسنده با این ساختارشکنی می

گونه که بر خالف قانون و واقعیت، دوباره معرفه شده است اما پیرنگ اصلی این وجود ندارد و ساختگی و تصنعی است. آن

چرخد تا احدی نتواند آن را به جهان واقعیت، ربط دهد. در واقع مجید طوبیا، ک و تردید میداستان بر محوریت ش

هایی از زندگی یا تصویری از برد تا تظاهر کند که برشرئالیسم)گردش زمین در جهت خود( را از درون، زیر سؤال می

 دهد.واقعیت، را ارائه نمی

 

 های داستانعدم نامگذاری شخصیت. 5.1

بینیم. های داستان است. آن گونه که در این رمان مینام و نشان بودن شخصیتمدرنیسم، بیز شگردهای پستیکی ا

است « ایبوط»اسم حاکم سرزمین « دیجم»شود، شخصیت اصلی، بدون اسم است و تنها اسمی که در داستان، بر آن تأکید می

است. نویسنده با این شیوه معکوس آوردن، از یک طرف ، اسم اصلی نویسنده رمان «مجید»در واقع معکوس « دیجم»و 
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خواسته است بر تخیلی بودن و غیرواقعی بودن آن شخصیت، تأکید کند و از طرف دیگر به خواننده بفهماند که چنین داستانی 

که به گردش ه ایندر جهان واقعیت، اتفاق نیفتاده است و به این موضوع اشاره داشته باشد که چنین دنیایی وارونه است به ویژ

های پیشامدرن و مدرن، هویت خاص خود را داشت و دارای اسم بود، کند. در واقع شخصیت، که در رمانوارونه اشاره می

نام بودن معموال از یک سو داللت بر عموم دارد و از نام و هویت است. بیاکنون در رمان پسامدرن و از جمله این رمان، بی

شوند ها اغلب با صفات خود معرفی میکند. همچنین در این رمان، شخصیتانسان معاصر اشاره می سوی دیگر، به سرگشتگی

 توان در موارد زیر مشاهده کرد:هایی از آن را میکه نمونه

 (.13همان: «)وقف مرحبا برجل کان یهبط من سیارة جدیدة... ثم قدمه لي فعرفت أنه صاح  قلم مشهور...»   

شد سپس او را به من معرفی کرد و متوجه شدم که او نویسنده گفت به مردی که از ماشین پیاده می آمدخوش»)ترجمه( 

 «.مشهوری است

 شود که او قلم معروفی دارد.در اینجا به جای ذکر نام، گفته می     

را مشاهده کردم و دریافتم که یکی  سپس شتافتم و اسمش»( )ترجمه( 9همان: «.«)أیبوط»ثم أسرعت... فلمحت اسمه فإذا هو أحد أدباء »و 
 کند.به جای ذکر نام، او را به عنوان یکی از ادیبان ایبوط معرفی می  «.از ادبای ایبوط است

 (14همان: «)نهض إلی سیارته، منصرفا. فقال جلیسي...» 

 «.به سوی ماشینش رفت پس دوستم گفت»)ترجمه( 

 کند. تفاده میاس«جلیس)همنشین(»برد و از لفظاسم او را نمی 

ها را از قلم انداخته است. تا از یک سو، بر امنیتی بودن و خفقان حاکم بر جامعه اشاره آید نویسنده به عمد، نام آنبه نظر می

 کند و از سوی دیگر، خواننده را به سمت داستانی بودن رمانش و واقعیت نداشتن آن، سوق دهد. 

 های چندگانه و مبهمفرجام .5.2

هایی که داستان پسامدرن با استفاده از آن، قطعیت و یگانگی جهان داستانی و در اصل جهان واقعی را گر از شیوهیکی دی

زد، و اگر های متعدد است. اگر نویسنده پیشامدرن یک فرجام محتوم را برای داستان خود رقم میبرد، فرجامزیر سؤال می

کوشد کرد، نویسنده پسامدرن میکاره رها میآلود، نیمهدر فضایی مبهم و مههای خود را نویسنده مدرنیست پایان کار شخصیت

(. تجربه پسامدرن، از نوعی احساس عمیق به عدم 203: 1388های متعددی را پیش روی خواننده گذارد )تدینی، فرجام

همه چیز به شدت، مرکز  قطعیت هستی شناختی نشأت گرفته است. دیگر نه جهان، وحدت، انسجام معنایی دارد و نه خود.
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های مدرن این عدم قطعیت، در سطح طرح یا پیرنگ رمان، (. در رمان224: 1384زدایی شده است )سلدون و ویدوسون، 

 های متعدد. های پسامدرن به صورت فرجامشود و در رمانبیشتر به صورت فرجام نامعین متبلور می

است و هیچ فرجام مشخص و معینی برای آن در نظر گرفته نشده است. اما مثل  پایان داستان در این رمان، پیچیده و باز     

تواند توان برای آن یک یا دو فرجام پیشنهاد داد بلکه راه در پیش و روی خواننده باز است و میهای مدرن نیز نمیرمان

که راوی در قطار است و در قطار  ای استهای متعددی برای آن در نظر بگیرد. دو صحنه پایانی رمان ، یکی صحنهفرجام

 بیند که در جهت مخالف قطار او در حال حرکت است.رو محبوب خود را میروبه

نیز به سرنوشت او دچار شده است و باید مسیری را که راوی طی  گونه برداشت کرد که محبوبشتوان این صحنه را اینمی

توان اینگونه گناهی خود را به دست آورد. یا میر پیش بگیرد و مدارک بیکرده است و اآلن در راه برگشت است، او نیز باید د

برداشت کرد که مخالف بودن جهت قطارهای آنان، یعنی مرگ یکی از آن دو و یا این برداشت که فرجام این داستان، آغاز 

های ه گردش زمین برخالف عقربهشود که پیرنگ اصلی داستان )مسألدوباره آن است و خواننده با این صحنه ناگاه متوجه می

شود و این را با مخالف قراردادن جهت حرکت قطارها، نشان داده گناهی گشتن( دوباره تکرار میساعت و به دنبال مدارک بی

 است: 

ة السابعة ...و و لما سکت ظلت ساهما صامتا إلی أن عبرنا قطار مضاد و هذه المرة تطلعت بسرعة من النافذة مدققا النظر في عربة الدرج»
 ( 102: 1983طوبیا، «)رأیت حبیبتي من إحدی النوافذ.

بار به که قطاری در جهت مخالف جهت ما عبور کرد و اینهنگامی که ساکت شد من )نیز( خاموش شدم تا این»)ترجمه( 

 «کردم.ها مشاهده سرعت و با دقت از پنجره به واگن درجه هفت نگاه کردم و محبوبم را از یکی از پنجره

گیرد و از مأمور درباره صحنه دیگر، قرار گرفتن راوی در آخرین پاسگاه است که به همراه مأمور، در زیرزمینی قرار می

هایی از قبر ها، نشانهگوید: این سنگرسد که میکند. پس پژواک صدای مأمور به او میها سؤال میهای روی شنسنگ

یابد. همانطور که قبالً گفته شد پایان داستان گنگ و مبهم است و یک برداشت می نیروهای امنیتی است و داستان، خاتمه

 دهد. حتمی و آشکار پیش روی خواننده قرار نمی

فلما تقدمت أکثر صار کل ما حولي ظالما و.....و عندما تحدث المندوب لیجیبني علی سؤالي حدثت لصوته أصداء عدیدة متداخلة... و »
  (123همان: «)وحجار هی بالفعل شواهد قبورهم ...قبورهم...قبورهم...هم.جاءني جوابه: هذه ا

پس هنگامی که بیشتر پیش رفتم هر آنچه در اطرافم بود، سیاه و تاریک شد و هنگامی که مأمور، خواست جواب »)ترجمه( 

های قبر ا، در واقع نشانهههای بسیاری ساطع شد. پس جوابش به من رسید که این سنگسؤال مرا دهد، از صدایش، پژواک

 «هاست. قبرهایشان ...قبرهایشان... شان.آن
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 . فرا واقعیت5.3

های آن را، در جهان واقعیت گیرد که یا نمونهپیوندد و ادعاهایی شکل میهای پسامدرن، حوادثی به وقوع میدر داستان

های پلیس بر خالف ن مثال در این داستان، سگگیرد. به عنوابینیم و یا برخالف چیزی است که در واقعیت، شکل مینمی

شود تا در شناسایی مجرم به افراد پلیس های پلیس استفاده میکنند؛ در جهان واقعیت، از سگگناه را شناسایی میواقعیت، بی

 شود. های پلیس استفاده میکمک کنند اما در این داستان به هدف تشخیص فرد بی گناه، از سگ

  (81: 1983طوبیا، «)رج عنك، فهذه الکالب ال تتعرف علی المواطن المذن  و إنما علی المواطن البریء.لهذا السب  أف»

 «شناسند.کنند بلکه فرد مبرا و بی گناه را میبه این دلیل آزاد شدی، و این سگان، فرد گناهکار را شناسایی نمی»)ترجمه( 

آوری گناهی خویش باشد و مدرک و مستندات جمعنبال اثبات بیکه هیچ گناهی مرتکب نشده است، باید به د و یا فردی

 صاحب حقحق را به  کند. که این مسأله، خالف واقعیت است. در جهان واقعی و خارج از داستان، نیروهای امنیت و پلیس،

س، مدراکی دال بر قضیه معکوس شده است به جای اینکه پلی ،در این داستاناما د، نکنمید و گناهکار را دستگیر نرسانمی

 کند:گناهی خود میگناهکار بودن متهم ارائه دهد، او را مجبور به اثبات بی

سیأخذك هذا الرجل مندوبا عني في طواف سریع إلی جمیع مخافر الشرطة المنتشرة في أنحاء أیبوط... و في حالة ما إذا کنت غیر مطلوب » 
 ( 49همان: «)في أي منها فأنت حر شریف.

های اطراف ایبوط سر بزنید ...و در صورتی که برد تا به سرعت به همه پاسگاهاین فرد به نیابت از من، تو را می»)ترجمه( 

 «ها، تو را نشناسند ، آزاد و رها هستی.هیچ یک از آن پاسگاه

ای برای قطار کند. که در جهان واقعیت، چنین درجهو یا نویسنده در داستان به قطارهایی از نوع درجه هفت اشاره می

 نداریم:

 ( 87همان: «)في قطار الدرجة السابعة زاد شعوري بالجوع إلی درجة آلمت بطني.»

 «داد.در قطار درجه هفت احساس گرسنگی کردم تا حدی که شکمم، مرا آزار می»)ترجمه( 

شود. و جواب آن ها میتوجه آنگذرد، طرف گفتگوی او، دقیقاً مو یا در داستان افکار و سؤاالتی که در ذهن راوی می     

 دهد:سؤاالت را می

 قلت لنفسي أنه یکذب...فقال: و أنا ال أکذب یا عزیزي....لزمت الصمت موقنا بأنه معتوه وال ری ...فابتسم في رحابة صدر: لست معتوها...»
 (20-17)همان:« الحظت شدة شبهه بالجاحظ السابق .فقال علی الفور: إنه أخي.
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گویم. خاموش شدم و مطمئن بودم که او، دیوانه گوید ... پس گفت: عزیزم من دروغ نمیخود گفتم او دروغ می به»)ترجمه(  

است و شکی در آن نیست. پس لبخندی زد و با سعه صدر گفت: دیوانه نیستم. متوجه شدم که بسیار به فرد چشم درشت 

 «قبلی شباهت دارد. پس فورا گفت: او برادر من است.

 اداستان و تکنیک های آن:فر .5.4

ها اشاره، هایی را در آن داستان بیابیم که در این بخش به آن تکنیکبرای شمردن یک داستان در زمره فراداستان، باید تکنیک

 شود. و توضیح داده می

 های ادبی )تصنع(کردن شگردآشکار .5.4.1

های داستانی است و بدین وسیله، ثر و گفتگو در مورد تکنیککردن تصنع، اشاره مستقیم به داستانی بودن امنظور از آشکار

 (216: 1388کند که با واقعیت روبه رو نیست. )تدینی، نویسنده به خواننده تأکید می

های داستان و راوی به خوبی نشان مجید طوبیا نویسنده رمان، این تکنیک را با اشاره به ساختگی و تخیلی بودن شخصیت   

 داده است.

کند و در حدود هشت صفحه شروع به روایت شروع می« عندما کنت أقرأ... بدأ کل ذلک»او فصل اول داستانش را با جمله   

 «تنبیه» ذیل عنوان ،به داستان اصلی باز گرددمجدداً که قبل از ایناندازد و کند اما ناگهان یک فاصله میداستان اصلی می

درباره داستان خود، توضیحاتی « تنبیه»قبل از هر چیز با آوردن کلمه بنابراین نویسنده، .کند)یادآوری( چندین مطلب را بیان می

باره ذهن مخاطب را از  های فراداستان باشد؛ از آن جهت که به یکتواند یکی از تکنیکدهد که خود میبه خواننده ارائه می

 دهد: د ارائه میداستان جدا کرده و یک توضیح اضافی که ربطی به داستان اصلی ندار

 (14: 1983طوبیا، «)تنبیه قبل أن أعود إلی الحکایة اوصلیة.»

 «که به داستان اصلی بازگردم.یادآوری، قبل از این»)ترجمه( 

های داستانش از اختراعات او هستند و واقعی نیستند و حتی به کند که شخصیتو بالفاصله پس از آن، خاطر نشان می     

لیکن »ند، که او، این حقیقت را بیان داشته است تا کسی بیهوده تالش نکند آن را با جهان واقعیت تطبیق دهد: فهماخواننده می
ة معلوما أن کال من صاح  القلم المشهور و اودی  هما شخصیتان من اختراعي و ال عالقة لهما بالواقع المعاش في دیارنا اویبوطیة المظفر

ات التي قد یأتي ذکرها فیما بعد...و قد تعمدت ذکر هذه الحقیقة حتی ال یجهد أحد ذهنه في محاولة ...کذلك الحال مع جمیع الشخصی
 ( 14همان: «)تخمین ال جدوی منها... 
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ای های ساخته ذهن من هستند و رابطهباید مشخص باشد که هر دو نویسنده مشهور و ادیب، دو تن از شخصیت»)ترجمه( 

شوند و به عمد، این حقیقت را گفتم هایی که بعداً ذکر میندارند و همینطور همه شخصیت« بوطای»با واقعیت زندگی در شهر 

 «تا احدی تالش بیهود نکند، حدسی بزند.

 کند:تأکید میشخصیت خود راوی نیز  در ادامه بر غیرواقعی بودنو      

 (15همان: «)تخیلیة غیر موجودة. -الذي هو أنا-کذلك فإن شخصیة الراوي»

 «باشم، تخیلی است و وجود خارجی ندارد.همچنین شخصیت راوی که خودِ من می»ترجمه( )

خواند فقط یک داستان است آنچه می او، که ،فهماندبا دادن این اطالعات به خواننده می ،در آغاز داستان نویسندهبنابراین      

 الی و ساخته ذهن او هستند.ها، خیها و شخصیتو همه رخداد و ارتباطی با دنیای واقعی ندارد

 نام پدرش شدنو معکوس  نویسندهنام واقعی  شدنمعکوس . 5.4.2

در  .بردکند و در داستان به کار میرا معکوس می پدرش وخود اسم  «هؤالءال»مجید طوبیا است که در رمان  ،نویسنده رمان

اما با خواندن داستان و  .به کار گرفته است نویسنده جدیدی است که سرزمین نامکه پندارد، اولین نگاه، مخاطب اینگونه می

 است.  «طوبیا»معکوس  «أیبوط»و  «مجید»همان معکوس  «دیجم»که  درخواهد یافت ،دقت در آن

 ( 8همان: «)الفنیة عندما شککت في أن ساعتي غیر مضبوطة... أیبوطفقد کنت سائرا ذات یوم في أحد شوارع عاصمة »     

 «رفتم که احتمال دادم ساعتم دقیق نیست...های هنری ایبوط)پایتخت( راه میدر یکی از خیابانآن روز »)ترجمه( 

 ( 9همان: «)رئیس دیارنا المحبوب و دون مناسبة.الدیجم یظل یکرر اآلراء المنشورة و ینهال مدحا لصفات »و      

ی، به مدح و ستایش، دیجم رئیس محبوب شهرمان کرد و بدون مناسبت خاصهارا تکرار میهای رسانهپیوسته حرف»)ترجمه( 

 «پرداخت.می

که معکوس اسمش است و دیگری به عنوان  «دیجم»گونه متجلی شده است یکی بنابراین شخصیت مؤلف در داستان به دو

 راوی داستان است.  

 اشاره به اسم رمان یا داستان . 5.4.3

 ،ای که خوانندهکند. به گونهکلمه روایه)رمان( در نوشتار خود اشاره میمدرن به نویسان پستمانند دیگر رمان امجید طوبی

 :تنها یک داستان و حکایت است و ارتباطی به دنیای بیرون ندارد ،یابد که آنچه پیش رو استدر می دیدن کلمه رمان،به مجرد 
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همان: «)ر مؤکد و في بقاع غیر معروفة ... لذا لزم التنویه...هذه الروایة لم تقع هنا لم تحدث اآلن... إنما حدثت أحداثها إبان زمن غی»     
14-15) 

این رمان، اینجا و االن اتفاق نیفتاده بلکه حوادث آن، در زمانی نامشخص و در سرزمینی ناشناخته، اتفاق افتاده »)ترجمه( 

 «است. که باید به این موضوع، اشاره می شد.

 داستان نگرپیاشاره به علت به وجود آمدن . 5.4.4

گوید کند و میاشاره می و شکل گیری پیرنگ و طرح اصلی داستان، «الهؤالء»به علت نوشته شدن رمان متن رماننویسنده در 

یعنی طوبیا است را  پدرشکه معکوس اسم  «ایبوط»اهالی که او کتابی به زبان  شکل گرفتزمانی  ،داستان این رمانطرح 

  شد:افتاد و به دنبال آن، رمان نیز نوشته نمیاین اتفاقات نیز نمی ،خواندکتاب را نمیو معتقد است اگر آن  خوانده است

کن أقرأ لما حدث شیء علی االطالق.« ... إیبوط»بدأ کل ذلك عندما کنت أقرأ کتابا بلغة دیار »        (7همان: «)و لو لم أ

خواندم، بدون تردید، خواندم... و اگر آن کتاب را نمیمی« ایبوط»همه)حوادث( زمانی شروع شد که کتابی به زبان »)ترجمه( 

 «افتاد.هیچ یک، اتفاق نمی

 های اصلی داستان و راوی آن استیکی از شخصیت ،ؤلف. م5.4.5

دارد که او به عنوان دارد و به مخاطب اظهار میدر این رمان، نویسنده، از نقش جدید خود به عنوان راوی بودن پرده بر می

های پردازد و شخصیتش خیالی است. آوردن چنین توضیحاتی در متن رمان، از ویژگیاین داستان به ایفای نقش می راوی در

   (15)همان: « تخیلیة. -الذي هو أنا-فإن شخصیة الراوي» داستان پسامدرن و فراداستان است:

 مکانی داستانزمانی و بیشاره به بی. ا5.4.6

فهماند که این داستان در هویت هستند و نویسنده از ابتدا به خواننده میهای این داستان بیزمان و مکان نیز مانند شخصیت

به عنوان مکانی در داستان، نشانه دیگری از خیالی  «طوبیا» بودن کلمه حتی معکوساینجا و در این زمان اتفاق نیفتاده است 

مکانی، بر عمومیت آن داللت دارد و زمانی و بیو همین بیر. از اینبرای آن است ،مشخص یبودن این داستان و نبود مکان

  :کند.ها و همه کشورها صدق شود این رمان، بر همه زمانباعث می

 (15همان: «)فهذه الروایة لم تقع هنا، لم تحدث اآلن... إنما حدثت أحداثها إبان زمن غیر مؤکد و في بقاع غیر معروفة ... لذا لزم التنویه...»

این رمان، اینجا و اکنون رخ نداده است. بلکه حوادث آن، در زمانی نامشخص و در سرزمینی نامعلوم، روی داده  )ترجمه: 

 شد.(است که باید به این موضوع، اشاره می



211                                          ایطوب دیاز مج« الهؤالء»در رمان  سممدرنیپست هایمؤلفه لیتحل                             سال یازدهم    

 

 

کند که می–های داستانش تأکید نکته قابل توجه این است که نویسنده، در اینجا نیز، همچون بیان ساختگی بودن شخصیت

« قد تعمدت ذکر هذه الحقیقیة»با این تفاوت که در آنجا از جمله« چنین موضوعاتی اشاره شود باید به»

 کند. استفاده می« لزم التنویه»و در اینجا از 

اش نه مثل شب بود و نه مثل روز. درست است که مقصود نویسنده، زمان کند که زمان دستگیریو در جایی دیگر اذعان می

لیس کالنهار و »ای که این معنا را برساند، استفاده کند از و یا هر کلمه« غروب»که از خود کلمه این غروب است اما به جای

کند تا به نوعی بر ابهام در این داستان تأکید کند؛ نه مثل روز روشن و آشکار که همه چیز معلوم است استفاده می«لیس کاللیل

م است که اتفاقی در حال رخ دادن است ولی درست پیدا نیست چه اتفاقی و نه مثل شب تاریک که هیچ چیز دیده نشود. معلو

 شود:و در چه زمانی. بنابراین در اینجا مرز بین واقعیت و داستان، به خوبی دیده می

« کاللیل.و کان الوقت لیس کالنهار و لیس  -أظنهم ثمانیة–بعد أن زالت غشاوة النور فوجئت بسبعة من رجال الهؤالء یحیطون بسریري » 
 ( 33)همان: 

–، تخت مرا محاصره کردند «الهؤالء»که پرده نور کشیده شد)هوا تاریک شد( ناگهان هفت مرد از مردان بعد از این»)ترجمه( 

 «و زمان نه همچون روز و نه همچون شب بود. -به گمانم هشت نفر بودند

 . فراتاریخ5.4.7

یگانگی و قطعیت گذشته را که به صورت تاریخِ مکتوب و در قالب نوعی  های فراداستان این است کهیکی از انواع تکنیک

 (131: 1388دهد. )تدینی، روایت به ما رسیده است، مورد تردید قرار می

های ساعت مشاهده توان در تردید راوی داستان، در مورد گردش زمین بر خالف عقربهنمونه فراتاریخ در این رمان را می

های ساعت، یک قطعیت و یک مسأله اثبات شده است اما راوی، در داستان این زمین بر خالف عقربه کرد. در واقع، گردش

ای است تا این اختالف و ناهماهنگی را اصالح کند که توسط مأموران امنیت به پذیرد و در جستجوی وسیلهمسأله را نمی

 (33)همان: ماند. نتیجه میشود و جستجوی او، بیخاطر این مسأله دستگیر می

 

 نتیجه

تر، یک فراداستان نامید. اگر چه در زمانی شکل گرفته است مدرن و به بیان دقیقتوان یک رمان پسترا می« الهؤالء»رمان 

که هنوز اصطالح فراداستان، وجود نداشته است. این فراداستان بودن آن، حتی از عنوان رمان نیز پیداست اسم اشاره که خود 

 نیز آمده است. « ال»با از معارف است، 
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های داستان، اشاره به خیالی بودن داستان گذاری شخصیتتوان به عدم ناممدرنیسم در این رمان میهای پستاما از مؤلفه    

مکانی، فراواقعیت، فرجام مبهم، معکوس شدن نام واقعی نویسنده و نام پدرش، زمانی و بیهای آن، بیو تخیلی بودن شخصیت

مدرنیسم که تکنیک فراداستان است را به طرق ترین مؤلفه پسترنگ داستان کرد و  مهمه علت به وجود آمدن پیاشاره ب

ها حتی شخصیت مختلف به خواننده نشان داده شده است؛ اقرار آشکار به خیالی بودن داستان، اقرار به تخیلی بودن شخصیت

مکانی و قطارهایی از نوع زمانی و بی، بی«طوبیا»و « مجید»اسم  دنکر های داستان، معکوسراوی، عدم نامگذاری شخصیت

 درجه هفت که در جهان واقعیت وجود ندارند.

ها در صدد آن است تا فاصله بین داستان و مخاطب را از بین ببرد و آید نویسنده با به کارگیری این تکنیکبه نظر می     

هایی از یک زندگی او احساس نماید که با یک داستان روبه رو نیست بلکه، برشای که خواننده را با خود همراه کند به گونه

واقعی است که در پیش چشمانش به تصویر کشیده شده است. از همین روست که هم خواننده را به فضای داستان وارد 

که به وجود رد. در آخر اینکشاند تا بر این امر صحه گذاهای داستان را به فضای واقعی خواننده میکند و هم شخصیتمی

های در واقع از نیازهای انسان امروز است که دوست دارد همه چیز را خود تجربه کند و چون خود در آمدن چنین داستان

 شود.تر میکند و با آن مأنوسگیرد بیشتر آن را دنبال میمسیر داستان قرار می
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