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  مقدمه - 1
با توجه به اينكه انسان و زندگي او پيوسته در حال  و رمان روايتگر انسان و هستي اوست

چنـد در  هر. شـود تغيير و تحول است، رمان نيز متناسب با تغييرات هر عصر متحول مـي 
ن از ركـود و  اشد و برخي از منتقـد انداز واي مرگ رمان طنينن قرن بيستم، محافل ادبي
ها و مضامين نوين، توانست زنده بماند و دادند، اين ژانر ادبي با ابداع قالبخبر رخوت آن 

   .هاي احتضار را از خود دور سازدنشانه
  هـاي  و تحـوالتي كـه در تمـامي عرصـه     در قرن بيستم غرب ةجانبهاي همهپيشرفت

را بـيش از    ادبيـات و محافـل ادبـي    ،به وجود آمد ويژه بعد از جنگ جهاني دوم به هنري،
 اجتمـاعي،  تنها در مسائل صنعتي،زدايي نهشكني و سنتشالوده .داد الشعاع قرار همه تحت
 بلكـه نـوعي   گرفـت،  روز مـورد تشـويق و حمايـت قـرار مـي      روزبـه  ،...هنـري و  فرهنگي،

در  .ادبيات گسترانيدبر خود را  ةساي، »نويسيدگر«  بي آنو در بحث اد»  مدرن  دگرديسي«
 ،ناتـالي سـاروت   ،يـه گـري  ازجملـه آلـن رب   ،اي از نويسـندگان فرانسـوي   عدهراستا  اين

هايي زدنـد كـه   خالقيت  دست به ،كلود اوليه ميشل بوتور ،كلود سيمون ،مارگاريت دوراس
اين  ).4: الف1379اسداللهي، (انجاميد  1گيري رمان نوو به شكل جنجال عظيمي به وجود آورد

پردازي، حادثه، زاوية ديد، زمان، طـرح  نوع از رمان، عناصر سنتي داستان مانند شخصيت
به معرفي نـوع جديـدي از    ،كيد بر تحول دائمي در ادبياتأكشد و با ترا به چالش مي... و

سـان معاصـر مطابقـت    پردازد كه با اوضاع اجتماعي و زندگي جديـد ان روايت داستاني مي
محوري، گرايي، انسانها و مفاهيمي همچون تعهد و آرمانهمچنين ويژگي .بيشتري دارد

  .شوداي ميدچار تغييرات عمده ،نوع نوشتار و شناختيهاي روانتحليل
نويسندگان رمان نو،  .است همواره جنبش ناهماهنگي بوده رمان نو بايد اذعان كرد كه

هاي قرن نوزدهم داشتند، هركـدام  هاي سنتي داستانكه در رد قالبرغم وجه تشابهي  به
هـاي  اين جنبش نقطة تالقي افرادي بود از گـروه . كردندشيوة نوشتار خاصي را دنبال مي
كه رمـان، ماننـد هـر     بود اين انديشه آنهاوجه مشترك مختلف با تحصيالت متفاوت، اما 

  .شكل ديگري از هنر، بايد پيوسته نو باشد
هـا و  مايـه بـن با رهـا كـردن   اي از نويسندگان عدهدهة چهل شمسي ر ايران نيز در د

هاي پردازي و رسيدن به ساختارها و سبكبه دنبال صناعت ،مضامين اخالقي و اجتماعي
                                                 
1. Noureau Roman  
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يكي از اين نويسندگان بهرام صادقي است كه در بسياري . نويسي بودنداي در داستانتازه
 و محتواي هاي نوين ادبي و نبوغ و خالقيت ذاتي، در فرمتجربه هايش با اتكا براز داستان

) 1344(داستان كوتاه خواب خـون  . است هاي معمول برداشتهداستان گامي فراتر از شيوه
هاي رمان نـو  با برخورداري از غرابت و نوآوري در ساختار و محتوا، قابليت انطباق با مؤلفه

هـايي  شد كه به سبب نبوغ و خالقيت نويسنده و تفـاوت بايد يادآور . را دارد 1و فراداستان
همچنين تمايزي كه  كه در ساختار فرهنگي و اجتماعي ايران با دنياي غرب وجود دارد و

ها و مصالح داستاني آنها موجود است، نبايد اين نوشته را يك نمونة تقليـدي  مايه در درون
  . صرف دانست

   
  پيشينة تحقيق - 2

جنبش رمان نو و بهرام صادقي در جامعـة ادبـي ايـران، ناشـناخته      يكي از وجوه مشترك
گذشـت نـيم قـرن از نويسـندگي صـادقي و پيـدايش رمـان نـو،          باوجود. ماندن آنهاست

در دو  شـده  آثار ارائه ،البته دربارة رمان نو. است در هر دو زمينه ارائه شده اندكيتحقيقات 
جلـد دوم  : ند ازاة كتاب و ترجمه، اين آثار عبارتدر زمين .اندگشا بودهدهة اخير بسيار راه

محمـدتقي  ، ترجمة انسان طراز نو نو، ةقص، )1387( حسينيسيدرضا ، نوشتة مكاتب ادبي
بـراي   ،)1364سـاروت،  ( سـعادت   اسـماعيل ة ترجم ،ر بدگماني، عص)1370يه، گريرب(غياثي 

، نوشـتة جـواد   توي رمان نوهزار راهي به ،)1388رب گريـه،  ( رماني نو، ترجمة پرويز شهدي
هـايي  پـژوهش  ).1380( جعفرنادري رمهرآونوشتة ، رمان نو در سينماو  )1387(اسحاقيان 

 ،)1379اسـداللهي،  ( »ديـالوگ نـو   ،رمان نـو «: ند ازاعبارت ،اند كه در زمينة مقاله پديد آمده
 ،»تعهـد اسـت  رمان نـو غيرم « ،)1381( جديد رمان نهضت بررسي همايش مقاالت مجموعه

 ، ترجمـة حسـين پاينـده   »اي بـراي رمـان  آينـده « ،)1374الالنـد،  ( كاوه ميرعباسـي  ةترجم
   ).1380(، نوشتة سوسن بيضاوي »گويدرمان نو چه مي«و  )1389يه، گري رب(

شكسـتن  . اسـت داشـته ر و تأثيرگـذار  چشـمگي سهمي م صادقي در ادبيات ايران، بهرا
 ،هـاي كوتـاه   نـوآوري در روايـت داسـتان   و هـاي نـو   الگوهاي قالبي، خلق نمادها و سمبل

هـاي نـو كمتـر    هايي از حضور او در عرصة نويسندگي است، اما به آثـار او از جنبـه  نمونه
                                                 
1. metafiction 
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يسـم و  از جنبة انطباق اين آثـار  بـا رويكردهـايي چـون رمـان نـو، مدرن       .استتوجه شده
هـايي كـه در كتـاب    مقالـه از جملـه   ؛توان به مقاالت ارزشمندي اشاره كردفراداستان مي

نگاهي به تـأثير ادبيـات   «مقالة  نيزاست و  آمده )1377محمودي، ( آبي بر زمين نمناكخون
در تحقيـق حاضـر    .)1379( علـوي  هنوشـتة فريـد   ،»فرانسه در پيدايش رمان نو در ايـران 

هـايي از  ، با ذكـر شـواهد و مثـال   اي دقيق و جزئيشيوه ت كاربردي، بهصورنگارندگان به
 .انـد هاي رمان نو را در داستان خواب خـون، تشـريح و تبيـين كـرده    مؤلفه متن داستان،

هـا و تشـابهات جريـان    ضمناً در بخشي جداگانه و پيش از تحليل داستان، داليل تفـاوت 
هـاي  اسـت تـا بحـث تفـاوت    شـده  وضـيح داده نويسي فرانسه و ايران ترمان نو در داستان

حال ضـروت پـرداختن بـه رويكردهـاي     عينشود و در فرهنگي و اجتماعي در نظر گرفته
  .     نويسي، نقد و نظريه نيز لحاظ گرددنوين داستان

  
  نگاهي اجمالي به سير پيدايش رمان نو - 3

 .داننـد ر فرانسـه مـي  درا دورة پيـدايش رمـان نـو     پنجـاه مـيالدي  هاي آغازين دهة سال
چرا رمـان نـو در دهـة     :شودهايي درخصوص اين تبيين زماني به ذهن متبادر ميپرسش
 دانسـت؟  نـو توان مصداق رمـان  ها، ميچه رماني را و با كدام ويژگي شكل گرفت؟ پنجاه

 ري تحوالتي چشـمگير گيدر غرب سبب شكل ايچه شرايط اجتماعي، فرهنگي و تاريخي
آشنايي اجمالي بـا نحـوة پيـدايش     مستلزم هاپاسخ به اين پرسششدند؟ در عناصر رمان 

فهم مباني مدرنيسم و سـير پيـدايش ايـن     هاي سنتي وگيري رمان رمان از آغاز تا شكل
  .رويكرد به هستي و انسان است

 از هـاي هفـدهم و هجـدهم، يعنـي بعـد     هويت مستقل رمان را بايد متعلق بـه سـده  
شـدن  شكسته شكست فئوداليسم و با. دانست اروپا در رابله س وسروانت نظير نويسندگاني

 و تگسـترش يافـ   بـورژوايي  جامعـة ، رمـانس سلحشـوري   گرايي و فضاي خشك ومطلق
در قرن نوزدهم رمان جنبـة جهـاني پيـدا    . داد رخ عظيمي اجتماعي و اقتصادي تحوالت

در اين قـرن، نويسـندگان   . هاي بزرگ در اين دوره به وجود آمدندكرد و بسياري از رمان
ــالزاك هــاي رئاليســتي، رمــان ،تولســتوي و فلــوبر، داستايفســكي، زوال ،بزرگــي چــون ب

را در ادبيات داستاني غرب رواج دادند و رمان در قالب سـنتي  شناسانه  ناتوراليستي و روان
هاي آغازين قرن بيستم كه آن را عصر طاليـي رمـان مـدرن    دهه آن شكل گرفت، اما در
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هـاي ادبيـات   تحـت تـأثير عوامـل مختلـف، فنـون و نگـرش       ،)107: 1389ديچز، ( نامندمي
و فرهنگـيِ متـأثر از    فضـاي فكـري   ايـن در . كلـي دگرگـون گرديـد   داستاني در غرب به

و  ،شـدن شناسي، پيدايش سينما و حركت جهان به سوي ماشيني هاي علم روانپيشرفت
نويسان جوامع صنعتي در آستانة جنـگ جهـاني اول، شـيوة    بيني رمانبا دگرگوني جهان

از همين دوران، نگرشي نـو بـه   . )5: 1387بيات، (نويسي دچار تغيير و تحوالتي شد  داستان
مدرنيسـم  . يافـت گسترش گيري مدرنيسم  هاي شكلهستي او آغاز شد و زمزمه انسان و

هاي تجربي و آوانگارد در ادبيات  ي است كه به رشتة وسيعي از جرياننوين اصطالحي كل
ازجملـه سمبوليسـم، فوتوريسـم، اكسپرسيونيسـم،      ،و ساير هنرهاي اوايـل قـرن بيسـتم   

مشخصـة عمـدة ايـن ادبيـات طـرد       .شـود  ، دادائيسم و سورئاليسم اطـالق مـي  ايماژيسم
  . )246: 1386 كادن،(هاي قرن نوزدهم و توافق بين مؤلف و خواننده است  سنت

م زدن قراردادهـاي  نويسندگان و شاعران مدرنيسـت بـا بـره    ،در اين رويكرد و نگرش
ها هاي بورژوايي و اتخاذ سبكگذاشتن وزن در شعرهاي آزاد، حذف ارزشرئاليستي، كنار

 نويسـي و شـعر پديـد   هايي در عرصة داسـتان ابداع و نوآوري ،هاي نوين و پيچيدهبو قال
درآمدي براي رمان نو شـد   ها در نيمة اول قرن بيستم، پيشاين ابداعات و نوآوري .آوردند

در . و درحقيقت رمان نو محصول تمدن جديد و مباني فلسفي زندگي در اين قـرن اسـت  
نويسـي و  هاي معمول داستاندر تضاد و تعارض با شيوهاين گرايش فكري، آفرينش ادبي 

گـذار  نويسـندگان رمـان نـو خـود را پايـه     . دوري جستن از هنجارهاي رايج، شكل گرفت
دانند، بلكه اين شيوة نو را مديون پيشگاماني چون  نويسي نمي مطلق اين شيوة نوين رمان

  .هستند و سارتر كامو ،كافكا ،جويس ،پروست
نويسـي فرانسـه شـاهد     الدي، ادبيـات و رمـان  پنجـاه مـي  دهة هاي  سال دركلي طوربه

ي چـون رئاليسـم اجتمـاعي و يـا     يهـا  كه پيـروان مكتـب  درحالي .تحوالت اساسي گرديد
  ژروم ،1948راندنـد، در سـال    اگزيستانسياليسم همچنان سـخن از گفتمـان متعهـد مـي    

هايي كرد  اقدام به انتشار كتاب ،عهده داشت را بر 2يئوليت انتشارات مينوؤمس كه 1نلندو
ترتيب، نويسندگاني كه گـاه حتـي از نظـر      به اين .كه ناشران ديگر از چاپشان ابا داشتند

مكتب «تحت نام  ،مليت و فرهنگ و سبك نوشتار يا موضوع با يكديگر سنخيتي نداشتند
                                                 
1. Jerrome Lindon  
2. Minuit 
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اين  .)93: 1379علوي، ( آوردند پديداصلي جنبش رمان نو را  ةجمع شدند و هست »يئمينو
مدرنيسم  فاصلِبزرگ و تأثيرگذار، بعدها از ديد برخي مفسران ادبي در حد  ادبي جنبش

هـاي تـاريخي   بنابراين بايد پذيرفت كه مواضع يا زمينـه  .مدرن قرار گرفتو جريان پست
هـا،  هـاي هنـري، سـبك   تغييرات سياسي و اجتماعي در ايجاد ژانرها يا انواع ادبي، شـكل 

 . اي هنري مؤثرندهمكاتب و جنبش
   

  موج نو و تئاتر نو ؛رمان نو - 4
شده و حاكم بر جامعة هنري فرانسه، هنرمندان مدرنيست در با توجه به مدرنيسم تثبيت

ي اهـاي تـازه  اي موجود را از دريچههپي آن بودند كه واقعيت هاي هنري دربيشتر شاخه
هاي قابـل تـوجهي   ما نيز دگرگونيزمان با رمان نو، در عرصة تئاتر و سينهم. نشان دهند

گيـري،  پيشرو نيـز از لحـاظ چگـونگي پيـدايش و شـكل      اين دو جريانِ. به وقوع پيوست
 2گـرا چكه به آن تئاتر آوانگارد و پـو  1تئاتر نو. هايي يكپارچه و متحدالشكل نبودندجنبش

وژن نويسـاني چـون سـاموئل بكـت، ژان ژنـه و ا     هاي نمايششد، در نوشته اطالق مي هم
تئـاتر   عليـه وجه مشترك ايشان اين بـود كـه   . )19: 1388محسني، (يونسكو نمود پيدا كرد 

جنبش سينمايي ايـن   ).1001: 1387سيدحسيني، (جاافتادة موجود آن روز قيام كرده بودند 
هـاي  جريان مدرني بود كه در اواخر دهة پنجاه مـيالدي بـا فـيلم    3دوره نيز با نام موج نو

كلود شابرول، فرانسوا تروفو، ژاك ريـوت،  چون  ،اگران روشنفكر فرانسويتعدادي از سينم
تـوان متـأثر از   كه پيدايش رمان نـو را مـي  طوري آغاز شد، به اريك رومر و ژان لوك گدار

هـاي فـيلم همـواره در    در اين سينما هويت شخصـيت . فرانسه دانست يسينماي موج نو
كلي غريـب و تصـادفي بـه يكـديگر پيونـد      اي از ابهام قرار داشـت و حـوادث بـه شـ    هاله
ه و مارگريـت دوراس  ي گريهاي رباي در برخي رمانكارگيري چنين شيوه به. خوردند مي

درمجموع همگي اين هنرهاي پيشرو در دهة پنجاه  ).25: 1388محسـني،  ( يافت نيز عينيت
 هايي نوآوريهاي قراردادي و سنتي هنر و ادبيات برخاستند و روش به مخالفت باو شصت 

هـاي  تفـاوت بـا وجـود    ،همة اين نويسـندگان و هنرمنـدان   .در شيوة روايت به كار بستند
فردي و وجوه اختالفي كه در زندگي و آثارشان وجود داشت، در نفي ساختارهاي سـنتي  
                                                 
1. Nouveau Theatre 
2. Theatre of the Absurd 
3. Nouveau Vague 
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بسيار، بـيش از يـك    گذاريرغم تأثيربه ،هااين جريان. از ويژگي مشترك برخوردار بودند
 ،زمـان بـا رمـان نـو     همشمسي در ايران، همچنين در دهة چهل . م نياوردنديا دو دهه دوا

هـا هـواداران   كـه در آن سـال  - فرانسه  ياشعاري منتشر شد كه با وام از سينماي موج نو
شـعر مـوج نـو نيـز     . )36 /3: 1388 ،لنگـرودي (نام گرفت  »موج نو« - فراواني در ايران داشت

ه قصد تغيير و تخريب همة ساختارهاي صـوري و  همچون رمان نو، جرياني افراطي بود ك
 . محتوايي شعر سنتي و نيمايي را داشت

  
  فرانسه با رمان نو در ايران يهاي رمان نوها و تفاوتشباهت - 5

ـ  مناسبات به بنا داستاني ادبياتة عرص در نوانديشي و نوآوري  چـون  اييافتـه قـوام  و يعلّ

، هسـتي  سـاحت  از اصـولي  دريافت و زندگي بطن زا اندوزيتجربه ،گرانوهاي انديشه ظهور
 براي ايجاد و است ورزيغرض بدون عقالنيِ سنجش و زمان گذشت انديشي،ژرفنيازمند 

 نوانـديش  هايشخصيت و نوابغ ظهور به تنها تواننمي آن، تثبيت و بديع ادبي جريان يك

هـاي  از ضـرورت  ديـد جادبـي   هايو سبك هاجرياننيز در ادبيات و هنر غرب . كرد اكتفا
منظم و  يسير سير ادبيات داستاني در غرب،. اندنشأت گرفتهاجتماعي و فرهنگي جامعه 

 ،در معناي كالن آن، يك شـبه  ،عنوان مثال، اصول و مباني مدرنيسمبه. استپيوسته بوده
بلكه در گـذر زمـان و    ،شده پديد نيامدهتوسط يك گروه خاص و با اهداف از پيش تعيين

پـردازي بـه    داسـتان . اسـت از رويدادهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي شكل گرفتـه  رمتأث
رسـد   ر ميظبه ن .استچهارصد سال ديرتر شروع شده ايراننويسان اروپايي در  رمان ةشيو
هـاي   سـاختارها و بافـت   هاي ايراني هنوز مفهـومِ  خوانندگان رمان ،اين تأخيربه علّت كه 
نـو در ايـران اغلـب تلفيقـي از رمـان        باشند و رمان درنيافته خوبي نويسي را به رمان ةكهن

همين امر موجـب   .نو در اروپا شود  سنتي و نو و گاه تنها تقليدي از آثار نويسندگان رمان
تعريـف مشـخص و    ،نـو در ايـران    سال از ظهور رمـان  پنجاهغم گذشت  ربهاست كه شده

   .)103: 1379علوي، ( معيني از آن داده نشود
ي فارسـي و عناصـر داسـتاني آنهـا بـا      هـا ها و پيوندهاي رمانگفتن از مناسبتسخن

اعتنـايي بـه   ها و مكاتب نقد ادبي غرب، نيازمند نگاهي جامع و دقيق است، امـا بـي  نظريه
 نيز ...شناختي وشناختي، روانشناختي، زيباييهاي جديد جامعههاي ادبي و يافتهجنبش

بست كشاندن آثـار ادبـي و هنـري اسـت و نـوعي گريـز و هـراس از        منزلة به انزوا و بنبه
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و  - مخصوصاً در معناي عام آن -  دريافت يك بحث و يك نظريه. هاي نومواجهه با انديشه
هاي مشترك با آن نظريه و جريان ادبي ندارد، كـاري  تطبيق آن با ادبياتي ديگر كه ريشه

سـاختار و   ،اگرچـه اصـطالحات   و ترمان معاصر فارسي، رمـان غربـي نيسـ   . دشوار است
مايه و مصالح تا حـدود زيـادي مسـتقل    است، از نظر درونتكنيك را از غرب به وام گرفته

هايي از  اشـتراك و افتـراق   توان به زمينهدر مجموع مي. )25: 1388، حسنكلو عسگري(است 
  :ند ازاهاي اين دو جريان عبارتتفاوت. اين جنبش در فرانسه و ايران اشاره كرد

زندگي و  مختلف هايهاي شگفت در عرصهاين جنبش در فرانسه پس از دگرگوني - 1
ادبيـات از وضـع    1گرفته و به تعبير ويتوريني شكلمتناسب با شرايط اجتماعي و فرهنگي 

آثار  ، اما)242: 1389گويتيسـولو،  ( استتسلي يا هدايت به وضع پويندگي و پژوهندگي رسيده
   .است پردازان غربي داشته تقليد از داستان ةنو در ايران بيشتر جنب  نويسندگان رمان

در نـزد  ... سـنتي و  كاوي، مرگ قهرمـان، رد پيرنـگ  هاي روانتوجهي به جنبهبي - 2
فرانسه، مقـارن بـا اضـمحالل فـرد و زنـدگي فـردي و برخاسـته از         ينمايندگان رمان نو

ان نو در ايران، ناهمگون و نامتناسـب بـا   داري جامعه است، اما پيدايش رمساختار سرمايه
كـه در همـين دوران و پـس از آن نيـز بسـياري از بهتـرين       طوريشرايط جامعه است، به

  .شودنوشته مي 2هاي پروبلماتيكهاي رئاليستي فارسي با برخورداري از قهرمانرمان
بسـياري بـا   هاي و داستاندارد نمود از نويسندگان غرب در آثار بسياري  رمان نو - 3 
همچنين اين نگرش بـه سـينماي آن دورة فرانسـه نيـز راه     . آيدشيوه به نگارش درمياين 
نيـز بـه    يهـاي مـوفق  يـه و مارگريـت دوراس فـيلم   گـري و نويسندگاني چون رب يابد مي

گلشـيري،  (در ايران تعداد بسيار كمي از نويسـندگان   اماكنند، سينماي جهان عرضه مي
نهايت آثار كمي بـه ايـن شـيوه نوشـته     پيوندند و درين جنبش ميبه ا) صادقي و مدرسي

  . شودمي
شـود كـه   هاي مشتركي نيز بين اين دو جريان يافت مـي ها، جنبهبا وجود اين تفاوت

  :ند ازا عبارت
گرا بودن در هر دو كشور خواننـدگان كمتـري   اين آثار به سبب پيچيدگي و نخبه - 1
  . اندداشته

                                                 
1. Vittorini 
2. problematic 
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شكسـت و   ةيري اين جنبش در هر دو كشـور پـس از يـك دور   گپيدايش و شكل - 2
و در ايران بعد از كودتاي  هادر فرانسه پس از اشغال آن به دست نازي ؛سرخوردگي است

  .مرداد 28
در فرانسه پـس از چنـد سـال،    . مانداين جريان به نوعي در هر دو كشور عقيم مي - 3

نـوع  اين  توان گفتو مي آورندوجود مينويسندگان رمان نو در شيوة خود تغييراتي را به 
مـدرن در  شده در مدرنيسم ادبي است و سرانجام جريان پسـت از رمان آخرين حلقة ثبت

نـگ  در ايران نيز حوزة فعاليـت ايـن جنـبش از ج   . گيردشكل مي آناعتراض به عملكرد 
تلفيـق  (ني نويسي با همان شـيوة بينـابي  رود و داستاناصفهان و نويسندگان آن فراتر نمي

  .دهدبه راه خود ادامه مي) مدرنيسم و سنت
  

  » خواب خون«خالصة  - 6
چنـين طرحـي   . ليسي استپو  گونهمعما نِاز داستا تلفيقي ،»خواب خون«داستان كوتاه 

اسـت و خواننـده در انديشـة دريـافتن سـاختارهاي      در داستان يك فضاي انتزاعي آفريده
كوشـش ذهنـي خواننـده، بيشـتر      ،ايصفحه تاه دهدر اين داستان كو .پنهان داستان است
 اوير و هـا شخصـيت وي گـ زبان يا گفت .شودداستان مي هايشخصيتصرف تعيين هويت 

 معمـايي  ويژگـي داستان بر  هايشخصيتتناقض در گفتار و ابهام در رفتار . نيست فافش
دانشـجويي   راوي داسـتان . سـازد  افزايد و دريافت و خوانش داستان را دشوارتر ميمي آن

. كنـد بسـت زنـدگي مـي   اي بـا چنـدين كوچـة بـن    است كه در يك اتاق محقر، در محله
كسي اسـت كـه   » ژ«. هستند» مرد درازقد الغراندام«و  »ژ«هاي ديگر داستان، شخصيت

در يـك نـانوايي    نيز »مرد درازقد الغراندام« .ترين داستان دنيا را بنويسدخواهد كوتاهمي
كنـد كـه   راوي در صـفحات اول مـدام اشـاره مـي    . كنار تنور گرم شـود  اقامت دارد تا در
در هيچ جـاي داسـتان حضـور ايـن دو شخصـيت ملمـوس و       . است» ژ«خواهان ديدار با 

 ،هـاي داسـتان  در نيمه. شوند در فضايي سيال و رازآلود معرفي مي وارهآشكار نيست و هم
رسد و داستان شكلي به قتل مي» مرد درازقد الغراندام«در همان فضاي ذهني و خيالي، 

ن اسـت و آن دو را بـه اتهـام قتـل     ظني» ژ«و » راوي«پليس به . گيردپليسي به خود مي
چندين بار اشـاره  » راوي«در صفحات پاياني . فرستدبه زندان مي» مرد درازقد الغراندام«

تـدريج   ت كـه بـه  از اينجاس. انگيز بنويسدخواهد داستاني كوتاه و غم كند كه او نيز ميمي
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، يك نفر بيش نيسـتند و راوي  »مرد درازقد الغراندام«و » ژ«، »راوي« يابددرميخواننده 
است و سرانجام نيز در فضـايي   - »ژ«يعني  - اشمند به نيمة آرمانيدر انديشة خود عالقه

او را كـه مـدام از   » مرد درازقد الغرانـدام «شود و نيمة ديگر خود، يكي مي» ژ«رؤيايي با 
  .رساندگريزان است، به قتل مي

  
  »خواب خون«در  هاي رمان نوشاخصه - 7
  حضور خواننده در متن - 1- 7

  ،هـاي ريچـاردز  و پس از تثبيت مدرنيسم، با گسـترش نظريـات و ديـدگاه    در قرن بيستم
خواننده در مركز و هستة اصلي برداشت معنـايي از   ،روالن بارت و فالسفة پديدارشناختي

سفسـطه   يهرگونه بحث دربارة نيت نويسنده، نوعها در اين نگرش. قرار گرفتمتن ادبي 
شد و امكان نداشت هيچ معنايي جز آنچه خواننده با تجربة خـود بـه دسـت    محسوب مي

در چنين شرايطي معنـا از   ).149: 1386، و حميدي كندول جواري(آورد، بر او تحميل كرد مي
رمان نو بـا تغييـر در الگوهـاي    . گرددغير قلمداد ميشود و امري متانحصار مؤلف آزاد مي

نويس و هاي نوين روايتگري، رابطة رمانوكاو در روشروايتي رمان سنتي و تمايل به كند
خـود بـه تأويـل مـتن بپـردازد و انتظـار        بايدخواننده . خواننده را عميقاً دگرگون ساخت

مايـة اثـر راهنمـايي    زشكافي دروننويس او را در كشف مضامين و بانداشته باشد كه رمان
  .كند

هـدف   ،در هنـر كالسـيك  . پذيري آن استخاصيت كشف رمان نوهاي يكي از ويژگي
مـدرن معنـا بـا     امـا در آثـار  اي از اثر و انتقال آن بـه مخاطـب بـود،    نويسنده بيان نتيجه

 ةآفريننـد  ، چـون روالن بـارت  لفؤمرگ م ةبنا بر نظري. شودمشاركت مخاطب ساخته مي
 - لف نيـز ؤگاه خود نيست و ناخودآگاه مآبه شكل مطلق وامدار خود آنخلق  ةاثر در لحظ

ميزانـي از   توانـد مخاطب مـي  ،جويددر اين آفرينش مشاركت مي - است كه بر او پوشيده
به گفتة ژان ريكاردو در خوانش رمان نـو،   .خبر استلف از آن بيؤمعنا را كشف كند كه م

جاي قهرمان و شخصيت اصلي در نظر گرفت تا بـه شـرح و تفسـير     خوانندگان را بايد به
  ).249: 1374، ودييزر(هاي ساختاري و محتوايي متن بپردازند جنبه
ايـن شـيوه، خواننـده را وادار    . شـود با لحني تازه و غيرعادي آغاز مـي  »خواب خون«
صـادقي  . اسـت  دقت و هنرمندانه ترسيم شـده اي از ادراك شود كه بهعرصه سازد وارد مي
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اند، همه در يـك حيـات و در يـك    داستان و خوانندة امروز همه يكي شده«: معتقد است
هـاي تاريـك   گذراننـد، همـه بـا هـم از كوچـه     هاي غربت و سـرگرداني را مـي  قالب، شب

تواند بـه فراخـور درك خـود، قضـاوت     اي ميهر خواننده ).44: 1377محمودي، (» گذرند مي
جلـوي  و  نبايد تقالي ذهني خواننده را از هـم پاشـيد  . باشد ن داشتهاي از داستاجداگانه

  ).121: همان( تخيل و كنجكاوي او را گرفت
راوي در سراسر قصه حاضـر  . حقيقت بازسازي عيني يك ذهنيت استخواب خون در
كند، اما اطالعات او نيز با توجه بـه شـواهد مـتن، در    بيند و تصور مياست، اوست كه مي

كه ذهـن خواننـده    استاي  گونه روال داستان به .ها و پندارهاي خواننده استهحدود ديد
باشد و حتـي   تواند در آن دخالت كند، تعبير و تفسيرهاي شخصي براي آن داشتهمي هم
قالب معماگونـه و سـاختار پليسـي     .ها درآيد و نقشي در آن به عهده بگيردشخصيت ءجز

است و  هاي فراواني در توضيح و تبيين داستان شدهخون، موجب ابهام و پيچيدگي خوابِ
 بـراي نمونـه  . طلبـد هاي پنهاني داستان مـي مشاركت جدي خواننده را براي دريافت اليه

غـم برخـورداري از كـنش و    ر بـه  ،)و مـرد بلندقـد   »ژ«راوي، (هاي داستان همة شخصيت
خواننـده را بـا    وجـود تعليـق در خـالل روايـت،    . عملكرد متفاوت، يك نفر بيش نيسـتند 

با وجود . استتعليق جايگزين اتفاق شدهو  كندهاي فراوان مواجه ميسردرگمي و پرسش
خـواب  «اينكه در رمان مدرن عنصر تعليق از اهميت چنداني برخوردار نيست، اما داستان 

در صفحة . انگيزدبا ساختار پليسي نوين، كنجكاوي خواننده را دربارة داستان برمي» خون
بدهـد، دربـارة   » ژ«داستان، نويسنده بدون اينكه اطالعاتي واضـح دربـارة شخصـيت    اول 

و موقعيـت او توصـيفاتي نـامفهوم و گنـگ     » مرد بلندقد«شخصيت مرموز ديگري به نام 
 . شودتناوب تكرار مي هاي داستان بهدهد و اين شيوه تا ميانهمي

سبب پيچيدگي  ،شد اهدي كه در صفحات بعد بيان خويهاو شاخصهي فوق هاويژگي
اند و خواننده نهايت كوشش خود را براي كشف روابط آن به كـار  و ابهام اين داستان شده

دهد كه تفسـيرهاي متعـددي از مـتن    چنين شرايطي به خواننده اجازه مي. خواهد بست
اسـت  البته بايد پذيرفت كه هالة ابهام و پيچيدگي اين گونه آثار سبب شـده . داشته باشد

د، زيـرا خواننـدة سـنتي حاضـر نيسـت از نظريـات       نبا استقبال خوانندگان مواجه نشوكه 
  .ساختة خود در ادبيات و زندگي روزمره دست بكشدپيش



١١٢   

 

  

  
 

زاده ميرعلي و سيدرزاق رضوياندكتر عبداهللا حسن
 

  
 1390زمستان   ، 18  شمارة         

  اهميت نوشتار و تحول آن - 2- 7
 هـاي  هاي نحو، ضرباهنگ و ويژگيقابليت وقتي نويسنده، ضمن تابعيت از قواعد، با تكيه بر

اي از بيان را كـه  شيوة بيان بديع را شكل دهد و سبك تازه آوايي، يك تركيب تازه و يك
نهايت فردي كند، نوشـتار  ، بهاستبر بستر شرايط تاريخي و اجتماعي مشخص پديد آمده

نويسـنده، بـا نوشـتار و يـا شـيوة بيـان بـديع خـود،          ).212: 1985، 1بـارت (گيرد شكل مي
كنـد  اي مياثر ادبي را حامل انديشهدهد و درحقيقت شكل ادبي را به درجة اعال ارتقا مي

خـاص   تمامظرافت و زيبايي نگارش و اه. )91: 1385بركت، (يابد كه در آن شكل هويت مي
هـا،  در نظر نويسندگان ايـن نـوع رمـان   . هاي رمان نو استبه قالب نوشتار يكي از ويژگي

 1950هاي سالنويسندگان  .شودمهم است، نه آن چيزي كه بيان ميسبك و نحوة بيان 
كـارگيري تشـبيهات و    به دنبال زباني خـالص، طبيعـي و سـاده بودنـد و بـا بـه       1960و 

  . كردندآميز مخالفت ميواقعي و مبالغه هاي غير استعاره
هاي سنتي همواره براي وصـف و توضـيح ماجراهـا  و داسـتان اصـلي      نوشتار در رمان

خـورد،  رمان نو آنچه بـه چشـم مـي   كه در و در خدمت ماجرا بود، درحالي رفتميكار  به
 ند،هاي شيرين اسـتوار هايي كه صرفاً بر ماجراها و داستاناكثر رمان. ماجراي نوشتار است

ـ يعني نويسنده بدون توجه به جنبه ند؛از اصالت و قابليت زبان و نوشتار دور و  2دهاي مولّ
. )8: ب1379اسـداللهي،  (ند كعنوان وسيلة بيان داستان استفاده ميخالق زبان، تنها از آن به

تنها اذهان خوانندگان را تسخير كرده بود، قابليت زبان را نيز ادبيات قرن نوزدهم غرب، نه
 ،...گرا، ناتوراليسـتي، متعهـد و  هاي واقعاز همان ايام رمان. بود تا حد يك ابزار تقليل داده

هـا و افكـار خـود قـرار     همة اصالت زبان را ناديده گرفتـه بودنـد و آن را در خـدمت پيـام    
رغـم  به ،...)ساروت، بوتور، ريكاردو و يه،گريرب(نويسندگان رمان نو . )25: همان( دادند مي

هـاي فرامتنـي آن در   اثـر و جنبـه   3هاي فراوان در سبك نوشتار، جملگي به ادبيتتفاوت
  .اهميت بيشتري قائل بودند 4مقايسه با ادبيات

ختار فـرم و سـا   هاي كوتاه صادقي،اري از داستان، همچون بسي»خواب خون«داستان 
هاي دورة خـود فراتـر رود و بـا    است از قالباو در اين داستان توانسته. نو و مستقلي دارد

                                                 
1. Barthes  
2. productivite 
3. literariness 
4. literature 



...» خواب خون«هاي رمان نو در داستان  مؤلفه

 

١١٣  
  

 

  

 1390زمستان  ، 18 شمارة        

هــا، ورود نويســنده بــه مــتن و توضــيح دربــارة شخصــيت  چــونشــگردها و تمهيــداتي 
ي بــا هــايحــوادث داســتان و اســتفاده از شخصــيت هنجارشــكني رونــد منطقــي سلســله

روايت و نوشتاري متفاوت ارائه كند و خواننـده را مجبـور سـازد     ،قهرمان هاي ضد ويژگي
 1يابيم كه اهميت آن در روايـت  از خواندن اين اثر درمي. داستان را  چندين مرتبه بخواند

اسـاس داسـتان    ،اسـت بلكه روايتي كه از روند روايتگري صورت گرفته ،داستان آن نيست
دار  دهـد كـه نويسـنده عهـده     ه عبارت ديگر، صادقي در اين اثر نشان مـي ب .گيرد قرار مي

آنچـه در داسـتان اتفـاق    مسـؤول   ،حـال آفـرينش اسـت   كـه در رسالتي نيست و هنگامي
كنـد و خـود    خالق را از داسـتان خـود حـذف مـي     ةاو نقش نويسند .نخواهد بود ،افتد مي

 يـه كـه  يگـر  رب ةتا به اين گفتـ  استدرواقع صادقي سعي كرده .گردد نگارش مي ةبازيچ
عمـل    صـورت ، »كند هنر خود به آفرينش تعادل خود و معناي خود براي خود اقدام مي«

هاي نو، ديگر نويسـنده حـاكم مطلـق و خـالق      در رمان ،يهيگر زيرا به اعتقاد رب ،بخشد
   .)98: 1379علوي، ( بلكه نوشتار و نگارش است كه بر او مقدم است ،داستان نيست

هـاي  جـاي تأكيـد بـر محتـوا و القـاي انديشـه      كـه بـه   است داستاني، »خواب خون«
كنـد و  مـي  تمركـز  مـتن بـودن   بـر داسـتاني  در درجة اول  اجتماعي، سياسي و اخالقي،

پـس نگـارش داسـتان،     .ادبي خاص ارتقـا بخشـد   عنوان يك نوعكوشد اثر هنري را به مي
صـادقي  . در درجة اول اهميت قرار نـدارد موضوع اصلي اين نوشته است و بازگويي وقايع 

كـه در تـدارك نوشـتن داسـتان اسـت و      » ژ«در همان آغاز داستان با معرفي شخصـيت  
هاي پاياني داستان از زبان راوي،  بـه صـورت غيرمسـتقيم، اهميـت     همچنين در قسمت

  :كندروند روايتگري و نگارش را بيان مي
ترين داستان دنيا را او خواهـد نوشـت   كه عاقبت كوتاه و اين را ناگفته نگذارم كه ژ عقيده داشت

 ).376: 1388صادقي، (
تـرين حكايـت دنيـاي    ترين حكايت دنيا را من خواهم نوشت و اشتباه نكنيـد، كوتـاه  معهذا كوتاه

  ).384 :همان(خودم را 

نـويس و   دهد كه نوشتار بر داستان با استفاده از تجربيات نوين ادبي، نشان مي صادقي
علـوي،  ( شـود  كند و حتي در پايان خود طراح و مجري قتـل مـي   يت راوي غلبه ميشخص

                                                 
1. narrative 
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 را تاادبيـ  و نيسـت هوادار ادبيات سياسي  يهگرياو نيز همچون ساروت و رب .)99: 1379
و نمـايش قـدرت نگـارش و     نوشـتن اسـت   اوتعهد  شايد. مثل ساير هنرها داندميهنري 
هـا هسـتند؛ يعنـي نـه     ترين داستان ليسي، خالصهاي پ به عقيدة صادقي داستان. نوشتار

خواهند استفادة سياسي كنند و نـه  جنبة اجتماعي به كارشان بدهند و نه ميخواهند مي
پـس  . شـود داستاني از آنها نمـي هيچ نوع استفادة غير. نداالق مردمكردن اخصدد خوبدر

  ).108: 1377محمودي، ( نداصرفاً داستان
  

  پردازيتحول در شخصيت - 3- 7
هاي داستاني با شـرايط جامعـه و موانـع فرهنگـي موجـود در آن ارتبـاط       خلق شخصيت

هر . گيردشود، شكل ميتنگاتنگي دارد و پيرو تحوالت اجتماعي كه نوع بشر دچار آن مي
طلبد اي، به فراخور حال خود و باورهاي ذهني موجود، يك نوع قهرمان خاص را ميزمانه

هـويتي، مبـين سرشـت و خاسـتگاه     چ مفهومي بهتر از بيگانگي و بيهي. )21: 1386علوي، (
داري پـس از جنـگ جهـاني دوم، بـا گسـترش سـرمايه      . هاي فرهنگي زمانه نيستبحران

هـاي  قهرمـان رمـان   بـر بـازار آزاد، شـاهد حـذف و محـوِ      انحصاري و ايجاد اقتصاد مبتني
شـدت مـورد بـازنگري قـرار      بـه  او گونه هستيم كه در آنها مفهوم انسان و فرديـت  بالزاك

شدن فضـاي رمـان از اشـيا،    رستان و در همان حال پهاي داحذف نام شخصيت. گيرد مي
وارگي بـر حيـات روانـي    يءهويتي انسان در نيمة دوم قرن بيستم و چيرگـي شـ  نشانة بي

اسـت كـه   » قهرمـان  ضـد «هـاي مـدرن نـوعي    داسـتان  اينشخصيت اصلي  .آدمي است
البتـه ايـن تحـول    . باشـد  هاي رئاليستي را داشتهاي قهرمانان داستانهخواهد ويژگي نمي

ماننـد   ،از مكاتب فلسفي مدرن بر مسائل  اقتصادي،  عالوه )گرايي رئاليستيافول قهرمان(
ـ  پـردازي بـه   ناتالي سـاروت، شخصـيت  . شودناشي مي نيز ،پديدارشناسي آثـار قـرن    ةگون

چنـين شـرايطي دربـارة انسـان عصـر حاضـر       كند و در واكنش بـه  نوزدهم را محكوم مي
  :نويسد مي

چيـزي نبـود كـه نداشـته     . ها برخوردار بـود  ها و مراقبت گونه لوازم زندگي، انواع دارايياو از همه
: انـدك همـه را از دسـت داد   انـدك . شلوار گرفته تا زگيل نـوك بينـي   اي نيم از سگك نقره. باشد

حتـي  . گونـاگون بـود   كـه از بـاال تـا پـايين پـر از اشـياء       اش را دقت پرداختهنياكانش را، خانة به
تـر از   اش را و جامه و اندام و چهـره و مهـم   اش را، امالك و عوايد ساالنه زينتي ترين اشياء كوچك

. بهاترين چيز يعني كاراكترش را كه تنها چيز خاص خودش بود و بارها اسـمش را  همه اين گران
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آنها  بودن دارد و در است كه داعية رمان دبي ما را در خود فراگرفته اي از آثار ا امروز موج فزاينده
نـام و نشـان كـه     بـي » مـنِ «حدومرز، تعريف ناكردني، درنيـافتني و ناديـدني، يـك     موجودي بي

چيز نيست و غالباً تنها انعكاسي از خود نويسنده است، نقش قهرمان اصـلي   چيز است و هيچ همه
انـد از خـود    هـايي كـه او را در ميـان گرفتـه     شخصـيت . اسـت  هصـدر نشسـت   را غصب كرده و بر

هايي از ايـن   ها، يا تابع ها، حالت ها، آرزوها، بازتاب ها، روياها، كابوس موجوديتي ندارند و تنها خيال
  ).58 و 57: 1364ساروت، (اند  كاره همه» من«

 يـك  چمواجهيم كـه هـي  » راوي«و » مرد بلندقد«، »ژ«، با شخصيت »خواب خون«در 
زمـان چنـين نامگـذاري و كـاربردي بـراي       ايـن تـا   .اي ندارنـد شدهنام مشخص و تعيين

در ادبيـات داسـتاني ايـران     - جز در بـوف كـور   ،با اندكي تسامح - هاي داستانيشخصيت
رهـا  را  هـا ي و ظاهري شخصـيت رونيتوصيف ب صادقي در اين داستان. استسابقه نداشته

معرفي خود » راوي«كه  طوريبه است،پرداخته آنانني هاي درو و به نمايش تناقض كرده
  : كندرا چنين آغاز مي» مرد بلندقد«و 

خـورم و   ام مـي من خودم كه هستم؟ من هميشه شـام و ناهـارم را در اتـاق محقـر و دانشـجويي     
هـا  روي دانشگاه غذاهاي گرم و سرد دارد، اما من مـدت  هقيمت روبهاي ارزانهرچند كه رستوران

ها نگاه كنم و بـه حركـات    ها و بچهمان بايستم و به زندهم كه دم دكان نانوايي كوچهح ميترجي
بـيش از همـه حالـت آن مـرد      ،دانيـد اما مي. چست و چاالك شاطر و پادو و ترازودار خيره شوم

اسـت يـا   اي كز كردهكند كه هميشه ساكت و خاموش گوشهدرازقد و الغري توجهم را جلب مي
   ).376: 1388صادق، (خواهد گرم شود  مي... هاي تنورريكيدر كنار تا

فاصلة ميان انسان با ديگـري، فاصـلة   . هاستبشر عصر جديد به دنبال برداشتن فاصله
بنابراين داستان مدرن امـروز بـه سـبب     .انسان و خودش و همچنين ميان انسان و جهان

هـا و  تبيـين ايـن دوگـانگي   دادن و بازنمـايي، محلـي بـراي    برخورداري از قابليـت نشـان  
بينيم كه وجودي دوگانـه دارد و حضـور او   جا قهرمان داستان را ميتضادهاست و در همه

بـه عبـارت ديگـر، هرچـه     . شودتر ميتر باشد انسانيهمراه ماجراي داستان، هرچه دوگانه
: 1374يـه،  گـري رب(كند باشد، حقيقت بيشتري را بازگو مي داستان تناقض بيشتري داشته

هـا مواجـه   با ايـن تضـادها و دوگـانگي   » خواب خون«جاي نويسنده در همه - راوي ).261
درحقيقت مضـمون  . او در جستجوي يافتن هويت ناشناخته و نامعلوم خويش است. است

نهايـت، بـا گـرايش بـه سـوي      اصلي اين داستان، خوديـابي و بازيـابي هويـت اسـت و در    
را در ) مـرد بلندقـد  (انديش خـود  طلب و معاش، سيماي دنيا)ژ(شخصيت آرماني خويش 
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اينهـا  «: گويـد اي با آيندگان ادبي ميصادقي در مصاحبه. رساندفضايي خيالي به قتل مي
مـن  . اسـت اند كه از تضادهايي كه در من و زندگي من بوده، سرچشـمه گرفتـه  چيزهايي

است كـه در   ايألهة من است و مسألاينها مس. دائم در روحم بين اين دو جنبه سرگردانم
جهـان پيرامـونش را   او ). 111: 1377محمـودي،  . نك(» شوداغلب قهرمانان من هم ديده مي

شايد ناشي از شرايط سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعة ايران كه  بيندبدون قهرمان مي
بدون قهرمان و آكنـده   هاي صادقيداستاندنياي  .باشد 1332مرداد  28پس از كودتاي 

تعقيبـي   و همراه بـا  آلودرازتيره و  معموالًنيز هايش نوشتهطرح داستاني . ستااباز اضطر
  .است آميز يا جستجويي كارآگاهياضطراب

كنـيم كـه گـاه تـا     هاي مدرن با اسامي خاص برخورد ميدرمجموع، در برخي از رمان
هـاي  اند، نظير آنچـه در رمـان قصـر و داسـتان    حد يك حرف اختصاري تقليل پيدا كرده

پـردازي در  بـا انكـار شخصـيت   . يه شاهد آن هستيمگريكوتاه كافكا و رمان حسادت رب
شـود و ايـن   مياز ميان برداشته » هاي فرامتنموقعيت«هاي رابط با رمان نو يكي از حلقه

گـاه و حامـل يـك موقعيـت و     كنند، بلكه صرفاً تكيـه اسامي ديگر بر يك فرد داللت نمي
الالنـد،  (در درون نويسنده نهفته است و هنوز به كشف آن قادر نيست كه  اندحالت دروني

1374 :39.(  
  

  عدم تعهد به مسائل سياسي و اجتماعي - 4- 7
هـاي مختلـف   پس از جنگ جهاني دوم، در فرانسه ميان نويسندگان و خوانندگان و گروه

جامعـة   همه اميد داشـتند كـه بـا هـم    . اجتماعي و سياسي، ارتباطي صميمانه برقرار شد
اين اميدواري كه نتيجة مستقيم جنگ و نهضـت مقاومـت بـود،    . فرانسه را دگرگون كنند

مسـائل  بـه   ،موجب شد نويسندگاني كـه تـا آن زمـان از زنـدگي عمـومي بركنـار بودنـد       
پنگـو،  (نظرية ادبيات متعهد را پذيرفتند  1945درنتيجه نسل  ؛كننداجتماعي و سياسي رو

موظف بود نسـبت بـه تحـوالت سياسـي، اجتمـاعي و تـاريخي       ادبيات متعهد . )68: 1389
هـاي آغـازين دهـة    همراهي و همگامي نشان دهد، اما پس از گذشت چند سال، در سال

بـه مخالفـت   ) سـارتر (پنجاه، نويسـندگان جـوان و نوجـو بـا ادبيـات متعهـد و رهبـرش        
هاي خالقيت هاي سنتي مانعي در مقابلتعهد سياسي و اجتماعي كه در رمان. برخاستند

 ختسـا آمد، ديگر ذهن نويسنده را به خود مشغول نميپردازي به شمار ميفرم و صناعت
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تـالش خـود    ستتوان، بلكه او ميبودرونويسي از سرنوشت بشر ن نويسنده، و دغدغة اصلي
معتقـد   نويسندگان رمـان نـو   . شودرا به دنيايي معطوف سازد كه از طريق زبان خلق مي

از حيطـة هنـر و داسـتان     فراترهدفي  براياي توان هنر و رمان را تا حد وسيلهبودند نمي
آن خـود   شـود و ايـدئولوژيِ  لة تعهد در ادبيات از طريق نوشتار مطرح ميأمس. تقليل داد

  ).97: ب1374، يهگريرب(ادبيات است 
 نويسي داستان نظر دارد و با پيروي از اصول داستان، به صناعت »خواب خون«صادقي در 

جـاي شـيوة سـنتي     او به. زندنو، از تعهد نويسنده به پيامي اخالقي و اجتماعي سر باز مي
پردازي كه همان به روايت درآوردن حوادث و وقايع است، به روايتـي از نوشـته و   داستان

اسـت و   گـرا بـوده  در وجه غالب جامعهبا توجه به اينكه رمان فارسي . آوردنوشتار روي مي
صـادقي در ايـن    اند،پرداختهنويسي نويسندگان اغلب با تعهد اخالقي و اجتماعي به رمان
تعهدي بـه  ي فرم و ساختار و بيسشناداستان، همچون ديگر آثارش، هنرمندانه به زيبايي

خـواب  « :نويسـد  ميرعابديني دربارة اين داستان مـي . كندپيام و مضمون گرايش پيدا مي
مثـل اغلـب   . خون جستجويي بديع دربـارة رابطـة نويسـنده و قهرمـان داسـتانش اسـت      

  ). 2/671و1: 1386ميرعابديني، ( »هاي نو، روايتي از روند روايتگري استداستان
آنچـه پـيش    :اندلئتوان گفت كه نويسندگان رمان نو نيز براي خود رسالت قامي البته
آمـد، رسـالت اجتمـاعي و سياسـي     و تعهـد و ماننـد آنهـا برمـي     از واژگان رسالت ،از اين

بـه   ،زدن از ايـن وظـايف  رمان نـو بـا تـن    ، امانويسنده در قبال جامعه، تاريخ و جهان بود
  ).12: 1387اسحاقيان، (زندگي است  ترِهاي ناديدهرسالتي ديگر باور دارد و آن كشف افق

  
  ابهام و پيچيدگي - 5- 7

 تـر نيـافتني  سـت و د تـر آميزراز تر،هرچه دشوار اثر هنري ،آوانگارد مدرن ودر دنياي هنر 
يافتـه و  يم كـه سـازمان  رويدر رمان مدرن با زباني روبه. ددار واالتريو ارزش  اعتبار باشد،

كشد تا توجه خواننده را به سـاختارهاي زبـاني    برجسته است، زباني كه خود را به رخ مي
يدگي روايت، گاهي باعث ابهام در فهـم طـرح و پيرنـگ    اين زبان و نثر با پيچ. جلب كند

 كند كه براي اشخاص مختلف، لحـن چنان نويسنده را مجذوب خود مي گردد و گاهيمي
سـعي دارنـد كـه     مـدرن رمان ، سينما و نقاشي ،شعر .بردكار مي هاي يكسان بهو ديالوگ

ابهـام، چنـدمعنايي،   در رمـان نـو    .خود را همواره در پـس حجـابي از ابهـام نگـاه دارنـد     
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هاي  ها برخالف رماندر اين رمان .تعبيرناپذيري و گريز از تحليل منطقي اساس كار است
شـود و در  و هر چيـزي از جـايي آغـاز مـي     ندسنتي كه از انسجام و يكپارچگي برخوردار

شـوند و  شاهد وقايع و حوادثي هستيم كـه يكبـاره رهـا مـي     پذيرد،جايي معين پايان مي
نويسـنده معمـايي را در دل    ،در رمـان نـو  . كنداز تبيين و توضيح آن امتناع مي نويسنده

كند، معمايي كه پاسخ آن براي خود او نيـز چنـدان روشـن نيسـت     كتاب خود پنهان مي
  ). 23: 1380بيضاوي، (

هـاي زيـر موجـب پيچيـدگي و ابهـام در داسـتان       ، وجـود مؤلفـه  »خواب خـون «در 
  :است شده
و » ژ«وار و سـيال  راز مهم و اصلي ايـن داسـتان، حضـور سـايه     :بودن متن ال و رازآلودسي
اي نـامرئي همـة عناصـر داسـتان را بـه      است كه وجودشـان ماننـد رشـته   » مرد بلندقد«

   :دهد و بايد شناخته شوندهمديگر پيوند مي
و كنـد كـه هميشـه سـاكت     ، حالت آن مرد درازقد و الغراندامي توجهم را جلب ميبيش از همه

  ).376: 1388صادقي، ( استاي كز كردهخاموش گوشه
و هيكـل او از پشـت   ... شت شيسشـة پنجـرة اتـاقش ديـدم     من صورت ژ را براي يك لحظه از پ
  ).376: همان(پنجره مثل رويائي دور و محو شد 

يـك نفـر   » مرد بلندقـد «و » ژ«، »راوي«در اين داستان  :هويت چندگانة شخصيت داستان
  .بيش نيستند

هاي يكي از شخصيت ،»ژ«نويسنده در جهان واقعي با  - راوي :درآميختگي واقعيت و خيال
يعنـي   ،شود و ديگر شخصـيت ذهنـي داسـتان   گذرد، يكي ميداستاني كه در ذهنش مي

  .رساندرا به قتل مي» مرد بلندقد«
داسـتان،   با آنكه راوي در جاهـايي از  :داستان هايشخصيتتناقض در گفتار و ابهام در رفتار 

هايي نيز از شناختن و ديدن او است، اما در بخش را ديده» ژ«كند كه بار اشاره مي چندين
  :كنداطالعي مياظهار بي
  )376 :همان(م ديد نوساز ايخانهسوم ة را در طبق» ژ«

  )378: همان( را ديدم، اما چرا نپرسيدم؟» ژ«بار ديگر هم  ،پس از آن
او را ديده باشـم، زيـرا    هنوز مطمئن نيستم كه حقيقتاًرا ديدم و » ژ«و در آن لحظة گذرا بود كه 

: همـان ( زدكه آن هم كورسـو مـي   سوختما بيش از يك چراغ برق نمي ةمه غليظ بود و در كوچ
379 .(  
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در صـفحات بعـدي از شـناختن و ديـدن او اظهـار      ، راوي هـا رغم همة ايـن نشـانه  به
  :اوست كند و خواهان مالقات بااطالعي مي بي

  ).380 :همان( شناسدمتازه او كه با من آشنا نيست و نمي
توانـد و  را بدهد كه گفت نمي» ژ«تواند ترتيب مالقات من و برگشتم و از بقال پرسيدم كه آيا مي

رو  شما كه قـبالً بـا هـم روبـه    : هاي من نگاه كردرو به چشم در پسرش اين بار سر بلند كرد و رو
  ). 382: همان( ايد و من درماندم شده

راحتـي   گيـري مـواجهيم كـه بـه    در اين داستان با راوي سـخت  كه مالحظه شد چنان
اسـت در  تا آنجا كه توانسـته  او. گذارداطالعات ضروري و مرسومي در اختيار خواننده نمي

انگيـز و مـبهم   بيان مقصود از پيچيدگي و ابهام سود جسته و خواننده را در فضـايي وهـم  
هايش، قابل تفسير و تأويـل اسـت و ايـن    ، با همة پيچيدگي»خواب خون«. استقرار داده

نهايت براي خواننـده شـرايطي فـراهم    در. شوددشواري به عاملي براي لذت متن بدل مي
گردد كه در دنياي داستان قرار بگيرد و با توجـه بـه فهـم و نگـرش خـود از هسـتي،        مي

هايي به سبك رمان نو به تأمل دن داستانخواننده، هنگام خوان. داستان ديگري خلق كند
دهـد و چنـين بـه نظـر     شود، احساس گنگي و ابهام به او دسـت مـي  و تفكر واداشته مي

اسـت  ژان كوكتـو گفتـه  . خواند پشت قضيه پنهـان اسـت  رسد كه چيزي جز آنچه مي مي
ان ترين شـكل بـراي بيـ   اي براي بيان مسائل ساده نيست، بلكه سادهادبيات شكل پيچيده

كند، بلكه مشمول تنها در مورد رمان نو صدق مياين گفته نه. مسائل بسيار پيچيده است
انسـان ايـن عصـر، پـس از     . )82: الـف 1374يـه،  گـري رب(شـود  عي نيز ميقهر نوع ادبيات وا

هـاي گونـاگون، ديگـر آن    هاي فرهنگي و تأثرپـذيري از فلسـفه   همه گستردگي زمينه اين
عصر حماسه و رمانس نيست و جوهر وجودش ميـراث تأثيرهـاي    بعدي و سادة انسان تك

خلـوقي پيچيـده و غـامض اسـت و     مانسان موجودي ساده نيست، بلكـه  . شماري است بي
  ). 879 :همان(تر سازد محكوم به اين است كه خود را دائماً پيچيده

  
  پيرنگ گسسته و رؤياگونه - 6- 7

اصطالحات تـازه در حـوزة نقـد ادبـي و     هاي ابتكاري و جديد در نويسندگي، ظهور شيوه
است كه پيرنگ در نقد ادبي معاصر موجب شده ،تحول و دگرگوني مفاهيم فلسفي و ادبي

مفهوم پيرنگ كه در تقسيمات ارسطو يكي از عناصر تراژدي . اي به خود بگيردمعاني تازه
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تي مدرن دسـتخوش تغييـر و تحـوال    هاي مدرن و پستدر نگارش رمان ،شدمحسوب مي
  . استگرديده

هاي مختلفي از مفهوم پيرنگ رواج دارد، اما در بيشتر آنها يك نقطـة  تعابير و برداشت
پيرنگ با توالي وقايعي ارتباط دارد كه تلويحاً يا آشكارا بـر مبنـاي   : شوداشتراك ديده مي

ر ايـن  اند يا عالوه بر پيوستگي زماني، رابطة علت و معلولي نيز دترتيب زماني تنظيم شده
 بر ها را درترديد شمار عظيمي از رماناين توضيح بي ).123: 1389ديپـل،  (توالي نقش دارد 

تواند كامالً برخـي از آثـار   پيرنگ نمي از هيچ نظريه يا تعريفي ،گيرد، اما از سوي ديگرمي
 ،كـادن ( را شـامل شـود  ... يه، نابـاكف، كلـود سـيمون و   گرينويسندگاني چون جويس، رب

هـاي  گونـه كـه در قـرن    ن نو پيرنگ را در مفهـوم سـنتي، آن  نويسندگان رما. )333 :1386
مقصـود ايـن نويسـندگان نفـي كامـل پيرنـگ       . پذيرندهيجدهم و نوزدهم رايج بود، نمي

يـه  گـري كه رب طوريهاي بيمارگونه از داستان است، بهآنها به روايت ةنيست، بلكه حمل
بـرد،  گويد كه خود او نيز از پيرنـگ بهـره مـي   اً مينهد و صريحدر جايي طاقت از كف مي

 ).15: 1389ديپـل،  ( باشند تـا بتواننـد آن را ببيننـد    منتها منتقدان بايد چشمي بينا داشته
جـايگزيني   ،پـردازي هاي جديد داستانبر اين باور است كه بايد با شيوه ة رمان نونويسند

با تلفيق شگردهايي همچون انتظار، عـدم  ، بنابراين براي پيرنگ در مفهوم سنتي آن بيابد
گيـري پيرنگـي   مـانع از شـكل   ،هـا هاي شخصيتقطعيت، تعليق، معما، تناقض و ديالوگ

ي شود و داستاني با طرحي گسسـته و رؤياگونـه از سـازوكارهاي روانـي و ذهنـ      شفاف مي
  . كندخود را بازنمايي مي

نسبت به رمان يـا داسـتان    طرح، گسترش و پيچيدگي كمتري ،كه داستان كوتاهبا آن
، فقدان توالي زماني و رابطة علت و معلولي، حضور پررنگ »خواب خون«بلند دارد، اما در 

هاي فراوان، پيرنگ را نامنسجم و ها و تناقضساية ترديد در ساختار داستان و وجود ابهام
تان بـا  بـار در خوانـدن داسـ    اي نخسـتين كـه خواننـده بـر   طورياست، بهرؤياگونه ساخته
تواند به خوانش خود از داستان جهت و سويي هدفمنـد  شود و نميرو مي هسردرگمي روب

   :بخشد
بـود و چـه    مقصود خودش را چگونـه بيـان كـرده    كه واقعاً مآوراگرچه اكنون درست به ياد نمي

داسـتان   تـرين صراحت بايد بگويم كه او در اين خيال بود كـه كوتـاه   بود، اما به هايي كار برده واژه
  ).376 : 1388صادقي، ( دنيا را بنويسد
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: همان( او را ديده باشم را ديدم و هنوز مطمئن نيستم كه حقيقتاً» ژ«و در آن لحظة گذرا بود كه 
379.(  

هـاي  روايـت در بسـياري از پـاره  ... ني از تناقض، ترديد، عدم قطعيت وهاي فراوانمونه
هـايي بـه   ود چنـين ويژگـي  جو. استيت شدهمتن، موجب نابساماني ساختار پيرنگ و روا

ها و فرضيات خود را در حين خواندن داستان به يقـين  دهد كه حدسخواننده اجازه نمي
هايي تعمدگونـه در روايـت   ها و سكوتها، حذفگوييصادقي با چنين تناقض. تبديل كند

ق براي ايجـاد  داشتن خواننده در تعليداستان به دنبال مشاركت مخاطب در داستان و نگه
هاي زيـرين داسـتان نيـز بـا همـين ترفنـدها پيرنگـي        كشش در خواندن است و در اليه

گـذارد و  نويسي معمـول را كنـار مـي   او در اين داستان طرح قصه. كندرؤياگونه ايجاد مي
   .  كندنمي) آغاز، ميانه و پايان(گانة پيرنگ خود را ملزم به رعايت و كاربست ساختار سه

  
  گيري جهنتي - 8

توسط يك گروه خاص و با اهداف  ،شبه هاي رمان نو در معناي كالن آن، يكاصول و مؤلفه
بلكه در گذر زمان و در اثر وقـوع بسـياري از رويـدادهاي     ،شده پديد نيامدهاز پيش تعيين

رمان نو جنبشي است كه از بطن  رو،از اين .استسياسي، اجتماعي و فرهنگي، شكل گرفته
اين رويكرد سـير  در ايران رغم اينكه  به. استشدة جامعة فرانسه، برخاسته تثبيت مدرنيسمِ

با تكيه بر نبوغ و خالقيت ذاتي، بـه دنبـال   » خواب خون«منطقي را طي نكرد، صادقي در 
او در ايـن داسـتان از    .نويسي ايجاد كندهاي داستانآن است كه تحولي چشمگير در شيوه

از قيدوبنـدهاي   خـود را  گيرد وئاليستي و ناتوراليستي فاصله ميها به سبك ربيان واقعيت
  . سازدهاي معمول رها ميپردازي به شيوهداستان
پردازي و روايتي از روند روايتگري در اي از صناعتدر وجه غالبش نمونه» خواب خون«

نـد،  ما هاي تفنني بـاقي نمـي  صادقي در اين داستان در سطح نويسندة نوشته. نگارش است
هايي كه در تحليل داستان بيان شد، الگويي از رويكرد رمان نو، بلكه با مطرح ساختن مؤلفه

همچنين در داستان بـا  . دهدمندي از نوآوري در ساختار و محتواي داستان ارائه ميبا بهره
شويم كه با زباني نمادين و سمبليك، اشاره به سـرخوردگي و شكسـت   جمالتي مواجه مي

هـاي سياسـي و   هايي از واقعيتو هنرمندان عصر نويسنده دارد و بيانگر بخشروشنفكران 
درحقيقت بـه رمـان نـو شـكل و      ،هاي نماديناو با اين اشاره. اجتماعي زمانة صادقي است
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ايـن همـان تفـاوت در    . كنـد  اي غيرتقليدي ارائـه مـي   گونه دهد و آن را بهقالبي بومي مي
هاي غربي است كه تا حدودي به رمان فارسـي  ني با رمانهاي ايراو مصالح رمان مايه درون

  . استشكلي مستقل بخشيده
تحليل هاي رمان نو را در داستان خواب خون اين مقاله مدعي نيست كه همة شاخصه

هـاي  يـل چـون اعـراض از تحل   ،هاي ديگر رمان نوبدون شك پرداختن به مؤلفه .استكرده
   .به شناخت بهتر اين جريان ادبي كمك كند تواندمي ،محوريشيء و شناختيروان
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