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 دهیچک
در ادبیات داستانی معاصـر     . رود هاي تأثیرگذار ادبیات مدرن به شمار می       رمان نو همچنان از جریان    

ایـن  .نـویی را مشـاهده کـرد    هاي روایی رمـان    گیري عناصر و شیوه      کار  هایی از به   توان بارقه  ایران نیز می  
 تـا آنجـا کـه بسـیاري او را      اي یافتـه اسـت،     تشخص ویژه نویسی نظیر بهرام صادقی      گرایش نزد داستان  

این البته در حالی است که خود بهرام صادقی هرگونـه تأثیرپـذیريِ             . اند نمایندة رمان نو در ایران دانسته     
 مطالعات تطبیقـی    يهاي نظر   در نوشتار حاضر، با تکیه بر بایسته      . آگاهانه از رمان نو را انکار کرده است       

 بهـرام صـادقی و   خـواب خـون   و همنوایی عناصر داستانی و پیرنگ در         ییسو بررسی هم در ادبیات، به    
هیچ پیشداوري دربارة تأثیرپذیري صادقی از  یایم که ب  ایم و تالش کرده     ه پرداخته ییي روب گر  ها کن پاك

زبدة جریان ادبی رمان نو، درصدد پاسخ به این سؤال برآییم که با توجه به معیارهاي موجود در یک اثر             
اي از یـک    بهرام صادقی را نمونهخواب خونتوان اثري مثل  ، تا چه اندازه میها کن پاكرمان نویی نظیر   
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 مقدمه
نویس بـود کـه در جسـتجوي شـکلی نـو،             اننیمۀ دوم قرن بیستم شاهد ظهور گروهی رم       

هـاي آن دسـت بـه     نویسی را زیـر و رو کردنـد و در بسـیاري از جنبـه         هاي پیشین داستان   قالب
 اثر ناتالی ساروت، شکل جدیدي از رمان        ها  واکنش  با انتشار  1939در سال   . هایی زدند  نوآوري

یه به تثبیـت و بقـاي ایـن         یب گر  اثر رو  ها کن پاكبعدها موفقیت رمان    . در فرانسه به وجود آمد    
در واقع، وجود تحوالت همه جانبه      .شهرت یافت، کمک شایانی کرد    » رمان نو «سبک نوپا که به     

اي از نویسـندگان     شکنی در زمینۀ ادبیات نیـز شـد و عـده           در غرب باعث ترغیب افراد به سنت      
راس و کلود اولیه از مدرن از جمله آلن روب گرییه، ناتالی ساروت، میشل بوتور، مارگاریت دو          

اثر بودن رمان را احسـاس   اینان کسانی بودند که تکراري و بی  «. سردمداران آن به حساب آمدند    
هاي پذیرفتـه شـدة پیشـین، خواهـان ابـداع و بـه کـارگیري         و با نفی و گاه ستیز با سنت      » کرده
 منسـوخ   به هـر روي، رمـان نـو بـا         ). 1061سید حسینی   (هاي ناآزموده و جدیدي شدند       روش

رنگ کردن آنهـا پرداخـت و عناصـر جدیـدي جـایگزین          هاي رمان بالزاکی، به بی     دانستن سنت 
 .عناصر محوشده ساخت

در ایران نیز، نویسندگانی همچون بهرام صادقی، که به نوعی نمایندة رمان نـو در ادبیـات                 
 و انسـانی،    هـاي بشـري    آید، بر این عقیده بودند که با تحـول ارزش          معاصر ایران به حساب می    

در واقـع در    .داستان نیز باید همسو با این تحوالت، در چارچوب هنجارهاي جدیدي سیر کنـد             
نویسـی را   هاي سـنتی داسـتان   نویسانِ فارسی نیز کمابیش بایسته اي از داستان  دوران معاصر، عده  
ادبـی  به عقیدة صادقی، ایـن جریـان   . هاي ساختاري جدیدتري روي آوردند  برنتافتند و به قالب   

 ینوپا، انعکاسی از مسائل دوران خویش است و بر اساس اقتضاي حال شکل گرفته و به درسـت      
به هر روي در روزگار مدرن، به دنبـال تفـوق           .روست که طرفداران بسیاري یافته است      از همین 

یافتن ارزش اشیاي مصرفی، نه تنها از اهمیت شخصیت رمان کاسته شد بلکه شخصـیت تـابعی    
از ایـن منظـر، رمـان نونویسـان     . اد شد و در محاق وجهۀ فربه شدة کاال فرو رفت    از شیء قلمد  

گراي معاصرند، چرا که با تیزبینیِ تمام به انعکاس واقعیت صـنعتی             ترین نویسندگان واقع   بزرگ
گر موفـق ایـن      هایی که نمایان   در ادبیات فرانسه یکی از رمان     . اند و مصرفی عصر مدرن پرداخته    

در میان آثار داستانی ادبیات     . باشد ي روب گرییه می   ها کن پاكیافته است،     تحول واقعیت انسانیِ 
هـاي    بهرام صادقی از نظر درونمایه و ساختار کلی پیرنگ و تکنیـک            خواب خون معاصر ایران،   

 .باشد نگارش، با این اثر که نمونۀ اصیل رمان نو است، قابل مقایسه می
هـاي ادبیـات داسـتانی     گریـزي  ها و سنت  در نوآورياي رمان نو به لحاظ اینکه سهم عمده    
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 قابل توجهی قـرار گرفتـه   ی پژوهشيها ياوکمعاصر داشته است، در ایران نیز مورد مطالعه و وا     
 هماننـد  ی و مقـاالت  رمـان نـو  ي بـه هزارتـو  یراهر یهایی نظ توان به کتاب  از این میان می   . است
دفـاع از  «و » تولـد رمـان نـو   «، »وم رمـان نـو   مفهـ  يریگ لک در ش  يجستـار«،  » رمان نو  یمبــان«

. اشـاره کـرد   » )ن گلـدمن  یات لوسـ  یـ  ادب یشناسـ   به جامعـه   یم نگاه ین(» رمان نو  «یشناس جامعه
ران، شـمار   یـ  در ادبیات داستانی معاصر ا     ی بهرام صادق  يها ت نوجویی یهمچنین با توجه به اهم    

انـد و گـاه بـه طـور          او اشـاره کـرده    نۀ رمان نو به آثار      ی در زم  ی ادب يها  از پژوهش  یقابل توجه 
 بـر  یخون آبر یـ  نظییها تابکتوان از  یان مین میاز ا. اند هایی از آثار او پرداخته مبسوط به جنبه 

ن یـ  با ا.ردکاد ی ی بهرام صادق يها  داستان ینقد و بررس  : رانیب و ح  ی غر يمسافر و   كنِ نمنا یزم
هاي نظري ادبیات تطبیقی، به       بایسته همه مقالۀ حاضر، نخستین نوشتاري است که در چارچوب        

 .پردازد  میها کن پاكاو و رمان » خواب خون«مند داستان  سۀ ظابطهیمقا
کنـد و    که بهرام صادقی هر گونه تأثیرپذیري از نحلۀ رمـان نـوي فرانسـه را رد مـی                  با این 

استه بـود   هایش را در زمانی نوشته که هنوز زمزمۀ پیدایش رمان نو برنخ            مدعی است که داستان   
 همپیونـدي و همنـوایی      خـواب خـون،   هاي او، نظیر     ، بسیاري از داستان   )103،  1377صادقی،  (

 يهاي نظر پژوهش حاضر که در چارچوب بایسته   . ي روب گرییه دارند   ها کن پاكچشمگیري با   
نـد بـا   ک  این دو داستان را بررسی میيسو پذیرد، نقاط همپیوند و هم    ادبیات تطبیقی صورت می   

اند، درصـدد    رمان نو دانستهنمونۀ زبدةرا ها  کن  پاكفرض که در تاریخ ادبیات، داستان   یشاین پ 
 را یک متن رمـان  خواب خونتوان اثري فارسی نظیر  پاسخ به این سؤال است که تا چه حد می  

 نویی به حساب آورد؟

 بحث و بررسی
 دو داستان؛ یک جنبش.1
 ها  کن پاك . 1-1

در فرانسـه و    » رمـان نـو   «آلن روب گرییه، پدر و پیشروي مکتـب         ها مهمترین اثر      کن  پاك
دانست، زیرا به عقیدة او، روب گرییه در » تولد رمان آینده«روالن بارت این کتاب را      . اروپاست

این اثر توانسته موضوع و فضاي گذشتۀ ادبیات داستانی را دگرگون کند؛ یعنی توانسته بسـیاري          
سـازي، موضـوع،    پردازي، تیـپ  نویسی، چون طرح، شخصیت اناز هنجارهاي پذیرفته شدة داست  

او به جاي شخصیت، بـه اشـیا اهمیـت داده و بـراي آفـرینش           . ندکحادثه و محتوا را در هم بش      
هاي خود     مقاله لسلهدر س یه  یروب گر ) 32-43بارت  .(اي ارائه داده است    داستان، معیارهاي تازه  
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قلمداد  با غیرضروري   و بر این عقیده بود که کرد  را مطرح  »ورمان ن «ة  ، اید ۀ شصت در اوایل ده  
 .هاي پیشین در هم شکسته خواهند شد قالبسرایی،  نگاري و داستان  طرح داستان، وقایعشدن

ه نخستین اثر روب گرییه و معرف رمان نو کم به چاپ رسید،   1953ها که در سال      کن پاك
نویس یونان باستان در    اثر سوفوکل، تراژدي  این رمان زیر تأثیر اودیپ شهریار       «. رود به شمار می  

و بـه نـوعی، همـان اندیشـۀ         ) 87اسـحاقیان   (» قرن چهـارم قبـل از مـیالد نوشـته شـده اسـت             
» رمـان نـویی   «با این همه، سبک ادبی آفریننـدةآن،        . گیرد تقدیرباوري یونان باستان را از سر می      

 طـرح اسـطوره   یعنـ یگـر،  ی دیحـ  را با طر  یگاهآارکطرح داستان   نویسنده در این رمان،     . است
که معلوم نیسـت    (هاي پس از جنگ      ها، در یکی از سال     کن پاك.زدیآم یپ، در هم م   ی اود یباستان

یکـی از اعضـاي سـازمانی      . افتد ، در شهري ساحلی در شمال فرانسه، اتفاق می        )چه سالی است  
ۀ اقتصاد ملـی را بـه   کوشد دانیل دوپون، استاد رشت  سیاسی و مخالف دولت، به نام گاریناتی، می       

آیـد،در ویـالي دوپـون، کـه خـود او و             این سوءقصد کـه نـاموفق از کـار در مـی           . قتل برساند 
گارینـاتی بـه دسـتورهاي دقیـق یکـی از           . دهـد  کنند، رخ می   خدمتکارش تنها در آن زندگی می     

 هـا زده  رؤساي خود، به نام بوناوانتور،که گروه او دست به عملیاتی با هدف ارعـاب شخصـیت              
است، با دقت الزم عمل نکرده است و با شلیک گلولۀ وي تنها زخمی بر بازوي دوپـون ایجـاد           

دهد او را به درمانگاه یکی از دوستان پزشکش ببرند و در مطبوعـات   دوپون دستور می  . شود می
همان شب، یک مأمور ویژة ضد جاسوسی، به نام واالس،   . نیز خبري دربارة قتل وي چاپ کنند      

 یواالس، بـا سرسـخت    . شـود  سیدگی به این ماجرا اعزام شـده اسـت، وارد شـهر مـی             که براي ر  
بـه ویـالي دوپـن    .چنگ آورد ه قاتل را بهکد ین امی ااب، ندک یق را دنبال م   یار تحق ک،  يا  لجوجانه

  خـودش ر شدهی مارشا ناگزيرکف یل بیدل ه بهکخورد  یدوپون مسلح برم   اما در آنجا به   رود،    می
اشـتباه و در دفـاع از خـود، درسـت            ز به یواالس ن . دیای خود ب  ي ضرور كو مدار دنبال اسناد    به
ت یه هوکواالس بر آن است     . شدک ی، او را م   » دوپون يقتل ظاهر «ست و چهار ساعت پس از       یب
در .شـود  یار مـ  کـ تیآن جنا  ه سـرانجام، خـود، بـدل بـه        ک یند؛ در حال  کشف  کار را   کتی جنا کی

هنگـام   ه بـه  کآورد   یاد م  ی بهلی که در شهر سرگردان است،       در حا ، واالس   هایی از رمان   قسمت
 و این پـدر گمشـده، کسـی        دنبال پدرش گشته است    رده و به  کدن  ی با مادرش از شهر د     کیودک

 .جز دوپون نیست

 خواب خون. 2-1
در (سـت و پـنج داسـتان کوتـاه     یبهرام صادقی، نویسندة دهۀ چهـل شمسـی، بـا حـدود ب           
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نویسـی   ، طی ده سـال داسـتان      )ملکوت(و یک داستان بلند     ) الیهاي خ   قمقمه مجموعۀ سنگر و  
بـه جـرأت    «. نویسان ایرانـی اسـت     ترین و تأثیرگذارترین داستان    ، یکی از مهم   )1346 تا   1335(

 ـ به مفهـوم   1توان گفت که صادقی، تا زمان خود، بعد از هدایت که آغاز کنندة داستان کوتاه می
اي است که در عرصۀ داسـتان کوتـاه ظهـور کـرده و بـا       ترین نویسنده معاصر آن ـ است، جدي 

نویسی ایـران بـه وجـود آورده و آن را     اي در داستان عناصر تازه و نگاه خاص خود، فضاي تازه     
ــرده اســت  ــدي ک ــۀ جدی ــزرگ(» .وارد مرحل ــا  ب ــه).184نی ــتین قص ــاي دوران  وي در نخس ه

 درونـی و    يهـا  یژگـ یخت و هـاي دردنـاك زنـدگی، شـنا        اش، با نمایاندن واقعیت    نویسنــدگی
اي  اي است از تضـادهاي جسـمی و روحـی، چهـره            درماندگی انسان شهري امروز که مجموعه     
 . شناخته شده از خود به یادگار گذاشته است

سازد، تالش وي    عصر خود متمایز می    به هر روي، آنچه بهرام صادقی را از نویسندگان هم         
ست، ساختارهایی کـه متناسـب بـا مفـاهیم تغییـر      نویسی ا براي ایجاد ساختارهاي جدید داستان 

شکستن الگوهاي قالبی، نمایش زندگی آمیخته بـه فالکـت از پشـت             «.یافتۀ امروزي باشند   شکل
حادثه و یکنواخت، ولی انباشته از ماجراهاي عبث، اعتـراض مسـتتر       منشورهاي تازه، زندگی بی   
اي از  قسـمت عمـده  ). 125ي  سـاعد (هـاي نثـر اوسـت        از ویژگـی  » با نیشخنــد تلخ و گزنـده     

. دهـد  ش قـرار مـی    ینویسی صادقی، او را در زمـرة نویسـندگان نوانـد           هاي بارز داستان   مشخصه
گیـري   گونه تطابقی با الگوهاي متداول ندارند و به نوعی معرف شـکل     هاي او هیچ   شتر داستان یب
کی متمایز از فنـون     دغدغۀ اساسی او، به خدمت گرفتن سب      ). 70مطیعی  (در ایرانند   » ادبیات نو «

هاي جدیـد    گیري از شکل   هاي صادقی از لحاظ بهره     به بیان دیگر، داستان   . مرسوم داستانی است  
 .گیرند هاي شاخص نثر داستانی فارسی قرار می نویسی، در شمار نمونه داستان

اي اسـت از   هـاي او آمیـزه   شتر داسـتان یالبته با وجود پرداخت ظریف به ساختار داستان، ب        
و واقعیت، از مسائل عینی و ذهنی،این بدان معناست که دغدغۀ فن، او را از مضمون غافـل            رؤیا

اي کـه گـاه باعـث     انـد بـه گونـه    گونـه  هایش آغشته به رمز و رازي وهم      نکرده، برعکس داستان  
دنیـاي آثـار صـادقی، در آغـاز         «). 117همـان   (شـوند    می» برانگیختن گیجی و حیرت خواننده    «

شود به دنیایی پـر از      اما کم کم تبدیل می    ...که مسائلش ریشه در واقعیت دارد     دنیایی است عینی    
هـایش چندالیـه و      آلود و شخصیت   که فضاي حاکم بر آن، فضایی است وهم       ... نشانه و عالمت  

                                                           
ـ وتاه در ا  ک داستان   یر است، آغازگر رسم   ک ش ی جمالزاده با نوشتن فارس    یدمحمدعلیاگرچه س  -1 ران اسـت، امـا     ی
 »سندگانینو«. استهاي داستانی،  یژگیوتاه، استوار بر وکه آغازگر داستان کاست ت ین هدایا
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یـابی بـه تصـویري        دسـت  يرغم کوشش برا   خواننده علی .)186-185بزرگ نیا   (» اند حتی مبهم 
نمونۀ این ابهام و فضاي رمزآلود و       . مد وي چگونه آدمی است    تواند بفه  دقیق از شخصیت، نمی   

 .اند  او به خوبی نشان داده شدهخواب خونها در داستان  اختالط شخصیت
 در جنـگ اصـفهان و       1344بهرام صادقی نخستین بار در سـال        خواب خون   داستان کوتاه   
این .  منتشر شد   خالی هاي سنگر و قمقمه   در چاپ اول مجموعه داستان       1349بار دیگر در سال     

اي از داستان معمایی و داستان پلیسـی اسـت      ه، آمیزه یي روب گری  ها کن پاكداستان نیز همچون    
پوشی از ارائۀ مسائل اجتماعی و سیاسـی،      که به دلیل پرداخت صرف به پیرنگ داستانی و چشم         

و چنـدین  داستان حول یک شخصیت اصـلی  .رفت از انواع ادبی مورد پسند صادقی به شمار می  
آمیـز و مـبهم، دنیـایی        این داستان، با دارا بودن فضـایی هـراس        . گیرد شخصیت ثانوي شکل می   

هـا   تنیدگی حوادث و شخصیت    درهم. گذارد آمیخته از رؤیا و واقعیت را پیش روي خواننده می         
شود که داستان، همانند شازده احتجاب هوشنگ گلشیري، تن به خالصه شدن ندهـد،      باعث می 

بـا ایـن حـال،      .  هر عبارت آن افشا کنندة رازي از این فضاي رمزگونه و ناشناخته است             چرا که 
در » اتاقی کوچک و مرطوب و سرد     «توان گفت که داستان، ماجراي زندگی یک دانشجو در           می

رو اسـرارآمیز کـه    ازآن).293، 1349صـادقی،  (اي اسـرار آمیـز اسـت         اي در محلـه    انتهاي کوچه 
در همسـایگی ایـن     . بسـتند  واحدهم قابلیت عبور و مرور دارند و هم بـن         هاي آن، در آن      کوچه

کند که گویا نویسنده است و قصـد دارد          زندگی می » ...ژ«ز، که راوي داستان است،      یشخصیت ن 
ترین داستان دنیا را بنویسد، او همیشه در رؤیاي راوي حضـور دارد و نـاظر بـر اعمـال و           کوتاه

است کـه در نـانوایی کــار        » محمود ترازودار «عدي داستان   شخصیت ب . هاي اوست  رفت و آمد  
، که »مرد بلندقد و مرموز«شخصیت دیگر، . و دانشجو ساکن است ... کند و در همان کوچۀ ژ      می

کنجکاوي راوي را برانگیخته هم در همان نانوایی سکونت دارد تا به برکت گرماي آن، سرماي                
یابد که او کشته شده و بعـدها    این مرد بلندقد، درمیراوي در برخورد با . زمستان را تاب بیاورد   

در ... امـا ژ . را مظنون به قتل شـناخته اسـت    ... پلیس، هر سه شخصیت یعنی راوي، محمود و ژ        
زند و با این کار، انگشت اتهام را بـه سـمت خـود نشانــه             هاي خود را می    پی همین اتهام، رگ   

همان . (ندک کند، به دیگران هم ترحم نمی      حم نمی رود، زیرا به باور پلیس کسی که به خود ر          می
توان دریافت که این هر چهـار شخصـیت، در           با دقت در اشارات نویسنده در داستان، می       ) 297

 .واقع یک نفر یعنی همان راویند
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 نویی این دو داستان تناظر و همنوایی عناصر رمان.2
 شخصیت. 1-2

هاي فیزیکی و رفتاري، خـود       ا بودن خصلت  ها به واسطۀ دار    ها، شخصیت  شتر داستان یدر ب 
اي از اطالعـات را در       ظاهر فرد در داستان، خـواه نـاخواه مجموعـه         . شناسانند را به خواننده می   

هاي کسان داستان باطنی بوده و مخاطـب        اي دیگر از خصلت    دسته. دهد اختیار مخاطب قرار می   
در خالل پردازش داسـتان، نویسـنده       . تیابد که با چگونه فردي مواجه اس       ها درمی  با مطالعۀ آن  

گویـد و رازهـایی از زنـدگی او را           شخصیت به خواننده می   » تاریخچۀ زندگی «گاه از گذشته و     
آید که شخصـیت داسـتان در        هایی پیش می   گاهی نیز موقعیت  ). 77کالرك  . سی(سازد   افشا می 

رمـان سـنتی،    .شناسـاند  یها خود را م    برخورد با دیگر کسان داستان یا حتی حوادث و کشمکش         
نویسـان سـنتی معتقـد     رمـان «شد زیرا  ها مورد قبول واقع می به خاطر پرداخت به تمام این جنبه 

هایی واقعی خلق کننـد      نویسند، قادرند شخصیت   هایی که بر پایۀ اسناد تاریخی می       بودند با رمان  
 ).34مول پوآ (» که یاراي برابري با برگ هویت اشخاص را دارند

نویس از اصل سنتی روایـت رویگـردان         رمان«نویسی،   هاي روایی در داستان     شیوه با تحول 
ها نیز دستخوش دگرگـونی شـده و هـر           ساختار و ریخت شخصیت   ). 1067سید حسینی   (» شد

هاي خود را از دست داد تا جایی که در نهایت، رمان نو نظریـۀ          بار شخصیت بخشی از خصلت    
حتی روالن بارت بر این باور است کـه در رمـان     ). 153اخوت  (را اعالم کرد    » مرگ شخصیت «

رمان نـو   «: هاي نگارش منسوخ نشده، بلکه خود شخصیت دچار دگردیسی شده است           نو، شیوه 
در رمان بالزاکی مخاطب شاهد     ). 34مول پوآ   (» سازي در رمان اعتقادي نداشت     دیگر به قهرمان  

آیـد امـروز     چنانکه از ظواهر امر برمی    «ما  بود، ا » پویا«و  » عمیق«،  »زنده«هایی   آفرینش شخصیت 
توانـد   هاي رمانی خود دارد و نـه خواننـده مـی    نویس چندان اعتقادي به شخصیت دیگر نه رمان  

گـاه   بینیم که شخصیت رمانی کـه از برکـت ایـن تکیـه     از این رو، می . ها را باور کند    همچنان آن 
هـاي فـراخ خـود       وار بار تاریخ را بـر دوش      دوگانۀ اعتقاد نویسنده و خواننده به او، قائم و استـ         

» آیـد  کشید، اینک با از دست دادن آن، لرزه در ارکـانش افتـاده اسـت و دارد از پـاي درمـی                      می
ها و دستاوردهاي علم روانشناسـی،       در رمان کالسیک، نویسنده با تکیه بر بایسته       ). 59ساروت  (

علـم روانکـاوي،    «اما در رمـان نـو       .دکر هاي پنهان و واپس زدة شخصیت را برمال می         تمام جنبه 
در ایـن گونـه     ).34مـول پـوآ     (» هاي تاریک آن را نشـان داد       ناپذیري شخصیت و بخش    انسجام

. نیاز از تحلیـل روانشناسـانه اسـت    و درنتیجه بی» روح«رمان، قهرمان مفهومی نداشته، فرد فاقد     
هویـت،   نثی، منفعـل، بـی  خ«پردازي، موفق به آفرینش افرادي      نویسنده در تالش براي شخصیت    
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بـاختن اشـخاص، تحـول     از دالیـل رنـگ    ). 126اسـحاقیان   (شـود    می» ءگونه شناسنامه و شی   بی
اي  هاي اجتماعی ـ اقتصادي در جوامع غربی بـود، بـه نحـوي کـه در پـی ایجـاد پـاره         سیاست

ریالیسـم،  داري آزاد به امپ    داري در آغاز قرن بیستم و گذار از سرمایه         تغییرات در سرشت سرمایه   
هرگونه اهمیت اساسی فرد و زنـدگی فـردي در درون سـاختارهاي اقتصـادي و در نتیجـه در             «

اضـمحالل کامـل   «یا » دورة انحالل «گلدمن این دوره را     . حذف شد » مجموعۀ زندگی اجتماعی  
 ).251-250گلدمن(نامد  می» شخصیت

ـ «، کارآگاه واالس با از دست دادن هویت خود،          ها کن پاكدر رمان    کـه  ] خـود [ا سـاعت    ب
حتـی در خـالل رمـان       ). 120اسحاقیان  (» خود را از دست داده تفاوتی ندارد       حافظۀ زمان سنج  

توان مشاهده کرد که گویی واالس در حین انجام مأموریت، به نحوي در جستجوي هویـت                 می
آورد که در کودکی همـراه بـا مـادرش بـراي مالقـات               او به یاد می   . از دست رفتۀ خویش است    

در گذشته هنگامی که بچه بـود، یـک   «: شناخته، به این شهر و محله آمده است    دي که او نمی   فر
بار دیگر به این شهر آمده بود، اما فقط براي چند سـاعت و خـاطرة مشخصـی از آن در ذهـن                       

شــتر یشــود کــه ب همــین از دســت دادن هویــت، باعــث مــی).57، 1379روب گرییــه، (» نــدارد
، تقلیـل   خواب خون  و   ها کن پاكدر  .)170اخوت  (ی نداشته باشند    هاي رمان نویی نام    شخصیت

شـان،مؤید ایـن     پاافتـاده از شخصـیت     یافتن نام اکثر آنان به حرف اول اسمشان و یا صفتی پیش           
 .مطلب است

بار عاطفی و اجتمـاعی و نشـان دهنـدة خاسـتگاه            «گر   هاي سنتی نام افراد، تداعی     در رمان 
ها مسخ شده و بـه ظـاهر         ر حالیکه در رمان نو، اسم شخصیت      د). 169همان  (هاست   آن» فکري

گاه تـا حـد یـک حـرف اختصـاري      «این اسامی   . کند معناي خاصی به ذهن خواننده متبادر نمی      
خواب براي مثال در داستان     ). 39الالند  (کنند   و هویت مشخصی را تداعی نمی     »تقلیل پیدا کرده  

اسـت؛ یـا در رمـان    » مــرد بلنــدقد مرمـوز  «ي و نام دیگـر» ...ژ«، اسم یکـی از اشخاص   خون
اي که روي در ورودي آن نقش بسـته بـوده، حـذف              ، چند حرف از حروف اسم کافه      ها کن پاك

هایی کـه گهگـاه      کن همچنین است نام سازندة پاك    . شده و خواننده قادر به بازشناسی آن نیست       
را برگزیـده نیـز   ... ی حـرف ژ   اینکه چرا صادق  . کند واالس براي مقصودي نامعلوم خریداري می     

ه این حرف کمترین میزان تکـرار را در میـان سـایر حـروف زبـان                 ک آن نخست. جاي تأمل دارد  
توانـد   مـی ...ه ژکـ  نیدوم ا. فارسی دارد و به عبارت بهتر، حرفی است که کمترین کاربرد را دارد  

. ار رفتـه اسـت    باشد که در داستان در توصـیف سـاکنان محلـه بـه کـ              » پوش ژنده«مخفف واژة   
 )296، 1349صادقی، (
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در چـارچوب    «هـا  کـن  پـاك نیز همچـون همتاهـاي خـود در         خواب خون   هاي   شخصیت
ایند  هاي مسخ شده   اینان همچون آدم  ). 139نفیسی  (» گنجند ها نمی  تعاریف متداول از شخصیت   

بتـذل و  در بـاطن، م «اي دارنـد امـا    شـده  که در ظاهر افکار، رفتار، احساسات و زندگی شـناخته    
هـا ویژگـی بـارز و        این آدم ). 105،  1377صادقی،  (» نمایند، صددرصد عادي نیستند    مسخره می 

در یـک شـب     «هـا را   شود که انگـار آن     ها مواجه می   اي با آن   مشخصی ندارند و خواننده به گونه     
را براي یک لحظه از    ... من صورت ژ  «: دیده است » آید از پشت شیشه    بارانی، که باران تندي می    

، 1349صادقی،  (» پشت شیشۀ پنجرة اتاقش که در طبقۀ سوم عمارت نوسازي قرار داشت دیدم            
کوشد تا با پرداخت به ساختارهایی دیگـر همچـون طـرح، تکنیـک و لحـن،                  صادقی می ). 291

 یهـویتی و روزمـــرگ     ابتذالِ همـین بـی    . هویتی اشخاص بگذارد   سـرپـوشی برخأل ناشی از بی    
واري شـده کـه در       هایی عبث، به حاشـیه رانـده شـده و مـرده            یتحاصل، باعث خلق شخص    بی

انـد کـه در    کـرده  اینان اغلب افرادي تحصـیل . شوند نهایت با فکر خودکشی دست به گریبان می    
، خواب خونهاي  در بسیاري از صحنه. بست زندگی گرفتار شده و امیدي به خالصی ندارند        بن

تیپ شخصیت است به تصویر کشـیده شـده اسـت؛            راوي که نماینده این      یآشفتگی و نابسامان  
شود که دانیل دوپـون پـیش از آن سـوء قصـد              نیز حدس زده می   ها   کن پاكهمچنانکه در رمان    

شـود   نافرجام، قصد خودکشی داشته، ولی پس از صرف شام با اقدام تهدیدآمیز قتل مواجه مـی               
 ).182، 1379روب گرییه، (

تـوان   ه با نگـاهی عمیـق بـه ایـن دو داسـتان، مـی           ها باید گفت ک    در بیان التقاط شخصیت   
ها سخت به هم شبیه امـا بـه همـان            شخصیت. کسانِ داستان سیمایی شفاف ندارند    «دریافت که   

-15اسـحاقیان،   (» فهمد کسان داسـتان کیاننـد؟      خواننده سرانجام هم نمی   . اندازه هم ناهمانندند  
تواند حدس بزند که واالس همان       میبه عنوان مثال، مخاطب با در دست داشتن شواهدي          ). 14

حتی مرد میخواره که در ظـاهر مسـت اسـت و بـر              . گاریناتی، و بوناوانتور همان فابیوس است     
نمایـد، واالس و گارینـاتی را بـا         تر از دیگران می    گوید تسلطی ندارد، اما در واقع عاقل       آنچه می 

تـــوزانه   کنـد و کینـه     انش را باز مـی    کند، ده  ولی حاال واالس را نگاه می     «: گیرد هـم اشتباه مـی  
مـرد کـه بـا      » من؟«: پرسد زده می  واالس شگفت » خواستی گپ بزنی؟   چرا دیروز نمی  «: گوید می

کنـی تـو را بـه جـــا          آه، فکر می  «: گوید شود، می  اش از هم باز می     وار، چهره  اي شکلک  خنــده
مرد میخواره خطاب بـه صـاحب       » .حتماً اشتباهی در کار است    «: گوید واالس می ... » آورم؟ نمی

زنـد زیـر    با صدایی رعدآسا می» !گوید اشتباهی در کار است، من و اشتباه می«: زند کافه نعره می  
یـک  . ب.ژ«: خوانیم  میها کن پاكهمچنین در جایی دیگر از    ). 149،  1379ه،  یروب گری (» خنده
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آن دو بـا  . ارگزارانش هستنددو تا از ک . س.و آندره و  . گ. دالل است و شاید هم کمی خالفکار      
محـروم  . دالل ـ که از کمک گ . رسد اند که امروز به پایان می هم دیروز در کاري شرکت داشته

همـان   ( »مانده ـ مایل است کارگزار دوم زودتر از موقع مقرر، پاي کار باشد تا وقت کم نیـاورد  
» بونـا «مشهور به   » وانتورژان بونا «معرفی شده، همان    . ب.شخصی که با اسم اختصاري ژ     ). 219
تردیـد همـان     بـی . س.مشخص شده کسی جز گارینـاتی نیسـتو و        . فردي که با حرف گ    . است

از آنجایی که گاریناتی و واالس در واقع یک نفرند و اینکه با توجه به نکتۀ فـوق                  . واالس است 
رسـیدگی بـه    کنند و از طرفی، واالس فرسـتادة فـابیوس بـراي             براي یک نفر به نام بونا کار می       

 .توان نتیجه گرفت که در واقع بونا و فابیوس هم یک نفرند پروندة قتل دوپون است، می
در واقـع،   .  هم در تشخیص افـراد دچـار چنـین آشـفتگی هسـتیم             خواب خون در داستان   

یـابیم کـه    در ابتدا، با تأمل در داستان درمـی    . و محمود همگی یک نفرند    ... راوي، مرد بلندقد، ژ   
 مرد بلندقد است، چرا که هر دو از گرماي تنور نانوایی براي غلبـه بـر سـرما سـود                   راوي همان 

کند که همیشه ساکت     بیش از همه حالت آن مرد درازقد و الغري توجهم را جلب می            «: برند می
هـاي آرد و گنـدم    ها کنار تنور ویا پشت جوال اي کز کرده است، یا در تاریکی       و خاموش گوشه  
سر و تهی که در انتهاي دکان دهن باز کرده است و معلوم نیست از کجـا سـر     و یا در داالن بی      

نشـیند،   خون است ـ  و آن مرد درازقد گاهی بر آن می   مثل زخمی که وسیع و بی-آورد  در می
» ...خواهـد گـرم بشـود      آورد کـه مـی     پلکـد و اداي کسـی را درمـی         اما اغلب دور و بر تنور می      

 حالی است کـه انـدکی پـس از بـه قتـل رسـیدن مـرد درازقـد،           این در ). 291،  1349صادقی،  (
در ). 297همان  (کنند  مبهم وحتی عمومی، قاتل او معرفی می     یلکها راوي را با هویتی ب      روزنامه

عقیـده  ... ه نگـذارم کـه ژ     تو این را هم ناگف    «: همان راوي است  ... توان حدس زد که ژ     ادامه، می 
یـاد   ون درسـت بـه    ـــ اگرچـه اکن  . نیا را او خواهد نوشت    ترین داستان د    داشت که عاقبت کوتاه   

کار برده بود، امـا      ی به یها آورم که واقعاً مقصود خودش را چگونه بیان کرده بود و چه واژه             نمی
همـان  (» ترین داسـتان دنیـا را بنویسـد        صراحت باید بگویم که او در این خیال بود که کوتاه           به

ترین حکایت دنیا را من      معهذا کوتاه «: خوانیم داستان می  يکه در واپسین سطرها    ، در حالی  )291
در زندان یا در بیمارسـتان و       . ترین حکایت دنیاي خودم را     خواهم نوشت، و اشتباه نکنید، کوتاه     

کند محمود همـان مـرد بلندقـد         از میان جمالتی که ثابت می     ). 297همان  (»  دار ۀیا در زیر چوب   
 دقیق شدم دیدم کـه  ]محمود [قیافه او وقتی درست به « :ردتوان به این قسمت اشاره ک است، می 

شود و قدش هـم آنقـدرها کـه        اي خیره می   نقطه هایش مثل شیشه شفاف است و هردم به        چشم
بینیم که راوي، خـون خـود را، هـم            در جاي دیگر می    .)292همان  (» تکردم بلند نیس   گمان می 
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او را در حـالی  «...:  هم پس از خودکشی ژ     پس از قتل مرد درازقد در اطراف جسد بازشناخته و         
بله او را دستگیر کردند     .  دستگیر کردند  ،هاي خود را بریده بود     قصد خودکشی با تیغ رگ     که به 

همان اندازه که خون مرد بلندقد را که از  شناسم، به دانم، زیرا خون خودم را خوب می     و من می  
توان نتیجه گرفت کـه صـادقی نیـز          ، می در نهایت ) 296همان  (» شناسم ی م ،خودم دورش کردم  

، بخـش آرمـانی و      ...در واقـع ژ   . شکند اي درهم می   همچون روب گرییه، شخصیت را مثل آیینه      
تـرین داسـتان جهـان را نیـز          روشنفکر ذهن راوي است که قصد دارد نویسـنده شـود و کوتـاه             

پـردازد و    ي می محمود بخش عادي و روزمرة ذهن راوي است که مرتب به تطمیع راو            . بنویسد
شخصـیت مـرد درازقـد هویـت بیرونـی          ). 292همان  (دارد   سرانجام او را به قتلی موهوم وامی      

. وار دارد جـا حضـوري سـایه     ذهن راوي است که همـه     یندارد و جنبۀ سیاه، تباه و شاید شیطان       
کشـد تـا    تابـد و او را مـی      ، در جهان پندار، حضور این شخصـیت را برنمـی          خواب خون راوي  
به عبارت دیگر، راوي بـا قربـانی کـردن لـذات تبـاه در               . ي روشنفکرش پایدار باقی بماند    سیما

خـواب  در پایان باید افزود کـه آنچـه داسـتان           . بخشد درون خود، جنبۀ متعالی خود را ارتقا می       
سازد، کشته شدن شخصـیت بـه دسـت خـود        هاي مشابه رمان نویی متمایز می       را از نمونه   خون

پـردازي، حتـی از همتایـان رمـان          توان گفت صادقی در فن شخصیت      ه می اوست و اینجاست ک   
 .نویی خود نظیر روب گرییه هم فراتر رفته است

 فن.2-2
شود که در چـارچوب عناصـر صـوري روایـت، بـه خـدمت                هایی اطالق می   فن به روش  

ه در  شود کـ   هایی گفته می   تکنیک به مجموعه روش   «در واقع،   . آیند داستان درمی » چگونه گفتن «
بـاختن   بـه تـدریج بـا رنـگ       . )52مسـتور   (» .گیرند بندي روایت مورد استفاده قرار می      صــورت

» تکیه بر اهمیت عامل صناعت در هنر«کند که با     پسند، رمان نو ظهور می     هاي تکنیکی همه   شیوه
نابر ب«. تابد  سنتی را برنمی   یهاي قالب   ادبیات، روش  يمحتواساز  بی يو با ادعا  ) 27گویتی سولو   (

، در  )همـان (» کنـد  گفتۀ روب گرییه، انتقال اندیشه، استفاده از شکل سنتی رمان را ایجـاب مـی              
در دنیاي امروز، در درجۀ اول داستان باید به لحاظ ساختارش      «که رمان نو معتقد است که        حالی

ه، طـرفان نونویس نسبت به حوادث آنچنان بــی      رمان). 164،  1376محمودي،  (» شگفتی بیافریند 
او . هاسـت  کند که گویی فقط نـاظر و حکــایت کننـدة آن            گرانه و خونسرد برخورد می     گزارش

سیاهه برداري سرد و عینی     «تفاوت بوده و کارش تنها به        نسبت به جهان و آنچه در آن است بی        
 هـا  کن پاكهاي رمان    سبک روایی توصیف  ).1087سید حسینی   (شود   محدود می » اشکال و اشیا  



 1390  زمستان،4شمارة ، 16 دوره ،ادبیات معاصر جهانپژوهش  48

در تاریک روشن سالن کافـه، صـاحب آن مشـغول           «: وار است  این توصیف ماشین  مصداق بارز   
» هاي آب گازدار است؛ ساعت شش صبح اسـت         ها و شیشه   ها، جاسیگاري  چیدن میزها، صندلی  

به دلیل این هنجارشـکنی در سـاختار روایـت، رمـان دیگـر جریـان            ). 12،  1379روب گرییه،   (
منطقی بر سیر حـوادث آن حـاکم نیسـت و خواننـده             گونه روند    هیچ. منسجم و یکدستی ندارد   

هاي پازلی کنار هم بچیند تا به درك بهتر داستان      را چون تکه   هاي مختلف آن   مجبور است بخش  
هـاي متـداول در میان رمان   واري متأثر از یکی از روش      نمایی و گسسته   این پریشان .نزدیک شود 

یـه جـز رمـان،    یدانـیم روب گر    کـه مـی    آنچنـان . نونویسان، یعنی استفاده از فنون سینمایی است      
جـویی از بـرش    نویسـی، بهـره   نویسد و یکی از شگردهاي برجستۀ وي در رمان  نامه هم می   فیلم

به عنوان مثـال صـفحات      . اي دیگر است   ناگهانی رخداد و صحنه و پرداختن به رخداد و صحنه         
ه در ادامه، خواننـده وي را زنـده         ک اول رمان، به قتل پروفسور دانیل دوپون اذعان دارد در حالی          

 .کند در درمانگاه دوست پزشکش مالقات می
» کـنم  من بیشتر به فرم و تکنیک فکـر مـی  «: گوید اي می  بهرام صادقی نیز خود در مصاحبه    

دانیم، صادقی به دلیل عالقـۀ فـراوان بـه نویسندگـــان             که می  آنچـنان). 110،  1377صــادقی،  (
هـایش را   اغلب ساختار داسـتان   «که   با آن . استان اهمیت بسیاري قائل بود    گرا، براي ساختار د    فرم

» یـه یهـاي روب گر    کرد، به خصوص بـا داسـتان       هاي خارجی مقایسه می    با ساختار نوي داستان   
، بر این باور بود که برخی از این ساختارهاي نوجویانه را پیش از آنـان                )64،  1377محمودي،  (

 در تمـام آثـار او، نـوعی عـدم تمکـین بـه           یبیست که به طـورتقر    رو از این . تجـربه کرده است  
 . پردازي قابل مشاهده است هاي مرسوم روایی و تالش براي یافتن شگردهاي تازة قصه قاعده

شـود تـا فضـایی از       قاعدگی که مختص سبک روایی اوسـت باعـث مـی           عالوه بر این، بی   
» در فهـم داسـتان دچـار ابهـام شـود     خواننـده  «تردید و عدم قطعیـت داسـتان را فـرا بگیـرد و        

، سبک بریده بریـده و نامنسـجم نوشـتار و    خواب خون مثال در    يبرا).  168،  1376محمودي،(
در . نیز خست نویسنده در ارائۀ اطالعات باعث شده تا مخاطب از فهم دقیق داستان عاجز شود               

 قتلی واقعـی در میـان       که چه کسی مرد بلندقد را کشته و آیا به راستی پاي            نهایت تشخیص این  
، از ظرایفـی کـه در پرداخـت         هـا  کـن  پاكهمچون  . اي است  است یا نه، فرایند دشوار و پیچیده      

گیري از فن کات سینمایی است، بدین معنی که داستان از             به کار رفته، بهره    خواب خون داستان  
هاي  حنهبه طور مثال ص. اي به صحنۀ دیگر و از شخصی به شخص دیگر در نوسان است      صحنه

و خصوصیات او پرداخته و در ادامه، پـاي راوي و تــرازودار بـه               ... آغازین داستان به معرفیِ ژ    
در چنین شرایطی، ذهن مخاطب فرصت خو گرفتن به فن روایت نویسـنده             . شود روایت باز می  
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 .شود را ندارد و دچار سردرگمی می

 هاي تعهدگرایانه فروکاستن محتوا و درونمایه.3-2
ة سنتی، قالبی از بایدها و نبایدها در دست داشت و آثـارش ملـزم بـه حرکـت در                    نویسند

هاي سنتی با هدف اشاعۀ یـک ایـدئولوژي نگاشـته            بسیـاري از رمان  . بستـر ایـن هنجـارها بود   
هـا در بهبـود اوضـاع بشـر بـر       که پس از دو جنگ جهانی، نـاتوانی ایـدئولوژي   شدند، تا این  می

گـرا کـه آخـرین       اي همچون رمان نو در مخالفت با اندیشـۀ هسـتی           ههمگان آشکار شد و پدید    
جهـان نـه   «در واقع از نظر رمان نو، . شد، پا به عرصۀ ظهور نهاد مکتب فکري آن زمان تلقی می  

نویسندگان جریـان نـو بـه       ). 18،  2002روب گرییه،   (» معنادار است و نه پوچ، فقط وجود دارد       
هایی  ایدئولوژیک و تعهدگراي اجتماعی در هنر، با مکتب       هاي   جاي محوریت دادن به درونمایه    
:  خود مبـدل کـرده بـود، بـه مخالفـت برخاسـتند             یهاي جناح  که ادبیات را به ابزار تبلیغ ارزش      

اي در زمینۀ رسالت اجتماعی و سیاسـی         بسیاري از نویسندگان رمان نو ضمن رد هرگونه داعیه        «
 پی کشـف راز و رمـز سـاختار اثـر، طـرح داسـتان،                از خوانندگان آثار خود تنها توقع دارند در       

-22اسـحاقیان   (» هزارتوي رخدادهاي نمادین و داللتگر و آغاز و پایان رمان و جـز آن باشـند               
از نظر  . دارد که در وهلۀ نخست، خود ادبیات اهمیت دارد         روب گرییه در جایی اذعان می     ). 21

تر از آن چیزي اسـت کـه بـه عنـوان             شود، همواره مهم   خت مربوط می  یاو، آنچه به صورت و ر     
 . محتواي داستان در آن نهفته است

 ایـران، بـه صـورت مبنـایی و       یگاه در ادبیـات داسـتان      البته این تلقی نوین از ادبیات، هیچ      
هـاي   هاي بهرام صادقی محصول تالش     داستانبا این حال،    . چشمگیر مجال ظهور و بروز نیافت     
در وهلـۀ اول بایـد داسـتان    «به عقیدة خود او، . بر محتواستپیگیر او براي اثبات ارجحیت فرم   

فقط مهم این اسـت کـه راسـت         ... نوشت، داستان خالص، باید ساخت، به هر شکل و هر جور          
داســتان خــوب از نظــر او داســتانی اســت کــه مبناهــاي .)117-1349،118صــادقی، (» بگــویی

هاي سـاختاري    اي جوالن نوجویی  تعهدگراي معهود خود را از دست داده و میدان فراخناکی بر          
 . نمونۀ زبدة این طرز تلقی در روزگار خویش است خواب خون.و صوري است

 بخشی به اشیا و نادیده انگاشتن عامل انسانی ارزش. 4-2
شوندکه اشخاص بخشی از هویـت خـود را     در رمان سنتی، اشیا تنها بدان سبب مطرح می        

در . ها با افراد اسـت   آنییت اشیا به خاطر ارتباط و بستگها وامدارند، به این معنی که اهم      به آن 
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توان با روب گرییه همصـدا شـد کـه     بیان تمایز تلقی از حضور اشیا در رمان سنتی و جدید می          
به جهانی تعلق داشتند که انسان در آن فرمانروا بود؛ این اشیا اموال و امـالك                ... اشیاي بالزاکی   «

اما به مرور زمان و بـا پیـدایش         ). همان(» ها بود  کومت بر آن  بودند و هدف دستیابی، حفظ و ح      
 جایگـاه پیشـین انسـان و    chosificationزده، پدیـدة شـیءوارگی    گرا و مصـرف   جوامع مصرف 

 .مناسبات او را با اشیا متزلزل و متحول کرد
اند وکلیت رمان نو به شـرح موقعیـت          در دنیاي جدید، اشیا جایگاهی مستقل و ثابت یافته        

اشیا از دوام و استقاللی برخوردارند کـه اشـخاص آن    «در جامعۀ معاصر،    . شود ها محدود می   نآ
یـه  یرمـان نـو نویسـان از جملـه روب گر        ). 248 گلـدمن  (  »دهندرا به طور فزاینده از دست می      

مبـرهن  . دریافتند که در روزگار مدرن فرایند محو شخصیت خواه ناخواه به وقوع پیوسته است             
اي جایگزین این عنصر از دست رفته شود و این پدیده، چیـزي جـز شـیء             ید پدیده است که با  

 .نیست
به هر روي در دنیاي شیءزدة امروز و در رمان نو، انسان دیگـر مالـک و حـاکم بـر اشـیا          

کـه  ... موجـوداتی بـه اصـطالح آدم      «رمان نو   . شود ها در نظر گرفته می     نبوده، بلکه همسان با آن    
اي براي بروز    ، دیگر صحنه  )121 اسحاقیان(دارد   را عرضه می  »  اشیا ندارند  ترین فرقی با   کوچک

 .گاه خود از خالل اشیا بسنده کنند  گاه و بیيگر احساسات آنان مهیا نیست و باید به جلوه
ها بپردازد، به توصیف اشـیایی تـن         بیش از آنکه به وصف روابط بین شخصیت       ها   کن پاك

 مفـرط بـه     یبخش صفحات اولیۀ رمان منعکس کنندة ارزش     . دارندداده که اغلب با هم پیوندي ن      
هوایی، به بازتاب اشـیا در   هاي پل برخی از اشخاص داستان، گاه با تکیه دادن به نرده      . اشیا است 

که به بازتـاب ایـن    پردازد بدون آن شوند و نویسنده به توصیف این صحنه می     آب دریا خیره می   
» عینی «یاملک به صورت ها کن پاكتوصیف اشیا در . ان دهداي نش  اشیا در ذهن شخصیت عالقه    

، )29همـان  (» تیره، منجمـد، سـرد و زمخـت     «: شوند گونه که هستند تصویر می     بوده، اشیا همان  
فرنگی بـه   یک چهارم گوجه  «: داوري بر آن حاکم باشد     اي قضاوت، احساس یا پیش     که ذره  آن بی

گوشـتش همبسـته،    . صولی بـا ابعـاد کـامالً متـوازن        نقص، بریده شده با ماشین از مح       راستی بی 
هـاي   فشرده و همسان است، به رنگ قرمز زیبا، و همه جا درون پوست برّاق و غالفی که دانـه                  

داشته، ضـخامت   زرد و یکدست را با پوشش ژالتینی سبز فام منتشر در برآمدگی مرکز میوه نگه          
دکی هم دانه دانه است، از فرورفتگـی        این برآمدگی به رنگ صورتی کمرنگ که ان       . منظمی دارد 

 بـه نحـوي شـاید کمـی         -رسـد  هـا مـی    ها به دانه   داخلی، به یک رشته رگۀ سفید که یکی از آن         
 ).207، 1379روب گرییه، (» ...شود  شروع می-نامطمئن
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احسـاس    باختن جایگاه ویژة شخصیت، دنیـاي ماشـینی و بـی           نیز، با رنگ   خواب خون در  
در مقایسـه بـا     خـواب خـون   گرچـه داسـتان کوتـاه       . شـود   انسانی مـی   اشـیا جـایگزین عـامـل  

هـایی از ایـن    دهد، اما بـه هـر حـال بخـش     ، وصف مفصلی از اشیا به دست نمی     ها کن پاكرمان
روي یک بسته کتاب نشسته بود، کیف پـولش را بـاز کـرده        «: توان یافت  توصیفات را در آن می    

گذاشـت و بـاز از آن بیـــرون     کرد، در آن مـی  میشمرد، تا   هایش را با دقت می     بــود، اسکناس 
 مصـداق   خـواب خـون   البته فرو کاستن شخصیت در داسـتان        ). 292،  1349صادقی،  (» آورد می

راوي در ابتداي . دیگري هم دارد که عبارت است از پنهان و در محاق ماندن افراد در سایۀ اشیا          
کی تنور دیده و شـناخته اسـت و برخـی    هاي آرد و در تاری داستان مرد بلندقد را از پشت کیسه  

 .کشد ها را نیز در محاق اشیا به تصویر می دیگر از شخصیت

 دو داستان، یک پیرنگ.3
تنظیم کنندة حوادث و تقلیـد از عمـل دانسـته       «ارسطو در تعریفی صریح از پیرنگ، آن را         

دث داستان را به پیرنگ، وابستگی موجود میانِ حوا    «در واقع،   ). 150،  1367میر صادقی،   (» است
پیرنگ، نظم و ترتیب وقایع را      ). 177،  1383میر صادقی،   (» کند طور عقالنی و منطقی تنظیم می     

کند تا با پیگیري علت حـوادث، در         دهد و از این رهگذر، به خواننده نیز کمک می          به دست می  
 و تـوالی    پیرنگ فقـط ترتیـب    «این زمینه به نوعی انسجام و وحدت فکري نیز دست یابد، زیرا             

وقایع نیست، بلکه مجموعۀ سازمان یافتۀ وقایع است؛ این مجموعۀ وقایع و حـوادث بـا رابطـۀ              
 .زنند ، سرانجام نظم داستان را رقم می)178همان (» علت و معلولی به هم پیوند خورده

 دو داستان معمایی ـ پلیسی.1-3
بـه  . گیرد کار می ش است، بهکار ذهن بشر را که همانا کاو   ترین ساز و   داستان پلیسی طبیعی  

» رمان پلیسی حرکت ذهن انسانی است که با جهانی کدر و غیرشفاف درگیر اسـت              «بیان دیگر،   
کارآگـاه  : آید هاي پلیسی به شمار می      جزء داستان  ها کن  پاك به همین سبب، رمان   . )9نارسژاك  (

تظـار، خـود بـه قاتـل         است و بر خالف ان     يا رهیهاي زنج  مأمور رسیدگی به قتلی از سلسله قتل      
 صرف فراتر بـرده بـه آن جنبـۀ    ی را از یک رمان پلیسها کن پاكالبته آنچه . شود واقعی مبدل می  

بخشد این نکته است که در نهایت خـود کارآگـاه، قاتـل از آب در آمـده، در کمـال         معمایی می 
 .کشد ناباوري پدر خود را می

 -چشـم پوشـیدن از مسـائل اجتمـاعی    داستان پلیسی به دلیل پرداخت صرف به داستان و       
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هـاي پلیسـی    جـذابیت داسـتان  «به عقیدة ساعدي،   . سیاسی سبک مورد عالقۀ صادقی نیز هست      
البته شـیوة نگـارش او      ). 120ساعدي  (» براي او بیشتر به خاطر پوچی آغاز و پوچی فرجام بود          

هـایش را چنـــان    نداسـتا «او : هاي پلیسی ویژگی قابل اعتناي دیگري نیـز دارد  به سبک داستان 
» کنـد  اي را حذف کرده و از وسط ماجرا قضـایا را تعریـف مـی    نوشت که گویی مقدمۀ قصه   می

آفـرین،    هم بـا بهره جستن از فضایی مبهم و سراسـر حیـرت         خواب خون داستان  ). 124همان  (
اي  هراوي در مواجهه با مرد بلندقد که خـود، جنبـ          .آید  پلیسی در می   -هاي معمایی  در زمرة رمان  

شود که او کشته شده و بـدین ترتیـب،    زند، متوجه می از رمز و راز جاري در داستان را رقم می      
مسئلۀ دیگري که ایـن داسـتان را از دیگـر همتایـــان خـود               . شود پاي پلـیس به داستان باز می     

یـدگی  تن ناشده باقی مانده و به دلیـل درهـم         سازد، اینست که معما تا پایان داستان حل        متمایز می 
 .ها، خواننده حتی قدرت تمییز قاتل و مقتول را ندارد شخصیت

 تعلیق. 2-3
شـود و شـور و       تـر مـی    با گسترش پیرنگ، کنجکـاوي خواننـده بـیش        «دانیم   که می  آنچنان

» حالت تعلیق «چنین کیفیتی را در اصطالح      ... اشتیاقش براي دنبال کردن ماجراي داستان، زیادتر      
نویسـنده در طـول فرآینـد آفـرینش     ).162-163، 1367میر صادقی، (» گویند می» هول و وال  «یا  

زند که در خـالل آن، حـس کنجکـاوي خواننـده      هایی دست می داستان، اغلب به خلق موقعیت   
حاصل موقعیتی است که خواننده مایل اسـت آینـدة          «در چنین شرایطی، تعلیق     . برانگیخته شود 

 چنـین وضـعیتی ضـمن ایجـاد جذبـه در روایـت،              تدارك. تواند داستان را حدس بزند، اما نمی     
 ).21مستور (» کند تا خواندن داستان را تا انتها پیش ببرد مخاطب را ترغیب می

تعلیـق و  «که لوکاچ در رد رمان نو، معتقد است که رمـان نـو تنهـا از رهگـذر          با وجود آن  
 در داســـتان ، )104اسـحاقیان  (» کنـد  نظـر مـی    خود جلبیهــول و والي ساختگـی و تحمیل     

امل آرام و به دور از تـنش کـه البتـه از ابـداعات رمـان      ک، حوادث در فضایی به طور       ها کن پاك
رود، به وقوع پیوسته، هول و وال و هیجـان زیـادي نـزد مخاطـب ایجـاد                 نونویسان به شمار می   

را در واقع بحران خاصی که حاصل در هم تنیدگی بیش از حد وقایع باشـد، داسـتان                  . کنند نمی
او . افتـدرا نـدارد     کند، ولی در هر حال، خواننده گاه انتظار آنچه در داستان اتفاق می             تهدید نمی 

کند نیاز دارد بار دیگر حوادث را دنبال کند تا بداند در کدام موقعیت، سـرنخ                 بارها احساس می  
جـه  به بیان بهتر، مخاطب در نگـاه اول ممکـن اسـت هرگـز متو              . داستان را از دست داده است     

اشارات روب گرییه در باب قرابت داستان با تراژدي اودیپ شهریار نشود، با این حال، نگـاهی                
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از پیش در گذشتۀ واالس دقیق شود تا بفهمد  کند که باید بیش    عمیق به داستان، به او گوشزد می      
 .که چگونه پسري مرتکب قتل پدر خویش شده است

هاي پلیسی مـورد     اده از فرایند تعلیق در داستان     بنا به دالیلی که پیش از این ذکر شد، استف         
هاي کـوچکی از     رگه«هاي او    در واقع، داستان  ). 63،  1377محمودي،  : (عالقۀ صادقی نیز هست   

خـواب  در ). 117ساعدي (» شود هاي پلیسی دیده می    تر در داستان   که بیش ] دارند[حالت انتظار   
دارد خواننده را بـا خـود همـراه سـازد و        هاي سنتی، قصد     ، صادقی در پی وانهادن تکنیک     خون

در چنین حالتی، مخاطب به پیگیـري داسـتان      . بخشی از بار آفرینش داستان را به او واگذار کند         
ترغیب شده و البته گاهی نیز جریان امور را از دست داده، در حیرت و حـدس و گمـان دچـار      

ات ضد و نقیض نویسنده به      ، خواننده هر بار براساس اطالع     خواب خون در. شود سردرگمی می 
کنـد و   رود از وي رفع اتهـام مـی   شخصی از اشخاص داستان مظنون است، ولی هرچه پیش می       

جالب اینجاست که در پایان که معمـا حـل و مشخصـات قاتـل               . داند دیگري را مسئول قتل می    
 .شود، خواننده باز هم قادر به تشخیص قطعی قاتل نیست واقعی ارائه می

 نتیجه
و اقتصـادي     هر دوره تحت تأثیر عواملی است که کلیت مسائل اجتماعی، سیاسـی            ادبیات

گیري در مقابل سـبک سـنتی        با این وصف در روزگار مدرن، جبهه      . زنند آن دوران را رقــم می    
تحوالت جامعۀ مدرن در ساحت ادبیات نیز تبعیت        . نویسی چندان هم دور از انتظار نیست       رمان

رو، در نیمـۀ دوم   از ایـن . کنند که بازتابندة این تغییرات باشند    جاب می از الگوهاي جدیدي را ای    
هـاي مــرسوم     زدن قــالب   قرن بیستم ادبیات فرانسه، شاهد ظهور جریانی هسـتیم کـه بـا پـس              

جریـان رمـان نـو      . نویسی، سعی در نمایاندن واقعیات دگرگون شدة عصر خـویش دارد           داستان
مند داسـتان،    ی مفرط به اشیا، فروپاشی ساختمان نظام      بخش رنگ باختن شخصیت در برابر ارزش     

هاي روایی نوین، را بیش از هر چیـز          هاي تعهدگرایانه و دغدغۀ آفرینش شیوه      مایه فروکاستن بن 
شک در جوامع دیگر نیز، حوادثی بیرونی و فرامتنـی وجـود    بی. دهد مطمح نظر خویش قرار می   

رخـداد دو جنـگ     . انـد   به رمان نو را فراهم آورده      هاي مساعدي براي گرایش    اند که زمینه   داشته
 شـدن، تولیـد صـنعتی و شکسـت          یسوز جهـانی، گـرایش افراطـی جوامـع بـه مصـرف             خانمان

 مـرداد  28 دوران پس از کودتـاي       یهاي اجتماعی و سیاس    هاي پذیرفته شده و بحران     ایدئولوژي
 .اند  در ایران از آن جمله1332

هـاي   اي از آثار نویسندگان نوجو و بسیاري از داستان  ، پاره در ادبیات داستانی معاصر ایران    
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هـاي روایـی رمـان نـویی         بهرام صادقی را متأثر از کیفیت به کارگیري عناصر داسـتانی و شـیوه             
 کـه از    هـا  کن پاك او با    خواب خون براي سنجش این فرضیه، درصدد مقایسۀ داستان        . اند دانسته
جـداي از همنـوایی و      . آیـد، برآمـدیم    سـاب مـی   هاي شاخص و مطـرح رمـان نـو بـه ح            نمونه

 ییسـو  هـا، هـم    پلیسی ـ معمایی و حتی عنـاوین آن  یها، نوع ادب ها، پیرنگ همپیوندي درونمایه
 رمـان نـویی   یتلقـ .  عناصر رمان نویی در هر دو اثر وجـود دارد يشگرفی در کیفیت به کارگیر    

و از فنـون رمـان نـو نظیـر تـدوین             ا يگیـر  پردازي، فرم، زمان و بهره     بهرام صادقی از شخصیت   
انگاشـتن   نگـر از اشـیا، نادیـده       هاي به غایت جزیی    وار سینما، توصیف   ها به سبک گسسته    صحنه

 را در خـواب خـون  هاي اخالقی و ایـدئولوژیک، داسـتان         مایه پوشی از بن   عامل انسانی و چشم   
 نظیـر سـیال بـودن و        توان گفت در مـواردي     حتی می . دهد جرگۀ آثار موفق رمان نویی قرار می      

ها، صادقی از همتاهاي رمان نو نویس خویش هـم پـا را فراتـر       هویت شخصیت  یآمیختگ درهم
توان او را به سادگی و مجاملـه از اصـحاب تقلیـد از یـک      گمان نمی رو بی  از این . گذاشته است 

کـه بایـد   تر خواهد بود، تالشـی اسـت      تر و راستین   آنچه پذیرفتنی . جریانِ ادبی به حساب آورد    
هاي بهرام صادقی و دیگـر نویسـندگان         جویی و نواندیشی    تحول ی چیستی و چرای   یبراي بررس 

 .ادبیات داستانی معاصر ایران نظیر گلشیري، حقوقی، فرخفال و مدرسی صورت پذیرد
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