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  چكيده
ها در بستر روايت، زماني است  در بحث از ادبيات داستاني، موجوديت و هويت شخصيت

معنا كـه بـه دسـت آوردن شـناختي معتبـر از يكـي مسـتلزم        يابد؛ به اين  كه پيكربندي مي
از طريـق شـناخت    در اين پژوهش، تالش بـر ايـن اسـت تـا    شناخت ديگري نيز هست. 
فهمـي   ها، بـه  رواييِ داستان زمان به دهي شكل براي خسروي استراتژيِ نوشتاري ابوتراب

آنها به طور خاص و نظم موجـود در   هاي كنش و ها پرسوناژ موجوديت و هويت كيفي از
هـاي وي   اي از داستان گزيده دست يابيم. اين هدف با استفاده از روابط اجزاء به طور عام

كه در دو مجموعة ديوان سومنات و كتاب ويران به چاپ رسيده محقق خواهد شد. روش 
مورد استفاده تحليل روايت است كه به روابط علـي و معلـولي اجـزا بـه دور از اتفاقـات      

بندي از حيث ارتباط زمان و موجوديـت  در بخش تحليل، چهار تقسيم پردازد. تصادفي مي
موجوديـت زمانمنـد   - 2موجوديت زمانمند وابسته به جهان خارج، - 1كل گرفته است: ش

- 4سير تكامل عينيِ وجود، در زمـانِ متوقـف شـده،     - 3يگانه در عين استحاله در نقاب، 
زماني؛ و در نهايت اين مقوله اسـتنتاج   نوسانات بستر در خلقت از پس و پيش موجوديت
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موجوديت، روايت زماني، تحليل روايت، ابوتراب خسروي، داسـتان كوتـاه،   : ها كليدواژه
 ادبيات داستاني

  
  مقدمه. 1

دهد،  هايي كه شكلي خام از كنار هم چيني كلمات را به سطح اثري داستاني ارتقاء مي مؤلفه
داستان و ديگري روايت زمانمندي است كه اين اشخاص در هاي  يكي موجوديت شخصيت

تر و خارج از حيطة ادبيات هم به بـاور   كنند. اما در قالبي كلي آن پر و بال گرفته و رشد مي
 يكـي  يابنـد و  مـي  معنـي  يكـديگر  ربط و نسبت با در وجود و بسياري از انديشمندان زمان

 را نكتـه  ايـن  مـا،  خـود  شخصـيِ  تجربيات درباب تأمل اندكي«است.  ديگري ة كنند تداعي
 تركيـب  انـد بـراي   هـايي نام جملگي شخصيت، و هويت نفس، فرديت، كه سازد مي روشن
   )30:1375فرهادپور،(» .زمانمند هايي كليت يا انتظارات، از خاصي

 Critique of)را در كتاب نقد عقل محض (Immanuel Kant) اگر اين فرض امانوئل كانت

Pure Reason)   ) بپذيريم كه زمان، امري سوبژكتيو است و برساختة ذهـن بشـرkant, 1998: 

اي خارجي رد شده و در تجليات انساني در  )، پس امكان وجود زمان به عنوان ابژه162-165
توان براي بررسي ظهور زمان، در بـين ايـن تجليـات و    پي آن خواهيم گشت. به ندرت مي

 است اين است مسلم كه سرايي يافت. چيزي و داستانگري  ها همتايي براي روايت برساخت
 زمـان  صـورتي  در زمان است؛ زمانمند دنيايي هميشه روايي اثر هر در شده ارائه دنياي« كه،

 كـه  گوياسـت  وقتـي  حكايـت  عـوض،  در شـود؛  بيـان  روايـي  شيوة به كه گردد مي بشري
موجوديت نيز همـانطور كـه    )Ricoeur, 1984: 3(«كند. ترسيم را زمانمند تجربة خصوصيات

كه آراء او براي درك زمان و هويت در ادبيات مدرن - (Martin Heidegger)مارتين هايديگر 
 Time and) در كتـاب هسـتي و زمـان    - بيش از هر فيلسوف ديگري تاثيرگذار بـوده اسـت  

Being) گذر و  گيرد؛ وي معتقد است تنها زمان، محل آن تأكيد كرده، در سير زمان معنا مي بر
الواقع هستي خود را انـدازه   گيريم، في بروز وجود است؛ پس آن لحظه كه زمان را اندازه مي

  ).Heidegger, 1962: 456-464( ايم گرفته
هـا و   در روند اين پژوهش، سؤال اصلي اين است كه اين ارتباط ميان وجود شخصـيت 

پس سعي بر اين اسـت  هاي خسروي اعمال شده است؛  زمان روايي به چه شكل در داستان
 پـيش  از تـوالي  تا از طريق ادبيات گردآوري شده و روش تحليل روايت، كـه معطـوف بـه   

و با ارتباطي هدفمنـد در كنـار هـم     تصادفي غير طور به است كه رخدادهايي شدة انگاشته
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)، موجوديت پرسوناژها در ربط و نسبت بـا زمانمنـدي   19- 12 :1393(تولن،  اند چيده شده
ر شود. براي نيل به اين هدف چهار تقسيم بندي صورت گرفته كـه داسـتان هـاي    آنها مرو

مورد نظر را پوشش خواهد داد و در آخر هر بخش براي وضوح مبحث جدولي از خالصة 
  مطالب آورده شده است: 

  موجوديت زمانمند وابسته به جهان خارج. - الف
  موجوديت زمانمند يگانه در عين استحاله در نقاب. - ب
  سير تكامل عينيِ وجود، در زمانِ متوقف شده. - ج
  زماني. نوسانات بستر در خلقت از پس و پيش موجوديت - د

اي بـه   در اين مقاله سعي بر اين است تا با روش تحليل روايـت و گـردآوري كتابخانـه   
ها همت گمارده شود. روش تحليل روايت گامي بنيـادين بـه منظـور مطالعـات      تحليل داده
هاي دو  اي از داستان هاي مورد مطالعه، به طور خاص از گزيده شود. داده ه تلقي ميمعناكاوان

گيريِ فرم و چينش اند؛ زيرا به جهت شكلمجموعة ديوان سومنات و كتاب ويران اخذ شده
  آيند. ترين آثار وي به حساب مي صحيح عناصر و كيفيت داستان پردازي از شاخص

 . نمونه هاي مورد مطالعه1 جدول

  سال نشر  نام مجموعه  نام داستان  شماره

  1377  ديوان سومنات  پلكان  1

  1377  ديوان سومنات  و من زني بودم به نام ليال كه زيبا بود  2

  1387  كتاب ويران  نيك پيك  3

  1387  كتاب ويران  تفريق خاك  4

  
  مباني نظري. 2

 حضور مبناي بر را وجود همواره كه يوناني هاي سنت از زمان و وجود مابين ارتباط مباحثة
 امـري  بـه  جوهر، يا مثال نام تحت را حقيقي وجود و كرد مي تعريف زمان حال در مشهود
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-Judeo) مسـيحي - يهـودي  هـاي  ديـدگاه  تـا  داد مـي  نسـبت  تغييـر  و زمـان  از بري و ابدي

Christian)تـاريخي  اي شيوه به و كنش و قدرت چون مفاهيمي برحسب عمدتاً را وجود كه 
 معضل نظريِ . اما مبناي)29: 1375فرهادپور، (است  داشته ادامه كردند، مي درك زمانمند و

در دفتـر   كـه  شد؛ آنجا گذاشته(Saint Augustin) دوران آگوستينوس قديس از زمان شناخت
 سـي ك و در ادامه بيان كرد كه اگـر  چيست؟ زمان از خود پرسيد كه اعترافات يازدهمِ كتاب

 .دانـم  گويي هيچ نمي دهم، توضيح بخواهم و بپرسد كسي اگر دانم؛ مي نپرسد، من از را اين
پردازد. آگوستين پاسخ به چيستي زمان را امـري   وارانه به بحث از زمان مياو با لحني نيايش

دانــد كــه در عــين وضــوح ظــاهري از غموضــي عميــق برخــوردار   ســهل و ممتنــع مــي
در دوران  - چيستي زمان و ارتباط آن بـا وجـود  - ). اين معضلAugustine, 1999: 155(است

 Henri)مدرن نيز در آثـار انديشـمندان بزرگـي همچـون امانوئـل كانـت، هنـري برگسـون        

Bergson)ريكور ، پل(Paul Ricoeur)     مارتين هايديگر و بسياري ديگر محـل مناقشـه بـوده 
اسـت. امـا بـه بـاور يكـي از       كه البته توضيح هر كدام از حوصلة اين بحـث خـارج   است؛

 بـراي  زمـان  سياليت در دهد مي اجازه ما به كه طرقي از مهمترين آنها يعني پل ريكور، يكي
 كنـيم،  طـي  را معينـي  مسـير  حدودي، تا هاي پيش رو دشواري رغم به و تعمق كنيم مدتي

شـود   روايتگـري ناميـده مـي    و سـرايي  داسـتان  اسـت كـه   عملـي  هنـري  يـا  فن و مهارت
  ).31:1375فرهادپور،(
  
  پژوهش ةپيشين. 3

هاي كوتاه ابوتراب خسروي در چند مجموعه از قبيل ديوان سومنات، كتاب ويـران،   داستان
هاويه و آواز پر جبرئيل(كه بازنويسي مدرن كتابي به همين نام اثر سهروردي است) به چاپ 

هـاي   ند؛ نظير: بررسي مؤلفـه ا رسيده است. اين آثار از زوايايي متعدد مورد بحث قرار گرفته
ها، از قبيل محتواي وجودشناسانه، آشكار كـردن تصـنّع، آشـفتن     پست مدرن موجود در آن

 نظريـة  اسـاس  بـر  فراداسـتان  و داسـتان  در گريـزي  فرجـام  از بحـث  زمان و عدم قطعيت؛
 ثـر ا »پلكان« و »حضور« جمله از ايراني معاصر داستان سه با مد نظر قرار دادن توماشفسكي

الگوهايي چون درختان هميشه سبز، ماه و مار در اين آثـار؛   خسروي، واكاوي كهن ابوتراب
كه شرح هركدام در قسمت منـابع   –ها  هاي اساطيري و تحليل آن مايه همينطور استخراج بن

كـه در ايـن پـژوهش محـل بحـث      - اما در هيچكدام عنصر زمان و هويت - ذكر شده است
  ريت مبحث تلقي نشده است.به عنوان اساس و محو - است
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  بندي . موجوديت و زمان4
ها و زمانمندي اثـر در نسـبت بـا     در اين پژوهش سعي بر اين است تا موجوديت شخصيت

هـاي   يكديگر، طرح و تحليل شده و بنابر موقعيت ايجاد شده، زيرمجموعة يكـي از بخـش  
در هـر كـدام از ايـن    بندي شده قرار بگيرد. اما پيش از آن الزم به ذكـر اسـت كـه     صورت
ها تنها يك داستان مورد تحليل قرار خواهد گرفت؛ به اين دليل كه با وجـود قابليـت    بخش
هاي ديگـر،   پذيريِ ارتباط و پيوستگي هويت پرسوناژها و بستر زمانِ روايي به داستان تعميم

اين پژوهش اند. در  ها جهاني مجزا و خودمختار را پيش روي مفسر مهيا كرده هر كدام از آن
د كـردن و گنجانـدن      سعي شده است تا حد امكان از الگوسازي هايي كه حاصلي جـز مقيـ
اي با امكانـات تحميلـي و محـدود ندارنـد، دوري      چندين اثر با كيفيات متفاوت، ذيل دسته

رغم وجود اجزاء و ارتباطـات   جسته و در عوض اين امكان مورد ارزيابي قرار گيرد كه علي
گيـرد؛ و از   متفاوتي به خود مي  ه بستان اين عناصر در هر جهان داستاني فرممشابه، شكل بد

  يابند. ها وضع شده و آرايش اين عوامل شاكله مي ها و موقعيت اين طريق است كه شخصيت
  

  موجوديت زمانمند وابسته به جهانِ خارج 1.4
ني و وجـود  هـاي چهارگانـه، ارتبـاط عنصـر روايـت زمـا       بنـدي  در اولين دسـته از تقسـيم  

مورد ارزيابي و واكاوي » ديوان سومنات«از مجموعة » پلكان«هاي ادبي در داستان  شخصيت
كنـد كـه موجوديـت     قرار خواهد گرفت. داستاني كه مخاطب خود را با دنيايي مواجـه مـي  
و زمان  - خلق اوليه- پرسوناژ را به طور واضحي در گرو زمانِ نوشته شدن آن توسط مؤلف

، شخصيت محـوري  »آقاي الف«دارد.  نگاه مي - خلق ثانويه- گر وسط خوانشخوانده شدن ت
گيرد مگر در هربار خوانـده شـدنش توسـط مخاطـب. او      داستان، هستي و موجوديت نمي

خـانم  «بر نيمكتي در انتظار خوانده شدن است تا جان بگيرد و عاشق شود و به دنبال  هربار
  مايد و زير پنجرة خانه انتظار او را بكشد.روِ خيابان را بپي، معبر و پياده»مينايي

گيرد و به نقطة آخـر كـه    هربار كه داستان من خوانده شود، زندگي با شما را از سر مي
اي بار ديگر  نشيند تا كي خواننده رسد، دوباره باز خواهد گشت، روي آن نيمكت مي مي

  )39و 38: 1377 اين داستان را بخواند و او عشق با شما را از سر بگيرد (خسروي،

  خوانيم: در سطري ديگر مي
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توانيد حدس بزنيد وقتي داستان فراموش شود، بايد تا كي روي آن نيمكـت انتظـار   مي
كشـند بـي    هاي تجريدي مثل او هيچ وقوفي به زمان ندارند، انتظار مـي بكشد. ولي آدم

  )39د. (همان: گيرن آنكه بدانند منتظرند، و با شروع دوباره داستانشان دوباره جان مي

بـرد.   در اينگونه روايت، تصور هستيِ مستقل پرسـوناژ از خواننـده، راه بـه جـايي نمـي     
مكان است؛ خودبسندگي در قبال او معنايي ندارد،  زمان و بي نفسه موجودي بي شخصيت في

وجودي است معلق مابين قلم آفريننده كه به او جاني نصفه كاره داده و حتّي او را از داشتن 
شود. بـازة   مي تمام و كمال محروم كرده، و چشمان مخاطب كه رستاخيز او را موجب مينا

بر نيمكت تا دنبال كردن زني در پارك و ماندن در » آقاي الف«زماني بخصوصي، از نشستن 
  مد نظر است.» دال«گيري رابطة اين دو و به دنيا آمدن ، سپس شكل انتظار او زير پنجرة خانه

دانسـت كـه بـه طـرف سـياهچال       . دال به دنيا آمده بود. آقاي الف نميزن خوابيده بود
كشـيد.   شد او را به دنبال مي دارد. كلماتي كه مكتوب مي آخرين نقطة داستان گام بر مي

توانست بندهاي مكتوب داستاني تمام شده را كه رقم زده شده  به آسمان نگاه كرد. نمي
  )38(همان:  رون از روايتي مكتوب.بود، از پاهايش باز كند و مردي باشد بي

جـوان، پيچشـي   » دالِ«افتد؛ اما با ورود  هربار خوانده شدن داستان در اين بازه اتفاق مي
شود كه آن، تالقي زمان موجوديـت او و بـازة زمـاني هميشـگي      جديد به داستان اضافه مي
» دالـي «جنين و » دالِ« به دنيا نيامده و» دالِ«جوان همزمان با » دالِ«داستان است. موجوديت 
ترين مفاهيم است  ترين و تهي وجود جهان شمول«آيد. گويند كه  كه اين بار مرده به دنيا مي

. امـا ممكـن اسـت درك    (Heidegger, 1962: 22)»كنـد. و در قبال هر توصيف، مقاومت مـي 
اني زماني اثر به ما قدرت شناختي نسبي را اعطا كند. موقعيت پـيش آمـده در داسـتان، زمـ    

كـه  » خانم مينـايي «و » آقاي الف«دهد كه همزمان با داستان هميشگي  را شكل مي  غيرخطي
دهد؛ اين پـيچش   داد، پيچيدگي روايتي را نمايش مي خود نيز زماني غير خطي را نمايش مي

افزايد كه آن نمايش چند مرحله از سير تكـويني موجـودي    اي را به داستان مي خصلت تازه
د است. چندين دهه در يك آن، كه تنها در بسـتر روايـت زمـانيِ خـاص     در يك زمان واح

  شود. داستان مورد فهم واقع مي
ام. خانم  هايش گرفت و گفت: مادر اين بار چقدر زود مرده دال، جنين مرده را در دست«

  )43(همان: » مينايي گفت: اين بار اين طور شد. انگار تقدير عوض شده!
دفعات پيش به چه معناست؟ اين بار كه دال مرده به دنيـا آمـد،    اما اين پايان متفاوت از

توان متصور شد؟ رود، ميچگونه سرآغازي براي ديگر باري كه مخاطبي به سراغ داستان مي
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كشد يا تقدير او را بايد از پسِ ايـن   همچنان بر نيمكت انتظار خوانده شدن را مي» الف«آيا 
مان  ذهن  سؤاالتي است كه پس از اتمام داستان در شاكلةها واقعه، متفاوت قلمداد كرد؟ اين

شكلي، زندگي و تجربـة   كند. اما مگرنه كه آدمي بايد از طريق غلبه بر آشوب و بي بيتوته مي
) خسروي اما بـا  Ricoeur, 1984: 31(خويش را به كنش يا كرداري جدي و كامل بدل كند؟ 

گري كالسيك  دن آشوبي زماني از روايتدرهم ريختن شكل زمان حقيقي و با به وجود آور
شـكل پرسـوناژها    فاصله گرفته و از اين بحبوحه به نظمي خودساخته كه به موجوديت بـي 

  رسد. دهد، مي شكل مي

 »پلكان«. ارتباط زمان و موجوديت در داستان 2جدول

  موجوديت  زمان

  خلق اوليه شخصيت  حين نوشتن نويسنده

  خلق ثانويه شخصيت  خوانش خوانندهحين 

  عدم وجود شخصيت  عدم خوانش

  
  موجوديت زمانمند يگانه در عين استحاله در نقاب 2.4

دهنده و پيش  بخش دوم از تحليل به روايتي اختصاص يافته است كه از لحاظ عناصر شكل
رم يافتـه  هويت در عين وجود اجزاء مشترك، از جهاتي متفاوت از دسته اول فـ - برندة زمان

، بـا  »ديوان سـومنات «، از مجموعة »و من زني بودم به نام ليال كه زيبا بود«باشد. در داستان 
هـا تغييـر    دنيايي مواجهيم كه بسته به زمان، نام و نشان و حتي ماهيـت زنـدگيِ شخصـيت   

بنـدي   كند. اين بار برخالف دسته اول كه جهـان فرامتنـي دسـتي در پيشـبرد و صـورت      مي
ماندگار است. شخصيت مورد نظر، زني كه  متنيِ اثر داشت، هر چه هست درون نروايت درو

خوانـد، در طـول زنـدگي نـه چنـدان طـوالني خـود بـا          مـي » ليال«در حال حاضر خود را 
ژانـت، آرايشـگري   «و يـا  » فريبا، زني كه موهاي پسرانه داشـت «هاي متفاوتي مانند:  هويت

، زندگي كرده و حال به دنبال مردي است كـه  »زددانماركي، كه فارسي را خيلي بد حرف مي
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اي متفاوت، در زندگيِ  سابقاً شوهر و پدر دختر او بوده؛ اما در حال حاضر با چهره و پيشينه
  ديگري است.

آورند، غرابت با افراد مرتبط با نقاب پيشـين و   ها با خود ملزوماتي را به ارمغان مي چهره
دارد و استحاله در چهرة جديـد؛ و در ايـن شـرايط،    آن خودي كه ظاهراً ديگر موجوديت ن

  اي نارس و حاضر در زماني قائم به فنا، ندارد.  وجود معنايي به جز سايه
سـعيد  «انگار بيدارم كرد، شايد هم بيدار شـدم. گفـت، دسـتورالعمل جديـد و خوانـد      

» صدارتي عنصر خائن مستقر در پايگاه ستارة سـفيد شناسـايي شـد و معـدوم گرديـد.     
گـردد. بـه جزئيـات صـورت      محمد صاحبي براي جانشيني و انجام وظيفه معرفي مـي 

  )91 (همان: تر از سعيد صدارتي بود. محمد صاحبي خيره شدم، بلندتر و چارشانه

در واقع ما با موجوداتي سروكار داريم كه هستي تكه پارة خود را بديلِ هسـتي نـاقص   
شود، كيست و گـاه يـادآور نقـش     شخص نميكه م- كنند، كه بسته به نظر مافوق ديگري مي

به طور مداوم مابين زندگي  - كننده و خلق كنندة خوانشگر در بخش اول تحليل است تعيين
اي جعلي و دورنمايي ناپايدار در آمد و شد هسـتند. زمـان    هايي با تاريخچه در قالب هويت

حركت است، بـه دور  در اين داستان، خطي و واقعي است، از نقطة (الف) به نقطة (ب) در 
هاي زماني مرسوم در ديگر آثار خسروي، اما دشـواري فهـم مقولـة زمـان در ايـن       از بازي

كنيم كه فهم زمان گاه  داستان، از اين روست كه به گفتة ريكور همة ما در دنيايي زيست مي
 كاربسـت  بـه  سـنجيده  اعتمادي كه حالي در كند، مي ميل نبود سمت به شكاكانه با استدالل

 نيسـتيم،  آن توضيح به قادر كه اي گونه به زمان، كه بگوييم تا سازد مي مقيدمان زبان روزمرة
 هنوز آينده زيرا نيست؛ بود داراي زمان. است شده شناخته خوبي به شكاكانه برهان. هست
 بـه  زمـان  از وجود اين با. ماند نمي باقي حال زمانِ و نيست ديگر نيز گذشته و ندارد وجود
 و بـود  خواهند آينده چيزهاي گوييم مي است؛ بود داراي گويي كه گوييم مي سخن اي گونه

 سـازي،  ذخيـره  طريق از زبان، كاربست. گذرند مي حال چيزهاي و اند بوده گذشته چيزهاي
  .)Ricoeur, 1984: 7(كند مي تقويت را نبود نظرية برابر در مقاومت

ها  تر كرده، براي شخصيت يده را پيچيدهحال با داستاني مواجه هستيم كه اين معادلة پيچ
شناسيم با آن پيشينة زندگي به خصوصي كه همـه از خـود سـراغ     گذشته به مفهومي كه مي

اي كه كمترين توقع از آن در  داريم و حالي كه در عين گذرا بودن نسبتاً پايدار است و آينده
  رود.  هستي خود ماندن است، از بين مي
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كنم، مبادا اسمي  ها را مرور ميا را برايت مي نويسم همة آن اسمحاال كه دارم اين چيزه
هايي مثل محمود مسعودي، سعيد مشفق،  كه متعلق به اوست از ياد من يا تو برود، اسم

هـاي او صـورت    جعفر صديق، سعيد صدارتي، محمد صاحبي، هر كـدام از ايـن اسـم   
  )88 سازند. (همان: معيني مي

نقطة اتصالي كه در عين بيگانگي و پيشـينه، حـال و دورنمـاي    در اين جا الزم است به 
        متفاوت هر چهره با چهرة ديگر، مـابين آنهـا وجـود دارد، اشـاره كـرد. ظـاهراً موجوديـت
پرسوناژها در اين فرايند از بين رفته و استحاله در نقش و نقاب جديد به طور كامـل انجـام   

ي فعلـي  »ليال«كند، جزميتي است كه شخصيت  ياي كه اين باور را نقض م پذيرفته، اما نكته
نسبت به شناخت پدر فرزندش از طريقي به خصوص، كه تنها راه شناخت اوست به خرج 

  دهد. مي
هـا و موهـا و... ولـي    همه چيز عوض شده بود، شكل صورت، طنين صدا، رنگ چشم

شـوند   رمزي مـي  كنند. بدل به نشانة مانند كه تغيير نمي هايي در تن آدم مي هميشه نشانه
آينـد،   ها پايين مـي  ها كه از شانه هاي سبز دست كه قابل شناسايي است، مثالً شكل رگ

هـا   خورند و هفت ساقه در پشت دست شوند، در هم پيچ مي روي بازوها سه شاخه مي
  )87 پيچند. (همان: مي

ناسـد  ش ها، مرد مورد نظر خـود را مـي   هاي سبز دست اينكه او تنها از طريق شاكلة رگ
هاي گوناگوني كه حتّي شناخت پرسوناژ از خود  اي بر اين امر است كه با وجود نقاب صحه

سازد، در اين  ها نمايان مي كند، هويت و خوني كه خود را در پيكربندي رگ را نيز دشوار مي
روند قابل شناسايي باقي مانده است و زمان در اين بين نقش حافظ اين عنصر المتغير را ايفا 

واري مد نظر  كند. همانطور كه در جدول زير مشخص است، سير زماني و وجودي دايره يم
  گيرد. هاي گذشته تا آينده را در بر مي نويسنده بوده كه حركت از هويت

 »و من زني بودم به نام ليال كه زيبا بود«. ارتباط زمان و موجوديت در داستان 3جدول

  موجوديت  زمان
  هايي غير از هويت فعلي در قالبِ هويت  گذشته
  در قالب هويت فعلي  حال
  هاي گذشته هايي غير از هويت فعلي و هويت در قالب هويت  آينده
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  سير تكامل عينيِ وجود، در زمانِ متوقف شده 3.4
هــاي داســتاني خســروي و همزمــان از  تــرين روايــت در ايــن بخــش بــه يكــي از پيچيــده

راهگشاترين مسيرها براي وضوح و شرح و بسط سير تكامل پرسوناژ در دل زمان روايـت  
در جهـاني رخ  » كتـاب ويـران  «از مجموعـة  » نيـك  پيك«شده، پرداخته خواهد شد. داستان 

ه است، توالي شب و روز بـه آن شـكلي كـه از    دهد كه از منظر زماني گويي متوقف شد مي
  نماياند.  پايان مي شناسيم از ميان رفته و براي راوي به سان روزي بي زيست تجربي مي

ترينشان اند و همة آنها از دورترين تا نزديك ها را برداشته نيك هاي بين پيك انگار فاصله
شود  كه وقتي كسي وارد باغ مي اند به يك چنين روز بلندي اند و بدل شده به هم پيوسته

انتها خواهد بود  نيك بلند آمده و اگر بايد نوشته شود، متن روزي بي انگار كه به آن پيك
كه خورشيد در جايي از آسمان هميشه خواهـد بـود، و بـه همـين دليـل در ايـن روز       

 تابـد.  كند زيـرا هميشـه مـي    نيك طوري خواهد بود كه خورشيد اصال غروب نمي پيك
  ).26: 1387 روي،(خس

ها در آنِ واحد حضـور دارنـد.    شدة شخصيت انتها همة مراحل زيست  و در اين روز بي
 هـر  از آن در كـه  سير تكامل پرسوناژها به صورت اوبژكتيو و عينـي ظـاهر اسـت. جهـاني    

 كـودكي  از هـايي  شـمايل  دارد؛ وجـود  شـمايل  از سر گذرانده، كه سالياني تعداد به موجود
 در شـمايل  ايـن  همينطور جواني و ساير مراحل تكامل فرد. تماميِ او، نوجواني از شخص،

  دارند؛ حتي پس از مرگشان. حضور حال
هايشان هست كه دارنـد   حتا اگر مرده باشد و الحمدشان هم خوانده شده باشد، شمايل

جا  هايي از من به كنند... مثالً با آنكه آدمي مثل من هنوز جوان است، شمايل لودگي مي
  ام. (همان) مانده كه خود من هم چند و چونشان را فراموش كرده

دهـد. در اينچنـين    پردازي، تنها در دل چنين زماني منطقي جلـوه مـي  اينگونه شخصيت
روايتي، زمانِ متوقف كه وجود اشخاص را از لحظة زاييده شدن تا مرحلـة مـرگ و فنـا در    

حالِ فرد با گذشته و آيندة خـود را بـه طـور     گيرد، نه تنها ارتباط تنگاتنگ و شماتيك برمي
دهد، بلكه با تمام اشخاص ديگري كـه در زنـدگي او حضـور     عيني در مركز بحث قرار مي

گيرد. در واقع شمايي جامع از موجوديت فرد نمايش  دارند نيز چنين برخوردي صورت مي
  شود.  داده مي
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صلي قتل كسي نيست جز خود يعني قتل پدر راوي(كه متهم ا- دو پيچش اصلي داستان 
خورنـد؛ در   در شب ازدواج به هم گره مي - »ژاله«او) و عالقة او به ازدواج با دختري به نام 

مكاني سمبوليك به نام آيينه خانه. جايي كه تقابل مرگ و شروع زندگي را همزمان در خود 
پدر محكوم  جاي داده است. جايي كه راوي در لباس دامادي و در حجلة خود به جرم قتل

شود. جايي كه شمايلِ پس از مرگ معـدوم شـكل گرفتـه و راوي     شناخته شده و اعدام مي
هاي  ايست براي ارتباط با نفسشود. همچنين اين مكان همچون دريچه جديد نيز خود او مي

  اند.نهايت ديگر خود، كه بي
نهايت پراكنده بودند.  هايي بودند كه تا بي آنها تنها نبودند، جاهاي ديگر هم بودند. جفت

  )57 هاي ما. (همان: سعي كرديم پنهان شويم همه جا پر شده بود از پنهان شدن
هـاي   دهـد. وجـود شـمايل    صحنة اين واقعه به خوبي روايت تمام داستان را پوشش مي

اند، در يك  هاي اطراف، تماميِ انفاس مجردي را كه پرسوناژها زيست كرده شمار در آيينه بي
  كند. ان و متوقف شده نمايندگي ميزمان يكس

 »نيك پيك«ارتباط زمان و موجوديت در داستان  .4 جدول

  موجوديت  زمان
  وجود فعلي اشخاص  پايان متوقف، همچون روزي بي
  هايي كه شخص در گذشته زيسته است. تمام شمايل  پايان متوقف، همچون روزي بي

  
 از خلقت در بستر نوسانات زمانيموجوديت پيش و پس  4.4

خـواهيم پرداخـت.   » كتاب ويران»  از مجموعة» تفريق خاك«در اين بخش به تحليل داستان 
شود كه راوي داستان به امر پدر در حال آموزش حساب و كتـاب   داستان از جايي آغاز مي

هـار كنـد.   هـا را م  است تا بتواند از پس محاسبة اموال وي و امورات كوشك برآيد و رعيت
راوي از اين امر ناراضي است و سعي بر اين دارد تا خـود را از ايـن مهلكـه نجـات داده و     

گذارد تا رضـايت او   گويد. پدر از هرچه در چنته دارد، مايه مي بنابراين آن مكان را ترك مي
 را مجدداً جلب كرده و امور كوشك را به او بسپارد. تا اينجا داستان به شكل منطقي و خطي

  شود: رود تا اينكه اين ديالوگ از زبان راوي نقل مي پيش مي
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ام. حتمـاً   به پدر فكر خواهم كرد كه هميشه منتظر است؛ حتي حاال كه من به دنيا نيامده
ام پا نگرفته است. پـدر   داند من چموش هستم. سر به هوا هستم؛ حتي حاال كه نطفه مي

  )11 ام. (همان: تهكشد؛ من كه هرگز به كوشك نرف انتظار مرا مي

اينجا سرآغاز بازي زماني نويسنده است كه ما را به نقطـة پـيش از تولـد راوي پرتـاب     
مـردي بـا پـدر خـود      كند. او در اين مرحله كه موجوديت فيزيكي ندارد در شمايل تركه مي

كند. بدين معنا كه نويسنده در اين بخش وجودي را در وهلة زمانيِ ماقبـل   ارتباط برقرار مي
تولد براي شخصيت اصلي خود متصور شده است. راوي در اين قالب با مادر آينـدة خـود   

هـا اسـت. در    كند؛ زني كولي كه كارش فراهم كردن آداب عيش براي رعيت نيز اختالط مي
هاي پدر براي برگرداندن پسر فـراري بـه    اين بين نويسنده دوباره به دوران جواني و تالش

  يابد.  ها همينطور ادامه مي ن رفت و برگشت بين زمانگردد؛ و اي كوشك باز مي
كه تجربة ما از آن عدم و نيستي و تجربـة راوي از آن  -  زمان در اين روايت، بين گذشته

كـه بـراي مـا ملمـوس و بـا      - و زمان جواني و چموشي او - مرد است هستي در قالب تركه
مرد است كـه بـه    سم تركهدر نوسان است. وجود او در ج- تر است جهانِ ما هماهنگ زيست

  گويد: مرد مي دهد. او در قالب تركه مي (Unrealistic) نما روايت سر و شكلي غيرواقع
كه يك رعيت بالغ باشم. من سـاية   من حاال حتي يك جنين هم نيستم، چه رسد به اين

 خان بشوم. زنم. ولي بايد پسر ماه يك مرد به دنيا نيامده هستم كه دارم در خاك پرسه مي
گويد: زود باش بيا... من حـاال   كند و مي شنوم كه گريه مي خان را مي اش صداي ماه همه

آيـم و   روم و مـي  چنين جايي شوم. هرجا كه بخـواهم مـي   حاالها قصد ندارم اسير يك
  )12 هيچكس هم نيست كه از من حساب و كتاب بخواهد. (همان:

اما تنها از طريق بدن همـان كـولي    دهد كه به دنيا پا گذارد مرد آخر سر رضايت مي تركه
كند. نفس وجـود   مرد به درون قالب جنين كوچ مي نام دارد. او حاال از جلد تركه» گران«كه 

شخصي پيش از زمان معمول حيات بشر كه از لحظة تولد يا حتي لحظة شاكله يافتن نطفـه  
شـده و   دهد كـه توسـط نويسـنده برسـاخت     در رحم است، ما را به سمت زماني سوق مي

  كند.  كند كه وجود چنين هستيِ غير معمولي توجيه پذير جلوه مي بافتاري را مهيا مي
ها در انتظار به دنيا آمدن او بوده و حاال با فرزند جـواني مواجـه شـده كـه      پدر كه سال

ها ندارد و دم به دم در حال فرار از عمارت است،  اي به كارهاي كوشك و امور رعيت عالقه
گرداند پاي راست او را قطع كرده تا ايـن عـادت از    باري كه او را به خانه بازميدر آخرين 

سر او بپرد. اين پا گويي مجازي است از تمام وجود و هستي او است و بعد از اين فاجعـه  
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او نوسان زمانمندي كه از ابتدا موجوديت او را رقم زده بود به حد اعالي خـود رسـانده و   
  گرداند. بازمي» گران«گير شده به زهدان  تن خود را كه حال خاك

گويم  كند و من در آغوشش گم خواهم شد و مي هايش را از دو سو باز مي گران دست
شـوم كـه    اي و آنقدر كوچك مي مرا بپوشان و فراموش نكن هرگز كه مرا به دنيا آورده
نه بـه شـانه   گذارم و همانطور شا بتوانم در تاريكي زهدانش بنشينم... من سر بر زانو مي

 شوم. (همان: لرزانم و در عمق تاريك زهدانش گم مي شوم و پوست تن گران را مي مي

20 (  

وار روايت زماني در چهارمين بخش از تحليل، كه در آخر بـاز  در جدول زير سير دايره
  كنيد. را مشاهده مي - شخصيت اصلي- رسد و قالب وجودي راوي به نقطة آغازين مي

 »تفريق خاك«. ارتباط زمان و موجوديت در داستان 5 جدول

  موجوديت  زمان

  مرد (غير فيزيكي) در قالب تركه  پيش از تولد

  در قالب جواني گريزپا (فيزيكي)  پس از تولد

  بازگشت به وجود غير فيزيكي  پس از بازگشت به زهدان

  
با يكديگر دارنـد ضـروري بـه    اي مجمل به مراوداتي كه اين چهار بخش  در آخر اشاره

اي منحصر به فـرد امـا از    رسد. در هر چهار بخش با سير تكوين پرسوناژها با شيوه نظر مي
  »دالِ« با همزمان جوان »دالِ« جهاتي مشابه مواجه هستيم. در بخشي از دسته اول، موجوديت

شـود.   د از نظر گذرانده ميآي مي دنيا به مرده بار اين كه »دالي« و جنين »دالِ« و نيامده دنيا به
هـايي متفـاوت و گـاه     نظر در طول ساليان زندگي با هويـت  مورد در بخش دوم، شخصيت

 پـدر  و شوهر سابقاً كه است مردي دنبال به حال و نامتجانس از يكديگر زندگي كرده است
 .اسـت  ديگـري  زنـدگيِ  در متفـاوت،  اي پيشينه و چهره با حاضر حال در اما بوده، او دختر
به صورت عيني پيش روي  - از تولد تا مرگ–زندگي اشخاص داستان  سير نيز سوم بخش

 مخاطب قرار گرفته است و در آخرين بخش، شخصـيت اصـلي داسـتان را از دوران پيشـا    
از  تولـد،  پيشا وضعيت به بازگشت نهايت در و جواني تا - در قالب موجودي متجسم- تولد

به معناي جديدي كه ساخته و پرداختة - نظر گذرانديم. در واقع در هر چهار بخش با تكامل
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 چهار اين زماني بافتار ها، كنندة اين روايت تعيين و تمايز نقطه مواجهيم؛ اما - جهان اثر است
شـود. زمـاني كـه در     بخش ظـاهر مـي   ماهيت اين آثار در نقشي در زماني روايت .است اثر

پرسوناژ را تعريف و در بخشـي ديگـر از دل    - بخش سوم از تحليل- وقف خودبخشي با ت
  بندي كرده است. سير تكوين را شكل - بخش چهارم از تحليل- نوسانات پي در پي و مداوم

  
 گيري  نتيجه. 5

هـاي   هاي اين پژوهش، ارتباط ميان موجوديت و روايـت زمـاني در داسـتان    با تكيه بر داده
  :ر دسته تقسيم بندي شدابوتراب خسروي به چها

خوانده شد كـه در آن داسـتان    »خارج وابسته به جهانِ زمانمند موجوديت«دستة اول 
محل بحث قرار گرفت؛ و بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه      » ديوان سومنات«از مجموعة » پلكان«

موجوديت زماني پرسوناژها به وضوح در گروِ زمان نوشته شدن آن توسط مؤلف و خوانده 
بينيم كه شخصـيت اصـلي يعنـي     گر نگاه داشته شده است. به عين مي ط خوانششدن توس

يابد مگر در هر بار خوانده شدن توسط خواننده؛ و اين شروعي  موجوديت نمي» آقاي الف«
  مناسب براي بيان اين پيوستگي بغرنج بود.

يـن  ناميـده شـد. در ا  » موجوديت زمانمند يگانه در عين استحاله در نقاب«دستة دوم 
» ديـوان سـومنات  «از مجموعـة  » ومن زني بودم به نام ليال كـه زيبـا بـود   «بخش به داستان 

پرداخته شد. در اين داستان با جهاني مواجه شديم كه بسته به زمان موجود، نـام و نشـان و   
گيـري وجـود پرسـوناژ و     كند. ارتباط ميان شـكل  ها تغيير مي حتّي ماهيت زندگيِ شخصيت

  هم مهمترين عامل پيكربنديِ روايت قلمداد شد.زمان در اين بخش 
نامگـذاري شـد،   » سير تكامل عينيِ وجود، در زمانِ متوقف شـده «در بخش سوم كه 

مورد تحليل قرار گرفت. در اين تحليل به اين » كتاب ويران«از مجموعة » نيك پيك«داستان 
ـ  مقوله پرداخته شد كه روابط در اين داستان در بستري جاي گرفتـه  د كـه از منظـر زمـاني    ان

شناسيم از ميان  گويي متوقف شده و توالي شب و روز، بدان شكل كه از زيست تجربي مي
نمايد؛ و به تبع اين بستر زماني، همة مراحـل زيسـت    رفته و جهان بسان روزي بي پايان مي

ني شدة پرسوناژها در آنِ واحد حضور دارند؛ يعني سير تكامل آنها به صورت اوبژكتيو و عي
  هستي پذيرفته است.

 نوسـانات  بسـتر  در خلقـت  از پس و پيش موجوديت«و اما در بخش چهارم به نـام  
پرداخته شد. در تحليـل زمـان و   » كتاب ويران«از مجموعة » تفريق خاك«به داستان » زماني
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 - مرد در قالب تركه- وجود، روايتي دوار از پس داستان رخ نمود كه راوي را از پيش از تولد
دوران جواني و در آخر بازگشت دوبارة وي به وضعيت پيشا تولد، بـه پـيش چشـم مـا     تا 

كـه تجربـة مـا از آن عـدم و نيسـتي و      -  آورد. بدين معنا كه زمان در اين روايت بين گذشته
كه براي ما - و زمان جواني و چموشي او - مرد است تجربة راوي از آن هستي در قالب تركه

  در نوسان است.- تر است هنگتر و با زيست ما هما ملموس
توان اين مسئله را استنتاج كرد كه در روايات داستاني ابوتراب الولقع از اين تحليل مي في

خسروي، عنصر اساسي شكل دهندة موجوديت پرسوناژها، روايت زماني است. اين عامـل  
  ه است.هاي منحصر به فرد اين مخلوقات شد  به مثابة بستر اصلي، موجب پديدار شدن جنبه

  
   نوشت پي
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  هوشنگ گلشيري شده است.

خورشيدي با استقبال زيادي مواجـه   1377پس از چاپ در سال » ديوان سومنات«مجموعة  
و همينطـور   - سليمي طاري ساخته آبتين »حضور« - و فيلم كوتاه موفقي بر اساس آن ساخته شد

به نقد و تحليل داسـتان  » داستان كوتاه در ايران«حسين پاينده نيز در جلد سوم كتاب خود با نام 
  از اين مجموعه به عنوان نمونه كامل از يك داستان پسامدرن ايراني پرداخته است.» پلكان«

 

  نامه كتاب
 فاطمـه  نعمتـي،  فاطمـه : انتقادي. مترجمان -  شناختي زبان درآمدي: شناسي ). روايت1393تولن، مايكل(

 سمت. علوي، تهران: نشر

  ). ديوان سومنات، تهران: انتشارات مركز.1396خسروي، ابوتراب(
 ). كتاب ويران، تهران: انتشارات چشمه.1397( خسروي، ابوتراب

 ابوتراب از كوتاه داستان دو در پسامدرنيسم بررسي(فراداستان يك دوبارة تولد). 1387(منصوره  تديني،
 .82- 63 ص ،2 شماره ادبي، نقد). خسروي

 ادبيـات . خسـروي  ابـوتراب  آثـار  در الگـو  كهن چند واكاوي). 1394( مريم نسب، نيره؛ شريف سليمي،
 .42- 21 ص ،1 شماره معاصر، پارسي

اسـاطيري در رود  هـاي   مايـه  ). تحليل بن1396زاده ( زاده و پوران علي فخري،كامران؛ پروانه عادل پاشايي
  .500- 469، ص 76راوي اثر ابوتراب خسروي. پژوهش ادبيات معاصر جهان، شماره 

  .38- 27، ص10و9). يادداشتي درباره زمان و روايت، ارغنون، شماره 1375فرهادپور، مراد (



  1398سال نهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  ،معاصر يپارس ياتادب   86

ـ     ). فرجام1394اللهي ( نيا و شهال خليل اوليايي مريم؛ هلن موسوي، ر گريـزي در داسـتان و فراداسـتان ب
  .137- 125، ص 1اساس نظرية توماشوفسكي. ادبيات پارسي معاصر، شماره 

 

Augustine, Saint, Bishop of Hippo (1999). The Confessions of Saint Augustine. Translated by 
Edward B. Pusey, D. D. Grand Rapids, MI: Christian Classics Ethereal Library. 

Heidegger, Martin (1962). Being and Time. Translated by John Macquarrie & Edward 
Robinson. Blackwell Group. 

Kant, Immanuel (1998). The Critique of Pure Reason. Translated and Edited by 

Paul Guyer & Allen W. Wood. Cambridge University Press 

Ricoeur, Paul (1984). Time and Narrative, volume1. Translated by Kathleen McLaughlin & 
David Pellauer. University of Chicago Press. 


