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 چكیده

پسامدرنیسم جريانی است با حوزۀ معنايی گسترده که در مدرنیسم ريشه داردت اين جريان تحوالت بسیاری در 

گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و همچنین هنر و ادبیات ايجاد کرده استت پسامدرنیسم در های  عرصه

خوردت يوسف  زبان، به چشم می های گوناگون از جمله نويسندگان عرب های نويسندگان زبان ها و رمان داستان

یاری از جمله انگلیسی، های بس نويسان معاصر مصری است که آثارش به زبان ترين رمان القعید، يکی از بزرگ

 -فرانسه و آلمانی ترجمه شده استت در اين مقاله ضمن معرفی مختصر اين نويسنده، و با استفاده از روش توصیفی

توان اين رمان را يک رمان پسامدرنیستی  آيا میکه سؤال اساسی اين تحلیلی سعی شده است به منظور پاسخ به 

قطعیت و   راوی و زاويه ديد، عدم ی پسامدرنیستی مانند فراداستان، تعددها ترين مؤلفه تلقی کرد؟ برخی از مهم

های  انسجام و آشکار کردن تصنّع مورد بررسی و تحلیل قرار گیردت يافته  خطی رويدادها، عدم ابهام، روايت غیر

ين امر مانع ها بین ادبیات داستانی مدرن و پسامدرن مشترک هستند و ا دهد که برخی از مؤلفه تحقیق نشان می

 مرزبندی دقیق بین مدرنیسم و پسامدرنیسم شده استت  
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 مهمقد

پسامدرنیسم جريانی است که ريشه در مدرنیسم 

های گوناگون  دارد، اين جريان تحوالتی در عرصه

سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و همچنین ادبیات 

ايجاد کرده استت از آنجا که پسامدرنیسم مبحثی 

 بسیار گسترده است، ارائۀ تعريفی واحد و جامع

از آن کار مشکلی استت همین مسئله باعو شده 

است تا محققان در مورد معنی پسامدرنیسم 

نظر نداشته باشندت همچنین بايد دانست که  اتفاق

مدرنیسم به  تعريف و توصیف مدرنیسم و پست

ای  طور مستقل و جدا از هم، کار چندان ساده

واژه »توان گفت  ترين سطح، می نیستت در ابتدايی

کند که پس از دورۀ  ن به دورانی اشاره میپسامدر

آيدت معنای ضمنی اين مفهوم آن است  مدرن می

که پروژۀ زيباشناختی مدرنیسم، که در اوايل قرن 

بسیار اهمیت داشت، از میان رفته استت بعد از 

جنگ جهانی دوم، جريان غال  نوينی در فرهنگ 

 اوج گرفتت  0190پديدار شد که در دهه 

که جیمسن استدالل کرده است، طور  همان  

مدرنیسم همچون واکنشی خودآگاهانه علیه 

رئالیسم قرن نوزدهم ظهور يافت، با نويسندگانی 

که آگاهانه سعی داشتند همه چیز را نو کنند و آن 

  اصول هنری از مدآنان را اندازند که  چیزی را بر

: 0252)رابرتس،  ت«دانستند افتادۀ رئالیستی می

مدرنیسم  توان گفت پست همچنین می( 050–055

حالتی از نبود مرکزيت، و نوعی تشتت و »

داری  پراکندگی است که بانی آن، فرهنگ سرمايه

: 0002)خريسان،  «تگرايانه نوين است مصرف

002-005) 

ادبیات و به خصوص ادبیات داستانی يکی 

مدرنیسم بسیار  هايی است که از پست از حوزه

مدرنیسم در ادبیات از  ستتأثیر پذيرفته استت پ

میالدی آغاز شدت پیشگامان داستان  0120دهۀ 

اند:  مدرن را معموال  اين سه نفر ذکر کرده پست

، گابريل پريده آتش رنگبا رمان  0والديمیر ناباکف

صد سال با اثر مشهور خود به نام  0گارسیا مارکز

های کوتاه خورخه لوئیس  و داستان تنهايی

 ( 005: 0252فر،  )شايگان ت2بورخس

های فرهنگی و  گونه که در نظريه همان

اجتماعی ديدگاهی واحد در مورد پسامدرنیسم 

وجود ندارد، در ادبیات نیز اين چنین استت اما 

بايد بدانیم که پیدايش پسامدرنیسم در ادبیات 

هم، ريشه در مدرنیسم داردت پس از تحوالت 

های سیاسی،  صهدر عر 00فراوانی که با آغاز قرن 

اقتصادی و اجتماعی صورت گرفت و همچنین 

بعد از اينکه نگرش فلسفی انسان تغییر يافت، در 

عرصۀ هنر و ادبیات نیز تغییراتی با نام مدرنیسم 

شکل گرفت و گسترش اين تحوالت پس از دهۀ 

منجر به پیدايش پسامدرنیسم از درون  0120

ن به عنوان نخستی 0مدرنیسم شدت ايهاب حسن

مدرنیسم را برای آثار هنری  منتقدی که واژۀ پست

کند که اين  معاصر پیشنهاد کرده است، تأکید می

ای جديد در ادبیات نیست، بلکه  واژه بیانگر دوره

کند که صدها سال  نوعی از ادبیات را معرفی می

زمینۀ فرهنگ غرب وجود داشته استت به  در پس

                                                 
1. Vladimir Nabokov  

2. Gabriel Garcia Marquez  

3. Jorge Luis Borges  

4. Ehab Hassan  
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م قرار اعتقاد وی پسامدرن درون پیکرۀ مدرنیس

 0(ت ديويد هاروی052: 0252گرفته است )رابرتس، 

در حرکت از مدرنیسم به »نیز عقیده دارد که 

مدرنیسم، تداوم، تشابه و استمرار به  سمت پست

مرات  بیش از تفاوت و گسست به چشم 

مدرنیسم بیانگر  خوردت به زعم هاروی پست می

بحرانی است در مدرنیسم که طی آن تجزيه، 

گانگی، سیالیت و گذرا بودن تثبیت  چند پراکندگی،

يابند؛ در حالی که امکان  گشته و قطعیت می

گونه ثبات، پايداری، وحدت، اجتماع، يگانگی،  هر

بینی  ديرپايی و ماندگاری با شک و ترديد و بد

 (020: 0291)نوذری،  ت«بیش از حد توأم است

يکی از انواع ادبیات داستانی پسامدرن، 

نام داردت اين اصطالح را نخستین بار  0فراداستان

برای توصیف آثار  0190در  2ويلیام گس

به کار گرفت که داستان بودن خود را  ای داستانی

کردند و با اشاره به  از خواننده پنهان نمی

نويسی به خواننده يادآوری  های داستان تکنیک

)پاينده،  تکردند که با داستان صرف مواجه است می

فراداستان نوعی  0از نظر پاتريشیا وو( 002: 0250

به شکلی خودآگاه و »نويسی است که  از داستان

مند، توجه خواننده را به ماهیت يا وضعیت  نظام

خود به عنوان امری ساختگی و مصنوع معطوف 

هايی را در مورد  کند تا از اين طريق پرسش می

)وو،  ت«رابطۀ میان داستان و واقعیت مطرح سازد

در فراداستان نويسنده مدام تالش ( 5: 0210

کند که تصنّعی بودن دنیای داستانی را نشان  می

                                                 
1. David Harvey 

2. Meta - fiction 

3. William H. Gass 

4. Patricia Waugh 

هايی چون مخاط   منظور از تکنیک دهد، بدين 

های  قرار دادن نويسنده و صحبت در مورد تکنیک

 کندت داستانی استفاده می

توان مرز دقیقی بین  اينکه نمی وجود  با 

توان  ا میمدرنیسم و پسامدرنیسم ترسیم کرد، ام

مدرنیسم  های شاخص آثار پست ترين ويژگی مهم

 شمرد: گونه بر را اين

روی،  ها، زياده خطی رويداد روايت غیر 

  انسجام، اتصال شناسانه، عدم  محتوای وجود

قطعیت و ابهام،   کوتاه، نداشتن پیرنگ، عدم

تناقض، آشکار کردن تصنّع، تغییرات راوی و 

 فقدان قاعده وتتتجايی،  زاويه ديد، جابه

آنیم که به شرح برخی از  در نوشتار حاضر بر

های پسامدرنیسم و بیان مصاديق آنها در  مؤلفه

اثر يوسف القعید بپردازيم  الحرب فی برّ مصررمان 

تحلیلی آنها را بررسی کنیمت  ـ  و با روش توصیفی

گويی به اين  در واقع اين مقاله در پی پاسخ

رمانی  فی برّ مصر الحربسؤاالت است: آيا 

پسامدرنیستی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، 

های پسامدرنیسم در اين اثر به  کدام يک از مؤلفه

 کار گرفته شده است؟

در بررسی پیشینۀ تحقیق، مقاله يا کتابی که 

و آثارش پرداخته  يوسف القعیددر ايران به معرفی 

 باشد، مشاهده نشدت اما در رابطه با بررسی موضوع

توان به  های عربی می پسامدرنیسم در ديگر رمان

دراسهًْ مالمح ما بعد »ها اشاره کرد:  اين مقاله

« إلبراهیم نصراهلل  براری الحمّیالحداثهًْ فی روايهًْ 

های فرمی در آثار  نوآوری»اثر احمدرضا صاعدی، 

و ما بعد الحداثهًْ فی  الحداثهًْ»و « داستانی ربیع جابر
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« مسعود لجبرا إبراهیم جبرا عن ولیدالبحو روايهًْ 

 که هر دو نوشته جواد اصغری هستندت

 

 میرفي نویس ده

نويس، استاد دانشگاه  محمد يوسف القعید، داستان

توان او را يکی از  نگار مصری استت می و روزنامه

معاصر عرب به شمار آورد  نويسان رمانترين  مهم

های گوناگونی چون  که برخی از آثارش به زبان

انگلیسی، فرانسه، روسی، آلمانی، هلندی، 

اوکراينی، ژاپنی و چینی ترجمه شده استت وی 

در روستای ظاهريه از توابع بحیره  م0100متولد 

های دينی را آموخت  استت در همان روستا، آموزه

عسران عبدالکريم و سپس به مدرسۀ ابتدايی 

های پايانی تحصیالت خود را در  رفتت سال

مدرسه الضاری سمک به اتمام رساندت در سال 

التحصیل و  معلم فارغ از مؤسسۀ تربیت 0120

تا اينکه به خدمت سربازی  دمشغول تدريس ش

، جنگ 0129های ژوئن  خوانده شدت او در جنگ فرا

در شرکت کردت  0192فرسايشی و جنگ اکتبر 

أخبار و  الحدادین خدمت سربازی دو رمان ح

را منتشر کردت بعد از خدمت  عزبهًْ المنیسی

سربازی نیز در سمت نويسندۀ ادبی مجلۀ هفتگی 

مشغول به کار شد؛ اکنون نیز در مجلۀ  المصوّر

مشغول استت به غیر از دو رمان يادشده  الهالل

أيام : اند ازعبارت های او ترين رمان برجسته
فی (، 0190)البیات الشتوی (، 0190)الجفاف 

يحدث فی مصر اآلن (، 0195)األسبوع سبعهًْ أيام 
القلوب (، 0195)الحرب فی برّ مصر (، 0199)

من يخاف (، 0151)وجع البالد (، 0155)البیضاء 

أطالل (، 0110)خد الجمیل (، 0112)کام  ديفید 
(، 0111)أربع وعشرون ساعهًْ فقط (، 0119) النهار

 ت(0005) قسمهًْ الغرماء(، 0000)قطار الصعید 

 (200: 0002)الشوابکهًْ، 

بندی انجمن  اساس رتبه الزم به ذکر است، بر

رمان برتر  005، از بین 0009نويسندگان عرب در 

در رتبۀ چهارم قرار  الحرب فی برّ مصرعربی، 

 گرفته استت

 

 خالصۀ رماع

از شش فصل تشکیل شده که  الحرب فی برّ مصر

های اصلی،  در هر فصل آن يکی از شخصیت

کندت با وجود  داستان را از ديدگاه خود روايت می

ها، محور اصلی  اينکه مصری، يکی از شخصیت

های آن است، ولی فصلی از  داستان و رويداد

او اختصاص نیافته استت هر  های رمان به ديدگاه

ل روايت را از ها در ابتدای فص يک از شخصیت

کنند که راوی قبلی، روايت خود را  جايی آغاز می

ترتی  فصول داستان با  پايان داده استت بدين

گذاری شده است، که به  توجه به راوی آن نام

العمدهًْ، المتعهد، الخفیر،  اند از: ترتی  عبارت

 الصديق، الضابط و المحققت 

های  های اين رمان در يکی از روستا رويداد

، اتفاق 0192صر، اندکی قبل از جنگ اکتبر م

افتدت داستان از قصد کدخدای روستا برای  می

ترين پسرش به خدمت سربازی  نفرستادن کوچک

ای به  شودت کدخدا برای يافتن چاره آغاز می

قانونی انجام  های غیر شخصی به نام متعهد که کار

خواهدت  کند و از او کمک می دهد، مراجعه می می



 2939تابستاع  ، چهارم، شماره دوم فصل امه تخصصي مطالیات داستاني، سال    86

 

شۀ متعهد، کدخدا بايد به جای پسرش، طبق نق

جوانی به نام مصری را که همزمان با پسرش 

فرستدت پدر بمتولد شده به خدمت سربازی 

مصری يکی از نگهبانان کدخدا و فردی فقیر 

تواند شرايط  است که به خاطر فقرش حتی نمی

خالف پسر کدخدا  ادامۀ تحصیل پسرش را که بر

فراهم کندت طبق نقشه، بسیار با استعداد است، 

گیرند و  تمام مدارک شناسايی مصری را از او می

مدارک جديدی با مشخصات پسر کدخدا برايش 

کنندت کدخدا نیز به پدر مصری وعده  صادر می

دهد که در عوض اين کار، قطعه زمینی را که  می

طبق قانون جديد از او گرفته شده است، به او 

ی نقشه به وعدۀ خود گرداند، ولی بعد از اجرا باز

از  ،به ارتشپیوستن کندت مصری بعد از  وفا نمی

اينکه تغییر نام را پذيرفته، احساس پشیمانی 

کند و موضوع را برای يکی از دوستانش  می

گیرد که به  می دهد و تصمیم  توضیح می

دهدت اما با آغاز جنگ اکتبر اش نیز اطالع  فرمانده

ت چرا که به شود از اين کار منصرف می م0192

نظر او در چنین شرايطی، مهم دفاع از کشور 

است، نه اينکه با چه نامی شناخته شودت او 

گويد که هدف او از تن  خطاب به دوستش می

اش در قبال  دادن به اين نقشه، ادای وظیفه ملی

مصر بوده استت به اين منظور داوطلبانه به جبهه 

 رسدت پیکرش را به رود و به شهادت می می

اش تحويل  گردانند تا به خانواده می  روستايش باز

شود که مصری پسر  دهندت در آنجا مشخص می

يکی از نگهبانان کدخداست، ولی مدارک بیانگر 

اين است که شهید، پسر کدخدا است، نه 

نگهبانشت مأمور تحقیق ماجرا، موضوع را پیگیری 

کندت تمام شاهدان حتی متعهد، به اتفاقاتی که  می

کنندت ولی کدخدا که به زعم  اده اعتراف میافت

کندت  مأمور تحقیق متهم اصلی است، اعتراف نمی

با وجود اينکه اين موضوع برای افراد زيادی 

شود با  آشکار شده است، کدخدا موفق می

وساطت افرادی بر موضوع سرپوش بگذارد، به 

طوری که از مقامات باال به مأمور تحقیق دستور 

را ادامه ندهد و به  هايش یگیریشود پ داده می

ای رفتار کند که گويا اصال  چنین اتفاقی  گونه

نیفتاده استت در نهايت پیکر مصری در جايی به 

اساس  شود، آن هم بر صورت مخفیانه دفن می

اينکه پسر کدخداست و تمام مزايای او نیز به 

که پسر حقیقی او   گیرد، در حالی کدخدا تعلق می

 زنده استت 
 

 حث و بررسيب

با توجه به مطال  گفته شده دربارۀ پسامدرنیسم 

های  توان تمام مؤلفه و اينکه هرگز نمی

پسامدرنیسم را همراه با هم در يک اثر يافت، 

ها، در اين رمان  اينک وجود برخی از اين مؤلفه

 :گیرد بررسی قرار می  مورد 

 

 تیدد راوي و زاویه دید

های پسامدرنیسم که به وضوح در  يکی از مؤلفه

شود، تغییر  ، مشاهده میالحرب فی برّ مصررمان 

راوی و زاويه ديد است که به نوعی گسیختگی و 

انجامدت اين ويژگی عالوه بر  انسجام متن می  عدم

نظمی در رمان پسامدرن، به خواننده  ايجاد بی
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ساخته  فرصت بیشتری برای درک واقعیت بر

هش نقش راوی در داستان دهد و باعو کا می

رنگ شدن نقش مؤلف در الگوی  شود که با کم می

 (20: 0255)پاينده،  تتر متناس  است وسیع

در اين رمان، زاويه ديد غال ، راوی اول 

شخص است، اما داستان هر بار از ديد يکی از 

شود: العمدهًْ،  های اصلی روايت می شخصیت

 محققتالمتعهد، الخفیر، الصديق، الضابط، ال

ال أعرف بالتحديد من أين أبدأ الحکايهًْت »

کنت أتصور أن لیلهًْ األمس من اللیالی التاريخیهًْ 

 (9: 0110ت )القعید، تتت«فی حیاهًْ العائلهًْت نمت 

دانم داستان را از کجا شروع کنمت  دقیقا نمی»

های تاريخی در زندگی  ديش  را يکی از ش 

حالی که اين احساس کردمت در  ام تصور می خانواده

 تتت«تکرد، خوابیدم  روحم را مست و مدهوش می

گیری راوی اول  نويسندۀ پسامدرن با به کار

دان دانای  چیز شخص به جای راوی قاطع و همه

کل عصر پیشامدرن، به باور خواننده نسبت به 

زندت اين نوع راوی حوادث  قطعیت امور ضربه می

ز اشخاصی بیند و خود يکی ا را از نزديک می

است که وقايع برايش اتفاق افتاده استت در چنین 

کند  کلی فراموش می رمانی خواننده نويسنده را به

و اين راوی در نبود نويسنده، رابطۀ مستقیمی با 

( از 91: 0000)خلیل،  تکند قرار می خواننده بر

آنجا که در زاويۀ ديد اول شخص، نويسنده از 

روايت داستان به  شود و ديد خواننده پنهان می

گذاری  هاست، داستان تأثیر عهدۀ شخصیت

قراری  يابد و اين عمل موج  بر بیشتری می

ارتباط خواننده با فضای داستان و احساس 

راوی اول »شودت  صمیمیت با شخصیت می

بر راوی بودن، در داستان نیز فعال   شخص عالوه

ها  گیری پويای کنش، رخداد است، يعنی در شکل

)لوته،  ت«کند های متن نقش ايفا می تو شخصی

( در اين شیوه راوی به شکلی در 22: 0255

پیشبرد داستان سهم دارد و در مورد ديگر 

حال  کندت در عین ها قضاوت می شخصیت

های  ها را از افکار، احساسات و انگیزه شخصیت

 سازدت خود نیز آگاه می

بسیاری از سطور، خوانندگان همچنین در 

صورتی ناگهانی از طرف يک راوی اول به  رمان،

گیرندت در  شخص مستقیما  مورد خطاب قرار می

زاويۀ ديد دوم شخص، راوی، خواننده يا شخصی 

دهدت در واقع نويسنده از  را مخاط  قرار می

خواهد که با روايت در تعامل باشدت  خواننده می

در اين حالت گوينده با استفاده از لحن خطابی 

دهدت در  متن داستان قرار میمخاطبش را در 

م که چگونه راوی اول شخص یبین سطور زير می

که شخصیتی داستانی است، خوانندگان رمان را 

کل األمور مرتبطهًْ »مورد خطاب قرار داده است: 

ببعضها ومع هذا لن أتحدث سوی عن مصری 

وسترون أنتم مدی تداخل األمور فی بعضها 

«ت هًْ التحقیقتحیللدرجهًْ يبدو الفصل خرافهًْ مس

 (50: 0110)القعید، 

همه امور به يکديگر مرتبطند، با وجود اين، »

گويم و شما میزان تداخل  فقط از مصری سخن می

ای که  امور را در يکديگر خواهید ديدت به اندازه

رسد که وقوع آن  ای به نظر می اين فصل خرافه

 «ت ممکن است غیر
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به در متون مدرنیستی ضمیر دوم شخص »

سازی  رود که کارکرد مخاط  ای به کار می گونه

دهدت اين کاربرد گاه  مستقیم خود را از دست می

گو  و حاکی از آن است که شخصیتی با خود گفت

کند و يا در ديگر موارد، ضمیر دوم شخص در  می

جايگاه ضمیر سوم شخص شخصیت داستانی قرار 

گیرد، در مقام نوعی سخن غیرمستقیم ايفای  می

ها،  کند، در هیچ يک از اين موقعیت قش مین

خواننده به طور مستقیم مرجع ضمیر دوم شخص 

( اما در 01: 0255)تدينی،  ت«شود محسوب نمی

عکس است  کامال  بر مسئلهمتون پسامدرنیستی اين 

و خواننده به طور مستقیم مورد خطاب قرار 

همچنان که استفاده »، 0گیردت به اعتقاد مک هیل می

یر دوم شخص، موج  حفظ يک رابطه از ضم

ای  های زمینه شود، راهبرد شکنانه با خواننده می مرز

شوند تا نوعی ضمیر دوم  گوناگونی نیز مطرح می

شخص سیار و يا سیال ايجاد شود، به نحوی که 

حالت ايهامی آن تا پايان متن برجسته بماند و 

خواننده نیز در اين موقعیت گفتمانی مشارکت 

باشدت اين ضمیر دوم شخص همزمان به داشته 

خواننده و به شخصیت خاصی در داستان ارجاع 

( يوسف القعید با استفاده 01-50)همان،  ت«کند می

از زاويۀ ديد اول شخص، مخاط  را در متن 

ها قرار  داستان و در جريان حوادث و رويداد

أنا ال أخجل من نفسی وأنا أحکی هذا »دهد:  می

در شعوری بالضبطت هناک أمور الکالمت ولکی تق

البد أن نعرفها ونتکلم عنها من اآلنت قد تغض  

منی، و قد تتسائل، أال يشعر هذا المصری بالخجل 

                                                 
1. Brian Mac Hale  

و العار و هو يهرب أوالده من دفع ضريبهًْ الدفاع 

عن الوطن؟تتت و لک أن تکمل: ألسنا أبناء مصر؟ 

 ت«إنها بلدنا، و البد و أن ندافع عنها بالدم والروح

 (00: 0110)القعید، 

کشم و اين  من از خودم خجالت نمی»

گويم، به اين منظور که احساس  ها را می حرف

مرا دقیقا  درک کنیت مسائلی وجود دارد که به 

ناچار بايد آنها را بدانیم و از حاال به بعد در مورد 

آنها صحبت کنیمت شايد از من عصبانی شوی و 

خجالت شايد از خودت بپرسی، اين مصری 

کشد که فرزندانش را از دفاع از وطنشان  نمی

دهد؟تتت حق داری بگويی: آيا ما  فراری می

فرزندان مصر نیستیم؟ مصر کشور ماست، و 

ای نیست جز اينکه با خون و جان خود از  چاره

بینیم که راوی  همچنین گاهی می«ت آن دفاع کنیم

اول شخص، مخاط  را با صیغۀ امر مورد خطاب 

صدقونی، کنت أشعر أنه يحیا حیاته »دهد:  قرار می

 (52 :)همان ت«بشکل بالغ الغرابهًْ

کردم مصری به  باور کنید، احساس می»

 «تکند شکل خیلی عجیبی زندگی می

  تغییر زاويۀ ديد سب  گسیختگی و عدم

های گوناگون از راويان  شودت روايت انسجام متن می

و  شود خواننده گیج شده متفاوت نیز باعو می

ت امور دچار شک و ترديد شود، نسبت به قطعی

 شودت  گردان می های متناقض سر که گاه بین گفتهچرا

 

 قطییت و ابهام  عدم

قطعیت   های پسامدرنیسم عدم يکی ديگر از مؤلفه

قطعیت در رمان مدرن به   و ابهام استت عدم
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شدت ولی در رمان  صورت فرجامی نامعین ظاهر می

را در سطح روايت نشان  پسامدرن، بیشتر خود

ای که ممکن است از يک رويداد  دهدت به گونه می

ها در  تفاسیر گوناگونی ارائه شود و يا اينکه رويداد

( در 00: 0250ای از ابهام قرار گیرندت )پاينده،  پرده

واقع نويسندگان پسامدرن اين ويژگی را در آثار 

قطعیت امر واقع را   برند تا عدم خود به کار می

الحرب فی برّ بازتاب دهندت بسیاری از جمالت 

  کنندۀ شک و ترديد، ابهام و عدم هم، القا  مصر

قطعیت استت اين ويژگی که به صورتی بارز در 

اين رمان وجود دارد، گاه با جمالتی نشان داده 

قطعیت استت برای   شود که آشکارا بیانگر عدم می

  سطور اولیۀ فصل نخست، شاهد اين عدممثال در 

ال أعرف بالتحديد من أين أبدأ »قطعیت هستیم: 

الحکايهًْت کنت أتصور أن لیلهًْ األمس من اللیالی 

التاريخیهًْ فی حیاهًْ العائلهًْت نمت وهذا اإلحساس 

يسکر نفسی، ولکن ما حدث الیوم فرض علی 

یوم؟ ال حیرهًْ غريبهًْ، أيهما التاريخی: األمس أم ال

أدریت أمس کان يوما  عظیما ت أول يوم يدخل قلبی 

الفرح و تلمس نفسی السعادهًْ منذ سنوات مضتت 

 (9: 0110ت )القعید، «کرامتنا عادت إلینا

دانم داستان را از کجا شروع کنمت  دقیقا نمی»

های تاريخی در زندگی  ديش  را يکی از ش 

 کردمت در حالی که اين ام تصور می خانواده

کرد،  احساس روحم را مست و مدهوش می

خوابیدمت اما آنچه که امروز اتفاق افتاد، سرگردانی 

عجی  و غريبی به من تحمیل کرد، کدام يک 

دانمت ديروز روز  اند: ديروز يا امروز؟ نمی تاريخی

بزرگی بودت در سالیانی که گذشت، اولین روزی 

بود که شادی به قلبم راه يافت و روحم احساس 

 «تادت کردت شرافتمان به ما بازگشتسع

گاهی نیز جمالتی سؤالی از زبان راوی ذکر 

زند،  شود که به اين شک و ترديد دامن می می

سؤاالتی که تا پايان رمان نیز بدون پاسخ باقی 

يبدو أننی ألف و أدور حول معنی ال »مانند:  می

يمکن المرور علیه بسرعهًْ و هو: لماذا ذه  

؟ هل کان يبحو عن میتهًْ مصری إلی الحرب

 (10ت )همان: «مشرفهًْ

رسد من برای موضوعی  به نظر می»

توان به سرعت از آن گذشتت  سرگردانم که نمی

آن موضوع اين است که چرا مصری به جنگ 

 «ترفت؟ آيا در جستجوی مرگی نزديک بود؟

قطعیت را با ذکر کلمات   نويسنده گاه عدم

دهدت برای مثال در  متضاد در کنار هم نشان می

بینیم که تقابل بین کلمات  سطور زير می

دنیاپرستی و پارسايی، جسارت و خجالت، ترس 

و شجاعت، صلح طلبی و سرکشی، برداشته شده 

است و اين کلمات متضاد در کنار هم قرار 

فیه الکثیر من تناقضات بلدنا، ح  »اند:  گرفته

وف الدنیا والزهد فیها، الجرأهًْ والخجل، الخ

والشجاعهًْ، الواجههًْ المسالمهًْ والباطن المتفجر 

 (12 :)همانت «بالثورهًْ والتمرد

های کشور ما در او  بسیاری از تناقض»

پرستی و پارسايی، جسارت و  وجود داشت: دنیا

طل   خجالت، ترس و شجاعت، برخوردی صلح

 «تو باطنی لبريز از هیجان و سرکشی

هايی که يوسف القعید  يکی ديگر از ترفند

قطعیت در متن   برای نشان دادن شک و عدم
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گیرد، تناقضی است که بین  خود به کار می

شودت برای مثال  های دو راوی ديده می گفته

های دوست مصری و پدرش در مورد تعداد  گفته

خواهران مصری متفاوت استت پدر مصری در 

اش برای ادامۀ  توانايی مالی  حین روايت عدم

قلت له: أنت اإلبن »گويد:  حصیل مصری میت

الوحید علی خمس بنات ال أستطیع اإلنفاق 

 (95 :)همان ت«علیک فی البنادر

به مصری گفتم تو در کنار پنج دختر، تنها »

توانم خرج تو را در بنادر  پسر منیت من نمی

 «تبدهم

اما دوست مصری که برای تکمیل اطالعات 

شود که  مواجه می کند، با پاسخی از او سؤال می

أکملت باقی »کند:  گفتۀ پدر مصری را نقض می

البیانات بشکل عادی وعندما سألته عن أخوته، 

 ت«قال لی فی البدايهًْ أنه وحید علی ثالث بنات

 (50: )همان

ساير اطالعات را به شکل معمول کامل »

کردم، زمانی که در مورد برادرانش پرسیدم، اول 

ر، تنها پسر خانواده گفت او در کنار سه دخت

 «تاست

به اين صورت خواننده دچار شک و ترديد 

ها درست  شود که کدام يک از اين روايت می

 است؟ حرف کدام را بايد باور کرد؟

قطعیت، خواننده در   همراه با اين عدم

 0شودت ديويد الج رو می به مواردی با ابهام رو

توان ابهام موجود در  هرگز نمی»معتقد است: 

های پسامدرنیستی را رفع کرد زيرا اين  ح رمانطر

                                                 
1. David Lodge 

)پاينده،  ت«مانند گم می در ها به کالفی سر قبیل رمان

( برای مثال هرگاه پدر مصری به 02: 0250

است،  توصیف آنچه بین او و مصری اتفاق افتاده 

زند و  باز می شود، از تعريف ماجرا سر  نزديک می

ذشته کند که بین او و مصری چه گ مشخص نمی

ها رخ داده  است؟ به اين صورت آنچه که بین آن

هنا أصل »گیرد:  ای از ابهام قرار می است در پرده

إلی أهم ما فی حکايتی کلهات ماذا دار بینی و بین 

مصری، بعد عودتی إلی منزلی فی ذلک الصباح 

الرهی ت أطل  عذرکم، أعرف إن هذا هو أهم ما 

تکن  تطلبونه منیت ولکنی لن أحکیه مهما

 (99: 0110ت )القعید، «الظروفتتت

ترين بخش حکايتم  در اينجا به مهم»

انگیز بعد از بازگشت  رسمت در آن صبح خوف می

به خانه، بین من و مصری چه اتفاقی افتادت 

ترين چیزی  دانم اين مهم خواهمت می معذرت می

خواهید، اما تحت هیچ  است که از من می

 «تکنمتتت شرايطی آن را حکايت نمی

همچنین ذکر سؤاالت ديگری نیز بیانگر 

ابهام در اين داستان است، با ذکر اين سؤاالت 

شود و از خود  خواننده نیز دچار شک و ابهام می

پرسد، واقعا  علت رفتن مصری به جنگ چه  می

بوده است و اين شهادت در حقیقت شهادت 

يبدو أننی ألف و أدور »کیست؟، سؤاالتی چون، 

ی ال يمکن المرور علیه بسرعهًْ و هو: حول معن

لماذا ذه  مصری إلی الحرب؟ هل کان يبحو 

  (10 :)همانت «عن میتهًْ مشرفهًْ

رسد من برای موضوعی  به نظر می»

توان به سرعت از آن گذشتت  سرگردانم که نمی
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آن موضوع اين است که چرا مصری به جنگ 

 «ترفت؟ آيا در جستجوی مرگی نزديک بود

ن مهما أن نسأل اآلن: من الذی قد يکو»

حارب؟ ومن الذی استشهد؟ و من الذی صنع 

 (000 :)همان ت«النصر؟

مهم اين است که اکنون بپرسیم: چه کسی »

جنگیده؟ و چه کسی شهید شده؟ و چه کسی 

 «تپیروزی را به وجود آورده است؟

 

 ها خطي رویداد روایت غیر

بخش در هر اثر ادبی،  زمان عنصری مهم و وحدت

يکی از از جمله رمان استت با وجود اين، 

نظمی زمانی  پسامدرنیستی، بیهای  رمانهای  ويژگی

شکست روايت خطی  هاستت در روايت رويداد

ها در رمان پسامدرن بیانگر اين است که  رويداد

نويسنده پسامدرن در پی رهايی از بند زمان استت 

ی نه فقط نظم زمانی ادبیات داستانی پسامدرنیست»

زند، زمان حاضر را  های گذشته را بر هم می رويداد

نماياندت اين ادبیات با تحريف مفهوم  آشفته می نیز بر

آور زمان عادی،  دار يا گذشت مالل زمان معنا

 ت«کند دار روايت را مخدوش می انسجام ترتی 

نیز  مصر الحرب فی برّدر ( 01: 0210زاده،  )قاسم

، روايت حوادث بر محور زمان خطی استوار نیست

ريخته و  هم  به صورتی درحوادث گوناگون  بلکه

ها روايت  از زبان شخصیتبدون نظم خطی 

يک  به جای حرکت ازطوری که روايت  بهشودت  می

 بازگذشته دائم به  ،معین به سوی جلو و پايان ۀنقط

و با شود  ها روايت اصلی قطع می بار گرددت می 

ها  ای از يکی از شخصیت مروری بر گذشته خاطره

شود که گاه حتی با موضوع داستان هیچ  نقل می

تناسبی ندارد و پس از آن دوباره راوی به روايت 

گرددت گاه اين خاطرات در خارج از  اصلی باز می

اندت بدين صورت ترتی  خطی  داستان اتفاق افتاده

خطی و آشفته  خورد و به شکل غیر وقايع به هم می

هايی که در گذشته يا در  شودت گاه رخداد روايت می

شودت برای  آخر اتفاق افتاده است، در ابتدا ذکر می

مثال دوست مصری در ابتدای فصل به روايت زمان 

پردازد، يعنی زمان نگارش داستان، هنگامی  حال می

که در ماشین حمل پیکر شهید مصری، به سوی 

استشهد مصری »گويد:  می قاهره رهسپار استت او

مصری پیش ( »50: 0110)القعید،  ت«قبل ظهر األمس

در اينجا راوی «ت از ظهر ديروز به شهادت رسید

آنچه که در آخر اتفاق افتاده است، يعنی شهادت 

کندت سپس به روايت  مصری را در ابتدا ذکر می

پردازد:  اش با مصری در يگان می اولین روز آشنايی

لبعید، يوم أن تعرفت به، يوم حضوره ذلک الیوم ا»

آن روز، روزی که با او ( »50 :)همان ت«إلی الوحدهًْ

در نهايت دوباره «ت آشنا شدم، روزی که به يگان آمد

گردد، يعنی زمانی که برای  می  به زمان حال باز

 تحويل دادن پیکر مصری به روستای او رفته بودت

پیگیری نکردن منظم يک داستان، رها 

ای  نمونه ،ديگر ین آن و توضیح دادن داستانکرد

مثال  در  استتدر روايت نظمی زمانی  ساده از بی

فصل اول کدخدا از زمان حال به گذشته 

گردد و موضوع تقسیم زمین از سوی  می بر

( و 09–05 :کند )همان پدرش را تعريف می

گردد و به روايت  می دوباره به زمان حال باز 

 پردازدت های حال می رويداد
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خطی را در فصل سوم  اوج اين روايت غیر

توان يافتت  که راوی آن پدر مصری است، می

شوند در تتابعی زمانی قرار  وقايعی که روايت می

اش وارد  ندارندت او با هر ضربه که بر در خانه

افتد که  شود به ياد رويدادی در گذشته می می

دقیقا  مشخص نیست در چه زمانی رخ داده است، 

به طوری که راوی دائما  بین زمان حال و گذشته 

الطرقهًْ علی الباب ذکرتنی »شود:  جا می به جا

بالضربات التی أصابتنی فی الفترهًْ األخیرهًْت أبدأ 

بالضربهًْ األولی، و رغم أنها کانت متوقعهًْ ومنتظرهًْ 

إال أننی اعتبرتها ضربهًْ موجههًْ لیت إنها اإلحالهًْ 

أرسل المرکز خطابا  صغیرا  بحجم  علی المعاشتتت

کف الید من ورقتینت أخذ منی کات  حجرهًْ 

التلیفون الختم وتتت قال لی أننی من أول الشهر 

 (50 :)همان ت«القادم أصبحت فی المعاش

هايی را به يادم آورد که  ضربه بر در، ضربه»

در دورۀ اخیر به من وارد شده بودت از ضربۀ اول 

جود اينکه مورد توقع و انتظار کنم، با و شروع می

دانستمت  به خودم می ای بود، ولی من آن را ضربه

نشستگی بودتتت مرکز، يادداشت دو  آن ضربه باز

ای کوچکی به اندازۀ کف دست فرستادت  صفحه

منشی دفتر تلفن، مهر را از من گرفت وتتت به من 

 «تشوم نشسته می گفت از اول ماه آينده باز

پردازد که از  زی میسپس به روايت رو

و است کرده  روی خانه کدخدا عبور می به رو

اش انتخاب  کدخدا او را به نگهبانی مزرعه

سألنی عن حالی وأوالدی و بیتهًْ، »تتت کند:  می

شکوت له سوء الحالت کلفنی بحراسهًْ دواره و 

از ( »تتت 55 :)همان ت«ماشیته و مخازنه والحديقهًْتتت

م پرسیدت از بدی حال و ا حال فرزندان و خانه

احوال به او شکايت کردمت مرا به نگهبانی مزرعه 

«ت ها و باغش مکلف کردتتت و چهارپايان و انبار

پردازد:  سپس راوی به روايت زمان حال می

اللیلهًْ، کانت زوجهًْ العمدهًْ األخیرهًْ مريضهًْ، لم »

ترسل لی الطعامت سألت عنها، قالوا أنها فی 

 (55 - 52 :)همان ت«السريرتتت

امش ، همسر آخر کدخدا مريض بود، »

برايم غذا نفرستادت جويای حالش شدم، گفتند او 

 «تبیمار استتتت

اش  باز هم با وارد شدن ضربه به در خانه

افتد، يعنی به توصیف  به ياد اتفاقات گذشته می

پردازد که حکم بازگشت زمین به  روزی می

علی الباب ذکرتنی الطرقهًْ »شود:  کدخدا صادر می

إن کانت ضربهًْ عن ضربهًْ تفرقتتت  بالضربات، و

سمعت طلقات الرصاص تنطلق من دوار العمدهًْ، 

فرحتت فرح أی إنسان فی البلد يعد فرحا  للکلت 

لم يدر بخاطری أن بلدی ستعرف أياما  عصبیهًْ، 

سیکون فرح إنسان ما فیها، غما  وکربا  إلنسان 

ها را به  ضربه بر در، ضربه»( 52 :)همان ت«آخرتتت

يادم آورد، هر چند که ضربه با ضربه فرق داردتتت 

ها را شنیدم که از مزرعه  صدای شلیک گلوله

شد، خوشحال شدمت خوشحالی  کدخدا شلیک می

هر انسانی در کشور خوشحالی برای همه به 

رودت به ذهنم خطور نکرد که کشورم  شمار می

که خوشحالی  های سختی خواهد بود شاهد روز

يک انسان در آن غم و غصه برای انسان ديگری 

ای به روايت اين  راوی به گونه«ت خواهد بودتتت

پردازد که گويا در همان ش  اتفاق  وقايع می
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افتاده استت خواننده برای اين که بفهمد همه اين 

وقايع در يک ش  اتفاق نیفتاده است، بايد 

ی به معرفی چندين بار رمان را بخواندت سپس راو

گويد که توان مالی برای  پردازد و می پسرش می

ادامۀ تحصیل او را نداشته، به همین علت بینشان 

اختلفنا، کاد مصری »تتت آيد:  اختالف به وجود می

أن يترک البیتت وصلنا إلی حل وسط، أن يدخل 

مصری المدرسهًْ من المنازل و يذاکر مع الطالب 

الثانويهًْ فی المرکز  الذين يسافرون إلی المدرسهًْ

کل يوم رغم هذا نجح مصری، وکان األول أيضا ت 

حضر إلیّ مصری، الهموم و المشاکل تتعارک علی 

وجههت سألته عن األفراح والرغاريد وطلقات 

الرصاص، قال لی: هذا أسود يوم فی حیاتنا، 

دهشتت قال: صدر حکم قضائی الیوم بعودهًْ 

راعی من العمدهًْ و األرض التی أخذها اإلصالح الز

 (52-59 :)همان ت«وزعها علی الفالحینتتت

به اختالف رسیديم، نزديک بود مصری »

خانه را ترک کندت به توافق رسیديم که مصری به 

آموزانی که هر روز  مدرسه خانگی برود و با دانش

روند، مشاوره کندت با وجود  به دبیرستان مرکز می

هم بودت اين مصری موفق شد و همچنین اول 

مصری به نزدم آمد، اندوه و مشکالت بر 

اش نمايان بودت در مورد شادی و هلهله و  چهره

ها از او پرسیدمت به من گفت: اين  شلیک گلوله

ترين روز زندگی ماستت تعج  کردمت گفت:  سیاه

امروز حکم قضايی بازگشت زمینی که قانون 

اصالحات ارضی آن را از کدخدا گرفت و بین 

 تتت«تن تقسیم کرد، صادر شد کشاورزا

کند که  راوی در اين فصل مشخص نمی

اتفاقات دقیقا  چه زمانی و با چه تتابعی رخ 

اند، به طوری که خواننده در تشخیص زمان  داده

 شودت گم می در ها سر وقوع هر يک از رويداد

نظرت إلی مصری و الحقل، اکتشفت أنی »

 فقدت الرغبهًْ فی العملت أخذت الفأس و

الشرشرهًْ، خبأتهما تحت شجرهًْتتت قمت أنا 

ومصریت عدنا إلی البیت مبکرين عن کل يوم تتت 

أمام بیت العمدهًْ، مررنا بصعوبهًْ من الزحامت أوقفنا 

أحد الخفراء، أصر علی تقديم أکواب الشربات لنا، 

تتت مصری اقترب من الخفیر، أزاحح من طريقنا 

)همان، تتت« اک بیده، کاد األمر أن يصل إلی العر

 (ت59-55

به مصری و کشتزار نگاه کردم، فهمیدم که »

شتم اتمايلی به کار کردن ندارمت تبر و داس را برد

و زير درختی پنهان کردمتتت من و مصری بلند 

شديم، زودتر از هر روز به خانه بازگشتیمتتت 

روی خانه کدخدا، به سختی از انبوه جمعیت هروب

نگهبانان، اصرار داشت به ما گذشتیمت يکی از 

شربت تعارف کند تتت مصری به نگهبان نزديک 

شد، با دستش او را از راهمان کنار زد، نزديک 

 تتت«تبود کار به نزاع و درگیری بکشد 

ای ديگر به ياد اتفاقی ديگر  باز هم با ضربه

طرقهًْ علی الباب أطارت صوابی، ثالثهًْ »افتد:  می

ف و الترق تتت فی الیوم أيام قضیناها فی الخو

الثالو، أتی ضابط البولیس و معه ثالثهًْ عساکر 

 (51: )همان ت«يرکبون خیل الحکومهًْ البیضاءتتت

ضربه بر در، عقل از سرم پراندت سه روز را »
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ترس و انتظار گذرانديمتتت روز سوم، افسر در 

پلیس به همراه سه سرباز آمد که سوار بر اس  

 «تسفید حکومتی بودند

گردد،  سرانجام راوی به زمان حال بازمی

يعنی زمانی که يکی از نگهبانان کدخدا درِ 

اش را زده استت در همین ش  کدخدا با او  خانه

در مورد جايگزينی مصری به جای پسرش 

وأتت الطرقهًْ علی الباب، کانت »کند:  صحبت می

عنیفهًْ، تتت قمت، فتحت الباب، کان الخفیر 

رهًْ التلیفون هو الطارق، قال: النوبتجی فی حج

 (20: )همان ت«العمدهًْ يريدنی ألمر هام

ضربه بر در وارد شد، ضربه سختی بودتتت »

برخاستم، در را باز کردمت نگهبان اتاق تلفن بود 

زد، گفت: کدخدا کار مهمی با من  که در می

 «تداردتتت

در واقع تمام اتفاقاتی که توسط راوی 

چند لحظه به ذهن او  شود، در طول روايت می

ای که به در  کندت يعنی همان چند لحظه خطور می

زنند و او با هر ضربه به ياد  اش ضربه می خانه

بنابراين هر  افتدت های گذشته می يکی از رويداد

که با چه ترتیبی به ذهن او رويدادی براساس اين

 شودت خطور کرده است، روايت می

 

 انسجام  عدم

رود که هر متنی دارای  می در حالی که انتظار

های متون  انسجام باشد، يکی از مؤلفه

انسجام استت اين مؤلفه   پسامدرنیستی، عدم

ترين تفاوت اين آثار با متون مدرن به شمار  مهم

کردند  نويسان مدرن تالش می رودت رمان می

آشفتگی حاکم بر جهان واقع را پنهان و در 

در کنند، اما های خود انتظامی درونی ايجاد  رمان

رمان پسامدرن اين هرج و مرج موجود در جهان 

کندت به همین دلیل  را درون خود منعکس می

تر  توان گفت رمان پسامدرن به واقعیت نزديک می

ای  ( چراکه مانند آينه050: 0251)تدينی،  تاست

نظمی جهان  کند که آشفتگی، تشتت و بی عمل می

وکاست آن را  مک کند، بلکه بی معاصر را پنهان نمی

دهدت نويسندگان  برای خوانندۀ خود انعکاس می

انسجام از   پسامدرن برای محقق کردن اين عدم

برند، به عنوان مثال  های زيادی بهره می ترفند

در آثارش با تغییرات ناگهانی لحن  0ساموئل بکت

های فراداستانی خطاب به خواننده،  راوی، صحبت

تن، به کار بردن هايی از م گذاشتن قسمت خالی 

جايی، انسجام کالمش را بر هم  به تناقض و جا

مدرن  ( نويسندۀ پست025: 0251)الج،  تزند می

کند  هايی استفاده می با قصد قبلی از چنین شگرد

تا انسجام متن را به هم بزند و خواننده را در 

 رو کندت به خواندن متن با مشکل رو

آثار مدرن معتقدند که  نويسندگان پست»

ادبی بايد بیانگر، کاشف و نشانگر معضالت و 

تناقضات عجی  و غري  موجود در جهان 

( 000: 0252فر،  ت )شايگان«پیشرفته معاصر باشد

پاره و  از آنجا که جهان واقع، جهانی چند ،بنابراين

مدرن معتقدند  نويسان پست متشتت است، رمان

ند بايد رمانی نوشت که فاقد انسجام باشد تا بتوا

جهان واقع و آشفتگی آن را به تصوير کشدت 

گويد، اين  طور که ديويد الج می همان

                                                 
1. Samuel Beckett 
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الحرب نويسان به انسجام بدگمان هستندت در  رمان
هايی  عالوه بر اينکه حضور مؤلفه فی برّ مصر

گسیختگی  هم  خطی و از چون، روايت غیر

گويی، تغییر راوی و زاويۀ ديد،  داستان، تناقض

ا بر هم زده، گاهی نیز ذکر جزئیات انسجام متن ر

انسجام شده استت برای   ضروری سب  عدم غیر

مثال افسری که مسئول است تا جسد مصری را 

اش تحويل  گرداند و به خانواده به روستايش باز

دهد، قبل از حرکت از قاهره در مورد اقداماتی که 

کند،  بايد در اين مأموريت انجام دهد سؤال می

شمارد تا  می مام اين اقدامات را برشخص مقابل ت

( اين 009–001: 0110)القعید،  تافسر بنويسد

ضروری که در حدود يک صفحه و  جزئیات غیر

  اند، سب  گسیختگی متن و عدم نیم ذکر شده

شود، به طوری که اگر حذف شوند  انسجام آن می

شودت عالوه بر اين،  در فهم متن خللی ايجاد نمی

کند و به  جريان روايت را قطع میگاهی نويسنده 

پردازد که انسجام روايی  توضیح موضوعاتی می

آورد، بلکه باعو خسته شدن  به وجود نمی

شودت مثال  در پايان  خواننده از ادامۀ داستان نیز می

فصل دوم نويسنده چند عنوان فرعی برای 

های کوچک انتخاب کرده و به ذکر مواردی  بخش

ستت در واقع متعهد که ضروری پرداخته ا غیر

ای را که برای رهايی  راوی اين فصل است، نقشه

پسر کدخدا از رفتن به سربازی کشیده به آخر 

ای که متن از حالت  فصل پیوست کرده، به گونه

روايت رمان خارج و بیشتر به ارائۀ گزارش شبیه 

( در فصل سوم نیز 00–05 :)همان تشده است

زمین و محاسبه  پدر مصری با ذکر شرايط اجارۀ

میزان درآمد خود و مصری در دو صفحه، موج  

 (25 – 21 :)همان تگسیختگی متن شده است

 

 آشكار كردع تص ّع

دهد که  آشکار کردن تصنّع، زمانی رخ می

نويسنده در طول متن، مستقیما  به داستانی بودن 

اثر و نوشتن داستان اشاره کند، در مورد 

د يا با های داستانی سخن بگوي تکنیک

ها به گفتگو بپردازدت نويسنده با اين کار  شخصیت

رو  به فهماند که با واقعیت رو به خواننده متن می

های  نیستت به عقیدۀ پاتريشیا وو، يکی از ويژگی

داستانی اين است که  های فرا پسامدرنیسم و رمان

راوی بیش از حد فضول است و آشکارا دست »

يعنی اين که به جای اش  زندت فضولی به بدعت می

ها  بسنده کردن به روايت داستان، راجع به رويداد

کندت  نظر اخالقی می ها نیز اظهار و شخصیت

های مختلف  هايش هم در شکل و نحوه بدعت

ها  آمیختن اين شکل هم گويی داستان و در باز

های  شودت ديگر اين که در داستان متبلور می

آرايی داستان  آرايی و صفحه پسامدرنیستی، واژه

 (95-92: 0255ت )پاينده، «گذارانه است هم بدعت

های پیاپی راوی به  دخالت»وی معتقد است که 

های  کند که نه فقط شخصیت خواننده يادآوری می

سازند، بلکه  می رمان واقعیت خود را در کالم بر

اندت به بیان  هايی کالمی ساخته همچنین آنها خود بر

ای  ستان را بايد مجموعههای فرادا ديگر، شخصیت

 ت«دانست و نه موجوداتی واجد هستیها  از واژه

الحرب فی برّ ( اين مؤلفه در 91: 0255)تدينی، 

خورد؛ نويسنده در طول  بسیار به چشم می مصر
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برد تا به خواننده  متن شواهدی را به کار می

رو است نه  به يادآوری کند که با داستان رو

سومین فصل، با ذکر روز، واقعیتت مثال  در آغاز 

تاريخ و ساعت نوشتن اين فصل، خواننده را در 

الساعهًْ الثانیهًْ »جريان نگارش قرار داده است: 

 والنصف من بعد ظهر اإلثنین

 02الموافق / 0210بابهًْ  00/ 0192اکتبر  00

 (91: 0110ت )القعید، «0212رمضان 

 ساعت دو و سی دقیقه بعد از ظهر دوشنبه»

بابه )ماه دوم تقويم  00/ 0192اکتبر  00

در ادامۀ «ت 0212رمضان  02برابر با  0120قبطی( 

های  همین سطور نويسنده با اشاره به تکنیک

داستانی و مخاط  قرار دادن خواننده به داستانی 

کند و تصنّعاتش را آشکار  بودن اثر اشاره می

لیت لی براعهًْ کل کتاب القصهًْ جمیعا ، »کند:  می

نذ عرف فن الروايهًْ وحتی هذه اللحظهًْ، لکی م

أوفق فی القیام بتلک المهمهًْ الصعبهًْ علی النفس، 

أقصد السرد الجزء الخاص بی فی هذه القصهًْ 

الحزينهًْ والغريبهًْت عموما ، هناک قصهًْ فرعیهًْ، أنقذ 

بها الموقف کما يقولونتتت هل تکفی؟ ال أعتقدت 

ل هذه الفوازير تری لماذا أبدأ حکايتی بک

 )همانجا( ت«واأللغاز؟ ألزيد األمر وضوحا 

از  -نويسان را ای کاش مهارت تمام داستان»

 -کنون نويسی شناخته شد تا زمانی که هنر داستان

عهده  داشتم تا در انجام اين وظیفه دشوار که بر

دارم موفق شومت منظورم روايت فصل مخصوص 

استت به خودم در اين قصه غمگین و عجی  

گويند، معموال يک داستان فرعی  طور که می همان

وجود دارد که به وسیله آن خود را از اين وضع 

کنمت به نظرت  دهمتتت کافیست؟ فکر نمی نجات می

ها آغاز  ها و معما چرا حکايتم را با اين چیستان

 «تتر کنم کنم؟ برای اين که موضوع را روشن می

فۀ توان گفت در اين رمان اين مؤل می

ها به کار گرفته  پسامدرنیستی بیش از ساير مؤلفه

شده استت در نمونۀ زير عالوه بر اينکه خواننده 

گیرد و به داستانی بودن  خطاب قرار می  مورد

شود، نويسنده از ترس اينکه  متن اشاره می

خواننده از خواندن منصرف شود به تکمیل 

أکمل الحکايهًْ خوفا  من »پردازد:  داستان می

تسرف الملل إلی نفوسکم فتنصرفوا عن القراءهًْ 

 :)همان ت«وبذلک تصبح الروايهًْ مهددهًْ بالموت

25 - 29) 

ترسم  کنم، چون می داستان را کامل می»

خستگی به وجودتان راه يابد و از خواندن 

منصرف شويد، در اين صورت اين رمان تهديد 

 «تشود به مرگ می

ينکه در اين سطور نیز با اشاره به ا

های  ای وجود ندارد تا به جای شخصیت نويسنده

دار نگارش شود، و نیز با اشاره به  داستان عهده

اينکه تکرار در داستان سب  خستگی خواننده 

شود، داستانی بودن اثر به خوانندگان يادآوری  می

لی العذرت لم أجد من يقدمنی لکم، »شود:  می

کل هذه فلیس لنا فی هذه الروايهًْ مؤلف يتولی 

 (50: )همان ت«األمور نیابهًْ عنا

خواهمت کسی را نیافتم که مرا  معذرت می»

ای  به شما معرفی کند، ما در اين رمان نويسنده

نداريم که به جای ما مسؤولیت همه اين امور را 

 «تبه عهده بگیرد
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حضر الشهود، بدأت إجراءات التحقیق »

قالوهت معهمت استمعت إلی أقوالهمت لن الخص ما 

سبق لکم أن قرأتم ذلک بالتفصیل فی الفصول 

السابقهًْ من هذه الروايهًْت أعتقد أن مجرد اإلشارهًْ 

إلی ما قالوه يصبح نوعا  من التکرار واإلعادهًْ، وهو 

ما ترفضه الروايهًْ التی تتعامل مع قاریء قلق 

 (000: )همان ت«اليجد وقتا  للقراءهًْ

یق کردمت به شاهدان آمدندت شروع به تحق»

های آنها را خالصه  هايشان گوش کردمت گفته گفته

های قبلی  کنمت قبال  آن را به تفصیل در فصل نمی

ايدت معتقدم که مجرد اشاره به  اين رمان خوانده

اند نوعی تکرار استت و اين همان  آنچه که گفته

کند که  داری می چیزی است که رمانی از آن خود

روست که وقتی هم  به وای نگران ر با خواننده

 «تبرای خواندن ندارد

در جای ديگر پدر مصری خوانندگان را 

دهد و از گفتن آنچه که بین  مورد خطاب قرار می

هنا »کند:  او و مصری اتفاق افتاده است، امتناع می

أصل إلی أهم ما فی حکايتی کلهات ماذا دار بینی و 

بین مصری، بعد عودتی إلی منزلی فی ذلک 

ح الرهی ت أطل  عذرکم، أعرف إن هذا هو الصبا

أهم ما تطلبونه منیت ولکنی لن أحکیه مهما تکن 

 (99: 0110ت )القعید، «الظروفتتت

ترين بخش حکايتم  در اينجا به مهم»

انگیز بعد از بازگشت  رسمت در آن صبح خوف می

به خانه، بین من و مصری چه اتفاقی افتادت 

ترين چیزی  همدانم اين م خواهمت می معذرت می

خواهید، اما تحت هیچ  است که از من می

 «تکنمتتت شرايطی آن را حکايت نمی

شود که  اين شگرد پسامدرنیستی سب  می

خواننده نسبت به قطعیت امور و اينکه با واقعیت 

رو است يا تخیل، دچار ترديد شودت چرا که  به رو

نويسنده از يک سو، با ذکر جزئیات دقیق و 

ها توهم واقعی  دم ذکر نام شخصیتفراوان و ع

آورد،  بودن متن را در ذهن خواننده به وجود می

و از سوی ديگر با به کار بردن تصنّع، به خواننده 

 رو استت  به کند که تنها با داستان رو يادآوری می

هايی اين داستان را به سوی  چنین ويژگی

دهدت چرا که سخن گفتن  فراداستان سوق می

نويسی و مخاط  قرار  داستان و داستاندربارۀ 

داستان  های خلق فرا دادن خواننده که يکی از شیوه

رمان »شودت  است، به وضوح در اين رمان ديده می

ناپذير ما  های خلل کوشد تا باور فراداستانی می

ثبات  دربارۀ جايگاه نسبی حقیقت و داستان را بی

که گونه  ( البته همان50: 0255)تدينی،  ت«کند

ساختن  شالودۀ فراداستان، بر»گويد  پاتريشیا وو می

هاست و هر نوع  اندازی منظم قواعد و نظام و بر

توان مصداق  بازيگوشی در داستان را نمی

 (99: 0251ت )غفاری، «فراداستان دانست

عالوه بر اين، ويژگی ديگر پسامدرنیسم 

يعنی استفاده از اسمی که آشکارا مبین خلق و 

شودت  است در اين رمان ديده میخوی شخصیت 

های  استفاده از نام مصری کامال  بیانگر ويژگی

باطنی و خلق و خوی مصری است، چرا که او  

ورزد و در نهايت در  به کشورش مصر، عشق می

 رسدت راه دفاع از کشورش به شهادت می

 



 2939تابستاع  ، چهارم، شماره دوم فصل امه تخصصي مطالیات داستاني، سال    31

 

 فیري نتیجهبحث و 

گذاری را در  پسامدرنیسم نوع جديدی از بدعت

داستانی رواج داده استت در واقع اين جريان ادبیات 

توان شکل افراطی  را که ريشه در مدرنیسم دارد، می

مدرنیسم دانستت اين بدين معناست که  

توان پايان مدرنیسم دانستت  پسامدرنیسم را نمی

پسامدرنیسم نیز مانند مدرنیسم در پی نوآوری 

ه دهد ک هايی انجام می است، ولی اين کار را به شیوه

 دار استت خور گذاری بیشتری بر از بدعت

در اين مقاله مشخص شد که در رمان 

از يوسف القعید، برخی  الحرب فی برّ مصر

های پسامدرنیسم چون تعدد راوی و زاويه  مؤلفه

خطی  قطعیت و ابهام، روايت غیر  ديد، عدم

انسجام و آشکار کردن تصنّع به کار   ها، عدم رويدا

هاست که  د همین مؤلفهرفته است، و کاربر

را به طور حتم   رويکرد پسامدرنیستی نويسنده

 کندت اثبات می

های پسامدرنیسم در  وجود برخی از ويژگی

های ديگر پسامدرنیستی را  اين رمان، حضور مؤلفه

مؤکد ساخته استت تغییر راوی و زاويۀ ديد و 

  خطی وقايع، سب  گسیختگی و عدم روايت غیر

های  استت همچنین روايتانسجام متن شده 

گوناگون از راويان متفاوت و آشکار کردن تصنّع نیز 

خواننده نسبت به قطعیت امور است که باعو شده 

دچار شک و ترديد شودت عالوه بر اين، نويسنده با 

های فراداستانی، همچون مخاط   استفاده از شگرد

قرار دادن خواننده و قرار دادن او در جريان نگارش 

های داستانی توانسته است، اثر  ره به تکنیکو اشا

خود را به يک فراداستان تبديل کند؛ چرا که 

های فراداستانی خواننده را مخاط  قرار  رمان

های داستانی در طول  دهند و با اشاره به تکنیک می

شوند که فقط با داستان  داستان به خواننده يادآور می

چیزی که در رو است نه واقعیتت درست همان  به رو

 روی داده استت الحرب فی برّ مصراين 

 

 م ابع

گفتمان نقد: مقاالتی در نقد  (ت0250پاينده، حسین )

 ت تهران: روزنگارت ادبی

نقد ادبی و دموکراسی: (ت 0255) ــــــــــ

ت تهران: هايی در نظريه و نقد ادبی جديد جستار

 نیلوفرت 

داستان پسامدرنیسم در (ت 0255تدينی، منصوره )
های  ترين نظريه معاصر فارسی: مروری بر مهم

پسامدرنیستی و بازتاب آن در داستان معاصر 
 ت تهران: علمت ايرانی

پسامدرنیسم در رمان تاريخ » ت(0251) ــــــــــ

 ت«سری بهادران فرس قديم از دکتر شمیسا

ت 02شمارۀ  تت بهارفصلنامه زبان و ادب پارسی

 ت022–055 صص

ما بعد الحداثهًْ دراسهًْ (ت 0002) م علیخريسان، باس
 ت دمشق: دارالفکرت فی المشروع الثقافی الغربی

ت الجزائر: بنیهًْ النص الروائی(ت 0000خلیل، ابراهیم )

 منشورات االختالفت 

فردريک جیمسن: مارکسیسم، (ت 0252رابرتس، آدام )

 ت تهران: نشر نیت نقد ادبی و پسامدرنیسم

نقد ادبی معرفی (ت 0252) فر، حمیدرضا شايگان

مکات  نقد همراه با نقد و تحلیل متونی از ادب 
 تهران: دستانت  چاش سومتت فارسی
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 –المیتاقص تجريبا روائیا » ت(0002) الشوابکهًْ، سمیهًْ

قراءهًْ فی أعمال الروائی المصریّ يوسف القعید: 

و يحدث فی مصر اآلن و  الحرب فی برّ مصر

مجلهًْ جامعهًْ  ت«ثالثیهًْ شکاوی المصریّ الفصیح
 09ت المجلد النجاح لألبحاث )العلوم االنسانیهًْ(

 ت221–222 صص ت(2)

پسامدرن تصنّعی نقد و (ت »0251غفاری، سحر )

 ت«داستان در رمان بیوتن های فرا بررسی شگرد

 سالت ت بهارپژوهشی نقد ادبی –فصلنامۀ علمی

 ت92–51صص ت 1شمارۀ  تسوم

داليل » ت(0210حسینعلی )قبادی، زاده، سیدعلی و  قاسم

ت «نويسان پسامدرنیته به احیای اساطیر گرايش رمان

 ت22–20 صصت 00شمارۀ  تت پايیزپژوهشی ادب

چاش ت الحرب فی برّ مصر(ت 0110القعید، يوسف )

 القاهرهًْ: مکتبهًْ مدبولیت  پنجمت

های رمان: از  نظريه(ت 0251الج، ديويد و ديگران )

ت ترجمۀ حسین پايندهت رئالیسم تا پسامدرنیسم

 تهران: نیلوفرت  چاش دومت

ای بر روايت در ادبیات  مقدمه(ت 0255لوته، ياکوب )
 چاش دومتفرجامت  ت ترجمۀ امید نیکو سینما

 تهران: مینوی خردت 

  و پستمدرنیته  پست(ت 0291نوذری، حسینعلی )

ت ترجمه ها ها و کاربست مدرنیسم تعاريف، نظريه

 و تدوين حسینعلی نوذریت تهران: نقش جهانت 
ت ترجمۀ شهريار داستان فرا(ت 0210وو، پاتريشیا )

 پورت تهران: نشر چشمهت  وقفی

 


