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چکیده
این جستار ،مؤلفههای روایتگری نقیضهای را در رمان شبهای کوش آداسی بررسی میکنـد و
به این پرسش میپردازد که روایتگری نقیضه محور به چه ترتیب و با استفاده از کدام سـازوکارها یـا
شگردها در این رمان عمل میکند .از این رو ،پس از اشاره به پیشینۀ بحث و مبـانی نظـری نقیضـه
نزد فرمالیستها از جمله تینیانوف ،توماشفسکی و اشکلوفسکی که نقیضـه را موجـد تطـور و تکـون
ژانرهای ادبی معرفی میکنند ،از نقیضه به مثابۀ کارگزاری بینامتنی یاد میشـود کـه چنـدین شـیوه
دارد :آشکار کردن صناعت ،آشناییزدایی ،بازآرایی طنزآمیز عناصر روایـی ،تجنـیس ،صـحنهپـردازی
کمیک و جز اینها .در همین راستا ،از مفهوم ادبیات عامهپسند و جایگـاه آن در ادبیـات فارسـی نیـز
سخن گفته میشود؛ چراکه شبهای کوش آداسی در واقع ،سطوح اندیشگانی و ساختاری ایـن ژانـر
را نقیضهسازی میکند .آنگاه در بررسی رمان ،فرامتنیت پیشنهادی ژنت ،بهویژه پیرامتنهای درونـی
و برونی به مثابۀ چارچوب نظری و عملی معرفی و مؤلفههای روایتگـری نقیضـهای رمـان از جملـه
موقعیت روایی طنزآمیز نویسندهمحور ،صحنهپردازی کمیک ،صناعات نقیضهساز و جز اینها بررسی و
تحلیل میشوند .این عوامل جملگی ،راهی را به درون جهان داستان رمان که نقیضهسـازی ادبیـات
رمانتیک عامهپسند ایرانی است ،هموار میکند .از این نظر ،نقیضه هم جهان داستان و بـه تعبیـری،
تخیل زنانهنویسی غالب در این نوع ادبیات را طنز و هجو میکنـد و هـم اینکـه ،ژانـری تـازه پدیـد
میآورد و از این رو ،نقیضه متضمن تطور و تکون ژانرهای ادبی است.
کلیدواژهها :روایتگری ،نقیضهسازی ،فرامتنیت ،ادبیات عامهپسند ،ژانر.
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 .3مقدمه
ژانرهای ادبی به اعتبار تعلق خاطری که به بازنمایی امر واقع دارند ،از دیرباز محل بحث و جدل
اندیشمندان مختلف بودهاست .افالطون است که اول بار در کتاب سوم جمهور ،از زبان سـقراط
در خطاب به ادمانتئوس ،متون را از حیث شیوۀ بازنمایی امر واقع به سه گونه تقسـیم مـیکنـد:
سخن شاعر (که تماماً تقلید و نقل گفتار است) ،سخن شخصیت (که شاعر وقایع را از قول خود
شرح و بسط میدهد) و یا ترکیب هـر دو سـخن (بـا تغییـرات) (ر.ک؛ افالطـون.)123 :3191 ،
ارسطو نیز در بوطیقا ،انواع شعر را محاکاتی دانستهاست و آنها را به سه اعتبـار از هـم متمـایز
میداند :الف) وسیله یا رسانۀ محاکات .ب) موضوع محاکات .ج) شیوه یـا طـرز محاکـات (ر.ک؛
ارسطو .)332 :3197 ،موضوع محاکات از نظر ارسطو ،اعمال و کردار آدمی اسـت کـه یـا نیـک
است یا بد (ر.ک؛ همان .)334 :این آدمیان یا از ما فراترند ،یا برابر یا فروتر (ر.ک؛ همان.)339 :
اعمال فراتر به تراژدی ،و فروتر به کمدی منجر میشود (ر.ک؛ همان) .از نظر شـیوۀ محاکـات،
ارســطو از دســتهبنــدی افالطــون تبعیــت مــیکنــد (ر.ک؛ افالطــون .)332 :3191 ،بــر اســاس
تقسیمبندی ارسطو ،متون یا از موضوعات جدّی تقلید میکنند (= تـراژدی) و یـا از موضـوعات
غیرجدّی (= کمدی) .عبید زاکانی نیز شیوههای بیانگری یا نطق را بر دو نوع میداند:
«فضیلت نطق که شرف انسان بدو منوط اسـت ،بـر دو وجـه اسـت :یکـی جـدّ و
دیگری هزل .و رجحان جد بر هزل ،مستغنی [از بیان] است؛ چنانکه جدِّ دائم موجـب
مالل میباشد ،هزل دائم نیز باعث استخفاف و کسر عِرض میشود ...هزل در سـخن
مانند نمک در طعام است» (زاکانی.)32 :3191 ،

به همین اعتبار ،پای دو نوع متون به میان میآید :متون جـدّی و غیرجـدّی .متـون جـدّی
(مانند تراژدی ،اسطوره ،محاکات عالی و رمانسها) روایتهای اشخاصـی هسـتند کـه از حیـث
اخالقی و اندیشگانی در مرتبۀ فراتر از افراد معمولی قرار دارند .این اشخاص در موقعیـتهـایی
قرار میگیرند که مجبور میشوند صفات و ویژگـیهـای عـالی خـود را نمـایش دهنـد .متـون
غیرجدّی (مانند انواع کمدیها ،روایتهای محاکاتدانی و کنایی) دربارۀ اشخاصی هستند که از
حدّ متعارف فروترند؛ موقعیتهایی که در آن قرار میگیرند ،پیشپاافتاده ،غیرتراژیک و یـا حتّـی
خندهدار است (یا این گونه بازنمایی میشوند) .البته پیداست که این دستهبندیها چندان دقیـق
نیست؛ برای نمونه ،تمام متون غیرجدّی مشابه نیستند .برخی از متون غیرجدّی ،آشکارا خندهدار
و طنزآمیزند« :فارس /مضحکهها» (دانی و عالی)« ،داستانهای گروتسـک /زهرخنـدها»« ،طنـز
پرخاشگر»« ،نقیضهها»« ،کمدی رفتار»« ،کمدی اشتباهات و کمدی دسیسه» .در مجمـوع ،بسـته
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به اینکه این خنده به چه نحو در رخدادهای غیرجدّی تجلی پیدا کند ،با انواع و گونههای روایت
طنزآمیز غیرجدّی سروکار داریم .در واقع ،این گونههای شـفاهی و مکتـوب کـه دسـتپـروردۀ
بشرند ،از جمله عوامل تولید خنده محسوب میشوند.
به همین اعتبار ،نقیضه و نقیضهگویی از جمله گونههای فرعی طنزپردازی محسوب میشود
و رمان شبهای کوشآداسی از جمله آثار ادبیات داستانی است که ممثّل این گونۀ فرعی طنـز
محسوب میشود .با این وصف ،پرسش اصلی این است که روایتگری نقیضهمحور به چه ترتیب
و با استفاده از کدام سازوکارها یا شگردها در رمان شبهای کوش آداسی عمل مـیکنـد و چـه
کارکردهایی بر روایتگری نقیضهای مترتب است؟ به نظر میآید بتوان از منظر مباحث مرتبط با
بینامتنیت و به تعبیر دقیقتر ،فرامتنیّت پیشنهادی ژنت ،راهی بـه درون جهـانداسـتان (Story-
 )worldنقیضهگون این رمان باز کرد.

 .6پیشینۀ آثار نظری و مطالعاتی نقیضهمحور
تاکنون مباحث نظری مربوط به تعریـفهـا و دسـتهبنـدی طنـز ،بـهویـژه نظیـره و نقیضـه در
کتابهای بسیاری آمدهاست .جدا از فرهنـگهـا و دانشـنامههـای متعـدد کـه از ایـن واژگـان
تعریفهای گوناگون و البته مرتبط و مشابه هـم ارائـه دادهانـد ،کتـاب نقیضـه و نقیضـهسـازان
( )3174اثر شاعر معاصر مهدی اخوان ثالث ،همچنان یکی از پیشـگامان ایـن عرصـه در زبـان
فارسی به شمار میرود که اخوان با وسواسی تأملبرانگیز نه فقط تبار نقیضه و واژگان مرتبط را
کاویده ،بلکه سعی کرده با ارائۀ نمونههای جامع ،تصویری گویاتر از این شگرد نشان دهد .البتـه
رویکرد اخوان بیشتر ادبی است و نیاز است که این واژگان از حیث مباحث زبانشناختی نیـز بـه
معاینه درآیند تا روشنتر بتوان نقیضه را از سایر واژگان مرتبط و مشابه بازشناخت؛ ماننـد تقلیـد
مضحک ،تراوستی ،حماسۀ مضحک ،پاستیش و سایر واژگان که در زیر بدانها اشـاره خـواهیم
کرد .قاسمیپور ( )3197نیز در مقالۀ «نقیضه در گسترۀ نظریههای ادبی معاصر» ،شـگرد نقیضـه
را در پرتو نظریههای فرمالیسم ،ساختارگرایی و شالودهشکنی بررسی اجمالی کردهاسـت .حـرّی
( )3119نیز نقیضه را در آثار احترامی و زرویی بررسی اجمالی نمودهاست .چند مقالـۀ دیگـر نیـز
نقیضه را در ژانر شعر فارسی ،بهویژه در آثار شاعران پیش از مشروطه بررسی کردهانـد .چنـدین
فرهنگ و کتاب نیز به این بحث اشاره نمودهانـد (از جملـه؛ حلبـی3124 ،؛ اخـوت3173 ،؛ داد،
3179؛ بهزادی3179 ،؛ نکوبخـت3199 ،؛ موسـوی3119 ،؛ جـوادی3194 ،؛ اصـالنی 3199 ،و
حرّی 3197 ،از میان سایر آثار) .لیکن این کتابها نقیضه را در مقام ژانری ادبی بررسی کردهاند
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و به کارکردهای نقیضه در ادبیات داستانی ،از جمله رمان اشاره نکردهاند .در عین اینکـه رمـان
شبهای کوشآداسی از جمله اولین رمان نقیضهگـون در سـه دهـۀ اخیـر در ایـران محسـوب
میشود و از این منظر هم بررسی نشدهاست.

 .1مطالعۀ نقیضه در غرب
در سایر زبانها ،از جمله انگلیسی ،وضع اندکی فر میکند .از دیرباز در آثار نظری مغربزمین،
نقیضه محل بحث و نظر بودهاست .طبق معمول ارسطوست که در کتاب بوطیقـا ،در اشـاره بـه
هیگمون ،شاعر اهل ثاثوس ،از پارودی در معنای شعر تقلیدی مضحکهآمیز ذکر به میـان آورده،
او را مبدع پارودی معرفی کردهاست (ر.ک؛ ارسطو .)339 :3197 ،تعداد مقالههـا و کتـابهـا در
این زمینه بیرون از شمار است .ژنت در الواح بازنوشتنی :ادبیات در مرتبـۀ دوم (3117م ).چهـار
مقولۀ پارودی ،تراوستی ،کاریکاتور ،و پاستیش را از هم بازمیشناسد .او ابتدا به اعتبـار کـارکرد،
پارودی ،تراوستی و کاریکاتور را «طنزآمیز» و پاستیش را «غیرطنزآمیـز» دسـتهبنـدی مـیکنـد.
سپس به اعتبار رابطه ،پارودی و تراوستی را «جابهجاپذیری» ( )Transformationalو کاریکـاتور
و پاستیش را «محاکاتی» تلقی میکند (ر.ک؛ همان .)62 :در پـارودی ،گشـتار متنـی  ،یعنـی
رابط ۀ زبرمتن و زیرمتن ،باز یگوشانه است ،در تراوستی ،این رابطـه هجـوآمیز اسـت و
در پاستیش ،رابطه بازیگوشانه است ،اما به جای گشتار و جابـه جاپـذیری مسـتقیم ،از
رهگذر تقلید و مضحکه عمل می کند .اسکیت هم به واسطۀ تقلید و هـ م هجـو عمـل
می کند .دنتیث (6999م ).در کتاب پارودی ،رویکردهای گوناگونی به پارودی را در قالب چهـار
دیدگاه ژرار ژنت در کتـاب الـواح بازنوشـتنی؛ مارگـارت رز ( 3171و 3111م ،).روبـرت فیـدیان
(3119م ).و لیندا هاچن (3199م ).بررسی شدهاست و از آرای دیگر در گسترۀ تـاری ادبیـات ،از
رنسانس گرفته تا قرون هفده و هجده و نیز دوران مدرن و پسامدرن ،ذکـر بـه میـان مـیآورد.
دنتیث تقلید مضحک را یکی از چند راه ممکن در برساختن گفتمان انسانی ،و پارودی را تقلید و
گشتار واژگان و عبارات دیگران میداند ( .)Dentith, 2009: 3دنتیث پس از ارتباط دادن پارودی
به بینامتنیت ،سرانجام ،تعریف زیر را برای پـارودی ارائـه مـیکنـد« :پـارودی عبـارت اسـت از
شیوهای فرهنگی که تقلیدی بهنسبت تلمیحی و جدلی از دیگر تولیدات یا منشهـای فرهنگـی
به شمار میرود» ( .)Ibid: 19مزیت این تعریف آن است که پارودی را شیوهای فرهنگی میداند
که از سایر تولیدات فرهنگی تقلید میکند و عیب آن نیز اینکـه بازشـناخت پـارودی را از سـایر
واژگان با دشواری روبهررو میکند .چـتمن (6993م ).نیـز در مقالـۀ خـود بـا عنـوان «نقیضـه و
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سبک» ،از زاویهای دیگر به دستهبندی ژنت مینگرد .او ابتدا نقیضه را زیر ژانـر طنـز پرخاشـگر
( )Satireقرار میدهد و آنگاه به تبعیت از ژنت ،نقیضه را به چهار مقولۀ نقیضـۀ صـریح ( Strict
 ،)parodyتعبیر هجوآمیز ( )Travestyپاستیش طنزآمیز و پاستیش مح (غیرطنزآمیـز کـه بـا
اسکیت متناظر است )،تقسیم میکنـد ( .)Chatman, 2001: 28او سـه مقولـۀ اول را نقیضـه در
فراخترین معنای این کلمه در نظر میگیرد .چتمن نقیضه را در معنای سنتی آن به منزلـۀ ارائـۀ
ساده بدیعی یا نوعی بازی کالمی میداند .نقیضۀ صریح تا حـد ممکـن از مـتن اصـلی تبعیـت
میکند.

 .4بحث و بررسی
 4ـ  . 3نقیضه به منزلۀ نگره
همان گونه که گفتیم ،بحث دربارۀ نقیضـه بـه کتـاب بوطی قـا ی ارسـطو برمـی گـردد.
پارودیا ،شعری روایی است با طول متوسط با وزن و واژگان اشـعار حماسـی ،امـا بـا موضـوعی
سبک ،هجوآمیز یا مضحک ( .)Ibid, 2000: 10پس از گذار از ارسـطو و آرای گونـاگون از
رنسانس تا دوران مدرن ،در ابتدای قرن بیستم پای فرمالیست هـای روسـی بـه میـان
می آید که به جای محتوای ادبی به روش کار ادبیات یا به اصطالح به « ادبیت » ادبیات
اهمیت می دهند .آنچه اثری را ادبی جلوه می دهد ،نـه موضـوع و محتـوا ،بلکـه روش
پرداخت موضوع است .از آنجا که در فرمالیسـم روش کـار اهمیـت دارد ،آشکارسـازی
صــناعت ( ) Baring deviceو آشــنایی زدایــی ( ) Defamiliarizationدو ابــزار کارآمــد در
بررسی ادبیات و به همین اعتبار ،دو ابزار مناسب در نقیضه سازی محسـوب مـی شـود.
ارلی می نویسد « :به باور فرمالیست ها ،نقیضه اسـت کـه نگـاه را بـه سرشـت دوگانـۀ
استمرار ادبی معطوف می کند » (  ) Erlich, 1969: 258و ت ط ّور ادبی نیز مرهون همـ ین
نقیضه سازی است « :گویی گونۀ کهن ،جامۀ تازه در بر می کند .شگرد منسوخ از میـان
نمی رود ،لیکن در بافتی تازه و نامتجانس حیات می گیرد و باز دوباره منسوخ می شـود
تا دوباره حیاتی دیگر پیدا کند » (  .) Ibidاز میان فرمالیست ها ،تینیانوف ،توماشفسـکی،
و شکلوفسکی بیش از د یگران بـه بحـث نقیضـه پرداختـه انـد .بـه بـاور داف ( ،) Duff
تینیانوف است که در راستای توجه به تطور و تکون ادبیات ،از نقش نقیضه بـه مثابـۀ
کارگزار تطور ادبی یاد می کنـد (  .) Duff, 2003: 554از نظـر او ،نقیضـه بـه دو شـیوه
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عمل می کنـد :ادغـام ( ) Assimilationو خودکارشـدگی ( ) Automatizationکـه از چنـد
طریق حاصل می آید :تکرار ،بازآرایی عناصر ساختاری ،تجنیس و ارتباط شـگرد مـتن
اصـلی بـا یکـی از شـگردهایی کـه ظـاهر ا ً ناسـازگار جلـوه مـی کنـد ( Rosengrant,
 .) 1980:376از این نظر ،توماشفسکی (  3169م ).ضمن تقسیم بندی شـگردهای ادبـی
به ادراک پـذیر ( ) Perceptibleیـا آشـکار ،و ادراک ناپـذیر ( ) Imperceptibleیـا ناآشـکار
می نویسد برخی شگردها درصدد آشکارسازی صناعات ادبی عمل می کنند و نقیضـه از
جمله شگردهایی است که صناعات ادبی را قوی ا ً آشکار مـی کنـد « :اگـر ایـن صـناعت
ادبی طنزآمیز باشد ،نقیضه رخ می دهد که مهم ترین کارکرد آن ،هجو یک اثر ادبـی و
تخریب نظام زیبایی شناسانۀ آن است » (  .) Tomoshevski, 1965: 94شکلوفسکی نیـز
در مقاله ای که دربارۀ رمـان تریسـترام شـندی اثـر اسـترن مـی نویسـد ،آشکارسـازی
صناعت را از جمله شگردهایی می داند که نقیضه از رهگذر آن تأثیرات کمیک خود را
آشکار می کند « :نقیض ه از رهگذر ملموس کردن ابزارهای بیانی ،شیوۀ افراطی عملکرد
همۀ آثار ادبی محسوب می شود » (  .) Duff, 2003:554از دیگر ابزارهـای آشکارسـازی
صناعات ادبی و تخریب قواعد ،یکی آشنایی زدایی است که در سطوح مختلـف زبـانی،
تمهیدات هنری و سطح معنا و مفهوم کلی اثر مورد نقیضه رخ می دهد؛ بـرای نمونـه،
رَ یا صدر در رمان شب های کوش آداسی  ،گاه در سطح زبان ،گاه با تمهیدات ادبـی و
در عمدۀ موارد درسطح مفهوم و معنا ،نقیضـه و نظیـره سـازی کـرده اسـت کـه بـدان
خواهیم پرداخت.
ژرار ژنت (  3196م ).در پیرامتن ها از روابط بینامتنی میان متون ،نقشه ای کامـل و
منسجم ارائه می دهد که او خـود آن را فرامتنیـت ( ) Transtextualityمـی نامـد؛ یعنـی
همان بینامتنیت از دیدگاه بوطیقای ساختارگرایانه .ژنت پنج نوع فرامتنیـت را از هـم
باز می شناسـد :بینامتنیـت  ،پیرامتنیـت ( ، ) Paratextualityورامتنیـت (، ) Metatextuality
ز ِ ب َرمتنیت ( ) Hypertextualityو س َـ رمتنیت (Genette, 1982/1997: ( ) Archetextuality
 . ) xviiiبینامتنیت مناسبت هم حضوری میان دو متن یا چندین متن اسـت ،پیرامتنیـت
برآیند درون متن و برون متن است ،ورامتنیت رابطۀ تفسـیری و تـأویلی یـک مـتن بـا
متن دیگر است ،زبرمتنیت هر گونه مناسبتی است که متن دو م را (کـه آن را زبـرمتن
می نامند )،به متن اول (زیرمتن) پیوند می زند و س َرمتنیت نیز با انتظـارات خواننـده و
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از این رو ،دریافت خواننده از اثر سروکار دارد (  .) Ibidبه نظر می آید نقیضـه در قالـب
پیرامتن های درونی و برونی می تواند از رهگذر مؤلفه های روایتگری از جمله م وقع یت
روایــی نویســنده محــور ،راوی ،صــحنه پــردازی و ســایر شــگردهای آشــکارکننده و
آشنایی زدا ،متن نقیضه ای (زبرمتن) را در رابطه ای بازیگوشانه ،نیت مند و هجوآمیز بـا
متن نقیضه شونده (زیرمتن) قرار بدهد .اگر این رابطۀ دوسویه ،تقلیدی ،بازیگوشـانه و
مضحک باشد ،زبرمتنیت نق ی ضه ای و اگر هجوآمیز و هزل گونه باشد ،نظ یره ای خواهـد
بود .حال با این توضیحات ،تالش میشود مؤلفههای روایتگری نقیضهای در رمـان شـبهـای
کوش آداسی بررسی و تحلیل شود.

4ـ .6ادبیات داستانی عامهپسند
ادبیات داستانی عامهپسند ( )Popular fictionیا سادهتر ،داستانها /رمانهای عامهپسند از آنجـا
که عامۀ مردم را مخاطب میداند ،همیشه مقبولیت زیادی میان عوام دارند ،ولی این مقبولیت را
ناقدان ادبی به دیدۀ شک نگریستهاند .در این جستار ،قصد نیست که به این رمانهـا بپـردازیم،
لیکن چون بحث نقیضهسازی این رمانها در میان است ،اشارات کلی به ویژگی این ژانـر ادبـی
بیفایده نیست .واژۀ کلیدی در اینجا ،صفتِ  Popularاست که در فارسی عمدتاً به «عامهپسند»
برگردانده شدهاست .بِنِت و همکارانش چندین معنا برای این واژه ذکر کردهانـد« :امـری فراگیـر
که به طبع بسیاری خوشایند است»« ،آنچه رسانههای جمعی از رهگذر عالیق فردی بـه خـورد
مردم میدهند»« ،تفاوت میان فرهنگ عالی و فرهنـگ دانـی» و «فرهنگـی کـه مردمـان خـود
میآفرینند» ( .)Bennet & et.al, 2005: 262-264بر این اساس ،رمان عامهپسند ،رمـانی اسـت
که «باب میل مردمان و خوشایند طبع افراد بسیار است» (همان) .گِلدر رمان عامهپسند را «نقطۀ
مقابل آثار ادبی فاخر» ( )Literature/ literatureمیداند که به دست مؤلفان صاحب سبک و قلم
خلق شدهاند ()Gelder, 2004: 11؛ به دیگر سخن ،آثار فاخر ادبـی بـه سـطح فرادسـتان ( High
 )browو ادبیات عامهپسند به سطح فرودستان جامعه تعلق دارد .میتوان بـا تعبیـر کـالم گِلـدر
گفت آثار ادبی فاخر ،چشمی به بازار فروش و دستی به جیب خواننده ندارند و در برج عاج خـود
به «خالقیت» و «اصالتی» که دارند ،فخر میفروشند ،حال آنکه ادبیات عامهپسند ،چشـم بـه راه
مخاطب است و دست در جیب او دارد ( .)Ibid: 13آثار ادبی فاخر را به سبب کـاربرد هنرمندانـۀ
زبان و اصالت بیانگری پرسشهای اساسی زندگی میستایند و ادبیات عامـهپسـند را بـه سـبب
«توصیفهای کوتاه ،الگوهای مکالمه که مأخوذ از تلویزیون اسـت ،پـیرنـگهـایی کـه گرچـه
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پیچانند ،لیکن مبهم و نابگشوده نیستند ( .)Manguel, 2007: 131از سوی دیگر ،از آنجا که این
ژانر خود گونههای متعددی دارد ،آن را «رمان ژانر» ( )Genre fictionنیز مینامند .کاولتی جمـع
آمدن دو عنصر «عرف» و «بدعت» را ویژگی اصلی این ژانر میداند .عرف ،عناصـری اسـت کـه
«معموالً خاص یک فرهنگ و عصر خاص است و بیرون از آن بافـت ،معنـای خـود را از دسـت
میدهند» ( .)Cawelti, 1976: 5اما بدعت ،عناصری است که «مبدعان به طرزی منحصربهفـرد
صورتبندی میکنند» ( .)Ashley, 1989: 87در واقع ،آثار ادبی فاخر ،بدعت و نـوآوری دارنـد و
ادبیات عامهپسند از عرفها ،قراردادها و کلیشهها تبعیت میکنند.

4ـ .1ادبیات عامهپسند در ایران
به نظر میرسد در گسترۀ ادبیات داستانی ایرانی نیز بتوان دو نوع ادبیات فاخر و عامهپسـند را از
هم بازشناخت .نگاهی کلّی به سیر رماننویسی در ایران که بـیش از یـک سـده قـدمت نـدارد،
نشان میدهد که رمانهای تاریخی و اجتماعی در مقام اولین گونههای رماننویسـی ایرانـی از
پی گسترش صنعت چاپ و رواج مطبوعات ،در میان خوانندۀ ایرانی محبوبیت پیـدا کـردهاسـت.
شاید بتوان ادعا کرد که آثار فاخر ادبی که بوف کـور هـدایت پیشـگام آن اسـت ،از دل همـین
مقبولیت اولین گونههای رماننویسی سر برآوردهاست .به هر حال ،از پی رواج صـنعت ترجمـه،
ژانر رمان با خود شیوههای بدیع بیانی و هنری به همراه میآورد و به نویسنده اجـازه مـیدهـد
مفاهیم و اندیشههای خود را در قالبی تازه ،بکر و قطعاً جذاب و گیرا ارائه نمایـد و روایتگـری و
روایتپردازی ،یعنی نقل حوادث« ،وقوعات» و حکایات به سیر گاهشمارانه چندانکه خواننـده را
سرگرم کرده و به دنبال خود بکشاند ،همان است که در ژانر رمان عامهپسـند بـه طـرزی نیکـو
خودنمایی میکند .از این رو ،جلب نظر خواننده به این شیوۀ نوین نوشتاری در کنـار نـوگرایی و
تجددی که جامعۀ سنّتی با آن دسـت بـه گریبـان اسـت ،از جملـه دالیـل اشـتهار ژانـر رمـان
عامهپسند عمدتاً تاریخی در میان گونههای سنّتی ادب فارسی محسوب میشود .بـا ایـن حـال،
رواج عامهپسندی به آن معنا که هم چشمبهراه مخاطب باشد و هم دست در جیـب او ،بـا رواج
پاورقینویسی در مطبوعات از دهۀ  3169شمسی به این سو آغاز میشـود .پیداسـت دسترسـی
آسان به مطبوعات ،استفاده از زبان ساده و بیپیرایه و پرداخـت موضـوعات و مسـائل روزمـره،
به ویژه مسائل خانوادگی و رمانتیک به طرزی جذاب ،در گسترش عامهپسندی بـیتـأثیر نتوانـد
بود .البته ،آثار ادبی فاخر نیز شانهبهشانۀ ادبیات عامهپسند پیش آمدهاست .با وقوع انقالب و بـه
تبع آن جنگ ،تولید آثار ادبی فاخر ادامه مییابد ،لـیکن ادبیـات عامـهپسـند کـه طبـق نظریـۀ
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نظامگان ( ،)Poly-system Theoryدر دهۀ  3129دوران فترت خود را طی میکرد و در حاشـیه
ماندهاست ،در پایان جنگ و آغاز دهۀ  3179شمسی ،از حاشیه به متن میآید و مرکزیـت پیـدا
میکند .بررسی علل و زمینههای رواج عامهپسندی در راسـتای ایـن جسـتار قـرار نـدارد (ر.ک؛
جوادی یگانه و ارحامی64 :3119 ،ــ69؛ میرفخرایـی317 :3191 ،ــ663؛ صـفایی و مظفـری،
391 :3199ـ 312و کیانپور ،نجفـی و کـاظمی349 :3113 ،ــ .)329از ایـن میـان ،صـفایی و
مظفری به تفصیل رمانهای عامهپسند را از حیث صورت و محتوا بررسی کردهاند ،هرچند ایـن
بررسی صوری و محتوایی آنها مبنای نظری مـتقن و نظـاممنـد نـدارد .بـاری ،تولیـد ادبیـات
داستانی عامهپسند تا امروز همچنان بازاری گرم دارد و به نظر میآید همچنان مرکزیت خـود را
در نظام ادبی رماننویسی فارسی حفظ کردهاست .ناقدان و نویسندگان به طر مختلف به ایـن
مرکزیت واکنش نشان دادهاند و وجوه ایجابی و سلبی آن را بررسی کردهاند .با این حال ،عـالوه
بر ساحت نقد ،در ساحت خلق نیز به این اقبال و محبوبیت توجه نشان داده شـدهاسـت و رمـان
شبهای کوشآداسی از جمله آثار خالقانه است که تالش کرده وجوه مختلف ادبیات عامهپسند
منثور را هجو و به طریق اولی ،نقیضهسازی کند.

 .9مؤلفههای روایتگری نقیضهای در شبهای کوش آداسی
رمان شبهای کوش آداسی بهسان هر اثر روایی در بطن یک چـارچوب ارتبـاط روایـی شـکل
میگیرد .این چارچوب را بیش از همه ،چتمن در متون روایی صورتبندی کـردهاسـت کـه بـه
سبب شهرت بدان اشاره نمیکنـیم (… .)Chatman, 1878: 151,ایـن الگـو شـش مؤلفـه دارد:
خوانندۀ واقعی /مستتر ،راوی ،روایتشنو ،و مؤلف واقعی /مستتر .ظاهراً ایـن الگـو بـرای متـون
جدی یا غیرطنزآمیز است ،لیکن در متون طنزآمیز و به طریق اولی ،متون نقیضهای مورد بحـث
و برای نمونه ،رمان شبهای کوش آداسی نیز این الگوی ارتباط روایی مصدا پیدا میکند .بـا
این حال ،در متون نقیضهای بنا بر آنچه در فرامتنیت پیشنهادی ژنت گفته آمد ،بـا دو موقعیـت
روایی زبرمتنیّت و زیرمتنیّت سروکار داریم .از این رو ،مؤلفههای روایتگری ،بهویژه مؤلف مستتر
رمان شبهای کوش آداسی به مثابۀ زبرمتنیبت ،در رابطهای بازیگوشانه ،هجوآمیز و نقیضـهوار
با مجموعه رمانهای متعلق به گونۀ ادبیات عامهپسند قرار میگیرد و بخشی از موفقیـت رمـان
در طنزپردازی به این نکتۀ مهم بستگی دارد که خواننده بتواند به تصویری روشن از این روابـط
بینامتنی میان دو متن زبرمتنیّت و زیرمتنیّت نائل آید .از این رو ،بخشی از سازوکار اصـلی ایـن
رمان ،خلق مؤلف مستتری است که تالش میکند از رهگذر کاربست مؤلفههای موقعیت روایی،
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بهویژه استخدام راوی بازیگوش ،صحنهپردازیهای کمیک و مبالغهآمیـز ،ابـداع سـبک و زبـان
فخیمانه برای بیان موضوعات پیش پاافتاده که به عنصر سبک مربـوط مـیشـود ،آشکارسـازی
صناعات و آشناییزدایی ،موقعیت روایی بازیگوشانه و طنزآمیز اصلی رمان را ترسیم کرده ،آن را
به روایتشنو یا خوانندۀ مستتر و به تبع آن ،خوانندۀ واقعی رمان شبهای کوش آداسـی انتقـال
دهد.

9ـ .3سازوکارهای بازیگوشانه و نقیضهگون مؤلف مستتر
سازوکارهایی که مؤلف مستتر برای روایتگری نقیضهای رمان اختیار میکند ،البتـه جداناشـدنی
است و این مؤلفهها در کنار هم ،کار روایتگری طنزآمیز رمان را سروسامان دادهاند .با این حـال،
تالش میشود این مؤلفهها دستهبندی انداموار پیدا کنند.

9ـ .6پیرامتنها و /یا عوامل پیرامتنی در شبهای کوش آداسی
اولین سازوکاری که مؤلف مستتر این رمان اختیار مـیکنـد تـا موقعیـت روایـی نقیضـهگـون و
طنزآمیز رمان را بسازد ،از رهگذر استخدام عوامل پیرامتنی حاصل میشود که ژنـت در ابتـدای
الواح بازنوشتنی (3117ـ3196م ،).پیرامتنیّت را یکی از انواع فرامتنیت قرار میدهـد .سـپس ،در
کتاب پیرامتنها :آستانههای تفسیر (3117م ).بهتفصیل از پیرامتنها و انواع آن سخن میگویـد
(ر.ک؛ همان :هجده) .بر این اساس ،پیرامتنها« ،آن دسته صناعات و قراردادهای درون و برون
کتاب هستند که درونمتن ( )Peritextو برونمتن ( )Epitextنام دارند» (همان) .بر این اسـاس،
عوامل پیرامتنی به مثابۀ لوازم جانبی همراه متن ،فضای بیرونی و پیرامونی مـتن منتشرشـده را
احاطه کرده ،متن اصلی را تکمیل و تزیین میکنند .پیرامتن درونی یا درونمتنهـا مشـتمل بـر
مشخصات صوری کتاب از قبیـل عنـاوین اصـلی و فرعـی ،نـام نویسـنده ،تخلـص نویسـنده،
تقدیمنامه ،برنگارهها ،مقدمه ،یادداشتها ،پانوشتها ،مؤخرهها طراحی جلد ،نوشـتههـای رو یـا
پشت جلد کتاب و مواردی از این دست است .این اطالعات اولین مواجهـۀ خواننـده بـا اثـر بـه
حساب میآیند .پیرامتن بیرونی یا برونمتنها نیز به مجموعۀ عوامل بیرونی مرتبط با اثر ماننـد
نقدها ،تفسیرها ،گفتگوهای نویسنده و جز اینها مربوط میشـود .ایـن اطالعـات ،بـرای نمونـه،
گفتگو با نویسنده ،نقد و نظر ناقدان ،اولین آشنایی خواننده با متن و جهان داسـتان ،پـیش از در
دست گرفتن کتاب و قرائت آن است .از این رو ،میتوانـد در درک و معنـای کلـی و در اینجـا،
آماده سازی ذهنی خواننده برای ورود به جهان داستان طنزآمیز و نقیضهای رمان راهگشا باشـد.
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فر این دو پیرامتن از نظر ژنت ،از نوع مکانی ( )Spatialاست و در درونمتن ،عوامل پیرامتنی
با متن اصلی ،پیوستگی مکانی دارد ،اما در برونمتن ،پیوسـتگی و قرابـت مکـانی وجـود نـدارد
(ر.ک؛ همان .) 9 :ژنـت ایـن معادلـه را در ایـن زمینـه ارائـه مـیکنـد« :پیـرامتن= درونمـتن
برونمتن» (همان) .وانگهی ،ژنت برونمتنها را که برخالف درونمتنها ،پیوستگی و مجالست
مکانی با متن اصلی ندارند و از متن اصلی استقالل دارند ،به دو نوع برونمتن عمومی ()Public
و خصوصی ( )Privateتقسیم میکند .همچنین ،برونمتن عمومی را به چهـار نـوع بـرونمـتن
ناشرمحور ( ،)Publisherبرونمتن نویسندهمحور و برونمتن دگرمحور تقسـیم مـیکنـد (ر.ک؛
همان)149 :؛ یعنی گاهی برونمتن را ناشر انجام میدهد؛ از قبیل کارهای تبلیغی برای کتـاب،
ارائۀ کتاب به نمایشگاهها ،جشنوارهها و جز اینها ،و گاهی نیز نویسنده شخصاً کار برونمـتن را
برای عموم یا برای عدهای خـاص انجـام مـیدهـد؛ از قبیـل مصـاحبه ،سـخنرانی ،شـرکت در
همایشها و جز اینها .خصوصی نیز از طریـق یادداشـتهـا یـا نامـهنگـاریهـای شخصـی و
خصوصی نویسنده دربارۀ اثر به عدهای خاص ،مثالً نزدیکان ،صورت واقع پیـدا مـیکنـد .ژنـت
انواع برونمتن عمومی و خصوصی نویسندهمحور را در قالب نموداری نشان میدهد ( Genette,
 .)1997: 352برای بررسی دقیقتر ،پیرامتنها به دو دستۀ کلّـی درونمـتنهـا و بـرونمـتنهـا
تقسیم میشوند.

9ـ .1عوامل پیرامتن درونی در رمان شبهای کوش آداسی
با فرض اینکه خواننده از پیش هیچ آشنایی با کتاب نداشته باشد ،عوامـل پیرامتنـی درونمتنـی
اولین رویارویی خواننده با کتاب محسوب میشوند .اگر خواننده از پیش از طریق خواندن نقـدها
و گفتگوهای نویسنده یا تبلیغات ناشر یا از زبـان دیگـران دربـارۀ کتـاب شـنیده باشـد ،عوامـل
پیرامتنی برونمتنی در اولویت قرار میگیرند.

9ـ1ـ .3درونمتن :عنوان رمان
عنوان رمان ،شبهای کوش آداسی است .خواننده در نگاه نخست تالش میکند که برداشتی از
عنوان در ذهن تصور کند .اگر پیشتر این اسم را شـنیده باشـد ،مـیتوانـد بـا توجـه بـه مکـان
جغرافیایی که این مکان در آن قرار گرفته ،به همراه واژۀ «شبها» ،مجموعهای از تداعیها را به
ذهنش خطور دهد و همین خطورات ،میتواند در ایجاد جذابیت برای خریـدن و خوانـدن رمـان
مؤثر باشد .لیکن اگر اسم برای او ناآشنا باشد ،یا باید با ندانستن تداعیهای این عنوان ،همچنان
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تا اواخر رمان منتظر بماند تا نویسنده او را با این مکان جغرافیایی آشنا کند ،یا اینکه خود دسـت
به جستجویی ساده ،مثالً در اینترنت بزند و اطالعـات اولیـهای را حاصـل کنـد .حتـی خواننـده
ممکن است با دیدن تصاویری که در معرفی این جزیره افتاده ،ابتدا ترغیب شود بداند این رمان
چه نسبتی با این بندر دارد و شاید هم روزی هوس کند که بخواهد شبهایی را در این منطقـه
بگذراند! با این حال ،از آنجا که ارجاع و تلمیح به این بندر ،نوعی رابطۀ بازیگوشـانه و طنزآمیـز
ایجاد میکند ،چون خانوادۀ فرشته (شخصیت اصلی داستان) به تصور اینکه فرشته نیاز به تمـدد
اعصاب دارد ،او را به این بندر میفرستند ،لیکن اتفاقات خندهدار و هجوآمیزی رخ میدهـد کـه
در راستای طنزپردازی و اهداف نقیضهگون رمان قرار دارد.

9ـ1ـ .6درونمتن :عنوان فرعی
عنوان فرعی رمان« ،رمان طنز دربارۀ عشق و کلیۀ بیماریهای دل» نام دارد .این عنوان فرعی
ژانر اصلی رمان را که «طنز» است ،به خواننده گوشزد میکند .همچنین ،همنشینی عنوان «رمان
طنز» با عبارت «دربارۀ عشق و کلیۀ بیماریهای دل» ،نوعی عدم تجانس معنایی ایجاد میکند
که در آمادهسازی خواننده برای ورود به جهان داستان طنزآمیز رمان میتواند کارساز نشان
بدهد .در عین اینکه ،صفایی و مظفری ( )3199در بررسی  699عنوان رمان عامهپسند ،استفاده
از واژۀ «عشق» و ترکیبات آن را در  19عنوان رمان ذکر کردهاند .از این رو ،این عدم تجانس یا
ناهمگونی زبان در عنوان فرعی این رمان ،میتواند نقیضۀ عناوین رمانهای عامهپسند
محسوب شود.

9ـ1ـ .1درونمتن :نام نویسنده
نام نویسنده« ،م .مالمیرآبادی» ضبط شدهاست .این نام که خواننـده حرفـهای مـیدانـد یـا بعـداً
درمییابد (بهویژه اگر با برونمتنها آشنا باشد) که نام اصلی نویسنده نیست ،نوعی عدم تجانس
معنایی در همین ابتدا به ذهن متبادر میکند .اینکه نویسندۀ واقعی رمان نخواسته نام اصلی خود
را آشکار کند و عنوانی ناشناس را که هیچ هویت تاریخی ندارد ،جعل کردهاست .اینجا دو نکتـه
پیش می آید .اول اینکه خواننده در ظـاهر ،بـه نـام اصـلی نویسـنده یـا همـان کـه در واژگـان
روایتشناختی ،نویسندۀ واقعی مینامیم ،دسترسی ندارد ،چون خواننده هیچ راه ارتباطی مرسـوم
با این نوع نویسنده ندارد .دوم اینکه نام نویسنده ،جعلی است و ایـن هویـت جعلـی ،بـه نـوعی
میتواند همان نویسندۀ مستتر باشد که در باال ذکر آن رفـت ،لـیکن اگـر بـدانیم کـه نویسـندۀ
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مستتر هیچ گاه نامی واقعـی از آن خـودش نـدارد کـه بخواهـد روی جلـد درج شـود ،نـام «م.
مالمیرآبادی» ،خود هویتی جعلی است و خواننده در برساختن مؤلف مستتر نـه تصـویر نویسـندۀ
اصلی ،بلکه یک هویت جعلی را در ذهـن برمـیسـازد .بـاری ،همـین هویـت دوگانـه در مقـام
درونمتنی مهم میتواند خواننده را در ورود به جهانداستان طنزآمیز رمان دستگیری کند :اینکه
این رمان نویسندهای جعلی دارد و این هویت جعلی در آمادهسازی ذهن خواننده بـرای پـذیرش
جهان نقیضهای رمان نقشی مهم دارد و فراموش نکنیم که در این رمان که از نوع نقیضـهای و
به تعبیر ژنت ،زبرمتن نقیضهای و به تعبیر چتمن ،پاستیش طنزآمیز است ،نویسندۀ اصلی خود با
درج این نام ،هویت اصلی خود را نقیضهسازی کردهاست .هرچند خواننده با خواندن نوشتۀ پشت
جلد درمییابد که همین هویت جعلی ،رمـان را بـه نویسـندۀ اصـلی ،یعنـی رَیـا صـدر تقـدیم
کردهاست .در عین حال ،اگر بپذیریم که با رمانی طنزآمیز روبـهرو هسـتیم ،ایـن هویـت جعلـی
میتواند نقیضهسازی اسامی نویسندگان رمانهای عامهپسند هم به شمار آید که ایـن رمـان در
کلّیت خود ،آنها را نقیضهسازی کردهاست .در عین اینکه ،صدر با جعل این عنوان به تبعیـت از
نویسندگان رمانهای عامهپسند ،به نوعی جعلی بودن هویت حرفـهای ایـن نویسـندگان را نیـز
هجو کردهاست.

9ـ1ـ .4درونمتن :طراحی جلد رمان
در طراحی جلد ،تالش شده که با طراحی غیرجدی و در واقع ،کاریکاتوری سه شخصیت اصلی،
یعنی اسکندر ،پوریا و کیوان در قالب یک مثلث عشقی به همراه فرشته ،در میانۀ این مثلـث در
مقام قهرمان اصلی رمان ،اطالعاتی را دربارۀ جهانداستان طنزآمیز کتاب در اختیار خواننده قرار
بدهد .در عین اینکه ،نوع طراحی اشخاص که سرهایی نسبتاً واقعی ،اما بدنهـایی کاریکـاتوری
دارند ،هجو بازیگوشانۀ هویت دو یا چندگانۀ شخصـیت رمـانهـای عامـهپسـند هـم محسـوب
میشود.

9ـ1ـ .9درونمتن :تقدیر و تشکر
در این بخش ،از شخصی به اسم «رضا شکراللّهی» نام برده شده که ویراستاری رمـان را انجـام
دادهاست .با رجوع به تارنمای انتشاراتی کتاب ،به یادداشتی از ایـن شـخص برمـیخـوریم کـه
توضیح میدهد کارش قابلگی ،یعنی یاری به نویسندگان در تولّد نوزادان یا همـان آثـار خالقـه
آنان است (شکراللّهی ،)3119 ،لیکن در این رمان کار برعکس است:
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«کاری پیش آمد یکی دو سال پیش که باید برعکس رفتار مـیکـردم .بچـه بایـد
هرچه ناقصالخلقهتر به دنیا میآمد! کدام بچه؟! رمانی عامهپسند به قلم طنزنـویس و
طنزپژوه نامآشنا ،رَیا صدر ،در هجو این گونۀ ادبی .نوعی نظیـرهنویسـی .آشـنایی بـا
دیدگاه ایشان میتواند راه خواننده را برای پذیرش جهانداستان طنزآمیز رمان استوارتر
کند ،بهویژه اینکه ایشان توضیح میدهند که تالش کردهاست زبان و سـبکی مناسـب
برای این رمان از کار درآورند» (همان).

از آنجا که این نقد و نظرها بخشی در متن اصلی و بخشی در تارنمای انتشاراتی آمده که متعلق
به ناشر است ،این نوع نقد و نظر هم درون و هم برونمتن محسوب میشود.

9ـ1ـ .2درونمتن :پشت جلد کتاب
پـس از آشــنایی خواننــده بــا عوامـل پیرامتنــی درونــی روی جلــد ،مواجهـۀ دیگــر خواننــده بــا
جهانداستان طنزآمیز رمان از رهگذر توضیحات پشت جلد کتاب صورت میگیرد .خواننده وقتی
درمییابد که در جملۀ دوم ،نغمههای روحبخش نویسنده از طریق بطون چـپ و راسـت و لولـۀ
آئورت به وجدان بیدار بشریت پمپاژ میشود ،نوعی حس طنز بـه سـبب همسـازی مؤلفـههـای
ناهمساز یا به تعبیر دقیقتر ،عدم تجانس برانگیخته میشود .همچنین ،توصیۀ نویسنده در جملۀ
پایانی ،خبر از روبهررویی خواننده با اثری طنزآمیز میدهد .خواننده با همین نوع اطالعات اسـت
که پا به درون جهانداستان نقیضهای رمان میگذارد.

9ـ .4عوامل برونمتنی در شبهای کوش آداسی
9ـ4ـ .3برونمتن :نویسندهمحور
این نوع برونمتن در نگاه ژنت ،به دو دستۀ عمومی و خصوصی تقسـیم مـیشـود .بـرونمـتن
عمومی مجموعۀ گفتگوها و اظهارنظرهـای شخصـی نویسـنده اسـت کـه مخاطـب عـام دارد،
مشتمل بر گفتگوی نویسنده با روزنامهها و خبرنگاران ،و خصوصی که شـامل یادداشـتهـا یـا
اظهارنظرهای نویسنده در نشستهای دوستانه و خصوصی میشود.
نویسنده ابتدا در دو نشست عمومی که خانۀ کتـاب ( )3119و شـهر کتـاب ( )3119برگـزار
کردهاست و مصاحبهای نیز با روزنامـۀ اعتمـاد ( )3119در نقـد و بررسـی ایـن سـخنان دربـارۀ
شکلگیری این رمان ایراد کردهاست .تارنمای انتشارات هیال ،مطالبی را از نویسنده بـه نقـل از
وبالگ ایشان آوردهاست .صدر مینویسد زمانی که با نشریۀ گلآقا همکاری میکرد ،به صرافت
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افتاده که با «آزمون و خطا» سبک خود را در طنز پیدا کند .از این رو ،به سبب آنکه «عاشق تقلید
طنزآمیز سبکهای نوشتاری بود و با انـواع سـبکهـای نوشـتاری بـازی کـرده» ،گـزارش بـه
رمانهای عامهپسند میافتد و درمییابد که «بسیار جای کار دارند» ،لیکن بـه سـبب آنکـه «نـه
وقتش» را داشته و نه «جرئتش» را ،سودای نظیرهنویسی طنزآمیز رمانهای عامهپسند را که بـه
جانش افتاده بود ،برای مدتی رها میکند .بعدها دوباره بهصرافت میافتد که طرح اولیۀ خـود را
به رمانی طنزآمیز بدل کند .از این رو:
«شروع کردم به بررسی رمانهای عامهپسند .تمرکزم را روی آنهایی گذاشتم که
به چاپ های متعدد رسیده بودند و در کنار آن ،هر رمان دیگری را که فکر میکردم به
کارم میآید ،خواندم و یادداشت برداشتم .سعی کـردم ببیـنم موتیـفهـای ایـن جـور
رمان ها چیست .از نظر قالب ،زبان ،زاویـۀ دیـد ،لحـن ،عبـارات ،شخصـیتپـردازی و
پیشبرد ماجرا و یا حتّی فرم نگارشی با هم چه شباهتهایی دارند .حتّی بعضی جملهها
را یادداشت کردم ،چون به کارم میآمد» (همان).

آنگاه تالش میکند که طرح رمـان را گسـترش داده ،زبـان و لحـن را بـه «حـال و هـوای
رمانهای عامهپسند» نزدیک کند؛ لحن و شخصیتپردازی اغرا شده ،از «منطق روایتی» تبعیت
کند ،لحنش «طبیعیتر» باشد و در مقام رمانی عامهپسند «و نه یک اثـر طنزآمیـز صـرف» ،هـم
برای «مخاطبان کتابهای عامهپسند» و هم برای «ناقدان و عالقهمنـدان» ،جـذاب و خوانـدنی
جلوه کند .سپس نویسنده اثر اولیـه را بـرای رضـا شـکراللهی در مقـام ویراسـتار مـیفرسـتد و
سرانجام ،کتاب با شکل و شمایل کنونی روانۀ بازار نشر میشود .در پایان ایـن نوشـته از صـدر
آمدهاست:
«در نهایت ،نمی دانم خریدار با ریسک تهیه و خواندن کتاب چطور کنـار مـیآیـد؛
کسی که به اعتبار نامهایی کتاب را میخرد و مـیخوانـد و معلـوم نیسـت در کجـای
جبههای جا بگیرد که کارشناسان نشر ققنوس در آن جا گرفته بودند ،ولی امیدوارم که
به ریسکش بیرزد ،بهویژه برای مخاطبی که پول و وقتش را پای این بـه قـول آقـای
شکراللّهی "کار عجیب" میگذارد!» (همان).

9ـ4ـ .6برونمتن :نقد و نظرهای ناقدان
این رمان در دو نشست جداگانه در شهر کتـاب ( )3119و خانـۀ کتـاب ( )3119نقـد و بررسـی
می شود .در نشست اول ،بلقیس سلیمانی و اسماعیل امینی و در نشست دوم ،نجومیان و حـرّی
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به همراه نویسنده حضور دارند .سلیمانی ( )3119این رمان را نقیضهای بر رمانهای عامهپسـند
میداند ،چون «وقتی ژانری پیامش مبتذل میشود ،نویسندگانی پیدا مـیشـوند کـه شـروع بـه
نقیضهنویسی میکنند و ابتذال آن ژانر را به سخره میگیرند» (همـان) ،لـیکن سـلیمانی تبیـین
نمیکند که نقیضه فقط اثری دیگر را از حیث پیام نقیضهسازی نمیکند ،بلکه سبک و زبان اثـر
را نیز تقلید بازیگوشانه میکند .سلیمانی ضمن بازشناختن رمـان طنـز از نقیضـه معتقـد اسـت:
«نقیضه به آشکارسازی تمهیدات میپردازد و قهرمان داستان را به یک دلقـک بـدل مـیکنـد»
(همان) .البته سلیمانی توضیح بیشتری در این زمینه نمیدهد ،لیکن بـه نظـر مـیآیـد هـر اثـر
نقیضهای نیاز ندارد که قهرمان خود را به دلقک بدل کند .بـاری ،سـلیمانی معتقـد اسـت صـدر
نتوانسته بهخوبی از پس آشکارسازی تمهیدات برآیـد .امینـی ( )3119ضـمن درسـت ندانسـتن
عنوان رمان برای این کتاب مینویسد« :به نظرم خانم صدر این اصطالح را بهانـه قـرار داده تـا
ابتذالهای جدیتر را مخاطب قرار بدهد» (همان) .امینی جمعبندی میکند« :نقیضـههـای ایـن
کتاب تنها بر نثر حاکم نیست و به گفتمانهای کلی جامعه میپردازد» (همان) .امینی بر اسـاس
آنچه در تارنمای خانۀ کتاب آمده ،چندان به کارکرد نقیضه در خود رمان نمیپردازد .در نشسـت
دوم ،نجومیان ( )3119ضمن اشاره به ساختار نقیضهای رمان ،خاطرنشان میکند در این رمـان،
با درامی خانوادگی روبهرو هستیم که مهمترین ویژگـی ادبیـات عامـهپسـند ایرانـی اسـت کـه
«احساسگرایی خیلی سطحی دارند ،عمق روانشناختی ندارند و زبانی عامیانه ،سـاده و تقلیـدی
دارند» (همان) .نجومیان معتقد است« :نویسندۀ رمان توانسته بهخوبی از این ویژگیها بهره ببرد.
زبان کتاب مدام از سطح فاخر به نازل تنزل پیدا میکند و دوباره به سطح فـاخر بـازمیگـردد...
نویسنده توانسته خصایص ادبیات عامهپسند را در این رمان بهخوبی شناسایی و بهکـار ببـرد .از
آن جمله است« :استفاده از کلیشههای روایتی ،پایان خوش ،مطلقنگـری دربـارۀ شخصـیتهـا،
ارجاع دادن به کتابها ،شعرها و ترانهها و نیز وقوع حوادث بیمنطقِ پیدرپی و اطناب» (همان).
حرّی ( )3119نیز تالش کرده مؤلفههای روایتگری نقیضهای را در این رمان بررسی کند.

9ـ4ـ .1برونمتن :کتابگزاریها و نقد و بررسیها
عوامل پیرامتنی مرتبط با برونمتنها ،به صور مختلف ارائه شدهاست :از مرورها و معرفـیهـای
کلّی یا کتابگزاریها گرفته تا نقد و نظرها و نشستهای تخصصی دربارۀ ایـن رمـان .بهـروزی
( )3119در نوشتهای کوتاه در تارنمای انتشاراتی هیال که ناشر خود رمان است ،رمان و نویسنده
را گذرا معرفی و جمعبندی میکند« :داستان شبهای کـوش آداسـی بـیش از هـر چیـز بـرای
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خواننده لذتی است ،برای خندیدن در دنیای امروزی .لذت این لبخند میتواند بارهـا و بارهـا بـا
خواندن داستان تکرار شود» (همان).
پس از بررسی عوامل پیرامتنی دربارۀ این رمان ،پرسش اصلی هنوز بیپاسـ مانـدهاسـت و
آن اینکه مؤلف مستتر چگونه توانسته ،رمانی نقیضهگون خلق کند؟! در واقع ،همـۀ بحـث ایـن
است که عالوه بر این اطالعات پیرامتنی ،نویسندۀ مستتر با استفاده از چه ابزارهـایی بـه خلـق
اثری طنزآمیز دربارۀ عشق و بیماریهای آن نائل آمدهاست و آیا ایـن شـگردها در بـرانگیختن
حس طنز و خنده و شوخطبعی در خوانندگان کارساز افتادهاند یا خیر؟
از آنجا که روایتگری طنزآمیز در سراسر رمان پراکندهاست ،در ارائۀ سِیری فشرده از رمـان،
جایی برای اشاره به رخدادهای طنزآمیز رمان نمیماند ،لیکن در اصل کتاب ،ماجرا از لونی دیگر
است .در واقع ،هنر نویسنده این است که تالش کرده با تقلید بازیگوشانه و نیتمدار از نوع ژانر
رمانهای عاشقانۀ عامه پسند ،اثری طنزآمیز خلق کند .با نگاهی به خالصۀ رمان ،کالنپیرنگ
«دخترک عاشق منتظر شاهزادۀ رَیاهـا» در ذهـن فعـال مـیشـود کـه از جملـه متـداولتـرین
کالنپیرنگ رمانهای عامهپسند است .در شبهای کوش آداسی ،اما این کـالنپـیرنـگ بـا
ورود لحظهای شاهزادهای مرکَبسوار (پوریا به جای اسکندر و تازهواردی دیگر در انتهای رمان)
نقیضهسازی میشود.

9ـ .9راوی و موقعیت روایی نویسندهمحور نقیضهساز
از میان نظریههای معطوف به موقعیت روایی ،اشتانسل (3199 :Stanzelـ3194م ).سه موقعیـت
روایی را معرفی و تبیین مـیکنـد :موقعیـت روایـی اولشـخص ،موقعیـت روایـی معطـوف بـه
شخصیت یا شخصیتمحور و موقعیت روایی معطوف بـه راوی یـا راویمحـور .در اولشـخص،
راوی در مقام اولشخص در داستان حضور دارد و داستان را نقل میکنـد ،در شخصـیتمحـور،
راوی خود را در پسِ پشت چشمان یک شخصیت محدود میکند و داستان را از دیدِ او گـزارش
میدهد ،این ویژگی را ژنت کانونیشدگی و کارگزار آن را «کـانونیگـر» مـینامـد .در موقعیـت
نویسندهمحور ،پای یک راوی در میان است که مورد اعتماد روایتشـنو و /یـا خواننـدۀ واقعـی/
مستتر قرار دارد و از جهان داستانی سخن می گوید که خود به آن تعلـق نـدارد .ایـن فاصـله از
جهان داستانی ،به او این اجازه را می دهد که نکاتی دربارۀ رخدادها ذکر کنـد کـه در آینـده رخ
میدهند.
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در رمانشبهای کوش آداسی ،نویسندۀ مستتر که سرچشمۀ هنجارهای متن است ،تقلیدی
بازیگوشانه از موقعیت روایی نویسندهمحور خلق و آن را با آشکارسازی شگرد در ایـن موقعیـت،
نقیضهسازی میکند .در واقع ،نویسنده با خلق این نوع راوی که بـه زبـانی فـاخر از موضـوعات
عادی و پیشپاافتاده سخن میگوید ،اولین نشانههای طنزآمیزی رمان را آشکار میکند .این نوع
راوی از همان ابتدا به طرزی مضحک همه چیز را دربارۀ اشخاص میداند و با تفسیر ،قضـاوت،
کلّیگویی و مداخلههای خود که به تعبیر چتمن از جمله نشانههای حضور راوی آشکار در روایت
است ( ،)Chatman, 1978: 237-243در امور مربوط به اشخاص دخالت میکنـد و جهـانبینـی
خود را دربارۀ مسائل مربوط به اشخاص ارائه میکند؛ برای نمونه ،راوی از همـان ابتـدا تـالش
میکند که همهجابودگی خود را حتّی به درون قلب فرشته نیـز بکشـاند و بـا ارائـۀ نقـد و نظـر
مضحک خود ،تصویری طنزآمیز از ناراحتی فرشته ارائه کند:
«فرشته لیوان چای را در میان دستان سرد و نمورش فشـار داد .درد بـر وجـودش
تلنگر زد ،از نای و نایچه باال آمده و از چشمانش بیرون جهید .آذر سلیمی متوجه ایـن
تغییر حالت شد .ماتزده به این طرف و آن طرف نگاه کرد و گفت:
ـ فرشته ،تو چته؟
فرشته ،درد را در ناحیۀ معده اش زخم شمشیری احساس کرد که بر قلـبش فـرود
آمده و از لولۀ آئورت و بطون چپ و راست به لنگرگاه پهلویش اصابت مینماید .آهـی
از ته جگر و لوزالمعده کشیده و چنین گفت :چیزی نیست .نگران نباش.
ـ راستش رو بگو .دلم هزار جا رفت» (صدر.)7 :3119 ،

اولین نشانههای حضور راوی همهچیزدان و همهجابرو در همین بند آغازین آمدهاست:
«راوی است که از جانب فرشته درد بر وجودش تلنگر میزند ،از نای و نایچـهاش
باال میآید و از چشمانش بیرون میجهد! هم اوست که درد در ناحیـۀ شـکم را چـون
زخم شمشیری احساس میکند که بر قلبش فرود میآید و از لولۀ آئورت و بطون چپ
و راستش به لنگرگاه پهلویش اصابت مینماید و آهی از ته جگر و لوزالمعده میکشد»
(همان).

9ـ .2صحنهپردازی نقیضهگون
عالوه بر راوی همهچیزدان و همهجاحاضر رمان که عامل اصلی موقعیت روایی طنزآمیـز رمـان
است ،صحنهپردازی طنزآمیز رمان از رهگذر ایجاد طنز موقعیـت ،دومـین عامـل ایـن موقعیـت
روایی است .صحنۀ اصلی رمان ،تعمیرگاه خودرو است و در همین مکان است که موضوع اصلی
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رمان ،یعنی عاشق شدن فرشته مطرح میشود .این مکان کـه نویسـنده تـالش کـرده بـا دادن
آدرس کامل ،بر واقعی بودن آن تأکید گذارد ،هیچ نشانی متعارف از صحنههای رمانتیک با سوز
و گدازهای عاشقانۀ خاص رمان عامهپسند ندارد و از قضا ،فضا بیشتر مردانـه اسـت تـا زنانـه و
رمانتیک ،چندان که در ژانر عامهپسند متداول است .لیکن نویسنده با انتخاب این مکان در مقام
صحنۀ اصلی ماجرای رمان ،تالش کرده با همسازی موضوعی رمانیتک در فضایی غیرشاعرانه،
به نوعی عدم تجانس موقعیتی و یا طنـز موقعیـت دامـن بزنـد و از صـحنهپـردازی رمانتیـک،
آشناییزدایی کند .فرشته پـس از درد دل بـا آذر سـلیمی ،اعـالم مـیکنـد دیگـر از اسـکندر ـ
پسرخالهاش ـ که قرار است از خارج بیاید و خواستگار او باشد ،خسته شدهاست:
«دلم میخواد یکی دیگه پیدا بشه تا بتونم اسم اسکندر رو از قلبم پاککند .من یه
هوای تازه میخوام آذر .یه هوای خالص و پُر از اکسـیژن و بـدون آالینـدههـا و ذرات
معلق ...یه هوایی که همۀ فکر و ذهن و روحم رو به اشـغال خـودش دربیـاره و بشـه
توش جای اسکندر نفس کشید .ولی افسوس ...افسوس که نمیشه» (همان.)9 :

در واقع ،در همین فضاست که یکـی از اضـالع مثلـث عشـق میـان فرشـته و یکـی از دو
شخصیت اصلی ،یعنی اسکندر و پوریا شکل میگیرد .پوریا که در اصل برای تعمیـر میـللنـگ
ماشین پدرش به تعمیرگاه آمده ،در تصور فرشته ،همان شاهزادۀ رَیاهاست که سوار بر مرکَـب
سفید از راه میرسد (در رمان به طرزی هجوآمیز پوریا برای تعمیر میللنگ ایـن مرکَـب سـفید
آمدهاست) و احتماالً می تواند جایگزین اسکندر شود که به نوعی تصویری باژگونه و آشـناییزدا
از مضمون «عشق در نگاه اول» در رمانهای عامهپسند تواند بود:
«فرشته احساس کرد که برگ تـازهای در حـال ور خـوردن در زنـدگی اوسـت.
احساسی که هرچه میگذشت ،تاروپودش را بیشتر در بر میگرفت و او را هرچه بیشتر
به سوی پوریا سو میداد .ناگهان فکر اسکندر به سـراغش آمـد و لحظـهای قلـب و
وجدانش همزمان فشرده شد .ولی سعی کرد با آنها مبارزه کند .او در آن لحظه قـادر
به تجزیه و تحلیل احساسش نبود و نمیدانست واقعاً چه حسـی دارد .آیـا ایـن دسـت
تقدیر نبود که ماشین پوریا را سَرِ راه او قرار داده بود؟ سعی کرد به خودش بگوید کـه:
نه این یک حس وظیفهشناسی خام است که ورای همۀ ایـن حـرفهـا او را واداشـته
دنبال کار پوریا را بگیرد ...اما آیا اگر پوریا پیر و یا کچل هم بود ،باز فرشته ایـن همـه
تالش میکرد؟ آیا فرشته ممکن بود حس کند که میللنگ ماشین اسکندر هـم ایـراد
دارد؟ فرشته در کشاکش عصبی و روحی و وجدانی عظیمی به سـر مـیبـرد .او واقعـاً
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نمی توانست از کنهِ احساس وجودش باخبر شود .آه که انسان چـه موجـود پیچیـدهای
است و چه روحیات متالطمی دارد .خودش را جمعوجور کرد» (همان.)31 :

در واقع ،تضاد میان آنچه که در اصل امری پیشپاافتاده است؛ یعنی تعمیر میللنگ ،و آنچه
ممکن است با سرنوشت فرشته در ارتباط باشد ،چنانکه ممکـن اسـت در آثـار عامـهپسـند رخ
بدهد؛ یعنی زندگی مشترک او ،ایجاد نوعی طنز موقعیت یا ناهمگونی موقعیتی میکند و در این
طنز ،البته تقابل سبک و سیا زبان راوی که فخیمانه است ،با موضوعی که کامالً پیشپاافتاده
است ،یعنی تعمیر ماشین و لیاقتی که پوریا در انجـام دادن امـور اداری پـذیرش ماشـین انجـام
میدهد ،نوعی بورلسک عالی پدید میآورد :اسـتفاده از سـبک و سـیاقی فخیمانـه بـرای بیـان
موضوعی پیشپاافتاده .این حس طنز با میل فرشته در مکالمه با پدر پوریا ،یعنی ابـوالفتح خـان
پررنگتر می شود و تقابل میان عناصر ناساز و در نتیجه ،ایجاد عدم تجانس با برقراری و ادامـۀ
مکالمه بیشتر میشود:
«فرشته میرزا ابوالفتحخان را روی یکی از صندلیهای چرمی نشاند و لیوانی آب
دستش داد .میرزا ابوالفتحخان گفت:
ـ ممنون دخترم .ایشاال هرچی از خدا میخوای ،بِهِت بده که به من پیرمرد کمک
کردی.
ـ خواهش میکنم پدر .شما هنوز در عنفوان جوانی هستید .پیرمرد کدومه!
میرزا ابوالفتحخان فاخرانه او را نگریست .معلوم بود که از حاضرجوابی
هوشمندانهاش لذت میبرد که آن طور نگاهش میکند .فرشته ادامه داد:
ـ شما هم جای پدرم.
ـ بله ،ولی از قدیم گفتهاند که هر گلی بویی داره .آیا پدر شما در قید حیات
تشریف دارند؟» (همان.)32 :

گاه توصیفی که مؤلف مستتر از رهگذر آشناییزدایی ارائه میکند ،در نقیضهسازی مکـان و
بهتبع ،فضاسازی طنزآمیز کارساز است؛ برای نمونه ،در قطعۀ زیر ،راوی نویسـندهمحـور تـالش
کرده با افزودن برخی عناصر ،از جمله از تقابلسازی مضحک و عدم تجانس ،توصیفی طنزآمیز
از صحنه ارائه کند:
«نمای ساختمان که از سنگ سفید مرغوب و گرانقیمت بـود ،بـر مـیزد .در و
پنجره های مشکی بزرگ و تراسهای نیمدایره ،مانند گردنبندی گرانقیمـت از زمـرد
اصل که با فاکتور معتبر خریده باشند و به گردن زن زیبایی انداختهباشند ،بر جلـوۀ آن
میافزود .روبه روی درب ورودی سالن ،دو پلکان مارپیچ با نـردههـای فرفـورژۀ سـیاه
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مشکی به فاصلۀ دَه متر و چهلوپنجسانتونیم از هم قرار داشتند کـه بـه طبقـۀ بـاال
میرفت و معلوم نبود چهقدر قیمت دارد .در طرف چپ سالن غذاخوری ،اتا تعـوی
لباس و آرایش مهمانان و آشپزخانۀ بزرگ قرار داشت که اتاقک رخـتهـای چـرک و
ماشین لباسشویی  39کیلویی  AEGتماماتوماتیک گرانقیمتی در کنـار آن خودنمـایی
مینمود و رنگآمیزی بسیار جالب و قابلتوجهی در جلوۀ آن نقش بسزایی ایفا میکرد
و هر صاحبذوقـی را بـه وجـد مـیآورد .اتـا هـا و سـالن سـاختمان کـامالً مبلـه و
گوشهوکنارش انواع مبلمان استیل و اشیای گرانقیمت قدیمی و جدید دور هـم جمـع
شده بودند .آشپزخانه نیز بسیار لوکس و جدید سـاخته شـده بـود و در آن ،همـه نـوع
وسایل آشپزی از قبیل سرخکن و سِتِ چاقو و ساطور و چایساز و ماشین ظرفشویی
و سبد خوشاستیل سیبزمینیپیاز قرار داشت» (همان49 :ـ.)42

نمونۀ دوم ،توصیفی آشناییزدا که راوی در فصل  39از مالقات میان اسـکندر و فرشـته در
کلهپزی به دست میدهد ،موقعیتی طنزآمیز و کمیک پدید میآورد .در ایـن صـحنه ،بـه همـان
حال که اسکندر با کلّه کلنجار میرود و تالش میکند چشمان کلّـه را از حدقـه درآورد و یـا بـا
کارد ،زبان کلّه را نصف میکند ،فرشته میخواهد با او اختالط کند .جدیّت موضوعی که فرشـته
قصد بیان آن را دارد ،به همراه حرکاتی که اسکندر با کلّه انجام میدهد ،عناصر ناساز و متبـاین
را با هم جمع کرده ،به طنزی نمایشی دامن میزند .در بخشی از این توصیف ،راوی با مشخص
نکردن مرجع دقیق برخی کلمات ،به خندهای کشدار دامن میزند:
«اسکندر چشم به پاچهاش دوخته و چیزی نمیگفت .این بود که فرشته با حـالتی
عصبی دستش را به سمت پاچۀ اسکندر برد که او جلویش را گرفته و پاچه را با حالتی
تند در دست گرفت و آن را لیسید و به کناری گذاشته و با خونسردی گفت:
ـ راستش من که هنگ کردم .مگه چی قرار بود بشه؟!» (همان.)334 :

9ـ .7سایر صناعات نقیضهساز
نویسنده در راستای نقیضهسازی ادبیات عامهپسند ،از برخی دیگر صـناعات اسـتفاده کـرده کـه
جناسسازی و تلمیح از آن جملهاند.

9ـ7ـ .3صناعت جناسسازی
گاه ،موقعیت روایی کمیک به سبب بازیهای کالمی یا به تعبیـر توماشفسـکی ،بـا «تجنـیس»
صورت می گیرد و در این میان ،جناس و انواع آن نقش اصلی را دارند .گاه این جناس از طریـق
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همنامی است .در این نوع جناس ،تلفظ و امالی کلمات شبیه یکدیگر است ،اما معنای متفـاوتی
دارند و بر سه نوع است :همآوایی ،همشکلی و همجنسی .در ایـن رمـان نیـز مسـتخدمۀ خانـۀ
ابوالفتحخان ،کشیده شدن «تاندون» پای ابوالفتحخان را به سـبب بـیسـوادی« ،پانـدول» تلفـظ
میکند که نوعی جناس زاید است و موقعیتی کمکی رقم میزند:
«من فرشتهام .با مامان و بابام اومدیم احوالپرسی ...ابوالفتحخان کجا هستن؟
ـ آقا پاندولشون کشیده شد ،تشریف بردن بیمارستان.
مامان ناگهان تعجب کرد و پرسید:
ـ اِوا خاک عالم! گفتین کجاشون کشیده شد؟
ـ پاندولشون.
و گوشی را گذاشت.
قلب فرشته از تصور کشیده شدن پاندول ابوالفتحخان فشـرده شـد .تـابوتـوان از
دست داد .دوباره با قلبی پرتالطم و بهسختی انگشت بر زنگ نهـاده ،آن را فشـار داد.
مستخدمه دوباره گوشی را برداشت .فرشته پرسید:
ـ حاال خیلی بدجور کشیده شد؟
ـ این وقت روز مزاحم مردم نَشین .پاندول آقا چه دخلی به شما داره؟
ـ جواب منو بدین .فقط بگین بدجور کشیده شد یا نشد؟
ـ من چه میدونم خانوم ،اصول دین میپرسی! داشتن راه میرفتن یکهو بـیهـوا
پاشون گیر کرد لبۀ فرش ،غلت خورد ،بعدش با آقارمضون رفتن بیمارسـتان» (همـان:
19ـ.)11

9ـ7ـ .6صناعت تلمیح
عالوه بر راوی و صحنهپردازی ،عامل مهم دیگر در ایجاد موقعیت روایی طنزآمیـز ،ارجاعـات و
تلمیحات مستقیم نویسنده به آثار هنری و ادبی است که برای خواننـدگان دیرآشناسـت ،لـیکن
نویسنده این ارجاعات را بازیگوشانه به خدمت گرفتهاست .این نوع ارجاعات به سایر متون که از
آن با نام کلّی بینامتنیت یاد میشود ،متن اصلی رمان را در ارتباط با متن یـا متـون دیگـر قـرار
میدهد .این رابطۀ بینامتنی بازیگوشانه ،گاه صریح و آشکار ،و گاهی تلویحی و پنهان است .گاه
راوی با تلمیحی آشکار به ابیاتی از شاعری دیگر ،آن را مناسب حال و روز شخصیت مـیدانـد؛
برای نمونه ،فرشته که از رفتن پوریا و ابوالفتحخان ناراحت شدهاست ،این گونه وصف میشود:
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«ناگاه دل فرشته مثل اسفنج فشرده شـد و تـوان از وجـودش رخـت بسـت .روی
زمین چمباتمه زد و با دودست ،پیشانیاش را در آغوش گرفـت .بـیاختیـار یـاد شـعر
مهدی سهیلی افتاد که گفته بود:
زبــانم را نمــیفهمــی ،نگــاهم را نمــیبینــی
زِ اشکم بیخبر مانـدی و آهـم را نمـیبینـی
سخنهـا خفتـه در چشـمم ،نگـاهم صـد زبـان دارد
سیهچشما! مگـر طـرز نگـاهم را نمـیبینـی
انگار مهدی سهیلی این شعر را به حال او سـروده بـود .فرشـته ایـن طـور حـس
میکرد که مهدی سهیلی او را میشناسد و تنهاییاش را حـس کـردهاسـت» (همـان:
.)17

گاه عین کلمات و جمالت زیرمتن نقل میشود ،لیکن با کلمات و جمالتی دگرگونـه ادامـه
مییابد .گاهی ارجاع به اسم یک آهنگ و یک خواننده است؛ برای نمونه ،آهنـگهـای عامیانـۀ
خوانندهای که فرشته در راه خانۀ پوریا این آهنگ را زمزمه میکند (ر.ک؛ همان .)19 :یا آنجا کـه
فرشته از پوریا قطع امید میکند و به زغم مخالفت پدر و مادر ،دوباره بـه اسـکندر تمایـل پیـدا
میکند ،.این آهنگ را با بشکن میخواند .گاهی به اسم فالسفه و اندیشـمندان معـروف اشـاره
میشود ،لیکن آنچه از زبان آنها نقل میشود ،موضوعی پیشپاافتاده جلوه میکند:
ـ «مادر گفت ...به قول دانته ،هیچ وقت برای حرف زدن دیر نیست ،ولـی بـرای چـای خـوردن
چرا» (همان.)97 :
ـ «به قول یک فیلسوف چینی ،ازدواج مثل یک هندونۀ قـاچنشـدهاسـت :حـاال کـی داده ،کـی
گرفته!» (همان.)79 :
گاهی ارجاع به دیالوگهای فیلمی مهم و جریانساز است ،لیکن با جمالتی دگرگونه ادامـه
مییابد .در فصل  ،37تکگویی درونی آقاصفر میآید که با ارجـاع بـه دیـالوگی مهـم از فـیلم
هامون شروع میشود:
«چرا اینقدر در برابر ابراز قدرت ضعیفم؟ این ضعف من از کجا میآد؟ این ضـعف
رو از کی به ارث بردم؟ از وطنم؟ از شهرم؟ از آقام؟ از ننهام؟ از خالـهام؟ از عمـهام؟ از
اسکندر؟ از حاجقنبر؟ آه حاجقنبر ...آه حاجقنبر ...آه حاجقنبـر ...بایـد بتـونم تیکـههـای
زندگیم رو کنار هم بذارم ،ببینم از کی رابطهام با زنآقا خراب شد .چرا خـراب شـد؟ از
کی؟ از کجا شروع شد؟ همهاش از اون شب لعنتی شروع شد» (همان.)337 :
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گاهی ارجاع به یک بیت یا ابیاتی از یک یا چند شاعر است؛ مثل :فرو فرخـزاد یـا حـافظ.
گاهی با اینکه این ارجاع مثالً به غزلی فارسیـ عربی از حافظ است ،لیکن نویسنده با ذکر آن ،و
تعبیری که شخصیت از این تفأل به دست میآورد ،فضایی طنزآمیز را رقم میزند:
«بدین سان اشک در چشمان بابا حلقه زد .خواجـه حـافظ چـه خـوب شـرایط او و
فرشته و مامان و اسکندر و آذر سلیمی را درک کرده و متناسب با ذائقـۀ آنهـا ،اشـعار
مناسب سـروده و از درک محـدود و نـاقص فرشـته در رابطـه بـا زنـدگی خـانوادگی
پرده برداری کرده بود .او از این اشعار خوشش آمد و یقین پیدا کـرد کـه حـافظ از دل
همه خبر داشتهاست و چنین بود که بـه لسـانالغیـب بـودنش شـک نکـرد» (همـان:
19ـ.)13

گاهی ارجاع به شگردی ادبی ،مثل تک گویی درونی است که نویسنده از آن تعبیر هجوآمیز
ارائه میکند .در قطعۀ زیر ،راوی از زبان فرشته با اسکندر سخن میگوید .این قطعه با تلمیحـی
مستقیم به شعر شاملو و فرو آغاز می شود ،لـیکن نویسـنده ،ادامـۀ شـعر فـرو را بـا کلمـاتی
دگرگونه ادامه میدهد که این خود نوعی طنز در پی میآورد:
«آه ،ای اسکندر مغموم! آن روزها رفتند؛ آن روزهای خوب؛ آن روزهای سرشـار از
عطر اقاقیها و شقایقها و آهارها و تاجخروسها و سایر گلهـای باغچـه در سـاعات
شبانهروز؛ آن روزهای پُر از عطر پولک و مروارید و منجـو و سـنجا قفلـی (همـان:
.)61

البته ،استفاده از این شگردها و ابزارهای نقیضهسازی در سراسر رمان ادامه مییابد.

 .2چند یافته و چند ادعا
واقع این است که آنچه گفتیم ،بیشتر به نقیضهسازی رمانهای عامـهپسـند در سـطح مـتن یـا
روایتگری این آثار مربوط میشود ،لیکن رمان شبهای کوش آداسی ،ادبیات عامـهپسـند را در
سطح جهان اندیشگانی و گفتمانی این آثار نیز نقیضهسازی میکند .در واقع ،صدر سطوح متن و
روایتگری را به خدمت میگیرد تا جهانداستان یا در معنایی فراختر ،گفتمان ادبیات عامـهپسـند
را در سِیر رماننویسی ایران ،بهویژه در دو دهۀ گذشته ،نقیضهسازی کنـد .در یـک نگـاه کلّـی،
شاید بتوان جهانداستان رمانهای عامهپسند را که تمام و کمال در پیرنـگهـای نـه چنـدان
مستحکم این آثار تجلی یافته ،در توجه بیش از حد به احساسگرایی خنک و کـممایـه ،تبعیـت
نکردن از منطقی استوار در کنشها و واکنشهای شخصیتها به پدیدههای اطراف ،تأکید بیش
از اندازه بر عامل شانس و تصادف در پیشبرد خط سِیر داستان ،تشکیل مثلث یـا مربـع عشـقی

پژوهشهای تطبیقی زبان و ادبیات مِلَل ،سال  ،4شمارۀ  ،31پاییز 397 /3117

میان شخصیتهای داستان بر اساس پرداخت کممایۀ روابط و رخدادهای عاشـقانه و رمانتیـک
پُرسوزوگداز و پُر آب چشم ،جبرگرایی و تسلیمطلبی ،توسـل بـه فـال ،خرافـات و عرفـانهـای
پیشپاافتاده و جز اینها قلمداد کرد .رمان شبهای کوش آداسی بهتصـریح خـود صـدر تـالش
کرده که همین ویژگیها را نقیضـه سـازی کنـد .در واقـع ،ایـن رمـان ،بازنمـایی نقیضـهگـون
جهانداستان احساسگرایانه ای است که بیش از دو دهه بازار ادبیات داستانی ایران را پُرشـور و
گرم در اختیار خود داشتهاست (ر.ک؛ جوادی یگانه و ارحامی64 :3119 ،ـ )69و اگر بپذیریم کـه
تخیل زنانه بیش از مردان نقش اصلی را در گرمی تنور این نوع رمان داشتهاست (ر.ک؛ صفایی
و مظفری336 :3199 ،؛ آمار و ارقام) ،آنگاه رمان شبهای کوش آداسی که خود از تخیلی زنانه
سرچشمه گرفتهاست ،نقیضهسازی تخیل زنانـه و در واقـع ،هجـو زنانـهنویسـی در رمـانهـای
عامهپسند محسوب میشود .همچنین ،اگر بپذیریم که ژانر غالب در رمانهـای عامـهپسـند بـر
اساس یافتههای میرفخرایی ( ،)3191ژانر سازگاری است تا ژانر نظـم کـه «بـه خواننـده اجـازه
میدهد از واقعیت تل روزمره فرار کند و برای لحظاتی در رَیایی شـیرین و سرخوشـانه غـر
شود» (کیانپور و دیگران ،)396 :3113 ،آنگاه رمان شـبهـای کـوش آداسـی ،علیـه ایـن ژانـر
سازگاری ،ساز مخالف و البته هجوآمیز کوک میکند و خواننده را از واقعیت فراری نمیدهد ،بـه
بطن واقعیت میکشاند .بهعالوه ،اگر بپذیریم کـه جهـانداسـتان ادبیـات عامـهپسـند در کـل،
جهانداستانی آرمانی ،اتوپیایی و مدینهفاضلهای را به تصویر میکشد ،رمـان شـبهـای کـوش
آداسی ،جهانداستانی به تعبیر جهاندیده (« )3112باژگونه ،ضدّ آرمانی و مضحک میآفرینـد تـا
نشان دهد میتوان با اندک جابهجایی[ ،جهانداستان] رمانهای عامهپسند را پوک ،میانتهی و
ضد واقعیت زیستۀ انسانی نشان داد» .از ایـن منظـر ،رمـان شـبهـای کـوش آداسـی« ،فقـط
داستانهای عامهپسند را نقیضه نکرده ،بلکه شکلی از زیستن را که در دهۀ شصت [شمسـی در
جامعۀ ایرانی] تجربه شده ،نقیضهسازی کردهاست» (همان).
با این حال ،یک پرسش اساسی باقی میماند و آن اینکه نقیضهسازی چـه پیامـدهای کلّـی
دارد و متضمن چه کارکردهایی ،بهویژه برای ادبیات داستانی خواهد بود؟ پاس به ایـن پرسـش
البته مجالی دیگر میطلبد ،لذا میتوان برخی ادعاهای کلّی را مطرح کرد که اثبات نشـدهانـد و
نیاز به تبیین دارند .از آن جمله است:
 .3نقیضهسازی به ایجاد ژانرهای جدید یاری میرساند و تطور و تکون شکلهای ادبی را سبب
میشود.
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 .6نقیضهسازی شیوههای خوانش متون را تازه میکند.
 .1نقیضهسازی شیوههای درک و تفسیر خواننده را از متون گسترش میدهد و بدین ترتیب ،بـه
حیات ادبیات قوام میبخشد.
 .4به باور باختین ،نقیضهسازی اشخاص دلقک و احمق میآفریند« :دلقکان و احمقان حق دیگر
بودن در جهان و حق یکی نشدن با هیچ از گروههـای موجـود در زنـدگی را بـرای خـود قائـل
میشوند» (باختین.)664 :3197 ،
 .9نقیضهسازی میتواند کارناوالی از خنده به راه اندازد ،متشکل از اشخاص ،صداها و سبکهای
گفتاری رنگارنگ.
 .2نقیضه از یک سو ژانر اصلی را به خنده میگیرد و ویران میکند و از دیگر سـو ،ژانـری تـازه
میآفریند.
 .7رمان نقیضهای میتواند به سبب طنزپردازی ،گفتمان فرادستان را به فرودستان پیوند بزند.
 .9گفتمان نقیضهساز میتواند بخشی از نظامگان ادبی جامعه را شکل داده ،بر آن تأثیر بگذارد و
از آن تأثیر بگیرد.
 .1نقیضهسازی میتواند گفتمانهای غالب جامعه را جابهجا کند.
 .39نقیضهسازی میتواند گفتمانهای مکالمهباوری و چندصدایی را در جامعه رواج دهد.

 .7نتیجهگیری
آنچه گفته شد ،نمونههایی بود از سازوکارهایی که نویسندۀ مستتر به خدمت گرفته تـا موقعیـت
روایی طنزآمیز رمان را که در کُل ،در ژانر نقیضه قرار میگیرد ،ایجاد کنـد .بـدیهی اسـت ایـن
موقعیت روایی طنزآمیز که خود از موقعیتهای خُرد و درشت بسیار تشکیل شده ،در کنـار هـم
جهانداستان نقضیهای رمان را پدید آوردهاست .به نظر میآید که این جهانداستان نقیضـهای
از جهانداستان گونۀ ادبیات داستانی رمانتیک عامهپسند باشد و نویسنده تا حدود بسیاری موفق
شده با استفاده از مؤلفههای موقعیت روایی طنزآمیز ،این نوع رمان نقیضـهای را کـه تقریبـاً در
میان آثار ادبیات داستانی ایرانی مسبو به سابقه نیست ،پدید آورد .خالصه اینکه نقیضهسـازی
از جمله ابزارهای طنزپردازی است که از رهگذر روایتگری و به کمک برخی پیرامتنهای درونی
و بیرونی و نیز برخی شگردها و صناعات انجام میگیرد و هدف کلّی هم ایـن اسـت کـه مـتن
نقیضهشده را (زبرمتن در واژگـان ژنـت) ،در رابطـهای بازیگوشـانه ،نیـتمنـد ،طنزآمیـز و گـاه
هجوآمیز و جدلی با متن یا متون اصلی (زیـرمتن در واژگـان ژنـت) قـرار بدهـد .از ایـن نظـر،
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شبهای کوش آداسی رمانی است که جهانداستان ادبیات داستانی عامهپسند رایج در دو دهـۀ
گذشتۀ جامعۀ ایرانی را که بازاری گرم داشتهاند ،در مقام زیرمتون ،نقیضهسازی کردهاست.
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