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  دهيچك
ـ ده از   ك است   يسي معاصر انگل  يسينو  در سنت داستان   ارك پر يها ز چهره س ا يمين ا يمارت  يهـا  دگاهي

، رمان متر مورد توجه قرار گرفته استكه ك ، اويها ان رمانياز م.  قرار گرفته استي مورد بررس  يمتفاوت
ـ در ا .  است ي هست ةن دربار يادي و بن  ي فلسف ييها ر پرسش ي متفاوت درگ  يا وهيه با ش  ك است   قطار شب  ن ي

ـ  در ك ژا يريناپـذ  ميمفهوم تـصم   از   يريگ ن است تا با بهره    ي تالش نگارنده بر ا    ،پژوهش  يبررسـ   بـه  داي
دهـد   ي نشان مـ ين بررسي اةجينت.  موجود در رمان بپردازد   ةشناسان ي هست يها هيما  و درون  ييساختار روا 

 را در   ان معاصـر   انـس  يهـا   توانسته است دغدغه   يپرداز تي روا  در يين رمان با شگردها   يس در ا  يميه ا ك
 ة دربـار ي فلـسف  ييها  با طرح پرسش   راد خواننده   ي نشان داده و افق د     يخوب  به  سوم ةهزار  به  ورود ةآستان

  .ران دگرگون سازدك ين جهان بيگاه انسان در ايجا

  .، پسامدرنتي، عدم قطعيشناس ي، هستيريناپذ ميدا، تصمي دركس، ژايمين ايمارت: يديلك يها واژه

                                                           
1- Undecidability   همچنين اصـطالح   . كار رفته است    ناپذيري به  معني با تصميم   عنوان هم   به» سرگرداني« اصطالح
 .ته استكار رف هاي ادبيات معاصر در اين مقاله در مفهوم عام آن به مايه عنوان يكي از درون به» عدم قطعيت«
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 بود، اما چقـدر     »ل جهان كن عاشق در    يتر نمهربا«در  يتر

ن مـادر بـود، امـا چقـدر مهربـان؟           يترم مهربان يريمهربان؟ م 
ار مهربـان بـود، امـا چقـدر مهربـان؟        ي بس يسرهنگ تام پدر  

  )170س يميا(با بود، اما چقدر؟ يفر زيجن

  مقدمه
ـ    كـ  است   يسيسان معاصر انگل  ينو س از رمان  يمين ا يمارت بـار و    اعت 1995ش از سـال     يه تـا پ

در زمـان نوشـتن     . دست آورده بود    به يسي معاصر انگل  يسينو  را در سنت داستان    يگاه خاص يجا
 را پشت سر گذاشته و آثار       يسينو  در داستان  يا ت حرفه يس سه دهه از فعال    يمي ا قطار شب رمان  

ان يكـ پ،  )1989 (3 لندن يها دشت،  )1984 (2پول،  )1973 (1 راشل ياغذهاك همچون   يماندگار
ن ين رمـان چنـ    يـ  ا ةس دربـار  يمـ يباور ا . رده بود كرا خلق   ) 1995 (5اطالعاتو  ) 1991 (4زمان

 ةيـ ما درون  به ن او يشي پ يها را مانند رمان  ي ندارد، ز  يش تفاوت يها گر رمان ين رمان با د   يه ا كاست  
: ديـ گو ي مـ  قطار شـب   ة دربار يا س در مصاحبه  يميا. پردازد يد شر در جهان م    يز تهد يوجود و ن  

بـاورم بـر   . ... ديتوان د  ي شر را م   ة شد يير آثارم، نقش بزرگنما   ي از سا  ياري، مانند بس  ن اثر يدر ا «
خ ي در تـار   ي عطفـ  ةستم نقط يم و قرن ب   ي قرار دار  ي عصر دوم روشنگر   ةه ما در آستان   كن است   يا

 در  ي عطفـ  ةن اثـر نقطـ    يه ا كانگر آن است    ي رمان، ب  ياما بررس ). 4گراث   كم(» تحول بشر است  
ارتباط با زمان حساس     ين امر هر چند ب    يل ا يدل. س است يمي ا يرك و تحول ف   يسينو هنر داستان 
 ماننـد بحـران   ييهـا  تـوان وجـود دغدغـه    يل مـ يـ ن داليـ  اةست، اما از جملـ  يستم ن يآخر قرن ب  

قطـار شـب    لـدز،   يتـر چا  يپنـدار پ    به .شناسانه را نام برد    ي هست يها  و پرسش  ك، ش يريگ ميتصم
 چه  ي جان يعني (ييه از پرسش متداول در آثار جنا      ك است   ي خشن ز و يانگ جاني ه ييداستان جنا «
را مطـرح   )  چه بوده اسـت؟    ي جان ةزيانگ (ةفاصله گرفته و پرسش بودشناسان    )  بوده است؟  يسك
ز بـودن   يه در آن نـاچ    كـ  اسـت    يكيزي متاف يجو«ن رمان   يم بر ا  كدر واقع جو حا   ). 37 (»ندك  يم

                                                           
1- Rachel Papers 

2- Money 
3- London Fields 

4- Time’s Arrow 

5- The Information 
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اگرچـه نـزد    ). 12و و منگهـام     يت(» ده شده است  يشكر  يتصو  به ائناتك و   يانسان و عظمت هست   
 يگـر آثـار او دارا  يسه بـا د يـ ن رمـان در مقا يـ س، ايمـ ينان آثار ا ي و بازب  ي از منتقدان ادب   يشمار

ز يگـر آثـار او متمـا    يه رمـان را از د     كـ  ير، عنـصر  كگمان برو   به  است، اما  يتر تياهم مكگاه  يجا
 فاقـد  يارآگـاه ك«ه كـ هـان اسـت   ي هوليك ما زن آن،  يند، راو ك  يت م يند و آن را حائز اهم     ك  يم

  ).همان(»  استيال قوي خةبا و قوي زيظاهر
گـرفتن از    كمـ كم با   ينك  ين رمان رفت، تالش م    يت ا يگاه و اهم  ي جا ةآنچه دربار   به با توجه 

 ن رمـان را يـ  اةشناسـان  ي از ابهامات هستيشمار، يريناپذ مي مفهوم تصم ةنيدا در زم  يت در اينظر
ح داده و   ي توضـ  انـد،  افتـه ي نمود   يپرداز تيژه شخص يو  به  و يپرداز تي روا يها وهيه در قالب ش   ك

 يتيشد در مـوقع   كـ ر ب يتصو  به ن رمان ي، در ا  رده است كس تالش   يميه ا كآنگونه   ها را  ت آن ياهم
 مقالـه   ةگر تـالش نگارنـد    يعبارت د   به .ميستم نشان ده  ي ب ةسد آخر   يعني ،خ بشر يحساس از تار  

 و  ي فلـسف  يهـا  يريـ  درگ يستيـ  پسامدرن يعنوان اثـر    به قطار شب رمان  ن است تا نشان دهد،      يا
 يپـرداز  تيـ  متفـاوت روا   يهـا  وهي سوم را در قالب ش     ةهزار  به  ورود ة انسان در آستان   يكيزيمتاف

 دايـ  از نظـر در    يريناپـذ  ميح مفهـوم تـصم    يتـشر   بـه  ابتدان منظور   يهم  به .ده است يشكر  يتصو به
  .مينك ي ميحات بررسين توضي ايةپرداخته و سپس رمان را در سا

  يريناپذ ميتصم
 ي پس از جنگ جهـان     ،ستمي ب ةل سد ين بار در اوا   ينخست ، آن نينواربرد  ك در   يريناپذ ميتصم
رت گودل كژه يو  بهنگ، آلونسو چرچ ويلن تور مانند ا  يدانانياضير. ات مطرح شد  ياضياول در ر  

تـوان بـا اسـتفاده از     يسقم آنها را نمه صحت و كار بردند  ك  به ياضي در ر  ييها  گزاره ي را برا  آن
ز را يگر مي تصميها  گزارهياضي از معادالت رياريتوان در بس  يزعم گودل م    به .دركن  ييمنطق تع 

رده كـ  گودل اقتبـاس     يها ن اصطالح را از نوشته    يدا ا يه در كتس معتقد است    يب). 9تس  يب(افت  ي
  .است

، آنجـا   خـود دتريـ جد يها  و مصاحبهها دا در نوشتهيه درك است ي اصطالح يريناپذ ميتصم
م يدا بـا مفـاه  يـ  دريريـ درگ .شتر پرداختـه اسـت    يآن ب   به ،سدينو ياست و اخالق م   يس ةه دربار ك

. ديـ د) 1989 (» قـانون  يرويـ ن« متـاخر او ماننـد       يهـا  توان در نوشـته    ي را م  ياسي و س  ياجتماع
 يجنبـش عنـوان     بـه  ،ينكشـ  شـالوده   بـه  هكـ  ييانتقادهـا   بـه   بـود  ينـش كدر واقع وا  »  قانون يورين«

ل ك مـش  ةشيـ ره  ك سدينو ي م ه بعدها چاپ شد،   كن مصاحبه،   ي در ا  يو. شد يز وارد م  يگر اخالق
 مـسئلة   بـه  لكن مـش  يـ ا): 2تس  يب(است نهفته است    ي مانند عدالت و س    يديلك يميدر ذات مفاه  



 1393 پاييز و زمستان، 2 هشمار، 19 دوره ،ادبيات معاصر جهانپژوهش  48

 ار اخـالق و   كـ ه  كـ  اسـت    يريـ گ مين بحران در تصم   يقت ا يدر حق . گردد ي برم »يريناپذ ميتصم«
ز يان قـانون و عـدالت تمـا       يـ دا م يه در كل است   ين دل يهم  به .سازد ي م رو روبهل  كقانون را با مش   

 عادالنـه بـودن آن      مثابـة   بـه  نيـ ، اما ا   باشد يتواند قانون  يم م يتصم«ه  ك رديپذ يد و م  شو يقائل م 
  ).252 قانون يروين( »ستين

لـر  يس م يلي ه يدو مان و ج    مانند پل    ينكش تب شالوده كران م كر متف ي نزد سا  يريناپذ ميتصم
 در  يريناپـذ  مي تـصم  .را عنـصر غالـب در شـعر اسـتعاره اسـت           يـ  ز ، دارد يشتر در شعر تجلـ    يب
 كمـ كمعنـا بـا     بـه دني در رس  ييعدم توانا   به يتر وة روشن يش  به پل دو مان  »  خواندن يها ليتمث«

ه و  يـ ناك ه از نظـر دو مـان      كـ ل است   ين دل يهم  به .ر شده است  ي تعب ي نحو ياختارهاگرفتن از س  
گاه ي جا يبررس  به »دي سپ يشناس اسطوره«دا در   يدر.  دارند يگاه خاص يت و جا  يع اهم يصناعات بد 

ت زبـان   يـ اهم  به  خواندن يها لين دو مان در تمث    يهمچن. پردازد ياستعاره در شعر و خلق ابهام م      
 او را ه  كـ ، بل شـود  يمعنـا رهنمـون نمـ       بـه  خواننده را ه نقد شعر    كپردازد و معتقد است      يشعر م 

سان يـ نو  آثـار رمـان    ين برنارد در بررس   ياترك .ندك  يت م ي از متن اول هدا    يليا تمث يگر  ي د يمتن به
ات ي منتقدان ادب  وشدك ي م نترسونيفت و جانت و   يان بارن، گراهام سو   يس، جول يميمعاصر مانند ا  

ن ييتب  به،صر از رمان معاينامتني و بيخي تاريها ي بررسيجا  به  معاصر را متقاعد سازد تا     يتانداس
 پـسامدرن بپردازنـد   يل و امـر متعـال     يـ  تمث يسـاز  زنده با يعني متر بدان پرداخته شد،   كه  كه  آنچ

ه خوانـدن مـتن را      كـ ه مدنظر دو مان بوده      ك است   يل همان مفهوم  يمنظور برنارد از تمث   ). 164(
ـ يبررسـ . شود ي ميريناپذ ميت و تصميجه سبب بروز عدم قطع   ينتند و در    ك  ي م دشوار ارد از  برن
ادآور يه ك است 1ينظم ي بيها يژگي ويه رمان داراكدهد  يس نشان م  يمي ا  لندن يها دشترمان  
حـراج در غرفـة     ن عنـوان و رمـان       ي با هم  يوتاهكنچون در داستان    ي معروف توماس پ   ةيام درون

 .است 492شمارة 
شـعر  در  ي وجـود زبـان اسـتعار   يريناپذ ميدا از تصم يه منظور در  كست  ن ا ياما قدر مسلم ا   

ه كـ  يزيـ ه چ كـ ان دارد    اذعـ  ي و ، در شـعر ماالرمـه     »ارتكـ  ب پـردة « مفهـوم    يدر بررس . ستين
 آن اسـت    يهـا  يدگيـ چي پ ي داللـت بـا تمـام      رةيـ واقع خود زنج   در   دآورده،ي پد يريناپذ ميتصم

 ،افتـد  يق مـ  يتعو  به معنا بر اساس آن همواره    ه  ك »قيتعل-تفاوت«در واقع، عنصر    ). 220 3اشاعه(
 ،دايـ ن مفهـوم از در    يـ ح ا ي در تـشر   ،يال لوسـ  يـ ن.  اسـت  يريناپـذ  مي تصم يداريپد يعامل اصل 

                                                           
1- Entropic  

2- The Crying of Lot 49 

3- Dissemination 
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ز و  كـ گـر، مر  يعبـارت د    به .ان دارند ك ام يريناپذ مي در پناه تصم   2 و اصالت  1تيزكمر«: سدينو يم
 يريناپـذ  ميه از تـصم كـ  تقدم ندارند، بليريناپذ ميها بر تصم اند، آن  نداشته چگاه حضور ياصل ه 

 ريناپـذ  يي شـرط الزم و جـدا      يريناپـذ  ميتـصم  «هكـ  نيـ جـه ا  يو نت  ).134-5 (»شـوند  ي مـ  يناش
 ين معنـ يـ ا  بـه  ن اسـاس،  ي بر ا  يريناپذ مي تصم تر، ر ساده يتعب  به ).147همان   (» است يريگ ميتصم

ا در  يتواند انجام دهد و      يز م يس آن را ن   ك ع ،دهد يه فرد انجام م   ك يريگ ميتصمه در هر    كاست  
 از يادآور وجـود اصـل تـضاد در جهـان مـاد     يـ ن يو ا . وجود است ز م يضة آن ن  ي نق يا هر گزاره 

  .3ان شده استيوضوح ب  بهي معنويمثنوه در دفتر ششم ك است يدگاه مولويد
ف را  يـ شـود او سـه تعر      يده مـ  يدا پرس ي از در  يريناپذ ميه دربارة تصم  ك يپرسش  به در پاسخ 

  :شمارد ين مفهوم برمي ايبرا

 يريناپـذ  مياست، تـصم  ) يكيتكالين د يبراو بنا  (ييكتكاليه ضد د  كف  ين تعر يدر ا ) 1
در ) 2.  نـدارد ي همخـوان 5ييتـا   سه و4ييه با مقوالت دوتاكله است انگر آن جنبه از مسئ    يب
ـ گ مي تـصم  يهـا  تي محـدود  ،دهد ي رخ م  يريپذ  محاسبه ه در محدودة  كف  ين تعر يا  و  يري

 و هم يكيتكاليف ديعره هم با تك است يا  مقولهيريناپذ ميتصم) 3محاسبه مدنظر است و    
  .)116 كنيتد ايميل( در تضاد است يريپذ  محاسبهانونك با

ن يدر چن . دهد يل م كاست و قانون ش   ي س را دربارة دا  ي در يرات بعد ك تف نةي، زم ف سوم يتعر
شـدن   مينار آمدن با و تـسل     ك يعني يريناپذ ميتصم. شود ين م ك مم يريگ ميه تصم ك است   ييفضا

  ). 5-6تس يب(ن است كر ممي غيريگ ميمه تصكر كن تفيدر برابر ا
شـود   ي نمـ يپاسـخ منتهـ    بهه معماكرود  يار مك  بهي مواردي برايريناپذ ميه تصم ك  نيجه ا ينت

ر پـساساختارگرا   كـ ت و تحـول در تف     كـ ن معرف حر  يشود و هم   ي ختم م  يگري د يمعما  به هكبل
 .مفهوم عام آن است    به يريناپذ ميه غالب است تصم   ك يزيدرن چ  پسام يات داستان يدر ادب . است

                                                           
1- Center  

2- Origin 
ــافري    چون كل بنگري  اين جهان جنگ است،      -3 ــا كــ ــن بــ ــو ديــ   ذره ذره همچــ

ــگ قــول  ــگ طبعــي، جن ــگ فعلــي، جن   هـــول اســـت حربـــي هـــاجزو انيـــم در  جن
ــن ــان، اي ــن جه ــگ زي ــائم جن ــي ق ــود م ــود حـــل تـــا نگـــر در عناصـــر در  ب      ...شـ

4- Binarity 

5- Triplicity 
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 از آن يزيـ چ گري ما حـضور دارد و هـ     ي زندگ يها  جنبه ي در تمام  يريناپذ ميدا، تصم يباور در  به
 حـضور   يريناپـذ  ميه در آن تـصم    كـ افـت   يتـوان    ي را نم  يكيزيچ مفهوم متاف  يه« ؛ستيمتصور ن 

من « جملة معروف رود يار مك ن مسئله بهين ا ييه همواره در تب   ك يمثال). 10ج  ياتر (»نداشته باشد 
اگـر  ! ا نهيم ينك باور  ،ند دروغگو است  ك  يه ادعا م  ك را   يسكد سخن   يا ما با  يآ.  است »ميدروغگو

ن اسـت دروغ گفتـه   كـ ز مم يـ  ن نهين زم يرا در ا  ي ز ست،ي ن يرفتنيسخن او پذ   ،فرد دروغگو است  
اسـت و   ن  كرمميـ  غ يع قط جةي نت يك  به دنيه رس كشود   يجاد م ي ا يا دهيچيت پ ي موقع يعني. باشد

  .شود ي ميد ناشين تردين مقال مدنظر است، از هميه در اك يتيعدم قطع

 قطار شب
 يهـا  يـك نكه آگاهانـه ت   كـ  است   يستي پسامدرن يي جنا ي داستان يها  از نمونه  قطار شب رمان  

 يها  داستان يشگردهان  يتر  از مهم  يكي. شدك  يچالش م   به ن را  آ يف سنت ي در تعر  ييداستان جنا 
. رديـ گ يارآگاه را برعهده م   كار  يه نقش دست  كتجربه است    ي ساده و ب   يب راو  انتخا ،ي سنت ييجنا

 يرا راويـ  ز،ق استيوه در خلق تعلين شيت اياهم. ستيم داستان ني مستقيارآگاه راوكدر واقع   
ار در  كن  ي ا ي فلسف يربنايز. شود يت تا آخر داستان م    ي جنا زةيل و انگ  يربه مانع لورفتن دال   تج يب

ت، يـ  جنايهـا  نـام   بـه ي، مـوارد ركـ ن طرز تفي در ايعني است، يهست  بهاسانهشن رد معرفت يكرو
هـا    آن ييشناسـا   بـه   داسـتان  يعنـوان دانـا     بـه  آگاه اركه  كت وجود دارند    ي جنا زةيار و انگ  كتيجنا

 يهـا  شتر نمونـه يـ ه بـر خـالف ب  كـ ارآگاه است، ك خود يس، راو كن رمان، برع  يدر ا . پردازد يم
  را قيـ  عنـصر تعل    هـر چنـد    يعنوان راو   به ارآگاهكنتخاب خود   ا. ت زن است  ي شخص يك،  يسنت

تـوان گفـت     يدر واقـع مـ    . نـد ك  يجاد مـ  ي در متن ا   يگري از نوع د   يند، اما ابهامات  ك  ي م دار خدشه
ه خلـق   كـ  بل ،ستيـ  آن ن  يق در مفهـوم سـنت     يـ  تعل ،ت است يسنده حائز اهم  يه از نظر نو   ك يزيچ

 موجـود در    يه معمـا  كـ اسـت   ن  يـ  توجه ا   جالب تةكن. شناسانه است  يش هست يم و ب  ك يپرسش
 و  يعنـوان راو    بـه  ارآگاهكانتخاب  .  است يشكه خود ك ارتباط ندارد بل   يشكا آدم يقتل    به داستان

 مـتن  يايـ دن  به،ه خواننده در خواندن متن  ك ندك ي را مطرح م   ييها ، پرسش يشكخود  به ر قتل ييتغ
ن يـ دهـد و ا  ير مـ ييشناسانه تغ  ي هست  افق يك  به شناسانة داستان را   معرفت افق   يعنيند  ك  يوارد م 

ان يـ ه برا كـ  اسـت    يستيـ  و پسامدرن  يستيـ  مدرن يات داسـتان  يان ادب ي م اركآشر همان تفاوت    ييتغ
  .آن پرداخته است  به پسامدرنيات داستانيادبتاب ك  مقدمةل دريه كم

ــا ــن تغي ــيي ــرا ير اساس ــاحثيراه را ب ــرگرداني ورود مب ــون س ــدم قطعي همچ ــ، ع ت و ي
 ي مختلفـ  يهـا  وهيشـ   بـه  قطار شب  در رمان    يريناپذ ميتصم. ندك  ي در رمان باز م    يريناپذ ميتصم
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،  رمان ي از بررس  شيپاما  . ميپرداز ي از آنها م   يشمار يبررس  به ن بخش يه در ا  كافته است   ينمود  
 1هـان ي هول يكما:  دارد يا ار ساده يرنگ بس يرمان پ : ستيده ن ي از فا  ي از رمان خال   يا  خالصه ارائة

 توسـط  كيودكـ او در . نـد ك ي مـ ي زنـدگ 2ي داستان با دوست پسر چـاقش تـوب     يراوارآگاه و   ك
در زمـان   . نـد ك  ي مـ  ك پدر را تر   ي در ده سالگ   يو ، قرار گرفته است   يجنستجاوز  پدرش مورد   

 با او تمـاس  3ولكاش سرهنگ را يمي شده است، دوست قد  يارآگاه موفق كه او   كشروع داستان،   
. ابـد يول را ب  كـ  را 4فـر ي دختـرش جن   يا قتل احتمال  ي و   يشكودل خ يخواهد دل  يرد و از او م    يگ يم

جـا    بـه  يشكـ د خو ي بـرا  يلـ ي دل  است،  انسان موفق  يك يها يژگي و ي با تمام  يه منجم ك،  فريجن
  شـناخته شـده    يه دانـشمند  كـ ،  5نركدر فـا  ي تر يعني ،فريدوست پسر جن    به يكما. نگذاشته است 

ـ يـك ق و تفحـص ما    يـ  تحق ،نجامسرا. برد ي نم ييجا  به ، اما راه  شود ي م كوك مش ،است جـه  ينت ي ب
 هـرج و  ةيـ نظر همچـون  يهانكيات  يفر و نظر  ي جن يشكن خود ي ب كيوكماند اما ارتباطات مش    يم

  .شود ي مطرح ميكزي در ف6مرج
او .  مردانـه دارد   ي و ظاهر  نام اما   ، زن است  يكي داستان، از لحاظ ژنت    يارآگاه و راو  ك،  يكما

 .ام ارث بـرده   بـه  را از پـدرم ]مي ظـاهر يهـا  يژگـ يو[« :نـد ك يف مـ ينگونه توصـ يظاهر خود را ا   
 بـا  ).12 (»7ريناپـذ  مي تو دل نرو و تصم]يظاهر[. ها يشهر  بهشتر شباهت دارم تا يها ب  ييستارو به

: نـد كتواند روابط عاشقانه برقـرار     ي دارد، اما نم   8سي و دن  ي توب يها امن  به ييه دوست پسرها  كنيا
ن يـ ا. ژه بـدن زن، وسـواس دارد      يو  به ، با بدن  يكما ).31 (»رود ي نم جو يك  به آب من و عشق   «

تـوان در    ين وسـواس را مـ     يـ ل ا يـ دل. ديول د كفر را يف او از بدن جن    يتوان در توص   يله را م  مسئ
 بـا  يه تلفنـ ك يسانك. ديها محروم است، د     از آن  ياري از بس  يكه ما كفر،  ي جن يزنانگ يها يژگيو

 مـن  يان بـر يـ ا«:  دارديا  مردانـه يه صـدا ك چرا ،استنند او مرد ك ير م ك ف ،نندك  ياو صحبت م  
 ك آدمو نـاز   يه صدا كزا  ين جور چ  يد از ا  ينم با كر  كف. را آقا صدا بزنند   ه م كافتد   يار اتفاق م  يبس

 يهـا  يژگـ ين ويز بـا همـ  يـ ارآگاه بودن خودش را ن    كل  يدل ).43 (»...نمكننن با خودم حمل     ك  يم
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  . داند ياش مرتبط م مردانه

نظـر مـن    اما بـه . دهند يل مكي را زنان تشكوريويس ني پل ادارةيرويز ن پانزده درصد ا  
ت در يجنا.  باشندييار استثناي بسيد آدماي با،نندك ي مين جور جاها زندگيه در اك ييها زن

شف كـ آن را  ننـد، ك ي مـ ك آن را پـا شوند، صحنة يب آن مك مردها مرت.ار مردهاستكل  ك
  ) 21-2. ( مردانه استياركت ي جنا،لكدر ... نديآزما ينند و آن را مك يم

ه بتواننـد  كـ انـد    خشنيافكاندازة   بههك تعلق دارد يي استثنا يها زنن گروه از    يهم  به او خود 
ق يـ ن طر يـ ا  بـه  .ار داشته باشند  كت سر و    ي همچون جنا  يس با مسائل بغرنج و خشن     ي پل در ادارة 

 تحـول در    نيـ ا. ار اسـت  ي خـود هـش    يسردرگمت  ي وضع  دربارة يكه ما كجه گرفت   يتوان نت  يم
ـ  يعنـوان تـضادها     بـه   مردانـه و زنانـه     يهـا  يژگي و انباشتن و   يپرداز تيشخص  يـك  در   ي درون
ه توجه خواننـده    ك رمان است     در ي و سردرگم  يسرگردانن نمونه از    ين و بارزتر  ي اول ت،يشخص

دانـه   مريها يژگي وانيم مخدوش و مبهم، گرفتار يتي با هو  يتيشخص: ندك  يخود معطوف م    به را
ن يـ  فراخوانـده شـود، برداشـت او از ا         يي بازجو يدر برا يند اگر تر  ك  ير م ك ف ش خود يپ. و زنانه 
نه و   بلونـد زبـر و زمخـت بـا شـا           ي با موهـا   يزن«: تواند باشد  ي چگونه م  يكت ما يهو يظاهر ب 

 را  يزيـ جـور چ   ه همـه  كـ ده  يـ پر  رنـگ  ي آب ياه ، چشم اه زن نة مشت يه شانه و س   ي شب ييها نهيس
و » ت بلونـد زبـر و زمخـ   يموها«توجه   جالب 1ينما  متناقض يها يني همنش يكما ).55(اند   دهيد
نما خوانـدن    ل متناقض يدل. برد يار م ك  به ف ظاهر خود  ي توص ي برا »ازن  مشت يها نهيها و س   شانه«
  . هاست  آنيصورت همزمان در هر دو  زنانه و مردانه بهيها يژگي ويني همنش،رين تعابيا

، خـود   استي و سرگردان  يريناپذ مي تصم يها ه از مصداق  ك،  جود در رمان  گر موارد مو  ياز د 
ـ ؤس. ارآگاه استكعنوان    به يك توسط ما  يپروندة مورد بررس    خواننـده  يه بـرا كـ  يپاسـخ  يال ب

پروندة : دهد ياوش قرار مك مورد  رايزي در طول داستان چه چ   يكه ما كن است   ي ا ،ديآ يش م يپ
 را؟ در   يشكـ و خود ) chaos (ةيـ ان نظر يـ ا ارتباط م  ياش، و    يوننكط  ي خود و شرا   فر، گذشتة يجن
 خـود  نةيشيـ ش در درون خـود و پ      اوكـ   و يبررسـ   بـه  فر و گذشـتة او    ي جن ي با بررس  يكقع ما وا
گـاه  ي جا ت خـود و   يـ  هو ي در جـستجو   واقـع نـد و در     ك  ي مـ  ينـ كار او فراف  كن  يپردازد، با ا   يم

 يـك عنـوان     بـه  شناسـانة رمـان    يتر همان دغدغة هس   ين مسئله در مس   يا. ش است ي خو ياجتماع
ت خـود را  يـ  و هوي هـست ند تاك ي مكمك يكما  بهفرينة جنيشي پ يبررس. داستان پسامدرن است  

                                                           
1- Juxtaposition 
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ـ  يم. ندكف يدر ارتباط با او تعر   توسـط پـدرش مـورد آزار    يودگكـ  در دوران يـك ه ماكـ م يدان
 امـا مـا   تـه اسـت،  خي در برابر پـدر را برانگ    يكان ما يار بعدها طغ  كن  يا.  قرار گرفته است   يجنس

 يـك  از ما  تيمـسئول دقـت و بـا احـساس          به فر،يچگونه سرهنگ تام، پدر جن    ه  كم  ينيب ينون م كا
 يـك شود تـا ما    ي سبب م  زينن  يهم. ابدي دخترش را ب   يا قتل احتمال  ي يشك خود زةيانگخواهد   يم

. نـد كب خـود فـرض   يـ ند و سرهنگ تام را پدر نداشـته و غا  كفر تصور   يگاه جن يخود را در جا   
دنبـال    بـه  چگـاه ين ه مـ «: ردك ي را بررس  يتوان وسواس او با پدر و مفهوم پدر        يب م ين ترت يدب

تام ه سرهنگ   كنون  كا.  پدر است  ،ام دنبالش بوده   به ه من همواره  كه آنچه   كام، بل  هداشتن بچه نبود  
ن اسـت   يـ پاسخ ا  ي ب  پرسش كنيا). 104 (»شود يله جالب م  دخترش را از دست داده است مسئ      

ت يـ  هويا در جـستجو   ي ميفري جن يشكا خود يل قتل   ين دل افتي ين رمان در جستجو   ي ا ه ما در  ك
ار كرو سـ  1ا ادغـام شـده    يـ ب  كـ  مر يها تيه ما با هو   كرد  يگ يل م كن پندار ش  يز ا ي ن يگاه. يكما

ارآگـاه  ك ماننـد    يزيـ نم، چ كـ تر   اسمم را زنانه  «شود اگر    يند چه م  ك  ير م ك ف يكه ما كم چرا   يدار
  را  او يتي هـو  يهـا  توان دغدغه  يه م كن است   ي ا يك پندار ما  تة جالب ك ن ).125 (»هانيفر هول يجن
اگـر  «: نـد كر كـ ه فكشود  ي اسمش سبب م دربارةيك مايوسواس و نگران. دي زن د يكعنوان   به

) 125 (» گذاشـت؟  يـك  پس چرا اسـممو ما     ،ندكمن تعرض     به يلحاظ جنس   به خواست يپدرم م 
ل از يـ ائيكادآور ميـ ه كـ  مردانـه اسـت   ي اسـم يسيـ ه در زبـان انگل كل است يك مخفف ما يكما

اشفات كم(برد   يمن  ي را از ب   يي اژدها ،ق آمده است  ي در عهد عت   هك  آنگونه . مقرب است  فرشتگان
 يهـا  يژگـ يل آن هـم و ي با هم دارند و دل   يكيزد اسم و بدن زن ارتباط ن      يكدر پندار ما  ). 12 :7

 است ينفس  بهفر و اعتماد  ي، بدن جن  رود يمرون ن يه همواره از ذهنم ب    ك يزيچ«: فر است ي جن زنانة
ت يه خلـق شخـص  كـ ن اسـت  ين بحث گرفت ايتوان از ا يه م ك يا جهينت). 28 (»داده ياو م   به هك

ق  آن و خل   ي در قالب سنت   ت اول داستان  ي شخص ينكساختارش ي است برا  يهان تالش ي هول يكما
ق و تفحـص در     يـ تحق. شود يل م ين تبد كرممي دشوار و غ   يامر  به يريگ ميه در آن تصم   ك ييايدن
 يت اصـل  ي شخص تيت و هو  يشخصتشاف در   كا  به  خود را  ي قاتل جا  ي خارج و جستجو   يايدن
  . دهد يم

 تنگاتنـگ بـا مفهـوم    يه ارتبـاط كن رمان ي در ا شدهي غالب و مسائل بررس يها هيما دروناز  
  . استيشك خود، داردي و سرگردانيريناپذ ميتصم

توان  ينم. برد ي شب ميكيدرون تار  به سرعت  به ه شما را  ك قطار شب است     يشكخود
                                                           

1- Merged identities  
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 ط را يبلـ . ديشو يد و سوار م   يخر يط را م  يبل. ديآنجا رس   به ن سرعت ي ا باگر  ي د يها با روش 
درون   بـه ن قطار شما را  يا. طرفه است  يكد و فقط    يخر ي م ،ديه دار ك ييزهاي تمام چ  يبها به

  .)83(ب است ن همان قطار شيند، اك يتان ميبرد و آنجا رها يشب م

رده كـ  آن استفاده  1نيسنده از اصطالح الت   ي اما نو  ، است يشكز خود يعنوان بخش دوم رمان ن    
ـ ،ندك يف مي آن را تعريكه ماك آنگونه يشك غالب خود يها يژگياز و .است ل بـودن آن  كشـ  ي ب
  .است

 از موضـوعات   يكـي د  ي، شـا  ي مطالعه و بررسـ    ي موضوع برا  يكعنوان    به ،يشكخود
ه از درون  ك است   يا برنامه.  است ختيرل و   ك بدون ش  ي عمل يشكخود. درمتجانس باش يغ

ل كشـ   بـه  هكـ  گانـه  آور و بچـه     اسـت شـرم    يعملـ : نـد ك  يباختن و انفجار م    لكش  به شروع
  .)94( خورد يچ و تاب ميدور خود پ  بهيا آزاردهنده

 نيـ ر ا دي و سرگردانيريناپذ ميارتباط تنگاتنگ آن با تصم  ن رمان و    ي در ا  يشكت خود ياهم
 آن يه بـرا كـ  آنگونه ،ق انجام عملي دقوةيفرد و شل يت و دل  ين  به ميتوان يچگاه نم يه ما ه  كاست  

. ن اسـت   عمل و نه علـت آ      جةيار ماست نت  يه در اخت  كچه، آنچه   . ميابي   دست ،فرد رخ داده است   
او در  ). 83(نامـد    ي مـ  » روان يافكالبدشـ ك« را   يشكـ  علـت خود   ق و تفحص دربارة   ي تحق يكما

خواهنـد در   يه مـ ك يآنان ي براشتريبه ك »،2ج دلخراشينتا: يشكخود« عنوان با ي آموزش يا دوره
 يو بررسـ  ق  يـ تحق .رده اسـت  كـ ت  كشود، شـر   ي م برگزار ،نندكار  كس  ينه در دستگاه پل   ين زم يا

 يريشگيـ  پ يهـا  وهيارهـا و شـ    كج، راه يـ ل را يـ  آمارهـا، دال   يبررسـ   بـه   او را  يشك از خود  يكما
  .  استيقوت خود باق  بهله مسئييراخر چ اما در آ،شاندك يم

 مطالعة نجـوم  يعني او ينة تخصص يزمفر و   ي جن يشكان خود ي م يا ند رابطه ك  ي تالش م  يكما
ن حـوزه و از     يـ ه از دانـشمندان ا    ك 3گري سخنان باب دنز   يل پا ين دل يهم  به .ابدي ب يشناس و ستاره 

پرسـد   ي او مـ يقي تحقيها برنامه و  فري جن  او از باب دربارة    .ندينش يفر بوده است م   ياران جن كهم
 م و ي از مفـاه   يشـمار ه  كـ نجاسـت   يا. شود يها م  شانكهك و   يبحث هست   به ها  آن ه سبب ورود  ك

                                                           
1- Felo de se 

2- Suicide: Harsh Conclusions” 

3- Bob Denziger 
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 مطـرح  »1ارد سـاله يـ ليضربان قلب هـشتاد م « مانند يكزي علم فنندةك  مبهم و سردرگم يها دهيپد
 ه دربـارة  كـ  دوم رمـان      فصل يها ربخشي از ز  يكي ين عنوان را برا   يس ا يميدر واقع ا  . شوند يم

پـردازد و    ي مـ  ي هـست  يدگيـ چيپ  بـه  گـر ي بحـث دنز   ي در اثنـا   .ار برده است  ك به است   يشكخود
 ،مينـ يب يمـ ره  يـ  و غ  يشانكهك يها ، گروه ها شانكهكها،    از ستاره  ه ما ك يزيتمام آن چ  «: ديگو يم

هـد و مـا    د يل مـ  كياه تـش  ي سـ  ائنات را مادة  ك  نود درصد  نه،يمك.  است ي از هست  يتنها سر سوزن  
 يريـ گه در كـ ن احتمال وجـود دارد      ي ا يك ما از نظر  ).108 (»ستياه چ ي س ن مادة يه ا كم  يدان ينم
ه از  كـ ، چـرا     او شده باشد   يشكجه خود ي و در نت   يم سبب سردرگم  ين مسائل و مفاه   يفر با ا  يجن

 هـا را مـردود   ز آنيـ ه او نكـ پرسـد   يم مـ ين گونه مفـاه   ي ا يني و د  يالقائات عرفان گر دربارة   يدنز
  . ديگو ي ميگاه متزلزل ما در هستيجاگر دربارة يسپس دنز. داند ينم

انگر مفهـوم   يـ  نما ياديـ زز خـود تـا حـدود        يدر ن ي و تر  يك ما ي تخصص يها گسترهن  يبنابرا
 »2اهي سـ  مـادة « و   ي اخترشناس يها نهيفر در زم  يجن. ت در رمان است   ي و عدم قطع   يريناپذ ميتصم

 يباورهـا گـر دربـارة   يدنز. ت و مـرگ اسـت  ينماد عدم قطع  ن رمان   ياه در ا  ي س  مادة .ندك  يار م ك
  : ديگو يدان ميكزي فيكعنوان   بهفريجن

فر هم موافـق آن     يه جن كنظر من،     به .مي دار يگاه متزلزلمان در هست   يجا دربارة   يا دهيما تنها ا  
 دگاه مـا  يـ دابد،  يگاه خود را ب   ي جا ، آغاز شده  ،ه شصت هفتاد سال است    ك ي اطالعات ني اگر ا  بود،

هـان تحـول    يخـانم هول  . ردكـ ر خواهـد    ييـ تغ يلك  به ن جهان يل بودن ما در ا    ي و دل  يهستدربارة  
له ن مـسئ  يا  به فري رخ خواهد داد و جن      ما ياري هش طةي در ح  يدگرگونن  ي در راه است و ا     يبزرگ

  .)111(باور داشت 
  :ديگو يدر ادامه م

ـ ، زافتـد  ي ما اتفاق م همةين براي و اشد يد مي اوقات نااميفر گاه يجن  را مـا بـر لبـة   ي
 در علـم  ي بزرگـ  يها افك اما هنوز ش   ،ميا  برده يزها پ ي از چ  ياريبس  به ما. ميا ستادهيپرتگاه ا 

  .)112-13 (3 گاوران حفرةيبزرگ  بهييافهاكوجود دارند ش

                                                           
1- The Eighty-Billion-Year Heartbeat  

2- Dark matter 
3- Bootes Void. 

باشـند و در مجـاورت       ي مـ  كار انـد  ي آن بـس   يهـا  شانكهكه تعداد   كشود   يم اطالق   يار بزرگ ي بس ةحفر  به در نجوم 
  .  گاوران واقع شده استكيصورت فل
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 يهـا   بخشيكي. اه چال است  ي بدل شده است، س    ينماد  به ه در رمان  ك ير جالب توجه  يتصو
ر آن رفـت،  كـ ز ذيـ شتر نيـ ه پكـ همانگونـه  . 1 شـده اسـت  يالح نامگـذار ن اصـط يز با هم  يرمان ن 

قـت نمـود    يچـال در حق    اهيسـ ). 114(انـد     شـده  ي تداع يستين رمان با مرگ و ن     يها در ا   چال اهيس
ر قابـل شـناخت بـوده و هرگونـه          يـ ه همـواره غ   كن نظر   ي است، از ا   يپاسخ هست  ي ب يها تيموقع

نـة فلـسفة    يعنوان پژوهشگر در زم     به در،يتر. شود ي ختم م  بست بن  به ها  دربارة آن  يلك يريگ جهينت
پاسخ و ابهامـات موجـود در        ي ب يها وجود پرسش ). 117( دارد   ياديپاسخ ز  ي ب يها علم، پرسش 

ه كـ ل است ين دليهم  به آن است،ي در مفهوم فلسف   يريناپذ مي از تصم  يي بامعنا ي، تجل ياخترشناس
  .رده استكن رمان استفاده ي در ا2نامتني بيكعنوان   بهيس از اخترشناسيميا

گونـه   نيـ  خواننـدگان ا ي، بـرا ي سـنت يات داستاني در ادبياخترشناس مانند ياستفاده از علوم 
ستم يـ ل قـرن ب   يـ  اواخـر قـرن نـوزدهم و اوا        يليتخ ي علم يها  اما در داستان   ست،يآثار، ناآشنا ن  
 .شرفت اسـت  يـ پتـشاف و    ك ا ي انسان بـرا   يل و آرزو  يدادن م   نشان ي برا ياخترشناساستفاده از   

 يهـا  پاسخ پرسـش    به يابي دست ي برا ينيب  خوش ي نوع ين آثار ي چن نةيزم شي، در پ  گري د عبارت به
شرفت يـ پ  بـه  ليـ  و م  يني خوشـب  قطار شـب  ه در رمان    ك ي در صورت  ، انسان وجود دارد   يشگيهم
 يات داسـتان  يـ  غالـب ادب   يهـا  يژگـ يه از و  كـ د و تـرس داده اسـت        يـ ، ترد كش  به  خود را  يجا
در يـ تر. ان ختم شده است   يپا ي ب يها پرسش  به رفته تنها گ  انجام يها  تالش يتمام. امدرن است پس

ز تـا  يـ  ننـه يزمن يه اكرده است كت ي فعالي زبانشناسطةي در حيگسترة اخترشناس  به قبل از ورود  
  . پاسخ گره خورده است ي بيها  با ابهامات و پرسشياديحدود ز

  جهينت
ه در كدهد  ي رمان انجام شد، نشان ميه در بررسك آنگونه    شب، قطاررمان    به يلي تحل ينگاه

 خـود   يشناسانه جـا    معرفت يها ، پرسش  داستان ييساختار روا ر در   ييجاد تغ يل ا يدل  به ن رمان، يا
ل كن رمان ش  يه در ا  ك يا شناسانه يم هست ياز جمله مفاه  . دهند يشناسانه م  ي هست يها دغدغه  به را
ن اثـر   يـ در ا .  بـرد  ت را نـام   يـ  و عـدم قطع    ي، سرگردان يريناپذ ميمتوان مفهوم تص   ي م ،رنديگ يم

توان  ي م ،ن مفهوم در رمان   ي ا ياز نمودها . افته است ي ي تجل ي متفاوت يها وهيش  به يريناپذ ميتصم
  . را نام بردري زيها نمونه

                                                           
1- All Holes 

2- Intertext 
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 را  يريناپـذ  ميتوان تـصم   ي، م يك، ما ي راو يپرداز تيژه شخص يو  به  و 1تي روا يشگردهادر  
 ،يكالسـ ك يپـرداز  تيـ  روا يهـا  وهيداستان با فاصله گرفتن از شـ      . ديل آن د  كن ش يتر در واضح 

هـا قـدم    ر رفـع آن يه در مسك ني تا اندكتر  ق در داستان را پررنگ يعنصر تعل شتر  يب ندك يتالش م 
 يتي شخـص  يها  دچار دغدغه  يراو. ن موارد است  ي ا ارآگاه از جملة  كخود    به ير راو يي تغ .بردارد
 يهـا   سـبب طـرح پرسـش      يتي و هـو   يتي شخص يها ن دغدغه يا.  شد يه بررس كت   اس يتيو هو 

 ر پرونـدة جـرم  ييـ تـوان در تغ  يله را مـ ن مـسئ ين نمود اي بارزتر.اند شناسانه در رمان شده    يهست
  . دي ديشك در باب خوديشناخت تفحص روان به

 هكـ ت  و نجوم اسـ    يكزينامتن ف ي، ب  همسو است  يريناپذ ميه با بحث تصم   ك يگرياز موارد د  
 سر و يكزين اثر با آن شاخه از فيه ما در ا  ك چرا   ، داستان افزوده است   يها ها و پرسش   دغدغه به
نامتن سبب شده اسـت تـا   ين ب ياستفاده از ا  . ن درجه از ابهامات است    ي باالتر يه دارا كم  يار دار ك

 ،ندر بخـش دوم رمـا  . رديـ خـود بگ   بهتيع و عدم قط ي سرگردان  سرشار از  ييداستان رنگ و بو   
 خـود دربـارة     يهـا  ق پاسخ پرسـش   ين طر يند از ا  ك يارآگاه تالش م  ك در مقام    يكه ما كم  ينيب يم

 نـه يزمن  يـ  در ا  يادي بن يها پرسش  به فر او را  ي جن يشكل خود يسؤال دربارة دل  . ابدي را ب  يشكخود
  . شاندك يم

 و تيـ  روايهـا  وهيردن شـ كن يگزيرده است با جا كن رمان تالش    يس در ا  يميه ا ك نيجه ا ينت
ش ينما  به ستم را يان سدة ب  يدر پا  ي انسان امروز  شناسانة ي هست يها  دغدغه داستان، يها هيما درون

 يانسان امـروز  .  متفاوتند يلك  به نيشي پ يها  انسان در دوره   يها يه با نگران  ك ييها ؛ دغدغه شدكب
 يسيـ نو انه در سنت داست   كا درون خود، آنگونه     يرون  ي ب يايازمند تفحص در دن   يه ن كشتر از آن  يب

ن يهمـ   به  است، ي در نقاط مبهم در خود هست      تفحصازمند  ي و مدرن سنت بود، باشد ن      يكالسك
 .نـد ك يي را در انسان معاصر بازنما     خألن  يند ا ك ي م ي متفاوت سع  يا وهيس با زبان و ش    يميل ا يدل

 ر آن يـ ستم درگ يـ  سـدة ب   يانيـ  پا يها ه انسان در سال   ك يت حساس يد در موقع  ية د ير زاو يين تغ يا
 ن رمـان  يـ ه در ا  كـ هزارة سوم است      به ها و اضطراب انسان در آستانة ورود       يانگر نگران ياست، ب 

خ يج در طول تـار    ي بودشناسانة را  يها پرسش  به ن زمان يدغدغة انسان در ا   . ان است ي نما يخوب به
االت ؤ مسائل و سـ    ي بررس ي برا ي آغاز تواند نقطة  ي م ين بررس يا. گردد ي م يكار نزد يفلسفه بس 

 پـسامدرن  يسيـ نو ه با ظهور هنر داستان  ك چرا ،س باشد يمير آثار ا  ين رمان و سا   ي در ا  يتر يففلس
  .  بدل شده استيسنت  به خودين دربارة هستيادي بنيها طرح پرسش

                                                           
1- Narration  
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