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Abstract
Postmodernism refers to a wide range of opinions that emerged in the second
half of the twentieth century. The Day of the Assassination of the President
by Naguib Mahfouz, a contemporary Egyptian novelist, is an example of a
postmodernist novel and a metanarrative that seeks to encompass the
historical atmosphere of Egypt in its story. In spite of containing
manifestations of realism and reflecting some contemporary Egyptian
realities, this novel is imaginative in essence. Thus, the purpose of this study
is to study the novel as postmodernist fiction and a metanarrative. The
findings of the research indicate that, influenced by the school of
postmodernism, Naguib Mahfouz seeks to describe the anxieties and
bewilderment of contemporary man and his civil disobedience against the
current conditions, so that others hear his voice through his fiction. Among
the various components of postmodernism, he makes use of paradox,
uncertainty, intertextuality, and short circuit more frequently. Intertextuality
is particularly evident in the eloquent speech of Mohtashami Zayed because
of his exemplary faith. Short circuit is another significant component that is
used by Mahfouz when narrating historical events. And incoherence and
uncertainty can be seen in every part of the novel. Naguib Mahfouz’s works
are the mirror of the Egyptian society since time, place, and historical
characters in his story are more eminent compared to fictional characters.
Using various postmodern components, he attempts to describe and criticize
the inappropriate social, economic, and political conditions of the Egyptian
society indirectly, and consequently depicts the organic connection between
literature and society and crystallizes social disorders through this genre. By
selecting postmodern components, he can illustrate the incompetency of the
rulers and the unpleasant socio-economic conditions of Egypt, specifically
the issue of poverty.
Keywords: Postmodernism, Postmodern elements, Naguib Mahfouz, The
Day of the Assassination of the President, Criticism.
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چکیده
پستمدرنیسم به مجموعة آرا و نظريات مختلف و گستردهای اطالق میگردد که از نیمه دوم قرن بیستم
پا به عرصه ظهور گذاشت .داستان يوم قتل الزعیم (روز قتل رئیس جمهور) نوشتة نجیب محفوظ
داستاننويس معاصر مصری ،نمونهای از يک داستان پستمدرنیسم و فراداستان است که در صدد
گشودن عرصة داستانِ خود بر فضای تاريخی مصر میباشد .هدف اين پژوهش بررسی داستان ياد شده،
در پرتو تکنیک فراداستان با ماهیتی پسانوگرايی میباشد .اين داستان با وجود اينکه جلوههايی از
واقعیت و رئالیسم را در خود گنجانده ،اما داستانی است که ماهیتی تخیلی دارد و حاوی برخی از
واقعیتهای معاصر مصر نیز میباشد .يافته های پژوهش بیانگر آن است که نجیب محفوظ در اين اثر با
تأثیرپذيری از مکتب پستمدرنیسم ،به دنبال توصیف اضطرابها ،سرگردانیهای انسان معاصر و مبارزۀ
منفی بر ضد شرايط بوده است .از بین مؤلفههای متعدّد پستمدرنیسم ،از تناقض ،اتصال کوتاه ،عدم
قطعیت و بینامتنیت بیش از ساير مؤلفهها استفاده نموده است .بازتاب بینامتنیت بويژه در صحبتهای
محتشمی زايد به دلیل ايمان مثالزدنی او بیشتر آشکار شده است .اتصال کوتاه ،مؤلفة قابلتوجه ديگری
است که محفوظ در حین بیان وقايع تاريخی از آن مدد جسته است .عدم انسجام و قطعیت از ديگر
پیامدهای اين نظريه است که در جایجای داستان «يوم قتل الزعیم» بیان شده است .آثار نجیب
محفوظ آيینة جامعة مصر است ،بهگونهای که زمان و مکان و شخصیتهای تاريخی در داستان وی
پررنگتر از ساير شخصیتهای داستانی ديده میشوند .وی با بهره گرفتن از مؤلفههای متعدد پسامدرن،
در پی آن است تا به طور غیرمستقیم ،شرايط نامناسب اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی جامعة مصر را
توصیف و نقد نمايد و در نتیجه پیوند انداموار ادبیات با جامعه و تبلور نابسامانیهای اجتماعی را در اين
نوع داستانها به تصوير کشد .وی با گزينش مؤلفههای پستمدرن توانسته تا حدودی بیکفايتی
فرمانروايان و شرايط نامناسب اقتصادی-سیاسی کشور مصر و بهويژه مسئلة فقر را به تصوير بکشد.
واژههای کلیدی :پسامدرنیسم ،مؤلفههای پسانوگرايی ،نجیب محفوظ ،يوم قتل الزعیم ،نقد داستان.
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 .1مقدمه
پسانوگرايی يکی از رويکردهای شگفتانگیز و البته يکی از مکاتب تأثیرگذار در چند دهة
اخیر به شمار میرود که در بسیاری از هنرها از جمله داستاننويسی اثر گذاشته است و
چنانکه از نامش پیداست چیزی فراتر از مدرنیسم را در برمیگیرد .فلسفة پستمدرن
برخالف مکاتب قبلی که بر پاية هويت منسجم فرد و اجتماع تکیه داشتند ،بر دگرگونی
و بیثباتی هويت فرد و جامعه تأکید میکند .هنرمندی که در حیطة چنین مکتبی آثار
خود را به رشته تحرير درمیآورد ،با نگاهی آمیخته به مزاح و بیاعتنايی ،از پوچی و
بیمعنايی دنیای معاصر سخن به میان میآورد .ازاينرو انسان پستمدرن در فضايی
آکنده از بیباوری و ناآرامی سرگردان است ،به گونهای که اين سرگردانی به خوانندۀ
داستان سرايت میکند .داستانهای پسامدرن برخالف داستانهای سنتی که دارای
فرجامهای قطعیاند ،بدون پايان هستند .گويی نويسنده میخواهد خواننده را در روند
داستان مشارکت دهد و او بنا به میل باطنی خويش ،پايان داستان را رقم زند.
با گذشت زمان ،جنبش پستمدرن از زادگاه اولیه خويش  -آمريکا و اروپا  -قدم
برون نهاد و به قلمرو ساير قارهها وارد شد ،تا آنجا که امروزه میتوان ردپای اين مکتب
را در نوشته های نويسندگان اقصی نقاط دنیا مشاهده نمود .لذا در میان برخی از
نويسندگان عربزبان و آثارشان ،بارقههای اين مکتب ادبی مشهود است .از آن جمله
میتوان نجیب محفوظ را نام برد؛ زيرا آثار وی سالهاست توجه ناقدان و اديبان عرب و
غیر عرب را به خود معطوف نموده است.
داستان «یوم قتل الزعیم» يک فراداستان تاريخ نگارانهای 1است که در صدد گشودن

عرصة داستانِ خود بر فضای تاريخی ،به شکل بینامتنی میباشد .در واقع هدف
فراداستان تاريخنگارانه تنها انتقال شخصیتهای تاريخی به زمان حاضر نیست ،بلکه اين
نوع ادبی ،زمان حاضر را نیز به گذشته میبرد تا آن را با موضوع «سفر با ماشین تاريخ»
تقويت کند و در آن شخصیتها به زمانها و مکانهای دور منتسب هستند .هدف اين
پژوهش بررسی داستان «یوم قتل الزعیم» اثر نجیب محفوظ در پرتو تکنیک فراداستان با
ماهیتی پسانوگرايی میباشد .اين داستان با وجود اينکه جلوههايی از واقعیت و رئالیسم
را در خود گنجانده ،اما داستانی است که ماهیتی تخیلی دارد و حاوی برخی از واقعیات
معاصر مصر نیز میباشد.
اين پژوهش با خوانشی پسانوگرا به دنبال پاسخگويی به پرسشهای زير میباشد:
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 .1نويسنده در داستان يوم قتل الزعیم چه مؤلفههايی از پستمدرن را به کار برده
است؟
 .2کدامیک از مؤلفههای پست مدرنیسم در اين داستان نمود بیشتری داشته است؟
 .3چه عواملی در کاربرد مؤلّفههای پستمدرنیستی در اين رمان نقش داشته است؟
فرضیه هايی که در آغاز به ذهن نويسندگان خطور کرده است ،بیانگر آن است که
محفوظ در داستان يوم قتل الزعیم ،اغلب مؤلفه های پسامدرنیسم را از قبیل تناقض،
اتصال کوتاه ،عدم قطعیت ،بینامتنیت ،عدم انسجام و شیوههای متعدد روايت به خدمت
گرفته است که از بین اين مؤلفهها ،کاربرد تناقض و پیچیدگی و عدم انسجام نمود
بیشتر داشته است.
در خصوص پیشینه موضوع بايد گفت که شهرت نجیب محفوظ در نزد عربها و غیر
عربها موجب شده که پژوهشگران بسیاری به بررسی آثار او از جهات گوناگون بپردازند
که امکان اشاره به تمامی آنها در حیطة اين پژوهش وجود ندارد ،اما از مهمترين
پژوهشهای صورت گرفته در رمان «يوم قتل الزعیم» میتوان به موارد زير اشاره کرد:
 .1مقالة «بررسی رمان «يوم قتل الزعیم» نجیب محفوظ بر اساس نظريه ريختشناسی
پراپ» نوشتة مشايخی و میرسیدی ( )1395که نويسندگان به اين نتیجه دست يافتهاند
که اين رمان با توالی کارکردهای پراپ همخوانی دارد ،اگرچه برخی از کارکردهای آن به
طور پیوسته و دقیق اتفاق نیفتاده است.
 .2مقالة «أثر الدین و تعالیمه فی روایة یوم قتل الزعیم لنجیب حمفوظ» نوشتة نظری و تفتحی

( )1396که نويسندگان در آن به واکاوی دين و اثر آن در اين داستان پرداختهاند.

 .3مقالة «قراءة يف روایة جنیب حمفوظ یوم قتل الزعیم افراز اللحظة املشحونة ابالندهاش و
سقوط الربجوازیة الصغریة فی حفرة االنفتاح» اثر عبدالرزاق أبوالعال ( )1989که رمان محفوط

را بازتابی از محیط و جامعة وی میداند.
 .4پاياننامه ارشد « بررسی تطبیقی ارتباط غیرکالمی در داستان معاصر مطالعه موردی
شبنشینی باشکوه و روز قتل رئیس جمهور» نوشتة منصوری ( )1397که با رمزگشايی
رفتارهای غیرکالمی در دو اثر  ،رمان روز قتل رئیس جمهور را به دلیل احساسی بودن
رمان ،دارای بسامد باالتری از رفتارهای غیرکالمی از نوع حرکات چشمی و ژستهای
بدنی میداند.
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 .5پاياننامة ارشد «بررسی عناصر داستان در چهار رمان گدا ،دزد و سگها ،روز قتل
رئیسجمهور و رادوبیس دلدادۀ فرعون از آثار نجیب محفوظ» نوشتة کريمی ( )1393که
در اين پژوهش با بررسی عناصر داستان در اين رمانها ،محفوظ را نويسندهای رئال
دانسته که زمان و مکان در آثارش مشخص و پیرنگ داستان بر اساس روابط علی و
معلولی است.
مالحظه میشود که علی رغم کثرت آثار پیرامون نجیب محفوظ يا پستمدرنیسم و
حتی پیرامون داستان يوم قتل الزعیم ،که همة آنها راهگشای ما در اين پژوهش
بودهاند ،در خصوص بررسی رمان يوم قتل الزعیمِ نجیب محفوظ بر اساس رويکرد
پستمدرنیسم پژوهشی انجام نشده است .بر اين اساس ،پژوهش حاضر با تکیه بر روش
توصیفی -تحلیلی به بررسی داستان مذکور از اين منظر میپردازد.
 .2مفهوم و ماهیت پستمدرنیسم
اصطالح پستمدرنیسم در زبان فارسی به فرانوگرايی ،پسانوگرايی ،فرامدرنیسم و
نوگرايی ترجمه شده است« .واژۀ پستمدرنیسم را نخستین بار در دهة  1870نقاش
انگلیسی به نام جان واتکینز چاپمن ( )John Watkins Champmanبرای توصیف
نقاشیهايی بکار برد که از لحاظ تکنیک ،پیشرفتهتر از نقاشیهای زمان خودش يعنی
نقاشیهای امپرسیونیستی بود» (تدينی .)219 :1388 ،اما امروزه در مورد فرهنگ ،هنر،
تکنولوژی و ادبیات دهههای اخیر به کار میرود .سخن پستمدرنیستها بهصورت
خالصه اين است که « نبايد خود را محدود به استفاده از ابزار و امکانات عصر مدرنیسم
کرد ،بلکه از دورههای پیشین هم میتوان استفاده کرد» (شمیسا .)320 :1383 ،به عقیدۀ
سايمون مالپاس« 2پستمدرنیسم جريان فکری فراگیری است که به بسیاری از اصول و
فرضیاتی که در طول چند دهة اخیر بر تفکر و حیات اجتماعی جامعه غرب حاکم بودند،
با ديدی شکاکانه مینگرد ،اين فرضیات که سنگ بنای مدرنیسم هستند ،اعتقادی به
اجتنابناپذيری پیشرفت در تمام حوزههای فعالیت بشر ،قدرت و پايبندی به اصالت در
هر دو حوزۀ تفکر و بیان هنری را شامل میشوند» (مالپاس .)9 :1388 ،پستمدرنیسم به
معنای پايان مدرنیسم نیست ،بلکه نقد مدرنیسم و تداوم جريان مدرنیسم است .لیوتار
اظهار میدارد «يک اثر هنری ،تنها در صورتی میتواند مدرن شود که ابتدا پسامدرن
باشد ،از اين منظر پسامدرنیسم در پايان مدرنیسم نیست ،بلکه در وضعیتی مکرر است»
(همان .)49 :به همین دلیل است که نويسندگان اين مقاله معتقدند که جريان
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پستمدرنیسم در برخی از آثار نجیب محفوظ ادامة رويکرد مدرنیستی او به شکلی نوتر
و جديدتر است« .شايد بهترين راه برای شناخت پستمدرن ،نگاه به آن بهعنوان
واکنشی متعارض بر ضد جريان مدرن و دستاوردهايش باشد» (الرويلی و البازعی:2002 ،
 .)225-224به عبارتی ديگر ،جنبش پستمدرن نهايت ًا موجبات غنیسازی رمان مدرن را
فراهم آورد؛ بنابراين «پسامدرنیسم نوعی جديد و افراطی از بدعتگذاری را در ادبیات
داستانی رواج میدهد ،نگرشی بهمراتب شکاکانهتر از نگرش مدرنیستها را مطرح
میسازد» (پاينده ،الف)202 :1386 ،؛ اما مهمترين ويژگیهای آثار پسانوگرا عبارتند از:
«محتوای وجود شناسانه ،بینظمی زمانی در روايت رويدادها ،اقتباس ،ازهمگسیختگی،
تداعی نامنسجم انديشهها ،پارانويا يا شیفتهگونگی ،دور باطل ،اختالل زبانی ،نداشتن
طرح يا پیرنگ ،بازیهای زبانی و شکلی ،عدم قطعیت ،پراکندگی و عدم مرکزيت ،نبود
يا خود را نديدن ،غیرقابل وصف يا بیان نشدنی ،ترکیب ،کارناوالیسم يا شیر تو شیر،
تناقض ،جابجايی ،فقدان قاعده ،زيادهروی ،اتصال کوتاه ،بازنمايی سلطه ايماژها (تصاوير)،
بازنمايی فروپاشی فرا روايتها ،آشکار کردن تصنع ،نقیضهپردازی ،بینامتنیت ،تغییر
زاوية ديد و راوی و( »...تدينی.)27 :1388 ،

 .3خالصۀ داستان یوم قتل الزعیم
اين داستان بهنوعی حماسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و روانشناختی به شمار میآيد
که در آن نويسنده ،دغدغههای نسل جوان معاصر خود را در قالب شخصیتهای علوان
فواز محتشمی و رنده سلیمان به تصوير کشیده است .علوان فواز و رنده سلیمان ،نمونة
نسل سرکش ،غريب ،فاقد قدرت و گمگشتهای هستند که در پی تحقق يافتن سادهترين
آرزوها و رؤياهای مشروع انسانیشان يعنی ازدواج میباشند ،اما در ساية آنچه سیاست
گشايش اقتصادی مصر نامیده شده ،با مشکالتی روبرو میشوند .آنها عاشق همديگر
هستند و سالهای زيادی است که نامزدند و از سوی اطرافیان مدام تحتفشار قرار
میگیرند که بايد زودتر ازدواج کنند ،ولی شرايط وحشتناک اقتصادی مصر به آنها
چنین اجازهای را نمیدهد و آنها مجبور میشوند برای رهايی از اين وضعیت ،به اعمالی
که برخالف میل باطنیشان است تن دهند .در حقیقت نجیب محفوظ با آفرينش
شخصیتهای متفاوت ،بسیاری از واقعیتهای پیش روی جوانان مصری را به تصوير
کشیده است.
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داستان محفوظ اشارهای غیرمستقیم به حادثة ترور رئیس جمهور مصر ،محمد انور
السادات در روز ششم اکتبر سال  1981دارد .هرچند در اين داستان واقعة ششم اکتبر
ذکر نشده است ،اما میتوان کشته شدن غیر عمد انور عالم به دست علوان فواز
محتشمی را ،حادثهای نمادين دانست که به اين جريان تاريخی-سیاسی اشاره میکند.
گويی انور عالم همان محمد انور السادات (رئیسجمهور پیشین مصر) است که مورد تنفر
علوان فواز واقع شده و بهصورت غیرعمدی توسط وی به قتل میرسد.
 .4شاخصهای پسانوگرایی
بر اساس مقدمات فوق ،بايد گفت نجیب محفوظ در رمان يوم قتل الزعیم شیوۀ
نگارش خود را به داستانهای پسامدرن نزديک ساخته است و ما با هدف اثبات و تبیین
رويکرد پستمدرنیستی ،مهمترين مولفههای پستمدرنیستی اين رمان را مورد تحلیل و
ارزيابی قرار میدهیم.
 .1-4تناقض
از مهمترين ويژگیهای ادبیات پسامدرن ،تناقض در گفتار است .در اين ويژگی ،راوی
سخنان خود را نقض میکند و با بیان عبارتی جديد ،عبارت سابق معنای خود را از
دست میدهد .در داستان يوم قتل الزعیم در هر کنشی از سوی شخصیتهای داستان،
شاهد رد پايی از تناقض میباشیم.
بنابراين بايد گفت يکی از ويژگیهای داستان پستمدرن ،تناقض است؛ به اين معنا
که راوی حرفهای خود را نقض میکند که چنین امری برای خواننده مايه تعجب است.
صاحبنظران پسامدرن ،تناقض را يکی از ويژگیهای مهم و محوری آثار پستمدرنیست
میدانند« .ديويد الج ضمن برشمردن ويژگیهای آثار داستانی پستمدرن ،تناقض را
بهعنوان اولین ويژگی اين آثار نام میبرد .از نظر او تناقض شالوده نگارش پستمدرنیسم
قرار می گیرد که در آن راوی به مردد ماندن بین امیال و ادعاهای سازشناپذير محکوم
است» (يعقوبی و ديگران.)127 :1394 ،
داستان يوم قتل الزعیم از جمله داستانهايی است که تناقض در آن به شکل نقض
کردن کالم پیشین و عدم هماهنگ بودن با بافت متن نمود پیدا کرده است .محفوظ
اکثر تناقضات خود را در جامة تناقض لفظی يا واژگانی پديدار میسازد .در تناقض
واژگانی ،مفهوم واژهها يا جمالت همجوار ،يکديگر را رد میکنند.
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از بارزترين تناقضهای موجود در اين داستان تناقض واژگانی است ،بهگونهای که
خواننده با خواندن عبارات ،به تناقض موجود در آن پی میبرد .برای نمونه ،محفوظ بین
دو واژۀ کهنه و نو در نوسان است که هر دو به عنوان دو واژۀ متناقض شناخته شدهاند.
در ادامه با به کار بردن ترکیب متناقض کهنه نیک و نوی بد ،پارادوکس را به خوبی به

وجد َجدی مد َسئيءم .أي
وجد قَدیم َح َس من فَلی َ
عرصة نمايش میگذارد« :دوخین ای لیمونة .إن َل ی َ
يء خ ٍری من ال ش ٍ
ٍ
يء» (محفوظ ،د.ت.)9 :
َ
َش َ

در اين عبارت مشخص نیست که نويسندۀ داستان ،منظورش روز نو يا روز کهن و يا هر
دوی آنهاست .به عبارت ديگر محفوظ سبکِ تناقضگونه را برای بیان حالت شخصیت و
يا دوگانگی ذهن خواننده بکار برده تا همواره خواننده را بر سر دو راهی قرار دهد.
به عنوان نمونة ديگر در اين خصوص می توان به اين عبارت در داستان اشاره کرد:

« َّ
َّحَرَر من عبودیَتها يف آن .وعدت أقول لنَفسي ما أکثر
إن األنسا َن ََیب أن یَعش َق الدنیا َوأَن یَت َ
الذین ذَ َهبوا ،وَهل حقاً عاشرهتم طویالً يف هذه الدنیا الدائبة علی أَکل بَنیها؟!»
َ
األحباب َ

(محفوظ ،د.ت.)56 :
در قسمتی ديگر از داستان ،شک و شبهه که در تضاد با انديشیدن است به جان
راوی میافتد و او در عین آنکه انديشیدن را آموخته ،نقطة مقابل آن را نیز پذيرفته
يء وأَن أشک يف کل ش ٍ
ٍ
يء» (همان:
َ
استَ « :علَّ َمن َزَمن أَن أفَکَرَ .علَّ َمن أیضاً أَن أَستَ َ
هنی بکل َش َ
.)23
اين شواهد متعدد از کاربرد تناقض داستان مورد بررسی بیانگر آن است که ظهور
تناقض به عنوان يکی از مؤلّفههای پستمدرنیسم ،خود جلوه و نمودی است از تناقض و
آشفتگی موجود در رفتار و افکار مردم جامعه که با ظهور پستمدرنیسم به ادبیات أعم
از نظم و نثر (شعر و داستان) نفوذ کرده و محفوظ آن را به خوبی به تصوير کشیده است.

 .2-4بینامتنیت
بینامتنیت در داستاننويسی شیوهای است که نويسندۀ رمان يا داستان ،تکهها و
نقلقولهايی از متون و نويسندگان ديگر را در کتاب خود به کار میبرد .آنچنانکه
ژولیا کريستوا 3پساساختگرای فرانسوی اولین بار مطرح کرد« ،بینامتنیت در مفهوم کلی،
در تمام متون مکتوب بشری وجود دارد و هیچ متنی نیست که بهطور غیرمستقیم از
متون پیش از خود بهره نبرده باشد» (تدينی .)298 :1388 ،بنابراين بینامتنیت در ساختار
زبان وجود دارد؛ زيرا هیچ نوشتاری به خودی خود معنايی را نمیسازد ،بلکه با بهره
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جستن از ساير گفتهها معنادار میگردد« .به عبارت ديگر هیچ متن مستقلی وجود ندارد
زيرا هر متن متشکل از مجموعهای از واژگان است که در طول تاريخ دست به دست نقل
شدهاند» (حمود .(297 :1990 ،در واقع میتوان بینامتنیت پسامدرن را يکی از نمودهای
صوری میل خواننده به از میان برداشتن فاصله بین گذشته و حال و نیز میل به
بازنويسی گذشته در زمینه جديد دانست .میتوان اذعان داشت که «بینامتنیت اغلب
ناخودآگاهانه صورت میگیرد و هر نويسندهای که دست به قلم میبرد ،بیآنکه خود
متوجه باشد به میراثی ادبی تکیه میزند و حاصل کار او وامدار متون قديم است»
(پاينده ،الف.)34 :1386 ،

نجیب محفوظ در قسمتهای زيادی از اين داستان ،از بینامتنیت مدد جسته است.
به عنوان نمونه ،محتشمی در ابتدای داستان زمانی که صبح زود برای خواندن نماز به پا

میخیزد اين جمله را بر زبان جاری میکند« :کل یَوم الأَزداد فیه علماً یَقربن م َن هللا فَال
بورَك يل فی مشس ذاك الیوم» (همان( )5 :روزی که نیاموزم چگونه به خدا نزديک شوم ،خورشید آن
ل َرب زْدِن ع ْل ًما (طه (:)16
روز بر من نامبارک باد) .گويی محفوظ با تغییر اندکی در آية َوق ْ
 )114توانسته مفهوم خويش را منتقل کند .و يا با بیان جملة «الله َم إِن أ َََن َم ِبَمرَك َو
ٍ
ك الْم ْلك (آل عمران (:)4-3
أَصحو ِبَمرَك َو أنَّك مالك کل شیء» (همان) آية قل اللَّه َّم َمال َ

 )26را تداعی میکند .در اين داستان ،شخصیت محتشمی زايد در حین اينکه کارهای
روزمرۀ خود را برای مخاطب بیان میکند ،در میانة کالم آية  286سوره بقره را به کار
سعها» (محفوظ ،د.ت.)19 :
میبرد« :ال ی َکلف هللا نَفساً َّإال و َ

در جای ديگر محتشمی در حین شرح ماجرای زندگی خود و فوت همسرش برای
خواننده ،مرگ همسرش او را به ياد حديثی از پیامبر (ص) انداخته و با استفاده از

بدهللا
بینامتنیت مستقیم واقتباس حديث نبوی ،داستان خويش را ادامه میدهد« :ای َع َ
یب ،أو عابر ٍ
ك يف املوتَی» (همان( )9 :ای عبداهلل در
فس َ
کن يف الدنیا َکأنَّ َ
ك َغر م
سبیلَ ،واعدد نَ َ
َ

دنیا چنان باش که گويی غريبی يا عابری گذرنده و خودت را برای مرگ آماده کن).
محتشمی در جايی ديگر از داستان به خوابی که ديده است چنین اشاره میکند که
پدر ،مادر و خواهرش در بالنی هستند که بر فراز سرش میچرخند و او اکنون به اين
فکر میکند که آيا تعبیر اين خواب ممکن است مرگ باشد يا خیر .در نظر او تندرستی
به کوری چشم ديگران ،نعمت بزرگی است و برای تکمیل اين سخن خويش ،از گفتة

حة داءً» (همان( )75 :تندرستی هم دردی است).
پیامبر مدد میجويدَ « :ک َفی ابلص َ
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شواهد مذکور بیانگر آن است که «آيات قرآن کريم و احاديث به دو صورت مستقیم
و غیرمستقیم در متن روايت مورد استفاده قرار گرفتهاند» (نظری و تفتحی.)12 :1396 ،
از سوی ديگر محفوظ در کنار مضامین دينی ،به خوبی توانسته به وقايع سیاسی دهة
 1970در عصر اسماعیل و ملک فؤاد تا زمان قتل انور السادات اشاره کند .طوالنی شدن
نامزدی علوان و رنده به مدت يازده سال ،سالهای  1981-1970را که تورم و فقر در
عهد حکومت السادات به اوج خود رسیده بود ،بازتاب داده و در ذهن خواننده مجسم
کرده است (امین.)66 :2012 ،
بنابراين بینامتنیت در اين داستان غالب ًا به صورت بینامتنیت دينی و گاهی با الهام از
اوضاع سیاسی يا اجتماعی نمود پیدا کرده است و گراهام آلن چه خوب در اين خصوص
گفته است « :در دوره پسامدرن ديگر امکان سخن گفتن از اصالت يا يکتايی اثر هنری
وجود ندارد؛ زيرا که آثار همگی به صورتی بسیار آشکار تلفیقی از خرده و پارههای هنر
قبل از خود هستند» (آلن.)17 :1385 ،
 .3-4اتصال کوتاه
در داستانهای پستمدرنیستی مرز واقعیت و داستان از بین میرود و خواننده را گیج و
سردرگم میکند ،بهگونهای که خواننده نمیداند که در حال خواندن داستان است يا
تاريخ« .الج 4اين اصطالح را در توصیف رمانهای پسامدرنی بکار میبرد تا فاصلة بین
واقعیت و تخیل را به نحوی غريب از بین ببرد و خواننده موقع خواندن رمان نداند که آيا
داستانی تخیلی را میخواند يا متنی رونوشت برداری شده از واقعیت را» (پاينده ،ب،
)70 :1386؛ بنابراين میتوانیم اتصال کوتاه را تداخل جهان واقعی با جهان داستانی
بدانیم ،گويی وی میان اين دو جهان معلق است .نمونههای اتصال کوتاه در کتاب نجیب
محفوظ بسیار زياد است و در بسیاری از موارد ،خواننده دچار دوگانگی میشود و در
داستانی بودن متن و يا واقعی بودنش دچار شک و ترديد میگردد .از نمونههای اتصال

(زَمنَاً) من أَبطال
کوتاه میتوان موارد زير را برشمرد« :آه لَو أَمكنه أَن یَکو َن م َهند َساً! کا َن َ
ضحیة أَیضاً ل  5یونیة و اختفاء البطل املنهزم .حائر ال موقف له.
ضحاایه .و َ
االنفتاح ال من َ
حتَّی َمتَی؟» (محفوظ ،د.ت( )16-15 :آه ،اگر محبوب من مهندس میبود! در اين صورت ،زمانی از
َ
قهرمانان موفق به شمار میرفت ،نه از قربانیان آن .او قربانی  5ژوئن و ناپديد شدن قهرمان شکست
خورده است .گیج و بیتصمیم است .تا کی بايد اينگونه باشد؟)
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در متن اينگونه داستانها ،گاهی حوادثی واقعی بیان میشود که در دنیای خارج با
آنها روبهرو هستیم و شايد بتوان نام داستان تاريخی را برای آنان برگزيد .نويسنده به
وقايع  15مه و در پی آن ،زندانی شدن مسلمانان و رهبران احزاب اشاره میکند،
بهگونهای که خواننده تعجب میکند که آيا راوی و نويسنده در حال گفتن داستان

هستند يا در حال بیان حقیقت و واقعیت« .ما هذا القرار أیها الرجل؟! تعلن ثورةً يف 15
املسلمنی و األقباط و الرجال
مایو ثَ تصفیها يف سبتمرب؟ تَزج يف السجن ابملصرینی جَیعاً م َن
َ
الفکر؟ َل یعد يف میدان احلریة إال اإلنتهازیون فَلَك الرمحة ای مصر» (همان( )65 :مرد اين چه
تصمیمی است؟ روز  15مه ]اشاره به  15مه  1971م که کودتا صورت گرفت[ را روز انقالب اعالم
میکنی و در سپتامبر ]اشاره به حمله سراسری طرفداران انور سادات علیه روشنفکران دارد[ آن را در
هم میکوبی؟ همة مصريان از مسلمانان ،قبطیان و انديشمندان را به زندان میافکنی؟ در عرصة آزادی،
کسی جز فرصتطلبان نمانده است .ای مصر خدا به دادت برسد!)

نويسندگان پسامدرن در داستانهای خود بیشتر شخصیتها و حوادث داستان را از
تاريخ میگیرند ،ولی آنها را با تغییر و تحريف بیان میکنند .آنها در حین رسیدگی به
وقايع داستان خود ،به وقايع تاريخی نیز اشاره دارند و گاه همچون نجیب محفوظ نام

اين شخصیتهای تاريخی را هم در بطن داستان خويش میگنجانندَ « .جیع زعمائنا
شهداءم :مصطفی کامل شهید اجلهاد َو املرض ،حممد فرید شهید املنفی ،سعد زغلول شهید
النفی أیضاً ،مصطفی النحاس شهید اإلضطهاد ،جال شهید  5یونیة .أما هذا املنتصر املعجباِن
ش َّذ َعن القاعدة» (محفوظ ،د.ت( )80 :همة رهبرانمان شهیدند :مصطفی کامل شهید جهاد و
فَ َقد َ
بیماری ،محمد فريد شهید تبعید ،سعد زغلول شهید تبعید و نیز مصطفی نحاس شهید سرکوب و جمال
عبدالناصر شهید پنجم ژوئن .اما اين شخصیت مشتاق ،استثنايی در اين قاعده است).

در داستان های پسامدرنیستی ،اشتباه گرفتن دنیای درون متن با دنیای بیرون به
ال شايع است .اگرچه داستان «يوم قتل الزعیم»
دلیل اتصال و تلفیق میان اين دو کام ً
همچون داستانهای ديگر زايیده تخیل است ،اما در بسیاری از صفحات آن به
شخصیتهايی واقعی برمیخوريم و همین موجب گشته است تا دنیای تخیل و حقیقت
بهگونهای شگرف درهمتنیده شوند .مراسم سالگرد پیروزی انورالسادات که شخصیتی
واقعی در تاريخ مصر است ،در رمان محفوظ بهخوبی به تصوير کشیده میشود که در

دنبالة آن در میان مراسم ،رئیسجمهور را به قتل میرسانند« .املنظَر العام ثری یوحی
َ
ابل َفَرح الشامل .قدوم الرئیس يف هالة ألالءة کلیلة القدر .علیه بزة القیادة و بیده صوجلان امللك»

(همان( )77 :چشم انداز عمومی مراسم نشانگر شادی فراگیری است .رئیسجمهور در هالهای درخشان،
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بعد وقت عنیف
بسان شب قدر ،تشريف میآورند .جامة فرماندهی بر تن و عصای شاهی به دستش)َ « .
ات األمن
غاد َر
ئیس َ
احلفل َو أَ َّن قو َ
أعلَن املَذیع أنه َح َ
َ
صلَت حماولة لالعتداء فاشلة و أَن الر َ
مسیطرة علی املوقف متاماً» (همان( )81 :پس از مدتی طوالنی گزارشگر راديو اعالم کرد که سوء قصد
نافرجامی صورت گرفته و رئیسجمهور مراسم را ترک کرده است و نیروهای امنیتی بر اوضاع کامالً

مسلطند).
اينها همگی شخصیتهايی هستند که محفوظ آنان را به تصوير میکشد ،اما در
ادامة شگرد داستاننويسی وی ،درآمیختن اس ِم انورالسادات با اسم داستان تخیلی
محفوظ ،انور عالم و مرگ وی با ضربة مشت علوان فواز محتشمی بر قلبش ،موجب

أمام فیلال
تنیده شدن اين دو جهان واقعی و تخیلی در هم میگرددَ « :و َجدتن َمساءَ الیوم َ
ندفَعت إلی الداخل ،کا َن هو أول من َرأَیت.
جولستان َو سیارة أنور عالم املنتظرة ،و دو َن دعوة ا َ
صدره بقوة فرتنح و هوی إلی األَرض .و هنا
و إذا بی أصیح مفقود الرشد «ای قذر» و لکمته يف َ
لت ای َمنون؟ لَ َقد
رخة جولستان إلی وجودها ...اغرورقت عیناها و متتمت :ماذا فَ َع َ
ص َ
نَبَ َهتن َ
قَتَلتَه!» (همان( )84 :عصر امروز خودم را در مقابل ويالی گلستان يافتم .اتومبیل انور عالم هم آنجا بود.
بدون دعوت وارد ويال شدم .انور عالم نخستین کسی بود که او را ديدم .ناگاه کنترلم را از دست دادم و
داد زدم «کثافت» و مشت محکمی به سینهاش زدم .او سست شد و بر زمین افتاد .در اينجا فرياد
گلستان مرا متوجه حضورش کرد .اشک از چشمانش سرازير شد و با لکنت گفت :ديوانه ،چکار کردی؟
کشتیش!)

سیاست اقتصادی درهای باز که انور السادات در پیش میگیرد و در نتیجة آن فقر
در جامعه رواج میيابد نیز در داستان محفوظ بازتاب میيابد .محفوظ فقر واقعی حاکم
بر مردم مصر را در روزگار سیاست درهای باز انور سادات بسیار دقیق به تصوير میکشد:

قبل االنفتاح.
« َسقیَاً ل َعهد البیض و اجلب و البسطرمة و املربی ،ذلك َعه مد ابئ مد أو ق .ا .أی َ
األَسعار جنت ،کل ش ٍ
یء قَد جن» (همان( .)6 :خوشا زمان تخممرغ و پنیر و گوشت و مربا؛ دوران
َ
ََ

سپریشدۀ يا «ق.ا» يعنی قبل از سیاست درهای باز .قیمتها جنونآمیز است .همهچیز سرسامآور
است).

 .4-4ازهمگسیختگی و عدم انسجام
امروزه عناصر داستان به عنوان مهمترين لوازم داستان بهحساب نمیآيند .به عبارت
ديگر امروزه در ديدگاه نويسندۀ پستمدرنیسم ،زمان ،مکان و شخصیت ،ديگر جايگاه
سابق خود را ندارند .اين نويسندگان شیوههای گذشته را رد کرده و شیوههای ديگری را
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در داستان به کار میبرند .انسجام از جمله خصوصیاتی است که از هر نوشتهای توقع
داريم ،اما پسامدرنیسم به انسجام بدگمان است .جان هوکس 5يک بار اين موضوع را
فاش کرد که در آغاز نويسندگیاش تصور میکرده است که «دشمنان واقعی رمان
عبارتاند از عناصر آن ،يعنی :طرح ،شخصیت ،زمان ،مکان و مضمون .جای ترديد نیست
که پس از هوکس نیز بسیاری از نويسندگان حداکثر توان خود را بهکار بردهاند تا اين
ن ادبی را به زور از يادها ببرند» (پاينده .)91 :1383 ،بری لويیس تأکید
چهار عنصر بنیادي ِ
میکند که «نويسندۀ پسامدرنیست به يکپارچگی و تمامیت داستانهای سنتی بدگمان
است و ترجیح میدهد از راههای ديگری روايتش را ساختارمند سازد» (الج.)27 :1386 ،
«به اعتقاد لويیس در آثار نويسندگان پسامدرنیست ،طرح ،تبديل به وقايع پراکنده و
بدون رابطة علت و معلولی میشود ،شخصیتها ناپايدار هستند و زمان و مکان فوقالعاده
کمرنگ و محو میشود ،مضامین نیز به شکل مضحکی پیرامون مسائل بیاهمیت هستند
بهطوریکه اغلب مصداق هیاهوی بسیار برای هیچ میگردند» (يزدانجو.)63 :1379 ،
رمانهای پستمدرن برخالف رمانهای کالسیک از انسجام برخوردار نیستند.
نويسنده در اين نوع از داستانها با يادآوری کوچکترين خاطره يا حادثهای ،مطلب
اصلی را رها کرده و به واقعة جديد میپردازد .بهعبارتديگر اين نبود انسجام ،متن
داستان را به هم میريزد « .جهان داستان و وقايع آن نیز پر از آشفتگی و هرجومرج
است ،اين آشفتگی که بازتاب آشفتگیهای جهان واقعی است ،با هرجومرج در عناصر
داستانی بهتر نمايانده میشود ،خواننده نیز همراه نويسنده و شخصیتهای داستانی
آشفته و سرگردان است ،اما در نهايت میتوان گفت اين داستان پیرنگ مشخصی دارد»
(تدينی .)23 :1388 ،معموالً نويسندۀ داستان پسامدرنیستی ،سبکهای مختلف را در هم
میآمیزد و از ژانرهای متضادی استفاده میکند و همین امر سبب عدم انسجام در متن
وی میشود.
نجیب محفوظ در داستان يوم قتل الزعیم در پارهای مواقع سعی دارد متن خود را
ازهمگسیخته و بدون انسجام نشان دهد ،ازاينرو مدام از شاخهای به شاخهای ديگر
میرود و میان موضوعات مختلف در جريان است و شايد اين عدم انسجام را جهت لذت
بردن از پیچیدگی داستان به کار برده باشد .برای نمونه در قسمتی از داستان در حین
سخن گفتن از عشق ،بیمقدمه پیادهرو و چالههای روی آن ،ذهن راوی را درگیر
میکند .محفوظ به همین میزان از عدم انسجام اکتفا نمیکند ،بلکه مجدداً فضای شهر و
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زبالههای آن ،نظر او را جلب میکند و به توصیفش میپردازد و مدام از اين شاخه بدان

جیب أن خیل َد احلب يف ظل الفساد املنتشر .هذا الطوار املهرتیء َهل ََتلف
شاخه میپردَ « .ع م
صباح اخلری أیها امل َکدسون فی
َعن غارة جویة؟ وأکوام القمامة رابضة ابألرکان ََترس الع َ
شاقَ .
الباصات .وجوهکمَ تطل من َوراء الزجاج املشروخ مثل املساجنی يف یوم الزایرة .و اجلسر املکتظ
ابلعابرین»

(محفوظ ،د.ت( )10 :شگفتا که عشق در ساية فسادِ همهگیر جاودانه شود .اين پیادهرو پر

چالهچوله ،آيا پسماندۀ يک حمله هوايی است؟ و کپههای متراکم زباله در گوشه و کنار شهر آيا عاشقان
را میپايند! صبح بخیر ای انباشتهشدگان در اتوبوس ،چهرههايتان از پشت شیشههای شکسته هم چون

زندانیان در روز مالقات پیداست و پلی آکنده از عابران است).
گاه اين عدم انسجام تا چندين سطر ادامه خواهد داشت .قهوهخانة ريش برای علوان
مکانی برای رهايی از تنهايیهايش است .او در حین اينکه در اين مکان نشسته ،اصل
داستان را رها کرده ،به مطالبی پراکنده و آشفته میپردازد و مطلب اصلی را به فراموشی

میسپارد« :أضواء املیدان قویةم مثریةم لألعصاب َو مثریةم لألعصاب أیضاً املیاه املعدنیة علی موائد
السیاح .ماذا نَشرب حنن؟ و أغرب األَغاِن تَنطَلق من التاکسیات يف رادیو اجملاذیب .الیَب َقی علی
حالة التی کا َن علیها إال الشجر و العمائر .و تدوی خطبة من رادیو فی مکان ما فتنتشر
األکاذیب يف اجلو مع الغبار .تعب ...تعب ...فَلنَعد إلی الکالم»

(محفوظ ،د.ت( 6)47 :نور برق

میدان ،قوی و اعصاببرانگیز است و شیشههای آبمعدنی روی میزهای جهانگردان نیز اعصاب را تحريک
میکنند .ما چه بخوريم؟! عجیبترين ترانهها در تاکسیها از راديو ديوانگان پخش میشود .هیچچیز سر
جای اولش نیست جز ساختمان و درختان .کسی در راديويی آنسوتر سخنرانی میکند و اکاذيب همراه

غبار در فضا منتشر میشوند .خستگی ،کوفتگی ...به صحبتمان برگرديم).
محتشمی در قسمت ديگری از داستان در حالیکه راوی مراسم نامزدی رنده سلیمان
است ،با عجز و ناله ،فقر و بدبختی در روزگارش را دلیل نرسیدن علوان به معشوقهاش و
بر هم خوردن مراسم نامزدی او بیان میکند .او در ادامه با بیان روزگار زنان فاحشه و
مقايسة آنان که از جان خود مايه میگذارند با حاکمانی که از جان مردم مايه میگذارند،

موجب رها شدن مطلب اصلی و پديد آوردن عدم انسجام در داستان میشود« .زمردة
لیالی العربدة و اجملون و املنبوذین بال ذنبَ ،حیث
تَرقص شبه عاریة و تَغنی املیة َحصلت نصیَ ،
رحم بکم
تَتَ َجلی احلکمة َو الصدق َ
لن لَنا بکل تواضع أَلَسنَا أَ َ
فوق جباه العاهرات و القوادات ،یَق َ
من حکامکم العظام؟» (همان.)55 :
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 .5-4عدم قطعیت
تجربه پسامدرن ،از نوعی احساس عمیق عدم قطعیت هستیشناختی نشأت گرفته است.
«ديگر نه جهان ،وحدت و انسجام و معنايی دارد و نه خود .همه چیز به شدت
مرکززدايی شده است» (سلدن و ويدوسون .)224 :1384 ،عدم قطعیت يکی از مؤلفههايی
است که در رمان پستمدرن جلوه و نمود فراوان دارد .اين مؤلفه حاصل مؤلفههايی
همچون تناقض ،اتصال کوتاه ،بهکارگیری شیوههای متفاوت روايت و ازهمگسیختگی
است که بر کل اثر حاکم میشود« .در رمانهای پستمدرنیستی بیش از آن که با ابهام
مواجه باشیم ،با عدم قطعیت سروکار داريم .عدم قطعیت در همهچیز و عدم قطعیت در
پايان داستان غوغا میکند» (شمیسا .)322 :1383 ،قطعات اين داستانها گويی قطعات
بههمريختة يک پازل هستند که تقدم و تأخر میان آنها بههمريخته است و همین عدم
قطعیت برای خوانندۀ داستان پسامدرنیستی مشکل ايجاد میکند؛ زيرا داستان تبديل به
کالفی سردرگم میشود و فرجام آن بیپايان میماند .با بررسی داستان «يوم قتل
الزعیم» به مواردی از عدم قطعیت در آن دست يافتهايم .برای نمونه در عبارت زير ،عدم
قطعیت از کالم را وی کامالً نمايان است ،گويی وی دچار دوگانگی شده و بر سر دوراهی
قرار گرفته است ،در هر چیزی شک میکند و نمیتواند با اطمینان دربارۀ حوادث و

قنی أنَّه یوجد حل لمشکلَتنا َل َنتَد إلیه بعد؟ فَتَ َف َّکَرت
صد َ
اتفاقات پیش رو نظر دهدَ « :هل ت َ
کأن کل ٍ
شيء َسیَب َقی علی حاله إلی األبد»
قلیالً ث قالَت :أملي يف هللا کبری ،حنن ن َفکر َو َّ َّ
(محفوظ ،د.ت.)14 :

اين دوگانگی و شک و ترديد دوباره به سراغ راوی میآيد و او را در مورد محبوبش به
شک وامیدارد  .راوی توانايی اينکه صحبتی از روی قطعیت بزند ندارد و بین ديندار

بودن و بیدينی محبوبش ترديد میکند ،بین مسئول بودن و مسئول نبودن او« .و لکن
ما َحبیيب؟ متَ َدین؟ ...ال دین؟ ...ال ملتزم؟ ...علیا مسیح؟ ...حممود احملروقی؟!» (همان.)17 :

بسیاری از عوامل راهبر به سمت عدم قطعیت و در نتیجه تشکیک يا شکبرانگیزی،
پسامدرنیستی است .اين عوامل موجب میشود تا راوی نتواند به هیچ چیزی در داستان
به ديده قطع و يقین بنگرد و از سوی ديگر خواننده نیز همواره با نگاهی مشکوک،
داستان را دنبال میکند.
عدم قطعیت در چنین مواردی تا بدان جا پیش میرود تا به خواننده متذکر شود که
هیچ واقعیت و حقیقت قطعی وجود ندارد .چنین عدم قطعیتی از ابهام و پیچیدگی متن
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نیز نشأت می گیرد .خواننده شايد بتواند ابهام موجود در متن را برطرف کند ،اما مشکل
او عدم قطعیت است .اين عدم قطعیت تمام متن داستان را در برگرفته و بیش از هر
چیز ،در سطح روايت و تغییر زاويه ديد و راوی خود را نشان داده است.
 .6-4بهکارگیری شیوههای متفاوت روایت
همانطور که قبالً در مبحث عدم انسجام گفته شد ،فقدان يک روايت منسجم در
داستانهای پسامدرنیستی رايج بوده و اين بدان دلیل است که خواننده روايتها و
برداشتهای متفاوت را از يک حادثه بخواند و برداشت خود را از میان روايتهای متعدد
بهدرستی انتخاب کند« .از ديگر تکنیکهايی که موجب آشفتگی و عدم انسجام آثار
پسامدرنیستی میشود ،بهکارگیری شیوههای متفاوت روايت است؛ از جمله بهکارگیری
زاويه ديدهای مختلف ،جريان سیال ذهن با استفاده از خواب ،خاطره ،تداعی و رؤيا .اين
تکنیکها با ادبیات مدرن آغاز شده و در پسامدرنیسم به اوج خود رسیده است» (تدينی،
.)224 :1388
سبک نجیب محفوظ در اين داستان چنین است که از سه راوی استفاده نموده:
پدربزرگ (محتشمی زايد) ،پسر (علوان فواز محتشمی) و دختر (رنده سلیمان) .گويی صداهای
مختلف در اين کتاب ،روايتهای جداگانهای را بیان میکنند که هرکدام يک خرده
روايت هستند و همین امر دنبال کردن داستان را با دشواری روبهرو میسازد .از موارد
شیوههای متفاوت روايت در اين داستان که گاه موجب آشفتگی متن گرديده ،زمانی
است که رنده بهعنوان يکی از راويان داستان مشغول روايت و توضیح اوضاع خويش و
تحلیل موفق بودن ازدواج پدر و مادر است؛ نويسنده ناگهان روايت را به دست شخص

غايبی میدهد و اينگونه شیوۀ متفاوت روايت را به تصوير میکشد« :أما اباب ماما زوجةم
بنی اباب و َرغم الدینیة اباب! أتَذکرین حماسبتك له يف الزمان األول؟
غم فارق السن بینَها و َ
موفقةم َر َ
 اباب لَ ال تَصوم مثلنا؟ یقول ضاحکاً - :الصغریة َتاسب أابها» (محفوظ ،د.ت .)16 :محفوظدر اين رمان با انتخاب سه راوی برای داستانش سعی کرده تا ديدگاه هر کدام از راويان،
از سوی راوی ديگری معرفی و نقد شوند.
جريال سیال ذهن که گاهی به صورت فلشبک به گذشته نمود پیدا میکند ،در
شکلگیری شیوههای گوناگون روايت نقش اساسی و مهمی دارد .محتشمی که در اين
خانواده نقش پدربزرگ را دارد ،در قسمتی از داستان که راويت آن را بر عهده دارد ،به
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ياد دوران گذشته افتاده و گذشته و حال را درهم میتند« :عندما إفتَتَ َح امللك فؤاد
املدرسةَ
َ
یوم مد .أثلج صدري هبتاف األوالد «یعیش امللك و حییا سعد»
انتَ َدبت إللقاء کلمة املدرسنیَ .
جر أخریاً الغالء» (همان( )8 :هنگامی که ملک فؤاد مدرسه را
تَغَََّری اهلتاف و تَغریت األغاِن إن َف َ َ
افتتاح کرد ،مرا بر گزيدند تا از طرف آموزگاران سخنرانی کنم .روز باشکوهی بود با اين شعار که بچهها
میگفتند :زنده باد شاه و زنده باد سعد .دلم خنک شد .اکنون شعارها و ترانهها تغییر يافته است و گرانی

به حد انفجار رسیده است).
همانطور که مالحظه شد در اين رمان ،روايتهای متعددی مشاهده میشود و کل
داستان متشکل از پارهروايتهای بیشماری است که هر کدام از آنها خواننده را به
طريقی به تشکیک در قطعیت برداشتها سوق میدهند و هیچيک از آنها ،خواننده را
به سر منزل مقصود نمیرسانند .با خوانش رمان درمیيابیم که روايتها در يک خط
روايی مستقیم نیستند تا هر روايت جديد به مثابه ادامه دهندۀ روايت قبلی باشد و حتی
گاه مشاهده میکنیم که روايت جديد در پی نقض روايت قبلی برمیآيد .لذا میتوان
اذعان داشت که تغییر راوی و زاويه ديد منجر میشود تا نسبیگرايی و عدم قطعیت بر
داستان سايه افکند و چنین امری منجر بدان می شود تا خوانندگان نتوانند به ديدی
جامع در مورد کل داستان برسند.
 .5نتیجه
در دنیای داستانهای نجیب محفوظ ،میل به کشف جنبة ناپیدای واقعیتها ،مخاطب را
به ادامة خواندن آثارش عالقهمند میکند .با بررسی «يوم قتل الزعیم» و تمسک جستن
به وجود حجم زيادِ مؤلفههای پسامدرن در اين داستان ،میتوان اذعان نمود که نجیب
محفوظ در اين اثر ،نويسندهای پسامدرن است .نجیب محفوظ بازگوکننده اضطرابها،
سرگردانیها و ابهامهای پیچیدۀ انسان معاصر است؛ زيرا دلیل اصلی نويسندگان برای
وارد شدن به حیطة پستمدرن ،مبارزۀ منفی بر ضد شرايط حاکم است تا صدايشان را با
داستانهايشان به گوش همگان برسانند و اين امر در داستان «يوم قتل الزعیم» نمود
پیدا کرده است .ويژگیهايی که ما در اين داستان میبینیم دال بر آن است که نجیب
محفوظ اين سبک فکری و ادبی را بهخوبی میشناخته و در برخی آثارش از آن بهره
برده است .تحلیل اين داستان و شاخصههای پسانوگرا ،اين امکان را به ما میدهد تا آن
را يک داستان فراتخیلی با اشارههايی به وقايع حقیقی بدانیم .نويسنده با استفاده از
مکتب پسانوگرايی توانسته است بیکفايتی رهبران حکومتی را بیان کند.
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بازتاب مؤلفههايی همچون بینامتنیت بخصوص در صحبتهای محتشمی زايد به
دلیل ايمان مثالزدنی او بیشتر آشکار شده است .اتصال کوتاه ،مؤلفة قابلتوجه ديگری
است که محفوظ در حین بیان وقايع تاريخی از آن مدد جسته است .عدم انسجام و
قطعیت از ديگر پیامدهای اين نظريه بوده که در جایجای داستان «يوم قتل الزعیم»
بیان شده است .آثار نجیب محفوظ آيینة جامعة مصر است ،بهگونهای که زمان و مکان و
شخصیتهای تاريخی در داستان وی پررنگتر از ساير شخصیتهای داستانی ديده
میشوند .وی با گزينش مؤلفههای پستمدرن توانسته تا حدودی بیکفايتی فرمانروايان
و شرايط نامناسب اقتصادی-سیاسی کشور مصر و بهويژه مسئلة فقر را به تصوير بکشد.
پینوشت
 .1فراداستان تاريخنگارانه (« :)historiographic metafictionفراداستان از رايجترين انواع داستانهای
پسامدرنیستی است که در آن فرايند نوشتن داستان به سوژۀ داستان تبديل میشود .يک نوع فراداستان،
فراداستان تاريخ نگارانه است .در اين نوع ،تاريخ مبنای کار نويسنده قرار میگیرد و نويسنده سعی دارد با
انتخاب رويدادها و شخصیتهای واقعی و ساختارزدايی آنها ،قطعیت رويدادهای تاريخی را به پرسش
بکشد و خواننده را به تأمل دربارۀ تاريخ وادارد .لیندا هاچن از نظريهپردازانی است که در اين زمینه
ديدگاههايی را ارائه نموده است» (پیروز و ديگران.)166-165 :1393 ،
 .2سايمون مالپاس :نويسندۀ سرشناس انگلیسی است .از جمله حوزه های مورد عالقه وی :رمانتیسیسم،
پستمدرن ،نظريات ادبی ،ادبیات ،فرهنگ عصر روشنفکری.
 .3ژولیا کريستوا :متولد  24ژوئن  ،1941فیلسوف ،منتقد ادبی ،روانکاو ،فمینیست و رماننويس بلغاری-
فرانسوی است که از اواسط دهة  1960در فرانسه زندگی میکند .او يکی از پیشگامان ساختارگرايی در
هنگام اوج اين نظريه در علوم انسانی بوده است.
 .4الج :ديويد الج متولد  1935در لندن ،منتقد ادبی و رمان نويس معاصر انگلیسی در دانشگاه بیرمنگام
انگلستان و شايد بتوان گفت مشهورترين طرفدار نظرية ياکوبسن دربارۀ کاربرد مباحث مربوط به زبان
پريشی در بررسی سبکهای ادبی است.
 .5جان هوکس (( )John Hawkesنام مستعار )Clendennin Burke :متولد  ،1952رماننويس
آمريکايی.
 .6از ديگر موارد از هم گسیختگی میتوان به عبارات موجود در صفحات  78 ،77 ،54 ،35 ،24و ...اشاره
کرد که در اينجا به دلیل محدوديت نويسنده ،مجال بیان آنها نیست.
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