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  ارکستر چوبها  شبانۀهاي کارناوالی در رمان همنوایی بررسی مؤلفه
  

  mobarakis97@gmail.com *سهیال مبارکی
  

  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
      

    
  :چکیده

ادبی مفاهیمی را مطرح کرده که  نقد و نظریۀ پرداز روسی، در عرصۀمیخائیل باختین نظریه
گران آثار ادبی و هنري قرار داده است. یکی از مهمترین امکانات جدیدي پیش روي تحلیل

هاي ایجاد درباره منطق گفتگویی بیان کرده، کارناوال است. کارناوال یکی از زمینهمفاهیمی که 
شود آواهاي متفاوت و مختلف بی هیچ محدودیتی به گوش کالم چندآوا است که منجر می

هاي میانه اي مردم در سدههاي تودهبرآمده از جشنبرسد و شادي و خنده بیافریند. کارناوال 
هایی نظیر تمسخر و شوخی، نفی ارزشهاي حاکم بر جامعه، آمیختگی که در کالم با مؤلفهست ا

هاي جسمانی، انتقادهاي اجتماعی و به طور کلی، با مرگ و زندگی، توجه به جسم و لذت
برد، نشان گفتمان رسمی و غالب راه می اي و غیر رسمی باهرآنچه به رویارویی گفتمان توده

شود. رضا قاسمی از جمله نویسندگان تواناي ایرانی است که در اولین رمان خود به نام داده می
به این موضوع  این پژوهشت. در تر چوبها به این مقوله پرداخته اسهمنوایی شبانه ارکس

خن کارناوالی همخوانی دارد؟ هاي سشود که این رمان تا چه میزان با مؤلفهپرداخته می
هاي سخن کارناوالی نظیر مرگ اندیشی بسیاري از مؤلفه وهش حاکی از آن است کهپژ  دستاورد

و آمیختگی مرگ و زندگی، توجه به ابعاد جسمانی حیات انسانی، نفی ارزشهاي حاکم بر 
این رمان هستند. ، گروتسک و غیره از مضامین غالب هویت بحرانجامعه، انتقادهاي اجتماعی، 

  فرماست.از این رو فضایی چند صدا و گفتگوگرا بر آن حکم
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  مقدمه: 
شناس قرن بیستم روسیه، در زمان خود آثار ، زبان شناس، فیلسوف و جامعه میخائیل باختین

این گرفت.میعلوم انسانی در بر اي را در ادبیات وهاي گستردهفراوانی را عرضه کرد که پهنه
گرایی پساساختگرایی و ساختشناختی،روانمارکسیستی،هاي فرمالیستی،شامل جنبهها پهنه

هاي زیبایی شناختی نه صرفا فرمالیست بود و نه مارکسیست. او و یارانش جنبه باختین«است. 
      تک آوایی ادبیات سنتی را از هم بعدي و  و آشنایی زدایانه فرمالیستی را که صداي یک

هاي اجتماعی نهادند اما از آنجا که فرمالیسم به محتوا، ایدئولوژي و ابژهگسیخت، ارج میمی
(تسلیمی، » ورژوازي در مطالعات ادبی دانستندداد، آن را واکنش نظام بنمیچندان اهمیت 

و مطالعات ادبی مارکسیستی پادزهري براي آن به حساب آمد. رویارویی مارکسیسم  )55: 1388
گرایی فراتر را برآن داشت که فرم و ایدئولوژي را در هم آمیزد و از صورت باختین، و فرمالیسم

یابد که هاي فردي است، اما زمانی هویت میها و گفتهگفتار، همین بیان معتقد است برود. وي
اجتماع با ظهور «باختین هاي فردي شخص دوم و اشخاص دیگر در تعامل باشد. از دید با گفته

شود. مفهومی که باختین از اجتماعی بودن در نظر دارد، هرچند در مدعا غاز میشخص دوم آ
به نوعی باختین مارکسی است اما به طور کامل با آن همخوانی ندارد. اجتماعی بودن در نظر 

سخن به «باختین در نظریه  )67: 1377، تودوروف(» پذیرش منطقی بیناذهنی بر ذهنیت است.
ستوار به منطق مکالمه (شامل سه نوع: سخن کارناوالی، دو نوع سخن تک گفتاري و سخن ا

یکی کارناوال  )103: 1378احمدي، (» شود.سخن منی په و سخن داستان چندآوایی) تقسیم می
ظریه منطق گفتگویی باختین است. به هاي ایجاد کالم چند آوا در نزمینه مهمترین از

قرون وسطی که طنز و تمسخر از  هاي مردمی رایج درها (جشنوارهکارناوال باختیننظر
هاي اجتماعی رمانگرا هستند به این معنا که در خصایص الینفک آنها بوده است) پدیده

یابد و حقیقت عریان، به اسلوب جدید ارتباط انسان با انسان بسط می«کارناوال نیز مانند رمان 
Bakh(» شود.هاي قراردادي و سلسله مراتب رسمی افشا میبنديدور از دسته n, 1984: 75(  
اولین  همنوایی شبانه ارکستر چوبهااز نویسندگان ایرانی مقیم فرانسه است و رمان  رضا قاسمی

نویسندگان و منتقدان «، »بنیاد گلشیري«رمان اوست که توانسته جوایز متعددي از سوي 
از این رمان مهمترین ویژگی که را به دست آورد. » مهرگان ادب«و همچنین جایزه » مطبوعات

یک اثر شاخص ساخته است، انتخاب نوعی خاص از راوي غیر قابل اعتماد است که قاسمی با 



                                                                                                                             7                                                    1401   تابستان) سال ششم، شماره بیست و یکم  سابق رخسار زبان( نقد زبانی و ادبی مطالعات/ ...هاي کارناوالی دربررسی مؤلفه                            
                             

 
 

آوایی بهره برده است. در واقع، فاصله گرفته و از عناصر موجد چندگویه  این تکنیک از آثار تک
هاي رمانهایی که باختین در مبحث کارناوالگرایی درباره رمان مذکور از جهاتی چند، با تعریف

رمان همنوایی «هدف این مقاله، خوانشی جدید درچند آوایه بیان کرده است، مطابقت دارد. 
است. در این پژوهش  میخائیل باختینکارناوالگرایی  براساس نظریۀ» ارکستر چوبها بانۀش

ه ، کارناوالگرایی و گفتمان چند آوا ارائه شده و تبیین گردیدمیخائیل باختینتوضیحاتی درباره 
اثري  »همنوایی شبانه ارکستر چوبها«از رمان هایی با چه روشها و تکنیک قاسمیاست که 

تحلیلی و مبتنی بر منابع -روش این تحقیق توصیفیبه وجود آورده است. کارناوالی و چند آوا 
  اي است. کتابخانه
  تحقیق:   پیشینۀ

انجام شده است » وبهاارکستر چ همنوایی شبانۀ«باره رمانها و نقدهایی درتاکنون پژوهش
از » بوف کورو  5هم زمانی همنوایی شبانه ارکستر چوبها با سالخ خانه شماره « مانند: مقالۀ

این سه اثر پرداخته و با بیان وجوه اشتراك این سه اثر در به مقایسه  لیال صادقی، که در آن
و شناختی پرداخته است. مفاهیم مشترکی چون زمان و هویت، به تفسیر معنایی و اسطوره 

کرداوغلی سعید کریمی و نعیمه از »چوبها مان همنوایی شبانه ارکستربازخوانی و تحلیل ر«مقالۀ
که به نقد  از ثریا داوودي حموله» برنیامدن از پس غربت این جهان غربتی«کوتاه  مقالۀ آذر و

ین درباره مبحث همچن هاي دیگر در این زمینه است.این رمان پرداخته است، از پژوهش
کارناوالگرایی در شطرنج « مقالۀمانند:  ،هایی انجام شده استکارناوالگرایی باختین نیز پژوهش

هاي کارناوالی در بررسی انگاره«مقالۀاز سحر غفاري و سهیال سعیدي یا » شین قیامتبا ما
همنوایی «از نرگس یزدي و منصور براهیمی. اما تا کنون رمان » نمایشنامه رومئو و ژولیت

هاي کارناوالی نوشته رضا قاسمی، از منظر گفتمان چندآوا و مؤلفه» شبانه ارکستر چوبها
 گام دیگري است در جهت شناخت روایت ن مقالهقرار نگرفته است. ای باختین مورد بررسی

  ها و رشد کیفی ادبیات داستانی به عنوان یکی از مباحث مهم ادبی.داستان
  مفاهیم نظري

  منطق گفتگویی میخائیل باختین  - 1
  هاي ایدئولوژیک سخنگویان و بینیاي براي بیان جهانزبانشناسی باختین، زبان وسیله در

هاي دیگر و معطوف گفتهاي حاصل کالم، هر گفته ةهاي اجتماعی مختلف است. در حوزگروه
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هاي ناسازگار است مانند نفی و بینیهاست و درگیر فرآیند نفی و کشمکش میان جهانبه آن
تواند کشمکش در یک گفتگو که در آن هیچ یک از طرفین غلبه کامل را ندارد و نمی

ن باختین منطق مکالمه را در مورد آنچه به زعم او رما«پیشاپیش از نتیجه باخبر باشد. 
گیرد. در یک رمان چندآوایی، صداهاي بسیار امکان ه کار میگفتگوگر یا چندآوایی است ب

ها همسو با دیدگاه نویسنده یابند، حتی اگر این دیدگاههایشان را میسخن گفتن و بیان دیدگاه
ه دهد، رمانی کنامند ترجیح مینباشند. باختین این نوع رمان را به آنچه که رمان تک آوایی می

شود. باختین اصطالح چندآوایی (پولی فونیک) را به نویسنده حاکم می بینیدر آن نهایتا جهان
  ) 309: 1386(هارلند، »گیرد.تناوب براي رمان گفتگوگرا به کار می

کند. او در باختین در جایگاه یک فیلسوف و پژوهشگر اجتماعی، بر ارتباط محوري تاکید می
   دانست و داستایفسکی را مبدع رمان چندآوایی مختص گونه رمان میابتدا گفتگوگرایی را 

هاي دیگر ادبی را نیز لحاظ کرد و عقیده داشت: هاي پسین خود گونهاما در نوشته ،شناختمی
از همین  )4: 1391(نولز، » هاي معنادار، در ذات هنر است.برقراري ارتباط به معناي تبادل پیام«

حث و اصطالحات باختینی از قبیل چند صدایی، کارناوالگرایی و غیره رو در عصر حاضر، مبا
  شود. براي خوانش انواع متفاوت آثار ادبی به کار گرفته می

  کارناوال -2
     ها و کارناوال جشنی است که در آن افراد جامعه براي مدتی کوتاه روابط قدرت، ارزش

خندند. سازند و میفرو کوفته خود را آزاد میهاي عقده کنند،هاي اجتماعی را واژگون مینقش
برند و صداهاي آنها در این جشن گفتارها و صداهاي غیردرباري و عامیانه را به دربار می

توانند بزرگان مذهب و کلیسا را به طنز بگیرند، فرهنگ طور میکنند. همینمتفاوت ایجاد می
هاي گیرد تا واقعیتمیحاکم را  ي فرهنگ رسمی و جدي نظامشوخ منشانه و غیررسمی جا

اي اجتماعی با این رفتارها به نقد هپنهان، در رفتارهاي ناگهانی مردم آشکار گردد و نهاد
  ) 58: 1388(رك. تسلیمی، کشیده شود. 

گردد و باختین، نخستین کسی بود هاي میانه باز میکاربرد این اصطالح به ادبیات اروپا در سده
مورد خنده، فرهنگ  اش درریزي نظریهمند به کار برد و براي پینظامکه آن را به صورت 

و اوایل هاي میانه هاي خیابانی متداول در میان توده مردم در اواخر سدهعامیانه و جشن
    دنیاي آرمانی توده مردم در  )230: 1390رك. مکاریک، (انس را مورد استفاده قرار داد. رنس
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    هاي عامیانه متجلی ها و ترانههاي خیابانی و کارناوالهمین جشنهاي میانی اروپا در سده
شود، کفر و ایمان فرماست: ابله پادشاه و پادشاه ابله میشد. برکارناوال منطق وارونگی حکممی

گیرند و در نهایت دنیایی وارونه آفریده آمیزند، خردمند و نادان در کنار هم قرار میدرهم می
تقلید تمسخرآمیز به تعبیر باختین دنیاي وارونه کارناوال،  )22: 1382ي و بوبانی، مقداد(شود. می

ها، طنزها و غیره، کارناوالی است و در تمامی تقلیدهاي تمسخرآمیز، تحقیرها، نفرینزندگی غیر
و رو شدن امور وجود دارد. خنده کارناوالی نیز، سه ویژگی برجسته دارد:  منطق سروته و پشت

دوم اي همگانی است. دار نیست، بلکه خندهنخست اینکه واکنشی فردي به رخدادي خنده
گیرد. سوم اینکه هاي متداول را نشانه میگراییجزمها و ماهیتی جهانی دارد و همه جدیت

   پیروزمندانه و در عین حال تمسخرآمیز و تحقیرکننده؛  اي دوسویه است:شادمانه وخنده
خنده  )13-12: 1391(رك. نولز، پردازد. اي که همزمان به تایید و انکار ابژه خود میخنده

گیرد. لحن جدي فئودالی، انباشته از کارناوالی، در تقابل با جدیت فئودالی و کلیسایی قرار می
تسلیم، دروغ، ریاکاري، خشونت، ارعاب، تهدید و انواع عواملی مانند ترس، ضعف، اطاعت، 

ها بوده است، اما خنده راستینی که در کارناوال وجود دارد، درحالی که لحن جدي را ممنوعیت
، تعصب کند، موجب پالودن و تکامل آن شده و آن را از جزمیت، یک جانبگی، جمودرد نمی

موزي، و ساده اندیشی و اوهام و خشکی ورزي، خشک اندیشی، عناصر ترس یا ارعاب، پندآ
    پاالید و جدیت را از انجماد و جدا شدن از کلیت تمام نشده زندگی روزمره باز ابلهانه می

نظامی است که در آن «در واقع سخن کارناوالی،  )491-488: 1377باختین، رك. (دارد. می
رود؛ تابوها و محرمات یبرخالف نظام حاکم، همه چیز با خنده، شوخی و مسخرگی پیش م

گذارند و هاي عجیب، مسخره و ترسناك بر چهره میها و صورتکشوند، مردم نقابشکسته می
      شوند و به مقابله با هنجارهاي حاکم ترین شکل ممکن ظاهر میترین و بدويدر عریان

  )112: 1391شربتدار و انصاري، (.» روندمی
  کارناوالی هاي کارناوال و نوشتهمشخصه -3

گرچه پیشینه  دهد.را در ارتباطی تنگاتنگ با گروتسک قرار می کارناوال باختین مضمون
در نخستین بار  رسد،هاي مسیحیت، به ویژه در فرهنگ رومی میگروتسک به نخستین سال

در آثار فرانسوا رابله، در اشاره به اعضاي بدن به کار گرفته و وارد  شانزدهم دوم سدة نیمۀ
  در توصیف و شرح اعضاي بدن به فرانسوا رابله، )27-25: 1369(تامسون، شود. عرصه ادبیات می
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دار و ي خندهها و عیوب جسمانی و اصل زندگی مادي و اجتماعی از تصاویر دوگانهویژه نقص
رئالیسم «بعدها میخائیل باختین از آن به ه کرد، امري کط استفاده میهمراه با اغراق و افرا

، گروتسک را به عنوان یک بیستم، ولفگانک کایزر نخست در سدة نیمۀنمود.  تعبیر» گروتسک
کند. اهریمنی گروتسک تأکید  میهاي هولناك و کند و بر جنبهمهم هنري معرفی می مقولۀ

هاي گروتسک را کند و دوگانگیهاي کمیک آن تأکید میجنبهدر مقابل، میخائیل باختین بر «
کارناوالی، و به عنوان نوعی آگاهی مثبت از تباهی و نوزایی در طبیعت و  چوب روحیۀردر چا

هاي مهمی را ها شالودههر دوي این نظریه )245: 1390مکاریک، (» کند.انهدام نوسازي تبیین می
اش و به هاي بیرونیویژگیگروتسک به لحاظ «اند. آوردهبراي فهم امروزین گروتسک فراهم 

هاي دوگانی یا اي دوگانه است، ساختاري است که تقابلانگیزد، پدیدهلحاظ واکنشی که برمی
رماند، هم کند و هم میمتضاد را در دل خود دارد. گروتسک هم مجذوب می ترکیبی از افکار

مهمترین  )244(همان: » کند.می بخشد و هم منزجرهراساند، هم لذت میخنداند و هم میمی
یابد. اي میخصوصیت رئالیسم گروتسک، مادي بودن آن است بنابراین بدن در آن اهمیت ویژه

ورزد که بر این نکته تاکید می اما ،داندباختین اصل اساسی رئالیسم گروتسک را انحطاط می
منفی نیست و همچون بدن انسان و  منحصراکارناوال دوسویه است، این انحطاط انگاره 

(یزدي، براهیمی،  .جانداران دیگر، و حتی خود جهان و طبیعت، با نوزایی و تجدید همراه است
     به گفته باختین، در این فرآیند، مرزهاي بین انسان و دنیا به نفع انسان محو  )52: 1390

       مرزهاي میان گوشت حیوان و بدن انسان مصرف کننده آن به حدي کمرنگ «شود؛ می
آمیزند تا انگاره ها درهم تنیده شده و باهم میاند. بدنتوان گفت محو شدهشود که حتی میمی

 )1984 ،31(» آورند.گروتسک از یک جهان بلعیده شده و نیز در حال بلعیدن را به وجود 
اي هستیم که با درکی شادمانه از جهان انگاره گروتسک شاهد مرگ و تولد دوبارهراین در بناب

دهد. اصل اساسی آور خود را از دست میلحن تراژیک و رعبهمراه است. از این رو مرگ 
تسک، به زیر کشیدن امور آرمانی به سطحی زمینی و جسمانی و در نتیجه رئالیسم گرو
آید. به منزله نیستی نیست بلکه از پی آن تولد دوباره می هاست، اما این انحطاطانحطاط آن

  بنابراین مرگ در کارناوال مقدمه نوزایی و احیاست.   
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  ها            رمان همنوایی شبانه ارکستر چوبکارناوالی در هاي مؤلفه
هاي قدیمی تئاتر کشور، چندي است در کنار نمایشنامه یکی از چهره )1328(رضا قاسمی

نویسی و موسیقی به نوشتن رمان روي آورده و در زمانی کوتاه جایگاه درخور توجهی در میان 
. همنوایی کندنویسندگان ایرانی کسب کرده است. وي سالهاست در کشور فرانسه زندگی می

در  1380م در آمریکا و در سال 1996 شبانه ارکستر چوبها نخستین رمان اوست که در سال
توانست جایزه بهترین رمان اول سال بنیاد هوشنگ گلشیري و جایزه بهترین  ایران منتشر شد،

منتقدان مطبوعات را از آن خود کند. همچنین این اثر به عنوان رمان  1380رمان سال 
  نیز برگزیده شد. (جایزه مهرگان ادب) 1380تحسین شده سال 

پسامدرنیسم ایرانی است. علیرغم اینکه هاي درخور توجه رمان همنوایی شبانه، یکی از نمونه
ها نیز غیرایرانی مکان وقوع بسیاري از حوادث رمان شهر پاریس است و تعدادي از شخصیت

کشد که هاي روایی خود، جهانی را به تصویر میهستند، همنوایی شبانه در پیچ و تاب
ییده خرافات، باورها و کشد و بسیاري از ارکان آن زامرزبندي خیال و واقعیت را به چالش می

هاي ذهن ایرانی است. ساختار این رمان بسیار تو در تو است و تضادهایی است که از ویژگی
دهد. بحران، فاجعه، مرگ، تنهایی داستان در دو زمان قبل از مرگ و پس از مرگ راوي رخ می

ثر شاخص ساخته مهمترین ویژگی که از این رمان یک او تبعید، از مضامین غالب این رمانند. 
      اي بر زمان، است، انتخاب نوعی خاص از راوي غیرقابل اعتماد است که تأثیر ویژه

رمان داراي پنج فصل مجزاست و هر فصل نیز از  پردازي  و دیگر عناصر رمان دارد.شخصیت
هاي هر فصل به ترتیب، یک روایت خطی چند بخش تشکیل شده است. هیچ یک از بخش

کند و هیچ بخشی از لحاظ روایی دنباله بخش قبلی نیست و ممکن است ل نمیخاص را دنبا
دنباله روایت دو، سه و چهار بخش قبل از خود باشد. فاصله و به هم ریختگی زمانی، مکانی و 

هاي زمانی راوي است و باعث شیوه روایی هاي هر فصل ناشی از بیماري وقفهبخشوضوعی م
بیماریهاي روانی  کند.که دقت و توجه خاص خواننده را طلب میاي شده است تقریبا پیچیده

هاي مختلف هاي زمانی، آینه، خودویرانگري، پارانویا و ...)،اظهارنظرهاي شخصیتوقفه(راوي
فرهنگی که باعث چندصدایی مرگ و زندگی، مسائل اجتماعی و رمان درباره ارزشهاي معنوي، 

 وامل دیگر، از این رمان، یک اثر کارناوالی ساختهران هویت راوي و عشود، بحبودن آن می
  است.
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  داستان خالصۀ
یداهللا هنرمند روشنفکر ایرانی است که از سالها پیش به فرانسه تبعید شده است. او در یکی از 

کند و در پاریس زندگی میششم ساختمانی  ه اتاق زیر شیروانی، واقع در طبقۀدوازد
و غیر ایرانی هستند که باهم چندان سازگاري ندارند. یداهللا همسایگان او چند مهاجر ایرانی 

پیش از این شغلهاي مختلفی را تجربه کرده و اکنون نقاش ساختمان است. او مدتی با دختري 
به نام رعنا رابطه داشته و براي رهایی از دست رعنا او را با دوستش سید که در همان طبقه 

خورد. أجري به نام پروفت، آرامش طبقه به هم میبا ورود مستکند. ساکن است، آشنا می
پروفت مردي مرموز و خشن است و اظهار کرده است که مأمور کشتن گناهکاران از سوي 

رود تا او شود و یک شب با چاقو به سراغ سید میخداست. او از رابطه سید و رعنا عصبانی می
کنند. پس از این پارتمان را ترك میشود و سید و رعنا به طور موقت آرا بکشد اما موفق نمی

رساند. راوي از گیرد و او را به مرز جنون میاتفاق، وحشت تمام فکر و جان راوي را در برمی
ترس پروفت سراسیمه به سراغ صاحب خانه، اریک فرانسوا اشمیت که در طبفه چهارم ساکن 

صاحب خانه مهربان به مهاجران رسد که رود. اما پیش از بیان ماجرا به این نتیجه میاست، می
نگرد و به حرف او توجهی نخواهد کرد. او به ناچار از خانه صاحب خانه بیرون از سر شفقت می

کشد. پس از مرگ راوي نکیر ها کمین کرده است با چاقویی او را میو پروفت که در پله آیدمی
جمله کتابی که او با عنوان آیند و از او درباره مسائل گوناگون، از و منکر به سراغش می

           سرانجام آنها او را پرسند.هایی مینوشته است، سوال» همنوایی شبانه ارکستر چوبها«
  دارند که به جرم تحریف حقایق، در شمایل سگ صاحب خانه به دنیا بازگردد. وا می

     ها مترین آنبسیاري از مصادیق سخن کارناوالی در این رمان قابل بررسی است که از مه
  توان به موارد ذیل اشاره کرد: می

  ايفرهنگ و ادبیات توده- 1
گیرد، فضاي از آنجا که کارناوال در مقابل فرهنگ حاکم و اقلیت مسلط در جامعه قرار می

اي است که با اکثریت مردم عادي جامعه و زندگی روزمره حاکم بر آن، فضایی همگانی و توده
است. در ادبیات کارناوالی مرز بین ادبیات و زندگی رسمی و غیر رسمی درهم آنها در پیوند 

رضا قاسمی نیز گیرند. شود و توده مردم در مرکز و محور آثار ادبی و هنري قرار میشکسته می
 در در کشاکش زندگی وکند که از کشور خود دور هستند و در این رمان از کسانی صحبت می
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و در عین حال به شدت اختناق و ابتذال  ؛ات تلخ زندگی قرار دارندگیرودار حوادث و جریان
در فضایی اشاره دارد که آنها به علت تبعید یا از روي ناچاري مجبور هستند چنین زندگی را 

  تجربه کنند.خارج از کشور 
غمگین نشستم روي چارپایه و به نقطه نامعلومی در خأل خیره شدم. با آنکه روانشناسان و «

و آن را علت العلل جدایی  گفتند این هم یکی دیگر از عوارض تبعید استجامعه شناسان می
شناختم که هاي بسیاري را میدانستند و با آنکه در اطراف خود تبعیديها در غربت میخانواده

گفت بدبختی مرا کس دیگري رقم اي مبتال بودند نیروي مرموزي به من میبه عارضه مشابه
در رمان همنوایی شبانه، در طبقه ششم  ساختمانی که راوي و )70: 1382(قاسمی، » زده است.

وجود پروفت، فردي خشک و خشن که ادعاي ماموریت کنند به علت همسایگانش زندگی می
کند، علت گناهانشان با چاقو تهدید به مرگ میو همسایگانش را به از طرف خداوند را دارد 

بزرگ و مرموز ر جایی از داستان که راوي از سگ اکم است. و دفضایی هولناك در داستان ح
کند روح اشخاص گناهکار در بدن این سگ حلول فکر میترسد و اش، گابیک میصاحبخانه

مثل همیشه گابیک به سرعت «کند نیز فضاي گروتسکی هولناکی همراه با طنز حاکم است.می
هایم گذاشت و چشمهاي درشتش را روي شانهمقابلم ظاهر شد. ایستاد روي دو پا و دستهایش 

از  هایم دوخت. تنم از ترس خیس عرق شده بود...را که از حدقه بیرون جسته بود، به چشم
ه بسیار بزرگی داشت، دوم آنکه چثترسیدم.به چند دلیل: نخست آنکه گابیک همچنان می

؛ و از این نظر بیش از هر روستایی بود و رفتار بسیار خشنی داشت، سوم آنکه یکدست سیاه بود
هایی سگ دیگري احتمال داشت صورت طلسم شده کس دیگري باشد. به ویژه که از او چشمه

 _تر بودو این از همه غریب –کرد. و چهارم آنکه دیده بودم که مرا به سگ بودنش مشکوك می
گذشت میسالی که از اقامتم یک بگویم.. در اینگابیک هم خودش بود و هم نبود. چطور 

دومین خط روایی رمان، راوي را در  )28_27: ( همان»  چندین بار مرده بود و زنده شده بود...
دهد. یکی از نشان می -نکیر و منکر - ر حال بازجویی شدن توسط دو فرشتهشب اول قبر و د

و  اندازدمی» فاوست مورناو«این دو فرشته، راوي را به یاد سینماي اکسپرسیونیستی آلمان و 
بازي کرده است. این » پرواز بر فراز آشیانه فاخته«دیگري سرخپوستی است که در فیلم 

با زبان طنزآمیز ، روایت، که بر اساس منطق دنیاي بیرون از رمان باید زاییده تخیل راوي باشد
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دار آلود و ترسناك خلق شده در بحران را به دنیاي وارونه و خندهآمیخته شده و فضاي وهم
  موجود در کارناوال نزدیک کرده است. 

  بحران هویت-2
توان براي یک داستان پست مدرن قائل شد مواردي چون سیال، لغزنده، هایی که میویژگی«

، اعمال و گفتار واقعی و اند و وجودشان در برگیرنده افکارهاي تخیلیغیرقابل اعتماد و با هویت
نیاز، (بی» هی در صدد گسستن از همه چیز است.که گا ار استوواقعی، رویاگونه و کابوسغیر

هاي رمان همنوایی ها به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه در شخصیتاکثر این ویژگی )216: 1392
توان به جرأت گفت یک شخصیت شود. به ویژه در شخصیت راوي که میشبانه... یافت می

. او به اعتراف خود داراي چندین استکامال پست مدرنیستی از او به نمایش گذاشته شده 
کند. راوي بیماري روانی است که او را به فردي غیر قابل اعتماد و مملو از تخیالت مبدل می

  داند که آیا این جهانی است یا آن جهانی؟ شود و نمیدچار بحران هویت می
همیشه شک کردم، مثل هاي زمانی، خودویرانگري و آینه... من سه بیماري مهلک دارم: وقفه«

         "هاي زمانیوقفه"آنکه بخواهم کارم را رها کرده و غرقه مه سنگین و ساکن یعنی باز بی
ایستم ام؟... هربار که میدست به کار چیز دیگري شده -آنکه بدانم کی، چگونه و چطوربی -

کردم اوایل گمان میبینم که تا ابدیت تهی است. اي محوي را میمقابل آینه، فقط سطح نقره
  ) 42-41: 1382(قاسمی،  »هاي پشتم را لرزاند...اشکال از آینه من است. وحشت روزي مهره

هایی مبتال به پارانویا هستم. باشد، من که خودم به بیماري ،دانم حاال فکر خواهید کردمی«
ببینید آقایان، من "نهادم: ام... ناامیدانه آخرین تیر ترکشم را در کمان بدتر از آن اعتراف کرده

دانید، من خودویرانگري دارم. تازه، این برنارد خدا بیمارم، دست خودم نیست. شما که می
در این  )47-45همان: (...»  "دانستم.بیامرز بود که بیماري مرا کشف کرد، وگرنه خودم هم نمی

 د و سرانجام او راسازرمان، نویسنده از راوي، یک شخصیت پست مدرنیستی تمام عیار می
ها، بی ثبات و ها، خصوصا راوياین شخصیت«کند.میبودن »ايچند پاره«و»من پریشی«دچار

 )217: 1392نیاز، بی(» غیرقابل اعتمادند و اساسا درگیر بحران هویت انسانی و فرا انسانی هستند.
هاي پست مدرن، شخصیت یا همان راوي با گفتگویی در این رمان نیز چون سایر داستان

پردازد و به واسطه برخورداري با دیگرانی حقیقی یا فرضی، به معرفی خود میپیوسته و سیال 
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کند تا صداهایی را که در از استقالل الزم، روایت را به یک داستان چند صدایی نزدیک می
   اند، منعکس کند. بطن داستان به حاشیه رانده شده

هاي بروز بحران هویت، رویارویی ناگهانی جامعه سنتی با مدرنیسم است و تجلی این از زمینه«
باره با شهر و فرآیند صنعتی شدن اي که یک، با تمثیل روستاییبحران در مکتب رمانتیسم

هویت هاي بیرویکرد قاسمی به شخصیت )108: 1373(پاینده، » شود.رو شده، نشان داده میروبه
 این مضمون است. گرکشور و تبعیدشدگان نیز بیانایرانیان مقیم خارج  برخی از بحران زدهو 

است، نامی که بخشی کامال اسالمی و » سید الکساندر«بارزترین نمونه این امر در رمان، اسم 
ایرانیان را در  بی هویتی آمیزد تا با طنزي تلخ پریشانیسنتی را با بخشی کامال غربی درهم می

هاي تطبیق ریشهغربت نشان دهد، آنها که سرگشتگی بین گذشته و حالشان به بحران آنان در 
  زند. سنتی خود با مدرنیته زندگی امروزشان دامن می

نشست... با این حساب هاي شماره سه و چهار میسید الکساندر جوان رعنایی بود که در اتاق«
ساده ساختمانی بودم به دیگران بزرگترین نقاش وطن معرفی طبیعی بود مرا که یک نقاش 

کنند، متولد تلفظ می» غ«را » ر«فرانسویانی که  را، که از احالی قم بود، به لهجۀ و خودش کند
اینطور بود که روزي که ملیتش را عوض کرد بر خود نام الکساندر نهاد؛ و رفته رفته هم »! رم«

داد اجدادش از اهالی شریف ایتالیا نشان میاي پیدا کرد که در ماترك پدري شجره نامه
هاي مرگ تندیشی در این رمان بحران هویت که یکی از زمینه )33-30: 1382(قاسمی، » بودند.
  گیرد. اي فراگیر، سراسر فضاي داستان را در برمیبه صورت اندیشهاست 

 کارناوال زبانی -3
حاصل تمرکز او بر فرهنگ عامه و بدگمانی عمیقش به ها که توجه باختین به کارناوال

انجامد که گفتگو در رمان دقیقا ایدئالیسم متافیزیکی و انتزاعی بوده است، به این بحث می
کند، یعنی همچنان که فعالیتهاي کارناوال با تداخل و مشارکت در نقش کارناوال را ایفا می

اند، رمان هاي رسمی و اعتبار یافتهتدار گفتمان، در تقابل با اقها و مقوالت طرد شدهفرهنگ
     چند صدایی نیز به واسطه گفتگو و کالم شخصیتها، در تضاد با آثار ادبی تک گویی قرار 

بیان انتقادهاي اجتماعی در فضاي اختناق نیز فقط به مدد طنز و خنده کارناوالی گیرد. می
بر قراردادهاي موجود، زمینه را براي بیان شود. استقالل و ناسازگاري طنز در برامیسر می

کند که گفتمان جدي از آورد و مسائلی را مطرح میهاي اجتماعی فراهم میانتقادها و نقیضه
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که راوي درباره هراس و ترس از مرگ زمانی »همنوایی شبانه...« در رمانبیان آن عاجز است. 
ها، در لفافه طنز پیچیده ترین آنترین و مخوفهاي رمان حتی جديکند، صحنهصحبت می

هاي زیر شیروانی در اتاق«آید: تفاوت به بیان میاند؛ و مشکالت روزمره با این لحن بیشده
کس مالک زندگی خصوصی خود نیست، و امر خصوصی، خیلی زود مثل توالت این طبقه هیچ

و  زبان ن که قاسمی بادیگر از داستا جاییدر یا  )117(همان:  »شود.به امري عمومی بدل می
 ها وبه بیان نقیضه کنداجتماعی زنان صحبت می گونه درباره تغییر و تحوالتطنز بیانی

شباهت به تاریخچه اختراع بیتاریخچه اختراع زن مدرن ایرانی :«پردازدانتقادهاي اجتماعی می
عوض شده بود و بعد اي بود که اول محتوایش اتومبیل نیست. با این تفاوت که اتومبیل کالسکه

کم شکلش متناسب این محتوا شده بود و زن مدرن ایرانی اول شکلش عوض شده بود و کم
بعد، که به دنبال محتواي مناسبی افتاده بود، کار بیخ پیدا کرده بود... این طور بود که هرکس، 

ساخته به تناسب امکانات و ذائقه شخصی، از ذهنیت زن سنتی و مطالبات زن مدرن ترکیبی 
خواست شخصیتش در نظر دیگران ژوپ... میبود که دامنه تغییراتش گاه از چادر بود تا مینی

  )90همان: (»آمد...اش به میدان میهاي زنانه، اما با جاذبهجلوه کند نه جنسیتش
 هاي معنويدیدگاه انتقادي به ارزش-4

شود که ادبی مطرح می اي بحث ناپذیر وفرهنگ رسمی، حقانیت دین به منزله مقولهدر 
چندان مقدس و معتبر است که هیچ جایی براي نسبیت یا تشکیک در آن وجود ندارد؛ اما در 

ها، همه جدیت -که ویژگی برجسته آن غیر مذهبی بودنش است –هاي کارناوالخالل فعالیت
 شود وهاي سیاسی، اجتماعی و مذهبی به سخره گرفته میها و جزم اندیشیاقتدارطلبی

به نظر باختین تسخیف رهند. شرکت کنندگان در کارناوال از سلسله مراتب قراردادي می
: 1391(نولز، هاي مردمی واکنشی به ریاضت قرون وسطی بوده است. مراسم کلیسا در جشنواره

ها، هاي کلیسا مطابقت زمانی داشتند؛ ولی همواره دلقکها و کوتولههمه کارناوالها با جشن) 20
به این وسیله به طور  پرداختند وهاي کلیسا مین کارناوال به تقلید تمسخرآمیز آیینبازیگرا

راوي همنوایی شبانه نیز از این قاعده مستثنی شدند.هاي مقدس میتعلیق ارزشموقت، موجب 
بازي کردن قاسمی با پندارهاي در توان هاي قداست زدایی را میمصداق این نیست. یکی از

  دید: مذهبی در رمان 
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  » ببینید آقاي... «گفتم: 
  خندید؟ چرا می-
ام را صاف کردم و با داد. سینهاین فاوست مورنائو بود که با پرخاش مرا مخاطب قرار می 

  »راستش، از شما که پنهان نیست... ولی آخر... : «تمجمج گفتم
 ولی آخر چه؟ -
 ولی آخر... اسمتان...-
 اسممان چه عیبی دارد؟ -

  »شما که زبان ما را واردید! «ام گفتم: جاي دنبال کردن حرف قبلی... به 
: 1382(قاسمی، » ذهن منحرف! اینجا هم نوشته است.«فاوست مورنائو نگاهی به دفترش کرد: 

17-18 (  
و من « : کندیا در جایی دیگر از داستان با شک و دودلی درباره معاد و عذاب الهی صحبت می

خواست باور کنم که عذاب الهی واقعیت شنیدم، دلم میشگفتی تمام میها را با که همه این
  )73(همان:  »دارد...

هاي مردمی چهره غیر رسمی، غیر مذهبی و غیر سیاسی جهان، انسان جشنواره«همچنان که  
مربوط  در این رمان نیز کنارهم چیدن عناصر )8: 1391(نولز، » دادندو روابط انسانی را ارائه می

شود و بر روابط انسانی، هاي مذهبی میگراییهاي مختلف، موجب از بین رفتن جزمیینبه آ
هایی از رمان راوي، براي کند. در قسمتفارغ از هرگونه سوگیري ارزشی و قراردادي تأکید می

هاي دیگر داستان از جمله رعنا، واژه بیان حس مظلومیت و ایثار خود نسبت به شخصیت
  . گیردکار می با طنز بهشود، مقدس، پیروزمندانه و شامخ انگاشته می که مرگیرا  شهادت

حس شهادل طلبی و مظلومیت که مشخصه کامال ایرانی است، هیچگاه در طول تاریخ اجازه «
ایم شود به موقع رفع و رجوع کنیم؛ گذاشتهنداده است تا مسائلی را که با یک سیلی حل می

شود خونمان به جوش آید و همه چیز را به آتش حل نمیتا وقتی که با کشت و کشتار هم 
بکشیم و هیچ چیزي را هم حل نکنیم و من که در این لحظه به تمام معنا، با تاریخمان یکی 
شده بودم، مثل شهیدي مظلوم، روزنامه را برداشتم و پس از نگاهی کوتاه به ستون سینماها 

هاست که اگر عجله کنیم به سانس دیکیگفتم: ساعت نزدیک ده است. سینمایی در همین نز
به ترسش از سگ و فرهنگی  در فصل اول رمان، راوي )94: 1382قاسمی،(» رسیم...آخر شب می
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کند. در این فرهنگ سگ حیوانی نجس است و نباید به آن دست بار آمده اشاره می که در آن
دیگر به چیزي اعتقاد  که انسان باید با غسل تطهیر شود. اما راوي ،زد و در صورت برخورد

عادت  طراف خود و برخورد و لمس آنهارود و به وجود سگان در ااز این باور فراتر میندارد، 
با این نوع تربیت، کنار آمدن با سگها البته آسان نیست. حتی اگر مدتها باشد که به «کند: می

شکلی آسان فیصله پیدا کرد. هیچ چیز، از جمله این چیزها اعتقاد نداشته باشی. اما ماجرا به 
ها عادت کرده بودم... با سگ شبی از شبها، و مدتها پس از آنکه دیگر به حضور دائم سگ

اي کوچک. بی اختیار کوچکی مواجه شدم که موهاي فرفري داشت و شباهتی غریب به بره
  ) 28(همان:  »دویدم و بغلش کردم...

هاي فرهنگی و معنوي است که راوي و کارناوالی و دگرگونیهاي موارد نمونه هایی از مولفه این
  کنند.هاي داستان، در این رمان با آنها دست و پنجه نرم میدیگر شخصیت

  آمیختگی مرگ و زندگی-5
 همنوایی شبانۀ«در رمان  از مهمترین مضامین سخن کارناوالی، که به شکلی گسترده و فراگیر

د، مرگ دهاقع اندیشه محوري و بنیادي آن را تشکیل میتجلی یافته و در و» ارکستر چوبها
زندگی با مرگ است. به طور کلی، در کنار هم قرار گرفتن مفاهیم اندیشی و رویارویی ناگزیر 

ترین متضاد و متناقض، از عناصر مهم ادبیات کارناوالی است، و تقابل مرگ و زندگی، بنیادي
 گیرد و زندگیهاي آن را به ریشخند میو لذت تقابل موجود در هستی است؛ مرگی که زندگی
را  »همنوایی شبانه...«مایه کارناوالی اساس رمان که با مرگ در ستیز و مبارزه است و این بن

ع مفاهیم این رمان بازتابنده دنیایی کارناوالی است که آمیزش اضداد و اجتما دهد.تشکیل می
  . وجود دارد متناقض در تمام عناصر آن

بیند که هرچه نوایی شبانه، پس از چاقوکشی پروفت، راوي خود را با معمایی روبرو میدر هم
رانجام او خود شود. سیر میکوشد، کمتر به نتیجه رسیده و بیشتر درگبیشتر براي حل آن می

   یابد که معلوم نیست زاییده ذهن اوست یا به راستی وجود دارد، اي میرا قربانی توطئه
» اعدام باید گردد«هایی که هر صبح آواز همه در آن دست دارند، حتی قمرياي که توطئه

ام، دستی مرموز، به طرزي ناگهان احساس کردم در تله افتاده«دهند.سر می )125: 1382(قاسمی،
ماهرانه، اول دور و برم را خالی کرده بود تا فریادرسی نباشد، بعد در کمین نشسته بود تا، 

رسد این دست جالب آنکه به نظر می )108(همان: » و را در پشتم فرو کندوقتش که رسید، چاق
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اي... که بازي پیچیده«شود به مرموز ازآن خود راوي باشد. به این ترتیب کل ماجرا تبدیل می
راوي که به ظاهر قربانی جنایتی  )155(همان: » کس هم شکارچی بود هم شکارهر«در آن 

شود و در ناشناخته است، خود از سوي فاوست مورنائو متهم به ارتکاب چندین فقره قتل می
با آگاهی از آشفتگی روحی پروفت به دستکاري ذهن او پرداخته و او کند که پایان اعتراف می

  را تحریک به ارتکاب قتلی کرده که قربانی آن نیز خود راوي است. 
  نتیجه گیري

ارکستر چوبها رمانی  توان نتیجه گرفت، همنوایی شبانۀاز نکات یاد شده در پژوهش حاضر می
 ابهامات واین و مهمترین علت  ثار پسامدرنیسم،هاي آها و دشوارياست با کمی پیچیدگی

در توان در راوي غیر قابل اعتماد آن جستجو کرد. رمان را میدر  هاي وجودشناسانهپیچیدگی
و نویسنده آن را ابزاري قرار  این رمان راوي شخصی است که دچار چندین بیماري روانی است

در هاي خود را اعمال و ایدئولوژي خود را به خواننده القا کند. داده تا به وسیله آن، تکنیک
 بین خیال و واقعیت، دنیاي متن و دنیاي نویسنده و خواننده، مرگ و زندگی، و همنوایی شبانۀ

. این ابهامات در داستان ناشی از بیماري پارانویا و توان مرزي قائل شدهستی و نیستی نمی
هاي دیگر در راوي و شخصیت هویتنوعی بحران هاي زمانی و ... راوي است که باعث وقفه

شود. تم اصلی داستان، ترس و ویرانی است که در طول داستان به خوبی به داستان می
  . شودخواننده القا می

ر را وارد اوي اول شخص، دو شخصیت نکیر و منکهاي رقاسمی براي فائق آمدن بر محدودیت
همه چیزدان داستان را گاه از زاویه داناي کل محدود و گاه نامحدود و  ،کند. این دوداستان می
هاي زمانی و مکانی و هایی از داستان که به علت محدودیتکنند. در واقع بخشروایت می

یابد، از انسانی راوي و همچنین تالش او در پنهان کردن وجوهی از حقیقت، امکان بیان نمی
      شود و رمان به روایتی چند صدایی و کارناوالی تبدیل سوي این دو شخصیت روشن می

شود. وي از تکنیکها و ویژگیهاي کارناوالی چنان استادانه استفاده کرده که در رمان خوب می
کند، تناقضات و ه است. مسائل و تضادهایی که زندگی یک ایرانی در غربت ایجاد میجاي گرفت

به شکلی  تاریخ و فرهنگ ایران و معضالت زندگی در دنیاي پسامدرنهاي موجود در گسست
اي، بیان فرهنگ و ادبیات توده ار و محتواي رمان منعکس شده است.هنرمندانه در ساخت

هاي اجتماعی، کاناوال زبانی، انتقاد از ارزشهاي دینی اصر و نقیضههویتی انسان معطنزآمیز بی
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و اجتماعی، آمیختگی مرگ و زندگی و بیان تناقضها و تقابلهاي اجتناب ناپذیر زندگی مانند 
هاي برجسته کارناوالی است که در این رمان نمود از مؤلفهعشق و نفرت، جوانی و پیري و ... 

  یافته است.
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