
 

 

 

وار شخصیتی با چهار رونوشت: رمزگشایی از ساختار روایی دایره

 اثر پل آستر 4 3 2 1در رمان 

 
 آنیتا تعالی 

 دانشگاه فردوسی مشهد ،یزبان و ادبیات انگلیس دانشجوی کارشناسی ارشد

 *نقندریزهره تائبی
 دانشگاه فردوسی مشهد زبان و ادبیات انگلیسی، گروهاستادیار 

 صباغمحمودرضا قربان
 زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد گروهدیار استا

 چکیده  

م منتشر شده است، با خلق شخصیتی با چهار 7102آخرین رمان پل آستر که در سال 

رونوشت، بار دیگر قدرت او را در آفرینش رمانی تأثیرگذار و درعین حال عجیب و پیچیده 

)چهار، سه، دو، یک( توجه متنقدان  ۴ ۳ 7 0 گذارد. عنوان غیرمعمول این کتاب،نمایش میبه

شده در های طراحیزیادی را برانگیخته است؛ اما نقدهای این رمان به روشن کردن پیچیدگی

رو برآن است تا ساختار روایی اند. جستار پیشِاین روایت پسامدرن کمک چندانی نکرده

های ممکن ماری ـ لور نی و جهانبرجستة این اثر را واکاوی کند و با تکیه بر نظریة چندجها

آستر  دهدنشان می بررسی قرار دهد. نتایج این جستار رایان، فضای روایی این رمان را مورد

که در آن، دنیای ذهنی  است را طراحی کرده عددر چهار بُ تیروا یمهندس یرمان نوع نیدر ا

وایت چهارگانة آستر، شود. در مهندسی رنام فرگوسن در چهار رونوشت ظاهر میشخصیتی به
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چهار  رود تا ماجراهای زندگیچندجهانی روایت در چهار شاخه و چهار مسیر پیش می

رمین فرگوسن را فرگوسن را نقل کند. در پایان روایت و با استفاده از پیچشی نهایی، آستر چها

را آشکار وار روایت دهد که ساختار دایرهقرار می ۴ ۳ 7 0رمانی با نام در مقام نویسندة 

کند و ( را کشف می1.0کند. با درک چنین ساختاری، خواننده نقطة صفر روایت )می

ارتباط به مانند و بییابد که آستر از چه رو روایت را در این نقطه با ماجرایی شوخیدرمی

رساند. وی با تکیه بر دگرگونی ساختار روایت موفق پایان میکند و بهداستان اصلی آغاز می

نمایش به ملموس صورت تجسمیهای متناقض ذهن و هویت نویسنده را بهاست جهت شده

 ۴ ۳ 7 0یابد و بدین سان، بگذارد. چندجهانی روایت و شخصیت در این نقطة صفر نمود می
گیرد تا شخصیت چهارگانة فرگوسن را برای ـ یک فیلم هولوگرافیک چهاروجهی ـ جان می

 خواننده تصویر کند.

عدی، روایت چندجهانی، شخصیت شخصیت چهارگانه، روایت چهاربُ کلیدی: هایواژه

 های ممکن. پسامدرن، جهان

 . مقدمه 1

های همیشگی آستر بوده است که در آخرین بحران هویت انسان پسامدرن از دغدغه

گانة سهیابد. وی که در آثار پیشین خود، ازجمله رمان وی، بیش از پیش بروز می
با استفاده از شگردهایی همچون فراداستان و تداخل  7ر در اتاق تحریر،سف و 0نیویورک

ای گام تازه ۴ ۳ 7 0است، در سطوح روایی اقدام به تصویر شخصیت پسامدرن کرده 

ای صفحه0121دارد. این اثر های ذهنی شخصیت برمیترین الیهبرای نشان دادن مبهم

ایی از تمام آثار قبلی او را دربردارد، بلکه تنها ردپترین رمان آستر است، نهکه طوالنی

دغدغة نویسندگی و بحران هویت پسامدرن را در دل روایتی چهاربعدی با چهار 

ترین تالش توان عظیمتند. این رمان را از این رو میاصلی می ۳رونوشت از شخصیت

ت دانست؛ آستر برای پرداختن به زوایای پنهان ذهن نویسنده و جایگاه او در متن روای
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اند. با های پیشین وی فقط بخشی از آن را تصویر کردهموضوعی که هریک از رمان

 شود. همه، نقدهای اندکی بر این کتاب نوشته شده است که در ادامه بررسی میاین

 پیشینة پژوهش .1ـ1

( این کتاب را 7102) ۴اند. موریسونداشته ۴ ۳ 7 0منتقدان نظرات متفاوتی دربارة رمان 

داند و پیچیدگی روایی رمانی سراسرنما )پانورامیک( با زمینة اجتماعی ـ رئالیستی می

خواند که ساختار می 3( این اثر را رمان کمال7102) 5کند. کامینزآن را تحسین می

ای از وهم و ( نیز آن را آمیزه7102) 2کند. میلرروایی نامأنوس آن خواننده را اغوا می

کند. نگارانه و نیز بحران اگزیستنسیال در آن اشاره میحالن شرححقیقت دانسته، به لح

است که  کننده( رمانی با ساختاری خسته7102) 8عقیدة دویلاز سوی دیگر این اثر به

را  ۴ ۳ 7 0( نیز 7102) 1دهد. سیلکاکسدست نمیای از وقایع تاریخی بهتعبیر تازه

توان آن را درنهایت داند که میفرسا میاقترمانی بسیار طوالنی و بیهوده با جزئیاتی ط

  یک شوخی بغرنج خواند. 

های دانشگاهی مورد جدای از نقدهای ادبی، این اثر در تعداد کمی  از پژوهش

( در رسالة دکتری خود به بررسی 7102) 01بررسی قرار گرفته است. ویلیامسون

شده در آثار منتشر 00ودت،ستمیان پل آستر و همسر او، سیری ها پذیری دوجانبهالهام

 07شود. زانوکونیز می ۴ ۳ 7 0پس از حادثة یازده سپتامبر پرداخته است که شامل 

های جایگزین را در های چندگانه و زندگی( نیز در رسالة دکتری خود واقعیت7102)

به قلم زندگی پس از زندگی دیگر و  0۳اثر فیلیپ راث زندگی وارونه، ۴ ۳ 7 0سه اثر 

کند. او بُعد حماسی و تفاسیر نمادین در اثر آستر را بررسی مقایسه می 0۴تکینسونآ

رسد نظر میهای چندگانه منجر شده است. با این حال، بهکند که به خلق واقعیتمی

اشاره داشته  05ساختار روایی این رمان به مفهومی فراتر از بازی با حقایق جایگزین

پردازی اختار روایی ویژة این رمان و نقش آن در شخصیتباشد. با توجه به این مهم، س
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آستر هنوز بررسی نشده است. این جستار برای بررسی ساختار روایی این اثر، ابتدا 

 کند. را بیان می ۴ ۳ 7 0ای از داستان خالصه

 خالصة داستان: حکایت چهارگانة آرچی فرگوسن  .1ـ1ـ1

در  01۴2کند که در سال را نقل می داستان زندگی آرچی فرگوسن ۴ ۳ 7 0رمان 

متولد شد. روایت با داستان مهاجرت پدربزرگ آرچی به نیویورک، تولد پدر  03نیوآرک

شود. از اینجا آرچی و عموهایش، آشنایی والدینش و درنهایت تولد خود او آغاز می

های متفاوت زندگی چهار آرچی گردد تا حکایتروایت به چهار شاخه تقسیم می

زمان از تولد صورت هموسن را شرح دهد. خواننده داستان هر چهار فرگوسن را بهفرگ

کند، وپنجه نرم میکند. هر فرگوسن با مشکالت خانوادگی دستتا جوانی دنبال می

هنگام شود، و در سه مورد، مرگی نابهگزیند، عاشق میای ادبی برای خود برمیحرفه

کامالً متفاوت هستند. هریک  02این چهار دگرخود ها،دارد. باوجود تمامی این شباهت

شود و به مند است، فجایع متفاوتی را متحمل میبه حوزة متفاوتی در ادبیات عالقه

هایی متفاوت دارند. ها آغازی یکسان و پایانرسد. فرگوسنشخصیتی متفاوت می

ای اندی یک با دیگری یکی نیست و با این حال، همگی از یک الگوی ژنتیکی وهیچ

کند، چندگانگی سرنوشت ( اشاره می7102طور که موریسون )اند. همانوجود آمدهبه

 ها چیزی نیست جز نبردی کهن میان سرشت و پرورش. آن

کند که خود، نویسنده نیز مانند اغلب آثار آستر، شخصیتی را تصویر می ۴ ۳ 7 0

نوشت او متشکل است، بلکه تنها از چهار رواست. شخصیت چهارگانة فرگوسن نیز نه

 ۴ ۳ 7 0نام کند. در پایان داستان، او به تألیف کتابی بهچهار نقش متفاوت را نیز ایفا می
تعبیری او را در نقش نویسنده و خالق سه فرگوسن دیگر، راوی شود که بهمشغول می

عنوان دهد. درنهایت او بههای داستان نشان میداستان، و درعین حال یکی از شخصیت

شود تا چهارمین نقش است، ظاهر می های روایتی که خلق کردهجهان 08گر کلمشاهده
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هم پیوند وار بهرنگی دایرهانجام رساند و آغاز و پایان روایت را در پیخود را نیز به

زند. بررسی شخصیت چهارگانة او بدین سبب نیازمند تحلیل ساختار روایت و 

 توسط فرگوسن است.   های رواییبازآفرینی جهان

 واکاوی شخصیت چهارگانة فرگوسن در روایت چندجهانی   .2ـ1ـ1

های های متکثر و هویتبا خلق روایتی متشکل از واقعیت ۴ ۳ 7 0آستر در کتاب 

ثباتی و چندگانگی انسان آفریند که بیشخصیتی با چهار رونوشت می آمیخته،درهم

دارد. فریب یک هویت منسجم را از میان برمیکشد و تصویر میعصر پسامدرن را به

تلمبح اثر به چهارگانگی شخصیت فرگوسن با بازتاب مکرر عدد چهار از پیش از آغاز 

های هر داستان، یعنی در عنوان عددی رمان، و سپس تا دل روایت، در تعداد زیرفصل

ین اثر خورد. لیکن برجستگی روایت اچشم میفصل از کتاب و تعداد دگرخودها به

های چندگانة روایی است که در کنار هم، یک چندجهانی را تشکیل دار خلق جهانوام

گسیختگی مفهوم واقعیت و دهند؛ مفهومی که در ادبیات پسامدرن نشانگر ازهممی

، اهمیت این چندجهانی روایی از آن روست که درعین حال ۴ ۳ 7 0حقیقت است. در 

ها را نیز تصویر کرده، کند، ارتباط میان آنسم میگسیخته را تجهایی ازهمکه جهان

زند. به عبارت دیگر، این هم پیوند میها را در محور هویت چهارگانة فرگوسن بهآن

های و الیه یابد شود تا دنیای ذهن و هویت فرگوسن تجسمچندجهانی بستری می

 پنهان شخصیت او برای خواننده تصویر شود.

رای واکاوی شخصیت چهارگانة فرگوسن، این جستار حاضر برآن است ب

های ممکن ماری ـ لور رایان بررسی کند. چندجهانی روایی را براساس نظریة جهان

داند، روایت را این نظریه که واقعیت را متشکل از عوامل حقیقی و مجازی می

های واقعی و احتمالی گیرد که در آن سازههای ممکن درنظر میای از جهانمجموعه

های روایی و آمیزد. با تکیه بر این نظریه، رابطة متقابل میان ساختار جهاندرهم می



 57 / شمارة 0۳ سال                                                                                    ۳۴

طور که روایت نامنسجم دهد همانشخصیت فرگوسن بررسی خواهد شد که نشان می

انجامد، فرگوسن نیز کلید و چندگانة این اثر به خلق شخصیت چهارگانة فرگوسن می

در فضای سیال روایت است. هنگامی که وی  های رواییگیری این جهانپویش و شکل

صورت موازی کنار هم قرار های ممکن بهنقش شخصیت را برعهده دارد، جهان

وار پیدا ها ساختار سلسلهشود این جهانگیرند. فرگوسن در نقش نویسنده سبب میمی

عبیه ها در دل هم تکنند. هنگامی که فرگوسن را راوی داستان درنظر بگیریم، این جهان

کند، تصویر گر کل را ایفا میشوند. درنهایت زمانی که فرگوسن نقش مشاهدهمی

های ممکن، دهد. از این رو با بررسی ساختار جهانچندجهانی روایی خود را نشان می

 یابد.  گسیختة فرگوسن مجال میواکاوی شخصیت متکثر و ازهم

 . مبانی نظری  2ـ1

شناسی پساساختارگرایانه است که با تعاریف ز روایتای اهای ممکن شاخهنظریة جهان

داند که ای می( سازگاری دارد. وی نظریة روایت را همچون وسیله0111) 01پرینس

کار تواند برای خلق واقعیت ممکن اتفاق بیفتد، بهبرای ابداع و اکتشاف آنچه که می

امدرن همخوانی دارد که در نظریة رایان نیز با ادبیات پس 71شناسیرود. تکثر هستیمی

های ممکن مشهود است. از این رو در ادامه نظریة جهان ۴ ۳ 7 0های ممکن در جهان

 شود.  رایان و مفاهیم آن در این اثر بررسی می

 های ممکن رایان. نظریة جهان1ـ2ـ1

این نظریه که در نیمة دوم قرن بیستم و در قالب مکتب فلسفی گسترش یافت، خیلی 

خود را به حوزة نظریة  روایت باز کرد. این نظریه حوزة معنایی متن روایی را زود راه 

کند که واقعیت ( بیان می7107رایان ) (.Ryan, 1991)کند به یک جهان تشبیه می

گنجد و نه آنچه که وجود خارجی دارد. بر ای است از هرآنچه در تصور میمجموعه
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های گیرد که از جهانکیهانی درنظر می های ممکن روایت رااین اساس، نظریة جهان

شود. بنا می 77گراییو امکان 70گراییممکن تشکیل شده و براساس تضاد میان فعلیت

داند که از روابط میان عوامل می ای پیچیدهرنگ داستان را شبکه( پی7107رایان )

توان می های ممکنآید. از این رو با کمک نظریة جهانوجود میحقیقی و مجازی به

و  7۳های جایگزینشخصیت چهارگانة فرگوسن را در سیر حوادث ممکن، واقعیت

 بررسی کرد.  ۴ ۳ 7 0حوادث احتمالی رمان 

های ممکن در ادبیات ( به شماری از اَشکال مختلف نظریة جهان7115رایان )

  ۴ ۳ 7 0ها، سه مورد برای مطالعة ساختار روایی کند که از میان آنپسامدرن اشاره می
های روایی . جهان7های موازی؛ های چندشاخه و جهان. روایت0است: برگزیده شده 

گیرند و از این رو حاصل از فرایندهای ذهنی که در سطوح وجودی متفاوتی قرار می

شده که های تعبیه. جهان۳خوانیم؛ وار میهای )وجودی( سلسلهها را جهانآن

دارند. هریک از این سه طرحوارة  7۴های چینیعبهای از جساختاری شبیه مجموعه

از زاویة دید خاصی در چندجهانی این اثر تحقق  ۴ ۳ 7 0های ممکن در رمان جهان

 شود.  یابد که در ادامه بررسی میمی

 های ممکن موازی . جهان1ـ1ـ2ـ1

و  هاهای ممکن موازی در حوزة ادبیات معاصر غالباً برای تصویر کردن زندگیجهان

های ای دربارة جهان( در مقاله7113شود. رایان )کار گرفته میهای جایگزین بهواقعیت

های ممکن موازی از کند که جهانشناسی، بیان میموازی در فیزیک کوانتوم و روایت

است. این  شناسی فیزیک کوانتوم الهام گرفته شدههای چندگانه در کیهاننظریة جهان

ه مشاهداتی که از تناقضات رفتار ذرات زیراتمی صورت گرفته نظریه پاسخی  است ب

های تواند گره از تناقضات برخی روایتهای ممکن موازی نیز میاست. نظریة جهان
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های داستان پسامدرن بگشاید؛ همچون زمانی که در بخشی از روایت یکی از شخصیت

 میرد و در بخشی دیگر زنده است.  می

نهایت جهان کند که کیهان ما متشکل از بیتمال را بررسی میفیزیک کوانتوم این اح

موازی بوده که در هریک نسخة متفاوتی از هریک از ما درحال تجربه کردن واقعیتی 

های چندشاخه های موازی از طریق روایتست. در نظریة روایت، جهانمتفاوت ا

یرد، در هر جهان یابد؛ برای مثال زمانی که شخصیت داستان تصمیمی بگتجسم می

شناسی سنتی  شود )درمقابل روایتموازی یکی از نتایج احتمالی این تصمیم محقق می

گیری از روایت گردد و بقیه در همان لحظة تصمیمکه در آن یکی از نتایج محقق می

دود بوده که برای بازنمایی شود(. از آنجا که زبان و روایت ابزارهایی مححذف می

های شوند، آثار پسامدرن برای خلق واقعیتی از احتماالت استفاده میة الیتناهمجموع

 کنند.  جایگزین غالباً به روایت دو یا سه جهان موازی اکتفا می

ها و حوادث داستان تصویر های پسامدرن تعابیر متناقضی از شخصیتبرخی روایت

رویداد حقیقی است، سر  یک از این تعابیرکنند و متن داستان از اشاره به اینکه کداممی

های جایگزین تثبیت مراتب و واقعیت برتری بین واقعیتعبارتی سلسلهزند. بهباز می

های موازی روایی از جایگاه وجودی یکسان شود. از این رو تمام جهاننمی

های موازی در رابطه با نقش در این نوشتار، الگوی جهان(. Ryan, 2012)برخوردارند 

 شود.  بررسی می ۴ ۳ 7 0وان شخصیت اثر عنفرگوسن به

 مراتبیهای ممکن سلسله. جهان2ـ1ـ2ـ1

های ممکن بر اثر ایجاد اختالف در جایگاه وجودی این وار جهانالگوی سلسله

دهد که شخصیت دهد. در بطن رمان، چنین الگویی زمانی رخ میها رخ میجهان

 75کاولیگویی و خلق ادبی ـ که مکقصه هایی ازقبیل رؤیابافی،داستان از طریق فعالیت

 ,Ryan)خواند ـ جهان ممکنی را بیافریند می 73آفرینهای جهانها را گزاره( آن0180)
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نویسنده و  72کند که جهان واقعای تشبیه میرایان این الگو را به منظومه (.23 :1991

مانند سیارات به  هاهای ممکن شخصیتخوانندة حقیقی در مرکز آن قرار دارد و جهان

های وار ممکن است به خلق نظامهای سلسلهدور آن در گردش هستند. طرحوارة جهان

واقعیت متکثر منجر شود. اولین نظام واقعیت در این طرحواره، جهان واقع نویسنده و 

خواننده است. سپس خواننده با ورود به کیهان روایی داستان، وارد دومین نظام واقعیت 

قرار دارد که راوی آن را  78ر مرکز دومین نظام واقعیت، جهان واقعی متنشود: دمی

عبارتی یکی داند. حال اگر یکی از ساکنان جهان واقعی متن، یا بهجهان واقع خود می

آفرین روی آورد، سومین نظام واقعیت های جهانهای داستان، به گزارهاز شخصیت

قرار دارند. ساکنان  71ممکن دگرگونة متنهای وجود می آید که در مرکز آن جهانبه

را خلق و  ۳1های ممکن دگرگونة فرعیهای دگرگونه نیز ممکن است جهاناین جهان

های متکثر واقعیت از خواننده را به چهارمین نظام واقعیت وارد کنند. بدین سان، نظام

خصیت آیند. در این پژوهش، شوار پدید میهای ممکن سلسلهطریق طرحوارة جهان

ها در طرحوارة های ممکن دیگر فرگوسندر نقش نویسنده و خالق جهان ۴فرگوسنِ 

 شود.  وار بررسی میهای سلسلهجهان

 شده های ممکن تعبیه. جهان3ـ1ـ2ـ1

کند به این مهم اشاره می پذیریشده و روایتهای تعبیهروایت( در کتاب 0138رایان )

توانند مانند تصویری در دل آفرین میهای جهانهای ممکن حاصل از گزارهکه جهان

عبارتی هر جهان ممکن روایی در دل جهان دیگری که در تصویر دیگر ظاهر شوند؛ به

ها، عمل روایت و شود. از میان این گزارهسطح وجودی باالتری قرار دارد، تعبیه می

های چینی یر جعبهانجامد که تصوهای ممکن میشدن جهانویژه به تعبیه گویی بهقصه

های تودرتو را شده غالباً واقعیتهای تعبیهکند. در این طرحواره، جهانرا تداعی می

های داستان (، زمانی که یکی از شخصیت0182) ۳0هیلگفتة مککشند. بهتصویر میبه
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آفریند که در دل جهان راوی قرار دارد. این نوع کند، جهانی میروایتی را نقل می

شناسی محسوب آمیختن هستیاز ترفندهای ادبیات پسامدرن برای درهم روایت 

نیز نقشی برجسته دارد. این نوشتار به بررسی نقش  ۴ ۳ 7 0شود که در رمان می

پردازد که به خلق فرگوسن در ابهام میان راوی نهفته و راوی واقعی در این رمان می

 انجامد.شده میهای تعبیهجهان

 پردازی چهارگانة آسترعرصة شخصیت: 4 3 2 1روایی  . چندجهانی2ـ2ـ1

گوید، عبارت چندجهانی در ادبیات داستانی معاصر از ( می7113طور که رایان )همان

( چندجهانی را 0110) ۳7است. دویچ مطالعات فیزیک کوانتوم وام گرفته شده

. بااینکه داند که دائماً درحال تکثیر هستندهای موازی میای از کیهانمجموعه

شود، در ادبیات پسامدرن کار گرفته میتخیلی بههای علمیچندجهانی بیشتر در داستان

نیز بارها از آن استفاده شده است. در هر دو حالت، این مفهوم کاربردی مترادف با 

( 0۳15های جایگزین دارد که در پژوهش بامشکی )های موازی و واقعیتجهان

باغ های ادبیات چندجهانی پسامدرن، . از زبانزدترین مثالاستتفصیل بررسی شده به
گیری ( است که شکل0۳31اثر خورخه لوییس بورخس ) ۳۳های هزارپیچگذرگاه

های موازی کند. این جهانهای موازی را از طریق انشعاب در زمان تصویر میجهان

( این 7113ایان )تر نیست. ریک از دیگری واقعییابند و هیچزمان با هم تحقق میهم

اند و هرگز در هم گره کند که از هم منفصلهای درختی وصف میها را به شاخهجهان

دهد. ای از چندجهانی روایی ارائه میمفهوم تازه ۴ ۳ 7 0همه، رمان خورند. با ایننمی

ای بوده که گونههای ممکن بههای چهارگانة متشکل از جهاندر روایت این اثر، کیهان

هم گره اند، با تغییر زاویة دید، بر روی محور شخصیت داستان بهه ازهم گسستهگرچ

های متفاوت هایی با الگوخورند. به عبارت دیگر، این چهار کیهان به منظومهمی

چرخند. نام فرگوسن میمانند که در فضای روایت بر مرکزی پویا، متکثر و متغیر بهمی
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شود و ساختار روایی را از نو ای ظاهر میتازه در هر کیهان، شخصیت اصلی در نقش

های های جایگزین، بلکه الیهها نه واقعیتریزد. فحوای مستتر در آنبرهم می

آمیختة وجود و هویت است. از این رو این اثر غایتی ورای نقل داستانی خیالی درهم

سازد تا یدرمورد احتماالت گوناگون دارد؛ این چندجهانی روایی آستر را قادر م

 تصویر بکشد. گسیختگی شخصیت فرگوسن را بهپویایی، چندگانگی و ازهم

 4 3 2 1. بحث و بررسی: واکاوی شخصیت چهارگانة فرگوسن در چندجهانی 2
های پس از جنگ جهانی مریکا در دههفضای پردغدغة ا ۴ ۳ 7 0آستر در روایت رمان 

آفریند؛ لیکن آرمان اش بازمیهنگیهای سیاسی، اجتماعی و فردوم را با تمام جنبه

شود. روایت، ست که از دل این وقایع متولد میحقیقی او تصویر کردن هویتی ا

عنوان نماد انسان رنگ این اثر دستاویز بازنمایی شخصیت فرگوسن، بهفضاسازی و پی

منزلة شخصیتی متکثر، ها، تصویر فرگوسن بهپسامدرن، بوده و با بررسی آن

ای میان شود. آستر در این رمان، رابطة  دوسویهته و چندالیه نمایان میگسسازهم

دهد که همین مهم این اثر ساختار چندجهانی روایت و شخصیت اصلی داستان قرار می

کند. روایت و شخصیت از سویی را حتی میان دیگر آثار داستانی پسامدرن متمایز می

کنند و موازات هم تداعی میهویت را بهگسستگی مفاهیم واقعیت و چندگانگی و ازهم

یابد. در پژوهش حاضر، گیرد و معنا میاز سوی دیگر هریک توسط دیگری شکل می

گیری شخصیت فرگوسن در ساختار روایی این داستان و تکوین هویت ابتدا شکل

های چهارگانة شود. پس از آن، نقشچهارگانة او از طریق چندجهانی روایی بررسی می

های روایی با شخصیت در ساختار پویای روایت این اثر، و بازچینش مکرر جهاناین 

گر کل مالحظه عنوان شخصیت داستان، نویسنده، راوی و مشاهدهتغییر نقش او به

دهد چگونه از طریق تعامل پایاپای میان های این پژوهش نشان میگردد. یافتهمی

شود و در آن، در چهار بُعد می شخصیت و روایت، آستر موفق به مهندسی روایت
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دیگر، او مفهوم هویت  کند. به بیانچندجهانی ذهن و هویت فرگوسن را ترسیم می

بخشد و به تنایشی ملموس و پویا های انتزاعی رهایی میپسامدرن را از چنگال واژه

 کند.  بدل می

 4 3 2 1. تکوین شخصیت چهارگانة فرگوسن در روایت چندجهانی 1ـ2
، سختار پیچیدة روایت به خاستگاه شخصیت فرگوسن تبدیل ۴ ۳ 7 0ان در رم

شود گردد؛ ولی متن طوالنی و پرتفصیل داستان و لحن ساده و عامیانة آن  سبب میمی

های تودرتوی روایی مستور بماند. از این رو درک پیچیدگی و تکثر شخصیت در الیه

ساختار روایت براساس همان  و ماهیت شخصیت داستان نیازمند واکاوی سبک و سیاق

 کتاب است.  شده درترتیب ارائه

تر از تولد فرگوسن و با ها پیش، دهه1.0عنوان  در فصلی با ۴ ۳ 7 0روایت 

شود: جوانی روسی با نام مریکا آغاز میمهاجرت پدربزرگ او از روسیه به ا داستان

شود. فرگوسن نامیده می رزنیکاف که درپی یک اشتباه لفظی در کشور جدیدش ایکاباد

خصوص پسرهایش پیش روایت شرح کوتاهی از زندگی مرد روسی، خانواده و به

کند و رز پس نام رز ادلر ازدواج مینام استنلی با دختری بهترین پسر او بهنهد. جوانمی

ستین فصل کتاب که آورد. در نخدنیا میاز سه بارداری ناموفق، آرچی فرگوسن را به

پردازد، هیچ تناقض و عدم انسجام و به شرح کودکی شخصیت می خش داردچهار ب

رود و حاالت کندی پیش میکند. روایت بهبارزی توجه خواننده را به خود جلب نمی

کند؛ تر نقل میو افکار فرگوسن و مسائل خانوادگی او را با جزئیات هرچه تمام

انگیز تصور انی عادی و ماللکه رمان در نود صفحة آغازین ممکن است داستچنان

های مشابه، فضای یکسان داستان و شود. در سه بخش اول این فصل حضور شخصیت

شود خواننده او را تنها شخصیت داستان تلقی انسجام افکار و رفتار فرگوسن سبب می

میرد و سپس در نخستین سوزی میکند. اما در سومین بخش، پدر فرگوسن در آتش
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گردد. درپی این تناقض صریح و رم صحیح و سالم به روایت بازمیسطر از بخش چها

یابد که نه با یک شخصیت، بلکه با چهار رونوشت از یک آشکار، خواننده درمی

کند. از این رو شخصیت مواجه است و داستان نیز از خط روایی منسجمی پیروی نمی

 آید.رون میشود و چهار فرگوسن از دل آن بیروایت داستان دچار شکست می

های چهار آرچی شود تا زندگیدنبال شکست روایت، داستان به چهار شاخه میبه

گیرد فرگوسن را نقل کند. شرح چهارگانة زندگی فرگوسن در هفت فصل صورت می

فصل به یک فرگوسن اختصاص دارد که هریک متشکل از چهار زیرفصل است. هر زیر

آغاز و با  0. روایت هر فصل از داستان فرگوسنِ پردازدو به بخشی از داستان او می

شود. بدین ترتیب، خواننده زندگی هر چهار فرگوسن را تمام می ۴داستان فرگوسنِ 

رسد؛ پایان می(. زندگی سه فرگوسن در طول داستان به0کند )شکل زمان دنبال میهم

ل در آن درج ها با صفحاتی خالی که فقط شمارة زیرفصبا این حال، خط روایی آن

است(.  با ضربدر مشخص شده 0یابد )این صفحات در شکل است، ادامه می شده

ها از هم تخصیص یایند و شود فرگوسنچندشاخگی روایت بدین سان سبب می

 گیرد.  درنتیجه هریک شخصیت و هویت مجزایی به خود می

 

 

 

 
 4 3 2 1رمان  رنگیپبندی بخش .1شکل 
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های چهار ه چهار شخصیت بدل شد: بررسی هویت. شخصیتی که ب1ـ1ـ2

 4 3 2 1فرگوسن در روایت 

های پس از جنگ مریکا در دههدر بطن تالطم سیاسی و اجتماعی ا 0 زندگی فرگوسنِ

شود و به در دامان هنر و ادبیات بزرگ می 0 شود. فرگوسنِجهانی دوم تصویر می

اجتماعی زمان، جنگ ویتنام،  هایپردازد؛ ولی دغدغهترجمة اشعار فرانسوی می

نگاری را حرفة خود روزنامه شودهای نژادی و التهاب سیاسی جامعه سبب میشورش

مریکا های اجتماعی جامعة اطرف از آشوببرگزیند تا بتواند گزارشی عینی، دقیق و بی

در تظاهرات ضدجنگ حضوری فعال دارد و شاهد عینی  0 ارائه دهد. فرگوسنِ

و توحش پلیس در سرکوب کردن  0138شجویی کلمبیا در سال اعتراضات دان

دانشجویان است. خفقان اجتماعی، وقایع هولناکی همچون ترور کندی و مارتین لوتر 

ع تاریخی حقیقی نژادی در نیوآرک )که همگی با وقایآمیز کینگ و شورش خشونت

هایی به آرمان د و او امیدش رارسانرا به مرز پوچی می 0 مطابقت دارند( فرگوسنِ

 دهد.  همچون آزادی، عدالت و شرافت در جامعه و دنیای خود ازدست می

شود. او نیز نیز در کودکی با احساس سرخوردگی مشابهی مواجه می 7 فرگوسنِ

پذیرد که در گردد و میرو میبههای سخت زندگی روعدالتی و واقعیتناچار با بی

آمیز های خشونتها، سیاستاعدام روزنبرگکند. جهانی تهی از معنا زندگی می

شود فرگوسن دریابد دست سبب میمریکا در ونزوئال و حوادثی از اینضدکمونیست ا

 ,Auster)« کندهای الکتریکی زندگی میها و صندلیها، جنگجهانی از بمب»در 

حال،  (. با این31)همان، « دیوانه شده است»مریکا، وطن و زادگاه او، و ا( 70 :2017

ها و های سیاسی و اجتماعی، جنگتر از تالطمژرف 7 فجایع جهان برای فرگوسنِ

تنها جهان، بلکه هستی را کند و نهتر را اتخاذ می. او دیدگاه فلسفیهاستشورش

 ها و احتماالت تصادفیتنیده از شایدکشد. زندگی برای او کالفی درهمچالش میبه

اما دربرابر این  7 ست. فرگوسنِهوم و حقیقتی متعالی تهی ابوده که اساساً از معنا، مف
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جوید. او قلم به ها، ادبیات و نویسندگی میخیزد و چاره را در دامان واژهپا میپوچی به

 گیرد تا در این پهنة پوچ از فحوا، خود به خلق معنا و حقیقت دست زند.دست می

های تر از تالطمردگی درونی، منشأ این احساس پوچی و سرخو۳ برای فرگوسنِ

های زندگی است. بحران هویت او عموماً از تراژدی اجتماعی یا یأس فلسفی

اعتنا به جهان اطرافش بدل که به شخصیتی منفعل و بیشود؛ چناناش ناشی میشخصی

اش را تهی از گردد. فرگوسن پس از مواجهه با مرگ پدرش در کودکی، زندگیمی

اش، به مصرف مشروب و سیگار اند و غرق در مصائب شخصیدحضور خداوند می

فروشی گرایانه کشیده و هنگام سرقت از مغازة کتابای همجنسآورد، به رابطهروی می

همه، این فرگوسن نیز درنهایت پاسخ بحران وجودی خود را در شود. با ایندستگیر می

چگونه لورل و هاردی زندگی من  نامة خود با نامیابد؛ او با تألیف زندگینویسندگی می

 دهد.  ها بروز میاش را در قالب واژهتالطم درونی و بحران وجودی ۳۴را نجات دادند،

های فلسفی و های اجتماعی، دغدغهست از بحرانترکیبی ا ۴ زندگی فرگوسنِ

مریکایی ای اوجوی رؤیمعضالت شخصی. بیگانگی او با پدرش که آزمندانه در جست

اش در اردوی تابستانی از سوی دیگر، سویی و مرگ ناگهانی دوست صمیمیست از ا

کند. زندگی در نظر زندگی شخصی و دیدگاه فلسفی فرگوسن را دستخوش بحران می

ها و ای از حوادث احتمالی فاقد مقصود و آماج است. از سوی دیگر تنشاو، ملغمه

های نژادی، ا از تبعیضمریکپوستان اهای اجتماعی، ازقبیل خشم سیاهآشفتگی

افزاید. او داری، بر تنش وجودی او میمریکا و پوچی نظام سرمایههای جنگی اسیاست

آورد و نویسی روی میتنها فرگوسنی است که در عرصة نویسندگی، به داستان

ها و برد، در قالب شخصیتسر میسردرگمی و تالطم واقعیتی را که در آن به

 نام نیمةشکل داستان کوتاهی بهکند. مرگ دوست او بهمی های خیالی وصفداستان

مریکا در دهة شصت میالدی ملغمة سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ا آید ومیدر ۳5شدهگم

 ۴ های فرگوسنِشود. نوشتهبه سخره گرفته می ۳3نام سفرهای مولیگانای بهدر هجونامه
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ی اجتماعی، بحران هویت هاهای شخصی و آشوببر مسائل فلسفی، تراژدیعالوه

آخرین اثر خود  ۴ کند. در آخرین زیرفصل کتاب، فرگوسنِخود او را نیز منعکس می

 کند و با این کار، تمام معادالت خواننده را خلق می ۴ ۳ 7 0را در روایت 

 ریزد. هم میبه

شود: رز، مادر فرگوسن، این واپسین افشاگری داستان با یک لطیفه شروع می

مریکا ند که برای شروع زندگی جدید، به اکمردی روسی را تعریف می داستان

مریکایی، مانند اش را به نامی اکند نام روسیکند. دوستی به او توصیه میمهاجرت می

راکفلر، تغییر دهد که نماد ثروت و موفقیت است. ولی هنگامی که افسر مسئول نام 

گوید ند و به زبان محلی خود میکپرسد، حافظة او یاری نمیجوان روسی را می

گیرد. و از همین رو ایکاباد فرگوسن نام می( Ich hob fergussen)« امفراموش کرده»

اندیشد که چگونه زندگی کند. او میاین لطیفة قدیمی ذهن فرگوسن را تسخیر می

تواند درنتیجة چنین رویدادی تصادفی دستخوش تغییری اساسی شود، چگونه مردی می

توانسته است اتخاذ کند، زندگی متفاوتی برای او رقم هایی که این مرد میک از نامهری

بودند. او سپس حال شبیه یکدیگر نمی های متفاوت درعینزدند و آیا این زندگیمی

اندیشد. از این اند، میبه زندگی خودش و به رخدادهای اتفاقی که آن را سبب شده

گیرد که در آن سه فرگوسن تاب جدیدی شکل میک ۴ تأمالت درونی ذهن فرگوسنِ

شوند: پسرانی درست مانند او، از همان والدین و با همان پیشینة دیگر زاده می

ها زندگی و هویت خانوادگی و درعین حال پسرانی که زنجیرة حوادث برای آن

ندگی زند. در کنار این سه پسر، او چهارمین بخش از روایت را به زمتفاوتی را رقم می

یا کمابیش خودش، چراکه او نیز به رونوشتی داستانی از »دهد خودش اختصاص می

و سپس داستان خیالی مرد روسی را  (Auster, 2017: 1066)« شودخودش بدل می

گیرد. نامی که فرگوسن برای کتاب ای برای خود و دگرخودهایش درنظر میپیشینه

 . ۴ ۳ 7 0چندگانه و نامرسوم است:  ،گزیند نیز درست مانند داستان آنخود برمی
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. چهار رونوشت از شخصیتی واحد: تحلیل دگرگونی ساختار روایی درپی 2ـ1ـ2

 ها ادغام فرگوسن

خورد؛ چشم میهای آستر بهتکنیک استفاده از پیچشی نهایی در داستان در اغلب رمان

وایت، شخصیت و دارد که رولی در کمتر اثری مانند این رمان خواننده را برآن می

به قلم فرگوسن در دل رمان  ۴ ۳ 7 0نام کلی بازبینی نماید. تألیف رمانی بهرنگ را بهپی

به قلم آستر سبب دگرگونی ساختار روایی و درپی آن، هویت خود فرگوسن  ۴ ۳ 7 0

حال مرد روسی که ظاهراً هیچ ارتباطی با داستان ندارد، با شرح ۴ ۳ 7 0شود. روایت می

یابد. این حکایت بدین سان به نقطة پیوند ابتدا و انتهای شود و با آن پایان میمیآغاز 

(. آستر کامالً 7سازد )شکل وار داستان را آشکار میرنگ دایرهشود و پیروایت بدل می

گزیند: حکایت مرد روسی نقطة صفر را برای این نقطة عطف برمی 1.0زیرکانه عنوان 

است که از سویی به ابتدا و انتهای داستان و از سوی دیگر  روایت چهارگانة  فرگوسن

که آنچه در توجه این است جالب  ةنکتکند. به نقطة تالقی هستی و نیستی او اشاره می

 ،هاداستان تیپس از روا است، شده انیب لطیفه کیاز ی تیشکل رواصفر به ةنقط نیا

ر آخرین زیرفصل کتاب در زمان د ،چهار فرگوسن ی زندگیهایو بلند یرخدادها و پست

شود و رساند. در این نقطة صفر، روایت آغاز میپایان میو مکان متفاوتی روایت را به

شوند تا چندگانگی ضمیر شخصیت را در هم ادغام میها دریابد و فرگوسنپایان می

 روایت پسامدرن آستر تصویر کنند.  
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دهد در این چندجهانی، چهار فرگوسن دگرگونی ساختار روایی این اثر نشان می

از  ایها الیهکنند؛ بلکه هریک از آنداستان آستر فقط نقش شخصیت را بازی نمی

های چندگانة با خلق این دگرخودها، جنبه ۴ ضمیر شخصیتی واحد هستند. فرگوسنِ

 های اجتماعی و سیاسی اودهندة دغدغهنشان 0 کند. فرگوسنِهویت خود را ابراز می

کند. مریکا را تصویر میگسسته و پرآشوب ابوده و محنت و مشقت او در جامعة ازهم

تر، یعنی اضطراب فلسفی او در جهانی تهی از نظم و معنا، را ای درونیالیه 7 فرگوسنِ

های نمایانگر اثرات آسیب ۳ کند. از سوی دیگر بحران وجودی فرگوسنِترسیم می

است. فرگوسن در ابتدای داستان وجود خود را بیرونی بر زندگی درونی شخصیت 

هم ادغام چهار رونوشت خود را بار دیگر در کند و در پایان داستان،چهار قسمت می

را بنمایاند. برای این منظور، فرگوسن دگرخودهایش را یکی  شکند تا هویت متکثرمی

سالگی در هکه در سیزد 7 کند: ابتدا فرگوسنِپس از دیگری از صحنة روایت حذف می

 میرد )که مرگ دوست فرگوسنِگیرد و میاردوی تابستانی مورد اصابت صاعقه قرار می

سالگی در تصادف ماشین جان خود 70که در  ۳ آورد(؛ سپس فرگوسنِخاطر میرا به ۴

شود. مرگ سالگی دچار حریق می77که در  0 دهد؛ درنهایت فرگوسنِرا ازدست می

درنهایت بار دیگر تنها شخصیت حاضر در صحنة  ۴ سنِشود فرگودگرخودها سبب می

است که ضمیر  وار، شخصیت واحدیرنگ دایرهروایت باشد. او در نقطة  پیوند این پی

 کند.  خود را در چهار رونوشت ترسیم می

 4 3 2 1وار رمان رنگ دایرهپی .2کل ش
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 با این حال، چندگانگی شخصیت فرگوسن منحصر به چهار رونوشت هویت او

بعدی که توسط رگوسن را از قالب شخصیتی تکف ۴ ۳ 7 0 نیست؛ ساختار چندالیة

دهد که کشد و او را در نقش عاملی پویا نشان میشود، بیرون میروایت توصیف می

شود. کند و سپس در نقش شخصیت دوباره بدان وارد میسازد، نقل میروایت را می

ست که او را در چهار نقش توسط فرگوسن نقطة عطفی ا ۴ ۳ 7 0 تألیف کتاب

گر کل چندجهانی آن قرار یسنده یا خالق روایت، راوی آن، شخصیت آن و مشاهدهنو

یابد که رمان آستر روایتی است که از روابط میان میدهد. خواننده در اینجا درمی

است و هر جهانِ روایی بخشی از دنیای درونی فرگوسن  های روایی تشکیل شدهجهان

شود و سپس خود لگام روایت آستر زاده می کند. فرگوسن بدین سان دررا ترسیم می

صورت گیرد. او در نقش یکی از چهار شخصت داستان، روایت را بهدست میرا به

 ۳2دهد. او در نقش نویسنده، سطح وجودیچینشی از چهار جهان موازی نشان می

 دهد.مراتبی قرار میها را در چینشی سلسلهسازد و آنهای ممکن را دگرگون میجهان

ها را در دل پردازد و در نقش راوی، آنها میفرگوسن سپس به روایت این جهان

های کند. درنهایت و با ادغام تمام دگرخودها و ساختارهای جهانیکدیگر تعبیه می

شود که چندجهانی روایت خود را گر کل ظاهر میممکن، فرگوسن در نقش مشاهده

کند. بدین ترتیب، روایت شخصیت ترسیم میدر تمامیت آن نظاره کرده، برای خواننده 

دهد و فرگوسن در چهار نقش خود روایت را چهارگانة فرگوسن را شکل می

آفریند. در بخش بعدی، دگرگونی ساختار روایی درپی تغییر نقش فرگوسن و بازمی

 شود. تجسم شخصیت چهارگانة او در روایت چندجهانی بررسی می

 و بازآفرینی ساختار روایی توسط فرگوسن 4 3 2 1. روایت چندجهانی 2ـ2

های ممکن، قصد آفرینش شخصیتی چندگانه و ، آستر با خلق جهان۴ ۳ 7 0در 

های ممکن دهد. در جهانگسسته را دارد که بحران هویت پسامدرن را نشان میهماز
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ن شود. واقعیتی که فرد در دل آاین اثر، عدم انسجام و وحدت هویت انسانی تداعی می

ای از احتماالت و حقایق متکثر است. آستر سپس با تعامل گیرد، خود ملغمهشکل می

های ممکن، زاویة دید جدیدی به شخصیت پسامدرن میان شخصیت و روایت جهان

گیرد تا واقعیتی را که زادگاه اوست، واسازی و دست میبخشد: شخصیت قلم بهمی

ین منظور، فرگوسن در رمان آستر با سپس دگرگون کند و از نو بیافریند. برای ا

های ممکن متن گر کل، جهانهای چهارگانة شخصیت، نویسنده، راوی و مشاهدهنقش

ها، روایت را به یک چندجهانی بدل دهد و با چیدمان متفاوت آنرا پیوسته تغییر می

یب، تصویر درآورد. بدین ترتهای متکثر هویت خود را بهکند تا در عرصة آن، الیهمی

دار گردد و محوریت چندجهانی را عهدهها بدل میاو خود به نقطة اشتراک این جهان

ای از واقعیت آستر در نقش خالق او و شود. دنیای درونی فرگوسن ملغمهمی

های دگرخودها در نقش مخلوق او بوده و نقطة تالقی تمام ساختارهای روایی و جهان

نی روایی به چندجهانی هویت فرگوسن بدل ممکن داستان است. از این رو چندجها

 کند. شود و شخصیت پسامدرن چهارگانة او را ترسیم میمی

های های ممکن موازی و واقعیت. فرگوسن در نقش شخصیت: جهان1ـ2ـ2

 جایگزین

ست که فرگوسن برای خواننده روایی ا های موازی نخستین چینشساختار جهان

شکند تا به چهار فرگوسن بدل شود و سپس درهم میکند. او ضمیر خود را ترسیم می

کند. خواننده از این سو خود را با چهار خود نقش چهارمین فرگوسن را ایفا می

کنند؛ چهار پسر که بیند که در چهار واقعیت متفاوت زندگی میشخصیت مواجه می

حال  درست همانند یکدیگر هستند، پیشینة مشترک و عالیق یکسانی دارند و درعین

ها و اند. خواننده تمایزی میان سطح وجودی فرگوسنهای متفاوتیدارای هویت

تر نیست. بدین یک از دیگری واقعییابد؛ به عبارت دیگر، هیچها نمیهای آنواقعیت
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کند که ترتیب، ساختار روایی چهار جهان ممکن موازی را برای خواننده تصویر می

دارند که « مبدأ و منشأ مشترکی»شود و یادآور می را« های موازینموداری با شاخه»

 (. ۳)شکل ( Ryan, 2006: 656)همان داستان پدربزرگ مهاجر است 

 

 

 

 

 

 

 4 3 2 1 در یممکن مواز یجهان ها .3 شکل

دهد فرگوسن با ایفای نقش چهارمین رونوشت، روایت را داستان پسری جلوه می

کند. در یک جهان، یگزین را زندگی میکه در چهار جهان موازی، چهار واقعیت جا

دنبال مال و ثروت از فرگوسن فاصله میرد و در دیگری، بهسوزی میپدر او در آتش

نویس است. با تصویر نگار و در دیگری، داستانگیرد. در یک جهان، او روزنامهمی

رسیم های احتمالی خود را برای خواننده تهای موازی، فرگوسن زندگیکردن این جهان

زند. کند؛ در هر جهان موازی، دست سرنوشت واقعیت متفاوتی را برای او رقم میمی

زند تا نشان دهد در فرگوسن از ایجاد تمایز میان خود و دگرخودهایش سر باز می

ومرج حیات انسانی، سرنوشت او در دست احتماالت و پیشامدهای نظمی و هرجبی

های جایگزین او به اندازة دیگری ها و هویتتصادفی بوده و هر رونوشت از واقعیت

روایت،  0135محتمل است. فرگوسن برای انتقال این ذهنیت به خواننده، تا صفحة 

کند تا توازن میان هستی خود را پشت نقاب رونوشتی از شخصیت مستور می

باره از وهم ها باقی بماند. سپس در پنج صفحة پایانی کتاب، خواننده را یکفرگوسن
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های ممکن کند: جهانبرای او تصویر می را کشد و ساختار روایی جدیدخود بیرون می

 مراتبی. سلسله

مراتبی و واقعیت های ممکن سلسله. فرگوسن در نقش نویسنده: جهان2ـ2ـ2 

 چندگانة فرگوسن

دارد و خواننده را از نقش در آخرین صفحات کتاب، فرگوسن نقاب شخصیت را برمی

ها، کند. درپی این افشاگری، توازن وجودی میان جهانن نویسنده آگاه میعنواخود به

خورد. فرگوسن، در نقش نویسنده، به سطح وجودی هم میها بهها و فرگوسنواقعیت

شود. بدین ترتیب، تر میهای خود واقعیکند و از بقیة رونوشتباالتری صعود می

و میان نویسنده و شخصیت نوعی  گیردمرکزیت نقش نویسنده مورد توجه قرار می

گیرد. واقعیت فرگوسن که از سویی مخلوق آستر و شکل می ۳8مراتب وجودیسلسله

های آفریننده و آفرینش هاست، متشکل از واقعیتاز سوی دیگر خالق دیگر فرگوسن

های ممکنی با سطوح وجودی متفاوت و ساختار خود اوست که آن را در قالب جهان

 کند. تصویر می مراتبیسلسله

های ممکن دستی در نویسندگی دارند و هر نویسنده خود به تمام ساکنان این جهان

( از این 0110زند. به همین دلیل، تشبیه رایان )های ممکن دیگر دست میخلق جهان

های چندگانه به منظومه ۴ ۳ 7 0مراتبی به منظومة شمسی در روایت های سلسلهجهان

دهد. منظومه سطح وجودی و نظام واقعیت یک نویسنده را نشان مییابد. هر بسط می

جهان واقع آستر در صدر قرار دارد و مرکز اولین نظام واقعیت است. آستر سپس جهان 

کند که به فرگوسن تعلق دارد. فرگوسن با واقعی متن و دومین نظام واقعیت را خلق می

های ممکن آورد که از جهاند میوجوآفرینش دگرخودها، سومین نظام واقعیت را به

متشکل از  ،متنی دیگرگونه تشکیل شده است. آخرین و چهارمین نظام واقعیت

های ادبی این دگرخودهاست. بدین سان، حاصل آفرینش ،های دیگرگونة فرعیجهان
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ترین عنوان واقعیگیرد. آستر بهقرار می ۳1های متعدد واقعیت در یک طیف وجودینظام

کمترین های دگرگونة فرعی که و جهان است ه در یک سوی این طیفعضو مجموع

 (. ۴درجه از واقعیت را دارند، در سوی دیگر )شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مراتبیهای ممکن سلسله. جهان4شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 
 4 3 2 1ة شدیهتعب یهاجهان ةطرحوار .3شکل 
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، حضور کامالً ۴ ۳ 7 0ترین نویسنده در روایت آستر، در مقام اولین و واقعی

ای دارد که با این حال، انکارناشدنی است. شخصیت، زندگی و واقعیت پوشیده

در نیوآرک(،  01۴2فرگوسن اشتراکات متعددی با خالق او دارد: تاریخ و محل تولد )

، مرگ دوست فرگوسن در اردوی 31حضور فعال سیاسی و اجتماعی در بحران دهة 

های دیگر که از حوصلة بحث خارج است. اری شباهتو بسی (Laity, 2017) تابستانی

نمایانگر نمود واقعیت او در واقعیت   ۴ ۳ 7 0حضور جهان واقع آستر در چندجهانی 

فرگوسن است. آستر، در مقام نویسندة اصلی این روایت، فرگوسن را از داستانی که 

را به دست او کند و سپس قلم نقاط مشترک بسیاری با زندگی خود او دارد، خلق می

دهد تا او نیز به آفرینش دگرخودهایش بپردازد. فرگوسن به این ترتیب از جهان می

کند که هریک به های ممکن دیگرگونه را وارد عرصة روایت میواقعی متن، جهان

فرگوسنی جایگزین در واقعیتی جایگزین اختصاص دارد. سنت آفرینش ادبی سپس به 

. اما از میان این کنداختیار می ای ادبیشود و هریک پیشهها منتقل میاین دگرفرگوسن

)یا همان رونوشت فرگوسن اصلی( با آفرینش  ۴و  ۳فرگوسنِ  چهار دگرخود، فقط

با بازآفرینی  ۳ فرگوسنِ پردازند.های دیگرگونة فرعی میادبی خود به تشکیل جهان

 ۴ ۳ 7 0ندجهانی اش، یک جهان فرعی متنی به چنامهزندگی خود در قالب زندگی
رساند و در الیه خود میخلقت ادبی را به منتهی ۴ کند. رونوشت فرگوسنِاضافه می

که داستان  شدهگم نیمةآفریند: چهار اثر داستانی خود، چهار جهان ممکن فرعی می

پوستان است؛ سوزی یهودیان و بردگی سیاههای آدمکوتاه نمادینی دربارة دوستی، کوره

که با  ۴1کند؛ دفترچة سرخمریکا را بازنمایی مییگان که تالطم اجتماعی افرهای مولس

کند؛ در آخر بعدی را نقل میاستفاده از فراداستان، داستان یک کتاب با فضایی سه

گوید که بیمارانش از مرض خودکشی رنج که داستان پزشکی را می ۴0پایتخت ویرانی

 برند. می
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بخشد. با های ممکن روایت هدفی تازه میفرگوسن در نقش نویسنده به جهان

های مجازی، بلکه چندگانگی و ها نه واقعیتتأکید بر نقش نویسندگی، این جهان

های مراتبی جهان. چینش سلسلهدهندارائه می های متعددچندالیگی واقعیت را در نظام

دهد. نشان میها را های متعدد واقعیت فرگوسن و نیز ارتباط میان این الیهممکن الیه

های گوناگون واقعیت پیوسته در حرکت است: او در آغاز فرگوسن در میان نظام

روایت، از بازنمایی واقعیت آستر در جهان واقع، به واقعیت خود در جهان واقع متن 

های های ممکن دیگرگونه و جهانکند و از آنجا در هر فصل، به جهانسفر می

ها، مفاهیم او با عبور مکرر از مرزهای میان این جهانگذارد. دیگرگونة فرعی قدم می

آمیزد و چندگانگی واقعیت پسامدرن را بدین های حقیقی و محتمل را درهم میواقعیت

کند. از سوی دیگر او خود زادة این واقعیت صورت برای خواننده ترسیم می

، نقش اشن سپس برای بازنمایی ضمیر چندالیهآمیخته و متکثر است؛ فرگوسدرهم

  شود. دار میراوی داستان را عهده

شده و هستی چندالیة های ممکن تعبیه. فرگوسن در نقش راوی: جهان3ـ2ـ2

 فرگوسن

ست که تا پایان کتاب از ای اروایتگری فرگوسن نیز، مانند نقش نویسندگی او، نکته

وی ناشناسی ماند. خواننده نخستین صدای روایی را ازآنِ رانظر خواننده مخفی می

ها را ترین جزئیات زندگی فرگوسنداند که حاضر مطلق است؛ چراکه کوچکمی

کند و دانای کل است؛ زیرا خواننده را از افکار، احواالت و احساسات وصف می

دهد. ها را پیش از وقوع به خواننده اطالع میکند و حتی مرگ آنها باخبر میفرگوسن

ن با تقبل نقش نویسندگی، نقش راوی را نیز برعهده در صفحات پایانی کتاب، فرگوس

یابد که این خود فرگوسن است که داستان خود و گیرد. خواننده درمیمی

گوید و افکار و حاالت آنان ها میکند، از زندگی و مرگ آندگرخودهایش را نقل می
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کند. فرگوسن در نقش راوی، گویی هم در ذهن دگرخودهایش حضور را توصیف می

چیز را از چشم شود. او درعین حال که همهیابد و هم در نقش دانای کل حاضر میمی

کند، واقعیت بیرونی هر فرگوسن را نیز شرح ها تحلیل میبیند و با ذهن آنها میآن

ها در روایتگری دهد. ترکیب روایت دنیای درونی دگرخودها و واقعیت بیرونی آنمی

 در دل هم تعبیه شوند.  ۴ ۳ 7 0ممکن های شود جهانفرگوسن سبب می

های داستانی شده سازههای تعبیهکند، روایت( اشاره می0183طور که رایان )همان

شوند. در این ساختار روایی، جهان فرگوسن در دل هستند که در دل یکدیگر زاده می

ه آستر جهان واقع آستر قرار دارد و از دل حوادث و وقایع دنیای خارج از داستان ک

های ممکن دگرخودها سپس در دل جهان آید. جهانتجربه کرده است، بیرون می

های ممکن دیگرگونه های فرعی نیز در درون جهانگیرد و جهانفرگوسن جای می

شده دو جا در متن داستان توسط فرگوسن و در های تعبیه(. ساختار جهان5)شکل 

شود: نخستین بار شرح تصویری ف میصورت نمادین توصیواقعیت اولین دگرخود به

دهد که بسته پوستی را نشان میست بر روی یک بسته کرة صبحانه که دخترک سرخا

کرة مشابهی در دست دارد؛ بر روی بستة درون تصویر، عکس دخترک و بستة درون 

هایی را که در دست از دخترکان و جعبه« قهقرای نامتناهی»شود و دستش تکرار می

دومین اشاره به این ساختار، فحوای  (.Auster, 2017: 130)دهد نشان میدارند، 

های تری دارد: فرگوسن دنیای پیرامون خود را متشکل از دایرهاجتماعی ـ سیاسی

اش را تحت تأثیر قرار های هریک دایرة درونیداند که ناآرامیمتحدالمرکزی می

سوزاند؛ دومین دایره در خود می ست که جهان راترین دایره جنگی ادهد. بزرگمی

دهد؛ سومین دایره نیویورک است؛ چهارمین دایره دانشگاه مریکا را نشان میا

کلمبیاست که اقامتگاه فرگوسن است؛ پنجمین دایره نماد هر فرد است و خود فرگوسن 

 ای در مرکز این دایره است. نقطه
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دهد تا از انی دیگر قرار میفرگوسن در نقش راوی داستان، هر جهان ممکن را دل جه

را برای خواننده ترسیم کند. ساختار  اشاین طریق، سطوح وجودی چندگانة هستی

شده و خط سیر پیچیدة روایت که مکرر بین این سطوح وجودی جهش های تعبیهجهان

کند، به پیچیدگی و چندالیه بودن شخصیت فرگوسن ناظر است. فرگوسن با روایت می

کند. او هویت های درونی ضمیر خود را روایت میتودرتو، الیههای این جهان

یابد که درون یکدیگر قرار دارد و از هم ای میهای چندگانهمتکثرش را حاصل واقعیت

عبارتی ملزوم روایت بخشی از واقعیت آستر، و نیز پذیرد. روایت زندگی او بهاثر می

یستند، ممکن بود باشند. هویت او هایی است که گرچه خود او نهای فرگوسنواقعیت

شود. از این رو نیز به همین ترتیب بخشی از ضمیر آستر و دگرخودها را شامل می

شده در سطوح وجودی های تعبیهصورت جهانفرگوسن با روایت داستان خود به

های متکثر کند که از واقعیتهای ضمیر خود اشاره میمتفاوت، به چندگانگی الیه

 اشی شده است.  دنیای او ن

، پیوسته روایت ۴ ۳ 7 0فرگوسن در سه نقش شخصیت، نویسنده و راوی داستان  

گسلد تا آن را از زوایای مختلف برای خواننده نمایان کند. شکست متعدد را ازهم می

درهم « داستان ۴7افق وجودی»شود های مکرر ساختار آن سبب میروایت و دگرگونی

با هر شکاف در روایت، خواننده بیشتر  (.McHale, 1987: 112)تار شود وبپیچد و تیره

تواند تشخیص دهد در رسد که نمیگیرد و به جایی میو بیشتر از واقعیت فاصله می

ای کدامین نقطه از این چندجهانی ایستاده است. درنهایت پیچیدگی روایی به نقطه

ریزند و به یک فرومیسطوح وجودی، گویی از شدت سنگینی وزن خود، »رسد که می

فرگوسن در اینجا دست به  (.McHale, 1987: 116)« شوندسطح روایی یگانه بدل می

زند؛ او برای ترسیم تمامیت هویت خود با ها میها و هویتادغام دوبارة  این واقعیت

اش، روایت تنیدههای درهمهای جایگزین، سطوح وجودی چندگانه و الیههمة واقعیت
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گر کل، خواننده را به گذارد و در نقش مشاهدهختة داستانش را کنار هم میگسیهماز

  خواند. نظارة چندجهانی روایت فرامی

و هویت  4 3 2 1گر کل: ترسیم چندجهانی . فرگوسن در نقش مشاهده4ـ2ـ2

 چهارگانة فرگوسن

های ست که از ادغام جهاناچیزی ، ۴ ۳ 7 0تصویر غایی چندجهانی در روایت 

آید. فرگوسن با کنار هم قرار دادن دست میشده بهمراتبی و تعبیهوازی، سلسلهم

کند و خواننده است، روایت را بازسازی میهرآنچه تاکنون برای خواننده ترسیم کرده 

ها و سازد. در میان دگرگونیگسسته میرا متوجه محوریت این ساختارهای ازهم

ست که خود فرگوسن تنها مرکز ثابتی ا های ممکن در فضای روایت،حرکت جهان

کند. در واپسین تناقض داستان، فرگوسن برای تجسم روایت حول محور آن پویش می

کند؛ او از روایت چندجهانی خارج گر کل را ایفا میاین چندجهانی نقش مشاهده

ا از پیچیده ررهاند تا بتواند این سازة درهممیهایش واشود و خود را از دیگر نقشمی

ای خارجی نظاره کند. درنتیجة خروج او از روایت، فرگوسن از ضمیر خود نیز زاویه

 شود:  جدا می

فرگوسن که نامش فرگوسن نبود، با کنجاوی اندیشید که اگر با نام فرگوسن یا 

تاکنون با خود  01۴2راکفلر، یا هر نامی به جز آنچه از بدو تولد در سوم مارس 

شد؟ حقیقت این بود که پدربزرگ او هنگام آمد، چه مینیا میدیدک کشیده بود، به

هرگز نام خود را تغییر نداده بود؛  0111ورود به الیس آیلند در اولین روز از سال 

 (. Auster, 2017: 1065ولی اگر داده بود چه؟ )

شود که حتی نام فرگوسن نیز بخشی از توهم روایی داستان سان، مشخص می بدین

شود. او هم کند، به آن وارد میزمان که خود را از روایت داستان جدا میهماست. او 

زمان ست و هم هویتی حقیقی. او همفرگوسن است و هم نیست؛ هم شخصیتی خیالی ا
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است. در اینجاست  ۴ ۳ 7 0گر چندجهانی روایت شخصیت، نویسنده، راوی و مشاهده

گیرد تا تصویر نار هم قرار میهای ناشی از تغییر نقش فرگوسن ککه طرحواره

 (. 3چندجهانی روایت را آشکار سازد )شکل 

 

 

 

 

 

 

 
 4 3 2 1 یچندجهان تجسم. 6ل شک

 

دهد که چگونه آستر موفق به مهندسی روایت اثر تجسم این چندجهانی نشان می

روست که درست است: خواننده در این اثر با داستانی پویا روبهخود در چهار بُعد شده 

گیرد و خواننده ( جان می۴ ۳ 7 0انند واقعیتی زنده، با شمارش معکوس عنوان خود )م

ست که با شود. هستة این چندجهانی شخصیتی ارا به چندجهانی خود رهنمون می

های چهارگانة خود، ابعاد یابد و با نقشروایت چهارگانة آن برای خواننده تجسم می

کند. شخصیتی که در چهارمین روایی تصویر میاش را در چهار ساختار پنهان وجودی

است، چهار رونوشت دارد و چهار واقعیت  ۴ آید، فرگوسنِدنیا میبارداری مادرش به

تعبیری کند. چندجهانی روایی این اثر بهدیگرگونه را برای بروز هویت خود خلق می

حتمالی، حوادث اکند که متشکل از سلسلهچندجهانی درونی شخصیت را نمایان می

های وجودی تودرتوست. فرگوسن توسط آستر نویسنده های چندگانه و الیهواقعیت

آفریند. آستر از طریق روایت شود و سپس روایت خود را با نویسندگی میخلق می
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کند و چندجهانی، گسستگی و چندگانگی درونی شخصیت فرگوسن را تصویر می

 سازد.های روایی منعکس میجهانفرگوسن این چندگانگی و گسستگی را در پویش 

گردد که با ساختار روایی درنتیجه به رمانی درون یک رمان بدل می ۴ ۳ 7 0 

شود و آورد که از روایت متولد میتصویر درمیچهاربعدی، شخصیتی چهارگانه را به

 بخشد.به روایت حیات می

 . نتیجه  3

نوین برای تجسم هویت پسامدرن ، گامی ۴ ۳ 7 0پل آستر در آخرین رمان خود با نام 

آفریند که دارد. او با خلق یک چندجهانی روایی، شخصیتی با چهار رونوشت میبرمی

های اجتماعی، گسستگی ضمیر انسان پسامدرن را در عصر تالطمتکثر و ازهم

کند. های فرهنگی و جهانی عاری از نظم و معنا تصویر میهای سیاسی، شکافجنگ

های روایی بهره مایی این شخصیت پیچیده و چندگانه، از خلق جهانآستر برای بازن

دهد و از دل هر واقعیت، ها واقعیت متفاوتی را تشکیل میگیرد. هریک از این جهانمی

شود. آستر برای نشان دادن نام فرگوسن زاده مییک رونوشت از شخصیت اصلی به

ای دوسویه میان شخصیت رابطههای درونی آن، های مختلف این شخصیت و الیهجنبه

کند. وقتی در واپسین صفحات این روایت طویل، چهارمین و روایت ایجاد می

کند، این چهار رونوشت می ۴ ۳ 7 0رونوشت از شخصیت عزم بر نوشتن کتابی با نام 

شوند و از این طریق، شخصیت هم ادغام میی شخصیتی واحد درهاعنوان الیهبه

های روایی گیرد. فرگوسن سپس به جهانروایت شکل می وسیلةبهچندگانة فرگوسن 

آفریند. جستار حاضر برای بررسی بخشد و ساختار روایت را از نو میپویایی می

هویت چهارگانة فرگوسن و بازآفرینی ساختار روایی توسط این شخصیت، از نظریة 

و خلق چندجهانی  برد تا رابطة میان شخصیت و روایتهای ممکن رایان بهره میجهان

های پژوهش حاکی از آن است که در این رابطة روایی در این اثر را بکاود. یافته
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عنوان شخصیت، نویسنده، اش بههای چهارگانهدوسویه، شخصیت فرگوسن در نقش

های ممکن این چندجهانی یابد و سپس ساختار جهانگر کل تجلی میراوی و مشاهده

ند. درنهایت کشده دگرگون میمراتبی و تعبیهی، سلسلههای موازرا در چینش جهان

گسستة های ازهمگر کل با کنار هم گذاشتن ساختارفرگوسن در نقش مشاهده

روایت  رواقعکند که دهای ممکن، چندجهانی روایت را برای خواننده تصویر میجهان

این اثر را روایت چهاربعدی  نی خود اوست. تصویر این چندجهانیدنیای پیچیدة درو

نماید: شخصیتی با سازد که فرگوسن را در نقش شخصیتی چهارگانه بازمیآشکار می

سان  چهار رونوشت، چهار نقش و در چهار ساختار روایی. چندجهانی اثر آستر بدین

شود برای خلق شخصیتی با هویت پسامدرن که زندگی خود را روایت ای میعرصه

  آفریند.  یرد و سپس روایت را از نو میگکند، در این روایت شکل میمی
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Abstract 
Auster’s latest novel, published in 2017, reveals his mastery in 
creating a complicated and unusual narrative once again. The title of 
this novel, 4321, has been a point of interest to a number of critics, 
but their analyses have not been successful in clarifying the 
complexities of its narratology. The current study aims to investigate 
the narrative structure of this novel based on Ryan’s possible worlds 
and multiverse theories. The findings reveal that in this novel, Auster 
engineers a 4D narrative in which the mental world of a character 
named Ferguson is represented. In this 4D narrative, the multiverse 
progresses in four paths to tell the tales of four Fergusons. At the end 
of the narrative, using a final twist, Auster declares the fourth 
Ferguson as the author of a book entitled 4321, thus exposing the 
circular structure of its structure. This revelation helps the reader 
recognize the point zero of the narrative (1.0) and understand Auster’s 
motif in beginning and ending the narrative with a joke. The 
transformation of the narrative structure enables Auster to 
successfully represent a tangible embodiment of the contradictory 
layers in the authorial self and mentality. Hence, 4321 comes to life, 
seemingly similar to a 4D holographic movie, to embody the 
multiverse of Ferguson’s character in its narrative multiverse. 

 
Keywords: quadripartite character, 4D narratology, narrative 

multiverse, postmodern character, possible worlds. 
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