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 "از حیرت تا گرسنگی"نقد و بررسی مجموعه داستان 

 سمیه برازجانی

 4934بهار   - 4شماره  –جدید دوره  –فارس  فصلنامه تخصصی فرهنگمقاله: منبع 

 

 "آنچه با زحمت نوشته می شود، باید با زحمت خوانده شود."  بن جانسون

 مقدمه:

به نظر می رسد که فاقد هرگونه وجه اشتراکی است. ز چندین داستان مختلف و پراکنده در نگاه اول، این اثر مجموعه ای ا

مشترکی را  ی متفاوتی که هر یک در نوع خود با داستان بعدی بی ارتباط بوده و خواننده نمی تواند نقطهداستانهای 

 میانشان یافت کند. این یک ویژگی پست مدرنیستی است.

شده.  متفاوتی است که در روایت آن برگزیدهی آنچه این دسته آثار را از دیگر نوشته های داستانی متمایز می سازد، شیوه 

 از اعم –مین تغییر رویه در روایت است که خواننده را غافلگیر می سازد. ز یرا هر آنچه تا به امروز از خوانش یک داستان ه

 اش خواننده با همخوان اثر که گیرد می شکل جایی مسئله. شود می متزلزل بار این رفته، می انتظار -مدرن و کالسیک

 .است ادبیات خود به نسبت مخاطب دیدی  زاویه و نگرش تغییر خواهان چیز هر از بیش مدرن، پست ادبیات. نباشد

خود را بشناسد. بدین ، باور به این امر است که ادبیات باید ماهیت تصنعی و ساخت یافته ی پسامدرنوجه اشتراک آثار 

متمرکز می کند. با تکیه صرف خواننده را از وقایع و رخدادهای داستان منحرف کرده،  به چگونگی تبیین اثر  ترتیب، توجه

بر این اصل که واقعیات و عینیات، مفروضاتی مسلم و قطعی نیستند، بلکه تنها ساختهایی اجتماعی یا زبان شناسانه اند.از 

ی می کنند. همچنین این این رو، نویسندگان پسامدرن به افشای صناعات آثار خود پرداخته و از روایات واقع گرایانه سرپیچ

ز اتکا بر تصورات ثابت از واقعیت، امتناع ورزیده و بر تکثر واکنش های خیالی انسان به واقعیت بیرونی تأکید انویسندگان 

 رخ داده ناممکن می شود. گسستن چنان رابطه ای میان امور واقعی 
ً
می کنند. بنابراین، تفکیک امور ساختگی از امور واقعا

. زند. جدای از این، تمایز میان نثر و شعر نیز اغلب نادیده گرفته می شود و ابداعی، دوگانگی واقعیت/ داستان را برهم می

آنکه، همه ی عناصری که ماهیت تجربه ی خوانش را تا پیش از این شکل می دادند، توسط نویسندگان پسامدرن   نهایتن

 مورد بازنگری قرار می گیرد. 

می کشد. عناصر داستانی و اصول و قواعد داستانی که به جا روایت می شود، خود روایت را به چالش  داستانی که این

یعنی برهم  -شناخته شده، در یک اثر پست مدرن نادیده انگاشته می شود. همین امر یعنوان امور مسلم و قطعی و قانون

ای پر خود موجب شروع حرکتی است که اگر چه  انتهایش ناپیداست اما گام هایش را در مسیره -زدن تمام اصول و قواعد

 از شک، تردید و عدم قطعیت برمی دارد. عدم قطعیتی که ناشی از شکستن ساختارهای داستانی است.
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جایی که ساختارهای زبان و داستان ویران می شود، آئینی نو خلق می گردد. بدعت در دنیای داستانی موجب شکوفایی 

ی متفاوت را می دهد. آینده ای که اگر چه شفاف و زبان، روایت و آفرینش هنری دنیای نوینی می شود که نوید آینده ا

روشن نیست اما دنیای پر ابهام و ایهامی را پیش رو می گذارد که فرصت و مجال تأویل ها و برداشت های آزاد ذهن را به 

 خواننده اش تقدیم می کند.

مام ورزیدند تا به امروز، ادبیات راه از روزگاری که مطالعات خواننده محور و نظریه های دریافت، بر دریافت خواننده اهت

زیادی را نپیموده اما به طور قطع راه های بسیاری را نشان داده است. جایی که خواننده خود به تولید اثر و مشارکت در 

خلق معنا دعوت می شود، دیگر معنای قطعی و تمام شده ای در متن نیست که نویسنده اش آنرا تحمیل سازد یا آنکه نگاه 

 یدئولوژی قاطع خود را بر خواننده اش عرضه دارد.و ا

ادبیات پست مدرن دریچه ای است رو به جهان عدم قطعیت؛ جهانی که حقیقت واحد و معنای واحد بی اعتبار می شود. و 

 زاده 
ً
دنیای پست مدرن نیست، بلکه هر ی جهانی که خواننده اش خود نویسنده ی داستان است. چنین جهانی لزوما

ژرف و آزادی که توان برداشت های متعدد را ارج نهد، خود خالق دنیای هنری وسیعی است که در آن هر معنایی ی  اندیشه

 می تواند مشروع باشد. 

 وجوه داستان پست مدرن

و مطرح شدن  وجود تصادف، فقدان قاعده ، انسجام عدم، تناقضبه طور خالصه شامل ویژگی های ادبیات پسامدرن 

بدبینی وهجو است. جهت گیری ادبیات پسامدرن به سمت  اتصال کوتاهو  روی گرایی و زیاده افراط ،امر پوچ

بی اعتباری همه ی ، ماهیت سیال و شکل ناپذیر، پیرنگ های پیچیده و آکنده از تقارن های بعید  ،سورئالیسم،ادبی

حذف  ، بینامتنیت  به  توجه ،نسبی گراییروی آوردن به انکار حقیقت مطلق و ، مراجع نهایی مشروعیت بخش

و عدم   تکثرگرایي ،نوشتار صفر و سفید نویسی ،به چالش کشیدن روایت واقع گرایانه ،اثر  خالق  نفي ، پردازي شخصیت

خاص ادبیات پست مدرن  و در ادبیات پر سابقه است، ویژگی هاو بسیاری دیگر است. هرچند بسیاری از این  قطعیت

پست در آثار پسامدرن دارند، آنها را تبدیل به ویژگی های  این ویژگی ها ی که تأکید و غلظتو  کاربرد خودآگاهانه ؛ امانیست

 کرده است.مدرن 

ساختارشکنی اما مهمترین عاملی که آثار پست مدرن را از دیگر آثار ادبی متمایز می سازد، اصل ساختار شکنی است.  

ی یک کنش ناسازه با خواست ابتدایی، حتی خالق اثر و این یعنی احتمال هرگونه قرائت از متن. یعنی حرکت به سو

نخستین ویژگی آثار پویا در عرصه ی هنر است. متن گشوده ای که با هر کس به فراخور دانش او گفت گو می کند. آنچه بر 

، ساختارها و قواعد سنتی زبان را در معرض هام و عدم قطعیت است. ساختارشکنیحاکم است، اب هاداستانگونه فضای این 

.در نتیجه ی آن،ساختار سنتی داستان و قصه جای خود را به ساختار نو سپرده که در آن هیچ یک از می دهدفروپاشی قرار 

ی، عناصر داستانی مورد توجه قرار نمی گیرد.قصه ی نو که در فضایی از خالء رخ می دهد، به دور از چارچوبها و قواعد سنت

عرصه ی حاکمیت اشیاء است. عدم قطعیت، جایگزین یقین و آرامش و اطمینان حاکم بر قصه ی سنتی بدل به فضایی 

در رمان، ساختارشکنی متن منجر به عدم قطعیت، تعویق معنا و حذف تقابل های دوگانه  کابوس وار و دهشتناک می شود.

 ی ارزشی شده است.
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 "از حیرت تا گرسنگی"داستان مجموعه در  ساختارشکنی

همچنین ساختارشکنی متن موجب .متن خود را نشان می دهدساختارشکنی اثر، در  این اولین ویژگی پست مدرنیستی

یابد. این تنوع هم در شکل روایی است و هم در منطق روایی.  ستشده داستان به ساختارهای جدید و متنوعی در روایت د

ادبیاتی را خلق کرده که فارغ از تقسیم بندی های جناحی و فکری گذشته توان بر هم زدن فضاهای سنتی به هر شکل 

مقابله با چارچوب ها را بیابد. در هم فرو ریختن همین قواعد است که زمینه رشد اندیشه و مجال جوالن معناهای مختلف را 

خاص و مشخصی ندارد، ی اندیشه  یفراهم می سازد. از این نظر می توان گفت نوشتار حاظر که سعی در تبلیغ و اشاعه 

 پست مدرنی است که جهان هنر را از قیاس ها و اندازه گیری های قانون شده رهانیده است.ی پیرو اندیشه 

این بی ی ، ساختارشکنی در اولین گام قوانین حاکم بر عناصر داستانی را بی اعتبار می کند. نتیجه این داستاندر 

طرح مشخص است. شخصیت ها چندپاره و متکثرند. زمان فروپاشیده شده و مکان بی اثر، فاقد اعتباری چنین است: 

معنا است. داستان ها ناتمام است، خیال و واقعیت در هم می آمیزد. طرح فاقد انسجام است و از هر ساختاری روی گردان 

 .عالوه بر آن داستان تابع هیچ روایت ثابت و خطی نیست.

داستان تحت  اقتدار مؤلف با ذهنیتی خطی پیش می رود. زبان همچون ابزاری برای نقل  باید گفت درادبیات کالسیک،

رخدادهای از پیش رخداده به کار می رود و معنایی تمام شده را به خواننده تعارف می کند. در این صورت این اصول 

. اصول تعیین می کنند داستان از کجا هستند که برای وی تعیین حد و مرز کرده و به او شیوه ی نگارش را تعلیم می دهند

شروع شود و کجا خاتمه یابد؛ سلسله  علل روایی چگونه پیش رود و شخصیتها صاحب چه خصالی باشند و از این قبیل.  

این در حالی است که مشخصه ی روایت در ادبیات پسامدرن، روایت شالوده شکنانه است که معنا در آن همواره ناتمام می 

گیرد و ساختار اثر را به سمت ویرانی هدایت می کند. در این صورت  که نویسنده همه ی قواعد را نادیده میماند.جایی 

 هیچ قانون قطعی و نهایی بر متن سایه نخواهد افکند.

تبدیل به مجموعه ای از خرده روایتهای پراکنده ای  داستان"از حیرت تا گرسنگی"این ویژگی پست مدرنی موجب شده که 

نادیده گرفتن اصول و ی ه فاقد هر گونه نقطه ی اتصال هستند. پراکندگی و بی پایانی خرده روایت ها، خود نتیجه شود ک

گونه ای نوشتار ی این شیوه به نظر می رسد  قواعد است.این همه زمانی اتفاق می افتد که متن دچار ساختار شکنی شود.

 در جستجوی معنایی تازه، ،با دیدی تازه نسبت به نظم جهان هنویسند. اشداعتراض به موقعیت تراژیک بشر بر روی زمین ب

از ابزارهایی همچون طنز، نگارش خودکار، رویا، امور جادویی و شگفت انگیز، ه است و با هرگونه نظم به مخالفت برخاست

یکی از اثرات  ند.انشاء کرا ی کنونی پوچی و بیهودگی دنیا  تا هی و اشیاء سورئالیستی بهره گرفتدیوانگی، تصادف عین

ساختارهای داستانی اهتمام که بیش از هر چیز به شکستن  استنوشتار بی نظم، شکل گیری شیوه ای از داستان نویسی 

 د.می ورز 
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فضای منحصر به فرد خود به چالش با  ترسیمآنچه بر فضای این داستان حاکم است، ابهام و عدم قطعیت است. اثر با 

نمونه ی آن در شکلی از پرداخت رخاسته و به ویران کردن و نامفهوم ساختن عبارات دست یافته است. ادبی مرسوم ب بیان

زبانی است که واژه ها از هم جدا جدا شده و با به هم ریختگی نحوی، پشت سر هم می آید و فاقد هرگونه معنای مشخص 

میان کلمات با نقطه چین پر ی ه شده است و فاصله تکه تک مدیر مدرسه(. یا آنکه دیالوگ ها است) داستان یادداشت های

می شود)داستان جنون دیوانه وار(. ضمن آنکه این به هم ریختگی واژه ها خود به نوعی به هم ریختگی حیات را ترسیم می 

 کند. 

نی متشکل از ساختارشکنی در حوزه ی زبان، از متن قطعیت زدایی می کند و بر این امر ابرام می ورزد که نشانه های زبا

دال هایی هستند که مدلول هایشان به طور مداوم و بی وقفه تغییر کرده و هرگز نمی توان برای آن چه در متن نگاشته شده 

  است معنایی نهایی و ایستا در نظر گرفت.

ه از خود به عنوان مثال در چند داستان از این مجموعه از اصطالح "چامسکو حکیم" یاد می شود. واژه ای که نویسند

"چسب مخصوص ثابت کردن ی حروف اول جملهاز ترکیبی است  یای هیچ معنای مشخصی نیست. ظاهرنساخته و گو

وسائل". اما این واژه می تواند هر معنایی داشته باشد و هیچ بار معنایی قدیمی را بر دوش حمل نمی کند. همچنان که 

"حیرت" در داستان حیرت، از آن دسته واژگانی است که ی ی کند. واژهنویسنده چندین بار از واژه های آشنا، معنا زدایی م

به شدت از معنای معین می گریزد. دالی که به مدلول مشخصی نمی انجامد. اینجا حیرت به چه معناست؟ به درستی 

که آواز می خواند  "خواننده" هم بازی می شود. بازی میان این دو معنا که خواننده در مقام آن کس ی معلوم نیست. با واژه

 و آن کس که کتاب می خواند، به شکلی شوخ طبعانه مطرح می شود.

فروپاشی اثر شکل گیری "عدم قطعیت" در تمامی ساختار اثر است. عدم قطعیت، در ساختارشکنی ی مهمترین نتیجه 

در حوزه ی داستان نویسی، فروپاشی نظام داللت در دو سطح "زبان"و"عناصر داستان" آشکار  ایجاد می شود.نظام داللت 

 می شود. 

 زبانفروپاشی 

در نگاه ساخت شکنی، واژه ها و تعبیرات دارای قطعیت معنایی نیستند تا موجب یک مفهوم یا معنای تغییر ناپذیر در متن 

برای این منظور، ساخت شکنی  نظام داللت زبانی را  باز است.ت های دیگر شوند. بر این اساس، راه برای تأویل ها و قرائ

فروپاشی نظام داللت زمانی پیش می آید که رابطه ی قطعی میان یک دال و مدلولش برهم خورد. در نتیجه،  فرو می پاشد.

معنای نهایی و ثابت  یک دال در عوض ارجاع به مدلول قطعیش، به دال های متکثری ارجاع می یابد که هیچ کدام هم

 چند معنایی  و بی معنایی. :با فرو پاشی ساختارهای داللی، زبان به دو سمت حرکت می کند نیستند.

  چند معنایی:

از بازنمایی جهانی که ذهن از راه تعقل ادراک می کند. به همین دلیل، زبان باید  استدر دوران مدرن، کاربرد زبان عبارت 

به کار می روند، باید به طرزی  ءهش شفافیتش شود، عاری باشد. واژگانی که برای اشاره به اشیااز هر آنچه که موجب کا
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کاماًل عینی مصداقهایشان را به ذهن خواننده متبادر کنند. بدین ترتیب یک اصل مهم در نگارش، برقراری ارتباطی عینیت 

 در ساختارشکنی مختل می شود. همان چیزی است که ن. این ارتباط دقیقاست مبنا، بین دال و مدلول

ساختارشکنی در حوزه ی زبان، از متن قطعیت زدایی می کند و بر این امر ابرام می ورزد که نشانه های زبانی متشکل از 

 شده نگاشته متن در چه آن برای توان نمی هرگز و کرده تغییر وقفه بی و دال هایی هستند که مدلول هایشان به طور مداوم 

شالوده شکنی به یک تعبیر، امکان دادن به جوالن معنا یا تنوع معنایی در قلمرو  .گرفت نظر در ایستا و نهایی معنایی است

 با اتکای به یک نگاه یا چشم اندازی خاص پدید 
ً
متن است؛ یعنی خارج کردن متن از معنای محدودی که ممکن است صرفا

 است. تنش زبانیچند معنایی یاری می رساند، ایجاد  یکی از راهکارهایی که به شکل گیری آمده باشد.

یکی از اصلی ترین راهکارها برای برجسته کردن و به رخ کشیدن هر چیزی، ایجاد تنش در آن است. با ایجاد تنش در 

جدا  زبان، کارکرد همیشگی  زبان] که همان انتقال معنا است[ به پس زمینه رانده می شود؛ آنگاه کلمات و اصوات از زبان

ارتباط و دیالوگ برقرار می کنند. فراتر از آن در بیان قطعه قطعه،  -به عنوان عناصری از هستی اثر -شده  و با یکدیگر

پراکنده و بریده از یک انسجام تثبیت شده است که ارتباط هستی شناختی کلمات برجسته می شود و در حقیقت، تبدیل 

ود زبان مواجه می کند. جهان متن، هستی مستقلی است که در تقابل با هستی زبان به خود متن است که ما را با هستی خ

 بیرونی شکل می گیرد.

یک اثر، هر کدام از این قطعات مکانیسم  ی در همین زمینه برایان مک هیل معتقد است که اگر در بیان قطعه قطعه

و ادامه یکدیگر بپردازند، به این ترتیب به جای تولید  خاصی را در اثر به وجود آورد و این مکانیسم ها در تقابل با هم به نفی

یک مکانیسم که به کار تبیین جهان بیاید، هستی مستقل خود مکانیسم ها در تولید جهان مستقل اثر اهمیت می یابد. 

صورت  تقابلی که بین این مکانیسم ها ایجاد می شود، باعث می شود که اثر در نوع خودش، خودش را تشکیل دهد. در این

ادبیات  به یاری تخیل به تولید جهان های ممکن ) آن جهان هایی که می توانند یا می بایست باشند، نه آنگونه که 

 هست(می پردازد.جهانی که هستی خود را در درون همان اثر کسب می کند.

ار گرفته است. آنچه در قانون ژانر امروزه در ادبیات نو،مسأله ی "شگرد ادبی و فرم" به عنوان جوهره ی نوشتار مورد توجه قر 

اهمیت دارد، اجرای ادبی است. مسأله ی اجرای ادبی در زبان نوشتار، مستلزم آزادی متن از مسأله ی مفهوم سازی است. 

به عبارت دیگر در این گونه نوشتار ما با یک فقدان روبرو می شویم. یعنی در این رویکرد آنچه اهمیت دارد حضور اجرای 

 .می انجامد فروپاشی نظام داللتادبی در متن نیست، بلکه نظامی در متن اهمیت دارد که به  شگردهای

 های مختلفی بروز می یابد.  در این مجموعه زبان نوشتاری در شکل

"وی خجل به خانه شد. به سردابه فرو شد و گفت بار خدایا کاش مرا دو هزار سال در  است:ادبی  در جایی کاملن

 که چون برخیزم، مرا از این ننگ خبری نباشد." )دردسرهای جاذبه( خواب می کردی

دند در سجده که یک یک بوسه می ز  نه های سپید برف را دنبال می کردم"با نگاهم داجایی شاعرانه می شود:

رها  دختران برهنه در باد و می لغزیدند در میان موهاشان که رها شده بود در باد...")داستانشان بر اندام موزون 

 می کنند در باد(
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 "او کیست؟:و گاه حتی شعر 

 او که اینگونه می رقصد. همچون آیینی خود انگیخته

 همچون عادت و عبادت. همچون عبارت و عنایت

 همچون کرنشی به شیطان. همچون عصیانی بر عصیان

 او کیست؟") داستان که بود لوئیس هرناندز هرو؟(

 و فرمولهای ریاضی می دهد) داستان دستگاه هم اکنون آماده کار است(.در جایی زبان جای خود را به  اعداد 

کشد، یادداشت  در جایی دیگر زبان به کلی فروپاشیده می شود و تنها واج ها به جا می مانند)داستان لوییس خودش را می

  های مدیر مدرسه(

 :بی معنایی

مهم ترین و بدیهی ترین ابزار  در این صورت می رود. معناییبی زبان به سمت چنان که گفته شد در جریان فروپاشی، گاه  

. پیشگام این نوع ادبی نیز با می گیردادبیاتی گریزان از معنا شکل  در نتیجه، ، کارکرد خود را از دست داده وارتباط انسانی

واسته یا ناخواسته زبان را آثار ابسورد که بر پوچی و بی معنایی تأکید می کند، خ نویسندگان ابسورد]معنا گریخته[ است.

دچار  شده وابسورد، زبان مهم ترین عاملی است که به بازی گرفته  راآثنیز به تلقی پوچ گرایانه ی خود سوق می دهند.در 

های ابسورد بیانگر آنند که در دنیای تکنولوژی و عصر ارتباطات، زبان که  نگاشتهدر واقع  .آشفتگی و پریشانی می شود

ها، تنهایی و  میان انسان ی امل ارتباطی میان انسانهاست، کارایی خود را از دست داده و فقدان مراودهبدیهی ترین ع

انزوای آنها را در دنیای تهی از معنا و خالی از حضور خدا، دامن می زند. اینجا زبان به ابزاری در جهت عدم ارتباط و بلکه 

بیانگر این واقعیت تلخ است که واژه ها از معنا تهی شده و به هیاهویی بی معنا تبدیل و مانع برقراری ارتباط بدل می شود. 

را تشدید می کنند و زبان به جای آنکه ایفاگر نقش میان انسانها باشد، بیش از پیش  اثرمی شوند که تنها آشفتگی فضای 

تباط و تبادل ارتباط نظر به شکست منتهی شده و آنها را از یکدیگر دور می سازد. تالش غم انگیز شخصیت ها برای ایجاد ار 

 .شود که انزوا و تنهایی انسان را رقم می زند این گونه، زبان به عنصری بی معنا و بیهوده تبدیل می

"تنهایی" می بینیم. در این داستان وضعیت جامعه ای ترسیم می شود که افراد شکلی از این انزوا و عدم ارتباط را در داستان

به کلی دور و بیگانه اند. مدام رفتار یکدیگر را کنترل کرده و در هراس از هم زیست می کنند. گفتگوی بین آنها رعب از هم 

 آور است.

"خوب یادم است وقت پیاده شدنشان با چشم اشاره هایی به هم کردند. یکیشان در جلوی ماشین را از بیرون باز کرد و 

ذاشت و آرام خوابید بعد که بیدار شد در گوشم گفت: تو نه چیزی دیده ای و نه سرش را برای چند ثانیه روی شانه ام گ

 چیزی شنیده ای و اگر کسی هم پرسید، ما را هیچ وقت توی عمرت ندیده ای. شیر فهم شد؟

 سرم را به تایید تکان دادم و گفتم: همه خوب هستند.
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م. بعد دچند ثانیه سرم را روی شانه اش گذاشتم و آرام خوابیی کردم و برای ظکمی جلوتر مقصد من بود. با راننده خداحاف

که بیدار شدم در گوشش گفتم: تو نه چیزی دیده ای و نه چیزی شنیده ای و اگر کسی هم پرسید، من را هیچ وقت توی 

 عمرت ندیده ای. شیر فهم شد؟"

ست و شبیه به هم که نه تنها ارتباطی با در داستان "یادداشت های مدیر مدرسه"هم همین وضعیت وجود دارد. آدمهای یکد

بسته ای است که هر  ی همدیگر ندارند، بلکه از دنیای بیرون از مدرسه هم بی خبر و جدا افتاده اند. مدرسه، تصویر جامعه

کس در آن با بقیه فرق داشته باشد، تنبیه می شود. جامعه ای که از آن گریزی نیست و هیچ راهی برای برون رفت از 

انش وجود ندارد. افراد همه به یک اسم شناخته می شوند و اصول آن تخطی ناپذیر است. برای همین است که زبان در خفق

 باقی می مانند.و اصوات نامفهوم به کلی فروپاشیده می شود و از کلمات تنها واج ها گاهی این داستان 

داستان گفتگوی بین دو شخصیت است اما در واقع  در داستان "گرسنگی" بی معنایی در سطح جمله است، نه کلمه. تمام

ی گفته صحبت دیگری نیست، بلکه کاماًل پرت و بی ارتباط با ی هیچ گفتگویی هم صورت نمی گیرد. گفته ی هر فرد ادامه 

نجا طور که در آثار "ابسورد" ارتباط مسئله دار می شود. ای در واقع "ارتباطی" شکل نمی گیرد. درست هماندیگری است و 

 رخ نمی دهد.گفتگو و ارتباطی  منظور دیگری را درنمی یابد، عملننجا که هیچ یک آاما از دو نفر با هم حرف می زنند 

 سالم آقای دکتر -

 سالم جانم، چه کمکی از دست من برمی یاد؟ -

 االن چهار روزه احساس گرسنگی می کنم. -

 شغلتون چیه؟ -

 حاال خواننده ام.تا دو روز پیش نویسنده بودم از اون موقع تا  -

 چه جالب کاستی هم ضبط کردین... -

در جهان پسامدرن که حقیقت در پیچ و تاب نسبیتها گرفتار می شود و معناها از قطعیتشان جدا می افتند، نمی توان از 

و در نتیجه معنای زنده، قاطع  ادبیات به سمت تکثر معنایی سیر می کند. مروزادبیات طلبکار شفافیت زبانی بود. ا

 .نجاتبخش از ادبیات رخت بربسته و مدام به تعویق خواهد افتد تا هیچ دالی به مدلول قطعی اش نرسد

 

 عناصر داستانی  فروپاشی

ساختار  در نتیجه ی آن، .می دهددر معرض فروپاشی قرار نیز ساختارشکنی این متن، ساختارها و قواعد سنتی داستان را 

سنتی داستان و قصه جای خود را به ساختار نو سپرده که در آن هیچ یک از عناصر داستانی مورد توجه قرار نمی گیرد. 

 عدم قطعیت، جایگزین یقین و آرامش و اطمینان حاکم بر قصه ی سنتی می شود. 

روپاشی طرح، آشنایی زدایی معنایی، و در این داستان خودش را به شکل از هم گسیختگی روایی، پایان باز، ف عدم قطعیت 

بر عدم تداعی نامنسجم اندیشه ها، پارانویا ، دور باطل و اختالل زبانی  واقعیت گریزی نشان می دهد . همچنین نویسنده با

های "یادداشتهای مدیر مدرسه"، "تنهایی"، سوسکهایی  واضح آن را می توان در داستان ی نمونه قطعیت تأکید می ورزد.
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و "لوئیس   ، "گرسنگی"، "حیرت"" جنون دیوانه وار" ،کار است" ی که به دنبال من می دوند"، " دستگاه هم اکنون آماده 

  دید.خودش را می کشد" 

شخصیت ها به مجموعه ای  طرح داستان تبدیل به اجزاء مختلف و پراکنده شده، در این اثر :روایی ازهم گسیختگی

گردند و زمان و مکان رویدادها به هم می ریزد. نویسنده به یکپارچگی و تمامیت داستان های  از تصاویر ناپایدار تجزیه می

گذشته  مقاومت می ورزند. این داستان ها دارای فرجام های چندگانه اند ودر مقابل بستار از همین رو سنتی بدگمان است

از آن ساختار روایت، قواعد خاص خودش را ایجاب می کند. با شکسته شدن این ساختار، تمامی انتظاراتی را که از یک 

روایت منسجم و نظام مند می رود، بی پاسخ می ماند. در اینجا دیگر روایت خطی به کنار می رود تا جای خود را به روایت 

 ی هم برایش متصور نیست.های چندگانه و متعددی بدهد که پایان

شود. در مسیر  ( معلوم میclosureهای بستار ) ابعاد ایدئولوژیك روایت به طور خاص، در نظریه: پایان باز در روایت

ي اشکال گوناگونشان مجبورند که پایان  عملکرد روایت، اهمیت پایان به روشنی از همه بیشتر است. روایتها به واسطه

 کند. تر، متفاوت عمل می نشدنی ي شفاف تا موقعیتهایی بازتر و حل ان از یك نتیجهبیابند؛ اما طبیعت پای

کند تا حقیقتی خاص با شکلی از دانش  هایی اشاره دارد که در آن یك متن، خواننده را متقاعد می مفهوم بستار به شیوه

ای  طهبستار، نق ه ییعی.درواقع لحظدیدگاه معتبر و طبرا درك کند و بپذیرد؛ پذیرش دیدگاهی مشخص از جهان در حکم 

در رمانهای قرن نوزده یا در متون  نشود.این مسئله خصوص قابل فهم میبرای خواننده  ناست که حوادث داستان کامل

اما بر خالف آن در داستان حاضر هیچ نشانه ای از پایان روشن دیده نمی شود، رئالیستی کالسیك به کار گرفته شده است. 

ه آگاهانه پایانهای متعددی را پیش روی خواننده می گذارد. او مختار است هر پایانی را برای داستان در نظر بلکه نویسند

 بگیرد.

در شالوده شکنی منطق خاص روایت به گونه ای است که "معلول ها" دیگر، در زنجیره ی سرراستی  :فروپاشی طرح

 -مقتضیات و ساخت داستان -شوند. بلکه سرشت شکل داستانیاز رخدادهای آشکار شونده، به "علت ها" مربوط نمی 

فروپاشی نظام داللت در داستان، به است که به منزله ی نوعی نقیض منطقی و بی اعتنایی به عقل سلیم محسوب می شود.

داستان، فاقد طرح روایی منسجمی است. در این این مجموعه طرز عمیقی در فروپاشی طرح تأثیر گذار بوده است. 

داستانها، حوادث بدون هیچ پیش زمینه ی علی و معلولی روی می دهد. بنابراین نمی توان اتصالی میان روابط آن ایجاد 

ی رخدادها هم  سببیت، زنجیره کرد. درواقع روی دادن حوادث، نیازمند هیچ علت بیرونی نیست و به دلیل غیاب عنصر

معنای متن به شدت به تعویق می افتد. وقتی خواننده نتواند نخواهد داشت. طبیعی است که در چنین شرایطی  وجود

 علت حوادث را دریابد، همه چیز در یک ناشناختگی و ابهام شناور می ماند.

اوی هایی که خودشان شخصیت داستان راوی دیگری هستند. یک نفر دارد داستان کسی را می نویسد ر راویان چندگانه:

که او خودش دارد داستان فرد دیگری را می نویسد و این پیوند سلسله وار ادامه می  یابد. گاه حتی نویسنده شروع به 

سبک نوشتارش حرف می زند، نقد ی درباره  صحبت با شخصیتها می کند یا حتی با راویان داستان. نویسنده با لوییس

 درون داستانی می کند و کارهایی از این دست. 
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در داستان" رها می کنند در باد" راوی جایگاه خودش را به عنوان  . مثلنندغیر معمولها اغلب  این داستان، راویان به جز آن

دید نمایشی، ماجرای عاشقانه ای که زیر پایش در  بیرونی و با زاویه ی یک خالق تعریف می کند. او در نقش یک بیننده

زیبا می کند. ی شروع به خواندن یک متن شاعرانه  ،حال شکل گیری است را روایت می کند. سپس بی توجه به آن

روایتش را فراموش کرده و بی توجه به همه جا برای خودش شعر می خواند. و شعر و داستان ی اینجاست که راوی وظیفه 

رو می رود . به این ترتیب شکل روایی متفاوتی را رقم می زند.راوی همچنان که ماجراهای زیر پایش را تعرف می در هم ف

در تو به تصویر می  کند، داستان دیگری را هم به شکل موازی روایت می کند. به این ترتیب دو روایت همزمان را به شکل تو

 د. هم هر دو را ناتمام باقی می گذار  کشد و نهایتن

همچنین راوی داستان"دستگاه هم اکنون آماده کار است" که یک خرمگس است. تمام داستان که ماجراهای میان یک زن 

و شوهر است از زبان یک خرمگس روایت می شود. به طور کلی روایت و راوی در این مجموعه داستان، شکل معمول خود را 

 از دست می دهد.

هم یک اثر واحد خلق می شود.  شتن چند داستان مختلفند و نهایتنبا هم در حال نوبه نظر می رسد چند نفر همزمان 

لوییس، زندگی رضا را می نویسد. رضا، زندگی لوییس را و هر دو زندگی یک روزنامه نگار را می نویسند که در حال نوشتن 

د گاه راوی هستند و گاه شخصیت زندگی فضانوردان روسی است. و زندگی همه اینها را رضا و مجید می نویسند که خو

، به نوعی بیانگر این -همچون یک شخصیت یا راوی-که نویسنده خودش را به وسط داستان می کشاند ایندرون داستان. 

مطلب است که او نیز خود درگیر همین فضا و جهان داستانی است. او نیز بخشی از قصه ای است که روایت می شود و 

. در این عیت داستانی نیست. حتی اگر وضعیت ترسیم شده در داستان، وضعی غیر واقعی باشدچیزی جدا و منفک از واق

رضا یاد می شود. آنها همواره بخشی از اتفاقاتی هستند که در جریان است. گاهی در نقش راوی  ومجموعه، بارها از مجید 

 میان شخصیت های دیگر.ای جاذبه( و گاهی شخصیتی هستند در هعمل کرده )جنون دیوانه وار، دردسر 

در اثر پست مدرن شخصیت وجود ندارد، آنچه هست طیف شخصیت است و فراتر از آن  گاه طیف : فروپاشی شخصیت

زبان است. یک آدم که همزمان دارای چند هستی و چند شخصیت است و این به معنی فروپاشی شخصیت است. با 

رمان، راوی و حتی هویت خود اثر ویران می شود و تبدیل به چیزی های  ویت آدمروپاشی هویت در وضعیت پسامدرن، هف

چند پاره و چندگانه می گردد. شخصیت اصلی این مجموعه لوئیس هرناندز هرو، شخصیتی تکه تکه شونده و در حال تکثیر 

بسیار هم  که -است. او یک شخصیت ثابت، ایستا و شناخته شده نیست، بلکه کسی است که هر پاره از وجود و شخصیتش

س پلیس ایالتی یرا باید در جایی و در درون کسی سراغ گرفت. از تناقضش همین بس که لوئیس هم ری -متناقض است

 است و هم قدیسی که رساله دارد و هم نویسنده ای که داستان رضا را می نویسد و هم قهرمان ملی و ...

تک تک آدمهای این داستان است. آدمهایی که در یک بن بهت زدگی،سرگردانی، ترس، ناگزیری و جنون ویژگی غالب در 

بست گیر افتاده و راه گریزی نمی یابند. این شخصیتها فاقد هرگونه منش ثابتندو صحنه به صحنه، مدام در حال تحول 

هستند. بارزترین شان همان لوییس هرناندز هرو است و تک تک شخصیتهای داستان " یادداشتهای مدیر مدرسه، سوسک 

ی، دستگاه هم ی ایی که به دنبال من می دوند، داستان دردسرهای جاذبه، لبنیات و مکافات، حیرت، گرسنگی، تنهاه

 اکنون آماده کار است، که بود لوییس هرناندز و...
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 تمام این آدمها واجد همین شرایط یکسان و ویژگی های فردی هستند. و دقیق تر که نگاه می کنیم، درمی یابیم این ویژگی

ترس،جنون و ناگزیری گرفته  ی ها دیگر فردی نیست، بلکه جمعی است. وقتی تمام آدمها و جهان پیرامونشان را این هاله

 است، دیگر ویژگی و امر فردی تبدیل به یک ویژگی جمعی می شود.

آن، ممکن است یک زاویه ی دید متغیر است. به موجب از از ویژگی های داستان پسامدرن، بهره گیری : رزاویه دید متغی

داستان همزمان از نگاه چندین نفر روایت شود. گاه زاویه ی دید چنان متغییر، درهم و آشفته است که حتی به مرز فروپاشی 

می رسد.داستان از چندین زاویه ی دید مختلف روایت می شود که ممکن است در تضاد و تقابل با هم قرار گیرند. وضعیت 

که متن را راویان مختلفی هم حکایت کنند. در این حالت راویان در هم ادغام می شوند، گفتگوها زمانی پیچیده تر می شود 

  موجب 
ً
مدام جا بجا می شود و خواننده نمی تواند میان راویان متعدد فاصله ای بگذارد. در هر حال، این روش معموال

 پیچیدگی متن می گردد.

دبیرستان عاشق فیزیک جدید بودم  ی ول شخص شروع می شود"دورهای داستان دردسرهای جاذبه با راوی و زاویه 

دید به دانای کل تغییر می کند" از تخت که افتاد ی برعکس از فیزیک مکانیک نفرت داشتم..." درست دو سطر بعد زاویه 

جابجای زاویه  فحش دادن به کاشف جاذبه دلش را خنک نمی کند..." تا پایان داستان اینی فکر کرد هیچ چیز به اندازه 

 داستان راوی شروع به بحث با نویسنده می کند: ی که در میانه دید ادامه می یابد. ضمن این

 اینجا دانای کل نباشه. خوب نیست. -

 حاال اینجا رو بذار باشه  بعد درستش می کنم. -

 م.برش دار می گ -

 باشه بعد تو ویرایش درستش می کنم... -

های مجموعه ایجاد می شود. داستان "تنهایی" با دو زاویه دید اول  در بیشتر داستان ن تغییر زاویه دید و راوی تقریبنای

شود. و  شخص و دوم شخص روایت می شود. جنون دیوانه وار با دانای کل، اول شخص و روایت خود نویسنده پی گرفته می

 ها نیز اغلب همین وضع را دارند. داستانی بقیه 

های  تعدد و زاویه دیدهای متغیر، باز هم اثر نتوانسته به چند صدایی برسد. اینجا نگاهاما باید گفت با وجود راویان م

برتری یک نگاه و یک صدا بر دیگر نگاه ها و صداها احساس می شود. در واقع نگاه  متکثری در کار نیست، بلکه نهایتن

خود را به وضوح ابراز  ی هیچ گاه عقیده هجوآلود و لحن تمسخر آمیز نویسنده بر سرتاسراثر حاکم است. اگرچه نویسنده

نمی کند و در پی تبلیغ ایدئولوژی خود نیست، اما مجال ظهور صداهای دیگر را هم فراهم نمی سازد و خواننده در 

 خوانش، همواره لحن طنز آلود و تمسخر آمیز نویسنده را که بر متن سایه افکنده، دریافت می کند.

 روایی اثرهای  ویژگی

که بحث "واقع  است "واقعیت"رابطه ی روایت با که در بحث روایت دارای اهمیت بسیار زیادی است،  اینکته اولین 

 ای مؤلفه ترین اساسی .دارد را خود ی ویژه شگرد ،"واقعیتهر نوع هنری در برخورد و تعامل با " گرایی" را شکل می دهد.

 این هنری اثر هر آن، از گذشته. است پیرامون جهان و واقعیت با ها آن ی رابطه نوع کند، می متمایز یکدیگر از را انواع این که

 با خود کنش نوع و چگونگی براساس را خود ماهیت هنری اثر هر حقیقت در تابد. بطه را در زبان مختص خود باز میرا



11 
 

نگاه به جهان و گونه ی نظریه ها و مکاتب ادبی را از منظر شیوه به طور کلی، . کند می ساماندهی که است بیرونی مصادیق

 دسته تقسیم می کنند: 9رفتار با زبان، به ی 

 نشناخت های انسانی بوده و ناچار یک دسته از نظریه ها و مکاتب ادبی، آنهایی هستند که متکی به دریافت ها و -4

متغیر و نسخ شدنی است . در این نگاه، انسان خود و احساساتش را مرکز ثقل جهان می بیند و احساس، مبنای 

 حیات و به ویژه حیات انسانی است. نظیر آراء مکتب رمانتیسم.

دوم آنهایی هستند که متکی به واقعیت های بیرون از ذهن انسان هستند. این نوع نگاه معتقد است از  ی دسته -2

واقعیت برداشت ها و شناختهای متفاوتی به دست می آید و به عبارتی کلی، واقعیت تجلی های گوناگون دارد. 

است. در اینجا انطباق زبان بر مصداق هی نمونه ی آن مکتب رئالیسم است. در رئالیسم، زبان احضار کننده 

در پیوند با یک مدلول معین  نم می پذیرد. یعنی هر دالی ضرورتمصداق ها و تظاهر به شبیه سازی واقعیت انجا

 تعریف می شود.

سوم اما نگاهی غیر واقع گرایانه دارد. در این نگاه، یقین شناخت و انتقال شناخت واقعیت، به وسیله  ی دسته -9

شود. در زبان ادبی دیگر کلمات دالی نیستند که به مصداقی معین اشاره کنند. حاال کلمه خود  زبان متزلزل می

 مابه ازاء واقعیت است.

 اما برخورد این اثر با مفهوم واقعیت چگونه است؟

ی ، امتناع از تالش برای ایجاد واقع نمایی و واژگون سازداستان"از حیرت تا گرسنگی" ی به نظر می رسد وجه مشخصه

گرا در تغییر شکل واقعیت داستانی، چند راه را برمی  قراردادها برای تغییر شکل واقعیت است. به طور معمول آثار غیر واقع

 گزینند:

 رخ می دهد.اثر غیر واقع گراست و در بافتی غیر واقعی، حوادثی واقعی  -4

شیوه را وانمود کردن می نامند که  گراست و در بافتی واقعی، حوادثی غیر واقعی رخ می دهد. این اثر غیر واقع -2

آنچه نشان می دهد، تصویری  واقعی، وانمود می کند که نجو واقعیت. نویسنده با لحنی کاملراهی است برای ه

اگر چه می داند آنچه را که می خواند امکان وقوع ندارد، با این حال آن نیز خواننده   عینی و حقیقی است. نکامل

 ترسیمی از واقعیت زندگی است. ،می خواند آنچهکه را مسخره و پوچ نمی داند. او باور می کند 

ی دغدغه  ناقعی تصویر می شود. این اثر ابداثر غیر واقعگراست و در زمینه ای غیر عادی و با حوادثی غیر و  -9

 و واقعیت ندارد. به هیچ وجه هم اصراری به واقع نمایی ندارد.  حقیقت

در ایدئولوژی واقع چه خواهد بود؟  نید پرسید هدف چنین نوشتاری اصولاما با است.سوم داستان مورد بحث، از نوع 

چون و چرا دارند. مستقیم و بی  فکار یا اعیان، پیوندهایی الزامنگرایی یا بازنمایی، این نکته تضمین شده بود که واژه ها با ا

که نویسندگان پست مدرن تمایل دارند واژه ها را به عنوان دال های متغییری به کار برند که توسط قواعد  این درحالی است

موجود در نظام نشانه ای خلق شده اند. از آنجایی که این نویسندگان هیچ تالشی برای متقاعد کردن خوانندگان نسبت به 

 به چالش می کشند.را ودن داستان ندارند قراردادهای روایت واقع گرایانه واقعی ب
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و گرفته شوق خواننده را برای ارجاع داستان به واقعیت، به بازی  ژان بودریار نیز معتقد است که داستان پست مدرن

دارد حقیقتی را در مورد متن هیچ نسبتی با واقعیت ندارد و قصد هم نی وی،  به عقیدهکند.  سرانجام آن را تخریب می

ای  تصویر وانموده ، بلکهگونه مناسبتی با هیچ واقعیتی ندارد مدرنیستی تصویر هیچ زندگی و جهان بگوید. در داستان پست

مدرنیسم در  دوران پست ي ناب از خودش است. در این مرحله، وانمایی ادبیات در خودش است که باید آن را مشخصه

. سازد که مناسبتی با واقعیت ندارد دهد و متنی می ت از دال به دال، ادبیات را به خود ارجاع میادبیات دانست؛ یعنی حرک

 است و به شکل آمیختگی رویا و واقعیت بروز می یابد.این سبک نوشتار در ادبیات هم معنا با واقعیت گریزی 

در رمان نو به ماجراهای جالب توجهی که خواننده را به دنبال خود بکشاند، اهمیتی داده نمی : آمیختگی رویا و واقعیت

شود و بیش از پرداختن به حادثه، به تثبیت کردن و بازتاب حوادث پرداخته می شود. علل حوداث نیز در تاریکی رها می 

وع نوشتار، حادثه از واقعیت و منطق پیروی نمی کند، شود و خواننده، خود باید پایان کار را به حدس دریابد. چون در این ن

حوادثی که امکان واقع شدن آنها می رود با حوادثی که امکان واقع شدنشان نمی رود، درهم آمیخته می شوند.با فرض 

 چنین بستری، شگفت آور نیست که ادبیات داستانی واقع گرایانه برای نویسندگانی که دغدغه ی بیان غیر ثابت و پیش

بینی ناپذیری از جهان را دارند، کمتر جذابیت داشته باشد. بنابراین، حمله به اصل تقلید)محاکات( به صورت یکی از 

 گرایش هایی درمی آید که بیشتر آثار پسامدرن نمود می یابد. 

نه و عقل ادبیات واقع گرایانه قالبی است که سرچشمه هایش پیوند نزدیکی با اطمینان ها و خوش بینی عمل باورا

و یا باز تأویل  گرایی غربی دارد. بنابراین، حمله به اصل "تقلید" یا محاکات که اساس ادبیات واقع گرایانه را تشکیل می داد

جهت گیری های  ندر همه ی آثاری که امروزه مشخص بناز گرایش هایی درمی آید که تقریآن اصل، به صورت یکی 

همین گرایش موجب شکل گیری گونه ای از رئالیسم می شود گون یافت می شود. پسامدرنیستی دارند به شیوه های گونا

در ساختارهای پیش در پیچش به رئالیسم از این نظر داستان مورد بحث ما نیز  که از آن به رئالیسم جادویی یاد می شود.

 خالی از این وجه نیست. جادویی نیز نظری دارد و

یک جا در دل خود جا می رویایی را  گونه و  وزمره به همراه عناصر وهمی و خواباتفاقات عادی و جزئیات ر  این داستان

ارزشی،  دهد. از این آمیزش روزمرگی با وهم، اسطوره و کابوس، تفاوت میان سنتی و معمولی، جدی و شوخی، ارزش و بي

ختن احساس حیرت یا تعجب برانگید و عالمی وهمی یا خیالی بدون ا تراژیک و کمیک را در هم می ریز ترسناک و مضحک ی

های همیشگی نیستند، واقعیت ها هم تغییر می یابد. دنیای این  ها همان آدم جهانی که در آن آدمباید گفت  .دآفرین می

هایی که  اثر به دو زمان پیش از جنگ و پس از جنگ تقسیم می شود. یک جنگ که سراسر جهان را در بر می گیرد. با آدم

ها و سرگردانند و دچار مالیخولیا هستند. در زمینی که بر اثر جاذبه، روز به روز کوچکتر و در هم فشرده تر می بال دارند، تن

شود و خانه هایی که با موکت فیبر نوری و سلولز سیاه پوشانده شده و وسایلش با چسب به زمین وصل می شود. در چنین 

ها به خاطر یک قطعه کره، همدیگر را می  قیب دیگران است و آدمجهان وهمی که تمام رفتارها و کنش ها تحت نظر و تع

نگاه به جهان و رفتار با زبان نیز تغییر می ی  کشند؛ پذیرفتنی است که قهرمانانش نیز ابله و مسخره باشند. در اینجا  شیوه

 ی می ماند. کند. از همین روست اگر روایت ها تکه تکه می شوند، حکایت در حکایت می شود و نا تمام باق

 بی نظمی در روایت:
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ها در یک بی مکانی و بی زمانی سیر می  در آزمودن اشکال مختلف روایی است.داستان ،ابرام نویسندهبیشترین در کل  

کنند. مکان در هیچ کجا مشخص و شناخته شده نیست، همچنان که زمان نیز نامعمول است. بی زمانی و بی مکانی، اثر را 

می کند. فضایی معلق که گویا متعلق به هیچ دوره ای نیست؛ در عین حال می تواند بر هر دوره و  وارد فضایی وهمی

موقعیتی منطبق شود.اتفاق مهم این است که دنیای داستانی اثر توانسته به خوبی خودش را از جهان بیرون از داستان 

ریکاتور گونه از جهان بیرونی است؛ با آدمها و منفک سازد. در عین حال که این جهان داستانی، تصویری هجو آمیز و کا

یژه ای ن کار در اشکال روایی متفاوت و وهای ابله و مسخره ای که دیالوگ های احمقانه دارند. با این همه حس قهرمان

در های جابه جا شونده و حکایتهای ناقص  است که در داستان خلق شده. از راویان به هم ریخته و متعدد گرفته، تا زمان

حکایت های تکه تکه از دل هم بیرون می آیند. یی کههم فرو رونده و پاساژهای مختلفی که در روایت ایجاد شده و حکایتها

 ای که بی مقدمه در هم فرو می روند و هنوز یکی تمام نشده، دیگری آغاز می شود.

رصت تأویل های مختلف را به خواننده می همین مسئله، امکان برداشتهای مختلف از متن را فراهم می سازد. متن بارها ف

دهد. معناهای ثابت اغلب رنگ می بازند و آنچه بدان نگاهی جدی می شده، در اینجا با تفنن و طنز نگریسته می شود. 

اصلی اثر است.به نظر می رسد تعمد ی جایی که مسائل جدی، ابلهانه و شوخی به نظر می رسد. گویا تفنن و سرگرمی مایه 

خت چنین فضا و روایتهایی ناشی از تفکر و نگاه هجو آلود نویسنده باشد. همه چیز در این مجموعه غیر عادی است. در پردا

از فضاهای خیالی و وهمی گرفته تا تصاویر عینی و حقیقی که به طرزی هوشیارانه درهم تنیده اند. شخصیت ها نیز 

علولی رخ می دهند. حوادثی که چندان هم به وقوعشان کاریکاتوری از شخصیتند و حوادث بی هیچ ساختار علت و م

ها، روایت متفاوتی را رقم می زند که  اینی همه  جایی که زبان درهم می آمیزد و گاهی بی معنا می شود. اطمینانی نیست.

 گاه به فراداستان نیز می انجامد.

 :روایت فرا داستانی

باید گفت دهد.  مورد تقلید قرار مي  واقعي  جهان  جاي  دیگر را به  رماني  کهمی داند   را رماني  فراداستان  بارت  جان 

و   خودآگاهانه  شکلي به  فراداستان.خود متن معطوف می سازد را به فرآیند برساخته شدن خوانندهتوجه  فراداستان

  و واقعیت  داستان  بین  ارتباط  به  اجعر   هایي کند تا پرسش مي  توجه  ء مصنوع شي  یك  ي مثابه  خود به  وضعیت  مند، به نظام

 . موقت  ترفندهایي از ساختارها و  ستا  اي ، مجموعه هست  چه آن  وجود ندارد، بلکه  حقایق بیروني جهان سازد. دیگر  مطرح

بارتند انواع و اقسام شگردهای بارز چارچوب سازی مورد استفاده قرار می گیرند که برخی از آنها ع این دسته آثار،در 

از:داستان در داستان؛ شخصیت هایی که در داستان زندگی خود را می خوانند؛ عوالم ضد ونقیض یا  وضعیت های 

  با چندین فرجام به پایان می رسند تا خواننده بتواند آن را که خود می پسندد انتخاب کند. فراداستان نغالب که ناسازگار

  و نقض  را زیر پا گذاشته  روایي  سطوح  اغلب آن  نویسندگانو  گیرد کار مي  به  بینامتني  و تصاویري  ارجاعات  اغلب

برخی از صناعات راهبردی به در این اثر .ریزد  زمان را درهم مي کرده و علیت را دچار تناوبعالوه بر آن فراداستان .کنند مي

 .وضوح فراداستانی را می توان یافت
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درگیر و اظهارنظر درباره ی نوشتار  به  ورزیدن  مبادرت  از طریقدر داستان" جنون دیوانه وار و دردسرهای جاذبه "، نویسنده 

کرده است.نویسنده راوی را به صورت   و نقض  را زیر پا گذاشته  روایي  سطوح  اغلب ، داستاني  هاي خود با شخصیت  کردن

 وی بحث می کند. اب  روایي  قراردادهاي و  تغییر فرضیات  به  راجع اآشکار مستقیم مخاطب قرار داده و 

 بیا بشین داستانت رو تموم کن میخوام برم توالت. -

 چیکارش کنم بهتره؟ -

رو به زن همسایه برسونی. یه جوری که فشرده شدن کائنات رو هم نشون بده. کن توی متن رضا  سعی -

 توی سطح کاغذ با کلمه ها. می فهمی که چی می گم؟

 آره گرفتم. -

 ]داستان دردسرهای جاذبه، صفحه پایانی[

 لوئیس این یکی زیادی بی خودی بود. -

 به من چه خودش)شخصیت( حواسش نیست. -

 شی. اصلن اینجوری داستان نویس نمی -

 خوب تو که بلدی بگو چیکارش کنم؟ -

قبل از نوشت طرح و نقشه پیشبرد داستانت رو پیدا کنی و بر طبق همون پیش بری؟ تا حاال  بهتر نیست -

 امتحان کردی؟

 [41]جنون دیوانه وار،ص

ها قادرند به  این قبیل داستان عالوه بر آن، یکی دیگر از ویژگی های اثر ، نقدی است که در درون خود متن وجود دارد.

 .شرح و توصیف شرایطی بپردازند که عامل اصلی خلق خود داستان بوده  است

" تحلیل بخش اول: در بخش آغازی داستان، نویسنده فضا و شخصیت ها را معرفی کرده و در نهایت گره  

 داستانی را در بستر فراهم آمده از شخصیت ها و شرایط ایجاد می کند.

ه گیری از تحلیل بخش اول: در تحلیل بخش اول متوجه شدیم که گره داستانی در آخر بخش اول نتیج

 ...". از آنجا که در قسمت یاد شده گره افکنیایجاد شده است

 ]داستان دردسرهای جاذبه، صفحه میانی[

،  قراردادي  رد کردِن طرحاز طریق:  دنشو مي  کار برده  به  و تجربي  غیر قراردادي  شکلي  به  اغلب  فراداستاني  هاي تکنیك

در   تظاهر و مبالغه ، واقعیت  تغییر شکل  قراردادها براي  سازي واژگون نمایی در اثر، واقعایجاد    براي  از تالش  امتناع

رین ویژگی اثر واژگون سازی قراردادها و امتناع از واقع گرایی، مشخص ت . خود بازتابندگي  دادن  نشانو ناپایدار   هاي بنیان

 است.

 :آیرونی طنز ونقیضه، 
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 به تقلیدي تمسخرآمیز اطالق ن"نقیضه" در وادي ادبیات، اصطالحبسیار پر رنگ است.  در این مجموعه حضور نقیضه

نام را  عقاید مختلف افراد مشهور و صاحب دیدگاه و  سبك،  رفتار،  گردد که در آن نویسنده به عمد واژگان، لحن، بینش، مي

 خالقان نقیضه، به گونه. طرح کند اي و به شیوه ی تمسخرآمیز و طنزگونه تقلید
ً
اي جمالت و سبك نویسنده و یا  معموال

شود و نقیضه  صحبت مي چه کسي ی کنند که خواننده پي به فرد و سبك کار او ببرد و دریابد درباره را تقلید مي شاعر دیگر

است بر  نقیضه ایآن داستان "لبنیات و مکافات" است که به وضوح ی نمونه گردد. بازميبه کدام فرد و سبك و اعتقادش 

 خرید کره است.، جوان برای قتلی رمان "جنایات و مکافات". اینجا انگیزه 

ها را می توان در نگاه تمسخر آمیز و هجو آلودی  دانست که اغلب متوجه مسائل جدی و عمیق است.  ویژگی دیگر داستان

ک تک آدمها و حتی قهرمان های ابله و مسخره ای که هیچ یک از رفتارشان جدی نیست. تمام قوانین اینجا مسخره به با ت

قهرمانی که رد پایش در همه  -لوئیس هرناندز هرو و مضحکه در تمامی بافت اثر تنیده شده است.  طنزگویا نظر می رسد. 

ست. حضور او بیش از هر چیز طعن و کنایه ا قهرمان یک از آمیز هجو و مضحک  تصویری –ها دیده می شود  داستانی 

او اینطور معرفی می شود: "لوییس هرناندز هرو بزرگترین پلیس ایالتی است. او های پیشین.  ای است بر تمام قهرمان

ی رئیس بخش مبارزه با جرائم خیلی خطرناک، قهرمان ملی، باهوش و شجاع است" گاهی برای دل خودش داستان م

 لری هم زمزمه می کند. با این همه قدیس هم هست و رساله ای هم دارد.ی نویسد و ترانه 

و هنر به همراه اشکالی که مشخصه های معینی چون بازتابندگی، آیرونی و آمیزه ای از هنر عامه پسند نوشتار این متن 

می  صریح، معنایی بسیار متفاوت واقعه ظاهرن نویسنده به کالم و ، ارائه می شود.در آیرونیرسمی را به نمایش می گذارد

مطایبه آمیز از ناهمخوانی وجود دارد. در لحن نوشتار، نوعی دوگانگی وجود دارد. چنان که  بخشد که در آن دریافتی کاملن

رونی های آی متضاد و خالف انتظار. بیشتر شکل معقول یا نامفهوم است و یا کاملنآنچه گفته می شوداز جنبه ای دیگر نا

هاست یا میان کنشها و پیامدهایشان که ممکن است در آن  تضاد و ناهمخوانی میان واژه ها و معانی آنی دربر دارنده 

عنصری از بی معنایی و پارادوکس نیز وجود داشته باشد. از این رو این فضای سراسر طنز، اشکال روایی شوخ طبعانه ای را 

ن خرمگس گرفته تا راویانی که خود شخصیت داستان راوی دیگری هستند. نیز خلق می کند. از راویان عجیب غریبی چو

ها باعث شده  ژگییاین وی همه  روایت فراداستانی و حکایت در حکایت که دراغلب داستانهای این مجموعه دیده می شود.

 اثر حاضر به ادبیات کارناوالی نزدیک شود.

 ادبیات کارناوالی:

اوج ادبیات پسامدرن، یک کارناوال است: هیچ قانونی نیست جز قانون بازی، تفنن بزرگ، هنجارگریزی، آشوب، چند  

این سبک ادبی، مشابه نقض قدرت و وارونه سازی پایگان های صدایی، زمان شکنی، تمایز زدایی طبقاتی و آیرونی. 

تلفیق یافته از سطوح مختلف اجتماعی ایجاد می کند که با  برای این منظور، یک ساختار .اجتماعی در فصل کارناوال است

د و آنچه ند و معیارهای اجتماعی را برهم زننتواند ساختار قدرت را وارونه ساز لودگی و دیگر انحاء  تقدس شکنی، آزادانه می 

ابله، پادشاه و پادشاه، گیرند. در کارناوال همه چیز معکوس می گردد:  تمسخررا بی چون و چرا و مقدس تلقی می شود  به 

ابله می شود؛ کفر و ایمان درهم می آمیزد؛ خردمند و نادان در کنار هم قرار می گیرند و در نهایت دنیایی وارونه خلق می 

از جمله اینکه تقابلهای دوگانه ای که شود.  هر نوع سلسله مراتبی از میان می رود و برابری حاکم می ،شود. بدین ترتیب

 بدان اعتبار می یابد، در هم ریخته می شود.دنیای مدرن 
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مدرنیته در اساس به نظم مربوط می شود، به خردورزی و خردگرایی که از دل آشوب و آشفتگی نظم را پدید می آورد. 

فرض بر آن است که خردورزی بیشتر، به نظم بیشتر می انجامد و جامعه ی منظم تر، کاراتر خواهد بود. از آنجایی که 

پیوسته به دنبال سطوح باالتری از نظم است، جوامع مدرن پیوسته در برابر آنچه "بی نظمی" می نامند، حالت  مدرنیته

تدافعی دارند. بنابراین بر ایجاد یک تقابل دوتایی پیوسته بین "نظم و بی نظمی"  استوارند، تقابلی که در آن سمت "نظم"، 

ي مدرن به  به "دیگری" بدل شده و مطرود است. شیوه هایی که جامعه برتر و تایید شده است و به همان نسبت بی نظمی،

 هایی را با برچسبهای "نظم" و"بی نظمی" درست کند، با تالش برای رسیدن به نوعی ثبات همراهند. کار می گیرد تا مقوله

می سازد. برای مثال در داستان دربرابر آن ادبیات پست مدرن تقابلهای دوگانه را برهم می زند و ثبات را به بی ثباتی مبدل 

حاضر،هیچ چیز سرجای خودش نیست. همه چیز در یک به هم ریختگی، شلوغی، بی نظمی و سردرگمی سیر می کند. نه 

ها،  ها معمول است و نه شخصیت ها و نه حتی قصه ای که تعریف می شود. از این روست که شخصیت ها و مکان زمان

داستانی، تصویری هجو آمیز و مسخره از جهان بیرونی است. اینجا تقابل های دوگانه که کاریکاتوری از شخصیتند و جهان 

وظیفه ارزشگذاری را بر عهده دارند، به کل نادیده گرفته می شود. در نتیجه هیچ وجهی از اثر را نمی توان بر مبنای اصول و 

 وقوانین پیشین ارزیابی کرد.

از سطوح مختلف اجتماعی ایجاد می کند که با لودگی و دیگر انحاء  تقدس  سبک کارناوالی، یک ساختار تلفیق یافته

د و معیارهای اجتماعی را برهم زند و آنچه را بی چون و چرا و مقدس تواند ساختار قدرت را وارونه ساز شکنی، آزادانه می 

هیچ دیدگاهی را ترجیح نمی که  کارناوالی این است با این حال مهمترین کارکرد ادبیاتد. گیر  تمسخرتلقی می شود  به 

که صدای مطلق، برتر و سلطه جو در ازدحام آواهای گوناگون گم می شود. هر کس در هر جایگاه و نقشی چیزی زیرا ،دهد

اما این .شکل گیری روایتهای چندگانه با راویان متعدد می تواند برخاسته از همین نظرگاه کارناوالی باشد.داردبرای گفتن 

 برسد.به چند صدایی  موفق نشده استاستان "از حیرت تا گرسنگی" نیفتاده است. داستان حاضر هنوز هم اتفاق در د

 

 نتیجه گیری

 میان حیرت آدمی در جهان بی معنا را تا گرسنگی روح بشر تصویر می کند.ی داستان "از حیرت تا گرسنگی" فاصله 

اثر با مرگ، پوچی و جنون  استهزاء و تمسخر گرفتار و سرگردان است.انسان پوچ و بی معنا که در دنیایی سراسر  ترسیمی از

ها با تصویری از انسان سردرگم و پریشان مواجه ایم؛ انسان پوچی که اغلب خود را اسیر  در تمام داستان آدمی گره خورده.

و تنها چیزی که به زندگی او معنا در یک بی معنایی رها شده  نتدچار پارانویا است و نهای نناگزیر می یابد. انسانی که غالبو 

هایی است برای نمایش دادن  راه تمهیداتی که در اثر به کار رفته، ی ههمدر واقع  می دهد، کشیدن یک نخ سیگار است.

" های  اناین سرگردانی را به وضوح می توان در داست عمق پوچی، سرگردانی و گمراهی های شخصیت های این داستان.

ای مدیر هایی که به دنبال من می دوند و یادداشت ه ی، لبنیات و مکافات، لوئیس خودش را می کشد، سوسکیتنها

  چه کسی از خود لوئیس هرناندز هرو سرگردان تر است؟ نمدرسه" شاهد بود. و اصل

در هم اثر و ساختاری است که در اثر آشنایی زدایی ی پراکنده روایت  ی آنچه این سردرگمی را پررنگتر می کند، شیوه

یکی از سویه های مهم عام بیگانه می سازد.ی نزد خواننده  داستان را که همین عامل استبه نظر می رسد  .پیچیده است
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خدشه در آشنایی زدایی، ایجاد غرابت زبانی و نامتعارف کردن روش بیان است. با درهم ریختن عادات مألوف، در درک متن 

این امکان را می دهد که خواننده  به این ترتیب وارد ساخته و با ایجاد ابهام در یک متن، دریافت آن را به تأخیر می اندازد.

بار به شکل های مختلف  8به عنوان مثال داستان" جنون دیوانه وار" های جدیدتری را تجربه کند.  اثر نگاه ها و دریافتی 

این روایت ها هم ناقص است  ی سی راوی آن است و به گونه ای داستان را روایت می کند. همهروایت می شود. هربار هم ک

سخنی، عامدانه یا ناعامدانه هر این دیدگاه از دیگر اثر، بینامتنی بودن آن است. ی خصیصهو هیچ کدام هم تمام نمی شود. 

های آینده که واکنش های آن را پیش بینی و با سخن های پیشین که درباره ی همان موضوع گفته شده و نیز با سخن 

در نوعی  اثر زبانیدو  و هیچ سخنی تهی از وجه بینامتنی نیست، احساس می کند، مکالمه برقرار می سازد. با این تعریف

 بینامتنی خود به معنا سازی در متن نیز کمک می کند.ی ایجاد یک رابطه .با یکدیگر قرار می گیرند مناسبات معناشناختی

پوچ گرایی، یأس و ناامیدی، بی اعتمادی و عدم قطعیت، تکثر و پراکندگی، در نهایت باید گفت ادبیاتي که ویژگی هایش 

 شود. هایی می ثری با چنین ویژگیادیگر است، موجب خلق فروپاشی باورها و عقاید و دهها شاخصه ی 
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