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 مقدمه-1

 سخن؛و در يكهاي جامعه ها و انديشهها، رفتارها، تالشآيین نماي رويدادها،تمام ةادبیات آيین

جامعه را با بررسي محتوا و موضوع ادبیات توان يكمي که استملت يك ةزبان حال و شناسنام

ا  پديدارهاي دگرگونيرفتارهاي اجتماعي را دانست و سیر  و رويدادها ،آن شناخت اجتماعي ر

اخالقي و  هايپايگاهها و آداب و رسوم، رفتارها، انديشه ، رويدادها،د. رخدادهارديابي کر

ملت اجتماعي، فرهنگي و سیاسي يك فراز و فرودهايتاريخي و  ةاز پیشین نموداري ؛اجتماعي

توان در را مي رويدادهاآيند. بسیاري از اين حساب ميزبان گوياي آن به ؛بهتري عبارتو به

سرايندگان و  (.9 :1379االمیني، روحر. ک. ) جو کرددرياي بیکران شاهکارهاي ادبي جست

هاي جامعه پرداخته و کردن زخمواگويي دردها و برهنهنويسندگان، در اعصار مختلف، به

پذيري قلم زده و شعر جويي و سلطهخواهي، مبارزه با سلطههماره در پي بیداري مردم، داد

، اند. آنان بهن قاعده نبودهاند. اديبان آلماني زبان نیز برون از ايسروده فراخور حال و نیاز جامعه

هاي بزرگ و رويدادهاي تاريخي و سیاسي خاص؛ مانند آغاز يك سده، يا جنگبا توجه به

ده است، ساز، آثاري ارزشمند برجاي نهادهسرنوشت اند. از جمله کساني که در اين راه گام نها

، هشت 1926سال  ژوئن 25 دروي »يشي است. بورگ باخمان، شاعر و نويسندة زن اتراينگه

مرزي مجارستان، در شهر  -سال پس از پايان جنگ جهاني اول و فروپاشي امپراتوري اتريش

شهر سه ملیتي زاده شد. زادگاه باخمان شهره بهدار از پدري معلم و مادري خانه فورتکالگن

و اسلووني قرار دارد. زندگي در فرهنگ اتريش، ايتالیا سه در همسايگي(؛ 127 :2011مولر، )

ي آرماني فراتر از مرزها ايافتن جامعه در پيباخمان را برآن داشت تا در آثار خود،  ،اين منطقه

باخمان (. 2 :2013و جغرافیا با زباني مشترک و قابل فهم براي تمام ملل باشد )آلبرشت، 

ي اين جنگ؛ تأثیري ژرف و مانا ساله بود که جنگ جهاني دوم را تجربه کرد. رويدادهاسیزده

ها،  هنوز يادروزهاي تلخ و اي که پس از گذشت سالگونهبر روان حساس وي گذاشت، به

 زادگاهش را از ياد نبرده است:ها بهدردناک يورش وحشیانة نازي
ام را نابود کرد.)...( فورت، لحظة خاصي بود که  کودکيکالگنيورش هیتلر به»   

ها، براي نخستین بار هراس ها و رژه رفتنآوازخواني ها وکشيملموس، عربدههايي وحشیگري

 (.16  :1991)هاپکِمِیِر، « از مرگ را در من پديد آورد
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تحصیل باخمان پس از پايان جنگ، نخست در شهر اينسبروک و سپس در گراتس و وين به   

نامة از پايان 1950در سال  ويآلماني پرداخت.  هاي فلسفه، روانشناسي و زباندر رشته

دريافت درجة دفاع کرد و به 1وجودي مارتین هايدگر پذيرش انتقادي فلسفةدکترايش با عنوان 

نامه، فیلسوف مشهور ويکتور کرافت، دکتري نائل آمد. استاد راهنماي باخمان در اين پايان

ين گروه يعني آراي فلسفي اعضو برجستة حلقة وين بود که انگیزة گرايش باخمان به

ويژه هاي حلقة وين، به(. ردپاي انديشه66 :2001شد )ر. ک. اشتويتسگر،  2پوزيتیويسم منطقي

فیلسوف اتريشي لودويگ ويتگنشتاين در همگي نوشتارهاي او آشکارست. باخمان در اين 

است.  هموضوع محدوديت زبان در بیان مسائل مابعدالطبیعه پرداخترساله با انتقاد از هايدگر، به

توان در قالب کلمات گنجاند. گونه امور را نميوي با تأسي از ويتگنشتاين باور دارد که اين

 ،مفاهیمي معین سخن بگويد ةدربار معین و اموريتواند از منطق زبان فقط ميعبارت ديگر، به

زبان يتگنشتاين؛ عقیدة وقرار دارند. بنا به برون از مرزهاي زبان مابعدالطبیعهکه مسائل  حالي در

جايي وجود دارد  تا جهان تنها تا آن اندازه و ،تعبیري ديگرند، يا بهيما، همان مرزهاي جهان ما

معني است. اين حد است، بي چه فراتر ازو آن تواند در قالب زبان ما گنجانیده شودکه مي

لقة وين در کل ح ويتگنشتاين، نیز بنابراين مابعدالطبیعه و يا مسائل متافیزيکي از نظر

اي (. باخمان تحت تأثیر اين گروه، در مصاحبه236و235 :2014)ر. ک. کنترنو،  معناستبي

 اند:پردازد که در باب متافیزيك سخن گفتهانتقاد از فالسفة آلماني ميبه
 (.136 :1983)کُشِل، « سرنگون باد فلسفة متافیزيك آلمان که عامل بدبختي ماست...»  

شرح مقالة رودلف کارناپ، فیلسوف و مة انتقاد از مابعدالطبیعه، در رسالة خود بهوي در ادا   

غلبه بر پردازد. نتیجة حاصل از مقالة کارناپ تحت عنوان عضو شاخص حلقة وين، مي

انجامد )ر. ک. اي متافیزيك ميحذف ريشهبه 3مابعدالطبیعه از طريق تحلیل منطقي زبان

برد که پايان ميمان رسالة خود را با اين جمله از ويتگنشتاين بهباخ (.34-23، 1978کارناپ، 
___________________________________________________________________________  

1
 Die kritische Aufnahme der Existentialphilosophie Martin Heideggers 

2
نظران بسیاري در پیدايش آن سهیم بوده اند. اين اخیر است که صاحب ةپوزيتیويسم منطقي يکي از پرآوازه ترين مکتب هاي فلسفي سد 

اري پذيردور انداخت، اثباتاي را سامان داد و در واقع آن را يکسره بهجانبهمکتب علیه مابعدالطبیعه شورش همه د ا ي تجربي را تنها معیار معن
1، )بلوردي دلیل آنکه قابل اثبات تجربي نیست فاقد معنا برشمردطبیعي را بهالهاي مابعدها و قضايا دانست و بر اين اساس گزارهگزاره 387: 

14.) 
3
 Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der sprache 



 

 
 

 1400 ابستان، بهار و ت1 هشمار، 26، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان 368

 

( تا مهر تأيیدي 115 :1985)باخمان، « توان سخن گفت؛ بايد سکوت کرددر باب آنچه که نمي»

که طرح مسائل فلسفي بر پاية بدفهمي از منطق زبان است. باخمان در سال  بر اين ديدگاه باشد

پیوست و با نويسندگاني چون پل سالن، ايلزه آيشینگر و کالوس  47حلقة ادبي گروه به 1952

منتشر  1مهلت کوتاهخود را باعنوان  نخستین مجموعه شعر 1953دموس آشنا شد. وي در سال 

عنوان را از آن خود کرد، سبب شد تا وي به 47ساخت. اين مجموعه که جايزة ادبي گروه 

دومین و آخرين  1956پس از آن در سال  هاي ادبي مطرح شود.شاعري توانمند در عرصه

دريافت جايزة ادبي چاپ رساند که موفق بهبه 2خرس بزرگخطاب بهمجموعة شعرش را با نام 

معناي خرس نیرومند تواند هم بهکه مي خرس بزرگشهر برمن شد. در اين مجموعه، واژة 

شد، نماد زبان است اورنگ بزرگ( در آسمان بادب اکبر )هفت جنگل و هم نام صورت فلکي

اثر، باخمان از  مبارزه برخاست. در اينکه دور از دسترس و رام نشدني است و بايد با آن به

اين سبب است که وي با دشواري زبان و محدوديت آن براي شاعر سخن گفته است و شايد به

ود )ر. وجود ذوق و استعداد فراوان شاعري، پس از اين مجموعه، خاموشي گزيد و شعري نسر

نثر روي آورد و در دهة بود که به 1961(. اين شاعر اتريشي در سال 20 :1380ک. رهنما، 

منتشر ساخت که  3امین سالسياش را با نام سالگي از عمر خود نخستین مجموعه داستانيسي

هاي اصلي اين يکديگر است. شخصیتمتشکل از هفت داستان با موضوعاتي نزديك به

رند امین سال زندگي خود قرار دارند، از قواعد موجود در اجتماع رنج مييمجموعه که در س ب

سوي کنند تا از نقشي که اجتماع برايشان رقم زده است، شانه خالي کرده و بهو تالش مي

هاي جامعة بیان دغدغهجامعة آرماني ذهن خود )اتوپیا( فرار کنند. باخمان در آثار منثور خود به

هايش مشکالت زنان در جوامع مردساالر پرداخته است. بیشتر زنان داستانويژه امروزي به

اند. اين قربانیان پذير، حساس، مهربان و قرباني ستم مردان معرفي شدهضعیف، ترسو، سلطه

جويي را اند؛ توان مخالفت با سلطهخاموش که فرودستي خود در جامعة مردان را پذيرفته

عنوان مثال ومبهوت شدن است. بهبرابر زورگويي؛ گريستن و مات ندارند و تنها واکنش آنان در

___________________________________________________________________________  
1
 Die gestundete Zeit 

2
 Anrufung des großen Bären 

3
 Das dreißigste Jahr 
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مرد داستان زندگیش؛ يعني پدر، ( در ارتباط با سه1971) 1رمان مالینادر « من راوي مؤنث»

تغییر سرنوشت خود نیست )ر. برد و قادر بهسر ميايوان و مالینا پیوسته در اضطراب و ترس به

طلب و مستبد ت پدر در رمان برگفته؛ نمايندة قشر خشونت(. شخصی119 :1980ک. باخمان، 

اند. اي است که باورهاي خود را از وقايع بیمارگونة فرهنگي و اجتماعي گرفتهدر جامعه

هاي اساطیري باشد که در آن، زنان تواند برخاسته از داستانهاي بیمارگونة اين قشر ميتوهم

اند. درايت در رويارويي با مشکالت معرفي شدهموجوداتي احساساتي، ترسو و فاقد عقل و 

 قلمرو را عقالنیت روشنگري، دورة تفکر معماران ترينمهم از يکي عنوانبه ،کانت»چنان که 

 را زنان اساس اين بر و دهدمي نسبت زنان به را عواطف و کند و احساسات تعريف مي مردان

 باور باخمان(. به48، 1393پور، )صانع« کندمعرفي مي عقالني هايعرصهبه ورود از عاجز

کند. جويانه و ستمگرانة مردان در چنین اجتماعي، فاشیسم را در ذهن تداعي ميحضور سلطه

طلبي را بیماري خطرناک جوامع بشري جويي و قدرتوي با انتقاد از جامعة مردساالر، برتري

بودي 1966) 2اضمحالل فرانتسانام (. وي در اثر ديگر خود به97-72 :1983، کشلداند )مي نا  )

کشد. وي در اين اثر، داليل روشني ارائه تصوير ميزن را در جامعة مردان بهتدريجي يك

 هاي تاريخي و سیاسي پديدة فاشیسم در دل برخوردهاي جنسیتي نهفته است:دهد که ريشهمي
شیسم با پرتاب نخستین اين موضوع انديشیده بودم که سرآغاز فاشیسم کجاست؟ فاپیشتر به»   

شود. نقطة شروع نويسند، آغاز نميها ميطورکه روزنامهشود. با ترور نیز، آنآغاز نمي بمب

زن و فاشیسم در ارتباطات میان مردم است و فاشیسم نخستین چیزيست که در رابطة میان يك

 (114 همان:)« گیردمرد شکل مييك

خمان شامل پنج داستان است که در يك جلد ( با1972) 3همزمانمجموعة داستاني    

کوشا در  پردازد که با وجود حضوري پررنگ وزندگي زناني مياند. اين اثر بهگردآوري شده

کند که با برخوردهاي شوند. باخمان در آثار خود از مرداني شکايت ميجامعه، ناديده گرفته مي

کشانند. در اين آثار، مردان و زنان توانايي ويراني ميآمیز و ظالمانه، زندگي زنان را بهتحکم

ارتباط کالمي با يکديگر را ندارند و عدم موفقیت در بیان آرزوها و احساساتشان اغلب 

___________________________________________________________________________  
1
 Malina 

2
 Der Fall Franza 

3
 Simultan 
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(. کابوس نازيسم، بازگشت 97 :1982ير، مهشود )هاپکهانحطاط وجود منجر ميبه

هاي زيگموند انجیل و ديدگاههاي هاي يونان در توهم اتوپیا )جامعة آرماني(، داستاناسطورهبه

 هاي باخمان است.فرويد و لودويك ويتگنشتاين از ديگر موضوعات مطرح شده در داستان

با ماکس فريش، نويسندة معروف  1963تا  1958هاي اين نويسنده و شاعر اتريشي در سال

یستاش در بیشتر گردهماييسوئیسي زندگي مشترکي داشت. وي در طول زندگي ي و هاي فمین

(. هرچند که بیشتر 119 :2000جويانه شرکت داشت، اما فمینیست نبود )ر.ک. گلیش، صلح

 سال از که انباخم آثارش با مضمون خشونت و علیه تحکم مردان بر زنان نگاشته شده است.

 در سالگي هفت و چهل سن در 1973 سال اکتبر 17 درکرد تنهايي در رم سکونت ميبه1965

ست با نقد مقالة حاضر برآن .رفت دنیا از شديد سوختگي اثر بر آپارتمانش سوزيآتش ةحادث

ها و ديدگاهبه 1همه چیزبا عنوان  باخمان سال امینسياز کتاب  برگزيده داستانيو بررسي 

کوشد تا مباني فکري و اعتقادي اين نويسندة شهیر آلماني زبان دست يابد و در اين راستا مي

 ر باشد:.هاي زيپاسخگوي پرسش

 و داستان بهتر تأثیرگذاري براي داستاني عناصر پیوند و کارگیريبه در باخمان آيا -الف

 است؟ بوده موفق خوانندگانبه خود هايپیام رساندن

 اجتماعي و سیاسي فکري هايجريان و رويدادها کدام از متأثر باخمان هايانديشه و آرا -ب

 است؟

 چه و  است کدام اند،مواجه آن با داستان هايشخصیت که چالشي ترينجدي و ترينمهم -ج

 ؟شودمي پیشنهاد حلي راه

 
 پژوهش پيشينة -2

 و زده قلم بسیاري زبان آلماني نويسندگان باخمان، بورگاينگه هايانديشه و زندگي دربارة    

 آآندرهبه توانمي ننويسندگا اين جملة از اند.نگاشته نامهپايان و مقاله کتاب، قالب در را آثاري

 يك 3آزادي تاريك درخشش-باخمان بورگاينگه عنوان تحت وي کتاب کرد؛ اشاره 2استول

___________________________________________________________________________  
1
 Alles 

2
 Andrea Stoll 

3
 Ingeborg Bachmann-Der dunkle Glanz der Freiheit (2013) 
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 است. پرداخته اتريشي پرآوازة نويسندة اين زندگي جوانب همةبه که است کامل نامةزندگي

 استانيد مجموعة نخستین اما است، شده ارائه باخمان آثار بارة در بسیاري هايپژوهش هرچند

 است، نشده روبرو پژوهشگران استقبال با شد، پرداخته آن پیشتر که سال امینسي باعنوان وي

 زمینه اين در پژوهش برامد دانشجويي پژوهشيك و نامهپايانيك کتاب،يك تنها که ايگونهبه

 انيداست مجموعة بر ايمطالعه کردن. حکايت و آوردن يادبه کتاب در 1تولر اورسوال است.

 مجموعه اين داستانهفت در مشترک نقاط و جنگ پیامدهاي شرحبه 2باخمان سال امینسي

 سال امینسي کتاب تفسیر باعنوان خود دکتراي نامةپايان در 3زامر ربکا سیمونه و پرداخته

 اين داستانهفت میان از 5شنل جاسمین است. کرده بررسي را مجموعه اين هايداستان 4باخمان

 چیزهمه داستان بررسي باعنوان و چیزهمه داستان بر تمرکز با را خود دانشجويي کار ،مجموعه

  است. درآورده تحرير رشتهبه 6روايي متن تحلیل ديدگاه از باخمان بورگاينگه

 اشعار، اين است. شده معرفي و شناخته اشعارش با بیشتر باخمان بورگنگهاي نیز ايران در   

 فارسي زبانبه 7سرخ گل توفان رد کامل مجموعةيك صورتبه گاهي و گريخته و جسته گاهي

 نمايشنامةيك نیز و وي کوتاه هايداستان از اندکي شمار تنها میان اين در اند.شده ترجمه

 خود مقالة از بخشي در رهنما است. شده برگردان فارسي زبانبه 8منهتن خوب خداي راديويي

ین است. کرده بررسي را باخمان از کوتاه شعر چند ستم،بی قرن آلماني شعر عنوان تحت  همچن

  است. پرداخته وي آثار و باخمان اجمالي معرفيبه آلماني ادبیات تاريخ کتاب در مقدم درخشان

 کتاب از داستاني که پژوهشي هیچ شد، جستجو که جايي تا برگفته، مطالعاتبه نگرش با   

 سطح دو در و داستاني عناصر اساس بر را را چیز همه عنوان تحت باخمان سال امینسي

 در گام نخستین رو؛ پیش جستار نشد! يافت باشد، داده قرار بررسي مورد محتوايي و ساختاري

___________________________________________________________________________  
1
 Ursula Töller 

2
 Erinnern und Erzählen. Studie zu Ingeborg Bachmanns Erzählband „Das dreißigste Jahr“ (1998) 

3
 Simone Rebecca Sammer 

4
 Interpretation zu Ingeborg Bachmanns „DasDreißigste Jahr“ (2012)  

5 Jasmin Schnell 
6
 Analyse der Erzähung „Alles“ von Ingeborg Bachmann unter Erzähltextanalytischen Gesichtspunkten 

(2010) 
7
 Im Gewitter der Rosen (1953) 

8
 Der gute Gott von Manhattan (1957) 
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هاي ارائه شده در اين پژوهش، ترجمان بايستة ياداوري است که  ترجمه است. زمینه اين

 نويسندة مقاله است.

 

  چيزهمهخالصه داستان  -3

است، امین سال زندگينام و نشان که مانند همسرش در سيراوي بي چیز،همهدر داستان    

گزارش رويدادها و رخدادهاي گذشته زندگي کوتاه پسرش؛ بهنگري بهپدري است که در واپس

پردازد. وي که از نقش خود در دنیا راضي نیست، تولد فرزندش را نقطة عطفي براي تغییر مي

ه پندارد. بنابراين در ذهني آرماني مياجامعهي کنوني و رسیدن بهوضعیت در دنیا هاي خود را

کند، اما هربار تعیین شدة اجتماع را مرور ميمختلف خروج فرزند از چرخة تکراري و از پیش

هاي بیان دغدغهيابد، که حتي قادر بهتنها امکاني براي تغییر وضعیت نميتر از پیش، نهدرمانده

کند و در ناامیدي، نظارگر الگو پذيري فرزندش همسرش نیست. پس سکوت ميود بهذهني خ

اش هاي ذهني پدر و عدم توانايينامدش. آشفتگياز دنیايي است که او بدترين جاي ممکن مي

روح در برقراري ارتباط کالمي و عاطفي با همسر و فرزند، فضاي خانه را چنان سرد و بي

اي که پس از گونهداند، بهدلیل تحمل اين ارتباط را وجود پسرشان ميکند که همسر، تنها مي

 شود.يك قطعه سنگ تشبیه ميبار پسر، ارتباط دو زوج در قهقراي خود بهتصادف مرگ

 

 بررسی ساختاری داستان -4

 زاویة دید  -1-4

اي است يچهکند و درروايت داستان اتخاذ ميزاوية ديد موقعیتي است که نويسنده نسبت به   

 :1380گشايد تا او از آن دريچه، رخدادها را ببیند و بخواند )داد، که پیش روي خواننده مي

(. انتخاب زاوية ديد مناسب در داستان مهم است، زيرا بیانگر تأثیري است که نويسنده 259

 (.34 :1374خواهد با داستانش بر خواننده بگذارد )بیشاب، مي

هاي اصلي داستان است، از زاوية ديد اول راوي، که يکي از شخصیت ،چیزهمهدر داستان    

کند ها دارد، گزارش ميگیري آنشخص، تمام رويدادهايي را که خود سهمي اساسي در شکل

قهرمان(. روايت داستان از ديدگاه اول شخص، اين مزيت را دارد تا نويسنده از زبان -)راوي
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سات قهرمانان داستانش را بهتر بازتاب دهد. بدين راوي؛ بدون واسطه سخن بگويد و احسا

هاي نويسنده ها و انديشهشود تا دغدغهترتیب واسطة میان مخاطب و دنیاي داستان حذف مي

 طور مستقیم با خواننده در میان گذاشته شود:هاي داستان بهدر قالب شخصیت
و باشد، مگر زماني که منتظر وقتي من و هانا ازدواج کرديم، کمتر رويدادي بود که خاص ا»   

قرار بودم، چون چیزي داشت مهیا گیري من نبود. بيتصمیماي نداشتم. نیازي بهبچه بود. چاره

« رسیدتر مينظرم بزرگهمین سبب دنیا بهشد. چیزي نو که از ما بوجود آمده بود و بهمي

 (.138 :2006)باخمان، 

اشناختة داستان که گسسته و بدون انسجام است، مذکر و ن« راوي-من»هاي دروني واگويه   

کند تواند بیانگر تنهايي، آشفتگي، وحشت و عصبانیت انسان عصر مدرن باشد که تالش ميمي

بیان معضالت پیچیدة درونش بپردازد. انسان مدرني که با محور قرار دادن خود در خلوت، به

پريشي گي، موجبات تنهايي و روانرنگ ساختن معنويات در زنددر همگي امور و حذف و کم

 خود را فراهم ساخته است:
مرد دانم آيا يكپايیدمش. نميهیچ آرزويي براي فیپس نداشتم. اصالً و ابداً. فقط همچنان مي»   

اي را در اجازه دارد تنها فرزندش را اين چنین زير نظر داشته باشد. درست مثل محققي که پروژه

را  توانستم اين بچهگر اين پروژة مأيوس کننده، يعني بشر بودم. نميهنظر گرفته است؛ من نظار

حال خودش رها کنم، چون مثل هانا دوست داشته باشم. هانا که هرگز نشده بود او را کامالً به

هانا برخوردم، بشري از نوع خودم بود. خوش بر و رو، باتجربه، نتوانست مأيوسم کند. وقتي به

محکمه زن و بعد از آن همسر من. من اين بچه و خودم را بهه خیلي، يكکمي خاص و البته ن

باد فنا داده بود و خودم را، چون قادر نبودم، زمین را کشاندم. بچه را، چون امیدي برين را به

 (.149 همان:)« براي ورودش مهیا کنم

اند، خته و نامنسجمريهمها بهنگريم؛ ذهن راوي نظم منطقي ندارد و جملههمانگونه که مي   

گونه که در ذهن جريان هاي او بدون منطق روشن و قابل فهمي، همانزيرا احساسات و انديشه
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گويي و تك 1کمك صناعت جريان سیال ذهن شوند. باخمان در اين داستان بادارند، بیان مي

 پردازد. ثبت حاالت ذهني شخصیت اصلي داستان ميبه  2دروني

 

 فضا -2-4

کند، فضا و رنگ دنیاي مخلوق اثر ادبي استنشاق ميمحض ورود بهي را که خواننده بههواي   

اي است که داستان در اثر ترکیب عناصرش فضا سايه(. 471 :1376)میرصادقي،  گويندمي

افکند. اين سايه، در بافت و جوهره يکدست و بدون تغییر است. در واقع ذهن خواننده ميبه

طبع شوند. فضاي داستان بهکار گرفته ميان در نسبتي طبیعي با اين فضا بههاي داستسايه کنش

(. در بدو 49 :1379آور باشد )مستور، روح، پرامید و يا اضطرابتواند سرد، بيدرونمايه مي

شود که از رابطة فنا شدة اي مواجه ميهاي راوي، خواننده با مونولوگهمه چیزداستان ورود به

 اي خالي از عشق و احساس در فضايي سرد و غمگین: گويد. رابطهسخن ميخود و همسرش 
نشینیم، يا وقتي بعدازظهرها جلوي در آپارتمان هاي سنگ شده سر میز غذا ميوقتي ما مثل آدم»

کنم کنیم که در را قفل کنیم، احساس مياين فکر ميبینیم، چون هر دو همزمان بههمديگر را مي

سمت يعني از طرف هانا به -سر آن امتداد يافته استچون کماني از انتهاي دنیا بهما، هم که اندوه

و تیري در زه اين کمان آماده است تا قلب آسمان راکد را نشانه رود. وقتي که از سرسرا  -خودم

رود و اتاق خواب ميآنکه شب بخیر بگويد بهگذريم، هانا دو قدم از من جلوتر است و بيمي

پايین انداختة هانا جلوي چشمم باشد و  برم تا سراتاق خودم و میز تحريرم پناه ميمن هم به

کند که بخوابد؟ بیدار است يا منتظر؟ دانم دراز کشیده است يا سعي ميسکوتش در گوشم. نمي

 (138 :2006)باخمان، « منتظر چه کسي؟ منتظر من که نیست!

کند. هاي او را بازگو ميده و حدس و گماندر فضاي ذهني راوي سیر کر چیزهمهداستان    

راوي مذکر با لحن و توصیف خود از رويدادها در جاي جاي داستان، فضاي اضطراب، 

 کند.خواننده منتقل ميتفاوتي، وحشت، تنفر، خشم، تنهايي و غم و اندوه را بهنومیدي، بي

___________________________________________________________________________  
1

 کند انتخاب را زندگي انسان از طولي برشي که اين جايبه نويسنده )stream of consciousness (صناعت جريان سیال ذهن ةشیو در  

ز زند. هدفمي او نقب خاطرات و هاانديشه ژرفايبه و رود مي شخصیت فرو ذهن عمقبه کند، روايت زماني بر نظم مبتني را آن حوادث و  ا

 (.49-35: 2009است )اسمیت،  بوده معاصر انسان تجربة دروني و ذهني زندگي بیان ذهن، سیال تمهید جريان کارگیريبه
2

رة گويي ناگفته بماند )يعني اگر شامل افکار بر زبان آمدة شخصیت شود(، در گگويي، گفتار طوالني شخصیت داستاني است. اگر تكتك   ست

وه(. برخي تك54: 2003گیرد )پرينس، قرار مي )Internal monologue(گويي دروني تك بهگويي دروني را يکي از شی ري هاي  ارگی ک

 (.29: 1390اند )ر.ک. حري، جريان سیال ذهن دانسته
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 پردازیصحنه -3-4

گويند. کاربرد درست گیرد، صحنه ميورت ميزمان و مکاني را که در آن کنشي داستاني ص   

افزايد و انتخاب درست مکان و وقوع داستان صحنه بر اعتبار و قابل قبول بودن داستان مي

 ، راويچیزهمه(. در ابتداي داستان 449 :1376کند )میرصادقي، مانندي آن کمك ميحقیقتبه

گذشته )فالش بك( ازگشت بهگويد. سپس با باز رابطة سرد بین خود و همسرش سخن مي

پردازد، تا خواننده متوجه شود اي دور از زمان کنوني ميشرح رخدادها و رويدادها در گذشتهبه

دهد، از کجا نشأت گرفته و چگونه آغاز شده است. رويدادهايي که در زمان حال روي مي

نگري سپس با پس شود،اي است، يعني از زمان حال آغاز ميتوالي زماني در داستان دايره

کند و باز چند تر حرکت ميچند سال نزديكاي از آن بهرود و با عبور دورهگذشتة دور ميبه

هاي عبارت ديگر روايت داستان با پرشتر تا دوباره به زمان حال بازگردد. بهسال نزديك

 در زمان رعنص از استفاده چگونگي لعةمطا امروزه،»همراه است.  نگراز نوع گذشته 1زماني

 از مدرن، هايناز داستا برخي چرا که است؛ شناسيدر روايت مهم هاياز مقوله يکي روايت،

 میانه آغاز، جاي که شودمي ديده گاهي و کنندنمي سنتي پیروي هايداستان گاهشمارانة الگوي

 هم اهيگ و شودمي روايت چندبار کنشي کهاين يا شوند،عوض مي يکديگر با فرجام داستان و

 کاربه نويسيداستان شگرد عنوانبه زمان، از کارکردي شود. چنینمي زياد و کم روايت، سرعت

قلمرو به مدرن جوامع در انسان روياهاي و هاکابوس روحي، هايآشفتگي آن، طي که رودمي

جاي بهکوتاه  داستان نويسندة که کندمي ايجاب ديگر، مدرنیسم تعبیرييابد. بهمي راه داستان

کند  رصد را داستان اصلي شخصیت رواني-روحي تحوالت بیروني، رويدادهاي روايت کردن

نويسي مدرن، تمرکز (. باخمان با تأسي از داستان2 :1395چناري،  )احمدي« نمايش بگذاردو به

که اين امر باعث  هاي روحي و رواني انسان عصر مدرن قرار دادهخود را بر نمايش آشفتگي

. وي با قلمرو داستان شده استفرايندهايي مثل تداعي خاطرات گذشته و رؤيا بهورود 

کشد. تصوير ميپريشي راوي داستان را به، روانچیزهمهفروپاشي مرزهاي زماني در داستان 

هاي روحي راوي آشفتگي در ترتیب رويدادها در داستان برگفته، با آشفتگيعبارت ديگر، به

___________________________________________________________________________  
« زمان پريشي»ترتیب وقوعشان در داستان رويدادهاي متن را نسبت بهانحراف از توالي زمان مستقیم و انحراف در ترتیب اولیة هرگونه  1

)anachrony( (.14: 1387نامند )ر. ک. اردالني، مي  
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نويسنده اين ريختن زمان و مکان و يا خلق فضاهاي ذهني ناآشنا، به همهمخواني دارد. به

ثبات امروز دهد تا داستانش را در مسیري پیش ببرد که با دنیاي پیچیده و بيفرصت را مي

 نزديکي بیشتري داشته باشد:
ايستادم، هانا دنبال کاله، ژاکت و پوشك بچه هدف ميها در کنار هانا بيوقتي توي مغازه»

کرد که چرا گشت و مردد بین رنگ صورتي و آبي، پشم مصنوعي يا طبیعي، سرزنشم مييم

اين چیزها نیست. اما حواسم خیلي هم جمع بود. آخر چطور بايد بیان کنم که در دلم حواسم به

حیوان شکاري بود که ناگهان برايش نمايان شده بود که دنیا گذشت؟ حال من، مثل يكچه مي

ن مکان آتش و مکان امن و آسايش، بین طلوع و غروب آفتاب، بین شکار و درگردش است بی

ها سال قدمت دارد و فناپذير است. دنیايي که هیچ وعدة غذا و اين همان دنیايي است که میلیون

دور خود و هاي شمسي ندارد. دنیايي که با سرعت زياد بهجايگاهي در میان بسیاري از منظومه

ديدم. خودم و بچه مرتبه خود را در ارتباطات ديگري ميگردد. يكد ميدور خورشیهمزمان به

دنیا بیايد. اي که در برهة زماني خاص قرار داشت. اوايل يا اواسط نوامبر نوبتش بود که بهرا. بچه

 (.139 :2006)باخمان، « هاي پیش از منيکي مثل خودم و درست مثل همة آدم

آپارتماني در شهر وين است. بیشتر نويسندگان براي محل  یزچهمهمکان اصلي وقوع داستان    

اند. ها بزرگ شده يا تحصیل و کار کردهکنند که در آنهايي استفاده ميوقوع داستان از مکان

. راوي 1شك وين براي وي شهري پرخاطره استباخمان نیز از اين قاعده مستثني نیست. بي

کوچه م آپارتمان خود، واقع در خیابان کاندل بهخواننده را از طبقة سو همه چیزداستان 

کند که کشاند و سرانجام او را وارد دنیايي ميها و معابر منطقه هفت شهر وين ميکوچهپس

مکان ساخته و پرداختة ذهن راوي است. در اين دنیا راوي در خاطرات خود مدام از مکاني به

ها گاه مثل اداره، مدرسه و گورستان ديگر در حرکت است )جريان سیال ذهن(. اين مکان

 اند:  اي نوين در ناکجاآباد موهوم و خیاليواقعي و گاهي مانند جزيره
ام و هیچ کاري هم براي فرزندم تحمیل کردهاز دست خودم عصباني بودم که چرا اين دنیا را به»

اي نقل مکان جزيرهاو بهگريختم. با شدم و با او ميام. من بايد وارد عمل مينجاتش انجام نداده

___________________________________________________________________________  
1

براي ادامة تحصیل به آپارتماني در منطقة سه شهر وين نقل مکان کرد. وي بعدها در رمان مالینا از زبان راوي  1946در سال باخمان   

مي و خانهکند که اين مکان زيبا نیست و وجود قهوهمياين نکته اشاره پردازد و بهتوصیف اين محل ميبه قدي اهاي  ر هاي کوچك و مهمانس
و در شهر وين باخمان با شاعر مشهور آلماني، پل سالن،  1948(. در سال 11 -13: 1980سازد )باخمان، بخور ميدردمتعددش از آن، مکاني به

به دريافت درجة  1950(. او در اين شهر به سال 4: 2013بین آن دو شد ) آلبرشت، آشنا شد. اين آشنايي باعث ايجاد دوستي عمیق و عاشقانه 

 (. 205: 1377کار شد )درخشان مقدم، روت وين مشغول به-وايس-عنوان سردبیر در راديو روتدکترا نايل آمد و پس از آن به
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« تواند جهاني تازه را تأسیس کند، کجاست؟کردم. اما اين جزيره که در آن انساني نوين ميمي

 (147 :2006)باخمان، 

 

 شخصيت  -4-4

ر  آن بودن بلند يا کوتاه و گونة داستان نوع وبنا به که داستاني، است فردي شخصیت،    ب نا  ب و 

ديگر افراد  از را او که است وجوهي داراي فرعي بودنش يا شخصیت، اصلي خود موقعیت

 هاوگوگفت ها،واکنش با کشند ومي دوشبه را هاداستان اصلي بار هاکند. شخصیتمتمايز مي

 و رودمي پیش هم روايت و شوندمي شناخته خودشان هم که هاستهاي آنگوييتك و

 وجوه ترينمهم ها ازشخصیت انگیزة رند،گیمي شکل داستان با فرايند متناسب رخدادهاي

 (.70و69 :1392نیاز، پنهان داستانند )بي و آشکار هاياليه

 

 چيزهمههای مهم داستان شخصيت -4-4-1

 راوی -الف

ساله، مذکر، متأهل، شاغل در يك اداره و ساکن آپارتماني در شهر نام داستان، سيراوي بي   

خود را عاقل و تافتة جدا بافته از ديگران الري است، وين است. وي که نمادي از مردسا

درک او نیست )ر. ک. کس ديگري قادر بهداند و باور دارد که نه همسرش )هانا( و نه هیچمي

بازي هاي يوناني و داستانتحت تأثیر اسطوره(. وي 142 :2006باخمان،  هاي اساطیري، دنیا را 

ا داند، وي دو مردان را بازيگران آن مي یتش ر ر اين میان، با فرعي خواندن نقش همسرش، فعال

شناسي هانا در قبال فرزندشان را پذيري و وظیفهکند و حتي مسئولیتدر باروري محدود مي

 :گیردسخره ميقبول ندارد و آن را به
ر دادم. هانا دزدم، اما دلداريش هم نمياو نميآمد، حرفي بهخانه ميوقتي فیپس با نمرة بد به»

نشست و در انجام تکالیف کمکش طور مرتب کنارش ميبرد. هر روز بعد از نهار بهخفا رنج مي

رسید که فقط کارهايش مينمود. هانا آنقدر خوب بهو مهیا مي کرد و او را براي امتحان آمادهمي

 (.149 )همان:« ارهاي خوب را قبول نداشتمانجامش بود. اما من اين کخود قادر به
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کنیم، دعواهايمان سر همة کارهايي است که بار )هانا( برايم توضیح داد که وقتي دعوا مييك»

چیز: خواهد فیپس داشته باشد. همهخواهد براي فیپس انجام دهد و يا همة چیزهايي که ميمي

و انباري از  خواست اتاق پر نورتر، ويتامین بیشتر، لباس ملواني، محبت بیشتر، عشق کاملمي

ها... خاطر انسانخاطر آن بیرون، بهعمر کافي باشد، بهرا برايش مهیا کند تا براي يك محبت

هانا  -هاي خارجي و هر چیزي که متوجة استعدادهايش باشد. تحصیالت خوب مدرسه، زبان

 (.150 :)همان« ها مي خنديدماين حرفبرد، چون من بهکرد و رنج ميگريه مي

زندگي، از او شخصیتي بدون ويژگي اش نسبت بهتفاوتيخالقي و بيترديد راوي در مسائل ا   

سازد. فردي دمدمي مزاج که ثبات رفتاري ندارد و ناتوان از درک وضعیت خاصیت ميو بي

ها و را از روي قصه هاي خوداست، شخصیتهاي جاري در زندگيکنوني و واقعیت

تواند حاکي از و رفتاري راوي مي فتاريهاي فراوان گسازد. تناقضهاي اساطیري ميافسانه

اجدادش دارد. اي نسبت بهعنوان مثال وي احساسات دوگانه. بهروان بیمار و رنجور وي باشد

اي خواهد پديدهپسر ادامه دارد و مياز سويي باور دارد که دور باطل و تکراري دنیا از پدر به

( و از طرف 147 :یره را قطع کند )همانرا درهم بشکند و زنج« چرخة شیطاني»نوپديد، اين 

 گیردنام پدر و پدربزرگ خود و پدر هانا را براي فرزندش در نظر ميديگر، داوطلبانه سه

(. نکتة ديگر آنکه پدر انتظار دارد پسرش، بشري نوين باشد نه عنصري تکراري در 141 همان:)

افکن چیز را دگرگون سازد و پيهمهاي نوظهور، فراتر از جامعه که بايد زنجیرة بشريت. پديده

آرمانشهر )اتوپیا( باشد، اما با وجود اين تمايالت، پدر عاقبت نامي مضحك براي فرزندش 

دهد نامد. نامي که هیچ معنايي ندارد. انتخاب چنین نامي نشان ميمي 1گزيند و او را فیپسبرمي

 ايش نداشت:برآورده شدن آمال و آرزوهکه پدر از همان آغاز امیدي به
 )همان:« کنند...اسمش را مسخره ميکنم، حتي بعد از مرگ هم اين نام صدايش ميفیپس! به»

141) 

اي که گونهدهندة افکار دوقطبي راوي است، بههاي دروني نقش اول داستان، نشانواگويه   

وي منتقل دهد و همة اطالعات عالم را بهفرزندش نشانچیز را بهخواهد همهگاهي دلش مي

هاي درگیري(. 149 :کند که هیچ آرزويي براي او ندارد )همانکند و زماني ديگر اعالم مي
___________________________________________________________________________  

1
ن به 1879باشد که در سال  )ffeFipps, der A(« نام فیپسمیموني به»تواند برگرفته از کتاب اين نام مي   اي قلم ويلهلم بوش نگاشته شد. 

ر کند تا از او حیواني دستشود و صاحبانش تالش ميشهر آورده مياز جنگل بهکتاب دربارة میموني است که  آموز بسازند تا راه و رسمي غی

 شود.باعث کشته شدنش ميهاي ذاتي فیپس که برخاسته از ذات اوست، از ماهیت وجوديش بیاموزد، اما شیطنت
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تنهايي شخصیتي است که از وضعیت و نقش خود در دنیاي کنوني  دهندةنشانراوي  ذهني

(. با اين حال، توانايي عوض 140 :راضي نیست و از بودن در جهان واهمه دارد )ر. ک. همان

درک افکارش نیست، رايط موجود را نیز ندارد؛ پس با اين انديشه که کسي قادر بهکردن ش

یز همسري خانوادهمسئولیتي نسبت بهبرد. وي افزون بر بيدنیاي درون خود پناه ميبیشتر به ن  ،

 وفاست:بي
و يا  با بتي آشنا شدم. خانم فروشندة اهل خیابان مارياهیلفر، که من برايش جوراب، بلیط سینما»

خودم زحمت ندادم، من عادت کرده بود)...( گرچه بهبردم و بهچیزي براي خوردن مي

کردم که هاي عصرگاهیم را براي مدتي طوالني الپوشاني کنم، اما فکرش را هم نميزدنپرسه

هوف ديد، که اغلب بعد از ساعت کار با بار هانا من و بتي را در کافة الهانا مشکوک شود. يك

همراه بتي براي خريدن بلیط سینما در گذاشتیم و درست دو روز بعد، وقتي من بهرار ميهم ق

 (152 :)همان« صف ايستاده بودم، دوباره ما را ديد.

خواهد همان کسي باشد که گري و برتر بودن دارد و ميزنان حس سلطهراوي نسبت به   

احساس آرامش « بله قربان گو»ي گیرد. او تنها در کنار فردتصمیمات ريز و درشت را مي

سپارد. تنها دست همسر ميپذير است و قدرت را در زندگي بهکند. همسرش هانا زني سلطهمي

فیپس همسرش نسبت به تفاوتيخط قرمز هانا، فرزندشان فیپس است  و چون هانا در قبال بي

بلیط سینما رام کرده، پناه بتي، که او را با خوراکي و دهد، راوي بهروي خوش نشان نمي اوبه

دهد جاي او واکنشي از خود نشان نميبرد و خرسند است که بتي در برابر توقعات بيمي

 هاي او داشته باشد.تواند ريشه در بدبینيگري راوي مي)همان(. زورگويي و سلطه

ل او کند. براي مثاشخصیت اصلي داستان، همسرش را نادان، احساسي و اغواگر معرفي مي   

گذارند، با اين حال کاري ساعاتي طوالني را با بتي ميهر روز عصر آشکارا و بدون پنهان

او مشکوک شده باشد و يا در و به کند که همسرش از قضیه بويي بردهتصورش را هم نمي

نقش هاي هانا براي جلب توجه و نوازش کودک را بهبخش ديگري از داستان، تالش

طور که حوا در عبارت ديگر هماندهد. بههاي اساطیري پیوند ميتانکاري زن در داسفريب

کرة خاکي فرو فرستاد، و او را از بهشت به 1اي فريفتها، آدم را با وسوسة خوردن میوهافسانه

___________________________________________________________________________  
1

ر  (36 )( و بقره 115-116) (، طه16-19)اعراف در آيات مختلف قرآن کريم از جمله    آمده است که شیطان آدم و حوا را باهم فريفت. و ه

بهيك اندازه مقصرند. اما سرچشمة توهم گول خوردن حوا از شیطان و سپس فريب دادن دوي آنان در سرپیچي ازحکم خداوند به لة آدم  وسی
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بازي و ... قصد فريب پسرشان را دارد تا او را کند که هانا با شکالت و اسبابراوي نیز ادعا مي

 اهي وارد دياري کند که از نظر راوي بدترين جاي ممکن است:گناز سرزمین بي
اين سمت خواست بچه را بهنام ايستاده بود و ميهانا مصمم، خمیده بر فراز رودخانة بي»

شد و بچه را با شکالت، پرتقال، يويو و خرس ساحل ما نزديك و دور ميبکشاند. او به

 (.145و144 :)همان« کردعروسکي اغوا مي

اي بدون نام کند که رودخانهاوي در ذهن خود، طفل تازه متولد شده را در مکاني خارج از اين دنیا تصور مير   

باشد که مرز  1اي براي لته يا رود فراموشيتواند استعارهاين مکان و دنیا را از هم جدا کرده است. اين رودخانه مي

جايي که هنوز هیچ تصمیمي براي آن گرفته »قرار دارد. گناهي میان نابودي و جاودانگي است. طفل در مکان بي

راوي باور دارد، طفلي که در آن سو قرار دارد، درست همانند آنکه از رود فراموشي (. 143 همان:)« نشده است

تواند انسان نويني باشد با پنداري نوشیده باشد؛ از گذشته و زندگي بیهوده و تکراري بشريت خبري ندارد و مي

او را همرنگ جماعت کند تا فرزندشان هاي تکراري بها همسرش قصد دارد با ياد دادن زبان و آموزهنو، ام

 عنصري تکراري در زنجیرة بشريت باشد. 

تواند از ارتباط کالمي مؤثر و صحیح با همسرش نیست و نميشخصیت اصلي داستان قادر به   

کند تا با او دربارة فیپس حرف بزند، ميبار تالش آمال و آرزوهايش با هانا سخن بگويد. يك

کند. پرد و اتاق را ترک مياما اين گفتگو، انقدر براي هانا ناخوشايند است که میان حرفش مي

 دهد.  هاي دروني بروز ميصورت واگويههاي خود را بهپس از آن راوي دغدغه

 

 همسر راوی )هانا( -ب

هاي او در توان از کنشمسرش، شخصیت هانا را ميهايي راوي از هبرون از ستودن و نموده   

پذيري اوست، تا هاي مختلف داستان، شناسايي و بررسي کرد. ويژگي بارز هانا سلطهصحنه

توجه نیازهايش بيدهد، حقوقش را ناديده گرفته و نسبت بهراوي اجازه ميبسیار بهآنجا که چه

ها را آماده کرده سرشان فهرست بلندبااليي از نامعنوان مثال؛ هانا براي انتخاب نام پباشد. به

                                                                  
ر و از نظر تفسیر خلقت نه تنها ياز نظر فلسف اسالم»حوا از کتاب تورات گرفته شده که براي تحقیر زنان جعل شده است.  ز نظ می آ ر  يتحقی

ريده نظیر سرشت مردان يو از سرشت زنان را از جنس مردان فرمايد کهيم يبا صراحت در آيات متعدد قرآن زن نداشته، بلکهنسبت به ف مآ « ا
 (.152: 1381)مطهري، 

1
ب در اساطیر يونان لِته يا رود فراموشي يکي از پنج رود جاري در قلمرو مردگان )هادس( است. مردگاني که وارد اين قلمرو مي   آ ز  ا شدند 

 (. 728: 1888نوشیدند تا زندگي گذشتة خود را فراموش کنند )ر. ک. مايرز، آن مي
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شود و واکنشي در قبال نام بود، اما سرانجام تسلیم اراده و خواست شوهر در انتخاب نام مي

نها (. به141 :دهد )همانمضحکي که وي براي فرزندشان برگزيده، نشان نمي گفتة راوي، هانا ت

کشید، اما او تالشي براي دوش ميبهت فیپس را تنهايي بار مسئولیغمخوار پسرشان بود و به

بیند، هیچ واکنشي کند. حتي زماني که همسرش را در کنار زني ديگر ميتغییر اين وضعیت نمي

دهد. تنها واکنش هانا زماني است که همسرش تالش دارد، حرف دلش را از خود نشان نمي

دهد. پس هانا نیز خروج از اتاق نشان ميزبان بیاورد که هانا اعتراضش را با دربارة فیپس به

هاي دروني راوي و سکوت و هاي صحیح کالمي است. واگويهمانند راوي، فاقد مهارت

خوبي زدن است که در هر دو شخصیت به خاموشي هانا، تجلي ترس و واهمه از حرف

هاي گیريتصمیمتواند بههويداست. هانا شخصیتي ضعیف، سرخورده و حساس دارد و نمي

جا که هانا از دست راوي کند، آنباورهاي مذهبي هانا نیز اشاره ميراوي نه بگويد. باخمان به

 دعا کردن:کند بهناراحت شده و شروع مي
 (148 :)همان« من پرهیزگاري عطا کن...خدايا به»

یت  عبارت ديگر، هانا مذهب راهاي هانا نقشي ندارد. بهخدا، در کنشگرياما اعتقاد به    رب در ت

کشد، حتي هاي رفتاري است. مرتب جیغ ميدهد. فیپس، داراي ناهنجاريفرزندش دخالت نمي

دهد. کودکان ديگر نشان ميشود. پرخاشگريش را با حمله بهدر خواب. خیلي زود عصباني مي

یجانات دنبال انگیزة اين هزند، اما نه تنها پدر، بلکه مادر نیز بهاو حتي مادرش را نیز کتك مي

رفتاري نیست. هانا درست نقطة مقابل راوي است. راوي بدبین و شکاک است و در همه چیز 

بیند و خطاهاي فیپس را چیز را خوب ميبیند، هانا برعکس او همهفقط؛ نقاط منفي را مي

خواست اش حمله کرده بود و ميهمکالسيگیرد. يکبار فیپس با چاقوي جیبي بهناديده مي

اش را کند اما پايش لیز خورد و چاقو بازوي همکالسي اش فرور سینة همکالسيچاقو را د

گفتة راوي، هانا بعد از اين ماجرا، زيباترين اوقات را داشت، مناعت طبع و زخمي کرد. به

داد از فیپس و خطاهايش طرفداري کند. او خودش اجازه ميمعرفتش گل کرده بود. به

عبارت ديگر (. به154 همان:عهده گرفته بود )ر.ک. هر نهادي به چیز را در برابرمسئولیت همه

ديد و نسبت ضعف شديد درسي کودکش نمي هاي رفتاري وهانا ايرادي در ناهنجاري
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توجه بود. تنها پس از مرگ کودک بود که معلوم هاي رفتاري کودک، بييابي واکنشريشهبه

 برد. از آن رنج مياي کیست مغزي مبتال بود و گونهشد، فیپس به

 

 فيپس -ج

گناه که مورد خشم و نفرت پدر قرار اي بيفیپس، حاصل ازدواج راوي با هاناست. پسربچه   

جا و ناهنجار او را براورده کند. فرزند کوچکي که خود گرفته، زيرا قادر نیست انتظارات بي

هايي باشد که ستهتواند پاسخگوي خوانیازمند کمك و هدايت مادر و پدرست، چگونه مي

آورد. انتخاب نامي مضحك براي کودک و رها کردن کس، حتي پدرش نیز از آن سردرنميهیچ

دهد که فیپس از همان ابتدا کودکي ناخواسته براي پدرش بوده حال خودش، نشان مياو به

( و يا 145 همان:فیپس بیاموزد )ها )زبان مرگ( را بهخواهد زبان سايهاست. آن زمان که پدر مي

 گويد:  وقتي که دربارة پسرش مي
شدم. قادر نبودم اين لبخند، اش و با هر جیغش؛ محدودتر ميبا هر لبخندش، با هر فرياد شادي»

 (143 همان:)« اين چهچه، اين جیغ را در نطفه خفه کنم...

ه برايش اثبات نیست که پدر از بدو تولد طفل، در آرزوي مرگ فرزندش بوده و بچنیازي به   

شده است. بجز از تودة کیست مانندي که فیپس در مغز داشت، شايد چالش محسوب مييك

اي اش از جمع هم سن و ساالنش، نام مسخرهگیريعلت ديگر رفتارهاي تهاجمي طفل و کناره

داد و باعث حقارتش در شك، اين نام پیوسته او را آزار ميباشد که پدر برايش برگزيده بود. بي

اين نکته اذعان دارد که حتي پس از مرگ پسرش هم اين نام را شد. راوي خود نیز بهمي جمع

هاي پدر، باز خانه براي فیپس مسئولیتيها و بيتفاوتي(. با تمام بي141 همان:کنند )مسخره مي

کند که معلمش زمزمه ميهنگام مرگ رو بهطوري که بهشد، بهپناهگاه و مأمن محسوب مي

(. شايد اين محبت و آغوش گرم مادر بود که فیپس را 154 همان:خانه برود )هد بهخوامي

 گفتة راوي تنها غمخوار او بود. کشاند. مادري که بهخانه ميبه

 

 . بررسی محتوایی داستان5

 سالگیبحران سی -5-1
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اامین سال زندگي خود را ميشخصیت اصلي و همسرش در سي چیزهمهدر داستان     ند گذر ن

اند. ها گفتهسالگي سخنهايشان از بحران سي(. بسیاري از نويسندگان در توشته142 همان:)

کند که پیش از آن برايش چندان سني که در آن فرد احساسات و پندارهايي نو را تجربه مي

سن خروج  چنین گفت زرتشتعنوان مثال؛ نیچه فیلسوف آلماني در کتاب مهم نبوده است. به

(. اونوره دو 3 :1370کند )سالگي ذکر ميکوهستان سيبردن بها از زادگاه خود و پناهزرتشت ر

اين سن را زمان پختگي احساسات  زن سي ساله،بالزاک، نويسندة نامدار فرانسوي نیز، در رمان 

ندامت و همین(. به193-168 :1395داند )و انديشیدن مي گونه نیز باخمان احساس افسردگي، 

زند. هنگامي که آدمي اين دگرديسي انديشیدگي زندگي گره ميمان داستان را بهپوچي قهر

 گذشته و آرزوهاي بر باد رفته دارد. پو بهنگاهي ژرف
 

 نقد عصر مدرن  -5-2

خود ترين سدة تاريخ بشريت را  بههايش؛ لقب تاريكسدة بیستم با تمام زرق و برق   

هاي کور نشده بود. بشريت در گونه بازيچة هوسيناي، بشريت ااختصاص داد. در هیچ سده

کشي، بردگي و استثمار جمعي، نسلصلیب کشیده شد. کشتارهاي دستهمسلخ فناوري به

اي نو براي کشتار، هر روز ظهور رسیدند. هر روز شیوهاي بسیار مدرن در اين قرن بهشیوهبه

 بهبودي براي هااين همة که شگفتا وردگي اي نو براي باي نو براي استثمار، هر روز شیوهشیوه

ساکن در اين انسان  در نتیجه (.93 :1390بود )ندرلو،  بشريت رواني و جسماني وضعیت

دست صاحبان سرمايه و زور بود که اراده و استثمار شده بههويت، بي، موجودي بيجامعه

با  چیز،همهراسر داستان هايش داشت. باخمان در ستصويري تاريك و مبهم از خود و توانايي

پردازد. بشري هاي انسان عصر مدرن ميها و پنداشتشرح دغدغهاي، بهانتقاد از چنین جامعه

هاي دروني خود و ديگران نداشته، در کشمکشاز توقعاتش نسبت به بینانهکه شناختي واقع

شخصیت او را  هاي حاکم بر جامعه است کهخود فرومانده و اين وقايع بیروني و انگاره

از مي سازد. اين فرد يا مانند راوي داستان، شخصیتي بسیار شکننده و متغییر دارد و يا مانند هانا 

 گريزيدين مدرنیته، دوران رخدادهاي از يکي»خبر است. هاي خود بيحقوق و توانمندي

 عصر اين در آمد؛ چرا که پیش روشنگري در عصر و هاي میانهسده از پس که است مشهودي
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 جدايي فکري، جريان اين از ناشي هايبحران از .شدمي دانسته برابر گراييواپس با داريدين

 پي در که معنوي فروپاشي دلیل(. به11 :1380)نصر، « معنويت بود و قدسي امر از علم و دانش

 ستندخود نگري درونبه برگردانده، رو جهان از هامدرنیست رخ داد، مدرن در جامعة دين زوال

 هايداستان در انگارنیست هايتمرکز کنند. ترسیم شخصیت آن دروني زندگي و نفس بر تا

داستان (. 43 :1391، زادهقاسمچنین نگرشي است ) نمود  ديگران، و کافکا داستايفسکي،

دنبال ناکجاآباد کشد که گريزان از دنیاي خود، بهتصوير ميدرماندگي انساني را به چیزهمه

 ا شايد هويت خويش را در آنجا بیابد. است ت
ام و فرزندم تحمیل کردهاز دست خويشتن خويش خشمگین بودم که چرا اين دنیا را به»

گريختم. با او شدم و با او ميام. من بايد وارد عمل ميکاري هم براي نجاتش انجام ندادههیچ

تواند جهاني تازه را نساني نوين ميرفتم. براستي اين جزيره که در آن ااي دوردست ميجزيرهبه

 (147 :2006)باخمان، « پديد آورد، کجاست؟

 

 تجلی فاشيسم در برخوردهای جنسيتی -5-3

 شرور، مزاحم، موجودي زن باستان يونان در گوياي آنند که شناختي اسطوره هايپژوهش   

 نیز تأثیر مدرن ةدور متفکران نگرش در بنیادي، رويکرد اين گرست.در ذات فتنه و هوسران

 موضوعبه که طوريبه کرد، تحمیل زنان بر را زيادي اجتماعي فشارهاي درنتیجه، و گذاشت

 مردساالرانه تبديل شد. تجربیات دربارة شده تعريف الگوهاي و فمینیستي ادبیات نقادي اصلي

 پنورترو امريکايي و شناسکمپل اسطوره ژوزف سويیسي، روانشناس يونگ، گوستاو کارل

 اثبات را تأثیرگذاري اين که اندکساني جمله از بیستم سدة کانادايي پرداز نظريه و فراي نقاد

ننیمه يا ايزدبانوان از اعم يوناني، هاياسطوره در (. زنان52 :1393اند )صانع پور، کرده  و ايزدا

 يوناني، هايانهافس بر غالب فضاي و اندبوده ثانوي و تبعي موجوداتي همواره هاي مؤنث،انسان

 زناني و کنندمي معرفي غريزي و مادي، احساساتي، حسود، حقیر، پست، را موجوداتي زنان

ند ترسیم شده خصوصي گسترة محافظ عنوانبه اند، فقطنیك صفاتبه متصف که مانند پنلوپه، ا

غرب  توان گفت که مردساالري دورة روشنگري متأثر از تاريخ انديشة)همان(. بنابراين مي

با وجود ناتواني در  چیزهمهشود. راوي مذکر داستان هاي يوناني آغاز مياست که از اسطوره
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هاي اساطیري تالش هايش با تأسي از اسطورهاي يونان و داستانانجام وظايف و مسئولیت

در فضاي خانواده حفظ کند و همانطور که در  خود را طلبيجويي و سلطهکند تا برتريمي

پردازي همسر راوي اشاره شد، همسرش هانا نیز با پذيرش فرودستي خود، یتبخش شخص

هاي همسر را ناديده گرفته و کاري جز ترک صحنه و دعا کردن مسئولیتيها و بيکارياهمال

پذيري را بیماري جويي و سلطهدهد. باخمان با انتقاد از جامعة مردساالر، برتريانجام نمي

شود. ظهور پديدة زشت و خطرناک فاشیسم ميداند که منجر بهخطرناک جامعة بشري مي

هاي تاريخي و سیاسي پديدة فاشیسم در دل برخوردهاي ريشهوي باور دارد که عبارت ديگر به

 (.114 :1983، کشلجنسیتي نهفته است )

 

 چيزهمه های ویتگنشتاین و فروید در داستانردپای اندیشه -5-4

دروني خود را براي همسرش شرح دهد و معتقد است کسي قادر  تواند حاالتراوي نمي  

هاي دروني و تواند گوياي تجربهعبارت ديگر؛ هیچ زباني نميدرک حال او نیست، بهبه

ها هاي خود زبان را عامل بدبختيکند و در واگويهناچار سکوت مياحساسات او باشد؛ پس به

(. هانا نیز ارتباط کالمي موفقي با 143 :2006داند )ر. ک. باخمان، و مشکالت بشر مي

خبر است. حتي فیپس نیز هاي احتمالي همسرش بيهمسرش ندارد و راوي از واگويه

ديگران هاي فیزيکي بهآورد و خشم خود را با پرخاشگري و آسیبزبان نميهايش را بهشکوه

اين انديشة ويتگنشتاين است که  گذارد متأثر ازنمايش ميکند. آنچه باخمان از زبان بهتخلیه مي

ن تواند از اموري معین و دربارة مفاهیمي معین سخن بگويد و دربارة آنچه نميزبان فقط مي توا

 سخن گفت، سکوت بايد کرد: 
 خودش کند، اطاعت خودش از دهد، دستور خودشبه کند، تشويق را خودش تواندمي آدمي»

 دهد جواب آن به هم خودش و کند لسؤا خودش از و کند تنبیه يا و مالمت را

که  هاييانسان يعني، هستند؛ گوتك فقط که کنیم تصور را هاييانسان توانستیممي حتي 

 ديدمي را هاآن که کاوشگري و کنندمي همراهي خود با زدن حرف با را خودشان هايفعالیت

 آيا باشد. ولي موفق ما،زبانبه زبانشان ترجمة در بود ممکن کرد،مي گوش حرفشانبه و

 احساسات دروني خود، هايتجربه توانست،مي آن در کسي که کنیم تصور را زباني توانستیممي

 بدهد؟ شفاهي بیاني هاآنبه يا بنويسد اشکاربرد خصوصي براي را غیره و خود حاالت خود،
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 هاينیست. واژه اين من منظور ولي بکنیم؟ را اين کار مانمعمولي زبان با توانیمنمي خوب،

 از و بداند را هاآن تواندمي سخنگو فرد فقط که اشاره کنند چیزيبه است قرار زبان منفرد اين

 (169و 168 :1381)ويتگنشتاين، « را بفهمد زبان اين تواندنمي ديگري کس رواين

در باب زبان  1«هاي فلسفيپژوهش»بعد اثر معروف خود به 244ويتگنشتاين از بند    

پردازد. يعني دربارة حاالت نفساني و تجارب شخصي و اثبات محال بودن آن مي 2خصوصي

(. اگر اين سخن صحت داشته باشد، افراد 174-168 همان:توان سخن گفت )منطقاً نمي

هاي فردي، شخصیتي، تبادل نظر بپردازند، زيرا هر فرد ويژگيتوانند با هم بهمختلف نمي

تواند با شخص ديگري ارتباط و ي خاص خود را دارد پس، نميرواني، فرهنگي و اجتماع

سوء تعبیر و بدفهمي و سرانجام، سکوت تبادل نظر داشته باشد و هرگونه ارتباط کالمي منجر به

اي از کار فروبستة بشر شود. مسلم است که خالصه کردن همگي مشکالت در زبان، گرهمي

اما تباطات کالمي نقش بسیار مهمي را ايفا مينگشوده و نخواهد گشود. گرچه گفتار در ار کند، 

است که  و ضوابط زيستن و زندگي هااين نقش در خود زبان نهفته نیست، بلکه بر پاية بايسته

 سرشت بشر برايش تبیین کرده است. آفريننده با توجه به

گ، جنايت، رنج، هاي موجود در جامعه، مانند؛ جنسبب ناهنجاريدر داستان يادشده، راوي به  

برد. در همین راستا وي گاهي هاي اساطیري پناه ميها و داستاندنیاي اسطورهمرگ و تنهايي به

خويش  4شاه لیربلعد و گاه در قالب رحمي ميبیند که فرزندانش را با بيمي 3خود را کرونوس

 :دهد که در رويارويي پدران و فرزندان؛ پدرکشي وجود نداردرا فريب مي
رحمانه کتکشان خواهم زد. تر پدري بيهايم را خواهم بلعید. همچون گندهانند کرونوس بچهم»

« زنملیر خودم را گول ميهاي مقدسي را و همانند شاهکنم، چنین حیوانو خشکشان مي

 (. 158 :2006)باخمان، 

ي از توان در روانشناسي فرويد جستجو کرد. فرويد که برخپدر و پسر را مي رودرويي  

هاي انسان را در بن هاي خود را با الهام از اساطیر يونان شرح و بسط داده است، گرايشديدگاه

___________________________________________________________________________  
1
 Philosophical Investigations 

  زبان خصوصي زباني است که تنها يك نفر بتواند با آن سخن بگويد و يا بنويسد. 2
3

ياورانوس، خداي آسمان در اساطیر يونان، به دست فرزندش، کرونوس، قطعه قطعه مي  که شود. کرونوس، همواره از نفرين پدر م رسید  ت

 (.41: 1383بلعید )ر.ک. همیلتون، شد، ميا که متولد ميمبادا يکي از فرزندانش او را سرنگون کند، هرکدام از فرزندان ر
4

 د.داننوي مي هايتراژدي ترينترين و ارزندهآن را يکي از بزرگبرخي است که  ويلیام شکسپیر اي تراژيك اثرمايشنامهشاه لیر ن 
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را « 1عقدة اديپ»شمارد. او که هاي زنانه را مولود و برامد ثانويه برميمردانه دانسته و گرايش

هاي ند، روايتکهاي فرد قلمداد ميکنندة بیشتر نیازها و گرايششمول و تعییناي جهانتجربه

ر  اساطیري و محصوالت هنري و فرهنگي را تالش فرد براي جبران نمادين حرمان ايجاد شده ب

قلم سوفوکل به 2اديپ شهريارداند. نظرية عقدة اديپ که ملهم از نمايشنامة اثر بحران اديپي مي

 کتابر د يدفرو(. 34 :1392يوناني است، بیانگر شمول جهاني تقابل پدر و پسر است )امیري، 

 مطرح اساطیري هايداستان با را بیماران بیماري منشاء ارتباط مثال خود، خواب تفسیر

هاست )مزاري، انسان ناخودآگاه از برخاسته رواني هاياسطوره بیانگر تنش. از نظر وي کندمي

 کشد:(. باخمان در داستان مذکور، تقابل پدر و پسر را به تصوير مي123 :1394
من يا هانا يا فیپس نبود، بلکه دربارة پدر و م چیزهايي که اتفاق افتاده بود، اصالً مربوط بهاما تما»

 (.153 :2006)باخمان، « پسر  بود، دربارة گناه و مرگ

 

 همه چيز و هيچ چيز -5-5

چیز تمام توقعاتي است که پدر از فرزندش دارد و تمام چیزهايي است در آغاز داستان، همه   

يابد. تاآنجا که پدر از سر عجز خواهد. اما اين همه به هیچ کاهش ميبراي پسرش ميکه مادر 

کند که ديگر هیچ انتظاري از فیپس ندارد و هانا که زير سلطة و ناتواني اذعان مي

تواند نامي درخور و شايسته براي فرزندش برگزيند. پس از آن، است، حتي نميهمسرخويش

زبان اي که راوي قادر نیست افکارش را بهگونهشود، بهصه ميچیز در معضل زبان خالهمه

کند. سکوت مي هاي راويگريبیاورد و با همسرش درمیان بگذارد و هانا نیز در برابر سلطه

اي پردازد و از جامعهتوزيع نابرابرانة جنسیتي قدرت در خانواده ميباخمان در البالي داستان به

تواند تمامي امکاناتي چیز ميردان در رأس هرم قدرتند. بنابراين همهکند که در آن مانتقاد مي

ثال اي مهیاست و زنان هیچ سهمي از آن ندارند. بهباشد که براي مردان در چنین جامعه عنوان م

راحتي از زير بار مسؤولیت خانواده شانه خالي کرده و  اوقاتي را که بايد در راوي داستان به

توجه هاي همسرش بيخواستهکند. وي بهش باشد، با زن ديگري سپري ميکنار همسر و فرزند
___________________________________________________________________________  

1
ز هست. ميپياما به تدريج  ،دانندفرويد، پسران در ابتدا مادرشان را موضوع عشق مي ةبر اساس نظري  نی برند که او موضوع عشق پدرشان 

 ( . 135: 1394)هومر، شود بدين ترتیب پدر در تصاحب مادر به رقیب پسر بدل مي
2

 (.159: 1389اي است که پدرش را کشت و با مادر ازدواج کرد )هال، اديپ در اساطیر باستان يونان، قهرمان برجسته 
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عنوان همسر دهد. هانا در اين میان هیچ نقشي بهاست و او و افکارش را مورد تمسخر قرار مي

شاغل بودن هانا يا تشريك مساعي وي در حل مشکالت اي بهندارد. در داستان حتي اشاره

هانا در داستان، مادر بودن است. گويي که هانا خود را در  همسر نشده است. تنها نقش بارز

 پشت نقش مادري پنهان کرده است. 

 

 نتيجه

روشن شد که اين اثر از نظر عناصر داستاني،  چیزهمهبا بررسي و تحلیل ساختاري داستان    

که با دروني و جريان سیال ذهن  گوييساختاري منسجم دارد. باخمان با استفاده از فنون تك

هاي زماني و مکاني همراه است، پريشاني دنیاي ذهني انسان فرورفته در خويش را پرش

هاي گسسته و بدون انسجام و آشفتگي در ترتیب رويدادها، کشد. واگويهتصوير ميزيبايي بهبه

ثبات عصر مدرن همخواني داشته برد که با دنیاي پیچیده و بيداستان را در مسیري پیش مي

از ترکیب عناصر داستان مانند زاوية ديد و صحنه باشد. پردازي، فضايي سرد و غمگین و خالي 

هاي کند که بیانگر تنهايي زوج داستان است. بررسي شخصیتمخاطب منتقل ميعشق را به

ن در دهد که راوي و خانوادهداستان نیز نشان مي اش با وجود تمايزات اخالقي و رفتاري فراوا

اک دارند و آن عدم توانايي برقراري ارتباط با يکديگر است. در بررسي يك مسئله اشتر

يابیم که باخمان با تأثیرپذيري از نظريات ويتگنشتاين و حلقة وين، زبان محتوايي داستان درمي

کند. گويي که چالش اصلي اين زوج ترس عمیق از واژگان را عامل اصلي مشکالت معرفي مي

عقدة اديپ نژندي راوي داستان را بهاست،  وي همچنین روانو بیان احساسات و تفکرات 

زند. باخمان در حالي انگارگان خودساخته و من ها پیوند ميفرويد و بازنمودش در اسطوره

ها را عامل گیجي و سردرگمي و تنهايي گیرد و آنباد انتقاد ميدرآوردي حاکم بر جامعه را به

یز تحت تأثیر همان عقايد قرار دارد و بر همان اساس، کند که خود نانسان مدرن معرفي مي

توان ادعا کرد که چالش تحلیل محتوايي داستان ميدهد. با توجه بهتفکرات خود را شکل مي

اش در بیان حاالت و احساسات نیست، بلکه اصلي زوج داستان مذکور زبان و عدم توانايي

ثال هاي معنوي انسان است. بهجنبهمشکل اصلي خروج از مدار اخالق و ناديده گرفتن  عنوان م

خود راوي داستان تشنة محبت و عاطفة هاناست، اما فیپس تمام توجه و عشق هانا را به
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فیپس، پدر را وارد دنیاي معطوف کرده است. پس حس کمبود محبت، تنهايي و حسادت به

توجهي هاي اساطیري، بيانکند تا با يادآوري تخاصم و تقابل پدر و پسر در داستها مياسطوره

هايش نیازها و تواناييپسرش را توجیه کند. هانا نیز بدون توجه بهمسئولیتي خود نسبت بهو بي

هايش در اجتماع و نظام خانوادگي را پشت نقش کند تا سرخوردگيزن، تالش ميعنوان يكبه

از خويشتن ندارد و از  عبارت ديگر هیچکدام از اين دو شناخت درستيمادري پنهان کند. به

خبر وديعه گذاشته است، بيها و استعدادهاي دروني خود که خداوند در وجودش بهخالقیت

نخستین مدرسة هر کودکي تعلیم و تربیت والدين اوست و در اين مدرسه است که است. 

قول پدرش لجباز است يا خیلي زود آموزد. پس اگر فیپس بههاي زندگي را مياولین درس

هاي شود، اين تعالیم را از خانوادة خود آموخته است. وقتي پدر از ارزشناامید و مأيوس مي

پوچي و انساني و معنويت سرخورده است و فلسفه و هدف زندگي خود را فراموش کرده و به

تواند از فرزندش انتظار سرسختي و استقامت انديشد، چطور ميباطل بودن چرخة حیات مي

هاي قالبي جنسیتي و رفتاري در ها و نسخهبديهي است که کلیشهاشته باشد. در زندگي را د

فاصلة عمیق طبقاتي و عدم هاي معیوب فلسفي غرب است، منجر بهاجتماع که حاصل نظام

ها از نقش خود در اجتماع تفاهم و درک زوجین از يکديگر و نیز موجب سرخوردگي آن

ها، اهداف، آمال و آرزوها( همانند داستان همة ارزشچیز )اي همهشود. در چنین جامعهمي

   شود.نیستي و هیچ ختم ميمذکور به
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