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 روایتها فرا از گذار و مدرن پست رمان

 "من ببر نیستم پیچیده به باالی خود تاکم "با نگاهی به رمان 

 (4931اول  شماره-سال اول "داستان خالقانه سال)حیرت(")به نقل از نشریه ی ادبیات داستانی 

 برازجانی سمیه

 

 مقدمه

ها تحت اکثر این رمان .گیرندنمی ستان نویسی معمول قرارول و قواعد داهایی هستند که تابع اصنسل جدید رمان ،های پسامدرنداستان

این جستارمجالی اند.فاصله گرفتهها این روایتاز  -های کالن استکه عصر بیزاری و بی اعتمادی به روایت -تأثیر فرهنگ پست مدرن

 ه است.دستخوش چه تحوالتی شد ،هااست تا نشان دهدکه رمان امروز با  حذف فراروایت

 فراروایت، ساختارشکنی معنا ،مدرنکلید واژه: رمان پست 

 های کالنروایت

 ،هر گفتمان بخشند.های فلسفی اعتبار و اقتدار میسلطی هستند که به نهادها و گزارههای م، گفتمانیا فراروایتها های کالنروایت

-اعتبار به بیرون ازخود متوسل می بنابراین برای کسب این ؛ا ببخشداعتبار و اقتدار الزم ر به آننیازمند عاملی مشروعیت بخش است که 

 کند؛ یعنی یک روایت کالن.خلق می "گفتمان مشروعیت بخش"یک  ،گردد. در آن صورت با توجه به جایگاه خود

 نظم خود را از طریق آن های کالن هستند و ثبات وجوامع مدرن وابسته به این روایت هایی جنبهژان فرانسوا لیوتار همهی به گفته

تمامی  ندکه قادر هستند مدعی هااین روایتهمچنین د. روایت کالن خود را دار ،کنند. به این ترتیب هر نظام یا ایدئولوژیحفظ می

های هی گونتبدیل به وجه غالب شده و همه یک روایت واحد ،به دنبال آن .درآورند تر را تابع اصول خودهای کم اهمیتخرده روایت

اعم -هیچ گونه روایت واحد ،ی پست مدرنجامعهاین در حالی است که در  دهد.به یک بازی زبانی واحد تقلیل می های زبانی رابازی

 و هیچ گونه بازی زبانی واحد وجه غالب را دارا نیست. -از خرد و کالن

نهایت به حاکمیت و در   است وتوتالیتر فراگیر ت و اقتداری از نوعقدر ی  ناگریز در برگیرنده  کالن  از روایت  ای نسخه هر از نظر لیوتار

وضعیت جوامع امروزی بیانگر حالتی است که هر نوع گفتمان مسلط "گوید: او می گردد.چون و چرای هراس و وحشت منتهی میبی 

ا و پیش روی ما به جای مانده است، آنچه برای م .و گفتمان کالن، ظرفیت اعتبار بخشی و اقتدار بخشی خود را از دست داده است
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های زبانی نامتجانس یا کامالً ناسازگار است که هر کدام واجد معیار ذاتی و درونی برای چندگانگی و کثرت باز و آزاد بازینوعی 

 (  22: 4831)لیوتار،"خود است.

ساختاری  ، زبان شناسیی ویعقیدهبه د. کنیاد می سوسورزبان شناسی ساختاری  لیوتار از ،ی زبان شناسی و ادبیاتدر حوزه

که تمامی آثار زبانی را به معانی ایجاد شده در جریان  رودار میی بارز فرایند گفتمانی کردن فضای متنی به شمفردینان دو سوسور نمونه

شوند. عیین و تعریف میی گفتمانی تحسب موضع یا جایگاه خود در شبکه معانی بر دهد. در این صورتها تقلیل میبازی بین دال

شناسی زبان ،اما در مقابل شان با تمامی دیگر مفاهیم یا عناصر موجود در نظام مذکور.یعنی با توجه به مخالفت و مغایرت

های رمان پست مدرن با پیروی از نظریهگیرد. به این ترتیب های کالن فاصله میدریدایی از روایت یپساساختارگرایانه

 انجامد.ها میگذارد که به گذار این ادبیات از فراروایت، در مسیری گام میساختارهای داستانی انه و فروشکستنپساساختارگرای

ی رابطهکرده و مرکزی ساختار را حذف  ینقطه ،شکنیساختار ورزد.شکنی متن تأکید میانه بر ساختارزبان شناسی پساساختارگرای 

به این  دهد.زبان را در معرض فروپاشی قرار میساختارها و قواعد سنتی در نهایت  و دزنعی میان دال و مدلول را بر هم میقط

  و فروپاشی  اولین دستاورد این ویرانی شود.، ویران میگشتمی ام و نظم در یک ساختارموجب حفظ انسج پیش از آنترتیب هر آنچه 

ی داستان نویسی، به فروپاشی در حوزه گذارد.ک اثر تأثیر میهای یویژگی عدم قطعیت برتمام ساخت این است. "معنا عدم قطعیت"

 مکان، شخصیت، پیرنگ، ،زمان ی عناصر داستان از جملهبه این ترتیب همه انجامد.بانی و فروپاشی عناصر داستانی مینظام داللت ز

 شوند.جدید و ناآشنایی میکنش و کارکرد حب صااین تغییر، عناصر داستانی  رسد. در نتیجهید، راوی و... به مرز فروپاشی میزاویه د

ی منسجم رابطه و پاشدرا فرومیزبانی نظام داللت  در نخستین گام، ساختار شکنی .شودوارد می "زبان"اما بیشترین تأثیر همانا بر سطح 

رای مدلول نهایی و قطعی ، هیچ جایی بهزنجیر در این سازد.می راهای متعدد ای زنجیره ای از دالدال و مدلول را برهم زده و رابطهبین 

ماند.باقی نمی

به یابد. از قالب محدودیت معنای ثابت رها شده و فرصت اشاعه یافتن را می ،کندوقتی یک دال به سمت تکثر حرکت می به این ترتیب

نخواهد بود. در عوض آن ت زبان دیگر حامل یک معنای قطعی  و ثاب زبانی صورت گرفته و خالقیتو  آفرینشموجب این اشاعه، 

 سازد.که هر برداشتی را از خود ممکن مییابد چنان اشاعه می

چنین است که فرم دیگر در خدمت ایننداشته باشد. واحد ی حقیقت کند که دیگر دغدغهو متکثر می واقعیت را چندان نسبی این زبان

اما  اش یعنی ابزارگرایی منتهی شد.گیاه به خروج زبان از کارکرد همیشی این ربه این ترتیب ادامه یک ایدئولوژی پیروزمندانه نیست.

ی اینها، اما فراتر از همه پیدا کند.متن به سمت پیچیدگی گرایش بود و موجب شد که  به بهای از دست دادن امکان ارتباطاین امر 

 .متعدد ی زبانیبازی ها شروعکند: امکان دیگری را نیز فراهم می دال و مولولیی رابطهگسست 
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وقتی طوق روایت کالن از گردن متن  دهد.زبانی را محدود کرده و تقلیل می هایها این است که بازیمهمترین تأثیر فراروایت  

-چهیاست که ادبیات پسامدرن به همین دلیل  شود.و بی پایان میمحدود متن نا و فتهیاآید، معنا اشاعه ه بازی در میزبان ب شود، برداشته 

 اند. ولی آغاز شدهاز گسست دال/ مدل هایی که به تعبیر دریدادهد. بازیقرار نمی گونه بازی زبانی واحدی را وجه غالب و مسلط در اثر

 ر نیستم پیچیده به باالی خود تاکمبررسی رمان من بب

های دد.آن نوشتاری که به واسطه قرارداهای مشخصی را بر نوشتارش تحمیل کنقادر است معانی، مفاهیم و نگرش رمانی یک نویسنده

-کند. به این ترتیب خوانندهش و موضع مشخص روبرو میواقع خواننده را با یک نگر زبانی معنایش از پیش تعیین شده و تمام است، در

پست مدرن  تارنوشاز این روست که  یابد.ن را ترسیم کرده محصور و مقید میچوب معنایی که نویسنده آری ادبیات خود را در چا

ی موفقی از نمونه "من ببر نیستم پیچیده به باالی خود تاکم"رمان ها بگریزد.و چندگانگی معنایی از این چارچوبسعی دارد با تکثر 

 های کالن فاصله گرفته است.یک رمان پست مدرن است که از روایت

توان گفت جود ندارد. اگر چه به یک معنا میجای دهد، و های پراکنده را در دل خودروایت اعظمی که خرده روایت ،در این اثر"

کند، اما این روایت نه آنقدر برجسته را به هم متصل می های گوناگونای است که مهرهوایت اضمحالل یک خاندان، آن رشتهر

شته، معنا و موجودیتی اند که بدون وجود آن رها آن قدر وابستهدام به آن چنگ بیندازد و نه خرده روایتماست که خواننده 

 [411: 4931سلیمانی. بلقیس، ]"نداشته باشند.

را محور اصلی داستان تلقی کرد. قائل طعیت آناوان یافت؛ مرکزی که بتوان با قتی مرکزی ثابتی نمی درواقع در این اثر هیچ نقطه

حضور تعریف و توجیه کرد. به  مبنای آن مرکزِتوان حوادث و رویدادها را بر میبودن یک مرکز برای داستان به این معناست که 

ی رمان کرد. این در حالی است که نویسندههای پراکنده را به هم متصل توان علت پیشامدها را دریافت و روایتیب میتاین تر

توان جا تنها مینای .سازدض مراکز متعددی را جایگزین آن میثابتی تهی کرده و در عوواحد و ببر آگاهانه اثرش را از هر مرکز 

مثل: مرگ، سرگردانی، جنون، دلگریختگی و عناصری نظیر: سنگ، آب، چاه، پیاله، آتش،  هستند ترگفت که برخی مفاهیم پررنگ

 و...اسب

 ها شده است؟اما چه عامل یا عواملی موجب گذار این رمان از فراروایت

های معناست. نویسنده تکه تکهوم و بیهای نامفهن و گنگ از روایتآید که متن ترکیبی آشفته، پریشادر نگاه نخست به نظر می

ی های متعددمعنا به امکان ،هادر میان این چندگانگی روایت است. ای خلق کردههای چندگانهاز هم گسسته و روایترا داستان 

 یرفتار هوشمندانهیی تازه و بهره بردن از های رواو فرمشگردها آزمودن نویسنده با . استهای متن پنهان شود که در الیهبدل می

هراس از مرگ و آزار  گذارد. فضایی که باضایی تازه و ناآشنا را پیش رو میاثر، ف یزبان در انعطاف بی نظیر خود با درونمایه

داستان  سرنوشت اینگی و گم گشت ناشناختگیفروپاشی،  در واقع هایی بی هویت گرداند.به سایه ها را تبدیلتا انسان ،گیردشکل می
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ها و معناها همه و ها، اشیاء، علتپس بیهوده نیست که تمامی عناصر این داستان فروپاشیده است. روایت، قصه، زمان، شخصیت است،

 زیرا داستان، داستان اضمحالل و نابودی انسان است. اند.از هم پاشیده و آشفتههمه 

گیر است، رعایت شکند. در این اثر آنچه بسیار چشمهای از پیش تعیین شده را درهم میر آن نویسنده قراردادها و چارچوبعالوه ب

الیت نکردن قواعد نوشتاری و واژگانی است. نویسنده تا آنجا که ممکن است عالئم نگارشی را به فراموشی سپرده و متن را در یک سی

که به نوبه خود مانع از تحمیل  است آن مان، چند صدایی بودنویژگی مهم دیگر ر ستوری برجای گذاشته است.دهای عاری از نشانه

 یک گفتمان برتر بر متن است.

 

 عناصر داستانیفروپاشی 

 فروپاشی روایت

اند. اما در رمان ور غیر تصادفی به هم اتصال یافتهی رخدادهایی است که به طتوالی از پیش تعیین شدهی سیمور چتمن، روایت به گفته

چون تاکی به باالی هستی خود است. داستان ترسیمی است از جهانی که رخدادهایش درهم تنیده و هم دههم فروپاشی ببر حتی روایت

-سرانجام را رقم میتو و بیهایی تودرپیچیده است. داستانی که حوادثی گنگ، رویکردهایی غریب، تصاویری از هم گسیخته و روایت

های ای تبدیل کرده که معنا در دهلیز تودرتوی آن گرفتار است. روایتهای از هم پاشیدههروایت داستان را به قطعه قطع زند. مؤلف،

ده، داستانی آمیزند. به همین دلیل است که هنوز یک داستان به سرانجام نرسیدیگر را قطع کرده و درهم میمتعدد و هردم تکه شونده هم

پس  افتد.ماجرای داستان مدام به تعویق می دیگر همان را نیمه کاره قطع کند.ی رود که یک قصهکند و تا آنجا پیش میدیگر سر برمی

 زیرا مدام و بی وقفه در خودشان در حال تکثیرند.  ،توان به کل هستی هر کدام از روایات دست یافتنمی

یند آی پس از دیگری به میان میوعات یکرود. موضبه جلو نمی به این ترتیب هر چند که خواننده در خوانش متن پیشروی کند، باز هم

بنابراین  ،وسط و انتهایی ندارد شوند. داستان ابتدا، خورند و باز شناخته نمیپیچند، در هم گره میاما به جای پیشروی در خود می

د که بتوان به یک شونرسد. زیرا داستان جایی تمام می تواند از هر کجای رمان داستان را شروع کند و هرگز هم به پایانمیخواننده 

ها سهم مهمی در به تأخیر انداختن ادراک و رسیدن به ها و روایتدرک نهایی از آن رسید. باید گفت که این ناتمامی  و بی پایانی قصه

 معنای نهایی متن دارند. 

 فروپاشی پیرنگ

های رئالیستی، سیر وجود ندارد. در رمان آید،رمان رئالیستی یک اصل به حساب میی علی که در در این رمان چیزی به نام رابطه

با ذهنیتی خطی  داستان تحت اقتدار مؤلف شود.ارچوب وقایع علت و معلولی حفظ میروایت داستانی یک سیر خطی است که در چ

تمام معنایی  رود ورخداده به کار میچون ابزاری برای نقل رخدادهای از پیش طلبد. زبان همرود و مشارکت خواننده را نمیپیش می



5 
 

. این در حالی است که کندت زبانی یکسان و واحدی حکومت میکند. بر این دسته آثار، ذهنیت و بافشده را به خواننده تعارف می

 ی روایت در ادبیات پست مدرن، روایت شالوده شکنانه است.مشخصه

تواند از پس توجیه رفتار کسان و رخدادهای های علمی نمیمندیهیچ یک از قانون "من ببر نیستم پیچیده به باالی خود تاکم"در رمان 

روایت بر مبنای احتماالتی پیش کند. از یک سیر روایی مشخص پیروی نمیهای چندگانه که از متن داستان برآیند. رمان، ترکیبی است

ها از ماهیت خود تهی و یا اتفاق در آن اندحوادثی است که یا اتفاق نیافتادهکند. داستان توصیف رود که یکی دیگری را نقض میمی

د. کننتبیین می ای راشوند و پیرنگ پیچیدهها به بازی گرفته میاینجا علت شان با نبودشان یکسان است.گشته است. بنابراین درصد وقوع

رمان، آشوب است.  شود و پیامد تمام حوادث گنگ است. بارزترین شکل فروپاشی طرح در ایندنیای واقعیت و توهم مخدوش می

کند که به خوانش از این دست خواننده را ناگزیر میذات این آشفتگی است. معماری ت فراوان موجود در داستان نیز همتناقضا

 زند.ش را رقم میجدیدی روی آورد، خوانشی متفاوت با هر داستان متعارفی که نظام علی و معلولی حوادث

تواند تکثیر ر خود است که میپیچد، زیرا تنها در پیچش به دوماند که مدام به دور خود میکی میقت کل جهان بینی رمان به تادر حقی

های تنها احتمالی از احتمال ،آیدچه به چشم میکه هر آن،... و این تواند باشد: ببر، اسب، تاکماند هر چیزی میشود و آنچه می

 متعددی است که وجود دارد.

 دید و زاویه فروپاشی راوی

ه بر روی هم و گا ای ماهرانه و پرتسلطها به گونهویژگی مهم این اثر، درهم لغزیدن سطوح مختلف روایت است. روایتدیگر 

-راوی بدل می ت از دانای کل به منِروند. روایشوند و باز درهم فرو میلغزند و آهسته آهسته از هم وامیدرهم و درون هم می

ر داستان است. اما فراتر از آن، حضور راویان متعدد د .سوم شخص و باز از سوم شخص به دانای کلشود و از من راوی به راوی 

گردد. با این حال ها نیز میحنها و لگیری تعدد زبانکه تعدد این راویان، موجب شکل شوده میها تن گفتداستان از زبان ده

-چرخند، درهم میشوند، میها دهان به دهان میرا بازشناخت. روایتاش توان گویندهها چنان است که گاه نمیآمیختگی روایت

حتی  رنگ وبسیار کم انبه همین دلیل هم گاه مرز بین سخن راوی مانند.کنند و در نهایت هم ناتمام میدیگر را قطع میآمیزند، یک

 راوی را نه یک ،رود که خوانندهچنان پیش می این رویه گاهی آیند.فاصله پشت سر هم میها بال انقطاع و بیلهشود. جممحو می

اند و هایی که پی در پی در درون هم قرار گرفتهنقل قولمتن سرشار است از  انگارد.شخص، بلکه در آن واحد دو نفر می

ه در د کشوه از دهان یکی از کارگرها نقل میمثالً این جمل های دیگری هستند.هایی که پیوسته در حال روایت شخصیتشخصیت

 آید:های آتو هم میمیان آن گفته

ی با ریختن گچ بدگمانی استاد غنی آبادی به استاد ریگستانی بی جا نبود چون آتو به یادش آورد روزی را که استاد ریگستان"

ایستاده بودی،  ان بود دم هشتیات آویزای از شانهداد، که شما آمدید یادم هست کیسهی ساختمان را نشان میبرروی زمین شالوده
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دل است که نزدیک برود، مانده بود که گودرز بفرمایی بگوید، و چون گودرز سر  ها دیدند که جوانی کیسه به دوش ایستاده دوآن

 (491)ص "برنگرداند رو به هشتی، او نزدیک شد سنگی از جوی آب برداشت... 

 کند.هایش را روایت میتان، نوذر دیدهدر بخشی از داس

بنارس   اش روانهامید پیدا کردن خویشوندان مادری ی سال پیش، من تازه زبان باز کرده بودم، بهاز برادرش گفت که سالها استاد "

ارس و کنم برای همین است که تا پارچه بنافندگی کارش گرفته است، شوخی نمیگجرات شده و در همان جا توی کارگاه ب و

ر رفته بودم گرفتار سنگ و گچ من هم اگ بیند تن کسی،های بنارس و گجرات را میامهکند وقتی جگجرات...، دیگر نگفت چه می

 (414ص)"روم اما ...گرمای ریگستان، گفت: یک روزی می شدم توی ایننمی

ه ه برکنم، در آیندان درآوردم کختوی پستو لخت ایستاده بوده در کنار یخدان آبنوس، یک دست رخت از توی ی" یا در این جمله: 

 "کرده است که زنی توی آینه در گنجه چراغ الله به دست دیدار می آید...خود را نگاه می

های آتو خود را پس کشید دورتر ایستاد به تماشای مردی که سال"شود:میان راوی با نویسنده برداشته میی یا در اینجا که فاصله

 (453)"سال بود ندیده بودمش.

ای که دیده بود، از جوانی وردست مادرم مرده شستم، تنها دلش کشید که فریال را که لخت بود از میان آن همه مرده و زنده"

 (93)ص"تماشا کند...

ل ی منحصر به فردی به اثر بخشیده است. در عین حاها نیست، جلوهاین ویژگی داستان که در آن مرزی میان گفتگوی شخصیت

چرا آن "کند. شک می رت گرفتهگویی میان دو کس صوگاه خواننده در اینکه گفتبه پیچیدگی متن نیز افزوده است، تا جایی که 

و زنش مگر درخت برای من برادر مردک که از پشت دریاها آمد آن دانه کنار را آورد توی ریگستان کاشت جلو چشم زارپوالت 

خورم، این خورد مگر من به درد دیدن مینمیده هم باشد دیگر به درد دیدن شود، راهی نیست تا آنجا برو ببینش، گفت اگر زنمی

 (411)"ها برکنم.من می ترسم که دیگر از این جامه همه از بنارس گفتی

راوی دانای  در کنار ،ییم. زاویه دید اول شخص، سوم شخصدیدها نیز روبروبا تعدد زاویه ی تعدد راویان،سطهعالوه برآن به وا

 شتهکنار گذارا ، مفهوم و معنای سنتی خود و راوی ی دیدبی. اساساً در این رمان زاویهخاطکل، راوی دانای کل محدود، راوی م

کند. های مختلف تقسیم میها، روایت را به تکهشدگی آدمشوند و شقهها قرینه میی دیدها با تعدد آدماست. اینجا تعدد زاویه

گیرند. تغییر زاویه دید در قطعیت رخدادها و دیگر قرار مییکدیدهای متغیر در این داستان گاه در تقابل و تعارض با زاویه

ریزد. تغییر زاویه دید به بحران متن، رها شدن صداهای درون کند و روایت خطی را به هم میها اختالل و تردید ایجاد میانگاشت

ین تکثر و تعدد راویان، چند صدایی شدن رمان ترین تأثیر ااما مهم انجامد.مندی خواننده میبه نقش متن از اقتدار مؤلف و نهایتاً
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شود. در چنین آثاری شنیده نمی _شخصیت، راوی، مؤلف _یعنی صدایی غیر از نویسنده در رمان تک صدایی، صدای غیر است.

ی دیگر را هاصداها و آگاهیی این آثار، ه نویسنده است روبروییم. نویسندهمتعلق ب اًتنها با یک صدا و یک ایدئولوژی که مشخص

های چند صدایی است. ویژگی رمانی مقابل آن رمان چندازد. نقطهسنگرانه خویش میو جهان بینی یکسومطیع ایدئولوژی 

در چنین آثاری آگاهی و  کنند.ه هر یک دیدگاهی مجزا را عرضه میهای مستقل و مشخصی است کصدایی، تعدد صداها وآگاهی

آگاهی وحدت بخش  گردد و تحت انقیاد صدا یاشود، تابع دیدگاه نویسنده نمینمی شخصیت با آگاهی نویسنده یکی ذهنیت

 شود در کنار سایر صداها و آواهای حاضر در اثر.صدایی می اًآید. بلکه صدای نویسنده نیز صرفدرنمی

اهای مغایر اجتماعی که ز صدبر اساس این عقیده، عنصر اصلی در سازمان آثار روایی یا به طور کلی ادبیات، کثرتی است متشکل ا

جود وگویانه گشایی قاطع در جهت رسیدن به یک حقیقت تکد و امکان هیچ گونه پایان یا گرهنماینیگر را محدود میدیک متقابالً

صدایی بهترین عرصه برای اعمال یک گفتمان برتر است. بنابراین با چندصدایی شدن داستان، مجال تسلط یک رمان تک ندارد.

 شود.فتمان گرفته میگ

 فروپاشی شخصیت

های این رمان هم زمان صاحب چند هستی و چند شخصیت آدم چه هست طیف شخصیت است.در رمان ببر شخصیت وجود ندارد، آن

بلکه همواره در حال تبدیل به  ،ها صاحب هویت و فردیت نیستندجا شخصیتهستند و این به معنای فروپاشی شخصیت است. در این

به  شود و تبدیلو حتی هویت خود رمان ویران می های رمان، راویدیگرند. با فروپاشی هویت در وضعیت پسامدرن هویت آدمیک

 ریزند.گها از به روایت درآمدن میدر حقیقت شخصیت گردد.چیزی چند پاره و چندگانه می

گذارد. از این است که هیچ هایش باز میندپارگی شخصیتها، نویسنده راهی را برای تکثر، تبدیل و چزدایی از آدمبا این شخصیت

مختلف به مرور  هایآدم کنند.ها در یک گم نامی و ابهام سیر میی شخصیتهمه آیند.داستان به شناخت در نمیهای یک از شخصیت

هایی که در تحلیل شخصیت از جمله جنبه نماید.ن از هم دشوار و حتی گاه محال میشاشوند تا جایی که بازشناختدر هم ادغام می

های دیگری نیز خوانده شخصیت مدال که در داستان با نام ی نام گذاری شخصیت در متن است. به عنوان مثالشیوه حائز اهمیت است،

گل افروز، فریال،  ای برای فروپاشی داللت شخصیت بر یک نام باشد.تواند مقدمهمیدال، مایدال و میدا  که این میدال، -شود: ممی

 اند. شدهاند و  بر روی هم انباشته فامی، نارنج، توبا، مدال، و فرخنده درهم

در واقع داستان بر نوعی  یابند.که با خاندان ریگستانی ارتباط میسرنوشت محتوم تمام زنانی است  ،گل افروز بیش از آنکه یک نام باشد

ها همه به هم شبیه و هم تمام زنان گل افروزند و چیزی از او را با خود دارند، آن د.رووز بودن تمام زنان داستان پیش میگل افر

کند: پنجدری گل افروزی، ست که حتی بر اشیاء نیز داللت میسرنوشت هستند.گذشته از آن، گل افروز یاگل افروزی بودن مفهومی ا

ه پیداست دال شوند. چنان کدست که مدام در داستان تکرار می جامه گل افروزی، پیاله گل افروزی، چراغ الله گل افروزی و از این
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ای نشانه بلکهای بر کسی نیست، چنین است. برای نمونه نوذر نشانهشخصیت نوذر نیز  یابد.ارجاع می های متعددیگل افروزی به مدلول

الت است، پسر فرامرز رودانی است، پسر دخت پونوذر برادر گودرز است، پسر خواهر زار  نوذر پسر زار پوالت است، فروپاشیده است.

در  زار پوالت است، شوی گل افروز است، برادر شوی گل افروز است، پسر خواهر گودرز است. چنان که پیداست نوذر دالی است که

 یابد.زبان مدام به هر کس ارجاع می

 ،های آنتکثیر اطالعات ارائه شده درباره یر نتیجهها دمندی شخصیت و هویت معین شخصیتی این فروپاشی این است که کراننتیجه

دهد، معنایی که پیوسته در حال زایش و آفرینش یمی است که با اقتدار معنا رخ میچالش عظ ،ماندچه میافتد.آنواره به تعویق میهم

 است.

 فروپاشی شئ

ند، نویسنده اها مردهجایی که شخصیتسازد. از آنا بیگانه میها رزه کردن اشیاء آنای است و برای تاهنگاه نویسنده به اشیاء نگاه ویژ

به عنوان اند. هویت اشیاء داستان از فروپاشی در امان نبودهکه حتی اشیاء نیز در این چه مهم است اینبخشد. اما آنحیات را به اشیاء می

دارد که  "آنی"اند. هر شئ دار شدهتبدیل به موجوداتی جان و یابد. اینجا اشیاء از شئ بودن خود فراتر رفتهجان تغییر میچیزهای بی

گری، چراغ الله، آب، نارنج، ماله، آتش و... این اشیاء از برگ بید گرفته تا شاخ آهو، سنگ، پیاله، گل کوزه بخشد.بدان بار و معنا می

-دا نمیشان جگاه از پیالهآمیزند و هیچم میبا نخل، آب، سنگ و گندم دره صاحب هویت و حتی شخصیتند. برای نمونه زنان داستان

ی دارند( را آنکه ) "های داشتسنگ"اش و ها مالهی عاشقانه است. او شبنی آبادی با سنگ و ماله یک رابطهی استاد غرابطه شوند.

 را دارد. احساسهمین هایی که آنی دارند، نسبت به شاخ آهو و کوزهگر استاد کوزه خوابد.و می گیرددر بغل می

این ابربن ی وضعیت متفاوت اشیاء در این رمان است، اشیائی که جان دارند و صاحب هویتند.اینها و بیش از این، نشان دهنده یهمه

ی اسب دید. اسب توان در ابژهیت برسند. اوج این فروپاشی را میهای داستان به مرز فروپاشی هوپذیرفتنی است که مانند شخصیت

بلکه مرجعیت آن  ،کندی اسب، تنها یک اسب را تداعی نمیواژه اما ابژه ایست که به طرز غریبی فروپاشیده است. ،ستاگرچه شئ نی

 مدام در حال فروپاشی است. 

 مکان -فروپاشی زمان

از همان  .های زمانی استخارج از چارچوب "من ببر نیستم"ن جستجو برای یافتن و پی گرفتن زمان در این رمان بیهوده است. رما

ی اکنون را در کجا و راست ها به ریگستان بازگشته بود،اکنون که او پس از سال"دهد.یسنده بی اعتنایی خود را نشان میابتدای داستان نو

 "فروشند که بگوییم او اکنون آمد...سیخی چند می

-تا جایی که خواننده  نمیپیوستگی زمانی وجود ندارد.  زیرا توالی و ،تشخیص داددقیق ای را توان زمان حادثهو در تمام رمان نیز نمی 

بلکه گسست زمانی و عدم  ،این سخن به این معنی نیست که رمان فاقد زمان استمیان حوادث رویداده پیدا کند.  تواند ارتباط قطعی
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اتفاقی چه زمانی روی داده وکدام  توان دریافت که چهبندد. به همین دلیل نمین و ثابت میتوالی معین آن، راه را بر برداشت یکسا

زمانی بیش از هر چیز موجب ابهام و پیچیدگی داستان شده است.  نویسنده نیز  گسست. این است واقعه قبل یا بعد از دیگری پیش آمده

دوتا کم، ه سال و تا چهل سال گذشته از آن روزها، پارسال همین امروز، پنجا"خود با آوردن برخی عبارات بر این ابهام افزوده است.  

 "سال گذشته بود، همین پار و پیرار، ...سال، چند روز از یکسالی، سه هفت سال بیست و یکروزی بسیار پیش از میان

دهد. در این داستان نیازی به ش را از دست میاشوند، زمان خاصیتا در یک فضای بسته مدام تکرار میهعالوه بر آن وقتی شخصیت

ای روایت جهان ت. روایت به گونهشوند. گویی زمان این اثر، یک زمان پس از مرگ اسها هستند که تکرار میآدمزمان نیست، فقط 

 است.مردگان است و در آن زمان فروپاشیده 

ن. در اکسان، شیگلستان، رودها دید: ریگستان، بیتوان در نام مکانگم است. این گم گشتگی را حتی می چون زمان کامالًمکان نیز هم

های چون توصیف داالنافزاید. همکند، که بر ابهام آن نیز مییشود نه تنها کمکی به وضوح داستان نمواقع فضاهایی که توصیف می

بلکه  ،کندو همه نه تنها مکان را تعریف نمیشوند. همه هایی که به پستوهای پنهان ختم میها و پنجدریپیچ در پیچ برگ بیدی، زاویه

 سازد.تر نیزمیتر و پیچیدهتاریک تصویر را

 فروپاشی زبان

مدام به  ی نهایینظام داللت زبانی فروپاشیده است. به موجب این فروپاشی، معنا "من ببر نیستم پیچیده به باالی خود تاکم"در رمان 

سوق داده و موضوعی را که در شرف کارگیری زبان خاص و نامتعارف، متن را به سمت غرابت و بیگانگی هنویسنده با بافتد. تعویق می

های پیچ وا پیچ در البیرنت سازد.نمایان میدر همان سطور آغازین کتاب، خصلت بنیادین متن خود را اندازد. تکوین است به تأخیر می

 د:نقالب نمادهایی غریب مان

-ی دکمهای که به اندازهباال خانه، گیاه پیچنده رسیده تاهای ها پیچان و سرشاخهبرگ گیاهی به ستون های پرتوی درگاهی میان رشته"

در جاهایی از  ها باال خزیده بود وهای ساختمان و از گرزهای نخلهای درهم پیچش از دیوارها و ستونشتهها رهای رفتگان از همه خانه

دار باال رفته پهن روی زمخت و گرهازه از زمین سر کشیده ای ته و در زمین نمناک فرو رفته رشتهها پایین آمدگرزها و تنگ نخل

ای باهم تازه کردند در هنگامه بازگشت را دید و مهر کهنه "دال-م"آن جا نوذر در ها دیوارها و بام تا درگاهی باالخانه که پس ازسال

 (7)ص"...خانواده ریگستانی به آن خانه باغ بزرگ و

این تأخیر معنا از  اندازد.دسترسی به اصل آن را به تأخیر میی اصلی روایت، نهها برگرد تاثر و پیچش مداوم آنها در هجوم پاره روایت

 در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت. گیردکهشکل می های زبانی متعددآشنایی زدایی و نیز بازیطریق 

 های زبانیبازی -4
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نرژی نهفته در ا "نیستمببر من "چون رمان در اثری هم این در حالی است که .بازی زبانی مقهور و تحت کنترل است ،فردر زبان متعا

باید گفت اثر تا  جا که ابتدا انتهاست و انتها ابتدا.تا آن ،یابدبه صورت پایان ناپذیری ادامه می متن این رمان شود.ذات زبان آشکار می

از آن پنهان بوده  به نگاهی نو رسید، به چیزی که پیش بتوانمتن تا زمانی که با هر بار خوانش  .مادامی زنده است که ناتمام باقی بماند

تعویق معنا این فرصت را به توان بدان دست یافت و نگری میی دوم و نا خودآگاه متن چیزی است که تنها با ژرفاست. درک الیه

ا که گاه زبان جنوع بسیاری است، تا آنهای زبانی متی بازیرمان ببر عرصه دهد که با انبوهی از معناهای متکثر روبرو شود.خواننده می

 ای زیبا.چیزی نیست جز بازی

ها پله اهی شتاب نداشتن و به جایی نرفتن بود یا به شتاب رفتن در ررفت هر چند پایین شتافتن نشانها پایین میههنگامی که از پله "  

توانست دل ببندد به جایی شتاب کرد رفتن بود، و چون نمیای به جایی نشاید بشود گفت دور پایین شدن رفتن بود؛ دور شدنی که گوی

ها، انگار آنها را باال رفتن از پله ها، بر روی پله چندم بود که به یاد آورد پس از سالهاباال آمدن از پله که به یاد آورددر پایین رفتن بی آن

ای که یک باره برانگیخته شده یاد آورده شدن و نشستن در گوشهه های شمرده از ترس بنها برای باال رفتن آن هم با گامساخته بودند ت

 (22)ص "بود به پایین راندن خود از پلکان که ...

  آشنایی زدایی -2

ها گوهر اصلی هنر ایجاد غرابت زبانی و نامتعارف کردن روش بیان است. از نظر فرمالیست ،های مهم در آشنایی زدایییکی از سویه

کند  ،های آشنایی زدایی. یکی از روشت با قوانین هنر است، یعنی راهی به سوی دشوار کردن ادراک بیانو ضدی "عادت شکنی"

ست. نویسنده با نادیده گرفتن قواعد نگارشی یک متن آشنا زدای تمام عیاری از نمونه "رمان من ببر نیستم" شدن و طوالنی شدن است.

 زبان دست یابد، از طریق:و آشنایی زدایی از آنها خواسته است به گوهر 

های ها، جملههای بی فعل، لهجه و گویش شخصیتشنا، جملههای خاص، کلمات بومی نا آساخت واژگان جدید، استفاده از صفت

شود. باید ه استخراج معنی از آنها دشوار میمعترضه در میان روایات، جمالت پی در پی با ضرباهنگ تند و گاهی طوالنی به شکلی ک

اما نثری که  ی بسیاری دارد.انهارزش زیبایی شناس -حتی بدون کارکرد داستانی–این هنجارگریزی که در ساخت زبان روی داده گفت 

کارگیری های با قناعت در بهای چندین صفحهری است با جمالت طویل و پاراگرافنث ی چنین ساختاری باشد، معموالًشایسته و بایسته

ارائه هنجارگریزی ها این چند نمونه از ، در ادامه است.است که به درستی در رمان ببر به کار رفته  ایان شیوههمنقطه و ویرگول. و این 

 شود.می

 گیری از اصطالحات بومیالف: بهره
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ال نویسنده . با این حی در متن به وفور استفاده شدهها و اصطالحات جنوباز واژه ،گذردیات و فضای داستان که در جنوب میبنا به مقتض

های زبان بهره گیرد تا ذهنیات راوی را حجم ی ظرفیتنویسنده سعی دارد از همه ،این کارای را ترجمه نکرده است. با هیچ گاه واژه

 ببخشد. 

 (402)"زیر پنگ نخلی ایستادیم الی پنگ چند دمباز پیدا کردیم."   - (83) "در راه خرمنجا هیچ کس دیدار نبود."

 ی نظیر:و آوردن افعال

دیدار  کردن،رب سیل کردن، پیکره چیدن، دروشیدن، ترازیدن، واگردیدن، واگشتن، جرنگیدن، چرزیدن، کوت کردن،گپ زدن،

 آمدن، خنکی کردن،گاالندن، و...

 نیز اصطالحات:

رک، پرپین، جرنگ خارک، ورزا، بافه، گنتار، تنگ نخل، پالرده، لیلوک، ماما پی بهبالره، خرمنجا، پوشن، گوری، تریشه، شوپر،

 آفتاب، گوال، بچ، مشکلو، بکرک چوبی، خنزیری، کلور کندم، پیله سوک، کرچاله، کپوک، چشوک، گمنه، کته گندم، وهچیره، ...

 ب:عدم رعایت قواعد نگارشی

ای فاصلههیچ ها و گفتارها پشت سرهم و بی ها، خاطرات، یادآوریجملهی به نام فصل بندی وجود ندارد. همهکتاب چیزی این  در

ارد شده ای وندارد. هر کس در صحنهشوند. حد و مرز و چارچوبی نیست، تمام کتاب یک فصل است که آغاز و پایانی هم می آورده

گذاری استفاده شده این متن به ندرت از عالئم نشانه عالوه بر آن در رود.گوید و بی هیچ نشان و ردپایی میسخنی، حکایتی یا متلی می

سیر داستان بی پاسخ درواقع نحوی نگارش رمان، اشتیاق خواننده را برای دنبال کردن خط  افزوده است.  متنبر دشواری  ن خودایکه 

 کند.ی انتخاب واژگان متمرکز میها، جمالت ترکیبی و نحوهاش را به سمت غرابت صحنهو در عوض توجهگذارد می

در پاشویه بودن آب را در تاریکی یافت کرد آب در تاریکی چیزی بیش از  با صدای ریزش آب در تاریکی نوذر دست گذاشت"

صدای چرخ چوبی بلند شد که تند نوذر چشم به چنبره سیاه مانده بود که  ..دال توی دهلیز روی سنگ بود.-خودش بود در آن دم که م

رخید صدای شکستن چوب میانی را شنید و آن شد چون رسته از دست سیاه پوش ول شده بود و چها که دیده نمیچرخید با پرهمی

 (23)"خورشید چوبی از سنگینی دول آب یا پوسیدگی چوب میانی در دهنه چاه چپه شد و ماند.

تنها ده ویرگول و  ،ای، در طول سه صفحه از متنری تا جایی است که در توصیف صحنهگذاتوجهی نویسنده به عالئم نشانهبیگاهی 

گذاری در هفت سطر بدون هیچ عالمت نشانهی زیر که یا در جمله آمده است. 82،88،81آنچه در صفحات  نظیر. یک نقطه آورده

 نوشته شده است.
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خورد و یکی مشک داشت اند یکی پشکل میرفتهآمده اند به جایی میدانست بیدار بوده است از جایی میکرد چنبره سیاه را نگاه می "

پیاله نداشت دیگری دهن  هم آب مشک را به مردم داد اول در بند مشک را باز کرد پیرزنی آمدو مشک را به دیگری داد دیگری 

 "...مشک را میان انگشت ها فشرد 

 ج:اطناب در جمالت

ی خود ارگیری عالئم سجاوندی، واحد جملههای مهم این رمان، ریتم و طول جمالت است. نویسنده در نوع خاص به کیکی از ویژگی

گردد. مان پیچیده و در عین حال جذاب میف و گاهی هم بیشتر از یک پاراگراف قرار داده است. به موجب آن، خوانش ررا پاراگرا

مگر با مکث و تکرار خوانش.  دهند،شان را به کسی نمیآیند و فرصت درک، پشت سر هم و بدون وقفه میجمالت عموماً طوالنی

شوند و این یعنی نوعی از تضاد. این رویکرد ی اصلی به وفور دیده میی جملهدر میانهجمالت معترضه یا توضیحی های بلند، جمله

، از های بلند استفاده کنداز زبان غیر معمول در قالب جمله انجامد. اگر در متنی این چنینی نویسندهرم میپارادوکسیکال به جذابیت در ف

دهد. هر چند ریتم وقایع بسیار شتاب آلود ها را میساختصت رفتن به ژرفه خواننده فرب وکاهد ی آن میکنش و ریتم پیش برنده

  سازد، زبانی پرتابی و کشدار و طوالنی است.یا برمی کندلی زبانی که این وقایع را نقل میو ،است

دار شده بودند که از  به  همه نشان داد که شاخه های مو اول، شاید یک سالی بیشتر، از پس و پیش و پهلوهای اسب پیچیده و گره"

ا نماید که اسب است یچیده به باالی خود و اسب نیست میشد گفت این تاک است پیشدگفت این اسب است و میوبرو نمیر

های خشک و پیچیده تاده بوده است، اگر چه نوذر رشتههای همیشه سرگردان و توی خود پیچیده ایسروزگاری اسبی در سایه این شاخه

ایستاده رودر روی آن ببر  های از پایین به باال خمیده اندکی سر راست کرده با آن خیزش ببر وارکرد و شاخهها جدا مینرا از استخوا

 (201) "است و بی چون و چرا تاک بود پیچیده در خود و به باالی خود...

 د: هنجارگریزی واژگانی

های برخورد غریب با زبان نیز آشکار است. یکی از صورتجدا از ایجاد یک نوع برداشت معنایی متفاوت،  در هنجارگریزی

نویسنده دست به ساخت ترکیبی غریب از واژگان و افعال زده  ی آنزی واژگانی است که به واسطههنجارگریزی در این اثر، هنجارگری

نرمالرزید، نرماتراشید، میمی، اگردانیدنرمشود: میته شده و در متن به وفور یافت میساخ "می نرما "است. مانند افعالی که با پیشوند 

 نرما خمانید، و...نرما پیچید، مینرمابارید، مینرمانشست، مینرماجهیدند، میمی

 ی قاعده شکنی و هنجارگریزی خلق شده است.لی غیر معمول و جدید که در نتیجهترکیبات فعخلق همچنین 

کشالیدند، خورخورانید، فرو میخرناشهید، میپریشادویدند، فرو میترازیده، میجهانده شد، نبوده بوده است، میشرماجهید، میمی 

 سوختادویدند، و  ...
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که همراه با یعنی جهیدنی  "شرماجهیدمی "گویداست. به عنوان مثال، نویسنده می این افعال و ترکیبات غریب، بار معنایی واژه را افزوده

دهد ی معنا را به زبان میهای جدید ترکیبی، فرصت اشاعهیدنی همراه با پریشانی. این واژهی دویعن "پریشادویدندمی"شرم بوده است یا 

-کند. بنابراین خواننده میهای مختلفی را عرضه میها و دریچهگنجند. عالوه بر آن، زاویهتعیین شده نمیو در قالب یک معنی از پیش 

 ای هستند.ری از هر بارمعنایی به ارث رسیدهها عاشته باشد. درواقع این واژهالح داتواند هر برداشت و معنایی را از این اصط

توان کنند. تنها راهی که میبار می -ز همان روزی که خلق شدندا -هامعنایی را از گذشته ی روالن بارت، تمام واژگان در خودبه گفته 

ها و ترکیباتی خلق کرده ارگریزی که انجام داده است، واژهبا هنج این است که واسازی شوند. نویسنده ،آنها را به درجه صفر رساند

ی هرگز نشنیده، بوی ی آب؛ صدای دور شوندهاتی نظیر: بوی به باال کشندهگریزد. ترکیبای میکه از هر معنای ازپیش تعیین شده است

ی سفت شونده، پیکری گویا شده، خانههردم ی سوزان به سوی او رونده، خاک رس یشه هستنده، مهرهای از هم گسلندهگریزان هم

 نیست همتا، و...

سر جا که توانسته در سرتاکند. وی تا آنتار زبان را نیز دگرگون میشود. نویسنده حتی ساخت در زبان تنها به کلمات ختم نمیاین تفاو

ی شود برای بیان حاالت ذهنی پیچیدهجبور میمی رمان نو گاهجنوب استفاده کرده است. نویسنده رمان از الگوی ساختار زبان بومی

 های داستان، حتی جمالت و کلمات به ظاهر بی معنا را به کار گیرد.آدم

 

نتیجه گیری 

از این رو دست به  داستان پسامدرن سعی دارد به نحوی از انحاء، خود را از ساحت اندیشه و تفکر مدرنیستی و ساختارگرایانه، برهاند.

ای که دیگر در خدمت یک ایدئولوژی سازد. جهان داستانیکوبد و دنیایی نو بنا میزند، ساختارهایش را در هم فرو میخود ویرانی می

ن پست مدرن دست به فارغ از هر تبلیغی تالش دارد خود را از ابزار بودگی رها سازد. از این روست اگر داستا آید وفتار نمیبرتر گر

 اند.وده و پیرو قوانین معینی حفظ شدهشود که همواره ثابت بن، در فروپاشی عناصری نمایان میتزند. این شکسساختارشکنی می

-. این رمان با خرق عادت و آشناییکالن عبور کندهایشی عناصر داستانی خود، از  روایتتالش دارد با فروپا "من ببر نیستم"رمان 

به این ترتیب، با فروپاشی روایت، پیرنگ، زمان و مکان، راوی و زاویه دید،  یازد.معنا؛ به چنین امر شگرفی دست می زدایی زبان و

 شود خود را به عنوان یک رمان موفق پست مدرن معرفی سازد. صیت، زبان و دیگر عناصر؛ موفق میشخ

رایی دانست. از این رو آثاری که ی عبور ادبیات از مرزهای ساختارگشاید بتوان فراروایتها را معیاری قلمداد کرد و گذار از آن را نشانه

. از این نظر، به جرئت ندها عبور کنند؛ جز ادعایی پوچ نیستشان مبنی بر پساساختارگرا بودن، نتوانند از ساحت فراروایتبه رغم ادعای

که  فارسی استن پست مدرترین رمان شاخص "پیچیده به باالی خود تاکم من ببر نیستم"توان گفت در میان آثار ایرانی، رمان می

 های کالن شده است.موفق به گذار  از روایت
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