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چکيده
اينگه بورگ باخمان ،شاعر و نويسندة توانمند اتريش ،در داستان همه چیز ،تصويري از انسان
غربي عصر مدرن ارائه مي دهد که با وجود پیشرفتهاي فناوري هنوز قادر نیست رابطهاي
بخردانه و همتراز با هم نوع خود برقرار کند .وي با بهرهگیري از عناصر داستاني پريش ذهني
راوي داستان را بهزيبايي بهتصوير ميکشد .در اين داستان ،راوي درمانده و سرگشته از زندگي
در دنیاي تضادها ،در صدد فرار به دنیايي نوين و آرماني (اتوپیا) است ،اما گرفتار در حصار
زبان ،باز به حرکت خود در مدار نومیدي ،دلشکستگي و بیهودگي ادامه مي دهد .باخمان در اين
داستان؛ چالش اصلي راوي و همسرش را زبان و ناتوانايي اش در بیان افکار و احساسات
مي داند ،بيآنکه به سرخوردگي انسان مدرن از مرگ ارزشهاي اخالقي و معنويت اشاره کند.
جستار حاضر با بهرهگیري از روش کتابخانه اي و اسنادي تالش ميکند ،ضمن بررسي
ساختاري و محتوايي داستان همه چیز  ،ديدگاههاي اعتقادي و دغدغههاي اين نويسندة
آلمانيزبان را بهتصویر کشد و در بوتة نقد گذارد.
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- 1مقدمه
ادبیات آيینة تمام نماي رويدادها ،آيینها ،رفتارها ،تالشها و انديشههاي جامعه و در يكسخن؛
زبان حال و شناسنامة يكملت است که ميتوان يك جامعه را با بررسي محتوا و موضوع ادبیات
آن شناخت  ،رويدادها و رفتارهاي اجتماعي را دانست و سیر دگرگوني پديدارهاي اجتماعي را
رديابي کر د .رخدادها  ،رويدادها ،آداب و رسوم ،رفتارها ،انديشهها و پايگاههاي اخالقي و
اجتماعي ؛ نموداري از پیشینة تاريخي و فراز و فرودهاي اجتماعي ،فرهنگي و سیاسي يك ملت
و بهعبارتي بهتر ؛ زبان گوياي آن به حساب ميآيند .بسیاري از اين رويدادها را ميتوان در
درياي بیکران شاهکارهاي ادبي جستجو کرد (ر .ک .روح االمیني .)9 :1379 ،سرايندگان و
نويسندگان ،در اعصار مختلف ،بهواگويي دردها و برهنهکردن زخمهاي جامعه پرداخته و
هماره در پي بیداري مردم ،داد خواهي ،مبارزه با سلطه جويي و سلطهپذيري قلم زده و شعر
سروده اند .اديبان آلماني زبان نیز برون از اين قاعده نبوده اند .آنان به فراخور حال و نیاز جامعه،
با توجه به رويدادهاي تاريخي و سیاسي خاص؛ مانند آغاز يك سده ،يا جنگهاي بزرگ و
سرنوشت ساز ،آثاري ارزشمند برجاي نهاده اند .از جمله کساني که در اين راه گام نهاده است،
اينگه بورگ باخمان ،شاعر و نويسندة زن اتريشي است« .وي در  25ژوئن سال  ، 1926هشت
سال پس از پايان جنگ جهاني اول و فروپاشي امپراتوري اتريش  -مجارستان ،در شهر مرزي
کالگنفورت از پدري معلم و مادري خانهدار زاده شد .زادگاه باخمان شهره بهشهر سه ملیتي
(مولر)127 :2011 ،؛ در همسايگي سهفرهنگ اتريش ،ايتالیا و اسلووني قرار دارد .زندگي در
اين منطقه  ،باخمان را برآن داشت تا در آثار خود ،در پي يافتن جامعهاي آرماني فراتر از مرزها
و جغرافیا با زباني مشترک و قابل فهم براي تمام ملل باشد (آلبرشت .)2 :2013 ،باخمان
سیزده ساله بود که جنگ جهاني دوم را تجربه کرد .رويدادهاي اين جنگ؛ تأثیري ژرف و مانا
بر روان حساس وي گذاشت ،بهگونه اي که پس از گذشت سالها ،هنوز يادروزهاي تلخ و
دردناک يورش وحشیانة نازيها به زادگاهش را از ياد نبرده است:
« يورش هیتلر بهکالگنفورت ،لحظة خاصي بود که

کودکيام را نابود کرد)...(.

وحشیگريهايي ملموس ،عربدهکشيها و آوازخوانيها و رژه رفتنها ،براي نخستین بار هراس
از مرگ را در من پديد آورد» (هاپکِ مِیِر.)16 :1991 ،

بررسی اندیشهها ی اینگهبورگ باخمان بر اساس نقد داستان همهچيز "367

باخمان پس از پايان جنگ ،نخست در شهر اينسبروک و سپس در گراتس و وين بهتحصیل
در رشتههاي فلسفه ،روانشناسي و زبان آلماني پرداخت .وي در سال  1950از پاياننامة
دکترايش با عنوان پذيرش انتقادي فلسفة وجودي مارتین هايدگر  1دفاع کرد و به دريافت درجة
دکتري نائل آمد .استاد راهنماي باخمان در اين پايان نامه ،فیلسوف مشهور ويکتور کرافت،
عضو برجستة حلقة وين بود که انگیزة گرايش باخمان بهآراي فلسفي اين گروه يعني
پوزيتیويسم منطقي  2شد (ر .ک .اشتويتسگر .)66 :2001 ،ردپاي انديشههاي حلقة وين ،بهويژه
فیلسوف اتريشي لودويگ ويتگنشتاين در همگي نوشتارهاي او آشکارست .باخمان در اين
رساله با انتقاد از هايدگر ،بهموضوع محدوديت زبان در بیان مسائل مابعدالطبیعه پرداخته است.
وي با تأسي از ويتگنشتاين باور دارد که اينگونه امور را نميتوان در قالب کلمات گنجاند.
بهعبارت ديگر ،منطق زبان فقط ميتواند از اموري معین و دربارة مفاهیمي معین سخن بگويد ،
در حالي که مسائل مابعدالطبیعه برون از مرزهاي زبان قرار دارند .بنا بهعقیدة ويتگنشتاين؛ زبان
ما ،همان مرزهاي جهان ماي ند ،يا بهتعبیري ديگر  ،جهان تنها تا آن اندازه و تا جايي وجود دارد
که ميتواند در قالب زبان ما گنجانیده شود و آن چه فراتر از اين حد است ،بيمعني است.
بنابراين مابعدالطبیعه و يا مسائل متافیزيکي از نظر ويتگنشتاين ،نیز حلقة وين در کل
بيمعناست (ر .ک .کنترنو235 :2014 ،و .) 236باخمان تحت تأثیر اين گروه ،در مصاحبهاي
به انتقاد از فالسفة آلماني ميپردازد که در باب متافیزيك سخن گفته اند:
«سرنگون باد فلسفة متافیزيك آلمان که عامل بدبختي ماست( »...کُشِل.)136 :1983 ،

وي در ادامة انتقاد از مابعدالطبیعه ،در رسالة خود بهشرح مقالة رودلف کارناپ ،فیلسوف و

عضو شاخص حلقة وين ،ميپردازد .نتیجة حاصل از مقالة کارناپ تحت عنوان غلبه بر
مابعدالطبیعه از طريق تحلیل منطقي زبان  3به حذف ريشه اي متافیزيك مي انجامد (ر .ک.
کارناپ .)34- 23 ، 1978 ،باخ مان رسالة خود را با اين جمله از ويتگنشتاين بهپايان مي برد که
___________________________________________________________________________
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« در باب آنچه که نميتوان سخن گفت؛ بايد سکوت کرد» (باخمان )115 :1985 ،تا مهر تأيیدي
بر اين ديدگاه باشد که طرح مسائل فلسفي بر پاية بدفهمي از منطق زبان است .باخمان در سال
 1952به حلقة ادبي گروه  47پیوست و با نويسندگاني چون پل سالن ،ايلزه آيشینگر و کالوس
دموس آشنا شد .وي در سال  1953نخستین مجموعه شعر خود را باعنوان مهلت کوتاه  1منتشر
ساخت .اين مجموعه که جايزة ادبي گروه  47را از آن خود کرد ،سبب شد تا وي بهعنوان
شاعري توانمند در عرصههاي ادبي مطرح شود .پس از آن در سال  1956دومین و آخرين
مجموعة شعرش را با نام خطاب به خرس بزرگ  2به چاپ رساند که موفق به دريافت جايزة ادبي
شهر برمن شد .در اين مجموعه ،واژة خرس بزرگ که ميتواند هم بهمعناي خرس نیرومند
جنگل و هم نام صورت فلکي دب اکبر (هفت اورنگ بزرگ) در آسمان باشد ،نماد زبان است
که دور از دسترس و رام نشدني است و بايد با آن بهمبارزه برخاست .در اين اثر ،باخمان از
دشواري زبان و محدوديت آن براي شاعر سخن گفته است و شايد به اين سبب است که وي با
وجود ذوق و استعداد فراوان شاعري ،پس از اين مجموعه ،خاموشي گزيد و شعري نسرود (ر.
ک .رهنما .) 20 :1380 ،اين شاعر اتريشي در سال  1961بود که به نثر روي آورد و در دهة
سي سالگي از عمر خود نخستین مجموعه داستاني اش را با نام سي امین سال  3منتشر ساخت که
متشکل از هفت داستان با موضوعاتي نزديك بهيکديگر است .شخصیتهاي اصلي اين
مجموعه که در سي امین سال زندگي خود قرار دارند ،از قواعد موجود در اجتماع رنج مي برند
و تالش مي کنند تا از نقشي که اجتماع برايشان رقم زده است ،شانه خالي کرده و بهسوي
جامعة آرماني ذهن خود (اتوپیا) فرار کنند .باخمان در آثار منثور خود به بیان دغدغههاي جامعة
امروزي بهويژه مشکالت زنان در جوامع مردساالر پرداخته است .بیشتر زنان داستانهايش
ضعیف ،ترسو ،سلطه پذير ،حساس ،مهربان و قرباني ستم مردان معرفي شده اند .اين قربانیان
خاموش که فرودستي خود در جامعة مردان را پذيرفته اند؛ توان مخالفت با سلطه جويي را
ندارند و تنها واکنش آنان در برابر زورگويي؛ گريستن و ماتومبهوت شدن است .بهعنوان مثال
___________________________________________________________________________
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«من راوي مؤنث» در رمان مالینا  )1971( 1در ارتباط با سهمرد داستان زندگیش؛ يعني پدر،
ايوان و مالینا پیوسته در اضطراب و ترس بهسر مي برد و قادر بهتغییر سرنوشت خود نیست (ر.
ک .باخمان .)119 :1980 ،شخصیت پدر در رمان برگفته؛ نمايندة قشر خشونتطلب و مستبد
در جامعه اي است که باورهاي خود را از وقايع بیمارگونة فرهنگي و اجتماعي گرفته اند.
توهمهاي بیمارگونة اين قشر ميتواند برخاسته از داستانهاي اساطیري باشد که در آن ،زنان
موجوداتي احساساتي ،ترسو و فاقد عقل و درايت در رويارويي با مشکالت معرفي شده اند.
چنان که «کانت  ،بهعنوان يکي از مهمترين معماران تفکر دورة روشنگري ،عقالنیت را قلمرو
مردان تعريف مي کند و احساسات و عواطف را به زنان نسبت ميدهد و بر اين اساس زنان را
عاجز از ورود بهعرصههاي عقالني معرفي ميکند» (صانعپور .)48 ، 1393 ،به باور باخمان
حضور سلطه جويانه و ستمگرانة مردان در چنین اجتماعي ،فاشیسم را در ذهن تداعي ميکند.
وي با انتقاد از جامعة مردساالر ،برتري جويي و قدرت طلبي را بیماري خطرناک جوامع بشري
مي داند (کشل  .) 97- 72 :1983 ،وي در اثر ديگر خود بهنام اضمحالل فرانتسا  )1966( 2نابودي
تدريجي يك زن را در جامعة مردان بهتصوير ميکشد .وي در اين اثر ،داليل روشني ارائه
مي دهد که ريشه هاي تاريخي و سیاسي پديدة فاشیسم در دل برخوردهاي جنسیتي نهفته است:
« پیشتر بهاين موضوع انديشیده بودم که سرآغاز فاشیسم کجاست؟ فاشیسم با پرتاب نخستین
بمب آغاز نميشود .با ترور نیز ،آن طورکه روزنامهها مينويسند ،آغاز نميشود .نقطة شروع
فاشیسم در ارتباطات میان مردم است و فاشیسم نخستین چیزيست که در رابطة میان يكزن و
يك مرد شکل ميگیرد » (همان)114 :

مجموعة داستاني همزمان  )1972( 3با خمان شامل پنج داستان است که در يك جلد
گردآوري شده اند .اين اثر بهزندگي زناني ميپردازد که با وجود حضوري پررنگ و کوشا در
جامعه ،ناديده گرفته مي شوند .باخمان در آثار خود از مرداني شکايت ميکند که با برخوردهاي
تحکم آمیز و ظالمانه ،زندگي زنان را بهويراني ميکشانند .در اين آثار ،مردان و زنان توانايي
ارتباط کالمي با يکديگر را ندارند و عدم موفقیت در بیان آرزوها و احساساتشان اغلب
___________________________________________________________________________
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به انحطاط وجود منجر ميشود (هاپکهمهير .)97 :1982 ،کابوس نازيسم ،بازگشت
به اسطورههاي يونان در توهم اتوپیا (جامعة آرماني) ،داستانهاي انجیل و ديدگاههاي زيگموند
فرويد و لودويك ويتگنشتاين از ديگر موضوعات مطرح شده در داستانهاي باخمان است.
اين نويسنده و شاعر اتريشي در سالهاي  1958تا  1963با ماکس فريش ،نويسندة معروف
سوئیسي زندگي مشترکي داشت .وي در طول زندگي اش در بیشتر گردهماييهاي فمینیست ي و
صلح جويانه شرکت داشت ،اما فمینیست نبود (ر.ک .گلیش .)119 :2000 ،هرچند که بیشتر
آثارش با مضمون خشونت و علیه تحکم مردان بر زنان نگاشته شده است .باخمان که از سال
1965بهتنهايي در رم سکونت ميکرد در  17اکتبر سال  1973در سن چهل و هفت سالگي در
حادثة آتشسوزي آپارتمانش بر اثر سوختگي شديد از دنیا رفت .مقالة حاضر برآنست با نقد
و بررسي داستاني برگزيده از کتاب سي امین سال باخمان با عنوان همه چیز  1به ديدگاهها و
مباني فکري و اعتقادي اين نويسندة شهیر آلماني زبان دست يابد و در اين راستا ميکوشد تا
پاسخگوي پرسشهاي زي ر باشد.:
الف  -آيا باخمان در بهکارگیري و پیوند عناصر داستاني براي تأثیرگذاري بهتر داستان و
رساندن پیامهاي خود به خوانندگان موفق بوده است؟
ب  -آرا و انديشههاي باخمان متأثر از کدام رويدادها و جريانهاي فکري سیاسي و اجتماعي
است؟
ج  -مهمترين و جديترين چالشي که شخصیتهاي داستان با آن مواجه اند ،کدام است و چه
راه حلي پیشنهاد ميشود؟
 - 2پيشينة پژوهش
دربارة زندگي و انديشههاي اينگهبورگ باخمان ،نويسندگان آلماني زبان بسیاري قلم زده و
آثاري را در قالب کتاب ،مقاله و پاياننامه نگاشته اند .از جملة اين نويسندگان ميتوان بهآندرهآ
استول  2اشاره کرد؛ کتاب وي تحت عنوان اينگهبورگ باخمان -درخشش تاريك آزادي  3يك
___________________________________________________________________________

1

Alles
Andrea Stoll
3
)Ingeborg Bachmann-Der dunkle Glanz der Freiheit (2013
2
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زندگينامة کامل است که بههمة جوانب زندگي اين نويسندة پرآوازة اتريشي پرداخته است.
هرچند پژوهشهاي بسیاري در بارة آثار باخمان ارائه شده است ،اما نخستین مجموعة د استاني
وي باعنوان سي امین سال که پیشتر آن پرداخته شد ،با استقبال پژوهشگران روبرو نشده است،
بهگونهاي که تنها يكکتاب ،يكپاياننامه و يكپژوهش دانشجويي برامد پژوهش در اين زمینه

است .اورسوال تولر  1در کتاب بهياد آوردن و حکايت کردن .مطالعهاي بر مجموعة داستاني
سي امین سال باخمان  2بهشرح پیامدهاي جنگ و نقاط مشترک در هفت داستان اين مجموعه

پرداخته و سیمونه ربکا زامر  3در پاياننامة دکتراي خود باعنوان تفسیر کتاب سيامین سال
باخمان  4داستانهاي اين مجموعه را بررسي کرده است .جاسمین شنل  5از میان هفت داستان اين

مجموعه ،کار دانشجويي خود را با تمرکز بر داستان همه چیز و باعنوان بررسي داستان همهچیز
اينگهبورگ باخمان از ديدگاه تحلیل متن روايي  6بهرشته تحرير درآورده است.
در ايران نیز اي نگهبورگ باخمان بیشتر با اشعارش شناخته و معرفي شده است .اين اشعار،
گاهي جسته و گريخته و گاهي بهصورت يكمجموعة کامل در توفان گل سرخ  7بهزبان فارسي
ترجمه شده اند .در اين میان تنها شمار اندکي از داستانهاي کوتاه وي و نیز يكنمايشنامة
راديويي خداي خوب منهتن  8بهزبان فارسي برگردان شده است .رهنما در بخشي از مقالة خود
تحت عنوان شعر آلماني قرن بیستم ،چند شعر کوتاه از باخمان را بررسي کرده است .همچنین
درخشان مقدم در کتاب تاريخ ادبیات آلماني بهمعرفي اجمالي باخمان و آثار وي پرداخته است.
با نگرش بهمطالعات برگفته ،تا جايي که جستجو شد ،هیچ پژوهشي که داستاني از کتاب
سي امین سال باخمان تحت عنوان همه چیز را را بر اساس عناصر داستاني و در دو سطح
ساختاري و محتوايي مورد بررسي قرار داده باشد ،يافت نشد! جستار پیش رو؛ نخستین گام در
___________________________________________________________________________

1

Ursula T öller
)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
2
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اين زمینه است .بايستة ياداوري است که ترجمههاي ارائه شده در اين پژوهش ،ترجمان
نويسندة مقاله است.

 - 3خالصه داستان همهچيز
در داستان همه چیز ،راوي بي نام و نشان که مانند همسرش در سي امین سال زندگي است،
پدري است که در واپسنگري بهزندگي کوتاه پسرش؛ بهگزارش رويدادها و رخدادهاي گذشته
مي پردازد .وي که از نقش خود در دنیا راضي نیست ،تولد فرزندش را نقطة عطفي براي تغییر
وضعیت در دنیاي کنوني و رسیدن بهجامعهاي آرماني ميپندارد .بنابراين در ذهن خود راه هاي
مختلف خروج فرزند از چرخة تکراري و از پیشتعیین شدة اجتماع را مرور ميکند ،اما هربار
درماندهتر از پیش ،نهتنها امکاني براي تغییر وضعیت نمييابد ،که حتي قادر به بیان دغدغههاي
ذهني خود بههمسرش نیست .پس سکوت ميکند و در ناامیدي ،نظارگر الگو پذيري فرزندش
از دنیايي است که او بدترين جاي ممکن مينامدش .آشفتگيهاي ذهني پدر و عدم توانايياش
در برقراري ارتباط کالمي و عاطفي با همسر و فرزند ،فضاي خانه را چنان سرد و بيروح
ميکند که همسر ،تنها دلیل تحمل اين ارتباط را وجود پسرشان مي داند ،بهگونه اي که پس از
تصادف مرگ بار پسر ،ارتباط دو زوج در قهقراي خود بهيك قطعه سنگ تشبیه ميشود.
 - 4بررسی ساختاری داستان
 - 4-1زاویة دید
زاوية ديد موقعیتي است که نويسنده نسبت بهروايت داستان اتخاذ ميکند و دريچه اي است
که پیش روي خواننده مي گشايد تا او از آن دريچه ،رخدادها را ببیند و بخواند (داد:1380 ،
 .) 259انتخاب زاوية ديد مناسب در داستان مهم است ،زيرا بیانگر تأثیري است که نويسنده
مي خواهد با داستانش بر خواننده بگذارد (بیشاب.)34 :1374 ،
در داستان همه چیز  ،راوي ،که يکي از شخصیتهاي اصلي داستان است ،از زاوية ديد اول
شخص ،تمام رويدادهايي را که خود سهمي اساسي در شکلگیري آنها دارد ،گزارش ميکند
(راوي -قهرمان) .روايت داستان از ديدگاه اول شخص ،اين مزيت را دارد تا نويسنده از زبان
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راوي؛ بدون واسطه سخن بگويد و احسا سات قهرمانان داستانش را بهتر بازتاب دهد .بدين
ترتیب واسطة میان مخاطب و دنیاي داستان حذف ميشود تا دغدغهها و انديشههاي نويسنده
در قالب شخصیتهاي داستان به طور مستقیم با خواننده در میان گذاشته شود:
«وقتي من و هانا ازدواج کرديم ،کمتر رويدادي بود که خاص او باشد ،مگر زماني که منتظر
بچه بود .چارهاي نداشتم .نیازي بهتصمیمگیري من نبود .بيقرار بودم ،چون چیزي داشت مهیا
ميشد .چیزي نو که از ما بوجود آمده بود و بههمین سبب دنیا بهنظرم بزرگتر ميرسید»
(باخمان.)138 :2006 ،

واگويههاي دروني «من -راوي» مذکر و ن اشناختة داستان که گسسته و بدون انسجام است،
مي تواند بیانگر تنهايي ،آشفتگي ،وحشت و عصبانیت انسان عصر مدرن باشد که تالش ميکند
در خلوت ،به بیان معضالت پیچیدة درونش بپردازد .انسان مدرني که با محور قرار دادن خود
در همگي امور و حذف و کمرنگ ساختن معنويات در زندگي ،موجبات تنهايي و روانپريشي
خود را فراهم ساخته است:
« هیچ آرزويي براي فیپس نداشتم .اصالً و ابداً .فقط همچنان مي پايیدمش .نمي دانم آيا يكمرد
اجازه دارد تنها فرزندش را اين چنین زير نظر داشته باشد .درست مثل محققي که پروژهاي را در
نظر گرفته است؛ من نظاره گر اين پروژة مأيوس کننده ،يعني بشر بودم .نمي توانستم اين بچه را
مثل هانا دوست داشته باشم .هانا که هرگز نشده بود او را کامالً بهحال خودش رها کنم ،چون
نتوانست مأيوسم کند .وقتي به هانا برخوردم ،بشري از نوع خودم بود .خوش بر و رو ،باتجربه،
کمي خاص و البته نه خیلي ،يك زن و بعد از آن همسر من .من اين بچه و خودم را به محکمه
کشاندم .بچه را ،چون امیدي برين را به باد فنا داده بود و خودم را ،چون قادر نبودم ،زمین را
براي ورودش مهیا کنم» (همان.)149 :

همانگونه که مي نگريم؛ ذهن راوي نظم منطقي ندارد و جملهها بههمريخته و نامنسجم اند،
زيرا احساسات و انديشههاي او بدون منطق روشن و قابل فهمي ،همانگونه که در ذهن جريان
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دارند ،بیان مي شوند .باخمان در اين داستان با کمك صناعت جريان سیال ذهن  1و تكگويي
دروني  2به ثبت حاالت ذهني شخصیت اصلي داستان ميپردازد.
 - 4-2فضا
هواي ي را که خواننده بهمحض ورود به دنیاي مخلوق اثر ادبي استنشاق ميکند ،فضا و رنگ
ميگويند (میرصادقي .)471 :1376 ،فضا سايه اي است که داستان در اثر ترکیب عناصرش
به ذهن خواننده مي افکند .اين سايه ،در بافت و جوهره يکدست و بدون تغییر است .در واقع
سايه کنشهاي داستان در نسبتي طبیعي با اين فضا بهکار گرفته ميشوند .فضاي داستان بهطبع
درونمايه ميتواند سرد ،بيروح ،پرامید و يا اضطرابآور باشد (مستور .)49 :1379 ،در بدو
ورود به داستان همه چیز  ،خواننده با مونولوگهاي راوي اي مواجه مي شود که از رابطة فنا شدة
خود و همسرش سخن ميگويد .رابطه اي خالي از عشق و احساس در فضايي سرد و غمگین:
«وقتي ما مثل آدمهاي سنگ شده سر میز غذا مينشینیم ،يا وقتي بعدازظهرها جلوي در آپارتمان
همديگر را ميبینیم ،چون هر دو همزمان بهاين فکر ميکنیم که در را قفل کنیم ،احساس ميکنم
که اندوه ما ،هم چون کماني از انتهاي دنیا بهسر آن امتداد يافته است  -يعني از طرف هانا بهسمت
خودم  -و تیري در زه اين کمان آماده است تا قلب آسمان راکد را نشانه رود .وقتي که از سرسرا
ميگذريم ،هانا دو قدم از من جلوتر است و بيآنکه شب بخیر بگويد بهاتاق خواب ميرود و
من هم بهاتاق خودم و میز تحريرم پناه ميبرم تا سر پايین انداختة هانا جلوي چشمم باشد و
سکوتش در گوشم .نمي دانم دراز کشیده است يا سعي ميکند که بخوابد؟ بیدار است يا منتظر؟
منتظر چه کسي؟ منتظر من که نیست!» (باخمان)138 :2006 ،

داستان همه چیز در فضاي ذهني راوي سیر کر ده و حدس و گمانهاي او را بازگو ميکند.
راوي مذکر با لحن و توصیف خود از رويدادها در جاي جاي داستان ،فضاي اضطراب،
نومیدي ،بيتفاوتي ،وحشت ،تنفر ،خشم ،تنهايي و غم و اندوه را به خواننده منتقل ميکند.
___________________________________________________________________________
1

در شیوة صناعت جريان سیال ذهن ) ( stream of consciousnessنويسنده بهجاي اين که برشي طولي از زندگي انسان را انتخاب کند

و حوادث آن را مبتني بر نظم زماني روايت کند ،بهعمق ذهن شخصیت فرو مي رود و بهژرفاي انديشهها و خاطرات او نقب ميزند .هدف از
به کارگیري تمهید جريان سیال ذهن ،بیان زندگي ذهني و تجربة دروني انسان معاصر بوده است (اسمیت.)49- 35 :2009 ،
2

تكگويي ،گفتار طوالني شخصیت داستاني است .اگر تكگويي ناگفته بماند (يعني اگر شامل افکار بر زبان آمدة شخصیت شود) ،در گست رة

تكگويي دروني ) ( Internal monologueقرار ميگیرد (پرينس .)54 :2003 ،برخي تكگويي دروني را يکي از شیوه ه اي به ک ارگی ري
جريان سیال ذهن دانستهاند (ر.ک .حري.)29 :1390 ،
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 - 4-3صحنهپردازی
زمان و مکاني را که در آن کنشي داستاني صورت ميگیرد ،صحنه ميگويند .کاربرد درست
صحنه بر اعتبار و قابل قبول بودن داستان مي افزايد و انتخاب درست مکان و وقوع داستان
به حقیقتمانندي آن کمك ميکند (میرصادقي .)449 :1376 ،در ابتداي داستان همه چیز  ،راوي
از رابطة سرد بین خود و همسرش سخن ميگويد .سپس با بازگشت بهگذشته (فالش بك)
به شرح رخدادها و رويدادها در گذشته اي دور از زمان کنوني ميپردازد ،تا خواننده متوجه شود
رويدادهايي که در زمان حال روي مي دهد ،از کجا نشأت گرفته و چگونه آغاز شده است.
توالي زماني در داستان دايره اي است ،يعني از زمان حال آغاز ميشود ،سپس با پسنگري
بهگذشتة دور ميرود و با عبور دوره اي از آن به چند سال نزديكتر حرکت ميکند و باز چند
سال نزديكتر تا دوباره به زمان حال بازگردد .بهعبارت ديگر روايت داستان با پرشهاي
زماني  1از نوع گذشتهنگر همراه است « .امروزه ،مطالعة چگونگي استفاده از عنصر زمان در
روايت ،يکي از مقولههاي مهم در روايتشناسي است؛ چرا که برخي از داستانهاي مدرن ،از
الگوي گاهشمارانة داستانهاي سنتي پیروي نميکنند و گاهي ديده ميشود که جاي آغاز ،میانه
و فرجام داستان با يکديگر عوض ميشوند ،يا اينکه کنشي چندبار روايت ميشود و گاهي هم
سرعت روايت ،کم و زياد ميشود .چنین کارکردي از زمان ،بهعنوان شگرد داستاننويسي بهکار
ميرود که طي آن ،آشفتگيهاي روحي ،کابوسها و روياهاي انسان در جوامع مدرن بهقلمرو
داستان راه مييابد .بهتعبیري ديگر ،مدرنیسم ايجاب ميکند که نويسندة داستان کوتاه بهجاي
روايت کردن رويدادهاي بیروني ،تحوالت روحي -رواني شخصیت اصلي داستان را رصد کند
و به نمايش بگذارد» (احمدي چناري .) 2 :1395 ،باخمان با تأسي از داستان نويسي مدرن ،تمرکز
خود را بر نمايش آشفتگيهاي روحي و رواني انسان عصر مدرن قرار داده که اين امر باعث
ورود فرايندهايي مثل تداعي خاطرات گذشته و رؤيا بهقلمرو داستان شده است .وي با
فروپاشي مرزهاي زماني در داستان همه چیز  ،روانپريشي راوي داستان را بهتصوير ميکشد.
بهعبارت ديگر ،آشفتگي در ترتیب رويدادها در داستان برگفته ،با آشفتگيهاي روحي راوي
___________________________________________________________________________

 1هرگونه

انحراف از توالي زمان مستقیم و انحراف در ترتیب اولیة رويدادهاي متن را نسبت بهترتیب وقوعشان در داستان «زمان پريشي»

) ( anachronyمينامند (ر .ک .اردالني.)14 :1387 ،
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همخواني دارد .بههم ريختن زمان و مکان و يا خلق فضاهاي ذهني ناآشنا ،بهنويسنده اين
فرصت را مي دهد تا داستانش را در مسیري پیش ببرد که با دنیاي پیچیده و بي ثبات امروز
نزديکي بیشتري داشته باشد:
«وقتي توي مغازهها در کنار هانا بيهدف ميايستادم ،هانا دنبال کاله ،ژاکت و پوشك بچه
مي گشت و مردد بین رنگ صورتي و آبي ،پشم مصنوعي يا طبیعي ،سرزنشم ميکرد که چرا
حواسم به اين چیزها نیست .اما حواسم خیلي هم جمع بود .آخر چطور بايد بیان کنم که در دلم
چه ميگذشت؟ حال من ،مثل يك حیوان شکاري بود که ناگهان برايش نمايان شده بود که دنیا
درگردش است بی ن مکان آتش و مکان امن و آسايش ،بین طلوع و غروب آفتاب ،بین شکار و
وعدة غذا و اين همان دنیايي است که میلیونها سال قدمت دارد و فناپذير است .دنیايي که هیچ
جايگاهي در میان بسیاري از منظومههاي شمسي ندارد .دنیايي که با سرعت زياد به دور خود و
همزمان به دور خورشید ميگردد .يك مرتبه خود را در ارتباطات ديگري مي ديدم .خودم و بچه
را .بچه اي که در برهة زماني خاص قرار داشت .اوايل يا اواسط نوامبر نوبتش بود که به دنیا بیايد.
يکي مثل خودم و درست مثل همة آدمهاي پیش از من» (باخمان.)139 :2006 ،

مکان اصلي وقوع داستان همهچ یز آپارتماني در شهر وين است .بیشتر نويسندگان براي محل
وقوع داستان از مکانهايي استفاده ميکنند که در آنها بزرگ شده يا تحصیل و کار کرده اند.
باخمان نیز از اين قاعده مستثني نیست .بي شك وين براي وي شهري پرخاطره است  .1راوي
داستان همه چیز خواننده را از طبقة سو م آپارتمان خود ،واقع در خیابان کاندل بهکوچه
پسکوچهها و معابر منطقه هفت شهر وين ميکشاند و سرانجام او را وارد دنیايي ميکند که
ساخته و پرداختة ذهن راوي است .در اين دنیا راوي در خاطرات خود مدام از مکاني بهمکان
ديگر در حرکت است (جريان سیال ذهن) .اين مکانها گاه مثل اداره ،مدرسه و گورستان
واقعي و گاهي مانند جزيره اي نوين در ناکجاآباد موهوم و خیالي اند:
« از دست خودم عصباني بودم که چرا اين دنیا را بهفرزندم تحمیل کردهام و هیچ کاري هم براي
نجاتش انجام ندادهام .من بايد وارد عمل ميشدم و با او ميگريختم .با او بهجزيرهاي نقل مکان
___________________________________________________________________________
1

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

بهتوصیف اين محل ميپردازد و بهاين نکته اشاره مي کند که اين مکان زيبا نیست و وجود قهوهخانههاي کوچك و مهمانس ر اه اي قدي م ي و
متعددش از آن ،مکاني بهدردبخور ميسازد (باخمان .)11 - 13 :1980 ،در سال  1948و در شهر وين باخمان با شاعر مشهور آلماني ،پل سالن،
آشنا شد .اين آشنايي باعث ايجاد دوستي عمیق و عاشقانه بین آن دو شد ( آلبرشت .)4 :2013 ،او در اين شهر به سال  1950به دريافت درجة
دکترا نايل آمد و پس از آن بهعنوان سردبیر در راديو روت -وايس -روت وين مشغول به کار شد (درخشان مقدم.)205 :1377 ،
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ميکردم .اما اين جزيره که در آن انساني نوين مي تواند جهاني تازه را تأسیس کند ،کجاست؟»
(باخمان)147 :2006 ،

 - 4-4شخصيت
شخصیت ،فردي است داستاني ،که بنا بهنوع و گونة داستان و کوتاه يا بلند بودن آن و بنا بر
موقعیت خود شخصیت ،اصلي يا فرعي بودنش داراي وجوهي است که او را از ديگر افراد
متمايز ميکند .شخصیتها بار اصلي داستانها را بهدوش ميکشند و با واکنشها ،گفتوگوها
و تكگوييهاي آنهاست که هم خودشان شناخته ميشوند و هم روايت پیش ميرود و
رخدادهاي متناسب با فرايند داستان شکل ميگی رند ،انگیزة شخصیتها از مهمترين وجوه
اليههاي آشکار و پنهان داستانند (بينیاز69 :1392 ،و.)70

 - 4-4-1شخصيتهای مهم داستان همهچيز
الف  -راوی
راوي بي نام داستان ،سي ساله ،مذکر ،متأهل ،شاغل در يك اداره و ساکن آپارتماني در شهر
وين است .وي که نمادي از مردساالري است ،خود را عاقل و تافتة جدا بافته از ديگران
مي داند و باور دارد که نه همسرش (هانا) و نه هیچکس ديگري قادر به درک او نیست (ر .ک.
باخمان .)142 :2006 ،وي تحت تأثیر اسطورههاي يوناني و داستانهاي اساطیري ،دنیا را بازي
و مردان را بازيگران آن مي داند ،وي د ر اين میان ،با فرعي خواندن نقش همسرش ،فعالیتش را
در باروري محدود ميکند و حتي مسئولیتپذيري و وظیفه شناسي هانا در قبال فرزندشان را
قبول ندارد و آن را بهسخره ميگیرد:
«وقتي فیپس با نمرة بد بهخانه ميآمد ،حرفي بهاو نمي زدم ،اما دلداريش هم نمي دادم .هانا در
خفا رنج ميبرد .هر روز بعد از نهار به طور مرتب کنارش مينشست و در انجام تکالیف کمکش
ميکرد و او را براي امتحان آماده و مهیا مينمود .هانا آنقدر خوب بهکارهايش ميرسید که فقط
خود قادر بهانجامش بود .اما من اين کارهاي خوب را قبول نداشتم» (همان.)149 :
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«يكبار (هانا) برايم توضیح داد که وقتي دعوا ميکنیم ،دعواهايمان سر همة کارهايي است که
مي خواهد براي فیپس انجام دهد و يا همة چیزهايي که ميخواهد فیپس داشته باشد .همهچیز:
مي خواست اتاق پر نورتر ،ويتامین بیشتر ،لباس ملواني ،محبت بیشتر ،عشق کامل و انباري از
محبت را برايش مهیا کند تا براي يكعمر کافي باشد ،بهخاطر آن بیرون ،بهخاطر انسانها...
تحصیالت خوب مدرسه ،زبان هاي خارجي و هر چیزي که متوجة استعدادهايش باشد - .هانا
گريه ميکرد و رنج ميبرد ،چون من بهاين حرفها مي خنديدم» (همان.)150 :

ترديد راوي در مسائل ا خالقي و بيتفاوتي اش نسبت به زندگي ،از او شخصیتي بدون ويژگي
و بي خاصیت مي سازد .فردي دمدمي مزاج که ثبات رفتاري ندارد و ناتوان از درک وضعیت
کنوني و واقعیتهاي جاري در زندگي است ،شخصیتهاي خود را از روي قصهها و
افسانههاي اساطیري ميسازد .تناقضهاي فراوان گفتاري و رفتاري راوي ميتواند حاکي از
روان بیمار و رنجور وي باشد .بهعنوان مثال وي احساسات دوگانه اي نسبت به اجدادش دارد.
از سويي باور دارد که دور باطل و تکراري دنیا از پدر بهپسر ادامه دارد و مي خواهد پديدهاي
نوپديد ،اين « چرخة شیطاني» را درهم بشکند و زنج یره را قطع کند (همان )147 :و از طرف
ديگر ،داوطلبانه سه نام پدر و پدربزرگ خود و پدر هانا را براي فرزندش در نظر ميگیرد
(همان .) 141 :نکتة ديگر آنکه پدر انتظار دارد پسرش ،بشري نوين باشد نه عنصري تکراري در
زنجیرة بشريت .پديده اي نوظهور ،فراتر از جامعه که بايد همه چیز را دگرگون سازد و پي افکن
آرمانشهر (اتوپیا) باشد ،اما با وجود اين تمايالت ،پدر عاقبت نامي مضحك براي فرزندش
برميگزيند و او را فیپس  1مي نامد .نامي که هیچ معنايي ندارد .انتخاب چنین نامي نشان مي دهد
که پدر از همان آغاز امیدي به برآورده شدن آمال و آرزوهايش نداشت:
«فیپس! بهاين نام صدايش ميکنم ،حتي بعد از مرگ هم اسمش را مسخره ميکنند( »...همان:
)141

واگويههاي دروني نقش اول داستان ،نشان دهندة افکار دوقطبي راوي است ،بهگونه اي که
گاهي دلش مي خواهد همه چیز را بهفرزندش نشان دهد و همة اطالعات عالم را بهوي منتقل
کند و زماني ديگر اعالم ميکند که هیچ آرزويي براي او ندارد (همان .)149 :درگیريهاي
___________________________________________________________________________
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اين نام ميتواند برگرفته از کتاب «میموني بهنام فیپس» ) ( Fipps, der Affeباشد که در سال  1879به قلم ويلهلم بوش نگاشته شد .اي ن

کتاب دربارة میموني است که از جنگل بهشهر آورده ميشود و صاحبانش تالش مي کند تا از او حیواني دست آموز بسازند تا راه و رسمي غی ر
از ماهیت وجوديش بیاموزد ،اما شیطنتهاي ذاتي فیپس که برخاسته از ذات اوست ،باعث کشته شدنش ميشود.
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ذهني راوي نشان دهندة تنهايي شخصیتي است که از وضعیت و نقش خود در دنیاي کنوني
راضي نیست و از بودن در جهان واهمه دارد (ر .ک .همان .)140 :با اين حال ،توانايي عوض
کردن ش رايط موجود را نیز ندارد؛ پس با اين انديشه که کسي قادر به درک افکارش نیست،
بیشتر به دنیاي درون خود پناه مي برد .وي افزون بر بيمسئولیتي نسبت به خانواده  ،نیز همسري
بيوفاست:
« با بتي آشنا شدم .خانم فروشندة اهل خیابان مارياهیلفر ،که من برايش جوراب ،بلیط سینما و يا
چیزي براي خوردن ميبردم و به من عادت کرده بود( )...گرچه بهخودم زحمت ندادم،
پرسهزدن هاي عصرگاهیم را براي مدتي طوالني الپوشاني کنم ،اما فکرش را هم نميکردم که
هانا مشکوک شود .يكبار هانا من و بتي را در کافة الهوف ديد ،که اغلب بعد از ساعت کار با
هم قرار ميگذاشتیم و درست دو روز بعد ،وقتي من بههمراه بتي براي خريدن بلیط سینما در
صف ايستاده بودم ،دوباره ما را ديد( ».همان)152 :

راوي نسبت بهزنان حس سلطهگري و برتر بودن دارد و مي خواهد همان کسي باشد که
تصمیمات ريز و درشت را ميگیرد .او تنها در کنار فردي « بله قربان گو» احساس آرامش
ميکند .همسرش هانا زني سلطهپذير است و قدرت را در زندگي به دست همسر ميسپارد .تنها
خط قرمز هانا ،فرزندشان فیپس است و چون هانا در قبال بيتفاوتي همسرش نسبت بهفیپس
بهاو روي خوش نشان نمي دهد ،راوي به بتي ،که او را با خوراکي و بلیط سینما رام کرده ،پناه
مي برد و خرسند است که بتي در برابر توقعات بي جاي او واکنشي از خود نشان نميدهد
(همان) .زورگويي و سلطهگري راوي ميتواند ريشه در بدبینيهاي او داشته باشد.
شخصیت اصلي داستان ،همسرش را نادان ،احساسي و اغواگر معرفي ميکند .براي مثال او
هر روز عصر آشکارا و بدون پنهانکاري ساعاتي طوالني را با بتي ميگذارند ،با اين حال
تصورش را هم نميکند که همسرش از قضیه بويي برده و به او مشکوک شده باشد و يا در
بخش ديگري از داستان ،تالشهاي هانا براي جلب توجه و نوازش کودک را بهنقش
فريبکاري زن در داستانهاي اساطیري پیوند مي دهد .بهعبارت ديگر همانطور که حوا در
افسانهها ،آدم را با وسوسة خوردن میوه اي فريفت  1و او را از بهشت بهکرة خاکي فرو فرستاد،
___________________________________________________________________________
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در آيات مختلف قرآن کريم از جمله اعراف ( ،)16-19طه ( )115-116و بقره (  )36آمده است که شیطان آدم و حوا را باهم فريفت .و ه ر

دوي آنان در سرپیچي ازحکم خداوند بهيك اندازه مقصرند .اما سرچشمة توهم گول خوردن حوا از شیطان و سپس فريب دادن آدم به وسی لة
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راوي نیز ادعا ميکند که هانا با شکالت و اسباب بازي و  ...قصد فريب پسرشان را دارد تا او را
از سرزمین بيگن اهي وارد دياري کند که از نظر راوي بدترين جاي ممکن است:
«هانا مصمم ،خمیده بر فراز رودخانة بينام ايستاده بود و ميخواست بچه را بهاين سمت
بکشاند .او بهساحل ما نزديك و دور ميشد و بچه را با شکالت ،پرتقال ،يويو و خرس
عروسکي اغوا ميکرد » (همان144 :و .)145
ر اوي در ذهن خود ،طفل تازه متولد شده را در مکاني خارج از اين دنیا تصور ميکند که رودخانهاي بدون نام
اين مکان و دنیا را از هم جدا کرده است .اين رودخانه مي تواند استعارهاي براي لته يا رود فراموشي  1باشد که مرز
میان نابودي و جاودانگي است .طفل در مکان بيگناهي قرار دارد « .جايي که هنوز هیچ تصمیمي براي آن گرفته
نشده است» (همان .)143 :راوي باور دارد ،طفلي که در آن سو قرار دارد ،درست همانند آنکه از رود فراموشي
نوشیده باشد؛ از گذشته و زندگي بیهوده و تکراري بشريت خبري ندارد و مي تواند انسان نويني باشد با پنداري
نو ،اما همسرش قصد دارد با ياد دادن زبان و آموزههاي تکراري بهفرزندشان او را همرنگ جماعت کند تا
عنصري تکراري در زنجیرة بشريت باشد.

شخصیت اصلي داستان قادر به ارتباط کالمي مؤثر و صحیح با همسرش نیست و نميتواند از
آمال و آرزوهايش با هانا سخن بگويد .يكبار تالش ميکند تا با او دربارة فیپس حرف بزند،
اما اين گفتگو ،انقدر براي هانا ناخوشايند است که میان حرفش ميپرد و اتاق را ترک ميکند.
پس از آن راوي دغدغههاي خود را بهصورت واگويههاي دروني بروز ميدهد.
ب  -همسر راوی (هانا)
برون از ستودن و نمودههايي راوي از همسرش ،شخصیت هانا را ميتوان از کنشهاي او در
صحنه هاي مختلف داستان ،شناسايي و بررسي کرد .ويژگي بارز هانا سلطهپذيري اوست ،تا
آنجا که چه بسیار بهراوي اجازه مي دهد ،حقوقش را ناديده گرفته و نسبت بهنیازهايش بي توجه
باشد .بهعنوان مثال؛ هانا براي انتخاب نام پ سرشان فهرست بلندبااليي از نامها را آماده کرده

حوا از کتاب تورات گرفته شده که براي تحقیر زنان جعل شده است« .اسالم از نظر فلسفي و از نظر تفسیر خلقت نه تنها نظ ر تحقی ر آمی ز ي
نسبت بهزن نداشته ،بلکه قرآن با صراحت در آيات متعددي مي فرمايد که زنان را از جنس مردان و از سرشتي نظیر سرشت مردان آ ف ريده ام »
(مطهري.)152 :1381 ،
1

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

آن مي نوشیدند تا زندگي گذشتة خود را فراموش کنند (ر .ک .مايرز.)728 :1888 ،
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بود ،اما سرانجام تسلیم اراده و خواست شوهر در انتخاب نام ميشود و واکنشي در قبال نام
مضحکي که وي براي فرزندشان برگزيده ،نشان نمي دهد (همان .)141 :بهگفتة راوي ،هانا تنها
غمخوار پسرشان بود و بهتنهايي بار مسئولیت فیپس را بهدوش ميکشید ،اما او تالشي براي
تغییر اين وضعیت نميکند .حتي زماني که همسرش را در کنار زني ديگر مي بیند ،هیچ واکنشي
از خود نشان نمي دهد .تنها واکنش هانا زماني است که همسرش تالش دارد ،حرف دلش را
دربارة فیپس به زبان بیاورد که هانا اعتراضش را با خروج از اتاق نشان مي دهد .پس هانا نیز
مانند راوي ،فاقد مهارتهاي صحیح کالمي است .واگويههاي دروني راوي و سکوت و
خاموشي هانا ،تجلي ترس و واهمه از حرف زدن است که در هر دو شخصیت به خوبي
هويداست .هانا شخصیتي ضعیف ،سرخورده و حساس دارد و نميتواند بهتصمیمگیريهاي
راوي نه بگويد .باخمان به باورهاي مذهبي هانا نیز اشاره ميکند ،آن جا که هانا از دست راوي
ناراحت شده و شروع ميکند به دعا کردن:
«خدايا به من پرهیزگاري عطا کن( »...همان)148 :

اما اعتقاد به خدا ،در کنشگريهاي هانا نقشي ندارد .بهعبارت ديگر ،هانا مذهب را در تربیت
فرزندش دخالت نمي دهد .فیپس ،داراي ناهنجاريهاي رفتاري است .مرتب جیغ ميکشد ،حتي
در خواب .خیلي زود عصباني مي شود .پرخاشگريش را با حمله بهکودکان ديگر نشان مي دهد.
او حتي مادرش را نیز کتك مي زند ،اما نه تنها پدر ،بلکه مادر نیز به دنبال انگیزة اين ه یجانات
رفتاري نیست .هانا درست نقطة مقابل راوي است .راوي بدبین و شکاک است و در همه چیز
فقط؛ نقاط منفي را مي بیند ،هانا برعکس او همه چیز را خوب مي بیند و خطاهاي فیپس را
ناديده ميگیرد .يکبار فیپس با چاقوي جیبي بههمکالسي اش حمله کرده بود و مي خواست
چاقو را در سینة همکالسي اش فرو کند اما پايش لیز خورد و چاقو بازوي همکالسي اش را
زخمي کرد .به گفتة راوي ،هانا بعد از اين ماجرا ،زيباترين اوقات را داشت ،مناعت طبع و
معرفتش گل کرده بود .به خودش اجازه مي داد از فیپس و خطاهايش طرفداري کند .او
مسئولیت همه چیز را در برابر هر نهادي بهعهده گرفته بود (ر.ک .همان .)154 :بهعبارت ديگر
هانا ايرادي در ناهنجاريهاي رفتاري و ضعف شديد درسي کودکش نمي ديد و نسبت
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بهريشهيابي واکنشهاي رفتاري کودک ،بيتوجه بود .تنها پس از مرگ کودک بود که معلوم
شد ،فیپس بهگونه اي کیست مغزي مبتال بود و از آن رنج مي برد.
ج  -فيپس
فیپس ،حاصل ازدواج راوي با هاناست .پسربچه اي بيگناه که مورد خشم و نفرت پدر قرار
گرفته ،زيرا قادر نیست انتظارات بي جا و ناهنجار او را براورده کند .فرزند کوچکي که خود
نیازمند کمك و هدايت مادر و پدرست ،چگونه ميتواند پاسخگوي خواستههايي باشد که
هیچکس ،حتي پدرش نیز از آن سردرنمي آورد .انتخاب نامي مضحك براي کودک و رها کردن
او به حال خودش ،نشان مي دهد که فیپس از همان ابتدا کودکي ناخواسته براي پدرش بوده
است .آن زمان که پدر مي خواهد زبان سايهها (زبان مرگ) را بهفیپس بیاموزد (همان )145 :و يا
وقتي که دربارة پسرش ميگويد:
«با هر لبخندش ،با هر فرياد شادياش و با هر جیغش؛ محدودتر ميشدم .قادر نبودم اين لبخند،
اين چهچه ،اين جیغ را در نطفه خفه کنم( »...همان)143 :

نیازي به اثبات نیست که پدر از بدو تولد طفل ،در آرزوي مرگ فرزندش بوده و بچه برايش
يك چالش محسوب مي شده است .بجز از تودة کیست مانندي که فیپس در مغز داشت ،شايد
علت ديگر رفتارهاي تهاجمي طفل و کنارهگیري اش از جمع هم سن و ساالنش ،نام مسخره اي
باشد که پدر برايش برگزيده بود .بي شك ،اين نام پیوسته او را آزار مي داد و باعث حقارتش در
جمع ميشد .راوي خود نیز به اين نکته اذعان دارد که حتي پس از مرگ پسرش هم اين نام را
مسخره ميکنند (همان .)141 :با تمام بيتفاوتيها و بيمسئولیتيهاي پدر ،باز خانه براي فیپس
پناهگاه و مأمن محسوب ميشد ،بهطوري که بههنگام مرگ رو بهمعلمش زمزمه ميکند که
ميخواهد به خانه برود (همان .) 154 :شايد اين محبت و آغوش گرم مادر بود که فیپس را
بهخانه ميکشاند .مادري که بهگفتة راوي تنها غمخوار او بود.
 .5بررسی محتوایی داستان
 - 5-1بحران سیسالگی
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در داستان همه چیز شخصیت اصلي و همسرش در سي امین سال زندگي خود را ميگذرا نند
(همان .) 142 :بسیاري از نويسندگان در توشتههايشان از بحران سيسالگي سخنها گفته اند.
سني که در آن فرد احساسات و پندارهايي نو را تجربه ميکند که پیش از آن برايش چندان
مهم نبوده است .بهعنوان مثال؛ نیچه فیلسوف آلماني در کتاب چنین گفت زرتشت سن خروج
زرتشت ر ا از زادگاه خود و پناه بردن بهکوهستان سيسالگي ذکر ميکند ( .)3 :1370اونوره دو
بالزاک ،نويسندة نامدار فرانسوي نیز ،در رمان زن سي ساله ،اين سن را زمان پختگي احساسات
و انديشیدن مي داند ( .)168-193 :1395بههمینگونه نیز باخمان احساس افسردگي ،ندامت و
پوچي قهرمان داستان را به اين دگرديسي انديشیدگي زندگي گره ميزند .هنگامي که آدمي
نگاهي ژرفپو بهگذشته و آرزوهاي بر باد رفته دارد.
 - 5-2نقد عصر مدرن
سدة بیستم با تمام زرق و برقهايش؛ لقب تاريكترين سدة تاريخ بشريت را به خود
اختصاص داد .در هیچ سده اي ،بشريت اينگونه بازيچة هوسهاي کور نشده بود .بشريت در
مسلخ فناوري بهصلیب کشیده شد .کشتارهاي دسته جمعي ،نسلکشي ،بردگي و استثمار
بهشیوه اي بسیار مدرن در اين قرن بهظهور رسیدند .هر روز شیوه اي نو براي کشتار ،هر روز
شیوه اي نو براي استثمار ،هر روز شیوه اي نو براي ب ردگي و شگفتا که همة اينها براي بهبودي
وضعیت جسماني و رواني بشريت بود (ندرلو .)93 :1390 ،در نتیجه انسان ساکن در اين
جامعه  ،موجودي بيهويت ،بي اراده و استثمار شده به دست صاحبان سرمايه و زور بود که
تصويري تاريك و مبهم از خود و تواناييهايش داشت .باخمان در س راسر داستان همه چیز ،با
انتقاد از چنین جامعه اي ،بهشرح دغدغهها و پنداشتهاي انسان عصر مدرن ميپردازد .بشري
که شناختي واقعبینانه از توقعاتش نسبت به خود و ديگران نداشته ،در کشمکشهاي دروني
خود فرومانده و اين وقايع بیروني و انگارههاي حاکم بر جامعه است که شخصیت او را
مي سازد .اين فرد يا مانند راوي داستان ،شخصیتي بسیار شکننده و متغییر دارد و يا مانند هانا از
حقوق و توانمنديهاي خود بي خبر است« .يکي از رخدادهاي دوران مدرنیته ،دينگريزي
مشهودي است که پس از سدههاي میانه و در عصر روشنگري پیش آمد؛ چرا که در اين عصر
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دينداري با واپسگرايي برابر دانسته ميشد .از بحرانهاي ناشي از اين جريان فکري ،جدايي
دانش و علم از امر قدسي و معنويت بود» (نصر .)11 :1380 ،بهدلیل فروپاشي معنوي که در پي
زوال دين در جامعة مدرن رخ داد ،مدرنیستها از جهان رو برگردانده ،بهدرون خود نگريستند
تا بر نفس و زندگي دروني آن تمرکز کنند .ترسیم شخصیتهاي نیست انگار در داستانهاي
داستايفسکي ،کافکا و ديگران ،نمود چنین نگرشي است (قاسمزاده  .)43 :1391 ،داستان
همه چیز درماندگي انساني را بهتصوير ميکشد که گريزان از دنیاي خود ،به دنبال ناکجاآباد
است تا شايد هويت خويش را در آنجا بیابد.
« از دست خويشتن خويش خشمگین بودم که چرا اين دنیا را بهفرزندم تحمیل کردهام و
هیچکاري هم براي نجاتش انجام ندادهام .من بايد وارد عمل ميشدم و با او ميگريختم .با او
بهجزيرهاي دوردست مي رفتم .براستي اين جزيره که در آن انساني نوين مي تواند جهاني تازه را
پديد آورد ،کجاست؟» (باخمان)147 :2006 ،

 - 5-3تجلی فاشيسم در برخوردهای جنسيتی
پژوهشهاي اسطوره شناختي گوياي آنند که در يونان باستان زن موجودي مزاحم ،شرور،
هوسران و در ذات فتنهگرست .اين رويکرد بنیادي ،در نگرش متفکران دورة مدرن نیز تأثیر
گذاشت و درنتیجه ،فشارهاي اجتماعي زيادي را بر زنان تحمیل کرد ،بهطوري که بهموضوع
اصلي نقادي ادبیات فمینیستي و الگوهاي تعريف شده دربارة تجربیات مردساالرانه تبديل شد.
کارل گوستاو يونگ ،روانشناس سويیسي ،ژوزف کمپل اسطورهشناس امريکايي و نورتروپ
فراي نقاد و نظريه پرداز کانادايي سدة بیستم از جمله کسانياند که اين تأثیرگذاري را اثبات
کرده اند (صانع پور .)52 :1393 ،زنان در اسطورههاي يوناني ،اعم از ايزدبانوان يا نیمه ايزدان و
انسانهاي مؤنث ،همواره موجوداتي تبعي و ثانوي بودهاند و فضاي غالب بر افسانههاي يوناني،
زنان را موجوداتي پست ،حقیر ،حسود ،احساساتي ،مادي ،و غريزي معرفي ميکنند و زناني
مانند پنلوپه ،که متصف بهصفات نیك اند ،فقط بهعنوان محافظ گسترة خصوصي ترسیم شده اند
(همان) .بنابراين مي توان گفت که مردساالري دورة روشنگري متأثر از تاريخ انديشة غرب
است که از اسطورههاي يوناني آغاز ميشود .راوي مذکر داستان همه چیز با وجود ناتواني در
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انجام وظايف و مسئولیتهايش با تأسي از اسطورهاي يونان و داستانهاي اساطیري تالش
ميکند تا برتري جويي و سلطهطلبي خود را در فضاي خانواده حفظ کند و همانطور که در
بخش شخص یت پردازي همسر راوي اشاره شد ،همسرش هانا نیز با پذيرش فرودستي خود،
اهمالکاريها و بيمسئولیتي هاي همسر را ناديده گرفته و کاري جز ترک صحنه و دعا کردن
انجام نمي دهد .باخمان با انتقاد از جامعة مردساالر ،برتري جويي و سلطهپذيري را بیماري
خطرناک جامعة بشري مي داند که منجر به ظهور پديدة زشت و خطرناک فاشیسم ميشود.
بهعبارت ديگر وي باور دارد که ريشه هاي تاريخي و سیاسي پديدة فاشیسم در دل برخوردهاي
جنسیتي نهفته است (کشل .)114 :1983 ،

 - 5-4ردپای اندیشههای ویتگنشتاین و فروید در داستان همهچيز
راوي نميتواند حاالت دروني خود را براي همسرش شرح دهد و معتقد است کسي قادر
به درک حال او نیست ،بهعبارت ديگر؛ هیچ زباني نميتواند گوياي تجربههاي دروني و
احساسات او باشد؛ پس بهناچار سکوت ميکند و در واگويههاي خود زبان را عامل بدبختيها
و مشکالت بشر مي داند (ر .ک .باخمان .) 143 :2006 ،هانا نیز ارتباط کالمي موفقي با
همسرش ندارد و راوي از واگويههاي احتمالي همسرش بي خبر است .حتي فیپس نیز
شکوههايش را بهزبان نمي آورد و خشم خود را با پرخاشگري و آسیبهاي فیزيکي به ديگران
تخلیه ميکند .آنچه باخمان از زبان بهنمايش ميگذارد متأثر از اين انديشة ويتگنشتاين است که
زبان فقط مي تواند از اموري معین و دربارة مفاهیمي معین سخن بگويد و دربارة آنچه نميتوان
سخن گفت ،سکوت بايد کرد:
«آدمي ميتواند خودش را تشويق کند ،بهخودش دستور دهد ،از خودش اطاعت کند ،خودش
را مالمت و يا تنبیه کند و از خودش سؤال کند و خودش هم به آن جواب دهد
حتي ميتوانستیم انسانهايي را تصور کنیم که فقط تكگو هستند؛ يعني ،انسانهايي که
فعالیتهاي خودشان را با حرف زدن با خود همراهي ميکنند و کاوشگري که آنها را مي ديد
و بهحرفشان گوش ميکرد ،ممکن بود در ترجمة زبانشان بهزبان ما ،موفق باشد .ولي آيا
ميتوانستیم زباني را تصور کنیم که کسي در آن مي توانست ،تجربههاي دروني خود ،احساسات
خود ،حاالت خود و غیره را براي کاربرد خصوصياش بنويسد يا بهآنها بیاني شفاهي بدهد؟
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خوب ،نميتوانیم با زبان معموليمان اين کار را بکنیم؟ ولي منظور من اين نیست .واژههاي
منفرد اين زبان قرار است بهچیزي اشاره کنند که فقط فرد سخنگو ميتواند آنها را بداند و از
اينرو کس ديگري نميتواند اين زبان را بفهمد» (ويتگنشتاين168 :1381 ،و )169

ويتگنشتاين از بند  244به بعد اثر معروف خود «پژوهشهاي

فلسفي» 1

در باب زبان

خصوصي  2و اثبات محال بودن آن مي پردازد .يعني دربارة حاالت نفساني و تجارب شخصي
منطقاً نميتوان سخن گفت (همان .) 174- 168 :اگر اين سخن صحت داشته باشد ،افراد
مختلف نميتوانند با هم بهتبادل نظر بپردازند ،زيرا هر فرد ويژگيهاي فردي ،شخصیتي،
رواني ،فرهنگي و اجتماع ي خاص خود را دارد پس ،نميتواند با شخص ديگري ارتباط و
تبادل نظر داشته باشد و هرگونه ارتباط کالمي منجر به سوء تعبیر و بدفهمي و سرانجام ،سکوت
مي شود .مسلم است که خالصه کردن همگي مشکالت در زبان ،گره اي از کار فروبستة بشر
نگشوده و نخواهد گشود .گرچه گفتار در ارتباطات کالمي نقش بسیار مهمي را ايفا ميکند ،اما
اين نقش در خود زبان نهفته نیست ،بلکه بر پاية بايستهها و ضوابط زيستن و زندگي است که
آفريننده با توجه به سرشت بشر برايش تبیین کرده است.
در داستان يادشده ،راوي بهسبب ناهنجاريهاي موجود در جامعه ،مانند؛ جنگ ،جنايت ،رنج،
مرگ و تنهايي به دنیاي اسطورهها و داستانهاي اساطیري پناه مي برد .در همین راستا وي گاهي
خود را کرونوس  3مي بیند که فرزندانش را با بيرحمي مي بلعد و گاه در قالب شاه لیر  4خويش
را فريب مي دهد که در رويارويي پدران و فرزندان؛ پدرکشي وجود ندارد:
«مانند کرونوس بچههايم را خواهم بلعید .همچون گنده پدري بي رحمانه کتکشان خواهم زد .تر
و خشکشان ميکنم ،چنین حیوانهاي مقدسي را و همانند شاهلیر خودم را گول ميزنم»
(باخمان.)158 :2006 ،

رودرويي پدر و پسر را مي توان در روانشناسي فرويد جستجو کرد .فرويد که برخي از
ديدگاه هاي خود را با الهام از اساطیر يونان شرح و بسط داده است ،گرايشهاي انسان را در بن
___________________________________________________________________________
Philosophical Investigations
2
3

1

زبان خصوصي زباني است که تنها يك نفر بتواند با آن سخن بگويد و يا بنويسد.
اورانوس ،خداي آسمان در اساطیر يونان ،به دست فرزندش ،کرونوس ،قطعه قطعه ميشود .کرونوس ،همواره از نفرين پدر م ي ت رسید که

مبادا يکي از فرزندانش او را سرنگون کند ،هرکدام از فرزندان را که متولد ميشد ،ميبلعید (ر.ک .همیلتون.)41 :1383 ،
 4شاه لیر نمايشنامه اي تراژيك اثر ويلیام شکسپیر است که برخي آن را يکي از بزرگترين و ارزندهترين تراژديهاي وي ميدانند.
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مردانه دانسته و گرايشهاي زنانه را مولود و برامد ثانويه برميشمارد .او که «عقدة اديپ  »1را
تجربه اي جهانشمول و تعیینکنندة بیشتر نیازها و گرايشهاي فرد قلمداد ميک ند ،روايتهاي
اساطیري و محصوالت هنري و فرهنگي را تالش فرد براي جبران نمادين حرمان ايجاد شده بر
اثر بحران اديپي مي داند .نظرية عقدة اديپ که ملهم از نمايشنامة اديپ شهريار  2بهقلم سوفوکل
يوناني است ،بیانگر شمول جهاني تقابل پدر و پسر است (امیري .)34 :1392 ،فرويد در کتاب
تفسیر خواب خود ،مثال ارتباط منشاء بیماري بیماران را با داستانهاي اساطیري مطرح
ميکند .از نظر وي اسطوره بیانگر تنشهاي رواني برخاسته از ناخودآگاه انسانهاست (مزاري،
 .) 123 :1394باخمان در داستان مذکور ،تقابل پدر و پسر را به تصوير ميکشد:
«اما تما م چیزهايي که اتفاق افتاده بود ،اصالً مربوط به من يا هانا يا فیپس نبود ،بلکه دربارة پدر و
پسر بود ،دربارة گناه و مرگ» (باخمان.)153 :2006 ،

 - 5-5همه چيز و هيچ چيز
در آغاز داستان ،همه چیز تمام توقعاتي است که پدر از فرزندش دارد و تمام چیزهايي است
که مادر براي پسرش مي خواهد .اما اين همه به هیچ کاهش مييابد .تاآنجا که پدر از سر عجز
و ناتواني اذعان مي کند که ديگر هیچ انتظاري از فیپس ندارد و هانا که زير سلطة
همسرخويش است ،حتي نميتواند نامي درخور و شايسته براي فرزندش برگزيند .پس از آن،
همه چیز در معضل زبان خالصه ميشود ،بهگونه اي که راوي قادر نیست افکارش را بهزبان
بیاورد و با همسرش درمیان بگذارد و هانا نیز در برابر سلطهگريهاي راوي سکوت ميکند.
باخمان در البالي داستان بهتوزيع نابرابرانة جنسیتي قدرت در خانواده ميپردازد و از جامعه اي
انتقاد ميکند که در آن م ردان در رأس هرم قدرتند .بنابراين همه چیز ميتواند تمامي امکاناتي
باشد که براي مردان در چنین جامعه اي مهیاست و زنان هیچ سهمي از آن ندارند .بهعنوان مثال
راوي داستان به راحتي از زير بار مسؤولیت خانواده شانه خالي کرده و اوقاتي را که بايد در
کنار همسر و فرزندش باشد ،با زن ديگري سپري ميکند .وي به خواستههاي همسرش بيتوجه
___________________________________________________________________________
1

بر اساس نظرية فرويد ،پسران در ابتدا مادرشان را موضوع عشق ميدانند ،اما به تدريج پيمي برند که او موضوع عشق پدرش ان نی ز هست.

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

اديپ در اساطیر باستان يونان ،قهرمان برجسته اي است که پدرش را کشت و با مادر ازدواج کرد (هال.)159 :1389 ،

387

 388پژوهش ادبيات معاصر جهان ،دوره  ،26شماره  ،1بهار و ت ابستان 1400

است و او و افکارش را مورد تمسخر قرار مي دهد .هانا در اين میان هیچ نقشي بهعنوان همسر
ندارد .در داستان حتي اشاره اي به شاغل بودن هانا يا تشريك مساعي وي در حل مشکالت
همسر نشده است .تنها نقش بارز هانا در داستان ،مادر بودن است .گويي که هانا خود را در
پشت نقش مادري پنهان کرده است.
نتيجه
با بررسي و تحلیل ساختاري داستان همه چیز روشن شد که اين اثر از نظر عناصر داستاني،
ساختاري منسجم دارد .باخمان با استفاده از فنون تكگويي دروني و جريان سیال ذهن که با
پرش هاي زماني و مکاني همراه است ،پريشاني دنیاي ذهني انسان فرورفته در خويش را
بهزيبايي بهتصوير ميکشد .واگويه هاي گسسته و بدون انسجام و آشفتگي در ترتیب رويدادها،
داستان را در مسیري پیش مي برد که با دنیاي پیچیده و بي ثبات عصر مدرن همخواني داشته
باشد .ترکیب عناصر داستان مانند زاوية ديد و صحنهپردازي ،فضايي سرد و غمگین و خالي از
عشق را بهمخاطب منتقل مي کند که بیانگر تنهايي زوج داستان است .بررسي شخصیتهاي
داستان نیز نشان مي دهد که راوي و خانواده اش با وجود تمايزات اخالقي و رفتاري فراوان در
يك مسئله اشتر اک دارند و آن عدم توانايي برقراري ارتباط با يکديگر است .در بررسي
محتوايي داستان درمي يابیم که باخمان با تأثیرپذيري از نظريات ويتگنشتاين و حلقة وين ،زبان
را عامل اصلي مشکالت معرفي ميکند .گويي که چالش اصلي اين زوج ترس عمیق از واژگان
و بیان احساسات و تفکرات است ،وي همچنین روان نژندي راوي داستان را بهعقدة اديپ
فرويد و بازنمودش در اسطورهها پیوند مي زند .باخمان در حالي انگارگان خودساخته و من
درآوردي حاکم بر جامعه را به باد انتقاد ميگیرد و آنها را عامل گیجي و سردرگمي و تنهايي
انسان مدرن معرفي ميکند که خود ن یز تحت تأثیر همان عقايد قرار دارد و بر همان اساس،
تفکرات خود را شکل مي دهد .با توجه بهتحلیل محتوايي داستان ميتوان ادعا کرد که چالش
اصلي زوج داستان مذکور زبان و عدم توانايي اش در بیان حاالت و احساسات نیست ،بلکه
مشکل اصلي خروج از مدار اخالق و ناديده گرفتن جنبههاي معنوي انسان است .بهعنوان مثال
راوي داستان تشنة محبت و عاطفة هاناست ،اما فیپس تمام توجه و عشق هانا را به خود
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معطوف کرده است .پس حس کمبود محبت ،تنهايي و حسادت بهفیپس ،پدر را وارد دنیاي
اسطورهها ميکند تا با يادآوري تخاصم و تقابل پدر و پسر در داستانهاي اساطیري ،بيتوجهي
و بيمسئولیتي خود نسبت بهپسرش را توجیه کند .هانا نیز بدون توجه به نیازها و توانايي هايش
بهعنوان يكزن ،تالش ميکند تا سرخوردگيهايش در اجتماع و نظام خانوادگي را پشت نقش
مادري پنهان کند .به عبارت ديگر هیچکدام از اين دو شناخت درستي از خويشتن ندارد و از
خالقیتها و استعدادهاي دروني خود که خداوند در وجودش بهوديعه گذاشته است ،بي خبر
است .نخستین مدرسة هر کودکي تعلیم و تربیت والدين اوست و در اين مدرسه است که
اولین درسهاي زندگي را ميآموزد .پس اگر فیپس به قول پدرش لجباز است يا خیلي زود
ناامید و مأيوس مي شود ،اين تعالیم را از خانوادة خود آموخته است .وقتي پدر از ارزشهاي
انساني و معنويت سرخورده است و فلسفه و هدف زندگي خود را فراموش کرده و بهپوچي و
باطل بودن چرخة حیات مي انديشد ،چطور ميتواند از فرزندش انتظار سرسختي و استقامت
در زندگي را د اشته باشد .بديهي است که کلیشهها و نسخههاي قالبي جنسیتي و رفتاري در
اجتماع که حاصل نظامهاي معیوب فلسفي غرب است ،منجر بهفاصلة عمیق طبقاتي و عدم
تفاهم و درک زوجین از يکديگر و نیز موجب سرخوردگي آنها از نقش خود در اجتماع
ميشود .در چنین جامعهاي همه چیز (همة ارزشها ،اهداف ،آمال و آرزوها) همانند داستان
مذکور به نیستي و هیچ ختم ميشود.
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