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چکیده
 ایـن مقالـه، جسـتارى بـه نقـد و بررسـى کتـاب یـک انسـان، یـک حیـوان، نوشـتۀ نویسـندة 
فرانسـوى ژروم فـرارى اسـت کـه ترجمـۀ آن سـال 1396 در نشـر چشـمه بـه چـاپ رسـیده 
اسـت. از اهـداف مهـم ایـن جسـتار، دسـتیابى بـه ویژگى هـاى اصلى کتـاب و  بررسـى قوت ها و 
ضعف هـاى آن اسـت. مهم تریـن ویژگى هـاى برجسـتۀ ایـن کتـاب عبـارت اسـت از: تقابـل میان 
گذشـته و اکنون، اکنون و آینده، خشـونت و مهربانى، جنگ و عشـق، تنهایى و اجتماع، سـکون 
و ناپایـدارى، مانـدن و رفتـن، هدفمنـدى و بى هدفـى، عالقـه و تنفـر، سـنت و مدرنیتـه، انسـان 
بـودن و حیـوان بـودن و در نهایـت، مـرگ و زندگى.  بررسـى سـاختار کلى کتـاب و نتیجه گیرى 

از مباحـث مطرح شـده، از مـوارد مهـم این نوشـتار اسـت.

کلیدواژه: داستان بلند1، ساختار، روایت شناسى2، راوى، ایدئولوژى3، تقابل و تعامل

مقدمه
یکـى از نمودهـاى بـارز خشـونت در جهـان امـروز، تقابل سـنت و مدرنیته4، یا بـه تعبیر 
دیگـر، تقابـل باورهـا و جهان بینـى (ایدئولوژى هـاى) مذهبـى و غیرمذهبـى بـا یکدیگـر 
اسـت. آنچـه روشـن اسـت، هریـک از ایـن دیدگاه هـا محاسـن و معایبـى دارد که شـاید 
گاهـى از سـوى دیـدگاه مخالـف نادیده گرفته شـود. بـراى نمونه، بـا نگاهى بـه پیرامون 
خـود، بـه سـادگى مى توانیـم کارایـى و سـودمندى مدرنیسـم5 و دیدگاه هـاى مـدرن - 
ماننـد انسـان گرایى، بـاور بـه ایجـاد تغییر، پیشـرفِت پرشـتاب فنـاورى، نیل بـه آزادى و 
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رشـد خردگرایـى- را در زندگـى خـود بـا تمام وجـود لمس کنیـم. ولى این گونـه گرایش 
کنـار تمـام امکاناتـى کـه بـراى بهتر شـدن زندگـى بشـر فراهـم آورده  اسـت، پیامدهاى 
ناگـوارى نیـز درپـى داشـته  کـه از آن جملـه مى توان بـه: عقل گرایـى سـودمحور، کاربرد 
فنـاورى بـراى کشـتار انسـان ها (جنگ هـاى جهانـى اول و دوم) مکانیکـى شـدن ارتباط 
انسـان ها بـا یکدیگـر و کم رنـگ شـدن یا نادیـده گرفتـن برخـى از ارزش هـاى به هنجار، 

اشـاره کرد.
 گرایـش بـه ایدئولوژى هـا و باورهـاى مذهبـى نیـز گاهـى پیامدهـاى ناگـوارى بـه 
دنبـال دارد. ایدئولوژى هـاى مذهبـى تـا جایى که کارکردى در مسـیر امنیت، آسـایش و 
احتـرام همگانـى یـا به طور خالصه سـر و سـامان دادن به امـور مادى و معنوى انسـان ها 
دارد، همـواره راهگشـاى بسـیارى از مشـکالت و عاملى بـراى وحدت و همدلى انسـان ها 
خواهـد بـود؛ ولـى اگـر بـا دیدگاه هـاى خشـک و متعصبانـه همـراه شـود، به سـادگى 
مى توانـد عامـل رواج خشـونت و فجایـع انسـانى گردد. بـا نگاهى به سـال هایى نه چندان 
دور، مى تـوان نمونه هـاى بسـیارى از ایـن دسـت خشـونت ها را به ویـژه در جوامـع غربى، 
مشـاهده کـرد. بـا توجـه بـه آن چـه گفتـه شـد، ایـن کتـاب در پـى بازنمایـى تقابل هاى 
اساسـى در زندگـى انسـاِن امروزى مانند: سـنت و مدرنیتـه، خشـونت و مهربانى، زندگى 
و مـرگ و همان گونـه کـه از نـام کتـاب پیداسـت، تقابـل بعـد انسـانى و حیوانـى بشـر 
اسـت. ولـى آن چـه اهمیت بیشـترى در ایـن کتـاب دارد، پرداختن بـه دو بعد انسـانى و 
حیوانـى انسـان اسـت؛ ابعـادى کـه در حقیقـت شـکل دهندة ابعـاد شـخصیتى و رفتارى 
نـوع بشـر اسـت و همـواره در طـول تاریـخ در سـتیز بـا یکدیگـر بـوده  اسـت؛ چنان کـه 
مى توانـد گاهـى انسـان را بـه حیوانى خونخـوار، بى رحم و گاهـى به فرشـته اى مهربان و 
نجات دهنـده بـدل سـازند. افـزون بر مـوارد یادشـده، کتـاب داراى ویژگى هـاى گوناگون 

دیگـرى اسـت کـه در ادامـه بـه نقـد و بررسـى مهم ترین آن هـا خواهیـم پرداخت.

■ فرارى، ژروم (1396). یک انسان، یک حیوان. ترجمۀ 
بهمن یغمایى و محمدهادى خلیل نژادى. تهران: چشمه.
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خالصۀ کتاب
بـراى فهـم خالصـۀ کتـاب به سـادگى مى تـوان بـه پیشـگفتار کتـاب ارجـاع داد. در این 
کتـاب «مـرد جوانـى تصمیـم مى گیرد پـس از ماجـراى 11 سـپتامبر 2001.م روسـتاى 
مـادرى اش را تـرك کنـد و به شـبکه اى از مـزدوران مسـلحى بپیوندد که بـا یونیفرم هاى 
مختلـف در مناطقـى از جهـان، به ویـژه خاورمیانـه مى جنگنـد. او هنـگام بازگشـت از 
منطقـۀ «ایسـت بازرسـى» از مـرگ جان سـالم بـه در مى بـرد. ایـن بازمانده از مـرگ، به 
روسـتایش کـه در آن هیچ چیـز عوض نشـده اسـت، بـر مى گردد و بـه نوعـى از بیگانگى 
و تبعیـد جدیـد دچـار و محکـوم مى شـود. سـرانجام در جسـت وجوى خاطراتـش در پى 
یافتـن دختـرى بـر مى آیـد کـه در نوجوانـى با او آشـنا شـده بود؛ امـا به نظـر مى آید که 
ایـن دختـر با انتخاب مسـیرى کامـًال متفاوت ناپدید شـده اسـت» (ژروم فـرارى، 1396، 
ص. 8). در حقیقـت مـرد جـوان پـس از پیـدا کـردن دختـر دلخـواه خـود (ماگالـى) که 
روزگارى دلبسـته اش بوده اسـت، یک باره متوجه تغییراتى در رفتار و دیدگاه او مى شـود 
و سـپس در مـدت زمانـى بسـیار کوتـاه، از وى کناره گیـرى مى کند. ایـن کناره گیرى که 
نوعـى زوال و پوچ شـدن زندگـى شـخصیت اصلـى را نشـان مى دهـد، در نهایـت بـه دل 

کنـدن او از زندگـى و خودکشـى مى انجامـد.

بررسى ساختار کلى کتاب
کتـاب به طـور کلـى در گونـۀ داسـتانى واقع گـراى مـدرن6 نوشـته شـده اسـت. در گونـۀ 
رئـال، یـا واقع گـرا، رخدادهـا و رفتارهـاى شـخصیت ها در مجمـوع واقعى بـوده یا چنین 
بـه نظـر مى رسـد؛ چنان کـه مخاطب با خوانـدن متن، مى توانـد در ذهن خود به سـادگى 
بـه ارتبـاط معنایـى آن بـا جهـان واقعـى پـى ببـرد. روایت گـرى ایـن کتـاب در مجموع 
بـه دو روش اسـت: راوى دوم شـخص7 و راوى سـوم شـخص محـدود بـه ذهـن8. این دو 
راوى در تمامـى متـن و بسـته به شـرایط بـا یکدیگر درهـم آمیخته و بدین گونـه روایتى 
یکدسـت و منسـجم پدیـد آورده  اسـت. البتـه در ایـن میـان، سـهم راوى دوم شـخص 
بسـیار بیشـتر از راوى سـوم شـخص بوده اسـت. ویژگى دیگـر این که فضاهـا و مکان هاى 
داسـتانى در میـان مناطـق جنگى، روسـتایى و شـهرى در نوسـان اسـت. زمان هـا نیز به 
گذشـته، حال و آیندة شـخصیت ها اشـاره دارد؛ یعنى دغدغه هاى گذشـته (بازگشـت به 
روسـتا، عشـق نوجوانـى و خانـواده)، دغدغه هـاى مربـوط به زمـان حال (عالقـه به جنگ 

و هدفمنـد کـردن زندگـى) و دغدغه هـاى مربـوط بـه آینـده (پوچـى و بى هدفى).
 ایـن کتـاب تقابل هاى آشـکارى دارد کـه مهم ترین آن ها عبارت اسـت از: گذشـته و 
اکنـون، اکنـون و آینده، خشـونت و مهربانى، جنگ و عشـق، تنهایى و اجتماع، سـکون و 
ناپایـدارى، مانـدن و رفتن، هدفمندى و بى هدفى، عالقه و تنفر، سـنت و مدرنیته، انسـان 
بـودن یـا حیـوان بـودن و در نهایت مـرگ و زندگى؛ چنان که شـخصیت اصلـى کتاب در 
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مواجهـه بـا همیـن تقابل هاسـت کـه سـرانجام به نوعـى جهان بینـى تـازه یـا در حقیقت 
هسـتى رو بـه زوال مى رسـد. نکتـۀ دیگـر، گنجانـدن بخش هـاى کوتاهـى از داسـتان 
منصـور حالج9 از سـوى نویسـنده، در بدنۀ روایت اسـت کـه به نوعى درصـدد پیوند زدن 
کتـاب بـا گونـه اى از عرفان عاشـقانۀ شـرقى اسـت. با توجه بـه تمامى موارد یادشـده، در 
مجمـوع مى تـوان ایـن کتـاب کم حجم را بازنمایـى رفتـار و ویژگى هاى انسـان در روزگار 
پـر هرج ومـرج کنونـى دانسـت. انسـانى کـه در چنبـرة باورهـا و عقیده هـاى گوناگـون، 
رفته رفتـه از خصوصیـات انسـانى خـود دور افتـاده و بدین سـان بـه ابـزارى در خدمـت 
جهان بینى هـاى (ایدئولوژى هـاى) خشـونت آمیِز برخاسـته از جوامـع مـدرن یـا جوامـع 

متعصـب مذهبى تبدیل شـده اسـت.

بررسى قوت هاى کتاب
بازنمایى غیرجانبدارانۀ جهان بینى ها (ایدئولوژى ها)

از جملـه ویژگى هـاى درخـور توجه این کتـاب، بازنمایـى دقیق و منصفانۀ خشـونت هاى 
برآمـده از جهان بینى هـاى شـعارگونۀ غربـى و متعصبانـۀ مذهبـى اسـت. اعـزام مزدوران 
مسـلح بـه جبهه هـاى جنـگ در مناطـق مختلـف جهـان، آن هم بـه بهانۀ ایجـاد صلح و 
آرامـش، تنهـا یکـى از نمودهـاى دخالـت دولت هـاى غربى در کشـورهاى عمومـاً جهان 
سـوم اسـت کـه بیشـتر بـه رفتـار خشـونت آمیز و از میـان رفتـن آزادى مـردم همـان 
کشـورها مى انجامـد. نویسـنده در این کتاب سرگشـتگى و زوال مرد جوانـى را به نمایش 
مى گـذارد کـه برخـالف شـعارها و جهان بینى هـاى رایـِج غربـى، آرمـان و انگیـزة خود را 
بـراى زندگـى شـرافتمندانه از دسـت داده و ناچـار مى شـود جنـگ را به عنـوان بهتریـن 
گزینـه بـراى گـذران زندگـى، ماجراجویـى و هدفمنـد کردن زندگـى خود انتخـاب کند. 
در حقیقـت، نویسـنده بـا نمایـش تیره بختـى و فالکـِت انسـان بـه ظاهـر متمـدن غربى، 
سـعى در ناکارآمـد نشـان دادن ماهیـت شـعارگونۀ جهان بینى هـاى رایج و نهادینۀ شـدة 
غربـى دارد؛ چنان کـه شـخصیت هایى برخاسـته از همیـن جوامـع (در این کتاب، کشـور 
فرانسـه) فقـط بـراى ماجراجویـى و هدف منـد کردن زندگـى خویش، به جنگ و کشـتار 

انسـان ها در کشـورهاى دیگـر روى مى آورنـد.
 [ُکنتـى] گفـت: «بعضى هـا فکـر مى کننـد کـه بـه خاطـر پـول آمده انـد، بقیـه هـم 
بایـد هـر روز بـراى اینجـا بودن شـان دلیـل تـازه اى بتراشـند، امـا مـن و تـو از همـان 
اول حقیقـت را مى دانسـتیم. لزومـى نداشـت کـه از آن نـوع چرندیـات بگوییـم. به هـم 
دروغ نمى گفتیـم، مى دانسـتیم کـه بـراى جنـگ آمده ایـم و ایـن تنهـا دلیـل اصلى مـان 
بـود»... قبـول کـردى و هیچ نگفتى، و شـما هم سـرکار آجـودان، دروغ گفتید، شکسـت 
برایتـان جالب تـر از اعـراب و امریکایى هـا بود. شکسـت، شـما را شـیفته کرده بـود، براى 
همیـن اسـت کـه شـما جنـگ را دوسـت داریـد و پیـروزى برایتـان چیـز پیش پاافتاده و 
بى ارزشـى اسـت. ایـن اشـرافیت و نجیب زادگـى از نـوع خـاص خودتـان اسـت. همیشـه 
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حسـرت مى خوریـد کـه چـرا زمانـى بـه دنیـا نیامدیـد تـا در جنگ دیـن بین فو شـرکت 
کنیـد یـا در ترموپیـل قتل عـام راه بیاندازیـد، یا این که یک سـرباز وحشـى انگلیسـى در 
جنـگ آزین کـور بـا نیـزه اش کالهخـود شـوالیه تان را بیانـدازد و شـما خـون او را مثـل 
خـون یـک خـوك بریزیـد و اینک شـما خوشـحالید کـه این جا هسـتید، خوشـحالید که 
باالخـره تاریـخ، ایـن فرصت را به شـما داد که بـه آرزوى خود [حضور در جنگ] برسـید 

(ژروم فـرارى، ص. 19 - 20).
 خشـونت نهفتـه در جهان بینى هـاى سـنتى، آن هـم در چارچوب باورهـاى متعصبانۀ 
مذهبـى سـوى دیگـر قضیه اسـت که نویسـندة کتاب به آن پرداخته اسـت. نویسـنده در 
پـى آن اسـت تـا بـه مخاطب نشـان دهـد انسـان ها در صورت داشـتن باورهاى نادرسـت 
و متعصبانـۀ مذهبـى، ممکـن اسـت رفته رفتـه دچـار زوال شـده و ویژگى هـاى انسـانى 
خـود را از دسـت بدهنـد؛ تـا آن جـا که براى موجـه نشـان دادن اعمال و رفتـار نامتعارف 
خـود، دسـت بـه کارهـاى خشـونت آمیزى بزنند که از هیچ انسـان سـالم و شـرافتمندى 
متصـور نیسـت. شـکنجه و شکسـتن پـاى پسـرکى کم سـال از سـوى پـدرى متعصـب و 
خشـکه مقدس تنهـا یکـى از مصادیـق گرایـش بـه باورهـا و جهان بینى هـاى سـطحى 
و سـختگیرانۀ مذهبـى در ایـن کتـاب اسـت. از دیگـر مـوارد مثال زدنـى، مى تـوان بـه 
انفجـار بمـِب دست سـاز مزدورانى اشـاره کـرد کـه در اقدامى انتحـارى افزون بر کشـتن 
خـود، انسـان هاى بى گنـاه دیگـر را نیـز بـه کام مـرگ مى فرسـتند؛ اقدامى وحشـیانه که 

هم اکنـون نیـز دامنگیر بسـیارى از کشـورها و جوامع بشـرى شـده اسـت.
 باالخـره یکـى از آن هـا بـه تـو نزدیـک شـد. پسـر بچـۀ کوچکى بـا موهـاى فرفرى، 
نحیـف و دوست داشـتنى، چشـم هاى روشـن داشـت، شـاید هشـت یـا ده سـال بیشـتر 
نداشـت. آدامسـى بـه او تعـارف کردى. پسـربچه آدامس را در دهانش گذاشـت و شـروع 
کـرد بـه جویـدن... آدامسـش را مى جویـد و مى خندیـد... سـر و کلـۀ مـردى پیـدا شـد. 
کشـیده اى بـه صـورت پسـرك زد و مجبـورش کرد دهانش را بـاز و آدامـس را تف کند... 
مـرد صـورت پسـرك را بـه طرف خود گرفت، فریادى سـرش کشـید و باز هم سـیلى زد. 
تـو حـدس زدى کـه کـه پدِر پسـربچه اسـت و نباید چیـزى بگویـى... [در ادامـه] مرد با 
پاشـنۀ پـا و بـا تمـام نیرو ضربـه اى محکم به پاى نحیف پسـرك زد و تو صداى شکسـتن 

اسـتخوان پـا و فریاد دردناك پسـرك را شـنیدى (پـؤوم فـراى، ص. 17 - 18).
 در حقیقـت نویسـنده بـا تکیـه بر عنصر خشـونت، درپـى بازنمایى پیامدهـاى ناگوار 
تـن دادن انسـان به باورهـا و جهان بینى هـاى (ایدئولوژى هاى) سـطحى، فریبنده و کاذبى 
اسـت کـه در نهایـت منجر به چیره شـدن صفـات حیوانـى و دورافتـادن او از ویژگى هاى 
انسـانى مى شـود؛ ویژگى هایـى ماننـد: مهربانـى، عشـق و نوع دوسـتى کـه در نهایـت بـه 
خشـونت، سادیسـم، مازوخیسـم و کشـتار هم نـوع مى انجامـد. نویسـنده مى خواهـد این 
نکتـه را بـه مخاطـب یادآور شـود کـه جهان بینى هـاى (ایدئولوژى هـاى) پـوچ و به ظاهر 
متمدنانـه، بـه همـان انـدازة باورهـاى سـطحى و متعصبانـۀ مذهبـى خطرناك اسـت؛ در 
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ایـن میـان، فقـط انسـان و کرامت انسـانى اسـت کـه نادیده گرفتـه و لگدمال مى شـود.

توجه به دغدغه هاى انساِن امروزى 
بشـر امـروزى در چـه شـرایطى زندگـى مى کنـد؟ دغدغه هـاى انسـان مـدرن و انسـان 
مذهبـى چگونـه اسـت؟ برخورد سـنت و مدرنیتـه چگونه اسـت؟... این ها فقط بخشـى از 
پرسـش هایى اسـت کـه به نوعـى در متـن ایـن کتـاب بـه آن هـا پاسـخ داده مى شـود. به 
جـرأت مى تـوان گفـت توجـه به شـرایط زندگـى و دغدغۀ انسـان ها در دهه هـاى آغازین 
سـدة بیسـت و یکـم، از جملـه ویژگى هـاى برجسـته و درخـور توجـه ایـن کتاب اسـت. 
مخاطـب نیـز بـا اطالعاتـى انـدك از جهـان پیرامـون، بـا خواندن ایـن کتاب، به سـادگى 
مى تواند به نگرشـى درسـت و روشـنگرانه از شـرایط انسـان امروزى و تقابل دیدگاه هاى 
گوناگون دسـت یابد. توجه به این مسـئله، از این منظر اسـت که بسـیارى از نویسـندگان 
داخلـى و خارجـى بـا دورى گزیـدن از شـرایط و دغدغه هاى فـردى و اجتماعى انسـان ها، 
گاه در آثـار خـود جهانـى را پدیـد مى آوردند که هیـچ  تصویر و تصورى از انسـان امروزى 
و دغدغه هـاى او در آن هـا وجـود نـدارد. امـا نویسـندة ایـن کتـاب، با رویکـردى منطقى، 
سـعى بـر آن دارد تـا بـا بازنمایـى جهـان معاصـر و دغدغه هـاى گوناگـون و گاه متناقض 
بشـرى بـه جهانـى بزرگتـر و عمومى تر دسـت یابـد؛ جهانى که به سـادگى مى تـوان آن را 
آینـۀ تمام نمـاى سـبک زندگـى انسـان امـروزى و پاسـخ او بـه مهم تریـن دغدغه هـاى 
بشـرى در طـول تاریـخ دانسـت؛ دغدغه هایى مانند: زندگـى، بقا، آرامش روحى، آسـایش 
جسـمى، جنـگ، عشـق، انسـان، خـدا و مذهـب، کـه نویسـنده، خالصه و موجـز درصدد 
پاسـخ دادن بـه آن هـا بر آمده اسـت. جالـب این که چنیـن دغدغه هایى همـواره در طول 
تاریـخ گریبان گیـر نـوع بشـر بـوده  اسـت و فقـط شـیوه یـا نـوع برخـورد بـا آن هـا دچار 

است. شـده  تغییر 

درهم آمیـزى و نمایـش موفـق ابعاد و ویژگى هاى انسـانى (عشـق، خشـونت، 
و...)  مهربانى 

از دیگـر قوت هـاى ایـن کتـاب بهره گیـرى از جنبه هـا و ویژگى هـاى گوناگـون انسـانى و 
به تصویـر کشـیدن آن هـا در رونـد داسـتان پردازى اسـت؛ چنان که برخـالف حجم اندك 
کتـاب، مى تـوان مقوله هـاى گوناگـون و متعـددى را در آن برشـمرد که هرکـدام به انواع 
گوناگـون درصـدد بـه تصویـر کشـیدن امیـال، نیازهـا، آرزوها و صفـات گوناگون انسـانى 
اسـت. یکـى از نمونه هـاى پرکاربـرد و مثال زدنـى، عنصـر «خشـونت» اسـت کـه در این 
کتـاب، بـا شـکل هاى گوناگـون بـه آن پرداختـه شـده اسـت. ناگفتـه نمانـد، خشـونت 
گاهـى به شـکل برخـورد فیزیکى انسـان ها بـا یکدیگـر (رفتار غیرانسـانى پدرى بـا فرزند 
خویـش، یـا کشـتار مـردم بـه دسـت عوامـل انتحـارى) و گاهـى نیـز به شـکل برخـورد 
غیرفیزیکـى آن هـا نمایـش یافتـه اسـت (گفتـار و رفتـار سـرد، بى تفـاوت، بى پـروا و گاه 
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گسـتاخانۀ شـخصیت ها بـا یکدیگر).
 «عشـق» یکـى دیگـر از مقوله هایى اسـت کـه در این کتـاب، حضورى مفیـد و مؤثر 
دارد. برجسـته ترین نوع آن، وابسـتگى عاطفى شـخصیت اصلى کتاب به دختر محبوبش 
ماگالـى اسـت کـه بـه فضاى داسـتان رنـگ و بویـى عاطفـى و به نسـبت رمانتیـک داده 
اسـت. در حقیقـت، بـراى همین دلبسـتگى هاى عاطفى اسـت که صحنه هـا و رخدادهاى 
خشـونت بار کتـاب تـا حدى تاب پذیر شـده  اسـت. کنار دو مقولۀ مهم خشـونت و عشـق، 
مى تـوان بـه جنبه هـاى انسـانى دیگـرى چون: میـل و نیاز انسـان بـه کار، دلبسـتگى به 
خاطرات شـیرین گذشـته (نوسـتالژى)، نیـاز به مهربانـى و همدردى، تفـاوت دیدگاه ها و 
تقابـل آن هـا بـا یکدیگـر، عرفان گرایـى، چگونگى ارتباط انسـان ها بـا یکدیگـر، چگونگى 
ارتبـاط انسـان ها بـا خـدا و ... اشـاره کـرد. آن چـه بیـش از همـه مهـم و درخـور اهمیت 
اسـت، کوشـش نویسـنده در چگونگـى درهـم آمیختـن دقیـق، سـنجیده و حساب شـدة 
ایـن مقوله هـا بـا یکدیگـر اسـت؛ به گونـه اى کـه بـا وجـود تفاوت هـاى بنیادیـن برخى از 
ایـن مقوله هـا بـا یکدیگـر، کنـار هـم قرارگرفتـن آنهـا نـه تنها مشـکلى در سـاختار متن 
ایجـاد نکـرده، کـه آشـکارا موجـب هم افزایـى ایـن مقوله هـا و نیـز عمیق تـر شـدن اثـر 

شـده است.

نوآورى و ظرافت در روایت پردازى 
در روایت شناسـى، آن چـه اهمیتـى ویـژه دارد، کیسـتى یا چیسـتى راوى و نیـز چگونگى 
روایت پـردازى اسـت. بـا خوانـدن ایـن اثـر، مى تـوان دریافـت روایت پـردازى در آن بـه 
دو شـیوة «راوى دوم شـخص» و «راوى سـوم شـخص محـدود بـه ذهـن» اسـت. نکتـه 
این کـه بخـش عمـده اى از کتـاب، بـا راوى دوم شـخص روایـت شـده اسـت و تـا انتهاى 
کتـاب، هیـچ  اشـاره اى به کیسـتى یا چیسـتى او نشـده اسـت؛ چنان که گویـى موجودى 
اسـرارآمیز اسـت که هرگز قرار نیسـت شـناخته شـود! (براساس تفسیر شـخصى نگارنده، 
شـاید بتـوان مـرگ یـا موجـودى برتـر از انسـان را راوى اصلى ایـن کتاب دانسـت). این 
شـگرد در راسـتاى رازآلود نمودن عمدى فضاى داسـتان تعبیر مى شـود؛ زیرا با پوشـیده 
و رازآلـود مانـدن هویـت راوى در ذهـن مخاطـب، بـر جذابیـت و تعلیـق اثـر نیـز افزوده 
شـده اسـت. کنـار راوى دوم شـخص، بخـش کمتـرى از کتـاب نیـز به کمک راوى سـوم 
شـخص محـدود بـه ذهِن شـخصیت ماگالى، روایت شـده اسـت. از نظر تئـورى این راوى 
به راحتـى مى توانـد وارد ذهـن شـخصیت شـود؛ ولـى در این کتـاب، نفـوذ راوى در ذهن 
و فکـر شـخصیت بسـیار کنترل شـده و هدفمنـد بوده اسـت. به سـخن دیگـر، ورود راوى 
بـه ذهـن شـخصیت ماگالـى تنهـا به منزلـۀ اشـاره به مواردى اسـت کـه یـادآورى آن ها 
بـه فهـم بهتـر مخاطـب از متـن مى انجامـد و هرگز قصـد لو دادن و آشـکار کـردن طرح 

یـا پیرنـگ داسـتان را ندارد.
 از دیگـر مـواردى کـه در روایت پـردازى ایـن کتـاب، اهمیتـى بسـیار دارد، چگونگى 
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اتصال راوى دوم شـخص به راوى سـوم شـخص اسـت. ایـن اتصال در اغلب مـوارد چنان 
اسـتادانه و سـنجیده انجـام گرفتـه کـه بى شـک یکـى از قوت هاى ایـن کتـاب از دیدگاه 

روایت پـردازى اسـت. بـه نمونـه اى از شـیوة اتصـال راوى ها بـه یکدیگر توجـه کنید:
 تـو خوابـت نمى بـرد چـون از خود مى پرسـیدى حاال کسـى کـه قرار اسـت این نامه 
را بگیـرد چگونـه زندگـى مى کنـد؟ شـاید ازدواج کـرده اسـت، در یـک بیمارسـتان کار 
مى کنـد و نامـه را دور مى انـدازد، یـا این کـه یـک دفتـر روان شناسـى بـاز کـرده اسـت و 
نامـه ات را روى میـزى کـه رویـه اش از چـرم سـبز اسـت مى گذارد، شـاید هم بـه پاریس 
رفتـه اسـت تا به عنوان مشـاور در یک نشسـت انتخاب نیروى کار شـرکت کنـد و نامه ات 
در البـه الى انبوهـى از فاکتورهـا، آگهى هـاى تبلیغاتـى و اعتبـارات در گـردش منتظـر 
بازگشـت اوسـت (بخـش اول). امـا ایـن نامـه در واقع قبـل از عزیمت ماگالى به دسـتش 
رسـیده اسـت، آن را بدون اینکه فهمیده باشـد خوانده اسـت (بخش دوم). نامه را درون 
کیـف پارچـه اى که روى شـانه اش قـرار دارد مى گـذارد و وارد هتل مى شـود... چشـمش 
بـه گروهـى از همـکاران مى افتـد، مسـتقیماً بـه طـرف آن هـا مـى رود (بخـش سـوم)... 

(ژروم فـرارى، 1396، ص. 24 - 25).
 در بنـد بـاال، بخـش اول را راوى دوم شـخص روایـت کرده اسـت. سـپس این بخش 
بـه کمـک چنـد جملـۀ کوتـاه و انتقالـى (بخـش دوم) بـه راوى سـوم شـخص منتقـل 
شـده اسـت (بخـش سـوم). درمجمـوع پروسـۀ انتقـال و اتصـال روایـت از یـک راوى بـه 
راوى دیگـر در ایـن کتـاب، چنـان منطقى و هوشـمندانه اجرا شـده که متـن و مخاطب، 
هیچ کـدام دچـار آشـفتگى و سـردرگمى نشـده  اسـت. درمجمـوع مى تـوان ویژگى هایـى 
چـون خطـاب قـرار دادن شـخصیت مرد جـوان بـا راوى دوم شـخص و چگونگـى اتصال 
راویـان بـه یکدیگـر را از برجسـتگى هاى روایت پـردازى و چه بسـا داسـتان پردازى ایـن 

برشـمرد. کتاب 

بررسى ضعف هاى کتاب
هماهنگ نبودن قصۀ منصور حالج با ساختار کلى روایت

پیـش از ایـن نیـز اشـاره شـد کـه بخش هاى کوتاهـى از کتـاب بـه واگویى قصـۀ عارفانۀ 
منصـور حـالج و چگونگى کشته شـدن او در راه رسـیدن به معبود اختصاص یافته اسـت. 
در حقیقـت، نویسـنده بـا اشـاره هایى مسـتقیم بـه چگونگى کشـته شـدن حـالج در دل 
متـن، بـه دنبـال آشـکار کـردن میـزان شـیفتگى و عشـق او به خداوند اسـت. به سـخن 
دیگـر، نویسـنده بـا گنجانـدن ایـن قصه البـه الى صحنه هـا و رخدادهـاى خشـونت آمیِز 
دیگر، خواسـته عشـق عارفانـه را یکى از راه هـاى برون رفت از گرداب زندگِى بى سـرانجام 
و بى هـدف در ایـن دنیـاى پرهـرج و مرج معرفى کند. چـه این که نویسـنده در رویکردى 
فراگیرتـر، همـواره بـه چاره سـاز و راهگشـا بـودن عشـق در انـواع مختلـف آن (عشـق 
عارفانـۀ حـالج بـه خداونـد و عشـق زمینى مـرد جوان بـه ماگالـى) در این کتـاب تأکید 
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داشـته اسـت. امـا آن چـه از نظر فـن داستان نویسـى، جاى تأمـل دارد، بیـرون زدن قصۀ 
حـالج از دل متـن یا سـاختار روایت اسـت. چنان که از متن پیداسـت، روایت عشـق هاى 
زمینـى به خوبـى بـا طـرح و پیرنـگ اثـر گره خـورده و آشـکارا بـه جذابیـت آن افـزوده 
اسـت؛ ولـى بـا وارد کـردن قصـۀ حـالج به متن، سـطح داسـتان ناگهـان از نظر شـکل و 
معنا دچار گسسـت و سـکته شـده اسـت. به زبان سـاده تر، اشـاره هاى نویسـنده به قصۀ 
حـالج، بـه دلیـل ایجـاد گسسـت معنا و شـکل بسـان وصلـه اى ناجـور و غیرداسـتانى از 

سـاختار روایـت بیرون زده  اسـت.
 نکتـۀ مهم تـر همـراه سـاختن خودکشـى مـرد جـوان بـا کشته شـدن حـالج در 
پایان بنـدى کتـاب اسـت؛ چنان کـه نویسـنده چنان ایـن دو رخـداد را با هم گـره زده که 
گویـى در پـى ایجـاد معنایـى واحـد و القاى آن به ذهن مخاطب اسـت، آن هـم در حالى 
کـه هیـچ پیونـد معنایـى میان کشته شـدن حـالج (عشـق عارفانه و عاشـقانۀ او بـه خدا) 
و خودکشـى مـرد جـوان (به دلیـل پوچـى و زوال) وجـود نـدارد! در حقیقت نویسـنده با 
کنـار هـم آوردن ایـن دو مقولـه بـا شـیوه اى غیرمسـتقیم و چه بسـا غیرمنصفانـه کنـش 
نابهنجـاِر شـخصیت مـرد جـوان را (خودکشـى بـراى رهایـى از پوچـى) بـا کشته شـدن 
حـالج (بـراى رسـیدن بـه محبوب) هـم ارز کـرده و درصدد همسـان جلـوه دادن این دو 
مقولـه و نتایـج حاصل از آن برآمده اسـت! امـا مخاطب تیزهوش، جـداى از تمامى معانى 
آشـکارى کـه در متـن وجـود دارد، بـا چینـش ایـن دو مقولـه کنار هـم مى توانـد به یک 
معنـاى ضمنـى و پنهـان دیگر نیز دسـت یابـد و آن این که زندگى انسـان درهرحال تهى 
و پـوچ اسـت و بـراى برون رفـت از ایـن گـرداِب پوچى، انسـان درهرحال مجبور اسـت به 
شـیوه هاى گوناگـون خـود را فنـا سـازد!... به راسـتى چـه چیـزى بـراى نـوع بشـر از این 

دردناك تـر خواهـد بود!؟
 یکـى از شـب ها تـو بـر نگشـتى. ابتـدا نگرانـت نشـدند، چـون بـه آن هـا نمى گفتـى 
چـه کار مى کنـى. بارهـا از تـو خواسـته بودنـد چیزى دربـارة کارى کـه مى کنـى بگویى، 
امـا تـو هرگـز چیـزى نمى گفتـى. بـراى همیـن منتظـرت ماندنـد و خیلـى دیـر درصدد 
طلـوع  خورشـید  کـه  همیـن  و  نخوابیدنـد  شـب  آن  آن هـا  برآمدنـد.  جسـت وجویت 
کـرد پـدرت بـه زیتـون زار رفـت و تـو را آن جـا پیـدا کـرد، تـو مـرده بـودى، سـگت هم 
همین طـور، لولـۀ تفنـگ هنـوز بیـن دندان هایـت بـود و دسـتانت پـر از خـون (صحنـۀ 

خودکشـى شـخصیت اصلـى، ژروم فـرارى، 1396، ص. 84 - 85).
 تـو صـداى شـهیدى را مى شـنوى کـه عشـق بـه خـدا را شـناخته اسـت. او [منصور 
حـالج] التمـاس مى کنـد و مى گوید «مرا بکشـید.» تـو معناى دعـاى او را درك مى کنى 
و دیگـر وحشـتى ندارى، چـون هیچ کس از مجازات نخواهد رسـت. تـو در درون تاریکى، 
نـگاه ماگالـى را جسـت وجو مى کنـى. تمـاس لبانـش را احسـاس مى کنـى، به آهسـتگى 
مى گویـى: «او [خـدا] چـه مى توانـد بکنـد؟ اگر مـا را ببخشـاید، ایـن کار را چگونه انجام 
خواهـد داد؟» عشـقش را چگونـه به ما نشـان خواهد داد؟ (مخاطب قرار دادن شـخصیت 

عشق، خشونت، تعصب و زوال؛ نمایش جنبه هاى گوناگون و متناقض انساِن امروزى
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نقد رمان و مجموعه داستان

مـرد جوان پس از کشـته شـدن منصور حـالج، ژروم فـرارى، 1396، ص. 87).

ترجمۀ مکانیکى برخى جمله ها 
در برگـردان یـا ترجمـۀ یـک اثـر، دو رویکرد اساسـى بـه متِن مبـدأ وجود دارد: نخسـت 
ترجمـۀ واژه بـه واژة و عین به عیـن کلمـات و جمله هـا بـه منظور وفـادارى متـِن مقصد به 
متـِن مبـدأ و رسـاندن مفهـوم و معنـى آن اسـت؛ دوم ویرایـش جزیـى متـن، به منظـور 
بازسـازى لحـن و زبـان واقعـى اسـت. رویکـردى کـه در ترجمۀ این اثر بیشـتر به چشـم 
مى خـورد، ترجمـۀ واژه بـه واژه و عین به عیـن کلمه هـا و جمله هـا به منظـور وفـادارى بـه 
متـن مبـدأ اسـت. ایـن رویکـرد، بـه خودى خـود مزیتى سـتودنى بـراى ترجمـۀ یک اثر 
محسـوب مى شـود؛ امـا گاه تکیه بـر ترجمۀ واژه بـه واژه موجـب نادیده گرفته شـدن لحن 
و زبـان داسـتانى شـده و جمله هـا را به شـکلى خشـک و مکانیکـى درآورده اسـت. نیـاز 
بـه یـادآورى اسـت کـه شـمار ایـن جمله هـا در متـن بسـیار انـدك اسـت؛ ولـى توجه و 
دقـت بیشـتر مترجمـان به لحـن و زبان داسـتانى، مى توانسـت به گیراتر شـدن ترجمه و 
صمیمـت بیشـتر متن بـا مخاطب کمک کنـد. چنیـن  جمله هایى در صفحه هـاى آغازین 

کتـاب نمـود بیشـترى دارد کـه در ادامـه دو نمونـه از آن هـا را مى توان مشـاهده کرد:
 ماگالـى کـه مى دیـد مدت هـاى مدیـد اسـمش اعـالم نمى شـود، عصبـى مى شـد و 
مجبـور بـه کار بیشـتر بـود تـا این کـه دومرتبـه اسـمش بـا رنگـى زیبـا و جادویـى روى 

اکـران بیایـد، بـا وجـود این ربطـى بـه نتایـج نداشـت (ژروم فـرارى، 1396، ص. 41).
ایـن دامنـه بـا چنـان قدرتـى در قلمـرو گسـترده شـده اسـت کـه روح انسـان قـادر 
بـه درك و شناسـایى آن نیسـت. ایـن مسـئله بـه هیـچ وجـه در زندگى مبهـم و تاریک، 
درك و شـناخته نشـده اسـت و فقـط مطابـق با منطق مسـتقل، کور و سرسـخت شـکل 
مى گیـرد. در ایـن پـروژه هیچ کـس، نـه اربابـان، نه بـردگان، نه حاکمـان، و نـه آن ها که 
تحـت حاکمیـت هسـتند وجـود نـدارد. در ایـن پـروژه، نـه موانع، نه شـورش، نـه اقدام، 
نـه ابتـکار، نـه افـکار، و نـه درمان نیـز وجود نـدارد، این فقـط جریانى از نیـروى غیرقابل 
مقاومتـى اسـت کـه همه چیـز را براسـاس یـک جاذبـۀ متعـارف جهانـى بـا خـود مى برد 

(ژروم فـرارى، 1396، ص. 44).

نتیجه گیرى
اهـل  مـردى  دربـارة  بلنـدى  داسـتان  حقیقـت  در  حیـوان،  یـک  انسـان،  یـک  کتـاب 
فرانسـه اسـت (اشـارة مسـتقیم در متـن بـه ملیـت شـخصیت نشـده اسـت) کـه بـراى 
یافتـن کار و هدفمنـد کـردن زندگـى خـود بـه عنـوان مـزدور، روانـۀ کشـورهاى دیگر و 
به ویـژه خاورمیانـه مى شـود. در ایـن کتـاِب کم حجـم، آنچـه بیـش از همـه جلـب توجه 
مى کنـد، تأکیـد نویسـنده بـر رخدادهـا و صحنه هـاى به نسـبت خشـونت آمیزى اسـت 
کـه نمایانگـر شـیوة برخورد انسـان ها بـا دیدگاه هـاى متفـاوت در جهان امـروزى خواهد 
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بـود. تقابل هـاى متعـدد و گوناگـون، از دیگـر ویژگى هـاى برجسـتۀ ایـن کتـاب اسـت 
کـه مهم تریـن آن هـا عبـارت اسـت از: تقابـل میـان گذشـته و اکنـون، اکنـون و آینـده، 
خشـونت و مهربانـى، جنـگ و عشـق، تنهایـى و اجتمـاع، سـکون و ناپایـدارى، مانـدن و 
رفتـن، هدفمنـدى و بى هدفـى، عالقـه و تنفـر، سـنت و مدرنیته، انسـان بـودن و حیوان 
بـودن و در نهایـت، مـرگ و زندگـى. در مجمـوع ایـن کتـاب داراى ویژگى هاى برجسـته 
و قابـل تأملـى اسـت کـه برخـى از مهم تریـن آن هـا عبارتنـد از: بازنمایـى غیرجانبدارانۀ 
معانـى  ایجـاد  امـروزى،  انسـاِن  دغدغه هـاى  بـه  توجـه  (ایدئولوژى هـا)،  جهان بینى هـا 
چندالیـه و جهان شـمول، درهم آمیـزى و نمایـش موفـق ابعـاد و ویژگى هـاى گوناگـون 
انسـانى (عشـق، خشـونت، مهربانـى و...)، روایت گـرى خالقانـه و تأثیرگـذار، انتقال دقیق 
و نوآورانـۀ روایـت از یـک راوى بـه راوى دیگـر، بازنمایـى نقـش خشـونت در تعامل هـاى 
انسـانى، نمایـش پـوچ شـدن زندگـى انسـان و... . در ایـن میـان، برخـى اشـکال هاى 
جزیـى نیـز دیـده مى شـود کـه گاه سـاختار یکپارچـه، متعـادل و پرکشـش اثـر را بـا 
اندکـى بى نظمـى همـراه سـاخته اسـت کـه از آن جملـه، مى تـوان بـه مـواردى چـون: 
هماهنـگ نبـودن قصۀ منصـور حالج با متن و بیـرون زدن آن از سـاختار روایت، چینش 
خودکشـى مـرد جـوان با کشـته شـدن حـالج، پایان بنـدى نامأنـوس و معنا دار اثـر و در 

نهایـت، ترجمـۀ مکانیکـى برخـى از جمله هـا اشـاره کـرد.
 بـا نگاهـى کلـى بـه موارد گفته شـده، مى تـوان این کتـاب را با توجه بـه حجم اندك 
آن، چکیـده اى از زندگـى نابسـامان و پرهرج ومـرج انسـاِن امـروزى دانسـت کـه در میان 
انبوهـى از دیدگاه هـا و جهان بینى هـاى شـعارگونه و متعصبانه، گرفتار آمده اسـت و براى 
برون رفـت از ایـن گـرداب، راهـى جـز زوال و فنـا، پیـش روى خـود نـدارد. ایـن کتـاب، 
در حجمـى بسـیار انـدك، توانسـت جنبه هـاى گوناگونـى از زندگى انسـان امـروزى را به 
نمایـش بگـذارد کـه کنار هـم قرارگرفتـن آن ها بـراى بسـیارى از مخاطبـان باورنکردنى 
و چه بسـا غیرممکـن اسـت. در حقیقـت، ایـن اثـر، نمایـش تقابـل دیدگاه هـا، کنش ها و 
جنبه هـاى گوناگـون و گاه متناقـض زندگى انسـان امروزى، با نگاهى موشـکافانه اسـت و 

مخاطـب را بـه نگاهـى ژرف نگرانـه بـه اوضـاع جهان پیرامـون خود دعـوت مى کند.

پى نوشت
1. داسـتان بلنـد: نوعـى داسـتان کـه از داسـتان کوتـاه طوالنى تر و از رمـان کوتاه تر اسـت. بیشـتر آن را با 
ناولـت و رمـان کوتـاه یکـى دانسـته اند (سـیما داد، 1385، ص. 212). بـا توجـه به حجم انـدك این کتاب 
و نیـز محـدود شـدن شـخصیت پردازى ها و ایجـاز بـه کار رفتـه در پرداخت هـا، نگارنـده کاربـرد اصطـالح 

«داسـتان بلنـد» را بـراى ایـن کتـاب در مقایسـه بـا اصطالح «رمـان» ارجـح مى داند.
2. روایت شناسـى: شـعبه اى از رویکـرد علمـى بـه نسـبت نوینـى اسـت کـه دغدغـۀ اصلـى آن شناسـایى 
عناصـر سـاختارى و حالت هـاى مختلـف ترکیـب ایـن عناصر در روایـت، شـگردهاى تکرارشـونده روایت و 

تحلیـل انـواع گفتمـان در روایـت اسـت. (سـیما داد، 1385، ص. 254).

عشق، خشونت، تعصب و زوال؛ نمایش جنبه هاى گوناگون و متناقض انساِن امروزى
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3. جهان بینـى (ایدئولـوژى): ایدئولـوژى بـه مجموعـه اى از باورهـا و ایده هـا گفتـه مى شـود کـه بـه عنوان 
مرجـِع توجیـِه اعمـال، رفتـار و انتظارهـاى افـراد عمـل مى کنـد. مجموعـه اى اسـت از ایده هـا، نظرهـا، 

اعتقادهـا و نگرشـها: ماننـد جهان بینـى یـک طبقـه یـا گـروه اجتماعـى (پیـن،1382).
4. مدرنیتـه (modernity): دربردارنـدة عناصـر فکـرى و فلسـفى درون تمـدن جدیـد اسـت. (فتـح اهللا 

(186 ص.   ،1388 بى نیـاز، 
5. مدرنیسـم: (modernism): دربردارنـدة نمودهـاى بیرونى تمدن جدید اسـت (فتـح اهللا بى نیاز، 1388، 

ص. 186).
6. جمـال میرصادقـى (1379) برخـى از ویژگى هـاى داسـتان هاى رئـال، واقعـى یـا واقع گـرا را چنیـن 
بیـان کـرده اسـت: «تصویرگـر تاروپـود ظـرف روح انسـانى و نمایشـگر رابطه هـا، اختالف هـا، انتظارهـا، 
آرمان هـا، امیدهـا، رؤیاهـا، غم هـا و شـادى ها، رنج هـا و محرومیت هـا، واقع بینـى و توضیـح اوضـاع و حوال 
محیـط اجتماعـى آدمـى» (جمـال میرصادقـى، 1379، ص. 263). داسـتان واقع گراى مدرن: داسـتانى که 
دربردارنـدة ویژگـى داسـتان رئـال یـا واقع گراسـت و بـه کمـک شـیوه هاى نوین و مـدرن داسـتان پردازى، 
ماننـد: جابه جایى هـاى زمانـى و مکانـى، بهره گیرى از راویـان گوناگـون، درون گرایى، توجه بـه دغدغه هاى 

فـردى انسـان ها، آزادى اندیشـه و عمـل شـخصیت ها و... روایـت شـود (نگارنـده).
7 و 8. بـراى شـناخت انـواع راوى مى تـوان بـه کتـاب ارزشـمند عناصر داسـتان نوشـتۀ جمـال میرصادقى 

مراجعـه کـرد (جمـال میرصادقـى، 1379، ص ص. 394 - 419).
9. منصـور حـالج کـه بـه عنـوان یـک عـارف بـزرگ و شـاعر شـناخته مى شـود، سـال 244 هجـرى در 
بیضـاى فـارس بـه دنیـا آمـد. پـس از سـفرهاى متعـدد به بغـداد، خراسـان، چیـن، هندوسـتان و مکه، در 
بغـداد سـاکن شـد و بـا خطابه هـاى شـگفت آور و آتشـین خـود به تهییـج مـردم پرداخت. سـپس مدت ها 
در شـوش و تسـتر (شوشـتر) مخفـى شـد. سـال 309 هجـرى در زمـان خلیفه المقتذ عباسـى، بر اسـاس 
حکمـى کـه در یـک دادگاه 24 نفـره از سـوى فقها در بغداد تشـکیل شـد، حاکم شـرع، ابوبکر بـن الحداد، 
ریختـن خـون او را بـه اتهـام قرمطـى بـودن مشـروع دانسـت و دو روز بعد، پس از قطع دسـت و پـا به دار 

آویخته شـد (ژروم فـرارى، پاورقـى، ص. 14).
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