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 چکيده

جريان ادبیات معاصر کمابیش از وصف اضطراب و تشويش در زندگي امروزي به سوي 
د که جیمیسون ده نشان مي نوشتار حاضر. شناخت دوباره و رويارويي با آن در حرکت است

چنین هدفي را منظور کرده؛ لذا اختالط سبکي و  سرزمین خوشحاليدر کوالژ داستاني 
هاي فردي، اجتماعي، تاريخي و  نظمي روايي رمان وي صرفا  انعکاسي آشنا از ناآرامي بي

حاصل از اين « فقدان»سیاسي نیست، بلکه همزمان ترسیم الگويي براي زيستن علیرغم 
روايت رمان که با تنیدن مسائل دنیوي و معنوي و همچنین شخصي و  .ها است کشمکش

هاي نوشتاري متعدد شکل گرفته، سرانجام با دعوت ديگران به کنکاش  همگاني در قالب
هاي ادبي  مشخصه سرزمین خوشحالياينکه در . کند ها معنا پیدا مي خالقانه در هزارتوي داستان

گردد، اما پیش از ترسیم مضمون واگذار  مطرح مي هاي فردي و اجتماعي همراه با درگیري
بنابراين، تحلیل روايات رمان . کند فلیکس گتاري را القا مي« اشارات نسبي»شوند، نظريه  مي

هاي ناتمام و همچنین تجلي  قصه« کثرت»را در « فقدان»دهد جیمیسون مواجهه با  نشان مي
 .پندارد کن ميآوري آنها مم را در نگاشتن، تشريح و جمع« رهايي»

 ادبیات اسکاتلند، فلیکس گتاري، شکل گیري روايت، فقدان، کثرت، رهايي :کليدی واژگان 
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 مقدمه -1

، الگويي متفاوت 8سرزمین خوشحاليهاي پر پیچ و تاب  در رشته داستان 4رابرت الن جیمیسون
يسنده معاصر آثار اين نو. کند اجتماعي امروزي طرح مي-هاي هويتي براي مواجهه با بحران

اگرچه . در دنیاي پرتنش پسامدرن داللت دارد «بودن» اسکاتلندي بر هراس و اضطراب  
فضاي روايي  اماگیرند،  هاي آثار جیمیسون در قالب آشناي ادبیات پسامدرن جاي مي مايه بن

ادهاي ، و بیشتر به جهت ادغام پیامدهاي آن با رويدادبي کمتر به منزله بازنمايي اين جريانآنها 
مکنزي به اين ترتیب، ديدگاه انتقادي جیمیسون را . سیاسي و فرهنگي فعلي متمايل است

  هاي جیمیسون به بازنمايي سادگي خیال انديشي: »داند نگري وي مي اي از جامع خصیصه
هاي جزئي با  ترکیب دغدغه...  شوند گذشته و يا کلیت بخشي به شرايط حال محدود نمي

آمیختگي رويدادهاي (. 890 مکنزي« )نگري اوست در آثار وي دال بر ژرفهاي عمومي  نگراني
هاست سرنوشتش  در ادبیات اسکاتلند، کشوري که سالولي  سیاسي با هنر، کنشي مسلم است،

در اواخر قرن . کند اند، نقش پررنگتري ايفا مي هاي بیگانه رقم زده را با تبعیت از حکومت
هاي  وزيري انگلستان، ادبیات بار ديگر پیگیر هدف به نخست بیستم، با انتصاب مارگارت تاچر

دوران به طرفداران : »کند از عرصه ادبي آن زمان بردفورد چنین ياد مي. بديهي اجتماعي شد
هاي تند تاچر  غیر از سیاست اي پديدهو شايد ...  شکني ادبي تعلق داشت مصمم بنیان

ورزيدند، ترغیب  رمقي که بدان کینه مي سم بيتوانست نويسندگان را به سمت همان رئالی نمي
گرايي باقي ماند تا با  هاي واقع اگرچه ادبیات به ظاهر در دام حساسیت(. 19 بردفورد« )نمايد

قلم نويسندگان معاصر که به تازگي با شگرد ادبیات  اماهاي اجتماعي برخورد کند،  نابرابري
 .مکتب بخشید، روح ديگري به آن پیدا کرده بودپسامدرن انس 
هاي سیاسي و اجتماعي نويسندگان معاصر اسکاتلندي در مضمون و  ملأبازتاب ت

ها و عقايد جامعه کنوني  هاي آنها رسوخ کرده و به همین واسطه ارزش پردازي داستان شخصیت
« چیزي به نام جامعه وجود ندارد»عبارت شعارگونه بانوي آهنین بريتانیا،  .کشد را به چالش مي

هاي  گیري مضمون ، که بعدها خالصه ايدئولوژي تلخ وي تلقي شد، در شکل (داگلس و تاچر)
هاي اجتماعي در ادبیات آن دوره، نقش  اعتنايي آن نسبت به کشمکش فردگرايي دولت و بي

به پیشینه بغرنج تالطمات  سرزمین خوشحاليهايي از  جیمیسون در بخش. کلیدي داشت
 __________________________________________________________________________  

4 Robert Alan Jamieson  
8 Da Happie Laand (2010) 



 164  1041بهار و تابستان ، 1 هشمار، 72، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان

 
 

 

164 

 

 

میارز در اين باره . پردازد را به اوج رساند، مي آنهاتاچر صرفا هويتي در اسکاتلند که تدابیر 
بر ترسیم آوارگي و سرگرداني در دنیاي عاري از  سرزمین خوشحالي: »دهد توضیح مي

رمان جیمیسون در اين راستا (. 1 میارز« )محور تاکید دارد هاي منسجم محلي و مکان ارزش
(. 8« )کشد ي بازيابي آن را به تصوير ميکمرنگ شدن تدريجي هويت فرهنگي و تالش برا»

کارال س سي مدعي است اين هدف در آثار جیمیسون توسط بازآفريني روايات متعدد تحقق 
مابین ديرباز اسکانديناويايي و اکنون اسکاتلندي در »فضاي ادبیات جیمیسون از ديد او . يابد مي

 س سي)« باشد مستور آنها گرفتار مي هاي تکاپو بوده، و در بند زبان و فرهنگ يا تاريخ و قصه

فرهنگي را -، و بنابراين انعکاسي از نزاع ديرينه اسکاتلند با ساختارهاي گوناگون اجتماعي(421
هاي وي خواننده را قدمي فراتر از وصف زندگي معاصر برده و  جامعیت داستان. دهد ارائه مي

 .کند وت ميي بودن و ايستادگي در آن دع رفته رفته به شناخت پديده
هايي از ادبیات اسکاتلند  براي نیل به اين شناخت، جیمیسون خواستار تحلیل و خوانش

ها قبل منتقدان بیگانه به آن اطالق کردند،  ، که سال1«دوگانگي فطري»باشد که تنها بر همان  مي
ن بیان چنی 1وي اظهارات خود را در اين باره براي مجله مطرح فرهنگي اسکاتلند. استوار نباشد

همه طرف ... براي ديگران، داستان از اين قرار است که در کشور ما آشوب برپاست : »کند مي
دهد و ديگري از ترس  خواهد انجام مي اينجا يکي هر کاري مي...  شکاف و اختالف است

« جکیل، مملو از تضاد، تناقض و مخالفت حکايتي همانند داستان دکتر -ماتش برده 
مانند »به گفته کرافورد، اصرار بر ترسیم و تحلیل اين دوگانگي (. 1 جیمیسون و والس)

روپوشي بازدارنده، توصیف فرهنگ غني اسکاتلند را، که حتي در نگاهي اجمالي لبريز از 
« بودن»ي  دستیابي به معناي پديده(. 09 کرافورد« )کند پیچیدگي و خالقیت است، محدود مي

جهان مملو از صدا، . پذير نیست ط بنا بر دو بعد دارد، امکانبا تکیه بر رويکرد انتقادي که فق
آرمان و ادراک است و تاکید بر اين دوگانگي از کثرت، يا همان همهمه چندگانگي در صحنه 

براي تحقق خالقیت در هنر و فرهنگ : »اذعان دارددر ادامه جیمیسون . کند وجود، صرفنظر مي
با نگاه کردن به شمال، سرانجام رگ  گرفتة گردن  .. . اسکاتلند، بايد به سمت شمال نگريست

« متمايل است التیام پیدا خواهد کرد (انگلستان) اسکاتلند که دائما به سمت جنوب شرقي

 __________________________________________________________________________  
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هاي  که با گردآوري متون و گفتمان ،سرزمین خوشحاليوي در (. ۸،2 جیمیسون و والس)
آورد، سعي بر اثبات اين  ارمغان ميمتفاوت، بافت روايي همسان با وضعیت کنوني دنیا را به 

اين رمان که از زبان پرطنین، رسومات کهن و تاريخ پیچیده زادگاه جیمیسون، . هدف دارد
هاي شخصي و همگاني و همچنین دنیوي و  مند است، توام با جنبه الجزاير ش تلند، بهره مجمع

مان جیمیسون داستان ر. دهد انداز جديدي از درام زندگي معاصر را ارئه مي معنوي، چشم
کند که در آن  آلودي تعريف مي آشناي غربت، قدرت و رهايي را در قالب دنیاي فريبنده و مه

همه نگاهشان به شمال است تا تصويري جديد از خود، رهايي و يا دلیلي براي بودن را 
 .دريابند

شي را ارائه خوان سرزمین خوشحالياز اين رو پژوهش حاضر سعي دارد تا با تأمل بر رمان 
دهد که با پرداختن به مباحثي نظیر فقدان، اشارات نسبي و کثرت اهمیت آنها را در چگونگي 

هايي است که بر نثر جیمیسون متمرکز  اين از نخستین پژوهش. شکل گیري روايت نشان دهد
شده، چرا که علیرغم محبوبیت روزافزون آثار وي در اسکاتلند، تا کنون تحقیقات علمي 

اند در خصوص  ني در اينباره صورت نگرفته و تعداد اندکي که به رشته تحرير درآمدهچندا
هاي کنوني اسکاتلند که  لیکن با توجه به سیاست. هاي اشعار او هستند مضامین و مشخصه

رود تاکید جیمیسون بر احیاي  مدت هاست رنگ و بوي جدايي طلبي به خود گرفته، انتظار مي
هاي ديرينه اين  ها و ارزش بازشناسي و اخت گرفتن دوباره با داستانزبان بومي اسکاتلند، 

گذاري هويت  کشور و همچنین متزلزل ساختن نقش انگلستان به عنوان مرکزي براي پايه
اجتماعي بسیار بحث برانگیز باشد و از اين رو آثار وي از توجه انتقادي بیشتري برخوردار 

پرتره رابرت الن : مستند جريان اطلس شمالي از اين جهت تالش سوزان کمپ در. شوند
براي بزرگداشت گويش، داستان ها و طبیعت شتلند از طريق اشعار و گفتگو با اين  8جیمیسون

نويسنده نیز حائز اهمیت است چرا که پس از راه يافتن به جشنواره فیلم گالسگو در سال 
نامش برگرفته از دومین  مستند کمپ که. مخاطبین جديدي را مجذوب آثار وي کرد 8941

يادشده « شمال»کتاب شعر جیمیسون است، صداي او را با نداي شتلند، اسکاتلند يا همان 
اين پژوهش . هاي نوين و آکنده از امید است دهد و از اين رو دعوتي براي خوانش پیوند مي

روشمند به و همزمان نخستین نگاه انتقادي و  سرزمین خوشحالياولین تحلیل منسجم بر رمان 
 .آيد که سعي دارد به آرمان نهادينه در روايات آن پي ببرد نثر جیمیسون به شمار مي

 __________________________________________________________________________  
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 بيان مسئله -7
ادبیات معاصر، فقدان، پريشاني و اضطراب محسوس زندگي امروزي را، که نشأت گرفته از 

بیشتر  اجتماعي و-هاي هويتي مدرنیسیم است، کمتر به منزله بازنمايي تنش سیر تحوالت پست
هاي  ساختارشکني. کشد ها به تصوير مي به منظور ترسیم الگويي براي بودن در میان اين بحران

پي در پي و اضطراب و تشويش حاصل از آن سرانجام نويسندگان و منتقدان را ملزم به بررسي 
مدرن به  وضعیت پست»و ارائه تعريفي دوباره از وقايع و واقعیت کرده تا به گفته منزفیلد اينبار 

ترغیب (. 4۸8 منزفیلد« )بلکه تحولي در آن میسر گردد ،درستي شناخته و احساس شود
هايي را برجسته  نويسندگان و متفکران به بازخواني و تحلیل مجدد شرايط متالطم کنوني بحث

به دور از ساختارهاي « بودن»کند که مهمترين آنها روشي براي زيستن صادقانه يا همان  مي
هاي  اسکاتلند کشوري که امروزه نیز درگیر کشمکش. نايي در جهان پیرامون استمنسجم مع

ها و نگاشتن   گیري اين بحث  سیاسي اجتماعي و فرهنگي است، فضايي مناسب براي شکل
 .کند آثاري با چنین مضموني را مهیا مي

نوشته رابرت الن  سرزمین خوشحاليگیري خاص روايات رمان  چینش و شگل اينجا
اينکه در میان  .گیرد یسون به منظور پیوستن به اين مسئله مورد تحلیل و بررسي قرار ميجیم

مجموعه حکايات مدارک و نامه ها و ديگر نوشته هاي رمان حقیقتي فراتر از آنچه در خوانش 
هاي داستان از جمله کشیش نیکول،  خورد، ادعايي است که از زبان شخصیت اول به چشم مي

هر . شود نام دارد، شنیده مي« جیمیسون»حتي ويراستار درون داستاني که  م وديويد کانینگها
آيدند و از اين رو براي  اي متفاوت با اين مهم و تبعاتش کنار مي ها به گونه کدام از شخصیت

 با يافتن. کنند آوري شده تالش مي انسجام بخشیدن به قسمتي از مجموعه نوشتارهاي جمع
  اي براي پاسخ به پرسش گیري داستان، روزنه  مراحل شکل ها و تحلیلهاي تالقي نوشتار نقطه

حاصل از تالطمات زندگي « فقدان»علیرغم « بودن» که جیمیسون چگونه الگويي براي ،تحقیق
ساختار روايي و . گردد کند، فراهم مي ترسیم و از آن چه تدبیري براي رهايي استدالل مي را

او معرفي  2کیازموسیسفلیکس گتاري که در کتاب  ۸«نسبياشارات »مضامین رمان به نظريه 

 __________________________________________________________________________  
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رود تحلیل روايت کتاب از اين ديدگاه انتقادي به  انتظار مي. شود تشابه قابل توجهي دارد مي
، نه تنها پاسخي ارزشمند براي سوال مطرح شده معین کند بلکه بیانگر «ترنسورسال»اصطالح 

هاي متعدد امروزي از منظر ادبیات نیز  ا ناآراميتحولي امیدبخش در درک، وصف و رويارويي ب
 .باشد

 
 پيشينة پژوهش -4

تر اشاره شد، تا کنون تحقیقات علمي و انتقادي چنداني در خصوص  همانطور که پیش
دست است  هاي رابرت الن جیمیسون به نگارش درنیامده، و تعداد معدود تحلیلي که در نوشته

اگرچه مقاالت متناسب با زمینه تحقیق حاضر . اند او پرداختهنیز بیشتر به شرح و بررسي اشعار 
هاي صورت گرفته براي درک بهتر ساختار و مضامین  بسیار محدود است، مروري بر بررسي

اذعان ( 8998) اهمیت ادبیات اسکاتلندکارال س سي در کتاب . هاي او حائز اهمیت است نوشته
  منظره و طبیعت، بازگو کردن خاطراتدارد اشعار جیمیسون هرچند در ظاهر به وصف 

هاي امروزي  کنند اما در اصل سعي دارند نمايي از گرفتاري شخصي، يا شرح گذشته بسنده مي
اين تقال در . هاي داستاني دور دست انعکاس دهند هاي ساده يا مکان را در قالب مضمون

کند و بازخواني انتقادي  نگاشتن آثار چندجانبه را مؤلف در کل ادبیات اسکاتلند مشاهده مي
شهرها، دنیاهاي مینیاتوري و  آرمان»گري مکنزي در مقاله . داند آنها را از اين جهت ارزشمند مي

آرماني -به فضاهاي خیالي( 8941« )ارتباطات جهاني در اشعار نگاشته شده در جزاير اسکاتلند
هايي  د براي نقل داستاناينکه جیمیسون از گويش محلي شتلن. پردازد اشعار جیمیسون نیز مي

ماند، براي محقق جالب  کند اما در واقع متکي به ديدگاه همگاني مي همواره بومي استفاده مي
مکنزي اشعار جیمیسون را به گفتگويي میان گذشته و حال، و محله و جهان تشبیه . توجه است

اي برجسته و  يسندههاي نقد معاصر، نو  کند و از اين جهت او را در عرصه ادبیات و مکتب مي
اهمیت شمال در ادبیات : تجسم قطب»دکتري   مايکل استچورا در رساله. پندارد تاثیرگذار مي

به تسلط و خالقیت جیمیسون در فضاسازي و همچنین پیوند محتوا ( 8948« )مدرن اسکاتلند
یاسي دارد که رفتارهاي فردي، اجتماعي و س او اظهار مي. پردازد و ساختار در اشعارش مي

هاي خیالي  پذيرفته است و از اين ديدگاه فضا اثر « شمال»هاي  اسکاتلند از اسرار، اساطیر و قصه
فراروايت راندگي در ادبیات »در مقاله . کند و گفتمان اجتماعي اشعار جیمیسون را تبیین مي

 وشحاليسرزمین خجايي و آوارگي در رمان  میارز به مسئله جابه. ج( 8942« )تاريخي اسکاتلند
 . پندارد کند و داستان را کوششي براي دست يافتن مجدد به هويتي استوار مي اشاره مي
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 بحث و بررسی -0
 محورهای رمان -0-1

دهد و جسته  را کوالژي از متون و حکايات گوناگون شکل مي سرزمین خوشحاليرمان 
در اين میان پیشرفت  .نظمي روايي دارد گريخته بودن داستان نیز ريشه در همین شلوغي و بي

الجزاير شتلند و ديگري در  تدريجي دو داستان، يکي در باب فرهنگ و تاريخ ناآشناي مجمع
اين دو داستان . هاي دروني مردي به نام ديويد قابل توجه است راستاي سفرها و کشمکش

اي  زنهکنند؛ تألیف و گردآوري متون گمشده تاريخي، رو سرانجام نقطه تالقي خود را پیدا مي
از اين رو جیمیسون حقیقت زندگي و شهامت  در . شود براي مواجهه با جريانات امروزي مي

 .کند هاي ديرينه و رويدادهاي حاضر وصف مي آن بودن را با در هم آمیختن گفتمان
خاطرات . هاي متعدد براي تفهیم اين داستان غیر خطي و ورود به بطن آن وجود دارد راه

ترين  اي محزون در بخش اول رمان قرار گرفته، جامع کول که در قالب نامهکشیش آرچیبالد نی
ها را فراهم  هاي اصلي داستان و همچنین علت گردآوري نوشته منظر براي آشنايي با شخصیت

ساز، نیکول متوجه حضور جواني ناشناس در حیاط خانه  در بعدازظهري سرنوشت. آورد مي
حال، نیکول را از راهي کردن او به  رمق اين رهگذر آشفته پاهاي زخمي و جثه بي. شود خود مي

اقامت اين مرد جوان در خانه نیکول به سه روز . دارد جايي غیر از اتاق مهمان خود بازمي
انجامد اما هويت، سرگذشت و مقصد آتي او تا چندي پس از رفتنش براي نیکول مبهم باقي  مي
هاي کشیش و همسرش، سبب  ها و دلنگراني سشتنها پاسخ آن مرد جوان براي پر. ماند مي

 جیمیسون« )من يك مسافرم، زاده و وارث گم شدن»شود؛  آزردگي هر چه بیشتر خاطر آنها مي

را که از طرفي به گمراهي و از طرفي ديگر به « گم شدن»نیکول هر دو رکن مفهومي (. 44
اما راهي براي برقراري  بیند؛ ضاللت و نومیدي داللت دارد، در منش و رفتار مهمانش مي

عزيمت اين مسافر از خانه نیکول، . کند تر و يا مرهمي براي دردهاي او پیدا نمي ارتباط عمیق
پیش از . که همانند آمدنش به آنجا غیرمنتظره است، مسئولیت ديگري را بر عهده او میگذارد

نگاهي کوتاه به . درفتن، مرد جوان کیف خود را در اتاق مهمان براي نیکول به جاي میگذار
چند برگ از مدارکي که در آن گنجانده شده بود، کشیش را از هويت و گذشته او مطلع 

هاي بعد در مسائل و  نیکول، ديويد کانینگهام را در نوزادي غسل تعمید و سال. سازد مي
فرد  اينکه ديويد در کنار اولین الگوي اخالقي، و به ظاهر آخرين. وظايف ديني تعلیم داده بود



 062سونيميرابرت الن ج اثر یخوشحال نيدر رمان سرزم یاشارات نسب هیتبيين نظر

 

164 

 

 

طفلي که غسل : »کند مطمئن زندگي خود اينچنین غريب بوده، نیکول را بسیار اندوهگین مي
من او را ناامید و سرگردان، باز رهسپار . اي بیش نبود تعمیدش را به عهده داشتم برايم غريبه

 (.48« )شدم  سرافکنده  در اين آخرين آزمون زندگي. دنیا کردم
پس در واکاوي و کنکاش کاغذهاي داخل کیف براي يافتن هاي نیکول از اين  روز و شب

ها، مقاالت و  وي با وجداني آزرده مکاتبات، يادداشت. گذرد اي از مقصد نهايي ديويد، مي اشاره
ها قبل گم شده را با دقت مطالعه  رفت دهه هايي از کتاب تاريخي که گمان مي فصل  نويس پیش
هاي مهم زندگي خود، تا حدي از  يويد با اشاره به رخدادها و خاطرات پراکنده د نوشته. کند مي

هاي کشیش را دوچندان  کاهد، اما در واقع دلواپسي سبك و سیاق پیچیده اين داستان مي
آور برادرش مارتین و  ديويد، راد کانینگهام، خودکشي رنج قضیه ناپديد شدن پدر. کند مي

ترين شرايط، کشیش اين خانواده از  ر بحرانيمريضي و فوت مادرش اال، دلیلي بر اين بوده که د
ورزد و از اين رو  نیکول در پیدا کردن ديويد همچنان اصرار مي. خبر بوده است دردهاي آنها بي

سازي متون، تا زمانیکه درد و ضعف مريضي او را از اين  به خواندن، ويرايش کردن و مرتب
هاي شخصي و  آسايشگاه، نیکول يادداشت پیش از انتقال به. دهد دارد، ادامه مي هدف باز مي

ها کرده و کل مجموعه را براي  مکاتبات اخیر خود با آشنايان راد کانینگهام را ضمیمه برگه
توضیح او براي فرستادن اين بسته قطور نزد . کند ارسال مي« جیمیسون»اش  دوست قديمي

استاني فراتر از آنچه بیانگر آوري شده، د هاي جمع مابین قطعه: »از اين قرار است« جیمیسون»
باشد، نهفته است؛ اما نگارشش را ديگر از توان خود خارج  راز ناپديد شدن راد و ديويد مي

 (.0« )کنم که شايد يك ويراستار قادر به بازيابي آن باشد گمان مي... دانم  مي
ون، يا به بکارگیري شگرد فراداستاني در اين رمان، براساس ارائه گفتمان و حقايق گوناگ

قالب فراداستان که در حیطه ساختارزداي ادبیات . اندازي از کثرت است عبارت ديگر چشم
اي دارد، توجه خواننده را به فرآيند داستان نويسي جلب  پسامدرن طرفداران قابل مالحظه

يخ با به پرسش کشیدن رابطه میان داستان و تار»نويسد،  کند تا، همانطور که پاتريشیا و و مي مي
دنیاي امروزي . نشان دهد( 8 و و« )مفهوم حقیقت و واقعیت را مشروط به ادراک خواننده... 

به  (2« )اي حاکي از حقايق ازلي نیست، بلکه ترکیبي از ابتکار و تدابیر ناپايدار پديده»ديگر 
در راستاي همین نظريه به حرکت در آمده،  سرزمین خوشحاليسیر داستاني . آيد شمار مي

هدف جیمیسون محدود به بیان حد و مرزهاي داستان، تاريخ و تخیل نیست چرا که اين  لیکن
اي فراتر،  مطالعه حاضر براي دستیابي به انديشه. شود فرض رمان محسوب مي بیان در اصل پیش

خواننده »نويسد  هاچن مي. پیرامون موضعي که لیندا هاچن نیز بدان اشاره دارد، در تالش است
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اين مسئولیت سنگین، گاه در سیماي ... هر دو در طرح دنیاي داستان شرکت دارند و نويسنده، 
بايست  هاي خواننده مي ، اما تحلیل«شود آزادي عمل براي خواننده ادبیات فراداستاني ترسیم مي

لذا نحوه به بازي گرفتن (. 19 هاچن« )هاي ارزشي ژانر کتاب محصور ماند در بند نظام»
سرزمین تحلیل رمان . باشد ها حائز اهمیت مي ري اين دسته از داستانگی خواننده در شکل

کند، در واقع  که به ژانر مشخصي بسنده نکرده و نظام ارزشي واحدي را القا نمي خوشحالي
. طلبد انعکاسي از اصالت اجتماعي و شخصي را دارا است و از اين رو ديدگاه متفاوتي مي

روانکاو و منتقد فرانسوي، که به چیدمان محتوا در  فلیکس گتاري،« اشارات نسبي»نظريه 
 .نمايد پردازد، اين ديدگاه را عرضه مي ادبیات و اهمیت نقش خواننده مي

 
 نظریه اشارات نسبی  -0-7

آشنا روانکاوي، در عرصه نقد ادبي بیشتر براي همکاري با ژيل دلوز  فلیکس گتاري متفکر نام
اينکه مضمون کتاب . گیرد مورد توجه قرار مي 0زار فالتهو  2ادبیات اقلیتدر آثاري همچون 

، آخرين نوشته انتقادي گتاري، بر تاثیر و اهمیت ادبیات در دنیاي معاصر تاکید کیازموسیس
خواهم تمرکز علوم  مي: »دارد در بخش اول کتاب او اظهار مي. ورزد، بحث برانگیز است مي

(. 49 گتاري« )زيباشناختي معطوف کنم-اخالقي هاي علمي به الگوهاي انساني را از پارادايم
باشد، گتاري  پیرامون اين منظور، در کتابي که نثر آن مملو از تلمیح و تمثیل علمي و انتقادي مي

ي  توانند با نحوه نويسندگان مي. کند گیري محتوا مطرح مي اي در باب اهمیت شکل نظريه
ن به يك مکتب هنري يا ايدئولوژي مشخص نگارش و ترتیب متون، آثار خود را از بسنده کرد

يا  49«ترنسورسال»با اين ابتکار عمل، آثار آنها، به اصطالح مورد عالقه گتاري، . رها سازند
هاي مختلف اجتماعي  آيد؛ به اين معني که روايات از تقاطع فرضي گفتمان متقاطع به شمار مي

 کیازموسیساين رو، همانطور که در  از. شوند و فردي عبور و به منظر کثرت و تفاوت وارد مي
شود، اشارات نسبي بیش از قالب سبکي گذرا، تشابه به يك قابلیت روايي  تلويحا مطرح مي

 .دارد

 __________________________________________________________________________  
2 Kafka: Towards a Minor Literature (1975) 
0 A Thousand Plateaus (1980) 
49 Transversal 
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هاي روانکاو فرانسوي ژاک لکان در حوزه  زمینه نظري اشارات نسبي، از طرفي به نوشته
ختین، بر روي اشارات يا متفکر روسي میخائیل با مالتأت، و از طرفي ديگر به «ابژه نسبي»

خواهم ارتباطي مابین ابژه نسبي که اتوماتیزه  مي: »نويسد گتاري مي. گفتمان هنري اتکا دارد
است،  دهد و ابژه هنري که در اذهان اکنون اتوماتیزه شده شدن ناخودآگاه سوژگي را شکل مي

کند که پذيراي  مي به اين ترتیب او راهکاري نوين براي ادبیات تعريف(. 41« )برقرار کنم
ي لکان و باختین، پیچیدگي اشارات  توضیح مختصر پیرامون نگره. باشد تفاوت و ابتکار مي
اي که شايد در حوزه نقد ادبي کمتر مورد بررسي قرار گرفته  کند؛ مسئله نسبي را تشريح مي

مملو « یالينظم خ»آيد که فرد از  براي لکان، سوژگي يا همان هويت، زماني به وجود مي. باشد
اين حرکت يك امر اجباري و . ساختارها شود« نظم نمادين»از تکامل، به واسطه زبان، راهي 

تمامي ساحت نظم نمادين را »شرط الزم براي برقراري ارتباط در زندگي است، چرا که لکان 
 طهرنیاکیايي و م« )مبنا قائل است بیند و براي آن بنیاد و سرشتي زبان چیره و در حصار زبان مي

هاي مقرر اجتماع وفق دهد و  ها و نظام بايست از اين پس خود را با سیاست فرد مي (.840
با اين حال فرد همیشه خود را میان . يابي به تکامل دوران قبل را فرونشاند تمايل براي دست

در نهايت . داند اي کمرنگ از تکامل و رضايت، شناور مي ساختارهاي تحمیلي اجتماع و ايده
« تمايل و تقاضا»عقیب و تقال براي نزديك شدن به همان تکامل خیالي، فرد را تسلیم بازي ت

درام : »دهد منزفیلد در اين باره توضیح مي. کند را تايید مي  کرده و از اين طريق انگاره هويت او
اين تجديدها در نهايت همه . کشاند پايان هويت مي تمايل و تقاضا ما را به سوي تجديد بي

کران  اين جريان تنها فرد را در افق بي. خیال باطل هستند و خبري از فرديت جديد نیست
لکان، احساسي که تمايل و تخیل براي پوشاندن آن (. 1۸ منزفیلد« )دارد تمايالت مردد نگاه مي

، ناخوداگاه پیوسته براي مديريت پیامدهاي مخرب فقدان. نامد مي« فقدان»در تالش هستند را 
ها،  اين ابژه: »نويسد اندرو بال مي. آورد رو مي« هاي نسبي ابژه»هاي استعاري تکامل يا  به ترغیب

هرچند  44و تمايل خواستار سوچور...  کنند فقدان بجاي مانده از گم شدن ابژه ازلي را پر مي
ان، آنچه ژاک الن میلر در تقال براي پوشاندن نسبي فقد(. 499 بال« )شود نشدني اين فقدان مي

 .باشد هاي بنیادي فرد مي نامد، سرچشمه کشمکش يا بخیه مي« سوچور»بازخواني لکان 
تالش . هاي نسبي است گیري معني، متکي بر تمايل، فقدان و ابژه براي گتاري نیز شکل
و تمايل  نظمي حاکم بر دنیا، شرط اولیه نمايش پسامدرنیته، که فقدان براي پیدايش معني در بي

 __________________________________________________________________________  
44 Suture 
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اما گتاري نحوه مبادله با آن را جور ديگري فرض . باشد هاي اصلي را دارند، مي در آن نقش
ندارد و پیامد معلق بودن در آن « سوچور»فقدان از ديد او نیاز به پوشش يا به اصطالح . کند مي

ر است که او بر اين باو. توان بدون نیاز به الگوي خاص، میان تفاوت و کثرت بیان کرد را مي
اجتماعي عموما افراد را از درک چندگاني -الگوهاي معین رفتاري و ساختارهاي استوار سیاسي

دارند، مانع  نمادهاي خطي و مشخصي که ريشه در ساختارگرايي سوسور»کنند؛  دنیا سلب مي
 هاي از اين رو، ديگرانديشي(. 28 گتاري« )شوند تعامل انگیزه و خالقیت در میان اشارات مي

که مضموني مشابه را به « مطلب و سبك در هنر مسئله محتوا،»میخائیل باختین در مقاله 
ابژه »از نظر باختین، فرجام يك . گیرد کند، مورد پسند گتاري قرار مي گويشي ادبي مطرح مي

نويسنده با بیان و چیدمان . يا اثر ادبي در همکاري نويسنده و خواننده گره خورده است« هنري
باشد که مخاطب را به تأمل بر اشارات  مي« چندآوايي»وا، قادر به تالیف اثري خاص محت

به عقیده باختین کار ادبي محلي است براي تعامل بین »کند، چرا که  گوناگون متن دعوت مي
بیاد و « )متضاد که اين تعامل بر پايه منطق مکالمه استوار است/صداها و گفتمانهاي مختلف

را ( 820 باختین« )نوآوري، ابتکار، شگفتي و آزادي»ي ترغیب اين روند، او برا(. 882 قیطاسي
فعالیت هنري واقعیت جديدي خلق »داند و معتقد است که  در سبك و مطالب ضروري مي

با تکیه بر اين اصول، همانطور که باختین (. 820« )سازد کند، بلکه آن را تکمیل و غني مي نمي
توان در ادبیات آشکار و سپس در جامعه حمايت  آزادي را ميدهد،  در ادامه مقاله توضیح مي

 .کرد
بحث اشارات هنري باختین، فرضیه گتاري مبني بر اهمیت ادبیات در دنیاي امروزي را 

همانطور که . دهد اي سازگار با ترديدهاي دنیاي امروزي ارائه مي هنر مواجهه. کند تايید مي
هاي اخالقي  گذارد تا پس از بررسي جنبه خواننده مي آوا کردن اشارات را به عهده باختین هم

گیري معني را فراتر از پوشش  فقدان و  اثر، آن را با واقعیت کنوني تطبیق دهد، گتاري نیز شکل
هاي نسبي، مادامیکه  در غیاب ساختارهاي از پیش تعیین شده، ابژه. داند در گرو خالقیت مي

مانند و يادآور کثرت و  همچنان نسبي باقي ميتوسط خوانشي مشخص به کار گرفته شوند، 
از اين رو معني و حقیقت بطور مستمر در حال تجديد، و روايات و داستان . باشند احتمال مي

اشارات نسبي در آثاري که داراي روايات متعدد، هر کدام . مانند جزر و مد همیشه سیال هستند
هاي اين روايات، درام بودن  پیچ و تابدر . باشند هاي خاص خود هستند، مشهود مي با ارزش

هاي اجتماعي، به طور بحث برانگیزي محسوس  در محفل شخصي و زيستن در ناآرامي
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طبق نظريه گتاري، معماي واحدي براي حل شدن در اين آثار وجود ندارد، در عوض . باشد مي
وانند تا به واسطه خ آنها مخاطب را به کنکاش در میان روايات ناتمام و حقايق نامعین فرا مي

 .آورند و با اضطراب و فقدان مقابله نمايند  خالقیت، نمايي از کثرت نهان دنیا را به دست
 
 سرزمين خوشحالیشکل گيری  -0-4

هاي ادبیات  فراتر از مشخصه سرزمین خوشحاليهاي ناتمام و روايات متعدد در  رشته داستان
اي از اشارات نسبي بررسي  توان به عنوان نمونه اين مجموعه را مي. آيند پسامدرن به شمار مي

. شود داستان جیمیسون با ناپديد شدن راد کانینگهام، ساکن جديد جزيره شتلند، شروع مي. کرد
دور از  الجزاير نگار مشهور سیاسي، به مناطق کمابیش متروکه اين مجمع پناه بردن راد، روزنامه

پدرم را به خاطر گزارشي که يکي دو : »گويد رونده ميديويد در اين باره به افسر پ. انتظار بود
موضوع گزارش، مهاجران و مسافران . سیاستمدار سرشناس شهر را آزرده بود، اخراج کردند

شوند و دست آخر هیچ حق و  بود؛ اينکه چطور بیگانگان همیشه قرباني اشتباهات ديگران مي
عدالت و (. 412 جیمیسون« )یختهاي جدي را برانگ اين باورها خصومت. حقوقي ندارند

اي از دشواري و  اي که راد در اين مقاله مشکل آفرين متصور شده، استعاره آزادي نقض شده
سابقه وي در اين  خودمختاري بي. ثباتي در زندگي مردم کشورش، اسکاتلند، است تبعیض و بي

خراج از نشريه و ا. رفت، به سکوت و شکست او منجر شد رابطه، همانطور که شايد گمان مي
هاي راد را که پس از مرگ همسرش و خودکشي  اش با ديويد، رنج تشديد اختالف ديرينه

تنش و اندوه، عاقبت او را راهي زادگاه خاندان . خاطر بود، دوچندان کرد مارتین بسیار آزرده
بان اصلي در خیا: »کند چند ماه بعد، همان مسیر را ديويد نیز طي مي. خود در جزاير شمالي کرد

پدرم را تصور . زدم جزيره که پهنايش شايد کمي از عرض يك اتوبوس بیشتر بود، قدم مي
ترين نقطه بريتانیا، تحقق  کردم که در اين مسیر به تصمیم خود براي ماندن در اينجا، شمالي مي

 (.42« ) به دنبال چه چیزي اينجا آمده بود؟. بخشید
 سرزمین خوشحاليل به اين سوال، در قلمروي اصرار ديويد براي يافتن پاسخي معقو

وي چند روزي بعد از مستقر شدن در خانه دکتر هارت، دوست قديمي . برانگیز است بحث
و علت مرگ راد    شود؛ آنها به دنبال جسد هاي امدادي جزيره مي پدرش، متوجه هدف گروه

اصي میان پیدا کردن پدرش و اما براي ديويد که از همان اول راه ارتباط خ. هستند، نه خود او
من در اين : »او اذعان دارد. انگیزه خود از اين سفر ايجاد کرده بود، اين نکته قابل قبول نیست

ديويد (. 42« )سفرم بايد از اينجا آغاز شود. سرزمین بیگانه به دنبال رهايي از ابهامات هستم
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داند و از اين  د شدن پدرش ميتراز با معماي ناپدي آرامش و رستگاري خود را وابسته و هم
هاي پراکنده ديويد با اهالي جزيره، بخصوص با لینا و  صحبت. پذير است بابت شديدا  آسیب

هاي راد، و کشیش پییري، مهمان همیشگي خانه دکتر هارت، سماجت او را براي  جان، همسايه
او، روي از  سوزي، راد پس از نجات به گفته لینا، شب آتش. کند اين جستجو تشديد مي

« روم، لینا؛ او صدايم زده دارم به ديدن پروردگار مي: »گويد گرداند و زير لب مي ها برمي شعله
برد، روانه سفرش  وي پس از مطمئن شدن امنیت لینا، که در ماه آخر بارداري به سر مي(. ۸4)

هاي  و گرايشهاي جان و لینا براي ديويد جالب بود، اما ا حس و حال رمزآلود صحبت. شود مي
اعتنايي به اظهارات آخرين افرادي که او را  دانست و با بي تر از اين مي مذهبي پدرش را سست

هايي که پنهان از ماموران پلیس از کلبه  در واقع، مدارک و يادداشت. داد ديده بودند گوش مي
وانست او را ت مالقات با کشیش پییري مي. کرد سوخته برداشته بود، بیشتر فکرش را مشغول مي

هاي طوالني با راد درباره  به بازنگري هر چند اجمالي وقايع وا دارد؛ چرا که او نیز از بحث
وقفه ديگر تمرکز  خوابي و کنکاش بي ديويد که پس از چند شب بي. گويد ايمان و آخرت مي

م دهد و در سخنان پییري، صرفا مجذوب عبارت مبه ندارد، رشته کالم را بارها از دست مي
معماي . کند او مدام آن را پیش خود تکرار مي. شود مي( 18« )خواند رمز رهايي را فرا مي»

ناپديد شدن پدرش، که امید به يافتن وي در روزهاي اخیر با جستجوي ناموفق نیروهاي 
 .شود تر شده بود، با اين فرضیه در ذهن او دوباره زنده مي امدادي کمرنگ

اي  تاريخ و نشاني که بر روي برگه. شود از و گمان و معما ميديويد بار ديگر غرق رمز و ر
خط راد يادداشت شده بود، ديويد را به رو به رو شدن با پدرش به طرز عجیبي  به دست

دکتر هارت با لحني حاکي از ترحم ولي با نیتي پدرانه، به ديويد که آماده سفر . کند امیدوار مي
...  کند ات مرا متاثر مي عزم و اراده: »گويد لي بود، ميبه اسکاتلند براي اين مالقات احتما

هاي دکتر هارت مانند تلنگري تیز  صحبت(. 119« )منظورم امتناع کردنت از قبول تقدير است
در مکان مقرر، در . دهد دهد، ولي به امید مالقات پدرش به راه خود ادامه مي ديويد را تکان مي

آقاي کانینگهام نشسته بود، اما او تنها قصد خريد يك رستوران ساده، مردي در انتظار 
هاي قديمي راد را داشت؛ آن مرد جايي در معماي ناپديد شدن پدرش  اي از کتاب مجموعه
هاي خود از شدت اين ضربه روحي، چنین  ديويد در يکي از آخرين يادداشت. نداشت

کردم پرده جديدي در  ميفکر . منتظر اتفاق شگفت آوري بودم. دنیام فرو ريخت: »نويسد مي
اي بود که از هر آنچه بر ما  ام در شرف اجراست، اما رو به رويم غريبه سرنوشت خانواده
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در اين بحبوحه، ماموران پلیس از پیدا (. 1۸4« )خبر است گذرد، بي گذشت و حال بر من مي
. کند وت ميچندي بعد مادربزرگ ديويد، مادر راد، نیز ف. دهند شدن جسد پدرش به او خبر مي

پس از مراسم تدفین، ديويد که تنها به خانه بازگشته بود، محو تماشاي عکس خانوادگي روي 
تر  او با کیف سنگین و قلبي سنگین. شود؛ از آن جمع خندان، فقط خودش باقي مانده ديوار مي

 . شود راهي خانه نیکول، کشیش کلیسايشان، مي
با امتناع از ايجاد اولويت و ارجحیت . باشد ان مينیکول نقطه تالقي دو طرح داستان اين رم

هاي گوناگون، او زمینه ارائه آنها را به عنوان اشارات نسبي  آوري شده و يادداشت در متون جمع
اينجا تدابیر تاريخي که اسکاتلند را . کند ، ويراستار درون داستاني، فراهم مي«جیمیسون»توسط 

هاي کوتاه از  بیند، قصه پس قرباني همان قدرت ميبخشي از جهش استعماري بريتانیا و س
هاي گذشته و بررسي زبان و فرهنگ بومي گیلیك، هر کدام با جذابیت  شرايط زندگي نسل

ضمیمه شدن اين اشارات ناتمام . گیرند ادبي و اجتماعي خاص خود در کنار هم قرار مي
. کند نوعي دعوت به کنکاش مبدل ميانگیز خانواده کانینگهام، رمان را به  تاريخي به داستان غم

 .کند هاي رمان، خواننده نیز راه به سفري آموزنده پیدا مي مانند شخصیت
بیانگر نظريه جیمیسون براي دستیابي به هنري ماندگار و تاثیرگذار نیز  سرزمین خوشحالي

ايق زندگي هاي از پیش تعیین شده، امکان رويارويي با حق با فاصله گرفتن از گفتمان. باشد مي
نسبي فقدان « سوچور»گردد، چراکه بسنده کردن افراد به ساختارهاي مشخص، پذيرفتن  مهیا مي
گیرد، چه مختص به  سفرها و مذاکراتي که در اين داستان صورت مي. سازد تر مي را آسان

هاي اصلي و چه غیره، همه در صدد مواجهه با فقدان فطري هستند که توسط عوامل  شخصیت
ديويد در ابتدا با . اند فرهنگي، اجتماعي و سیاسي پوشانده، و از اين رو حادتر شدهروحي، 

 .باشد تاکید بر حل معماي ناپديد شدن پدرش، درگیر اينچنین شرايط نامأنوسي مي
تر از آن در تطبیق رستگاري شخصي  دلسردي ديويد ريشه در متکي بودن به خیاالت و مهم

. کند نبود يا غیبت پدر مثالي آشنا از فقدان را ترسیم مي. ردخود به مسئله گم شدن پدرش دا
کند که پس از مرگ  اي را عرضه مي بودن و شناخته شدن در گفتمان خانواده، هويت برجسته

براي مديريت اين فقدان او از پاره روايات، . مادرش و مارتین، ديويد از آن محروم بوده است
داند،  رسیدن به تکاملي که تجلي آن را در حضور راد مي بافد و پیرامون هاي رمزآلود مي قصه

هاي نسبي و خالقیت در مقابله با فقدان آگاه  ديويد بطور ضمني از اهمیت ابژه. کند تالش مي
بنابراين . باشد، اما قادر نیست آنها را از حرکت در محور ساختارهاي آشنا متوقف کند مي

رستگاري و رهايي به سمت بازگشت ناگهاني به اصرار براي حل معما او را در خالف جهت 
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رمز رهايي را فرا »در پايان، ديويد درک بهتري از عبارت . دهد شرايط کنوني سوق مي
آورد؛ منظور کشیش پییري جستجو براي رمزهاي پنهان نبود، بلکه  به دست مي« خواند مي

رت فطري جهان تطابق درخواستي مصمم براي ترويج طرز فکر و ديدگاه جامعي بود که با کث
پاسخ براي رهايي همین جا در دسترس است، اصرار بر تامل و بصیرت، و نه . داشته باشد

کند؛ جسد  اي تلخ نیز مطرح مي جیمیسون اين مسئله را در استعاره. سازد معما، آن را نمايان مي
ها در کنار آن  شود که ديويد قبل از بازگشت به اسکاتلند ساعت اي پیدا مي راد در همان برکه

 .کرد نشسته بود و به جستجو فکر مي
راد براي فرار از غصه و شرم به . باشد تجربیات ديويد انعکاس تقريبي از راه پدرش نیز مي

. جزيره آمده بود و با گردآوري مطالب تاريخي قصد داشت فقدان وجود خود را تسکین دهد
نست هويت غني، و در پي آن تکامل نسبي را توا تکیه بر گذشته پرهیجان خانواده کانینگهام مي

. انگیز است، اين ازهم پاشیده شدن خانواده بسیار غم: »نويسد اي مي او در نامه. به او عرضه کند
در جمله آخر، بر  48يیتس« بازگشت دوباره»تلمیح به شعر (. 14« )مرکز ديگر پايداري ندارد

. داند هاي مشخص، معلق و ناپايدار مي ق کانوناين اشاره دارد که راد نیز رهايي خود را در فرا
بیند اما با تاکید بر پوشش فقدان و جستجو  او در نوشتن راهي براي رهايي از اين شرايط مي

سوزي، او شاهد  شب حادثه آتش. شود براي تکامل در ساختارهاي معین در اين راه موفق نمي
در آن لحظه ممکن . شود چند ماه ميآوردهاي اين  از بین رفتن کلبه خود و به گمانش دست

از هم   هاي قدرت، تبعیض و خانواده هاي او بازي نوشته: نبودن بازگشت براي او روشن است
او . اندازد هاي تعیین شده مي کند که در نهايت فرد را به دام همان واقعیت پاشیده را برمال مي

اد با ترک خانه و واصل شدن به ر. ها، راه خودش را نیز مشخص کند بايد مابین اين واقعیت
تاريکي شب با ديد بازتري به دنبال کثرت فطري که کشیش پییري برايش بارها توضیح داده 

 .رود بود، مي
او . شود به جا گذاشتن اين مدارک در خانه نیکول، نمادي از رشد فکري ديويد تلقي مي

چه تاريخ، کالم، حضور پدر و يا هاي نسبي که يادآور تکامل هستند را،  وابسته ماندن به ابژه
او به دنبال راهي براي رويارويي با فقدان است نه . پندارد الگوهاي قديمي، ديگر فاقد ارزش مي

براي پرورش ديدگاه جامع و خو گرفتن با نمايي از کثرت، او نیاز . پوشي از آن پوشش يا چشم

 __________________________________________________________________________  
48 W.B Yeats, “The Second Coming” (1919) 
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هاي ديويد و راد  بازنگري نوشته نیکول در. هاي معمايي سابق دارد به فاصله گرفتن از دغدغه
اي بزرگتر از گريز از جامعه، گم شدن پدر و يا مراحل تالیف کتاب در  شود که قصه متوجه مي

«   جیمیسون»اي که براي  در نامه. داند باشد، اما خود را قادر به کشف آن نمي اين میان مي
يادداشتي شخصي، نیکول به  البته در. شود نويسد، خواستار پررنگ کردن اين داستان مي مي

کنم که ديويد، آن مسافر  اي فکر مي به لحظه: »شود مضمون اين داستان نهفته بسیار نزديك مي
پیش از آن تعادل و آرامش در زندگي ما برقرار بود؛ خودمان را . ام آمد پابرهنه، به خانه

اي از  ما درک خالصانهبا اينکه ديويد همه چیز را از دست داده بود، ا. دانستیم خوشحال مي
گاه در  او نگاهي به زندگي من انداخت و فهمید که من هیچ...  ها داشت ها و زيبايي واقعیت 

همانند راد و ديويد، نیکول نیز پس از بررسي مطالب، (. 22« )ام چنین ديدگاهي سهیم نبوده
 .کند مي هاي ارزشي مشخص را براي مقابله با فقدان پیشنهاد ادراک و دوري از نظام

مرد فرهیخته و دانا که البته گرايش غیرقابل انکاري به مسائل و »، نیکول را «جیمیسون»
کند؛ اما پس از بررسي روايات، او  ، خطاب مي(2« )موضوعات عجیب و وصف نشدني دارد

بیند و کلیه مدارک،  ها را در مجموع آنها مي وي رمز و راز اين نوشته. شود متوجه ارزش آنها مي
اي  در مقدمه. کند هاي شخصي و خط خورده را براي چاپ آماده مي کاتبات و حتي يادداشتم

کوتاه، او تصمیم خود براي دست نبردن در روايات و ارائه همچنان نامنظم آنها اينچنین تشرح 
نه سیماي حقیقت در . هايش همه نسبي و ناتمام   گذشته در اصل ناپايدار است، قصه: »کند مي

ام که در  لذا رمز و رازهاي اين مجموعه را همانطور اينجا آورده. است و نه واقعیت آن مشهود
گیري  هاي داستاني و نحوه شکل به اين صورت، خواننده به ترسیم طرح(. 2« )واقع هستند

اي از اشارات نسبي را ارائه  جیمیسون در اصل مجموعه. شود معني و مضمون آنها دعوت مي
عال و خالق خواننده، راهکاري براي رويارويي با فقدان در شرايط دهد که با حضور ف مي

 .باشد متالطم کنوني مي
 
 نتيجه گيری -4

مملو از روايات ناتمامي است که در فاصله مابین حقیقت و قصه،  سرزمین خوشحاليرمان 
اي از اشارات نسبي دانست که بوسیله در يك  توان رمان را مجموعه اينك مي. شناور هستند

برانگیز ادبي، خواننده را به شرکت در  هاي اجتماعي و مضامین بحث قالب قرار دادن واقعیت
از اين رو چینش خاص محتواي رمان، تنظیم . کند فرآيند خلق و طراحي معني دعوت مي

گیري داستان و تحوالت روحي و اخالقي که در آن بازگو شده، نه  مجموعه نوشتارها، شکل 
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دهد، بلکه بیانگر روشي براي رويارويي با  امي امروزي را شرح ميتنها اضطراب و ناآر
در آن است که به واسطه کثرت حاصل از « بودن»هاي زندگي و همچنین شهامت  حقیقت

اکنون شايد اين سوال . شود پذير مي ها امکان آوري داستان نوشتن، خواندن، بازنوشتن و جمع
با تالطمات اجتماع، در حاشیه ساختارهاي غالب، با  بینانه مطرح باشد که نتیجه رويارويي واقع

توان در  پاسخ به اين سوال را مي. کمك اشارات نسبي چگونه بايد در زندگي ترسیم شود
او پس از چند ماه يادداشتي کوتاه براي . ناپذير جويا شد عاقبت ديويد، همان مسافر خستگي

رازها : »گويد مي( 1۸2  جیمیسون) «قلب رازها»فرستد و از دستاورد سفرش به  نیکول مي
هايي که بافت  خوانش و تفسیر خالقانه از داستان(. 1۸2« )ها همین جا هستند، دردنیاي قصه

آورند،  روايي غني اشارات نسبي را دارا هستند، در اصل روايت ناتمام جديدي را به ارمغان مي
اش که آخرين   ي اين نامههمانطور که سرگذشت ديويد و حت. بخش نه پاسخي واحد و رضايت

هاي ديگر نیز  دهد، خوانش روايت چاپ شده کتاب است، بخشي از طرح داستان را تشکیل مي
ها از  به بازي گرفتن گفتمان. شوند به کلیت مجموعه و از اين رو به تاثیر و پیامد آن ضمیمه مي

مايي از کثرت يا همان يك طرف و برانگیختن اراده براي تشکیل و تغییر آنها از طرفي ديگر، ن
ها  تدبیر رهايي و يا دلیلي براي بودن نه تنها در قصه. سازد دنیاي سرشار از قصه را مشهود مي

 .آغاز، بلکه امید است در میان آنها نیز ممکن شوند
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