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  دهيچك
ـ و هو » من«دادن روابط تنگاتنگ    ن مقاله، نشان    يهدف از نگارش ا     فرهنـگ   يـك در  » يگـر يد«ت  ي

ـ در ا . سندة معاصر فرانسه اسـت    يو، نو يلزك گوستاو لو  ي مار - از آثار مطرح ژان    ي برخ كمك  به گانهيب ن ي
ف در ي هنر توصيشناس ييبايل زي و همراه با تحل  يلي و تحل  ي چارچوب موضوع  يكش گرفتن   يمقاله با پ  

تار و پود   بهميم و بتوانينكان ي نمايه جهانشموليمؤلف را از زاو» نگاه« تا ردكم يآثار مؤلف، تالش خواه 
 حـد و حـدود   ين روابط نزد مؤلف از برخـ    يف هم يه توص ك يطور م، به يابي دست   يگريروابط من و د   

 يريو طراح مس  يلزكدر نزد لو  » من«ن  يهم. دارد فراتر رفته و از بسياري معماهاي متني مؤلف پرده بر مي          
. دهـد  ي نـشان مـ  يگريهمراه د  بهل و نمود خود را يعت و عالم تخ   ي طب كمك  به بخش ياد و آزاد  است آز 

 اسـت كـه خـواه نـاخواه خواننـده را درگيـر              ييگو و  گفت يياي پو ة بازتابند »يگريد«ن  ي با هم  ينشك هم
 علـم   يـك رده و موضـوع     كـ ز  يطـرق گونـاگون متمـا       بـه  »مـن «، خـود را از      يگريه د ك حال آن . كند مي
خ و يتـار «  بـه  شـعور فـرد  يتـر از ورا    ه با ظرافت هرچـه تمـام      ك يعلم. دهد يل م كي را تش  يشناس انانس

  .خورد يوند ميپ» گذشته
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  مقدمه
 اء ويت اشـ ياهموسته تالش دارد ي، پيس معاصر فرانسوينو ان، رمويلزك گوستاو لويژان مار 

ن ي همـ كمـ ك  بـه .نـد ك كز خـود در يـ برانگ فيز و توصـ يـ آم فينگـاه توصـ    بهانسان را با توسل  
ند تا  ك ي برجسته م  يا  گونه  به  خود را  يها  تي مثبت شخص  ة جنب ي، و يني شفاف و ع   يها  فيتوص

ت ي انـسان ةخ زنـد ي از تـار ي بازتـاب  يف و يزبـان توصـ   . ندكان  يها را نما    آن ةرفانا شاد و ع   يايدن
، وگـو  گفـت  همچـون    يه عناصـر  كـ شـود     يل مـ  ي تبـد  يـي ا  عرصـه   به »زبان«ن  ي هم يگاه. است

 ،نـد ك ايـ ا اح  ر يآدم» يخيشعور تار «زند تا     يوند م يگر پ يديك  به ييبايز  به خ را ي و تار  يشناس  مياقل
جهـان مـشترك معـاني        بـه  صـورت بيـان مـا را        بـه   زبان يكارگير به«: لفؤمدر آثار   بيان ديگر    به

و، يـ لزك لوآثـار  در .)25، 1381 اسداللهي،( »آورد  خود در ميةحت سيطررساند و ارتباط را ت    مي
خ يف تار يه توص كرا  يز. شوند  يعمل و مشاهده درهم ادغام م       به ليدن و تما  يشياند  به ليغالباً تما 

هـا   شواز شـناخت فرهنـگ  يـ پ  بهسازد تا يلف فراهم م ؤ م ي برا ي فرصت ، جهان يك و   ي زندگ يك
 خواننـده ارائـه   يبرا» يگريد« از يفي تعرسرانجام برهاند تا يارداد قريرود و خود را از مرزها     

 حـضور  بـا    ييوگـو  گفـت  و   ي تبـادل گفتـار    ياز ورا » يي و رهـا   يآزادگـ «نگونه توان   يبد. دهد
ان يـ  بي ابـزار برجـسته بـرا      يـك بسان  « است   ياتيند و حاصل آن ادب    ك يعرض اندام م  » يگريد«

» يآزادلتر در باب تـسامح، شـرافت و    ويها شهي اندهمگام با در برابر جهان همسو و    يتيمسئول
ـ   به ن تبادل منحصر  ي هم كمك  به ن،يبنابرا). 184مجله اروپ   (  نگـارش   دريتـ ين ذهنيفرد، فعل ب
 افـزون بـر آن،  . نـد ك ي مـ يلف منتهـ ؤ در نزد ميخي برداشت تار  يك  به شود و انسان را     يجاد م يا

ـ  ين است تا فرايوسته بر ايو پ يلزكلو ه آن هـم حاصـل شـناخت    كـ نـد  ك خلـق  يگـ ن فرهنينـد ب
و يـ لزك لو يهـا   تيت شخص ي و حساس  كه تحرّ ك يشناخت. ها است  لف از فرهنگ  ؤشمول م  جهان

د يـ ت جد يـ ه برداشت هو  كند  ك يجاد م يوار ا  نهي آ يي قلمرو ،لفؤشد و از متن م    ك  ير م يتصو  به را
واهد بود تا كاوشي شـود      در واقع، در اين مقاله تالش بر اين خ        . تاباند  يرا باز م  » يگريمن و د  «

ف يشوند تـا جهـان ارتبـاطي را توصـ         يده م ي درهم تن  يگري من و د   ييها بر اينكه با چه صورت    
 آورد تا حتي خـود خواننـده نيـز       و آيا روابط تنگاتنگ من و ديگري شرايطي را فراهم مي           ،نندك

ا يـ قرار گيرد؟ آ  ) 75لويناس  ( »پيوند با ديگري، خارج از من ولي با من        «تعبير لويناس در يك      به
بـا  «رده تـا بتوانـد   كـ جـاد  ي جهـان ا ةان ماده و جـوهر ي ميارتباطن است كه يتالش لوكلزيو بر ا   

ن ي حاضـر در چنـد  ة مقال )135،  1978باختين،( »د؟ي سخن بگو  يگرينار زبان د  كشتن و در    يخو
 ن،ت و زبـا   از وراي كاوشي در شناسـايي هويـ        يگريبخش با نشان دادن ارتباطات بين من و د        

 و فرهنگـي مـأوا   يخي تـار يها هي متون و با درون مابطنه در كپردازد    يم» يدگربودگ«مطالعه   به
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شناسـي خـواهيم پرداخـت كـه مفـاهيم           ايي از انسان   تحليل گونه   به در بخش آخر نيز   . اند  دهيگز
چيند تا خود پاسـخگويِ نيازهـاي بـشر در عـصر      انساني، تاريخي و فرهنگي را در كنار هم مي       

  . ر باشدحاض

   شدهاي احتي هو-1
هـا   ات آنكـ ردها و ادراكعمل،  رفتارها،ويلزكلو ي داستانيها تي شخصي انتخابيها يمش  خط
 يهـا بـرا    ل آن يـ ف گـسترده از تما    يـ  ط يـك ها در     آن يها زارييها و ب    يخرسند. زند  يرا رقم م  

ستن در يـ ر و احـساس ز كـ  خلق ف ييتوانا. رديگ  يل نشأت م  يشتن و عالم تخ   يساختن جهان خو  
ـ  ةهمـ .  خاص افراد است يارهاي مع يون برخ ي مد ،لفؤمآثار    يهـا  تيـ  و موقعي احـواالت روان

، يستيـ ط زي، شـرا كيودكـ ل يـ  از قب، عناصر مرتبط اسـت   يبا برخ م  يطور مستق  به افراد   ياجتماع
 يت از وراكـ حر  بـه ليـ رو تما نيـ از ا. انيـ  و برخورد اطراف1ها  تيسب تجارب در موقع   كان  كام

ه كـ  يوقتـ «: ي خودشناسـ  يسو  به يا آغاز يت و   كحر. دهد  ي خود را نشان م    2صحرا  چون يآثار
ه آن مرد بـا     ك چون ،افتديم گرفت راه ب   يتصم.  نگفت يسك  به يزيت گرفت چ  كحر  به مي تصم 3الال

 بـراق   يهـا   و هر بار بـا چـشم      .  بازگشته بود  »4اَما« ةخان ن بار به  ي چند ي دود يشميت و شوار    ك
 ي خـود بـا طـرح معمـا      ةته را با آيند    الال گذش  .)210،  1980لوكلزيو،( »ردك يخود الال را نگاه م    

مـان بـا تولّـد انـساني ارائـه      خواه ناخواه در آخرين سـطور ر زند و پاسخ آن را      پيوند مي  يهست
 يه بحـران چـارچوب خـانوادگ      كـ چنـد    هـر .  خـويش  ةشـد  تقـدير نوشـته     به پاسخي. دهد مي

 خـود را  ي واقعـ لحظـات  ي از ورا)تشاياُنمان  فَنتان در ر   از الال گرفته تا    (ويلزك لو يها  تيشخص
عت يت مرتبط با طب   ي، هدف و اصل واقع    ياساس معن  ها بر   آن يوسته زندگ ي پ ي ول ،ندك يان م ينما

هـا   خاطرات آن  بهط،ي و شرايطي محيها ر دادن صورتييز، با تغي ن يو خود راو  . شود  يمطالعه م 
: نـد ك يدا مـ  يـ ر پ ييـ  تغ يي توانا ،يت داستان يها شخص   آن كمك  به هك يخاطرات. دهد  ي م يي معنا بار
. ميهـا   ميمنـشأ احـساسات و تـصم        بـه  ام،  كيودكخاطرات    به خواهم برگردم   يقا م يآفر  به وستهيپ«

  ).119، 2004لوكلزيو، ( »...ابدي ير مييه جهان تغكن است يت بر ايواقع
                                                           

 اثـرات خـود را در   يا گونه  به داشته وي را در پ ي آن يها  نشكه وا كه شده توسط فرد است      يمنظور لحظات تجر   -1
  .نندك يحافظه و جسم حفظ م

2- Désert 
3- Lala 

4- Amma 
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 تـراز اول    يهـا   تيصه شخ كدهند    يل م كي را تش  ي موضوعات يشانيش و پر  ياضطراب و تشو  
 بـه «: نـد ك يجاب مـ ي ايت انساني را در مقابل هويديرده و نگاه جد  كر  يو را درگ  يلزك لو يداستان

 يترسـ .  است ي و گرسنگ  يبخت رهين ترس از خالء، ت    ياما ا [...] ست  يدانست ترس چ    ي نم يراست
 »رديــگ ي و بـدبو نــشأت مـ  ك وحـشتنا يهــا نيرزميـ  بــاز زيهـا   نــدارد و از پنجـره يه اسـم كـ 
تِـل، الال،     (انگر  يت عص ير شخص يش برخاسته از تصو   ين تشو ي ا ).279،  1980لوكلزيو،( مونـدو، اِ

شتن يـ  و سـعادت خو    يت، وحـدت جهـان    يـ ، هو ي شهود ياي دن ةنديوسته جو يه پ كاست  ) فَنتان
ند و  ك ي نظاره م  يي تنها يكت خود را در     ي قرار گرفته، در نها    يعي جهان طب  يكه در   ك يو. است

 و براي   زديخ يبر م تكاپو    به  خود ي طبيع يدر زندگ وي  . سازد  يگران جدا م  ي از د  ن امر او را   يهم
كند تا در سكون و ركود زندگي، عناصـر آن را حـس              عت، تالش مي  ي در طب  ي واقع يدرك هست 

 تـنفس و عـرق      ي پوست انسان، بـو    ي بود، تند و مطبوع، بو     ي قو ي بو يك«: كرده و تجربه كند   
 »افتـه ي بسط   يآور  طور شگفت   ه به ك يدي سف ةصفح[...] در آسمان   و ماه شب چهارده     [...] بدن  

 بـا آفـات   ينـوع   بـه تير شخـص يهـا، تقـد    اجزاء داستاني در واقع، در برخ  .)33-34-35همان(
 يـك   بـه  آغـاز،  يك  به ،يي جابجا يك  به ت ناچاراً يشخص. ن شده است  ي عج ي و خانوادگ  ياجتماع

 خـود را مـشاهده      يها  يسيود باشد و دگرد   ل خ ي تخ يزند تا شاهد باز     يت دست م  كسفر و حر  
 گـره خـورده     يديـ لك از عناصـر     ي با بعـض   ي داستان يها  تي شخص ي وابستگ طورمعمول،  به .ندك

ـ       يس، آفر يره مور يعت، جز ين مبدأ، طب  يل سرزم ي از قب  ،است س و خـاطرات    يقا، شـهر بـوردو و ن
هـا   اد و خـاطرات آن    يـ  ل،ين دل يهم  به .دهند يل م ك مولف را ش   يها ه تار و پود داستان    كگذشته  

 يـي د در انزوا  ي شـدند، شـا    ينـسان سـپر   يها بد  سال«: انداز است  نيها طن  وسته در طول داستان   يپ
و غالبـاً در    يـ لزك لو يهـا   تيشخص). 106،  1985لوكلزيو،  ( »1انك بو ةتر از سابق در منطق      گسترده

 يتي و شخصياع اجتم يها  فيطبقات و ط    به  خود را  يخورند و وابستگ    ي م   غوطه ي زندگ يمعما
 و ي اجتمـاع ةنندكن يي تعيها تيگر، موقعيعبارت د  به.نندك يان ميسان نمايك يرهاي مس ياز ورا 

هـا امتنـاع     آنرش  يپـذ ا از   يرند و   ي را بپذ  يطيند تا شرا  ك ي گوناگون، افراد را مجبور م     يخانوادگ
: رسـنگي آواي گ مـان   همچـون ر   ،ها است   تير شخص ي مس ةط خود معنا دهند   ين شرا يهم. ورزند

المـات باطـل و   كن ميـ ن سـر و صـداها، ا  يـ  اةرفت، هم ي فرو مي خانوادگيشتكه  كج  يتدره  ب«
تِل ي  به هوده،يب ، 2008لوكلزيـو،   ( »ردك ي م يان گفتارها را همراه   يه جر ك ين تُند يا. آمدند  ي م 2اد اِ

                                                           
1- Boucan 
2- Ethel 
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 در -يدگهويب  بهورزد و يط امتناع ميرش شرا يه از پذ  كها    تين منِ شخص  ين، هم ي بنابرا ).77-78
، خـود را در مـتن   ي و جهـان   يخي، تـار  يا  ل اسـطوره  كش  به دهد،  ي تن م  - خود يها  يبطن آوارگ 

ـ  دهي ناب و ايافد تا هستكش يد را م ي ترد يرده و مرزها  كمولّف افشاء    ات يـ  حةدر چرخـ  را يآل
 را  يز پـرده برداشـته و فرصـت       يـ چ  وقفه از همه   يش ب يها لف در داستان  ؤنگونه م يبد. ندك يمعرف

ن مـنِ  ي همـ كمـ ك  بـه تيـ عت دست و پـا زنـد و در نها  يمل طبأسازد تا خواننده در ت   ياهم م فر
 يريشود تا تـصو     ين م يات عج ك با خاطرات و ادرا    يعت ماد ي طب ،صحرامان  در ر ت الال   يشخص

 خود، بـا  يستيط ز يست با شرا  يت قادر ن  ي موارد، شخص  شتريبدر  . لف ارائه دهد  ؤال م ياز عالم خ  
ت خود را يجه هويند در نت ك برقراروند  ي پ يا   خطه ي و قراردادها  ي اجتماع يها و هنجارها   ارزش

 2الالتِ  يشخـص  و   1ن نـام  يهم  به ي در داستان   موندو يداستان  تيهمچون شخص (ابد  ي يخته م يگس
 و  كيران پـا  يكـ  ب ي خـود را در صـحرا      يزنـد و آزاد     ياعتراض مـ    به الال دست ) صحرادر رمان   
ن يهمـ . فـرود آورد    خـود سـر    يستيـ  ز ة ازدواج منطق  يها  تنس  به هك نيابد بدون ا  ي يطهارت م 

 را  يستيـ  ز ةرحـم جامعـ     يه ابعاد ب  كآورد    يوجود م   به  را در طول داستان    يان مخالف يند، جر يفرا
 يآن مـرد قـدم   «:صـحرا مـان   همچون ازدواج اجبـاري در ر    دهد  ي در عصر حاضر نشان م     يحت
 يتوانـست جهـش     يه مـ  كـ تر   عيچقدر سر  ال هر ا ال ام. ايدن هدا يشكش  يدارد با پ     او برمي  يسو به
ن يـ  اي از ورا).199، 1980لوكلزيـو،  ( »ه برگـردد ك نيرد بدون اك ت كداشت و دوان دوان حر     بر

 يريـ گ ه موضعكچند  هر. شود  ي در طول داستان از سرگرفته م      ييگرا  هيند حاش يحالت امتناع، فرا  
ل كو را شـ يـ لزككـنش خـود لو   و واي، جهـش اساسـ  يرات اجتمـاع ييـ ها در مقابل تغ   تيشخص

ـ   يات درون يطور ساده، خلق    به ها  آن يها  نشكف وا ي اما توص  ،دهد  يم هـا محـسوب      آن ة و عارفان
 در جهـت موافـق   يكي 5تشاياُنمان  در ر4و پسرش فَنتان) مادر خانواده ( 3ت مائو يشخص. شود مي
هـا در    آنيهـا  ييتوانـا . نـد ك ي دست و پنجه نرم ميستيط زي در جهت مخالف با شرا يگريو د 

 در واقـع، بـا توسـل      . رنـد يگ  ي سـطح قـرار نمـ      يـك  هرگـز در     ،هـا  يماريقر و دردها و ب    برابر ف 
آورنـد تـا خواسـته يـا      يدست م  بهن فرصت رايها ا تير، شخصيثك و   ي در پ   ي پ يها  ييجابجا به

ــرزم  ــته س ــا نيناخواس ــصاحب  يه ــت را ت ــدك دوردس ــايي . نن ــي جابج ــي و   حت ــاي متن ه
                                                           

1- Mondo et autres histoires 

2- Lala 
3- Maou 
4- Fintan 
5- Onitsha 
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مـان  رهمچون  . تمايز بزند   به لف تا دست  ؤايست براي م    كوتاه و طوالني بهانه    هاي پردازي حاشيه
هاي كوتاه و زياد هويت جنگجويـان صـحرا را از داسـتان      حاشيهاز كه با تفكيك داستان      صحرا

 كمـ ك  بـه  ش را يهـا   تين است تا شخـص    يز بر ا  يلف ن ؤ تالش م  ،ن همه ي با ا  1.كند الال متمايز مي  
 گـذاري كنـد و هـر       ها را نام   در آورد، آن  » ينام  يب« از   ييا   و اسطوره  يياي جغراف ياسامحوادث و   

آنهــا هــويتي در مقابــل   بــهعبــارتي  بــه. نــشان دهــدي جزئــي حتــيا  هــا را بــا اراده دام از آنكــ
 يهـا  همچـون مجموعـه داسـتان   .  ارائـه دهـد    - معاصر است  ة كه محصول جامع   - شان هويتيِ بي

ـ    و پرسه  يه گرفتار آوارگ  ك ي اصل يها  تيه شخص ك 2گري د يها موندو و داستان    ،شـوند  ي مـ  يزن
ز يـ ت ن يـ ن هو يف همـ  يتوص» زبانِ«هدف  . اند يستيت خود در جهان ز    ير نگاه و هو   ييدنبال تغ  به

 و  ييايـ ؤ دروغ و دانـش ر     يايـ  از دن  كي پـا  يايـ  مـدرن، دن   يايانه از دن  كودك يايردن دن كز  يمتما
 بـا   ييارويـ ؤ ر ي بـرا  ياري بـس  ةه فاصل كت   اس ي و صنعت  يرك، ف يستي ز يها يدگيچي از پ  يآرمان

هـا   ر گذاشـته و در طـول داسـتان        يثأها ت   تي بر ذهن  نينوده و   يچي پ يايه دن كرا  يز. گر دارند يديك
 ي در زبـان   يكيانك م ياي و دن  كيودكر  ين تصو يهم. دهد  يش م ي نما يخوب  به ابعاد مخرب خود را   

سكوت همين زبـان نيـز      . ستها  تي شخص يه بازتاب آن نشانگر تحوالت درون     كرد  يگ  يل م كش
 يريـ گ لكرا بازتابانـده و در شـ  » اليـ عـالم خ «ن يـ لـف ا ؤ مـتن م ،يعبارت  به.ها است  بيان ناگفته 

 يه تـا حـد    كم  يار دار كسر و   » يريتصو«جه ما نه تنها با      يدر نت . شود  يم م يلف سه ؤت م يحساس
 يكـي زي و فيروحـ  تـوان   يـك ز  يـ ن» ليتخ«عالم    به ه توسل ك بل ،ندك يطور ساده عرض اندام م      به
 جـسم   يـك ( جـسم    يـك همچون  «ِ منتقد   3ل آن در نزد شِل بورگ     كه ش كند  ك يت ارائه م  يهو به

ت يـ ني روح و روان ع   ةر و اراد  كه در آن جسم، تف    كشود    يف م يتعر) ي جسم روح  يك،  ييجادو
 كمـ ك  بـه ا، وير و اشـ ي تـصاو كمـ ك  بـه تيتِ شخصي هو يين شناسا ي هم ).12شِلبور  ( »ابندي يم

رده و  ك يتواند همراه   يف را م  يند توص يه فرا كند  ك يجاب م ي را ا  ي، نگاه يوي و دن  يماد  تيواقع
  .ندكل يمكت

                                                           
ُمان صحرا عنوان مثال در ر  به.بازسازي بزند  به هاي خود تالش دارد تا دست      با احياي هويت تاريخ در قالب شخصيت      لوكلزيو   -1

عينين همچون حضرت موسي سـعي بـر آن         ال با مقايسه جنگجويان صحرا همچون فرزندان نافرمان و شخصيت ماء         
  .هاي آسماني را حفظ كند هاي مقدس كتاب دارد ارتباط مفاهيم داستان

وسـته  يت، پي شخـص »ب شـدن يـ غ« و »ظهـور «ز با عنوان ي نيگريند دين رمان فرا يه در ا  كرد  كد خاطر نشان    يبا -2
  .دهد يت نشان مي شخصيب و آوارگل را در مقابل خواي تخيرويدهد و ن ير قرار ميثأمجموعه رمان را تحت ت

3- Chelebourg 
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  نما  جهانةآيين:  نگاه-2
جـان، از  يه انباشـته از مـشاهدات و شـور و ه   كـ آثـارش    ييا   اسطوره ياي دن كمك  به ويلزكلو
ه از دردهـا و     كـ  ي واقعـ  ي خوشـبخت  آن تجارب و فراق است، تالش دارد تا نشان دهد           ،سفرها

 از يه بازتـاب كـ ز يـ  نشيسـفرها . توانـد داشـته باشـد       ي م يلكها جدا شده، چه معنا و ش        شيتشو
» ءيشـ  «يسـو   به هكسازند    يرا برجسته م  » ينگاه«ت  ي، اهم اوست يها ها در داستان   ت آن يواقع

ش را گاه هنر نگـار ي جايا گونه  بهق آنيو توان عم. رود ي نشان م  ي جهان كبسان عنصر قابل ادرا   
طور مفـصل     به توان چهار گونه نگاه را      ي م صحراعنوان مثال، در رمان       به .ندك يلف افشا م  ؤنزد م 
  :ردك يبررس
ـ يرويـ تواند ن يه مك يز است، صاحب قدرتيچ  همه ةرنديدر برگ : »جامع« نگاه   -1  و ي عقالن

 يآفتـاب ..] [.شـوند   يده مـ يشكـ ره يـ  شـن ت  يها بر رو    هيسا«: اء نشان دهد  ي را در مقابل اش    يركف
ه نگـاه   كـ  ييهـا   نور آسمان، تـا دوردسـت     : ست  ين ن ينجا، گرداگرد، جز ا   يدر ا [...] است، سرد،   

  ).75، 1980لوكلزيو، ( »[...]م ينك يم
 هر«: ندك يت مك در اوج خود حر يعي طب يه شمارش و پردازش نمادها    ك :»نينماد« نگاه   -2
گـسترده همچـون    [...] ييايـ  قلياهـ   رودخانـه ة شـورمز يهـا، گـل و ال       طراوت چـاه  [...] شب  

 آب يهـا  هم همچون چشمي و نور، آرام و مال     ييرحم همچون روشنا    يبا و ب  ين، ز ي زم يگستردگ
  .)439همان ( »دم دهين سپيدر اول[...] 
ق يطور عم   به ء را ي ش ي، معنا نمادها  به ل با توس  ن نگاه يو ا يلزكدر نزد لو  : »ياستعار« نگاه   -3

 آنهـا در سـطح   كن نـو يه بلندتركدار  د، امواج دراز فاصلهيآ ي موج م  موج ،درد«: ندك يف م يتعر
  .)418همان ( »رود يش مي آب پةريت

ف شـده خـود     يـ  تعر ةد از محـدود   ي و د  يينايطه ب ين نوع نگاه، ح   يدر ا : »يكزيمتاف« نگاه   -4
ن يـ در درون ا  «: رسـد   ييـك اسـطوره مـ       به ت و گاهي نيز   ي ابد يك  به ت،ي غا يك  به فراتر رفته و  

جـا   ه در آن  كها نبودند    ن انسان يه ا ك نيز وجود داشت، مثل ا    يدآمي مرموز و تهد   يزيوارها، چ يد
لـف،  ؤنزد م» نگاه «ةن گون ي ا كمك  به .)253 همان( »يعي طب يه ارواح ماورا  كردند بل ك ي م يزندگ

 يابيـ باز  بـه  شـناخت، يـك   بـه ر حاصله خواننـده را يه تصوكند ك ي عمل م يطور  به فيهنر توص 
ه كـ سـت     ي نـشاط  ]در نزد لوكلزيـو   [ آغاز   ةتكن«: ندك يت خود رهنمون م   ي هو ةديچي پ احساسات
 مـدرن را  ة و انفـصال بـا جامعـ   ييت تنهـا يـ ه مزكـ  يعتـ يطب. شـود  يخته ميعت برانگ يتوسط طب 

  ).111اَمر ( »نندك يان ميعت را بيها حالت ناب طب تيو شخص: ندك يمشخص م
ن ي همـ  كمك  به  آزرده شده،  يت هست يه از واقع  ك ويلزكف شده توسط لو   يتعر» منِ «،نيبنابرا
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 ، آنجاسـت ةه پرداختـ كـ  يانكـ افتـه و از م يعت يشتن را در طبيگر خوي ديسو، يعد چند ب نگاه
 يعـت نـشانگر برخـ   يدر بطـن عناصـر طب  » مـن «ن يد شـدن همـ    يـ ظهور و ناپد  . شود  يد م يناپد

 »شهيـ  همي بـرا يفره آن همچـون مـرگ اسـت، سـ         كرا  يز«: تواند باشد   يز م ي ن ياطالعات درون 
 در طـول داسـتان خواننـده را       » د شـدن  يـ ناپد«و  » ظهـور  «ةدين دو پد  يا). 99،  1985لوكلزيو،  (

حـال  بخـشند    يها تجسم م     متن بطن را در    1ي واقع ي آزاد يكرده و   كت رهنمون   ينها  ي ب يسو به
 است يين روشنايا«: ندك يافت م يف و عناصر آن در    يشتر از ط  ي منشأ خود را ب    ين آزاد يه هم كآن
فقـط  [...] نـد   ك يد خـالص مـ    يرده و همچون سـنگ سـف      ك كبخش است حافظه را پا     ييه رها ك

  ).200، 1980لوكلزيو،( »شيها پ  و باد از قرنييروشنا
 يي نمـادگرا يكها و توقعات هستند از    خاطرهه مرتبط با    ك ي خاص يها، اسام   انكعالوه، م ه  ب

ش ي و تـشو ي خـستگ يا با بوي دريبو«: نندك يت مياكلف حؤن نگاه در نزد م  يپرمعنا توسط هم  
ن فـاش  يچنـ  نيـ لـف تجـارب خـالق خـود را ا    ؤ مال و زبان نق).260همان ( »زديآم  يو دلهره م  

ن يـ ا[...]  بزرگ شـده     يها  رمردها، چشم ي مرتفع، روستاها، صورت پ    يها  ر فالت يتصو«: ندك يم
  ).92، 2004لوكلزيو، ( »اند د آوردهيه مرا پدك نديمال و غناك و ير خوشبختير، تصاويتصاو

  خـود را   ةن عالقـ  يشتريـ لـف ب  ؤان در درون مـتن، م     كـ با در نظر گرفتن دو عنصر زمان و م        
كودكي و تجـارب تلـخ     به بازگشت او،گذشته  بهبازگشت او. دهد ي نشان م يانك م يها  انفصال به

 14، 13 «ااُنيتـش مـان  بكـار گرفتـه شـده در ر   » ناصر زمانيع«عنوان مثال   به :خانوادگي وي است  
.  نشانگر حوادث پس از جنگ جهـاني دوم اسـت          ).65،  1991لوكلزيو،  ( »1948مارس، آوريل   

وي . همـراه دارنـد    بههايي از تاريخ جهاني را با خود رههها ب هاي زماني شخصيت  واقع تاريخ در
 ينـد و برخـ    ك ي مـ  يهـا طراحـ     ن انفـصال  يها را در مقابل هم      تي شخص يآگاهانه تحوالت درون  

 كمـ ك  بـه  هـم   آن ، سازد  يست محقق م  ي و رئال  يك بافت رمانت  يكها را در      تي شخص يها خواب
عمـل  «: ميابيـ شل آدام بيـ م -م در نـزد ژان  يتـوان   يق آن را مـ    يـ ف دق يـ ه تعر كف خود   يهنر توص 

م تـا  ينـ ك يتـالش مـ  : ابدي يف ميات ظري خود را در جزئ  يها  تي، فعال ييردن و بازنما  كف  يتوص
 ».مي را بـسط دهـ  يـي ا  خودمـان موعظـه  ةگفتـ   بـه  م و ينـ كان  يـ ا نما  موضـوع گفتمـان ر     »اراكآش«
ار كش آش يها  تي شخص ييز توسط شناسا  يلف ن  مؤ يسينو نامه يطرح خودزندگ  )50،  1999آدام،(
 و يخ خـانوادگ  ي تـار  يـك  ةوار  طـرح » 2مـن «ر  ي ضـم  كمك  به ها  آن يشود و در امتداد سفرها      يم

                                                           
 ي معنا يف و طراح  ي تعر يعي و طب  يشناخت ، نشانه ي متن يها   نماد ي، هدف تمام  ويلزكلوه در نزد    كن  يح بر ا  يتوض -1

  . استي بشرين آزاديهم
2- Je 
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 نشده بود و من يه زمان سپركنيمثل ا. نمك يمآب را در دهانم حس «: ندك يم م ي را ترس  ياجداد
رد كـ د خاطرنشان ينجا باي در ا ).11،  2008لوكلزيو،  ( » وصل شده بودم   مكيودكدوران    به ماًيمستق

عبـارت    بـه .دهـد  يل مـ كو شـ يلزك لوآثار نگارش را در    يها  ء، چارچوب يف ش يه روش توص  ك
از  مـتن را  يامل عناصر موضـوع كطور   هه ب كشود    يم م ي سه ي ساختار متن  يكف در   يگر، توص يد

 را  ي داسـتان گـشوده و اثـر و        ي اجـزا  يي شناسا يسو  به  را يريف مس يتوص. ندك  ي م كيكتفهم  
 جـزء   افـشاي «: د دارد كيأه آدام بر آن ت    كطور   همان. دهد  يل م ك استدالل ش  ةلي وس يكهمچون  

ابت آن اساس    غر ي آن و بر رو     نامتجانس يژگي و ك ادرا ي بر رو  يطور اساس   به  داستان يفيتوص
دام،  ( »گرفته است  خ فرد و جهـان     يو تار يلزك لو ي توصيف نگارش داستان   ةاين گون ). 78،  1992اَ

 دور يهـا  ر فرهنـگ ي بـر رفتارهـا و تفـس     يجه، مجموعه آثارش شاهد   يدر نت . ندك يت م ياكرا ح 
 .زننـد  ي را رقـم مـ  يه اصـالت مـتن و     ك - اروپا ةهاي آفريقايي گرفته تا جامع      از سرزمين  -است

 .نـد ك يجـاد مـ   يل نـاب را در نـزد خواننـده ا         يـ گان احساس تالطم و تخ       واژ ي غنا ،عالوه بر آن  
قـضاوت    بـه  خيل خويش پيوسته در جدال است تا دسـت        تعبارتي خواننده با احساس و قوه        به

شتن رهـا   يد از خو  يبا.  رها شد  ،ستيت است و جز دروغ ن     يواقع  به هيه شب كد از آنچه    يبا«: بزند  
د يـ صورت وارونـه، با     به ها بود،   دنبال دوردست   به ديشود، با   يه غرق م  ك يشتك كيشد همچون   

 ،نـد ك يان مـ  ي را نما  يعي عناصر طب  ،وستهين نگاه پ  يهم). 241،  1990لوكلزيو،  ( »دياوكگذشته را   
 يسـو   بـه  هكـ ن بـاد اسـت      يـ ا«: بخـشد   ي مـ  يصورت آرمان صحرا  مان  در ر ها   آن  به هكهمانطور  

 ثابت، تـا راه     كي فل يها  آسمان تا صورت   يسو  اُفق و آن   يسو  در آن  ند،ك يت م كت حر ينها  يب
و بـا   يلزك نزد لو  ي و روحان  ين دو جهان ماد   يز ا يتما). 204،  1980لوكلزيو،( »دي، تا خورش  يريش

ن خود گواه وجود    يهم. رديگ  ي صورت م  ي ما در جهان هست    ةگان   شش ياه  و حس  يي بازنما يك
 يم جهـان ذهنـ  ي ترسـ ي طرف بـرا يكت خود را از   ينيه ع ك يسميرئال. سم است ي رئال يها  شهير
. دهـد   يش قرار مـ   ي نما ةء موجود در جهان را در مقابل صحن       يگر ش يرد و از طرف د    يگ  يار م كب

رده و  كـ ف خود، واژگون    ي خواه با توص   ،ء را، خواه با نگاه خود      ي، ساختار ش  »من«ن  يدر واقع، ا  
ر يثأتق يطور عم بهد ين من، با يار هم ك آش يعنافت م ي در يبرا. ندك ي آن را فاش م    يت واقع يخاص

ش ي خـود دچـار تـشو    عـام ين من در معنايهم. ردك يلف بررسؤن امر را در آثار م  يو بازتاب ا  
 ط خـود  يهـا و محـ        خ، اسـطوره  ياو مفـسر تـار    . زند يز م يگر  به ل داده و دست   كشده، خود را ش   

 يهـا بازسـاز   ر طـول داسـتان  خود را د است،   يعيشگاه طب ي آزما يكه همچون   ك ينگاه كمك به
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. نـد ك يخ را نـاتوان مـ     يه تار كوت روزمره است    كتنها س .  وجود نداشت  ييا  ندهيگر آ يد«: ندك يم
). 98،  1991لوكلزيـو،   ( »ردك ير م ك صحرا ف  ين از ورا  كر مم يسفر غ   به ،2اه مِرواِ يه س كمل  به 1مĤاو
وند زد و بازتاب آن را در نگـرش         ي پ يپسااستعمار  به  را ي استعمار يايتوان دن  ي م تشاياُنمان  در ر 

 كمـ ك  به شتري ب »من«ن  ي، ا يداري پد يدر معنا . دي د يگرايي انسان   تا تمدن  ييگرا لف از فرهنگ  ؤم
لـف  ؤن وصف، م  يبا ا . ندك يف م ي خود را تعر   »يگريد«ا در برابر    يء و   ي ش يكحضور در برابر    

 يـك  داسـتان را بـا   يه مرزهاكشد ك ير ميتصو  به رااي صحنه يطور ضمن ا به يطور ملموس و      به
 ةشيـ ه اندكـ  ني است مثل ايق انسانينوردد و حامل احساس عم يف در م يرقابل توص ي غ يسادگ

 و  يستركـ  خا يهـا  هالـه «: صحراهمچون رمان   . عت خلق شده است   ي نظاره طب  ي برا فقطانسان  
 از  يا   نـرده  يشـوند، و بـر رو       يختـه مـ   يرقصند، همچون ابرها، باز شده و درهم آم         ي دود م  يآب

، 1980لوكلزيـو،   ( »انـد    درآمـده  يا  رنگ قهـوه    به هنهك گوشت همچون چرم     يچوب سبز، بندها  
تـوان   ي مـ يراحتـ   بـه  آن،يعت و اجزاي طبي نگارشيها فرض شيها و پ ييتوانا  به  با توجه  ).178

: خ زنده اسـت ياز تار» يانيب«امل كطور  ، بهيعي طبيرهاي تصويبازخوان  به ه توسل كرد  كمالحظه  
ن را  ي زمـ   ه ابرهـا دوبـاره    كـ فهمـم     يشود، و مـ     يه خاموش م  كم  ينيب  ي روز را م   ييباره روشنا يك«
در [...] وبـد  ك يوارهـا مـ  يوان، بـر د  يشود و در داخل ا      يسپس آب از آسمان نازل م     . پوشانند  يم
  كيـ ات نگاه، از    ين ادب ي در ا  ).85،  1985لوكلزيو،  ( »نندك ي باد ما را سردرگم م     يها  رون، زوزه يب

و   گـل   بـه   آلوده يها  اش و لباس    ب شده ي تخر ةچهر«:  خاطره و صدا وجود دارد     يطرف، بازخوان 
گفـت در گوشـم    يه در مورد آن سخن مك ي پدرم وقتيصدا«،  )88همان( »اد دارم ي  به  او را  يال

 يا و حتـ يـ ؤگر، سفر، ر  ي از طرف د   .)89همان( »نمكتوانم آن را فراموش       يو من نم  . مانده است 
ده يـ قـا را د ي آفريايـ ؤمـائو ر «: نندك يت مي داستان را هدا يانك و م  يانه، ساختار زمان  كودكذهن  

 را شـب    ي خشن جانوران وحـش    يادهاي فر يزارها، صدا    سوار بر اسب در بوته     يها  گردش. بود
 و راز   سـر   بـه  هكـ  يكي بـار  يها ، و راه  ي درخشان و سم   يها  پر از گل   يك تار يها  هنگام، جنگل 

  ).82، 1991وكلزيو، ل( »شوند  ي ميمنته
، همچـون   يوطنـ   جهان يها   و اندوخته  يخيخته شده با شعور تار    يه آم ك يفيرو، توص  نياز ا 

اء را  يموازات آن، اش    به و. شود  يل م ير تبد ي زبان فراگ  يك  به رد،يگ  يز را در برم   يه همه چ  ك ينگاه
                                                           

1- Maouمان ي شخصاُنيتشات زن در ر  
2-  Méroë)يوسته راهنمايه پك مصر باستان، يها هك مِرواِ از ملهكومت ملكات و حي حير است بازخوانكان ذيشا 

داستان گريز مـردم مِـرواِ و حـوادث مربوطـه در            .  است ياست استعمار يات و س  ي نو از ح   يملّت خود بود، خوانش   
 .)دارد هاي قديميِ مصر باستان پرده برمي  آفريقا از بسياري اسطورهةمصر باستان و آفريقاي غربي در كل قار
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 سـو،   يـك ر واقـع از     د. ندك ي م يي شناسا ينوع  به ها را  ت آن يها درآورده و ماه     آن يل ماد كاز ش 
 يرماديرا در قالب غ   » ف شده يء توص يش«ند تا   ك يو از همه منابع استفاده م     يلزك لو يمتن نوشتار 

نـد تـا    ك يافته تـالش مـ    يشده   كيكت خود را تف   يه ماه كن من   يگر، هم ي د يارائه دهد و از سو    
  .ندكل يمك تيگريرا توسط د» ييوفاكخودش«ند يفرا

   منسجميوگو گفت -3
ل يـ مكد دو عامل در جهـت ت      يند با ك ينيف خود را در متن بازآفر     يه قدرت توص  ك ني ا يبرا

 گفتمـان   يـك  يريارگكـ ابتدا، پردازش موضوع توسط مشاهدات، سپس، ب      : م شوند يگر سه يديك
ه كـ  طور  همان ،جاد شود ين گفتمان با نوشتار ا    ي هم يعيه ارتباط طب  ك ني در بطن متن تا ا     هيدو سو 

هـا و     ن گـزاره  يژه مـاب  يـ  و يهـا   يوسـتگ ين پ يوندها، ا ين پ يا«: ندك يره م آن اشا   به گونه نين ا يباخت
 آن، در ةالمـ ك مييايـ هـا اسـت، پو   ها و گفتمان    زبان ةرنديه در برگ  كن جنبش موضوع    يها، ا  زبان

، 1978بـاختين،   ( »دهـد   ي رمان خود را نشان مـ      يشناخت كن غرابت سب  يه اول كت، همانطور   ينها
ـ ،ندك ي عرض اندام م يگري و زبان د   »من«ن زبان   ي ب ييا المهك م ن گفتمان يا). 88-89 ه يكـ طور ه ب

ه كـ حـال آن . هـا باشـد    و متنوگو گفت با ينشك همتواند در     يشتن م ين نگارش خو  يخوانش هم 
 -1:  اسـت    يلـف از دو منظـر قابـل بررسـ         ؤنـزد م  ) Je (»مـن «ن  ي همـ  يم اصـل  يمسائل و مفاه  

 يا حتـ  يق انداخته و    يتعل  به رده،كجاب  يد را ا  خ خالق خو  يه تار ك» يواقع «يسينو نامه يخودزندگ
 يـك ت از  يـ اكه ح كـ » ي قـرارداد  ةيـ  زاو يكاز   «يسينو نامه يخودزندگ -2. دهد  يل م كآن را ش  

ايـن دو گونـه   . ان مشابه و مجـاور ك ارة و همي متنيم و متعلقات خارجيمفاه ةرابط: رابطه دارد 
رات يثأا تـ  يد خالق فعل و انفعاالت و       لف خو ؤ موارد در نزد م    شتريدر ب ) من( حال نويسي     شرح

 ي دور، بـو   يلـ يحاال، از خ  . ام  ردهكز را فراموش ن   يچ چ ي، من ه  1مايمار«:  است ي و عاطف  يميصم
 يلـ ي خ ةبنـدم و مـز      يچـشمانم را مـ    [...] نم  كـ  ي سرخ شده را در ساحل رودخانه حس م        يماه

ه كـ  ي در صـورت   ).279،  1991لوكلزيو،  ( »نمك ي را در دهانم احساس م     ينيمطبوع سوپ بادام زم   
  در طـول سـفرها  ي و انطبـاق ينـش كرد واكـ  عمليـك تواند  ، مييهمچون عنصر اساس  » من«ن  يا

ت يه شخـص  كـ چون.  حركـت را در درون مـا ايجـاد كنـد           چاشنيتواند    ي م يرد و حت  يخود بگ  به
ش خـاطرات   يه مدام تحـت تـشو     ك يتيشخص. ندك يم» بودن«ها احساس    انك در همه م   يداستان

نـد و   ك ي مـ  يشه بر زبان جار   ين زادگاه است و احساس خود را در باب سفر هم          يسرزممأمن و   
                                                           

1- Marima 
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  :و استيلزكلو) در سفرِ (يها تي شخصي استقالل استداللين معنايا
 مي را بـرا  يچ لذت ي، هرگز ه  كمكن دردِ محروم از هرگونه      يا. ميگو  ياز غم غربت سخن نم    «

 خودم حـرف    ي زندگ يساسات، از سهم منطق   ، از اح  يمن از جوهر واقع   . ارمغان نداشته است   به
 پدر، بزرگ شـدن در      يكداشتن  : ام حضور نداشت    كيودكه قطعاً در دوران     كآنچه  [...] زنم    يم

  ).121، 2004لوكلزيو، ( »انون خانوادهك و مالطفت ينزد او، در آرام
ن يعجـ » فيتوصـ «ند  يو با فرا  يلزكشه در نگارش لو   يه هم ك وگو گفترد  كن، عمل يبا وجود ا  

ن دارد تـا    يـ ه تـالش بـر ا     كـ  بل ،نـد ك يالم نمـ  كن  يي تز يها  شينما  به شده است، خود را محدود    
 يوگـو  گفـت جه  يدر نت . لف ارائه دهد  ؤء و گفتمان مختص م    ي از ش  يرين و تفس  ياستعمال نماد 
: در واقـع . آورد يارمغـان مـ    بـه  متن راييايرده و پوكز ك تمري فرد و مخاطب و يحاصله بر رو  

عد  ن  ي ا يماورا« نـد و  ك ي را مشروط ميه وكشود تا آنچه  يه تالش مك، فرد است ييوگو گفتب
 در يگـر يد» حـضور «ش ينمـا ). 520دوس ( »ده شـود يند، فهمك يجاد مي را ا ي و يا سهم آزاد  ي

 ،دهـد  ي را نشان مـ يگري ديردهاك، تحوالت و عمليالمكلمات و تبادالت ك، وگوها گفتطول  
نـرو، شـعور    ياز ا . ردك را در آثار لوكلزيو مشاهده       »ديگري«طلق   م يراسكتوان دمو   يه م يكطور هب

همـانطور  . آورد  يحساب مـ    به يگري از د  ي نفع برده و خود را جزئ      يگريت از حضور د   يشخص
ا يـ در[...]  نـه،  -؟ ي هستيسكدنبال ه ب«: ردكر كتوان ذ يلف مؤ را در نزد م    يريثك يها  ه نمونه ك

. آرگـو اسـت  . شناسـم  ي آن را مـ   -؟ينيب  ينامش را م  . گذرد  يه م ك يشتك  به نك نگاه   -.ميپا  يرا م 
، 1985لوكلزيـو،  ( » خواهم رفتيزود  به. بله-؟ي قصد رفتن دار-.دنبالِ من است   به . من يشتك

ه يكـ طور  بـه  نـد ك يف مـ  يـ  تعر هيدوسو گفتمان   ي غالباً خود را از ورا     ي متن ةنسان، گزار ي بد ).78
 فردي نيز در سايه همـين ارتبـاط         يآگاه. دهند  يود م  نم ييبايز  به  را يمختصات آن فرهنگ فرد   

خويـشتن    بـه  شوم و زماني   من زماني از خود آگاه مي     «: قول باختين   به ،آيد وجود مي  هبا ديگري ب  
اعمـال  . كمك ديگري اظهار وجود كنم   به رسم كه تنها براي ديگري، از وراي ديگري و         خود مي 

گيرند، معنا و مفهـوم خـود را همـواره در            ت مي أبسيار مهم، كه از شعور و آگاهي هر كسي نش         
 زيـ ت ن يعـالوه شخـص     بـه  ).36نقـل از اسـداللهي،      به باختين( »يابند پرتو يك شعور ديگر باز مي     

 ين معنـا يـ و ا. دهـد  ي قـرار مـ  يـي چند آوا) غالباً( گفتمان ةسهم خود، خود را در طول چرخ      به
 كمـ ك  به ن حضور، خود را   ياختار هم جه س يدر نت . اءي و اش  ياست در مقابل خالء هست    » حضور«

نش ي والـد  -... مـن اسـت    ةن خواهر زاد  ي نه، ا  -ن دختر توست؟  يا«: ندك يان م يروابط دوگانه نما  
ار كـ  بله آقا، اگـر      -ند؟كار  كنجا  ي اما قصد دارد ا    -.ند؟ هنوز نه آقا   ك يار م ك -.اند   مرده -؟نديجاك
  ).285-284، 1980لوكلزيو،( »...ندكدا يپ
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  1يبودگ موضوع دگر-4
ت يو شخـص . سـازد  ي منطبق مييلف را با بافت روا مورد پسند مؤيها معنا   الوگي د  تيافشف

اء يرده و در مفهوم اش    ك كاء جهان را در   ي، اش ين معناپرداز ي هم ي خود از ورا   ةنوب  به زي ن يداستان
 ي را بـرا يديـ ر جدي، تـصو  يالمكن تبادل   ياحساس حاصله از ا   . شود  يم م يبا مخاطب خود سه   

 لحظـات،   ك در ي در مـتن بـرا     ي و اتكـ حر و   ير انسان ي تصو ييبازنما. ندك يجاد م يت ا يشخص
گـر  ي دياز سـو . ان سـازد ي را نماي و قومي، اجتماعيو تا روابط انسان  يلزك لو ي است برا  يفرصت

هـا   ينـش ك هـم . دهند ي ارائه مي از مفهوم دگربودگياملكر ي تصويياي و جغراف  ي فرهنگ يارهايمع
ه نظـاره و    كحال آن . زند  ي رقم م  يگري را در قبال د    يت انسان يل از مسئو  يگريل د ك، ش يگريبا د 

ع انسان و اطرافش را نشان      ي سر ينگونه دگرگون ياء، ظواهر، موجودات، ا   ي اش ير جهان از ورا   يس
طـرز    به وتكس. شنوم  يز نم يچ چ يه دارم و   يگونه گام بر م    ني ا يفق ا ك خا يمن بر رو  «: دهد  يم

 لي در نزد لوكلزيو تبـد     يگريغالباً د ). 65،  1990لوكلزيو،( » گرفته است   ذهن مرا فرا   كيوحشتنا
 ييهـا   از نشانهيا  سو، با حضور و نگاهش، مجموعهيكاز . شود يموضوع شناخت و تجربه م   به

، 1970بـاختين،  ( »يا   و حادثـه   ييوگـو  گفـت جه  ينت «ةن سازند ير باخت يتعب  به هكدهد    يل م كرا ش 
. ندك يجاب م ي را ا  ي و يها  وجوش   و جنب  يگري د يفرهنگ انسان گر،  ي د ياست و از سو   ) 279
. دهنـد  ي مـ ي رويگـر ي بـا د شيها ينشك هم من و ييارويؤ ري از ورا  ين، ارتباطات انسان  يبنابرا

ان خـود در    ي ب يبرا) گري د يها موندو و داستان  مان  در ر (موندو  شخصيتِ  » منِ«ن  ياستدالالت ا 
وه ين شـ  يبالطبع ا . سازد  يان م ين افراد نما  ي را در ب   يسانل ان ي جنبش اص  يك يرونيط ب يمقابل شرا 

لـف  ؤن من در نزد مي الكدر . ردي بگ يخ و اصالت انسان   يتواند از تار    ي خود را م   يها  شهي ر يانيب
. عـت را نـشان دهـد      ي از انـسان و طب     ي و آشناسـاز   يير آشـنا  يپـردازد تـا تـصو       يسفر م   به اريبس

 دسـت  ي بازسـاز ينـوع   بـه  جيتـدر   بـه  ار شده و  كا آش ن اثن يز در هم  يجانات او ن  ياحساسات و ه  
 خـالص   يمرخـ ين  به هكسمت چپش     به رد،ك ي مائو نگاه م   ةچهر به«: اُنيتشامان   همچون ر  ابندي  يم

                                                           
1- altérité :       ديگـري در  يهـا  ينـش ك  موقعيت، شرايط زيستي و هـم ةكنند بايد اضافه كرد كه اين اصطالح تعريف 

شـود، در ايـن قالـب        در واقع، هويت انساني كه بسان نظامي از روابط تعريف مي          . است» من«مقابل و حضور يك     
 از تحوالت كالمي و برخـوردي باشـد و يـا       تواند سرآغاز بسياري   يابد كه مي   عنصر پويايي دست مي     به دگربودگي،

ناسـازگاري و سـوء تفـاهم      بـه تعبيـر ژان بودريـار    بـه سـازگاري و يـا    بهحتي انديشه را دستخوش تغيير سازد و يا     
هر ارتباط بر روي تفكيك موجوداتِ انساني و بر روي آنچيزي اساس گرفته كـه در جهـت مخـالف آن            «: بيانجامد

شكالي تغذيه مي      اين خاطر است كه       به .است گويند، و يا از غرابت و       كند كه از فاصله سخن مي      اين ارتباط از همه اَ
  ).26، 1994بودريار، ( »همه احتماالت عدم فهم و سوء تفاهم
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ش يله گلوأن مس يتوانست بفهمد چرا، هم     ينم[...] ل شده بود    يا تبد يدر مقابل تاللو آسمان و در     
 يدن تمـام يشيـ ن انديچن). 140، 1991لوكلزيو، ( »ديشك يتپش م  بهشتريفشرد و قلبش را ب   يرا م 

 يـك  تنها   حاصله ةو تجرب . آورد  يد در م  ييأت  به  را يگريشتن و د  ي خو ينوع  به ،يموجودات انسان 
شتن، قبـل از مـن، قبـل از تجربـه و قبـل از       يـ ، قبل از خو   يگريد«:  را در بردارد   يداريمفهوم د 
وداشـت  كن نيـ ا. نـد ك يار مـ كد را آشه خو كست  ي موجود يگريد. ل است ي طرح اص  يكجهان،  

 ).138هانـسِل   ( » است يگريش، ظهور د  يه از پ  ك يا  چهره. بندد  ي چهره نقش م   ير رو  ب ،يگريد
 ينـوع   بـه  تـا سـازد  يآماده م  خواننده   ي را برا  ي ابزار »يگريد« و   »من« يوگو گفتن تجربه   يهم

شـناخت    بـه  و منحصر دهد    ي معنا م  يگريحضور د   به هك يشناخت. داشته باشد  يشناخت دسترس 
ـ   يدر چشمانش، تشو  . ندك يمن نگاه م    به ستد و يا  ي م 1اُوما«: ستيشتن ن يخو  را  ياعتمـاد   يش و ب

خواهم با او     يم. نمك يدا نم ي پ يا   واژه ]...[ا  امرم،  يخواهم حرف بزنم تا او را دربرگ        يم. خوانم  يم
 ســو يــك از ،دوســويه ايــن مــتن ).220، 1985لوكلزيــو، ( »]...[رد پاهــا حــرف بــزنم  ةبــاردر

گـر  ي د يسـازد و از سـو       يرا بالفعـل مـ    ) صـحرا مان  الال در ر   (ي تجربه درون  يك يشناس  ييبايز
:  آن اسـت يه تنها شـناخت عامـل اساسـ   كند ك يم مي را ترسيگريواسطه از جهان و د ي ب كادرا

 يا  شهيـ لحـاظ ر    بـه  هكـ  بل ، و ملموس وجود ندارد    ي همچون فالن ظهور تجرب    يگريدر واقع د  «
ـ  ةدر واقـع، رابطـ    . ت از جهان وجود دارد    يني شرط وحدت و ع    يكمچون  ه  شـرط   يتـ يذهن ني ب
ن  ( »ت جهان است  ينيان و ع  كام ، يگـر ي از فـرد و د     يا    شهيـ ن شناخت ر  يدنبال هم   به ).147فونتِ

ن شـناخت را  يسو هم يكه از ك ني تا ا،شود ي عمل مة وارد چرخيگري من و د   يتيذهن نيند ب يفرا
 يهـا    عناصر و سـازه    ،گري د يند و از سو   كل  يمكلف ت ؤ م ينوشتارها حال در    گذشته و   به نسبت

  .ندكم ي را ترس»يگريد«د از ي جديشناس  انسانيك

  دي جديشناس  انسان-5
همـراه اسـت،    » يگـر يد«و  » مـن «ت  ك حر يك با   يو هر شناخت  يلزكه در آثار لو   ك نيا  به با توجه 

ن شـناخت   يـ ا  بـه  هكـ  نيند، تا ا  ك يارك ا دست  ر يانك م يها  ييند تا مقاصد جابجا   ك يمؤلف تالش م  
ه كـ  اسـت    يا دهيـ  مؤلـف، پد   يهـا  ت در طول داسـتان    كحر  به لي و تما  يي جابجا ةمسئل. ابديدست  

 يهـا   ن شـناخت  ين ا ي ب ي واقع ي هارمون يكن،  يبنابرا.  وابسته است  يادي ز يتورهاكفا  به رات آن يتأث
نم كـ خـواهم تجـسم       يم«: گردد  يجاد م ياها    تيزِ شخص يها و گر    ييواسطه در طول جابجا     ي و ب  يآن

                                                           
1- Ouma 
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زم همچـون  يگر يزم، ميگر يم[...] چهار سوي باد   بهلميردن تماكنده ك بهتر پرا  يخواهم، برا   يم[...] 
 فرد  يهرحال، وقت  به) 110-108،  1990لوكلزيو،  (» [...].م  يآ  ين م يي تند پا  يها  بي موش و از ش    يك

 يـك   بـه  شد تا ك يند و از عاداتش دست م     ك ي را رها م    جسم يا  گونه ند، به ك ي م ي واد كتر  به ميتصم
» ]...[م يردكـ  دسـتانمان را آزاد  يم، وقتـ يـ ز دسـت زد يـ  گريردن درهاكباز   به يوقت«:  برسد ييرها

ان يـ  از اصـالت را نما يا  گذشـته بـوده و گونـه   ي مستلزم بازسـاز ين شناخت آن يهم). 114همان  (
 وحـدت   ك در ييانسان بـا داشـتن توانـا      . ديگو  ي م خ و زمان در نزد مؤلف سخن      يه از تار  كند  ك يم

 يايـ تحقـق دن   بـه  رامـون خـود، دسـت     ي بازتاب آن در جهان پ     يابيل، و رد  ك يكشتن همچون   يخو
شـود   يل م ي تبد يا روزنه  به ر،يخته از نمادها و تصاو    ي آم يزبان و . زند ي خود م  يالي خ ي و حت  يواقع

ن انداختـه و  ي طنـ يهـا تـا عمـق جـسم و      طبـل يقيموس«:  باشدي وةا و زند يخ گو ي تار ةتا بازتابند 
تـشا  ياُن  به ورودشةه او از لحظكان رمزآلود بود ين جر ي در بطن ا   يقيموس. آوردند يبار م   به يآشفتگ

 ا را يـ ، دن يـك نند تـا هـر      ك يو تالش م  يلزك لو يها تيشخص). 217،  1991لوكلزيو،(» ديشن يآن را م  
 خـود، آن را     ي و خـانوادگ   ي اجتماع يها تيموقع ةواسط رده و به  كف  يش تعر ياق خو ي و س  كسب به

انـداز   ني استراوس طنـ   -ين در نزد لِو   ينچنيا» تيشخص«ن طرز برداشت    يه ا كهمانطور  . نندك كدر
ه قبل از افراد وجود دارند،      ك ي از روابط  يا  نظام، مجموعه  يك را همچون    ي بعد اجتماع  يو«: است

وي(» ردك خواهد كدر   ).33 استراوس-لِ
ن «يك ،هاي لوكلزيو  تي شخص م، من يردك مشاهده   هكهمانطور   همچـون  (طبيعي نيـست  » م

تِل     را ي جـان يهـا  يوسـتگ ي پةه همـ كـ  اسـت  يي و شعور نابك پا»من«بلكه ) ؛نور، الال، موندو، اِ
 و ،شعور انـسان   به ند تا ك ين من تالش م   يهم.  جهان است  ة وحدتي در گستر    و جوياي  ديزدا يم
شه خـود را در مقابـل   يـ  معاصـر، انـسان هم     يايدر دن . ابدي يترس دس ي و يخيشعور تار   به شتريب

 يهـا   و آرمان  ي خوشبخت يجستجو  به  انسان مدرن را   ،يگري و د  من ةن رابط يابد و ا  ي ي م يگريد
 بـشر را    ي و آگـاه   ي اصول ارتباطـات انـسان     ،ينوع  به  تنگاتنگ ةن رابط يا. سازد ي رهنمون م  يو
محـدود  شتن  يـ  خو -يخيعـد تـار   ب  به شتن تا آن حد   يخون دغدغه از    يا«: هكرا  ي ز ؛ندك ي م دييأت

 »سازد ي نسل را فراهم م    يك يخي شعور تار  يانكات م ك ادرا يساز ان برجسته كامه  كشود، بل  ينم
 و ي بافــت اجتمــاعي از ورايالمــك مــستلزم تبــادالت يگــري از دك در واقـع در ).412دوس (

  را يگـر يگاه د ي را نشان داده و جا     ي زبان يها تي، موقع ي و زبان  ين تبادل گفتار  يا.  است يخيتار
 ين تبـادل گفتـار    ي چنـ  ةه ساخته و پرداخت   كن نوع بشر    يبنابرا. ندك يآشكار م » حضور «ةواسط به

تـصوير  . گيرد ه از گفتمان ديگري نشأت مي     كابد  ي ي م ييها نشكوسته در درون    ي خود را پ   ،است
كند   حضور انسان را برجسته مي      از يك سو   ، لوكلزيو آثار زباني در    يها ينشگركاين تبادالت و    



 1393 پاييز و زمستان، 2 هشمار، 19 دوره ،ادبيات معاصر جهانپژوهش  22

ي عبـارت   بـه .شناسي فرهنگي، عيني و تاريخي دارد  و از سوي ديگر داللت بر يك انسان       ) موندو(
لي بـا نظمـي     شناختي و تأم    انسان ة وسط پرسش تاريخي، مشاهد    لوكلزيو در حد  «: تر بسيار ساده 

 بـا اينكـه تـالش       ،لسفه لوكلزيو  انسان در ف   ).8كاوالِرو  ( »اي و شاعرانه قرار گرفته است      اسطوره
 خـود، » تخيلِ«  به دارد در مقابل حد و حدود خود آزادي خود را حفظ كند ولي معناي عميق را               

  .دهد حاصله از نوع بشر و جهان پيرامون خود مي» تصاوير« به
. كننـد  ها تـأثيري خوشـايند را در خواننـده ايجـاد مـي             از يك سو موقعيت واقعي شخصيت     

  ديگـر قـصد دسترسـي      يته با احـساسات وابـستگي و حركـت اسـت، از سـو             تأثيري كه آميخ  
هـاي جديـدي از انـسان و شـناخت      سوي دريافـت   بهآرامش و آسايش، شخصيت داستاني را     به

هر روز در وجود مـن  «: ميگونه شاهد آن   اين طال   ةجويند همانطور كه در رمان      ،كند رهنمون مي 
دريگ زياد مي    به ميل بازگشتن  ه، آسمان، ابرها    سكوت و آرامش اين در     ةيافتن دوبار شود، ميل    ر
هـاي دنيـاي بـزرگ، از رياكـاري، از          خـواهم از آدم    مـي . هيچ كس تعلق ندارنـد      به و دريايي كه  

» طرح«  بهها و حتي گرايش   ها، انسان  عالوه اين مكان    به ).315،  1985لوكلزيو،  ( »شرارت بگريزم 
 سسـوي حـ     بـه   طبيعت را برافراشته و مـا را       ةت زند  مفهوم واقعي حيا   ،هاي اوليه  زندگي انسان 

سـان آگـاهي از بـودن        بـدين . دهـد  واقعيت هويت خودمان و ارتباط انسان و جهان سـوق مـي           
تــصويري از خويــشتن را حتــي در آينــه طبيعــت فــراهم كــرده و خــود را از وراي ســفرها و  

كـات ناپايـدار و دائمـي       ادرا  به است كه فرد  » مشاهده«در اين موقعيت    . دهد مشاهدات نمود مي  
 پويـايي مكـاني و زمـاني اسـتوار اسـت، تحـرك و               ةاين آگاهي كه بر پايـ     . يابد خود آگاهي مي  

 فرد كه از ديگري جـدا       ،در نتيجه . كند انگيزش انسان را در مقابل اطرافيان و ديگري تشديد مي         
 ة شـد  حـس و تجربـه كـردن ماهيـت گـم            بـه  ،هايش كمك احساسات و پيش داوري      به افتد، مي

 .كنـد   ادراك مـي   ك مـشتر  يشود تا حدي كه همين هويت وي، دنيا را با زبـان            خويشتن نائل مي  
عد عـاطفي واژه   و شفافيت دارد و نشانگر بي تحت شكلي كه روشن،اين دليل است كه هويت   به

من حيرت را حس كردم،     «: كند است، در مقوالت متفاوت و نوسانات احساسي عرض اندام مي         
 ةواسـط   به اين نكته پي بردم كه چنين اشيائي        به يهاي مديد  قتي كه بعد از مدت    حتي خشم را و   

 »توانستند خريداري شده و يا عرضـه شـوند          مي ،ها هيچ شناختي نداشتند    نيافرادي كه از همه ا    
سـوي    به، در يك بازگشت »خويشتن«تقال براي جستجويِ آزادي صرف      ). 76،  1991لوكلزيو،  (

ييـدي  أ تصريح و مهر ت،شناخت لوكلزيو از انسان. ر، ريشه گرفته است موجود زنده و ناطق ديگ    
.  نـوع بـشر اسـت      ةگـر حـضور زنـد      فياست بر تنوع فرهنگي و زيستي انسان كه پيوسته توص         

 اجتمـاعي را    يهـا  نشكـ  خـانوادگي تـالش دارد تـا         -لوكلزيو با متمايز كردن روابط اجتمـاعي      
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 همـانطوري كـه     ،ها قرار دهد   شر از وراي اسطوره   بررسي كرده و همزيستي را در مقابل تاريخ ب        
، آخـرين نـسل     2 اُزيـريس  ة سـياه، آخـرين نماينـد      ة، شـهر ملكـ    1مِـرواِ «: بينيم  مي اُنيتشامان  ردر  

دنبال دنيايي جديدي حركـت       به ها پشت ملكه   آن[...] ، كشوري تيره و تاريك      3كِميت. ها  فرعون
  ).134، 1991لوكلزيو، ( »كردند مي

گيـرد و    خود مـي    به  مولّف صورت و يا طرحي جديد      آثارشناختي در    هوم انسان نسان، مف يبد
شناسي همراه با مطالعه تنـوع نـوع    شناسي، جغرافيا و بوم فرهنگ جوامع، مفاهيم مردم    به با توجه 

از ايـن منظـر، عناصـر       . شـوند   نظام جامعه انـساني ارجـاع داده مـي         يك  به بشر بازنمايي شده و   
ـ شناسـي را بـراي م     پويايِ انـسان  » شناخت«عي، نوع جديدي از     اجتمايافته فرهنگ    تفكيك ف ؤل

 ،تالش لوكلزيو مبتني بر صرف درك انسان در يك جامعه يـا خوانـدن نيـست      . سازند فراهم مي 
 اَعمال انساني و تاريخي بوده كـه در يـك بافـت اسـتعماري و                ةبلكه مبتني بر يك رويكرد اولي     

. ي كه بازتابي از رخدادهاي دروني انسان و احساسات اوست         زبان. ندمعاصر جاري » زبان«شفافِ  
در حركت اسـت و آرامـش خـود را    » شناخت«همين   بهرو، انسان پيوسته براي دسترسي    از اين 

 در مقابل عادات پايدار انسان مـدرن،        سرانجام،. يابد و اصيل مي   يافتنين  دست يآرزوهادر طول   
او   بـه  كه ارزشِ پيدايش دوباره     در حالي  ،دهد  ي مي  را از اين عادات رهاي     يلف فكر و ذهن و    ؤم

لف حامل احساساتي است كه از زمان گذر كـرده و           ؤ تصويري و نوشتاري م    اين انسانِ . دهد مي
لـف  ؤدر واقع در نـزد م     . انگيزد بر مي » ديگري«را در مقابل    » بودن«با لطافت و ظرافت عواطف      

شـناختي جوامـع انـساني       گيري عناصر انـسان    لشك  به ها و اقوام جاي خود را      بندي انسان  تقسيم
د رويكردي فرهنگي و اسطوره مي   . اي است دهد كه شناخت حاصله مولّ

  نتيجه
ربار لوكلزيو با زباني زيبا همراه است كه كاركردهاي زيـادي داشـته و          ظرافت نگاه ساده و پ    

ايـن نگـاه    . كنـد  مينحو احسن در متن جابجا        به عناصر و اجزاء ارتباطي، عاطفي و اجتماعي را       
 بلكه ابزاريست بـراي     ،هنر توصيف لوكلزيو نيست     به قل بخشيدن يثر براي ص  ؤ م ةتنها يك وسيل  
وسيله نگاه ديگري است كه فرد احـساس          به فقط«كه   زيرا. بيني و ارتباطي جديد    برقراري جهان 

هي كامـل  آگـا   بـه  انـسان »ديگـري «من وجود ي  بهدر واقع. دهد كند كه يك كل را تشكيل مي      مي
                                                           

1- Méroë 

2- Osiris 

3- Kemit 
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ـ   معنا و نشانه در حيطهةزبان وي نه تنها براي اعاد   ). 27 اسداللهي( »رسد مي كـار   ههايِ مختلف ب
 زباني او نيز در قالب توصيف، حدس و گمان، تحليل و تحقيق، استنتاق       هاي ، بلكه بازي  رود مي

هاي مكـاني    ديدهتعبير ويتگنشتاين، پ    به ايي است كه  ه اغراق براي نمود دادن پديده     و استنتاج بي  
 ةسنديـ اق خاص خـود در مقـام يـك نو         يس  به لوكلزيو پيوسته و با مهارت    .  زبان هستند  و زماني 

طرق مختلف براي جلب نظـر خواننـده و از وراي     به معاصر تالش دارد تا گفتمان متني خود را       
 اصولي. ك شود اصولي بنيادين نزدي    به دهد تا  او امكان مي    به اين امر . هاي عيني نمايان كند    آرمان

 يرا از غارنـشيني تـا روايـات نوشـته هـا     س كه داستان زندگي انـسان  تاريخي، فرهنگي و مقد  
هدف تخيـل و قـدرت توصـيف وي     . بخشند انسان مي   به تي نو كشند و هوي   تصوير مي   به سمقد

ارتبـاط بـا عناصـر طبيعـي حيـات       اسـت كـه بـي     » زبـان «نيز فناناپذير كردن شيء همچون يك       
لف بر اين است عناصر و مفاهيم مـادي را در كنـار يكـديگر               ؤعالوه تالش م    به .اشدتواند ب  نمي

نگـاه   زيرا كـه در      ،نشان دهد » اين ديگري « نوع بشر را در مقابل       ةِقرار دهد تا شرايط فاش نشد     
از وراي يـك فراينـد آگـاهي فرهنگـي و تـاريخي روي              » ديگري«و  » من« درك هويت    ،لفؤم

كمك نگـاه خـود در        به ها و محيط خويش را      تفسير تاريخ، اسطوره   قدرت» من«و اين   . دهد مي
رغـم   ها، فقر جوامع را علي      باورهاي فرهنگ   اصالت ةوي همچون يك كاشف ريش    . اختيار دارد 

در . كنـد  هاي صنعتي كه انسان را از معناي اصيل خود محروم كرده است، افـشاء مـي                شكوفايي
هـاي   تفاوتشوند تا  شناختي در هم ادغام مي   و انسان  شناختي  سو دانش قوم   يك لوكلزيو از    آثار

 هاي شرقي، غربي، آمريكايي، آفريقايي و سرخپوستي را         فرهنگ انيمتاريخي و فرهنگي موجود     
بزاري را براي نمود گفتمـان موجـود انـساني    ا ديگري،  زبانِ،از سوي ديگر و تصوير درآورند  به

يـاي  ؤگونـه ر  بدين. كند  عنوان ميينشك همنگ و  جةرا در بحبوح» من«شكل داده و تعريفي از     
امري كه مفهوم جديـدي از      . شود واقعيت تبديل مي    به لوكلزيو با نشان دادن قدرت تفكر جوامع      

اي نمادين در متن، مسائل پيدايش اصيل را پيش           گونه  به كند و   خلق مي » ديگري«و  » من«آگاهي  
ل ي اص ،بوده و از سويي ديگر    » ها تفاوت«سي   برر ،در واقع، خط مشي لوكلزيو از سويي      . كشد مي

در .  خـود بيگانـه نيـست      ة اسـت و بـراي خواننـد       ييگرا و آرمان » تفكيك« زيرا كه در پي      است
هايي هستند كه مفهومي بـسيار متناسـب از يـك              فرهنگ و تاريخ پايه    ،لوكلزيوآثار  مجموع، در   

لـف  ؤ پيوسته در نوشتار م،ر و مفهومهمين تصوي. دهند شناسي را ارائه مي جامعه انساني و انسان 
  . ولي معناساز و معنامحور،حضوري شكننده. يابد صورت جديد مي» حضور«و از وراي 
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