
 111 102 ات 117از صفحه ، 1041 بهار و تابستان، 1شماره ، 72دوره ، ادبيات معاصر جهانپژوهش 

 2019.271770.1780/JOR.10.22059: (Doi)شناسه دجييتال 

 29082908-88228822::(issn)شاپاي الکترونیکيشاپاي الکترونیکي        14141414-88228822: : (issn)شاپاي چاپي شاپاي چاپي 
 pajuhesh@ut.ac.ir، پست الکترونیك: ، پست الکترونیك: http//jor.ut.ac.irنشاني اينترنتي مجله: نشاني اينترنتي مجله: 

 

نگاهی سوسيوکریتيک به  از هزارتوی زبان تا هزارسوی انسان و جامعه
 چند اثر از ژرژ پرک

 محمدحسين جواری
هاي خارجي، دانشگاه استاد ادبیات فرانسه و تطبیقي، دانشکده ادبیات فارسي و زبان

 تبريز، ايران

 نيامهدی افخمی
 دانشگاه خارجي، هايزبان و فارسي ادبیات فرانسه، دانشکده ادبیات و زبان دانشیار

 ايران تبريز،
 آرزو عبدی

 خارجي، هايزبان و فارسي ادبیات دانشجوي دکتراي زبان و ادبیات فرانسه، دانشکده
 ايران تبريز، دانشگاه

 (   4194، تاريخ چاپ: بهار و تابستان 81/44/02، تاريخ تصويب: 82/90/02دريافت:  خ)تاري
 چکيده 

همراهي نوع بیان و محتواي اثر تأکید دارد برخالف روش کالسیك  سوسیوکريتیك که بر
داند و روشي مناسب جهت دستیابي اي اجتماعي نميشناسانه، اثر ادبي را بیانهمطالعات جامعه

باشد. آثار ژرژ پرک، آثاري ارزشمند براي هاي زبان ميها و زيباييبه معنا از خالل پیچیدگي
به بهترين نحو از زبان براي ارائۀ مفاهیم موردنظر نويسنده بهره  سوسیوکريتیك هستند چرا که

جويند. در مقالۀ حاضر با تعمق در قوانین رياضي، فنون بالغت و بینامتنیت که از عناصر مي
شوند. هدف ساختاري سوسیوکريتیك هستند، مفاهیم موردنظر پرک در چند اثر وي واکاوي مي

هاي مختلف بیان خواهد بود که ي مشترک از وراي روشاز اين مطالعه دستیابي به مفهوم
هاي اي مبتني بر ارزشهاي اجتماعي پرک ملهم از جنگ و بحران هويت در جامعهدغدغه

 گیرد.ظاهري را در برمي
 هاي زباني، جنگ، بحران هويت.ژرژ پرک، سوسیوکريتیك، بازي واژگان کليدی:
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 مقدمه: . ١
دۀ فرانسوي، از همان ابتداي جواني و شايد دوران نوجواني (، نويسن4012-4028) 1ژرژ پرک
سامان و متشنج بود. او اي به شدت نابهرفتۀ خود در دل جامعهوجوي هويت از دستدر جست

يا   Wکه در اثري با عنوان داد تا ايناين موضوع را به اشکال مختلف در آثار خود انعکاس مي
مشغولي همیشگي خود پرداخت. اهمیت م به اين دلبه طور کامل و مستقی 2خاطرات کودکي

باالي مفاهیم عمیق انساني و اجتماعي در افکار و آثار پرک از دوران کودکي و سرگذشت 
گیرد. پدر و مادر پرک که اصلیتي لهستاني داشتند، در دوران جنگ والدين او سرچشمه مي

آمدند و هر دو در اجعه به حساب ميها بر فرانسه، از قربانیان اين فجهاني دوم و سلطۀ نازي
اين جنگ جان خود را از دست دادند. از اين زمان به بعد بود که ژرژ پرک در سنین کودکي از 

سرپرستي او را به عهده گرفتند. دوران  3اش در گرونوبلوالدين خود جدا شد و اقوام پدري
ي و کارگري دهۀ شصت هاي دانشجويجواني پرک نیز مصادف بود با جنگ الجزاير و جنبش

میالدي بر ضد امپريالیسم و کاپیتالیسم. از دست دادن خانواده در سنین پايین و در شرايط 
هاي طبقات متوسط و پايین جامعه بیش از پیش جنگ و ويراني و تجربۀ فضايي که محدوديت

اعي ها و معضالت اجتمبرجسته شدند، ذهن پرک جوان را عمیقا  متوجه مفهوم هويت، ريشه
گونه بود که او گرداند و حتي موجب شد تا او در نوجواني مورد روانکاوي قرار بگیرد. اين

هاي اجتماعي را نه پس از تحصیل در رشتۀ ادبیات، در اکثر آثارش مفهوم هويت و ناهنجاري
اش، بلکه به شکلي بديع جاي داد. نوآوري پرک در تحلیل در شکل کالسیك و از قبل آزموده

بنیادين انساني و اجتماعي در آثارش از گسترۀ محتوا فراتر رفته و در شکل روايت  مفاهیم
عصرانش نیز بدان پرداخته کند. مهارت او در بیان متفاوت مسائلي که شايد همخودنمايي مي

 با زمانگیرد. همسرچشمه مي 4شك تا حد زيادي از عضويت او در گروه اولیپوباشند، بي
 و آشنا اولیپو گروه با پرک ژرژ نظران،صاحب جانب از آنان از استقبال و آثار نخستین نگارش

 در نوآوري کلمات، با بازي به پرک عالقۀ. شد آن تأثیرگذار و اصلي اعضاي از يکي
 محور چهار از يکي او که بود حدي به صوري هايبدعت کلي طور به و روايي ساختارهاي

 آن کنندۀسرگرم محور رمان، و نامهزندگي شناسي،جامعه محور سه کنار در را آثارش اصلي
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 ساختار حوزۀ در پیچیده بسیار الزاماتي به پايبندي واقع در پرک آثار از وجه اين. کندمي معرفي
او با استفاده . خواندمي فرا بزرگ چالشي به را خواننده که است شعر ساختار و داستان روايي

کند که در ، ساختار و شکلي از بیان را در آثار خود بنا ميشمار زبان فرانسههاي بياز قابلیت
-سان زبان ابزاري ميگیرند. بدينهماهنگي کامل با ذهنیات او و مفاهیم موردنظرش قرار مي

هاي يك نسل بگويد ها و هراساي نوگرا همچون پرک، از مشغلهشود تا به مدد آن نويسنده
البد آثارش دمیده شود. قوانین محکم و نوگراي پرک که در هیچ زماني گرد کهنگي بر کآنبي

آور هستند که اي پیچیده و براي خود او الزامدر شکل بیان، چه در نثر و چه در نظم، به اندازه
-ها در آثار خود داشته است. با فرض بر هماي بعد از او سعي در پیاده کردن آنکمتر نويسنده

آثار پرک با محتواي چندبعدي آنان و نیز عدم  فردسويي کامل ساختار روايي منحصربه
سويي در مطالعات پیشیني که در اين زمینه صورت گرفته است، مسئلۀ پرداختن به اين هم

سويي با استفاده از اصول سوسیوکريتیك خواهد اصلي در مقالۀ حاضر تحلیل سازوکار اين هم
 و ساختار در رياضي لیل استفاده از قواعدبود. براي نیل به اين  براي نیل به اين مقصود، ابتدا د

 فن جامعه بررسي خواهد شد، سپس کاربرد و انسان هايپیچیدگي بیان آثار پرک براي روايت
اجتماعي مورد واکاوي قرار خواهد گرفت و در  هايناهنجاري هجو توسط او براي بالغت

هاي ذهني دن به مشغلهنهايت دربارۀ نقش بینامتنیت و تکنیك رمان در رمان براي عمق دا
 نويسنده بحث خواهد شد. از خالل اين مطالعه پاسخ به سه سؤال اساسي الزامي خواهد بود:

 دلیل استفاده از الزامات تکنیکي از جانب پرک چیست ؟ -
هاي زباني پرک در تباني و يا در رقابت با مفاهیم اجتماعي هستند و کدامیك آيا بازي -

 ترند ؟پررنگ
وراي تمامي التهابات اجتماعي که پرک بدان پرداخته، اين بحران هويت است که  آيا در -

 کند ؟خودنمايي مي
هاي هدف از بررسي عوامل مطرح شده در سه بخش مقالۀ حاضر که از جمله تکنیك

-باشند و نیز پاسخ به سه سؤال اساسي، آشکار کردن نقش بيموردبحث در سوسیوکريتیك مي

 ماتیزه کردن مسائل اجتماعي خواهد بود.ها در درابديل آن
 

 . مباحث نظری: ٢



 111 به چند اثر از ژرژ پرک کيتیوکريسوس یانسان و جامعه نگاه یزبان تا هزارسو یاز هزارتو

111 

 

ادبیات از ديرباز ريشه در جامعۀ زمانه داشته است و در نگارش آثار ادبي، نويسندگان همواره 
اند. چنین پیوندي در طول سالیان متمادي، منتقدان ادبي هاي غالب اجتماعي بودهمتأثر از پديده

يچۀ جامعه به ادبیات نگريسته و ردپاي آن را در آثار ادبي دنبال را بر آن داشته است تا از در
پردازاني چون جانبۀ مارکسیستي و نظريهتأثیر نظريات يكها تحتکنند. اين منتقدان که تا مدت

نظر اجتماعي نويسنده در اثر معطوف بوده و از تأثیر بودند، تنها به تحلیل نقطه 1لوسین گلدمن
، 2پردازاني چون کلود دوشهاند. پس از ظهور نظريهدور بوده نظر کامال قطهزبان در ايجاد اين ن

جانبه به حضور جامعه در اثر ادبي به کلي دچار ، اين ديدگاه يك4و ادموند کروس 3پیر زيما
تحول گرديد و نقش زبان در بازسازي عوامل اجتماعي به صورت جدي موردبررسي قرار 

آثار ادبي را که بازتابي از جامعه بودند، از حالت بیانیۀ اجتماعي  گرفت. اين مسأله، آن دسته از
هاي زباني به بناي مفاهیم صرف به صورت آفرينشي خالق مطرح کرد که از خالل قابلیت

تواند روايتي تولید کس نميهیچ »، 5اند. از ديدگاه روالن بارتاجتماعي موردنظر خود پرداخته
اص از قواعد ارجاع دهد؛ بنابراين، مبناي تحلیل روايت بر زبان که به يك نظام خکند؛ مگر آن

( بدين ترتیب بارت بر نقش بديهي زبان ٢٦)دادخواه تهراني و ناظرزاده کرماني«  گیرد.قرار مي
که گذارد. اما تحلیل سوسیوکريتیك متون ادبي باآندر تولید روايت و در نتیجه محتوا صحه مي

 »کند. چراکه دهد، اما متفاوت از نقد ساختارگرا عمل ميقرار ميمتن ادبي را وسیلۀ تحلیل 
کند و در کنار عواملي چون دريافت و پذيرش اثر نزد خواننده، جنبۀ اجتماعي اثر را برجسته مي

( ٣٩٥)يوسفیان و فروغي  « گیرد.شرايطي چون بسترهاي اجتماعي تولید اثر را نیز در نظر مي
هاي زباني به دبي اثري مستقل است که از طريق امکانات و بازياز نظر ادموند کروس متن ا

جاست که شکل و محتواي اثر در خدمت پردازد. اينتولید معنا و در نتیجه ديدگاه اجتماعي مي
يابند. چنین ديدگاهي، متن ادبي را در کدام بر ديگري برتري نميگیرند و هیچديگر قرار ميهم

ها همان دال .ست8هالو مدلو 7هادهد که محل تجمع دالار ميمنسجم قر 6جايگاه يك نشانۀ
هاي هاي به کار رفته از جانب نويسنده در راستاي خلق معاني مستتر در اليهشکل اثر و تکنیك

توانند تا حدودي استقالل خود مختلف اثر هستند که با هوشمندي و خالقیت نويسنده حتي مي
 __________________________________________________________________________  
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توان همان ذات و شکل روايي اثر کنند. مدلول را مي را حفظ کنند و خواننده را محسور
چه را که ها ريخته شده و به شکلي درآمده است که روح آنجوهرۀ اثر دانست که در قالب دال

کند. اين وجه دوگانۀ اثر ادبي به آن ماهیتي سیال و پويا نويسنده در صدد گفتن آن بوده، ادا مي
ها ليي خواننده است. به عبارتي ديگر بازي دال و مدلوبخشد که مستلزم همراهي و رمزگشامي

آيد، چالشي است که نويسنده خوانندۀ بالقوۀ خود را ها به دست ميو معنايي که از ترکیب آن
گیرد. بنابراين کند و از اين رهگذر ارتباطي زنده و زاينده بین اين دو شکل ميبدان دعوت مي

هاي بعدي چنان تازگي آن به دلیل ارتباط جديدي که نسلسالیان سال پس از خلق يك اثر، هم
شود. در چنین شرايطي کنند، حفظ ميها برقرار ميهاي زباني و معناي نهفته در دل آنبا بازي

-بعدي کالسیك آن فاصله گرفته و تبديل به مفهومي چندبعدي ميمعنا از مفهوم ايستا و تك

رو و خالقي چون يابد. اگر نويسندگان پیشميشود که هر مخاطبي از ظن خود به آن دست 
چون رسند که معناهاي مورد نظر خود را هماي از نبوغ ميهاي روايي به مرحلهپرک در تکنیك

هاي ادبي هم به طبع آن از حالت تخت و تابانند، نظريههاي مختلف ميمنشوري در طیف
شوند که بسیار دور پديدار مي 1كچون سوسیوکريتیهايي همقطعي پیشین فاصله گرفته و روش

وجوي معناي صرف و ابعاد اجتماعي يك اثر شناختي کالسیك، از جستهاي جامعهاز تحلیل
فاصله گرفته و معنا را در رابطۀ تنگاتنگ آن با شکل اثر و نیز دريافت متفاوت مخاطباني با 

کروس از متن به کنند. به همین جهت است که ادموند وجو ميهاي گوناگون جستذهنیت
( 88« )سوژه و زبان » کند که منجر به رويارويي ( ياد مي88)کروس«  2فعالیت» عنوان يك 

گردد. يعني اثر ادبي قبل از خوانده شدن محصولي مي«  3عمل» شود وسپس تبديل به يك مي
ين يابد. در ارسد و معناي خود را بازميبالقوه است که در ذهنیت هر مخاطبي بالفعل مي

به آن اعتقاد  4شناساني چون سوسورگونه که زبانحالت، معنا ديگر مفهومي مجرد و انتزاعي آن
دارند، نیست بلکه يك مفهوم عیني است که حاصل تعامل میان خواننده و متن است. درهمین 

( در يك اثر شکل 88« )مايۀ اجتماعي سوژه، ديگري و درون» سطح از تعامل است که مثلث 
آيد که با ماهیت ديالکتي خود حتي در مواقعي دچار تناقض نیز و مفهومي پديد مي گیردمي
دارد. با اين اوصاف، يك اثر ادبي شود و مخاطبان مختلف را در برداشت خود آزاد نگه ميمي

 __________________________________________________________________________  
1 Sociocritique 
2 Travail de texte, activité 
3 Pratique 
4 Ferdinand de Saussure 
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کند و هاي آن زمان داللت ميمشغوليماند که در هر عصري بر دلهمواره متني گشوده باقي مي
 ماهیتي  به اين ترتیب

 يابد.شمول ميچندصدايي و جهان
هاي زباني در ادبیات مدرن با توجه به مطالبي که گفته شد، ژرژ پرک به عنوان استاد بازي

توجه براي فرانسه و نیز تنیدن مفاهیم عمیق اجتماعي به پیکرۀ آثار خود، موردي جالب
 ،اعضاي اصلي گروه اولیپورسد. پرک به عنوان يکي از مطالعات سوسیوکريتیك به نظر مي

دانان که استفاده از قوانین رياضي را در آثار ادبي رواج اي از نويسندگان و رياضيمجموعه
-هاي زباني و مفاهیم عمیق بشري را در آثار خود ارائه ميدادند، ترکیبي چنان پیچیده از بازي

، متخصص آثار پرک، 1ژلنطلبد. کلود بوردهد که تحلیل آثار او نگاهي بسیار موشکافانه مي
کند و آن توصیف مي« آور و شخصي بسیار الزام» ها و الزامات زباني موجود در آثار او را بازي

پرک در  «الزامات  و قیود» داند. ( مي42 :8994 )بورژلن،« امضاي مخصوص نويسنده » را 
 کامپیوتري تايپ و قلم حرکت سرعت زيرا ؛ هستند نوشتار عمدي بازدارندۀ نوعي به» آثارش 

 براي توانايي اهرم عنوان به» الزامات،  و رو، اين قیود، از اين«سازند مي محدود و کند را متن
(، مخاطب را به کشف و شهودي دعوت 822)جواري « متن  و شعر آفرينش براي »و  «تخیل 

رو در د. از اينرو سعي دارد تا با رويکردي سوسیوکرتیك به آن بپردازکنند که مقالۀ پیشمي
هاي صوري و روايي آثار برگزيده خواهیم پرداخت تا از وراي آن به ابتدا به بیان ويژگي

 اند، دست يابیم. هاي اجتماعي نويسنده که در هزارتوي آثارش نقش بستهديدگاه
 

 های انسان و جامعهدر خدمت بيان پيچيدگی روایت و ساختار در ریاضی . قواعد٣

-چشم اثر، يك در« صوري  سازوکارهاي» شناس فرانسوي، جامعه ،2بورديو پیر ديدگاه از

-( مي2)روبن «  مبهم»  کند،مي منتقل که را پیامي و بخشندمي آن به«  شمولجهان»  اندازي

هاي قول، ساختار يك اثر در خود معنايي مستتر دارد که از دغدغهبا توجه به اين نقل .سازند
 از قدرت گیرد. اين موضوعرود و تمام جوامع را در برميفراتر ميموجود در جامعۀ مرجع 

بخشد و هاي خود، به دايرۀ بیان نويسنده وسعت ميگیرد که با نوآوريزبان سرچشمه مي مطلق
کند که براي مخاطب در هر زماني طراوت خود را حفظ اي از ابهام در اطراف آن ايجاد ميهاله
وجوي کشف ساختارهاي يك اثر ادبي نیز دقیقا  در جستکند. تحلیل سوسیوکريتیك مي

 __________________________________________________________________________  
1 Claude Burgelin 
2 Pierre Bourdieu  
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هاي صوري خالق است تا از اين مسیر به پیامي که در طول سالیان سال در يك پیچیده و بازي
 است، آن دنبال به سوسیوکريتیك که چهشود، دست يابد. آناثر به اشکال مختلف تحلیل مي

 ادبي اثر يك در هاسکوت و هاناگفته ها،حدس ،هاابهام ايجاد باعث که است فرايندهايي تحلیل
و مملو از  (1اسکارپا  و )پريوا«  نمادين جهاني»  گیريشکل به موارد اين تمامي. است شده

 از .هستند چندبعدي و گسترده بسیار که انجامندمي اثر يك معاني پنهان در چارچوب ساختار
 دروني عناصر تا گیردمي کار به را دخو ابزارهاي تمامي سوسیوکريتیك مطالعات رو اين

 و است شده تنیده تخیل دل در که آن اجتماعي مايۀدرون به تا بشکافند را متن يك سازندۀ
«  شناسانۀزيبايي نوآوري»  بر تکیه با .يابند دست دارد، (81)پاپوويچ «  هرمنوتیك»  مفهمومي

»  که است جامعه با آن طۀراب دلیل به سپس و شودمي مشخص آن ارزش که است اثر يك
ترين ابزارهاي پرک در تولید محتوا، (. يکي از مهم1)دوشه  نماياندمي رخ آن بودن«  اجتماعي

زندگي : يك و  1گشتگيگماستفاده از عناصر رياضي در ساختار آثار خود و به ويژه در دو اثر 
  است.  2دستورالعمل
تأثیر گروه اولیپو اين دو اثر، تحت روايت و ارساخت در رياضیات علم هايقابلیت از استفاده
کارگیري قوانین مربوط به رياضیات در ساختار فرد پرک بوده است. بههاي منحصربهو نوآوري

جا کرده و دنیايي يك اثر ادبي، موجب شده است تا پرک مرز بین ادبیات و رياضیات را جابه
ديد در يك اثر ادبي شود. اگر به مفهوم جديد بیافريند که منجر به پیدايش ساختارهايي ج

رياضیات از دو ديدگاه افالطوني و فرمالیستي نگاه کنیم، از ديدگاه نخست به کشف و شهود و 
تواند رسیم. نگاه پرک به رياضیات ميحد و مرز ميهاي بياز ديدگاه دوم به سرگرمي و قابلیت

-در پي نهادينه کردن مفهومي جهان ملهم از هر دو ديدگاه باشد که در پشت پردۀ رياضیات

شمول بوده است. اهمیت رياضیات در ذهنیت پرک و در روند آفرينش آثار او تا حديست که 
رو پرک داند. از اينهاي مختلف و نه نبوغ صرف ميکارگیري تکنیكوي آثارش را ناشي از به

شود فاصله منتهي مي از رومانتیسم و نبوغ و انقالب دروني هنرمند که به خلق اثري هنري
شود. چنین گرانه و در چارچوب رياضیات نزديك ميگرفته و بیش از بیش به دنیاي حساب

ها در آثار پرک به وفور مورد استفاده شود تا بحث احتماالت و نظريۀ بازيروندي موجب مي
در اين قرار بگیرند و خوانندگان را در هر زماني با بعدي جديد از ادبیات روبرو سازند. 

 و گشتگيگم روايت دو اثر و ساختار در همیلتوني مسیر مسألۀ و شرطي تابع قسمت، کاربرد
 __________________________________________________________________________  

1 La Disparition (1969) 
2 La Vie mode d’emploi (1978) 
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-هايي که به تمامي در خدمت انتقال دغدغهشود، تکنیكبررسي مي دستورالعمل يك: زندگي

 باشند. هاي اجتماعي و انساني پرک مي

 

  گشتگیگم استفاده از تابع شرطی در. ٣-1

رت است از مستلزم شدن نويسنده به نگارش يك متن و يا کل يك اثر بدون اين تکنیك عبا
هايي ها شرطاستفاده از يکي از حروف الفبا. در اصل همانند عملیات رياضي که براي انجام آن

رسند، ژرژ پرک نیز تعیین شده است و آن عملیات بدون اعمال شروط موردنظر، به نتیجه نمي
کند که با رعايت هايي براي خود تعیین ميها و محدوديتشرطدر نگارش برخي از آثارش 

هاي شود که از شرطبدل مي 1سازد. بنابران اثر به تابعيها، اثر هويت خود را آشکار ميآن
ترين از اين تکنیك به نحو احسنت و در کامل گشتگيگمکند. پرک در رمان خاصي پیروي مي

که  «e » که بیش از سیصد صفحه دارد، با حذف مصوت شکل آن بهره برده است. او در رماني 
پرکاربردترين مصوت در زبان فرانسه است، دست به حرکتي بسیار شجاعانه و البته نوآورانه 

بوده است.  « e» زده است. پرک از اين رمان، تابعي ساخته که شرط آن عدم استفاده از مصوت 
ك صامت و يا مصوت محدود نیست و به البته الزم به ذکر است که اين تکنیك به حذف ي

پذير هاي فراوان زبان فرانسه با حذف چند حرف و يا حتي چند کلمه نیز امکاندلیل قابلیت
نوشتۀ میشل تالر، نويسنده به طور کلي  2قطاري به ناکجاآبادکه در اثري با عنوان طورياست. به

 4کند. استفاده از فن ستردگيخلق مي 3فعل را از ساختار داستان خود خارج و رماني بدون فعل
آيد که به آن شناسي براي آن به حساب ميفرد زباندر نگارش اثر، يك ويژگي منحصربه

-بخشد. با استفاده از فن ستردگي نويسنده مقصود موردنظر خود را به شیوهاي خاص ميوجهه

اي پنهان و اصلي اثر از کند. در چنین شرايطي دستیابي به محتواي خاص به خواننده منتقل مي
دارد چرا مند نگه ميگذرد که خوانندۀ پیگیر را همواره پويا و عالقهمسیر کشف و شهودي مي

 __________________________________________________________________________  
ای  دهد. در ریاضیات، تابع رابطه کند و یک ورودی را به یک خروجی نسبت می یک تابع همانند یک دستگاه عمل می  1

دهد و با  تی را به یک خروجی نسبت میاست که یک متغیر دریاف  f(x) شود. نشان داده می  x در یک تابع، ورودی آن  

-گشتگی، کلیت رمان به عنوان تابعی در نظر گرفته میشود. در گمشود که شرط تابع بر روی آن تعریف میمحسوب می

شود، حذف حرف شود که ورودی آن که شرط تابع به آن مربوط می e شود ای منجر مینهایت به خروجی باشد و درمی 

eکه رمانی بدون حضور حرف  باشد.می   

 
2 Thaler, M., Le Train de Nulle Part, Adcan, Paris, (2004). 
شود، های سخن مانند فعل، صفت، قید و ... به کلی از ساختار اثر حذف میاین مورد خاص که در آن یکی از بخش   3

liopnymieلیپونیمی ) شود. می( گفته   
4 Lipogramme 
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شناسي را از اثر خود حذف نکرده، بلکه در تنها يك عامل زبان « e»  مصوت که پرک با حذف
 تمام کتاب يك ناي من، نظر از» کند: وراي آن مقاصدي داشته است که خود بدان اشاره مي

  )پرک«  است پذيرامکان آن از ديگري خوانش زماني هر در که است کتابي بلکه نیست، شده
اين اظهارنظر دقیقا  همان موردي است که سوسیوکريتیك به دنبال آن است و به  .(4020:21

 کند. شناسي کالسیك به همراهي کامل ساختار و محتوا اشاره ميدور از مطالعات جامعه
 زبان در حرف پرکاربردترين ، « e »مصوت حذف در گشتگيگم رمان ساختاري اصالت

 بلکه کند،مي تغییر دچار را آن نوشتار تنها نه رمان، از « e » مصوت حذف. باشدمي فرانسه
 ساختاري پرک مصوت، اين حذف با. گذاردمي تأثیر نیز اثر فرامتني و معنايي سطوح تمام در
 مخاطب به بسیاري نکات حرف، يك فقدان طريق از که آوردمي پديد ادبیات دنیاي در بديلبي

 زمان در که گیردمي صورت پرک جانب از هنرمندانه ايگونه به حذف اين. کندمي عرضه
 به خوانش عمل ترتیباينبه و شوندنمي حرف اين فقدان متوجه کل به ايرمان، عده چاپ

 تمامي فرد،منحصربه تکنیك اين کارگیريبه با پرک. ودشمي تبديل مخاطب مقابل در چالشي
 آنتون نام پرک راستا، همین در. سازدمي هماهنگ آن با را اثر محتوايي و ساختاري اجزاي
کند و از همان ابتدا او را در شرايطي مي انتخاب خود داستان اصلي شخصیت براي را وويل

 وويل آنتون» آن روبرو خواهد شد، آگاه سازد: دهد که مخاطب را از ابهاماتي که با قرار مي
 کشید عمیقي نفس. دادمي نشان را شبنیمه دقیقۀ بیست و دوازده ساعتش. بخوابد توانستنمي

 برايش رمان اما ؛ خواند و کرد باز را آن برداشت رمان يك. نشست خود تخت روي بر و
 را معنايش که ايکلمه روي بر او لحظه، هر و نبود کنندهسردرگم آشفتۀ متن يك جز چیزي

 . (4020:42 )پرک، «کرد. مي مکث دانست،نمي
 آن با مشابه آهنگي فرانسه زبان در که  مصوت واژۀ شخصیت، اين خانوادگي نام واسطۀ به
 خانوادگي نام در « e » حرف حذف شود و حتيمي تداعي زبانفرانسه خوانندۀ ذهن در دارد

 واژۀ از  « e »          حذف طريق از او نام زيرا کند،مي خودنمايي نیز اصلي شخصیت
 تعداد به که شودمي ترجالب زماني موضوع اين Voyl←Voyelle. شود:مي ساخته مصوت
 قسمت شش و بیست از الفباي فرانسه حروف همانند رمان فصول. کنیم دقت رمان فصول
 پنجمین است، فرانسه الفباي از حرف پنجمین « e » حرف کهجاييآن از و است شده تشکیل

 يادآور که اندشده تقسیم بخش شش به فصول اين طرفي از. ندارد وجود نیز رمان از فصل
 رمان جاي جاي در پنج عدد غیاب و شش و بیست عدد. است فرانسه زبان در هامصوت تعداد
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 جلدي شش و تبیس ايمجموعه کتابخانه، يك در وويل آنتون مثال طور به خورد.مي چشم به
 شکل و محتوا کامل هماهنگي از مورد اين. باشدنمي موجود جاآن در آن پنجم جلد که بیندمي
 همواره راوي و شودمي مطرح آن در رمان ابتداي از شدن ناپديد مسئلۀ. دهدمي خبر کتاب در
 يتداع مخاطب ذهن در « e » حرف ظاهري شکل آن توصیف با که ناشناخته چیزي فقدان از

 پس و شودمي ناپديد راوي خود که يابدمي ادامه جايي تا موضوع اين. گويدمي سخن شود،مي
 در هاآن. آيندبرمي او وجويجست در وويل دوستان و شودمي آشکار اثر پلیسي وجه آن، از

 نام به وويل دوستان از يکي. کنندمي فکر نیز وويل خودکشي امکان به وجوجست اين جريان
 نام انتخاب در. آيدبرمي وويل يافتن درصدد شود،مي منصرف خودکشي احتمال از که 1کنسون

 صامت واژۀ اسمي، چنین برگزيدن با و آوردمي رو زباني هايبازي به پرک نیز شخصیت اين
 اين جريان در. کندمي حك مخاطب ذهن در دارد، آواييهم کنسون با فرانسه زبان در که را

 دوستان از يك هر. يابدمي تحقق گونهپازل ساختار يعني پرک موردعالقۀ ساختار وجو،جست
 قطعات چونهم که کنندمي اشاره واقعیاتي به و کنندمي تعريف هاييداستان خود نوبۀ به وويل
  کنند.مي نزديك وويل معماي حل به را خواننده پازل يك

 وويل دوستان از تعدادي قتل با بلکه شوندنمي باز داستان هايگره تنها نه داستان ادامۀ در
 خونسردي با داستان راوي که است آن مقطع اين در روايت تأملقابل نکتۀ. شوندمي کورتر
 رمان، در هاقتل تعداد افزايش با. کندمي ياد عادي کامال  اتفاقاتي عنوان به هاقتل اين از تمام،

 عهده به را هاقتل مسئولیت نفر يك نهايت رد کهجايي تا يابدمي افزايش نیز آن هايپیچیدگي
 به که کندمي اعتراف دارند، تعلق آن به قربانیان تمام که ايخانواده بزرگ واقع در. گیردمي

 در. است رسانده قتل به را آن اعضاي خود، سیطرۀتحت خاندان در تولدها کنترل عدم دلیل
 تمامي که چرا کند،مي ايفا ايکنندهعیینت نقش « e »  حرف  نیز قربانیان خويشاوندي اثبات

 اوصاف اين با. باشدمي حرف اين شبیه بسیار که دارند عالمتي خود بازوي روي بر افراد اين
 جنگ دوران در کیشانشهم که هاييستم و خود يهودي هايريشه به ظريف ايشیوه به پرک

اي اجتماعي هاي زباني، مسألهل بازيچنین در دکند و اينمي اشاره اند،شده متحمل دوم جهاني
-بوده نفر شش و بیست که قربانیان تمامي که شودمي مشخص قاتل، اعتراف با. نماياندرخ مي

 تمام صراحت با موضوع اين. اندشده قديمي نفريني قرباني و بوده وويل هايخونهم از اند
 پدر فقدان مفهوم. دهدمي ببازتا دوم جهاني جنگ دوران در را پرک هايخونهم شدن کشته

 جنگ دوران در زندگي از مهمي بسیار بخش دادن دست از و خانواده از بودن محروم مادر، و
 __________________________________________________________________________  

1 Conson  
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 ،2مادر ،1پدر واژۀ چهار هر که چرا خورد،مي پیوند « e » حرف حذف با شدت به نیز
 حتي. هنددمي دست از را خود معناي « e » حرف بدون فرانسه زبان در 4زندگي و  3خانواده
 مفرد شخص اول ضمیر

 که موضوعي شوند،مي معنابي کامال  « e » بدون نیز پرک خود نام و5
نسالنش که گرفتار بحران هويت و هم پرک زندگي در مشخص و قاطع هويتي خالي جاي به

 رمان که بر پايۀ روايي ساختار ترتیباينبه. شودمي اند، مربوطسامان جنگ بودهدر شرايط نابه
 هايبازي و يابدارتباط مي فقدان مفهوم با کلي به گیرد،مفهوم رياضي تابع شرطي شکل مي

 خوانندۀ تا شودمي سبب ويژگي اين. گیرندمي قرار مفهوم اين انتقال خدمت در تمامي به زباني
 هايقابلیت طريق از و پیچیده ساختار دل از را خود محتواي که شود مواجه متني با رمان
 پازلي هازمان همۀ در و شده خارج خود ايستاي حالت از متن چنین،اين. دهدمي انتقال یشزبان

 .ماندمي باقي شدن رمزگشايي براي معمايي و کردن کامل براي
 رمان اين با پرک و شودنمي ختم«  e»  حرف حذف به تنها اثر اين در پرک هاينوآوري

 رمان ابتداي در که سؤالي پردازد.مي اوديپ ديتراژ ويژه هاي کالسیك و بهتراژدي هجو به
 هايجواب و سؤال نحوۀ واقع در دهد،مي خبر«  e»  به شبیه چیزي فقدان از و شودمي مطرح
 دارد وجود حیواني آيا: آوردمي ياد به سوفوکل تراژدي در را ابولهول و اوديپ میان شده مطرح

 اگر ؟ شودمي منتهي صاف خطي به که باشد داشته بستهنیمه دايرۀ يك از متشکل جسمي که
«  e»  حرف گشتگيگم معماي جواب است،«  انسان»  واژۀ ابوالهول معماي به اوديپ جواب
 را پرک نسالنهم تمامي سرنوشت بلکه داستان هايشخصیت سرنوشت تنها نه که است

-مي نیز کودکي خاطرات يا W نگارش براي مقدمه يك ديدگاهي از رمان اين. سازدمي متحول

 هويت شدن هويدا و بازو روي بر شده حك«  e»  نشان ،گشتگيگم رمان در. باشد تواند
 خود، واقعي هويت از آگاهي از قبل. شودمي منجر هاآن مرگ به که هاستشخصیت

 تنیدگيدرهم از که موضوعي نبود، هاآن به متعلق واقع در که هويتي داشتند وويل خويشاوندان
 خاطرات يا W دوگانۀ ساختار. گرفتمي نشأت رمان ساختار در ساختگي و قعيوا هويت

 را ساختگي و واقعي نامۀزندگي دو که ساختاري: شودمي تعريف شرايطي چنین در نیزکودکي 
 .دهدمي ارائه همبه تنیده و هم کنار در

 __________________________________________________________________________  
1 Père 
2 Mère 
3 Famille 
4 Vie 
5 Je 
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 دستورالعمل  یک: زندگیاستفاده از مسئلۀ مسير هميلتونی در  .٣-7

و « برج بابل » ، ژرژ پرک در پي بناي دستورالعمل يك: زندگيدگاه کلود بورژلن، در از دي
ها نوع زندگي را در آن واحد به ها را در برگیرد ؛ دهتمام انواع رمان» نگارش اثري است که 

و در نهايت « هاي آن تداعي کند نمايش بگذارد ؛ دستورالعمل هستي را با تمام قابلیت
( را که از اين 422 :4022 )بورژلن،« ها اخالقیات و اسطوره» م و موزون از اي منظمجموعه

ها در علم جبر گیرد، بیان کند. براي نیل به اين مقصود، او از نظريۀ گرافکلیت سرچشمه مي
اي عظیم و پیچیده به مثابه برج بابل، نظم و منطق جويد تا در عین بناي مجموعهبهره مي

 د را حفظ کند.هزارتوي پرمعناي خو

-شود که از تمام رأسها، مسیر همیلتوني به مسیري در يك گراف اطالق ميدر نظريۀ گراف

را  2که جايزۀ مديسي زندگي: يك دستورالعملگراف تنها يك بار عبور کند. در رمان  1هاي
، مخاطب را به هارمانبراي نويسنده به ارمغان آورده است، پرک با عنوان فرعي اثر يعني 

چالشي فرا خوانده است که ارتباط مستقیم با مسألۀ سفر اسب دارد. اين رمان از ديدگاهي 
دغدغۀ توصیف کل جهان را در خود دارد و اين عمل را با پرداختن به اجزاي سازندۀ آن انجام 

يابد که سعي دارد تمام ساختمان  سه طبقۀ دهد. اين تمايل در شخصیت نقاش عینیت ميمي
د را در يك تابلو بگنجاند. اين رمان ماجراي زندگي ساکنان ساختماني را محل زنگي خو

يابند. در کنار ماجراي اي با همديگر تالقي ميهايشان در نقطهکند که سرنوشتروايت مي
زندگي ساکنان ساختمان، تمامي عناصر مربوط به زندگي روزمره از دستورهاي آشپزي گرفته تا 

نظر، رمان به پازلي تبديل شده اند. از اين نکتهاثر جاي گرفته توصیفات دقیق علمي در اين
است که تمام مختصات زندگي اجتماعي عصر پرک را در خود دارد. از نظر ساختاري، هر 
فصل از رمان به توصیف موشکافانۀ بخشي از ساختمان اختصاص داده شده است. در کنار 

هايي که از عناصر جزئي گرفته تا شخصیت شود،چه که به آن مربوط ميتوصیف مکان، هر آن
هاي شوند. در نهايت تمامي اين توصیفات از مکاندر آن مکان هستند نیز در متن وارد مي

پیچیده را تشکیل گیرند و کلیتي درهمچون پازلي در کنار هم قرار ميمختلف ساختمان، هم
گیرد چرا که هر مکان برميربطي را در دهند. کلیت موردبحث، عناصر مختلف و گاه بيمي

 __________________________________________________________________________  
1 -هایی آن ای از رئوس است که لبه ها، رأس یا گره یکی از یکاهای بنیانی است. در واقع گراف مجموعهدر نظریۀ گراف 

اند. ها را به هم وصل کرده  
2 Médicis 
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-دهد، از گونۀ پلیسي گرفته تا گونۀ تخیلي و ساير گونهاي خاص را به خود اختصاص ميگونه

دهد. هاي سبك پرک را به خود اختصاص ميترين ويژگيها يکي از مهمها. همین التقاط گونه
ناصر موجود در آن اين کلیت از بیرون و از ديدگاه ناظري که بر تمام جزئیات ساختمان و ع

آيد. با تکیه بر اين ويژگیست که پرک از مسیر همیلتوني و يا سفر احاطه دارد، به وصف درمي
 برد. اسب در ساختار روايي خود بهره مي

)همان،  « صفحۀ يك شطرنج» دارد که  49×49در واقع ساختمان موردبحث ساختاري 
-صفحۀ شطرنجي به مکاني خاص داللت مي هاي اينهر کدام از خانه کند.را تداعي مي( 421

شوند. ميها به صورت موازي روايت ها و ماجراهاي مربوط به تمام مکانکنند. اشیا، شخصیت
به عبارتي ديگر در يك بازۀ زماني مشخص و محدود، ناظر کلي که از بیرون به ساختمان و 

دهد. تمامي اين ماجراها حول طور همزمان تمامي ماجراها را پوشش مينگرد، بهوقايع آن مي
ها نیر دغدغۀ ثبت کلیت جهان را دارند. چنین افتد که آنمحور سه شخصیت اصلي اتفاق مي

ساختمان، کاري  49×49رسد که توصیف دقیق تمامي عناصر موجود در ساختاربه نظر مي
یلتوني به طور که پرک اين مسئله را با استفاده از مسئلۀ مسیر همبسیار پیچیده است، در حالي

-که در توصیف عناصر ساختمان هیچ تکراري به چشم نميکامل حل کرده است. به طوري

-اند. پرک با مهارت و دقت يك رياضيخورد و هر کدام تنها يك بار در روايت گنجانیده شده

باشد، اتاق در طول( مي 49اتاق در عرض و  49دان ساختار ساختماني را که داراي صد اتاق )
طور کامل با ساختار روايي رمان خود منطبق ساخته و رماني صد فصلي نگاشته است. در به 

اي که در مسیر فصول رمان شود و خوانندهدل چنین ساختاري، شخصي که وارد ساختمان مي
ها و يا فصول دارد، بر اساس قانون مسیر همیلتوني، تنها يك بار از هر کدام از اتاققدم برمي
شود. چنین حرکتي کامال  ها آشنا ميو در طي اين گذر با تمامي اجزاي آن اتاقکند عبور مي

ها تنها يك کند که از هر يك از خانهمسیر حرکت مهرۀ اسب را در صفحۀ شطرنج تداعي مي
 کند. بار عبور مي

هايي روبروست که البته در طول اين مسیر، مخاطب همانند يك بازيکن شطرنج با چالش
افزايند. يکي از اين موارد حضور عناصري از ساير آثار گي و چنداليه بودن اثر ميبر پیچید

-پرک در دل داستان است. به عنوان مثال در قسمتي از داستان خواننده با يك آگهي مواجه مي

باشد. مي يا خاطرات کودکي Wشود که نام حك شده بر روي آن، نام شخصیت اصلي داستان 
-ثار خود نويسنده، ارجاعات بسیاري به ساير نويسندگان نیز صورت ميعالوه بر ارجاع به آ
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اند: پاسکال، راسین، شکسپیر، هوگو، سلین و ديگران. در کنار نويسندگان، گیرد که از آن جمله
چه را که از هنر و نقاشان نیز حضوري پررنگ در اين اثر دارند. گويي پرک در اين اثر، هر آن

ته در قالب ساختاري تو در تو قرار داده است تا از وراي آن جهان ادبیات بدان عالقه داش
 ساختمان يك انتخاب با ، پرکدستورالعمل يك: زندگيرمان  پیرامون خود را انعکاس دهد. در

-پیچیدگي گذاشتن نمايش به براي دستاويزي عنوان به فضا از داستان، اصلي محور عنوان به

 نقش همانند پرک خاطرات کردن زنده در مکان نقش واقع در جويد.مي بهره زباني هاي
 براي را گذشته خاطرات که است پروست رفتۀدست از زمان وجويجست در مادلن  شیريني

با خلق ساختاري پیچیده که کامال  منطبق با ساختمان توصیف شده  .کندمي زنده داستان راوي
هاي مختلف در يك مجموعه سخن غههايي با عاليق و دغددر اثر است، پرک از اجتماع انسان

گونۀ ساختمان، ها و آراء اجتماعي آنان در کنار ساختار پازلگويد. اين گوناگوني شخصیتمي
آورد. خود پرک نیز در يك توجهي را از جانب مخاطب فراهم ميهاي قابلامکان تحلیل

 که است آن دارد، میتاه اثر يك در من براي که چهآن» کند: مصاحبه به اين مورد اشاره مي
 موفقیت يك نظر اين از دستورالعمل يك: زندگي. بگیرد قرار خوانش مورد مختلف طرق به اثر

 نظر در دو هر از ترکیبي يا و پازل يك داستان، يك صورت به را آن توانمي: است عیار تمام
اي کوچك ونهتواند نمساختماني که در اين رمان وجود دارد، مي. (8991:21 )پرک، «گرفت. 

هاي میرايي را شده در اثر، انسانچون ساختمان توصیفاي که هماز جامعه باشد، جامعه
از نگاه يك شخص، يك » دربرگرفته اما خود در طي قرون و اعصار پابرجا مانده است: 

تغییر و مصون از خانواده، و يا حتي يك خاندان، يك شهر، يك خیابان و يك خانه، غیرقابل
ثباتي کند، بيکه انسان فکر ميرسد. تا جاييان و حوادث زندگي بشري به نظر ميگذر زم

 .(8944:422 )پرک،« توان تاب آورد. ها ميشرايط انساني را با ثبات سنگ
 

 های اجتماعی . کاربرد فن بالغت در هجو ناهنجاری٤

 و روشني به شوند،مي بیان زبان وسیلۀ به که جمعي و اجتماعي مسائل» از ديدگاه پیر زيما، 
ها، معناشناسي، يعني مطالعۀ نشانه .(484)زيما  «گیرند. مي قرار معناشناسي حوزۀ در تمام نظم

گیرد. به عبارتي هستند، قرار مي آن زيرمجموعۀ ادبي هايآرايه در ارتباط کامل با فن بالغت که
حال به غناي مفهومي عینديگر، فن بالغت ابزاري براي غناي ساختاري يك اثر است که در 

-کارکرد گفتمان را در يك اثر به صورتي کامال  هنرمندانه ارتقا مي بالغت افزايد. فناثر نیز مي

 هاآرايه شود تا مفاهیم مهم به صورتي عمیق به خواننده انتقال يابند. کارکردبخشد و موجب مي
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 و آن روزمرۀ و عادي حالت اثر از زبان کردن دور چه که نويسنده به دنبال آن است،بیان آن در
است.استعاره و توصیف به عنوان دو زيرمجموعۀ بسیار مهم  مفاهیم انتقال به بخشیدن سرعت

-ها، شیوهاز فنون بالغت، ابزارهايي هستند که نويسندۀ نوگرايي چون پرک با متحول کردن آن

 آورد.اي نو در تولید معنا به وجود مي
 به درونیاتش را تا آوردمي فراهم او براي را امکان پرک اين از جانب کاربرد استعاره

بزند و از اين رهگذر، آن دسته از ناماليمات اجتماعي  پیوند پیرامونش جهان به نمادين صورتي
شناسانه انتقال دهد. از سويي ديگر، گیر جامعۀ زمانش بودند، به روشي زيباييرا که گريبان

 را به مفاهیم انساني و اجتماعي موردنظر خود تا آوردمي رک فراهمبراي پ را امکان اين استعاره
هاي مختلف و توسط ها و مکانآن در زمان از مختلفي هايامکان برداشت که بیان کند صورتي

شود براي او تبديل مي نمادين به فرايندي اشخاص متفاوت وجود داشته باشد. بنابراين، استعاره
 و يابندمي انتقال نیستند، آن بیان به قادر شناسيزبان عناصر ساير که مفاهیمي آن موجببه که
»  بیني اجتماعي يك نويسنده که مفهومي يابد. جهانتحقق مي او در اثر بینيجهان ترتیباينبه

باشد، با استفاده از استعاره وارد حوزۀ جديدي از نوع ( مي08)فرومیلگ «  سوبژکتیو و انتزاعي
، اوج استادي پرک را در 1؟ حیاط انتهاي در کرومي فرمان با دوچرخه کداممان شود. ربیان مي

دهد و از اين رهگذر، نگاهي استعاري کردن مفهومي که به دنبال انتقال آن بوده است، نشان مي
 شود.جديد به پديدۀ اجتماعي منحوس جنگ از جانب او انجام مي

فرد خود را در استفاده از آن دارد، بهراستفاده از تکنیك توصیف نیز که پرک روش منحص
کند کند. پرک خود به اين نکته اشاره ميهاي اجتماعي او نقش مهمي ايفا ميدر انتقال ديدگاه

(. چنین 2 :8949 )بورژلن،« باشم. چه که هست، ميجوي توصیف هر آنومن در جست» که 
گیرد، جهاني ن پیرامونش سرچشمه ميبه جها جانبهديدگاهي، از تمايل پرک به  يك نگاه همه

چیزي جز توصیف مواردي که اشخاص حريصانه به دنبال گرايي، با هیچکه به واسطۀ مصرف
شود. از خالل اين تفکرات، پرک روش خاص خود را در توصیف بنا آن هستند، تعريف نمي

-پردازيبا نظريه خورد. مقارنگرا در آن به چشم مينهد که دغدغۀ گنجاندن محتوايي واقعمي

و بارت در زمینۀ ادبیات، پرک نیز توصیف واقعیت را ابزاري براي نشان دادن ذات  2هاي لوکاچ
کند. در راستاي همین و پويايي وجود و جامعه، آن هم با ساختاري محکم و سیال معرفي مي

 کند که جز توصیف عنصري از زندگي روزمره به هیچ موضوعتفکر، پرک آثاري خلق مي
 __________________________________________________________________________  
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ديگري اشاره ندارند. با اين کار، پرک روزمرگي را با تمام ابعاد آن به کمك ابزارهاي زباني تا 
کند. توجه پرک به عناصر روزمره از شرايط حاکم بر زمانۀ او نیز حد زيادي ثبت و ضبط مي

گرايي و عواقب تأثیر مصرفاي که در دهۀ شصت میالدي به شدت تحتگیرد. زمانهنشأت مي
گونه که دقیقا  در همین شرايط نگاشته شده است، به صورتي وسواس 1اشیا وده است. رمانآن ب

 اند. گرايي دوران خود شدهپردازد که اسیر مصرفبه توصیف زوجي مي
 

 حياط ؟ انتهای در کرومی فرمان با دوچرخه کدام. استفاده از استعاره در 1-0

 اتفاقي صورت به الجزاير، در طلبياستقالل دوران در که پردازدمي نفر سه ماجراي به رمان اين
 درگیري از را چهارم نفر تا هستند آن پي در زياد مشقت با حال و اندشده فراخوانده جنگ به
 از بیش رمان اين در چهآن رمان، خاص و جذاب داستان از جداي. دارند حذر بر جنگ اين در

 ادبي هايآرايه از توجهيقابل شمار از سندهنوي استفادۀ و آن نگارش سبك دارد، اهمیت پیش
 جنگ مسئلۀ به طنز دريچۀ ازبا استفادۀ کامال  استادانه از فن استعاره و  اثر اين در پرک. است

 لحن. گیردمي پیش در مخاطب با را خود خصوصبه هايبازي حال عین در و پردازدمي
 گويي جدي، موقعیتي در هاآن و يابدمي تجلي هايششخصیت کالم در اثر اين در پرک طنازانۀ
. گیرندمي سخره چه که بیان استعاري و نه روزمرۀ واقعیت است، بهبا آن را آن شرايط و جنگ

 التقاط به میل از که نماياندمي حماسي کامال  مواقعي در اثر اين رمان، طنز غالب لحن وجود با
 و داستان قهرمانان برانگیزچالش هايتجربه واقع در. گیردنشأت مي پرک جانب از هاگونه

  به را اثر فضاي چهارم، شخصیت يافتن براي هاآن پي در پي وجوهايجست
 . کندمي ترنزديك حماسي گونۀ

بندد به کار مي اثر عجیب و طوالني عنوان با و آغاز همان پرک در اين اثر فن استعاره را از
راستي استعاره از چه ورد که دوچرخه و حیاط بهآو اين سؤال را در ذهن مخاطب به وجود مي

 از کتاب محتواي مورد در را هاداوريپیش تمام پرک عنواني، چنین انتخاب با چیزي هستند ؟
. انگیزدبرمي را مخاطب کنجکاوي ابتدا همان از که کندمي عرضه رماني و داردبرمي روپیش
 منظور: کندمي ايجاد خواننده ذهن در ييهاپرسش همواره دارد سؤالي لحني که عنوان اين

 متن که هاييپرسش ؟ چیست رمان اين در دوچرخه اين نقش ؟ است دوچرخه کدام نويسنده
 عنصري به رمان چهارم شخصیت همانند هم دوچرخه گونهاين و دهدنمي آن به قاطعي جواب
 بسیار جايگاه پرک آثار در اشیا غیبت و شدن گم که است ذکر به الزم. شودمي بدل غايب

 __________________________________________________________________________  
1 Les Choses, Une histoire des années soixante (1965) 



 121  1041بهار و تابستان ، 1 هشمار، 72، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان

 
 

121 

 

 آثارش مجموعه در تأمل قابل مضامین از يکي به کهجايي تا دهندمي اختصاص خود به مهمي
شود: جاست که وجه استعاري دوچرخه در عنوان اثر برجسته ميهمین. شوندمي تبديل

اط شود و اين غیبت به جنگ ارتبچه که در رمان غیب مياي از هرآنتواند استعارهدوچرخه مي
 سرچشمه نويسنده خودآگاه حتي و ناخودآگاه ضمیر از شايد که فقداني و يابد، باشد. غیبتمي
و تجربۀ جنگ جهاني در دوران کودکي و جنگ الجزاير در جواني  خانواده نبود از و گیردمي

 عنوان انتخاب عرف واقع در پرک سؤالي، لحن با و طوالني عنواني انتخاب با. کندمي حکايت
استعاره که به  .گذاردمي پا زير خودبه منحصر هايبازي نفع به را اثر يك براي گويا و هکوتا

شود، در عنوان اين اثر به راستي نقش خود را به هاي گوناگون از يك مفهوم منجر ميبرداشت
 با گذارد.هاي خود به کلي آزاد ميدهد و خواننده را در برداشتبهترين نحو ممکن ارائه مي

 متن در را خود اصلي مقصود عنوان همین با اصل در پرک اثر، عنوان در موجود ابهام دوجو
 نوعي به پرک ندارد، کالسیك آثار عناوين با سنخیتي هیچ که عنواني انتخاب با. سازدآشکار مي

دهد. مي خبر کشد،مي طنز به را جنگ مانند حماسي مفهومي که متن در خود هجوگونۀ لحن از
دهد. تیب هر مخاطبي با آزادي تمام، تصور و تحلیل خاص خود را از جنگ ارائه ميتراينبه

توجه از گیرد که مخاطب بياي را در پي ميها نیز بازيپرک حتي در انتخاب اسامي شخصیت
 يا کارامانلیس نامش که مردي »ها عبور نکند و احتماالت مختلف را در نظر بگیرد: کنار آن
. بود کاراتورک اسمش خالصه کهاين يا ؟ کاراکووه کاراواش، ؟ کاروو: بود اين مثل چیزي

 ياد از راحتي به و گفتمي شما به چیزي که بود اسمي نبود، معمولي اصال  اسمش درهرحال،
 يك باشد، ارمني زبان در پاريسي مکتب انتزاعي حالت توانستمي اسم اين. رفتنمي

 باشد، حوالي همین از برآمده که چیزي يا و اي،قدونیهم الجثهعظیم گیاه يك بلغار، جنگجوي
» (. کاربرد چنین تکنیکي از جانب پرک، مفهوم 4028:44 پرک،) « .ترکیه از]...[  بالکان از

در زبان يوناني پراکندگي يك قوم، يا يك اجتماع در » کند که را در دهن متبادر مي 1« دياسپورا
(. گويي پرک، با توجه به تجربۀ زيستۀ خود ٥٣یماني )جواري و سل « بین چندين کشور است

هايي هاي مختلف را در خود داشته است، به خلق شخصیتکه تعامل با اقشاري از طیف
 کند.وطني را ترسیم ميچندوجهي متمايل شده و نوعي از جهان

 آن لعۀمطا با زمانهم شود،مي آغاز رمان عنوان با مواجهه زمان همان از که هاييکنجکاوي
 اثر، طنازانۀ فضاي میانۀ در گاه که چرا شود،مي بدل سردرگمي شايد و تعجب از نوعي به
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 غنايي جمالت با فاخر لحن اين. شودمي روبرو نويسنده جانب از فاخر بسیار لحني با مخاطب
-مدت مخاطب تا دهدنمي اجازه پرک البته. گیردمي قوت استعاره آرايۀ از زياد نسبتا  استفادۀ و

 روزمره لحن به مناسبتي هیچ بدون و متن میانۀ در ناگهان و باشد لحن اين درگیر زيادي زمان
 نظر به چنین مواقعي در. آوردمي رمان در را برنج از نوعي پخت دستور حتي و گرددبازمي

 حماسي، طنز، فضاهاي پي در پي استفادۀ غیرطبیعي از آرايۀ استعاره و التقاط که رسدمي
 نوشتار خود تنها و نوشتار نقش کردن پررنگ در پرک میل از روزمره سپس و اجويانهماجر

 مختلف انواع عرضۀ براي ايبهانه را رمان مضمون پرک ديگر عبارت به. گیردمي سرچشمه
 بي پذيريانعطاف و زبان قدرت ترفند، اين با که رسدمي نظر به چنین و دهدمي قرار نوشتار

  کشد.مي رخ به را آن حصر حدو
 کند،مي ايفا را اصلي نقش آن در تخیل که را نويسيداستان قوانین کلي به اثر اين در پرک

 هاينوشته سبك ويژه استعاره بهو به زباني بالغت عناصر کردن فهرست. بردمي سؤال زير
 جز يمعناي چه ندارد، بیان فن با سنخیتي هیچ آن مضمون که متني در آن دادن قرار و آموزشي

 ذکر به الزم البته ؟ باشد داشته تواندمي هاکلیشه شکستن و نوشتار در آزادي به نويسنده اعتقاد
 اگر حتي. دهدمي ارائه خود موردنظر مفهوم انتقال قصد به را هابازي اين تمامي پرک که است

-شیوه به که است شده مواجه اثري با حداقل نبرد، هم هابازي اين ماوراي به پي پرک مخاطب

 . است شده بیان نو اي

 
  های شصتاشيا، داستانی از سال. استفاده از توصيف در 7-0

، يکي 1که آن را در بیست و نه سالگي نگاشت، جايزۀ رنودو اشیا نخستین رمان ژرژ پرک به نام
قرار ترين آثار او از معتبرترين جوايز ادبي فرانسه را براي او به ارمغان آورد و در زمرۀ موفق

اي جديد را در ادبیات معرفي کرد که با وجود شکل و شمايل گرفت. پرک در اين اثر گونه
-اي بود که جامعۀ پیرامون او را در سالگونۀ خود، از ديدگاه نويسنده، رمان نبود بلکه آينهرمان

-هاي اصلي اين اثر، زوجي روانشناس و جامعهداد. شخصیتهاي دهۀ شصت انعکاس مي

گذرانند. اين هاي ژروم و سیلوي هستند که زندگي يکنواختي را در پاريس مينام شناس به
وجوي معنا بخشیدن به زندگي خود و نیز در آرزوي ثروتمند شدن زوج که همواره در جست

اند. اين روياها با هستند، براي آيندۀ خود سفرهاي فراوان و خريدهاي بسیار را در نظر گرفته
گراي کاربرد وجه شرطي در متن کامال  هماهنگي دارند. رويايي که با دلبستگي زوج مادي
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 ايستگاهي به ايستگاه يك از »اي مستقیم دارد: گرايي رابطهها به مصرفداستان و اطرافیان آن
 آنان واقعي دنیاي[ ]... موسیقي هايصفحه هايفروشگاه ها،فروشيکتاب ها،فروشيعتیقه ديگر،

 زندگي جاآن. گرفتمي آرام هاآن هايروح و هابلندپروازي که بود جاآن: دادمي تشکیل را
 اين و هافرش اين ها،سالمون اين تمام براي: بودند آن پي در هاآن که ايزندگي بود، واقعي
 دنیا به را هاآن آرايشگر يك و کارمند يك پیش، سال پنج و بیست که بود کريستالي ظروف
ها به تونس که به يك شکست مالي (. زندگي اين زوج با سفر آن8948:28 )پرک، « .آوردند

شود. در انتهاي رمان سیلوي و ژروم به انجامد و سپس با بازگشتشان به فرانسه دنبال ميمي
سالت و وجه از کپوشانند ولي اين رفاه مالي به هیچروياي ثروتمند شدن خود جامۀ عمل مي

جاي رمان به مخاطب کاهد. پرک اين عدم رضايت را در جايها نميرمقي زندگي آنبي
 در آنان که بود اين قانون همیشه تقريبا  بود، آنان به متعلق که جهاني در» کند: گوشزد مي

(. 8948:89 )پرک، « .بیاورند دست به توانستندمي که باشند آني از بیشتر چیزي وجويجست
دهد ولي در واقع که زندگي اين زوج، به ظاهر هستۀ اصلي داستان را تشکیل ميود آنبا وج

-هاي اصلي اثر به شمار ميها هستند، شخصیتها دلبستۀ خريد و نگهداري آناشیايي که آن

-ها را با استادي تمام توصیف ميکه پرک با دقتي مثال زدني تك تك جزئیات آنطوريآيند. به

 کند.   
هاي دهۀ شصت گرايي رايج در جوامع غربي را در سالار بعد اجتماعي اثر که مصرفدر کن

هاي ساختاري به کشد، پرک در اين اثر نیز مفهوم موردنظر خود را از طريق بازيبه هجو مي
رساند. يکي از خصوصیات بارز در ساختار اين اثر، حضور پررنگ گوش مخاطب خود مي

چون ساير آثار پرک جايگاهي قابل تحلیل به خود اختصاص همباشد که در آن مي 1فرامتن
تربیت کند که در نگارش اين اثر نگاهي خاص به دهد. پرک خود اين نکته را تصديق ميمي

دلیل اين ارجاعات سیستماتیك هرگز به روشني براي » گوستاو فلوبر داشته است:  احساسات
شك يك نوع وام گرفتن و تمايل به نزديك ، بدون اشیامن مشخص نشده است. در وهلۀ اول، 

(. حتي در اين رمان نزديك به چهل جمله وجود دارد 4029:89 )پرک،« شدن به فلوبر است. 
اي که بر ديوار ورودي آپارتمان رويايي ژروم و اند. منظرهکه کامال  از رمان فلوبر کپي شده

ست به رمان فلوبر بسیار در رمان به ها و اشاراتي از اين دشود، مقصد سفر آنسیلوي ديده مي
-نیز در شکل مادام بوواري، شاهکار فلوبر يعني تربیت احساساتخورند. در کنار چشم مي
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کند. آرزوهاي دور و دراز زوج داستان و میل به گريز از نقش مهمي ايفا مي اشیاگیري ساختار 
ها عینیت هاي آنمام خواستهشهري که به تجايي که به آن تعلق دارند براي رسیدن به آرمان

دهند. ژروم و سیلوي بر متن پرک خبر مي مادام بوواريببخشد، از سنگیني سايۀ فرامتني به نام 
هاي همانند ا ما بوواري همواره روياي رد شدن از جامعۀ ناچیز بورژوازي و قرار گرفتن در رده

ها، پرک در لحن طنزآمیز خود، پرورانند. عالوه بر اين شباهتباالتر اجتماعي را در سر مي
هاي استمراري و گذر ناگهاني از دل رويا به دنیاي واقعیت نیز فلوبر را استفاده از افعال با زمان
ترين تأثیرپذيري پرک از فلوبر، دقت او در توصیف اشیا و دهد. اما مهمالگوي خويش قرار مي

تأثیر خود ايت اثر را کامال  تحتهاست. اين ويژگي، روتمايلش به فهرست و رديف کردن آن
کند. میل دهد و در مواقعي خواننده را از داستان دور و وارد دنیايي نامحدود از اشیا ميقرار مي

چنین با به توصیف و تجمیع اشیا، عطش تسلط کامل بر واقعیت را در پرک اغنا کرده و اين
 آيد. ابزار زبان، وي در صدد تملك واقعیت برمي

افکند که متن لحني کامال  چنان بر روايت داستان سايه مير مواقعي توصیف اشیا آنالبته د
 از هااشیا و روزمرگي توصیف در را پرک که چهگیرد. اما آنخنثي و غیرادبي به خود مي

گرايي و مصرف مستقیم تقبیح جاي به. مقوله است اين به او خاص نگاه کند،مي جدا سايرين
 با پرک آسیب، اين از انتقاد در خود تفکرات گنجاندن زندگي مردم و احاطۀ روزمرگي بر

 اشیا، آوريجمع به داستان زوج بیمارگون عالقۀ کردن برجسته و اشیا توصیف در رويزياده
 چنین،اين. کندمي گوشزد خود مخاطب به را اجتماعي پديدۀ اين مخرب و مضحك وجه

 در او دقت. انجامدمي مفهوم انتقال به ستان،دا دل در ساختاري عنصري عنوان به توصیف
 در حدي تا و کرده جزء فداي را کل مواردي در که رسدمي حدي به روزمره جزئیات توصیف
 ظاهر به قطعات به جز مخاطب که کندمي رويپیش پراکنده بعضا  جزئیات تشريح و توصیف
 به را خواننده ذهن توصیف، زا استفاده با پرک که است منظر اين از. انديشدنمي پراکنده

 پرک روايي نظريۀ اوصاف اين با. کندمي جلب اند،بوده مهجور که روزمره زندگي از جزئیاتي
 پرک نظريه، اين شرح براي. يابدمي تحقق روزمرگیست، به نو نگاهي بر مبتني آن از بخشي که
 به را روايت کنند،مي تقسیم واژتك نام به جزئي واحدهاي به را زبان که شناسانزبان مثابه به

 سازندۀ واحد ريزروايت او ديدگاه از. کندمي تقسیم  1« روايت ريز»  ابداعي نام با واحدهايي
 براي. دهدمي شکل را کلي روايت ديگر هايروايت ريز کنار در گرفتن قرار با که است روايت
 سازندۀ واحدهاي عنوان به که زندمي مثال بالزاک آثار از پرک روايي، ويژگي اين توضیح

 __________________________________________________________________________  
1 Le narratème 



 112  1041بهار و تابستان ، 1 هشمار، 72، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان

 
 

112 

 

 توصیفات از ايمجموعه ترتیباينبه و کنندمي عمل انساني کمدي قالب در او آثار مجموعه
 در هاروايت ريز نظريۀ. شوندمي بدل نوزدهم قرن بارۀ در جامع کلیتي به وقايع و اشخاص

 را کل وايتر و شودمي نزديك است، بوده پرک موردتوجه بسیار که پازل مفهوم به واقع
 تعريف، اين به توجه با. کندمي تعريف بسیار هايروايت ريز از متشکل پازلي همچون

 واقعیتي به پازل يك قطعات چونهم او، مختلف آثار در روزمره جزئیات از پرک توصیفات
است، موردي که خود پرک نیز به آن  نويسنده جامعۀ زمان همان که کنندمي داللت تربزرگ

 شود،مي گفته سخن آن مورد در که طوريهمان بودم، آن دنبال به من که چیزي» کند: تأکید مي
 .(4029:٥٦ )پرک، ... «. است بوده گرامصرف جامعۀ مقابل در شخصي موقعیت يك توصیف

وجوي ها و نیز جستبا توجه به جايگاه ويژۀ توصیف اشیا در اين اثر، اهمیت زياد مکان
هاي اجتماعي پرک در آثار آيندۀ او خبر به نوعي از دغدغه اشیااصر، هويت واقعي انسان مع

 دهد.مي
 

 های اجتماعیمراتبی ناهنجاری. نقش بينامتنيت در بيان سلسله٥

(. 410)زيما « چون يك فرايند بینامتني است. دنیاي تخیل، هم» از ديدگاه سوسیوکريتیك، 
چه که در خودآگاه و گذارد، هرآنثر آزاد ميکه نويسنده تخیل خود را براي خلق يك ازماني

ترتیب اثري به ايناند، وارد دنیاي او شده و بهناخودآگاه او در طول سالیان سال نقش بسته
هاي آن ردپاهاي زيادي از تجربیات و مطالعات پیشین نويسنده به آيد که در اليهوجود مي
فرد يك نويسنده با مطالعۀ بینامتني اثر او، بیني منحصربهگونه است که جهانخورد. اينچشم مي

طور که زيما به آن بیني نويسنده، همانيابي به جهانشود. براي دستبیش از پیش آشکار مي
شناسي ويژه، زبان-بايست متن ادبي را در يك موقعیت اجتماعيمي» کند، در ابتدا اشاره مي

اند، قرار داد. واضح اي که از آن برخاستهدرست در همان حالتي که  نويسنده و گروه اجتماعي
« تر ار بقیه در ساختار اثر هستند. ها بسیار مهماست که در اين شرايط، ]...[ برخي گفتمان

شناسي که پرک در آن قرار دارد، از نظر اجتماعي مربوط به زبان-(. موقعیت اجتماعي410)
دي است که با گفتمان رنج بشري از دوران جنگ دوم جهاني، جنگ الجزاير و دهۀ شصت میال

شناسي يابد. از نظر زبانگرايي بر زندگي مردم پیوند ميمصائب جنگ و سپس تسلط مصرف
هاي زباني را هايي مانند اولیپو و نويسندگاني است که بازينیز، سبك پرک در ارتباط با گروه

مطالعۀ بینامتنیت در آثاري از پرک  اند. با توجه به اين دو بعد، برايسرلوحۀ آثار خود قرار داده
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بايست به دنبال عواملي بود که بر اين دو بعد داللت دهند، ميکه عاليم آن را از خود نشان مي
ها در ذهنیت نويسنده دست يافت. در چنین شرايطي دارند و از اين مسیر به خواستگاه آن

تحلیل » وگومحور دارد: ه و گفتشود که کامال  حالت دوطرفنوعي از گفتمان در اثر ظاهر مي
وگو محور در نظر بگیرد. به بايست متن ادبي را در يك شرايط گفتبینامتنیت در يك اثر، مي

بايست متن ادبي در رابطه با اشکال گفتماني موردبررسي قرار بگیرد که همان عبارت ديگر مي
باز از دل ساختارهاي ارائه شده  ( در واقع410« )ارائۀ ساختارهاي معناشناسانه و روايي هستند. 

-شود و از اين طريق محتواي اثر که گفتدر اثر است که بینامتنیت موجود در آن آشکار مي

شود. عالوه بر بینامتنیت هاي موردعالقۀ نويسنده هستند، آشکار ميبینيوگويي پويا میان جهان
)مارتل  «بینامتنیت  يرمجموعۀز» و حضور آثار ديگر در اثري ديگر، تکنیك رمان در رمان که 

کند. با توجه به حضور بیني نويسنده ايفا ميگیرد، نیز نقش مهمي در ارائۀ جهانمي ( قرار02
بینامتنیت و تکنیك رمان در رمان در آثار پرک، در اين قسمت اين دو مورد در سه اثر از پرک 

ینامتنیت در اصل ابزاري هست و نقش آنان در انتقال عقايد اجتماعي پرک بررسي خواهد شد. ب
هاي شمول به مسائل اطراف خود دارد، تمامي دغدغهاي مانند پرک که نگاهي جهانتا نويسنده

 در» انساني و اجتماعي خود را در قالب يك اثر ارائه کند. او خود نیز به اين مسأله ازعان دارد: 
 و گذردمي اطرافش در که چهآن ختشنا ها،دانسته انتقال به میل يك انساني، اعمال در زبان،
 خود تملك به را هاآن همۀ انسان آن، طريق از تا است روشي اين. دارد آن وجود با بازي

 تنهايي به گفتماني هیچ که دهدمي نشان ما به اظهارنظر اين. (21)پاولیکووسکا  ... « دربیاورد
 بر بینامتنیت نام ما که دارد وجود فمختل هايگفتمان میان انتقال نوعي همواره و ندارد معنايي

 عناصري چراکه دارد خود در بودن چندوجهي و بینامتنیت از ردي گفتماني هر پس. نهیممي آن
 . است تنیده خود در و گرفته ديگر هايگفتمان از

 

   1خوابدمی که مردیدر  . بينامتنيت٥-1

 اما است، نگاشته اولیپو گروه به ودخ پیوستن از قبل را خوابدمي که مردي که پرک رمانبا آن
. دارد عهده بر او آثار میان در ساختاري نظر از ويژه جايگاهي آن خاص روايي سبك سبب به
«  تو»  را او و دهدمي ارجاع خود اصلي شخصیت به مستقیم صورت به پرک اثر اين در

 داستان قهرمان براي شده استفاده ضمیر آن، کالسیك شکل در کهصورتي در کند،مي خطاب
 کردن خطاب«  تو»  دلیل شايد .است بوده مفرد شخص سوم يا و شخص اول همواره

 __________________________________________________________________________  
1 Un homme qui dort (1967) 
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 که اثر اصلي شخصیت. باشد اثر اينامهزندگي زمینۀپیش پرک، جانب از اصلي شخصیت
 پرک کند،شناسي دنبال مياست و تحصیالت خود را در زمینۀ جامعه غمگین و متفکر جواني
 نامهکند. نخستین نشان از بینامتنیت در اين اثر همان بعد زندگيمي تداعي ذهن در را جوان

 گیرد. بودن آن است که دوران سخت جواني پرک را در برمي
 سر از را تاريکي زندگي که شودمي معرفي منفي افکار با فردي اصلي شخصیت اثر، اين در

 رمان در تا شودمي موجب ذهنیتي چنین. ندارد قبول گونه که هست،آن را جهان و گذراندمي
 حرف از دست تو »بگیرد:  را کلمات جاي و دهد اختصاص خود به ايويژه جايگاه سکوت

 قهرمان .(4002:482 )پرک، « .دهدمي را تو پاسخ که است سکوت تنها و ايبرداشته زدن
 با ازشس عدم و نفي جز چیزي دارد، آگاهي و فهم در سعي خود عزلت کنج در که داستان

-همین هم تفاوتيبي فهمد،نمي چیزي تنهايي» دهد: نمي نشان خود از هاي اجتماعيواقعیت

خود پرک نیز به . (482) « .بندکشندهبه و محسورکننده توهم يك است، عالمت يك اين: طور
 شناسانۀزيبايي تحقق محل ،خوابدمي که مردي» کند: تفاوتي در اين اثر اشاره مياهمیت بي

. « کرد بیان تفاوتيبي مورد در توانمي که است چیزي آن تمام رمان اين است، تفاوتييب
 در آشنايي حس نويسنده، جانب از کردن شخصیت اصلي خطاب« تو » . (4009:18 )پرک،

 شخصیت که شرايطي در. گرداندمي شخصیت هاياستدالل همراه را وي و انگیزدبرمي خواننده
 شدن خارج داند،مي است، پذيرشغیرقابل و ناشناخته او براي که دنیايي قرباني را خود اصلي

پذيري شخصیت اصلي با دنیاي عدم سازش. بیندمي غیرممکن نیز را بحراني شرايط اين از
-اي گرفتار ماديات و ظواهر است، از همان عنوان رمان خودنمايي ميپیرامون خود که جامعه

گیرد و گويي تفاوتي را در پیش مياي راه سکوت وبين جامعهکند. او به جاي مواجهه با چنی
 آهسته مرگ نوعي خواب که کنيمي تصور تو گاه »زند: که در اين جهان خود را به خواب مي

 )پرک، « .شیرين تحولي وحشتناک، حالعین در و دلنشین خفتني گیرد،فرا مي را تو که است
نشان از بینامتنیتي دارد که به ويکتور هوگو و رمان  اين طرزتفکر و عنوان رمان، .(4002:412

شود. جداي از تشابه عناوين دو اثر، هر دو شخصیتي را در او مربوط مي خنددمردي که مي
 پرورند که از جامعه رانده شده و محکوم به تنهايي است.خود مي

 دي، تادر مرحلۀ بع است، آمده گرفتار آن در که شرايطي و رمان اين اصلي شخصیت
  1استريت وال از داستاني محرر، بارتلبي رمان اصلي شخصیت شرايط کنندۀتداعي حدود زيادي

 __________________________________________________________________________  
1 Bartleby le scribe, une Histoire de Wall Street 
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در رمان ملويل، ما  .است  2ديك موبي خالق و آمريکايي نوزده قرن نويسندۀ 1ملويل هرمان اثر
با کارمندي روبرو هستیم که در مقابل سیستم ارباب و رعیتي حاکم بر جامعۀ خود به روش 

-اليه هاي اين دو اثر، درهاي شخصیتشباهت دغدغه کند.فرد خودش اعتراض مينحصربهم

 مسأله اين به نیز پرک خود حتي. دارد پرک اثر در بینامتنیت نوعي از نشان متن عمیق هاي
 در شده توصیف شرايط بهتر شناخت که کندمي ياد کالژ از نوعي عنوان با آن از و دارد ازعان

 نوشتن شرطپیش او، موردعالقۀ هايالزام مانند به نیز موضوع اين. آوردمي فراهم را اصلي متن
 نظر در به خود عالقۀ ملويل، داستان به اشاره با پرک واقع در. آيدمي حساب به رمان اين

 آشکار خود آثار در را آن از مضامیني يا و هاگوشه گنجاندن و گذشته ادبي آثار تمام گرفتن
-مي نظر به پازلي چونهم پرک آثار ديگر همانند نیز رمان اين مسأله، اين به توجه با. سازدمي

 بارتلبي رمان در او اصلي شخصیت هايدغدغه و ملويل اثر از برگرفته آن از قطعاتي که رسد
 تداعي که چرا دهد،نمي دست از را خود اصالت پرک رمان وجه هیچ به احوال اين با. هستند
-مي اثري و نويسنده نام کردن زنده براي ايبهانه تنها ،خوابدمي که مردي در او رمان و ملويل

 خود رمان در نیز پرک ملويل، از بعد هاسال. است پرداخته آن تحسین به همواره پرک که باشد
 گراييمادي و روزمرگي اسیر و داده دست از را خود هايارزش که گويدمي سخن ايجامعه از

 کامال  رمان در نیز هاآن بر حاکم تاريك اتمسفر و کافکا آثار تأثیر ملويل، بر عالوه. است شده
 .گذاردمي صحه پیش از بیش اثر گونۀپازل ساختار بر که موردي است، مشهود

از  ،خوابدمي که مردي در کافکا و ملويل آثار ردپاي و داستان قهرمان هاي شخصیتيويژگي
 هايبازي عوامل، اين کنار در لي زمانۀ خود حکايت دارد.هاي توخاپرک به ارزش منفي نگاه

 تکرار عنصر از استفاده با پرک. کنندمي ايفا انکاريغیرقابل نفش مفهوم اين القاي در نیز زباني
-مي برجسته را خود نظر مورد مفهوم خورد،مي چشم به اصلي شخصیت اظهارنظرهاي در که

 کلماتي و«  خاکستري»  ،« هیچ»  چون کلماتي تکرار با داستان اصلي شخصیت واقع در. سازد
 بارتلبيهمانند جهان  که جهاني پردازد،مي خود اطراف جهان توصیف به وهوا،حال اين با

 کار به از پرک که است دلیل همین به شايد. شودمي معرفي اصالتي و هويت هرگونه از خالي
 براي جهان اين در استقاللي و اصالت یچه چون کند،مي خودداري رمان در«  من»  ضمیر بردن

  بیند.نمي کنند،مي زندگي آن در که اشخاصي
 

 __________________________________________________________________________  
1 Herman Melville  
2 Moby Dick 
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  کودکی خاطرات یا Wبينامتنيت در .٥-7

هايي از دوران کودکي پرک در حضور رگه ،کودکي خاطرات يا Wنخستین نمود بینامتنیت در 
 که نامهزندگي گونۀ هايويژگي به توجه با و اول نگاه در جاي ساختار آن است. اگرچهجاي

 نتیجۀ و وقايع بر راوي کامل احاطۀ داستان، قهرمان و شخص اول راوي بودن يکي بر مشتمل
 آيد،مي حساب به نامهزندگي نوعي اين اثر باشد،مي او فرديت و راوي«  من»  بر تعمق و هاآن
 نوآوري ترينمهم و خستینن. گیردبسیار از ساير آثار متعلق به اين گونه فاصله مي اصل در اما

 موازي که است واقعي داستاني دل در تخیلي داستاني کردن وارد نامه،زندگي گونۀ در پرک
اين ويژگي . کنندمي سردرگمي و بهت دچار را خواننده اول نگاه در و کنندمي پیشرفت باهم

پیچیده در اين در واقع اجراي تکنیك رمان در رمان ار جانب پرک است که ساختاري به غايت 
-مي هاگونه التقاط با استفاده از تکنیك رمان در رمان، به پرک اثر، اين آورد. دراثر به وجود مي

 از پرک که چهآن. آمیزدمي درهم را ماجراجويي و نامهزندگي متفاوت کامال  ژانر دو و پردازد
 محتوا صورت و شکل محدودۀ از کند،مي عرضه ادبیات دنیاي به ساختاري تنیدگيدرهم اين

 بر پرک خیال، و واقعیت دادن قرار هم کنار در با. کندمي اشاره خاص مفهومي به و رفته فراتر
 بدون واقعیت آن در که سازدمي دنیايي و کندمي تأکید معنا گیريشکل در هاآن يکسان اهمیت

 .يابدنمي تعمق خیال، سیال همراهي
 W تفکري اينامهزندگي آثار تمامي همانند اول هلۀو در شك بدون ،کودکي خاطرات يا 

 کار به بديع هايتکنیك دلیل به ولي. آيدمي حساب به نويسنده شخصي دنیاي و زندگي در
-زندگي بعد از. شودمي محسوب خود گونۀ در متفاوت اينمونه آن، روايت و ساختار در رفته

 آنان بر گذشته هايمصیبت و پرک والدين نفقدا بازتاب است، تربرجسته که چهآن اثر، اينامه
 زندکي در خالي جاي يك چونهم همواره که فقداني. باشدمي دوم جهاني جنگ دوران در

 و ادبیات جوان پرک براي خالي جاي اين کردن پر راه تنها. است کردهمي خودنمايي پرک
 خود عصرانهم ندهمان راه اين در پرک. است بوده آن وراي از خويش خويشتن وجويجست
 ابزاري با ولي زند،مي گريز خود کودکي دوران به دوراس مارگريت و ساروت ناتالي چون

 خاص روحیات از متأثر نیز اثر اينامهزندگي وجه همین. رايج هايکلیشه شکستن با و جديد
 من»  که نکته اين به هايشگفته در همواره که پرک. است خاص موضوعي پرداخت در پرک

 که آن از بخشي سپس و اثر عنوان همان از است، کرده اشاره ،« نداشتم کودکي اطراتخ
 خواننده پرک واقع در. کندمي آغاز را خود مخاطب با بازي است، کودکي خاطرات به مربوط
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 به خود بايستمي خواننده و نیست آن در قطعیتي هیچ که دهدمي قرار مسیري ابتداي در را
. است بوده نويسنده شخصي زندگي روايت واقع در کتاب خاطرات که دياب دست حقیقت اين

ريشه و معناي خود را در چرخشي مستمر » کند که اين عدم قطعیت خواننده را وارد دنیايي مي
 )بورژلن،« میان گفتن و سکوت کردن، نماياندن و پنهان کردن، گريختن و پیدا شدن 

 يابد.( مي4022:410
 زيرا رسدمي نظر به درست زيادي حد تا است، نداشته کودکي خاطرات پرک کهاين مسأله 

. اندبوده غايب او زندگي در سازند،مي را کودکي هر ذهنیات از عظیمي بخش که مادر و پدر
 خاطرات ترينکوچك بازسازي براي ابزاري اول وهلۀ در اثر اين تا است شده سبب امر همین
 براي ابزاري بلکه شیرين نوستالژي يك نه پرک براي نامهزندگي. باشد کودکیش دوران از پرک

 خط يك فقدان در. است بوده او آيندۀ زندگي مشي خط کردن مشخص و ذهنیات بازسازي
 خاطرات يا W شود، منجر آن کالسیك مفهوم در کامل اينامهزندگي خلق به که کامل داستاني
 مربوط عناصر ساير و قديمي هايعکس از متشکل پیوسته هم به قطعات از ايمجموعه کودکي

 در خاطرات، بودن قطعه قطعه همین. دارند تربزرگ حقیقتي احیاي در سعي که است گذشته به
 به کتاب خاطرات بخش چاپ زمان همان از که است نويسنده جانب از جالب تکنیکي واقع

 به پرک ورقي،پا از قسمت آخرين در. برده بود فرو بهت در را خواننده پاورقي، صورت
 از حتي و داشت نخواهد پاياني يا و بعدي فصل خاطرات اين که دهدمي اطالع خود مخاطبان

 .گويدمي سخن نیز هاآن بودن داستاني و غیرواقعي
 کتاب تخیلي بخش با را آن پرک پاورقي، صورت به خاطرات چاپ از بعد سال شش

تکنیك رمان در رمان به بهترين نحو در  آورد کهدرمي نگارش به اثر جديدي و کندمي ترکیب
 به آن در تخیلي وقايع است که جنوبي آمريکاي در ايجزيره نام رمان در Wيابد. آن تحقق مي

 مورداستفادۀ هايتکنیك جمله از نیز جزيره براي حرفيتك عنواني انتخاب. پیونددمي وقوع
 اين در. افزايدمي جاريست، آن در که چهآن هر قطعیتعدم و ابهام بر که آيدمي شمار به پرک

. کندمي آغاز را خود ويژۀ کالمي هايبازي عنوان همان از پرک خود، آثار ساير مانند به نیز اثر
-مي سردرگمي دچار را خود مخاطب هم باز پرک کتاب، عنوان در W حرف بردن کار به با

 اصل در که W است. بوده آن رب تأکید و  Vحرف دادن نشان او مقصود واقع در که چرا کند،
 شدت به جزيره در که کندمي اشاره مفهومي به واقع در باشد،مي V حرف دو از متشکل

 آغاز V حرف با فرانسه زبان در که 1پیروزي واژۀ. پیروزي مفهوم: است ساکنان موردتوجه
 __________________________________________________________________________  

1 Victoire 
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 و جزيره در هک ايپیروزي. يابدمي برجستگي کتاب عنوان همان از پرک ترفند اين با شود،مي
 زندگي»  :گیردمي قرار هدف قیمتي هر به ساکنان جانب از مسابقات، برگزاري خالل در

 و زجرآور تالشي او زندگي. نبود همیشگي و فرساطاقت تالش يك جز چیزي W ورزشي
 به او براي را آسايش توانستمي که بود پیروزي تخیلي لحظۀ آن به يابيدست براي بیهوده
 لحظه يك آسايش، لحظه يك براي کشیدن سختي ساعت هزاران حتي و صدها. وردبیا ارمغان
گر حرص و حرص پیروزي از جانب ساکنان اين جزيره، تداعي .(8992:842 )پرک، «؟  آرمش
يابي به امکانات مادي و در عوض دور شدن آنان از آرامش روحي عصران پرک در دستآز هم

 تواند باشد. مي
 همیشگي همراهي خورد،مي چشم به اثر اين در تخیل و واقعیت ترکیب در که مهمي نکتۀ

  مشخص مرزبندي عدم و آنان

 قسمت دو اين تنیدگيدرهم تا رفته کار به تمهیدي بصري لحاظ از البته. باشدمي هاآن بین
 کج حروف با تخیلي بخش و معمولي حروف با اينامهزندگي بخش کهصورتيبه شود، آشکار

 زمان در گاسپار و نام به شخص اول راوي جانب از اثر تخیلي بخش. است شده ینيچحروف
 در راوي البته. پردازدمي W جزيرۀ در انگیزششگفت تجربیات شرح به و شودمي نقل گذشته
 يك عنوان به تنها و نداشته W جزيرۀ اتفاقات در نقشي هیچ او که کندمي تأکید داستان ابتداي
 جزيرۀ به سفر براي او دلیل گاسپار، ماجراي در تأملقابل نکتۀ. کندمي ياد اهاماجر آن از شاهد

W اين بسا چه. شودمي نامیده گاسپار نیز او که باشدمي گمشده کودکي کردن پیدا که است 
 در همواره که است جدايي و جنگ از سرشار دنیاي در گمشده پرک همان گمشده کودک
با ديدن جزيرۀ آکنده از کابوس است که کودکي » است:  بوده آرامش و ثبات وجويجست

وجوي کودکي، پرک را به بیان شود. جستانگیز پیدا ميگمشده به صورتي غیرمستقیم و غم
 با تخیلي داستان عناصر تطابق همین .(4022:484 )بورژلن،« دارد. ها واميها و ويرانيترس
 او ذهني مفاهیم بر که است پرک ژرژ جانب از فردمنحصربه تکنیکي اثر، اينامهزندگي بخش
 را مخاطب توجه پرک خود، نامۀزندگي عناصر به تخیلي ازايمابه دادن قرار با. بخشدمي عمق

 حضور از پس. دهدمي سوق هاريشه وجويجست و سرگشتگي مفهوم به مضاعف صورت به
 موضوع، همین. شودمي تگيگشگم دچار ديگر ايگونه به نیز او خود ،Wجزيرۀ  در گاسپار

 تکنیکي بردن کار به در او خاص تبحر از و است نويسنده زندگي تخیلي ازايمابه ديگر
 ترکیب منطقي و موازي صورت به کامال  استقالل، عین در را خیال و واقعیت که دارد حکايت
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بیني جهان ترکیبي که زيما در مطالعات سوسیوکريتیك خود، آن را الزمۀ بیان بديع. کندمي
 دوران در پرک همان تواندمي جزيره در گمشده کند. بنابراين، گاسپارنويسنده معرفي مي

 گذشتۀ بازسازي و کودکي يافتن به موفق فراوان، هايتالش رغمعلي که باشد خود بزرگسالي
  است. نشده خود

 ديد زاويۀ و شودنمي بیان راوي«  من»  زبان از ديگر تخیلي، ماجراي اثر، دوم بخش در
 را کالسیك رمان قوانین کهموردي يابد،مي تغییر حال زمان به داستان زمان و کل داناي به راوي

 و شودمي سپرده فراموشي به گمشده کودک و گاسپار ماجراي بعد، به اين از. بردمي سؤال زير
 رابطه در نیز جديد راوي حتي. يابدمي اختصاص آن ساکنان و جزيره توصیف به داستان تمام

 تحقق راستاي در ترتیب،اينبه و پردازدمي جزيره در ساکن تمدن هايريشه مسئلۀ به جزيره با
 آمیزخشونت بسیار قوانین از جديد راوي ادامه، در. گیردمي قرار موازي مفاهیم بازتاب تکنیك
 موازي یقتحق چنیناين و گويدمي سخن جزيره در شده برگزار ورزشي هايرقابت بر حاکم

 جنگ دوران در پرک والدين که هاييخشونت: شودمي ظاهر داستان واقعي بخش با ديگري
من خاطرات کودکي نداشتم: » است:  خورده آن از جوان پرک که هاييضربه و شده متحمل

گرفت. گیري صورت مياين اظهارنظر از جانب من با اطمینال کامل و حتي با اندکي موضع
انست مرا در اين مورد مورد بازخواست قرار دهد. ]...[ من براي خودم داستان توکس نميهیچ

گونه است که ژرژ پرک با وارد کردن اين .(8992:42 )پرک،« ديگري داشتم ]...[ جنگ ... 
ماهرانۀ خاطرات تلخ کودکي خود در بافت دوگانۀ اين اثر، خواننده را وارد دنیاي بینامتنیت 

هايي که جامعه در از تکنیك رمان در رمان و ترکیب واقعیت و خیال بر رنج کند و با استفادهمي
 کند. کودکي و جواني بر او تحمیل کرده است، تأکید مي

 

  1روز 11. بينامتنيت در ٥-1

-بازي در او نوآوري و نبوغ از جديد زوايايي آن در که است پرک ژرژ از ناتمام اثري روز 81

 بسیار ساختاري اثر اين واقع در. شودمي گرجلوه نويسيستاندا هايتکنیك و زباني هاي
 قسمت دو از پلیسي اثر اين. است نهاده بنا را آن تمام گیريسخت با پرک که دارد مستحکم

 شش و بیست از در اين رمان که. کنندمي منعکس نوعي به را همديگر که است شده تشکیل
 ماجرايي عکس روايت به رمان ششم و بیست تا چهارده فصل در شده، نويسنده تشکیل فصل

رو مخاطب با اثري روبروست از اين .بود شده روايت سیزده تا يك فصول در که است پرداخته
 __________________________________________________________________________  

1 53 jours (1989) 
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که از ديدگاهي، از دو رمان تشکیل شده است: يك رمان که به سبك آثار پلیسي، معمايي در 
با دقت  1به سبك آثار نوآر خود دارد که بايد توسط يك کارآگاه حل شود و رمان ديگري که

 از بخشي کهکند. اينبرند، توصیف ميها در آن به سر ميتمام شرايط اجتماعي را که شخصیت
 دهدمي را امکان اين گرتحلیل به ويژه به و خواننده به باشد، آن ديگر بخش از ايجلوه کتاب

. يابد دست نويسنده ويژۀ سبك به آن خالل از و ببرد پي نوشتار زيرين هاياليه به ترعمیق تا
-مي انتها تا آغاز از متن يك گیريشکل چگونگي به که اثر تکويني مطالعۀ بر را راه ويژگي اين

 چاپ از قبل اثر شدۀ اصالح هاينسخه تکويني، نقد ابزارهاي جمله از. کندمي باز پردازد،
 اين. هستند دسترس در لتسهو به آن، ماندن ناتمام دلیل به خاص اثر اين مورد در که هست
 اثر ساختار در خود نوشتاري الزامات به پرک حد چه تا که سازندمي آشکار خوبي به هانسخه
 رمزگشايي مستلزم و پیچیده بسیار مواقعي در الزامات اين کهجاييآن از. است بوده پايبند

 به لزاماتا اين کشف راستاي در خوبي راهنماي نويسنده نويسدست هاينسخه هستند،
 . آيندمي حساب

اثر، بینامتنیت موجود در اين رمان  اين در پرک توسط رفته کار به هايتکنیك بارز مثال 
-شود و از عالقۀ پرک به اين نويسنده حکايت دارد. مهماست که مربوط به آثار استاندال مي

 2پارم صومعۀ نگارش نزما مدت به که شودمي آغاز اثر عنوان همان از استاندال به اشاره ترين
 نیز ديگري اشارات است، نهفته اثر عنوان در که اشاره اين بر عالوه. دارد اشاره استاندال توسط

 توجه با. شوندمي مربوط ارقام و اعداد به عمدتا  که دارد وجود استاندال رمان به اثر خالل در
 شده انتخاب رياضیات استاد يك اول، فصل اصلي شخصیت که نیست دلیلبي نکته، اين به

شود و پاسخ آن نهفته است. اوج اين بینامتنیت در معمايي که در اين رمان مطرح مي. است
 اسرارآمیز دستورالعملي آن روي بر که کندبه تکه کاغذي اشاره مي نويسنده در قسمتي از رمان

 يك ،  R،M ،Lاست. اين دستورالعمل متشکل از يك سري حروف التین شامل  بسته نقش

Rديگر و P توجه است، در واقع حروف مطرح شده، جواب اين معما بسیار جالب. است
را تشکیل  استاندال 4سیاه و سرخ رمان سیزدهم فصل 3حروف اول کلماتي هستند که اپیگراف

. با اين ارجاع به « آورندآن را به گردش درمي جاده در طول که است ايآيینه رمان،» دهند: مي

 __________________________________________________________________________  
1 Roman Noir 
2 La Chartreuse de Parme 
3 Épigraphe : شود.ای که در ابتدای فصول یک رمان نگاشته میجمله  
4 Rouge et Noir 
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دال، پرک دغدغۀ همیشگي خود را از دل بینامتنیت موجود در اثرش بار ديگر رمان استان
کند: نماياندن کلیت جامعه در يك اثر ادبي با رعايت تمامي اجبارهاي ساختاري. منعکس مي

اي از ديگر نشان بینامتني از آثار استاندال در اين رمان، موقعیتي است که با تحلیل آن به جمله
 اول فصل راوي اختیار در که اينوشتهدست از استفاده رسیم. بامي صومعۀ پارماستاندال دربارۀ 

 آثار تکوين متخصص و کاشف کارآگاه، يك به بخواهد، را آن خود او کهآنبي گیرد،مي قرار
 قرار موردبررسي را نوشتهدست خواهدمي او از که کنسول به راوي پاسخ. شودمي تبديل ادبي
 که دهدمي نشان پاسخي چنین .(4001:82 )پرک،. « نیستم کارآگاه من: » است اين دهد،

نیست. اين پاسخ دقیقا  جملۀ  متخصصان و فرهیختگان مختص تنها متن، نويسپیش خوانش
شوند، در او را متوجه مي پارم صومعۀي که رمان « 1شاد اشخاص اندک» استاندال را در مورد 

ها کند و آنرمان خود را محدود به اشخاص خاصي نمي کند. اما پرک مخاطبانذهن تداعي مي
با اين ترفند پیچیده که در  .کند( معرفي مي12)دوکو «  معما دوستدار»  چون خودشرا هم

عصر گیرد، پرک در حرکتي کامال  متضاد با اکثر نويسندگان پیشین و همحوزۀ بینامتنیت قرار مي
هاي اجتماعي ده و به صورتي ظريف به نابرابريخود، مخاطبان خود را از انحصار خارج کر

شود و زندگي ، به آثار ساير نويسندگان محدود نميروز 81کند. بینامتنیت موجود در اشاره مي
گیرد. به عنوان مثال در فصل دوم کتاب، دوران خود پرک و آثار پیشین او را نیز در برمي

 خیابان ،2 بینیم )شمارۀر، آدرسي ميشود و در جايي ديگتحصیل پرک در جواني تداعي مي
  .بوده استاشیاء  در سیلوي و ژروم سکونتمحل هاياز آپارتمان يکي کترفژ( که
 آثار زمرۀ در ساختاري نظر از را اثر اين که چهآن ،روز 81 در موجود بینامتنیت از فراتر
 به اثر در مختلف سطوح رد که باشدمي  رمان در رمان تکنیك از استفاده دهد،مي قرار خالقانه

 به ماجراي يك بهتر عبارت به يا و رمان يك شدن تنیده واقع در تکنیك اين. است رفته کار
 درگیر اصلي شخصیت تکنیك اين اساس بر. باشدمي اثر اصلي ماجراي بدنۀ در مستقل ظاهر
 دوم فصل در. شودمي مربوط اثر پلیسي فضاي از متفاوت دنیايي به که شودمي اينوشتهدست

-دست براي تفسیري و توضیح مثابه به و يابدمي انعکاس ديگر صورتي به نوشتهدست اين نیز

 از يکي چندبارۀ تکرار با پرک که آيدمي نظر به چنیناين. آيدمي حساب به اول فصل نوشتۀ
-گره در را او و دهدمي قرار مخاطب اختبار در کدهايي آن، کردن چنبعدي و اثر اصلي عناصر

 راوي پايبهپا رمزگشايي، مسیر در حرکت اين. کندمي هدايت رمان پیچیدۀ محتواي از گشايي
 حل که اينوشتهدست گنجاندن با. بخشدمي اثر به پويا حالتي امر همین و افتدمي اتفاق اثر

 __________________________________________________________________________  
1 The Happy Few 
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 با اثر آفرينش مسیر در را خواننده نوعي به پرک دارد، بستگي آن از رمزگشايي به اثر معماي
 معمايي اثري خلق به که روندي از مرور به خواننده شرايطي چنین در. سازدمي همراه خود

 همراهي وجود با. جويدمي مشارکت اثر تکوين در گونهاين و يابدمي اطالع است، شده منتهي
 انتها در نويسنده، توسط شدهکدگذاري اطالعات به او دستیابي و اثر تکاملي سیر در خواننده

 انتها در که پرک آثار اکثر سبك به و شودنمي پیدا اثر در شده مطرح معماي براي قطعي خيپاس
 از تمهیدي چنین. گذارندمي تنها خبريبي از نوعي در را او سازند،مي زدهشگفت را خواننده

 .   سازدمي بدل تحلیل هرگونه قابلیت با باز متني به را اثر نويسنده، جانب

 
 
 گيری. نتيجه٦

از هر ديدگاهي که به آثار ژرژ پرک نگريسته شود، چه از جايگاه محتوا و چه از جايگاه شکل 
هاي به کار رفته توسط پرک آيند. تکنیكمثال به شمار ميفرد و حتي بيبیان، آثاري منحصربه

اي بسیار جامع و دقیق ها، مطالعهچنان گسترده هستند که تحلیل تك به تك آندر آثارش، آن
طلبد. اما همراهي شکل بیان و محتوا در آثار پرک، مسئلۀ اصلي پژوهش حاضر بوده است يم

که در نهايت به مشخص شدن الگويي منسجم در آثار موردمطالعه منتهي شده است. دستیابي به 
اين الگوي مشترک در گرو تکیه بر معیارهاي مدنظر نقد سوسیوکريتیك بوده است که معنا و 

تر و هايي بسیار عمیقسنجد و از اين رهگذر است که به يافتهزي باهم ميساختار را موا
يابد. هفت اثري که در سه قسمت اين شناسانۀ کالسیك دست ميتر از مطالعات جامعهظريف

هاي اند که از جنبهترين آثار پرک بودهشك از مهماند، بيپژوهش موردبررسي قرار گرفته
طلبند. اما روش سوسیوکريتیك که مدنظر نويسندگان دقیق مي هايي به غايتمختلف، تحلیل

هايي از همراهي شکل و محتوا در اين اثر منجر شده اين مقاله بوده است، به آشکار شدن جنبه
ها حکايت دارد. استفاده از قوانین العادۀ ذهنیت پرک در نگارش آناست که از انسجام خارق

توجه حوزۀ زبان که از ديدگاه سوسیوکريتیك بسیار جالبآور مانند قوانین رياضي در الزام
کارگیري فن بالغت و بینامتنیت که از جمله عناصر زباني بسیار مهم در حوزۀ هستند، به

اند که آيند، همه در خدمت انتقال مفهومي مشترک بودهمطالعات سوسیوکريتیك به شمار مي
-گماند. استفاده از قوانین رياضي در دو اثر دهظاهر متفاوت را بسیار به هم نزديك کرآثاري به

-روند: سردرگمي، براي انتقال مفهومي مشترک به کار ميدستورالعمل يك: زندگيو  گشتگي
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اند. شعاع خود قرار دادهاي که جنگ و بحران هويت آن را تحتهاي انسان معاصر در جامعه
، فنون بالغت به ابزارهاي پرک شیاءاو  ؟ حیاط انتهاي در کرومي فرمان با دوچرخه کدام در

شوند. در سه اثر ها تبديل ميبراي انتقال مفاهیم پیچیدۀ جنگ و جامعۀ سردرگم در میان ارزش
بینامتنیت و تکنیك رمان در رمان، پرک  ،روز 81و  کودکي خاطرات يا  W، خوابدمردي که مي

کنند، خويشتني ميتان، ياري را در بازسازي و سپس پنهان کردن خويشتن خويش در بافت داس
هايي که در کودکي خورده است، ملول و رنجور است. با تعمق در استفاده که همواره از زخم

توان چنین نتیجه گرفت که هدف اند، ميها و مفاهیمي که در پي انتقال آن بودهاز اين تکنیك
بوده است که در عین سرگرم هاي زباني، آفرينش آثاري دوبعدي پرک در استفاده از اين قابلیت

هويتي در دنیاي سرشار از شمول جنگ و بيکردن مخاطب خود، مفاهیم بسیار پیچیده و جهان
نشین سازد. چنین تمهیدي از جانب نويسنده، امتیازي براي ماديات را در ذهن مخاطب خود ته

حفظ کند و او را در آثار او بوده است تا در هر زماني براي هر قشر از مخاطبي تازگي خود را 
مسیر کشف و شهودي قرار دهد که منحصر به خود او و مربوط به شرايط جامعۀ خود اوست. 

هاي موردعالقۀ پرک، رو مخاطبان پرک از هر گوشه از جهان آزادند تا با گذر از دل بازياز اين
کند، از ها داللت ميپنداري کنند و مفهومي را که بر درونیات و جامعۀ خود آنذاتبا آثار او هم

توان الگوي مشترک مفهومي را که دل آن بیرون آورند. با وجود اين آزادي براي مخاطب، نمي
هاي مختلف در اين هفت اثر بیان شده است، ناديده گرفت. با وجود گوناگوني به روش

اند، ترک بودهها در پي انتقال پیامي مشکاررفته در اين هفت اثر، گويي که تمام آنهاي بهتکنیك
پیامي که ذهنیت پرک از جواني تا مرگ با آن دست و پنجه نرم کرده است: مفهوم از دست 

الگويي در زندگي دادن و محرومیت. گويي که سرنوشت پرک از ابتدا با اين مفهوم که به کهن
 و آثار او تبديل شده است، گره خورده است. محرومیتي که 

دين آغاز و با بحران هويت و احساس بیگانگي او در جواني از کودکي با از دست دادن وال
 تر شده است. عمیق
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