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  ويلزك گوستاو لويمار ناثر ژا

  *انيانبيم شيمر
  ، مشهديات فرانسه دانشگاه فردوسيزبان و ادبگروه ار ياستاد

  رانيا، مشهد
  ** روشيكالهام ن

  ، مشهديات فرانسه دانشگاه فردوسي ادب گروه زبان و ارشديارشناسكدانش آموخته 
  رانيا، مشهد

  )1398 يد: ريخ چاپتا، 19/10/96: تاريخ تصويب، 30/03/96: تاريخ دريافت(

  دهكيچ
، هكـ ن و نـوآور معاصـرند       كش سندگان سنت يو هر دو از نو    يلزك گوستاو لو  يمار  و ژان  يبهرام صادق 

ه كنيبا توجه به ا. اند رگذار بودهيز تأثيسندگان پس از خود نيبر نو،   از بزرگان علم و ادب     يكهمانند هر   
 دو ي زمـان ة برهـ يـك روند و در  يرن به شمار م پسامديسينو شگامان عصر داستان يسنده از پ  ين دو نو  يا

ن سؤال مطرح يا، اند را به نگارش درآورده ) 1963 (جلسه صورتو  ) 1350 (وتكمل،  رمان مشهور خود  
ط يشـرا ،  ر اسـت  كان ذ يشا. ندين دو اثر همسو   يمدرن در ا   نوشتار پسا  يها ه تا چه اندازه مؤلفه    كشود   يم

 جلـسه  صـورت : بخـشد  يها قوت م    شباهت آن  يةمان به فرض  ن دو ر  ي زمان نگارش ا   يخي و تار  ياجتماع
 نوشـتار   يكـي  نزد ةمطالعـ .  مرداد نگاشته شده اسـت     28 يودتاكپس از   وت  كمل ر و يپس از جنگ الجزا   

هـا و جوامـع    ه مفهوم پسامدرن در فرهنـگ   كن جهت جالب توجه است      ين دو رمان از ا    يپسامدرن در ا  
ـ  در اكمدرنِ مشتر  پستيها ن مؤلفه يتر ه بر شاخص  كيبا ت ،  ن مقاله يدر ا . ستيسان ن يكگوناگون   ن دو ي

عد معماگون، تي و تناقض و در نهايدوگانگي، شياند  مرگية درونماةاثر به مطالع ميپرداز يت مي رواةب.  

عد معماگونهي، شياند مرگي، دوگانگ، جلسه صورت، وتكمل، مدرن پسا :هاي كليدي واژه ب.  
__________________________________________________________________________ 

* E-mail: mail: sheibanian@um.ac.ir نويسنده مسئول:  

** E-mail: eldoradonik@gmail.com 
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  مقدمه -1
 يهـا  نظـام ،   هـر جامعـه    يتحوالت درون ،   و به تبع آن    ي تحوالت جهان  ر و ييتغ،  در هر دوره  

ن تحـوالت بـه   يتر ياديبنغالباً خ يبه گواه تار  . ندكي م ير و دگرگون  يي بشر را دستخوش تغ    يركف
ط دشـوار و  يرا شـرا يـ ز، دهـد  ي رخ مـ ي نظـام يها يريدنبال گذر از دوران سخت جنگ و درگ   

ن يـ ابد و از ا   ي يكش به مرگ نزد   يش از پ  ين خود را ب   ه انسا كشود   ي زمان جنگ باعث م    يبحران
 حاصل از جنگ به يرانيشتار و و  كگاه شدت   . ابديش در يتر از پ   قي را عم  ي زندگ يمعنا،  رهگذر

 ييهـا   اصول و ارزش   يطين شرا يدر چن . سازد ي بشر را متزلزل م    ي باورها يه تمام ك است   يحد
ن امر را مشروع جلوه يه ا ك يپرسش. شوند يمده  يشكبند بوده است به چالش      يها پا  ه بشر به آن   ك
 آن بودند نتوانستند مانع جنگ يرغم تمام آنچه مدع  يها عل  ن ارزش يه چرا ا  كن است   يدهد ا  يم

 جوامـع متـأثر از جنـگ    ة ذهن ادبا و فالسفيا سابقه يل بكن پرسش به شيا؟  شوند يزيو خونر 
 يع جنگ جهان  يفجاي،  خيداد تار يون ر يه با ا  كبه خصوص   ،  ردك دوم را به خود مشغول       يجهان

مان و اعتقاد خود را يج ايها به تدر انسان، ن فضايدر ا. رار شده بود ك ت يبارتر ل اسف كاول به ش  
 ي گسـست  ةنـ يزم،  بيـ ترت نيبـد . از دست دادنـد    1ها تيروا النك به   يلكبه علم و عقل و به طور        

 يطين شـرا ي پـسامدرن در چنـ  ةشيـ اند. موجود فراهم شد يها شارزو ها  پنداشت شيق با پيعم
ت يت پـسامدرن وضـع    يوضـع «،   پـسامدرن  شمندانيـ اند از   ، يكـي  وتـار يبه زعم ل  . ل گرفت كش
، بيـ ن ترتيبـد ). Lyotard,1979: 7(» اسـت  2تيـ  بـه هرگونـه فراروا  ي و نابـاور ياعتمـاد  يب

 ,Bauman (دنـد ينام يمـ » ي وجـود ينـاامن  «ه آن راكـ رو شدند   روبهيتيسان با وضعينو داستان

1992: xxiv .(ك ن حس مـشتر يه اكچرا ، است مشهود يخوب به اتيادب در، تحول نيا بازتاب
. است متفاوت مدرن اتيادب با جهات ياريبس از هكابد  ي ي بازتاب م  ياتيدر ادب ) ي وجود يناامن(

 عـدم ي، ختگيگـس  روان، تيـ نامتنيبي، بـاز ، مـدرن  ات پـست  يـ  ادب يها  يژگين و يتر   از مهم  يبرخ
ي، نكشـ  سـاختار ،  فيـ تحر،  تمرد،  تصادفيي،  ثرگراكتي،  شيگرانديدي،  وستگيناپ ،ابهام،  تيحتم
د بتـوان گفـت   يشـا ، ن حـال يـ با ا). Hassan, 1987: 92-93 ( استييزدا في و تعرييزدا زكمر

ـ     يق ك بي ات تنها وجه اشترا   ي ادب ي سنت يها تقابل با قالب   ، مـدرن باشـد     پـست  يد و شرط آثار ادب
__________________________________________________________________________ 

1- Grand récit :سـير پيـشرفت بـشري را    «بخشي هستند كه  خواه و مشروعيت هاي تماميت ها گفتمان روايت كالن
آن مـشكالت   اي دارنـد كـه در        ها اشـاره بـه آينـده       هاي سنتي اين است كه آن      ها از روايت   فرق آن . كنند ترسيم مي 

 ).39-38: 1969ملپاس،(» حل خواهد شد) شوند كه اغلب مشكالت كل بشريت تلقي مي(پيشاروي جامعه 
2- Métarécit :  يـك عقيـده، پـارادايم، نظـامي فكـري و           «فراروايت به عنـوان     . روايت است  فراروايت همان كالن

» گـذارد  شـود، مـي    حقيقي و درست تلقي مي    جه   چنين اعتقادي تأثيري بسيار قوي بر آن      . شود اعتقادي نيز درك مي   
)Sim, 2011: 86.(  
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 :Gontard, 2001( ستيـ سان نيكـ ها و جوامع گوناگون  فرهنگمدرن در  ه مفهوم پستكچرا 

گـر را حـائز   يات ملـل د يـ ران بـا ادب يـ ات ايمدرن ادب  آثار پستيقي تطبيله بررس ن مسئ يا). 282
 معـرف  يباشـناخت ي زيهـا  يژگـ يافـت چـه و  يتوان در  يق م ين طر يه از ا  كچرا  ،  سازد يت م ياهم
ـ  يدران يـ  ميچه ارتباط،  ران است يمدرن ا  ات پست يادب ن يـ ران و ايـ مـدرن در ا   پـست يافـت ادب
مدرن از آغاز تا به امروز چه        ات پست يه ادب كنيشورها وجود دارد و باالخره ا     كر  يافت در سا  يدر
  .رده استك ي طير تحوليس

 جلـسه  صـورت  رمـان    مـدرن در دو     نوشتار پست  ةسيبه مقا ،  ن مقاله يدر ا ،  انداز ن چشم ياز ا 
 يصـادق  اثر بهرام ) 1350 (وتكمل وي،   فرانسو ةسندينو،  ويلزكلو گوستاو يمار اثر ژان ،  )1963(
 ةشي متأثر از اند   ياديه از جهات ز   كه است   ين نظر قابل توج   ين دو اثر از ا    يانتخاب ا . ميپرداز يم

تـا حـدود    ،  چه از نظر مضمون و چه از نظر سـاختار         ،  ن دو رمان  ي ا يايدن. باشند يمدرن م  پست
زمان بـا اوج    همي زمانة برهيكباً در ين دو اثر تقر   يا،  گريداز طرف   .  به هم شباهت دارد    ياديز

 يهـا   عـصر جنـگ    ه هـم  كـ نيسنده عالوه بـر ا    يهر دو نو  . اند  پسامدرن نوشته شده   يسينو داستان
 و و يـ لزكذهـن لو  » ريـ جنـگ الجزا  «،  اند رفتهير پذ يثأ آن ت  يها يش از ناآرام  يب و مك بوده و    يجهان

هـر دو  ، هكـ ني اسـت و در آخـر ا    ردهك  را به خود مشغول      يذهن بهرام صادق  » مرداد28 يودتاك«
 ةسنديـ ن نو يتـر  و به عنوان بزرگ   يلزكلو: اند رگذار بوده يار تأث يشور خود بس  كات  يسنده در ادب  ينو

ده اسـت و   يـ  گرد 2008ات  يـ  نوبـل ادب   ةزي زبان شناخته شده و موفق به اخذ جـا         ي فرانسو ةزند
افت يموفق به در  ،  راني در ا  50 ة ده ي ادب يها  چهره نيتر  از درخشان  يكي به عنوان    يبهرام صادق 

بـه خـصوص   ، سندگان بعـد از خـود   يـ  از نو  ياريده و بـر بـس     يـ  فروغ فرخـزاد گرد    ي ادب ةزيجا
، بـه عـالوه   ). 787-786: 1377ي،  نيرعابـد يم (رگذار بـوده اسـت    ي تأث 60 ةسندگان جوان ده  ينو
مدرن جهـان   اسان پس يون  م با داستان  گاران و هم  يامدرن ا ات پس يشگام در ادب  ي را پ  يتوان صادق  يم

  ).5: 1377ي، محمود (دانست
چ ينـون در هـ  كن دو اثـر تـا     يـ ا،  جلـسه  صـورت  و   وتكملان  ي موجود م  يها رغم شباهت  به

 ي پژوهش بـه بررسـ    يكه تنها   كست  ين در حال  يا. اند مورد مطالعه قرار نگرفته   ي،  قيپژوهش تطب 
ه در مـورد    كـ ن مقالـه    يـ در ا . پرداخته است  يات نوشتار پسامدرن در آثار بهرام صادق      يخصوص

يـي،  زدا ييآشـنا ،  بـودن يضد خط«ة چهار مؤلف، ر درآمده استي تحرة به رشتي آثار صادق يتمام
 يهـا  بـه عنـوان مؤلفـه   ) 7: 1391ي، عـ يرفي، ركتـش (» ي بودن راويي و چند صدا   يزيگر فرجام

ان پژوهـشگران آثـار    يـ ز م ا،  نيهمچنـ . انـد   شناخته شـده   ي نوشتار پسامدرن در آثار صادق     ياصل
 نوشـتار پـسامدرن در آثـار    يهـا  يژگـ ي وة خود به مطالعيترك دة لژِ در رسال  يريتنها ت ،  ويلزكلو
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ه كـ ، )Léger, 1995 ( پرداختـه اسـت  -سميـ اليستانسيرات رمان نـو و اگز ينار تأثكدر  -ويلزكلو
سندگان يـ  نو ي بـرا  هن رسال ي از ا  يتاليجيگونه نسخه د   چي ه  نبودن وجودمل  ي به آن به دل    يدسترس

  .ر نبوديپذ  انكن مقاله اميا
ه ين دو رمـان را بـه هـم شـب          يـ ه ا ك ييها يژگيوار ساختن   كبا هدف آش  ،  پژوهش حاضر  در

ن دو  يه در ا  كم  يپرداز ي نوشتار پسامدرن م   يها ن مؤلفه يتر  از شاخص  ي برخ يبه بررس ،  سازد يم
نـه  يري د ةرغم سابق  يعل(ي  شياند مرگ هكنيبا توجه به ا   ،  ن منظور يبد. رنگ دارند   پر ياثر حضور 

 ,McHale (رود يپـسامدرن بـه شـمار مـ     اتيادب مطلوب نيمضام از) اتيه در ادبيدرونمان يا

سـپس بـه   . ميپـرداز  يور مـ كه در دو رمـان مـذ  ين درونماي ايابتدا به بررس، )230-231 :1987
عد معم ،  تيم پرداخت و در نها    ي و تناقض خواه   يت دوگانگ ي خصوص يبررس ت را  يـ  روا ةاگونب

  .ردكم ي خواهي بررساست مهم رمان پسامدرن يها يژگيه از وك

   و خشونتيشياند مرگ -2
 و   بشر بـوده   يها يمشغول  از دل  يكيرباز  ياز د ،  ريزناپذي گر يا دهيبه عنوان پد  ،  مرگ از ترس

 ةيـ پـرداختن بـه درونما    .  پر رمز و راز سوق داده اسـت        ةدين پد يا  شناخت ي را به تالش برا    او
ه منـشأ  كـ  اسـت  يله بـه حـد  ئن مسيت اياهم. ن مدعاستيد ايمؤ،  مختلفيمرگ در انواع ادب  

 يهـا   در دورهيشيـ اند ر بودن مرگيرغم فراگ  يعل،  البته. شود ي م ي بشر تلق  يرات فلسف كتمام تف 
 ينگـاه ، رو نيـ ا از. شود يسته ميده نگرين پد ي متفاوت به ا   يا چهي از در  يا در هر دوره  ،  گوناگون

 ياديـ ن موضـوع تـا حـد ز       يا.  متفاوت است  ي سنت ة مدرن به مرگ دارد با نگاه جامع       ةامعه ج ك
ته ياذب مدرن ك يدهايه گاه ام  كهر چند   ،   مدرن است  ياي در دن  كي علم پزش  ياه  شرفتيون پ يمد
 انـسان معاصـر بـه    ي بـرا ي به جز سرخوردگيارمغان، ش طول عمر ي از مرگ و افزا    يي رها يبرا

 ياجتمـاع  طيشـرا  از ماً متأثر يدن به مرگ مستق   يشيچگونه اند ،  بين ترت يبد. همراه نداشته است  
تبعات جنـگ    ( مورد مطالعه  يها م در زمان نگارش رمان    ك حا يط اجتماع يبا توجه به شرا   . است
 مـرداد  28 يودتـا كو جلسه   صورتش از خلق ير پ يجنگ الجزا ،   دوم در مورد هر دو اثر      يجهان

 در هـر دو اثـر    يشيـ اند  مـرگ  يـة ه پرداختن به درونما   كت  توان گف  يم،  )وتكملقبل از نگارش    
ه ك هر آنچه    ييگرا ست و زوال آرمان   ك ش ةدن دور يپس از فرا رس   «: رسد  يبه نظر م   يعي طب يامر

 بـر  يشيـ اند  و مـرگ يگـانگ ياز خودب ،  اضـطراب ،   را داشته باشـد    يثار و ازخودگذشتگ  يارزش ا 
 يمـارگونگ يش بـه خـشونت و ب    ي با گـرا   نسل مغبون و سردرگم   . ابدي يطره م ي س ي فرهنگ يفضا
ي، نيرعابـد يم(» دهد يپاسخ م، ه خوردهك ي اخالق ةان و ضرب  ك به ت  -ياخالق ي ب ي با نوع  -يجنس
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، ر مـرگ كـ ه نه تنها دغدغه و فكدهد  يشان من دو رمان ةمطالع، انداز ن چشم يدر ا ). 367: 1377
ز در هر دو رمـان  ي نيشياند گ مر يه تجل كبل،  ها همراه است    داستان ي اصل يها تيمدام با شخص  

ر بـه آن را  كـ ابراز خشونت و لـذت بـردن از تف  ،  افتين ره ياز ا .  با هم دارد   يادي ز يهاشباهت
  .ن دو اثر به شمار آوردي در ايشياند ل ظهور مرگكن شيتر توان مهم يم

ا يـ  1 از تاناتوس  يگريل د كد خشونت را ش   يگموند فرو يز،  ان ارتباط مرگ با خشونت    يدر ب 
 يرانگـر يل بـه و يـ ه منـشأ م كـ زه ين غريا). Freud, 1973: 218 (آورد ي مرگ به شمار مةزيغر

 قـرار   ي زنـدگ  ةزيـ ا غر ي 2 مقابل اِروس  ةبوده و در نقط   نه اپرخاشگرل  عمااتمامي ي  يربناز،  است
) خيسمزوما (دآزاريخورت به صود فـرد  خورگ گـاه در   مـ ةغريز). Freud, 1920: 66 (دارد

 آزارييگرمنجـر بـه د  ،  ن صـورت  يه در ا  كند  ك يان عمل م  يگرز نسبت به د   يند و گاه ن   ك يبروز م 
  )Freud, 1973: 220(. شود مي) يسمدسا(

 يهـا  ده در داسـتان   يشكـ ر  ي به تصو  يايه دن كن باورند   ين بر ا  ا منتقد يبرخ،  ويلزكدر مورد لو  
 ياهـ  اغـذ ، ك ر و آتـش   ي ق يايدن،  متخاصم،  طلب جنگي،  تجار،   است خشن  ييايدنسنده  ين نو يا
ن ياگرچه ا) De Cortanze, 2009: 57(. ست ايه جارك يخون، زخم، تكحر يآسمان ب، فيثك

له تـا حـدود   ئن مـس يـ اما ا ،  رسد يز به نظر م   يآم سنده اغراق ين نو ي آثار ا  يف در مورد تمام   يتوص
، تابك ي جا ي خشونت در جا    يةما را درون يز،  ندك يصدق م جلسه   صورت در مورد رمان     ياديز

گذاشتن خـشونت    شيآدام از به نما   . محسوس است ،  آدام،   آن يت اصل ي رفتار شخص  ژه در يبه و 
در ، در باغ وحـش ، )42 (ندك يشل تجاوز مياو به م.  نداردييچ ابايف هيدر برابر موجودات ضع   

ـ  ) 87 (انـدازد  يها را به وحشت مـ      آن،  واناتيبرابر قفس ح   نـان زن  كارك از يكـي ل بـه    يـ دل يو ب
 يو بـا چـاقو رو     ) 115 (آورد يشه در م  ي از ر  ي گل رز را با خونسرد     ةبوت،  )95 (ندك يتعرض م 

از ،  )39 (شليـ ش بـا م   يهـا  يباز ن خاطره يآدام در ح  ). 127 (ندك ي م كياكاه صبر زرد ح   يبرگ گ 
 يهـا   توفـان و لبـاس     يشل همراه با صدا   ي از خشم م   كي حا يها ادياز فر ،   تجاوزش به او   ةخاطر
ن يـ اوج لـذت او در ا     . نـد ك ي احساس لذت م   يادآورين  يز ا د و ا  يگو يم) 43،  42 (اش  شده  پاره
 مـدفون و    يل جـسد  كجان و به ش    ي ب يشل را به موجود   يه م ك است   يزمان،  مارگونهيف ب يتوص

  ).Mootoosamy, 2016: 76 (ندك ي مهيه تشبيدر حال تجز
ـ   ي سـف  يه متوجـه وجـود موشـ      كـ رسـد    ي به اوج خود مـ     ياما خشونت آدام زمان     ةد در خان

ارد يـ لي تـوپ ب ي متواليها با پرتاب، او ذره ذره. شود يرده است مكه خود او غصب   ك يا هكمترو
__________________________________________________________________________ 

1- Thanatos 

2- Eros 
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و يلزكلو). 120 (برد ياد موش لذت م   ي فر يدن صدا ياز شن ،  شد و پس از هر ضربه     ك يموش را م  
دن يـ ه مـشتاق در كـ الجثـه   مي عظـ يه آدام بـه موشـ  ي از تشبيريگ با بهره ،  ن صحنه يف ا يدر توص 

تـر   قيـ ر خـشونت را عم    يگونـه تـأث    نيپردازد و ا   ي آدام م  ييزدا تي انسان يهمنوعش است به القا   
چاقو را به سـمت او پرتـاب   ، ديگو  يه به موش ناسزا م    ك يآدام درحال ،  سرانجام). 122 (سازد يم
  ).124 (دهد ي و جان مشود يمند و موش غرق خون ك يم

شل در مـورد    ياو از م  . ستامالً مشهود ا  كز  ي آدام در گفتار او ن     يطلب  و جنگ  يدوست خشونت
 بمـب   ينـوع ،  گـر بـه ناپـالم     ي د ييپرسد و در جا    ي م يها و احتمال وقوع جنگ اتم      اخبار رسانه 

آدام در  . گـردد  ي دوم برمـ   ي از آن به جنگ جهـان       ن استفاده يه نخست ك) 65 (ندك يمرگبار اشاره م  
 عـادت   يگـر ي د زيـ انگار بـه جنـگ بهتـر از هـر چ          «: ديگو ين م يچن نيشل ا ي صحبتش با م   ةادام
  ).66(» دان مبارزه خارج شوميخواهم از م ينم. برم يمن هنوز در مبارزه به سر م [...] ميا ردهك

 يه فـرد  كـ "  .ل .م" بـه نـام      يتي شخـص  ي عـاطف  ي و سـرد   يسـخت  دل،  زيـ  ن وتكملدر اثر   
 بـدن   ياعـضا ه   كـ  .ل . م .نـد ك ير م يخواننده را غافلگ  ،  رسد ي به نظر م   يسمي و مازوخ  يسميساد

به ، )33) (ماند ي ميش باقيه فقط دست راست او برا  ك   ييتا جا  (ندك يان قطع م  ي سال يطرا  خود  
مـن  «: ديـ گو ي مـ   باره نيرده است و در ا    ك يشكارگاه خود كه پدرش در ش   كند  ك ي اشاره م  يروز

از خـالل   ،  نيهمچنـ ). 32(» بـودمش  دهيـ اد هم ند  يداشتم و ز   يچون دوستش نم  ،  ناراحت نشدم 
رحمانه پسر خـود را     يه ب كاو  . ميشو ي او م  ةگون  سميمتوجه رفتار ساد  ،  ل.  م ين درو يها ييگو كت
رون يـ دشنه را در قلبش فـرو بـردم و ب  «: پردازد يت مين جنايف اين به توصيچن نيا، شته است ك
، ش نشستميآنگاه رو. [...] دميش را بري به پشتش زدم و آنگاه گوشها     يگري د ةضرب [...]. دميشك

 كيش گذاشتم و از سر تفـنن انـد     ير گلو يو دشنه را ز   ،  ندينش يش م ا ي قربان يه رو ك يمثل قصاب 
. نـد ك  ي مـ   اديـ ) 45،  43(» ديشـه  «ن مـاجرا از پـسرش بـا عنـوان         ياو پس از ا   ). 38(» فشار دادم 

: شود يتوسط او الل م   ،   ذبح پسر توسط پدر بوده است      ةه شاهد صحن  كز  ي ن "وكش"ار او   كخدمت
ر يـ و را ز  كمن عاقبت شـ    [...]. دميها را دو   ها و اتاق   ها و پله    راهرو ةبه دنبالش هم  . ردكاو فرار   «

نم بـه زانـو   يرومنـد خـون  ي نيهـا  و در دسـت كش. [...] آوردمگير    [...]  بزرگ گل سرخ   ة بوت يك
و زبـان داغ و قرمـز    [...] بـرد  اهم فـرو   يزش را تـا اعمـاق جـان سـ         يـ آم درآمد و نگـاه التمـاس     

  ).39-38(» . درشت نقش بستيا هكثل لم، ها  برفيبر رو، انشكچ خون
ز بـا مـرگ و      ي سـت  ي را نوع  ين اثر صادق  ي مرگ در ا   يةن پرداختن به درونما   ا از منتقد  يا عده

 از ترس   يصادق«: سدينو يباره م  ني در ا  ينيرعابديم). 1382: 116ي،  صنعت (دانند يهراس از آن م   
، بيـ ترت نيبـد ). 349: 1377ي،  نيرعابـد يم(» ندكر  يوشد مرگ را بشناسد و آن را تحق       ك يمرگ م 
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ه هـراس از مـرگ او در گذشـته بـه     كـ شـود   يمتوجه م، .ل . م هنگام مرور خاطرات   خواننده به 
ه ناگهـان از تـرس مـرگ    كـ و آن روز را ... «: است  ز او بودهيآم  خشونتيها  مسبب رفتارينوع

د و مـن  كيـ م يرا مـ  سـبعش قلـبم   يها رد و اضطراب با دندانكد يدانستم چه با يبرخاستم و نم 
ه باز هـم آن  كآورم  ي م ادي مرگ است و به    ةز طعم يه همه چ  كو دانستم    [...] رميخواستم بم  ينم

 و  ي و رنـج بـده     يبـسوزان ي،  د بسوزان يبا: و گفت  [...] دمين را در درونم شن    ي پرطن  ة خف يصدا
پـا   ر  يـ را ز تفنگ خود را برداشت و با اسـبش مـزارع           ،   پدر يسپاركاو پس از خا   ). 43(» يشكب
 بودند هدف   ياش سوار بر خر    ه همراه با بچه   ك  را يد و مرد دهقان   ي رس يزار گذاشت تا به گندم    

  ).44، 43 ( خود قرار دادةگلول
او در گفتگـو بـا      . گونـه دارد   سميـ  ساد يز رفتـار  يـ ن رمـان ن   يـ گر ا يت د يشخص،  تر حاتم كد
: ندك  يو را از راز خود باخبر م       است ا  يخود راو ،  اديه به احتمال ز   ك "ناشناس" به نام    يتيشخص

. ام گر ساخته ي د يها زيها صابون و چ    ام و از آن    شتهكم را   يها اريها و دست   ها و شاگرد    زن ةمن هم «
 سـم  يك جز يزيام چ ردهكق ين شهر و به دوستان تو تزر ي مردم ا  ةه به هم  ك هم   ييها ن آمپول يا
ه كـ   يوقتـ ،  ستميـ نجـا ن  يه مـن ا   ك ي چند وقت  يعن، ي نيه در موعد مع   كست  ي ن كشنده و خطرنا  ك

ن ين زنـم را همـ     يآخـر «؛  )24(» ردكـ   اثر خواهـد     [...] ام  شما دور شده   يها از شهر لعنت    فرسنگ
ش كد تريه باك ي آخر اقامتم در شهر و ده  يها ه شب ك است   ياركن  يا. ردكامشب خفه خواهم    

وقـت   آن،  دار بشوم  تم بچه توانس يم نبودم و م   يخواست عق  يچقدر دلم م  . [...] دهم ينم انجام م  ك
ان يـ  در م  ي سـاق  يگلـو  «سـپس ). 25 (ردمكـ   يم ز تماشا   ي فرزندانم را ن   يها ندنك  ها و جان   تشنج

شـد رو بـه انـسداد و       يتـر مـ    يـك ه هر دم به هـم نزد      كها   ن دست ي ا ي ناگهان يرويخشونت و ن  
انـت  ي خ  ه متوجه ك يهنگامي،  ردن همسرش ساق  كتر حاتم پس از خفه      كد). 61(»  رفت يخاموش

ش را بـاال زد و بـه        يهـا  نيآسـت «: نـد ك يگر او را خفه مـ     يبار د يكشود   يو م كاش با ش   او و رابطه  
ي؟ شنو يم،  گر خودم هستم  يد،  ن بار يو ا ،  نمكد تو را خفه     يگر با يبار د  يكحاال  : خشونت گفت 

خواهـد روح تـو را در    يو مـ ! طانينـد و نـه شـ    ك  يه تو را خفـه مـ      كتر حاتم است    كن خود د  يا
). 63(» وت برسـاند كـ ه به ملك بسپارد و نه آن   كبه خا ) وك و ش  ي ساق يها محل قرار  (رنجستاننا

ي  صـادق  يهـا   داسـتان  يـة ت بـارز درونما   يخصوص،   معتقد است  يعمران پور يمهده  كگونه   همان
 لزومـاً بـه مقاومـت در برابـر مـرگ            يشيـ اند مـرگ ] رايـ ز. [يآگاه نه مرگ ،   است يشياند مرگ«
له اذعـان  ئن مـس يـ ز به اي نينيرعابديم،  ن مورد يدر ا ). 59: 1379ي،  عمران پور يمهد(» انجامد ينم

ا را مقابـل  يـ  دو دن  يصادق«: ندا  خواهان و مشتاق مرگ    ي صادق يها تي از شخص  يا ه دسته كدارد  
 يايـ انـد و دن  يست طـوالن يـ ه خواهـان ز كـ  ينـ ي و زم  ي عـاد  يها  انسان يايدن: دهد يهم قرار م  
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ـ   كطان  يهوه و ش  ي يا اسطوره » ننـد ك يانـد و مـرگ را جـستجو مـ           بـه سـتوه آمـده      يزمـان  يه از ب
  ).353: 1377ي، نيرعابديم(

ه كـ رد يـ گ يت مئ آنان نشيها از عدم انسجام روان  تيز شخص يآم مارگونه و اغراق  يخشونت ب 
  .ابدي ي و تناقض در هر دو داستان نمود ميال مختلف به صورت دوگانگكبه اش

  ا تناقضي يدوگانگ -3
ه خـوانش   كـ  اسـت    يهيبـد . ت اسـت  يـ ثـر واقع  كنـشان دادن ت   ،  وشتار پسامدرن هدف در ن  

ات يـ ه در مواجهـه بـا ادب      كـ شود   ي م يا  خواننده يباعث سرگردان ،  تين خصوص ي با چن  ينوشتار
نبـود  ،  وتكـ مل و   جلـسه  صـورت در آثار   . ت مطلق بوده است   يشه به دنبال فهم واقع    يهمي،  سنت
،  رمـان پـسامدرن    يپرداز تيدر شخص . دابي يمود م  و تناقض ن   يق دوگانگ يت مطلق از طر   يواقع

ن يـ  اةبه واسـط . ابدي يثر سوق مك متيتي هو يت به ناهمگون  ي هو يدستيك داستان از    يير روا يس«
، ه در آن  كـ دهـد    ي مـ  ييوي خود را به سـنار     يق افتاده جا  يت به تعو  ينها يت تا ب  يهوي،  ناهمگون

، ردهكـ  ي و تعلق به خود را نف كتمل،  ودش يدائماً نسبت به خود متفاوت م     ،  ا چهره ي» تيشخص«
، گـر ي ديا بـه سـخن  يـ و ) Docherty, 1996: 63(» دهـد  يح مـ ي را تـرج يگربـودگ يتعامل بـا د 

ستوا يـ رك» انيـ  در جر سوژه «قاً ماننديدق،  پسامدرنيپرداز تيدر شخص ،  خواننده در مقام سوژه   «
). 67: همـان (» ابـد ي يه و تفاوت مـ    ق افتاد يت به تعو  ينها ي او تا ب    ةتيويتكه سوبژ ك يا سوژه،  است
 ينـ يت معيـ ه هوكـ شـود   يم رو  هخته در داستان روبيگس  روانييها تيبا شخص،  ن خواننده يبنابرا

) Bertens,1995: 228(. شـود  يمته محسوب يمدرن  پستيها يژگي از ويختگيگس روان. ندارند
. بل مـشاهده اسـت   هر دو اثر مورد مطالعه به وضوح قا    ي اصل يها تيت در شخص  ين خصوص يا

  بـه  هـا  ز آن يادآميـ  اعت يز و وابـستگ   يـ آم رفتار جنون ،  توهم،  .ل . م  آدام و  يها ييگو انيانزوا و هذ  
ن يـ ا،  رو نيـ از ا . نـد ك يبه خواننده القا مـ     يكزوفرنكياس يري تصو يشناخت  لحاظ روان  به،  گاريس

عـدم  «ي بـا نـوع  ، رگـ ي ديانيـ ات و بـه ب يـ  از واقعيا خواننده را با مجموعه،  ا تناقض ي يدوگانگ
مـدرن بـه شـمار      پستيها هاب حسن از مؤلفهي ا ةن مؤلفه به گفت   يه ا كسازد   يمواجه م » تيقطع

  ).Hassan,1987: 168 (رود يم
در . خـورد  يز بـه چـشم مـ      يـ هـا ن  تي شخـص  يف ظـاهر  ي در توص  ي و تناقض حت   يدوگانگ

به همـان   ،  نشاط داشت  متناسب و با   يه اندام ك بود   ي قدبلند ةتر حاتم مرد چهارشان   كد«،  وتكمل
ن يتـر  ن و فرسـوده يرترياما سر و گردنش پ، شود يده مي ديه در جوان نوبالغك ييباي و ز كيچاال

ش ا كـي نم  انبوه فلفـل   يها مو. باشد  داشته    ن است در جهان وجود    كه مم ك بود   ييها سر و گردن  
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 يدر جـا  . )9(» رفـت  ي سر بزرگش به عقـب مـ       ي مجزا از دو سو    ةبه موازات هم و در دو دست      
 و يقـو ، نـد ا ك من چـاال يها و پاها دست«: ندك ين موضوع اشاره م  يتر حاتم به ا   كخود د ،  گريد

ه كـ  يه آن دوگـانگ   كـ ام   دهيشيـ من اغلـب اند   .  عمرم يها  سال ةبه انداز ،  ر است ياما سرم پ  ،  تازه
 ي بـدنم مـرا بـه زنـدگ      ة گوشـ  يـك . اسـت  ن وضع بوده    ي ا ةجيام نت  ردهكاتم حس   يشه در ح  يهم
» نمكـ  يدتر حس م  يتر و شد   شندهك را در روحم     ين دوگانگ يا. گر به مرگ  ي د ةخواند و گوش   يم
 يز دچار دوگـانگ   ي ن يه از نظر روح   كد  يآ يم طور بر    نيتر حاتم ا  ك د يها از خالل صحبت  ). 18(

: ديـ گو ي مـ  "وتكـ مل"ش به نـام     يباين زن جوان و ز    ي آخر يسپاركاو در رابطه با روز خا     . باشد
در درون  [...] ردكـ  يم ما ي سخت جان همراهيشه و همه جا همان دوگانگ     يل هم روز هم مث   آن«

  ).19 (»...همه وقت در درون من.  و وفادار من استيرا او همسفر نامرئيز، من بود
 در  -ويـ  و د  كودكـ -رو  يـ دو ن ] او [در وجـود  «: وجـود دارد   زيـ ن .ل . م  در ي روح يدوگانگ

ند و  ك يان م يپا ي ب يها ابوسكر  يشد او را اس   ك يبر م ها سر    ها و شب   ه غروب كو  يد. اند شكشمك
» آورد يادش مـ يـ  را بـه  يل زنـدگ يـ  جليهـا   لحظـه كودكو . خواند يشتار فرا مكب و   يبه تخر 

 ياتيـ جنا (اش  گذشته ي فراموش ي خود در پ   يه با قطع اعضا    ك .ل . م ).356: 1377ي،  نيرعابديم(
 و هـا  وسـواس  از ييرهـا  و دنركـ  فرامـوش  منظـور  بـه  يحتـ ،  اسـت ) اسـت   ب شده كه مرت ك
 خـاطرات تلـخ     يلِ بـه فراموشـ    يـ ن م يـ رغم ا  ياما عل ). 44 (ندك يم سفر مغرب به شيها ابوسك

 قطـع   ين اعـضا  يو همچنـ  ) شتهكه با دست خود او را       ك (نار نعش پسرش  كشه در   يهم،  گذشته
ع  قطـ  ياعـضا «: نـد ك ي مـ  يزندگ) است  برده   يغ جراح ير ت يل خود ز  يه با م  ك (شي بدن خو  ةشد
 سفرها به ة ما در همةقت هم يدر حق «؛  )33(» نمك ي م يل نگهدار كها با ال   شهين ش يام را در ا    شده

ه نعـش  كـ  يا هكالـس كهمان .  مقصدمانيم و نه به سويردك يت مكه حركه بود   كالسكدنبال آن   
بـه   .ل . م ).34(» خـورد  ي به اطراف م   ي خوب يدرون تابوت چوب   انشي فرزندم در م   ةشد ييايموم
م بـه او    يهـا  ان دنـدان  يـ  از م  يگـر يس د ك«: ندك ي را در وجود خود حس م      ين دوگانگ ي ا يخوب

ه بـاز آن حـال   كـ ن داشـتم  يقـ يست و كيانستم د يشناختم و م يه من او را خوب م   كجواب داد   
،  مـن  يزند و با لحن و صدا      يه با لب و زبان من حرف م       كهمو   [...] است  به سراغم آمده   يلعنت

رده كـ  مـن فرزنـدم را قطعـه قطعـه     يها ه با دستكدهد و همو  ي پاسخ متر حاتمكه به د كهمو  
 عرضـه  ي بـه نحـو  ي در نوشتار صـادق يعنصر دوگانگ). 30(» است ده يو را بر كاست و زبان ش    
، ن حوادثيتر بيعج، ز اويآم  وهميايدر دن «:  معمول و قابل انتظار است     ي امر ييه گو كشود   يم

 تنـاقض در  ةحضور مؤلف، ر سپانلويبه تعب). 435: 1357ي، نيد حسيس(» دينما ي ميعي و طب يعاد
: سنده دارد يـ دگاه نو يـ در د شه  ين ر يادي بن يلكه به ش  كبل،  ستي ن ي اتفاق ي امر ي صادق يها داستان
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» رديـ گ يل مـ ك شي و اجتماعي موضوع انسانيكها در  سنجش تناقض ي بر مبنا  ينگرش صادق «
  ).1340: 115، سپانلو(

ت آدام توجه خواننده را به خود جلـب         ي موجود در شخص   يها قضز تنا ينجلسه   صورتدر  
امـل  ك بـه طـور      يزيـ خواننده مثل خـود آدام هرگـز از چ         «هك است   يها به حد  تناقض. ندك يم

ه كمترو يا در خانهيي، ز است و در انزوا و تنهايگر او مردم). Salles,1996: 44(» ستيمطمئن ن
حتـاجش گهگـاه بـه    يما هيته ند و فقط به منظورك ي مي خارج از شهر زندگ يا  تپه يواقع در باال  

تـا  ،  ارتبـاط نـدارد  ي بـه برقـرار  يليچ تمـا يند و هـ ك ي صحبت نميسكدر آنجا با . رود يشهر م 
ه در شـهر    ك يتا هنگام ،  ندك ير م ك بر دوشش ف   يا يبه همراه داشتن طوط   ،  التشيه در تخ  ك ييجا

 گفـتن بـه   ي بـرا يزيه او چك متوجه بشوند گرانيد د يند تا شا  ك او صحبت    يبه جا ،  رود يراه م 
 او بـه    ةخواننده متوجـه عالقـ    ،   ارتباط يل او به عدم برقرار    يرغم م  يعل). 110-109 (آنها ندارد 

 به،  )O (و فصل پانزدهم  ) I (فصل نهم ،  )A (تابكاو در فصل اول     . شود يشل م ي با م  ينگار نامه
شـد و اگـر دوبـاره     نفـر دوسـت خواهـد     يـك در هر شهر با  ،  ندك ه اگر سفر    كند  ك ير م كن ف يا

ه از نبودنـشان در    ك به سراغ دوستان خود خواهد رفت        ييها روز،  فتديها ب  گذارش به همان شهر   
ارنـاوال  كعامدانـه در روز جـشن   ، دارد» ويـ ر «ه دركـ  ي دوسـت  ةمثالً به خان  . منزل مطمئن باشد  

 سديـ نو ي بـه او مـ  يا نامهي، خواه  معذرتيباشد و بعد برا نداشته  رود تا او در خانه حضور      يم
  او از گفتگـو بـا  يشگيـ ز هميـ با وجـود گر ، )P (ه در فصل شانزدهم   كست  ين در حال  يا). 134(
  ).246 (ندك يز دعوت به گفتگو ميها را ن پردازد و آن ي مردم مي برايبه سخنران، گرانيد

از ك،  ودكـ  يـك او از دور بـه      «: دهـد  ي را نـشان مـ     ين دوگـانگ  يز ا ي آدام ن  يف ظاهر يتوص
و ) 230(» دارد   صدساله و معصوم شـباهت يرمرديبه پ،  و از پشت سر   يبه مرد جوان  ،  تر يكنزد
ـ ،   را دارد  ييايكـ ست آمر يـ  تور يـك  ةافـ ياز دور ق  «: ميخوان  يگونه م  نيگر ا ي د يا در جا  ي  از  يول

ه كـ د   بلونـد دار   يشيش از اندازه بلند و ر     ي ب ييموها،  فيثك يا ه چهره كم  يشو ي متوجه م  يكنزد
  ).29(» است  شده  دهي بريچيانه با قيناش

 خـم  ييباكيشـ  بـا ، شدكـ  ي ميا انهيه در حالت جنون موش را به طرز وحش        كنيآدام پس از ا   
 اتـاق بـه     ةآن را از پنجـر    ،  ديگر يه م ك يدارد و در حال    يم ن بر ي زم يشود و جسد آن را از رو       يم 

در ، ن حاليبا ا). 125 (رديگ ي مي از خار جايا ان بوتهيند و بدن موش در م    ك يم ن تپه پرت    ييپا
 ديمـوش سـف   «: سديـ نو يگونـه مـ    نيـ در مورد موش ا   ،  شلي به م  يا  نامه يدر ط ،  )I(ي  فصل بعد 

 از ي مدتيستيه باكام  ردهك  دايال پيوار وي دي خاردار در پايها  از بوته  يان انبوه ي را در م   يا مرده
ان يـ شت و در م   كـ ه آدام   ك ين موش با موش   يت ا با توجه به شباه   ). 126(» مردنش گذشته باشد  
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امـا آدام بـه   ، د همـان مـوش باشـد   يـ ن بايـ ه اكزند  يخواننده حدس م،  خاردار انداخت  يا بوته
ن يه خـود چنـ  كند ك يطور وانمود م نيا ا، ي است ردهكه انگار فراموش كند  ك يم  صحبت   يا گونه
  .است  را بر سر موش آورده ييبال

رسـد   يه به نظر م   كشود   يف م ي توص يا گونه آدام به   ،  در طول داستان  در مقدمه و    ،  نيهمچن
داند سـرباز   يه او نمكشود  ين موضوع اشاره ميه چند بار به ا ك يطور به،   است يمبتال به فراموش  

 از  ي بعض يادآوريدر  ،  نيبا وجود ا  ). 91،  57 ( است  ختهي گر يشگاه روان يا از آسا  ي است   يفرار
ه موجـب  كـ پـردازد   يات مـ يـ ر جزئكـ چنان بـه ذ ، گذرد يها از آن م ساله كنيرغم ا به،  خاطرات

»  هنوز آن را بـه خـاطر دارم       يگذرد ول  يه از آن م   ك است   ياديزمان ز «: شود يتعجب خواننده م  
 شليـ ل خـود آن را بـه م       يه به م  كد  يگو يسخن م ) لباس(ي  ا يآدام در خاطراتش از باران    ). 127(
ـ    يـ ه بارهـا از م    كم  ينيب ين م  داستا ةاما در ادام  ،  )43 (دهد يم  يذ اخـا  ين بـاران  ي همـ  ةشل بـه بهان
ه كـ  يبـه طـور   ،  رسند ي متناقض به نظر م    ين باران يمت ا يش در مورد ق   يها ن گفته يهمچن. ندك يم

  .زند ين ميتخم) 222(ك گر ده هزار فرانيو بار د) 221(ك  بار ارزش آن را پنج هزار فرانيك
 از  يپـستال و پوسـتر     ارتكـ  چـون    يريقض در تصاو  توان به وجود تنا    يم،  بين ترت يبه هم 

ـ يتـصو ، پستال ارتك. ندك يه توجه خواننده را به خود جلب مكرد كلم اشاره  ي ف يك مـه  ي نير زن
مطـابق  . خواند ي او را ونوس م    ي راو ي ندارد ول  ييباي ز ةه هر چند چهر   كدهد   يبرهنه را نشان م   

 ده اسـت  ين زن جـوان تقـدس بخـش       ي به ا  يا هاله،  رين تصو يبا وجود پورنو بودن ا    ،  ف او يتوص
ه كرد  كلم اشاره   ي ف يك از   يف پوستر يتوان به وجود تناقض در توص      يم،  نيهمچن). 167-168(

ـ . ننـد ك يگر ابـراز عالقـه مـ      يديكـ ه به   ك زن و مرد     يك است از    يكي رمانت يريتصو  وجـود   يول
، ري تـصو  ةني زم رنگ در ته   اهي س يها ين وجود خط خط   يها و همچن    آن ة خشن در چهر   يها رنگ
ش يهـا  ادداشـت ي دفترِ   يه آدام برا  ك يعنوان). 169 (ر است ي در تصو  ي هارمون نبودن ةدهند نشان

  ).208(» باي زيها رذل«:  متناقض استيز عنوانيرده و قصد چاپ آن را دارد نكانتخاب 
بـه  . گـران اسـت  يا متفـاوت از نگـاه د  يـ نگـاه او بـه دن  . ن و حساس اسـت يزبي ريآدام فرد 

 ةه بـه گفتـ    كرد  يگ يار م ك متضاد و متناقض را به       يلماتكف اتفاقات اطرافش    يه در توص  ك يطور
، ديـ آ ين مـ  كه به نظر سـا    كت در آنچه    كوجود حر «:  اوست ة از نگرش دوگان   كينا سالز حا  يمار
» اسـت ي نگـرش دوگانـه بـه دن       ةدهنـد  نـشان ،  سك و بالع  يمرگ در زندگ  ،  وتكاهو در دل س   يه
)Salles,1996: 109 .(ه كـ انجامـد   ي مـ يو ناهمگون» يناخالص«ي ش نوعيداي به پي دوگانگنيا

ــ ــيگ ــارپتا آن را بنك اس ــر يادي ــصوصيت ــناختيت زين خ ــسامدرن مــ  يباش ــتن پ ــد ي م  دان
)Scarpetta,1985: 55.(  
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  تي روا ةبعد معماگون -4
 ر معنـا اسـت    يناپـذ  ييه ابهـام جـزء جـدا      ك استدا  ي در ةن گفت يگر ا  يداعتنوشتار پسامدرن   

)Derrida,1967: 88 .(از ياريتوجـه بـس  ، ستم بـه بعـد  يـ ه از قـرن ب كـ  است يابهام از عناصر 
 جـزء عناصـر     يسيـ نو  در داستان  يژگين و ياك،  بدون ش . رده است كهنرمندان را به خود جلب      

ق انداختن معنا خواننده را به  يه با به تعو   كچرا  ،  افت خواننده از متن است    يرگذار بر روند در   يتأث
، آورد ي مـ  وجود ان مخاطب و متن بهي تعامل ميه نوعك يدر حال،  گري د يانيبه ب . ددار يتعمق وا م  

ن ي را تضم  ييابهام معنا ،  وكاومبرتو ا ،  رو نيازا.  متن فراتر رود    ةشود خواننده از محدود    يباعث م 
 يخته بـا ابهـام همـان خوانـش    يخوانش آثار آم). Echo,1965: 22 (داند ي اثر مي جاودانگةنندك

ه كفتاده است يتان اتفاق نيا تا به حال برايآ«: ندك ين وصف ميچن نيروالن بارت آن را ا    ه  كاست  
 س بـه كه بـرع كبلي، عالقگ ينه از سر ب  ،  ديستيمدام از قرائتتان باز ا    ،  تابك يكن خوانش   يدر ح 

  ).Barthes, 2002: 602(» ؟ها يو تداع جاناتيه، ارك از افيليل سيدل
عد،  وتكمل و   جلسه صورتوجود ابهام در     ن يا. بخشد ي معماگونه و رمزآلود به دو اثر م       يب

، جلـسه  صـورت   ةدر مقدمـ  . ن آثـار مـشهود اسـت      يـ  هم در محتوا و هم در ساختار ا        يدگيچيپ
د قطعـات   يـ  فهـم آن با    يه خواننده برا  كن معنا   يبد،  )12 (نامد  يپازل م -ن اثر را رمان   يو ا يلزكلو

ه هـر دو  كـ ن اسـت  يـ  جالـب توجـه ا  ةتكن. ندك ييزگشاارانه رميند و هوشيبچ هم  نار كپازل را  
عد نوشتار خود واقف    يسنده به ا  ينو د بتوانـد هماننـد داسـتان       يـ ه داسـتان با   كـ ند و معتقدند    ا ن ب
تر   را موفق  يسيداستان پل ،  ن نظر ي از ا  ي حت يصادق. ندكجاد  يا شش و جذبه    ك در خواننده    يسيپل

ه كـ  يوقتـ ،  جهت نيبد. ندك ي ابراز عالقه م   يسينو استانن نوع د  يداند و به ا    يها م ر داستان ياز سا 
 ةالزمـ «: هـد د يشـود پاسـخ مـ      ي سؤال م  يسي پل يها آثار او از داستان    يريپذ رياز او در مورد تأث    

 داشـته   يا دهيـ چيار پ يگ بـس  يه داستان حتماً حادثه و انتر     كست  ين ن يشش و جذبه در داستان ا     ك
شش كن  ي خود داستان ا   يعير طب يه س كدهم   يح م ي ترج من. ندكه بتواند خواننده را جلب      كباشد  

دانـد و    يمـ » خالص داستان  « را يسياو داستان پل  ). 87: 1379ي،  عمران پور يمهد (1»ندكجاد  يرا ا 
 يهـا   داستان يپارچگيكن خلوص و    ي بتواند داستان خود را به ا      يا سندهياگر نو  «هكمعتقد است   

خـواهم   يمـن مـ  «: ديگو ياو در ادامه م ). 88: همان(» رده است ك يار خوب يار بس ك برساند   يسيپل
ات داسـتان  يح خصوصيدر توض ،  جلسه صورت ةز در مقدم  يو ن يلزكلو). همان(» طور باشم  نيه ا ك

__________________________________________________________________________ 
ايـن مـصاحبه بـا      . است اي است كه با روزنامة آيندگان ادبي داشته          اين سخن بهرام صادقي برگرفته از مصاحبه       -1

 عمراني آمده است، امـا  اهللا مهدي پور به نقل از اين روزنامه در كتاب روح     » گفت و شنودي با بهرام صادقي     «عنوان  
  .تاريخ اين مصاحبه ذكر نشده است
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ه بتوانـد هماننـد   كدوار است  يد و ام  يگو ي بر خواننده سخن م    يريشش و تأث  كن  يلش از چن  ئاديا
: نـد ك ياو اضـافه مـ    . سديهلمز داستان بنو   ك شرلو يسي پل يها داستان ةسنديل نو يونان دو كآرتور  

 آن ةديـ ه تنهـا فا كـ  داستان خالص در نظر گرفته شود يكه داستان من به عنوان   كدوست دارم   «
منـدان بـه    هه عالقـ  كـ  يريهمان تـأث  . گذارد يبر ذهن خواننده م   ) هر چند گذرا   (هك است   يريتأث
 به ي زبانيها يساختار و باز،  هر دو اثر   در،  ن نظر ياز ا ). 12(»  دارند يي با آن آشنا   يسيات پل يادب

هـا   تيـ توان به تودرتو بـودن روا      يم،   مثال يبرا. جاد ابهام دارند  ي در ا  يشده نقش مهم   ار برده   ك 
ق بـه  يز تعلي نيبرد و گاه  يم ن  ي را از ب   يه انسجام متن  ك است   يداتيه از جمله تمه   كاشاره داشت   

،  پـسامدرن يها  داستانةبه مثاب، در هر دو داستان را   ع  ي وقا يرو شي پ يژگين و يا. آورد  يم  وجود  
م شـده   يو تنظـ   مـشخص ،  ر مـاجرا و حـوادث داسـتان       يه س ك ين معن يبد«،  ندك يم» يضد خط «
 دانـد  يامالً مـدرن مـ  كـ  يا دهيـ  را ا ي خطـ  يب زمـان  يـ ز ترت يـ وتـار ن  يل). 1383: 98،  داد(» ستين
)Lyotard,1986: 114.(  

تـوان بـه    يمثالً م . ن است يآفر ز ابهام ين دهيچي گنگ و پ   ييها سنده به استعاره  يمتوسل شدن نو  
ـ ين همانند پرتغـال يزم«: شود اشاره داشت يده ميه از زبان آدام شن    ك معروف پل الوار     ةجمل  ي آب
ل بـه   يـ  ما يبو«،  )77(» وركانگشتان  «،  )76(» ورك ينيب « چون ييها ا به استعاره  يو  ) 306(» است
 و) 312(»  آرامشيسر و صدا«، )150(» ك چسبناير و صدا س«،  )118(» عطر زرد «،  )84(» زرد

: سدينو يشل م ي خطاب به م   يا  و در نامه   Iآدام در فصل    ،  ن اثر يدر ا ). 312(» شب مهيد ن يخورش«
ه كـ خواهند گفـت    ،  برگردند) است رده  كه آدام غصب    ك يا خانه (ن خانه يه صاحبان ا  ك يهنگام«

 يه من تا چه زمـان كد يد ديبرم و شما خواه ي به سر م26مثالً در قرن ، ا فالن قرنيمن در فالن   
دو سؤال در ذهن خواننده نقش  ،  ن عبارت يپس از خواندن ا   ). 133-132(»  بود  نده خواهم يدر آ 

نـده  يچـرا او خـود را در شـش قـرن آ           ،  گريبه عبارت د  ؟  ديگو ي م 26چرا آدام از قرن     : بندد  يم
 و  ي جهـان  يهـا   توجه به اشارات مربوط به جنگ      با،  ه از خالل متن   ك يدر صورت ؟  ندك يم تصور  

ت آدام يـ سـؤال دوم بـه هو  . برد يسر م ستم به يه آدام در قرن بكم  يشو يمتوجه م ،  ريجنگ الجزا 
 در مـورد او     يراو،  گـر ي د يدر جـا  ؟   دارد ي جـاودانگ  ين ادعـا  يچـرا آدام چنـ    : شود يمربوط م 

رده كـ ز يدام پولو خود را وقف همه چ   ه آ ك فرا رسد    يشد تا زمان  كها طول ب   د قرن يشا«: ديگو يم
انش يـ ن نـژاد بـه پا     يقت داشت چون ا   ين حق ين نفر از نژادش بود و ا      ي او آخر  كبدون ش ؛  باشد
ي، ا  در صحنه  ي است و حت   يه آدام اغلب به دنبال سگ     كاز آنجا   ،  نيچنهم). 91(» شد ي م  يكنزد

قتاً گم شده يحق، آدام: ديوگ ين ميف او چن  ي در توص  يراو،  )99 (پردازد  ي سگ م  يد صدا يبه تقل 
 كمـ كتوانست راه خود را به  ينم، ه سگ نبودكاز آنجا   ؛  ) بود  داده   ت خود را از دست    يهو (بود
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  راه،  درست در وسـط شـهر     ،  گر انسان نبود  يه د كابد و از آنجا     يش باز يها ها و گوش   چشم،  پوزه
ز در يـ  نيگـر يات دكـ ن، نيـ عالوه بر ا). 102 (دي بگويزيا چيند ي ببيزيه چكنيرفت بدون ا   يم

،  مثال يبرا. دارد يم ر وا   ك و خواننده را به ف     رسد يمه مرموز به نظر     كت داستان وجود دارد     يروا
ه كـ شود  ي اعالم شده است گفته ميشكا غرق شده و مرگ او خوديه در در ك يف مرد يدر توص 

 چهـل سـاله   يده او مـر كم يخوان ي بعد م ةاما بالفاصله در صفح   ،  )152 (ستيسن او مشخص ن   
 ي سـاله معرفـ    54ي حـوادث روزنامـه مـرد      ةه او در صفح   كست  ين در حال  يا). 153 (بوده است 

  .شود يم
سنده ابتـدا  يـ ه نوكـ ن اسـت  يـ نـد ا ك ير مـ يـ ه ذهن خواننـده را درگ   ك يگر از موارد  ي د يكي
 يتـوال «: ندك يند و سپس آن را نقض مك يت ميند و در نگارش آن را رعا    يگز ي را برم  يچارچوب

» آورد ي مــ  فراداســتان را فــراهمةروش اساســاً واســازاني، نكشــ  و چــارچوبيســاز رچوبچــا
)Patricia,2002: 31 (يهـا  بخش: است  مشهود ي به خوبجلسه صورتن مشخصه در اثر ي اهك 
امـا  ،  انـد   شده يگذار پشت سر هم قرار گرفته و نام      ،  ب حروف الفبا  يبه ترت ،  جلسه صورتتاب  ك
ي بـه معنـا   » Quête« ه احتمـاالً اشـاره بـه      كـ  Qبخـش   :  اسـت   نشده ت  يب تا آخر رعا   ين ترت يا
ي بـه معنـا   » Renaissance«ة  لمكگر   يد تداع يه شا ك Rتاب با بخش    كدارد حذف و    » جستجو«
توان بـه   ي را مينكش  و چارچوبيساز ن چارچوب يا. است ده  يان رس يبه پا ،  باشد» تولد دوباره «

ـ     آن. بافند ي را م  يزيها چ  به نظر من رمان   «: تو در نظر گرف   يلزك لو ي ادب ةعنوان پروژ   ةها بـه مثاب
 يمـ كن يـ ا. ردك دوباره شروع  يستيشوند و با   يمدام باز م  ،  شوند يه بافته م  ك فرش هستند    ينوع
  ).Le Clézio, 2008: 47(» دهد ي تارش انجام ميبوت روكه عنك است ياركه به يشب

 يبه جا، گري ديها برخالف نامه،   سوم ةامه در ن  كسد  ينو يشل م يآدام چهار نامه خطاب به م     
ز ين» شما «ري ضم يريارگك ر و به  ي ضم ييجا جابه). 21 (ندك ياستفاده م » او «رياز ضم ،  »من «ريضم
 يا  نامـه  يط) I (آدام در بخش  ). 146،  105،  99،  95،  89،  54 (استز  يبرانگ  خواننده سؤال  يبرا

، نـد ك يخطـاب مـ   » تـو  «شل را يشه م يه هم كجا  ند و از آن   ك ياستفاده م » شما «رياز ضم ،  شليبه م 
  ).136، 208، 133(؟ شليا مي است  ا منظور او خواننده بودهيه آك پرسش است يجا

شـود و ذهـن خواننـده را بـه خـود       ي مـ  دهيز در هر دو اثر دين) چاپ حروف (فونت رييتغ
ر و د ) 137) (پررنـگ  (فونـت برجـسته   ،   صـفحه  يـك در  ،  جلـسه   صـورت در  . نـد ك يمشغول م 

، 70، 67، 62 (شـوند  يمـ   مشاهده يكتالي به صورت ايلماتكا  يو  ) 58(ي  ا جمله،  گريصفحات د 
 لمات ناقص، ك)225 (هاشور،  )209،  225،  208 (ها يخوردگ وجود خط ،  نيهمچن...). ،205،  81

 يهـا   روشـه ، ك نيو همچنـ  ) 227،  226،  219،  218،  159،  137 (و جمالت نـاقص   ) 276،  100(
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در ). 227، 224،  216،  215،  213،  212 ( تأمل دارد  ي جا جلسه صورت ةوانند خ ي برا يان خال يم
، 46، 45، 40، 36، 29، 23، 8: (ميباشـ  ير فونت به برجسته مـ ييشاهد تغ،  به دفعات ،  زينوت  كمل

61 ،62 ،63 ،68 ،69 ،73 ،82.(  
 ،گـر يدوسـت د «: نـد ك يمـ   اشاره يبيها به فرد عج تي شخصي در معرف يراوي،  در اثر صادق  

ـ  ي از مشخـصات او را نمـ       يك چيه ما ه  ك» ناشناس «دوست م ين پـس هـم نخـواه      يـ م و از ا   يدان
 يپـا ،  »مـا  « بـا گفـتن    يه راو كـ م  يشـو  ين موضوع م  يمتوجه ا ،  ن جمله يالبته در ا  ). 7(» دانست

و ) 8 ( مـرد چـاق  ةتكدر مـورد سـ  » ناشـناس  « فـرد ييشگويـ پ. شدكـ  يان ميخواننده را هم به م  
نـد و بـه او آمپـول    ك يتر حاتم او را از راز خود آگاه مكه دك است يسكها ه او تن  ك  نين ا يهمچن

ن يـ  ا شود ذهن خواننـده متوجـه و مـشغول        يه باعث م  ك است   ياز موارد ،  ندك يق نم يمرگ تزر 
، دهـد  ير مـ   ار خود قرا  كان  يرا در جر  » ناشناس «تر حاتم كه د كنيپس از ا  . ت مرموز شود  يشخص
تـر  كه د كـ شـب آخـر     ). 24(» ردك  ي خواه كمكدم چون به من     يتو را هم بخش   «: ديگو يبه او م  

دام كـ هر  ،  ندك جوان را از مرگشان باخبر       يمرد چاق و منش   ،   مودت يرود تا آقا   يحاتم به باغ م   
  خـودرو پنهـان  يهـا   از علـف يا تنها ناشناس خودش را پشت بوته   « نشسته و  يا ها گوشه  از آن 

 يهـودا ي «او را، ) بود ردهكجن در او حلول ،  داستان ياه در ابتد  ك ( مودت يآقا). 83(»  بود  ردهك 
ه دوسـتانش را  كـ  يوطي اسخريهوداين يمن و ا، مانم ي م پس فقط من زنده  «: دينام» يوطياسخر
 داده   ه به خاطر ترس از مـرگ جـان        ك (سر نعش مرد چاق   » ناشناس«). 86(» طان فروخت يبه ش 

ش فـرو  ي از چـشمها ي بـه آرامـ  كاشـ . فـشرد  يمـ  خود را به هـم  يها  بود و دندان  ستادهيا) بود 
ا ي و   يرا به عنوان راو   » ناشناس «ن است كش مم يها خواننده در حدس و گمان    ). 87 (ختير يم 

 رمان فنونن از  يه ا كند  كها   تي شخص ينكف هم  بر يرد و اقدام به نوع    ي داستان در نظر بگ    ةسندينو
م كم  ك «شدك ير م ي به تصو  يه صادق ك ييايدن،  شود يه مالحظه م  كگونه   همان. باشد يپسامدرن م 

آلـود و    است وهـم ييفضا، م بر آنك حايه فضاك پر از نشانه و عالمت ييايشود به دن  يل م يتبد
  ).186-185: 1377، اين بزرگ(»  مبهميه و حتيش چند اليها تيشخص

  ف شـده  ي خواننـده توصـ    ي مبهم بـرا   يتيبه صورت شخص  ،  زيتر حاتم ن  كد،  بين ترت يبه هم 
بهتـر  ،  اديـ  ز يلـ يخ«: دهد ين پاسخ م  يچن نيا؟  ديپرسد چند سال دار    ي از او م   ي منش يوقت .است

 ييآشنا). 19(» ام شه بوده يمن هم «: ديگو يگر م ي د ييا در جا  ، ي )12(» !ستيم معلوم ن  ياست بگو 
 999  ةه خـود را مـأمور شـمار       كـ  (ه توسط آن جـن    ك "ايكت"لمه  ك يياو با زبان جن و رمزگشا     

گـران  ي د ي آن را بـرا    يزيـ انگ  رعـب  يتر با صـدا   ك نوشته شده و د    يا  ورقه يرو) ندك ي م يمعرف
او ؟  طان اسـت  يتر حاتم همان ش   كا د يه آ كآورد   ي م  شين سؤال را در ذهن خواننده پ      يخواند ا  يم
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د بـا  ي دار ياگر حرف . ديآ يبه سراغتان م  ،  م من يس مستق يرئ،  طانين امشب خود ش   يهم«: ديگو يم
پـس از   ،  »ناشناس «تر حاتم در گفتگو با    كد). 23(» ديد به جنگش برو   يوانستد و اگر هم ت    ياو بزن 
 رده و مـتعفن   كـ   پر از اجساد بـاد       يگر به گورستان  ي د ة هفت يكاست تا    ه شهر قرار    كنيف ا يتوص
: ندك ياست اظهار تأسف م ن مناظر محروم بوده ي ا يشه از لذت تماشا   يه هم كنياز ا ،   گردد  ليتبد

 ياو در گفتگو با ساق    ). 25(» نمكوچ  كمجبورم زودتر از موعد     ،  نيهر سرزم را در هر شهر و      يز«
). 52(» د شغلم هستم و سرنوشتمي زرخرةمن خود بند  . [...] رمي دست تقد  ةچيمن باز «: ديگو يم

هـر  «:  اسـت    شده  تر حاتم نوشته  كون د ي درِ پانس  يبر باال . استي  بي عج يز جا ين تر حاتم كاتاق د 
پر از ستاره و مـاه و       ي،  ارك نهيسقف اتاق آ  ). 27(» ز نداند يچ چ يد ه يد با خواهد داخل شو   يه م ك
بـا خـود     .ل . م ،در فصل دوم  ). 26 (باشد  يب هزاران رنگ گوناگون م    كيش ملون از تر   يوارهايد
تر كه در ادامه از اتاق د     ك يفيتوص). 33(» ؟است   ساخته ين اتاق يتر حاتم چن  كچرا د «: شدياند يم

در ،  نـون در آسـمان اتـاق      كا«: نـد ك ي خواننده تداع  يوت را برا  كتواند مل  يم،  شود يحاتم نقل م  
وت و  كهـا سـ    واريـ آور د  جهين و سرگ  يزده و در تأللو رنگ      الغر و شرم   يها وت ماه و ستاره   كمل

  ).74(»  بودي ظلمانيتيابد،  بوديآرامش و خاموش
ا بهتـر  يـ مـرگ   يها ه شاهد صحنهك است يگريت مرموز دينام شخص، .ل . م ركنو،  "وكش"
 .ل . م ق آمپـول مـرگ بـه      يـ  و تزر  يخفه شدن ساق  ،  .ل . م يشكپسر: از جمله ،  م قتل است  ييبگو

 باغبـان مـا   «: ديـ گو ين م يچن نياش ا  و و خانواده  كدر مورد سرنوشت ش    .ل . م .تر حاتم كتوسط د 
 [...] آورد ينمـ  در   از رازش سـر يسكـ  داشت و يكي تار ةگذشت،   بود يبيهم آدم عج  ) وكپدر ش (

ه پدرشـان   ك داشت    دهياما آشپز ما عق   . شدند يم د  ي هم ناپد  يمردند و گاه   يگرشان م ي د يها  بچه
.  اسـت   دهيـ  خوشـمزه را د    ةن منظر يگفت با چشم خود بارها ا      يند و م  ك يآنها را با تبر راحت م     

ش ما باغبان خودمان را هم از دسـت  يفردا. رد و مرد كته  كس) وكمادر ش  (ريز پ ينك روز   يك[...] 
  ).66(» ندارد  از حالش خبريسك حال   به قصر را گذاشت و رفت و تا: ميداد

 موجـد ابهـام در   يي روايدگيپاش  هم  و ازيي تودرتويز نوعي نياز لحاظ ساختار ،  ن اثر يدر ا 
ـ   ت از يـ شود انسجام روا   ي باعث م  يي روا يختگين گس يا،  در واقع . گردد يداستان م  بـرود و    ن  ي ب

شـامل  ،  »ديـ گو ينون او سخن مـ    كا «با عنوان وت  كملفصل دوم   .  شود يخواننده دچار سرگردان  
ن يـ ا. سديـ نو يتر حاتم مكون ديدر مدت اقامتش در پانس     .ل . م هك است   ي ا  روزانه يها ادداشتي

خاطرات از روز دوم شروع     ). 26(» روز دوم ورودم به شهرستان    «: شود ي م  گونه شروع  نيفصل ا 
،  اسـت    عـدم انـسجام همـراه      ي با نوع  ييگو  ن خاطره يا. ابدي يمزدهم ادامه   يشود و تا روز س     يم
از روز ، پنجم و هفتم از سـفر بـه مغـرب و در روز چهـارم    ،  سوم يدر روزها  .ل . م هك يطور به
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ه پـسرش را بـا چـاقو    كـ پـردازد   ي مـ يف شبيبه توص، ت در روز نهمين شخصيا. ديگو ياول م 
   ننوشتهيزيچ،  روز دوازدهميعن، ي روز قبله دركم يشو يمتوجه م ،  زدهميشد و در شب س    ك يم

تـر حـاتم   كرا به شهر د .ل . م،سفر به سمت مغرب. ديگو ي نميز سخنيازدهم نياست و از روز    
 نـامعلوم   ييه مـرا بـه سـو      كـ س بود   ين مغناط يا«: ديگو ين م ين سفر چن  ياو در مورد ا   . رساند يم
ر و يا تقـد يـ تر حـاتم اسـت   ك ديطاني شيروين، نجايس در اياما منظور از مغناط ). 34(» ديشك يم

تـوان مغـرب را      يا مـ  يـ آ،  شـود  يخـتم مـ    .ل . م ن سفر به مـرگ    يه ا كنيبا توجه به ا   ؟  سرنوشت
  ؟در نظر گرفت .ل . مي از غروب زندگيا استعاره

زدهم يتا شب سـ    .ل . م ة روزان يها ادداشت، ي وتكملدر فصل دوم    ،  ه گفته شد  كگونه   همان
 13 يـة  بـه آ يا شود و سپس اشاره ي م زده مشاهدهيز عدد سي فصل سوم ن   در شروع . ابدي يادامه م 

. نـد ك يزده توجه خواننده را جلب مـ يرار عدد سكت.  است شده) اشفاتكم (لياز باب هشتم انج  
ل يند و آنجا را تبـد     يآفر يم مرگ  ،  رود يجا م كه به هر    ك است   يسكتر حاتم   كه د كنيبا توجه به ا   
ت يدر رابطه با شوم بودن شخص    ،  ن عدد يا ا يه آ كشود   يسؤال مطرح م  ن  يا،  ندك ي م يبه گورستان 

مبل بـه  كه ژوزف كگونه   همانهك ر استك ذقابل؟ ندك يدا ميتر حاتم معنا پ   ك همچون د  يمرموز
ان جهان سـخن  يح از پاي مسيسيع، 13ز در فصل ين) كمار (ل مرقسيدر انج«،  ندك يآن اشاره م  

  ).58: 1394(» ديگو يم
فبشرهم «:  از قرآنيا هين آيبا چن) استطان يه در مورد حلول جن و ش      ك (ل اول اما چرا فص  

ن يبـا چنـ  ، )باشـد  يز او مـ   يو رسـتاخ   .ل . م يايـ ه در مورد رؤ   ك (و چرا فصل سوم   » ميبعذاب ال 
پرد و به آواز  يه در وسط آسمان مكدم يدم و شني را ديو عقاب «: شود ي م  شروع،  لي از انج  يفراز

  به اتمـام  » طارق«ة   از سور  يا هين آ يو چرا با چن   ؟  »نينان زم ك بر سا  ي وا ي وا يوا: ديگو يبلند م 
ت يا بـه وضـع    يـ آ؟  ستيـ  ن ياوريـ رو و   يـ چ ن ي او ه  يو برا : »فما له من قوه و ال ناصر      «: رسد يم

  ؟وم به مرگ استكه محكشود  ي بشر اشاره ميكتراژ
ن يش از ايه پك ي به سؤاالتيدوار است پاسخي از دو رمان ام   يك هر   ةان مطالع يخواننده تا پا  

 ةز بـه عهـد    يـ ان داسـتان ن   يابند و پا  ي ي از ابهام خاتمه م    يا اما هر دو اثر در هاله     ،  ابديمطرح شد ب  
: اسـت ات نوشـتار پـسامدرن      يگـر خـصوص   ياز د » يزيـ گر فرجام «نيا. شود يخواننده واگذار م  

 ي و پوچ تلق   يمعن يت را ب  ن سن يرد و ا  يگ ي داستان را به سخره م     يمدرن فرجام قطع  ات پسا يادب«
  )1387: 36، اتيب(» ندك يم

عد،   آثار پسامدرن  يدگيچيمعماگونه بودن و پ   ،  ه نشان داده شد   كگونه   همان بـه   يري تفـس  يب 
گـر  يمدرن د اات پسي ادبةه خوانندكچرا ، شود يگاه خواننده مير جايي تغموجببخشد و  يها م  آن
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 ةه متن را همچون صـفح كبل، ستيت داستان نيخص با ش  يپندار ذات  و هم  يبه دنبال همانندساز  
، بيـ ترت نيبد). Jouve, 2001: 81 (برد ير فرو مك او را به فين بازيه در حكند يب ي ميرنجشط

 نـد ك ينش بـه خواننـده عرضـه مـ        ي خلق و بازچ   ي برا يه رمان را همچون پازل    كو  يلزكهمانند لو 
دهد تا در    ي قهرمان داستان قرار م    يپاهم،   جستجوگرانه يز خواننده را در نقش    ي ن يصادق«،  )12(

ه قهرمان داسـتان    ك شود   يا لهئر همان مس  يو درگ ،  ندكراه خود را باز     ،  دادگرانهي مبهم و ب   ييفضا
  ).350: 1377ي، نيرعابديم (روست هبا آن روب

  جهينت -5
ـ  يهـا   و خـشونت   ي جهان يها با جنگ ،  ستميقرن ب  ـ         ي ب شـدن   اعتبـار  يشـمار آن منجـر بـه ب

 در  يديـ  جد ينكش  سنت ةنيزم،  بين ترت ين شد و بد   يشي پ يها  ها و ارزش   تي فراروا ةنگو نويدوم
، سميـ اليستانسياگز، سميـ سوررئال، سميـ  همچـون دادائ  ييهـا  ظهور جنبش . آورد ات را فراهم    يادب

، اتيـ  ادب ير تحول يها در س    و نقش آن   مستيسم در قرن ب   يمدرن   و پست  ييپساساختارگرا،  رمان نو 
 از  يف واحـد  يـ گرچـه تعر  . ينكشـ  بـداعت و سـنت    ،   اسـت بـر تمـرد      يبمصداق و گواه خـو    

 بـر  يه همگـ كـ  كير بـر اصـول مـشتر   كـ ن تفيپردازان ا هياما نظر ،   است  نشده   ارائه   سميمدرن اپس
 دو رمـان    ةمطالعـ . نـد   مـدرن داللـت دارنـد اتفـاق نظـر دار           ات پـست  ي و بدعت در ادب    ينوآور
ن يـ اك،   مهم و مشتر   يژگيوجود سه و  ،   اصول نيان ا يه از م  ك نشان داد    وتكمل و   جلسه صورت

ند از پرداختن بـه     ا عبارت،  مدرن ن سه مؤلفه نوشتار پسا    يا. سازد ي م يكگر نزد يديكدو اثر را به     
ـ       يوجود دوگانگ ،    مرگ يةما درون عـد معماگون ـ پـژوهش حاضـر   . تيـ  رواة و تنـاقض و ب شان ن

ش يل گرا كبه ش ،  پسامدرن اتيادب مطلوب نيمضام  از يكيبه عنوان   ،   مرگ يةه درونما كدهد   يم
 يهـا  تيشخـص ،  رو نيـ از ا . ندك ي مورد مطالعه ظهور م    يها  و خشونت در رمان    يشياند به مرگ 

.  هـستند  يستي و مازوخ  يستيال ساد يهر سه دچار ام   ،  تر حاتم كو د  .ل . م ،آدام،  ورك مذ يها رمان
در هر دو رمان سخن گفتن      .  ندارند ييچ ابا يه،   و تجاوز  يشكفرزند،  تياب به جنا  كها از ارت   آن

 ييجـو  ه آگاهانه و همراه با لذت     كبل،  ستينه تنها تابو ن   ،  ردن به آن  كر  كاز مرگ و خشونت و ف     
ه بـر   كـ بل،  شود ير و محتوم مطرح نم    يزناپذي گر يتيگر به عنوان واقع   يمرگ د ،  بيترت نيبد. است

 مرگ و هـراس از       ةه در مقابل دغدغ   ك است   ييها تيمطلوب نظر شخص  ،  خالف انتظار خواننده  
  .رو شوند ه فرار با آن روبيدهند به جا يح ميترج، آن

ها در هر   ه آن ك يطور به  ،  ندك ي م يختگيگس ها را دچار روان    تيشخص،   ن دغدغه يا،  به عالوه 
تنـاقض و   . انـد   ده شـده  يشكـ ر  ي از ابهـام بـه تـصو       يا ن هستند و در هاله    يت مع يدو اثر فاقد هو   
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هـا و    ييگـو  كه در تـ   كـ بل،  خورد يها به چشم م    تي شخص يظاهرف  ي نه تنها در توص    يدوگانگ
ـ . انجامـد  يهـا مـ   تي عدم انسجام در پردازش شخصيز مشهود است و به نوع   يرفتار آنان ن    ةارائ

ه بـه طـور   كـ  اسـت   يشگرد،   در هر دو داستان    ي اصل يها تي از شخص  يكزوفرنكياس يريتصو
ت مـورد اسـتفاده     ي عنـصر شخـص    ينتز از پردازش س   ي گر يسنده برا يهر دو نو   ياز سو  كمشتر
موجـد  يي،  گوناگون و گاه متناقض روا     يها ها و جلوه   تي شخص يتي هو يناهمگون. رديگ يقرار م 
باشـد و    يمـدرن مـ     نوشـتار پـست    يباشـناخت يت ز ين خـصوص  يتر ه مهم ك است   ي ناخالص ينوع

  .سازد يرو م همدرن است روب  پستةشي انديه خود از مبانكت يثر واقعكخواننده را با ت
عد معماگون  دات يـ  و تمه  فنـون  ةند و به واسـط    ك يتر م  عي را وس  ين واساز ي ا ةدامن،  تي روا ةب

ـ       يدر هـم آم   . بخشد ي مرموز م  يا  به هر دو داستان جنبه     يي و روا  يساختار ن يخـتن مـدام مـرز ب
ز يچ چيه او به ه   كشود   ي م سببدهد و    ير متفاوت را به خواننده م     يان تفاس كام،  اليت و خ  يواقع

رت آوردن و يـ  بـه ح   ين بـرا  كـ ممدات  يـ ر و تمه  ي تـداب  يسنده از تمام  ينوهر دو   . ندكنان ن يطما
، اهـ   بودن آن  يات نقل شده و ضد خط     يتودرتو بودن روا  . نندك يردن خواننده استفاده م   كمتزلزل  
 و نقـض آن     يسـاز  چارچوب،  بي دور از ذهن و عج     يها استفاده از استعاره  يي،   معنا يچندگانگ

 و» مـرگ مؤلـف  «ي  نـ يب شيهمه و همه نشان از پ     ،  ع توسط خواننده  ي بد ينش روال يبه منظور آفر  
 ةخواننـد ،   رمزگونـه  يهـا  يدگيـ چين پ يـ وجود ا . ند خلق هر دو اثر دارد     يدر فرا » تولد خواننده «

همـان تعامـل    ،  ن تعامل يا. دارد ي تعامل با متن و متعاقباً تأمل در آن وا م          يهوشمند را به برقرار   
، بين ترتيبد. سازد يسا مبدل ميمتن را از خوانا به نو،  ر بارت يه به تعب  ك است    ييا و رمزگشا  يپو

  .پردازد ي آن مينيآفر ه به بازكبل، افت متنينه به در، ن دو رماني اةخوانند
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