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 .١مقدمه:
ژرژ پرک ( ،)4012-4028نويسندۀ فرانسوي ،از همان ابتداي جواني و شايد دوران نوجواني
در جستوجوي هويت از دسترفتۀ خود در دل جامعهاي به شدت نابهسامان و متشنج بود .او
اين موضوع را به اشکال مختلف در آثار خود انعکاس ميداد تا اينکه در اثري با عنوان  Wيا
خاطرات کودکي 2به طور کامل و مستقیم به اين دلمشغولي همیشگي خود پرداخت .اهمیت
1

باالي مفاهیم عمیق انساني و اجتماعي در افکار و آثار پرک از دوران کودکي و سرگذشت
والدين او سرچشمه ميگیرد .پدر و مادر پرک که اصلیتي لهستاني داشتند ،در دوران جنگ
جهاني دوم و سلطۀ نازيها بر فرانسه ،از قربانیان اين فاجعه به حساب ميآمدند و هر دو در
اين جنگ جان خود را از دست دادند .از اين زمان به بعد بود که ژرژ پرک در سنین کودکي از
والدين خود جدا شد و اقوام پدرياش در گرونوبل 3سرپرستي او را به عهده گرفتند .دوران
جواني پرک نیز مصادف بود با جنگ الجزاير و جنبشهاي دانشجويي و کارگري دهۀ شصت
میالدي بر ضد امپريالیسم و کاپیتالیسم .از دست دادن خانواده در سنین پايین و در شرايط
جنگ و ويراني و تجربۀ فضايي که محدوديتهاي طبقات متوسط و پايین جامعه بیش از پیش
برجسته شدند ،ذهن پرک جوان را عمیقا متوجه مفهوم هويت ،ريشهها و معضالت اجتماعي
گرداند و حتي موجب شد تا او در نوجواني مورد روانکاوي قرار بگیرد .اينگونه بود که او
پس از تحصیل در رشتۀ ادبیات ،در اکثر آثارش مفهوم هويت و ناهنجاريهاي اجتماعي را نه
در شکل کالسیك و از قبل آزمودهاش ،بلکه به شکلي بديع جاي داد .نوآوري پرک در تحلیل
مفاهیم بنیادين انساني و اجتماعي در آثارش از گسترۀ محتوا فراتر رفته و در شکل روايت
خودنمايي ميکند .مهارت او در بیان متفاوت مسائلي که شايد همعصرانش نیز بدان پرداخته
باشند ،بيشك تا حد زيادي از عضويت او در گروه اولیپو 4سرچشمه ميگیرد .همزمان با
نگارش نخستین آثار و استقبال از آنان از جانب صاحبنظران ،ژرژ پرک با گروه اولیپو آشنا و
يکي از اعضاي اصلي و تأثیرگذار آن شد .عالقۀ پرک به بازي با کلمات ،نوآوري در
ساختارهاي روايي و به طور کلي بدعتهاي صوري به حدي بود که او يکي از چهار محور
اصلي آثارش را در کنار سه محور جامعهشناسي ،زندگينامه و رمان ،محور سرگرمکنندۀ آن
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معرفي ميکند .اين وجه از آثار پرک در واقع پايبندي به الزاماتي بسیار پیچیده در حوزۀ ساختار
روايي داستان و ساختار شعر است که خواننده را به چالشي بزرگ فرا ميخواند .او با استفاده
از قابلیتهاي بيشمار زبان فرانسه ،ساختار و شکلي از بیان را در آثار خود بنا ميکند که در
هماهنگي کامل با ذهنیات او و مفاهیم موردنظرش قرار ميگیرند .بدينسان زبان ابزاري مي-
شود تا به مدد آن نويسندهاي نوگرا همچون پرک ،از مشغلهها و هراسهاي يك نسل بگويد
بيآنکه در هیچ زماني گرد کهنگي بر کالبد آثارش دمیده شود .قوانین محکم و نوگراي پرک
در شکل بیان ،چه در نثر و چه در نظم ،به اندازهاي پیچیده و براي خود او الزامآور هستند که
کمتر نويسندهاي بعد از او سعي در پیاده کردن آنها در آثار خود داشته است .با فرض بر هم-
سويي کامل ساختار روايي منحصربهفرد آثار پرک با محتواي چندبعدي آنان و نیز عدم
پرداختن به اين همسويي در مطالعات پیشیني که در اين زمینه صورت گرفته است ،مسئلۀ
اصلي در مقالۀ حاضر تحلیل سازوکار اين همسويي با استفاده از اصول سوسیوکريتیك خواهد
بود .براي نیل به اين براي نیل به اين مقصود ،ابتدا دلیل استفاده از قواعد رياضي در ساختار و
روايت آثار پرک براي بیان پیچیدگيهاي انسان و جامعه بررسي خواهد شد ،سپس کاربرد فن
بالغت توسط او براي هجو ناهنجاريهاي اجتماعي مورد واکاوي قرار خواهد گرفت و در
نهايت دربارۀ نقش بینامتنیت و تکنیك رمان در رمان براي عمق دادن به مشغلههاي ذهني
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 ؟ آيا بازيهاي زباني پرک در تباني و يا در رقابت با مفاهیم اجتماعي هستند و کدامیكپررنگترند ؟
 آيا در وراي تمامي التهابات اجتماعي که پرک بدان پرداخته ،اين بحران هويت است کهخودنمايي ميکند ؟
هدف از بررسي عوامل مطرح شده در سه بخش مقالۀ حاضر که از جمله تکنیكهاي
موردبحث در سوسیوکريتیك ميباشند و نیز پاسخ به سه سؤال اساسي ،آشکار کردن نقش بي-
بديل آنها در دراماتیزه کردن مسائل اجتماعي خواهد بود.
 .٢مباحث نظری:
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ادبیات از ديرباز ريشه در جامعۀ زمانه داشته است و در نگارش آثار ادبي ،نويسندگان همواره
متأثر از پديدههاي غالب اجتماعي بودهاند .چنین پیوندي در طول سالیان متمادي ،منتقدان ادبي
را بر آن داشته است تا از دريچۀ جامعه به ادبیات نگريسته و ردپاي آن را در آثار ادبي دنبال
کنند .اين منتقدان که تا مدتها تحتتأثیر نظريات يكجانبۀ مارکسیستي و نظريهپردازاني چون
لوسین گلدمن 1بودند ،تنها به تحلیل نقطهنظر اجتماعي نويسنده در اثر معطوف بوده و از تأثیر
زبان در ايجاد اين نقطهنظر کامال دور بودهاند .پس از ظهور نظريهپردازاني چون کلود دوشه،2

پیر زيما 3و ادموند کروس ،4اين ديدگاه يكجانبه به حضور جامعه در اثر ادبي به کلي دچار
تحول گرديد و نقش زبان در بازسازي عوامل اجتماعي به صورت جدي موردبررسي قرار
گرفت .اين مسأله ،آن دسته از آثار ادبي را که بازتابي از جامعه بودند ،از حالت بیانیۀ اجتماعي
صرف به صورت آفرينشي خالق مطرح کرد که از خالل قابلیتهاي زباني به بناي مفاهیم
اجتماعي موردنظر خود پرداختهاند .از ديدگاه روالن بارت « ،5هیچکس نميتواند روايتي تولید
کند؛ مگر آنکه به يك نظام خاص از قواعد ارجاع دهد؛ بنابراين ،مبناي تحلیل روايت بر زبان
قرار ميگیرد( » .دادخواه تهراني و ناظرزاده کرماني )٢٦بدين ترتیب بارت بر نقش بديهي زبان
در تولید روايت و در نتیجه محتوا صحه ميگذارد .اما تحلیل سوسیوکريتیك متون ادبي باآنکه
متن ادبي را وسیلۀ تحلیل قرار ميدهد ،اما متفاوت از نقد ساختارگرا عمل ميکند .چراکه «
جنبۀ اجتماعي اثر را برجسته ميکند و در کنار عواملي چون دريافت و پذيرش اثر نزد خواننده،
شرايطي چون بسترهاي اجتماعي تولید اثر را نیز در نظر ميگیرد( » .يوسفیان و فروغي )٣٩٥
از نظر ادموند کروس متن ادبي اثري مستقل است که از طريق امکانات و بازيهاي زباني به
تولید معنا و در نتیجه ديدگاه اجتماعي ميپردازد .اينجاست که شکل و محتواي اثر در خدمت
همديگر قرار ميگیرند و هیچکدام بر ديگري برتري نمييابند .چنین ديدگاهي ،متن ادبي را در
جايگاه يك نشانۀ 6منسجم قرار ميدهد که محل تجمع دالها 7و مدلولها8ست .دالها همان
شکل اثر و تکنیك هاي به کار رفته از جانب نويسنده در راستاي خلق معاني مستتر در اليههاي
مختلف اثر هستند که با هوشمندي و خالقیت نويسنده حتي ميتوانند تا حدودي استقالل خود
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را حفظ کنند و خواننده را محسور شکل روايي اثر کنند .مدلول را ميتوان همان ذات و
جوهرۀ اثر دانست که در قالب دالها ريخته شده و به شکلي درآمده است که روح آنچه را که
نويسنده در صدد گفتن آن بوده ،ادا ميکند .اين وجه دوگانۀ اثر ادبي به آن ماهیتي سیال و پويا
ميبخشد که مستلزم همراهي و رمزگشايي خواننده است .به عبارتي ديگر بازي دال و مدلولها
و معنايي که از ترکیب آنها به دست ميآيد ،چالشي است که نويسنده خوانندۀ بالقوۀ خود را
بدان دعوت ميکند و از اين رهگذر ارتباطي زنده و زاينده بین اين دو شکل ميگیرد .بنابراين
سالیان سال پس از خلق يك اثر ،همچنان تازگي آن به دلیل ارتباط جديدي که نسلهاي بعدي
با بازيهاي زباني و معناي نهفته در دل آنها برقرار ميکنند ،حفظ ميشود .در چنین شرايطي
معنا از مفهوم ايستا و تكبعدي کالسیك آن فاصله گرفته و تبديل به مفهومي چندبعدي مي-
شود که هر مخاطبي از ظن خود به آن دست مييابد .اگر نويسندگان پیشرو و خالقي چون
پرک در تکنیكهاي روايي به مرحلهاي از نبوغ ميرسند که معناهاي مورد نظر خود را همچون
منشوري در طیفهاي مختلف ميتابانند ،نظريههاي ادبي هم به طبع آن از حالت تخت و
قطعي پیشین فاصله گرفته و روشهايي همچون سوسیوکريتیك 1پديدار ميشوند که بسیار دور
از تحلیلهاي جامعهشناختي کالسیك ،از جستوجوي معناي صرف و ابعاد اجتماعي يك اثر
فاصله گرفته و معنا را در رابطۀ تنگاتنگ آن با شکل اثر و نیز دريافت متفاوت مخاطباني با
ذهنیتهاي گوناگون جستوجو ميکنند .به همین جهت است که ادموند کروس از متن به
عنوان يك « فعالیت( » 2کروس )88ياد ميکند که منجر به رويارويي « سوژه و زبان » ()88
ميشود وسپس تبديل به يك « عمل » 3ميگردد .يعني اثر ادبي قبل از خوانده شدن محصولي
بالقوه است که در ذهنیت هر مخاطبي بالفعل ميرسد و معناي خود را بازمييابد .در اين
حالت ،معنا ديگر مفهومي مجرد و انتزاعي آنگونه که زبانشناساني چون سوسور 4به آن اعتقاد
دارند ،نیست بلکه يك مفهوم عیني است که حاصل تعامل میان خواننده و متن است .درهمین
سطح از تعامل است که مثلث « سوژه ،ديگري و درونمايۀ اجتماعي » ( )88در يك اثر شکل
ميگیرد و مفهومي پديد ميآيد که با ماهیت ديالکتي خود حتي در مواقعي دچار تناقض نیز
ميشود و مخاطبان مختلف را در برداشت خود آزاد نگه ميدارد .با اين اوصاف ،يك اثر ادبي
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همواره متني گشوده باقي ميماند که در هر عصري بر دلمشغوليهاي آن زمان داللت ميکند و
به اين ترتیب ماهیتي
چندصدايي و جهانشمول مييابد.
با توجه به مطالبي که گفته شد ،ژرژ پرک به عنوان استاد بازيهاي زباني در ادبیات مدرن
فرانسه و نیز تنیدن مفاهیم عمیق اجتماعي به پیکرۀ آثار خود ،موردي جالبتوجه براي
،
مطالعات سوسیوکريتیك به نظر ميرسد .پرک به عنوان يکي از اعضاي اصلي گروه اولیپو
مجموعهاي از نويسندگان و رياضيدانان که استفاده از قوانین رياضي را در آثار ادبي رواج
دادند ،ترکیبي چنان پیچیده از بازيهاي زباني و مفاهیم عمیق بشري را در آثار خود ارائه مي-
دهد که تحلیل آثار او نگاهي بسیار موشکافانه ميطلبد .کلود بورژلن ،1متخصص آثار پرک،
بازيها و الزامات زباني موجود در آثار او را « بسیار الزامآور و شخصي » توصیف ميکند و آن
را « امضاي مخصوص نويسنده » (بورژلن )42 :8994 ،ميداند « .قیود و الزامات » پرک در
آثارش « به نوعي بازدارندۀ عمدي نوشتار هستند ؛ زيرا سرعت حرکت قلم و تايپ کامپیوتري
متن را کند و محدود ميسازند » ،از اينرو ،اين قیود و الزامات « ،به عنوان اهرم توانايي براي
تخیل » و « براي آفرينش شعر و متن » (جواري  ،)822مخاطب را به کشف و شهودي دعوت
ميکنند که مقالۀ پیشرو سعي دارد تا با رويکردي سوسیوکرتیك به آن بپردازد .از اينرو در
ابتدا به بیان ويژگيهاي صوري و روايي آثار برگزيده خواهیم پرداخت تا از وراي آن به
ديدگاههاي اجتماعي نويسنده که در هزارتوي آثارش نقش بستهاند ،دست يابیم.
 .٣قواعد ریاضی در ساختار و روایت در خدمت بيان پيچيدگیهای انسان و جامعه
از ديدگاه پیر بورديو ،2جامعهشناس فرانسوي « ،سازوکارهاي صوري » در يك اثر ،چشم-
اندازي « جهانشمول » به آن ميبخشند و پیامي را که منتقل ميکند « ،مبهم » (روبن  )2مي-
سازند .با توجه به اين نقلقول ،ساختار يك اثر در خود معنايي مستتر دارد که از دغدغههاي
موجود در جامعۀ مرجع فراتر ميرود و تمام جوامع را در برميگیرد .اين موضوع از قدرت
مطلق زبان سرچشمه ميگیرد که با نوآوريهاي خود ،به دايرۀ بیان نويسنده وسعت ميبخشد و
هالهاي از ابهام در اطراف آن ايجاد ميکند که براي مخاطب در هر زماني طراوت خود را حفظ
ميکند .تحلیل سوسیوکريتیك يك اثر ادبي نیز دقیقا در جستوجوي کشف ساختارهاي
__________________________________________________________________________
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پیچیده و بازيهاي صوري خالق است تا از اين مسیر به پیامي که در طول سالیان سال در يك
اثر به اشکال مختلف تحلیل ميشود ،دست يابد .آنچه که سوسیوکريتیك به دنبال آن است،
تحلیل فرايندهايي است که باعث ايجاد ابهامها ،حدسها ،ناگفتهها و سکوتها در يك اثر ادبي
شده است .تمامي اين موارد به شکلگیري « جهاني نمادين » (پريوا و اسکارپا  )1و مملو از
معاني پنهان در چارچوب ساختار يك اثر ميانجامند که بسیار گسترده و چندبعدي هستند .از
اين رو مطالعات سوسیوکريتیك تمامي ابزارهاي خود را به کار ميگیرد تا عناصر دروني
سازندۀ يك متن را بشکافند تا به درونمايۀ اجتماعي آن که در دل تخیل تنیده شده است و
مفهمومي « هرمنوتیك » (پاپوويچ  )81دارد ،دست يابند .با تکیه بر « نوآوري زيباييشناسانۀ »
يك اثر است که ارزش آن مشخص ميشود و سپس به دلیل رابطۀ آن با جامعه است که «
اجتماعي » بودن آن رخ مينماياند (دوشه  .)1يکي از مهمترين ابزارهاي پرک در تولید محتوا،
استفاده از عناصر رياضي در ساختار آثار خود و به ويژه در دو اثر گمگشتگي 1و زندگي  :يك
دستورالعمل 2است.
استفاده از قابلیتهاي علم رياضیات در ساختار و روايت اين دو اثر ،تحتتأثیر گروه اولیپو
و نوآوريهاي منحصربهفرد پرک بوده است .بهکارگیري قوانین مربوط به رياضیات در ساختار
يك اثر ادبي ،موجب شده است تا پرک مرز بین ادبیات و رياضیات را جابهجا کرده و دنیايي
جديد بیافريند که منجر به پیدايش ساختارهايي جديد در يك اثر ادبي شود .اگر به مفهوم
رياضیات از دو ديدگاه افالطوني و فرمالیستي نگاه کنیم ،از ديدگاه نخست به کشف و شهود و
از ديدگاه دوم به سرگرمي و قابلیتهاي بيحد و مرز ميرسیم .نگاه پرک به رياضیات ميتواند
ملهم از هر دو ديدگاه باشد که در پشت پردۀ رياضیات در پي نهادينه کردن مفهومي جهان-
شمول بوده است .اهمیت رياضیات در ذهنیت پرک و در روند آفرينش آثار او تا حديست که
وي آثارش را ناشي از بهکارگیري تکنیكهاي مختلف و نه نبوغ صرف ميداند .از اينرو پرک
از رومانتیسم و نبوغ و انقالب دروني هنرمند که به خلق اثري هنري منتهي ميشود فاصله
گرفته و بیش از بیش به دنیاي حسابگرانه و در چارچوب رياضیات نزديك ميشود .چنین
روندي موجب ميشود تا بحث احتماالت و نظريۀ بازيها در آثار پرک به وفور مورد استفاده
قرار بگیرند و خوانندگان را در هر زماني با بعدي جديد از ادبیات روبرو سازند .در اين
قسمت ،کاربرد تابع شرطي و مسألۀ مسیر همیلتوني در ساختار و روايت دو اثر گمگشتگي و
__________________________________________________________________________
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زندگي :يك دستورالعمل بررسي ميشود ،تکنیكهايي که به تمامي در خدمت انتقال دغدغه-
هاي اجتماعي و انساني پرک ميباشند.

 .٣-1استفاده از تابع شرطی در گمگشتگی
اين تکنیك عبا رت است از مستلزم شدن نويسنده به نگارش يك متن و يا کل يك اثر بدون
استفاده از يکي از حروف الفبا .در اصل همانند عملیات رياضي که براي انجام آنها شرطهايي
تعیین شده است و آن عملیات بدون اعمال شروط موردنظر ،به نتیجه نميرسند ،ژرژ پرک نیز
در نگارش برخي از آثارش شرطها و محدوديتهايي براي خود تعیین ميکند که با رعايت
آنها ،اثر هويت خود را آشکار ميسازد .بنابران اثر به تابعي 1بدل ميشود که از شرطهاي
خاصي پیروي ميکند .پرک در رمان گمگشتگي از اين تکنیك به نحو احسنت و در کاملترين
شکل آن بهره برده است .او در رماني که بیش از سیصد صفحه دارد ،با حذف مصوت «  » eکه
پرکاربردترين مصوت در زبان فرانسه است ،دست به حرکتي بسیار شجاعانه و البته نوآورانه
زده است .پرک از اين رمان ،تابعي ساخته که شرط آن عدم استفاده از مصوت «  » eبوده است.
البته الزم به ذکر است که اين تکنیك به حذف يك صامت و يا مصوت محدود نیست و به
دلیل قابلیتهاي فراوان زبان فرانسه با حذف چند حرف و يا حتي چند کلمه نیز امکانپذير
است .بهطوريکه در اثري با عنوان قطاري به ناکجاآباد 2نوشتۀ میشل تالر ،نويسنده به طور کلي

4

فعل را از ساختار داستان خود خارج و رماني بدون فعل 3خلق ميکند .استفاده از فن ستردگي
در نگارش اثر ،يك ويژگي منحصربهفرد زبانشناسي براي آن به حساب ميآيد که به آن
وجههاي خاص ميبخشد .با استفاده از فن ستردگي نويسنده مقصود موردنظر خود را به شیوه-
اي خاص به خواننده منتقل ميکند .در چنین شرايطي دستیابي به محتواي پنهان و اصلي اثر از
مسیر کشف و شهودي ميگذرد که خوانندۀ پیگیر را همواره پويا و عالقهمند نگه ميدارد چرا
__________________________________________________________________________
یک تابع همانند یک دستگاه عمل میکند و یک ورودی را به یک خروجی نسبت میدهد .در ریاضیات ،تابع رابطهای
در یک تابع ،ورودی آن xنشان داده میشود f(x) .است که یک متغیر دریافتی را به یک خروجی نسبت میدهد و با
محسوب میشود که شرط تابع بر روی آن تعریف میشود .در گمگشتگی ،کلیت رمان به عنوان تابعی در نظر گرفته می-
میباشد و در نهایت به خروجیای منجر میشود eشود که ورودی آن که شرط تابع به آن مربوط میشود ،حذف حرف
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که پرک با حذف مصوت «  » eتنها يك عامل زبانشناسي را از اثر خود حذف نکرده ،بلکه در
وراي آن مقاصدي داشته است که خود بدان اشاره ميکند « :از نظر من ،اين يك کتاب تمام
شده نیست ،بلکه کتابي است که در هر زماني خوانش ديگري از آن امکانپذير است » (پرک
 .)4020:21اين اظهارنظر دقیقا همان موردي است که سوسیوکريتیك به دنبال آن است و به
دور از مطالعات جامعهشناسي کالسیك به همراهي کامل ساختار و محتوا اشاره ميکند.
اصالت ساختاري رمان گمگشتگي در حذف مصوت »  ،« eپرکاربردترين حرف در زبان
فرانسه ميباشد .حذف مصوت »  « eاز رمان ،نه تنها نوشتار آن را دچار تغییر ميکند ،بلکه
در تمام سطوح معنايي و فرامتني اثر نیز تأثیر ميگذارد .با حذف اين مصوت ،پرک ساختاري
بيبديل در دنیاي ادبیات پديد ميآورد که از طريق فقدان يك حرف ،نکات بسیاري به مخاطب
عرضه ميکند .اين حذف به گونهاي هنرمندانه از جانب پرک صورت ميگیرد که در زمان
چاپ رمان ،عدهاي به کل متوجه فقدان اين حرف نميشوند و بهاينترتیب عمل خوانش به
چالشي در مقابل مخاطب تبديل ميشود .پرک با بهکارگیري اين تکنیك منحصربهفرد ،تمامي
اجزاي ساختاري و محتوايي اثر را با آن هماهنگ ميسازد .در همین راستا ،پرک نام آنتون
وويل را براي شخصیت اصلي داستان خود انتخاب ميکند و از همان ابتدا او را در شرايطي
قرار ميدهد که مخاطب را از ابهاماتي که با آن روبرو خواهد شد ،آگاه سازد « :آنتون وويل
نميتوانست بخوابد .ساعتش دوازده و بیست دقیقۀ نیمهشب را نشان ميداد .نفس عمیقي کشید
و بر روي تخت خود نشست .يك رمان برداشت آن را باز کرد و خواند ؛ اما رمان برايش
چیزي جز يك متن آشفتۀ سردرگمکننده نبود و هر لحظه ،او بر روي کلمهاي که معنايش را
نميدانست ،مکث ميکرد( » .پرک.)4020:42 ،
به واسطۀ نام خانوادگي اين شخصیت ،واژۀ مصوت که در زبان فرانسه آهنگي مشابه با آن
دارد در ذهن خوانندۀ فرانسهزبان تداعي ميشود و حتي حذف حرف »  « eدر نام خانوادگي
»  « eاز واژۀ
شخصیت اصلي نیز خودنمايي ميکند ،زيرا نام او از طريق حذف
مصوت ساخته ميشود .Voyl←Voyelle :اين موضوع زماني جالبتر ميشود که به تعداد
فصول رمان دقت کنیم .فصول رمان همانند حروف الفباي فرانسه از بیست و شش قسمت
تشکیل شده است و از آنجاييکه حرف »  « eپنجمین حرف از الفباي فرانسه است ،پنجمین
فصل از رمان نیز وجود ندارد .از طرفي اين فصول به شش بخش تقسیم شدهاند که يادآور
تعداد مصوتها در زبان فرانسه است .عدد بیست و شش و غیاب عدد پنج در جاي جاي رمان
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به چشم ميخورد .به طور مثال آنتون وويل در يك کتابخانه ،مجموعهاي بیست و شش جلدي
ميبیند که جلد پنجم آن در آنجا موجود نميباشد .اين مورد از هماهنگي کامل محتوا و شکل
در کتاب خبر ميدهد .مسئلۀ ناپديد شدن از ابتداي رمان در آن مطرح ميشود و راوي همواره
از فقدان چیزي ناشناخته که با توصیف آن شکل ظاهري حرف »  « eدر ذهن مخاطب تداعي
ميشود ،سخن ميگويد .اين موضوع تا جايي ادامه مييابد که خود راوي ناپديد ميشود و پس
از آن ،وجه پلیسي اثر آشکار ميشود و دوستان وويل در جستوجوي او برميآيند .آنها در
جريان اين جستوجو به امکان خودکشي وويل نیز فکر ميکنند .يکي از دوستان وويل به نام
کنسون 1که از احتمال خودکشي منصرف ميشود ،درصدد يافتن وويل برميآيد .در انتخاب نام
اين شخصیت نیز پرک به بازيهاي زباني رو ميآورد و با برگزيدن چنین اسمي ،واژۀ صامت
را که در زبان فرانسه با کنسون همآوايي دارد ،در ذهن مخاطب حك ميکند .در جريان اين
جستوجو ،ساختار موردعالقۀ پرک يعني ساختار پازلگونه تحقق مييابد .هر يك از دوستان
وويل به نوبۀ خود داستانهايي تعريف ميکنند و به واقعیاتي اشاره ميکنند که همچون قطعات
يك پازل خواننده را به حل معماي وويل نزديك ميکنند.
در ادامۀ داستان نه تنها گرههاي داستان باز نميشوند بلکه با قتل تعدادي از دوستان وويل
کورتر ميشوند .نکتۀ قابلتأمل روايت در اين مقطع آن است که راوي داستان با خونسردي
تمام ،از اين قتلها به عنوان اتفاقاتي کامال عادي ياد ميکند .با افزايش تعداد قتلها در رمان،
پیچیدگيهاي آن نیز افزايش مييابد تا جاييکه در نهايت يك نفر مسئولیت قتلها را به عهده
ميگیرد .در واقع بزرگ خانوادهاي که تمام قربانیان به آن تعلق دارند ،اعتراف ميکند که به
دلیل عدم کنترل تولدها در خاندان تحتسیطرۀ خود ،اعضاي آن را به قتل رسانده است .در
اثبات خويشاوندي قربانیان نیز حرف »  « eنقش تعیینکنندهاي ايفا ميکند ،چرا که تمامي
اين افراد بر روي بازوي خود عالمتي دارند که بسیار شبیه اين حرف ميباشد .با اين اوصاف
پرک به شیوهاي ظريف به ريشههاي يهودي خود و ستمهايي که همکیشانش در دوران جنگ
جهاني دوم متحمل شدهاند ،اشاره ميکند و اينچنین در دل بازيهاي زباني ،مسألهاي اجتماعي
رخ مينماياند .با اعتراف قاتل ،مشخص ميشود که تمامي قربانیان که بیست و شش نفر بوده-
اند از همخونهاي وويل بوده و قرباني نفريني قديمي شدهاند .اين موضوع با صراحت تمام
کشته شدن همخونهاي پرک را در دوران جنگ جهاني دوم بازتاب ميدهد .مفهوم فقدان پدر
و مادر ،محروم بودن از خانواده و از دست دادن بخش بسیار مهمي از زندگي در دوران جنگ
__________________________________________________________________________
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نیز به شدت با حذف حرف »  « eپیوند ميخورد ،چرا که هر چهار واژۀ پدر ،1مادر،2
خانواده 3و زندگي 4در زبان فرانسه بدون حرف »  « eمعناي خود را از دست ميدهند .حتي
ضمیر اول شخص مفرد 5و نام خود پرک نیز بدون »  « eکامال بيمعنا ميشوند ،موضوعي که
به جاي خالي هويتي قاطع و مشخص در زندگي پرک و همنسالنش که گرفتار بحران هويت
در شرايط نابهسامان جنگ بودهاند ،مربوط ميشود .بهاينترتیب ساختار روايي رمان که بر پايۀ
مفهوم رياضي تابع شرطي شکل ميگیرد ،به کلي با مفهوم فقدان ارتباط مييابد و بازيهاي
زباني به تمامي در خدمت انتقال اين مفهوم قرار ميگیرند .اين ويژگي سبب ميشود تا خوانندۀ
رمان با متني مواجه شود که محتواي خود را از دل ساختار پیچیده و از طريق قابلیتهاي
زبانیش انتقال ميدهد .اينچنین ،متن از حالت ايستاي خود خارج شده و در همۀ زمانها پازلي
براي کامل کردن و معمايي براي رمزگشايي شدن باقي ميماند.
نوآوريهاي پرک در اين اثر تنها به حذف حرف «  » eختم نميشود و پرک با اين رمان
به هجو تراژديهاي کالسیك و به ويژه تراژدي اوديپ ميپردازد .سؤالي که در ابتداي رمان
مطرح ميشود و از فقدان چیزي شبیه به «  » eخبر ميدهد ،در واقع نحوۀ سؤال و جوابهاي
مطرح شده میان اوديپ و ابولهول را در تراژدي سوفوکل به ياد ميآورد :آيا حیواني وجود دارد
که جسمي متشکل از يك دايرۀ نیمهبسته داشته باشد که به خطي صاف منتهي ميشود ؟ اگر
جواب اوديپ به معماي ابوالهول واژۀ « انسان » است ،جواب معماي گمگشتگي حرف « » e
است که نه تنها سرنوشت شخصیتهاي داستان بلکه سرنوشت تمامي همنسالن پرک را
متحول ميسازد .اين رمان از ديدگاهي يك مقدمه براي نگارش  Wيا خاطرات کودکي نیز مي-
تواند باشد .در رمان گمگشتگي ،نشان «  » eحك شده بر روي بازو و هويدا شدن هويت
شخصیتهاست که به مرگ آنها منجر ميشود .قبل از آگاهي از هويت واقعي خود،
خويشاوندان وويل هويتي داشتند که در واقع متعلق به آنها نبود ،موضوعي که از درهمتنیدگي
هويت واقعي و ساختگي در ساختار رمان نشأت ميگرفت .ساختار دوگانۀ  Wيا خاطرات
کودکي نیز در چنین شرايطي تعريف ميشود :ساختاري که دو زندگينامۀ واقعي و ساختگي را
در کنار هم و تنیده بههم ارائه ميدهد.
__________________________________________________________________________
Père
2
Mère
3
Famille
4
Vie
5
Je
1

122

از هزارتوی زبان تا هزارسوی انسان و جامعه نگاهی سوسيوکریتيک به چند اثر از ژرژ پرک 171

 .٣-7استفاده از مسئلۀ مسير هميلتونی در زندگی :یک دستورالعمل
از ديدگاه کلود بورژلن ،در زندگي :يك دستورالعمل ،ژرژ پرک در پي بناي « برج بابل » و
نگارش اثري است که « تمام انواع رمانها را در برگیرد ؛ دهها نوع زندگي را در آن واحد به
نمايش بگذارد ؛ دستورالعمل هستي را با تمام قابلیتهاي آن تداعي کند » و در نهايت
مجموعهاي منظم و موزون از « اخالقیات و اسطورهها » (بورژلن )422 :4022 ،را که از اين
کلیت سرچشمه ميگیرد ،بیان کند .براي نیل به اين مقصود ،او از نظريۀ گرافها در علم جبر
بهره ميجويد تا در عین بناي مجموعهاي عظیم و پیچیده به مثابه برج بابل ،نظم و منطق
هزارتوي پرمعناي خود را حفظ کند.
در نظريۀ گرافها ،مسیر همیلتوني به مسیري در يك گراف اطالق ميشود که از تمام رأس-
هاي 1گراف تنها يك بار عبور کند .در رمان زندگي :يك دستورالعمل که جايزۀ مديسي 2را
براي نويسنده به ارمغان آورده است ،پرک با عنوان فرعي اثر يعني رمانها ،مخاطب را به
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
ميدهد .اين تمايل در شخصیت نقاش عینیت مييابد که سعي دارد تمام ساختمان سه طبقۀ
محل زنگي خود را در يك تابلو بگنجاند .اين رمان ماجراي زندگي ساکنان ساختماني را
روايت ميکند که سرنوشتهايشان در نقطهاي با همديگر تالقي مييابند .در کنار ماجراي
زندگي ساکنان ساختمان ،تمامي عناصر مربوط به زندگي روزمره از دستورهاي آشپزي گرفته تا
توصیفات دقیق علمي در اين اثر جاي گرفتهاند .از اين نکتهنظر ،رمان به پازلي تبديل شده
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
توصیف مکان ،هر آنچه که به آن مربوط ميشود ،از عناصر جزئي گرفته تا شخصیتهايي که
در آن مکان هستند نیز در متن وارد ميشوند .در نهايت تمامي اين توصیفات از مکانهاي
مختلف ساختمان ،همچون پازلي در کنار هم قرار ميگیرند و کلیتي درهمپیچیده را تشکیل
ميدهند .کلیت موردبحث ،عناصر مختلف و گاه بيربطي را در برميگیرد چرا که هر مکان
__________________________________________________________________________
در نظریۀ گرافها ،رأس یا گره یکی از یکاهای بنیانی است .در واقع گراف مجموعهای از رئوس است که لبههایی آن-
ها را به هم وصل کردهاند.
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گونهاي خاص را به خود اختصاص ميدهد ،از گونۀ پلیسي گرفته تا گونۀ تخیلي و ساير گونه-
ها .همین التقاط گونهها يکي از مهمترين ويژگيهاي سبك پرک را به خود اختصاص ميدهد.
اين کلیت از بیرون و از ديدگاه ناظري که بر تمام جزئیات ساختمان و عناصر موجود در آن
احاطه دارد ،به وصف درميآيد .با تکیه بر اين ويژگیست که پرک از مسیر همیلتوني و يا سفر
اسب در ساختار روايي خود بهره ميبرد.
در واقع ساختمان موردبحث ساختاري  49×49دارد که « صفحۀ يك شطرنج » (همان،
 )421را تداعي ميکند .هر کدام از خانههاي اين صفحۀ شطرنجي به مکاني خاص داللت مي-
کنند .اشیا ،شخصیتها و ماجراهاي مربوط به تمام مکانها به صورت موازي روايت ميشوند.
به عبارتي ديگر در يك بازۀ زماني مشخص و محدود ،ناظر کلي که از بیرون به ساختمان و
وقايع آن مينگرد ،بهطور همزمان تمامي ماجراها را پوشش ميدهد .تمامي اين ماجراها حول
محور سه شخصیت اصلي اتفاق ميافتد که آنها نیر دغدغۀ ثبت کلیت جهان را دارند .چنین
به نظر ميرسد که توصیف دقیق تمامي عناصر موجود در ساختار 49×49ساختمان ،کاري
بسیار پیچیده است ،در حاليکه پرک اين مسئله را با استفاده از مسئلۀ مسیر همیلتوني به طور
کامل حل کرده است .به طوريکه در توصیف عناصر ساختمان هیچ تکراري به چشم نمي-
خورد و هر کدام تنها يك بار در روايت گنجانیده شدهاند .پرک با مهارت و دقت يك رياضي-
دان ساختار ساختماني را که داراي صد اتاق ( 49اتاق در عرض و  49اتاق در طول) ميباشد،
به طور کامل با ساختار روايي رمان خود منطبق ساخته و رماني صد فصلي نگاشته است .در
دل چنین ساختاري ،شخصي که وارد ساختمان ميشود و خوانندهاي که در مسیر فصول رمان
قدم برميدارد ،بر اساس قانون مسیر همیلتوني ،تنها يك بار از هر کدام از اتاقها و يا فصول
عبور ميکند و در طي اين گذر با تمامي اجزاي آن اتاقها آشنا ميشود .چنین حرکتي کامال
مسیر حرکت مهرۀ اسب را در صفحۀ شطرنج تداعي ميکند که از هر يك از خانهها تنها يك
بار عبور ميکند.
البته در طول اين مسیر ،مخاطب همانند يك بازيکن شطرنج با چالشهايي روبروست که
بر پیچیدگي و چنداليه بودن اثر ميافزايند .يکي از اين موارد حضور عناصري از ساير آثار
پرک در دل داستان است .به عنوان مثال در قسمتي از داستان خواننده با يك آگهي مواجه مي-
شود که نام حك شده بر روي آن ،نام شخصیت اصلي داستان  Wيا خاطرات کودکي ميباشد.
عالوه بر ارجاع به آثار خود نويسنده ،ارجاعات بسیاري به ساير نويسندگان نیز صورت مي-
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گیرد که از آن جملهاند :پاسکال ،راسین ،شکسپیر ،هوگو ،سلین و ديگران .در کنار نويسندگان،
نقاشان نیز حضوري پررنگ در اين اثر دارند .گويي پرک در اين اثر ،هر آنچه را که از هنر و
ادبیات بدان عالقه داشته در قالب ساختاري تو در تو قرار داده است تا از وراي آن جهان
پیرامون خود را انعکاس دهد .در رمان زندگي :يك دستورالعمل ،پرک با انتخاب يك ساختمان
به عنوان محور اصلي داستان ،از فضا به عنوان دستاويزي براي به نمايش گذاشتن پیچیدگي-
هاي زباني بهره ميجويد .در واقع نقش مکان در زنده کردن خاطرات پرک همانند نقش
شیريني مادلن در جستوجوي زمان از دسترفتۀ پروست است که خاطرات گذشته را براي
راوي داستان زنده ميکند .با خلق ساختاري پیچیده که کامال منطبق با ساختمان توصیف شده
در اثر است ،پرک از اجتماع انسانهايي با عاليق و دغدغههاي مختلف در يك مجموعه سخن
ميگويد .اين گوناگوني شخصیتها و آراء اجتماعي آنان در کنار ساختار پازلگونۀ ساختمان،
امکان تحلیلهاي قابلتوجهي را از جانب مخاطب فراهم ميآورد .خود پرک نیز در يك
مصاحبه به اين مورد اشاره ميکند « :آنچه که براي من در يك اثر اهمیت دارد ،آن است که
اثر به طرق مختلف مورد خوانش قرار بگیرد .زندگي :يك دستورالعمل از اين نظر يك موفقیت
تمام عیار است :ميتوان آن را به صورت يك داستان ،يك پازل و يا ترکیبي از هر دو در نظر
گرفت( » .پرک .)8991:21 ،ساختماني که در اين رمان وجود دارد ،ميتواند نمونهاي کوچك
از جامعه باشد ،جامعهاي که همچون ساختمان توصیفشده در اثر ،انسانهاي میرايي را
دربرگرفته اما خود در طي قرون و اعصار پابرجا مانده است « :از نگاه يك شخص ،يك
خانواده ،و يا حتي يك خاندان ،يك شهر ،يك خیابان و يك خانه ،غیرقابلتغییر و مصون از
گذر زمان و حوادث زندگي بشري به نظر ميرسد .تا جاييکه انسان فکر ميکند ،بيثباتي
شرايط انساني را با ثبات سنگها ميتوان تاب آورد( » .پرک.)8944:422 ،
 .٤کاربرد فن بالغت در هجو ناهنجاریهای اجتماعی
از ديدگاه پیر زيما « ،مسائل اجتماعي و جمعي که به وسیلۀ زبان بیان ميشوند ،به روشني و
نظم تمام در حوزۀ معناشناسي قرار ميگیرند( » .زيما  .)484معناشناسي ،يعني مطالعۀ نشانهها،
در ارتباط کامل با فن بالغت که آرايههاي ادبي زيرمجموعۀ آن هستند ،قرار ميگیرد .به عبارتي
ديگر ،فن بالغت ابزاري براي غناي ساختاري يك اثر است که در عینحال به غناي مفهومي
اثر نیز ميافزايد .فن بالغت کارکرد گفتمان را در يك اثر به صورتي کامال هنرمندانه ارتقا مي-
بخشد و موجب ميشود تا مفاهیم مهم به صورتي عمیق به خواننده انتقال يابند .کارکرد آرايهها
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در بیان آنچه که نويسنده به دنبال آن است ،دور کردن زبان اثر از حالت عادي و روزمرۀ آن و
سرعت بخشیدن به انتقال مفاهیم است.استعاره و توصیف به عنوان دو زيرمجموعۀ بسیار مهم
از فنون بالغت ،ابزارهايي هستند که نويسندۀ نوگرايي چون پرک با متحول کردن آنها ،شیوه-
اي نو در تولید معنا به وجود ميآورد.
کاربرد استعاره از جانب پرک اين امکان را براي او فراهم ميآورد تا درونیاتش را به
صورتي نمادين به جهان پیرامونش پیوند بزند و از اين رهگذر ،آن دسته از ناماليمات اجتماعي
را که گريبانگیر جامعۀ زمانش بودند ،به روشي زيباييشناسانه انتقال دهد .از سويي ديگر،
استعاره اين امکان را براي پرک فراهم ميآورد تا مفاهیم انساني و اجتماعي موردنظر خود را به
صورتي بیان کند که امکان برداشتهاي مختلفي از آن در زمانها و مکانهاي مختلف و توسط
اشخاص متفاوت وجود داشته باشد .بنابراين ،استعاره به فرايندي نمادين براي او تبديل ميشود
که بهموجب آن مفاهیمي که ساير عناصر زبانشناسي قادر به بیان آن نیستند ،انتقال مييابند و
بهاينترتیب جهانبیني او در اثر تحقق مييابد .جهانبیني اجتماعي يك نويسنده که مفهومي «
انتزاعي و سوبژکتیو » (فرومیلگ  )08ميباشد ،با استفاده از استعاره وارد حوزۀ جديدي از نوع
بیان ميشود .رمان کدام دوچرخه با فرمان کرومي در انتهاي حیاط ؟ ،1اوج استادي پرک را در
استعاري کردن مفهومي که به دنبال انتقال آن بوده است ،نشان ميدهد و از اين رهگذر ،نگاهي
جديد به پديدۀ اجتماعي منحوس جنگ از جانب او انجام ميشود.
استفاده از تکنیك توصیف نیز که پرک روش منحصربهفرد خود را در استفاده از آن دارد،
در انتقال ديدگاههاي اجتماعي او نقش مهمي ايفا ميکند .پرک خود به اين نکته اشاره ميکند
که « من در جستوجوي توصیف هر آنچه که هست ،ميباشم( » .بورژلن .)2 :8949 ،چنین
ديدگاهي ،از تمايل پرک به يك نگاه همهجانبه به جهان پیرامونش سرچشمه ميگیرد ،جهاني
که به واسطۀ مصرفگرايي ،با هیچچیزي جز توصیف مواردي که اشخاص حريصانه به دنبال
آن هستند ،تعريف نميشود .از خالل اين تفکرات ،پرک روش خاص خود را در توصیف بنا
مينهد که دغدغۀ گنجاندن محتوايي واقعگرا در آن به چشم ميخورد .مقارن با نظريهپردازي-
هاي لوکاچ 2و بارت در زمینۀ ادبیات ،پرک نیز توصیف واقعیت را ابزاري براي نشان دادن ذات
و پويايي وجود و جامعه ،آن هم با ساختاري محکم و سیال معرفي ميکند .در راستاي همین
تفکر ،پرک آثاري خلق ميکند که جز توصیف عنصري از زندگي روزمره به هیچ موضوع
__________________________________________________________________________
)Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour (1966
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ديگري اشاره ندارند .با اين کار ،پرک روزمرگي را با تمام ابعاد آن به کمك ابزارهاي زباني تا
حد زيادي ثبت و ضبط ميکند .توجه پرک به عناصر روزمره از شرايط حاکم بر زمانۀ او نیز
نشأت ميگیرد .زمانهاي که در دهۀ شصت میالدي به شدت تحتتأثیر مصرفگرايي و عواقب
آن بوده است .رمان اشیا 1که دقیقا در همین شرايط نگاشته شده است ،به صورتي وسواسگونه
به توصیف زوجي ميپردازد که اسیر مصرفگرايي دوران خود شدهاند.

 .0-1استفاده از استعاره در کدام دوچرخه با فرمان کرومی در انتهای حياط ؟
اين رمان به ماجراي سه نفر ميپردازد که در دوران استقاللطلبي در الجزاير ،به صورت اتفاقي
به جنگ فراخوانده شدهاند و حال با مشقت زياد در پي آن هستند تا نفر چهارم را از درگیري
در اين جنگ بر حذر دارند .جداي از داستان جذاب و خاص رمان ،آنچه در اين رمان بیش از
پیش اهمیت دارد ،سبك نگارش آن و استفادۀ نويسنده از شمار قابلتوجهي از آرايههاي ادبي
است .پرک در اين اثر با استفادۀ کامال استادانه از فن استعاره و از دريچۀ طنز به مسئلۀ جنگ
ميپردازد و در عین حال بازيهاي بهخصوص خود را با مخاطب در پیش ميگیرد .لحن
طنازانۀ پرک در اين اثر در کالم شخصیتهايش تجلي مييابد و آنها در موقعیتي جدي ،گويي
جنگ و شرايط آن را با آنچه که بیان استعاري و نه روزمرۀ واقعیت است ،به سخره ميگیرند.
با وجود لحن غالب طنز رمان ،اين اثر در مواقعي کامال حماسي مينماياند که از میل به التقاط
گونهها از جانب پرک نشأت ميگیرد .در واقع تجربههاي چالشبرانگیز قهرمانان داستان و
جستوجوهاي پي در پي آنها براي يافتن شخصیت چهارم ،فضاي اثر را به
گونۀ حماسي نزديكتر ميکند.
پرک در اين اثر فن استعاره را از همان آغاز و با عنوان طوالني و عجیب اثر به کار ميبندد
و اين سؤال را در ذهن مخاطب به وجود ميآورد که دوچرخه و حیاط بهراستي استعاره از چه
چیزي هستند ؟ با انتخاب چنین عنواني ،پرک تمام پیشداوريها را در مورد محتواي کتاب از
پیشرو برميدارد و رماني عرضه ميکند که از همان ابتدا کنجکاوي مخاطب را برميانگیزد.
اين عنوان که لحني سؤالي دارد همواره پرسشهايي در ذهن خواننده ايجاد ميکند :منظور
نويسنده کدام دوچرخه است ؟ نقش اين دوچرخه در اين رمان چیست ؟ پرسشهايي که متن
جواب قاطعي به آن نميدهد و اينگونه دوچرخه هم همانند شخصیت چهارم رمان به عنصري
غايب بدل ميشود .الزم به ذکر است که گم شدن و غیبت اشیا در آثار پرک جايگاه بسیار
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مهمي به خود اختصاص ميدهند تا جاييکه به يکي از مضامین قابل تأمل در مجموعه آثارش
تبديل ميشوند .همینجاست که وجه استعاري دوچرخه در عنوان اثر برجسته ميشود:
دوچرخه ميتواند استعارهاي از هرآنچه که در رمان غیب ميشود و اين غیبت به جنگ ارتباط
مييابد ،باشد .غیبت و فقداني که شايد از ضمیر ناخودآگاه و حتي خودآگاه نويسنده سرچشمه
ميگیرد و از نبود خانواده و تجربۀ جنگ جهاني در دوران کودکي و جنگ الجزاير در جواني
حکايت ميکند .با انتخاب عنواني طوالني و با لحن سؤالي ،پرک در واقع عرف انتخاب عنوان
کوتاه و گويا براي يك اثر را به نفع بازيهاي منحصر بهخود زير پا ميگذارد .استعاره که به
برداشتهاي گوناگون از يك مفهوم منجر ميشود ،در عنوان اين اثر به راستي نقش خود را به
بهترين نحو ممکن ارائه ميدهد و خواننده را در برداشتهاي خود به کلي آزاد ميگذارد .با
وجود ابهام موجود در عنوان اثر ،پرک در اصل با همین عنوان مقصود اصلي خود را در متن
آشکار ميسازد .با انتخاب عنواني که هیچ سنخیتي با عناوين آثار کالسیك ندارد ،پرک به نوعي
از لحن هجوگونۀ خود در متن که مفهومي حماسي مانند جنگ را به طنز ميکشد ،خبر ميدهد.
بهاينترتیب هر مخاطبي با آزادي تمام ،تصور و تحلیل خاص خود را از جنگ ارائه ميدهد.
پرک حتي در انتخاب اسامي شخصیتها نیز بازياي را در پي ميگیرد که مخاطب بيتوجه از
کنار آنها عبور نکند و احتماالت مختلف را در نظر بگیرد « :مردي که نامش کارامانلیس يا
چیزي مثل اين بود :کاروو ؟ کاراواش ،کاراکووه ؟ يا اينکه خالصه اسمش کاراتورک بود.
درهرحال ،اسمش اصال معمولي نبود ،اسمي بود که چیزي به شما ميگفت و به راحتي از ياد
نميرفت .اين اسم ميتوانست حالت انتزاعي مکتب پاريسي در زبان ارمني باشد ،يك
جنگجوي بلغار ،يك گیاه عظیمالجثه مقدونیهاي ،و يا چیزي که برآمده از همین حوالي باشد،
از بالکان [ ]...از ترکیه( » .پرک .)4028:44 ،کاربرد چنین تکنیکي از جانب پرک ،مفهوم «
دياسپورا » 1را در دهن متبادر ميکند که « در زبان يوناني پراکندگي يك قوم ،يا يك اجتماع در
بین چندين کشور است » (جواري و سلیماني  .)٥٣گويي پرک ،با توجه به تجربۀ زيستۀ خود
که تعامل با اقشاري از طیفهاي مختلف را در خود داشته است ،به خلق شخصیتهايي
چندوجهي متمايل شده و نوعي از جهانوطني را ترسیم ميکند.
کنجکاويهايي که از همان زمان مواجهه با عنوان رمان آغاز ميشود ،همزمان با مطالعۀ آن
به نوعي از تعجب و شايد سردرگمي بدل ميشود ،چرا که گاه در میانۀ فضاي طنازانۀ اثر،
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مخاطب با لحني بسیار فاخر از جانب نويسنده روبرو ميشود .اين لحن فاخر با جمالت غنايي
و استفادۀ نسبتا زياد از آرايۀ استعاره قوت ميگیرد .البته پرک اجازه نميدهد تا مخاطب مدت-
زمان زيادي درگیر اين لحن باشد و ناگهان در میانۀ متن و بدون هیچ مناسبتي به لحن روزمره
بازميگردد و حتي دستور پخت نوعي از برنج را در رمان ميآورد .در مواقعي چنین به نظر
ميرسد که استفادۀ غیرطبیعي از آرايۀ استعاره و التقاط پي در پي فضاهاي طنز ،حماسي،
ماجراجويانه و سپس روزمره از میل پرک در پررنگ کردن نقش نوشتار و تنها خود نوشتار
سرچشمه ميگیرد .به عبارت ديگر پرک مضمون رمان را بهانهاي براي عرضۀ انواع مختلف
نوشتار قرار ميدهد و چنین به نظر ميرسد که با اين ترفند ،قدرت زبان و انعطافپذيري بي
حدو حصر آن را به رخ ميکشد.
پرک در اين اثر به کلي قوانین داستاننويسي را که تخیل در آن نقش اصلي را ايفا ميکند،
زير سؤال ميبرد .فهرست کردن عناصر بالغت زباني و بهويژه استعاره به سبك نوشتههاي
آموزشي و قرار دادن آن در متني که مضمون آن هیچ سنخیتي با فن بیان ندارد ،چه معنايي جز
اعتقاد نويسنده به آزادي در نوشتار و شکستن کلیشهها ميتواند داشته باشد ؟ البته الزم به ذکر
است که پرک تمامي اين بازيها را به قصد انتقال مفهوم موردنظر خود ارائه ميدهد .حتي اگر
مخاطب پرک پي به ماوراي اين بازيها هم نبرد ،حداقل با اثري مواجه شده است که به شیوه-
اي نو بیان شده است.

 .0-7استفاده از توصيف در اشيا ،داستانی از سالهای شصت
نخستین رمان ژرژ پرک به نام اشیا که آن را در بیست و نه سالگي نگاشت ،جايزۀ رنودو  ،يکي
1

از معتبرترين جوايز ادبي فرانسه را براي او به ارمغان آورد و در زمرۀ موفقترين آثار او قرار
گرفت .پرک در اين اثر گونهاي جديد را در ادبیات معرفي کرد که با وجود شکل و شمايل
رمانگونۀ خود ،از ديدگاه نويسنده ،رمان نبود بلکه آينهاي بود که جامعۀ پیرامون او را در سال-
هاي دهۀ شصت انعکاس ميداد .شخصیتهاي اصلي اين اثر ،زوجي روانشناس و جامعه-
شناس به نامهاي ژروم و سیلوي هستند که زندگي يکنواختي را در پاريس ميگذرانند .اين
زوج که همواره در جستوجوي معنا بخشیدن به زندگي خود و نیز در آرزوي ثروتمند شدن
هستند ،براي آيندۀ خود سفرهاي فراوان و خريدهاي بسیار را در نظر گرفتهاند .اين روياها با
کاربرد وجه شرطي در متن کامال هماهنگي دارند .رويايي که با دلبستگي زوج ماديگراي
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داستان و اطرافیان آنها به مصرفگرايي رابطهاي مستقیم دارد « :از يك ايستگاه به ايستگاهي
ديگر ،عتیقهفروشيها ،کتابفروشيها ،فروشگاههاي صفحههاي موسیقي [ ]...دنیاي واقعي آنان
را تشکیل ميداد :آنجا بود که بلندپروازيها و روحهاي آنها آرام ميگرفت .آنجا زندگي
واقعي بود ،زندگياي که آنها در پي آن بودند :براي تمام اين سالمونها ،اين فرشها و اين
ظروف کريستالي بود که بیست و پنج سال پیش ،يك کارمند و يك آرايشگر آنها را به دنیا
آوردند( » .پرک .)8948:28 ،زندگي اين زوج با سفر آنها به تونس که به يك شکست مالي
ميانجامد و سپس با بازگشتشان به فرانسه دنبال ميشود .در انتهاي رمان سیلوي و ژروم به
روياي ثروتمند شدن خود جامۀ عمل ميپوشانند ولي اين رفاه مالي به هیچوجه از کسالت و
بيرمقي زندگي آنها نميکاهد .پرک اين عدم رضايت را در جايجاي رمان به مخاطب
گوشزد ميکند « :در جهاني که متعلق به آنان بود ،تقريبا همیشه قانون اين بود که آنان در
جستوجوي چیزي بیشتر از آني باشند که ميتوانستند به دست بیاورند( » .پرک.)8948:89 ،
با وجود آنکه زندگي اين زوج ،به ظاهر هستۀ اصلي داستان را تشکیل ميدهد ولي در واقع
اشیايي که آنها دلبستۀ خريد و نگهداري آنها هستند ،شخصیتهاي اصلي اثر به شمار مي-
آيند .بهطوريکه پرک با دقتي مثال زدني تك تك جزئیات آنها را با استادي تمام توصیف مي-
کند.
در کنار بعد اجتماعي اثر که مصرفگرايي رايج در جوامع غربي را در سالهاي دهۀ شصت
به هجو ميکشد ،پرک در اين اثر نیز مفهوم موردنظر خود را از طريق بازيهاي ساختاري به
گوش مخاطب خود ميرساند .يکي از خصوصیات بارز در ساختار اين اثر ،حضور پررنگ
فرامتن 1در آن ميباشد که همچون ساير آثار پرک جايگاهي قابل تحلیل به خود اختصاص
ميدهد .پرک خود اين نکته را تصديق ميکند که در نگارش اين اثر نگاهي خاص به تربیت
احساسات گوستاو فلوبر داشته است « :دلیل اين ارجاعات سیستماتیك هرگز به روشني براي
من مشخص نشده است .در وهلۀ اول ،اشیا ،بدون شك يك نوع وام گرفتن و تمايل به نزديك
شدن به فلوبر است( » .پرک .)4029:89 ،حتي در اين رمان نزديك به چهل جمله وجود دارد
که کامال از رمان فلوبر کپي شدهاند .منظرهاي که بر ديوار ورودي آپارتمان رويايي ژروم و
سیلوي ديده ميشود ،مقصد سفر آنها و اشاراتي از اين دست به رمان فلوبر بسیار در رمان به
چشم ميخورند .در کنار تربیت احساسات ،شاهکار فلوبر يعني مادام بوواري نیز در شکل-
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گیري ساختار اشیا نقش مهمي ايفا ميکند .آرزوهاي دور و دراز زوج داستان و میل به گريز از
جايي که به آن تعلق دارند براي رسیدن به آرمانشهري که به تمام خواستههاي آنها عینیت
ببخشد ،از سنگیني سايۀ فرامتني به نام مادام بوواري بر متن پرک خبر ميدهند .ژروم و سیلوي
همانند اما بوواري همواره روياي رد شدن از جامعۀ ناچیز بورژوازي و قرار گرفتن در ردههاي
باالتر اجتماعي را در سر ميپرورانند .عالوه بر اين شباهتها ،پرک در لحن طنزآمیز خود،
استفاده از افعال با زمانهاي استمراري و گذر ناگهاني از دل رويا به دنیاي واقعیت نیز فلوبر را
الگوي خويش قرار ميدهد .اما مهمترين تأثیرپذيري پرک از فلوبر ،دقت او در توصیف اشیا و
تمايلش به فهرست و رديف کردن آنهاست .اين ويژگي ،روايت اثر را کامال تحتتأثیر خود
قرار ميدهد و در مواقعي خواننده را از داستان دور و وارد دنیايي نامحدود از اشیا ميکند .میل
به توصیف و تجمیع اشیا ،عطش تسلط کامل بر واقعیت را در پرک اغنا کرده و اينچنین با
ابزار زبان ،وي در صدد تملك واقعیت برميآيد.
البته در مواقعي توصیف اشیا آنچنان بر روايت داستان سايه ميافکند که متن لحني کامال
خنثي و غیرادبي به خود ميگیرد .اما آنچه که پرک را در توصیف اشیا و روزمرگيها از
سايرين جدا ميکند ،نگاه خاص او به اين مقوله است .به جاي تقبیح مستقیم مصرفگرايي و
احاطۀ روزمرگي بر زندگي مردم و گنجاندن تفکرات خود در انتقاد از اين آسیب ،پرک با
زيادهروي در توصیف اشیا و برجسته کردن عالقۀ بیمارگون زوج داستان به جمعآوري اشیا،
وجه مضحك و مخرب اين پديدۀ اجتماعي را به مخاطب خود گوشزد ميکند .اينچنین،
توصیف به عنوان عنصري ساختاري در دل داستان ،به انتقال مفهوم ميانجامد .دقت او در
توصیف جزئیات روزمره به حدي ميرسد که در مواردي کل را فداي جزء کرده و تا حدي در
توصیف و تشريح جزئیات بعضا پراکنده پیشروي ميکند که مخاطب جز به قطعات به ظاهر
پراکنده نميانديشد .از اين منظر است که پرک با استفاده از توصیف ،ذهن خواننده را به
جزئیاتي از زندگي روزمره که مهجور بودهاند ،جلب ميکند .با اين اوصاف نظريۀ روايي پرک
که بخشي از آن مبتني بر نگاهي نو به روزمرگیست ،تحقق مييابد .براي شرح اين نظريه ،پرک
به مثابه زبانشناسان که زبان را به واحدهاي جزئي به نام تكواژ تقسیم ميکنند ،روايت را به
واحدهايي با نام ابداعي « ريز روايت » 1تقسیم ميکند .از ديدگاه او ريزروايت واحد سازندۀ
روايت است که با قرار گرفتن در کنار ريز روايتهاي ديگر روايت کلي را شکل ميدهد .براي
توضیح اين ويژگي روايي ،پرک از آثار بالزاک مثال ميزند که به عنوان واحدهاي سازندۀ
__________________________________________________________________________
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مجموعه آثار او در قالب کمدي انساني عمل ميکنند و بهاينترتیب مجموعهاي از توصیفات
اشخاص و وقايع به کلیتي جامع در بارۀ قرن نوزدهم بدل ميشوند .نظريۀ ريز روايتها در
واقع به مفهوم پازل که بسیار موردتوجه پرک بوده است ،نزديك ميشود و روايت کل را
همچون پازلي متشکل از ريز روايتهاي بسیار تعريف ميکند .با توجه به اين تعريف،
توصیفات پرک از جزئیات روزمره در آثار مختلف او ،همچون قطعات يك پازل به واقعیتي
بزرگتر داللت ميکنند که همان جامعۀ زمان نويسنده است ،موردي که خود پرک نیز به آن
تأکید ميکند « :چیزي که من به دنبال آن بودم ،همانطوري که در مورد آن سخن گفته ميشود،
توصیف يك موقعیت شخصي در مقابل جامعۀ مصرفگرا بوده است ( .» ...پرک.)٥٦:4029 ،
با توجه به جايگاه ويژۀ توصیف اشیا در اين اثر ،اهمیت زياد مکانها و نیز جستوجوي
هويت واقعي انسان معاصر ،اشیا به نوعي از دغدغههاي اجتماعي پرک در آثار آيندۀ او خبر
ميدهد.
 .٥نقش بينامتنيت در بيان سلسلهمراتبی ناهنجاریهای اجتماعی
از ديدگاه سوسیوکريتیك « ،دنیاي تخیل ،همچون يك فرايند بینامتني است( » .زيما .)410
زمانيکه نويسنده تخیل خود را براي خلق يك اثر آزاد ميگذارد ،هرآنچه که در خودآگاه و
ناخودآگاه او در طول سالیان سال نقش بستهاند ،وارد دنیاي او شده و بهاينترتیب اثري به
وجود ميآيد که در اليههاي آن ردپاهاي زيادي از تجربیات و مطالعات پیشین نويسنده به
چشم ميخورد .اينگونه است که جهانبیني منحصربهفرد يك نويسنده با مطالعۀ بینامتني اثر او،
بیش از پیش آشکار ميشود .براي دستيابي به جهانبیني نويسنده ،همانطور که زيما به آن
اشاره ميکند ،در ابتدا « ميبايست متن ادبي را در يك موقعیت اجتماعي-زبانشناسي ويژه،
درست در همان حالتي که نويسنده و گروه اجتماعياي که از آن برخاستهاند ،قرار داد .واضح
است که در اين شرايط ]...[ ،برخي گفتمانها بسیار مهمتر ار بقیه در ساختار اثر هستند» .
( .)410موقعیت اجتماعي-زبانشناسي که پرک در آن قرار دارد ،از نظر اجتماعي مربوط به
دوران جنگ دوم جهاني ،جنگ الجزاير و دهۀ شصت میالدي است که با گفتمان رنج بشري از
مصائب جنگ و سپس تسلط مصرفگرايي بر زندگي مردم پیوند مييابد .از نظر زبانشناسي
نیز ،سبك پرک در ارتباط با گروههايي مانند اولیپو و نويسندگاني است که بازيهاي زباني را
سرلوحۀ آثار خود قرار دادهاند .با توجه به اين دو بعد ،براي مطالعۀ بینامتنیت در آثاري از پرک

112

از هزارتوی زبان تا هزارسوی انسان و جامعه نگاهی سوسيوکریتيک به چند اثر از ژرژ پرک 111

که عاليم آن را از خود نشان ميدهند ،ميبايست به دنبال عواملي بود که بر اين دو بعد داللت
دارند و از اين مسیر به خواستگاه آنها در ذهنیت نويسنده دست يافت .در چنین شرايطي
نوعي از گفتمان در اثر ظاهر ميشود که کامال حالت دوطرفه و گفتوگومحور دارد « :تحلیل
بینامتنیت در يك اثر ،ميبايست متن ادبي را در يك شرايط گفتوگو محور در نظر بگیرد .به
عبارت ديگر ميبايست متن ادبي در رابطه با اشکال گفتماني موردبررسي قرار بگیرد که همان
ارائۀ ساختارهاي معناشناسانه و روايي هستند )410( » .در واقع باز از دل ساختارهاي ارائه شده

در اثر است که بینامتنیت موجود در آن آشکار ميشود و از اين طريق محتواي اثر که گفت-
وگويي پويا میان جهانبینيهاي موردعالقۀ نويسنده هستند ،آشکار ميشود .عالوه بر بینامتنیت
و حضور آثار ديگر در اثري ديگر ،تکنیك رمان در رمان که « زيرمجموعۀ بینامتنیت » (مارتل
 )02قرار ميگیرد ،نیز نقش مهمي در ارائۀ جهانبیني نويسنده ايفا ميکند .با توجه به حضور
بینامتنیت و تکنیك رمان در رمان در آثار پرک ،در اين قسمت اين دو مورد در سه اثر از پرک
و نقش آنان در انتقال عقايد اجتماعي پرک بررسي خواهد شد .بینامتنیت در اصل ابزاري هست
تا نويسندهاي مانند پرک که نگاهي جهانشمول به مسائل اطراف خود دارد ،تمامي دغدغههاي
انساني و اجتماعي خود را در قالب يك اثر ارائه کند .او خود نیز به اين مسأله ازعان دارد « :در
زبان ،در اعمال انساني ،يك میل به انتقال دانستهها ،شناخت آنچه که در اطرافش ميگذرد و
بازي با آن وجود دارد .اين روشي است تا از طريق آن ،انسان همۀ آنها را به تملك خود
دربیاورد ( » ...پاولیکووسکا  .)21اين اظهارنظر به ما نشان ميدهد که هیچ گفتماني به تنهايي
معنايي ندارد و همواره نوعي انتقال میان گفتمانهاي مختلف وجود دارد که ما نام بینامتنیت بر
آن مينهیم .پس هر گفتماني ردي از بینامتنیت و چندوجهي بودن در خود دارد چراکه عناصري
از گفتمانهاي ديگر گرفته و در خود تنیده است.
1

 .٥-1بينامتنيت در مردی که میخوابد
با آنکه پرک رمان مردي که ميخوابد را قبل از پیوستن خود به گروه اولیپو نگاشته است ،اما
به سبب سبك روايي خاص آن جايگاهي ويژه از نظر ساختاري در میان آثار او بر عهده دارد.
در اين اثر پرک به صورت مستقیم به شخصیت اصلي خود ارجاع ميدهد و او را « تو »
خطاب ميکند ،در صورتيکه در شکل کالسیك آن ،ضمیر استفاده شده براي قهرمان داستان
همواره اول شخص و يا سوم شخص مفرد بوده است .شايد دلیل « تو » خطاب کردن
__________________________________________________________________________
)Un homme qui dort (1967
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شخصیت اصلي از جانب پرک ،پیشزمینۀ زندگينامهاي اثر باشد .شخصیت اصلي اثر که
جواني متفکر و غمگین است و تحصیالت خود را در زمینۀ جامعهشناسي دنبال ميکند ،پرک
جوان را در ذهن تداعي ميکند .نخستین نشان از بینامتنیت در اين اثر همان بعد زندگينامه
بودن آن است که دوران سخت جواني پرک را در برميگیرد.
در اين اثر ،شخصیت اصلي فردي با افکار منفي معرفي ميشود که زندگي تاريکي را از سر
ميگذراند و جهان را آنگونه که هست ،قبول ندارد .چنین ذهنیتي موجب ميشود تا در رمان
سکوت جايگاه ويژهاي به خود اختصاص دهد و جاي کلمات را بگیرد « :تو دست از حرف
زدن برداشتهاي و تنها سکوت است که پاسخ تو را ميدهد( » .پرک .)4002:482 ،قهرمان
داستان که در کنج عزلت خود سعي در فهم و آگاهي دارد ،چیزي جز نفي و عدم سازش با
واقعیتهاي اجتماعي از خود نشان نميدهد « :تنهايي چیزي نميفهمد ،بيتفاوتي هم همین-
طور :اين يك عالمت است ،يك توهم محسورکننده و بهبندکشنده .)482( » .خود پرک نیز به
اهمیت بيتفاوتي در اين اثر اشاره ميکند « :مردي که ميخوابد ،محل تحقق زيباييشناسانۀ
بيتفاوتي است ،اين رمان تمام آن چیزي است که ميتوان در مورد بيتفاوتي بیان کرد» .
(پرک « .)4009:18 ،تو » خطاب کردن شخصیت اصلي از جانب نويسنده ،حس آشنايي در
خواننده برميانگیزد و وي را همراه استداللهاي شخصیت ميگرداند .در شرايطي که شخصیت
اصلي خود را قرباني دنیايي که براي او ناشناخته و غیرقابلپذيرش است ،ميداند ،خارج شدن
از اين شرايط بحراني را نیز غیرممکن ميبیند .عدم سازشپذيري شخصیت اصلي با دنیاي
پیرامون خود که جامعهاي گرفتار ماديات و ظواهر است ،از همان عنوان رمان خودنمايي مي-
کند .او به جاي مواجهه با چنین جامعهاي راه سکوت وبيتفاوتي را در پیش ميگیرد و گويي
که در اين جهان خود را به خواب ميزند « :گاه تو تصور ميکني که خواب نوعي مرگ آهسته
است که تو را فرا ميگیرد ،خفتني دلنشین و در عینحال وحشتناک ،تحولي شیرين( » .پرک،
 .)4002:412اين طرزتفکر و عنوان رمان ،نشان از بینامتنیتي دارد که به ويکتور هوگو و رمان
مردي که ميخندد او مربوط ميشود .جداي از تشابه عناوين دو اثر ،هر دو شخصیتي را در
خود ميپرورند که از جامعه رانده شده و محکوم به تنهايي است.
شخصیت اصلي اين رمان و شرايطي که در آن گرفتار آمده است ،در مرحلۀ بعدي ،تا
1
حدود زيادي تداعيکنندۀ شرايط شخصیت اصلي رمان بارتلبي محرر ،داستاني از وال استريت
__________________________________________________________________________
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اثر هرمان ملويل 1نويسندۀ قرن نوزده آمريکايي و خالق موبي ديك 2است .در رمان ملويل ،ما
با کارمندي روبرو هستیم که در مقابل سیستم ارباب و رعیتي حاکم بر جامعۀ خود به روش
منحصربهفرد خودش اعتراض ميکند .شباهت دغدغههاي شخصیتهاي اين دو اثر ،در اليه-
هاي عمیق متن نشان از نوعي بینامتنیت در اثر پرک دارد .حتي خود پرک نیز به اين مسأله
ازعان دارد و از آن با عنوان نوعي از کالژ ياد ميکند که شناخت بهتر شرايط توصیف شده در
متن اصلي را فراهم ميآورد .اين موضوع نیز به مانند الزامهاي موردعالقۀ او ،پیششرط نوشتن
اين رمان به حساب ميآيد .در واقع پرک با اشاره به داستان ملويل ،عالقۀ خود به در نظر
گرفتن تمام آثار ادبي گذشته و گنجاندن گوشهها و يا مضامیني از آن را در آثار خود آشکار
ميسازد .با توجه به اين مسأله ،اين رمان نیز همانند ديگر آثار پرک همچون پازلي به نظر مي-
رسد که قطعاتي از آن برگرفته از اثر ملويل و دغدغههاي شخصیت اصلي او در رمان بارتلبي
هستند .با اين احوال به هیچ وجه رمان پرک اصالت خود را از دست نميدهد ،چرا که تداعي
ملويل و رمان او در مردي که ميخوابد ،تنها بهانهاي براي زنده کردن نام نويسنده و اثري مي-
باشد که پرک همواره به تحسین آن پرداخته است .سالها بعد از ملويل ،پرک نیز در رمان خود
از جامعهاي سخن ميگويد که ارزشهاي خود را از دست داده و اسیر روزمرگي و ماديگرايي
شده است .عالوه بر ملويل ،تأثیر آثار کافکا و اتمسفر تاريك حاکم بر آنها نیز در رمان کامال
مشهود است ،موردي که بر ساختار پازلگونۀ اثر بیش از پیش صحه ميگذارد.
ويژگيهاي شخصیتي قهرمان داستان و ردپاي آثار ملويل و کافکا در مردي که ميخوابد ،از
نگاه منفي پرک به ارزشهاي توخالي زمانۀ خود حکايت دارد .در کنار اين عوامل ،بازيهاي
زباني نیز در القاي اين مفهوم نفش غیرقابلانکاري ايفا ميکنند .پرک با استفاده از عنصر تکرار
که در اظهارنظرهاي شخصیت اصلي به چشم ميخورد ،مفهوم مورد نظر خود را برجسته مي-
سازد .در واقع شخصیت اصلي داستان با تکرار کلماتي چون « هیچ » « ،خاکستري » و کلماتي
با اين حالوهوا ،به توصیف جهان اطراف خود ميپردازد ،جهاني که همانند جهان بارتلبي
خالي از هرگونه هويت و اصالتي معرفي ميشود .شايد به همین دلیل است که پرک از به کار
بردن ضمیر « من » در رمان خودداري ميکند ،چون هیچ اصالت و استقاللي در اين جهان براي
اشخاصي که در آن زندگي ميکنند ،نميبیند.
__________________________________________________________________________
Herman Melville
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 .٥-7بينامتنيت در Wیا خاطرات کودکی
نخستین نمود بینامتنیت در  Wيا خاطرات کودکي ،حضور رگههايي از دوران کودکي پرک در
جايجاي ساختار آن است .اگرچه در نگاه اول و با توجه به ويژگيهاي گونۀ زندگينامه که
مشتمل بر يکي بودن راوي اول شخص و قهرمان داستان ،احاطۀ کامل راوي بر وقايع و نتیجۀ
آنها و تعمق بر « من » راوي و فرديت او ميباشد ،اين اثر نوعي زندگينامه به حساب ميآيد،
اما در اصل بسیار از ساير آثار متعلق به اين گونه فاصله ميگیرد .نخستین و مهمترين نوآوري
پرک در گونۀ زندگينامه ،وارد کردن داستاني تخیلي در دل داستاني واقعي است که موازي
باهم پیشرفت ميکنند و در نگاه اول خواننده را دچار بهت و سردرگمي ميکنند .اين ويژگي
در واقع اجراي تکنیك رمان در رمان ار جانب پرک است که ساختاري به غايت پیچیده در اين
اثر به وجود ميآورد .در اين اثر ،پرک با استفاده از تکنیك رمان در رمان ،به التقاط گونهها مي-
پردازد و دو ژانر کامال متفاوت زندگينامه و ماجراجويي را درهم ميآمیزد .آنچه که پرک از
اين درهمتنیدگي ساختاري به دنیاي ادبیات عرضه ميکند ،از محدودۀ شکل و صورت محتوا
فراتر رفته و به مفهومي خاص اشاره ميکند .با در کنار هم قرار دادن واقعیت و خیال ،پرک بر
اهمیت يکسان آنها در شکلگیري معنا تأکید ميکند و دنیايي ميسازد که در آن واقعیت بدون
همراهي سیال خیال ،تعمق نمييابد.
 Wيا خاطرات کودکي ،بدون شك در وهلۀ اول همانند تمامي آثار زندگينامهاي تفکري
در زندگي و دنیاي شخصي نويسنده به حساب ميآيد .ولي به دلیل تکنیكهاي بديع به کار
رفته در ساختار و روايت آن ،نمونهاي متفاوت در گونۀ خود محسوب ميشود .از بعد زندگي-
نامهاي اثر ،آنچه که برجستهتر است ،بازتاب فقدان والدين پرک و مصیبتهاي گذشته بر آنان
در دوران جنگ جهاني دوم ميباشد .فقداني که همواره همچون يك جاي خالي در زندکي
پرک خودنمايي ميکرده است .تنها راه پر کردن اين جاي خالي براي پرک جوان ادبیات و
جستوجوي خويشتن خويش از وراي آن بوده است .پرک در اين راه همانند همعصران خود
چون ناتالي ساروت و مارگريت دوراس به دوران کودکي خود گريز ميزند ،ولي با ابزاري
جديد و با شکستن کلیشههاي رايج .همین وجه زندگينامهاي اثر نیز متأثر از روحیات خاص
پرک در پرداخت موضوعي خاص است .پرک که همواره در گفتههايش به اين نکته که « من
خاطرات کودکي نداشتم » ،اشاره کرده است ،از همان عنوان اثر و سپس بخشي از آن که
مربوط به خاطرات کودکي است ،بازي با مخاطب خود را آغاز ميکند .در واقع پرک خواننده

111

از هزارتوی زبان تا هزارسوی انسان و جامعه نگاهی سوسيوکریتيک به چند اثر از ژرژ پرک 112

را در ابتداي مسیري قرار ميدهد که هیچ قطعیتي در آن نیست و خواننده ميبايست خود به
اين حقیقت دست يابد که خاطرات کتاب در واقع روايت زندگي شخصي نويسنده بوده است.
اين عدم قطعیت خواننده را وارد دنیايي ميکند که « ريشه و معناي خود را در چرخشي مستمر
میان گفتن و سکوت کردن ،نماياندن و پنهان کردن ،گريختن و پیدا شدن » (بورژلن،
 )4022:410مييابد.
اين مسأله که پرک خاطرات کودکي نداشته است ،تا حد زيادي درست به نظر ميرسد زيرا
پدر و مادر که بخش عظیمي از ذهنیات هر کودکي را ميسازند ،در زندگي او غايب بودهاند.
همین امر سبب شده است تا اين اثر در وهلۀ اول ابزاري براي بازسازي کوچكترين خاطرات
پرک از دوران کودکیش باشد .زندگينامه براي پرک نه يك نوستالژي شیرين بلکه ابزاري براي
بازسازي ذهنیات و مشخص کردن خط مشي زندگي آيندۀ او بوده است .در فقدان يك خط
داستاني کامل که به خلق زندگينامهاي کامل در مفهوم کالسیك آن منجر شود W ،يا خاطرات
کودکي مجموعهاي از قطعات به هم پیوسته متشکل از عکسهاي قديمي و ساير عناصر مربوط
به گذشته است که سعي در احیاي حقیقتي بزرگتر دارند .همین قطعه قطعه بودن خاطرات ،در
واقع تکنیکي جالب از جانب نويسنده است که از همان زمان چاپ بخش خاطرات کتاب به
صورت پاورقي ،خواننده را در بهت فرو برده بود .در آخرين قسمت از پاورقي ،پرک به
مخاطبان خود اطالع ميدهد که اين خاطرات فصل بعدي و يا پاياني نخواهد داشت و حتي از
غیرواقعي و داستاني بودن آنها نیز سخن ميگويد.
شش سال بعد از چاپ خاطرات به صورت پاورقي ،پرک آن را با بخش تخیلي کتاب
ترکیب ميکند و اثر جديدي به نگارش درميآورد که تکنیك رمان در رمان به بهترين نحو در
آن تحقق مييابد W .در رمان نام جزيرهاي در آمريکاي جنوبي است که وقايع تخیلي در آن به
وقوع ميپیوندد .انتخاب عنواني تكحرفي براي جزيره نیز از جمله تکنیكهاي مورداستفادۀ
پرک به شمار ميآيد که بر ابهام و عدمقطعیت هر آنچه که در آن جاريست ،ميافزايد .در اين
اثر نیز به مانند ساير آثار خود ،پرک از همان عنوان بازيهاي کالمي ويژۀ خود را آغاز ميکند.
با به کار بردن حرف  Wدر عنوان کتاب ،پرک باز هم مخاطب خود را دچار سردرگمي مي-
کند ،چرا که در واقع مقصود او نشان دادن حرف  Vو تأکید بر آن بوده است W .که در اصل
متشکل از دو حرف  Vميباشد ،در واقع به مفهومي اشاره ميکند که در جزيره به شدت
موردتوجه ساکنان است :مفهوم پیروزي .واژۀ پیروزي 1که در زبان فرانسه با حرف  Vآغاز
__________________________________________________________________________
Victoire

1

111

پژوهش ادبيات معاصر جهان ،دوره  ،72شماره  ،1بهار و تابستان 111 1041

ميشود ،با اين ترفند پرک از همان عنوان کتاب برجستگي مييابد .پیروزياي که در جزيره و
در خالل برگزاري مسابقات ،از جانب ساکنان به هر قیمتي هدف قرار ميگیرد « :زندگي
ورزشي  Wچیزي جز يك تالش طاقتفرسا و همیشگي نبود .زندگي او تالشي زجرآور و
بیهوده براي دستيابي به آن لحظۀ تخیلي پیروزي بود که ميتوانست آسايش را براي او به
ارمغان بیاورد .صدها و حتي هزاران ساعت سختي کشیدن براي يك لحظه آسايش ،يك لحظه
آرمش ؟ » (پرک .)8992:842 ،حرص پیروزي از جانب ساکنان اين جزيره ،تداعيگر حرص و
آز همعصران پرک در دستيابي به امکانات مادي و در عوض دور شدن آنان از آرامش روحي
ميتواند باشد.
نکتۀ مهمي که در ترکیب واقعیت و تخیل در اين اثر به چشم ميخورد ،همراهي همیشگي
آنان و عدم مرزبندي مشخص
بین آنها ميباشد .البته از لحاظ بصري تمهیدي به کار رفته تا درهمتنیدگي اين دو قسمت
آشکار شود ،بهصورتيکه بخش زندگينامهاي با حروف معمولي و بخش تخیلي با حروف کج
حروفچیني شده است .بخش تخیلي اثر از جانب راوي اول شخص به نام گاسپار و در زمان
گذشته نقل ميشود و به شرح تجربیات شگفتانگیزش در جزيرۀ  Wميپردازد .البته راوي در
ابتداي داستان تأکید ميکند که او هیچ نقشي در اتفاقات جزيرۀ  Wنداشته و تنها به عنوان يك
شاهد از آن ماجراها ياد ميکند .نکتۀ قابلتأمل در ماجراي گاسپار ،دلیل او براي سفر به جزيرۀ
Wاست که پیدا کردن کودکي گمشده ميباشد که او نیز گاسپار نامیده ميشود .چه بسا اين
کودک گمشده همان پرک گمشده در دنیاي سرشار از جنگ و جدايي است که همواره در
جستوجوي ثبات و آرامش بوده است « :با ديدن جزيرۀ آکنده از کابوس است که کودکي
گمشده به صورتي غیرمستقیم و غمانگیز پیدا ميشود .جستوجوي کودکي ،پرک را به بیان
ترسها و ويرانيها واميدارد( » .بورژلن .)4022:484 ،همین تطابق عناصر داستان تخیلي با
بخش زندگينامهاي اثر ،تکنیکي منحصربهفرد از جانب ژرژ پرک است که بر مفاهیم ذهني او
عمق ميبخشد .با قرار دادن مابهازاي تخیلي به عناصر زندگينامۀ خود ،پرک توجه مخاطب را
به صورت مضاعف به مفهوم سرگشتگي و جستوجوي ريشهها سوق ميدهد .پس از حضور
گاسپار در جزيرۀ  ،Wخود او نیز به گونهاي ديگر دچار گمگشتگي ميشود .همین موضوع،
ديگر مابهازاي تخیلي زندگي نويسنده است و از تبحر خاص او در به کار بردن تکنیکي
حکايت دارد که واقعیت و خیال را در عین استقالل ،کامال به صورت موازي و منطقي ترکیب
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ميکند .ترکیبي که زيما در مطالعات سوسیوکريتیك خود ،آن را الزمۀ بیان بديع جهانبیني
نويسنده معرفي ميکند .بنابراين ،گاسپار گمشده در جزيره ميتواند همان پرک در دوران
بزرگسالي خود باشد که عليرغم تالشهاي فراوان ،موفق به يافتن کودکي و بازسازي گذشتۀ
خود نشده است.
در بخش دوم اثر ،ماجراي تخیلي ،ديگر از زبان « من » راوي بیان نميشود و زاويۀ ديد
راوي به داناي کل و زمان داستان به زمان حال تغییر مييابد ،مورديکه قوانین رمان کالسیك را
زير سؤال ميبرد .از اين به بعد ،ماجراي گاسپار و کودک گمشده به فراموشي سپرده ميشود و
تمام داستان به توصیف جزيره و ساکنان آن اختصاص مييابد .حتي راوي جديد نیز در رابطه
با جزيره به مسئلۀ ريشههاي تمدن ساکن در جزيره ميپردازد و بهاينترتیب ،در راستاي تحقق
تکنیك بازتاب مفاهیم موازي قرار ميگیرد .در ادامه ،راوي جديد از قوانین بسیار خشونتآمیز
حاکم بر رقابتهاي ورزشي برگزار شده در جزيره سخن ميگويد و اينچنین حقیقت موازي
ديگري با بخش واقعي داستان ظاهر ميشود :خشونتهايي که والدين پرک در دوران جنگ
متحمل شده و ضربههايي که پرک جوان از آن خورده است « :من خاطرات کودکي نداشتم:
اين اظهارنظر از جانب من با اطمینال کامل و حتي با اندکي موضعگیري صورت ميگرفت.
هیچکس نميتو انست مرا در اين مورد مورد بازخواست قرار دهد ]...[ .من براي خودم داستان
ديگري داشتم [ ]...جنگ ( » ...پرک .)8992:42 ،اينگونه است که ژرژ پرک با وارد کردن
ماهرانۀ خاطرات تلخ کودکي خود در بافت دوگانۀ اين اثر ،خواننده را وارد دنیاي بینامتنیت
ميکند و با استفاده از تکنیك رمان در رمان و ترکیب واقعیت و خیال بر رنجهايي که جامعه در
کودکي و جواني بر او تحمیل کرده است ،تأکید ميکند.
1

 .٥-1بينامتنيت در  11روز
 81روز اثري ناتمام از ژرژ پرک است که در آن زوايايي جديد از نبوغ و نوآوري او در بازي-
هاي زباني و تکنیكهاي داستاننويسي جلوهگر ميشود .در واقع اين اثر ساختاري بسیار
مستحکم دارد که پرک با سختگیري تمام آن را بنا نهاده است .اين اثر پلیسي از دو قسمت
تشکیل شده است که همديگر را به نوعي منعکس ميکنند .در اين رمان که از بیست و شش
فصل تشکیل شده ،نويسنده در فصل چهارده تا بیست و ششم رمان به روايت عکس ماجرايي
پرداخته است که در فصول يك تا سیزده روايت شده بود .از اينرو مخاطب با اثري روبروست
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که از ديدگاهي ،از دو رمان تشکیل شده است :يك رمان که به سبك آثار پلیسي ،معمايي در
خود دارد که بايد توسط يك کارآگاه حل شود و رمان ديگري که به سبك آثار نوآر 1با دقت
تمام شرايط اجتماعي را که شخصیتها در آن به سر ميبرند ،توصیف ميکند .اينکه بخشي از
کتاب جلوهاي از بخش ديگر آن باشد ،به خواننده و به ويژه به تحلیلگر اين امکان را ميدهد
تا عمیقتر به اليههاي زيرين نوشتار پي ببرد و از خالل آن به سبك ويژۀ نويسنده دست يابد.

اين ويژگي راه را بر مطالعۀ تکويني اثر که به چگونگي شکلگیري يك متن از آغاز تا انتها مي-
پردازد ،باز ميکند .از جمله ابزارهاي نقد تکويني ،نسخههاي اصالح شدۀ اثر قبل از چاپ
هست که در مورد اين اثر خاص به دلیل ناتمام ماندن آن ،به سهولت در دسترس هستند .اين
نسخهها به خوبي آشکار ميسازند که تا چه حد پرک به الزامات نوشتاري خود در ساختار اثر
پايبند بوده است .از آنجاييکه اين الزامات در مواقعي بسیار پیچیده و مستلزم رمزگشايي
هستند ،نسخههاي دستنويس نويسنده راهنماي خوبي در راستاي کشف اين الزامات به
حساب ميآيند.
مثال بارز تکنیكهاي به کار رفته توسط پرک در اين اثر ،بینامتنیت موجود در اين رمان
است که مربوط به آثار استاندال ميشود و از عالقۀ پرک به اين نويسنده حکايت دارد .مهم-
2
ترين اشاره به استاندال از همان عنوان اثر آغاز ميشود که به مدت زمان نگارش صومعۀ پارم
توسط استاندال اشاره دارد .عالوه بر اين اشاره که در عنوان اثر نهفته است ،اشارات ديگري نیز

در خالل اثر به رمان استاندال وجود دارد که عمدتا به اعداد و ارقام مربوط ميشوند .با توجه
به اين نکته ،بيدلیل نیست که شخصیت اصلي فصل اول ،يك استاد رياضیات انتخاب شده
است .اوج اين بینامتنیت در معمايي که در اين رمان مطرح ميشود و پاسخ آن نهفته است.
نويسنده در قسمتي از رمان به تکه کاغذي اشاره ميکند که بر روي آن دستورالعملي اسرارآمیز
نقش بسته است .اين دستورالعمل متشکل از يك سري حروف التین شامل  ،L ،M ،Rيك
Rديگر و  Pاست .جواب اين معما بسیار جالبتوجه است ،در واقع حروف مطرح شده،
حروف اول کلماتي هستند که اپیگراف 3فصل سیزدهم رمان سرخ و سیاه 4استاندال را تشکیل
ميدهند « :رمان ،آيینهاي است که در طول جاده آن را به گردش درميآورند » .با اين ارجاع به
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رمان استان دال ،پرک دغدغۀ همیشگي خود را از دل بینامتنیت موجود در اثرش بار ديگر
منعکس ميکند :نماياندن کلیت جامعه در يك اثر ادبي با رعايت تمامي اجبارهاي ساختاري.
ديگر نشان بینامتني از آثار استاندال در اين رمان ،موقعیتي است که با تحلیل آن به جملهاي از
استاندال دربارۀ صومعۀ پارم ميرسیم .با استفاده از دستنوشتهاي که در اختیار راوي فصل اول
قرار ميگیرد ،بيآنکه او خود آن را بخواهد ،به يك کارآگاه ،کاشف و متخصص تکوين آثار
ادبي تبديل ميشود .پاسخ راوي به کنسول که از او ميخواهد دستنوشته را موردبررسي قرار
دهد ،اين است « :من کارآگاه نیستم( » .پرک .)4001:82 ،چنین پاسخي نشان ميدهد که
خوانش پیشنويس متن ،تنها مختص فرهیختگان و متخصصان نیست .اين پاسخ دقیقا جملۀ
استاندال را در مورد « اندک اشخاص شاد» 1ي که رمان صومعۀ پارم او را متوجه ميشوند ،در
ذهن تداعي ميکند .اما پرک مخاطبان رمان خود را محدود به اشخاص خاصي نميکند و آنها
را همچون خودش « دوستدار معما » (دوکو  )12معرفي ميکند .با اين ترفند پیچیده که در
حوزۀ بینامتنیت قرار ميگیرد ،پرک در حرکتي کامال متضاد با اکثر نويسندگان پیشین و همعصر
خود ،مخاطبان خود را از انحصار خارج کرده و به صورتي ظريف به نابرابريهاي اجتماعي
اشاره ميکند .بینامتنیت موجود در  81روز ،به آثار ساير نويسندگان محدود نميشود و زندگي
خود پرک و آثار پیشین او را نیز در برميگیرد .به عنوان مثال در فصل دوم کتاب ،دوران
تحصیل پرک در جواني تداعي ميشود و در جايي ديگر ،آدرسي ميبینیم (شمارۀ  ،2خیابان
کترفژ) که يکي از آپارتمانهاي محلسکونت ژروم و سیلوي در اشیاء بوده است.
فراتر از بینامتنیت موجود در  81روز ،آنچه که اين اثر را از نظر ساختاري در زمرۀ آثار
خالقانه قرار ميدهد ،استفاده از تکنیك رمان در رمان ميباشد که در سطوح مختلف در اثر به
کار رفته است .اين تکنیك در واقع تنیده شدن يك رمان و يا به عبارت بهتر يك ماجراي به
ظاهر مستقل در بدنۀ ماجراي اصلي اثر ميباشد .بر اساس اين تکنیك شخصیت اصلي درگیر
دستنوشتهاي ميشود که به دنیايي متفاوت از فضاي پلیسي اثر مربوط ميشود .در فصل دوم
نیز اين دستنوشته به صورتي ديگر انعکاس مييابد و به مثابه توضیح و تفسیري براي دست-
نوشتۀ فصل اول به حساب ميآيد .اينچنین به نظر ميآيد که پرک با تکرار چندبارۀ يکي از
عناصر اصلي اثر و چنبعدي کردن آن ،کدهايي در اختبار مخاطب قرار ميدهد و او را در گره-
گشايي از محتواي پیچیدۀ رمان هدايت ميکند .اين حرکت در مسیر رمزگشايي ،پابهپاي راوي
اثر اتفاق ميافتد و همین امر حالتي پويا به اثر ميبخشد .با گنجاندن دستنوشتهاي که حل
__________________________________________________________________________
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معماي اثر به رمزگشايي از آن بستگي دارد ،پرک به نوعي خواننده را در مسیر آفرينش اثر با
خود همراه ميسازد .در چنین شرايطي خواننده به مرور از روندي که به خلق اثري معمايي
منتهي شده است ،اطالع مييابد و اينگونه در تکوين اثر مشارکت ميجويد .با وجود همراهي
خواننده در سیر تکاملي اثر و دستیابي او به اطالعات کدگذاريشده توسط نويسنده ،در انتها
پاسخي قطعي براي معماي مطرح شده در اثر پیدا نميشود و به سبك اکثر آثار پرک که در انتها
خواننده را شگفتزده ميسازند ،او را در نوعي از بيخبري تنها ميگذارند .چنین تمهیدي از
جانب نويسنده ،اثر را به متني باز با قابلیت هرگونه تحلیل بدل ميسازد.

 .٦نتيجهگيری
از هر ديدگاهي که به آثار ژرژ پرک نگريسته شود ،چه از جايگاه محتوا و چه از جايگاه شکل
بیان ،آثاري منحصربهفرد و حتي بيمثال به شمار ميآيند .تکنیكهاي به کار رفته توسط پرک
در آثارش ،آنچنان گسترده هستند که تحلیل تك به تك آنها ،مطالعهاي بسیار جامع و دقیق
مي طلبد .اما همراهي شکل بیان و محتوا در آثار پرک ،مسئلۀ اصلي پژوهش حاضر بوده است
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
ساختار را موازي باهم ميسنجد و از اين رهگذر است که به يافتههايي بسیار عمیقتر و
ظريفتر از مطالعات جامعهشناسانۀ کالسیك دست مييابد .هفت اثري که در سه قسمت اين
پژوهش موردبررسي قرار گرفتهاند ،بيشك از مهمترين آثار پرک بودهاند که از جنبههاي
مختلف ،تحلیلهايي به غايت دقیق ميطلبند .اما روش سوسیوکريتیك که مدنظر نويسندگان
اين مقاله بوده است ،به آشکار شدن جنبههايي از همراهي شکل و محتوا در اين اثر منجر شده
است که از انسجام خارقالعادۀ ذهنیت پرک در نگارش آنها حکايت دارد .استفاده از قوانین
الزامآور مانند قوانین رياضي در حوزۀ زبان که از ديدگاه سوسیوکريتیك بسیار جالبتوجه
هستند ،بهکارگیري فن بالغت و بینامتنیت که از جمله عناصر زباني بسیار مهم در حوزۀ
مطالعات سوسیوکريتیك به شمار ميآيند ،همه در خدمت انتقال مفهومي مشترک بودهاند که
آثاري بهظاهر متفاوت را بسیار به هم نزديك کردهاند .استفاده از قوانین رياضي در دو اثر گم-
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هاي انسان معاصر در جامعهاي که جنگ و بحران هويت آن را تحتشعاع خود قرار دادهاند.
در کدام دوچرخه با فرمان کرومي در انتهاي حیاط ؟ و اشیاء ،فنون بالغت به ابزارهاي پرک
براي انتقال مفاهیم پیچیدۀ جنگ و جامعۀ سردرگم در میان ارزشها تبديل ميشوند .در سه اثر
مردي که ميخوابد W ،يا خاطرات کودکي و  81روز ،بینامتنیت و تکنیك رمان در رمان ،پرک
را در بازسازي و سپس پنهان کردن خويشتن خويش در بافت داستان ،ياري ميکنند ،خويشتني
که همواره از زخم هايي که در کودکي خورده است ،ملول و رنجور است .با تعمق در استفاده
از اين تکنیكها و مفاهیمي که در پي انتقال آن بودهاند ،ميتوان چنین نتیجه گرفت که هدف
پرک در استفاده از اين قابلیتهاي زباني ،آفرينش آثاري دوبعدي بوده است که در عین سرگرم
کردن مخاطب خود ،مفاهیم بسیار پیچیده و جهانشمول جنگ و بيهويتي در دنیاي سرشار از
ماديات را در ذهن مخاطب خود تهنشین سازد .چنین تمهیدي از جانب نويسنده ،امتیازي براي
آثار او بوده است تا در هر زماني براي هر قشر از مخاطبي تازگي خود را حفظ کند و او را در
مسیر کشف و شهودي قرار دهد که منحصر به خود او و مربوط به شرايط جامعۀ خود اوست.
از اينرو مخاطبان پرک از هر گوشه از جهان آزادند تا با گذر از دل بازيهاي موردعالقۀ پرک،
با آثار او همذاتپنداري کنند و مفهومي را که بر درونیات و جامعۀ خود آنها داللت ميکند ،از
دل آن بیرون آورند .با وجود اين آزادي براي مخاطب ،نميتوان الگوي مشترک مفهومي را که
به روش هاي مختلف در اين هفت اثر بیان شده است ،ناديده گرفت .با وجود گوناگوني
تکنیكهاي بهکاررفته در اين هفت اثر ،گويي که تمام آنها در پي انتقال پیامي مشترک بودهاند،
پیامي که ذهنیت پرک از جواني تا مرگ با آن دست و پنجه نرم کرده است :مفهوم از دست
دادن و محرومیت .گويي که سرنوشت پرک از ابتدا با اين مفهوم که به کهنالگويي در زندگي
و آثار او تبديل شده است ،گره خورده است .محرومیتي که
از کودکي با از دست دادن والدين آغاز و با بحران هويت و احساس بیگانگي او در جواني
عمیقتر شده است.
References
Burgelin, Claude. Georges Perec. Paris: Seuil, “Les Contemporains”,
1988.
---. “Les Choses, un Devenir-Roman des Mythologies ?”. Recherches
& Travaux, no. 77 (2010): 57-66.

111

111 1041  بهار و تابستان،1  شماره،72  دوره،پژوهش ادبيات معاصر جهان

---. “Quelques Remarques Sur le Sujet Oulipien en Guise de Préface”.
Un Art Simple et Tout d’Exécution. Belval: Circé, 2001.
Cros, Edmond. La Sociocritique. Paris: L’Harmattan, 2003.
Dadkhah e Tehrani, Maryam, and Farhad Nazerzade Kermani. “Tahlil
e Ravayatshenasiye Roman e Kafka dar Karaneh” [“Narratological
Analysis of Kafka on the Shore”]. Research in Contemporary World
Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol. 20, no. 1 (Spring
and Summer 2015): 59-75.
Decout, Maxime. “53 Jours de Georges Perec : la Génétique, Mode
d’Emploi”. Genesis, no. 35 (2012): 209-219.
Djavari, Mohammad-Hossein. “Ashnayi ba Adabiyat e Oulipo”. The
Journal of the Faculty of Literature and Humanities (Tabriz
University)/Nashriyeye Daneshkadeye Adabiyat va Olum e Ensani
(Tabriz University), vol. 47, no. 192 (Autumn 2003): 263-286.
Djavari, Mohammad-Hossein, and Isa Soleymani. “Barrasiye
Tatbighiye Mohajerat dar Aynehaye Goldar e Golshiri va Bikhabar e
Kundera” [“The Comparative Study of Migration from Golshiri and
Kundera's Point of View”]. Research in Contemporary World
Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol. 26, no. 2 (Spring
and Summer 1400): 83-109.
Duchet, Claude. “Introductions. Positions et Perspectives”. Dans
Claude Duchet, Bernard Merigot et Amiel van Teslaar, Socio critique.
Paris: Nathan, 1979.
Fromilhague, Catherine. Les Figures de Style. Paris: Armand Colin,
2007.
Bens, Jacques, and Alain Ledoux. “L’Entretien avec Georges Perec”.
Jeux & Stratégie, no. 1 (1980), http://escarbille.free.fr/vme/?txt=jeux.

111

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

Lejeune, Philippe. “Vilins Souvenirs”. Genesis, no. 1, (1992): 127151.
Martel, Kareen. “Les Notions d’Intertextualité et d’Intratextualité dans
les Théories de la Réception”. Protée, vol. 33, no. 1 (2005): 93-102.
Pawlikowska, Ewa. “Entretien Georges Perec”. Littératures, no. 7
(1983): 5-40.
Perec, Georges. 53 Jours. Paris: Folio, 1994.
---. “Conférence inédite : Pouvoirs et Limites du Romancier Français
Contemporain (5 Mai 1967)”. Parcours Perec (Textes réunis par
Mireille Ribière). Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 1990.
---. “En Dialogue Avec l’époque”, Entretien Avec Patrice Fardeau.
France Nouvelle, no. 1744 (1979): 43-55.
---. Georges Perec, Entretiens et Conférences (édités par Dominique
Bertelli et Mireille Ribière). Nantes: Joseph K, 2003.
---. La Disparition. Paris: Denoël, 1969.
---. La Vie Mode d’Emploi. Paris: Fayard, 2011.
---. Les Choses. Paris: Julliard, 2015.
---. “Emprunts à Flaubert”. L’Arc, no. 79 (1980): 59-72.
---. Quel Petit Vélo à Guidon Chromé au Fond de la Cour ? Paris:
Gallimard, 1982.
---. Un Homme Qui Dort. Paris: Gallimard, 1998.
---. W ou Le Souvenir d'Enfance. Paris: Gallimard, 2008.
Popovic, Pierre. “La Sociocritique. Définition, Histoire, Concepts,
Voies d’Avenir”. Pratiques, no. 151-152 (2011): 7-38.
Privât, Jean-Marie, and Marie Scarpa. “Présentation”, Ethnocritique
de la Littérature, Romantisme, vol.145, no. 3 (2009): 25-35.
Régine, Robin. “L’Énigme du Texte Littéraire”. Cahiers de Recherche
Sociologique, no. 12 (1989): 148.

111

111 1041  بهار و تابستان،1  شماره،72  دوره،پژوهش ادبيات معاصر جهان

Yousefian, Nasrin, and Hassan Foroughi, “Tahlil e Jameeshenakhtiye
Ketab e Ebn e Mashghaleh Asar e Nader Ebrahimi” [“Sociocritical
Analyse of Ebn machghaleh by Nader Ebrahimi”]. Research in
Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji],
vol. 26, no. 2 (Autumn and Winter 2022): 593-620.
Zima, P., Manuel de Sociocritique, Paris, L’Harmattan, (2000).

111

