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Abstract 
 In this research, one postmodern novel of javad mojabi, a contemporary 

Iranian writer and of novel of Paul Auster, novelist and contemporary writer, 

has been comparatively studied. Comparative literature can be considered as 

Inter- theoretical readings; that is, in addition to the theory of literary schools 

can uses several theories such as postmodernism. Auster and mojabi are both 

creators of multi-faceted works and focus most of all on human conditions, 

with all its features and complexities. That think about identity and what 

makes identity. Deconstruction and fragmentation of both works, widespread 

presence of techniques, Intertextuality and the effects of creating 

indeterminacy such as short circuit, more and more personalities, Multiple 

End, polyphony and the scattering of sounds, Paranoia and uncertainly in time 

and place are common propositions in both novels. therefore, the different 

points and how to use these tricks is one of the most important goals of this 

article, maybe it can be valuable help to better understand these two novels. 
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و  «دیلطفاً درب را ببند»ای دو رمان بینانظریه تطبیقی خوانش

 «یاشهیشهر ش»

 ایران ،رشت گیالن، دانشگاه ،زبان و ادبیات فارسی محقق پسادکتری     راضیه فانی
  

 ایران رشت، ،دانشگاه گیالن دبیات فارسی،گروه زبان و ا ،استاد  علی تسلیمی
  

 ایران رشت، ،دانشگاه گیالن زبان و ادبیات فارسی، گروه ،استادیار محمود رنجبر

 چکیده 

 ی کهرانیمعاصر ا بیو اد سندهینو ،یاز جواد مجاب «دیدرب را ببند لطفاً» مدرناپس یهارمان پژوهش نیا در
 ستراُ پل از «یاشهیشهر ش»و گرفته است  بهره آن تحقق «تیوضع» از ریغ یطیشرا  در مدرناپس یهایژگیاز و

شده قلم زده « پست مدرن تیوضع»تحقق  یو اجتماع یفرهنگ بستر درکه  ییکایمعاصر آمر بیو اد سندهینو
ای باشد؛ یعنی افزون بر نظریه تواند بینانظریهادبیات تطبیقی می. اندشده یبررس  یقیصورت تطببه، است

 طیشرا بر هر چیزی از شیب هر دو نویسندههای دیگر چون پسامدرنیستی بهره گیرد. های ادبی از نظریهمکتب
. دنشیاندیم سازد،یرا م تیو به آنچه هو تیبه هو و  تمرکز دارند شیهایدگیچیپ و هایژگیو تمام اب انسان

تر ها در آثار استر هوشمندانهمدرن در غرب، ساختارشکنیرود به دلیل گسترده بودن موضوع پستانتظار می
گر مدرن را در آن جلوههای پستهای نامنسجم در رمانش به خوبی مشخصهباشد و با وجود تعدد روایت

های پسامدرنیستی است و اگر هم های خود به مؤلفهدر تکاپوی نزدیک کردن رمان سازد؛ حال آنکه مجابی
مدرن در ایران  و عدم وجود های بنیادی مسئلة پستشود به دلیل تازه بودن آموختهای دیده میکاستی

 های آکادمیک در این زمینه باشدآموزش
  تطبیقیادبیات  مدرن،اپس ،یستر، جواد مجاباُپل  ها:کلیدواژه
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 مقدمه.1

وجود دارد که یکی فرانسوی و دیگری آمریکایی دو مکتب برجسته در ادبیات تطبیقی 

ها، مایهگذاری، درونهای تأثیراست، در مکتب فرانسوی به خاستگاه و سرچشمه

شود، اما مکتب آمریکایی نگاه تأثیرها و تأثرهای موضوعات و محتواهای مشابه توجه می

گویند همانندی ادبیات کشورهای مختلف را پذیرد  و با این سخن که میتاریخی را نمی

ورزد. زیرا دو اندیشة مشابه ممکن ( مخالفت می1356توان تصادفی انگاشت)حدیدی، نمی

های تطبیقی به گونة مشترک چه در نظریهاست از روی توارد به وجود آید. به هر روی آن

های گیری از نظریههای تطبیقی با بهرهنظریههاست. مورد نظر است، جستجوی شباهت

ای قلمداد های تطبیقی را بینانظریهگونه از پژوهشتوانیم اینما می .گردنددیگر پویا می

بهره گرفته نیز ها از نظریات نقد پسامدرن طور که در این مقاله افزون بر شباهتهمانکنیم. 

آید، یک جنبش میان میبهسخن مدرن ادبیات داستانیِ پست از هنگامی کهشده است. 

های ویژگی به دنبالهمگن یا متجانس مورد نظر نیست، به همین دلیل اگر کسی 

بندی کند، های پسامدرن را طبقهآنها بخواهد رمان ةمدرنیسم در رمان باشد تا به وسیلپسا

ی از ااند که دستهبرخی موافق». به هر روی احتمااًل هرگز به هدفش نخواهد رسید

ها کند و وقتی آنها وجود دارد که فرهنگ معاصر را توصیف میخصوصیات و ویژگی

ژان فرانسوا  .(Watson,2001)«توانند پسامدرن نامیده شوندآیند، میدر کنار هم می

 )  ,1984Lyotardداند)می« 1هافراروایتاعتقادی به بی»پست مدرن را لیوتار 

 شالوده یتعمد با پسامدرن سانینوداستان همة که گفت توانیم یبه طور کل  

 در هینظر ابراز. 1: کنندیم استفاده کار و ساز سه از  راه نیا در و نگرندیم متن به افکنانه

 در هینظر کاربست. 3 متن خُرد سطح در هینظر کاربست. 2 پردازهینظر داستان جادیا با متن

 گرید یهاساحت در و است یستیپسامدرن قصة افتیره نیتریاساس که قصه ساختژرف

 هنر اوج و گرید مورد دو از تریدرون و ترناخودآگاه کار و ساز نیا ست،ین معمول دانش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 metanarrative 



 

 

 یهایژگیو نیوجود االزم به ذکر است که ( 1387، یمیتسل)است یستیپسامدرن

 نداشته توانا یدست آثار گونه نیا شناخت در که را یارمان،  خواننده کیساختارشکن در 

 کرد خواهد کسالت و رنج دچار نشناسد، یخوب به را مدرناپس رمان نگارش نوع و باشد

 .شدآن سرگردان خواهد  انیدر پا ژهیفراوان، به و یهاابهام وجود با او و

 مسئله انیب.1.1

منتقد ادبی هر متنی را به فراخور قابلیت آن، از دیدگاه یکی از مکاتب نقد ادبی 

نگرد؛ زیرا فقط برخی از متون این جنبه را دارند که از دیدگاه نقدی خاص نگریسته می

هایش از نگاه یکی از نویسندانی است که برخی از داستان (1318)شوند. جواد مجابی

 یهایژگیاز و «دیدرب را ببند لطفاً» در رمان مدرنیستی قابل بررسی و تعمق است. اوپست

ای بررسی مقایسه  . از سوییردیگیم بهره آن تحقق «تیوضع» از ریغ یطیشرا  در مدرناپس

ای با پیروان بسیار نویسنده»که پاتریشیا مریواله او را به عنوان ، (1947)1آثار او با پل اُستر

تواند کمک شایانی می ،(Merivale, 1999)کندتوصیف می« مشتاق در آمریکا و اروپا

 یو اجتماع یفرهنگ بستر در استر پلهایش داشته باشد. در جهت شناخت هر چه بهتر رمان

های تفاوتاین دو رمان با فرض اینکه قلم زده است. « پست مدرن تیوضع»تحقق 

صورت  به های پسامدرن وجود دارد،کار گیری دو نویسنده از مؤلفهآشکاری در شیوة به

های مدرن، مؤلفههای مشترک پست مشخصه تطبیقی مورد تحلیل قرار خواهند گرفت تا

 مدرن مورد بررسی قرار گیرد.های به کارگیری اصول پستها و شباهتبارز و تفاوت

ها در آثار مدرن در غرب، ساختارشکنیرود به دلیل گسترده بودن موضوع پستانتظار می

-های نامنسجم در رمانش به خوبی مشخصهتر باشد و با وجود تعدد روایتاستر هوشمندانه

گر سازد؛ حال آنکه مجابی در تکاپوی نزدیک کردن مدرن را در آن جلوههای پست

شود به دلیل ای دیده میهای پسامدرنیستی است و اگر هم کاستیهای خود به مولفهرمان
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های مدرن در ایران  و عدم وجود آموزشهای بنیادی مسئلة پستتازه بودن آموخته

 آکادمیک در این زمینه است. 

 پژوهش پیشینه.2.1
 محدود، نمونة چند جز به ،یستیمدرنپسا یهالفهؤم لحاظ از یقیتطب خوانش نةیزم در

 یقیتطب خوانش» مقالةدر  یو نسترن گندم یافضل ینشد. دکتر عل افتی یشتریب یهانمونه

 از رمان کی(، 1395)«بغداد یف نیفرانکشتا و یپست یهارمان در سمیمدرنپست یهالفهمؤ

 از را یعراق سینو(، رمان1973)یرمان از احمد سعداو کی( و 1345)کاتب رضامحمد

 همکاران و یدریح فاطمه. دندیسنج گریکدی با مدرنپست رمان یهایژگیو یبرخ منظر

 ةیمادرون و یخسرو ابوتراب اثر قاتلش و ژاله یبرا یاهیمرث یقیتطب یبررس» مقالةدر  زین

 یقیتطب خوانش با تا دندیکوش( 1394) «مدرنپست دگاهید از بورخس، اثر قهرمان خائن

 مدرناپس زیگر چهارچوب یهامؤلفه و یفکر انیجر لحاظ از را یخسرو ابوتراب رمان

 دهند.  نشان بورخس رمان از متأثر

 ،، نگارندگاناین رویکرد نسبت به نویسندگان مورد نظربا توجه به نو بودن 

حاضر با توجه به رویکرد تخصصی و  پژوهش و نیافتند هباردر این پژوهشی اختصاصی 

 مدرنپست در مقابل تحلیل رمان جواد مجابی مدرنآثار پستتحلیل تطبیقی  دراش ویژه

پژوهی خاص و نقد عملی  توان آن را در شمار موردای مشابه ندارد و می، پیشینهپل استر

   قرار داد.

 معرفی دو رمان.3.1

-ناشناختگی با اینویسنده درگیری موضوع با رمانی «دیببند را درب لطفاً»در رمان یمجاب 

 و زیآمطنز رکانه،یز یبا نگاه»اثر نیدر ا یو آورده است. یدپد کامپیوتر یتکنولوژ های

 17 شامل داستان نیا(. 0139 ،یمیتسل)«کندیبه سبک گذشتگان رو م 1ینیباخت وارضهینق

 یاشبکه» ،«دیدرب را ببند لطفاً » ،«خوابگاه مبارکة مارتع: همچون ییهاعنوان با قسمت
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 یاست که برا یاتفاقات هاآنو ... است که رشته اتصال  «دیمزاحم نشو»  ،«قتیرو به حق

 و گاه اش «یس یپ» با که است یاسندهینو «سام». افتدیم« سام»داستان،  یاصل تیشخص

 حذف را او یهانوشته از ییهاخود بخش لیبه م «یس یپ» رایز شود؛یم مشکل دچار گاهیب

... و گنجشک دود، ه،یسا چونهم ییهاأتیه به « سام» داستان طول در. کندیم اضافه و

 ندیناخوشا و ندیخوشا اتفاقات ریمس نیا در و ابدییم یانسان وجهة دوباره و دیآیمدر

 که افتدیم یدانشمندان و پردازندهیآ دستگاه با او کار و سر سرانجام. افتدیم شیبرا یاریبس

 یسبک با و ییکنا یزبان با یمجاب. است خاص یحوادث و او بارةچند شدنریتکث آن، جةینت

 نشان داده است.  یرا  به خوب سمیخود به مدرن اعتراض گونه،مدرنپست

 که است سترآ پلاثر  یسیپل اثر کی و یورکیویناز سه گانة   رمان اولین ،«ایشهرشیشه»

 کوچکشکه همسر و پسر  کندیم تیرا روا نیکوئ نامبه یاسندهیاز نو یکارآگاه ییماجرا

)کارگاه( استر پل با خواهدیم و کندیم تلفن نیکوئ به یشخص. است داده دست از را

. شودیم دهیآفر ده،یتن درهم یهاتیهو و افراد از یمفصل شبکة بیترت نیا به و کند صحبت

 تردهیچیپ کند، یمعرف کارآگاه استر یجا را خود خواهدیم که نیکوئ میتصم با امر نیا

 پدر لمنیاست تریپ بیتعق به آورخلسه یتالش در پسر لمنیاست تریپ خواست به او. شودیم

 شیپ آنجا تا و کندیم یپندار همزاد پدر با تینها در و پسر با گاه راه نیا در و پردازدیم

 ...رودیم پدر لمنیاست تریپ آپارتمان به و کندیم فراموش را خود یهست تمام که رودیم

 مدرنپسا هایمؤلفه منظر از رمان دو خوانش. 1.2

 یختگیگس هم از  1.1.2

 سامان برای مرکزی اصل هیچ مدرن،پسا آثار اغلب همچون مجابی و  استر هایداستان در

 و شودمی گرفته بازی به ساختار و طرح پذیری بینیپیش ندارد، وجود اثر کلیت به بخشیدن

 یمجاب چون یپسامدرن سندگانینو. شودمی شکسته بارها هاروایت و حوادث منطقی توالی



 

 

 با یادب گونة نیا. سندینویم( 1Absurd) «یباختگ معنا» منطق طبق را شانیهاداستان استر و

 پسامدرن، سندةینو که است معتقد وتاریل فرانسوا ژان. ندارد ییهمسو منطق و انسجام قاعده،

 در خود یخود به یهنر اثر »: دهدینم قرار شده نییتع شیپ از نیقوان یمبنا بر را اثرش خلق

-یم کار قانون بدون هنرمند و سندهینو ب،یترت نیا به. دیآیبرم نیقوان یجووجست

 در «دیببند را درب لطفاً» .دارد بیشتری وضوح مجابی رمان در امر این(. 1386: اریبودر)«کند

 دهیتن درهم یزمان تقدم گرفتن درنظر بدون که تودرتوست یهاتیرواخرده از یبیترک کل

 ای یمکان تیموقع جنبة از یمعنادار ارتباط توانینم هاتیروا نیا از چکدامیه نیب و اندشده

 هم از معمول، ریغ ییمحتوا خودخودبه امر نیا. افتی هاتیشخص یحت و اتفاقات روند

 «سام» تیشخص هاتیروا خرده اتصال حلقة تنها انیم نیا در. دارد دنبال به نامفهوم و ختهیگس

 ها،جمله یارتباطیب کل در. بازدیم رنگ رمان یجا یجا در هم او حضور که است

 توانیم را یمنطق یهاقاعده ختنیر برهم و هاگوگفت قیتلف و هاتیروا خرده و هاپاراگراف

 داستان در هاآن وجود با که یعوامل. دانست یمجاب رمان بارز یهایژگیو نیمهمتر از یکی

 : افتی دست ثابت یآهنگضرب  به توانیم یسخت به

 که ننیبش یزیم پشت رفتن شبانه منتقد و شاعر اون. کرد گم گورشو اومد که یگردباد»

 هنوز که یچوب و سرخ و کبود یارایش رو نشستیم یتند سبز کاله ةیسا ش،یپ یالحظه

 (.1379 ،یمجاب) «. داشت اونو یدستا یگرما

 :شودینم نوشته یبعد پاراگراف ادامة در الزاماً یبعد پاراگراف و

 برکه، لب ها،جنگل انبوه: نجایا تا اومدم گرفتم تو هیسا رد ،یبود رفته گذشتم، شهیب از یوقت»

 «دستت کنار زدیم سیل شویبستن کافه تو که دمید دخترو اون آن، هی گذشتم، شهیب از یوقت

 (همان)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ادبیات پیش از توان شورشی علیه فرهنگ و را می« معناباختگی»جنبش ادبی که پس از جنگ جهانی دوم پا گرفت.  1

شد؛ اما دورة مدرن دانست که طبق آن، انسان موجودی خردمند و عالم هستی و روابط میان آن نیز معنادار تلقی می

کند که در دنیایی غریب و تهی شده از ادبیات معناباختگی انسان را به صورت موجودی منزوی و مضطرب تصویر می

 (177: 1383پاینده،  کشد)میمعنا، بار زندگی کابوس مانندی را به دوش 



 

 

 مورد یهاروش از یکی کندیم مختل رمان در را انسجام و وحدت  آگاهانه یمجاب  

 قهوه فیتوص به کتاب ییابتدا یهاقسمت در او مثالً. است تیروا کردن تکهتکه او استفادة

 مطرح آن با نامرتبط یموضوع و قطع داستان بالفاصله پردازد،یم خانهدره ابانیخ در یاخانه

 به دیکن رجوع زین و( )همان) گرددیبازم موضوع نیا به دوباره رمان یهاانهیم در و شودیم

 سردرگم یکالف با را خواننده وهیش نیا به و...(. و164 و 99،161 و 96 ،78 و 76 ،68 و67

 . سازدیم رو به رو

 آن در را روایت روند توانمی و دارد منطقی پیرنگ نیست، مجابی رمان مانند استر داستان

 رمان همچون نهایت در که است شکننده و منعطف چنانآن روایت ساختار اما گرفت، پی

 فایدهبی و پوچ پیغام، یا نشانه یک برای ماندن منتظر و افتدنمی خاص اتفاقی هیچ مجابی

 رودمی پیش ابهام سوی به گونهافراط حالتی با رمان دو هر در حوادث روند نهایت در. است

 گوناگون هایجهت در معنا و شوندمی حذف هاصفحه از توضیحی هیچ بدون هاشخصیت و

 :یابدمی تکثیر

 پی در که حوادثی و نیستند کافی اطالعات. شودمی درک قابل غیر داستان که اینجاست»

 را زحمت ارزش هم زدن حدس. شد نخواهند مشخص هرگز دهند،می رخ آخر صفحة این

 (1389:استر) «ندارد

 ایجاد در تواننمی هم را هاشخصیت و راوی ذهن فراوان و افراطی سیال هایجریان تأثیر

 سست را رمان دو هر معلولی و علی روابط و پیرنگ بیگاه و گاه که گرفت نادیده هاگسست

منطقی و دستوری میان طور که ذهن انسان همواره در سیالن است و رابطة همان. است کرده

-های درون ذهن وجود ندارد، آنچه از درون ذهن به صورت تکافکار، خاطرات و اندیشه

شود نیز از لحاظ دستوری، منطقی و حتی توالی زمانی کامل نیست. گویی درونی نوشته می

گونه دخالتی در شیوة جریان سیال ذهن راوی در روایت افکار درون ذهن مختار نیست و هیچ

کند گذرد روایت میدر نظم بخشیدن به آن ندارد. راوی هر آنچه را در ذهن شخصیت می



 

 

و در توصیف حرکت آزادانة ذهن توجهی به دستور زبان و جمالت منسجم ندارد؛ به همین 

 کوئین افکار استر رمان درشود مبهم و نامنسجم است. دلیل اثری که به این شیوه نوشته می

 :است ریخته هم به بسیار را رمان خطی روال هاشخصیت سایر به نسبت

-می را تاریکی. کنم اعتماد گفتی آنچه به توانممی یا کنم، مجسم باید آیا. کوچولو پیتر»

 حتی. نیستم مایل چندان. کشممی فریاد و امافتاده گیر اتاق آن در خودم که کنم فکر. گویم

 واقعیت. نیست داستان که این باالخره قیمتی؟ چه به. بفهمم را آن بخواهم کنمنمی فکر

 ...(.و163 ،106 ،62 ،28 ،19 ،15 ،13. ک. ر نیز و( )67: 1398 استر،) «...دارد

 در امر این است، روایت گسست عوامل از یکی «سام» ذهن سیال هایجریان مجابی رمان در

-مجموعه کل در توانمی را رمان از بخش این و رسدمی اوج به «خودم به دروغ کمی» فصل

 کامالً آن در رمان خطی طرح که دانست راوی ذهن  سیال و گسیخته افسار هایجریان از ای

 :است گسسته هم از و شده گم

 که آنان برابر در مرا ام،برهنه احساسات  که ماجرایی به شدم کشانده بود، دام فیلم آن»

 دانستممی. بود کرده دفاعبی  دهند،نمی بها پشیزی را عشق گیرند،نمی چیزی به را احساسات

 تمامی نباشد، عاشق که فردی ترینساده که شویمی خویشبی و عریان چندان عشق در که

. ر)و نیز  ( 1389 مجابی،«)!رایگانی اعتماد این عشق. خواندمی را وجودت ناپیدای خطوط

 ...( و173 ،168 ،162 ،82 ،69 ،65 ،48 ،11. ک

  1آمیختگیمتن. 1.2.2

های دیگر است؛ ها به وسیله متنگیری معناهای متنبه معنای شکلبینامتنیت متن آمیختگی یا 

های دیگر که آثار متنی و ایدئولوژیکی آنها و اصوالً نوعی خوانش یک متن در مقابل متن

ام دهد. بینامتنیت یا خوانش بینامتنی به دو معنای عدر بافتی از روابط نشان می، ها راهمه متن

شود که با تطبیق و برابرنهادن رود. در معنای عام به روش خوانشی گفته میو خاص به کار می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 Intertextuality 



 

 

 ایژولدر معنای خاص، آن را یافتن وجوه اشتراک و تمایز آنهاست. اما  ها در پیمتن

 در نیباختو  2سوسور اتینظر قیضمن تلف ،یفرانسو یپساساختارگرا پردازهینظر ،1ستوایکر

  .افتیپس از آن به دست روالن بارت گسترش  و (1387 ستوا،ی)کرکرد ابداع  زبان مورد

 بستری برایگیرد و ها شکل میقولمتنی به عنوان موزائیکی از نقلبر مبنای این نظریه هر

انگاره بینامتنیت باید »کریستوا بر این عقیده است که «. هاستجذب و هضم سایر متن

از ذهن نویسنده به ذهن خواننده « واسطهبی» طورزیرا معنا به« شوداالذهان جایگزین مفهوم بین

، قراردادها و انتظاراتی که از جانب «دهاکُ»طور با واسطه با میانجی شود بلکه بهمنتقل نمی

یابد شود، انتقال میهای دیگر هم بر ذهن نویسنده و هم بر ذهن خواننده تحمیل میمتن

 .(1393رشیدیان ،)

ها، درآمیختن خیال و تاریخ، هایی ازسایر کتابوان به متون دیگر، درج بخشارجاع فرا

تاریخ مجعول، جادو و معجزه و حضور اسطوره در رمان و حتی ساختن 

سبک  های دیگران، استفاده از جمالت وبا استفاده از نوشته (3Collage)کوالژهایی

توان به عنوان برخی  مطبوعات را میهای گروهی همچون سینما، تلویزیون و نوشتاری رسانه

مدرن نویسندة پست. (1391)کیانی بارفروش،  مدرن یافتهای پستعناصر بینامتنی در رمان

شود که در دنیای امروز ادعای نوشتن متنی این نکته را یادآور می با خلق چنین کوالژهایی،

نه تأثیرپذیری از این شرایط، گوهای ناواقعی، بی هیچکه در هیاهوی اشباع تصاویر و واقعیت

خواهد این تأثیرپذیری و بینامتنی را برساختة صرفِ ذهن نویسندة آن باشد بیهوده است و می

 به گونة آشکاری به نمایش بگذارد.

اما به  ست،ین کسانیدر هر دو رمان کامالً  اگرچه آن ساخت یشگردها و صهیخص نیا

به شکل  «وتیشدن ک» تیشخص یاشهیشهر ششود. در یم دهید بارز در هر دو  یصورت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 Kristeva. J 
2 Saussure.F 

رود و آن اثری است که از گردآوری و گذاری یا کوالژ، اصطالحی است که در نقاشی به کار میتکه 3

های روزنامه، پارچه، چوب، دِر آید؛ از قبیل تکهچسباندن مواد گوناگون روی سطحی ساده به وجود می
های گوناگون از قبیل رود که در آن نوشتهگذاری در مورد اثری به کار میبطری یا بلیط تئاتر. در شعر تکه

-نویسی، بهها گنجانده شده باشد. در رمانها و مانند اینهای خارجی، تلمیحها، عباراتی از زباننقل قول

(. 101: 1385رود.)میرصادقی، می خصوص در آنچه به ضد رمان معروف شده نیز این شیوه زیاد به کار
 نوع ادبی است. به بیانی دیگر، کوالژ مبیّن چند معنایی، درهم تنیدگی و چند سبکی و گفتمان میان چند



 

 

 تیشخص نیا از. استر است داده ادامه متن در اشیزندگ بهشده و  ینیبازآفر یاخالقانه

 یداستان عنوان به اسطوره حضوراست.  دهیآفر زیطنزآم یهاصحنهاو  یهاکنش و  یحماس

-متن یتیماه شده دهیآفر تازه ای نشیآفر حالِ در متن عنوان به رمان در شده دیتول قبل از

 مختلف یهاتیشخص از استفاده با است توانسته خود رمان در هم یمجاب. دارد آمیخته

اغلب به  «دیدرب را ببند لطفاً» رمان  در آمیختگیمتن. ندیافریب برساخته ییفضا ،یخیتار

دارد و هم  یشترینسبت به رمان استر هم بسامد ب صهیخص نیمجعول است و ا خیصورت تار

 شده است: دهیکش ریبه تصو یشتریب یبا ظرافت هنر

! دیده ادامه هابچه دینترس! کارکن! بده ادامه: گفت نکرد، ییاعتنا اما دید «الملککمال»»

 (.1379 ،یمجاب)«بود گفت: خطر دارد ماندن... نومیدو ونوس نةیگرد مرمر به دستش که یکی

 تا  داد نشان ریز صورت به توانیم را نظر مورد رمان دو در آمیختگیمتن جادیا عوامل

 کینزد هم به اندازه چه تا هاآمیختگیمتن جادیا نوع نةیزم در سندهینو دو که شود مشخص

 : هستند

 دیدرب را ببند لطفاً.1

 حیتلو ای میمستق اشاره .1

 سازنهیبه اسطوره که زم

 است یمعن یتداع

 ،(51شب) کیدر هزار و  اریملک شهر با او یماجرا و شهرزاد(، 27)رزایعباس م ر،یکب پتر ،(5)سام -

 ،یرودک ،(126)حیمس(، 102)امیو خ عطار(، 92)ریو هژ رودابه(، 63کهف) اصحاب یداریب ،(56زال)

 یها(، رمان153به فالخن داوود) جالوت قتل ،(152)آنژکلیم ،(152)ریمزام و داوود(، 143)حافظ و یسعد

 (169)کارامازف برادران و زورو ستو،یکر مونت کنت هود،نیراب تارزان،



 

 

با  ییکوالژها ساختن .2

استفاده از نوشتة 

ارجاع به  ای گرانید

 گریمتون د

 نیا نفر هی دمیشن یشگیهم پاتوق به اومدمیم یوقت راه یتو «نمیبیم رفتگان و آمدگان نا»: امیخ اتیرباع

 ( 45...) و خوندیم و شعر

 به خود با را شیهاچشم نقش و شودیم رهیخ ایسون به د،یگویم بزرگ: یعلو بزرگ از شیهاچشم-

 (101.)بردیم زندان

 شب هر را تارها که ندیبیم یجغد میگل یتو جنباند،یم سر و است نشسته گوشه آن تیهدا»: کور بوف

 (101) کندیم باز پود از

 (152)داوود ریمزام از یهاقسمتدرج -

 (200)مصال و جعفرآباد نیب ییجا نمیرساند «هفت» لومتریک به را خود: حافظ اتیغزل

 ( و201)نیپوست را گربه و من برهنه: خواندیم جانسوز یلحن با شدیم رد ما کنار از یوقت: یسعد بوستان

 (.208، 206، 205، 204، 203، 202)ر.ک. 

و  برساخته خیتار .3

با  الیخ ختنیدرآم

 تیواقع

 المککمال(،  92)یو سربازان هخامنش هردوت هالکو،با  صحبت(، 32)ینب مانیسل با یراو یوگوگفت

 حضور)همان(، یفتح دهل ینادرشاه و ماجرا یزندگ یهالحظه نیآخر ،(98)ریرکبیام شدن کشته یماجرا و

از عصر  یمرد یدار نیوتیشانزدهم به گ یی(، روز اعدام لو125در عصر حاضر) یبیصل انیجنگجو

 ،(159)یروس فیو نچا یکارنگ لید یلفظ یری(، درگ152)داوود زبان از ریمزام دنیشن(، 138)خبندانی

 (163در پشت او) دوک کاخ ینیییتز زیقرندر شانه و  سیراست گاو آپ یپاهارون و  بیترک

 ای هاجمله از استفاده .4

 یهاینوشتار سبک

 مختلف

 (156(، )143) ،(99(،)53)(، 42(، )33(، )11)معاصر و گذشته کالم ختنیدرآم

 (193(، )177)نثر و دیشعرسپ به یجمالت ختنیدرآم

 (214تا 200 صفحه)از بازار و کوچه و معاصر ادب بوستان، در یشعرسعد زبان سه قیتلف

 (33با پرندگان) مانی( سخن گفتن  حضرت سل31)او از باد یفرمانبردار و ینب مانیسل معجزه .5

 

 یاشهیش.شهر 2



 

 

 حیتلو ای میمستق اشاره .1

 سازنهیزم که اسطوره به

 است یمعن یتداع

 و نوح(، 70بهشت و اسطورة بابل) اسطورة(، 56)روم امپراطور دوم کیفردر و مصر فرعون هردوت،-

 (129)کلمب ستفیکر(، 79)حیمس(، 76)لتونیجان م ،(74)نمرود

 (185)کروزو نسونیراب ،(171)1بودلر ،(152)شوتیک دن

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 با ییکوالژها ساختن

 نوشتة از استفاده

 به ارجاع ای گرانید

 گرید متون

 (21 و16)  مارکوپولو کتاب -

 (26) 2ریورماثر « سرباز و دختر جوان و خندان» یتابلو

 تیروا نینوشته بود، اول 3رونیآو یحش و پسر دربارة یکتاب بر ینقد پسرش آمدن ایپس از به دن یکم«- 

 (56آمده بود....) الدیآمده بود: در قرن هفتم قبل از م 4هردوت یهامورد در نوشته نیدر ا

  (58) یمونتنهای نوشته

 (68) پو یهاداستان و 5دوپناما »-

 (،72)لتونیم جان گمشدة بهشت(، 71)مور توماس و یمونتن آثار(، 68)کلمب ستفیکر سفرنامة

 (80-74)صفحه نیدر چند لیانج از ییهاقسمت درج

 (85) کیدیموب نیو صفحات آغاز 6لیملو

 (129) 7یدامپت یهامپت

 (155)شوتیکدن

 

 

 و برساخته خیتار .3

 با الیخ ختنیدرآم

 تیواقع

 آمده ایدن به اول چارز اعدام روز در که بوستون اهل یشیکش دارک، یهنر بنام برساخته یشخص یزندگ

 (77و  76) بود

 هادسون رودخانة به رهیخ نقطه نیا در را یاریبس اوقات 1844 و 1843 یهاسال تابستان پو آلن ادگار»

 (130) «بود گذرانده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 Baudelaire(شاعر و منتقد سمبولیست فرانسوی1867-1821؛ شارل پیر بودلر ،) 
2 Vermeer 1675-1632؛ یان ورمیر، نقاش هلندی 
 زیست.وحشی اهل روستای آویرون در فرانسه که در قرن هجده میویکتور، پسر  3
4 Herodots (484-425نگار یونانی )تاریخ 
5 Dupin( نویسندة آمریکایی1849 -1809های پلیسی ادگار آلن پو)؛ کارآگاه داستان 
6 .HMelville( :1891-1819رمان )ده ترین رمان اوست. نویسندیک معروفنویس آمریکایی که موبی

 اشاره دارد.« روایت آرتور گردن پیم اهل نانتوکت»در این خطوط به  رمان 
، نویسنده Levis Carrolی لوئیس کارل های داستان آلیس در سرزمین عجایب نوشتهاز شخصیت 7

 (1898-1832انگلیسی)



 

 

 (152) 1سروانتستاریخی جعلی از 

 

 

 

  2تیقطع عدم.  2.2.2

 متن تمام که یتیقطع عدم. داندیم مدرناپس یهارمان اغلب یذات یژگیو را تیالج عدم قطع

منتج  یهاکیتکن(. 1389)الج،  کندیم دایپ ظهور تیروا سطح در شتریب و ردیگیم فرا را

 :داد یجا عمده گروه چند در توانیم یکل طور به رادو رمان  در تیاز اصل عدم قطع

 3اتصال کوتاه.  1.2.2.2

 رند،یگیم نظر در خواننده یبرا که یایمحور نقش به توجه با مدرنپسا رمان سندگانینو

 بارها داستان، تیروا یط و کنندیم جلب رمان بودن یساختگ به را او توجه خودآگاهانه

 نیا به دنیرس در را سندهینو که یداتیتمه. دهندیم رییتغ را تیواقع و متن یایدن انیم فاصلة

 و هامکان یریگشکل یچگونگ نةیزم در یجمالت نوشتن»: از عبارتند دهندیم یاری هدف

 داستان یهاتیشخص با گووگفت خواننده، دادن قرار مخاطب سنده،ینو ذهن در هاتیشخص

در هر دو رمان   (.1394 همکاران، و یانیک) «سندهینو با داستان یهاتیشخص یگووگفت و

شود. رسد و داستان از منظر چندین راوی راویت میها به گوش میصدای مستقل شخصیت

عدم انسجام های متعدد با هدف رسیدن به ویژگی تغییرات راوی و زاویة دید و حضور راوی

های زاویة دید با های روایی و نوسانپذیرد و همین سیالنو از هم گسیختگی صورت می

 در نکهیا بر عالوه استرها را دشوار کرده است. های متفاوت است که خواندن رمانروایت

 است مربوط نیکوئ به که آنجا تا»: است داده قرار خطاب مورد را خواننده رمان یجا یجا

 در یمبهم نکتة هر و خواندم تمام دقت با را سرخ دفترچة کجاست، حاال میبگو توانمینم

 ادی به تا دیجویم سود زین یگرید یهاوهیش از ؛(1398 استر،)«است من قصور جةینت داستان

 از یکی عنوان به او. است یساختگ داستان ای رمان کی خواندن حال در که اوردیب خواننده
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1Cervantes کیشوت( نویسندة اسپانیایی و خالق دن1616-1547)؛ میگل سروانتس 
2 Indeterminacy 
3 short circuit 



 

 

 کی حضور توهم(. 84: همان)ابدییم حضور داستان در خود یاصل نام با رمان یهاتیشخص

 تیذهن و کندیم جادیا اتصال یداستان و یواقع جهان انیم ،سندهینو عنوان به یواقع تیشخص

 به ترجذاب یاوهیش به یمجاب رمان در یباز نیا. زدیریم برهم را مخاطب افتةیشکل شیپ از

 نام به یسینورمان یزندگ از یاگوشه داستان نیا یاصل موضوع. است شده دهیکش ریتصو

 نیا از استفاده با گاه سندهینو. ردیگیم عهده بر هم را یراو نقش اغلب  که است سام

 :دیگویم سخن یادب یهاعرف شدن برمال از تیشخص

 یدانا مقام در داستان یراو که بود کار در هم یگرید نقص عاشق، شدن محو جز احتماالً

 (.1379 ،یمجاب) «ستین یرفتنیپذ هم هوا به سر خوانندة کی از که زدیم ییهاحرف کل

 :دیگویم سخن مخاطب با میمستق استر چون گاه هم او  

 یآگاه زیچ هر از که است زال نیا شده، نقل برعکس زال و سام یگوگفت که داستیپ»

 دیشا» :دیگویم سخن رمان یایدن بودن یتصنع از گرید یجا در ای و( 87 همان)«سام نه دارد

 مدد به که محال یهازمان از است یقیتلف. ستین هم حال دانمیم اما ست،ین گذشته نیا

 است، یجار نشان،یب یخیتار از کرانهیب ییایجغراف در و گرفته شکل غزل و اتورینیم

 (65: همان)« ...ستین بکاریفر که یعصر ام،ساخته من که است یخیتار

  ییروا گفتمان و داستان یختگیآم.  2.2.2.2

 واسطة ای رسانه همان تیروا روساخت. است ساختژرف و روساخت یدارا تیروا هر

-یم  2ییروا سخن ای گفتمان ،یانیب یهاواسطه نیا تمام به یشناستیروا در. است1یانیب

 یشناختتیروا زیتما. شود گفته داستان چگونه نکهیا از است عبارت ییروا گفتمان». ندیگو

 انتقال یچگونگ و شده تیروا امر یستیچ انیم است یزیتما ییروا گفتمان و داستان انیم

 یداستان چندان مدرناپس یهاداستان گفتمان ساختژرف در ؛(shen, 2005) «داستان

 شالودة سخن پردازش نحوة بلکه ندارد، را ماجرا تیروا دغدغة سندهینو و ستین موجود

 شامل که یتیروا هر ساختژرف در گر،ید یسو از. دهدیم لیتشک را هاداستان نیا یاصل

 در .است داستان واجد گفتمان، ای سخن آن باشد،...  و یپردازصحنه رخداد، ت،یشخص

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 Medium 
2 Discourse 



 

 

 که انددهیتن هم در چنانآن ییروا گفتمان و ساختژرف  مدرن،اپس یهارمان از یاریبس

 یگرید یِانیب واسطة به را آن ای کرد فیتعر یکس یبرا را رخدادها و داستان انیجر توانینم

 محتوا از یبخش ت،یروا سخن ای روساخت خودِ. داد انتقال...  و زبان ر،یتصو لم،یف همچون

 کرده وابسته تیروا گفتمان به را داستان یماجرا سندهینو و دیآیم شمار به تیروا داستان ای

 یروساخت یشگردها نیهم مرهون ییهاتیروا نیچن یادب ارزش(. 1392 پور،یقاسم)است

 توانیم را شگرد نیا. است سندهینو ندةیزداییآشنا فیتوص و برداشت نگاه، حاصل و

 : دانست «دیببند را درب لطفاً» رمان یستیمدرناپس مشخصة نیبارزتر

 گم و آفتاب زرد و زد ییپا و دست ست،ین بلد شنا چون نشه، غرق دیبا که دید اون حاال»

 با بست پاشو رهیت سبز ر،یز کشوند برد اونو تالطم یآب ها،یخاکستر ةیما تو رفت و کرد

 دیمروار یبیسراش از کرد گذر یوقت اونو دادن نشون کمرنگ هاهیسا. شیهاسهیر و هاخزه

 بردنشیم آروم. زدنیم ُنک تنش به بودن گرفته و دورش ،یلوفرین زیر یهایماه. مرجان و

 (.1379 ،یمجاب) «اومدیم که یخواب یمهمان به

او  است، کرده وابسته تیروا گفتمان به را داستان یماجرا هاتیروا خرده از یاریبس یمجاب 

 است تیروا تنها اشدغدغه و کندیم تیروا را هاتیشخص یواژگان و مکتوب تیموجود

 :انهیگرا واقع یداستان انیب نه

 ،ینعمان قیشقا شةیر از آمد،یم ییصداها یبوم فراموشخانة آن از ،یریتخد رنتیالب آن در»

 از حمرا، اللة بنفشة یهاداغ از ،یبر اسمنی یهاکاسبرگ از منشور، خشخاش بلند ساقة از

 هم در آمدیم آوازها. بشکنک کاسه یریپذمرگ ظرافت از ،یچکیچ کیگلنج ترد عطر

 ما عزلت در باد، در ییهافاصله با رفته، نو اشباح و ناآمده ارواح گوش به نامفهوم و دهیچیپ

 (.92: همان)«رانیگ گوشه

 نیا از یعیبد ریتصاو استر رمان در اما است، یمجاب رمان بارز یهامشخصه از شگرد نیا

 :برخوردارند یکمتر یهنر درجة و بسامد از و ندارند یچندان نقش دست

 دهید را هاآن. نبودند حروف اصالً حروف. است کرده الیخ را موضوع همة دیشا کرد فکر»

-یم درست یحروف هانقشه آن اگر یحت و ندیبب طورآن را هاآن که خواستیم چون بود،

 (.1398 استر،«)...بود تصادف برحسب فقط کردند،



 

 

 یپردازتیشخص. 3.2.2.2

-ناپایدار و درهم که کندمی ایجاد درکی قابل غیر هایشخصیت پسامدرن رمان نویسنده در

 استر. است رمان فرایند ناپذیری بینیپیش و قطعیت عدم  هاشخصیت  این حضور نتیجة. اند

 دهیکوش تیواقع نیا دادن نشان در ریبه شرح ز ییشگردها یریبا به کارگ دو هر مجابی و

 :است

 کیفانتاست یهاتیشخص. 1.3.2.2.2

 فیتعر هم و درک هم که  است آن کیفانتاست اساس» :تودوروف قولبه  

 لطفاً»رمان در(. 1390)وو،  «و متزلزل درآورد.  ثباتیب یحالت به را داستان از خارج «تیواقع»

 هاآنحضور  و یلیتخ و یفانتز اریبس یهاتیشخص به یبخشبا جان سندهینو «دیدرب را ببند

 را تیقطع عدم جهینت در و بودن یواقع ریغ تزلزل، ،یستیرئال و یانسان یهاتیدر کنار شخص

 دهد:می1«گروتسکی»حالتی کند و به فضای داستانمی گوشزد خواننده به

روز که  کی -وفایب یس یپ و من -ما کنان یآشت از پس که بود نیا ماجرا»

 حس را او یفلز خندة سپردم،یم او حافظة به «گذشته زمان» درخودم را  ریتبخ امیخاطرات ا

 خود مدرن صراحت با او و دهد حیتوض را خود یاستهزا. از او خواستم که علت کردمیم

 (1379 ،ی)مجاب« ...فرستاد توریمون یرو یمتن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 ,Grotesque  در زبان فارسی نهاد و ادبیات عرصة به پا «رابله فرانسوا» برای اولین بار توسطای ایتالیایی که واژه 

 نکردنی، باور غریب، و عجیب و ناجور ناهنجار، آور،شگفت آور،خنده مسخره، و مضحک چون معانی مختلفی به

 . است شده ترجمه ناموزون و ناساز ناآشنا، نامعقول، خیالی،



 

 

(، 17)رگولی(، و12لجوج) ریبز پ کی(، 9)یس یو پ نتریچون: پر یائیدر طول داستان به اش او

( جان 87)توریمون و( 84)یشمیو  یاقهوه کت(، 82(، درخت)26خودش، ةیاز سا ری)به غهیسا

 . استدهیبخش

بر کاغذ هستند؛ به  یانشانه تنها رمانش یهاتیشخص دهدیکه نشان م سندهینو گرید شگرد

تکه  کی »  ،«نیبلور روزن» دراست.  کیفانتاست یتیأه در یاقعاشخاص و  دنیکش ریتصو

شفاف م نیشهر فرنگ کلفت و در ع شةیش نیع آقا وکیب مراز ک  ییزهایچ و شودیحال 

 پرستانةپول و دیپل اتین و افکار احشا؛ و امعاء و رگ بر عالوه که شودیم دایهو آن درون از

 این حالت (. 56: همان) دهندیم نشان زین را او

صو در ص از یکی گر،ید یریت ستان، یهاتیشخ . دیآیدرم ییوالیه یأتیبه ه ،«ماندارن» دا

که در آن  وانیاز حرکات انسااان و ح یاساات در امتزاج یطیتن انسااان، مح» نیاز نظر باخت

 تحریف را حقیقت ها،یناهنجار نیا(. 1387 ن،ی)باخت «دهدیگروتساک، خود را نشاان م

 که شودیم دهیآفر آوروحشت و غریب هیوالیی راه، نیا از و اندازندمی شکل از و کرده

 :ندنیآفریم یگروتسک یااست و صحنه  مضحک حال عین در

شدیم تنوره مهربرگرفته، کوزة از که یتیعفر مثل او دمید ناگهان» ش دود مثل ک  شده دهیک

 (. 1379 ،ی)مجاب «...بودم دهید هرچه از ترگنده شد، ییوالیه ابعادش باال، طرف به

 به و گریزانند مفهوم و مرجع از مجابی هایشخصیت مانند درست هم استر هایشخصیت

 این ویژگی مهمترین. کنندمی حرکت گسیخته لجام «فراموشی خویشتن» نوعی سوی

 از دور به و ماشینی درجه اما ندارند، هویتی یا و مرکزیت هیچ که است این هاشخصیت

 است یجوان مردپسر   لمنیاست تریپ. نیست مجابی هایشخصیت اندازة به هاآن بودن واقعیت

 به که یبور و صاف یمو و پوستش گونبرف یدیسف لیدل به و پوشدیم دیسف پا سرتا که

نازک  پوست ریز یآب یهارگ شدیم انگار». رسدیم نظر به شفاف زند،یم یدیسف

که  یکمرنگ یچشمانش بود، آب یمثل رنگ آب باَیهم تقر هاآن. رنگ دیصورتش را هم د

خود   دیدنش با کوئین که یی(، تا جا1398)استر، « آسمان و ابر است...انگار مخلوط رنگ 



 

 

 همان در اما نشسته، جاآن که ندیبب را او توانستیم»: دیمعلق د الیو خ تیواقع نیرا در مرز ب

 (30همان: «)...باشد کور دیشا کرد فکر. ستین آنجا کردیم احساس حال

 ینیماشااساااخته اساات به نوع سااخن گفتن  تریبا نوع سااخن گفتن پ سااندهیکه نو یریتصااو

 و مفهومیب یتکرارها همان و دارد یاریبساا شااباهت یمجاب رمان در( 162)ر.ک: لیاوشااگ

 :زندیم سر هم تیشخص نیا از انتهایب حال نیع در

. به من. ترکدیم خزعبالت از شکمم است، یطورنیا اممادر ندارم، هاها. حاال خنده پس،»

 (31همان: «)...دیسؤال نکن لطفاًپر عضله و بوم، بوم، بوم.  ةیبه او. پدر بلندپا یعنی

 هاتیشخص تکثر. 2.3.2.2.2

 در دیترد که هاستو استر ، تکثّر آن یرمان مجاب دو در یاصل یهاتیشخص بارز یژگیو

 ردیگیم فرا را هاتیشخص وجود دیترد نیا. است شده امر نیموجب ا شانیهست و تیهو

 ییرها مخرب دیترد و ابهام نیا از توانندینم شوند،یکه ظاهر م یدر هر نقش»که   یاگونه به

 هایشخصیت با راحتی به رمان دو هر هایشخصیت(. 1396 همکاران، و یعقوبی)«کنند دایپ

. است هاستآن دلخوشی مایة تنها بودن دیگری کس گاه و شوندمی پنداشته همسان دیگر

 امّا بینیپیش قابل غیر هویت نوعی  اولیه، هویت رفتن دست از و مداوم هایدگرگونی این

 تکثر نوع در رمان دو این کنندة متمایز نکتة. آوردمی وجود به هاآن در را پذیرتعیین

 در اامّ است، گرید یهاانسان جلد به یانسان رفتن استر رمان در تیهو رییتغ. هاستشخصیت

 امیلیو ینام اصل با. کوئین شوندیم مسخ واناتیح ای اءیاش در هاتیشخص اغلب یمجاب رمان

 :دیآیدرم استر أتیبار به ه نیچند ت،یروا یط دراست؛  یو منتقد ادب سندهیکه نو لسونیو

 تازه. کرد یآور ادی خود به را دشیجد تیهو گشت،یم ستگاهیا در که طور(هماننییکو)»

. احساس کرد ستین ندیناخوشا هم چندان آستر پل به تشیهو رییتغ ریتأث که دیفهمیم داشت

 (.1398استر، )«.انددهیکش رونیکه او را از خود ب

 :ماندیمعلق م تیچند شخص نیب نیکوئ تیهوکه  رودیم شیپ آنجا تا گاه یژگیو نیا



 

 

 دست آلت نیکوئ گو،اوهی لسونیو بود، کرده دایپ نییکو که یاگانه سه یهاتیدر شخص »

 بود توهم اگر یحت لسونیو. دیبخشیم یمعن ایقضا تمام به که بود یجاندار یصدا ورک و

 (.16: همان) «کردیم هیتوج را گرید دو آن اتیح

 ازمرد حاضر در داستان  یهاتیشخص تمام در رمان یجا یجا در نیکوئ متزلزل تیشخص

 یهنر(، 102)ورک مارکس(، 100)استر پل ،(181) و(95 و 94)پدر لمنیاست تریپ جمله

 .است کرده یهمزادپندار(، 135-132پسر) لمنیاست تریپ و( 124)دارک

-چهره با متفاوت یهاتیدر موقع« سام» تیهم شخص «دیدرب را ببند لطفاً»رمان در   

 گرفتار سردرگم یکالف در هاتناقض نیا با را خواننده و ییخودنما متناقض و متعدد یها

 تیشخص یو هست تیدر هو تناقضمدار  برهمچون رمان استر  ناَیع هم رمان نیا کند؛یم

 یایدن یثباتیب موجب ها،تیشخص تیهو بودن نامشخص» قیطر نیا به. چرخدیم یاصل

(. 1392ل،یه)مک «شودیم آن وجودشناسانة ساختارِ شدنِبرجسته و رمان در شده فیتوص

 :کندینم دایپ ثبات یتیهو چیه در رمان آخر تا که است یتیشخص سام

 ...یهرچ ای سام نهیا اسمش که نیا آخر؟ امیک من»

که تو پوستت شکل  یاسم هی ،یقالب هینه، تو  ای یکه تو باور کن ستیمهم ن اصالً  نیا گهیم

خود  تیبار جنس نیچنددر طول داستان  او (.51: 1379 ،ی)مجاب« ...کرده خونه ایدر شکلیب

 رییتغ( 42)گربه(، 17)متراکم بخار(، 10)هیسا بهو  شودیم تناسخ دچار و داده دست از را

 یو محاسبات خواننده را به کل شودیم ریتکث تینهایب تعداد به که آنجا تا دهد،یم تیهو

 (.123)همان:  زدیریبه هم م

 مکان و زمان تیقطع عدم.  4.2.2

 زمان ریس خط به که است برده کار به ییهاتیروا دربارة را  یشیپر زمان اصطالح ژنت ژرار

 (.Genette, 1980)اندنمانده وفادار است؛ یزمان «نظم» ثابت اریمع او دید از که یمیتقو

 سطح در هم و هادادیرو تیروا زمان سطح در هم تواندیم یشیپرزمان هاداستان نیا در

 ساختار به هم گر،ید مکان و زمان به مکان و زمان کی از پرش. دهد رخ هاآن وقوع زمان



 

 

 دادهایرو تیروا در تشتت و یچندپارگ موجب هم و دهدیم ختهیگس هم از یشکل رمان

 . شودیم

 با تقابل که اسااات یپرکاربرد فنون از یمجاب رمان یدادهایرو تیروا در یزمان ینظمیب 

 ای گذشته یمجاب رمان در. شودیم دهید وضوح به آن در یواقع یایدن زمان یهاتیمحدود

 یکارکرد هم خود حالت نیتریذهندر  و دهدیم دست از را خودش یمعن زمان بودن حال

. ندهیآ و حال و گذشاااته به میکنینم میتقسااا را زمان ما که باشااام گفته را نیا»: دارد ینیع

 با یداساااتانک در(. 1379 ،یمجاب)«ندهیآ که اسااات حال اتمسااافر تو قدرهمان گذشاااته

. است کرده گم را زمان که است یشخص از سخن «یخیتاریب همان در گرید شنبة»عنوان

 :شناختینم راآن که یاگذشته بودند، برده گذشته به یاشبکه یرو از را او

. یهخامنش زمخت یهاسنگ یرو سر با بودافتاده روبه. جلو به بود شده پرتاب سال دوهزار»
ستخوان همة. بود کرده نیخون را صورتش و سر روزیپ الواح  نیهم در. کردیم درد شیهاا

ستخوان گرید حاال. عقب سال هزار به کردند پرتاب را او شبکه یرو اثنا  شده نرم شیهاا
 (.1379 ،ی)مجاب «...رفت دورتر بازهم. بود

 اتفاق حال زمان در ندهیآ به رفتن و گذشته به بازگشت و ستین یمیتقو زمان رمان نیا در

( 22: همان)«غروب از شیپ روز دو» ،«بعد سال چیه» چون یزمان ریتصاو کاربردن به. افتدیم

 ،109 ،107 ،93 ،78 ،66 ،61 ،44 ،8. ک.ر.)هستند هایشیپر زمان از گونه نیا نیمب...  و

125، 134، 153، 159.) 

، مدرناپس یهارمانمدور بودن  اصل بنابر او. است یگرید وةیش به زمان با یباز استر رمان در

 زمان به آن از پس بالفاصله و کندیم آغاز یاصل تیشخص گذشتة از خاطره کی با را رمان

 در که یاتفاقات و زدیریم هم به را تیروا در زمان یخط امتداد عمداً  استر. گرددیبرم حال

 داستان تیروا و کندیم ذکر داستان انةیم در دهد، رخ است قرار ندهیآ در ای و افتاده گذشته

 :ابدییم ادامه روال نیهم بر انتها تا

 بوده دیام نیا به درونش در شد متوجه کرد، شدینم یکار گرید آنکه از بعد یلیخ بعدها،» 

 موقع هر تا و برهاند خطر از بزنگاه سر را لمنیاست تریپ کند، حل تمام ذکاوت با را مسئله که

 سهیمقا در اما کرد،یم اشتباه البته. دهد ادامه لمنیاست خانم با را اشرابطه خواست دلش که



 

 

 بدتر هیبق از یکی نیا بود، زده سر نیکوئ از آن انیپا تا ماجرا یابتدا از که یاشتباهات تمام با

 (.199 ،165 ،26. ک. ر(. )103: 1398 استر،) «نبود

 1چندگانه فرجام.  3.2.2

 یهاداستان بازِ انِیپا مانند نه و است یستیرئال رمان بستة انِیپا مانند نه مدرناپس رمان در انیپا

 فرجام از یزیتمسخرآم دیتقل با ای یتصنع و کاذب و چندگانه یانیپا با» و اغلب مدرن

-تیروا خرده با «دیببند را درب لطفاً « همچون یرمان رساندن انیپا به(. 1389 الج،)«میمواجه

 گذاردیم باز مختلف یهالیتحل و هالیتأو یبرا را فضا وه،یش نیا به دارد، که یاریبس یها

 و یاصل تیشخص سرگذشت رایز زند؛یم برهم داستان روان خوانش در را خواننده انتظار و

 آزاد را خواننده یمجاب و مانده یباق ابهام از یاهاله در همچنان گرید یهاتیشخص یاریبس

 انیپا تینها در و هافصل از کی هر انیپا خود، یذهن یهاداده به توجه با که است گذاشته

-آن بودن باز یایگو خود هافصل از کی هر یانیپا یهاجمله. دهد شکل را رمان تیکل

 عبور آن از و برد افق به گرفت، را دستم» : قرارند نیا از هاآن از یبرخ که هاست،

 کی. ستین زیچ چیه انگار که ماندیم یباق تابلو در یزیچ عاقبت»(. 1379 ،یمجاب)«میکرد

 ریز و بود نشسته چمبک طرفترآن پدربزرگ »(. 24: همان)«ظلمات یایدر یتو یکیتار تکه

 ،(107: همان)«دادیم ادامه را خود یپنهان کار و بود ما به پشتش آب یجو لب دیب ةیسا

 لبانش یکیتار در»(. 150: همان)«شد باز زبانش که دادیم خبر یوحشت از دیبا من یهانگاه»

-یم خواب را کشورم»(. 171: همان)«دمیترسینم و شومیم ضبط که دانستمیم و جستم را

 (. 191: همان)«دمید

 نوع نیا. ردیگیم شکل یراو میمستق دخالت با ،یمجاب رمان مانند هم استر رمان در انیپا

 یفراداستان یاصبغه است، همراه  یراو حیصر یهادخالت با اغلب که آنجا از هایبندانیپا

 روند به را او توجه دارد، متن از که یانتظارات از خواننده کردن محروم با» و بخشدیم رمان به

 (:1389 ،یغفار) «کندیم جلب خود شدن برساخته

 دقت با را سرخ دفترچة. کجاست حاال میبگو توانمینم است، مربوط نیکوئ به که آنجا تا»

 دارم دهیعق استر مورد در ،...است من قصور جةینت داستان در یمبهم نکتة هر و خواندم تمام
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 Multiple End 



 

 

 مورد در. بود او قصور خاطر به شد قطع ما یدوست اگر. نداشت یدرست رفتار ماجرا نیا در که

 موفق دوارمیام هست که جا هر و بود خواهد من با شهیهم او کنمیم فکر نیکوئ به هنوز من،

 (.1398 استر،) « باشد

 1ایپارانو . 6.2.2

 یاریبس». است شده رمان دو هر در هاتیشخص دلهرة موجب بودن یگرید کس احاطة در

 از که نندیبیم خطر نیا معرض در را خود قاًیعم یپسامدرن یِداستان اتیادب نانیآفر نقش از

 ( 1383 نده،یپا)«شوند احاطه یگرید کس یفکر نظام در ثیح هر

 تفکر بدون یانسان شود، درون بدون یآدم به لیتبد که بود آن یمعن به استر به تیهو رییتغ»

 ییجا گرید بود، شده دسترس قابل ریغ اشیدرون یزندگ اگر نداشت، یفکر چیه اگر و

 (.136 ،114 ،99 ،69 ،54 ،28. ک.ر(. )1398 استر،)«ببرد پناه آن به که نداشت

 و آوروحشت ییهاعرصهبه واسطة پارانویا  رمان دو هر داستان بر حاکم یفضا و جهان 

 :دندیترد و دلهره از سرشار

 صد تیجمع که یگرید اعداد با یمساو یهست عدد کی انسان، کی مثابه به آمار، در»

 تو که شود گرفته خاص یمیتصم تیجمع نیا از درصد ده یبرا یوقت ،یسازیم را یونیلیم

 درصد ده نیا از که یبکش رخ به را خود یهاتفاوت یدهیم حیترج ،یهست هاآن جزء هم

 تو که درصد ده نیا آحاد نیب یفرق چیه و است شده گرفته یقطع میتصم اما. یشو مجزا

 ،169 ،119 ،94 ،69 ،58. ک.ر(.)1379 ،یمجاب«)...شد نخواهند لیقا یاشده هاآن جزء

 ...(و158

 یهاتوطئه انواع و کندیم نییتع را هاتیشخص یزندگ یالگو یگرید کس که دلهره نیا 

 و است یریگشکل حال در عمل و شهیاند استقالل از هاآن ساختن محروم یبرا پرده پشت

 ایپارانو به مبتال یهاتیشخص ن،یبنابرا. آزاردیم را هاآن دهند، در تن شدنیشرط به دیبا همه

 و دارند سر در را نشده محصور و الیس یزندگ ینوع یآرزو

 با هابرنامه نیا اغلب اما ،(1383 س،یلوئ)«کنندیم یزیرطرح یفرد یهاتوطئه با مقابله یبرا»

 :شوندیم مواجه شکست
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 Paranoia 



 

 

 خواستیم که هم چقدر هر کرد،یم فکر چقدر هر کرد،یم فکر اشدرباره که یهرطور»

 (.1398 استر،)« ...نبود ساخته دستش از یکار باشد، یگرید طور

 :ای

 مغز تا و جهت شش از شدمیم ستهینگر را، روابط آن کردمینم درک و ستمینگریم»

 و هست که است نیهم دمید بعد شدم، ناراحت یلیخ لیاوا. کردندیم یحالج را استخوانم

 (.1379 ،یمجاب) «کنم حرام را روزگارم دینبا

 گیری بحث و نتیجه.3
 گرفته قرار یبررس مورد یمجاب جواد و استر پل از مدرناپس اثر دو پژوهش نیا در

 هاساختارشکنی غرب، در مدرنپست موضوع بودن گسترده دلیل به که رفتمی انتظار. است

 خود رمان در را مدرنپست هایمشخصه  خوبی به او و باشد ترهوشمندانه استر آثار در

 اثر در  ایران در مدرنپست مسئلة بنیادی هایآموخته بودن تازه آنکه حال سازد؛ گرجلوه

 فرضیة با که آمد دست به نتایجی رمان دو این تطبیقی خوانش از اما باشد، مشهود مجابی

اما به  ست،ین کسانیدر هر دو رمان کامالً  اگرچه آمیختگیمتن . نداشت خوانیهم اولیه

به اسطوره،  حیتلو ای میاشارة مستق قیاز طر هاآنشود و خالقان یم دهیبارز در هر دو د یصورت

 با الیخ ختنیدرآم و برساخته یهاخیتار گران،ید یهانوشته از استفاده با ییهاساختن کوالژ

 تفاوت نیبا ا اند،ساخته یشگفت ریتصاو مختلف یعصرها نوشتار سبک قیتلف و تیواقع

 نیمجعول است و ا خیاغلب به صورت تار «دیدرب را ببند لطفاً»در  این شگردفاحش که 

 ریبه تصو یبهتر یهنر ظرافت با هم و دارد یشترینسبت به رمان استر هم بسامد ب صهیخص

. دارد توجه گرانید نوشتةبا استفاده از  ییاستر اغلب به ساختن کوالژها و شده است دهیکش

 همراه ییهاتیروا یعنی. است آن ییروا گفتمان و داستان یختگیآم یمجاب رمان بارز یژگیو

 از شیب اثر یادب و یهنر ارزش بر که ندهیزداییآشنا یهافیتوص و یروساخت یشگردها  با

 برخوردار یکمتر یهنر درجة از هم استر رمان در گونه نیا یهانگاه. است افزوده شیپ

 که است این رمان دو هر هایشخصیت ویژگی مهمترین .دارد یترنییپا بسامد هم و است

 هایشخصیت بودن واقعیت از دور به و ماشینی درجه اما ندارند، هویتی یا و مرکزیت هیچ



 

 

 هم با هاتیشخص چندگانة یصداها حضور .نیست مجابی هایشخصیت اندازة به استر رمان

 هیچ رمان دو هر  در این، بر عالوه .است ساختهد هر دو رمان  را ییچندصدا یمتن درهم، و

 ساختار و طرح پذیری بینیپیش ندارد، وجود اثر کلیت به بخشیدن سامان برای مرکزی اصل

 امر این اما شود،می شکسته بارها هاروایت و حوادث منطقی توالی و شودمی گرفته بازی به

-تیرواخرده از یبیترک کل در «دیببند را درب لطفاً» .دارد بیشتری وضوح مجابی رمان در

 یانیپا تینها در و. ستین یمنطق رنگیپ فاقد استر رمان که یحال در تودرتوست یها

 خواننده مختلف یرهایتفس و ها لیتأو یبرا را فضا رمان دو هر در یتصنع و کاذب چندگانه،

 .است بازگذاشته
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