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  نو رمان توي هزار در پژوهشیبررسی و نقد کتاب 

  *طهمورث ساجدي

  چکیده
منتشـر   رمان تـا ضـد رمـان    از عنوان بادنبالۀ اثري است که مؤلف آن را  این کتاب

موضوع . پیش منتشر کرده بوده استها  سالکه اي  مقالهکرده و مبناي هر دو اثر هم 
. اصلی کتاب جدید رمان نو در فرانسه و نیز نویسندگان رمان نـو و آثارشـان اسـت   

هـا را از طریـق ترجمـۀ     نویسندگان زیاد نیست، ولـیکن مـا در ایـران آن   تعداد این 
. شـده اسـت   شـناخته شناسیم و به همین خاطر موضـوع رمـان نـو هـم       آثارشان می

اند،   عالوه، مؤلف در مقدمه گفته که مخاطبان این کتاب متخصصان ادبیات فرانسه به
بیننـد و    شده نمـی  قول  نقلون اي از متون گوناگ    اما این مخاطبان چیزي جز مجموعه

اي رقم خورده که موجب زایل شدن آن شـده    گونه بهسواي آن، نحوة تحقیق آن نیز 
از این رو، براي نشان دادن موضوع به بررسی و تحلیل مسـتدل آن از طریـق   . است
  .که گرایش مهمی در ادبیات تطبیقی فرانسه است، اقدام شده است ،شناسی منبع

  .ادبیات فرانسه، قرن بیستم، رمان نو، نویسندگان رمان نو، ترجمۀ رمان نو :ها  کلیدواژه
  

 مقدمه .1

از ، تحقیقـی محـدودتر از کتـاب اول،    پژوهشی در هزار توي رمان نـو از نظر ابعاد تاریخی، 
شود، ولیکن از نظر حجـم تقریبـاً     ، است و در واقع دنبالۀ آن محسوب میرمان تا ضد رمان

کنـد و    اي از آن را در کتاب دومـی ارائـه مـی     از همان ابتدا مؤلف خالصه. استدو برابر آن 
ف یوصـ تو آثارشـان را بـه    ،نویسندگان رمـان نـو   ،سپس گام به گام موضوع اصلی رمان نو

از . تر از نگارش کتاب اولی و بـا فاصـلۀ زمـانی دوسـاله      هم با نگارشی متفاوت آن، دنک  می
ویـژه   بهاند،   شده که مخاطبان این کتاب متخصصان ادبیات فرانسهکه در مقدمه گفته ی یجا آن
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کنند، خواننده، از ابتدا تا انتها و از مقدمه   هایی را مطرح می  کسانی که دربارة رمان نو پرسش
ایـن نقـل   . بینـد   شده در آن نمی قول  نقلاي از متون گوناگونِ   تا مؤخره، چیزي جز مجموعه

هـا در   شناسـی آن  هـا حـذف شـده و گـاه نیـز کتـاب       اي آن  ارجاعات صفحهها، که گاه   قول
مخلـص  . ، از اعتبار کار تحقیقـی کاسـته اسـت   دهشنشده ذکر  بندي  طبقهشناسی نهایی  کتاب

هـاي    مسـتقیم و سـبک    خاطر ارجاعـات غیـر   کالم این که محقق هم، چون رشتۀ افکارش به
شـود و سـرانجام بـه منـابع       عایـدش نمـی  ، چیـزي  است ها مغشوش شده  قول  نقلمتفاوت 

تحلیل حاضـر درصـدد اسـت ایـن     . کند تا جبران مافات شود  موضوعی فرانسه مراجعه می
هاي فعلی ادبیـات    شناسی، که یکی از گرایش  مغشوش بودن اثر مورد بحث را از طریق منبع

  .نسه است، بررسی کرده و نشان دهدتطبیقی فرا
  

  بررسی و نقد کتاب. 2
باشد که مؤلـف   يا  مقاله گرید عنوان تواند  یم یخوب به نو رمان يتو هزار در یپژوهش کتاب

 مۀین تا نوزدهم قرن آغاز از رمان تحوالت ریس در یپژوهش« عنوان باو  1380آن را در سال 
مؤلـف، کـه همـت     واقـع  در. اسـت  کـرده  منتشر) 119- 99: 1380 ،يعلو( »ستمیب قرن اول

 ازآن بسط داده است، ابتدا آن را بـا عنـوان    يایزوا یبه خرج داده و مقاله را در تمام يادیز
ـ از ا. ارائه کرده است نو رمان يتو هزار در یپژوهشو سپس با عنوان  رمان ضد تا رمان  نی

از کتاب دوم، کـه بـه نوبـۀ خـود شـکل       يا  دهیا تواند  یم مذکور مقالۀ به تر  قیدق یرو، نگاه
ـ ا در کـه  نـو،  سـان ینو  رمان یاسام یتمام باًیتقر. دهد دست بهکتاب اول است، از  یمطول  نی

در مقالـه هـم    ،)Alavi, 2009: 233-277(است  گرفته قرار یبررس و بحث مورد کتاب
پس از  يبزرگ فرانسو سندگانیالبته، نو. ذکر شده است زیشده و آثار مهم آنان ن یمعرف

 کامو آلبر، )Jean-Paul Sartre( سارتر پل ژان ،)Louis Aragon( آراگون ییلو دوم،جنگ 
)Albert Camus(، دو بووار  مونیس)Simon de Beauvoir ( رانیـ کـه در ا  گـر، یو چند تـن د 
 یواقعـ  سـان ینو  رمـان  تـا  اند بوده سینو  درام و سیجستارنو تر شیب اند،  شده شناخته یخوب به
)Boisdeffre, 1969: 49 .(از بـالزاك تـا زوال، از   «شده کـه   گفته کهمقاله  نیدر هر حال، در ا

همـواره   یداسـتان  اتیـ زوال تا پروست، از پروست تا سارتر، از سارتر تا بوتور، رمـان و ادب 
 و موضـوع  نـۀ یزم در اساسـاً  راتییتغ و تحوالت نیا است، بوده رییتغ و تحول خوش دست

 رمـان  در کـه  بوده يا  شهیاند و تین باالخره و آن، يها  روش و اسلوب رمان، یینها مقصود
 البته ممکن است که هزار توي مؤلف، که یادآور عنوان ).100: 1380 ،يعلو( »است نهفته
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آلـن رب گریـه اسـت،    ) Alain Robbe-Grillet, Dans le labyrinthe (1959)(ي هزار تـو  در
   .جزء کامل این تحوالت و تغییرات باشد

 نتوانسـته  1380دهد که مؤلف حداقل تـا سـال     نشان میاما بررسی مطالب مقالۀ فارسی 
کند، زیرا موارد پیدا است نه با تاریخ ادبیات فرانسه و نه با اسامی نویسندگان آن آشنایی کافی 

کـه مؤلـف    ایـن از جملـه  . این عدم آشنایی او استدهندة  نشانزیادي در آن وجود دارد که 
قسـمتی از  «: نویسـد   ، چیست و از این رو میLa Curéeداند که معنی عنوان رمان زوال،   نمی

، در )102: همـان ( »]منظور دومین رمان این مجموعـه [ روگون ماکارمجموعۀ بیست جلدي 
 ترجمـه ) 4531: 1383سیدحسـینی،  (» هجـوم حریصـانه  «که عنوان مذکور به فارسی  حالی

 هـا   خـانم  یبختخوشـ ، Au bonheur des damesشده است؛ او عنـوان دیگـر رمـان زوال را،    
فروشـگاه  عنـوان  با که این عنوان نیز به فارسی  ترجمه کرده است، در حالی) 102: 1380 علوي،(

 ترجمه شده است، او تلفظ نـام نویسـندة زن  ) 563: 1381سیدحسینی، ( بزرگ شادي بانوان
آورده  )104- 103: 1380 علـوي، (غلـط ژرژ سـان    را بهساند ، ژرژ George Sandفرانسوي، 

ژول رونـارد نوشـته   است؛ حتی به جاي هویسمانس، هویسمان، رونی، رسنی و ژول رنـار،  
و مورد اخیر هم خیلی معنا دارد و خواننـده را دچـار اخـتالالت عدیـده     ) 108 :همان(شده 

نوشته شده است؛ ادعـاي  ) 114 :همان(طور که روژ مارتن دو گار هم دوگارد  همان. کند می
 از دسـت رفتـه  ، شخصیت اصلی داستان Lucien de Rubempréدو رو بانپره،  لوسین«که  این

و در اصل، لوسـین دو روبـانپره، شخصـیت    است است، کامالً غلط ) 104 :همان(» اثر فلوبر
اسـت کـه    )Balzac, Les Illusions perdues(آرزوهاي بر باد رفته اصلی داستان بالزاك، 

مؤلـف دو  . خورشیدي به فارسی ترجمه کرده اسـت  1337سعید نفیسی آن را در سال 
،   Mauriac Barrès(،Le culte de [du] moi et Les Déracinés(کتاب از مـوریس بـارِس   

ترجمـه رهـا     ترجمه و دومی را، بی» خانمان  بی«کند و سپس اولی را   ذکر می) 105 :همان( را
عنـوان  بـا  و دومـی  ) 2315: 1385سیدحسـینی،  ( هـا   کـن شـده    ریشه، اولی البته. کرده است

هم عنوان اثري است از نویسـندة فرانسـوي    خانمان  بی. ترجمه شده است ستایش خویشتن
  ).355و  59: 1373قاضی، ) (Hector Malot(هکتور مالو 

شناخته شده اسـت و   آزادهرمان  با) Pierre Loti( لوئی تر پی پیش ها  مدت از و ایران در
غرض اصلی از بررسی مقالۀ مذکور این است کـه  ). 107: 1380 ،يعلو(» آزیاده«و » لُتی«نه 

 توجـه  و آورده) Alavi, 2009: 18( خـود  کتـاب  اول فصـل  در نیـز  را نوشـته  همین مؤلف
 بـه  کـه  مقاله، یک محتواي تمامی به است، فرانسه متن یک خواندن مشغول که را، خواننده

  .است کرده معطوف شده، نوشته فارسی زبان



 پژوهشی در هزار توي رمان نو نقد کتاببررسی و    112

 

دربارة رمان نـو در قـرن بیسـتم اسـت و از نظـر       تر بیش آن محتوایی محدودة که کتاب،
 کتاب یک به را آن و شود  می ارائه نویسندگان این از که کثیري هاي  نمونه ویژه بهساختاري، 

 تعـداد  و فصـل ده ( شـود   مـی  مؤلف قبلی کتاب به شبیه منظر این از و کند  می تبدیل درسی
 صـحبت  مکـرر  آنـان  آثـار  و نـو  رمـان  نویسـندگان  از ها آن در و دارد تبعی عناوین زیادي

 منتقـدان  و نویسـندگان  هـاي   قـول  نقـل ، هیچ مبحثی نیست که بـراي تأکیـدش از   )شود  می
 وي منتشرشـدة  کتـاب  و) Albert Thibaudet(آلبر تیبوده  مثل ـ باشد نشده استفاده فرانسوي

ـ  )ibid( است شده استفاده قول نقل آوردن منظور به صرفاً و بار یک فقط که 1925 سال در
 هـر  صـدر  در هـا   قـول   نقـل نیـز   جا آنو خواننده را به یاد کتاب پیشین او نیندازد، چون در 

 پرتـراکم  روش این بدون توانسته  نمی مؤلف که گویی است، آرمیده کوچک و بزرگ مبحث
 دارد حضـور  جا همه در کمکی الیزال نیروي این حال، هر در. باشد آورده قلم به را مطلبی

  .است کرده تأمین را کتاب حجم و داده مؤلف به را الزم کالم هم جا همه در و
جوي هدف مشخصی و دست، که به طور اکید در جست یکوجه جنبشی  هیچ بهرمان نو 
 1970تـا   1960هـاي   سـال هـاي متفـاوتی دارنـد و از      نویسندگان آن گرایش. باشد، نیست

تنهـایی جـوالن دهـد     بـه چنان اقتداري داشته باشـد کـه بتوانـد     یک از آنان نتوانسته آن هیچ
)Boisdeffre, 1969: 49 .(     اما اهمیت رمان نو در این است کـه درسـت پـس از بحـران

که زمانی از این نویسندگان  ایننکتۀ مهم . شدظاهر ) اواسط قرن بیستم(رمان در فرانسه 
امـا ایـن بحـران    ). ibid(بست رسیده بودنـد   بنرمان نو استقبال شد که نویسندگان سنتی به 

 ,ibid: 50(در پایان عصر ناتورالیسم داشت و یک دورة بطیء را طـی کـرده بـود    منشأ 

note 1 .(  سـاروت به همین خاطر است که از منظر یکی از نویسندگان رمان نو، ناتـالی 
)Nathalie Sarraute(نـویس   رمانهاي چندي از وي به فارسی ترجمه شده است،   ، که کتاب

که رمان دیگر توصیفات و  اینعبارت دیگر، براي  به). ibid: 51(شود   وارد عصر بدگمانی می
هایی دربارة هسـتی وجـود تبـدیل      هاي داستانی نباشد، بایستی به سؤال و یا سؤال شخصیت

در هر حال، پدیدة رمان نو و نویسندگان رمان نـو، پدیـدة انحصـاراً فرانسـوي     ). ibid(شود 
، چون پـدران  ).Lagarde et Michard, 1972: 195, t. 5(نیست و در سطح اروپا مطرح است 

از فرانسه، ویلیام ) Marcel Proust(چون مارسل پروست  هایی هم  توانند طیف  معنوي آنان می
  .ایرلندي باشند) James Joyce(و یا حتی جیمز جویس امریکا از ) William Faulkner(فاکنر 

شناسی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، بهترین روش  منبعمثل اثر پیشین مؤلف، که 
شناسی است و چون  منبعبررسی اثر فعلی و تعیین اصالت آن در این مجله، باز همین روش 

  .شود  اراً به اندازة مقدورات مجله به این امر پرداخته میاین اقدام طوالنی خواهد بود، ناچ
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و نـوآوري آن، آشـنایی   » رمان نـو «هاي  ویژگیمؤلف معتقد است که براي شناخت بهتر 
اي   دارد که در وهلۀ اول خالصه  گونه الزم است و به همین خاطر، اعالم می  کلی با نوع رمان

در این مرحله او به کتاب پیشین خـود، از   .)Alavi, 2009: 10(کند   تاریخی از آن را ارائه می
هـاي پیشـین     همین مبحث و بازگشت به گفته). ibid: 12(کند   ، مراجعه میرمان تا ضد رمان

کنـد و بـدون آن     دهد که او هنوز در حال و هواي کتـاب پیشـین خـود سـیر مـی       نشان می
ظـور اجتنـاب از تکـرار مکـررات، از     از این رو، بـه من . تواند مبحث جدیدي ارائه کند  نمی

رمان، به نقـل   أمنشدر مرحلۀ بعد و به هنگام صحبت دربارة . شود میبررسی آن صرف نظر 
پردازد کـه    می) Michel Raimond(و میشل رِمون ) Gaétan Picon(هایی از گائتان پیکون   قول

کـه ارجـاع مجـدد بـه      اینویژه  به، )ibid: 17(ها حذف شده است  اي در آن  ارجاعات صفحه
چنان عیـان   ، آن)ibid: 41(هم کاذب است و حتی در جاي دیگر  باز) ibid: 18(کتاب رِمون 

کـه چـون از منبـع     ایـن مخلص کالم . رسد  به پایش نمی) ibid: 15(است که باز جاي دیگر 
  .و در متن آورده استکرده آوري  جمعاصلی استفاده نکرده، منابع غیرمستقیم را 

ـ   ، مؤلــف بـه شـرح تعــاریف آن در   »رمـان «هـا و تعـاریف     راي تحکـیم گفتــه سـپس، ب
پرداختــه اســت،  ) Robert(و روبــر  ،)Larousse(، الروس )Littré(هــاي لیتــره   فرهنــگ

در ادامه و در دو نقل قول طوالنی از . شناسی ذکر نشده است هایی که در منابع کتاب  فرهنگ
آثاري از آنـان را کـه   ، )Jacques Rivière(ریویر و ژاك ) Marcel Arland(مارسل آرالن 

). ibid: 25(اي نـدارد    کند که ارجاعات صـفحه   متعلق به اوایل قرن بیستم است، ذکر می
گونۀ   گوید که ادبیات رمان  ، می)ibid: 28(» هاي نوین رمان  جنگ و افق«مؤلف در بحث 
 الرنس. اچ. دي، )Galsworthy(گالزوردي ، )Meredith(مرِدیت ، )Conrad(انگلیسی با کُنراد 

)D. H. Lawrence( ، جایگاهش را از طریق آندره ژید)André Gide (    در محافـل ادبـی پیـدا
در این مقطع از بحـث و در ادامـۀ آن، مؤلـف هـیچ ارجـاعی ارائـه       ). ibid: 32(کرده است 

ل هریـک از  شـرح حـا   ةدربـار نویسـی   حاشـیه کند، ولیکن تمام سعی خود را مصروف   نمی
و مریکـایی  اعالوه از تولیدات سـینمایی   بهکرده است مریکایی انویسندگان انگلیسی و حتی 

  ).ibid(نیز از ماجرانویسی یا روایات وسترن صحبت کرده است 
، مؤلف بررسی خویش را با نقل قـولی از  )ibid: 34(» سارتر و محاکمۀ رمان«در مبحث 

کند که فاقد ارجاع است و سواي آن، در جـاي دیگـر     میآغاز ) Gilles Deleuze(ژیل دولوز 
شناسـی   کـه در کتـاب   ایـن صفحۀ مشخصی ندارد و نتیجـه   دلوز، ارجاع به )ibid: 237(هم 

بحث مؤلف، که به حاشیه بـرده شـده   . شود که اصالً از وي کتابی ذکر نشده است  معلوم می
، )Le Miroir qui vient( گـردد   که برمی اي  آیینهاست، نقل قولی از آلن رب گریه و از اثرش، 
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این نحوة بحـث و اسـتفاده از آثـار وي، کـه قـبالً      . اي است  دارد که فاقد ارجاع صفحه
 بـراي یـک رمـان نـو    و حتی از جسـتار او،  ) ibid: 10(بود شده پروایی انجام  بیطرز  به
)Pour un Nouveau Roman( ،   آمـده بـود، ارجـاع    که در ابتدا هم از آن نقل قولی بـه عمـل

جـا   همانمؤلف با همین روش تحقیق و حتی با ذکر همان اثر و ). ibid: 22(اي ندارد   صفحه
)ibid: 40 ( که بگوید که این مطالب را از کتاب دیگـر   آن بیمجدداً ارجاعی کاذب ارائه کرده

و دیـدرو  ) Flaubert(کـه مطالـب بعـدي دربـارة فلـوبر       ایـن خود گرفته است، مضـاف بـر   
)Diderot ( هم تکرار مطالب همان اثر است)ibid: 41.(  

نگـار   ادبیـات ، کـه از ابـداعات منتقـد و تـاریخ     »رمان نـو «در این مقطع، بحث با عنوان 
است، که وي آن را براي بررسی آثـار   1957در سال ) Emile Henriot(فرانسوي، امیل آنریو 

هـاي   بحـث اما در طول آن ). ibid: 46( شود  رب گریه و ساروت به کار برده بود، شروع می
عـالوه،   بـه ) ibid: 47(و رب گریه ارجـاع نـدارد   ) Roger Pirouret(مربوط به روژه پی روره 

جا به بعد، ضـمن آوردن بعضـی متـون،     اینکند و از   مؤلف فتح باب جدیدي را معمول می
حتی وقتی که به ژان برتـران  و ) ibid(شود   گذاري متوسل می نقطهها به  براي کوتاه کردن آن

دهد که صـفحۀ    پردازد، تردیدي به خود راه نمی  و کتابش می) Jean-Bertrand Barrère(بارِر 
هـایی از آن در    هایی که نقل قـول   سان، نوع بحث بدین). ibid: 49(ارجاعی آن را حذف کند 

هـا را بـه خـود      قـول شود، حجم مهمـی از کتـابِ مبتنـی بـر نقـل        ها منقطع می  گذاري نقطه
دهد و ارجاعات هم در خیلـی از اسـامی مقـاالت مطبوعـات رو بـه نقصـان         اختصاص می

) Lagrolet(شـود، مثـل مقالـۀ الگرولـه       طور ناقص ارائه مـی  بهو حتی ) ibid: 52-53(رود   می
)ibid: 59 (     ه در دانشگاه کیـل کـه اصـالً ارجـاعب گریو یا نقل قول طوالنی از کنفرانس ر

ه را بـی هـیچ توضـیحی منطـق     هاي طوالنی رب گری  قولقل نمؤلف این ). ibid: 54(ندارد 
» ادبیات به زعـم کلـود موریـاك   «بحث دیگري، که ارجاع مشخصی ندارد ولیکن عنوان آن 

)ibid ( هایی است که از ایـن مرحلـه بـه      از سلسله نمونه» نمونه«است و در عین حال اولین
بندي و بدون اسـتفاده از   سرهمخواهد کرد، سرهم کرده و در پی این بعد حجم کتاب را پر 

هـم بـدون ارجـاع     کنـد، آن   گیومه و باز کردن آن و صرفاً با بسـتن آن مبحثـی را بیـان مـی    
در این مقطع نیز مؤلف نقل قول خود ). ibid: 55(اي و با توسل به یک مقالۀ موریاك   صفحه

کـه منطـق    ایـن آورد، بدون   اي ندارد می  ارجاع صفحهرا در پی نقل قول طوالنی دیگري که 
  ).ibid(علمی بحث مراعات شده باشد 

، و نیـز ذکـر   )La Nausée( تهـوع مؤلف به هنگام صحبت از سارتر و اهمیت کتـاب او،  
تمـام  «است، به جاي مشخص کردن ارجاع ) ibid: 56(» تمام عیار« فکر که او یک روشن این



 115   طهمورث ساجدي

 

) ibid(پـردازد    قرار داده شده است، به شرح حال او در پانوشت میکه در داخل گیومه » عیار
کـه مغشـوش ارائـه     اینرا، ضمن ) Pierre de Boisdeffre(یر دوبوآ دفر  و سپس، ارجاع به پی

اگر جمله یـا موضـوعی غلـط    . کند  همراه می) sic) (ibid: 59(کند، آن را در پایان با ذکر   می
امـا  ). ibid(؟ دشـو  نمـی شود و سپس توضیحی دربارة آن ارائـه    است، چرا از آن استفاده می

و مقالـۀ او  ) Roalnd Barthes(شده به روالن بـارت   دادهاصل مطلب در این است که ارجاع 
)ibid: 58 (»کلیات آثار، مندرج در »ادبیات عینی Œuv. compl., 1993: 1185, t.1) (  ًاو، قـبال

آنســیکلوپِدیا ، منــدرج در »رمــان نــو«ق مقالــۀ و طبــ) 1082: 1383(حســینی   توســط ســید
بررسی و تحلیل شده است و خواننده هـم قـبالً   ، )Encylopédia Universalis( اونیورسالیس

  .و تاریخچۀ آن آشنا شده است» رمان نو«با مفهوم 
اي از مقالۀ بارت بـراي بحـث دربـارة نـوپردازي در       مؤلف، که بدون ارجاع صفحه

و در ادامۀ بحث مجدداً به همان  )٥٨ :٢٠٠٩ ,Alavi( استفاده کرده استصناعات ادبی 
، از بنـد  )ibid: 59(اي سکوت کـرده اسـت     مقاله متوسل شده و باز هم دربارة ارجاع صفحه

زمان  هم و) ibid: 60(آخر مقالۀ او نیز مجدداً استفاده کرده و باز هم ارجاع کاذب داده است 
تعلیقی گذاشته و سپس جملۀ پایانی را نیز حذف کرده است  هاي  و بی هیچ دلیلی نقطه

Barthes, 1993: 1193, t.1) .(   در ادامه، موضوع بحث را دفعتاً عوض کرده و بـه موضـوعی
از این رو، براي نشـان دادن  . پردازد  که اصالً ربطی با نوپردازي در صناعات ادبی نداشته می

  :شود میمۀ آن ارائه واقعیت متن ابتدا متن فرانسه و سپس ترج
Le tour est joué, le coup d'Etat a réussi! Le "Nouveau Roman" est fondé! L'été 
1940, Pétain, affaibli par l'âge, s'imagina sauver la France avec l'approbation du 
Parlement. D'un vote régulier, encore qu'enlevé sous le coup de la peur, Pierre 
Laval fit un coup d'Etat. Ainsi procéda Roland Barthes, pour devenir le maire du 
palais de cet empire imaginaire dont Robbe-Grillet n'était encore que le roi 
fainéant” (Alavi, 2009: 60). 

! بنیاد نهاده شـده اسـت  » رمان نو«! کار انجام گرفته و تمام شده است، کودتا موفق شده است
پتن، که به خاطرِ سن تضعیف شده، در فکر این است که فرانسه را بـا تأییـد    ،1940تابستان 

پی یر الوال، با یک رأي قانونی، که آن نیز زیر فشار ترس اخـذ شـده،   : پارلمان نجات دهد
تـوري تخیلـی   چنین اقدام کرد و شهردار قصر ایـن امپرا  اینبارت نیز . زند میدست به کودتا 
ب گریبیکارة آن نبودشد که ر ه چیزي جز شاه.«  

شود، مؤلف گیومۀ متن را بسـته ولـیکن بـاز کـردن      میطور که در ترجمه مشاهده  همان
سـپس، در پانوشـت   . گیومۀ این متن به اصطالح متعلق به تتبعات انتقادي بارت نبوده است



 پژوهشی در هزار توي رمان نو نقد کتاببررسی و    116

 

چنین  اینوجود آورده تا  بهتی ساختگی ی، که متعلق به همین نقل قول فرانسه است، وضع)2(
  :به انتقاد از بارت بپردازد

“Encore une fois, ces réflexions naïves n'ont rien d'un pamphlet. Ceux qui 
voudraient voir fustiger Roland Barthes le trouveront à la scène sous le vêtement 
transparent du Brtholomeus de Ionesco: Trissotin, peint par Molière. Nous 
n'avons pas voulu non plus requérir contre la Nouvelle Critique: Raymond Picard 
s'en est chargé ("Nouvelle Critique ou nouvelle Imposture?", J. – J. Pauvert, 
1965). Regrettons seulement que Roland Barthes, écrivain de qualité, mette tant 
d'ingéniosité à tourner le dos à sa vocation: celle d'un bon démystificateur de notre 
temps” (ibid). 

کسـانی کـه   . لوحانه چیـزي جـز هجـو نیسـت     سادهکنیم که این تأمالت  میباز هم تکرار «
خواهند انتقاد شدید وارده بر بارت را مشـاهده کننـد، او را در روي صـحنه و در جامـۀ       می

مـا هـم   . شده توسـط مـولیر   وصفتریستون . آشکار بارتولوموس دو یونسکو خواهند یافت
نقد نو «(رِمون پیکار به آن پرداخته است : ایم که علیه نقد نو به عملی متوسل شویم  نخواسته

 ةنویسـند صرفاً باید متأسف باشیم کـه روالن بـارت،   ). 1965پووِر، . ژي. ، ژي»یا شیادي نو
هم در جهت ذوق یک فرد  داراي فضلیت، این همه مهارت را در جهت مخالف ذوقش، آن

  ).ibid: 60, n. 2(» کار برده است بهزداي خوب عصر ما،  تقلب

داسـتانی   اثـر مـولیر، شخصـیت   ، )Les Femmes Savantes( فروش فضلزنان در کمدي 
است و از این رو معلوم نیست که چگونه فردي که چنین » سرباز احمق«تریسوتن، به معناي 

تواند حداقل سـی و    خصایصی دارد و دوستش هم خصایص شاهان مروونژیانها را دارد، می
در هر حال، هنگامی که ). ibid: 312(پنج بار توسط مؤلف به کمک گرفته شده و توجیه شود 

خود، که به فارسی هم ترجمه  )Critique et vérité( نقد و حقیقتقید حیات بود، در بارت در 
شده است، مخالفان خود را یک به یک معرفی و سپس آنان را با منطق نقد و حقیقت تأدیب 

  .را تأدیب کرده بود) Jules Renard(کرده بود، دقیقاً مثل مراد خود، آندره ژید، که ژول رنار 
شود که ارجـاع مؤلـف بـه کتـاب رب گریـه،        همین مبحث خواننده متوجه میدر ادامۀ 

و از کتـاب میشـل بـرودو    ) ibid: 61 et 311(، ارجاع مسـتقیم نیسـت   گردد  اي که برمی  آیینه
)Michel Braudeau (کارانش  و هم)ibid: 61 (این روش کـار در مباحـث   . گرفته شده است

شناسی نهایی به عنوان اثـري   کتاب ذکرشده در کتاب دیگري هم انجام گرفته و سپس عنوان
در همین راستا الزم اسـت گفتـه شـود کـه     . که مستقیماً مورد استفاده قرار گرفته آمده است

  Roger-Michel Allemand, Leرمـان نـو  مؤلف کتابش را بر مبناي کتاب روژه میشل آلمـان،  
)Nouveau Roman, 1996( به پیش برده است ،)ibid: 69 et 74 .( نقـل   ۀارائـ جا نحوة  ایندر
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هیچ توضـیحی پشـت سـر هـم      بیها را  اي رقم خورده که مؤلف آن  گونه بههاي متصل   قول
در این مقطع، مؤلـف نقـل قـول را داخـل گیومـه آورده،      ). ibid: 71-72(ردیف کرده است 

کـس  مؤلف، کـه معتقـد اسـت هـر     ). ibid(ولیکن به ذکر صفحات ارجاعی نپرداخته است 
بخواهد نویسندگان رمان نو را به خاطر زیر سؤال بردن رمان سنتی بشناسد، بهتر اسـت ژان  

پـردازد    اي نمـی   را بخواند، در بحث خود بـه ذکـر ارجـاع صـفحه    ) Jean Ricardou(ریکادو 
)ibid: 76 (    در . کنـد   و براي موارد دیگر، به آثار دیگران متوسل شده و نقـل قـول ارائـه مـی

کنـد    هاي طـوالنی از بـالزاك ذکـر مـی      ، مؤلف نقل قول»ت در رمان بالزاکیشخصی«مبحث 
)ibid: 92 (اي ندارد   ها ارجاعات صفحه که بعضی از آن)ibid: 93.(  

، اثـر  )1956( صـرف وقـت  در ، )Jacques Revel(از آغـاز مبحـث شخصـیت ژاك روِل    
در  ـ نحوة بررسی و ارجاعـات  ، )Michel Butor, L'Emploi du temps (1956)(میشل بوتور 

متنـی، مثـل    درونشـود و مؤلـف ارجاعـات را      کامالً دگرگون می ـ واقع نحوة روش تحقیق 
بـارت در   کلیـات آثـار  اي مغلوط به چـاپ   اشارهکند و حتی   هاي پژوهشی می  نگارش مقاله

شناسی نهـایی هـم نیامـده اسـت و در      که در کتاب) ibid: 103(کند   می] 1993[ 1981سال 
عـالوه، نقـل قـول مؤلـف از      بـه . اصل نقل قولی است که از کتاب دیگري گرفته شده است

هایش را به نقل از میشل بوتـور ارائـه کـرده      بارت تحریفی فاحش است، چون وي صحبت
) Alavi, 2009: 106(در صــفحات بعـدي  ) ibid: 103; Barthes, 1993: 1243, t.1(بـود  

متنـی برگرفتـه از کتـاب پاتریـک      درونشود که تمامی این مبحث و ارجاعـات    مشخص می
مؤلـف، کـه در فصـل پـنجم و در مبحـث ژیـد و       . اسـت ) Patrick Sultan) (ibid(سـولتان  

تأکیــد دارد بگویــد کــه وي اثــرش را بــا الهــام از  )Les Faux-Monnayeurs(ســازان  ســکه
کنـد،    ، چیزي را ثابت نمـی )ibid: 118(نوشته است و پروست ) Dostoïevski(داستایفسکی 

  .کند و تحقیق شخصی هم انجام نداده است  چون که ارجاعی ارائه نمی
کـه تحلیـل    ایـن بوتور، مؤلف با اذعان به  صرف وقتدر مبحث اختاللِ عملِ وقت، در 

مبناي چند  بر هیچ ارجاع مستندي و صرفاً  داري را بی دامنهاي نیست، بحث  سادهاین اثر کار 
برد و سرانجام در آخرین مرحله منبع اصلی بحث را، که   اثر دیگر همان نویسنده به پیش می

از این مرحله به بعـد  ). ibid: 124(کند   است، ذکر می) Sylvie Peuchet(تألیف سیلوي پوشه 
نوع بحث فاقد ارجاع به کتابی مستند در طول بحث است و ذکر آن صـرفاً در آخـر بحـث    

شود که صفحۀ ارجاعات نهایی حذف شـده اسـت     سان خواننده هم متوجه می آمده و بدین
)ibid: 129 .(و در آن از آثار ساروت صحبت به عمل آمـده، نقـل   ده شاي که ارائه   در نمونه

شـود و در    خـتم مـی  ) Arnaud Rykner(اي آورده شده که بـه آرنـو ریکنـر      هاي عدیده  قول
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. شود که بحث صفحات پیشین بر مبنـاي همـین اثـر بـوده اسـت       متوجه مینهایت خواننده 
و یـا اگـر دارد   ) ibid: 133-150(هایی که اصالً ارجـاع نـدارد     مؤلف فصل پنجم را با بحث

گونـۀ ژان ژیونـو     رساند، مثل آثار رمان  به پایان می) ibid: 151-161(اغلب غیرمستقیم است 
)Jean Giono (شود   که ذکر می)ibid: 137 .(و یـا  د شـو   میاي آن حذف   ولیکن ارجاع صفحه

، امـا ایـن مقالـه در    )ibid: 154(شـود    اي از بارت، که به یک مجله ارجاع داده مـی   ذکر مقاله
آمـده  ) ibid: 103; barthes, 1993: 74, t. 2(وي، که مؤلف قبالً آن را ذکـر کـرده    کلیات آثار

  .هایی دارد که متن اصلی فاقد آن است  گذاري نقطهاست، ولیکن نقل قول مؤلف 
ــا بحــث نیهمــ در ــف ه ــه مؤل ــر ب ــور از ییگــوو گفــت ذک ــا بوت    هیشــاربون ژُرژ ب

)Georges Charbonnier (پردازد  یم )ibid: 155 (اسـت،  امـده ین یینهـا  یشناس کتاب در که 
) Quinzaine littéraire) (ibid: 157, note 2( ترِریل کنزِن مجلۀ يها  یشناس کتاب که نیا کما

ــلیم و ــو ش ــارة، )Michel Foucault( فوک ــون درب ــل رِم روس )Raymond Roussel(   
)ibid: 158, note 1 (نـو  رمـان « سـندة ینو از کـه  مؤلف. است امدهین یینها یشناس کتاب در« 

 یکـارگردان از اثرِ اول،  ژهیو ، به)ibid: 160( کند یم ادی او اثر سه و) Claude Ollier( هیاُل کلود
]Mise en scène[ ،به جا آن در برعکس و پردازد  ینم ها آن ذکر به یینها یشناس کتاب در 

 فصـل  آغـاز  در. است امدهین مذکور بحث در که) ibid: 311( پردازد  یم او از یکتاب ذکر
 کوچـک  روبـر  از یبـ یغر شکل به مؤلف رمان، در گیانتر از صحبت هنگام به و ششم

)Le Petit Robert (کرده صحبت )ibid: 162 (صـفحات   نیتـر   مغشـوش  حال نیع در و
 نیبـدتر  صـفحات،  نیهمـ  در). ibid: 163-164( کنـد  یمـ را ارائـه   یمتن درون یارجاع
از  یکتـاب  یو حت) ibid: 165-169( است آمده هم بوتور يها قول نقل ارجاعات، نحوة

 هیـ آب در ثان تـر یو ده هزار ل هشتصدو  ونیلیم شش، )ibid: 169( آمده ها بحثدر  يو
)6810000 litres d'eau par seconde) (ibid( ،اسـت  نشـده  ذکر یینها یشناس کتاب در که .

  .است نپرداخته ارجاعات به یرعلمیغ قِیمسلم است، مؤلف با روشِ تحق چه آن
، با نقل قـولی از  )ibid: 177(فصل هفتم، که به غلط مجدداً فصل ششم نوشته شده 

کتابش ارجاع داده شده و این صـفحه   84شود که به صفحۀ  مییر دو بوا دفر شروع  پی
جـا مبـرهن    ایـن شـود و در   مـی ارجـاع داده   58و سـپس بـه صـفحۀ     82هم به صفحۀ 

د که عنـوان کتـاب بـا عنـوان آن در صـفحات دیگـر متفـاوت اسـت، حتـی در          شو  می
 نویسندگان فرانسويدر واقع، این کتاب، که عنوان آن ). ibid: 303(شناسی نهایی  کتاب
است و ما براي این بحث و بررسـی چـاپ    )Les écrivains français d'aujourd'hui( امروز
، اسـت متفـاوت   1994ایم و ظاهراً با چاپ ذکرشدة سال  دادهنظر قرار  آن را مد 1969سال 
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است و طبق اصل چاپ این مجموعـه کـلِ    )?Que sais-je( دانم؟ چه میمتعلق به مجموعۀ 
اي که مؤلف ارائه  صفحهصفحه باشد، ولیکن ارجاعات  130شده نبایستی بیش از  چاپمتن 
  ).ibid: 283(کند فراتر از این صفحات است  می

 شاید یکی از نویسندگانی که بیش از همه به او ارجاع داده شـده رب گریـه باشـد   
)ibid: 319(  شـود   مــی، ولــیکن بــاز بـه آثــاري از وي اســتناد)ibid: 179 et 206 ( کــه در

) Merleau-Ponty(ها به عمـل نیامـده اسـت، یـا مرلوپـونتی       شناسی نهایی ذکري از آن کتاب
)ibid: 185( هایی که مؤلف بـه مبحـث    نمونهدر . شناسی ذکر نشده است که آن نیز در کتاب
) Beckett(اختصاص داده، مجدداً از مقالـۀ بـارت دربـارة بکـت     ) ibid: 225(» ادبیات عینی«

مؤلـف،  ). Littré(استفاده کرده است، اما با حذف بعضی از موارد و مراجعه به فرهنگ لیتـره  
، )ibid: 235-237(کند کـه هـیچ ارجـاع مسـتندي نـدارد       میدر فصل نهم، مبحثی را شروع 

ایـن روش کـار   ). ibid: 240-242(اعی نـدارد  دقیقاً مثل بحث دربارة رب گریه که هیچ ارج
. و دیگران هم اعمال شده اسـت ) ibid: 252-253(، بوتور )ibid: 245-250(دربارة ساروت 

و ) Martine Bercot(ظاهراً، در طول این مباحث، مرجع اصلی کتاب مشترك مـارتین برکـو   
عالوه، ایـن فصـل زنـدگی و آثـار      به. بوده است) André Guyaux) (ibid: 265(آندره گوئیو 

نویسندگانی است که جزو نویسندگان رمان نو به حساب آمـده و تقریبـاً همگـی آنـان بـه      
اند، مثل بکت، رب گریه، ساروت، بوتور، دوراس، کلـود   شدهفارسی ترجمه شده و شناخته 

یکـی از  ). Claude Simon) (ibid: 233-278(و کلود سیمون ) Robert Pinget(اُلیه، روبر پنژه 
هاي بزرگ مبحث مذکور در این است که مؤلف در آن از وضع ترجمه و اسـتقبال از    ضعف

اي جلوه  گونه بهکند و از این رو، موضوع را   آثار این نویسندگان در ایران اطالعاتی ارائه نمی
  .شوند میدهد که گویی براي بار اول است که این نویسندگان معرفی  می

، که مربوط به فصل )ibid: 285(» !عنوانی متروك: رمان نو«ف در مبحث در هر حال مؤل
کند که نتیجۀ آن تبدیل به هیاهوي  میاست، مطلب را به نحوي بازگویی  )فصل دهم(پایانی 

هاي بزرگان  نامسان خود را جنبش نامیده و در آن  نهضتی که بدین. شود میبسیار براي هیچ 
شود، در مدت کوتـاهی فـرو پاشـیده، متـروك      میادب فرانسه در نیمۀ دوم قرن بیستم دیده 

شناسی نهایی  این نکته نیز قابل ذکر است که مؤلف کتاب. شده و به کنار گذاشته شده است
آثار انتقادي، مجالت و مجالت ادواري مصور : بندي و ارائه کرده است طبقهرا در سه عنوان 

توان  میبندي آخرین رده به این معنی است که  عنوان. ترین آثار ذکرشده شناسی مهم تابو ک
کـه چـون ارجـاع مسـتقیم      اینبه سلیقۀ شخصی اقدام کرد و بعضی از آثار را ذکر نکرد و یا 

  .نیست از ذکر آن خودداري کرد
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رد بحـث  وا) Maurice Blanchot(مؤلف، که در مقدمه، با نقل قولی از مـوریس بالنشـو   
شده و معناي رمان نو را با پیروي از گفتۀ وي آورده بود و در این مجموعه کارهاي خویش 

که گفته است رمان  اینرا براي جنبش رمان نو قابل توجه دانسته بود، در نتیجۀ پایانی، ضمن 
کـه   یـن ااز «بست ادبی باشد، با نقل قولی از رب گریه، که معتقد بـود   بنمثابۀ  بهتواند  مینو 

کـس   هـیچ ، قطعـاً  ... رود مـی بـه کجـا   ) تأکیدي که ربطی با رمان نو ندارد(گفته شود رمان 
مؤلف، کـه در  . رساند  ، به پایان می)ibid: 302(» ... تواند با قطع و یقین از آن حرف بزند نمی

گیري کرده بود، در پایان، به تبع رب گریـه، خـود را صـرفاً ناقـل      موضعابتدا به تبع بالنشو 
  .دهد تا از بلبشوي متروك رمان نو خالص شود میهاي ادباي فرانسه نشان  اندیشهافکار و 

  
  گیري نتیجه. 3

دهد که مؤلف ضـوابط یـک اثـر تحقیقـی مسـتدل را       میبررسی مطالب و منابع کتاب نشان 
کننده و طـوالنی خـود تـا حـدي       آمیز و خسته  هاي افراط  قول   مراعات نکرده است و در نقل

گیـري منـابع     اي را نیز مغشوش کرده است تا پی  پیش رفته که ارجاعات و ارجاعات صفحه
داران  هـم بـه طـرف    داران ادبیات فرانسه، آن از این رو، خطاب او به طرف. پذیر نشود امکان

چنان تمایل دارنـد بـه منـابع اصـلی      نیست و آنان همرمان نو و نویسندگان رمان نو، جدي 
ـ  . تر آشنا شوند مراجعه کنند تا با واقعیت امر بیش منـد   هاز این رو، همین طبقۀ اهل فـن عالق

خواهد بداند که چرا نحـوة تحقیـق یـک      است صحت و سقم آن را بداند و دانشجو هم می
متفـاوت باشـد و او چـه چیـزي      زبان بایستی با نحوة تحقیق یـک فرانسـوي   فرانسهایرانی 

بارت از طرف رقیبش به شیادي متهم شـد و موجـب خوشـحالی    . تواند از آن یاد بگیرد می
. را نوشت و خوشحالی را به عزا تبدیل کـرد  نقد و حقیقتها شد، اما او پاسخ داد و  بعضی

 ــ  یانسان علوم يارتقاکارهاي  در جهت راه ـ تواند الگوي شرافت علمی میآیا چنین اقدامی 
  ؟دشوقرار گیرد و منجر به پاسخی مستدل 
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