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1. Introduction 

Comparative literature is a line of interdisciplinary research 

that studies the relationship between the literature of different 

nations. It examines the relationship between literature and other 

fields of study such as arts. Due to its international, cultural and 

interdisciplinary nature, comparative literature has been changed 

since its very beginning (Norblin, Sadeghzadeh et al., 2011: 

324). 

   Postmodernism is a complex socio-cultural movement, 

which is based on the critique of popular beliefs related to the 

Enlightenment Age. This movement can be witnessed in all 

domains. One of the most important authors of postmodernism is 

Jorge Luis Borges (1899-1986). His stories are colored with 

various postmodern themes and techniques. 

Following the West, Iran also witnessed a new trend that can 

be roughly called modernism. This trend entered Fiction from 

                                                           

*Date received: 02/09/2020    Date accepted: 04/04/2021 
 

1. (Corresponding Author)  Assistant Professor, Department of Persian Language and 

Literature, Valiasr University, Rafsanjan, Iran z.sayyedyazdi@vru.ac.ir 

2. Graduate of Persian Language and Literature, Valiasr University, Rafsanjan, Iran 

sarempour@yahoo.com  

3. Assistant Professor, Department of English Language and Literature, Valiasr University, 

Rafsanjan, Iran r.roozbeh@vru.ac.ir 



 ...مدرن درپست یهامؤلفه یبرخ یقیتطب یبررس                      68

the beginning of story writing in Iran and continued in the 1940s. 

For instance, the Isfahan Circle became the host of writers such 

as Mohammad Hoghooghi, Ahmad Mir-Alaei, Houshang 

Golshiri, etc., all continuing and experimenting with the wave of 

modernism in various literary fields in their works. One of the 

most prominent figures was Houshang Golshiri (1938-2000) 

whose critiques, translations, and writings of long and short 

stories are important works of postmodernism. 

 

2- Research method 

This is a library research that uses a descriptive-analytical 

approach to comparatively study the obtained data from among 

various works of Borges, this research studied two, including 

The Library of Babel and Theme of the Traitor and the Hero. As 

for Golshiri's stories, Prince Ehtejab (Persian: شازده احتجاب) and 

The Night of Hesitation (Persian: شب شک) were comparatively 

investigated for their postmodern components. 

 

3- Discussion 

In this research, three postmodern features (Indeterminacy, 

Pastiche, and Ontology) are examined in two works: The Night 

of Hesitation and Prince Ehtejab by Golshiri, and The Library of 

Babel and Theme of Traitor and Hero by Borges. 

3-1-Indeterminacy: 

In postmodern novels, uncertainty and indeterminacy could be 

observed in everything. Story characters are ambiguous. Stories 

have no clear-cut ending. They sometimes have multiple endings 

or open endings. This uncertainty at the level of the narrative is 

so much that the ambiguity in the plot cannot be removed. 

(Shamisa, 2012:426; Lodge et al., 2007:156) 

3-1-1- Uncertainty in The Night of Hesitation: This is one of 

Golshiri's complicated stories and the best example of this 

category of his works. The story describes a group of friends 

who discuss the possibility of suicide by one of their friends, Mr. 

Salavati. They remember the last night with Salavati and give 
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contradictory remarks about that night and Salavati's suicide. No 

one is sure and does not agree with others” (Atashsoda, 2009: 

474). 

One instance of indeterminacy is the uncertain ending of the 

story in The Night of Hesitation where the reader’s encounter 

with the story ending has no definite result. 

3-1-2 Indeterminacy in the Theme of the Traitor and the Hero: 

The author casts doubt on the location of a historical event, 

obscuring details that are very important to induce uncertainty to 

the reader from the very beginning.  

3-2-Pastiche (Adaptation) 

Postmodern novelists use Pastiche to produce a combination of 

writing styles. In other words, they change style attributes or use 

them erratically. The purpose is to emphasize the incoherent and 

heterogeneous content of the story (Payandeh, 2011: 40) 

3-2-1- Pastiche in Prince Ehtejab: One of the most obvious 

postmodern elements in the story of Prince Ehtejab is the 

Pastiche or adaptation. In Prince Ehtejab, Golshiri is strongly 

influenced by Sadegh Hedayat's The Blind Owl, from its 

characters and features to the show scenes and motifs. 

3-2-2- Pastiche in The Library of Babel: Truth is the essence 

of a particular library or book. It gradually fades and expresses 

its despair of finding the truth in various ways. One way is 

converting library books into one another, without any certain 

rule or logic.  

3-3-Ontology 

In modern times, man recognized the world around him with 

all its ambiguities, thus he was living in an Epistemological age. 

However, over time and after advancements in various fields of 

science, human beings became confused and could no longer 

know the world definitively. They could only think about the 

existence of changes and enter a period called Post-

Epistemological or Ontological era. 

3-3-1- Ontology in The Night of Hesitation: Golshiri uses 

various tweaks to change the interrelationships of different parts 

of the story. This changes the dominant element from 
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Epistemological to Post-Epistemological (ontological) problems. 

For example, in the story of The Night of Hesitation, by putting 

together contradictory views and deliberately creating doubts 

about the possibility of Mr. Salavati's suicide, he imbued the 

story with enigma and mystery. Instead of relying on the 

available evidence, the characters use their imagination to judge 

and shift the possibility of knowing themselves and others 

towards the issue of existence. (Golshiri, 2010: 246-249) 
3-3-2- Ontology in Theme of the Traitor and the Hero: after 

years of reading and spending time in libraries, Borges failed to 

understand man and the world around him, which was a modern 

epistemological approach. "No one can reveal the direction of 

existence to anyone else," he said. Because it passes through 

man and we only see its reflection in words” (Ghanebasiri, 1999: 

248). 

 

4. Conclusion 
In this study, the postmodern components of indeterminacy, 

pastiche, and ontology were investigated and compared in Golshiri's 

The Night of Hesitation and Prince Ehtejab and Borges’ Theme of the 

Traitor and the Hero and The Library of Babel. Although the research 

method is based on the American School of comparative literature 

(regardless of direct influence), after a comparative study of some of 

the works of the two authors, and given the reasons such as the 

presence of Golshiri as one of the main members of the Isfahan Circle 

in the 1960s and the presence of translators of Borges such as Ahmad 

Mir Alaei, Ahmad Golshiri and Ahmad Okhov'vat, and their 

continued cooperation and later acquaintance and the publication of 

the article “I did not live to be another person” written by Golshiri and 

the similarities between some of Golshiri and Borges' works, we may 

conclude that Houshang Golshiri became acquainted with Borges and 

some of his works early in his professional activity and was 

influenced by them. 

 
Keywords: Comparative Literature, Postmodernism, Houshang 

Golshiri, Jorge Luis Borges. 
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 تطبیقی ادبیّات نشریۀ

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1400تابستان و بهار، مچهارو  بیستشمارة  ،سیزدهمسال 
 

 یریمدرن درآثاربورخس وگلشپست یفه هامولّ یبرخ یقیتطب یبررس
  3اهلل روزبه، روح2پورحسین صارم ؛1زهرا سیدیزدی)نویسنده مسئول(

 چکیده

با ورود ایران به قرن بیستم و گسترش ترجمه آثارادبی از دیگرکشورها، نویسندگان ایرانی هرچه   

بیشتر با نویسندگان و فنون نویسندگی معاصرجهان آشناگشتند، از آنان تأثیرپذیرفتند و برخی از 

مطالعۀ رو ضرورت ینازاهای آنان را در آثارخویش به کارگرفتند و بعضاً بومی ساختند. شیوه

تطبیقی ادبیات درایران نیز، پدیدآمد. همچنین از دیگرمظاهرعصرجدیدگذر از گفتمان مدرنیسم به 

مدرنیسم بوده است. نویسندۀ آرژانتینی بورخس ازپیشگامان این دورۀگذار است که بر نسلی پست

من ادبی است. در ایران نیز بورخس ازطریق اعضای انجاز نویسندگان درسراسرجهان تأثیرگذاشته

جنگ اصفهان معرفی شد. یکی ازاعضای آن نویسندۀ معاصرایرانی هوشنگ گلشیری بود که 

های پژوهش در ادبیات تطبیقی تاثیر ادبیات یکی از زمینه ای هم دربارۀ بورخس منتشرکرد.مقاله

های ادبیات تطبیقی، با بررسی برخی ملت ها بریکدیگر است مقالۀ حاضر درچارچوب بایسته

پاسخ به این پرسش است که گلشیری تا چه میزان متأثر از بورخس درصددمدرن، های پستفهمؤلّ

و « شب شک»های بوده است و این تأثیرپذیری درچه مواردی مشهوداست؟ در این راستا داستان

 مورداز بورخس  «کتابخانۀ بابِل»و  «مضمون خائن و قهرمان»از گلشیری و  «شازده احتجاب»

در « وجودشناسی»و « اقتباس» ،«قطعیتعدم»مدرنِ های پسترفت و مؤلفهی قرار گبررس

توان گفت این است که گلشیری در اوان فعالیت های هر دو نویسنده یافت شد.آنچه میداستان
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ای خویش با بورخس آشناگشته، از آن تأثیر پذیرفته و بحث دربارۀ آثار بورخس در حلقۀ حرفه

 مطرح بوده است.   طورجدی ادبی پیرامونش به

                                                          

 خس.مدرنیسم، هوشنگ گلشیری، خورخه لوئیس بورادبیات تطبیقی، پست های کلیدی:واژه
 

 مهمقدّ .1
مختلف  ات مللای است که به مطالعۀ رابطۀ ادبیرشتهادبیات تطبیقی نوعی پژوهش بین   

پیدایش  ازآغاز دبیاتپردازد.این گونه ارابطۀ ادبیات با سایر علوم و هنرها می باهم و بررسی

ال ین حعای بسیار دگرگون شده و در رشتهبه دلیل ماهیت بین المللی، فرهنگی و بین

-دیمیقمکتب فرانسوی (. 324: 1399زاده و همکاران،است)نوربلین،صادقپیشرفت کرده

سندگان نوی قی است که مبتنی بر تأثیر و تأثر ادبا وترین مکتب در حوزه ادبیات تطبی

د د و بایباش کشورهای مختلف است و تأکید دارد زبان دو ادبیات باید با یکدیگر متفاوت

الح بک و ص؛ 21-1: 1390سیّدی، )بین آثار مورد بررسی روابط تاریخی وجود داشته باشد

دانستن یات تطبیقی و نارسا( با گسترش ادب54:1390؛ ساجدی، 13: 1387نظری منظم، 

ی یکایولک به عنوان پیشتاز مکتب آمرمکتب فرانسوی مکتب آمریکایی پدید آمد رنه

 معتقد است: 
امکان  زد؛ نیزپردا توجه به موانع سیاسی، نژادی و زبانی به بررسی ادبیات میادبیات تطبیقی بی

روابط  اید درگری همچنین نبندارد که بتوانیم آن را در روش واحدی محصور کنیم... تطبیق

ج دبی رایانواع اتاریخی محصور بماند؛ چه پدیده های بسیار ارزشمند مشابهی  در زبان ها یا 

ریخ ا در تاربیات در جهان وجود دارد که با یکدیگر پیوند تاریخی ندارند... نیز نمی توان اد

 (1987:196د. )مکی،ادبیات محدود کرد و نقد ادبی و ادبیات معاصر را از آن دور نمو

پست مدرن جنبش پیچیده فرهنگی اجتماعی است که بر نقد باورها ی رایج و مرتبط    

از یکی  با دوران روشنفکری استوار است این جنبش در همه حوزه ها قابل مشاهده است

( است که 1899-1986) مدرن خورخه لوئیس بورخسترین نویسندگان آثار پستبرجسته

توان سراغ گرفت. مدرن را میهای پستوی بسیاری از مضامین و تکنیکهای در داستان

وی خالق آثاری مهم و تأثیرگذاری چون کتابخانۀ بابل، الف و ... در قرن بیستم شد 
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مدرن یافت که نامی از بورخس توان در حوزۀ نقد ادبی پستای میتر نوشتهکه کمطوریبه

مدرن بحث از پیشگامان ادبیات پست کهینی هنگامدر ادبیات جها در آن برده نشده باشد.

 Jorge Luis)بورخسبارت و باالخره  ،پینچون ،ناباکوف ،هایی چون بکتبا نام شودیم

Borges 1899-1986بود یرگذارتنها در آمریکای التین تأثسی که نهخبور خوریم.( برمی، 

 . بلکه جهان ادبیات قرن بیستم را درنوردید

توان آن را مدرنیسم نامید از ابتدای تبع غرب، جریان نو که با تسامح میبهدر ایران نیز 

خورشیدی نیز این جریان ادامه  40نویسی در ایران وارد ادبیات داستانی شد. در دهۀ داستان

حقوقی، گیری نویسندگانی چون محمدالمثل جُنگ اصفهان هستۀ شکلیافت و فی

دهندۀ تنها ادامههای گوناگون ادبی نهدر زمینه هوشنگ گلشیری و ... شد، که هرکدام

مدرنیسم را نیز به محک جریان مدرنیسم بودند بلکه حتی در آثار خویش جریان پست

 آزمایش زدند. 

های نقد، ( بود که در زمینه1316-1379) ترین آنان هوشنگ گلشیرییکی از شاخص

ها به کرد وآثار مهمی در این عرصهآزمایی های بلند و کوتاه طبعترجمه و نوشتن داستان

دهه چهل فعالیت ادبی خود را با همکاری با جُنگ در هوشنگ گلشیری  یادگار نهاد

احمد )جا بود که نخستین بار با مترجمین آثار بورخس اصفهان آغاز نمود. در همان

 من»میرعالیی، احمد اخوت و احمد گلشیری( آشنا شد. حاصل این آشنایی تألیف مقالۀ 

بود. نوشتۀ مذکور هرچند مقاله به  1350در سال « خواهم دیگری باشمام، میزندگی نکرده

« جبر دیگری شدن»آید، گلشیری به دنبال یافتن مضمون معنی دانشگاهی آن به شمار نمی

طور اعم و در چهار اثر وی در اندیشۀ بورخس به« استحالۀ یک آدم در آدم دیگری»یا 

اما به علت حجم  ،اخص است طوربه« مواجهه»و « زخم شمشیر»، «ظاهر»، «های مدورویرانه»

صفحه(، نویسنده قادر به بسط تحلیل و بررسی دقیق آن )حتی در چهار اثر  10قلیل نوشته )

 .(262-253: 1ج1380برده( نیست )ر.ک: گلشیری، نام

 

 



 77 1400تان بهارو تابس، 24 ۀ، شمار13سال  یقی،تطب ادبیّات یّۀنشر                       

 مسئلهبیان .شرح و 1-1

 ها بررسیمینهزو متنوع است یکی از این های پژوهش در ادبیات تطبیقی گسترده زمینه   

به  وهشاین پژ .(7: 1389)نظری منظم،های دیگر استدگان بر ادبیات ملتتاثیر نویسن

در دو  مدرنپستی هامؤلفهاز « وجودشناسی»و «اقتباس»، «عدم قطعیت» بررسی تطبیقی

انۀ کتابخ» ( وTheme of the Traitor and the Hero« )مضمون خائن و قهرمان»داستان 

رداختن به پپردازد. می« شازده احتجاب» و « شب شک »( و The Library of Babel« )بابِل

تر که کمشود بورخس کسی است یناشی منویسنده این مسئله، از شهرت و اهمیت دو 

شده رده نمدرن یافت که نامی از وی در آن بتوان در حوزۀ نقد ادبی پستای مینوشته

شنا آبورخس  د بانیز از نویسندگان پرکار ایران که در اوان فعالیت ادبی خو یریگلش باشد.

 یر پذیرفته است.تأثشده و به احتمال بسیار  از او 

 پیشینۀ پژوهش.1-2

ه است ک های زیادی انجام شدهمدرنیسم پژوهشدرزمینۀ ادبیات تطبیقی و مبحث پست

 شیری باثار گلآینۀ بررسی تطبیقی زم رد برخی از آنان در فهرست منابع قابل مشاهده است،

« رخسبو ازدست تاریک، دست روشن گلشیری تا زخم شمشیر»توان به مقالۀ بورخس می

را  گلشیری ورخس نوشتۀ جواد اسحاقیان اشاره کرد. در این مقاله نویسنده دو داستان از بو

 ت.اسهکرد داند، بررسیانتخاب نموده و هفت مورد را که وجه مشترک دو داستان می

 هوشنگ« دست تاریک، دست روشن»و داستان کوتاه بورخس « زخم شمشیر»داستان 

 ژوهشیمدرنیسم پینۀ تطبیق آثار بورخس و گلشیری از منظر پستدرزمگلشیری. امّا 

 است.صورت نگرفته

 و بررسی بحث. 2

 ادبیات تطبیقی .2-1

ت بلکه در حوزۀ مطالعات علوم تنها در ادبیاای تازه نهعنوان رشتهادبیات تطبیقی به

 Abelویلمن ) بار فرانسوامیالدی در فرانسه مطرح گردید. ظاهراً اولین  19انسانی در قرن 

François Villemain 1790-1870طور علمی به ادبیات تطبیقی پرداخت. هم ( بود که به
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 در سوربن این اصطالح« ادبیات بیگانه»م. به هنگام تدریس 1828در سال 

(La LittératureComparéeرا به کار برد و هم در اثر معروفش ادبیات فرانسه )(de la 

LittératureFrançaise 5 vols., 1828–1829)-  به تأثیرات متقابل ادبیات فرانسه با ادبیات

ظاهرًا »زبان در دنیای انگلیسی. (55-54: 1390 ساجدی،) 1انگلیسی و ایتالیایی پرداخته است

این واژه را در زبان انگلیسی به کار برد متیو آرنلد بود که آن را از اصطالح  اولین کسی که

 (.41:1373)ولک و وارن، « م.( وام گرفت1848) آمپر« تاریخ تطبیقی»

از دید  .داستان نیستنداز ادبیات تطبیقی هم مانعوجامعنظران در باب تعریفی صاحب

ا چند ادبیات ملی است )ولک و وارن، برخی، ادبیات تطبیقی بررسی روابط ادبی دو ی

ای از تاریخ ادبیات است که به مطالعۀ (. از نگاه بعضی دیگر ادبیات تطبیقی شاخه42:1373

المللی و روابط موجود در میان آثار ادبی جهان و کشف منابع خارجی پیوندهای فکری بین

 «(.ل»:ص1956پردازد)گویارد،آن می

پردازد و ادبیات است که به تحقیق در باب اصالت ادیب می ای ازادبیات تطبیقی شاخه   

کند. در این شیوه، ادبیات تطبیقی نتیجۀ تأثیرگذاری را در پیدایش اثر ادبی بررسی می

البته برخی هم  (.13-11: 1387کند )صالح بک و نظری منظم، شکل نقد ادبی پیدا می

شاعران و نویسندگان ملل اصطالح رسا معتقدندادبیات تطبیقی برای مقایسه و مضامین آثار 

تر ادبی را برای این مبحث مناسب کوب هم اصطالح موازنۀو دقیقی نیست زرین

 (.2: 1396دهمرده و شرفی،کوب، نقل از: زریناند)دانسته

 مدرنیسمپست. 2 -2
 یسممدرنپستتعریف . 1- 2- 2

ثار مخرب و مرگبار بر جای گذاشتن آ عالوه بر( 1939-1945الملل )جنگ دوم بین   

ها گذاشت. حاصل این تأثیرات ها انسان، تأثیراتی عمیق بر اذهان و اندیشهزندگی میلیون

 مدرنیسم شهره شد.ای بود که به پسترویکرد تازه

 کند:گونه تعریف میمدرنیسم را اینآبرامز در فرهنگ اصطالحات ادبی خویش پست

-1939الملل )و هنر پس از جنگ دوم بین یاتبر ادبمدرنیسم اغلب اصطالح پست»

الملل جامانده از جنگ اول بینزمانی که اخالقیات غربی به ،شود( اطالق می1945
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بمب اتم، انهدام  وسیلۀنازیان، خطر نابودی زمین بهعام تحت تأثیر استبداد و قتل

تنها نه مدرنیسمشدت افول کرد. پسترویه جمعیت بهزیست و رشد بیروزافزون محیط

های مختلفی برای فاصله ستیزی مدرنیسم است، حتی کوششدهنده افراطی سنتادامه

ت شده بودند، نوبۀ خود بدل به سنّهای( مدرنیسم که تا آن زمان بهگرفتن از اشکال)فرم

گرایی و هنر فرادستی)واال( مدرنیستی را از عالوه آنان سعی نمودند نخبه. بهداشته است

ای در سینما، تلویزیون، کاریکاتور و موسیقی های فرهنگ تودهبه مدلل طریق توسّ

 .(Abrams, 1999:168-169)«پسند)پاپ( از بین برندعامه

 مدرنیسمتوضیح پست –( در کتاب خود Stephen Ronald Craig Hicksهیکس )

(Explaining Postmodernism )-د ودانمدرنیسم را در تقابل مدرنیسم میپدیدۀ پست 

 نویسد:می
ق ترین شکل ممکن، از طریهای روشنفکری مدرنیسم را به اساسییسم طرحمدرنپست

ا ت بشر رهمچنین عقل و فردی کند؛ترین مبنای فکری آنان نقض میگرفتن اصولیقرارهدف

تمام  یترنهادو  شماردمطرود می ،های دنیای روشنفکری مدرنیسم بر آن استوار استکه پایه

ته تا ولت گرفدیبرال های لداری( و گونهاز فلسفه مدرنیسم، از کاپیتالیسم )سرمایه نتایج حاصله

 (Hicks, 2004:14).شکندعلم و فناوری را در هم می

ها رویکردی مدرنیستتوان چنین نتیجه گرفت که عموماً پستاز تعاریف فوق می

ما یعنی گونۀ ادبی  دبحثمورانتقادی به مدرنیسم داشته و در پی نقد آن هستند. در موضوع 

رمان نیز، نویسندگان که در چند دهه قبل از آن یعنی در دوران مدرنیسم بر ضد سنن پیشین 

ه نسبت ب را نویسی دست به انقالب زدند، بار دیگر برخی از رویکردهای مدرنیستیرمان

 آنان زعمبهها از هر چیزی که زیر سؤال بردند؛ برای مثال غفلت مدرنیست رمان،

یحاتی تلممدرنیسم جانی تازه گرفت و ها، که در پستآمد، مانند اسطورهیرعقالنی میغ

توان در آثار بکت و بورخس گرفت و موارد فراوانی از آن را میها صورت میفراوان بدان

های فرجام صورتبهیافت. یا موضوع قطعیت نداشتن روایت، سبک و فرجام داستان که 

اعتماد خود را نشان داد. البته در مورد برخی از این یرقابلغراویان چندگانه و کاذب و یا 
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مدرن نه اّتفاق نظری وجود دارد و نه مرزی مشخص، رویکردها که مدرن است یا پست

 2اند فاصلۀ این دو را مشخص کنند.حال برخی از منتقدان کوشیدهینباا

 یسم در آثار گلشیری و بورخسمدرنپستی هامؤلفه.2-2-2

های مشترکی وجود داردکه ویژگیبا تمام اختالف نظرها درباره پست مدرنیسم    

 :ها می توان آثار پست مدرن را شناسایی کرداساس آنبر
 ۀشناسی دنیای مدرن را به چالش کشید و با ورود به حوزپست مدرن جهان معرفتی و هستی

های روایی، ادبی و ...کرد که هایی در سبکادبیات نیز تمام آثار ادبی را دستخوش دگرگونی

آشوب و تکثر حقیقت،  ۀمایفراداستان و نمودهای آن عدم قطعیت در ارائه مطالب و درون

های کالن، تناقض، عدم خردگریزی، ساختارشکنی، رواج نظریات فمنیستی، فروپاشی روایت

ورود پیدا  مدرن به ادبیاتثیر اندیشه پستأانسجام و ...ازجمله مواردی هستند که تحت ت

 (100: 1395کردند.)حسن پور و اسالمی،

های پست مدرن به این معنا نیست که هر اثر ادبی پست مدرن باید برشمردن ویژگی  

ادبیات و  ۀشاید در حوز تمام این موارد را شامل شود تا اثری پست مدرن محسوب شود.

در این مقاله سه  .را باشدهای پست مدرن را دامولّفه ۀداستان هیچ اثری یافت نشود که هم

و « شب شک»ویژگی پست مدرن)عدم قطعیت، اقتباس و وجودشناسی( را در در دو اثر

 بورخس واکاوی می کنیم.«کتابخانه بابل»و « خائن و قهرمان»گلشیری و « شازده احتجاب»

 3(Indeterminacy)یتقطع عدم. 1 -2-2-2

 چراکه ؛جدید در علم فیزیک بودهای های قرن بیستم پیدایش تئورییکی از خصیصه

ها چون ذرات با سرعت نور و ذرات میکروسکوپیک، دیگر مکانیک در برخی از عرصه

ترین نیوتون که چند قرن بر علم فیزیک سیطره داشت، پاسخگو نبود. یکی از برجسته

یت قطع عدمنظریۀ  هم اوبود.  ،پدر علم کوانتم ،فیزیکدانان قرن بیستم هایزنبرگ

(uncertainty ) کرد، بنیان گذاشت. این ی فرجام جهان را تبیین علمی مینوعبه کهرا

های قطعی نسبت به موضوع به عرصۀ فلسفه و هنر نیز رسوخ کرد و موجب تزلزل برداشت

 موضوعات مختلف شد.

های یز سروکار داریم، شخصیتچهمهیت در قطع عدممدرن ما با های پستدر رمان

های چندگانه دارند، فرجام داستان مشخص نیست و گاهی با فرجام داستان وضع مبهمی
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(Multiple Endingsمواجه ) یت در سطح روایت نیز قطع عدمیم و گاهی با پایان باز. این

توان ابهام موجود در پیرنگ داستان را رفع کرد. که نمیطوریبه ،دهدخود را نشان می

 (156:1386؛ الج و همکاران، 426:1391)شمیسا، 
م یقین ود عدکه گاهی راوی خ؛ یعنی اینشودعدم قطعیت هم در پاره و هم در کل اثردیده می

نده با ار نویسای است که انگگونهو گاه فضای حاکم بر داستان به دهدرا از روایت بروز می

 ی. )افضلکشانداست تا او را مرتباً از سطحی به سطح دیگربخواننده به نوعی وارد بازی شده

 (155: 1395، گندمی

 « شب شک»عدم قطعیت در.2-2-2-1-1

 :های پیچیدۀ گلشیری است، یکی از بهترین داستانشب شک 
از  شی یکیپردازد که دربارۀ احتمال خودکنویسنده به بیان حاالت جمعی از دوستانی می

اد ی ند بهاکنند. آنان آخرین شبی را که پیش صلواتی بودهبحث می-آقای صلواتی-دوستان

س کدهند. هیچیض میضدونقآورند و دربارۀ آن شب و خودکشی صلواتی نظرهایی می

 ردیدیمطمئن نیست و با دیگران توافق ندارد. همه ضمن پافشاری بر حرف خویش، در ت

است و  ر گرفتهکا برند. گلشیری در اینجا اسلوب نوعی داستان پلیسی را بهمیسرهجانکاه ب

را بر  ۀ تردیدهای متفاوت یک واقعیت، سایای گوناگون و بررسی جنبهکوشد با اظهارنظرهمی

 (.474:1388سودا، )آتش« عقاید مختلف بیندازد

عت پنج سر سا درستهر سه نفر شک ندارند که: »شود:این داستان با این جمالت آغاز می

یش نکسر و رمن عنق آدیدن  وسه دقیقه و دوثانیه وقتی آقای صلواتی در را بازکرد ازونیم و یا ششیا پنج

 (5:2536)گلشیری، « .تاشان پاره شداش، چرت هر سهنتراشیده و موهای شانه نکرده

د، شوو میراعتماد روبهبینیم با شروع داستان خواننده با راوی غیرقابلطور که میهمان

ی اهخصیتها برسد. در ادامه شزنیتواند به درک درستی از گمانهراوی که خود نمی

 دازند وپرشب خودکشی دوستشان آقای صلواتی می موردهایی در زنیداستان به گمانه

ند که کر میرسند و هرکدام اصرااهمیت بگومگو دارند و به توافق نمیبرسر جزئیات بی

 داند. به جمالت زیر از داستان دقت کنید:حقیقت را تنها او می

 :گویدآقای فکرت می»

 «احمق جون!»:استجاری چهاربارگفت-

 :گویدوآقای جمالی می
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 «اهلل و باهلل پنج بار!-

 وبازهرسه شک ندارندکه درست ربع ساعت بودکه صداهایی ازبیرون شنیده شد.»

 اهلل وباهلل صدا، صدای خرخرگلوی آدم نبود.: گویدجمالی می

 :بکشدکه و هفت بارداد مشتش هفت بار روی میز بزند با تواندفکرت می

من حتی  دا، صداخرخرگلوی آدم بودکه توی طناب خفت افتاده باشد.خیرحتماً ص

 ... صدای افتادن صندلی یا شایدکرسی را

 :و استجاری حاضراست هرهفت بارتوی حرفش بدودکه

 (9)همان، « کشیدند،بام خره میبه شرافتم قسم صدای دوتاگربه بودکه روی پشت

که اصاًل او صلواتی مشخص شود و اینکه سرنوشت آقای و انتهای داستان نیز بدون این

ها )راوی، آقای استجاری، که شاید همۀ شخصیتخودکشی کرده یا نه، با فرض این

است، بدون ای باشند که آقای صلواتی به راه انداختهخوردۀ بازیجمالی، فکرت( فریب

 پذیرد.نتیجۀ مشخصی پایان می

چنان بترساندکه تا یکماه خواسته است رفقای شر را آننکند همۀاینها بازی بوده؟ وآقای صلواتی می»

داغ های نابهنگام و یا خبرهایها و مرگتا مبادا درستون تسلیت های عصربگذرندازسرحل جدول روزنامه

یکسال  و تا جزغاله شدۀ او نیفتد آویزشده یاجسدقتل و خودکشی، عاشق و فاسقی، چشمشان به عکس حلق

تا مبادا زیریکی ازاین  چسبانند بدزدندهای فوت که به در و دیوارشهرمیام آگهیتمام نگاهاشان را ازتم

 ها بخوانند:هوالباقی

سالروزدرگذشت مرحوم میرزامحمدحسین صلواتی ولدمرحوم ...  هفتمین روز...  به مناسبت سومین روز

 (13)همان، « .... محمدصلواتی مجلس ترحیمی درحسینحاج

های مختلف به خواننده القاء کرد. یکی از توان به روشرا مییت قطععدمدر داستان 

 جوید. ها ایجاد شک و تردید است. گلشیری نیز از این روش بسیار سود میآن
شدنی نیست. او خود چیز ادراکاند که هیچبیشتر آثار گلشیری بر این تصور فلسفی بناشده

پندارند، به شک چه همه واقعی مییا آنگوید: گویا از همان ابتدا من دربارۀ واقعیت و می

اندیشند که رفته است تا رود تا جهان رؤیا را ببیند، و دیگران مییکی باال می 4ام. از چناربوده

بیند و الی آخر. خودکشی کند، یا در شب شک هر کس از منظر خود جهان را می

 (477:1388سودا، آتش)
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 پذیر نیست:یی نویسنده امکانگودرک درست از داستان در سایۀ پراکنده
کشی ل خوداحتما ۀنویسنده با پرداختن به زندگی روشنفکرانی که دربار«شکشب»در داستان 

اد اهی متضگهای گوناگون و به نمود کنندیکی از دوستانشان به نام آقای صلواتی بحث می

ز آن ادرست  درکیتواند به کند که نه تنها راوی که حتی خواننده هم نمیواقعیت اشاره می

 (246: 1389)گلشیری، ها برسد.گوییپراکنده

و از ااست.  انندهدر فرم داستان نیز گلشیری با انتخاب فرم پلیسی در پی القاء شک به خو

ب شک شی در کند تا شناخت قطعی خواننده را به تردید بیافکند. واین روش استفاده می

 کند.از این شیوه)فرم پلیسی( استفاده می

واننده خنیز « شب شک»قطعیت فرجام نامشخص داستان است و در یکی از مصادیق عدم

 شودرو میبهای مشخص با پایان داستان روبدون نتیجه

 «مضمون خائن و قهرمان»عدم قطعیت در. 2-2-2-1-2

د نامۀ جیکه مشغول تحقیق و نگارش زندگ« رایان»شخصی است به نام  موردداستان در  

علوم ر حقیقت ماست، که از قهرمانان ایرلند بوده و د« پاتریکفرگوس کیل»ام نخویش به 

دستور  بوده ای که خود رهبر آنپاتریک در جلسهنیست که وی خائن بوده یا قهرمان. کیل

کند کم میحوالن کند و به یکی از دستیاران خود به نام ناعدام خائنِ به وطن را صادر می

ه کدارد یم مای در حضور سران کشور اعالن پس از تحقیق در جلسهکه خائن را بیابد. نوال

رای بیرند گها تصمیم میپاتریک. آنخائن کسی نیست جز قهرمان کشور ایرلند یعنی کیل

 مایشینپرستیدند( پاتریک را میجلوگیری از شورش عمومی )چراکه مردم ایرلند کیل

ظاهر  بهپاتریک را بکشد و این کشتنِترتیب دهند و در آن نمایش قاتل ناشناسی کیل

خویش  پاتریک به سزای عملکه کیلنمایشی اذهان عمومی را مشوش نسازد و هم این

اش کشته ینهپاتریک در تماشاخانۀ عمومی با اصابت گلوله به سبرسد. درنهایت نیز کیل

 شود.می

فی ین معرچن ،دهدکه حوادث در آن روی می را در شروع داستان نویسنده، محلی

 : کندمی
حادثه در سرزمینی زیر فشار و سرسخت: لهستان، ایرلند، جمهوری وندیک، کشوری در 

یابد ... باید بگوییم نشر یافته است، چراکه هرچند آمریکای جنوبی یا حوزۀ بالکان نشر می
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راوی معاصر است، روایتی که نقل کرده نزدیک میانه یا اوان قرن نوزدهم 

 (24:1364ورخس، )ب.استدادهرخ

که  را آورد، جزئیاتینویسنده محل وقوع یک رخداد تاریخی را با شک و تردید می

 قطعیت را به خواننده القا کند. آورد تا از همان ابتدا عدممبهم می ،بسیار مهم است

نیز ابهام و تردیدِ خائن بودن یا قهرمان  ،پاتریککیل ،شخصیت اصلی داستان مورددر 

دارد و خواننده بین این نکته که مرگ وی اعدام یک خائنِ به وطن است یا  بودنش وجود

التماس » ماند؛ چراکه خود وی پس از امضای حکم مرگش:شهادت یک قهرمان ملی می

( آیا یک 28)همان، « کرد که اجازه ندهند که محکومیت او به وطن اجدادی لطمه زند

 بستۀ وطن باشد؟تواند چنین دلخائن می

 در مورد راوی داستان: و یا

خواهد حقیقت تاریخی یت دربارۀ رایان )راوی داستان( نیز وجود دارد. او میقطععدم

رنهایت این امر به مخاطب القا اند؛ اما دزیسته درگذشتههایی را کشف کند که شخصیت

شود که گویی او خودش نیز شخصیتی است در اثر داستانی جیمز نوالن؛ کسی که نقشۀ می

 (113:1394.)دارابی و دیگران، ل را طراحی کرده استقت

ها ظن رایان بر این است که نویسنده با درج آن»خوانیم: چراکه در آخر داستان می

یابد که او هم خواسته است که کسی، احتمااًل در آینده، متوجه حقیقت شود. رایان درمی

 (.29:1364بورخس، «)دهدخود بخشی از نقشۀ نوالن را تشکیل می

، گیرد که کشف خود را مسکوت گذاردآمیز، تصمیم میدر پایانِ کندوکاوی سماجت»

بینی شده کند موقوف به تجلیل از قهرمان، که این هم بدون تردید پیشکتابی منتشر می

 همان(.«)بود

مثالً  ؛ماندپاسخ میشود که همه بیدر کلِ داستان خواننده با ابهاماتی فراوان مواجه می

خائن را به نوالن داده؟، اگر پاتریک اگر خود خائن بوده دستور کشف کیل چرا

پاتریک با موافقت و مشورت خویش دستور ترتیب نمایش را داده، پس نقش آن نامۀ کیل

که  ایکرده چه بوده، و یا آن چندکلمهمهر که وی را از رفتن به تماشاخانه منع میسربه
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ها خوردن و مرگ بر زبان رانده چه بوده است؟ اینپاتریک در فاصلۀ بین گلوله کیل

 گذارد. عمد نامکشوف باقی میمعماهایی است که بورخس به

 (Pasticheاقتباس).2-2-2-2

 هایبکسنویسان پسامدرن ملغمه یا معجونی از انواع اقتباس صنعتی است که رمان

ظم نحوی بینند یا به کنجا میهای سبکی را جابهدهند. یعنی مشخصهنگارشی به دست می

و  منسجمبرند. هدف نویسندگان از این صنعت تأکید گذاشتن بر محتوای نابه کار می

اس قلب ، جنناهمگن داستان است. در بدیع لفظی ما مشابه این صنعت را در کلمات داریم

 (40:1390پاینده، ر.ک: )«. رقیب»با « قریب»بعض مثالً متجانس بودن کلمۀ 
 «احتجابشازده»اس دراقتب.2-2-2-2-1

 مدرن درداستان شازده احتجاب عنصراقتباس یایکی ازمشهودترین عناصرپست 

دق صا« کورِ بوف»شدت متأثرازتأثیرپذیری است. گلشیری در داستان شازده احتجاب به

و  های نمایشی داستانهای آن گرفته تا صحنههدایت است، ازکاراکترها و ویژگی

 ها.موتیف

 شود:می اشاره های گلشیری از بوفکوِرهدایتندنمونه از تأثیرها و اقتباسدر زیر به چ
 همانی تثلیث گون:__

 بوف کور:

ف درنقدبو 1330 ای درسالجالل آل احمدچندماه پس ازمرگ صادق هدایت مقاله

 کور نوشت و در آن عنوان کرد:
، ع استها و وقای«تم»ها وکور راجالب کرده است تکرارصحنه ای که بیش ازهمه بوفنکته

ن آهرکس  ،آمیزندها درهم میشخصیت ،آمیزدگذشته و حال به هم می ،ها استبرگردان

را  دای خوشونده است مبدأ نشوونمشود ... دختر اثیری کنارنهرِسورن که تسلیمدیگری می

د. دهنشان می شود،تسلیم نمی «او»و تنها به  «های طاق وجفت داردفاسق»که «لکاته»دروجود 

 پردۀ راوی، روی قلمدان، روی کوزۀ برگردان صحنۀکنارنهرسورن همه جا هست. روی جلد

 جا درست مثل عکس بر گردان. ...بیداری. همه در خواب و قلمکار، در

کش شخصیت دوم همان نقاش نعش کور دو سه گانه است. پیرمرد بوف شخصیتی در هر

کش گورکن آنها. پیرمرد نعش است و هاقلمدان است. نقاش آفرینندۀ زیبایی روی جلد
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اثیری است. صورت عوامانۀ )وولگاریزه( او است که  صورت دیگری ازدختر «لکاته»

عوض دیگری گرفته کور هریک به  دردسترس همه هست و به این طریق آدم ها در بوف

 شوند. ...شوند. عمداً جا زده میمی

خنزرپنزری  بیندو میان پیرمردبرزندگی میعنوان نشانۀابتذال مسلط هدایت که شباهت رابه

بلکه  تنها شباهت و تشابهی خودش نهکش و عموی خودش و حتقصاب و مرد نعش و مرد

 (18-16:1357احمد،)آل .دهدنشان می یک نوع یگانگی ویکسانی را

 اینجا )در یک شخص«آنیموس»و«آنیما» هاآنهرچند براساس روانشناسی یونگی همۀ

 5راوی(هستند.

 شازده احتجاب:

 یادآور راوی بوف«شازده»یعنیروبرو هستیم؛ جا نیز ما با سه شخصیت اصلی دراین

همچنین ؛ کور بوف لکاتۀ یادآور زن«فخری»کور، زن اثیری بوف یادآور «فخرالنساء» کور،

  است. کور کش بوفنعش یادآور پیرمرد«مراد»های فرعی چونشخصیت
 رابطۀخویشاوندی:__

 بوف کور:

 راوی است: دخترعمۀ کور بوف در «کاتهل»
آورد مرا می و گرددداسی به شهر ری برمیپدرم برای کارهای تجارتی خودش با بوگام باالخره عمو یا

 سپارد. ...دست خواهرش که عمۀ من باشد میه ب

لکاتۀ ام، همین زن به هرحال، من بچه شیرخواربودم که دربغل همین ننجون گذاشتندم و ننجون دخترعمه

اش بود، ام آن زن بلندباالکه موهای خاکستری روی پیشانیداده است. و من زیردست عمهمی مرا هم شیر

 (44-43:2536)هدایت،  درهمین خانه با دخترش همین لکاته بزرگ شدم.

 شازده احتجاب:

عمۀکوچک چند دفعه سرراه »درشازده احتجاب نیزفخرالنساء، دخترعمۀشازده است: 

 «اول ترسیدم ببرند داغم کنند.»کند. فخرالنساءگفت:اش میسد و سوارکالسکهرمدرسه می

 .کندو نگاهش می نشاندفخرالنساءراجلو رویش می
 گفت:می کرد، بعدنشست و نگاهم میاول می»گفت:
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لشیری، )گ «.من بترسی از تو نباید ات لیاقت مرا نداشت.دانی آن پدرتریاکیمنی، می دختر تو

91:1384-92) 
 قاصد مرگ:__

 بوف کور:

 کش پیک مرگ است:نعش در بوف کور پیرمرد
 آلودپیرمردی رادیدم که قوزکرده و زیریک درخت سرو نشسته بود.ازپشت هوای مه

وری ای کرد به طزننده خشک و آهسته نزدیک اورفتم. هنوزچیزی نگفته بودم، پیرمردخندۀ دورگۀ -

 گفت: و که موهای تنم راست شد

رو  هامرده من هرروز –کش هم دارم یه کالسگۀ نعش –خواستی من خودم حاضرم هان ال میاگه حم -

 (25:2536)هدایت،  ها ... سپرمبرم شاعبدالعظیم خاک میمی

 شازده احتجاب:

چی خاندان کالسکه داراست و قبالًدرشازده احتجاب مرادکه حاالروی صندلی چرخ

کی رگ یدادن خبرم آید برای گرفتن پول است وشازده بوده، هروقت به سراغ شازده می

 ازاعضای خاندان:
آمد باال و من همه پله میکمک حسنی، زنش، ازآن آمد ... و باظهرنشده با همان صندلی چرخدارش می

عمرش  رضاخانشازده جون، غالم»فهمیدم بازآمده است تا بگوید:شنیدم میها را میکه صدای غژغژ چرخ

 (22:1384)گلشیری،  «.را داد به شما

 «بابلکتابخانه»اقتباس در.2-2-2-2-2

به چاپ « های هزارپیچباغ گذرگاه»درمجموعۀ  1941 درسالبورخس کتاب مزبور را  

عنوان کتابدار درکتابخانۀملی های فعالیت بورخس بهسال یادآور رساند. این اثر

ی که کتاب را است. بورخِس جوان 1946 تا 1937 هایبین سال آیرس دربوئنوس

ی رفته خودرامیان همکارانرد، رفتهکهای کتابخانه عشقبازی میها و قفسهپرستید باکتابمی

 هایی درترین ارزشی نداشت، تنها آنان راچون جنازهیافت که کتاب برای آنان کوچک

 اما برای بورخس مسئله از لونی دیگر بود. او ،سپردندهای چوبی به ترتیب به خاک میقفسه

درحروف الفبا. اما  زندگی را درکتاب و کرد، حقیقت راجهان را درکتابخانه جستجومی
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 توان درمی ،هستی دست  یابد یا خیر رمز این پرسش که وی موفق شد به این حقیقت و

 بررسی کرد. بابل کتابخانۀ

رسدکه در برگزیده است؟ به نظرمی ، چرا بورخس نام بابل رابابل کتابخانۀدر عنوان 

برج مشهورآن  مردمان و شهر بابل یادآور جوید،می های مذهبی سوداستعاره وی از اینجا

 ازبخش (Book of Genesis«)سِفْرپیدایش»به سراغ های مذهبی است. بگذاریددرقصه

 (کتاب مقدس برویم:Old Testament) «عهدعتیق»

و یأس خویش  شودرفته دلسردمیعصارۀحقیقت درکتابخانه یا کتابی خاص است، رفته

جایی و تبدیل ها جابهدارد، یکی ازآنهای گوناگون بیان میاز یافتن حقیقت را به شیوه

 های کتابخانه به یکدیگراست، بدون قاعده یا منطقی خاص:کتاب
کنند که پوچی درکتابخانه قاعده است و هرآنچه منطقی یا فقط دارای انسجامی محقر دینان تأکید میبی

کنند که زده صحبت میتب دانم که از این کتابخانۀاستثنایی تقریباً معجزآسا است. میو ناب باشد، 

همه چیز  های دیگرتبدیل شوند و درآنکه به کتاب دائمی هستند مجلدات تصادفی آن درمعرض این خطر

نظمی فقط بیه ها نریزند. این گفتههم می و به کنندکنند، نفی میزده تصدیق میرا مثل یک الوهیت هذیان

و ثابت  دهندشان را نشان میناپذیر گویندهخبری درمانآور و بیدهند، بلکه آشکارا سلیقۀ نفرتنشان می را

 (.160 :)همان کنندمی

دشتی هموار  کردندمشرق کوچ می تمام جهان یک زبان و یک گفتاربود. برآن شدکه چون از 

بسازیم وآنان  را هاو به یکدیگرگفتند: برویم خشت یدندجا سکنی گزدرسرزمین شنعار یافتند و همان

و گفتند: برویم شهری برای  جای قیرگچ خشت)آجر(داشتند و به  جای سنگ،و آنان به راخوب بپزیم

برجی درآن که سرش به آسمان رسد، نامی برای خویش برگزینیم، مبادا برروی زمین  خویش بناکنیم و

آدم بناکرده بودند نظاره کند. خداوندگفت: همانا تا شهرو برجی راکه بنی مدپایین آ پراکنده شویم. خداوند

تواند آنان را از انجام االن چیزی نمی اند وتمام آنان یک زبان دارند وکار راشروع کرده مردم یکی است و

ش مشوّاکنون فرودآییم)نازلشویم(و زبان آنان را کاری که درپیش گرفتند بازدارد. خداوند فرمود: هم

جا بر روی تمام زمین پراکنده ساخت و سازیم تا آنان سخن یکدیگررا نفهمند. پس خداوندایشان را ازآن

ش بازماندند. از آن سبب آن را بابل نامیدندچراکه خداوند زبان اهل جهان را مشوّ آنان ازساخت بنای شهر

 (.Genesis 11:1-9) «جا برروی تمام زمین پراکنده نمودساخت و ایشان را ازآن

بابل به دنبال  چراکه درکتابخانۀ؛ سازدازاین طریق بورخس ما رابا بدنۀ داستان مرتبط می

 :گرددکه همۀ معارف بشری درآن جمع شده باشندکتاب و زبانی مشترک می
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 دۀو چکی ضلعی کتابی وجودداشته باشدکه کلیدای از یک ششاندکه باید در قفسهاستدالل کرده»

 (.159:1391)بورخس، « های دیگراستابکامل تمام کت
 ((Ontologyوجودشناسی. 2-2-2-3

نست، دات میشناخ در در دوران مدرن انسان جهان پیرامون را با تمام ابهاماتش باز قابل 

زمان و  باگذشتاما  ،زیستمی Epistemological ه شناسانبدین ترتیب در دورانی معرفت

 ناختچار نوعی سرگردانی شد و دیگر قادر به شهای مختلف علوم دپیشرفت در عرصه

ذاشت ورانی گیندیشد و پا به دبها توانست در وجود دگرگونیقطعی جهان نبود، تنها می

 کنند.که از آن به پساشناختی یا وجودشناسانه یاد می

در  گذار از مدرنیسم به پسامدرنیسم»در مقالۀ  ) 1952Brian McHale ( هِیْلمک

و اه نظر بداند. را نگاه وجودشناسانه می مدرنپستعنصر غالب آثار  «نیادبیات داستا

 ز خودفرض یگانگی و قطعیت جهان بود، وی اپرسش انسان دوران مدرن متکی بر پیش

 د من درصالً خوتفسیر کنم و انم دنیایی که من بخشی از آن هستم، تواپرسید چگونه میمی

مدرن سان پساکه انیاورد. حال آندربآن سر  دوچونچنکوشید از این دنیا چه هستم؟ و می

ان من خش روپرسد؛ این دنیا کدام است؟ در این دنیا چه باید کرد و کدام باز خود می

 (42:1388)خودآگاه، ناخودآگاه و ...( باید آن کار را بکند؟ )تدینی، 

دبیات آن ا عتببهمدرنیسم( انسان قادر به شناخت هستی نیست، در زمانی که )دورۀ پست

 گوید: باره میماند، گلشیری درایندر شناخت آن عاجز می
اند تون میان انساکه مرکز داستبا توجه به این -نویسیمسئلۀ اساسی برای من در مورد داستان

-ما بهندارد، ا دانیم که شناختن انسان امکانمی آخردست هرچندشناختن انسان است و  -باشد 

ا هتردید ها ویجاد فاصله ]بین قهرمان داستان با واقعیت بر اساس شکلوسیلۀ تکنیک و با ا

ری، )گلشی .ناموفق هم هست آخردستخواهد به این شناخت برسد، که نویس میداستان

247:1389) 

 « شب شک»وجودشناسی در . 2-2-2-3-1

ختلف های گوناگون، تغییراتی در روابط متقابل اجزاء مگلشیری با استفاده از شگرد 

کند، که عنصر غالب از مشکالت شناختی به پساشناختی )وجودشناسی( داستان ایجاد می

و  ضیضدونقهای نظرگاه هم گذاشتنبا کنار « شک شب»تغییر کند. برای نمونه در داستان 
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تان ای معمایی به داساحتمال خودکشی آقای صلواتی، ویژگی موردایجاد تعمدی تردید در 

ل خویش به داوری عوض سنجش شواهد موجود، در تخیّ ی داستان درهادهد. شخصیتمی

ی مسئلۀ هستی و وجود تغییر وسوسمتپردازند و امکان شناخت را از خود و دیگری به می

یکی از  عنوانبه اعتمادرقابلیغدهد. از سوی دیگر واقعیت تکه شده، وجود راوی می

ی، سطوح زیرین و رویی روایت را های داستان و به تأخیر افتادن واقعۀ اصلشخصیت

و مسئلۀ اصلی داستان که همانا سردرآوردن از واقعۀ خودکشی و  کرده استجا جابه

داستان برای شناختن خویش، های شناخت آقای صلواتی است، بدل به تالش شخصیت

 .(249-246 :)همان شودمی
 «مضمون خائن و قهرمان»شناسی در وجود.2-2-2-3-2

 شناخت در را خود هاکتاب میان در اوقات صرف و ها مطالعهسال از پس بورخس نیز  

 معتقد وی یابدمی عاجز بود، مدرن شناسانهمعرفت رویکرد که پیرامونش جهان و انسان

 را راهش چراکه سازد. آشکار دیگر کسی برای را هستی جهت تواندنمی کس هیچ»است: 

نقل از: )« کنیممی مالحظه کلمات در را بازتابش تنها ما و گذردمی انسان درون از

 راه از انسان درونی شناخت موضوع طرح به تصمیم (؛ پس248:1378،  بصیریقانع

 مسیر این در گیرد،می هایشداستان کاراکترهای ذهن در رویدادها و حوادث بازآفرینی

موارد گشوده شود که در برخی می روروبه ابهامات و رمزها از دنیایی با خوانندۀ بورخس

 شوند. ... مثاًل دراند که هرگز گشوده نمیرمزی حکایاتی بورخس هایقصه» شوند. نمی

 مجسم خیال در را مرگش متفاوت شیوۀ مرگ به محکوم شخصِ هاقصه این از یکی

 انتظارات و این ندارد تطابق واقعیت با هرگز توقعات، که است دیده او زیرا کندمی

« درآید واقعی حقایقی صورتبه نداشته امکان هرگز که است گردیده انتظارات جهتازآن

 (.22:1376)فرزاد، 

 به کاراکترها معرفی با گاه کاراکترها، گذاریارزش در ابهام با سان بورخس گاهبدین

 از عبور و انسان ذهن کنکاش در سعی است( پلیسی هایداستان شیوه )که مختلف اسامی

 دارد. نمدر شناسانۀمرحلۀ معرفت
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 سرزمینی در ادثهح»دهد:رخ می قصه وقوع سرزمین مورد در ابهام با داستان فضای به ورود

 نشر بالکان حوزۀ یا جنوبی آمریکای در کشوری وندیک، جمهوری ایرلند، لهستان، سرسخت: و فشار زیر

 همیان زدیکن کرده نقل که است، چراکه هرچند راوی معاصر است، روایتییابد ... باید بگوییم نشر یافتهمی

 (.24:1364بورخس، «)استداده رخ نوزدهم قرن اوان یا

؛ دارد قهرمانش آن تبعبه و داستان سازی فضایثباتبی در سعی تکنیک این با بورخس

 راهمیتپ بسیار آن وقوع محل چرخد،می ملی قهرمانی حول محور قصه که زمانی چراکه

 ابتدا نسازی توصیفات از هماثباتبا بی یتقطععدم القای بر عالوه بورخس و است

 شناخت الدنب به خواننده ازآنپس کند.می منصرف و ناامید قطعی شناخت از را خواننده

 شود:واجه میمکند و با این توصیفات می ارائه نویسنده که است اوصافی طریق از قهرمان
 که همان شد: قبر نبش اسرارآمیزی طرز به که است، شهید و برومند قهرمان، پاتریک جوان،فرگوس کیل

 هایدشت میان رنگخاکستری ایتپه فراز اششعر براونینگ و هوگوست، و مجسمه بخشزینت نامش

 )همان(.کندمی سروری سرخ،

 نویسد:می ازآنپس بالفاصله

 همان(.«)گر بودپاتریک فردی دسیسهکیل»

 ویسندهن شاید است آن دنبال به و کندمی پرهیز عجوالنه قضاوت از بازهم خواننده

 را آن خیانت یا خدمت علت و قهرمان، یا خائن شخصیت بتوان آن با که دهد ارائه جزئیاتی

 رسد:نمی جاییبه کوشش این اما شناخت،
یافتند  مهریسربه نامۀ کردند وارسی را قهرمان نعش که نداند که گزمگانی که نیست کسی سان،بدین

 (.25)همان، داشتمی حذر بر خاص شب آن در تماشاخانه هب رفتن از را او که

 :کندمی مقایسه رومی پرآوازۀ قهرمان حتی وی را با جولیوس سزار نویسنده
ای عریضه بود، انتظارش به دوستانش هایدشنه که جاآن قربانگاه، به خود راه سر سزار هم،جولیوس

 شده داده دست هب خائنان نام و افشا توطئه آن در هک نیافت، را آن خواندن فرصت هرگز که کرد، دریافت

 )همان(. بود

پاتریک  لکیباشد، فرگوس پاتریککیلقهرمان فرگوس کهآن از پیش که افتدمی اندیشه این به»

 (.26 :همان«)سزار بوده استجولیوس

 خورد:برمی جمله این به خواننده ناگهان
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 (.27 :همان«)داد تا این خائن را بیابدپاتریک به جیمز نوالن دستور فرگوس کیل»

 دارد:و در کمال ناباوری نوالن اظهار می

 :همان«)کرد اثبات انکارناپذیر شواهد با را اتهام نیست. این پاتریکخود کیل جز کسی خائن که»

شود و سرانجام وی با پاتریک ارائه نمیقرائن خیانت کیل و شواهد از سخنی هیچ اما، (28

 شود.تگی مقتبس از مکبث و جولیوس سزارِ شکسپیر کشته مینمایشی ساخ

 از و رسدنمی پاتریککیل شخصیت از شناختی ترینکوچک به خواننده سانبدین

 ماندمی عاجز وی اعمال قضاوت

 

 گیرینتیجه.3

مدرن بپردازد و نامی از بورخس ای است که به بحث دربارۀ ادبیات پستکمترنوشته

های بسیاری که تمام نویسندگان معاصرایرانی رغم کوششتأسفانه علیدرآن دیده نشود. م

دالیل متعدد، هنوز در سطح  اند، بههای نو در آثارشان داشتهکارگیری اغلب شیوهدربه

 ترجمه که از برخی آثار چند اند، و جزنشدهکه شایسته وبایسته است، شناختهچنانجهانی 

محافل ادبی جهان  یگر شده است، جایگاه مهمی درهای دادبیات معاصر ایران به زبان

نصیب ادبیات معاصر ایران نشده است. هوشنگ گلشیری نیز از این قاعده مستثنی نیست، 

شد و های ادبی دعوت به سخنرانی میزمان حیات وی توسط برخی ازکانون در هرچند

پوشانِ وی تحت اهبرای مثال ترجمۀ شاهِ سی) های خارجی ترجمه شدچند اثر وی به زبان

 دکترعباس میالنی در دانشگاه استنفورد(. شاید، ترجمه King of the Benightedعنوان 

نویسندگان مطرح جهان گامی کوچک  های تطبیقی نویسندگان ایرانی بااین بررسی

روز درجهت شناساندن نویسندگان معاصرایران به جهانیان باشد، که خوشبختانه روزبه

 افتن است.درحال فزونی ی

های پست های عدم قطعیت، اقتباس و وجودشناسی از مولّفهلفهودر این پژوهش م

خائن و » و دو داستان  گلشیری« احتجابشازده»و « شب شک» هایمدرنپسم در داستان

 که، شیوۀکار پژوهش مبتنی برآن باوجودبررسی و واکاوی شد. « کتابخانه بابل»و«قهرمان
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تطبیقی )فارغ از تأثیر و تأثر مستقیم(است، پس از بررسی تطبیقی  مکتب آمریکایی ادبیات

 توانیم این فرض را مطرح کنیم که با توجه به حضوربخشی از آثار دو نویسنده، می

در دهۀ چهل خورشیدی از « جنگ اصفهان»عنوان یکی از اعضای اصلی  گلشیری به

میرعالیی )اولین مترجم  سو و حضور مترجمین آثار بورخس به فارسی چون؛ احمدیک

« زخم شمشیرِ »آثار بورخس به فارسی(، احمد گلشیری )برادر هوشنگ گلشیری، ترجمۀ 

بورخس به همت وی انجام « اطلسِ »بورخس از کارهای اوست( و احمد اخوت )ترجمۀ 

توان نام آنان را مثلث احمد گذاشت، ازسوی دیگر و ادامۀ همکاری و پذیرفت(،  که می

« خواهم دیگری باشمام، میمن زندگی نکرده»ها بعد، انتشار مقالۀ ن تا سالآشنایی آنا

های ویرانه»)که در آن از چهار داستان بورخس،  1350توسط هوشنگ گلشیری در سال 

های موجود میان برخی از برد( و شباهتنام می« مواجهه»و « زخم شمشیر»، «ظاهر»، «مدور

ت رساند؛ که هوشنگ گلشیری در اوان فعالیّاین نتیجه میآثار گلشیری و بورخس، ما را به 

شمسی( با بورخس و برخی از آثارش آشنا گشته و در برخی  40ای خویش )دهۀ حرفه

 موارد از آن ها تأثیر پذیرفته است. 

 هایادداشت
بیات اشتباه تصویر ادنام کتاب را به -دکتر طهمورث ساجدی  -. در کتاب مورد استناد ما نویسنده 1

 Tableau de la Littérature au XVIII siècle - 4فرانسه در قرن هجدهم در چهار مجلد )

vols., 1864چاپ شده است نه در سال  1864کند، کتابی با این عنوان از ویلمن در سال ( ذکر می

 Encyclopaedia Britannica, 1911. p.80):ۀبریتانیکابه دانشنامموردبحث ما. )ر.ک: 

 «.مدرنیسمی مفهوم پستسوبه»مثال بنگرید به جدول تقابلی ایهاب حسن در کتاب برای. 2
Hassan, Ihab. (1987). The Postmodern Turn: Essay in Postmodern Theory 

and Culture. USA: Ohio State University Press. 

ادل واژۀ قطعیت معمعد چراکهتری از آن است، حتمیت ترجمۀ دقیققطعیت که البته عدم. عدم3

uncertainty (هایزنبرگ است در تقابل با قطعیتcertainty ،)ا واژۀ جا ما بدر این کهحال آن

indeterminacy  سروکار داریم که در مقابلdeterminacy آید.به معنی حتمیت می 

ک ماه، اریۀ تهای گلشیری است. برای اصل داستان رجوع شود به مجموعۀ نیمنام یکی از داستان .4

 1380انتشارات نیلوفر، چاپ اول، 



 ...مدرن درپست یهامؤلفه یبرخ یقیتطب یبررس                      94

از « داستان یک روح»برای تفصیل این مطلب و تفسیر نمادهای یونگی در بوف کور به کتاب . 5

 سیروس شمیسا مراجعه فرمایید.
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http://www.golshirifoundation.com/Internet_Link/other%27s_point_of_view/1387_other%27s_point_of_view/atiban-com-Jawad%20Eshaghian-Mashad.htm
http://www.golshirifoundation.com/Internet_Link/other%27s_point_of_view/1387_other%27s_point_of_view/atiban-com-Jawad%20Eshaghian-Mashad.htm
http://www.golshirifoundation.com/Internet_Link/other%27s_point_of_view/1387_other%27s_point_of_view/atiban-com-Jawad%20Eshaghian-Mashad.htm
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 ونقد «. قیتحلیلی بر چیستی و ماهیت ادبیات تطبی-درآمدی توصیفی(. »1390سیدی، حسین. ) -

 .21-1، صص 3. شمارۀ ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی کرمانشاه

 تهران: نشر فردوس. داستان یک روح.(. 1376شمیسا، سیروس. ) -

 . تهران: نشر میترا.نقد ادبی(. 1391. ) میسا، سیروسش -

«. هایش و چالشادبیات تطبیقی در ایران: پیدا(. »1387منظم، هادی. )بک، مجید و نظریصالح -

 .28-9، صص 38. شمارۀ پژوهی ادبیمتن

های لفهوم پست مدرنیسم در ادبیات داستانی معاصر ایران )بررسی(.»1389سیاوش.) گلشیری، -

 ،6وره د، پاییز و زمستان، نامه ادب حماسیپژوهش، «ست مدرن در آثار هوشنگ گلشیری(پ

 278-242، صص10شماره 

 . تهران: انتشارات کتاب زمان.مثل همیشه(. 2536گلشیری، هوشنگ. ) -

 (. تهران: انتشارات نیلوفر.1. )جباغ در باغ(. 1380. )گلشیری، هوشنگ -

 . تهران: انتشارات نیلوفر.ۀ تاریک ماهنیم(. 1380)گلشیری، هوشنگ.  -

 . تهران: انتشارات نیلوفر.شازده احتجاب(. 1384) گلشیری، هوشنگ. -

 یه البیان العربقاهره:لجن محمّد غالب. .ترجمهاالدب المقارنم.(1956ماریوس فرانسوا.) گویارد، -

 .نتشارات نیلوفراتهران:  . ترجمۀ حسین پاینده،های رماننظریه(. 1386الج، دیوید و همکاران. ) -

 لمعارفدارا :، قاهرهاالدب المقارن،اصوله، تطوره و مناهجهم(، 1987) مکی، الطاهراحمد، -

یۀ ادبیات نشر«. های پژوهشادبیات تطبیقی: تعریف و زمینه(. »1389منظم، هادی. )نظری -

 .237-221، صص 2. شمارۀ  تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان

مهاجر، تهران:  . ترجمۀ ضیاء موحد و پرویزنظریۀ ادبیات(. 1373ه و وارن، آوستن. )وِلِک، رن -

 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

 تهران: انتشارات جاویدان.. بوف کور(. 2536هدایت، صادق. ) -
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