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 ی الگوی اصلی جامعه شناختی در آثار فیلیپ سولرسساختار پسامدرن به مثابه      
 

   ،2کریم حیاتی آشتیانی ،1سمانه سادات میرعابدی شیرازانی                 

 

 چکیده

ی یکی از به مثابه پسامدرنیسمفرانسه و تاثیر  ادبیات معاصرجامعه و  اه سولرس در تعیین جایگ منظوربه

ی، ی جستاررمانی و چه درزمینه یینهدرزمچه بر ساختار نوشتار او جامعه شناختی ترین الگوهای اصلی

اری های ساختاند از حضور مؤلفهها عبارتترینِ آنضروری است که مهمش های بارز آثارشناخت ویژگی

اضافه رگونه ه؛ همچنین پرهیز از باالی روایت داستانرعتبینامتنیت و س انواعقول، پسامدرن همچون نقل

، اجتماعیاز ادبیات  یریگوام، وآمد پرسوناژ بین رُمان و جستار، رفتو درنتیجه ریتم بسیار سریع روایت ییگو

ان از طبقات اجتماعی مختلف و زبان پرسوناژهای داستنوع لحن و درنهایت  های جامعه شناختیمولفهوفور 

 دانست.  ی سبک نوشتاری فیلیپ سولرسکنندهتوان تعیینها را میمؤلفه . این

صورت موردی و با های ساختاری پسامدرن را بهی پیشِ رو، سعی خواهیم کرد این مؤلفهدر مقاله

 دا کنیم که اگر جهانِ ی بسیار مهم دست پینیم تا درنهایت به این نکتهکهای ملموس بررسی کارگیری مثالبه

است، در  و جامعه شناختی شناختیآثار ارزشمند سولرس، که بازنمای منبعی غنی از الهام و الگوهای زیبایی

ی موجود در جامعه یسمپسامدرنی دهندهجایگاه باالیی قرار دارد، به دلیل وجود ساختارهای اصلی تشکیل

 هایش به تصویر کشیده است.معاصری است که او در جستارها و رمان

 

 ت، چندصداییپسامدرن، بینامتنی ساختار، ،نقد جامعه شناختی سولرس،ها : یدواژهکل
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 مقدمه

با منابع اصیل کند. او معتقد است اثر باید های مُدرن عمل میآثار فیلیپ سولرس دقیقاً برخالف کلیشه

شاهد قطع این ارتباط های مدرن، که در کلیشهدر ارتباط باشد، درصورتیو زیبایی شناختی  جامعه شناختی

شناختی چنان که در آثار ادبی، خبری از معیارهای اصلی جامعهی مدرن امروز اروپا همدر جامعه اساساً. هستیم

از این  پا را  سولرسباشد. های علمیِ ادبی میی آن ها برگرفته از آموزهنیست؛ معیارهایی که اصول و ریشه

کند که هرچه خالق یک اثر ادبی از نبوغ بیشتری برخوردار باشد، به میو قاطعانه اعالم  گذاردیمفراتر هم 

برد. سولرس با بکارگیری ی بیشتری میو فلسفه بهره جتماعهای هنر، اجاودانه در آثارش از  ه همهمان انداز

و  "صدا"، "ریتم"، "سرعت"، "چندصدایی"، "قولنقل"، "بینامتنیت"مدرنیسم نظیرهای اصلی پسامؤلفه

آورد. او با استفاده از این های مختلف است پدید میاز تکنیک اییزهآمرا که  یفردمنحصربهسبک  "موسیقی"

جویی از صداها و وآمد بین گذشته و حال و بهرهگذرد و با رفتات میها از مرز مدرنیسم در ادبیمؤلفه

خیزند، که از دل جوامع هنری و ادبی برمیسترگ و نقاشان  سندگانهای مختلف، و با کشیدن پایِ نویقولنقل

گردد. یبین تعیین جایگاه این نویسنده در ادبیات بسیار مشکل مسازد. دراینمی در آثارش مثالسا مُدرنی بیپ

رو مدرنیسم؟ محوری یا در حاشیه؟ آنجا که سخن از پسامدرنیسم در او را پسامدرن در نظر بگیریم یا دنباله

گیرد؟ و این آید، آثار سولرس تا چه اندازه در این تعریف جای میبه میان می شناختیو نقد جامعه ادبیات

در سه قسمت پاسخ  سؤاالتاین است که به این پارامترها چقدر در معرفی سبک او نقش دارند؟ سعی ما بر 

دهیم. در بخش نخست به مفهوم پسامدرن اشاره خواهیم کرد چراکه با تعاریف متفاوتی از این واژه مواجه 

های ساختاری و هستیم و الزم است منظور از پسامدرن را در آثار سولرس مشخص کنیم. سپس  به  شاخصه

هم در ادبیات داستانی خواهیم پرداخت و دشواری تشخیص مرز دقیق بین  در ادبیات انتقادی و هم آننقش 

تفصیل به اتوفیکسیون، ابتدا های ساختاری، بهآن دو را توضیح خواهیم داد. در بخش دوم، از بین شاخصه

ازآن صورت خاص در آثار سولرس، خواهیم پرداخت و در ادامه به بینامتنیت و پسصورت کلی و سپس بهبه

آیند. در بخش سوم، های مهم پسامدرن آثار او بشمار میندصدایی اشاره خواهیم کرد که از دیگر ویژگیبه چ

خورد. در این بخش، وضوح در آثار سولرس به چشم میقرار خواهیم داد که به موردمطالعهریتم و سرعت را 

 صدا و اهمیت آن در خوانش متن نیز موردبررسی قرار خواهد گرفت. 

 :لهبیان مسئ

ی ادبیات و علوم انسانی نقشی تعیین مسائل جامعه شناختی در حوزه امروزه در بسیاری از کشورهای جهان

ی اساسی بسیار حائز اما در نظر گرفتن این نکته دارند یبعد های کننده بر سرنوشت جوامع و تربیت نسل

تواند جایگاه مهمی در تولید فرآیند اهمیت است که بدانیم ادبیات به  خودی خود و با نگاه هنری صرف نمی
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های علوم انسانی و تربیتی قرار ای که ادبیات را در یکی از باالترین شاخهتفکر در جوامع داشته باشد. مسئله

شناختی آن است. آثاری که در ادبیات جهان منجر به تغییرات اساسی و ضروری اقع نقش جامعهدهد به ومی

کند همانا آثاری جلوگیری میهای دیگر در یک مملکت شود و از بروز و نفوذ فرهنگها میدر تفکر نسل

یکسانی  ریباًای تقهشناختی قوی و نه فقط هنری صرف دارند. تمامی این آثار مشخصهی جامعههستند که جنبه

کنند. شاید باور پذیری این های آن جوامع ایجاد میتفکر قاطع و بالنده در انسانتولید  درسهم مهمی  داشته و

نکته بعید به نظر برسد که حتی ساختار یک اثر ادبی مثالً ریتم و سرعت نوشتار یا دیگر عناصر ساختاری مانند 

بر نقش جامعه شناختی یک داستان یا یک رمان تاثیر بگذارد. به عنوان   تواندبینامتنیت در ادبیات  چگونه می

ای بخواهد یک تفکر خاصی را در جامعه القا کند به راحتی و با استفاده از ساختار بینامتنیت مثال اگر نویسنده

در بنیاد   قولی از یک تفکر غالب اجتماعی و یا یک تئوریسین سیاسی آن طرز فکر راتواند با آوردن نقلمی

جامعه بکارد حتی بدون اینکه افراد با خواندن آن اثر اجتماعی متوجه این تاثیرات در ناخودآگاه ذهنشان شوند. 

ی فرانسوی با استفاده از آثار یک نویسنده اند کهی پیش رو نگارندگان سعی بر آن داشتهاز این رو در مقاله

شناختی را به تفصیل بررسی یل یک اثر ادبی به اثری جامعهتبداین پارامترهای ساختاری اصلی در  پسامدرن

کنند و نشان دهند که چگونه یک نویسنده با استفاده از ساختار ادبی بر ذهن افراد جامعه تاثیری بدون نفوذ و 

 گذارد.محکم می

 

 ی پسامدرنمفهوم واژه

 در کتابی با عنوان (، منتقد فرانسوی، Jean-François Lyotard، ژان فرانسوا لیوتار )1979در سال 
، تأثیر دانش در جوامع پیشرفته را بررسی کرده و در پی آن، درست زمانی که رمان نو همچنان شرایط پسامدرن

اروپا معرفی  ی پسامدرن را برای اولین درباشند، واژههاست و نویسندگان زیادی پیرو این سبک میسر زبان

جامعه شناختی است که به دوران بعد از مدرنیسم در جوامع  -ای تاریخیرن واژهدر واقع پسامد نماید.می

نیست؛ پسامدرنیسم  "معاصر"به معنای  "نو"رادف در اینجا مت "مدرن"ر نظر داشته باشیم کهشود.اطالق می

نظر وجود اختالفدرگذشته نیز بین منتقدین  "مدرن" واژه سربر . آیدیممدرنیسم  به دنبالجریانی است که 

کنیم. توانیم به اختالف عقیده بین قدما و متأخرین در این مورد در قرن هفدهم اشارهداشته است؛ برای مثال می

شود و درواقع همین برداشت کالسیک این تضادها در قرن هجدهم با شروع عصر روشنگری مجدداً مطرح می

 گیرد:ی پسامدرنیسم قرار میدر طرح نظریه از مفهوم مدرنیته مبنای تفکر ژان فرانسوا لیوتار

ی روشنگری و انقالب فرانسه گسترش این تفکر ]مدرنیته[ اواخر قرن هجدهم و از درون فلسفه"

، 17: 1988) "های سیاسی کل بشریت را از بند رها کرد.یافت. پیشرفت علوم، فنون، هنرها و آزادی

  شده است.(قول توسط نگارندگان ترجمهاین نقل
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شناسی آن اختالف به پردازان این حوزه بر سر ریختی پسامدرن، بین نظریهاز همان ابتدای ورود واژه

( Henri Meschonnic( و هانری مشونیک )Harry Blakeهری بلیک ) ازجملهای ؛ عدهآیدیموجود 

ای دیگر ن( وعدهمدر-باید خط فاصله گذاشته شود )پسا "مدرن"و  "پسا"ی معتقد بودند که بین دو کلمه

ای گونه خط فاصله( و ژان فرانسوا لیوتار بر این عقیده بودند که نباید هیچIhab Hassanمانند ایحاب حسن )

با مدرنیته،  زمانیکامل بین این دو کلمه وجود داشته باشد )پسامدرن(. پسامدرن در شکل اول به گسستگی 

ضد مدرن و ضد  کامالًیعنی پایان تاریخ ، پایان متافیزیک و پایان آوانگارد اشاره دارد. درواقع این تعریف، 

شده در مدرنیسم است. پسامدرن در شکل دوم نو واژه است. این واژه به معنای قطع تمامی عناصر تعریف

آید. در آثار ی آن میکه پس از مدرنیسم و در ادامه ارتباط با جنبش مدرنیسم نیست. بلکه منظور جریانی است

ای به مفهوم مدرنیسم اندازه ی آثار سولرس تاای آن مدنظر است؛ گاهی اوقات فاصلهسولرس معنای نو واژه

سولرس واقعاً پسامدرن است یا فقط خوانشی متفاوت از مدرن دارد.  پرسیم آیاشود که از خود مینزدیک می

توان گفت پسامدرنیسم سولرس به معنای قطع ارتباط کامل با مدرنیسم نیست، است که میبه همین دلیل 

ظ ساختاری و چه برعکس جریانی است در امتداد مدرنیسم و حتی گاهی بسیار نزدیک به آن، چه ازلحا

ه تصویر ای که فیلیپ سولرس را آن را بتوان به روشنی در جامعه. و مصداق این امر را میازلحاظ استنباطی

های پسا مدرن همچون ساختمان، کتاب، اثرهنری، کشد نشانهکه او به تصویر میای کشد دید؛ جامعهمی

داری کنند. اثری که معرف فرهنگ سرمایهموسیقی به صورت تصادفی کنار هم قرار گرفته و اثر را خلق می

عه ای که سولرس در آثارش به تصویر ترین پارامترهای پسامدرن است. جامی یکی از مهمانحصاری به مثابه

ای که بر مبنای ای است مبتنی بر یک خط صاف، بدون عشق افالطونی و بدون خانواده؛ جامعهکشد جامعهمی

 پسامدرنیسم تعریف شده است.

کردند بر این اعتقاد بودند که پسامدرنیسم اروپا مدرن استفاده می-ی پسااز واژه که یکاییآمرهای تئوریسین

مدرن برای دوره و بستر -که مفهوم آمریکایی پسا یدر حال یکاستامرمدرنیسم -ای برگرفته از پساظریهن

. بودشناختی استوار ی اصول زیباییو مفهوم اروپایی آن بر پایه بود شده فرهنگی خاصی تعریف-اجتماعی

( و گروه اولیپو Tel Quel)همین مسئله باعث شد که بین نویسندگان فرانسوی پیرو رمان نو، گروه تل کل 

(Oulipoنوعی سردرگمی حاکم شود. می ،)60ی توان گفت پسامدرنیسم دو خاستگاه دارد: یکی در دهه 

های تاریخی این میالدی در اروپا، که این دو تعاریف به دلیل تفاوت 80ی میالدی در امریکا و دیگری در دهه

 دو قاره با یکدیگر منافات دارند.

 بیات انتقادی و ادبیات داستانی مرز بین اد .1.1

های ادبیات پسامدرن که در آثار فیلیپ سولرس شاهد آن هستیم، مشخص نبودن مرز دقیق یکی از ویژگی

های ادبی، موسیقی، آرایهاساطیر،هایی نظیر بین ادبیات انتقادی و ادبیات داستانی است. برای مثال شاخصه
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صر بیوگرافیک و اتو بیوگرافیک را در هر دو نوع ژانر ادبی یعنی چنین عناهای فلسفی و همنقاشی، گفتمان

های انتقادی و منظور توان دید. منظور از ادبیات انتقادی، جستارها و مقالهادبیات انتقادی و ادبیات داستانی می

طی تنگاتنگی های کوتاه این نویسنده است؛ درواقع در آثار سولرس، ارتباها و داستاناز ادبیات داستانی، رمان

ها مشخص کرد، توان مرز دقیقی بین آنکه  نمیطوریبین ادبیات داستانی و ادبیات انتقادی ادبی وجود دارد به

کنند. برای مثال نویسنده از موتزارت وآمد میشوند و رفتهای ذکرشده در هر دو ژانر یافت میزیرا که شاخصه

دان در جستاری به نام و چند سال بعد همین موسیقی بردمی ( نامLe Cœur absolu) قلب محضدر رمان 

شود. سولرس در رمان دیگری عنوان شخصیت اصلی ظاهر می( بهMystérieux Mozart) موتزارت مرموز

 عنوانبه( Fragonard( و فراگونار )Watteau(،  از واتو )La fête à Venise)جشن در ونیز به نام 

ها را در جستاری بیوگرافیک به نام تر، نام هردوی آنکه قبلرد درصورتیبداستان نام می هاییتشخص

 ( آورده است.Les Surprises de Fragonard) های فراگونارشگفتی

 ی آثار سولرسهای متمایزکنندهویژگی .2

در هر کنیم اتوبیوگرافی یا اتوفیکسیون است که های فرانسوی غالباً با آن برخورد میآنچه امروزه در رمان

مایه است و روایت شود. نوشتار شامل فرم و درونشخص بیان میدو ژانر ادبی، روایت معموالً به زبان اول

 ایکنیم اتوفیکسیون است، واژههای سولرس مشاهده میشود. آنچه در نوشتهفقط به خودآگاه سوژه محدود می

نویس و استاد زبان (، منتقد، رمانSerge Doubrovskyتوسط سرژ دوبروسکی ) 1977جدید که در سال 

به معنای خود و  "اتو"ی شود. این واژه از دو کلمهنیز گفته می "رمان شخصی"فرانسه ابداع شد و به آن 

نویسندگان مختلف تعاریف متفاوتی از اتوفیکسیون دارند؛  شده است.به معنای تخیل تشکیل "فیکسیون"

ای از روایات واقعی (، اتوفیکسیون یا شامل مجموعهJacques Lecarmeبرای ژاک لوکرم ) مثالعنوانبه

 یشماره: 1992ای از خاطرات و تخیالت )های روایی برگرفته از تخیل است یا فقط مجموعهی تکنیکبعالوه

 شخصاولزبان  . به تعبیری دیگر، اتوفیکسیون نوعی از نوشتار است که در آن راوی ازگیردیبرم( را در 6

کند، نی خودش قصه را روایت کرده و از زندگی و آنچه در خودآگاهش به آن واقف است صحبت میمفرد یع

هایی تخیلی برگرفته از ناخودآگاهش هایی غیرواقعی و داستانهای ذهنی، نامسپس به این روایت، واقعیت

گردد. زمان دوری برنمینیز به  یدانشگاهی ی اتوفیکسیون در جامعهکند. در ضمن استفاده از واژهاضافه می

برانگیز بوده است زیرا که آنچه مربوط به زندگی حقیقی راوی است ازنظر خواننده پنهان همیشه بحث واژهاین 

که در آن شده است ی اتوفیکسیون در نظر گرفتهای تحت عنوان معاهدهماند. برای حل این مشکل، معاهدهمی

هستند  یکیسهبه این مفهوم که راوی، نویسنده و پرسوناژ، هر شود طرف، اصلی سه هویتی رعایت میازیک

شود بیان می سوم شخص)گاهی اوقات نیز داستان از قول شود و از طرف دیگر، در روایت از تخیل استفاده می

درواقع اتوفیکسیون از تالقی بین روایتی واقعی از زندگی ((. Christine Angotمثل آثار کریستین آنگو )
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ی اتوفیکسیون با تفاوت معاهدهآید. روایتی تخیلی که راوی آن را تجربه کرده است به وجود میراوی و 

کند هر آنچه را ی اتوفیکسیون، راوی خواننده را ملزم میی اتوبیوگرافیک در این است که در معاهدهمعاهده

ی شود همهی اتوبیوگرافیک، راوی متعهد میدرحالیکه در معاهده خواند واقعی تصور کرده و باور کند،می

شود که آشکار نمی "من"های اتوبیوگرافیک، هویت گاهی اوقات نیز در روایتواقعیت را به خواننده بگوید. 

آید. در این صورت معموالً راوی در مقدمه حساب میگونه روایات بههای مدرن بودن ایناین خود از ویژگی

در اتوفیکسیون معموالً کند. دهد و توجیه میدر پیش گفتار آنچه را که قرار است خواننده بخواند توضیح مییا 

ها تغییر شود و گاهی اوقات نام پرسوناژها یا مکانصورت کمابیش داستانی بیان میوقایع زندگی راوی به

 شود.رونی، در روایت ظاهر میکند. درواقع قسمت ناخودآگاه راوی پس از گذشتن از سانسورهای دمی

  ی ساختاریاتوفیکسیون، بارزترین مشخصه .2.1

اغلب نویسندگانی که آثارشان اتوفیکسیون یا اتوبیوگرافی است، فضای روایت آنها به چند دهه قبل از 

پردازد بسیار گسترده ها میهایش به آنکه فضاهایی که سولرس در رمانشود، درصورتیخودشان محدود می

بیند و این در حالی است می 19تر او را در قرن و چند سطر پایین 21درجایی خواننده راوی را در قرن  است؛

(، مینا ویسکونتینی 107: 2011)فیلیپ سولرس، گنج عشق شود. در کتاب روایت می باریککه داستان فقط 

(Minna Viscontiniکه در قرن بیست و یکم زندگی می )دایی مجدداً راوی را، که ها جکند بعد از سال

ی خود را های مختلف گذشتهدرواقع همان فیلیپ سولرس است، مالقات کرده و در پی آن، راوی به گونه

 باشد اما مهم میت خاصی برخوردار نمیهای راوی در این قسمت از اهکند. ذکر جزئیات داستانروایت می

است. راوی از خاطراتش با استاندل  وآمدرفتو یکم در این است که او دائماً بین قرن نوزدهم و قرن بیست 

(Stendhal از ،)"ی بین است، از رابطه 1819دسامبر سال  29به نقل از استاندل که همان روز  "روز نوابغ

(، حامی استاندل سخن Angela Pietragrua( و استاندل، از خانم آنجال پیترگروا )Mathildeماتیلد )

و  30کند )با مینا ویسکونتینی را روایت می اشرابطهگردد و قرن بیست و یکم برمی گوید و درنهایت بهمی

33 .) 

دهد؛ از استاندل، مونتین آثار سولرس، ادبیات و هنر را در معنای عام کلمه در خود جای می

(Montaigne،) ( نیچهNietzsche ،)  و اساطیری همچون( دانتهDante( و هومر )Homère نابغه در )

( در نقاشی، همه و همه Picasso( در موسیقی و پیکاسو )Motzardادبیات و فلسفه گرفته تا موتزارت )

های مهم هنری، فلسفی و ادبی و آثارشان یاد ی شخصیتکنند. تقریباً از همهیکجا در آثارش خودنمایی می

ش معروف فرانسوی قرن ( نقاEdouard Manet، وقتی ادوار منه )کتاب روشناییای از شود. درصحنهمی

شومن را رها "دهد: گردند، مثل هر شب، کمی او را مورد غضب قرار مینوزدهم با همسرش به منزل برمی

( خیلی واگنر را دوست دارد... تو Baudelaireدر مورد ادوار، اغراق نکن! بودلر ) –کن! واگنر را رها کن! 
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دیگر از  ییدرجا.(. 69، ص. 2012)فیلیپ سولرس،  "وی!شها میات به هایدن همچون ارتجاعیبا این عالقه

( Zhuangzi( گرفته تا چوانگتسی )Maoاز مائو ) "آورد: همین کتاب، فهرستی از اشخاص معروف را می

(، Parménide) رمنیدی پا( بعالوهCéline(، سلین )Proust (، پروست )Casanovaو در آن بین کازانوا )

، 210)ص.  "اش را حدس بزن.(، پیکاسو، منه یا موتزارت، خودت دیگر باقیHéraclite هراکلیتوس )

شده است.( به علت وجود این بزرگان هنر، ادبیات و فلسفه در سرتاسر آثار قول توسط نگارندگان ترجمهنقل

ت صورادبی و انتقادی سولرس، خوانش آثار او نیازمند شناخت نسبی از ادبیات، هنر، موسیقی و فلسفه به

قرار  یموردبررسنیچه  زندگی الهی،هاست. در کتاب ای از این دانشزمان است، زیرا که آثار او مجموعههم

هومر  ایلیاد، از های رازگونهجنگشود و در دانته صحبت میکمدی الهی  از قلب محض،گیرد؛ در کتاب  می

برد انجیل دفعات از آن نام میولرس بههایی که سآید. ناگفته نماند که یکی دیگر از کتابسخن به میان می

ی منه و پیکاسو باخدا های این کتاب بعضاً انتقادی است. وقتی صحبت از رابطهاست. نگاه او نسبت به آموزه

کند اما غالباً از طریق شیطان... کند، پیکاسو خدا را دنبال میمنه خدا را دنبال می"دهد: گونه نظر میشود، اینمی

قول ، نقل97و  96، ص. روشنایی) "دینی هم ارتباطی ندارد.خدا ارتباطی به دین ندارد، به بی دنبال کردن

( یا حتی مونتین Ulysseلیپ سولرس در نقاب اولیس )یشده است.( گاهی اوقات فتوسط نگارندگان ترجمه

درواقع هنر، تفکر شود و گاهی هم در نقاب واتو، نیچه و درنهایت استاندل. ( ظاهر میDiderotو دیدرو )

عنوان وزندگی، کل آثار سولرس را دربرمی گیرد. در میان این تعدد الگوها، مونتین در مرکز آثارش به

شود. درآمیختن ادبیات با فلسفه، موسیقی، نقاشی و هنر از قول نویسی ظاهر میترین مدل در هنر نقلبرجسته

در مورد سبک خود و نیز در پاسخ به انتقادات و  آید. سولرسهای سبک او به شمار میترین ویژگیمهم

کند که یک نویسنده یا صاحب خاطرنشان میدر ستایش نامحدودها ، در کتاب افراد دانشگاهی هایتوهین

کند که سبک را حتی اگر کوچه و سبک است و یا نیست و درهرصورت سبک اکتسابی نیست، و اضافه می

ازنظر او، صاحب سبک بودن توانایی ذاتی و استعدادی ست که خداوند  خیابانی هم باشد دوست دارد زیرا که

(. این پویایی در سبک سولرس 1025-1026شود )جا ناشی میدهد و حسادت دانشگاهیان از همینبه انسان می

ند کای متفاوت چه در رمان، چه در جستارهای انتقادی که کمابیش داستانی هستند، ظهور پیدا میگونههر بار به

 کند. های متفاوت، چندصدایی و بینامتنیت باز می« من»و راه را برای سولرس در استفاده از 

 ی اصل و محور مثابهبینامتنیت به .2.2

روایت  روند درهای نویسندگان دیگر به اسم خود دفعات شاهد هستیم که راوی از متندر آثار سولرس به

شد. رویکرد به آن بینامتنیت گفته می 90و  80های کند و این دقیقاً همان چیزی است که در دههاستفاده می

ها از بینامتنیت یا گنجاندند. آنآثارشان می نقد در آن زمان شناخت خاستگاه متونی بود که نویسندگان در

کردند اما در نوشتار سولرس، بینامتنیت اصل تفاده میصورت ناآگاهانه در اثر خود اسصورت آگاهانه و یا بهبه
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کند، فراتر آید به این مفهوم که در آثارش تنها به آوردن قسمتی از متن کتابی دیگر اکتفا نمیحساب میبه

ی قرن استاندل نویسنده، گیرد. در قرن نوزدهمالهام می و یا اسطوره رود و گاهی از زندگی یک نویسندهمی

باخانمی ونیزی به نام  دوستانهای برد، رابطهدفعات از او اسم میهایش بهنسه که سولرس در کتابنوزده فرا

 1819استاندل که در سال  لذت عشقانجامد. کتاب کند که سرانجام به جدایی و شکست میماتیلد پیدا می

، با این تفاوت که رسد برگرفته از همین رابطه استنسخه از آن به فروش می 40شود و تنها چاپ می

افتد و . داستان در شهر ونیز اتفاق میگیردیم، از واقعیت ماجرا فاصله لذت عشقاز رمان  ییهاقسمت

سولرس مقایسه کنیم،  گنج عشق. اگر این کتاب استاندل را با کتاب کشدیماحساسات نویسنده را به تصویر 

گنج بین سولرس و مینا ویسکونتینی در کتاب  دوستیی بینیم. رابطهوضوح در آن میحضور بینامتنیت را به
، شخصیت مرد لذت عشقاستاندل آورده شده است. در کتاب  لذت عشقاز داستان کتاب  درواقع عشق

، شخصیت مرد خود سولرس و گنج عشقکه در کتاب استاندل و شخصیت زن ماتیلد نام دارد، درحالی

استاندل است. مثال زیر  لذت عشقنوادگان ماتیلد در کتاب شخصیت زن، مینا ویسکونتینی نام دارد که از 

گفتم استاندل کردم وقتی به خودم میاشتباه می» سولرس و مؤید بینامتنیت است:  گنج عشقبرگرفته از کتاب 

( شهر وِنیز )یکی برای خودم و یکی Gesuatiی جزواتی )شود اگر بفهمد دو شمع در محلهاز من متنفر می

گونه که همان–کامالً خود را همدست خواهد دید زیرا که عشقِ کمیاب  در واقعروشن کردم. برای مینا( 

طور شده است.( همانقول توسط نگارندگان ترجمه. این نقل107)ص. « همچون گنج است. –گویداستاندل می

ای نشان شده گونهشود، داستان استاندل در کتاب سولرس وارد و بینامتنیت بهکه در این گزیده مالحظه می

است که گویی استاندل زنده و حاضر در زمان قصه یعنی قرن بیست و یکم است. ماجرا از این هم فراتر 

و  پنداردیمخود ماتیلد نامزد جای کند استاندل، مینا را بهقول باال، راوی )سولرس( تصور میرود و در نقلمی

گوید شاید دلیل تنفر استاندل از او هم همین باشد اما می کند. به خودی سولرس و مینا حسادت میبه رابطه

داند؛ سولرس کند و برعکس استاندل را دوست و حامی خود میرا تکذیب می اشگفتهآن،  از بالفاصله بعد

کند. یکی از ارکان اش، هم ذات پنداری میبا استاندل، شخصیت داستانیگنج عشق، یا همان راوی داستان 

های زمانی است که پیشتر نیز به آن اشاره شد، به این معنی اصلی بینامتنیت در آثار سولرس از بین بردن فاصله

ای روایت و هگونافتد بهویکم اتفاق میکه نویسنده، یک اثر قرن نوزده ام را با داستان خود که در قرن بیست

 کند. کند که خواننده تفاوتی بین زمان این دو قرن احساس نمیتلفیق می

طرف بین استاندل، دیالوگی چندصدایی، ازیک لذت عشقسولرس و کتاب  گنج عشق درواقع، بین کتاب

حساب ههای رمان پسامدرن او بشود که این نیز از ویژگیدو اثر و از طرف دیگر بین دو نویسنده ایجاد می

کند و درنتیجه اثر ادبی تبدیل به ها، راوی همواره از گذشته و حال صحبت میآید. در این نوع دیالوگمی

کند که سولرس خاطرنشان می ستایش نامحدودها،شود. در کتاب فضایی متراکم و پر از صداهای متعدد می

راحتی در مورد هر آنچه امالً مبهم و بهصورت کتوان منظور خود را بهدر رمان با استفاده از دیالوگ می"
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.( رمانی که مملو از دیالوگ نباشد ازنظر سولرس رمان نیست و 990: 2002-2003) "ناگفتنی ست بیان کرد.

شود و در قسمت بعد به آن اشاره خواهد شد، این است که ها، که پلی فونی نیز گفته میمزیت این دیالوگ

کند و هیچ ممنوعیتی برای بیان افکار و عقاید خود قائل ونه مسئولیت مبرا میای خود را از هرگگونهراوی به

 شود.نمی

 پلی فونی یا چندصدایی .2.3

. شودیمعالوه بر بینامتنیت، چندصدایی )پلی فونی( نیز خاستگاه اصلی ساختار آثار ادبی سولرس محسوب 

روایت از زبان پرسوناژهای متفاوت و طورکلی رمان چندصدایی دو تعریف متفاوت دارد. در تعریف اول، به

ی (، نویسنده1985طاهر بن جلون )فرزند کویر  شود. برای مثال کتابها نقل میبر اساس دیدگاه و سبک آن

شود بناشده معاصر مراکشی، بر اساس هویت نامشخص پرسوناژ اصلی که از زبان سوم شخص روایت می

جا حضور دارد، داند و در همهی داستان را مین راوی که همهاست. اما در کنار این پرسوناژ اصلی یا هما

ها، پرسوناژهای کند؛ در کنار آنشخص بیان میپرسوناژ دیگری وجود دارد که داستان احمد را از زبان اول

گذارند. خود احمد شوند و بر واقعیت نزاع وجودی پرسوناژ اصلی صحه میمتفاوت دیگری وارد داستان می

 ی داستان را روایت کند. شود تا ادامهوارد داستان می نیز بعدها

شود و در آثار سولرس های متفاوت بیان میدر تعریف دوم از پولی فونی، یک روایت مشخص به شکل

سولرس آوردیم، توضیح دادیم که  گنج عشقاین تعریف بارز است. در مثالی که در قسمت بینامتنیت از رمان 

کنند و اشاره کردیم ها جدایی یکدیگر را مالقات میی، یا همان سولرس، بعد از سالمینا ویسکونتینی و راو

باشد قبول که راوی دو گونه آن را روایت کرده است. در روایت اول، ماتیلد که همان مینا ویسکونتینی می

قصد پاریس رسمی استاندل یا همان سولرس شود. لذا به همراه دو پسر ماتیلد، میالن را به نامزدکند که می

شود و رود و درنهایت خاموش میتدریج تحلیل میها بهکنند. عشق آتشین بین آنبرای زندگی ترک می

کند، این دو ر میکند. در روایت دوم شکل داستان تغییچیز خود را سرزنش میبین ماتیلد به خاطر همهدراین

حال پس از سپری شدن یک سال، ماتیلد به کنند. بااینمانند و سرانجام با یکدیگر ازدواج میباهم دوست می

ته دهد که تنها با فرزندانش زندگی کند. در طول روایت، نویسنده همواره بین گذشآید و ترجیح میستوه می

ت و آمد است. هر بار که روایت در قرن بیست و یکم ویکم دررفو بیست مو حال، یعنی بین قرون نوزده

افتد، پرسوناژها افتد، پرسوناژها مینا و خود سولرس هستند و چنانچه روایت در قرن نوزدهم اتفاق اتفاق می

کند قول هم استفاده میدهند. در تعریف این دو روایت، نویسنده گاهی از نقلبه ماتیلد و استاندل تغییر نام می

و بیست و یکم است؛ این نوع  می زمانی بین قرون نوزدهفاصله ها فقط کم کردنقولدف از این نقلاما ه

شود پلی فونی نام دارد و میخائیل باختین آن را در که بین دو نویسنده یا دو کتاب ردوبدل می "هادیالوگ"

بین راوی و پرسوناژهای  نامد که همان کنش(، دیالوگیسم می2001)مسائل فن شعری داستایوفسکی کتاب 
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داستان، بین دو یا چند پرسوناژ رمان و یا حتی در حالت مونولوگ، پرسوناژ با خودش است. با توجه به دو 

شوند. ما باالتر یابیم که بینامتنیت و پلی فونی هر دو در کنار هم در آثار سولرس مشاهده میمثال باال درمی

طور که بینامتنیت در آثار سولرس معنای خاص خود ضیح دادیم. همانهای بینامتنیت را نزد سولرس توویژگی

 های خاص خود را دارا است.را دارد، پلی فونی نیز ویژگی

 ریتم و سرعت .3

ناپذیر از آثار سولرس است به مفهوم نگارش سریع نیست. درواقع منظور او این سرعت که جزئی جدایی

های ساختاری او خدمت سرعتی قرار بدهد که یکی از مؤلفهاست که نویسنده باید تمام توان خود را در 

به تعبیر دیگر، سرعت در افکار و اندیشه، سرعت در نبوغ، سرعت در ضمیر ناخودآگاه، سرعت در  ،شودمی

بر سرعت در نوشتارش، توازن بین روایت و داستان را بر هم خلق و سرعت در اجرا. درواقع سولرس با تکیه

های متفاوت ساختاری را دهد. از خالل ریتم در نوشتار، شکلر آن، ریتم اثر را نیز تغییر میزند و عالوه بمی

های داستانی و از سوی دیگر به ظهور هم قرار گرفتن الیهسو به رویتوان از یککند که از آن میان میخلق می

یژگی ساختاری، یعنی سرعت روایت در بخشی از داستان و محو شدن آن در بخش دیگر اشاره کرد. این دو و

گذاری که در آن هرگونه نقطه (1981)بهشت خورد اما در کتاب ی آثار او به چشم میو ریتم، کمابیش در همه

گذاری جای دهند. در این اثر، نقطهای بارزتر خود را نشان میگونهشده است، این عناصر ساختاری بهحذف

 "انفینی"ی مجله 81ی دهد. در شمارهسرعت و موسیقی متن میخود را به عناصر ساختاری همچون ریتم، 

(Infiniسولرس در مورد نقطه ،)ی ساختار شامل ریتم، وزن، دهندهعناصر تشکیل"نویسد: گونه میگذاری این

)زمستان  ".استها مشترک که در تمام زبان باشندیمهای یک کلمه صدا و سیالبحروف صدادار، حروف بی

گذاری استفاده کند، با فرازوفرود در های نقطهجای اینکه از ویرگول و یا سایر عالمتسولرس به (14: 2002

گذاری در متن ای که نقطهکند، درست همان وظیفهریتم و سرعت متن در ساختار نوشتارش، ایجاد تعلیق می

یب قرار گرفتن کلمات و رود و ریتم و سرعت را تنها به ترتبر عهده دارد. سولرس از این هم فراتر می

کند. ریتم، وزن، حروف صدادار ای جداگانه اهمیت پیدا میکند؛ هر کلمهها در جمله محدود نمیفرازوفرود آن

دهند تا ریتم و سرعت را ابتدا در کلمه و سپس در جمله به وجود دست هم میبهها دستصدا و سیالبو بی

طور که خود آید و همینخود در ساختار اثر به وجود میودبهآورند. در آثار سولرس این ریتم و سرعت خ

ای بارز از . در این مثال که نمونه"شودشوری است انتخابی که به نوشتار تحمیل می "نویسنده نیز اذعان دارد 

شود اما زمانی که خواننده شروع به گذاری مشاهده نمیگونه نقطهاست، هیچ بهشتدر رمان  نثر آهنگین

گذاری به خواننده منتقل شود، ها و توضیحاتی که باید از خالل نقطهها، تعلیقکند ناخودآگاه برشن میخواند

 کند:به ذهن او خطور می

« et voilà elle recommence à écrire sous ma voix 
pas exactement ma voix mais l'attente en voix la  
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doublure impalpée muette la vapeur tumeur à mi-voix 

et elle touche trace retouche retrace se redresse… » ( 197: 1981فیلیپ سولرس،  ) 

 

کند. جایی که قاعدتاً محل ویرگول است، برش می voixی در خط اول خواننده ناخودآگاه پس از کلمه

در انتهای خط  voixمات ؛ این کار دو بار دیگر پس از کل  voixیهمینطور در خط دوم، بازهم پس از کلمه

 و  toucheهای شود. در خط چهارم این عبارت، کلمهدر انتهای خط سوم تکرار می mi-voixدوم و 

retouche چنین قافیه هستند و همهمretrace  و redresseترتیب، ایناز اشتراک آوایی برخوردارند. به

ی کنند. کلمهگذاری را برطرف میدهند و نیاز به عالئم نقطهدست هم میبهی این پارامترها دستمجموعه

impalpée کند که نویسنده برای آهنگین ساختن نثر خود از جهت اهمیت پیدا مییک نوواژه است و ازاین

 آن استفاده کرده است. 

های ده و یازده سیالبی است مکرر از عبارت ، استفادهبهشتهای مهم نثر سولرس در رمان دیگر ویژگی از

که در ساختار شعر مرسوم است. این اثر فاقد هرگونه پاراگراف و فصل است؛ کلمات زنجیروار به دنبال هم 

گردد. در این رمان ن متن میدهند که درنهایت منجر به آهنگین شدآیند و ریتم و سرعتی به جمالت میمی

 بهشت در مثال زیر که برگرفته از رمانشود. گذاری منتقل میمضامین از طریق نثری منسجم و بدون نقطه

( هستیم که با کشیدن décasyllabe( و یک ده سیالبی )hendécasyllabeاست، شاهد دو یازده سیالبی )

 ایم:ها را از هم متمایز کردهخط، آن

train-train auto-train turbo-paléo-drain-drain c'est comme ça qu'on vit la projette 

diapo stéréo vidéo radio sacs postaux )171 .ص( 

دو یازده سیالب اول و سوم از ریتم و آهنگ کامالً شعری نسبت به ده سیالب دوم که حکم واسطه را 

طور که در شعر فرانسه، پردازیم: همانه سیالبی اول و سوم میدارد، برخوردار است. در اینجا به بررسی دو یازد

نوعی مصرع را به دو ( داریم، که بهcésureبرش ) ،های یازده سیالبی، پس از سیالب پنجم یا ششمدر مصرع

با این برش مواجه هستیم.  auto-trainی سیالبی اول این مثال نیز بعد از کلمه یازده درکند، قسمت تقسیم می

شود. در یازده سیالبی اول، قافیه مشاهده می vidéoی همین مسئله در مورد یازده سیالبی دوم بعد از کلمه

قافیه ی آخر، همکلمه drainی چهارم این یازده سیالبی با ، کلمهtrain( است: rime intérieureدرونی )

شود، با این مشاهده می postauxو  vidéoدوم نیز بین کلمات  ی درونی در یازده سیالباست. این قافیه

( دارند. به همین ترتیب در سرتاسر کتاب rimes homophonesآوا )ی همتوضیح که این دو کلمه قافیه

 دار هستیم. ، شاهد عبارات ده و یازده سیالبی قافیهبهشت
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زیر که برگرفته از کتاب  ییدهگزی دارند. در جمالت کوتاه نیز در ایجاد سرعت و تغییر ریتم نثر نقش مهم

کند، سرعت را را با جمالت بسیار کوتاه توصیف می "لوسی د"است، راوی زندگی و مشخصات روشنایی 

 شود: برد و درنتیجه باعث تغییر ریتم میدر نوشتار باال می

تاجری جداشده، به ساله، از مرد معروف سال، پسری ده 40لوسی د؟ برای من فقط یک اسم، "

( 33)ص.  "ام...های خطی معروف، هرگز مالقاتش نکردم، شهرتش را شنیدهآوری نسخهشناسی و جمعباستان

 شب، منزل لوسی د، آپارتمان بزرگ لوکس، دوازده مهمان ازجمله بندتا"خوانیم: ی بعد میدر دو صفحه

 (35)ص.  "ن.ازپیش خشمگین از دیدن م(، بیشBenedetta Raversiرورسی )

سرعت روایت و تا آنجایی که امکان دارد از اضافیات بر حذر کنیم، داستان بهطور که مالحظه میهمین

ها بیانجامد. راوی برای سرعت دادن به متن شود، حتی اگر به قیمت گنگ و نامفهوم شدن بعضی از قسمتمی

کند. ده و به نوشتن حرف اول آن بسنده میصورت کامل خودداری کرحتی از بیان نام خانوادگی پرسوناژ به

کند. در این میان، ویرگول نقش ریتم دهی به جمالت را دارد و ی این عوامل، سرعت را زیاد میمجموعه

کند. در مثال اول هر آنچه را که در مورد زندگی لوسی الزم بود در چند های طوالنی عمل میهمچون سکوت

توانست همان را در چند صفحه یا در چند فصل توصیف کند. راوی می کهشویم درصورتیجمله متوجه می

توان سرعت نوشتار را به گونه موارد میدر اینجا پایه و اساس جمالت، کوتاهی و سرعت است. در این

های ، مؤلفهروشناییشود. در رمان سرعت پدیدار شده و سپس ناپدید میای تشبیه کرد که ناگهان و بهصاعقه

ی نظیر سرعت، ریتم و موسیقی نقش بسزایی دارند، تا جایی که حتی تم را هم تحت تأثیر قرار ساختار

های گیرند؛ به تعبیر دیگر، مؤلفهشوند و جای مضمون را میهای کالمی و زبانی پررنگ میدهند. بازیمی

( در این مورد Bernard Henry Lévyشوند. برنار هانری لوی )ها میساختاری عامل دیده شدن این بازی

 نویسد: می

، این بنای باشکوه زبان، کالم، سکوت و مدل ادبیات کالسیک، مبهوت و سردرگم بهشت من از کتاب"

ی )شماره "شناختی در ادبیات است.شوم. این صدا و این حرارت، گواهی بارز بر مطالبات زیباییخارج می

 (31: 1981، ژانویه 44

شده در آید؛ چیزی از پیش تعیینخود به وجود میمتن نوشتار سولرس در حین نگارش و گسترش، خودبه

کند و از ارزش مفهوم متن طور بارزی اهمیت پیدا میذهن نویسنده نیست، به همین دلیل فن نوشتاری به

آید. اگر نویسنده در جود میآورد، در لحظه به وی تحریر درمیشود زیرا آنچه را نویسنده به رشتهکاسته می

کند و اولویت داستان یک رمان رئالیستی و یا ناتورالیستی طرح داستانی مشخصی را از ابتدا تا انتها دنبال می

ی روایت یا همان اشکال متفاوت ساختاری است که بر طرح داستانی گذارد، در آثار سولرس، نحوهرا بر آن می

چیز لزوماً سر جای خودش نیست، از پیش تعیین و یا رد هیچ ]...[سولرس  از منظر»گیرد. درواقع پیشی می
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تنیده شدن و نابود شدن را پیدا ها امکان تبادل، درهمهای داستان و گفتمانها، شخصیتنشده است؛ موقعیت

( آنچه در نوشتار برای سولرس 16: 1949)ژان ژنه، « گردد.شان میکنند که درنهایت منجر به ماندگاریمی

ت آشکار. ازجمله این حواس صورحائز اهمیت است، درک مفهوم از طریق حواس است نه انتقال آن به

های ساختاری، یعنی موسیقی دارد. این ویژگیتوان به حس شنوایی اشاره کرد که ارتباط تنگاتنگ با صدا و می

 صدا و موسیقی، نیز خود در ارتباط مستقیم با سرعت و ریتم هستند.

 صدا و موسیقی  .3.1

کند : گونه اظهار میا در متن ایندر مورد اهمیت حضور صد 81ی شماره "انفینی"ی سولرس در مجله

تواند همچون ترتیب صدا میاینبه ]...[انگیز است چقدر رسیدن رنگ، عطر و مزه به ما از طریق صدا شگفت"

است که  "صدا"ورزد. ازنظر او این اصرار می "صدا"وقفه بر حضور .( سولرس بی14)ص.  "موهبتی باشد.

، تالشی است مداوم برای اینکه بتوان این اصل گمشده ]صدا[ بهشتکتاب "جهان را به وجود آورده است: 

 .(38: 1995) "را به گوش رساند.

بیند، آن ای هدایت کنند که وقتی عبارت را میگونهاز منظر سولرس، صدا و ریتم باید چشم خواننده را به

و به  شوندویسنده تبدیل میصدا و گوش به دو ابزار از ابزارهای نرا در درونش هم بشنود. در این صورت، 

های سولرس را بازکنیم تا آهنگین بودن جمالت ای از کتاب. کافی است صفحهبخشندآهنگ جمله اهمیت می

نویسم، چیز را با گوش میهمه"نویسد: خواند. سولرس میرا ببینیم. گویی نویسنده در کنار ما آن را برای ما می

.( 179 :1995)کاترین کلمان،  "ام.ام را تا حداکثر تقویت کردهشنواییکه تقریباً با چشمانی بسته درحالی

، گنج عشقرسد و متن را حاصل سخن او. در کتاب توان نویسنده را صدایی فرض کرد که به گوش میمی

.( 187. )ص. "سخن صدای دل است و متن اثر آن"کند: گونه بیان میسولرس تفاوت بین سخن و متن را این

خوانند، زیرا که در را نمی هانوشتهخوانند درواقع بیشترِ خوانندگانی که آثارش را فقط با چشم می ازنظر او

خوبی درک شود، الزم است با صدای بلند آثار سولرس، تمرکز احساس باید بر صدا باشد و برای اینکه متن به

، سراسر آهنگین است و بهشتای صفحه 346طور که در باالتر نیز مشاهده کردیم، کتاب خوانده شود. همان

)ص.  "هاصدا گل نور انعکاس روشنایی"خوانیم: گذاری در آن نیست. در همان ابتدا میهیچ اثری از نقطه

برگرفته از  بهشتدارد که منشاً کتاب کند و اذعان می(. سولرس بر ارزش بسیار آهنگین صدا تأکید می7

 ی زیبایی و ظرافت متن است.اصوات است. برای او، آهنگین بودن نشانه

 گیرینتیجه

های ساختاری پسامدرن و نوشتار سولرس، شاید اکنون بیشتر در مورد مؤلفه ذکرشدهبا توجه به مطالب 

راحتی در ادبیات توان بهشده باشد و بتوان ادعا کرد که چرا نمیبرانگیز بودن آثار او بر ما روشنعلت بحث

ر در پشت از ادبیات و هن "دیگر"نویس، جهانِی معاصر جایگاهی برای این نویسنده پیدا کرد. سولرسِ رمان
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است. گویی یا هنوز به اتمام  "دارادامه"ها و جستارهای او در نظر ما همچون آثاری آثارش ساخته است؛ رمان

اجتناب تمام بوده است و دلیل این امر حضور پررنگ و غیرقابلنرسیده و یا از بدو به وجود آمدنش نیمه

ای در سبک نگارشش شدهرس از هیچ قانون نوشتههای ساختاری پسامدرن است که به آن اشاره شد. سولمؤلفه

های ثابت و بندی و ژانربندی آثار ادبی او به دستهی زیادی به طبقهکند و برای منتقدانی که عالقهتبعیت نمی

های سولرس ژانر ثابتی ندارند و دائماً و با سرعتی آید. درواقع نوشتهحساب میمشخص دارند، نوعی چالش به

بندی و گروه دیگر است. از بندی و گروه به طبقهدر حال جابجایی و تغییر، و یا رفتن از یک طبقهبسیار زیاد 

باشد که کمابیش نظری و ها با جستارها میی آثار او همین مشخص نبودن مرز بین رمانهای برجستهویژگی

تواند رُمان و هم اب هم میاست که به آن اشاره شد. این کت "زندگی الهی"فلسفی است. مثال بارز آن کتاب 

ای اندازهای برخوردارند و تأثیر آن بهها نیز از اهمیت ویژهآید. دیالوگ حساببهیک اثر بیوگرافی انتقادی 

 سازد. می "سبکی شفاهی"است که از نوشتار سولرس، 

همانطور که  (.195: 1994) "نشدنیهای تماماو فردی است با خواسته"گوید : لکان در مورد سولرس می

پیشتر نیز به آن اشاره کردیم، سولرس در آثارش قبل از هر چیز از مواجه با تجربیات صد در صد فُرمی و 

چنین از این تضاد در جهت بازآفرینی نوشتار و هم آیدیبرمو در ضدیت با آن  کندیمگرایانه خودداری صورت

ست، همین است  "نشدنیهایش تمامخواسته"که از اینکند و منظور و زبانی در ارتباط با زندگی استفاده می

شدنی هستند. از طرف دیگر، نوشتار نزد سولرس ساختاری زیرا تجربیات فُرمی، اساساً تجربیاتی محدود و تمام

های ساده با محدودیت و چرخیدنِ فقط به دور خود منجر به خلق اثر شوند، از ای ندارد که در آن فرمدایره

هایی شود، شاخهتار ساختاری منشعب با چندین و چند شاخه است که در تمام اثر گسترده میمنظر او نوش

 مانند هنر، تفکر و زندگی. 
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The postmodern structure as the principal sociological model in 

Philip Sollers’ works 
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Abstract  

In order to find the place of Philippe Sollers in the society and 

contemporary literature as well and the influence of the sociological 

criticism , whether in the field of the novel or in the field of the essay, it is 

important to know the significant characteristics of his works, including the 

presence of postmodern structural components such as quotation, 

intertextuality, speed of narration, avoidance of any addition, the comings 

and goings of characters between novel and essay, borrowings from 

sociocriticism   in literature, abundances of techniques of sociology and the 

relations between different parts of the word in order to give rhythm to the 

text. These components determine and represent the style of Sollers. 

In this paper we will study these postmodern components as the chief 

parameter of sociocriticism on a case-by-case basis using tangible examples 

and demonstrate their importance to conclude that the elevated status of the 

valuable works of Sollers that represent an important source of inspiration 
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and aesthetic models, result from the presence of the main postmodern 

structures. 

Keywords: Sollers, sociocriticism, postmodern, structure, intertextuality, 

polyphony,  


