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Abstract  

      Following Roland Barthes' theory of the death of the author, the author's 

authority in the new criticism is faced with a serious and unprecedented 

challenge. The death of the author has had an obvious effect on 

postmodernism, as some postmodernist techniques are a reflection of the 

author's theory of death. This has jeopardized the author's authoritarian 

position. Barthes rejects the traditional view that the author is the source of 

the text, the source of meaning, and the only person competent to interpret. 

According to him, the "death of the author" is equal to the birth of the 

reader, because the meaning is not in the origin of the text but in the 

destination of the text. So, if we consider the origin as "author" and the 

destination as "reader", the meaning is formed in the destination. In other 

words, the creator of the work is no longer the center of attention and 

influence; rather, it is the work itself that produces meaning every time it is 

read or seen by the audience. In this article, the novel The author does not 

die; he acts it out written by Hassan Farhangi is examined based on the 

"death of the author" theory. The results show that, in this postmodern 

novel, the author emphasizes features such as the power of choice and 

choosing the reader (central reader), the character's objection to the 

narrative process, interference with the writing, and the character's 

argument with the author and disobedience. The novel also underlines the 
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narrative nature and act of writing, intertextuality, and combining the real 

life of the author with the fictional life of the characters. These stunts reduce 

the author’s centricity in the text, highlight the role of the reader, and 

transform the novel into a postmodern text based on the author's theory of 

death. 
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 در رمانِ  «فمرگ مؤل  » ةتبلور پسامدرنیستیِ نظری  

  «آوردادا درمی میرد؛نمینویسنده »

 پژوهشی( مقالة)  
 فقیهه دهقان

 همدان اسلامی واحد ات فارسی دانشگاه آزاددانشجوی دکتری زبان و ادبی 

 1شهپررضا صادقیدکتر 
 همدان اسلامی واحد آزاد دانشگاه فارسی اتادبی  و زبان دانشیار

 
 چکيده
ی و جد  چالشبا  ،در نقد نو ف، اقتدار مؤل (Roland Barthes) رولان بارت« فمؤل  مرگ» ةنظری ّدر پیِ 

گردهای که برخی شطوری، بهاست ف تأثيری آشکار در پسامدرنيسم داشتهمؤل . مرگ رو شدهروب ایسابقهیب

بارت  د.انجایگاه مقتدرانة نویسّّهده را به مطاطره انداختهاند که فمؤل ة مرگ تبلوری از نظری  امدرنيسّّتیپسّّ

رد  ،ف، مهشّأ متن، مهب  منها و تهاا شّطص حا ص حلا يت برای تیسير استتی را که مؤل این دیدگاه سّه 

د متن در مقصبلکه در مبدأ متن نه چرا که منها  ؛د خوانهده استبرابر با تول « فمرگ مؤل » ،به باور اوکهد. می

اثر،  ةپدیدآورند و گيردمنها در مقصد شکل می ،بدانيم« خوانهده»و مقصد را « فمؤل »اگر مبدأ را  ،پساست. 

 ،طصمطااز سوی  شدنخوانده یا دیده در هربار است که خود اثر ،این و دیگر مرکز توجه و تأثيرگذار نيست

 کهد. توليد منها می

مرگ » ةبر اساس نظری  « سّن ررههگی» نوشّتة «آوردادا درمی ميرد؛نمینویسّهده »، رمان این مقالهدر 

 مانهد یهایشگردمدرن، از پست ف در این رمانمؤل  که دهدنشان می پژوهش است. نتایجشدهبررسّی« فمؤل 

ر د و دخالتروند داستان  به)خوانهده محوری(، اعتراض شطصيت  به خوانهدهدادن  قدرت اختيار و انتطاب

، تبيهامتهي  ،بودگی و عمل نوشتنتأکيد بر داستان نویسهده و ناررمانی، با شّطصيت داستان جدال آن،نگارش 

ها از شگرد ایناسّّت. اسّّتیاده کردهها و درآميطتن زندگی واقنی نویسّهده با زندگی داسّتانی شّطصّيت
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ّّته می خوانهدهد و نقش هکاهمی ،متن محوریِفل ؤم مدرن و مبتهی بر و رمان را به رمانی پسّّت دهکهرا برجس

 سازند.ف بدل میمرگ مؤل  ةنظری 

 

 .، پسامدرنيسمآورد،  سن ررههگیميرد ادا درمینویسهده نمی ،ف، رولان بارتمرگ مؤل های کليدی: واژه

 

 مهمقد  -2

معنای ف در تعيين ت مؤلّ يشویم، اهمّيمعاصر نزدیک م ةهرچه به دور ،ادبي هایهدر نظریّ

دبي متن ا كردن كيفياتف، به برجستهمؤلّ  جایگاهدادن به یابد و به جای بهامتن كاهش مي

 حاصل تفسير خواننده است ،كه معنای متن درسبه این نقطه مي ،نهایتاًشود و توجه مي

خواننده برای خواندن متن و برساختن معنای  ،ف. در واقعهای مؤلّنه بازتاب اندیشه و

 نيّتكردن ، نيازی به كشف«شناسدهای معنایي كه خود ميكردن متن با نظاممرتبط» ، باآن

بلکه  ؛ف یا تبعيت از آن ندارد و قرائت متن به دنبال تلاش برای كشف پيامي نيستمؤلّ

 به دنبال توليد یا برساختن معناست. 

. ندیافتو درميا ةنامو زندگي مؤلّفمعنای اثر را با ارجاع به  ،در نقد ادبي پيشامدرن

 ،زنده نبودشد و اگر ت تلقي ميحجّ  ،در گشودن معنای متنزنده بود، كلام او  مؤلّفاگر 

كشف  ه،ي را كه در سر داشتنيّت ، معنا واشنامه یا اظهارات پراكندهبا بررسي زندگي

اندركاران شد و دستخداوندگار متن و مركز معنا تلقي ميخالق و كردند. نویسنده مي

 كردند. ين مييعت مؤلّف نيّتمطالعات ادبي، معنای متن را بر حسب 

 محور را منسوخمؤلّف ة، این رویّمؤلّف ةر ما درباركردن تصوّپسامدرنيسم با عوض

ند كه به ها معتقد. پسامدرنيستبه وجود آوردل بزرگي در روش خوانش متن و تحوّ  كرد

. بر اساس این دیدگاه، كردبررسيهای زباني آن را باید خود متن و ویژگي ،مؤلّفجای 

قصد  ،مؤلّفكه باشد معنایي یگانه و ازلي و ابدی  يست به دنبالخواننده دیگر مجبور ن

به ي تّح ،هابررسي نشانه د با تکيه بر خود متن وتوانبلکه مي ؛است بيان آن را داشته

انه و تن به تفسير یگ مدرنيسمپسا ،. به عبارت دیگربرسد مؤّلف مخالف منظورچيزی 
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مورد  صدایتنها را  مؤلّفتي كه صدای سنّ نقد برخلاف رویکرد- دهدمتن نمية انمستبدّ 

رولان بارت، « مؤلّفمرگ »در این ميان، نظریة  .دانستمي قبول و خود او را خالق معنا

از طریق شگردهای مختلف، در صدد  این مکتبتأثيری آشکار در پسامدرنيسم داشته و 

 برآمده است. مؤلّفبراندازی جایگاه و اقتدار و خداگونگي 

 

 های پژوهش هدف، روش و پرسش -2-2

از منظر بازتاب « آوردادا درمي ميرد؛نمينویسنده »تحليل رمان  ،پژوهشاین  هدف

و با  ایكتابخانهبه شيوة اسنادی و تحقق آن در آن است و  مؤلّفپسامدرنيستي مرگ 

رگ مها پاسخ دهد كه: پرسشبه این  دخواهميروش تحليل محتوا صورت گرفته است و 

یا آ و در نهایت، هایي نمود یافته استرمان چگونه و با استفاده از چه شيوهاین در  مؤلّف

  توان این رمان را رماني پسامدرن به شمار آورد؟ مي

 

   پژوهش ةپيشيه -2-1

ف لّؤمرگ م ةمدرنيسم و نظریّهای معاصر فارسي از منظر پستفراواني از داستانشمار 

سازد، نبود تحليل این ا آنچه ضرورت این پژوهش را آشکار ميامّ  ؛اندنقد و بررسي شده

های مرتبط با است. در اینجا به برخي از پژوهش« مؤّلفمرگ » نظریّةرمان از منظر 

  كنيم:پژوهش حاضر اشار مي

 نظرّیة، در تبيين (0939« )داستان كوتاه در ایران»جلد سوم كتاب  در پاینده

 از بهرام ،ایداستان دو دقيقه»چهار داستان كوتاه  ،های ایرانيپسامدرنيسم در داستان

 از احمد ،صادقي پرترة» ،«حکيمي نوشتة زهره ،نویسنده آقای خير به روز» ،«مرادی

 كه كرده بررسي مؤلّف مرگ منظر را از «پاکعزتي اصغرعلي نوشتة ،نازی» و «اخوت

خوانش » ةدر مقال  افضلي و گندمي شمار آید. به پژوهش مستقيم این پيشينة تواندمي



 21 ة، شمار2002باار ، سومبيست و  سال ،نامهکاوشرصلهامة علمی  200

 

( 0935)« های پستي و فرانکشتاین في بغدادمدرنيسم در رمانهای پستهمؤلّفطبيعي 

ان گفتگوی اند. ایشبه تبيين آن پرداخته به معنای درآميختن ژانرها دانسته وبينامتنيت را 

تدار و كاستن از اق مؤلّفكردن صدای أكيد بر كمرنگها با هم و با نویسنده و تشخصيت

ا به ر« تأكيد بر مشاركت خواننده در خلق اثر»ها و دادن به شخصيتنویسنده و قدرت

  اند. عنوان شگردهای پسامدرنيستي دانسته

بررسي عوامل ساختاری و محتوای تشکيک پسامدرن در » ةدر مقال  كمانگرجعفری

ند كها به او اشاره ميم شخصيتبه حضور نویسنده در داستان و تحکّ( 0935)« رمان هيس

آورد و هدف نویسنده را از بيان این آميختن خيال و واقعيت مي ةو آن را زیرمجموع

 اند. دقطعيت ميسمت عدمموارد، بررسي تشکيک پسامدرن در رمان و بردن داستان به 

های روایت در رمان )بررسي شيوه رمان پسامدرن چيست؟» ةپاینده  در مقالحسين 

مدرن معتقد است كه در این رمان، شگردهای پست( 0930)« اش(خانم و نویسندهآزاده

ها و انتخاب نام رمان تأكيدی است بر مانند آوردن نامه كسي دیگر در متن رمان، عکس

 ة. روایت رمان هم بر اساس ميل و ارادمؤلّفبودن صدای ایصداها و حاشيهر تکثّ

 گيرد. تصميم مي مؤلّفرود نه آن طور كه ها پيش ميشخصيت

درضا مّپردازی محتعویق خود در داستان»در مقاله  سرایي و دیگرانجنبهیعقوبيپارسا 

-و با توجه به گرایش كاتب در عدم كيد كردهأت مؤلّفبه نقض مركزیت ( 0930)« كاتب

-ت داستان هست و لزوم كنارگذاشتهدر پرداخ مؤّلف، به دنبال مركزیت «خود»قطعيت 

یعني  ،كنایي آورده ةدادن به بينامتنيت را به شيوبه عنوان یک مركز و بها مؤلّفشدن 

  نيتدیمنصوره آورده است. « قطعيتعدم»را تحت عنوان  مؤّلفنویسنده نقض مركزیت 

 «كاظم تينا: لارنس استرن ایراني )نگاهي به پسامدرنيسم در آثار كاظم تينا(» ةدر مقال

ر نویسي، حضوكردن شگردهای داستان، نظير آشکارهای پسامدرنيستيهمؤلّف( 0931)

 -است مؤلّفكه یادآور مرگ - گر در داستان و مرگ بازیگری راهای شورششخصيت

 های تينا نشان داده است. در داستان
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 مبانی نظری پژوهش -1

  مؤل فمرگ  -1-2

 ةمقال در، (Roland Barthes) بارترا منتقد فرانسوی، رولان « مؤّلفمرگ » نظریّة

، تعبير «د خوانندهبه بهای تولّ مؤلّفمرگ . »كردمطرح  (0303) «مؤّلف مرگ» شمشهور

موضوعي استعاری است و  مؤلّفپذیرد. مرگ معروفي است كه این مقاله با آن پایان مي

و ممکن است خوانندگان  مؤلّفنه  و دهدمعنا مي ،مراد این است كه خواننده به متن

 مختلف، به معاني مختلف از متن برسند. 

ارت نویسنده، راهگشای نظر ب نّيتگذاشتن اقدان نو با تأكيد بر متن و كناردیدگاه ن

، بارت ةتوان در ساختارگرایي جست. به عقيدآن را مي ةشد و ریش مؤّلفمرگ  ةدربار

ار شخص بر مد ،انهای مستبدّتوان یافت به گونهه ميتصویری كه از ادبيات در فرهنگ عامّ

بعد از این، طوری خوانده  ،ا متنگردد، امّها و هيجاناتش مينویسنده، زندگي، سليقه

 شود كه نویسنده در آن غایب است. مي

وحدت متن نه در خاستگاه بلکه در مقصد آن نهفته است و این »یسد: نوبارت مي

ت. نامه و روانشناسي استواند شخص باشد. خواننده فاقد تاریخ، زندگيمقصد دیگر نمي

و در ادامه  (.930: 0919، بارت) «د خواننده باید به بهای مرگ نویسنده به انجام برسدتولّ

با ویراني صدا و خاستگاه نوشتن، آن فضای خنثي، نوشتن برابر است »دارد: اعلام مي

رود و ظهور آن با مركب و دور از صراحتي كه حامل مورد نظر ما در آن از دست مي

دهد، گردد. صدا خاستگاه خود را از دست ميهویت خود مجموعه نوشتني آغاز مي

  (.911همان: ) «شودآید، نوشتن آغاز ميمينویسنده به مرگ خود در

ي از كلمات نيست كه یک معني لاهوتي )پيام متن، خطّتوان گفت: جموع، ميدر م

ز عي امتنوّ ةسویه است كه مجموعاز آن صادر شود، بلکه فضایي چند خدا(-نویسنده
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كه از  هاستیک اصيل نيستند. متن نوعي بافت حاصل از حکایتهاست كه هيچنوشته

 . ( 94: 0931، بارت) اندشمار أخذ شدههای فرهنگي بيكانون

 یّةنظرشود. هایي است كه باعث گسترش مفهوم متن ميه یکي از زمينهاین نظریّ

« ثرا»و « متن»فهميم كه همچون او بين را زماني بهتر مي« مؤّلفمرگ » ةرولان بارت دربار

كند كه آنچه نویسنده در داستان خود این را به ذهن القا مي« اثر» ةتمایز بگذاریم. كلم

 و ؤلّفم نيّتبردن به است و فهم داستان یعني پينوشته، از واقعيت سرچشمه گرفته

 برخوردار است.  و خداوندگار یک خالق ةنویسنده از شأن و مرتب

ر كند و توفيق منتقد ادبي كشف معنای اثخواننده نقشي منفعل پيدا مي ،در این حالت

دهد كه خواننده هنگام خواندن نشان مي« متن» ةكلم ا. امّكه در متن پنهان شده است

 مؤّلف نّيتكند و ها شده و در خلق معنا ایفای نقش ميالانه وارد تعامل با نشانهداستان، فعّ

 تأثير محدودكننده ندارد. 

كند و نویسنده دیگر جایگاهي ها را به ذهن متبادر ميدنيای ملموس انسان« متن»

با »سازد. و این خواننده است كه به محض خواندن متن، آن را به برمي خداگونه ندارد

ای شدن برقائل مؤلّفشود. عایي بيهوده بدل ميعای كشف رمز متن به ادّ، ادّمؤلّفحذف 

شدن یک مدلول نهایي برای آن و سرانجام یعني ی به آن، یعني قائلمتن، یعني تحميل حدّ 

  .(039 :0333)بارت، « بستن آن

 بي كه صرفاً نيروهای گفتمانيكات ؛متن حکم كاتب را دارد ةآورندنظر بارت، پدید از

 ،«مؤّلف»اش را. آورد، نه آرا و عقاید شخصيكننده در فرهنگ را به نگارش درميعمل

صرفاً متني را به « كاتب»ا كند، امّ شخصي صاحب اقتدار و قدرت را به ذهن متبادر مي

 كند و حق دخالت در متن را ندارد. مي آورد و نقل قولنگارش درمي

 0303كه در سال « چيست؟ مؤلّف»مشهور خود با عنوان  ةدر مقال( Foucault)فوكو »

و به جای دهد. فوكبارت از نقش نویسنده به دست مي نظریّةانتشار یافت، نظری مشابه با 
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 «كاهدمحوری متن ميمؤلّفاز  وبرد را به كار مي كاركرد-مؤلّف، تعبير مؤلّفاصطلاح 

  .(912الف:  0934)پاینده، 

ليکن  ؛كندن را به ذهن متبادر ميیک شخص معيّ «مؤلّف» ةاو معتقد است كلم

اشد، یک ي ببيانگر این است كه نویسنده بيش از آن كه فرد خاصّ كاركرد-مؤلّفاصطلاح 

-فتمانمعرض گگرفتن در موقعيت یک سوژه در است. نویسنده با قرار« ایت سوژهموقعي»

يتي ندارد، بلکه پس شخص اهمّ ،اندهایي بوده و او را به نوشتن یک متن سوق داده

  اند.بازتاب یافته هایي است كه در متنموضوع مهم گفتمان

د خواننده را اعلام كرد، بينامتنيت بارت نيز مطرح و تولّ مؤلّفزماني كه بارت، مرگ 

أكيد دارد كه ت ،است و بر این نکته« مؤلّفمرگ » نظریّة ةكنندبينامتنيت تکميل نظریّةشد. 

ر ثّشد و آن را دارای تکكبطلان مي خطّ ،هر اثری برآیند آثار دیگر است و بر اصالت متن

د عدّهای متیک از فرهنگ هایي چندگانه ساخته شده كه هرمتن از نوشته»كند. معنایي مي

، بارت)« نداشنود مورد نقيضه و منازعه قرار گرفتهواند و در مناسبات متقابل گفتأخذ شده

 در، بلکه متن را خودش نوشته باشد ةهمنویسنده نيست كه  گونهاین .(930: 0919

ست. اآن را انتخاب كرده ةخودش هم ،ثير پذیرفته و در نهایتأنگارش متن از دیگران هم ت

نده نویس ،نوعيباننده هم خودش و خو ةدیگران است و هم نوشت ةهم نوشتمتن در واقع، »

هایي با سایر متوني كه قبلاً خوانده، در زیرا هنگام قرائت متن، تداعي ؛شودمحسوب مي

ت چيزهایي اسدر واقع حاصل  ،كندمي برداشتافتد و معنایي كه از متن ذهنش اتفاق مي

 «شوندیادآوری مي ،آنها دوباره ،در ذهنش وجود داشته و با خواندن این متن كه قبلاً

 (.       450: 9، ج0930)پاینده،

، بلکه قبل از این دو ؛اندرا فقط بارت و فوكو پيشنهاد نکرده« مؤلّفمرگ » نظرّیة»

 يانب مؤلّف ةهایي مشابه ولي با اصطلاحات متفاوت دربارپردازان دیگری اندیشههنظریّ

)شاعر رمانتيک انگليسي در قرن نوزدهم ( John Keatsس )از جمله جان كيت ؛كرده بودند
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)شاعر و منتقد ادبي انگليسي ( T.S.Eliotت )س.اليوا.يت ،(قابليت سلبي نظریّةبا 

 .Willam K) ویمست ،بودن شعر(شخصيغير نظریّةتبار در قرن بيستم با آمریکایي

Wimsatt) یردزلييو ب (Monroe Beardsley) ّپردازان فرماليست آمریکایي با ه)نظری

-فرماليست و«( تأثير متن بر خواننده ةسفسطه دربار»و « مؤّلف نيّت ةسفسطه دربار» نظریّة

 هایي نزدیکن ایدههایي را پروراندند كه متضمّدیدگاه ،«زبان شعری» نظریّةهای روس با 

 (.       03: 0933؛ پاینده،  014:  9، ج 0930)پاینده، « به آراء بارت و فوكو است

 

  مؤل فپسامدرنيسم و مرگ  -1-1

 رگيری پسامدرنيسم بسيار مؤثّ هایي است كه در شکلهیکي از نظریّ مؤّلفنظریة مرگ 

. استهای پسامدرن نمود یافتهبوده و این تأثير هم در شکل و هم در محتوای داستان

ر د مؤلّفدادن نقش جلوهيت اهمّكاربرد این شگردهای پسامدرن، تأكيدی است بر كم

 های داستان بر نویسنده استاین شگردها، سرپيچي و عصيان شخصيت ةداستان. از جمل

ده های داستاني به چالش كشيشخصيتدر برساختن  مؤّلفاقتدار مطلق  ،كه بدین شکل

ا هخواست شخصيتهای پيشامدرن كه نویسنده هرطور كه ميبرخلاف داستان- شودمي

خالق  ،مؤلّفكه . این موضوع تأكيدی است بر ایندادتان را شکل ميث داسو حواد

 چون و چرای متن نيست.بي

 ه دردادن این نظریّا برای نشانامّ ،كه خود خالق اثر است نویسنده با این ،در واقع

 اختياری ندارد.  ،نویسد كه نشان دهد از خودای ميبه گونه ،داستان خود، آگاهانه

ارتباط دارد، این است كه نویسنده،  مؤلّفشگرد پسامدرن دیگری كه با نظریة مرگ 

گذارد و از خواننده كند یا صفحاتي از داستان را سفيد ميكاره رها ميداستان را نيمه

خواهد كه آن را به ميل خود كامل كند. این كار یعني هستي بخشيدن به خواننده و به مي

 . مؤلّفو مرگ د خواننده تعبيری تولّ 
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ندی آن، بدادن وقایع و پایانده دربارة اصلاح داستان یا تغييرجدال شخصيت با نویسن

 نيز تبلوری پسامدرن از مرگ« اَبَرداستان»است.  مؤلّفشگرد دیگرِ برآمده از نظریة مرگ 

 به صورت لوح ،در فضای مجازی و اینترنت رایج است و گاه ،است كه بيشتر مؤلّف

دهد كه از امکان را ميشود و به خواننده این فشرده همراه نسخة كاغذی كتاب ارائه مي

روی بخشي از متن به صفحة دیگری برود و ادامة داستان را از آنجا  كردنطریق كليک

تواند ادامة داستان را در همان صفحه بخواند. ای نخواهد، ميبخواند و اگر خواننده

ای دیگری هرمتنبَرمتن، با اَبَكردن بر روی اَل با رفتن به صفحة دیگر و كليکوّخوانندة ا

های بيشتری داشته باشد و داستان را تواند انتخابشود و بدین صورت ميمواجه مي

خواهد تمام كند. بنابراین داستاني كه بدین شکل نوشته شده هرگز گونه كه خود ميآن

ها و وقایع متفاوت به خود ها شکل با شخصيتتواند دهبلکه مي ؛صورت واحدی ندارد

ها هم این خواننده است در این نوع داستان ،رواز این .(010: 9، ج0930)پاینده،  بگيرد

  .مؤّلفسازد نه كه متن را برمي

 

 «آوردادا درمی ميرد؛نمینویسهده »رمان نویسهده و  ةدربار -1-1

تبریز به دنيا آمد. وی نخستين رمان خود را در در شهر  0943در سال  فرهنگي نحس

های مختلفي متبه تهران نقل مکان كرد و سِ 0912به چاپ رساند و در سال  0903سال 

های . رمانگرفتمدیریت خانة داستان ایران را بر عهده  0930دار شد. او در سال را عهده

ادا  يرد؛منمينویسنده »، «اگزیرليلي بهانة ن»، «ترسای شهریار»، «خندندزنان شبيه هم مي»

، «گفت نميركرد و مير آغوش خدا گریه ميد»، «خاطرات عاشقانة یک گدا»، «آورددرمي

از آسمون بارون مياد » و «بدون تهمينه نامردم» هایو مجموعه داستان «ملوس لعنتي گربه»

 از جمله آثار این نویسنده است. « ليالي
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سه رمان  ءجز 0934، در سال «آوردادا درمي ميرد؛نمينویسنده »رمان كه گفتني است 

 جایزة ادبي مطبوعات شد.  نامزد دریافتبرتر انجمن مطالعاتي ادبيات متفاوت )واو( و 

ت شده و دارای بافوشته مدرن نپست ةبه شيو« آوردادا درمي ميرد؛نمينویسنده »رمان 

های روحي و نویسنده در آن به ظرفيتو  د و تودرتو استهای متعدّحلزوني و داستان

ل، كتاب دوم، كتاب ب از سه بخش است؛ كتاب اوّمركّ  ،ها نظر دارد. رمانفکری انسان

خوانيد را وارونه بتوانيد كتاب حتّي مي» است كهنوشته شده  ،كتاب پشت جلددر  سوم.

 . موع كنيد برسيد به كتاب اّول و سوم شریا از كتاب دو

 ترین شگردهایي است كه نویسندگانشدهترین و شناختهبيانگر یکي از مهماین خود 

ات كتاب كردن صفحمثل قيچي ،های مختلفکه به شيوهگرفتند؛ چنانمدرن به كار ميپست

آشفتگي عمدی در روایت ایجاد  ،نکردن كتاب و ...و دوباره چسباندن آن یا صحافي

ع ا به دليل نوامّ ،«بخوانند همه دارم دوست را كتاب این» كردند. همچنين نوشته است:مي

  .چنين كتابي باشد كسي بتواند خواننده هر رسدروایت آن، به نظر نمي

ي در عنوان كتاب و و این حتّ  است« مؤلّفمرگ »ترین موضوع این رمان، برجسته

نویسنده »روی جلد: كند. نام های پشت جلد آن به طرز شدیدی خودنمایي مينوشته

 موضوع «نویسندها این كتاب را ميخواننده» پشت جلد:جملة و  «آوردادا درمي ؛ميردنمي

 كشد. به رخ مي ،را به شکل یک پارادوكس مؤلّفمرگ 

 

 بحث احلی -1

 ؤّلفممرگ  بيانگر شگردهایو  «آوردميادا در ميرد؛نمينویسنده »در اینجا به تحليل رمان 

 پردازیم:آن ميدر 
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 (دادنقدرت اختيار و انتطاب به خوانهده) محوریخوانهده -1-2

 است كه نویسنده بيان ایشيوهخواندن به خواننده  ةدادن قدرت اختيار و انتخاب در نحو

گيرد كه در واقع نویسنده آگاهانه روشي را به كار مي دهد.كند و مسير را نشان ميمي

ن ط او بر نگارش داستااقتدار و تسلّ ةنشان ،كند و اینخواننده را وارد نگارش داستان مي

 بيرون آمده ،برد از نقش خالقرا به كار مي «راهنما» ةوقتي كه كلما مدرن است. امّ پست

و هدف او راهنمایي خواننده در انتخاب شيوه خواندن است. یعني از اختيار و اقتدار 

-يگوید كه مدهد و ميمييار كامل نویسنده به خواننده اخت نویسنده كاسته شده و خودِ

 محوری را نشانهم مخاطبامر، تواند هر طور دوست دارد بخواند و تفسير كند. این 

تواند مفهوم متن را قطعي ندارد و مخاطب ميو  معنای یگانهكه متن  دهد و هم اینمي

ود پدرانگي مهيب خ ،مؤلّف سان دیگربرسازد. بدینخود  و افق انتظار بر اساس اندیشه

 گوید: كند. وقتي ميرا بر متن تحميل نمي

تا كتاب را تمام كنم هزار تا داستان خوانده بودم در نقش هزار نفر شاید هم بيشتر » 

 .(3: 0932)فرهنگي،  «زندگي كرده بودم

لکه به دنبال ب ،دهد كه قرائت داستان به دنبال تلاش برای كشف پيامي نيستنشان مي

 گوید: یا برساختن معناست. وقتي ميتوليد 

  .(01)همان، «شما شاید چيزهای خوبش را بگيرید ؛گيرمبودنش را مي ةمن فقط ریش»

 .(03)همان،  «های دنيا را داردهمه زن ةشخصيت داستان چهر»

ف به كش ،كنمبا آن زندگي مي ؛كنمداستان را نهادینه مي ؛خوانممن چند صفحه مي»

 .(01)همان، « داستان دیگر را ،رسم و بعدمي

 «بارت» نظریّةكه در  استاین عبارات نمودی از تعابير متفاوت به تعداد خوانندگان 

محوری را بيان ها اختيار عمل با خواننده است و خوانندهاین  عبارت ةدر هم آمده است.
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ته باشد. وجود داشتواند تعابير و تفاسير متفاوت مي ،هاكه به تعداد خواننده كند و اینمي

 گوید: زند و ميآخر تير خلاص را مي ةدر جمل

 .(01)همان، « نویسندها این كتاب را ميخواننده ةهم ؛امكارهمن هيچ ،در این ميان»

نقش و  آیدبيرون مياز زبان خود نویسنده « مؤلّفمرگ »عبارت اینجاست كه  

   كند.بيان ميمعنای متن  و برساختن در تعيينرا  خواننده

م خواهيیعني وقتي مي ؛باب شده« مؤلّفخواننده » ،توی ادبيات مدرن !ببين آقا» 

 ،به اعتقاد من .سازدشخصيتي را ترسيم كنيم قسمت مجهول آن را خود خواننده مي

 (. 20)همان،  «تواند شخصيت داستان را خودش بسازدي ميخواننده حتّ

 

 در نگارش رمان شطصيت داستانی دخالت -1-1

 ةكنندها و تعيينشده ادبي، نویسنده را خالق شخصيتهای شناختهخواننده بر اساس عرف

سيطره  ،بر متن ،انهیگانه صدایي است كه مستبدّ  مؤلّفصدای و  پنداردها ميسرنوشت آن

 هستندها و رویدادها نيست و غالباً شخصيت مؤلّفداستان در مهار ا در این رمان، . امّ دارد

این ظاهر  رند.گيها تصميم ميرفتن داستان یا سرنوشت شخصيتچگونگي پيش ةكه دربار

ین ط بر نگارش داستان مدرن انویسنده با تسلّ در واقع، شخص ،قضيه است ولي در باطن

ها دهد تا نشان دهد كه شخصيتهای داستانش قرار ميها را در ذهن شخصيتتصميم

 گيرند. تصميم مي

ا در مهار او نيست. نویسنده امّ ،آیدل نویسنده برميهرچند داستان از تخيّ ،رمان در این

 تشخصيت بر نيّ ةكند و اراد شایاری ،خواهد كه در نوشتن داستاناز شخصيت مي

 ،نبه شخصيتي با خصایص معيّ ،ای از قبلي اگر نویسندهشود. حتّمستولي مي مؤلّف

 ،دن داستانشباز هم در فرآیند نوشته ،باشدآفریده ،قبلي د و قصداو را با تعمّ و اندیشيده

 كند كه او هرگز فکرش رارفتارهایي مي ،بيند كه همان شخصيت گاهبا كمال تعجب مي
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 ،خواست كه مخلوقش مرتکب آن اعمال شود. این وضعيتهم نکرده بود یا اصلاً نمي

 است.« مؤّلفمرگ » رمان، یعني محوری ةاید كنندةبيان

ه ك گوید، او در حال نگارش داستاني بودهل، چنانکه خانم نویسنده ميكتاب اوّ در

ای هرهچ ازهای زن در داستان تو فرستد كه یکي از شخصيتسربازی برای او عکسي مي

ی اگونهخواهد تا او را بهاز نویسنده مي وراضي نيست!  ،ایكردهاو توصيف برایكه 

 ت كنيد:دقّ ،ترسيم كند. به این عبارت نویسنده ،دیگر

اب بود. داشتم. خيلي هم جذّاش اصلاً هم مسخره نبود. من خودم دوستشچهره»

 (.41)همان،  «تواند خوشبخت شودباشد مينداشتهگفت اگر این قيافه را مي

 است:كردهجالب اینجاست كه نویسنده خود به این تکنيک اشاره

 ،دونم یه شخصيت از داستانامروز ادبياته كه نمي تبِكردی اینم ميهم خزعبلات سر»

 (.41)همان،  «!زنه، مسخرهورمي ،يد بيرون و كلّآمي

خواهد كند و ميه مراجعه ميخود شخصيت هم به نویسند ،در قسمتي از این رمان

 او را تغيير دهد: ةقياف

 ( 51 ،ای؟ )همانست كه برایم درست كردهای ااین چه قيافه»

فرجام  گيرد و بهنویسي خالقش ایراد ميدر قسمت دیگری، شخصيت از شيوه داستان

 شود. ميكند، معترضداستاني كه خود در آن ایفای نقش مي

چي  كشمش. پرسيدم ازگفت باید كاری بکنيم. نباید جلویم سبز شود وگرنه مي»

يدم بودم. پرسهنوز خلق نکرده ام. برادرش رااز برادر لعنتي :با گریه گفت زني؟حرف مي

تي از برادرش هيچ ذهني !راحتم بگذار :كشمش. گفتممي ،كنداو مخالفت مي :چطور؟ گفت

هنوز از شخصيت دختره خيلي  نداشتم. هنوز روی شخصيت برادرش فکر نکرده بودم.

از  ،ولي او یک قدم، شاید هم بيشتر ؛كردمدری ميچيزها برایم پوشيده بود كه باید پرده

 (.  31-13)همان، « من جلوتر بود
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 كنند و فکر مؤلّف ةتوانند مستقل از ارادها ميدهند شخصيتها نشان مياین جمله

تا  دگذارمي ،كردن شخصيتنویسنده عاجز از مهار ،در نهایت .شان را رقم بزنندتسرنوش

ویسنده شود كه نرا بگيرند و این احساس به خواننده منتقل مي ها تصميم نهایيشخصيت

 استاندشخصيت است كه  ،این ندارد و «كاتب»در بهترین حالت، جایگاهي بيش از یک 

 نویسد.را مي

 

 نویسهده  باشطصيت و جدال ناررمانی  -1-1

رت شود كه عبامي از راه تمهيد پسامدرن دیگری القا ،شدن نویسندهيتاهمّای و كمحاشيه

ي عاین رویارویي و گفتگو یک شگرد تصنّ .مؤلّف باشخصيت  و جدال است از رویارویي

ن باور شکستدرهمبرای بلکه  ؛دادن رمان نيستپسامدرن جلوه برای ،صرفاً ،شدهو تحميل

لت نویسنده رفتار كنند و رمان حا ميلها مطابق با خواننده است كه انتظار داشت شخصيت

رای ادی و پسامدرنيستي كه باستبدای ضددر شيوه نویسنده .تي خود را داشته باشدسنّ

و جدال  مؤّلفبودن اختيارات به محدود بار، چندین كردن رمانش برگزیدهروایت

 كند. اشاره مي و نافرماني او شخصيت با نویسنده

آن است كه  ةدهنددهد، نشانخطاب قرار ميمورد نویسنده را  ،وقتي شخصيت»

كه رولان بارت و ميشل فوكو از این به معنایي - است مرده ،در رمان پسامدرن مؤلّف

 مطابق با ميل او ،ها گاهشخصيت ،و چون اقتدار سابق را ندارد ،كنندمرگ استنباط مي

ي به او پرخاش گيرند و حتّرا در پيش مي مؤلّفكنند یا راه ناسازگاری با عمل نمي

است و برخاسته ه این مرگ در ظاهر و استعاری البتّ(. 243: 2، ج0931)پاینده،  «كنندمي

يروی از نویسنده به پ. ، استمؤّلفمرگ  نظرّیةاز شيوة پسامدرنيستي نویسنده بر مبنای 

واهد فلان خ، از شخصيتش ميمؤّلف ةكنندقش تعيينتي درباره اختيارات و نمفروضات سنّ

از  و كندمشاجره مي او به عنوان یک شخصيت زندهبا  كاغذی ا شخصيتكار را بکند امّ

 ورزد.كار استنکاف ميانجام 
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تو از  :م تشر زد كهقبول نکرد. بهِ ؛دادم كه برادرش مقصر نيستبرایش توضيح»

 ؟باشمشد من خبر نداشتهمگر مي !نداری. دیگر شورش را درآورده بود زندگي ما خبر

-من هيچ ،زده بود كه انگارام. طوری حرفمن خلقش كرده ]كه[ ،كردمداشتم شک مي

ام، برادرت را هم خودم خلق گفتم كه من تو را خلق كرده ؛اق شدطآخرش طاقتم  ام.كاره

 (.45: 0932)فرهنگي، « امكرده

ت از وضعي حاكيتواند مي مؤّلفو نافرماني او از  خود اصرار شخصيت بر استقلال

ویسنده است. نتي اقتدارگرا را به چالش كشيدهپسامدرن جامعه امروز باشد كه ساختار سنّ

تواند با شخصيت نميكند كه خواهد و وانمود مي، نميمؤّلفمرگ  نظرّیةبه تبعيت از 

 گمان ،او را آفریده و هرگز شداستانش هماوردی كند و مقهور شخصيتي است كه خود

 عليه خودش عصيان كند.روزی ه كه كردنمي

و شخصيت با اعتماد به  شودشکسته ميها چارچوب ه،این داستان دوبار ةدر ادام

 وید: گایستد و مينفس در مقابل نویسنده مي

همان، ) «خودم است و برادرم ةبعدش به عهد !همين ؛تو فقط من را خلق كردی»

45.) 

است كه  مؤلّف شکلي نمادین از مرگ، نویسنده هایسرپيچي قهرمان از دستور 

با  ،این كشمکش نهایتاً اند.بارت و فوكو آن را مطرح كرده چونپردازان پسامدرني هنظریّ

 د:گویشود و مينویسنده خشمگين مي ،رسدبه پایان مي داستان برتری شخصيت

ان، )هم «آدم آن قدر پررو باشد كه مقابل خالقش بایستد و امر و نهي كند !ببين» 

45.) 

-ياش ادامه مخودمختاریبه داستان و شخصيت اثر است نویسنده بيا این خشم امّ 

ایت گذارد. رومي داستان شخصيت ةعهد رداستان را ب ةنوشتن بقي مؤلّف ،سرانجام دهد و
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در  مؤلّفطور كه نه آن- رودبه پيش مي ،هارمان هم بيشتر بنا به ميل و اراده شخصيت

  :گيردمقام خداوندگاری مقتدر تصميم مي

  .(50)همان،  «واگذارمشان را به خودشان تصميم گرفتم زندگي»

 .(41)همان،  «آن خانم را من مجبور نکردم برادرش را بکشد»

 .(43)همان، « سرباز خواسته بود او را به داستان بياورم»

اقتدار نویسنده در نگارش داستان به شيوه پست  ةدهندنشان ،موارد فوق همة

 . هستند مؤلّفمرگ  نظریّةمدرنيستي با تکيه بر 

 

  بودگی و عمل نوشتن بر داستان تأکيد -1-0

 خواندشود كه آنچه ميبه خواننده یادآور خواهد مي ،فراداستان، داستاني است كه دائماً

( 939: 0930)پاینده،  شدهكاملاً تخّيلي است و نه گزارشي از واقعيت یا رویدادی حادث

های راه و روشاقانه دربارة موضوع و عبارت است از تردید خلّ  ،و به تعبيری دیگر

ة آفریدن دنيای داستاني؛ نحو ةگویي، و كاوشي است خودآگاهانه دربارداستان

رواداشتن راجع به نه فقط واقعيت، بلکه همچنين تردید در توانایي ادبيات داستاني تردید

های فراداستان یکي از انواع رایج رمان» .(221-203: 0934، )متس ورزیدنلبرای تخيّ

لب بودن خود جعيواقع داستاني است كه آگاهانه توجه خواننده را به تصنّپسامدرن و در 

 .(20: 0935)فيضي و همکاران،  «كندمي

و  داستانچگونگي نگارش ، اشاره به «آوردادا در مي ؛ميردنویسنده نمي» در رمان

يچيدگي داستان در عين پ .بودگي متن، از جمله شگردهای فراداستاني استتأكيد بر داستان

ر د مؤلّفرویکرد پسامدرن به نقش  ةترین مباحث درباربودن، برخي از مهمو تودرتو

آغاز  ةوگذارد. توجه به نحبه نمایش مي شناسي پسامدرن رااقيت ادبي و زیبایيفرایند خلّ

ای همتواند نقطه شروع مناسبي برای این بررسي باشد. در ابتدای داستان مقدّداستان مي

تأكيد  ،بردن این تمهيدكارتوان گفت كه بهباشد. مينميها شود كه معمول داستانآورده مي
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پسامدرن است. نویسنده  در رمان مؤلّفبودن صدای ایر صداها و حاشيهدیگری بر تکثّ 

 ست. ادر حالي كه او قبلاً آن را نوشته ،نویسدكه دارد داستان یکي دیگر را مي گویدمي

داد از این به بعد تو من را ادامه خواهي»دانم. گفت: نمي ؟از كجا ؛زن كنارم آمدیک »

  . (1: 0932)فرهنگي،  «بود به من تقدیم كردو بعد داستاني را كه نوشته

ن مطلب پردازد، بيانگر ایگونه به بيان آن ميخيالي كه در ابتدای داستان  نویسنده این

 ،این داستان طول ، هرچند درمحض نه واقعيتو مواجه هستيم  است كه با یک داستان

د خواهبحث شگرد است كه مي ،ا در اینجاامّ شود.قطعاتي از اتفاقات واقعي هم ذكر مي

ایي از هكس پوشيده نيست كه هر داستاني نشانهوگرنه بر هيچ ؛بودگي را برملا كندداستان

 : خوانيممه ميدر همين مقدّواقعيت دارد. 

ایستادم داستان را خودم مي .شدخواندم یک داستان نقل ميهرچند صفحه را كه مي» 

نااندیشيده  (،Heidegger) كردم. به قول هایدگردادم و یک چيزی كشف ميادامه مي

 «اندیشيدم. به همين خاطر تا كتاب را تمام كنم هزار تا داستان خوانده بودمنویسنده را مي

 (.    3 - 1همان، )

. او هنگام استخواننده د تولّ و  مؤلّفمرگ  به معنای داستان، آغازاین جملات در 

داستان را » گوید:پردازد. آنجا كه ميالانه وارد متن شده و به خلق معنا ميخواندن، فعّ

را  مؤّلفخالقيت و اقتدار ، (1)همان،  «كردمدادم و یک چيزی كشف ميخودم ادامه مي

؛ ردبداستان را پيش ميش، با توجه به افکار خود از آن پس، انندهو خو بردميزیر سؤال 

 . برسازدتواند مفهوم متن را بارت معتقد بود نگرش مخاطب مي کهچنان

لکه ب یسنده به معنای ضعف نویسنده نيست؛ال بردن اقتدار نوؤزیر س پدیده، این

 ،عمددارد كه ب مؤلّفمرگ  نظرّیةنگارش داستان با تکيه بر  ةط او بر شيونشان از تسلّ

باعث گسترش  ،محوریهمين مخاطبكند نقشي در نگارش داستان ندارد و وانمود مي

.. .در نقش هزار نفر، شاید هم بيشتر زندگي كرده بودم»گوید: كه مي جاآن– شودمتن مي
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استان دتوانيد به دو طریق این كتاب را بخوانيد. یا مثل من یا مثل خودتان. یعني شما مي

ا مّ ي. اكنم. این از داستان خطّتان مييیي را انتخاب كنيد و آن را ادامه دهيد. من راهنماخطّ

بدون این كه  ،در دل این داستان هزار داستان دیگر است بدون این كه از آن منفک شود

      .(3)همان،  «با آن باشد یا نباشد

دو شخصيت زن نویسنده و مردی كه در قطار همراه اوست برای بازی و  در داستان،

-چندان جالب ميهای كوتاه و نهمدام داستان و كنندسرایي ميسرگرمي شروع به داستان

كنند و نظر خود را دربارة نویسي مباحثه ميهای داستاندربارة تکنيک ،سپس .سازند

ات ذیل در عبار ،كنند. برای نمونهاند، بيان ميساخته ،صورت مشترکبهآن را داستاني كه 

 شود:پردازی و پيرنگ صحبت ميشخصيتسازی، داستاندربارة 

لف من را و این یعني یکي باید نظر من را دنبال كند. شخصيت مخالف نظر مخا»

من از او دفاع  ؛تواند از خودش دفاع كندآن شخصيت نمي ،واقعخيلي سخت است. ب

ان نو. فکر كنم داست یک كار ،واقعبكنيم متفاوت است. ه ما الآن ميی كاین كار .كنممي

        .(25همان، ) «قشنگي از آب دربياید

مان این است كه نباید هي من ازتان بخواهم كنيم. یکي از قوانين بازیداریم بازی مي»

دا پيف دیگر در داستان شما هيچ حق دخل و تصرّو سوزید كه حرف بزنيد وگرنه مي

 (.24 شود )همان،كنيد و بازی به نفع من تمام مينمي

نویسي است كه اغلب آن از ها همراه با نقد دربارة اصول داستانپردازیاین داستان

گي های كوتاه ساختشود. جالب اینجاست كه اغلب این داستانزبان زن نویسنده بيان مي

 ا  نویسنده با شناخت و آگاهي قبليامّ بسيار بد و به دور از اصول نویسندگي مدرن است

د، مدرنيستي است برسآن را بد نوشته تا به هدف اصلي خود كه نگارش داستان پست

نویسد و بعد از آن رمان خود را نقد ای نازیبا ميهایي را آگاهانه به گونهچون قسمت

 زنليکن نویسندة  است؛كند كه این مورد هم از شگردهای رمان پست مدرنيستي مي
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او كند كه ساختة اعتراف مي« آن مرد»و  كندمعرفي« خوب»كند كه آنها را سعي مي

 است. « پرتوچرت»

دانيد كه چقدر خوب از عهدة هيچ مي ،آقا !عجب داستاني شد !خدای من !يشآخِ»

گي، مزخرف مي ؟تان هستدانيد كه چقدر حرف توی داستانكار برآمدید؟ هيچ مي

 (. 90)همان ، «بودوپرت اش چرتهمه

 ةركنندپ   داستان، شگردهای نگارش ةكردن دربارحضور نویسنده در داستان و صحبت

ل خواننده را برانگيزند. در این رمان نویسنده توانند تخيّفضاهای سفيدی است كه مي

  یابيم.  پست مدرن ایراني را در حال توضيح دادن ساخت داستان مي

 

 بيهامتهيت -1-2

ا یکدیگر ها همواره بنظریة بينامتنيت، هيچ متني قائم به ذات و اصيل نيست و متنبنابر 

 تنيدگي متون و ارجاعاتمربوطند و با هم در گفتگو هستند. بينامتنيت در واقع، درهم

ر بينامتنيت در واقع اقتدار نویسنده را زیآشکار و تلویحي یک متن به متون دیگر است. 

 چون و چرایبي گيآفرینند و كشدیي متن به زیر ميخدااریکة  برد و او را ازال ميؤس

-. به عبارت دیگر، نویسنده با آوردن متوني از كتابكندتضعيف مي را مؤلّفتوسط  متن

های دیگر یا قطعاتي از اتفاقات واقعي روزمره، سعي در كشاندن ذهن خواننده به سمت 

ين كه در یک متن به صورت خودآگاه یا زیرا همآنها و برقراری ارتباط بينامتني دارد، 

 بيانگر آن است كه این متن قائم به ذات نيست ،شودپای متون دیگر دیده ميگاه ردّآناخود

 و ناگزیر از ارتباط با دیگر متون باشدتواند آفریده و تراویدة ذهن نویسنده و تماماً نمي

 گوید:در جایي نویسنده مي .است

 .(41)همان، « ها هستيدشما دنيایي از آدم ؛شما یک نفر نيستيد»

 دی ارتباط بينامتني دارد:رمان حسن فرهنگي با متون متعدّ
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 ،«آوردادا درمي ؛ميردنویسنده نمي» در داستانهميهگوی:  ، ازپيرمرد و دریا -1-2-2

شود و همسر و بازخواني مي (Hemingway) اثر همينگوی« پيرمرد و دریا»بارها رمان 

 .ودشي فرزند همينگوی هم نویسنده ميو حتّ اندهای داستانهمينگوی از شخصيتفرزند 

ل كه به دنبال پسر سرباز خویش است، با برای نمونه، نویسنده ميان پيرزن داستان اوّ 

بدین صورت كه او همسر پيرمردی است كه به دریا رفته  ،كندهمينگوی ارتباط برقرار مي

 آورد.و نهنگ شکار كرده است و داستان را به خاطر مي

شوهرم وقتي رفت دریا و با یه نهنگ برگشت پسرم یه حرفایي بهش زد كه من سر »

 .(12)همان،  « ... در نياوردم

 

ا هبه قتل شخصيتدر این رمان گاهي تبدیل « مؤلّفمرگ »قتل نویسهده:  -1-2-1

-ای را ميهای زنجيرهقتل ةشود. در همان قطار وقتي كه نویسنده خبر روزنامه دربارمي

 شود. مي« مؤّلفقتل »تبدیل به « مؤّلفمرگ »تز  ،خواند

ام كرد. چرا وقتي پس آقاهه كجا موند؟ قرار بود داستان را خودش تمام كند. كلافه»

كند. هيچ خبری ازش نيست. داستان را تمام مي رسيدیم غيبش زد. خودش قول داد كه

 «كردن. یه نفر خودشو خلاص كردهصدای چي بود گلم؟ انگار تير شليکرفت لابد. 

 (.30)همان، 

 همان كه با دیدن ،استخود را كشته ،مردی كه در قطار همسفر نویسنده بوددر واقع 

ود(. بشدهریل راه آهن كشته د پوینده هم كنار)محمّ د پوینده حالش بد شدخبر قتل محمّ

ه این باشد ك ةدهندها و تلفيق خيال و واقعيت نشانشاید این همساني وقایع و شباهت

 است.د پوینده باشد كه در خيال نویسنده بودهتواند همان محمّاین مرد مي

م در ناحية در كتاب سوم، داستاني از آقا معلّ :هااولدوز و کلاغ داستان -1-2-1

داستان زندگي صمد بهرنگي است. نویسنده بارها از همان كند كه آذربایجان نقل مي

ها در برد. در پایان داستان آقا معلم و بچهنوشتة بهرنگي نام مي« هااولدوز و كلاغ»داستان 
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، شول خودو به ق شودمي یکيكتاب سوم، شخصيت نویسنده با شخصيت صمد بهرنگي 

به بعد(، داستان  039)همان:  روی در ادامة داستاناین از .«كندحلول ميصمد در او »

(. در 211-034)همان:  كندها را با بيان و ساختاری دیگر بازآفریني مياولدوز و كلاغ

اوی با شخصيت ر وگردد شخصيت اولدوز به دنبال فدان باجي مي پایان این داستان نيز

ت كه یکي از حاضران در مراسم حنه اسشود. در همين صشخصيت صمد یکي مي

های ههای فولکلوریک آذربایجان كه به قصّهقهرمان قصّ- «كچل»گرداندن جسد شاعر دور

را « ندهقتل نویس»شود تا نویسنده بتواند وارد ماجرا مي -ه استصمد بهرنگي هم راه یافت

بپروراند كه نویسندگان دهد و این درونمایه را  صمد ربط /قتلبه داستان زندگي و مرگ

 .ميرنددهند، آنان نميیکدیگر را ادامه مي

وانم خها را تکميل كرده بودم. برای شما هم مياولدوز و كلاغ ةها پيش قصّانگار سال»

 هام و اصلاً نویسنده هستم یا نه. هيچ فکری در مورد قصّكه ببينيد من چقدر نویسنده

 .(039)همان،  «بودمنکرده

 

 هاآميطتن زندگی واقنی نویسهده با زندگی داستانی شطصيتدر -1-1

مدرن، گاهي زندگي خصوصي و واقعي راوی/نویسنده با زندگي های پستدر داستان

آميزد و یا شخصيت داستان در مواقعي وارد زندگي نویسنده های داستان درميشخصيت

ید، آهایي كه پيش ميتشود و یا از زندگي خصوصي نویسنده آگاهي دارد و در موقعيمي

بيان دیگری از مرگ  ،واقع این موضوع در گيرد.رغم ميل نویسنده، پرده از آن برميعلي

طابق ها مشخصيت و كنترل نویسنده در آفریدن ناتوانيو مصداق بارزی از است  مؤلّف

ر گزیند تا به عجزی كه نویسنده از روی اختيار و آگاهانه برمي؛ البتّميل خودش است

 اش صحه بگذارد و رمان برای خواننده باورپذیرتر شود. شگرد داستاني
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شخصي و واقعي با  ةبرقراری رابط، «آوردادا درمي ؛ميردنویسنده نمي»در رمان 

اشق شدن دهد. عنشده قرار ميبينيهای داستان، گاه نویسنده را در موقعيتي پيششخصيت

-مصداقي از همين موقعيت ا برعکس،های داستانش و ینویسنده به یکي از شخصيت

شود ينویسنده مچنان استقلال عمل دارد كه وارد اتاق كار  داستان هاست. شخصيت سرباز

در  دارد.نسبت به نویسنده برمي خود پردازد و پرده از راز عشقو به صحبت با او مي

 كه دخترش عاشق شخصيت داستانش شده است.  گویدمينویسنده  ی هم،جای دیگر

او هم وارد زندگي از دست دخترم خيلي شاكي بودم، فقط همين یکي كم بود كه »

 (. 52)همان:  «كه من هيچ شناختي روی او نداشتم ها شود و عاشق سربازه بشودآن

یگر های دها در داستانسرباز علاوه بر زندگي نویسنده، وارد زندگي دیگر شخصيت

-فرستاده و گفته كه عکس یکي از شخصيت است. عکس زیر را برای نویسندهاو نيز شده

 باشد. های داستان او مي

زیرش  بود؛ ملاحظه بفرمایيدلين عکسي كه برایم فرستادهبله اینجاست! ببينيد اوّ»

 .(43)همان:  «ق به شخصيت داستان شماست!نوشته: عکس متعلّ

  

 
 

به جای این كه نویسنده شخصيت را خوب بشناسد، شخصيت از زوایای  ،همچنين

 ،كند. برای مثالخبر دارد و مسائل خصوصي زندگي او را افشا مي مؤّلفپنهان زندگي 

-شخصيت داستان، عکس نویسنده را هنگام شنيدن خبر مرگ همسرش در حالي كه بهت

كه آن روز كسي در  با این ،رساندها بعد به دست او ميسال است، زده و ناراحت بوده

او  و با مؤلّفخانه نبوده كه این عکس را از او گرفته باشد. گویي شخصيت در درون 
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 ،منظری دیگرلاع دارد. این موارد از از مسائل خصوصي او اطّ ،گونهنكرده كه ایزندگي مي

 ها باشند.يتآميختن زندگي واقعي نویسنده با زندگي داستاني شخصتوانند ادغام و درمي

رود و در مورد خودش و نویسنده هایي از رمان هم نویسنده در بهت فروميدر قسمت

 ي خودش هم باور ندارد نویسنده است.حتّ ،افتد و انگارميشکبه ،بودنش

  .(003)همان، « ام یا نه؟آیا شده ؛داشتم نویسنده شومدوست ،ل كه زاده شدماز اوّ»

 .(023)همان،  «من را زیاد باور نکنيد»

دهد و مرگي استعاری را به زندگي خود خاتمه مي ،واقع نویسنده با این حرفش، در

 زند.   رقم مي یشبرای خو

 

 گيرینتيجه -0

ای هشوند تا به خواننده اجازه دهند برداشتای روایت ميمدرن به گونههای پستداستان

یکي از مباحثي كه در قرن بيستم در نقد ادبي مطرح شد، چندگانه از داستان داشته باشد. 

. گشود چهره« فلّ ؤمرگ م»معروف رولان بارت با نام  ةبود كه با مقال مؤلّفمرگ  نظریّة

حوری ممؤلّفكند و متن تأكيد مي برساختن معنایبارت در این مقاله بر نقش مخاطب در 

 ،قدر خل مؤلّفبارت نه برای كتمان جایگاه  نظریّةبرد. ال ميؤو قطعيت معنا را زیر س

ه عنوان ب مؤلّفشود كه ر ميمتذكّبخشيدن هویت تازه به مخاطب است و  ه منظوربلکه ب

گر دیای او ناپدید شده و نامهنانه، پرشور و زندگيیک نهاد مرده است و شخصيت متمدّ

 . نداردآن پدرانگي مهيب خود را بر متن 

 كه از توان خلاصه كرد: نخست اینبارت را ذیل سه نتيجه مي مؤّلفمرگ  نظریّة

ندگي ز ،شود و متنكرد، قطع ميوصل مي مؤّلفد متن، بند نافي كه متن را به تولّ  ةلحظ

، همزمان به خواننده مؤلّفد متن و مرگ كند. دوم این كه با تولّ مستقل خود را شروع مي

 ررسي زبان متن )یگانه عرصه توليد معنا( استشود كه همانا بل ميالي محوّنيز نقش فعّ
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ون ای بينامتني با سایر مت. سوم این كه هر متن رابطهمؤلّف ةنامنه پرداختن به زندگي و

 دارد و لذا معنایش را صرفاً در خودش نباید جست. 

حسن فرهنگي، نویسنده با  ةنوشت« آوردادا درمي ميرد؛نمينویسنده »در رمان 

پردازد و خواننده را در نگارش متن )برساختن مدرن به نگارش رمان ميرویکردی پست

دارد و با بودن داستان معطوف ميعيدهد و توجه خواننده را به تصنّمعنا( مشاركت مي

  كند.را منعکس مي «مؤلّفمرگ » نظریّة ،دهای متعدّشگرداستفاده از 

آشکار است و به صورت  در رمان مذكور كاملاً مؤّلفنظریة پسامدرنيستي مرگ 

ایان، رمان از آغاز تا پ كند در كلّدی تبلور یافته است و نویسنده سعي ميشگردهای متعدّ

عبارتند  اهشگرداین  را به عنوان تنها خالق متن زیر سؤال ببرد. مؤلّفخداگونگي و اقتدار 

و جدال شخصيت محوری(، نافرماني )خواننده از: دادن قدرت اختيار و انتخاب به خواننده

، تنبودگي و عمل نوشتأكيد بر داستانیافتن شخصيت، در نهایت قدرت نویسنده وبا 

 ها. آميختن زندگي واقعي نویسنده با زندگي داستاني شخصيتدر ،بينامتنيت

كوشد بنویسد، ها در داستاني كه راوی ميشخصيت و جدال در رمان مذكور، مقاومت

 رماني. نافر به آن پرداخته شده استهای پسامدرن ایراني مکرّمضموني است كه در داستان

انتخابي  آگاهانه وشدن ندادن به فرمان نویسنده و تسليمدرو تن مؤلّف در برابرها شخصيت

 بعو قطعيت نّيت او و به ت مؤّلفكنندة مفهوم پایان اقتدار القا در برابر شخصيت، مؤلّف

، برآمدن مخاطب و برساختگي معنا از منظر خواننده است. در رمان مورد بررسي، آن

، «مؤلّفمرگ »استفاده از این شگردهای پسامدرنيستي در جهت القا و برجسته كردن 

 مدرن به شمار آورد.رماني پستآن را توان مي ،صورت گرفته است. بنابراین

 

 مهاب 

 هاالف( کتاب

 تهران: مركز. ،پيام یزدانجو(، رولان بارت، ترجمة 0939) بارت، رولان. 0



 212 «آوردميرد، ادا درمینویسهده نمی» در رمانِ «مرگ مؤلف» تبلور پسامدرنيستیِ نظریة

 

 

 

 تهران:، 9دخت دقيقيان، چ(، نقد و حقيقت، ترجمة شيرین0935)  _________. 2

 مركز.

، 4چ دخت دقيقيان،شيرین ةاسطوره، امروز، ترجم، (الف 0930)  _________. 9

 .  : مركزتهران

 : مركز.تهران ،4چ ،پيام یزدانجوة ترجمت متن، لذّ ،(ب 0930)  _________. 4

 : نيلوفر.تهران ،2چ، 0ج ،داستان كوتاه در ایران ،(0930) حسين ،پاینده. 5

 : نيلوفر.تهران .2چ ،2ج ،داستان كوتاه در ایران، (0930)  _________. 0

 : نيلوفر.تهران .2چ، 9ج، داستان كوتاه در ایران ،(0930)  _________. 1

 : مروارید.تهران ،9چ ،گشودن رمان ،(الف 0934)  _________. 3

 تهران: نيلوفر. ،9چ ،های رمانهنظریّ(، ب 0934)  _________. 3

  : سمت.تهران ،ه و نقد ادبينظریّ ،(0931)  _________. 01

 تهران: نيلوفر. ،2نقد ادبي و دموكراسي، چ ،(0933)  _________. 00

 .تهران: ورجاوند ،آوردادا درمي ميرد؛نمينویسنده  ،(0932) فرهنگي، حسن. 02

شده رمان رمان پسامدرن: غني»های رمان: هنظریّ  ،(0934) متس، جسي و دیگران.. 09

 تهران: نيلوفر.  ،9چ ،حسين پاینده ةترجم ،«مدرن؟

 مقالات (ب

 صص ،2 شمارة، قال و مقال ،«مؤلّفتا قتل  مؤلّفاز مرگ » (،0931) ميد، حاحمدی .0

09-31. 

مدرنيسم در های پستهمؤلّفخوانش طبيعي » (،0935) افضلي، علي و نسترن گندمي. 2

، 4 ورةهای ادبيات تطبيقي، د، پژوهش«فرانکشتاین في بغداد های پستي ورمان

 .005-095صص



 21 ة، شمار2002باار ، سومبيست و  سال ،نامهکاوشرصلهامة علمی  211

 

-911، صص25، ترجمة داریوش كریمي، هنر، ش«مرگ مؤلّف»(، 0919. بارت، رولان )9

930. 

. «ساختگرایي، پساساختگرایي و مطالعات ادبي: مرگ مؤلّف» (،0931)  _________. 4

 91 صص، 91گردآورنده و مترجم: فرزان سجودی، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي، ش

-95. 

نقد و بررسي رمان »(، 0932)زهرا آراسته و فرهاد سنگاني  بيگدلي، سعيد،بزرگ. 5

 ورةدهای زبان و ادب فارسي، همایش پژوهش ،«های رمان مدرنهمؤلّفملکوت بر طبق 

 .0134-0111، هرمزگان: صص1

های روایت در رمان )بررسي شيوهرمان پسامدرن چيست؟ » ،(0930پاینده، حسين ). 0

 .43-00 صص ،2 ش ،ادب پژوهي ،«اش(آزاده خانم و نویسنده

 ،نامه فرهنگستان ،«های ادبي جدیدهف در نظریّمرگ مؤلّ» ،(0935)  _________. 1

 . 42-20صص، 92 ورةد

، «درنيسم در ادبيات داستاني معاصرممدرنيسم و پست»، (0931) تدیني، منصوره. 3

 01-02صص  ،20د  ،آموزش زبان ادب فارسي

نگاهي به پسامدرنيسم در كاظم تينا: لارنس استرن ایراني )»، (0933)  _________. 3

 .02-93صص  ،41د  ،آموزش زبان ادب فارسي ،«آثار كاظم تينا(

بررسي عوامل ساختاری و محتوای تشکيک »، (0935كمانگر، فاطمه )جعفری. 01

 .01-92صص  ،54ش  ،های ادبيپژوهش ،«پسامدرن در رمان هيس

بررسي تطبيقي عنصر » ،(0935فيضي، هاجر، رضا بردستاني و علي تسليمي ). 00

 زمستان هایشب از شبي اگرو  «پورروانيمنيرو» آتشكنار كولي»فراداستان در داستان 

 .41-01صص، 90ش  ،نشریه ادبيات فارسي ،«كالوینوایتالو» مسافری

تعویق » (،0930)، پارسا، فردین حسين پناهي و شهرام احمدی سرایيجنبهیعقوبي. 02

 .13-59، صص 19، متن پژوهي ادبي، ش «درضا كاتبپردازی محمّخود در داستان



 211 «آوردميرد، ادا درمینویسهده نمی» در رمانِ «مرگ مؤلف» تبلور پسامدرنيستیِ نظریة

 

 

 

(، 0934) دیمحمّو خدیجه  حسيني موخردمحسن ، سيّسرایي، پارساجنبهیعقوبي. 09

-برمبنای آثار براهني، روانين فارسي )های پسامدروجود عنصر سبکي تناقض در رمان»

 .051-025، صص 43های ادبي، ش پژوهش، «پور، خسروی، كاتب(

تارگرایي و الگوهای ساخ» (،0934) دیسرایي، پارسا و خدیجه محمّجنبهیعقوبي. 04

: تعامل یا تباین )نمونه تحليل رمان كولي كنار آتش با الگوی كنشي های پسامدرنروایت

 . 031-093، صص 2ش  ،ادبيات پارسي معاصر ،«(گریماس

 لاتينج( 
1. Barthes, Roland (1988), The Death of the Author Image–Music–Text 

Stephen Heath (trans.), London, Fontana, pp. 142-148. 


