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 چکیده

 هایسـاز کـردن واقعیـو و ایـار در بطـ  ادبیات داستانی قرن بیسـت  فرانسـه بـا ااد ـام

ــته را  ــواد    ش ــیاری از ش ــو بس ــته اس ــتانی توانس ــو داس ــا روای ــربب ــرد همنحص ف

ی هــایــس ســرزمی  از ورای ادبیــات و داســتان و   شــتة تــاری بازســازی کنــد  

ــس ــتی و اتوبیو رافی ــدمی رئالیس ــری   توان ــر فک ــو و عنا  ــان هوی ــرزمی  را نش ن س

ــد   ــیاری از ده ــر بس ــانی دوم مس ــج جن ــهدرونجن ــرای  هایمای ــر ب ــند ان دیگ نویس

تـا بــا توسـر بــه  کنــدمیمودیـانو ابــزاری را فـراه  فرانســوی همنـون پاتریــس معا ـر 

ــوه شــد  ــات داســتان راــدادهای فرام ــه تحول ــا توجــه ب ــردازیو ب ــاز ورای ، پ  ةتجرب

کــر را از  ن  ریــزی نیســو  د کــه هــی نرا بــه تصــویر کشــ و شــواد ی تــاری ی، شســ

واقعیـاتی را بـه تصـویر  هـاتاریکییـا کـاوه هـویتی در تیر ـی و  شـاانه  شـتیداستانا 

یــس فــرد، جامعــه، ملــو  هایپریشــانیکــه جــدا از تجربــه، در بطــ  شاف ــه و  کشــدمی

بـه زمـان و مکـان متوسـر شـد تـا و بـرای بـه تصـویر در وردنا  ن بایـد قرا  رفته اسو 

ــة ــو ریش ــا   راییهوی ــتیزیهویوی ــا ر  و  هایشخصــیو س ــرو ا ــتانی را در قلم داس

 روایو نشان داد  

  شتیا شاانههویو، مودیانو، تشویش، داستان، زمان، : هااژهکلیدو
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 مقدمه . ۱

از مــادری  7391در ســار  یکــی از نویســند ان معا ــر فرانســه 7مودیــانوپاتریــس 

  ــاره  ةوی در همــمتولــد شــد   فروهعتیقــهینــودی و بلژیکــی )بــازیگر ت(ــاتر( و پــدری 

ــان رد ــود را نش ــودکی ا ــود دوران ک ــتالژی درد ل ــای نوس ــدمیپ ــا   ده ــتر ب ــاره بیش   

ــهدرون ــی، هاییمای ــایی،  مراه ــو، تنن ــون مقاوم ــی،  همن ــر سیاس ــویش، دوران تزوی تش

ــامی، ااشــلار فرانســه،  ــون در عصــر شانــر شــنااته ودکیا  مشــد ، کــهــویتیبی من  و جن

جنــج  ةنــا زمود ةتجربــاــا رات وی از عــدم شپــور پــدر و مــادر  رفتــه تــا در   شــوندمی

ــ ، تصــویر پــدری  ایــ زننــدمیمــو   ،در زنــد ی ویجنــانی   هویــوبیو    در واق

زیراکــه  ؛زنــدمیرا رقــ   اوهــای محــوری داســتان یکــی از مپــامی اهمنــون معمــایی بســته 

( زنـد ی 2هـانری لگگـرو یرقـانونی و بـا نـامی مسـتعار ) ای ونـههبـدر دوران ااشلار فرانسـه 

ــردمی ــتان یکــی از  نویســند   ک ــ  داس ــه تری مخــو در ای ــاریخیا فرانســه را در  هایبره ت

ــ ــه تصــویر  ةبحاوش ــانی دوم ب ــج جن ــرت  کشــدمیجن ــانو ، لا ــدر مودی ــار  ،پ  7311در س

بـا پـدر اسـو  اه امـر انصصـار همیشـگیو همـی   کنـدمیفرزند را وارد اـدمو در ارتـش 

ــار  ــرت در س ــو  لا ــان   7311در ننای ــوار م ــاو و اش ــردمیدر اون ــاانه  می ــتیا ش  9 ش

را از  نا اـود کـرد  9ادبـی پلـوم ةجـایزکـه  شـودمیمحسـو  مودیـانو رمان   ( دومی7313)

وی بـه تـا انتنـای ایـ  داسـتان  منـام اسـو   1نـام لوسـیگ  لگکبمـ هشخصیو ا ـلی  ن بـو 

تــا براــی از عنا ــر اــودی  اواهنــدمیمقاومــو پیوســته و دوســتانش از وی  ةجانــ ةشلقــ

بـه کـانون هـای مودیـانو، داسـتان ةمسـر همـدر ایـ  داسـتان شنر پـاریر، کند   یرا جاسوس

-7390و در ایــ  مقطــ  تــاریخی )زنــد ی فــردی و اجتمــاعی تاــدیر شــد   شــواد ا ــلی 

ــ اییهــچنر ( 7391 هــای داســتان کــه در همنــون شخصــیو ، یــردمیاــود هتیــر  و تــار ب

شـنر پـاریر نیـز رنـج و بـوی  شـصته و مـان  دارد   کننـدمیسـر ه بـ 1«هـویتیبیتردید و »

                                                 
1. Patrick Modiano (1945)   

2. Henri Lagroux  

3. La ronde de nuit   

4. Plume de Diamant   

5. Lucien Lacombe 

6. Hésitations 
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اسـو  سـر و کـار بـا یـس رمـان تـاریخی و پلیسـی  کنـدمیاشسـا  کـه اواننـد   ـوریهب

ــز همنــون راوی وادار  ــد  را نی ــتان، اوانن ــ  داس ــانو در ای ــدمیمودی ــ کن ــا س الاتی را در ؤت

ــ ــد هایکشــمکشو  ة تپــادهاشیط ــی انســان مطــر  کن کســی  اــائ  کیســو  چــه :درون

مـرز بـی  واقعیـو و انسـه اسـو  کسـی عپـو اشـزا  مقاومـو فرعپو  شتاپو اسو  چـه

 یــا زمـان بــرای مودیــانو مجــار شناســایی و بازســازی  تـوه  در نــزد مودیــانو تــا کجاســو 

ــو و  ــههوی ــراه   هایریش ــود را ف ــیا ــ     وردم ــتان در واق ــر داس ــور ب ــای رایشمح  ه

ــاریخی و سیاســی چــر   ــدمیت ــه تصــویر کشــد زن ــوه  را ب ــس ت ــو ی ــا واقعی ــان   ت قنرم

هـای اـود از یـس موریـوأبـار  در بـی  براـی از م شـتاپو اسـو بـه یـسداستان که عپو 

، در یــر و موقعیــو  شــصته راوی در ایــ  هیــاهوو   وردمــیمقاومــو ســر در  ةجانــ ةشــاک

نشــانگر رمـان نیـز در   ـاز  هاشخصـیوکســر اسـامی و اسـو  هلیو فـردی اـود نیـز (ومسـ

ــی از  ــهؤمیک ــارز  هایلص ــتانب ــایداس ــو ه ــو  در  مدرنپبس ــاس ــتانس ــ  داس ــا، ااتار ای ه

ــهرویــدادها و تکــرار واقعیــو  یبــاز فرین ــا بحــران هویــو و   ــاهی   وریشــگصو ــرز ب ب

 دره   میخته اسو  

 پژوهش ةنیشیپ. ۲

ــ ــازند ةمقال ــا بررســی عنا ــر س ــاانهداســتان  ةشانــر ب ــ  شــتیا ش ــوان بخشــی از هب عن

 هایپینیــد یتلــاه بــر ایــ  اواهــد داشــو تــا ، فرانســه فرهنــج و ماهیــو ادبــیا معا ــر

و راـــدادهای   شـــته در بســـتر تخیـــر و ، هویـــو یـــس روایـــو را از منشـــور تـــاری 

ــتان ــدداس ــان ده ــردازی نش ــه ؛پ ــات چنانک ــی ادبی ــات  ،بررس ــو و واقعی ــاه در ماهی کنک

  ــار در  ،تحقیــ  هایلصــهؤمبراــی از فرهنگــی، اجتمــاعی و سیاســی یــس ســرزمی  اســو  

ــار در ســصر»بــا عنــوان  ایمقالــهدر   انــدبود مودیــانو مونــوعات اساســی مــورد بررســی     

بــا اشــار  بــه مصنــوم  (7939و همکــاران ) کریمیــان ،«مپــمونی دیــد ا  از مودیــانو پاتریــس

ــصر  ــااتار س ــان و س ــوم مک ــا مصن ــاآ  ن ب ــانو و ارتا ــار مودی ــتاریا در    ــر نوش ــی برت ویژ 

 در  اهیتکیـه»  ـورت  رفتـه، مقالـة هایبررسـیدیگـر از  یکـی  دهنـدمیرا نشـان  مؤلف

 نژادفلــا نوشــته  «مودیــانو پاتریــسا ــر  شــاانه صــاد ت بررســی مــورد :روان هایشــ  میــان

شخصــیتی را بــه مــ کور، رمــان  ةســازنددادن شــواد  بــا نشــانکــه نگارنــد   اســو( 7931)
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ــا  ــر  ســ کشــدمیتصــویر  ــ الاتی در بــا    شــتهؤکــه ب ، داد اصــوت تصــادفی ر هو ب

ــ ــار هب ــودنا ــایی هوی ــویش اســو   شناس ــاران )نژادا ــد و همک ــز در 7931محم ــ( نی  ةمقال

 پاتریــس ا ــر شــاانه تصــاد  در  ن مصــادی  و ابعــاد و  مشــد  کــود  الگــویکبن »

ــا بررســی ســااتار داســتانی «مودیــانو تخیلــی رمــان مــ کور و کــاوه در هویــو و زمــان، ب

نشـان پـردازی مودیـانو داسـتان هایسـاز کـود   مشـد  را در بسـتر روایـو و  الگویکن 

ــد ــمون  دادن ــر مپ ــه و تحلی ــابرای  مطالع ــتانبن ــی در داس ــای ادب ــا ه ــوی ی ــای فرانس ه

نوشــتار وی و تــاریخی  اجتمــاعی، ســااتار ادبــی توانــدمیشــد  بــه فارســی مودیــانو ترجمــه

 را  شکار سازد  

 . تحلیل ۳

 زمان ةدغدغ. ۱. ۳

ــداســتان ةدر قــرن بیســت  عر ــ جــای تاعیــو از یــس رویکــردا اطــی، یــس هپــردازی ب

ولـی  رفـومیشـمار هبیـانیا  زاد بـ ةمقولـاـود  رفـو  ا رچـه داسـتان هسااتار پراکنـد  بـ

 اصـوتهبـ و زمـان سـازیبرجستهبـود کـه سـااتار  ن را دچـار تحـور کـرد   مؤلـفای  

ــانو  داســتان ا ــلی هایشااصــه از یکــی روایــو کــانون انتخــا  ــات کنــار در رامودی  مقول

 تـا کنـدمی تلـاه اـ ، و پـرپی  روایـی مسـیر یـس نمـایش بـا مودیانو  دهدمی شکر دیگر

 متوسـر داسـتان در در پـاریر شـنر بطـ  در متعـددی یهـامکان بـه اـود، ةاوانند نزد در

 ذهنـی های شـصتگی بـار یـس شـد  شـروو اشـخات اسـامی از اناـوهی بـا کـه روایو  شود

 مـت  روایـی سـااتار ا ـلی جـز  زمـان مقولـة  کنـدمی ترسـی  را شـواد  بدبیاری و راوی

   شـته شـواد  بـا وقصـهبی را اواننـد   ن کـار یریهبـ و تکـرار و رودمـی شمارهب مودیانو

 ـور تنگاتنـج بـا یکـدیگر در ارتاـاآ همکـان و زمـان تـاریخی بـ کـه ـوریهب کندمی مواجه

  اســوبــا یــس موقعیــو اــات مکــانی مــرتا   مســتقیماًهســتند و هــر بازســازی تــاریخی 

مای مکــانی  میختــه شــد  و شــاوی ارجــاع  یبراــی مواقــ  همــی  چــارچو  زمــانی بــا شــا

ــویش ــو:   میزتش ــاعتی »اس ــدرنج    از جم ــی چن ــاریر    جنگل ــک ا پ ــاهیش و  فروهم

 فراینــد یــس »داســتان قربــانیا  کــه شخصــیو ــوریه( بــ12 ، ت 7313)مودیــانو،  «قصــا 
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ــری ــاقی  پی ــمانی و اال ــه جس ــودمیو تجزی ــانو، ) «ش ــار ( 31 ، ت 7313مودی ــه نش  ک

مودیـانو   شـودمیجمعیا مرتا  همیشه بـه یـس مکـان مقـد  یـا سـنتی ارجـاو داد   ةشاف 

در واقـ  کـه  تـا بـا شـاحی چراانـدمیسیر زمانی و مکـانی داسـتان اـود را پیرامـون راوی 

شـار   دنرو شـو در روو از سـوی دیگـر ااشـلار اـا  فرانسـه،  اسـو پـدرهمـان از یکسو 

 ةمســر همــ»اساســی دوران جــوانی وی اســو   ســؤار ،پــدرشناســاییا هویــو  کــه ن

ــان ــای انس ــهبیه ــرزمی بیو  ریش ــ، س ــ  دوران  ةد د  ــیا م ــلار ذهن ــی ا اش ــصته و ننگ  ش

ــ فرانســه اســو ــ  هو همیشــه ب ــه از ای ــ  اشســا  را داشــت  ک ــان  اــانواد ی، ای ــر م دلای

در داســتان مودیــانو، تــاری  اــود را وقــف   (22، ت 7317)اازیــ ،  «امشــد کــابو  متولــد 

قـور هبـ  دهـدمیبلکـه جایگـا  فـرد را در یـس بافـو کلـی نشـان  کنـدنمیسرنوشو فردی 

ــر ریکــور  )ریکــور،  «کنــدمی  اد ــام دوبــار ̒جنــانی’تــاری  شکایــو و بیــان را در زمــانا »پب

ـــاریخیا   (211 ، ت 7311 ـــو ت ـــابرای  شکای ـــان  شـــتیا شـــاانهبن ـــا را در بطـــ ا زم  یم

انسـانی را مـورد بازاواسـو قـرار  ةسـو همـی  زمـان قـادر اسـو   دهـدمی ریزناپ یر قرار 

مـدد مانـی هیکـی دیگـر از عنا ـر روایـی در ایـ  داسـتان، اشپـار وقـای    شـته بـدهد  

ــو   ــتمراری اس ــدئولو ی و دروناس ــا ای ــمون ت ــر را از مپ ــانی تخی ــکر زم ــ  ش ــای  ةمای

زمـان هـ  شـودمیکـه  یـا  پرسـیدمیاز مـ  : »دهـدمیداستان را از تاری  تـا واقعیـو نشـان 

و اســ  همــه  کــردمیهــانری دو بارنــازار را تحســی   ،سوسیالیســو و مســیحی بــود  یاســم 

ــه سیاســی   ابدانســومیرا  هاســتار  ــس روزنام ــانو،  «نوشــومیبلیگــادو ی ، ت  7313)مودی

ــد   (779 ــر دو بع ــار یکــدیگر و در  ســازیشاد ها  ــان و مکــان در کن ــ  از زم ــتان را اع داس

هـا بـیش از هـر اـواهی  دیـد کـه پیوسـتگی و تنیـد یا  ننگـا  کنـی  مودیـانو  بط  داسـتان

ــد بعــد دیگــر  ــای   فراین ــیش  محور  شــتهتو ــیف وق ــه پ ــدمیرا ب ــا  ــر  داســتان  برن ت

هـای شـنر پـاریر همننـی  ذکـر براـی از مکـاناـود بگیـرد  ه ورت عینـی و واقعـی بـ

شــلار ااواقعــی بــه مکــانی دارد کــه  شــتاپو در دوران  ةاشــار 7«دفتــر میــدان ســیماروزا»مســر 

 بـرای واییمـأ شکـ  در مودیـانو بـرای نوشـتار ،دلیـرهمـی بـه  کـردمیزندانیان را شـکنجه 

ــو وی ــ ،  اس ــانو  در واق ــنش مودی ــه و بی ــتهتجرب ــه  هاییرش ــتند ک ــور هس ــته در   پیوس

                                                 
1. bureau 3 bis square Cimarosa  
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ــازاوانی و بازنویســی  هــانازیشــواد  دوران ااشــلار فرانســه توســ  داســتان    کننــدمیرا ب

 ـر  اواهـد شـد در ایـ  داسـتان در براـی  بعـداً ـور کـه بنابرای  کـاوه هویـو همـان

ــربب ــر  هاهه ــانی   ــودمیی زم ــار ســار ش ــر  و ت ــاری  تی ــه ت ــای ک  را افشــا 7399-7390ه

اـود و جامعـه، بـرای مودیـانو یـس شـکر  ة  شـت  از ای  من ر، شتـی باز شـو بـه کندمی

 دمســ ید ســ ر بــرای   رانــدن زمــان، تــا » ســی دارد تــا  ــورتی معمــور و متعــار ؛وسوا

ــودم ــان ب ــان جن ــر پای ــانو، ) «منت  ــی در  (12، ت  7313مودی ــش بعپ ــایبخ ــتان ه  ،داس

 مربـوآ هـایمکـان و هـازمـان بعپـی از شتـی کـه کنـدمی القـا را شـر ای  راوی جملات

 اهزنــد ی در هــادور   ن از ا ــری تــری کوچــس اواهــدنمی و اســو فــراری   شــته، بــه

 کـه جایگـاهی  ددار  ینـد  نویـد شکـ  او بـرای ،هـادور  ایـ  ةهمیشـ تر  زیرا ؛بماند باقی

 شــر او زنــد ی در بزر ــی أالــ عنــوانهبــ کــودکی، دوران اــود هماننــد ســار، هــایســار

 ایـ  از قاـر اـا ر همـی هبـ  شـود ماـدر معنـاییبی و پـوچی نوعیبه شد  باعث و شد می

 بـدی  هـدفی و داد  جدیـد مصنـومی و معنـا اهزنـد ی بـه جسـتجو، ایـ  کـه کـردی  اشار 

من ـور، وی بـا تاـدیر زمـان شـار بـه   شـته بـدی   اسـو کـرد  تعریـف  ن برای متعالی و

را   هنجنــر  ویولاــو مــوریر: »دهــدمیو شــار، تکسیــر و تلییــر وقــای  را نشــان 

سـویینج    : امـا دوسـتو در سـصر اسـوکنـدمیکـه ایـ  کلمـات را زمزمـه درشالی سنجدمی

ــ  ناشــی  ــرآ م ــه از اســتگیا مص ــوهمی اســو ک ــ  ت ــا ای ــتوان   ی ــدبخو     س ــدورا ب تروبگ

ــودمی ــانو،  « ش ــواد  دوران اا  (19، ت  7313)مودی ــانیا ش ــر  زم ــانو در   ــلار مودی ش

ــا  هــاتصاوتکــه  شــودمیمتوســر  ایشاف ــهفرانســه بــه  و پیونــدهای سیاســی را از یکســو ب

  در دهــدمیو تــاریخی نشــان  ســمالیس ةاــا رو از ســوی دیگــر بــا  ااتینشــنشانهکیصیــات 

ــو ــه اس ــارادوکر مواج ــس پ ــا ی ــ  وی ب ــس واق ــایی  از ی ــته و شناس ــاوه   ش ــر  ک  

اــود و از  ــر  دیگــر امتنــاو از پــ یره واقعیتــی  هایریشــهفپــای اجتمــاعی و سیاســی 

بـودن هویـو پـدری کـه در مجنـوروی متننـی اواهـد شـد   سـازیهمسانکه در ننایو به 

هــای مرمــوزی اشــتلار داشــو و در دوران زمــان ااشــلار فرانســه در بــازار ســیا  بــه فعالیــو

ــه  ــود ارائ ــدر ا ــه پ ــاو ب ــتری نس ــیت بیش ــانو تون ــد  مودی ــد ش ــانو ناپدی ــوانی مودی نوج

 ةهــایش بــرای اواننــداو را در قالــ  شخصــیو هویــوبیولــی رد پــای  منــام و  دهــدنمی
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زیســتی را  هایبرهــهمودیــانو بــره  ــولی از بــه بیــان دیگــر،   دهــدمیکتــا  اــود نشــان 

عنـوان ه  شتـی تیتـر کتـا  کـه بـزنـدمیبـر هـ   بلکه سااتار مـن   روایـی را دهدنمیارائه 

و  هــاتیر ینشــان از تــاریکیا شــ  و  کنــدمیروایــو عــرد انــدام  ة لصــا و ابمگــا در عر ــ

همـان » :یابـدمیشـ  تجسـ   هـایتیر ی د ـه زمـان بـا شپـور ددر واقـ ، فسادا  ن دارد  

، ت  7313)مودیــانو،  «اعپــای شــاکه را لــو دادم ةشــ   مــد  بــودی  کــه مــ  همــ ةلح ــ

ــه تحــو  (12 ــانو ک ــأ یرمودی ــات  نگلوساکســون و  مریکــا ت ــاکنر ادبی ــام ف در اســو  و ویلی

ــصح ــکات فیتزجرالــد ایجملــه کتــا   ــازی   ة  نقــر   مریکــایی، ة، نویســندرا از اس

نقـر قـولی کـه بیـانگر  «چرا با اودا  مـا ا وششـو و تـرشم  همسـان شـد  بـودم » :کندمی

ــعیف،  ــودی ن ــور موج ــاتبیشپ ــی و   ا ــر  پ یر س ــه در مقاب ــو ک ــتان اس در در داس

روایـی نشـانگر و  ـرایش ایعاریـههمـه  ـور   شـودمیتر  و وششـو دچـار د ردیسـی 

شپــور پررنــج فنــون ســااتاریا پیرامتنیــو و بینامتنیــو در نــزد مودیــانو هســتند  مودیــانو 

 شـصتگیا » و زنـدمیبـره  « جریـان سـیار ذهـ »که تـوالی زمـانی داسـتان را بـرای نیـر بـه 

ــانی ــاد « زم ــو ایج ــدمیدر روای ــ  کن ــه، در واق ــ ای ون ــابی  شخصــیو ا ــلی و دی الوگ م

  و ایــ  اواننــد  اســو کــه داســتان شــواد  را از ورای کنــدمیمخــالف برقــرار  دارودســتة

ــدور ــر  راوی از یــس  کنــدمیهمــی  شخصــیو ارزیــابی « نگــا ا» همکــار  7ســوینج تروبگ

ــانازی ــر ه ــر دو لاماگ ــر پرنس ــر  دیگ ــو و از   ــه وارد  2اس ــه ک ــو علی ــز  مقاوم ش

ــو، ــد  اس ــو ش ــؤ فاشیس ــه س ــر  الات ــتان مط ــز در داس ــودمیالاتی نی ــاش ــار او :  ی  همک

همـی  نمـایش دو هـویتی راویا دارد   همکـاری مقاومـو شـز  بـا اینکـه یـا هاسـو نازی

ــ ــو، کــه در  ــور داســتان و ب ــدریظ هــاهر هروای ــ شــودمیت ــهب ــو  شــیوهاییار دنا از روای

در ایـ  پـردازه زمـان دچـار تحـور ناهمگون اسو که  صتـار و اشسـا  را برجسـته کنـد  

، 7313مودیــانو، ) «زمـان باز شــو بــه دوران نوجــوانی» : ــرددمی بــربــه   شــته و  شـودمی

ــانو از   (99ت   ــزد مودی ــدادها در ن ــیالیا را ــان س ــ ، جری ــهدر واق ــ   هاییلای ــه )از ذه ن

پـیش از  صتـار را مشـنود  ةکننـدتداعیذهنـی و  هایشـاکه رفتـه اسـو کـه  نشـ(و (  اهی

                                                 
1  . Swing Troubadour 

2  . Princesse de Lamballe 
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 هایینشــانهدر داســتان مودیــانو بــا  هاشــاکهنیــز در کنــار همــی   رؤیــاتجربیــات   ســازندمی

 ـاهی مـرز واقعیـو و ایـار را بـرای قنرمـان  هانشـانههمـی   ،کنـدمیاوانند  را همراهـی 

، ت  7313مودیــانو، ) «کن مــیشرکــو  اوا نیمــهیــس پیوســته در » :کننــدمیبســیار تنــج 

ــ( 719 ــوریهب ــس  ــانو از ی ــرای مودی ــز ب ــان نی ــداعی زم ــی ت ــه شت ــ  را ک ــو شــر تعل س

ــه و از ســوی دیگــر  ــبرانگیخت ــودی را نشــان  ةتجرب ــی درد ل ــدمیجمع ــانو ده ــرای مودی   ب

شتــی معنــای ایــ  زمــان نیــز در شــار تلییــر اســو تــا اشســا  وی را در مقابــر   شــته و 

اســو کــه  و اگشــکار نمــادی   ن بنــابرای  در پرتــو زمــانبرجســته کنــد   هایشریشــهشتــی 

داسـتانیا  هایشخصـیو هویـوکمـس همـی  تـداعی   شـته هو بـ شـودمی  شته بازسازی 

ــایی  ــوندمیوی شناس ــش ــان  رامس   از ی ــر  زم ــفبخــش   ــر  مؤل اســو و از ســوی دیگ

بنــابرای  مودیــانو بــا بازســازی زمــان بــا اــودا مصنــوم تــاریخیا زمــان نــد  و مخــر   ده زار

ــه  ــدمیمقابل ــر کن ــ  من  ــر دو نقشــی »  از ای ــان و مکــان ه ــرزم ــوانی در  برت ــااتار فراا س

    (712 ت  ،7332)هالاواکر،  «ها دارندتپمی  شصظ کردنی  نجمعی و 

 ساختار روایی داستان. ۲. ۳

ــتان  ــاانه دداس ــتیا ش ــیوی اار ش ــی  هاشخص ــو کم ــو و روای ــاد اس ــات زی و جزئی

 ــورت پینیــد  دارد ولــی ســیالیو و جنــاش شــواد  در بطــ  نوشــتار معمــایی را  ــر  

  اــو قــراردادی قـوانی  ازرمــان در واقــ  ایـ    کشــدمیدناــار اـود ه  و اواننــد  را بـکـرد

 جسـمانی شـد  و بـا روایـو نامتعـار  تلـاه کـرد  تـا ماهیـو جدا  وییداستان و واقعیو

 7ســوینج تروبگــدوردهــد   قــرار اهشقیقــی مکــان در و گیــردب ــوری  دنیــای از را مــادی و

 ــاهی  ــرفاً بــه او اشــار  هو  ــ دانــدنمیکــه یــس راویا مــردد اســو چیــزی از پــدر اــود 

را از  هـایینام»کـه پسـر الکسـاندر استاوینسـکی اسـو:  بـردنمیهمـه از یـاد   بـا ایـ کندمی

ــادرم نوشــو ــه م ــر از اودکشــی ب ــه قا ــزد اــود دارم ک ــانو،  «او ن   (717 ، ت 7313)مودی

 فراتــر رئالیســ  هایســاد ی و عوامانــه هــایپردازیایار از» اــو جریــان ذهــ   ایــ  شــیوة

 نـه  زادی ایـ  و اسـو  زادتـریرمـان  [زیراکـه  ]کنـد بیـان را برتـری هـایواقعیو تا رفته،

                                                 
1  . Swing Troubadour 
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ــ  ــرای فق ــاعرانه ب ــه بودنترش ــتگوتر بلک ــاو راس ــه نس ــا  ب ــد ی اشس ــو زن ــرن،  «اس )تا

کــه  ن را  داردمــی بــرمخــو  پــرد   ایببرهــهر ایــ  داســتان، مودیــانو از د  (901، ت  7337

و شـواد   ن اسـو  راوی داسـتان همنـون  هانشـانهکـردن تجربه نکرد  ولـی در پـیا زنـد 

تـا در انتنـای داسـتان بـه  شـودمیمانان سالی  و کامو تـا شـدودی بـه نـدقنرمان تاـدیر قنر

ــاعتــرا  کنــد  کاملــاًنیســتی و پــوچی و  شــصتگی شیــات اــود   وقصــهبیوی  کــهای ونــههب

بیــان اعتقــادات » هــا داشــته باشــد:نــاهر و شــاهد وقــای  اســو بــدون اینکــه داــالتی در  ن

ــی ــاهراً امدرون ــرد  ه ــد ک ــو متقاع ــا   [   ]اون ــو اشس ــد از شکس ــه بع ــدوهی ک درد و ان

ــرای  ایاراد و  کــردممی ــرد داشــت   افتخــار و دلگرمــیا همکــار  ن ةادامــکــه ب ــودنهــا نا  «ب

ــانو،  ــ( 701-701، ت  7313)مودی ــا هراوی ب ــان ب ــور همزم ــ  ــه و ش ــو فرانس ز  مقاوم

رئــیر  شــتاپو ، 7دیونــون ااــهمانــد هــا واقعیبراــی از شخصــیو شــتاپو همکــاری دارد  

ه هـر کـ)بـازر  قـدیمی(  2فیلیااـرکه در زبان عسمانی بـه معنـای سـلطان یـا اربـا  اسـو و 

  ـار داسـتانی مودیـانو بـه  انـر اتوبیـو رافی  ـرایش دارنـد ها عپو  شـتاپو هسـتند  دو ای 

ــر   ــا اور شــخ  مط ــتر ب ــه بیش ــوندمیزیراک ــش ــ  ه  ب ــور فیلی  (79، ت  7311)  ونربق

داستان منسور   شته کـه شا ـر شیـات واقعـیا یـس فـرد اسـو و بیـان تـاری  »اتوبیو رافی 

ــیا وی ــه  «شخص ــو  ب ــتر معط ــی بیش ــورت روای ــ    ــودکی،  ای ــانواد ، ک ــرد، ا ــودا ف ا

دیگری و روابـ  اشساسـی اسـو  ا ـر پیـدایش روایـو داسـتان فـردی را از قـرن هجـده  

کمــس ســایر بــه و شــواد  فــردی  ملاش ــه کنــی  در قــرن بیســو ایــ  تحلیــر اشساســات

کافیسـو کـه  ـادا باشـی  تـا از »واقـ  در    یـردمیعلوم، اگشـکار بسـیار عمیـ  بـه اـود 

  ت  7321)مــورووا،  «الــ  کنــی  نق بــییــس شکایــو کامــر و  مانزنــد یرویــدادهای 

مـاورای »قـور  ناـو هتننـا مـابی  واقعیـو و ایـار بلکـه بـسااتار روایـیا داسـتان نـه  (790

 کـه در بطـ  ایـ  شـیوة ـوریه( بـ33ت   ،7337) بناـو،  «کنـدمیواقعیو و ایار شرکـو 

ــاز فرینی    ــار ب ــر و د ر ــونی در کن ــدام  هایســاز ته و شــروایــو، تلیی ــالی عــرد ان ای

ــدمی ــه   کن ــ   میخت ــات دره ــته و توهم ــان    ش ــاویر م ــز تص ــاهی نی ــوندمی  ــس   »ش ی

                                                 
1. Khédive  
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ــانو،  «روممــیاــوا  پــیش و مــ  پیوســته در یــس نیمــه شرکــو ناشــیانه کــافی بــود )مودی

ــتان،   (719، ت  7313 ــ  داس ــو در ای ــه روای ــاریر از دو زاوی ــنر پ ــودمیش ــش  ة: منطق

پــانزد  و ننپــو مقاومــو  بــدی  ترتیــ  راوی  ةشــانزد  و نیروهــای  شــتاپو، منطقــ

هسـت   سـتوان،  کـی دونسـت نمیدیگـه : »دارد ـام بـر مـیایـ  دو ور ـه  ةمیاندر  هویوبی

  (701 ت  ،7313مودیانو، ) «و هر ز کارت شناسایی نداشت  م  وجود ندارم

ــایاوا  ــان  ه ــابی زم ــان بازی ــا امک ــا رات م ــتند و ا ــا هس ــا رات م ــا محصــور ا م

زیراکــه همــی   ؛ســازندمی  شــته و وقــای  مطلــو  و نــامطلو  را برایمــان مقــدور 

شــ  و روز »بـه بیــان دیگــر و دیگــران اســو   جنــان پیرامـوناـا رات شــد فا ــر مـا بــا 

ــایی   «شــدنی اســوتمــام انتنــاییبیاز تصــاویر و اشساســات اســو و  پایــانبیماشصــرا دنی

ــورووا،  ــانو   (791ت   ،7321)م ــزد مودی ــز در ن ــونی ــتانی واقعی ــای  داس ــا راتی ر وق ا و ا

ــداعی  ــدمیت ــه  کنن ــا و »ک ــتمی از رمزه ــون سیس ــانههمن ــر  هانش ــدمیعم ــانکمگ ،  «کن )بل

ــس  ؛(71ت   ،2003 ــی نزدی ــ  ذهن ــه سوررئالیس ــود را ب ــتر ا ــه بیش ــی ک ــدمیواقعیت  ؛کن

ــار  ــابی  اــوا  و واقعیــو  رفت ــان، راوی در نیمــة دوم ر  شــودمیزیراکــه ا لــ  راوی م م

ــدجنرمــ  : »کنــدمیمعرفــی  لو ســاد اــود را  ــودم  فقــ    ترب ن جنــاش را از دیگــری نا

ــه ــردم  همــش همین ــار ک ــانو، )م «دنا ــ729  ، ت7313ودی ــتان ه( و ب ــدریظ شخصــیو داس ت

ــانیا عقایــد اــود  مقاومــو  ةربمــان، روایــو دســتگیری اعپــای جانــ ة  تــا نیمــشــودمیقرب

دوم تــا  اــری   ــصحات نگــاهی بــه   شــته و چیــدمان اشوالــات  ةمطــر  اســو و از نیمــ

ــه کــردم را نقــر » ؛شــودمیشــار و   شــته بیــان  بــدون   کنمــی ننــه را کــه دیــدم و تجرب

  (799، ت  7313مودیانو، ) « ونه نقش و نگارهی 

 در تعارض روایت. ۳. ۳

ــود دارد   ــا ا ــاریخی ب ــااتار ت ــس س ــتان ی ــی داس ــااتار روای ــ  س ــدر واق اور  ةدر نیم

اســو  ولــی در  7کنشــگر ناــود  و داســتان ناهمســانداســتان، کــانون روایــو عینــی و راوی 

رو روایـو داسـتان بخش دوم داسـتان، کـانون روایـو ذهنـی و راوی کنشـگر اسـو  از ایـ 
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بخواهنــد،  ن را  همــان قــدر کــهزنــد  بــاد ملــو  مــ ، » ؛ یــردمیاــود بــه  7شــکر همســان

تار روایــی، ســاا بطــ در   نکــهشار ؛(13، ت  7313مودیــانو، ) «تکــرار اــواه  کــرد

ــز ــرد  و  روایــو را  صتمــان عــا صی نی ــو همراهــی ک ــایی  ن را تقوی ــدمیکــارکرد الق و  کن

چیــز ایلـی ســری  ســ ری همــه» شـوندمیروایـی بــا بیــانی سـری  ســ ری  هــایجلو  ـاهی 

  راتــداعیبــرای راوی  ( شــتیرمــان ) عنــوانشتــی   (11، ت  7313مودیــانو، ) «شــد

ــلط ــو س ــاریرا تح ــانازی ةپ ــو  ه ــاه  اس ــانو تل ــ  مودی ــدمیدر واق ــو را از  کن ــا روای ت

 هـای وییتسمنتنـی کنـد زیراکـه « جریـان سـیار ذهنـی»سـوی ه ورت نمادی  و سـنتی بـ

بـوی  ندیـد ی در هـوا بـود » :کشـانندمیدرونی با تودرتوهـای اـود اواننـد  را بـه تـوه  

ــ ــرا رســیدن شــ  هب ــا ف ــانو،  «اصــوت ب ــی، ( د777، ت  7313)مودی ــرو روای ــ  قلم ر ای

دناـار یـس کـاوه ذهنـی و هباشـد بلکـه بـار دستیابی به واقعیتـی ننـایی دناهب نااید اوانند 

در شیـات فـرد هبواقعیـو منحصـرمبـدرن بازتـا  ایـ  امـر اسـو کـه رمان »زیراکه  تاریخی؛

 سـؤاربایـد  ن را بـه زیـر واقـ  در  ن،  دادن جنـاناسـو و بـرای نمـود روانی اسـتقرا یافتـه

ــرد ــون، ) «ب ــی   (72  ت  2007کگن ــیار ذهن ــان س ــ  جری ــ  ای ــابرای  در بط ــان بن ــا جری و ی

، نویسـند  نقشـی نـدارد و راوی بـا تمـام به سـاس جیمـز جـویر و یـا فـاکنر تجار  ذهنی

ــ ــوا و ب ــدمی ــور  ایعــی تجــار  اــود را روایــو هق ــدی   کن ســان اشساســات و افکــار ب

زمـانا »و، یـس در واقـ ، همـی  جریـان در روایـ  کنـدمی اـو  دقیقـاًهای اود را شخصیو

ــار  «ذهنــی ــه قنرمــان داســتان کمــس کــه  کنــدمیرا دنا ــ کنــدمیب ــا اــا رات ب  ــورت هت

مـا ا اوت در » شـودمیذهنـی ا لـ  بـا زمـان ترکیـ   روایـوهمـی  تکرار شوند   وارسلسله

ــا رات را  ــیر ا ــاریر س ــزدبرمیپ ــا ،   انگی ــایایابان فت ــدای  ه ــالی،   ــشااشا  ا

ــای  ــا دراتن ــانو،   «بلوآش ــود  (11، ت  7313)مودی ــه ا ــدمیراوی ک ــویری از  توان تص

پننـان نمـود پیـدا  هـایفعایوقلمـداد شـود بـا هـویتی مـان  و  هانازیدسو پدر ینود و ه 

ســنتی نشــان داد کــه ســااتارا داســتانش  شــکنیروایومودیــانو نیــز بــا  ترتی بــدی   کنــدمی

ــطو  أت» ــاو در س ــد و ک ــر کن ــد ب ــارپیشکی ــاهی د  صت ــان   ــدفش نش ــود ارد و ه دادنا وج

 ةدر ایــ  عر ــ (9، ت  7312)هــامصری،  «ذهنــی و روانــیا شخصــیو داســتان اســو 
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ــا  ــز جایگــا   7روایــو،  ــنعو قی ــژ نی ــه را  ایوی ــراد: »اــود ااتصــات داد  اســو  ب اف

 «دســو  رفتنــد بــه شــنر را نــابودی ســاکنی  شــنر توســ   ــاعون، بعــد از کــه  هــاییموه

ــات روشــی و روانــی اــود   شــتیا شــاانه داســتان( 29، ت  7313)مودیــانو،   ویــای اشوال

در زدن اســو  پــاریر در شــار  شــت  هــایکو راوی اســو کــه پیوســته در کوچــه و پــر 

ــا دوســتان عپــو جانــه  ــا اــدیو همــرا  اســو و در بخــش دوم راوی ب بخــش اور راوی ب

ــرا   ــابی   شــودمیمقاومــو هم ــرای بازی ــا  ب ــابرای ، راوی   ــایشربن   شــته،  ة مشــد ه

 ةتجربـمکـانی، بـه  ةتجربـ ةواسـطهبـتـا  شـودمیناچار به   ر به همـان فپـای جلرافیـایی 

سـو کـه زمـان بـرای او للـو شـد  و شسی )دلشور ( و دلیـر  ن نائـر شـود  ایـ  در شـالی

بیگانـه اسـو  ایـ  شـر از  ور موازی دناار هـویتی اسـو کـه شـاید بـرای اـود او نیـز هب

کــه در  ایســوپدید هــای ا یــار، اودبیگــانگی، و جســتجوی هویــو اــود در میــان هویــو

و نیـز  شـنااتیجامعه ةشـوزداشـته و مـورد توجـه منتقـدی   ایویـژ ادبیات معا ر جایگـا  

ــنااتی روان ــدمیش ــو   باش ــی هوی ــو در بازشناس ــویر  یری ــو تص ــه اهمی ــو ک اینجاس

ــر اجتنــا  از ایــ   رســدمی ــر نه  بــشــودمیمشــخ   راوی در جســتجوی اــود، ســعی ب

و از مصنـوم  اـود ة  شـتشـدن هرچـه بیشـتر در تـاریکی فپاهای تودرتـو دارد تـا از  ـرا

ــویتیبی ــا  ه ــز و تنن ــا را   ری ــانو، تنن ــت  مودی ــاید فپــای م ــد  ش ــایی یاب ناشــی از  ن، ره

، همزمـان هـ  افشـا ر درد و کـه ایـ  نـوو نوشـتار ـوریهپناهگا  برای دردهای وی باشد بـ

ــره   ن  ــ  م ــدمیه ــتار  زادیباش ــه نوش ــات ب ــتار در ادبی ــوو نوش ــ  ن ــا   از ای ــش و ی بخ

 ــور کــه انتنــای زمــان و   شــته بــه انحطــاآ و بنــابرای  همــان  شــودمییــاد  بخشرهــایی

ــدهای  ها شــتی» شــودمیبشــریو منتنــی  هــایتیر ی ــو و  م ــاً [راوی]و رف ــز ننایت ــه  نی ب

  (772، ت  7313)مودیانو،  «شودمیات   هاتاریکی

  محوروسواس نوشتاری فضای پردازش:تشویش . ۴. ۳

ــااتار ــی س ــصتو  روای ــش ة ش ــتانی بخ ــای داس ــانگره ــ  نش ــو ای ــه اس ــانو ک ــا مودی  ب

ــتجوی ــات جس ــر  و کلم ــا، ن   ــاه ه ــته تل ــا داش ــوبی» ت ــوا » و «ف ــود «وس ــه را ا  ب

                                                 
1. comparaison                      
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 بــی  از و بگــ رد ســال  از تــا داشــو ایــ  از تــر  وی: »دهــد انتقــار نیــز اــود شخصــیو

 در زیراکـه( 91، ت  7313مودیـانو، )  «کنـد پیـدا راهـی اـود بـرای فشـرد  هـای ـرو  ای 

ــو ــس جــز اــود راویا همنــون ننای ــة» ی ــه  شــصته پروان ــی از ک ــه چرا  ــی ب  دیگــر چرا 

ــانو، ) «رودمــی ــود( 19، ت  7313مودی ــه کــه راوی  نا   شــنایی اــود شخصــیتی ســااتار ب

ــانو، ) «ســکوت فپــای» از شتــی و دارد ــ ت( 12، ت  7313مودی ــردمی ل  ا لــ  را اــود ب

 اسـتر  انـد  ابـ مواجـه در هیجـانی افـراد کـه نشـار   دهـدمی نشان «شسا  و هیجانی»

 راویا اشساســـات واقـــ ، در  دهنـــدمی نشـــان نـــامعمور هـــایواکنش و هســـتتند نـــاتوان

شـر تپـعیف و فرسـود ی بــه   اسـو وابسـته بیرونـی محـی  بـه داسـتان ایـ  در مودیـانو

هـا را در بـر  رفتـه یـس مودیـانو کـه فکـر و ذهـ ا  ن هایشخصـیومسابه تشـویش درونـی 

بـرد  اسـو   سـؤارهـا را بـه زیـر کـه سـااتار شخصـیو  ن  یـردمیرا فرا   ااتیبیاشسا  

ــویش  ن ــ  تش ــه ا ل ــا ا  نزیراک ــا از نگ ــاد  ه ــته ش ــه   ش ــا ب ــودمیه ــ ش ــه ب ــور هک  

ــا ن  وروســوا  ــر  ه ــه تحلی ــردمیرا از درون ب ــار  و نصســمو »  ب ــرام ســردرد می ــر میب  «بب

در ابتــدای داســتان اشســا  بــر ایــ  اســو کــه روایــو داســتان   (90، ت  7313مودیــانو، )

راوی در  اـر  ـصحه « مـ ا»اسـو و  7کـه اـار  از روایـو  یـردمیتوس  راوی  ـورت 

  ااسـمارالدا بـا اونسـردی شـربو انـار کشـیدمیکوکـو لـاکور سـیگار : »شـودمیو هاهر سبی

ــه ایــ  [   ] نوشــیدمی ــه 20، ت  همــان) «هــا را دوســو دارم اــا ر  نب ( از ایــ   ــصحه ب

در بطـ    کننـدمیااـدیو و  قـای فیلیااـر شپـور یـس فـرد  الـث را برجسـته  سـؤالاتبعد، 

نیــز  شــنرکلانرافیــس یــس شــنر و یــا روایــی،  ــر  ســااتار اجتمــاعی و توپو  ةشــیوایــ  

شپـور شـنر در داسـتان مدرنیسـتی، بازنمـایی روابـ  » ـور کـه همـانشائز اهمیـو اسـو  

 «داسـتان بـا بخشـی از ایـ  روابـ  اسـو هایشخصـیوسـویی و مناساات شـنری و یـا هـ 

 ةبـازدر   میزتخریـ ایـ  شپـور در نـزد مودیـانو بـا یـس نگـا    (200 ت  ،7911، نیازبی)

  کن مـیشرکـو   لـود  از وسـ  یـس شـنر : » یـردمیاـود  ـورت تحقـ  زمانی ش  به

ــه، شــنر در یــس ااموشــی مرمــوز  هنگامشــ  ــرو شــوالی ســاعو ن ــانو،   «رودمــیف )مودی

   (11، ت  7313
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ــی در روان ــاهی  اساس ــی از مص ــه یک ــی ک ــتقیماًشناس ــد  مس ــا  فروی ــااتار نااود   ــا س ب

یــس نشــخوار و یــا  ةدربر یرنــداســو کــه  «وســوا »  پیونــد اــورد  اســو قلمــرو  زارنــد

ــس  ــا ی ــویش و ی ــری، تش ــار فک ــدیروانااتل ــو   7نژن ــهشاراس ــی،   نک ــار ذهن ــ  ااتل ای

همـرا  دارد  ایـ  شـکر ناـوروز در بطـ  متـون هشـنااتی بـت اهرات جسمانی، روانی و زبـان

 بعپـاًزیاـایی مـت  را تحـو شـعاو قـرار داد  و  عملـاًکـه   وردمـیرا پدیـد  هاییجلو ادبی 

تصــویرهای مکــانی و بــا شتــی همــی  شــکر نشــخوار   شــودمیالاقیــو  منشــأتاــدیر بــه 

پـاریر را دوسـو »شـاوی تشـویش باشـد  توانـدمیر شـد  نیـز بـرای مودیـانو زمانی مصـو

ــیار  ــدیمیا بس ــو  ق ــنم   محا ــرزمین   جن ــت   س ــز  زداش ــانو،   «امد ب  ، ت 7313)مودی

ــانو ( 717 ــا درد و رنــظ را از اعمــاا پننــان  ایوســیلهوســوا  فــردی در نــزد مودی اســو ت

تننـا مـ  نگـران و دلـواپر بـودم  سـه بنـه »بیرون کشـید  و در بطـ  نوشـتار اد ـام کنـد  

  «  شــتی میو اهریمنــی شــوم  هــایتاریکیبــودی  کــه در دااــر یــس اــودرویا بــزرگ از 

ااـــرد » ـــیف  شـــتاپو و نیروهـــای مقاومـــو بـــه وی بـــا تو( 93، ت  7313)مودیـــانو، 

مصنـوم در نـزد وی نیـز   زارنـد  هایسـائ والـایش   کنـدمیدر عصـر شـاک  شملـه « جمعی

ــ ــدریظ از دســو هاــود را ب ــد مأیو  ایفلســصهو  دهــدمیت ــ کنن ــه   وردمــیوجــود هرا ب ک

اـواهی مبـرد »شا ر  ن نیز جـز پـوچی و عاـث افکـار و ایـدئولو ی عصـر شـاک  نیسـو  

ــر [   ] ــیدی و دیگ ــیر رس ــای مس ــه انتن ــوانینمی ب ــردی ت ــانو، ) «بر    (12، ت  7313مودی

ــ   ــیشارشس در واق ــیتخ نویس ــود  یل ــا ا ــیتخیرو ی ــانو  2نویس ــرای مودی ــهب و   ا تگی

قـرار  هـایشکابو   شـته و  هـایزا ادبـی و الاقانـه اسـو تـا وی را در مقابـر  پشتوانه

قلمـرو اتوبیـو رافی را از قلمـرو ایـالی  تـواننمیدهد  بنـابرای  در سـااتار روایـی داسـتان 

اســطه وهاتوبیــو رافی مــ  کاملــاً بــ  ســن  و اجــزا»قــور اــود مودیــانو هزیــرا بــجــدا کــرد  

زیراکـه مـرز مـابی  اـا رات و تخیـر ( 7319)راماـور،  «قلمرو تخیلی د ر ـون شـد  اسـو

ولــی در ننایــو ایــ  اــا رات هســتند کــه بــازی را بــه نصــ  روایــو  اســو  «مــان »بســیار 

در   ــرفاًداســتان مودیــانو شناســایی معمــا و تصــویر پــدری اســو کــه   کننــدمی انــداز نی 
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 هانشــی شاشیهبــه بررســی افــراد محــروم، : » یــردمیاــود هزمــانی  ــورت تحقــ  بــ ةبــاز

ــا از ورای  ن ــر دارم ت ــدرم را تمای ــزانا پ ــویر  ری ــا تص ــن   ه ــدا ک ــاًپی ــزی از او  تقریا چی

ــا  ن را از اــودم اــواه  ســااو دان نمــی ــانو،  «ام ــ  (11 ، ت 7313)مودی ــاری هب ــر م ن 

س  یعنــی» (autofictionدر بســتر روایــو ) «اــود و ایــار»ترکیــ   فراینــد همــی  7داریوســا

 اهواقعـی یزنـد   یشـرا چـون و کنـدمیاـود الـ   یبـرا سـند ینو هکـ یدیجد یزند 

 و  نجانــدمی ویپوســو شخصــ در را اــود اســو، کنند اســته و انگیــز   و ســخو

ــا ــ یعیوق ــود هک ــدمی ا ــد  را اواه ــدمی یزن ــحی،   «کن ــابرای   ؛(7937)نا  ــاوه بن ک

یــس کــاوه پلیســی اســو کــه هــدفش  «جمعــی»عاــارتی   شــته و بــه ةشاف ــمودیــانو در 

ــایش  ــتهنم ــو   ای  ش ــد  اس ــر و  زارن ــر نامحتم ــوی دیگ ــی از س ــة جمع ــی از شاف  یک

 ةشاف ـ»در واقـ    شـودمیهویـو یـس فـرد یـا یـس ملـو محسـو   ةدهنـدعنا ر تشکیر

ــی  ــهجمع ــرو  ایمجموع ــاری ا   ــانا ت ــه جری ــو ک ــواد ی اس ــراتا ش ــه را از ا  ــای مربو  ه

 «و ایــ  شاف ــه قــدرت نمــایش ایــ  اــا رات مشــتر  را دارد  دهنــدمیقــرار  تــأ یرتحــو

ــور،  ــا  (791ت  ، 7311)ریک ــه ب ــی  شاف  ــابی هم ــهو  ه ــو   هاییواهم ــرا  اس ــا  هم اس

ــی  تشــویش  ــه نجــوا هم ــا اــود ب ــه راوی ب ــاوی نشســته اســو ک ــس نگــره اودک در ی

 رزو داشــت  کــه ایــ  جملــه بــرایش هویــو واقعــیا مــ  را افشــا کنــد: هویــو : »پــردازدمی

ــانی  ــانو،  «پســری اشــ  و هیج ــتان (11، ت  7313)مودی ــ  داس ــا در ای ــاهی  اال قی و مص

ــز ارزشــی  ــه نی ــردی  های شــصتگیجــای اــود را ب ــدمیاجتمــاعی و ف دادن  ن و نشــان دهن

جنــان پــر از اشــ  و هیــاهو  قطعــاً» دهــدمیمودیــانو را شــکر  ییکــی از مپــامی  محــور

ــو ــانو، ) «اس ــتر 711، ت  7313مودی ــه بیش ــاهویی ک ــه( هی ــاناز  برداری رت ــام رم  ویلی

ــود  ــته را نم ــصته و  سس ــااتاری  ش ــو و س ــود  و روای ــاکنر ب ــدمیف ــان   ده ــتی در رم  ش
ــاانه ــون  ش ــز همن ــان نی ــاکنر، رم ــ  و ف ــازی ذه ــس ب ــاهد ی ــد  ش ــورتاوانن  پردازی 

کـه وسـوا  فـردی بـا وسـوا  اجتمـاعی  میختـه شـد   ـوریهبتشویش و وسوا  اسو  

ــدمیقنرمــان داســتان تلــاه و  ــا چنــر کن ــد  واقعــیا اــدیو  ةت ــراد شــیدایی »را افشــا  کن اف

ــه  ــرادی ک ــرد  اف ــواهی ک ــات ا ــتری را ملاق ــامعقوربیش ــد  تری ن ــو اواهن ــا را از ت چیزه
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ــو  ــانو، ) «اواس ــته 19، ت  7313مودی ــانو، پیوس ــزد مودی ــیدایی ن ــرو ش ــابرای  در قلم ( بن

ــس  ــا ی ــد  ب ــ یریتحریساوانن ــی و وسواســی  ریختگــیبن و  پ ــی مواجــه ذهن ــو روای باف

کــه مودیــانو عنا ــر  ن را  اســو 7نــورمــان  هایعصــار ی بر رفتــه از یایــ  شــیدا  شــودمی

ــه در  ــور داســتان اــود  ســترد  اســو   ــان دیگــر، وی ب ــه بی ــر  ای شــصتهدوران »ب متمای

ــه  ــود ک ــد ب ــه اواه ــا  ن را تجرب ــرد م ــانو، )  «ای ک ــیصتگی  (793، ت  7313مودی ــی ش شت

ــه   شــته  مؤلــف ــه دهــدمیوســوا  را نشــان شــکلی از نســاو ب و  هاریشــهســوی کــه ب

ــرایش دارد  ــویش   ــالو ا ــکوت» ا  ــ  س ــعیو ای ــا ون ــکنه، ب ــالی از س ــنر ا ــ  ش ، ای

ــاقی و  (723، ت  همــان) «همخــوانی داشــو  امروانــیروشــی و  در واقــ  همــی  زوار اال

انسـانی کـه هـویتش همنـون دنیـای »بـا تو ـیف مکـانی منطاـ  اسـو   کاملاًجنانی انسان 

ـــهتنزر ـــد   یافت ـــس، )نا «شـــد  اســـو دری ـــابرای  (11 ت  ،7311تالاا  نویســـیااودتخیر بن

عنصـر اساسـیا  رو بـر روی چنـا  یـردمیاـود همودیانو در ای  داستان اگشـکار زیـادی را بـ

پــردازی اعــ  از شخصــیو، زمــان، مکــان و  ــر ا تــاریخیا   شــته چیر ــی اــود را داســتان

ــان  ــدمینش ــی  و  ده ــرهم ــه پردازیتخی ــس ب ــورد   اتوبیو رافی ــر  ا ــدری   شخصــیو پ

دلیـر اسـو همـی داسـتانی قابـر دسـتیابی اسـو  بـه ةمایـدروناسو که در زمان و مکـان و 

هـای  زارنـد  در بـا  تعنـد و تزویـر بازنمـایی تـاری  دوران ااشـلار فرانسـه و پرسـش»که 

 ت  ،7333)روو،   «دهنــدمیرا شــکر  محوروســوا هســتند کــه مپــمونا  هاییرشــته

کــه  وار جنــج جنــانی دســو  کنــدمیشصــو دورانــی را تجربــه  هایدهــهمودیــانو در  (70

  نـوعی شـدمیم دوران ااشـلار فرانسـه بـود کـه شـروو رن ـهبـ»کمی از اـود جنـج نـدارد  

  در یــس هــرا  انــدااومیمنــو بــه تــر  و وششــو پــاریر انت ــامی و پلیســی  

ــد ی  ــایی زن ــردممیپارانوی ــ ک ــی س ــتگیریا جمع ــه دس ــر اینک ــود  7392ار مس ــگ ،  «ب ) گارس

ــادی از  (2001 ــمار زی ــتگیری ش ــواد  دس ــه ش ــانو ب ــر  مودی ــاری  از   ــی  ت ــر هم ذک

                                                 
س را کلاسیرمان سااتار روایی و قواعد شاک  بر  اسو کهدر ادبیات فرانسه شصو میلادی  ةادبی ده هایجناشیکی از   7

 ة شصت همنون سااتارداستانی را  درونمایة ر  و  ایی ونههبو یا ندشخصیتیا اود، رمان با روایو ندبرد  و  سؤاربه زیر 

    کندمیاجتماعی عصرا اود نمایان 
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ــاری   ــان در ت ــانازیتوســ   7392اوت  21ینودی ــار  ن ه ــو انتق ــا ب ــایاردو ا ســمو هه  ه

 اشار  دارد کشور لنستان  7اجااری اوشویتزکار 

 هویت به روایت تصویر. ۵. ۳

 زیاـایی بـا ولـی دارنـد معما ونـه و مـان  هـویتی مودیـانو داسـتانی هایشخصـیو بیشتر

ــ  در ــو بط ــالی واقعی ــد  ای ــد   نجان ــ  از  اندش ــر، ای ــزد من  ــانو ن ــه و شــر مودی  تجرب

مـت  مودیـانو بسـتری   دهنـد نشـان را اـود شقیقـو اـا رات و تردیـدها تا  میزدمی دره 

ــه  ــو ک ــایواقعیواس ــویر  ه ــه تص ــی را ب ــای سیاس ــاعی و فپ ــدمیاجتم ــتوان »: کش س

هـا را داری بـه مـ   صـو: ت ـاهر اـواهی کـرد کـه نقـش  ن [از شـز  مقاومـو]دومینیس 

ــازی  ــیمیب ــهکن ــا ب ــ  روزی همدســوا  ن دانســومیاــوبی   ام ــه م ــواهک ــا ا ــد   ه  «ش

 از یـــس روایـــو جمعـــی و ســـوفرااوانیهمـــی  بازســـازی ( 12، ت  7313)مودیـــانو، 

ــا ــزد مودی ــه در ن ــود شاف  ــابرای  ا ــه  بن ــلار فرانس ــاریخی دوران ااش ــیار و ت ــکر س نو ش

ــنشا اجتمــاعی دار» ــورت روایــی دارد و  ــبازســازی و روایــوا اــا رات  ــورت و کب  «د ن

مودیـــانو همیشـــه  هایشخصـــیوجســـتجوی هویـــو در نـــزد  (93  ت،7919)ریکـــور، 

در بطــ  همــی  کــاوه، تخیــر داســتانی بــا   کنــدمیایــار اودنمــایی  ةقــومــابی  تــاری  و 

  ـار داسـتانی مودیـانو را  تـوانمیبـا نگـاهی کلـی عنا ر اتوبیـو رافی  میختـه شـد  اسـو  

ــانی و مکــانی تصــاویر هــویتی» ــور زم   شــته قلمــداد کــرد   ة شــصتدر بطــ  شــواد   «تال

ــردی و  ــار  ف ــه تج ــو ک ــودی از روای ــایتنشنم ــان داد   ه ــه نش ــس  یین ــاعی در ی اجتم

ــه»  شــوندیم ــدم چــه کســی هســت هرب ــه  شــار، نصنمی ــ  اجــاز  را ب ــهزند یو ای  نویرانام

( 719، ت  7313)مودیــانو،   «اطــا  کنــدتــا مــرا ایلــی ســاد  یــس انســان  ده مــیاــود 

ــ  فپــای پر شــو   ــانو در ای ــابرای  مودی ــه تصــویر  هاییشخصــیوبن ــه در  کشــدمیرا ب ک

، 7311)لـوران،  «یا اـود دچـار تردیـد هسـتند ، ا ـالو، نـام و ملیـو و هسـتهاریشه»مورد 

ــاً  (11ت   ــه الزام ــی در نتیج ــویش منتن ــه تش ــزد راوی ب ــو در ن ــدها در ننای ــی  تردی هم

ــوندمی ــاچیزم » ش ــایا ن ــا  رزوه ــ  دو ب ــابی  ای ــ  م ــ و م ــر  و  نای ــر    ــی    «رفت م

   (19، ت  7313)مودیانو، 
                                                 
1. Auschwitz      
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ــه  ــاعی ب ــردی و اجتم ــد ف ــات رش ــهتحول ــز  ایمجموع ــی نی ــر محیط ــرات عوام از تلیی

هـا نقـش منمـی در چگـونگی نـوو وقـای  زنـد ی و زمـان وقـوو  ن»وابسته اسـو زیراکـه 

از  متـــأ ر شـــدیداًهمننـــی  ســـااتار هویـــو در دور  جـــوانی  [   ]تسایـــو هویـــو دارد 

ــه ــاعی و فرهنگــی اســو  هایزمین ــادیلطف) «اجتم از ایــ  من ــر، ( 271  ت  7910،  ب

ــنااتی سااتار ــرش ــاری ف ــانودو رفت ــون مودی ــه ی همن ــو ب ــدت تح ــأ یرش ــای  ت فاکتوره

ــاعی، شــواد  محیطــی و اــانواد ی ــاید ر ونیو  اجتم ــی  ه ــه   هرباشــدمیدرون ــد ک چن

 «مـ »هـای فـردی متلیـر اسـو ولـی در مجمـوو، هویـو تسایو هویو با توجـه بـه تصـاوت

بــدبخت  الکســاندر مــادرم دور از اینجاســو و پــدرا »  یابــدمیدر بطــ  هویــو جمــ  مصنــوم 

ـــرد  اســـو  ـــانو،  «استاویســـکی م ـــو، ( 791، ت  7313)مودی ـــزوای در ننای ـــار ان در کن

ــایی ــانواد ی، تنن ــرادره،  ا ــام ب ــرگ زودهنگ ــایهویوو م ــون  ه ــز همن ــی را نی سیاس

در زنــد ی و تصکــر  کــهای ونــههبــ  کنــدمیشــطرنظ در در داســتان اــود جابجــا  هــایمنر 

قنرمــان   شــوندمییاســو در کنــار یکــدیگر عرنــه مودیــانو اشساســات، عا صــه و س

ــو  ،داســتان ــه مقاومــو را ل ــد  و اعپــای جان ــرای همکــاری بر زی و  دهــدمی شــتاپو را ب

ــ ــ ر اا ــدمیدیو را س ــو   کش ــرا  اس ــویتی هم ــد ه ــا تردی ــز ب ــ  نی ــی  تخری ــی هم ول

 هــایواقعیودر واقــ ،  (719، ت  همــان) «کســی بــودم شــار، هر ــز نصنمیــدم چــههــربــه»

خی یـس سـرزمی  بـه ماهیـو یتـا رویـدادهای تـار شـوندمیهـا باعـث ماعی و ا رات  ناجت

هویــو و شاف ــه »عاــارت دیگــر ه  بــشــود ن ســرزمی  تاــدیر  ةشاف ــمــاعیا تسیاســی و اج

کـه نـه فقـ  هویـو ریشـه در شاف ـه دارد بلکـه  ننـه بـه   از  نجـاییاندوابستهه  به عمیقاً

ــاد  ورد   ــودمیی ــف شــد  اســو  ش ــرود تعری ــو مص ــیر،  «توســ  هوی  ت ، 7339) یل

ــ  راوی  ( 9 ــانو ای ــت  مودی ــا داش ــه»ب ــویتی دو ان ــا « ه ــود ب ــی از ا ــا »و پرسش ــان ی قنرم

ــرچی  ــانو،  «اا ــا ( 703، ت  7313)مودی ــو ت ــدد اس ــاعی در  ــو اجتم ــه هوی ــود را ب ا

ــس  ــی ی ــو مل ــر هوی ــوی دیگ ــد  از س ــی  ده ــرزمی  تعم ــس س ــان ی ــر مردم ــا فرا ی  منش

اـانواد ی -مودیـانو کـه بیشـتر براـوردار از شـکر و شـمایا اجتمـاعی ةشاف ـاا رات در 

ــه مســتقیمی از  ناســو  ــانو تجرب ــه مودی ــی بیشــتر در راــدادهایی هســتند ک ــدارد ول ــا ن ه

عامـر و بـانی  زیـد  اسـو و مـأوا  جمعـی یـس اجتمـاو، یـس سـااتار اـانواد ی، ةشاف 
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ــ ن راــدادها  ةو همــبــود  اســو هــای هــویتی اکســر  صتمــان بازســازی شــد  و  ای ونــههب

و و وابســته داســتان ینــود اســ شخصــیواو  راوی  دهنــدمیرا شــکر  مؤلــفتعلقــات متنــی 

در  ـور  هویـوبیپـدری ینـود و  ةاسـو بـه سـای ایاشـار   همی  امـر به  شتاپوی فرانسه

اـود شـار و تردیـد و ابنـام در تننـایی  مودیـانو هایشخصـیو  ـار مودیـانو  ا لـ   ةهم

هراسـان نیسـت  کـه از  جـز یـس پروانـة»تـا ماـادا هویـو اـود را از دسـو دهنـد  شوندمی

ــ ــنایی ب ــس روش ــر هی ــنایی دیگ ــوی روش ــیس ــان)  «رومم ــابرای  ( 12، ت  هم ــ ا»بن « م

ــد    میزتشــویش ــرت  رمی ــون، افســو  و شی ــته، جن ــانو در تصویرســازی وی از   ش مودی

  «شـوممی بـ   هـاتاریکیدر ننایـو در »  کنـدمیسـوی ابفقـی تـا انتنـا شرکـو هکه بـ اسو

ــ  من ــر، ( 772، ت  همــان) ــ ا»از ای ــه تحــو « م ــاق  دارد ک ــس ســااتار ن ــأ یرراوی ی  ت

کـه از  دهـدمیمودیـانو بشـریتی را نشـان »بـدی  ترتیـ   ر محیطی قـرار  رفتـه اسـو معوا

علــاو  هبــ (701 ت  ،2003)بلــانکمگ ،  «تمــدن مبــدرن جــدا شــد  اســو  ةاولیــســااتارهای 

ــاتیابی  ــوا  اــود داســتان،  ــور در راوی شــنااتیاروان و عــا صی شــکا  ــو  ا  وی هوی

 سراســر در شصــو هایدهــه پــاریر جامعــه  شــصتگی و هــویتیبی و والــدی  فقــدان  اســو

ــتان ــود داس ــان را ا ــدمی نمای ــر  کنن ــوانی  ا  ــی بت ــی  تصکیک ــیو ب ــانو هایشخص  و مودی

ر ــا ــر پروســو مارس ــد بشــوی  قائ ــان بای ــرد اذع ــه ک ــزد در ک ــاد پروســو، ن ــا رات و ی  ا

ــان ــتان قنرمان ــ ت» محصــور داس ــتی «و اشساســاتا هاشــعف و هال ــا ن زیس   اســو ه

ــانو داســتانی شخصــیو  نکــهشار ــه و ســااته مودی  و فرهنگــی و اــانواد ی محــی  پرداات

 قــرن ةجامعــ همنــون پایــدار بســیار ایشاف ــه دارای پروســتی راویا  اســو دیــروز ةجامعــ

ــوزد  ــو ن ــار  اس ــه نش ــ ک ــانو راویا ةشاف  ــا   در مودی ــان و تل ــود  نوس ــ  در و ب  بط

ــدا روایــی  ــورت ،دوم جنــانی جنــج از پــر ةجامعــ اجتمــاعی های شــصتگی ــدمی پی   کن

 مـ ، سـتوانا  »اسـو مشـکر بسـیار راوی هویـوا و موقعیـو شناسـایی مواقـ ، براـی شتی

ــ  ــود م ــدارم وج ــ   ن ــز م ــارت هر  ــایی ک ــت  شناس ــانو،  «نداش ( 771، ت  7313)مودی

و بــا توســر بــه  فرانســه شــلاردروان اا« هویــو ملــی»بــردن ســؤاروانگنــی مودیــانو بــا زیــر 

ــی  ةشاف ــ ــوجمع ــ  محورروای   دهــدمیعصــر اــود را نشــان سیاســی  هایمســلس، فری

نقش شز  مقاومـو فرانسـه و ارتـش متصقـی  بـرای مودیـانو پوشـید  نیسـو  بنـابرای  وی 
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اــود را  ةجامعــ پرســتیمین مقاومــو دوران ااشــلار فرانســه از یکســو  هایهســتهبــا  ــر  

ــا  ــر ب ــه تصــویر کشــید  و از ســوی دیگ ــان و جاسوســان برجســتهب ــردن ســرکو  مخالص ک

 ن دوران را در   ــار داســتانی اــود  ســتیزیهویو، اشــونو و هــانازیدســو  شــتاپو و هبــ

ــان  ــدمینش ــانی ده ــانو قرب ــدر مودی ــوو، پ ــ  در مجم ــه  هایلسمس ــد و ا رچ ــی ش سیاس

ــانی» ــودنقرب ــوردار  ،ب ــکایو برا ــراد و ش ــ  اعت ــان را از ش ــازدمیانس ــودور ،  «س )ت

ــی  ،(11 ت  ،7331 ــدر در ول ــرگ پ ــراد و م ــوان اعت ــدم ت ــهع ــ هایهال ــام و ب دور از ه ابن

ــراه   هاســازیشصا  ــانو ف ــرای مودی ــایی را ب ــیمعم ــه   وردم ــو ب ــدن روای ــا باز ردان ــا ب ت

ــته و  ــا   ش ــارب ــر س ــر  و تزوی ــان ت ــلار، بی ــای ااش ــاییهویوه ــاتاریکیرا در در  ه  ه

مقاومــو را تــاریخیا  ةاســطور  ــاهی و شــر ا تجربــه، و همــی  روایــو بــا  بازســازی کنــد

    کندمیجمعی یس سرزمی  زند   ةدر شاف 

 گیرینتیجه .۴

  ــاهیا مــا ان و بســیار دور از بــرای مودیــانو، رو  و ذهــ  مــا دارای یــس واقعیــو پننــ

  الـا  شا ـر از دهی مـیو ما بسیار کـ  بـه ایـ  بخـش از   ـاهی و ذهنمـان ارجـاو  اسو

ــدی  ــدان وال ــ فق ــامهب ــدری  من ــو پ ــد ی اصــوت هوی ــف، زن را دچــار تشــویش و  مؤل

هماننــد شــر  رســنگی و تشــنگی  در واقــ  شاف ــه مودیــانو در ردیــابی  کنــدمیانــطرا  

ــس  ــا رات، ی ــد ا ــی و ا فراین ــاوی را واودشناس ــو دک ر پروس ــا ــون مارس ــار همن دنا

ــدمی ــتکن ــرای وی همزیس ــی ب ــه و فراموش ــه شاف  ــد   ی  زیراک ــتان دارن ــاانهداس ،  شــتیا ش

ــاییچر  ــو  ه ــواد ی را روای ــراری از ش ــدمیتک ــهشار کن ــ  نک ــور محســو هب ــاهی     مص

ــر  ن ــادار در پــی کشــف  دهــدمیهــا را تلیی ــ  بازســازی معن و  اــود اســو هایریشــهو ای

تننـا جنـون  بنـابرای اـودا راوی اسـو    اـاتیبیبـه  ایاشـار در بطـ  داسـتان ای  امر  اودا

سیاســی و  هاینابســامانیدر درون هــای داســتانی را اســو کــه شخصــیو هــویتیبیو 

ــه تحــر  اجتمــاعی  پــی  در پــی  ذهنــی و  هایشــاکهروایــو راوی پیوســته در   کشــدمیب

 ایمولصـهبـردن هویـو انسـانی سـؤار زیربـهدر جریـان اسـو  « زمـان عینـی و ذهنـی»مابی  

زمـان در نـزد مودیـانو  علـاو هبـمودیـانو بـا  ن مواجـه هسـتند   هایشخصـیواسو که اکسر 

ر د  کنــدمیشصــظ اــود را در قالــ  روایــو  ة شــصتولــی همنــون شاف ــه ســااتار نمــادی  
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و  هــاتصاوتاز ورای و هویــو شاف ــة جمعــی ارتاــاآ نزدیــس زمــان، ، داســتانایــ  

بنــابرای ، ســااتار متنــی و روایــی   کننــدمیتــاری    شــته را بازســازی  ،جریانــات سیاســی

بــا پبــر ریکــور، یــس شــکر و منشــا  اجتمــاعی دارد کــه متناســ  بــا  القــورمتص  و مودیــانو

در ایــ  داســتان، مصــاهی  زمــانی و شــرای   صتمــانی، معــانی اــود را شا ــر کــرد  اســو  

شــواد  بــه دوران ااشــلار  ة  شــتو مودیــانو بــا  ــر  زمــانیا  اندشــد مکــانی درهــ  تنیــد  

و بــاقی جــز تزویــر و تخریــ   اندشــد از هــ   ســیخته  هــاهویوکــه   ــرددمیفرانســه بــر 

ــتار ــو  نوش ــانو  نیس ــ  مودی ــودر قل ــه جوییهوی ــتالژی  ای ون ــهنوس ــ   هاریش را در بط

ــه تصــویر   لودمــه ةشــت   شاف ــة و هــای پننــان هویــو بازســازیدر مجمــوو،   کشــدمیب

ــانو جمعــی  ــزد مودی ــر نوســتالژیس  ــر  اــورد  اســو  عمیقــاًدر ن ــا تمای ــا ب  ایاســطور ت

ــاک   ــاعی ش ــی و اجتم ــه در فپــای سیاس ــد ک ــو کن ــامبدرن روای ــانی پس ــا زب ــاریخی را ب ت

 بود   هاسراورد یشاکی از اشونو و 
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