طنزهای بدون پایان دیدرو
ترانه جوانبخت
دیدرو ی کی از فیل سوفان روشنگری در قرن  18فران سه ا ست .او در دا ستانهایش با ا ستفاده از طنزهای بدون یایان
سبک نگارشی خاصی را ابداع کرد .نوشته های او به صورت گفتگوهای یارادوکسال است که در یایان داستان به
صورت ناتمام ب اقی مانده و خواننده را به ادا مه ت صور دا ستان می برد .ا ین شیوه نگار شی خاص ق بل از او در
فرانسه رایج نبود و نویسندگان داستانهایشان را به یایان می رساندند.
دیدرو در نقد افلطون شاهکارش را که  Apologie de l’abbe Galianiنام دارد نوشته است .او در این داستان
از دو شخ صیت متضاد در محاوره ای بدون یایان به ت صویر جمهور افلطون ا ستفاده کرده و  Galianiرا در
مقای س ه با  Moreiletشخ صیت دی گر دا ستان و به تعب یر دوم سقراط را به دل یل یر سشگری اش در مقای س ه با
افلطون فیلسوف دانسته است.
ی کی دی گر از آثار دیدرو کتاب  Le Neveu de Rameauمی ب اشد .دیدرو در ا ین ا ثر از شخ صیتهایی ا ستفاده
کرده که واق عی هستند و به ا ین دل یل ا ین ا ثر او سبک رئالی ست مح سوب می شود .او در ا ین کتاب از
 Incoherence Chronologicا ستفاده کرده است و دا ستان را از حالت واقعیت درآورده است .این نوع نگارش
سبب به کارگیری بیشتر تخیل خواننده در هنگام خواندن داستان می شود.
از دیگر دلیلی که دیدرو به عنوان نویسنده ای مطرح در قرن  18شد می توان به مفهوم فعالیت فرامتنی خواننده در
خود ا ثر اشاره کرد .او در شاهکارش  Apologie de l’abbe Galianiشخ صیت بر تر دا ستان را ک سی معر فی
می ک ن د که خواننده دا ستان را به ف کر کردن می برد درحالی که شخ صیت دوم در ا ین دا ستان یع نی Moreilet
شخ صی ست که ف کر ن می ک ند و خواننده را به فعال یت فرامت نی وادار ن می ک ند .ا ین دا ستان بر ا ساس به تحرک
واداشتن خواننده در آنالیز بیشتر متن می باشد.
دیدرو در آثارش به دنبال ا ین نی ست که خواننده ف کر او را ج ستجو ک ند بل که برا یش ف کر م ستقل خواننده مطرح
ا ست .فیل سوفان روشنگری از جمله رو سو و ول تر ا ین خ صیصه را در آثارشان نداشت ند .آن ها تن ها ف کر خود را در
متن داستان به خواننده منتقل می کردند .دیدرو متنی را فلسفی تر می داند که بتواند فکر خواننده را مستقل از فکر
نویسنده داستان به ییش براند.
یکی دیگر از خصیصه های آثار دیدرو محاوره های تقسیم شده در داخل متن است .از نظر او متنی که خواننده را
در این محاوره های تقسیم شده درباره واقعیت داستان متقاعد کند مانع از تفکر بیشتر خواننده در متن می شود.
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