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چکیده
خواهیم عالقمندان به ادبیات غرب را با حرکت ادبی موسـوم بـه اولیپـو آشـنا     در این مقاله می

سازیم. این حرکت ادبی در کشور ما هنوز ناشناخته است و مطالب و مقاالت کافی در مورد آن نوشته
ر ــامکان پذیهاي مربوط به ادبیات اولیپو در قالب یک مقالها توجه به اینکه بیان گفتنینشده است. ب

ن ـــ گـذاران و ویژگـی مهـم آن سخ   نیست سعی خواهیم کرد راجع به اهداف اولیپو، پیشتازان، بنیان
.ل باشیمتکنیکهاي نوشتاري آن غافوو ات اولیپــایی از ادبیــهبگوییم؛ بدون اینکه از ارائۀ نمونه

اولیپو، کارگاه ادبیات بالقوه، رمون کونو، قیود و الزاماتهاي کلیدي:واژه
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(OULIPO)معنی لغوي

:این کلمه خالصه شدة سه لغت فرانسوي است

ou  =  ouvrvoir
Li  =  Littérature
Po =  Potentielle

Ouvroir  de Littérature Potentielle

››.کارگاه ادبیات بالقوه‹‹ ترجمۀ تحت اللفظی این کلمات به قرار زیر است: 
و (Analytique)توان در نظر گرفت: تحلیلـی  براي ادبیات اولیپو دو هدف می

. ادبیات بالقوة تحلیلی در جستجوي امکاناتی اسـت کـه در   (Synthétique)ترکیبی 
د؛ بدون اینکه این نویسندگان خـود بـدان   اي از نویسندگان وجود دارهاي عدهنوشته

آگاه باشند. اما ادبیات بالقوة ترکیبی که قسمت اعظم کارها را به عهـده دارد عبـارت   
از جستجو و کشف امکانات جدیدي است کـه بـراي نویسـندگان قبلـی ناشـناخته      

نـوز  هایی از ادبیـات را کـه ه  خواهد آن جنبهاند؛ یعنی ادبیات بالقوة ترکیبی میمانده
اند، کشف نماید.کشف نشده و در پشت پرده باقی مانده

تأسیس و اهداف اولیپو
و (Raymond Queneau)رمـون کونـو   را(اولیپـو) )1(کارگـاه ادبیـات بـالقوه   
بنـا 1960در سـال  (François Le Lionnais)لیـون  ریاضی دانی به نام فرانسـوال 

جدید در خالقیت و آفرینش متـون  نهادند. هدف اولیۀ کارگاه به کارگیري روشهاي
ادبی است.  قسمت اعظم این روشها بر نظامهایی استوارند کـه منـابع ریاضـی را در    

دهنـد. بازنویسـی مـتن بـر مبنـاي قـوانین       آفرینش و خالقیت متون ادبی دخالت می
مشخص و با استفاده از متون ادبی موجـود، تکـرار یـک مـتن تـوأم بـا تغییـرات و        
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اي هسـتند کـه بـا    ا اعداد کلیدي همگی گویاي نظامهـاي پیچیـده  استعمال حروف ی
را براي اعضـاي اولیپـو تحمیـل    )2(قیوديتلفیق اعداد و الگوهاي هندسی، الزامها و 

دهند.کنند. این الزامها و قیود چارچوب فعالیتهاي آنها را شکل میمی
اي حـاوره رمون کونو عالقۀ وافري به زبان داشت و بـه فرانسـۀ نوشـتاري و م   

مند بود و به همین جهت عالقهریاضیات نیز به اهمیت خاصی قائل بود؛ همچنین او 
نـوعی  (Sonnetکه متشکل از ده عـدد نوشت)3(صد هزار میلیارد شعراثري به نام 

شعر در فرانسه) بود، و هر بیت شعر آن روي یک باند کاغذي مجزا چاپ شده بود. 
تواند در ده به تـوان  بنگریم، هر بیت شعر مجزا میاگر با دید ترکیبی به مسئله 

از چهارده بیت تشـکیل شـده اسـت و    Sonnet) شعر وارد شود. هر1014چهارده (
نوشته است و هر یک از ابیـات آنهـا را در یـک بانـد     Sonnetچون رمون کونو ده 

ن چهـارده  ال ترکیبات مختلف این بیتها تا ده به تـوا ــجداگانه نوشته، بنابراین احتم
رسد. وقتی کـه رمـون کونـو در برابـر     ) یعنی معادل صد هزار میلیارد شعر می1014(

دهد؛ چرا که ترکیب و تلفیـق  چنین عددي قرار می گیرد روحیۀ خود را از دست می
موقع بود که فرانسوال لیون آید. در اینصد هزار میلیارد شعر کاري ساده به نظر نمی

تشـکیل بدهـد؛ و   » گـروه تحقیقاتی ادبیات تجــربی «تا یک کندبه کونو پیشنهاد می
.کندباالخره آلبر ماري اشمیت نام اولیپو را انتخاب می

گوید که هدف اولیپو؛ تحقیق در مورد امکانات ادبی (ادبیـات بـالقوه)   کونو می
کند؛ هر غیر از ادبیات موجود (ادبیات بالفعل) است. هر ادبیاتی از قوانینی تبعیت می

دوازده سـیالب  (Alexandrin)ادبیاتی داراي الزاماتی است، مثالً شعر الکسـاندرین 
از چهـارده بیـت تشـکیل شـده اسـت ؛ تـراژدي کالسـیک از        Sonnetدارد؛ شـعر 
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بیان همـواره الزامـات را   کند و دانشمندان علم معانی و گانه تبعیت میوحدتهاي سه
.قراردادي هستندکنند و باالخره همۀ الزامات امريبیشتر می

با توجه به مطالب باال، پروژه و اهداف اولیپو کشف ساختارهاي جدید یـا بـه   
عبارت دیگر الزامات جدید است. زیرا از طرفی، جستجوي ساختارهاي جدید به ما 

دهد تا بتوانیم ادبیاتی بالقوه با تکیه بر موادي که در دسـترس داریـم مهیـا    امکان می
توان به یک محصول یک ساختار جدید به یک اثر قدیمی میسازیم؛ یعنی با تحمیل

خـود حـایز ارزش ادبـی مسـتقلی     جدیدي دست یافت. این محصول جدید به نوبۀ 
تواند در خلـق آثـار کـامالً جدیـد     خواهد بود. از طرف دیگر، این ساختار جدید می

تواند رها میکمک کند. در این جاست که ادبیات با تکیه بر قوانین، الزامات و ساختا
پتانسیل دوگانه فوق را داشته باشد.

حاکمیت قیود
شـود،  ادبیات اولیپو، ادبیاتی است که تحت قیود و الزامات خاصی نوشـته مـی  

تواند مربوط به گذشته یا جدید باشد. وقتی در ادبیات اولیپـو  این الزامات و قیود می
ري است که گاه اندکی سخت کنیم منظور همان قیود صواز الزامات و قیود بحث می

و گاهی بسیار سخت بـه نظـر مـی آینـد. ایـن قیـود در شـکلهاي مختلـف متجلـی          
کنند و براي او بینیم که نویسنده را در استفاده از حروف مقید میشوند. گاهی میمی

در یـک مـتن). گـاهی    » eحـرف  «شوند (مـثالً عـدم اسـتفاده از    محدودیت قائل می
ول کلمات، با نظم کلمات یـا بـا نظـم حـروف کـه همگـی       شود که با طمالحظه می

مربوط به شکل متون هستند، سروکار داریم. این قیود اغلب مبتنی بر اصول ریاضـی  
توان از موسیقی یا چیز دیگري نیز الهام گرفت. ما در ایـن مقالـه چنـد    هستند اما می

ا شالودة ایـن نـوع   متن منتخب را که مربوط به ادبیات اولیپو هستند ارائه می دهیم ت
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نوشتار براي عالقه مندان روشن گردد. البته ادبیات اولیپو داراي محدویت است، این 
دهد تـا  نوع ادبیات قوانینی یا الزاماتی را تبیین می نماید ولی معیارهایی را ارائه نمی

.ک الزام سخت و غنی را از یک الزام ساده یا ضعیف تشخیص دادــبتوان ی

انـد  زنند که تا به حال خلق نشدهیپو دست به آفرینش متونی مینویسندگان اول
کند مسئله آفرینش این نوع متـون و  آنچه در متون آنها نظر خوانندگان را جلب میو

گیري این نوع متون است؛ اگر چـه ایـن نویسـندگان    یا به عبارت دیگر، فرایند شکل
.مقید به رعایت الزامات و قیود هستند

گویند که آفـریدن نوشتار بدون قیـود الزامات؟ چرا قوانین؟ میچرا قیود؟ چرا
تر از آفرینش نوشتار با قیود است. اما به نظر نویسندگان اولیپو، وجود قیود نه راحت

.کاري نویسندگان و نه حاکی از فقدان تخیل استحاکی از تنبلی و کم

کند که خاص میهر نویسندة اولیپو بدون شک دالیلی دارد و از قیودي تبعیت
آن نویسنده است. همچنین همین قیود و الزامات به نـوعی بازدارنـدة ارادي نوشـتار    
هستند؛ زیرا سرعت حرکـت قلـم و یـا تایـپ کـامپیوتري مـتن را کنـد و محـدود         

سازند. پس نویسندگان اولیپو، قیود و الزامات را بـه عنـوان اهـرم توانـایی بـراي      می
.ا براي آفرینش شعر و متنتواندانند؛ اهرمیتخیل می

گیـرد،  البته آفرینش آثار اولیپو که تحت قیود و الزامـات خاصـی صـورت مـی    
بازگشت به یک ایدئولوژي معانی و بیـان  اسـت. وجـود قیــد و الـزام و بـه       نوعی

کارگیري آنها در آفـرینش متن دلیلی بر بازگشت به معانی و بیان سنتی، یا کالسیک 
)4(هاي کانتیلیـانوس الزام، در یونان باستان در افکار و نوشتهو نیست، ولی ریشۀ قید

شود.در مورد معانی و بیان یافت می
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رمون کونو و روش ریاضی
359شـمارة  ( Critique )در مجلـۀ نقـد  (Jacques  Roubaud )ژاك روبو

.)5(افکار کونو را چنین مطرح می سازد
دن ــــ ـوانــلــزم خ ــودن مستـدان بیـاضــاد اول: بـراي کـونو، ریـــپیشنه

ریـاضیـات است.
دان بودن مستلزم دوست داشتن ریاضیات است.پیشنهاد دوم:براي کونو، ریاضی

مخصوصـاً ترکیـب   پیشنهاد سوم: کونو در قلمرو ریاضـیات، قلمـرو ترکیبـات    
ش و به مسـائل شـمار  او دهد.را در رأس امور قرار میاعداد طبیعی و اعداد صحیح 

اي پردازد بلکه به ایجاد مستمر و متوالی حروف و کلمات بـه مـدد شـیوه   اعداد نمی
دهد.غایتمند اهمیت می

پیشنهاد چهارم: این ترکیب ریشه در سنت غربی دارد و قـدمت آن بـه انـدازة    
باشد.ریاضیات غرب می

هاسـت و ترکیبـات یـا    پیشنهاد پنجم: طبیعت جمالت پر از خالءهـا و نگفتـه  
کننـد  باشد و بیشتر از تداخل استفاده مـی اي برخوردار میتار آنها از نظم پیچیدهساخ

تا از متعدي و تبدیل عناصر تجزیه ناپذیر.
ه گویی زبان قابلیت تبـدیل  ــکند کا زبان برخورد میــپیشنهاد ششم: طوري ب
ضـی  اصی قابلیت ریاــامالً خـی زبان در یک مسیر کــشدن به ریاضی را دارد. گوی

کند.پیدا می
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پیشنهاد هفتم: اگر زبان به وسیله ریاضی دان قابل دستکاري است دلیل آن این 
است که زبان قابلیت تبدیل شدن به ریاضی را دارد.
پیشنهاد هشتم: کار اولیپی ساده اندیشانه است.
پیشنهاد نهــم: کار اولیپی سـرگرم کننده است.

و کارگاهی است.پیشنهاد دهـم: کار اولیپی کار هنري 
پیشنهاد یازدهم: طرفداران و نویسـندگان اولیپـو در کارهـاي خودشـان بیشـتر      

پیشنهادهاي هشتم، نهم و دهم را مد نظر قرار دارند.
پیشنهاد دوازدهم: اگر الزام اولیپی یک الزام خوب باشد الزامی سـاده و منطقـی   

خواهد بود؛ الزام یک اصل است نه یک وسیله.
هم: کار اولیپی یک کار ضد تصادف یا غیر تصادفی است.پیشنهاد سیزد

اي براي متن است.پیشنهاد چهاردهم: الزام در واقع بن مایه و مقدمه
آید معادل ادبی پیشنهاد پانزدهم: نوشتاري که تحت الزامات اولیپی به وجود می

گیرد.یک متن ریاضی است که بر مبناي روش زیر بنایی شکل می
تواند متنی را بیافریند.آل فقط میهم : یک الزام ایدهپیشنهاد شانزد

ژرژ پرك و ادبیات اولیپو
ها آثار متعددي را به وجود آورده اند که امکان بحـث از همـۀ آنهـا در    اولیپین

این مقاله مقدور نیست. بنابر این سعی خواهیم نمود تا با یادآوري آثار مشهور چنـد  
.)6(به خالقیت آنها نیز داشته باشیمتن از این نویسندگان، اشاراتی
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بدون ش ژرژ پرك در عرصۀ رمان فرانسه کسی است که به راحتی موفق شـد  
مسائل مربوط به قیود مختلف ادبیات بالقوه را با ضـرورتهاي آفـرینش رمـان تلفیـق     

را از (Médicis)جایزة مدیسی1978که درسال زندگی طرز استفادهدهد. با نوشتن 
د، پرك مهمترین اثر خود را به ما ارائه داد. این اثر بیشتر از دیگر رمانهاي آن خود کر

سـال اخیـر از آن خیلـی یـاد شـده      25او جایگاه و محل تفاسیر متعددي بوده و در 
.)7(است

هـا، نقـل   براي اکثر خوانندگان، مرگ زودرس نویسنده و کیفیت آیینه پـردازي 
بزرگی در موفقیت این اثر در ابعاد مختلـف  قولها و سایر ساختارهاي موجود عوامل 

دارد و شده است. همۀ این موارد خواننده را به قرائتی که توأم با تفحص است وامی
کند. امـا تکثـر شخصـیتها و گرههـاي مـتن و      به کشف نکات مبهم در اثر کمک می

عجیب به نظر رسیدن آنها و تکرار آگاهانۀ شخصیتها و روابط آنهـا بـا همـدیگر در    
.کنندساختمان پرجنب و جوش رمان جملگی در لذت قرائت متن مشارکت  می

اصالت این رمان، عالوه بر فراخی و وسعتی که بیان کردیم، به اصول و شـیوة  
گردد. این رمان یادآور زندگی و ماجرایی اسـت کـه در یـک خانـۀ     روایی آن بر می

کرر تمام اتاقهاي ایـن خانـه   اتفاق افتاده و با نشان دادن م1960پاریسی در سالهاي 
خواهد داستانهاي فردي و یا اجتماعی ساکنان این ساختمان را بـراي مـا روایـت    می

خورنـد حتـی تعـداد    کند. در روش وطرز نوشتار این اثر، قیود زیادي به چشـم مـی  
.فصلها و محتواي آنها تحت تأثیر همین قیود هستند

(رمان مذکور به زبان فرانسـه،  La  Disparition»ناپدیدي«اثر دیگر ژرژ پرك 
در سیصد صفحه به چاپ رسیده است) نام دارد. این اثر نیز از آثـار مهـم پـرك بـه     

آیـد.   شود فوراً از این اثر او سخن به میـان مـی  رود، و وقتی از پرك یاد میشمار می
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باشد. حرف صدادارمی(e)دم استفاده از حرف صدادار ــر حاضر عــمهم اثویژگی
(e) از جمله حروفی است که در زبان فرانسه استعمال زیاد دارد. این نوع نوشتار که

تردید در این نوع سازد. بیتر میشود پرك را به آثار اولیپو نزدیکلیپوگرام نامیده می
تواند هر آنچه دلش خواست بگوید. پـرك دنبـال شـکل و    تقید و الزام نویسنده نمی

ست و فعالیتهاي اولیپـو را جایگـاه برتـر آزادي بـراي     صورتهاي پیچیده و مشکلی ا
.داندتجربه کردن انواع قیود و الزامات می

را آفریـده  "Ellis Island"و"La Voyage d' hiver "پرك آثار دیگري چون
کنند.است که از قوانین اولیپو تبعیت می

ساختارها و تکنیکهاي نوشتاري مربوط به اولیپو
انـد کـه در   پو، در قالب قیود و الزامات، متون مختلفی را آفریدهنویسندگان اولی

اینجا به ذکر چند نمونه از این متون اکتفـا خـواهیم نمـود؛ بـدون اینکـه تکنیکهـاي       
.موجود در آنها را فراموش کرده باشیم

:(Lipogramme)لیپوگرامالف:
کند. داري میخودآفریند از استعمال یک یا چند حرفنویسنده در متنی که می

ستفاده نشده است.ا”E“حرف ن ازلیپوگرام پاییدر
متن به زبان فرانسهمونۀ ن

Texte .
Mais pour un instant j'avais cru voir mon garçon, ma passion,

saoûl, sans attrait, laid. -a m'aurait pas plu, ayant un instinct aiguا au

vrai un soif absolu - pour un brio mondain. Avoir l'air (ou, au monis
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l'illusion) d'un individu imposant, ultrachic, portant la sophistication,
ça m'avait toujours satisfait, jusqu'à là.

Pourtant, quand on a un amour si fort qu'on n'aurait jamais
l'impulsion d'ouvrir un portail pour partir, on doit souffirir d'obscurs
tracas sans agitation-on suit son amour.

Puis, à la fin, tombant sur un hiatus, on voit sans complication un
grand panorama frappant, pas asphyxiant ou suffocant, pas contraint
par un canon imparfait ou par d'insuffisants promis d'un rapport
parfait-un vrai paradis.

On sait qu'on va mourir, l'amour aussi, alors on suit l'amour jusqu'à
la mort.

:(Isogramme)ایزوگرام،: ب
و آن عبارت از نوشتن دو متنی است که در آنهـا از حـروف یکسـان اسـتفاده     

اند؛ اما این دو متن هـم  طور یکسان تکرار شدهاست؛ یعنی در هر دو متن حروف به
کامالً با همدیگر متفاوت هستند و هم از نظـر کلمـات بـا هـم تفـاوت      از نظر معنی

کنیم که هر دو جمله بـه ترتیـب همـان حـروف را     دارند. در متن پایین مالحظه می
ی کنند ولی هر دو جمله ترکیب کلماتشان یکی نیست و بالطبع معنـی یکـ  تکرار می

آید و امکان ساخت یک رمان بـا تکیـه   نخواهد بود. البته این الزام مشکل به نظر می
باشد. اي نمیبراین الزام امر ساده

نمونۀ متن به زبان فرانسه
Texte.
Aujourd'hui la gégène rationne l'agit-prop, osant éventer les vers

unanimes apeurés … Pagnol!
Au jour d'huilage générationnel, agit, proposant d'éventer les vers,

un anime (sapeur espagnol ).

+ S)7اس + : Cج (Substantif +7)یـا (7
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کند، عبـارت از نوشـتن یـک    الزام دیگري که بیشتر ژرژ پرك از آن استفاده می
تن اصلی، هراسمی کـه  متن بر مبناي متنی دیگر است. دراین نوع الزام، با توجه به م

شـود امـا   در متن اصلی استفاده شده است به وسیله یک اسم دیگري جـایگزین مـی  
شیوة انتخاب اسم دیگر به جاي اسم واقع شده در متن اصلی بدین ترتیب است کـه  

را که در مـتن اصـلی وجـود    کنیم و اسمیفرهنگ لغت مورد دلخواه خود را باز می
به وسیلۀ هفتمین لغت (اسم) بعدي که در فرهنـگ لغـت   کنیم و آن رامیدارد پیدا 

آید ولی در اغلب کنیم. این نوع الزام زیاد مشکل به نظر نمیآمده است جایگزین می
نی که در پایین آمده ــگذارد. براي مثــال متاوقات نتایــج مضحکی به جاي مـــی
وشته شـده و تمـام   ــن(La  Marseillaise)است، بر مبناي متن اصلی تحت عنوان

ود دارد، جـایگزین  ـــ اسامی این متن با هفتمین لغت بعدي که در فرهنگ لغت وج
اند. شده

آشـنایی دارنـد   (La  Marseillaise de Rouget de Lisle)کسانی که با شعر
+ Sتوانند شعر تحول یافتۀ زیر را که در آن تکنیکمی بکار گرفته شده اسـت بـه   7

خوبی درك نمایند.

La  Marseillaiseمتن جایگزین شده با 

Texte.
Le Marteau
La  Marseillaise

Allons enfilades de partron,
La jouvence de glorification est arrivée.
Contre nous de l'ubac.
L'éteuf sanglant est levé.
Entendez-vous dans nos campeurs.
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Mugir ces féroces soles.
Elles viennent jusque dans vos brassards.
Egorger vos finages, vos comparateurs.

Aux armilles, citrouilles!
Formez vos batées!
Marchons, marchons!
Qu'un sang-mêlé impur
Abreuve nos simarres.

:(Monovocalisme): مونووکالیسم د
قط از یک حرف صدادار استفاده شده باشد. آن آفرینش متنی است که در آن ف

تواند هـم سـاده و هـم    کنیم میاین الزام، با توجه به حرف صداداري که انتخاب می
اسـتفاده شـده   Uدر متن پایین فقط از حرف صـدادار براي مثال مشکل به نظر آید. 

باشد.. و نمونه بارز مونووکالیسم میاست
Texte.
Duc pur, vu du summum d'un puy (Uluru):
Zut ! Putsch ! Punk du sud ! Pus ! Lupus!

Bru du duc :
Sur, jus du brunch bu …

Duc pur,sur un mur dur :
Punk cucul ! … tutu ? … luth ?

Punk :
Cursus du kung-fu du sud !
Bru :
Truc … un cru plus mur … !
Duc :
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Truc … un tumulus d'humus d'un punk … un cru dru, plus mur-
plus d'jus sur !

Punk :
Chut ! …un fut du punch du punk-plus d'un jus sur … duc plu ?

… nul humus d'un punk !

Drunk punks hurt trucks up Uluru-fun !

Fun ? Huh !

:(Acroboule)کروبولهـ : 
حاصـل  (Une boule de neige)کو ی(Acrostiche)این الزام از تلفیق یک

شعر است که در آن اگر اولین حرف هر بیـت را کنـار   یوعــشود. آکروسیتش نمی
ریر ـــ آید. بنابراین قبل از تحهم بگذاریم، اسمی یا  کلمه کلیدي از آن به وجود می

ر را بـه  ـــ ناي آن شعــر مبــوان بــروستیش مشخص بشود تا بتــآکروبول باید آک
رف ـــ راي اینکه مجموع اولین حرف هر بیـت بایـد بـه ترتیـب مع    ــبرد.وجود آو

آکروستیش باشد.
به نمونۀ زیر توجه فرمایید:

Bel
Oubli Niant
Une Existence Fragile
L' Ole Anonyme

Xanthique
Egalement Gardienne Usitée
D' Exil
Eternel ?

Boule de Neige ? Faux
Avec
Crainte on
Reste Une Eternité
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Oscillant Imbibant Nous Avons
Su Comment Produire           Un Idéal
Tellement Eloignée La Notion Est
Eperdue
Ici Seulement Un Espoir Bizarre
Demeure     Illico
Calme Tranquille Sans Vie Où            Est
Grande    Espérance?
Harmonie? Ciel? Olympe?         Réalité?           Un
Nouvel       Elan Mondiale?
Ensemble Avec Nos Ames L'
Eblouissement   Devrait      Ouvrir

Acrostiche? Oui, c'est ça. En puls. On a une vraie bule de neige de
mots …

روشها و مدلهاي دیگري نیز وجود دارند که اعضاي اولیپو آنها را بـراي تولیـد   
تـوانیم از  قالـه داریـم، نمـی   گیرند. به دلیل الزامی که دررعایت طول ممتن به کار می

تمام تکنیکهاي نوشتاري نویسندگان اولیپو سخن بگوییم در این فرصت فقط به چند 
کنیم:نمونه اکتفا می

(Combinatoire)ترکیبات یا رجند در ریاضیات

بحث ترکیبات در ریاضیات از مقوله هاي بسیار مهم است. ترکیـب، تبـدیل و   
کنند. براي روشن شـدن  ات و قیود خاصی تبعیت میترتیب همگی از قوانین و الزام
کنم. سعی می کنم با مثالهاي ساده و بدون اسـتفاده از  مسئله به چند نمونه اشاره می

فرمولهاي سخت ریاضی و ترکیبات مسئله را بیان کنم. 
مثال اول: 
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از مجموعۀ کتابهاي (آبی ـ قرمز ـ سبز ) می خواهیم دو عدد آن را به یک نفـر   
توانیم داشته باشیم.ا کنیم چند نوع انتخاب میاهد

آبی ـ قرمزانتخاب اول:
قرمزـ سبزانتخاب دوم:

آبی ـ سبزانتخاب سوم:  
طبق سؤال باال اگر بخواهیم دو کتاب از سه کتاب را به یک نفر اهدا کنیم سـه  

انتخاب خواهیم داشت.
مثال دوم:

آبی ـ قرمز ـ سبز) به دو نفـر اهـدا     حاال اگر بخواهیم دوکتاب از سه کتاب را (
کنیم همان سه ترکیب باال براي شخص دوم هم صادق خواهد بود و در واقع امکـان  

)2×3= 6شش ترکیب وجود دارد. (
:مثال سوم

چند نوع (A.B.C.D.E)در انتخاب سه شیء از پنج شیء در مجموعه کتابهاي
زام مهم اسـت. اگـر انتخـاب مـا بـدون      انتخاب داریم؟ در این مورد نیز قید و نوع ال

60خواهـد رسـید.(  60تکرار و با جاي گشت باشد تعداد ترکیبات مـا بـه شصـت    
و بیسـت ) ولی اگر انتخاب ما با تکرار  و با جاي گشت باشد حدود صـدو 5×4×3=

)  5×5×5= 125(.         پنج ترکیب خواهیم داشت

:مثال چهارم
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توان ساخت. اگر انتخاب ما بـدون  سه رقمی میچند عدد 4و5و6با سه عدد 
ترکیب 27شش ترکیب ممکن است ولی اگر انتخاب ما با تکرار باشد 6تکرار باشد 
ممکن است.

:مثال پنجم

) چند شـماره  1.2.3.4.5.6می از یک تا شش (ــفن شش رقــبا یک شماره تل
داد زیر امکان ترکیـب  ــرار به تعــا تکــاي گشت و بــرکیب کرد. با جــتوان تمی

.وجود دارد
)14688 =6×6×6×6×6×6(

ترکیبات در زبان
ولی همین ترکیبات را اگر در حروفات به کار بگیـریم چـه مبنـا و معیارهـایی     

حاکم هستند؟
توان بـا جـاي   دو حرفی میمثال : از چهار حرف ( ا ـ ب ـ ر ـ و ) چند کلمۀ    

باشند.معنیگشت و بدون تکرار ترکیب داد که داراي
در این مسئله نوع الزام و قید عدم تکرار و وجود معنی است. بنابراین ترکیبات 

زیر ممکن است:
اب ـ بر ـ رو ـ با ـ وا ـ بو ـ رب ـ رب ـ ار ـ ور ـ وب  تـا جـایی کـه بنـده               

هـاي فارســی موجـود و داراي معنــی   اطـالع دارم تمـامی ایــن کلمـات در فرهنــگ   
باشند.می

یسندگان اولیپو ادبیاتی جز ادبیات ترکیبی وجود ندارد و ادبیات در تفکر نو
شود نتیجۀ ترکیب شود و هدفی که در زبان بیان میفقط در قالب زبان متجلی می
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عناصر زبانی است. همچنان که این ترکیب در ریاضیات نتیجۀ عناصر ریاضی 
ممکن که در باشد. در واقع تحقق یک جمله منوط است به مجموعه ترکیبهاي می

آن الزامات و قیود گرامري رعایت شده باشد.
براي مثال: آغاز اثر مشهور مارسل پروست (در جسـتجوي روزگـار از دسـت    

:شودرفته) با عبارت زیر شروع می

"Longtemps  Je  me  suis couché  de  bonne  heure."

ین کلمـات را  هاي بحرف یا نشانه است و اگر فاصله35این عبارت مرکب از 
خواهد بود. 42نیز در نظر بگیریم در نوشتار کامپیوتري مرکب از 

هـا  حــاال اگر روي صفحۀ حروف کامپیوتــر، بدون در نظر گرفتن سایر نشانه
››فاصـله ‹‹ حرف زبــان فرانسـه را در نظـر بگیـریم و دگمــۀ      26ها فقط و دگمه

(espace)ریم و از یک ــر بگیــنشانه در نظ27ع را نیز به آنها اضافه نماییم در واق
روست را تایـپ  ــارسل پـــمیمون که کمی آموزش دیده بخواهیم که جملۀ فوق م

به توان 27د در ــایپ کنــاال را تــمون بتواند جملۀ بــنماید، احتمال اینکه این می
وسط میمـون ترکیـب و   ـــ فقط یک شانس یا احتمال هست که این جملۀ بـاال ت 42
یپ شود.تا

گیریم که ترکیب و تولید متن در ادبیات امري ارادي اسـت و ادبیـات   نتیجه می
ترکیبی نیز ادبیاتی ارادي است و عقالنیـت و منطـق در آن حـاکم اسـت. در قیـاس      
اعداد ریاضی با حروف در ادبیات، ما با چه چیزي مواجه هستیم؟ منطـق ریاضـیات   

ولی منطق ترکیبات حـروف در ادبیـات،   در ترکیبات، منطق اعداد و محاسبات است 
الزامات و قیود معنی است و نحو و محتوا در آن تأثیر دارند. هر انتخابی از حـروف  
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کلمه نیست. هر ترکیبی از حروف معنی ندارد. پس باید بدانیم چه انتخابهایی کلمـه  
ـ  االخره هستند. براي هر زبان و ادبیاتی، لغتنامۀ آن زبان پایۀ انتخاب کلمات است و ب

تقدم قیود و الزامات گرامري و ترکیب است که مبناي ترکیب است.
اولیپو یا نوشتار یأس و ناامیدي

هـاي  اي از نظریه پردازان، بازگشت به قیود و الزامـات موجـود در نوشـته   عده
سـازند و از سـرگیري   اولیپو را به تاریخ سیاسی و اجتماعی و تاریخ افکار مرتبط می

تقید و الزام را در ارتبـاط بـا فاجعـه و بحـران زبـان شـناختی کـه از        نوشتار توأم با
دهند.کشتارهاي دسته جمعی یهودیان در جنگ دوم ناشی شده است، قرار می

در نظر آنها بعد از این کشتار امکان از سرگیري معصومانۀ رشتۀ کالم نـاممکن  
قیود سؤالی براي امکـان و  آید. بنابر این پیدایش نوشتار توأم با الزامات و به نظر می

مشروعیت نوشتار بعد از مرحلۀ یأس و ناامیـدي اسـت. ایـن نـوع نوشـتار جـواب       
تواند به عنوان شرط امکان هـر نوشـتار   باشد و میاي به بحران فلسفی زبان میاولیه

»)9(الزاري«بعدي تلقی شود. نویسندگان اولیپو این حرکت را که در قالب نوشـتار  
(Lazaréenne)سازند.شود به لذت ریاضیات مرتبط میدرك می

تواند از ساختارهاي ریاضی کمک بگیرد، احتمـاالً در  با این فکر که ادبیات می
شود گویی اینجا عالئم عدم و یا ضعف اطمینان به قدرتهاي زبان طبیعی مالحظه می

نـد  که فقط عقالنیتهاي جزئی و انسجامهاي ویژه (مثل انسجام ریاضی) وجـود خواه 
گیـرد کـه آفـرینش آن بایـد همـواره از      داشت؛ و اثر یک شکل صوري به خود مـی 

سرگرفته شود زیرا که هیچ عقالنیت کلی هرگز به دست نیامده است. نوشتار اولیپـو  
شود.از فقدان و تنگدستی ناشی می
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گامی فراتر از اولیپو(Alamo)آالمو
)10(»ده از ریاضـی و کـامپیوتر  کارگاه ادبیات با اسـتفا «آالمو عالمت اختصاري 

آمـد و در سـال   توسط ژاك روبو و پل برافور بـه وجـود   1981باشد که در سال می
اي از اولیپو اسـت کـه   جریان یک گردهمایی رسمیت پیدا کرد. آالمو شاخهدر1982

خود نویسندگان اولیپو، سایر نویسـندگان، اسـاتید و محققـین رشـتۀ زبانشناسـی و      
خواسـت آثـاري   ا به خود جذب نمود. البته ادبیات اولیپو کـه مـی  هوش مصنوعی ر

بــه بعــد از رایانــه بــراي 1977تحــت الزامــات و قیــود بــه وجــود بیــاورد از ســال 
اندازها و راههـایی کـه بـا اسـتفاده از     هاي ادبی استفاده نمود. اما چون چشمآفرینش

اولیپـو پـا فراتـر گذاشـت،     هاي نویسـندگان ها و پروژهرایانه مهیا شده بود از برنامه
تــأسیس آالمو در جهت روشن ساختن اهداف امري مفید بود و در واقــع ویژگـی  

خواهــد خالقیت ادبی را که به وسـیلۀ رایانـه عملـی    گروه آالمــو این است که می
شود، پیشاپیش بر مبناي تحلیل مکانیزمهاي زبانشناختی، متنی، ادبی و الگـاریتمی  می

کنند، مبتنی سازد. بـه عبـارت دیگـر    زبان، آفرینش هنري را هدایت میکه در قلمرو
وسیلۀ آنها اسـکلت برنامـۀ تولیـد    خواهد به ابزاري مسلح بشود که بتواند بهآالمو می

اتوماتیک متـون ادبی را مهیا سازد. و در ایـن راستاست که محققینی چـون پـاالپ 
(Palap)کنند.حرکت می

آید، تولید مـتن ادبـی   هاي آالمو که خیلی پیچیده به نظر میترین فعالیتپس مهم
به کمک رایانه است. تولید اتوماتیک متن به گونۀ کامالً جدیدي مسئلۀ روابـط بـین   

هـاي مختلـف تولیـد مـتن را طراحـی      سازد. آالمو برنامهنویسنده و اثر را مطرح می
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انـد و هـدفش ایـن    نـام گذاشـته  ) 11((Littéraciels)ها را لیتراسیلکند. این برنامهمی
هـایی بـراي   اي را در خدمت آفرینش متن بگذارد. مثالً برنامهاست تا امکانات رایانه

هایی بـراي آفـرینش داسـتان کوتـاه طـرح      تولید و آفرینش متون نمایشنامه یا برنامه
کند. در این احوال، ماشین به عنوان عامل علمی برتري تلقی خواهد شد که قابل می
یق با تئوري و عملی آفرینش ادبی خواهد بود.تلف

نتیجه: آیا اولیپو واقعاً ادبیات می آفریند؟
گیرد؟ سؤالی است که قابل آیا کار نویسندگان اولیپو در قالب هنر جاي می

بحث است. ما قبول داریم که ادبیات با غایت و هدفمندي زیبایی شناختی خود 
اي که با امر زیبا دارد، تعریف سطۀ رابطهشناسی به واشود و زیباییتعریف می

خواهد خواهد ادبیات بیافریند بلکه میشود. اما هدف اولیپو چیست؟ اولیپو نمیمی
شود. پس ادبیات اولیپو قیود و الزاماتی به وجود آورد که از آن ادبیات آفریده می

زیبا در ادبیات کند که الزامات و قیود به کار گرفته شوند و امروقتی تحقق پیدا می
شود.بندي به این الزامات و قیود تعریف میاولیپو در پاي
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یادداشتها

Ouvroir  de  Littérature Potentielleـ 1

باشد.در زبان فرانسه می"Contraintes  "ترجمۀ لغت›› الزامها و قیود‹‹ -2
3-Cent  mille  milliards  de poèmes

،نویسـنده و عـالم معـانی و بیـان کـه در قـرن اول       "Quintilien"ــ کانتیلیـانوس،  4
زیسته است.می

359ده پیشنهاد ژاك روبو را که در مجلۀ نقد در شـمارة  ـــ نگارندة این مقاله، هیج5
استفاده نموده است.(Oulipo )ت اینترنت قسمت اولیپوـبه چاپ رسیده، از سای

1975کنیم. ژرژ پرك در سال پو اشـاره میــولیه از آثار اـــ در اینجا بـه چند نمون6
رمان دیگري تحت عنـوان  1978کند و در سال منتشر می(La Disparition)را» ناپدیدي«
ر دو از ـــ ویسد کـه ه ـــ نرا مـی (La  Vie  mode  d’emploi )ادهـــ زندگی طرز استف«

)ل فورنـل ـــ ند. پـــ کنیت میــپو تبعــالـزامات و قیـود اولی Paul  Fournel )  در ســال
ر سرنوشـتهاي  ـــ قص«کنـد و  شر میــرا منت» وهـــالقــایی براي ادبیات بــدهــکلی«1977

بایـد  ( Le Château des  destins  croisés ).   دـــ انــرساپ مـی ـــ ه چــرا ب» متقاطع
ت اولیپـو  اعضاي اولیپو به نحوي با خلـق آثـار متعـدد در تـداوم حرکـ     اضافه کرد که همۀ

کنند که امکان نقل آنها در اینجا امکان پذیر نیست و در مقاالت بعدي به آنهـا  مشارکت می
.پرداخته خواهد شد
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مراجعـه کنیـد بـه    » زنـدگی طـرز اسـتفاده   «ـ براي توضیح و تفسیر بیشتر در مـورد  7
ـ    3اینترنت که آدرس دقیق آن در شمارة  ن فهرست منابع این مقالـه درج شـده اسـت، در ای

نگرد.پردازد و از دیدگاه معنا شناختی به متن میآدرس، نویسنده به تحلیل این رمان می
باشد.می(Ecriture de désastre)ـ در زبان فرانسه معادل نوشتار یأس و ناامیدي8
ـ ادبیاتی که حاکی از حبس و زندان و قید باشد، مبین ادبیات الزاري است و اولیپو 9

گیرد.الزار در یک ردیف قرار میهم در این مورد با
به زبان فرانسه » اضی و کامپیوترــات با استفاده از ریــکارگاه ادبی«ـ آالمو یا 10

:چنین است
"Atelier de littérature assistée par la mathématique et l'ordinateur"

ساخته شده " "Logicielsمسلماً به تبع از لغت(Littéraciels)تراسیلـــ لی11
است.
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