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رابينسون کروزوهای متفاوت:
چندصدایی در دو داستان از جان مکسول کوتسی
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مشاور تحقیق ،دانشگاه ساسکس انگلستان ،انگلستان
(تاریخ دریافت ،1393/03/17 :تاریخ تصویب)1393/10/29 :

چکيده
نزدیک به سه قرن پس از انتشار رمان ماجراهای رابینسون کروزو ،جان مکسول کوتسی این داستان را دوبار
بازنویسی کرده است :بار اول در رمان آقای فو ( )1989و باار دوم در ساننرانی جاایزة نوبا باا عناوان او و
مردش ( .)2003مناسبات این دو اثر با رمان اولیه ،بینامتنیت پسااستعماری را شک داده است که طای آن،
نویسندهای از آفریقای جنوبی با یکی از رمانهای شناختهشدة غرب ،مکالمهای برقرار مایکناد .بینامتنیات
پسااستعماری ضد گفتمانی در مقاب گفتمان ایدئولوژیک اروپامحوری ،مردساالری و تک صدایی میساازد و
در پی ایجاد «گفتوگومداری» و «چندصدایی» در رمان است .محور اصلی بحا ایان مقالاه آن اسات کاه
کوتسی با دوبار بازسازی یکی از رمانهای شناختهشده نشان داده است که ایجاد چندصدایی در رمان ممکن
است هم مبتنی بر ساختار و هم محتوای اثر باشد .این مقاله ضمن بررسی ارتباط بینامتنی دو اثر کوتسی باا
رمان دانی دوفو بح میکند که در رمان آقای فو مؤلفة چندصدایی با بهارهگیاری از تکنیاکهاای روایای
«دوپهلویی» و «گفتمان دوصدایی» شک گرفتاه اسات؛ درحاالیکاه داساتان او و ماردش نشاان مایدهاد
چندصدایی بیش از آنکه ویژگی فرم داستان باشد ،محصول توسعه و به تعبیر هومی بابا« ،هویت ترکیبی» در
ضمیر نویسنده است.
واژههای کليدی :آقای فو ،او و مردش ،بینامتنیت پسااستعماری ،جان کوتسی ،هومی بابا ،هویت ترکیبی.

 .1تلفن22239966 :
.2

E-mail: taranehborbor@gmail.com
E-mail: S.Newell@sussex.ac.uk

2

پژوهش ادبيات معاصر جهان ،دوره  ،20شماره  ،1بهار و تابستان 1394

مقدمه
در ادبیات معاصر جهان ،متون ادبی شاناختهشاده بارهاا باازبینی و بازنویسای شاده اسات.
بازنویسی آثار ادبی ،روشی برای مرور گذشته و راهی برای برقاراری ارتبااطی معناادار میاان
گذشته و امروز است .در ادبیات پسااستعماری ،نمونههاای شاناختهشادهای وجاود دارد کاه
ارتباط بینامتنی میان یک متن و آثار شناختهشدة ادبیات غرب 1برقرار کردهاند .برای نموناه
میتوان به رمان دریای وحشی سارگسو ( )1966اثر جین ریس کاه زنادگی شنصایت برتاا
میسون در رمان جین ایر را بازسازی کرده و نیز بازنویسی رمان در دل تااریکی اثار جاوز
کنراد از سوی گوگی وا تیونگو نویسندة کنیایی و طیب صالح ،نویسندة سودانی اشااره کارد.
نویسندگانی از ملیتهای متفاوت ،هریک به روش خود کلیت روایت خطی و تاکصادا را در
بعضی آثار ادبی غرب زیر سؤال بردهاند و یادآوری کردهاناد کاه تصاور و درک ماا از جهاان
پیرامون ،بر پایة روایتهای کلی و قطعی تارینی ،ادبی و فلسفی شاک گرفتاه اسات و الزم
است در آن تجدید نظر شود.
به مکالمهای بینافرهنگی و بینامتنی که یک اثر ادبای میاان دو فرهنا استعمارشاده و
استعمارگر یا غرب و شرق ایجاد میکند ،دراصطالح« ،بینامتنیت پسااستعماری» مایگویناد
(لین .)26 :2006 ،نویسندگان کشورهای سابقا استعماری ،با بازسازی ادبیات شاناختهشادة
غرب ،در پی بهچالشکشیدن معنا و ارزشهایی هستند کاه در جهاان داساتانی یکجانباه از
سوی غرب بهعنوان ارزشهای برتر ارائه شدهاناد .در ایان آثاار ،گفتماان مسال اروپاامحور
دربارة شرق و مردمانش بهچالش کشیده میشاود و در مقابا یاک ضاد گفتماان 2سااخته
میشود (همان .)27 :هد این ضد گفتمان ،تغییر و دگرگونی آثار تکصادا و تبادی آنهاا
به گفتمان دوصدایی 3است .بازنمایی دوبارة تاریخ و روایتها از زاویة دید بومیان کشاورهای
مستعمره ،روشی برای مطرحشدن صداها ،تجربهها و جهانبینی حاشیهنشینها و بهتبا آن،
افزایش چندصدایی 4در ادبیات است.
رمان آقای فو و داستان او و مردش که رماان زنادگی و ماجراهاای رابینساون کاروزو را
بازنویسی کرده اند ،از مصادیق بینامتنیت پسااستعماری بهشمار میروند .رمان دانیا دوفاو-
1. Western Canon
2. counter discourse
3. dialogical
4. polyphony
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که به عقیدة بسیاری از منتقدان ،اولین رمان انگلیسی است -از گفتوگوماداری رماانهاای
دورههای بعد بهرهمند نیست .در بازنویسی ایان اثار از ساوی کوتسای ،تاکصادایی و نگااه
ایدئولوژیک مردساالر و امپریالیستی آن بهچالش کشیده میشود .رمان آقای فو از زبان یاک
زن روایت میشود که روایت اولیة ماجراجوییهای کروزو در جزیاره را زیار ساؤال مایبارد.
گیاتری اسپیواک از منظر نقد پسااستعماری و نقد فمینیستی به بررسی رمان پرداختاه و آن
را تالش کوتسی برای صدادادن به حاشیهنشینهاا خواناده اسات .اساپیواک (-154 :1991
 )164با آنکه چنین تالشی را شایستة تقدیر میداند ،معتقد است کوتسی باهعناوان ماردی
سفیدپوست نمیتواند خواستهها و آرزوهای حاشیهنشینهایی مانند زنان یاا سیاهپوساتان را
به اندازة کافی پایشبینای کناد .آنچاه اساپیواک باه آن پرداختاه اسات ،در اصا مبحا
«وساطت» 1در روایت است؛ به این معنا که کوتسی ،بهدلی موقعیت ممتازی کاه باهعناوان
یک مرد سفیدپوست دارد ،واسطة قاب قبولی برای صدادادن باه نیازهاای حاشایهنشاینهاا
نیست .کوتسی این اظهار نظر را بهطور مستقیم پاسخ ناداد ،اماا در ساننرانی جاایزة نوبا
ادبیات در سال  ،2003داستانی ارائه کرد که -همانگونه که این مقاله نشان میدهد -پاساخ
به این بح را در خود دارد.
تاکنون نقدهایی که دربارة داستان او و مردش نوشته شده ،بسایار محادود اسات .مقالاة
حاضر ،اوال ضمن پرداختن به تفاوتهای ساختاری و مفهومی دو اثر کوتسی بررسی میکناد
که چگونه هریک تکصدایی رمان دانیا دوفاو را باهچاالش مایکشاد و روایتای چندصادا
میسازد .دوم اینکه این پرسش که چگوناه نویساندهای باا امتیازهاای اجتمااعی مایتواناد
فرصتی برای بازتاب صدای حاشیهنشینها و اقلیتها ایجاد کند ،براساس داستان او و مردش
بررسی میشود .نظریة ارائهشده در اینجا این است که بر پایة نظریههاای هاومی باباا و بیا
اشکرافت ،چندصدایی در ادبیات ،مؤلفهای صرفا وابسته به فرم نیسات؛ داساتان او و ماردش
نیز مؤکد این ایده است کاه شارط الزم بارای رسایدن باه چندصادایی و توساعة صاداهای
چندگونه ،نگرش مسئوالنه و آگاهانة نویسنده به «دیگری» و رشد «هویت ترکیبی» 2است.

1. Agency
2. hybridity
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بحث و بررسی
بخش اول :گذار از تکصدایی به چندصدایی

پیش از بررسیآقای فو و داستان او و مردش باید بحا کنایم کاه چاه عناصاری در رماان
ماجراهای رابینسون کروزو بازنویسی آن را میطلبید .این رمان ،اولینبار با عنوان «زنادگی و
ماجراهای عجیب و غیر منتظرة رابینسون کروزو» چاپ شد (ریچتی .)10 :2008 ،رابینسون
کروزو تاجر دریانوردی بود که در یکی از سفرهای دریایی دچار سانحه شاد و جریاان آب ،او
را بیهوش به ساح جزیرهای گمنام میان آفریقاا و آمریکاا بارد .ماجراهاای جنا هاای او،
ساخت اقامتگاه در جزیره و درنهایت ،تملک جزیره ،کروزو را به یکی از شنصیتهاای مهام
ادبیات انگلیس تبدی کرده است .رابینسون کروزو نه مکتشف است و ناه ماأمور دولات کاه
کشورگشایی کند .وقتی در ساح جزیره بههوش میآید ،ابتادا تصاور مایکناد کاه «یاا از
گرسنگی میمیرد یا طعمة حیوانات میشود» (دوفو ،)39 :1906 ،اما از این اتفاق جان سالم
بهدر میبرد و تصمیم میگیرد برای خود اقامتگاه بسازد و خود را از دست آنچه «آدمناوار»
مینامد ،محفوظ بدارد .طی بیستوهشت سال ،این کشتیشکستة گمنام ،درنهایت ،مالاک و
حاکم جزیره میشود.
منتقدان ادبی ،کروزو را نماد خودسازی فردی میدانند (ریچتی .)10 :2008 ،او یکتناه
بر تمام سنتیها غلبه میکند و زندگی خود و جزیره را سروسامان میدهاد .باهطاور کلای،
فرایندی که در دنیای واقعی تقریبا ناممکن بهنظر میرسد ،در این داستان رئالیساتی بسایار
طبیعی جلوه میکند ،اما نگاهی دقیقتر به رمان نشان میدهد که برای این خودسازی ،ابزار
کمکی خاصی وجود دارد .بهغیر از اسلحه که مهمترین ابزار قدرت کروزو است ،فرایادی نیاز
نقش کلیدی دارد .کروزو یک بومی سیاهپوست را از اسارت آدمخوارها نجات میدهد؛ ناام او
را فرایدی میگذارد و از آنجاکه فرایدی جان خود را مدیون کروزوست ،به خواسات خاود در
خدمت او میماند .جدا از آنکه کروزو «ناجی» فرایدی اسات ،باه او دیان مسایحیت و زباان
انگلیسی میآموزد و بهنوعی از یک انسان «وحشی» ،یک مرد متمدن میسازد .تصویر رابطاة
نابرابر کروزو بهعنوان «سارور» و فرایادی «خادمتکار» ،باه تثبیات قادرت کاروزو و ابهات
ساختگی او کمک میکند.
نقد پسااستعماری ،پیدایش رمان و محصولهای فرهنگای را فراینادی مایبیناد کاه باه
سیاست و پیشزمینههای تارینی وابسته است .ادوارد ساعید در فرهنا و امپریالیسام ،در
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نقد رمان ماجراهای رابینسون کروزو بر این عقیده است که آنچه نوشتن این رماان و تنیا
موضوع را ممکن ساخت ،مأموریت امپریالیسم برای کشورگشاایی باود (ساعید-75 :1993 ،
 .)76دانی دوفو در میان نویسندگان آن زمان ،موض شفافی نسبت به این مأموریات دارد و
بهصراحت از آن حمایت میکند و بهزعام ساعید ،ایان رماان رابطاة تنگاتنا امپریالیسام،
مردساالری و شک گیری رمان انگلیسی را تصویر میکند (همان .)76 :ایادئولوژی زیربناایی
که ماجراجوییهای رابینسون کروزو را ممکن ساخته ،همان گفتمان مسل قرن هجدهم تاا
نیمة اول قرن بیستم میالدی است؛ مبنی بر سروری و برتری مرد سفیدپوسات اروپاایی کاه
مأموریت تمدنساازی در دنیاا را دارد .کاروزو باهدلیا داشاتن تواناایی جسامی ،هاوش و
شایستگیهای فردی بر دشواریها و «وحشیها» غلبه میکند و حاکمیت خود را بار جزیاره
اعالم میدارد« :جزیرة من سکنه داشت و من خود را ثروتمند میدیدم و اغلب با شعف فکار
میکردم ،چقدر شبیه شاهان شدهام .اول از همه ،تمام کشور ملک من بود .پس من بیشاک
حق حاکمیت بر آن را داشتم» (دوفو.)189 :1906 ،
در دوران استعمار اروپا ،جغرافیا هم در سطح سیاسی و هم باهلحااظ فرهنگای دوقطبای
شد .اغلب متونی که دربارة تاریخ و فرهن بومی مستعمرهها تا پیش از اساتقالل در دسات
است ،بهدست جهانگردان اروپایی نوشته شده است که گفتمان اروپاییمحور به سرزمین های
استعمارشده و مردم آن را ترویج کاردهاناد .در ایان آثاار هماواره غارب تصاویرگر ،و شارق
تصویرشده ظاهر شده است (اشکرافت و دیگران .)38 :2002 ،نگارش این متون و سفرنامهها
یک فرایند هژمونیک بود که قصد داشت درکای جهاانی از جغرافیاای اقلیمای و جغرافیاای
انسانی ایجاد کند (پرات .)8 ،از اینرو ،کرة زمین به دو قطب اروپا (غرب و شمال) و حاشایة
اروپا (شارق و جناوب) تقسایم شاد .پیشارفتهاای علمای اروپاا در شاناخت کارة زماین،
پیشرفتهایی همچون تعیین نقشة کرة زمین و طبقهبندی گیاهان کرة زمین ،مشاوقی باود
تااا اروپاااییهااا نگاارش خااود بااه دنی اا را بااهعنااوان دانااش جهااانی معرف ای کننااد .یک ای از
پیشزمینههای ایدئولوژی اروپامحوری 1نیز همین دانش جهانی بود که جهاان را باه اروپاا و
غیراروپا (یا حاشیة اروپا) تقسیم میکرد .ایدة برتری اروپا و اروپاییاان ،باه تواناایی آنهاا در
تسنیر حاشیه و تسل بر آن وابسته بود (همان).

1. Eurocentrism
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جزیرة تصویرشده در رمان دانی دوفو ،نماد حاشیة اروپاست که با تسانیر آن باهدسات
کروزو ،جزئی از ملک اروپا میشود؛ بنابراین ،رمان ماجراهای رابینساون کاروزو را مایتاوان
گامی فرهنگی در راساتای تأییاد ایادئولوژی اروپاامحوری و حمایات از گساترش مرزهاای
امپراتوری بریتانیا در جغرافیای شرق و جنوب دید .موتیف ماجراجویی در این رمان ،بهنوعی
استفاده شده که حق تملک رابینسون کروزو بر جزیرة ناشناخته ،ناه یاک حرکات سیاسای،
بلکه حرکتی فردی در جهت متمادنساازی طبیعات بکار و سااکنان آن تصاویر مایشاود.
داستانی که به پشتوانة فرایند کشورگشایی ،استثمار سرزمینها را محصول طبیعی داناایی و
شایستگی اروپاییان نشان میدهد.
بخش دوم :چندصدایی در رمان آقای فو

رمان آقای فو گفتمان برتری مرد سفیدپوست غربی را بهچالش میکشد و تصویر متفاوتی از
کروزو ،جزیره و بومیان آن ارائه میدهد .این اثر ،روایت زنی به نام ساوزان باارتن اسات کاه
مدعی است یک سال در کناار کاروزو و فرایادی در جزیاره زنادگی کارده اسات .باارتن در
جستوجوی دخترش که گرفتار یک گروه قاچاقچی انسان شاده باود ،راهای سافر دریاایی
میشود ،اما خدمة کشتی او را بیرون میاندازند و جریان آب او را به جزیرة کروزو مایبارد و
تا زمان مرگ کروزو در کنار او میماند .پس از نجاات و بازگشات او و فرایادی باه انگلایس،
بارتن داستان جزیره را برای آقای فو شرح داده است ،اما آقای فو بدون بردن نامی از باارتن،
داستان را با نام خودش منتشر کرده است .ورود یک زن به داستان و تالش او بارای تعریاف
داستان به شکلی متفاوت ،باب گفتمانی تازه را باز کرده است تا روایت مردسااالرانة داساتان
اولیه را بشکند.
برای درک بهتر دگرگونی گفتمان تکصدایی به گفتمان دوصادایی در رماان آقاای فاو
الزم است مؤلفههای بینامتنی این دو اثر بررسی شود .به ارتباطی که میان یک متن و ساایر
متون گذشته وجود دارد ،دراصطالح ،بینامتنیت 1میگویند .این اصطالح را اولاینباار جولیاا
کریستوا براساس ترکیب و سنتزی از تئوری گفتمان رمان در مینایی باختین و تئوریهای
زبانشناسی بهکار برد .از نگاه زبانشناسی ،همة گفته ها «مکالمه ای» هستند؛ به این معنا که

1. intertextuality
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هر گفته ای ،هرقدر هم ادبی یا پیچیده باشد ،بهخودی خود وجاود نادارد ،از تااریخ پیچیادة
گفته های پیشین آمده است و پاسنی فعال و پیچیده از مناطابهاای متفااوت مایطلباد.
باختین ،مکالمهایبودن و گفت وگومداری را از ویژگیهاای چندصادایی مایداناد و آن را در
مقایسه باا تاکصادایی 1قارار مایدهاد (کریساتوا« .)61 -35 :1988 ،1986 ،گفتماان دو
صدایی» از اجزای رمان چندصداست که خاصیت چندگانگی زبانی دارد و دربرگیرندة میراث
اجتماعی و ادبی و فرهنگی توأمان صدای مسل و صدای درحاشیه اسات (کریساتوا:1986 ،
 .)55از این منظر ،یک دیالوگ در روایت ممکن است تکصادا باشاد؛ هماانطاور کاه یاک
مونولوگ ممکن است چندصدا باشد؛ چراکه تکصدایی یا گفتوگومداری ،به زیرساختهاای
زبانی بستگی دارد و نه باه فارم ماتن .زماانیکاه در یاک رماان ،عناصاری مانناد «تااریخ/
تکگویی» جای خود را به «گفتمان /مکالمه» میدهند ،چندصدایی شک میگیارد (هماان:
 .)55از این ویژگی زبانی میتوان برای تبیاین معناا در متاون ادبای اساتفاده کارد .منطاق
تکصدایی ،مبنی بر پایداری و جهانیبودن مفاهیم است و کالم مستقیم میساازد و کااربرد
آن در متون تارینی و علمی مشهود است .درحالیکاه منطاق چندصادایی ،بار «ارتبااط» و
«فاصله» میان جملهها و عناصر رمان استوار است که در متن داستانی« ،دوپهلویی» 2ایجااد
میکند (همان.)37 :
گفت وگوی تنیلی سوزان باارتن باا آقاای فاو (دانیا دوفاوی خیاالی) ،یاک «گفتماان
دوصدایی» و از منظر بینامتنیت پسااساتعماری ،یاک ضاد گفتماان در مقابا رماان اولیاه
میسازد .گراهام الن از نظریة باختین در تفسیر بینامتنیت پسااساتعماری بهاره مایگیارد و
میگوید گفت وگومداری بهاینمعنا نیست که الزاما گفات وگاویی میاان دو عنصار باا قادرت
یکسان صورت میگیرد؛ بلکه به معنای دقیقتر ،این عبارت به تقاب میاان گفتماانهاا -کاه
زمینهساز شکا های اجتماعی و حتی ایجاد شکا هایی پراکنده در ضمیر افراد است -اشاره
دارد .مردمان زیر سلطه و بسیاری از حاشیهنشینها ،خود را در معرض گفتمانهای منتلفی
میبینند که نمیتوانند آنها را برای خود ح کنند .در اینصورت ،ایان قادرتهاای ناابرابر
میتوانند در فضای زبانی با هم باه گفات وگاو بپردازناد (الان .)165 -159 :2000 ،چناین
مکالمهای در اص  ،گفتمان و ضد گفتمان میان دو موض نابرابر است.
1. monologism
2. ambivalence
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در رمان آقای فو ،ضد گفتمانی که روایت سوزان باارتن شاک داده اسات ،باه دو روش،
تکصدایی رمان اولیه را زیر سؤال میبرد و به ایجاد چندصدایی منجر میشود :ننست آنکاه
صدایی متفاوت از حاشیه ،رواب قدرت ،بهویژه نگرش مردساالرانه و ایادئولوژی اروپاامحور-
که توجیهکنندة استثمار سرزمینها و انسانهاست -را نقد میکند؛ دوم اینکه ساختار روایت
متکثر و دوپهلو (ترکیبی از پذیرش و نفی روایت اصلی) در این رمان ،نشان از ایان امار دارد
که گفتمان ،خود را برحق و قطعی نمیداند و دربرگیرندة توأمان صدای حاشایه (فرایادی و
بارتن) و صدای مسل (آقای فو) در داستان است.
داستان آقای فو با راوی داستان ،بارتن آغاز میشاود کاه از هماان لحظاة اول در تاالش
است صدای خود را با نوشتن روایتی متفاوت به گوش همه برساند و بهاینترتیب ،برای خاود
جایی در حوزة نشر و ادبیات باز کند .بارتن از آغاز داستان ،محی جزیره را کامال متفاوت باا
توصیفهای رمان دانی دوفو ترسیم میکند .او میگوید :وقتی در سااح جزیاره باههاوش
آمد ،متوجه شد این جزیره با توصیف کتابها از «جزیرة متروک» متفااوت اسات (کوتسای،
 .)11 :1986برخال تصویر جزایر متروک در سفرنامهها و کتابها ،در این جزیره خباری از
جویهای زیبا زیر سایة درختاان سرسابز یاا میاوههاای رسایده -کاه در دامان رهگاذرها
میافتند -نیست و این سرزمین ،در اص »تپاة سانگی و عظیمای باود کاه قلاهای مساطح
داشت» (همان .)11 :برای بارتن ،جزیره خالی و ساکت بود؛ جایی برای مااجراجویی نباود و
برای او که زندگی در دل تمدن را تجربه کرده باود ،زنادگی در جزیاره ،چرخاة یکناواختی
داشت« :برای من دریا و آسمان ،همان دریا و آسمان ماند؛ خاالی و خساتهکنناده» (هماان:
 .)38از کشاورزی و جن کروزو با آدمخوارها هم خبری نبود و بارتن در جزیره ،چیزی جاز
«رکود و بیجنبوجوشی» ندید (همان.)35 :
توصیف بارتن از جزیره ،ویژگی توصیفهای زناانی را دارد کاه در ساایة ماردان زنادگی
کردهاند .پژوهش سارا میلز در مورد نوشتههای زناان در مساتعمرههاا نشاان مایدهاد کاه
توصیفهای زنان از یک منظرة تحسینبرانگیز ،با بازنمایی مردان -کاه در موضا اقتدارناد-
تفاوتهای آشکار دارد .این تفاوت در «جایگاه دید» 1آنهاست (میلاز.)131 -130 :1996 ،
درحالیکه مردان خود را توانمناد و نتارس مایبینناد و منااظر را اعجاابانگیاز ،عجیاب و

1. viewing position
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خطرناک توصیف میکنند ،زناان آن را چیازی باین زیباا و کساالتآور توصایف مایکنناد.
کسالتآوربودن از آن جهت است که زنان« ،جایگاه قدرت/دانش/تحسینبرانگیزی» مردان را
ندارند و مشغولیت آنها با زندگی روزمره ،نگاه آنها به زندگی را متفاوت مایکناد (هماان:
 .)126تفاوت داستان بارتن و دانی دوفو نیز در جایگاه دید متفاوت آنهاست :مارد مقتادر،
زن حاشیهنشین .دانی دوفو ،مرد تاجر و نویسندهای بود که بلندپروازیهای تجاریاش را در
رمانهای ماجراجوییاش بهنمایش گذاشت ،اما بارتن نقطة مقاب اوست؛ نه تاجر اسات و ناه
مرد .او زنی است که پیش از آنکه در جزیره گرفتار شود ،زیر سالطة جامعاة مردسااالر قارن
هجدهم زندگی کرده است .این حقیقت که بارتن برای یافتن دخترش بهتنهاایی مجباور باه
سفر شده است ،برای جامعة آن زمان باا محادودیتهاای زیااد بارای رفتاار زناان ،حرکتای
نامتعار بوده است .از طر دیگر ،درحاشیهبودن در جامعة مردساالر به او توانایی مایدهاد
تا محی اطرا را موشکافانهتر ببیند؛ برای مثاال ،خیلای زود متوجاه مایشاود زنادگی در
جزیره ،امنیت و ثبات زندگی انگلستان را ندارد .این احساس در صحنهای که مرکز و حاشیه
را مقایسه میکند ،بهخوبی بازنمایی شده است« :میگویند بریتانیاا هام یاک جزیاره اسات؛
جزیرهای بزرگ ،اما این فق نظر جغرافیدانهاست .زمین زیار پاا در بریتانیاا ثابات اسات؛
درحالیکه در جزیرة کروزو هیچوقت اینطور نبود» (کوتسی .)29 :1986 ،بارتن میداند کاه
رواب قدرت است که مرز بین حاشیه و مرکز را تعیین مایکناد و آگااه اسات کاه حاشایه
(جزیرة کروزو) بهراحتی به قدرت و استحکام مرکز (انگلستان) نمیرسد.
روایت سوزان بارتن ،تصویر متفاوتی از ساختار قدرت در جهان داستانی و روابا انساانی
میسازد .برخال رمان اولیه -که مردانگی و جسارت کروزو را شکستناپذیر نشان میدهاد-
سوزان بارتن بهعنوان زن ،به درجهها و پیچیدگیهای ساختار قدرت آگاه است :رواب قدرت
میان زن و مرد ،میان استعمارگر و تحت استعمار ،میاان نویسانده و نوشاتهشاده .در ماورد
رواب نابرابر قدرت میتوان به نقش حاشیهای بارتن و فرایدی اشاره کرد .کاروزو در جامعاة
بسیار کوچک جزیره ،ادعای سرپرساتی دارد و نقاش ریاسات خاود را باه فرایادی و باارتن
تحمی میکند .او ادعای مالکیت هم دارد و نام جزیاره را «جزیارة کاروزو» گذاشاته اسات.
بارتن برای چند ساعت گردش در جزیره باید از کروزو اجازه بگیرد و وقتی بیاجازه مایرود،
کروزو خشمگین میشود .بهعبارتی کروزو ،یک مردساالری سنتی را بهنمایش گذاشته اسات
و همان روابطی که میان مرد و زن و خدمتکار در جامعة قرن هجدهم انگلستان برقرار باوده
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است را در جزیره حاکم میکند ،اما بارتن ادعای قدرتمندی و ریاست او را تصنعی میداند و
مالکیت او را زیر سؤال میبرد« :جزیره مال کروزو باود (ولای باه چاه حقای؟ طباق قاوانین
جزیرهها؟ آیا چنین قانونی وجود دارد؟)» (همان .)52 :بارتن آگاه است که ریاست کروزو بار
جزیره موقتی است و بههمیندلی میگوید« :درحقیقت ،جزیره همانقدر باه کاروزو تعلاق
داشت که به پادشاه پرتغال ،فرایدی یا آدمخوارهای آفریقا!» (هماان .)30 :باا آنکاه کاروزو،
بارتن و فرایدی را برای مدتی زیار سالطة خاود گرفات ،هماانگوناه کاه باارتن مایگویاد،
نمیتوانست مالکیت جزیره را بهآسانی حفظ کناد .مالکیات ،زماانی معناا دارد کاه قاوانینی
وجود داشته باشد که از حقوق مالکیت پشتیبانی کنند ،اما در طبیعت بکر ،مالکیت مفهومی
ندارد و حاکمیت بر زمین ،تنها با زور میسر است .بارتن سلسلهمراتب قدرت را میشناساد و
میداند که کروزوی ساکن مستعمره ،در مقایسه با مردان حاکم در اروپا قدرت نااچیزی دارد
و هر فردی قویتر از او میتواند بهراحتی به تسل او بر جزیره پایان دهد.
تصویر بارتن از کروزو ،گفتماان قادرت و درایات مارد سفیدپوسات غربای را باهچاالش
میکشد .کروزوی رمان آقای فو ،نهتنها مردی ماجراجو و فعال نیست ،بلکه ساالهاا زنادگی
در طبیعت بکر ،او را به مردی منفع تبدی کرده است کاه تالشای بارای بهباود شارای و
پیشرفت جزیره نمیکند .کروزو ،نه یادداشت روزاناه دارد کاه تجرباههاایش را بنویساد ،ناه
کشاورزی میکند و نه حتی برای نجات خود و دیگران از جزیره تالش مایکناد .باارتن کاه
منتقد بیتحرکی کروزوست ،از او میپرسد که آیا «نمیتوانی کاغذ و جوهر بسازی و آنچه را
که از خاطراتت بهجا ماناده بنویسای تاا بعاد از تاو بااقی بماناد؟» اماا هشادار فراموشای و
فراموششدگی در کروزو اثری ندارد و در پاسخ میگوید« :هرچه که فراموش کاردهام ،ارزش
یادآوردن ندارد» (همان .)21 :او باه درخواسات باارتن بارای اعماال قاانون در جزیاره نیاز
بیتفاوت است و میگوید که «تا وقتی خواستههایماان در اعتادال اسات ،نیاازی باه قاانون
نداریم» (همان .)38 :نبود قانون و ارتباط با سرزمینهای دیگار ،زنادگی جزیاره را سااکن و
نابارور میکند .این ناباروری در بیحاصلی زمین کشاورزی بازنمایی شده است .کروزو زماین
جزیره را کرتبندی کرده است ،اما دانهای نیست که بروید و محصول دهد .کروزوی ضاعیف
و غیرخالق ،پیش از آنکاه باه انگلایس برساد ،در کشاتی مایمیارد و داساتان و یادداشات
روزانهای که ننوشته است ،سبب میشود تا داستان زندگی او را نویسندهای در موض قادرت
(آقای فو) -آنگونه که خود میخواهد -بنویسد.
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از زاویة دید بارتن ،زندگی کروزو در جزیره ،از زندگی روبهپیشرفت در اروپاا و از زنادگی
پرماجرای رابینسون کروزوی داستان اولیه ،فاصلة زیادی دارد .زندگی این سه نفار در رماان
آقای فو ،شباهت زیادی به زندگی اولاین مهااجران سفیدپوسات آفریقاای جناوبی دارد .در
کتاب مستند پژوهشی سفیدنویسی ،کوتسی مینویسد که امپریالیسم ،خود را براسااس ایان
نظریه توجیاه مایکارد« :آنهاایی بایاد وارث زماین باشاند کاه بهتارین اساتفاده را از آن
میکنند» (کوتسی ،)3 :1988 ،اما سکون زندگی سفیدپوستان آفریقای جنوبی ،ایان نظریاه
را بهخطر انداخت .بهزعم کوتسی ،زندگی ساکنان آفریقای جنوبی ،از آداب زندگی در اروپا یا
آفریقا فاصله گرفت و دراص  ،آنها «دیگر اروپایی نبودند و هنوز آفریقایی هم نشده بودناد»
(همان .)11 :کوتسی که خودش به سفیدپوستان آفریقای جنوبی تعلاق دارد ،باا زنادگی در
مستعمرهها آشناست .او میداند که هرچند کروزو انگلیسای اسات ،از آنجاکاه باه جزیارهای
بینامونشان مهاجرت کرده اسات ،دراصا در حاشایه زنادگی مایکناد و از قادرت ماردان
انگلیسی بیبهره است .جزیرة کروزو بیشباهت به آفریقای جناوبی در زماان تسانیر آن در
قرن هفدهم میالدی نیست .زندگی مستعمرهنشینی چون کروزو ،از دید یک زن در حاشایه،
با تصویر خیالانگیزی که دانی دوفو در انگلیس تنی کرده است ،فاصلة بسیار دارد.
در پایینترین سطح ساختار قدرت که بر جزیره و جهان داستانی حااکم اسات ،فرایادی
قرار دارد که بیش از دیگران به حاشیه رانده شده و از حقوق انسانی محاروم اسات .فرایادی
در رمان ماجراهای رابینسون کروزو زبان میآموزد و باه خواسات خاود باه خادمت کاروزو
درمیآید ،اما در رمان آقای فو ،او صدای متفاوتی دارد .در اینجا فرایدی نه حر میزند و نه
زبانآموز خوبی است؛ حتی بارتن میگوید اینکه کروزو او را از دست آدمخوارهاا نجاات داده
باشد ،احتماال دروغ است؛ چون او هرگز آدمخواری در جزیاره ندیاده اسات .باارتن احتماال
میدهد که سوداگران برده ،زبان او را بریده باشند ،اما این نظر هم قطعای نیسات .در اصا ،
صدای فرایدی در این داستان در بیزبانی اوست؛ به این معنا که بهعلت بیزبانی ،گذشاتة او
در تمام داستان در ابهام میماند و خواننده را کنجکاو نگه میدارد .بایزباانی فرایادی ،ظلام
مسجلی است که بر او رفته است .فرایدی فق میتواند حر « »Oرا بنویسد و بگویاد .ایان
حر به سنن اسپیواک ( )157 :1991نماد «دیگری مطلق» 1است یا آنچنانکه درک آتول
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میگوید ،نماد چشمان باز است که بارتن و داستانش را میپاید تا ببیند از او چه میگویند و
چه مینویسند (آتول .)114 :1993 ،عیب بیزباانی فرایادی در ایان اسات کاه بارای بیاان
نیازهایش باید همیشه به کسی وابسته باشد ،اما آقای فو با ذکاوت دریافته است کاه ارباباان
تازة او احتماال خوشحال خواهند بود؛ چون «تا وقتی فرایدی الل است ،میتاوانیم باه خاود
بگوییم که نمیدانیم خواستههایش چیست و به استفاده از او ،آنطور که دوست داریم ادامه
بدهیم» (کوتسی .)142 :1986 ،از آنجاکه فرایدی ،قادر به سننگفتن نیسات ،نویساندگان
میتوانند گذشتة او ،خواستهها و نیازهایش را جع کنناد .داساتان او عنصار ساازندة رماان
دانی دوفو و سوزان بارتن است .با این تفاوت که سوزان بارتن نمیخواهد از طار فرایادی
حر بزند .او خود را نسبت به فرایدی متعهد مایبیناد و بایآنکاه درصادد پاساخدادن باه
معمای زندگی او باشد یا گذشتهای ساختگی برایش دستوپا کند ،تالش میکناد باهوسایلة
ادبیات ،به بیزبانی فرایدی صدا بدهد؛ با این عقیده که «تا وقتی نتاوانیم باه کماک ادبیاات
راهی پیدا کنیم که به فرایدی زبان ببنشیم ،داستان واقعی هرگز قاب گفتن ننواهاد باود»
(همان.)114 :
با آنکه سوزان بارتن ،همچون فرایدی بیصدا نیست ،قدرت نویسندگی آقای فو را نادارد.
ساختار نامطمئن و منقط روایت سوزان بارتن ،قطعیات روایات مردسااالرانه را زیار ساؤال
میبرد .نگاه زنانة او ،پارادکسها ،تفاوتها و مجهولهایی را میبیند کاه روایات مردسااالرانه
ننواسته است از آنها چیزی بگوید یا بنویسد؛ از آن جهت که در موض قدرت باوده اسات،
مجهولها را بهزعم خود پاسخ گفته و تفاوتها را یکسانساازی کارده اسات .اتاریج (،1996
 ،)169استفاده از صدای زن در آقای فو را «پرسشگری دربارة حاشیهها» تعبیر کرده اسات و
میگوید :رمان ،ضمن جلب توجه ما به این نکتة مهم کاه «چاه کسای سانن مایگویاد»،
محرومیت بارتن از پذیرفتهشدن در حلقة ادبی و بهتب آن «ستم تارینی تولید ارزشهاا» را
یادآوری میکند .آقای فو نمادی از ارزشها در ادبیات شناختهشده است و در مقاب  ،ساوزان
بارتن بهعنوان یک زن ،خارج از حیطة ارزشها قرار دارد .او از دسترسی به بازار نشار کتااب
نیز بیبهره است و فق خاطرههایی دارد که برای رمانشدن ،مثا سان قیمتای نیااز باه
صیق دارد .حتی داستان زندگی شنصی او پرابهام است .دخترش گم شده است ،اما معلاوم
نیست کیست و کجاست.
از اینرو ،با آنکه گفتوگوی چالشی بارتن با آقای فو ،ضد گفتماانی علیاه روایات دانیا
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دوفو ساخته است ،این ضد گفتمان تکصدا نیست؛ بلکه ویژگی «دوپهلویی» دارد .به اعتقااد
اشکرافت ( ،)123 :2001هد ضد گفتمان «صرفا شکستن یک گفتمان نیست؛ بلکاه عباور
از مرزهای آن است» .گفتمان پسااستعماری ،نفی و طرد گفتمان استعماری نیست؛ پاسانی
به گفتمان مطلقگرا و تکصدای استعماری است و ایان پاساخ دوپهلاویی خاصای دارد کاه
نشاندهندة ظرفیت استعمارشده برای تغییر است تا «مادل اساتعماری را بگیارد و آن را در
پروسة مقاومت و پروسة قدرتسازی برای خود استفاده کند» (همان .)126 :بارتن باه جاای
آنکه داستان دانی دوفو را رد کند ،درصدد است تا از ظرفیات دوپهلاویی بارای مقاومات در
برابر طردشدگی از عرصة ادبیات استفاده کند .کشمکش بارتن با آقای فو بر سار ماجراهاای
اتفاقافتاده نیست؛ تمام تالش بارتن در این است که با قصهگویی بارای خاود قادرتساازی
کند و جایی در ادبیات شناختهشده برای تجربههایش باز کند .نبود صدای مقتدرانه ،روایات
مبهم و دوپهلو و تردید در بیان خاطرات ،ویژگی قصهگویی زنی است کاه از اجتمااعیباودن
محروم مانده است و داستانش را مردها تعریف کردهاند.
رمان آقای فو یک فراداستان 1است که به شکلی آگاهانه ،ساختگیباودن روایاتهاا را باا
کمرن کردن مرز واقعیت و خیال ،زیر سؤال میبرد .داستان ،شروع و پایان مشنص نادارد و
متشک از قصة اصلی ،یادداشتهای روزانة بارتن ،نامههای بارتن به آقای فاو و گفاتوگاوی
آنهاست .این داستان متکثر ،مارز حقیقات و دروغ را درهام مایشاکند؛ از شنصایتهاای
تارینی و تنیلی مث دانی دوفو و رابینساون کاروزو تصاویر متفااوتی ارائاه مایدهاد و از
آنجاکه شاهدی مبنی بر حقیقتگویی و حضورش در جزیره وجود ندارد ،روایت او پرابهاام و
نامتعین باقی میماند ،اما رمان آقای فو بیش از آنکه نفی رمان ماجراهاای رابینساون کاروزو
باشد ،نقدی بر ساختار قدرت نویسندگی و جریانهای ادبی است .جدال او و آقای فو بر سار
حق تألیف داستان ،نوعی درخواست برای داشتن صدا در عرصة ادبیاات اسات .خاودش باه
آقای فو میگوید« :وقتی به سرگذشتم فکر میکنم ،میبینم کسی بودم که فق آمد ،دیاد و
آرزو کرد که برگردد .موجودی که جسم نداشت .شبحی در کنار جسام حقیقای کاروزو .آیاا
سرانجام همة قصهگوها همین است؟» (همان .)52 :سرنوشت بارتن باه سااختارهای قادرت
آن زمان گره خورده است .نبود صدای زن در ادبیات شناختهشدة آن دوره ،نموناهای باارز از
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ستم تارینی ایجاد مرزبندیهاای ناژادی ،جنسایتی و جغرافیاایی و اصارار بار حفاظ ایان
شکا هاست .آقای فو از قصة بارتن ایده میگیرد ،اما باه درخواساتهاای او بارای ورود باه
عرصة نویسندگی بیاعتنایی میکند .بارتن این حاشایهنشاینی در جریاانهاای ادبای را باه
احساس غربت در جزیرة دورافتاده پیوند میزند و میگوید« :یکبار کروزو گفات دنیاا پار از
جزیره است .هر روز که میگذرد ،حقیقت حرفش بیشتر برایم ثابت میشود» (همان.)71 :
رمان ماجراهای رابینسون کروزو را سوزان بارتن ننوشته است ،اما رمان آقای فو ،فضاای
ادبیات داستانی را برای حضور صداهای چندگانه ،صدای یک زن ،بیزبانی یک برده و رخوت
یک مرد تنهای جزیرهنشین باز میکند .با بازسازی زندگی و جغرافیای جزیره از زاویاة دیاد
حاشیهنشینها ،کوتسی مکالمهای بینافرهنگی ،هم باا رماان دانیا دوفاو و هام باا نگارش
نویسندگان اروپایی دربارة اقلیم انسانی و جغرافیایی سرزمین های غیر اروپاایی برقارار کارده
است .آن مری فلن معتقد است رمان مشهور دانی دوفو نگرشی باه محصاولهاای ادبای در
بعد فراملی داده است و بازسازی آن از سوی نویساندگانی از ملیاتهاای منتلاف« ،بازتااب
تکثیر جهانی معنای ادبی و ارزش زیباییشناسی و محکمکردن مطالعات فراملی ادبی» است
(فااالن .)8 :2011 ،در رمااان آقااای فااو ،تکنی اکهااای ایجاااد ابهااام در معنااا ،دوپهلااویی و
نامتعینبودن روایت ،به خواننده یادآوری میکنند که رمان ،ناه ادعاای حقیقاتگاویی و ناه
ضدیتی با ادبیات شناختهشدة غرب دارد؛ بلکه تالش میکند در دنیای متکثر ،معنای ادبی و
ارزشهای زیباییشناختی را فراملی ،متکثر و چندصدا سازد.
بخش سوم :داستان او و مردش ،مکالمهای با دو رمان پيشين

روایت آقای فو از زبان یک زن است ،اما این زن خود منلوق ذهن یک مرد اسات؛ بناابراین،
این سؤال مطرح میشود که تا چه اندازه میتوان به صدای باارتن -کاه در اصا  ،سااخته و
پرداختة کوتسی است -اعتبار داد؟ اسپیواک ( )139 :1991معتقد اسات اساتفاده از صادای
زن در رمان آقای فو ،نشانة تالش کوتسی برای پیوستن به زنها در اعادة حقوقشان است .او
میگوید پیوستن مردان به زنان غیر ممکن نیست و «ما راحت درک میکنیم ،وقتی افارادی
از جنسیت دیگر میخواهند به مباارزة ماا بپیوندناد» .او در اداماه مایافزایاد کاه کوتسای
بهعنوان مرد سفیدپوست آفریقای جنوبی باید دقت کند که نمیتواند مدعی شاود کاه هماة
آرزوها و دردهای زنان را درک میکند (هماان .)139 :اگرچاه رویکارد فمینیساتی ،یکای از
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گزینههای خوانش رمان آقای فو است ،منطقی نیست تاالش کوتسای بارای دادن صادا باه
حاشیهنشینها و نقد ارزشها در سانت ادبای را باه ملحاقشادن کوتسای باه مباارزههاای
فمینیستی تقلی دهیم ،اما نکتة مربوط به بح اسپیواک که در اداماه باه آن مایپاردازیم،
نقش نویسنده در خلق اثر اسات و ایان امار کاه چگوناه یاک نویسانده مایتواناد از قالاب
امتیازهای هویتی خویش فاصله بگیرد و واسطهای باشد تا شنصیتی متفاوت خلق کناد و از
موض او سنن بگوید.
از منظر نقد ادبی نوین ،نقش نویسنده در خلق اثر و معنای آن نادیده گرفتاه مایشاود.
براساس نظریة «مرگ مؤلف» روالن بارت ،نویسنده دیگر خداوندگار متن نیست؛ بلکاه ماتن
در بستری از ترکیب و تضارب ایدهها ،فرهن ها و متون ماقب آن شاک مایگیارد .میشا
فوکو نیز متعاقبا با بارت همنظر است که نویسنده ،یک پدیدة تارینی است که باه ماوقعیتی
اسطورهای ،قهرمانی و خداگونه رسیده است .هرچند فوکاو همچاون باارت ،مؤلاف را مارده
نمیداند ،معتقد است که مطالعه و بررسای ماتن بایاد بادون درنظرگارفتن نقاش ،اعتباار و
اهاادا نویساانده صااورت پااذیرد (فوکااو .)288 -283 :2008 ،از سااویی دیگاار ،نقااد
پسااستعماری ،بهدالی اجتماعیمحوربودن نویسنده ،هویت نویسنده و بهویژه حاشیهنشینی،
او را در شک دادن به گفتمان ،حائز اهمیت مایداناد .زنادگی حاشایهنشاینهاا در جامعاه،
پرشکا و توأم با دشواری است .نویسندة حاشیهنشین کاه خاود را «دیگاری» مایبیناد ،از
تجربة شنصی خود و درعین حاال ،علیاه فرایناد «دیگاریساازی» 1ماینویساد .در اصا ،
نویسندة پسااستعماری که از بطن حاشیه میآید« ،ضامیر «دوپااره» دارد کاه گفتاههاایش
همواره «دوصدایی» هستند ،مال خودشان و درعین حال کام شده با دیگری» (الن:2000 ،
 .)165نظریهپارداز آمریکاایی سیاهپوسات ،دوباوا در ساال  1918سیاهپوساتهاا را دارای
«خودآگاه دوگانه» معرفی میکند؛ به این معنا که سیاهپوست هاا خاود را از چشام دیگاران
میبینند .او میگوید که سیاهپوستان آمریکایی «دو فکر و دو روح ،دو تضاد آشاتیناپاذیر و
دو ایدهآل در جن با هام در یاک تان سایاه» دارناد (نقا از نیلساون .)25 :1994 ،ایان
دوگانگی ذهنیت ،هرچند از یک سو به ازهمگساینتگی روانای فارد اشااره دارد ،از منظاری
دیگر سازنده است .براساس نظریة «فرهن  /هویت ترکیبای» هاومی باباا ،ذهنیات دوگاناة
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شرط الزم برای خالقیت و نوآوری است .هومی بابا در موقعیت فرهن ( ،)1994با تکیاه بار
آموزههای واساازانة ژاک دریادا ،تضااد دوگاناة «اساتعمارگر» در مقابا «استعمارشاده» را
واسازی کرده است و معتقد است برخورد این دو سوژه ،تجربة یکسویة فرادست و فرودست
نیساات؛ بلکااه تجربااهای ادغااامی اساات .در برخااورد تضااادهای دوگانااه (مرکااز و حاش ایه)
مرزبندیهای ثابت ،شکسته میشود و درعوض ،تأثیر پذیری مداوم از دو سوی مرزهاا اتفااق
میافتد .از اینرو ،هویت انسانها هم متشک از مؤلفههای گوناگون فرهن و زبان و قومیات
است که همگی مدام دگرگون میشوند (بابا .)10-5 :1994 ،مرزبندی مشنصی برای هویت
و فرهن وجود ندارد؛ بلکه این عناصر ،جریانی سایال و ناامتعین هساتند .براسااس نظریاة
«فرهن  /هویت ترکیبی» هومی بابا ،میتوان مرز میان دوگاناههاای متاداول را فرورینات،
تفاوت ها را درونی کرد و به هویت ترکیبی رسید .هویت ترکیبی ،فردیتی است که در فضاای
«بینابین» میان دو فرهن متفاوت شک میگیرد و بر خطوط مرزی فرهن ها و هویات هاا
ساکن است (همان .)13 :نظریة ترکیبی ،از به چالش کشیدن شکا ها و تقابا هاا اساتقبال
میکند و خلق پدیدههای فرهنگی تازه با بهرهگیری از ترکیب صداها ،هویتها و فرهنا هاا
را تشویق میکند .در عصر حاضر -که دوران پسااستمعاری است -نگاه مطلقگارا باه هویات
ثابت اصی و نگرش تکبعدی به نژاد و جغرافیا جایی ندارد و هر شنص به پیوندی معناادار
با «دیگری» میرسد .چنین پیوندی مقدماة «وضاعیت آغازهاای فراوطنای و بیناافرهنگی»
است (همان .)112 -110 :اشکرافت ( )124 -123 :2001ضمن تأییاد نظریاة باباا معتقاد
است که ترکیبیشدن ،جلوههای گوناگون دارد :مذهبی ،نژادی ،جنسیتی ،فرهنگی و زباانی.
پذیرفتن هویت فرهنگی دوگانه یا ترکیبی ،راهی برای خروج از تنوع فرهنگی صر اسات و
آیندة گفتمان پسااستعماری ،تنها در بهرهگیری از تواناییهاای ترکیبای بیناافرهنگی بارای
ساخت محصولهای تازه نهفته است .نظریههای فوق را میتوان باه نقاش نویسانده تعمایم
داد .هر نویساندهای کاه ذهنیتای دوگاناه در ضامیر خاود پارورش دهاد ،مایتواناد منشاأ
شک گیری چندصدایی باشد .بهعبارت دیگر ،برای شک گیری چندصادایی ،مقدماه و شارط
الزم (و نه کافی) آن است که نویسنده به ذهنیتی ترکیبی برسد .چنین نویساندهای خاود را
در مقاب اقلیتها و حاشیهنشینها مسئول میداند و در مقاب تکصدایی یا هر نیرویای کاه
گفتوگومداری را بهرسمیت نمیشناسد ،مقاومت میکناد .اگرچاه در نقاد معاصار ،بررسای
متون بدون درنظرگرفتن اعتبار و اهدا مؤلف و صارفا متکای بار ماتن صاورت مایگیارد،
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زمانیکه سنن از خلق چندصدایی اسات ،اجتمااعیمحورباودن نویسانده (هماانگوناه کاه
باختین و بابا معتقدند) و نقش نویسنده را در ترکیب صداها نمیتوان نادیده گرفت.
داستان او و مردش کوتسی را میتوان بهعنوان اثاری درباارة تبیاین نقاش نویسانده در
شک دادن به چندصدایی و صداهای چندگانه تفسیر کرد .سننرانی نوب فرصتی است بارای
نویسندة منتنب که خواستهها ،آرزوها و مأموریتی را که برای خود تعریف کرده است ،اباالغ
کند .در ساال  ،2003کوتسای باهجاای ساننرانی ،نسانة متفااوتی از داساتان ماجراهاای
رابینسون کروزو را با نام او و مردش خواند که به موضوع مأموریت نویسنده میپاردازد .ایان
داستان ،هم از جهت ساختاری و هم از بعد محتوا با رمان آقای فو متفاوت است .رمان آقاای
فو از تکنیکهای فراداستان و ایجاد ابهام در معنا بهره گرفته است ،اما داساتان او و ماردش،
روایتی رئالیستی دارد و در آن خبری از زن قصاهگاو نیسات .او و ماردش در اصا  ،دنبالاة
ماجراهای رابینسون کروزو را پس از بازگشت به انگلیس تصویر مایکناد .کاروزو پیرماردی
بازنشسته است که زندگی سادهای در انگلستان دارد و فرایدی دستیار اوسات کاه از سراسار
دنیا گزارش تهیه میکند تا کروزو دربارة آن بنویسد .دانی دوفاو ،کاروزو را ماردی جاوان و
نیرومند تصویر کرده بود ،اما کوتسی ،کروزویی پیر خلق کرده است که ناه قاادر اسات و ناه
میخواهد به سبک گذشته داستان بگوید .فرایدی هم شنصیتی متفاوت دارد .او ناه بارده و
خدمتکار کروزو است و نه مرد گن رمان آقای فو .در داستان جدید ،فرایدی تحصای کارده
است و ذوق نویسندگی دارد .داستان با گزارشهای او از اردکها در برکاههاای انگلساتان و
حادثة تارینی اعدام شهر هالیفکس در زمان شاه جرج و فرار مجارم از تیاغ گیاوتین شاروع
میشود .روایتهای مستند فرایدی ،جایگزین ماجراجوییهای تنیلی کروزوست .کروزو خود
میگوید زمان او برای قصهگویی به سر رسیده و «آساانی پیشاین نویساندگی» را از دسات
داده است (کوتسی .)18 :2004 ،بهجای او ،فرایدی دنیا را ماینگارد و قضااوت مایکناد و
مطالب داستانهای کروزو را فراهم میکند .بدون او ،کروزو قادر به نوشتن نیست.
فرایاادی را ماایتااوان ضاامیر خودآگاااه کااروزوی نویساانده دیااد .او همااان صاادای
حاشیهنشینهاست که کروزو در خودش پرورش داده است .شاهد این تفسیر آن است که در
او و مردش ،فرایدی وجود فیزیکی ندارد و مردی که برای کروزو گازارش ماینویساد ،دیاده
نمیشود:
آیا ممکن است ایان مارد در یکای از سافرهایش ،ساری باه بریساتول بزناد؟ [کاروزو

18

پژوهش ادبيات معاصر جهان ،دوره  ،20شماره  ،1بهار و تابستان 1394

میخواهد جسم او را ببیند و با او دست بدهد و با او کنار آب قدم بزند و وقتی از دیادارهای
شبانهاش به شمال جزیره میگوید و یا از ماجراجوییاش در شاغ نویساندگی باه او گاوش
بدهد ،اما میترسد مالقاتی در کار نباشد .نه در این دنیا (همان.)19 :
فرایدی در اینجا محقق و تحلیلگر است .با آنکاه نویسانده کروزوسات ،از زباان فرایادی
مینویسد .فرایدی در مقام خودآگاه و ذهنیات نویسانده ظااهر شاده تاا هام از باهحاشایه
راندهشدن خود و هم از حاشیهنشینی در کلیت آن بنویسد .برایناسااس ،شنصایتپاردازی
فرایدی را میتوان طرحی تازه برشمرد که لزوم وجود یک فرایدی یا «دیگری» در درون هار
نویسنده را یادآوری میکند .در این داستان ،کروزو به پیوندی ذهنی با دیگری ،و بهتبا آن،
به «هویت ترکیبی» رسیده است؛ چراکه ذهنیت او ترکیبی از هویت خود و هویات فرایادی
است.
کروزو با فرایدی پیوند ذهنی خورده است و فرایدی در نقش دستیار ،به کروزو ایدههاایی
تازه برای نویسندگی میدهد .این دو مرد با آنکه دو شنصیت جدا و مساتق اناد ،باهعناوان
نویسنده شناخته میشوند و محصول نهایی کار آنها و متنی که مینویسند ،اثاری ترکیبای
است .در داستان او و مردش -کاه یاک داساتان بادون دیاالوگ اسات -گفاتوگوماداری و
چندصدایی براساس نگاه ترکیبی به هویتهاا و ذهنیاتهاا شاک گرفتاه اسات .کاروزو در
داستان او و مردش اقرار میکند که ایدههای نوشتههایش را وامادار فرایادی اسات؛ چراکاه
بهعلت کهولت سن ایدة تازهای ندارد .حضور دوبارة او در داستان کوتسی به شاک نماادین،
گویای این امر است که سنت رماننویسی برای ماندگاری ،به تحول و ایدههای نو با توجه به
نیازهای اجتماعی و انسانی زمانة حاضر نیازمند است.
دو نکته در تالش کوتسی برای بازسازی رمان ماجراهای رابینساون کاروزو در ساننرانی
نوب ا ادبی اات نهفتااه اساات :ننساات آنکااه از ای ان راه ،کوتس ای ارادت خااود را بااه ادبی اات
شناختهشدة جهان نشان میدهد و آثار خود را وامدار همان سنت میداند؛ چراکاه در جاایی
از داستان آمده است« :فق مشتی داستان در دنیا وجود دارد و اگر جاوانهاا از اساتفاده از
داستانهای کهن من شوند ،باید تا همیشه در ساکوت بنشاینند» (هماان .)16 :دوم اینکاه
مسئولیت نویسندة معاصر را یادآوری میکند .نکته اینجاست که بدون درنظرگرفتن مقصاود
نویسنده از داستان ،میتوان ارتباطی معنادار میان شنصایت کوتسای نویسانده و کاروزوی
نویسنده پیدا کرد .تجربة زندگی در آفریقای جنوبی -که شکا های عمیق نژادی بر تااریخ و
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فرهن آن سایه انداخته -به کوتسی ذهنیتی دوگاناه داده اسات .ناابرابری قادرت در بطان
جامعه ،کشمکش اقلیتهای نژادی برای رسیدن به حقوق برابر با سفیدپوساتان طای چها
سال حاکمیت سفیدپوستها در دوران آپارتاید ،نهتنهاا از طار نویساندگان سیاهپوسات و
رنگینپوست مورد اعتراض بود ،بلکه بسیاری از روشنفکران سفیدپوست آفریقای جناوبی ،از
جمله ندین گردیمر ،با حاشیهنشینها همصدا بودند .با آنکه در سال  2003و در زماان ایان
سننرانی ،در آفریقای جنوبی حکومت آپارتاید از قدرت برکنار شده باود ،داساتان کوتسای-
که یک قهرمان داستانی را در قالب یک نویسنده نشان میدهد -گویای این نکتاه اسات کاه
کوتسی بهدلی تجربة خود از دوران استعمار ،نقاش نویسانده و نویساندگی را در اساتیالی
حقوق انسانی پررن میبیند .در دوران معاصر ،هرچند نویسندهای در موض حاشیه نباشاد،
میتواند صدای حاشیهنشینها را در آثار خاود بازتااب دهاد .کاروزوی داساتان او و ماردش
تصویر چنین نویساندهای اسات .او باا «دیگاری» هماذاتپناداری مایکناد و ایادة اصالی
نوشتههایش را از دیگری میگیرد .او از ابزار نویسندگی برای واسازی مرز میان سیاه و سفید
بهره می برد .ایان داساتان بادون دیاالوگ ،یاک داساتان چندصداسات؛ زیارا دوگاناههاای
استعمارگر و استعمارشده را فرومیریزد و صدای کروزو و فرایدی را ادغام میکند .در ادبیات
قرن بیستویکم ،قصهگوی اصلی فرایدی است؛ چراکه او میتواند نمادی از اقلیت باهحاشایه
راندهشده در تاریخ ادبیات باشد و ترکیب صدای او در داستان معاصر ،مرزبنادیهاای جهاان
داستانی را به شکلی فراملی تعدی خواهد کرد.
نتيجه
در این مقاله بح شد که دو بار بازنویسی رمان ماجراهای رابینسون کروزو از سوی کوتسی،
روشی برای نقد تکصدایی در سنت رماننویسای و در پای آن ،بسا فضاای ادبیاات بارای
دربرگیری گفتوگومداری و چندصدایی است .مقایسة دو اثر کوتسی در اینجا ،فرصتی بارای
بررسی عملکرد بینامتنیت پسااستعماری در ایجاد چندصدایی فراهم کارد .نقااط مشاترک و
متمایز دو اثر نشان داد که چندصدایی میتواند هم متأثر از فرم و شیوههاای روایای (رماان
آقای فو) و هم در قالب محتوا و معناگرایی (داساتان او و ماردش) صاورت پاذیرد .کوتسای
مانند سایر نویسندگانی که به بازسازی این رمان پرداختهاند (از جمله ندین گردیمار و درک
والکات) ،به تأثیر ارزشگذاری و قدرت کالمی ادبیات واقف اسات .ادبیاات اماروز دنیاا بارای
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تثبیت نمادها و ارزشهاای تاازه ،باه برقاراری مکالماه و گفاتوگاویی دیاالکتیکی باا آثاار
شناختهشده نیاز دارد تا پیشفرضهای گفتماان آنهاا را تحلیا و باازبینی کناد .مکالماة
بینامتنی کوتسی با رمان اولیه ،به برقاراری مکالماهای بیناافرهنگی منجار شاده اسات کاه
فرصتی برای شک گیری نگرشی فراملی در ادبیات ایجاد کرده است .این مکالمه ضمن آنکاه
ضرورت حضور صدای اقلیتها از سایر نقاط دنیا را یادآوری مایکناد ،جایگااهی بارای ایان
صداها ،صدای سیاهپوستان ،زنان و اقلیتها در ادبیاات معاصار جهاان تثبیات مایکناد .دو
داستان کوتسی ،قابلیتهای تغییر از تکصدایی به چندصدایی را شناسایی میکنند؛ نگارش
ایدئولوژیک را نقد میکنند و در جهان داستانی دینامیک ،قدرت را به نف حاشایهنشاینهاا
تغییر میدهند.
در این دو داستان ،جایگاه نویسنده نیز بازتعریف شاده اسات .راوی زن رماان آقاای فاو،
هژمونی فرهن مردانه در حوزة نشر را بهچالش میکشد و در داستان او و مردش نویساندة
کهنسال ،ضمیری دوپاره و ترکیبی با جاوان سیاهپوسات پیادا مایکناد .نگااه کوتسای باه
نویسندة عصر حاضر را اینگونه میتوان تعبیار کارد کاه او نویسانده را ملازم باه درگیاری
آگاهانه با رواب اجتمااعی و انساانی و داشاتن دغدغاة «دیگاری» مایداناد .بارایناسااس،
چندصدایی در معنی ،عبور آگاهانة نویسنده از مرزها و محدودیتهای فرهنگی ،جنسایتی و
جغرافیایی و پیوند با «دیگری» است.
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