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 -1مقدمه

آوازهاي مالدورور ،4نوشتة شاعر سدة نوزدهم لوترهآمون ،8از جمله نوشتههايي بهشمار
ميرود که در کشور فرانسه اجازة چاپ نیافت و نقد ادبي ،هر بار به بهانههاي گوناگون ،از
بررسي آن سر باز زد .از زمان انتشارش در بلژيك ،در سال  ،4200تا پیدايش سورئالیسم گمنام
باقي ماند .هر چند شاعران سورئالیست آن را الگوي خود ساختند اما خود به شیوهاي متفاوت
در انزواي اين اثر ادبي سهیم شدند .اولین بررسيهاي عیني و غیرجانبدارنة اين اثر را ميتوان
در لوترهآمون ( ،)4010اثر گاستون باشالر ،1و لوترهآمون و ساد ،)4010( 1به قلم موريس
بالنشو ،8يافت؛ نوشتههايي که کوشیدند تا افزون بر نفي هرگونه پیشداوريهاي پیشین پیرامون
اين کتاب و نويسندهاش ،جنبههاي نوآورانهاش را خاطر نشان سازند .از آن زمان تاکنون ،بي-
شمارند منتقدان ،نويسندگان و حتي پژوهشهاي دانشگاهياي که با رويکردهاي گوناگون اين
اثر را مطالعه ميکنند .بيترديد ،ميتوان در پس تمامي اين تالشها ريشههاي ناديدهگرفتن اين
اثر و محکومیت به انزواي آن را نیز رديابي کرد.
نوشتة پیش رو بر اين باور است که يکي از خاستگاههاي مخالفت با اين کتاب را بايد در
باور اين نوشته به دموکراسي ادبي و ترويج اين انگاره دانست .بي هیچ ترديدي ،آوازهاي
مالدورور مهمترين اثر ادبي است که در عمل به اجرا و ترويج دموکراسي ادبي ميپردازد .از
همین ابتدا بايد چندين مورد را يادآوري کنیم .اين جستار به هیچوجه در پي آن نیست که
پیوند ادبیات و سیاست را بررسي کند و بگويد که کتاب لوترهآمون جزئي از ادبیات متعهد ،در
مفهوم سیاسي آن ،جاي ميگیرد .همچنین پژوهش کنوني نميخواهد میان اين متن و بافت
تاريخي و سیاسي آن ارتباطي ايجاد کند .چه همانگونه که ميتوان ادبیات را در ارتباط با بافت
تاريخي و اجتماعياش بررسي کرد ،به همان طريق ميتوان اين اصل را که بر اساس آن يك
متن ادبي ترجمان مستقیم انديشهاي خاص است تقلیلگرا قلمداد کرد و به چالش کشید.
بنابراين ،رويکرد ما در پژوهش کنوني به هیچروي جامعهشناختي و برونمتني نیست و کامال
متنگرا و درونمان بهشمار ميرود.
__________________________________________________________________________
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اين مقاله درصدد است معادلها و نمودهاي ادبي يك مفهوم حقوقي و سیاسي را در يك
متن ادبي بیابد .در حقیقت ،اگر بپذيريم که انگارة دموکراسي ،از میان مفهومهاي گوناگوني که
به ذهن متبادر ميسازد ،از يك سو ،انگارههايي چون فردگرايي ،برابري و آزادي را دربرميگیرد
(رانسيير ،نفرت از دموکراسي  ،)20و از سويي ديگر ،به معناي هرگونه تالشي است که
اکثريت براي به چالش کشیدن اصول ،معیار و هنجارهاي وضعشده توسط اقلیت «نخبه» انجام
ميدهد ( ، )20در آنصورت ميتوان گفت که متن لوترهآمون تجسمي است از يك دموکراسي
ادبي تمامعیار .البته بايد بهخاطر داشت که ،برخالف تصور بسیاري از پژوهشهايي که پیرامون
آوازهاي مالدورور صورت پذيرفته است ،اين پژوهش بر اين باور است که اين تالش و مبارزه
هرگز به نیهیلیسم ،يعني «ابطال تمايزات ،يعني ابطال معاني و ارزشها» (نانسي  )18منجر نمي-
شود بلکه نظم و ارزشهايي يکسر جديد پديد ميآورد.
نوشتة حاضر ميکوشد به اين پرسش پاسخ دهد که چگونه آوازهاي مالدورور به
دموکراسي ادبي عینیت ميبخشد .به ديگر سخن ،متن لوترهآمون ميکوشد به چه انگارههايي
آزادي و قدرت ببخشد ،میان چه انگارههايي برابري بیافريند ،با اقتدار چه انگارههايي درافتد و
به چه هدفهايي دست يابد .اين پژوهش نميتواند به پرسشهايش پاسخ دهد مگر آنکه نشان
دهد چگونه اين متن به تحقق هدفهاي خود ميپردازد .نتیجههاي اين بررسي نشان ميدهند
که چگونه آوازهاي مالدورور با اعمال دموکراسي ادبي به بازتعريف انگارههايي بنیادين چون
ژانر ادبي ،اثر و متن ادبي ،نوشتار ،خوانش و ادبیات دست ميزند تا طرح ادبیاتي نو دراندازد.
 -7پيشينة پژوهش
همانگونه که در باال گفتیم ،نوشتههاي بسیاري ،به زبان التین ،از رويکردهاي گوناگون
براي بررسي متن لوترهآمون بهره جستند اما هیچکدام به وجود انگارة دموکراسي در اين متن
اشارهاي نکردهاند .براي نمونه به دو کتاب مهم باال اشاره ميکنیم که بهنوعي با اين جستار در
پیوندند .باشالر خاستگاه «شعر» لوترهآمون را گونهاي عقدة فرهنگي ميداند .در حقیقت ،او با
بررسي حیوانهاي موجود در متن ،به آن خشونت حیواني ،خالق و زايشگر در کتاب لوتره-
آمون دست مييابد که خود به امري انساني بدل ميگردد چه در اختیار تعقل و تفکر درآمده،
انساني گشته و به «فرديت» ميگرايد .نوشتة باشالر بهخوبي اشاره ميکند که تمامي توان
نوشتار لوترهآمون در دوري جستن از اين خشونت است که آن را به نوع حیوان پیوند ميدهد.
باشالر اما در ادامه براي درک و توضیح خشونت لوترهآمون ،متن را با زندگينامة نويسنده
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پیوند ميدهد .همین امر موجب ميشود که ده سال بعد ،بالنشو ،با وجود آنکه پیرامون وجود
اعتراض در متن لوترهآمون با باشالر همعقیده است ،بر ارجاعات فراوان باشالر به برونمتن و
زندگينامة لوترهآمون خرده بگیرد .بالنشو کاستي تالش باشالر را در اين ميداند که چندان به
خود متن توجه نکرده و از متن براي درک آن بهره نگرفته است (هوگوت  .)440-442اين
پژوهش ،برخالف تالش باشالر در پي حاصل آن تفکر فردگرايي است که باشالر به آن اشاره
ميکند .افزون برين ،همانند نوشتار بالنشو ميکوشد در متن باقي بماند و پیامدهاي اعتراض و
طغیاني را که باشالر و بالنشو از آن نام ميبرند را با بررسي انگارة دموکراسي ادبي در رويکرد
لوترهامون به ادبیات بجويد.
يادآوري کنیم که تنها يك مقاله با نام «تبوتاب نويسنده در سرودههاي مالدورور اثر
لوترهآمون» (قنادپور  )480-441به زبان فارسي وجود دارد که پژوهشهاي زبان خارجي آن را
چاپ کرده است .اين جستار بیشتر به معرفي لوترهآمون ،اثرش و مضمونهاي اصلي آن مي-
پردازد و ما را از معرفي دوبارة لوترهآمون و آوازهاي مالدورور در اين جستار برحذر ميدارد.
پیرامون پیوند ادبیات و دموکراسي نیز ميتوان به دو نوشته اشاره کرد .نخست کتابي است
با عنوان نقد ادبي و دموکراسي .جستارهايي در نظرية ادبي و نقد ادبي جديد ،به قلم حسین
پاينده که در سال  4128انتشار يافته است .اين کتاب مجموعهاي است از مقالههاي گوناگون
که بیشتر در سه حوزة نقد ادبي ،نظرية ادبیات و مطالعات فرهنگي جاي ميگیرند .عنوان کتاب
نیز از مقالهاي با نام «نقد ادبي و دموکراسي» گرفته شده است که در آن پاينده با گنجاندن نقد
ادبي در حوزة علوم گفتماني ،به نوعي دموکراسي آرماني ،يعني همزيستي رويکردهاي
گوناگون نقد ادبي ،ميپردازد .باور او به همزيستي رويکردهاي گوناگون نقد ادبي دستکم با
تاريخ تحول رويکردهاي گوناگون نقد در کشور فرانسه به هیچوجه همخواني ندارد تا جايي
که شفر ،4فیلسوف فرانسوي ،در بحبوحة بحران معاصر پژوهشهاي ادبي در فرانسه ،در کتابي
با نام محیطشناسي موجز پژوهشهاي ادبي .چرا و چگونه بايد ادبیات را بررسي کرد ،حتي پا
را فراتر گذاشته و تمامي شاخههاي علوم انساني را همچون قبیلههايي دور از هم ميانگارد که
هر يك ميکوشد تا از خود در برابر هجوم ديگري محافظت کند ( .)40-42پس اشتباه نیست

__________________________________________________________________________
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اگر رويکردهاي نقد ادبي را اسیر نوعي خودشیفتگي بدانیم .در اينباره ،خواننده را به مقالهاي
با نام «روند افول نقد نو در فرانسه» (زختاره) ارجاع ميدهیم.
مقالهاي با عنوان «دموکراسي ادبي :مفهوم مرکزي ديباچة يکي بود يکي نبود جمالزاده (با
نقدي بر تاريخنگاري ادبیات داستاني ايران)» ،نوشتة ايرانزاده و دادخواه تهراني ،در مجلة نقد
ادبي به بررسي و تبیین مفهوم دموکراسي ادبي که جمالزاده در پیرامتن 4داستانش بهکار برده
است ميپردازد .بهنظر ميرسد جمالزاده ،با اتخاذ رويکردي تجويزي ،ميخواهد به تمايز میان

ادبیات عوام و ادبیات خواص ،بهويژه در سطح کاربرد زبان و واژگان ،پايان دهد تا بدين-
ترتیب ،دامنة مخاطبان ادبیات را گسترش دهد.
رويکرد لوترهآمون در متنش تجويزي نیست و حتي نميتوان واژة دموکراسي را در آن
يافت .به ديگر سخن ،ما ميخواهیم نشان دهیم چگونه برداشت آوازهاي مالدورور از انگاره-
هايي چون ادبیات ،نويسنده ،خواننده ،ژانر ادبي ،نوشتار و خوانش ،بهگونهاي يکسر ضمني،
مفهومي چون دموکراسي ادبي را به ذهن متبادر ميسازد .در حقیقت ،اين پژوهش با بررسي
يك اثر ادبي بهسوي مطالعة انگارههاي مهم نظرية ادبیات گام برميدارد و بدين ترتیب ،در دو
حوزة نقد ادبي و نظرية ادبیات جاي ميگیرد .افزون برين ،اين پژوهش به بررسي يك متن
«شاعرانه» ميپردازد که در نوع خود نوآورانه است چه هم سارتر در تعريف خود از «ادبیات»
شعر را در آن نميگنجاند و هم ژاک رانسيير ،8فیلسوف همروزگار فرانسوي ،دموکراسي را
بیشتر در پیوند با رمان بررسي ميکند
کوتاه يادآور شويم که پس از پايان جنگ سرد ،دستکم در کشورهاي اروپايي ،پیوند میان
ادبیات و سیاست دستخوش تغییري بنیادين شده است و ديگر در ارتباط با انگارهاي چون
«تعهد سیاسي» نويسنده مورد بررسي قرار نميگیرد .از آن زمان به اين سو ،بهويژه در دهة
نخست سدة بیست و يکم ،بررسي پیوند میان دموکراسي و ادبیات به يکي از موضوعات مهم
مورد مطالعة فیلسوفان بدل شده است (وگ  .)494اين پژوهشها را ميتوان در دو رويکرد
غالب تاريخگرا و ژانرگرا طبقهبندي کرد .رانسيير در پژوهشهاي نوع اول نقشي کلیدي دارد
و اصوال از سدة نوزدهم به اين سو «ادبیات» ،يعني هنر نوشتار ،را دمکراتیك ميداند چه چنین
هنري را برهم زنندة هرگونه سلسلهمراتب ميداند .چنین ادبیاتي در زمینة موضوع ادبیات
دموکراتیك است به اين معني که در انتخاب موضوع نوشتار محدوديتي براي خود قائل نیست،
__________________________________________________________________________
Paratexte
2
Jacques Rancière
1
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چه آنچه مهم است نه موضوع بلکه تبديل آن موضوع به هنر و شيء زيباشناختي است.
رويکرد دوم ،دموکراسي را در پیوند با پیدايش رمان بررسي ميکند چه بر اين باور است که با
ظهور اين ژانر دموکراسي ادبي ممکن شد .به هر روي ،اين دو رويکرد در نوشتههاي رانسيير
پیوندي تنگاتنگ با يکديگر دارند (.)301
نوشتة کنوني ،در تعريف انگارة دموکراسي ،به دو فیلسوف فرانسوي ،يعني رانسيير و
ژان-لوک نانسي ،4ارجاع ميدهد و در حوزة نقد ادبي و نظرية ادبیات ،از انديشههاي نظريه-
پردازاني چون ژاک دريدا ،ژرار ژنت ،8تزوتان تودوروف ،1آنتوان کمپانیون ،1و ژان-ماري شفر
در حیطههاي ژانر ادبي و بینامتنیت بهره ميگیرد.
 -5بحث و بررسی
 5-1نابودی ژانر و پيدایش ژانریت
خوب ميدانیم که هر متن ادبي معموال در يك ژانر ادبي مشخصي جاي ميگیرد .بهزعم،
رانسيير ،انگارة ژانر را در پیوند تنگاتنگ با موضوع آن تعريف ميکنند و موضوع ژانر نیز
موجب پیدايش نوعي سلسلهبندي میان ژانرها ميشود .به ديگر سخن ،نظام ژانرهاي ادبي
وابسته به همین سلسلهمراتب ژانرهاست .موضوع ژانر ،خود تعیینکنندة نوع بازنمايي خاص
آن و درنهايت کنشها و سطح و نوع زبان شخصیتهاست (رانسيير ،کالم خاموش .جستار
درباب تضادهاي ادبیات  .)88پس ميتوان گفت که هر ژانر ادبي غالب مجموعهاي از قوانین و
محدويت ها را در دو مرحلة آفرينش و خوانش يك متن ادبي به نويسنده و خواننده تحمیل
ميکند .به پیروي از بوطیقاي ارسطو ،در سدة هفدهم میالدي ،نويسندگان کالسیسیم قوانین
مربوط به جدايي ژانرهاي ادبي و همچنین قوانین هر يك از ژانرها را موبهمو رعايت ميکردند.
پس از پیروزي رمانتیسم در سدة نوزدهم ،اصل جدايي ژانرهاي ادبي بهچالش کشیده شد و در
برخي از ژانرها ،مانند درام رمانتیك ،به ادغام دو ژانر ادبي برميخورديم .با اين وجود ،ژانر
ادبي جديد خود قوانین مشخص داشت و مقولة جديدي را در طبقهبندي ژانر ادبي شکل مي-
داد.
__________________________________________________________________________
Jean-Luc Nancy
2
Gérard Genette
3
Tzvetan Todorov
4
Antoine Compagnon
1
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اما آوازهاي مالدورور به کدام ژانر ادبي تعلق دارد؟ کدام ژانر ادبي در اين متن غالب
است؟ اثري است حماسي ،غنايي يا تعلیمي؟ روايي يا منظوم؟ چرا با اينکه منثور است در
حوزة شعر جاي ميگیرد؟ بايد آن را شعري منثور قلمداد کرد يا نثري منظوم؟ آيا ميتوان رد
تئاتر را در آن جست؟ هیچيك از پژوهشهايي که تاکنون پیرامون اين متن انجام شده است
نميتواند آن را در حیطة يك ژانر ادبي مشخصي جاي دهد .بنابراين ،پاسخ تمام پرسشهاي
باال هم بلي ميتواند باشد و هم خیر .در حقیقت ،از تمامي ژانرهاي ادبي موجود ردي در اين
متن پیدا ميشود بيآنکه بتوان هیچکدام از آنها را غالب دانست .به ديگر سخن ،لوترهآمون با
خلق متني که مرزهاي تمامي ژانرهاي ادبي را درهم ميشکند ،نه تنها ساختگي بودن اين انگاره
را نمايان ميسازد ،بلکه بهگونهاي خواننده را در فضاي بيژانري وارد ميکند که ديگر اسیر
هیچ محدوديت و قانوني نباشد چه هر بار که نويسنده ميخواهد آسودهخاطر خود را در ژانري
آشنا بازيابد ،بهناگه وارد ژانري ديگر ميشود .بدين ترتیب ،نوعي نگرش باروکي در حوزة ژانر
ادبي پديدار ميگردد که بر اساس آن هر لحظه هر ژانري ميتواند به ژانر ديگر بدل شود و
ديگري را در خود ذوب سازد بهگونهاي که نتوان متن را در ژانر خاصي جاي داد .متن از زير
يوغ انگارة سنتي ژانر رهايي مييابد و ژانرهاي گوناگون ،متفاوت و گاه متضاد در اين متن به
نوعي همزيستي صلحآمیز دست ميبايند .بهعنوان نمونه ،در ادامه ،به سه قطعه از متن لوتره-
آمون اشاره ميکنیم از سه لحن غنايي ،روايي و ملودارم که در آوازهاي مالدورور پس از
همديگر قرار ميگیرند و سه جور خوانش متفاوت ميطلبند:
نمونة :4
«کهناقیانوس بلورموج ،تو بهتناسب به نشـانهـاي الجـوردي شـبیهي کـه بر پشت کوفته-
ي زنگار ديده ميشود؛ تو کبودي عظیمي هستي ،زده بـر جسـم خـاک :از ايـن قیـاس
خوشم ميآيد .چنین است که در نخستین جلوهات ،دم ممتدي ازغم ميگذرد کـه بـه
نسـیم مطبوعت ميماند و رد نازدودنياش بر جان تـا عمـق منقلـب ،بـاقي مـيماند .تـو
در خاطر فاسقانت ،بيآنکه همیشه متوجهش باشیم ،آغاز سخت انسان را يادآور مـي-
شـوي ،وقتـي بـا دردي آشنا شد که ديگر ترکش نگفت .بر تو درود ميفرستم کهن-
اقیانوس!»( 4لوترهآمون )29
__________________________________________________________________________
1
On ne me verra pas, à mon heure dernière (j’écris ceci sur mon lit de mort),

entouré de prêtres. Je veux mourir, bercé par la vague de la mer tempétueuse, ou debout sur la
montagne... les yeux en haut, non : je sais que mon anéantissement sera complet. D’ailleurs, je
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:8 نمونة
.«واپسین ساعت عمرم (اين را بر بستر مرگ مينويسم) مرا در میان کشیشان نخواهند ديد
 چشمها رو به...خوشتر دارم با الاليي موج درياي توفاني يا ايستاده بر يك کوه بمیرم
. هیچ امیدي به بخشش نـدارم، وانگهي. نه! ميدانم که انهدامم کامل خواهد بود،بـاال
 هر که.کیست که در اتاقي را که در آن ميمیرم باز ميکند؟ گفته بودم کسي وارد نشود
 اما اگر ميپنداريد بر چهرهي کفتارمانندم (اين قیاسي است که به کار.هسـتي دور شـو
 نشاني از درد،)ميبرم اگرچه کفتـار از من هم خوشسیماتر است و هم بهچشم دلپذيرتر
)38-31( 4». نزديك شو: در اشتباهايد،يا تـرس خواهیـد ديـد
:1 نمونة
:«خانوادهاي دور چراغي که بر يك میز قرار دارد جمعاند
. قیچي را از روي صندلي به من بده، پسرم. اينجا قیچي نیست، مادر-

n’aurais pas de grâce à espérer. Qui ouvre la porte de ma chambre funéraire? J’avais dit que
personne n’entrât. Qui que vous soyez, éloignez-vous ; mais, si vous croyez apercevoir
quelque marque de douleur ou de crainte sur mon visage d’hyène (j’use de cette comparaison,
quoique l’hyène soit plus belle que moi, et plus agréable à voir), soyez détrompé : qu’il
s’approche.
- تمامي متنهاي فارسي آوازهاي مالدورور که اين مقاله به آنها ارجاع مي،جز دو مورد که به قلم نويسندگان اين جستار است
زندهياد
(ii)

آن

شخصي
1

سايت

در

را

آن

ميتوان

و

است

کاشیگر

مديا

مرحوم

ترجمة

دهد

.) يافتhttp://mediakashigar.ir/Lautreamont/Default.htm(
Vieil océan, aux vagues de cristal, tu ressembles proportionnellement à ces

marques azurées que l’on voit sur le dos meurtri des mousses ; tu es un immense bleu,
appliqué sur le corps de la terre : j’aime cette comparaison. Ainsi, à ton premier aspect, un
souffle prolongé de tristesse, qu’on croirait être le murmure de ta brise suave, passe, en
laissant des ineffables traces, sur l’âme profondément ébranlée, et tu rappelles au souvenir de
tes amants, sans qu’on s’en rende toujours compte, les rudes commencements de l’homme, où
il fait connaissance avec la douleur, qui ne le quitte plus. Je te salue, vieil océan !
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-

پس برو آن را از آن يکي اتاق بیاور.
آقاي مهربانم ،روزگاري را به ياد ميآوري که آرزو ميکرديم صاحب فرزندي شويم
که برايمان تولد دوباره باشد و ياور کهنسالي؟
به ياد ميآورم و خدا آرزويمان را برآورده کرد .نبايد از سـهممـان در ايـن کـرهي
خاک گلهاي داشته باشم .هر روز ،شکر خدا را بهخاطر نیکـيهـايش بـهجـا مـي-
آوريـم .دوار همهي لطف مادرش را دارد.

-

و هم خصايل مردانهي پدرش را.
اين هم قیچي مادر .باالخره پیدايش کردم)38( 4».

-

شايد بتوان بخشي از اين پديده را با انگارة ژانريت 8توضیح داد .کوتاه يادآور شويم که
آدام 1در سال  8991از اين انگاره صحبت ميکند حال آنکه نمونة ملموس آن در سال 4200
آوازهاي مالدورور نمود يافته است .آدام بر اين باور است که يك متن ادبي بهخودي خود به
يك ژانر مشخصي تعلق ندارد و ميتوان آن را در پیوند با يك يا چند ژانر ادبي بررسي کرد
(آدام  .)08به باور او ،اکثر متنهاي ادبي فرآوردة گفتگو و نزاع همزمان چندين ژانرند ( )72و
نميتوان آن را در مقولهاي خاص طبقهبندي کرد بلکه بايد همزمان حضور چندين ژانر را در
__________________________________________________________________________
1
Une famille entoure une lampe posée sur la table

)(iii

- Mon fils, donne-moi les ciseaux qui sont placés sur cette chaise.

)(iv

- Ils n’y sont pas, mère.

)(v

- Va les chercher alors dans l’autre chambre. Te rappelles-tu cette époque, mon

)(vi

doux maître, où nous faisions des vœux, pour avoir un enfant, dans lequel nous renaîtrions
? une seconde fois, et qui serait le soutien de notre vieillesse
- Je me la rappelle, et Dieu nous a exaucés. Nous n’avons pas à nous plaindre de

)(vii

notre lot sur cette terre. Chaque jour nous bénissons la Providence de ses bienfaits. Notre
Édouard possède toutes les grâces de sa mère.
)(viii

- Et les mâles qualités de son père.

)(ix

- Voici les ciseaux, mère ; je les ai enfin trouvés.

généricité
Adam
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آنها مطالعه کرد .او اين حضور همزمان ژانرها در يك متن و گفتگو و نزاع آنها با هم را ژانريت
ميخواند و بدينترتیب ،به تعلق يك متن به ژانر خاصي پايان ميدهد.
بنیان انديشة آدام را ،که چندان هم به مزاق زبانشناسان خوش نميآيد ،بايد نزد ژاک دريدا
جست .دريدا هر متن را زايیدة تجربهاي يگانه و منحصربهفرد ميداند که شامل چندين ژانر
ميشود و هرگز نميتوان آن را در مقولهاي خاص گنجاند .در نوشتهاي با نام «قانون ژانر»،
دريدا به واکاوي متني از موريس بالنشو ميپردازد که تمامي طبقهبنديهاي زيباشناختي سنتي
را به چالش ميکشد .در حقیقت ،بالنشو ،از مهمترين مفسران و خوانندگان لوترهآمون ،هیچگاه
به اعتبار انگارة ژانر باور نداشته است چه ،بهزعم اين انديشمند ،چیستي و يکي از کارکردهاي
ادبیات بياعتبا ر ساختن انگارة ژانر ،مقابله با هر گونه قید و بند ،و درنهايت ،دست يازيدن به
يگانگي و آزادي است .دريدا يادآوري ميکند که چنین باوري موجب ميشد که بالنشو هر بار
هنگام بازنشر نوشتههايش 4ژانر آن را تغییر دهد (دريدا .)802
 1-7ادبيات خواص و ادبيات عوام
از ديگر طبقهبنديهاي بنیادين که از بوطیقا به اين سو از اعتبار بسیاري برخوردار است و
با انگارة ژانر ادبي پیوندي تنگاتنگ دارد ،تقسیمبندي ادبیات به دو مقولة ادبیات خواص و
نخبگان و ادبیات عوام است .اين اصل در مکتب ادبي کالسیسیسم بسیار نمود پیدا کرده بود
چه حتي شخصیتها ،مضمونها و سطح زباني در دو ژانر تراژدي و کمدي کامال از يکديگر
متفاوت بودند که بيشك ،همین امر تمايز مخاطبان ژانرها را نیز در پي داشت .رمانتیسم در
سدة نوزدهم به ادغام در چنین حوزهاي دست زد و توانست نوعي دموکراسي میان شخصیتها
و بهويژه واژگان برقرار سازد .با اين وجود ،پس از اين مبارزه با هنجاري که از سوي يك
انديشمند به ادبیات تحمیل شده بود و برقراري برابري ،در اواسط سدة نوزدهم شکل جديدي
از تمايز میان ادبیات خواص و عوام پديدار شد که خود نويسندگان و بالطبع آنان منتقدان در
پیدايش آن سهیم بودند .ترديدي نیست که خاستگاه چنین تمايزي را بايد در تعريفي جست که
هر نويسنده يا منتقد ادبي از انگارة ادبیات ارائه ميکند.
__________________________________________________________________________
 La Folie du jourو L’Arrêt de mort

1
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شايد اوج چنین تمايزي را بايد در پیدايش مکتب ادبي هنر براي هنر جست که بعدها
جريانهايي چون صورتگرايي روس و ساختارگرايي فرانسوي در سدة بیستم به آن دامن مي-
زنند .ريشة اين تمايز را بايد در انگارة امر واال 4در سدة هجدهم (زختاره" ،نقدي بر کتاب وداع
با ادبیات"  )89-40و در نتیجه در تقابل میان ناگذرايي 8و شفافیت زبان جست .پیامد چنین
برداشتي از زبان موجب شکلگیري گونهاي از ادبیات شد که هیچ پیوندي با جهان واقعي
نداشت و يکسر خودمختار ،خودبازنگر 1و خودشیفته بود .چنین ادبیاتي ميتوانست دنیايي
مستقل از دنیاي واقعي بیافريند ،دنیايي که برخي نويسندگان چون مارسل پروست 1آن را تنها
دنیاي حقیقي قلمداد ميکردند (مارکس  .)21مضمون چنین ادبیاتي ،خود ادبیات ،مصائب
نوشتار ،جستجو در زبان و مشکلهاي زباني و فرمي بود.
چه اين استقالل خودخواسته و حاصل بزرگبیني ادبیات باشد يا پیامد باور به ناتواني
ادبیات و در نتیجه از بیرون به ادبیات تحمیل شده باشد ،به هر روي ،عموم خوانندگان ديگر
نميتواستند با آن ارتباط برقرار کنند و تنها اندک نخبگاني قادر به درک آن بودند .تمايز میان
ادبیات نخبگان و میان ادبیات عوام اين بار تا جايي پیش رفت که شايد حتي دشواري فهم متن
به يکي از معیارهاي تشخیص ادبیات ناب بدل گشت .بيترديد ،رد چنین تمايزي را ميتوان
نزد صورتگرايان روس ،در انگارة ادبیت ،8تمايز میان کارکردهاي گوناگون زبان ،تمايز میان
زبان شعرانه و زبان عادي ،و نزد نظريهپردازان فرانسوي ادبیات نیمة دوم سدة بیستم چون

بارت 0و کريستوا ،در انگارههايي چون متن نوشتني 2و متن خواندني ،2بینامتنیت ،درونماني 0و
متنگرايي 49بازيافت.

اما آوازهاي مالدورور در برابر چنین تمايزي يکسر متفاوت عمل کرده است چه در اين
متن ادبیات عوام در کنار ادبیات خواص جاي ميگیرد و آنچه باختین از آن با نام «منطق
__________________________________________________________________________
le Sublime
2
intransitivité
3
réflexif
4
Marcel Proust
5
littérarité
6
Barthes
7
texte scriptible
8
texte lisible
9
immanence
10
textualisme
1
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گفتگويي» 4ياد ميکند شکل ميگیرد .در حقیقت ،اتفاقي که رخ ميدهد اين است که شبه-
ادبیات 8که رويکرد نخبهگرا به ادبیات تمايل دارد آن را «به داليل ايدئولوژيکي و جامعه-
شناختي در حاشیة فرهنگ ادبي» (آنژو  )49به حاشیه رانده و در آنجا نگه دارد ،به هیچوجه از
منظر اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي در حاشیه جاي ندارد .حضور اين نوشتهها که از آنها با نام

«مادون ادبیات» )33( 1نیز ياد ميکنند ،چه همانند مادونقرمز از چشم نگاه علمي بدور ميماند،
رفتهرفته در متن لوترهآمون پررنگ ميشود و حجم بااليي از متن را دربر ميگیرد تا جايي که
رمان پاورقي و رمان سیاه 1تمام آواز ششم را به خود اختصاص ميدهد و بدين ترتیب ،ادبیات
حاشیهاي غالب ميگردد .براي نمونه ميتوان به اوايل آواز ششم اشاره کرد .همانند رمانهاي
پاورقي ،داستان در فضاي شهري رخ ميدهد و ترس آغازين و تعلیق به خواننده ميفهماند که
حادثة هولناکي بهقوع خواهد پیوست (ناتان :)22
«ساعت میدان بورس ساعت هشت بهصدا درآمد :ديروقت نیست! همینکه صداي آخرين
ضربه بهگوش رسید ،خیابان ويويان شروع به لرزيدن کرد .]...[ ،رهگذران به گامهايشان
شتاب بخشیده و متفکرانه بهسوي خانههايشان گريختند .زني از هوش رفت و روي
آسفالت نقش بر زمین شد .کسي او را از جاي خود بلند نکرد؛ هر کس در پي آن بود که
سراسیمه از آنجا بگريزد .پنجرههاي چوبي محکم بسته ميشوند و ساکنان شهر به زير
پتوها ميخزند .گويا طاعون چین حضورش را اعالم کرده است( 8».لوترهآمون )822

__________________________________________________________________________
dialogisme
2
paralittérature
3
infralittérature
4
roman noir
5
)(x
Huit heures ont sonné à l’horloge de la Bourse : ce n’est pas tard ! À peine le
1

dernier coup de marteau s’est-il fait entendre, que la rue, dont le nom a été cité, se met à
trembler, […]. Les promeneurs hâtent le pas, et se retirent pensifs dans leurs maisons. Une
femme s’évanouit et tombe sur l’asphalte. Personne ne se relève : il tarde à chacun de
s’éloigner de ce parage. Les volets se referment avec impétuosité, et les habitants s’enfoncent
dans leurs couvertures. On dirait que la peste asiatique a révélé sa présence.
(نويسندگان مقالة کنوني اين قطعه را به فارسي برگرداندهاند).
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در حقیقت ،ادبیات عوام 4در کنار ادبیات حماسي و غنايي نخبه قرار ميگیرد ،آن را به کنار
زده و جاي آن را ميگیرد .متن لوترهآمون ،با نشان دادن تواناييهاي زيباشناختي و ادبي چنین
ادبیاتي ،روند تحول ادبیات را به تصوير ميکشد چه آنچه در گذشته در شبهادبیات 8جاي مي-
گرفت ممکن است امروزه در دل ادبیات گنجانده شود.1
تالشهاي آوازهاي مالدورور در مقابل سلطة ادبیات خواص و برداشتن تاج قدرت از سر
آن به همین جا ختم نميشود و در اقدامي عجیب ،نه شبه ادبیات ،بلکه ضد ادبیات وارد يك
متن ادبي ميشود .به ديگر سخن ،اين بار متني که به هیچوجه نه در ادبیات ميگنجد و نه در
شبهادبیات ،در دل متن لوترهآمون پديدار ميشود .بيشمارند قطعههايي که لوترهآمون تکهاي از
دانشنامة تاريخ طبیعي نوشتة دکتر شنو 1را در متن خويش وارد کرده و از آنها در دل تشبیه و
استعاره بهره ميگیرد .تمايز میان زبان شاعرانه و زبان کاربردي ،میان ناگذرايي و گذرايي زبان،
میان ادبیت و غیرادبیت ،محو ميشود و يك متن علمي در بطن يك شعر جاي ميگیرد .استفاده
از يك متن علمي در مهمترين و حساسترين بخش متن ،يعني پیشگويه 8آغاز ميشود که در
آن لوترهآمون براي هشدار دادن به خوانندهاش چنین ميگويد:
« [ ]...کمتر کساني اين میوة تلخ را بيخطر مزه خواهند کرد .پس اي جان پرحجب ،پیش
از آنکـه در اين خلنگزار نامکشوف جلوتر روي ،پاشنهها به پس برگردان نه به پیش .به
آنچه مـيگـويم خوب گوش بده :پاشنهها به پس برگردان نه به پیش ،همچون چشمان
پسـري کـه از سـر احترام از تماشاي جالل صورت مادر روي برميگرداند ،يا بهتـر،
هـمچـون زاويـة تـا چشـم ميکاود نابستة درناهايي بسیار انديشهورز و سرمايي که در
سکوت زمستان ،بادبانهـا همـه برافراشته ،با قدرت به سوي نقطة معیني در افق در پـرواز
__________________________________________________________________________
 4براي مطالعة بیشتر پیرامون شبهادبیات ميتوان مقالهاي با نام «بررسي شبهادبیات و انواع ادبي آن» به قلم طهمورث ساجدي
را خواند.
8

تودوروف در ادبیات در مخاطره ( ،) 8992با بازتعريف انگارة ادبیات و کارکردهاي آن ،به دامنة آن وسعت ميبخشد و

خاطرات روزانه ،يادداشتها ،نامهها و غیره را جزئي از ادبیات برميشمرد (  )48-41و حتي خواندن آثار پرفروشي چون سه
تفنگدار و هري پاتر را که نقد حرفهاي وقعي به آنها نميدهد توصیه ميکند (.)22
1بهعنوان نمونه ميتوان به تاريح تحول رمان پلیسي اشاره کرد که در گذشته بخشي از شبه ادبیات بوده اما امروزه در مقولة
ادبیات ميگنجد.
Dr. Chenu
incipit
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اسـت کـه ناگهـان از آن بـادي عجیب و پرزور برميخیزد ،طالية توفان .بـا ديـدنش،
پیرتـرين درناهـا ،تنهـا پـیشقـراول ،همچون شخصي منطقي سر ميجنباند و بنابراين
منقار که بر هم ميکوبد .خوشـحال نیسـت (من هم جاي او بودم خوشحال نميبودم) و
گردن پیر پرپیراستهاش که همروزگار سـه نسـل درناست ،به موجاموجي خشمگین تکان
ميخورد ،پیشآگهي توفان .نخستین درنا (زيرا اوسـت که امتیاز نمايش پرهاي دمش را به
ديگـر درناهـاي بـههـوش زيـرين دارد) ،خونسـرد و بـا چشماني نگهبان تجربه ،چندين
بار به هر سو مينگرد و آنگاه ،محتاطانه و بـا جیـغ هشـدار ديدهبان مالیخولیايي ،سر شکل
هندسي را (که چهبسا مثلث باشـد امـا ضـلع سـومي کـه ايـن مرغان عجیبب عبوري در
فضا ميسازند ديده نميشود) ،با انعطاف و همانند ناخدايي ماهر بـه راست يا چپ برمي-
گرداند تا دشمن مشترک به پس راند و چون ابله نیست ،به فرمان بالهايي که بزرگتر از بال
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-00  (لوترهآمون4». به فلسفهتر و مطمئنتر، راهي ديگر پیش ميگیرد،گنجشگ نمينمايند
)29
.ترديدي نیست که ورود هر متني به يك بافت متني جديد داللت جديدي به آن ميبخشد
 در هم تنیدن متنهايي با ژانرها و لحنهاي گوناگون و از حوزههاي متفاوت تعريف،بيگمان
. نوشتار و باطبع آن خوانش را دگرگون ميسازد، متن،ادبیات
 متن دموکراتيک، نوشتار دموکراتيک1-1
 يعني،نتیجة سطور پیش رو را ميتوان در جملهاي از دومین و آخرين کتاب لوترهآمون
) بر پاية چنین180 » (دوکاس. «شعر را همگان بايد بسرايند نه يك تن: خالصه کرد8اشعار
(xii)

__________________________________________________________________________
1
[…] quelques-uns seuls savoureront ce fruit amer sans danger. Par conséquent,
âme timide, avant de pénétrer plus loin dans de pareilles landes inexplorées, dirige tes talons
en arrière et non en avant. Écoute bien ce que je te dis : dirige tes talons en arrière et non en
avant, comme les yeux d’un fils qui se détourne respectueusement de la contemplation
auguste de la face maternelle ; ou, plutôt, comme un angle à perte de vue de grues frileuses
méditant beaucoup, qui, pendant l’hiver, vole puissamment à travers le silence, toutes voiles
tendues, vers un point déterminé de l’horizon, d’où tout à coup part un vent étrange et fort,
précurseur de la tempête. La grue la plus vieille et qui forme à elle seule l’avant-garde, voyant
cela, branle la tête comme une personne raisonnable, conséquemment son bec aussi qu’elle
fait claquer, et n’est pas contente (moi, non plus, je ne le serais pas à sa place), tandis que son
vieux cou, dégarni de plumes et contemporain de trois générations de grues, se remue en
ondulations irritées qui présagent l’orage qui s’approche de plus en plus. Après avoir de sangfroid regardé plusieurs fois de tous les côtés avec des yeux qui renferment l’expérience,
prudemment, la première (car, c’est elle qui a le privilège de montrer les plumes de sa queue
aux autres grues inférieures en intelligence), avec son cri vigilant de mélancolique sentinelle,
pour repousser l’ennemi commun, elle vire avec flexibilité la pointe de la figure géométrique
(c’est peut-être un triangle, mais on ne voit pas le troisième côté que forment dans l’espace
ces curieux oiseaux de passage), soit à bâbord, soit à tribord, comme un habile capitaine ; et,
manœuvrant avec des ailes qui ne paraissent pas plus grandes que celles d’un moineau, parce
qu’elle n’est pas bête, elle prend ainsi un autre chemin philosophique et plus sûr.
2

Poésies
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انديشهاي ،لوترهآمون در آوازهاي مالدورور متنهايي از نويسندگان گوناگون ،از ادبیات
کشورهاي متفاوت ،از ژانرهاي متفاوت را در کنار يکديگر و در يك متن ميگنجاند .اينگونه
است که هومر در کنار دانته ،میلتون ،شکسپیر ،بايرون ،شاتوبريان ،المارتین ،بودلر ،هوگو ،اوژن
سو ،4پونسون دو تراي 8و خود لوترهآمون 1قرار ميگیرد .گورستاني بيتاريخ بهوجود ميآيد.
بدين ترتیب ،پديدة متن به معناي واقعي آن ،يعني بافته ،پديدار ميشود؛ متني همگن برساخته
از متنهايي ناهمگن .افزون برين ،متن به شبکه و نظامي بيزمان و همزمان  1از متنهاي
گوناگون بدل ميگردد و انگارة زمان را به چالش ميکشد .چنین برداشتي از متن و ادبیات با
انگارة بینامتنیت که کريستوا در دهة هفتاد سدة بیستم ميآفريند يکسان است چه با باور
کريستوا «هر متني مانند آمیزهاي از نقلقولها است ،هر متني با جذب و دگرگوني متني ديگر
شکل ميگیرد( ».کريستوا )418
برداشت لوتره آمون از متن و ادبیات را بايد در پیوند ،يا بهتر بگويیم در تقابل با تعريفي که
رمانتیسم از انگارة ادبیات و نوشتار ميدهد بررسي کرد .در اينصورت ،ديگر انگارههايي چون
نوآوري ،فرديت ،خالقیت ،نبوغ و مولف ،آنگونه که سدة هجدهم و بهويژه سدة نوزدهم در
پیدايش آن کوشیده بودند تقدس ،قدرت و اعتبار خود را از دست ميدهند .پیرامون اين
موضوع دو نکته را کوتاه يادآور شويم .نخست اينکه نويسندگان رمانتیك ،با باوراندن اين
انديشه که يك اثر ادبي فرآوردة الهام است ،همواره تالش ميکردند تا ساختگي بودن آن و در
نتیجه روند تولید آن را پنهان کنند گويي که اثر ادبي کامال منسجم و تمامشده به هنرمند الهام
ميشود .اما متن لوترهآمون برخالف چنین باوري عمل ميکند و هر بار با اشاره کردن به مرحلة
تولید يك متن به خوانندهاش يادآوري ميکند که يك متن ادبي حاصل کار يك نويسنده با زبان
و واژگان است و به بازنمايي واقعیتي که بر آن پیشي ميگیرد نميپردازد (میدال  .)419بي-
شمارند قطعههايي که راوي متن ،آوازهاي مالدورور را نتیجة کار و نگارش خود بهشمار مي-
آورد:
__________________________________________________________________________
Eugène Sue
 ،Ponson de Terrail 8نويسندة فرانسوي سدة نوزدهم و خالق نامي رمانپاورقي و شخصیت داستاني مشهور رکامبول

1

( )Rocamboleاست.
1

لوترهآمون تنها از متنهاي ديگر وام نميگیرد بلکه گاهي تکهاي از متن خود را در بافت جديدي وارد ميکند.
synchronique
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«قلمي را که قرار است دومین آواز مالدورور را بسازد در دست ميگیرم ...قلمي که از بال
يك عقاب دريايي حنايي جدا شده .اما ...چه باليي بر سر انگشتانم آمده؟ بهمحض اينکه
کارم را شروع ميکنم ،مفصلهايم از کار ميافتند .با اين وجود ،به نوشتن نیاز دارم...
غیرممکن است! خب پس تکرار ميکنم که به نوشتن نیاز دارم :من مانند هر فرد ديگري
حق دارم بر اين قانون طبیعي گردن نهم ...اما نه ،گويي قلم بيحرکت ميماند! [ ]...باران
ميبارد ...هنوز باران ميبارد ...چه باران شديدي است! ...برقي زد! به پنجرة نیمهبازم خورد،

به پیشانيام اصابت و مرا فرش روي زمین کرد .مرد جوان بينوا!»( 4لوترهآمون )02
و اما دوم اينکه در پي باور به گذرايي زبان ،نويسنده از چنان قدرت و تقدسي برخوردار
شد که در سدة نوزدهم ،بهويژه به چشم نويسندگان رمانتیك ،به پیامآوري بدل گشت و حتي
به پیامبر تشبیه شد 8که قادر است حقیقت را بر همگان برمال سازد .خاستگاه آفرينش هنري
الهامي بود از سوي دنیايي ديگر به انساني برگزيده و نابغه .اين خودباوري و خودبزرگبیني تا
جايي پیش رفت که هنرمند-آفريننده ميتوانست خردجهاني منسجم و منظم بیافريند سراسر
بينیاز از جهان واقعي که حتي رقیبي واقعي براي آن ،و گاهي حتي منکر آن ،بهشمار ميرفت.
اما چنین باوري به هیچوجه با متني که خود را نه فرآوردة الهام بلکه برساخته از متنهاي
ديگر ميانگارد همخواني ندارد .بدين ترتیب ،يك متن نه زايیدة يك فرد بلکه محصولي است
جمعي که ميتوان رد متنهاي ديگر را در آن بازيافت .ديگر نويسنده نه آفرينندة اثر که بسان

کاتبي ميشود که بیش از خلق يك اثر سرگرم تکهچسباني 1متنها است .بدينترتیب ،آوازهاي
__________________________________________________________________________
1
Je saisis la plume qui va construire le deuxième chant... instrument arraché aux

)(xiii

ailes de quelque pygargue roux ! Mais... qu’ont-ils donc mes doigts ? Les articulations
demeurent paralysées, dès que je commence mon travail. Cependant, j’ai besoin d’écrire...
C’est impossible ! Eh bien, je répète que j’ai besoin d’écrire ma pensée : j’ai le droit, comme
un autre, de me soumettre à cette loi naturelle... Mais non, mais non, la plume reste inerte !...
Tenez, voyez, à travers les campagnes, l’éclair qui brille au loin. L’orage parcourt l’espace. Il
pleut... Il pleut toujours. Comme il pleut !... La foudre a éclaté... elle s’est abattue sur ma
! fenêtre entr’ouverte, et m’a étendu sur le carreau, frappé au front. Pauvre jeune homme
()xiv

(ترجمة فارسي اين قطعه به قلم نويسندان اين جستار است).
8

بهعنوان نمونه ميتوان به شعر معروف ويکتور هوگو با نام «رسالت شاعر» نام برد که در آن هوگو نويسنده را هدايتگر

اجتماع قلمداد ميکند و براي زبان قدرتي الهي ميانگارد.
collage
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مالدورور به قدرت نويسنده و اثر او پايان ميبخشد .اين اقدام دموکراتیك ،يعني تالش در
راستاي برقراري برابري و مقابله با قدرت اقلیت ،آنجايي به اوج خود ميرسد که لوترهآمون،
افزون بر اينکه نويسندگان ديگر را بياعتبار ميسازد ،به خود نیز يورش ميبرد .اما چگونه؟
اين اقدام خود به دو روش متفاوت صورت ميپذيرد .نخست اينکه تکههايي از آوازهاي
مالدورور در بافتهاي متني جديد ديگر در همان متن گنجانده ميشوند و نويسنده به تفسیر
نوشتههاي خود ميپردازد:
«اگر اعتماد به ظاهر پديدهها بتواند گاهي منطقي باشد ،آواز اول در همینجا به پايان مي-
رسـد .بر آنکه تازه تمرين بربط ميکند سخت نگیر :آخر صداي بسیار عجیبـي دارد! بـا
ايـنهمـه ،البته اگر بخواهید بيطرف باشید ،به وجود نشاني قوي در میان نارساييها اذعان
خواهید کرد من هم کار را از سر ميگیرم تا آواز دومي منتشر کنم ،در زماني که زياد ديـر
نباشـد .پايان سدة نوزده شاعرش را خواهد ديد (اما شاعر نبايد کار را از همان ابتدا بـا
يـك شـاهکار آغـاز کند بلکه به قاعدهي طبیعـت بـرود))00( 4».
دوم اينکه لوترهآمون نام نويسندة واقعي آوازهاي مالدورور نیست! در حقیقت ،نام واقعي
نويسندة اين متن ادبي ايزيدور دوکاس 8است که روي جلد دومین کتابش ،يعني اشعار ،پديدار
ميشود و لوترهآمون تخلصي است که او روي جلد نخستین کتابش قرار ميدهد .لوترهآمون
خود وارواژهاي 1است که دوکاس با جابجايي حروف الترهامون ،1نام شخصیت اصلي رماني
تاريخي با همین نام ،نوشتة اوژن سو ،ميسازد .پیام و پیامد چنین اقدام نامتعارفي اين است که
به هیچروي يك متن ادبي زايیدة يك شخص واقعي بهشمار نميرود و بلکه برعکس متن ادبي،
__________________________________________________________________________
1
S’il est quelquefois logique de s’en rapporter à l’apparence des phénomènes, ce
premier chant finit ici. Ne soyez pas sévère pour celui qui ne fait encore qu’essayer sa lyre :
elle rend un son si étrange ! Cependant, si vous voulez être impartial, vous reconnaîtrez déjà
une empreinte forte, au milieu des imperfections. Quand moi, je vais me remettre au travail,
pour faire paraître un deuxième chant, dans un laps de temps qui ne soit pas trop retardé. La
fin du dix-neuvième siècle verra son poète (cependant, au début, il ne doit pas commencer par
un chef-d’œuvre, mais suivre la loi de la nature).
2

Isidore Ducasse
anagramme
4
Latréamont
3
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نه تنها نويسنده ،يعني لوترهآمون را ،بلکه شخص واقعي ،يعني ايزيدور دوکاس را ميآفريند.
بدين ترتیب ،نه يك شخص ،بلکه همگان در تولید يك متن سهیماند .اما معناي واژة همگان را
در آوازهاي مالدورور تنها زماني ميتوان بهدرستي درک کرد که عنصرهاي خوانش و خواننده
را نیز در آن دخیل دانست چه تنها ادبیاتي ميتواند خود را دمکراتیك بداند که بتوان در آن
تعامل نويسنده و خواننده را ديد ،تعاملي که به پذيرش هیچ معیار يا قراردادي تن نميدهد.
 1-1خوانش دموکراتيک
باوجود تقابل تاريخگرايي( 4توضیح اثر در پیوند با بافت تاريخياي که در آن شکل گرفته
است) و صورتگرايي (درونماني در توصیف متن) پیرامون نیت مولف ،اين دو رويکرد اما در
يك نکته اشتراک داشت ند :همواره قطب خوانش و خواننده را در نقد ادبي و نظرية ادبیات
ناديده ميگرفتند (کمپانیون  .)428در حقیقت ،انگارة مدرن مولف ،که بارت آن را فرآوردة
فردگرايي حاصل از تجربهگرايي و خردگرايي ميداند (بارت  ،)08-04با ناپديد شدن سنت
ادبیات شفاهي و پیدايش آنچه «متنمحوري»( 8ويان  )44در ادبیات ميخوانند ،رفتهرفته در
جامعة بورژا از اهمیت بسزايي برخوردار شد بهگونهاي که توضیح اثر تنها در پیوند با خاستگاه
تولید آن شدني بود .حتي زمانيکه نويسندگاني چون ماالرمه ،1والري 1و پروست ،و زبان-
شناسي مدرن توانستند انگارة مولف را بياعتبار سازند و انگارة زبان و متن را به کرسي قدرت
بنشانند ،باز هم انگارة خوانش ناديده گرفته شد .در بهترين حالت ،ورود انگارة خوانش به نقد
ادبي و نظرية ادبیات به نیمة دوم سدة بیستم بازميگردد.
اما خواننده در آوازهاي مالدورور نقشي بسیار کلیدي ايفاء ميکند .متن لوترهآمون اينگونه
آغاز ميشود:
«خدا کند خواننده ،دليافته و همچون متني که ميخواند موقتـا ددخـو ،راه نـاهموار و
وحشـي خود ،بيآنکه جهت از دست دهد ،در میان تـاالبهـاي متـروک ايـن بـرگهـاي
تاريـك و زهرآگین بیابد چرا که مگر آنکه خواندن خويش با منطقي استوار و فشاري
ذهني همرا کند ،دستکم با ترديدهايش همتراز ،تراوشهاي مرگبار اين کتاب جانش
__________________________________________________________________________
historicisme
2
textocentrisme
3
Mallarmé
4
Valéry
1
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خواهند اندود ،همچنـان که آب شکر را .خوب نخواهد بود همهکس برگهايي را بخواند
که در پي مـيآينـد( 4».لوترهآمون )29
و راوي در پايان آواز نخستین اينگونه با مخاطب متني خود سخت ميگويد:
«بدرود پیرمرد ،اگر مرا خوانـدهاي ،يـادم کـن .و تـو ،مـرد جـوان ،نومیـد نشـو .اگرچـه
خالفانديشي ،اما خونآشام دوست تو است .با احتساب کنـهي آکـاروس کـه موجـب
جـرب است ،تو دو دوست داري)00( 8».
در حقیقت ،خواننده در دو جايگاه کلیدي و مهم هر شش آواز ،يعني در پیشگويه و پس-
گويههاي 1آنها حضور دارد و متن لوترهآمون را به نوعي گفتوگو بدل ميکند چه چیستي هر
متن و کتابي ،بنا به گفتة ژان-لوک نانسي ،تنها در پیوند با همسخن آن درک خواهد شد:
«يك کتاب دربارة چیزي سخن نميگويد بلکه با کسي سخن ميگويد ،به ديگر سخن،
مادامکه کتاب با کسي سخن نگويد چیزي نميگويد به نحويکه نميتوان همسخن کتاب
را از آنچه که دربارة آن سخن ميگويد جدا دانست( ».نانسي )88
گرچه خواننده در روند تولید متن با نويسنده همکاري ميکند و ادبیات به تعامل و ارتباطي
دوسويه میان اين دو قطب بدل ميگردد ،انديشهاي که بنیان جريانهايي چون گفتهپردازي 1و
کاربردشناسي زبان 8در دهههاي پاياني سدة بیستم بهشمار ميرود ،اما با اين وجود ،نبايد
پنداشت که خواننده ميتواند به قدرتي نامحدود دست يابد و به هر خوانشي دست زند.
دموکراسي خود را در خوانش متن نیز نشان ميدهد .نخست آنکه وجود ژانرهاي متفاوت
__________________________________________________________________________
1
Plût au ciel que le lecteur, enhardi et devenu momentanément féroce comme ce

)(xvi

qu’il lit, trouve, sans se désorienter, son chemin abrupt et sauvage, à travers les marécages
désolés de ces pages sombres et pleines de poison ; car, à moins qu’il n’apporte dans sa
lecture une logique rigoureuse et une tension d’esprit égale au moins à sa défiance, les
émanations mortelles de ce livre imbiberont son âme comme l’eau le sucre. Il n’est pas bon
que tout le monde lise les pages qui vont suivre.
Adieu, vieillard, et pense à moi, si tu m’as lu. Toi, jeune homme, ne désespère

2

)(xvii

point ; car, tu as un ami dans le vampire, malgré ton opinion contraire. En comptant l’acarus
! sarcopte qui produit la gale, tu auras deux amis
3

excipit
énonciation
5
pragmatique
4
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خوانشهاي گوناگون ميطلبد و خواننده نميتواند در يك قالبي مشخص به خوانشي واحد
دست زند .در حقیقت ،نامتجانس بودن متن سبب ميشود تا خواننده در هر بخشي از متن
شگفتزده شود ،و عمل خوانش ،درست بسان عمل نوشتار ،به نوعي ماجراجويي بدل گردد
که هرگز خواننده پیروز از آن بیرون نخواهد آمد چه متن هر بار افق انتظار خواننده را به
چالش ميکشد ،درست همانگونه که در باال پیشگوية متن لوترهآمون به آن اشاره ميکند ،تا
جايي که خواننده ديگر به هیچ افق انتظاري توسل نجويد.
در حقیقت ،هنگام خواندن آوازهاي مالدورور ،خواننده خود را اسیر هزارتويي ميبیند و
هر بار ميانديشد که کورسويي در دوردست باالخره او را از راهروهاي تودرتو و تاريك
رهايي خواهد بخشید اما سرانجام درمييابد که براي همیشه گم شده است .هر بار که خواننده
به معنايي دست مييابد و ميخواهد به آن توسل جويد ،متن آن را نفي ميکند .اين روند تا
بدانجا ادامه خواهد يافت که خواننده دريابد که نبايد در پي معنايي واحد باشد .معناي اين
متن در تکثر معنايي آن و نفي معناي واحد نهفته است.
 -0نتيجهگيری
جستار کنوني دو هدف اصلي را در پي داشت .نخست آنکه کوشید تا پیامد اعتراض و
طغیاني را که بسیاري از منتقدان از جمله باشالر و بالنشو در آوازهاي مالدورور ميديدند با
رويکردي متنگرا و درونمان در برداشت لوترهآمون به ادبیات جستجو کند .طبیعي است که
اين رويکرد از هرگونه ارجاع به زندگينامة نويسنده دوري خواهد جست .پیامد اين اعتراض
در قالب دموکراسي ادبي در سراسر متن لوترهآمون تجلي مييابد .دوم اينکه برخالف ژاک
رانسيير ،فیلسوف همروزگار فرانسوي ،که پیدايش دموکراسي در ادبیات را با پیدايش ژانر
رمان در سدة نوزدهمس ممکن دانسته است ،اين مقاله نشان ميدهد که متني مدرن چون
آوازهاي مالدورور که اغلب آن را در حوزة شعر جاي ميدهند ،ميتواند نماد بارزي از
دموکراسي ادبي بهشمار رود.
درگیري ،تقابل و تناقض از ويژگيهاي برجستة آوازهاي مالدورور بهشمار ميروند چه اين
متن ميکوشد با برقراري برابري و عدالت در تمام سطوح متن ،به هر آنچه تا پیش از او
خاموش بوده و به حاشیه رانده ميشد صدايي رسا ببخشد ،به تعريفي که اقلیتي محدود و
«نخبه» از «ادبیات» ارائه کرده و بر کرسي نشانده بودند پايان دهد ،ادبیات را از قید نابرابري و
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بيعدالتي برهاند و شايد براي نخستین با در تاريخ ادبیات ،چیستي واقعي و حقیقي ادبیات،
يعني رهايي از هرگونه معیار و بند و رهابخشي و آزادي ،را نشان دهد .بیهوده نبود که به
درازناي نیم قرني ،پاسداران سنتها و ارزشهاي ساختگي و قراردادي ،به بهانههاي گوناگون
انگهاي متفاوتي به اين متن و نويسنده زدند تا آن را در خاموشي و حاشیه نگهدارند.
در حقیقت ،متن لوترهآمون تالشي است براي گستراندن اصل دموکراسي در سطح پنج
انگارة بنیادين ادبیات ،4يعني ادبیت ،نیت ،بازنمايي ،پذيرش و ژانر :از يك سو ،مباني رويکرد
سنتي به ادبیات به چالش کشیده ميشود ،از سوي ديگر ،تمامي انگارههايي که مدتها به
حاشیه راده شده بودند ،قدرت مييابند .اصل گفتگو و برابري خود را در متن ميگستراند .براي
نخستین بار ،در متني شاعرانه ،ادبیات عوام بر ادبیات خواص چیره ميشود و تواناييهاي
زيباييشناختي آن نشان داده ميشود چه نگاهي گذار به تحول ادبیات نشان ميدهد اين تحول
بهمدد چنین سازوکاري صورت ميپذيرد .وقتي يك متن در نظامي همزمان از متنهاي
گوناگونان جاي بگیرد ،فارغ از هرگونه تفاوتهاي زماني ،زباني و ژانري ،آنگاه يك متن
برساخته از متنهاي ديگر و زبان است ،ساختگي و جمعي بودن آن برمال ميشود ،به واقعیتي
بیروني ارجاع نميدهد ،و بدين ترتیب ،دو انگارة سنتي نیت و بازنمايي را که سدهها آفرينش
آثار ادبي را با آن توضیح ميدادند يکسر بياعتبار ميشوند.
افزون بر اين ،آوازهاي مالدورور با ارجاع فراوان به خواننده ،متن ادبي را به گفتگو و
ارتباطي میان نويسنده و خواننده بدل ميکند و ديگر براي رويکرد سنتي به اثر ادبي که تمام
توجهاش جلب قطب نويسنده بود اعتباري قائل نیست چه در متن لوترهآمون خوانش به کنشي
فعاالنه بدل ميگردد و خواننده در فرآيند تولید معنا شرکت ميجويد .خواننده نیز خود را در
برابر متني مييابد که به هیچوجه با تجربههاي پیشین او از اثر ادبي شباهتي ندارد چه متن
متشکل از تکهمتنهاي گوناگوني است از ژانرهاي متفاوت که دمبهدم او را شگفتزده کرد و
به نفي افق انتظارش ميپردازد تا جايي که درمييابد که بايد خود را به جريان متني بسپارد.
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