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  دهیکچ
 مثابـۀ    را بـه  » وگومـداري   گفـت «،  ی در باب متن ادب    خود ي نظر يها   از انگاره  يا  ن در پاره  یل باخت ییخایم

ن در ی نـو يا عنـوان مؤلفـه     گفتمـان را بـه      » ییچند صـدا  « متن دانست و     یژگین و ی، مهمتر » متون ینشک هم«
نظیـر ژنـت و    ،یفرهنگ و یادب عاتمطال پردازان  هینظر و شمندانیاند از ياریبس پس، آن از .ردک مطرح   رمان

ـ  از آن ارايا دهیـ چی مختلف و گـاه پ يها يبند صورت و ن مبحث پرداختندیر ایتقر و  گسترش کریستوا به  ه ی
ر متفـاوت از    یر و تفاسـ   یان تعاب ی م يداری پا كرا فصل مشتر  » ینامتنیب«توان بعد     ی، امروز م  يهر رو   به  . ردندک

 ینـ ییحساب آورد و با تکیه بر ایـن نظـرات، تب      ژنت به    یستوا و ترامتن  یرک ینامتنین، ب ی باخت يوگومدار  گفت
ـ  ارا ی متن ادب  یکدر  » ییچندصدا«و  » وگومداري  گفت«م  ینگر از مفاه    جامع اربـست  کاگـر در صـدد    . ه داد ی
 يهـا  نشین دانشور از معدود آفـر یمیم، آثار سیران باش ی معاصر ا  ی در آثار ادب   ینیوگومداري باخت   ۀ گفت ینظر
ق و مـدلوالت آن، نظیـر       یوگومـداري و مـصاد      ه بـا پاسداشـت گفـت      کـ ران است   ی معاصر ا  یات داستان یادب
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ن جـامع  کحد مم مبسوط و تا    ینییۀ تب یارا  نخست؛ به   . میده  ی عمده را مطمح نظر قرار م      يردکارکدو هدف   
ـ    یپـرداز   یشود، مـ    یده م ی نام ی متن ادب  یک ییوگومدار و چند صدا     ه خصلت گفت  کاز آنچه     یم و دوم؛ در پ
ـ جزتوان رمـان   ی مییها ق و مؤلفهیه بر چه مصادکیه با تکم ییآ ین پرسش برمی ا  پاسخ به   اثـر  ی سـرگردان ةری
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  مقدمه
ن یستم، نخـست یـ مۀ اول قرن بیدر ن) Mikhaïl Bakhtine) (1975-1895(ن یل باختییخایم
هـا   او در پژوهش. ردک مطرح  یرا در عرصۀ نقد ادب    ) Dialogisme(» وگومداري  گفت«ۀ  یبار نظر 

) Polyphonie(» ییچندصـدا « انجـام داد، خـصلت       کیوفـس ینۀ آثار داستا  یه در زم  ک یو مطالعات 
ـ    ییچندصـدا «ن  یبـاخت .  قـرار داد   ي او را مورد توجه جد     يها  رمان  ییرا از سـو   » ی گفتمـان ادب

 يگـر حـضور صـداها     ی د ییگر دانـست و از سـو      یدیکـ  متون بـا     ییمعلول همپیوندي و هماوا   
ق عمـدة   ی را از مـصاد    ی متنـ  ي برابـر در فـضا     ی امـا بـا اعتبـار و ارزشـ         نیمتفاوت و گـاه متبـا     

  ).33ن یباخت(حساب آورد   بهیوگومداري در گفتمان ادب گفت
وگومداري او، همواره اصل      ۀ گفت ین و عموم مدلوالت نظر    یل باخت ییخایرات م کآراء و تف  

ن روسـت   یاز همـ  ). 509تودوروف  (اند     را مطمح نظر قرار داده     یشیاند   و طرد جزم   يریگرپذید
افـت و در  ی ی قابل توجهیشناخت  و معرفتی اخالقيرفته مبناها ن رفتهی باختيرد انتقادیکه رو ک

، )Kristeva(ستوا  یـ رکر  یـ  نظ ياریور بـس    شهیـ  رهـروان اند   ی و مطالعات فرهنگ   یگسترة نقد ادب  
بـۀ خـود و از     نو    بـه  یکه هر   کافت  ی) Genette(و ژنت   ) Riffaterre(فاتر  ی، ر )Barthes(بارت  

 ياز اعـضا  ) 1941(ستوا  یـ رکا  یـ ژول. ات او پرداختنـد   یبسط و گسترش نظر       گوناگون به  يایزوا
 ياوکـ نـۀ معنا ی در زمیپژوهـش : یشناسـ  نـشانه نـام    بـه یتـاب کبا انتشار ) Tel Quel(ل ک گروه تل

)Séméiotikè, Recherche pour une sémanalyse) (1969 (نــۀ ی در زمیه شــامل مقــاالتکــ
ن در یات بـاخت یـ شناساندن رئـوس نظر   ست؛ به ینیر باخت ک تف یژه معرف یو    و به  یسم روس یلفرما

وگومداري نـزد     ه بر مفهوم گفت   کیستوا با ت  یرک). 325 ياحمد( همت نهاد    ی غرب يجامعۀ اروپا 
 خـود را  يهـا  يورز شهیـ  از انديا ان متون پرداخت و پاره ینۀ مناسبات م  یمداقه در زم    ن، به یباخت

 1966در سـال  ) «Le mot, le dialogue, le roman»(» المـه، رمـان  کلمه، مک« با نام يا هدر مقال
» ینـامتن یب«ان متـون را  یـ  مینـش ک ونـد و هـم  یپ  رد و مناسبات و مالحظـات مربـوط بـه       کمطرح  

)Intertextualité(    نام نهاد ) الـواح  تـاب   کدر  ) 1930(ستوا، ژرار ژنـت     یـ رکپـس از    ). 9و  یسـم
منـد    اي نظام   گونه  را به ) Transtextualité(» یۀ ترامتن ینظر«) Palimpsestes) (1982 (یبازنوشتن

صـورت     را بـه   ی ارائه داد و پـنج رابطـۀ ترامتنـ         یمتن  انی مناسبات و روابط م    یح تمام ی تشر يبرا
 یشیـ ستوا را مـورد توجـه و بازاند       یرک ینامتنیۀ ب یاز آن پس، ژنت بارها نظر     . ردکن  ییمبسوط تب 

ن و یه بـر مطالعـات بـاخت   کیـ  در نظر آورد و بـا ت   ین رابطۀ ترامتن  یعنوان اول    آن را به  قرار داد و    
  .  خود را ارائه دادینامتنیۀ بی، نظریمتن انیان متون و رابطۀ استوار میوند مینۀ پیستوا در زمیرک

رده و سـپس    کـ ه  یـ  ارا ینامتنی و ب  یی مبسوط از چندصدا   یفین نوشتار، نخست تعر   یما در ا  
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در واقـع، مـا بـا       . مینک ی م ین دانشور بررس  یمی س یرة سرگردان یجز را در    ینامتنی و ب  یگیچندآوا
 فـصل  ینـوع   ه بـه کـ  ژرار ژنت ینامتنی بي نظريها ستهی و باینی باخت ییه بر مفهوم چندصدا   کیت

ل یـ تحل  ن گـستره اسـت، بـه   یـ پـردازان مختلـف ا   هیـ وگومـداري نـزد نظر     ۀ گفـت  ی نظر كمشتر
ن یـ ا  م بـه  یوشـ ک یم و م  یپرداز  ین دانشور م  یمیاثر س  یرة سرگردان یجزوگومداري در رمان      گفت

 ةریـ جزتـوان رمـان    یهـا، مـ   ق و مؤلفـه ین مـصاد یـ ه بـر ا   کیـ چگونه با ت  ه  کم  یپرسش پاسخ ده  
  وگومداري دانست؟ ن دانشور را واجد خصلت گفتیمی اثر سیسرگردان

  یبحث و بررس. 1
  یوگومدار متن ادب خصلت گفت. 1-1

ژه از  یـ و   بود، بـه   ینی باخت ییۀ چندصدا یه برآمده از نظر   ک» داري در متن  وگوم  منطق گفت «
ور یکـ و پـل ر   ) Lévinas(نـاس   ی، امانوئـل لو   )Foucault(و  کـ شل فو یـ  چـون م   یلسوفانی ف يسو

)Ricoeur (يگـر ید« همچون  یمینۀ مفاه یه در زم  ک «)Autre ( گفتمـان «و «)Discours (  مطالعـه
در گسترة نقـد و  » وگومداري گفت«تدریج مفهوم   به. فت قرار گريرده بودند، مورد توجه جد    ک

ثـر و  که آراء و مالحظـات مت    کـ   يا  گونـه   تر شـد، بـه      اتر و گسترده  ی پو ی مطالعات ادب  يها هینظر
ـ   » ینامتنیب«ن مالحظات پردامنه موضوع     ی از ا  یکی. بار آورد     به یمتنوع ه کـ  اسـت    یدر متون ادب
ـ . ه شـد  یستوا ارا یرکبار توسط     نینخست  متـأثر از    ییستوایـ رک ینـامتن یۀ ب یـ نظر«ایـن ترتیـب،        هب
او ). 51نامور مطلق   (»  اوست يوگومند  ژه گفت یو  ن به ی، همچون باخت  يش از و  یپردازان پ   هینظر

ن پرداختـه  ی باختي آرایبررس  ه در آن بهک» المه، رمانکلمه، مک«نام      به ين بار در جستار   ینخست
ه موجـب   کـ ن را   ی توسـط بـاخت    ینامتنید و طرح مناسبات ب    رکرا مطرح   » ینامتنیب«بود، اصطالح   

). 83ستوا یـ رک(ش دانـست  یستۀ ستایشد، شا  ی متصلب و بسته م    یی نظام معنا  یک متن از    ییرها
 بـسط  ینـامتن یر عنوان بیوگومداري را ز  مرتبط با مفهوم گفت يها   از انگاره  ياریز بس یاو بعدها ن  

: رهمزمان دانـست ی همزمان و غيها دار با متنیتمر و پاوند مسیر از پی را ناگزیداد و هر متن ادب 
ن یشیـ  پيهـا  توان حضور متن   یرد و م  یگ  یل م کن ش یشی پ يها   متن ين معنا هر متن بر رو     یدر ا «

 مـدت  یه فردوسـ کـ ن یشی پيها  بدون متنیطور مثال شاهنامۀ فردوس     به. ردکرا در آن مشاهده     
 بـدون   یطور بهارستان جـام     نیهم. ردی بگ لکتوانست ش   یرد، نم کها     آن ي صرف گردآور  يادیز

  ). 51نامور مطلق (» شد ی خلق نمي همچون گلستان سعدییها متن
 یـک  از جمله گفتمـان      ی هر گفتمان  كز وجه مشتر  ی ن ییا منطق گفتگو  یوگومداري و     گفت

ا بـا  یـ نش پوک و ینشک النفسه در هم ی فی از جمله گفتمان متن ادبی است و هر گفتمان    یمتن ادب 
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در واقع  ). 148-150ن  یباخت( با مدلوالت خویش قرار دارد       یی در همآوا  یها و حت     گفتمان گرید
ز یـ ستوا ن یرک. شود  یگر وارد گفتگو م   یبا متون د  » لمهک«ه در هر متن،     کده بود   ین عق ین بر ا  یباخت
 ویسـم ( پرداخت   ینامتنیاستنتاج مفهوم ب    ه به ک بود   ینیوگومداري باخت   ن نظریۀ گفت  یه بر ا  کیبا ت 
ن رو، یـ از ا). 52ستوا  یـ رک(رد  کـ  ی تلقـ  ی متن يگر در فضا  ی د يها   را حضور متن   ینامتنیو ب ) 10

 از محققـان  يا ه پـاره کـ رسند  ینظر م  نهشت به    آنچنان همبسته و هم    ینامتنیوگومداري و ب    گفت
رابـو  (انـد     دانـسته » وگومداري  گفت«را ترجمان مفهوم    » ینامتنیب«) Rabau( رابو   یهمچون سوف 

ن یـ وگومداري بر ا  و گفتینامتنی ب یپوشان   هم ی و حت  یبستگ  نۀ هم ینو در زم  یه ژ ک همچنان   ).54
ان مـتن، بافـت   یوگومداري، ارتباط استوار م ن با طرح مفهوم گفتیل باخت ییخایه م کده است   یعق
نـد و در  ک ین مـ  یـی  تب یخوب  اند را به    ش از او بوده   یه پ ک یلفانؤدآور متن و م   ی متن، پد  يریگ  لکش

نـد  ک ین مـ ک پرتوافی را بر گسترة مطالعات ادب  ینامتنی مفهوم ب  يها  ن بارقه یه نخست ک اوست   واقع
وند با مفهوم یه از لحاظ سابقه و البته پ   کن  یباخت» وگومداري  گفت«ۀ  ین نظر یبنابرا.  )84کریستوا  (
مطالعـات   يهـا   ن بارقـه  یده شود، از نخست   ینام» ینامتنیشابیپ«ۀ  یتواند نظر   یستوا، م یرک» ینامتنیب«

همچنـان  . دیآ یشمار م   بهینامتنینۀ مناسبات بیان در زمیپردامنۀ اصحاب نقد نو و پساساختارگرا   
ا یـ عمـد      بـه (هـر سـخن     .  اسـت  ینامتنی ب ییالمه، فضا کمنطق م « معتقد است،    ي احمد که باب ک
 يهـا   با هم دارنـد و بـا سـخن   کیه موضوع مشترکن یشی پيها سخن  به) ا ناآگاهیرعمد، آگاه   یغ
ن یـ  هـر مـتن در ا  ينـد، آوا ک یهاست، گفتگـو مـ      آن  نش به ک و وا  ییشگوی معنا پ  یک  ه به کنده  یآ

  ). 93 ياحمد(» ابدی ی معنا مییهمسرا
 قلمـداد   ی معناشـناخت  يهـا   یرا موضـوع بررسـ    » وگومداري  گفت«ن  یه باخت ک است   یگفتن

ن نظیـر مکالمـه      آ ینـ یو مظـاهر ع   » گفتگـو «ه صـرف وجـود      کـ اد بـرد    یـ د از   یند، البته نبا  ک یم
 یزمـان . ستیـ مـتن ن » وگومـدار  گفـت «شه دال بـر خـصلت       ی، هم ی متن ادب  یکها در     شخصیت

ه کـ ان آورد   یـ م   مـتن صـحبت بـه      یکوگومداري در     نان از وجود خصلت گفت    یتوان با اطم    یم
رد شـاخص   یکـ ان نباشـد و رو    یـ ه در م  یسو  یک ينگر  ا جهان ی صدا و    یکصبغۀ غالب و مسلط     

  .  متعدد باشديها ينگر ا جهانی بیان صداها و يو آزادمتن، حفظ استقالل 
 زبـان قابـل     یرا در گسترة شناخت سـخن و نـه در گـسترة بررسـ             » ینامتنیب«ستوا نیز   یرک

وجـه نقـد      چیهـ    ، بـه  ییستوایرک ینامتنیرد که ب  کز توجه   ین امر ن  یا  د به یالبته با . داند  یاربست م ک
اربـست  کت یـ هاي بسیار چنـدان قابل  دلیل پیچیدگی  ست و بهین) Critique des Sources(منابع 

ه کـ  بـود    یپردازان هیستوا، ژنت از معدود نظر    یرکپس از   ). 52نامور مطلق   ( را ندارد    یمتن ادب   به
تاب الـواح  کدر » یترامتن« را با عنوان  یمتن  انیمند، روابط م    صورت نظام   نه به ین زم یتوانست در ا  
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قـا  یگـسترة بوط   بـه ) Linguistique (یشناسـ  از گـسترة زبـان   را ینامتنی شرح دهد و ب یبازنوشتن
)Poétique ( اربرد و کاربـست  کـ ت یـ  ژنت بـیش از پـیش قابل  یه ترامتنک يا گونه  به. سوق دهد
ـ       يرومندیافت و توانست همچون ابزار ن     ی .  مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد     ی در مطالعات و نقـد ادب
: ردکـ ن یـی را تب) Relations transtextuelles (یمتنـ  ژنت سـرانجام پـنج رابطـۀ فـرا    ) 19و یسم(
و ) Architextualité (ی، سـرمتن  )Métatextualité (ی، فرامتن )Paratextualité (یرامتنی، پ ینامتنیب
 ینـامتن ی بيهـا  ه بـر پـژوهش  کیـ  را، با تین رابطۀ ترامتنیاو نخست ). Hypertextualité (یمتن  شیب
ان یرابطۀ حضور همزمان م     ، آن را به   ییستوایرک ینامتنیب   بها  کنام نهاد و با ات    » ینامتنیب«ستوا،  یرک

» گـر ی دی متن در متنـ    یکحضور  « را   ینامتنیگر ژنت ب  یعبارت د    به. ردکا چند متن محدود     یدو  
قـول، ارجـاع و        افتن سه مقولۀ نقل   ی  ، وابسته به  یمتن ادب    اربست آن را به   کرد و نحوة    کف  یتعر

هـا و    ژنت را برآمده از پـژوهش ینامتنیتوان ب ین علت میهم  به). 8ژنت (اشاره در متن دانست   
تر بـوده و      محدودتر و منسجم   ی ژنت ینامتنیه ب کن تفاوت   یستوا دانست، با ا   یرکمالحظات نظري   

  ). 59نامور مطلق ( بیشتري دارد ياربردکجنبۀ 

  یرة سرگردانیجز رمان ی اجمالیمعرف. 2
 یهـست «نـام     بـه یتی شخـص یت زنـدگ یشور، روان دان یمینوشتۀ س  یرة سرگردان یجزرمان  

ـ  يهـا    سـال  یعنیران،  ی ا یخی تار -یات اجتماع ی حساس و مهم از ح     یدر مقطع » انینور ش از  ی پ
ن دانـشور در  یمیان سـ ین رمـان، از دانـشجو    یـ  ا یت اصل یشخص» یهست«.  است یانقالب اسالم 

. شـود  یبسته مـ  او دل   و بهآشنا شده »دلکمراد پا «نام    گرا به    چپ ییه با دانشجو  کدانشگاه است   
او . شـود  یآشـنا مـ  » یم فرخیسل«نام    بهی مذهبیتی، با شخص»یعش«واسطۀ مادر خود     به یهست

  .اش باشد یرت وسرگردانی بر حیانیتواند نقطۀ پا یم میند وصلت با سلک یرفته رفته تصور م
سنده ی در مقام نوها در رمان حضور دارد،    تی از شخص  یکیعنوان    ز به یه خود ن  ک» دانشور«

 یران آن دوران بـا اسـام  کز بـا ورود روشـنف   یـ و ن » میسـل «و  » مراد«ر  ی نظ ییها  تیبا خلق شخص  
ر ین مـس  یرده چنـد  کـ  یرمـان، سـع      به یعتی شر یاحمد و عل     خودشان، همچون جالل آل    یواقع

 یثـر و گـاه    ک مت ي متفاوت و صداها   يها  ینیب  ند و جهان  ک مطرح   یرة سرگردان یجز را در    يرکف
ن یـ ا. نـد کثرگرا که و تی چندسوییها المهکها را وارد م    گر قرار دهد و آن    یدیکنار  کن را در    یبامت

ها باعث شـده      ان آن یوگومدار م    گفت يردیکثر و وضع رو   ک مت يجاد صداها یا  التفات دانشور به  
ع و  یقضاوت دربارة وقا     انه به یگرا  مکه و تح  یسو  یک یشین رمان هرگز با گرا    ی ا ي راو يه صدا ک
 يچ صـدا  یت شناخته و هـ    یرسم  ن را به  ید متبا یها و عقا    ينگر  ثر جهان کها نپردازد و ت     تیخصش
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  . نگاه نداردی را در محاق خاموشيا سزاوار عرضه

  یرة سرگردانیجزوگومداري در  گفت  التفات به. 3
  یرة سرگردانیجز در یی چندصدایبررس. 1-3

 گفتمـان   يهـا   یژگـ ین و ی از نو  ییدر واقع چندصدا  . ثرت صداهاست کرمان چندآوا واجد    
 متفـاوت و  يهـا  ينگـر  ها و جهان  گوناگون با نگرش  يه در آن صداها   ک ی متن ییست؛ فضا   یادب
ه کن شرط  یزنند، با ا    ی را در متن رقم م     يری چشمگ ییایشوند و پو    یالمه م کن با هم وارد م    یمتبا
  ).416 یکارکم( نداشته باشد یگر تسلط و تفوقی دیی بر صداییچ صدایه

امـد آن،   یسنده و پ  یـ د آراء نو  یـ ها از ق    تی شخص یی ما شاهد رها   یرة سرگردان یجزدر رمان   
 متفاوت با   يها  ينگر  ها با جهان    تی، شخص یین فضا یدر چن . می هست ی متن يثر صداها در فضا   کت

ز همـسطح و  یـ  ني راويان، صـدا یـ ن میـ دهنـد و در ا  یگر را مـ یدیکزنند، پاسخ    یهم حرف م  
 ه و جانبدارانـه بـه     یسـو   یـک  یدور از نگـاه      بـه  يراو. شـود   یده مـ  یا شن ه با تمام صداه   یهمسو

ش یعلت گـرا    بهییچ صدایب ه ین ترت یبد. دهد  یده م ی موافق و مخالف اجازة ابراز عق      يصداها  
لمـۀ قهرمـان دربـارة    ک«: گیـرد  و در محاق قرار نمـی خاص و یا منشی دیگرگون خاموش نشده     

 در  یلمۀ قهرمان از استقالل ژرفـ     ک.  ارزش و معنادار است    سنده با یلمۀ نو کسطح    ا هم یخود و دن  
 يرد و بـا صـداها  یـ گ یسنده قـرار مـ  یلمۀ نوکنار که در ک يا  گونه  ساختار اثر برخوردار است، به    

 یرة سـرگردان  یـ ه در جز  کن است   یچن  نیا). 33ن  یباخت(» شود  یب م کیگر تر یمعنادار و مستقل د   
 ی اجتمـاع يها شوند تا تعدد گفتمان یده میگر شن یدیک نارکن در   ی متفاوت و گاه متبا    يها  یآگاه

زنـد،    ی حرف م  یزدگ  يدئولوژیاز ا ] دانشور[ن  یمیس: [...]  ادامه داد  یهست«: را در متن رقم زنند    
ـ  يشورهاکـ  ی جهان سـوم، حتـ     يشورهاکد تمام   یگو  یم د یـ گو  یمـ . انـد    زده يدئولوژیـ  ا ی غرب

 يم جـد  یسل. [...] ده بودن نه، از هر نوعش      ز يدئولوژی داشتن بله، اما ا    یاسیبرداشت درست س  
دانـشور  (» ردن، نـه کـ ار کـ  را انی مـذهب يدئولوژی داشتن بله، اما ایاسیانسپشن درست س  ک: شد
33.(  

 گونـاگون بـا     يهـا   يدئولوژیـ  ا ین تالقـ  یـ ، ا یرة سـرگردان  یـ جزهاي    در بسیاري از بخش   
ـ   ییای، باعث پو  یشیاند  پاسداشت آزاد  » میسـل «و  » یهـست «لـه   هـا، از جم     ن شخـصیت  ی گفتمان ب

ز یـ  ني راويابـد و صـدا  ی یگر تفـوق نمـ  ی د ي بر صدا  ییچ صدا یم ه ینیب  یه م ک همچنان. شود  یم
 وارد گفتمـان    يگریردن د کا تبرئه   ی یکیردن  کوم  ک مح ي قضاوتگر برا  ییگاه همچون صدا    چیه
 از  د و یـ گو  ی مـ  ی حداقل دو وجه عمده دارد؛ از طرف       ییهر صدا  یرة سرگردان یجزدر  . شود  ینم
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نوبـۀ خـود در مقـام         ست و بـه   یـ نـاطق مطلـق ن    » ییصدا«چ  یگر سخن، ه  ید   به. شنود  ی م ییسو
 را  يگـر یا موافقت د  ی اعتراض   يند، صدا ک یده م ی ابراز عق  ییاگر صدا . ردیگ  یز قرار م  یشنونده ن 

  . شنود یهم م
علـت نفـوذ پـدرش در         ا بـه  یکـ ، پس از بازگـشت از آمر      ی هست یبرادر ناتن » ژن گنجور یب«

 و یار او، هست کدر دفتر   . تاب استخدام شده است   ک یعنوان معاون ادارة بررس     ، به یستگاه دولت د
 سه جانبـه  ییرده، وارد گفتگوکژن مراجعه یب  تابش بهک مجوز چاپ يریگی پيه برا ک يا  سندهینو
  : قابل تأمل استینیوگومداري باخت  و گفتییث چندصدایه از حکشوند  یم

  د؟یخواندتاب را ک: دیمرد پرس«
دورة    تاب مربوط به  که  کاند     ما گزارش داده   يها  بررس. تاب خواندن ندارم  ک من فرصت    -

  . ندارديه و دورة صفویفرقۀ حروف   بهیمصدق و دربار است و ربط
  .سنده مردهی گنجور، نوي آقا-
  . اما خوانندة زنده فراوان است-
در نظـر   .  قـدغن اسـت    یت معمول لماکار بردن   ک   به یحت. دیا  گر شورش را در آورده    ی د -

تاب کاجازة چاپ   . ز مبارزه ک مر یعنیجنگل  . دن انقالب ی دم یعنیصبح  .  اختناق یعنیشما، شب   
هـا،   بـا شـرف   ...دیـ ده یآورند، اجازة چاپ م یشتان می پ يد، اما هر شر و ور     یده  یننده نم ک  آگاه
  .ندک یدا نمی پیع و اجتمایاسی سین ملت تا ابد آگاهین حساب ایبا ا. نکست داغم یتو

 يند، جاکتواند شما را روانۀ زندان ب ید میه زدکها  ف ن حریاما هم .  اتفاقاً با شما موافقم    -
  .دیها نزن ن حرفیگر از اید

  د؟یا ز نشستهید، چرا پشت آن میرات هستکاگر آنقدر دمو-
 خـود  یتگف  یه م ک يمگر تو نبود  . [...] نکار را رها    کن  یژن ا یب:  گفت یه رفت، هست  کمرد  

همـان  (» .ینـ ک ی ناروا دفاع مـ  يدئولوژی ا یک از   يخودت دار .  نفروش يرکچ مشرب ف  یه   را به 
250-249.(  

ده ی متفاوت ابراز عق   یکیدئولوژی گوناگون با مواضع ا    يها  تی داستان، شخص  ي جا يدر جا 
 بـه . نـد ک یت مـ  کس سهم خود را از گفتمان حفظ کرده و فعاالنه در گفتمان شـر             ک نند، هر ک یم
ـ   ي بتواند بدون جانبدار   يشوند تا راو    ی م یل صداها چندوجه  ین دل یهم   یطرفانـه، شـناخت     ی و ب

 و  ینـ یت نمونـۀ ع   کن مشار یا.  مخاطب قرار دهد   يش رو یاي واحد را پ     ا پدیده ی  جامع از حادثه  
تـا  . وگومـداري در مـتن نـام دارد          و گفـت   یین، چندصدا یه نزد باخت  کست    یزبدة همان مفهوم  

 در  ینی برقرار است، نظرات متفاوت و متبا      يا  المهکن م ی رمان، چن  يها  تین شخص ایه م ک یهنگام
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 متن ییه چندآواک ینشک ن همیهم. شود یها رد و بدل م ن آنیاي واحد ب  باب موضوع و یا پدیده    
 نجـات داده و نـزد   ییر واحـد و غـا  ی تفـس یـک دن در چنبرة یزند، متن را از فرو غلت     یرا رقم م  

  .زاندیانگ ی را برميری چشمگی و اجتماعینگ فرهیخواننده، آگاه
ارشـناس  ک، ي، در منزل مور ی، مستشار فرهنگ  یتی ه یمناسبت خداحافظ    ه به ک یدر مراسم 

» یراسـل ک«و » یتـ یه«ر یـ  نظيالمه بـا افـراد  ک در میشور، برگزار شده است، هست  کل  کآموزش  
ا ی پو ی چندآوا همواره تالش   ين گفتگوها یدر ا . ردیگ  ی قرار م  كرتبۀ ساوا   ی از مستشاران عال   یکی
  : شود یده می ديگریقت از نظرگاه دیشف حقک يبرا

ن همـه   یـ  بعـد از او، ا     یه روانـشناس  کـ  یم، در حال  یا  دهید چسب یفرو  سخت به :  گفت یتیه«
  .رده استکدا یگسترش پ
ردن کـ  ک منفيفساد در غرب برا     دامن زدن به  . ستید ن یر فرو یاش تقص   همه:  گفت یهست

  .است استیسنسل جوان از 
تر با طبـع انـسان      یم توتال یه رژ کبدان  . ف  دارند  یست تشر یمونکپس خانم   :  گفت یراسلک

  .ستیسازگار ن
اندازد   یل و ترس از پا م     کرها را ال  یپ.  است یروزگار تلخ و تباه   : د و گفت  یشک ی آه یتیه
همان (» يفرد يت از آزاد  یتر محروم ی توتال يها  می، و در رژ   يها را مواد مخدر و ولنگار       و جوان 

200.(  
 يهـا  یثـر صـداها و خودآگـاه     کت«وضـوح      به ی و هست  یراسلک،  یتین ه یالمه ب کن م یدر ا 

 یه بررسـ کـ طور  همان. اند  نهادهیوگومدار را پ  گفتی متنيبنا ه سنگ کشوند    یده م یشن» مستقل
 يهـا  يرنگـ  جهان   با اعتبار برابر، ضمن احترام بهییدهد، صداها ی نشان م یرة سرگردان یجزمتن  

امـل بـا   ک در تـضاد  ییهـا  دگاهیـ ن مـتن، د یدر ا. شوند  یها وارد گفتگو م     دگاهیثر د کمتفاوت و ت  
شوند و پویایی گفتمـانی       یالمه م ک آزادانه وارد م   یراسلک و   یتی، ه ی هست ير صداها یگر نظ یدیک

ار و تـأمالت    کـ  آزادانـۀ اف   یـی افزا  ه باعث تـضارب و هـم      کآورند    یوجود م ه   را ب  ییو چندصدا 
  :شود یها در متن م تیخصش

م؟ یافتیـ د تا ما دنبالتان راه ب     یشو  یاحمد چرا وارد گود نم       آل يآقا: جالل گفته بود    مراد به «
ه تـو  کـ  ياگـر وارد گـود  . من وارد گودم، منتها قلمـرو مـن قلـم اسـت         : جالل جواب داده بود   

مـا را دسـت   :  بودمراد گفته. نک لنگش ییگو ی و میستیا ینار م ک بشوم، آن وقت تو      یخواه  یم
  ).181دانشور (» .دیریم نگک

ـ     یالمه مـ  کاحمد وارد م     جالل آل  ي مراد و صدا   يم صدا ینیب  یه م ک آنچنان ه کـ  آن  یشـوند، ب
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احمـد    رده و آل  کـ مراد پرسش خود را مطرح      .  داشته باشد  ی تفوق يگری د ي بر صدا  یکی يصدا
خواننـده القـا       برتر بـه   يرکا تف ی و   افتیعنوان در   دام به ک چیند، اما ه  ک یشۀ خود را عنوان م    یاند
ن یت خواننده در مـتن و همچنـ       ک مشار ي نو را برا   يا  دهیوة نگارش، ا  ین شگرد و ش   یا. شود  ینم

  .آورد ی منفرد از متن را فراهم ميریزدودن تفس
هـا   تیان شخـص یـ المـه م کم  وگومداري متن تنها بـه     ه خصلت گفت  کاد برد   ید از   یالبته نبا 

وگومـداري    ز وجـه گفـت    ین) Monologue(ها    ییگو  کفات و ت  یه در توص  کشود، بل   یمحدود نم 
، نمـاد یـک     یـک  هـر    یه گاه ک -ها     شخصیت  تی ذهن یحت. ل است ی و تحل  یمتن درخور بررس  

 گفتگومحـور را رقـم      ی روایت شده، متنـ    يها  ییگو  ک در ت  -اند   خاصی ی اجتماع  پیطبقه و یا ت   
رود،   ی م یعش  خانۀ مامان    مراسم نوروز به   ي برگزار ي برا یه هست ک یعنوان مثال زمان     به. زنند  یم

 را یین تنهـا یـ ه بتواند اک نی اياو برا. ماند یل سال تنها م ی، در روز تحو   یتوران، مادربزرگ هست  
  : استيوگومدار ند که آکنده از منش گفتک یگویی را آغاز م اورد، تکیتاب ب
 کلۀ خش ک و   ي خودت ماند  رزن، حاال یخوب پ : ه رفت، مادربزرگ با خود گفت     ک یهست«
منهم . ارزد و بس    یخدا م   ن صفت به  ی صفت خداست، خوب، ا    ییه تنها کام    دهیبارها شن . خودت

ده؟ مگر نور خود    یافریصورت خود ن    مگر خدا مرا به   . آورم  یم، طاقت م  ی از بندگان او   يا  ه بنده ک
مگر مراد از قـول  الس خوب است؟ ک سر يها فقط برا    ن حرف یعه نگذاشته؟ ا  یود   را در دلم به   
، با يریبا پ: زیبا همه چ. نمک ینم، پس هستم؟ پس من هم مبارزه م     ک یمن مبارزه م  : سارتر نگفت 

 از  یچنـد هـست    هر. ور باشد کجور سوت و      نیدم ا یخواست ع   یدلم نم . [...] مر درد، با پا درد    ک
 اش نقل   همه:  گفتم »مراد« و   یهست    روز به  یک.  است یی راز دانا  ییه تنها کقول گوته گفته باشد     

ه اضـطراب  کـ ست؟ حرف حساب خودتان؟ پناه بر خـدا، بـاز       یگران، قول خودتان چ   یقول از د    
  .)95-96همان (» آمد

 گونـاگون  يایـ  خـود را از زوا ییشود، تـوران تنهـا   یده می دییگو کن تیه در ا کهمانطور  
انـداز    نیارش طن کدر اف  و گوته    یر مراد، سارتر، هست   یگران نظ ی د يدهد صدا   یند و اجازه م   یب  یم

ت ایـن   یـ ذهن. ردیـ  خـودش قـرار گ     ينـار صـدا   کارز در      برابـر و هـم     یگاهیشود و با حفظ جا    
ند ک یانداز م  طنینی متنيهاي متفاوت و متباین، صداهایی را در فضا       شخصیت با روایت اندیشه   

ال ؤر سـ یـ ار خـود را ز کـ شخصیت، مـدام صـحت اف  . ستیها صداي مطلق ن  ه هیچ یک از آن    ک
 ين بـاز یـ ا«در واقـع  . دانـد  هیچ وجه منتفی نمـی   برد و امکان دیگرگونه دیدن موضوع را به    یم

سنده، بـر   یـ دگاه نو یـ دگاه، از جمله د   ی د یکه  کشود    ی گوناگون مانع از آن م     يها  آزادانۀ گفتمان 
  تـوران بـه    يقول، صدا   ن نقل ی همچنان که در ا    .)101 یکارکم(» ندکدا  یها تسلط پ    دگاهیگر د ید



  1391 ، تابستان2 هشمار، 17 دوره ،ادبیات معاصر جهانپژوهش  86
 

  .شود یده میگر صداها شنیارز با د ه همکابد، بلی ی نميم برتریا سلی ی هستي روي بر صداهیچ 

  یرة سرگردانیجز در يریگرپذیوگومداري و د ، گفتینامتنیب. 2-3
» گـر ی در مـتن د یاربرد آگاهانۀ متن  ک« و   یمتن  انیت از روابط و مناسبات م     یاکه ح ک ینامتنیب
ــصادی از د،)320 ياحمــد(دارد  ــدیه ســابقه و پکــســت  ییچندصــداق یگــر م ــ وثيون ــا ی ق ب
گـر در درجـۀ اول      ی متن در مـتن د     یک از   يا  ه حضور پاره  کچرا  .  دارد ینیوگومداري باخت   گفت
اي     سندهیـ  نو يه در هر صورت متـضمن حـضور صـدا         کشود    یمحسوب م » يریگرپذید «ینوع

  .ر متن خواهد بودنشگی آفريا در مقابل صداینار و کگر در ی ديور شهیا آراء اندیدیگر و 
 از ياریبـس . ستیـ  نيه و منـزو   یکـ نظر برسد،     ت امر به  ید در بدا  یه شا ک آنچنان   یچ متن یه

 يا هکچهل ت« را ير روالن بارت هر نوشتاریان نامدار، نظ یو پساساختارگرا » نقد نو «گران    شهیاند
ل از ک مـتن، متـش   هکـ رده اسـت    کـ د  کیأته ت کن ن یبارت بارها بر ا   ). 31نده  یپا(دانند    یم» ینامتنیب

چ ین رو، هـ یـ انـد و از ا  ختـه یگر در هم آمیدیکه در آن انواع نوشتار با ک مختلف است   يفضاها
 ی فرهنگـ يهـا  ه از خاستگاهک است  ییه حاصل نوشتارها  کست، بل ین ن یی نوظهور و نوآ   ينوشتار

  ).170، 1988بارت، (اند  ثر برآمدهکمتفاوت و مت
گر یاز د) Citation(قول  ر نقلیه مقولۀ عمده در متن، نظ  افتن س ی   را به  ینامتنیل ب یژنت تحل 

اتـب  کهـا و م     دهیـ ا  بـه ) Allusion( و اشاره    یگر آثار ادب  ید  به) Référence(سندگان، ارجاع   ینو
 يمعنـا   ۀ ژرار ژنـت بـه     یـ نظر  ت به ی با عنا  ینامتنیل ب ین رو، تحل  یاز ا ). 8ژنت  (داند    یمختلف م 
 در مـتن مـورد نظـر        یگر متون ادب  ید   به» ارجاعات و اشارات  قول،    نقل«ر  ی نظ ی عوامل يجستجو

گـر  ی متن، در مـتن د     یک از   ییها  ار و ملموس پاره   کن عناصر، نشانۀ حضور آش    یه ا کاست، چرا   
ومـه  یر گیـ  نظی عالئمـ کمـ ک  هـا گـاه بـه    قول ص نقلی متن، تشخیک ینامتنی ب یدر بررس . است

ـ یـ ارجاعـات ن .  اشـاره دارد يگـر یدمـتن    الم بهک یلک ير است و گاه فحوا   یپذ  انکام طـور  ه ز ب
 ین آثار ادب  یعناو   ن ارجاع به  یسندگان و همچن  یاشخاص و نو     ر ارجاع به  ی نظ يعناصر    به یاصول

 ي»اشـارات « سلـسله    ینـامتن یبنـابراین، ب  . شود  یشده اطالق م      مطرح و شناخته   يها  تیو شخص 
ه کست  یهیبد. دهند یگر ارجاع م یدمتون      خواننده را به   یصورت مستقیم و یا ضمن       ه به کاست  
 يندهایگر آراء و فرآی خواننده با دییزان مطالعه، فرهنگ و آشنا    یم  ص اشارات در متن، به    یتشخ

پنداشـت روالن بـارت هـر         از همـین روسـت کـه بـه        ). 35-38و  یسـم ( دارد   ی بـستگ  یفرهنگ
ه در برابـر مـتن قـرار        کـ  يا  ن معنا، خواننـده   یا   به. ردکنامتن تصور   ی ب یکتوان    ی را م  يا  خواننده

بارت، (شمار و نهان      ی ب يها  نهی از رمز  يا  گر؛ مجموعه یست از متون د     يا  رد، خود مجموعه  یگ  یم
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1967 ،16.(  
ـ  يهـا   قول  ، نقل  یرة سرگردان یجزدر متن    ده یـ گـر د  یسندگان د یـ  از شـاعران و نو     ی فراوان

ز یـ  گفتمـان ن ییاعث چندصـدا ، بی متن اصلینیل معناآفریمک و تيه افزون بر اثرگذار  کشود    یم
 بـر توفـان     ید، سرپوشـ  یـ ده  یه نـشان مـ    ک ین آرامش یا ا یآ... خانم: دیگو  یفرخنده م «: شوند  یم

ه مـن  کـ ست؟ کیـ در اندرون من خسته دل ندانم : خواند ین شعر را مین ایمیست؟ س یدرونتان ن 
  ).266دانشور (» خموشم و او در فغان و در غوغاست

عنـوان    ن دانـشور بـه    یمی، از زبان سـ    ي شاعر قرن هشتم هجر    ت شعر از حافظ،   ین ب ینقل ا 
 از  ی بخـش  ينحـو    ه بـه  کـ  نیـ ه عالوه بـر ا    کست    ینامتنیار ب ک رمان، سازو  يها  تی از شخص  یکی

 و  ییچندصـدا   دهـد بـه     یان م کسنده ام ینو   سازد، به   ین پاره از متن را روشن م      ی ا ییداللت معنا 
رة یـ جزت در مـتن     یـ ن ب ی ا ینامتنیرد ب کارک عالوه بر    البته.  درخور نشان دهد   ی التفات يریگرپذید

ـ    یار ترامتن کسازو   توان به   ی، م یسرگردان ز اشـاره   یـ ن) Hypertextualité (یمتنـ   شی آن همچون ب
د، چـرا کـه حـضور    یـ آ حـساب    ز بـه ین رمان ن یرمتن ا یتواند ز   یت م ین ب یه ا کن معنا   یا  به. ردک

را در ارتباط معنـاداري بـا غـزل حـافظ     ) Hypertexte/Texte B(ت، متن دانشور ین بیپرتاللو ا
)Texte A/Hypotexte (دهد  قرار می) 13ژنت(.  

بریم که دیگر ابیات این غزل نیز همچنان از       این غزل در دیوان حافظ، پی می        با مراجعه به  
وگومداري برخوردار بوده و توازي و همپیوندي معنایی چـشمگیري             و گفت  ییخصلت چندآوا 

  :دارد یرة سرگردانیجزبا رمان 
  »نجاستی جان من خطا ايا شناس نه سخن  ه خطاستک سخن اهل دل مگو يچو بشنو«
  »نۀ حافظ هنوز پر ز صداستی سيفضا     عشق تو دوشم در اندرون دادنديندا«

  )28-29حافظ (
 و هـم    ینـامتن ی ب يارکۀ ژنـت هـم سـازو      یـ ات کـه از منظـر نظر      ین اب یناگفته پیداست که ا   

  قـت بـه   یشف حق کـ  يوشـش بـرا   ک و   يگریرش د یپذ « ، در نوع خود دعوت به      دارند یمتن  شیب
آید،   حساب می   ن موضوع خود مبناي رمان دانشور به      یو ا ). 47 ینیرعابدیم(» ست  يگری د کمک

هـا و     ین در بحبوحۀ سرگردان   ی متعدد و متبا   يصداها  با التفات به   یرة سرگردان یجزه متن   کچرا  
  .هاي آن دوران است ماعی، در صدد معرفی واقعیتار تاریخی و اجتی بسيدهایترد

ات و یـ دفعـات اب   گر بـه یدیکـ المه بـا  کن میها در ح تی شخص،یرة سرگردانیجزدر رمان  
 فـراوان از حـافظ،      يهـا   قـول   نقـل . ننـد ک یگران را نقل م     چنینی نویسندگان و اندیشه     سخنان این 

ه از کـ شود  یده میجاي متن د ايگر در جی دياری اخوان ثالث و بس    ي، مهد یام، نظام ی، خ يسعد
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 یخـوب    را بـه   ینامتنیز خصلت ب  ی متن ن  يها    فی گاه توص  یحت. اند   محرز در متن   ینامتنیاشارات ب 
گذاشـت و     یسر م    ر پنجره بود سر به    یه ز کاس بنفش   ید حاال با درخت     یخورش«: ندک ی م یتداع

ه گـزارة  کـ نی عـالوه بـر ا  .)93همـان  (» يا ه زدهکـ جوانه هم  » .يا  ردهکها    شی ما ع  یب«: گفت  یم
قـول مـشخص شـده، در         عنوان نقـل     ومه به یبا قرار گرفتن در گ    » يا  ردهکشها  ی ما ع  یب «ینامتنیب

  . ست یانکد زای از عبيرین جمله تعبیه اکد شده کیته تأکن نیز بر ایتاب نکس یپانو
 و ی فرهنگـ يهـا  تیگر ارجاعات فراوان به اعالم و اشخاص همچـون شخـص    یهمچنین د 

  :رود یشمار م   بهیرة سرگردانیجز در ینامتنی بيها گر داللتی از دیاسیس
شه ین خانم، قهرمان تو هم    یمیس: گفت  ی م کیچرا؟ چرا؟ و مل   : دیپرس  ی م کین از مل  یمیس«

ه تو زرد کم ینهرو دل بست   نداشت، بهي اعتقاديآزاد  ه بهکم یتو رو آورد  یت  به... ماند  یقهرمان نم 
ماه آن سـال     ریت. ستی هم گر  کیمل. دینکخودتان اعتماد     تنها به : ن گفت یمیسو  . از آب در آمد   

  ).28همان (» ورش جاللی مرد و شهرکیمل
 ی، علـ کـی ل ملیـ احمـد، خل  ن دانـشور، جـالل آل    یمیتر مصدق، سـ   کد   ارجاعات متعدد به  

ش ی، فردر )Sartre(پل سارتر     ، ژان ين ساعد ی، غالمحس ي، عطار، سهراب سپهر   ي، مولو یعتیشر
گـوارا    ، ارنـستو چـه    )Kafka(ا  کافک، فرانتس   )Dante(، دانته   )Hegel(، هگل   )Nietzsche(چه  ین
)Che Guevara (ه کـ وگومداري متن دارد، چرا   و گفتییز نشان از چندصدایگر نی دياریو بس

 آوا و   ي متـشخص بـرا    یگـاه ین اشـخاص در مـتن، جا      یـ  از ا  يارین بس ی متبا یکیدئولوژیآراء ا 
 چه گفته بـود؟ گفتـه بـود سپهـساالر عـشق در دل               يسهرورد«: افته است ی  خاص خود  يصدا
 يد سـهرورد  یشـا .  را خوانده بود   يقه العشق سهرورد  ی حق ی بارها رسالۀ ف   یهست. زند  یمه م یخ
ه عـشق  ک -ن بود ی ایبرداشت هست. رده بود ک برداشت   یه هست کد    ی را بگو  یخواسته مطالب   ینم

 ي گزندهایست، هر چند دلبستگ  ین ن یبا حزن هم قر   . دهد  یز م که عشق تمر  ک -ننده است کآزاد  
ـ ی، عارف نامدار ا   ين سهرورد یالد  ر نام شهاب  ک ذ .)176همان  (» خود را همراه داشته باشد     ، یران

 يجا يدر جا» دیخ شهیش«و » خ مقتولیش«، »خ اشراقیش«ر  ی نظ ی با القاب  یرة سرگردان یه در جز  ک
ه کـ » ارجاع «يردهاکارکقه العشق، از    ی حق یتاب او، ف  ک رکو ذ ) 60همان  (اد شده   یداستان از او    

  .رود، برخوردار است یشمار م  ژرار ژنت بهینامتنین مؤلفۀ بیدوم
پـل    ، ژان )34همـان   (چه  یش ن ی، فردر )45همان  (ر هگل   ی نظ يا  فالسفه  گر به ی د يها  ارجاع

 اسـت   یهیبـد . تس  یرة سرگردان یجز در   ینامتنی شاخص ب  يها  از دیگر گزاره  ) 22همان  (سارتر  
گر یدیکـ نـار  ک در ی فلسفيها شهی انواع و اقسام اندینی باعث همنش  ینامتنی ب يها  ن گزاره یه چن ک

  .شود یگرمدارانه می چندصدا و ديو فراهم آوردن بستر
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 بـارز دیگـري از      يهـا   ر شد، مثال  ک ذ یرة سرگردان یجزن از   یش از ا  یه پ ک ییها  قول  در نقل 
عنوان نمونـه،    به. ست ینی و بازبیۀ ژنت قابل بررسیاز منظر نظر  ه  ک وجود دارد    ینامتنیاشارات ب 

 اما خوانندة زنده فـراوان      -سنده مرده   ی گنجور نو  ي آقا - «:ر شد کز ذ ین ن یش از ا  یه ب ک یقول  نقل
 La(» مـرگ مؤلـف  «دة مطرح شدة روالن بـارت در مقالـۀ   ینگرش و ا  ، به)249همان (» .است

mort de l'auteur) (1968 (ن مقاله یپرداز برجستۀ پساساختگرا، در ا هیبارت، نظر. ندک ی ماشاره
حـضور  » سندهیـ مـرگ نو «ۀ یـ ورزد و بـا ارائـۀ نظر   یمخالفت م» يمحور مؤلف «یدگاه سنتیبا د 

 و  ينگـر   گانـۀ جهـان   یتـاز و      هیکـ آور    امیـ نـد، تـا مـتن، پ      ک ی م یسنده را در متن نف    یبالمنازع نو 
د مـتن  یـ ر و تولی در تفـس ی اساسـ یش، نقـش ینوبۀ خـو   بهسنده نباشد و خواننده     ی نو يدئولوژیا

 و ییصـدا  چنـد   نوبۀ خود به   بهینامتنین اشارة ب یه، ا کنیمضاف بر ا  ). 184 یمیتسل(داشته باشد   
وگومـداري    اصـالتاً بـا گفـت     » مرگ مؤلـف  «ه مفهوم   کند، چرا   ک یز اشاره م  ی متن ن  ي»ثر معنا کت«

  . داردی و همخوانيوندی همپینیباخت

   جهینت
ۀ یــافتــۀ نظریق اشــتقاق یتواننــد از مــصاد ی مــینــامتنی و بییم چنــدآوایدیــه دکــهمچنان

ث خـصلت  یـ وگومـدار همـواره از ح   متن گفـت . شمار رود  ن بهیل باختییخایوگومداري م   گفت
 متفاوت و گـاه  يرش صداهایپذ. ست ياوک و وای، قابل بررسيگریم آراء د  یرک و ت  يریگرپذید

مناسـبات    ت از التفـات بـه  یـ اک مـتن، ح  یـک گر در   ی متون د  یضمنا  ین و حضور ملموس     یمتبا
  .وگومدارانه دارد گفت

ه توانـسته از نفـوذ      کـ سـت     يا  افتـه یق  ین، متن توف  یآراء باخت    با توجه به   یرة سرگردان یجز
 تـضارب صـداها و   ي مناسـب را بـرا  يا نـه ید و زم  یـ  جو يدر گفتمـان دور   » هیـ گو  کشۀ ت یاند«

 مـستقل   یمثابۀ آگاه    به يگریرش د یجه پذ ی ناهمگون و در نت    يها   متفاوت و نگرش   يها  شهیاند
 ییایـ ، پو یناگفتمـان ی ب یه بـر نظـام    کیـ مـتن دانـشور بـا ت      ). 35ن  یبـاخت (و جداگانه فراهم آورد     

 يا  ش موجود لحظه  ی از پ  يها  ابد و در پاسداشت ارتباط با گفتمان      ی ی م یه قابل توج  یمعناشناخت
ه مـتن او    کـ د  یشیـ ن اند یتوان چن   یم) Derrida(دا  یاق در یو س  کسب  ن به یبنابرا. ندک یدرنگ نم 

 فراتـر  یی و ارجـا ییم شدة معنـا ی ترسيها  ه همواره از محدوده   ک است   یشی زا يا  هکهمچون شب 
ش یانگاشـت را در خـو   شیسته و پین بای، ای گفتمان ادبیکمثابۀ   متن او به). 69دا یدر(رود   یم

ن هـر   یبنـابرا . ده گرفـت  یتوان او را ناد     ی نم يچ رو یه  بهت دارد و    یاهم» يگرید«ه  کنهفته دارد   
. ابـد ی یگـر ارتبـاط مـ   ی دي از انحـاء بـا گفتارهـا    ينحـو    بـه  جزیرة سرگردانی  در رمان    يگفتار
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 در ینـامتن یر مناسـبات ب یخـاطر حـضور چـشمگ     توان متن دانـشور را بـه     یه م کن است   یچن  نیا
مثابـۀ    نـست و همچـون بـارت آن را بـه    ر دایثرپـذ ک تیتیخت، ساختار و محتـوا واجـد مـاه     یر
ها و ارجاعـات   كها و پژوا  قول  حد و حصر از نقل      ی ب يا  مجموعه«ه  کحساب آورد     ه ب »یتقاطع«

خواهد از    یه م ک يریشوند و خواننده مختار است از هر مس         یگر جمع م  یدیکگوناگون در آن با     
  ).32نده یپا(» ندکن تقاطع عبور یا

توان خوانندة متن  ی را میسک«: دیگو ین میوگومداري باخت    گفت ۀیدربارة نظر ) Wall(وال  
ن ید بتـوان چنـ   یشـا ). 66وال  (» ش گوش فرادادن را آموخته باشد     یه از پ  کحساب آورد      به یادب

ـ   ن گـوش  ی، بـدون چنـ    جزیرة سرگردانی  برآمده از خوانش     يه معنا کگفت   روابـط      بـه  یفرادادن
 ظهـور و  ي بـرا ي مـستعد يدر این رمان مجال و مأوا» یتننامیب«چراکه . ابدی یت نمینی ع ینامتنیب

 شـالوده و    ینـامتن یگـر، ب  یعبـارت د    فـراهم آورده اسـت و بـه       » وگومداري  خصلت گفت «بروز  
  . وگومداري در این اثر است چارچوب نهان گفت

  ژرار ژنـت بـه   ینـامتن ین و ب  یل باخت ییخای م ییه بر مفهوم چندصدا   کین نوشتار، ما با ت    یدر ا 
 یرة سـرگردان  یـ جزم،  یدیه د ک چنان. مین دانشور پرداخت  یمی اثر س  یرة سرگردان یجز متن   خوانش  

 يا  گونـه   د آورده است، به   یها و ساختار داستان پد      وگومدار را در پیرنگ، درونمایه       گفت ییفضا
گر یدیکـ  متناظر و بر اساس مـساوات بـا   ياند با اعتبار  متفاوت توانستهيها شهیه صداها و اند  ک

تـه بـود   کن نین این متن، مبیا ۀ ژرار ژنت بهیاربست نظرکن  یهمچن. المه شوند کفتگو و م  وارد گ 
گـر  یبـا د   يریگونـۀ چـشمگ      به  از طریق ارجاعات و اشارات فراوان،      یرة سرگردان یجزه متن   ک

 يهـا   یژگـ یه از و  کـ ن  ی متفـاوت و متبـا     ي پرداختـه و حـضور صـداها       ینـش ک هم   به یمتون ادب 
  .ت شناخته استیرسم  ست، را به يریذگرپی و د وگومداري گفت

 در مـتن  ییوگومـداري و چندصـدا    مطلوب گفـت يردهاکارک  ت به ین دانشور با عنا   یمیس
ثر ک مختلف و متعدد و مت     يه سهم صداها  ک مخاطب قرار دهد     يش رو ی را پ  ی، توانسته متن  یادب

  .ردیگ یده نمیرا ناد
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