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 چکيده
ويژه روزگار فرانسوي، دموکراسي ادبي در سدة نوزدهم و بهير، فیلسوف همبه باور ژاک رانسي

يفي که برخي کوشد تا با تکیه بر تعروجود آمده است. اين جستار ميدر پیوند با ژانر رمان به
هاي يکي از متنآوازهاي مالدورور، دهند، اين انگاره را در فیلسوفان معاصر از دموکراسي مي

دهد اين متن تاج قدرت شاعرانة نیمة دوم سدة نوزدهم بررسي کند. پژوهش حاضر نشان مي
هد، و پیامد دهايي را در کانون توجه قرار ميکشد، چه انگارههايي پايین ميرا از سر چه انگاره

تواند نمونة بارزي از يك متن ادبي چنین اقدامي چه خواهد بود. در حقیقت، اين متن مي
هايي چون برابري، آزادي و گفتگو به قدرت شمار رود چه با گستراندن انگارهدموکراتیك به

دازد. اين اندهد و طرح ادبیاتي نو را درميپايان مي« نخبه»هاي ادبیات اقلیت بسیاري از انگاره
متن هرگونه مرزبندي میان ژانرهاي ادبي، از يك سو، و ادبیات خواص و ادبیات عوام، از سوي 

 طلبد.                          دارد و خوانشي فعاالنه از خوانندة خود ميديگر، را از میان برمي
ت، ژانر، نوشتار، ، نقد ادبي، نظرية ادبیاآوازهاي مالدورور: دموکراسي ادبي، واژگان کليدی

 خوانش
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 مقدمه -1

شمار هايي به، از جمله نوشته8آمون، نوشتة شاعر سدة نوزدهم لوتره4آوازهاي مالدورور
هاي گوناگون، از رود که در کشور فرانسه اجازة چاپ نیافت و نقد ادبي، هر بار به بهانهمي

، تا پیدايش سورئالیسم گمنام 4200بررسي آن سر باز زد. از زمان انتشارش در بلژيك، در سال 
اي متفاوت باقي ماند. هر چند شاعران سورئالیست آن را الگوي خود ساختند اما خود به شیوه

توان هاي عیني و غیرجانبدارنة اين اثر را ميدر انزواي اين اثر ادبي سهیم شدند. اولین بررسي
(، به قلم موريس 4010) 1و ساد آمونلوتره ، و1(، اثر گاستون باشالر4010) آمونلوتره در

هاي پیشین پیرامون داوريهايي که کوشیدند تا افزون بر نفي هرگونه پیش، يافت؛ نوشته8بالنشو
-اش را خاطر نشان سازند. از آن زمان تاکنون، بيهاي نوآورانهاش، جنبهاين کتاب و نويسنده

که با رويکردهاي گوناگون اين  ايهاي دانشگاهيشمارند منتقدان، نويسندگان و حتي پژوهش
گرفتن اين هاي ناديدهها ريشهتوان در پس تمامي اين تالشترديد، ميکنند. بياثر را مطالعه مي

 اثر و محکومیت به انزواي آن را نیز رديابي کرد. 
هاي مخالفت با اين کتاب را بايد در نوشتة پیش رو بر اين باور است که يکي از خاستگاه

آوازهاي نوشته به دموکراسي ادبي و ترويج اين انگاره دانست. بي هیچ ترديدي،  باور اين
پردازد. از اثر ادبي است که در عمل به اجرا و ترويج دموکراسي ادبي مي ترينمهم مالدورور

که  وجه در پي آن نیستهمین ابتدا بايد چندين مورد را يادآوري کنیم. اين جستار به هیچ
آمون جزئي از ادبیات متعهد، در یاست را بررسي کند و بگويد که کتاب لوترهپیوند ادبیات و س

خواهد میان اين متن و بافت گیرد. همچنین پژوهش کنوني نميمفهوم سیاسي آن، جاي مي
توان ادبیات را در ارتباط با بافت گونه که ميتاريخي و سیاسي آن ارتباطي ايجاد کند. چه همان

توان اين اصل را که بر اساس آن يك بررسي کرد، به همان طريق مي اشتاريخي و اجتماعي
گرا قلمداد کرد و به چالش کشید. اي خاص است تقلیلمتن ادبي ترجمان مستقیم انديشه

متني نیست و کامال شناختي و برونروي جامعهبنابراين، رويکرد ما در پژوهش کنوني به هیچ
 .  رودشمار ميمان بهگرا و درونمتن

 __________________________________________________________________________  
1 Les Chants de Maldoror 
2 Lautréamont 
3 Gaston Bachelard 
4 Lautréamont et Sade 
5 Maurice Blanchot 
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ها و نمودهاي ادبي يك مفهوم حقوقي و سیاسي را در يك اين مقاله درصدد است معادل
هاي گوناگوني که متن ادبي بیابد. در حقیقت، اگر بپذيريم که انگارة دموکراسي، از میان مفهوم

 گیردهايي چون فردگرايي، برابري و آزادي را دربرميسازد، از يك سو، انگارهبه ذهن متبادر مي
و از سويي ديگر، به معناي هرگونه تالشي است که  ،(20نفرت از دموکراسي ير، رانسي)

انجام « نخبه»شده توسط اقلیت اکثريت براي به چالش کشیدن اصول، معیار و هنجارهاي وضع
آمون تجسمي است از يك دموکراسي توان گفت که متن لوترهصورت ميدر آن،  (20)دهد مي

هايي که پیرامون خاطر داشت که، برخالف تصور بسیاري از پژوهشالبته بايد بهعیار. ادبي تمام
صورت پذيرفته است، اين پژوهش بر اين باور است که اين تالش و مبارزه  آوازهاي مالدورور

-( منجر نمي18نانسي « )هاابطال تمايزات، يعني ابطال معاني و ارزش»م، يعني نیهیلیسهرگز به 

 آورد.هايي يکسر جديد پديد ميارزششود بلکه نظم و 
 آوازهاي مالدورور بهکوشد به اين پرسش پاسخ دهد که چگونه نوشتة حاضر مي

هايي کوشد به چه انگارهآمون ميبخشد. به ديگر سخن، متن لوترهدموکراسي ادبي عینیت مي
هايي درافتد و انگارههايي برابري بیافريند، با اقتدار چه ، میان چه انگارهببخشدآزادي و قدرت 

هايش پاسخ دهد مگر آنکه نشان تواند به پرسشهايي دست يابد. اين پژوهش نميبه چه هدف
دهند هاي اين بررسي نشان ميپردازد. نتیجههاي خود ميدهد چگونه اين متن به تحقق هدف

بنیادين چون  هاييبا اعمال دموکراسي ادبي به بازتعريف انگارهآوازهاي مالدورور که چگونه 
 زند تا طرح ادبیاتي نو دراندازد.  ژانر ادبي، اثر و متن ادبي، نوشتار، خوانش و ادبیات دست مي

   
 پيشينة پژوهش -7

هاي بسیاري، به زبان التین، از رويکردهاي گوناگون گونه که در باال گفتیم، نوشتههمان
ه وجود انگارة دموکراسي در اين متن کدام بآمون بهره جستند اما هیچبراي بررسي متن لوتره

نوعي با اين جستار در کنیم که بهاند. براي نمونه به دو کتاب مهم باال اشاره مياي نکردهاشاره
داند. در حقیقت، او با اي عقدة فرهنگي ميآمون را گونهلوتره« شعر»پیوندند. باشالر خاستگاه 

-گر در کتاب لوترهحیواني، خالق و زايش هاي موجود در متن، به آن خشونتبررسي حیوان

گردد چه در اختیار تعقل و تفکر درآمده، يابد که خود به امري انساني بدل ميآمون دست مي
کند که تمامي توان خوبي اشاره ميگرايد. نوشتة باشالر بهمي« فرديت»انساني گشته و به 

دهد. آن را به نوع حیوان پیوند ميآمون در دوري جستن از اين خشونت است که نوشتار لوتره
نامة نويسنده آمون، متن را با زندگيباشالر اما در ادامه براي درک و توضیح خشونت لوتره



 623  1041بهار و تابستان ، 1 هشمار، 72، دوره عاصر جهانپژوهش ادبيات م

 
 

 

623 

 

 

شود که ده سال بعد، بالنشو، با وجود آنکه پیرامون وجود دهد. همین امر موجب ميپیوند مي
متن و اعات فراوان باشالر به برونعقیده است، بر ارجآمون با باشالر هماعتراض در متن لوتره

داند که چندان به آمون خرده بگیرد. بالنشو کاستي تالش باشالر را در اين مينامة لوترهزندگي
(. اين 440-442هوگوت خود متن توجه نکرده و از متن براي درک آن بهره نگرفته است )

که باشالر به آن اشاره  پژوهش، برخالف تالش باشالر در پي حاصل آن تفکر فردگرايي است
کوشد در متن باقي بماند و پیامدهاي اعتراض و کند. افزون برين، همانند نوشتار بالنشو ميمي

برند را با بررسي انگارة دموکراسي ادبي در رويکرد طغیاني را که باشالر و بالنشو از آن نام مي
 امون به ادبیات بجويد.    لوتره

اثر  هاي مالدورورسرودهوتاب نويسنده در تب»مقاله با نام يادآوري کنیم که تنها يك 
آن را  هاي زبان خارجيپژوهش( به زبان فارسي وجود دارد که 480-441 )قنادپور« آمونلوتره

-هاي اصلي آن ميآمون، اثرش و مضمونچاپ کرده است. اين جستار بیشتر به معرفي لوتره

 دارد.در اين جستار برحذر مي آوازهاي مالدورورآمون و پردازد و ما را از معرفي دوبارة لوتره
توان به دو نوشته اشاره کرد. نخست کتابي است پیرامون پیوند ادبیات و دموکراسي نیز مي

، به قلم حسین نقد ادبي و دموکراسي. جستارهايي در نظرية ادبي و نقد ادبي جديد  با عنوان
هاي گوناگون اي است از مقاله. اين کتاب مجموعهانتشار يافته است 4128پاينده که در سال 

گیرند. عنوان کتاب که بیشتر در سه حوزة نقد ادبي، نظرية ادبیات و مطالعات فرهنگي جاي مي
گرفته شده است که در آن پاينده با گنجاندن نقد  «نقد ادبي و دموکراسي»اي با نام نیز از مقاله

زيستي رويکردهاي دموکراسي آرماني، يعني همادبي در حوزة علوم گفتماني، به نوعي 
کم با زيستي رويکردهاي گوناگون نقد ادبي دستپردازد. باور او به همگوناگون نقد ادبي، مي

خواني ندارد تا جايي وجه همتاريخ تحول رويکردهاي گوناگون نقد در کشور فرانسه به هیچ
ادبي در فرانسه، در کتابي  هاير پژوهش، فیلسوف فرانسوي، در بحبوحة بحران معاص4که ش ف ر
، حتي پا هاي ادبي. چرا و چگونه بايد ادبیات را بررسي کردشناسي موجز پژوهشمحیطبا نام 

انگارد که دور از هم ميهايي هاي علوم انساني را همچون قبیلهرا فراتر گذاشته و تمامي شاخه
(. پس اشتباه نیست 40-42حافظت کند )کوشد تا از خود در برابر هجوم ديگري مهر يك مي

 __________________________________________________________________________  
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اي باره، خواننده را به مقالهاگر رويکردهاي نقد ادبي را اسیر نوعي خودشیفتگي بدانیم. در اين
   دهیم.     )زختاره( ارجاع مي« روند افول نقد نو در فرانسه»با نام 

جمالزاده )با نبود بود يکي  يکيدموکراسي ادبي: مفهوم مرکزي ديباچة »اي با عنوان مقاله
نقد زاده و دادخواه تهراني، در مجلة ، نوشتة ايران«نگاري ادبیات داستاني ايران(نقدي بر تاريخ

کار برده داستانش به 4به بررسي و تبیین مفهوم دموکراسي ادبي که جمالزاده در پیرامتن ادبي
خواهد به تمايز میان ي، ميرسد جمالزاده، با اتخاذ رويکردي تجويزنظر ميپردازد. بهاست مي

-ويژه در سطح کاربرد زبان و واژگان، پايان دهد تا بدينادبیات عوام و ادبیات خواص، به

 ترتیب، دامنة مخاطبان ادبیات را گسترش دهد. 
توان واژة دموکراسي را در آن آمون در متنش تجويزي نیست و حتي نميرويکرد لوتره

-از انگاره آوازهاي مالدوروردهیم چگونه برداشت یم نشان خواهيافت. به ديگر سخن، ما مي

اي يکسر ضمني، گونههايي چون ادبیات، نويسنده، خواننده، ژانر ادبي، نوشتار و خوانش، به
سازد. در حقیقت، اين پژوهش با بررسي مفهومي چون دموکراسي ادبي را به ذهن متبادر مي

دارد و بدين ترتیب، در دو هم نظرية ادبیات گام برميهاي مسوي مطالعة انگارهاثر ادبي به يك
گیرد. افزون برين، اين پژوهش به بررسي يك متن حوزة نقد ادبي و نظرية ادبیات جاي مي

« ادبیات»پردازد که در نوع خود نوآورانه است چه هم سارتر در تعريف خود از مي« شاعرانه»
روزگار فرانسوي، دموکراسي را ، فیلسوف هم8يرگنجاند و هم ژاک رانسيشعر را در آن نمي

 کند  بیشتر در پیوند با رمان بررسي مي
کم در کشورهاي اروپايي، پیوند میان کوتاه يادآور شويم که پس از پايان جنگ سرد، دست 

اي چون خوش تغییري بنیادين شده است و ديگر در ارتباط با انگارهادبیات و سیاست دست
ويژه در دهة گیرد. از آن زمان به اين سو، بهنده مورد بررسي قرار نمينويس« تعهد سیاسي»

نخست سدة بیست و يکم، بررسي پیوند میان دموکراسي و ادبیات به يکي از موضوعات مهم 
توان در دو رويکرد ها را مياين پژوهش (.494گ و ) مورد مطالعة فیلسوفان بدل شده است

هاي نوع اول نقشي کلیدي دارد ير در پژوهشبندي کرد. رانسيگرا و ژانرگرا طبقهغالب تاريخ
داند چه چنین ، يعني هنر نوشتار، را دمکراتیك مي«ادبیات»و اصوال از سدة نوزدهم به اين سو 

داند. چنین ادبیاتي در زمینة موضوع ادبیات مراتب ميهنري را برهم زنندة هرگونه سلسله
انتخاب موضوع نوشتار محدوديتي براي خود قائل نیست،  دموکراتیك است به اين معني که در

 __________________________________________________________________________  
1 Paratexte  
2 Jacques Rancière 



 663  1041بهار و تابستان ، 1 هشمار، 72، دوره عاصر جهانپژوهش ادبيات م

 
 

 

663 

 

 

چه آنچه مهم است نه موضوع بلکه تبديل آن موضوع به هنر و شيء زيباشناختي است. 
کند چه بر اين باور است که با رويکرد دوم، دموکراسي را در پیوند با پیدايش رمان بررسي مي

ير هاي رانسي، اين دو رويکرد در نوشتهظهور اين ژانر دموکراسي ادبي ممکن شد. به هر روي
 (.     301پیوندي تنگاتنگ با يکديگر دارند )

ير و نوشتة کنوني، در تعريف انگارة دموکراسي، به دو فیلسوف فرانسوي، يعني رانسي 
-هاي نظريهدهد و در حوزة نقد ادبي و نظرية ادبیات، از انديشه، ارجاع مي4لوک نانسي-ژان

ماري شفر -، و ژان1، آنتوان کمپانیون1، تزوتان تودوروف8ژاک دريدا، ژرار ژنتپردازاني چون 
 گیرد.    هاي ژانر ادبي و بینامتنیت بهره ميدر حیطه

 بحث و بررسی -5

 نابودی ژانر و پيدایش ژانریت 1-5
زعم، گیرد. بهدانیم که هر متن ادبي معموال در يك ژانر ادبي مشخصي جاي ميخوب مي

کنند و موضوع ژانر نیز ر، انگارة ژانر را در پیوند تنگاتنگ با موضوع آن تعريف مييرانسي
شود. به ديگر سخن، نظام ژانرهاي ادبي بندي میان ژانرها ميموجب پیدايش نوعي سلسله

کنندة نوع بازنمايي خاص مراتب ژانرهاست. موضوع ژانر، خود تعیینوابسته به همین سلسله
کالم خاموش. جستار ير، رانسي)هاست ها و سطح و نوع زبان شخصیتآن و درنهايت کنش

اي از قوانین و توان گفت که هر ژانر ادبي غالب مجموعه. پس مي(88درباب تضادهاي ادبیات 
ها را در دو مرحلة آفرينش و خوانش يك متن ادبي به نويسنده و خواننده تحمیل محدويت

، در سدة هفدهم میالدي، نويسندگان کالسیسیم قوانین ي ارسطوبوطیقاکند. به پیروي از مي
کردند. مو رعايت ميبهمربوط به جدايي ژانرهاي ادبي و همچنین قوانین هر يك از ژانرها را مو
چالش کشیده شد و در پس از پیروزي رمانتیسم در سدة نوزدهم، اصل جدايي ژانرهاي ادبي به

خورديم. با اين وجود، ژانر ه ادغام دو ژانر ادبي برميبرخي از ژانرها، مانند درام رمانتیك، ب
-بندي ژانر ادبي شکل ميادبي جديد خود قوانین مشخص داشت و مقولة جديدي را در طبقه

 داد.

 __________________________________________________________________________  
1 Jean-Luc Nancy 
2 Gérard Genette 
3 Tzvetan Todorov 
4 Antoine Compagnon 



 551 مالدورور های در آواز یادب یدموکراس

 

663 

 

 

کدام ژانر ادبي در اين متن غالب  به کدام ژانر ادبي تعلق دارد؟آوازهاي مالدورور اما 
ايي يا منظوم؟ چرا با اينکه منثور است در اثري است حماسي، غنايي يا تعلیمي؟ رو است؟

توان رد گیرد؟ بايد آن را شعري منثور قلمداد کرد يا نثري منظوم؟ آيا ميحوزة شعر جاي مي
هايي که تاکنون پیرامون اين متن انجام شده است يك از پژوهشتئاتر را در آن جست؟ هیچ

هاي . بنابراين، پاسخ تمام پرسشتواند آن را در حیطة يك ژانر ادبي مشخصي جاي دهدنمي
تواند باشد و هم خیر. در حقیقت، از تمامي ژانرهاي ادبي موجود ردي در اين باال هم بلي مي

آمون با ها را غالب دانست. به ديگر سخن، لوترهکدام از آنآنکه بتوان هیچشود بيمتن پیدا مي
کند، نه تنها ساختگي بودن اين انگاره شخلق متني که مرزهاي تمامي ژانرهاي ادبي را درهم مي

کند که ديگر اسیر ژانري وارد مياي خواننده را در فضاي بيگونهسازد، بلکه بهرا نمايان مي
خاطر خود را در ژانري خواهد آسودههیچ محدوديت و قانوني نباشد چه هر بار که نويسنده مي

ين ترتیب، نوعي نگرش باروکي در حوزة ژانر شود. بدناگه وارد ژانري ديگر ميآشنا بازيابد، به
تواند به ژانر ديگر بدل شود و گردد که بر اساس آن هر لحظه هر ژانري ميادبي پديدار مي

اي که نتوان متن را در ژانر خاصي جاي داد. متن  از زير گونهديگري را در خود ذوب سازد به
ناگون، متفاوت و گاه متضاد در اين متن به يابد و ژانرهاي گويوغ انگارة سنتي ژانر رهايي مي

-عنوان نمونه، در ادامه، به سه قطعه از متن لوترهبايند. بهآمیز دست ميزيستي صلحنوعي هم

پس از  رآوازهاي مالدوروکنیم از سه لحن غنايي، روايي و ملودارم که در آمون اشاره مي
 بند:طلگیرند و سه جور خوانش متفاوت ميهمديگر قرار مي

 :4نمونة 
-هـاي الجـوردي شـبیهي کـه بر پشت  کوفتهتناسب به نشـاناقیانوس  بلورموج، تو بهکهن»

از ايـن قیـاس : شود؛ تو کبودي عظیمي هستي، زده بـر جسـم  خـاکي زنگار ديده مي
گذرد کـه بـه ات، دم  ممتدي ازغم مياست که در نخستین جلوه د. چنینآيخوشم مي

 وـت. دماناش بر جان  تـا عمـق منقلـب، بـاقي مـيماند و رد   نازدودنيطبوعت مينسـیم  م
-آنکه همیشه متوجهش باشیم، آغاز  سخت انسان را يادآور مـيفاسقانت، بي خاطر در

-فرستم کهنر تو درود مي. بشـوي، وقتـي بـا دردي آشنا شد که ديگر ترکش نگفت

 (29آمون لوتره) 4!«اقیانوس
 __________________________________________________________________________  

(i) 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 

javascript:void(0)
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 :8ة نمون
 .را در میان  کشیشان نخواهند ديدم( منويساين را بر بستر  مرگ مي) واپسین ساعت  عمرم»

ها رو به چشم... فاني يا ايستاده بر يك کوه بمیرمتر دارم با الاليي  موج  درياي توخوش
. انگهي، هیچ امیدي به بخشش نـدارمو .دانم که انهدامم کامل خواهد بوديم !بـاال، نه
هر که  د.کند؟ گفته بودم کسي وارد نشومیرم باز مياتاقي را که در آن ميکه در   کیست

اين قیاسي است که به کار ) مي ک فتارمانندپنداريد بر چهرهام ا اگر مي. هسـتي دور شـو
نشاني از درد  ر(،چشم دلپذيرتسیماتر است و هم بهبرم اگرچه کفتـار از من هم خوشمي

 (38-31) 4.«نزديك شويد: اديـد، در اشتباه يا تـرس خواهیـد

 :1نمونة 
 ند:اي دور  چراغي که بر يك میز قرار دارد جمعاخانواده»

 .من بده پسرم، قیچي را از روي صندلي به -

 .مادر، اينجا قیچي نیست -

                                                                     
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. 

-که اين مقاله به آنها ارجاع مي آوازهاي مالدورورهاي فارسي ، تمامي متنجز دو مورد که به قلم نويسندگان اين جستار است

ياد توان آن را در سايت شخصي آن زندهدهد ترجمة مرحوم مديا کاشیگر است و مي

(http://mediakashigar.ir/Lautreamont/Default.htm.يافت ) 
(ii) 1 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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 .س برو آن را از آن يکي اتاق بیاورپ -

م صاحب  فرزندي شويم کرديآوري که آرزو ميآقاي مهربانم، روزگاري را به ياد مي -
 ؟که برايمان تولد  دوباره باشد و ياور  کهنسالي

ي مـان در ايـن کـرهاز سـهم. نبايد مان را برآورده کردآورم و خدا آرزويه ياد ميب -
-جـا مـيهـايش بـهخاطر نیکـير روز، شکر خدا را بهم. هي داشته باشاخاک گله

 د.اري لطف  مادرش را د دوار همه .آوريـم

 .ي پدرش راو هم خصايل  مردانه -

 (38) 4.«االخره پیدايش کردمب ادر.اين هم قیچي م -

  
توضیح داد. کوتاه يادآور شويم که  8شايد بتوان بخشي از اين پديده را با انگارة ژانريت

 4200کند حال آنکه نمونة ملموس آن در سال از اين انگاره صحبت مي 8991در سال  1آدام
خودي خود به نمود يافته است. آدام بر اين باور است که يك متن ادبي به مالدورورآوازهاي 

توان آن را در پیوند با يك يا چند ژانر ادبي بررسي کرد يك ژانر مشخصي تعلق ندارد و مي
( و 72زمان چندين ژانرند )هاي ادبي فرآوردة گفتگو و نزاع همبه باور او، اکثر متن (.08آدام )

زمان حضور چندين ژانر را در بندي کرد بلکه بايد هماي خاص طبقهن آن را در مقولهتوانمي

 __________________________________________________________________________  

(iii) 1 Une famille entoure une lampe posée sur la table  

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

(v) - Ils n’y sont pas, mère. 

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

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 ?  

(vii) - Je me la rappelle, et Dieu nous a exaucés. Nous n’avons pas à nous plaindre de 

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. 

 
2 généricité 
3 Adam 



 663  1041بهار و تابستان ، 1 هشمار، 72، دوره عاصر جهانپژوهش ادبيات م

 
 

 

663 

 

 

زمان ژانرها در يك متن و گفتگو و نزاع آنها با هم را ژانريت آنها مطالعه کرد. او اين حضور هم
  دهد.ترتیب، به تعلق يك متن به ژانر خاصي پايان ميخواند و بدينمي

آيد، بايد نزد ژاک دريدا شناسان خوش نميکه چندان هم به مزاق زبانبنیان انديشة آدام را، 
داند که شامل چندين ژانر فرد مياي يگانه و منحصربهجست. دريدا هر متن را زايیدة تجربه

، «قانون ژانر»اي با نام اي خاص گنجاند. در نوشتهتوان آن را در مقولهشود و هرگز نميمي
شناختي سنتي هاي زيبابنديپردازد که تمامي طبقهز موريس بالنشو ميدريدا به واکاوي متني ا

گاه آمون، هیچترين مفسران و خوانندگان لوترهکشد. در حقیقت، بالنشو، از مهمرا به چالش مي
زعم اين انديشمند، چیستي و يکي از کارکردهاي به اعتبار انگارة ژانر باور نداشته است چه، به

ر ساختن انگارة ژانر، مقابله با هر گونه قید و بند، و درنهايت، دست يازيدن به اعتباادبیات بي
شد که بالنشو هر بار کند که چنین باوري موجب مييگانگي و آزادي است. دريدا يادآوري مي

  (.802دريدا )ژانر آن را تغییر دهد  4هايشهنگام بازنشر نوشته
  
 ادبيات خواص و ادبيات عوام  7-1

به اين سو از اعتبار بسیاري برخوردار است و  بوطیقاهاي بنیادين که از بنديگر طبقهاز دي
بندي ادبیات به دو مقولة ادبیات خواص و با انگارة ژانر ادبي پیوندي تنگاتنگ دارد، تقسیم

نخبگان و ادبیات عوام است. اين اصل در مکتب ادبي کالسیسیسم بسیار نمود پیدا کرده بود 
ها و سطح زباني در دو ژانر تراژدي و کمدي کامال از يکديگر ها، مضمونصیتچه حتي شخ

شك، همین امر تمايز مخاطبان ژانرها را نیز در پي داشت. رمانتیسم در متفاوت بودند که بي
ها اي دست زد و توانست نوعي دموکراسي میان شخصیتسدة نوزدهم به ادغام در چنین حوزه

با هنجاري که از سوي يك  ر سازد. با اين وجود، پس از اين مبارزهويژه واژگان برقراو به
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 

نیست که خاستگاه چنین تمايزي را بايد در تعريفي جست که پیدايش آن سهیم بودند. ترديدي 
 کند. هر نويسنده يا منتقد ادبي از انگارة ادبیات ارائه مي

 __________________________________________________________________________  
1 L’Arrêt de mort و La Folie du jour 
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شايد اوج چنین تمايزي را بايد در پیدايش مکتب ادبي هنر براي هنر جست که بعدها 
-دامن ميگرايي روس و ساختارگرايي فرانسوي در سدة بیستم به آن هايي چون صورتجريان

وداع نقدي بر کتاب "زختاره، در سدة هجدهم ) 4زنند. ريشة اين تمايز را بايد در انگارة امر واال
و شفافیت زبان جست. پیامد چنین  8( و در نتیجه در تقابل میان ناگذرايي89-40 "اتبا ادبی

قعي اي از ادبیات شد که هیچ پیوندي با جهان واگیري گونهبرداشتي از زبان موجب شکل
توانست دنیايي و خودشیفته بود. چنین ادبیاتي مي 1نداشت و يکسر خودمختار، خودبازنگر

آن را تنها  1مستقل از دنیاي واقعي بیافريند، دنیايي که برخي نويسندگان چون مارسل پروست
. مضمون چنین ادبیاتي، خود ادبیات، مصائب (21مارکس )کردند دنیاي حقیقي قلمداد مي

 هاي زباني و فرمي بود.تجو در زبان و مشکلنوشتار، جس
بیني ادبیات باشد يا پیامد باور به ناتواني چه اين استقالل خودخواسته و حاصل بزرگ

ادبیات و در نتیجه از بیرون به ادبیات تحمیل شده باشد، به هر روي، عموم خوانندگان ديگر 
گاني قادر به درک آن بودند. تمايز میان تواستند با آن ارتباط برقرار کنند و تنها اندک نخبنمي

ادبیات نخبگان و میان ادبیات عوام اين بار تا جايي پیش رفت که شايد حتي دشواري فهم متن 
توان ترديد، رد چنین تمايزي را ميبه يکي از معیارهاي تشخیص ادبیات ناب بدل گشت. بي

کردهاي گوناگون زبان، تمايز میان ، تمايز میان کار8گرايان روس، در انگارة ادبیتنزد صورت
پردازان فرانسوي ادبیات نیمة دوم سدة بیستم چون زبان شعرانه و زبان عادي، و نزد نظريه

و  0ماني، بینامتنیت، درون2و متن خواندني 2هايي چون متن نوشتنيو کريستوا، در انگاره 0بارت
 بازيافت. 49گراييمتن

ن تمايزي يکسر متفاوت عمل کرده است چه در اين در برابر چنیآوازهاي مالدورور اما 
منطق »گیرد و آنچه باختین از آن با نام متن ادبیات عوام در کنار ادبیات خواص جاي مي

 __________________________________________________________________________  
1 le Sublime 
2 intransitivité 
3 réflexif 
4 Marcel Proust 
5 littérarité 
6 Barthes 
7 texte scriptible 
8 texte lisible 
9 immanence 
10 textualisme 
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-دهد اين است که شبهگیرد. در حقیقت، اتفاقي که رخ ميکند شکل ميياد مي 4«گفتگويي

-به داليل ايدئولوژيکي و جامعه»ا گرا به ادبیات تمايل دارد آن رکه رويکرد نخبه 8ادبیات

وجه از به حاشیه رانده و در آنجا نگه دارد، به هیچ (49آنژو )« شناختي در حاشیة فرهنگ ادبي
ها که از آنها با نام منظر اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در حاشیه جاي ندارد. حضور اين نوشته

ماند، علمي بدور مي قرمز از چشم نگاهدونکنند، چه همانند ما( نیز ياد مي33) 1«مادون ادبیات»
گیرد تا جايي که شود و حجم بااليي از متن را دربر ميآمون پررنگ ميرفته در متن لوترهرفته

دهد و بدين ترتیب، ادبیات تمام آواز ششم را به خود اختصاص مي 1و رمان سیاه رمان پاورقي
هاي اوايل آواز ششم اشاره کرد. همانند رمان توان بهگردد. براي نمونه مياي غالب ميحاشیه

فهماند که دهد و ترس آغازين و تعلیق به خواننده ميپاورقي، داستان در فضاي شهري رخ مي
 (:22ناتان )قوع خواهد پیوست حادثة هولناکي به

که صداي آخرين صدا درآمد: ديروقت نیست! همینساعت میدان بورس ساعت هشت به»
شان هاي. رهگذران به گام[...]سید، خیابان ويويان شروع به لرزيدن کرد، گوش رضربه به

زني از هوش رفت و روي  شان گريختند.هايسوي خانهشتاب بخشیده و متفکرانه به
آسفالت نقش بر زمین شد. کسي او را از جاي خود بلند نکرد؛ هر کس در پي آن بود که 

شوند و ساکنان شهر به زير بي محکم بسته ميهاي چوسراسیمه  از آنجا بگريزد. پنجره
 (822آمون )لوتره 8«خزند. گويا طاعون چین حضورش را اعالم کرده است.پتوها مي

 __________________________________________________________________________  
1 dialogisme 
2 paralittérature 
3 infralittérature 
4 roman noir 

(x) 5 Huit heures ont sonné à l’horloge de la Bourse : ce n’est pas tard ! À peine le 

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.  

(xi) اند.()نويسندگان مقالة کنوني اين قطعه را به فارسي برگردانده  
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گیرد، آن را به کنار در کنار ادبیات حماسي و غنايي نخبه قرار مي 4در حقیقت، ادبیات عوام
هاي زيباشناختي و ادبي چنین اناييآمون، با نشان دادن توگیرد. متن لوترهزده و جاي آن را مي

-جاي مي 8ادبیاتکشد چه آنچه در گذشته در شبهادبیاتي، روند تحول ادبیات را به تصوير مي

 . 1گرفت ممکن است امروزه در دل ادبیات گنجانده شود
در مقابل سلطة ادبیات خواص و برداشتن تاج قدرت از سر  آوازهاي مالدورورهاي تالش

شود و در اقدامي عجیب، نه شبه ادبیات، بلکه ضد ادبیات وارد يك ختم نمي آن به همین جا
گنجد و نه در ميوجه نه در ادبیات شود. به ديگر سخن، اين بار متني که به هیچمتن ادبي مي

اي از آمون تکههايي که لوترهشمارند قطعهشود. بيآمون پديدار ميادبیات، در دل متن لوترهشبه
را در متن خويش وارد کرده و از آنها در دل تشبیه و  1نوشتة دکتر شنو  تاريخ طبیعي دانشنامة

تمايز میان زبان شاعرانه و زبان کاربردي، میان ناگذرايي و گذرايي زبان، . گیرداستعاره بهره مي
گیرد. استفاده شود و يك متن علمي در بطن يك شعر جاي ميمیان ادبیت و غیرادبیت، محو مي

شود که در آغاز مي 8ترين بخش متن، يعني پیشگويهترين و حساسيك متن علمي در مهماز 
 گويد:اش چنین ميآمون براي هشدار دادن به خوانندهآن لوتره

پس اي جان  پ رحجب، پیش  .خطر مزه خواهند کردتلخ را بي ةاين میو کمتر کساني [...]» 
به  .ها به پس برگردان نه به پیشوي، پاشنهخلنگزار  نامکشوف جلوتر ر از آنکـه در اين

 مانها به پس برگردان نه به پیش، همچون چشپاشنه :گـويم خوب گوش بدهآنچه مـي
گرداند، يا بهتـر، پسـري کـه از سـر احترام از تماشاي جالل  صورت  مادر روي برمي

رز و سرمايي که در ود رناهايي بسیار انديشه ةکاود نابستتـا چشـم مي ةهـمچـون زاويـ
معیني در افق در پـرواز  ةهـا همـه برافراشته، با قدرت به سوي نقطسکوت  زمستان، بادبان

 __________________________________________________________________________  
به قلم طهمورث ساجدي « ادبیات و انواع ادبي آنبررسي شبه»اي با نام توان مقالهادبیات ميبراي مطالعة بیشتر پیرامون شبه  4

 را خواند.
بخشد و و کارکردهاي آن، به دامنة آن وسعت مي(، با بازتعريف انگارة ادبیات 8992) ادبیات در مخاطرهتودوروف در   8

سه ( و حتي خواندن آثار پرفروشي چون 48-41شمرد ) ها و غیره را جزئي از ادبیات برميها، نامهخاطرات روزانه، يادداشت

 (.22کند )دهد توصیه مياي وقعي به آنها نميرا که نقد حرفه هري پاترو  تفنگدار
به تاريح تحول رمان پلیسي اشاره کرد که در گذشته بخشي از شبه ادبیات بوده اما امروزه در مقولة توان عنوان نمونه ميبه1

 گنجد.ادبیات مي

 
4 Dr. Chenu 
5 incipit 
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بـا ديـدنش، . توفان ةخیزد، طالياسـت کـه ناگهـان از آن بـادي عجیب و پ رزور برمي
اين جنباند و بنابرقـراول، همچون شخصي منطقي سر ميپیرتـرين  درناهـا، تنهـا پـیش

و ( بودممن هم جاي او بودم خوشحال نمي)خوشـحال نیسـت  .کوبدمنقار که بر هم مي
روزگار  سـه نسـل درناست، به موجاموجي خشمگین تکان که هم اشپرپیراسته ردن پیر گ

زيرا اوسـت که امتیاز  نمايش  پرهاي دمش را به )ستین درنا نخ .آگهي  توفانخورد، پیشمي
خونسـرد و بـا چشماني نگهبان  تجربه، چندين  د(،هـوش زيـرين داربـه ديگـر درناهـاي
ان  مالیخولیايي، سر  شکل  بنگرد و آنگاه، محتاطانه و بـا جیـغ  هشـدار  ديدهبار به هر سو مي

عبوري در ب  عجیب بسا مثلث باشـد ام ـا ضـلع  سـومي کـه ايـن مرغان که چه) هندسي را
-، با انعطاف و همانند ناخدايي ماهر بـه راست يا چپ برمي(شودنميسازند ديده فضا مي

فرمان  بالهايي که بزرگتر از بال   گرداند تا دشمن  مشترک به پس راند و چون ابله نیست، به
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-00آمون لوتره) 4«.ترتر و مطمئنفلسفه گیرد، بهنمايند، راهي ديگر پیش ميگنجشگ نمي
29) 

بخشد. متني به يك بافت متني جديد داللت جديدي به آن مي ترديدي نیست که ورود هر
هاي متفاوت تعريف هاي گوناگون و از حوزههايي با ژانرها و لحنگمان، در هم تنیدن متنبي

 سازد.ادبیات، متن، نوشتار و باطبع آن خوانش را دگرگون مي
 
 نوشتار دموکراتيک، متن دموکراتيک  1-1

آمون، يعني اي از دومین و آخرين کتاب لوترهتوان در جملهنتیجة سطور پیش رو را مي
بر پاية چنین  (180دوکاس )« شعر را همگان بايد بسرايند نه يك تن.»خالصه کرد:  8اشعار

 __________________________________________________________________________  

(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 sang-

froid 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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هايي از نويسندگان گوناگون، از ادبیات متن آوازهاي مالدورورآمون در اي، لوترهانديشه
گونه گنجاند. ايندر کنار يکديگر و در يك متن مي کشورهاي متفاوت، از ژانرهاي متفاوت را

است که هومر در کنار دانته، میلتون، شکسپیر، بايرون، شاتوبريان، المارتین، بودلر، هوگو، اوژن 
آيد. وجود ميتاريخ بهگیرد. گورستاني بيقرار مي 1آمونو خود لوتره 8، پونسون دو تراي4سو

شود؛ متني همگن برساخته واقعي آن، يعني بافته، پديدار ميبدين ترتیب، پديدة متن به معناي 
هاي از متن 1زمان زمان و همو نظامي بي هايي ناهمگن. افزون برين، متن به شبکهاز متن

کشد. چنین برداشتي از متن و ادبیات با گردد و انگارة زمان را به چالش ميگوناگون بدل مي
آفريند يکسان است چه با باور هة هفتاد سدة بیستم ميانگارة بینامتنیت که کريستوا در د

ها است، هر متني با جذب و دگرگوني متني ديگر قولاي از نقلهر متني مانند آمیزه»کريستوا 
 (418کريستوا .« )گیردشکل مي

آمون از متن و ادبیات را بايد در پیوند، يا بهتر بگويیم در تقابل با تعريفي که برداشت لوتره
هايي چون صورت، ديگر انگارهدهد بررسي کرد. در ايننتیسم از انگارة ادبیات و نوشتار ميرما

ويژه سدة نوزدهم در گونه که سدة هجدهم و بهنوآوري، فرديت، خالقیت، نبوغ و مولف، آن
دهند. پیرامون اين پیدايش آن کوشیده بودند تقدس، قدرت و اعتبار خود را از دست مي

موضوع دو نکته را کوتاه يادآور شويم. نخست اينکه نويسندگان رمانتیك، با باوراندن اين 
کردند تا ساختگي بودن آن و در انديشه که يك اثر ادبي فرآوردة الهام است، همواره تالش مي

ده به هنرمند الهام شنتیجه روند تولید آن را پنهان کنند گويي که اثر ادبي کامال منسجم و تمام
کند و هر بار با اشاره کردن به مرحلة آمون برخالف چنین باوري عمل ميشود. اما متن لوترهمي

کند که يك متن ادبي حاصل کار يك نويسنده با زبان اش يادآوري ميتولید يك متن به خواننده
-(. بي419میدال )ازد پردگیرد نميو واژگان است و به بازنمايي واقعیتي که بر آن پیشي مي

-شمار ميرا نتیجة کار و نگارش خود به آوازهاي مالدورورهايي که راوي متن، شمارند قطعه

 آورد:
 __________________________________________________________________________  

1 Eugène Sue 
8  Ponson de Terrailپاورقي و شخصیت داستاني مشهور ر کامبول وزدهم و خالق نامي رمان، نويسندة فرانسوي سدة ن

(Rocambole.است ) 

 کند. اي از متن خود را در بافت جديدي وارد ميگیرد بلکه گاهي تکههاي ديگر وام نميآمون تنها از متنلوتره   1

 
4 synchronique 
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گیرم... قلمي که از بال قلمي را که قرار است دومین آواز مالدورور را بسازد در دست مي»
محض اينکه ه؟ بهيك عقاب دريايي حنايي جدا شده. اما... چه باليي بر سر انگشتانم آمد

افتند. با اين وجود، به نوشتن نیاز دارم... هايم از کار ميکنم، مفصلکارم را شروع مي
کنم که به نوشتن نیاز دارم: من مانند هر فرد ديگري غیرممکن است! خب پس تکرار مي

اران ماند! ]...[ بحرکت ميحق دارم بر اين قانون طبیعي گردن نهم... اما نه، گويي قلم بي
بازم خورد، بارد... چه باران شديدي است!... برقي زد! به پنجرة نیمهبارد... هنوز باران ميمي

 (02آمون لوتره) 4«نوا!ام اصابت و مرا فرش روي زمین کرد. مرد جوان بيبه پیشاني
و اما دوم اينکه در پي باور به گذرايي زبان، نويسنده از چنان قدرت و تقدسي برخوردار 

آوري بدل گشت و حتي ويژه به چشم نويسندگان رمانتیك، به پیامکه در سدة نوزدهم، به شد
که قادر است حقیقت را بر همگان برمال سازد. خاستگاه آفرينش هنري  8به پیامبر تشبیه شد

بیني تا بزرگالهامي بود از سوي دنیايي ديگر به انساني برگزيده و نابغه. اين خودباوري و خود
توانست خردجهاني منسجم و منظم بیافريند سراسر آفريننده مي-پیش رفت که هنرمندجايي 

 رفت. شمار مينیاز از جهان واقعي که حتي رقیبي واقعي براي آن، و گاهي حتي منکر آن، بهبي
هاي وجه با متني که خود را نه فرآوردة الهام بلکه برساخته از متناما چنین باوري به هیچ

ترتیب، يك متن نه زايیدة يك فرد بلکه محصولي است  خواني ندارد. بدينگارد همانديگر مي
هاي ديگر را در آن بازيافت. ديگر نويسنده نه آفرينندة اثر که بسان توان رد متنجمعي که مي

آوازهاي ترتیب، ها است. بدينمتن 1چسبانيشود که بیش از خلق يك اثر سرگرم تکهکاتبي مي
 __________________________________________________________________________  

(xiii) 1 Je saisis la plume qui va construire le deuxième chant... instrument arraché aux 

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

گر نام برد که در آن هوگو نويسنده را هدايت« رسالت شاعر»توان به شعر معروف ويکتور هوگو با نام عنوان نمونه ميبه  8

 انگارد.کند و براي زبان قدرتي الهي مياجتماع قلمداد مي
3 collage 
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بخشد. اين اقدام دموکراتیك، يعني تالش در قدرت نويسنده و اثر او پايان مي به مالدورور
آمون، رسد که لوترهراستاي برقراري برابري و مقابله با قدرت اقلیت، آنجايي به اوج خود مي

 برد. اما چگونه؟سازد، به خود نیز يورش مياعتبار ميافزون بر اينکه نويسندگان ديگر را بي
آوازهاي هايي از پذيرد. نخست اينکه تکهود به دو روش متفاوت صورت مياين اقدام خ

شوند و نويسنده به تفسیر هاي متني جديد ديگر در همان متن گنجانده ميدر بافت مالدورور
 پردازد:هاي خود مينوشته
-ن ميجا به پاياها بتواند گاهي منطقي باشد، آواز  اول در همینگر اعتماد به ظاهر  پديدها»

بـا د! آخر صداي بسیار عجیبـي دار :کند سخت نگیرآنکه تازه تمرين  بربط مي بر .رسـد
ها اذعان طرف باشید، به وجود  نشاني  قوي در میان  نارساييهمـه، البته اگر بخواهید بيايـن

ـر گیرم تا آواز  دومي منتشر کنم، در زماني که زياد ديخواهید کرد من هم کار را از سر مي
ام ا شاعر نبايد کار را از همان  ابتدا بـا د )شاعرش را خواهد دي د. پايان سدة نوزدهنباشـ

 (00) 4(.«ي طبیعـت بـروديـك شـاهکار آغـاز کند بلکه به قاعده
نیست! در حقیقت، نام واقعي  آوازهاي مالدورورآمون نام نويسندة واقعي دوم اينکه لوتره

، پديدار اشعاراست که روي جلد دومین کتابش، يعني  8دور دوکاسنويسندة اين متن ادبي ايزي
آمون دهد. لوترهآمون تخلصي است که او روي جلد نخستین کتابش قرار ميشود و لوترهمي

، نام شخصیت اصلي رماني 1ا موناست که دوکاس با جابجايي حروف التره 1ايخود وارواژه
سازد. پیام و پیامد چنین اقدام نامتعارفي اين است که تاريخي با همین نام، نوشتة اوژن سو، مي

رود و بلکه برعکس متن ادبي، شمار نميروي يك متن ادبي زايیدة يك شخص واقعي بهبه هیچ

 __________________________________________________________________________  

(xv) 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 
3 anagramme 
4 Latréamont 
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آفريند. آمون را، بلکه شخص واقعي، يعني ايزيدور دوکاس را مينه تنها نويسنده، يعني لوتره
اند. اما معناي واژة همگان را تولید يك متن سهیم بدين ترتیب، نه يك شخص، بلکه همگان در

درستي درک  کرد که عنصرهاي خوانش و خواننده توان بهتنها زماني مي آوازهاي مالدورور در
تواند خود را دمکراتیك بداند که بتوان در آن را نیز در آن دخیل دانست چه تنها ادبیاتي مي

 دهد.که به پذيرش هیچ معیار يا قراردادي تن نمي تعامل نويسنده و خواننده را ديد، تعاملي
   
  خوانش دموکراتيک  1-1

اي که در آن شکل گرفته )توضیح اثر در پیوند با بافت تاريخي 4گراييباوجود تقابل تاريخ
ماني در توصیف متن( پیرامون نیت مولف، اين دو رويکرد اما در گرايي )دروناست( و صورت

ند: همواره قطب خوانش و خواننده  را در نقد ادبي و نظرية ادبیات يك نکته اشتراک داشت
در حقیقت، انگارة مدرن مولف، که بارت آن را فرآوردة  (.428کمپانیون )گرفتند ناديده مي

، با ناپديد شدن سنت (08-04بارت )داند گرايي و خردگرايي ميفردگرايي  حاصل از تجربه
رفته در خوانند، رفتهدر ادبیات مي (44ويان ) 8«محورينمت»ادبیات شفاهي و پیدايش آنچه 

اي که توضیح اثر تنها در پیوند با خاستگاه گونهجامعة بورژا از اهمیت بسزايي برخوردار شد به
-و پروست، و زبان 1، والري1که نويسندگاني چون ماالرمهتولید آن شدني بود. حتي زماني

اعتبار سازند و انگارة زبان و متن را به کرسي قدرت ا بيشناسي مدرن توانستند انگارة مولف ر
بنشانند، باز هم انگارة خوانش ناديده گرفته شد. در بهترين حالت، ورود انگارة خوانش به نقد 

 گردد. ادبي و نظرية ادبیات به نیمة دوم سدة بیستم بازمي
گونه آمون ايند. متن لوترهکننقشي بسیار کلیدي ايفاء مي آوازهاي مالدوروراما خواننده در 

 شود:آغاز مي
خواند موقتـا  ددخـو، راه  نـاهموار و يافته و همچون متني که ميخدا کند خواننده، دل»

هـاي هـاي متـروک ايـن بـرگآنکه جهت از دست دهد، در میان  تـاالبوحشـي خود، بي
استوار و فشاري  منطقيخواندن  خويش با که تاريـك و زهرآگین بیابد چرا که مگر آن

بار اين کتاب جانش هاي مرگتراز، تراوشکم با ترديدهايش همدستذهني همرا کند، 

 __________________________________________________________________________  
1 historicisme 
2 textocentrisme 
3 Mallarmé 
4 Valéry 



 633  1041بهار و تابستان ، 1 هشمار، 72، دوره عاصر جهانپژوهش ادبيات م

 
 

 

633 

 

 

هايي را بخواند کس برگخوب نخواهد بود همه. خواهند اندود، همچنـان که آب شکر را
  (29آمون لوتره) 4.«آينـدکه در پي مـي

 گويد: طب متني خود سخت ميگونه با مخاو راوي در پايان آواز نخستین اين
اگرچـه  .و تـو، مـرد  جـوان، نومیـد نشـو. اي، يـادم کـنبدرود پیرمرد، اگر مرا خوانـده»

ي آکـاروس کـه موجـب با احتساب  کنـه. آشام دوست تو استانديشي، ام ا خونخالف
 (00) 8.«ج ـر ب است، تو دو دوست داري

-گويه و پسلیدي و مهم هر شش آواز، يعني در پیشدر حقیقت، خواننده در دو جايگاه ک

کند چه چیستي هر وگو بدل ميآمون را به نوعي گفتآنها حضور دارد و متن لوتره 1هايگويه
 سخن آن درک خواهد شد:لوک نانسي، تنها در پیوند با هم-متن و کتابي، بنا به گفتة  ژان

گويد، به ديگر سخن، سخن مي با کسيگويد بلکه سخن نمي دربارة چیزييك کتاب »
سخن کتاب توان همکه نميگويد به نحوينمي چیزيسخن نگويد با کسي که کتاب مادام

 (88نانسي .« )گويد جدا دانسترا از آنچه که دربارة آن سخن مي
کند و ادبیات به تعامل و ارتباطي گرچه خواننده در روند تولید متن با نويسنده همکاري مي

و  1پردازيهايي چون گفتهاي که بنیان جريانگردد، انديشهان اين دو قطب بدل ميدوسويه می
رود، اما با اين وجود، نبايد شمار ميبهبیستم هاي پاياني سدة در دهه 8کاربردشناسي زبان

تواند به قدرتي نامحدود دست يابد و به هر خوانشي دست زند. پنداشت که خواننده مي
دهد. نخست آنکه وجود ژانرهاي متفاوت خوانش متن نیز نشان مي دموکراسي خود را در

 __________________________________________________________________________  

(xvi) 1 Plût au ciel que le lecteur, enhardi et devenu momentanément féroce comme ce 

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. 

(xvii) 2 Adieu, vieillard, et pense à moi, si tu m’as lu. Toi, jeune homme, ne désespère 

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 
4 énonciation 
5 pragmatique 
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تواند در يك قالبي مشخص به خوانشي واحد طلبد و خواننده نميهاي گوناگون ميخوانش
شود تا خواننده در هر بخشي از متن دست زند. در حقیقت، نامتجانس بودن متن سبب مي

شتار، به نوعي ماجراجويي بدل گردد زده شود، و عمل خوانش، درست بسان عمل نوشگفت
که هرگز خواننده پیروز از آن بیرون نخواهد آمد چه متن هر بار افق انتظار خواننده را به 

کند، تا آمون به آن اشاره ميگونه که در باال پیشگوية متن لوترهکشد، درست همانچالش مي
 جايي که خواننده ديگر به هیچ افق انتظاري توسل نجويد.

بیند و ، خواننده خود را اسیر هزارتويي ميآوازهاي مالدورورحقیقت، هنگام خواندن  در
انديشد که کورسويي در دوردست باالخره او را از راهروهاي تودرتو و تاريك هر بار مي

يابد که براي همیشه گم شده است. هر بار که خواننده رهايي خواهد بخشید اما سرانجام درمي
کند. اين روند تا خواهد به آن توسل جويد، متن آن را نفي مييابد و مييبه معنايي دست م

جا ادامه خواهد يافت که خواننده دريابد که نبايد در پي معنايي واحد باشد. معناي اين بدان
 متن در تکثر معنايي آن و نفي معناي واحد نهفته است.   

  
 گيرینتيجه -0

داشت. نخست آنکه کوشید تا پیامد اعتراض و  جستار کنوني دو هدف اصلي را در پي
ديدند با مي مالدورور آوازهايطغیاني را که بسیاري از منتقدان از جمله باشالر و بالنشو در 

آمون به ادبیات جستجو کند. طبیعي است که مان در برداشت لوترهگرا و درونرويکردي متن
ده دوري خواهد جست. پیامد اين اعتراض نامة نويسناين رويکرد از هرگونه ارجاع به زندگي

يابد. دوم اينکه برخالف ژاک آمون تجلي ميدر قالب دموکراسي ادبي در سراسر متن لوتره
روزگار فرانسوي، که پیدايش دموکراسي در ادبیات را با پیدايش ژانر ير، فیلسوف همرانسي

هد که متني مدرن چون درمان در سدة نوزدهمس ممکن دانسته است، اين مقاله نشان مي
تواند نماد بارزي از دهند، ميکه اغلب آن را در حوزة شعر جاي مي مالدورور آوازهاي

 شمار رود.        دموکراسي ادبي به
روند چه اين شمار ميبه مالدورور آوازهايهاي برجستة درگیري، تقابل و تناقض از ويژگي

تمام سطوح متن، به هر آنچه تا پیش از او  کوشد با برقراري برابري و عدالت درمتن مي
شد صدايي رسا ببخشد، به تعريفي که اقلیتي محدود و خاموش بوده و به حاشیه رانده مي

ارائه کرده و بر کرسي نشانده بودند پايان دهد، ادبیات را از قید نابرابري و « ادبیات»از « نخبه»
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يخ ادبیات، چیستي واقعي و حقیقي ادبیات، عدالتي برهاند و شايد براي نخستین با در تاربي
يعني رهايي از هرگونه معیار و بند و رهابخشي و آزادي، را نشان دهد. بیهوده نبود که به 

هاي گوناگون هاي ساختگي و قراردادي، به بهانهها و ارزشدرازناي نیم قرني، پاسداران سنت
 ا در خاموشي و حاشیه نگهدارند. هاي متفاوتي به اين متن و نويسنده زدند تا آن رانگ

آمون تالشي است براي گستراندن اصل دموکراسي در سطح پنج در حقیقت، متن لوتره
و ژانر: از يك سو، مباني رويکرد  ، يعني ادبیت، نیت، بازنمايي، پذيرش4انگارة بنیادين ادبیات

ها به ايي که مدتهشود، از سوي ديگر، تمامي انگارهسنتي به ادبیات به چالش کشیده مي
گستراند. براي يابند. اصل گفتگو و برابري خود را در متن ميحاشیه راده شده بودند، قدرت مي

هاي شود و توانايينخستین بار، در متني شاعرانه، ادبیات عوام بر ادبیات خواص چیره مي
دهد اين تحول شود چه نگاهي گذار به تحول ادبیات نشان ميشناختي آن نشان داده ميزيبايي

هاي زمان از متنپذيرد. وقتي يك متن در نظامي هممدد چنین سازوکاري صورت ميبه
گاه يك متن هاي زماني، زباني و ژانري، آنگوناگونان جاي بگیرد، فارغ از هرگونه تفاوت

شود، به واقعیتي هاي ديگر و زبان است، ساختگي و جمعي بودن آن برمال ميبرساخته از متن
ها آفرينش دهد، و بدين ترتیب، دو انگارة سنتي نیت و بازنمايي را که سدهیروني ارجاع نميب

 شوند.اعتبار ميدادند يکسر بيآثار ادبي را با آن توضیح مي
با ارجاع فراوان به خواننده، متن ادبي را به گفتگو و  آوازهاي مالدورورافزون بر اين، 

کند و ديگر براي رويکرد سنتي به اثر ادبي که تمام بدل ميارتباطي میان نويسنده و خواننده 
آمون خوانش به کنشي اش جلب قطب نويسنده بود اعتباري قائل نیست چه در متن لوترهتوجه

جويد. خواننده نیز خود را در گردد و خواننده در فرآيند تولید معنا شرکت ميفعاالنه بدل مي
هاي پیشین او از اثر ادبي شباهتي ندارد چه متن با تجربهوجه يابد که به هیچبرابر متني مي
زده کرد و دم او را شگفتبههاي گوناگوني است از ژانرهاي متفاوت که دممتنمتشکل از تکه

 يابد که بايد خود را به جريان متني بسپارد.                پردازد تا جايي که درميبه نفي افق انتظارش مي
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