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  چکیده

گونترگراس استفاده و امکان ایجاد  اثرحلبی  طبلاین پژوهش از مفهوم چندصدایی باختین و ابهام روایی در رمان 

های زیباشناختی و خطابی  ابتدا ظرفیّتطبل حلبی، ارزیابی نموده است. ضمن بررسی رمان گفتمان فراداستانی را 

خواه شعری، مطابق با الگوهای باختینی، مطالعه و سپس گفتمان منثور با   روایت منثور در برابر گفتمان تمامیّت

نکر حضور مؤلّف در اثر خویش توانیم م گردد. اگرچه نمی کمک الگوی پیشنهادی در این مقاله اصالح و تقویت می

باشیم، اما آنچه که در اینجا بیشتر مورد توجه است تعامل میان اظهارات چندصدایی است که در سخنان راوی 

و به کمک مفاهیم باختینی کارنواله و چندآوایی قابل شناسایی هستند. در این    نمود یافته باور داستان قابل غیر

پرداخته شده و بدین ترتیب « خودی»در گفتمان « غیرخودی»ذب/نفوذ گفتمان مطالعه، به چگونگی و میزان ج

ای قادر به تعامل با نیروهای مردساالرانه مرتبط با فرهنگ  ایم که در آن اظهارات حاشیه دنیایی را پیشنهاد کرده

کن هر متن روایی گریز و هنجارش سلطه باشند. ما در اینجا ضمن بررسی رمان فوق نتیجه گرفتیم که پتانسیل نظم

مسلّط بلکه از توانایی آن در عبور از قیود فرهنگ سلطه و بازیابی   ی آن با فرهنگ تنیدگی کارنواله تنها از درهم نه

خویش، حاصل شده است. در این  ها، خاصّه مبانی فرهنگی زمانی و درزمانی خود با سایر فرهنگ پیوندهای هم

در تعامل متنی هستند و در عین حال، اقلیم   با قدرت پدرساالرانههای غیرخودی  الگوی پساباختینی، هویت

نمایند. هر روایت گرچه به نویسنده آن  مبنای الزامات درونی و بیرونی خود خلق و تثبیت می مستقلّ خویش را بر

در خود دارد  ها و تعابیری از گفتمان غیرخودی را نیز ناخواه نشانه تعلق دارد و حاوی جهان بینی اوست، امّا خواه

ساز  شوند، زمینه ها که از متن اقتباس می های مختلف داستان قابل بحث و بررسی هستند. این ویژگی که در الیه

 های فراداستانی )فراتر از ظاهر آن روایت( هستند. ایجاد گفتمان
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 مقدّمه

دارد که طیّ اعصار و  ، بیان می«گفتمان در رمان»خاییل باختین، در اثر برجسته خویش، می

اند؛  قرون گذشته، هنر و زندگی به منزله دو وضعیت وجودی، عمدتاً جدای از هم انگاشته شده

ناپذیر است  مابین آنها حتّی در مباحث زبانشناسی و فلسفی اجتناب آنکه تعامالت فی   حال

 1(. نظریه باختین راجع به اینکه زبان، در هنگام کاربرد، ماهیّتی گفتگویی287: 1781)باختین، 

حلّی ساختارزدایانه برای ایجاد پیوند بین زندگی و هنر، یا به عبارتی بین  توانیم راه دارد را می

شده و گفتمان باال به پایین در نظام پدرساالر در نظر   های سرکوب نیروی مقاومت در هویت

دست  یریم. باختین ژانرهای ادبی کمدی و نثر )مخصوصا رمان( را که در طول تاریخ، پایینبگ

مرکز یا  از  داند که به نیروهای گریز مخالف می  ای برای ابراز عقیده اند، عرصه محسوب شده

مرکز گرا را به چالش بکشانند. به باور  دهد نیروهای  شده اجازه می  همان صداهای سرکوب

پایین  گویی چنین ژانرهای دست های طنزپردازی و نقیضه این ویژگی حاصل از ظرفیّت باختین،

این سنّت از آن جهت مورد تکریم »( گفته: 128: 2222باشد. همانطور که دیوید الج ) می

 «.کند خواه فراهم می گو و تمامیّت های تک باختین است که مقاومتی پایدار علیه ظلم ایدئولوژی

شی است برای بازخوانی استدالل باختین درباره ظرفیّت نظری و این مقاله کوش

محور   خواه و تک  برابر گفتمان شاعرانه که باختین آن را تمامیت زیباشناختی نثر رمان در 

داند. به باور نویسندگان این مقاله، برداشت باختین از هنر و زندگی به خوبی امکان  می

عر را فراهم نموده است. با این حال، چنانچه ما  به مساله گرای ش ساختارزدایی از زبان تمامیت

های خارجی مستخرج از آن متن بپردازیم، آن  تناسب بین چندصدایی در متن و کثرت گفتمان

و  –رسیم  تری درباره گفتمان قدرت و اندیشه در هر متن روایی می گاه به نتایج معنادار و تازه

باختین دور مانده است. در توضیح این موضوع باید این حقیقتی است که تا حدّی از چشم 

هایی از تمدّن بشر، در عین حال ایستا  جلوه  بگوییم که چه قدرت و چه اندیشه، هر دو به منزله

باشند. بنابراین، هر گونه اظهار در متن، گرچه برخوردار  )شبه متافیزیک( و رونده )تاریخی( می

تنیده و  ، به صورت ضمنی بر واقعیاتی درهماز اندیشه و معطوف به قدرتی خاص است

                                                           
واژه گفتگویی حاکی از آن است که هر کنش کالمی ریشه در اظهارات قبل از خود دارد و واکنشی آتی را  1

کند. در توضیح این امر، باید گفت که هیچ اظهاری در خالء زاییده نشده است: هر اظهار  برانگیخته و تمهید می
ی یک اظهار معیّن، به عنوان  نتیجه قرار دارد. نتیجهبودن(، فرایند، و   مجزّا و منفرد در مثلّثی از احتمال )بالقوّه

تواند تفصیل یا تشریح یکی از اظهارات  مثال، ممکن است بالقوّه بودن اظهار بعدی را داللت نماید. همچنین می
 قبل و یا اظهارات همزمان باشد.      
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کنند، با آنکه از متن  دارد. این واقعیات که به مانند دالّ شناور عمل می  رونده نیز داللت درهم

مانند و از آن و از رابطه کارنواله و دلخوشی موقتی ناشی از آن  اند به آن محدود نمی برخاسته

توانیم  ر مقاله حاضر مطرح شده است. در واقع ما میکنند. این مطلب به صورت موکد د عبور می

)و نه یک غایت( در نظر بگیریم که به   مفهوم چندزبانی باختین را به عنوان یک وسیله یا میانه

-ی مرکزگرا ی غیرخودی امکان حضور و حتّی تکمیل چرخه شده شده و سرکوب صداهای رانده

دهد و در عین  طور که باختین اذعان دارد( میگر  )همان مرکز را در ظرف نظام سلطه از گریز

اند( مجالی برای بروز عوالم و  حال )همانطور که نویسندگان این مقاله در اینجا ابراز داشته

آورد.  متنی فراهم میهای  مستقل و ماورای سیستم سلطه را بر حسب قابلیتهای  گفتمان

ی غالبِ  پذیری نسبت به زمینه طهمادامی که متن قادر به نفی انقیاد خویش و گریز از سل

تواند مجالی برای رهاسازی سایر واقعیّات و عوالم بیرونی بدست دهد و لذا به  بیرونی باشد، می

  گونه قطبیّت ساالری یا هر ساالری یا مادینه ساالرانه )فرهنگی بری از نرینه تحقّق فرهنگی هم

 .1نامتوازن( بینجامد

( مورد غور و بررسی قرار گرفته تا 1787اثر گونترگراس ) طبل حلبیدر مقاله حاضر، رمان 

از این رهیافت، مصداقی برای نظرات مطرح شده در متن فراهم آوریم. در رابطه با انتخاب این 

با طنز شگفت و قدرت زبانشناختی چشمگیر خود، به خوبی  طبل حلبیرمان باید بگوییم که 

ها و  ای پویا از ماهیت واقعیت و خیال را در شبکهماهیت قدرت و تمدن، کنش و میل تاریخی، و 

های مشرف به جنگ جهانی دوم، در خالل جنگ و نیز در سالهای  تجارب متعامل در سال

به « غیرخودی»خواه نازیسم و کلیسایی و تحمیل انقیاد بر  متعاقب آن در بستر اندیشه تمامیت

ای و  های زیرالیه دی خود، شامل پتانسیلکشد. باآنکه هر واقعیّت مستقل بیرونی، بخو تصویر می

ها به مثابه حضور همزمان دو یا چند  ناخودآگاه برای تنفّس و حیات چندصدایی )دیگرگویه

های غیرخودی  باشد، تجسّم کامل گفتمان صدای ناهمگن در هر سخن رسمی مؤلّف( می

های بیرونی )واقعیّات  مینهها( و سایر ز ورسازی سایر متون )سایر قرائت ریزی و غوطه نیازمند پی

های گوناگون  صورت برخوردار از زمینه خارجی( در آن متن خواهد بود. این برداشت از متن )به

توانیم حرکتی تدریجی و در عین حال تحوّلی ویرانگر تفسیر نماییم که از توجّه  بیرونی( را می

ح هستند( به سمت تحقق متن مطر خارجِ-متن  ها )آنچنان که در دوگانه صرف به دیگرگویه

                                                           
، «امّت وسط»های معنایی عبارت  شاید چنین ترکیبی از فلسفه ما و فلسفه باختین یادآور الیه ای از الیه  1

 آنچنان که در قرآن کریم ترسیم گردیده، نیز باشد.      
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کند. لذا ما در اینجا تالش کردیم که  های مختلف بیرونی بر پایه متن حرکت می واقعیت

ی یک زمینه بیرونی معین فراتر ببریم و به جای  باختین را از محدوده  ی ساخت دوگانه گستره

های بیرونی  و زمینهتنیده را میان آن متن  ای و درهم هایی شناور و ارتباطاتی آشیانه آن، داللت

پرشمار ناشی از آن پیشنهاد دهیم. ساخت دوگانه که ما در اینجا بدان اشاره نمودیم مبین 

 ( آن را به شکل زیر تعریف کرده:1781نوعی بازی ظریف با چندصدایی است و باختین )

بیانی که بر اساس نشانگرهای دستوری )نحوی( و انشایی، متعلّق به یک سخنگوی منفرد 

ده امّا در واقع در درون خود، دو بیان را درآمیخته: دو شیوه کالم را، دو سبک را، دو زبان بو

شناسی را با هم مخلوط کرده است.  ی ارزش ی معناشناسی و دو فلسفه را، دو سامانه

(Bakhtin, 304) 

ب در تکمیل این تعریف و در راستای نوآوری ارائه شده در این مطالعه، ما در اینجا به جذ

گری، جانشینی، و همزمانی( و افقی )همنشینی و درزمانی( مربوط به  ابعاد عمودی )تداعی

های موجود در متن برای واژگونی  پردازیم. به عبارتی، ظرفیّت واقعیات بیرونی در درون متن می

چندصدایی در چارچوب متن بلکه از تعامالت ظریف های  های پدرساالر، نه تنها از ظرافت قرائت

امّا در  –گیرند که در خارج از متن  ریشه می  شده یا سرکوب  پایین  های دست سایر هویّت با

 یابند.  تعیّن می –تأویل آن متن 

برخالف کالم شاعرانه که در آن روابط میان کلمات و موضوعات انحصاری و فراگیر است، 

های مختلف اجتماعی  ها و لهجه رمان به خاطر ماهیّت چندصدایی آن و برخورداری از گویش

بشکند و حیاتی مستقل برای خویش خلق کند. به منظور  تواند مرزهای موضوعی را درهم می

دستیابی به راهکاری موثر برای پوشاندن شکاف میان اظهارات هنری زیباشناسانه )که به صورت 

ا بر مساله های خارجی )واقعی(، م اند( و مسئولیّت خواه بوده های تمامیّت سنتی مبین اندیشه

روایت، قدرت تخیّل زایا، جوابگویی روایی و عمل داستان پردازی که در قرابتی نزدیک با 

کنیم. شاید به همین علّت است که ریچارد جی لین  های چندصدایی هستند، تأکید می واقعیّت

 گوید: ( می2222)

بر مبنای  «وحدت»است که وی آن را به صورت « جوابگویی»پاسخ ]باختین[ شامل مفهوم 

کند: فرد مسئول هر اقلیمی است، به خصوص خطاها و عیوب هر اقلیم، امّا به  گناه مطرح می

مجرّد آنکه آنها در این کنش اگزیستانسیالِ مسئولیّت اخالقی که در اثر گناه حاصل شده است، 

 (Richard, 9رسند. ) گاه هنر و زندگی در موضوع به وحدت می نفوذ متقابل پیدا نمایند، آن
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آید. باختین اظهار  دیگری بدست می« من»چنین منطق گفتگویی، احترام به   در نتیجه

من دیگری را به عنوان فاعل و نه موضوع یا »دارد که گفتگومندی در صدد آن است که  می

به هر حال، باید بگوییم که به باور نویسندگان این مقاله، احترام متقابل « شیء تصدیق نماید...

شود که بتوانیم هویّت اگزیستانسیال دیگری را با دادن  تی به صورت کامل حاصل میتنها وق

های برابر به منظور حفظ حریم وجودیش  حقوق و امتیازات متشابه یا متناسب و اعطای فرصت

ای  های چندصدایی و کارنواله به ظهور برسانیم و این مساله باید با استقالل کامل از ویژگی

عموالً در هر سامانه امپریالیستی حضور دارند. تحت این سناریو که ما در صورت پذیرد که م

سلطه قادر به رایزنی و چانه زنی با   شده تحت سامانه ایم، صداهای سرکوب اینجا پیشنهاد داده

فرهنگ سلطه خواهند بود و افزون بر آن خواهند توانست اقلیم مستقلّ خویش را بازشناسی و 

ها و  ن بازشناسی و بازآفرینی که ما به آن اشاره کردیم بر پایه نیازمندیبازآفرینی کنند. چنی

گیرد. حاصل این دیدگاه، تشکیل یک داللت  انجام می« دیگری»ضروریات داخلی و خارجی 

گاه و گفتمان  به شناور است که بر اساس آن، آزادی دمادم از فرهنگ سلطه، جایگزین آزادی گاه

 گردد. ی باختین می الهدست در الگوی کارنو پایین

اثر گونترگراس  طبل حلبیهایی از رمان  به منظور توضیح و تبیین بیشتر این موضوع، مثال

 شوند. ارائه می

 طبل حلبیبررسی روایت دگرزبانه در 

شده  ی ایدئولوژیک و انتزاعی محسوب می ا در طول تاریخ، رمان صرفا به منزله تفسیر و تحشیه

ی  ی زبان و گفتمان واحد شعر بوده است. واضح است که ارائه سیطرهالشعاع و تحت  که تحت

گویی  تواند چالشی خطیر را برای تک شناسی رمان می رویکردی مدوّن و ملموس راجع به سبک

های هنری و انشایی در نثر توجه  ی اخیر، به تکنیک گفتمان شعری فراهم آورد. طی چند دهه

  قاعده و نگرش قضاوت بی»( نیز گفته است، همچنان 1781) کافی شده امّا، همانطور که باختین

ای راجع به زبان حکمفرما است و در کلّ، ماهیّت موثّق نثر هنری از نظر  دور مانده  سلیقه

(. تاکنون معلوم گردید که سبک و زبان رمان، سبکی الیه به الیه است و Bakhtin, 201« )است

گری در رمان باشیم. این راه را برای ایجاد  ایتتوانیم قائل به سطوح مختلف رو لذا می

عالوه، در  کند. به های مختلف در داستان باز می های گوناگون روایی و نیز کانونی سازی دیدگاه
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توانند آشکارا از مرزهای مؤلّف و  ، مفاهیم و معانی متنی می1ی چندصدایی گفتگومند نتیجه

در هر بار خوانده شدن و در هر کالم از نو زاییده شرح حال و تجارب وی باالتر روند و داستان 

های  فضایی است چندبعدی که در آن نوشته»شود. متن رمان، همانطور که روالن بارت گفته، 

شکنند. متن،  می شوند و در هم  گوناگون که هیچ کدام نیز اصیل و آغازین نیستند، ترکیب می

)مرگ نویسنده، بارت، « شمار فرهنگ مراکز بیهای گوناگون برگرفته از  قول بافتی است از نقل

خواهیم بیفزاییم این است که متن  (. آنچه ما در اینجا می11-1999برگردان داریوش کریمی: 

ی  توانند به فراتر از مراکز عدیده شناسی آن، همچنین می نثر روایی و واحدهای گوناگون سبک

ا خلق کنند، و خود را در الحاق به ی فرهنگی خویش ر ِ مرکزی باال روند، سامانه فرهنگ

تاریخی آن متن در های  هایی که ممکن است با زمینه نام و غیر دریابند؛ فرهنگ های بی فرهنگ

 تقارن باشند و یا نباشند.

کنش( و مدلول )مفهوم( برای تفکیک -شناسی دال )صوت در این مطالعه از تعابیر نشانه

ایم. نگرش کلی این مقاله آن است که  کمک گرفتهخواه( و رمان  شعر )تمامیت  شناسی سبک

های  معنای روایت، نه در صرف مولف، راوی، خواننده و یا در متن، بلکه در تعامالت و نسبیت

های چندالیه روایتگری و  شناسی، ظرفیت گیرد. از دیدگاه نشانه درونی و بیرونی آنها شکل می

یا شناور عمل کنند و فرصتی بدست دهند تا متن و توانند به مثابه دال آزاد  داستان در رمان می

های( تازه و نو حرکت کنند.  خواه به طرف مفاهیم )مدلول تمامیت  تأویل متن از سیطره سامانه

غیرخودی و هویت   های بیرونی در متن، گفتمان ها و مصداق با امکان شناورسازی دیگر قرائت

حرکتی تدریجی )درزمانی( و نیز تحوّلی ویرانگر فاعلی آن محقق خواهد شد. این فرآیند دال بر 

 کند.       های مختلف بیرونی بر پایه متن تالش می زمانی( است که برای تحقق واقعیت )هم

ی  گونترگراس، راوی اوّل شخص، اسکار ماتزراس، با اندام رشد نایافته طبل حلبیدر رمان 

ی نژادپرست  آل در اندیشه بدن ایدهای برای عدم تناسب جسمانی وی با مفهوم  خود )نشانه

ساز تبعید  سوم کلّ داستان بر خود تحمیل کرده، طبیعتاً زمینه نازیسم( و سکوتی که در دو

متن شده  ی متن و خارج های پدرساالرانه زده شدن خود از سوی قرائت احترازناپذیر و حتمی و پس

ی  ه که در این رمان تحت اسطورهمرکز، آنگون به تر، تحت سناریوی جذب است. به عبارت روشن

باشد.  می استیالی ناگزیر نازیسم رخ نموده است، اسکار هم برای هنر و هم برای زندگی نامتناسب

ساالری نهایتاً با همین نقص ظاهری اسکار، که در تضادّ  ی پدرساالری و جرگه با این حال، اسطوره

                                                           
1dialogized heteroglossia 
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شود.  جسمانی قرار دارد، درهم شکسته می فاحش با مفهوم نازیستی از نویسنده و برتری نژادی و

ورزی اسکار به نرینگی نازیسم نیز با نوعی طنز بُرنده همراه است. با نگاهی به این رمان  رشک

سری طناز خویش، نرینگی و تناسب جسمانی آلفرد،  یابیم که روایت اسکار با گزندگی و خام درمی

کند؛ حتی شرح اسکار  و شوهری وی تخطئه میاعتبار ساختن مسند پدری  افسر نازیست، را با بی

گویا آلفرد این  –از جامه و قواره یونیفرم نازی بر اندام آلفرد موید چنین تلخی و برندگی است 

 (:112: 1781لباس را تکه به تکه و به مرور جمع کرده باشد )گراس، 

تی، پیراهنی سفید با اگر خوب خاطرم مانده باشد، او )آلفرد( با یک کاله شروع کرد ... تا مد

پوشید. سپس  ای چرمی با بازوبندی سیاه، همراه با آن کاله می تنه کراواتی سیاه، یا شاید هم نیم

ای عنی  سواری قهوه شلوار اسب اش را خرید و درست یک هفته بعد، آن نیم ای اولین پیراهن قهوه

 های بلند را داشت.   و چکمه

مرسوم، در  1اسکار به تخریب سیستم پدرشاهییابیم که تمایل ذاتی  همچنین درمی

ی عشقی آلفرد  افکنی طنزآلود او بر اعتبار و صحّت رابطه چارچوب روایت، بر اساس شبهه

ماتزرات، پدر اسکار، و ماریا تروچینسکی، دخترجوانی که اسکار پنهانی و در دل به او عشق 

م، با نابهنجار خواندن جسمی و تحقیر گردد. از سویی، واقعیّت بیرونی نازیس ورزد، تقویت می می

، درصدد آن است که نقش جنسیّتی اسکار را از او سلب کند و حقّ وی برای اختیار زن، 2اسکار

به طور عام، و اختیار ماریا تروچینسکی، به طور خاص، را تضییع نماید. اسکار که پیش از این 

وق مادر فقیدش، را بر خویش نفی پدر بودن آلفرد ماتزرات در تقابل با یان برونسکی، معش

کرده، اکنون با از دست رفته دیدن امکان وصال ماریا، معشوق خیال خویش، مدعی است که 

نامد، آبستن است. روایت اسکار که از همان  ماریا از وی و نه از آلفرد، پسری را که او کورت می

ن و نیز برداشت خواننده را به ای از جنون عجین شده و هماره باورپذیری مت آغاز رمان با صبغه

 کشد، در اینجا نیز قابل توجه است: چالش می

این را امروز هم باور دارم، چون داستان ماتزرات خیلی دیرتر واقع شد، دو هفته، نه، ده روز 

ی  های جبهه بعد از آنکه من ماریای خواب را در تختخواب برادرش هربرت، برابر کارت پستال

ی پنجره  کننده سرگروهبان، در اتاق تاریک، بین دیوارها و کاغذ تاریک جنگ برادر کوچکترش

                                                           
1paterfamilias 

داند و در  را سازوکار نظام سلطه برای استعمار می« گذاری عنوان»بنا به نظر جوزف کارول، میشل فوکو اینگونه   2

 (Carol 2013پردازد. ) ایی به آن میشناختی ساختارزد مباحث معرفت
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زنان روی راحتی خودمان دیدم؛ ماتزرات  باردار کردم! او دیگر نه در خواب، بلکه فعال و نفس

 ( 918: 1997، گونترگراس، برگردان دکتر عبدالرحمن صدریه، طبل حلبیدیدم. )

بدیل برای تشکیل  متن روایت، فرصتی بیی اسکار در  از طرفی، صدای سرکوب شده

وتکوین واقعیّت چندصدایی و کارنواله فراهم آورده است. در توضیح این مطلب باید بگوییم که 

ی خویش، قادر شده است که خود  اسکار، از طریق اظهارات مضحک و در عین حال پریشاننده

شکن و  های شیشه ن را طیّ جیغ زدنکه آ –را محقّ مالکیّت ماریا بیابد. وی با رئالیسم جادویی 

بخشی به خود  فضایی مستقلّ برای هویّت –کند  زدن به جای حرف زدن به ما ارائه می طبل

کند، فضایی که با آنکه با واقعیّات بیرونی نازیسم در تعارض آشکار است امّا در بطن  فراهم می

عشق اول و حقیقی اسکار به توان  می رود. تحت چنین شرایطی، ماریا را نیز آن به پیش می

نگری، از کودکی پرماجرای خویش، خاطره  حساب آورد و از همین روست که اسکار با گذشته

که ماریای کودک از ترشح آب دهان او و در کف دست او خورده بود « پودر گازدار پر جلزولز»

اومت خویش برای کشد و از آن ابزاری اندیشی برای تبیین مق می را دوباره و چندباره به پیش

پرسد:  می سازد و مکرراً از ماریا می حق مالکیتی که به او داده نشده یا از او سلب شده است،

آیا یادت نمیاد؟ لطفا، لطفا، حتما یادت میاد. پودر جلزولز. هر بسته اش سه فنیگ قیمت »

 ولزکرد و جلز می داشت. فقط بهش فکر کن: علف مروارید، تمشک سیاه، چقدر خوشگل کف

توان گفت که اسکار با گنجاندن  (. میGrass 161« )کرد، و اون حس! ماریا اون حس! می

پردازی خود، درصدد  شده در روایت رانده حاشیه مرکزِ اظهارات به از نمودهای مختلف گریز

گری سربسته و  برآمده است تا تملّک آلفرد  بر ماریا در جهان خارجی را لغو و باطل کند. روایت

توان همچون ابزاری  اسکار، که همچنین مشحون از عناصر رئالیسم جادویی است، را می مبهم

گویانه به کمک متن به مثابه دالّ شناور محسوب نمود  ی تک  سازی زمینه کارآمد برای واژگون

هایی شناور هستند  )الزم به ذکر است که در این مطالعه، هم متن و هم خارج متن )زمینه( دالّ

ف التذاذ زیباشناختی بشری قرار دارند و مدلول آن نیز همانا ترکیب فردیّت و که در ظر

ی عشقی و  گیرد و رابطه می باشد(. به کرّات ناتوانی جنسی آلفرد مورد تأکید قرار جمعیّت می

محابای اسکار به محلّ  گزینی وی با معشوقش به طرزی تلخ، گزنده و طنزآلود، با ورود بی خلوت

دست،  ی پایین شود. از سوی دیگر، وجود یک آگاهی زنانه گسالنده و منقطع میخلوت آن دو، 

ها، و نبودها در کنش  زدن ها، طفره توان از طریق نهستی در ورای آگاهی پدرساالرانه، را می

های کالمی و  پردازیِ راوی دریافت. این آگاهی زنانه فرودست که در کنش ی داستان پیچیده
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یابد، سخن از دردها و تألمات زن در زیر چرخ فاشیسم  ر نمود میطنزهای موقعیتی اسکا

مردساالر دارد. در واقع، متن و راوی در اینجا به صورت ناخودآگاه و/یا غیرارادی، حامل آگاهی 

انجامند. از همین روست  می« دورگه شدن»دست غیرخودی در خود هستند و به فرآیند  پایین

ن مداوم برو کنار، برو کنار را نداشتم، چون طبلم از برو کنار تحمّل شنید»گوید:  که اسکار می

برو کنار آنها بلندتر بود، چون من دیگر به او ]آلفرد[ اجازه نخواهم داد برود کنار همانطور که 

(. گاه این آگاهی 121: 1781)گراس، « رفت کنار. یان برونسکی همیشه از پیش مادرم می

 در برابر سرنوشت است:بار زن  برگردانی از وضعیت رقت

خیالی برای  مادرجانم، گرچه زود هیجان و خیالپرداز، ولی هشیارتر از دیگران بود، با بی

ی ساعت بشکنی  یافت. این بود که به دیدن شکستن شیشه های موهوم تعابیری مثبت می پدیده

اسباب  انداز و جارو آورد و و فورا خاک« شیشه شکسته اسباب خوشبختی است.»زد و گفت: 

خوشبختیش را جمع کرد. من به اعتبار همین باور مادرجانم برای پدر و مادرم و خویشان و 

ام؛ زیرا همین که کسی  مان اسباب خوشبختی بسیار شده آشنایان و حتی ناشناسان محله

طبل کردم. ) اش ... با الماس آوازم خرد می های پنجره خواست طبلم را از دستم بگیرد شیشه می

 (   88-81: 1988گونترگراس، برگردان سروش حبیبی،  ،حلبی

چنین اظهاراتی موید دیدگاه باختین درباب درجه حضور سخن غیر است چرا که هر گونه 

گردد، ممکن است حاکی از آواهایی اجتماعی و نه لزوما  آگاهی فرودست که در روایت واقع می

ین قائل به سه درجه مختلف از حضور گوید، باخت فردی باشد. همانطور که تزوتان تودورف می

باشد که اینها عبارتند از حضور آشکار سخن غیرخودی از راه گفتگو،  سخن غیر در هر روایت می

حضور نامتعیّن اما محسوس سخن غیرخودی در خاطره جمعی یک گروه )مثالً در نقیضه(، و 

دو گفتار، دو سبک و دو که مبیّن حضور توأمان « دورگه کردن»گسترشی از نقل قول آزاد یا 

انداز معناشناسی و ارزشی مختلف در کنش کالمی یک گوینده  تنیده با دو چشم زبان درهم

متنی اش، با  ی اظهارات درون ( گویا اسکار با ماهیّت کارنواله111-119: 1999منفرد است. )

ر آلفرد، ساال های نرینه جسم ناقص و ذهن نابهنجار خویش، برای به مخاطره انداختن قدرت

کشی  رود و گویا مصمّم است علیه بهره پدرش، و یان برونسکی، معشوق مادرش، به پیش می

ی آن دو مرد از مادر فقید خود، اگنس، شورش کند. در اینجا روایت اسکار در ارتباط  ددمنشانه

گزینی پدرش با ماریا، که مربوط به پس از فوت مادر اسکار است، به این  ی خلوت با صحنه

 شود: ها ختم می گفته
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توانست چون  خواست برود کنار اما نمی کشید: برو کنار، و او ]آلفرد[ می ]ماریا[ جیغ می

اسکار قبل از اینکه آنها بروند کنار، روی آنها نشسته بود، روی آنها سوار بود، چون من طبلم را 

د، چون من تحمّل نواختن های طبلم نیز می ی کمر او کوبانده بودم و چوب محکم بر حاشیه

شنیدن مداوم برو کنار، برو کنار را نداشتم، چون طبلم از برو کنار برو کنار آنها بلندتر بود، چون 

من دیگر به او ]آلفرد[ اجازه نخواهم داد برود کنار همانطور که یان برونسکی همیشه از پیش 

به آلفرد ماتزراس گفته بود رفت کنار، چون مامان همیشه به یان گفته بود برو کنار و  مادرم می

برو کنار، برو کنار، برو کنار. و بعد آنها از هم دور افتادند. امّا من تحمّل دیدن آن را نداشتم. هر 

چه که باشد، من نرفته بودم کنار. برای همین است که من پدر هستم و نه این ماتزراس که تا 

رونسکی است. یان برونسکی جلوتر از کند پدرم است. امّا پدر من یان ب آخرین لحظه خیال می

ماتزراس آنجا رسید و نرفت کنار، او صاف همانجا ایستاد که بود و هر چیزی که داشت را 

همانجا باقی گذاشت؛ من این ویژگی را که زودتر از ماتزراس سربزنگاه حاضر باشم و تکان 

ن است نه پسر او. او هرگز به ام؛ آنچه که بیرون بیاید پسر م نخورم از یان برونسکی به ارث برده

 (Grass 161-162هیچ وجه پسری نداشته است. او پدری واقعی نیست. )

)از  1هنگام آشکار است که استراتژی اسکار این است که ابعاد همزمانی و درزمانی و بُعد بی

ل محور، با هم درآمیزد. در مقاب-لحاظ زمان و مکان وقوع( را با تمسّک و تشبّث به نگرش متن

دیدگاه اسکار، نگرش آلفرد به زمان و مکان به صورت کامالً گسسته و منقطع است. آلفرد که در 

بارش درمانده است، در آن لحظات که ماریای جوان را به زیر خود کشیده،  بطن زندگانی فالکت

گوید:  می های ساعت کنار تخت خواب است و لذا بختانه غرقه در صدای کوبش عقربه نگون

گاهی برای زایش تخیّل  بر خالف او، صدای اسکار همچون گره« یه ربع از، یه ربع از...ساعت »

ی تزکیه  نماید و با شیوه ی تداعیّات گذشته و اکنون عمل می ویرانگر و تحوّل گفتگوگرانه

نشیند و از این  ی معرفت شناختیِ پدرشاهی می به گپ و گفت با اندیشه  2)کاتارسیس(

کشد و این عمل را با کمک  ی غرب را به چالش می فرهنگی غالب جامعهرهیافت، ارتدوکسی 

گر( به انجام  های سلطه ی خویش )و نه با لحن یا بیانمندی قدرت شده دست خوانده لحن پایین

ی سلطه، خاصّه  توانیم پیشنهاد دهیم این است که گرچه سامانه رساند. آنچه ما در اینجا می می

                                                           
1anachronic   

2 cathartic method: های ذهنی از راه اِبراز افکار و آگاه شدن  کارکرد هنر در تخلیه هیجانی و تسکین اضطراب

 شده را گویند.    نسبت به احساسات سرکوب
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احب زبان )زبان علم، زبان معرفت شناسی، زبان فلسفه، زبان جامعه در جهان امروز، خود را ص

پالشی پیشنهادی ما دایر بر  ی روان  داند، امّا شیوه شناسی، زبان رسانه، زبان فرهنگ و غیره( می

رانده شده، برای پویایی دائم خویش،  حاشیه های پایین دست و به این مطلب است که ماتریس

اگزیر باشند آن لفظ و آن زبان را )که بی شکّ تا حد زیادی ابزار بیان الزم است حتّی چنانچه ن

ها است( به کار گیرند، آن را با لحن خویش و با بیانی به کار برند که برخاسته از  آن قدرت

های اصیل و فرهنگی خودشان باشد. نویسندگان این مقاله امیدوارند این موضوع  نیازها و آرمان

 ه تفصیل بررسی گردد.ب  های آتی در پژوهش

های پیشین و  گفته»یابد و  ، بدین ترتیب خودآگاهی افزایش میطبل حلبیدر رمان 

 & Daram« )یابند می های آتی در هم عجین گشته و در اینجا و در اکنون ساخت پاسخ

Kharrasi 177یابیم که روایت و روایتگر در صددند  (. افزون بر آن، در رمان مذکور درمی

ی کلیسایی را تخطئه نمایند. با استفاده  ی غرب و جامعه های جامعه و فریبندگی ارزشسالوسی 

در داستان، اسکار به حضورش در کلیسا در بحبوحه جنگ جهانی دوم  1از تکنیک آنالپسی

اش با تندیس خوش ساخت و ظریف مسیح، که از روح واقعی خویش  زند و از مواجهه گریزی می

 گوید: می روغین فرهنگ غرب انباشته شده سخنخالی شده و با ظواهر د

و اسکار در محراب سمت چپ زانو زده بود و در تالش بود که به عیسای پسر طبل زدن را 

گفت و بار دیگر در بیرون،  ای پیشکش نکرد. اسکار ناسزا می بیاموزد، امّا او طبل نزد، او معجزه

روزی باز به او طبل زدن را خواهم  گفت. امّا ی کلیسا ناسزا می در پشت درب قفل خورده

 (Grass 183آموخت. دیر یا زود. )

کشد و جهانی دگرزبانه را  های غرب را به چالش می های گفتاری راوی عامدانه ارزش کنش

 نماید. بر اساس کلمات خلق می

  طبل حلبیهای معنایی روایت در  گفتمان رمان و شبکه

گویی غالب آن، بر  زبان شعر که به خاطر ویژگی تک همانطور که پیش از این ذکر شد، برخالف

ی مسلّط  شکل گرفته است، زبان رمان از منظر  به مرکز برای یک زمینه حول نیروهای جذب 

بر سکوهای بازار محلّی و در »تر،  دست تاریخی بر اساس نیروهای گریز از مرکز بر سطوح پایین

                                                           
1 analepsis ای که داستان بدانجا رسیده به شرح وقایع  نقطهنمایی(: در ادبیات و فیلم، برگرداندن زمان روایت از  ) پس

   دهد داستان را در اشاره به گذشته بار دیگر تنظیم کند. پیشین را گویند. این تکنیک به گفتمان روایت امکان می
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. بر این اساس، شمول اظهارات (Bakhtin 273شکل گرفته است )« ها نمایش دلقک

چندسطحی، الیه الیه، هجوآمیز، و مبهم در روایت رمان به طرز معناداری موجب بهبود 

گویانه  ی تک ی پدرساالرانه های رمان برای مقاومت و ایستادگی و اجتناب از زمینه ظرفیّت

در بیانمندی رمان  ی خود، راه را برای تعدّد و چندگانگی نهایی گردد که این نیز به نوبه می

، اسکار خوانندگان را از گورزادی و طبل حلبیکند. بارها و بارها در سراسر رمان  هموار می

دارد،  ی داستان بیان می کند. آنچنان که اسکار در اولین جمله ریزاندامی نابهنجار خود آگاه می

ی  جامعه 1به و شامخای از روایت بلندمرت ی بستری در دارالمجانین، رانده شده ا او دیوانه

رسد که او راوی غیرقابل  ارتدوکس و در عین حال فردی ریزاندام است. از همان آغاز به نظر می

گران واالجاه که  ی نویسندگان و تصنیف اطمینانی است چرا که او بر خالف اصول شناخته شده

ش، قلم و نگارش رانند، از جنون خویش و از جایگاه کوتاه خوی می از دانایی خود بر ما سخن

ی سخنان مبهم در روایت او طنین انداز است و  )ابزار قدرت( را در دست گرفته است. کارنواله

گویند، هیچ  هیچ نمی»دارد  های ویرانگر همانطور که ژاک دریدا عنوان می گویی این مبهم

(. Derrida 75« )زنند می پذیرند و نه از هیچ چیز سرباز می دهند، هیچ چیز را نه ای نمی وعده

ناپذیری روایت  توان در تذبذب و تصمیم می های سیاسی و اجتماعی بیشتر را عالوه، داللت به

مسئولیّتی راوی روایت، به خصوص وقتی که با  قیدی و بی اسکار به وضوح دریافت. چنین بی

ز ی رمان از متن اثر تقویّت و تشدید شده باشد، نمودی ا ی نویسنده امحایی عامدانه-خود

گر به چالش  ی سلطه است که از طریق آن هنجارها و اقدامات سامانه 2«پرخاشگری آرام»

شود. بنابراین، همانطور که پیشتر ذکر گردید، تحت این شرایط، راه برای چندگانگی  کشانده می

شده از صرف مقاومت  رانده گردد و ماهیّت)های( غیرخودی و به حاشیه متن هموار می متن/بیرون

 گذارد. می ( پایŽižek 381-4« )فضایی تازه در خارج از موقعیّت هژمونی سلطه»تراض به یا اع

 گیری نتیجه

ی گفتگومندی و گفتمان پردازی، در  این پژوهش با معرّفی رویکردی پساباختینی به مسأله

صدد ایجاد فضایی مستقلّ و متّکی به خویش برای غیرخود )دیگری؛ در برابر خود( بر مبنای 

ی فاعل و نه به  های درونی و بیرونی آن است تا من دیگری به منزله ریات و نیازمندیضرو

گریز  عنوان موضوع عینیت پیدا کند. بر اساس نتایج نظری حاصل از این پژوهش، پتانسیل نظم

                                                           
1 Grand narrative  
2 Passive aggressivity  
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ی آن با فرهنگ مسلّط بلکه از  تنیدگی کارنیواله و هنجارشکن هر متن روایی نه تنها از درهم

گر و نیز از توانایی آن در بازشناسی  ی سلطه نهادن قیود فرهنگیِ سامانه در پشت سر توانایی آن

ها، خاصّه مبانی فرهنگی خویش،  زمانی و درزمانی آن با سایر فرهنگ و بازآرایی پیوندهای هم

گیرد. به عنوان یک نوآوری، در این پژوهش نشان داده شده است که پتانسیل ویرانگر  نشأت می

ی آن با فرهنگ غالب بلکه از توانایی آن برای  وایی ادبی نه فقط از رابطه کارنوالهیک متن ر

و نیز از قابلیت آن در بازنگری   های اِعمال شده از طرف فرهنگ سلطه عبور از محدودیّت

گیرد. بنابراین، شناسایی و  ها ریشه می پیوندهای تاریخی و غیرتاریخی خود با سایر فرهنگ

تواند به تجسم و تحقق بهتر منطق  ای نهفته و ناخودآگاه در هر متن میه تبیین ظرفیّت

  گری، از سوی دیگر، کمک نماید.  گفتگویی، از یک سو، و نفی سلطه و سلطه
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