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  تحقيق ةپيشين. 1
گنجد، با استفاده  گفتمان و تحليل انتقادي گفتمان مية در حوز مقاله اساساًاين اگرچه موضوع 

تـوان بـه    نو و پسااستعمارگرايي نيز مي يِگراي تاريخو  از رويكردهاي ديگري همچون فمينيسم
از ديگر سو، هرچند كه ممكن است موضوع سكوت در نگاه نخست موضوعي . آن پرداخت

سكوت تأثيرات فوايد و به در متون ديني و ادبيات كهن ما اشارات فراواني (نظر نرسد  تازه به
ر ايـن مقالـه بـدان    به مفهـومي كـه د  ، )بدان پرداخته شده است نيزو در متون خارجي  شده

  .شود به قرن بيستم خالصه مي اي چندان طوالني ندارد و عمدتاً پرداخته شده است، سابقه
 مشـكالت هنـر  در ويژه  به ،توان در آثار ميخائيل باختين نخستين ردپاي اين بحث را مي

 مفـاهيمِ ة جـا كـه دربـار    آن خصوصاً. يافت) 1965( رابله و دنيايشو ) 1929( داستايوسكي
ــون  ــيا«مهمـــي همچـ ــد«، )heteroglossia( »هتروگلوسـ ــدايي چنـ  ، و)polyphonic( »صـ

خاستگاه بحث كارنيوالسك نيز به ديـالوگ  . گويد سخن مي )carnivelesque( »كارناواليسم«
تر به  اما باختين در آثارش بيش .گردد مي  باز) Menippean Satire(ساتير  نپي سقراطي و مني

بـا  . اي نكرده اسـت  طور خاص به موضوع سكوت اشاره  دارد و بهچندصدايي توجه ة مقول
هـر وقـت از    زيراتوان به اين موضوع نيز دست يافت،  هاي او مي از خالل بحث ،اين حال

صدا در كنار سكوت معنا  اساساً. ترديد سكوت هم در دل آن جا دارد شود، بي صدا گفته مي
. راحتـي آن را نقـض كـرد    تـوان بـه   ست كه نمـي اي ا هاي دوگانه و اين هم از تقابل يابد مي

گفتمـان و ارتبـاط آن بـا قـدرت     ة نيز مطالب زيادي دربار ،فوكو، فيلسوف فرانسوي ميشل
» پذيرفته اسـت تأثير خصوص از تبارشناسي اخالق وي  او نيز از نيچه و به«نوشته است كه 

گفتمان موضوعي است كه توجه بسياري از فيلسـوفان   ،درحقيقت). 228 :1388، مكاريك(
عـالوه بـر   . علوم انساني را از باختين به بعد به خود جلب كرده اسـت ة و انديشمندان حوز

فوكو، لويي آلتوسر، پير ماشري، ميشل پشو، ژاك دريدا، فردريك جيمسـون، روالن بـارت،   
درواقع، تحليـل  . ها هستند رين آنو ژوليا كريستوا از مشهورت ،گاياتري چاكراورتي اسپيواك

كـاوي،   شناسـي، روان  هـاي زبـان   اي اسـت كـه بـا حـوزه     انتقادي گفتمان روشـي بينارشـته  
سـعي شـده    اين مقالـه نيـز  بنابراين، در . و مطالعات فرهنگي در ارتباط است ،شناسي جامعه

  .هاي گوناگون به آن پرداخته شود طور مختصر از جنبه است به
هاي پير ماشـري، فيلسـوف    شاره به موضوع مورد بحث ما در نوشتهترين ا اما صريح

 ،گـذارش تأثيراو در اثر مشـهور و  . شود ديده مي ،ماركسيست پساساختارگراي فرانسوي
گويد و آن را  براي نخستين بار از سكوت متن مي ،)1966( اي در باب توليد ادبي نظريه
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 ،لـويي آلتوسـر   ،شدت از اسـتادش  بحث بهاو در اين . زند به مفهوم ايدئولوژي پيوند مي
  .گرفته استتأثير 

و ژوليا كريستوا بـا گفـتن از    ،افرادي مانند ژاك دريدا، مايكل ريفاتر، فردريك جيمسون
مـتن اشـاره كـرده و از ديـدي     ة هـا و صـداهاي ناشـنيد    ناخودآگاه متن به نوعي به سكوت

يـدگر و مـوريس بالنشـو از    امـارتين ه كـه   ضمن ايـن  .اند كاوانه به اين مقوله پرداخته روان
  .اند استقالل متن و مقاومت آن در برابر تفسير گفته

اي را در اين حـوزه بـاز    هاي پساساختارگرا نيز باب تازه ويژه فمينيست ها و به فمينيست
زنـان در جوامـع و آثـار    ة كرده و ضمن اشاره به ارتباط بين زبان و قدرت، از سكوت ديرين

  .اند ادبي سخن رانده
و هومي بابا هـم   ،اسپيواك، ادوارد سعيد چونمنتقدان و متفكران رويكرد پسااستعماري 

  .اند به اين مقوله در جوامع استعمارشده و طبقات فرودست پرداخته
  

  بحث و بررسي. 2
 گفتار پيش 1.2

صـداي بسـياري از   . گويـد كـه انتظـار نـداريم     اثر ادبي هنگامي و در جاهـايي سـخن مـي   
ظاهر  به اثر در سخنانِ ها نهفته است و حرف اصليِ هاي آن ها در سكوت هاي رمان شخصيت

چون ايـدئولوژي  ؛ هاي فرعي پنهان شده است ويژه شخصيت ها و به شخصيتة پيش پا افتاد
كند كه خواننده بـه آن   دهد كه برخي از صداها شنيده شوند يا كاري مي نويسنده اجازه نمي

كـه بتـوانيم چيـزي     بـراي ايـن  « ،از طرفي. تري بكند د يا توجه كمتوجه نكن صداها يا اصالً
هـا   تقابـل بـين ايـن   زيـرا  ؛ )8: همان(» بگوييم، چيزهاي ديگري هستند كه نبايد گفته شوند

ها را با هم و در كنـار   خواهد آن تواند و نمي اي است كه ذهن بشري نمي گونه  حدي و به به
كنـد و   اي ديگـر طـرح مـي    به گونه )1927( هستي و زمان يدگر اين نكته را دراه .هم ببيند

اي يوناني است كه در اصل  ئيا واژه الثه. كند مياستفاده  )aletheia( ئيا براي آن از اصطالح الثه
تـر و   يدگر معنـايي وسـيع  ااين واژه نيز در كالم ه ،ولي طبق معمول ؛به معني حقيقت است

 ،يـدگر ابـه اعتقـاد ه  . است» پوشيدگي در ناپوشيدگي«يدگر ائيا از نظر ه الثه. يابد تر مي عميق
هر ناپوشيدگي . پوشاند آن را مية هاي بالقو انكشاف يك موجود به يك طريق، ديگر امكان«

 چـه  آنچـون انسـان بـه     ،به بيان ديگر .)122 :1388، كالرك(» دارد چيزهايي را پوشيده مي
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ترين چيزهـا هميشـه    مهمبنابراين، . دشو يكند، آن چيز از او پنهان م آشكار است توجه نمي
شـود يـا    در يك اثر ادبـي بيـان نمـي    چه آنترتيب،  بدين. ترين سخنان ناگفته ند و مهما پنهان
هـر نـوع   ة دهنـد  و شكلمنشأ ماشري، سكوت را . تواند بيان شود، بسيار بااهميت است نمي

اگـر غيـاب و   : دارد اين سكوت است كه ما را بـه گفـتن وامـي    زيراداند،  گفتار و كالمي مي
ناپوشـيده، غيـاب و حضـور،     پوشـيده و  ،درحقيقت. فقداني نبود، حضور ضرورتي نداشت

  .ديگرند و سكوت و كالم الزم و ملزوم يك ،مرئي و نامرئي
از  اي است بر حقيقت و آدمـي را  گفتار و نوشتار پرده دانيم كه اساساً مي ،از سوي ديگر

حرف (ويژه مولوي  به ،و اين نكته در آثار بسياري از عرفاي ايرانيكند  مفهوم اصلي دور مي
شـده  تأكيـد   ،دريـدا و بـارت  و  خاصـه نيچـه   ،و فيلسوفان غربي ،)چه بود خار ديوار رزان

 »!كنـد  را ويـران مـي   أمبـد و  أتمامي صـداها و هـر نـوع اشـاره بـه منشـ       ،نوشتن... «: است
)Barthes, 1977: 142(. هـا قـدرت آن را    دانيم كـه واژه  ما مي«: گويد موريس بالنشو نيز مي

ها به شكل چيزهـايي ظـاهر    دارند كه سبب شوند تا چيزها ناپديد شوند، تا باعث شوند اين
كه ماهيت كالم و زبـان خـود   گفت توان  ميبنابراين،  .)ibid: 42(» اند شوند كه ناپديد گشته

سـفيد كاغـذ   ة در هر كتاب صفح«: ادموند ژابس هم در جايي گفته است .غياب استمنشأ 
 پس نوشتن آغازِ .)10 :1369 احمدي، شده در نقل(» حضور است و نوشتار در حكم غياب

با نوشتن يك رمـان درواقـع موجـب غيـاب و     . غياب و سكوت است و نه حضور و صدا
هرمنوتيك آن است كه غياب  هايي مانند اصلي نقد و روشوظيفة شويم و گويا  سكوت مي

هرچنـد بـه زعـم دريـدا، ايـن حضـور       . ها صدا بسازد را به حضور تبديل كند و از سكوت
  .افتد گاه كامل نيست و هميشه معنا به تعويق مي هيچ

  
  متن ايدئولوژي و 2.2

كه به فراسـوي   براي اين ،بنابراين. از نظر ماشري، ايدئولوژي بر آثار ادبي سايه افكنده است
هاي روي نماي آن شروع كنيم، يعنـي از   عد ايدئولوژيك يك متن دست يابيم، بايد با تركب

نبـود كنتـرل در   ( .ها متن به طور كامل بر خودش نظارت و كنترل نـدارد  جاهايي كه در آن
خالصـه شـده   ، »راند گويد، سخن مي چه نمي متن از آن«يعني  ،عنوان مقاالت بعدي ماشري

اي بايـد بـر    گونه درون يك متن، تفسير به نحو متناقض يِدن ايدئولوژكر آشكار براي ).است
متمركـز  ــ    كه بيان كند زند به جاي اين پس مي چه متن وا يعني بر آنـ   گويد چه متن نمي آن

توانست  چه مي ها، جاهايي كه آن ها و سكوت گويد در شكاف چه را كه متن نمي ما آن. شود
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چه  آن« :گويد مي گرفتن از ماشريتأثيرولفگانگ آيزر نيز با . يابيم گفته شود ناگفته مانده، مي
 و حضـور شـود  چه گفته نشده برمال  كشد تا سبب شود آن دهي دست مي گفته شده، از معنا

ة هـايي دربـار   در يادداشـت  ،ساز شهير فرانسـوي  برسون، فيلم ).Barthes, 1977: 271(» يابد
از آن نيست، بلكه جزئي سيقي ضرورت دارد، اما سكوت براي مو«: نويسد سينماتوگراف مي

موسيقي زماني  ،به بيان ديگر). 70: 1369احمدي،  شده در نقل( » موسيقي بر آن متكي است
سـاز مشـهور    طور كه جان كيج، آهنگ همان. كند كه سكوتي وجود داشته باشد معنا پيدا مي

 بـارة درترتيـب،  به همين . اي در آثار خود سود جسته است ، از آن به نحو خالقانهامريكايي
هـايي وجـود    گيرد كه سكوت و ناگفتهبتواند شكل  توان گفت كالم وقتي مي نوشتار هم مي

تنهايي امكان حضور و بروز نخواهند داشت  به» نگفتن«و نه » گفتن«نه  ،بنابراين. داشته باشد
سرشـت   اصلي است كه گـويي در  ودنماين نكته  .هريك شرط حضور آن ديگري است و

، )2009 -  1908(كه نخستين بـار لـوي اسـتراس    » هاي دوتايي تقابل«بشر نهفته است، يعني 
گرا آن را  و البته بعدها پساساختارگرايان و منتقدان واسازيكرد مطرح  ،شناس فرانسوي مردم

بايد  شوند، حتماً شنيده ميد كه نچون صداهايي در متون ادبي وجود دار ،بنابراين. نقد كردند
صـداهايي كـه در آن زمـان و    : شـوند  صداهاي ديگري وجود داشته باشند كه شـنيده نمـي  

چون با توجه به حضور صـداهاي ديگـر امكـان حضـور      ؛اند موقعيت خاص سكوت كرده
نظران ادبيـات و   در دستور كار منتقدان و صاحب بايدكه  مواردياز  ترتيب، بدين. اند نداشته

كشف  را» صداهاي سكوت«ويژه ادبيات داستاني قرار گيرد، اين است كه تالش كنند اين  به
. شـود  هاي ايدئولوژي آشكار مي گويد، ادبيات در شكاف طور كه ماشري مي آن .و ارائه كنند

چه را كه به علت سركوب ايـدئولوژي   توان گفت كه متن ناخودآگاهي دارد كه آن مي تقريباً
از اين زاويه، عنـوان پـژوهش ادبـي مهـم     ( .شود ان فرستاده و واگذار ميتوان گفت، بد نمي

 .)رسـد  نظـر مـي   تر پيچيده بـه  ، كم)1981(» ناخودآگاه سياسي«منتقد ماركسيست امريكايي، 
 ـ   موجود در نماي ظاهري متن را نه در مضامين اصلي آن) ها ف شكا(ي  ها ماشري اين ترك

كـه بـه طـور غيرمسـتقيم بـه      ــ    بلكه در عناصر متني ـ   ندا تحت كنترل ايدئولوژي كه كامالً
  : يابد مي ـ ندا اصلي متصل) مضامين(مضمون 

چـه   كنيم ايدئولوژي با سركوب تناقضـات و حـذف آن   در اين جاهاست كه ما مشاهده مي
جـا كـه در يـك مـتن ادبـي، عملكـرد        و از آن. در حال عمل اسـت  نامطلوب است، واقعاً
 كنـيم  مشـاهده مـي  خلئـي  آميز نيست، مـا نيـز در دل مـتن     موفقيت مالًايدئولوژي هرگز كا

Bertens, 1977: 92).(  
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  : از عوامل اصلي ايجاد سكوت در متون ادبي است يايدئولوژي يك ،بنابراين
 گفتمان ايدئولوژيك نظامي بسـته اسـت و بـه همـين سـبب صـرفاً       به اعتقاد لويي آلتوسر،

منظـور   بـه . كردنشـان اسـت    كـه قـادر بـه حـل     سـازد  مسائلي را بـراي خـود مطـرح مـي    
خصـوص   هـاي خودخواسـته، گفتمـان ايـدئولوژيك در     ماندن در اين محدوده  باقي  مصون

 سـازد  هـا خـارج كننـد، سـكوت پيشـه مـي       مسائلي كه ممكن است آن را از اين محـدوده 
  ).79: 1389، استوري(

وجود داشته باشند كه نبايد ايدئولوژي وجود دارد تا زماني كه چيزهايي «، تعبير ديگر بـه 
مـؤثر  اما ايدئولوژي هميشه و در تمامي شرايط ). 87 :1387، فرتر(» شان سخن گفت درباره
رسد هنر و ادبيات قلمروها و فضاهايي هستند كـه ايـدئولوژي را    نظر مي شود و به نميواقع 

فراگيربـودن  كـه از   هـم هنگـامي  ) 1883 -  1818(حتـي كـارل مـاركس    . كشند به چالش مي
يك مفر و راه گريـز از قـدرت و   مثابه گويد، به نقش ادبيات و هنر به  ايدئولوژي سخن مي

   ،بنابراين. كند ايدئولوژي اشاره مية سلط
شـود، مرزهـاي نـاگفتني     زماني كه اين زبان تبديل به شكل زيباشناختي ثابت اثر ادبي مـي 

هايي كه ايدئولوژي  واقعيت. كند نهان ميهاي اجتماعي كه ايدئولوژي پ واقعيتـ   ايدئولوژي
   .)87: همان( شوند روشن ميـ   ها پديد آمده است نگفتن از آن  براي سخن

  .آوريم دست مي ما با اين آگاهي امكان مقابله با ايدئولوژي را به و
گرا و از پيشگامان  قرائت كارل ماركس از آثار آدام اسميت، فيلسوف اخالقة آلتوسر شيو

نامـد و   مـي ) / symptomaticسمپتوماتيك(» گرايانه نشانه«را  ،)1790 -  1723(سياسي  اقتصاد
  :اعتقاد دارد

نخست خواندن متن آشكار : هر متني مستلزم يك قرائت دووجهي استة گرايان قرائت نشانه
 هاي متن آشكار مسكوت و غايب است از طريق قصورها و تحريف چه آنو سپس قرائت 

كوشد بـه هـر نحـو ممكـن مطـرح       اي كه مي لهئمس‘ هاي نشانه’يا، به بيان ديگر، از طريق (
  .)4 -  3: همان( توليد و قرائت شود) پذير يا امر مناقشه( ، تا از اين طريق متن نهفته).شود

در همان حـال   كند، و چه را كه در متن پنهان نگاه داشته شده افشا مي اين خوانش آن
 غيابي ضـروري اسـت  ة متني كه حضورش به منزل ؛سازد متفاوت مرتبط ميآن را به متني 

  ).80: همان(

هـا   رو هستيم كه يكي از آن در هر خوانشي ما حداقل با دو متن متفاوت روبه پس ظاهراً
جا كه بسـياري از خواننـدگان، حتـي خواننـدگان      از آن متن اصلي و ديگري فرعي است و
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توان  برانگيزتر است، مي كنند كه خودنماتر و توجه عي توجه ميفقط به متن فر غالباً ،اي حرفه
هاسـت كـه مـا     قـرن  ،به بيان ديگر. ايم ندرت متني اصلي را خوانده هگفت كه تا به حال ما ب

با نوعي انتظار  خوانندگان معموالً زيرا ؛ايم پنداريم، خوانده چه مي هايي ديگر غير از آن كتاب
كـه   به محض اينبنابراين، . روند؛ يعني در متن به دنبال چيزي هستند به سمت آثار ادبي مي

. كننـد  كشند و به همان بسنده مـي  تر دست مي جوي بيش و انتظارشان برآورده شد، از جست
كنند در جايي ديگـر   و سعي ميگذارند  مي اگر انتظارشان برآورده نشد هم كه كتاب را كنار

  .جو كنند و خود را جست ةخواست
  
  ناخودآگاه متن 3.2
شود اين است كه اطالق اصلي و فرعـي بـر اسـاس چـه      جا مطرح مي كه در اينسؤالي اما 

تر است يا  چه مدنظر نويسنده است نزديك معياري است؟ آيا متن اصلي متني است كه به آن
دهد نويسنده نظر خود را  كند و اجازه نمي بالعكس متني است كه استقالل خود را حفظ مي

هاي پنهاني و نهفتـه در   آگاهي محاط است به حاشيه متن همچون آن تحميل كند؟ چونبر 
گـاهي مـتن چيـزي     و تعبيـر كـرده اسـت    »مـتن گاه آناخود«ها به  نآپشت آن، كه دريدا از 

تـر   و به معني دقيق ،، اعتقاداتآراگويد كه نه تنها مدنظر نويسنده نبوده، بلكه در تضاد با  مي
  :ايدئولوژي اوست

مـتن از آن  ة شوند كه نويسـند  ها در روابطي كشف مي در خواندن يك متن، همواره نسبت
انـد كـه    ها و روابط در زباني شـكل گرفتـه   اين نسبت ها التفاتي نداشته؛ خبر بوده و بدان بي

. هـا نداشـته، بـاخبر باشـد     كه از عناصري كه التفاتي بدان آن نويسنده از آن استفاده كرده، بي
يعنـي آن   ؛شـود  در خواندن متن، آن سوي نوشتار، و وجوه ديگر آن هم ظاهر مي ،بنابراين
  ). 543 -  542 :1391، خاتمي( نظر نداشته است هايي كه نويسنده در ساحت

اتكايي و اسـتقالل مـتن اشـاره     پذيرش اين موضوع كه متن داراي ناخودآگاه است، به خود
  :دشو خواننده قائل ميدارد و براي متن ماهيتي مستقل از نويسنده و 

گيـري از نظـرات    منتقداني همچون كالر، جيمسون، شوشانا فلمن، و مايكل ريفاتر بـا بهـره  
اعتقاد دارند كه متن ناخودآگـاهي دارد   )text-as-psyche( متن به مثابه روان ةكريستوا دربار

از نظر كالر و . شناختي آن قابل تفسير است زبانتأثيرات رمزگشايي از ردپاها و ة كه به وسيل
ها به عنـوان   فلمن، اين ناخودآگاه متني در كنش متقابل بين خواننده و متن قرار دارد كه آن

از . كنـد  هاي متن را تكرار مـي  گيرند كه از طريق آن خواننده عقده انتقال در نظر مية صحن
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زگشـايي  ديد جيمسون و ريفاتر اين ناخودآگاه متني در خود متن قرار دارد و متكـي بـه رم  
  ).Mellard, 2006: 14(كاو را دارد  مند يك روان خواننده است كه موقعيت قدرت

  :دشو متذكر ميكيد أت گادامر به
بلكه هميشه فراتر از آن چيزي است كه نويسـنده خواسـته    ،گاه معناي متن، نه فقط گه

 بـه نقـل از  ( ...توليد معنـا نيسـت   تالشي براي باز... اًصرفبه همين سبب، فهم متن . بود
  .)90: 1389، استوري

؛ را درك كـرد » مؤلـف مرگ «شدن موضوع  خوبي علت مطرح توان به جا مي از همين
نظر با استفان ماالرمه، شاعر  به اعتقاد پساساختارگراياني همچون روالن بارت و هم زيرا

 ،به بيان ديگـر ). 143: همان(» گويد، نه نويسنده اين زبان است كه سخن مي«فرانسوي، 
گيريم، بلكه اين زبان است كه از طريـق   كار مي را براي تكلم به» زبان«اين ما نيستيم كه 

  .كند ما تكلم مي
مـتن، از روشـي   » ناخودآگاه«با توجه به  توليد متون ادبية بار اي در نظريه پير ماشري در

  .خاص براي تحليل متون داستاني استفاده كرده است
بيان هر  برايكند كه  ، استدالل مي)1986(ة رؤيا فرويد در زمينماشري با استناد به تحقيقات 

) يا داليل( دليلة كار منتقد ادبي تفحص دربار. مطلبي، برخي مطالب ديگر بايد ناگفته بمانند
  ).84: همان( ها در متن است ها و سكوت اين غياب

بيماري نگاه كرد كه به داليلي مجبور به  ةمثابتوان به متن به  درحقيقت، از اين زاويه مي
كاوانه كـاربرد   چيزها شده و اين همان روشي است كه در نقد روانبعضي سكوت و نگفتن 

تنهـا   نهتوان گفت كه منتقد در اين رويكرد  كاوانه مي با نگاهي تازه به نقد روان ،درواقع. دارد
نيز مانند نويسنده ناخودآگاه مسـتقلي  متن  زيراكند،  كاوي مي بلكه متن را هم روان ،نويسنده

يعنـي   ،شايد بتوان گفت كه معناي مـتن، حاصـل تضـارب و تعامـل سـه ناخودآگـاه      . دارد
و متن است و به همين دليل است كه در رويكرد واكنش  ،هاي نويسنده، خواننده ناخودآگاه

  .شود خواننده، معناي يك متن با هر بار خوانش بازتعريف مي
  
  متن چندگانگي 4.2

افتد و ما بنا به ماهيت زبان و نظـام دال و مـدلول    ميتأخير معنا همواره به  ،دريداة طبق گفت
گـاه بـه    شايد بتوان گفت كه ما هـيچ بنابراين،  گاه به معناي نهايي دست نخواهيم يافت؛ هيچ
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متن اصلي هميشه غايب است  ،به تعبير ديگر. متن اصلي و نهايي دسترسي نخواهيم داشت
، فيلسوف شهير و )1978 -  1895(توانيم از تعابير امانوئل لويناس  جا مي ما در اين. و ساكت
اسـتفاده كنـيم و مـتن اصـلي را در حكـم      » ديگـري «و » خود«يعني  ،گراي فرانسوي اخالق

هميشـه   امـا اگـر مـتن اصـلي    ؛ فرض نماييم) غير(» ديگري« ةمثابو متن فرعي را به » خود«
از گـاه   اگر قرار اسـت هـيچ   غايب و خاموش است، پس متن اصلي چيست و كجاست؟ و

دليـل   وجودش چه ارزشي دارد و كس و از هيچ طريقي كشف نشود، پس اساساً هيچسوي 
تـوان از وجـود    چگونه مي كه در چنين حالتي اصالً تر اين وجودي آن چيست؟ و از آن مهم
فيلسوف آلمـاني،   ،)1834 -  1768(فريدريش شاليرماخر  چنين متني مطمئن بود؟ برعكس،

هرچند ممكن است كه اين معنـا آسـان كشـف و    «: اعتقاد دارد» معناي يكه و نهايي متن«به 
 و(طبق نظر شاليرماخر، متن يك معنـا دارد   ،بنابراين ).135: 1387 احمدي،(» دانسته نشود

تـوانيم بـه آن    ال در خود ماست كه نمي، ولي اشك)نه چند متن درنتيجه ما يك متن داريم و
ويژه گـادامر و ريكـور    منتقدان هرمنوتيك مدرن به. يابيمدست ) »متن يكه«و (» معناي يكه«

است كه اين دوگـانگي مـتن در تئـاتر و سـينما      گفتني. با اين نظر شاليرماخر موافق نيستند
تئاتر، ما ة شناس برجست شانهبه اعتقاد الين استون و جورج ساونا، دو ن زيرا ؛تر است ملموس

نامه يا نوشـتاري   يكي متن نمايش: رو هستيم به در هر مواجهه با هر اثر نمايشي با دو متن رو
در سـينما بـه شـكل    مسئله اين . شود و ديگري متن اجرايي يا متني كه هنگام اجرا توليد مي

  .يابد ميگيرد مصداق  متني كه در فرايند ساخت فيلم شكل مي نامه و متن فيلم
  
  !زبان عامل سكوت 5.2

از نكاتي كـه بـا بررسـي    . نگريست سكوتتوان به موضوع  اما از نگاهي فمينيستي نيز مي
شـود ايـن    وضوح آشـكار مـي   ويژه ادبيات پيشامدرن به ادبيات داستاني ايران و جهان و به

هـاي زن   موضوع است كه هم در متون نويسندگان مرد و هـم نويسـندگان زن، شخصـيت   
هـايي غيرزنانـه مطـرح     گوينـد ديـدگاه   فروغ دارند و حتي وقتـي سـخن مـي    حضوري كم

و ) ميـدل مـارچ   مـثالً (اين نكته حتي در آثار نويسندگاني همچون جورج اليـوت  . كنند مي
قبلي شـناخت بهتـري از ايـن موضـوع     ة زنان نويسند در مقايسه باخواهران برونته نيز كه 

معنـاداري در شخصـيت اصـلي     سكوت به نحو ملمـوس و اين نوع  .داشتند، آشكار است
جـواني   يِدر اين فيلم زن اسكاتلند. شود ديده مي ،جين كمپيونة ساخت ،)1993( پيانوفيلم 

به نام آيدا كه قادر نيست سخن بگويد به همـراه دختـر كـوچكش بـه نيوزيلنـد فرسـتاده       
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يانوي بسـيار مـاهري اسـت و    پة اين زن نوازند. داري محلي ازدواج كند شود تا با زمين مي
درواقـع، بـه همـين سـبب اسـت كـه       . بياني اوستة پيانوي او به شكل نماديني تنها وسيل

؛ كه او بـا خـود آورده اسـت، نـدارد     ،اين پيانوي بزرگة شوهر او از ابتدا نظر خوبي دربار
ممكـن سـكوت خـود را     بياني او قادر است بـه بهتـرين شـكلِ   ة چون از طريق اين وسيل

 يِعالوه بر قـدرت بيـان   اين وسيله بنابراين،. كندد و احساسات و افكار خود را بيان بشكن
گذارد كه آن مـرد   گفتن را در اختيار آيدا مي روشي از سخن نظير، گذاري بي تأثيرشگرف و 

هنگـامي كـه آيـدا از ايـن زبـان بـراي        ،درنتيجـه . دار قادر بـه اسـتفاده از آن نيسـت    زمين
گـردد و   اين نـاتواني مجبـور بـه سـكوت مـي     سبب جويد، آن مرد به  گفتن سود مي سخن

. گيرد و مرد در پايگاه ضـعف  شود و زن در پايگاه قدرت قرار مي جا مي ها جابه جايگاه آن
اي است تا اين ابزار و قدرت بيـاني را از او بگيـرد و    آن مرد به دنبال بهانه ،به همين سبب

كنـد تـا    آيدا را قطع مي انمجازات يكي از انگشت برايد و ياب اين بهانه را ميسرانجام البته 
هرچند كه آيدا باز هم به هر زحمتي به نوازنـدگي خـود ادامـه    . او ديگر نتواند پيانو بنوازد

مردسـاالر، از  ة در يك جامع) بودن زنان الل(يعني سكوت  ،مضمون اصلي اين اثر. دهد مي
  .به بعد است 1950 ةويژه از ده ها به هاي اصلي فمينيست دغدغه

و احساسـات   ،نابسندگي و نارسايي زبان براي بيان مفـاهيم، تجربيـات، افكـار    ،بنابراين
هـا   ايـن گـروه  . شود مينشدن صداي اعضاي آن گروه  شنيدهگروهي از افراد، درعمل سبب 

نابسـندگي  . پوستان گرفته تا كودكان و زنـان  شوند؛ از رنگين هاي متنوعي را شامل مي طيف
ة ويژه از دهـ  قرن بيستم و به زبان براي بيان عواطف و تجربيات زنان از مسائلي است كه در

و ژوليـا   ،، لـوس ايريگـاري  )سيكسـو (به بعد با آثار نويسندگاني همچون الن سـيزو   1960
بـه زعـم ايـن    . شـد تأكيـد  لزوم خلق يـك زبـان زنانـه     بر كريستوا به طور جدي مطرح و

مردسـاخته اسـت و اهـداف     يكنيم زبـان  ما همگي از آن استفاده مي پردازان، زباني كه نظريه
كه زنان بتوانند منظور واقعي و اصلي خود را منتقل  براي اينبنابراين، . كند مين ميأمردان را ت

 سـاخته  زبان مردآثاري مانند ويژه در  اين نكته به. كنند، بايد زباني مختص خود داشته باشند
 تـو دقيقـاً  و  ،رابين ليكافة نوشت ،)1975( زبان و جايگاه زنانديل اسپندر، ة نوشت ،)1980(

نابسندگي زبـان  . شد خوبي تبلور يافت و تثبيت به ،دبورا تنننوشتة  ،)1990( كني درك نمي
چـون   ؛دهـد  رايج و مسلط بيش از گفتار و نوشتار روزمـره خـود را در ادبيـات نشـان مـي     

شده است، ادبيات انحراف از زبـان  تأكيد اليسم به بعد بر آن دانيم و از فرم طور كه مي همان
  ،)1986( ادبياتي از آن خودشانر الين شووالتر د. زبان استة معيار و كاربرد ويژ
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زنان مورد بررسي قـرار  ة نويس انگليسي را از زمان برونته به بعد از ديدگاه تجرب زنان رمان
ثابت يـا ذاتـي   ة به نام جنسيت يا تخيل زنانوي بر اين نظر است كه گرچه چيزي . دهد مي

كـه منتقـدان    وجود ندارد، اما ميان زنان و مردان نويسنده تفاوت عميقي وجود دارد، و ايـن 
سنت زنان، مانند آتالنتيس از ة گمشدة قار: اند مرد، يك سنت نوشتاري كامل را ناديده گرفته

  ). 269 :1372، سلدن(برآورده است  درياي ادبيات انگليسي سر

در چند دهة اخير با آگاهي از اين موضوع  نويسندگان زندر آثاري كه  ،به همين علت
، ما شاهد نوعي انقـالب در ايـن حيطـه هسـتيم؛ از آثـار داروتـي ريچاردسـن و        ندا نوشته

اما شايد . گرفته تا آثار نويسندگاني مانند توني ماريسون و مارگارت اتوود ويرجينيا وولف
ـ  سـه رين آثار در اين زمينـه  ت يكي از بديع  )The Native Tongue Trilogy( بـومي زبـان  ة گان

در او . باشد ،ينگسوزت هيدن الامريكايي، نويس  شناس و رمان زبانة نوشت ،)1993 -  1984(
شـناس زن   اي زبان عدهاز سوي زنانه  تخيلي ماجراي ابداع يك زبان كامالًـ   اين رمان علمي

بـديع اسـتفاده    هايي كـامالً  در اين اثر خود از واژهاو جاست كه  اينجالب . دهد را شرح مي
اي كه در واقعيت نيز خـود   زبان زنانه: اند شده گرفته شده ابداعة كند كه از همان زبان زنان مي
  .نام دارد) Laadan(» الدان«است و كرده ين خلق گال

كه يك  )muted group theory(» گروه خاموشة نظري«اين موضوع به شكل ديگري در 
گيـري   نيز پـي كردند مطرح  1970ة هاي ادوين و شرلي آردنر در ده شناس به نام زوج مردم

كنند و اين تفاوت ادراك بـه   مردان ادراك مي بااي متفاوت  زنان به گونهها  آنة به عقيد. شد
كـر  اين نظريه سبب شـد تـا افـرادي بـه ف    . هاست هاي متفاوت آن تجربيات و فعاليتعلت 

تـري بـا    هايي را كه ارتباط بيش خصوص واژه بهـ   ها هايي بيفتند كه واژه فرهنگ لغتتأليف 
توان بـه   لغت مي هاي از مشهورترين اين فرهنگ. را از ديد زنان بازتعريف كنندـ   زنان دارند

 ،واقع در. اشاره كرد ،تريچلر. ليف كريس كرامري و پائوال ايأت، يك فرهنگ لغت فمينيستي
گوني است كه براي رساندن صداي واقعي زنـان بـه جامعـه     اها شماري از اقدامات گون اين

  .صورت گرفته است
  
  حلي براي شكستن سكوت زنانه، راه نوشتار 6.2

الن سيزو و بعدها لوس ايريگاري مطرح كردند، ملهم  كه) ecriture feminine( نوشتار زنانه
و » خـود «گيـري   رشـد كـودك و چگـونگي شـكل    مراحـل  ة كاوي ژاك لكان دربار از روان

) The Laugh of the Medusa(» مديوسـا ة خنـد «مشهور خود، ة سيزو در مقال. بود» ديگري«



 ... صدايي، چندصدايي و سكوت در متون ادبي بررسي تحليلي تك :صداهاي سكوت   12

  

فقط آن موقع است كه . صداي بدن تو بايد شنيده شود. خود را بنويس«: نويسد مي) 1975(
سـيزو بـر دو   تأكيد ). Cixous, 1997: 350-351(» ذخاير عظيم ناخودآگاه فوران خواهد كرد

نظـم  «در اين جمله و البتـه در كـل مقالـه، اشـاره بـه رهـايي از       » ناخودآگاه«و » بدن«عامل 
ارد كـه نمـاد اقتـدار    د) the law of the father(» قـانون پـدر  «و  )the symbolic(» نمـادين 
هدف ايـن گونـه نوشـتار ايـن اسـت كـه بازگشـت عناصـر و عوامـل          «، واقعدر. اند مردانه
يعني عواملي كه زبان مردانه ؛ )182 :1388، كزازيو  سبزيان(» شده را مقدور سازد بسركو

اين گونه نوشتار كه قـوانين رايـج روايـت و    . اند هكردو قوانين مردساالر سركوب ) نمادين(
سـيزو  ة كشد و از منطق گريزان است، خاص زنان نيست و طبـق گفتـ   نحو را به چالش مي

تـوان بـه    از ايـن نويسـندگان مـي   . شود مذكر را هم شامل مي مشهورِبرخي آثار نويسندگان 
درواقع، اين گونه نوشـتار،  . و لوتره آمون اشاره كرد ،جيمز جويس، ژان ژنه، استفان ماالرمه

شـده و بـه گـوش رسـاندن      و تثبيت ،راهي براي مقابله با ساختارهاي سنتي، مدون ةمثاببه 
يابـد،   زباني امكان ظهور و بـروز نمـي  ة شد تثبيت ساختارهاي معمول وعلت صدايي كه به 

ة توان در زمر برخي از منتقدان، آثار مارگريت دوراس را مية به عقيد. شود نظر گرفته مي  در
وجود چيزي به نام نوشتار زنانـه اتفـاق   ة دربار هرچند كه اساساً ؛شمار آورد نوشتار زنانه به
  .نظر وجود ندارد

  
  پسند تقابل با ادبيات عامهادبيات معتبر در  7.2
 آثـار بسـياري از زنـانِ    هـا  كند اين است كه مـدت  ميتأييد ديگري كه سكوت زنان را ة نكت

ها از قرن بيستم به بعد  توجهي به دست فراموشي سپرده شده بود و فمينيست نويسنده با بي
  .سعي كردند اين نويسندگان را بازكشف كنند

هـاي   روايت«ة زماني كه دربار گويد مي) 1982( پرتب و تابعشق تانيا مادلسكي در كتاب 
هـا را   يا اين روايـت : كنند يكي از اين سه موضع را اختيار مي نويسند، معموالً نقد مي» زنانه

سـفانه  أمتو اغلـب  ( ورزنـد  ها خصومت مي شمارند؛ يا با اين روايت فاقد ارزش بررسي مي
هـا را   اي اين روايت ؛ يا بي هيچ مالحظه)شمارند ها را خوار مي كنندگان اين روايت مصرف

  ).122 :1389، استوري به نقل از( گيرند به سخره مي

ملمـوس در   هـاي كـامالً   مبين مسائل و تـنش «اما مادلسكي اعتقاد دارد كه اين روايات 
كه بـا معيارهـاي تفكـر و    سبب فقط به اين ها  آننبايد  و) 123 :همان(» زندگي زنان هستند

  .پس راند خواني ندارند وا مردانه هماحساس 
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ادبيـات  «ة هـا را در زمـر   يكي از داليل اصلي خوارشمردن آثار زنان اين اسـت كـه آن  
از اواخـر  «. داننـد  مـي » ادبيات معتبر«اين آثار را در تقابل با  آورند و شمار مي به» پسند عامه

هـاي اروپـا    دانشـگاه اي مسـتقل در   قرن نوزدهم، يعني زماني كه ادبيات به صورت رشـته 
» بـه آثـار معتبـر محـدود بـود      مطالعات ادبي اساساًة حوز 1960ة تدريس شد، تا اوايل ده

گرفتن و خوارشمردن آثار زنان  بيش از هرچيز به ناديدهمسئله و اين ) 343: 1389، پاينده(
 نيـز غالبـاً  ها  آن كه طبيعتاًـ   نوشتند و در برخي مواقع آثار نويسندگاني كه براي كودكان مي

  :منجر شد ـ   زن بودند
ف فرهنگي دانست كـه موجـد آن ادبيـات    توان معرّ هر ادبياتي را مي» آثار معتبر« عبارتي، به

ادبيـات، از ابتـدا ادبيـات    ة گـراي رشـت   كننـدگان سـنت   به همين سبب، تـدوين . بوده است
به . اند دانسته رشته ميهاي درسي اين  پسند را فاقد ارزش الزم براي گنجاندن در برنامه عامه

كه نخبگـان  » وزيني«مردم با آثار ة هاي مورد پسند عام كردن داستان رديف اعتقاد ايشان، هم
منزلـة  كردن ذات ادبيات به  لئشمارند به معناي زا مند مي ادبي يا متخصصان نقد ادبي ارزش

  ).345: همان( كردن آن است اي مستقل و نيز به معناي غيرتخصصي رشته

پسـند ناديـده    هاي مثبت ادبيات عامه باعث شده است كه بسياري از جنبهمسئله اين 
 .گرفته شود

ليـويس و دنـيس تامپسـن     .ر .، ف)1993اول چـاپ  ( فرهنگ و محيط زنـدگي  در كتاب
هـا   زيرا به اعتقاد آنـان ايـن داسـتان    ؛شمارند پسند را خوار مي ادبيات داستاني عامه) 1977(

 ‘منحـرف ’ اهميت هستند و توجه خواننده را به امور كم ‘جبران مافات’ شكلي اعتيادآور از
 ).77: 1389، استوري( كنند مي

افزايـد   نامد و مي مي ‘اعتياد به داستان’خواني را  اين طرز داستان) 1978( ليويس .د .ك
عـادتي كـه بـه    ؛ شـوند  پروري دچار مـي  هاي رمانتيك به عادت خيال كه خوانندگان داستان

 ). 78: همان( گردد ناسازگاري با زندگي واقعي منتهي مي

و انـد   دادهو شـكل  كـرده  اي خـاص تعريـف    زندگي واقعي يعني همان چيزي كه عده
پرداز فرهنگي اسـلوونيايي،   ، فيلسوف و نظريه)1949(توان آن را به قول اسالوي ژيژك  مي

توان كل ادبيات داسـتاني را   مي ،تر نگاهي كلي با .دانست ياز برخي جهات با ايدئولوژي يك
واقعيتـي كـه در ادبيـات امكـان      ؛در نظر گرفـت » واقعيت غايب«در حكم جايگزيني براي 

  .خواهيم، اما وجود ندارد واقعيتي كه ما مي ؛يابد گفتن مي حضور و سخن
به  ،1960ة در ده) culture studies(فرهنگي اي با عنوان مطالعات  گيري رشته اما با شكل

  . زيادي شدتأكيد ادبيات عامه  ه به فرهنگ عامه و طبعاًتوج



 ... صدايي، چندصدايي و سكوت در متون ادبي بررسي تحليلي تك :صداهاي سكوت   14

  

پسند، امكان بررسي رمزگـان فرهنگـي آثـار     كردن ادبيات عامه مطالعات فرهنگي با ملحوظ
كه موجد نگـارش  را ترتيب ماهيت آن نيروهاي اجتماعي  آورد و بدين شده را فراهم مي ياد

  ). 354 -  353 :1389، پاينده( كند اين نوع ادبيات هستند معلوم مي

  : مردم نيز شنيده شودة تا صداي عامكند  اين امكان را فراهم مي ،به تعبير ديگر
ة از حـوز  ‘بـودن  نامتعالي’ة توان هيچ متني را به بهان صدايي نمي ساالر و چند مردمة در جامع

ين عاليق اكثريت مب پسند اتفاقاً ويژه نبايد از ياد برد كه ادبيات عامه هنقد ادبي اخراج كرد و ب
  ).357: همان( مردم است و نه اقليتي ناچيز

  
  هاي اقليت و زيردست صداي گروه 8.2

توجه به ادبيات اقليت نيز در جهت همين اقدامات بود؛ يعني توجه به ادبيـاتي كـه تـالش    
ادبيات «طبق تعريف ژيل دلوز . هژمونيك و ضد اقتدار ايجاد كند هايي ضد گفتمانكرد  مي

گيرد، بلكه اقليتي اسـت كـه درون يـك     از يك زبان فرعي و كوچك سرچشمه نمياقليت 
به زعم  ،درواقع ).Deleuze and Guattary, 1986: 16(» گيرد زبان اصلي و بزرگ شكل مي

گر شرايطي انقالبي بـراي   هاي خاص، بلكه بيان ادبياتة كنند ادبيات اقليت، نه مشخصه«او 
شـود، شـكل    ناميـده مـي  ) رسـمي ( چه ادبيـات فـاخر    آن هر نوع ادبياتي است كه در قلب

  ).ibid(» گيرد مي
هاي موجود را منعكس  هاي گروه ديدگاهة متون ادبي هم« گرايي نو منتقدان تاريخبه اعتقاد 

 »بينـيم  اي را نمـي  هـاي اقليـت و حاشـيه    دسـتان، گـروه   حضور زنان، تهي كنند، مثالً نمي
شـود تصـوير    مـي توجه به متون غيرادبـي سـبب    ،نتيجه در). 351 :1388، كزازيو  سبزيان(

 چشـم  بـه اما در بين متـون ادبـي، آثـاري    . تاريخي به ما منعكس شودة تري از يك دور كامل
حتي اگر ضد مقاصد و گوناگون، ها و صداهاي  دهند ديدگاه خورند كه برعكس اجازه مي مي

   :نويسد مي داستايوسكي مشكالت هنرباختين در . تفكرات نويسنده باشند، مطرح شوند
نشده، شكلي از چندصدايي راسـتين   هاي مستقل و ادغام نوعي تعدد صدايي و تكثر آگاهي

هــاي  اصــلي رمــانة معتبــر اســت، درحقيقــت مشخصــ صــداهاي كــامالًة كــه دربرگيرنــد
  ).Bakhtin, 1999: 22( داستايوسكي است

ايـن  . هسـت هاي پسامدرن نيز  هاي بسياري از رمان اين نوع چندصدايي يكي از ويژگي
هاي اين گونه  گويد و شخصيت صدا فقط نويسنده سخن مي در حالي است كه در متون تك

 كنند، عمالً هاي نويسنده را تكرار مي نوعي حرف  گويند، چون به سخن مي آثار اگرچه ظاهراً
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باشـد كـه حـدود هـزار شخصـيت       )1869( صلح جنگ وند؛ حتي اگر رماني مانند ا ساكت
كـه در  سؤالي اما . تعدد شخصيت دال بر وجود چندصدايي نيستبنابراين، . گون دارد گونه
كدام از اين صداها بر آن ديگري برتري نـدارد و   شود اين است كه آيا هيچ جا مطرح مي اين
رو  توان همه را در يك سطح قرار داد؟ اگر چنين است، پس ما نه تنها با چندصدايي روبه مي

  .بلكه تكثر معنايي و تكثر متني هم خواهيم داشتخواهيم بود، 
اي ممكن است به حاشيه  طور كه افرادي از يك جامعه يا كل جامعه همان ،از سوي ديگر

 شـوند تـا يـا اصـالً     هايي نيز به حاشيه سـوق داده مـي   رانده شوند، شايد بتوان گفت كه متن
تواند يك كتاب  هم مي ،»متن«ة ز واژمنظور ا ،جا در اين. تر خوانده شوند خوانده نشوند يا كم

ايـن  . اند هاي زيرين يك متن پنهان يا مدفون شده يا مقاله باشد و هم متون ديگري كه در اليه
توانـد كـل ادبيـات يـك      ، ميباشدهاي خاصي  تواند شامل كتاب كه مي موضوع عالوه بر اين

نويسـند را هـم    زبـان مـي   كنند يا به آن سرزمين و نويسندگاني كه در آن سرزمين زندگي مي
و جهـان   ،چين، هنـد (ادبيات افريقايي و آسيايي ة اين نكته بيش از همه در مواجه. گيرد  بر  در

درواقـع، ادبيـات انگليسـي از قـرن     . اسـت مشهود و شود  ميبا ادبيات انگليسي درك ) عرب
امريكاي و  ،اش بر كشورها و مناطق افريقايي، آسيايي با نفوذ و گسترش سلطه ،هفدهم به بعد

ويژه اين مناطق گسترش  اي دقيق و جامع در سراسر جهان و به تدريج و طي برنامه جنوبي، به
به ساكنان اين منـاطق تحـت اسـتعمار آموختنـد كـه چاسـر، شكسـپير، و ميلتـون         « يافت و
و ) 205 :1388، كليگـز (» انـد  ترين نويسندگاني هستند كه تا كنون دست به نوشتن زده بزرگ

بـه بيـان ديگـر،    ). 206: همـان (» شمول برتري در ادبيات است ت انگليسي، معيار جهانادبيا«
و آلمـاني   ،هـاي انگليسـي، فرانسـوي    اي بزرگ باشد، اگر به يكي از زبان هم نويسندهچه  هر

در سطح وسيع شنيده شود و مورد توجه قـرار  صداي او  ننويسد، نبايد انتظار داشته باشد كه
نويسندگان بزرگي كه به همين دليل و البته داليـل ديگـر ناشـناخته مانـده و     و چه بسا . گيرد

ة كسـاني ماننـد نورالـدين فـرح، نويسـند     بـارة  و اين نكتـه در . اند يا خواهند مرد گمنام مرده
و  ،نويسند كه آثار خود را به زبان انگليسي مي ،نيجريايية نويسند و چينوا آچه به، ،سوماليايي

و  .مشـهود اسـت   نويسـد، كـامالً   به فرانسوي مي كه غالباً ،مراكشية سندطاهر بن جلون، نوي
هـاي انگليسـي و    گرچه اين افراد همگي نويسندگاني ضد استعماري و مبـارز هسـتند، زبـان   

  .اند دانستهتر  فرانسوي را براي رساندن فرياد خود به گوش جهانيان مناسب
در نقـد   ،دانـيم  طور كه مي همان. نگريستتوان  اي ديگر هم مي از زاويهمسئله اما به اين 
و ذهنيـات   ،متكي بر درك اثر از طريق تمركز بر زندگي، زمانـه، شخصـيت   سنتي كه عمدتاً
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تر به خود متن  نويسنده بود، نويسنده و احساسات و افكار او كانون توجه منتقدان بود و كم
. شـد  فرامـوش مـي   تقريبـاً  درواقع، در اين گونه نقد، متن به حاشـيه رانـده و  . شد توجه مي
هاي تحميل سـكوت و نشـنيدن صداسـت؛ يعنـي      نقد سنتي يكي ديگر از مصداق ،بنابراين

گويـد و امكـاني بـراي     كه در نگاه سنتي فقط نويسنده و ذهنيات اوست كه سـخن مـي   اين
توان گفت كه خود مـتن  در اين موقعيت ميبنابراين، . متن وجود ندارد شنيدن صداي خود، 

و به جاي اين عينيت به ذهنيت نويسنده شود  ميناديده گرفته  ،نقد است  »ةابژ«حقيقت كه در
و بـه   ،اي نامـه  زنـدگي ــ    شناختي، تـاريخي  شود و خوانش ادبي به خوانشي روان رجوع مي

ويـژه بـا    به و اين در حالي است كه از زمان فرماليسم به بعد. شود تعبيري غيرادبي مبدل مي
  .شدتر  روز بيش به محور، امكان شنيدن صداي متن روز خواننده گيري رويكرد شكل

كـردن   هاي اعمال سلطه و مطيـع  طور كه پيش از اين اشاره شد، زبان يكي از راه همان
فقط گريبان كشورهاي افريقايي را نگرفتـه، بلكـه   » زبان سلطه«اما تحميل . آيد شمار مي به

خورد  پايي مانند ايرلند نيز به چشم ميدر كشورهاي آسيايي و حتي برخي كشورهاي ارو
بكت آثار خود را به دو زبـان انگليسـي و   . هاي بارز آن هستند كه جويس و بكت از مثال

چالش دائمي جـويس بـا   . وفادار نبود ها واقعاً كدام از آن نوشت، ولي به هيچ فرانسوي مي
ويـژه   در ادبيات و به .هم كه بر كسي پوشيده نيست) درواقع نظام زباني و(زبان انگليسي 

بـا  او خـاموش اسـت تـا تفـاوت      ادبيات نمايشي امپرياليسـتي، فـرد استعمارشـده غالبـاً    
: شـود كنـد برجسـته    خـوبي از آن اسـتفاده مـي    استعمارگر كه بر زبـان تسـلط دارد و بـه   

اند و درنتيجـه بـه هركـدام از     گفتن منع شده دانند يا از سخن گفتن نمي ها يا سخن كاليبان«
تواند نـوعي اعتـراض    ولي سكوت مي). 335 :1389، شاهميري(» داليل فاقد صدا هستند

تواند با سكوت خـود در برابـر    تحت سلطه ميسوژة معني كه  بدين. و مقاومت هم باشد
طور كه پيش از اين در مبحـث مربـوط بـه     همان جبر استفاده از زبان سلطه مقاومت كند؛

سه نـوع سـكوت    ، از)2001( استعماري هاي پسا نامه شنمايهلن گيلبرت در . زنان گفتيم
 ،بـودن  قابل شنيدن بودن، خاموش غير«: اند از برد كه عبارت در تئاتر پسااستعماري نام مي

هـايي بـراي مقابلـه بـا گفتمـان       روش ،كه درواقع ؛)190: همان(» و امتناع از سخن گفتن
  .آيند شمار مي حاكم به

ويـژه اگـر ايـن     بـه ؛ هاي يك متن نگريست توان به سكوت اي ديگر هم مي اما از زاويه
نيجريـايي،  ة نويسـند  ،چينوا آچـه بـه  . دنكردن باش شمردن و تحقير خوارة ها به منزل سكوت
نژادپرسـتي در دل  : تصويري از افريقا«اي با نام  جوزف كنراد مقاله دل تاريكي رمان ةدربار
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نژادپرسـتانة  صراحت پاسخي نقادانه به رويكـرد   نوشت و در آن به) 1975(» تاريكي كنراد
  .به مردم افريقا داد او

هاي يگانه و  ها و سكوت پسااستعماري معاصر، غيابة نظريمسائل بيني برخي  به با پيش آچه
هاي افريقايي كه كاري بـيش از   ويژه عدم حضور سوژه به. يابد مي نادري را در متن كنراد باز

  ).224: همان( دهند وحشي انجام نميداركردن فضاي ديگري  نشان
نـدادن برخـي چيزهـا،     به، كنراد در اين كتاب با نگفـتن و نشـان   آچهدرحقيقت، به زعم 
  .خواهد دهد كه ايدئولوژي حاكم مي كند و به آن شكل نشان مي واقعيت را تحريف مي

 االصـل  هنـدي پردازان  ، از نظريه)1942(كه، گايا تري چاكراورتي اسپيواك  آخر اينة نكت
كـه بـه   ــ    )1988(» توانند سخن بگويند؟ آيا زيردستان مي«مقالة در  ،استعماري رويكرد پسا

نيز ضـمن   ـ پردازد يا خودسوزي زنان هندي پس از مرگ شوهر مي) sati( آيين كهن ساتي
 ها را متكي بـه  كه براي زنان هويتي قائل نيست و هويت آنـ   انتقاد به اين رسم مردساالرانه

به تصوير  ـ دنحيات ندارة پس از مرگ شوهر دليلي براي ادام كهداند  هويت شوهرانشان مي
در اين مقالـه نيـز بـر    . كند دهد، حمله مي غيراصيلي كه استعمار بريتانيا از اين آيين ارائه مي

به زعم اسپيواك، تمامي اطالعاتي كه ما از اين آيين داريم يـا   زيراشده است، تأكيد سكوت 
 گاه زناني كـه ايـن شـرايط را شخصـاً     ديدگاه مردانه است يا از ديدگاه استعماري و هيچاز 

  .ها به ما نرسيده است صداي آن اند، هم گفته اند سخني نگفته و اگر تجربه كرده
  

  گيري نتيجه. 3
يكي از وظايف اصلي منتقدان اين است كه غياب را به حضور تبديل كننـد و صـداهاي   . 1

 .كنندمانده در متن را كشف و به خواننده عرضه  مسكوت

بدون سـكوت، كـالم نـه معنـايي خواهـد      . ديگرند ملزوم يك سكوت و كالم الزم و. 2
 .داشت و نه امكان حضور

 .ايدئولوژي يكي از عوامل اصلي خلق سكوت در متون ادبي است. 3

ن در حكم جـايگزيني  توا را مي) تر كل ادبيات با نگاهي جامع و(كل ادبيات داستاني . 4
حضور ايدئولوژي  چون گوناگونواقعيتي كه به داليل  ؛در نظر گرفت» واقعيت غايب«براي 

 .يابد امكان بروز و حضور نمي

) و حتي خواننـده  ،هاي اثر نويسنده، شخصيت(انساني سوژة در يك اثر داستاني، اين . 5
چه را كه خود  ها آن ريق آنگويد، بلكه اين گفتمان مسلط است كه از ط نيست كه سخن مي
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 متني و زباني و هاي درون ها و كشاكش گفتمان مسلط نيز هم از تقابل. كند خواهد بيان مي مي
اگـر بخـواهيم از تعـابير لكـان كمـك بگيـريم،       . شـود  هم از ايدئولوژي حاكم حاصـل مـي  

گويـد و در   است كـه سـخن مـي   » قانون پدر«يا  ،»نظام زباني«، »امر نمادين«اين  ،حقيقت در
سـت كـه در چنـين    ا) the real(» امـر واقعـي  «شود  جا آن چيز كه دعوت به سكوت مي اين

  .يابد شرايطي امكان ظهور و بروز نمي
رو هستيم و  روبه )شمار متن و حداكثر با بي(در هر خوانشي ما حداقل با دو متن . 6

غيـرممكن،  يـك فرعـي اسـت، اگـر نگـوييم       كه كدام متن اصـلي و كـدام   تشخيص اين
ايـن   و) differance(» تتفـاو «به تعبير دريدا از اصـطالح   زيرا ؛نيست ممكنسادگي  به

 ،گاه به معناي نهايي دست نخـواهيم يافـت   و ما هيچ افتد ميتأخير نكته كه معنا همواره به 
ما در مواجهه  ،واقع در. گاه به متن نهايي دسترسي نخواهيم داشت توان گفت كه ما هيچ مي
رو هستيم، بلكـه تكثـر معنـايي و درنتيجـه تكثـر       خي متون نه تنها با چندصدايي روبهبا بر

 .كنيم تجربه مي متني را هم

است، بـه خوداتكـايي و اسـتقالل مـتن نيـز      » ناخودآگاه«اگر بپذيريم كه متن داراي . 7
 :يك خالق ديگـري اسـت   شود كه كدام مهم مطرح ميسؤال اين بنابراين، ايم و  ايمان آورده

 متن يا نويسنده؟

نشـدن صـداي    تواند به شنيده عمل مي  نابسندگي و نارسايي زبان گروهي از افراد، در. 8
 .هاي اصلي اعمال سلطه است زبان يكي از راه زيرااعضاي آن گروه منجر شود، 

بندي  از جمله آثار زنان، طبقه ،گرفتن و خوارشمردن برخي آثار از داليل اصلي ناديده. 9
 .است» پسند ادبيات عامه«و » ادبيات معتبر«ه دو گروه ادبيات ب

طور كه افرادي از يك جامعه يـا كـل يـك جامعـه و نـژاد بـه حاشـيه رانـده          همان .10
هاي زيرين برخي متون هم به حاشـيه رانـده و ناديـده گرفتـه      شوند، برخي متون يا اليه مي
 .اين گونه متون باشدكردن  كشف و برجسته يِپ منتقد هشيار بايد در. شوند مي
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