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 8حسن زختاره

 ، همدان، ایراندانشگاه بوعلی سینا ادبیات فرانسه،زبان و ، دکترای استادیار 

 

 چکیده

با  کدشییردزدمی که سییدن زدزمه روایی  هایمتن، برخلاف بسییراری از آوازهای مالدورور

را پ هاک سییاخته و به هده  ارعا ی  پرمازیروایتاز شییدرمهای گدزاگدک ک    گرریبهره

گدشیدم کرمه و از رر  شدک او مر ه خداز دسیاختدی بدمک ماسیتاک را به مامن زز د، مدام 

که همداره عریاک ماستاک  پربسامد مو هرف د مدمبهاین مه  . کرممیمزرای ماستاک علدگرری 

 پررزگحضییدر : شییدممیمرسییر  ک دمیرا قطع کرمه و خداز ده را مر فضییای گمتماک وارم 

زخست  ها کدشدمی روپر عستار  .ش دروایتگمتددی مداوم راوی با و مر متن فراماستاک 

مر  را کارکرمهای گدزاگدک آک سپس و زشاک مهد آمدکلدهرهمر متن  زمدمهای فراماسیتاک را

 هایازدیشهها به  مهدمیاعازه  این بررسیهمچ رن  ک د.بررسیی  سیطد  مختل  این متن

ی را به تمبازی امبرات روایی س  و گررممیشکل  که این متن بر اساس آک پی ببری  ب رامی ی

ر و زظریة امبرات را به یکدید ش اسیروایت، این مقاله مو حدزن هرهرببدین .کشدمیچال  

 زقطة  طمی آوازهای مالدورور پژوه  ک دزی بر این باور اسییت که پردای  .ززدمیپردزد 

 یچه خداز ده خدم را مر برابر مت  روممی شماربه پرمازیروایتمر هاریخ هحدل متن امبی و 

 پدیا و یکسر خدازشی او و از گذارممیخدم را به زمای   گرریشکلروزد مدام که  یابدمی

 آوازهای مالدورورچدک  مدرزی متن مهدمی. همچ رن این عسیییتار زشیییاک طلبیدمیامبی 

رای شرایط را ب هاییمتنچ رن  اصیدلاًم و به امبرات مار شی اسییروایتبرماشیتی شیبره به 

  .ازدکرمهسدن برست  فراه   مر گرامتن هایبررسی

 آوازهای مالدورور، متن مدرک فراماستاک، خداز  امبی، ،ش اسیروایت :هاکلیدواژه

                                                             
1. Email: h.zokhtareh@basu.ac.ir                          DOI: https://doi.org/10.22067/rltf.v2i2.87818 

https://doi.org/10.22067/rltf.v2i2.87818
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 . مقدمه8

ی و گذرای گراییواقعبا پرروی از اصل  ،سدن زدزمه مر  ویژهبهروایی،  هایمتنبسیراری از 

 هلاش هامتناین ، م ظدرهمرنبها پ هاک سییاززد. سییاختدی بدمک ماسییتاک ر کدشییردزدمی 1زباک

مر  .کتماک ک  درا  2ک   روایت ،، ها حد ممکناز شدرمهای گدزاگدک گرریبهره با ها کرمزدمی

ار هستر  که با آشک مر امبرات فرازسه این مراک، مر زرمة موم سیدن زدزمه ، شاهد پردای  مت ی

 اهربهمرسیدم مر امبرات روایی، عریاک زدی ی را مر هاریخ امبرات  هایحقهسیاختن شیدرمها و 

گرچه برخی . خدری برمیها آک به مدرزرستپست هایماستاککه بعدها مر رماک زد و  ازدازممی

این متن یکسیییر  هایهکهآزچه  اما ک  دمی ب دیطبقهمر حدزن شیییعر را   3آوازهای مالدورور

روای مالدورور، ، افدوک بر وعدم شیخیرتززدمیزام سیم  را به ه  پردزد  ظاهربهزاهمدن و 

است چه راوی ماستاک همداره عریاک ماستاک را قطع  پرمازیروایت مضمدک اشیارن مسیتمر به

پر  از  . مر حقرقت،شیییدم 4مچار هده  ارعا ی مهدزمیخدم اعازه  مت ی کرمه و به مخاطب

 6مزرای گمتماکخدم را مر رر  شیییدم، هر بار  5ی ماسیییتاکخاطب راوی بخداهد مر مزرامآزکه 

  .بر دمی

را مر متن  پرمازیروایتحضییدر پربسییامد  ،کدهاهپس از آزکه  کدشییدمیپژوه  پر  رو 

میدی هربه بررسی پرامدهای گدزاگدک چ رن شدرمی مر امبرات بپرمازم.  ،زشیاک مام 7آمدکلدهره

به ززدگی امبرات ماسییتازی مر ممهدم  از یک سیید، ،با این روشآوازهای مالدورور زرسییت که 

مر  8مر پردای  امبراهی زدین، خدمآگاه و خدمبازهاب از سییدی میدر، و مهدمیسیی تی آک پایاک 

ها  ک دیم، پرس  ب رامی ی که این عستار هلاش هرهرببدین. شدممیسهر   پرمازیروایتسطح 

 ؟هستر  آمدکلدهرهمر متن ل  روایت شاهد زمدمهای مخت چرا :این است به آک پاسخ مهد

                                                             
1. Transitivité  

2. Narration 

3. Les Chants de Maldoror 

4. Illusion référentielle 

5. Récit 

6. Discours  

7. Lautréamont 

8. Réflexif  
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 هایازدارهکه چددزه مت ی مدرک  مهدمیزشیییاک  پژوه  پر  روی زرل به این م ظدر، برا

مدرزی  یپرمازروایتها  کشدمیرا به چال  س تی  پرمازیروایتآک  مزبالو به ب رامین امبرات 

 روروبهبا آک  روزگاره اواخر سیییدن برسیییت  و موراک  هایمتنرا طراحی ک د که برشیییتر مر 

 طلبدیماز خداز دن فعال خدم متماوت هرمیدی زرست که چ رن مت ی خدازشی یکسر  .شیدی می

از آزمایی که حرکت این عسییتار از خاب به  .کشییدمیو  امات خداز  او را مدام به چال  

ا م رو سپس زتایج حاصل از بررسی خد شدممیاسیت، چه با بررسی یک متن خاب آراز   ام

 مقالةه گمت ک هداکمیب ابراین، ، مهدمیهعمر   ش اسیروایتبه امبرات و متن مدرک و مرزهایت 

و بر  از  ززدمیرا به یکدیدر پردزد  1و زظریة امبرات شیی اسیییروایتمو حدزن  زماکه ک دزی 

سییی تی و  پرمازیروایتب رامین مو  هایازدارهآزکه هدصیییرمی باشییید، به واکاوی و مقایسیییة 

  .پرمازممی 2فراماستاکیا  خدمبازهاب پرمازیروایت

  پیشینة پژوهشچارچوب نظری و . ۲

خرل ا بازمام مهر  ها  شی اسیروایتپررامدک عسیتمدی کدهاهی مر ای ترزت همرن بس که 

 3ژزت هایازدیشییهکه یا به معرفی و بررسییی  شییدی  روروبه فارسییی هایمقالهاز  شییماریبی

رل و مرک یک متن مر راسییتای هحل شیی اسیییروایتاز رویکرم  ازدبدمهیا مر هلاش  ازدپرماخته

 شیی اسیییروایتاز آزکه بخداهد به معرفی و کارآیی  پژوه  ک دزی بر گررزد. امبی ویژه بهره 

به متن  ار شیی اختیروایترویکرم مبازی ب رامین مت ی امبی  مدمبهمرصییدم آک اسییت ها  بپرمازم،

 این مر همرن راستا، زد.اسآک یاری ر به ش اخت و مرک بهتر ،کرمه و شیایدبررسیی و واکاوی 

زظریة امبرات، مدرزرس  و  نژرار ژزت، و مر حدز هایازدیشه، از ش اسیروایتمر حدزن  زدشته،

و  5، فابریس مردال4ازدیشیییم دازی چدک آزتداک کمپازردک هایزظریه، از هرهرببیهخداز  امبی، 

 . گررممیبهره  6وزساک ژوو

                                                             
1. Théorie de la littérature  

2. Métafiction 

3. Genette 

4. Antoine Compagnon  

5. Fabrice Midal 

6. Vincent Jouve 
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مر ایراک زدشیته شده است.  آمدکلدهرهمتن  مربارنسیه مقاله هاک دک کدهاه یامآور شیدی  که 

( به 1387)ق امپدر، « آمدکلدهرهاثر  مالدورور هایسرومهزدیسی ده مر  وهابهب»مقالة زخسیت، 

ه آک را چاپ کرمه است. ق امپدر مر این زدشت زباک خارعی هایپژوه  اسیت وزباک فارسیی 

از  را که همرن امر ما پرمازممیاصییلی آک  هایمضییمدک، اثرش و آمدکلدهرهبرشییتر به معرفی 

مو مقالة میدر  .مارممیحذر  برمر این پژوه   آوازهای مالدورورو  آمدکلدهرهمعرفی موبیارن 

به قل  حسیین زختاره و مهدش قدیمی که « آمردسییخرهو هقلرد  آمدکلدهره» :ازدفرازسییهبه زباک 

ه ک« آمدکلدهرهزدم  خداریمتنقق دس: -متن»م تشر کرمه است و  1331آک را مر سال  قل مملة 

چاپ کرمه اسیت. مقالة زخست مطالعات زباک فرازسیه مر مملة  1337حسین زختاره به سیال 

و مو مومی زرد  ک دمیررسیییی میدر را ب هایمتنو آوازهای مالدورور پردزدهای بر امت ی مراک 

  .مهدمیازدارن شر و خرر مر  رصة زدشتار امبی را مر کازدک هدعه خدم قرار 

 بحث و بررسی. 3

   انتفراداسنمودهای . 8. 3

 (،265-261 :1372)ژزت،  شییمرمزدمی بربرای یک راوی  که گدزاگدزی هایزق مر مراک 

راوی مر  معمدلاًکه  اوسییتیک راوی کارکرم روایتی  زق  و مشییهدمهرین هرینمه ، گماکبی

. افدوک بر وعدم ضمرر سازمآک را مخمی  ها ب دممی کاربهخدم را  هلاشهمام  گراواقع هایرماک

مر ماسیتاک و  دم حضیدر راوی مر ماستاک، ازمیال زمازی و مکازی ماستاک با  1سیدم شیخ 

 ایشردهبه راوی آوازهای مالدوروراما مر  .رسازدمییاری   رارهمام کاریپ هاکروایت زرد به این 

از هرگدزه ارعاع به هاریخ مشخ  و مکاک  معمدلاًافدوک بر ای که  او. ک دمیواروزه  مل  یکسر

ک    دکدشمی، گ مازدمیهخرلی  کاملاًو  ازدردشدمتو ماسیتاک را مر مکازی  پرهردممیواقعی 

 ، بر  از آزکه ماسییتازیهرهرببدین. را که مر پس ماسییتاک اسییت به رش بکشیید پرمازیروایت

                                                             
را از این حرث که « او»(، situation d’énonciation) پرمازیگمته( ه دام بررسی شرایط Benveniste. ب دزرست )1

عازشرن اس  شدم  هدازدمیرایب اسیت و برخلاف این مو  پذیرممیصیدرت « هد»و « من»که مراک  پرمازیگمتهی د امر فر

 .ک دمیو از اطلا  شخ  به آک خدمماری  زامدمیضمرر 
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م که مالدورور، کرمر چ د سطر برقرار خداه  » :پرمازممیروایت شیدم، روایت به روایت خدم 

 .(71: 1331، آمدکلدهره) 1«نین از ایا. ک بدمر، ززیستمیزخست که شام  هایسالمر 

یا  اشمت یاصیییلی راوی کیارکرم ارهبیاطی اوسیییت کیه مخاطب  هیایزق از  میدر یکی

از بسامد  آوازهای مالدورورمر کل متن  زق . گرچه این ک دمیرا مر متن حاضیر  شی دروایت

از آک اشاره کرم، اما حضدر آک مر مو  شماریبی هایزمدزهبه  هداکمیبالایی برخدرمار است و 

چه  افدایدمی، برشتر به اهمرت آک 3گدیهپسو  2یهگدپر بخ  کلردی از هر شی  آواز، یع ی 

که با او سیخن گمته، خداز  خاصی از او  یابدمیخداز ده خدم را مر برابر مت ی  ،از هماک ابتدا

 :مارممیبرحذر امامة ک   خدازدک دگاک را از  و حتی برخی از خداز عدیدمی

مدقتیییاً ممخییید، راها زیییاهمدار و  خدازدمیو همچدک مت ی که  یافتهملخدا ک د خداز ده، 

 هیایبیرگین یمتییروک ا هییایهییالاباکا رعهت از مست مهد، مر م آزکهبیوحشییی خدم، 

استدار و فشاری ذه ی    با م طقییخدازدکا خدکه ابد چرا که مدر آزرن برییییک و زهرآگیهار

عاز  خداه د ازدوم،  ن کتابیا بارمرگ هایهراوش، هرازه   یدهایبا هرم ک مستهمرا ک د، 

. آی یدمییرا بخدازد که مر پی  هاییبرگ کسهمهخدب زخداهد بدم . همچ یاک که آب شکر را

ر   از آزکیه مرپس ای عاکا پُرحمب، پ .مده خداه د کرم خطربیهلخ را  ندرن میا کمتر کسازی

 گیییدی مییییآزچه  به . ربه پس برگرماک زه به پ هاپاش هخل ددارا زامکشدف علدهر روی،  نیا

پسیییری کیییه از سیییر  ماک ، همچدک چشربه پس برگرماک زه به پ هاپاش ه :خدب گدش بده

 (63: 1331، آمدکلدهره) ....گرمازدمی براحترام از هماشای علالا صدرتا مامر روی 

را علب  ش دروایترررمعمدل هدعه  کاملاً ایشرده ها به کدشدمیمرسیت اسیت که راوی 

او را به چال  خداهد  4که این متن افق ازتظار یابدمی مراز هماک آراز  ایخداز دههر  ک ید، اما

مر این متن راه به عایی ببرم چه با روایتی  هدازدزمیبا خداز  همرشدی خدم  میدر کشرد و او

                                                             
مدعدم مر این  هایهرعمهرا به فارسی برگرمازده است. همامی  آوازهای مالدورورمدیا کاشردر آواز زخست از ش  آواز . 1

 به آمرس آک را مر سیییایت شیییخییییی او هداکمیاسیییت و هرعمة آک مترع   مهدمیواز اول ارعیاع مقیالیه کیه بیه آ

http://mediakashigar.ir/Lautreamont/Default.htm .یافت  
2. Incipit 

3. Excipait 

4. Horizon d’attente 
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حال زداهی  فاصییلة خدم را با ماسییتاک حمد ک د. خداهدزمی وعههرچکه به  شییدممی روروبه

 سیییخن شییی دروایتکه مر آک موباره راوی با  همرن آواز زخسیییترن گدیةپسکدهاه ب دازی  به 

 .ید زشیدرو هید، میرما عیداک، زدم. ییامم کیینی، ایخدازییدهرمرم، اگر مرا ربدروم پ» :گدیدمی

یب آکیاروس کیه مدع ةک یبا احتسابا . موست هد است آشامخدک، امّا ازدیشیخلافاگرچییه 

 .(36: 1331، آمدکلدهره) «عَیرَب است، هد مو موست ماری

متماوت هدعه خداز ده را به روایت علب کرمه، او را  ایگدزهبهمیدر راوی که این بار  زق 

 زق از  ایگدزه، ک دمی پرمازیروایتاز ماستاک مور ساخته و وارم مزرای گمتماک و زماک حال 

 مهدمیبسرار پربسامد است و هر بار به راوی اعازه آوازهای مالدورور مر  کهاست  1یفراماستاز

 اماستاکفراین  از زظرربی زمامین و هایزمدزه. شاید یکی از ارائه مهدمتن خدم  پررامدک یهمسرر

 را باید مر پایاک آواز زخست مید:

اک یبه پا عاهمرنبتدازد گاهی م طقی باشییید، آوازا اول مر  هاپیدییدهگر ا تمیام بیه ظیاهرا ا

بیییا ! مبیییی ماررار  مرآخر صدای بس :ررسخت زد ک دمینا بربط یآزکه هازه همر بر .رسیییدمی

اک اذ  هازارساییاکا رد، به وعدما زشازیا قدی مر مرباش طرفبید ر، البته اگر بخداههمیییهایییین

ییییر یام میمازی که زها آوازا مومی م تشییر ک  ، مر ز گررممیمن ه  کار را از سییر د کرم رخداه

یک ید کار را از هماکا ابتدا بیییا یامّا شا ر زباد )یشا رش را خداهد م د. پایاک سدن زدزمهزباشیی

 .(36: 1331، آمدکلدهره) (عیت بیرومرطب نقا دشیاهکار آریاز ک د بلکه به 

(، راوی )مالدورور(، شییخیییرت آمدکلدهرهزخسییت ای که مر این بخ  از متن، شییا ر )

. گررزدمیقرار  پرمازیروایتمت ی او مر یک سیییطح و مر زماک حال  سیییخنه )مالدورور( و 

 تاکفراماسزه ه ها حضدر  ک دمیرا به این قطعه از متن علب  ایخداز ده، آزچه هدعه هر گماکبی

 ، بلکهگدیدمیسیییخن راوی پررامدک آواز زخسیییترن خدم و زدارش آواز موم که مر آک  اولرن

مسرری که خدم ه فراماستاک، یع ی پردای  یک فراپرازتد استی میدر مر ماخل فراماسیتازوعدم 

  .زخسترن فراماستاکاست بر 

چه مر ماستاک مر  ک دمیمر خلاف عهت ماسیتاک مر ماسیتاک  مل  فراماسیتاکمر حقرقت، 

 ما از مروک به فراماستاکاما مر  شدممی هره گماسیتاک حرکت از برروک به مورک است و حلقه 

                                                             
1. Métafictionnelle  
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ه و اولرن که بر ماستاک سدار شد فراماستاکاگر  .گرمممیو حلقه گشامهر  ک ر میبرروک حرکت 

دی ، ساختفراماسیتاکبا قطع کرمک عریاک  فراماسیتاک، فراکشیدمیسیاختدی بدمک آک را به رش 

 :مهدمیهر گمتماک میدر را بهتر زشاک  ه هبع آکب و فراماستاکبدمک 

خامدش شییدم. چرا مرا لد مام؟ ولی این م   که سییخن  ازدردحدکبهتر اسییت این صییدای 

 خدرزدمی هکاک  که لباز شدممی، متدعه گررممی. وقتی از زباز  برای براک افکارم بهره گدی می

، حس امعدازیه دام هعری  کرمک ماستاک موراک . و این م   که گدی میو این م   که سیخن 

... این خدم م  ، مدر ای که اشییتباه ک  ... این م   که سییخن ک دمیزدامت مر قلب  زمدذ  ک  می

 (  112: 1331، آمدکلدهره) .گدی می

   فراداستانکارکردهای . ۲. 3

به پرس   بایسیتمی ،آوازهای مالدورورمر  فراماسیتاکپس از زشیاک مامک حضیدر فراواک 

 کآمدلدهرهمر متن  فراماسیییتاککارکرمهای پاسیییخ مام:  ک دمیب رامی ی که این پژوه  مطر  

. تعس آواز موممر قطعة بسرار مهمی از  هداکمی رم یکی از این کارکرمها را، گماکبیچرست؟ 

چه بر سیر آواز زخسترن مالدورور : »ک دمیزخسیت ای که این آواز به آواز پرشیرن خدم اشیاره 

 «، از مهاک پر از شییابردک او مر رفت؟هأمل آمد؟ آوازی که مر سییرزمرن خشیی ، مر لختی از

 ینهرمه پس از این عمله، کمی علدهر، مر ابتدای قعطة بعد، با یکی از  (37: 1331، آمدکلدهره)

 :شدی می روروبه فراماستاک زمامین زمدمهای هرینعالبو 

... قلمی که از بال گررممیسیازم مر مست ب را لدورورمومرن آواز ماقرار اسیت که را قلمی 

ارم ای که ک محضبهیک  قاب مریایی ح ایی عدا شیده. اما... چه بلایی بر سیر ازدشتاز  آمده؟ 

... رررممکن به زدشییتن زراز مارم. با این وعدم، افت دمیاز کار  های ممیییل، ک  میرا شییروع 

ین بر ا ری حق مارممن ماز د هر فرم میدزراز مارم: به زدشتن که  ک  میاست! خب پس هکرار 

ز باراک د... ه بارممیباراک  ! ...مازدمی حرکتبیقیازدک طبرعی گرمک زه ... امیا زیه، گدیی قل  

ت و اصاب امپرشازیخدرم، به  بازمزرمهم! به پ مرن ز... چه باراک شیدیدی اسیت!... برقی بارممی

 (38: 1331، آمدکلدهره) !زدابیعداک  ممرا فرش روی زمرن کرم. مر

مر  اکهدمی ،هرمیدی هرچبیاما  ،را اگر زتدازر  زایاب بدازر  آمدکلدهرهاین قسیییمت از متن 

آوازهای امبریات زامر مازسیییت. مر حقرقت، این بخ  از  هیاریخ موراک خدم و پر  از آک مر
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 پدیدار شد و سدن همده مر را که  مؤل زدشتار و امبرات، ه ها برماشت س تی از زه مالدورور

به اوج خدم رسرد، به سخره گرفته و به آک  1با زدیسی دگاک رمازترک سیپس ، ویافتگسیترش 

ن که از مبازی بر امی مهدمی، بلکه برماشیت میدری از زدشیتار و زدیس ده را زشاک مهدمیپایاک 

رویکرم  هیایب ریاکمرزترمیه یکی از و  یی فرازسیییدی،سیییاختیارگرا روس و گراییصیییدرت

 .روممی شماربهامبی تن به م ش اختیروایت

ها مر که ه  ماشت هاییهدازاییکه این ازداره  مهدمیزشاک  مؤل واژن  ختیبررسیی هبارشی ا

برخدرمار بدم که مدعب برهری  ( چه از قدرت آفری  12: 2112کُمپازردک، اخترار ایدماک بدم )

و  زماکه وعدم . آزچه مر هبارشیی اسییی این واژه مرخدر هدعه اسییت شییدمیایدماک به ازسییاک 

که مر طدل زماک برشتر به  (12: 2112کُمپازردک، مت اقض مو ازدارن زای  و مرگ مر آک است )

کدهاه یامآور شیدی  که زدیس دگاک رمازترک مر سدن زدزمه ،  .هدعه شیده اسیت آک بعد زای 

 ،ورآپرام زخبه، متماوت، (، زدیس ده را فرمی برگدیده،13: 2112کُمپازردک، )اُمیسه بساک هدمر مر 

شعرهای زرمة  مرقرار مامک ایدمبازدی شعر  سیخنه . پ داشیت دمی و م دوی زشیدهمرک، مله 

عب مد مؤل ، چ رن برماشتی از اثر امبی و شکبی بسرار فراواک است. زخسیت سیدن زدزمه 

ته دازی زداشزباک هدعه چ  آک باشیر  و به مؤل ها مر پس واژگاک مر پی پرام و زرت  شیدممی

 است.ثر اکه خالق آک  مؤل باشر  چه زباک و باطبع آک زدشتار ه ها ابداری است برای براک زرت 

ار که هر ب»و  «زه ه ر بلکه ه رم د اسییت شییدممیاز آزچه هملرل »، به باور بلازشیید، هرهرببدین

  .ای برماشته( قدم 625: 1353، 2)بلازشد« زوال ه ر»، مر راستای «شماری  ه رم د را بر اثر برهر

موگازدی مدعدم مر  هداکمیهرمیدی زرسیییت که مر پس چ رن زدرشیییی به امبرات و زباک 

، یع ی هماک موگازدی معروف عسیی  و رو  که برای رو  برهری عسییترا  تسیی ت مسییرحر

عدم مر موگازدی مد هداکمیرا  ب دیسلسلهو  همرن هماید. شدممیخاصی زسبت به عس  قائل 

                                                             
بدل « ه ر کر »که ه ها خدم قامر به براک آز د، آزچه ه ر را به  ک دمیرمازترسیی  بر این باور بدم که ه ر حقرقتی را براک  1.

 باور به چ دین موگازدی است: حقرقت و هده ، بدمک و ظاهر شدک، . سرازمام عاک ایازدیشه. خاستداه چ رن سیاختمی

دمک ه ر را دمی بچه بر آک بدم ها ساختدی بدمک و مده گدزهه اقض، همام هلاش رمازترس  هلاشی بدم هرهربوعسی . بدین

  (.11: 2116پ هاک کرمه ها خدم را یکسر حقرقی و طبرعی علده مهد )شمر، 
2. Blanchot 
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 به است ام با زرد 1اللغهفقهو  شدممیزرد مید که زدم افلاطدک پدیدار فرم و محتدا، مال و مدلدل مر 

او  به زدیسیی ده و مرزترمه زرتبه مع ا، به مدلدل، به محتدا،  سیی ت مسیرحرت و با اسیت ام به آک

و  چه همداره از سیییطح متن ازدارممیعرم زبازی را زامیده و همداره  مهدمیارزش برشیییتری 

رین زی هایلایهواژگاک باید گذشیت ها به  مق و مع ای آک مست یافت. حقرقت اثر را باید مر 

دن مر سییحتی که  رفتها عایی پر   بخ  مامی و کلامی اثر این زامیده ازداشییتن آک عسیت.

زدیسی دگاک رمازترک، هرگدزه ارعاع به فرآی د سیاخت و زدشیتن متن را پ هاک  ویژهبهزدزمه ، 

امل ک صییدرتبهبدم سیراسیر م سیم  که به یکباره و  ایفرآورمهگدیی یک اثر امبی  ،کرمزدمی

  .برمزدزمیبرگدیده، میدر مستی مر آک  هایازساکو آزاک،  شدمیالهام ها آک شده به

 یالاب قدلزقلاما پایازی اسییت بر چ رن برماشییتی از امبرات. مر حقرقت،  آوازهای مالدورور

. اوج اشییاره به فرآی د مهدمیرا مر حال زدارش آواز موم زشییاک  راویخیییرتشیی، مالدورور

 کاملاً صییدرهیبهو  گدیدمیسییاخت متن مر آزماسییت که او حتی از ابدار زدشییتار زرد سییخن 

که مر پی آک است  مهدمیپدیدن زدشتار زشاک با ، بلکه مخال  بخ الهامزمامین، آسماک را زه 

ه متن امبی ک شدی می روروبه مت ی ایزدیسی ده، ما با هرهرببدین. که از زدشیتن علدگرری ک د

ی معاف ک هرگدزه ماسییتازرا از خدازد اشخداز ده آمدکلدهرهمتن  حاصییل کار و هلاش اوسییت.

اثر عای  را به متن مدرک مامی و کلامی مت   ک د.  ع بة هیا همیام هدعیه او را علب ک یدمی

مت گ هداکمی ،هرهرببدین .ک دمی؛ مت ی که برماشییت میدری از فرم، مع ا و مامه ارائه مهدمی

را از مرگ رهازرده و به آک زامررایی  مؤل برخلاف همکر سیی تی که مر آک زدشیییتار همداره  که

(، اثر مدرک یا بهتر است بددیر  متن از این حق برخدرمار 147-144: 1337)زختاره،  بخشردمی

ساخته و حتی مرگ آک را  ا تباربیپایاک بخشیرده، آک را  مؤل ه سیلطة ازدارن مدرک شید که ب

 (. 56: 1384، 2بارت لام ک د )

   مدرن نتپیدایش م. 3. 3

اثر و ه ر مدرک را  هایویژگیها  کدشییدمی مرک ه ر مدرکبا زام  یفابریس مردال، مر کتاب

 طلبدمیبرماشت متماوهی از فرم و محتدا  س به باور او، مدرزربرشمرم.  های مشیداریباوعدم 

                                                             
1. Philologie  

2. Barthes 
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 . ازباور زدارمبه موگازدی مراک ظرف/مظروف  میدر قائل است و ایویژهچه برای مامه اهمرت 

، . به همرن خاطرپردزدممی وقدعبهیدازه که مر زماک حال است  ایهمربه، اثر میدگاه مدرزرسی 

مرک  اثر مدرک به .یابدمیبه استقلال مست و  رهدمیاثر از هرگدزه وابستدی به ررر از خدی  

و او را ه ها به ذه رت و به  مهدمیچه به همامرت او اهمرت  یایدمیمیدری از ازسییاک مسییت 

ازقلاب که هرگدزه  یک ین، یک اثر مدرک م دهی اسیییت بها افدوک بر .مهدزمیخرمش هقلریل 

 .(74-73: 2117مردال، ) مارممی بررا از مراک  ب دیسلسه

مو زماک متماوت مر ک    هداکزمی، هرهرببدینو  1مر متن مدرک، محتدا از فرم عدا زرست

و زرتی مر ذهن زدیس ده شکل  ازدیشهآفری   زدیسی ده متییدر شید که بر اسیاس آک زخست 

ه گری-است که رُب گدزهاین. ک دمیو سیپس او آک را مر فرم خاب و م اسبی  رضه  گررممی

، به مع ای خاب کلمه، مربرمارزدن هرچ اثر ه ری» بر این باور اسیییت که مفیاع از رماک زدمر 

از ع س بردازه را مر خدم عای  ئیشیییزرسییت که بتدازد  ایععبهچردی زرسییت )یع ی ماز د 

 و میدر مر ک دمیمر حقرقت، مع ای فرم مر اثر مدرک هغررر . (42: 1363، 2گریه-رُب« )مهید(

 ( عدازشدزی است.هاکلمه) ههقابل با مامه زرست بلکه از مام

 هوعهرچبددید و به  سیییخ  ه ، اثر مدرک مر پی آک زرسیییت که چردی به هرهریببیدین

مقدم بر خدم که زدیس ده آک را مر ذه   پروازده مبامرت  ایازدیشهبه ازتقال زرت و  خداهدزمی

متن مدرک  .(32: 2117مردال،  زقل از به براک« )هازدیشییهاو زه با  ک  میمن با مامه کار : »ورزم

ه مر هاریخ ازدیشة ررب ریش هاقرکو هیدیر که  باززماییچدک هقلرد،  هاییازدارهخدم را از قرد 

مر  چه ،ش اختیازساکو فضای  امبرات دزد مراکبر پر شیدممیو گسیسیتی  رهازدمی موازده بدم

، با زاپدید شیییدک پردزد مراک امبرات و هرهرببیدین .امبی هیایپژوه ، چیه مر حدزن امبریات

مبی آزچه مر یک متن ازدیس ده، از یک سد و قطع ارهباط برن امبرات و واقعرت، از سدی میدر، 

ه ها خدم متن اسیییت و ه ها ملرل وعدمی یک متن خدم آک متن اسیییت و هر  یابدمیاهمرت 

(. گدیی هر بار 266: 1353بلازشد، ایت ک د )ما را به سدی آک هد بایستمیعستمدیی مر متن 

                                                             
که  مازستمیرا زدمیک ساختن مو مزرای مامی و روحازی  شی اسییزیبایی مر سیدن همده  باید یامآور شید که کازت. 1

 (.51: 2116هدعه مخاطب را به پردزد مراک شکل و محتدا علب ک د )کالر،  کدشدمی
2. Robbe-Grillet 
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ا خدم را همداره مر صح ه ه شدرممی،  لره آک شیدممیه ر به زمع   ییر میدری فرامدش که 

مدر روزد پردای   کشییدزمیاسییت که متن امبی مدرک چردی را به هیییدیر  گدزهاین م.زده مار

زدارم و مر زماک حال  ایگذشییتهکه  شییدممیخدم را. متن امبی به همربه و مشییقی زاهمام بدل 

میدر متن، زه فضایی برای باززمایی یک  زدشیتار مر حال ک دوکاو مر زدشیتار و امبرات اسیت.

مک مامی بد ،متن مدرک، پر  از هر چرد واقعرت برروزی، بلکه فضییایی برای ظهدر خدم اسییت.

  .کشدمیخدم را به رش 

وزی و مقدم بر خدم ارعاع زدهد، پس هدعه او را را به واقعرت برر اشخداز دهحال اگر متن 

 ،شدممی، متن خدم به هماک واقعرت ملمدس و  ر ی بدل صدرتاین مر ؟ ک دمیبه چه علب 

با مزرای واقعی رقابت ک د.  هدازدمیبیه مزرایی که ازسیییمام و زظ  خاب خدم را مارم و حتی 

ه د بر مزرای برروک مر آک ا تباری زخدامست یازیدک به استقلال یع ی ای که میدر قدازرن حاک  

متن میدر فضایی زرست که ازساک مر  .ک دمیماشت و متن از قدازرن مروزی خاب خدم پرروی 

شته گروم، مر آک زاپدید فرو ذه رت خدم بپرمازم. زدیسی ده باید مر گدر خدم  ریدیبروکآک به 

 (.48: 1376، 1و افسار را به کلام بسپارم )مالارمه

 .2مهدمیهن به مرگ  زمامین ایگدزهبه زدیس دهزرد  دورورلآوازهای مامر است که  گدزهاین 

 ینامتن زرسیت! زام واقعی زدیس دن  نزام زدیسی دن واقعی ای آمدکلدهرهمر حقرقت،  اما چددزه؟

. شییدممی، پدیدار 4اشییعاراسییت که روی علد مومرن کتاب ، یع ی  3متن امبی ایدیدور موکاس

                                                             
1. Mallarmé 

 ورآوازهای مالدور. مر حقرقت، گررممیو اثر، از شدرم میدری زرد بهره  مؤل ، برای از برن برمک ازدارن آمدکلدهرهمتن . 2

زدیس دگاک گدزاگدک اروپایی را چدک  هایمتناز  هاییهکهمر آک  هداکمیو  شدممیمیدر ساخته  هایمتنمت ی است که از 

هدمر، مازته، مرلتدک، شیکسپرر، بایروک، هدگد، بدملر و ررره یافت. بدین هرهرب، متن به مع ای واقعی آک، یع ی بافت شکل 

برین،  . افدوکروممیرررامبی زرد  هایمتنو حتی به سراغ  گ مازدزمیامبی میدر را مر خدم  هایمتن، مت ی که ه ها گررممی

 هرهرب، متن حاصل کار عمعی. بدینگررممی کاربهاز خدم را مر بافت مت ی عدیدی  هاییهکهمدام به خدم زرد ارعاع مامه و 

 الدا  باززدشتی( که ژزت مر relations transtextuellesو ازداع گدزاگدزی از روابط هرامت ی ) شدممیاز زدیسی دگاک 

اش هل« آمدکلدهرهزدم  خداریمتنمتن قق دس. »زدیس دن این سطدر مر . گررممیمر آک شکل  ک دمی( بررسی 1332ژزت، )

 زشاک مهد. آمدکلدهرهو خدمخداری را مر متن  خداریمتنکرمه است پرامدهای 

3. Isidore Ducasse  

4. Poésies 
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روف با عابمایی ح ،بر ر میکه روی علد زخسترن کتاب او  ، هخلییرا آمدکلدهرهموکاس، زام 

. پرام و سازممی، 2، زام شیخییرت اصلی رمازی هاریخی با همرن زام، زدشتة اوژک سد1اُمدکلاهره

یک متن امبی زایردن یک شیخ  واقعی  رویهرچپرامد چ رن اقدام زامتعارفی این اسیت که به 

خ  را، بلکه ش آمدکلدهرهو بلکه بر کس متن امبی، زه ه ها زدیسی ده، یع ی  رومزمی مارشیبه

 .آفری دمیواقعی، یع ی ایدیدور موکاس را 

 خوانش متن مدرن. ۴. 3

، و چه به «خداز ده»مستقر  و با خطاب قرار مامک  صیدرتبه، چه دورورلآوازهای ماراوی 

ی و به خداز دن مت ، پرمازیروایترررمستقر  و قطع کرمک مداوم عریاک ماستاک و حتی  ایشرده

 آمدکلدهرهاما متن حرات بخشرد.  شدمیزامیده ازداشیته  هاسیدهآک ازدارن خداز  که  البه مزب

بازخدازی زظریة هدماس با  وزسییاک ژُوو؟ طلبدمیو چه خدازشییی  ززدمیکدام خداز ده را صییدا 

   خداز ده مر حرن ک ش اختیگدزهبررسیی به و بر مب ای مرداک باور به مزرای ماسیتاک، ، 3پاول

زخست آک بخشی از فا ل . ک دمیمتماوت اشاره  خداز دن گدزه سهبه وعدم  خداز  پرماخته و

ژوو، )« 4دک میکتاب را مر مرست گرفته و پردزدش را با مزرای برروزی حمد »خداز ده است که 

که فاصلة خدم را با  مازست 5خداز دن هدشیرار هداکمیمومرن بخ  از خداز ده را  .(81: 1338

 به بازخدازی یا و مازدمی، متن را ساختدی شدمزمی، اسیرر هده  ارعا ی ک دمیماسیتاک حمد 

. سیدمرن بخ  خداز ده، بخ  م معل اوست که مزرای مت ی را ززدمیخداز  امبی آک مسیت 

او مر این سییدمرن خداز ده، مو . شیدممیاسیرر هده  و لذت  کاملاً رمه ومزرایی واقعی قلمدام ک

و آزی  6مزرای ماسیتازی واقعی است ک دمی: آزی که هظاهر ک دمیگدزة متماوت را از ه  متماید 

به آک  هرپر با هدعه به آزچه  .(82-81، 1338ژوو، ) 7مازدمیمزرای ماستازی را واقعی  واقعاًکه 

 ازه یا هماک، خداز  فعالازهخداز  هدشرارگمت که  هداکمی آسیازیبه، گماکبیاشیاره کرمی ، 

                                                             
1. Latréamont  

2. Eugène Sue 

3. Thomas Pavel 

4. Liseur 

5. Lectant 

6. Lisant  

7. Lu 
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 ابةمثبهو این متن خداز   استرالب  هاخداز بر ازداع میدر  آمدکلدهرهخداز  امبی مر متن 

تن را م ش اختیزباکمر حقرقت، چ رن خدازشیی هرگد سرشت  .هابدبرزمیهم ن و سیرگرمی را 

. این گدزه از خداز ، خدازشی ک دزمی پ داریذاته با شیخییرت ماستاک و  گررمزمیزامیده 

پی  ه  مر ایحرفهخداز  به قدازرن و ساختار متن مست یابد.  کدشدمیازدیشم دازه است که 

و ه  مر  ،مازدمیماستاک را فرآورمن روای  ه  ، چهاسیت پرمازیروایتهرف دها و شیدرمهای 

 کاوشی است که راوی . چ رن خدازشی هماک خداز اسیت برای متنهلاش برای یافتن مع ایی 

 اسیییتدار و فشیییاری م طقی»از  گرریبهرهها بتدازد با  عدیدمیمر ابتدای متن از خداز دن خدم 

 «ابدرن بریک و زهرآگیهار هیایبیرگیین یمتییروک ا هییایهییالاباکا رمر م»راه  را « ذه ی

ن کتاب عاز  خداه د یا بارمرگ هایهراوش» شده  وگرزه، اگر عذب ماستاک شدم مر آک رر

   .(63: 1331، آمدکلدهره) «ازدوم، همچ یاک که آب شکر را

همداره مر فراماستاک  امبرات مدرک است که این خداز  از اعدای اصلیزرست که  یهرمید

فاصلة »چ رن مت ی مر امبرات روایی کلاسرک که همداره مر هلاش بدم ها  .حضدری پررزگ مارم

( را کتماک ک د به حاشره رازده 85: 1338ژوو، « )مراک مزرای مت ی و مزرای واقعی 1ش اختیهستی

ها  مهدمیحاشیره را به سدی مرکد سد   آمدکلدهره، مر این زمر ه زرد متن هرهرببدین. شیدمی

مر حقرقت، بسامد بالای فراماستاک و اشارن فراواک زدی ی از امبرات ارائه ک د. برماشت متماوت و 

و  ازمسمیمر این متن مدرک، با هبدیل کرمک متن به زد ی ارهباط، خداز ده را آزام  «خداز ده»به 

با  را شیچ رن خداز هدازر زمیآیا . مهدمیبه او زقشی یکسر فعالازه مر فرای د هدلرد مع ای متن 

از یک متن امبی یکسییاک بدازر  که با حمد فاصییله با ماسییتاک و  شیی اختیروایتیک خداز  

 ؟سازممیخدازشی ازدیشم دازه و صبدرازه ساختار روایی آک را برملا 

 شناسیروایتاز متن مدرن تا . ۵. 3

 که برماشت این متن دورورلآوازهای ما مر فراماستاکپس از بررسیی زمدمها و کارکرمهای 

به زدرش رویکرم  هدازر می، حال سییازممیامبرات آشییکار  هایازدارهمدرک را از بسییراری از 

                                                             
1. Distance ontologique  
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به برخی از مماهر  ها آک مدرک زدرش خدازیه بپرمازی  ها  هاازدارهبه هماک  شیی اسیییروایت

 ب رامین امبرات را زشاک مهر . 

ی یسییاختارگرا 1ماکمروکمر بطن ازدیشییه و رویکرم  شیی اسیییروایت هرمیدی زرسییت که

. کدهاه یامآور شییدی  که سییاختارگرایی خدم مر هقابل مسییتقر  با همکر گررممیفرازسییدی عای 

مر  خدم قرار مامه بدم. هأثرررا هحت  ازدیشیییة ررب هاسیییدهکه  شیییدممی ب دیطبقهافلاطدک 

دعه و هکه ارزش  مازستمیفرلسیدف یدزازی مزرای محسیدس را هقلرد مزرای میدری  حقرقت،

 مزرایا واقعیا ه آکشی اختن را مارم. سییاختارگرایی با حذف مزرای مُثُل ه ها به وعدم یک مزرا، 

ش  ک بخشدمیمستدر مروزی این مزرا را که به آک مع ا  ک دمیهلاش ، باور مارم و مشیاهدهقابل

ز رار اه خروج ابه ر هداکمیفلسییمه  مدمبهکه  ازدیشییردمی، برخلاف افلاطدک که گدزهبدینک د. 

، ساختارگرایی با ازکار کرممی برنخدشمسیت یافت و ازسیاک را به وعدم مزرای برروک از رار 

، ازدیشة وعدماین. با مازدمیهرگدزه راه خروعی، ازسیاک را مر مزرای واقعی مر ب د سیاختارها 

مر  اسارت و بر کس زد ی شامی مر پی مارم چه حاصل این شدمزمیساختارگرا اسرر بدبر ی 

 (.11-11: 2115، 2دمک ) آفرینشامی زرد رار ماز  است و ماز 

یک سده  هقریباً ش اسیروایتها پردای  ( 1867) آوازهای مامورورگرچه برن سیال ازتشار ا

ت. اس ساکامبرات یک ب رامین هایازدارهاز بسراری از ها آک ، برماشیتفاصیلة زمازی وعدم مارم

و  ماکمروک، رویکرمی سراسر زباک 3، با ا تقام به اصل زاگذراییشی اسییروایتزخسیت ای که 

به د از یک سییی، زبازیبروککه با ازکار هرگدزه پردزد متن کلامی با مزرای  مازدمیباقی  4گرمتن

ارهباط آک با و از سییدی میدر به مطالعة ، «پردزدهای آک با ماسییتاک»، 5«گمتماک روایی»بررسییی 

ه ها  گرامتن، این رویکرم هرهرببدین(. 265-261: 1372ژزت، ) پرمازممی پرمازیروایتک   

 .گررمیمزامیده  یکسر چدک زدیس ده و زرت را هاییازدارهو  پرمازممیبه بررسی عرم زبازی متن 

 اییگرصدرتساختارگرا و  ش اسیزباک ، ه ر برای ه ر مر سیدن زدزمه ،هرپر که  هاییازداره

  .گرفت دمین برست ، یکسر زامیده مر آراز سدروس 

                                                             
1. Immanentiste  

2. Dekens 

3. Intransitivité  

4. textualiste  

5. Discours narratif 
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: سطح یافت شی اسییروایتمر را مر مو سیطح متماوت « ازسیاک»رم  هداکمیبا این وعدم، 

وعدم شیخیرت ماستازی یا ک شدر مر سطح ماستاک مشکلی  معمدلاًروایت و سیطح ماسیتاک. 

 شدممیمدعب  ،ش دروایت، یع ی مت ی او سخنه اما ارلب اشاره به راوی و  آورمزمی وعدمبه

از  و خداز دن واقعی را، ش دروایتراوی و زدیس ده را، از یک سد، و  هاپژوه ها مر برخی از 

با ، شیی اسیییروایتآک  زر . زخسییت ای که سیاختارگرایی و به مزبالسیدی میدر، با ه  یکی بدا

آک  داکهمیکه  مازدمی همشاهدقابل ایپدیدهساختارگرای سدسدر، زباک را  ش اسیزباکپرروی از 

م ب رامین زباک به با هایخیییدصیییرت، یکی از هرهرببدین ر ی بررسیییی کرم.  صییدرتبهرا 

و آک ه  کاربرم زباک هدسط فا ل متمکر مر یک شرایط خاب است.  شدممیفرامدشیی سپرمه 

، 1هدموروف« )ک دمیمع ا را طرم »و  مهدزمیمر چ رن حیالتی، زبیاک بیه برروک از خدم ارعاع 

 م دزظام، بررسی بعد مامی زباک یا هماک مال مر یک متن ساختارم د و هرهرببدین(. 21: 1384

. مر رراب رایت برروزی، بر وعدم رایت مروزی صییحه شییدممیخدم به ه هایی شییایاک هدعه 

 .شدممیگذاشته 

و عریاک  2ستکه افدوک بر ازدیشة سدسدر، رم ازدیشة ب دزر شدممیمشیکل از آزمایی آراز 

، 47، 72: 1372)ژزت،  شدممیمخرل  و هدموروف ژزت ش اسیروایتمر پردای   3پرمازیگمته

این  هداکمی. مرسیییت اسیییت که (132: 1381هدموروف، ؛ 252و  251، 232، 226، 225، 76

از آک حرث که برخلاف سدسدر زه به  ،پرمازیگمتهمر عریاک را ذیل ساختارگرایی گ مازد، اما 

آک زقشییی کلردی ایما  شیی اختیزباک هایبررسیییمر « ازسییاک»، پرمازممی 5که به گمتماک 4گلاز

ر م . اما هرمیدی زرسیت که این فا ل سیخ دد بسرار با فا ل متمکر مکارهی هماوت مارم.ک دمی

وعدم  یپرمازگمتهو پر  از  یابدمیحقرقت، این فا ل ازسییازی ه ها مر زباک و با زباک هسییتی 

ز ا که و چدک شبحی است ک دمیززدگی  پرمازیگمتهزدارم. چ رن فا لی همداره مر زماک حال 

د شدم پایاک پذیرم ها او زاپدی پرمازیگمتهبرخدرمار زرست. همرن بس که فرای د  ایگذشتههرچ 

                                                             
1. Todorov 

2. Benveniste 

3. Énonciation  

4. Langue  

5. Discours  
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 به هر روی، او خدم از فا ل باقی بمازد. 1اشگمتهاز او مر  هاییزشیییازهگرچه ممکن اسیییت 

 ای که با ازساک واقعی هرچ پردزدی زدارم. هرمه و  متماید است کاملاً ک دمیکه هدلرد  ایگمته

را مر بطن خدم   2پرمازگمتهازدیارن فا ل سیییخ دد یا  پرمازیگمتیه، حتی اگر هرهریببیدین

  اختیشزباکبروکمر مزرای  هداکزمیمارم و هرگد  شی اختیزباک کاملاًهدیتی گ مازد، این فا ل 

مر حقرقت،  ببر ر . ش اسیروایترم ازدیشة ب دیست را بر  هدازر میحال بهتر  گشت. مر پی او

زماک  ،پرمازگمتهاسیییت، راوی معامل  پرمازیگمتهمعامل  پرمازیروایت، شییی اسییییروایتمر 

ک شییدر  شییخیییرت یا، 4شیی دگمتهمعامل  3شیی دروایت ،پرمازیگمتهماک معامل ز پرمازیروایت

  و ررره.فا ل گمته معامل 

 گیری نتیجه. ۴

که مر پی چرره  روممی شماربهمدرک سیراسیر مت ی  آوازهای مالدورور هرمیدی زرسیت که

اک یکسر مر عری مهدزمیساختن گمتماک بر ماستاک است. این متن هرگد به خداز دن خدم اعاره 

ک د. حضدر پربسامد فراماستاک و ارعاع  پ داریذاته ک آماسیتاک رر  شیده و با شیخیرت 

دعه و ه سازممیرا به مضمدک اصلی این متن بدل  پرمازیروایت، ک   پرمازیروایتفراواک به 

، زه ه ها ایعسییدرازه. چ رن اقدام ک دمیخداز ده را همداره به این ک   و زه فرآورمن آک علب 

 هآثار روایی را ک هایحقهمامی شیییدرمها و ، بلکه هپرمازممیبه هقابل با سییی ت امبرات روایی 

، رهربهبدین .سازممیساختدی بدمک خدم را مخمی زمای د، زق  بر آب  ها کدشردزدمی همداره

پرقدرهی چدک زدیسییی ده، زرت و باززمایی  هایازدارهو  گرمممیزدشیییتن به فعلی زاگذرا بدل 

 .مه دمیا تبارشاک را از مست 

واک خطاب فرا هداکمی گدزهاین. عدیدمییکسر متماوت و زدین چ رن متن مدرزی خدازشی 

ه سییی تی را ب افق ازتظار خداز دن آمدکلدهره، متن گماکبیرا هدعره کرم.  شییی دروایتی به ورا

 ایخداز دهخداز دن آرمازی این متن  .عدیدمیو خدازشیی یکسر متماوت از او  کشیدمیچال  

و به خدازشی فعالازه و امبی از متن امبی  شدمزمیاست که با حمد فاصله، مچار هده  ارعا ی 

                                                             
1. Énoncé 

2. Énonciateur 

3. Narrataire 

4. Énonciataire  
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یدر م ست، کهروروبهی برساخته از واژگاک مت  با پسزین که مازدمی. این خداز ده ززدمیمست 

ر اوست زبازی و باسیت سراسر  ایپدیدهمتن  یک سیرگرمی ب درم، که مثابةبهزباید به خداز  

هدشییرارازه، به روابط مراک اعداآ آک مسییت  کاملاً، با فعالرتی ماکمروکمر این شییبکه و زظام که 

 یابد.

، زشاک یش اسروایت، ساختارگرایی و مر زترمه، گراییصیدرتبررسیی کدهاه مبازی ب رامین 

از امبرات و متن آوازهای مالدورور  با هعریمی که 1مازدگارمروکاین رویکرم  که برماشت مهدمی

که یک سییده پس از  مارممیاهقلابی را ا لام  آمدکلدهرهمتن  مارم. خدازیه  کاملاً مهدمیارائه 

ز ، به پرهرد اشییی اسییییروایت گرایمتنرویکرم  .یابدمیآک هحقق مر خداز  متن امبی هحقق 

سی اسیت. برر ، مر پی کشی  روابط مراک   اصیر مت یشی اختیزباکبروک یارعاع متن به مزرا

یک متن امبی هلاشیی اسیت فعالازه و هدشیرارازه که هرگد اسییرر هده  و هم ن  شی اختیروایت

ز را مر این مست ا« ازساک»رم  هداکمی قدازرن بازی را برابد. گرچه کدشدمیو  شدمزمیماستاک 

ی ک هسییته مر زباک و با زبارا کاسییت چ شیی اختیزباک کاملاًبررسییی مت ی یافت اما این ازسییاک 

  و زه پر  از آک و برروک از آک. بایدمی
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