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سوژه در نقش «من» دستوري:  
(بهعنوان يك زندگينامه) اثر وولف    اورالندو بررسي روند شكلگيري «خود» در روايت

  
  بهزاد بركت

  آذين عشقي

  
چكيده  

اورالندو اثر ويرجينيا وولف، خواننده با شبهزندگينامهاي روبهرو ميشود كه  در خوانش
شخصيت داستان در تالش نااميدانهاي، خود حقيقي را جستوجو ميكند. تصوير وولف از 
اورالندو، شخصيت داستان، خودهاي متعددي را بهنمايش ميگذارد. اين هويتهاي بدون 
جنسيت نه مرد نه زن به يكيشدن و بههمپيوستن گرايش دارند و در نهايت، خودي بيهيچ 
برچسبِ جنسيتي را ميسازند؛ چيزي كه اورالندو خود حقيقي مينامد. در طول 350 سال 
جستوجوي شخصيت براي يافتن خود، خواننده روند شكلگيري شخصيت را در حوزة زبان 

از نظر ميگذراند. اين روند در نوشتهها و شعرهاي اورالندو ديده ميشود.   
هدف اين مقاله، بررسي شكلگيري «من» اورالندو از طريق و در چارچوب ساختار زباني 
را بهمثابة بيوگرافي يا زندگينامه بررسي  اورالندو داستان است. بنابراين، نويسندگان اين مقاله
ميكنند. تالش براي شرح زندگي قهرمان داستان توسط خود او، ازديدگاه جوديت باتلر، با 
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عنوان نظرية روايت اجرايي بررسي ميشود. ساخته شدن هويت و هويت جنسي با پسزمينة 
پساساختارگرايانه بازكاوي ميشود. اين مقاله تالش ميكند چالش اورالندو را در شرح ساخت 
خود زن/ مرد شخصيت بهتصوير كشد و «من» داستان را در روايتي بيپايان و اجرايي، درحالي 
كه بارها اجرا شده است و دوباره ساخته ميشود، بررسي كند. بهمنظور پاسخ به مسائل هويت 
فردي و جنسيتي با زبان، تالش شده به جنبههاي زبانشناختي هويت انساني پرداخته شود كه 
شامل روند شكلگيري «من» در روايت داستان است. در نهايت، اين مقاله نشان  اورالندو در
ميدهد در روايتي اجرايي، داستاني كه «من» درصدد شرح خود بهوسيلة آن است، از خود «من» 
پيشي ميگيرد و خود را در روندي مدام و بيپايان واخواهد گذاشت. درنتيجه، در طول 
زندگينامه، روايت خود حقيقي و تالش براي شرح آن با بيمعنايي و شكست روبهرو خواهد 

شد.  
اورالندو، زندگينامه، وولف، باتلر، روايت اجرايي.   واژههاي كليدي: سوژه،

  
1. مقدمه   

1-1. سوژه: يك تعريف   
(2005) مينويسد:   خود از شرحي ارائة باتلر در كتاب

پس من قصهاي دربارة خودم آغاز ميكنم، از جايي شروع ميكنم، زماني ميسازم، 
پيرفتي شكل ميدهم، چيزي كه شايد اسمش روايت باشد، من روايت ميكنم و «خود» 
را چنانكه روايت ميكنم در خود ميپيچم. به ديگري تكهاي از خود در قالب داستاني 

 ميدهم كه شايد خالصهاي از آنچه هستم و چرا هستم باشد.  
در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ميالدي، منتقدان ادبي از «شخص» يا «فرد» حرف 
 ميزدند؛ اگرچه در چند سال اخير گرايش بهسمت كلمة «سوژة انساني» بيشتر شد. منتقد 
پساساختارگرا، ميشل فوكو، اعتقاد دارد دو تعريف براي كلمة سوژه وجود دارد: يكي سوژه 
نسبت به كس ديگري با كنترل و وابستگي و دوم سوژه كه با هويت خود شخص با آگاهي به 
دانش فرد گره خورده است. بنت و رويل1 (1999) معتقدند كلمة «شخص» درمقابلِ بهسادگي 
و بدون وابستگي به چيزي، معناي ضمني «من» فاعلي (i) و «من» مفعولي (me) را در خود 
                                         
1. Bennet & Royle 
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دارد و «من» را بهعنوان عاملي آزاد تعريف ميكند. بهعالوه، واژة «فرد» بهطور گمراهكنندهاي، 
حسي از «من» آزاد ارائه ميدهد كه شامل خودمختاري و خودمحوري است. اما فرديت1 در 
چنين تعريف شده است: «واژهاي كاربردي تعدادي از سخنها در  پستمدرنيسم دايرةالمعارف
علوم اجتماعي براي توصيف فرد ساخته و پرداخته شده در ساختارهاي زبانشناسيك- 
اجتماعي و تاريخي». مفهوم پسامدرن «فرديت» در تقابل با متضاد خود كه مفهوم دكارتي 
«فرديت» است ميايستد. در فلسفة دكارتي، سوژه بهعنوان عاملي آزاد بهشدت گره خورده 
است با خود قانونيِ عقالني مفهوميافته در شناختشناسي سنتي و زيرمجموعهاي از مفعول 

   .(Taylor & Winquist, 2001) است
باوجود فرمولهاي مختلف و گاه ضد و نقيض منتقدان پسامدرنيست و پساساختارگرايان، 
در شالودهشكني سوژة انساني بهعنوان منبع قرارداديِ دانش و معنا رويكرد يكساني وجود دارد. 
چنين تعريفهايي نهتنها خويشتن انساني را موجوديتي ساخته و پرداختة سخنهاي اجتماعي 
و فرهنگي ميداند؛ بلكه آن را ساخته و پرداختة ساختارهاي زباني و آداب و رسوم نمادين 
برميشمرد. نظريههاي پسامدرن به همة اين تعريفها چيزي بهنام زبان اضافه ميكنند. اين 
رويكرد زبانشناسيك مديون فردينان دو سوسور است. سوسور ادعا كرد كه معنا از رابطة 
تفاوت در نظام زبانشناختي- اجتماعي بهوجود ميآيد. او به تعريف جديدي از ساختار زبان 
پرداخت و دو واژة «زبان» و «گفتار» را ابداع كرد. برپاية تعريف برسلر، زبان2 قوانيني است كه 
زبان يا ساختار زباني را كه بهوسيلة گويندههاي آن زبان ياد گرفته و صحبت ميشود، 
دربرميگيرد. گفتار3 هم سخن يا گفتاري است كه فرد درمقابل زبان ميسازد. فرد مثالهاي 
بيشماري از گفتار را توليد ميكند؛ اما همة اين گفتارها توسط زبان كنترل ميشود. براساس نظرية 
سوسور و بررسي فوكو از تناسب بين سوژههاي ساختهشدة اجتماع و توزيع سياسي قدرت، 
سوژههاي اجتماعي خود را در شماري از جوامع كنترلشده توسط فرهنگ جاي ميدهند. اين 
جوامع شامل پروتكلهاي از پيش تعيينشده براي ارتباط و همچنين پتانسيل براي تغيير اجتماعي 

   .(Bressler, 2007) هستند
                                         
1. subjectivity 
2. langue 
3. parole 
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نظرية روايت اجرايي و حتي جنسيت سيال باتلر جدا از اين نظريههاي زبانشناختي 
اجتماعي نيست. باتلر معتقد است هيچ مني از شرايط اجتماعياي كه در آن زاده شده، جدا 
نيست. اين من كه در دستهاي از هنجارهاي اجتماعي شكل گرفته (و از آنجايي كه هنجار 
هستند خواهناخواه خصيصههاي اجتماعي دارند) از معناي شخصي و وابسته به خود دور 
 ميماند. «من» باتلري بهمثابة «گفتار» سوسور در زبان است كه همسو با شرايط فرهنگي و 

   .(Butler, 2005) اجتماعي- تاريخي حركت ميكند
ميگويد: «زبان  جنسيت مشكل باتلر با تأكيد بر نقش زبان در پيدايش هويت در كتاب
واسطهاي بيروني يا وسيله نيست كه من خود را در آن ريخته و بيان كنم يا تصويري از خود 
در آن ببينم». باتلر مدل مفعولي «من» را رد ميكند و بهدنبال دوگانگي فاعل/ مفعول، سوژه/ 

ديگري ميگردد كه بهگفتة او، مسئلة هويت از همينجا مطرح ميشود.   
  

2. زبان و روايت من  
سؤال اين است كه آيا مشكالت شخصي و هويت فردي به زبان وابسته است. بهگفتة بنت و 

رويل (1999):  
شايد مايل باشيم فرض كنيم «مني» بيرون زبان وجود دارد يا نوعي تفكر درمورد 
خودمان هست كه شامل «من» غيرزباني شود. اما اين «من» غيرزباني بايد خود را در 

زبان بيابد. پس هرگز قادر به فرار از اين واقعيت نيستيم كه سوژة زبان هستي.  
 بنت و رويل به تفكر دكارتي «من فكر ميكنم پس هستم» در رابطه با زبان مينگرند. آنها 
اعتقاد دارند اين زبان است كه «من» و «من فكر ميكنم» را مشخص ميكند و دكارت هم سوژة 
پروتكلهاي پژوهشگرانهاي زمان خود بود كه الزمة نوشتار و تفكر به زبان التين بودند. 
از زبان است كه آن را مانند باتلر، فقط وسيله يا چيزي براي  بنابراين، سوژة زبانبودن مفهومي
استفاده نميدانند. «زبان چيزي كه ميگوييم (يا قادر به گفتنش هستيم) را كنترل ميكند به 
همان اندازه كه ما زبان را استفاده يا كنترل ميكنيم. زبان فقط يك سيستم نيست. ما بهطور 
اجتنابناپذيري عامل زبان هستيم.» باتلر (2005) چالش «من» براي ارائة «خود» را بهتصوير 
 ميكشد؛ درحالي كه «من» در روايت اسير شده است؛ زبان روايتي كه از آن زاده شد. او معتقد 
است وقتي «من»- كه در خط اول روايت بهعنوان صداي روايت معرفي ميشود- قادر به شرح 
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وجود خود يا روند شكلگيري قصة روايتشده نيست، تالش براي ارائة خالصهاي از 
ميشود.    خويشتن با شكست روبهرو

روايت «من» در هر لحظهاي كه در قصه خوانده ميشود، از نو ساخته ميشود؛ پس اين 
حضور بهطور متناقضگونهاي اجرايي و غيرروايي است، حتي زماني كه بهعنوان تكيهگاه 

داستان بهكار برده شود. باتلر (2005) در ادامه مينويسد:   
من به زبان ديگر درحال انجام كاري با «من» هستم. «من» را با دقت شرح داده و 
درمقابل شنونده يا تماشاگر خيالي يا حقيقي كه شرح خواهد داد. كه درواقع عملي 
است جدا از قصه گفتن. هرچند روايت بخشي از چيزي كه انجام ميدهم باقي 

 ميماند.  
پس بهنظر باتلر، گفتن يا روايت كردن اجرايي براي ديگري و توليدي از «من» است.   

خود زنانه را بررسي ميكند و معتقد است  فمنيست، سوژة و زندگينامه ليندا اندرسون در كتاب
مفهوم خويشتن زن كه پيروزمندانه از غفلت و سركوب مردساالرانه رها شده و با نوشتن مورد توجه 
قرار گرفته، توسط روانشناسي و تفكر پساساختارگرايانه مورد ترديد واقع شده است. او ميگويد: 
«سوژه در روند شكلگيري خود در زبان از قبل وجود نداشته و تمام هويتها ازجمله هويت 
جنسي هرگز به منتهاي درك يا مدلول نهايي دست نيافتهاند؛ بلكه داستانهايي هستند از 

  .(Anderson, 2006) «.شكستهاي مكرر براي دست يافتن به بستار يا پايان
  

3. زندگينامه  
با آن روبهرو ميشود، همان است كه وولف آن را بيوگرافي  اورالندو آنچه خواننده در خوانش
 مينامد؛ داستان زندگي فردي كه درطول آن ميكوشد شرحي از خود به ديگران بهدست دهد و 
درواقع «خود» را بشناساند. وولف نيز روايتي را بهتصوير ميكشد كه در آن زندگي اورالندو 

توسط زندگينامهنويسي بينام و البته توسط خود وولف نگاشته ميشود.  
انتخاب زندگينامه بهعنوان ژانر داستان وولف مورد توجه منتقدان زيادي قرار گرفت. جام 
گراهام در مقالهاي بهنام «تقليد مسخرهآميز در اورالندو» معتقد است هدف وولف از انتخاب 
نشاندهندة هدف  زندگينامه يك ژانر زندگينامه، بهسخره گرفتن اين ژانر بود. عنوان كتاب
كنايهآميز تند رمان است. بهنظر ميرسد عالقة زياد وولف به خواندن زندگينامه او را به نوشتن 
يكي از برجستهترين زندگينامههاي تاريخ ادبيات واداشته است. اين عشق، وولف را به 
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سفرهاي كسلكنندة زيادي ميان سنگ قبرهايي واداشت كه بيشتر براي نوشتههاي متظاهرانه و 
فضلفروشانهشان چشمگير بودند تا درونبيني دقيق زندگي كه با آن سروكار داشتند. برنز1 
(2005) نيز رابطة بين ژانري كه وولف برگزيده است و موضوعي كه اصرار دارد آن را از 
طريق اين ژانر انتقال دهد حس ميكند. او معتقد است رابطة تنگاتنگ بين روايت «خود» و 
بيوگرافي كه ساخته و پرداختة زبان است، تأكيدي است بر سؤال بيپاسخ اورالندو كه «او 

كيست» و ژانر مورد نظر وولف.   
يك بيوگرافي است. وولف بيوگرافي مينويسد تا شرحي از بيوگرافياش و البته  اورالندو
اورالندو ارائه دهد. اگرچه هر سه سير زباني هستند كه از طريق آن خود را بيان ميكنند؛ زباني 
ميكند. در اين ميان، اورالندو به شعر پناه  كه هر دوره نيز از طريق سخن حاكم آن را القا

 ميبرد تا «من» را بيابد.  
وولف هر دورهاي را كه اورالندو از آن ميگذرد، بهگونة متفاوتي توصيف ميكند. هولتبي2 
(2007) اظهار ميكند: «وولف قصهاش را با سوژه وفق ميدهد». او دورة اليزابت را مثال 
 ميزند و معتقد است افراطگويي اين دوره با اغراق وولف هماهنگ است. وولف ميگويد: 
«دورة اليزابتي بود؛ نه اشعار و نه اخالقياتشان متعلق به ما نبود». اما در تمام دوران نكتة 
مشترك، ناتواني اورالندو از بيان خود با زبان روايت است. مشخصهاي كه روايت را از هرچيز 
ديگر جدا ميكند و آن را دربرابر دنياي واقعي قرار ميدهد. همين محدوديت روايت و منش 
بستة روايت است (احمدي، 1371). «من» از اولين كلماتي كه از خود مينويسد، در نظام 
نشانهها مانند هزارتويي بيپايان گم ميشود و با ناتواني در نقل داستان خود روبهرو ميشود. 
زندگينامه به قلم راوي دربارة خود او يا ديگري نوشته ميشود. سؤال اينجاست كه آيا 

حقيقي است.   بيوگرافي به روايت «من» يا راوي جايگاه امني براي ارائة تصويري از من ِ
  

1-3. «من» نويسنده  
مثل «خود» بهطور پيچيدهاي با نوشتن پيوند يافته  ميبينيم كه مفاهيمي اورالندو در خوانش
است. ماهيت هر كلمه دقيقاً مثل ماهيت يك شخص عمل ميكند: پوشيده از عرفهاي 
                                         
1. Burns 
2. Holtby 
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اجتماعي و سرشار از نامعلومي. اگرچه روايت باتلر روايتي اولشخص است، درمورد اورالندو 
اورالندو نيز صدق ميكند كه قصههايش توسط يك زندگينامهنويس نقل ميشود؛ البته در

موقعيت بسيار پيچيده است. باتلر مينويسد:  
من شرحي از خود ميدهم؛ اما درواقع شرحي وجود ندارد وقتي موضوع به 
ميرسد. هرچه بيشتر روايت  شكلگيري «من» قصهگو كه زندگي خود را نقل ميكند
 ميكنم، از شرح خود بيشتر دور ميشوم. «من» داستان خود را فروميپاشد كه برخالف 
قصد و نيتش است. همانطور كه «گفتار» هميشه اسير در «زبان» است، اگرچه 
 ميكوشد خود را از نو خلق كند، «من» در زبان گرفتار است كه اين زبان ميتواند متن 
ادبي نيز باشد. هيچكس لزوماً نميداند از لحظهاي به لحظة ديگر چگونه مورد استفادة 
زبان قرار ميگيرد تا به كجا كشيده ميشود. از آنجايي كه ادبيات انعكاسي از هويت 
فردي است. «فضايي است براي روح بخشيدن، آزادي و حتي هرج و مرج و 
دگرگوني.» به زبان دريدا، ادبيات نهادي است كه امكان گفتن هرچيزي در هرجايي را 

   .(Bennet & Royle, 1999) به شخص ميدهد
نويسندة اثر ادبي هر «من»ي كه ميخواهد ميتواند باشد (Ibid). وولف از ابتداي رمان تا 
اكتبر 1928 اورالندو را شاعر- نويسنده معرفي ميكند. در تمام اين سالها، اورالندو را ميبينيم 
كه مشغول نوشتن متون ادبي مطابق با دورة زماني خود است. درواقع، اورالندوي شاعر همة 
اين «من»ها را كه آرزوي شناساندنشان را داشت، چه مرد چه زن، تجربه كرده است و در 
ويرجينيا روايت همة آنها با تولد «خودي» نو، اما آشنا روبهرو ميشود. هولتبي در كتاب

(2007) به تأكيد وولف بر اورالندوي شاعر توجه ميكند و  منتقدانه يادداشتهاي وولف:
معتقد است وولف كوشيد اورالندو را از طريق آثار ادبي مختلف براي خواننده بهتصوير كشد. 
براي مثال در عصر اليزابت، اورالندو تراژديهاي بزرگ نوشت كه در آن شر، جنايت، بدبختي 
و ديگر شخيصتهاي انتزاعي فراوان ديده ميشود. شاهان و ملكهها قلمروهاي ناممكني را 

فرمانروايي كردند، نقشههاي هولناكي برمال شد و اشرافزادههاي زيادي در آنها نقش داشتند.    
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وولف سوژهاش را با قصه انطباق ميدهد و كوچكترين جزئيات را براساس سخن و 
حالوهواي دوره هماهنگ ميكند. كريستينا فروال1 اورالندو را بهعنوان زندگينامة رؤياي 

خويشتن، نويسندهاي ميداند كه در جستوجوي شعر است. فروال (2005) مينويسد:   
اورالندو در قرن 16 در دورة اليزابت قلم بهدست ميگيرد و آرزو ميكند اولين شاعر 
نسل خود باشد و قرنها بعد در 36 سالگي اورالندوي زن تاج ملكالشعرا را بر سر 

مينهد. آواتار يوتوپيايي يك «زن» شاعر كه سالها بعد متولد ميشود.  
اگر قصه زندگينامهنويس يك روايت است، شعر اورالندو تجلي «خويشتن» زن/ مرد او 
بهنظر ميرسد كه او را به نوشتن شعرهايش واميدارد. اورالندو ژانرهاي مختلف ادبي را محك 
ميزند. او حتي با شخصيتهاي ادبي برجسته دورههاي مختلف ديدار ميكند. اشخاصي مثل 
نيك گردين؛ اما سرانجام تصميم ميگيرد شعري براي «خود» بنويسد. پس اورالندو شروع به 

نوشتن درخت بلوط كرد كه در اين مقاله بيشتر بررسي ميشود.   
را كتابي درمورد نويسندهاي ميداند كه مثل همة كتابها درمورد  اورالندو هرميون لي2
نويسندهها، انعكاسي از «خويشتن» هستند. همچنين، لي معتقد است زندگينامهنويس و 
اورالندو هر دو پيوسته درگير آنچه نوشتن ميپنداريم هستند. خواننده اورالندو را در تالش 
براي نوشتن ميبيند. درحالي كه اورالندو از طبيعت الهام ميگيرد، زندگينامهنويس مينويسد: 
«مثل همة شعرا كه هميشه درحال توصيف طبيعت هستند» و سپس اورالندو با خود ميانديشد: 
«و ديگر هيچ» (Woolf, 1992). سبز مانند دالي كه در ادبيات هزاران مدلول دارد، چيزي غير 
از خودش است. طبيعت و حروف بهظاهر، تضاد طبيعي دارند كه آنها را بههم ميرساند، 

همانطور كه همديگر را درهم ميدرند.  
  

2-3. ديگري و «من»  
باتلر دربارة روند شكلگيري سوژه معتقد است هيچ «مني» وجود نخواهد داشت، اگر ديگري نباشد. 
او ميگويد «من» زماني خوانده ميشود و به زبان ميآيد كه توسط ديگري خوانده يا صدا شود و 

اين قانون استداللي از «من» پيشي ميگيرد و قبل از آن قرار دارد. باتلر (2005) ميگويد:   
                                         
1. Christine Froula  
2. Hermione Lee  
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بهطور قطع، من فقط زماني قادر به گفتن «من» هستم كه مورد خطاب قرار گيرم و اين 
خطابه جايگاه مرا در گفتمان متناقضانه تغيير خواهد داد. پس وضعيت استداللي 

بازشناخت اجتماعي از روند شكلگيري سوژه پيشي گرفته، به آن حالت ميدهد.   

غرق در احساس عزلت و تنهايي، اورالندو نور اميدي در نوشتن ميبيند و البته درطول رمان 
هرگاه اورالندو درحال نوشتن است، تنهاست و به خود ميانديشد؛ اما زماني كه اورالندو در 
تالش براي برقراري ارتباط با ديگري و يافتن گيرندهاي مناسب است نيز محدوديت «من 

دستوري» در زبان او را ميآزارد.  
مثال واضح اين مسئله تالش اورالندو براي ارتباط با ساشا دختر روسي است. اورالندو 
احساس ميكند در زبان گرفتار شده است؛ درحالي كه زندگينامهنويس مينويسد: «كلمات 
اورالندو را رد كردند». اورالندو با خود ميپندارد انگليسي زباني بيش از حد صادق و رك 
است و در عين حال بسيار لوس براي ساشا (Woolf, 1992). از سوي ديگر، ساشاي 
شهوتران اگرچه بيآاليش بهنظر ميرسيد، چيزي رمزآلود و پنهان در او بود. «من» اورالندو 
در اينجا براي بيان خود، فهم سوژه و شكلدهي به «خود»، از زبان مدد ميگيرد تا شايد اين 
بيانگري «من» را بيشتر به من بشناساند؛ اما وقتي يكسوي «من» «ديگري» است كه براي من 
ناشناخته است، اين روايت نيز محدود و تيره است. درواقع، من روايتي ميگويد كه بهلحاظ 

ماهيت و بهتمامي گفتني نيست.   
باتلر در بررسي نظريات كاوررو درمورد «خود» اينگونه نتيجهگيري ميكند: «من در ادراكي 
از تو هست مييابم. اگر شرايط خطابه به تو را از دست دهم و اگر ديگر "تويي" براي خطاب 
نداشته باشم، خود را گم ميكنم». باتلر در اينجا اظهار ميكند شخص زماني قادر به نوشتن 
زندگينامه است كه خطاب به ديگري باشد و اينكه شخص مرجع «من» را تنها در رابطه با 
«تو» مييابد. اورالندو نااميدانه در تالش براي انتقال احساس خود به ساشا ميانديشد: «كلمات 
با شور شاعري كه شعرش با درد از سينه بيرون ميزند و به نفسهاي او ميرسند»؛ «اما ساشا 
ساكت بود» كه نشاندهندة فقدان درك او از اورالندوست. خواننده ميبيند كه چطور «من» در 
فقدان «تو» يا عدم درك «تو» از «من» شكست ميخورد و البته، اورالندو محدوديتهاي زبان 

براي بيان احساساتش را بهخوبي درك ميكند.  
از افراط و ريختوپاش دورة اليزابت، سرانجام اورالندو به اواخر قرن هفده و بعد هجده 
ميرسد. هولتبي ميگويد زيادهروي اورالندو با ريزبيني كالسيك عصر منطق جايگزين ميشود. 
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سپس اورالندو تراژدياي به نام «مرگ آژاكس» و «تولد پيراموس» را مينويسد. در اوج زندگي 
پرسوناژهاي اساطيري نباشد. پس از آن  اورالندو كمتر كشويي ديده ميشود كه پر از اسامي
بود كه اورالندو شروع به نوشتن «درخت بلوط» كرد. حاال اگرچه نيمههاي شب بود و 
اورالندو تنها بود، پروندة قطوري بهنام زينوفيلد، يك تراژدي يا چيزي شبيه آن، و بههمراهش 

   .(Ibid) برگهاي نازك بهنام «درخت بلوط» را بيرون كشيد
  

4. درخت بلوط: روايت «من» در زمان  
درخت بلوط روايت عزلت و تنهايي اورالندوست. چيزي كه وولف در ظاهر بر آن تأكيد 
زيادي دارد. اورالندوي هفدهساله نوعي دستپاچگي همگون با عشق به تنها بودن در خود حس 
ميكند: «از آنجايي كه لكنت داشت، مكانهاي خلوت، منظرههاي پهناور را ترجيح ميداد و 
خود را هميشه و هميشه تنها ميپنداشت». اورالندو ميگويد: «من تنها هستم». درواقع، اين 
اولين «مني» است كه خواننده ميبيند و ميشنود (Ibid). از اين صحنه به بعد، اورالندو را 
درحال نوشتن درخت بلوط ميبينيم كه در تنهايي و خلوت خود بازگشتي به گذشته دارد تا گذشته، 
حال و آينده را بجويد به اميد اينكه «من» جديدي در زبان بيابد. بنابراين، اورالندو شغلي انتخاب 
ميكند؛ راه و روش زندگياي نه مثل يك نجيبزاده؛ درحالي كه با خود ميانديشد: «تولد يك 
نجيبزاده چه تأثيري روي ذهن خواهد داشت. ضمناً شاعر شدن يك نجيبزاده بسيار دور از ذهن 
هاون ميكوبد. او به  است». اورالندو در موقعيتي براي يافتن «خود» و بيان آن در زبان، آب در
رؤياي خود ميانديشد كه جاودانگي درمقابل زبان است و البته، اين كار را حتي دشوارتر از «نبرد 

  .(Ibid) «سر مايلز و يارانش درمقابل شواليهها در فتح يك قلمرو ميپندارد
باتلر درمورد اين محدوديت مينويسد:  

از آنجا كه «من» عملي اجرايي (نمايشي) و خطابي انجام ميدهد، در آنچه بازميگويد 
محدود است. اين «من» گفته و خطاب ميشود؛ اگرچه بهنظر ميرسد در روايتي كه 

ارائه ميدهد ريشه داشته باشد، اين بيريشهترين و منفصلترين لحظه در روايت است.   
همچنين، باتلر ميگويد تنها داستاني كه «من» قادر به روايتش نيست، داستان تولد خود «من» 

است كه نهتنها حرف ميزند؛ بلكه در تالش براي بيان خود است.  
زمانيكه اورالندو به رؤياي كودكي خود بازميگردد تا به «درخت بلوط» چندخطي اضافه 
كند، ميبيند روند نوشتن شعر تقريباً نانوشتني است. در اين قسمت اورالندو نوشتن را رها 
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ميكند و به شرق سفر ميكند؛ جايي كه جنسيت او نيز تغيير مييابد. از آن روز به بعد، بانو 
اروالندو كه در قرن هجده زندگي ميكرد، نوشتن را از سر ميگيرد. اما همانطور كه هولتبي 
ميگويد: «اورالندو سوژة توقف و تعليق نيز هست». زمانيكه اورالندو زن ميشود و بهدنبال 
كولي ميرود تا مدت كوتاهي را با آنها زندگي كند، يك روز غروب «وقتي همة آنها دور 
آتش كمپ نشسته بودند و غروب خورشيدي روي تپههاي تسالين ميدرخشيد، اروالندو با 
هيجان گفت: چه خوب است براي خوردن و بيوگرافي مينويسد كوليها كلمهاي براي "زيبا" 

  .(Ibid) «.ندارند. اين جمله نزديكترين مفهوم به اين واژه است
اين ناكامل بودن زبان يا دريافتكنندة زبان در نظرية باتلر نيز ديده ميشود. «من» قصد 
رابطه برقرار كردن دارد و كسي كه دريافتكننده است، شايد اصالً درحال دريافت نباشد؛ شايد 
مشغول انجام كاري باشد كه تحت هيچ شرايطي نتوان آن را «دريافت» دانست؛ شايد كسي كه 
دريافتكننده است، مشغول كار بيشتري جز ساختن مكاني- شرايطي- ساختاري كه رابطة 

   .(Butler, 2005) دريافتي محتمل بر آن استوار است، نباشد
در صحنهاي ديگر اورالندو كه از زيبايي طبيعت سرشار و هيجانزده است فرياد ميزند چه 
خوب است براي خوردن و زندگينامهنويس توضيح ميدهد و ميگويد: «جالب است كه 
انسانها با داشتن چنين ابزار ارتباطي ناقصي كه آنها را به گفتن "چه خوب براي خوردن" 
بهجاي "زيبا" واميدارد، همچنان مضحكه و سوء تفاهم را تحمل ميكنند بهجاي اينكه از آن 
» اورالندو ناتوان از بيان «خود» حتي در حضور «تو» همچنان درك نميشود  درس بگيرند». «منِ

و توسط ديگري بهسخره گرفته ميشود.  
باتلر (2005) ادامه ميدهد: «پس اگر ديگري نباشد كه عمل دريافت صورت گيرد، از 
آنجايي كه مكاني براي دريافت وجود دارد، «وجود» از بيان خود عاجز ميماند». حتي باتلر 

مثالهاي واكنشهاي ممكن را ميآورد و مينويسد:  
انواع اين ارتباط با دريافتهاي احتمالي مختلف است و در موقعيتهاي متعدد اتفاق 
ميافتد. مثالً جايي هست كه هيچكس آن را نميشنود، اين يكي حتماً ميفهمد، من 
اينجا ديده نخواهم شد، آنجا فهميده نخواهم شد، قضاوت ميشوم، رد ميشوم، 

پذيرفته ميشوم يا مرا دربرميگيرند.  
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براي نوشتن ميگردد؛ درحالي كه ميگويد: «آه  اورالندو نااميد از سخن گفتن، بهدنبال قلمي
اگر فقط ميتوانستم بنويسم». او با پناه بردن به زبان نوشتاري احساس بهتري پيدا ميكند و به 

» خود را آرام ميكند.   حريم دروني خويش بازميگردد يا بهتر بگوييم «منِ
در قرن هجده ميالدي، اورالندو شخصيتهاي ادبي برجستة زيادي ازجمله پاپ و درايدن 
را به خود جلب كرد. اگرچه شاعران دريافتكنندههاي خوبي براي اورالندو نبودند، او چند 
شب را با آنها سپري كرد. درطول داستان، بيوگرافي بهطرز جالبي اين شخصيتها را از طريق 
نوشتههايشان به خواننده ميشناساند با اعتقاد به اينكه «راز و رمز روح هر شاعري، هر 
تجربهاي از زندگياش، و شمهاي از ذهنش در كارهايشان آشكار است». پس خواننده با 
خواندن آثارشان «من»هاي آنها را ميبيند؛ اما در پايان همة اين جنبوجوشها و ارتباطها، 
  .(Woolf, 1992) «.اورالندو با خود ميانديشد: «چقدر از تنها بودنش احساس رهايي ميكند

در سراسر رمان، وابستگي اورالندو به تنهايي و خلوت را ميبينيم؛ درحالي كه آنچه ديگري 
ميانديشد، بياهميت است. او ميگويد: «من مينويسم، من از نوشتن لذت ميبرم». «اورالندو 
قلم زد و بيست و شش جلد نوشت.» براساس نظرية روايت اجرايي باتلر كه مدعي است 
«خود» بهصورت يك «درونيت انعكاسي» پديدار ميشود و «خويشتن» روند خالقانهاي است 
كه ميبايست مانند اثر هنري درك و دريافت شود؛ بنابراين «خود» چيز يا ضرورتي ابتدايي 
نيست؛ بلكه روند شكلگيري و سبكسازي است. درحالي كه اورالندو درخت بلوط را 
مينويسد، ميانديشد: «من درحال رشد كردن هستم». او سپس شخص را برميدارد و ميگويد: 

«شايد من در خيال داشتن "ديگري" را از دست ميدهم».   
اورالندو در دورههاي مختلف عاشق ادبيات بوده است. وقتي پسربچهاي اليزابتي بود، 
تراژديهايي مثل گربودوك مينوشت؛ در قرن هفده سفيري بود كه به خواندن توماس براون عالقه 
داشت؛ در قرن هجده عاشق پيكاسك شد؛ در قرن نوزده نيز همراه با حالوهواي آن دوره پيش 
رفت كه البته او را به نوشتن بيمعناترين شعري كه در عمرش خوانده بود واداشت. اورالندو وارد 

قرن نوزدهم ميشود كه به راويت زندگينامهنويس: «رطوبت نمنم به هر خانهاي راه مييافت».   
باوجود تمام تغييراتي كه اورالندو طي اين سالها به خود ديده بود، همچنان درخت بلوط 

را با خود داشت. وولف مينويسد:  
او اين شعر را از سالهاي پيش تا اآلن با خود دارد، خطرات و اتفاقات زيادي از 
سرش گذشته بود و چندين صفحهاش پاره شده بود. از آنجايي كه زماني با كوليها 
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زندگي كرده بود و كمبود كاغذ براي نوشتن داشت، تمام حاشيهها را چندينبار نوشته 
بود و خط زده بود؛ طوريكه نوشتههايش شبيه پارچهاي بود كه انگار بهعمد رفو شده 

است.   

زماني در اتاق شلوغش وقتي تنهايياش را نمييابد، «قلمش را در جوهر ميبرد اما هيچ 
كلمهاي نيامد». ناگهان «قلم اورالندو به آرامترين شكل ممكن شروع به چرخش و حركت 
كرد». او مينويسد و خواننده اولين خطنوشتههاي اورالندو را ميبيند. اين خطوط «من» 
اورالندو را به ما نشان ميدهند و ميشناسانند. اورالندو مينويسد «من خودم هستم نه جوهري 
 .(Ibid) «!فرومايه، ميان زنجير كسلكنندة زندگي، اما من كلماتي مقدس ميگويم آه چرند نگو
در اين خطوط وولف هنرمندانه نااميدي و سرگرداني اورالندو را بهتصوير ميكشد؛ درحالي كه 
اورالندو قادر به روايت «من»، حتي در نوشتههايش نيست؛ زيرا حاال اورالندو با نگاه كردن به 
انگشت سوم دست چپش احساس شرمندگي ميكرد بدون اينكه بفهمد چرا. فقدان حلقة 
ازدواج در دست اورالندو نشانهاي از سخن قرن نوزده است و البته دال خوبي كه در نهايت او 

را به نبود «تو» واقف ميكند.  
باتلر معتقد است: «اگر من سعي در شرح خود دارم، اين شرح هميشه نسبت و خطاب به 
كسي است؛ به كسي كه جوري كلمات مرا دريافت ميكند؛ اگرچه ندانم و قادر به دانستن 
نباشم». روش فكري باتلر تنها راه درك احساس اورالندو و فقدان دريافتكنندهاي مناسب در 
قرن نوزده است كه چيزي جز همسر نيست. نگرش وولف به جامعة ويكتوريايي بسيار 
منتقدانه است. او سخن اين دوره را با نشانهها در زندگي اورالندو بهسادگي بهتصوير ميكشد 
كه البته اين سخن، ازدواج، وابستگي و همسر است. پس در قرن نوزده «من» تنها زماني قادر به 

شرح «خود» است كه با «ديگري» ازدواج كند.  
اورالندو ميانديشد: «هركس زوجي دارد بهجز خود من» و درحالي كه از حياط ميگذرد، به 
اين فكر ميكند كه «با اينكه بانوي همة اينها من هستم، اما مجردم، بيزوجم، تنها هستم». اما 
خود را يافته است و سرانجام با  دقايقي بعد اورالندو با شلمردين نامزد شده، اورالندو «ديگري» ِ
او احساس يك زن واقعي را دارد. بهظاهر، شلمردين دريافتكنندة مناسبي براي اورالندوست؛ اما 
صحنههايي در رمان هست و هنوز اورالندو را در تالش براي يافتن چيزي كه شايد «من» باشد 
ميبينيم. درحالي كه احساس تنهايي همچنان با اورالندو همراه بود، او «خود و همسرش را 
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همچون دو نقطه در صحرا ميپنداشت كه در انتظار ديدار با مرگ هستند». باتلر معتقد است 
درمقابلِ ديگري، «من» كه در تالش براي شرح خود بود، قادر به بيان «خود» نيست.   

حقارت عجيبي در اين روند بهوجود ميآيد كه شايد نتيجة دانستن محدوديت دانش است 
و هر تفسيري اينجا بهنوعي كانتي ميشود. اما چيز ديگري هم هست و آن چيز زبان و ارتباط 
آن با تاريخ است. روند شكلگيري سوژه مشابه روندي نيست كه روايت ساختار اين نظام را 
شكل ميدهد. زندگينامهنويس، اورالندو و البته وولف هر سه محبوس در زبان و در تالش 
براي بيان خود هستند؛ درحالي كه در هر دورة زماني سخن حاكم بر آن دوره نيز آنها را از 
تصورشان دور ميكند. در اين ميان پناهي جز زبان نيست. در اين روايت سوژه بهدنبال هدف 
با هوسي ساختار روايت را شكل ميدهد؛ اما اين هوس است كه ادامة داستان را در دست 

ميگيرد؛ درحالي كه نشاني از هدف نيست. به اعتقاد اميل بنونيست:  
زبان يگانه نظام نشانهشناسيكي است كه قادر به تفسير نظام نشانهشناسيك ديگري 
است؛ اما اگر هدف از اين بحث دستيابي به گوهر معنايي آن نشانهها باشد، از همان 
آغاز كار، كارمان محكوم به شكست خواهد بود. بهنظر ميرسد اگر ميشد معنا را با 

زبان بيان كرد، نيازي به بيان آن در سخن روايي نبود (احمدي، 1371).  
«من» محدوديت زبان گفتار و نوشتار را ميبيند. بنابراين، براي باتلر «من» دستوري همين 
سوژة تيره است. سوژهاي كه براي ارائة روايتي از خود برپاية از تناقضها شكل ميگيرد. 
دوگانههايي مثل قيد/ آزادي، من/ تو، خود/ ديگري در اينجا قابل مالحظهاند. از يكسو، «خود» 
ميكوشد تا خود را بشناسد تا رها شود. از سوي ديگر، اين ادراك در چارچوب «ديگري» 
(جامعه و هنجارهايش) كه هم ناشناخته است و هم از كنترل خود بيرون است صورت 

ميگيرد؛ پس قيد است. اين بستر قيد/ آزادي درك «خود» از خود را ناقص و تيره1 ميكند.  
  

5. نتيجهگيري  
در پايان، اورالندو مانند تكواژي نقشنما در زبان محبوس است؛ درحالي كه هويت خود را در 
ارتباط با «ديگري» مييابد؛ پس هرگز خودش بهمعناي لفظي و تمام كلمه نيست و همواره 
دركي تيره و مات دارد. ميبينيم كه وضعيت تناقضآميزي حاكم است و تمام ظرفيت 
                                         
1. opaque 
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خودشناس و «خويشتن» در حين همين تناقض است؛ زيرا من با فرض ناگزيريِ محدوديت 
شناخت خود، بهناچار هرچه بيشتر «ديگري» را- يعني هرآنچه جز «من» است- ميكاود تا 
مرزهاي اين ناگزيري را هرچه دقيقتر دريابد. به بيان بهتر، «من» وقتي به ناگزيري «تيرگي» 
خود ميرسد كه به اين واكاوي دست زده باشد. در نهايت، خواننده با گفتماني روبهروست كه 
سوژه درجهت فهم حقيقت «خود» در شبكة ارتباطي و نقّادانه مدام به گفتوگو با جامعه، 

تاريخ و فرهنگ ميپردازد و روشن است كه اين گفتوگويي است ناتمام و بيپايان.   
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