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 1/4/9318تاریخ پذیرش:     4/6/9317تاریخ دریافت:  

 
 چکیده

دهای، ااا   سازي و ساامان نگر، بنیان فهم و ادراک آدمی بر نیروي سادهشناسان شناختبه باور بعضی روان
سااخهه اساهوار اسات     هاي پیشها، اادآاندها و قالبه در طرحوارههاي تازدراافت« پراگنانزِ»اصطالح بر به

شناسای  بار روان  اناد  بناا  تبیین کرده« گشهالت» هشناسان، در چارچوب نظراچنین سازوکارهاای را روان
ساازي ااا قِابِ    گشهالت، خوانش داسهان نیز، خواه ساده باشد اا نقادانه، بساان هرگوناه فرااناد وارا ات    

هااي داگار   گارفهن ب اش  هاای از مهن به بهاي ناخوانده، محصول تأمل و تعمق در ب ششناخهیمعرفت
جزئیات مهن را در بر گیرد، زارا اان جزئیاات تماامی    هطور طبیعی، هیچ خوانشی نیست که هم است  به

ناد ااادي   جزئیات مهن، اگر بسایار دور از رو  ههم هداند که خوانشِ بالسَواتجربه میندارد  خواننده خود به
جوای است که هم خوانش اادي ماهن  او نیست  در پی همین صرفه هکم مقرون به صرففهم نباشد، دست
 هشود؛ اعنی در جراان خوانش، امالً از معاانی باالقو  گرااانه بدل میآن به امِی تقِیل هو هم تحِیل نقادان
کران اسات کاه   داسهان نه چندان بیمهصرفات مُجاز خواننده در مضامین  هشود  البهه دامنمهن کاسهه می

شاود  در  رسد، و نه چندان تنگ که معموالً از سوي بیشهر منهقدان تجواز میدر ن سهین نگاه به نظر می
 در خااوانینواساای و اااراس داسااهانساانت داسااهاننااوای هاااي خواننااده را برداشاات هاااان میااان، دامناا

، از منظر مطالعات هرمنوتیکی به معرفای و بررسای   حاضر هکند  در مقالاي هرچند گسهرده مهار میدااره
  هاي مشهرک میان خوانندگان داسهان فارسی خواهیم پرداختدانسههاي از اان پیشپاره
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 مقدمه -1

نقاد ادبای بااز کارد کاه       هاي جااي خاود را در ارصا   دراافت، تقراباً در همان برهه هنظرا»

دراافات   هِی نظراا اص هنهاد  با اانکه مسئِنگري میکم داشت رو به شناختشناسی کمروان

فهام را در   هشناسی شاناخهی، مسائِ  هاي خواننده از مهن بود ولی روانفهمنیز تعراف پیش

اي وارهاطالااات طارح   هشان در سااا افقی بازتر، به چگونگی تش یص الگوها و تفسیرپذاري

از ااان نظار، ناه     ( Bamberg, 2005: 218) «داد)مفروضات و محفوظات خواننده( تعمیم می

هااي اماومی   روال ههاي وارد بر آن را نبااد بیرون از دااار وانش مهن، و نه ارزاابی خوانشخ

راه گازانش، تشابیه، تکمیال،     هاای که مفهوم هار چیازي را معماوالً از   فهم پنداشت؛ روال

هااي  دهی به مؤلفهکارهاي سامانراه دستز اانبندي و اآراای، جمعرااش، بازچینی، آزمینه

اما اان حکم منطقی با دادگاه منهقادان مالنقطای ساازگار نیسات      کنند  سازي میفهم، ساده

 کجاي ماهن ادبای را ناخواناده نباااد گذاشات  کام      اند که هیچبسیاري از منهقدان بر آن هنوز

تران جزئیات مهن اگرچه نازد ااان دساهه از منهقادان گنااهی ناب شاودنی       توجهی به کوچک

 ا ی مهن از نظر ااشان سهودنی، بِکه ضروري است   تار هپوشی از زمیناست، چشم

جزئیااتش در هار دو صاورت )چاه      ههما ماهن باا    ههما باري، خواندن و بازخوانی مکرر 

کاوي باه رسام اصاحاب نقاد ناو، و چاه خوانشای        مهنی باشد در جهت س نخوانشی درون

خوانی از ماهن  گراای( امالً ناممکن است  برخالا کسانی که رازمهنی در جهت نوتاراخبرون

خاوانی را بار رازخاوانی تارجی      کساانی کاه گزااده    یکنند ااا حها  را به خواننده تجواز می

خوانی را نه اک جور قابِیت هنرمنداناه، بِکاه ناوای    دهند، هسهند کسانی هم که گزادهمی

هااي م االف باا    گونه داادگاه گذرد  ااندانند که از حدود اخهیارات خواننده بر میاجبار می

رسند، ولی نسابت باه   تر به نظر میاان سطرها معقول هزخوانی مهن، هرچند از نظر نگارندرا

اناد   خوانی در نقاد ادبای اااران توجهاات کمهاري را باه خاود جِاب کارده         سنت ضدگزاده

خواه، بر ااان پااگااه   خوانی، در م الفت با سنت دارپاي نقدس تمامیتهاي حامی گزادهدادگاه

بار   جزئیات مهن را در خوانشی هرچند دقیق بررسید  بنا هتوان همنمیهرک اسهوارند که مش

فرهناگ   هاشااا »پساند، در راساهاي   چنین پااگاهی است که بعضی آثار دشوارخوان و ن به

رساند   شاوند و باراي مصارا اماوم باه تولیاد انباوه مای        سازي می، تِ یص و ساده«فاخر

هااي  نهادهاي دانشاگاهی جازو فارآورده    که از سويبا اان سازيدادهاي صنعت فرهنگبرون

هاي نیز بیش از نس ه« زرد»روند، ولی گاه زار همین برچسبِ ناخالص فرهنگی به شمار می
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گیرند  باه  هاي )شبه( اِمی دانشگاهیان قرار میبرداريترِ خود مورد بهره«اصیل»اصطالح به

می خوانش بر مهاون خااو و   هاي فرهنگی با اسامال الگوهاي اموگذارياان ترتیب، سیاست

تاوان گفات کاه    آاد  در اان صورت، داگار نمای  میالهضم کردن مهون ثقیل به اجرا درسهل

هاای هسهند که به قول نیچاه اِوفاه باراي    هاي مد روز، کهابپسند و کهابهاي اامهرمان»

حمااهی هاي گونه سیاستمحصوالت اان ( 121: 1737)فاضاِی،   (1)«کنندتهیه می اوام هشکمب

دانشاگاهیان امومااً   »کنند  برخالا ااان تصاور کاه    را اتفاقاً خواو بیش از اوام مصرا می

بساا  جا ايدر اان، جا()همان «خوانندمردم براي سرگرمی و تفرا  می کهاب را براي نقد و اامه

هااي  گاذرانی و رفاع مسائولیت   شده را باراي وقات  هاي رقیقدانشگاهیانی که ترجیحاً کهاب

بااب  مسان  خوانناد حهای  کاه معماوالً کهااب نمای     مردم هم هخوانند و ااملعاتی خود میمطا

 هرساد، نیااز باه مطالعا    هاای که به نام نقد در نشراات به چاپ میداسهانالوقت  خالصهدفع

خوار را از جسهجوي خوراک فکاريِ بااب دانادان    پ هه هکامل اثر را برطرا، و خوانند هنس 

هااي فاوري و   خاوراک  ناو  ساازي ااان  ا بااد توجه داشات کاه آمااده   کند  امخود معاا می

گزانای و  اي قواااد باه  حساب نیست؛ بِکه تاابع پااره  ب واهی و بیدل يرودسهی به هیچدم

هااي کاالن فرهنگای باه اجارا      گاذاري بازآراای است که خاود االبااً در چاارچوب سیاسات    

 سااب یراث ادبی را بااد ااک کاار فنای و ح   روزرسانی مآاند  با اان حساب، بازاابی و بهمیدر

هااي ااان کاار، از جمِاه، نیازمناد      روال هآااد  محاساب  نمای دانست که از اهل تفنن بر ،شده

اام را  سندي م اطبپها و ساخهارهاای است که حس جمالفرم همعرفهی ژانرشناسانه دربار

 اند   انگی ههمیاز دارباز بر

اي باااد دانسات کاه تحات     واراساهاران کارکشاهه   یت سَراصوالً تداوم ژانر را در گرو فعال

هاي نشر مشغول کاالسازي از هنر و سوداگري با آن هساهند: هادا نهااای    کارفرماایِ بنگاه

با تکیه بر نقاا  اشاهراک آثاار بازرت اسات        «لذت دادن به خواننده و جذب سرمااه»ژانر، 

شهساواري،  ) بار اهاده دارد   ،«اداهاور آن،  هنهاد ناشار و نمااناد  » فرماندهی اان جراان را هم

، کسی است که بارخالا واراساهاران زباان، زارسااخت     «واراسهار سر»منظور از   (11: 1731

کناد   هاي کالن نشر را تدوان میتصحی ، و سیاست« ژانرنواسی»داسهان را مطابق با اصول 

پاردازي ادبای نیاز    راهتنها با وارااش زبان، بِکه همچنین با نقد و نظواراسهاري نه سر هحرف

، اسهقالل نواساندگان و سابک   «مطالعات پسانگارشی»پرداز در منهقد و نظراه»تفاوت دارد: 

باه نقاا    « مطالعاات پیشانگارشای  »گذارد، ولای اداهاور در   ش صی و فردات آنها را ارج می



 9318 ستانبهار و تاب ،اول هدور، چهارمسال  /نقد و نظریه ادبی حسین صافی پیرلوجه      27

 

شاراا  بازنواسای    هتاودوروا نیاز درباار    ( 15)هماان:   «مشهرک شاهکارهاي بزرت نظر دارد

ب واهی نیست و آن را دو مجمواه از الزامات کنهارل  اان تعبیر مجدد دل»گواد: داسهان می

ت فرهنگای نشاأ   هدوم، از زمینا  همجموا [   ]اول در خود مهن وجود دارد   هکند  مجموامی

  (771: 1711) «اان الزامات فرهنگی، چیزي نیسهند جز مشهرکات ااک جامعاه   [   ] گیرد می

مانند  اساساً رازخوانی ماهن  رهنگی، الجرم در جراان رازخوانیِ مهن ناداده میاان الزامات ف

 هتوصایف امال روزمار    هخواند، از اهاد از آنجا که با الزامات فرهنگیِ ناظر بر ژانرنواسی نمی

هااي کالمای و   آاد  در اوض، چون ارزش ادبی اثار را در مقیاان ناوآوري   نمیخواندن نیز بر

- خاوانی باه ماذان منهقادان    سنجد، بیش از گزادهورزي نواسنده میمهناسب با قدرت زبان

توان باا ساخهارشناسای   سازي داسهان را میآاد  باري، سادهخوش می -اصه پیروان نقد نوخ

رفات باه رواادادهاي    هر پای  ههاي اصِی و فرای، و نیز تجزارفتمراتبی از پیآن در سِسِه

سااخهار داساهان، و   هااي فراای را از کاالن   رفات یاي و وابسهه آااز کرد؛ و ساسس پا  هسهه

 هاي اصِیِ اان ساخهار کنار گذاشت رفتروادادهاي وابسهه را از پی

تاوان تاابع   ها را نمیبندي اهمیت ب شبندي مهن و نه درجهاان احوال، نه ب ش هبا هم

هار   خاوان ممکان اسات   بایش  همند و دقیق دانست  در نظر خوانندسازوکاري چندان قانون

بندي مطالب(، داللهمند جِوه کناد  اماا   هاي تصادفی مهن )مانند صفحهواژگی چیزي، حهی

اند  خواننده معموالً مهنیت دو کار مهفاوت« خوراندن معنا به مهن»و « خواندنِ معنا از مهن»

کند که )گوای( در پس آن نهفهه است  در اان صاورت، داگار الزم   مهن را حمل بر نیهی می

، تأواال  ه ممکان جزئیات مهن اهمیهی اکسان بدهد و اان همه را از هر را هبه هم نیست که

منظاورتر از  به مقصود نواسنده کند؛ زارا اقیناً خود نواسنده نیز بعضی از اان جزئیات را بای 

هااي  که مقاداري از مهن، صرا نگارش ب اش است  همچنانبعضی اجزاي داگر به کار برده

بیند ااا نادااده   روشنِ جاهاي داگر مینیز جاهاای از مهن را در سااهشود، خواننده داگر می

 هرجهت  بهمند است، نه باريگیرد  پس خوانش مهن هم مانند نگارش آن، جهتمی

منظاور از   ههاي مهن و افااد تران سازهدالال ناتوانی نواسنده در اسامال اخهیار بر کوچک

گردد  اصوالً باه دلیال محادودات در تاوان     نمیف بري آن، تنها به ضعف قواي تألیتمام اجزا

دقت زار نظار گرفات و منظاور خاود را     توان سراسر مهن را بهمحاسبات ذهنی است که نمی

اجزاي کالم حمل )تحمیال( کارد  توجاه مؤلاف باه دقاااق معناوِي ماهن و          هاکسره بر هم

دارد؛ اثار بااازمی کااري در رونمااي   پرداخاتس ظراااف آن در ساط  مفهاومی، او را از ظراااف    
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زند و به که مثالً دقت در وزن و آهنگ بیان نیز راه تعمق مؤلف در معانی مهن را میهمچنان

 هرو، امر هنري همواره مهضمن چینش مقهصدانشود  از اانبهاي شِ هگیِ مضامین تمام می

ن است مهضااف میان جوانب م هِف مه هها در قالب اک اثر است  همین رابطبههران گزانه

کند  که افزون بر امکان تکِم، امکانات هنرورزيِ کالمی را فراهم و ادبیت کالم را تضمین می

کمهر از تألیف آثار اِمی است  با ااان   ،پذاري مهن، البهه در تصنیف آثار هنريمیزان نظارت

زي نه مرجع مرکا »پذار نیست؛ چنانکه کامالً القید هم نیست: حال هیچ مهنی، مطِقاً نظارت

مانند نواسانده ااا   ]منفرد  هو نه سوژ [ممیزي و فرهنگسهان زبان مانند اداره]شده اا نهادانه

با در نظار گارفهن    [   ]دارند   توان گفت که بر زبان کنهرل مطِقکدام را نمی، هیچ[خواننده

گفهار  آزادسازيو هم  سانسورطور کامل تحت کنهرل کسی نیست، هم  که گفهار هرگز بهاان

  باا مقاومات ماهن در برابار نظاارت      (722: 1713)مادانا،   «مانندهمیشه لزوماً ناتمام باقی می

نشاین در  مهنی )انسجام صوري و محهواای میان اناصر هام ها، رواب  درونها و سازمانسوژه

گذارد و در اوض، ظرفیت برقراري پیوندهاي بینامهنی )میاان ماهن و   مهن( رو به سسهی می

آزادي مهن در ازاي پرداخات  »گیرد  اان معادله را شااد بهوان از آن( فزونی میجهان بیرون 

 نامید « ادبی

گونه باشد، شاراا  باازآفرانی آن نیاز معِاوم اسات: شار        شراا  آفرانش مهن که اان

را گذشهه از نگارش ماهن، باااد در ماورد خاوانش آن نیاز      « پذاريِ محدودآزادي اا نظارت»

کااري در  آلاود مشاغول راازه   تواند با نگاهی وساوان واسنده خود نمیوقهی ن صادن دانست 

توان به رازخوانی واداشات و او را بابات   جاي مهن شود، پیداست که خواننده را هم نمیهمه

تاوان  انگاري مههم کرد  از اان بداهه اما به ااان نهیجاه هام نمای    خوانیِ مهن به سهلگزاده

آهناگ باا او از   النعل بالنعل در پی نواسنده، و اینااً هام  قرسید که خواننده بااد مهن را طاب

مان ه؛ نظر بگذراند  چنین حکمی البهه قابل اجراست، ولی تنها با نعل وارونه زدن به خوانش

اند  هرش بر آن است که براي نیل به نیت مؤلف بااد کاري که امثال اراک دانِد هرش کرده

بههر است قبول کنایم کاه معنااي ااک     » اثرِ( او پیمود: گام مهأثر از )درست بربهمهن را گام

تنها ااات خوانش، بِکاه  از اان نظر نه  (17: 1731) «مهن، همان معناي مورد نظر مؤلف است

مسیر و مقصاد از ااان    هشود  مغالطراه و روش آن نیز با توجه به مقصود نواسنده تعیین می

هاي م هِفی از اثار تأکیاد   ها و جنبهبر ب شتوانید گواند که شما میبعضی می»قرار است: 

-کنید  اما پاسخ هرش به اان مسائل اان است که هر الگوي تأکیدي الگوهااي داگار را بای   
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-الگوهاي تأکید بااد با هم هماهنگ شوند، وگرنه نمای »بنا بر اان مغِطه،   «کنداهمیت می

توانناد  دبی فق  به اک نحاو مای  اان به آن معناست که آثار ا (7) معنایی واحد باشندتوانند 

 ( 101: 1712)اساکیالن،   «اسات پیچیده باشند، صورتی از پیچیدگی که منظور نظر مؤلف بوده

خوانی است، ولای ناه باا    با اان حساب، درست است که خواننده در هر حال مجبور به گزاده

اانجاا و  جساهه و گرا هاه خوانادن از    «! به هر ورن که رسیدي، خطی ب وان و بارو »شعار 

-کاه شار  گزااده   کند، گاو اان آنجاي مهن، براي رسیدن به خوانشی پذارفهنی کفاات نمی

قصد خواننده اگر تقرب به مؤلف باشد، نباااد از هرکجااي ماهن کاه      آورد جا میخوانی را به

دلش خواست، چیزي برداشت کند؛ بِکه براي دسهیابی به اان هدا فقا  و فقا  باااد بار     

اساسی اان اسات کاه    هاما مسئِ مهن مهمرکز شود، نه بیشهر و نه کمهر در  «مطالب مؤکد»

خوانند: خواننده با پیگیاري نگااه مؤلاف در طاول     با اکداگر نمی باالطرفین حکم دوشرطیِ 

برد، ولی اکس اان قضایه صاادن   به قصد وي در ضمن مهن پی میممکن است مهن اگرچه 

از الگوي نگاارش آن نیسات     «پیرويِ وارونه»نیست؛ اعنی پی بردن به مضمون اثر، مسهِزم 

اي مطِقاً ناممکن نباشد، خواننده بدون پافشاري بر مواضاع مؤلاف   اگر چنین خوانش واژگونه

 تواند سر از مقاصد او درآورد نیز می

باردن باه مقصاود او    حال با اان مالحظه که گام نهادن در جاي پاي نواسنده باراي پای  

مسئِه اان خواهد بود که در مقام اک خوانناده آرماانی چگوناه     شر  کافی است و نه الزم،

هااي  هاااش بازشاناخت؛ برجساهگی   گفهه هزمینتوان نکات مورد تأکید نواسنده را از پسمی

اي، خوانناده  نقد حرفاه  هتوان دراافت؟ بیرون از حیطمفهومی مهن را از کدام مظاهر آن می

بنادي  اي از مراتبِ اهمیت طبقاه ااش را در سِسِههمعموالً پیش از آنکه خود بداند، دراافت

بندي، از نظر اسکیالن، در مِهقاي ذهنیت خوانناده و اینیات ماهن ر     اان اولوات کند می

تر از سااار اناصار   ش ص در معنا کردن اثر ادبی بااد برخی از اناصر مهن را مهم»دهد: می

رساد  جاام داده و باه داادگاهی مای    هاا ان ها و بازتوصیفتش یص دهد، که اان را با توصیف

هاا و  که اثر ادبی راجع به چیسات  در ااان فرااناد، تالقای انصار ذهنایِ دادااه       درباره اان

 ( 151: 1712) «کنناده باشاد  هاي خود ش ص، با وجود اینایِ ماهن باااد تعیاین    مشغولیدل

ماا گذشاهه از   رساد؛ ا تر از جاهاي داگر به نظر خواننده میگمان برجسههجاهاای از مهن بی

هااای از آن  شود: ب شرنگ نیز میبهبِندها، البد مهن در افق داد خواننده رنگ و اان پست

هاای هم ااادآور  انگیز است، و ب شهاای برااش شگفتشود، ب شهمدلی خواننده می هماا
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اهمیت هر تکه از مهن به اان نیاز بساهگی دارد کاه چاه      هخاطرات تِخ اا شیران  پس درج

 همهن به نقطا  هانگیزد  واکنش خواننده االباً از اک نقطنشی را در ش ص خواننده بر میواک

 هوااژه در گونا  ماناد؛ ولای واحاد محارک آن در هار صاورتی از ادبیاات، باه        داگر ثابت نمی

 هفرهنگیِ خواننده است  اسکیالن دربار هزمینتر از جمِه، و مهأثر از پیشاش، بزرتداسهانی

گواد: خوانیِ وابسهه به بافهار زبانی و ااسهار فرهنگی، میگی دوالاه، اان گزادهوابسهاان بافت

آوراام،  روام و درکی از کل اثر به دست میما در فهم اک اثر ادبی از معناي جمِه فراتر می»

تار  کنیم تا آن را در باافهی بازرت  کنیم و تالش میتر میهاي خاصی از اثر را برجسههب ش

کنیم تأثیر جهانی که در آن زندگی می ههاي ما دربارتالشی احهماالً از دادگاه ببینیم  چنین

(  177-171: 1712) «هاي فرهنگی ماستهاي ش صی و نیز داداهپذارد و نشانگر داداهمی

هااي  روياي آرمانی است که باا حاشایه  ما تنها در تالش براي نزداک شدن به مقام خواننده

وي، از کنار ااان  « منواات»آایم؛ وگرنه بدون ااهنا به سهان کنار مینواسنده از خ  اصِی دا

 گذشهیم حواشی می

در ناخودآگاه  ند،اایب سندهاکه به قِم نواز آن شی، پيسازبرجسهه يشگردهادر هر حال، 

هااي  نواسنده، چاه در پیاروي و چاه در سارپیچی از سانت      اند مفروض يو یِخواننده آرمان

گاذارد  از ساوي داگار،    هاا مای  اي کار را بر آگاهی خواننده از اان سانت ادبیات داسهانی، بن

خواننده نیز هیچ مهن کالسیک اا مدرنی را بدون تکیه بر مفروضات نواسنده و بدون تاالش  

چنین است که هم آفرانش و هام خاوانش داساهان    خواند  اانبراي پی بردن به نیت او نمی

کنناد   واسنده و خواننده از نظر اکداگر بر مهن وارد میهاای است که نانگارهوابسهه به پیش

اناد کاه تان باه هرگوناه توصایف       تر از آنتر و مهنو بر سرشت خود مبهم اان مفروضات بنا

بارداري و آماارگیري از قواااد    آماري دهند  به همین دلیل، در جسهار حاضر، مدای فهرست

جااي توصایف   ااام  پاس باه   ارسی نبودههاي فپردازي اا پردازش داسهانمفروض در داسهان

 اام بندي تقرابی امِکردشان بسنده کردهدقیق اان قوااد، تنها به دسهه

 

 خوانی از صورت متنهای گزیدهپایگاه -2

س نان بدانند موضو  س ن از چه قارار  شود که همطور طبیعی هنگامی برقرار می تعامل به

بنادي  ساز مفصلگیرد و زمینهاجهماای به خود میاست  تعامِی از اان دست، هنگامی ابعاد 

وتااب دادن باه جزئیاات    جااي آب شاود کاه نواسانده باه    اناصر فرهنگ در قالب مهن مای 
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هاي خاود را مهناساب باا اهمیهای کاه      نشینی از اهم مطالب، بهواند گفههتر واقباهمیتکم

جااای نکاات   آنکاه جاباه   سازي کناد  باراي  زمینهپیش و دهد، به هر تمهید، پسها میبدان

هر به قیمت رسانگی مهن تمام نشود، گاهی نواسنده اهمیت بعضی موارد را به وبیش مهمکم

ورود باه   هگذارد  ماثالً زمینا  کند و منظور خود را اکیداً با او در میان میخواننده گوشزد می

 چیند:گونه میماجراي اصِی را اان
وقت کاه آن مااجرا را باه چشام خاودم داادم و       خورم که چرا همان شب، همان حسرت می»

وحوان مرا به خودش واداشت، باا آن شادت   تحت تأثیرم قرار داد، با آن وضعی که مرا و هوش

هااي  خاودم باا گاوش    [   ]و حدتی که مرا دچار خودش کرد، ننشسهم و به کااذ نیااوردمش   

اي که از پس تمام ي جمِهمرداد هکرداش را و همان بعدازظهر دمدار خودم شنیدم همهاطش

پاروا از زباانش   تارن و بای  وکسري هنوز به ااد دارم بای اش را بی هیچ کمکِمهها کِمهسال

را ت بیرون و در گوشم هجی شد  و مان تاا هناوز و تاا ااان لحظاه، حیاران آن حارا و         

   (75-70: 1712پور، )ابدي «کنمهاي م هار فکر میتصمیم، به سال

باه چشام خاودم    »گیري از کالم مؤکد )در اباراتی چاون  اسنده با بهرهدر اان نمونه، نو

« با حدت و شدت مرا دچار خودش کارد »، «در گوشم هجی شد [   ]اش کِمهکِمه»، «دادم

اسات   صاراحت تأکیاد کارده   ، بار اهمیات مااجرا باه    «(هنوز حیران آن حرا و تصمیمم»و 

طور که فالنهمین»نماای )مانند هاي نخارتنماها اا ابنواسنده گاهی هم با اسهفاده از نقش

 هگفها شرح دقیق مااجرا باه  »، اا «طور نشده بود که ناگهان بهمان اتفان افهادشد/ هنوز فالن

توجاه خوانناده را باه    «( اما اان هم ناگفهه نماند کاه »، «ن راوي معهبر از اان قرار بود کهفال

دارِ نحاوي، مانناد   هاي نشانیري از ساختگکند؛ و گاهی هم با بهرههاي خود جِب میگفهه

 است:سازي شدهبرجسهه« تأخیر در ذکر مبهدا»زار که ب شی از آن با  هنمون
خواسهند اماورات را از دسات اولیااي دولات خاارج      ها و کسانی که میپاکُنبهمشروطه هکُشند

  (715: 1731ان، )شرفی خبوش منمکنند و به میل خودشان امور ممِکهی را حل و اقد نمااند، 

گونااه تااوان سارار گرفاات کااه بااراي ترایاب خواننااده از اااان  اي را ماایکمهار نواساانده 

روي بسا نواساندگانی کاه در ااان راه باه زاااده     هاي جالب توجه اسهفاده نکند  چهکالمتکیه

روااهای  افهند و مثالً در تأکید بر ب شی از داساهان، راوي را باه پرگاوای پیراماون خارده     می

روااات را باه   تر آن است که نواسنده، همان خارده هوشمندانه هدارند  باري، شیووامی خاو

 هاي مهفاوت بازگو کند   هاي داگر و از دادگاهابارت
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گاري  ااا شاهابِ روااات    1«آهنگضرب»پردازي، کاسهن از هاي تأکید در داسهاناکی از شیوه

 شاود  که مصروا رواات اک رواداد میدر اانجا حجمی از مهن است  آهنگاست  منظور از ضرب

آهنگ را حاصل ت صیص حجمی از مهن باه باازنمود هار روااداد داساهانی بگیارام،       اگر ضرب

است، نسابهی مساهقیم خواهاد    دارش رواات بر هر رواداد با سهمی که آن رواداد از مهن برده

ادادها بیشاهر  آهنگ رواات، نسبهی معکون؛ اعنی هرچه دارش گفهمان بر روداشت و با ضرب

وجهی از ااان داارش اسات     7،«درنگ»و بالعکس   ،شودآهنگ رواات کاسهه میباشد، از ضرب

وهاواي داساهان   حاال  هتوصیف صحنه اا اظهاار نظار درباار    هکه در آن جراان رواات به واسط

گیرد کاه اااري از   اي از گفهمان ایررواای شکل میشود و در محل اان تصِب، تودهمهوقف می

نیاز اگرچاه گااهی از     7«خیازش » هنه اشارتی به روادادهاي داسهان است  رواات به شیوهر گو

آاد، اما اان تورم چندان مهراکم نیست کاه  انباشت گفهمانِ ایررواای در مسیر رواات به بار می

که س ن از هیچ روادادي در آن نرود(  خیزشِ کنادس  جراان رواات را اکسره بند بیاورد )چندان

گیارد  باه هار رو،    رواداد موازي راشاه مای   هی هم تنها از بازنماای دو اا چند رشههرواات، گا

خیز در بسهري انباشهه از توصیف و تشارا ، ااا در رفات و برگشات     جراانی چنین پراُفت و کم

باه  کناد   زمان، چندان کند است که توجه خواننده را باه خاود جِاب مای    میان ماجراهاي هم

شاود  ااان   اي اسهفاده میدرنگ و خیزش براي بازنماای روادادهاي هسهه همین دلیل، معموالً از

کنناد: خوانناده وقهای در مسایر     گیر در مسیر خوانش امال مای  دو شیوه، همچون نوای سرات

ااباد  شود، چون درمای رو میهاي فرای روبهداسهانهاي ااضاحی و تکهروااتاصِی داسهان با پاره

 کند جاها پا سست می خود در آن هنوب است، بهافشاري شدهکه بر بعضی جاهاي داسهان پ

است، باا تجدااد بافات )تغییار ژانار(، کاامالً       نماي اک ژانر رسو  کردهآنچه در بافت نخ

رااا  در   هگوشانهاي بازيسابقه و بداع به نظر خواهد رسید  از همین رو، تصور مرزشکنیبی

توجاه  گرا بسیار بعید و به همان اندازه جالبواقعمدرن، در کار نواسندگان هاي پستداسهان

خاوانی باشاد، ژانرساهیزي نیاز     تواند مقوم الگاوي داساهان  قدر که ژانرنواسی میاست  همان

خوانی هنگامی به داسهان هالگوهاي جاافهادآشوبد  میهی داسهان را برذهنیت خواننده از چیس

هااي  اندوزي دست به کارِ نوآوري در شایوه ربهکار، به قصد تجاي تازهخورد که نواسندههم می

رساند که داگر هیچ پااگاهی براي خاوانش داساهان   شود ولی کار را به جاای میژانرنواسی می

                                                           
1. rhythm 
2. pause  
3. stretch 
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پاگیر، دسات از   و هاي دستاي خسهه از پاابندي به کِیشهماند؛ گاهی هم نواسندهبر جا نمی

اي را نهاات چاارچوب تاازه  تا جاای که خود دربه ژانرسهیزي  آورددارد و رو میژانرنواسی برمی

جااای بافات داساهان در هار دو صاورت، ذهنیات       گاذارد  جاباه  پردازي بنیان میبراي داسهان

مند( است کاه توجاه   زند؛ اما تنها در اان صورت دوم )ساخهارشکنی هداخواننده را به هم می

باراي   شاود  ي آن نیاز جِاب مای   هاا مااهخواننده در پس ظواهر ضدژانرِ اک داسهان، به درون

هااي  نماای است که معموالً در داساهان هاي ضدواقعاکی از شیوه 1«پردازيفرارواات»مثال، 

هااي  گاري، بارخالا شایوه   رود؛ به اان ترتیب که از شگردهاي روااتمدرن به کار میپست

شاود  باه   مای  بارداري پردهسازي خودس اان شگردها پردازي، به قصد برجسههمهعارا داسهان

رمزگاذاري پیونادهاي   توان به بیشمی« اراانگر»هاي برداريگونه بهرهاي از اانانوان نمونه

ژانرهااي نااهمگون اشااره کارد  هادا از ااجااد اخاهالالت         هپارد بینامهنی از راه اخهال  بی

با   هاي ژانري و تأکید بر روانماای واژگیمدرن، درشتهاي پستضدژانرشناسانه در داسهان

وضاوح  رواات زار باه نثر را در پاره هبینامهنی است  براي مثال، سبک و سیان و لحنِ چندرگ

شاود کاه اکای از    واژه در جااای دوچنادان مای   توان داد  برجسهگی اان نثر چندرگه بهمی

رواااات و حکاااات و   »هاي داسهان )محمد میاانجی( لاب باه گالااه از آمی هگای      ش صیت

 است:راوي گشوده« هاينهذاا»در « کِمات قصار
زده، مسی گدازان است خورشید، از رفهن گرازاش نیست  من گی  و بهت []محمد میانجی:

  [   ]هااموزد بر شانهاش میافهم  صداي پُر و زنندههمه دنائت راه میاز اان
کانم  یالهمان م»شود داگر! چندبار بگواد: بار دل ور میاان« محمد میانجی»دانم می [راوي:]

 « [   ]نیامیز،هاي خودت و داگران دردرد مرا با روااات و حکااات و کِمات قصار و هذاان هقص
پَارش ذهان، ناه در    بار اگر مطِب را تکرار کند، ناچار، به او خواهم گفت: شیخ ازاز من! اان

  (112: 1712)ااوبی، موال به حکم من است و جهت آزردنت نیست

هاای را کاه  تواند خواسههرواات باال، نواسنده همچنین میز پارهبه گواهی واپسین جمِه ا

هااي داساهانی خاطرنشاان کناد  در ااان      آرمانی خود دارد، با الهفات به ش صیت هاز خوانند

واقعای را   هگواد تا ضمناً خوانناد صورت، منظور خود را از قول راوي به ش صیهی خیالی می

پاردازي  آمیز به داسهانچنین م اطبهرواات خود، اان م اطب گرفهه باشد  مثالً در جاای از

 پردازد:  داسهان می هدربار

                                                           
1. metanarration 
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 د داساهان را تماام کناد   خواها گوام بانو لطفاً خراب نکن! اجازه بده م اطب هرجور مای می
  (101)همان: 

 توان داد:هاي زار هم میگونه الهفات ایرمسهقیم راوي به خواننده را در نمونهاان

 باود  [لیااخوا ]، اسامش پاساکوواچ   اااد بگیار  گوام؟ کی را می [   ]دانینمی؟نه دانی اامی
  (117: 1731)شرفی خبوشان، 

 ؟گرفهای مطِاب را   بااد بفهمی شناسی، خوانی و نس هتو کهاب ؟گوامحالیت هست چه می
  (112)همان:  نه، مِهفت نشدي

و توجاه او را بادون    همچنین ممکن است راوي، اکراست خود خواننده را م اطب بگیرد

 ش صیت و گاه با لحنی آمرانه به فرازهاای از داسهان جِب کند:   هواسط

 [   ]شاود   آوراد، ش صیت کمی زنده و باورپذارتر میدانید که وقهی نام ش صیت را میمی

شاما   :دقات کنیاد لطفااً   اسات   بِه، درست مهوجه شداد  دانیال بوااای، اصالً ازدواج نکارده 

 [   ]اد، جاای در ماهن، دخاالهی ایرمساهقیم و تقرابااً نامحادود انجاام دادم و       مهوجه نشد

    (771-777: 1712)ااوبی، 

انگیازي  هیجان هکند  صحنبی ما را به اصل ماجرا نزداک میدر اان صحنه، بی توجه! توجه!

 کناد بی خیري، ااهراا وحشهناکی میدر همین لحظه بی که توجه داشهه باشید [   ]است  

  (170-173: 1715شهسواري، ) [   ]که 

توان براي جِب توجاه خوانناده باه نکاات     آراای نیز مینگاري و صفحهاز امکانات حروا

زاار باراي شکساهن     هگونه امکانات جالب توجه مثالً در نمونمهم داسهان بهره گرفت  از اان

 است:نیسهی شدهمدربرداري پستبهره (7)داسهانمرز میان جهان داسهان و جهان فون

تار از ااوض کاردن سسارم و     کنناده پس تا فصل بعد به اان دو تعِیق داساهانی فکار کنیاد، سارگرم    

 آانده براي تبِیغ سرنگ را تحمل کردن نیست؟       ههاي چندگانبازيِ دمرخوابیدن و نیشکثافت

دوم هم پرساهار  اادمان نرود  زن اول، درواقع پرسهار اول بوده  زن دوم هم زن دوم نیست، زن 

 [   ] اش بیشهر از همین موضو  استبوااای است و دل وري [آقاي]

  (105-101: 1712)ااوبی، 
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هم در جااي خاود موجاب جِاب توجاه خوانناده        1«رمزگان هرمنوتیک»برداري از بهره

رواات، خواننده را به کنجکاوي در  هشود  واحدهاي اان رمزگان با طرح پرسشی در آسهانمی

دارناد  ااان   دهی، او را مجذوب داسهان نگاه مای  دارند؛ و با طفره رفهن از پاسخن وامیداسها

تار  اسات، باه کوتااه   معرفی کرده (1320)رمزگان را، بنابر آنچه روالن بارت براي ن سهین بار 

داسهان دانست  رمزگاان هرمنوتیاک را در    (7)پذاريِتوان ضامن جذابیت اا روااتس نی می

 هکارکردشان در هر صورت، طرح پرسش اسات و ارائا  »توان جست که هن میواحدهاای از م

اندازناد، ااا پاسا ی را باه تاأخیر      پاسخ، و نیز ذکر وقااع نامنهظري که اا پرسشی را در مای 

 ,Barthes) «گیرناد کنناد و راه حال آن را پای مای    معماای را مطرح می اندازند، اا حهیمی

تر گشوده شود، بر افهد، هرچه آرامدر جراان خوانش میگرهی که به اان ترتیب (  17 :1974

افزااد  در واقع، رمزگان هرمنوتیک با افکندن گرهی در داسهان، خوانناده  اطش خواننده می

خوانناده را باراي    هگشاای از داساهان، انگیاز  انگیزد، و با تعِل در گرهمین برگیري آرا به پی

خاوانش و   هتوان تکانابراان، رمزگان هرمنوتیک را میکند  بنبردن به فرجام آن بیشهر میپی

هرمنوتیک مهن، قطع نظر از ناو  بازنمودهااي    هنیروي محرک آن دانست  جذب هکنندتأمین

نمااد که خواننده را در پی مفهاوم  اش، گاهی در همان نگاه ن ست چنان نیرومند میصوري

تاوان، کاه   کشاند؛ و گاهی چنان کام هسهی و چیسهی انسان، از داسهانی به داسهان داگر می

دهد  اان جذبه، براي مثال، در همان س هی کفاا میاک داسهان را هم به« مصرا تفننیِ»

 است: چنین رمزگذاري شده کهابیبیآااز رمان 
کدام شمري دلش آمده بود از اان تن لطیف و وجود گرم و معطر، قطاعِ حیاات کناد؟ ااان     

خواهاد  و با خودم گفهم قهل اان آدم، گردن چه کسای را مای  فکر که آمد به سرم، ترسیدم 

   (1: 1731)شرفی خبوشان،  برگشهه رابگیرد؟ حهماً منِ ب ت

اصاِی   هرفت داسهان، توجه خواننده از معماي قهل باه مسائِ  افکنیِ مضااف در پیبا گره

او  شود و با اان اطاف توجاه، جاذابیت هرمناوتیکی رماان در نظار      )جاي گن ( معطوا می

اسات، قضایه   نامه بودهقهل، دزدادن اک گن  هشود که انگیزگیرد  وقهی معِوم میشدت می

 شود:تر میمراتب بغرن به
اي اسات  اش کنند، حهماً تحفاه کهابی که آدم باالاش بکشند و به اان طرز زار خاک م فی

   (71)همان:  براي خودش

                                                           
1. hermeneutic code 
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را ب وانم ببینم جاي ضحاک کجاسات  باا اانکاه کهااب      [نامهگن ]دوست داشهم بروم، رمز 

مزخرفی بود ولی ذهنم را به خودش مشغول کرده بود  ضحاک در اار است و اار هم جااي  

خااطرش آدم  طاور باه  ناماه نیسات؛ وگرناه ااان    شباهت به گان  دفینه است و اان کهاب بی

   (71)همان:  کشهندنمی

امور و سسایر   هالعاداا ناگفهه از روند خارن ،شودصراحت گفهه رمزگان هرمنوتیک، خواه به

آور روادادها برداشت شود، به هر رو خواننده را از مسیري پیچیده و پرمانع باه ساوي   شگفت

تراشای در مسایر هماوار داساهان     شود  رمزگان هرمنوتیک با مانعاااهی مواود رهنمون می

قصد چنین سرمنزلی است کاه هار    برد و خواننده نیز بهاست که به چنین مقصودي راه می

 نوردد  تعِیق، تأخیر، تعواق و تعِِی را در می

گیاري از زباانی   تواند بهاره پردازي، اکی هم میتوجه در داسهاناز داگر شگردهاي جالب

مفهومی، ذهن  ههم اسهعاره در تعراف سنهی، و هم اسهعار»اسهعاري در سبکی اناای باشد: 

: 1731مرزباان،  )فقیه مِاک  «کنندنوای توجه وي را جِب میدارند و بهخواننده را به تکاپو وامی

پذاري دو واحد واژگانی در سط  اسهعاره، شگردي بالای است که در آن به دلیل قیان ( 75

شاود  باا وجاود ااان     شان، از اکی براي اشاره به مدلول آن داگري اساهفاده مای  هايمدلول

هااای  مهن؛ تقابل ههاي جاري در زار پوسهنگاشت بر تقابلمشابهت، اسهعاره را بااد پوششی ا

پاذار فاراهم   خیز و خاوانش اي داللتکه همراه با جراان خود، امکان انهشار معنا را در زمینه

شاوند  در حاالی کاه رمزگاان     کنند و موجب تیرگی و رازوارگی مهن در نظر خواننده میمی

اساهعاري ماهن و گارد     هاکناده در پاس پوساه   هاي پرهرمنوتیک، خواننده را به کشف تقابل

انگیازد، بیاان اساهعاري، توجاه خوانناده را باه       آوردن آنها پیرامون اک تقابل کانونی برمای 

آنکاه از ااان   کناد، بای  هااي نامحساون جِاب مای    تفااوت  هزمینهاي برآمده از پسشباهت

نااهمگن از راه   ساازي مفااهیم  هاي پنهان پرده بردارد  کاارکرد اساهعاره، ناه اکساان    تفاوت

هااي کوچاک در   نمااای شاباهت  زداای، بِکه وانمود به وحدت درونای از راه برجساهه  تفاوت

 ههاست  از سوي داگر، رمزگان هرمنوتیک با پرتو افشاندن بر سواانبوهی از تفاوت هزمینپس

ااان راه  کند و کل تقابل را از پُرِ آن منعکس می هها را بر سوامکهوم تقابل هتاراک مهن، نیم

سازد  براي مثال، تقابل تکمیِی میان نرانگی و مادانگی در تعابیر بیولوژاکی از مفهوم بازمی

جنسیت، اگرچه مبهنی بر جنسیت بیولوژاکی و از مبانی تعراف هوات فاردي اسات، لایکن    

 ههاي رااا  در ارصا  براي حفظ افت و نزاکت و پرهیز از هزالی و رکاکت، معموالً از گفهمان
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تار تجزااه   هاي هرچه ظرافتقابلهاای از بیان اسهعاري به خردهی طرد، اا در زار الاهاموم

هااي  شناخهی میان زن و مارد در پیوساهاري از تقابال   شود  به بیان داگر، قطبیت زاستمی

تادراجی را باراي نموناه در     هشود  ااان اساهحال  فرهنگی میان محرم و نامحرم مسهحیل می

( زاار باه راوي دسات    هشاد )کوتااه  هان اافات کاه از دااد زدن صاحن    توآلودي میلذت گناه

 است:  داده
ها را دادم که لبان برش هاي رنگی ارسی  اک نفر از کِفتچشمم افهاد به آن طرا شیشه

 [   ]رفات طارا حاوض    چیت، دخهرم را بغل کرده بود، داشات مای   هنبود  ل ت با اک تنک

کارد  داادم باا آن    داد و خوشاحالی مای  ن مای هااش را تکاکشید و دستدخهرکم جیغ می

است  بعد صاداي زنام را شانیدم    افهاده، لب ند به لب دارم و خوشم شدههاي به شمارهنفس

شاو، وسا  حاوض ااساهاده     اکی کِفات رخات  بچه را بغل کرده بود و دوتاای با آن [   ]که 

پشات باود موهاااش و    کام  خسِه و کوتااه باود    [   ]حهی تنکه هم پاي زنم نبود  [   ]بودند  

هرکسی حاللش همین اسات   [   ]نفهمی قوز داشت و شکمش پیه آورده بود پشهش بفهمی

به چشمش، کباب ساطوري و مسماي بره و مرر هم که باشد، چند بار کاه ب اوري، مسیِات    

ماادرم و   [   ]سروصداي پشت ارسی زااادتر شاده باود     [   ]کشد حهی نگاه کنی دوباره نمی

کانم اماا نگااه    شرم داشهم که دارم به مادرم نگاه مای  [   ]االوه شده بودند به آنها  کِفهش 

قاطی شاده   [   ]ها که من حرو داشهم به دادنشان ها در آب بودند آن بدنزن [   ]کردم می

خاوردن کبااب باشاد آدم،     هانگار که میانا  [   ]بودند با بدن مادرم، با بدن زنم، با بدن دخهرکم 

اناد  بعاد   گوشت میان راسهه را برداشاهه  [   ]و بعد نگاهش بیفهد به پهِوي خودش، ببیند  [   ]

اند در همان کبابی کاه  طعم کباب در دهانش برگردد و حالی شود که گوشتس خودش را را هه

    (117-111: 1731)شرفی خبوشان،  استنصفش را با کسیف خورده

 همثابا رجولیات باه  » ههااي تنانا  ساهعاره با کمی دقات در پاس تقاابِی مهقاارن میاان ا     

هااي  توان پرهیب گنگ و نامهقارنی از مؤلفهمی« زنانگی همچون خوراک»و « خواريگوشت

نماادانی را کاه    هرا دراافت  اان مفهوم ایرجسمانی، آن دوگانا « محرمیت»فرهنگی مفهوم 

اسات  اصاوالً   کرده ِغیآاد، مُمعموالً از تضاد و طباقی توأمان میان نرانگی و مادانگی بر می

ارزشی، بِکه مفهومی اسات کاه ارزش آن بساهه باه      فرهنگ نه مفهومی دو ههوات در ارص

بنادي  هااي آمی هاه درجاه   هاي م هِاف در پیوساهاري از جنسایت   حضور و ایاب مش صه

دو ارزشی دانست  هوات را  توان کل جنسیت را مفهومیشود  در اان پیوسهار، داگر نمیمی
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هااي نااهمگون جنسایهی انگاشات  چراکاه      توان مانع از جمع واژگای داگر نمی بع،هم بالط

شناسای، و باا   زاسات  هفرهنگ باه حاوز   هرمزگان هرمنوتیک با انهقال مفهوم هوات از ارص

ها به اکاداگر، تضااد تکمیِای    هاي جنسیهیِ مثبت و منفی، اا تبدال اان ارزشتِفیق ارزش

جااگزان کرده و قطبیت را « اخهگی»و « آندروژنی»میان میان نر و ماده را با تقابل تدراجی 

شاود و  است  آندروژنی از اخهال  م هصات نرانگی و مادانگی حاصل مای از اان میان زدوده

تر از آن است که دراک نیماه از  اخهگی، از سق  اان همه  پس چون مفهوم نرمادگی، بزرت

تر از آن که نیمی از ااان تعرااف   کتعراف بیولوژاکیِ جنسیت بگنجد و مفهوم اخهگی، کوچ

اسهعالای را پر کند، ماهیهی که در نگاه ن سات کاامالً طبیعای، باداهی، مقطاو  و مطِاق       

 هگاذارد و باه ااان ترتیاب، جنبا     نمود، در جراان رمزگشاای از نمادها رو به نارمش مای  می

 شود شناخهی جنسیت دسه وش وجوه فرهنگی ش صیت میزاست

نماای هاي درشتنواسنده براي جِب توجه خواننده معموالً به شیوهبااد توجه داشت که 

پاافهااده، از اناوا  شاگردهاي    گوناه امکاناات پایش   کند، بِکه در کناار ااان  مهنی بسنده نمی

 گیرد گذاري ساخهاري هم بهره میتکیه

 

 خوانی از ساختار متنهای گزیدهپایگاه -3

ساازي ضامنی اسات، و    مهن از شگردهاي برجسهه با توسل به ساخهار اطالاات نماایدرشت

باوا    اگر از خوانندگان نماای ساخهاريهاي درشتآااز و پااان مهن نیز از آشناتران جااگاه
داساهان را نقال    هاي را از آن بازگو کنند، به احهمال زاااد آااازان جمِا   ب واهیم جمِه کور

خاورد و  هسهه مای آانزوا روح را  مثل خوره درهاای هست که در زندگی زخم» خواهند کرد:

بازگو کنند، احهماالً باا نقال قاولی از    آکل داشاي را از اگر از آنها ب واهیم جمِه  «دتراشمی

خودي اک از اان دو جمِه بههیچ  «مرجان، اشق تو مرا کشت»پااان داسهان خواهند گفت: 

بافات خاود نیسات  آنچاه     هام هاي تر، شیواتر، اا پرمغزتر از داگر جمِهخود چندان برجسهه

اسات، جااگاهشاان در   موجب برجسهگی نسبی اان دو جمِه در نظر بیشهر خوانندگان شاده 

هرکادام از   هنغزتر  آاازه و پااانا  ست مهشکل از جمالتی مشابه، اا حهیساخهار مهونی اکالن

هاا نقاا    اند  اانگیر و راهبردينوشت آن چشمسرلوحه و پی ههاي مهن هم به انداززارب ش

رساد؛  رفت داگرند  سروته داسهان در همین نقا  به هم مای رفهی به پیاطف داسهان از پی

خاورد؛ و از انباوه جزئیاات ماهن، هماین      هاي مهن در همین نقا  با اکداگر پیوند مای تکه
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مانناد  البهاه پیارو دساهورالعمِی کاه      طور امده در ااد خوانناده مای   مفاصل هسهند که به

شود، نواسانده ممکان اسات هرگاز در     هاي نواسندگی خالن تجواز مینامهدرنمعموالً در 

موقع نوشهن بههر اسات خیِای   »هاي آن نباشد: دهی زارب شبندي مهن و سامانقید ب ش

ها فکر نکنید؛ کَِک کار اان است کاه بگذارااد طبیعات کاار     شرو  و پااان پاراگراا هبه نقط

توان گفات مطاالبی   هاای میدر پاسخ به چنین توصیه ( 100: 1731)کیناگ،   «خودش را بکند

ترند که هرااک  اادماندنیشوند، از اان نظر بههاای ارضه میناخواه در چنین جااگاهکه خواه

کنند و دراافت نهاای خواننده را گاه بعدي تعیین میوسوي پیشروي خوانش را تا تکیهسمت

بنادي  ت خاوانش، شاداداً مهاأثر از مفصال    زنناد  انباشا  هااش رقام مای  خواندهپیش هاز هم

هااای برداشات   ساخهار مهن است  پیام احهماالی ماهن از هماان پااگااه    ها در کالنزارب ش

 است شود که بنیاد مهن بر آنها نهاده شدهمی

نماای نقش آنها را براي مثاال باا نگااهی باه اناوان      هاي مهن بر درشتتأثیر جااگاه سازه   

توان داد  تنها اک نگاه به اان انوان براي تشا یص ش صایت اصاِی    می آکلداشداسهان 

ها در قیان با او کاافی اسات  البهاه ممکان اسات بگاوایم       داسهان و تعراف داگر ش صیت

بندي داسهان مسهقل از آن است  از اان نظر، انوان داسهان هرچه باشد، ساخهمان و اسکِت

توان از نسبهی بازشناخت که در سراسر مهن ش صیت اصِی را بدون توجه به نام داسهان می

هااي فراای   جاي تعراف ش صیتهاي داگر برجاست  در اان صورت، بهمیان او و ش صیت

در قیان با قهرمان، اان ش صیت اصِی است که بااد در تقابل با آنها تعراف شود  اان اماا و  

یاق خوانناده از اناوان    اگرها پذارفهنی است، ولی تا جاای که اکسره منکر تأثیرپاذاري ام 

انوان موضاو  کاانونی داساهان در پیشاانی     مهن نشوام  مسِماً نقش ش صیهی که نام او به

مناسابات میاان    هتنهاای همسنگ تمام تفاصیِی است که تحت اان ناام درباار  مهن آمده، به

هاااش، داگار   باا اکای از ش صایت    آکال داشناامی کال داساهان      همها خواهد آمدش صیت

کاکارسهم( را، با هر حجمی از مواد مهنی کاه صارا    اي راز و درشت )اام از مرجان وهش صیت

راناد   ذهان خوانناده مای    هزمینا داسهان باه پاس   هبرساخهن و پرداخهن آنها شده باشد، از آسهان

افهاد و بالهبع منجار باه خوانشای مهفااوت     آکل از ابهدا در مسیري داگر میداش هذهنیت خوانند

  ااان اساهِزامِ خاالا    «اشلوطی طوطی و»ات، انوان داسهان را گذاشهه بود مثالً شد اگر هدامی

اصال  »ماا خاود در اانجاا     -از آنجا که تابعی از اک قانون فراگیر در خوانش ماهن اسات  -واقع را 

 نامیم می «نگرپیشرفتس پس
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هن است کاه  هاي آاازان ماز تکانه گرفهن تأثیرپذاري ناگزار خوانشبا نادادهشااد باري، 

رسام منهقادان   هاي بعدي را، بههاي اولیه در خوانشبازتاب طبیعی رانه نقد نوبعضی پیروان 

رام قوانین امومی خوانش، به نبور به اند وکرده«براات اسههالل»تر از خود، حمل بر سنهی

  ناتانیل هااتورن  دهنداش مینسبت «آاازيصنعت شگرا»دست در چیره همعدودي نواسند

هر حقیقت واالاای چنانچاه خاوش و زاباا و ماهراناه پرداخهاه شاود،        »گواد: باره میر ااند

تر از مراحل پیشین جِوه کند، و سرانجام نیاز همچاون   اي که در هر مرحِه درخشانگونهبه

تواناد باه تماامیِ اثار     گوهري شبهاب در واپسین صفحات داسهان به تأللو درآاد، البهاه مای  

داساهان   هاماا آن حقیقات واال باه هایچ روي در آخاران صافح      ب شاد؛  شکوهی هنرمندانه ب

تواناد شاود کاه در    گار نمای  گیرتار از آن جِاوه  اا هرگز آشکارتر و چشام  تر،تر و راستحقیقی

نگار    قانون پیشرفتس پس(120: 1751آلوت،  به نقل از) «تواند چنان شودن سهین صفحه از آن می

آمیاز  از ااان تنااقا اساسای مصاادره باه قادرت نباور       در خوانش، شااد هم به دلیال افِات   

 دتوانا هر داسهانی را تنها به قیان با فرجاام آن مای  « حُسن مطِعِ»که  باشداي خاو نواسنده

پذاري پااان داسهان از آااز آن باشد، باه ااهباار ااان    معنی خوانش سنجد  اگر حسن مطِع بهب

دسهی نواسانده، مساهِزم آگااهیِ خوانناده از     تعراف پیداست که ارزاابی آن نیز، فارر از چرب

مطِاع  حسن هتواند دربارخواننده، پیش از رسیدن به پااان هیچ داسهانی نمیپااان داسهان است  

هااای از  تاوان نشاانه  اخهیاار مای  آن قضاوت کند  از سوي داگر، با خواندن مکرر هر داسهانی بای 

فهامِ کال،   »است کاه در آن  « دورِ هرمنوتیکی»ز فرجام را در آااز آن اافت  اان وضعیت، تابعی ا

 ( 150: 1712)اسکیالن،  «منو  به فهم اکااک اجزا، و فهم اجزا منو  به فهم کل است

شاود کاه ارتباا  چنادان     نگريِ پیاپی در روند خوانش، از قضا هنگامی بیشهر مای واپس

نهنگای  ل، انوان رمان رسد  براي مثاروشنی میان انوان و مهن داسهان به نظر خواننده نمی
برگرفهه از ابارتی اساهعاري اسات کاه از قاول کسای در      ، استهنوز زنده که اونس را خورد

شود  چون ش صیهی باه ناام ااونس در داساهان     نقل می (151: 1731)محسنی، اواخر داسهان 

رمان باه   هوجوي وجه تسمیوجود ندارد، خواننده تا رسیدن به اان نقل قول، بارها در جست

گردد  البهه پس از کشف وجاوه شاباهت میاان ااونس پیاامبر )باه       میصفر خوانش باز هنقط

کااود، اماا   رواات قرآن( و ش صیت مسهعار از او )به رواات رمان( نیز مهن را همچنان باازمی 

است  حال اگر برااات  که ش صیت اصِی داسهان را خورده «نهنگی»وجوي بار در جستاان

شود، البد براي آن است که در آثار ایرکالسایک  نوکالسیک داده میاسههالل ااِب در آثار 
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شود؛ وگرنه، به خودي خود، وجه امهیاز هیچ داسهانی از داسهان داگار نیسات؛   جسهجو نمی

شود  حسن مطِاع، در واقاع، تأکیاد بار ارزش     اان امهیاز از بیرونِ مهن به مطِع آن داده می

هاي ناخوانده؛ مُهري است که در توجیه آثاار  داسهانهاي دارآشناست در برابر بعضی داسهان

معهبر را تأایاد و  هاي ازپیشمهري که ااهبار داسهان؛ شودموجه، بر مطِع آنها زده میازپیش

 کند تمداد می

مطِع مهن، االوه بر مبدأ خوانش، مرجع آن نیز هست  خواننده، در طول ماهن پیوساهه   

آاازد که هرگوناه  فرض میا خواندن مهن را با اان پیشگردد؛ زارمیازامت خود باز هبه نقط

ماهن   هآراگون که ن سهین جمِ»خره بااد از جهاتی مهناسب با مبدأ مهن باشد: خوانشی باال

داند، معهقاد اسات   می« اي از سوي خدااان، ضمیر ناخودآگاه، اا اک اثر ادبی داگرهداه»را 

 هااا پاار  ]گوااه  ناخهی است کاه در پایش  شکه تمامی مهن، کشف و کاوش آن امکانات زبان

اخهصاار  داسهان، اا باه  هشرو  رواات از میان ( 112: 1711)قاوامی،   «نماادر  می [آاازان مهن

هااي  گوااه پیش»تران شگردهاي جِب توجه خواننده است: سادهاکی از  1،«شرو  از میانه»

دهند، گااه  حوادث داسهان قرار می هواژه زمانی که از همان ابهدا خواننده را در میانرواای، به

 «اي مطالعاه را کناار بگاذارد   تواناد لحظاه  چنان سحر و افسونی در بر دارند که خواننده نمی

تأثیر اان شگرد چنان فوري است که خواننده تاا باه خاود بیاااد، در دام ماهن       ( 172)همان: 

درسات   آدابِ دنیاا ان رم هاست  تحت چنین تأثیري است که براي مثال، خوانندگرفهار آمده

رواات، از دنیاي پیرامون خود برکنده، و تنها در ارض سه نقطاه باه ناکجااای در     هدر آسهان

زماان، مکاان و    هشود  به اان ترتیب، حس کنجکاوي خواننده دربارجهان داسهان پرتاب می

اباارات   هپشهوانو کاربرد بی 7مرجعناگهانی او با ضماار پس همحا مواجه اوامل داسهان به

مهن دچاار   هشود  خواننده در آسهاندر جمالتی بدون هرگونه فاال آشکار، تحراک می معرفه

شود که اصالً داسهان از چه قرار است  هنوز پاسخ روشنی به اان مسائِه داده  اان مسئِه می

نشده، که روند رواات در آااز هر فصال ناگهاان باه جااي داگاري از جهاان داساهان ُبارش         

هاي رواای، موجی از ابهاماات تاازه را از   ها و پَرشو خواننده با هر اک از اان برش خورد،می

اي از شاود  پااره  گذراند  با هر گسست رواای، خواننده وادار باه بازااابی داساهان مای    سر می

 اند از: ابارت آداب دنیا ازهاي رواای در آااز هر فصل گسل

                                                           
1. in medias res 
2. cataphora 
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پیچد دور خیسای  آاد میامد میفهاب تند، اا بهدهد در آن آفهمید دارد بهش حال مینمی

ساله نشده، وارش گرفهه و حاال چهل [   ]بندند به خیکش / هی ادکیِ چینی می [   ]شِوار/ 

وِگَان نباشای و سایگار نکشای /          [   ]بعد هیاهوست و جیغ /  [   ]کل کند / بود با دنیا کل

هااي  ي فصل: آاازه1731)ااداِی، / ِ  کردنه به هیچ دردي ن ورد جز اجاای دن  و پرت ک

5-1)  

هاي نحواً ناقص، که به موجب اسهفاده از جمالت پیرو در آااز هر فصال  «گواهپیش»اان 

ها پیداسات  شوند  از اان نمونهاند، خود موجب انقطا  خوانش در سراسر مهن میااجاد شده

دهای باه   تواناد در جهات  اي مای کنناده مقدمه، چه کارکرد تعیاین کارگیري شرو  بیکه به

داسهان با اانکه موجب ساردرگمی   همقدمگیري از آن داشهه باشد  رواات بیخوانش و نهیجه

انگیزي درواقع افکنی و ابهامآاد  گرهشود، ولی فراتر از تعجیب، به کار داگري میخواننده می

کااوي گوشاه و کناار آن    ابزاري براي ترایب م اطب به تجداد اقامت در جهان داسهان و باز

توان به تصاور    البهه با شرو  خوانش از آااز ماجرا نیز میاست تراي هرچه گسهردهدر زمینه

چینای باراي ورود باه    تار  مقدماه  مراتب کوچاک روشنی از ماوقع رسید، ولی در تصواري به

باا  نیاز   مقدماه شود، اما در ااوض، ورود بای  خوانی میداسهان، درست است که مانع از زااده

گیارد  باا   نظاري را مای  نگاري و تناگ  کوتاه  يجِب توجه خواننده به رواب  بینامهنی، جِاو 

ماهن   هتوان صادر کرد که اساسااً باراي آاااز   را در مورد خوانندگانی میهمه، احکام اخیر اان

 اهمیهی قائل باشند، تا جاي خالی آاازه را بر اان اسان دراابند   

مهن تنها و تنها هنگامی در روند خوانش تأثیر دارد که موجب بندي برخالا آاازه، پااان

خاوانش،   ه، در ادامبوا کور هشناخهی از آاازهاي رواندراافت داللتبازخوانی داسهان شود  

با اخههام ن سهین خوانش در انههاي ماهن،  گیرد  اما ابعاد تارا ی و اجهماای هم به خود می

اگار خوانناده را باه تجدااد نظار در       آکال داشاااانی  پ هجمِا شاود   راه بازنگري بسهه نمای 

داشت، اکنون اثري از کل داسهان در خاطر خوانندگان نماناده  خود وا نمی ههاي اولیبرداشت

کام باا   رازد و کام هاي پیشین خواننده فرو میبود  بر اثر همین اک جمِه است که برداشت

طوطی با مرجان سا ن   هواسطبه اشآکل پس از مرتشود  داشخوانشی داگر جااگزان می

باا هماین     (77: 1717)هاداات،   «اشاق تاو مارا کشات!    » گواد: نه زخم خنجرِ کین، کاه می

آکل به ماا ااادآور شاود کاه بار دوش      خواهد از زبان داشجمِه، گوای خود نواسنده میتک

 تر از جدال بر سرِ نام و ننگ است کشیدن بار امانت، جانکاه
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مهن بر روند خوانش آن ممکن است در نگاه ن ست بسیار روشن و  هاانتأثیرات آاازه و پا

ها در ساخهار ماهن هنگاامی باه چشام     اهمیت جِوه کند؛ اما برجسهگی نقش اان جااگاهکم

آاد که پیوندشان با زارساخت مهن نیز در نظر گرفهه شود  در ظاهر مهن تنهاا ب شای از   می

 ههاي روسااخهی را در تعامال پیچیاد   اان سازه قعیتوان داد؛ ارزش واساخهار کِی آن را می

ماهن( باااد سانجید  باراي      هروادادهاي نهفهه در درونا رنگ )رشههآنها با اجزاي ناپیداي پی

گذاراناه و تعِیقااتی از ااان دسات     مثال، هشدار، تهداد، واده و واید، اظهار نظرهااي ارزش 

آهناگ روااات و افازودن بار کشامکش      اند که با کاسهن از ضارب توجهواژه هنگامی جالببه

رفات داساهان تاأثیر بگذارناد  در ااان      زمان بر ساخهار ماهن و پای  ها، همروادادها در بزنگاه

خورناد   بیرونی و درونی مهن با اکداگر گره می هگشاای، الاهنگام، اعنی درست پیش از گره

گیاري اخالقای   عرفت از اک ساو باه موضا   گیري پیاوضاای را تصور کنید که در آن، جهت

چناین   هکنناد ش صیت اصِی در برابر حراف بساهگی دارد، و از ساوي داگار، خاود تعیاین     

اي کاه باه   هار اطالااات جدااد و اافِگیرکنناده    »موضعی است  در ااان اوضاا  فروبساهه،    

  (732: 1731)شهسواري،  «تران منابع جذابیت داسهان استرازگشاای منجر شود، اکی از مهم

مناابع  »تاوان باا امسااک از خارج کاردن      گشاای از داسهان را میست که گرهاان در حالی ا

 اطف به تأخیر انداخت   هاطالاات کِیدي( درست در نقط هجوای در ارائ)با صرفه« جذابیت

گاذاري  توجه بهره گرفت  تکیاه توان براي جِبمهن نیز می ههنگام در میاناز سکوت نابه

کند که زخمی بر چهره، ااا شاکافی بار باوم     توجه میبمهنی، چنان جِدرون هاسان سکهبر

تأکیادس  »تاوان  است، مای رواات زار بازسازي شدهنقاشی  اان ترفند را، که براي نمونه در پاره

 -رودافکنای مای  کاه باه کاارِ گاره    - نامید و آن را به همین نام از رمزگان هرمنوتیک «سفید

 بازشناخت:
شود که آخر کار میان نوکرهاي ما اکی پیدا نمی»مودند: فرنور به قبرشان ببارد! همیشه می

خاودش بفرماااد و    هخداوند االم او را مشمول اناااات خاصا   -  «حِواي تنهنانی باال نیاورد

زادگان در ااضاح اهلل به اصرار شاهالقصه شبی خاقان رضوان [   ] (1)[/////] [   ]لشگري از آن 

  (21: 1737)شامِو،  [   ]فرمودند: « نانی باال آوردنآخر کار حِواي تنه»اصطالح خاقانی 

و  1؛«ناپاذاري روااات »تأکید سفید را در مواردي از اان دست بااد واکنشای دانسات باه    

هااي الزم باراي ژانرنواسایِ    ناپاذاري را فراتار از سانساور سااخهاري )خودسانساوري     رواات

                                                           
1. un/non-narratability 
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بر محذورات  شان بنااظهارکردن اا مطالبی دانست که« هاي مگوحرا»اي( بااد شامل حرفه

بر منافع سیاسی و اقهصادي، نابااست  درک  شود و بنااخالقی و فرهنگی، ناشااست تِقی می

انسااجام ممکاان نیساات  در واقااع بااا نقااا چنااین  هانگااارژرفاااي اااان گساال باادون پاایش

زماانی کاه ااک    »شاود:  کاه ساکوت برجساهه مای     -و ناه باا رفاع آن   -اي است انگارهپیش

مانناد  (  17: 1737)لیکااا،   «ااام کنیم، در حقیقت آن را فعاال کارده  بندي را انکار میصورت

رفات هام   وسوي پیهاي صوري مهن، شکست اا تغییر ناگهانی سمتها و را هگیشکسهگی

هنگاامی در  وااژه  باه رفهن از خ  اصِی داسهان حاشیهتوجه کند  تواند جِبخود می هنوب به

گاذاري شاده باشاد،    صراحت نشانهروي بهکه محل حاشیه افهدمی جِب توجه خواننده مؤثر

 هاي زار پیداست:  روااتکه مثالً از پارهچنان
درست است که از اصل مطِب دور افهادام و اان حاشیه، بیش از حد طوالنی شد، ولی شاما  

  (11: 1711)شجاای،  د به حساب جنگ اول به از صِ  آخربگذارا

بِه، اکی بود اکی نباود، ایار از    روام ز اانجا دو کِمه به حاشیه میمطِب را فراموش نکن ا

   (70-73: 1711)ده دا،  [   ]کس نبود خدا هیچ

شاود همچاون آدمای پهِاوان     زاده هم باشد، چطور مای خوب حاال آدم شهري باشد، حاجی

تاجیاک و  هاا را  ها حق داراام شاهري  ما دهاتی روام جا دو کِمه به حاشیه میاز اانبشود  

  (75-71)همان:  [   ]ترسو بگوایم، براي اانکه مثالً 

اا گرداندن روي سا ن از  گرازي روااتااجاد اخهالل در پیوسهگی منطقی داسهان نیز با 

شاود  ماثالً   توجاه مای  جِب بااثاهمیت کمسوي جزئیات ظاهراً نامربو  اا موضو  اصِی به

طاور کاه راساتس    ، همین(1712پور، )ابدي بَِکیهان م هار سیاه، اکی از باربرهاي بندر در داس

آاد، به کاپیهاان ااک کشاهی اوناانی     خوان میسالنه و شَروهاست و سالنهها را گرفههنفهکش

وگاوي ااان دو در حاالی باه درازا     کند  گفتمیمقدمه سر صحبت را با او بازخورد و بیبرمی

هااي  فهمند  رفهار ناهنجار ش صیتیهاي اکداگر را نماک کِمه از حرا کشد که حهیمی

داسهان نیز اکی داگر از اوامل جِاب توجاه خوانناده اسات، مانناد وضاو گارفهن قهرماان         

  شکسات  (1715شهسواري، نک  ) زادهپیش از ورود به حرم اک امام آمرزشمستس داسهان سیاه

نیز از داگار   (5)داسهان اا فروداسهانشناخهی میان جهان داسهان و جهان فونمرزهاي هسهی

)خساروي   رؤاا اا کابونسازي محهواای در داسهان است  براي نمونه، داسهان هاي برجسههراه

سرگذشت اک اادامی و اک مأمور اادام است که خود را در خاواب باه جااي     هدربار (1712
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کناد و  اک در ساط  داساهان زنادگی مای    شود کدامبینند و سرانجام معِوم نمیاکداگر می

 کند داگري که در سط  داسهان زندگی می آن« رؤاا اا کابونِ»ک در اکدام

 

 گیرینتیجه -5

ادبی تفاوت دارد   ههاي مدرن فارسی، هم با رازخوانی و هم با روخوانی اان گونخوانش داسهان

دار هااي راشاه  که هر دو از آموزه- انگارانهدر جاای میان رازخوانی س هگیرانه و روخوانی سهل

 هکند، در پیش گارفهن شایو  آنچه طبیعت خوانش حکم می -گیرندت نقد ادبی مااه میدر سن

خواه از اک ساو، و نقاد   خوانی است  اان رواکرد، در مقااسه با سنت دارپاي نقد تمامیتگزاده

جزئیاات داساهان را در    هتاوان هما  زاهدانه از سوي داگر، بر اان واقعیت اسهوار است که نمای 

طرفای در نقاد   حفظ جوانب بی هتوان به بهانق بررسید؛ از سوي داگر نمیخوانشی هرچند دقی

باا  بارداري از صاورت آن بسانده کارد      گیري مهن تنها به نس هدانشگاهی بدون ااهنا به سواه

خوانی از مهن، تنها اکی از شاراا  الزم باراي خاوانش داساهان     اان اوصاا، تواناای گزاده ههم

هااي گزانشای را در ااک    خاوانش خاوانی باااد بهاوان خارده    گزااده است  در اان راه افزون بر 

خوانناده در ااین   پیکار، ساازمند و اناداموار ساامان داد      ساخهار مفهومیِ اکسارچاه، هام  کالن

مراتبای ساامان   هاي خاود را در سااخهاري سِساِه   تران برداشتخوانی از مهن، بااد مهمگزاده

گیارد کاه   وم کِی مهن به هماان تادرا  شاکل مای    دهد  در فرااند ساخهاردهیِ اطالاات، مفه

شود و باه ااان ترتیاب، هارکس سارانجام مهناساب باا        بندي میامهات آن نزد خواننده درجه

کند  در ااان  است، مضمونی را از کل آن برداشت میجاي مهن گذاشههاي که خود بر جايتکیه

ر خوانش با رسیدن خوانناده باه پاااان    باره جا دارد بار داگر بر اان نهاا  تأکید شود که اوالً کا

شود، بِکه مادتی پاس از باه    اابد؛ چراکه خوانش، به کنش خواندن خالصه نمیاثر، فیصِه نمی

هااي تارااک   اابد  در اان مدت، مجالی باراي واکااوي گوشاه   انجام رسیدن اان امل، تداوم می

افهد تا شااد در خیال خاود  یاهمیت آن به دست خواننده ممهن و بازنگري در زواااي ظاهراً بی

تران مضامین مهن به توافقی برسد  از طرا داگر، معماوالً خاوانش هار    با نواسنده بر سر کِی

شود  از همین رو اسات کاه   هاي آن آااز میشدن ن سهین جمِهها پیش از خواندهمهن، مدت

خهی کاه از ساوابق   شنا هپشهوانرسد  ما بههیچ مهنی در نگاه ن ست چندان اراب به نظر نمی

کنیم و اان کار را به هاواي  اي از آثار او را شرو  به خواندن میاي نواسنده دارام، اثر تازهحرفه

اسات،  خوانندگان آرمانی خود توقع داشههانوان  از ما بهکنیم نواسنده برآوردن آنچه گمان می
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تنهاا روناد   رسالت آن، نه هدربارزنی مهن و گمانه هگیرام  آگاهی از پیشینتا انههاي مهن پی می

 زند خوانش، که برداشت نهاای ما را نیز از پیش رقم می
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