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  1خواني هاي مازاد بر ريزه داللت

  *حسين صافي پيرلوجه

  چكيده
تـر  كوشد تا نشاني خوانندة آرماني خود را، يا با ترسيم هرچـه روشـن  نويسنده همواره مي

جويي در متن، و يا به بياني استعاري با خواننـدة عـادي در ميـان بگـذارد. از     مسير داللت
جويي گري و داللتسوي ديگر، خوانندة عادي نيز به پشتوانة بعضي قواعد نانوشتة داللت

- جويد. آنچه در اين راه دستگير خواننده مـي هي به جايگاه خوانندة آرماني مياست كه را

ايـم  اي دانستهجا داللت مازاد (بر معناي صريح) خوانده و آن را ارزش افزودهشود، در اين
اي كه در جاي خود هاي روايي، با همة بار فلسفي يا معناي بالقوهگزارهكه هر كدام از تك
هاي ضمني آورد. خوانش اين داللتبطه با ديگر مختصات متن به بار ميدارد، عمالً در را

كرد، سنجي تأمين ميهاي سخنگري مكانيكيِ متن در دستگاهبرداري و غربالرا اگر نمونه
افتـاد.  نگري در روند خوانش نيـازي نمـي  ديگر به بررسي نقادانة نقش خواننده و شناخت

زش افزوده بر معناي ساكن در مبادي خوانش بوده باري، هدف از مقالة حاضر شناخت ار
هـاي نـوين   شناسي دربارة خوانندة آرماني، شواهدي از داسـتان قصد معرفتاست. پس به

ــاره   ــي بررســيده و پ ــك ادب ــراي فارســي را در چــارچوب هرمنوتي ــات الزم ب اي معلوم
گزينـي  گـذاري اخالقـي، مرجـع   جويي در متون روايي را تحت چهار رويه (ارزش داللت

توان ايم. در نتيجه ميرفت) از يكديگر بازشناختهپي آزمايي رويداد، تسبيبكارگزار، راستي
هاي فرامتني را عمـدتاً ناشـي از كاربسـت همـين چهـار رويـه       دريافت خواننده از داللت
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ي آزمـاي گزيني كارگزار، راسـتي گذاري اخالقي، مرجع: خوانندة آرماني، ارزشها كليدواژه
  هاي نوين فارسيرفت، داستانرويداد، تسبيب پي

  
  مهمقد .1

خواني دشوارتر از آن است كه حاصل كار را بتوان در يك كتابچة بررسي چندوچونِ داستان
هاي نويسندگي خالق يا نقد ادبي خانهوجور گرد آورد و از درسنامة حاصل در مكتبجمع
هست، مانع از معرفي منبعي تازه در زمينـة نقـد   اي برداشت. باري، دشواري كار هرچه بهره

- كه تبيين فرايند خوانش را به الگوبرداري از انبـوه شـيوه  شود؛ مگر اينادبيات داستاني نمي

گرايانه از يك سـو، يـا   نقدهاي فرماليستي و متنشده در چارچوب شبهبنديهاي سرهمنامه
پـردازي  اين ترتيب، كـار نقـد و نظريـه    (پسا)ساختارگرايانه از سوي ديگر، تقليل دهيم و به

مشـتي  برداري از نـيم برداري از مشتي فنون بالغي، يا فهرستادبي را بار ديگر تنها با سياهه
هاي بياني آن بـه  يت متن را ويژگيكاري ضدبالغي برگزار كنيم. سهل است، كه اگر ادببدل

هاي وصيف غيرنقادانة شيوهوجو، شناسايي و تكرد، در اين صورت، جستتنهايي تأمين مي
گري مكانيكيِ متن براي مطالعات ادبي بسـنده  برداري متني و غربالورزي از راه نمونهسخن

نيـازي  نگـري در رونـد خـوانش    بود و ديگر به بررسي نقادانة نقـش خواننـده و شـناخت   
وجـود  هـاي م كردن متن در دسـتگاه » اسكَن«شناسي خوانش، تنها نيازمند افتاد. معرفت نمي

  اش پيداست، مستلزم تبيين معارف رايج در خوانش متن است. كه از نامنيست؛ بلكه همچنان
هـاي انتقـادي گـم    ديري است در كوران انديشه» معناي واقعي كالم«اي كه اما در زمانه

گونـه، و از  هاي غيرروايـي را از متـون روايـت   گونهشده است، دشوار بتوان از يك سو متن
پـردازي ادبـي گرفتـه، تـا     گويي عاميانه و داستانهاي روايي متن ـ از قصه ونهسوي ديگر، گ

گمان از يكديگر هاي تاريخي ـ را بي نگاريهاي خبري يا وقايعتمثيالت حكيمانه و گزارش
مخاطـب عـادي هنـوز هـم مـتن را      هـاي انتقـادي امـا    بازشناخت. بيرون از فضاي نظريـه 

خوانـد.  خوانندة آرماني و كشف معناي واقعي كـالم) مـي   گرايانه (به اميد كسب مقام آرمان
هاي صوري و ساختاري متن، منظور حقيقي نويسنده را طور عادي در پس داللتخواننده به

(بـر معنـاي    داللـت مـازاد  جا شود، ما در اينجويد. آنچه در اين راه دستگير خواننده ميمي
همانا داللت ضمني است؛ همـان داللـت    خوانيم. پس منظورمان از داللت مازاد،صريح) مي

خـواهيم ببينـيم   ايـن مقـال، مـي   آيـد. در  خـواني بـه بـار مـي    اي كه در ضمنِ گزيدهافزوده
وار بـا يكـديگر پيونـد    جاي متن چگونه در خوانشـي انـدام  هاي وارد بر جايخوانش خرده
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گيرنـد؟  ه مـي هاي مازاد بر معناي ساكن در مبدأ خوانش از كجاها ريشـ خورند و داللت مي
با همـة بـار فلسـفي يـا     ...” هايي هست در زندگي زخم“هايي مانند خواهيم ببينيم جملهمي

اي كه در جاي خود به عنوان آغازة داسـتان دارنـد، عمـالً چـه تعـابيري را در      ارزش بالقوه
ي جـوي منظور پاسـخ آورند. در ادامة اين مقال بههاي متن به بار ميتعامل با ديگر برجستگي

جـويي در متـون   ترين قواعد حاكم بـر داللـت  براي مسائلي از اين دست، بعضي از عمومي
ه معرفـي خـواهيم كـرد: ارزش      روايي را نمونه گزينـي،  يـابي، مرجـع  وار تحـت چهـار رويـ

  جويي.آزمايي، و علت راستي
  

  ها يابي اخالقي شخصيت ارزش. 2
ي بايد تا جاي ممكـن بـر پايـة هنجارهـاي     شناختآيا آثار ادبي را افزون بر معيارهاي زيبايي

نظـران، ارزش ادبـي اثـر را فـارغ از تـأثير      اخالقي هم به نقد كشيد؟ به باور بعضي صاحب
شناختي بايد سنجيد. در نظر اينـان، اثـر ادبـي آن    اخالقي آن، و تنها بر پاية معيارهاي زيبايي

از اين نظـر، كـاركرد   ». بگويد كارياز درست«كه لزوماً ، نه اين»باشدخود درست «است كه 
كه از كارِ خالقة نويسنده به بار آيد، نـه از سـر تهـذيبِ    » درست است«ادبيات تنها هنگامي 

هـاي  شناختي و ارزشهاي زيباييارزش«طلبانه: نفسِ ديگران و با سر دادن شعارهاي تزكيه
شـوند، بـار معنـايي    اند كه از دو منبع هنجارگذار متفاوت صادر مياخالقي دو دسته ارزش

شـان،  شان و نه احكامشوند؛ بنابراين، نه موضوعمتفاوت دارند، و بر امور متفاوت اطالق مي
). اسكار وايلد در حمايت از ايـن  19: 1396(كرمي، » هيچ يك، نبايد با يكديگر خلط شوند

يراخالقـي  عنوان كتاب اخالقي يا غچيزي به«گويد: مي» خودآيين«اصطالح شناسيِ بهزيبايي
- ). اما آيا چنان12: 1389(بوت، » وجود ندارد؛ كتاب فقط يا خوب نوشته شده يا بد. همين!

هـاي اخالقـي، معيـار داوري در    ارزش«فشرد، كه اسكار وايلد بر خودآيينيِ ادبيات پاي مي
). منتقـدان  70(همـان:  » شناختي، معيار داوري در هنر؟هاي زيبايياند و ارزشقلمرو اخالق

شناسانه نسبت به نقد ادبي، گونه رويكردهاي مطلقاً زيباييگرا در مخالفت با اتخاذ اينخالقا
دارند، آثـاري  هاي اخالقي/ غيراخالقي عرضه مياي كه ديدگاههستند آثار هنري«گويند: مي

گذارنـد، و آثـاري كـه    شـان تـأثير مثبـت/ منفـي مـي     كه بر قواي داوري اخالقي مخاطبـان 
كنند. و بر اين اساس كامالً معقول است كه بـه  هاي اخالقي ايجاد ميوءتفاهمها/ س بصيرت

توان گرا در ادبيات مي). از حاميان نقد اخالق105(همان: » نقد اخالقي چنين آثاري بنشينيم
در «هاي پاراماركسيسـتي،  را شاهد آورد. يكي از وجوه اشتراك نقدپاراماركسيست منتقدان 
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شناسي است كه بيرون از دايرة عقـل و اسـتدالل،   اي در زيبايينظريه بدگماني نسبت به هر
(اسـتاينر،  » دهندرا در خالقيت ادبي مورد تأكيد اصلي قرار مي "صوريِ محض"ضروريات 

اي را در بيـان  ). گئورگ لوكاچ، از پيشگامان نقد پاراماركسيستي، تنها آن نويسنده21: 1390
» خوب را دوست بدارد و بد را مـردود بشـمارد  «ت كه دانسهاي زندگي، صادق ميواقعيت
  ).16(همان: 

با اين همه، نقد اخالقي داسـتان لزومـاً بـر محتـواي اخالقـي يـا ضـداخالقي آن وارد        
ترين عوامل غيراخالقي عمل كـردن  كم يكي از بزرگاگر بپذيريم كه دست«شود؛ زيرا  نمي

حال ديگران و، بالعكس، بـافتن توهمـاتي   آدميان در قبال يكديگر ناتواني در تخيل وضع و 
دربارة ايشان است، تصديق خواهيم كرد كه آثار داستاني از آن رو كه قوة تخيل ما را تقويت 

شناس بـه بيـاني   محمد حق). علي60: 1396(كرمي، » اندتوانند كرد واجد ارزش اخالقيمي
  گويد: ديگر در همين باره مي

جديد، در درجة اول، آن است كه فضـاهايي خيـالين و    وظيفة ادبيات در جامعة جهاني
تك افراد در هرجا و هر مقامي كه هستند، امكاناتي فرضي براي آدمي فراهم آورد تا تك

بتوانند حداكثر خطاهاي خطرناك و غيراخالقي ممكن و متصور را در همان عالم خيال 
االمكـان جلـوگيري نماينـد     تجربه كنند، و در نتيجه، از بروز آنها در جهان واقع، حتـي 

  ). 119: 1390شناس، (حق

شـدت  طـور كلـي بـه   داستان بـه «گويد: جاناتان گاتشال نيز دربارة لزوم نقد اخالقي مي
كننـد.  دهد و ضدقهرمانان حضور دارند و ما را مجذوب مـي گراست. بله، شر رخ مياخالق

(گاتشـال،  » غلـط را داوري كنـيم  دهد كـه كـار   اما داستان همواره ما را در موقعيتي قرار مي
طور خالصه، نقدي است فرااخالقي؛ يعنـي  ). از نظر اينان وظيفة نقد اخالقي، به131: 1395

گـذاري را نيـز بـه    گونـه ارزش گذاري اخالقي بايد معيارهاي مستقر در ايـن فراتر از ارزش
هاي متفاوت انموضوع بر سر دستيابي به دركي چندجانبه و تطبيقي از گفتم«پرسش بگيرد: 

گونـه  كـه متوجـه شـويم چـرا برخـي هنجارهـا را ايـن       اخالقي است. يعني عالوه بـر ايـن  
» گذاري را هـم مـورد ارزيـابي قـرار دهـيم     هاي ارزشكنيم، خود آن شيوهگذاري مي ارزش
  ).133: 1395(باتلر، 

، و "نويسـندة ضـمني  "«گرايي در نقد ادبي بود كه وين بوت را به معرّفـي  همين اخالق
داسـتان خـوب،   «برداري از بار اخالقي اين مفهوم در سـنجش ادبيـت مـتن واداشـت:     بهره

: 1389(بـوت،  » آمـوزد داستاني است كه اگر درست خوانده شود به مردم درس اخالق مي
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هاي اخالقي در ارزيـابي آثـار   اعتنايي به تأثيرگذاري ارزش). در واقع، نگراني بوت از بي13
گـرا و  اي منتقـد مـتن  ترين انگيزة وي براي نبش گوري دانسـت كـه عـده   ادبي را بايد مهم

گـوري نويسـنده را ـ از قـول روالن     بهمدار بر سر آن صالي زندهگروهي هم منتقد خواننده
بارت ـ سر داده بودند. بوت البته نه براي احياي خود نويسنده، بل در اصل بـه اميـد زنـده     

هاي خود را بـدان  برپا كرد، تحليل "نويسندة ضمني"به نام  داشتن ياد او بود كه يادمانينگه
كاوي در پـي ميـراث فكـري و فضـايل     هاي عمر دست از سخنآويخت، و تا واپسين سال

اخالقي مدفون در متن برنداشت. به باور بوت، آن شمايل زيبايي كه معموالً از نويسـندگان  
پيراسـته از رذايـل    "خوشبختانه"، رسدشان به نظر خواننده ميبزرگ در ضمن شاهكارهاي

بسياري است كه البد در مقاطعي از زندگي واقعي، گريبانِ آنها را هـم ماننـد عمـوم مـردم     
  شان را به ابتذال كشانده است:گرفته و دامن

اي بـدل از آنهـا   شود، با نسخهدر ضمنِ آثاري كه از سوي نويسندگان جدي عرضه مي
شـان ـ مـا را بـه خوانشـي نقادانـه فـرا        ة خـود واقعـي  اجازمواجهيم كه ـ گاه حتّي بي 

خوانند. شأن اخالقي اين نويسندگان ضمني معموالً بسيار واالتر از نويسندة واقعي و  مي
  ). 16زندگي روزمرة اوست (همان: 

گرايانه، خواه حق به جانب امثال بوت باشد يا نه، در حقيقت گونه دعاوي اخالقدر اين
هـاي اخالقـي خواننـده دربـارة كـردار      ان ترديدي نيست كـه قضـاوت  اين مدعا جاي چند

اي در خـوانش او از كـل داسـتان دارد. از ايـن رو، بهتـرين      كننـده ها نقش تعيـين شخصيت
هايي دانست كه خواننده را در موقعيتي خيالي، ولي خطير، به داوري ها را بايد داستانداستان

وار تنها دانش عملي آنان را از زيستاري انسـان هيد، نهدربارة خير و شر واداشته، و به اين تم
اگر «اند: شان از چيستي امر اخالقي نيز افزودهاند، كه بر عمق معرفت نظريوسعت بخشيده

زيستن، چيزهايي برگرفت و هـم در  بتوان از آثار هنري،... هم در خصوص چيستيِ اخالقي
بخشي چنين آثاري دم زد، قابليت معرفت توان ازبودن، قطعاً ميخصوص چگونگيِ اخالقي
هـا را  گونـه داسـتان  ). ايـن 61: 1396(كرمي، » شان دست يازيدو بر اين مبنا، به نقد اخالقي

هاي اصغر فرهادي، و بـه  نامهتوان واجد اوج وجاهت هنري (مثالً در فيلماتفاقاً از جايي مي
هـاي اخالقـي مخاطـب را در    داوري) دانسـت كـه پـيش   فروشندهاي اعـال در  عنوان نمونه

گيرند تا شايد در عوض، معرفتي موقعيتي بغرنج (مثالً ميان تجاوز و مكافات) به پرسش مي
  از فلسفة اخالق به او بدهند. 
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هاي خودخواستة انسان اسـت، نـه   موضوع نقد اخالق به معناي فلسفي كلمه تنها كنش
اخـالق و  «گويـد:  ضوع فلسفة اخالق ميهاي خود انسان. مصطفي ملكيان دربارة موويژگي
» شوند، نه خود آدميهاي اخالقي اوالً و بالذّات شامل افعال اراديِ اختياريِ آدمي ميارزش

شـود،  پـردازي مـي  بخشي اخالقي دسـتماية داسـتان  اما آنچه به منظور معرفت). 45(همان: 
كه به نوبة خـود نيازمنـد   گيرد ستيزي اخالقي مايه ميبرخالف نقد فلسفي، از نوعي معرفت

جـا  داوري در ايـن منظور از پيش؛ و هاي داستان استداوري خواننده دربارة شخصيتپيش
هـا ـ از خصـايل ذاتـي و اخـالط      شخصـيت  خـود زده دربـارة  اتفاقاً قضاوتي است شـتاب 

ـ  يا اوضاع و احوال روحي شان؛ ازشان گرفته، تا سر و وضع ظاهري مزاجي كردوكـار   يحتّ
هرچيزي طور كلي، به وشان ـ  شان گرفته، تا نام شخصي و نَسب خانوادگي يا مليغيرارادي

روايت زير، نويسنده سعي دارد مثالً در پارهجز تخلّقِ آگاهانه و آزادانة آنها به امور اخالقي. 
تا شخصيت اصلي داستان را بنابر شكل و شمايل ظاهري او به صـفات شخصـيتي دلخـواه    

  خود متصف كند:
كنـد، قـد بلنـد اوسـت، و بعـد      احتماالً اولين چيزي كه هنگام ديدن احمـد جلـوه مـي   

اش دهد؟ خطوط تيز صورتنظر آدمي عصبي نشان نمياش. آيا همين چيزها او را به الغري
اش او را آدمي تودار و عميق نشان هاي گودرفتهزدة چشمهاي بيرونخصوص استخوانو به
هـا.  زننـد؛ و دسـت  داننـد، مـي  هايي را كـه مـي  ذره از حرفز آنهايي كه فقط يكدهد. امي
  )197: 1395هاي باريك و بلند. مهربان و اشرافي نيستند؟ (شهسواري، خصوص انگشت به

جا ظاهر شخصيت، محرّك قضاوت دربارة باطن اوسـت؛ گـويي ميـان ايـن دو،     در اين
بـه خـودي خـود از نـوع نمـادين، و در نتيجـه،       داللتي استعاري برقرار است. چنين داللتي 

توان مثالً ميان پوست روشن و صـفاي بـاطن، يـا ميـان     غيرعلّي است. براي همين هم نمي
گذر متصور بـود. همچـون   زماني و فرهنگآزاد، همهصداي گرفته و روح پليد، پيوندي متن

- شخصـيت مـي   محور، ساليق و طبايعي هم كه دستماية پرداختپردازيِ شمايلشخصيت

ها بيشتر دامن هاي اخالقي خواننده دربارة شخصيتشود، هرچه ديرآشناتر باشد، به قضاوت
هـا را از راه  وخـوي شخصـيت  هاي خـود دربـارة خلـق   فرضنويسنده معموالً پيشزند. مي

بـه خواننـده القـا     "»اصل يكپارچگي شخصيت"نما و با تكيه بر پردازيِ خصيصهشخصيت
بايست ميان حال و روز بود كه بر حسب آن مينقد نو هاي يكي از سنجه كند. اين اصلمي

پيوندي انداموار و پايدار برقرار باشد؛ به اين معنـا   شانتيپ شخصيتي متبوعها، و شخصيت
ترين رفتار، گفتار و پندار خود بايد از الگوي شخصيتيِ كه هر شخصيت داستاني در كوچك
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هـا،  ين، انگيزش قضاوت هنجاري دربـارة شخصـيت  نقد نوة در اين نگر معيني تبعيت كند.
كـه  نشيني خصايل اخالقي آنها در شبكة منسجمي از روابط مجازي بـود، چنـان  نيازمند هم

هاي بيني كرد. هنوز هم در بعضي كارگاهپيش مطابق با الگويي فراگيربتوان كردار هر كس را 
شناسـي در پرداخـت   هـاي شخصـيت  سـت شود از تنويسي به كارآموزان توصيه ميداستان
شناختي] شركت مان را در آزموني علمي [روانشخصيت«هاي شخصيتي كمك بگيرند:  تيپ
كه به نقـاط ضـعف و   دهيم تا ببينيم تيپ شخصيتي او چيست. از اين طريق عالوه بر آنمي

قهرمـان مـا   توانيم شخصيت مقابل او و نيز موقعيت دراماتيكي كه بريم، مياش پي ميقوت
 .)189: 1395(شهسـواري،  » خـوبي طراحـي كنـيم   بيشترين فشار را تحمل خواهد كرد، بـه 

  توان با عناصر اربعه يا طبايع چهارگانه نيز پيمانه كرد: هاي داستان را ميسرشت شخصيت
هاي اين چهار عنصر از ديد حكماي قديم بيشتر توجه كنيـد  كنم به ويژگيخواهش مي

شخصيتي هر فرد را كه عنصر غالب آن يكي از اين چهار ركـن اسـت    تا بعد كه خصايص
شماريم، بهتر ماجرا را درك كنيد. فراموش نكنيد كه مـا اآلن وسـط مبحثـي در مـورد     برمي

  )209: 1395پردازي در رمان هستيم (شهسواري، شخصيت
هـاي  هجنـايي، يـا در قالـب قصـ    ژانر پليسيپردازي (مثالً در گاهي تمام رسالت داستان

- هدف از داستانشود. در اين صورت، كودكانه) به همين هنجارگذاري اخالقي خالصه مي

خيـر  بـه يكديگر، بلكـه تنهـا خـتم   تقابل با پردازي اساساً نه بازتعريف ماهيت خير و شر در 
- ها عموماً انتظار مي. از اين نوع داستاناستكردن چنين تقابلي در راستاي توقعات خواننده 

و تعدادي ديگـر در   "خوبآدم"نقش  درالحال معلوم شخصيتشماري با گماشتن رود كه 
رنـگ  درنگ و به دور از پـي را بي اشراربر  ابرار، مقدمات الزم براي پيروزي "بدآدم"نقش 

در ايـن صـورت، نويسـنده ممكـن اسـت ديگـر       . كنندفراهم  (خارج از روال منطقي امور)
راسـت ـ از طريـق بـار كـردن      به خود ندهـد و يـك  پردازي قالبي را هم زحمت شخصيت

  زنيِ خلقيات به اشخاص. صفات بر اسامي خاص ـ برود سراغ وصله
شود، شمول از انسان فرض ميبه اين ترتيب، شخصيت در مقام نظر تابع تعاريفي جهان

اي آزاد تا بار انسانيت خود را بـر دوش گيـرد يـا از آن شـانه     و در مقام عمل صاحب اراده
بار اومانيستي به ادبيات، در اصل، تخم دوزردة لقي بود كه اولخالي كند. اين رويكرد ليبرال

به نام اخالق عمومي و آزادي فردي در كام جوامع استعمارزده شكست. چنين خوانشـي از  
كشـي  فكر كردنِ مستعمرات توانسته بـود از مقاومـت بوميـان در برابـر بهـره     ادبيات با خلع
ادبيات ظرفيت آن را داشـت  «گيري كند و نظام سلطه را بر آنان تداوم بخشد: بيگانگان جلو
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ها كه داراي نوعي قدرت اخالقي باشد و قدرت اخالقي تنها زماني ممكن بود كه شخصيت
دهنـد بـه عهـده    صاحب اختيار و آزاد باشند تا بتوانند مسؤوليت اخالقي آنچه را انجام مـي 

انيستي، به ادبياتي باور داشت كه نوعي اعتبار جهـاني داشـت،   اومبگيرند. اين رويكرد ليبرال
: 1396زاده، (مطلـب » پرداخـت زيرا به شرايط انساني كه تعريفي ثابت و عالمگير داشت مي

شمول بـا عينيـت تـاريخي همـة     اي جهان). درست است كه تجويز اخالقيات در نسخه51
نه با ذهنيت همة اعضاي يك جامعه جور گرايااي مليخوانَد، و در نسخهجوامع انساني نمي

رود. در عين حـال،  به كار ميايران امروز  پردازيآيد؛ ولي به هر دو حال، در داستاندر نمي
داوري است كه دربارة شخصـيتي  زبان نيز بر پاية همين نظام دوپارة پيشخوانندگان فارسي

ت كه مثالً شـيوة مجـازات   رسند. بر بامي چنين دو هواسمعين به قضاوتي ضد و نقيض مي
آسـاي رگ غيـرت   جنـبش جنـون  اي از جامعه به پارهرا فروشنده متجاوز در پايان داستان  

گـويي دربـارة مـرده    ؛ چنـين اسـت كـه دروغ   غيرتيكند، و پارة ديگر به نهايت بيتعبير مي
پـارة ديگـر   كنـد، و  آميز بودن توجيه مـي شرط مصلحتاي از جامعه به) را پارهدربارة الي(

دهد؛ هم در فضايي چنين دوقطبي است كه انگيز بودن ترجيح ميرغم فتنهگويي را بهراست
نهد، و پارة را در مقام مقابله با بحران ارج ميجدايي نادر از سيمين اي از جامعه، داليل پاره

طبيـت  . ايـن ق گـذارد در راه فرار از بحران صـحه مـي   نادر ازسيمين ديگر بر داليل جدايي 
نوبـة خـود از   گيـرد كـه بـه   اي ريشه مـي هاي دوگانهداورياخالقي در جامعة ايران از پيش

، »دشمنِ دشمن مـن، دوسـت مـن اسـت    «كه خورند، مانند اينهاي يكساني آب ميمايه بن
در «، »دار زمانه، نمايندة خداوند بر زمين اسـت زمام«، »دزدي حرام است، مگر به نيت خير«

و » هركسي آن درود عاقبت كار كـه كشـت  «، »هست كه در آموختن نيست اندوختن، لذتي
  ». زاده، عاقبت گرگ شودگرگ«

 

  گزيني براي كارگزار داستان مرجع .3
پژوهي، هر رويداد داستاني را لزوماً كسي به نام نويسنده، از بنابر يكي از اصول اولية روايت

ند كه انگار زماني به عنوان كنشـگر در آن  كزبان كسي در مقام راوي، دربارة كساني نقل مي
هايي از جنس اند. اين سه جايگاه، با وجود همگرايي مصاديق در روايترويداد دست داشته

اند؛ به اين ترتيب كه نگاره، همواره بر روي بردار زمان از يكديگر قابل تشخيصخودزندگي
نش روايتگري معموالً پـيش از  دهد، و كشدن روي ميكنش داستاني معموالً پيش از روايت

گيـري تصـوري از نويسـنده را در نظـر     شدن ـ كه خود در هر حال مقدمات شـكل  خوانده
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بسا در ميان خوانندگان جـدي ادبيـات داسـتاني    چيند. با اين حال، هنوز هم چهخواننده مي
شود كه به درستي بداند حساب نويسنده، راوي و شخصـيت را كجـا و   كمتر كسي پيدا مي

هـاي  ويـژه در مواجهـه بـا روايـت    چگونه بايد از يكديگر جدا كرد. بيشتر خواننـدگان، بـه  
گيرند و اين دو را نيـز  ، شخصيت و راوي را معادل يكديگر مي)autodiegetic(خودداستان 

كـه هرگونـه هويـت متمركـز در     پندارند؛ غافل از اينمصداق ميبا خود واقعي نويسنده هم
زمان در ، در واقع موجوديتي است ممتد كه از اتّصال چند نقشِ ناهموجود مجسمِ نويسنده
قصـد جـدا كـردن شخصـيت از راوي، و در واكـنش بـه       رسد. هم بهمتن روايي به هم مي

پنداري شخصيت/ راوي با نويسندة واقعي بود كه وين بوت مفهوم نويسندة ضـمني  يكسان
اكثـر دانشـجويان، تفـاوت ميـان راوي و     رسيد كه به نظر مي«معرفي كرد:  1950را در دهة 

فهمند. بسـياري  نويسندة ضمني، و نيز تفاوت ميان نويسندة ضمني و نويسندة واقعي را نمي
گـراي مـدرن را   بـه اصـطالح عينيـت   هـاي  از اين دانشـجويان، مخصوصـاً وقتـي داسـتان    

اي دهدانسـتند كـه چگونـه بايـد صـداي راوي را از صـداي نويسـن       خواندند، اصالً نمي مي
  ).11: 1389، (بوت »عمد لحني تقريباً يا كامالً ناموثق به خود گرفته استتشخيص داد كه به

قـول غيرمسـتقيم، يـا چكيـدة     البتّه وقتي صداي شخصيت و راوي مثالً به صورت نقـل 
هــا آميــزد، شــايد ســردرگمي خواننــده در گــرفتن سررشــتة مونوفــونروايــي در هــم مــي

)monophone (آور نباشـد.  سرايي چندان شگفتصداهاي دخيل در اين همو تشخيص تك
آميز نويسندة مفروض را با اي ديرآشنا نتواند لحن كنايهجاست كه خوانندهباري، شگفت آن
هاي متن نسبت به صداي دورگـة  سراييها و مخالفخوانيها، ناهمگوييهمة ضد و نقيض

هـاي او  يسندة فرضي و گوشه و كنايهراوي/ شخصيت بازشناسد. در ميان اظهار نظرهاي نو
شـود. خودنمـايي   هاي نسبتاً آشكاري هم به حضور او در متن ديده مـي به راوي، گاه اشاره

  توان ديد:زير مي )metafictive(هاي فراداستانيِ روايتنويسنده را براي مثال در پاره
ام را حفـظ كـنم و   طرفـي گويد: من قبول دارم كه در اين جايگاه، بايـد بـي  نويسنده مي

گيري نداشته باشم. ولي خوانندگان عزيز و محترم هم حتماً نسبت به هيچ موضوعي، موضع
وسال كاري زشـت و  اذعان دارند كه اصوالً شكلك درآوردن، براي يك مرد گنده با آن سن

  )22: 1388دور از انتظار است. (شجاعي، 
ام به بهانـة يـك گـزارش    خواستهنميپرستيد، نگوييد كه اصالً من شما را به هر چه مي

خواهد منفجـر شـود. بـر دل سـياه شـيطان      پليسي به مقامات باال، داستاني بنويسم! سرم مي
  )147: 1387لعنت! يعني من حتي محمدحسن شهسواري هم نيستم؟ (شهسواري، 
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دهي به شخصيتي ثابت را شخص در ارجاعشخص با ضماير سومجايگزيني ضماير اول
سـندة ضـمني برشـمرد. مـثالً در     ان جـزو وجـوه مميـز راوي/ شخصـيت از نوي    تـو نيز مي
روايت زير، با رفت و برگشت راوي ميان شخصـيت و نويسـنده، گـويي كـانون ادراك      پاره

هاي نويسـنده و  شود. نوسان خط سير راويت ميان جايگاهداستان نيز ميان اين دو جابجا مي
  توان ديد:ستان ميسه جملة آخر داويژه در دوشخصيت را به
روي  هاي تاشدة اسب به زمين چسبيده بود و تمام گـردنم و نيمـرخ اسـب   حاال دست

مـن ديگـر    كردند تا اسب را دوباره به گـاري ببندنـد.   آتاي و پاكار بايد كمك مي برف بود.
توانست بدون گاري بايستد يا  اسب ديگر نمي بروم و يا بايستم. توانستم بدون گاري راهنمي
  )27- 28: 1373(نجدي،  توانستم...من ديگر نمي ه برود.را

قصد گرداندن روي سخن از مخاطبي بـه مخاطـب   از تغيير زاوية ديد در مواردي هم به
شود. در چنين مواردي، با تغيير نـوع  شنو استفاده ميديگر، يا براي التفات مستقيم به روايت

  آيد:ضمني آشكارتر به چشم مي شخص، نقش نويسندةشخص به دومروايت از اول/ سوم
حتماً تعجب كرد. تر حكومت ميپادشاهي كامالً معمولي به نام ممول بر مردمي معمولي

ها صفت و خصوصيتي كه يك پادشاه ممكن است داشته باشـد، چـرا   از ميان ده كنيد كهمي
  )9: 1388كنم؟! (شجاعي، من فقط به صفت معمولي بسنده مي

تغيير ناگهاني دامنة ديد هم ممكن است توجه خواننده را به صداي  گذشته از زاوية ديد،
انـداز نسـبتاً   نويسندة ضمني جلب كند. اغلب با كاهش ناگهاني دامنـة ديـد، از يـك چشـم    

فقط از چيز نهرسد كه همهها، چنين به نظر ميغيرشخصي، به دريچة ديد يكي از شخصيت
- گونه ذكرِ فكرهاي بـه هايي از ايناست. رگه او بازگو شدهذهن اين شخصيت، كه از زبان 

تـوان  ) ميreporting clauseهاي غيرمستقيمِ آزاد (از بند ناقل= قولظاهر مستقيم را در نقل
قول غيرمستقيم هايي هستند از نقلهاي زير، نمونهروايتنوشته در پارههاي كجيافت. بخش

  :)free indirect speech/thought(آزاد 
. تـازه  خودش بـود؛ دعـاي توسـل   نَرم دعا مثل يك الاليي در فضا پخش بود. ...صداي 

  )62: 1386قدر آشنا آمده بود. (شهسواري، متوجه شد كه چرا صدا به نظرش اين
البد مداح زود شروع كرده كه صدايش رسيده بـه  آيد. از بلندگو صداي ذكر مصيبت مي

شـود.  سم پودنكي. خيالش راحت ميقا. صدا برايش آشناست، صداي حاجخستگي و خَش
  )55: 1393قاسم كارش را بلد است. (كشاورز، حاج



 245   يخوان زهيمازاد بر ر يها داللت

هاي دروني، با گسـترش دامنـة ديـد از كـانون ادراك     گويهبرخالف نقل غيرمستقيم تك
شخصيتي بخصوص به سطح داناي كل ـ مخصوصاً اگر روايت به لحن حكيمانة يك عقـل   

افتد. گشايش ناگهاني دريچـة ديـد   يسندة ضمني ميكل نيز آميخته باشد ـ نقاب از چهرة نو 
هاي زير باعث جابجايي كـانون ادراك داسـتان از درون ذهـن شخصـيت بـه      روايتدر پاره

  بيرون از ذهن او شده است: 
وقتي كارش تمام شد، بلند نشد. به فكر درست كردن قضيه بود. سرش پايين بود و بـه  

متوجه  كرد. براي همينمع شده بود، نگاه ميگودي گوشة دستشويي كه آب زردي در آن ج
  )32: 1386. (شهسواري، كندنشد كه سري از باالي در دارد او را نگاه مي

ها روشن شد. صداي كف زدن پراكنده شنيده شد. مردم از سالن خـارج شـدند و   چراغ
، . (شـعباني وپنج دقيقه اجرا شـد ساعته در چهلكس از خودش نپرسيد چرا نمايشِ يكهيچ

1395 :48(  
هاي پيش از خود، نـه  نوشته، برخالف گزارهها پيداست كه احكام كجروايتدر اين پاره

اند. راوي هاي داستان، بلكه از منظري مشرف بر ايشان صادر شدهاز قول يا از نظر شخصيت
هاي او گويد. او نايب نويسنده و حافظ ديدگاهجا از جانب نويسندة ضمني سخن ميدر اين

اي از عاليـم  رفته، فقط پارههمهاي كالمي، رويگونه ناپيوستگياينجهان داستان است.  در
اند. براي نويسنده )intra-/extra-diegetic(داستانيداستاني يا فوقيابي درونكارآيند در مرجع

متن، هـيچ ردي از  هاي همهاي سبكي و ساختاري از تراز جملهقبيل گسستدر غياب اين 
  رسد.دار ضمنيِ كالم به نظر خواننده نميزمام

  
  آزمايي رويدادهاي داستان راستي .4

گـوييم،  در جهـاني خيـالي سـخن مـي    » انگيـز آميز و راسـت فتنـه  دروغ مصلحت«وقتي از 
هـاي  منظورمان از راست و دروغ چيست؟ صدق و كذب سخناني را كه از قول شخصـيت 

هـاي ادبـي بـه    پرسش از ارزش صدق گـزاره توان سنجيد؟ شود، چگونه ميداستان نقل مي
قدمت نقد ادبي است و به مرور زمان بر پيچيدگي آن افزوده شده است. هرچند اغلب براي 

- بينيم، ولي خوانش بسياري از داستانشان نميآزماييهاي كهن نيازي به راستيخواندن قصه

هايي اساسـاً  چنين داستاناي تقريباً ناممكن است. هاي معاصر بدون درگيري با چنين مسئله
گيرد، طوري كه دشـوار بتـوان در   هاي داستاني و تاريخي شكل ميبا در هم ريختن واقعيت

هـايي  خميرة آنها حقيقت و مجاز را قاطعانه از يكديگر بازشناخت. دشواري خوانش داستان



  1398سال نهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  ،معاصر يپارس ياتادب   246

ار شـود، بلكـه سـنجش اعتبـ    هاي وجودشناختي ماجرا ختم نمـي از اين دست، تنها به جنبه
  روايت زير توجه كنيد:گيرد. براي نمونه به پارهگوينده را هم در بر مي

دانيال و محمد ميانجي، داستان را كشانده بودند به خرافاتي كه متاسفانه من هم مثل شما 
تـر  كننـده تـر و راضـي  ـ حتي خيلي بيشتر از شما ـ باورم شده بود. راستش باورشان منطقي 

  )265: 1387نها. (ايوبي، است تا رد اعتبار كلي آ
است. داسـتان اگرچـه بـا بعضـي رويـدادهاي      واقعيت اعم از » داستان«جا معني در اين

آيـد، معيـار   جـا كـه بـه نظـر راوي پذيرفتـه نمـي      باورپذير كوك خـورده اسـت؛ امـا از آن   
نگاري است. حتّي در صورت تصديق ماوقع، بـاز  هاي وقايعپذيري آن جدا از سنجه تحقيق
هاي خود راوي اعتباري هست؟ به ئلة اعتبارسنجي كل داستان بر جاست: آيا به گفتههم مس

  توان اعتماد كرد؟ توان يا نميكدام بخش از سخنان او مي
شود، در همـه  سرايي حاصل ميجويي بايد به ياد داشت كه آنچه از داستاندر راه پاسخ
يا رونوشت ناقصي از واقعيت است و نه خود واقعيت. بايد پذيرفت كه هم  2حال، محاكات

دواليـه (تـاريخي/ تخيلـي)     در هـر آنِ واحـد  خوانش داستان و هم تفسير تاريخ همواره و 
توان يكسره در تخيل پيمـود و هـيچ گزارشـي را نبايـد     كه هيچ داستاني را نمياست، چنان

اي را بايد توأمان هم وانش آرماني داستان، هر گزارهسراسر عاري از مخيالت پنداشت. در خ
اي چـون  گونـه صادق دانست و هم كـاذب. داسـتان همـواره بـه تقليـد از متـون گـزارش       

شود. پس راوي داستان را هم بندي ميهاي تاريخي سرهمنگارهها و وقايعنامه(خود)زندگي
گران دانست؛ با اين تفاوت كـه  زارشتوان از زمرة گنويس مينامهقياس با مورخ يا زندگيبه

اي اطالعات عموميِ مشترك با خوانندگان واقعي، به هستي مخاطب آرماني او عالوه بر پاره
هاي داستاني هم باور دارد. در نتيجه، مثالً مخاطب آرمانيِ خالق شاهنامه نه چندان در پديده

وجوي رد پاي رستم ه به جستزدشناس مهتابرود كه مانند يك باستانبحر داستان فرو مي
جور كشان را يكگراست كه مثالً ماجراي سهرابدر اطراف سيستان برآيد، و نه چندان واقع

توان گفت كه هر فهمـي از  كننده در حد جنگ ستارگان ببيند. بنابراين، ميبافي سرگرمخيال
حـال  در همـه بنيـاد اسـت و هـر روايتـي، برآمـده از تـاريخ؛ واقعيـت        تاريخ، فهمي روايت

ميان واقعيـت و  "بسيار گفته شده كه «نماست: حال واقعگونه است و داستان در همه داستان
اما حقيقت اين است كه چيزي جـز داسـتان وجـود نـدارد. در      "داستان تفاوت قائل شويد.

  ). 319: 1395(شهسواري، » واقع، واقعيات يعني داستانِ ما از واقعيات
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اين نوع موجوديت دوزيست، مفهوم خوانندة ضـمني را بـه دو   پژوهان در تبيين روايت
» مخاطـبِ نويسـنده  «) يكـي را  1996] 1977انـد كـه پيتـر جِـي. رابينـوويتس ([     نيم كـرده 

)authorial audience (  مخاطـبِ راوي «و ديگري را «)narrative audience (  خوانَـد  مـي
ا از خوانندة واقعـي و برابـر بـا    توان جد). مخاطب نويسنده را مي114- 115: 1395(هرمن، 

اي دانست كـه توانـاييِ درك همـة    مخاطب آرمانيِ نويسندة ضمني گرفت و آن را خواننده
هنجارها، رفتارها و معيارهاي قابل استنباط از هرگونه متني در او جمع است؛ از سوي ديگر، 

هاي او محدودة گفتهتر به راوي باشد، وقايع مورد روايت را بيشتر در خواننده هرچه نزديك
ا هنگـامي خواهـد توانسـت مـتن را     درك خواهد كرد و اما خوانندة واقعي در اين ميان، تنه

جاي هر كه خود را بهزمان عضو هر دو دسته باشد؛ يعني در عين اينتمامي دريابد كه هم به
هـم  گذارد، از درك جايگاه آنها در سـاختار كلـيِ داسـتان    هاي داستان مييك از شخصيت

غافل نشود. هدف از تقسيم خوانندة آرماني، تبيين اين مسئله است كه چرا خوانندة واقعـي  
ها را درك كنـد و  شود كه بتواند اوضاع و احوال شخصيتصرفاً تا حدي درگير داستان مي

اي كه مثالً براي نجات آنها از شر يكديگر، صـحنة نقـالي را بـه هـم بريـزد. در      نه به اندازه
خواهد از سرگذشت و سرنوشت سهراب ، مخاطبِ راوي مي"كشانسهراب شب"خوانش 

هـايي را  خواهـد اصـول و ارزش  عنوان مخاطبِ نويسنده ميسر در بياورد؛ در عين حال، به
بازيابد كه فردوسي دستماية تراژدي پسركشي كرده است. خميـرة هـر خواننـدة آرمـاني از     

وي و مخاطب نويسنده. هنوز مانده است تا اي است از مخاطب راچنين جنمي است ـ آميزه
از اين خميرة آرماني، خوانشي نقادانه برآيد ـ خوانشي مثالً در اين مايه كه پسركشـيِ رايـج    

درسـاالر بـر ضـمير ايرانيـان     در اساطير ايران را بايد حـاكي از تسـلط تـاريخيِ فرهنگـي پ    
  كرد.  قلمداد

بهتر بتوان نمـودار كـرد.   » شنووايتر«مختصات مخاطب راوي را شايد در مقابل مفهوم 
شنو، مفهومي است شبيه مخاطب راوي، اما نبايد با آن مشتبه شود. او كسي است كه روايت
گيـرد. عاليـم   صراحت و خواه در ضمنِ گفتمان روايي، مورد خطاب راوي قرار ميخواه به

توان يافت؛ حـال  هاي راوي ميشنو را به هر دو حال در گفتهحضور آشكار يا پنهان روايت
تر) از آن است كه مورد خطاب واقع شـود. در  تر (انتزاعيكه مخاطب راوي اساساً آرمانيآن

واقع، مرجع اين نوع مخاطـب، هـيچ شـخص بخصوصـي نيسـت. مخاطـب راوي، نقـش        
آيـد، آن هـم مشـروط بـه تقليـل      نامتمركزي است كه ايفاي آن تنها از عهدة خواننده بر مي

هاي راوي دربارة جهان داستان موقتاً خودآگاه ـ تا جايي كه همة گفته يمههشياري تا سطح ن
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خواننده همچنان كه سطوح مختلـف داسـتان و نيـز مرتبـة وجـودي       3صادق انگاشته شود.
دهـد، بخشـي از   هاي پراكنده در سراسر متن تشـخيص مـي  شنو را با توجه به نشانهروايت

  داسـتانيِ راوي و ميـزان مشـاركت او در    درون/ بـرون جهان داستان را هم بسته به جايگـاه
كند ـ يعني از راه ارزيابي مناسبات ميان خود و راوي  اش تفسير ميرويدادهاي مورد روايت

در كلِ ساختار تعامل روايي. در واقع، هرگونه تعامل روايي اساساً وابسته به فرايندي اسـت  
شود. بر جهان داستان تصديق يا تكذيب ميكه طي آن، ارزش رواييِ اوضاع و احوالِ حاكم 

گاه كه به بيان ديگر، رسيدن به خوانشي منسجم از جهان داستان ممكن نخواهد بود، مگر آن
ها و هاي راوي دربارة جهان داستان در نظر خواننده مقبول افتد. خواننده، پديدهصحت گفته

شـود ـ   شـخص روايـت مـي   ومشـيوة سـ  رويدادهايي را كه از زبان يك راويِ ناشناس و به
 نفسـه فـي  آيـد ـ  هاي داستان به روايت در ميبرخالف آنهايي كه از زبان يكي از شخصيت

پذيرد؛ يعني مصداق پديدارها و صـدق  مثابة حقايق داستاني ميانگارد و همه را بهصادق مي
گيرد. مسلم ميراوي  )extradiegetic(داستانيِ رويدادهاي داستان را تنها به اعتبار شأن فوق

شخص و از زبان شخصـيتي حاضـر   شيوة اولگونه، روايتي كه بهدر برابر اين جايگاه خداي
پذيري است كـه در  شود، فاقد آن مايه از وثاقت يا آن پايه از صدقدر جهان داستان نقل مي

داسـتاني، گرفتـار   رسـد. راوي درون شخص به نظـرِ خواننـده مـي   هاي سومسنجش روايت
  جهان خويش است.شناختي زيستهاي معرفتمحدوديت

كـدام مصـداقي در عـالم    درست است كه نه مخاطب راوي و نه مخاطب نويسنده، هيچ
واقع ندارند؛ اما موجوديت مفروض يا امكان وجود آنها بسيار با يكـديگر متفـاوت اسـت.    

نيم كـه هـر   دااي است مفروض تا مفهومي كامالً مجرد. ميمخاطب نويسنده، بيشتر خواننده
- كوشد تا مخاطب آرماني خود را حتيشناختي مياي مالحظات زيبايياي بنابر پارهنويسنده

- االمكان از ميان خوانندگان واقعي الگوبرداري كند. به همين منظور به كمك پانوشـت، پـي  

تا از  تنداي از روابط بينامتني را در متن داستان به هم ميها شبكهنوشت، پيرامتن و مانند اين
توان سراغ گرفـت كـه بـا    اي را ميخوانندگان هرچه بيشتري جلب نظر كند. كمتر نويسنده

استفاده از سبك يا محتوايي غريب، عرصه را چنان بر مخاطب بالقوة خـود تنـگ كنـد كـه     
دهد تا اي در آن نگنجد. نويسنده معموالً تمام تالش خود را به خرج ميعمالً هيچ خواننده

گيـرد تـا شـايد روزي جامعـه بـه      جامعه را مخاطب بگيرد؛ وگرنه صبر پـيش مـي  اكثريت 
هاي او اقبال كنـد. بنـابراين، فاصـلة خواننـدة واقعـي از مخاطـب نويسـنده هرچنـد          نوشته

  قدر نامطلوب است. نازدودني، همان
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تنهـا در نظـر   در عوض، مخاطب راوي مفهومي كامالً نظري است كه اداي حـق آن نـه  
امطلوب نيست، كه بر خوانندة آرماني او هم مفروض است. در حدفاصل مخاطب نويسنده ن

شـود، و در  فـراهم مـي  » استحسان قياسـي «راوي از مخاطب نويسنده است كه مجال نوعي 
قياس «يا » استحسان قياسي«دهد. منظور از نتيجه، التذاذ ادبي به خوانندگان واقعي دست مي

كم در نخستين وهلة خـوانش ـ   اي روايي را ـ دست هاين است كه ارزش گزاره» مستحسن
اعتبار امور جاري در جهان داستان بايد سنجيد، نه به قياس با اوضاع عالم واقع. از قاعـدة  به

آيد كه فارق از مقايسة جهان داستان با گرايانه به بار ميقياس مستحسن، نوعي خوانش واقع
رود كه رساخت اجتماعي ناپايداري به شمار ميعالم واقع است. تجربة زيسته، از اين نظر، ب

شود. از ايـن  ترين تغييري در نظام معرفتي خواننده، اعتبار آن دستخوش تغيير ميبا كوچك
القاعده بايـد بـر   آيد، علياي كه از مواجهه با متون روايي بر رو، هرگونه تفسير متقاعدكننده

گرايـي  راسـتي آيـا از واقـع   ي باشـد. بـه  گذاري ديالكتيك ميان راوي و نويسنده متكـ فاصله
وي اقـوام انـگ      غيراستحساني مي قصـ توان طرفي بربست، وقتي از يك طرف بـر مواريـث

روزرسـاني ايـن گنجينـة ظـاهراً     زند تا عوام را از بازيابي و بهبارگي ميفريبندگي و سفاهت
خبار و روايات باز ضاله معاف كرده باشد؛ و در همان حال، دست معدودي را در بازخواني ا

نام حقيقت حمل بر جهان داستان كنند (تـا جـايي   بيني مطلوب خود را بهگذارد تا جهانمي
هـاي  هاي رئاليسم جادويي را در كارهاي غالمحسين ساعدي بجويند، يا قصهكه مثالً ريشه

  ابوالقاسم فردوسي را مصادره به مطلوب فرويديسم كنند)؟
جاي وجوه تمايز مخاطب توان بررسيد. بهجور ديگري هم ميمسئلة واقعيت داستاني را 

گرايي را در اي از واقعراوي از مخاطب نويسنده، اگر به مناسبات ميان اين دو بنگريم، هسته
هاي رئاليسـتي پيونـد نسـبتاً    بنيان هرگونه داستاني خواهيم ديد؛ داستان و واقعيت در داستان

تراز با افق ديد نويسـنده نيسـت كـه    ني راوي، چندان ناهمبينزديكي با هم دارند؛ زيرا جهان
پـردازي  شـان شـود. در عـوض، داسـتان    جهـان هـا و زيسـت  مانع از باورپذيري شخصـيت 

تخيلي، وهمناك يا شگرف چنان دور از عـالم واقـع، و   سوررئاليستي مثالً در ژانرهاي علمي
داستان بايد از سطح معلومات خـود  نماست كه خواننده براي درآمدن به جهان گاه ضدواقع

تا اندازة چشمگيري بكاهد. هرگاه اين فاصـلة بعيـد در ابعـاد علمـي، تـاريخي، اخالقـي و       
گيرد كه انـدازة آن را بـا هـيچ متـر و     فرهنگي ضرب شود، چنان وجوه متكثري به خود مي

وصول به واقعيت  زني دربارة ميزانتوان سنجيد. با همة اين ابهامات، گمانهمعيار دقيقي نمي
گرايي هرگونه ارزد؛ چراكه در اين صورت، اوالً ميزان واقعدر داستان به دشواري اين كار مي
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نما، به تقريـب (بسـته بـه قرابـت جهـان داسـتان بـا        هاي ضدواقعداستاني، از جمله داستان
ير اسـت.  ناپـذ شود، نه با قدر مطلق واقعيتي كه خود تخمـين بيني نويسنده) برآورد مي جهان

رود؛ وانگهي، در اين رويكرد، جهان واقع متغيري مستقل از تحوالت معرفتي به شمار نمـي 
- شود. يا بهتر است بگـوييم ارزش معرفـت  دار نميپس اعتبار آن نيز در بستر تاريخ خدشه

- شود. مـي هاي خوانش، پيوسته بازتعريف ميزمينهشناختي داستان همگام با دگرگوني پس

رض كرد كه در غياب هرگونه شـواهد نقـيض در مـتن داسـتان يـا در سـنت       توان چنين ف
خواني، مخاطب راوي و مخاطب نويسنده از همه لحاظ ذهنيتي يكسان دارنـد؛ جـز   داستان

كه مخاطب راوي برخالف همتاي خود، جوانب هنري، ادبي، تخيلـي و تصـنعي جهـان    اين
توان فرض ميين فرضيه را به دو پيشدهد. انماي آن تشخيص نميداستان را از وجوه واقع
هـا،  مشـغولي هـا، دل داورياي باورها، پيشكه هر دو مخاطب در پارهبازنوشت: نخست اين

هاي احتمـالي ميـان ايـن دو    كه تفاوتاند؛ ديگر اينآمال و آرزوها با يكديگر كامالً مشترك
  توان بازشناخت. مند ميذهنيت را به روشي نسبتاً نظام

رفت رويدادها از كه پيعناصر داستان هرچند تخيلي و باورناپذير باشند، براي آنفضا و 
وضعيت آغازين تا وضعيت نهايي چندان تصادفي و عاري از منطق به نظر نرسد، بايد ميـان  
مخاطب راوي و مخاطب نويسنده، اتفاق نظري دربارة چيستي واقعيت وجود داشته باشـد.  

رنگي متشكل از رنگ، و هر پيرهر حال آغشته به حداقلي از پياز اين نظر، جريان داستان د
قــوانين اجتمــاعي، سياســي، تــاريخي، هنــري و اخالقــي خــاص خــودش اســت. قــوانين 

رنگ ممكن است هيچ موضوعيتي در عـالم واقـع نداشـته باشـند، چراكـه      دهندة پي تشكيل
هان داستان دستكاري كند. دست نويسنده باز است تا آنها را به دلخواه خود در بازآفريني ج

قدرها هم باز نيست كه عالم واقع را با خاك با اين حال، دست او در اين دستكاري عمالً آن
يكسان كند و به جاي آن جهاني چنان خيالين برآورد كه هيچ رنگ و بويي از واقعيت نبرده 

كـامالً نـامفهوم و   كـه  باشد. هرگز داستاني سراسر عاري از واقعيت نبوده اسـت، مگـر ايـن   
هـا و  فرجام مانده باشد. داستان همواره بر پايـة مفروضـات خواننـده دربـارة شخصـيت      بي

پوشـاني ميـان   گيرد و چنين مفروضـاتي هـم متضـمن درجـاتي از هـم     شان شكل مي اعمال
ترين پردازانهمخاطب راوي و مخاطب نويسنده است. به همين سبب است كه حتي در خيال

شـود. خواننـده،   حداقلي از پيوند ميان جهان داستان و عـالم واقـع حفـظ مـي     ها نيزداستان
االمكان در پس لحن غيرشخصـي راوي  رنگ را حتّيهاي عاري از پيفحواي غريب داستان

ها را موقتاً به گيرد. وي در غياب هرگونه شواهد نقيض، صدق افاضات شخصيتناديده مي



 251   يخوان زهيمازاد بر ر يها داللت

هـاي  گـذارد، و ايـن گـزاره   به حساب نويسـنده مـي  هاي راوي را گوييعهدة راوي، و كلي
كند. براي مثال، معلوم نيست خواننده از كجـاي  ميناچار حمل بر عالم واقع بار را بهسنگين

اي صـادق ولـي   تواند حساب راوي نامعتبر ولـي جسـور را از نويسـنده   روايت زير ميپاره
  قام مخاطب آرماني او درآيد: معترض جدا كند، تا سپس با گرفتن طرف يكي از آنها به م

گفتن، هنر است. هنري كه از عهدة هركسي ساخته نيست. هنري كه در عرضـه و  دروغ
ترين اصل در اين هنر، داشتن جسارت اسـت. دروغـي كـه بـا     توان هركسي نيست. و مهم
تـر و باورپـذيرتر   شود، از هر راستي قابل قبـول نفس گفته ميبهشهامت و قاطعيت و اعتماد

 )138: 1388است. (شجاعي، 

اگر بپذيريم كه خوانندة آرماني با حفظ مواضع خاص خود در جايگاه مخاطب نويسنده 
هاي منحصر به مخاطب راوي را هم به رأي نويسنده تفسير كند، الجرم هر تواند ويژگيمي

اقع است جا كه نمايندة فهم نويسنده از عالم وداستاني را ـ در غياب شواهد نقيض و تا بدان 
نما بينگاريم. واقعيت، به اين اعتبار، نقطة عزيمت هر داستاني است و هر ـ بايد داستاني واقع

اي نويسي را گونهداستاني بازنمود استعاري واقعيت است. پس در يك نگاه كلي بايد داستان
آن تأكيد نشده گريزي كه در متن داستان بر واقعجا نمايي نمادين پنداشت؛ البته تا آناز واقع

ــي  ــن خصــوص م ــوان از باشــد. در اي ــر موضــعي«ت  principle of local(» اصــل تعبي

interpretation (      ،بـراون و يـول) 59: 1983به عنوان يكي از الگوهاي خوانش يـاد كـرد .(
سـازي، و  مخاطب به پيروي از اين اصل، همواره كمترين بافت الزم براي خوانش را انگاره

هـاي  كند. خوانندة داستان نيز بر همين منوال، ناگفتهانگاري ميكن را پيشبيشترين بافت مم
كه كند ـ مگر آن هاي خود از عالم واقع برداشت ميدانستهجهان داستان را با مراجعه به پيش

صراحت از چنين برداشتي منع شده باشد. مراجعات پياپي به عالم واقع را، براي مثـال، در  به
ويژه در جاهايي كه راوي/ نويسنده با ابراز توان ديد؛ بهمييا دموقراضه دموكراسي داستان 

شگفتي از انواع ناهنجاريِ حاكم بر جهان داستان، خواننده را آشكارا بـه جهـاني هنجارمنـد    
  دهد: ارجاع مي

آنچه اسباب شگفتي است، تعاريف و تعابيري اسـت كـه اطرافيـان دربـارة او [دموقراضـه]      
داري بشمارند و گذار يك سبك نوين و مطلوب در حكومتكه او را بنيان... ايناند مطرح كرده

، »اصول دموقراضـي «قواعد ادارة حكومت را از اعمال و رفتار او استخراج كنند و تحت عنوان 
  )44: 1388انگيزتر است. (شجاعي، تر و شگفتسرمشق و الگو قرار دهند، عجيب
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به روايت داستانش ادامه بدهد: بلـه، تـا قبـل از     بگذاريم نويسنده خودش حرف بزند و
كشف آن اسناد، برخي از رفتارهاي پادشاه براي خود من هم كـه راوي داسـتانم عجيـب و    

  ) 47غيرقابل هضم بود. (همان: 
اين نويسنده/ راوي سپس، هر فصل از باقي متن را به شرح و تفصـيل يكـي از اصـول    

- كوشد تـا آداب واقـع  كند، در حالي كه ميگزار ميسياسي حاكم بر جهاني ظاهراً غريب بر

خـوانيم:  نمايي را هم به جا بياورد. دربارة اين طباق و تباعد توأمان، در جايي از داستان مـي 
هـا و  داري، هر قسمت از برنامـه از اين به بعد... با استخراج اصول و قواعد او در حكومت«

اي گونـه آوريم... و در نهايت، خط داسـتان را بـه  هايش را در ذيل اصل مربوطه ميسياست
» نويسـي] هـم تخطـي نكـرده باشـيم     بريم كه از اصول و قواعد مربوط [به داسـتان پيش مي
در تباعد با نـوعي  دموقراضيداري به شيوة هاي چهارم تا هفتم از زمام). سرفصل49(همان: 

كسـي كـه   «اص يافته است: نظام سياسي مطلوب نويسنده، به شعارهايي از اين دست اختص
دزدي كار زشتي است، مگر براي «؛ »محل خداستپادشاه بچه«؛ »دزددبيند، بيشتر ميبهتر مي

دربــارة لــزوم پايبنــدي بــه اصــول ». ويرانــي، مقدمــة آبــاداني اســت«؛ و »اهــداف متعــالي
  خوانيم: نمايانه هم در جايي از فصل سيزدهم چنين ميپردازيِ واقع داستان

آل نويسنده هم ـ درست عين خود شما ـ اين بود كـه مـردم، در مقابـل      ا ايدهمطلوب ي
كفايتي، باالخره سر به شورش بردارند و دست به قيـام و انقـالب   چنان حكومت ظالم و بي

بزنند و تا سرنگوني كامل استبداد از پا ننشينند و... ولي وقتي كه مردم، حال يا حوصـله يـا   
كـاري  القبا چـه يام و انقالب را ندارند، از دست يك نويسندة يكهمت يا انگيزه يا جربزة ق

نهايت را با آن مردم و آن حكومـت  آيد؟ حتّي اگر اين فاصلة زماني و مكانيِ شبيه بيبر مي
  )144: 1388نداشته باشد. (شجاعي، 

وجوه متباعد ميان جهان داستان (مخاطـب راوي) و عـالم واقـع (مخاطـب نويسـنده)،      
اند. اما فراگيرترين گونپوشاني اين دو با يكديگر، بسيار پيچيده و گوناهاي همههمچون نشان

پذيري داستان بر حسب واقعيت پذيري واقعيت به داستان، يا تحقيقالگو در اين ميان، تعميم
هـاي عاميانـه معمـوالً بـه دليـل      زمان و المكاني چون قصههاي بياست. براي مثال، داستان

رسند. به همين قياس شان بسيار دور از واقعيت به نظر ميجايگاه رويدادهاي ناپذيريِتحقيق
نيـز در بـدو خـوانش و بـدون در نظـر گـرفتن       دموكراسي يا دموقراضه است كه داستان 

  ماند:بافي ميهاي نقيض، به نمونة اعاليي از خيال داللت
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ها پـاك شـده، در   تقويم كلي از حافظةهاست بههاي بسيار بسيار قديم، كه سالدر زمان
سرزميني بسيار بسيار دور...، كه امروزه بعيد است برروي كرة زمين نام و نشاني از آن بـاقي  

كـرد.  تـر حكومـت مـي   مانده باشد، پادشاهي كامالً معمولي به نام ممول بر مردمي معمـولي 
  )9(همان: 

، كـاركردي خـالف   »يكي بود، يكي نبود«اين جملة آغازين، درست مانند عبارت قالبيِ 
كند كه آنچه در پي خواهد آمـد، تنهـا   واقع دارد. يعني به خوانندة آرماني خود چنين القا مي

پـذير اسـت. از ايـن    كند و تنها از نظر مخاطب راوي تحقيـق دربارة جهان داستان صدق مي
الخطـاب راوي از نويسـندة ضـمني دانسـت،     توان فصلهايي را مينظر، آغازة چنين داستان

اي از شـود. پـاره  چراكه موجب تثنية خواننده به مخاطـب راوي و مخاطـب نويسـنده مـي    
دارد؛ در حالي كه پارة ديگر را بـه همـراه راوي،   خوانندة آرماني را در كنار نويسنده نگه مي

كند. اما مخاطب نويسنده پس از دوسه فصـل  بوم نويسنده ميرهسپار جهاني دور از زيست
اكنون دور جا و همنمود، در واقع، بر محور هميندر افق ديد بس دور مييابد كه آنچه درمي
آميزد و همگـام بـا او تـا اواخـر داسـتان پـيش       زند. پس دوباره با مخاطب راوي در ميمي
كه سرانجام با ورود داستان به زمان حال روايي و بازگشت مخاطب راوي بـه  رود. تا اين مي

ده از مدار واقعيت بركنده و به جهاني در آينده (همان نقطة عزيمت خوانش، مخاطب نويسن
شود. به اين ترتيب در انتهاي داستان شده) پرتاب ميونشان در زماني فراموشنامسرزمين بي
برخالف آنچه در نخستين نگاه بـه نظـر   دموكراسي يا دموقراضه شود كه داستان معلوم مي

گويي سرنوشت رو به تباهيِ خيالي، كه پيشرسيد، نه بازگويي سرگذشت مردماني كامالً مي
گونه مالحظات در مجموع چنين بر پردازي. از اينخوانندة واقعي بوده است به بهانة داستان

تصادفي بودن «هاي راوي، براي اثبات مدعاي نويسنده مبني بر آيد كه صرفاً تكذيب گفتهمي
بـرداري از عـالم واقـع،    نيست. گرتهكافي » هرگونه شباهت احتمالي ميان داستان و واقعيت

  پردازي است.مطلقاً ناخواسته هم كه باشد، الزمة داستان
شـده از ردپـاي وقـايع در اسـناد تـاريخي،      بـرداري حسـاب  سهل است، كه حتّي گرته

هـا در سـاختاري از   شـماري زنجيـروار ايـن وقـايع، پيكربنـدي انـداموار ايـن زنجيـره         گاه
هـايي كـه هركـدام    ذاري عامليت وقايع بـر عهـدة شخصـيت   هاي علّي، و بارگوبست چفت

پـذيري نـاقص،   اند، اصـوالً بـه دليـل تحقيـق    نوبة خود رونوشتي برابر با اشخاص حقيقي به
سرانجام محصولي جز بازنمود واقعيـت در برنخواهـد داشـت. عملكـرد اسـتعاري تخيـل       

نگـاري بـا   شود؛ تـاريخ ميافكني بر رويدادها) خالصه نرنگتاريخي، تنها به پيكربندي (پي
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آموزيم كـه  ما مي«دارد: سازي نيز گرته برميرنگالگوهاي پيمراجعه به سنت ادبي، از كهن
). بـه  370: 1397(ريكـور،  » كمدي و جز آن ببينيممنزلة بهتراژدي و منزلة بهفالن رويداد را 

واقعيـت در   ) reenactment(آوريِ نمايي، تنهـا بـه بازعمـل   هر رو، محاكات در نهايت واقع
نسخة مجعولي از تاريخ خواهد انجاميد و نه به عينِ واقعيت در پيوندي بالفصـل بـا حـال    

وقفة زمان در هـر آنِ واحـد دارد و   اي كه آدمي از گذر بيحاضر. اصوالً ميان دريافت زنده
همـواره   يابـد، اي كه بعدها از همان دريافت بـازمي گذشتههاي تاريخهاي منقضي و پارهتكه

كند. ايـن فصـل   ناپذيري برجاست كه ماوقع را براي ابد در تاريخ محبوس ميفاصلة جبران
(به  ) retention(» نگهداشت«اي كه هوسرل ميان ابد را پل ريكور بنابر تمايز پديدارشناسانه

(بـه يـاد آوردن از طريـق ادراك     )recollection(» بازيـاد «هاي حسي) و ياد سپردن دريافت
كاسـتي گرفتـه و شـاخصِ     پيوستهتوان آنچه را نمي«كند: لي) قائل بود، چنين تأويل ميتخي

اسـت،  غيرپيوسـته  نگهداشت است، با گذار از ادراك حسي به [ادراك] تخيلي كه تفـاوتي  
جـا  در اين» اوهام«). منظور از 72(همان: » خلط كرد... نگهداشت هرگز معادل اوهام نيست

توانـد وقـايع را عـاري از    است. البته مورخ هرگز نمـي  دربارة تاريخ پردازيداستانيا تخيل 
نـويس  داوري مبارزه كرد كـه زبـان تـاريخ   شك بايد با اين پيشبي«صور خيال تصوير كند: 

(همـان:  » ممكن است به چنان شفافيت كاملي برسد كه بگذارد خود وقايع سـخن بگوينـد  
تواند بـه بازنمـايي زمـان    مي«نگاري تاريخ گيري از ادراك تخيلي در). در عوض، بهره306

) كه خـود تـاريخ ـ بـه     73(همان: » وبست و وضوحي ببخشدآهنگ و چفتگذشته، ضرب
شناختي ـ معتاد بـه   لحاظ پديدارشناختي ـ عاري از آن است، و ذهن آدمي ـ از نظر معرفت  

كنـد ايـن   سـعي مـي  گو نتواند الگوهاي معناداري در جهان پيدا كند، چنانچه ذهن قصه«آن: 
نگـاري را  ). بنابراين، هـدف از تـاريخ  106: 1395(گاتشال، » الگوها را بسازد و تحميل كند

زمان  بازنويسي)، 364: 1397بايد فرافكني زمان كيهاني بر زمان داستاني، يا به قول ريكور (
  حكايت در زمان جهان دانست. 
شـان در  آينـد و غرابـت  ت در مـي فرد، پس از مدتي به روايوقتي رويدادهاي منحصربه

شـود، خواننـده در برخـورد بـا روايتـي چنـين       دقّت تعليل ميرنگ و تخيل بهمالطي از پي
افتد كه البد با گزارشي عريان دربارة جريان روزمرة امور آلود معموالً بدان گمان ميوسواس

هـيچ تصـرّفي در    رو است ـ يعني با يك سلسله از چند واقعة تاريخي كه انگار بـدون  روبه
زدايـي از تـاريخ در جريـان    گونـه فاصـله  اند. ايـن شده مخابرهشان، صرفاً صيرورت طبيعي

سبب از جايگاهي شايان  بدانپوشاني هم«نامد. در نظر او مي» پوشانيهم«خوانش را ريكور 
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توجه برخوردار است كه بايد گسستي را جبران كند، گسست ميان نگهداشت كه هنـوز بـه   
). 74(همـان:  » ن حال تعلق دارد و بازنمـايي كـه ديگـر متعلّـق بـه زمـان حـال نيسـت        زما
هماني ميان اثر و منشأ اثر؛ شگردي است در جهت پوشاني، تمهيدي است براي القاي اين هم

در تعبير قياسـيِ رابطـة نيابـت يـا نماينـدگي،      «تعبير چيزي اصيل، به قياس با چيزي بديل: 
چه قرار ). باري به همين تعبير، آن307(همان: » يابدمعنا مي» كه...چنان«تنها به كمك  »واقعاً«

است خوانش استعاليي آثار و اسناد تاريخي باشد، در عمل، كنشي لزوماً استعاري از كار در 
جاي جبران فاصلة زماني ميان خواننده و واقعيت، آن را تحت عنوان بامسـماي  آيد كه بهمي

پوشـاند. بنـابراين، بـازخواني گفتمـان تـاريخي نيـز، درسـت ماننـد         صرفاً مي» پوشانيهم«
گـذاري ميـان حـال و گذشـته اسـت در عـين       بازنويسي تـاريخ، همـواره متضـمن فاصـله    

، بازشناسـيِ  همـان معنـاي فروكاسـتن بـه    ترتيب بـه نمايندگي، به«زدايي از اين ميان:  فاصله
  ). 312(همان: » است سازمشابهو دريافت  دگربودگي،

  
  رفت رويدادها: مغالطة تسبيب ماتقدم جويي در پي علت .5

- پيشينة مطالعات داستان از ديرباز با مسئلة عليت يا انگيختار عجـين بـوده اسـت. صـورت    

اند كه روايـت  پيروي از ارسطو بر آن بودهگرايان، اصحاب نقد نو و بعضي ساختارگرايان به
پيوستگي، يا اسـتلزام  هممن نوعي تضايف، بهنما، متضشيوة واقعخطي داستان، مخصوصاً به

شمارانة رويـدادها  ). از نظر اينان، چينش گاه2: فصل 1390علّي ميان رويدادهاست (چتمن، 
به خودي خود براي القاي نوعي پيوند علت و معلولي ميان رويدادها كـافي اسـت. از ايـن    

كنـد، وضـعيتي اسـت    مـي رفت با هـم تركيـب   نظر، آنچه رويدادهاي بسيط را در قالب پي
سـاز  مشترك ميان رويدادهاي مجاور؛ وضعيتي كه پيامد رويدادهاي پيشـين باشـد و زمينـه   

رسد، مگر نشين هرگز رويدادي به هم نميرويدادهاي پسين. پس در زنجيرة رويدادهاي هم
ت رفـ ومعلولي است كه پيبه عنوان انگيزه يا پيامد رويدادي ديگر. به دليل همين علقة علت

فعل عـام فشـرد و   » يك«توان در قالب رويدادهاي تصادفي، ميرويدادها را، برخالف رشته
آنكـه داسـتان از مسـير خـود     آنها را در اين مقولة واژگاني به يك رويداد كلي تقليل داد بي

رفت منطقيِ رويدادها هستند، تحت گونه افعال را كه بيانگر پيخارج شود. روالن بارت اين
بــه نتيجــة حاصــل از «كنــد: چنــين تعريــف مــي) proairetic code( وآيرتيــكرمزگــان پر

شود كه خـود بيـانگر همـة آن اعمـال اسـت...      اعمال هدفمند انسان، عنواني داده مي سلسله
آورد و خواند، اطالعاتي را تحت عناوين عامي از نوع فعل گـرد مـي   هركس كه متني را مي
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). كـاركرد  19: 1974(بـارت،  » كنند ا در متن مجسم مياي از رويدادها ر اين عناوين، زنجيره
اي منطقي براي وقوع پياپي رويدادها، و توجيه پيشرفت زمينهرمزگان پروآيرتيك، چيدن پس

داستان در امتداد زمان است. به عقيدة بارت، رمزگان پروآيرتيك با ايجاد عاليق علـي ميـان   
تان را در چـارچوبي منسـجم فـراهم    رويدادهاي همنشين، امكان خوانش و بـازگويي داسـ  

)، و مبنـاي  262(همان: » پذيري متنكنندة خوانشاصوالً تعيين«كند. رمزگان پروآيرتيك  مي
رفت رويدادها و تحليل ساختاري آن است؛ ولي جز از راه داللت ضمني، هيچ ارتباطي با پي

اري دانست كه طـي آن  گذها را بايد نوعي عمليات نامرفتشان ندارد. خوانش پيپيامدهاي
اي از علل تبـديل  گيرند تا به زنجيرهاي از رويدادهاي پياپي، برچسب كالميِ خاصي ميپاره

گيرد؛ يعنـي انگـار   رنگ داستان مايه ميرفت رويدادها از پيشوند. به اين ترتيب، گويي پي
چنـين تصـوري   اند؛ اما رويدادها به دليل تعليل يكديگر است كه در پي هم به وقوع پيوسته

تـوان  آيند رويداد ب است، نميكه رويداد الف پيجاهميشه درست نيست؛ يعني تنها از آن
اي كه وقايع در بستر آمـاده جاي آنبه اين نتيجه رسيد كه لزوماً پيامد آن نيز هست. گاهي به

  .كندرنگ جاري شوند، اين خود ماجراي داستان است كه چنين بستري را فراهم مياز پي
نگـر  نگـر و گذشـته  هاي آينـده رفت را از مقايسة خوانشرنگ و پيرابطة ديالكتيك پي

گيري تعليل از علت به معلـول (معطـوف بـه    نگر، جهتتوان دريافت. در خوانش آينده مي
نگر، برعكس (معطوف به سرآغاز داسـتان). از  سرانجام داستان) است، و در خوانش گذشته

جنـايي،  ناميد. مثالً در ژانر پليسـي » تعليل معكوس«توان ر را مينگاين نظر، خوانش گذشته
گردد تا عامل جرم و علت جنايت قدر به عقب باز ميجريان داستان با پيشرفت خوانش، آن

شناسانة داستان نيز صـادق اسـت؛ زيـرا    گرد دربارة خوانش غايتكشف شود؛ اما اين عقب
ز مصادف با مبدأ فهم نيست و هر فهمي مبتني رسد، هرگآنچه نقطة صفر خوانش به نظر مي

نگر نه فقط در مبدأ مـتن، كـه در طـول آن نيـز تـوأم بـا       فهمي است. خوانش آيندهبر پيش
نگر، خواه از نوع معمول بازخواني است. بنابراين، تعليل در هر صورت، پيشرفتي است پس

  گيرد، در روابط علـت ي ميباشد يا معكوس. خواننده در همان حال كه توالي رويدادها را پ
نگرد. گيرايي يا كشش متن روايي در نظـر او بسـتگي دارد بـه    ومعلولي ميان آنها نيز باز مي

رنگ داسـتان. بـه بـاور ژرار ژنـت نيـز داسـتان نـه از جـايگزيني صـرفاً          پذيري پيخوانش
ه يـا قابـل   شـد بينـي شمارانة هر رويدادي با هر رويداد ديگر، بلكه از ذكر تحوالت پيش گاه

هاي روايي اگرچه سازيِ گزاره). به بيان ديگر، همپايه25: 1980گيرد (ژنت، انتظار شكل مي
پردازي كافي است، ولي خوانش داستان، افزون بر تعقيب ايـن روابـط عطفـي،    براي داستان
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هاي روايي است. در نتيجه، جذابيت متن انگاري انواع روابط شرطي ميان گزارهنيازمند پيش
مندي يا سازوارگي اوضـاع و احـوال محتـواي آن در نظـر خواننـده      روايي را بايد به قانون

نسبت داد. در واقع، جذابيت داستان (محتواي مـتن روايـي)، بـه تبـعِ ذهنـي بـودن ميـزان        
  سازوارگي آن نسبي است (از نظر خوانندگان مختلف، يكسان نيست). 

هـاي آن را بـه چنـد دسـتة     ، ولـي سـنجه  كه ذهني اسـت ميزان سازوارگي داستان با اين
كه پيشتر دربارة اصل تعبير موضعي گفتيم، خواننده توان تقسيم كرد. همچناناالذهاني مي بين

هاي راوي را حمـل بـر   كوشد تا گفتهرنگ ناخودآگاهانه ميدر نخستين وهله از استنباط پي
گـذارد؛ يعنـي   راوي مـي  عالم واقع كند. او در مقام مخاطب نويسنده، فرض را بر صـداقت 

كنند، مگر آنها كـه  هاي روايي در جهان داستان صدق ميكند كه همة گزارهچنين فرض مي
 4هـاي ضـدروايي،  گونـه گـزاره  آشكارا از سوي نويسنده تكذيب شده باشند. گذشته از اين

 هاي خـود از انگارهها و خألهاي متن را نيز بر حسب پيشمخاطب نويسنده همچنين ناگفته
- جاكه روند و شوند امور را در هر جهان ممكني حتيكند؛ يعني از آنعالم واقع محاسبه مي

هاي مفقوده يا حلقه 5هاناشدهپندارد، روايتاالمكان تابع راه و رسم روزگار در عالم واقع مي
در ايـن نـوع   «كنـد:  ي روايي را با مراجعه به معلومات عمومي خود استنتاج ميهااز زنجيره

ها در گفته يا نوشتة فرستنده نيامده است و گيرنده يك يا چند مقدمـه  ستنتاج، تمامي مقدمها
افزايـد و از ايـن   شده در گفته يا نوشـته مـي  هاي مطرحاز اطالعات شخصي خود به مقدمه

). با ايـن حـال، بايـد توجـه داشـت كـه وقتـي        74: 1382(صفوي، » كندطريق، استنتاج مي
» زش صدق محتواي متون ادبي از طريـق جهـان خـارج ممكـن نيسـت     تعيين ار«گويند  مي

شـود كـه پـاي مخاطـب     )، اين حكم تا جايي ادبيات داستاني را هم شـامل مـي  75(همان: 
متون روايي بـه ميـان نيامـده باشـد. بـه عبـارت       » تعيين ارزش صدق محتواي«نويسنده در 

قع در خوانش متون ادبـي ـ را   تر، صدور حكم فوق ـ مبني بر منع مراجعه به عالم وا روشن
ــي  تنهــا در حــق مخاطــب راوي مــي  ــه، مخاطــب نويســنده حتّ ــوان روا دانســت؛ وگرن ت

ها را عمـدتاً در مقايسـه و مقابلـه بـا امـر واقـع (سـلباً يـا ايجابـاً          ترين داستانپردازانه خيال
  خواند. گرايانه) مي واقع

كنـد و طـرح   قع را دستكاري ميپردازي، قوانين عالم واگاهي نويسنده در ضمن داستان
شد ريزد تا به خواننده نشان دهد كه چه ميومعلولي را پي مينسبتاً نامتعارفي از روابط علت

گونـه  خـورد. هـدف نويسـنده از ايـن    اگر روال عادي امـور بـه شـكل ديگـري رقـم مـي      
و  هاي محـرز در نظـر مخاطـب خـود،    هاي خالف واقع، آشنازدايي از واقعيتپردازي خيال
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پردازي در اين صورت، مجـالي اسـت بـراي    سوي مخاطب راوي است. داستانراندن او به
شود. در اين برداري ميگرايي بهرهپردازي، به قصد واقعگريزي. اما گاهي هم از داستانواقع

جـاي تحريـف واقعيـت در خيـال،     صورت، غرض نويسنده ـ فارغ از توفيق او ـ اتفاقاً بـه   
است در تصويري مخالف افكار عمومي. تصوير غريبي كه به اين ترتيب بازتعريف واقعيت 

بيني نويسنده و شود، در واقع از ناسازگاري جهاناز اوضاع جهان در متن داستان وانمايي مي
هاي فرهنگي و گيرد. مظاهر اعالي اين تضارب عقايد را در آستانة انقالبخواننده ريشه مي

گـاهي بـا   تـوان ديـد. نويسـنده در چنـين بـزن     ي تاريخ مـي در تالش نويسنده براي بازساز
كوشـد تـا   گويانـه مـي  هاي خاصـي از واقعيـت در بيـاني كلـي    دادن جنبهشمول جلوه جهان
نگري مطلوب خود جايگزين، و جامعه را بـه خواننـدة آرمـاني    هاي رايج را با جهان ديدگاه

اي، و افراط در تعميم داسـتان  نامهمرامنماييِ داستان به بياني خود تبديل كند. اصرار در واقع
هـاي كـانونيِ گفتمـان حـاكم را     خواهـد دال به عالم واقع از آن رو است كه نويسـنده مـي  

مركززدايي، و آنها را به گفتمان مطلوب خود مصادره كند. بنابراين، هرچه فاصـلة خواننـدة   
شـود. بـراي   بيشتر مـي واقعي از مخاطب نويسنده بيشتر باشد، هنجارگريزي گفتمان روايي 

ها و معـادالت ذهنـي و تجربـي و حتّـي     به هم ريختن همة قواعد و اصول و فرمول“مثال، 
  شود:چنين توجيه ميدموكراسي يا دموقراضه خواننده در انتهاي داستان ” باورهاي قلبيِ

ظالم را ايم كه آه مظلوم، عاقبت، گريبان ايم و بعضاً به چشم ديدههمة ما شنيده و خوانده
گيرد... محقق نشدن اين قاعدة متقن، طبعاً باعث آزار و اذيت و بـه هـم ريخـتن انسـان     مي
شود. ولي در اين ميان، دو مسألة ديگر هم وجود دارد كه نويسنده را دچـار محـدوديت    مي
بنـدد. يكـي،   بخش ميبندي رضايتكند و دستش را براي ايجاد يك حسن ختام يا پايانمي

كـه پـايش را از حيطـة حقـايق فراتـر      ه در ابتدا به خواننده داده، مبني بر اينتعهدي است ك
نگذارد و واقعيت تاريخي را فداي مناسبات و اقتضائات داستاني نكند و دوم؛ نقـدي اسـت   

  )162: 1388كه خود نويسنده بر اين باور جمعي و اعتقاد عمومي دارد. (شجاعي، 
جارهاي ذهني و گريز از اين هنجارهـا بـه سـوي    جاي تعميم افراطي هنگاه نويسنده به

 رفتـي از خواهـد تـا وضـعيت موجـود را در پـي     ايدئولوژي متبوع خـود، از خواننـده مـي   
اي نسـبتاً نزديـك تعمـيم دهـد.     رويدادهاي گذشته تعليل كند و نتايج حاصـل را بـه آينـده   

  :نگري در گذشتهاي است براي آيندهنامهروايت زير، همچون دعوت پاره
كه قبالً هم چنانهدف مشترك نويسنده و خواننده از نوشتن و خواندن اين داستان ـ هم 

اشاره شد ـ كسب تجربه از زندگي پيشينيان و آموختن درس عبرت بوده و هست. ... انتشار 
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طور دقيق و مشخص به مـردم امـروز، جـز نـو     اين اسناد تاريخي و انتقال اين اطالعات، به
ه و ايجاد تفرقه و دشمني و كينه، ميان مردم، حاصـل ديگـري نـدارد. و    كردن دعواهاي كهن

مقصود ما از نوشتن داستان، آموختن درس عبرت و اندوختن تجربه است نه افروختن آتش 
  )157جنگ و جدال و منازعه. (همان: 

بيني را بايد از جمله مساعي نويسنده در تعميم قواعد بـه  قصد پيشگونه بازنگري بهاين
تسـبيب  «انين، يا تحصيل افراطي قواعد از شواهد دانسـت، و ايـن همـه را نيـز موجـب      قو

تـوان  در خوانش داستان برشمرد. اما عكس اين قضيه صـادق نيسـت؛ يعنـي نمـي    » ماتقدم
جويي مفرطي را به نويسنده نسبت داد؛ زيرا گاهي از جانب راويِ نامعتبر سـر  هرگونه علت

خـواني وادارد. حـال   به زياده» اصل تعبير موضعي«ي دور از زند تا مخاطب او را در جايمي
كـم سـكوت تأييـدآميزِ ـ نويسـندة      كه چون اعتبار راوي همواره در گرو تأييد ـ يا دست آن

» تعبير موضـعي «را در نظر مخاطب نويسنده بايد مشروط به » تسبيب ماتقدم«ضمني است، 
توان داليل راويان اخبـار را  نمي كراسيدمودانست. به همين سبب است كه مثالً در داستان 

تـوان از  كه داليل مخالفت راوي داستان را هم نمـي از نظر مخاطب راوي پذيرفت، همچنان
  نظر مخاطب نويسنده وارد دانست: 

[راوي:] البته برخي مورخين و محقّقين، براي ارائـة دليـل و تحليـل نسـبت بـه غيبـت       
يقين ـ خودشـان،   اند اما ـ به اي كردهتالش مذبوحانه اند ويكپارچة مردم، دست و پايي زده

هايشـان، اذعـان دارنـد. (شـجاعي،     پايه و مايه بودن داليل و تحليلبيشتر از هر كس، به بي
1388 :150(  

هـاي شـخص   هاي چند سطر اخير، تماماً نظرات و ديدگاهها و حرف[نويسنده:] تحليل
  )151هاي آن ندارد. (همان: شخصيتراوي است و هيچ ارتباطي با داستان و 

جا اگر موضع راوي را نقيض داليل مورخين بگيريم، و موضع نويسنده را عكس در اين
گاه بنـابر اصـل تعبيـر موضـعي و پيـرو منطـقِ عكـسِ نقـيض، بـه تأييـد           موضع راوي، آن

ابـر  شناسان اجتماعي) دربارة علل تنها مانـدن حكومـت در بر  هاي مورخين (روان زني گمانه
  بيگانگان خواهيم رسيد:

اند، به اين نتيجـه  هاي دموقراضه را مرور كردهها و ستمبه احتمال قوي، مردم وقتي ظلم
شود و او را هرگونه دفاع از ميهن، دفاع از دموقراضه يا تأييد او محسوب مي«اند كه: رسيده

من متجاوز از دموقراضـه  معلوم نيست كه دش«اند كه: يا فكر كرده» كند.تر ميدر آينده جري
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به ايـن وسـيله و در ايـن مقطـع     «اند كه: يا تصميم گرفته» تر و خرابكارتر.بدتر باشد و ظالم
  ).150يا... (همان: » هاي دموقراضه را تالفي كنند.حساس، همة ظلم و ستم

  
  گيري نتيجه .6

امكان، تبيين شناسي خوانش از رهگذر توصيف، و در صورت هدف از اين نوشتار، معرفت
خواني بود. در اين راه با بررسي تطبيقـي شـواهدي از پيكـرة    بعضي معارف رايج در داستان

ترتيب تحت جويي در متون روايي را بهادبيات داستاني و منابع نقد ادبي، چهار روية داللت
جـويي  علـت  ، وآزمـايي داسـتان  راستي ،گزيني راويمرجع ،هايابي شخصيتارزشعناوين 

هاي مازاد بر از يكديگر بازشناختيم تا در نتيجة اين جستار مدعي شويم كه داللترويدادها 
ماية ايـن نوشـتار را بـه    ها بايد دانست. جاننص صريح روايت را برآمده از همين خاستگاه

خواني يا برداشت مفاهيم نانوشته از متن ـ نيز  توان چنين بازگفت كه بيشتر ميبياني روشن
هاي خواننـده (يـا   دانستهخواني از آن ـ فرايندي است ناگزير كه از پيش رست مانند گزيدهد

گيرد. بـاري،  ريشه مي») هاي پيشينيِ آگاهيسامانه«به قولي كه در پيشاني اين مقال آمده، از 
خواني الجرم بـر هـر   هاي داستانتوان چنين نتيجه گرفت كه پيروي از روالهمه نمياز اين
اي بـا  اي، و در خوانش هر داستاني مفروض است. ناگفته پيداست كه هر نويسـنده دهخوانن

تواند خواننـدة آرمـاني را   يازي به اصل تعبير موضعي مياستفاده از اختيارات خود در دست
برخالف خوانندة واقعي از تسـبيب ماتقـدم بـازدارد، يـا او را همچـون مخاطـب راوي بـه        

  استحسان قياسي وادارد. 
  

ها نوشت پي
 

بسا نقد در مرتبة اول به قضاوت مربوط نباشد؛ بلكه در عوض، تأمـل در آن شـرايط امكـاني    چه. 1
  )حساسيت نقد(جوديت باتلر،  سازد.مي است كه قضاوت را ممكن

  ». تقليد«است به معناي  mimesisيوناني  واژة. معادل كهن2
 »براي ورود به جهان خيال بايد از خودآگاه فروكاست؛ اين جهـانِ كودكـان و ديوانگـان اسـت    «. 3

 ).442: 1395شهسواري (

 (disnarrated)چه هرگز در جهان داستان روي نداده است . آن4

  (non-/un-narratables) استشدن نداشته چه ارزش روايت. آن5
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