
 
 
 

 

 

 

 :شباهت غيرتصادفي دو اثر
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 ليال صادقي

 شناسی همگانیدکترای زبان

 

 
غش باشدنقد صوفی نه همه صافی بی  

باشدا خرقه که مستوجب آتش ـای بس  

 صوفی ما که ز ورد سحری مست شدی

 شامگاهش نگران باش که سرخوش باشد

 خوش بود گر محک تجربه آید به میان

 تا سیه روی شود هر که در او غش باشد
 

 غزلیات حافظ

 چكيده

 وی مطالعاتی بسیاری از پژوهشگران بوده همواره دغدغه در نقد ادبی شباهت تصادفی یا غیرتصادفی آثار مختلف

ای را، اگر مشمول چنین پدیده عالم پژوهش،. در اندی تحریر درآمدهدر این حوزه به رشتهنیز شماری مقاالت بی

ی موردی دو اثر خاص، به ، به مطالعهمقالهدر این  .نامندمی «ادبیسرقت »یا  «سرقت علمی»شرایطی خاص باشد، 

[( اثر پیتر 2930]1002) متنخواندن داستان: گشودن حسین پاینده و ی نوشته( 2931) گشودن رمان یهانام

های مختلفی از در بخش هیچ سند و مدرکی،، بیکهرا به چالش بكشم هایی چگونگی شباهتتا  پردازممیچایلدز 

مبنی  ی نظری، فهرست مطالب، نامیدن مقدمه، ساختار مقدمه، ایدهکتاب عنواندر ، از جمله وجود داردکتاب نخست 

 .ی توصیفیمهنای پژوهش، ابزار تحلیلی، چگونگی تحلیل متن و نیز واژه، هدف و شیوهبر تحلیل کلیت متن براساس آغاز

ی حاضر عدم هرگونه ارجاع از سوی پاینده به کتاب چایلدز است، کتابی که نشان خواهم داد به دلیل وجودی مقاله

، شکرا اعالم نكرده است. بی داریبه پاینده کمک کرده، اما او این وام نحو معتنابهی به لحاظ ایده و روش و ساختار

 ودنیز خود به خ هااین شباهتراجع به بحث هرگونه  ،شداین وام گذارده می گشودن رمانی مطالعاتی پیشینهاگر در 

  .بودمیموضوع بال

ن استفاده کرد، اما برای اتومیهای متفاوتی از روش، غیرعادی میان دو اثربرای نشان دادن شباهت به طور کل، 

ر کتاب د ینویسنده یاز روش پیشنهاد گشودن رمانبررسی کتاب جهت جانب انصاف، کردن هرچه بیشتر رعایت 

را به پرسش بگیرم و گوناگون متفاوت در سطوح  یهاتا چگونگی تجمع شباهت مکناستفاده می( 2933وبالگش )



(1) 

 
 

، تحقیقم. هدف از این بپرداز هاموجود درباب رد شباهت یهاقیضن وبالگ، بههمان در  اوی هاگفته یبر پایههمچنین 

ی خلق آثار و همچنین نشان دادن اهمیت پیشینهفرایند دهی در ارجاعلزوم و نیز پژوهشی  ادای دینتأکید بر اهمیت 

 یهاشكوفایی تفكر نقادانه در زیرساخترشد و ی حاضر سهمی در . امید آنكه مقالهمطالعات در آثار تحقیقاتی است

 . باشد انجام تحقیقات مرتبط بعدیگامی در جهت و همچنین داشته فرهنگی 

 

 ، شباهت غیرتصادفیخواندن داستان: گشودن متن، گشودن رمانحسین پاینده، پیتر چایلدز،  ها:كليدواژه

 

 مقدمه

 «یسرقت علمی و تشتت نظر»با عنوان نوشتم ای درباب سرقت ادبی در برخی از آثار میچندی پیش مقاله 

)هیأت علمی دانشگاه ای از دکتر حسین بیات با مقالهدر حین پژوهش برای گردآوری اطالعات،  .(2933)

جهان ی نشریهدر  293۱ خرداددر که  «گشودن رمانتا  گشودن متناز »با عنوان  مواجه شدم خوارزمی(

نان این مقاله چ .پاسخ مانده بوداما بی همنتشر شد گشودن رمانی و در خطابی تلویحی به نویسنده کتاب

سین ح تأثیرپذیری کتابو  میان دو کتاب های بسیاری شباهتکه از عنوانش پیداست، طرح شبهاتی بود درباره

دن خوانکتابی پیشتر منتشرشده از پیتر چایلدز با عنوان  از [(1029] 2931)  گشودن رمانپاینده با عنوان 
 در ذهن اشهایی که مقالهی بیات بر شائبههای مقالهپاسخ ماندن پرسشبی(. 1002) داستان: گشودن متن

ه کی جالل( )جایزهای بود جایزهخود داور بیات ی کتاب پاینده ایجاد کرده بود، دامن زد. اهالی تحقیق درباره

عنوان کرده بود که این گمان تا حد زیادی به اش مقالهدر  بود. او شدهاعطا  گشودن رمانبه کتاب 2939 در

شود که پاینده ایده و ساختار کتابش را از اثر چایلدز گرفته اما به هر دلیل آن را اعالم نكرده یقین تبدیل می

ر بینیم پاینده خود دشود که میتر میبغرنجاین مسئله زمانی »(. سپس افزوده بود که 2۱: 293۱است )بیات، 

ن دلیل نوشتترین اصلیبیات . )همان(« مشابه نشان داده است یهامواردی حساسیت زیادی نسبت به مقوله

  :)همان( کندمیاینگونه عنوان در پایان اش را مقاله

 
ترین جذابیت کتاب پاینده برای من، مربوط به نوآوری نویسنده در تحلیل رمان بر اساس نخستین مهم

ی آن بود، اما وقتی چند روز پیش کتاب چایلدز به دستم رسید، اعجابی که کتاب پاینده در من پدید صفحه

ام، تا ار نویسنده کردهبرخورد نخست با کتاب نثکه در آورد، رنگ باخت و احساس کردم ستایش و تحسینی 

  .حدود زیادی باید به پیتر چایلدز ارزانی شود

 

برای  ی جاللی هفتم جایزهدورهی بیانیه یابیم که بهدلیل این نگرانی و سرخوردگی بیات را زمانی درمی

اب بدرواقع، عنوان شده است. « نقد روشمند، مبتكرانه و بدیع»اولین معیار این جایزه  رجوع کنیم:نقد ادبی 

ها از جانب در خالل این سالبود و کرده مطرح اش ی یادشدهبیات در مقالهشش سال پیش هایی که پرسش

آنچه همچون بیات  .بودباز مانده ی دانشگاهی همچنان برای اهالی قلم و جامعه ،جواب مانده بودبیپاینده 

نوشته بود ( 2939سرقت ادبی )درباره ی ای مقالهتر پیشپاینده خود  بود که این بودی شگفتی من شده مایه

: 2933، ایران نامگ)« سرقت علمی و تشتت نظری» یمقالهنگارش در  نیزاز قضا همین اواخر خود من و 



 2933، تیرماه خواندن داستان: گشودن متنو  گشودن رمانشباهت غیرتصادفی دو اثر: 
 

 

اش، قالهمپاینده در بخشی از . بودماستناد کرده به آن های دیگران برای اثبات سرقت ادبی در نوشته (113-1۱۱

از پردازد و یازده نوع سرقت را، می چیستی سرقت ادبیبه  به طور مفصلبه جالل الدین همایی، ارجاع و با 

  .شمرد، برمیبرداشت عین متن گرفته تا برداشت ایده و ساختار

غیرمغرضانه به نظر  قاعدتن در همان جایزه، خود او ، به دلیل داور بودن(293۱) بیاتحسین ی مقاله

اش هنوشت ،آن را به دالیلی انكار کندیا  معتبر بشناسدکماکان اش را مروز مقالهوی اصرف نظر از اینكه  .رسیدیم

اینده آن با کتاب پی تحقیقات بیشتر درباب مقایسهانجام و  چایلدز ی کتابترجمهرا به این مقاله  ینگارنده

اب تشابه درب ییهاپرسش فضای نقادانه و مطرح کردن یگیربه منظور شكلی این تحقیقات نتیجهمصمّم کرد. 

رجاع به ا ینه به واسطهرا  تر و بیشتریدقیق یادلّهتا شود ی پیش رو ارائه میدر مقاله غیرتصادفی دو کتاب

وسّل به ا تباین بار ، بلكه (می بوددرست کماکان اش در جای خود )که به اعتبار جایگاه نویسندهبیات  یمقاله

 واهای ی پاسخی کتاب چایلدز، خواندن کتاب پاینده و مطالعهازخالل ترجمه در تحقیقاتم خود شواهدی که

، در وبالگشپاینده های بسیاری از پاسخ ، چنانكه در زیر خواهیم دید،البته .مطرح کنم ،امیافته 2در وبالگش

  .در تعارض با متن کتابش قرار دارد

 

درخور بررسی  خواندن داستان: گشودن متنبا  گشودن رمانکه درباب نسبت کتاب  یهایپرسش

 :عبارتند از ،هستند
 

  مسبوق به سابقه است؟ گشودن رمان یآیا روش پیشنهاد. 2

کتاب میان  يیهاشباهتچه ، )که در چنین بحثی موضوعیت اصلی ندارند( های دو کتابفارغ از تفاوت. 1

 ؟ها در چیستاین شباهتاهمیت و  وجود داردچایلدز و کتاب پاینده 

توجیه  قابل «توارد»مثابه مصداقی از به باشند،  یتصادف یتوانند به تنهایی که هرکدام می هایشباهت تجمعآیا . 9

 1است؟
 

ست اگشودن رمان پاینده در روش چیستی که در این مقاله درصدد پاسخ به آن هستم،  ینخستین پرسش

 .است و نه چندان مهجورچندان رایج نه تحلیل رمان  در رسدیکه به نظر م

 

 :گشودن رمان «یروش پيشنهاد» .۲

ی آغازین، صحنه ید، روش تحلیل رمان به واسطهکنیاشاره م 9گونه که حسین پاینده در وبالگ خودهمان

 .ده استاشاراتی به این شگرد ش ی چندهایتر در کتابپیشبرای اولین بار در کتاب پیتر چایلدز به کار نرفته و 

                                                           
ی حسین بایست شش سال پیش در واکنشی به مقالهشروع شد، می 2933خردادماه  20های حسین پاینده در وبالگش که از تاریخ پاسخ 2  

گویی در پاینده ایجاد نكرده بود ولی در عوض، پرسش و ادعای کوتاهی که ای برای پاسخی بیات انگیزهشد. طرفه آنكه مقالهبیات نوشته می
ی بیات بیان کردم، به یكباره ضرورت پاسخ دهی به اینستاگرامم درباب شباهت غیرتصادفی این دو کتاب، با ارجاع به مقالهی من در صفحه

 شبهه ها را نشان داد.
ر ری دیگگذشتن مضمون یا تعبیری در خاطر شاعری مثل آنچه در ذهن شاع»کند: را اینگونه تعریف می« توارد» ،دهخدا ینامهلغت  1  

 «به غیر اخذ و سرقت. گذرد
3 http://hosseinpayandeh.blogfa.com/ 

http://hosseinpayandeh.blogfa.com/


(۱) 

 
 

ارجاع ( 2391) آغازها: قصد و روشکتاب ادوارد سعید به نام به آثاری همچون  خود چایلدزبرای مثال، 

روایت  یها: آغازهاگشودنرا با عنوان ناتل کتاب آنتونی دیوید ی خود، مقدمه منابعدر  و همچنیندهد می
دعی مبه هیچ وجه پیتر چایلدز  ،کند. درنتیجهبیشتر پیشنهاد می یمطالعهبرای ( 2331) از حماسه تا رمان

ا ب یا داستان کوتاه نویسد که در هر فصل آن یک رماننقد رمان نیست، اما کتابی میبرای  تازه یایجاد روش

ین ا با وجودی که. البته به برخی پیشینیان خود در این حوزه هم ارجاع می دهدو  دشوتحلیل می این رویكرد

ای برای از چنین شیوه تمامنیا  عمدتننیز وجود ندارد که چندانی سابقه نیست، منابع بیروش تحلیل متن 

یا  نبعمهیچ نویسنده به ، گشودن رمانکتاب در که  مسئله اینجاستاما . قرائت روایت استفاده کرده باشند

از  هدفشپاینده  شود کهبغرنج تر میمشكل آنجا نداده است. ارجاع که به این موضوع پرداخته باشد، اثری 

م اعال« پیشنهاد روشی برای نقد رمان»خبر در ایران( ی از همه جا بینوشتن کتاب را )احتمالن برای خواننده

بوده است، روشي كه مبتني  نقد رمان یپيشنهاد روشي برا مقصود از نگارش كتاب حاضر،» :می کند

 ی رمان است و با تمركز بر ساختاری آغازین و معلوم كردن ربط آن به بقيهبر خوانش تحليلي صحنه

نوشتار دانشگاهی آشنایی  و مصطلحات کسانی که با شگردها .4(8: ۲۹۳۹)پاینده،  «شودرمان انجام مي

پیشنهاد روشی برای نقد »)یعنی مقصود از نوشتن کتابی را که چنین اظهاری یابند درمیدارند، به خوبی 

 ای، شیوهنو در خوانش رمان است ابداع یک شیوه یا روشبه مخاطبان معرفی کردن( مترادف با ادعای « رمان

ر داشت، اگ چراکه ،مطالعاتی نداشته یهپیشینهیچ گونه گویا  گشودن رمانی ادعای نویسندهاین بنابر که 

قط نه فتا داد میتوضیح  پیشینهآن ی مختصری دربارهبایست با روال و اخالق پژوهش علمی میموافق وی 

قرار است به را  یچه چیز اصطالحبه و  کندحرکت می از خود تحقیقاتی پیشچه  مسیردر نشان دهد 

داند بپاینده هم ی کتاب خواننده –به همان میزان مهم  – بلكه ش بیفزایددر کتابقبلی مرتبط های پژوهش

خود او نوآوری  ، برخالف ادعای وی،ی آغازین آنکل روایت بر مبنای صحنهخوانش « روش پیشنهادی»که 

ای که بر اساس آن پاینده تصمیم به معرفی روش شیوه نشان خواهم داد،چنانكه در ادامه با این حال،  .نیست

مطابق  – ترین حالتگمراه کننده و در بدبینانه امری ترین حالتبینانه، در خوشگرفتهبه کاربسته در کتابش 

از نوعی مصداق  دهد،ارائه می (2939) «شحنه باید که دزد در راه است»ی که خود وی در مقاله معیارهایی

 ها و تناقضات کماکان پیش رو و منتظر پاسخ پاینده است. این ابهام سرقت علمی است.انواع چندگانه ی 

 .«هاللبراعت است»به نام است تمهیدی به او ی ، اشارهپایندهتحلیل در خصوص روش  دیگر ی قابل تأملنكته

آوردند و محتوا و فراهم میروایت ای برای ورود به شاعران کهن با استفاده از این صنعت زمینه» گوید:او می

مبیّن آن است که از  ی پایندهاین اشاره  (.3 )همان: «دادندتصار مورد اشاره قرار میرا به اخشان مضمون شعر

ر صنعت براعت استهالل د ،داشتهوجود روایت در تحلیل اش «پیشنهادی»روش ای که برای تنها پیشینه، اونظر 

 یبرای تحلیل در حوزههایی آن را با تطبیقاو قرار گرفته و وی مورد الهام از قرار معلوم ی شعر است که حوزه

ما ااست.  به کار بستهسپس همچون روشی نو به خوانندگان معرفی کرده و و  تشخیص دادهسودمند ن داستا

                                                           

روف ح»با  اصطالحن ،اش در بحث حاضر و به منظور تأکیدی اهمیت کلیدیی این مقاله ادعای باال در متن پاینده را به واسطهنگارنده 4  

 تایپ کرده است.« سیاه



 2933، تیرماه خواندن داستان: گشودن متنو  گشودن رمانشباهت غیرتصادفی دو اثر: 
 

 

 ادعایاظهار ، راه را بر اشمورد استفاده روشمسبوق به سابقه بودن در وبالگش مبنی بر پاینده  اذعان اخیر 

 بندد. از سوی وی می یادشده

در پاسخ به و ، پس از شش سال آمده شکتابآنچه در برخالف ( 2933) شپاینده در وبالگ ،به تازگی

هایی واجد همان )یعنی کتابهای دیگری نیز در این حوزه نویسد که کتابمی)نگارنده( « شخصی مذکور»

بر داستان  یگذرمهوش قویمی به نام  ی از، از جمله کتاب( وجود داردگشودن رماناو در « پیشنهادی»روش 
 مبسوط : شرحياستادانه رمان بخوانيمچگونه عنوان  بافورستر تامس تاب ک (،2939) يفارس ينویس

 یشيوه( دیوید الج و نیز کتاب 2933) هنر داستان نویسي، کتاب (1003) مشهور جهان يبر متون ادب
نویسد ی رمان ایران کتاب میوقتی کسی درباره»دیگر: « کتابها ده»( اثر جان پک و 2331) تحليل رمان

 ها شكلشان به دهی اولها بر اساس صحنهرا یادآوری کند که تحلیل رمان ملزم نیست این موضوع بدیهی

ی نویسنده گویا (.20. بخش2933)پاینده، « های دیگر هم مطرح شده استها کتاب به زبانمختلف در ده

چند صفحه ولو در هر کتابی که به  چه، وی مایل است ؛دارددر خلط مباحث ید طوالیی  گشودن رمان

تحلیل کل متن »تر به هایی که پیش، به عنوان کتابآوردهحرفی به میان  «اهمیت آغاز داستان» یدرباره

نیست،  «اهمیت آغاز در داستان»سر بر  دراساس، درحالی که مسئله کنداند، اشاره پرداخته «براساس آغاز

چایلدز ه ک یروش یعنی) كل رمان بر اساس بخش آغازین قابل تحليل باشدبلكه بر سر این مدعا است که 

یچ ای در ه. اتخاذ چنین شیوه(اندادهاختصاص د اثرچندین کل کتابشان را به تحلیل بر اساس آن  و پاینده

مین بهتر نبود ه. آیا خوردبه چشم نمی، کندمیمعرفی  شدر وبالگسخاوتمندانه هایی که پاینده کتابیک از 

ای دست کم پیشینهنویسنده و  رفتمیبه کار  گشودن رمانکتاب حین نگارش در دهی سخاوت در اطالعات

ابزار دقیق تحلیل خود اشاره نیز و  «کل رمان براساس آغاز رمزگشایی»و تفاوت آن با  «اهمیت آغاز»درباب 

ین امحترم شمرده شود و هم  ،اندگشوده گشودن رمانبر پیدایش هم سهم پیشینیانی که راه را ، تا کردمی

ش اگر رو -و این یک پرسش مهم دیگر مقابل  پاینده است  - انگهی؟ وایجاد نشود غیرضروریی هاسردرگمی

 مس و رایج استمن الشّاظهر به اصطالح  تا این اندازه ،او خود مدعی استی پاینده، چنانكه مورد استفاده

وجودی  اینكه دلیلمبنی بر در کتابش  ی پایندهادعای یادشدهپس ، )ادعایی که استدالل کردم درست نیست(

م ی آغازین و معلو]. . .[ مبتنی بر خوانش تحلیلی صحنه رمان نقدپیشنهاد روشی برای » دراساسکتاب آن 

 تواند داشته باشد؟چه معنایی می« ی رمانکردن ربط آن به بقیه

ی ردیگ ادعاهایهای غیرتصادفی کتابش با کتاب چایلدز، پاینده برای دور ساختن ذهن مخاطب از شباهت

را ابطال  همهشواهد عینی  - ها را وارسی خواهم کردآن ادامه چنانكه در –در وبالگش مطرح می کند، که نیز 

تر به کتاب چایلدز یمی را از کتاب خودش شبیهوی کتاب مهوش قواز این ادعاها آن است که . یكی کنندمی

« خیتاری»واجد رویكردی کژنمایانه  چایلدز را یمی و هم کتابهم کتاب قونمایاند و دو دیگر آنكه پاینده می

تاب قویمی را به دقت بخوانیم، خودش متمایز سازد. اگر ک محورها را از رویكرد متن کند تا آنمعرفی می

، ی کتاب )قویمیی ادامهاهمیت نخستین بندهای رمان در تصمیم خواننده برای مطالعهبینیم که وی به می

قویمی به صراحت اهمیت بخش آغازین . کندمیاشاره و نه تحلیل کل رمان براساس پیشگویه،  ،(9: 2939

 «قراردادی برای خوانش متن»و سپس  «ی داستانجلب توجه خواننده برای خواندن ادامه»رمان را نخست در 



(6) 

 
 

قالب و  دهدینشان م»است که « کم و بیش ضمنی نوعی توافقنامه»کند، بدین معنا که پیشگویه تلقی می

 درباره»(. درواقع، به باور قویمی آغاز متن 3)همان: « محتوای اثر در کدام جهت کلی باید فهم و ادراك شود

انداز کلی )همان( و این چشم «اندازی کلی از اثر به دست آورددهد تا چشمماهیت کتاب، خواننده را یاری می

 ی پیشگویه است و اینكه پیشگویه قادرص متن به واسطهدر نگاه قویمی به معنای مشخص کردن نوع ادبی خا

د مور است افق انتظارات خاصی را از متن ترسیم کند )نه تحلیل کل داستان براساس آغاز که روش نظری

و  زکه به کلی با نظر چایلد ،(. قویمی با این مثال، منظور خود رای چایلدز و به تبع آن پاینده استاستفاده

شود غاز میآ« یكی بود یكی نبود»ی زمانی که کتاب با جمله»باور او،  کند. بهاست، تشریح میپاینده متفاوت 

کند که با یک رمان واقعگرا رو به رو نیست و رویدادهای متن مورد مطالعه او خواننده به خوبی احساس می

 (.3)همان: « های شناخته شده، فراتر روندممكن است از چهارچوب واقعیت

را برای تعیین حد و مرز پیشگویه به عنوان نخستین واحد متن  مچنین به صورت دقیق معیارهاییه قویمی

پاسخ دادن به سؤاالتی درباب دیدگاه راوی،  ،گویهپیشگویه و پسینکند و هدف خود را از بررسی معرفی می

درنتیجه در همین گام نخست، کند. ( مطرح می19ی آن با عناصر پیرامتنی )همان: ی اثر، متن و رابطهدرونمایه

تاب ه کمبنی براینكادعای پاینده  . از این رو،نیست« تحلیل کل رمان براساس آغاز رمان»هدف کتاب قویمی 

به منظور گمراه کردن مخاطب نسبت به اساس که بی است تر است به کتاب چایلدز، ادعاییقویمی شبیه

ی موضوع محور به سراغ ، قویمی براساس نگاهسوی دیگر از .کتاب او با چایلدز مطرح شده است هایشباهت

 «های عاشقانه،داستان»هایی همچون و برای بررسی آثار مورد تحلیل خود از سرفصل ها رفتهتحلیل رمان

های داستان» ،«های طنزآمیزرمان» ،«های اجتماعیرمان» ،«گریزهای واقعداستان» ،«های متعهدرمان»

های متعددی را در ذیل این رمان ی سپسو است. استفاده کرده «یهای سوررئالیسترمان»و  «اقلیمی

ه قصد ک ش،ی خود قویمی در کتابگفتهبه بندی این تقسیم؛ دهدهای مضمونی مورد مطالعه قرار میسرفصل

 د. این شواهاست )همان(، نیز در تطابق« امجایگاه اثر در تحول نوع رمان یا داستان کوتاه را نداشته»بررسی 

کند رویكرد قویمی را تالش می (1، بخش2933در وبالگش )است، آنجا که ی پاینده گفتهناقض  به صراحت

 . پاینده مدعی می شود:جلوه دهد «تاریخی»

مراتب بیشتر از من است، زیرا ایشان به عناصر اتفاقاً شباهت رویكرد خانم دکتر قویمی به رویكرد چایلدز به

 های پیشینکنند که البته هیچ جایگاهی در کتاب من ندارد ولی همچنان که در بخشاشاره میپیرامتنی 

ر کنند که ایضاً دالعاده اهمیت دارد. ایشان همچنین به بافتار تاریخی اشاره میدیدیم در رویكرد چایلدز فوق

 1م است.رد اما برای چایلدز بسیار مهای نداکنندهکتاب من هیچ جایگاه مهم یا تعیین

                                                           
کند و مدعی می شود که کتاب فورستر به کتاب چایلدز شباهت بیشتری دارد تا کتاب خود پاینده. با این حال، پاینده  به کتاب فورستر هم اشاره می 1 

آن نقش داشته  تواند در تولید معانیدهد که چگونه ساختار رمان میپردازد و نشان میهای محبوب میفورستر در اثرش به اهمیت دستور زبان در رمان

ر خواندن ی آغاز دی نخستین اختصاص ندارد و فقط در یک فصل، نویسنده به اهمیت صفحهباشد. درواقع، کتاب فورستر به تحلیل رمان براساس صفحه

 (. 19: 1003ستر، دهد: خیر )فوردهد، پاسخ میی اول، کلیت یک رمان را نشان میپردازد. فورستر در پاسخ به این نكته که آیا صفحهرمان می
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نشان خواهم داد، برخالف ادعای پاینده، به هیچ وجه  به طور مفصل ادامهکتاب چایلدز هم چنانكه در 

ی چشمی به اطالعات با گوشه – شمحوری تحلیل متن تاریخی ندارد و از قضا در شیوه دراساسرویكردی 

 تر است. او شبیه زند، به کتاب خودبیش از هر متن دیگری که پاینده مثال می –رون متنی ب

دز را که اثر چایلگوید ایرادهای مبنی بر اطالع قبلی او از کتاب چایلدز، میپاینده در وبالگش، در پاسخ به 

ی سرافكندگی نیست که بخواهد آن را انكار کند، بلكه روزآمد آشنایی با منابع برای پژوهشگر واقعی مایه»دیده و 

ست توانبه روزآمدی درصورتی معنادار میاو این اظهار افتخار پاسخ باید گفت در  «دهد.بودن دانش او را نشان می

دیده  پایندهکتاب در فهرست منابع و ارجاعات  همدیگران و فورستر  ، های چایلدز، قویمیکه عناوین کتاب باشد

ی برای پیشنهاد روش»به  راه را بر هرگونه ادعادر کتابش چنین اشاراتی گنجاندن  کهناگفته پیداست اما  .شدمی

اینده ز سوی پا« ی رمانی آغازین و معلوم کردن ربط آن به بقیهنقد رمان ]. . .[ مبتنی بر خوانش تحلیلی صحنه

 بست.  می

به عنوان محقق و منتقد به بررسی تشابه دو کتاب  ی این مقالهنگارنده یاز آنجایی که ورود ناخواسته

 ( رخ داد،2933« )و تشتت نظری علمیسرقت »ای دیگر به نام نگارش مقالهی پژوهشی برای به واسطهمذکور 

ساختاری و یا مفهومی نیز اشاره  ناهمگونیدر آن مقاله درباب  مرتبط خالی از لطف نیست که به استداللی

د. در وشدر متن ایجاد میپیشین منابع و غیر مسئوالنه از ارجاع ی بیای که بر اثر استفادهکنم، ناهمگونی

سین ح به قلمای اتفاقن با استناد به مقالهو درباب چیستی سرقت ادبی،  ی مذکور که به بحث نظریمقاله

ام، به این مسئله اشاره کرده بودم که پرداخته 6(2939« )...شحنه باید که دزد در راه است»پاینده با عنوان 

ر شود که ددر آثاری می یا ساختاری« های نظریلغزش»منابع مورد استفاده در تحقیقات، باعث  کردن پنهان

رسد به نظر میاین استدالل، با مطابق اند. ی چشمی بدون ارجاع به اثری دیگر داشتهگوشه حتا، الگوی خود

شودن گتاب چایلدز  یعنی کفرعی از تداعی عنوان اجتناب به منظور  گشودن رمانعنوان کتاب پاینده، یعنی 
انتخاب  گشودن متنبرای کتاب پاینده هم همان عنوان ، ، درحالی که از قضااست انتخاب شده متن

، فیلم و داستان کوتاهی که وی در کتابش تحلیل کرده از اشچرا که تحت عنوان کنونی ،بودمیتری درست

توانند چه، فیلم یا داستان کوتاه نمی ؛انداندهمو در ساختار کتاب بالتكلیف بیرون عنوانش ی شمول دامنه

تاب این ک»پاینده، خود . به نقل از باشند« متن»توانستند مشمول میی رمان تلقی شوند، اما هردو زیرمقوله

ده، )پاین« ی آن هستندگانههای دهسه ضمیمه دارد که، هر یک در جایگاه فصلی مستقل، مكمل مطالب فصل

کرد و در مقدمه ، استفاده میگشودن متن(. اگر پاینده از همان عنوان کتاب اصلی چایلدز، یعنی 29: 2931

ی شبهات موجود کرد، نه فقط همههاد داده، تشكر میای که به دیگر محققان پیشناز چایلدز به خاطر ایده

ی سنت شد، بلكه  کتاب خود پاینده هم به نحوی موجّه در ادامهبرطرف می گشودن رمانی کتاب درباره

اش در با ارجاعات مسئوالنهگونه که قویمی همان ،گرفتقرار می «تحلیل اثر براساس بخش آغازین»مطالعاتیِ 

ده و داقرار پژوهشی  یسنتی ادامهدر اش، کتابش را به نحوی شایسته نظری و مطالعاتیی خصوص پیشینه

 .ی تحقیقش بسته استدر خصوص پیشینه ابهاممتعاقبن راه را بر هرگونه 

                                                           
پژوهش و نگارش  ، «ها و پیامدهای سرقت ادبی(نقد و بررسی کتاب درسی: شحنه باید که دزد در راه است )مصداق»پاینده، حسین،  6 

 .30(، 2939) 29، شمارۀ کتب دانشگاهی
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 ؟ستنددقيقن چه چيزهایي ه چایلدز و كتاب پاینده های كتابشباهت .۱

 دگویمی، کتابش با کتاب چایلدز موجود میان یهاتفاوتدر توضیح خود پاینده در توضیحات وبالگ 

  :(1: بخش2933)پاینده، 

توان شناخت تا بتوان آن را با محتوای کتاب دیگری مقایسه کرد؟ محتوای یک کتاب را )هر کتابی( چگونه می

سمت ق باید به چهار«( فقط»، نه «ابتدا»کنم، پاسخی روشن به این سؤال از این قرار است که ابتدا )تأکید می

. 9  درآمد[]پیش ی مختصر کتاب به قلم خود نویسنده. معرف1  ی فهرست کتاب. صفحه2  از آن توجه کرد:

 ی آن.. نمایه۱    تابی کمقدمه

 یاهمیت دراین بحثکه به خودی خود  هاهای آنهای دو کتاب است، نه تفاوتکار من، اما، تحلیل شباهت

های دو هاست، نه تفاوتکرد، چرایی شباهتبایست از آن دفاع مینیز میبدیهی است آنچه پاینده . ندارند

با افزودن دو مورد دیگر  -ی پاینده یادشده معیارهایهای دو کتاب، از عین و در تحلیل شباهت ادامهدر کتاب. 

 کنم:پیروی می –و تشابه در تحلیل متن   عنوان دو کتابهت در شبایعنی 

 کتابدو الف. شباهت عنوان 

 ی فهرست دو کتابب. شباهت صفحه

 )معرفی کتاب به قلم خود نویسنده( هادرآمد. شباهت پیشج

 مقدمهدو ساختار در هت . شباد

 در دو کتاب ی تحلیل متنشیوه شباهت. هـ

 نامهنمایه و واژه در شباهت. و

 

 دو كتاب الف. شباهت عنوان

 متنخواندن داستان: گشودن است و عنوان کتاب چایلدز  گشودن رمانعنوان کتاب پاینده 
(Reading Fiction: Opening the Text)ی . اولین شباهتی که میان این دو اثر وجود دارد، از واژهopening 

است. آغاز کردن به  «گشودن»یا « باز کردن»و  «آغاز کردن»شود که در زبان انگلیسی به دو معنای آغاز می

آغاز متن دارای اهمیت وافری است و منابع بسیاری نیز برای در آن، گردد که باز می ایهمان سنت مطالعاتی

است که به سنتی در نقد ادبی اشاره  یدیگر یمعنا« گشودن»در خواندن اثر وجود دارد. « اهمیت آغاز متن»

الش تدر عنوانش این دو سنت با تلمیح به خاص. چایلدز ی ابزارهایکند مبنی بر رمزگشایی متون براساس می

 باز کرد ورا رمزگشایی  آنها توان کل متنمیشان آغازسرکند کتابی بنویسد برای تحلیل متونی که براساس می

 یهایهم دارد که نمونه یمخالفان این روش البته. )شودو بدین صورت، روش پیشنهادی چایلدز حائز اهمیت می

چایلدز  آنكه بهبیی کتابش، در مقدمهپاینده،  ، اما به بحث کنونی ما مرتبط نیست.(اندارائه دادهآن ی نقض برا

یا رمزگشایی از باز کردن  نیز واز منظر نویسنده را به دو معنای آغاز  «گشودن»کند که ارجاعی دهد، اشاره می

وی از س« ن یا رمزگشاییباز کرد»از یک سو و « آغاز». خود این تمایزگذاری بین ار برده استبه کمنظر منتقد 

ه بیادآور بحثی مشابه در کتاب چایلدز است و با توجه به فقدان هرگونه اشاره به چایلدز در کتاب پاینده،  دیگر
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. ستبرانگیز اپرسش ی نخستبرای گشودن چنین بحثی در وهلهش منابعی او از عدم استفادهدر خصوص شدت 

ارجاعی  هیچیلدز به روشنی مطرح شده چگونه بیکه در کتاب چا« گشودن،»ی نین ظریف دربارهاینكه بحثی چ

ین یف تعریف چایلدز، چندر وبالگ خود با تحربه عالوه، پاینده به متن پاینده راه یافته، خود محل پرسش است. 

 :(9. بخش2933)که کند وانمود می

ی دقیقاً همان مفهومی است که ما در زبان فارسی کلمه opening ی کتابش،چایلدز در مقدمه

این فیلم »، «شروع این رمان چگونه است؟»بریم )مثالً را برای افاده کردنش به کار می« شروع»

است ]...[. به همین دلیل است « آغاز»  beginning ، و ...(. اما مقصود او از«شود؟چطور شروع می

های ابتدایی در ه نویسنده آن را نوشته است اغلب همان پاراگرافاولین بخش رمان ک»گوید که می

، «گشودن متن»ی عنوان فرعی این کتاب هم به از این رو، ترجمه«. ی آن نیستندشدهمتن چاپ

 دهد کهای به دست میای سردستی، نادقیق و قطعاً غیرتخصصی است. کسی چنین ترجمهترجمه

کتاب ندارد و صرفاً با مراجعه به دیكشنری دیده است در  یهای نویسندهدرك تخصصی از گفته

به معنای   open البته که...«. باز کردن، گشایش، افتتاح، تأسیس، »نوشته شده   openبرابر مدخل

  جا چنین معنایی دارد.ه لزوماً همهکباشد، نه این تواندمی تواند باشد، اما فقطگشودن هم می

در کتاب چایلدز  openingمعنای  -است  مندعالقهیا  – تواندا کسی است که میرسد پاینده تنهبه نظر می

 به صراحت. چایلدز چندان با پاینده موافق نیست، اما، چایلدزترجمه کند. خود « بازکردن»و نه « شروع»را 

برای متن درنظر ی آغازینی که مؤلف صحنه :(openings) 9های گشودناین کتاب، متنی است درباره» گوید:می

 critical ‘opening) ینقادانه «گشودن»شود، و ی آغازینی که خواننده در متن با آن مواجه میگیرد، صحنهمی

up’ )نقادانه را در  توان مفهوم گشودن(. چگونه می2: 1002)چایلدز، « ی آغازینشی صحنهواسطهمتن به

انكار کرد، درحالی که خود « های رمانی ورودیهرمزگشایی تحلیلی او را به واسطه»عبارت چایلدز و نیز کارکرد 

ه دهد برا می« رمزگشایی و بازکردن آغاز متن»چایلدز پس از بررسی مفهوم آغاز از منظرهای متفاوت، پیشنهاد 

 کند؟ بندی پاینده چیزی فراتر از همین نگاه چایلدز را بیان می؟ آیا تقسیم«وارد شدن به کلیت متن»منظور 

ع و سر هم کردن استداللی مغشوش راجمنتقدانش دانش زبان انگلیسی  تمسخرآمیز پاینده با زیر سؤال بردن

 کتاب چایلدز را بایدعنوان گیرد که ، نتیجه میآنكه عین عبارت چایلدز را شاهد بیاورد، بیopeningبه معنای 

آنچه مورد معنایی به جز که بخواهد هر مخاطبی . به عبارتی، ترجمه کنیم خواندن داستان: شروع متنبه 

از دید وی کند، ارائه  (شودکه رد پایش به وضوح در کتاب پاینده دیده می)  opening ی پاینده است ازعالقه

شود که به جای گفتمان انتقادی ای تنها زمانی ممكن میهای متحكمانهکم سواد است. گویا چنین پاسخ فردی

چون و چرا گوید، بیمی «پدر»استفاده شود، بدین معنا که هرآنچه ورز و خشونت انهپدرساالر یاز گفتمان

 . ...، بایست پذیرفته شود، درغیراین صورتمی

ی او و همچنین توسل به احساسات مخاطب به و گو و شخصیت و انگیزه به طرف گفتحمله درمجموع، 

های نوشته جای جایاست که در  ترفندی بالغیی شواهد کافی، جای برانگیزاندن عقل و منطق وی با ارائه

                                                           
کند. درواقع، وقتی از آغاز به معنای گشودن و باز کردن است که به صورت مجازی به آغاز متن اشاره می openingدر زبان انگلیسی،  9  

 شود.شود، همزمان به گشودن متن که با آغاز آن همزمان است، اشاره میمتن سخن گفته می
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 به خوبی با این شایدشود. خوانندگان این مقاله مییافت در خصوص موضوع مورد بحث ما  شوبالگپاینده در 

با آن آشنایی ندارند، به اختصار  احتمالن، اما برای کسانی که باشند( آشنا logical fallacyی منطقی )طهمغال

ترفندی دهم که شود( بدین صورت شرح میگفته می ad hominem به التین چیستی این شگرد مباحثه را )که

ء ابا استهز به عنوان مثالاست رایج برای طفره رفتن از اصل بحث، از طریق حمله به شخص طرف گفت و گو، 

 برای نمونه) شهایا با تخفیف و خوارشماریِ توانایی( یappeal to ridicule = reductio ad ridiculumکردن او )

(. از این رو، مخاطب این بحث، در ای نامربوط به بحثادعاه ی خوبی نیست و از این قبیلاینكه فالنی نویسنده

و  برانگیزانهچنین ترفندهای احساسهشیارانه باید ، میدرباب این مطلب وبالگ پایندهمطالب حین خواندن 

تدالل به دنبال اسهای پاینده البه الی حرف بكوشد عوضبگیرد و در را نادیده ی و همراه با توپّ و تشر گریزمنطق

 . بگرددی منطقی به ادلّهمتكی 

 

 ی فهرست دو كتاب صفحهب. شباهت 

تاب کتا وجه تمایزی برای کتاب خود با کند ی فهرست کتاب خود و چایلدز آغاز میپاینده با تفاوت صفحه

ی آثار هم باید گفت کتاب خارجی اساساً به رمان از حیث گستره: »(1. بخش2933)پاینده، بربشمارد چایلدز 

اما در « .پردازددر دو ضمیمه به داستان کوتاه و فیلم سینمایی هم می گشودن رمان کهدارد، حال آننظر 

به طریق اولی، همین فرآیند »واجه هستیم: ی چایلدز و در تحلیل چایلدز با اطالعات دیگری مخود مقدمه

متن  1۱ی آغازین تحلیل صحنه حینو کتاب است ی متن[ در کل ]معنابخشی متقابل آغاز و ادامه دوگانه

 .(2 :1002)چایلدز، « اند، مورد بحث قرار خواهد گرفت.ها رمانتای آن 11عمومن آشنا و خوانده شده، که  

یكی داستان کوتاهی است از آنجال کارتر با کند، را هم تحلیل می دو اثر دیگر غیر از رمان،لدز نیز چایدرواقع، 

 ( به قلم2311) «زندگی و مرگ هریت فرین»( و دیگری داستان بلندی با عنوان 2393) «تاالر خونین»عنوان 

  .داند(های کتاب خود با چایلدز را تحلیل داستان کوتاه عالوه بر رمان می)که پاینده یكی از تفاوت مای سینكلر

او  شود که روشروشنی معلوم میبه»گوید: میبه فهرست کتاب چایلدز، مخاطب با ارجاع در وبالگش  پاینده

گیری و تحول ژانر رمان، از قرن هجدهم تا اواخر قرن بیستم، ی تبیینی تاریخی از شكلناظر بر ارائه]چایلدز[ 

شان به این روش، قصد دارد تاریخ تغییرات ژانر رمان را ها و تحلیلاست. به سخن دیگر، او با گزینش این رمان

ی مقاله بعدیدر بخش چنانكه . (1. بخش2933)پاینده،  «در دو قرن اخیر نشان دهدبه صورت پیشرفت خطی 

 قبه خوانش دقینیز ، چراکه چایلدز ورزانه استکژنمایانه و غرض کاملنخواهم داد، این ادعای پاینده نشان حاضر 

پاینده  خودی مورد استفادههمان رویكرد یعنی )ها براساس ساختار آنها رمان «قرائت تنگاتنگ»یا به قول پاینده 

مبتنی بر ترتیب که با چیدمان  کنداضافه میاین را هم گذرا  لی در عین حالپردازد ومی (هاتحلیل رمان در

به این  23از قرن  سیر حرکت رمان خواه ناخواه ،ها براساس این چیدمانیل آنو تحل در فهرست هاتاریخی رمان

، ددهشگفت آنكه عین همین تمهید در کتاب پاینده هم رخ می. اهد شدضمنی نشان داده خوطور به نیز  سو

فصول متعلق به بررسی  به عبارتی،کند. ای نمی( به آن اشاره2933های اخیرش در وبالگش )ولی وی در پاسخ

را  محورمتن  دراساسپاینده هم مثل چایلدز روشی و  دارای چیدمانی تاریخی استدر هر دو کتاب هر رمان 

ام من تالش كرده»: کندبه طور ضمنی اضافه می –چایلدز  ماننددرست  –هم خود پاینده گیرد، اما می یشپ

اخير را نيز تاحدودی ی ت و سوی حركت رمان در یكي دو دهههای متأخرتر سمتا با گنجاندن رمان
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ر تکاری است که چایلدز به صورتی پخته عین هماناین  .(، تأكيد از من است۲۱:۲۹۳۱)پاینده،  «نشان دهم

 ، نشانها )برخالف پاینده کهی بیش از حد از اطالعات تاریخی و اجتماعی در تحلیلبدون استفاده ترو فنی

تر، چایلدز نیز به بیانی روشن انجام داده است.دهد( اطالعات تاریخی و اجتماعی مطولی ارائه می خواهم داد،

که بنا به اقتضای سبک رمان که تاریخ محور  یاما با چیدمان دکنتحلیل میردی متن محور را با رویك هاداستان

 تا»: هددرا در زمان نیز نشان  تغییرات رمان کند تاگرا، اشاراتی تاریخی برای گشودن متن مینوگرا باشد یا واقع

و  دهدبه دست مي، مطابق با توالي تاریخي، رماناین كتاب روی هم رفته سرگذشتي از ی، ودحد

ی انگليسي در اوایل قرن هجدهم تا اواخر های اوليههای پردازش داستان از نمونههمچنين تغيير روش

 (. ، تأكيد از من استviii :۱۱۱۲ )چایلدز،« سازدميقرن بيستم را نمایان 

به حرکت رمان در زمان  نشان دادن سیر ی مشترك پاینده و چایلدز در فهرست مطالب،درنتیجه نقطه

 ثبت کرده، ولی آثارها را در کنار نام که چایلدز تاریخ با این تفاوت 3،است ی چیدمان تاریخ محور آثارواسطه

  :ها را به مخاطب واگذار کرده استپاینده درك آن

 
 

 گشودن این كتاب

 فصل اول

 [2921] كور بوفگشودن 

 فصل دوم

     شیرمحمد، رسول پرویزی[: 2996] [29۱1] تنگسيرگشودن 

 فصل سوم

 [2999] مدیر مدرسهگشودن 

 فصل چهارم

 [29۱3] شازده احتجابگشودن 

 فصل پنجم

     [29۱3] سووشونگشودن 

 فصل ششم

     [2961] ثریا در اغماگشودن 

 فصل هفتم

 [2991] جزیره سرگردانيگشودن 

 فصل هشتم

 [2930] كنمها را من خاموش ميچراغگشودن 

 نهمفصل 

 [2932] اشآزاده خانم و نویسندهگشودن 

 فصل دهم

 [2936] سرخي تو از منگشودن 

  موشكافيپيش درآمد: گشودن و 

 سپاسگزاری

 معرفي متن

 (۲1۲۳) ئهكروزورابينسون دانيل دفو،  .۲

 (71-۲17۳) زندگي و باورهای تریستام شندیلورنس استن،  .۱

 (۲8۲۹) غرور و تعصبجين آستين،  .۹

 (۲8۲8) فرنكشتاینمری شلي،  .4

 (۲841) جين ایرشارلوت برونته،  .7

 (۲841) های بادگيربلندیاميلي برونته،  .7

 (۲87۲) آرزوهای بزرگچارلز دیكنز،  .1

 (۲87۲) سایالس مارنرجورج اليوت،  .8

 (۲8۳۲) ی دوربرویلتس از خانوادههاردی، تامس  .۳

 (۲8۳8) چرخش پيچهنری جيمز،  .۲۱

 (۲۳۱۱-۲8۳۳) دل تاریكيجوزف كنراد،  .۲۲

 (۲۳۲7) سرباز خوبكس فورد، دِفورد مَ .۲۱

 (۲۳۲7) ی مرد هنرمند در جوانيچهرهجيمز جویس،  .۲۹

 (۲۳۱۱) زندگي و مرگ هریت فرینمای سينكلر،  .۲4

 (۲۳۱4)فوستر، گذری به هند م.  .ا .۲7

 (۲۳۱7) خانم دالویویرجينيا وولف،  .۲7

 (۲۳۹۱) دنيای قشنگ نوآلدوس هاكسلي،  .۲1

 (۲۳۹1) ی ویگانای به سوی اسكلهجادهجورج اورول،  .۲8

                                                           
از سوی نگارنده این مقاله اضافه شده و تنها رمان تنگسیر است که به دلیلی سهوی یا  گشودن رمانها در فهرست تاریخ انتشار رمان 3 

 عمدی از این قاعده مستثنا است.
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 ضمایم

 «سه قطره خون»: گشودن ۲ی ضميمه

 هامون: گشودن ۱ی ضميمه

 ی توصيفي اصطالحات نقد رماننامه: واژه۹ی ضميمه
 

 (۲۳۹۳) خداحافظ برلينكریستوفر ایشروود،  .۲۳

 (۲۳41) زیر آتشفشانمالكوم لوری،  .۱۱

 (۲۳77) دریای پهناور سارگاسوجين ریس،  .۱۲

 (۲۳1۳) تاالر خونينآنجال كارتر،  .۱۱

 (۲۳8۹) شرمسلمان رشدی،  .۱۹

 (۲۳۳۱) بودای شهریحنيف قریشي،  .1۱

 

ردیم گبرمی های مربوطها در فصلرمانبه تحلیل آنجاست که  ی جالب توجه در این ترتیب تاریخینكته

 باهتشخوانیم که متعاقبن در سبک و نویسنده در متن میو به لحاظ سبكی و تاریخی نكاتی را درباب هر 

ها اشاره خواهم کرد. در این فهرست، درظاهر تنها رمانی که به لحاظ تاریخی از این ی تحلیل متن به آنشیوه

که پاینده با دقتی خاص به دلیل رعایت زمان  است ، اثر صادق چوبک،قاعده مستثنا است، رمان تنگسیر

دهد، چراکه به باور قرار می(، 2999) مدیر مدرسه( و 2921) بوف كورمیان ی این رمان، آن را پیدایش ایده

مورد  وامدار است و اثر پرویزی( به قلم رسول پرویزی 2996« )شیرمحمد»به داستان ( 29۱1) تنگسير او،

ا ببود، فصل مربوط به تحلیل تنگسیر را اعتنا میبه تاریخ بیپاینده گر ای چوبک بوده است. الهام و استفاده

گشودن »در فصل . اما از آنجایی که داد(، قرارنمی2999) مدیر مدرسه عنیی قبل از فصل سوم،چنان دقتی 

دو اثر را  این ی یكسانایدهپردازد و مینیز پرویزی اثر  «شیرمحمد»به بررسی آغاز داستان پاینده  «،تنگسير

است که به منظور نشان دادن سیر و حرکت رمان در ایران، جای دقیقی مهم ، برای او دهدبه دقت نشان می

ل اشاره در این فص به تلمیحاتی تاریخی قائل شود. همچنین او «شیرمحمد»و  تنگسيررا برای تحلیل کتاب 

شان در خصوصکه متعاقبن در بخش تحلیل متن  در نظر گرفته شود دو داستانهای تاریخی تا ریشه کندمی

 .م کردخواهبحث 

 

 (معرفي كتاب به قلم خود نویسنده) هادرآمدشباهت پيش. ج

درآمد اثر کند، معرفی مختصر کتاب در پیشی دو کتاب پیشنهاد میبرای مقایسه پایندهدومین بخشی که 

 «دنگشو»ی استفاده از واژه درواقع است. مشابهبه نحو معتنابهی در هر دو کتاب  از قضا، این بخش نیز .است

ی مفهوم توسعهبرای خورد. چایلدز چایلدز در کتاب پاینده نیز به چشم می در کتابدرآمد پیشبرای 

و  «یا رمزگشایی بازکردن»که گشودن را به دو معنای « Preface: Open and Close»نویسد درآمد میپیش

 ،دقیق، )خوانش موشكافانه« موشكافی کردن»و نیز  «بستن»را به دو معنای  closeگیرد و می «شروع»نیز 

 .کندا به شروعی خالقانه تبدیل میرش درآمدپیشچایلدز از این رو،  .(«تنگاتنگ»، نزدیک به متن یا محورمتن 

 تالش در ایجاد شروعی خالقانه برای کتاب به چایلدز، اشارهولی بی پاینده با استفاده از همین الگو،از دیگرسو، 

، «مقدمه»، «درآمدپیش»، «گفتارپیش»ام و نه گذاری کردهنام« گشودن این کتاب» آن را من تعمداً»خود دارد: 

، نیست «مقدمه»یا  «درآمدپیش»ی حذف واژهبحث بر سر . البته (3 :2931)پاینده،  «و از این قبیل« دیباچه»

شود ث میاست که باع« گشودن متن»عنوان برای کتابی با  «گشایش»بر سر تلقی مقدمه به عنوان نوعی بلكه 

این همان شگردی است ی آغازش اهمیت پیدا کند. ، به واسطههای مورد تحلیلنیز مانند کتابکتاب خود که 



 2933، تیرماه خواندن داستان: گشودن متنو  گشودن رمانشباهت غیرتصادفی دو اثر: 
 

 

ینكه اثبات ادر . است درآمد یا مقدمه( از آن استفاده کردهی پیشپاینده نیز با اندکی تغییر )با حذف واژهکه 

یت پیدا اهمپاینده یاری رسانده، آنچه  کتابگیری حوی به شكلمال قریب به یقین به نکتاب چایلدز به احت

 است. « گشودن»ی کلیدی نیست، بلكه حفظ واژهاز سوی پاینده  «مقدمه»ی حذف واژه ،کندمی

در وبالگ ینده پای تحلیل چایلدز. ی پاینده مبنی بر تاریخ مبنا بودن شیوهاما برگردیم سر ادعای پیشگفته

 : (1، بخش2933)همان،  گویدخود می
 

کرده  ای اشارهایِ محتوای این کتاب به نكتهصفحهدر معرفی نیم خواندن داستان ی کتابنویسنده

 :دنویسشناساند. او چنین میی کتابش را میشناسی اوست و هم گسترهاست که هم ناظر بر روش

ای مبتنی بر پیروی از شیوهاین کتاب در مجموع تاریخ رمان را، با توان گفت تا حدی می»

ی ههای اولیدهد که ادبیات داستانی چگونه از نمونهکند و نشان میترتیب زمانی، تدوین می

 «اش در اوایل قرن هجدهم به رمان اواخر قرن بیستم تحول پیدا کرده است.انگلیسی

 

لدز در چایورزانه است. غرضچنانكه پیشتر گفته شد، این بازنمایی پاینده از کتاب چایلدز کژنمایانه و 

ر د محوریهای این کتاب به برخی پرسش»شمارد: سه موضوع و هدف اصلی برای کتابش برمی شدرآمدپیش

توان ( خواند؛ اینكه چطور میcloselyتوان داستان را موشكافانه )پردازد: اینكه چگونه میی ادبیات میمطالعه

یک رمان یا داستان اینكه سرآغاز  –و از همه واضح تر  –ای از یک متن را تحلیل کرد؛ و دست آخر قطعه

، ترین اهداف کتاب چایلدز هستنداینها اصلی (.viii: ۱۱۱۲ )چایلدز،« کند؟چگونه با مابقی روایت پیوند برقرار می

ه ساختار کلی کتاب با چیدمان تاریخی باز دید خود او. چایلدز فقط در اواخر پیشگفتارش و به نحوی ضمنی 

از این رو،  .کنداشاره می ثانویههدفي عنوان  در نشان دادن روند تاریخی رمان، به« تا حدودی»و نقش آن 

 تاریخی خواندن رویكرد او، چنان که پاینده مدعی شده، به کلی غلط است. 

ها در ها به لحاظ تاریخ نگارش آنچایلدز، همان چیدمان رمانکتاب درواقع منظور از ترتیب تاریخی در 

اطالعات تاریخی الزم در از مقتضای سبک اثر، هایی که هرکدام به ایجاد فصلسپس و است فهرست کتاب 

این  .های سبكی اثر با متن مورد مطالعهصرفن برای نشان دادن ارتباط ویژگی ،دشوتفسیر آن استفاده می

د یا باش مدرنکند و به مقتضای سبک اثر که استفاده میهای خود در تحلیلهم که پاینده ت روشی اس همان

از این  ر یکاهمیت دارد که وقتی ه براساس روش چایلدز ،درنتیجه کند تا وارد اثر شود.استفاده می یستیرئال

غییرات حرکت و تبشود  بدین صورت شكل گرفته و سبک ادبیکنیم، بدانیم که در چه آثار را رمزگشایی می

. البته چایلدز بر این باور است که در هر جایی که را دنبال کرددیگر  یات داستانی از یک دوره به دورهادبی

گیری داشته باشد، به آن مسائل مفهوم آن رمان به لحاظ شكل ایمسائل تاریخی در یک رمان اهمیت خاصی بر

یک  مان ازاز خوانشدر دفاع توانیم هایی که میدانش و روایتی گسترههرچه »خواهد پرداخت و به نقل از او: 

اهند تر خودارتر و قابل دفاعکشیم، جانکه از دل آن بیرون می ایتر باشد، معانیوسیع به کار بگیریممتن 

ها به خوانش دقیق یک بند اختصاص داده برخی از فصل» :گویدمی همچنیناو ( 21: 1002)چایلدز، « بود

 گرایی یا نوگرایی درنظریک سبک مانند واقع یمثابهها گشایش اثر را به شود، در حالی که دیگر فصلمی

 به برخی نكات ئهرابينسون كروزوهایی مانند نوان مثال، چایلدز در بررسی رمان(. به ع29: )همان« گیردمی



(2۱) 

 
 

گرا را نمایش دهد، و تأثیر آن بر خوانش رمان واقع یانهراگگیری سبک واقعحدی که دلیل شكلتاریخی در 

را نگارش گگیری سبک واقعاین رمان از اولین آثاری است که در بدو شكلی چایلدز به گفته، زیرا کنداشاره می

. برخالف ادعای پاینده، در تاسشایی آن با دیگر آثار مورد تحلیل به دلیل همین نكته تفاوت رمزگو  شده

لیل متن در تحچایلدز رویكرد  شود ودیده نمی روشی غالب یبه مثابه گرایینشانی از تاریخ های چایلدزتحلیل

اما  ،متن براساس ساختار اثر است( close reading)« یا تنگاتنگ خوانش دقیق»روش  مانند پاینده همانهم 

ه بدر این باره مایزهایی هست، و چایلدز، که البته حتمن ت شکتاب خودتمایز میان تأکید به برای  پاینده

 ،(1. بخش2933)پاینده،  کنداشاره می هایی ظریفتحریف باولی هایی از کتاب چایلدز بخش

ی تحلیلیِ مطالعات ادبی، ی تحلیلی. در حوزهی تاریخی و حوزهشود: حوزهمطالعات ادبی به دو شاخه تقسیم می

ی بررسی ها و شیوهی آنها، سازوکارهای معناسازانهی اول نیست، بلكه متنادبیات واجد اهمیت درجهتاریخ 

ی اول های منفرد اهمیت درجهی تاریخی، متنکه متقابالً در حوزهشان اهمیت دارند. حال آنمعانی تلویحی

 گیرد. ات در کانون توجه قرار مییدبهای اهای مختلف و تحول ویژگیندارند، بلكه تطور سبک آثار در دوره

خش ی تنها ببا انتخاب مغرضانهسپس و  شماردبرمینوع اول متعلق به پاینده، در نهایت تحلیل چایلدز را 

کند مراه میخواننده را گ - در تحلیل استچایلدز ی ثانویه قضا بیانگر فقط هدفکه از  -چایلدز پیشگفتار انتهایی 

 :(viii: 1002چایلدز، ) گونه نیستاین، درحالی که ی تاریخی تصور کندرویكردواجد تا  کتاب چایلدز را 

ه توان داستان را موشكافانی ادبیات می پردازد: اینكه چگونه میهای محوری در مطالعهاین کتاب به برخی پرسش

closely)اینكه  –و از همه واضح تر  –ای از یک متن را تحلیل کرد؛ و دست آخر توان قطعه( خواند؛ اینكه چطور می

ی این دمهفصلی که پس از مق 1۱تمام  سرآغاز یک رمان یا داستان چگونه با مابقی روایت پیوند برقرار می کند؟

ی کنند و سپس خوانشی از آن بند و نیز آنچه در ادامهو یا سطرهای معروف متونی را بازنشر می آیند، آغازهاکتاب می

است که در معنای عام کلمه، نشان آن دهند. به طور خالصه، هدف این کتاب آید، ارائه میمیبند ]در متن اصلی[ 

از آغاز رمان به  (close) «محورتنگاتنگ یا متن »ی یک خوانش یک رمان آشنا و ارائه (open) «گشودن»دهد که 

 چه معناست.

ای حاوی نامهواژه های صورت گرفته،به منظور تكمیل بحث پردازد وبنابرین، این کتاب به خوانش متن می

از وتاه کفهرستی آمده تحلیل کدام از بیست و چهار پس از هر  نیزاست. در انتهای کتاب تهیه شده  اصطالحات مفید

تا حدودی، این کتاب روی هم رفته سیری از رمان، مطابق با است.  ی بیشتر خواننده ذکر شدهمنابع برای مطالعه

ی انگلیسی در اوایل قرن های اولیههای پردازش داستان از نمونهدهد و تغییر روشدست میترتیب تاریخی، به 

 سازد. هجدهم تا اواخر قرن بیستم را نمایان می

ی اینكه چگونه داستان بخوانیم و چگونه توان گفت که این کتاب، متنی است درباره، میبیش از هر چیز

 و لعهمطابه  ، یعنی اینكهبازخوانی کنیمتر از همه، چگونه یک متن را خواندن یک داستان را شروع کنیم و مهم

 اش بنویسیم. و دربارهآن بپردازیم تحلیل 

 

 بر تاریخی بودن روش ومبنی  در وبالگ خود، پایندهادعای قابل مشاهده است، گفتار چنانكه در این پیش

بر  ناظر]چایلدز[ شود که روش او روشنی معلوم میبه» کند کهادعا می پاینده .نادرست استتحلیل چایلدز 



 2933، تیرماه خواندن داستان: گشودن متنو  گشودن رمانشباهت غیرتصادفی دو اثر: 
 

 

گیری و تحول ژانر رمان، از قرن هجدهم تا اواخر قرن بیستم، است. به سخن ی تبیینی تاریخی از شكلارائه

شان به این روش، قصد دارد تاریخ تغییرات ژانر رمان را به صورت ها و تحلیلدیگر، او با گزینش این رمان

گیرد این استدالل، درحالی صورت می .(1. بخش2933)پاینده،  «ر دو قرن اخیر نشان دهدپیشرفت خطی د

استفاده از بندهای گشایش یا آغاز یک اثر به عنوان  »کند که که خود چایلدز به صراحت در مقدمه بیان می

ن، تر درباب متوتردههای گسام تا به بحثی پرشی برای ورود به بحث است، و در این راستا احتیاط کردهتخته

  (.29: 1002)چایلدز،  «ها نپردازمتاریخچه یا ژانر آن

چنان که یاد شد، عین همان کار چایلدز را پاینده هم انجام داده، بدین معنا که در روشش اصل را بر 

سمت و سوی حرکت رمان در  [نشان دادنتا حدودی »]اش را تحلیل گذاشته و هدف ثانوی درمتن محوریت 

یست، ن بین دو کتاب است. به عبارتی، پاینده جایی که خبر از تمایز چندانی اعالم کرده« ی اخیریكی دو دهه

  3سعی در برساختن تمایز داشته است.

 

    مقدمهدو ساختار شباهت در . د

های پیشین، چه به لحاظ الگوی ساختاری و چه به لحاظ ی کتاب پاینده نیز، همچون بخشدر مقدمه

به  توان نخستوجود دارد، از آن جمله می چایلدز با مقدمه های بسیاریشده، شباهترویكردی که اتخاذ 

ه ک دهددر هر قسمت به یک پرسش پاسخ می به ده قسمت اشاره کرد و اینكهپاینده  20یبندی مقدمهتقسیم

 :عبارتند از

 

 . این کتاب با چه هدفی نوشته شده است؟2

 ی نوشتن این کتاب چه بود؟ . انگیزه1

 (، مشابه بحث چایلدز)بیان تفاوت باز کردن و آغاز کردنچیست؟ « گشودن رمان». مقصود از 9

 . این کتاب برای چه کسانی کاربرد دارد؟ ۱

 . ساختار این کتاب چیست؟ 1

 ها برای نقد در این کتاب چه بوده است؟ . مالك انتخاب رمان6

 شوند؟ . مباحث نظری کتاب چه موضوعاتی را شامل می9

 . ضمائم کتاب شامل چه مطالبی است؟ 3

 ی آن استفاده شده است؟ برای مقدمه« گشودن این کتاب»چرا از عنوان . 3

                                                           

سمت و سوی حرکت رمان در یكی دو »بر به دست دادن  یکتابش( مبن ییهدر خصوص هدف ثانو یلدزچا ادعای)مشابه  پاینده ادعای 3  

است، درحالی که غرب به  یافتهن ینچرا ژانر رمان در ایران درست همانند غرب تكو یراآورد، زیم یشپ ینظر یهایدشوار« ی اخیردهه

. به همین سبب، در تاریخ پیدایش رمان در ایران، اثری دشوگیری رمان تلقی میخود مهد شكل یاجتماعی و فرهنگ یخی،دلیل تحوالت تار

ه قرار دارد و این بدین معناست که سیر حرکت رمان ب یانهگرایا واقع یاز آثار رئالیستمانند بوف کور که در سبک سورئال نوشته شده، پیش 

 .های اجتماعی باشدتواند نشان از تحول رمان براساس زیرساختلحاظ تاریخی در کشوری مثل ایران نمی

درآمد به نام رده و به صورت یک پیشدرآمد )گشودن( و معرفی )رویكرد و هدف: مقدمه( در کتاب چایلدز را ترکیب کپاینده پیش 20 

 گشودن )مانند چایلدز( و یک مقدمه با الگوی ده پرسش اما نه با عنوان مقدمه و صرفن با فرمت مقدمه ارائه داده است.



(26) 

 
 

 . شوند؟ه در این کتاب صرفا به نقد ادبی مربوط می. آیا مطالب مطرح شد20
 

 ای خاصقسمت نگارش یافته و در هر قسمت، به جنبه پنچدر نیز مانند همین الگو اما ی چایلدز مقدمه

 که عبارتند از:  ،پاسخ داده استضمنی  یپرداخته شده و یا به پرسش
 

 ( آغاز کردنو باز کردن تفاوت بیان ) و رویكرد کتاب در تحلیل متن چیست؟ هدف. 2

  ؟دقت کند هابایست به کدام ویژگیمخاطب در متن می. 1

 کدامند؟  رمانهای مهم در خوانش دقیق . جنبه9

  ؟اندکمتر به کار رفته ی آغاز مؤثرند، اما در تحلیل رمانها در تحلیل متن به واسطهم جنبهکدا. ۱

 شود؟. روایت شامل چه چیزهایی می1
 

 قدمهبندی متقسیم  ، البته دررسدبه نظر میمشابه  در دو اثر این الگوی ساختاری مقدمه است کهدرواقع، 

اند و شده بیان ترمفصلها پاسخدر کتاب چایلدز با این حال، با اینكه  .هایی متفاوتهایی برای پرسشپاسخبه 

دهند )آنگونه که در تحقیقات دانشگاهی مرسوم تر نشان میتر و دقیقروش تحلیل او را به صورتی شفاف

 و در حد چند کتاب چارچوب ظاهری ن به منظور توضیحصرفبسیار کوتاه و در کتاب پاینده ها پاسخاست(، 

 دهتر آنكه، در کتاب پایناند. مهمآمده ایزمینهسطر اشاره به روش مورد استفاده در تحلیل بدون ذکر هیچ پیش

یی هاهای مطرح شده در کتاب او، بحثپرسش چراکه، نامتعارف وجود ندارد یبندالزامی برای این تقسیم هیچ

درواقع، . که نیاز به قطعه قطعه کردن مقدمه در آن احساس شودکنند مطرح نمی برانگیزیو چالش مطول

به صورت متنی ، های پیشین خود اوکتاب در های اومقدمه همانندتوانست می در این کتاب ی پایندهمقدمه

، اما اشدنببه خودی خود شباهت قابل اعتنایی  شاید بندی مقدمهدرهرصورت، این نوع تقسیم .بیایدیكدست 

ایلدز کتاب چ استفاده، الهام و یا حتا دیدن ای بههیچ اشارهبیاثر دیگر آن این اثر با  فمختلهای هتتجمع شبا

دهد های فراوانی را در اختیار خواننده قرار میالبته پاینده در وبالگ خود، نقیضهشود. ساز میمسألهکه است 

پاینده در  یبنا به گفته ( است.2931) گفتمان نقدطرح جلد کتاب اشاره به موضوع همان  یكی از بسیار،که 

گفتمان طرح روی جلد کتاب اما  .و این از روزآمدی اوستبوده ، او کتاب چایلدز را دیده 2933وبالگ در سال 
کند که اگر کتاب اشاره نمی شاز جانب نشر روزنگار انتخاب شده است. پاینده در وبالگ 2931در سال  نقد

 گشودن رمانچرا در های موجود بین کتابش با کتاب چایلدز، ی شباهتبه رغم همه، بوده چایلدز را دیده

چطور چنین اتفاقی ممكن است که ناشر طرح روی جلد کتابی  انگهی،واست؟ نكرده ای به چایلدز هیچ اشاره

تاب ک خود آنو بعد استفاده کند  )پاینده( را )کتاب چایلدز( برحسب تصادف برای کتاب تألیفی محققی

 ؟داشته باشددر آینده همان محقق  به قلمبی های زیادی به کتاشباهتخارجی که طرحش را ناشر برداشته، 

های دیگر همان محقق بر روی عطف بسیاری از کتاب طرح روی جلد ها بیفزایید این نكته را که همینبه این

 .(9)نک. ضمیمه استنیز درج شده )ویراسته، ترجمه و یا تألیف( 

میان دو کتاب قائل شد، روش پژوهش یا توان که میی هایشباهت ترینمهمز ااز این مسائل که بگذریم، 

ای هدر فصلکامل نویسند کتابی می« برای تحلیل رمان براساس آغاز متن» که هردو، متدولوژی دو اثر است

. درواقع، برخالف آنچه که پاینده در وبالگ کنندکه در هر فصل یک رمان را باز کرده و رمزگشایی میچندگانه 
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ی مؤلفان و دیگری دو مفهوم قائل است که یكی به حوزه «آغاز» برای اویز مانند دهد، چایلدز نخود توضیح می

 ها:ی گشودناین کتاب، متنی است درباره» . به نقل از چایلدز،مربوط است مخاطبان و منتقدانی به حوزه

شود، مواجه می ی آغازینی که خواننده در متن با آنگیرد، صحنهی آغازینی که مؤلف برای متن درنظر میصحنه

رسد که پاینده از به نظر می (.2: 1002)چایلدز، « ی آغازینشی صحنهواسطهمتن به ینقادانه «گشودن»و 

ی ی ابتدای داستان )در صفحهبرای مؤلف به منزله ی تفاوت آغازی چایلدز در حوزههای مبسوط و ریزبینانهتعریف

ردن و ی تعلیق یا بازکبا تفاوت آغاز برای خواننده یا منتقد به منزله آغاز به لحاظ چاپی یا شروع به لحاظ روایی(

کند که چایلدز برای بحث کردن کند و در چند سطر همان چیزی را بیان میرمزگشایی داستان استفاده می

یان م های چایلدز، پاینده از میان توضیحتراست. به عبارت دقیقهای بسیاری را اختصاص داده درباب آن صفحه

در  کند وانتخاب میچایلدز اثر های خاصی را برای اثبات تفاوت اثر خود با ، بخشانواع آغاز و مفاهیم متفاوت آن

، مخاطب را در ظاهر متقاعد کندرا رها می« اال اهلل» کند، اما از آنجایی کهبازنشر می« ال اله»وبالگش به صورت 

 را در کتاب« گشودن»ی واژه» از پاینده:. به نقل چایلدز متمایز استکند که نگاه او به مفهوم آغاز از نگاه می

معنای اول به نقد ادبی مربوط «. آغاز کردن»ام و هم به معنای به کار برده« باز کردن»حاضر، هم به معنای 

ت به تفاوبدین صورت (. چایلدز به صورت مفصل، 20: 2931)پاینده، « نویسی.شود و معنای دوم به رمانمی

 :پردازدانواع آغاز می

 
آغازی یک تمهید است و آنچه یكی را بر دیگری سرهر » [ی چایلدزمقدمه ینوشتهسر]

کمک آید اش میپی ازآنچه معنایابی در آغاز چقدر به  یکبخشد این است که ی میبرتر

 .(23-29: صص. 2339، مک یوون یانا« )کندمی

 

گیرد، ی آغازینی که مؤلف برای متن درنظر میصحنه 22:های گشودناین کتاب، متنی است درباره

ی واسطههر متن به ینقادانه «گشودن»شود، و ی آغازینی که خواننده در متن با آن مواجه میصحنه

مه این مقدپس هایی که از توان گفت فصلمک یوون، میمطابق با نقل قول باال از ی آغازینش. صحنه

راهی برای  یبه مثابه است روایتیک آغازین  یاستفاده کردن از صحنهن شاعمدهی دغدغهآیند، می

 رایای بی شیوهابهبه مثآید استفاده از آنچه در پی می همچنینو « آیداش میآنچه از پی»معنایابی از 

]معنابخشی متقابل آغاز و  دوگانهفرآیند همین به طریق اولی،  ی آغازین.معنایابی از خود صحنه

 که عمومن آشنا و خوانده شده،  متن 1۱ی آغازین صحنهکتاب و حین تحلیل کل در  ی متن[هادام

 .مورد بحث قرار خواهد گرفتاند، تای آنها رمان 11

ظرایف این با وجود این،  دانست؛معنایی شود تمایزی عمدتن را می« شروع»و « آغاز»تمایز میان 

شود عمومن میبر سر این امر  ، وانداولین سطرهای چاپی متندرواقع . آغاز متن انداهمیتحائز تفاوت 

شروع بحث این با به نحو معروفی که ین، اثر فلن اوبرا (،2393) شنا در پرنده دو حتا. توافق کرد

یل تشكسطر تعدادی آغازش را فقط ، داشته باشد «سه آغاز» شود که یک کتاب چگونه ممكن استمی

مثلن در همین گذارد، حتا اگر، صحه میاین امر بر هم ؛ چیدمان خطی متن دهد ]و نه بیشتر[می

                                                           
به معنای گشودن و باز کردن است که به صورت مجازی به آغاز متن اشاره می کند. درواقع، وقتی از آغاز  openingدر زبان انگلیسی،  22 

 شود، همزمان به گشودن متن که با آغاز آن همزمان است، اشاره می شود.متن سخن گفته می



(23) 

 
 

 «.وجود یک آغاز و یک پایان در یک کتاب موافق نیستممن با »بگوید که راوی ، مثال مورد بحثمان

ها توان توافق داشت، زیرا تقریبن تمام کتابمی «عمومن»گویم که درباب سطرهای آغازین می

 ،نامه، دیباچه و غیره، تقدیمپیشگفتار، عنوان فرعی، سرفصل (، شاملperitext) «متنپیشا»چیزی به نام 

یا  مدخل. با این حال، هم اینكه نیستندو اند بخشی از آغاز متنشود استدالل کرد هم میدارند که 

هر رمان، همان جایی است که خوانندگان در هنگام خواندن کتاب در ( openingی گشایش )صحنه

گونه که توان آن را تعریف کرد؛ گرچه همانشوند و درنتیجه به سادگی میی اول با آن مواجه میصفحه

یک رمان یا داستان ]و نه  (beginning) «شروع»کردن دقیقن معیّن اند، دیگر منتقدان اشاره کرده

هایی باشد که تواند اولین واژهیک رمان می شروعآن[ به مراتب دشوارتر است.  هورود بمحل یعنی  آغاز

شوند، و این دو مفهوم ی نهایی کتاب دیده مینسخه ابتدایهایی که در شوند و نه اولین واژهنوشته می

متن چاپ  نویسد، غالبن اولین پاراگرافی یک رمان مییكسان نیستند: نخستین بخشی که نویسنده

داستانی مند زمان شروعی نشان دهندهممكن است رمان  نخستینشده نیست، همانطور که بندهای 

)به اصطالح پیدایش آن( به ندرت خاص یک رمان برای ی نویسنده ی اولیهآید. ایدهنباشند که در پی می

های دیگری پیچیدگی. گذشته از این، ی نهایی اثر استگنجانده شده در نسخهی آغازین صحنه همان

 رد؛گینشأت می دیگر یدلیل که هرچیزی از چیزاین گیرد، به را می« آغاز متن»نیز گریبان اصطالح 

کنند، به حوادثی در بیرون متن و مقدم بر های دیگر اشاره میها غالبن به کتاباولین صفحات کتاب

نخستین . اندمتكیمؤلف معلومات سطح دانش و به  گستردهبه نحوی  دهند، وروایت خود ارجاع می

به نحوی که، گرچه کنند، اشاره می موجودی از پیشو باورها هانظرات، فهمبه  متن هموارههای صفحه

هایی چاپ و صحافی شده به حساب می آیند، در عین حال همزمان به طرق گوناگونی کماکان آغازِ کتاب

 . تولید و مصرف می شوندی و زبانی خاص اجتماعی –جوامع فرهنگی  دروندر 

تغییر جهت بدهیم، باز  (beginning) «شروع کردن»عمل به ( beginning)« شروع»اگر از اسم 

 شروع»وقتی از . فرق داردام، به کار برده( opening)« گشودن»آن با آنچه در این کتاب برای  نایمع

برای اولین بار است که شروع  اتواند این باشد که آن رحرف می زنیم معنایش مییک رمان  «کردن

آن « دوباره شروع کردن»، گرچه همواره امكان کنیم «شروع» یم رمان راتوانیک بار میفقط : کنیممی

من ]در روش پیشنهادی پذیر است. بنابراین، [ رمان بارها و بارها امكانرمزگشایی]و  «گشودن»هست، اما 

مایه ، درونداستان اصلیه ما آن رمان را قبلن خوانده ایم و با ک درحالی بپردازم رمان« گشودن» ام[ مایلم به

ند ]از آن ی]متون[ در خواندن نخست، عمدتن ارزشی را که شایسته آغاز سر. ییمآشناپیشاپیش  و سبكش

یجه، . درنتاندو قبل از مابقی آن آمدهدر ابتدای متن که  دلیل سادهکنند، به این خوانندگان[ دریافت نمی

، درك که در شروع متن قرار دارندرا بسیاری از ارجاعات، تلمیحات و تصاویری نده احتمال دارد ارزش خوان

های کتاب و هم به لحاظ پیرنگ، به این معنا است ، هم به لحاظ توالی صفحهروایت . چیدمان خطینكند

رای ی کتاب را بو به رغم آنكه با وجودی که معلمان غالبن نخستین صفحه ،دن ]متن[خوانبار که در اولین 

تر از سایر جاهای متن ممكن است مورد ند، همین بندهای نخست بسیار راحتکننقّادانه انتخاب می بحث

 یوقتی آغاز داستان دهد کهمی این امر دقیقن به این سبب رخ، در حقیقتکم توجهی  خواننده قرار بگیرد. 

ه بخواننده کتاب را تمام کند و  وقتی  با این حال، فقط. نداریمی آن خوانیم، نیازی به دانستن ادامها میر

ن نیست مدخل رمان فقط سرآغاز آ کهبرای تحلیل آن برگردد، متوجه خواهد شد  ی اولصفحهسروقت 

 opening’ a‘) متن« دنگشو» از این رو، منظورم از کند.ن عمل میبخشی از کلیت مت یبلكه به مثابه
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text هایی از ادبیات داستانی نثر که فراوان هم نخست در نمونه چند بند درباب این کتاب( این است که

دوباره بازخوانی کتاب بعد از که  (beginnings) «ها یا سرآغازهاییشروع»کند: میاند، مداقّه خوانده شده

عمیقن  لیبه عمد به عنوان آغاز روایت در نظر گرفته و هایی که مؤلفشویم و صفحهها مواجه میبا آن

سطر  60یا  10ی من این است که نشان دهم چگونه با مطالعهدیگر ناشی از گسترش متن هستند. هدف 

 ی خوانشی دقیق یا تنگاتنگمتن را از طریق تالش برای ارائه کلتواند ها، خواننده مینخست برخی کتاب

(close readingاز متن ) – کند اما این امكان را هم دارد ش را از بندهای نخست متن شروع میکه کار

معانی  تر از تفاسیر وای غنیرو به گستره - بشكافدکه به سایر جاهای متن تسرّی بیابد و متن را بیشتر 

 (. open up]یا تحلیل[ )« بگشاید»

« ردنمعرفی ک»نقش  برای نویسندگان آغاز متن، به لحاظ شخصیت، پیرنگ، روایت و سبک غالبن

د ی هستندرآمدروایت در حقیقت پیش اتصفحاز این رو، نخستین و د کنرا ایفا میمتن به خواننده 

هایی که برای شروع اثر مطرح . عالوه بر این، به لحاظ نظری همان پرسشآغازندمی روایتی که بر

ی اول کتاب خود شوند، برای آغاز آن نیز قابل طرح هستند، همانطور که ادوارد سعید در صفحهمی

 کند:به آن اشاره می( آغازها)به همین نام 

 
 عنوان به دیگری آغاز یا و است، آن واقعی آغاز همان مشخص اثر یک آغاز آیا است؟ منشأ همان آغاز آیا

 توانمی میزان چه تا را اثر یک آغاز کرد؟ تلقی اثر واقعی آغاز را آن توانمی که دارد وجود پنهان اینقطه

شناختی و یا حتا نقادانه یا روش هایتحلیل در «آغازسر»دانست و نه چیزی بیش از آن؟  فیزیكی یالزام

تاریخی دارای چه ارزشی است؟ یک آغاز براساس چه نوع رویكردی، با چه نوع زبانی و با چه نوع ابزاری 

 ؟کند می عرضه مطالعه یبرا یرا همچون موضوع خودش

 

آنكه بیپردازد، ها میبه تفحّص در آنصفحه  ۱00که سعید در خالل بیش از اند هاییها پرسشاین

ام به بلكه ]اشارههای او را تكرار کنم و من در اینجا قصد ندارم بحثبدانها بدهد،  ]قطعی[ پاسخی

های یویژگتوصیف بر سر راه که  است و مشكالتی صرفن به منظور نشان دادن برخی از مسائلسعید[ 

خصوص  این مسائل دراینكه خاطر نشان کنم بعضی از برای و هم وجود دارد،  هر سرآغاز  یا شروعی

 .مصداق داردها نیز رمان« سرآغاز»

 

 تواند آغازهای متفاوتی داشته باشدی او متن میرسد که به عقیدهبراساس آنچه از چایلدز نقل شد، به نظر می

و این آغازهای متفاوت از آن جهت که از منظر خواننده و منتقد قابل بحث هستند، گشودن و رمزگشایی تلقی 

، (20: 2931کند )پاینده، ( که پاینده آن را معنای مربوط به نقد ادبی معرفی می1-2: 1002)چایلدز،  شوندمی

معنای  و به نقل از پاینده( 1: 1002)چایلدز، شود اما از منظر مؤلف، آغاز متن همان جایی است که کتاب باز می

کند. اشاره می به آن که چایلدز همان تمایزی است و این(، 20: 2931پاینده، نویسی اشاره دارد )دوم آغاز به رمان

خواننده یا منتقد رمزگشایی  یاز نگاه چایلدز دقیقن همان گشودن است یا آغازی که به واسطه openingپس 

به  Opening the Textنیز از نگاه او به معنای شروع متن از منظر مؤلف است. درنتیجه  beginningشود و می

برای کتاب پاینده ای شد، چنان که پیشتر هم اشاره شود وترجمه می گشودن متنقن همان باور چایلدز دقی



(10) 

 
 

پذیر یهم و داستان کوتاه در کتابش توجتا حضور تحلیل فیل انتخاب شود« گشودن متن» عنوان بود کهنیز بهتر می

 . جلوه کند

 :کندهایی متنی جلب میویژگی توجه خواننده را بهچایلدز برای تحلیل متون براساس سطرهای آغازین  

« ار، سبک و ساختانند استعاره، مجاز مرسل، نماد و غیره[م] ایع ادبی، تلمیحات، سطر اول، صنبندیصفحهعنوان، »

ترین مهم .(9همان: )« نمایی)آیرونی( و پیش ، کنایهیا متن آمیزی خوانش مكانی، بینامتنیت»و ( 9: 1002)چایلدز، 

ناس، ج نیزصنایع ادبی از دید چایلدز عبارتند از استعاره، مجاز مرسل، جاندارپنداری، تشبیه و مجاز جزء به کل و 

معرفی  تحلیلی برای کار خود در مقدمه ابزار تنها چهار پاینده (، امامایی، ابهام، تناقض و نماد )هماناغراق، کم ن

با شروع رویدادها و بسط » هااین ابزاربه باور او،  «.مرسل، استعاره و آیرونید، مجاز نما» کند که عبارتند از:می

در بخش تحلیل پاینده رسد به نظر می(. 3: 2931)پاینده، « دهدهای رمان را شكل میپیرنگ، آرام آرام درونمایه

اره ها اشدر مقدمه به آن اماکند، استفاده میبه وفور ی چایلدز نیز مورد استفادهصناعات از دیگر متون منتخبش 

لدز چای هایپاینده به یكی از ابزار ذکر شده از سویصناعات درواقع، ها خواهم پرداخت. کند که متعاقبن به آننمی

 ،(9: 1002) به بیان چایلدز. کندشود، تقلیل پیدا میکه تحت عنوان صنایع ادبی بیان می

هایی یویژگیعنی ها در تمام متون مشترکند، توجه کند که برخی ویژگیامر خواننده باید به این  اینكه، دوم

. دکرتحلیل  اینوشتهمفید در هر نحوی به  ها راآن توانمیلذا و  ،زبانی سر و کار دارند هایبا ساز و کارکه 

به تحلیل یک شعر كه در این رایج تر بوده است.ی شعر جزئیات در مطالعهدرجه از  زبان با این مداقّه در

همین اما ای است؛ اقدام مناسب و پسندیده، توجه کنند، تكرار و استعاره قبیل صور خیالهایی از جنبه

تری عین اینكه به مسائل عمدهباید در لذا خوانندگان ادبیات داستانی میاند و در نثر نیز یافتنی هاویژگی

ای هی و تاریخی توجه دارند، به ویژگیی سیاسهاگسترش شخصیت، سبک روایی یا داللتچون پیرنگ، 

 [ هم بپردازند. در داستان یادشده ]یعنی صور خیال، استعاره و غیره

کند تحلیل، در وبالگ عنوان میدر  اشمورد استفاده تمهیدات ز به عنواناستعاره و مجا پاینده برای انتخاب

وچرای آن بر تولید ادبی برای چونی بیدیدگاه من این بوده است که قدمت شعر در ادبیات ما و سیطره»که 

نویس( مان )اعم از شاعر و داستانهای متمادی، منجر به ایجاد نوعی ناخودآگاه جمعی ادبی در ذهن ادیبانقرن

نثر  هایترین نمونهندیشند. به عبارتی، موفقاشده است که مطابق با آن هنگام آفرینش ادبی، شاعرانه می

این در صورتی است که چایلدز در  .(9. بخش2933)پاینده، « شوندصناعات شعر نزدیک میما به داستانی 

 close) محورمتن در خوانش ی مهم ابعادخواهم به هم اکنون می»کند که: متن خود به صراحت بیان می

reading ) ها آن اینحائز اهمیت است. متون درباب آغاز  یبحث مفصلّهرگونه داستان اشاره کنم که برای

ال، آیند، ولی با این حمیزمینه یشپبه  برجسته شده وی شعر مطالعهحین که غالبن اند از ادبیاتهایی جنبه

بندی، تلمیحات، سطر ه: عنوان، صفحدنشومهمی محسوب می معیارل داستان نیز ها در تحلیهریک از آن

درواقع، هم چایلدز و هم پاینده برای تحلیل متون (. 1: 1002)چایلدز، « سبک و ساختارنخست، صور خیال، 

ریک هساس درکی که برا، تمهیدهابرای استفاده از این اما استدالل این دو  کنند،از استعاره و مجاز استفاده می

داند، بلكه بر این باور است که چایلدز کاربرد استعاره را مختص شعر نمی :دارند، متفاوت استصناعات از این 

ر داند که درا صنعتی مختص شعر می استعاره پاینده، اما است در تحلیل داستان کمتر مورد استفاده بوده
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 تخود ناشی از سوءتفاهمی اسشباهت و تفاوت تؤامان، این  .شوداثر میشعرگونگی تحلیل داستان منجر به 

زبان در سرشت که در درك معنای استعاره برای پاینده ایجاد شده است. براساس مطالعات شناختی معاصر، 

اختی دارای زیرس دراساس، بلكه نظام تفكر در انسان استعاری است و استعاره مختص شعر نیستای پدیدهخود 

باید به بررسی  ،سازی در ذهن و همچنین در روایتبرای درك چگونگی مفهوم ؛ از این رو،استعاری است

اوتی ، اما به لحاظ تفجورج لكاف، مارك ترنر، ژیل فوکونیه و دیگران(آثار مرتبط ساختار استعاره پرداخت )ر.ك. 

ر مجاز و دیگ شک کاربرد استعاره وبی که میان شعر و داستان وجود دارد، استعاره در شعر پرکاربردتر است.

د و اگر کننکرده و میدر تحلیل متن منحصر به چایلدز نیست و محققان بسیاری از آن استفاده  ادبیصنایع 

 یرمزگشای» برایی پاینده ابزار مورد استفادهمیان نبود،  کتاب چایلدزبه  گشودن رمانهای دیگر شباهت

اما وجود این شباهت  شباهتی معنادار وجود نداشت.چایلدز  یابزار مورد استفاده و« کلیت متن براساس آغاز

 ند. کاش از چایلدز دشوارتر میهای دیگر، کار پاینده را برای دفاع از تأثیرناپذیریدر کنار بسیاری شباهت

اینده بر تأکید پ پاینده برای برقراری تمایز میان کتابش با کتاب چایلدز، ثمربی هاییكی دیگر از تالش

در کتاب »، (9. بخش2933) و گفت و گو در تحلیل متن است. به نقل از پاینده همیت پرسشگریااستفاده از 

ی اهمیت پرسشگری نقادانه وجود ای که ادعا شده منبع کتاب من بوده است چنین دیدگاهی دربارهخارجی

پیش از انكه با نقل قولی از چایلدز، نادرستی ادعای .« اش و نه در هیچ بخش دیگری از آنندارد، نه در مقدمه

 یبه مثابه راگری پرسشبر اهمیّت نویسنده تأکید  خواننده که توقّعپاینده را نشان دهم، الزم است بگویم این 

ز آن مگر ج .آور استخنده ، ادعایی غریب و قبول کنددر خصوص نقد  نویسنده یک ویژگی ممیزه برای کتاب

باید با یک یا چند پرسش آغاز شود، به ویژه متنی در نقد ادبی که ای میهر پژوهش دانشگاهیاست که 

شود، مگر ی، متن است. هیچ متن دانشگاهی معناداری نوشته نمیدراساس کارش با سؤال کردن از، و درباره

د رسبه نظر می ی انتقادی است، گرچهپرسشگری ماهیت هر نوشته. اینكه مخاطب را به پرسشگری وادارد

 شودمنتقدان خ ای در، چنین روحیهپرسشگریی به رغم ستایش پرطمطراقانه، گشودن رماننویسنده کتاب 

 شی کتابچایلدز در مقدمهو اما،  .پردازدبه پاسخگری می 21روشی غریب و نامأنوسبه  دراساستابد و را برنمی

 : کندتوجه می (21: 1002)چایلدز، « خواندن بادقت و توجه متن»لزوم به 

قرار با آن متون ارتباط برتا  خوانیمفرا میهای خود را در تحلیل متون، باید به خاطر بسپاریم که ما روایتلذا 

پرت کند و مانع  متنبادقت و توجه حواس ما را از خوانش  ]با این حال[ همین امر، اگر قرار باشد. کنیم

؛ اما اگر بپذیریم که ، امری ناسودمند خواهد بوددریافت معانی احتمالی و بسیاری از ظرایف درون متن شود

 تواند بسیار ثمربخش هم باشد.ید، مگفت و گویی میان متن و خواننده هستن یی تفسیرها نتیجههمه

 کنداش و در قالب سه پرسش مطرح میف اصلیهم او، چنان که پیشتر ذکر شد، پیشگفتارش را با ذکر اهدا

این کتاب به : »برودهایی به استقبال متون مورد بحث اش را وادارد با چنین پرسشتا از همان آغاز، خواننده

توان داستان را موشكافانه پردازد: اینكه چگونه میی ادبیات میهای محوری در مطالعهبرخی پرسش

(closely خواند؛ اینكه )تر و از همه واضح –ای از یک متن را تحلیل کرد؛ و دست آخر توان قطعهچطور می

                                                           
 .های بدون ارجاع کتاب او با کتابی دیگرسبت به شباهتبا شكایت از منتقدی از منتقدان خود به دادگاه برای قضاوت درباب شبهات مطرح شده ن 21 
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به (. viii: ۱۱۱۲ )چایلدز،« کند؟اینكه سرآغاز یک رمان یا داستان چگونه با مابقی روایت پیوند برقرار می –

 دهد و در باال آمدند. اش پاسخ میای را که چایلدز در مقدمههای ضمنیها بیفزایید پرسشاین

 

 ی تحليل متنشيوه درتشابه . هـ

، به نیز ها در این دو کتابالگوی پردازش متون و تحلیل آن های ساختاری دو کتاب که بگذریم،از شباهت

بسیار به یكدیگر نزدیک هستند. پاینده  کند،رغم آنچه پاینده در وبالگ خود درباب کتاب چایلدز عنوان می

 (:1. بخش2933د )پاینده، مدعی می شوالگ خود بدر و های تحلیلی در کتاب چایلدزدرباب فصل

صفحه است که البته معموالً حدود دو صفحه به  9تا  6طور متوسط هر فصل بین بینیم که بهمی

ن ی ایاند. به عبارت دیگر، نویسندهشده هایی اختصاص دارد که تحلیلقول از آغاز آن داستاننقل

ی ای را صرفاً در سه یا چهار صفحه بررسی کرده است. این نكتهکتاب گاه یک رمان چندصد صفحه

طور است(، اقتضای آن روش یا )که یقیناً همینمهمی است، زیرا اگر او روش خاصی را به کار برده 

ل منعكس شده است. ]...[، مقصود صرفاً این است که ظرفیت آن نیز دقیقاً در همین میزان از تحلی

 ای است.صفحههای دو یا سهاش خصلتاً تحلیلکارگیری روش او نتیجهبه

کند که کتاب او متمایز از کتاب چایلدز است، به این دلیل چنین استنباط میدر وبالگ خود در ادامه پاینده 

 «کنداثر را تحلیل می 1۱صفحه  230که کتاب خارجی در رمان پرداخته شده، حال آن 20صفحه به  ۱00در »که 

باشد، چایلدز  پاینده از چایلدز برخالف نظر خود ییادشده روایت رسد کهاما به نظر می (.1. بخش2933)پاینده، 

 (: 29-21: 1002)چایلدز،  موضوع حجم تحلیل را بالموضوع می داندچراکه او به صراحت در کتابش 

آغاز ی درباره شودمیی آغاز یک متن گفت، وجود ندارد و توان دربارههیچ محدودیتی درباب آنچه می

شرح آثار را  توانمی. همچنین تبحث شده، یک کتاب نوشپیش رو های هر یک از متونی که در فصل

، اما کردت محدود یا متنیّتألیف های ها، صور خیال یا سبک و یا هر یک از دیگر جنبهصرفن به واژه

قریب به امری تكراری بدل  بندد و عنضروری دست و پای تحلیلگر را میغیرچنین انتخابی به نحوی 

تكثر  ووفور بایست بر می یمطالعاتچنین تداوم  بدون شک بنیادمطالعات ادبی و  شود. حجیّت اصلیمی

خودداری متفاوت های مشابه درخالل خوانشمطالب باشد. به همین دلیل، از تكرار ی متن استوار معنا

های دیگر برخی فصل، در حالی که امه خوانش دقیق یک بند اختصاص دادهبرا ها و برخی فصلام کرده

 گراییواقعی، از جمله سبك هایلحاظ ویژگیرا به متن مورد تحلیل  سرآغاز]عالوه بر خوانش خود متن[ 

خورد، استفاده از بندهای گشایش یا د. آنچه در تمام فصول به چشم مینگیردرنظر مینیز یا نوگرایی 

ام تا به و در این راستا احتیاط کردهی پرشی برای ورود به بحث است، آغاز یک اثر به عنوان تخته

چنین مطالبی را در  منشأنپردازم، مگر آنكه ها یا ژانر آنچه درباب متون، تاریختر ای گستردههبحث

صد ندارم ادعا کنم هیچ به هیچ وجه ق به دست داده باشم.هم آغاز متن سر هایبندهایی از خود مثال

]ی هاردها و خوانشاما امیدوارم که تنوع رویكاند، رت گرفته ]در کتابم[ جامع و مانعهای صویک از بحث

بیفزایند، با این باور که ها این بحثبه هر یک از  شخصن خوانندگان را ترغیب کند که خود آمده در آن[

 . تلقّی شودتمام شده  نباید است که هیچ وقت یتحلیلآغازیدنِ متن،  ودنگش
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تواند منتج به می اشمورد استفادهی بر این باور است که شیوهخود ، چایلدز شوددیده میچنانكه 

تواند گرا یا نوگرا( و نیز عالئق منتقد میتر شود که باتوجه به سبک اثر )واقعتر و یا کوتاهطوالنی ییهاتحلیل

تر یا موجزتر امكان پذیرند اما خود چایلدز برای پرهیز از تكرار های مبسوطمتغیر باشد. به باور چایلدز، تحلیل

کند پردازد و مخاطبان را ترغیب میای موجز به تحلیل میبرای مخاطب، به گونه دنو یا ایجاد کسالت در خوان

ی پاینده که از این رو، این ادعای یادشده ها بیفزایند و آن را ادامه دهند.که به صورت فردی به تحلیل

خود  هایهبرمبنای گفت« ای است،صفحههای دو یا سهاش خصلتاً تحلیلکارگیری روش ]چایلدز[ نتیجهبه»

 اساس است.کاملن بیچایلدز در کتابش 

ر اث چارچوب باید افزود کههمچنین می ادعای پاینده مبنی بر تفاوت حجم تحلیل در دو کتاب، در خصوص

حات تعداد صف تواند حائز اهمیت باشد،به تعداد صفحات اثر ارتباطی ندارد و آنچه در شباهت میان این دو اثر می

 لمبه طور مسآن دو نیست، بلكه الگوی فكری، روش پژوهشی و صورت ساختاری مشابه دو کتاب است، چراکه 

سالئق شخصی و مصالح بومی )به عنوان مثال،  تواند براساسچیدن آجرها و بناکردن دیوارها در هر اثری می

دی بنهای ادبیات فارسی( متغیر باشد. درچنین مواردی، ارجاع به منبع اولیه، استفاده از اسلكتبررسی رمان

ی فكری یک روش در تحلیل آثار مشخص باشد و پشتوانه مادامی که –فكری و ساختاری و یا روش یک اثر 

ز، نیتر پیش بالمانع است. امّا چنان که – مخاطب ایجاد نكنددر ذهن  جدید روشای مبنی بر ابداع یک شبهه

ای ایجاد چنین شبههجایزه برای داوران  ،مشاهده شد، ی جالل آل احمدی جایزهمعیار اول بیانیهخصوص در 

ی هی هفتم جایزدورهی ای از متن بیانیه)برای نسخه .مورد استفاده ی پاینده، ابداع خود اوست شده بود که روش

 (ی اولجالل آل احمد، نک. به ضمیمه

اب او در پاینده است که کتتالش دیگر پاینده برای برقراری تمایز بین کتابش با کتاب چایلدز، این ادعای 

ین ادعا پاینده ا. کندپردازد، ولی کتاب چایلدز چنین نمیدو ضمیمه به داستان کوتاه و فیلم سینمایی هم می

د، بلكه کنبلند هم استفاده مییک داستان داستان کوتاه و یک نه فقط از که چایلدز کند مطرح میحالی دررا 

های فیلم، برنامه .نیست داستانمنحصر به  صرفنروایت ناگفته پیداست که : »ورزدهمچنین تأکید می

داستان  یا واژه/وتصاویر ی واسطهبه ها ی این. همهاندروایت یو شعر همه حاو ترانه، نمایش نامهتلویزیونی، 

اش بر سایر انواع عمال روش مورد استفادهبه عبارتی، چایلدز راه را برای اِ (.22: 1002)چایلدز، « گویندمی

روایت است.  یهرچیزاند که پاره ای منتقدان استدالل کرده: »افزایدمیر ادامه . چایلدز داستاز کرده روایت ب

ن همه انساشود این پیشنهاد را مطرح کرد که می ، تلقّی کنیممختص به متن را امری  به جای اینكه داستان

لذا، (. 21: )همان« جهانبرای برساختن . به عبارت دیگر، روایت روشی است دفهمچیز را به صورت داستان می

آغاز دن با روش تحلیل سردیگر متون برای قرائت شبه استقبال از پیشنهاد چایلدز مدعی شد چه بسا بتوان 

بافت  گویم در ایناست. می مورد استقبال پاینده قرار گرفته در این بافت خاص، معرّفِ کلیت متن،ی به مثابه

تلقی کردن محصوالت فرهنگی به طور اعم امری جاافتاده در مطالعات فرهنگی و نقّادانه « متن»خاص، چرا که 

محققان در پژوهش خود بسترهای بالقوه برای دیگر که ات آکادمیک مرسوم است در مطالع، است. وانگهی

با عنوان و یا افزودن بخشی البالی سطور ی  گنجاندن پیشنهادشان ، چه به واسطهکنندایجاد مطالعات 

رد. گیقوت میگیری پاینده از چایلدز احتمال وامدر این بافت خاص،  منتها« .های آتیپیشنهاد برای پژوهش»

 . کندبازگو نمیخواننده  برایدر این باره همه چیز را به ویژه اینكه، چنان که نشان دادم، پاینده در وبالگش 



(1۱) 

 
 

ی یخگرا بودن روش چایلدز و استفادهی تحلیل متن، برگردیم به ادعای پاینده مبنی بر تاراما در خصوص شیوه

ه به بر این باور است کپاینده او از این ادعا در تالش برای ایجاد تمایزی دیگر بین کتاب خودش با کتاب چایلدز.  

از رود و ندارد و صرفن با بررسی ساختار متن به سراغ تحلیل آن میتأکیدی تاریخ، اجتماع، جهان پیرامون و غیره 

 ، (9. بخش2933)پاینده،  انگارد. به بیان پاینده در وبالگشخود می با کارچایلدز را متفاوت ی کار این بابت، شیوه

ی تاریخی یا بافتار تولید متون ادبی تأکید بار دیگر بر زمینه ]یعنی چایلدز[ ی خارجینویسنده

ای از زمان و در کدام اوضاع تاریخی نوشته شده است. که رمان در چه برههگذارد، یعنی بر اینمی

ام، به زمینه نوشته گشودن رمان یک از نقدهایی که من در کتاب]...[ پرسش من این است: در کدام

  تأکید شده است؟یا بافتار تاریخی 

خود چایلدز چنانكه در باال هم آمد، بسیار به هم شبیه است. در این خصوص هم، کار چایلدز و پاینده 

ی خورد، استفاده از بندهای گشایش یا آغاز یک اثر به عنوان تختهآنچه در تمام فصول به چشم می» گوید کهمی

ه تر درباب متون، تاریخچهای گستردهام تا به بحثاحتیاط کردهپرشی برای ورود به بحث است، و در این راستا 

هایی از خود بندهای سرآغاز متن هم به دست ی چنین مطالبی را در مثالها نپردازم، مگر آنكه ریشهنر آنیا ژا

ی عههایی که چایلدز در هر فصل برای متون مورد مطالدر تحلیلاز این رو، (. 29: 1002)چایلدز، « داده باشم

کند یم، به وقایع تاریخی یا اجتماعی خاصی اشاراتی متنیبسته به نیاز هر سبک یا  گاه، دهدبه دست میخود 

ی نوشته هئرابينسون كروزوفصل اول که مربوط به تحلیل رمان در مثال، رای تأثیرگذارند. ب شکه در تفسیر

اولین رمان به  به طور حتم كروزوئه»کند که اشاره می (9۱: 2361به نقل از وات ) است، چایلدز دانیل دفو

« .کانون توجه ادبی استهمواره ی فردی عادی های روزمرهمعنای اولین روایت داستانی است که در آن فعالیت

متن  هئی رابینسون کروزوزندگی و ماجراهای غریب و غافلگیرکننده»کند که سپس به این نكته اشاره میاو 

 گرا تلقی، زیرا اولین رمان واقعاست« گشودن ]و رمزگشایی آغاز[»ین کتاب درباب ا ی برای آغازیدنمناسب

در  وی سپس(. 26: 1002)چایلدز، « های این ژانری مفیدی است درباب مشخصهشود و آغاز آن نمونهمی

 : (29)همان:  پردازدآغازین می یتحلیل سطرهابه ، یادشده پاراگراف بعد، براساس اطالعات

ر کسی د یشود که ما انتظار داریم دربارهآغاز می ، از زبان کروزوئه،بیان جزئیاتی بنیادین رمان با

. اشخانوادگیی پیشینهو او ، نام ش، هویت والدیناو : مكان و سال تولداش بخوانیمخودزندگی نامه

تالش وی است به متقاعد ساختن مخاطبش راجع دارد برمیرمانش گام نخستی که دفو در نوشتن 

ن باور کند که ای شخواهد مخاطببه عبارت دیگر، دفو می« .کروزوئهرابینسون »بالمنازعِ واقعیت به 

را از زبان خود  داده شده دفو، از آنجا که اطالعاتتالش این است و « حقیقی»یا « واقعی»داستان 

 دکن. به طور خالصه، دفو تالش میکندجلوه میتر هم متقاعدکننده  بیان می کند، هرچهکروزوئه 

، بدین معنا که نامد، پیاده کندمی 29«]برسازی[یتتأثیر واقع»آنچه را منتقد فرانسوی، روالن بارت 

که واقعیت بیرونی ندارد اما محاکاتی  – جزئیات باورپذیر  یک دنیای خیالیشمار ی بیدفو به واسطه

 رابينسونزند. دست به آفرینشی عینی می – ]...[است یكسره باورکردنی از واقعیّتی ]ممكن[ 
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ه نام ب شكستهکشتییک اسكاتلندیِ مثال مناسبی است زیرا تاحدی براساس ماجراهای  كروزوئه

به  صرف اطالعات تاریخیی ارائهاز  شهدفولی ، ( نوشته شده2912-2696) 2۱الكساندر سلكرك

برای مردی گیرافتاده در  واقع درنه از آنچه روایتی جذاب خواهد دفو می ؛رودفراتر میخواننده 

 ، ارائه دهد.تواند رخ دهدکه میاز آنچه خواننده ممكن است باور کند  رخ داده، بلكهغجیب  ایجزیره

برای  بلكه، ندنیست اساس یا مبنادر این بخش به خوبی قابل مشاهده است که ارجاعات تاریخی در تحلیل 

اقتضای به  ،تنگسير خوانش پاینده نیز در اتفاقنشوند. استفاده میتكمیل بحث و به فراخور متن مورد تحلیل 

الیستی تنگسیر رمانی ناتورئ»گوییم میوقتی »کند: ت استفاده میااز همین نوع اشار سبک ناتورئالیستی رمان،

برد که متن را به متون های شناخته شده و معینی را به کار میکنیم که این رمان عرفدرواقع اعالم می« ،است

، پاینده نیز در ادامه(. 19: 2931)پاینده،  «کنندزنند، یا براساس آن متون دیگر قابل فهم میدیگری پیوند می

د و را شرح ده تنگسير کند تا چگونگی چیدمان رماناستفاده میاجتماعی -تاریخیاشاراتی  ند چایلدز ازمانه

 (:61-62)همان:  می نویسدسپس به سراغ تحلیل آن برود. پاینده 

همچنین با تلمیح به یک شخصیت تاریخی ایجاد شده  تنگسیری آغازین رمان بینامتنیت در صحنه

ی درختی است. در ابدای رمان خواندیم که زارمحمد برای در امان ماندن از آفتاب سوزان، زیر سایه

ی ژرف نگر این پرسش را مطرح کند. خوانندهنشیند و قدری استراحت میمی« کُنار مُهَنا»موسوم به 

ای از معنا با ذکر ین از این درخت خاص نام برده شده و چه الیهی آغازکند که: چرا در صحنهمی

شد؟ طرح این پرسش از نام این درخت به رمان اضافه شده است که در غیر این صورت اضافه نمی

این رو اهمیت دارد که در واقعیت نیز درختی به همین نام در یكی از جزایر غیرمسكونی استان 

وجود دارد. این درخت کهنسال که از نوع درختان « ی میرمُهَناجزیره»بوشهر در خلیج فارس، به نام 

در این جزیره کاشته شد. میرمُهَنا « میرمهنای بندریگی»ها سال پیش به یاد تنومند سدر است، ده

اهل بندر ریگ از توابع بندر گناوه در استان بوشهر بود و در زمان پادشاهی کریمخان زند به مدت 

ی خلیج فارس مبارزه کرد. او به استعمارگران هلندی و انگلیسی و پرتغالی در منطقهپانزده سال با 

های بیگانگان، اموال آنان را غارت و بین مردم محروم ها یا کاروانروش عیاران پس از حمله به کشتی

د و یجنگبرد و لذا هم با بیگانگان میکرد. میرمُهَنا از حكومت مرکزی فرمان نمیمنطقه تقسیم می

هجری قمری  2231هم با نیروهای دولتی. در یكی از این نبردها، او و افراد تحت امرش در سال 

 گریزدگیرند و پس از تحمل شكست، میرمُهَنا به بصره میی نیروهای دولت قرار میتحت محاصره

نزد مردم  نا درهَکنند. به دلیل محبوبیتی که میرمُاما به فرمان والی بصره در آن جا اعدامش می

ای نیز به خود گرفت، ای اسطورهشتند که آرام آرام جنبهدرخت کناری به یاد او کا منطقه داشت،

ن شاهایدانند و اعتقاد دارند که حاجتگر میمردم این درخت را شفابخش و معجزهای که به گونه

 ی آغازینبخشی از صحنه باور عامیانه را درشود. انعكاسی از این با دخیل بستن به آن برآورده می

اش که زارمحمد برای استراحت در سایهبینیم که طی آن، راوی در توصیف درختی رمان تنگسیر می

 ]...[«ن درخت نظر کرده است دانستند که ایهمه می»گوید: نشیند چنین میمی
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یز امون ندارد و پاینده نبه جهان پیر ت گهگاهارسد که نگاه پاینده تفاوتی با چایلدز برای ارجاعبه نظر می

)وقایع تاریخی و  ها با جهان بیروند که ارتباط آنوجود دار الزاماتی برای تحلیلمانند چایلدز در جاهایی که 

چایلدز به اختصار  درواقع،کند. ات حتا بیش از چایلدز استفاده می، از آن اطالعمشخص شود حوادث اجتماعی(

کند و چندان وارد شاخ و در دنیای واقعی اشاره می ئهن کروزورابینسو گیری شخصیتسرمنشأ شكلبه 

ه های موجزتری را ارائو شاید به همین دلیل تحلیل شودنمی های مربوط به زندگی الكساندر سرکلیکبرگ

و به طور مفصل به مابه ازای بیرونی شخصیت  برخالف چایلدز، چنین ایجازی ندارد ، اما،پاینده .دهدمی

 .پردازدنای بندریگی میهَنام میرمُزارمحمد با 

های گاهی ارجاعات تاریخی در دل تحلیلخصوص اهمیت ثانوی و گهدر دز روش پاینده و چایلدر حقیقت، 

 شبی کتابه وضوح در مقدمهنه فقط آن را  پاینده اما ،هیچ تفاوتی با یكدیگر ندارندها آن محورمتن  عمدتن

تحلیل گر از ی دینمونهیک این ادعا،  اثبات. برای کندآن را انكار می در وبالگش نیز متأسفانه بلكه کندذکر نمی

ر ای که در سایآل احمد به پیروی از شیوه» . به نقل از پاینده،آورممیرا ، مدیر مدرسهرمان از  ، این بارپاینده

دست کم برای آنان که وضعیت  –کند که آثارش به کار برده است، در این رمان دنیایی آشنا را توصیف می

ه، )پایند« رسدبسیار شبیه به واقعیت به نظر می –شناسند را می 2990ی آموزش و پرورش کشور ما در دهه

های رئالیستی ی رایج رمانمدیر مدرسه مضمونی اجتماعی دارد و درونمایه»افزاید: میپاینده (. 61: 2931

ود و از اشاراتی اجتماعی راز این نیز فراتر میاو  (.66)همان:  «نمایاندبازمیرا  29۱0و  2990های ایرانی در دهه

 ،(93)همان:  ؛ پاینده می نویسدکنداستفاده می مدیر مدرسه در رمزگشایی رمان

این فرجام تلخ، که البته در بسیاری از آثار رئالیستی در زمانی که آل احمد این رمان را نوشت به 

ط با حال و هوای فكری روشنفكران ما در آن زمان نیست. رمان مدیر مدرسه ربخورد، بیچشم می

های که پایه 2991مرداد  13منتشر شد، یعنی پنج سال پس از کودتای  2999نخستین بار در سال 

دیكتاتوری رژیم پهلوی دوم را تثبیت کرد. حسی از یأس و ناامیدی در سرتاسر این رمان و بخصوص 

زند، حسی که منشأش را باید از جمله در ناکام ماندن مبارزه و مقاومت موج میبندی آن در پایان

ی آغازین رمان از زبان ای که در صحنهکش دانست. آخرین کلمهدر برابر حكومتی مستبد و آزادی

 ، بیانگر همین حس استیصال و تسلیم است. در پایان رمان،«(خالص)»شنویم شخصیت اصلی می

ن اش را نوشته اما به جریای مدرسه که پیشتر نیز جندین بار استعفانامهناامید شدهمدیر سرخورده و 

 رسد.نینداخته بود، به نهایت پوچی می

ا های تأثیرگذار و یاشاره به وقایع تاریخی، شخصیت ی پاینده،برخالف ادعای یادشده رسد کهبه نظر می

، چه دارنددرخورتوجه تأثیری  اتفاقن گشودن رمانحوادث اجتماعی بر خوانش آثار مورد تحلیل در کتاب 

هم در فهرست کتاب کرد. همچنین، ذکرشان در تحلیل خود چشم پوشی میدر غیر این صورت، نویسنده از 

شود که هم او را وارد ها، استفاده از این اشارات باعث ایجاد بینشی در خواننده میرمان و هم در روش تحلیل

گونه شود در عین حال، سیر و حرکت رمان در ایران را دریابد، دقیقن همانم باعث میکند و هجهان اثر می

ر د – خواندن داستان: گشودن متنمقصود پیتر چایلدز در کتاب خود پاینده اظهار امیدواری کرده و که 

 بوده است.هم  -خصوص متون مورد تحلیل خودش 
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است، اشاره به درخور بررسی اش مطالعه های موردرمانروش پاینده در تحلیل  خصوصاز دیگر نكاتی که در 

 از آن جمله نكرده است؛اشاره  هادر مقدمه به آن کند، امایش استفاده میهادر تحلیلها از آنوی است که صناعاتی 

 وانشخ ساختار، سبک، تلمیحات، ،بندیصفحه...، » ی چایلدز یعنیمورد اشاره ابزارهای تحلیلیاغلب  توان بهمی

کند، این ابزارها استفاده می غالبپاینده از  ( اشاره کرد.6-9: 1002لدز، )چای «... ،نماییپیش و بینامتنیت مكانی،

 استعاره مرسل، مجاز نماد،»که عبارتند از:  ،کنداما تنها به چهار مورد در مقدمه در شرح روش تحلیل خود اشاره می

 : (92-90)همان:  نویسدهایش میپاینده در یكی از تحلیل ،عنوان مثال(. به 3: 2931اینده، )پ «آیرونی و

هر  وف کوربو  ی سرگردانیجزیرهان )محل شروع داستان( جست. دومین نشانه را باید در عنصر مك

شوند که مكانی خصوصی است. انتخاب این مكان ی شخصیت اصلی شروع میدو در اتاقی داخل خانه

 هدرسمدیر می آغازین شخصیت اصلی دارد. در مقابل، صحنهگرایی حكایت از درونبرای آغاز داستان، 
 .دهد که مكانی عمومی استی آموزش و پرورش رخ میدر اداره

 «یخوانش مكان»گونه که در این بخش قابل مشاهده است، پاینده در تحلیل آغاز سه رمان منتخبش، از همان

(spatial reading ،3: 1002؛ نک. به چایلدز) آنكه در روش خود به آن اشاره کرده باشد. کند، بیاستفاده می

برد. نیز بهره می داردتعلّق آن به مكتب یا سبكی که رمان های عرفهایش از برای تحلیل رمان ، پایندههمچنین

ی آن متك دهد یا به یادآوریرا پیش فرض قرار میهای ادبی دانش بیرونی مخاطب از سبک این نوع تحلیل هم

نای به معخاص، اگر ی یک مكتب ی اطالعاتی دربارههای یک مكتب و یا ارائهی رمانمقایسهاست. باید پرسید: 

 یسدنومی بوف كوردر تحلیل پاینده به عنوان مثال،  نیست، پس چیست؟اشاره به جهان بیرون از یک متن 

 :(23)همان: 

ها استعاری است شعرگونه دارند، یعنی گفتار راوی در آنهای مدرنیستی ساختاری بسیاری از رمان

ها دال ها، مدلولِکنند. در متن این رمانو اجزاء روایت به شكلی تكراری و دایره وار به خود ارجاع می

توان به تأسی های مدرن را میاخل آن قرار دارد و لذا این رماننه بیرون از جهان روایت شده بلكه د

ترین عنصر (. مهم931: 2396نامید )فلچر و بردبری « خودمعطوف»ملكم بردبری، از جان فلچر و 

ها، روایت رنگ و بویی به شدت فردی هاست. در این رمانهایی معموالً حال و هوای آنچنین رمان

وجه تمایز خود را با  کوشد تامنزوی و عزلت گزین که دائماً می و احساس برانگیز دارد. راوی غالباً

ین توان بگوید که به سهولت میای سخن میها برجسته کند، با چنان لحن خودویژهشخصیت سایر

هنگام خواندن این قبیل از همین رو، خواننده [ .. ]دنیای درونی او و جان پیرامونش تفاوت گذاشت. 

 ایستبو معلولی بین رویدادها باشد، می ای علتبیش از آن که در پی یافتن رابطه های مدرنرمان

ی راوی را م است و از هر حیث افكار و روحیهحال و هوای خاصی را دریابد که بر داستان حاک

ای مدرن برشمردیم، در مورد هکه برای این گروه از رمانی های[ تمام ویژگی...] تاباندبازمی

درخصوص ، مصداق دارد. از جمله دالیلی که بوف کورانگیزترین رمان ایرانی، ترین و تأملمعروف

اش های ساختاریها از ویژگیامه کرد این است که نخستین نشانهتوان اقکیفیات ممتاز این رمان می

 .توان یافتی آغازین میرا در صحنه



(13) 

 
 

ودن در گش تیمدرنیسرمان های شود، تعریف مشخصههمان طور که در این بخش از تحلیل پاینده دیده می

یر را تفساین رمان  است که  مكتبهای این ویژگی بهبا توجه پاینده و قرار گرفته مورد استفاده کور بوف

 . شوندو دیگر آثار همواره با یكدیگر مقایسه می ی سرگردانيجزیره، بوف كور، نیز های دیگردر فصلکند. می

نوشتن ه یک اثر در است ک (styleی )سبك، کنداز دیگر ابزارهایی که چایلدز در تحلیل خود استفاده می

در  برای تحلیلداند که پاینده نیز از همین ابزار می سبكیهای آرایی را یكی از زیرمقولهواج کند. اواتخاذ می

 دری کتاب ناگفته رها شده و در مقدمهچنین تمهیدی  ، گرچهکنداستفاده می( 2931) گشودن رمانکتاب 

 ،(3-9: 1002) . به نقل از چایلدزکندانكار می آن را (2933) وبالگش

ها خواننده باید واژهاین خصوص، ، سبک آن است. در نوشتاریهر  کننده یهای متمایزاز دیگر جنبه

گفت و گو، کاربرد عالئم سجاوندی )به به روایت  میزان ، لحن، نسبتمورد نظرو دستور زبان متن 

 ی گفتار ]که برایه شدهاستفاده از شكل مخفّف یا کوتاویژه از نوع نامتعارف(، استفاده از گویش، 

یا ها ، صفتی اجتماعی یا ... شخصیت باشد[ی محاوره، میزان سواد، طبقهتواند نشانهمثال، می

دوباره ]تأکید  ؛را درنظر بگیردای تعابیر محاورهو تخصصی قیدها، جمالت مجهول، اصطالحات 

 مانند زبان ،تر ذکر شدپیشهایی که به جنبهد همچنین ایبکنم[، در این خصوص، خواننده میمی

لحوظ مبیشتر در تحلیل شعر ممكن است که  یزبانجوانب  سایرکند. توجه استعاری و تكرارها نیز 

ها، ایتالیک کردن واژهحروف نخست نویسی تأکید )عالمت تعجب، بزرگعبارتند از ابراز  ،شوند

 21مصوّتی: هفت گناه( و یا همven sinsseمثلن در ها، آرایی )تكرار همخوانواجاستفاده از (، هاواژه

)وقتی اهمیت  26: زنبوردار( و همچنین استفاده از سجع ]ریتم[keeper-beeمثلن در ها، )تكرار واکه

 (.صحبت می کنیم ویرجینیا وولفمدرنیست چون ای ی نویسندهدارد که درباره

آرایی واجی که درنتیجهای ، به ویژگی موسیقیایی بوف كوردر بخشی از تحلیل نیز پاینده به همین منوال، 

 (،11-1۱: 2931) گویدو میکرده شود، اشاره ایجاد می

ی اول راوی همچنین کیفیتی موسیقیایی ای مانند استعاره و تشبیه، جملهادبیعالوه بر کاربرد صناعات 

 «خ»آوای صامت ناخوش یجمله، تكرار سه باره ندارد که باعث تشدید شعرگونگی آن شده است. در ای

خورد و می»و نیز سجع ناشی از کاربرد دو فعل مضارع « خوردمی»و « خوره»، «هاییزخم»در کلمات 

، نثر هدایت را به موسیقی تبدیل کرده است. اگر این تعریف از موسیقی را بپذیریم که «تراشدمی

انگیز یک با ملودی غمبوف کور ، آن گاه باید گفت «اصواتمند موسیقی عبارت است از تكرار نظام»

 آورد.م روحی و روانی به وجود میشود که حس و حالی از دردها و آالنوازی آغاز میتک

بنا به شواهد باال، برخالف ادعای پاینده مبنی بر وجود دو روش متفاودت در دو کتاب مورد بحث، به نظر 

این شباهت غیرتصادفی در روش تحلیل . مشابهی هستندبسیار تحلیلی هر دو کتاب دارای روش رسد می

در کنار انبوه شباهت های پیشتر اثبات شده، کار را بر مدعای پاینده در خصوص عدم وامداری (، ی)متدولوژ

                                                           
15 assonance 
16 rhythm 



 2933، تیرماه خواندن داستان: گشودن متنو  گشودن رمانشباهت غیرتصادفی دو اثر: 
 

 

ی ایدهپاینده نا به شواهد متعدد یادشده، به راحتی می شود تصوّر کرد اش به چایلدز دشوارتر می کند. ب

این فقط نه ، اما او استوامدار چایلدز  تا حدّ معتنابهیرا  گشودن رمان شناسی و ساختارروشو  آفرینش

 29.درصدد انكار آن استدر کمال شگفتی مخاطبانش، همواره وامداری را اعالم نكرده، بلكه 

 

 نامهو واژه شباهت در نمایه. و

دهد و آن را قرار می 9را در ضمیمه « توصیفی اصطالحات نقد رمان ینامهواژه» گشودن رمانپاینده در 

ان و در مقدمه بی گیردهمانند فصل مربوط به تحلیل فیلم و داستان کوتاه، به عنوان فصلی مجزا در نظر می

ی انهده گ هایاین کتاب سه ضمیمه دارد که، هر یک در جایگاه فصلی مستقل، مكمل مطالب فصل» کند کهمی

فی ی توصینامهرغم اینكه واژهعلی توان چنین استنباط کرد کهمی (. از این گفته29: 2931)پاینده، « هستند آن

ر شباهتی ب، گنجانده شدن آن در این کتاب شودتلقی نمیهای نقد و تحلیل متن ی جدیدی در کتابمقوله

های به منظور تكمیل بحث: »گفته بوده به طریق مشابهچراکه چایلدز نیز  افزاید،میان دو کتاب می اتتشابه

 یواژه(. viii: 1002)چایلدز، « ای حاوی اصطالحات مفید در انتهای کتاب تهیه شده استنامهصورت گرفته، واژه

یابد که بدانیم نامه اهمیت خاصی دارد و این اهمیت وقتی افزایش میدرباب واژه «تكمیلی»یا « مكمل»

چایلدز به  پاینده اگربا این حال،   اند.بوده ایی توصیفینامهواژهچنین پیشین پاینده فاقد تألیفی های کتاب

 شد آن را در راستاینیز بالموضوع تلقی میشد؛ چه، میداد، این مسئله به عنوان یكی از منابع خود ارجاع می

 .کردمعمول دانشگاهی تلقی  یک سنت

تاریخی  به وقایعنظر با اصطالحات برخی از ، تعریف گشودن رمانی توصیفی نامهدر واژهتأمل ی قابل نكته

ای تأثیر به هیچ دانش تاریخی یا اجتماعی که شده مدعیدر وبالگ خود پاینده آنكه ، حال اجتماعی استو 

را به عنوان فصلی مكمل بر کتاب خود  «نامهواژه»ی از سوی دیگر، او ضمیمه .های او ندارندسزایی در تحلیل

عبارتند از از جمله  ی آمده در این بخشهاواژهگیرد. در نظر میهای ارائه شده یا به عبارتی بر تحلیل

 «ینگرایی نوتاریخ» ،«رئالیسم صوری» ،«رئالیسم اجتماعی» ،«رمان تاریخی» ،«مدرنیسم» ،«ساختارگرایی»

را قرار است ارائه بدهند که  ایتكمیلی مشخص نیست چه اطالعاتبرای مخاطب که  ،هامدخلو دیگر 

مدعی است فارغ از هرگونه اطالعات بیرون از متن، به  پاینده را تكمیل کند؟ مگر نه اینكه پاینده هایتحلیل

ها، بار تاریخی و اجتماعی خاصی دارند که به تحلیل هر یک از این مدخل ؟رودها میفصل «گشودن»سراغ 

زی پرداپردازی، صحنهدانش، چگونگی شخصیتاین  درصورت نداشتندهند و سمت و سوی مشخصی می رمان

 چگونه است که پاینده روش تحلیلی خود های رمان در روش تحلیلی پاینده قابل تبیین نیست.و دیگر بخش

ها در ان نام رمانکند، درحالی که آن را در چیدمرا فارغ از عوامل بیرونی متن از جمله تاریخ تعریف می

ها، دادن اطالعات سبكی برای هر رمان ی اماکن و شخصیتاطالعات تاریخی و اجتماعی دربارهی ارائهفهرست، 

 ی چایلدز، در کنار خوانش هر اثر، نشان دهد؟ کند تا سیر و حرکت رمان را، به همان شیوهو غیره استفاده می

« انگاریانسان» ، از جمله شونددیده میپاینده و چایلدز دو کتاب های نامهواژهیاری میان های مشترك بسمدخل
                                                           

، رضا میرکریمی، به کار برده به همين سادگينشستی و در انتقاد از کارگردان فیلم  در 2932این جمله را حسین پاینده در مردادماه  17 
برای ساختن فیلمش استفاده کرده ولی  كنمها را من خاموش ميچراغی رمان زویا پیرزاد در کتاب بود، مبنی براینكه میرکریمی از ایده

 این وامداری را اعالم نكرده است.



(90) 

 
 

(personification،)  پیرنگ خطی» ،«رئالیسم»و  «مدرنیسم»انواع مكاتب از جمله( »linear plot،) « راوی غیرقابل

گفتار »، (metafiction« )فراداستان» «،ژانر )نوع ادبی(»، (romance« )رمانس» (،unreliable narrator« )اعتماد

گفتار مستقیم، غیرمستقیم، غیرمستقیم آزاد مثال از در چهار نوع  (free indirect discourse« )رمستقیم آزادغی

(، Genre، ژانر )(verisimilitude« )واقعیت مانندی )واقعیت نمایی(» ،(mimesis« )محاکات»، و مستقیم آزاد

)روشی پاینده و روش مورد معرفی  براساس مقدمه. غیره و (Allusion) (، تلمیحIntertextualityبینامتنیت )

ی با ولنیستند،  ی بررسی متن در کتاب پایندهها دغدغهرسد بسیاری از این مدخلبه نظر میمعطوف به متن(، 

ی پاینده نامههای مدخلی و یا مضمونی موجود در واژهو همین اشتراك ها پرداخته شدهنامه به آندر واژهاین حال 

، رمان تاریخی و یا حتا رئالیسمتعریف رمانس یا برای مثال کند که ایجاد می، این پرسش را با کتاب چایلدز

ه متن ارائه شده است؟ مگر نه اینكه ب و تحلیل در کتاب پاینده براساس چه احساس نیازی برای تكمیل ضرباهنگ

ی نامهکه واژه است درحالیاین ؟ کرده استد انتخاب خو هایابزار دیگری را برای تحلیل ، اوایندهپخود تصریح 

 ند ماندهبکرده و در سراسر کتابش بدان پای ی است که خودش توصیفتوصیفی چایلدز به خوبی مبین رویكرد

 ها نیاز دارد.آن برای تحلیل بهاو که  است عباراتی ی او دربرگیرنده ینامهواژه تی،. به عباراست

 

توانند به تنهایي تصادفي باشند، به صورت توارد قابل توجيه هایي كه هركدام ميآیا تجمع شباهت .۹

 است؟

سرقت آثار و آراء دیگران قدمتی چند صد ساله دارد و هم از این روست که از » ،پایندهخود ه نقل از ب

اند تا مرز میان نگارش اصیل از یک سو، و اقتباس و تقلید و عاریت ها پیش محققان و اندیشمندان کوشیدهقرن

بی عبارت است سرقت اد»او،  بیان(. به 69: 2939« )گرفتن و انتحال و امثال آن را از سوی دیگر معین کنند

که آن آراء و نظرات به دیگران تعلق دارد. سرقت از استفاده از آراء و نظرات دیگران بدون مشخص کردن این

 که عبارتند از: « تواند رخ دهدهای مختلفی میادبی به شكل

نبعی ت مهای دیگران و عدم ذکر مشخصاکار رفته در نوشتهرونوشت کردن جمالت و عبارات یا حتی تعابیرِ به

 بازگفتن آراء و نظرات دیگران با جمالتی متفاوت»، «ها اخذ شده استکه آن جمالت یا عبارات یا تعابیر از آن

(paraphrase) بسنده کردن به ذکر منبع در فهرست مراجع و مآخذ و »، «بدون ذکر منبع آن آراء و نظرات

هایی از ان یا خودداری از ذکر منبع برای آن بخششده از دیگرهای انجامقولخودداری از ذکر منبع برای نقل

 (6۱را با جمالتی متفاوت بازگفته است. )همان: ها آراء و نظرات دیگران یک نوشتار که نویسنده در آن

دود ی فوق محگانهی یک از بندهای سهتصور عمومی از سرقت ادبی غالباً به بند شماره»به نقل از پاینده، 

ئاً در ی کسی را کالً یا جزای عین نوشتهشود که فقط اگر نگارندهاغلب چنین تصور می»، بدین معنا که «است

اه وی گی تحریر درآورده، آنیگر به رشتهکه مشخص کند آن نوشته را محققی دی خود بیاورد بدون آننوشته

و با استناد به کتابی از جالل الدین  خود او(، اما بنا به نظر 61)همان: « مرتكب سرقت ادبی گردیده است

آن  انواع به بحث چیستی سرقات ادبی و که  فنون بالغت و صناعات ادبي( با عنوان 2913-2193همایی  )

. مسخ یا 1. نسخ یا انتحال، 2» اند از:و یا علمی امكان وقوع دارد که عبارت پرداخته، یازده نوع سرقت ادبی

. 3. عقد، 9. حل، 6نام و نشان، برگه و بی کاری یا دزدی بی . شیّادی و دغل1. نقل، ۱. سلخ یا المام، 9اقاره، 
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(. پاینده سپس 66: 2939؛ پاینده، 9192)ر.ك. همایی، « . تتبع و تقلید22توارد و . 20. اقتباس، 3ترجمه، 

توضیح مختصری براساس نظر همایی درباب انواع این برداشت های غیراخالقی )سرقت ادبی( می دهد و درباب 

گفته یا نوشتة دیگری را از لفظ و معنی، یا معنی و مضمون تنها بگیرند و موضوع »اگر گوید که مینوع چهارم 

اگر معنی از دیگری گرفته »و یا به نقل از شمس قیس رازی  (962-931: 2919)همایی،  «آن را تغییر دهند

به . به عبارتی، رخ داده استنوعی سرقت ادبی ،  (۱02: 2999)رازی،  «شود و از بابی به بابی دیگر برده شود

ای بگیرد و با عوض کردن طرز بیان، همان ای دیگر را از نوشتههای نویسندهاگر کسی گفته»نقل از پاینده، 

، مرتكب سرقت (66: 2939)پاینده،  «ها را راجع به موضوعی دیگر در نوشتاری به امضاء خود منتشر کندگفته

تأیید  مورد ی منتشر شده ادبی از نوع چهارم، یعنی نقل، شده است. همچنین بنا به مصادیق تخلفات پژوهشی

ساختار یا الگوریتم نوشتار، متدلوژی »های علمی، برداشت یكی از انواع سرقت 23وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ها، نظریات، انتساب ایده» است همچنین« .در فرمت تئوری یا روش انجام آزمایش تحقیقاتی استپژوهش 

این  در« .های دیگران به خود، بدون ارجاع مناسب و یا نیت ارائه بعنوان کار خویشها یا کلمهفرآیندها، نتیجه

ام که را داشتهاساسی هایی از دو کتاب مذکور، قصد مطرح کردن این پرسش ا کنار هم گذاشتن بخشب، مقاله

را به  یداور می شود توضیح داد؟برچه اساسی را  مورد بحث میان دو کتاب های نشان داده شده شباهت

 کنم.مخاطبان واگذار می
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 ای بر حواشي:تحشيه

شغول کردم و م را جویا شدم. سپس کتاب را تهیه اشاو تماس گرفتم و ادلهپس از خواندن مطلب دکتر حسین بیات، با  .۲

ید تأک اواز  من عذرخواهیاعالم پاینده با بنده تماس گرفتند و مصرانه بر دکتر ی آن شدم. در این حین، وکیل ترجمه

اب چایلدز با کت اوی دانشگاهی از پاینده درباب نسبت کتاب های جامعهی تحقیقات بنده و پرسشآنكه نتیجهکردند، بی

نیدن شد و در صورت شمیکه قاعده این بود که نخست نشستی درباب مقایسه ی دو کتاب گذاشته  اهمیتی داشته باشد

آمیز و سرشار از شد و نه آنكه پیش از هر سخنی، در فضایی ارعابهای دو طرف، آن گاه باب عذرخواهی باز میاستدالل

دانستم که سبب رنجش کسی ای فردی نمی. از آنجایی که این موضوع را مسئلهتهدید، کسی را وادار به عذرخواهی کنند

ی همسئل. در این حین، به نگارش این مقاله مشغول شدمی دو کتاب، ی ترجمه و همچنین مقایسههرا فراهم آورد، به واسط

یات نیز برسد! چندی بعد ای به نظر میی تازهی نقد ادبی در ایران تجربهپاینده مطرح شد، که در عرصهشكایت قضایی 

ی اینستاگرامم منتشر در صفحهآن را  خواستهم ه ، و از بندپاینده نوشته ای جهت عذرخواهی ازبرایم نوشت که نامه

 293۱ بیات در طرح شبهاتش در سال ی، جایی که مقالهکتاب جهانتر می بود که برای کنم، گرچه به نظر منطقی

م ی چند و چون تصمیت دربارهبرای صحب ند و سپستر کمتن را کوتاه . به هررو، مقرر شدشدمیارسال  ه بود،شدمنتشر 

از آنجایی که سفر بودم، با یک روز تأخیر تماس گرفتم و . تماس بگیرم هم بود و سپس انتشار آن، با اوکه برایم مب او

درنتیجه بحث انتشار آن از جانب  و پاینده ارسال کردهنامه را برای  خود او ،متوجه شدم که به دلیل تأخیر بنده در تماس

ه از عذرخواهی دیگری ک یدریافت کردم مبنی بر نامه بیات، پیامی از ن مسألهاز ای ی یک روزبه فاصله. بنده منتفی شد

بیات تعجب نكردم، چراکه هرکس بنا به مالحظات و شرایطی خاص درباب  لیلش را جویا نشوم. از تصمیمد من خواست

شار حاضر به انتمن ود که آور ذکر این نكته در وبالگ پاینده بی اعجابهایی خواهد گرفت، اما نكتهامور مختلف تصمیم

، اما به هر صورت در اصل ماجرا تفاوتی روایت از جانب چه کسی رخ دادهدانم این تحریف در ام! نمیی بیات نشدهنامه

های همایهای فرهنگی و بندانم که شاید به تقویت زیرساختکند، چراکه انتشار این مقاله را امری نقادانه میایجاد نمی

ی هر محققی ارزش قائلم و امیدوارم که چنین مقاالتی جامد. به شخصه برای تالش نقادانه و ادیبانهنما بی یعلمی جامعه

تمان ی گفشایسته ید نقدهای خود را با زباننامیدوارم پاینده هم بتوا . همچنین،ب شودبیشتر در فضای نقد ادبی با

رشت د که سنظر منتقدان خود را نیز تاب بیاور هم اینكهانتقادی در فضای علمی و به دور از حواشی رایج پیش ببرند و 

 ی است، چه از من و چه از او.نقد پرسشگر
 

ی هفتم ورهی جالل دبرای برنده شدن جایزهادعا شده(  او)که در وبالگ  به پاینده  «شخص مذکور»درباب حسادت . 1

مان ای در هی هر جایزهبایست به این نكته اشاره کرد که تا بوده چنین بوده که معترضان به نتیجه، می2939در سال 

های داد، در حوالی همان سالکمترین اهمیتی به این موضوع می« شخص مذکور»اند و اگر زمان اعالم نتایج مطالبی نوشته

پاینده چنان  به نقل از« شخص مذکور»پرداخت. اما اگر می مطالبی در آن باببه نوشتن  293۱یا دست کم  2939

، «(منطقی هایمغلطه»ام در باال راجع به )در باره ی این ترفند بالغی پاینده، بنگرید به بندی از مقاله مایه بودمسكین و بی

ال ان در سچرا ایشوانگهی، کرد؟ میاز تهدید  و لحنشان را پرچنین ایشان را خشمگین « شخص مذکور»این های پرسش

تردید  ی کتاب پایندهش در بارهکه به تصمیم داوری خود ، یعنی به کسیبیات واکنشی نشان ندادبه نقد مفصل  293۱

ی و چرا نسبت به چند خط بنده در اینستاگرام چنین واکنش های عصبی از خود نشان داده است؟ اگر نویسندهکرده بود؟ 

د خط، برخالف نظر پاینده، تنها یک شخص مذکور و کم اهمیت بود، پاینده قاعدتن مانند انتقادهای قبلی به آن چن

تری بسخوشحالم که درهرحال، شنیدن توضیحات دیرهنگام پاینده باز مغتنم بود و گذاشت. کتابش وقعی به آن نمی

 تكمیل این مقاله فراهم کرد.انجام تحقیقات بیشتر و مساعد برای 
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به قاضی شكایت ها، عدم اجابت آنکند و در صورت  هیاگر بنا باشد که هر محققی، منتقدان خود را مجبور به عذرخوا. ۹

ز جانب ا ،شود تا بعد از سخنان منتقد درباب هر اثریمستقر مأمور امنیه  دبایو علمی میادبی ببرد، در تمام جلسات نقد 

 مين سادگيبه هگیری شود. آیا پاینده وقتی از رضا میرکریمی، کارگردان فیلم درباب سرنوشت منتقد تصمیمنویسنده 

است اما آقای میرکریمی این وامداری  كنمها را من خاموش ميچراغفیلم میرکریمی وامدار رمان » انتقاد کرد و گفت

ی شكایت به دستگاه قضای اومیرکریمی از علمی اشاره دارد،  ادعایی که تلویحن اما قویّن به سرقت« ،را اعالم نكرده است

 برد؟
 

در مطلبی که نخستین بار درباب مقایسه دو کتاب نوشته بودم، به این نكته اشاره کرده بودم که این کتاب جایزه  .4

علمی آن جایزه  عضو هیات ی کتاب،ی نقد ادبی جالل آل احمد را از آن خود کرده، درحالی که نویسندههفتمین دوره

می ی  هیات علیادشده درباره. مطلب گشودن رمانی کتاب ن اطالعاتی بود مربوط به کارنامهصرف هااین. نیز بوده است

ه بها قابل ردیابی است و بنا به اظهارات متصدیان این رویداد ادبی نیز پس از آن سال، در خبرگزاریجایزه در آن سال، 

چ یک از هی ها را تغییر دهند مبنی بر اینكهنامهکه آئینشد تصمیم بر آن دلیل انتقادهایی که از این موضوع شده بود، 

را نداشته باشد که این خود، حسن مطلعی است بر وری هایشان در فرایند داکتاب مسئوالن آن جایزه دیگر امكان شرکت

رفن ، صتالش پاینده برای همراه کردن آن نهاد با خودی جالل ندارد و جایزه اینكه انتقاد به کتاب پاینده ارتباطی به

  ی شخصی است.ی علمی به یک مسئلهتبدیل یک مسئله
 

که  بیان کردند، گشودن رمانبرگزیدن  برای 2939ی جالل در جایزهی معیارهایی که هیأت داوران جهت مشاهده. 1

رسد روش و متدولوژی این مقاله مطالعه شود. به نظر میی اول ضمیمهآن کتاب است،  ابداع و نوآوریاز آن جمله 

 شخص مؤلف در نظرگمراه کننده بوده و آن را ابداع  کتاب پاینده چنان با ابهام بیان شده که برای داوران آن جایزه نیز

 (2ی )ر.ك. ضمیمه اند.گرفته
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 ها:ضميه 

 (۲۹۳۹آل احمد ) ی جاللی هفتم جایزهی دورهبيانيه ميمه اول.ض

 
 ، اثر حسين پایندهگفتمان نقدضميه دوم. طرح روی جلد كتاب 
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