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  گشودن رمانتحليل و نقد كتاب 
  

  *محمدرضا روزبه                                                                                      
  

  چكيده
داسـتان و  هاي پيشين، كتب و مقاالت فراواني در بـاب مباحـث تئوريـك     طي دهه
چشم اندازهاي نظري خود در ارتقاي  هنوب يك بهاند كه هر نويسي نوشته شده داستان

كتـاب گشـودن   . نويسان يا خوانندگان آثار داستاني نقشي داشته اند و عملي داستان
سـاخت  اين كتاب، پيشنهادگر روشي . اين آثار است هرمان اثر حسين پاينده از زمر

در نقد و تحليل رمان معاصر است؛ روشي بر مبناي خوانش  گرايانه و نسبتاً مرسوم
اسـاس   نويسنده بـر . رمان تبيين ارتباط ساختاري آن با كل آغازين و هصحن يليلتح

مدرن از بوف كورتا نمونه هـاي رمـان پسـا   (فارسي  ههمين روش، ده رمان برجست
گرايانـه   تحليل و بررسي سـاخت  ،يك داستان كوتاه و يك فيلم هضميم را به) امروز

 ،راهگشـا به مزاياي اين كتاب از جمله نگـاه   اشارهدر اين مقاله، ضمن . كرده است
چـه از حيـث ابعـاد     –اي نقايص  به پاره اي تامالت تازه، نثر و نوشتار پاكيزه و پاره

موع، كتاب حاضر در مج. است شكلي و چه از نظر ابعاد محتوايي نيز پرداخته شده
تان امـروز  نقـد و تحليـل داسـ    هدر زمينـ  راهگشا و آموزندهآثار  هتوان از زمر را مي

  .آوردشمار  به
آغـازين،   ه، نقـد و تحليـل، صـحن   ي، گشـودن رمـان  رمان، سـاختگراي : ها كليدواژه
  نويسي داستان

  
  مقدمه و معرفي اثر. 1

ظريـه و  ن هحسين پاينده، اسـتاد و پژوهشـگر عرصـ   دكتر هكتاب گشودن رمان نوشت     
نقد، تحليل  هدر حوز خور توجهي است كه طي سال هاي اخيرنقدادبي، از جمله آثار در
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چاپ و ... و ساخت شناسي ژانر داستان نويسي، اعم از رمان، داستان كوتاه، ميني مال و 
  .منتشر شده اند

نظير نقد ادبـي و دمكراسـي،    هااين كتاب و آثار پيشين دكتر پاينده در همين زمينه      
فكري و  هشانگر منظومن، افزون بر آن كه )جلدي 3(گفتمان نقد، داستان كوتاه در ايران 
در راه اعـتالي   نـد موثرآن به شمار مي آيند، گامهايي  هپارادايم هاي زيباشناختي نويسند

سل ادبي امروز در حوزه هاي نقد و نظريه پردازي شعر و داستان مدرن، نبينش تئوريك 
 خوانش متون هنري و نيز ارتقاي فراينـد ادراك  هو نيز آشنايي عميق تر مخاطبان با نحو

  .و التذاذ آنان از چنين متوني
موضوعي و  هكتاب ياد شده مشتمل است بر ده فصل، سه ضميمه، فهرست منابع، و نماي

انگيـزه، وجـه تسـميه و    اسمي همراه با مقدمه اي روشمند و راهگشا در تبيـين هـدف،   
و معرفي مباحـث نظـري اثـر و     ،انتخاب رمان هاي مورد نقدساختار كتاب و نيز مالك 

  .آن ضمائم
پيشنهادگر روشي در نقد رمان اي كتاب معلوم است، كل اثر، مسمهمان گونه كه از نام با

 هآغازين و معلوم كردن ربط آن به بقي هروشي كه مبتني بر خوانش تحليلي صحن«. است
و نيز همـان  ) 8: 1392پاينده، (» ...است و با تمركز بر ساختار رمان انجام مي شود انرم

  :اشاره كرده است نويسندهگونه كه خود 
به كار رفته » آغاز كردن«در كتاب، هم به معناي باز كردن و هم به معناي » گشودن« هواژ

معناي سطحي و راه بردن بـه معنـاي ژرف   كه در معناي اول، يعني فراتر رفتن از : است
آن و در معناي دوم، يعني آغاز كردن رمان به شكلي كه هم موجب تعليـق شـود و هـم    

ستين نشانه ها از پيرنگي كه متعاقبا تكوين مي يابد را به صـورتي فشـرده بـه دسـت     نخ
  )10: همان. (دهد
گسـتره مباحـث   ": نويسنده همچنين درباره مباني و مباحث نظري كتاب مي نويسد     

و شـيوه  نظري كتاب مطالب گوناگوني را در بر مي گيرد، از بحث در خصوص كاركرد 
ند شخصيت، منظر روايـي، كشـمكش، حـال و هـوا و امثـال آن      تحليل عناصر رمان مان

گرفته، تا مباحث مربوط به نظريه هاي ادبي متـأخر همچـون بينامتنيـت، مـرگ مؤلـف،      
اما بـا مطالعـه كلـي كتـاب در مـي      ) 12: همان (  "روايت شناسي، پسا مدرنيسم و غيره

ايـن منظـر بـه ارتبـاط     يابيم كه بنيان مباحث، بر نظريه ساختگرايي است و نويسـنده از  
ورود به حيطه و حوزه هاي نظري ديگر، در . ارگانيك صحنه آغازي اثر با متن نظر دارد
  .راستاي تبيين و تقويت همين رويكرد است
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ير، سبوف كور، تنگ: برمبناي روش گفته شده عبارتند ازآثار بررسي شده در كتاب        
سـرگرداني، چـراغ هـا را     هاغما، جزير يا درثرمدير مدرسه، شازده احتجاب، سووشون، 

و نيـز سـه ضـميمه     ،من خاموش مي كنم، آزاده خانم و نويسنده اش، سرخي تو از من
يفي اصطالحات نقـد رمـان   توص هسه قطره خون، فيلم هامون و در آخر، واژه نام شامل

  .مباحث افزوده شده است هوعنيز به مجم
درسـگفتارهاي كالسـي و كارگـاهي، و    اين كتاب از حيث روش كار، بـين شـيوه         

تحقيق علمي و دانشگاهي در نوسان است؛ يعني از حيث نظـم نسـبي در كليـت اثـر و     
. تا حدودي صبغه علمي و تحقيقي داردمباني و منابع آن و نيز نثر و نوشتار رسمي اش، 

ر حال آنكه به لحاظ نوع نگاه و شيوه تحليل، از شيوه اي آموزشي و كارگاهي برخـوردا 
  . است

  
  بررسي اثر از حيث ابعاد شكلي .2

وجوه ظاهري و شكلي كتاب از عنوان و طرح روي جلد گرفته تـا فصـل بنـدي و          
صفحه آرايي، حروف نگاري، صحافي و ديگر جنبه هاي فنـي چـاپ، از اسـتانداردهاي    

نيـز نشـانه هـاي نگارشـي و     . اثري منقح روبرو هسـتيم  باالزم بهره مندند و در مجموع 
ويرايشي در اين كتاب بخوبي رعايت شده اند و از اين حيث نيز ما با كتـابي پيراسـته و   

اين كتاب، همچون ديگر آثار نويسنده، در مجموع از نثـر و نگارشـي   . پاكيزه مواجه ايم
اسـت؛ بـا ايـن حـال از      و روان و خوشـخوان برخـوردار   سپخته و پاكيزه، سالم و سلي

و نيـز ايـراد نگارشـي آن     )يا تايپي(موضع انتقادي مي توان به چند مورد اشكال اماليي 
  :انگشت نهاد از جمله

بـه   و هم نخستين نشانه ها از پيرنگي كه متعاقبا تكوين مي يابد را بـه صـورتي فشـرده   
  )10: همان(.دست دهد
از ديد اغلب دستور نويسان و ويراسـتاران  مفعولي پس از فعل،  هي نشان» را«كه كاربرد 

پس از پيرنگـي مـي آمـد،    » را«امروز، جزو غلط هاي رايج به شمار مي آيد و چنان چه 
  . عبارت، شكل صحيح تر و سيلس تري مي يافت

  )94: همان. (رمان نويس هنرداري نبود گلشيريبي ترديد اگر 
دان هموار و سليس به نظـر نمـي   بجاي هنرمند يا باهنر، چن» هنردار«به كارگيري صفت 

  .رسد
  )133: همان... (آريان و  همشاهدات حساسان هقرار گرفتن سربازان در داير
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  .به نظر مي رسدو نامأنوس نيز غريب » حساسانه«صفت 
با سطوري از گفتگـوي شخصـيت هـا     )138ص (» ثريا در اغما«در بخش بررسي رمان 

  :مواجه ايم
  ...تاثير نمي ده ديگه چيزي از ايران به من 

  ...نامنصفانه حرف نزن 
اگر چه اين بخش ها نقل قول مستقيم از رمـان اسـت، لـيكن جـا داشـت نويسـنده در       

  .پاورقي به عيوب گفتاري و نگارشي جمالت اشاره مي كردند
را، هر دو با مضمون جنگ ايران و عراق  62دو رمان تأمل انگيز ثريا در اغما و زمستان 

  ) 139پاورقي ص : همان. (ر در آوردي تحري به رشته
، هم نوعي درازنويسي به شمار مي آيد و هم »تحرير درآوردن هبه رشت«كه عبارت فعلي 

  : در اين جمله» ابتياع شده«همچنين فعل . با سبك و سياق نثر نويسنده همخوان نيست
... ه اين خانه با پول غصبي و نامشروع حاصل از چپاول دارايـي هـاي ملـي ابتيـاع شـد     

  )154: همان(
  )141: همان... (او را رد مي كند هوقتي ليال آزاده درخواست هوسرانان

  .صفت هوسرانانه نيز خالي از غرابت نيست
  :جا دارد كه به چند مورد اشكال اماليي يا تايپي نيز اشاره شود

: مـان ه. (خود را جـار مـي زننـد   ] متاع[براي ارتزاق به آن جا آمده اند و اندك مطاع ... 
125(  
  )140: همان... (به ذهنيت و ] در غلتيدن[اين وضعيت، در غلطيدن  هنتيج

  )310: همان... (مي زند و ] وارونه[عظيمي فاسق هم نحل وارانه 
  
  هاي محتوايي اثر تحليل جنبه .3

فارسي از ابتداي ظهور اين  هرمان هاي برجست هنمونبر اشتمال آن  ،از نكات مثبت كتاب
طـوري كـه  آثـار    . ژانر در قلمرو ادبيات ايران تا آثار منتشره در سال هاي اخيـر اسـت  

رمان فارسي اند و هم نشانگر ابعاد و  هف چهره هاي برجستانتخاب شده، تقريبا هم معرّ
. سبك ها و جريـان هـاي متنـوع آن    ،آفاق رمان فارسي از حيث روند تاريخي، طيف ها

گونه كه خود نويسنده نيز بيان كرده، اصلي ترين مـالك انتخـاب رمـان هـا، هـم       مانه
» طيف متنوعي از سبك ها در دوره هاي مختلـف رمـان نويسـي ايرانـي    «اشتمال آن بر 

  .بوده است و هم نويسندگان نسل متقدم تا متأخر) 12: همان(
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انتخـاب هـا نشسـت و     با اين حال، باز هم مي توان از منظري پرسشگرانه به نقـد ايـن  
چرا لزوماً اين رمان ها و نه ديگر رمان هاي برجسته؟ آيـا ايـن رمـان هـا از     «: پرسيد كه

حيث انطباق با هدف پژوهشي كتاب، مزيت يا مزيت هايي نسبت به رمان هاي مشـهور  
 داسـتان همسـايه هـا،   ، )صادق چوبك(، سنگ صبور )افغاني(ديگر نظير شوهرآهوخانم 

كليـدر،  ، خـالي خـالي سـلوچ،    )هر سه از احمد محمود(نجير معابد يك شهر، درخت ا
، و ديگر رمان هاي مـدرن و  )محمود دولت آبادي( مردم سالخورده هروزگار سپري شد

پست مدرن سال هاي اخير برخوردارند؟ اگر پاسخ مثبت اسـت، جاداشـت كـه مؤلـف     
بر كتـاب  اما ايراد ديگري كه از همين رهگذر  .محترم، به اين مزيت ها اشاره مي كردند

وارد است، اين نكته است كه احساس مي شود نويسنده با پيشفرض انطباق دقيـق ايـده   
بـه سـروقت   ) همخواني و همسازي ساختاري صحنه آغازين با كل رمـان (اصلي كتاب 

يلـي،  بديهي است كه  اين رمان هـا از منظـر ايـن رويكـرد تحل    . آثار ياد شده رفته است
آزاده خـانم و نويسـنده   "مثالً صحنه آغـازين رمـان   . شرايطي همسان و همتافت ندارند

فاقد آن ارتباط قوي و ساختاري معهود در مقايسه با ديگر رمان هاي مطرح شـده   "اش
چندان با فضـاي كلـي    "سرخي تو از من"يا جنبه داللت گر صحنه آغازين رمان . است

نويسنده، بعضاً دچار استنباط هاي شخصي و سـليقه   اينجاست كه. رمان همخوان نيست
اي شده و از حيطه نقد علمي و روش مند فاصله گرفته است؛ زيـرا ناخواسـته خـود را    

    . مقيد كرده است كه لزوماً هر آغازي را بهترين سرآغاز تلقي و معرفي كند
پژوهشي موضوع كتاب اسـت كـه بـدان اشـاره اي      هبعد، در خصوص پيشين هنكت       

برخوردارنـد و   حيـث نگـرش تحليلـي از تـازگي     اگر چه مباحث كتاب، از. نرفته است
ارائه مطالب، به ضرورت موضوع بحث، گاه اسـتناداتي بـه ديـدگاه هـاي نظريـه       ضمنِِِِِِِِِ

ضوع بـه  پردازان شاخص نقد ادبي، صورت گرفته كه در حكم پشتوانه هاي تئوريك مو
كتب و مقاالت ديگر در اين  محترم به فضل تقدم هشمار مي آيند، جا داشت كه نويسند

گوناگون، عمًال در بررسـي و تحليـل   زمينه اشاره مي كردند؛ هستند آثاري كه با عناوين 
داستان ها، فيلم ها و فيلمنامه ها به مقوله آغازهـاي مناسـب، دقيـق و هوشـمندانه آنهـا      

. ي در سايت هاي مختلف مي توان  اينگونه مباحث را به راحتـي يافـت  حت. پرداخته اند
  :از جمله در سايت
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 What novels have the best opening lines or opening?"در نوشـتاري بـا عنـوان    

paragraphs" بهزاد . به آغازهاي مناسب برخي رمان هاي مشهور جهان اشاره شده است
فصـلنامه ادب پژوهـي،   ( "تحليل گفتماني دشواري هاي ترجمـه ادبـي  "بركت در مقاله 

براعت «كتاب نيز . نيز در اين باب اشاراتي دارد  )39-35، صص 1386بهار شماره اول، 
سـاختار و مبـاني    هسـوم از مجموعـ  جلد (» استهالل يا خوش آغازي در ادبيات فارسي

. به اين مقوله پرداخته اسـت  )1379: چ اول(اثر زنده ياد نادر ابراهيمي ) ادبيات داستاني
. ت علمي اثر خود، بيشتر مـي افـزود  به وجاه نويسنده محترم با ذكر اين پيشينه ها قطعاً

  .دنحاضر نوعي قرابت موضوعي دار اثرياد شده، صرف نظر از روش كار، با  آثارزيرا 
پيش تر گفتيم كه هدف از نگارش اين كتاب، پيشـنهاد روشـي بـر مبنـاي خـوانش           

نويسـنده  . آغازين و آشكار ساختن ارتباط آن با ساختار كلي رمان اسـت  هتحليلي صحن
لـيكن بـه    .مسـير درسـت حركـت كـرده اسـت      درهيچ گاه اين هدف را از ياد نبرده و 

محترم براي تبيين بيشـتر ايـن    ه، جا داشت كه نويسند»ضدادهاعرف االشياء بات«مصداق 
موضوع، نمونه هايي از صحنه هاي آغازين نامناسب و نامرتبط با كليت اثـر را در چنـد   

مقايسـه بـين آثـار سـاختمند و      هرمان ديگر، نشان مي دادند تـا بـا فـراهم آمـدن زمينـ     
  .ر و شفاف تر شودغيرساختمند، ديد و داوري مخاطب، غني ت

كتاب حاضر، دربردارنده برخي تأمالت نويسنده است در وجوه سـمبليك آثـار             
مورد نظر كه در فهم و شناخت فضاي كلي داستان و پيوند ساختاري صحنه آغـازين آن  

آن جا كه جالل آل احمد در (، »مدير مدرسه«مثال در بررسي . با متن، بعضاً راهگشاست
درِ اتاقم را كه باز كردن داشـتم دمـاغم را   «: نِ معلمان به مدرسه مي نويسدشرح دير آمد

  :، مي خوانيم)»با بويِ خاك نم كشيده اش اُخت مي كردم كه آخرين معلم هم آمد
ايـن كهنگـي   . در اين جا، بوي خاك نم كشيده در دفتر مدير، نشانه اي از كهنگي است«

در سـطح  . غير اسـتعاري و سـطح اسـتعاري   سطح : را در دو سطح مي توان قرائت كرد
امـا در  ... غيراستعاري، مقصود راوي اين اسـت كـه سـاختمان مدرسـه قـديمي بـود و       

سطحي استعاري، اين توصيف حكايت از آن دارد كه دير آمدن معلمان به مدرسه و كالً 
 هديرينه بـودن ايـن روال و ايـن كـه نحـو     ... تخطي از مقررات، موضوعي جديد نيست 

ن معلمان به مدرسه همواره چنين بوده است، در اين جا با كهنگي ساختمان مدرسه آمد
  )76: همان(» .در دفتر مدير نشان داده شده است» بوي خاك نم كشيده»و 

  :به اين رمزگشايي ها بر مي خوريم» شازده احتجاب«همچنين در بررسي 
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آن، استعاره اي از زير و اشرافي شازده احتجاب و سقوط مراد از  هواژگون شدن كالسك«
 هكالسـك . رو شدن نظام اجتماعي و سياسي و خلع شدن اشراف قاجار از قـدرت اسـت  

شخصيت اصلي رمان مي تواند از وسط باغ خانه هاي اعياني و با شكوه او كه بـه روال  
عبور كند، اما در » به تاخت«قاجاريه سنگ ريزي شده است  همعبرها و خيابان هاي دور

اي پايتخت كه اكنون در حكومت جديد آسفالت شده اند، ديگر نمي تواند بـه  خيابان ه
عليل شدن كالسكه چيِ شازده، تصوير عمومي اين . سهولت حركت كند و كارايي ندارد

  )90: همان(» ..رمان از زمينگير شدن اعيان و اشراف قاجار را تقويت مي كند
  :مي خوانيم» اموش مي كنمچراغ ها را من خ«آغازين رمان  هيا در تشريح صحن

شروع اين رمان با ضرباهنگي بسيار كُند، به وضـوح نشـان مـي دهـد كـه قـرار اسـت        «
زندگي بطيء و كسل كننـده اي در آن توصـيف شـود كـه مشخصـه اش يكنـواختي و       

  )195: همان(» .تكراري بودن آن است
اسـتارت  «داي همين اثر، آن جا كه شخصيت اصلي داستان، ص هيا در جايي ديگر در بار

اتومبيل شوهرش را كه دوباره از كار افتاده مي شنود، نويسنده در تبيين ارتباط » كم جان
  :ساختاري آن با فضا و محتواي رمان مي نويسد

و صـداي  » نالـه «(داللت هـاي ثـانوي و فراقاموسـيِ تعبيرهـاي قبلـي      » كم جان«تعبير «
: در ذهن خواننده مي شـود كـه   را تقويت مي كند و موجد اين پرسش) »خرناس مانند«

مهرآميزي كه انتظار مي رود بين آرتـوش و كالريـس وجـود     هزناشويي و رابط هآيا علق
  )200: همان(» نيست؟» كم جان«داشته باشد ايضاً 

نمونه هاي ياد شده و امثـال آن هـا، كـه نشـانگر دقـت و هوشـمندي نويسـنده در             
شناخت جوانب پنهان و وجوه استعاري و رمزي آثار خالق است، افزون بـر آن كـه بـه    

خوانش حرفه  هتبيين داللت هاي ساختمند متن ياري مي رسانند، هم مخاطبان را با نحو
مي سازند و هم مي توانند الگـويي آموزشـي    اي و تخصصي رمان هاي برجسته آشناتر

. باشند براي معلمان و مدرسان ادبيات امروز در تشريح و تبيين راز و رمزهاي اثر هنري
كـه در همـين    ن از منظري آسيب شناسانه مدعي شـد اما در كنار اين جنبه مثبت مي توا

ه است؛ به نحـوي  حيطه، نويسنده دچار تكرار و يكنواختي در فرايند تحليل رمان ها شد
كـه   –كه در اغلب موارد، به روش ساده و يكنواخت تحليل دو اليه اي يـا دو سـطحي   

ساده ترين نوع مواجهه با متن است، بسنده كرده است؛ يعني حركت از سـطح واقعيـت   
شگردهايي كـه  . عبارت و تصوير به سطح رمزي و استعاري/ صوري و ظاهري داستان 

برجسته نيست و نمونه هـاي آن را حتـي در  رمـان هـا و     لزوماً مختص آثار شاخص و 
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مثـل شـروع رمـان پرنـده     (داستان هاي نيمه حرفه اي و عامه پسند هم مي توان يافـت  
جا داشت كه نويسنده محتـرم  ). خراب كردن عروسك مگي: خارزار و صحنه آغازينش

ي كـرد و ضـمن   اينگونه شگردها در آثار ياد شده اشاره مـ  به شكل فني تر و پيچيده ترِ
آن، تفاوت هاي ماهوي اينگونه تكنيك ها را در آثار خالق و سطحي مورد بحـث قـرار   

  .مي داد
كه در نقد و خوانش اين كتاب مي توان بر آن انگشت نهـاد، ديـد و    از نكات مهمي     

ير رمـاني  سـ تنگ«: مـي نويسـد  كـه  ير اسـت، آن جـا   سداوري نويسنده درباب رمان تنگ
ير، سـ تمامي اهل فن بر اين نكته، متفق القول اند كـه تنگ ) 53: همان(» ناتوراليستي است

كـه خـود در    –اثري رئاليستي است و ناتوراليستي دانستن آن ازسوي نويسنده محتـرم  
شناخت مكاتب و سبك هاي ادبي اروپايي استادي صاحب نظـر بـه شـمار مـي      هعرص

ارتبـاطي بينـامتني در محـور    « رآن هم با استناد به وجود مختص. آيند، جاي شگفتي دارد
يـا برخـي جنبـه     )51: همـان (» ير و ساير رمان هاي ناتوراليستيسبين رمان تنگ عمودي

كه مشتمل است بر ) 53-54: همان(» ....حيات انسان با ذكر جزييات  همشئمز كنندهاي 
يـا   )54: همـان (» ...محمد به رفتن به مستراح و اجابت مزاج  رنياز مبرم زا«تصويري از 
؛ )همـان (برخي دشنام هاي خشم آلود در ديالوگ هـاي شخصـيت داسـتان    مثال وجود 

حـال آن كـه   . ي رئاليستي هم به وفور ديده مي شونداخصوصياتي كه در اغلب رمان ه
مقابـل جبربـاوري    هدقيقاً در نقطـ ) زارمحمد(ير سان تنگماراده گرايي شخصيت اصلي ر

در يـك نگـاه كلـي، وقتـي     . قـرار مـي گيـرد    ناتوراليستي و شرارت ذاتـي آدم هـاي آن  
ف شخصيت هاي پيشين و پسين، با شـوريدن بـر تنگناهـا و تحميـل     خالبر «زارمحمد 

، مـي تـوان بـه    )190: 1387شـيري،  (» گري هاي اجتماعي، تقدير خود را رقم مي زنـد 
يك اثر كامال رئاليستي، آن هـم از نـوع رئاليسـم آرمـان     «ير، سراحتي مدعي شد كه تنگ

درخور توجه اينجاست كـه نويسـنده بـا وجـود اظهـارنظر       هنكت). همان(» .ايانه استگر
  :قاطع در اين زمينه، در جاي ديگر مي نويسد

پرورانـده شـدن درونمايـه    زمينه ساز ... كشمكش شخصيت اصلي با محيط پيرامونش « 
  )45: همان(» ...ناتوراليستي است  –اي رئاليستي 

  .است دده نيز در اين مورد، مردكه نشان مي دهدخود نويسن 
دانسته و در جاي » رمان«جالل آل احمد را با قاطعيت » مديرمدرسه«كتاب،  هويسندن    

 هحال آن كـه اغلـب منتقـدان عرصـ    . مربوط به آن، بر اين نكته، تاكيد دارد مبحثجاي 
ادبيات داستاني ايران، مديرمدرسه و امثال آن را از حيث حجم و سـاختار اثـر، داسـتان    
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؛ ميـر عابـديني،   273-272: 1376ميرصـادقي،  : از جملـه (بلند يا رمان كوتاه دانسته اند 
در رمان تحول و تكوين شخصيت ها و پـرورش درون  «: يبه قول )308: 1377، 2و 1ج

حـال آن كـه   ... ناسد و بعد زماني آن نيز حدي ندارد مايه و موضوع، محدوديتي نمي ش
نقش شخصـيت هـا و پـرورش موضـوع و درون     ) ناولت= رمان كوتاه (در داستان بلند 

ان اغلب بر عمل داستاني واحدي تمركز پيدا مي كند و ستداستان محدود است و دا هماي
منظـر، مـدير    ايـن و از ) 271: 1376ميرصادقي، (» ...معموال بعد زماني كوتاه تري دارد 

رمان شازده احتجاب گلشيري نيز، . مدرسه، ساختاري بين داستان كوتاه و رمان مي يابد
  .كه جزو آثار بررسي شده در كتاب است، مشمول همين حكم است

كه بـه انسـجام   . يكي از ايرادهاي ساختاري كتاب حاضر، تكرار ناالزم مطالب است     
در بخش بررسي مديرمدرسه، نويسـنده  : ونه اشاره مي شودبه يك نم .اثر، لطمه مي زند

 هنوشـت » كندوكاو در مسائل تربيتـي ايـران  «روش و نگاه اثر ياد شده با كتاب  هبه مقايس
صمد بهرنگي پرداخته و به اين نكات اشاره مي كند كه مدير مدرسه عالوه بـر واقعيـت   

گي، فاقد شخصـيت هـاي   نمايي، عاري از صناعت نيست، در حالي كه كتاب صمدبهرن
است و فقط بـه گـزارش يـا ثبـت     ... غيرواقعي، تخيل پيرنگ ساز، كشمكش داستاني و 

) 67: پاينده(واقعيت هاي مشهود در وضعيت نابسامان آموزش و پرورش پرداخته است 
  :و در انتهاي همين مبحث، مجدداً مي نويسد

و، برخالف صمد بهرنگـي در  ا. عبارت است از گفتن در عين نگفتن) آل احمد(هنر او «
كتاب كندوكاو در مسائل تربيتي ايران، واقعيت ها را از صافي تخيل و صناعت عبور مي 

  )80: همان(» .با خواننده صحبت كند) تلويح به جاي تصريح(دهد تا با زبان ادبيات 
  .پيشين است هكه واضحاً تكرار ناالزم همان يافت

اسماعيل فصيح، در جايي با تكيه بر  هنوشت» در اغما ثريا«نويسنده، در بررسي رمان      
دقت نظر و باريك بيني راوي به اشخاص و گروه هاي مختلف اجتماعي و نيز ايرانيـان  

  :مهاجر، مدعي شده است
 همي توان گفت نويسنده در اين رمان موفق به بازنمايي صداهاي متفـاوت در مجموعـ  «

گفتمـان هـاي    همـنعكس كننـد  (ي چند صدايي طريق رمان اين مهاجران ايراني شده و از
  )146: پاينده(» .خلق كرده است) متكثر

در ديـدگاه  . مي دانيم كه رمان چند صدايي پيرو شيوه معمول رمان هـاي خطـي نيسـت   
چند صدايي تنوع صداهاي اجتماعي است كـه بـه گونـه اي مـبهم در     "ميخائيل باختين 

تقابل بين سخن نويسنده، سخن راوي، انواع ارتباط با ديگري قرار مي گيرند و از طريق 
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 )Bakhtin, 1973: 122( ".ادبي الحاق شده ، و گفتار شخصـيت، وارد رمـان مـي شـوند    
همان طور كه هيچ گوينده اي آزاد نيست كه نيت زبـاني  ": باختين همچنين معتقد است

وينـدگان بـه   خود را به طور لجام گسيخته بيان كند، بلكه بايد آن را در نسبت با ساير گ
زبان آورد، به همين ترتيب، رمان نويس هم بايد بپذيرد كـه شخصـيت هـا نيـت هـاي      
خاص خودشان را داشته باشند و بتوانند صـدا هـاي خـود را، بـدون آن كـه جزئـي از       

  )135: 1385،  مكاريك( ".صداي واحد نويسنده شوند، بيان كنند
روايـت   همايه هاي رئاليستي و شـيو  پرسيد كه رماني مثل ثريا در اغما با حال بايد       

اي چنـد صـدايي، بـا تلقـي و تعبيـر ميخاييـل       خطي چگونه مي تواند در رديف رمان ه
ـ  «آن جا كه در نظرگاه باختين، در اين گونه آثار،  ازباختين قرار گيرد؟ نيز   هبـازي آزادان

ود كه يك ديدگاه، از جمله ديدگاه نويسنده، بـر  گفتمان هاي گوناگون مانع از آن مي ش
چگونه مي تـوان ثريـا در اغمـا را اثـري     ) 101:  همان(» ديگر ديدگاه ها تسلط پيدا كند

نويسنده بر / اجتماعي راوي –پلي فونيك دانست در حالي كه ديدگاه و گفتمانِ انتقادي 
افراد حاضر در داستان قرار سايه افكنده و در تقابل با مجموعه گفتمان هاي سراسر اثر، 

نويسنده در اين زمـان، بلنـدترين صداسـت كـه مـي      / گرفته است؟ اساساً صداي راوي
كوشد برفراز تمامي صداها و ديدگاه هاي درونِ داستان بايستد و ديد و داوري خـود را  

با اين تفاوت كه صداي مسلط نويسنده از طريق توصيف هـاي  . آشكار و برجسته سازد
بيشـتر بـه    به اشخاص و اعمال آن ها و چينش اين مجموعه در كنـار يكـديگر  او راجع 

اساساً چند صدايي، معنايي فراتر از نمود آوايي زبـان دارد و در حيطـه   . گوش مي رسد
تكثر معناها ظهور مي يابد؛ به طوري كه از ديالوگ و حتي پلي لوگ فراتر مي رود و به 

دها و در شمايي وسـيع تـر، بـه گفتگـوي دوبـاره      قلمرو چند گفتماني افراد، طبقات، نژا
  .مثل باز تعريف گفتگوي انسان و طبيعت. انسان و غير انسان منجر مي شود

 هنويسنده در تحليل همين رمان، به بررسي و تحليل شخصيت ها نيز پرداخته كه از جمل
ي توجه و تمركز نويسنده بـررو  .آن ها، يكي احمد صفوي است و ديگري قاسم يزداني

آن دو شخصيت، بيشتر به خاطر اين است كه گفتمان هاي متفاوتي بـا ديگـر مهـاجران    
» از صداهاي متفـاوت در ميـان مهـاجران ايرانـي    «خارج نشين دارند و به قول نويسنده 

  احمد صفوي. يندآبه شمار مي ) 146: همان(
ر داخل عقايدي را در گفت و گوهايش بيان مي كند كه بي شباهت به گفتمان رسمي د«

و » استكبار جهاني«و تعبيرها و اصطالحات خصيصه نمايي مانند ) همان(» .كشور نيست
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ناسـازگاري در   هرا در گفتـارش بـاز توليـد مـي كنـد كـه نشـان دهنـد        » غـرب  هسلط«
  )همان. (چهارچوب فكري او با اعضاي محفل خارج نشين است

در ميـان ايرانيـان غـرب    ) 149: همـان (» اسالم عرفاني«گفتمان  هقاسم يزداني نيز نمايند
 هش، به گفتمحقرمسكوني  هنشين است كه عالوه بر نشانه هاي ديني بر در و ديوار خان

ـ         هنويسنده، محي الدين عربي را بنيـان گـذار مكتـب عرفـان در جهـان اسـالم و اعجوب
محتـرم، بـه بـارِ     هبا اين اوصاف، جا داشت كـه نويسـند  ) 151: همان(روزگار مي داند 

 ، توجه و كه گوياي خصايص فكري آنهاست –و رمزي نام اين شخصيت ها نيز كنايي 
  .اين نكته را با ساختار دروني اثر، خاطر نشان مي نمودند مي كردند و ارتباط  رهاشا

سنده به قصد فرم شـكافي و رمزگشـايي چنـين ادعـايي     نويدر بررسي فيلم هامون،      
  :مطرح مي كند

هاي حاضر در اين صحنه به تن دارند، تركيبي از سـبك   لباس هايي كه ساير شخصيت«
دهم در اين مجموعه بـه چشـم    ههم لباس ايراني سد. هاي پوشاك كهن و معاصر است

اين تركيب حكايت از همزمانيِ غيرخطـيِ  . مي خورد و هم لباس اروپايي قرن شانزدهم
به ذهن متبـادر مـي   انديشه ها در ساحت ناخودآگاه ما دارد و در عين حال اين نكته را 

ـ ) »تز«يا (نهاد بنياني ترين بر. استمرار مي يابدكند كه گذشته در حال  روانكـاوي   هنظري
همين است كه گذشته محو نمي شود و از بين نمي رود، بلكه آثـار رويـدادهاي ماضـي    
در مراحل بعديِ زندگي همچنان ادامه مي يابند و حالت هاي ذهني و استنباط هـاي مـا   

ث بكوشـد  عبـ هامون هر قدر بـه  . يرامون ما را تحت تاثير خود قرار مي دهنداز جهان پ
سـپرد،  بفراموشي  هرويدادهاي تلخي را كه در گذشته بين او و همسرش رخ داده به بوت

هرگز نخواهد توانست از فشارهاي رواني ناخودآگاهي كه مالزم آن خاطرات هستند به 
  )304: همان(» .كلي رهايي پيدا كند

حضـور  . ر مي رسد كه اين استنباط و استنتاج، چنـدان قـرين بـه صـحت نيسـت     به نظ
افرادي با لباس اروپاييِ قرن شانزدهم در آن صحنه، چه ربطي مي تواند داشته باشـد بـا   
رويدادهاي تلخي كه در گذشته بين شخصيت فيلم و همسرش رخ داده است؟ يا بـراي  

استفاده نشده است تا تـداعي  يشين ايران القاي اين مفهوم، چرا از لباس هاي سده هاي پ
گر سالن و فَياو باشـد؟ بـه اعتقـاد     هتاريخ و جامع هران ذهني شخصيت در گسترو خود

كما ايـن  . سمبليك اين نشانه در فيلم، نياز به واكاوي عميق تر دارد هنگارنده كشف جنب
پديـدار  ) 300: همـان (» در شكل و شمايل غول بي شاخ و دمـي «كه دكتر سماواتي نيز 

  .شده است كه يادآور ديوهاي اساطيري شاهنامه است
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دوست و ملجـأ  » عابديني«نويسنده در همين بخش در تبيين وجوه رمزي شخصيت      
توصـيفات وي از   ،هامون، به نكات دقيـق و ارزشـمندي اشـاره دارنـد كـه در مجمـوع      

باورهـاي عرفـاني و ارزش هـاي     نمـاد «عابديني را باورپذير مي سازند، توصيفاتي نظير 
يـاور و ملجـأ روحـاني    "، )همـان ( "مرشد و مـونس هـامون  "، )316(» معنوي و ديرين

جا داشت ... و ) 318: همان(» نجات بخش يا سالك راه حقيقت«، )317: همان( "هامون
اشتغال عابديني به شغل مقاطعه كاري و انبوه سـازي كـه بـا     همحترم در بار هكه نويسند

مبهم  هو به اعتقاد نگارنده نكت(وي سازگاري ندارد،  هو منش عارفانه و درويشانزندگي 
  .كردند توضيح مي دادند و تناقض ياد شده را تبيين مي) فيلم محسوب مي شود

مهم ديگري كه بايد در نقد و تحليل كتاب گشودن رمان به آن اشاره كرد، اين  هنكت     
ت درسـت و دقيـق نويسـنده در تبيـين سـاختار      است كه گاه به نظر مي رسد كه اشـارا 

دروني رمان هاي مورد بحث، توأم با نوعي جانبداري است و اين توهم را دامن مي زند 
البتـه چنـين تلقـي و    . كه انگار نويسنده، هيچ نگاهي انتقادي به آثار مورد بحث ندارنـد 

رمـان هـاي   توهمي نادرست است، زيرا مقصد و مقصود نويسنده، نقد و بررسي جـامع  
مورد نظر نيست و صرفاً از زاويه اي كه مطرح كرده اند به آثار پرداخته اند، لـيكن اگـر   

محترم گاه متناسب با موضوع بحث، اشاراتي انتقـادي را نيـز چاشـني مباحـث      هنويسند
وقتـي خواننـده، نقـد و    . خود مي كردند، زمينه اي براي اين گونه توهمـات نمـي مانـد   

  :رمان هاي مورد بحث بخواند و ببيند كه نوشته اند هربارنظرهاي ديگران را د
ير به عنوان رمان فاقد شكل معيني است، توضيح هاي زايد و تكرارها، همـاهنگي  ستنگ«

و يگانگي كتاب را از بين برده؛ ساختمان خارجي كتاب فاقـد اسـتخوان بنـدي و طـرح     
منتقـدان،  «يـا  ) 440 :1377بهـار؛ نقـل از ميرعابـديني،    (» .حساب شده و منطقي اسـت 

ير را داستان كوتاهي دانسته اند كه با صحنه ها و حادثه هايي كـه مخـلِ گسـترش    ستنگ
  )ميرعابديني، همان(» .طبيعي داستان هستند، در حد يك رمان متورم شده است

  :»سووشون«يا در مورد 
گنجاندن تك گويي هاي شخصيت هاي ديگر در وسـط تـك گـويي    (منتقدي اين كار «

را عامل آشفته شدن بستر رمان و فرعي شدن واقعه و دور شدن خواننده از مـتن   )زري
دانشور به لحن افسانه  هعالق هتك گويي مك ماهون، نشان دهند... اصلي رمان مي داند 

   )475: همان(» .هاي كودكان است و پيشرفت دقيق داستان را مخدوش مي كند
  يا



 131   روزبهمحمدرضا 

 هاجه نمي شويم؛ اين اثر نوعي گزارش روزاندر مدير مدرسه با تخيل هنري چنداني مو«
و ) 310: همـان (» ...منظم است كه وجود راوي واحد، ساختمان آن را تداوم مي بخشد 

...  
  يا
جذاب است، اما خواننـده چنـدان لـذت    ] سنده اشيآزاده خانم و نو[شگردهاي رمان «

فضـاي  . نيسـت  نمي برد، شايد از اين رو كه تكنيك آن با دنياي بي روح متن هماهنـگ 
. تنها او را كنجكاو مي كند كه فرجام اثـر را بدانـد  . داستان خواننده را به اعماق نمي برد
  )289: 1383تسليمي، . (در پايان چيزي هم عايدش نمي شود

ن نكات انتقـادي مـي يابـد و دچـار     ايگشودن رمان را مغاير با  هنويسند هلحن جانبداران
م كه نويسنده، اگر پـاره اي مالحظـات انتقـادي را بـه     از اين رو معتقد. تناقض مي شود

  .كليت اثر خود مي افزود، جايي براي اين گونه توهمات و تناقضات باقي نمي ماند
  
  گيري و پيشنهادها نتيجه.4

 هاست كه طي سال هاي اخير در حوز درخور توجهيآثار  هاز زمر» گشودن رمان«كتاب 
ايـن اثـر بـا نگـاهي     . نقد و تبيين ساختمندي هاي آثار داستاني معاصر نوشته شـده انـد  

در نقد رمان است مبتني بر خوانش تحليلي  نسبتاً مرسومساختگرايانه، پيشنهادگر روشي 
نويسنده بـر آثـار همـين    . ارتباط ساختاري آن با كل رمانآغازين و آشكارسازي  هصحن

ده احتجـاب،  زير، مديرمدرسـه، شـا  سـ چون بوف كور، تنگ ثار مشهوريآمالك و معيار، 
سرگرداني، چراغ ها را من خاموش مي كنم، آزاده خـانم   هسووشون، ثريا در اغما، جزير

داستان كوتـاه سـه قطـره خـون و فـيلم       هرا به ضميم ،و نويسنده اش، سرخي تو از من
تبيين و نيز كشف ، قدرت تحليل و نثر و نگارش سالم .هامون بررسي تحليل كرده است

كتاب ياد شده به حساب مـي  هاي  تاري اجزاي اثر از مهم ترين مزيتروابط درون ساخ
در عين حال شناوري شيوه كتاب بين روش دانشگاهي و كارگاهي، بي توجهي بـه   .آيند

آثار انتقادي در باب رمان هاي مورد بحث، پاره اي استنباط هاي شخصي و سـليقه اي،  
تقليل روش بحث به شيوه ساده و يكنواخت تحليل دو اليه نه تحقيق، فقر و فقدان پيشي

برخي ديـد و داوري هـا نظيـر ناتوراليسـتي دانسـتن رمـان        اي در مواجهه با متن، و نيز
مديرمدرسه، چند صدايي بر شمردن رمان ثريا در اغمـا، پـاره اي    دانستنِير، رمان ستنگ

هامون و برخي تكرارها در كنـار مـواردي   سمبليك از فيلم  ذوقي و نامتقن استنباط هاي
لذا جهت ارتقاي بيش . اشكاالت تايپي، در اين اثر، جاي تأمل دارندايرادات نگارشي و 

  :از پيش جايگاه علمي اين كتاب، پيشنهادهاي زير را عرضه مي دارم
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، يـا  ...محترم، در چاپ هاي بعدي، افزون بر رفع اشكاالت نگارشي و تايپي و  هنويسند
به اصالح ديدگاه هاي ياد شده اقدام كنند و يا داليل تـوجيهي خـود را در هـر يـك از     

در ارتقاي روش كار به شيوه پژوهشي و دانشگاهي  .زمينه ها به طور دقيق ارائه فرمايند
ستنباط هـاي شخصـي و خـارج كـردن مباحـث از      حذف و تعديل برخي ا هبكوشند، ب

   . همت بگمارند حالت يكنواختي و هم شكلي
فارسـي   هدر مقايسه با ديگر رمان هاي برجست ،به مزيت هاي آثار بررسي شده در كتاب

 .اراتي دقيق تر داشته باشندشا –معاصر، از حيث روش نقد پيشنهادي 
 .در اين زمينه، اشاره فرمايند ، مقاالت و نوشته هاي پيشينببه فضل تقدم كت

نقد پيشنهادي، نمونه هايي از صحنه هاي آغازين نامناسب با كليت متن را  همعيار شيو با
 .مقايسه براي مخاطبان، آسان تر و عيني تر شود هدر چند رمان، خاطر نشان كنند تا زمين

به مباحث خـود  نده گاه به تناسب موضوع، استحساناً پاره اي مالحظات انتقادي را سنوي
در » نگاه مطلـق نگـر نويسـنده بـه آثـار     «در باب هر رمان بررسي شده بيفزايند تا توهم 

 . مخاطب، رفع و منتفي گردد
معاصـر نيـز بـه     هادامه و استمرار همين روش تحليل در بررسي ديگر رمان هاي برجست

  .رشد و اعتالي ذهنيت ادبي اين نسل بسيار ياري خواهد رساند
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