مطالعات ادبیات تطبیقی ،سال چهاردهم ،شماره  ،65زمستان 9911؛ صص 25 -13

بزرسی تطبیقی دریبفت در رمبن «ديبلیىیَب» اثز جًیس ي «سوذٌ
بگًر» صبدق َذایت
محمذ کزیمی

تبریخ دریبفت79/3/6 :
تبریخ پذیزش79/2/32 :

وبصز ملکی

*

**

چکیذٌ
نؾطیه زضیبفت ،ثط این فطو اؾتواض اؾت که مربعت ،ذوز ،تولیس مقنب میکندس زض ایدن
نؾطیه هط مربعت ثط اؾبؼ موققیت اختمبفی ،تبضیری و تدطثه شهنیاـ ،اظ متن زضک
و ثطزاقتی زاضز که این ثطزاقت ،ازضاک و توقـ او ضا اظ آنچه هؿدت ،ثدبتتط مدیثدطز و او
زیگط مربعت قجل اظ ذواندس آ مدتن نیؿدت ییدی اظ ضوـهدب نویؿدنس ی خیمدع
خویؽ(2:52-2993م) و نبزق هسایت(2441-2392ـ) ،اؾدتابز اظ فنبندط نؾطیده
زضیبفت اؾت آ هب ثه ذوثی توانؿتهانس ،ذواننس ب ضا ثب متن همطا ؾبظنس هسف اندیی
این مقبله ،یبفتن نمونههب اظ فنبنط نؾطیه زضیبفت(فضب ثبظ ،فطخدبم ثدبظ ،بیدب زوض اظ
انتؾبض ،ظندیط هب نبمغمئن ،اقبض ثه ثرفهبیی اظ متنی زیگط ،نوقتن ثط اؾبؼ ثبفدت
فطهنگی و عطح طؾف) میثبقس که ثب اؾتابز اظ ضوـ تونیای -تحیییدی و ثده قدیو
تحقیق کتبثربنها اندبم قس اؾت نگبضنس ب مقبله ثط آ انس تب ثدب اضاهده مثدب هدبیی اظ
زاؾتب هب کتبة «زوثیینیهب» و مدموفه زاؾتب «ظندس ثگدوض» قدیو هدب اؾدتابز
خویؽ و هسایت ضا اظ نؾطیه زضیبفت ،ثطضؾی و تجیین نمبینس
کلیذياصگبن :فنبنط نؾطیه زضیبفت ،ذوانف متن ،تولیس مقنب ،ثبفت فطهنگی

* کبضقنبؼ اضقس ظثب و ازثیبت فبضؾی
** زانكیبض زانكگب ضاظ  ،کطمبنكب
نویؿنس مؿئو ; نبنط مییی

Karimi1353m@gmail.com
n.maleki@razi.ac.ir

 /43مغبلقبت ازثیبت تغجیقی ،ؾب چهبضزهم ،قمبض  ،67ظمؿتب 24::

مقذمٍ
ثنیبنگصاضا نؾطیه زضیبفت( ،)Reception Theoryولاگبند آیدعض( )Wolfgang Iserو
هبنؽ ضوثطت یبؼ( )Hans Robert Yasثوزنس نؾطیه زضیبفت ثه واکنف ذواننس ثط متن
و نقف او زض مقنب آفطینی توخه ظیبز نكب مدیزهدس و ایدن ییدی اظ مقولدههدب مهدم
ذوانف و نقس زض ازثیبت ثوز اؾت
اظ آندبیی که تأویل نمیتوانس ضاهگكب مقبنی بیبنی زض متنهب ثبقدس ،همده چیدع ثده
ذواننس ثطمی طزز ثه این مقنب که ذوانندس ب زض مؿدیط مغبلقده و زضک مقندب مدتن،
تقیین کننس انیی هؿتنس ،نه ذوز متن ؽ ،تأثیط که متن ثط ذواننس اـ می دصاضز،
این اؾت که او ضا اظ آنچه هؿت ،ثه آنچه که متن میعیجس ،تجسیل میکنس و قسضت زضک
و تأویل او ضا اضتقب میزهس
ییی اظ مؤثطتطین نتبیح ذوانف ازثی آ اؾدت کده ذوانندس ضا هنگدبم مغبلقده مدتن،
وازاضز ثه آ بهی انتقبز خسیس اظ فالهم و انتؾبضات مطؾوم ذوز ثطؾس آثبض ازثی ،ممیدو
اظ ثبوضهب ضمنی نویؿنس ب اؾت که نبذواؾته یب فمساً واضز نوقدتههبیكدب مدیقدوز
آ هب ثب این کبض شهن و ثبوضهب مربعجبنكب ضا ثه چبلف میکكنس و فبزات مقمو فهدم
آ هب ضا تضقیف میکننس و یب تغییط میزهنس و مربعجبنكدب ضا وازاض مدیکنندس تدب ثدطا
اولین ثبض این فبزات ضا آنچنب که هؿتنس ،افتطاف کننس یک اثط ازثی اضظقمنس ،میتواندس
مؿیط قیو هب مقمو ذوانف و زضک مربعت ضا موضز تأثیط قطاض زهس و مدموفه قوانین
و فالهم خسیس ضا ثطا ازضاک زض اذتیبض او ثگصاضز زض واقـ نؾطیه زضیبفت آیعض ،ثط این ثبوض
اؾت که «زض ذوانس یک اثط ،ثبیس شهنی ثبظ و انقغبف صیط زاقتهثبقیم و آمبز ثبقیم که
زض ثبوضهب ذوز تطزیس کنیم و ثگصاضیم تغییط کنس»(ؾیسو و ویسوؾو )21: ;2488 ،
زض هنگبم نوقتن متن ،ثركی اظ یبم آ توؾظ نویؿنس  ،زض تثدهت مدتن ندبندس
میقوز امّب زضیبفت و اؾترطاج ثرفهدب زیگدط اظ ایدن یدبمهدب نب اتده ،ثده فهدس
ذواننس صاقته میقوز نؾطیه یبؼ زو خنجه زاضز; ثركی مطثوط ثه ذوز متن و ثردف
زیگط مطثوط ثه مربعت اؾت «ایندب مؿأله زیبلیتیک میب متن و ذواننس مغطح اؾدت
یب ثهتط ثگویم زیبلیتیک زو زنیب زنیدب مدتن و زنیدب ذوانندس ثطذدوضز میدب مدتن و
ذواننس ثطذوضز اؾت ،میب تمبمی ازفبهب متن و افقی که ثسا ضا مییبثس افق زیگط
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که انتؾبضهب ذواننس اؾت»(ضییوض )74 ;2484 ،چنبنیه اظ ثحث ثطمیآیدس ،افدق انتؾدبض
ثبثت و مقین نیؿت ،چطاکه زض میب نؿلهب ونب و و افطاز خوامـ مرتیف و زض میدب
ذواننس هب مرتیف ثب توخّه ثه قطایظ اقییمی ،محیظ ،ؾغح تحهیالت و ؾجک ظندس ی
افطاز تغییط میکنس زض واقـ «افق انتؾبض نؾبم یچیس ذواؾتههب و نیبظهب مربعت اؾت
که و ضا ثه ؾو یک اثط ؾوق میزهنس و انتؾبضاتی ایدبز میکنس که توقدـ زاضز اثدط زض
هنگبم ذوانف ثه آ انتؾبضات بؾد منبؾت زهس»(نبموض مغیق)211 ;2498 ،
ثب توخه ثه مغبلت اتهقس  ،متن ثه ذوز ذوز ،زض افقدی قدطاض زاضز کده مدتنهدب
زیگط آ ضا ؾبذتهانس و ذواننس افقی اظ انتؾبضهب ضا اظ متن زاضز که ثط اؾبؼ زانف ازثدی
و ظمینه اختمبفی شهنیاـ قیل می یطز این افقهب ثبفث ذیق مقندب خسیدس اظ مدتن
میقوز
بیبن مسألٍ
نؾطیه زضیبفت نطفبً فیمی ذوز قمو نیؿت ،ثییه ثه فیوم زیگط چو هطمنوتیدک
(ضوقی ثطا حهو فهم ،تاؿیط و ضفـ اثهبم اظ متن) نیع مطتجظ اؾدت اظ یدک عدطف ثدب
توققبت اختمبفی افطاز اضتجبط زاضز و اظ عطف زیگط قسضت و توانبیی ازثی ،هنط و شهندی
افطاز ضا میعیجس تب ثتواننس ثه ضاثغها میب متنهب ثب ییدسیگط و ونده هندط مدطتجظ ثدب
آ هب ایدبز کننس و ثه زیس ب هب خسیس یب ثطتط اظ نؾدط اختمدبفی ثطؾدنس و ثده ضمدع و
ضاظهب مقنو و ظیجبییقنبؾی ،كت کالم نویؿنس زؾت یبثندس نؾطیده زضیبفدت فمدل
ذوانس ضا فمیی ویب و متحوّ میزانس ثه اته احمس «یدک اثدط ازثدی مدموفدها اظ
عطحهب اؾت که ذواننس ثب زانؿتههب ذوز آ هب ضا محقّدق مدیؾدبظز»(احمدس ;2491،
)79
هطمنوتیک محسوز ثه هیچ متن ذبنی نیؿدت و هط ونده متندی ضا قدبمل مدیقدوز
قالیطمبذط( )Schleiermacherثه خع هطمنوتیک ثه مؿدأله نقدس نیدع توخّده زاضز و آ ضا
هنط قضبوت ثه عوض نحیح و صیطـ انبلت متو و اخدعا آ هدب ثدط مجندب قدواهس و
زاز هب میزانس او مقتقس اؾت هطمنوتیک فجبضت اؾت اظ « 2هنط اضاهه انسیكههب ثه نوضت
نحیح  3هنط منتقل ؾبذتن ؾرنب زیگط ثه قرم ؾوم  4هنط فهم ؾرنب قرم
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زیگط ثه نوضت مكرم»(قالیطمبذط)56 ;2::4 ،
محتوا متن قبثل تاییک اظ مؤلف آ نیؿدت ییدی اظ نیدبت ثؿدیبض مهمدی کده زض
هطمنوتیک قالیطمبذط وخوز زاضز این اؾت که و ثه «امیب فهم فیندی مدتن» افتقدبز
زاضز ثه فجبضت زیگط او ثه امیب مغبثقت فهم ماؿط ثب مقنب واققی متن(شهنیت مؤلدف)
ثبوض زاضز این نؾطیه «همواض ثب فقبلیتهب تئبتط خسیس نیع همطا ثوز اؾت تدب ثتواندس
مب ضا متوخه نقف تولیس ط هط تمبقب ط تئبتط کنس»(ثنت)56 ;2::1،
خیمع خویؽ و نبزق هسایت ،ثه فنوا نویؿنس ب مسض زض این زو اثط(«زوثیینیهب»
و «ظنس ثگوض») ثه فنوا نویؿنس ب یكطو ،اظ این ضوییطزهب و قگطزهب(فضب ثبظ ،فطخبم
ثبظ ،بیب زوض اظ انتؾبض ،ظندیط هب نبمغمئن ،اقبض ثه ثرفهبیی اظ متنی زیگط ،نوقدتن
ثط اؾبؼ ثبفت فطهنگی و عطح طؾف) زض زاؾتب نویؿی اؾتابز نموز انس آ هب زض این
زو مدموفه زاؾتبنی ثه واکنف ذواننس ب ثط متن و نقف آ هب زض مقنب آفطیندی توخّده
ظیبز نكب زاز انس و ثه ذوثی توانؿتهانس ،ذواننس ب ضا ثب متن زض یدط کنندس و آ هدب ضا
زض تولیس مقنب و زضک قرهی اظ متن ،ؾهیم کننس و ثه چبلف ثیكدبننس لدصا ایدن مقبلده
فطو ثدط آ زاضز کده خیمدع خدویؽ و هدسایت اظ ضوـهدب تئدوض زضیبفدت اؾدتابز
نموز انس ثنبثطاین ،دػوهف حبضدط ثدب اضاهده نموندههدبیی اظ ایدن قدگطزهب ،زض آثدبض ایدن
نویؿنس ب کده اظ زو فطهند متادبوت مدیثبقدنس ،ؾدجک ویدب و ثطخؿدته آ هدب ضا زض
ثیبض یط فنبنط نؾطیه زضیبفت آقیبض میؾبظز
ضطوضت این ػوهف زض آ اؾت که ذواننس ب ثدیف اظ دیف ثدب نؾطیده زضیبفدت و
قیو هب مرتیف آ و کبضثطزـ زض متن آقنب میقونس و همچنین زضمییبثیم که مدتن،
زض زوض هب و ظمب هب متابوت ثطا هط کسام اظ ذواننس ب  ،چه چیع ضا مغطح میکنس و
چگونه مدی تواندس ذوانندس ب ضا ثده فیدط وازاضز و ثبفدث ثدطانگیرتن بؾددهدب زض شهدن
ذواننس بنكب قوز و موخت اضتقبء شهنی و فیط آ هب طزز
پیطیىٍ تحقیق
فییضغم وخوز کتبةهب و مقبتت متقسز که زض ضاثغه ثب نؾطیه زضیبفت نوقدته قدس
اؾت ،تحقیق تغجیقی خبمـ و منؿدمی زض موضز این نؾطیده ،زض مدوضز آثدبض هدسایت ثده
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ضقته تحطیط زض نیبمس اؾت امب زض نقس کتبة «زوثییندیهدب» خدویؽ ،کبضهدبیی انددبم
طفتهاؾت لصا ثه فنوا یكینه تحقیق زض مقبله حبضط میتوا ثه دػوهفهدبیی چدو ;
کتبة «خیمع خویؽ و هنط زضیبفت; ذدوانف ،ایطلندس و ندو طایی» اظ خدب ندیف( John
 )Nashو مقبله «خیمع خویؽ و خبزو ازثیبت» اظ فطقدته نوثردت ،اقدبض کدطز محدوض
توخه فطقته نوثرت این امیب ضا فطاهم میآوضز تب قنبذت ثهتط اظ قرهیت و ذیقیبت
خویؽ ،قبفط و زاؾتب نویؽِ ایطلنس  ،ضمن ذیق آثبضـ ثه زؾت ثیبوضیم قبلوز کتبة
خب نیف ،زضثبض زضیبفت و زضک نوقتههب خویؽ توؾظ مربعجین ایطلنس میثبقدس
این کتبة ثیبنگط این موضوؿ میثبقس که نوقتههب خویؽ اظ آغبظ زضثبض وضدقیت کیدی
خبمقه ایطلنس و موضوؿ کتبثروانی و مربعت اؾت مؿدأله زقدواض ثدوز ؾدجک نگدبضـ
خویؽ ثیبنگط مكیل تبضیری خبمقه ایطلنس زض زضیبفت موضوفبت ازثی میثبقس یدبزآوض
میقوز که تب کنو  ،ثه غیط اظ زو ػوهف مصکوض ،هیچ اثدط منؿددمی زض مدوضز ثطضؾدی
نؾطیه زضیبفت زض ضمب «زوثیینیهب» ثه ضقته تحطیط زض نیبمس اؾت
زض موضز ثطضؾی و تجیین این نؾطیه زض آثبض هسایت نیع میتوا ادت تدب کندو هدیچ
ػوهكی اندبم نگطفتهاؾت ثه همین زلیل ،نگبضنس ب این مقبله ثط آ قسنس تب ثب ثطضؾی
موضوؿ نؾطیه زضیبفت زض مدموفه زاؾدتب هدب «زوثییندیهدب» و «ظندس ثگدوض» ،دبمی
کوچک زض خهت زضک و تحییل ثیفتط این آثبض مبنس بض ثطزاضنس
فضبی ببس
ثطذی اظ نویؿنس ب فمساً زض زاؾتب هب ذوز فضب ثبظ ضا میدب فنبندط مدتن ثده
وخوز میآوضنس که این فضبهب ثب توخه ثه نؾط و ؾییقه ذواننس ثب خمالت یدب کیمدبتی دط
میقوز این قگطز ثیفتط ثطا نهب کطز مغبلجی زض مدتن اؾدت تدب ذوانندس ب ثده
مب و اثهبم کكیس قونس همچنین ثطا اینیه ذواننس این خبهب ذبلی ضا ثدب فقبیدس و
نؾطیبت ذوزـ ط کنس فقبیس که هم ثه متن و هم ثه قطایظ اختمبفی ذواننس ثروضز
و این متن اؾت که زؾت ذواننس ضا ثبظ می صاضز تدب ثدب توخده ثده عدطظ فیدط ،موققیدت
تبضیری ،اختمبفی ،قرهیت و تحهیالتف آنچه ضا منبؾت زاؾتب میزانس ،ثط عیندس ثده
فنوا مثب زض «قطوؿ کطز ثه مییس چپق و ثیقدک نؾدطـ ضا زض شهدن ذدوز مدنؾّم
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میکطز یط ذطفت معاحم! اوایل آقنبییمدب آزم خدبلجی ثدوز ،اظ اضواح و کدطمهدب حدطف
میظز؛ امّب ذییی ظوز اظ او و قهههب بیب نب صیطـ زضثبض زؾتگب تقغیدط ذؿدته قدسم
مواضز ثرهونی
ات; «نؾطیه مرهونی زضثبض اـ زاضم ذیب میکنم این ییی اظ آ
ثوز امّب مكیل میقوز ات »(خویؽ )21 ;2483 ،زض ایندب اثهبمی که ثب چندس نقغده
نكب زاز قس  ،فضبیی ثبظ ضا زض زاؾتب ایدبز کطز اؾت تب ذواننس ثتوانس ثده خدب آ
چنس نقغه هط آنچه ضا که ثه شهنف میضؾس ،قطاض زهس هط ذواننس ا ثندبثط ویػ دیهدب
قرهیتی ذوز و ضاو زاؾتب  ،کیمه یب کیمبتی ضا انتربة میکنس که ثب توخّه ثه قدطایظ
اختمبفی ذواننس و احوا و اوضبؿ زاؾتب مقنب یسا میکنس
همچنین زض اثتسا زاؾتب زو ظ نواظ آندبیی که کوضلی تقطیف میکنس که چغوض ثدب
زذتطک یفذسمت عطح زوؾتی ضیرته اؾت و ثقس ثب قطاض قجیدی او ضا زیدس و ثدب او ثده
یک معضفه زض زانی ثطوک ضفته اؾت «ثطایم تقطیف کطز که قجالً ثب قیط فطوقی میضفته
ذییی ذوة ثوز»(همب ;  )76و زض زاؾتب همتبیب مینویؿس; «اهه! میذواهی تمدبم ضوظ
آندب ثبیؿتی؟ خساً که ذییی ؾدهل انگدبض ! ایؿدتبز ثدوزم ،ثجیدنم ثؿدیبض ذدوة تظم
نیؿت ،ثبیؿتی ثینی»(همب ; )24
نبزق هسایت نیع زض مدموفه زاؾتب «ظنس ثگوض» ،اظ این قگطز ثده ذدوثی اؾدتابز
کطز اؾت و هنگبم ضوایت زاؾتبنف ،ؽ اظ اینیه نؾط ذوزـ ضا می ویس ،فضب ثبظ
ایدبز میکنس تب ذواننس نؾطـ ضا ثگویس زض واقـ لحؾها ثه ذواننس اؾتطاحت میزهدس
تب ثینسیكس و ثه آنچه ذوانس اؾت ،فیط کنس ،ؾپؽ نؾطـ ضا زض شهن مدطوض کندس یدب ثدط
ظثب ثیبوضز زض زاؾتب «ظنس ثگوض» آندبیی که مینویؿس; «هیچ کؽ نمیتوانس ی ثجطز،
هیچ کؽ ثبوض نرواهس کطز ثه کؿی که زؾتف اظ همه خب کوتب ثكدوز ،مدی ویندس; ثدطو
ؾطت ضا ثگصاض ثمیط امّب وقتی مطگ آزم ضا نمدیذواهدس ،وقتدی مدطگ كدتف ضا ثده آزم
میکنس ،مطگ که نمیآیس و نمیذواهس ثیبیس !»(هسایت )21 ;2453 ،ثب این فضب ثدبظ
که ایدبز کطز اؾت ،ذواننس ضا ثه تایط و طؾكدگط وامدیزاضز همچندین زض زاؾدتب
«زاوز وغ كت» ،زض بضا طاف بیبنی زاؾتب  ،چنسین فضدب ثدبظ ایددبز کدطز اؾدت تدب
ذواننس ثط اؾبؼ شهنیبت ذوزـ ،فضدبهب ذدبلی ضا دط کندس «ایدن ظیجندس ثدوز! مدطا
نمیزیس قبیس هوقن نبمعزـ یب قوهطـ ثوز [ ] کی میزانس؟ نه هط ع ثبیدس ثده
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کیّی چكم وقیس! نه ،نه من زیگط نمیتوانم »(همب ;  )6:یب زض زاؾتب مطز ذوضهدب
آندبیی که مینویؿس; «ا ط ات تو بقنه زض اعبقدت ضا ثگطزندس ،دط اظ عیؿدم و زفدب
ؾایس ثرتی اؾت وقتدی مكدس ندبذوـ قدس ،یدعیف ضا هدم مدن خدب ثگدصاضم؟ ا دط
ثطا »(همب ;  ):8کالمف ضا نیمده کدبض ضهدب مدیکندس و ازامده آ ضا ثده ذوانندس اـ
وامی صاضز
پبیبن ببس(فزجبم گزیشی)
ییی زیگط اظ قیو هبیی که زؾدت ذوانندس ضا زض حدسؼ ظز ؾدطاندبم زاؾدتب ثدبظ
می صاضز ،بیب ثبظ یب فطخبم طیع اؾت زض این قطایظ ،این وؽیاه ذوانندس اؾدت کده
ؾطاندبم زاؾتبنی ضا ضقم ثعنس ثه فنوا مثب زض زاؾتب فطثی ضاو ضا مدیثیندیم کده ثده
قهس ذطیس ؾطویؽ چب ثه ثبظاض فطثی میضوز و ثب نبحت مغبظ اتو و میکنس ؾدپؽ
می ویس; «ذبنم خوا متوخّه من قس ،یف آمس و طؾدیس; چده فطمبیكدی زاضیدس؟ لحدن
نسایف زلگطم کننس نجوز ،انگبض ثه منؾوض اندبم وؽیاه ثب من نحجت میکندس فطوتنبنده
ثه زو یسا فؾیم که همچو قطاوت قطقی زض زو عطف مسذل تبضیدک غطفده ایؿدتبز
ثوزنس ،نگب کطزم و ظیط لت اتم چیع نمیذواهم کنبض غطفه او زضن کطزم -و اینیده
میزانؿتم مبنسنم ثیفبیس اؾت -تب خیو زهم که فالقهام ثده ؾدطویؽ چیندی او واققدی
اؾت ثقس ،آهؿته ثط كتم و زض ؾطاظیط ثبظاض ثه عطف ثیطو ضا افتبزم زو نیا ضا کده
زض زؾت طفته ثوزم ضهب کطزم تب ضو قف نی زاذل خیجم ثیاندس ندساهی ضا قدنیسم
که اظ آ ؾط نمبیكگب فطیبز میظز چطاك ذبموـ قس اؾت اکنو قؿمت ثبتهی تبتض ثه
کیّی تبضیک قس ثوز ؾطم ضا ثبت کطز و زض همب حب که ثه تبضییی زیس  ،زوذته ثدوزم
ذوزم ضا ثه نوضت موخدوز زض نؾدط آوضزم کده ظمبمدساض و لقجدت ثدبظـ غدطوض اؾدت و
چكمبنم اظ اضغطاة و ذكم میؾوذت»(خویؽ )51 ;2483 ،زض ایندب ضاو ضا میثینیم
که ثه قهس ذطیس ؾطویؽ چینی چب ثب نبحت مغبظ اتو و میکندس او دولف ضا زض
خیجف قطاض میزهس و اظ مغبظ ذبضج میقوز ،ولی نب هب ثدطقهدب مدیضوندس و چدطاكهدب
ذبموـ میقونس زض این حب مقیوم نیؿدت کده آیدب ضاو ثده فطوقدگب ثطمدی دطزز تدب
ؾطویؽ چینی ضا ثسظز یب همچنب ثه ضاهف ازامه میزهس زض این قؿمت نویؿدنس آذدط
زاؾتب ضا ثه ذواننس میؾپبضز تب هط کؿی ثدب ثطزاقدت و قدیو نگدطـ ذدوزـ بیدب
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زاؾتب ضا ضقم ثعنس
همچنن زض بیب زاؾتب همتبیب میذوانیم که زض محل کبض مكیالتی ثطایف دیف
آمس اؾت «وخوزـ انجبقته اظ ذكم و انتقبمی ؾوظا ثدوز احؿدبؼ ذادت و نبضضدبهی
می کطز زیگط مؿدت نجدوز; فقدظ زو ندی زض خیدت زاقدت و ثده ظمدین و ظمدب لقندت
میفطؾتبز کبض ذوزـ ضا زض ازاض ذطاة کطز ثوز ؾبفتف ضا دطو صاقدته ثدوز ،تمدبم
ولف ضا ذطج کطز ثوز؛ مؿت هم نجوز ثبظ احؿبؼ فغف میکطز و زلف میذواؾت ثه
مییس طم و زم کطز ثط طزز حبت که زو ثبض ثه زؾت ؿط ثچها مغیوة قس ثوز زیگط
حیثیتف ضا ثه فنوا مطز قو اظ زؾت زاز ثوز»(خویؽ )233 ;2483 ،ثدب تطامدوا ثده
ذبنه می ضوز همؿطـ زض منع نیؿت ثدط ؾدط آمدبز نجدوز قدبمف ؿدطـ ضا کتدک
میظنس «آ مطز ثب فهب محیم ؿطک ضا ظز و ات; حبت ثبظ هدم آتدف ضا ذدبموـ کدن!
توله ؾ  ،ثبظ هم ثروض! ا ط زیگط نعنی ،زفب ؾالم ثط تدو ا مدطیم ثطایدت مدیذدوانم
ثبثب »(همب ;  )234زاؾتب ثب التمبؼ ؿطک ثه بیب میضؾس زاؾتب بیب مییبثس امّدب
ؾؤاتتی زض شهن ذواننس ثی خواة میمبندس آیدب او همچندب ؿدطـ ضا مدیظندس؟ چدطا
ؿطک زض مقبثل ثركیس قسنف ،میذواهس ثطا سضـ زفب ؾالم ثدط تدو ا مدطیم ضا
ثروانس؟ آیب سض ثه مییس ثط می طزز؟ آیب انتقبمف ضا اظ آ نوخوا می یطز؟ آیدب زوثدبض
ثه ازاض اـ میضوز؟ ثب ضهیؿدف چگونده ضوثدهضو مدیقدوز؟ آیدب مدیتواندس ؾدبفتف ضا اظ
ؾمؿبض ؽ ثگیطز؟
این ویػ ی زض زاؾتب هب هسایت نیع نموز زاضز زض زاؾدتب «حدبخی مدطاز» ،بیدب
مكرم و زقیقی ضا ثطا ذوانندس نمدیآفطیندس او بیدب زاؾدتب ضا ثدبظ مدی دصاضز تدب
ذواننس اـ هط ونه که زوؾت میزاضز و میانسیكس ،ثدطا ذدوزـ تهدوّض کندس هدسایت
زاؾتب ضا ثب این خمیه ثه بیب میثطز «زو ضوظ ثقس حبخی ظنف ضا عدالق زاز!»(هدسایت،
 )6: ;2453اینیه ثقس اظ عالق چه ثط ؾط حبخی میآیس آیب زض آ قهط میمبنس؟ آیدب ثده
حدط میضوز؟ آیب ظ زیگط می یطز؟ آیب ثطا یسا کطز ذواهط و مبزضـ میضوز؟ و
زض زاؾتب «زاوز وغ كت» نیع هسایت فطخدبم طیدع کدطز و بیدب زاؾدتبنف ضا ثدبظ
صاقته اؾت «ذوزـ ضا کكبنیس تب هیو همب ؾگی که زض ضا زیس ثوز نكؿت و ؾط
او ضا ضو ؾینه یف آمس ذوزـ فكبض زاز امّب آ ؾ مطز ثوز!»(همدب ;  )6:چده ثدط
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ؾط ظیجنس آمس؟ هوقن کی ثوز؟ زاوز ذوزـ چغوض قدس؟ آیدب ثده ؾطنوقدت ثدطازضـ
زچبض قس؟ نویؿنس تهمیم یط ضا ثط فهس ذواننس می صاضز
پبیبن دير اس اوتظبر
زض زاؾتب هبیی که بیب زوض اظ انتؾبض زاضنس ،نویؿنس ثه فمس ،ذواننس ضا تدب بیدب
زاؾتب  ،زض انتؾبض و ز نگطانی نگه میزاضز و مبخطا زاؾتب ضا نیع مقیّق مدی دصاضز تدب
ذواننس نتوانس حسؼ ثعنس که چه ذواهس قس نویؿنس زض این حبلت تالـ میکنس که ثدب
ایدبز یک حبزثه زوض اظ انتؾبض ذواننس اـ ضا غبفیگیط کنس و زض ثهدت و حیدطت فدطو ثدطز
بیب زوض اظ انتؾبض ثه اظا  trick endingیب  surprised endingقطاض زاز و تطخمه قدس
اؾت ثه افتقبز والتو لیتع بیب زاؾتب «زو ظ نواظ» ،بیدبنی زوض اظ انتؾدبض اؾدت او زض
مقبلها زضثبض این قیو مینویؿس;« این انغالح زضثبض زاؾتب هبیی ثه کبض مدیضوز کده
بیب آ هب نب هبنی و ثط ذالف انتؾبض ذوانندس اؾدت و آ زو ندوضت زاضز; ییدی اینیده
نویؿددنس ثددطا وقددبنس ضددقف ذددوز زض قرهددیت ددطزاظ  ،ذواننددس ضا ثدده تطفنددس
غبفیگیطکنس و زاؾتب ضا ثط ذالف انتؾبض ثه بیب ضؾبنس مبننس; بیب زاؾدتب «اتدبقهدب
مُجیه» اظ اُ هنط زیگط اینیه چنین بیبنی همبهن ثدب حدبتت و کیایدبت و ذهوندیبت
قرهیت زاؾتبنی ثبقس مبننس; بیب زاؾتب « طز ثنس» اظ ی زو مو بؾب »(خدویؽ،
)9: ;2483
خویؽ زض زاؾتب «زو ظ نواظ» ،بیب زوض اظ انتؾبض ضا ضقم میظنس زض این زاؾدتب
کوضلی ضا خوانی ثییبض و غیط قبثل افتمدبز مقطفدی مدیکندس کده دبهی ثدط ضو اؾدت و
مؿبثقبت اؾت زوانی قطط ثنس میکندس او اظ ظ هدب و زذتطاندی کده ؾدط ضاهدف قدطاض
می یطنس ،زض خهت منبفقف اؾتابز میکنس و ثقس ثه آ هب ذیبنت مدیکندس و ضهبیكدب
میکنس بیب زاؾتب ثب ضوحیبت و قرهیت کوضلی همبهن اؾت خویؽ زض چنس ؾغط
بیبنی زاؾتب  ،اظ حقیقت مدبخطا( زظز ثدوز و زظز کدطز کدوضلی) دطز ثطمدیزاضز و
بیبنی زوض اظ انتؾبض ذواننس ب ضا ضقم مدیظندس «کدوضلی ظیدط اولدین چدطاك ایؿدتبز و ثدب
افؿطز ی ثه یف ضو ذوز ذیط قس ثقس ثب حطکتی موقط یک زؾتف ضا ثده عدطف ندوض
ثطز ،و لجرنس ظنب آ ضا آهؿته ظیط نگب حواض ذوز كوز یک ؾیه کوچک عدال کدف
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زؾتف میزضذكیس»(خویؽ)86 ;2483 ،
ذواننس موقـ ذوانس زاؾتب «زو ظ نواظ» ،شهنف ثده زنجدب توندیابت خدویؽ اظ
ظنب و کیمبتی که لنههب هنگبم اتو و ثب کوضلی می ویس; «حبت زیگدط ضوؾدپی قدس
اؾت یف اظ من هم زیگطا ثب او ضاثغه زاقدتنس (همدب ;  )78ثده مدن نمدی دویی؟
تطتیت او ضا زاز ؟»(همب ;  )86شهن و تایّطـ ثه عطف مؿبهل خنؿی میضوز «خویؽ
اظ ضو فمس ،قهس واققی مأموضیت کوضلی ضا تب بضا طاف آذط اظ ذواننس مرای میؾبظز و
ثب این کبض ذغط نوقتن زاؾتب ط هو و وتیدی ضا ثده خدب مدیذدطز»(همدب ;  )9:زض
بضا طاف آذط کوضلی ثب نكب زاز ؾیه عال ثه لنههب  ،موضوؿ زظز اظ زذتطک ضا ثطمال
میکنس «ثه یقین ثؿیبض اظ ذوانندس ب «زو ظ ندواظ» زض ذواندس نرؿدت زاؾدتب اظ
خیو نب هبنی «ؾیه کوچک عال» ییه میذوضنس ولی ذواننس  ،ؽ اظ فدطو ذدوضز ایدن
حیطت اوّلیه ،متوخّه میقوز که این ط كبیی نب عیط ثوز و کل زاؾتب ثه ؾدمت ایدن
بیب زوض اظ انتؾبض حطکت میکطز اؾت ؾیه عال -که احتمبتً مبننس ؾیگبض اظ نبحجیبض
زذتطک زظزیس قس  -ضمع غبیی «ظ نواظ » منحظ اؾت»(همب ; )9:
زض آثبض هسایت نیع این ویػ ی ثه چكم میذوضز زض زاؾتب «حبخی مطاز» ،او ضا مدطز
ظ و ظنس ی مقطفی میکنس مطزم می وینس; ظ زیگط ثگیط امّب او ثه حطف مطزم وـ
نمیزهس اظ متن زاؾتب چنین میفهمیم که او ثب ظذم ظثب هب ظندف هدم کندبض آمدس
اؾت ،ثه خبیف او ضا میظنس و قهس عالق زاز ظنف ضا نساضز «وانگهی ظنف هنوظ خدوا
و ذوقگل ثوز و ثقس اظ چنس ؾب ثب هم انؽ طفته ثوزنس و ذوة و ثدس ظندس بنی ضا یدک
خوض ثه ؾط میثطزنس ،ذوز حبخی هم که هنوظ خوا ثوز ،ا ط ذسا میذواؾت ثه آ هدب
ثچّه میزاز اظ این خهت حبخی مبیل نجوز ،ظنف ضا عدالق ثسهدس»(هدسایت)52 ;2453 ،
حبخی ،ظ مكس حؿین نطاف ضا ثده خدب ظ ذدوزـ اقدتجبهی مدی یدطز و کتدک
میظنس بیف ثه نؾمیه ثبظ میقوز و خطیمه میزهدس و قدالق مدیذدوضز «زو ضوظ ثقدس
حبخی ظنف ضا عالق زاز!»(همب ;  )6:ثیچبض ظنف نبهی نساضز ضوحدف هدم اظ مدبخطا
ذجط نساضز حبخی ذوزـ اقتجبهی طفته اؾت و عالق زاز ظنف زض بیب زاؾدتب زوض
اظ انتؾبض اؾت
بیب زاؾتب آثدی ذبنم نیع ثؿیبض زوض اظ انتؾبض اؾت آثدی ذبنم قطآ ذدوا اؾدت
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اهل وفؼ و زفب و نمبظ و ضوظ اؾت انالً ثه شهن ذواننس ذغدوض نمدیکندس کده ثرواهدس
ذوزکكی کنس «چطاك ضا خیو ثطزنس ،نقف آثدی ذدبنم آمدس ثدوز ضو آة ،ندوضت او
یک حبلت ثبقیو و نوضانی زاقت مبننس این ثوز که او ضفته ثوز ثه یه خبیی که نه ظقدتی
و نه ذوقگیی ،نه فطوؾی و نه فعا نه ذنس و نه طیه ،نه قبز و نه انسو زض آندب وخدوز
زاقت او ضفته ثوز ثه ثهكت!»(هسایت)94 ;2453 ،
سوجیزٌَبی وبمطمئه
بهی زض زاؾتب مغیجی فنوا میقوز که واخس مقنب یب مقبنی متابوتی اؾت ،اظ ایدن
ضو ذواننس زچبض تطزیس میقوز و فطنت یسا میکنس تب متن ضا عجق نؾط ذوزـ تاؿدیط
کنس ؽ هط ذواننس ا ثنب ثط نگطـ ذوز آ مغبلت ضا مقنب میکنس و زض واقـ مدیتدوا
ات ثه تقدساز ذوانندس ب مقندب زاضیدم مدثالً زض زاؾدتب « ِدل» ،ضاو ذوانندس ضا ثدب
قرهیتی ثه نبم مبضیب آقنب میکنس ؾپؽ می ویس; «مبضیب موخوز ثوز ثؿیبض ضیع نقف،
امّب ثینی و چبنه زضاظ زاقت کمی تو زمبغی ،امّب همیكه تؿیّی ثرف حطف میظز; «ثیده
فعیعم ،نه فعیعم» و همیكه وقتی ظ هب ؾط عكتهب ضذتكوهیقب ثه هم مدی طیسندس،
ثه ؾطاغف میفطؾتبزنس و او همیكه موفّق میقدس ،آقدتیقدب ثسهدس یدک ضوظ ،مدسیط
مؤؾؿه ثه او اته ثوز; «مبضیب تو آقتی زهنس محكط هؿتی»(خدویؽ)238 ;2483 ،
کیمه آقتیزهنس هم ثطا فطز اؾتابز میقوز که عطفین منبظفه ضا ثه نیح و آقدتی
فطا مدیذواندس و ایدن ثدطا ذوانندس کدبمالً قدنبذته قدس اؾدت مقندب زیگدط کیمده
آقتیزهنس ثه اته فیؿی اقبض زاضز که می ویس;«ذوقب ثه حب ندیح کنندس ب ظیدطا
ایكب ؿطا ذسا ذوانس ذواهنس قس»(اندیل متی ):26 ،ایدن مقندب قدبیس تنهدب ثدطا
کؿبنی ماهوم ثبقس که اندیل ضا ذوانس انس
زض زاؾتب «فطثی» ،ؿطک نسا آمس فمویف ضا میقدنوز; «ندسا او ضا قدنیسم
که ثب ذوزـ حطف میظز و تیب ذوضز خبلجبؾی ؾطؾطا ضا هم ؽ اظ آویرته قس بلتو
ؾنگین فمویم ثه ضو آ  ،قنیسم میتوانؿتم این فالیدم ضا ثدطا ذدوزم تاؿدیط کدنم
فمویم قبمف ضا ثه نیمه ضؾبنس ثوز که اظ او ذواهف کطزم ثه من ولی ثسهس تب ثه ثدبظاض
ثطوم»(خویؽ )49 ;2483 ،همچنب که ؿدطک قهده توانؿدته اؾدت ،موضدوؿ ضا ثدطا
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ذوزـ تاؿیط کنس ،ذواننس نیع نحو ضفتبض فمو ؿدطک ضا تاؿدیط مدیکندس و متوخّده
میقوز که او اظ مییس ثط كته اؾت و فیّت زیط کطزنف همین ثوز اؾت این مؿأله ثده
مییس ضفتن و مؿت و ثی و ثه ذبنه ثط كتن ثه عوض مؿدتقیم ،زض مدتن قهده نیبمدس
اؾت ثییه ثب تاؿیط فالیم آوضز قس زض متن قهه ،ثه این نتبیح و این زضک میضؾیم
زض زاؾتب مطز ب موقـ نطف وزین که ذبله کیت زضؾت کطز ثوز «آقب ثدطاو
ات; میؽ موض ب  ،امیسواضم ثه انساظ کبفی ثطا تو ثطاو قس ثبقم چدو مدن ؾدطا ب
ثطاو هؿتم»(همب ;  )363خیمع خویؽ ،زض این نوقته ثب کیمه "ثدطو " ایهدبمی ذیدق
کطز اؾت که زاضا ؾه کبنو مقنبیی اؾت زض واقـ خویؽ ثب مقبنی مرتیف کیمه ثدطو
این ایهبم ضا ذیق کطز اؾت او چنس ثبض این کیمه ضا زض مقبنی متابوت ثه کبض ثطز اؾدت
ثطاو نبم ییی اظ قرهیت هب زاؾتب اؾت همین عوض زض مقنی ثطقته قدس و ضند
قهو ا نیع ثه کبض ضفته اؾت
این مكرهه نؾطیه زضیبفت زض آثبض هسایت نیع نموز زاضز زض بیدب زاؾدتب «حدبخی
مطاز» ،زیس میقوز هسایت شهن ذواننس ضا زض یط میکنس و ثب تطزیدس و اثهدبمی کده زض
شهن ذواننس بنف ایدبز میکنس ،آ هب ضا ثه تایط ثطمیانگیعانس تب هدط کدسام زض شهنكدب
فیّت یب فیّتهب ضا ثیبونس یقنی حبخی ثقس اظ آ اتّابق(اقتجبهی طفتن ظ حؿین ندطاف
و کتک ظز او زض کوچه کالنتط  ،خطیمه و قالق) ثه این نتیده ضؾیس اؾت که ممیدن
اؾت ظنف(قهطثبنو) ثسو اخبظ او اظ ذبنه ثیدطو ثدطوز ،همدبنغوض کده ظ ندطاف ضفتده
اؾت؟ آیب ثه ذبعط ظذم ظثب هبیف ثوز که او ضا عالق زاز؟ آیب ثه ذدبعط ثچّده نیدبوضز و
نبظایی ثوز؟ و (هسایت )52 ;2453 ،این تطزیس و اثهدبم زض بیدب زاؾدتب ذوانندس ب ضا
چنب ثب متن زض یط و ثه انسیكه وامیزاضز که وؾوؾه میقونس ،یک ثبض زیگط زاؾتب ضا اظ
اثتسا ثرواننس ،قبیس بؾری ثطا شهن کندیبوـ ثیبثنس
زض زاؾتب «زاوز وغ كت» ،ثه خمیها ثطمیذوضیم که تاؿیط ثطانگیع اؾت هنگبمی
که زاوز ذبلهاـ ضا ثطا ذواؾتگبض اظ ظیجنس میفطؾتس ظیجندس زض خدواة مدی ویدس;
«مگط آزم قحظ اؾت که من ظ قوظ ثكوم؟ هط چه سض ومبزضـ او ضا ظز ثوزنس ،قجدو
نیطز ثوز می اته; مگط آزم قحظ اؾت؟»(همب ;  )67زض متن زلییی ثطا فیّت موافقت
سض و مبزض ظیجنس و همچنین زلییی ثطا مربلات ظیجنس شکط نكس اؾدت امّدب نویؿدنس
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فالهم و نكبنههبیی زض متن آوضز اؾت تب ذواننس ب ثط اؾبؼ اعّالفدبت قرهدی ،ؾدغح
ؾواز ،عجقه اختمبفی و ثه تاؿیط آ هب ثپطزاظنس ثطذی اظ این فالهم و نكبنههب فجبضتانس
اظ ؽبهط ظقت ،نگب تمؿرط آمیع یب تطحم آمیع مطزم ،احتمدب ثده زنیدب آمدس ثچدههدب
نبقم این فالهم ذواننس ضا ثه این زضک و نتیده میضؾبنس که ثه ظیجنس حق ثسهدس کده
خواة ضز ثسهس و یب ثب توخّه ثه فالهم بیب زاؾتب (زوؾتی ظیجنس ثب هوقن ) مثل سض و
مبزض ظیجنس ثینسیكنس و ثه این اظزواج ضاضی ثبقنس
خیمع خویؽ و هسایت ،ثب این قیو نگبضـ ،فالهمی ضا ثط ؾط ضا ذواننس ب می صاضز
تب آ هب ثب تاؿیط ثیفتط ثب متن زض یدط قدونس دب ایدن فالهدم ،تاؿدیطهب وندب و و
متابوتی ضا میعیجس ذواننس ب تالـ میکننس که ثب ثطضؾی و ؾندیس تابؾیط مرتیدف
ثه ثهتطین نتیده ثطؾنس و این ذوز ؾغح زضک آ هب ضا تیبمل میثركس و ثبتتط میثطز
اضبرٌ بٍ بخصَبیی اس متىی دیگز
ییی اظ اثعاضهبیی که خویؽ ثؿیبض اظ آ  ،زض نوقدتن زاؾدتب هدبیف ،ثهدط مدیثدطز،
اؾتابز اظ نقل قو هبیی اؾت که ثه کتبةهدب ازثدی یدب تدبضیری ثطمدی دطزز زض ایدن
وضقیت اضتجبط ذبنّی ثین این متن و متنی که ثه آ اضخبؿ زاز قس  ،ثطقطاض اؾت ایدن
نوؿ ،ذوانف ،آ بهی زض ظمینه آثبض ازثی مرتیف ضا میعیجس ثه فندوا مثدب زض زاؾدتب
«اثط کوچک» اظ کتبة «زوثیینیهب» ،ثه کتبة او بزقبهب فهس فتیق اقبض میکندس
زض ثبة هیدسهم آ آمس اؾت که احبة( )Ahabو مطزم اؾطاییل اظ یهوز ضو ثطمیتبثندس و
ثه طؾتف ذسایب ثیگبنه ضو میآوضنس ایییب نجی( )Elijahثه آ هب ذجط مدیزهدس کده
قجنم و ثبضا خع ثه کالم او نرواهس ثوز فبقجت دؽ اظ زو ؾدب ایییدب ثدب احدبة ضوثدهضو
میقوز یبمجطا ثقل ضا قیؿت میزهنس و مدطزم ثده ؾدو طوضز دبض ثدبظ مدی طزندس
ثیثبضانی اظ ثین میضوز و ثه فنوا نرؿتین نكبنه آمس ثبضا ذبزم ایییب می ویس; «اینک
اثط کوچک ثه قسض کف زؾت آزمی اظ زضیب ثطمیآیس»(هبضولس)332 ;2:72 ،
زض زاؾتب «زو ظ نواظ» نیع آمس اؾت; «ؾط یچ ذیبثب هیدوم ظندی خدوا ایؿدتبز
ثوز یطاهنی آثی وقیس ثوز و کال میوانی ؾایس ثه ؾط زاقدت زض یدبز ضو ایؿدتبز
ثوز و »(خویؽ )7: ;2483 ،کوضلی ثه عطف زذتطک میضوز و لنههب آ هب ضا می بیس;
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«ظ ثه لجبؼ و ظیوض ییكنجهاـ آضاؾتهثوز»(همب ;  )81لندههدب دؽ اظ طؾدهظز زض
ذیبثب هب ،خیو ویتطین یک مغبظ توقف میکنس; « طؾنه ثوز؛ ؽ اظ نجحبنه خدع اندسکی
ثیؿیویت که اظ زو میفطوـ ثریل طفته ثدوز ،چیدع نردوضز ثدوز»(همدب ;  )83واضز
مغبظ میقوز و یک ؽطف نروز فطنگی و یک ثغط آثدو ؾابضـ میزهدس «همچنبنیده
فیوضانؽ ا والتع نكب زاز اؾت ،این زاؾتب ممیو اظ اقبضات مصهجی و مطاؾم فجدبز
اؾت فجبضت ؾه ثبض میطض لنههب " "that takes the biscuitنهتنهب تییه کالم اوؾت(و
این فجبضت ضا زض «اولیؽ» هم ثه کبض میثطز) ثییه اقبض ثه نب مقسّؼ اؾت قبم ذوضز
غطیجبنه او ضا میتوا واضونۀ عنعآمیع اظ «قبم آذط» زانؿت و زض بیدب زاؾدتب هدم زض
هیأت «حواض » کوضلی فطضه می طزز ضن لجبؼ زذتطک یكرسمت ثه ضند لجدبؼ
مطیم فصضاؾت»(همب ; )9:
زض زاؾتب «فطثی» هنگبمی که ؿطک منتؾط اؾت تب فمویف ثط طزز و ثده او دولی
ثسهس تب ثه ثبظاض ثطوز ،فمویف ثه یک ضطة المثل و ققط فطثی اقبض مدیکندس; «فمدویم
ات; متأؾام که یبزم ضفته ات ثه این ضطة المثدل قدسیمی مقتقدسم کده مدی ویدس;
همهاـ کبض و ثبظ هیچ ،ثچّه می طزز ذطفت» ثقس اظ من طؾیس کدب میذدواهم ثدطوم،
وقتی ثطا ثبض زوم ثه او اتم ،طؾیس ققط «ثسضوز فطة ثب اؾجف» ضا قنیس ا ؟ و وقتدی
اظ آقپعذبنه ثیطو ضفتم فمویم زض کبض ذواندس مهدطاؿهدب آغدبظین قدقط ثدطا ظندف
ثوز»(همب ; )49
نبزق هسایت ،ثه ذوثی و ظیجبیی ،توانؿته اؾت ،اظ ظثب قرهیتهب زاؾدتب هدبیف
ماهوم و منؾوض موضز نؾط ذوزـ ضا ثب کنبیبت و ضطة المثدلهدب ثیدب کندس ثده خدط ت
میتوا ات; ثیبض ثطز فجدبضات فبمیبنده و اؾدتابز اظ کنبیدبت و ضدطة المثدلهدب خدع
ویػ یهب و اظ مكرهههب ؾدجیی آثدبض ندبزق هدسایت اؾدت ایدن ویػ دی زض زاؾدتب
«مطز ذوضهب» نموز ثطخؿتها زاضز ثه عوض که قرهیتهب زاؾتب  ،ثب ضطةالمثل و
کنبیه ثب هم حطف میظننس «من ثیچبض ثب این چكمهب لت ذدوضز ام ثبیدس ندد و ؾدوظ
ثعنم»(هسایت« )89 ;2453 ،ثطایف ؿتب ثه تنوض میچؿپبنس»(همب ; « )99ا دط ثردت
مب ثوز زؾت ذط ثطایف زضذدت ثدوز»(همدب ; « )9:زض زیدع ثدبظ اؾدت ،حیدب طثده
کدبؾت؟ هب  ،مطز ذوضهب ثو میکكنس حبت میب هیط و ویط قیمتطاـ ثیبض ظیط اثطویم ضا
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ثگیط! همه ثسثرتیهب ثه کنبض ،زو ثه زؾت آقید افتبز مدیذواهدس دوـ ظ ثیچدبض ضا
ثجطز»(همب ; ):1زض زاؾتب حبخی نیع این ویػ ی نمدوز زاضز اظ خمیده «اظ یدک دوـ
میقنیس و اظ وـ زیگط زض میکطز»(همب ;  )52و زض زاؾتب آثدی ذدبنم; «مدیتطؾدم
ثید یؿم ثمبنس»(همب ; )85و
هددسایت فالقدده ظیددبز ثدده ایددطا ثبؾددتب زاقددته اؾددت اظ ایددن ضو زض خددب خددب
زاؾددتب هددبیف ،ثدده ماددبهیم اؾددبعیط و ثبؾددتبنی اقددبض مددیکنددس ماددبهیمی چددو
ضویینتنی(همدب ;  ،)33نوقدساضو(همب ;  ،)46کقجده ظضزقدت ،اهدوضا مدعزا ،طؾدپولیؽ
(همب ;  ،)7:آتف طؾت و آتف طؾتی(همب ;  )83و زض زاؾتب «آثدی ذبنم» اقبض
میکنس که آثدی ذبنم اظ ثؽ ب منجط وفؼ ثوز ثه همه مؿبهل نمبظ و ضوظ و ؾدهویبت
آقنب قس اؾت(همب ;  )86همچنین ثه ماهوم آیها اظ قطآ ;حبت اظ غههات ثه ذواهطت
ثهتب میظنی؟ مگط ذوزت نگاتی ،ذسا تو قطآ ذوزـ نوقته که زضوغگو کصاة اؾت
هب !»(همب ; )8:
وًضته اثز بز اسبس ببفت فزَىگی
قبیس ثه خط ت ثتوا ات که ثیفتط زاؾدتب هدب کتدبة «زوثییندیهدب» ثده ثبفدت
فطهنگی خویؽ ثطمی طزز این آزاة ،ضؾوم و قوانین ذبل تنهب زض یک ظمینه فطهنگدی
ذبل مقنب یسا میکنس ،ثنبثطاین ذواننس ا که ثب آ ثبفت و ظمینه فطهنگی آقنب نیؿت،
ثه نبچبض ثبیؿتی زض این ظمینه آ بهی کؿت کنس لصا نسانؿتن ایدن فطهند هدب فضدبهب
ذبلی ثطا ذواننس ایدبز میکنس ثه فنوا مثب ضاو زاؾتب «اولین» می ویس; «اولدین
نگبهی ثه زوض و ثط اتبق انساذت و اثبثه ضا اظ نؾط صضانس ثدب وخدوز ایدن ،زض همده آ
ؾب هب اظ نبم کكیكی که فیؽ ظضز قس اـ ،ضو زیواض ،ثبت اضگ قیؿته ،کنبض چدبح
ضنگی میثبق ثب مبض بضت مبض آتکوک متجطک آویعا ثوز ،مغیـ نكس ثوز این کكیف اظ
زوؾتب همیالؼ سضـ ثوز»(خویؽ )55 ;2483 ،همبنغوض که زیس قدس ،ذوانندس ثدب
ذوانس این ذغدوط ثبیؿدتی ثدب آزاة و ضؾدوم مؿدیحیب و «مبض دبضت مدبض آتکدوک
متجطک» آقنبیی زاقته ثبقس تب زاؾتب ضا زضک کنس ثنب ثدط اتده اؾدتین ،مبض دبضت زض
ؾب  2784ثه نرؿتین الهبم نبیل كت و «آ چنین ثوز کده دویی طوضز دبض ز او ضا
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ثط طفت و زض ز ذویف خب زاز و ؾپؽ آ ضا زض حبلی که اظ فكدق مییدوتی قدقیهوض
ثوز ،ثه ؾینهاـ ثبظ طزانس»(اؾتین)235 ;2:74 ،
خویؽ زض خب خب زاؾتب هبیف ثه ایطلنس و ضؾومبت ایطلندس اقدبض مدیکندس اظ
ثبفت فطهنگی ،ذیبثب هب ،قیل ؾبذتمب هب و مؿبهل ضوظمط ظنس ی مینویؿس زض زاؾتب
«مطز ب » «نقل قؿمتهبیی اظ قیؿپیط یب میوز هب ایطلنس که همده ثاهمندس ثهتدط
ثوز»(خویؽ )338 ;2483 ،و زض زاؾتب «همتبیب » مینویؿس; «وزضظ افتطاو زاقت که
صیطاهیقب ظیبز ایطلنس اؾت»(همب ; )22:
این ویػ ی نیع زض نوقتههب هسایت نیع ثؿیبض میموؼ و قبثل توخّه اؾت زض زاؾتب
«حبخی مطاز» مینویؿس; «زؾتی ثه ضیف حنب ثؿته ذوز کكدیس»(هدسایت)4: ;2453 ،
ثه ضؾم حنب ثؿتن ضیف توؾظ آقبیب اقبض کطز اؾت او زض ازامه همین زاؾتب ثه فجدب
وقیس حبخی اقبض میکنس «حبخی فجب ظضز که ظیط ثغیف ظز ثدوز ،اندساذت ضو
زوقف »(همب ;  )45زض صقته ثعض ب  ،اقطاف و ؾطقنبؾدب فجدب مدی وقدیسنس او زض
زاؾتب آثدی ذبنم ،وقتی ذواؾتگبض میآیس ،فطهن مدطزم ایدطا ظمدین ضا زض ایدن ثدبض
مقطفی میکنس اظ ضؾم و ضؾوم ذواؾتگبض می ویس؛ اظ وؾبییی که میذطنس ،تب قیط ثهدب
و مهطیه «میذواهنس هاته زیگط او ضا فقس ثیننس ،ثیؿت و نح تومب قیط ثهب میزهندس
ؾی تومب مهط میکننس ثب آینه ،تله ،کالم اهلل ،یک خات اضؾدی ،قدیطینی ،کیؿده حندب،
چبضقس تبفته ،تنجب  ،چیت ظض »(هسایت )88 ;2453،و زض ازامه وؾبییی ضا کده ثدطا
فطوؼ میذطیسنس نبم میثطز; «میضفتنس ثبظاض میآمسنس ،زو زؾدت ضذدت ظض ذطیسندس
تن یالؼ ،ؾوظنی ،الة بـ ،مكطثه ،قتکال  ،خقجده ثدعک ،وؾدمه خدوـ ،ؾدمبوض
ثطندی ،طز قیمیبض و همه چیع ذطیسنس»(همب ;  )89هسایت زض ایدن ظمینه(نوقدتن ثدط
اؾبؼ ثبفت فطهنگی) ثؿیبض قسضتمنس اؾت حتّی زض زاؾتب هبیی که موضوؿ و فضب آ
ذبضج اظ ایطا اؾت ،ثط این ذهیهه زقّت زاضز و ثه ثبفت فطهنگی آ کكوض توخّده زاضز و
زض تونیابت ذوز آ ضا لحبػ میکنس او ثه اقیبء نحنه و محدل قدطاض دطفتن آ اقدیب،
عطظ ایؿتبز قرهیتهب زاؾتبنف ،نوؿ حطف ظز آ هب ،ندوؿ غدصاهب و نوقدیسنیهدب،
حتّی ثه نوؿ و ضن لجبؼهب نیع توخّه کبفی زاضز «مبزضـ لجبؼ ذبکؿتط و زذتدطانف
لجبؼ ؾطخ وقیس ثوزنس نیمیتهب آندب هم اظ مرمل ؾدطخ ثدوز مدن آضنددم ضا ضو
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یبنو صاقته و ثه آ هب نگب میکطزم همه ذبموـ ثوزنس مگط ؾوظ طامبفو »(همب ;
 )71او زض این قؿمت ،ثه نوؿ لجبؼ وقیس آ هب که ثركدی اظ ثبفدت فطهنگدی اؾدت،
اقبض کطز اؾت «ظیط چكمی نگب میکطزم ،ثه ؾینه ،بهب لردت ،ؾدط و دطز او ثدب
ذوزم فیط میکطزم ،چقسض ذوة اؾت که ؾطم ضا ثگصاضم ضو ؾینه او »(همب ; )75
داستبن در قبلب پزسص
ییی زیگط اظ قیو هبیی که خویؽ و هسایت زض نگبضـ زاؾتب هبیكب ثه کبض میثطنس،
عطح طؾف اؾت ،ثه این قیل که زض ثرفهبیی اظ متن ،طؾفهبیی مغطح میؾبظنس و
خواة آ ضا ثه ذواننس وا صاض میکنس این قیو ضؾبتطین ضوییطز نؾطیه زضیبفت اؾدت و
این نحو صیطـ ذواننس اؾت که ثه متن بؾد میزهس و هط ذواننس بؾدهب ذبنی
ثه آ میزهس ثه فنوا مثب زض زاؾتب «اثط کوچک» ،ضاو زاؾتب ضا اینگونده ازامده
میزهس; « آیب نمیتوانؿت اظ ذبنه کوچیف ثگطیعز؟ آیب زیگط زیط قدس ثدوز کده مبنندس
بتهط ظنس ی متهوضانها ضا یف یطز؟ آیب میتوانؿت ثه لنس ثطوز؟»(خدویؽ;2483 ،
)216
نبزق هسایت نیع زض ضوایت زاؾتب هبیف ،طؾفهبیی ضا مغطح میکنس طؾفهبیی
که ثه هیچ یک اظ آ هب خواة نمیزهس ،ب كت ؾط هم و بهی ثب فبنیه ؾؤا هدبیی ضا
مغطح میکنس و بؾد همه ؾؤا هدب ضا ثدط فهدس ذوانندس اـ مدی دصاضز زض ثركدی اظ
زاؾتب «ظنس ثگوض» ثب چنس طؾف زاؾتبنف ضا یف میثطز «آیب این ظهطهب ذطاة قس
ثوز؟ آیب ثه قسض کبفی نجوز؟ آیب ظیبزتط اظ انساظ مقمولی ثدوز؟ آیدب مقدساض آ ضا فوضدی زض
کتددبة عجددی یددسا کددطز ثددوزم؟ آیددب زؾددت مددن ظهددط ضا نوقددساضو مددیکددطز؟ آیددب
»(هسایت )46 ;2453،او زاؾتب اؾیط فطانؿو  ،ضا ثط بیه طؾف و بؾدد ،ذیدق کدطز
اؾت این زاؾتب زض بؾد ؾؤاتت نویؿنس و بؾدهب یكرسمتف ،قیل طفته اؾت
«ممین اؾت ،این کتبة ضا ثه من فبضیه ثسهیس ثروانم؟ ثب تقددت اظ او طؾدیسم; ثده چده
زضز قمب میذوضز؟ این کتبة ضمب نیؿدت خدواة زاز; اظ او طؾدیسم; آیدب ثدب قدمب
ذییی ثسضفتبض کطزنس؟ ممین اؾت قطح اؾبضت ذوز ضا ثگوییس؟ ایدن طؾدف مدن زضز
ز او ضا ثبظ کطز و ثطایم حیبیت کطز; »(همب ; )5:
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بؾد این طؾفهب ثه ذواننس ب موکو میقوز تب ثب توخّده ثده افدق انتؾبضاتكدب و
زضکكب اظ متن بؾری ثطا این طؾفهب ثیبثنس و ذد ضا کده زض شهدنف ثده وخدوز
آمس ط کنس ،ثنبثطاین زض ایندب فضبیی ثبظ ثطا ذواننس ثه وخوز میآیس تب آ ضا ثب منغق،
ذطز و زضک ذویف ط کنس
وتیجٍ بحث
ثب توخه ثه مغبلت اتهقس  ،زضثبض نؾطیه زضیبفت ،ذواننس ب ثب مغبلقه متن ،افقی اظ
انتؾبضهب ضا اظ متن زاضنس این انتؾبضات و افقهب که ثطاؾبؼ زانف ازثی و ظمینه اختمدبفی
شهنیكب قیل می یطز ،ثبفث ذیق مقنب خسیس اظ متن میقوز زض هط متندی همدواض
فضبهب ذبلی وخوز زاضز که ط کطز و زضک آ ثه ذواننس موکو میقوز این ویػ ی
ثبفث میقوز ،ذواننس ب نیع ثب متن زض یط قونس ظیطا ثرفهبیی اظ متن حصف قدس تدب
ذواننس ب ثب ازضاک ،ققوض و زانف ذویف آ فضبهب ضا طکننس این ویػ ی زض آثبض ازثدی
مسض نموز ثیفتط زاضز ییی اظ قگطزهب خیمع خویؽ و نبزق هسایت ،ایددبز اثهدبم
زض شهن ذواننس ب اؾت تب ثه نوفی او ضا ثب متن زض یط کننس
خویؽ زض کتبة «زوثیینیهب» و هسایت زض مدموفه زاؾتب «ظنس ثگوض» ،ثه ذوثی و
ثب قیو هب مرتیای اظ نؾطیه زضیبفت ثهط طفتهانس آ هب همواض مضمو هدب آثبضقدب
ضا ثه قیو هبیی کبمالً مجهم ثه ذواننس مقطفی میکننس میتوا نتیده طفت کده آ هدب
ثه نؾطیه زضیبفت و قگطزهب آ زض اضاهه آثبضقب کدبمالً واقدفاندس و ثده مؿدتنس دویی
فالقهمنسنس و فمساً ذواننس بنكب ضا ثب متن زض یط مدیکنندس و ثده چدبلف مدیکكدبننس
خویؽ و هسایت زض نوقتن زاؾتب هبیكب ثب اؾتابز اظ فنبنط چو بیب ثدبظ و بیدب
زوض اظ انتؾبض هو و وتیی ثه ضا میانساظنس و ذواننس بنكدب ضا غدبفیگیط مدیکنندس و ثده
حیطت وامیزاضنس و نتیده این حیطت و غبفیگیط  ،قبز و هیدب حبنل اظ زضک بیدب
زاؾتب اؾت هسایت ،زض این قگطز توضیح میزهس و فیّتهب ضا می ویس و ثقس ثط ذدالف
مؿتنسات موخوز زض متن ،بیب غیط قبثل یف ثیندیا ضا مدیآفطیندس زض ظندیدط هدب
نبمغمئن خویؽ ثب ایهبم و اثهبم اظ این قگطز اؾتابز میکنس امّب هسایت اظ ایهبم اؾدتابز
نمیکنس او فالهمی ضا ثط ؾط ضا ذواننس ب می صاضز تب آ هب ثب تاؿدیط ثدیفتدط ثدب مدتن

ثطضؾی تغجیقی زضیبفت زض ضمب «زوثیینیهب» اثط خویؽ و «ظنس ثگوض» نبزق هسایت5: /

زض یط قونس همچنین هسایت نؿجت ثه خویؽ ثؿیبض ثیفتط اظ ضطة المثلهدب اؾدتابز
میکنس و ذواننس میثبیؿت ثب تایط ثه ماهوم موضز نؾط نویؿنس ی ثجطز
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Abstract
The theory of perception is based on the assumption that the audience, itself,
produces meaning. In this theory, each audience, based on their social,
historical situation and mental experience, has an understanding of the text,
which raises his perception, understanding and expectation of what is, and
he is no longer the audience before reading the text. One of the writing
methods of James Joyce (1882-1941) and Sadegh Hedayat (1902-1951) is to
use the elements of the theory of perception. They have been able to engage
readers well with the text. The main purpose of this article is to find
examples of elements of perception theory (open space, open end,
unexpected end, uncertain chains, reference to parts of another text, writing
based on cultural context and question design) that has been conducted
using descriptive-analytical method and library research method. The
authors of the article intend to investigate and explain methods of Hedayat
and Joyce's use of the theory of perception by providing examples from the
stories of the book "Dublinians" and the collection of stories "Zandeh
Begour."
Keywords: Elements of perception theory, text reading, meaning
production, cultural context.

