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 )1399 تابستانتاریخ چاپ:  ،08/07/97تاریخ تصویب:  ،04/09/96تاریخ دریافت: (

 
 کیدهچ

یا اضطراب  از جمله نظریاتی که در باب تأثیرپذیري آثار ادبی از یکدیگر ارائه شده است، نظریۀ بدخوانی خالق
و ادیپی مابین مؤلف پیشاهنگ و مؤلف  جویانه ستیزهتأثیرپذیري هارولد بلوم است که در آن به نوعی دیالکتیک 

رهایی از اضطراب تأثیرپذیري تحت عنوان بدخوانی  هاي مؤلف دیرآمده برايپیرو اشاره شده است و از تالش
خالق نام برده شده است. از آنجا که خوانش اثر پیشاهنگ، افق انتظاري مشخص را براي خواننده ترسیم کرده 

-تواند یکی از نمودهاي بدخوانی خالق باشد. این تغییر افق به روشاست، تغییر این افق توسط نویسندة پیرو می

 پذیر است که یکی از آنها اعمال تغییراتی در ژانر اثر است.امکان هاي گوناگونی
بررسی تغییراتی است که عباس معروفی، نویسندة رمان سمفونی مردگان به منظور ژوهش هدف از نگارش این پ

گذار به عنوان یکی از عوامل تأثیررهایی از اضطراب تأثیرپذیري از خشم و هیاهوي ویلیام فاکنر در ژانر اثر خود 
اعمال کرده است و به این وسیله خوانشی خالقانه از اثر نویسندة نامدار پیش از خود ارائه بر افق انتظار مخاطب 

به عنوان یکی از عوامل مؤثر در جهت  انتظار افق ◌  نظریه بهتازه  نگاهی هاین مقال هدف از نگارش است. داده
  بدخوانی خالق متون گذشته است.

 
 سمفونی مردگان، خشم و هیاهو، هارولد بلوم، بدخوانی خالق، افق انتظار، ژانر. هاي کلیدي:واژه
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 مقدمه -1
توان یافت که سراسر حاصل ها و مفاهیم است و کمتر اثري را میادبیات عرصۀ تبادل اندیشه

اندیشۀ پدیدآورندة آن باشد و رد پایی از آثار پیشینیان در آن دیده نشود. گروهی از منتقدان 
اند و گروهی اند و آن را امري مذموم و ناپسند دانستهها را تقلید تلقی کردهاین تأثیرپذیري ادبی

 تواند از تأثیر پذیرفتن از دیگر آثار مبر ا باشد. دیگر معتقدند که هیچ اثر هنري نمی
ویژه صحبت از دست اول نبودن آثار ادبی و مباحث مربوط به تأثیر و تأثر در هنر و به

، مباحث محاکاتتوان به اي دیرینه دارد؛ از این جمله میاي نیست و سابقه، پدیدة تازهادبیات
و  منطق مکالمههاي اخیر، و در سده تضمین، تلمیح، نقیضه، هاي ادبیسرقتمربوط به 
-رسد نظریۀ بدخوانی خل اق با بینامتنیت، همانندياشاره کرد. در این میان به نظر می بینامتنیت
گوید، با ري دارد. نظریۀ بلوم تا آنجا که از نبود متنی اصیل و مت کی به خود سخن میهاي بیشت

نگرش بلوم به شعر، نگرشی بینامتنی است. این نگرش «هایی دارد. مشابهت» بینامتنیت«نظریۀ 
تواند به تقلید از متون پیشین کند که شعر و در واقع کل ادبیات تنها میچنین استدالل می

جویانۀ ).  عمده تفاوت نظریۀ بلوم با بینامتنیت جدا از نگاه ستیزه194: 1385(آلن،»بپردازد
نشأت گرفته است،  فروید» عقدة ادیپ«مؤلف دیرآمده نسبت به پیشاهنگ خود که از نظریۀ 

-گرایی  صرف  بینامتنیت است. آنهاي نوشتار، در مقابل متنعبور از متن و توج ه به سایر مؤلفه
ئلین بینامتنیت اهمیت دارد، متن یا در حقیقت بینامتن است و دیگر کاري به اوضاع چه براي قا

هاي متن و مباحث مرتبط با آن ندارند؛ اما بلوم، پیدایش اثر و احوال پدید آورنده و سایر مؤلفه
ادبی را حاصل اضطراب و ترس مؤلف از شکست و تسلیم در برابر نویسندة نیرومند زودآمده 

اي به نام آمیزد و از دل این آمیزش، نظریهلوم بینامتنیت را با روانشناسی درهم میداند. بمی
تواند بدخوانی خالق را در هر سطحی از ده میآمآورد. نویسندة دیربدخوانی خالق  بیرون می

متن پایه انجام دهد و  یکی از این سطوح، تغییر افق انتظاراتی است که به سبب خواندن متن 
راي مخاطب به وجود آمده است و نویسندة دیرآمده با تغییر این افق که به طرق پیشاهنگ ب

پذیر است؛ به بدخوانی متن هاست) امکانگوناگون (که اعمال تغییراتی در ژانر یکی از این راه
پردازد. در این مقاله افق انتظار و تغییر آن با محوریت نظریۀ بدخوانی خالق و به عنوان  میپایه 

امکانات نویسندة دیرآمده براي غلبه بر اضطراب تأثیر و با تکیه بر ژانر دو اثر بررسی  یکی از
 شده است.

 پیشینۀ پژوهش -2



 103"مردگان یسمفون"و  "اهویخشم و ه"خالق در دو رمان  یبدخوان ياز نمودها یکیافق انتظار مخاطب به عنوان  دهی ژانر در جهت رییتغ ریتأث یبررس

از «هاي میان دو رمان، آثاري به چاپ رسیده از جمله کتابی به نام دربارة تأثیرپذیري و شباهت
اي به دو که نگاه مقایسهدیگر اثري  ».جواد اسحاقیان«اثر » خشم و هیاهو تا سمفونی مردگان

دو رمان با  بر است ينقداست. این کتاب » الهام یکتا«، نوشتۀ »ازل تا ابد«رمان دارد، کتاب 
 نگاهی درونکاوانه. 
هایی که در آن به نظریۀ بدخوانی خالق و اضطراب تأثیر هارولد بلوم از جمله مقاله
 رمان در داشتم یم دوست که يهرش گرید بار رمان بازتاب «توان از اشاره شده است، می

 به ییگذرا ة بسیار محدود واشارنام برد که در آن  »پوردهقان مانیپ« قلم به »مردگان یسمفون
 کردیرواي که مختصر و گذرا به این نظریه پرداخته، دیگر مقاله .است شده ریتأث اضطراب

) بلوم هرولد خالق یبدخوان یۀنظر به ینگاه با( یستانیس یفرخ "ابر" ةدیقص به ییسنا یقرآن
هاي خالقانه در نقد دگرخوانی«اي به نام است؛ همچنین مقاله» زادهعبدالرضا مدرس«نوشتۀ 

علی «، »ابوالقاسم امیراحمدي«به قلم » شعر احمد شاملو بر اساس نظریۀ بدخوانی هارولد بلوم
هاي یگرخوانیدر دست است که به د» احمد یزدي«و » ابراهیم استاجی«، »عشقی سردهی

که  ايخالقانۀ شاملو از اساطیر با توجه به نظریۀ بلوم پرداخته شده است؛ اما تا به حال نوشته
 دیر آمده از اثر پیشاهنگ مؤلفبه نقش تغییر ژانر در افق انتظار خواننده و به تبع آن بدخوانی 

 مشاهده نشده است. پرداخته شده باشد،
 روش پژوهش -3

اي و به صورت تحلیلی و توصیفی انجام گرفته است؛ به این کتابخانه این پژوهش به شیوة
اي که پژوهش بر مبناي آن شکل هاي مربوط به دو اثر مورد بحث و نظریهصورت که داده

 اند.و بررسی شده آوري شده و تحلیلگرفته است از میان منابع گوناگون جمع
 هارولد بلوم و نظریۀ بدخوانی خالق -4

کار بردن اصطالح و به» بدخوانی خل اق«، منتقد آمریکایی معاصر، با طرح نظریۀ لومهارولد ب
به شیوة دیگري به مبحث تقلید یا تأثیر در ادبیات پرداخته است. وي معتقد » اضطراب تأثیر«

پذیر نیست؛ مگر با خوانش خل اقانه و یا به گفتۀ وي است آفرینش اثر ادبی تازه امکان
شعر یعنی اضطراب تأثیرپذیري و بدخوانی و انحراف از آثار «آثار پیشینیان.  »بدخوانی خل اق«

که از شعري دیگر تأثیر پذیرفته پیشینیان براي گریز از این اضطراب. هیچ شعري بدون این
). ساختارگرایی صرف به معناي توقف در متن bloom, 1997: 95» (شودباشد، سروده نمی

شناسان شکنان و زباناي نوشتار، چنان که مرسوم  ساختهو چشم پوشی از سایر مشخصه
هاي کل ی این جریان پرطرفدار سدهکه بهآید و با ایناست، چندان به مذاق بلوم خوش نمی
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رنگ نشان دادن رد  پاي مؤلف در اثر ادبی نیز موافق نیست و در کند؛ اما با کماخیر را رد نمی
 رداندن وجهۀ پدیدآورندة اثر است. نظریۀ خود، به دنبال راهی براي برگ

او الهام گرفته است. » عقدة ادیپ«ویژه نظریۀ از آراي فروید و بهاین نظریه بلوم در 
کند، بازنویسی تاریخ ادبی بر اساس عقدة ادیپ است. شعرا مانند پسرانی که کاري که بلوم می«

کنند که مقد م بر زندگی میشوند، با دلواپسی در سایۀ شاعر نیرومندي توسط پدر سرکوب می
توان کوششی به منظور رهایی از این دلواپسی نفوذ خصوصی را میآنها بوده است و هر شعر به

). پی 1386:259ایگلتون، »( ریزي مجد د و منظ م یکی از اشعار پیشین تعبیر کرداز طریق قالب
تر توسط مؤلفی دیگر نخورده نیست و  پیشبردن به این حقیقت که هیچ مضمونی بکر و دست

کند و بذر کینه به عالم ادبیات عرضه شده است، شاعر و نویسندة دیرآمده را گرفتار یأس می
چه انگیزة آفرینش ادبی پروراند. در این میان آننسبت به پیشاهنگ نیرومند را در جان وي می

ان براي غلبه بر اضطراب کند، بدخوانی خل اق آثار پیشینیرا در شاعر یا نویسندة متأخر زنده می
گونه است که اضطراب تأثیرپذیري و تالش براي رهایی از آن، تأثیرپذیري از آنان است و این

کند و به بدخوانشی خل اقانه از آثار همچون محر کی براي خلق آثار ادبی تازه نقش ایفا می
اضطراب تأثیرپذیري و کند که با رهایی از شاعر دیرآمده تصور می«انجامد. برجستۀ پیشین می

تواند به جاودانگی برسد و ترس از مرگ و تثبیت نام خود به عنوان خالق یک اثر ادبی می
 ).bloom, 2003: 198» (دهدشدگی را کاهش میفراموش
به نظر بلوم شاعر دیرآمده در کمین فرصتی است که اصالت اثر خود را به اثبات  

-کار میر یا نویسنده براي برائت خود از اتهام تقلید بههایی که شاعبرساند. به مجموعۀ تالش
شاعران جدید براي بدل شدن به «شود. گیرد، بر اساس نظریۀ بلوم، بدخوانی خل اق گفته می

باید به دو اقدام دست بزنند: اشعار آن پیشاهنگ را  -جویانۀ بلومبه تعبیر ستیزه -شاعران توانا
برابر این دانش که صرفا  درگیر فرآیند بازنویسی یا به  بازنویسی کنند و درضمن از خود در

). مؤلف دیرآمده که از پیشاهنگ 194: 1385(آلن، » اند، دفاع کنند.تعبیر بلوم بدخوانی بوده
اي این الهامات را در اثر خود جاي دهد که تأثیر شاعر یا خود الهام گرفته است، باید به گونه

 ممکن برساند.ترین حد نویسندة پدر را به کم
هارولد بلوم بر این باور است که شاعران حت ی ممکن است آثاري را بدخوانی کنند که 

شاعران بدخوانندة شعر پدرند؛ حتی اگر که پسر آن «کند که اند. وي اظهار میهرگز نخوانده
 هايمحوری ت فرهنگی برخی نویسنده«) و دلیل این امر را 198همان، »(شعر را نخوانده باشد

است  داند. یک اثر ادبی برجسته گاه چنان در رگ و پی ادبیات رخنه کردهجا) می(همان »اصیل
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که مؤلف دیرآمده حت ی اگر خود، اثر مورد بحث را مطالعه نکرده باشد؛ از طریق مطالعۀ سایر 
متونی که با آن ارتباطی بینامتنانه دارند یا حتی به صورت شنیداري، در جریان چند و چون 

گیرد و گاه رد پایی از آن در آثار وي (آگاهانه یا ناخودآگاه) فاهیم مطرح شده در آن قرار میم
  شود.دیده می

اگرچه هارولد بلوم نظریۀ خود را در سطح شعر و نقد ادبی مطرح کرده است؛ اما این 
گونه که افراد توان در تمامی متون ادبی و حت ی سایر هنرها نیز وارد کرد؛ زیرا همانرا می نظریه

پذیرند، هنر نیز به عنوان زاییدة روح انسان، انسانی با یکدیگر درارتباط هستند و از هم تأثیر می
 از این اصل برکنار نیست.

 منتقدان نظریۀ بدخوانی خالق -4-1
ها توان به فمنیستترین آنها مینظریۀ بدخوانی خالق بلوم منتقدانی نیز دارد که از جملۀ جدي

اند. به هاي پدرساالرانۀ این نظریه انتقاد داشتهها همواره نسبت به جنبهکرد. فمنیست اشاره
منتقدان مذکري چون بلوم شاید بر این باور باشند که ادبیات تنها یک کانون واحد «اعتقاد آنها 

شود؛ با این حال چنین و گریزناپذیر دارد و همین امر است که موجب اضطراب تأثیرپذیري می
طور سنتی از این کند که نویسندگان زن بهاي این واقعیت را محو میگویانهصیفات تکتو

ترین داراز نام سوزان گوبارو  ساندرا گیلبرت). 206(همان، » اندکانون بیرون رانده شده
پاسخ » زن دیوانه در اتاق زیر شیروانی«منتقدین فمنیست نظریۀ بلوم هستند که در کتاب 

گوید شاعران طور که بلوم میاگر آن«اند. ۀ اضطراب تأثیر هارولد بلوم دادهمحکمی به نظری
پردازند تا از تأثیر قاطع آنها مذکر در خوانش آثار اسالف خود به بدخوانی خالق آنها می

-هاي زنان میهاي حاکم به طور مضاعف سد  راه خالقیتتوان گفت که اسطورهبگریزند، می
کردند. گیلبرت و گوبار خالقیت هنري را منحصر به فضاي مردانه میهایی که شدند؛ اسطوره

گیرند که صرف این واقعیت که زنان جرأت کردند و قلم (یا قضیب استعاري) را در نتیجه می
» هایی که مردساالري تعیین کرده بود شدهایی با نقشدست بگیرند، موجب بروز مخالفت

 ). 397: 1390(مکاریک، 
توان بر نظریۀ بدخوانی خالق بلوم وارد دانست، بدخوانی نامیدن که میدیگر انتقادي 

توان به یک هاي نقادانه است. بلوم عقیده دارد که با خواندن هیچ نوشتاري نمیهمۀ خوانش
تأویل قطعی رسید و اساسا  هدف غایی هر مؤلفی، خواه شاعر و خواه منتقد ادبی، تأثیرگذاري 

از اثر ادبی،  تأویل یک ◌  و تالش براي ارائهمیل به جاودانگی است بر مخاطب و به بیان دیگر 
پس نظریۀ بلوم دربارة اضطراب تأثیرپذیري و الگوي « ابزاري است براي رسیدن به این هدف؛
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تواند اثبات کند، حاصل بدخوانی خاص خود اوست. بلوم نمیبدخوانشی که بر آن مبنا بنا می
مبتنی بر میل به دفاع در برابر اضطراب تأثیرپذیري است؛ همۀ کند که کل  ادبیات و کل  نقادي 

هایی پیاپی است که بر این نکته صح ه تواند انجام دهد، به دست دادن خوانشچه که او میآن
 )    201: 1385(آلن، » بگذارند

 هاي بدخوانی خالقافق انتظار و تغییر آن به عنوان یکی از جنبه -5
توان شد، هرتالشی براي تغییر متن اول از جانب مؤلف دیرآمده را می با توجه به آنچه گفته 

افق انتظاري تواند تغییر ها میدر جهت غلبه بر اضطراب تأثیر قلمداد کرد. یکی از این تالش
در نتیجۀ خوانش متن پایه براي خواننده به وجود آمده است. افق انتظار پاسخی است  که باشد

هایی است که خواننده به وسیلۀ آن دهد و یکی از روشمخاطبینش میکه هر اثر به انتظارات 
ها، افکار و درکل زیست جهانی است که خواننده را افق انتظار شامل تجربه«کند. معناآفرینی می

ها و در بر گرفته است. خواننده مدام از سوي متن به سوي رمزهایی که براي هریک از تجربه
شود؛ از این رو قابل کند و خواندن باعث به یادآوردن آنها میافکارش قائل است، حرکت می

هایی از یک متن، چنین متنوع باشد؛ چراکه معانی متون بر اساس بینی است که برداشتپیش
(تلخابی، » کندشود، بسته به افق انتظار خواننده تغییر میاوضاع و احوالی که در آن خوانده می

1387 :38 .( 
پرداز نظریه Hans ROBERT Jauss  هانس روبرت یاسجانب  این نظریه که از

الف) بازتاب معنی: خواننده به درکی «آلمانی مطرح شده است در سه بخش قابل تبیین است: 
یابد که در این مرحله معنی بیان شده در متن، توسط نویسنده در ذهن و فکر از متن دست می

 شود. او منتقل می یابد و به واسطۀ متن بهخواننده بازتاب می
ب) درجۀ پذیرش گفتار: خواننده به شکلی خودآگاه یا ناخودآگاه، معنی دریافته از متن را با 

زند. درواقع این مقایسه بین گذارد و به مقایسه دست میآنچه در ذهن خود داشته کنار هم می
 معنی موجود و معنی مورد انتظار خود خواننده است. 

ماعی و مفهومی متون: پذیرش و یا عدم پذیرش، عالوه بر ساختارهاي ج) قابلیت پذیرش اجت
ادبی و شیوة بیان مفاهیم، گاه به زمینۀ مساعد و نامساعد اجتماعی نیز بستگی دارد. عالوه بر 

تر توان به نقش مهممتنی در دریافت آن، میقرائت متن از دیدگاه ادبی و نقش رابطۀ میان
: 1388پور، (رحیم» دن و یا نبودن آن با دریافت اثر اشاره کردشرایط اجتماعی و سازگار بو

97.( 
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تأثیر رابطۀ «یاس میان تأثیر متن بر مخاطب و دریافت مخاطب از متن تفاوت قائل است. 
وگویی است که مخاطب آزاد و اولین خوانندگان با اثر در زمان نشر آن بوده ولی دریافت، گفت

شناختی دوران خود با اثر دارد. محتوا و فرم اثر دو مقولۀ مهم خالق، متناسب با قواعد زیبایی
کند. قضاوتی را که اولین هستند که خواننده آنها را در طی زمان به اشکال گوناگون دریافت می

خونندگان، متناسب با آثار خوانده شدة قبلی، در مورد اثر دارند نسل به نسل غنا یافته و در 
ها را تشکیل داده، اهمیت تاریخی اثر را تعیین کرده و ردة دریافتاي از طول تاریخ مجموعه

). ایدة افق 95: 1395پور، (کهنمویی» کندآن را در میان سلسله مراتب زیباشناختی مشخص می
-انتظار در آثاري که مناسبات بینامتنانه و گفتگومدار (دیالکتیکی) دارند، بیشتر قابل طرح و پی

س تجربۀ زندة هر اثر، در افق معنایی آن جاي دارد. مخاطب از راه به گمان یا«گیري است. 
برخورد عینی با اثر، مناسبتی بیناذهنی با مؤلف و افزون بر این، مناسبتی بیناذهنی با دیگر 

). براساس نظریۀ 691: 13احمدي، »(یابدهاي اثر و در یک کالم با جهان عینی متن میمخاطب
رود)، ارتباطات بینامتنانه با متون شمار میس از واضعان آن بهشناسی دریافت (که یازیبایی

شود و حدود معنایی متن را هاي متن و انتظارات خواننده میپیشین منجر به تشکیل افق داللت
کند. قائلین به نظریۀ دریافت نیز مانند بسیاري از متأخرین نقد ادبی، تازه و دست مشخص می
کنند و همین عامل باعث ایجاد نقاط اشتراك و پیوند بسیاري ید میرا تأی متون ادبیاول نبودن 
 هاي ادبی معاصر شده است.از نظریه

توان به برجستگی افق انتظار در آثاري با قابلیت بررسی بر با توجه به این موارد می
هاي خوانش خالقانۀ متون نویسندگان مبناي نظریۀ بدخوانی خالق پی برد و یکی از شیوه

تواند تغییر افق انتظار آنها باشد؛ به این معنا که هنگ توسط نویسندگان دیرآمده، میپیشا
خوانش متن مؤلف زودآمده، تا حد زیادي بر افق انتظارات مخاطب تأثیرگذار است و خواننده 

دهد؛ همین امر فرصت مناسبی ناخودآگاه، متن دوم را با این افق  از قبل حاصل شده تطابق می
دهد تا با ایجاد انحراف و تغییر این افق قالبی، معادالت یار نویسندة دیرآمده قرار میرا در اخت

تواند از افق انتظارات مخاطب، به ذهنی خواننده را برهم بزند و در حقیقت مؤلف دیرآمده می
عنوان فرصتی براي گریز از سیطرة نویسندة پیشرو استفاده کند. اینجاست که تفاوت میان اثري 

شود. در آثار ر پایۀ بدخوانی خالق شکل گرفته، با یک اثر تقلیدي صرف، مشخص میکه ب
را ترین انحراف از متن پایه آید و کمتقلیدي، نویسندة متن دوم، گام به گام با متن اول پیش می

دارند و در نتیجه امکان تغییر افق انتظار خواننده که حاصل خواندن متن پیشاهنگ است، از 
 بر خالف آثاري که خوانشی خالقانه از متن مبنا دارند. ؛شود می سلب آمده دیر ◌  نویسنده
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براي بررسی این تغییر، نخست باید به افق انتظار نویسندة دیرآمده در مقام خوانندة اثر 
پیشاهنگ (همچون سایر خوانندگان) توجه کرد و سپس به تغییراتی که در مقام نویسنده در افق 

 کند پرداخت. ثر خود ایجاد میانتظار خوانندگان ا
-سازد. افق میدر افق انتظار به معناي عام آن، این خواننده است که افق را براي خود می

، به پویایی و تحر ك ذهن خواننده بستگی ألهتواند امري قالبی و دیکته شده باشد و این مس
، افق انتظار خوانندة متن دارد؛ اما در مبحث افق انتظار به عنوان یکی از وجوه بدخوانی خالق

دوم، تحت تأثیر خوانش و تعاریف و تفاسیري که از اثر مؤلف پیشاهنگ خوانده و شنیده است 
تواند از تغییر افق انتظار خواننده به عنوان راهی براي دارد؛ بنابراین نویسندة دیرآمده میقرار 

 خالقیت در خوانش متن اولیه استفاده کند.
کند. در دهی میري متنی از متن دیگر، افق انتظار خواننده را جهتپذیصحبت از تأثیر

گیرد؛ ام ا در بدخوانی خل اق، بینامتنیت، افق انتظار از متن دوم، در راستاي متن اول قرار می
کند تا جایی که ممکن است، افتد؛ یعنی نویسندة دیرآمده سعی میعکس این امر ات فاق می

ر مبناي خوانش اثر  نویسندة پیشاهنگ براي مخاطب ترسیم جهت عکس افق انتظاري که ب
 شده، حرکت کند. 

هاي خواننده پیش از خواندن متن اهمیت فرضدر افق انتظار به طور کلی، داوري و پیش
دهی مفهومی متن مؤثر است؛ اما در بدخوانی خالق، دارد و به نوعی در فهم و درك و جهت

پس از خواندن متن نویسندة زود آمده آمیخته شده و بنابراین ها با زاویۀ نگرش  فرضاین پیش
دهی خوانش متن اولیه، افق انتظارات مخاطب از متن دوم را تا حد زیادي شکل داده و جهت

 کرده است.
افق انتظار از جانب یاس به عنوان یک نظریۀ واکنش خواننده که از مفاهیم مندرج در 

در نظریۀ واکنش، محوریت با خواننده است و علم هرمنوتیک است، مطرح شده است. 
دهد نه مقاصد و نیات ها و تجربیات اوست که پایه و اساس این نظریه را تشکیل میبرداشت

توان میان این مبحث و نظریۀ بدخوانی خالق هارولد مؤلف و این وجه تمایزي است که می
به سوي نویسنده محوري معطوف بلوم قائل شد؛ زیرا در نظریۀ بلوم، توجه از مخاطب ساالري 

شده است. در این مقاله افق انتظار و تغییر افق با محوریت نظریۀ بدخوانی خالق و به عنوان 
 یکی از امکانات نویسندة دبرآمده براي غلبه بر اضطراب تأثیر بررسی شده است. 

 عوامل تأثیرگذار بر افق انتظار -5-1
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پیش از «توان در دو سطح ق انتظارات یک اثر را میدهی به افعوامل مؤثر در تشکیل یا جهت
 بررسی کرد.» در حین خوانش«و » خوانش

 عوامل پیش از خوانش -5-1-1
اوضاع اجتماعی و «و » تاریخ نگارش اثر«، »عنوان اثر«پیش از خوانش متن، مواردي از قبیل  

-ها و پیشفرضتواند نقش مهم و مؤثري در ایجاد پیشمی» اقتصادي در زمان نگارش اثر
 هاي خواننده داشته باشد.داوري

 عوامل در حین خوانش -5-1-2
عوامل محیطی و «، »دورة تاریخی (زمان داستانی)«، »ژانر«در حین خوانش نیز مواردي مانند 

هاي مایهبن«، »هاو کنش شخصیت هاشخصیت«، »جغرافیایی روایت (به ویژه در متون داستانی)
توانند نقش زیادي در جهت دادن به و ... می» هاي متنتکنیک«، »ی متنالگویاساطیري و کهن

 افق انتظارات مخاطب داشته باشند.
 ژانر -5-2
توان از جمله عناصر در حین خوانش  تأثیرگذار بر افق انتظار خواننده به شمار آورد. ژانر را می 
ه اثر به افق انتظار خواننده هایی است کیاس نوشته است که معناي هر اثر ادبی در حکم پاسخ«

گذارد، ما باید افق را دهد. براي شناخت هرگونه تأثیري که اثر هنري بر مخاطب میمی
هاي ) شکل و مایه2) دانش پیشین از ژانر مورد بحث 1بشناسیم که نتیجۀ سه عنصر مهم است: 
»  و زبان متنی یا علمی...ادبی  ) تمایز میان زبان3اند آثاري که پیشتر در این ژانر نوشته شده

ها یا به طریق شنیداري و گاهی خواننده به واسطۀ اطالعاتی که در رسانه). 691: 13(احمدي، 
شود و گاه در حین خوانش به این کند با ژانر اثر آشنا مییا مطالعۀ شناسنامۀ اثر دریافت می

در حین به عنوان عامل  رسد که با توجه به احتمال بیشتر وقوع حالت دوم، ژانرشناخت می
شود. در تعیین ژانر یک اثر ادبی، ساختار و محتوا در کنار یکدیگر نقش ایفا بررسی می خوانش

ژانرهاي «توان ژانر را یک عنصر ساختاري یا محتوایی صرف دانست. کنند؛ بنابر این نمیمی
د؛ بلکه شونادبی به موجب معیارهاي صوري محض و به موجب موضوع آنها تعریف نمی

کنند و به واسطۀ نظام دهند که عناصر آنها همدیگر را تشریح و تعریف مینظامی تشکیل می
  ) 159: 1389(اشمیتث، » آیندوجود میکاملی از روابط دو سویه به
کارکرد ژانر در مقام « ترین عوامل سازندة افق انتظار  خواننده است.ژانر یکی از مهم

هاي انتظاري که موجب راي خواننده و نقش ژانر در تغییر افقچارچوب ارجاع هرمنوتیکی ب
اریک دانلد هاي متفاوتی فهمیده شود. هاي تاریخی مختلف به صورتشوند که متن در دورهمی



 1399 ، بهار و تابستان1 هشمار، 25، دوره ر جهانپژوهش ادبیات معاص 110

که یکی از نمایندگان دیدگاهی است که به وجود معنایی معین براي هر متن ادبی اعتقاد  هرش
دهد و معتقد است که نیت نویسنده معناي اساسی رار میدارد، ژانر را در کانون نظریۀ خود ق

که معنا قابل انتقال به مخاطب باشد، باید به یک سنخ تعلق کند. براي آنهر متنی را تغیین می
تواند از رهگذر بیش از یک گفته بازنموده شود؛ در داشته باشد. هر سنخ معنایی است که می
: 1390(مکاریک، » ا در خود بگنجاند، ژانر متن استهر متن ادبی سنخی که کل معناي گفته ر

377.( 
وگو ساز میان آثار ادبی است و در مطالعات بینامتنانه ژانر همچنین یکی از عوامل گفت

ها که شوند، در بسیاري از مؤلفهاي دارد. آثاري که در یک ژانر مشترك نوشته میجایگاه ویژه
مایۀ این قبیل مین عامل سبب نزدیکی ساختار و دروناند و هاز اقتضاهاي ژانري است، مشابه

ترین پذیرند. واضحها تأثیر میهاي متفاوتی از دیگر متنمتون به راه«شود. آثار به یکدیگر می
است... نسبت دادن یک متن به یک ژانر به مفسر متن یک کلید بینامتنی  تأثیر ژانريها، این راه

گیرد که آن را به هر مثالی از ژانر قراردادهایی را به کار میدهد... براي کار تفسیر هدیه می
 ).290-289: 1387(چندلر،» کند...دیگر اعضاي ژانر متصل می

کشد؛ همین ویژگی دیالکتیکی و بینامتنانه است که پاي بدخوانی خالق را به میان می
طور که است. همان هاي مشترك میان متن پایه و متن دومیکی از مشخصه ژانر معموال زیرا 

اشاره شد، عامل ژانر نقش مهمی در جهت دادن به افق انتظارات مخاطب دارد؛ نویسندة متأخر 
بندد و با تغییر جهت افق انتظاراتی که به واسطۀ هایی که در حیطۀ ژانر به کار میبا خالقیت

تواند به بدخوانی مطالعۀ متن نویسندة زودآمده براي مخاطبان و منتقدان ایجاد شده است، می
 خالق متن سطح اول بپردازد.

متن «تواند براي خوانندگان یک وجه ثابت داشته باشد. یاس معتقد است هیچ متنی نمی
تواند هاي متوالی خوانندگان مینه یک امر واقع؛ بلکه یک رخداد است و تنها از رهگذر پاسخ

یک متن ادبی برابر است با  ).به عقیدة وي خوانش378: 1390مکاریک، »(تحقق پیدا کند
وجه ثابت نیستند و شود. این انتظارات به هیچسؤاالت و انتظاراتی که مخاطب با آنها مواجه می

هایی که ژانر یک اثر در اختیار ممکن است هر لحظه دستخوش تغییر و تحول شوند. داده
نر، باعث ایجاد افق هاي وي از کلی ت اثر پس از شناخت ژادهد با برداشتخواننده قرار می
-اي از متون مرتبطی ساخته میمفهوم ژانر از رهگذر دریافت زنجیره«شود. انتظار مخاطب می

-دهد، تصحیح یا تعدیلشود که هریک از آنها انتظارات ادبی و ژانري خوانندگان را تغییر می
 .جا)(همان» کندکند یا صرفا  بازتولیدشان میشان می
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 خشم و هیاهو و سمفونی مردگانژانر در دو رمان  -6

هایی خشم و هیاهو یکی از مهمترین آثار ادبیات داستانی مدرن است که به دلیل مشخصه
ساز تبدیل شده همچون جریان سی ال ذهن و استفادة ویژه از عنصر زمان و... به اثري جریان
ه است. داستان است که بارها از سوي نویسندگانی در سراسر دنیا مورد استقبال قرار گرفت

اي از جنوب آمریکا متشکل از پدر، مادر و چهار فرزند است و ماجراي از سرگذشت خانواده
روند. هم پاشیدگی تدریجی این خانواده که به نوعی نمایندة جامعۀ اشرافی آمریکا به شمار می

اي نویسنده در خشم و هیاهو تلویحا  اضمحالل اشرافیت در قرن بیستم در آمریکا را بر
خوانندگان به تصویر کشیده است. تأثیر خشم و هیاهو بر ادبیات داستانی ایران هم غیر قابل 

توان اند؛ میترین آثاري که با گوشۀ چشمی به این اثر نوشته شدهپوشی است و از شاخصچشم
به رمان سمفونی مردگان عباس معروفی اشاره کرد. برخی از منتقدین و مخاطبان بر این باورند 
که سمفونی مردگان رونوشت و تقلیدي محض از رمان خشم و هیاهوي ویلیام فاکنر است و 

اند. با مطالعۀ دو اند و وي را از اتهام تقلید مبر ا دانستهبرخی دیگر به دفاع از معروفی برخاسته
رسد؛ چراکه نه تأثیرپذیري هاي این دو گروه به شدت دشوار به نظر میاثر، داوري میان گفته

توان نادیده گرفت و معروفی از اثر فاکنر و شباهت هاي سمفونی مردگان با خشم و هیاهو را می
هاي معروفی و تالش او براي رهانیدن خود از یوغ حق و از روي انصاف است که نوآورينه به

توان دو اثر را بر اساس نظریۀ بدخوانی خالق بلوم نفوذ فاکنر را نادیده گرفت؛ بنابراین می
هاي نویسندة دیرآمده را تالش وي براي غلبه بر اضطراب تإثیرئذیري از ررسی کرد و خالقیتب

نویسندة پیشرو به حساب آورد. در این مقاله ژانر به عنوان یکی از  . عناصر تأثیرگذار بر افق 
  انتظار مخاطب و به منظور غلبه بر اضطراب تأثیر بررسی شده است.

 عناصر تراژیک دو رمان -7
ترین و تراژدي در کنار کمدي از کهن«یافت.  تراژديهاي پررنگی از توان نشانهدر دو اثر می

ترین انواع ادبی ادبیات نمایشی جهان است که با نام ادیبان بزرگی... گره خورده است... اصیل
بار است که در تراژیک بودن یک سرنوشت و یک حادثه در حقیقت نتیجۀ سقوطی فاجعه

انگیز رد تأثیر آن به همراه رنج و درد جسمی و روحی، موجب نابودي و مرگ حزنبیشتر موا
شود. در یک تراژدي واقعی از دیدگاه ارسطو، فردي که سرنوشت تراژیک دارد انسان می

انگیزد و اعمال قهرمانانه و مبارزه احساس همدردي تماشاگران و خوانندگان تراژدي را برمی
شود. ت و تالش او براي نجات خود نیز موجب تحیر آنان میبراي احقاق حق، کشف حقیق
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تأثیر مثبت یک قهرمان در تراژدي، کامال  بستگی به چگونگی شخصیت او دارد. ضد قهرمانان 
توانند احساس همدردي همنوعان خود را حتی اگر سرنوشت تراژیک داشته باشند، نمی

بختی او ت غمبار بدانند و از اندوه و نگونبسا دیگران او را مستحق این سرنوشبرانگیزند و چه
 ).202: 1394(استارمی، » شادمان شوند

 مکبثهاي ادبیات جهان یعنی ترین تراژدينام خشم و هیاهو برگرفته از یکی از بزرگ     
است و سمفونی مردگان نیز از همان آغاز با مرگ که از عناصر کلیدي تراژدي است، آمیخته و 

آیند و از هم پاشیدگی دو خانواده روایت دو رمان ماجراي فرجام ناخوش عجین است. در هر
بار. اگرچه معروفی هایی اندوههایی تلخ و صحنهشده است با فرزندانی بیمار و مطرود و مرگ

در انتخاب ژانر اثر خود، روالی تقریبا  مشابه با خشم و هیاهو را درپیش گرفته است؛ اما این 
توان گفت تري دارد و میاژدي در خشم و هیاهو شکل و ساختار مدرنشباهت تام نیست. تر

شناسانه به انسان اي است و نگاهی هستیتراژدي  خشم و هیاهو بیشتر از جنس تراژدي نیچه
طور آشکارتر در توصیفی که از شخصیت کونتین (پسر) شده دارد. این نوع نگاه به مرگ به

 شود. نیم دیده میخوااست و روایتی که از زبان وي می
 مختصات تراژدي در خشم و هیاهو -7-1

هایی از کمدي درآمیخته است و مرور برخی از فاکنر در خشم و هیاهو تراژدي را با رگه
هاي هاي رمان خشم و هیاهو در عین ماهیت تراژیک، مخاطب را به یاد کمديموقعیت

ابتدایی رمان قابل مشاهده هستند؛  ها از همان صفحاتاندازد. این موقعیتکالسیک سینما می
پوست به تماشاي افرادي که مرد سی و سه سالۀ سفید پوستی که همراه با یک نوجوان سیاه

چند قدم دورتر مشغول بازي گلف هستند، ایستاده است و همچون کودکی سه ساله با 
با توام «ا مرد: پوست بکند و لحن صحبت پسر سیاهاي با صداي بلند گریه میترین بهانهکوچک

آوري اون کشی از خودت این اداها را درمیحضرت آقا. با سی و سه سال سن خجالت نمی
). 14: 1392(فاکنر،  »همه راه رو رفتم شهر برات کیک خریدم؟  نقتو ببر...هم وقتی من این

ویژه بخش اول که از زبان بنجی روایت شده است، نظیر این موقعیت در سراسر رمان و به
شود. دیگر صحنۀ کمیک خشم و هیاهو که تصویر مرکزي رمان هم به شمار بسیار دیده می

آید، توصیف دخترکی جسور با لباس زیري خیس و گلی است که در میان تعجب برادران و می
پوست از درخت باال رفته است تا از مهمانانی که به مناسبت مرگ مادربزرگ خدمتکاران سیاه
مادر خانوادة کامپسن هم موقعیت تراژیک  کارولین باسکومپاند خبر بگیرد. به خانۀ آنها آمده

و در عین حال کمیکی در داستان دارد. زنی بیمار و همیشه ناالن و معترض به همه چیز. 
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ثمري براي بقاي اشرافیتی از دست رفته دارد و باالتر از آن مدام در حال شخصیتی که تالش بی
ري خود است که همین اصرار مخاطب را نسبت به موجودیت این اثبات اصالت خانوادة پد

که تنها امید مادر براي بقاي خانواده است، عقیم است  جیسن کند.اصالت و اشرافیت مردد می
، دختر نوجوان خواهرش. از سوي دیگر کونتینیا فریب خوردن جیسن زرنگ و حسابگر از 

و به زعم وي پاك کردن لکۀ ننگ از  ديدخترش ک تالشی که کارولین براي فراموش کردن 
دختر کدي به بدترین شکل ممکن ناکام  کونتینکند، با ورود اش میپیشانی اصالت خانوادگی

پوست پیري در خانوادة کامپسون نیز جالب توجه است. خدمتکار سیاه دیلسی ماند. موقعیتمی
در و شرور نیز از او حساب کند و حتی جیسن قلکه در واقع نقش مادر خانواده را بازي می

 شود و...برد و گاه در مقابلش مجبور به اطاعت میمی
عالوه بر این نکات، تلمیحات داستان و نوع نگرشی که به واسطۀ این تلمیحات منتقل 

نخستین تلمیح در بخش کونتین «شود نیز دربردارندة نگاهی تراژیک آمیخته به کمیک است. می
اشاره  -خواهرکم مرگ –کند. این عبارت نقل می فرانسیسسنز زبان عبارتی است که کونتین ا

کنم خدا را به خاطر خواهرمان مرگ  فرانسیس: ... ستایش میاز سن» سرود خورشید«دارد به 
) نکتۀ جالب توجه اینجاست 361: 1392(حسینی، » گریزد...تن که هیچ انسانی از دستش نمی

انگاري حاکم بر آن که گفتمان کر حاکم بر مکبث و پوچکه این تلمیح به کتاب مقدس با تف
غالب خشم و هیاهو را تشکیل داده است؛ در تضاد است و مخاطب در کنار وجه تراژیک 

کند. تر میشود که تراژدي موجود در داستان را رقیقاي بینش کمیک مواجه میرمان، با گونه
-تراژیک که گفتار مکبث، مایۀ تشدید آن میتوانیم بگوییم که بینش با توجه به این نکته می«

دهد. از سوي دیگر بینش کمیک که اشاره هاي بیهوده نشان میشود، زندگی را تکرار کوشش
شود، نقطۀ مقابل بینش بدبینانۀ تراژیک است و به قدري به سرود خورشید مایۀ استحکام آن می

). تقابل دو بینش کمیک و جاهمان»(دکفۀ بینش تراژیک قرار بگیرهم اهمیت دارد که بتواند هم
هاي سبکی این توان آن را از ویژگیخورد و میتراژیک در اغلب آثار ویلیام فاکنر به چشم می

 شمار آورد.نویسنده به
رسد. مرگ به عنوان یکی از تر به نظر میتر و نمایانتراژدي در سمفونی مردگان پررنگ

ي مختلف آن از خودکشی و قتل گرفته تا مرگ طبیعی هاهاي تراژدي در شکلترین مؤلفهمهم
طور شود. همانکند و حتی در عنوان داستان هم رد پاي مرگ دیده میدر داستان خودنمایی می

اي دیگر گونه که گفته شد، عنصر مرگ در خشم و هیاهو هم نقش پررنگی دارد؛ اما در آنجا به
هیاهو عنصري خودخواسته و پذیرفته شده  با این مقوله برخورد شده است. مرگ در خشم و
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است که حتی از آن استقبال شده و چشم انتظارش هستند. این شیفتگی و انتظار مرگ را به 
مونس نور چه هاي بلند و بیدر پایین شعاع«توان در شخصیت کونتین (پسر) دید: وضوح می

گفت خواهرکم هربان را که میفرانسیس مبسا مسیح را ببینیم در حال راه رفتن، به قول. و سن
نامد و که فرانسیس قدیس در آن مرگ را خواهر می» سرود خورشید«مرگ... (اشاره دارد به 

 ). 92: 1392(فاکنر،  »گوید)پروردگار را به خاطر خواهرمان، مرگ تن سپاس می
 مختصات تراژدي در سمفونی مردگان -7-2

ک  کریه و نادلپسندش را دارد. مرگ آیدا، در مقابل مرگ در سمفونی مردگان چهرة کالسی
سورملینا و اورهان از این نوع است. تنها مرگ خودخواسته در سمفونی مردگان، مرگ آیداست 

شود و این کل متفاوت است. کونتین مشتاقانه مرگ را پذیرا میکونتین به خودکشیکه با 
ال  مشهود است. در ماجراي مرگ شود، کاماشتیاق و انتظار در بخشی که از زبان وي روایت می

چه بر آیدا اگرچه نویسنده ترجیح داده است در لفافه سخن بگوید و از بیان صریح آن
-اي بهتر و همینشخصیت گذشته، ابا کرده است؛ اما با توجه به شور و شوق آیدا براي آینده

درماندگی او  توان تصمیم به خودکشی را نشان از نهایت استیصال وطور وجود فرزندش، می
دانست. تنها در مورد جابر اوضاع به گونۀ دیگري است و در این مورد، مرگ به آن زشتی به 

اي سپارد به گونهتصویر کشیده نشده است و توصیف بستر سپیدي که جابر در آن جان می
 شود. است که گویی شخصیت با مرگ تطهیر می

صیت  محوري داستان؛ یعنی آیدین دیگر عنصر تراژیک سمفونی مردگان، زوال عقل شخ
ها که از دیگر ناپذیر شخصیتمحبوب و فرهیخته است و همین سرنوشت محتوم و اجتناب

 شود. هاي مشخص تراژدي است، در داستان دیده میویژگی
 وجوه تراژیک سمفونی مردگان -7-2-1
توان به این موارد میکند، هایی که وجه تراژیک سمفونی مردگان را برجسته میاز جمله مؤلفه 

 اشاره کرد: 
 براعت استهالل -7-2-1-1
اي که در آن به ماجراي هابیل و قابیل پرداخته شده است؛ دورنمایی از نویسنده با اشاره به آیه 

کند. عالوه بر این توصیفات آغازین داستان فضاي اصلی داستان را پیش چشم خواننده باز می
سابقه و فضاي پوشیده از برف، به نوعی مخاطب را آن سرماي بیاز فضاي کاروانسرا و پس از 

 کند. چه که رخ خواهد داد آماده میبراي مواجهه با آن
 تقابل دو نیرو -7-2-1-2
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ها نامید. تقابل دو برادر یکی در کسوت خیر توان داستان تقابلداستان سمفونی مردگان را می
گرایی و تحجر در اندیشه و کردار (جابر اپس(آیدین) و دیگري شر (شر)، تقابل سنت و و

ندیشی و نوگرایی و حرکت به سوي تجدد (آیدین، ااورخانی، اورهان، ایاز پاسبان و ...) و نو
 سورملینا، استاد دلخون و ...) 

 گوییپیش -7-2-1-3
گویی سرنوشت شوم قهرمان داستان، یکی از اجزاي اصلی روایت هاي تراژیک پیشدر داستان 
افتد. در موومان اول که از زبان رود. در سمفونی مردگان نیز بارها این اتفاق میشمار می به

شد تا همه بخوابند قدر این پهلو آن پهلو می... و آیدین آن«خوانیم: شود، میاورهان روایت می
-ورق کردم داردها خیال میو او در اتاق کتابش را باز کند و هی بخواند و بخواند. بعضی وقت

). در صفحات 16: 1389(ر.ك معروفی، » خورد و آخر کتاب سرش را برد...هاي کتاب را می
این پسره با مرگ طبیعی «گوید: آغازین موومان دوم پدر خطاب به مادر و دربارة آیدین می

 ) و ...88جا، (همان» آوردمیرد. یک بالیی سر خودش مینمی
 تقدیر محوري -7-2-1-4 
همیشه اسیر تقدیر و سرنوشت ناخوشایند خود هستند و تقدیر محوري، از  اژديقهرمانان تر 

هنگامی که گذشتۀ زندگی «تر، تراژدي مدرن است. اصول تراژدي کالسیک و به صورت متعادل
یابیم که  با توجه به همۀ جوانب، جایگزین دیگري پیش کنیم به روشنی در میخود را مرور می

حال همۀ ما با این تجربه بیگانه نیستیم که اعتنایی کنیم. با اینه آن بیروي ما نبوده است که ب
مان را انتخاب خودمان تلقی کنیم. بیشترین قدرت و توان تراژدي در بسیاري از حوادث زندگی
 ).70: 1389(لیچ، » همین تناقض نهفته است
ک خدا یا یافت و در کسوت یهاي سنتی که قدرت برتر جسمانیت میبرخالف تراژدي

داد، در پیشه قهرمان داستان را به سمت سرنوشتی شوم سوق میحاکم قدرتمند و اغلب ستم
در «اي به خود گرفته است. هاي مدرن این قدرت برتر، تغییر شکل داده و صورت تازهتراژدي
، سخن از فشارهاي روانی است که باعث ]تقدیر[هاي امروزي گاهی به جاي سرنوشتتراژدي
شود و گاهی نیز عامل تغییر سرنوشت، درگیري فرد با قوانین اي میفردي یا خانواده بدبختی

-چه عینا  براي آیدین سمفونی مردگان اتفاق می) یعنی آن59: 1386(شمیسا، » اجتماعی است
شود افتد و فشارهاي روانی که از طرف پدر و برادر و جامعۀ سنتی بر آیدین نواندیش وارد می

جاي دهد. عالوه بر این در جايی او را از سعادت به سمت شقاوت تغییر میو مسیر زندگ
بعد از مرگ آیدا زندگی «رمان از تسلیم شخصیت در برابر سرنوشت سخن به میان آمده است: 
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توانست یا کس نمیغلتید و هیچما مثل بهمن بزرگی از برف در سراشیبی درة مرگ فرو می
نفهم گار تقدیر این بود که از همان بچگی این برادر تخس زبانخواست جلوش را بگیرد. اننمی

انگیزتر از این غم«)، 23: 1389(معروفی، » اي باال ببرم...را روي کولم بگیرم و بخواهم از گردنه
(همان، » که آیدین را پیدا کنم کلکم کنده شد. این هم سرنوشت من...شود. پیش از ایننمی
350.( 

 
 لخپایان ت -7-2-1-5
تراژدي نمایش اعمال جدي و مهمی «ها، پایان تلخ آنهاست. دیگر ویژگی مشترك تراژدي 

شوند؛ یعنی هستۀ داستانی جدي به یک است که در مجموع به ضرر قهرمان اصلی تمام می
طور که گفته شد، سرنوشت در اثر تراژیک ). همان55: 1386(شمیسا، » شودفاجعه منتهی می

این سرنوشت محتوم، قهرمان یا قهرمانان را به سمت رویدادها و نقش محوري دارد و 
زند که اغلب از همان آغاز کشاند و پایانی تلخ براي داستان رقم میهاي ناخوشایند میموقعیت

بینی است. سمفونی مردگان نیز از این قاعده مستثنی نیست و تقریبا  براي خواننده قابل پیش
 اري تلخ و ناخوشایند دارند.هاي داستان پایان کهمۀ آدم

اي که توان گفت نمایشنامهاي دقیق و تاحدودي میعالوه بر اینها، توضیحات صحنه
وار آن، ذهن را طور ساختار سمفونیدهد و همینویژه در ابتداي داستان ارائه میمعروفی به

 کند.هرچه بیشتر به حال و هواي یک تراژدي اصیل نزدیک می
 
 در دو رمان عناصر گوتیک -8

شود. ادبیات گوتیک در دیده می گوتیکهایی از ژانر عالوه بر تراژدي، در هردو رمان رگه
-اي از مکتب رمانتیسم میاواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم به وجود آمد و آن را شاخه

به  هاي روهاي زیرزمینی تاریک، صومعههاي اصلی گوتیک عبارتند از سردابهمؤلفه«دانند. 
هاي تاریک و نمناك پر از رتیل و هاي ناهموار، دخمههاي تاریک، کوهستانویرانی، جنگل

آور و توان گوتیک را وحشتناك، سیاه، سرسامسوسک و ...، به طوري که در زمانۀ ما می
 ). 162: 1392(نصر اصفهانی، » خشمگین نام نهاد

 گوتیک مدرن در خشم و هیاهو و مختصات آن -8-1
اي از آن منشعب گوتیک در ادبیات تا به امروز به حیات خود ادامه داده است و شاخۀ تازهژانر 

داد. رمان سمفونی مردگان به گوتیک در » گوتیک مدرن«توان به آن لقب شده است که می
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اي مدرن از ژانر گوتیک معناي کالسیک آن وفادارتر است، در مقابل در خشم و هیاهو با شاخه
شود. در شناخته می» گوتیک جنوبی«دانند و به نام که مبدع آن را ویلیام فاکنر میمواجه هستیم 

هاي اغلب اشرافی و این زیرشاخه از ژانر گوتیک معموال  به فرجام شوم و اضمحالل خانواده
بشالوم، ا«و » روشنایی ماه اوت«، »حریم«دار جنوب آمریکا پرداخته شده است. اصیل و زمین

توان مله آثار برجستۀ فاکنر در این ژانر هستند و در رمان خشم و هیاهو هم میاز ج» بشالوما
هاي گوتیک کالسیک که در گوتیک جنوبی هم مختصاتی از ژانر گوتیک جنوبی یافت. از مؤلفه

اشاره کرد. اوج ابهام در عنصر زمان، در بخش  ابهام در مکان و زمانتوان به شود؛ میدیده می
یت بنجی است که به دلیل شرایط ذهنی این شخصیت و عدم درك درست از اول رمان به روا

هاي شود. عالوه بر این در نمونهزمانی مواجه می ریختگی و گسستهمزمان، مخاطب با به
متعددي در این رمان با زمان به صورت نمادین برخورد شده است؛ از جمله در شکسته شدن 

هاي اصلی و مهم گوتیک مایهیکی از درون«خودکشی.  هاي ساعت توسط کونتین پیش ازعقربه
همواره زندگی درونی بوده است... اما با ظهور روانکاوي در قرن بیستم ترکیب خاصی از این 
زندگی درونی در اختیار نویسندگان قرن بیستم قرار گرفت تا جایی که شخصیت گوتیک 

شود که ی به فضا یا چیزي تبدیل میمعاصر شخصیتی روانکاوانه (یا برعکس) باشد. اوي انسان
اند، در هاي ملی، نژادي یا جنسیتی که همچون تمایالت فرویدي با هم ترکیب شدهکه نگرانی

). 130: 1384(برام، » شوندآیند و بارها و بارها به صورت نمادین ارائه میآن به نمایش در می
اجراي فروپاشی یک خانواده را شود. رمان مدر خشم و هیاهو همگی این فاکتورها دیده می

تواند نمادي از جامعۀ آن روزهاي آمریکا باشد. این نگرانی و ترس از کند که میروایت می
تر در رفتار و گفتار کارولین باسکومپ مادر خانواده که به شدت فروپاشی به طور مشخص

واقعه دارد، نگران نابودي اسم و رسم خاندانش است و تالشی که براي جلوگیري از این 
پوستان و ظلمی که بر سیاهان رواداشته پیداست. مسئلۀ نژادي و مالکیت سفیدپوستان بر سیاه

طور مباحث جنسیتی و مجازاتی که شود، دیگر پیام ضمنی مندرج در رمان است؛ همینمی
شود و رانده شدنش براي همیشه از کانون دختر خانواده به دنبال ارتباط جنسی متحمل می

هایی از سوي مردان داستان، این که چنین ارتباطواده و دور ماندن از فرزندش؛ در حالیخان
شود؛ از جمله  عواقب را در پی ندارد. در خشم و هیاهو رفتارهاي فرویدي مهمی دیده می

زناي محارم که یکی از تابوهاي فرویدي است، رفتار دشمنانۀ مادر و دختر دیگر رفتار فرویدي 
(در مقابل عقدة ادیپ) فروید بررسی  عقدة الکتراتوان آن را بر اساس نظریۀ ه میرمان است ک

کرد و دیگر نزدیک شدن و ابراز عالقۀ بنجی به دختري است که در خیال خود جایگزین 
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شود و در نهایت به عقیم شدن خواهرش کدي کرده است؛ اما از این رفتار سوء برداشت می
ک روانکاوانه ما به آن چیزي که از دست رفته است یا چیز، فرد در گوتی«شود. بنجی منجر می

دهیم؛ اما به نوعی هم و عمل دیگري که ممکن است جاي آن را پر کند، شدیدا  عالقه نشان می
را هم  -خشم پدر، زیر پا گذاشتن قانون، عقیم کردن -دانیم که این چیز تهدید به مجازات می

 ).131ن، (هما» آوردبا خود به همراه می
 مختصات گوتیک در سمفونی مردگان -8-2
تر یا به بیانی تر و اصیلهاي گوتیکی سمفونی مردگان، خشنطور که گفته شد، رگههمان 

-ها اغلب درونی است و کشمکشتر از خشم و هیاهوست. در خشم و هیاهو جدالکالسیک
د بیرونی داستان، ماجراي عقیم ترین برخوررود. خشنهاي بیرونی، از برخورد کالمی فراتر نمی

کردن بنجی به فرمان جیسون است که تنها از آن نام برده شده است و شرح و تفصیلی ندارد؛ 
اند. براي تبیین هاي رمان معروفی که کم هم نیستند؛ با ذکر جزییات توصیف شدهاما خشونت

مدرن یا گوتیک هرچه بیشتر فضاي گوتیکی رمان سمفونی مردگان و تفاوت آن با گوتیک 
هاي این ژانر و ذکر شود، در ادامه به برخی از مؤلفهجنوبی که در خشم و هیاهو دیده می

 شود.هایی در رمان سمفونی مردگان پرداخته مینمونه
 زمان -8-2-1  
افتد؛ در فضایی تیره و تار و سکوتی هنگام اتفاق میحوادث در این قبیل آثار اغلب شب 

شود. در قسمت دوم موومان اول، شرایط انگیز شکسته میآواهایی رعب سنگین که تنها با
 اش به این شکل توصیف شده است:هاي  زندگیاورهان در آخرین ساعت

ترسید، به به آسمان نگاه کرد. هیچ نشانی از روشنایی نیافت. هرآنچه در کودکی از آن می« 
آزار فقط دید که بیپریدة مات میگسراغش آمده بود. تابوتی را بر دوش چهار سفیدپوش رن

توانست آمد. کاش میکرد؛ اما صدا بیرون نمیاش میآمدند... تنها جیغ کشیدن آسودهپیش می
 ). 286: 1389وقفه...) (معروفی، تا قیام قیامت جیغ بکشد، ممتد و بی

-یهاي گوتیک مخاطب اغلب با مقولۀ زمان گنگ و مبهم و نمادین مواجه مدر داستان
شود و انتظار خواننده از زمان در این قبیل آثار، زمانی عینی و ملموس و بیرونی نیست. در 
سمفونی مردگان هم زمان اغلب عنصري ذهنی و نمادین است. براي مثال عبور اورهان از کنار 

) یا آنجا که در 18فروشی با ساعتی که سی سال است از کار افتاده است (همان، یک ساعت
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رباید. گیرد و پیرمردي مرموز، ساعت او را میاي پناه میاش به ناچار در ویرانهدگیاواخر زن
 ) و ...292(همان، 

 مکان -8-2-2
دیگر عنصر مهم در آثار ژانر گوتیک، مکان روایت است. مکان در چنین آثاري اغلب مخوف  

-ی تاریک، صومعههاي زیرزمینسردابه«دور از دسترس و غیر طبیعی است. انگیز و بهو رعب
اندازهاي بکري که در آن هاي تیره و تار، کوهستان ناهموار و چشمهاي رو به ویرانی، جنگل
: 1389(باتینگ، » برندسر میزادگان بدنهاد بهدیده و بدنهاد و اشرافراهزنان قهرمانان زن رنج

168 .( 

است که  آور در سمفونی مردگان، توصیفینخستین نمود مکان غیرطبیعی و رعب
افتد؛ اما دهد؛ اگرچه ماجرا در شهر اردبیل اتفاق مینویسنده از شهر محل روایت به دست می

 بخشد:اي نمادین و غیر واقعی میهاي خود، به شهر چهرهنویسنده با توصیف
ها بعد مردم بگویند همان سال سیاه. نیمی از آسمان برفی بر زمین گذاشته بود که سال«

ها خزیده بودند، نیمی دیگر ناچار با برف و سرما پنجه در پنجه زندگی را پیش مردم به سرپناه
هاي آب بردند. برف همه را واگذاشته بود. سکوتی غریب کوچه و خیابان را گرفته بود، لولهمی

هاي برف روي هم تلنبار شده بود... ها کپ هکردند، در خیابانها کار نمییخ زده بود، ماشین
 )11: 1389معروفی، »(ر را فتح کرده بودند. بر هر درختی چند کالغ...ها شهکالغ

خانۀ شورابیل به اي که اورهان در جستجوي آیدین و به خیال قهوهدر جاي دیگر ویرانه
 چنین توصیف شده است:گذارد، اینآنجا پا می

سماوري، خانه پیش رفته بود. نه ها در هم شکسته شده بود و برف تا میانۀ قهوهشیشه«
مانست که خانۀ متروکی میشوينه تختی، نه حتی هیچ نشانی از زندگی. هیچ چیز نبود. به مرده
-کنند. روي دیوارها با زغال خطالشخورها به اعتبار بوي دیوارها و بوي ماندگی در آن النه می

یافته خانه، دود زدگی آتشی بزرگ تا سقف ادامه خطی شده بود، جایی باالي سکوي ته قهوه
بود، در سمت راست، سقف فروریخته فضا را گرفته بود و کوي زیر سماور، اسکلت جانوري 

(همان، » داد درندگان براي خوردن آن بر بلندي ایستاده بودند...را بر سر گرفته بود که نشان می
46-47( 
 انگیزهاي وحشتفضاسازي -8-2-3
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-گونه میانگیز فضاي داستان را آناسهاي هردر رمان گوتیک نویسنده با توصیف موقعیت 
کشد و حال وهواي حاکم بر داستان را هرچه بیشتر و بهتر خواهد براي مخاطب به تصویر می

توان به ها در رمان سمفونی مردگان میکند. از جملۀ این نوع فضاسازيبراي وي تبیین می
 شرح ماجراي کشته شدن یوسف به دست اورهان اشاره کرد:

بندم را باز کردم و دور گردنش حلقه انداختم و کشیدم. کشیدم. صداش در کمر«... 
ام شده بود. من زده خیرههایی وقکرد و با چشمکرد. داشت نشخوار میآمد و حرکتی نمینمی
شد.... چاقوي کوچکم را از توجه کشیدم و آنقدر کشیدم که نفسم برید؛ اما یوسف خفه نمیبی

دو دستش را بریدم. کنارش نشستم تا خونش تمام شود؛ اما هیچ هاي جیب دراوردم و رگ
هاش سر خورد و چند قطره روي دستآمد. مایع لزج و غلیظی قطرهخبري نبود و خونی نمی

ام خیلی کوچک بود و اش کنم؛ اما چاقوي جیبیقطعهلحظه بعد خشکید... فکر کردم قطعه
  )294: 1389برید.. (معروفی، گوشت تنش را نمی

ها هاي اصلی داستانانگیز از مؤلفهطور که اشاره شد، ترس و ایجاد فضایی وحشتهمان
ترس بیرونی (فضاسازي و توصیف) و ترس درونی (هراس، تشویش و دلهره) «گوتیک است. 

). از دیگر 173، 1392(نصر اصفهانی، » هاي گوتیک شده استآلود بودن داستانباعث وهم
توان به صحنۀ خوراندن خوراك چلچله به آیدین ز داستان معروفی میانگیهاي هراسفضاسازي

 توسط اورهان اشاره کرد:
خوردم، دیدم هر دو خرگوش را پوست کنده بود و دو تکه گوشت بقیۀ چاي را که می«

هاي سرخ و لیز روي پیشخوان بود... در همان لحظه احساس کردم که پشتم لرزید و استخوان
هام به رعشه افتاد. گفت: کیسه را بده. آن را از شید و برخالف عادت دستباره تیر کتنم یک

دادم، احساس دستم گرفت و گفت: خودت یک وقت نخوري و من کیسه را که دستش می
 ).344: 1389(معروفی، » کردم زبانم آنقدر سنگین شده که انگار به سق چسبیده است...

هاي گوتیک نیز با سایر اي رمانههاي آثار گوتیک: شخصیتهاي شخصیتویژگی
هاي رفتاري و عملکردهاي آنان با دیگر اجزاي داستان اند و ویژگیاجزاي داستان هماهنگ

هاي آثار گوتیک محکوم به باختن عقل و زندگی هستند و در اوضاع شخصیت«راستاست. هم
عموال  فراد چنین شوند. ممیرند و کشته میانگیز در برابر چشمان ما یا میو احوالی وحشت

آثاري از پایگاه اجتماعی و خانوادگی برخوردار نیستند و در میان دوستان و همساالن خویش 
هاي ). چنین مشخصاتی را در اغلب شخصیت174: 1392(نصر اصفهانی، » اعتباري ندارند
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 توان دید. اورهان حریص و طماع و بدذات که در خانواده هم جز در نزدسمفونی مردگان می
اند کند و به او لقب برادرکش دادهپدر جایگاهی ندارد و حتی به برادران خودش هم رحم نمی

اي در سپرد، یوسف که بر اثر حادثهبار در میان برف و سرما جان میو در نهایت به نحوي رقت
تبدیل شده است و به طرزي فجیع توسط » مصرفیتکه گوشت بی«گیر و به کودکی زمین
آمد و به رسد، آیدا شخصیتی سرخورده که بود و نبودش چندان به چشم نمیتل میاورهان به ق

ها، در آشپزخانه یا یک خواهري هم بود که اسمش آیدا بود. آن پشت و پسله«قول اورهان: 
). آیدا هم 12: 1389معروفی، »(سوختسوخت و میساخت و میانباري، با درد رماتیسم می

گذرد. آیدین دیگرش در شرایطی نامطلوب (خودسوزي) درمیدر نهایت مانند دو برادر 
شود و در انتها به دست شخصیت محبوب رمان هم توسط پدرش طرد و از خانه رانده می

 شود.برادرش اورهان به جنون کشانده می
 هاي جزء به جزء نگري و توصیفجزیی -8-2-4  
-اثر ادبی مملو است از وصف صحنهتوان الزمۀ هر آفرینش ادبی دانست و هر توصیف را می 

ها ممکن است عینی یا ذهنی باشد و تقریبا در همۀ ها و ... این توصیفها، اشیا، افراد، مکان
ها ذهنی یا شود؛ اما در آثار ژانر گوتیک اغلب توصیفآثار ادبی هر دو نوع توصیف دیده می

ها و به جزء صحنه زءاکسپرسیونیستی است. نویسندة گوتیک با توصیف ریزبینانه و ج
-کند و به بطن رویدادها میرویدادها، خواننده را در جهت پیشبر مقاصد ذهنی خود همراه می

پردازد و براي رسیدن از این مقصود هاي ذهنی به شرح فضاي ذهنی راوي میکشاند. توصیف
هاي آیدین به ابکند. اورهان ماجراي سوزاندن کتها و نمادها استفاده میاز وسایطی مانند رنگ
اي نفت پاشید و من کبریت کشیدم. چه پدر جرعه«کند: طور توصیف میدست پدرش را این

-جان را میخورد. درست جان کندن یک آدم سگها چه پیچی میاي داشت و ورقشعله
). 42(همان: » شد...شد و بعد سیاه میاي میشد، قهوهآمد، طالیی میمانست. کش و قوس می

وصیفات جزیی و دقیق و ریزبینانه در آثار گوتیک با پیش رفتن متن رو به جلو حرکت این ت
این «شوند. آور منتهی میاي هراسرسند و در پایان به فاجعه یا واقعهکنند و به اوج میمی

کم به تقطۀ بحران و طی شوند، کمچینی براي جنایت و قتل آغاز میها معموال  از مقدمهداستان
شود و نویسنده به هدف رسند؛ جایی که تپش قلب زیاد مییقۀ کوتاه به نقطۀ اوج میچند دق

 ).176: 1392(نصر اصفهانی، » یابد...خود که همان قتل یا جنایت است دست می

 خوانیم:در توصیف صحنۀ قتل یوسف می
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-جور گذاشتمش توي گودال کوچکشدو وحشت برم داشته بود. همانداشت شب می«
-شود. تمام خاكجور میدانستم که اینطرف بود و با دست خاك ریختم. چه میآنتري که 

هاي دور و اطراف را ریختم روي تنش، روي صورتش، روي پاهاش و روي خاك را پا 
کشد و یک لحظه از کارم باز ماندم. دلم طاقت نیاورد، خاك دانستم زجر میکوبیدم. می

جور با ولع آنکه پلک بزند همانخورد. بیمی صورتش را پس زدم و دیدم که دارد خاك
کرد... هنوز تا گردن زیر خاك بود. گفتم هرچه بادا باد. به اطراف نگاه کردم، خوردن نگاه می

یک سنگ بسیار بزرگ برداشتم، باالي سرش ایستادم. سنگ را با دو دست بلند کردم و چنان به 
شست. مغزش از گوش چپ بیرون زده اش کوبیدم که حس کردم چیزي زیر دستم فرونکله

 ).295-294: 1389(معروفی، » زده مانده بود...جور خیره و وقهاش همانبود و چشم
توان تغییرات ژانري اثر نویسندة دیرآمده از نویسندة پیشاهنگ با تکیه بر این شواهد می

باهت، شائبۀ را مصداق بدخوانی خالق دانست و چنین نتیجه گرفت که اگرچه در نگاه اول ش
ها یا به گفتۀ توان متوجه خالقیتدهد؛ اما با دقت و ریزبینی بیشتر میتقلید را پررنگ جلوه می

 نویسندة دوم از متن پایه براي گریز از اتهام تقلید شد. بلوم بدخوانی
 
 گیرينتیجه -9

 پیش گفته نشده توان یافت که بکر و ازبر اساس نظری ۀ بدخوانی خل اق بلوم، هیچ اثري را نمی
شود باشد. این حقیقت، سبب تشویش نویسندة دیرآمده از ناتوانی در پدید آوردن اثري تازه می

پروراند؛ بنابراین هاي منتقدین را خودآگاه یا ناخودآگاه در درونش میو ترس از تقلید و هجمه
شی که ازسوي در ببرد. هرگونه تالبه دنبال گریزگاهی است که ازاین مهلکه جان سالم به

گیرد و به براي دور کردن اثر از کار نویسندة پدر انجام می -به تعبیر بلوم –نویسندة پسر 
شود. در یک متن داستانی، این رسد، به بدخوانی خل اق تعبیر میخوانشی متفاوت از اثر پایه می

انر دو رمان و تواند در سطوح فراوانی انجام گیرد که در این مقاله به بررسی ژبدخوانی می
تغییراتی که نویسندة دیرآمده به مثابۀ بدخوانی اثر نویسندة پیشاهنگ در اثر خود داده است، 

 پرداخته شده است. 
در این پژوهش ژانر به عنوان یکی از عناصر مؤثر در حین خوانش بر افق انتظار خواننده 

تظار خواننده را یکی از ابزارهاي توان تغییر افق اننکته که می تلقی شده است؛ با توجه به این
نویسندة دیرآمده در جهت بدخوانی خالق اثر مؤلف پدر دانست. در نگاه اول ژانر دو رمان 

رسد و در سراسر دو داستان از همان ابتدا و عنوان اثر، نمودهاي یک اثر تراژدي به نظر می
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وجود در خشم و هیاهو، رنگ توان گفت تراژدي متوان دید، با این تفاوت که میتراژیک را می
تري نسبت به سمفونی مردگان دارد و در خشم و هیاهو به موازات بینش تراژیک، و بوي مدرن

شود و همین ماجرا از غلظت تراژدي در خشم و هیاهو کم نوعی بینش کمیک هم دیده می
هردو رمان  تر است. عالوه بر تراژدي درکند در مقابل سمفونی مردگان این تراژدي ملموسمی
هاي گوتیک شود گفت که  جلوههایی از ژانر گوتیک مشاهده کرد و باز هم میتوان نشانهمی

تر از خشم و هیاهواست. گوتیک در خشم و هیاهو تر و کالسیکدر سمفونی مردگان نمایان
شکل منحصر به فرد و مدرنی به خود گرفته است که به گوتیک جنوبی معروف شده و مبدع 

 فاکنر است. آن خود
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