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 هچکيد
و  تینامتنیب ياست و مفهوم کل ياجبار يارجاع به متون قبل ،يمتون ادب يدر بررس يبه طور کل
متأثر از  سير نیج ليها نیچن ينمونه ها گرداب نياز ا يکياست.  نیمتون هم يدگیدر هم تن

خلق  يديجد يایدن سير يستمیقرن ب دگاهيکه دشارلوت برونته  است، هر چند  ريا نیج
 «يگذار ارزش»از فن  سير ۀرا در استفاد ديجد يایدن نيا نشيهرمان ،آفر ديويکرده است. د

 ديد يۀحضور دارند، اما زاو زین ليها نیچن يدر گرداب ريا نیکه طبق آن اتفاقات ج داند يم
مورد  نياست. در ا ليها نیچن يردابمتفاوت و حاصلش گ ريا نیاتفاقات ج يابيارز يبرا سير

 ده،يتدارک ند سندهيکه نو ييها بخش يکه هنگام خواندن متن ادب ستمعتقد ا  زريولفگانگ آ
حاضر، با  ۀ. در مقالکند يپروسه، از تجربه اش استفاده م نيو در ا کند يخواننده فراهم شان م

 ده،يتدارک شان ند سندهيکه نو زایاطالعات مورد ن عیو تجم ريا نیاز ج سياشاره به خوانش ر
پرداخته  ريا نیاز اتفاقات ج سير يگذار و ارزش لين هایچن يخلق گرداب يبه چگونگ

 .شود يم
گردابي  جین ريس،بینامتنیت، تغییر ديدگاه، ، شگذاري، فرايند خوان: ارزشکليدی گانواژ

 جین اير، چنین هايل
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 مقدمه .1

هاي خود از ادبیات و آثار ادبي به ارتباط بین ادبي در تحلیل پردازان و نقادانبرخي از نظريه
ست 4ژولیا کريستوا "بینامتنیت"ها، نظريۀ اند. يکي از مهمترين اين نظريهآثار ادبي اشاره کرده

نتايج مفهوم »کنند و که طبق آن تمام آثار ادبي، خواسته يا ناخواسته، به آثار ديگر رجوع مي
ي هستند، اما، با اين حال، اين مفهوم ثابت کرده است که کار کردن با بینامتنیت بدون شك غن

آن بسیار دشوار است، گويي که ذات فضاي بینامتنیت به همراه کدها و قواعدش در گريزان 
توان با عقايد میخايیل البته ايدۀ بینامتنیت کريستوا را مي (.21-4121آن است )کالر  بودن

، 1بیگانه از خويشتن، مرتبط و همراه دانست. در کتاب «مهمنطق مکال»، مخصوصا 8باختین
« تنها به روش باختین، بلکه به محتواي فکري آثار او نیز نزديك شده استنه»کريستوا 
ارجاع اثر به ( »4(. از نظر کريستوا، بینامتنیت به پنج صورت وجود دارد: 188)احمدي 

( استفادۀ اثر از 1 (؛182« ) همگاني ارجاع متن به فرهنگ( »8؛ «"هاي اجتماعيواقعیت"
جايي ( »8؛ «ياري گرفتن و تکیۀ هر متني به متون همسان( »1(؛ 180« )اي از قواعد ادبيرشته»

« شوديابد و در پیوند با آن شناخته ميکه يك متن متني ديگر را همچون پايه و آغازگاهش مي
همان نوعي که به نظر ژنت  جم است،از نوع پنگردابي چنین هايل (. نوع بینامتنیت در 182)

-وقتي در متن، متن ديگري را بازگو مي»بعدي وجود نخواهد داشت.  اگر متن اول نباشد متن

 جین ايرها و اتفاقات (. بسیاري از شخصیت119« )کند.کنیم، تأويل متن نخست را دگرگون مي
گردابي چنین هايل جین یل، تحل هنگامحضور دارند و از اين طريق،  به گردابي چنین هايل در 
کند که میان خواندن اي را مشخص ميعرصه»بینامتنیت دهد. بنابراين، را تحت تأثیر قرار مياير 

 (4121)کالر  "و نوشتن مشترک است . . .
در اين رابطه حائز اهمیت است. اتريج معتقد است که هر اثر ادبي  1نظريات درک اتريج

ها بي قلمداد شود، بايد به متون پیش از خود اشاره کند و در آنبراي اينکه به عنوان اثري اد
شود که با اينکه از يك اي تبديل ميتغییراتي ايجاد کند که در نتیجۀ اين امر اثر ادبي به آفريده

که چیزي جديد و خالقانه « ،4ديگري»که متون پیشین باشد، بوجود آمده، به يك « ،8همان»
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دهند. از آنجايي اين گونه نظريات، اهمیت خوانش را افزايش مي(. 81شود )است، تبديل مي
اند، قطعا نويسندۀ اثر ادبي در مرحلۀ اول بايد که آثار ادبي به ناچار به آثار ادبي ديگر مرتبط

يك خواننده باشد تا يك آفريننده. پس براي درک بیشتر مفهوم اثر ادبي و چگونگي خلق آثار، 
یز توجه ويژه داشت. در اين بین، نظريات ولفگانگ آيزر در مورد رابطۀ بايد به فرايند خوانش ن

 متن و خوانش بسیار جذاب و مهم هستند. 
ولي ريس برخي  است جین ايراتفاقات  متأثر از گردابي چنین هايلتقريبا تمام اتفاقات 

 دينبنیاعناصر . ديويد هرمان در کتاب موارد فرعي را به مواردي اصلي تبديل کرده است
-دنیاي داستاني جديدي ارائه مي جین اير، بر پايۀ گردابي چنین هايل»د که داراظهار مي روايت

چستر )که روايتش در وادوارد ر يا کند که درنتیجۀ تعويض مرکز ارزيابي اتفاقات از جین اير
افزايد که هرمان مي(. 444 ،8990) «هاي جین پراکنده شده(، به آنتوانت کوزوي استصحبت

گردابي چنین اين نوع تعويض مرکز در میان آثار پسامدرن بسیار است و مثال بارز آن رابطۀ 
است )همان(. در واقع، در دوران پسامدرن،     رابطۀ آثار ادبي با آثار پیش از  جین ايربا هايل 

که به نوعي « ،8ادبیات اتمامي»خود بیشتر شد و اين فکر را در نظريات جان بارت در مقالۀ 
بارت نیز خواندن آثار پیشین و  .توان ديدتعريف و شناسايي ادبیات ناب پسامدرن است، مي

(. هرالد 12-11کند ) استفاده از آنها البته به همراه تغییرات بنیادين در آنها را به نوعي تبلیغ مي
کند. اشاره مي اي در اين رابطهنیز به ايده« 1تأثیر و اضطراب تأثیر»،منتقد معروف، در ايدۀ  1بلوم

تواند ادبي نیز مي هر چند که ايدۀ بلوم بیشتر در مورد شعر است، اما در مورد ديگر انواع
ها پیش در بین کند، ايدۀ تأثیر از مدتدرست باشد. همانگونه که ام، اچ، آبرامز اشاره مي
افراطي خود ، براي نسخۀ «اضطراب تأثیر»نويسندگان مورد بحث بوده است، اما اصطالح بلوم ،

-تأثیر شامل قرض گرفتن و استفاده کردن و قبول مواد و ويژگي»در ايدۀ تأثیر است که در آن 

به اعتقاد بلوم در نوشتن هر شعري، فرار از (. »421« ) هاي موجود در نويسندگان پیشین است
او را شود که تأثیر غیرممکن است، اما اين منجر به نوعي اضطراب و آشفتگي در نويسنده مي

-(. همانگونه که آبرامز اشاره مي421« )کندمجبور به مخدوش کردن شديد اثر پیش از خود مي
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داند که قبل از خود بلوم به تأثیر و اضطراب همراه آن را کسي مي4کند، بلوم والتر جکسون بیت
تا  شاعران در تکاپويي شديد بودند 4119از سال »گويد که اشاره کرده است، آنجا که بیت مي

اصلي را  اين که نويسندگان پیش از آنان تمام امکانات نوشتن آثار بزرگ و -تأثیر اين ترس را 
گويد، بلوم همانگونه که جاناتان کالر مي (.421« )پشت سر بگذارنند –مصرف کرده باشند 

ا در هايي مانند کريستواي از بینامتنیت ارائه داد که تفاوتش با نسخۀ بینامتنیت فرانسوينسخه
 (.4121، 4021آورد )اين بود که تمرکز را از متن به فرد مي

را  گردابي چنین هايلبنابراين، هدف اين مقاله بررسي اين نکته است که چگونه ريس 
هاي روايت هاي هرمان در مورد شیوهآفريند. در اين راستا از گفتهمي جین ايربراساس اتفاقات 

 اير جینحاصل خوانش ريس از  هايل چنین گردابي خلق و از آنجايي که استفاده خواهد شد
براي درک و آگاهي هرچه بیشتر از جزئیات اين نکته از نظريات ولفگانگ آيزر بوده، از اين رو 

توان با متن برابر دانست و نه با اثر ادبي را نه مي"استفاده خواهد شد. آيزر معتقد است که 
ا بايد مابین اين دو در نظر گرفت تا از هر کدام به يك سازي آن متن. اثر ادبي رکنش انضمامي

متني  ،، هنگام خواندن متن ادبي، براي هر خوانندهدر نتیجه(. 84 ،4128) "میزان سیراب شود
(. 84است ) ششود که حاصل برخورد متن و خوانجداگانه از متن خوانده شده ايجاد مي

است که مقالۀ حاضر به  جین ايراو از  شفرايند خوان گردابي چنین هايل اساس کار ريس در
 پردازد. توضیح اين نکته و منجر شدن آن به خلق جهاني نو مي

 

 . پيشينۀ تحقيق7
 يو رابطه بررسي شان بههاي زيادي در رابطه با دو رمان مذکور موجود است که بیشترنوشته

 دربه عنوان نمونه ند. پردازمي يگرپسااستعماري و روايت و فمینیستينقد دو اثر از منظر 
و خلق و خوي برتري طلبي همراه آن:   بررسي استعمارگرايي بريتانیاي قرن نوزده» يمقاله

به  كفرهانا ح «،جین ريس گردابي چنین هايل وشارلوت برونته  جین ايرمطالعۀ تطبیقي 
گردابي و  ايرجین »پردازد. پرداختن به استعمار انگلستان در دو رمان مذکور مي همقايسۀ چگون

ديد از برتا به  يبه تغییر زاويهاست که  اي از احمد مزيلمقاله «، سکوت و صدا،چنین هايل
ر جین ايقدرت و ديگري فرهنگي: کندوکاو »کند. و نتايج آن را بررسي ميدارد آنتوانت اشاره 

 که به يلدرااي است از استاسي ومقاله« ،يك بررسي ادبي انتقادي. و گردابي چنین هايل
نازيال هريسچیان  پردازد.ميهاي تأثیرات قدرت و سرکوب جوامع در دو رمان مذکور بازتاب
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شارلوت برونته:  جین ايرجین ريس، فرامتني از  گردابي چنین هايل»در مقاله اش با نام 
پردازد که وامگیري و وابستگي آثار ادبي به رابطۀ دو رمان از منظري مي« رويکردي پسامدرن،

بررسي صداي زنانه در  "زن مجنون در دوران پسااستعماري"»دهد. همديگر را نشان مي به
اي از نشرت اعظم است که تأثیرات رويکرد پسااستعماري مقاله« جین ريس گردابي چنین هايل
-را بررسي مي گردابي چنین هايلهاي رمان برونته، مخصوصا آنتوانت در ريس بر شخصیت

-، نوشته«از منظر فمینیسم گردابي چنین هايلو در  جین ايربرتا مزون در مقايسۀ تطبیقي »کند. 

را  گردابي چنین هايلکند و در نهايت هاي فمینیستي دو رمان اشاره ميي يانگ کیان، به جنبه
، «گردابي چنین هايلو  جین ايرصداي غايب: »داند. در مقالۀ مي جین ايرتر از بسیار فمینیستي

پردازد و معتقد است رمان برونته به به مبارزات فمینیستي دو رمان مي سزگي اوتوپ هانر
   اند.مبارزه در انگلستان و رمان ريس به مبارزه در جامائیکا پرداخته

اند که هاي مربوط به آن مقاالتي نوشتهو اما آيزر؛ در ايران در مورد نظريات آيزر و ايده
-نوشتۀ حسین پاينده اشاره کرد که به نسبي« يي در نقدگرانسبي»توان به مقالۀ براي نمونه مي

تحلیل » پردازد. ، مي4هاي آن، با تکیه بر آراء آيزر و هانس رابرت ياوسگرايي در نقد و ريشه
اي از اسماعیل مقاله« شناسي دريافت،و تفسیرهاي آن براساس نظريۀ زيبايي "هاآي آدم"شعر 

-آي آدم»به تفسیرهاي متعدد و فرايند معني کردن شعر  باشد کهاصغر آذرپیرا ميشفق و علي

 همچنین بهزاد برکت در مقالۀ پردازد.ي نیما توسط خواننده براساس نظريۀ خوانش آيزر مي«ها
طرحي کلي از فکر « ،شناسي ادبیات: تصويري از انديشۀ وولفگانگ آيزرکنش خواندن و انسان»

گونۀ مقالۀ حاضر به فرايند خوانش و اي بهیچ مقالهکند. با اين حال تاکنون هآيزر ارائه مي
گذاري با ارزش هايل چنین گردابيتوسط ريس و خلق  جین ايرفراهم آوردن نکات ناگفتۀ 

 جديد نپرداخته است. 
 
 های دیگردنيابرپایۀ  . خلق دنيایی جدید8

 او پردازد.ت ميرواي از طريق خلق دنیابه موضوع  روايت بنیادينعناصر هرمان در فصل پنجم 
خلق هاي روش»از  «خلق دنیاهاي روايي در روش»هاي اين فصل به نام در يکي از قسمت

هاي از دنیاهمیشه از » خلق دنیاگويد. گودمن عقیده دارد که نلسون گودمن سخن مي «دنیاي
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 .(449، 8990 هرمان، از نقل )به «شود؛ ساختن خود نوعي بازسازي استقبل موجود آغاز مي
توان درک کرد، اين گفتۀ گودمن را با نگاهي به گفتۀ کالر در مورد کدها و بینامتنیت بهتر مي

ها يا متون هرگز لحظات خاصي از آغاز و مبدأ نیستند زيرا گفته» . . .  گويد:آنجا که کالر مي
شه که همیشه مبتني بر وجود ماقبل کدها و قوائد هستند، و طبیعت کدها در اين است که همی

به نقل پنج روش گودمن براي ساخت سپس هرمان  (.4128، 4021.« )از قبل موجود باشند . . 
، 8گذاري، ارزش4پاشيفرواين پنج روش شامل تشکیل و ؛ پردازدهاي ديگر ميطريق دنیااز  دنیا

گويد، که هرمان مي طور شود. همانمي 8، و تغییر شکل1، حذف و جايگزيني1سازيمنظم
ست و در هردو بافت روايي و غیرروايي وجود خلق دنیاهاي فرايندهاي من در مورد پايهگود
-هاي روايي نیز نقل ميها مثالدر نتیجه، هرمان براي هرکدام از اين رويه(. 449، 8990) دارد

 کند. 
و اين بازنويسي را جزء داند مي جین ايررا بازنويسي ريس از  گردابي چنین هايلهرمان 

برخي از انواع مرتبط »گذاري، در ارزش بنا به نظر گودمن، (.444) داندگذاري ميد ارزشينآفر
شوند؛ بعضي دنیاي ديگر، به عنوان انواع نامرتبط ارائه مي يك دنیا، به جاي غايب بودن دريك 

 ،هستند د، در حد تأکید و لحننکه در اجزاء سازنده باش جاي اينه ها بیشتر بدنیاها بین تفاوت
(. مثال 449، 8990 هرمان، از نقل به) «سازندها به اندازۀ همان اجزاء سرنوشتو اين تفاوت

مذهبي به ديدگاه علمي در طول  جهان بینيتغییر در  ،گذاريغیرروايي هرمان براي ارزش
 ،8990شد ) «جهان معنوي يا روحاني»جاي ه ب «جهان پديدار»تاريخ است که باعث تأکید بر 

-در ارزش اتفاقي کهاند. گونه همین از نیز جین ايربا  گردابي چنین هايلهاي ت(. تفاو449

تغییر رويکرد يا زاويۀ ديد به مسائل است. زماني که نوعي  افتدهاي متفاوت ميدنیاگذاري در 
هاي جهان تغییري نکرده بودند، مردم ديدگاه مذهبي خود را به ديدگاه علمي تغییر دادند، مقوله

ا شده بود. به همین هجديد براي آن دنیايييکرد مردم تغییر کرده بود که منجر به تولید بلکه رو
با اين تفاوت  ،هستند جین ايرتقريبا همان اتفاقات  گردابي چنین هايل صورت، اتفاقات اصلي

بسیاري از اتفاقات  ،ريس ت از نگاه برونته دارد. در رمان وکه ريس به اين اتفاقات نگاهي متفا
و  ،اندشده  که در رمان برونته حائز اهمیت بسیار بودند کم اهمیت يا بي اهمیت هايياستانو د
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شوند و در مقابل، بسیاري از وقايع و اتفاقات بي اهمیت رمان برونته در کار ريس بااهمیت مي
 توان به اينها ميگذاريارزشاين نقش اصلي را در روايت رمان برعهده دارند. از جملۀ  يگاه

که نقشي مهم و مرکزي در  -نکته اشاره کرد که زندگي جین و روچستر بعد از ديوانگي برتا 
شود. از طرف ديگر، زندگي برتا آنتوانت که دنبال نميگردابي چنین هايل در  - دارد جین اير

هايي از شخصیت روچستر ندارد و بیشتر براي روشن کردن جنبه جین ايرارزش زيادي در 
ترين نقش را برعهده دارد. اين نقش مرکزي و تقريبا مهمگردابي چنین هايل در حضور دارد، 

افتد؛ اما براي درک هرچه اتفاق مي گردابي چنین هايل و جین ايرهمان چیزي است که بین 
کمك گرفت که در زير به شرح  شتوان از بحث آيزر در مورد فرايند خوانبیشتر اين نکته مي

 شود. ته ميخآن پردا
 

 شرویکردی پدیدارشناسانه به فرایند خوان. 0
« هاي معناييافق»و  4ادموند هوسرل« پديدارشناسي»هاي نظريۀ آيزر در مورد خوانش به ريشه

-رسد که به نوعي با اهمیت دادن آيزر به خواننده و متن ربط پیدا ميمي 8هانس گئورگ گادامر

پذيرفت و نه نه استنتاج پیشیني را مي»و نامید کنند. هوسرل فلسفۀ خود را پديدارشناسي مي
(، شهودي استوار بر Intuitionپذيرفت شهود يا ادراک مستقیم بود )قیاس را. آنچه مي

)احمدي « اي دقیق؛ و در گام بعد کارش شرح و پژوهش آن شهود بوداي يا تجربهمشاهده
( و ابژه )مورد شناسايي( سوژه )شناسنده يا فاعل شناسايي»(. منظور از شهود اين است که 811

)هوسرل، به نقل از « هر آگاهي، آگاهي به چیزي است»(. بنابراين، 811« )در يك حد موجودند
ها و کساني است که اين (. در نتیجه، از نظر هوسرل، آگاهي متشکل از پديده818احمدي 

د. انديشه نخست به سازنابژه و ساختار انديشه يکديگر را مي». . . کنند: ها را درک ميپديده
 (. 812-811)احمدي « گیرددهد، سپس به سوي اين هماني ابژه و معنا جهت ميابژه معنا مي

آغاز کرده و ثابت کرده است  "منطق مکالمه"»ديد. او از اصل گادامر معنا را در مکالمه مي
اگزير بايد اي تجريدي و منزوي و يکه طرح شود و نتواند به گونهکه هیچ پرسش تاريخي نمي

شود که ناشي از کوشش ما براي شناختن گذشته هاي ديگري ترکیب و ادغام ميبا پرسش
هاي مختلف (. بنابراين، معنا در زمان وجود دارد )همان( و هر متن در دوران828« ) هستند
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ي میان افق معنايي متن و افق معنايي خواننده يا مکالمه»کشد. معناهاي مختلفي را پیش مي
است که  "ي نگارش متن و زمان حاضرزمانه"ويل کننده، به معناي درهم شدن اين دو افق يا تأ

شناخت . . . »(. بنابراين، 821« ) ي خواندن و تأويل، گريزي از اين ادغام وجود ندارددر لحظه
 (. 821« )هاي امروزي استنه تکرار گذشته، بل شرکت در معنا و موقعیت

پردازد که به بررسي اين نکته مي «شي پديدارشناسانه به فرايند خوانرويکرد»آيزر در مقالۀ 
کند و آن را که متن ادبي را براي خواننده بامعني مي ،افتدچه اتفاقي بین خواننده و متن ادبي مي

نظريۀ »کند. او ابتدا به اند تبديل ميبه چیزي بیش از واژگاني که بر روي صفحات نوشته شده
شود که در مؤکدا  بر اين ايده انگشت نهاده مي»کند که در آن اشاره مي «هنرپديدارشناسانۀ 

دهنده به آن متن بايد از اهمیتي يکسان برخوردار هاي پاسخبررسي يك اثر ادبي، متن و کنش
هنري و زيباشناسانه است  وجهاثر ادبي داراي دو  که (. آيزر معتقد است84، 4128) «باشند

ي کند که مخلوق مؤلف است و سويهري اثر، به متن ادبي اشاره ميي هنسويه»(. همان)
در  (؛84« )ست که محصول عمل خواننده استسازي، نشانگر کنش انضمامياشزيباشناسانه

-يکنش انضمام»است. عالوه بر اين،  شنتیجه، اثر ادبي چیزي مابین متن ادبي و فرايند خوان
ي خواننده نیست، گرچه الگوهاي گوناگون متن بر مستقل از سرشت فرد به طور کاملسازي 

آگاهانه يا متن ادبي،  ن(. يعني خواننده به هنگام خواند88-84) «اين سرشت فردي مؤثرند
کند، اما متن نیز روند آوردن تجربیات اش را وارد متن مي، تجربیات زندگي شخصيناآگاهانه

 .کندرا کنترل و محدود مي
د که خواننده و متن دو قطب اصلي اثر ادبي قلمداد شوند؟ شواما چه چیزي باعث مي

که هیچ نويسندۀ خوبي همه گويد مي 8،تريسترام شندي، از زبان شخصیت خود 4لورنس استرن
ها آن او کند تاگويد، بلکه همیشه بعضي نکات را براي خواننده رها ميچیز را در متن ادبي نمي

کار ه باعث بو کند کنکندبرانگیز ميي خواننده چالشرا کشف کند و با اين کار متن را برا
، اگر تخیل خواننده وارد ر(. به اعتقاد آيز88، 4128 زر،يشود )به نقل از آافتادن قوۀ تخیل او مي

افزايد اگر نکات آيزر مي (.88) خستگي و مالل براي خواننده است ه اشخواندن نشود نتیج
خواننده ممکن است جذب متن نشود و متن را رها کند  ،داشبگفته ننويسنده  رامورد نیاز متن 

هاي متن، حدود و ثغور هاي مکتوب متن بر معاني ضمني و نانوشتهبخش»(. بنابراين، 81)
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هاي خوانندگان( ها )دخالتکنند تا مانع از تیره و تار يا مبهم شدن آنمشخصي را اعمال مي
 (.  19ند )ک شانستند که بايد خواننده پرهايي ه(. پس در هر متن شکافهمان) «گردند

ي اثرگذاري شیوه»يند، ما بايد به آبه منظور دانستن جزئیات در مورد چگونگي اين فر
هاي التفاتي جمالت بسته( توجه کنیم. جهان ادبي را هم81) «ديگرجمالت متوالي متن بر يك

، مع هذا(. 81دهند )( تشکیل ميintentional sentence correlativesمتن )
اين بدان معناست که و (. 81دهند: )هاي جمالت تمام جهان ادبي را تشکیل نميهمبسته

ها، همگي شده در آنشده در جمالت يا اطالعات منتقلاظهارات و مشاهدات بیان و هاگفته»
-پیش»هاي جمالت نیازمند ؛ اين همبسته«آمدي دارندنشان از فرارسیدن چیزي يا وقوع پیش

 (.81اند )هاي خواننده«یتن
يند سازنده و آهر فر»گويد: هوسرل مي .داندسرل ميونیت را مربوط به هآيزر واژۀ پیش

چه را که ( بذر آنpre-intentionsها )نیتهاست. پیشنیتمؤثري در ابتدا ملهم از پیش
 ،4128 زر،ياز آ )به نقل «دهندآورند و پرورش ميبرسد، فراهم مي قرار است روي دهد يا فرا

ند تا جهاني را تشکیل نکپیوندند و هر کدام به ديگري ارجاع پیدا ميها به هم مينیت(. پیش81
انتظاراتي را براساس ساختار خود جمالت  ،خوانددهند. زماني که خواننده متن هنري را مي

(. اما اين 81، 4128 زر،ي)آ «نامدمي "هانیتپیش"سرل اين انتظار]ات[ را وه»سازد؛ مي
مدام در حال تغییر هستند؛ با اين حال، اين فرايندي  ش،انتظارات خواننده در حین فرايند خوان

توالي جمالت » شود و بسیار حیاتي است:است که باعث معنادار شدن متن براي خواننده مي
اننده است که کند، اما در اين میان تخیل خوها داللت ميبستهدر ساختار متن بر تعامل میان هم
 (. 81) «بخشدبه چنین تعاملي شکل و قوام مي

انگیزند در ادامۀ با اين وجود، تقريبا در تمام متون ادبي بزرگ، انتظاراتي که جمالت برمي
هاي التفاتي جمالت متن، هر يك از همبسته»شوند. يعني يند خواندن براي خواننده رد ميآفر

ها، تحت تأثیر جمالت بعدي تعديل ان که هر يك از اين افقسبدان ،گشاينداي را ميافق ويژه
-يك متن خاص مي "واقعیت"اين امر که »(. 82) «شوندتمامي دگرگون نميشوند، گرچه بهمي

که متون ست بر اينتواند بر خوانندگان متفاوت تأثیرات متفاوت داشته باشد، خود دلیلي کافي
کنند، فرايندي که به مراتب فراتر از درک الق تبديل ميادبي، کنش خوانندگان را به فرايندي خ

متن ادبي قواي ذهني ما را »(. به اين ترتیب، 82) «ست که نوشته شده استصرف آن چیزي
(. پس در يك 82) «شده در متن را بازآفرينیمسازد تا جهان ارايهکند و ما را قادر ميفعال مي
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اي قرار دارد ديگر خواننده طرفآفريده است و در  متني ادبي قرار دارد که مؤلف آن را طرف
ي مجازي بسا بتوان سويهي اين فعالیت خالقانه را چهثمره»کند. که اين متن را بازآفريني مي

ي مجازي را نه با تخیل خواننده بايد برابر دانست و نه با خود متن: اين متن نامید. . . اين سويه
 (. 82) «خیل ]خواننده[ استنشیني متن و تي همسويه، ثمره

و براي خود  کنیمرابطه برقرار مي اشبین جمالت متن، بنابراين ما به هنگام خواندن
بیني يند پیشآفر»دانیم که مي ادهیم. امتغییر مي متن را سازيم وانتظاراتي مي

(anticipationو گذشته )( نگريretrospection )در مسیري هموار و  به طور کامل
به طور اگر »گويد که در اين باره مي 4(. رومن اينگاردن80-82) «رودواخت پیش نمييکن

ي پیشین نداشته باشد، گونه ارتباط ملموس و مشخصي با جملهي بعدي هیچجمله يتصادف
گويد که (. آيزر مي80، 4128زر،ي)به نقل از آ «دهدانسدادي در جريان انديشیدنمان رخ مي

داند، در بیشتر متون ادبي شاهد اين انسداد هستیم مي اتفاق انسداد را نتیجۀ اگرچه اينگاردن اين
، 4128خود را بدست آورد، نیازمند اين انسدادهاست ) «پويندگي»و به منظور اينکه يك داستان 

کنیم، فرصتي براي خالقیت (. وقتي که ما با يك انسداد در جريان جمالت برخورد مي80-19
هاي ها و فاصلهمان را براي برقراري پیوندها و پر کردن شکافتا قواي ذهني»آيد ما بوجود مي

ي خودش اي . . . به شیوههر خواننده»چون (. 19) «پديد آمده توسط متن به کار اندازيم
توان به فن (. اين نکته را ميهمان) «هاي موجود در متن را پر خواهد کردها و فاصلهشکاف

يعني متن همان متن است و اين خواننده است که با رويکرد خاص ارزش گذاري ربط داد؛ 
در خصوص »سنجد. بنابراين، نگرد و حوادث را طبق موضع خود ميخود به آن متفاوت مي

است انتخابي، و ساحت پنهان متن توان ادعا کرد که فرايند خواندن فراينديتمام متون ادبي مي
(. 19) «سازي از جانب خواننده استدن يا انضماميتر از هرگونه فعلیت بخشیبه غايت غني
تأثیر و نفوذ اين واقعیت بر خواننده، غالبا وابسته به توانايي خواننده و جديت او »افزون بر اين، 

 (. 11) «ي متن استهاي نانوشتهدر نماياندن بخش
به است و به همین خاطر ما بايد  شخواننده همیشه به دنبال انسجام در خوانش خود

طي آن، ابعاد گوناگون يك متن »فرايندي ديگر را بیفزايیم که  «نگريبیني و گذشتهپیش»فرايند 
(. زماني که خواننده مشغول 11) «يابند تا سبب انسجام متن گردند . . . گرد هم سامان مي

ي کوشد تا تمامي اين اجزاآگاهانه ميآگاهانه يا نا»نگري است، بیني و گذشتهفرايند پیش
هنگام خوانش »(. همچنین، 11) «آهنگ سازدديگر همپراکنده را در الگويي منسجم با يك
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ي فرافکني و چه که خود به شیوهدهد و آنچه که اثر به ما ميتصاوير . . . تمايز نهادن میان آن
 زر،يآبه نقل از  چ،يگمبر. اچ. ي)ا «افزايیم، همیشه دشوار است . . .منظور درک اثر بدان ميبه

اين »کند و (. به دنبال اين انسجام، خواننده باز هم تجارب شخصي خود را دخیل مي11، 4128
هاي فردي ماست، زيرا گشتالت متن نه اي از خصلتالشعاع مجموعهير تحتز، ناگ"گشتالت"

 «هاي مکتوب متن و ذهن فردي خواننده است . . .گرايي بخشحاصل خود متن، که حاصل هم
 (.11، 4128زر،ي)آ

هم براي و(. ت12( نیز حضور دارد )illusionجا که انسجام هست، توهم )هر با اين حال، 
-صرفا مرکب از توهم شکه فرايند خوان باشد اگر قرار»ضروري است؛ اما ش يند خوانآفر

ا ي متدريج بر فاصلهکه ما را به واقعیت نزديك کند، بهوقفه باشد، . . . به جاي آنهاي بيسازي
بینجامد که در  «جهاني موزون و هماهنگ»(. ممکن است توهم به 12) «افزايداز واقعیت مي

ناآشناي متن، ناآشنا باقي  دنیاي»(. بدون توهم همانمتون ادبي در سطح باال معمول نیست )
هر دو پس هم توهم و هم واقعیت  .کند( و توهم محض ما را از واقعیت دور مي12) «ماندمي

 زم هستند. با هم ال

يندي است که طي آن آشبیه فر ،کنديندي که خواننده هنگام خواندن متن ادبي تجربه ميآفر
را بر اساس نقاط  "هايمانتأويل"ما ]معموال[ ». در واقع، (11-18نويسد )نويسنده متن را مي

اي که شیوهکوشیم تا اين نقاط ثابت و عوامل معین را به نهیم و ميثابت و عوامل معیني بنا مي
(. اين واقعیت در گرو 18) "آهنگ سازيمديگر همزنیم مد نظر مؤلف بوده، با يكحدس مي

ي شخصي خود را بیافريند؛ و آفرينش او يك ناظر، براي درک کردن، بايد تجربه»اين است که 
سر  ها را ازبايد شامل مناسباتي باشد مانند همان مناسباتي که خالق اثر، هنگام خلق اثر آن

-ي يك اثر هنري درک نميبدون عمل بازآفريني، يك ابژه به منزله» در نتیجه،« گذرانده است،

 (.11، 4128 زر،يآ از نقل به ،ييوي)جان د «شود.

طبق آنچه گفته شد، خواندن نیز نوعي آفرينش است. نويسنده براي خلق اثري تازه نیازمند 
شود که معناي اثري در تر مياني روشنخواندن ادبیات پیش از خود است. اين حقیقت زم

. هماانگونه جین اير و گردابي چنین هايل تر شود، مانند رابطۀ يا کامل رابطه با اثري ديگر کامل
گويد خواندن و نوشتن هر دو نیازمند رجوع به آثار پیشن هستند و اهمیت که کالر مي

کند که خواندن يعني قرار ت تأکید ميمفهوم بینامتنی» شود:بینامتنیت در اينجا نیز مشخص مي
دادن يك اثر میان يك فضاي گفتماني، ربط دادن آن به متون ديگر و کدهاي ديگر آن فضا، و 
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(. 21-4128)کالر« خود نوشتن يك فعالیت مشابه است: گرفتن موقعیتي در فضاي گفتماني
است که به  ن ايرجیهمان خوانش ريس از گردابي چنین هايل توان گفت که مي بنابراين،

هاي متن توجهي ويژه نوشتار درآمده است. ريس در خوانش خود از رمان برونته، به شکاف
اي پر کرده که مناسب دوره و ديدگاهش باشد. خوانش و نوشتار گونهها را بهداشته است و آن

ن ريس خوانش و نوشتاري فعال بوده است و اصل بینامتنیت در مورد اثر او به خوبي روش
. . . "بینامتنیت است. يعني او در حد متن برونته نمانده است و کار او تقلید محض نبوده است: 

گويي است با ديگر متون، يك عمل جذب، وشود که فرد فکر کند هر متن گفتباعث مي
اي خودمختار باشد که به صورت منسجم رويکردهاي ممکن در تمسخر، و نقد، تا اينکه ساخته

 (.4121)کالر  "ئله را با هم گره بزند . . . مورد يك مس
 

 جين ایر، خوانش ریس از . گردابی چنين هایل3

از آنجايي که، به گفتۀ آيزر و استرن، هر اثر ادبي بزرگي تمام داستان را با تمام جزئیات براي 
رد حقايقي را در مو در بسیاري از مواقع، جین ايردر بیند، برونته نیز خواننده تدارک نمي
خودش گذارد تا خواننده مخصوصا برتا و روچستر ناگفته باقي مي و هااتفاقات و شخصیت

ها اشاره کند و به د. اين بخش از مقالۀ حاضر بر آن است تا به اين شکافدريابها را آن
 بپردازد.  گردابي چنین هايل  ها توسط ريس و خلقچگونگي پرشدن آن

کند اش مبارزه ميهاي زندگينام است که با دشواريداستان شخصیتي به همین  جین اير
عنوان معلم سرخانه براي  کسي که جین را به -تا در آخر با معشوقش، آقاي روچستر 

کند. بعد از دل بستن جین ازدواج مي -اش را پذيرفته اي استخدام کرده که سرپرستيدختربچه
شود نند که در صحنۀ ازدواج معلوم ميشود آن دو با هم ازدواج کو روچستر به هم قرار مي

شود روچستر داراي همسر ديگري )به نام برتا آنتوانت مزون( است. جین، با اينکه متوجه مي
اش رفته رفته دچار جنون شده است، که برتا بعد از ازدواج با روچستر به دلیل بیماري ارثي

شود رود و متوجه ميوچستر ميکند. بعد از مدت درازي، جین به ديدار رروچستر را ترک مي
که برتا تمام خانۀ روچستر را به آتش کشیده است و روچستر هنگام تالش براي نجات او و 
ديگران از شدت آتش بینايي خود را از دست داده است و برتا با پايین انداختن خود از باالي 

ینايي روچستر رفته کنند و بخانه خودکشي کرده است. پس از اين جین و روچستر ازدواج مي
 يابد.رفته بهبود مي
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، جین شخصیت اصلي و تنها راوي داستان است؛ آنچه که ما در مورد ديگر جین ايردر 
گويد، آقاي روچستر است دانیم از طريق روايت جین و، همانطور که هرمان ميها ميشخصیت

وجود آمدن اين امر بهشود. نتیجۀ که روايتش در روايت جین ادغام و از زبان جین گفته مي
ها غیر از جین است. اين وضعیت به ريس اين هاي زيادي در مورد ديگر شخصیتشکاف

اي که مناسب ذهن و دورۀ او است پر کند. ريس گونهها را بهدهد تا اين شکاففرصت را مي
ن دهد؛ ايآنتوانت برتا را يکي از دو شخصیت اصلي و يکي از دو راوي رمان خود قرار مي

را ارزيابي دوباره و بازآفريني  جین ايراتفاقات  تادهد انتخاب ريس به او اين فرصت را مي
 کند.

هاي نیتکند، به همراه جمالت پیشمي اير جینهنگامي که خواننده شروع به خواندن متن 
 کنند و به همکند. جمالت به يکديگر اشاره ميها را تعديل ميسازد و همزمان آنخود را مي

شود. اين فرايند تقريبا به ها ساخته و تعديل ميپیوندند و انتظارات خواننده همزمان با آنمي
شود. اين انسداد مربوط است به رود تا با يك انسداد اصلي روبرو ميصورت عادي پیش مي

وجود برتا به عنوان همسر روچستر. پیش از اينکه اين شخصیت حضور پیدا کند، در داستان 
زيادي در مورد وجود شخصي پلید يا شايد يك روح در خانۀ روچستر وجود دارد. شبهات 

ها به وجود اين شخصیت مرموز در ساختمان، از جمله صداي خندهخواننده به هنگام اشاره
دهد که در نهايت به دنبال هاي وحشتناک او يا آمدن او بر بالین جین، انتظاراتي را شکل مي

ها ها همه به نوعي آشفتگيکند تا جايي که اينن انتظارات را تعديل ميانسجام دادن به متن اي
افتند. زماني که روچستر و شوند و از متن اصلي داستان به دور ميو توهمات جین دانسته مي

جین در آستانۀ ازدواج هستند، برمال شدن وجود همسري پیشین براي روچستر انسدادي را در 
برد. در اينجا، فرصتي نیت هاي خواننده را زير سوال ميد و پیشکنجريان خواندن ايجاد مي

هاي مربوط به آن را پر آيد تا خواننده به دنبال انسجام اين انسداد را توجیه و شکافپیش مي
نده با اين رسد. بنابراين، بعد از برخورد خوانکند. در اينجا خواننده به اوج فعالیت خود مي

کند؛ يعني به عقب برگشته و به دنبال انسداد، خواننده در ذهن اتفاقات گذشته را بازنگري مي
شود او از تجارب خود استفاده کند و داستان را انسجامي جديد مي گردد و همین باعث مي

تخیل گويد، اين انسداد براي فعالیت بخشیدن به جوري ديگر بررسي کند. همانطور که آيزر مي
خواننده ضروري است. با اين حال، هر خواننده با استفاده از توان و تجارب خود به پرکردن 

 اي بسیار فعال بوده است. پردازد و ريس در اين زمینه خوانندهاين شکاف ها مي
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گردابي چنین هايل برتا و در  جین ايرکه در  - بسیاري از اطالعات در مورد آنتوانت برتا 
 زندگي گذشتۀ روچستر در آمريکاي جنوبي يدرباره خانوادۀ او وو  - شودیده ميآنتوانت نام

شود که روچستر قرار است با جین ازدواج کند. هنگامي که زماني بازگو مي (جین ايردر )
، (برادر برتا) ، وکیل آقاي مزون، آقاي بريگزاعالم کند ها را زن و شوهرخواهد آنکشیش مي

، و در ادامه نامۀ برادر برتا را شود که خالف قوانین کلیساستکار مي از اين شود و مانعمي پیدا
بعد از میالد، )در حدود پانزده سال پیش( ادوارد   -. . . در بیستم اکتبر سال »: خواندمي

در شیر،  -، در مکان فردين مانور، در  -فیلد، در روستاي فیرفاکس روچستر، ساکن تورن
در  رمزون تاج اس، دختر جون، يك فرانسوي االصلر من، برتا آنتوانت مزونانگلستان، با خواه

 (.182برونته ) «یکا، ازدواج کرد . . .ئاسپانیش تاون جاما
مکان  ،. براي مثال، مکان داستانهستند نیز گردابي چنین هايلخیلي از اين اطالعات در 

اس مزون نیز تاجري ثروتمند و جون یکا است؛ئاعالم شده در اين برش، اسپانیش تاون جاما
شود و تغییرات العات جزئیاتي اضافه مياط، به اين گردابي چنین هايل . با اين حال، دراست

که در اين برش زمان دقیق اعالم نشده است و اين  شود؛ از جمله اينها داده ميکوچکي در آن
داري به یکا بردهئدر جاماشود که د و زمان داستان به زماني نزديك ميکنپر مي سريرا شکاف 

ناپدري  ،(. همچنین جوناس مزون12ريس )« 4210» تازگي از بین رفته است، يعني سال
نام خانوادگي اش کوزوي است، با اصلي نام خانوادگيآنتوانت است که معموال آنتوانت، که 

 . شوداش صدا زده ميناپدري
خلوت به منظور دفاع از  در ه و سپسبعد از سخنان آقاي بريگز، اول در مقابل همروچستر 
يك خانوادۀ ديوانه که همگي از  حاصلبرتا مزون ديوانه است و »گويد: سخن مي خود با جین

و هم  بود هم ديوانه»گويد مادر برتا (. او مي119برونته ) «اندل پیش رواني و احمق بودهسسه ن
(. اين قسمت، اگرچه 119) «افتاده بود خالص، با درايت وانساني »و برتا در ابتدا  «الخمردائم

ها و اين شکاف يهاي زيادي نیز هست. از جملهداراي شکاف ولي حاوي اطالعاتي است،
ها اين است که چرا برتا در ابتدا درست رفتار کرده و بعد به ديوانگي رسیده است؟ ناگفته

-کند و مياشاره مياو ش از ل پیسهمچنین، زماني که روچستر به ديوانه بودن مادر برتا و سه ن

خالص و بادرايت بوده است، اين شك را به ذهن خواننده راه انساني افزايد که برتا در ابتدا 
دهد که مادر برتا نیز احتماال در ابتدا رفتار درستي داشته است. به همین دلیل، در رمان ريس مي

کند نامش برتاست و توانت اظهار مييند ديوانه شدن مادر آنتوانت، يعني آنت که آنآابتدا به فر
 شود. کند، پرداخته ميآزار آنتوانت او را برتا صدا مي ه منظورهمسر آنتوانت ب
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داري، از آنجايي برده چیده شدنبعد از برولي اند. مادر آنتوانت و همسرش ثروتمند بوده
راي د و بندهز دست ميرا ا اناند، تمام ثروتشل داراي برده بودهسل اندر نسکه او و شوهرش ن

 بسیار مورد نفرت و تمسخر افراد دور و ،کند. او که اکنون فقیر استهمین شوهرش فوت مي
پوستاني که گروه گروه رفت و به سیاههنوز هم هر صبح به سوارکاري مي » . . . ش است: بر

-د که لباسداد؛ اين تمسخرها زماني بیشتر شکردند اهمیت نميدر اطرافش او را مسخره مي

کند. ازدواج مي ثروتمند جوناس مزون با(. بعد از مدتي، 41ريس ) «هايش کهنه و پوسیده شد
یکا به انگلستان، مکان زندگي همسرش، بروند ئکند که از جامارار ميصا جديدش او به همسر

سیب خواهند ها آاند به آنثروتمند شده  ها متنفرند و حاال کهش تاون از آنیزيرا که افراد اسپان
(. 80-82داند )آور و توهم ميکند و اين افکار را خندهرساند؛ اما همسرش به او توجه نمي
 و در حريقکشند کنند و آنجا را به آتش ميها حمله ميپس از مدتي، افراد روستا به خانۀ آن

که از ها در حال گريزند، آنت، میرند. وقتي آناش ميپسر کوچك آنت و طوطي مورد عالقه
 ( و اين11کند )که شده است، با مقصر دانستن جوناس به او حمله ميواين اتفاقات سخت ش

کند و بیند به او حمله مي. بعد از آن، هر زمان که او آقاي مزون را مياوستآغاز ديوانگي 
داري از اي ديگر بفرستد و زن و مردي را مسئول نگهشود او را به خانهآقاي مزون مجبور مي

شود. در کند، با ضرب گلوله کشته مياو کند. سرانجام آنت، زماني که به شوهرش حمله مي
، اما در ، روچستر اعتقاد دارد که مادر برتا از اول و به صورت ارثي رواني بوده استجین اير

رواني  آيدپیش ميو در اثر شرايط و اتفاقاتي که برايش  زمان او به مرور گردابي چنین هايل
 شود. مي

يند براي مادرش دارد. او نیز به آهاي زيادي با همین فرهتيند ديوانه شدن آنتوانت شباآفر
گیرد. ند، تحت فشار قرار ميکنمي اشهمانند مادرش از همان کودکي، که مردم طرد و مسخر

-مي(، آنتوانت بیشتر و بیشتر تنهايي را حس 42کند )زماني که رفتار مادرش شروع به تغییر مي

(. 42) «ورتر بود که در ساختماني اندکي آن» مي گذراند کند و بیشتر وقتش را در آشپزخانه
مايلوت  نامش که خانمي –او فقط يك دوست داشت »گويد که آنتوانت در مورد مادرش مي

(. خود آنتوانت نیز در کودکي فقط و فقط يك دوست دارد )تیا( که دختر مايلوت 40) «بود . . .
 کند.ر نهايت نیز با او با محبت و دوستي برخورد نمياست و د

ولي ، ش کم استکشند، اگرچه آنتوانت سنروستا خانۀ آنها را به آتش ميهالي زماني که ا
 . .« .کننده بودج بودم و همه چیز گی شده کهومن بسیار ش»د: نکنکه ميواين اتفاقات او را ش
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دوست آنتوانت، يعني تیا، به سمت او سنگي را پرتاب در هنگام گريز از اين حادثه، تنها  (.11)
پس از اين ماجرا، (. 19شود )آلود شدن سر و صورت آنتوانت ميکند که باعث خونمي

اي مذهبي در شود. او به مدرسهبه هنگام خواب دچار کابوس ميدر بیشتر مواقع آنتوانت 
-کودکان همسايه قرار ميو اذيت زار رود که معموال به هنگام رفتن به مدرسه مورد آکلیسا مي

 گیرد. 
که همان روچستر  -شود که همسرش آنتوانت زماني شروع مياصلي و شديد ديوانگي 

مردان جامعۀ مردساالر  يشود تا نماينده و نماد تمامدر اينجا هیچ نامي از او برده نمي وباشد 
 کند کهميازدواج او در شرايطي با و با او رفتار مناسبي دارد، که  زماني کم بعد از مدت - باشد

دهد. پس از آن نیز او را به رفتارش را تغییر ميولي بعد ، کندميصاحب تتمام اموال او را 
آنتوانت،  شود.منجر مي آنتوانت کامل ديوانگيبه کند که انگلستان برده و در اتاقي زنداني مي

در زمان  يك بار يوانگي است،در آخرين بخش رمان، زماني که اکثر مواقع در حالت د
در نتیجه، بعد (. 418دوباره سالم خواهد شد ) ،رودبگويد که اگر بگذارند بیرون شیاري ميوه

با انسداد وجود زني ديوانه براي روچستر روبرو  جین ايراز اينکه ريس به هنگام خواندن متن 
آورد، به اتفاقات به دست ميشود، و بعد از اينکه اطالعاتي چند از روچستر در مورد برتا مي

اي فعال بوده گردد. از آنجايي که ريس خوانندهگردد و به دنبال انسجام ميپیشین داستان برمي
است، و با توجه کردن به اين نکته که برتا از کشوري ديگر است، فرايند بازنگري را بیش از 

گردد گردد. او به جامائیکا برمييبرم جین ايربرد و به اتفاقات قبل از داستان حد عادي پیش مي
و با تجارب جديد خود در مورد سرکوب زنان، که نويسندۀ قرن بیستمي معموال بیشتر با آنها 

پردازد. همین بازنگري و آشناست تا نويسندۀ قرن نوزدهمي، به بازسازي داستان برتا مي
زندگي اجتماعي تبديل  اي حاصل ازانسجام بخشي ريس در نهايت ديوانگي برتا را به پديده

 اي ارثي. کند تا بیماريمي
دهيا گستر گردابي چنین هايلشوند، در نقل مي جین ايربسیاري از وقايع و اتفاقاتي که در 

و اين همان تغییر مرکز اتفاقات  شوندو از داستان حذف مي شدهيا فاقد اهمیت شوند مي تر
مزاج توان به شخصیت خشن و دمدميمي براي مثالکند. است که هرمان از آن صحبت مي
او خیلي »کند: ادبانه توصیف ميجین رفتار روچستر را بي روچستر اشاره کرد. در جین اير،

احترامي روچستر مزاج بودن و غرور و بي(. اين دمدمي488) «مزاج و مغرور استدمدمي
، در گردابي چنین هايلتر شود. روچسبه خوبي معلوم مي اتفاقاتاز روايت  گردابي چنین هايل

-در ابتدا رفتار نسبتا مناسبي در برابر آنتوانت داشت، ولي بعد از مالقات او با دانیل، که ادعا مي



 933  1041بهار و تابستان ، 1 هشمار، 72، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان

 
 

 

933 

 

 

خواند، رفتار خود کند برادر نامشروع آنتوانت است و آنتوانت و خانوادۀ او را ديوانه و پلید مي
کند که ه انگلستان برده و در اتاقي حبس ميدهد و در نهايت نیز او را برا با آنتوانت تغییر مي

ادبانۀ ، خانم فیرفاکس رفتار بيجین ايرنشان از دمدمي مزاجي، خشونت و غرور او دارد. در 
، هايل چنین گردابي (؛ اما، در488داند )او مي «افکار دردناک»و  «طبیعت»روچستر را ناشي از 

شود. ريس برخي از صفات عث رفتار او مياين ذات آلودۀ خود او و شرايط جامعه است که با
گرفته است، اما او در اين مرحله باقي  جین ايراز  - کندارائه مي جین ايرکه متن  -را  روچستر

باعث خلق ند و همین مورد کمي هاي مربوط به شخصیت روچستر را پرماند و شکافنمي
هیچ وجه با او مساوي نیست. محتمل است اما به  جین ايرشود که براي روچستر شخصیتي مي
هايش، به عنوان شخصیتي مورد قبول ها و کاستي، روچستر با تمام ضعفجین ايردر نتیجه، در 

توان با او همدردي کرد. اما ريس در خوانش خود، با توجه دقیق به شود و در کل ميظاهر مي
احتماالت، شخصیتي هايي راجع به زندگي روچستر در گذشته و با درنظر گرفتن ديگر شکاف

  توان با او همدردي کرد.راحتي نميکند که بهخلق مي
در واقع از آنجايي که در مورد شخصیت روچستر اطالعاتي در دست هست اما تمام اين 
اطالعات از زاويۀ ديد جین و زن قرن نوزدهمي است ولي اطالعات زيادي در مورد زندگي او 

ندارد، بنابراين ريس بايد شخصیت او را بازسازي کند.  در جامائیکا، بجز اشارات کم، وجود
اي نیست و ريس کند دور شدن از آثار پیشین چندان کار سادههمانگونه که بلوم نیز اشاره مي

را همچون سد ي جین اير ، روچستر گردابي چنین هايلبراي بازآفريني شخصیت روچستر در 
ود دارد که ريس شخصیت روچستر را برابر کند. از طرفي اين خطر وجدر مقابل خود حس مي

بسازد که در آن صورت با اهداف ريس همخواني ندارد و چیزي جز جین اير با روچستر 
تکرار محض نخواهد بود و از طرف ديگر، باز اين خطر وجود دارد که ريس روچستر را 

از اين امر نیز نداشته باشد که ب جین ايرطوري بازسازي کند که هیچگونه شباهتي با روچستر 
با اين حال، ريس در نهايت از اين سد  عبور مي کند و  کند.ريس را از اهداف خود دور مي

 آفريند که با شخصیت روچستر شباهت دارد اما کامال با او يکي نیست.شخصیتي مي

گويد بايد برتا را زماني که او به جین مي متنفر است.برتا  به شدت از ، روچسترجین ايردر 
، (124)برونته ترک کند به همراه جین را زياد کند و آنجا را  4پولو دستمزد خانم کرده نداني ز

 __________________________________________________________________________  
1
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به میل خود کنید . . . او که شما در مورد او ]برتا[ با تنفر صحبت مي»گويد: جین به او مي
تالش براي مانع شدن از  هنگام. با اين حال، زماني که روچستر (124« )ديوانه نشده است

شود که اين تنفر عمیق نبوده معلوم مي ،دهدکشي برتا در آتش بینايي خود را از دست ميخود
، اين تنفر بسیار گردابي چنین هايلدر و به دلیل شرايط برتا بر روچستر تحمیل شده است. اما 

کند که او از آنتوانت فريب خورده و با يك زن و به اين دلیل روچستر فکر مياست شديدتر 
. . . »شود: زدواج کرده است؛ در آخر نیز همین تنفر منجر به رفتار بد او با آنتوانت ميرواني ا

-ديدم و به يکباره تنفري از اعماق وجودم با تنفر او روبرو شد. . . . آنتنفر را در چشمانش مي

به  ها در اين راه کمك کردي. تو مرا فريب دادي،ارزش تو. تو به آنها مرا خريدند، با پول بي
-(. دلیل اصلي رفتار روچستر در برابر برتا اين تنفر و انتقام481ريس ) «من خیانت کردي . . .

-برخي از جنبهاين طوري  (.410) «انديشمهنوز به انتقام و طوفان درونم مي»: ستجويي او ا

شخصیت پررنگ و همیشگيهاي اصلي و به جنبه جین اير يهااي شخصیتهاي ريز و حاشیه
و در نتیجه جهان اين داستان، به همراه اتفاقاتش همان  شوندتبديل ميردابي چنین هايل گهاي 

است اما رويکرد ريس براي ارزيابي تفاوت کرده است و اين رويکرد در  جین ايرجهان داستان 
 نهايت خیلي از چیزها را تغییر داده است.

و آن ي برتا، هستیم. ، ما شاهد وصف زن مجنون، يعنجین ايردر فصل بیست و پنجم 
رفته است. جین ظاهر برتا را  شبرتا به باالي سر و که جین خواب بوده استهنگامي است 

 شکمر تابلند و درشت بود و موهاي سیاهش »کند: اندام او چستر وصف ميوبراي آقاي ر
 توانستممي کاش اي. وحشي صورت يك –پريده بود صورتش رنگ»(؛  110برونته ) «بود

 و جین اير(. در کل، ظاهر برتا در 110) «کردۀ او را فراموش کنمباد هايچین و سرخ چشمان
است. با اين حال، از آنجايي که در رمان ريس  تقريبا يکي گردابي چنین هايل آنتوانت در ظاهر

در اوج  وبرد اين ظاهر ظاهري زيباست سر ميآنتوانت در دوران قبل از بیماري و جنونش به
برد؛ يعني ظاهر او فاقد خصوصیات است، از جمله چشمان سر ميزيبايي خود بهجواني و 

شود به دوران بعد از جنون او مربوط است. همسر ها، که معلوم ميسرخ و چین و چروک
ته بود و من ساو روي مبل نش»گويد: آنتوانت در اوايل ازدواجشان در مورد ظاهرش چنین مي

که او چقدر زيباست. موهايش از  مده بودشتوجه نمچرا تاکنون  کردم کهداشتم به اين فکر مي
(. با اين حال، زماني 28ريس ) «ه بودند . . .رسیدو تا پايین کمرش  بودند صورتش کنار رفته

دهد، به دلیل فشارهاي عصبي و رواني، رفته رفته که همسر آنتوانت رفتارش را با او تغییر مي
که شدم. و. . . وقتي او را ديدم ش» شود: تر ميشبیه جین اير ظاهر آنتوانت به ظاهر برتا در
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چشمانش بود. چشمانش آتشین و خیره بودند و صورتش سرخ و جلو موهايش ژولیده و 
 (.418) «متورم بود

گردابي چنین نیز خلق  جین ايرپردازي عالوه بر آنچه گفته شد، طرز نوشتار و نوع داستان
گويد، دور شدن بیش از حد از ده است. همانگونه که کريستوا ميرا تحت تأثیر قرار دا هايل

سنت و زبان ادبي غیر ممکن است. بنابراين، ريس نیز بايد از سنت ادبي پیش از خود، خواسته 
يا ناخواسته، استفاده کند. در اين بین، از آنجايي که رمان ريس در دوران پسامدرن نوشته شده 

را  جین ايراستفادۀ مستقیم از آثار پیشین ندارند، پس خود ريس  است و آثار پسامدرن ابايي از
بیش از حد داستاني  جین ايرشود تأثیرات براي اين الگو انتخاب کرده و اين انتخاب باعث مي

تأثیرگذار باشد. از جملۀ اين تأثیر و  گردابي چنین هايلآن باشد و از لحاظ زباني و متني نیز بر 
دو راوي اول  گردابي چنین هايلزاويۀ ديد اول شخص است؛ هرچند که ها استفاده از شباهت

پردازي دو شخصیت اصلي رمانش از گیرد. ريس حتي براي شخصیتشخص را به کار مي
گیرد. البته اين به اين معنا کمك مي اير جینهاي برونته در پردازيها و شخصیتشخصیت

ها باقي مانده باشد؛ در واقع، ريس همزمان که گرفتننیست که ريس تنها در حد و مرز اين وام
گونه کند. مثال بارز اينکند، تغییراتي را نیز در آن ايجاد مياستفاده مي اير جیناز متن 

هاي رفتاري روچستر ها، بازآفريني همسر آنتوانت است که بسیاري از ويژگيپردازيشخصیت
ديگر استفادۀ ريس از جین، قهرمان رمان تر دارد. مثال جالب را به صورت گسترده جین اير

، گردابي چنین هايل، است. در گردابي چنین هايلبرونته، براي خلق آنتوانت، قهرمان 
پردازي همسر او است. برخي تر از شخصیتپردازي آنتوانت اندکي پیچیدهشخصیت

گرفته  جین ايرخصوصیات آنتوانت، از جمله ديوانگي و  خصوصیات ظاهري او، از برتاي 
اطالعات زيادي در مورد او وجود  اير جیناست. اما همانگونه که قبال هم اشاره شد، در  شده

کند که در مورد شخصیت او وجود دارد. براي اين هاي بسیاري را پر ميندارد و ريس شکاف
در مورد جین نیز استفاده کرده است. بسیاري از  اير جینکار ريس از اتفاقات و روايات 

شبیه اتفاقات زندگي جین در رمان برونته  گردابي چنین هايلقات زندگي آنتوانت در اتفا
هستند و رنگ و بوي آن اتفاقات را دارند، هرچند که نتیجه و تأثیر اين اتفاقات براي دو 

توان به شرايط سخت کودکي هر دو شخصیت کامال متفاوت است. از جملۀ اتفاقات مشابه مي
هاي بسیاري روبروست و دوستان کمي ن نیز از همان کودکي با سختيشخصیت اشاره کرد. جی

رسد در حالي که آنتوانت دارد. با اين حال در نهايت جین با تالش خود به آرزوهاي خود مي
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شود. هم جین و هم آنتوانت کند توسط محیط سرکوب ميهاي زيادي ميبا اينکه تالش
کند و در آخر به در ابتدا با فقر دست و پنجه نرم مياند، با اين تفاوت که جین ثروتمند بوده

شود اما با رسد، اما آنتوانت، در ابتدا با ازدواج مادرش با آقاي جونز ثروتمند ميثروت مي
دهد. يکي از داليل سرکوب شدن ازدواج خود با همسرش تمام دارايیش را از دست مي

کند و جین در انگلستان زندگي مي آنتوانت قرار داشتن در محیط و اجتماعي ديگر است.
دستخوش تمدن و شهرنشیني است. اما آنتوانت در امريکاي جنوبي میان مردمي خشن و ساده 

شود که کند؛ در آخر نیز همین سادگي محیط است که تسلیم پیچیدگي روچستر ميزندگي مي
ته اشاره کرد که هر توان به اين نکاز محیطي پیچیده، يعني انگلستان، آمده است. همچنین مي

ها را به عهده بگیرد به دو شخصیت به دلیل يتیم بودن و اينکه کسي حاضر نیست سرپرستي آن
و  اير جینروند. مثال ديگر مربوط به شباهت صحنۀ ترسناک فصل دوم مدرسۀ مذهبي مي

است. در فصل دوم رمان برونته زن دايي جین  گردابي چنین هايلهمین صحنه در فصل آخر 
کند که ارواح قصد اذيت و کند و او از شدت ترس احساس مياو را در کودکي زنداني مي

هاي زيادي با فصل آخر رمان ريس دارد، يعني آنجا که آزارش را دارند. اين صحنه شباهت
 کنند. کند ارواح او را دنبال ميآنتوانت در هنگام حبس در اتاقش، حس مي

شوند؛ دنیاي رد نميگردابي چنین هايل در جین اير اقعیات بنابراين، تقريبا هیچکدام از و
شود. همانگونه که قبال هم اشاره شد، ميگردابي چنین هايل باعث خلق دنیاي  جین اير

کند. به همین خواننده در حین خواندن، از تجارب زندگي خود و نوع نگرش خود استفاده مي
انجامد. مي جین ايري متفاوت او از دنیاي گذاربه ارزش جین ايردلیل، خوانش خاص ريس از 

، به نکات اصلي و کلیدي در جین ايراي در درنتیجه، بسیاري از نکات و اتفاقات حاشیه
گردابي چنین ، در جین ايرشوند و برخي نکات اصلي و کلیدي تبديل مي گردابي چنین هايل

وند. براي مثال، زندگي برتا ششوند يا به کلي حذف مييا همچون حواشي داستان نقل مي هايل
آنتوانت که در جین اير جزو حواشي است و بیشتر براي شخصیت پردازي بیشتر روچستر 

نقشي اساسي دارد و تمام اتفاقات  گردابي چنین هايلشود، در حضور دارد و در کل دنبال نمي
 جین ايرش ترين بخترين و کلیديچرخند. به عالوه، زندگي جین که اصليحول محور او مي

-دنبال نمي گردابي چنین هايلاست و تمام اتفاقات رمان به نوعي با او پیوند خورده است، در 

 شود.شود و از داستان حذف مي
بلکه در نظريات و نقد ادبي، مخصوصا از  گردابي چنین هايل، نه تنها در جین ايربرتاي 

توان به کتاب که براي مثال مي منظر فمینیستي، همیشه باعث جنجال و حائز اهمیت بوده است
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اشاره کرد. اينگونه  1و ساندرا گیلبرت 8سوزان گوبار ، نوشتۀ4زن مجنون در اتاق زير شیرواني
ها به رويکرد شارلوت برونته و نويسندگان زن در دوران قديم، مخصوصا دوران نوشته

ها به منظور نويسنده شدن ناند. اگرچه در دوراني مانند دوران ويکتوريا که زويکتوريا، پرداخته
شدند، نويسنده شدن خود به نوعي کمك به هاي زيادي را متحمل ميها و تبعیضبايد سختي

ها دفاع خالص از جنس زن نباشد، اما شد، هرچند که موضوع آنجنبش فمینیسم محسوب مي
نستند. برونته، داتمام اين زنان نويسنده، به نوعي خود را گناهکار و بدهکار مردان جامعه مي

اگرچه با خلق رماني در مورد زني شجاع و خالص، جین، در پي احقاق حقوق زنان جامعۀ 
خود بوده است، همان حس بدهکاري همیشگي زنان در رابطه با مردان را داشته است و اين 
بدهکاري به صورت خلق برتا درآمده است که به نوعي بدذات بودن زنان نسبت به مردان را 

کشد. با اين حال، اين حس گناهکار بودن براي زنان قرن بیست قابل قبول نیست. مي به رخ
کند در آوردن ديدگاه و تجارب زندگي مدرن خود بنابراين، ريس که در قرن بیست زندگي مي

کند که نه تنها ديوانگي اي پر ميگونهها را بهدر حین خوانش، شکاف اير جینبه درون متن 
داند. اين نوع خوانش و کند، بلکه مردان را در اين رابطه مقصر و بدهکار ميميبرتا را توجیه 

نگرش قرن بیستمي به دنیاي رماني که مربوط به قرن نوزدهم است، حاصل تغییر ديدگاه به 
هاي دنیا و جهان اجتماعي است که ذهن نويسندۀ قرن بیستم را از نويسندۀ قرن خود مقوله

 کند. نوزده متمايز مي
از نیمۀ دوم قرن بیستم، دنیا و آثار ادبي بسیار متحول شدند. در اين دوره که به پسامدرن 

اي در آثار ادبي هستیم که بیشتر به فرم آثار مربوط است؛ در مشهور است شاهد تغییراتي ريشه
ر ساختند. ولي داين دوره نويسندگان فرم آثار را زير و رو و طريقۀ داستان گويي را متحول مي

اين میان کمبود موضوع و مصرف شدن موضوعات توسط نويسندگان پیشین بیش از پیش 
-هاي پیشین استفاده گويد، در اين دوران بايد از نوشتهشد. طوري که جان بارت ميحس مي

تر استفاده اي مستقیمگونهشود اما نه به معناي تقلید محض، بلکه به اين معنا که از آن آثار به
ها تغییراتي داده شود که هم دنیاي پیشین و هم دنیاي جديد را در خود داشته ر آنشود ولي د

باشند. رمان ريس، گرچه شاهد آن تغییرات فرمي شديد نیست و طريقۀ داستان گويي آن 

 __________________________________________________________________________  
1
 The Madwoman in the Attic  

2
 Susan Gubar  

3
 Sandra Gilbert  
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چندان پیچیده نیست،ولي در خلق دنیاي خود پسامدرن است. به گفتۀ هرمان در دوران 
کنند و روش هاي یا از دنیاهاي از قبل موجود استفاده ميپسامدرن نويسندگان براي خلق دن
گذاري، و با نگاهي متفاوت از ها دارند. ريس نیز با فن ارزشخاص خود را براي اين بازآفريني

 اي پسامدرن است.نگاه برونته، باعث خلق دنیايي ديگر مي شود که از اين منظر نوشته
 
 گيرینتيجه. 6
( رماني قرن بیستمي جین ايره شد چیزي که از رمان قرن نوزدهمي )بنابر آنچه در باال گفت 
هاي آن از منظري ديگر است. ي شخصیت( آفريده، ارزش گذاري دوبارهگردابي چنین هايل)

به طور کلي ادبیات قرن بیستم از منظري ديگر به امور نگريسته و تقريبا تمام امور از جمله 
را از  -ها صفات بیروني پنهانشان مي داشت که قبل -ن  اخالق و ارزشها و صفات دروني انسا

متأثر از جین اير است گردابي چنین هايل هايش همین نو ارزيابي کرده است که يکي از نمونه
هاي فرعي به جاي شخصیت  اصلي  که مولف قرن بیستمي با تمرکز روي يکي از شخصیت

است. البته اين هنر به ياري خوانشي صورت رمان  قرن  نوزدهمي، رمان و دنیايي ديگر آفريده 
شد؛ اين که نويسندگان گرفته است که حتي در رمان هاي قرن هیجدهم هم حرفش زده مي
ي ماهر کنند و خوانندهتقريبا همیشه، خود آگاه يا ناخودآگاه، همه چیز داستان را روايت نمي

يافته و درون شخصیتي به ظاهر ي داستان را خودش دريابد و باز همین را ريس دربايد بقیه
رئوف را نشان داده که مي بینیم چقدر مادي و سودجو بوده است )روچستر( و در مقابل نیز 

بینیم چقد مهربان و صادق درون شخصیتي به ظاهر پلید را نشان داده است که در نهايت مي
 اش کرده است. بوده است که محیط ديوانه

ي قرن نوزدهم دوم قرن بیستم به بعد نه خواننده، خواننده در نهايت مي بینیم که از نیمه
      است و نه منتقد، منتقد قرن نوزدهم، بلکه هر دو مثل خالق اثر در خلق اثر خالق هستند.  
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