مرزشکنی خیال و خبر


تقی پورنامداريان
محمدسامان جواهريان
انشج م کنرم شبان و ا باات فا سیت پژوهشگاه عل

*

انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده
وايتاناسیت مرشاكنی به اگر م اطالق میا

آن ا تباطی غارطباعی ماان

که

سط ح مخنلف وايت برقرا میا  .ابطة طباعی بان سط ح وايتت واينگرم است؛ يعنی
اخصات يک سطح اوم سطح يگر میا  .با الها اش مرشاكنی وايی میت ان اگر م
بالغی ا نا گذا م کر که سابقهام ط النی
است .می ت ان جائی ا که مقص

اعر فا سی ا  .هر ايةاژ منشكل اش و جاء

اصلی ااعر يا گ ينده

مقايسه و آ اسنن میآيدت خاال ناماد.

بر ا ت خبر و جائی ا که برام

م ا م که ايةاژهام مخنلف و مرتبط

کنا هم

می آيندت و سطح منةايا خاال و خبر قابل تشخاص است .ابطة طباعی ماان اين و سطح
مشابهت است و هر ابطة غارطباعی يگرم ن عی مرشاكنی ايجا میکند که میت ان آن ا
مرشاكنی خاال و خبر انست.

مرشاكنی خاال و خبرت هةچ ن مرشاكنی وايیت هة ا ه

ن عی تناقض منطقی يده میا  .هةچنان تأثار اين و ن ع مرشاكنی ناا مشابه است و
میت اند ا

طبعانهت وهمانگاا يا ترکابی اش هر و بااد.

واژههاي كلیدي :مرشاكنیت بالغتت ايةاژت وهمانگاامت ا

طبعی.

* ن يسند مسئ لm.saman.javaherian@gmail.com :
تا يخ يافت4093/1/4 :

تا يخ پذيرش4093/7/40 :

فصلنامة علةی ت پژوهشی نقد ادبی .42 .ش .01تابسنان ( 4093صص)13 -09
فصلنامة علةی -پژوهشی نقد ادبی 9 .ش  00بها ( 4091صص)414-429

اسنا و عض هائت علةی پژوهشكد شبان و ا بااتت پژوهشگاه عل

انسانی و مطالعات فرهنگی
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 .8مقدمه
هدف اين مقاله تعريفت ت ضاح و نا گذا م اگر م بالغی است که گرچه اش قديم
اعر بهکا

قاق واکاوم نشده است .البنه مةكن است کسانی

فنهت تاکن ن بهط

آنها يده میا ت اصطالحاتی مثل « وغ»ت «خاال و

ارح ابااتی که اين اگر

و پاچاده» يا «تص ير س ئال» ا بهکا بر ه بااند؛ اما ظاهراً کسی ساشوکا اين اگر
ا به سنی ت ضاح ندا ه است و آن ا بهاكلی تعريف نكر ه که اش ساير
خاالهام و و تصاوير س

وغها و

ئال منةايا ا  .برام ت ضاح آنت اش اگر م الها

وايتاناسی آن ا مرشاكنی 4میخ انند.

گرفنهايم که

وايتاناسی 2يكی اش ااخههام مطالعات ا بی است که امروشه قلةرو وساعترم
يافنه و بهاكل شمانهام ماان انهام

آمده است .ظه

وايتاناسی با اين نا و

ه يت مرب ط به هة  4914است؛ هرچند يشههام آن ا تا و
افالط ن و ا سط میت ان نبال کر  .اما
ساختگرايی 0ب

که اصطالح وايتاناسی بهوج

باسنان و آ ام

هة  4914و و ان اوج مكنب
آمد و نظرياتی که امروشه مبنام

اين ح شه استت اكل گرفت .با اف ل مكنب ساختگرايیت وايتاناسی ناا برام
مدتی اش ونق افنا ؛ اما وبا ه با اكلی تاشهتر ظه

کر  .و جديد وايتاناسی ا

وايتاناسی پساکالساک مینامند ( .)Meister, 2009: 337-341مهمترين گرايزهام
وايتاناسی پساکالساک که آن ا اش وايتاناسی کالساک منةايا

م ج

میکندت گرايزهام اناخنی4ت بافنی5ت ماانژانرم و ماان سانهام 1است ( Du Plooy,
.)2010: 2

باآنكه

وايتاناسی پساکالساک به جنبههام وايی اعر ناا پر اخنه میا ت

م ض ع اين مقاله جنبة وايی اعر ناست؛ بلكه چنانکه گفنامت پی اسنفا ه اش يكی اش
مفاهام ح ش وايتاناسی برام تیلال اگر م بالغی هسنام .بنابراين م ض ع اصلی
اينجا بالغت است و وايتاناسی تنها ن عی منبع الها است .لال اسنفا ه اش اين
مفه
اگر م

وايتاناسیت اباهت منطقیام است که ماان مرشاكنی
نظر ما وج

ا ؛ بهاكلی که میت ان الگ يی مشابه

مفه

وايی آن و
هر وم آنها
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ا امه ابندا مفه

14

مرشاكنی ا با ت جه به نظريات وايتاناسان

ت ضاح می هام و سپس میک اام آن ا به ح ش بالغت گسنرش هام.
 .2مفهوم مرزشکنی در رواي شناسی
مرشاكنی ا بهاكلی که

مفه
مشه

وايتاناسی مطرح استت ژ ا ژنت

گفنةان وايت تعريف کر  .پاز اش آنكه به خ

و تأثارگذا خ

7

کنا

اين مفه

بپر اشيمت بايد بهسراغ سط ح وايت 3برويم.
بساا م اش وايتها پاز میآيد که يكی اش اخصاتهام اسنان اروع به
وايت کر ن اسنان يگرم کند .نة نة بساا آانام اين امر کنا
هاا ويکاب است.

مشه

اين کنا ت چنانکه می انامت نه يک با بلكه با ها اخصات

اسنان اروع به نقل اسنان يگرم میکند و مةكن است
وبا ه هةان اتفاق بافند و اسنان يگرم باشگ ا .
که هريک اش اين اسنانها

هةان اسنان نقلاده ناا
میت ان گفت

اينگ نه م ا

سطیی منفاوت قرا ا ند؛ يعنی هربا که يک اخصات

اروع به نقل اسنانی میکندت سطیی يگر بهوج

میآيد .ژنت ( )1983: 228اين

سط ح ا به اين اكل ت ضاح می هد :سطیی که وايت اصلی و اولاه
ا ت سطح « اسنانی» 9ناماده میا .

سطح اسنانی ا تشكال می هد .اگر

آن جريان

هاا ويکابت اسنان اهرشا و اهريا
و

سطح اسنانیت اسنان يگرم وايت ا

سطح تاشهام اكل بگار ت اين سطحت سطح «فرو اسنانی »44خ انده میا  .برام مثال
اولان با که اهرشا اروع به گفنن اسنانی میکندت يک سطح فرو اسنانی
بهوج

میآيد .وان است که اين عةل میت اند تكرا ا

کنا

و بهجام يک سطح

فرو اسنانیت با سط ح فرو اسنانی م اجه بااام .میباناد که اهرشا که خ

سطح

اسنانی قرا ا ت واينگرِ سطح فرو اسنانی می ا  .بنابراين اوم هر سطحت خ ش
سطیی باالتر قرا

ا  .اگر اين نكنه ا بپذيريمت بايد قب ل کنام که فراتر اش سطح

اسنانی ناا سطیی وج
مخاطب سخن میگ يد.
اوم بینا يگرم

ا ؛ سطیی که

آن اوم اصلی با وايتان

مثال هاا ويکابت اوم اصلی کنا

کا است که اسنان اهرشا و اهريا

44

يا

اهرشا ناست.

ا برام ما باشگ میکند.
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اين اومت اوم «فرا اسنانی »42نا ا .

سطح فرا اسنانی قاعدتاً فقط عةل وايت

جريان ا و نه هاچ عةل يگرم.
سطیی که

سطح فرا اسنانی

آن کنا

هاا ويکاب وايت میا .

سطح اسنانی

اسنان اصلی هاا ويکاب ( اسنان اهرشا و اهريا )

سطح فرو اسنانی

اسنانهام فرعی (مثالً اسنان سندبا )

ژنت ( )1988: 85بعداً برام وان ادن باشنر م ض ع و جل گارم اش سر گةی
سط ح وايی ا

نة ا م به اكل شير نشان ا :

مثال هاا ويکابت  Aهةان اوم بینامی است که

ابندام کنا

«چنان گ يند که ملكی اش مل ک آل ساسانت سلطان جااير هندوچان ب
و انشةند اات» و

سطح فرا اسنانی قرا

میگ يد:

و و پسر لار

ا  .حبابی که اش هان او بارون آمده

استت سطح اسنانی ا نشان می هد B .اهرشا است که

سطح اسنانی اروع به

وايت میکند و گفنههام او سطح فرو اسنانی ا اكل می هد .اگر برام مثال اسنان
سندبا
خ

ا بهعن ان سطح فرو اسنانی

نظر بگاريمت  Cمیت اند سندبا بیرم بااد که

اروع به وايت کر ن میکند و گفنههايز سطیی پايانتر اكل می هد.
بنابر آنچه گفنه ادت وان است که ابطة طباعی ماان سط ح مخنلف وايت

چاست .سط ح مخنلف اش طريق عةل واينگرم 40به يكديگر مرتبط میا ؛ به اين
ص ت که عاملی

سطح باالتر اوم يا واينگرِ سطح پايانتر میا  .اما

من ن

وايی هة ا ه اين ابطة طباعی و سننی حفظ نةیا  .گاهی بهاكلی سنتاكنانه
ابطة يگرم ماان سط ح مخنلف وايت برقرا میا .
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ماانة اسنان سندبا ت او ناگهان به کةک اهرشا میانافت تا اش

ست اهريا نجاتز هد؛ يا برعكس اهرشا بهسراغ سندبا می فت و
وا

اين وضعات فرضی (که

میاد و خالت میکر .

اسنان او

هاا ويکاب

نةی هد) با ن عی تداخل غارطباعی ماان سط ح وايت م اجهام که ژنت ( 1983:

 )234اصطالح مرشاكنی ا برام آن وضع کر ه است .اين تداخل سطح میت اند
مصداقهام منفاوت و منن عی اانه بااد؛ اش م ا
وضعات فرضی خالت اهرشا

بساا اديد و آاكا ت مثل هةان

اسنان سندبا بیرمت تا م ا ظريفترت مثل وقنی

که اوم میگ يد« :تا کشاز مشغ ل باال فنن اش پلههاست بد ناست به اةا بگ يم
اين مثال اوم وانة

که.»...

میکند که وقايع

الية اسنانی واقعاً

شمان میبرند و گذانهاش اينت همشمان با عةل واينگرم او

می هند و

جريان هسنند.

مرشاكنی گاهی يک اخصات يا عامل بهص ت فاايكی اش سطیی به سطح
يگر وا

می ا

و گاهی فقط اخصانی

هةچنان مرشاكنی میت اند باال به پايان
«مرثاه برام ژاله و قاتلز» اش کنا

يک سطح اش سطح باالتر آگاه میا .
هد يا برعكس اش پايان به باال.

اسنان

ي ان س منات (خسرومت )4037ت ن يسندهام

چندين با اسنان قنل شنی بهنا ژاله ا باشن يسی میکند .اتفاق غارطباعی آن است که
و اخصات اصلی اسنان می انند که اخصاتهام اسنانی حال باشن يسی هسنند:
ژاله میگ يد« :ع ض ادهايد!»
سن ان میگ يد« :ولی اةا هاچ تغاارم نكر هايد».
ژاله  .میپرسد« :من هةچنان مقن لم».
سن ان میگ يد« :حكم قنل اةا هةاشه

جاب من استت اين مانانگ اش مقدمات

مرگ اةاست» (هةانت .)34
و کةی جل تر:
ژاله  .میگ يد« :اولان با که مرا میکشنی به چشةانت نگاه کر ت اانم فكر
میکر چقد شيبا هسنند که مر ت
میکر ت کاش حكم ا پا ه میکر م».

هةة مدت مرگ به شيبايی چشةانت فكر
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سن ان «کاوو

خاک

 ».میگ يد« :فرام ش نكن که اين حكم اجرا اده و ت

پ سادهام حاالت ما فقط کلةه هسنام که اش پلهها باال می ويم» (هةانت 34ت.)32

اينجا مرشاكنی پايان به باال
پايانتر من جه وج

ن يسنده که

ا ه است؛ چ ن ژاله و قاتلز

سطیی

سطیی باالتر قرا ا ت ادهاند.

نةايزنامة افرا (باضايیت  )4031مرشاكنی باال به پايان مشاهده میا .
نةايزنامهت اش ابندا ن يسندهام ا

اين

حال ن انن نةايزنامه میبانام .ما سخنی اش او

نةیان يم؛ اما حاصل کا ش ا وم صینه میبانام؛ يعنی اعةال و گفنا ساير
باشيگران ن انة اوست.

اواخر نةايزنامه ن يسنده ناگهان به سخن

اينكه اين پايان باز اش انداشه تلخ استت تصةام میگار خ ش وا

میآيد و باان
نةايز ا

و

پايان آن ا تغاار هد (هةانت 37ت.)33
ذکر اين نكنه هم باجا ناست که گرچه مةكن است

نظر بساا م چنان اگر م

بساا پاشرو يا پسامد ن جل ه کندت سابقهام بساا ط النی ا
فا سی ناا يده میا .

مشه

کنا

و

ا باات قديم

سةک عاا (ا جانیت  )4012که قصهگ يا

نقالی آن ا برام مخاطبانز نقل میکر هت م ا

بساا جالبی هست که

آن

اخصاتهام اسنان اش مخاطبان مجلس قصه طلب کةک و ما برام نقال میکنند؛
برام نة نه« :عالمافروش گفت :ام ااهشا ه! جةعکنند کنا

حل ا میخ اهد تا بگ يد

که اين اخص کاست و ما ا اه نةايد که چگ نه اش ماان اين ق

بارون ويم.

فر وش گفت :وسنان ما بساا ند که حل ام به اكر بدهند» (هةانت .)443 /0
مفه

مرشاكنی پس اش ژنت ناا بساا م

تقسامبندمهام مخنلفی

اين م

چ ن ذکر اين مطالب برام هدف ما

ت جه وايتاناسان ب ه و بیثها و

مطرح اده است ()Pier, 2009: 197-199؛ اما
اين مقاله الش ناستت به آنها نةیپر اشيم.

 .9ايماژ ،خیال و خبر
سه اصطالح ايةاژ40ت تص ير و خاال اغلب برام باان يک مفه
به بالغت بهکا می وند .اما
فنه و مفه

اين مقاله خاال

من ن فا سی مرب ط

معنايی خاص و غار اش ايةاژ بهکا

ايةاژ ناا قد م میدو تر اش معنام ايج آن است.
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يافنن مصداق و مثال برام ايةاژ آسان است؛ مثالً

11

اين عبا ت سا ه ايةاژ هست:

مثال  :4مثل باد میلرشيد .
اين و بات اش و کی:

يا

مثال :2
شندگانی چه ک ته و چه

نه به آخر بةر

اش

هم به چنبر گذا خ اهد ب

بايد باش؟

اين سن ا اگرچه هست

اش
()03 :4037

به احنی میت ان هها مثال مشابه يافت؛ اما با اين حالت تعريف کر ن ايةاژ آنقد
سا ه ناست .ابندا ببانام که ايةاژ
اده است.

بالغت سننی ما و بالغت غربی چگ نه تعريف

بالغت قديمت بیث اش ايةاژ غالباً میدو است به تباان ا تباط ماان

اجاام ساشند ايةاژ (افاعی کدکنیت  .)14 :4072باوج

اينهةه بیث اش ان اع تشباه

و اسنعا هت اصطالح قاق و جاافنا هام برام ايةاژ بهمعنام کلی آن وج
گرچه بعضی «خاال» ا

نداانه است؛

اين معنا بهکا بر هاند (هةانت 40ت.)41

من ن نظرية ا بیت تعريف هام مخنلفی برام ايةاژ ذکر اده است که اساساً به
مفاهام منفاوتی اللت ا ند .برخی تعريفها کلی و مبهم هسنند؛ مانند اين جةلة
مشه

سی .م ت ل ئاس« :ايةاژ تص يرم است که اش کلةات ساخنه اده است»

( .)Abrams, 2005: 129هةچنان است تعريف افاعی کدکنی ( )9 :4072که ايةاژ ا
تصرف ذهنی ااعر

اا

نشان ا ن واقعاات ما م و معن م معرفی میکند .آبراما

سه معنام منفاوت ايةاژ ا اينگ نه ذکر میکند :نخست هةة اااا و کافاات مرب ط به
ا اک حسی که
آنقد وساع میا

اعر يا يگر آثا ا بی به آنها ااا ه ا .
که هرگ نه ت صاف ا

اين معنات گسنر ايةاژ

برمیگار و میدو به حس بانايی هم

ناست .معنام و قلةروم ايةاژ ا به حس بانايی میدو میکند .اما معنام س
که به مقص

است

ما نا يک است :ايةاژ به کا بر شبان مجاشم 41ااا ه ا ؛ خص صاً

تشباه و اسنعا ه ( .)Abrams, 2005: 129افاعی کدکنی ( )41 :4072هم

جام

يگرم اش هةان منبع پاشان ايةاژ ا مجة عة تصرفات باانی و مجاشم می اند که به
معنام س

آبراما نا يک است .اما باان چنان تعريفهايی بهن عی اانه خالی کر ن اش
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شير با تعريف است؛ چراکه ج هر ايةاژ ا ت ضاح نةی هد و نةیگ يد چه چاام
ماان اين صنعتهام ا بی مشنرک است که باعث میا

يک سنه جام

آنها ا

هام و ايةاژ بنامام.
کةال اب يب تعريف يچا ش ا مالک قرا می هد« :صنعنی ا بیت واحدم وگانه
هةراه با قاا » (09 :4090ت .)14اب يب ت ضاح می هد که منظ

اش اين مقايسه

کشف اباهت ماان و عن صر يا و مجة عه اش عناصر است .اگر بخ اهام اين تعريف
ا با و مثال پازگفنه مطابقت هامت میبانام که
«باد» مقايسهام برپاية اباهت ص ت گرفنه و

مثال  4ماان و عنصر «من» و
مثال  2ماان و عنصر «شندگانی» و

« سن» .اين تعريف بهنظر ما میت اند اهگشا بااد و به سنی مرش ايةاژ ا مشخص
کند؛ البنه با يک تصرف ک چک.
نكنة قابل مناقشه

تعريف يچا ش اصطالح «صنعت ا بی» است .ايةاژ منیصر

به من ن ا بی ناست (چنانکه

مثال  4يديم) .ويكر هام جديدتر بیث

ايةاژ ا اش يک بیث فنی ا بی فراتر بر هاند .مشخصاً
اسنعا ه

شبان عا م بیث میا

اننااعی اةر ه میا

با

ويكر اناخنی اش وج

و حنی اسنعا ه ساشوکا م برام

ک مفاهام

(لاكافت  .)230 :4030بنابراين بیث ايةاژ اش قلةروم ا باات

به ح ش شبان عا م و قلةروم ذهن کشاده میا .
بنابراين با اصالح تعريف يچا ش میت انام بگ يام ايةاژ واحدم وگانه است؛
منشكل اش و عنصر که ابطة ماان آنها اباهت بااد .اولان نكنة مهةی که

اين

تعريف بر آن تأکاد ادهت وپا گی ايةاژ است و نكنة و اينكه ابطة ماان اين و
عنصر اباهت است.

اينجاست که اين تعريف اش ايةاژ با مفه

من ن فا سی تفاوت پادا میکند.

ايج ايةاژ يا تص ير

من ن فا سی معة الً مجة عة آ ايههام باانی

(تشباهت اسنعا هت مجاش و کنايه) ا جاو ايةاژ میاةا ند؛ اما با قاد ابطة اباهتت مجاش
مرسل و برخی اش کنايهها اش اير ايةاژ خا ج میا ند.
بايد ت جه کر که ايةاژ هة ا ه اكل ثابنی ندا  .حض

و غاا

و کن اصلی

ايةاژ و قرينههام آنها و نی ه و ترتاب آمدن آنها ان اع مخنلف تشباه و اسنعا ه ا
میساش ؛ اما میت ان گفت که هةة اين صنايع

اسا

مشنرک هسنند؛ مثالً ايةاژِ

سال  /42اةا 01

مرشاكنی خاال و خبر

«ص ت /آتز» میت اند خ

17

ا بهص ت تشباه بروش هد؛ چنانکه

اين بات حافظ

يده میا :
مثال :0
جان عشاق سپند

خ

می انست

و آتز چهره به اين کا برافروخنه ب
(حافظت )021 /2 :4012

يا بهص ت اسنعا مكناهت چنانکه حافظ

جام يگر گفنه است:

مثال :0
برافروش که فا غ کنی اش برگ گلم

قد برافراش که اش سرو کنی آشا
(هةانت )100 /4

اين باتت اش و عنصر «ص ت» و «آتز» يكیت يعنی آتزت حذف اده؛ اما ويژگی
آتز يعنی «برافروخنن» ذکر اده است .اين و ص ت

اين و باتت وساختهام

منفاوت يک ايةاژ هسنند .ص تهام فرضی و مینةل يگرم هم با هةان ايةاژ قابل
ساخت است .اما هةة آنها ژ فساخت مشنرکی ا ند.
آنچه

اين مقاله اهةات ا ت ژ فساخت ايةاژ است؛ بنابراين

فقط به ص ت اصلی و ژ فساخنی ايةاژ میپر اشيم و وا
اسنعا ه نةی ا يم .هةچنان و کن اصلی ايةاژ ا

تیلال نة نهها

بیث ان اع تشباه و

تشباه مشبه و مشبهٌبه و

اسنعا ه مسنعا ٌله و مسنعا ٌمنه مینامند .ما بهجام مشبهٌبه و مسنعا ٌمنه اش اصطالح
«خاال» و بهجام مشبه و مسنعا ٌله اش اصطالح «خبر» اسنفا ه میکنام (
سن م خبر ا که
گفت که مقص

مقابل انشا قرا میگار ت

اينجا معنام

نظر ندا يم) .به شبان سا ه میت ان

اصلی ااعر يا گ ينده «خبر» است و آنچه جنبة مقايسهام يا آ ايهام

ا «خاال»؛ پس میت ان گفت هر ايةاژ مرکّب است اش يک خبر و يک خاال.
گاهی

يک بات يا پا هام اش منن ا بی ايةاژهام منعد میآيد؛ بهاكلی که کل

عبا ت حالنی واليه پادا میکند .میت انام اين و سطح ا سطح خاال و خبر بنامام .با
نظر گرفنن مثال 2ت و سطح خاال و خبر ا میت ان با چنان نة ا م نشان ا :
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خاال

سن هرچه بلند بااد به چنبر می سد.

خبر

عةر هرچند ط النی بااد به مرگ خنم میا .

 .4تناسب و تعامل میان خیال و خبر
شمانی که

بانی يا جةلهام اش منن ا بی چند خاال با هم باايدت وابط گ ناگ نی ماان

آنها برقرا میا  .آو ن چند خاال بیا تباط با هم

کنا يكديگر

ااخص فا سی معة ل ناست و اايد نشانهام اش «سسنی» میس

ااعا

ا ؛ مثالً برام

«چشم» خاالهام منعد م میت ان بهکا بر  .اما وقنی برام عااق خ نان ل خاال
«الله» باايدت خاال چشم هم نه «با ا » است و نه «چراغ»؛ بلكه احنةاالً «نرگس» است:
مثال :1
که با ما نرگس او سر گران کر

چرا چ ن الله خ نان ل نباام؟

(حافظت )234 /4 :4012

بنابراين نخسنان ابطهام که ماان خاالهام مخنلف يک بات يا عبا ت برقرا میا ت
تناسب است که
خاال
خبر

اين نة ا نةايز ا هايم:
الله ... .. .............نرگس
عااق.. ..... ....چشم معش ق

«الله و عااق» يک ايةاژ ا تشكال می هند و «نرگس و چشم معش ق» ايةاژم
يگر ا.

اين نة ا ت برام تأکادت خاال و خبرِ هر ايةاژ

ون يک خط منینی قرا

گرفنهاند .نقطهچان بان عناصرِ هر سطح نشان هند ابطة مجاو ت و تناسب است.
وقنی حافظ میخ اهد بگ يد چهرهات ا با م بپ اان نةیگ يد:
خ ااد ا ش سنبل مشكان نقا
بلكه میگ يد:
مثال :1

کن
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بپ ش و جهانی خرا

کن

(هةانت )794 /4

تا ماان خاالهام بات تناسب برقرا بااد.
خاال

گلبرگ .................سنبل

خبر

............. ..........م

اين نة ا ناات هر خاال باالم عنصر هما ش و مشابه خ
گرفنه؛ يعنی گلبرگ خاالِ

است و سنبل خاالِ م .

هةان مضة ن ا حافظ جام يگرم هم آو ه و
چهره ذکر کر ه است .اما وقنی چهره آفنا
شلف هم چاا يگرم میا

الية خبر قرا

که با خ ااد

آنجا خاال «آفنا » ا برام

ا ت يگر شلف نةیت اند «سنبل» بااد.
تناسب بااد:

مثال :7
آفنابی است که

ماه خ اادنةايز ش پس پر شلف

پاز سیابی ا
(هةانت )211 /4

آفنا ....................سیا
چهره....................شلف

خاال
خبر

ابطة ماان خاالها میت اند اش تناسب فراتر و و به تعامل پاچاده برسد .برام مثال
وقنی سعدم

يباچة گلسنان که نثرم است بساا ااعرانه میگ يد:
مهد شمان بپرو » (سعدمت

مثال  « :3اية ابر بها م ا فرم ه تا بنات نبات
.)09 :4013
ماان ايهت بنات ( خنران) و مهد تعاملی قاق وج
(گااهان) و شمان هم برقرا است .هةانط

ا

که ايه خنربچه ا میپرو

گه ا ه جا ا ت ابر گااه ا پرو ش می هد و گااه
میت ان

نة ا شير نشان ا که

باالم عنصر هما ش

که عاناً ماان ابر بها مت نبات
و خنربچه

شمان جا ا  .اين تعامل ا

آن پاكان نشانة تعامل است و هر عنصر خاال

الية خبر قرا ا :
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ايه

خاال
خبر

بنات

ابر

هةان مسئله ا

مهد
شمان

نبات

بات شير اش سعدم میبانام که تعامل ماان وم سر و عشق و

وم ش ت عاناً ماان مس و اکسار و ش هم برقرا است:
مثال :9
گ يند وم سر ت سعدم که ش

کر ؟

اکسار عشق

مسم آماخت ش اد
(سعدمت )421 :4031

خاال

مس

خبر

وم سر

ش

اکسار

وم ش

عشق

 .5مرزشکنی خیال و خبر
تا اينجا

هةة مثالهايی که بر سی کر يمت خاالها تناسب يا تعاملی «ماان خ »

برقرا میکر ند .اما گاهی ااعر اش اين قاعده تخطی میکند؛ يعنی تعامل بهجام آنكه
هر سطح جداگانه
می هد .هةانط

هدت ماان سط ح واقع میا
که

و به اين ترتابت مرشاكنی

سط ح وايی ابطة طباعی ماان سط ح واينگرم است و

هر ابطة يگرم باعث مرشاكنی میا ت ابطة ماان سط ح خاال و خبر ناا هما شم
و مشابهت است و هر تعامل يا ابطة يگرم مصداق مرشاكنی است .بات شير اش
خاقانی بهخ بی اين حالت ا ت ضاح می هد:
مثال :44
اد ناخن من سفنه ش بس کا سر مژگان

انگشت مرا پاشه اد الةا

بايی

()119 :4031
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الية خاال قرا ا و واقعات ندا  .اما خاقانی
(ااک) اش مژگانز پاک کر هت ناخنز س ا

ا عا میکند که آنقد با ناخن الةا

اده است؛ يعنی يک عنصر خاالی ناخنز ا ساياده است .نة ا شير اين مرشاكنی
ا نشان می هد:
خاال
خبر

الةا
ناخن

ااک

وقنی سپهرم میگ يد:
مثال :44

و يک با هم باابان کااان ه ا ابر اد و با ان تندم گرفت
و سر ادت آن وقت پشت يک سنگت
اجاق اقايق مرا گر کر .
()042 :4031

قاقاً اش هةان اگر اسنفا ه کر ه است« .اقايق» به «اجاق» تشباه اده و بنابراين
«اجاق» خاال است؛ اما سپهرم میگ يد که هةان اجاق «خاالی» گرمز کر ه است:
خاال
خبر

اجاق
من

اقايق

اين اعرها اتفاقی غارمنطقی
که

مرشاكنی وايی

می هد و مرشم اكسنه میا ؛ هةان اتفاقی

می هد .البنه

منفاوت است .ابطة بان سط ح ناا با آنچه

مرشاكنی وايی مفه

«سطح» کامالً

مرشاكنی خاال و خبر میبانامت يكی

ناست .چنانکه يديمت ابطة طباعی ماان سط ح وايی واينگرم است و ابطة طباعی
ماان و سطح خاال و خبر هما شم و مشابهت .نقطه مشنرک
هر و م

با و سطح يا و قلةروم جداگانه سروکا

اين ماان آن است که
ا يم که منطقاً بايد جدا
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بةانند؛ اما اين جدايی نقض میا  .به هةان لال است که وج
مرشاكنی وايی اةر ه میا

مرکام

تناقضت عنصرم

(.)Pier, 2009: 196

 .6كاركرد مرزشکنی خیال و خبر
برام تباان کا کر و تأثار مرشاكنی خاال و خبر ناا میت انام اش مرشاكنی وايی الها
پی ا ت مةكن است ا

بگاريم .ژنت میگ يد تأثارم که مرشاكنی

طبعانهت

وهمانگاا 41يا مخل طی اش هر و بااد ( .)Genette, 1988: 88ژنت برام ن ع اولت به
کنا

ژاک قضاوقد م و ا بابز ااا ه میکند .بد ناست به نة نهام اش مرشاكنیهام
نگاهی بافكنام:

اين کنا

و اما خ انند عايات چه چاام مانعم میا

که بان اين سه نفر يک ع ام جانانه

اه بانداش ؟ چرا ژاک اانههام خانم ماابان ا نگار و او ا اش اتاق بارون نانداش ؟
و چرا ا با اانههام ژاک ا نگار و او ا بارون نكند تا يكی به گ اهام برو
و يگرم به گ اهام يگر؟ تا اةا نه اسنانِ خانم ماابان ا بشن يد و نه ا امة
ا نةیکنم ( يد وت

اسنانِ عشق و عااقی ژاک ا؟ اما نگران نبااادت اين کا
.)400 :4037

اينجا با ن عی اش مرشاكنی سروکا

ا يم که به آن مرشاكنی مؤلف 47میگ يند

( .)Pier, 2009: 192; Genette, 1983: 234

میکند که نهفقط

اين ن ع اش مرشاكنی اوم اذعان

حال وايتِ ماجرام اخصاتهاستت بلكه

حال خلق ماجراست

و مثالً میت اند اخصاتها ا خ ابخت يا بدبخت کند.
برام تأثار وهمانگاا مرشاكنیت ژنت به اسنان «تداو باغها»
ک تاسا

49

ااا ه میکند که

43

اثر خ لا

آن مر م به ست يكی اش اخصاتهام کنابی که

میخ اندت کُشنه میا  .م فقات ن يسنده

ايجا تأثار وهمانگاا

آن است که

ط م اتفاقات ا وايت کند که مخاطب ستکم برام لیظهام آن اتفاق خا قالعا ه
ا باو کند.
مثال جالبی که ژنت برام تأثار ت أمان وهمانگاا و خنده ا ذکر میکندت يكی اش
قطعات کنا

اثرات جانبی 24وو م آلن 24است (برام ترجةة آشا فا سی .ک :آلنت
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که اش واج نام فقی ا ت به کةک يک

اسنان ما ا ب وا م میا  .او چندين با به

جا وگر و اش طريق کةد جا ويی وا

مالقات اِما ب وا م می و و يک با هم اِما ا برام و وش با خ ش به نا ي ک
میآو  .اما کةد جا ويی خرا
پنهان اش هةسرش

و ک گلما

میا

مجب

هنل نگه ا  .وقنی باالخره کةد

میا

اِما ا چند وشم

ست میا ت ک گلما

اِما

ا برمیگر اند و تصةام میگار اين کا ا تكرا نكند .اما سه هفنه بعد وبا ه بهسراغ
جا وگر می و  .اين با او قصد ا
کةد آتز میگار و ک گلما
هةراه آو هت وا آن میا
آيا میت ان

وا

کنا

يگرم ا ؛ اما وقنی وا

باچا ه که اانباهاً کنا

« سن

میا ت

شبان اسپاناايی» ا

و فعلهام بیقاعده تعقابز میکنند.

اعر مرشاكنی خاال و خبرم خلق کر که تأثارم مشابه اين اسنان

اانه بااد؟ اين امر اگر میال نباادت ست کم تص ش بساا ا ا است .اايد برام
هةان است که گفنه اند مرشاكنی با آثا کةاک و آيروناک باشنر ساشگا است تا آثا
تراژيک و غنايی .هةچنان گفنهاند که مرشاكنی با مكنبهام مانناسم و با وک و
اكلهايی اش مد ناسم منناسبتر است تا ئالاسم و کالساسام ( .)Pier, 2009: 193اما
بهنظر می سد مرشاكنی خاال و خبر هم میت اند

مقااسی منفاوت هةان و تأثار

اساسیت يعنی ا خی و وهمت ا ايجا کند .وقنی سعدم هنگا مفاخره با باشيگ ای
میگ يد:
مثال :42
من گر اعر نخ اهم که ن يسم که مگس

شحةنم می هد اشبس که سخن اارين است
()411 :4031

سرو ن بانی مطايبهآماا م فق است و تناسب خ بی ماان اين مطايبه با مضة ن
تفاخر برقرا کر ه است .م قع خ اندن بات میت ان سعدم ا پاز چشم مجسم کر
که با ااطنت آنقد

تعريف اش خ ش اغراق میکند که به چنان

وغ آاكا م

می سد.
يا وقنی يكی اش اعرام گةنا سبک هندم بهنا مارمیةد احسن ايجا میگ يد:
مثال :40
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حال سنگانی هجران ت انشا کر يم

سطر

صفیه فرو فت چ شنجار

آ

(سرخ شت )02 :4039

خلق اثر وهمانگاا

بهنظر می سد

حد يک بات م فق است .البنه

اينجا قطعاً

پام ذوق و سلاقه هم بهماان می آيد و اايد کسی يک ا خی يا وهم ا م فق بداند و
يگرم نه .اش ماان مثالهام  44و 44ت بهنظر نگا ندگانت سپهرم

ايجا تأثار وهةی

تاحدو م م فق است؛ اما خاقانی نهچندان؛ يعنی گر ادن سپهرم اش اقايق ا باشنر
میت ان باو کر تا ساياده ادن ناخنهام خاقانی اش ااک ا .اما اايد کسانی بااند
که قاقاً برخالف اين بانديشند.
 .7تركیب مرزشکنی خیال و خبر با صنايع بديعی
يافنن و ت ضاح مرشاكنی خاال و خبر بهتنهايی چندان آسان ناست؛ اما شمانی اين کا
ا ا تر میا

که مرشاكنی خاال و خبر با صنايع بديع معن م آماخنه ا

پاچاده بساش ؛ مثالً

و ترکابی

اين بات صائب:

مثال :40
بهغار اهد خة ای کدا اارينی است

که اش حالوت آن لب به يكدگر چسبد
()4774 /0 :4017

مرشاكنی خاال و خبر هةراهِ حسن تعلال آمده است .سك ت طباعناً لبها ا میبند ؛
اما صائب میگ يد سك ت اهدم است که اارينیاش باعث میا
بچسبند؛ يعنی اهد
خاال

اهد

خبر

خة ای

اين بات م النا ناا:
مثال :41

الية خاال بر لب

لب

الية خبر اثر میکند:

لبها بههم
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هةچ اطلس ببرهنگان قبا ه
()411/1 :2101

مرشاكنی خاال و خبر با حسن تعلال هةراه اده است .ن اادن ارا
خاان میت اند تن ا گر کند؛ اما م النا میگ يد ارا
اطلس قبايی میا

سرمام

هةچ ن اطلسی است و اين

بر تن برهنگان و آنها ا اش سرما نجات می هد .پس اطلس

الية خاال بر برهنگان

الية خبر اثر میگذا :

خاال

اطلس

خبر

ارا

برهنگان

 .1نتیاله
مرشاكنی خاال و خبر اگر م بالغی است که اش يرباش

اعر فا سی بهکا

فنه؛ با

اين حالت تاکن ن به سنی تباان نشده است .برام تباان اين اگر میت ان اش
مرشاكنی وايی الها گرفت .وجه مشنرک اين و مرشاكنی

هم آماخنن سطحها و

قلةروهايی است که منطقاً بايد جدا بةانند؛ به هةان سبب ن عی تناقض منطقی
و وج

ن ع مرشاكنی منفاوت است.

ا ؛ هرچند ماهات سط ح

هر

مرشاكنی

وايیت واينگرم اكل هند سط ح است؛ به اين ص ت که اخصات يک سطح
وايیت اومِ سطح يگر میا .

مرشاكنی خاال و خبرت ابطة ماان و سطح

مشابهت است .سطیی ا که باانگر منظ

اصلی گ ينده استت سطح خبر مینامام و

سطیی که برام مقايسه با سطح نخست آمده و جنبة آ ايه ا ت سطح خاال.
م

مرشاكنی شمانی

سطح برقرا ا ؛ يعنی

هر

می هد که ا تباط يا تعاملی بهجا ابطة طباعی ماان و
مرشاكنی وايی ا تباطی بهجا واينگرم و

مرشاكنی

خاال و خبر ا تباطی بهجا مشابهت .کا کر مرشاكنی خاال و خبر هةچ ن مرشاكنی
وايی مةكن است ا

طبعانهت وهمانگاا يا ترکابی اش هر و بااد .مرشاكنی خاال و

خبر می ت اند با صنايع بديعی هةراه ا

و ترکابی پاچاده بساش  .بر سی مرشاكنی
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خاال و خبر میت اند ا شش سبکاناخنی هم اانه بااد؛ يعنی پژوهشگران میت انند
حض

و بسامد آن ا به عن ان يک ااخصه برام بر سی سبک بالغی آثا م

ت جه

قرا هند.
پینوش ها
1. metalepsis
2. narratology
3. structurialism
4. cognitive
5. contextual
6. transgenric and transmedial
7. Gerrard Genette
8. narrative levels
9. diegetic or intradiegetic
10. hypodiegetic
11. naratee
12. extradiegetic
13. narrating
14. image
15. figurative language
16. fantastic
17. author’s metalepsis or authorial metalepsis
"18. "Continuity of Parks
19. Julio Cortázar
20. Side Effects
21. Woody Allan
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