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چکیده

مطالعـات میانرشـتهای گـواه آن اسـت کـه گرایشهـای گونا گـون علـوم انسـانی در پیونـد
بـا هـم هسـتند و بازدهـی یکدیگـر را افزایـش میدهنـد .بررسـی تطبیقـی ـ میانرشـتهای
بـه خوانـش متـون ادبـی در پیونـد بـا دیگـر زمینههایـی كـه چنـدان ادبـی نیسـتند ،هماننـد
«صنعـت چـاپ»و «نشـر» کتـاب میپـردازد .ایـن جسـتار تولیـد محصـوالت فرهنگـی و
ی بـرای فـروش بهتـر آنهـا را بررسـی میکنـد« .پیرامتنیـت» از دیـدگاه ژرار
شـگردهای طراحـ 
ژنـت چارچـوب نظـری تحقیـق اسـت و ایـن پژوهـش سـر آن دارد تـا پیرامتـن «درونـی» و
«بیرونـی» را در كتابهـای داسـتانی سـیمین دانشـور و بلقیـس سـلیمانی ارزیابـی نمایـد.
بنابرایـن ،ایـن مقالـه ،نخسـت بـه تعریـف بررسـی تطبیقـی ـ میانرشـتهای پرداختـه ،سـپس
پیرامتنهـای درونـی و بیرونـی را در كتابهـای داسـتان ایـن نویسـندگان جسـتوجو
میكنـد .گـردآوری دادههـا كتابخانـهای اسـت؛ امـا در بخشهایـی از روش مصاحبـه بـا
دسـتاندركارانِ نشـر اسـتفاده شـدهاسـت؛ دادههـا بـه روش (توصیفـی ـ تحلیلـی) بررسـی
شـدهاند .بررسـیها نشـان میدهـد کـه ویژگیهایـی در ظاهـر کتـاب وجـود دارنـد کـه بـر
خریـدار تأثیـر میگذارنـد .راهکارهـای جلـب خریـدار در درازنـای زمـان دگرگون شـدهاند که
بانـی آن سـاختارهای فرهنگـی ،اسـتراتژیهای تبلیغـی و نوشـتههای منتقـدان اسـت .ایـن
دگرگونـی در ظاهـر کتابهـا بـرای داسـتانهای سـلیمانی کـه شـهرت کمتـری در مقایسـه بـا
دانشـور داشـته ،دامنـه گسـتردهتری پیدا کـرده و ناشـران توانسـتهاند بـازار بهتـری را بـرای آثـار
او بیافریننـد.
كلیدواژه :میانرشتهای،تطبیقی ،پیرامتنیت ،ژرار ژنت ،دانشور ،سلیمانی.
 .1مربی ادبیات فارسی ،دانشگاه جامع علمی كاربردی اراك.
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ن
امـروزه روز ،اندیشـمندانِ رشـتههای گونا گـون دانشـگاهی و غیردانشـگاهی در پـی شكسـت ِ
بندوبسـتهای چارچوبپذیـری علـوم برآمدهانـد .ایشـان هـدف از ایـن درهـم و برهمآمیـزی را
گسـترشِ پهنـه فكـری و عملـی دانـش بشـری دانسـتهاند؛ آن انـدازه كـه میتـوان ردپـای فلسـفه در
ادبیـات ،یـا جامعهشناسـی در پزشـكی را دیـد؛ هـر از گاهـی نیـز همزیسـتی فلسـفه و معمـاری،
درخشـش بیشـتر بـرای هـر دو بـه ارمغـان آورده اسـت .البتـه بسـیار بیـش از آنچـه كـه آورده شـد،
میتـوان نمونههایـی از ایـن دسـت را جسـتوجو كـرد و یافـت .كنـدوكاو در رشـتههای گونا گـون،
میتوانـد سـاختارهای سیاسـی ـ اجتماعـی آنهـا را بنمایانـد و زمینـهای بـرای فهـم فرهنگـی بیشتـر
را به وجود آورد؛ زیرا در وامگیری از رشـتههای گونا گون ،شـیوههای ایشـان در همسـویی و كارایی
بـا مـردمِ یـك جامعـه ،نمـودار میگـردد كـه ثمـره آن ،داشـتن جامعـهای بـا فهـم فرهنگـی باالتـر و
ژرفتـر اسـت.
همآمیـزی رشـتههای گونا گـون علـوم انسـانی گـواه آن اسـت کـه آنهـا در پیونـد بـا هـم و یاریگـر
هـم هسـتند و بازدهـی یکدیگـر را افزایـش میدهنـد .ادبیـات و هنـر ،جامعهشناسـی ،علومتربیتـی،
روانشناسـی و یا فلسـفه از یکدیگر اثرسـتان و بر هم اثر گذارند .مطالعات میانرشـتهای 1ساختاری
بـارور شـده از رشـتههای گونا گـون دارد کـه فهـم و گسـتره درک بیشـتری را بـرای رشـتههای دیگـر
رقـم میزند.
مطالعـات میانرشـتهای بندوبسـت میـان رشـتهها نیسـت بلکـه بـا ارزشتر یـن کارکـرد آن در
شـکوفایی آفرینشهـای خالقانـه اسـت .از سـوی دیگـر دانـش میانرشـتهای در پاسـخ بـه نیازهای
انسـان مدرن شـکل میگیرد؛ بنابراین نوآوری نیز از بایسـتههای آن اسـت ،که گاه خود ،رشـتهها و
گرایشهـای جدیـدی را نیـز پیریـزی کـرده اسـت .اهمیت مطالعـات میانرشـتهای در خالقیت،
نـوآوری ،پویایـی و ظهـور زبـان تـازه اسـت کـه از نخسـتین پای ههـای آن بـه شـمار آمـده و تأثیـر آن را
میتـوان در کارسـازی بیشـتر بـرای رشـتههای علـوم انسـانی دیـد.
برپایـه بررسـیهای ابتدایـی پنداشـته میشـود یکـی از ملزومـات پایـهای تبدیـل شـدن متـن بـه
اثـر ،زمینهسـاز یهای پیرامتنـی اسـت کـه بـه شـکلهای گونا گونـی ماننـد طراحی در ظاهـر کتاب،
مصاحبههـای مربـوط بـه معرفـی کتـاب یـا نقـد منتقـدان  ...انجـام میگیـرد .ایـن زمینهسـاز یها
بسـتری میشـود کـه خریـدار اثـر ،بـه عنوان یکی از عوامل بنیادی در نشـر و گسـترش اثـر در جامعه،
بـه فراهـم آوردن محصـول فرهنگـی گرایـش یابـد و از کتـاب اسـتفاده کنـد .آنهـا «مراحلـی كـه متن
1. Interdisciplinary Studies

طـی میكنـد تـا قالـب كتـاب را پذیـرا شـود» را بررسـی میکنند تـا آن جایی كه خواننـده خریدار آن
كتـابگـردد .پژوهـش ژنـت بـر «رونـد تجـاری كتاب» اسـت» (آلـن.)104 :2001 ،
مبنـای ایـن پژوهـش ،بررسـی پیرامتنیـت ژنـت در داسـتانهای دانشـور و سـلیمانی اسـت كـه با
توجـه بـه بررسـیهای تطبیقـی _ میانرشـتهای انجـام گرفتهاسـت .ایـن جسـتار راهكارهایـی كـه
در تولیـد و معرفـی كتـاب داسـتان وجـود دارد كـه میتوانـد برانگیزاننـده جـذب خواننـده باشـد
بهـای داسـتان دانشـور و سـلیمانی
را جسـتوجو مینمایـد .بنابرایـن از سـویی بـه تطبیـق كتا 
بهـا بهعنـوان محصـول فرهنگـی،
میپـردازد و از سـویی دیگـر ،بـه سـنجش چـاپ ایـن كتا 
كـه خریـدار خواننـده را بـه خریـد كتـاب سـوق میدهـد ،پرداختـه اسـت .گـردآوری دادههـا بـه
شهـای ز یـادی نیـاز بـه گفتوگـو
پشـتیبانی فـن كتابخانـهای و فیشبـرداری انجـام شـده و در بخ 
و مصاحبـه بـا دسـتاندركاران صنعـت نشـر بـوده اسـت كـه آن نیـز یار یرسـان ایـن نوشـتار گشـته
اسـت .همچنیـن اطالعـات جمـعآوری شـده بـا روش «توصیفـی ـ تحلیلـی» سـنجیده شـدهاند.
جسـتار پیـش رو خواهـان پاسـخ بـه پرسـشهای زیـر اسـت:
 .1زمینهسازی پیرامتنی چه تأثیراتی در تبدیل شدن متون به آثار قابل فروش دارد؟
 .2در آثار سیمین دانشور و بلقیس سلیمانی از چه عوامل پیرامتنی بهره برده شده است؟
نخستین فرض این نوشتار بر این نکته تأ کید دارد که استفاده از عوامل و تمهیدات پیرامتنی
در تبدیـل شـدن یـک متـن بـه یـک اثـر ـ کاالی قابـل ارائـه در جامعـه اجتنابناپذیـر اسـت .ایـن
عوامـل و تمهیـدات بـه شـیوههای گونا گونـی قابـل دسترسـی و اجـرا هسـتند و در هـر اثـری بـه مقـدار
و شـیوه معینـی بـکار گرفتـه شـدهاند .از ایـن روی فـرض دیگـر ایـن نوشـتار بـر این مبنا اسـتوار اسـت
کـه در آثـار سـیمین دانشـور و بلقیـس سـلیمانی بـه شـیوههای مختلفـی از این جنبهها اسـتفاده شـده
اسـت و بهنظر میرسـد که بر اسـاس نیازهای بازار کتاب و اجتماع در آثار سـلیمانی از تمهیدات
بهروزتـری در جهـت جلـب نظر مشـتریان اسـتفاده شدهاسـت.
مطالعات میانرشتهای و گسترش مرزهای متن

مطالعات میانرشـتهای ،چندرشـتهای ،پسارشـتهای هرکدام از گونههای این مطالعات شـمرده
میشـوند کـه برخـی از آنهـا پرکاربردتـر بودهانـد .آنهـا میتواننـد کارکردهـای رشـتههای تخصصی
را افزایـش بخشـند .همچنیـن بـا آ گاهـی چندسـویه از رشـتههای گونا گـون ،هماندیشـی،
همبسـتگی و همزیسـتی میـان دانشهـای نـو و کهـن برقـرار سـاخت .دانشهایـی کـه در گـذر
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زمـان ،آزمونهـای چنـدی را پـسِ پشـت گذاردهانـد .از ایـن رو دسـتاورد ایـن رویکـرد ،شـناخت
بهتـر از دشـوار یها و پیچیدگیهـای زندگـی نو یـن و بهبـود آن اسـت.
از آنجـا کـه «در مطالعـات میانرشـتهای همزمـان بـا چنـد رشـته در قلمروهـای متفـاوت روبـهرو
هسـتیم» (ا کبـری نـوری )10 :1393،میتـوان ادبیـات تطبیقی را مطالعهای میانرشـتهای دانسـت.
ایـن جملـه ،شـرطی اسـت و لـذا قابلیـت یـک پارا گـراف مسـتل را نـدارد و ا گـر ادبیـات را تنهـا در
چنبـره نـگاه سـنتی ارزیابـی نماییـم ،چیـزی جز دانشـی سـترون و مفلوک به دسـت نخواهیـم آورد،
شهـای علـوم انسـانی ،بسـیار پربارتـر
دگرگونـی در نـگاه و شـعور ادبـی در وامگیـری از دیگـر گرای 
شهـای چندگانـه علـوم انسـانی و
خواهـد بـود .ادبیـات تطبیقـی 1پیونـدی بـه سـامان میـان نگر 
پاسـخ بـه نیـاز هماندیشـی نویـن اسـت.
از آنجـا كـه «تصـور دیگـران از مـا ،بخشـی از هو یـت ماسـت كـه بـا شـناخت آن میتوانیـم
بـه شـناخت كاملتـری از خودمـان برسـیم و شـناخت خـود در آینـه دیگـری [میتوانـد كاوشـی]
یتـوان «خوانـش
در ادبیـات تطبیقـی باشـد» (انوشـیروانی1389 ،ب )16 :ادبیـات تطبیقـی را م 
محصـوالت یـك فرهنـگ از منظـر نظریههایـی بـا خاسـتگاه غیـر بومی» شـمرد (انوشـیروانی1386 ،
ب )16 :و آن را «رشـتهای بینزبانـی ،بینفرهنگـی و بینرشـتهای» دانسـت (انوشـیروانی1389 ،
الـف« .)3 :در واقـع در تعریـف ادبیـات تطبیقـی یـا مرزهـای زبانـی ـ فرهنگـی ـ ملـی مـورد تأ کیـد
قـرار میگیرنـد یـا مرزهـای موجـود بیـن رشـتههای دانشـگاهی» (ذكاوت.)107 :1391 ،
هنری رماك بر این باور است كه:
ادبیـات تطبیقـی ،مطالعـه ادبیـات اسـت در گسـترهای فراتـر از یك كشـور خاص.
بـه بـاور او ادبیـات تطبیقـی ،بررسـی رابطـهای اسـت كـه بیـن ادبیـات از یـك سـو و
دیگـر زمینههـای دانـش بشـری از سـوی دیگـر وجـود دارد .زمینههایـی ماننـد هنـر،
فلسـفه ،علـوم اجتماعـی ،علـوم پایـه و مذهـب .ایـن بررسـی ،مقایسـه یـك ادبیـات
اسـت بـا ادبیـات دیگـر و دیگران؛[هـم چنیـن] مقایسـه ادبیـات اسـت بـا دیگـر
یپـردازد (.)1-57 :1971
نهـا بـه بیـان خویشـتن م 
زمینههایـی كـه انسـان در آ 
اُولدر یـج در تعریفـی از ادبیـات تطبیقـی میگو یـد« :در ایـن رشـته ،هرگونـه پدیـده ادبـی در
ارتبـاط بـا سـایر رشـتهها قابـل مطالعـه اسـت» (.)6-1 :1969
کنشـگران میانرشـتهای از همبسـتگی میـان رشـتههای گونا گـون علـوم ،سـازوکار مییابنـد؛
1. Comparative literature

بنابرایـن ادبیـات تطبیقـی نیـز دانشـی میانرشـتهای شـمرده شـده کـه دسـتاورد آن چالـش میـان
شـیوههای نگرشـی چندگانـه و شـکوفایی بـاور یـا زبـان جدیـد اسـت .بـه گمـانِ توتوسـی:
زمین ه مطالعاتی اسـت كه در آن نظریات گلچین شـده در رشـت ه ادبیات تطبیقی
بـا نظریـات برگزیـده در مطالعـات فرهنگـی در هـم آمیختـه میشـوند و بـه مطالعـه
فرهنـگ و محصـوالت فرهنگـی میپردازنـد .ایـن محصـوالت فرهنگـی شـامل
ادبیـات میشـوند ،امـا محـدود بـه آن نمیگردنـد و بنـا بـر ایـن ارتباطـات ،وسـائل
ارتبـاط جمعـی ،هنـر و گسـتره وسـیعتری را در بـر میگیرنـد .چنیـن مطالعـهای در
یـك بسـتر ارتباطـی و یـك سـاختار مرتبـط شـكل میگیـرد و بـا آمیـزهای از روشهـا و
دیدگاههـای گونا گـون و میانرشـتهای و در صـورت لـزوم كار گروهـی فرایند خود را
تكامـل میبخشـد (.)260 :2003
او «ادبیـات تطبیقـی را رویکـردی نظاممنـد و تجر بـی بـه ادبیـات و فرهنـگ میدانـد؛
روشـی کـه وامدار علـوم اجتماعـی اسـت و میتوانـد در احیـای مطالعـات ادبـی و پایـان دادن بـه
حاشیهنشـینی فعلـی علـوم انسـانی بسـیار مؤثـر باشـد» (.)5 :2003
توتوسـی بـا درآمیختـن دو بخـش بررسـی فرهنگـی و ادبیـات تطبیقـی بـه تبیین اصـول اولیه این
نـوع مطالعـات پرداختـه اسـت .اصـل چهـارم در مطالعـات فرهنگـی تطبیقـی از نظـر وی مبتنـی بـر
مطالعـه متمركـز فرهنـگ و دیگـر بخشهای آن اسـت .این اصل در برگیرنده ادبیات ،هنر ،سـینما،
فرهنـگ عامـه ،صنعـت چـاپ ،تاریخچـه كتـاب بهعنـوان یـك محصـول فرهنگـی و زمینههـای
دیگـر میباشـد (.)260 :2003
شتـری مینهنـد و باوردارنـد كـه
پژوهنـدگان ادبیـات در ایـن دوره ،بـرای خواننـده سـهم بی 
بسـیاری از كنـش و وا كنشهـای داسـتانی را خواننـده رقـم میزنـد .ایشـان بـه وجـود خواننـده
سـوتوكور هیـچ اعتقـادی ندارنـد .از این رو در بررسـیهای پیرامتنی 1کـه بر «صنعت چاپ» توجه
ویـژه دارد ،امـوری كـه ریـز و جزیـی قلمـداد میشـوند ،آن جایگاهـی را مییابنـد كـه میتواننـد
سـازوكار پذیـرش یـك «متـن» را بهعنـوان «كتـاب» فراهـم آورنـد .ا گـر چـه متـن بـه خـودی خـود
آفرینـش جهانـی تـازه اسـت ،امـا شـكل ظاهـری آن بهعنـوان كتـاب بـه ایـن آفرینـش مشـروعیت
میبخشـد .آن چنـان كـه توتوسـی میگویـد:
تعریـف اساسـی ادبیـات تطبیقـی [جـدای از دیـدگاه سـنتی و تاریخـی كـه بـه
یپـردازد] مطالعـه متـون
گهـای مختلـف م 
مقایسـه متـون ادبـی در زبانهـا و فرهن 
1. Paratextuality
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ادبـی در ارتبـاط بـا زمینههـای دیگـر علوم اسـت كه ادبی محسـوب نمیشـوند .به
عنـوان مثـال جامعهشناسـی ،تار یـخ ،اقتصـاد و صنعـت چـاپ ،تاریخچـه كتاب،
جغرافـی ،زیستشناسـی ،پزشـكی و هنرهـای دیگـر (.)30 :1998
امـروزه هنـر نوشـتن ،ا گـر فراینـد تولیـد كتـاب نادیـده گرفتـه شـود ،كار بیهـودهای اسـت .ناشـر،
گهـای روزنامههایـی كـه بـرای نقـد یـك كتـاب بـه
طـراح جلـد ،چاپخانـه ،ویراسـتار ،ناقـد و بر 
كار گرفتـه میشـوند تأثیـر بهسـزایی در نـامبـرآوردن کتـاب داسـتان و نویسـنده دارنـد .شـاید پنـدارِ
چیره ،نویسـنده را كانون تولید كتاب ببیند؛ اما یك ْ
متن تا به شـكل كتابی در بیاید كه خواننده
خواهـان آن باشـد ،راهـی بـس دراز را پیمـوده اسـت.
پیرامتن ،راهی برای تبدیل متن به اثر
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گلدمـن از سـه نـوع پژوهـش «در عرصـه جامعهشناسـی ادبیـات نـام میبـرد کـه یکـی از آنهـا
مجموعـهای از بررسـیهای جامعهشـناختی دربـاره چـاپ ،پخـش و بهو یـژه دریافـت یـا پذیـرش
آثـار ادبـی» اسـت (پوینـده .)9 :1392،او بـاور دارد کـه «در آفرینـش هنـری یـک فـرد بـه تنهایـی
مـورد نظـر نیسـت بلکـه اثـر بیـان نوعـی آ گاهـی جمعـی اسـت» (پوینـده.)50 :1392 ،
روالن بـارت نیـز میپنـدارد آنچـه نـام کتـاب را بـر خود نهادهاسـت ،فرایندی اسـت که نخسـت
تنهـا متنـی ذهنـی بـوده کـه در گفتـار وجـود داشتهاسـت و انـدک انـدک در اثـر «متجلـی» شـده و
یتـوان بهعنـوان یـک کاال بـه کسـی ارائـه
«عینیـت» یافتهاسـت .او بـر ایـن بـاور اسـت کـه متـن را نم 
کـرد .در واقـع ،متـن بایـد تبدیـل بـه کاالیـی قابل مبادله شـود تـا بتوان بر آن نـام «اثر» نهـاد .از دیدگاه
ایـن پژوهـش همیـن تمهیـدات پیرامتنـی اسـت کـه متـن را شایسـته ایـن دگرگونـی میکند.
زاویـه دیـد ژنـت سـوی دیگـر دیـدگاه بـارت را مـیکاود؛ از دیـدگاه ژنـت کارگـزاران ز یـادی در
کارنـد تـا متـن بـه اثر برسـد و کوشـش ایشـان همچنان هسـت تا آن زمـان که خواننده ،اثـر را دریافت
کنـد .بخشـی از ایـن فراینـد در بررسـیهای پیرامتنـی ژنـت در دسـترس قـرار گرفتـه اسـت .ژنـت ،بـر
روشهـای اثرگـذاری متنهـا برهـم ،كنـدوكاو ز یـادی انجـام داده اسـت؛ او بـاور دارد کـه «ادبیـات
ماننـد هـر فعالیـت ذهنـی دیگـری بـر قراردادهایـی اسـتوار اسـت که از وجودشـان خبری نـدارد مگر
در موارد اسـتثنایی .بنابراین تنها کاری که باید صورت بگیرد آشـکار نمودن این قراردادهاسـت»
(ژنـت .)358 :1391 ،بنابرایـن او در الـواح بازنوشـتنی1و آسـتانهها2دیدگاههای بینامتنـی خـود را
 .1فرهنـگ واژ گان آ كسـفورد،واژه  Palampsestesرا در معنـای لوحـی دانسـته كـه میتـوان چندیـن بـار روی آن نگاشـت كـه
در نوشـتههای بعـدی ،اثـری از نوشـته پیشـین بـر آن باقـی میمانـد.

2. Seuils

بیـان نمـوده و میكوشـد شـیوهای بـه كار گیـرد كـه از روزنـه آن بتـوان ،متـون ادبـی را چارچوبمند،
تأویل نمود و «فهم» بیشـتری از آنها به دسـت آورد .بدین منظور او توانسـت قراردادهای نشـناخته
ادبـی را آشـکار سـازد .ارزیابیهـای طولـی و عرضـی متـون ،از برجسـتگیهای خوانـش ژنـت
اسـت ،حـال آنكـه دیگـران تنهـا بـه روابـط عرضـی متـون توجـه كردهانـد .از ایـن رو ،او بینامتنیـت
را بـه پنـج سرشـاخه بخـش نمـوده اسـت :ترامتنیـت ،1پیرامتنیـت ،2فرامتنیـت، 3سـرمتنیت 4و
بیشمتنیـت .5از دیـدگاه ژنـت ،وا كاوی هـر كـدام از آنهـا اهمیـت بـه سـزایی دارد؛ ز یـرا آنهـا بـه
زیرسـاختهایی میپردازنـد كـه یـك متـن را پیكـر میبخشـند و چگونگیهـای پیونـد یـك متـن،
بـا متنهـای دیگـر را بررسـی میكننـد .از آنجـا كـه «بینامتنیـت علیرغـم تصـور اغلـب افـراد به هیچ
وجـه بررسـی تأثیرگـذاری یـك متـن بـر متن دیگر نیسـت و از عناصر شـكل دهنده متن اسـت» (نامور
نهـا نهـاده اسـت.
مطلـق )85 :1386،ایـن جسـتار بنـا را بـر دسـترنج ژنـت در پیرامت 
پیرامتنهـا به«هـر آن چیـزی كـه وابسـته بـه متـن اسـت میپردازنـد [و بـه] شـكل ارائـه متـن در
پیكر كتاب با ویژگیهایش» توجه دارند (سـاختار و تأویل متن .)323،ژنت در كتاب آسـتانهها
بـه پیرامتنهـا پرداختهاسـت .آسـتانهها آن چیزهایـی هسـتند كـه زمینهسـازِ پذیـرش خواننـده
میگردنـد .چیزهایـی كـه انگیـزه نخسـتین خواننـده در خر یـد كتـاب میشـوند« .پیرامتنهـا تمـام
عناصـر ارتباطـی هسـتند كـه آسـتانههای متـن شـمرده میشـوند» (آلـن.)216 :2001 ،
مبناهای گزینش آثار دانشور و سلیمانی با نگرش پیرامتنی

یشـود و بلقیـس سـلیمانی نیـز از
سـیمین دانشـور نخسـتین زن داسـتاننویس معاصـر شـمرده م 
داستاننویسان بهنام ایران است .از دیگرسو هر دو ،نویسندگان پركاری هستند كه خوانندگانشان
از قشـرهای اجتماعـی ـ تحصیلـی گونا گونانـد .همچنیـن داسـتانهای هـر دو نویسـنده ،در
انتشـاراتیهای نامدار و كارورزیده نشـر ،چاپ شـدهاند؛ تا آنجا كه طراحی كتابها ـ از دانشـور
تـا سـلیمانی ـ روزمرهتـر ،دسـتیافتنیتر و همگانیتـر شـده اسـت؛ همیـن «تر»هـا گـواه آن اسـت كـه
«بـازار» نقـش زیـادی در برانگیختگـی خواننـده دارد.
ایـن نوشـتار بـا توجـه بـه دسـتاوردهای نقدنویـن كـه «بررسـیهای تطبیقـی ـ میانرشـتهای»
1. Transtextuality
2. Paratextuality
3. Metatextuality
4. Architextuality
5. Hypertextuality
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زمینهسـاز آن گشـته اسـت ،پیرامتنیت را در آثار داسـتانی دانشـور و سلیمانی میكاود .از تازگیهای
ایـن گفتـار آن اسـت كـه نـگاه پیرامتنـی بـه تأثیـر صنعـت نشـر در تولیـد و خوانـش كتـابِ داسـتان
دارد و ایـن مقالـه در راسـتای چنیـن هدفـی نگاشـته شـده اسـت.از ایـن رو داسـتانهای دانشـور و
سـلیمانی مبنـای ایـن پژوهـش قـرار گرفتهانـد.
بحث و بررسی
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خ و بنهایـی را برمیرسـند كـه در ورودیهـای یـك
پیرامتنهـا ـ آنگونـه كـه ژنـت بیـان میكنـد ـ بیـ 
متن گسـترده شـدهاند.
ن را از آن متـن كنتـرل مینماینـد .ایـن
آنهـا یار یرسـان آ گاهـی خواننـده هسـتند و دریافتشـا 
ورودیهـا دربرگیرنـده یـك درونمتـن 1هسـتند كـه سـاختهایی چـون نامهـا ،2نـام بخشهـا،3
درآمدهـا4و یادداشـتها را تشـكیل میدهنـد (آلـن.)103 :2003،
بخـش دیگـر ورودیهـا ،برونمتنهـا 5هسـتند ،هماننـد :مصاحبههـا  ،6گفتوگوهـا و
نوشـتههایی كـه بیـان میكننـد یـك متـن چـه انـدازه پذیرفتنـی اسـت ،7بررسـیهایی كـه منتقدیـن
انجـام میدهنـد ،یـا نقدهایـی كـه آنهـا بـر یـك منتقـد دیگـر دربـاره یـك متـن دارنـد ،8نامههـای
خصوصی،9حاشـیههایی دربـاره نویسـنده ،گفتوگوهـای ویراستاری10سـرانجام ،تمامـی آن چـه
آورده شـده «درونمتـن ،یـا برونمتنهایـی ،خـارج از خـود متـن هسـتند» (آلـن .)103 :2003 ،تمـام
این شـگردها ،روشهایی هسـتند که همکاری ناشـر و نویسـنده را در تولید کتاب نشـان میدهند.
پیرامتنهای برونمتن

پیرامتنهـای برونـی ماننـد كارهـای گزارشـگران ،منتقـدان و گفتارهایـی كـه دیگـر نویسـندگان
مینویسـند و در جـذب خریـدار نقـش بهسـزایی دارد .بـه گفتـه ژنـت« :مهمترین جنبـه پیرامتنیت
1. Peritext
2. Titles
3. Chapter titles
4. Prefaces
5. Epitexts
6. Interviews
7. Publicity Announcement
8. Reviews by and Addresses to Critics
9. Private Letters
10. Editorial Discussions

آن اسـت كه سرنوشـتی را برای متن رقم بزند كه با منظور نویسـنده هماهنگی» داشـته باشـد (آلن،
 .)107 :2001پیرامتنهـای برونـی« :آسـتانههایی غیرمسـتقیم هسـتند كـه امـكان ارتبـاط و بیشتـر
از آن ،تبلیـغ یـا نقـد متـن را فراهـم میكننـد» (نامورمطلـق 1386 ،الـف .)92 :دریافـت خوانندههـا
از راه و روش نقدهـا و یادداشـتهایی كـه دربـاره یـك داسـتان در روزنامههـا و مجلههـا یـا رادیـو
و تلویزیـون بیـان میگـردد ،كنتـرل میشـود گاه دگرگونـی مییابـد یـا گسـترده میشـود و گاه َرد و
َطـرد میگـردد .در ایـن بخشها سـاختارهای فرهنگـی ،اسـتراتژیهای تبلیغاتی و نقـد تحلیلگران
یتـوان گرایـش
یشـود م 
بسـیار تأثیرگـذار اسـت .از کالبـد شـکافی نقدهایـی کـه دربـاره نویسـنده م 
فرهنگـی آن دوران را دریافـت .ا گـر فرهنـگ را اینگونـه درک کنیـم کـه:
فرهنـگ نظامـی سـازمان یافتـه از رفتارهـا و یـا شـیوههای عمومـی زندگـی گـروه
یـا گروههایـی از مـردم اسـت کـه عناصـر فرهنگـی از قبیـل عـادات ،سـنتها،
اعتقـادات ،ارزشهـا و نقطهنظرهـای مشـترک انسـانها را بـا یکدیگـر پیونـد
میدهـد و هویـت اجتماعـی بـه وجـود مـیآورد (خانیجزئـی.)35 :1388 ،
فرهنـگ آن معانـی مشـتركی اسـت كـه مـا ایجـاد میكنیـم و در زندگـی روزمـره بـا
آنهـا [برخـورد داریـم] و چیزی اسـت كـه رفتارها و فرایندهای معناسـازی با متونی
كـه در زندگـی روزمـره بـا آنهـا سـروكار دار یـم»را میسـازد (اسـتوری.)17 :1385 ،
ب داسـتان بخش گسـتردهای از ایـن فرهنگ را نشـان میدهد اما نقد
بنابرایـن ا گرچـه متـنِ کتـا ِ
که گواهی بر گرایش دیدگاه گروهی از منتقدان و گزارشـگران اسـت ،بر برجست هسـازی بخشهایی
از کتـاب و نادیـده انگاشـتن بخشـی دیگـر کـه خـود هو یـت فرهنگـی و اجتماعی چیـره را در جامعه
نشـان میدهنـد نقـش کلیـدیای دارد .از دیـدگاه اندیشـمندانی چون دریدا ،فوكـو و بارت:
ادبیـات ،نوعـی گفتمـان اسـت و لـذا نشـانههایی از رمـزگان فرهنگـی جوامـع
انسـانی را در متـون ادبـی نیـز [همچـون هـر متـن دیگـری] میتـوان یافـت .از ایـن
روسـت كـه امـروزه نقدادبـی بخشـی از چارچـوب فرا گیـر و همـه شـمولی در علـوم
1
انسـانی محسـوب میگـردد كـه بـا نـامِ عـا ِم مطالعاتفرهنگـی از آن یـاد میشـود
(پاینـده 1385 ،الـف.)145-141 :

 .1در معنای عام ،مطالعات فرهنگی به هر گونه مطالعه درباره فرهنگ جامعه اطالق میشود كه بهطور متعارف از منظر
علوم اجتماعی انجام میشده است .اما در معنای خاص ،این اصطالح برای اشاره به روششناسی ِ معینی در تحقیقات
میانرشتهای فرهنگی به كار میرود كه ریموند ویلیامز و ریچارد ها گرت در اواخر ده ه ( )1950و اوایل ده ه ()1960
پیشگامان نظری آن بودند و پس از تأسیس مركز مطالعات فرهنگی معاصر در دانشگاه برمینگام انگلستان ،در ( )1964به
همت ریچارد ها گرت و استوارت هال بسیار رواج یافت (پاینده1385 ،ب.)41-58 :
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بـا ایـن دیـد مطالعـات فرهنگـی زمینـه مناسـبی بـرای ترو یـج ایـن دیدگاه اسـت كه پیشـرفت هر
جامعـهای در گـرو شـناخت وضعیـت امـروز و پیچیدگیهای آن اسـت .ادبیات بـه منزله گفتمانی
كـه همیـن پیچیدگیهـا را بـه شـیوهای كاملاَ خـاص بـاز میتابانـد ،منبعـی بسـیار غنـی بـرای فهـم
مسـائل فرهنگـی و اجتماعـی اسـت (پاینـده 1385 ،الـف .)141 -145 :بنابرایـن هـدف از نقـد،
كشـف قانونمندیهـای حا كـم بـر تولیـدات فرهنگـی و تأثیـر ایـن تولیـدات بـر نحـوه شـكلگیری
هویـت آحـاد جامعـه مـدرن اسـت (پاینـده.)297 :1382 ،
دانشور و پیرامتن بیرونی
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سـیمین دانشـور مترجـم و اسـتاد دانشـگاه؛ مقـاالت ارزشـمندی در روزنامـه مهـرگان داشـته اسـت.
او جسـتاری بـا نـام مبانـی اسـتتیك نوشـته و همچنیـن گزارشهایـی از او در نشـریههای گونا گـون
تهـران بـه چـاپ رسـیده اسـت .او بهعنـوان مسـئول بخـش ادبـی مجلـه آرش كـه دوره آخـر آن بـا
همـكاری غالمحسـین سـاعدی بـوده اسـت؛ نیـز یادداشـتهای ز یـادی دارد.
پژوهشهـای انجـام شـده دربـاره داسـتانهای دانشـور بسـیار ز یـاد و رنگارنـگ اسـت.
ابراهیـم خلیـل هومـن بـاور دارد كـه زاو یـه دیـد در نوشـتههای دانشـور رونـدی پیشرفتـه داشـته
اسـت (صدر ینیـا .)198 :1389 ،مجیـد پو یـان در گزارشـی ارزشـمند «نظامیـان» و رفتـار ایشـان
را در داسـتانهای دانشـور وا كاوی كـرده اسـت ( .)71-96 :1388دسـپ بـا یـاری حسـینعلی
قبـادی جهاننگـری دانشـور را بررسـیده اسـت .او مینویسـد« :در آثـار دانشـور نمادهـای فراوانـی
از سـنت ،فرهنـگ ،هویـت ،اخلاق ،مـردمداری و مذهـب كـه مطابـق بـا سرشـت ایـن مـرز و بـوم
اسـت ،بازتـاب یافتـه اسـت» (قبـادی .)176 :1388،مرضیـه شـیروانی در كنـدوكاو خـود بـه ایـن
دسـتآورد رسـیده كـه« :زندگـی زنـان طبقـه متوسـط در رمـان سووشـون بـه چشـم نمیخورد[زیـرا]
كـه نویسـنده بـا ایـن گـروه از زنـان كمتـر ْ
دمخـور بـوده اسـت» (كهدو یـی .)79 :1388 ،نویسـنده
نگاهـی بـه جز یـره سـرگردانی همزمـان كـه برداشـت خوشـایندی از «سـرگردانی» در ایـن رمـان
میدهـد ،بیشتریـن بـار نوشـتار خویـش را بـر ارزیابـی زنـان ایـن داسـتان مینهـد (گوشـهگیر،
 .)844-848 :1374بهـاره سـقازاده در نقـدی فرمالیسـتی ،داسـتان شـهری چـون بهشـت را
چنیـن دیـده اسـت« :ایـن داسـتان میتوانسـت در یـك روزنامـه و بـه صـورت متنـی ادبـی بـه كار
رود كـه خالـی از هـر نـوع آرایـه و صنعـت ادبـی باشـد» (سـاداتی .)66 :1387،در جایـی دیگـر
خوانـده میشـود« :زنهـای دانشـور در همـه داسـتانهایش ...یكسـره از زنهـای بازآفر یـده در
آثـار هدایـت و چوبـك متفاوتانـد» (مهدیپورعمرانـی .)19 :1382 ،ابراهیـم رنجبـر مینویسـد:

«دانشـور خواهناخـواه و آ گاهانـه یـا ناخـودآ گاه از افـكار و آثـار و دیدگاههـای سیاسـی آلاحمـد
تأثیرهـا پذیرفتـه اسـت» (انزابینـژاد.)50 :1385 ،
سلیمانی و پیرامتن بیرونی

بلقیـس سـلیمانی نیـز بهعنـوان روزنامهنـگار ،ناقـد و داسـتاننویس ،نوشـتههای ز یـادی از خـود
بـه جـای گذاشـته اسـت .بخشـی از آنهـا بـه نقـدی میپردازنـد كـه او از دیگـر نوشـتهها دارد ،بـرای
1
نمونـه نقـدی از او بـا نـام بررسـی سـاختار داسـتانهای كوتـاه جنـگ در مجلـه ادبیـات داسـتانی
آمـده اسـت؛ یـا گفتههـای او در نشسـتهایی كـه انجـام شـده و در سـایتهای اینترنتـی وجـود
دارد؛ بـرای مثـال آسیبشناسـی داسـتانهای جنـگ یكـی از آن نشسـتها اسـت ،كـه در سـایت
بلقیـس سـلیمانی در دسـترس اسـت .امـا گروه دیگـر از پیرامتنهای برونی بـه نقدهایی میپردازند
كـه دیگـر گزارشـگران دربـاره نوشـتههای بلقیـس سـلیمانی داشـتهاند .2نغ ْـز آنكـه بلقیس سـلیمانی
در داسـتان روز خرگوش (سـلیمانی 1390 ،الف )59-56 :خود نقدی بر داسـتا ِن به هادس خوش
آمدیـد دارد (سـلیمانی.)1388 ،
دستاوردهای پیرامتن بیرونی در دو نویسنده

بررسـی و غوركاوی داسـتانهای دانشـور بسـیار بیشـتر از سـلیمانی بوده اسـت .دلیل این زیادكاری
ن دانشـور بـاز میگـردد كـه خـو ِد این«عنـوان» آوازهای
از یكسـو بـه نخسـتین زنِ داسـتاننویس بـود ِ
بـرای او بههـمزده اسـت .همچنیـن بـه ایـن نکتـه نیـز بایـد توجـه نمـود کـه عمـر نویسـندگی وی،
عمـری طوالنـی بـوده اسـت« .سرشـناس» و «همسـر جالل آل احمـد» بودن نیز گرایـش ناقدین را به
داسـتانهای او بیشـتر كـرده اسـت.
ژنـت میگویـد« :یـک دوره بـا آنچـه مینویسـد نمـود مییابـد ،بـا آ نچـه میخواند نیـز بازنمایی
یشـود ،مصاحبهها،
میشـود» ( .)234 :1391پس از آنكه نخسـتین چاپ یك كتاب ،روانه بازار م 
گفتوگوهـا ،مقالههـا و نقطهنظرهـای گونا گونـی دربـاره كتـاب انجـام میگیرد .گردآمـده این نگاهها
بر چاپهای دیگر كتاب ،اثرگذار اسـت .نویسـنده ،ناشـر و یا ویراسـتار ،گاهی بر پایه همین نگاهها،
بخشهایـی را حـذف كـرده ،یـا بخشهـای دیگری به كتـاب میافزایند .ویراسـتهای اول ،دوم،
سوم و گاه بیش از اینكه در چاپهای گونا گون یك كتاب دیده میشود ،ثمره همان گفتوگوها،
 .1ادبیات داستانی ،شماره  24مهر  1373ص.35
 .2مانند ماهنامه تجربه ،شماره  1390 ،7و یا روزنامه اعتماد 29 ،مهر .1386،
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مقالهها و نشستهای درباره كتاب است .اهمیت این دیدگاه آن چنان است كه گاه یك كتاب به
پشـتوانه همان حرف و سـخنها تا َرده اثر ممتاز و برجسـته ادبی باال میرود و حتی گاه راهی سـرازیر
ت مت ْـن ،نگاه منتقـدان و دیگران اسـت»
یشـود رقـمزنِ سرنوشـ ِ
را طـی مینمایـد« .چنـان كـه دیـده م 
یهـای یك اثر
(آلـن« .)106-107 :2001 ،هنـر تبلیـغ» كـه «دعـوت بـه خر یـد» اسـت ،در كا مهـا یـا نا كام 
چنان نقشـی دارد كه چشمپوشـی از آن بیگمان سـر از نا كجاآباد درخواهدآورد .رسـانههایی که در
ایـن زمینـه کوشـش مینماینـد «بـه سـبب داشـتن قـدرت فـراوان ،گسـتره پوشـش و کارکردهـای
متنوعشـان اثـری عمیـق و انکارناپذیـر» بـر خوانـش خواننـده میگذارنـد (روشـندل اربطانـی،
 .)110 :1391دانـش میانرشـتهای در همسـو گردانـدن فرهنـگ ،نقـد ،داسـتان و رسـانهها کـه «هنـر
ن بررسـیهای فرهنگی«دایـره
تبلیـغ» را میسـازند ،نقـش شایسـته توجهـی دارد .از نـگاهِ پژوهشـگرا ِ
نهـا ،جماعـات ،انـواع ادبـی و
شـمول متـون فرهنگـی بسـیار گسـترده اسـت و رفتارهـای روزمـره ،آیی 
اشـكال گونا گـون رسـانههای جمعی را در برمیگیـرد» (پاینـده1385 ،ب.)44 :
پیرامتنهـای برونمتـن ،پیوسـتگی تنگاتنگـی بـا فرهنـگ ادبـی ـ اجتماعی خواننـده دارند و
میتواننـد خوانـش خواننـده را بـه افتوخیـز اندازنـد ،حتـی بیشـتر از ایـن ،آنهـا میتواننـد ارزیابـی
خواننـده را نیـز دگرگـون سـازند .پیرامتنهـای برونمتـن ،خـود فرهنـگ نقـد جدا گانـهای دارنـد کـه
بـا فرهنـگ ادبـی سـازگار باشـد یـا نباشـد هو یـت دیگـری بـه کتـاب و نویسـنده میبخشـند .متـون
گونا گـون نـه تنهـا بـر مفاهیـم فرهنگـی موجـود دال لـت میكنند ،بلكـه میتوانند ایـن فرهنگ موجود
را شـكل دهنـد .ایـن مفاهیـم فرهنگـی ،حقیقـت محـض یـا دروغ مطلـق نیسـتند ،بلكـه مفاهیمـی
هسـتند كـه در سـاختار ارتباطـات قـدرت در جامعـه ،تنیـده شـدهاند و میتواننـد جایگاهـی بـرای
مقاومـت ،یـا ایجـاد تغییـرات بالقـوه در چنیـن ارتباطاتـی باشـند (کوربـت.)204 :2008 ،
چنانچـه دیـده میشـود ،فرهنـگ موجـود در جامعـه ،میتوانـد «مفاهیمـی» را بسـازد ،آنهـا را
«تعریـف» و «تبیین»كنـد؛ سـپس ایـن تـوان را دارد كـه آن مفاهیـم را دسـتخوش دگرگونـی نمایـد.
وانگ نینگ باوردارد .1« :یافتن مشـكالت نظری در تعریف خود فرهنگ؛ .2اشـاره به فرهنگ
عامـه معاصـر و حتـی فرهنـگ مصرفـی؛ .3پرداختـن بـه مطالعـات ادبـی از دیـدگاه ایدئولـوژی،
فرهنگـی و پرهیـز از محـدود كـردن خـود بـه دیـدگاه فرمالیسـتیك» (نینـگ .)55-66 :2001 ،از
كارآییهـای ایـن نقدهـا و گزارشهـا اسـت.
پیرامتنهای درونمتن (ناشر ،نویسنده ،شخص دیگر)

آثـار میانرشـتهای« ،رابطـهای دوسـویه یـا چندسـویه بیـن هنرمنـد ،اثـر هنـری ،محیـط و مخاطـب
ایجـاد میكننـد» (شـهنی )26 :1391 ،از ایـن رو بـرای اینكـه كتابـی بـه دسـت خر یـدار برسـد،

كسـان زیـادی درگیـر هسـتند .ناشـر یـك متـن ،ا گـر سـرمایهگذار كتـاب هـم باشـد نقـشِ پررنگتـری
بـرای خـود در نظـر میگیـرد .او میتوانـد در قیمـت و قطـع كتـاب ،طـرح روی جلـد و عنـوانِ اثـر،
پیشـنهادهای كارسـازی داشـته باشـد.
دانشور و نشر

ناشـر كتابهـای دانشـور انتشـارات خوارزمـی اسـت كـه آقـای علیرضـا حیـدری (وفـات )1386
بنیانگـذار آن بـوده اسـت .ایشـان آموزشهـای بایسـته در كار نشـر را در خـارج از كشـور (لنـدن) فـرا
یهـای
گرفـت و یكـی از نخسـتین انتشـاراتیهای ایـران را در سـال  1347پایهگـذاری كـرد .نوآور 
بهـا گشـته اسـت .كاردانـی ایشـان
ایشـان در صنعـت نشـر ،راهگشـای بسـیاری بـرای فـروش كتا 
پهـای داسـتانهای دانشـور میتوانـد
و گـروه انتشـارات خوارزمـی در سالشـمارهای تجدیـد چا 
دیـده شـود .بخشهایـی کـه در پـی خواهنـد آمـد بخشـی از تبلیغاتـی را در بـر میگیرنـد کـه ناشـر
بـرای فـروش بهتـر کتـاب بـه کار میبنـدد.
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كاغذ ،قطع كتاب و اندازه قلم1در آثار دانشور

تمـام كتابهـای دانشـور در قطـع رقعـی چـاپ شـدهاند .از برتریهـای ایـن قطـع ،میتـوان بـه
ْ
خوشدسـت بودن كتاب ــ كه مطالعه را هموارتر میسـازد ـ اشـاره كرد و دیگر آنكه حمل كتاب
نیـز آسـانتر میشـود .قلـمِ بـه كار رفتـه در كتابهـا نازنیـن در انـدازه 13اسـت؛ بـه جـز سووشـون كه
انـدازه قلـم  12اسـت .در كتابهـا از چـاپ كامپیوتـری اسـتفاده شـده؛ امـا در جز یـره سـرگردانی
حـروف سـربی ،بهصـورت حروفچینـی دسـتی بـه كار رفته اسـت .تمامی اینها برای آن اسـت كه
انتشـارات خوارزمی میپندارد این قلم ،كا ِر خواندن را راحتتر سـاخته اسـت .جزیره سـرگردانی
با حروف سـربی ،نشـان داده كه خواندن حروف سـربی چه اندازه چشـم را خسـته سـاخته و ارج
و ارزش چاپهـای كامپیوتـری در ایـن سـنجش ،بـارز میگـردد.
صفحهآرایی 2آثار دانشور

خانـم ُكه َونـد ،از انتشـارات خوارزمـی بـر ایـن باور اسـت كـه از اصـول طراحی یك كتاب ،داشـتن
سـرصفحه اسـت .ا گـر چـه شـكل و طـرح آن سـلیقهای اسـت؛ امـا وجـود آن بایسـتگی و شایسـتگی
1. Paper-Book size-Font
2. Page design
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ت و نیـم فاصله با لبه
خـود را دارد .شـماره صفحههـا هـم بایـد در انتهـای باالیـی صفحـه یـك سـان 
كاغـذ باشـد ،تـا به سـادگی دیده شـود.
طرح جلد كتاب1در آثار دانشور

فصلنامه علمی _ پژوهشی

76
دوره هفتم
شماره 3
تابستان 1394

تگـذاری شـده ،بـه
طـرح جلـد بـدون معنـی نیسـت[ ،متنـی كـه خوانـده میشـود] بـه شـدت عالم 
معنایـی كـه ژنـت آنهـا را مطـرح میكنـد ،ز یـرا آن [جلـد] جـایگاه نشـانههای متـن اسـت درون
یـك سـری متنهـا و مجموعـهای از اصطالحـات نقدجدیـد كـه تمامـی در یـك [بـرای مثـال] جلـد
مشـكی جـا گرفتهانـد (آلـن.)104 :2001 ،
یخـورد .ایـن لَـت
در تمـام چاپهـای پیشـین داسـتانهای دانشـور ،یـك لَـت بـه چشـم م 
(بخشـی كـه ادامـه كاغـذ روی جلـد اسـت ،تـا خـورده بـه داخـل جلـد بـاز میگـردد) همچنـان
كـه كار زیباسـازی جلـد را بـر دوش دارد ،یاریگـر اسـتواری جلـد نیـز هسـت .همچنیـن بخشـی
از آ گاهیرسـانی دربـاره نویسـنده ،یـا انتشـاراتی یـا طـرح روی جلـد را انجـام میدهـد .بـه گفتـه
كاركنـان انتشـاراتی خوارزمـی بـرای آنكـه قیمـت كاغـذ رو بـه گرانـی گذاشـته ،این كار امـروز انجام
نمیشـود .كتابهـای دانشـور در چا 
پهـای جدیـد دیگـر لَـت ندارنـد؛ كه در یـغ برای كار نشـر به
همـراه داشـته و خواننـده امـروزی نیـز از فوایـد آن بیبهـره اسـت.
طـرح جلـد كتابهـای دانشـور از سـادگیِ نـاب بـه سـوی رنـگ و نقاشـی گذاشـته اسـت.
بـرای نمونـه بـه كـی سلام كنـم؟ كـه نخسـتین بـار در خـرداد  59چـاپ شـده ،رنـ ِ
گ کـرم روشـن
داشـته ،نامِ كتاب به رنگ سـبز در وسـط جلد نوشـته شـده و ْ
زیرعنوانِ داسـتانهای كوتاه داشـته
اسـت .گوشـه سـمت چـپ بـاال ،آرم انتشـاراتی بـا رنـگ آبـی تیـره ـ سـورمهای و در گوشـه سـمت
یخـورده؛ بـا حاشـیهای كـه خـودِ
راسـت پاییـن ،نـام سـیمین دانشـور بـا همـان رنـگ بـه چشـم م 
ایـن حاشـیه ،گرتهبـرداری از نقـشِ قالـی «شاهعباسـی» اسـت و بینامتنیـت بـا آن طـرح داشـته؛
ایـن حاشـیه نیـز دارای رنـگ آبـی تیـره اسـت .تمامـی ایـن رنگهـا ،هـم چنـان كـه جـایگاه نـامِ
داسـتان ،نویسـنده و انتشـاراتی را نشـان میدهنـد ،از سـوی دیگـر ایـن سـهگانه بسـیج شـدهاند تـا
خواننـده ،كتـاب را خریـداری نمایـد.
نهـای عاطفـی میآینـد و ایـن فهـم طـراح
در طراحـی جلـد عوامـل مـادی بـه یـاری برانگیخت 
یسـازد .خواننـده ،در مقـام سـوژهای تحسـینكننده و
از متـن اسـت كـه سرنوشـتی بـرای كتـاب م 
1. Cover design

یـا اغفـال شـده ،بـه كتـاب پاسـخ خواهـد داد .اینكـه تولیدكننـدگان كتـاب چـه خوانندگانـی را
یهـای طـرح جلـد كتـاب نقـش
در سـر میپروراننـد و چـه چشمداشـتی از آنـان دارنـد ،در دگرگون 
بهسـزایی دارد .جلـد كتـاب نیـز بخشـی از پسـند بـازار را در خـود میگنجانـد؛ از ایـنرو دگرگونـی
طـرح جلدهـای یـك كتـابِ داسـتان ،بیانكننـده گرایـش و ذائقه دیگران اسـت .خواننـده امروزی
كـه كتابهـای دانشـور را بـا طـرح جلـد دیگـری در بـازار مییابـد ،خوانـشِ خـود از كتـاب را بـه
شـیوهای دیگـر آغـاز میكنـد كـه بـه تمامـی بـا خواننـده دیـروزی ،روی و سـوی دیگـری دارد .ایـن
عكـس ـ نقاشـیها زمینـه را بـرای آنكـه خواننـده ،كتـاب را ز یـرِ پوشـش داسـتانی كالسـیك پذیـرا
شـود ،فراهـم میسـازد .گرویـس در جسـتاری بـا نـام ز یـر نـگاه خیـره نظر یـه پاسـخی بـرای ایـن
شتـر بـه
دگرگونـی طـرح جلدهـا ارائـه میدهـد و مینویسـد« :در فرهنـگ معاصـر دیـداری مـا كـه بی 
انتقال اطالعات از راه حس بینایی گرایش دارد» (شـهنی .)46 :1391 ،وی نشـان میدهد« :هر
بینـش تـک بعـدی ،تکرشـتهای و قطعـه قطعـه شـدهای فقیر اسـت ،پس باید این بینش و رشـته
ینـوری.)6 :1393 ،
را بـا ُبعدهـای دیگـر و رشـتههای دیگـر پیونـد داد»(ا کبر 
در چاپهـای دیگـر كتابهـای دانشـور ،طـرح جلـد دگرگونـی یافتـه و نگارههایـی كالسـیك
بـه آن افـزوده شـده اسـت .ماننـد طـرح روی جلـد بـه كـی سلام كنـم؟ كـه عكـس _ نقاشـی َبرگـی از
یهـای مكتب بخارا میتـوان به غنی
خمسـه نظامـی در مكتـب بخـارا قـرن  10هــ.ق اسـت .از ویژگ 
یشـده اسـت .در
بـودن خلـوص رنگهـا اشـاره كـرد كـه پیشتـر بـرای رسـم جزییـات اسـتفاده م 
ایـن نقاشـیها سـاختمانها از روبـهرو رسـم میشـوند ،قـد و قامـت اشـخاص كوتاهتر دیده میشـود
1
و بیشتـر نقاشـیها بـا تشـعییر پـر میشـدهاند (طاوسـی :1390 ،مقدمـه).
نقاشـی روی جلـد شـهری چـون بهشـت« ،پیرمـرد و جـوان» (سـیاه قلـم ،مكتـب اصفهـان)
اسـت .محمدعلـی در تاریـخ  950هــ.ق ایـن نقاشـی را كشـیده اسـت كـه ا كنـون در «مـوزه رضـا
2
عباسـی» نـگاه داشـته میشـود.
 .1زمانـی كـه محمـود مذهـب ـ كـه از هنرمنـدان مصورسـاز ،تذهیبگـر و خطـاط بـود ـ بـه بخـارا رفـت ،تحـت تأثیـر هنـر سـاده
مـردم بخـارا ،كارهـای خـود را سـادهتر نمـود .از برجسـتهترین كارهـای محمـود مذهـب ،مخزناالسـرار نظامـی (952ه.ق) و
بوسـتان سـعدی (956هــ،ق) را میتـوان نـام بـرد (طاوسـی :1390 ،مقدمـه).
 .2پیرمرد و جوان از نگارههای مكتب اصفهان است .این دوره از زمانی آغاز شد كه شاه عباس مركز صفویان را به اصفهان
منتقل كرد .در مكتب اصفهان ،باغها و گلها بسیار زیباتر و پر شكوفهتر شدند و افراد در نگارگری با لباسهای فاخر و مجلل
ترسیم میشدند .در این دوره ،تعداد افراد در نگارگری كاهش یافته ،تكچهرهها افزایش یافتند .لباسها بسیار دقیق طراحی
شدند .سر ،ریش و موی ،حالت واقعنمایانهتری یافتند .تعداد رنگهای بهكار رفته در نقاشی محدود شدند .نقاشیهای
دیواری افزایش یافتند .مهمترین هنرمند مكتب اصفهان رضا عباسی است (ذكرگو.)40-42 :1382 ،
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طـرح جلـد سووشـون نقاشـی استادحسـین بهـزاد ()1273-1347اسـت .عاشـق و معشـوق نـام
ایـن نقاشـی اسـت كـه در مـوزه بهـزاد مجموعه كاخ سـعدآباد نگهداری میگردد .دلبسـتگی اسـتاد
بهـزاد بـه مینیاتـور ،او را بـر آن داشـت كـه فـراز و فرودهایـی در سـبك مینیاتـور ایـران بنـگارد .مینیاتـور
پیشـین ایـران پـر از صـورت و سرشـار از افـراد بـود كـه اسـتاد بهـزاد از تعـداد آنهـا كاسـت و انـدازه
مینیاتـور را بزرگتـر از پیـش كـرد .از سـوی دیگـر ـ همانگونـه كـه در نقاشـی عاشـق و معشـوق دیـده
میشـود ـ در كارهـای اسـتادبهزاد «سـایه» وجـود دارد ،چیـزی كـه پیـش از او در مینیاتـور ایـران،
گهـا و نقشهـا،
دیـده نشـده اسـت .از دیگـر برجسـتگیهای كار اسـتاد ،آن اسـت كـه از ورای رن 
لهـای گونا گونی
یشـود كـه خـود زمین هسـاز برداشـتها و تأوی 
حـاالت و روحیـات انسـانها دیـده م 
بـرای خواننـده اسـت .خواننـده ا گـر نگارگـر هـم باشـد ،بـاز سرخوشـی دیگـری از ایـن جلـد مییابد.
ایـن نقاشـیهای برگزیـده ،از یـك سـو ،سـاز و كار بینامتنـی بـا متـنالـف دارنـد ـ كـه همـان نقاشـی
نـگاه داشـته شـده در مـوزه اسـت ـ و از سـوی دیگـر بینامتنـی اسـت كـه بـا درونمایـه كتـاب دارنـد و

تعبیرهـا و برداشـتهای خواننـده را بـه چالش میخوانند .خواسـت طراح جلـد كتاب ،كه یكی از
دسـتاندكاران كلیـدی صنعـت نشـر اسـت ،آن اسـت كـه نـگاه خر یـداران را بـه كتاب سـوق دهد.
یشـود كه چهرهای ناپیدا دارد
در نگاه نخسـتین به جلد جزیره سـرگردانی طرح كسـی دیده م 
و میتواند گواه سرگشـتگی شـخصیتهای داسـتان باشـد؛ اما در خواندن آن چه در لَت آمده ،كه
آشـكار كننـده مشـخصات نقاشـی اسـت و باریكبینـی پاهـای طـرح ،ممكن اسـت تأو یـل خواننده
دگرگونـی یافتـه و طـرح را نویدبخـش پایـان سرگشـتگیهای انسـانی بدانـد و دریافتـی آپوكالیپسـی از
نقاشـی خواهـد آمـد اسـتاد فرشـچیان داشـته باشـد .در ایـن صـورت ،مرزهـای مبهـم داسـتان ،بـا این
نقاشـی معنـای دیگـری مییابنـد .محمدرضا سرشـار در مجله ادبیاتداسـتانی مینویسـد:
در این طرح ،انسـانی را شـاهدیم كه سـرش تصویر نشـده اسـت .گزینش این طرح
بـرای روی جلـد ،بهروشـنی دال بـر وجـود انتظـار ظهـور یـك منجـی یـا وضعیـت
جدیـد و متفـاوت ،در قهرمانـان داسـتان اسـت خاصـه آن كـه در اثـر ،مكـررا بـر
نارضایتـی آنـان از وضعیـت موجـود در دوران پیـش از انقلاب و یـا مهدو یـت
انقالبـی تأ کیـد شـده اسـت (سرشـار.)35 :1381 ،
بنابراین خود طرح جلد کتاب نقد و نظرهای گونا گونی را به وجود میآورد.

فصلنامه علمی _ پژوهشی

79
بررسی تطبیقی _
میانرشتهای چاپ و ...

نامِ داستان 1در آثار دانشور

برانگیزاننده پیرامتنی دیگر ،نامِ داستانها است .نامِ كتاب ،نخستین فراخوان خواننده است و پس
ـرك میكشـد .ژنـت بـر ایـن بـاور اسـت کـه در نا مگـذاری
از آن اسـت كـه خواننـده بـه درون كتـاب َس َ
كتابهـا گـهگاه نـام كتـاب نمایانگـر درونمایـه كتـاب اسـت كـه خـود بـه آن موضوعـی 2میگو یـد و
ْ
یسـازد .ژنـت بـه ایـن گـروه از نا مهـا
كتـاب انگیزههـای 3نویسـنده و روش او را آشـكار م 
گاه نـامِ
5
4
مضمونی میگویـد .نامهایـی كـه بیانكننـده درونمایـه كتاب اسـت ،همان عنصر موضوعی اسـت.
شـهری چـون بهشـت و بـه كـی سلام كنـم؟ در بینامتـن داخلـی ،برگرفتـه از نـامداسـتانهای
آن مجموعـه اسـت .سووشـون بـه مراسـمی در شـیراز بـاز میگـردد ،كـه بینامتنـی از آداب و رسـوم
و فرهنـگ آن منطقـه اسـت .سـاربان سـرگردان ،نـام رهاییبخـش «هسـتی» و «مـراد» در جز یـره
1. Title
2. Thematic
3. Intentions
4. Rhematic
5. Thematic
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سـرگردانی اسـت كه روایت خود او نیز در داسـتان آمده اسـت .برداشـت عزتالسـادات گوشـهگیر
از نـام جزیـره سـرگردانی چنیـن اسـت:
 .1سـرگردانی رابطـه هسـتی و سـلیم در بـدو دیدارشـان(ص)38؛ .2تشـریح جز یـره نمـك
در كویـر ،توسـط «كراسـلی» و رابطـهاش بـا زندانیـان سیاسـی؛ (صـص 201و )202؛  .3سـرگردانی
احساسـی ـ عاطفـی هسـتی نسـبت بـه رفتارهـای مـادرش و سـرگردانی فلسـفی هسـتی نسـبت بـه
اصـل و اسـاس موجودیـت؛ (صـص  255و )275؛  .4سـرگردانی فلسـفی فرخنـده ( ص)268؛
 .5تفسـیر سـرگردانی از دیـد مـراد كـه راه رهایـی را «از سـردمداری غـرب خـارج شـدن» میدانـد
(ص .)846 :1374( )325
1
جز یـره سـرگردانی همـان عنصـر موضوعـی اسـت و بـه كـی سلام كنـم؟ كـه انگیـزه و بخشـی
از كتـاب را در برمیگیـرد ،عنصـر مضمونـی 2اسـت .اینكـه در داخـل پشـت جلـد سـاربان سـرگردان
نقشـه جزیـره آمـده اسـت ،پیونـد بینامتنـی شـكل میگیـرد بـه جـای واقعـی یـا خیالـی ایـن جزیـره،
كـه خواننـده را بـه پذیـرش ایـن جزیـره سـوق میدهـد؛ از سـوی دیگـر بینامتنـی دارد بـا هوشـنگ
دانشـور كـه طـراح نقشـه جغرافیـای كشـور اسـت.
زی ْر نام 3در آثار دانشور

در آثار دانشور تنها از تعداد چاپهای کتابها یاد شدهاست.
پشتِ جلدنویسی 4درآثار دانشور

پشتجلدنویسـی در داسـتانهای دانشـور دیـده نمیشـود و ایـن گـواه آن اسـت كـه نـام دانشـور
آن انـدازه بسـنده اسـت كـه نیـازی بـه معرفـی نباشـد ،شـاید انتشـارات خوارزمـی نیـازی ندیـده
كـه دسـت بـه تركیـب و ظاهـر داسـتانها زده شـود .درحالیكـه بـرای خواننـده نو پـای دانشـور،
بخشـی از متـن كتـاب میتوانـد سـوای نـام نویسـنده ،برانگیزاننـده باشـد؛ ولـی در پشـت جلـد
برخـی از کتابهـا ،نوشـتههایی بـه قلـم دانشـور آمـده اسـت کـه بـرای تبلیـغ آنها بسـیار سـودمند
اسـت؛ ماننـد کتـاب هو یـت از میلان کونـدرا کـه در پشـت جلد آن دانشـور به تشـویق خواننده/
خریـدار میپـردازد.
1. Thematic
2. Rhematic
3. Subtitle
4. Publisher’s blurb

پیشگفتار 1در آثار دانشور

ژنـت میگویـد ،گاه كسـی غیـر از نویسـنده و ناشـر ،پیشگفتـار یـا درآمـدی بـر كتـاب مینویسـند؛
نقش ایشان در جلب خریدار به اندازهای هست كه گاه بر جلد كتاب نیز نام آنها آورده میشود.
در ایـران نیـز از سـالیان دور ،بـزرگان ادب ،جسـتاری بـر كتابهـای نویسـندگان نـو مینوشـتند؛ نـام
و آوازه ایشـان ،اعتباری برای كسـانی اسـت كه هنوز ُشـهره نشـدهاند .این یادداشـتها میتوانند
یـك متـنِ گمنـام را تـا َردِه متـن شـناخته شـده ادبی پیش برنـد .پیشگفتارها ،بر تأو یـل خواننده اثر
گذاشـته و ایشـان را برمیانگیزاننـد تـا كتـاب را بخرنـد .اما داسـتانهای دانشـور درآمـد ،پیشگفتار
یـا نوشـتههایی از ایـن دسـت ندارنـد .در داسـتان بـه كـی سلام كنـم؟ ناشـر چنـد خـط دربـاره ایـن
كتـاب توضیـح میدهـد .داسـتان سووشـون بـا شـعری از حافـظ آغـاز میشـود كـه تلمیح به داسـتان
سـیاوش دارد .خواننـده میتوانـد سووشـون كـه نـام كتـاب اسـت را در كنار «شـرمی از مظلم ه خون
سیاوشـش بـاد» بنهـد و پیـش از آغـاز متـن ،درونمایـه داسـتان بـر او تجلـی یابـد .ایـن ردپـا را خـود
ن متن ،میتواند
نویسـنده یـا ناشـر بـرای خواننـده نهادهاند«.چنین نقـل قولهایی ،پیش از خوانـد ِ
برخـی باورهـا را در خواننـده افزایـش یـا كاهش دهد» (آلـن.)105 :2001،
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پیشكشنامهها2در آثار دانشور

پیشـكشنامهها گرایش نویسـنده به شـخصی یگانه را نشـان میدهند .این شـخص ا گر از خانواده
و دوسـتان نباشـد ،بیشـتر بـه ْ
نهـا را بشناسـد ،بینامتـن
نـامآوران دیگـر اشـاره دارد كـه ا گـر خواننـده آ 
یشـود:
دیگـری شـكل میگیـرد و داسـتانی دیگـر .در صفحـه نخسـت سووشـون چنین خوانده م 
به یاد دوست،
كه جالل زندگیم بود و در سوگش
به سووشون نشستهام
سیمین

همانگونـه كـه گفتـه شـد نـام دانشـور و نـام انتشـاراتی خوارزمـی و همچنیـن سالشـما ِر تعـداد
چاپهـای داسـتانها ،همـه و همـه ،در برانگیختـن خواننـده كارسـازند ،امـا پـس از تمـام اینهـا
نویسـنده بـرای كسـی كـه نقشـی در زندگـی او داشـته اسـت ،صفحـهای اختصاصـی در نظـر
میگیـرد .پنـدار نخسـتین آن اسـت كـه نویسـنده بـرای آن عز یـز ،ارمغانـی داشـته؛ امـا نقـش ایـن
1. Preface
2. Dedications

بررسی تطبیقی _
میانرشتهای چاپ و ...

پیشـكشنامهها تنها برای نویسـنده و هدیه گیرنده نیسـت؛ بلکه خواننده نیز به این َسـر و سـودای
نشـیخ [برای
خصوصـی نویسـنده نفـوذ مییابـد .او نیـز میخواهـد بداند شـیرین و دكتر عبدالحسی 
شـیرین و دكتـر عبدالحسـین شـیخ؛ جز یـره سـرگردانی] چـه كسـانی هسـتند ،داسـتان دانشـور بـا این
دو چیسـت؟ جلال آلاحمـد شـناختهتر از آن اسـت كـه بـه پرسوجـوی خواننـده دامـن بزنـد؛ امـا
كنـار هـم نهـادن جلال ،سووشـون و سـوگ ،خواهناخـواه در محـور همنشـینی زری را بـا سـیمین،
جلال را بـا یوسـف مینهـد؛ بـرای سـوگ سووشـون كـه یـادآور بـه ناحـق كشتهشـدن جـوان رعنـای
ایرانـی اسـت ،داسـتان دیگـری میسـازد .آیـا جلال آلاحمـد نیـز بـه ناحق كشـته شـده اسـت؟ آیا
در ایـن میـان ،روایـت دیگـری بـه جـز آن چـه گفتـه شـده نهفتـه اسـت؟ «مـرد قرمـز پوش(سـاوا كی)
میگویـد :شـایع اسـت كـه سـاواك جلال آلاحمـد را كشـته ،میخواهـم از خـود شـما بشـنوم كـه.
سـیمین جـواب میدهـد :چـرا از تیمسـار نصیـری نمیپرسـید؟» (دانشـور .)52 :1380،در گام
بعـدی نـام جلال ،خـود خواننـده را تشـویق بـه خر یـد كتـاب میكنـد .ایـن نـام و آن پیشـكش
كـردن ،خواننـده را بـه همسـویی فـرا میخوانـد تـا خر یـد كتـاب بهتـر انجـام گیـرد.
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سلیمانی و نشر

كتابهای بلقیس سـلیمانی ،نیز همه در قطع رقعی چاپ شـدهاند ،كتابهای خاله بازی ،بازی
آخـر بانـو و پسـری كـه مـرا دوسـت داشـت را انتشـارات ققنـوس چـاپ كـرده و به هادس خـوش آمدید،
روز خرگـوش و بـازی عـروس و دامـاد را نشـر چشـمه روانـه بازار كرده اسـتَ .ر وند كار این دو انتشـاراتی
بهگونـهای اسـت كـه نویسـنده پس از بسـتن قـرار داد ،كار چندانی به طراحی كتـاب ندارد.
كاغذ ،قطع كتاب و اندازه قلم در آثار سلیمانی

قلـم ،دلبهخواهـی اسـت ،امـا ایـن دلبهخواه بودن ،به وجود آورنده آزار یا آسـایش برای خواننده
اسـت .دو كتـاب روز خرگـوش كاغـذ بـهكار رفتـه در بـازی آخـر بانـو مرغوبیـت كمتـری دارد و ایـن
باعـث میشـود كـه كتـاب ،سـنگینتر و ضخی متـر گـردد .ایـن سـنگینی _ ا گـر خواننـده بخواهـد
كتـاب را بـا خـود بـه هـر سـو ببـرد ،در اتو بـوس ،متـرو یـا اتـاق انتظار _ دردسـر فراهـم مـیآورد .ا گر چه
به هـادس ...بـا قلـم لوتـوس 13اسـت و بـازی عـروس و دامـاد قلـم میتـرا  13/5دارد؛ در بـازی
عـروس و دامـاد ،خواننـده بـه راحتـی كلم ههـا را میخوانـد امـا در بـه هـادس ..كلم ههـا تنگاتنـگ
هـم نشسـتهاند ،رنـگِ قلـم پـر رنگتـر اسـت ،چشـم در میـان رنـگ سـفیدِ كاغـذ یـا سـیاهی قلـم،
ب
زودتـر خسـته میشـود و ا گـر چـه داسـتان ،زیبایـی و كشـش خـود را دارد ،امـا چشـم ـ شـاید ـ تـا ِ

آن كشـش را نیـاورده ،بـه اسـتراحت نیـاز یابد.گرایـش خر یـدار بـه كتابـی كـه قلـمِ مناسـبی داشـته
باشـد ،بسـیار زیاد اسـت.
صفحه آرایی آثار سلیمانی

نشـر ققنـوس در صفحهآرایـیِ سـربرگها ،بـه آذینبنـدی روی آورده اسـت .شـماره صفحـه و
نـامِ بخـش را كنـار هـم ،در سـمت چـپ كاغـذ قـرار میدهـد .نقـش سـنجاق سـربند قاجـاری نیـز
نگاشـتی اسـت كـه بـه زیبایـی ،شـماره صفحـه و نـامِ بخـش را بـه هـم پیونـد میزند _ همـان كاری
كه این سـنجاق برای آن سـاخته شـده ،برای بسـتن جلو لباس یا روسـری_ اما این نقش و نگاشـتِ
سـربرگها بـا رویكـرد بـه موضـوع كتـاب انجـام میگیـرد.
طرح جلد کتاب در آثار سلیمانی

آقـای تهـوری در انتشـارات ققنـوس بیـان كردهانـد كـه طراح جلـد ،پیشطرح را به خانم سـلیمانی
نشـان میدهد و بعد از پسـند ایشـان ،طرح ،كامل میشـود .خانم قیاسـی در نشـر چشـمه گفتهاند:
«انتخـاب طـرح جلـد بـا ناشـر اسـت ».آقـای حربـی ،طـراح جلد بـازی عـروس و دامـاد بودهاند .به
هـادس خـوش آمدیـد كاری از آقـای اردشـیر رسـتمی اسـت .خانم قیاسـی گفتهاند كه نشـر چشـمه
در كتابهـای قفسـ ه آبـی ،از عكـس بـرای طـرح جلـد اسـتفاده میكننـد و ایـن رمـز و راز كاری آن
نشـر اسـت .بـرای پرهیـز از بـه درازا انجامیـدن گفتـار ،تنهـا بـه طـرح جلـد بـه هـادس خـوش آمدیـد
1
كاری از اردشـیر رسـتمی ،پرداخته میشـود.

 .1اردشیر رستمی متولد ( ،)1349كاریكاتوریست ،تصویرساز ،مجسمهساز ،معمار ،طراح لباس ،شاعر و بازیگر است.
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یسـازد .تمام
عكـس بـودن ِطـرح روی جلـد در بـه هـادس خـوش آمدیـد ،داسـتان را ملمـوس م 
عكـس سـفید و سـیاه اسـت .بـا عكـس زنـی كـه مـیرود پشـت بـه دوربیـن ،امـا از همینجـا نـگاه
خریـدار بـه بـازی گرفتـه شـده اسـت .ز یـرا آن زن ،بـه سـوی دوربیـن میآیـد ،چهره زن با ایـن كه رو
یشـود امـا نیسـت .در
بـه دوربیـن اسـت ،تاریـك اسـت .تمـام تصو یـر زن ،تار یـك اسـت ،او دیـده م 
ایـن جـا پیـام تصویـری نفـس میكشـد .ایـن زن همیـن نزدیكیهاسـت فقـط كافیسـت نگاهـی بـه
شهـای زن،
اطـراف كـرده شـود .چـادر زن ،كیـف او ،یـك دسـت كـه از چـادر بیـرون اسـت ،كف 
شـلوار اندكـی گشـادش ،آمیـزهای از وقـار و سـنت را نشـان میدهنـد كـه از ویژگیهـای شـخصیت
داسـتان رودابـه اسـت .از ایـن روی ،ایـن عكـس یكـی از بهتر یـن طـرح جلدهـای داسـتانهای
س خو ِد بلقیس سـلیمانی
سـلیمانی اسـت؛ با نگاه ترامتنی در روز خرگوش آمده اسـت كه این عك ِ
اسـت (روز خرگـوش .)56-59،نقـش ِزن و زمیـن هـر دو بـه یكسـان صفحـه را پر كردهانـد ،آیا زن،
زمینگیر میشـود؟ این زنِ تنها در ْ
شـب رو به كجا دارد؟ آیا دوربین سرنوشـت اوسـت ،و به سـوی
سرنوشـت خـود میآیـد؟ ایـن پرسـشهای آغاز یـن داسـتان بینامتنـی میسـازد كـه در سـر و سـودای
خریـدار و طـراح جلـد باقـی میمانـد.
طـرح جلـد بـازی آخـر بانـو بـر یـك زمینـه سـبز كمرنـگ شـكل گرفته ،طـرح زنی بـزرگ و مبهم،
نمای پایهای اسـت و عكسـی كه یادآور گردهماییهای  1357تا  60اسـت _ با نمایی تار _ لباس
زن را سـامان میدهـد .رنـگِ سـرخِ دامنگیـر پاییـن طـرح جلـد شـده اسـت .تمـام طـرح ،گویای آن
نهـا روبـهرو میشـود .از مرگومیـرِ سـرخ گرفتـه تـا
چیزهایـی اسـت كـه خواننـده در داسـتان ،بـا آ 
ن ناآشـكار .خواننـده بـا در دسـت گرفتـن كتـاب،
ن نو یـ ِ
شـلوغیهای خیابانـی و بـر پـا خاسـتنِ ز ِ
بـدون آن كـه كتـاب را خوانـده باشـد ،یـا چیـزی از آن بدانـد ،میتوانـد سـرنخهایی داشـته باشـد
و دریابـد كـه ایـن كتـاب ،داسـتان امـروز اسـت كـه زن در آن نقـشِ پایـهای دارد .شـورش خیابانـی
نیـز بخشـی از ایـن پیشفرضهـای خواننـده را میتوانـد بسـازد .در ایـن طـرح جلـد «كلیشـههای
تصویـری _ فرهنگـی» وجـود دارد .كلیشـههای تصو یـری _ فرهنگـی ،ایماژهـا و تصوراتی فرهنگی و
تاریخـی و از پیـش داشـته شـده دربـاره موضوعـی یگانه هسـتند كه بیشتر مـردم در آن همرأیاند.

یسـازد و نشـانهای از چشمداشـت ناشـر
كاربـرد كلیشـههایی از ایـن دسـت ،تصویـر را همگانیتـر م 
بـرای خوانندگانـی از قشـرهای گونا گـون اسـت؛ زیـرا دریافـت معنـای درونـی تصو یـر را ناخـودآ گاه
1
یـا گاه خـودآ گاه بـرای خواننـدگان ،بـا سـطح دانـش متوسـط ،فراهم مـیآورد.
هـدف در مطالعـات میانرشـتهای «توجـه بـه اندیشـه دیگـران در شـناخت پدیدههاسـت».
(فرامـرز قراملکـی )146 :1386،و «مـا دیگـر نمیتوانیـم بـه صـورت مبهـم از ادبیـات ...حـرف
بزنیـم ...انـگار کـه رابطـه ادبیـات بـا جهـان و آدمیـان هیـچگاه دسـتخوش تغییـر نشـده» (ژنـت،
بهـای دانشـور که ابتدا تنهـا به نامِ
 .)234 :1391همچنـان کـه دیـده میشـود ،در طـرح جلـد کتا 
داسـتان روی جلـد بسـنده میشـد ،بعدهـا بـه اسـتفاده از نقاشـیِ نقاشـان بـزرگ روی آورده شـد،
در داسـتانهای سـلیمانی نیـز از طراحـی جلـد بـه عکـس مسـتند ،دگرگونـی وجـود داشـته اسـت.
شهـا و فرهنـگ خر یـد و خوانـدن کتـاب
بخشـی از چنیـن رویکردهایـی گـواه جابهجایـی نگر 
اسـت ،جـدا از تزییـن و آراسـتگی جلـد و بینامتنـی کـه بـا آن تابلـوی نقاشـی در مـوزه و یـا سـوژه
عکـس دارد ،پیونـدی میانرشـتهای بـا گرایشهایـی چـون گرافیک ،نقاشـی و عکاسـی نیز انجام
گرفتـه اسـت؛ کـه مطالعـه ایـن پیونـد چگونگـی شـکلگیری نگـرش طراح جلـد و نویسـنده؛ تأثیری
کـه ایـن دو از فرهنـگ جامعـه گرفتهانـد یـا بـر آن خواهنـد گـذارد را روشـن خواهـد کرد.پشـت سـر
ایـن دگرگونـی تأثیـر طراحـی گرافیـک ،نقاشـی و عکاسـی دیـده میشـود؛ تکنولـوژی و رشـتههای
تخصصـی دیگـر نقـش بهسـزایی در ایـن دیگراندیشـی داشـتهاند .ثمـره ایـن نـگاه میانرشـتهای
زایـش شـیوهای نـو اسـت کـه اسـتفاده از آن در طـرح جلـد کتـاب بسـیار کار بـردی اسـت.
«مطالعـات میانرشـتهای بـه جـای تکگویـی ،گفتوگـو را انتخـاب میکنـد و رویکـرد
یشـود»
مکانیکـی بـر تخصصهـای دیگـر نـدارد ،بلکـه بـه یافتـن رویکـردی عمیقتـر منجـر م 
(ابراهیمـی .)28 :1393،از ایـن رو بهتـر اسـت طـرح جلـد بـا درونمایـه داسـتان نیـز هماهنگـی
داشـته باشـد تـا بخشـی از سـفیدخوانیهای متـن را خواننـده از روی جلـد انجـام دهـد .بـا دیـدن
جلـد در کتابفروشـی یـا کتابخانـه شـخصی همچنـان ذهـن خواننـده بـا داسـتان پیونـد برقـرار
میکنـد و خوانـش داسـتان از روی جلـد آغـاز میگـردد تـا بـه پشـت جلد ختـم پذیرد .از بـرای این،
گفتوگوهـای میـان طـراح جلـد و نویسـنده ،طرحـی بـا کار بـری بیشـتر از آراسـتگی ،بـرای جلـد بـه
ارمغـان مـیآورد.
 .1ا گر چه بررسی عكسها از پژوهشها و رمزگشاییهای روالن بارت است كه میپندارد« :این كه كدام رمزگان هنگام قرائت
تصویر به كار انداخته میشود ،بستگی دارد به چارچوبِ سهجزیی جایگاه متن ،برهه تاریخی قرائت و شكلبندی فرهنگی
خواننده» (استوری )220 :1385،اما این گزارش تنها به نگاه ژنت بسنده خواهد كرد.
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در سـه كتـاب سـلیمانی واژه «بـازی» تكـرار شـده اسـت .در بـازی تبادلـی مكمـل بـا هـدف نهفتـه
اسـت كـه تـا حصـول بـه نتیجـه پیشبینـی شـده و كاملاً مشـخص پیـش مـیرود و جر یـان پیـدا
میكنـد .یعنـی هـر بـازی رشـتهای از تبـادل مشـخص و غالبـا تكـراری اسـت ،بـا ظاهـری قابـل قبول
و دارای انگیـزهای پنهانـی (بـرن.)50 :1390 ،
در این نام داسـتانها درونمایه داسـتان كه به بازی گرفتن زندگی اسـت ـ و باز یهای زندگی
ـ پیشپنـدار آغازین برای خواننده میسـازد.
در تمـام داسـتانها ،رابطـه بینامتنـی تنگاتنگـی بـا متـن داسـتانها وجـود دارد .بـرای نمونـه
بـه هـادس خـوش آمدیـد ،هـم ،نـامِ داسـتان اسـت؛ هـم نخسـتین جملـه داسـتان و هـم در گـذرِ
داسـتان ،رودابـه ناچـار بـه گام نهـادن سـوی هـادس گردیـد .هـادس كـه نـامِ برنهاده شـده از سـوی
دختـران دانشـجو بـه پناهگاهشـان اسـت ،بینامتـن دیگـری از جهنـم گردیـده و خودكشـی دختـر در
پایـان داسـتان _ بـه بـاور دینهـای آسـمانی _ پذیـرا شـدنِ دروازههـای جهنـم اسـت .ز یـرا «هـادس
یـا هیدیـس 1جهـانِ زیـر زمیـن ،محـل زندگـی مـردگان اسـت .در اسـطورههای یونانـی ا گـر بـا حـرف
درشـت نوشـته شـود معنـی جهنـم میدهـد» (میریاموبسـتر.)522 :2000 ،
زیر نام در آثار سلیمانی

پـس از طـرح جلـد و عنـوان ،چیزهـای دیگـری كـه نـگاه خر یـدار را بـه خـود میخوانـد ،نـا ِم
تهـای توضیحـی _ ترغیبی اسـت ،مانند :چاپ دهم
نویسـنده ،تعـداد چاپهـای داسـتان و عبار 
در بازی عروس و داماد یا در تمام داسـتانهای دانشـور كه به چاپهای زیادی دسـت یافتهاند.
گفتـه شـد كـه پیرامتنهـا بـه بـدهبسـتانهای فرهنگـی میپردازنـد و كسـانی را هـدف قـرار میدهند
پهـای یـك جلـد نیـز بیانگـر همیـن
كـه باعـث فـروش بیشتـر كتـاب میشـوند؛ یادكـرد تعـداد چا 
اغـوای خریـدار اسـت.
توجـه بـه بافـت در رویکـرد میانرشـتهای از اهمیـت ز یـادی برخـوردار اسـت.
محقـق در چنیـن رویکـردی بصیـرت کلـی خـود را پـرورش میدهـد تـا در مسـیری
گام بـردارد کـه او را بـه شـناخت همـه جانبه نزدیک کند .محقـق میداند که معنا
همـان قـدر کـه از متـن ریشـه میگیـرد ،از بافـت یـا زمینـه اجتماعـی و فرهنگـی نیـز
تأثیـر میپذیـرد (ا کبـری نـوری.)6 :1393،
1. Hades

بـرای همیـن «برنـده جایـزه ادبـی اصفهـان ،دی »1385در بـازی آخـر بانـو فراخـوان دیگـری
اسـت بـرای خواننـده ،تـا او را وادارد كـه خریـدار كتـاب باشـد .میتـوان ایـن فراخـوان را بـه عنـوان
عنصـرِ مضمونـی 1پذیرفـت؛ زیـرا داوران آن بنیـاد و نـام آن بنیـاد _ كـه خـود بینامتـن بـه حسـاب
میآینـد _ برانگیزاننـده گروهـی از خواننـدگان هسـتند كـه ایـن نـام را میشناسـند و بر آنهـا اثر دارند.
یتـوان آن را چـون درآمدی بـر كتاب
نقـشِ نـامِ ایـن بنیـاد در گرایـش خواننـده تـا آنجـا اسـت كـه م 
و یـا ماننـد آ گهـی تجـاری در نظـر گرفـت .در پـردازش فرهنگـی رمزگشـایی از گفتمـان مسـتتر در
ایـن نـوع تبلیغـات ،در كانـون توجـه محققـان قـرار دارد ...و بیشـتر معطـوف بـه تحلیـل موشـكافان ه
جنبههایـی از آ گهیهـای تجـاری اسـت كـه بـه نحـو ه برسـاخته شـدن یـا رواج یافتـن یـا چالـش
شـدنِ ارزشهـای فرهنگـی در جامعـه مربـوط میشـوند (پاینـده 1385 ،الـف.)168 :
ژنـت بـاور دارد چنیـن عبارتهایـی بـرای نویسـندگانی كـه چنـدان پـرآوازه نشـدهاند ،بسـیار با
ْ
انجمن تـا چه اندازه اثربخش
ارزش اسـت .اینگونـه از تبلیغـات گـواه آن اسـت كـه خوشنامی آن
اسـت و میتوانـد ایدئولـوژی قشـرهای گونا گـون خواننـدگان ،آرزوهـا و خواسـتههای ایشـان را
بنمایانـد .همچنیـن میتواننـد هویـت خواننـدگان را بـرای تولیدكننـدگان كتـاب بارز سـازند .چنین
نگرشـی میتوانـد ادبیـات را نمایانگـر «تاریـخ ذهنیـت» قـرار دهـد (ژنـت.)228 :1391 ،
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ژنت باور دارد:

عناصر گونا گون دیگری كه در آستانه متن قرار میگیرند ،مانند یادداشتهایی كه
دربـاره هـدف متـن صحبـت میكنند و به توصیف متن در پشـت جلـد میپردازند،
عناصـر پیرامتنـی هسـتند كـه بـه خواننـده كمـك میكننـد بتوانـد دریابد كـه چه نوع
متنـی را در برابـر خویـش میبیند و چگونـه آن را بخواند (آلن.)104 :2001 ،
پشـت جلـد نویسـی ،ترفنـدی اسـت كـه در سـالهای كنونـی بـاب گشـته اسـت .در تمـام
داسـتانهای سـلیمانی ،بخشـی از متنِ كتاب ،در پشـت جلد آمده اسـت ،هدف آن ،برانگیختن
خریـدار اسـت؛ تـا او كمـی دستدسـت كنـد ،كتـاب را ورق بزنـد بـه متـن كتـاب سـرك بكشـد و
بپرسد«:ببخشـید ،ایـن كتـاب چنـده؟!» همچنیـن خواننـده آ گاه شـود با چه متنی روبهرو اسـت.
یشـود .در کتاب بازی عـروس و داماد
گاهـی نیـز در پشـتجلد بـه معرفـی نویسـنده پرداختـه م 
1. Rhematic
2. Publisher’s blurb

ناشـر چنیـن نوشتهاسـت« :بلقیـس سـلیمانی ،نویسـندهای اسـت کـه داستاننویسـیاش را دیـر
شـروع کـرد امـا تبدیـل شـد بـه یکـی از چهر ههـای ادبـی مهـم همیـن سـالهای پـر اتفـاق حاشـیهای
کـه در آنهـا نفـس میکشـیم»....
پیش گفتار در آثار سلیمانی

كتابهـای سـلیمانی نیـز پیشگفتـار ندارنـد ،امـا در كتابهـای بـه هـادس ...و روز خرگـوش را
صفحـهای وجـود دارد كـه در آن نویسـنده خـود را معرفـی میكنـد 1.خواننـده میتوانـد بـا دیگـر
نوشـتههای سـلیمانی آشـنا شـود .در پایـان جز یـره سـرگردانی نیـز ناشـر ،دیگـر نوشـتههای دانشـور را
یـاد میكنـد تـا خواننـده بـا شـغلها ،ترجمههـا ،و داسـتانهای او آشـنا شـود .بدین گونـه «ادبیات،
مجموعـهای منسـجم اسـت؛ فضایـی همگـن کـه در درونـش آثـار همدیگـر را لمـس و درهـم نفـوذ
میکننـد» (ژنـت.)228 :1391 ،
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پیشكشنامهها2در آثار سلیمانی

شـاخه اصلـی درونمتـن شـمرده میشـوند كـه بـه زمینههایی چـون« :پیشكشنامهها سـرنویسها
سرمشـقها 5سـرآغازها و مقدمههـا 6را در برمیگیـرد .ز یـرا «بسـیار آشـكار اسـت كه از نـگاه خواننده،
میـان متـنِ پیشـكش شـده بـه ملكـه یـا بـه مـردم تفـاوت بسـیاری وجـود دارد( ».آلـن )105 :2001 ،و
خواننـده بـا دیـدن چنیـن پیشـكشنامههایی ،برداشـتهای گونا گونـی دارد.
سـلیمانی ،بـازی آخـر بانـو را بـه پـدر و مـادرش تقدیـم كـرده اسـت و روز خرگـوش نیـز بـه
«كیمیـا» و بـازی عـروس و دامـاد را بـه «سـیدرضا جوانمـرد» كـه مسـافر ابدیـت شـد و نامـش در
ایـن كتـاب مانـدگار.
3

4

 .1ا گر چه نوشته بلقیس سلیمانی را نمیتوان زندگینامه دانست ،اما زمینهساز آن میشود كه گفته شود در دیدگاه ژنت
میان«زندگینامه خودنوشت كه نویسنده خود آن را مینگارد با زندگینامهای كه به وسیله كسی دیگر ،درباره نویسنده،
نگاه دیگری درباره او ،دو راه
نگاشته میگردد ،تفاوت وجود دارد» (آلن .)106 :2001 ،گاه نگاه نویسنده درباره خودش با ِ
جدا گانه را میپیماید .به باور ژنت «زندگینامه خودنوشت یا دیگرنوشت از برای آن است كه خواننده انگیزهای بیابد تا متن
را بخواند و بیش از این حتی میتواند یار ی گر ِشگرد خواندن خواننده گردد( ».آلن.)106 :2001 ،
2. Dedications
3. Dedications
4. Inscriptions
5. Epigraphs
6. Prefaces

همانگونه كه گفته شـد ،نوشـتن یك متنِ داسـتانی سـخنی اسـت و فروش آن در كالبد كتاب،
سـخنی دیگـر؛ كـه نیـاز بـه دسـتهایی دارد تـا ْ
متـن بـه صـورت كتـاب درآمـده ،معرفـی شـود ،نیـاز
بـه آن شـكل گیـرد ،سـپس فروختـه گـردد ،تـا چرخـه این محصول فرهنگی حركت داشـته باشـد.
نتیجه

شهـای گونا گـون
ایـن پژوهـش بـاور دارد کـه مطالعـات میانرشـت های از همآمیـزی رشـتهها و گرای 
بـه دسـت میآیـد و کارکـرد آن شـناخت و گسـتره درک بیشتـر اسـت .خالقیـت از برجسـتهترین
ابزارهای مطالعات میانرشـتهای اسـت که انجام نمیگیرد مگر با همزیسـتی دوسـتانه و همکاری
چندسـویه بـا گرایشهـای مختلـف .از آنجـا کـه مطالعـات میانرشـتهای در پاسـخ بـه نیازهـای
یهـای آن اسـت.
دوران معاصـر شـکل میگیـرد بنابرایـن نـوآوری از بنیادیتر یـن ویژگ 
بـا ایـن نـگاه ،نوشـتار پیـشرو دریافتـه اسـت کـه ویژگیهایـی در شـکل ظاهـری کتـاب وجـود
دارند که بر انگیزه و كشـش خریدار /خواننده تأثیر میگذارند؛ بنابراین گرایش به جلب خریدار
در درازنـای زمـان بهگونـهای دیگـر شـده اسـت كـه بانـی آن سـاختارهای فرهنگـی ،اسـتراتژیهای
تبلیغـی و نوشـتههای ناقـدان اسـت .یـاری از کندوکاوهـای پیرامتنـی ،که ژنت گسـترش دهنده آن
بـود ،ایـن دگرگونیها بررسـی شـد.
پـردازش دادههـا ،از سـویی میـان كتابهـای داسـتان دانشـور و سـلیمانی انجـام گرفـت و از
نچـه باعـث رونق یـك كتاب
دیگـر سـو ،صنعـت چـاپ آنهـا بـه ارزیابـی درآمـد؛ تـا دریافتـه گـردد آ 
نهـای بیرونـی
میگـردد _ بـه غیـر از متـن داسـتانی آن _ نقـد و نظرهـای دربـاره كتـاب اسـت .پیرامت 
بهـا انجـام گرفتـه ،پرداختـه اسـت؛ ز یـرا
بـه آرا و یادداشـتهای تبلیغاتـی كـه دربـاره ایـن كتا 
یادداشـتهای ناقـدان ،چـه نگاهـی سـازگار باشـد یـا ناسـاز ،در فـروش كتـاب نقـش بـارزی دارنـد.
این یادداشـتها خود برگرفته از فرهنگِ روز مردم اسـت که بر ناقد تأثیر میگذارد و ناقد نیز بر آن.
خواسـت پژوهـش در جسـتوجوهای پیرامتنهـای درونـی ،كشـف ترفندهایـی اسـت كـه
در ظاهـر كتـاب پیشبینـی میشـود تـا نـگاه خریـدار را بـه خـود بكشـاند .دانسـتن ایـن ترفندهـا
تأثیـر دوسـویه فرهنـگ ذهنـی خریـدار و انتشـاراتی را نشـان میدهـد .آراسـتگی كتـاب ،طراحـی
جلـد ،صفحهبنـدی ،قطـع كتـاب ،انـدازه قلـم ،نـام ِداسـتان ،زیرنام،پشـت جلـد ،پیشگفتـار و
ب داسـتان به ثمر بنشـیند ،كتاب
پیشـكشنامهها ،بـه تمامـی بـهكار مـیرود تـا فرهنـگِ خر یـد كتا ِ
معرفـی شـود و خریدار/خواننـده انگیـزه خریـد بیابـد .تمـام ْ
یهـای بـهكار رفتـه ،رابطـه
كار َورز 
بینامتنـی بـا فرهنـگِ خریـد در آن دوران دارد.
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در پایـان ،كتابهـای سـلیمانی از نخسـتین تـا آخر یـن ،ظاهـر بهروزتـری داشـته اسـت و در
جلـب مشـتری _ بـدون توجـه بـه عنـوان نویسـنده _ كوشـاتر بـوده ،در رویارو یـی بـا كتابهـای
دانشـور ،گویـای دگرگونـی سـلیقهای خریدار/خواننـده میتوانـد باشـد .پیكربنـدی كتابهـای
ت جلـد
بهـای او پشـ 
دانشـور ،از نخسـتین تـا آخریـن ،دگرگونـی چشـمگیری نداشـته اسـت؛ کتا 
نویسـی و زیـر نـام نـدارد و تنهـا تعـداد چاپها آمدهاسـت که می تواند یکـی از دالیل عقب افتادن
کتابهای دانشـور باشـد .گویا سـالهای طوالنی ،پسـند خریدار ،چندان جدی گرفته نمیشـد و
یـا نـام دانشـور در جلـب خریـدار بـه انـدازهای بسـنده بود كـه چندان نیـازی به آراسـتگی كتابها
نمیرفـت .ناشـر سـلیمانی کوشـیده كاالی خو یـش را _ بـا توجـه به فرهنـگ روز _ آذینبندی كرده
اسـت زیباسـازی و چشـمنواز بـودن حـروف ،جلـد ،كاغـذ ،همـه و همـه را با دقـت و ظرافت انجام
یهـای تجـاری ،تبلیغـی پیوسـته بـرای دانشـور
دهـد .هـم چنیـن پیرامتنهـای بیرونـی هماننـد آ گه 
بـوده اسـت كـه سـلیمانی از آن بهـره كمتـری داشـته اسـت.
سـلیمانی بـا توجـه بـه اینکـه نسـبت بـه دانشـور نویسـندهای متأخـر بـوده و عمـر داستاننویسـی
او _ تـا کنـون _ کوتاهتـر از دانشـور اسـت و بـا در نظـر گرفتـن ایـن نکتـه کـه کتابهـای داسـتان او
بـه چاپهـای چندبـاره رسـیده اسـت ،بـه نظـر میرسـد براسـاس یافت ههـای ایـن پژوهـش ناشـر و
سـلیمانی بـه شـکل قابـل قبولتـری از روشهـای پیرامتنـی بهـره بردهانـد.
بنابرایـن اسـتفاده از تمهیـدات و عوامـل پیرامتنـی در تبدیـل شـدن متـن بـه اثـر _ کاال امـری
اجتنابناپذیر شـمرده میشـود .همچنین بازار و نیاز روز ،سـبب شدهاسـت که سـلیمانی به نسـبت
دانشـور از تمهیـدات پیرامتنـی بیشـتر و بهروزتـری در جهـت جلـب نظـر مشـتریان اسـتفاده کنـد.
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Abstract
Interdisciplinary studies confirm the fact that different branches of the
humanities are closely connected with each other and increase each others’
efficiency. Since comparative interdisciplinary studies also include fields
that are not purely literary, such as printing and publishing industries,
the present study aims to analyze how cultural products achieve a better
marketing through designing processes. Paratextuality, from Genette’s point
of view, is the theoretical basis of this study, and peritexts and epitexts in
the novels of Daneshvar and Soleimani are analyzed here. First, we define
“comparative interdisciplinary study” and then discuss the peritexts and the
epitexts in their novels. This is a library-based research; however, data is also
collected through interviews with the publishers of their novels, Kharazmi,
Ghoghnoos and Cheshmeh publications. It is a descriptive-analytical study
and its findings show that there are some features in the appearance of
books that motivate the customers to buy them. During years, because of
cultural structures, advertising strategies and critical reviews, these features
have changed. However, this study shows that the scope of the changes in
the novels of Soleimani is vaster; in other words, by changing such features,
publishers have been able to create a better marketing for Soleimani, even
though he is less known than Daneshvar.
Keywords: Interdisciplinary-comparative-paratextuality, Genette, Daneshvar,
Soleimani.

1. Instructor, University of Applied Sciences, Arak. rostami910@yahoo.com

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

11
Abstract

Bibliography
Abrams, M.H. (1999). A Glossary of Literary Terms.7th ed., Heinle& Heinle.
Ahmadi, B. (1382 [2003 A.D]). Sāxtār va ta΄vil-e matn. Tehrān: Našr-e Markez.
Akbari Nuri, R. (1393 [2014 A.D]). Tafakor-e enteqādi beh masābeh-e raveš-i ΄ām barāye
Pažuheš hā-ye miyān rešteh-ie ΄olum-e ensāni. Motāle΄āt-e miyān rešteh-i dar ΄olum-e ensāni,
6(3), 1-21.
Aldridge, A. O. (1969). Comparative Literature :Matter and Method. Chicag:University of
Illinois Press.
Allen, G.(2001). Intertextuality. London: RoutLedge.
Anuširvāni, ΄A. R. (1389a [2010 A.D]. Āghaz-e adabiyāt-e tatbiqi dar farhangestān-e zabān
va adab-e fārsi. Vižeh nāmeh-ye adabiyāt-e tatbiqi-e farhangastān-e zabān va adab-e fārsi, 1(1),
3-5.
Anuširvāni, ΄A. R. (1389b [2010 A.D]. Zarurat-e adabiyāt-e tatbiqi dar Irān. Vižeh nāmeh-ye
adabiyāt-e tatbiqi-e farhangastān-e zabān va adab-e fārsi, 1(1), 6-38.
Anzābi Nežād, R., & Ranjbar, E. (1385 [2006 A.D]). Simin Dānešvar az Ātaš-e xāmuš tā
Savušun va asarpaziri az Āl-e Ahmad. ΄Olum-e ejtemā΄i va ensāni-e Dānešgah-e Širāz (vižeh
nāmeh-ye zabān va adabiyāt-e fārsi), 25(3), 45-56.
Interdisciplinary
Studies in the Humanities

12
Vol.7
No.3
Summer 2015

Berne, E. (1390 [2011 A.D]). Bāzi hā: ravānšenāsi-e ravābet-e ensāni. (Persian translation of
Games people play: the psychology of human relationships), translated by: Fasih, E.
Tehrān: Zehn Āviz.
Corbett, M.J. (2008). Family Likeness: sex, marriage, and incest from Jane AustentoVirginiaWolf.
New York: Cornel UP.
Dānešvar, S. (1380 [2001 A.D]). Beh Ki salām konam?. Tehrān: Xārazmi.
Dānešvar, S. (1380 [2001 A.D]). Jazireh-ye sargardāni. Tehrān: Xārazmi.
Dānešvar, S. (1380a [2001 A.D]). Sārbān-e sargardān. Tehrān: Xārazmi.
Dānešvar, S. (1380b [2001 A.D]). Savušun. Tehrān: Xārazmi.
Dānešvar, S. (1381 [2002 A.D]). Šahri čun behešt. Tehrān: Xārazmi.
Ebrāhimi, M. (1393 [2014 A.D]). Barresi-e zarurat hā-ye motāle΄āt-e miyān rešteh-i dar
huzeh-ye ΄olum-e ensāni. Motāle΄āt-e Miyān Rešteh-i dar ΄Olum-e Ensāni, 6(2), 19-32.
Farāmarz Qarāmaleki, A. (1383 [2004 A.D]). Osul va fonun-e pažuheš dar gostareh-ye din pažuhi.
Qom: Markaz-e Modiriyat-e Huzeh-ye ΄Elmiyeh-ye Qom.
Genette, G. (1391 [2012 A.D]). Ārāyeh hā. (Persian translation of Figures), translated by:
Hoseyn Zādeh, Ā. Tehrān: Qatreh.
Groys , B. (1391 [2012 A.D]). Zir-e negāh-e xireh-ye nazariyeh, translated by: Sālehi, A.
Golestāneh, 123, 43-50.
Gušeh Gir, ΄E. (1374 [1995 A.D]). Negāhi beh jazireh-ye sargardāni. Irānšenāsi, 7, 844-848.
Guy,J. IanS.(2011). The Routledge Concise History of Nineteenth – CenturyLiterature. London:
Routledge.

Kohduyi, M. K., & Širvāni, M. (1388 [2009 A.D]). Šaxsiyat pardāzi-e qahremān-e zan dar
romān hā-ye “šuhar-e Āhu xānom” va “suvašun”. Nāmeh-ye pārsi, 49, 71-86.
Kundera, M. (1382 [2003 A.D]). Huviyat. (Persian translation of L’identitea.), translated by:
Homāyun Pur, P. Tehrān: Našr-e Qatreh.
Mahdi Pur ‘Omrāni, R. (1382 [2003 A.D]). Negāhi beh majmu΄eh dāstān-e az parandeh
hā-ye mohājer bepors nevešteh-ye Simin Dānešvar. Kelk, 144, 17-21.
Merriam Webster’s Collegiate Dictionary. (2000). 10thed. Springfield, Massachusetts:
Merriam-Webster, Incorporated.
Nāmvar Motlaq, B. (1386a [2007 A.D]). Tarāmatniyat: motāle΄eh-ye ravābet-e yek matn bā
digar matn hā. ΄Olum-e ensāni, 56, 83-98.
Nāmvar Motlaq, B. (1386b [2007 A.D]). Motāle΄eh-ye erjā΄āt-e darun matni dar masnavi
bā ruykard-e beynāmatni. ΄Olum-e ensāni, 54, 429-449.
Ning, W.(2001). Confronting Globalization:Cultural Studies Versus Comparative Literature Studies?.
Neohelicon, 28(1), 55-66.
Pāyandeh, H. (1382 [2003 A.D]). Goftmān-e naqd (maqālāti dar naqd-e adabi. Tehrān: Našr-e
Ruzegār.
Pāyandeh, H. (1385a [2006 A.D]). Naqd-e adabi va demukrāsi. Tehrān: Našr-e Nilufar.
Pāyandeh, H. (1385b [2006 A.D]). Šiveh hā-ye jadid-e naqd-e adabi: motāle΄āt-e farhangi.
Nāmeh-ye farhangastān, 8(3), 41-58.
Puyān, M. (1388 [2009 A.D]). Barresi-e jāygāh-e nezāmiyān dar dāstān hā-ye kutāh-e Simin
Dānešvar. Kāvoš Nāmeh, 10(18), 71-96.
Puyandeh, M. (1392 [2013 A.D]). Darāmadi bar jāme΄eh šenāsi-e adabiyāt. Tehrān: Naqš-e
Jahān.
Qobādi, H., & Āqāgol Zādeh, F., & Desp, S. ΄A. (1388 [2009 A.D]). Tahlil-e goftmān-e
ghāleb dar romān-e suvašun-e Simin Dānešvar. Naqd-e adabi, 6, 149-183.
Remak,H. (1971). Comparative Literatur:Method&Perspective. Carbondale &Edwardsville
:Southern Illinois UP.
Rušandel Arbetāmi, T., & Sāber, M. (1391 [2012 A.D]). Ertebāt-e miyān-e farhang va
fanāvari-e etelā΄āt va āsib hā-ye farhangi-e internet. Motāle΄āt-e Miyān Rešteh-i dar Resāneh
va Farhang, 2(2), 109-128.
Sādāti, S. Š., & Saqā Zādeh, B. (1387 [2008 A.D]). Šahri čun behešt, az negāhi digar (naqd
va Barresi “Šahri čun behešt”-e Simin Dānešvar az didgāh-e naqd-e formālisti). Ketāb-e
Māh-e Adabiyāt, 127, 66-71.
Sadri Niyā, B., & Xalil Human, E. (1389 [2010 A.D]). Barresi-e seyr-e tahavol-e šiveh hā-ye
revāyat va zāvieh-ye did dar dāstān hā-ye kutāh-e Simin Dānešvar. Še΄r Pažuhi, 179-200.
Šahani, B. (1391 [2012 A.D]). Besyār nazdik, in čenin dur. Golestāneh. 123, 27-30.
Saršār, M. R. (1381 [2002 A.D]). Mazhab va enqelāb dar jazireh-ye sargardāni va sārbān-e
sargardān. Adabiyāt-e Dāstāni, 62, 35-41.
Soleymāni, B. (1386 [2007 A.D]). Bāzi-e āxar-e Bānu. Tehrān: Qoqnus.

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

13
Abstract

