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چکیده
گـون علـوم انسـانی در پیونـد  گونا گرایش هـای  کـه  گـواه آن اسـت  مطالعـات میان رشـته ای 
میان رشـته ای  ـ   تطبیقـی  بررسـی  افزایـش می دهنـد.  را  بازدهـی یکدیگـر  و  هـم هسـتند  بـا 
کـه چنـدان ادبـی نیسـتند، هماننـد  بـه خوانـش متـون ادبـی در پیونـد بـا دیگـر زمینه هایـی 
و  فرهنگـی  محصـوالت  تولیـد  جسـتار  ایـن  می پـردازد.  کتـاب  »نشـر«  چـاپ«و  »صنعـت 
شـگردهای طراحـی  بـرای فـروش بهتـر آنهـا را بررسـی می کنـد. »پیرامتنیـت« از دیـدگاه ژرار 
تـا پیرامتـن »درونـی« و  ژنـت چارچـوب نظـری تحقیـق اسـت و ایـن پژوهـش سـر آن دارد 
ارزیابـی نمایـد.  بلقیـس سـلیمانی  کتاب هـای داسـتانی سـیمین دانشـور و  را در  »بیرونـی« 
بنابرایـن، ایـن مقالـه، نخسـت بـه تعریـف بررسـی تطبیقـی ـ میان رشـته ای پرداختـه، سـپس 
جسـت وجو  نویسـندگان  ایـن  داسـتان  کتاب هـای  در  را  بیرونـی  و  درونـی  پیرامتن هـای 
بـا  از روش مصاحبـه  امـا در بخش هایـی  کتابخانـه ای اسـت؛  گـردآوری داده هـا  می کنـد. 
دسـت اندرکارانِ نشـر   اسـتفاده شـده  اسـت؛ داده هـا بـه روش )توصیفـی ـ تحلیلـی( بررسـی 
بـر  کـه  دارنـد  کتـاب وجـود  ویژگی هایـی در ظاهـر  کـه  نشـان می دهـد  بررسـی ها  شـده اند. 
که  خریـدار تأثیـر می گذارنـد. راهکارهـای جلـب خریـدار در درازنـای زمـان دگرگون شـده اند 
بانـی آن سـاختارهای فرهنگـی، اسـتراتژی های تبلیغـی و نوشـته های منتقـدان اسـت. ایـن 
کمتـری در مقایسـه بـا  کـه شـهرت  کتاب هـا بـرای داسـتان های سـلیمانی  دگرگونـی در ظاهـر 
کـرده  و ناشـران توانسـته اند بـازار بهتـری را بـرای آثـار  گسـترده تری پیدا دانشـور داشـته، دامنـه 
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مقدمه
شکسـتِن  پـی  در  غیردانشـگاهی  و  دانشـگاهی  گـون  گونا رشـته های  اندیشـمندانِ  روز،  امـروزه  
از ایـن درهـم و برهم آمیـزی را  بندوبسـت های چارچوب پذیـری علـوم برآمده انـد. ایشـان هـدف 
کـه می تـوان ردپـای فلسـفه در  گسـترشِ پهنـه فکـری و عملـی دانـش بشـری دانسـته اند؛ آن انـدازه 
و معمـاری،  نیـز هم زیسـتی فلسـفه  گاهـی  از  هـر  را دیـد؛  یـا جامعه شناسـی در پزشـکی  ادبیـات، 
کـه آورده شـد،  درخشـش بیشـتر بـرای هـر دو بـه ارمغـان آورده اسـت. البتـه بسـیار بیـش از آنچـه 
گـون،  گونا کنـدوکاو در رشـته های  کـرد و یافـت.  می تـوان نمونه هایـی از ایـن دسـت را جسـت وجو 
می توانـد سـاختارهای سیاسـی ـ اجتماعـی آنهـا را بنمایانـد و  زمینـه ای بـرای فهـم فرهنگـی بیش تـر 
کارایی  گون، شـیوه های ایشـان در هم سـویی و  گونا را به وجود آورد؛ زیرا در وام گیری از رشـته های 
کـه ثمـره آن، داشـتن جامعـه ای بـا فهـم فرهنگـی باالتـر و  بـا مـردمِ یـك جامعـه، نمـودار می گـردد 

ژرف تـر اسـت. 
کـه آنهـا در پیونـد بـا هـم و  یاریگـر   گـواه آن اسـت  گـون علـوم انسـانی  گونا هم آمیـزی رشـته های 
هـم هسـتند و بازدهـی یکدیگـر را افزایـش می دهنـد. ادبیـات و هنـر، جامعه شناسـی، علوم تربیتـی، 
گذارند. مطالعات میان رشـته ای1 ساختاری  روانشناسـی و یا فلسـفه از یکدیگر اثرسـتان و بر هم اثر 
گسـتره درک بیشـتری را بـرای رشـته های دیگـر  کـه فهـم و  گـون دارد  گونا بـارور شـده از رشـته های 

رقـم می زند.
کارکـرد آن در  ارزش تریـن  بـا  بلکـه  میـان رشـته ها نیسـت  مطالعـات میان رشـته ای بندوبسـت 
شـکوفایی آفرینش هـای خالقانـه اسـت. از سـوی دیگـر دانـش میان رشـته ای در پاسـخ بـه نیازهای 
گاه خود، رشـته ها و  که  انسـان مدرن شـکل می گیرد؛ بنابراین نوآوری نیز از بایسـته های آن اسـت، 
کـرده اسـت. اهمیت مطالعـات میان رشـته ای در خالقیت،  گرایش هـای جدیـدی را نیـز  پی ریـزی 
کـه از نخسـتین پایه هـای آن بـه شـمار آمـده و تأثیـر آن را  نـوآوری، پویایـی و ظهـور زبـان تـازه اسـت 

کارسـازی بیشـتر بـرای رشـته های علـوم انسـانی دیـد. می تـوان در 
برپایـه بررسـی های ابتدایـی پنداشـته می شـود یکـی از ملزومـات پایـه ای تبدیـل شـدن متـن بـه 
کتاب،  گونـی ماننـد طراحی در ظاهـر  گونا کـه بـه شـکل های  اثـر، زمینه سـازی های پیرامتنـی اسـت 
کتـاب یـا نقـد منتقـدان ... انجـام می گیـرد. ایـن زمینه سـازی ها  مصاحبه هـای مربـوط بـه معرفـی 
گسـترش اثـر در جامعه،  کـه خریـدار اثـر، بـه عنوان یکی از عوامل بنیادی در نشـر و  بسـتری می شـود 
کـه متن  کنـد. آنهـا »مراحلـی  کتـاب اسـتفاده  گرایـش یابـد و از  بـه فراهـم آوردن محصـول فرهنگـی 
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که خواننـده خریدار آن  کتـاب را پذیـرا شـود« را بررسـی می کنند تـا آن جایی  طـی می کنـد تـا قالـب 
کتاب« اسـت« )آلـن، 2001: 104(.  کتـاب  گـردد. پژوهـش ژنـت بـر »رونـد تجـاری 

کـه با  مبنـای ایـن پژوهـش، بررسـی پیرامتنیـت ژنـت در داسـتان های دانشـور و سـلیمانی اسـت 
کـه  گرفته اسـت. ایـن جسـتار  راهکارهایـی  توجـه بـه بررسـی های تطبیقـی _ میان رشـته ای انجـام 
کـه می توانـد برانگیزاننـده جـذب خواننـده باشـد  کتـاب داسـتان وجـود دارد  در تولیـد و معرفـی 
و سـلیمانی  کتاب هـای داسـتان دانشـور  بـه تطبیـق  از سـویی  بنابرایـن  را جسـت وجو می نمایـد. 
فرهنگـی،  محصـول  به عنـوان  کتاب هـا  ایـن  چـاپ  سـنجش  بـه  دیگـر،  سـویی  از  و  می پـردازد 
گـردآوری داده هـا بـه  کتـاب سـوق می دهـد، پرداختـه اسـت.  خواننـده را بـه خریـد  کـه خریـدار 
گفت وگـو   کتابخانـه ای و فیش بـرداری انجـام شـده و در بخش هـای زیـادی نیـاز بـه  پشـتیبانی فـن 
گشـته  کـه آن نیـز  یاری رسـان ایـن نوشـتار  و مصاحبـه بـا دسـت اندرکاران صنعـت نشـر بـوده اسـت 
اسـت. هم چنیـن اطالعـات جمـع آوری شـده بـا روش »توصیفـی ـ تحلیلـی« سـنجیده شـده اند. 

جسـتار پیـش رو خواهـان پاسـخ بـه پرسـش های زیـر اسـت: 
1. زمینه سازی پیرامتنی چه تأثیراتی در تبدیل شدن متون به آثار قابل فروش دارد؟

2. در آثار سیمین دانشور و بلقیس سلیمانی از چه عوامل پیرامتنی بهره برده شده است؟
که استفاده از عوامل و تمهیدات پیرامتنی  کید دارد  نخستین فرض این نوشتار بر این نکته تأ
در تبدیـل شـدن یـک متـن بـه یـک اثـر ـ کاالی قابـل ارائـه در جامعـه اجتناب ناپذیـر اسـت. ایـن 
گونـی قابـل دسترسـی و اجـرا هسـتند و در هـر اثـری بـه مقـدار  گونا عوامـل و تمهیـدات بـه شـیوه های 
گرفتـه شـده اند. از ایـن روی فـرض دیگـر ایـن نوشـتار بـر این مبنا اسـتوار اسـت  و شـیوه معینـی بـکار 
کـه در آثـار سـیمین دانشـور و بلقیـس سـلیمانی بـه شـیوه های مختلفـی از این جنبه ها اسـتفاده شـده 
کتاب و اجتماع در آثار سـلیمانی از  تمهیدات  که بر اسـاس نیازهای بازار  اسـت و به نظر می رسـد 

به روزتـری در جهـت جلـب نظر مشـتریان اسـتفاده شده اسـت.

گسترش مرزهای متن مطالعات میان رشته ای و 

گونه های این مطالعات شـمرده  مطالعات میان رشـته ای، چندرشـته ای، پسارشـته ای هرکدام از 
کارکردهـای رشـته های تخصصی  کـه برخـی از آنهـا پرکاربردتـر بوده انـد. آنهـا می تواننـد  می شـوند 
هم اندیشـی،  گـون،  گونا رشـته های  از  چندسـویه  گاهـی  آ بـا  همچنیـن  بخشـند.  افزایـش  را 
گـذر  کـه در  کهـن برقـرار سـاخت. دانش هایـی  هم بسـتگی و هم زیسـتی میـان دانش هـای نـو و 
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ویکـرد، شـناخت  و دسـتاورد ایـن ر گذارده انـد. از ایـن ر زمـان، آزمون هـای چنـدی را پـسِ پشـت 
بهتـر از دشـواری ها و پیچیدگی هـای زندگـی نویـن و بهبـود آن اسـت.

کـه »در مطالعـات میان رشـته ای هم زمـان بـا چنـد رشـته در قلمروهـای متفـاوت روبـه رو  از آنجـا 
کبـری نـوری،1393: 10( می تـوان ادبیـات تطبیقی را مطالعه ای میان رشـته ای دانسـت.  هسـتیم« )ا
گـر  ادبیـات را تنهـا در  گـراف مسـتل را نـدارد و  ا ایـن جملـه، شـرطی اسـت و لـذا قابلیـت یـک پارا
چنبـره نـگاه سـنتی ارزیابـی نماییـم، چیـزی جز دانشـی سـترون و مفلوک به دسـت نخواهیـم آورد، 
گرایش هـای علـوم انسـانی، بسـیار پربارتـر  دگرگونـی در نـگاه و شـعور ادبـی در وام گیـری از دیگـر 
انسـانی و  بـه سـامان میـان نگرش هـای چندگانـه علـوم  ادبیـات تطبیقـی1 پیونـدی  بـود.  خواهـد 

پاسـخ بـه نیـاز هم اندیشـی نویـن اسـت.
آن می توانیـم  بـا شـناخت  کـه  ماسـت  از هویـت  مـا، بخشـی  از  »تصـور دیگـران  کـه  آنجـا  از 
کاوشـی[  کامل تـری از خودمـان برسـیم و شـناخت خـود در آینـه دیگـری ]می توانـد  بـه شـناخت 
در ادبیـات تطبیقـی باشـد« )انوشـیروانی، 1389ب: 16( ادبیـات  تطبیقـی را می تـوان »خوانـش 
محصـوالت یـك فرهنـگ از منظـر نظریه هایـی بـا خاسـتگاه غیـر بومی« شـمرد )انوشـیروانی، 1386 
ب: 16( و آن را »رشـته ای بین زبانـی، بین فرهنگـی و بین رشـته ای« دانسـت )انوشـیروانی، 1389 
کیـد  الـف: 3(. »در واقـع در تعریـف ادبیـات تطبیقـی یـا مرزهـای زبانـی ـ فرهنگـی ـ ملـی مـورد تأ

قـرار می گیرنـد یـا مرزهـای موجـود بیـن رشـته های دانشـگاهی« )ذکاوت، 1391: 107(.
که: هنری رماك بر این باور است 

کشـور خاص.  گسـتره ای فراتـر از یك  ادبیـات تطبیقـی، مطالعـه ادبیـات اسـت در 
کـه بیـن ادبیـات از یـك سـو و  بـه بـاور او ادبیـات تطبیقـی، بررسـی رابطـه ای اسـت 
دیگـر زمینه هـای دانـش بشـری از سـوی دیگـر وجـود دارد. زمینه هایـی ماننـد هنـر، 
فلسـفه، علـوم اجتماعـی، علـوم پایـه و مذهـب. ایـن بررسـی، مقایسـه یـك ادبیـات 
بـا دیگـر  بـا ادبیـات دیگـر و دیگران؛]هـم چنیـن[ مقایسـه ادبیـات اسـت  اسـت 

کـه انسـان در آن هـا بـه بیـان خویشـتن می پـردازد )1971: 1-57(.  زمینه هایـی 
ادبـی در  پدیـده  ایـن رشـته، هرگونـه  ادبیـات تطبیقـی می گویـد: »در  از  تعریفـی  اُولدریـج در 

قابـل مطالعـه اسـت« )1969: 6-1(. بـا سـایر رشـته ها  ارتبـاط 
می یابنـد؛  سـازوکار  علـوم،  گـون  گونا رشـته های  میـان  هم بسـتگی  از  میان رشـته ای  کنشـگران 

1. Comparative literature
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کـه دسـتاورد آن چالـش میـان  بنابرایـن ادبیـات تطبیقـی نیـز دانشـی میان رشـته ای شـمرده شـده 
گمـانِ توتوسـی: شـیوه های نگرشـی چندگانـه و شـکوفایی بـاور یـا زبـان جدیـد اسـت. بـه 

گلچین شـده در رشـته  ادبیات تطبیقی  که در آن نظریات   زمینه  مطالعاتی اسـت 
بـا نظریـات برگزیـده در مطالعـات فرهنگـی در هـم آمیختـه می شـوند و بـه مطالعـه 
شـامل  فرهنگـی  محصـوالت  ایـن  می پردازنـد.  فرهنگـی  محصـوالت  و  فرهنـگ 
ادبیـات می شـوند، امـا محـدود بـه آن نمی گردنـد و بنـا بـر ایـن ارتباطـات، وسـائل 
گسـتره وسـیع تری را در بـر می گیرنـد. چنیـن مطالعـه ای در  ارتبـاط جمعـی، هنـر و 
یـك بسـتر ارتباطـی و یـك سـاختار مرتبـط شـکل می گیـرد و بـا آمیـزه ای از روش هـا و 
گروهـی فرایند خود را  کار  گـون و میان رشـته ای و در صـورت لـزوم  گونا دیدگاه هـای 

تکامـل می بخشـد )2003: 260(.
می دانـد؛  فرهنـگ  و  ادبیـات  بـه  تجربـی  و  نظام منـد  رویکـردی  را  تطبیقـی  »ادبیـات  او 
کـه وام دار علـوم اجتماعـی اسـت و می توانـد در احیـای مطالعـات ادبـی و پایـان دادن بـه  روشـی 

.)5  :2003( باشـد«  مؤثـر  بسـیار  انسـانی  علـوم  فعلـی  حاشیه نشـینی 
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 متمرکـز فرهنـگ و دیگـر بخش های آن اسـت. این اصل در برگیرنده ادبیات، هنر، سـینما، 
کتـاب به عنـوان یـك محصـول فرهنگـی و زمینه هـای  فرهنـگ عامـه، صنعـت چـاپ، تاریخچـه 

دیگـر می باشـد )2003: 260(.
کـه  بـرای خواننـده سـهم بیش تـری می نهنـد و باوردارنـد  پژوهنـدگان ادبیـات در ایـن دوره، 
بـه وجـود خواننـده  ایشـان  رقـم می زنـد.  را خواننـده  داسـتانی  کنش هـای  وا و  کنـش  از  بسـیاری 
سـوت وکور هیـچ اعتقـادی ندارنـد. از این رو در بررسـی های پیرامتنی1  کـه بر »صنعت چاپ« توجه 
کـه می تواننـد  کـه ریـز و جزیـی قلمـداد می شـوند، آن جایگاهـی را می یابنـد  ویـژه دارد، امـوری 
بـه خـودی خـود  متـن  گـر چـه  ا آورنـد.  فراهـم  »کتـاب«  به عنـوان  را  »متـن«  یـك  پذیـرش  سـازوکار 
کتـاب بـه ایـن آفرینـش مشـروعیت  آفرینـش جهانـی تـازه اسـت، امـا شـکل ظاهـری آن به عنـوان 

توتوسـی می گویـد: کـه  می بخشـد. آن چنـان 
بـه  کـه  تاریخـی  و  سـنتی  دیـدگاه  از  ]جـدای  تطبیقـی  ادبیـات  اساسـی  تعریـف 
مقایسـه متـون ادبـی در زبان هـا و فرهنگ هـای مختلـف می پـردازد[ مطالعـه متـون 

1. Paratextuality
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که ادبی محسـوب نمی شـوند. به  ادبـی در ارتبـاط بـا زمینه هـای دیگـر علوم اسـت 
کتاب،  عنـوان مثـال جامعه شناسـی، تاریـخ، اقتصـاد و صنعـت چـاپ، تاریخچـه 

جغرافـی، زیست شناسـی، پزشـکی و هنرهـای دیگـر )1998: 30(. 
کار بیهـوده ای اسـت. ناشـر،  گرفتـه شـود،   کتـاب نادیـده  گـر فراینـد تولیـد  امـروزه هنـر نوشـتن، ا
کتـاب بـه  کـه بـرای نقـد یـك  طـراح جلـد، چاپخانـه، ویراسـتار، ناقـد و برگ هـای روزنامه هایـی 
کتـاب داسـتان و نویسـنده دارنـد. شـاید پنـدارِ  گرفتـه می شـوند تأثیـر  به سـزایی در نـام  بـرآوردن  کار 
که خواننده  کتابی در بیاید  کتاب ببیند؛ اما یك متْن تا به شـکل  کانون تولید  چیره، نویسـنده را 

خواهـان آن باشـد، راهـی بـس دراز را پیمـوده اسـت.

 پیرامتن، راهی برای تبدیل متن به اثر
آن هـا  از  یکـی  کـه  می بـرد  نـام  ادبیـات  جامعه شناسـی  عرصـه  »در  پژوهـش  نـوع  سـه  از  گلدمـن 
مجموعـه ای از بررسـی های جامعه شـناختی دربـاره چـاپ، پخـش و  به ویـژه دریافـت یـا پذیـرش 
کـه »در آفرینـش هنـری یـک فـرد بـه تنهایـی  آثـار ادبـی« اسـت )پوینـده،1392: 9(. او بـاور دارد 

گاهـی جمعـی اسـت« )پوینـده، 1392: 50(.  مـورد نظـر نیسـت بلکـه اثـر بیـان نوعـی آ
که نخسـت  کتـاب را بـر خود نهاده اسـت، فرایندی اسـت  روالن بـارت نیـز می پنـدارد آنچـه نـام 
گفتـار وجـود داشته اسـت و انـدک انـدک در اثـر »متجلـی« شـده و  کـه در  تنهـا متنـی ذهنـی بـوده 
کسـی ارائـه  کاال بـه  کـه متـن را نمی تـوان به عنـوان یـک  »عینیـت« یافته اسـت. او بـر ایـن بـاور اسـت 
کاالیـی قابل مبادله شـود تـا بتوان بر آن نـام »اثر« نهـاد. از دیدگاه  کـرد. در واقـع، متـن بایـد تبدیـل بـه 

کـه متـن را شایسـته ایـن دگرگونـی می کند. ایـن پژوهـش همیـن تمهیـدات پیرامتنـی اسـت 
زاویـه دیـد ژنـت سـوی دیگـر دیـدگاه بـارت را مـی کاود؛ از دیـدگاه ژنـت کارگـزاران زیـادی در 
که خواننده، اثـر را دریافت  کوشـش ایشـان همچنان هسـت تا آن زمـان  کارنـد تـا متـن بـه اثر برسـد و 
گرفتـه اسـت. ژنـت، بـر  کنـد. بخشـی از ایـن فراینـد در بررسـی های پیرامتنـی ژنـت در دسـترس قـرار 
کـه »ادبیـات  کنـدوکاو زیـادی انجـام داده اسـت؛ او بـاور دارد  روش هـای اثرگـذاری متن هـا برهـم، 
که از وجودشـان خبری نـدارد مگر  ماننـد هـر فعالیـت ذهنـی دیگـری بـر قراردادهایـی اسـتوار اسـت 
که باید صورت بگیرد آشـکار نمودن این قراردادهاسـت«  کاری  در موارد اسـتثنایی. بنابراین تنها 
)ژنـت، 1391: 358(. بنابرایـن او در الـواح بازنوشـتنی1و آسـتانه ها2دیدگاه های بینامتنـی خـود را 

کـه  کـه می تـوان چندیـن بـار روی آن نگاشـت  کسـفورد،واژه Palampsestes را در معنـای لوحـی دانسـته  گان آ 1. فرهنـگ واژ
در نوشـته های بعـدی، اثـری از نوشـته پیشـین بـر آن باقـی می مانـد.

2. Seuils
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کـه از روزنـه آن بتـوان، متـون ادبـی را چارچوب مند،  گیـرد  کار  بیـان نمـوده و می کوشـد شـیوه ای بـه 
تأویل نمود و »فهم« بیشـتری از آنها به دسـت آورد. بدین منظور او توانسـت قراردادهای نشـناخته 
ژنـت  خوانـش  برجسـتگی های  از  متـون،  عرضـی  و  طولـی  ارزیابی هـای  سـازد.  آشـکار  را  ادبـی 
کرده انـد. از ایـن رو، او بینامتنیـت  اسـت، حـال آنکـه  دیگـران تنهـا بـه روابـط عرضـی متـون توجـه 
و  ،سـرمتنیت4  فرامتنیـت3  پیرامتنیـت2،  ترامتنیـت1،  اسـت:  نمـوده  بخـش  سرشـاخه  پنـج  بـه  را 
کـدام از آنهـا اهمیـت بـه سـزایی دارد؛ زیـرا آ نهـا  بـه  کاوی هـر  بیش متنیـت5. از دیـدگاه ژنـت، وا
کـه یـك متـن را پیکـر می بخشـند و چگونگی هـای پیونـد یـك متـن،  زیر سـاخت هایی می پردازنـد 
کـه »بینامتنیـت علی رغـم تصـور اغلـب افـراد به هیچ  بـا متن هـای دیگـر را بررسـی می کننـد. از آنجـا 
وجـه بررسـی تأثیرگـذاری یـك متـن بـر متن دیگر نیسـت و از عناصر شـکل دهنده متن اسـت« )نامور 

مطلـق،1386: 85( ایـن جسـتار بنـا را بـر دسـت رنج ژنـت در پیرامتن هـا نهـاده اسـت. 
کـه وابسـته بـه متـن اسـت می پردازنـد ]و بـه[ شـکل ارائـه متـن در  پیرامتن هـا به»هـر آن چیـزی 
کتاب آسـتانه ها  کتاب با ویژگی هایش« توجه دارند )سـاختار و تأویل متن،323(. ژنت در  پیکر 
خواننـده  پذیـرش  زمینه سـازِ  کـه  هسـتند  چیزهایـی  آن  آسـتانه ها  پرداخته اسـت.  پیرامتن هـا  بـه 
کتـاب می شـوند. »پیرامتن هـا تمـام  کـه انگیـزه نخسـتین خواننـده در خریـد  می گردنـد. چیزهایـی 

کـه آسـتانه های متـن شـمرده می شـوند« )آلـن، 2001: 216(. عناصـر ارتباطـی هسـتند 

ثار دانشور و سلیمانی با نگرش پیرامتنی گزینش آ مبناهای 
از  نیـز  سـلیمانی  بلقیـس  و  می شـود  شـمرده  معاصـر  داسـتان نویس  زن  نخسـتین  دانشـور  سـیمین 
که خوانندگانشان  داستان نویسان به نام ایران است. از دیگرسو هر دو، نویسندگان پرکاری هستند 
در  نویسـنده،  دو  هـر  داسـتان های  همچنیـن  گون انـد.  گونا تحصیلـی  ـ  اجتماعـی  قشـرهای  از 
کتاب ها ـ از دانشـور  که طراحی  کارورزیده نشـر، چاپ شـده اند؛ تا آنجا  انتشـاراتی های نام دار و 
کـه  گـواه آن اسـت  تـا سـلیمانی ـ روزمره تـر، دسـت یافتنی تر و همگانی تـر شـده اسـت؛ همیـن »تر«هـا 

»بـازار« نقـش زیـادی در برانگیختگـی خواننـده دارد. 
ـ  میان رشـته ای«  کـه »بررسـی های تطبیقـی  بـا توجـه بـه دسـتاوردهای نقدنویـن  ایـن نوشـتار 
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گشـته اسـت، پیرامتنیت را در آثار داسـتانی دانشـور و سلیمانی می کاود. از تازگی های  زمینه سـاز آن 
کتـابِ داسـتان  کـه نـگاه پیرامتنـی بـه تأثیـر صنعـت نشـر در تولیـد و خوانـش  گفتـار آن اسـت  ایـن 
دارد و ایـن مقالـه در راسـتای چنیـن هدفـی نگاشـته شـده اسـت.از ایـن رو داسـتان های دانشـور  و 

گرفته انـد.    سـلیمانی مبنـای ایـن پژوهـش قـرار 

بحث و بررسی
کـه در ورودی هـای یـك  کـه ژنـت بیـان می کنـدـ  بیـخ  و بن هایـی را برمی رسـند  پیرامتن هـاـ  آنگونـه 

گسـترده شـده اند. متن 
کنتـرل می نماینـد. ایـن  گاهـی خواننـده هسـتند و دریافتشـان  را از آن متـن  آنهـا یاری رسـان آ
نـام بخش هـا3،  نام هـا2،  کـه سـاخت هایی چـون  هسـتند  درون متـن1  یـك  دربرگیرنـده  ورودی هـا 

.)103 )آلـن،2003:  می دهنـد  تشـکیل  را  یادداشـت ها  درآمدهـا4و 
و  گفت وگوهـا   ،6 مصاحبه هـا  هماننـد:  هسـتند،  برون متن هـا5  ورودی هـا،  دیگـر  بخـش 
کـه منتقدیـن   کـه بیـان می کننـد یـك متـن چـه انـدازه پذیرفتنـی اسـت7، بررسـی هایی  نوشـته هایی 
بـر یـك منتقـد دیگـر دربـاره یـك متـن دارنـد8، نامه هـای  آ نهـا  کـه  یـا نقدهایـی  انجـام می دهنـد، 
گفت وگوهـای ویراستاری10سـرانجام، تمامـی آن چـه  خصوصی9،حاشـیه هایی دربـاره نویسـنده، 
آورده شـده »درون متـن، یـا برون متن هایـی، خـارج از خـود متـن هسـتند« )آلـن، 2003: 103(. تمـام  
کتاب نشـان می دهند. که همکاری ناشـر و نویسـنده را در تولید  این شـگردها، روش هایی هسـتند 

پیرامتن های برون متن
نویسـندگان  دیگـر  کـه  گفتارهایـی  و  منتقـدان  گزارشـگران،  کارهـای  ماننـد  برونـی  پیرامتن هـای 
گفتـه ژنـت: »مهم ترین جنبـه پیرامتنیت  می نویسـند و در جـذب خریـدار نقـش به  سـزایی دارد. بـه 
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که با منظور نویسـنده هماهنگی« داشـته باشـد )آلن،  که سرنوشـتی را برای متن رقم بزند  آن اسـت 
کـه امـکان ارتبـاط و بیش تـر  2001: 107(. پیرامتن هـای برونـی: »آسـتانه هایی غیرمسـتقیم هسـتند 
از آن، تبلیـغ یـا نقـد متـن را فراهـم می کننـد« )نامورمطلـق، 1386 الـف: 92(. دریافـت خواننده هـا 
کـه دربـاره یـك داسـتان در روزنامه هـا و مجله هـا یـا رادیـو  از راه و روش نقدهـا و یادداشـت هایی 
گاه َرد و  گسـترده می شـود و  گاه دگرگونـی می یابـد یـا  کنتـرل می شـود  و تلویزیـون بیـان می گـردد، 
َطـرد می گـردد. در ایـن بخش ها سـاختارهای فرهنگـی، اسـتراتژی های تبلیغاتی و نقـد تحلیلگران 
گرایـش  کـه دربـاره نویسـنده می شـود می تـوان  کالبـد شـکافی نقدهایـی  بسـیار تأثیرگـذار اسـت.  از 

کـه: کنیـم  گـر فرهنـگ را اینگونـه درک  فرهنگـی آن دوران را دریافـت.  ا
گـروه  زندگـی  عمومـی  شـیوه های  یـا  و  رفتارهـا  از  یافتـه  سـازمان  نظامـی  فرهنـگ 
سـنت ها،  عـادات،  قبیـل  از  فرهنگـی  عناصـر  کـه  اسـت  مـردم  از  گروه هایـی  یـا 
پیونـد  یکدیگـر  بـا  را  انسـان ها  مشـترک  نقطه نظرهـای  و  ارزش هـا  اعتقـادات، 
 .)35  :1388 )خانی جزئـی،  مـی آورد  وجـود  بـه  اجتماعـی  هویـت  و  می دهـد 
کـه مـا ایجـاد می کنیـم و در زندگـی روزمـره بـا  فرهنـگ آن معانـی مشـترکی اسـت 
کـه رفتارها و فرایندهای معناسـازی با متونی  آن هـا ]برخـورد داریـم[ و چیزی اسـت 

کـه در زندگـی روزمـره بـا آن هـا سـروکار داریـم«را می سـازد )اسـتوری، 1385: 17(.
گسـترده ای از ایـن فرهنگ را نشـان می دهد اما نقد  کتـابِ داسـتان بخش  گرچـه متـنِ  بنابرایـن ا
گزارشـگران اسـت، بر  برجسته سـازی بخش هایی  گروهی از منتقدان و  گرایش دیدگاه  گواهی بر  که 
کـه خـود هویـت فرهنگـی و اجتماعی چیـره را در جامعه  کتـاب و  نادیـده انگاشـتن بخشـی دیگـر  از 

کلیـدی ای دارد. از دیـدگاه اندیشـمندانی چون دریدا، فوکـو  و  بارت:  نشـان می دهنـد نقـش 
جوامـع  فرهنگـی  رمـزگان  از  نشـانه هایی  لـذا  و  اسـت  گفتمـان  نوعـی  ادبیـات، 
انسـانی را در متـون ادبـی نیـز ]هم چـون هـر متـن دیگـری[ می تـوان یافـت. از ایـن 
گیـر و همـه شـمولی در علـوم  کـه امـروزه نقدادبـی بخشـی از چارچـوب فرا روسـت 
کـه بـا نـامِ عـاِم مطالعات فرهنگـی از آن یـاد می شـود1  انسـانی محسـوب می گـردد 

.)145-141 الـف:   1385 )پاینـده، 

که به طور متعارف از منظر  گونه مطالعه درباره فرهنگ جامعه اطالق می شود  در معنای عام، مطالعات فرهنگی به هر   .1
علوم اجتماعی انجام می شده است. اما در معنای خاص، این اصطالح برای اشاره به روش شناسی ِ معینی در تحقیقات 
 )1960( دهه   اوایل  و    )1950( دهه   اواخر  در  گرت  ها ریچارد  و  ویلیامز  ریموند  که  می رود  کار  به  فرهنگی  میان رشته ای 
پیشگامان نظری آن بودند و پس از تأسیس مرکز مطالعات فرهنگی معاصر در دانشگاه برمینگام انگلستان، در )1964( به 

گرت و استوارت هال بسیار رواج یافت )پاینده، 1385ب: 41-58(. همت ریچارد ها
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که پیشـرفت هر  بـا ایـن دیـد مطالعـات فرهنگـی زمینـه مناسـبی بـرای ترویـج ایـن دیدگاه اسـت 
گفتمانی  گـرو شـناخت وضعیـت امـروز و پیچیدگی های آن اسـت. ادبیات بـه منزله  جامعـه ای در 
کامـالَ خـاص بـاز می تابانـد، منبعـی بسـیار غنـی بـرای فهـم  کـه همیـن پیچیدگی هـا را بـه شـیوه ای 
مسـائل فرهنگـی و اجتماعـی اسـت )پاینـده، 1385 الـف: 145- 141(. بنابرایـن هـدف از نقـد، 
کـم بـر تولیـدات فرهنگـی و تأثیـر ایـن تولیـدات بـر نحـوه شـکل گیری  کشـف قانون مندی هـای حا

هویـت آحـاد جامعـه مـدرن اسـت )پاینـده، 1382: 297(. 

دانشور و پیرامتن بیرونی
سـیمین دانشـور مترجـم و اسـتاد دانشـگاه؛ مقـاالت ارزشـمندی در روزنامـه مهـرگان داشـته اسـت. 
گـون  گونا گزارش هایـی از او در نشـریه های  او جسـتاری بـا نـام مبانـی اسـتتیك نوشـته و همچنیـن 
کـه دوره آخـر آن بـا  تهـران بـه چـاپ رسـیده اسـت. او به عنـوان مسـئول بخـش ادبـی مجلـه آرش 

همـکاری غالمحسـین سـاعدی بـوده اسـت؛ نیـز یادداشـت های زیـادی دارد.  
اسـت.  رنگارنـگ  و  زیـاد  بسـیار  دانشـور  داسـتان های  دربـاره  شـده  انجـام  پژوهش هـای 
کـه زاویـه دیـد در نوشـته های دانشـور رونـدی پیش رفتـه داشـته  ابراهیـم خلیـل هومـن بـاور دارد 
گزارشـی ارزشـمند »نظامیـان« و رفتـار ایشـان  اسـت )صدری نیـا، 1389: 198(. مجیـد پویـان در 
کـرده اسـت )1388: 96-71(. دسـپ بـا یـاری حسـین علی  کاوی  را در داسـتان های دانشـور وا
قبـادی جهان نگـری دانشـور را بررسـیده اسـت. او می نویسـد: »در آثـار دانشـور نمادهـای فراوانـی 
کـه مطابـق بـا سرشـت ایـن مـرز و بـوم  از سـنت، فرهنـگ، هویـت، اخـالق، مـردم داری و مذهـب 
کنـدوکاو خـود بـه ایـن  اسـت، بازتـاب یافتـه اسـت« )قبـادی،1388: 176(. مرضیـه شـیروانی در 
کـه: »زندگـی زنـان طبقـه متوسـط در رمـان سووشـون بـه چشـم نمی خورد]زیـرا[ دسـت آورد رسـیده 
کم تـر دْم خـور بـوده اسـت« )کهدویـی، 1388: 79(. نویسـنده  گـروه از زنـان  کـه نویسـنده بـا ایـن 
رمـان  ایـن  در  »سـرگردانی«  از  خوشـایندی  برداشـت  کـه  هم زمـان  سـرگردانی  جزیـره  بـه  نگاهـی 
)گوشـه گیر،  می نهـد  داسـتان  ایـن  زنـان  ارزیابـی  بـر  را  خویـش  نوشـتار  بـار  بیش تریـن  می دهـد، 
را  بهشـت  چـون  شـهری  داسـتان  فرمالیسـتی،  نقـدی  در  سـقازاده  بهـاره   .)844-848  :1374
کار  چنیـن دیـده اسـت: »ایـن داسـتان می توانسـت در یـك روزنامـه و بـه صـورت متنـی ادبـی بـه 
کـه خالـی از هـر نـوع آرایـه و صنعـت ادبـی باشـد« )سـاداتی،1387: 66(. در جایـی دیگـر  رود 
بازآفریـده در  از زن هـای  خوانـده می شـود: »زن هـای دانشـور در همـه داسـتان هایش... یك سـره 
آثـار هدایـت و چوبـك متفاوت انـد« )مهدی پورعمرانـی، 1382: 19(. ابراهیـم رنجبـر می نویسـد: 
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میان رشته ای چاپ و ...

گاه از افـکار و آثـار و دیدگاه هـای سیاسـی آل احمـد  گاهانـه یـا ناخـودآ »دانشـور خواه ناخـواه و آ
.)50 )انزابی نـژاد، 1385:  اسـت«  پذیرفتـه  تأثیرهـا 

سلیمانی و پیرامتن بیرونی
بلقیـس سـلیمانی نیـز  به عنـوان روزنامه نـگار، ناقـد و داسـتان نویس، نوشـته های زیـادی از خـود 
کـه او از دیگـر نوشـته ها دارد، بـرای  گذاشـته اسـت. بخشـی از آنهـا بـه نقـدی می پردازنـد  بـه جـای 
کوتـاه جنـگ در مجلـه ادبیـات داسـتانی1  نمونـه نقـدی از او بـا نـام بررسـی سـاختار داسـتان های 
کـه انجـام شـده و در سـایت های اینترنتـی وجـود  گفته هـای او در نشسـت هایی  آمـده اسـت؛ یـا 
کـه در سـایت  دارد؛ بـرای مثـال آسیب شناسـی داسـتان های جنـگ یکـی از آن نشسـت ها اسـت، 
گروه دیگـر از پیرامتن های برونی بـه نقدهایی می پردازند  بلقیـس سـلیمانی در دسـترس اسـت. امـا 
گزارشـگران دربـاره نوشـته های بلقیـس سـلیمانی داشـته اند2. نغـْز   آنکـه بلقیس سـلیمانی  کـه دیگـر 
در داسـتان روز خرگوش )سـلیمانی، 1390 الف: 56-59( خود نقدی بر داسـتاِن به هادس خوش 

آمدیـد دارد )سـلیمانی، 1388(.

دستاوردهای پیرامتن بیرونی در دو نویسنده 
بررسـی و غورکاوی داسـتان های دانشـور بسـیار بیشـتر از سـلیمانی بوده اسـت. دلیل این زیادکاری 
کـه خـوِد این»عنـوان« آوازه ای  از یك سـو بـه نخسـتین زنِ داسـتان نویس بـودِن دانشـور بـاز می گـردد 
کـه عمـر نویسـندگی وی،  بـرای او به هـم زده  اسـت. همچنیـن بـه ایـن نکتـه نیـز بایـد توجـه نمـود 
گرایـش ناقدین را به  عمـری طوالنـی بـوده اسـت. »سرشـناس« و »همسـر جالل آل احمـد« بودن نیز 

کـرده اسـت. داسـتان های او بیشـتر 
ژنـت می گویـد: »یـک دوره بـا آن چـه می نویسـد نمـود می یابـد، بـا آن چـه می خواند نیـز بازنمایی 
کتاب، روانه بازار می شـود، مصاحبه ها،  می شـود« )1391: 234(. پس از آنکه نخسـتین چاپ یك 
گردآمـده این نگاه ها  کتـاب انجـام می گیرد.  گونـی دربـاره  گونا گفت وگوهـا، مقاله هـا و نقطه  نظرهـای 
گاهی بر پایه همین نگاه ها،  کتاب، اثرگذار اسـت. نویسـنده، ناشـر و یا ویراسـتار،  بر چاپ های دیگر 
کتـاب می افزایند. ویراسـت های اول، دوم،  کـرده ، یـا بخش هـای دیگری به  بخش هایـی را حـذف 
گفت وگوها،  کتاب دیده می شود، ثمره همان  گون یك  گونا گاه بیش از اینکه در چاپ های  سوم و 

1. ادبیات داستانی، شماره 24 مهر 1373 ص35.
2. مانند ماهنامه تجربه، شماره 7، 1390 و یا روزنامه  اعتماد، 29 مهر ،1386.
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کتاب به  گاه یك  که  کتاب است. اهمیت این دیدگاه آن چنان است  مقاله ها و نشست های درباره 
گاه راهی سـرازیر  پشـتوانه همان حرف و سـخن ها تا َرده اثر ممتاز و برجسـته ادبی باال می رود و حتی 
کـه دیـده می شـود رقـم زنِ سرنوشـِت متـْن، نگاه منتقـدان و دیگران اسـت«  را طـی می نمایـد. »چنـان 
کامی هـای یك اثر  کام هـا یـا نا کـه »دعـوت بـه خریـد« اسـت، در  )آلـن، 2001: 107-106(. »هنـر تبلیـغ« 
که در  کجاآباد درخواهدآورد. رسـانه هایی  که چشم پوشـی از آن بی گمان سـر از نا چنان نقشـی دارد 
کارکردهـای  گسـتره پوشـش و  کوشـش می نماینـد »بـه سـبب داشـتن قـدرت فـراوان،  ایـن زمینـه 
اربطانـی،  وشـندل   )ر می گذارنـد  خواننـده  خوانـش  بـر  انکارناپذیـر«  و  عمیـق  اثـری  متنوعشـان 
کـه »هنـر  گردانـدن فرهنـگ، نقـد، داسـتان و رسـانه ها   1391: 110(. دانـش میان رشـته ای در همسـو 
تبلیـغ« را می سـازند، نقـش شایسـته توجهـی دارد. از نـگاهِ پژوهشـگرانِ بررسـی های فرهنگی»دایـره 
گسـترده اسـت و رفتارهـای روزمـره، آیین هـا، جماعـات، انـواع ادبـی و  شـمول متـون فرهنگـی بسـیار 

گـون رسـانه های جمعی را در برمی گیـرد« )پاینـده، 1385ب: 44(. گونا اشـکال 
 پیرامتن هـای برون متـن، پیوسـتگی تنگاتنگـی بـا فرهنـگ ادبـی ـ اجتماعی خواننـده دارند و 
می تواننـد خوانـش خواننـده را بـه افت وخیـز اندازنـد، حتـی بیشـتر از ایـن، آنهـا می تواننـد ارزیابـی 
کـه  گانـه ای دارنـد  خواننـده را نیـز دگرگـون سـازند. پیرامتن هـای برون متـن، خـود فرهنـگ نقـد جدا
کتـاب و نویسـنده می بخشـند. متـون  بـا فرهنـگ ادبـی سـازگار باشـد یـا نباشـد هویـت دیگـری بـه 
گـون نـه تنهـا بـر مفاهیـم فرهنگـی موجـود داللـت می کنند، بلکـه می توانند ایـن فرهنگ موجود  گونا
را شـکل دهنـد. ایـن مفاهیـم فرهنگـی، حقیقـت محـض یـا دروغ مطلـق نیسـتند، بلکـه مفاهیمـی 
کـه در سـاختار ارتباطـات قـدرت در جامعـه، تنیـده شـده اند و می تواننـد جایگاهـی بـرای  هسـتند 

مقاومـت، یـا ایجـاد تغییـرات بالقـوه در چنیـن ارتباطاتـی باشـند )کوربـت، 2008: 204(. 
چنانچـه دیـده می شـود، فرهنـگ موجـود در جامعـه، می توانـد »مفاهیمـی« را بسـازد، آنهـا را 
کـه آن مفاهیـم را دسـت خوش دگرگونـی نمایـد.  »تعریـف« و »تبیین«کنـد؛ سـپس ایـن تـوان را دارد 
وانگ نینگ باوردارد: »1. یافتن مشـکالت نظری در تعریف خود فرهنگ؛2. اشـاره به فرهنگ 
عامـه معاصـر و حتـی فرهنـگ مصرفـی؛3. پرداختـن بـه مطالعـات ادبـی از دیـدگاه ایدئولـوژی، 
از   .)55-66 :2001 )نینـگ،  فرمالیسـتیك«  بـه دیـدگاه  کـردن خـود  از محـدود  پرهیـز  و  فرهنگـی 

گزارش هـا اسـت. کارآیی هـای ایـن نقدهـا و 

پیرامتن های درون متن )ناشر، نویسنده، شخص دیگر(
آثـار میان رشـته ای، »رابطـه ای دوسـویه یـا چندسـویه بیـن هنرمنـد، اثـر هنـری، محیـط و مخاطـب 
برسـد،  بـه دسـت خریـدار  کتابـی  اینکـه  بـرای  رو  ایـن  از  ایجـاد می کننـد« )شـهنی، 1391: 26( 
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کتـاب هـم باشـد نقـشِ پررنگ تـری  گـر سـرمایه گذار  کسـان زیـادی درگیـر هسـتند. ناشـر یـك متـن، ا
کتـاب، طـرح روی جلـد و عنـوانِ اثـر،  بـرای خـود در نظـر می گیـرد. او می توانـد در قیمـت و قطـع 

کارسـازی داشـته باشـد. پیشـنهادهای 

دانشور و نشر
کـه آقـای علی رضـا حیـدری )وفـات 1386(  کتاب هـای دانشـور انتشـارات خوارزمـی اسـت  ناشـر 
کشـور )لنـدن( فـرا  کار نشـر را در خـارج از  بنیان گـذار آن بـوده اسـت. ایشـان آموزش هـای بایسـته در 
کـرد. نوآوری هـای  گرفـت و یکـی از نخسـتین انتشـاراتی های ایـران را در سـال 1347 پایه گـذاری 
کاردانـی ایشـان  گشـته اسـت.  کتاب هـا  ایشـان در صنعـت نشـر، راه گشـای بسـیاری بـرای فـروش 
گـروه انتشـارات خوارزمـی در سال شـمارهای تجدیـد چاپ هـای داسـتان های دانشـور می توانـد  و 
کـه ناشـر  کـه در پـی خواهنـد آمـد بخشـی از تبلیغاتـی را در بـر می گیرنـد  دیـده شـود. بخش هایـی 

کار می بنـدد. کتـاب بـه  بـرای فـروش بهتـر 

ثار دانشور کتاب و اندازه قلم1در آ کاغذ، قطع 
بـه  ایـن قطـع، می تـوان  برتری هـای  از  رقعـی چـاپ شـده اند.  کتاب هـای دانشـور در قطـع  تمـام 
کتاب  کرد و دیگر  آنکه حمل  که مطالعه را هموارتر می سـازد ـ اشـاره  کتاب ــ  خوْش دسـت بودن 
که  کتاب هـا نازنیـن در انـدازه  13 اسـت؛ بـه جـز سووشـون  کار رفتـه در  نیـز آسـان تر می شـود. قلـمِ بـه 
کامپیوتـری اسـتفاده شـده؛ امـا در جزیـره سـرگردانی  کتاب هـا از چـاپ  انـدازه قلـم 12 اسـت. در 
که  کار رفته اسـت. تمامی اینها برای آن اسـت  حـروف سـربی، به صـورت حروف چینـی دسـتی بـه 
کاِر خواندن را راحت تر سـاخته اسـت. جزیره سـرگردانی  انتشـارات خوارزمی می پندارد این قلم، 
که خواندن حروف سـربی چه اندازه چشـم را خسـته سـاخته و ارج  با حروف سـربی، نشـان داده 

کامپیوتـری در ایـن سـنجش، بـارز می گـردد. و ارزش چاپ هـای 

ثار دانشور صفحه آرایی2 آ
کتاب، داشـتن  کـه از اصـول طراحی یك  خانـم ُكهَونـد، از انتشـارات خوارزمـی بـر ایـن باور اسـت 
گـر چـه شـکل و طـرح آن سـلیقه ای اسـت؛ امـا وجـود آن بایسـتگی و شایسـتگی  سـرصفحه اسـت. ا

1. Paper-Book size-Font
2. Page design
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خـود را دارد. شـماره صفحه هـا هـم بایـد در انتهـای باالیـی صفحـه یـك  سـانت  و نیـم فاصله با لبه 
کاغـذ باشـد، تـا به سـادگی دیده شـود.

ثار دانشور کتاب1در آ طرح جلد 

کـه خوانـده می شـود[ بـه شـدت عالمت گـذاری شـده، بـه  طـرح جلـد بـدون معنـی نیسـت، ]متنـی 
کـه ژنـت آن هـا را مطـرح می کنـد، زیـرا آن ]جلـد[ جـای گاه نشـانه های متـن اسـت درون  معنایـی 
کـه تمامـی در یـك ]بـرای مثـال[ جلـد  یـك سـری متن هـا و مجموعـه ای از اصطالحـات نقدجدیـد 

گرفته انـد )آلـن، 2001: 104(. مشـکی جـا 
لَـت  ایـن  بـه چشـم می خـورد.  لَـت  یـك  دانشـور،  داسـتان های  پیشـین  تمـام چاپ هـای  در 
کاغـذ روی جلـد اسـت، تـا خـورده بـه داخـل جلـد بـاز می گـردد( هم چنـان  کـه ادامـه  )بخشـی 
نیـز هسـت. همچنیـن بخشـی  اسـتواری جلـد  یاریگـر  بـر دوش دارد،  را  زیباسـازی جلـد  کار  کـه 
گفتـه  گاهی رسـانی دربـاره نویسـنده، یـا انتشـاراتی یـا طـرح روی جلـد را انجـام می دهـد. بـه  از آ
کار امـروز انجام  گذاشـته، این  گرانـی  کاغـذ رو بـه  کارکنـان انتشـاراتی خوارزمـی بـرای آنکـه قیمـت 
کار نشـر به  که دریـغ برای  کتاب هـای دانشـور در چاپ هـای جدیـد دیگـر لَـت ندارنـد؛  نمی شـود. 

همـراه داشـته و خواننـده امـروزی نیـز از فوایـد آن بی بهـره اسـت.
اسـت.  گذاشـته  نقاشـی  و  رنـگ  بـه سـوی  نـاب  سـادگیِ  از  دانشـور  کتاب هـای  طـرح جلـد 
کـرم روشـن  کـه نخسـتین بـار در خـرداد 59 چـاپ شـده، رنـِگ  کنـم؟  بـرای نمونـه بـه کـی سـالم 
کوتاه داشـته  کتاب به رنگ سـبز در وسـط جلد نوشـته شـده و زیْرعنوانِ داسـتان های  داشـته، نامِ 
گوشـه سـمت  گوشـه سـمت چـپ بـاال، آرم انتشـاراتی بـا رنـگ آبـی تیـره ـ سـورمه ای و در  اسـت. 
کـه خـودِ  راسـت پاییـن، نـام سـیمین دانشـور بـا همـان رنـگ بـه چشـم می خـورده؛ بـا حاشـیه ای 
بـا آن طـرح داشـته؛  بینامتنیـت  قالـی »شاه عباسـی« اسـت و  از نقـشِ  گرته بـرداری  ایـن حاشـیه، 
کـه جـای گاه نـامِ  ایـن حاشـیه نیـز دارای رنـگ آبـی تیـره اسـت. تمامـی ایـن رنگ هـا، هـم چنـان 
داسـتان، نویسـنده و انتشـاراتی را نشـان می دهنـد، از سـوی دیگـر ایـن سـه گانه بسـیج شـده اند تـا 

کتـاب را خریـداری نمایـد. خواننـده، 
در طراحـی جلـد عوامـل مـادی بـه یـاری برانگیختن هـای عاطفـی می آینـد و ایـن فهـم طـراح 
کتـاب می سـازد. خواننـده، در مقـام سـوژه ای تحسـین کننده و  کـه سرنوشـتی بـرای  از متـن اسـت 

1. Cover design
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کتـاب چـه خوانندگانـی را  کتـاب پاسـخ خواهـد داد. اینکـه تولیدکننـدگان  یـا اغفـال شـده، بـه 
کتـاب نقـش  در سـر می پروراننـد و چـه چشم داشـتی از آنـان دارنـد، در دگرگونی هـای طـرح جلـد 
کتـاب نیـز بخشـی از پسـند بـازار را در خـود می گنجانـد؛ از ایـن رو دگرگونـی  به سـزایی دارد. جلـد 
گرایـش و ذائقه دیگران اسـت. خواننـده امروزی  کتـابِ داسـتان، بیان کننـده  طـرح جلدهـای یـك 
کتـاب را بـه  کتاب هـای دانشـور را بـا طـرح جلـد دیگـری در بـازار می یابـد، خوانـشِ خـود از  کـه 
کـه بـه تمامـی بـا خواننـده دیـروزی، روی و سـوی دیگـری دارد. ایـن  شـیوه ای دیگـر آغـاز می کنـد 
کالسـیك پذیـرا  کتـاب را زیـرِ پوشـش داسـتانی  عکـس ـ نقاشـی ها زمینـه را بـرای آنکـه خواننـده، 
ایـن  بـرای  نـگاه خیـره نظریـه پاسـخی  زیـر  نـام  بـا  گرویـس در جسـتاری  شـود، فراهـم می سـازد. 
کـه بیش تـر بـه  دگرگونـی طـرح جلدهـا ارائـه می دهـد و می نویسـد: »در فرهنـگ معاصـر دیـداری مـا 
گرایش دارد« )شـهنی، 1391: 46(. وی  نشـان می دهد: »هر  انتقال اطالعات از راه حس بینایی 
بینـش تـک بعـدی، تک رشـته ای و قطعـه قطعـه شـده ای فقیر اسـت، پس باید این بینش و رشـته 

کبری نـوری، 1393: 6(. را بـا ُبعدهـای دیگـر و رشـته های دیگـر پیونـد داد«)ا
کالسـیك  کتاب هـای دانشـور، طـرح جلـد دگرگونـی یافتـه و نگاره هایـی  در چاپ هـای دیگـر 
کـه عکـس _ نقاشـی َبرگـی از  کنـم؟  بـه آن افـزوده شـده اسـت. ماننـد طـرح روی جلـد بـه کـی سـالم 
خمسـه نظامـی در مکتـب بخـارا قـرن 10 هــ.ق اسـت. از ویژگی هـای مکتب بخارا می تـوان به غنی 
کـه پیش تـر بـرای رسـم جزییـات اسـتفاده می شـده اسـت. در  کـرد  بـودن خلـوص رنگ هـا اشـاره 
کوتاه تر دیده می شـود  ایـن نقاشـی ها سـاختمان ها از روبـه رو رسـم می شـوند، قـد و قامـت اشـخاص 

و بیش تـر نقاشـی ها بـا تشـعییر پـر می شـده اند )طاوسـی، 1390: مقدمـه(.1 
قلـم، مکتـب اصفهـان(  نقاشـی روی جلـد شـهری چـون بهشـت، »پیرمـرد و جـوان« )سـیاه 
کنـون در »مـوزه رضـا  کـه ا کشـیده اسـت  اسـت. محمدعلـی در تاریـخ 950 هــ.ق ایـن نقاشـی را 

می شـود.2 داشـته  نـگاه  عباسـی« 

کـه محمـود مذهـب ـ کـه از هنرمنـدان مصورسـاز، تذهیب گـر و خطـاط بـود ـ بـه بخـارا رفـت، تحـت تأثیـر هنـر سـاده  1.  زمانـی 
کارهـای محمـود مذهـب، مخزن االسـرار نظامـی )952ه.ق( و  کارهـای خـود را سـاده تر نمـود. از برجسـته ترین  مـردم بخـارا، 

بوسـتان سـعدی )956هــ،ق( را می تـوان نـام بـرد )طاوسـی، 1390: مقدمـه(.
که شاه عباس مرکز صفویان را به اصفهان  2. پیرمرد و جوان از نگاره های مکتب اصفهان است. این دوره از زمانی آغاز شد 
گل ها بسیار زیباتر و پر شکوفه تر شدند و افراد در نگارگری با لباس های فاخر و مجلل  کرد. در مکتب اصفهان، باغ ها و  منتقل 
کاهش یافته، تك چهره ها افزایش یافتند. لباس ها بسیار دقیق طراحی  ترسیم می شدند. در این دوره، تعداد افراد در نگارگری 
شدند. سر، ریش و موی، حالت واقع نمایانه تری یافتند. تعداد رنگ های به کار رفته در نقاشی محدود شدند. نقاشی های 

دیواری افزایش یافتند. مهم ترین هنرمند مکتب اصفهان رضا عباسی است )ذکرگو، 1382: 40-42(.
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طـرح جلـد سووشـون نقاشـی استادحسـین بهـزاد )1347-1273(اسـت. عاشـق و معشـوق نـام 
کـه در مـوزه بهـزاد مجموعه کاخ سـعدآباد نگهداری می گردد. دل بسـتگی اسـتاد  ایـن نقاشـی اسـت 
کـه فـراز و فرودهایـی در سـبك مینیاتـور ایـران بنـگارد. مینیاتـور  بهـزاد بـه مینیاتـور، او را بـر آن داشـت 
کاسـت و انـدازه  کـه اسـتاد بهـزاد از تعـداد آنهـا  پیشـین ایـران پـر از صـورت و سرشـار از افـراد بـود 
کـه در نقاشـی عاشـق و معشـوق دیـده  کـرد. از سـوی دیگـر ـ همان گونـه  مینیاتـور را بزرگ تـر از پیـش 
کـه پیـش از او در مینیاتـور ایـران،  کارهـای اسـتادبهزاد »سـایه« وجـود دارد، چیـزی  می شـود ـ در 
کـه از ورای رنگ هـا و نقش هـا،  کار اسـتاد، آن اسـت  دیـده نشـده اسـت. از دیگـر برجسـتگی های 
گونی  گونا کـه خـود زمینه سـاز برداشـت ها و تأویل هـای  حـاالت و روحیـات انسـان ها دیـده می شـود 
گـر نگارگـر هـم باشـد، بـاز سرخوشـی دیگـری از ایـن جلـد می یابد.  بـرای خواننـده اسـت. خواننـده ا
کار بینامتنـی بـا متـن  الـف دارنـد ـ کـه همـان نقاشـی  ایـن نقاشـی های برگزیـده، از یـك سـو، سـاز و 
کتـاب دارنـد و  کـه بـا درونمایـه  نـگاه داشـته شـده در مـوزه اسـت ـ و از سـوی دیگـر بینامتنـی اسـت 
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که یکی از  کتاب،  تعبیرهـا و برداشـت های خواننـده را بـه چالش می خوانند. خواسـت طراح جلـد 
کتاب سـوق دهد. کـه نـگاه خریـداران را بـه  کلیـدی صنعـت نشـر اسـت، آن اسـت  دسـت اندکاران 
که چهره ای ناپیدا دارد  کسـی دیده می شـود  در نگاه نخسـتین به جلد جزیره سـرگردانی طرح 
که  گواه سرگشـتگی شـخصیت های داسـتان باشـد؛ اما در خواندن آن چه در لَت آمده،  و می تواند 
کننـده مشـخصات نقاشـی اسـت و باریك بینـی پاهـای طـرح، ممکن اسـت تأویـل خواننده  آشـکار 
دگرگونـی یافتـه و طـرح را نویدبخـش پایـان سرگشـتگی های انسـانی بدانـد و دریافتـی آپوکالیپسـی از 
نقاشـی خواهـد آمـد اسـتاد فرشـچیان داشـته باشـد. در ایـن صـورت، مرزهـای مبهـم داسـتان، بـا این 

نقاشـی معنـای دیگـری می یابنـد. محمدرضا سرشـار در مجله ادبیات داسـتانی می نویسـد: 
گزینش این طرح  که سـرش تصویر نشـده اسـت.  در این طرح، انسـانی را شـاهدیم 
بـرای روی جلـد، به روشـنی دال بـر وجـود انتظـار ظهـور یـك منجـی یـا وضعیـت 
بـر  اثـر، مکـررا  کـه در  و متفـاوت، در قهرمانـان داسـتان اسـت خاصـه آن  جدیـد 
مهدویـت  یـا  و  انقـالب  از  پیـش  دوران  در  موجـود  وضعیـت  از  آنـان  نارضایتـی 

کیـد شـده اسـت )سرشـار، 1381: 35(. انقالبـی تأ
گونی را به وجود می آورد. گونا کتاب نقد و نظرهای  بنابراین خود طرح جلد 

ثار دانشور نامِ داستان1 در آ
کتاب، نخستین فراخوان خواننده است و پس  برانگیزاننده پیرامتنی دیگر، نامِ داستان ها است. نامِ 
کـه در نام گـذاری  کتـاب َسـَرك می کشـد. ژنـت بـر ایـن بـاور اسـت  کـه خواننـده بـه درون  از آن اسـت 
کـه خـود بـه آن موضوعـی2 می گویـد و  کتـاب اسـت  کتـاب نمایان گـر درون مایـه  گـه گاه نـام  کتاب هـا 
نام هـا  از  گـروه  ایـن  بـه  ژنـت  می سـازد.  آشـکار  را  او  روش  و  نویسـنده  انگیزه هـای3  کتـاْب  نـامِ  گاه 
کتاب اسـت، همان عنصر موضوعی5 اسـت.  کـه بیان کننـده درون مایـه  مضمونی4می گویـد. نام هایـی 
کنـم؟ در بینامتـن داخلـی، برگرفتـه از نـام  داسـتان های  کـی سـالم  شـهری چـون بهشـت و بـه 
کـه بینامتنـی از آداب و رسـوم  آن مجموعـه اسـت. سووشـون بـه مراسـمی در شـیراز بـاز می گـردد، 
نـام رهایی بخـش »هسـتی« و »مـراد« در جزیـره  و فرهنـگ آن منطقـه اسـت. سـاربان سـرگردان، 

1. Title
2. Thematic
3. Intentions
4. Rhematic
5. Thematic
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گوشـه گیر  که روایت خود او نیز در داسـتان آمده اسـت. برداشـت عزت السـادات  سـرگردانی اسـت 
از نـام جزیـره سـرگردانی چنیـن اسـت:

نمـك  جزیـره  2.تشـریح  دیدارشـان)ص38(؛  بـدو  در  سـلیم  و  هسـتی  رابطـه  سـرگردانی   .1
کویـر، توسـط »کراسـلی« و رابطـه اش بـا زندانیـان سیاسـی؛ )صـص201 و 202(؛ 3. سـرگردانی  در 
احساسـی ـ عاطفـی هسـتی نسـبت بـه رفتارهـای مـادرش و سـرگردانی فلسـفی هسـتی نسـبت بـه 
اصـل و اسـاس موجودیـت؛ )صـص 255 و 275(؛  4. سـرگردانی فلسـفی فرخنـده ) ص268(؛  
کـه راه رهایـی را »از سـردمداری غـرب خـارج شـدن« می دانـد  5. تفسـیر سـرگردانی از دیـد مـراد 

)ص 325( )1374: 846(.
کـه انگیـزه و بخشـی  کنـم؟  کـی سـالم  جزیـره سـرگردانی همـان عنصـر موضوعـی1 اسـت و بـه 
کتـاب را در برمی گیـرد، عنصـر مضمونـی2 اسـت. اینکـه در داخـل پشـت جلـد سـاربان سـرگردان  از 
نقشـه جزیـره آمـده اسـت، پیونـد بینامتنـی شـکل می گیـرد بـه جـای واقعـی یـا خیالـی ایـن جزیـره، 
کـه خواننـده را بـه پذیـرش ایـن جزیـره سـوق می دهـد؛ از سـوی دیگـر بینامتنـی دارد بـا هوشـنگ 

کشـور اسـت. کـه طـراح نقشـه جغرافیـای  دانشـور 

زیْر نام3 در آثار دانشور
کتاب ها یاد شده است. در آثار دانشور تنها از تعداد چاپ های 

ثار دانشور پشتِ جلدنویسی4 درآ
کـه نـام دانشـور  گـواه آن اسـت  پشت جلدنویسـی در داسـتان های دانشـور دیـده نمی شـود و ایـن 
کـه نیـازی بـه معرفـی نباشـد، شـاید انتشـارات خوارزمـی نیـازی ندیـده  آن انـدازه بسـنده اسـت 
نوپـای دانشـور،  بـرای خواننـده  و ظاهـر داسـتان ها زده شـود. درحالی کـه  ترکیـب  بـه  کـه دسـت 
کتـاب می توانـد سـوای نـام نویسـنده، برانگیزاننـده باشـد؛ ولـی در پشـت جلـد  بخشـی از متـن 
کـه بـرای تبلیـغ آن ها بسـیار سـودمند  کتاب هـا، نوشـته هایی بـه قلـم دانشـور آمـده اسـت  برخـی از 
کـه در پشـت جلد آن دانشـور به تشـویق خواننده/ کونـدرا  کتـاب هویـت از میـالن  اسـت؛ ماننـد 

خریـدار می پـردازد. 

1. Thematic
2. Rhematic
3. Subtitle
4. Publisher’s blurb
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ثار دانشور پیش گفتار1 در آ
کتـاب می نویسـند؛  کسـی غیـر از نویسـنده و ناشـر، پیش گفتـار یـا درآمـدی بـر  گاه  ژنـت می گویـد، 
کتاب نیز نام آنها آورده می شود.  گاه بر جلد  که  نقش ایشان در جلب خریدار به اندازه ای هست 
کتاب هـای نویسـندگان نـو می نوشـتند؛ نـام  در ایـران نیـز از سـالیان دور، بـزرگان ادب، جسـتاری بـر 
که هنوز ُشـهره نشـده اند. این یادداشـت ها می توانند  کسـانی اسـت  و آوازه ایشـان، اعتباری برای 
ه متـن شـناخته شـده ادبی پیش برنـد. پیش گفتارها، بر تأویـل خواننده اثر  گم نـام را تـا َردِ یـك متـنِ 
کتـاب را بخرنـد. اما داسـتان های دانشـور درآمـد، پیش گفتار  گذاشـته و ایشـان را برمی انگیزاننـد تـا 
کنـم؟ ناشـر چنـد خـط دربـاره ایـن  کـی سـالم  یـا نوشـته هایی از ایـن دسـت ندارنـد. در داسـتان بـه 
کـه تلمیح به داسـتان  کتـاب توضیـح می دهـد. داسـتان سووشـون بـا شـعری از حافـظ آغـاز می شـود 
کنار »شـرمی از مظلمه  خون  کتـاب اسـت را در  کـه نـام  سـیاوش دارد. خواننـده می توانـد سووشـون 
سیاوشـش بـاد« بنهـد و پیـش از آغـاز متـن، درونمایـه داسـتان بـر او تجلـی یابـد. ایـن ردپـا را خـود 
نویسـنده یـا ناشـر بـرای خواننـده نهاده اند.»چنین نقـل قول هایی، پیش از خوانـدِن متن، می تواند 

کاهش دهد« )آلـن،2001: 105(. برخـی باورهـا را در خواننـده افزایـش یـا 

ثار دانشور پیشکش نامه ها2در آ
گر از خانواده  گرایش نویسـنده به شـخصی یگانه را نشـان می دهند. این شـخص ا پیشـکش نامه ها 
گـر خواننـده آن هـا را بشناسـد، بینامتـن  کـه ا و دوسـتان نباشـد، بیشـتر بـه نـاْم آوران دیگـر اشـاره دارد 

دیگـری شـکل می گیـرد و داسـتانی دیگـر. در صفحـه نخسـت سووشـون چنین خوانده می شـود: 
به یاد دوست،                   

که جالل زندگیم بود و در سوگش 
به سووشون نشسته ام         

سیمین

گفتـه شـد نـام دانشـور و نـام انتشـاراتی خوارزمـی و همچنیـن سال شـماِر تعـداد  کـه  همان گونـه 
کارسـازند، امـا پـس از تمـام اینهـا  چاپ هـای داسـتان ها، همـه و همـه، در برانگیختـن خواننـده 
نظـر  در  اختصاصـی  صفحـه ای  اسـت،  داشـته  او  زندگـی  در  نقشـی  کـه  کسـی  بـرای  نویسـنده 
کـه نویسـنده بـرای آن عزیـز، ارمغانـی داشـته؛ امـا نقـش ایـن  می گیـرد. پنـدار نخسـتین آن اسـت 

1. Preface
2. Dedications
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گیرنده نیسـت؛ بلکه خواننده نیز به این َسـر و سـودای  پیشـکش نامه ها تنها برای نویسـنده و هدیه 
خصوصـی نویسـنده نفـوذ می یابـد. او نیـز می خواهـد بداند شـیرین و دکتر عبدالحسین شـیخ ]برای 
کسـانی هسـتند، داسـتان دانشـور بـا این  شـیرین و دکتـر عبدالحسـین شـیخ؛ جزیـره سـرگردانی[ چـه 
کـه بـه پرس وجـوی خواننـده دامـن بزنـد؛ امـا  دو چیسـت؟ جـالل آل احمـد شـناخته تر از آن اسـت 
کنـار هـم نهـادن جـالل، سووشـون و سـوگ، خواه ناخـواه در محـور هم نشـینی زری را بـا سـیمین، 
کشته شـدن جـوان رعنـای  کـه یـادآور بـه ناحـق  جـالل را بـا یوسـف می نهـد؛ بـرای سـوگ سووشـون 
کشـته شـده اسـت؟ آیا  ایرانـی اسـت، داسـتان دیگـری می سـازد. آیـا جـالل آل احمـد نیـز بـه ناحق 
کی(  گفتـه شـده نهفتـه اسـت؟ »مـرد قرمـز پوش)سـاوا در ایـن میـان، روایـت دیگـری بـه جـز آن چـه 
کـه.  کشـته، می خواهـم از خـود شـما بشـنوم  کـه سـاواك جـالل آل احمـد را  می گویـد: شـایع اسـت 
گام  در   .)52 )دانشـور،1380:  نمی پرسـید؟«  نصیـری  تیمسـار  از  چـرا  می دهـد:  جـواب  سـیمین 
کتـاب می کنـد. ایـن نـام و آن پیشـکش  بعـدی نـام جـالل، خـود خواننـده را تشـویق بـه خریـد 

گیـرد. کتـاب بهتـر انجـام  کـردن، خواننـده را بـه هم سـویی فـرا می خوانـد تـا خریـد 

سلیمانی و نشر
کتاب های خاله بازی، بازی  کتاب های بلقیس سـلیمانی، نیز  همه در قطع رقعی چاپ شـده اند،   
کـرده و به هادس خـوش آمدید،  کـه مـرا دوسـت داشـت را انتشـارات ققنـوس چـاپ  آخـر بانـو و پسـری 
کار این دو انتشـاراتی  کرده اسـت. َروند  روز خرگـوش و بـازی عـروس و دامـاد را نشـر چشـمه روانـه بازار 

کتـاب ندارد.  کار چندانی به طراحی  کـه نویسـنده پس از بسـتن قـرار داد،  به گونـه ای اسـت 

ثار  سلیمانی کتاب و اندازه قلم در آ کاغذ، قطع 
قلـم، دل به خواهـی اسـت، امـا ایـن دل به خواه بودن، به وجود آورنده آزار یا آسـایش برای خواننده 
کم تـری دارد و ایـن  کاغـذ بـه کار رفتـه در بـازی آخـر بانـو مرغوبیـت  کتـاب روز خرگـوش  اسـت. دو 
گـر خواننـده بخواهـد  گـردد. ایـن سـنگینی _ ا کتـاب، سـنگین تر و ضخیم تـر  کـه  باعـث می شـود 
گر چه  کتـاب را بـا خـود بـه هـر سـو ببـرد، در اتوبـوس، متـرو یـا اتـاق انتظار _ دردسـر فراهـم مـی آورد. ا
به هـادس... بـا قلـم لوتـوس13 اسـت و بـازی عـروس و دامـاد قلـم میتـرا 13/5 دارد؛ در بـازی 
کلمه هـا را می خوانـد امـا در بـه هـادس.. کلمه هـا تنگاتنـگ  عـروس و دامـاد، خواننـده بـه راحتـی 
کاغـذ یـا سـیاهی قلـم،  هـم نشسـته اند، رنـگِ قلـم پـر رنگ تـر  اسـت، چشـم در میـان رنـگ سـفیدِ 
کشـش خـود را دارد، امـا چشـم ـ شـاید ـ تـاِب  گـر چـه داسـتان، زیبایـی و  زودتـر خسـته می شـود و ا
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کـه قلـمِ مناسـبی داشـته  کتابـی  کشـش را نیـاورده، بـه اسـتراحت نیـاز یابد.گرایـش خریـدار بـه  آن 
باشـد، بسـیار زیاد اسـت.

ثار سلیمانی صفحه آرایی آ
و  صفحـه  شـماره  اسـت.  آورده  روی  آذین بنـدی  بـه  سـربرگ ها،  صفحه آرایـیِ  در  ققنـوس  نشـر 
کاغـذ قـرار می دهـد. نقـش سـنجاق سـربند قاجـاری نیـز  کنـار هـم، در سـمت چـپ  نـامِ بخـش را 
کاری  کـه بـه زیبایـی، شـماره صفحـه و نـامِ بخـش را بـه هـم پیونـد می زند _ همـان  نگاشـتی اسـت 
که این سـنجاق برای آن سـاخته شـده، برای بسـتن جلو لباس یا روسـری_ اما این نقش و نگاشـتِ 

کتـاب انجـام می گیـرد. سـربرگ ها بـا رویکـرد بـه موضـوع 

ثار سلیمانی کتاب در آ طرح جلد 
کـه طراح جلـد، پیش طرح را به خانم سـلیمانی  کرده انـد  آقـای تهـوری در انتشـارات ققنـوس بیـان 
کامل می شـود. خانم قیاسـی در نشـر چشـمه گفته اند:  نشـان می دهد و بعد از پسـند ایشـان، طرح، 
»انتخـاب طـرح جلـد بـا ناشـر اسـت.« آقـای حربـی، طـراح جلد بـازی عـروس و دامـاد بوده اند. به 
که نشـر چشـمه  گفته اند  کاری از آقـای اردشـیر رسـتمی اسـت. خانم قیاسـی  هـادس خـوش آمدیـد 
کاری آن  کتاب هـای قفسـه  آبـی، از عکـس بـرای طـرح جلـد اسـتفاده می کننـد و ایـن رمـز و راز  در 
گفتـار، تنهـا بـه طـرح جلـد بـه هـادس خـوش آمدیـد  نشـر اسـت. بـرای پرهیـز از بـه درازا انجامیـدن 

کاری از اردشـیر رسـتمی، پرداخته می شـود.1 
      

کاریکاتوریست، تصویرساز، مجسمه ساز، معمار، طراح لباس، شاعر و بازیگر است. 1. اردشیر رستمی متولد )1349(، 



فصلنامه علمی _ پژوهشی

دوره هفتم
شماره 3
تابستان 1394

84

عکـس بـودن ِطـرح روی جلـد در بـه هـادس خـوش آمدیـد، داسـتان را ملمـوس می سـازد. تمام 
کـه مـی رود پشـت بـه دوربیـن، امـا از همین جـا نـگاه  عکـس سـفید و سـیاه اسـت. بـا عکـس زنـی 
که رو  گرفتـه شـده اسـت. زیـرا آن زن، بـه سـوی دوربیـن می آیـد، چهره زن با ایـن  خریـدار بـه بـازی 
بـه دوربیـن اسـت، تاریـك اسـت. تمـام تصویـر زن، تاریـك اسـت، او دیـده می شـود امـا نیسـت. در 
کافیسـت نگاهـی بـه  ایـن جـا پیـام تصویـری نفـس می کشـد. ایـن زن همیـن نزدیکی هاسـت فقـط 
کفش هـای زن،  کـه از چـادر بیـرون اسـت،  کیـف او، یـك دسـت  کـرده شـود. چـادر زن،  اطـراف 
کـه از ویژگی هـای شـخصیت  گشـادش، آمیـزه ای از وقـار و سـنت را نشـان می دهنـد  شـلوار اندکـی 
داسـتان رودابـه اسـت. از ایـن روی، ایـن عکـس یکـی از بهتریـن طـرح جلدهـای داسـتان های 
که این عکِس خوِد بلقیس سـلیمانی  سـلیمانی اسـت؛ با نگاه ترامتنی در روز خرگوش آمده اسـت 
کرده انـد، آیا زن،  اسـت )روز خرگـوش،59-56(. نقـشِ زن و زمیـن هـر دو بـه یك سـان صفحـه را پر 
کجا دارد؟ آیا دوربین سرنوشـت اوسـت، و به سـوی  زمین گیر می شـود؟ این زنِ تنها در شـْب رو به 
کـه در سـر و سـودای  سرنوشـت خـود می آیـد؟ ایـن پرسـش های آغازیـن داسـتان بینامتنـی می سـازد 

خریـدار و طـراح جلـد باقـی می مانـد.
گرفته، طـرح زنی بـزرگ و مبهم،  کم رنـگ شـکل  طـرح جلـد بـازی آخـر بانـو  بـر  یـك زمینـه سـبز 
گردهمایی های 1357 تا 60 اسـت _ با نمایی تار _ لباس  که یادآور  نمای پایه ای اسـت و عکسـی 
گویای آن  زن را سـامان می دهـد. رنـگِ سـرخِ دامن گیـر پاییـن طـرح جلـد شـده اسـت. تمـام طـرح، 
گرفتـه تـا  کـه خواننـده در داسـتان، بـا آن هـا روبـه رو می شـود. از مرگ ومیـرِ سـرخ  چیزهایـی اسـت 
کتـاب،  گرفتـن  شـلوغی های خیابانـی و بـر پـا خاسـتنِ زِن نویـِن ناآشـکار. خواننـده بـا در دسـت 
کتـاب را خوانـده باشـد، یـا چیـزی از آن بدانـد، می توانـد سـرنخ هایی داشـته باشـد  کـه  بـدون آن 
کـه زن در آن نقـشِ پایـه ای دارد. شـورش خیابانـی  کتـاب، داسـتان امـروز اسـت  کـه ایـن  و دریابـد 
نیـز بخشـی از ایـن پیش فرض هـای خواننـده را می توانـد بسـازد. در ایـن طـرح جلـد »کلیشـه های 
کلیشـه های تصویـری _ فرهنگـی، ایماژهـا و تصوراتی فرهنگی و  تصویـری _ فرهنگـی« وجـود دارد. 
که بیش تر مـردم در آن هم رأی اند. تاریخـی و از پیـش داشـته شـده دربـاره موضوعـی یگانه هسـتند 
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کلیشـه هایی از ایـن دسـت، تصویـر را همگانی تـر می سـازد و نشـانه ای از چشم داشـت ناشـر  کاربـرد 
گاه  گـون اسـت؛ زیـرا دریافـت معنـای درونـی تصویـر را ناخـودآ گونا بـرای خوانندگانـی از قشـرهای 

گاه بـرای خواننـدگان، بـا سـطح دانـش متوسـط، فراهم مـی آورد.1 گاه خـودآ یـا 
هـدف در مطالعـات میان رشـته ای »توجـه بـه اندیشـه دیگـران در شـناخت پدیده هاسـت.« 
حـرف  ادبیـات...  از  مبهـم  صـورت  بـه  نمی توانیـم  دیگـر  »مـا  و   )146 قراملکـی،1386:  )فرامـرز 
کـه رابطـه  ادبیـات بـا جهـان و آدمیـان هیـچ گاه دسـت خوش تغییـر نشـده« )ژنـت،  بزنیـم... انـگار 
که ابتدا تنهـا به نامِ  کتاب هـای دانشـور  کـه دیـده می شـود، در طـرح جلـد  1391: 234(. همچنـان 
داسـتان روی جلـد بسـنده می شـد، بعدهـا بـه اسـتفاده از نقاشـیِ نقاشـان بـزرگ روی آورده شـد، 
در داسـتان های سـلیمانی نیـز از طراحـی جلـد بـه عکـس مسـتند، دگرگونـی وجـود داشـته اسـت. 
کتـاب  گـواه جابه جایـی نگرش هـا و فرهنـگ خریـد و خوانـدن  بخشـی از چنیـن رویکردهایـی 
کـه بـا آن تابلـوی نقاشـی در مـوزه و یـا سـوژه  اسـت، جـدا از تزییـن و آراسـتگی جلـد و بینامتنـی 
گرافیک، نقاشـی و عکاسـی نیز انجام  گرایش هایـی چـون  عکـس دارد، پیونـدی میان رشـته ای بـا 
کـه مطالعـه ایـن پیونـد چگونگـی شـکل گیری نگـرش طراح جلـد و نویسـنده؛ تأثیری  گرفتـه اسـت؛ 
کرد.پشـت سـر  گـذارد را روشـن خواهـد  گرفته انـد یـا بـر آن خواهنـد  کـه ایـن دو از فرهنـگ جامعـه 
گرافیـک، نقاشـی و عکاسـی دیـده می شـود؛ تکنولـوژی و رشـته های  ایـن دگرگونـی تأثیـر طراحـی 
تخصصـی دیگـر نقـش به سـزایی در ایـن دیگراندیشـی داشـته اند. ثمـره ایـن نـگاه میان رشـته ای 

کاربـردی اسـت.  کتـاب بسـیار  کـه اسـتفاده از آن در طـرح جلـد  زایـش شـیوه ای نـو اسـت 
رویکـرد  و  می کنـد  انتخـاب  را  گفت وگـو  تک گویـی،  جـای  بـه  میان رشـته ای  »مطالعـات 
می شـود«  منجـر  عمیق تـر  رویکـردی  یافتـن  بـه  بلکـه  نـدارد،  دیگـر  تخصص هـای  بـر  مکانیکـی 
هماهنگـی  نیـز  داسـتان  درونمایـه  بـا  جلـد  طـرح  اسـت  بهتـر  رو  ایـن  از   .)28 )ابراهیمـی،1393: 
داشـته باشـد تـا بخشـی از سـفیدخوانی های متـن را خواننـده از روی جلـد انجـام دهـد. بـا دیـدن 
کتاب خانـه شـخصی هم چنـان ذهـن خواننـده بـا داسـتان پیونـد برقـرار  کتاب فروشـی یـا  جلـد در 
می کنـد و خوانـش داسـتان از روی جلـد آغـاز می گـردد تـا بـه پشـت جلد ختـم پذیرد. از بـرای این، 
کاربـری بیشـتر از آراسـتگی، بـرای جلـد بـه  گفت وگوهـای میـان طـراح جلـد و نویسـنده، طرحـی بـا 

مـی آورد. ارمغـان 

کدام رمزگان هنگام قرائت  که  که می پندارد: »این  گر چه بررسی عکس ها از پژوهش ها و رمزگشایی های روالن بارت است  1. ا
کار انداخته می شود، بستگی دارد به چارچوبِ سه جزیی جای گاه متن، برهه تاریخی قرائت و شکل بندی فرهنگی  تصویر به 

کرد. گزارش تنها به نگاه ژنت بسنده خواهد  خواننده« )استوری،1385: 220(  اما این 
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ثار سلیمانی نام داستان در آ
کتـاب سـلیمانی واژه »بـازی« تکـرار شـده اسـت. در بـازی تبادلـی مکمـل بـا هـدف نهفتـه  در سـه 
کامـالً مشـخص پیـش مـی رود و جریـان پیـدا  کـه تـا حصـول بـه نتیجـه پیش بینـی شـده و  اسـت 
می کنـد. یعنـی هـر بـازی رشـته ای از تبـادل مشـخص و غالبـا تکـراری اسـت، بـا ظاهـری قابـل قبول 

و دارای انگیـزه ای پنهانـی )بـرن، 1390: 50(.
گرفتن زندگی اسـت ـ و بازی های زندگی  که به بازی  در این نام داسـتان ها درونمایه داسـتان 

ـ پیش پنـدار آغازین برای خواننده می سـازد.
در تمـام داسـتان ها، رابطـه بینامتنـی تنگاتنگـی بـا متـن داسـتان ها وجـود دارد. بـرای نمونـه 
گـذرِ  نـامِ داسـتان اسـت؛ هـم نخسـتین جملـه داسـتان و هـم در  بـه هـادس خـوش آمدیـد، هـم، 
کـه نـامِ برنهاده شـده از سـوی  گردیـد. هـادس  گام نهـادن سـوی هـادس  داسـتان، رودابـه ناچـار بـه 
گردیـده و خودکشـی دختـر در  دختـران دانشـجو بـه پناه گاهشـان اسـت، بینامتـن دیگـری از جهنـم 
پایـان داسـتان _ بـه بـاور دین هـای آسـمانی _ پذیـرا شـدنِ دروازه هـای جهنـم اسـت. زیـرا »هـادس 
گـر بـا حـرف  یـا هیدیـس1 جهـانِ زیـر زمیـن، محـل زندگـی مـردگان اسـت. در اسـطوره های یونانـی ا

درشـت نوشـته شـود معنـی جهنـم می دهـد« )میریام وبسـتر، 2000: 522(.

ثار سلیمانی زیر نام در آ
نـامِ  می خوانـد،  خـود  بـه  را  خریـدار  نـگاه  کـه  دیگـری  چیزهـای  عنـوان،  و  جلـد  طـرح  از  پـس 
نویسـنده، تعـداد چاپ هـای داسـتان و عبارت هـای توضیحـی _ ترغیبی اسـت، مانند: چاپ دهم 
که به چاپ های زیادی دسـت یافته اند.  در بازی عروس و داماد یا در تمام داسـتان های دانشـور 
کسـانی را هـدف قـرار می دهند  کـه پیرامتن هـا بـه بـده  بسـتان های فرهنگـی می پردازنـد و  گفتـه شـد 
کتـاب می شـوند؛ یادکـرد تعـداد چاپ هـای یـك جلـد نیـز بیانگـر همیـن  کـه باعـث فـروش بیش تـر 

اغـوای خریـدار اسـت. 
اسـت.  برخـوردار  زیـادی  اهمیـت  از  میان رشـته ای  رویکـرد  در  بافـت  بـه  توجـه 
کلـی خـود را پـرورش می دهـد تـا در مسـیری  محقـق در چنیـن رویکـردی بصیـرت 
که معنا  کند. محقـق می داند  کـه او را بـه شـناخت همـه جانبه نزدیک  گام بـردارد 
کـه از متـن ریشـه می گیـرد، از بافـت یـا زمینـه اجتماعـی و فرهنگـی نیـز   همـان قـدر 

کبـری نـوری،1393: 6(. تأثیـر می پذیـرد )ا

1. Hades
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بـرای همیـن »برنـده جایـزه ادبـی اصفهـان، دی1385« در بـازی آخـر بانـو فراخـوان دیگـری 
کتـاب باشـد. می تـوان ایـن فراخـوان را بـه عنـوان  کـه خریـدار  اسـت بـرای خواننـده، تـا او را وادارد 
کـه خـود بینامتـن بـه حسـاب  عنصـرِ مضمونـی1 پذیرفـت؛ زیـرا داوران آن بنیـاد و نـام آن بنیـاد _ 
کـه ایـن نـام را می شناسـند و بر آنهـا اثر دارند.  گروهـی از خواننـدگان هسـتند  می آینـد _ برانگیزاننـده 
کتاب  کـه می تـوان آن را چـون درآمدی بـر  گرایـش خواننـده تـا آنجـا اسـت  نقـشِ نـامِ ایـن بنیـاد در 
گفتمـان مسـتتر در  گرفـت. در پـردازش فرهنگـی رمزگشـایی از  گهـی تجـاری در نظـر  و یـا ماننـد آ
کانـون توجـه محققـان قـرار دارد... و بیشـتر معطـوف بـه تحلیـل موشـکافانه   ایـن نـوع تبلیغـات، در 
کـه بـه نحـوه  برسـاخته شـدن یـا رواج یافتـن یـا چالـش  گهی هـای تجـاری اسـت  جنبه هایـی از آ

شـدنِ ارزش هـای فرهنگـی در جامعـه مربـوط می شـوند )پاینـده، 1385 الـف: 168(. 
کـه چنـدان پـرآوازه نشـده اند، بسـیار با  ژنـت بـاور دارد چنیـن عبارت هایـی بـرای نویسـندگانی 
کـه خوش نامی آن انجمْن تـا چه اندازه اثربخش  گـواه آن اسـت  ارزش اسـت. این گونـه از تبلیغـات 
را  ایشـان  خواسـته های  و  آرزوهـا  خواننـدگان،  گـون  گونا قشـرهای  ایدئولـوژی  می توانـد  و  اسـت 
کتـاب بارز سـازند. چنین  بنمایانـد. همچنیـن می تواننـد هویـت خواننـدگان را بـرای تولیدکننـدگان 

نگرشـی می توانـد ادبیـات را نمایانگـر »تاریـخ ذهنیـت« قـرار دهـد )ژنـت، 1391: 228(.

ثار سلیمانی پشتِ جلدنویسی2در آ
ژنت باور دارد: 

که  که در آستانه متن قرار می گیرند، مانند یادداشت هایی  گون دیگری  گونا عناصر 
دربـاره هـدف متـن صحبـت می کنند و به توصیف متن در پشـت جلـد می پردازند، 
کـه چه نوع  کمـك می کننـد بتوانـد دریابد  کـه بـه خواننـده  عناصـر پیرامتنـی هسـتند 

متنـی را در برابـر خویـش می بیند و چگونـه آن را بخواند )آلن، 2001: 104(.
تمـام  در  اسـت.  گشـته  بـاب  کنونـی  سـال های  در  کـه  اسـت  ترفنـدی  نویسـی،  پشـت جلـد 
کتاب، در پشـت جلد آمده اسـت، هدف آن، برانگیختن  داسـتان های سـلیمانی، بخشـی از متنِ 
کتـاب سـرك بکشـد و  کتـاب را ورق بزنـد بـه متـن  کنـد،  کمـی دست دسـت  خریـدار اسـت؛ تـا او 
گاه شـود با چه  متنی روبه رو اسـت. کتـاب چنـده؟!« هم چنیـن خواننـده آ بپرسد:»ببخشـید، ایـن 

کتاب بازی عـروس و داماد  گاهـی نیـز در پشـت جلد بـه معرفـی نویسـنده پرداختـه می شـود. در 

1. Rhematic
2. Publisher’s  blurb
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دیـر  را  داستان نویسـی اش  کـه  اسـت  نویسـنده ای  سـلیمانی،  »بلقیـس  نوشته اسـت:  چنیـن  ناشـر 
کـرد امـا تبدیـل شـد بـه یکـی از چهره هـای ادبـی مهـم همیـن سـال های پـر اتفـاق حاشـیه ای  شـروع 

کـه در آن هـا نفـس می کشـیم....« 

ثار سلیمانی گفتار در آ پیش 
کتاب هـای بـه هـادس... و روز خرگـوش را  کتاب هـای سـلیمانی نیـز پیش گفتـار ندارنـد، امـا در 
کـه در آن نویسـنده خـود را معرفـی می کنـد.1 خواننـده می توانـد بـا دیگـر  صفحـه ای وجـود دارد 
نوشـته های سـلیمانی آشـنا شـود. در پایـان جزیـره سـرگردانی نیـز ناشـر، دیگـر نوشـته های دانشـور را 
گونـه »ادبیات،  یـاد می کنـد تـا خواننـده بـا شـغل ها، ترجمه هـا، و داسـتان های او آشـنا  شـود. بدین 
کـه در درونـش آثـار هم دیگـر را لمـس و درهـم نفـوذ  مجموعـه ای منسـجم اسـت؛ فضایـی همگـن 

می کننـد« )ژنـت، 1391: 228(.

ثار سلیمانی  پیشکش نامه ها2در آ
کـه بـه زمینه هایی چـون: »پیشکش نامه ها3سـرنویس ها4  شـاخه اصلـی درون متـن شـمرده می شـوند 
که از نـگاه خواننده،  سرمشـق ها5 سـرآغازها و مقدمه هـا6 را در برمی گیـرد. زیـرا »بسـیار آشـکار اسـت 
میـان متـنِ پیشـکش شـده بـه ملکـه یـا بـه مـردم تفـاوت بسـیاری وجـود دارد.« )آلـن، 2001: 105( و 

گونـی دارد. گونا خواننـده بـا دیـدن چنیـن پیشـکش نامه هایی، برداشـت های 
وز خرگـوش  نیـز  بـه  کـرده اسـت و ر سـلیمانی، بـازی آخـر بانـو را بـه پـدر و مـادرش تقدیـم 
کـه مسـافر ابدیـت شـد و نامـش در  »کیمیـا« و بـازی عـروس و دامـاد را بـه »سـیدرضا جوانمـرد« 

مانـدگار.  کتـاب  ایـن 

ژنت  دیدگاه  در  شود  گفته  که  می شود  آن  زمینه ساز  اما  دانست،  زندگینامه   نمی توان  را  سلیمانی  بلقیس  نوشته  چه  گر  ا  .1
نویسنده،  درباره  دیگر،  کسی  وسیله  به  که  زندگینامه ای  با  می نگارد  را  آن  خود  نویسنده  که  خودنوشت  میان»زندگینامه 
گاه نگاه نویسنده درباره خودش با نگاِه دیگری درباره او، دو راه  نگاشته می گردد، تفاوت وجود دارد« )آلن، 2001: 106(. 
که خواننده انگیزه ای بیابد تا متن  گانه را می پیماید. به باور ژنت »زندگینامه خودنوشت یا دیگرنوشت از برای آن است  جدا

گردد.« )آلن، 2001: 106(. گر ِشگرد خواندن خواننده  را بخواند و بیش از این حتی می تواند یاری  
2. Dedications
3. Dedications
4. Inscriptions
5. Epigraphs
6. Prefaces
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کتاب،  کالبد  گفته شـد، نوشـتن یك متنِ داسـتانی سـخنی اسـت و فروش آن در  که  همان گونه 
کتـاب درآمـده، معرفـی شـود، نیـاز  کـه نیـاز بـه دسـت هایی دارد تـا متـْن بـه صـورت  سـخنی دیگـر؛ 

گـردد، تـا چرخـه این محصول فرهنگی حرکت داشـته باشـد.   گیـرد، سـپس فروختـه  بـه آن شـکل 

نتیجه
گـون  گونا گرایش هـای  کـه مطالعـات میان رشـته ا ی از هم آمیـزی رشـته ها و  ایـن پژوهـش بـاور دارد 
گسـتره درک بیش تـر اسـت. خالقیـت از برجسـته ترین  کارکـرد آن شـناخت و  بـه دسـت می آیـد و 
که انجام نمی گیرد مگر با هم زیسـتی دوسـتانه و همکاری  ابزارهای مطالعات میان رشـته ای اسـت 
کـه مطالعـات میان رشـته ای در پاسـخ بـه نیازهـای  گرایش هـای مختلـف. از آنجـا  چندسـویه بـا 

دوران معاصـر شـکل می گیـرد بنابرایـن نـوآوری از بنیادی تریـن ویژگی هـای آن اسـت. 
کتـاب وجـود  کـه ویژگی هایـی در شـکل ظاهـری  بـا ایـن نـگاه، نوشـتار پیـش رو دریافتـه اسـت 
گرایش به جلب خریدار  کشـش خریدار /خواننده تأثیر می گذارند؛ بنابراین  که بر انگیزه و  دارند 
کـه بانـی آن سـاختارهای فرهنگـی، اسـتراتژی های  در درازنـای زمـان به گونـه ای دیگـر شـده اسـت 
گسـترش دهنده آن  که ژنت  کندوکاوهـای پیرامتنـی،  تبلیغـی و نوشـته های ناقـدان اسـت. یـاری از 

بـود، ایـن دگرگونی ها بررسـی شـد.
گرفـت و از  کتاب هـای داسـتان دانشـور و سـلیمانی انجـام  پـردازش داده هـا، از سـویی میـان 
کتاب  گـردد آن چـه باعـث رونق یـك  دیگـر سـو، صنعـت چـاپ آنهـا بـه ارزیابـی درآمـد؛ تـا دریافتـه 
کتـاب اسـت. پیرامتن هـای بیرونـی  می گـردد _ بـه غیـر از متـن داسـتانی آن _ نقـد و نظرهـای دربـاره 
زیـرا  گرفتـه، پرداختـه اسـت؛  کتاب هـا  انجـام  ایـن  کـه دربـاره  تبلیغاتـی  آرا و یادداشـت های  بـه 
کتـاب نقـش بـارزی دارنـد.  یادداشـت های ناقـدان، چـه نگاهـی سـازگار باشـد یـا ناسـاز، در فـروش 
که بر ناقد تأثیر می گذارد و ناقد نیز بر آن. این یادداشـت ها خود برگرفته از فرهنگِ روز مردم اسـت 

کـه  اسـت  ترفندهایـی  کشـف  درونـی،  پیرامتن هـای  جسـت وجوهای  در  پژوهـش  خواسـت 
کتـاب پیش بینـی می شـود تـا نـگاه خریـدار را بـه خـود بکشـاند. دانسـتن ایـن ترفندهـا  در ظاهـر 
کتـاب، طراحـی  تأثیـر دوسـویه فرهنـگ ذهنـی خریـدار و انتشـاراتی را نشـان می دهـد. آراسـتگی 
داسـتان، زیرنام،پشـت جلـد، پیش گفتـار و  کتـاب، انـدازه قلـم، نـام ِ جلـد، صفحه بنـدی، قطـع 
کتاب  کتاِب داسـتان به ثمر بنشـیند،  پیشـکش نامه ها، بـه تمامـی بـه کار مـی رود تـا فرهنـگِ خریـد 
رابطـه  رفتـه،  بـه کار  َورزی هـای  کاْر تمـام  بیابـد.  خریـد  انگیـزه  خریدار/خواننـده  و  شـود  معرفـی 

بینامتنـی بـا فرهنـگِ خریـد در آن دوران دارد.
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تـا آخریـن، ظاهـر به روزتـری داشـته اسـت و در  از نخسـتین   کتاب هـای سـلیمانی  پایـان،  در 
کتاب هـای  بـا  بـوده، در رویارویـی  کوشـاتر  بـه عنـوان نویسـنده _  بـدون توجـه  جلـب مشـتری _ 
کتاب هـای  پیکربنـدی  باشـد.  گویـای دگرگونـی سـلیقه ای خریدار/خواننـده می توانـد  دانشـور، 
کتاب هـای او پشـت  جلـد  دانشـور، از نخسـتین تـا آخریـن، دگرگونـی چشـم گیری نداشـته اسـت؛ 
که می تواند یکـی از دالیل عقب افتادن  نویسـی و زیـر نـام نـدارد و تنهـا تعـداد چاپ ها آمده اسـت 
گرفته نمی شـد و  گویا سـال های طوالنی، پسـند خریدار، چندان جدی  کتاب های دانشـور باشـد. 
کتاب ها  کـه چندان نیـازی به آراسـتگی  یـا نـام دانشـور در جلـب خریـدار بـه انـدازه ای بسـنده بود 
کرده  کاالی خویـش را _ بـا توجـه به فرهنـگ روز _ آذین بندی  کوشـیده  نمی رفـت. ناشـر سـلیمانی 
کاغـذ، همـه و همـه را با دقـت و ظرافت انجام  اسـت زیباسـازی و چشـم نواز بـودن حـروف، جلـد، 
گهی هـای تجـاری، تبلیغـی پیوسـته بـرای دانشـور  دهـد. هـم چنیـن پیرامتن هـای بیرونـی هماننـد آ

کمتـری داشـته اسـت. کـه سـلیمانی از آن بهـره  بـوده اسـت 
سـلیمانی بـا توجـه بـه اینکـه نسـبت بـه دانشـور نویسـنده ای متأخـر بـوده و عمـر داستان نویسـی 
کتاب هـای داسـتان او  کـه  گرفتـن ایـن نکتـه  کوتاه تـر از دانشـور اسـت و بـا در نظـر  کنـون _  او _ تـا 
بـه چاپ هـای چندبـاره رسـیده اسـت، بـه نظـر می رسـد براسـاس یافته هـای ایـن پژوهـش ناشـر و 

سـلیمانی بـه شـکل قابـل قبول تـری از روش هـای پیرامتنـی بهـره برده انـد. 
امـری  کاال  اثـر _  بـه  تبدیـل شـدن متـن  از تمهیـدات و عوامـل پیرامتنـی در  بنابرایـن اسـتفاده 
که سـلیمانی به نسـبت  اجتناب ناپذیر شـمرده می شـود. همچنین بازار و نیاز روز، سـبب شده اسـت 

کنـد.                                                                                 دانشـور از تمهیـدات پیرامتنـی بیشـتر و به روزتـری در جهـت جلـب نظـر مشـتریان اسـتفاده 



فصلنامه علمی _ پژوهشی

91
بررسی تطبیقی  _ 

میان رشته ای چاپ و ...

منابع
مطالعـات  انسـانی.  علـوم  حـوزه  در  میان رشـته ای  مطالعـات  ضرورت هـای  بررسـی   .)1393( مرتضـی  ابراهیمـی، 

.32-19  ،)2(6 انسـانی.  علـوم  در  میان رشـته  ای 
احمدی، بابک )1382(. ساختار و تأویل متن. تهران: نشر مرکز.

گه. استوری، جان )1385(. مطالعات فرهنگی درباره  فرهنگ عامه )ترجمه حسین پاینده(. تهران: نشر آ
کبـری نـوری، رضـا )1393(. تفکـر انتقـادی بـه مثابـه روشـی عـام بـرای پژوهش هـای میان رشـته ای علـوم انسـانی.  ا

مطالعـات میان رشـته ای در علـوم انسـانی. 6)3(، 21-1.
انزابی نـژاد، رضـا، رنجبـر، ابراهیـم )1385(. سـیمین دانشـور از آتـش خامـوش تـا سووشـون و اثـر پذیـری از آل احمـد. 

علـوم اجتماعـی و انسـانی دانشـگاه شـیراز. ویژه نامـه  زبـان و ادب فارسـی، 25)3(، 56-45.
انوشـیروانی، علیرضـا )1389 الـف(. آغـاز ادبیـات تطبیقـی در فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی. ویژه نامـه ادبیـات 

تطبیقـی فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی. 1)1(، 5-3.
انوشـیروانی، علیرضـا )1389 ب(. ضـرورت ادبیـات تطبیقـی در ایران. ویژه نامه ادبیات تطبیقی فرهنگسـتان زبان 

و ادب فارسی. 1)1(، 38-6.
برن، اریک )1390(.  بازی ها: روانشناسـی روابط انسـانی )ترجمه اسـماعیل فصیح(. تهران: ذهن آویز.

پاینده، حسین )1382(. گفتمان نقد )مقاالتی در نقد ادبی(. تهران: نشر روزنگار.
پاینده، حسین )1385 الف(. نقد ادبی و دموکراسی. تهران: نیلوفر.

پاینـده، حسـین )1385ب(. شـیوه های جدیـد نقـد ادبی: مطالعات فرهنگی. نامه  فرهنگسـتان، فرهنگسـتان زبان 
و ادب فارسی. 8)3(، 41- 58.

پوینده، محمد )1392(. درآمدی بر جامعه شناسی ادبیات. تهران: نقش جهان.
 ،)18  (10 کوتـاه سـیمین دانشـور. کاوش نامـه.  پویـان، مجیـد )1388(. بررسـی جایـگاه نظامیـان در داسـتان های 

.96-71
خانی جزئی، جمال )1388(.  تأثیر متقابل فرهنگ و فناوری. تهران: پاژنگ خودرو.

دانشور، سیمین )1380 الف(. ساربان سرگردان. تهران: خوارزمی.
دانشور، سیمین )1380 ب(. سووشون. تهران: خوارزمی.

دانشور، سیمین )1380(. جزیره سرگردانی. تهران: خوارزمی.
کنم؟. تهران: خوارزمی. کی سالم  دانشور، سیمین )1380(. به 

دانشور، سیمین )1381(. شهری چون بهشت. تهران: خوارزمی.
ذکاوت، مسـیح )1391(. تبییـن چالش هـا و ظرفیت هـای رابطـه نقد و نظریه  ادبـی و ادبیات تطبیقی. پژوهش های 

زبان و  ادبیات تطبیقی. 3)4(، 103- 119.
ذکرگو، امیر و همکاران )1382(.  سیر هنر در تاریخ. تهران: مدرسه.

آسـیب های  و  اطالعـات  فنـاوری  و  فرهنـگ  میـان  ارتبـاط   .)1391( منوچهـر  صابـر،  طاهـر،  اربطامـی،  روشـندل 
 .128-109  ،)2(2 فرهنـگ.  و  رسـانه  در  میان رشـته ای  مطالعـات  اینترنـت.  فرهنگـی 



فصلنامه علمی _ پژوهشی

دوره هفتم
شماره 3
تابستان 1394

92

ژنت، ژرار )1391(.  آرایه ها )ترجمه آذین حسـین زاده(. تهران: قطره.
بررسـی  و  از نگاهـی دیگـر )نقـد  بهـاره)1387(. شـهری چـون بهشـت،  ؛ سـقازاده،  سـاداتی، سـید شـهاب الدین 
.71-66 ،)13(1 ادبیـات.  مـاه  کتـاب  فرمالیسـتی(.  نقـد  از دیـدگاه  »شـهری چـون بهشـت« سـیمین دانشـور 

سرشـار، محمدرضـا)1381(. مذهـب و انقـالب در جزیـره سـرگردانی و سـاربان سـرگردان. مجلـه ادبیـات داسـتانی. 
.41-32 ،62

سلیمانی، بلقیس )1386(. بازی آخر بانو. تهران: ققنوس.
سلیمانی، بلقیس )1387(. خاله بازی.تهران، ققنوس.

سلیمانی، بلقیس )1388(.  به هادس خوش آمدید.تهران: چشمه.
که مرا دوست داشت. تهران: ققنوس. سلیمانی، بلقیس )1389(. پسری 

سلیمانی، بلقیس )1390 الف(. روز خرگوش.تهران: چشمه.
سلیمانی، بلقیس )1390 ب(. بازی عروس و داماد. تهران: چشمه.

سلیمانی، بلقیس )1392(. سگ سالی. تهران: چشمه.
گلستانه. 11)123(. 30-27. شهنی، بهزاد )1391(. بسیار نزدیك، این چنین دور. 

صدری نیـا، باقـر، خلیل هومـن، ابراهیـم )1389(. بررسـی سـیر تحـول شـیوه های روایـت و زاویـه  دید در داسـتان های 
کوتاه سـیمین دانشـور. شـعر پژوهی.  200-179. 

کتاب های درسی ایران. طاوسی، ابوالفضل )1390(. کارگاه نگارگری. تهران: شرکت چاپ و نشر 
گسـتره دین پژوهی. قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم. فرامرز قراملکی، احد )1383(.  اصول و فنون پژوهش در 

گفتمـان غالـب در رمـان سووشـون  گل زاده، فـردوس، دسـپ، سـید علـی )1388(. تحلیـل  قبـادی، حسـینعلی، آقـا
سـیمین دانشـور. نقـد ادبـی. 2)6(، 183-149.

کوندرا، میالن )1382(. هویت )ترجمه پرویز همایون پور(.  تهران: قطره.
کهدویـی، محمدکاظـم؛ شـیروانی، مرضیـه)1388(، شـخصیت پردازی قهرمـان زن در رمان هـای شـوهر آهـو خانـم و 

سووشـون. نامـه  پارسـی. 48 و 49، 86-71.
گرویس، بوریس )1391(. زیر نگاه خیره  نظریه )ترجمه اشکان صالحی(. گلستانه. 11)321(، 50-43.

کتـاب: نگاهـی بـه جزیـره سـرگردانی )نوشـته سـیمین دانشـور(.  گوشـه گیر، عزت السـادت )1374(. نقـد و بررسـی 
.848-844  ،)28(7 ایران شناسـی. 

سـیمین  نوشـته   بپـرس  مهاجـر  پرنده هـای  از  داسـتان  مجموعـه  بـه  نگاهـی   .)1382( روح اهلل  مهدی پورعمرانـی، 
.21-17  ،144 کلـك.  دانشـور. 

نامورمطلـق، بهمـن )1386 الـف(. ترامتنیـت مطالعـه  روابـط یـك متـن بـا دیگـر متن هـا. پژوهشـنامه  علـوم انسـانی.  
.98-83  ،56

نامورمطلـق، بهمـن )1386ب(. مطالعـه ارجاعـات درون متنـی در مثنـوی بـا رویکـرد بینامتنـی. پژوهشـنامه علـوم 
.449-429  ،54 انسـانی. 
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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.
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