
  
  
  

  
  
  

 یی بر خوانشِ طالقِ متنمقدمه  
  امیرحسین بریمانی

  

  
  

  
  



  
  :یک

فـرض   ي انسـانی را در پـاردایم مردسـاالري پـیش     باید محصورشـدگی سـوژه   پیش از هرچیز می  
ــردازد؛  فــرض مــی عــات ایــن پــیشتب ، بــه"خــوانش طــالق مــتن"بگیــریم تــا بگــوییم کــه مقالــه   پ

دهـد تـا چیسـتیِ     موجود را مورد واکاوي قرار میکه فرامنِ مولف محصور در گفتمان  طریق بدین
تـوانیم دسـت    بـراي تفهـیم ایـن امـر، مـی     . تماشـا بگـذارد   هاي متن را پـیش از تولیـد آن، بـه    مولفه

نوشـتار چیـزي جـز    : به بحثـی مبتـذل شـویم و بگـوییم     سازي واقعیت مورد نظرمان گریبان تقلیل به
ي یکـی   مثابـه  بـه (یک اغواگريِ مردانه نیست؛ نوعی تمایل مرد به گسستن از گفتمان مردساالري 

درواقـع چیسـتیِ   ). اندازد هاي موجود که سرپیچی از آن، امنیت سوژه را به مخاطره نمی از پاردایم
ي تـاریخی   یی همچون هویت مولف، زمینـه  هاي بیرونی الفارغ از د(ي نوشتار هاي برسازنده مولفه

ترین نمود سنت در جامعـه مـا، تقابـل     در جدالِ مولف با سنت قابل ردیابی است و جدي، )و غیره
ي مردانه است و ازین لحاظ، مولفان زن ایرانی، آزادي بیشتري نسـبت بـه    میان اغواگري و روحیه

بـراي پیشـگیري از   !اییِ عواطف موجود به مـتن را ندارنـد  مردان دارند چراکه نیازي به توضیح چر
هاي اعمال شده بر زنان در جامعه ما بیشتر اسـت امـا    سوفهم، باید اشاره کرد که گرچه محدودیت

زي خـارج از نُـرم تلقـی    منديِ نوشتاري که مولـف آن زن اسـت، چیـ    بحث بر این است که عاطفه
راحتـی در دام نمایشـی    یح نیست که مولفـان مـرد، بـه   نخواهد شد و در این میان شاید الزم به توض

  .اند و خواهند افتاد اصالت از اغواگري افتاده بی
در ابتدا الزم به توضیح اسـت کـه مردسـاالريِ مـورد     پارادایم مردساالري چیست؟ : پرسش اصلی

از  هرحـال از تفکـري خـارج    ست چراکه سوژه انسانی، به بحث ما، از هرگونه بار معناي منفی تهی
. یـی مردانـه نیسـت    هاي فکري موجود، عاجز بوده و فمینیسم نیز چیزي جز تقالي شاعرانه گفتمان

آمـدي محسـوب    روایت یک جامعه، پیش ، در کالن)عاري از بار منفی(اما همین تقالي نابخردانه 
خـوانش طـالق مـتن،    . گردد که دستاوردي همچـون سـوراخ کـردن پـارادایم موجـود را دارد      می
بایـد   ي حیـات خـود، مـی    کنـد کـه بـراي ادامـه     ساالري ایجاد مـی  تنیتی میان مردساالري و زنبینام

ن بـه یـک پـارادایم را در    وضعیت بینامتنی را حفظ نماید؛ درواقع آنارشیسمی که قصد مبدل شـد 
یـی   آمـد احتمـالی   کنیم و اولویـت را بـه پـیش    نگري صرف نظر می حال عجالتن از آینده! سر دارد

ي انسـانی بـراي اندیشـیدن بـه چیـزِ       دهـیم تـا تـوان سـوژه     مـی ) اسـت  ي پیمان سرمستی همقال که (
زن، . اغـواگري چیسـت؟ اغـواگري، چیـزي مردانـه اسـت      : پرسش فرعی.نااندیشیدنی را بیازماییم

ـ   چراکه زنی که در گفتمان مردساالري زیست مـی ! تواند اغواگر باشد نمی ت او مـانع از  کنـد، زنی
توانـد   بهتر است بگوییم در یک گفتمان مردساالرانه، اغواگري، مفهومی نمـی . شوداغواگري می



ت اسـت کـه زایـشِ معنـا       . داشته باشد کافکا، اغواگر است؛ افسردگی کافکا، تنها در معـرض زنیـ
  .کند می
  

  :دو
پیوند امر ادبی با امر تاریخی، متن را هویتمند خواهد ساخت و بدین دلیـل باعـث اختگـی تخیـل       
ي  یابـد، ثانیـه   یی که دالی بیرونی به متن راه مـی  ثانیه. خواهد شد) چه در مولف و چه در مخاطب(

زي، از هاي جهان واقعی به متن نفـوذ کـرده و فـانت    طریق، پارادایم وداع با تخیل است چراکه بدین
هاي موجود، عملن ممکـن نیسـت و تبعـات     کشی از کانسپت گردد و بهره کنترل مولف خارج می

دالی تـاریخی همچـون آشـویتس    توانید  عنوان مثال نمی ناپذیري براي متن خواهد داشت؛ به جبران
متنیـت  تمـامی سـطوح    ي دراماتیک ببرید بلکه آشـویتس بـه   میان بیاورید تا صرفن از آن بهره را به

. ایـد  تـان تاکیـد کـرده    کند و اگر سرِ مبارزه با آن را داشته باشید، تنها بـر اختگـی مـتن    سرایت می
ناپـذیر   ي امرترجمـه  اجتماعی را گره در گرهواقعیات توانیم تعهد حقیقیِ ادبیات را به  درواقع می

، مـتن را طـالق   تـوانیم داشـته باشـیم وقتـی مولـف      مرگ مولف میپیدایشِ چه انتظاري از . بدانیم
  !نداده است؟

  
  
  
  
  
  
  
  

  خوانشِ طالقِ متن
 پیمان سرمستی

  



  
  

ي ي عاشقانه، فیلسوفانه و در نهایت یک متنِ زنانهکه یک متنِ ادبی "صابرحقیقینگینِ"براي 
 .کامل است

  
 یکم از یکم

  

تخیلِ محض شکل میگیرد اما در واقع  ،سوژه، ذهنیت نویسندهي ها در بازسازينوشته يتمامی
ثر نیست و امیدي به ؤمي یک متن گیريدر شکل قید شده در سطرِ باال هايفاکتهیچ یک از 

  .سرانجامش نیست
 دوم از یکم

  

آنجا  .ه مخاطب معرفی شودباید بذهنی و عینی  جهانِ ءاز خال _لفؤم_متن در طالقِ نویسنده
گذارد در حقیقت به نوعی می ايي اندیشهگره يهرمنوتیک پا به واگراییاي به عنوانِ که پدیده

خود ي ايدارد که مدتها نویسنده با آن به زیستمانِ سوژه ءقصد از پرده برداشتن از همین خال
  .توزیع شوندها ادامه داده است تا واژه

 یکم از دوم
  

طالقی در متن هم موجود است لف؛ پس ؤموجود دارد یعنی مرگ  _لفؤم_ي بارتاگر نظریه
) منتقد(و مخاطبِ دوم) عام(براي نویسنده و مخاطبِ اولاي بل از اینکه مرگی باشد جداییکه ق

  .اَنگیزدوجود دارد که چشم نواز است و دقت همگان را بر می
 دوم از دوم

 

ابتدایی طالقِ فاکت . اي استلف در متنی ادبی فاکت دومینهمؤي مرگ با نظریه معنا زایشِ
  .متنی است



 سوم از دوم
 

 یا به عبارتی . اشته باشد، تا هرمنوتیک خلق شودلفی نباید وجود دمؤاگر طالقِ متنی نباشد مرگ
  ناپذیرامر ترجمه= .شود دچارِ زایشمعنا 

 
  
 از سوم میک

  

افتند می لف در متن به خونریزيمؤبراي پس از آنکه ورندغوطه گیافسردهي در پوستهها واژه
  .مرگ : مفهومی دیگر متولد میکنند

  مفهوم= ي واژه هني واژه و خلقِ معناي دومیمرگ معناي ابتدایی
 دوم از سوم

  

و متنی هست  در طرح دارد اي از نو زیستعینیت واژه ،لفمؤ؛تعفن براي واژهپس از مرگی م
  .کشدکه وجودیت پیدا کرده؛ زنده است و نفس می

 سوم از سوم
  

در ذهنیت و  .اي تاریخی استلف و طالقِ متنی رابطهمؤها با مرگ ي واژهگیي افسردهرابطه
 .گرفته استها را در برسراسرِ نوشته،کُنشی منطقی عینیت تاریخ

 یکم از چهارم
  :  هاواژه يگیکالفه
نوعی اغواگري اما نه به مثابه اروتیک که اگر  .ها شکی نیستدر زنانه بودنِ واژه: ي یکمسوژه
  .کنددر امر تاریخی فراموش شود، پس به تولید امري زنانه دست پیدا می) زن(مولفه 
  )تقلید اغواگري( .نوشتنِ هر متنی در تولید ههمان طور که به مردان: ي دومسوژه

اثرِ هر  شهودکشف و  يالزمه جنگی همه جانبه دارند کهها ي واژهگیکالفه مؤلف بانویسنده و 
  .  پر محتواییست
  .ها را به جانِ هم مینَدازندي واژهؤلفان زنانگی و مردانگیمنویسندگان و 

  .کندپس متن پیامبرانه ظهورمی                                                
شورانگیز و پیامبرانه اي متعهد، هر متنِ افسرده. شوندخیال و خالء به تعهد تبدیل می

  )ژوئیسانس= ي آنافسرده به مثابه لکانی(.است
  
  

  دوم از چهارم



دنبالِ و نویسنده به  وقتی مؤلف .در خود پنهان دارد را ايروانشناسانهي زیبایی ي متنیگیافسرده
  .گی استي پسینِ افسردهبرد که پلهي معنایی باشد به دیوانگی پی میچندگانگی

  سوم از چهارم
  

 سیستمِ تأویلبه جوي ي خلق و زایش متنِ ادبی ي پروسهپس از آنکه طالقی رخ داد و در طی
مؤلف، نویسنده و به طورِ ي ي پر رنگ نمایان است که یقهتوأمان یک جنون زدگی، سرازیر شد

  .  گیردخاصی مخاطب را می
  چهارم از چهارم

  

جنونِ نوشتاري در دو . تأویل است در بسترِ ي اندیشهادبی واکاواي جنونِ محض در متنِپیدایشِ 
  :مرحله

  جنونِ نوشتاري در خالء ذهنی: یکم
  جنونِ نوشتاري در خالء عینی: دوم

  .رسندبه کشف مؤلف و نویسنده میهاي متخیله سوژه=  خالء ذهنی
  .ي مؤلف و نویسنده رسیده استي شهوديکلمات متخیله به درجه= خالء عینی

- در بحثجنون دیالوگ . گرددسویه به دیالکتیکی منحصر به فرد منجر میاندیشه در تعاملی دو

  . از کاریزماتیک فلسفی برخوردار استنقد ادبی هاي
  پنجم از چهارم

افسرده گی
 جنونِ محض

→ مرگ مؤلف =   طالقِ متنی ( متن)نوشتار

  
  
  

  یکم از پنجم
  

 در  -ي معنایی شده استتاریخ نویسی -  ي مفهومی کهو پویاییدر دریافت معنا  گیدرمانده
  .فلسفی طبیعی نیست  - یک متنِ ادبی

یک نگاه   .سر استیتاریخ در بستري جدید مي دوباره به گی در بازنگرياز درماندهرهایی 
ي مفهوم در تاریخِ نوشتاري از سوي مؤلف انتقادي نه تنها در فرمِ نوشتن بلکه در سیرِ بازاندیشی

  .بخشداي میي مفهوم در تاریخِ معاصرِ متنِ ادبی نوزیست تازهنگاريو نویسنده به سهل
  دوم از پنجم

  



 ماهانه در کلمات ؛استفاده شده در تاریخِ ادبیات مخصوصن شعر الزم استعادت  نوعی نقد
- ي منتقد که کلمهي زنانهیک فلسفه. مدرن فمنیستی به سوژه، ابژه، تاریخ، کلمه، و ادبیات است

  .دهدها را با خونریزي نجات می
- بدونِ افهکلماتی که ابدیتی محض در خود دارند؛ شریف و معتقد به رسالتند در اصالتی فلسفی 

  .ي ژورنالیستی
  . کلمات در مکانیزمِ استحاله، شورشی،انقالبی، غافلگیرکننده و اصالت اندیشَند

  سوم از پنجم
  

ي کلمه و هم معناي آن کلمه به نگیرد به نوعی هم مفهومِ تاریخی ي کلمه شکلاگر خونریزي
ي به پیري. اهد دادودست خ ي خود را ازشناسانهرسد و توانِ زیباییفلسفی میي یگبازنشسته

  .گرددزودرسی دچار می
  چهارم از پنجم

  

  .احساسی است - ي عقلینگاري و زنانه نوشتنِ یک متنِ ادبی دو مقولهزنانه
از نو نوشتنِ  ←سیستمِ عقل و عقلگرایی با متنِ ادبی احساس در ينقد تاریخی ←نگاريزنانه

  .ادبیات
  . ها و اشتراکات شبیه زنانهمحض در بیانِ دلتنگیي احساس گرایی ←زنانه نوشتنِ 

  
  

  پنجم از پنجم
  

  .تاریخِ ادبیات يي شاعرانهبررسی و بازاندیشی: به تاریخ )شاعرانه( شک ادبی
  :فلسفه متنِ ادبی

ي جدید ها با خوانشِ انتقاديي ژرفناك فلسفه و چیدمانِ پازلِ مبهم و بحث براَنگیزِ متندر سایه
با شک ادبی در اتاقِ کارِ فلسفه و ایجاد سؤال از بطنِ واژه و مفهومِ کلماتی که به راحتی  همراه

  . اندنودهدر سطرها غُ
- منیت آگاه در ناآگاهی نیست که در ي سوژه در ذهنیت مؤلف و نویسندهخواستگاه فلسفی

زیبایی و زیباشناسی ي متنی نیست بلکه در چالگاه خالقیتی که زایشِ زیبایی. خالقیت است
  .شودمند و آگاه به عقل میزبان

از ادبیات، مؤلف و نویسنده دارد به نگاهی عمیقن فلسفی موجودي  طالقِ متن خواستگاه فلسفی
نده است که مرسنشستن بر صندلیپ ي هرمنوتیک استترصد .  

  پنجم از ششم
  



  .فلسفه یک ادبیات مطول است: کارل مارکس
  .است ي شتابزدهشعر یک فلسفه: بنیامینوالتر 

البته در رومتن اینگونه بِنظر میآید اما . زایند چرا که محسسندها قید شعري میگی در واژهشتابزده
  .کندرا نقد می زیرمتن، بینامتنیت و فرامتنیت ؛منطقِ طالقِ متن

  .زایشِ طالقِ متن ←فلسفی داردگی خالق زاست و آفریننده و تنها یک خواستگاه ِ این شتابزده
  طالقِ مفهوم از متن= در فلسفه

  .فلسفه و مفهومِ نوزیست متعهد و پرسنده= زایشِ معنا←طالقِ متن از متن = در ادبیات
  

  


