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مناسبت میان نقد و اثر، مناسبتی مبتنی بر این پرسش است: نقد، کی است؟ پرسشی 
که یک گون نوشته می شود و دو گون خوانده می شود:

نقد، ِکی است؟
نقد، کی ست؟

این پرسِش یک نوشِت دو خوان، مثل باشنده ای دو سایه، در اهتمامی حسرت بار به 
بازخوانِی تاریخ نقد، بر »خواسته« است � تأمالتی چنین، به رغم گفتمان درخشان در 
کارکردهای نقد، چنان می نمایند که گویی نقد، درست از جایی شروع می شود که اثر 
به پایان می رسد� و بدین سان با نادیده گرفتن جنبه  ی پنهان نقد، همزمانی و یگانگی 
نقد از فراشد آفرینِش اثر مسکوت گذارده می شود� لیکن نقد از همان جایی شروع 
می شود که اثر� جداگانِی نقد از شونِد آفرینش اثر، رویکردی دو انگار و تاکنونی است 
که اثر را تمامیتی مقدم و نقد را پس آمِد آن می شمارد� اثر در دست های نویسنده جان 
می گیرد، می بالد، پایان می شود و سپس منتقد، آن را تحویل می گیرد� اثر در سویی، 

نقد در سویی دیگر�
به رغم اختالف نظر شدید نویسندگان و منتقدان بر سر جایگاه نقد )یکی از موضع 
انکار و دیگری در موضع اثبات( آنان خواسته و یا ناخواسته، عموماً بر جدا انگاری نقد 

1
نقدکیاست
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از فراشِد آفرینش اثر، اتفاق دارند� به گمان نویسندگان، نقد حاصِل ناکامی منتقد از 
فراشِد آفرینش است و منتقد کسی ست که اگرچه می داند اما نمی تواند� منتقدان نیز 
هرچند برای تعیین جایگاه نقد، اهتمام ورزیده اند )به طوریکه تاریخ نقد، چیزی جز 
شرح فتوحات نقد بر سر جایگاه آن نبوده( با این حال عموماً از یگانگی درون زیسِت 
نقد و اثر غافل بوده اند� همواره خودبسندگِی نقد را در جایی در پایان اثر جسته و از 
جایی شروع کرده که نقد، حاصِل قلم شناسه ای به نام منتقد بوده است� به طوری 
اثر همان شرایط زبانی  برابر  که به گمان روالن بارت: »اثر، جهانی ست� منتقد در 
را دارد که نویسنده در برابر جهان«1 و در جایی دیگر: »جهان وجود دارد و نویسنده 
سخن می گوید� این ادبیات است� در حالی که موضوع نقد، بسی متفاوت است� جهان 
نیست، بلکه تنها یک گفتار وجود دارد، گفتار دیگری� یک زبان ثانوی یا فرا زبان که 

بر زبان اولیه عمل می کند«2
را  اثر  لیکن  می دهد  دست  به  متن اندیش  نقد،گفتاری  از  اگرچه  رویکردی  چنین 
همچون متنی جدا از نقد و پایان یافته که نقد - در این سو - آن را تحویل می گیرد، 

تعریف می کند�
گفتمان�  یک  از  گفتمانی  است�  زبان  فرا  یک  »نقد  است:  آن  بر  نیز  ژنت  ژرار 
بنابراین می تواند یک فرا ادبیات باشد��� نویسنده از عالم هستی سخن می گوید، منتقد 
از ادبیات، یعنی عالم نشانه ها� اما آن چه برای نویسنده نشانه است برای منتقد مبدل 

به معنی می شود«3
از دیر باز میان نویسنده و منتقد خط تمایز مشخصی ترسیم شده است� نویسنده در 

سویی و منتقد در سویی دیگر� اثر در جایی و نقد در جایی دیگر�
نورتراپ فرای حتا گامی فراتر می نهد و برغم پافشاری بر »خود بسندگِی« نقد، 
که در جای خود مهم است، دیوار طویِل مشخصی میان منتقد و نویسنده می کشد به 
گونه ای که: »شاعری که در مقام منتقد سخن می گوید، حاصل کالمش نقد نیست 

بلکه اسنادی است که منتقدان بررسی خواهند کرد«4 
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کارمندان عبوِس تخلف ناپذیر یک  به  را  منتقدان  پنداری ای،  نتیجه ی چنین جدا 
اداره ی مخوف که نویسندگان را بدان راهی نیست، شبیه می کند و جداگانی نقد و اثر 

را عمقی هولناک می بخشد�
اما نقد، کنشی یک سر جدا از اثر و منتقد کسی تماماً بیرون از نویسنده نیست، به 
گونه ای که می توانم گفت »نقد« همزمان با »اثر« تولد یافته و می بالد� یکی در دل 
دیگری� بنابراین جدال بر سر این که کدام بر دیگری مقدم بوده، جدالی بی ثمر است� 
نخستین آثار ادبی، نخستین آثار نقد نیز بوده اند� همراه هم، در دل هم� به گفته ی 
روالن بارت »بی شک نقد، خواندنی ژرف است«5 و در این صورت چه کسی می تواند 
تعیین کند نخستین خوانِش »ژرف« از متن را کدام یک انجام می دهد؟ نویسنده یا 
منتقد؟ و آیا نویسنده به هنگام نوشتن، در حال خوانش ژرف نیست؟ آیا درون هر 

نویسنده ای، منتقدی خانه نکرده است؟
به دغدغه های فلوبر به هنگام نوشتن مادام بواری، نگاه کنید:

»چیزی که می خواهم بنویسم��� چیزی که به نظرم زیبا می آید، چیزی که می خواهم 
انجام دهم، کتابی ست درباره ی هیچ� کتابی بدون وابستگی خارجی که با نیروی درونی 
سبک ا ش، به خودش تکیه می دهد� مانند زمین که بی هیچ تکیه گاهی خود را در هوا 
نگه می دارد، کتابی که تقریباً موضوعی نداشته باشد و یا دست کم موضوع در آن تقریباً 
نامرئی باشد���«6 این سخنان از آِن فلوبرِ منتقد در درون فلوبرِ نویسنده است� از آِن فلوبر 
نویسنده در درون فلوبر منتقد� یکی در درون دیگری� یکی که او را به خوانش/ نوشتاری 
»ژرف« فرا می خواند: رمانی درباره ی هیچ و متکی بر سبک� هم از این روست که مادام 
بواری بر موضوعی پیش پا افتاده اتفاق افتاده است� هنگامی که مادام بواری را بخوانید از 
»خوانِش« آن لذت می برید اما اگر بخواهید هیجان زده آن را برای دیگری که کنجکاو 
خوانش لذت ناک شما شده است، باز گویید، ناگهان در خواهید یافت چیزی برای تعریف 
کردن وجود ندارد� زیرا »اتفاق« در جای دیگری رخ داده است� در متن، خوِد متن� در 

همان جایی که منتقد و نویسنده ی ساکنین گوستاو فلوبر همدست شده اند�



نقد کی  است  12

گئورک لوکاچ به یاد می آورد »نمونه های نقد ادبی در بطن متون ادبی، بی شمار 
است« 7 هم او در تأیید یافتار خود می پرسد: »آیا گفتار هملت خطاب به بازی گران و 
تک گویی هکیوباِی بعدی او، چه چیزی جز رساله های ژرف درباره ی زیبایی شناسی 
نمایش و درام و حتا مهم تر از آن درباره ی رابطه ی هنر با جامعه اند؟« و بعد: »حتا 
می توانیم در تاریخ: واپس تر برگردیم و به سراغ بحث و گفت وگوی میان آخلیوس و 
اورپیدوس در قورباغه های آریستوفانس برویم� آیا این بحث، گذشته از تأثیر کمدی 
مستقیم آن، تحلیلی دقیق و موشکاف از عوامِل اجتماعی، اخالقی و زیبایی شناختِی 

دخیل در فروپاشی تراژدی یونانی در اضمحالل عصر تراژدی به دست نمی دهد؟«8
البته هرچند لوکاچ عمدتاً حضورمندِی نقد در متن آثار ادبی را مورد کاوش قرار 
می دهد اما در نگاهی فراتر نتیجه گرفته است: »از بحث های هملت و ویلهلم گوته 
گرفته تا بالزاک و تولستوی و گورکی زنجیره ی ناگسسته ای از نمونه های پرشکوه از 

این وحدت اندام وار میان تأثیربخشِی ادبی و بینِش نظری به چشم می خورد«9
این  دیگری�  درون  در  یکی  است�  پیوسته  هم  نقد،  رخ داد  با  اثر  پیدایی  بنابراین 
نه چندان  بلکه همزیستی  را عیان می سازد  نقد  پیدایِش  تاریخی  منشأ  نه فقط  امر 
توضیح  نیز  اثر(  )پدیدآورنده ی  مؤلف  درون  در  را  نویسنده  و  منتقد  مسالمت آمیز 
منتقد  میان  کنکاش  نتیجه ی  اثر،  خلق   = نوشتن  می کند  آشکار  می دهد� هم چنین 
و نویسنده ی درون زیست مؤلف است� این کنکاش ها در نوشت ها و بازنوشت ها، در 
تأمالت، در تناقضات حاصل از انگاشت های پیش نوشت با پندارهای در نوشت، باز 
می تابد� معروف است »قصد بالزاک در رمان دهقانان��� توصیف تراژدی زمین داری 
به گفته ی خود در طی  را  رمان  این  او  است�  بوده  در حال مرگ  و  اشرافی  بزرگ 
هشت سال و با صدها بار نوشت و باز نوشت، خلق کرده است و با این همه، به رغم 
این آماده سازی بسیار دقیق، به رغم این نگرش ژرف در باره ی قصد آغازین، آن چه 
بالزاک در واقعیت ارائه کرده است با طرح اولیه ی او تضاد کامل دارد: او تراژدِی خرده 

مالکی را نوشته است«10
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چرا چنین شده است؟ »وقتی تولستوی، نخستین روایت آناکارنین را طرح کرد، آنا زنی 
بس نفرت انگیز بود و عاقبِت فاجعه آمیزش موجه و به سزا می نمود� روایت نهایی رمان )امّا( 

بسیار متفاوت است� اما تولستوی در این فاصله عقاید اخالقی خود را تغییر نداده است«11
چرا چنین شده است؟ یادداشت های داستایفسکی درباره ی رمان جنایت و مکافات 
و یک  کامل  از طرحی  و  دقتی طرح ریزی شده  با چه  اثر  این  که  می دهد  »نشان 
دست برخوردار است� از یادداشت ها در می یابیم که داستایفسکی در آغاز می خواسته 
فرم رمان به یادداشت های زیرزمینی نزدیک تر باشد و راوی اول شخص مفرد، خوِد 
از  راسکول نیکف قرار گیرد� چیزی چون دفتر خاطرات، اعتراف در دادگاه و یادی 
گذشته پس از محکومیت باشد��� اما بعدها طرح از اساس تغییر می کند و همین تغییر، 
کتاب را کامالً دگرگون می سازد� روایت از زباِن نویسنده نقل می شود� فردی نامرئی 
اما همیشه حاضر که برای لحظه ای هم قهرمان خود را رها نمی کند� اکنون شیوه ی 
فشرده ی روان شناختی که کتاب را چنین حیرت انگیز کرده بود، تولد یافته بود«12 

چرا چنین؟ سبب چیست؟ چه چیزی باعث تغییر انگاشت های پیش نوشت می شود؟
به گفته ی میالن کوندرا، سبب را باید در ندایی فراجست که از »ورای اعتقادات 
ندای  این  او  و  می آید؛  فرود  نویسنده  بر  »فرمانی«  رمان  نویس« همچون  شخصی 

متافیزیکی را »خرد رمان« می نامد�13
تفسیر شاعرانه ای  است� اما چگونه می توان با ایده ای همراه شد که رمانِ  نویسنده 
را به خوابگردی گوش به »فرماِن« ندایی بی منشأ تقلیل می دهد و در عین حال آن 
را به محدوده ی »خرد« فرومی کاهد؟ چنین تعبیری به قول آلن رب گریه نویسنده را 
در جایی قرار می دهد که گویی »واسطه ای ست از خود بی خود میان انسان های فانی 
و نیروی ناشناخته ی فرا طبیعی که واژه های سرگردان را به نویسنده دیکته می کند«14

پس پرسش همچنان باقی ست: در فاصله ی بین طرح های پیشا نوشت و نوشت های 
قرارهای  از  متفاوت تر  جایی  در  را  اثر  که  روی می دهد  آخر چه  نوشتار  و  نخستین 

نخستین قرار می دهد؟
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نقد، ِکی  این مقاله جستجو کرد:  نهاد پرسش نخسِت  باید در  را  پاسخ  به گمانم 
و  نپرسید  نو  نقد  که  پرسشی ست  همان  این  می شود؟  پدیدار  وقت  کدامین  است؟ 
دیدیم آغاز نقد را در پایان اثر قرارداد و حال آن که نقد، همزاد اثر است� یکی در 
دیگری، در گفت وگویی جنون آمیز و بی پایان� اگر نقد به گفته ی موریس بالنشو »به 
را به چیزی چنان بدل می کند که »هست«،  حرکتی خالقانه«15 تعلق دارد که آن 
این تأمل، این درنگ خالق بیش از هر چیز در درون نویسنده، همراه او در فراشِد 
خلِق اثر روی می دهد� نقد، بخشی از چگونگی ای هست که به خلق اثر می انجامد� 
میخائیل باختین در کتاب سترگ خود )مسائل بوطیقای داستایفسکی( با مراجعه به 
یادداشت ها و پیش نویس های داستایفسکی نشان می دهد چگونه طرح های پیشینی 

او در بازنوشت ها و تأمالت بعدی اش فرو پاشیده و دگرگون شده اند�16
نقد از کنِش نوشتارِ اثر، از آغازگاه و از پیدایِی اثر، جدایی ناپذیر است� مانند سایه ای که 
از اثر به نقد و از نقد به اثر در نوشتار می گسترد و در هم گالویز می شود، در هم می لغزد�
در رویکرد دریدایی، با الهام از انگاره ی روسویی، از »آن مکمل خطرناک« سخن 
گفته می شود� نقد، اثر را تکمیل می کند و بدین ترتیب هرچند که فرا زبان است اما تا 
حدودی جداگانی میان نقد و اثر را به هم می ریزد به طوری که »هم بخشی از و هم 
نه بخشی از زبان موضوع اش است«17 اما این مکمل خطرناک پیش از آن که اثری 
پایان یافته را دربر بگیرد )چنان که منتقد/نقد، نویسنده/ اثر را( در اثری در حال نوشتار 
در می آمیزد� نقد نه از پایاِن اثر بلکه از آغازِ اثر آغاز می شود� همچون عاشقی معشوق 
که معشوقی عاشق را به یاد می آورد، در خود با خود همراه خود و او را چنان او که در 
حال ساخته شدن� بعدها اثر به پایان خواهد رسید و منتقدی دیگر، بیرون از نویسنده 

به سویش خواهد شتافت و با مرگ مؤلف، اثر، او را فراموش خواهد کرد���
و  درون زاد  گفت وگویی  در  است،  یافته  تولد  اثر  با  نقد  دانسته ایم  دیگر  حال 
ساختارهای  دو  آن  میان  گفت وگوی  زیرا  ساختارشکنانه،  لزوماً   =( ساختار شکنانه 
طرح های  و  دقیق اش  طرح های  علیه  را  نویسنده  که  می ریزد(  فرو  را  پیش ساخته 
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ناگهانی اش را علیه نوشتار و نوشتار را علیه نوشته و��� فرا می کشد�
پس نقد کی ست؟

همان پرسش نخست که پرسید نقد، ِکی  است، پاسخ پرسش دوم که می پرسد نقد 
کیست را در مشت دارد:

می کند،  ترغیب  آناکارنینا  باره ی  ده ها  نوشتن  به  را  تولستوی  که  کسی ست  نقد 
بولگاکف را به پاره کردن متن اولیه ی مرشد و مارگریتا وا می دارد و بالزاک را از یک 
توصیف گر به یک پرسش گر تبدیل می کند� نقد کسی نهفته در متن است� یک درون 
زیست� نقد، بخشی از چگونگی  ای هست که به خلق اثر می انجامد� نویسنده می نویسد و 
در این نوشتندگی تنها نیست� کسی در خود، همراه اوست که هم دست اوست در فرار از 
تاریخ نوشتار، هم دست او و در درون او� قسمتی از او که انگاره ی جدایی/ دوگانی تئوری 
و پراکسیس = اثر و نقد را به چالش می گیرد و هم از این رو گفتار/ انکار بالزاک را که 

»در وجود هر منتقد، نویسنده ای ناتوان هست«18 واژگون می کند:
در وجود هر نویسنده ای، منتقدی نهفته است� نقد ِکی است؟ ِکی آغاز می شود؟ 

همانگاه که اثر آغاز می شود� نقد، کی ست هم او که اثر را می نویسد�
نقد و اثر آغازگاهی مشترک دارند� درون هم، پیوسته ی هم� یکی در دل دیگری و حاصل 
هم� حتا شهرزاد قصه گو - که گفته اند قصه با او آغاز شده- آنگاه که »لب فرو می بندد« تا 
ادامه ی قصه را به شبی دیگر به تعویق اندازد، شهرزادی منتقد است� نقد از پایان اثر شروع 
نمی شود بلکه با اثر همزاد است� با این همه اما این همزادگی، این همکنارگی، آنگاه که اثر 

به پایان می رسد به کناره گیری آن دو از هم می انجامد�
اکنون نقد با اعالم خودبسندگی همچون نوشتاری دیگر بود، به سراغ اثر می رود، 
از  غریب  لحظاتی  ناخودآگاهش،  در  اثر،  بازخوانی  حال  در  و  برمی گیرد  در  را  آن 

زندگانی سابق خود در جایی دور اما در متن اثر را به یاد می آورد�

� 



نقد کی  است  16

ارجاعات متنی:
1( نقد و حقیقت، روالن بارت، شیرین دخت دقیقیان، مرکز، ص56

2( نقد چیست، روالن بارت، گیلوان، هنرو اندیشه ی گیله وا، 1373
3( ساخت گرایی، پسا ساخت گرایی و مطالعات ادبی، ژرار ژنت و ��� فرزان سجودی، سوره 

مهر، ص151
4( تحلیل نقد، نورتراپ فرای، صالح حسینی، نیلوفر ص18

5( نقد و حقیقت، روالن بارت، شیرین دخت دقیقیان، مرکز ص80
6( نوشتن مادام بواری، آندره ورسای، اصغر نوری، نیلوفر، ص43

7( نویسنده، نقد و فرهنگ، جورج لوکاچ، اکبر معصوم بیگی، نشر دیگر، ص145
8( همان� ص145

9( همان
10( جامعه شناسی رمان، جورج لوکاچ، محمدجعفر پوینده، تجربه، ص27

11( هنر رمان، میالن کوندرا، پرویز همایون پور، گفتار، ص270
12( جهان مدرن و ده نویسنده ی بزرگ، مالکوم برادبری، فرزانه قوجلو، چشمه، ص56

13( هنر رمان، همان
14( برای رمانی نو، آلن رب گریه، پرویز شهدی� بافکر، ص16

15( عقل ساد، موریس بالنشو، سمیرا رشیدپور، بیدگل، ص162
کلمه،  مرادیان، حکمت  نصراله  باختین،  میخائیل  داستایفسکی،  بوطیقای  16( مسائل 

ص127 و 128
17( ژاک دریدا، نیکالس روبل، پویا ایمانی، مرکز، ص101

18( نقد ادبی در قرن بیستم، ژان ایو تادیه، مهشید نونهالی، نیلوفر، ص14



تاریخ رمان در مناسبت میان خواننده و متن، چهار نوع ساخت روایی را به یاد می آورد� 
این ساخت ها عبارتند از:
1( ساخت برون گرا

2( ساخت درون گرا 
3( ساخت همگرا 
4( ساخت فراگرا

برقرار  میان متن و خواننده  رمان،  از خوانش  نسبتی که  را در  این ساخت ها  من 
می شود، استخراج و نامگذاری کرده ام� هر یک از این ساخت ها، حامل امکاناتی ست 
که رمان را در مسیری خاص و در منظری متفاوت و دیگرگون در برابر خواننده قرار 
می دهد� به عبارت دیگر، بسته به این که رمان، کدام یک از این چهار امکان بنیادین 

را در اختیار گرفته باشد، کنشی خاص و متمایز را در خوانش خواننده پدید می آورد�
در ساخت برون گرا، رمان برگونه ای از روایت استوار می شود که طی آن، نویسنده 
با بیرونی کردن حوادث، خواننده را در مرکز اطالعات قرار می دهد� حوادث و عناصِر 
علت و معلولِی رخدادها به بیرون از رمان، به سوی خواننده پرتاب می شود� پس آنچه 
معلوم  خواننده  بر  می ماند،  مجهول  بر شخصیت ها  داستانی(  معین  فضای  یک  )در 

2
چهارامکانبنیادینروایت
)پیشنهادهایدرروایتشناسیداستان(
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می شود� روایت به گونه ای پیش می رود که خواننده، تنها با یک گام فاصله، پشت 
سر رمان نویس قرار می گیرد و رمان نویس، پنهان از شخصیت ها، ماجراها و رازهای 
آن را به اطالع خواننده - محرِم پشِت سرش - می رساند� راسکول نیکف درمقابل 
دیدگان خواننده که از بیرون و گویی از پشت سِر داستایفسکی، حوادِث رمان را دنبال 
می کند، پیرزِن رباخوار را می ُکشد و فرار می کند� اما دیگران - دیگر شخصیت های 
رمان - نمی دانند موضوع از چه قرار است� پس به دنبال قاتل و گشودن راز - رازی 
که پیشاپیش در نزد خواننده لو رفته است - به تکاپو می افتند و تقابل میان دانایِی 
خواننده و جهل شخصیت های رمان، موجد تعلیق می شود� ساخت برون گرا، گونه ای 
از روایت است که بر تعامل دانستگِی خواننده و نادانستگِی شخصیت های ماجرا استوار 
است؛ نوعی از روایت که با انتقال بالفاصله ی اطالعات به بیرون از رمان، جهل و 
نادانستگِی شخصیت های رمان را در نظر خواننده، عریان می کند� در رمان مبتنی بر 

ساخت برون گرا، خواننده می داند چه رخ داده است، شخصیت ها نمی دانند�
ساخت درون گرا، درست در نقطه ی مقابل ساخت برون گرا قرار دارد: شخصیت ها 
درونِی  زندگِی  به  و  متن  درون  به  روایت  نمی داند�  که  است  خواننده  این  می دانند، 
شخصیت ها معطوف است� پس آنچه )در یک فضای داستانی( برشخصیت ها معلوم 
می شود، بر خواننده مجهول می ماند� روایت به گونه ای پیش می رود که خواننده را از 
مرکز اطالعات دور می کند و او را در برابر گمان ها و تأویل های متفاوت و متکثر، تنها 
می گذارد� خواننده از مرد و زنی که در »تپه هایی شبیه فیل های سفید« اثر ارنست 
آن ها  نمی داند�  هیچ  می کشند،  انتظار  مادرید  مقصد  به  را  قطاری  وروِد  همینگوی، 
ظاهرًا درباره ی »عمل جراحِی بسیار ساده ای« صحبت می کنند که قرار است زن به 
آن تن دهد� آن ها بی توجه به خواننده ای که برکتاب قوز کرده و می خواهد از ماجرا 
ادامه می دهند� آن ها می دانند درباره ی  بیاورد، به زندگِی درونِی خود در متن  سردر 
چه حرف می زنند و چه مسائل و مشکالتی پیش رو دارند، همدیگر را می شناسند، بر 
عالیق عاطفِی خویش واقف اند� آن ها از اتفاقی که افتاده آگاهند و در اطراف آن چه 
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که به این ایستگاه قطار، رهنمودشان ساخته فکر کرده اند، آن ها از چیزهایی حرف 
می زنند که ما به درستی نمی دانیم� آن ها چیزهایی می دانند که ما نمی دانیم ���

ساخت درون گرا از تقابل و تعامِل میان دانستگِی شخصیت ها و نادانستگی خواننده 
رمان،  دروِن  در  اطالعات  حفظ  و  تمرکز  با  که  روایت  از  گونه ای  می گیرد�  شکل 
دانستگی های شخصیت های رمان را از نظر خواننده، پوشیده نگه می دارد و بدین سان 

امکانات دیگری از تعلیق و تأویل را پیشاوری خواننده می گستراند� 
در ساخت همگرا، شخصیت های رمان و خواننده به گونه ای مشترک از آنچه که 
اتفاق می افتد، مطلع می شوند� روایت به گونه ای پیش می رود که حوادث و رخدادها را 
در مقابل دیدگان خواننده عریان می سازد و شخصیت ها و خواننده به طور مشترک و 
گویی بی واسطه و هم زمان به دانستگی می رسند�ساخت روایی همگرا، هم زمان به 
دو ساحت درونی و بیرونی معطوف می شوند و دانستگی ناشی از اتّفاق، میان خواننده و 
شخصیت های رمان تقسیم می گردد� خواننده و شخصیت های داستانی هردو می دانند چه 
اتفاقی افتاده است� گره گوار زامزا، صبح دم به حشره ای تبدیل می شود� این اتفاقی ست که 
نه فقط خوِد گره گوار و خواننده، بلکه دیگر شخصیت های رمان نیز از آن آگاهی می یابند� 
روایت، با تمرکز زدایی از رونِد اطالع رسانی، دانستگی را میان آدم های درون ماجرا و 
خواننده ای که ماجرا را دنبال می کند، به اشتراک می رساند� به عبارت دیگر، ساخت روایی 
همگرا، رمان را از طریق توزیع بی واسطه ی دانایی میان شخصیت ها و خواننده پیش 
می برد و بدین سان امکانات غنی و نوینی از تأویل و تعلیق را در برابر خواننده ی کنش گر 

افتتاح می کند� رخدادها مقابل دیدگان خواننده، شخصیت های رمان را در بر می گیرند� 
دانستگی  می گیرد:  قرار  همگرا  ساخت  مقابل  نقطه ی  جهتی  از  فراگرا،  ساخت 
به  می تواند  که  چه  آن  در  را  خواننده  و  داستانی  متن، شخصیت های  و  است  غایب 
نادانستگی تعبیر گردد، به اشتراک می رساند� هیچ کس چیزی نمی داند؛ نه خواننده و نه 
شخصیت های داستانی� روایت بر هیچ یقینی استوار نیست و خواننده با خوانش متن، اگر 
چه عرصه های جذابی از تأویل و آزادی را کشف می کند و می گشاید، اما هم چون خود 


