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مهمقد   
           ايـن سـه    .  نظر اهل فن بوده است     براي نقد آثار ادبي سه عنصر يا سه محور اصلي هميشه مد

واقع مثلث آفرينش اثـر ادبـي، برداشـت و دريافـت معنـا و زيبـايي آن را شـكل                      عنصر كه در  
 زمان هر يـك از آنهـا اهميـت و           در طول  كه   خواننده و   متن ،نويسنده ند از ا  دهند، عبارت  مي

اند كـه بـراي       ابتدا متخصصين نقد ادبي تالش كرده      كه چنان خود را داشته است،      ةژويجايگاه  
 و براي بيان تفاسـير خـود،   پردازندنويسنده اثر ب ات نيجستجو درمتن ادبي به    تحليل و تفسير    

  اثر به تحليل متن اقدام كنند      ةنويسند اتاز طريق ني ،     ت را بـه مـتن و        يا اينكه آنها ابتدا محوري
 و يـا    برنـد   مـي   نويـسنده پـي    نيـات  روي آن بـه      بر و با مطالعه و تحقيق       دهند  ميتار آن   ساخ

هـم در آفـرينش اثـر و هـم در            ،كننـده   و او را عامل تعيـين      شود ميداده  به خواننده    تمحوري 
ـ        دانند و با تكيه بر خواننده       مي ،دريافت آن   خواننـده و تمـايالت      ةمحوري، نقد خود را بـر پاي
  . كنند ا ميزماني او بن

كـرد و    ، نقد ادبي بر جايگاه اصلي نويسنده تكيه مي        1 ساختارگرايانقبل از ظهور حركت     
        ايـن جهـت     از. كـرد  ات و آمال خود نويسنده جستجو مي      معني و مفهوم اثر ادبي را تنها در ني

  ادبـي   نويسنده براي رسيدن به معني و مفهـوم موجـود در مـتن             ة بيوگرافي يا زندگينام   ةمطالع
 را مهمترين   محيط تربيتي او   و    او ةاعضاي خانواد ،  كودكي وي  زيرا ،شد بسيار مهم تلقي مي   

دانـستند كـه اسـاس       اثر ادبي مـي   گيري نوع طرز تفكر نويسنده و در نتيجه معني           عوامل شكل 
، ) Sainte-Beuve, 1804-1869  (بـوو سـنت   روشهاي نقد ادبـي متفكرانـي چـون    ةنظري

پرداز ايـن گـروه    ترين نظريه و شاخص) Gustave Lançon, 1812-1894 (گوستاو النسون
 بر اين عقيده اسـت  تِن. است) Hippolyte Taine, 1828-1893 (هيپوليت تِناز منتقدين، 

آثار ادبـي   و خلق     در تكوين     يمستقيم ثيرأت لي فكري نويسنده  ا، زندگي و تع   رشد 2 محيطكه  
باخـت و    نويسنده رنگ خـود را مـي      بدوناري   در اين نوع روش نقد ادبي، متن نوشت        .و دارد ا

ـ    با دادهبايد،  شد هر چه از متن ادبي  برداشت مي        دسـت آمـده از زنـدگي و تفكـرات      ههـاي ب
  . لذا متن ادبي تنها با حضور نويسنده داراي اعتبار بود كرد نويسنده مطابقت پيدا مي
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 محيط نقـد ادبـي      ةنعد از شروع حركت و نهضت ادبي ساختارگرايان، نويسنده از گردو          ب
براساس عقايـد و    . ت به متن داده شد     قرار گرفت و اولوي    دومكنار گذاشته شد و يا در رديف        

نظرات اين گروه از منتقدين آثار ادبي، هر چه در اختيار منتقد قرار دارد، آن چيزي اسـت كـه          
ان نهضت ساختارگراي . هم اكنون به صورت يك شكل ظاهري در قالب متن در دسترس است            
گروه اول معتقـد بـه      : باعث شد كه در علم نقد و تفسير اثر ادبي دو نوع گرايش شكل بگيرد                

        آن پرداخـت و از طريـق   جـستجو در  نظر گرفت و بـه     اين نظر بودند كه بايد ابتدا متن را مد 
   گـروه دوم در گـرايش      .  دست يافت  است، پيام اثر ادبي     اًات نويسنده كه نهايت   تفسير متن به ني

طور كلي از محـيط نقـد خـارج سـاختند و             ه از اين نيز فراتر رفتند و خود نويسنده را ب          ،خود
بنابراين، آنها تنهـا بـه خـود مـتن اكتفـا      . نيازي به نويسنده نيستديگر چنين عنوان كردند كه  

ايـن گـروه از     . از متن او پيدا نكردند    در خارج   كردند و ضرورتي براي بيان نظريات نويسنده        
  . روي آوردند3 نقد متني  بهمنتقدين

  

 حركت فكري پديدارشناسي

بر روي خواننده متمركز    را  به دليل اينكه اساس تفكر اكثر منتقدين ادبي معاصر كه توجه خود             
 تـا بـه     اسـت اين ابتـدا الزم     ر، بنـاب  گيرد  پديدارشناسي سرچشمه مي   ةفالسف، از عقايد    اند كرده

چون بسط و توضيح كامل پديدارشناسـي       لبته  ا. خته شود  پردا 4 پديدارشناسيبررسي مختصر   
ادبيـات و   ارتبـاط مـستقيم بـا       ذا بيشتر بر بخشي از اين فلـسفه كـه            ل ،گنجد در اين مقاله نمي   

  .شود تأكيد مي، تعريف آزادي انسان در نوع برداشت و معناجويي در آثار ادبي دارد
هـاي جهـان را از راه      ت كه انسان را ملـزم كنـد تـا واقعي          كند  پديدارشناسي تالش مي   ةفلسف

هـاي پيـشينه درك كنـد و      ها و دانـسته   ، بدون تكيه بـر شـناخت      تجزيه و تحليل مبتني بر تجربه     
بـه همـين    .  به حالـت تعليـق درآورد      ،استنگرش طبيعي خود را كه مبتني بر عقل سليم وي           

يـت  شود و تقو    فردي كانون شناخت و درك او مي       ةدت و ارا  ، ني  پديدارشناسي ةدليل در فلسف  
. شـود  مـي منجـر   باوري به دوري گزيدن انسان از نگرش به تصويرهاي انتزاعي از جهان              ذات

انسان يـا بهتـر بگـوييم     ة، مواجه اين فلسفه از جهت نقد ادبي بسيار مهم استمآنچه در تعالي  
 غيرمتافيزيـك و خـارجي اسـت كـه     ةدپديـ يـك  با اثر ادبي به عنوان يك موضوع يا       خواننده  
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  .كنــد  خوانــدن طلــب مــي  ةننــده را بــراي درك آن از طريــق تجربــ   منــدي خوا نيــت
) (v. Eterstein,1998: 329   

 ةتـوان گفـت كـه دو ديـدگاه مـشترك در عقايـد اكثـر فالسـف                  با توجه به مطالب باال مي     
ت فـ ي جهان و مخال   ها گريز از ديد متافيزيك به پديده     ديدگاه اول   : پديدارشناسي وجود دارد    

 و  ،باشـد قابل تعريف بـا خردگرايـي و منطـق          غير  و هر آنچه    انتزاعي ييگرا ذهنيتبا هرگونه   
كند و مبتنـي     را درك مي    گونه كه فرد آن    همان ،است و مادي    جهان عيني ديدگاه دوم شناخت    

 پديدارشناس در عـين وحـدت   فيلسوفان، البته  مختص به اوست دليل و برهان منطقي  ةئبر ارا 
  . هستند، داراي تكثّر رويههدف
  بـر ايـن اسـت كـه     )Edmund Husserl, 1859-1938(هوسرل  ادموند  نظريةساس  ا
 صورتي   همان  به  و اند  ي معني ا آنها دار  ةكنند  ادراك دركِدر فهم و     تنها   نموجود در جها   ءاشيا
گونـه كـه مـراد        جهـان آن   ، به عبـارت ديگـر     .دن وجود دار  او براي   دكن را تجربه مي  ها   آن اوكه  

گونـه    آن  در جهان  ء ما وجود ندارد و تمام اشيا      ةيچ چيز باالتر از تجرب     وجود دارد و ه    ،ماست
  . وجود دارندبراي ما ، ايم كه ما آنها را قصد كرده

از نگـرد و   هاي جهان مـي   فرد با توسل به نيت خود به پديده        ،در نظريات هوسرل  اين  بنابر
 بايد تمـامي چيزهـايي   ان كه انساست اين اصل  آن ة كه نتيح شود  جدا مي ليسم كالسيك   آ ايده
 درك و ةطحي ابعاد ةبه انداز  راجهان خارجوسعت  و رد، كنار گذااوستكه فراتر از تجربه  را  

 مطـابق بـا ذهنيـت خـود       ،  شـود   ظاهر مي   او  كه در ذهن    را  هر آنچه  د و آگاهي خود تقليل ده   
دي فـرد در    آزاكننـده     تبيـين  ، از يك طـرف،     هوسرل ةففلسكيد بر اصالت تجربه در      أ ت .دبپذير

ادي بـشر تبـديل     آز ةدر اعـاد  دارشناسي را به يك آرمان محـسوس        پديكه   هاست درك پديده 
 و از طـرف     رهانـد   مي شده ي و از پيش تعيين    اددرهاي قرا  ل از زير بار تحمي     انسان را  كند و  مي

ستها  فردگرايي در درك پديدهةج ايدديگر، مرو ) (v. Hachette, 1998: 923.   
پديـدار  ست كه هدف صحيح تحليل فلسفي، در كشف محتواي آگاهي ما         هوسرل معتقد ا  

 ماهيـت آگـاهي انـسان و    ة تـا شـالود  شـود  شود و پديدارشناسي علمي است كه مدعي مي    مي
اي است كه بـه موجـب آن         اين كوشش در راستاي احياي انديشه     . ها را به ما نشان دهد      پديده

هـاي منتقـدين     بازتاب اين رهيافت در نظريه    . دگير  معاني قرار مي   ة هم أذهن فرد، مركز و منش    
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سي بـه عقايـد هوسـرل، روشـهاي جديـدي را در             أكند چون آنها با ت     اخير آثار ادبي جلوه مي    
شـود تـا بـه نـوعي وارد دنيـاي آثـار               نقد ادبي احيا كردند كه به موجب آن تالش مـي           ةعرص

شـود،   ي خواننده ظاهر مي    به درك ماهيت نوشتار به همان صورتي كه در آگاه          ونويسنده شد   
    .)73 :1377 سلدن و ويدسون، .نك( ل شدئنا

 هوسرل مخالف توجيـه  نيز همانند) Martin Heidegger, 1889-1976(هايدگر مارتين 
ـ     »  وجود « داليل و براهن متافيزيك است و عقايد او        ةها به وسيل   پديده  ةرا تنها در بستر تجرب

مـا داراي   و خرد   هاي دانش   تمحدوديتنها در چهارچوب     به نظر او جهان      ،كند معني مي بشري  
 كه هيچ معني انتزاعـي در بيـرون از چهـارچوب دانـش و         دارداو عقيده   . معني و مفهوم است   

 از طـرف    ست،عقل ما براي جهان متصور نيست و اين معني بخشي از معني وجودي خود ما              
يدگاه هوسرل معني و مفهـوم       از د  .ديگر عقايد وي در تقابل مستقيم با نظريات هوسرل است         

گر موضـوع را بـه ايـن صـورت بيـان      هايدگيرد ولي   آن شكل ميةكنند هر چيز در ذهن درك 
 نه در مدرك فردي يعني در ذهـن فـردي بلكـه در خـود                » وجود «كند كه درك هستي و       مي

  .)192-190: 1383 مكاريك،. نك( قرار داردهستي و وجود فرد درك كننده 
هـا   اي بـراي بيـان انديـشه       انويـه ة ث لوسيابزاري براي ارتباط يا      زبان صرفاً    ،به نظر هايدگر  

 اول  ة چيزي است كه در وهل     ،كند عدي است كه زندگي انسان در آن حركت مي         بلكه ب  ،نيست
 كـه جهـان هـم    رداين زبـان در صـورتي وجـود دا      ربناب. دهد جهان را در معرض ديد قرار مي      

اي كـه    و به مفهوم پديدهگيرد مي يك ماهيت انساني به خود در نتيجه زبان. داشته باشدوجود  
 ايـن الگـوي     ةبرپاي.  اطالعات نيست  ةل و ابزاري براي مباد    شود تبديل مي  ،حامل حقيقت است  

ها و نيـات تنهـا يـك         بسيار فراتر از بيان انديشه    را   معني ادبيات    ،هايدگري، منتقدين آثار ادبي   
هاي متفـاوت    بيني گيرند و ادبيات را در مفهوم ارتقاي جهان        ي در نظر م    »نويسنده«  يعني   ،فرد

شـود كـه     دانند كه تبلور اين نظريه در روشهاي نقد ادبي اخير هويـدا مـي              و بيشمار فردي مي   
گرايي خـوانش     كثرت ةكنند و ايد   بيني خواننده ارائه مي     جهان ةبرداشت و تفسير ادبي را بر پاي      

  v. Wikipédia, Article Heidegger) (ددهن  ادبيات ترويج ميةرا در حوز
  5گرايـي   اثبـات مخـالف ) Hans-Georg Gadamer, 1900-2oo2(هانس جورج گادامر 

مكتب خود را   گادامر  . كند ئه مي رااگر  هوسرل و هايد   و نظريات خود را با اتّكا بر افكار          است
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كنـد كـه      مي مطرحبه اين صورت     ،كه در آن اساس شناخت متعلق به خود وجود انسان است          
بـراي   هيچ امتيـازي را       يافتن حقيقت  قيقت و روش  خود ح  است و توصيفي  شناخت حقيقت   

 مـدرن   6 هرمنوتيـك تـوان پـدر      واقع مي   او را به   از اين جهت،  . كند ارائه نمي آن  بهتر شناختن   
انسان هميشه سعي كـرده      ،بر طبق نظر او   . ناميد كه همواره در جستجوي تعريف حقيقت بود       

ـ              ه ب يقت را  كه حق  است صـورت    هصورت مجرد وصف كند ولي او خواهان آن بود كه آن را ب
  .v. Eterstein, 1998:200,340) (ف كنديوصت ملموس ةبيك تجر

يكـي جـستجوي آن از      گـذارد كـه       دو راه را پيش پا مـي       ،براي رسيدن به حقيقت   گادامر  
كل كامل و ناب نيـست       اثر هنري يك ش    ،به نظر او   . تاريخ است   ديگري از طريق   هنر و طريق  

دعـوت  بـه خـود      اثر هنري مـا را       لذا ،هاي مختلف قرار دارد    ه سليق معرض قضاوتِ  چون در 
بـراي خـود    قادر باشـيم تـا از آن        را داشته باشيم و       شرطي كه ما توانايي تفسير آن     ه   ب ،كند مي

ـ  تنها به يافت   را   اي از يك محتوي و يك حقيقت بسازيم ولي نبايد شناخت خود            تجربه ات ن ني
  وست كه در آن انتقـال رسـوم     اتاريخ نيز مكاني     .نويسنده منحصر كنيم  هنرمند يا   و قصدهاي   

  دارد بطـن خـود   قيقت را در    ح ز خود بخشي ا   ة به نوب  رسد، لذا تاريخ نيز    به تحقق مي  فرهنگ  
   .)461 :1383 مكاريك،. نك(

 گيـرد  ليل مـي  حجزيه و ت  دو عنصر اساسي تاريخ و هنر را به ت         ، فلسفي ةبا اين شيو   گادامر
تمـام فعاليتهـاي     در زبـان    ،قائل است چـون از يـك طـرف         زبان   رايبنيز   نقش مهمي را     ولي

ـ   در  تاريخ و  هنر ، و از طرف ديگر    استبشري به نوعي دخيل      بـه نظـر     .يابـد  ي مـي  زبان تجلّ
 و  همان توافق داشتن با معنـي     ، فهميدن  و  رسيدن به وجود همان رسيدن به زبان است        ،گادامر

 نتيجة ، معروف ة او در يك جمل    .شود اطالق مي  ها نشانه مفهومي است كه به برخي از عالئم و       
نـوري كـه بـه تمـام چيزهـا          « : كنـد   بيان مـي   ،توضيح داديم كه در مورد اهميت زبان      آنچه را   

 اين نـور    ،كند طوري كه آنها را واضح و قابل درك در ذات خود آنها مي             ه ب ،دهد برجستگي مي 
  در معـرض رمزگـشايي قـرار       ،ط به انسان باشـد    وهر آنچه كه مرب    او عقيده دارد   ».ستگفتار ا 
نقـش هرمنوتيـك فلـسفي تنهـا         بنـابراين    ،نامـد  مي و تفسير    او اين رمزگشايي را تعبير     و   دارد

  ،كنـد   مـي  تحـسين را   هايدگر    عقايد  گادامر  اينكه با. تسهيل كردن فهم ذهني و انتقال آن است       
 بـه    را نقش بسيار بسزايي  از اين جهت كه     گادامر  . رسد از نظريات او مي    وربه نتايجي بسيار د   
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 نظرية ع كه مبد(Ludwig Wittgenstein, 1889-1951) بيشتر به ويتگنشتاين ،دهد زبان مي
 به تعبير و تفـسير هنـر    گادامر ارزش خاصي كه   .دشو   نزديك مي  ،است  7 زبان متداول    ةفلسف
  پـس از   ،اگر هرمنوتيك هنر تعبيـر و تفـسير اسـت          « :شود  مي او آشكار ة  دهد در اين جمل    مي

 روي كاغـذ پـاپيروس نوشـت  يـا در     ،همان زماني كه انسان كلماتي را بر روي سنگ تراشيد         
 ةمشود كه تفسير به نظر افالطون توانايي ترج         او يادآور مي   ». وجود دارد  ،اندمتون مقدس گنج  

ي مـتن از  امعنـ  ةليسم به معني فاصت رمانةورر د د و تفسير فكر  ،سطورخدايان است و به نظر ا     
بنابراين تفسير و تعبير يك علم      . استشناختي و فرهنگي آن       روان ، تاريخي ،ساختارهاي زباني 

ي يـا  هـاي تكنيكـ    بـدون آنكـه جنبـه   ،گيـرد  دربرمينيز شناسي را  تاريخي است كه علوم روان  
  v. Wikipédia, Article Gadamer) ( متدولوژيكي را نفي كند

پديدارشناسي در ايـن اسـت كـه او درصـدد فهـم              گادامر با ديگر متفكرين      ة تفاوت عمد 
دهـي بـه     انايي جـواب  تو  تفسير همان  ،واز نظر ا   . تاريخ و زبان است    ،ي هنر داي و وجو   ريشه

 اگر ما اين    .وجود دارد دريافت معني حقيقت     كه از طرف انسان براي    است  االت بيشماري   ؤس
، بايد چنين نتيجه بگيريم كـه فـرد يـا بهتـر بگـوييم               دهيم ادبيات گسترش    ةفلسفه را در حوز   

توان هيچ معنـي      اصلي برداشت معنايي از متن ادبي قرار دارد و نمي          ةخواننده در مركز و هست    
 .، بر او تحميل كردآورد دست مي  ه خود بةرا با تجرب  نچه كه آنآرا جز 

  
  

   ژان پل سارتر
ـ   اولين منتقد آثار ادبي ك      نقـد مـدرن را      ، پديدارشناسـي  ةثير مـستقيم عقايـد فالسـف      أه تحت ت

ــارز و شــاخص حركــت فلــسفي و ادبــي   ة محوريــت خواننــده بنــا نهــاد، چهــر براســاس  ب
در تر ر سـا .اسـت ) (Jean-Paul Sartre, 1980-1905 ژان پل سـارتر ،  8 اگزيستانسياليسم

هـا و عقايـد       ايـده  گرفتـه از  كـه بر  را   جديدي از پديدارشناسـي      نگرش 9 بودن و نبودن  كتاب  
 كـه ايـن   زمان اندر هم. كند  ارائه مي  ، است ، هوسرل و هايدگر   هگل همچون   يمتفكرين بزرگ 

بـا   ادبـي     نقد ةرا در زمين  يك انقالب فكري    تر  رساحركت ادبي ساختارگرايان در جريان بود،       
 بـا اب خـود  سـارتر در كتـ  . مطرح كرد  اهميت خواننده بر روي تفسير آثار ادبي  متمركز كردن   
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 تنهـا بـه اهميـت    ،حال در نقـد   ه اين موضوع را بيان نمود كه تا ب       10 ؟   ادبيات چيست عنوان    
 اثـر ادبـي كـه مكمـل         ةكه خوانند  نويسنده و يا تنها به اهميت متن اكتفا شده است درصورتي          

براسـاس نظـر    . مهري قرار گرفته اسـت     باشد، همواره مورد بي     ادبي مي  ةالينفك آفرينش پديد  
دارد ولي با وجود اينكه ايـن قـصد و          اثر خود   ارتر، هر نويسنده قصد و منظوري از نوشتن         س
توانند با يكديگر متفاوت باشند، هدف مشتركي دارند و آن اين است كه نويـسنده بـا                  تها مي ني

دارد كه آزادي را انتخاب كرده اسـت و بـه دنبـال آن از ديگـر               عمل نوشتن خويش، اعالم مي    
      نظر خـود ايجـاب كننـد       ئة با خواندن اثر نويسنده و ارا      ود را ـدي خ واهد كه آزا  ـخ انسانها مي 

 (v. François, 1992:20,274).  
ـ بنا به نظر سارتر، اثر ادبي تنهـا           دارد و فقـط زمـاني كـه خواننـده آن را             11  ذهنـي  ةجنب

 براي خود   ،آمدهوجود    هحتي اين اثر ب   . شود مي تبديليك اثر عيني    خواند اين اثر ذهني به       مي
   و هنگامي كه نويسنده از اثر خود فاصله گرفت و بعـد             استت ذهني   نويسنده نيز داراي ماهي 

 ةبجن،  داشت ذهني براي نويسنده     ةرا خواند، اثر ادبي او كه جنب        از مدتي به عنوان خواننده آن     
كند كـه   طرح ميبراي بيان بهتر اين موضوع، مثالي را با اين مضمون م      سارتر  . گيرد  مي 12 عيني

تواند فقط و فقط براي برآورده كردن تمايالت دروني خـود اثـري      تنها زماني يك نويسنده مي    
، لـذا ايـن   ستنيـ چون اين چنين اتفاقي منطقـي  . را ايجاد كند كه در اين دنيا تنها زندگي كند       

 .شود  نوشتن در وجود خود نويسنده است، باطل تلقي ميةك و قونظريه كه محرّ

انگيـزد   گيريم كه اين خواننده است كه آزادي نويسنده را براي نوشتن برمـي   يجه مي پس نت 
 جالـب توجـه در      كتـة ن. انگيزد  خود با عمل نوشتن آزادي خواننده را برمي        ةو نويسنده به نوب   

 ي شـكل  ،نظريات سارتر اين است كه خواننده نه تنها با آزادي خود به محيط ذهنـي نويـسنده                
ـ            دهد بلكه ب   عيني مي  كنـد  ت در آن ايجـاد مـي      ه موازات خواندن اثر ادبـي  يـك نـوع خالقي .

 ادبـي  ة اثر عنصري است كه در اصل وجـودي او آفـرينش پديـد           ةبراساس اين نظريه، خوانند   
ت را در نقد ادبي به خواننده داد و هر آنچه كه             لذا او اعتقاد دارد كه بايد اولوي       ،گيرد شكل مي 

با توجـه   . شود  عطف نقد ادبي تلقي مي     ة ادبي برداشت كند، نقط    خواننده توقع دارد از يك اثر     
ـ    ،توان گفت كه عمل نوشتن و موجوديت متن ادبي از نظر سـارتر             به مطالب فوق مي     ه تنهـا ب

گيرد و اگر مفسر و منتقدي بخواهد كه مـتن ادبـي را     خواننده شكل مي ة خواست و اراد   سبب  
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ريـزي   محوري در تقابل با متن ادبي پايه  خوانندهة پاي، بايد نقد خود را بر     نمايدويل و تفسير    أت
  .كند

 مفـاهيم   ة ابرازكننـد  كـه  منتقـد از نويـسنده        و شود در اين شرايط نويسنده كنار گذاشته مي      
 كـه در    داي از لغات باش    و متن نوشته شده نيز بيش از آنكه مجموعه         شود ميفارغ  است  ذهني  

و كه ا جاست   هپس ب . كند ه نمي ئمفهوم ديگري را ارا   اختيار خوانندگان قرار گرفته شده است ،        
داراي اهميت و باقي مانده، فقط الزامات و قيود جامعه در            چيز   تنهااز متن نيز فاصله بگيرد و       

  .v. Sartre, 2004:47) (استگيري اين مجموعه لغات  شكل
ـ ، ارا  اسـت  13  متعهـد  ةنويسند معروف خود را كه مبتني بر          ةبر اين اساس، سارتر نظري     ه ئ

ل اجتمـاعي، سياسـي و      ئمـسا كند كه بر طبق اين نظريه، نويسنده بايـد نـسبت بـه تمـامي                 مي
او در بيـان مـسئوليت      .  و خود را نسبت به آنهـا متعهـد بدانـد           باشد خود آگاه    ةاقتصادي زمان 

هاي محدود بـه شـغل       يا يك طبيب مسئوليت    كفّاشگونه كه يك     دهد همان  نويسنده توضيح مي  
لـذا  .  خويش مسئوليت جهـاني دارد     ة وسيع حرف  ة گستر ها توجه ب  ب، نويسنده نيز    نددارخود را   

ـ  صـرفاً   را  ادبيات او كه   شدگونه مطرح    اينايراد اول به نظريات سارتر        سياسـي  ة ديـد ا يـك  ب
 مخـالف شـديداً   كـه او     چـرا آيد   منطقي به نظر مي    اين مطلب از يك نظر       ،حقيقت در. نگرد مي

 و) Gustave Flaubert,  1880-1820 (فلـوبر متعهـد همچـون     رنويسندگاني منفعل و غيـ 
بود كه از بيان مشكالت و مسائل اجتماع ) (Jules Huot de Goncourt,  1896-1822 گونكور

خود سر باز زده بودند و در مقابل، نويسندگان منتقدي كه در آثار خود به انتقاد از مـشكالت                   
 )François Marie Arouet-Voltaire, 1778-1694 (ولتـر پرداختند همچون   اجتماعي مي

  v. Dirikx, 2000: 95)( كرد  را بسيار ستايش مي)Émil Zola, 1902- 1840( زوالو 

 بر 14 تئوري انعكاس ابزاري از ادبيات، اولين بار توسط ماركس با عنوان             ةگونه استفاد اين
 ادبي تحت لواي بيـوگرافي و       كرد كه متن   كه او تأكيد مي    طوري ه، ب شد عقايد هگل مطرح     ةپاي

 ينـدي فرامـتن ادبـي      او   ة در نظري  ،اينبنابر. هاي جامعه دارد  واقعيتاز   نشان   ،ارجاعات داستاني 
 گيـرد و   اقتـصادي جامعـه را در برمـي       خـصوصاً    و    سياسـي  ،اجتماعياست كه تمام تبادالت     

البته ايـن   . كند  مي  باز تهاي جامعه  خردورزي در ارتباط با واقعي     ةانداز جديدي را در زمين     چشم
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 و ادبيـات را  است زيبايي اثر ادبي ةرنگ كردن جنب   كم رنگ كردن و يا گاهي بي       يوعننگرش  
سـارتر در   نيـز   بعد از جنـگ جهـاني دوم        . داند  اقتصاد قابل تعبير و تفسير مي      ةصرفاً در حوز  

ـ   شـود  دهد كه ادبيات بايد به يك موضوع اجتماعي تبـديل           ادبي خود توضيح مي    ةمجل ا بـه    ي
 ايجـاد   ي ديگر ادبيات بايد داراي يك عملكرد اجتماعي باشد تا بتواند در جامعـه تغييـر               تعبير
شـود بـه تحقيـر و تـصغير          كيد فراوان دارد كه باعث مي     أتعهدي ت مبنابراين او به ادبيات     . كند

گيـري سـارتر در بيـان نظريـات نقـد        ايـن روش جبهـه    . سياست متهم شـود    ةادبيات در حوز  
طبقات رنجكـش     توجه نويسنده به   ةدثر از افكار ماركسيستي او در توجيه اي       أسي مت شنا جامعه

 .است 15  طبقاتةمبارزجامعه و در راستاي تئوري  

 بـراي   او، لـذا    دارد قـرار    16 شـرايط  متعهـد همـواره در       ةسارتر عقيده دارد چون نويـسند     
متعهـد نبايـد خـود را در         ةولي نويسند .  نيز در شرايط قرار دارد     وينويسد كه    اي مي  خواننده

حـيط  م اثـر او در      ةمرزهاي جغرافيايي محيط خود محصور كند و ممكـن اسـت كـه خواننـد              
وجود اينكه سارتر براي بار اول موضوع انگيـزش نويـسنده را در پديـد                پس با . ديگري باشد 

را شود او اين موضـوع   گونه كه مشاهده مي  همان،آوردن اثر ادبي در توقع خواننده مطرح كرد    
 ،از طرف ديگر  . كند با يك تفسير سياسي كه از اهم ايرادات گرفته شده به او است، معرفي مي              

 نـسبت بـه     )سياسي (شدت مخالف تمام نويسندگان و شعرايي است كه از گرفتن موضع           هاو ب 
 بـه   .زنند و به هيچ وجه ادبيات صرف و محض را قبـول نـدارد              شرايط جامعه خود سرباز مي    

، شـدند    ناميـده مـي  17 پارناسـها  كـه    رانويسندگان و شعراييات و عقايد ظرنهمين دليل او  
  نظريـة كرد چراكه آنها معني ادبيات را تنها در خود ادبيات جستجو كـرده و    شدت تقبيح مي   هب

  .v. Sartre, 2004 :38) (كردند   را القا مي18 هنر براي هنر
 و ء تنها به وجود خـود آن اشـيا  ء،ياعبارت از محدود كردن دنياي اش   پارناسها   ة عمد ةينظر

عاري كردن ادبيات از هر تعلق خارجي است كه اين تفكر در مـورد نويـسندگان آثـار رمـان                    
كند كه سخن گفتن تنها بـه         سارتر عنوان مي    ولي ، ديگري مطرح شده است    ةجديد نيز به گون   

راده كنـيم كـه    است كه از سـخن گفـتن، ا  سبب اين نيست كه سخن بگوييم بلكه به اين   دليل
چيزي را بيان كنيم كه همان نقش اصلي ادبيات براي گفتن چيزي است و به دنبـال آن همـان                

  .باشد نقش اصلي نويسنده براي عوض كردن وضعيت موجود و تحول در جامعه مي
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ـ      مهم ديگري را كه به سارتر مي       ايراد  ادبـي نثـر اهميـت    ةگرفتند اين بود كه او تنها به گون
به نظر او شعر به ما دنياي       .  نقد ادبي است   ةط ادبي شعر از نظر وي خارج از حي        ةداد و گون   مي

خورده است، كه  شناساند و از دنياي واقعي كامالً دور است و شاعر فردي شكست خيال را مي
توانـد از    شعر در نظـر سـارتر نمـي       . كند با تصنيف و تحرير شعر به شكست خود اعتراف مي         

 ايـدئولوژيكي  بـة توانـد جن   تنها نثر ادبي است كـه مـي        سبببه همين   دنياي خود فراتر رود و      
  .داشته باشد و پيام را منتقل كند

ـ              ناپـذير  جـدايي ل بنابراين سارتر قدم مهمي را در راه استيفاي حق خواننده به عنـوان مكم 
 نويـسنده و مـتن      ةقـ  خواننده را به دو حل     ة فراموش شد  ةقو حل   ادبي، برداشت  ةآفرينش پديد 

به دنبال اين حركت وي و استيفاي سهم خواننده در نقد ادبي، افراد ديگري ايـن               .  نمود متصل
 سارتر است ولـي دو      ةي اصلي افكار آنها، دقيقاً در موازات نظر       ةهست. تئوري را پيگيري كردند   

هاي ادبـي و      ادبيات و پديده   ة حذف نگرش سياسي در حوز     يكياختالف عمده با آن دارد كه       
  .استدن عنصر زيباشناسي در اين حيطه ديگري دخيل كر

  

  روبرت اسكارپيت 
 ادبي  انجمنيك  محوري در نقد آثار ادبي توسط        يعني خواننده  سارتر، اين ايده  ژان پل    پس از 

محققين اين انجمن ادبي كه به      .  دنبال شد  19 مكتب ادبي بوردو  نام      هرانسه ب در شهر بوردو ف   
شد، همچون سارتر، محوريت نقد  اداره مي) Robert Escarpit (روبرت اسكارپيترياست  

اي را مطرح كرد كه اسـاس        نظريهاسكارپيت  . را براساس اهميت و جايگاه خواننده قرار دادند       
.  در نظر گرفـت    20 فرايند ارتباط آن مبتني بر اين اصل است كه ادبيات را بايد به عنوان يك                

 نظـر قـرار داد، بنـابراين     مـساوي مـد  طـور  هچون در هرگونه ارتباط بايد وجود دو طرف را ب     
نويـسنده  . توان وجوب حضور هر يك از آنها را براي تحقق يافتن عمل ارتباط، منكر شد               نمي

 ايـن فراينـد خـارج       ةد و سپس از گردون    كن  در اين فرايند ارتباط، متن ادبي خود را عرضه مي         
او در كتـاب    . كنـد  فسير مـي   و متن ادبي او را ت      شود  مي پس از آن خواننده وارد عمل        ،شود مي

 سـارتر را    »ادبيات چيـست ؟    « ، موضوع اصلي كتاب      21 جامعه شناسي ادبيات  خود با عنوان      
  .v.Dirikx, 2000:104) (دنبال كرد
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،  22 توليدكنندهسه قطب   اراي  كند كه د    معرفي مي  ي ادبيات را يك فرايند ارتباط     اسكارپيت
 معني يـافتن    برايرا  ي  نقش خود   ةيك به نوب  است كه هر     24 مصرف كننده  و     23 توزيع كننده 

  عامل چاپ و توزيـع اثـر       ،كننده  متن ادبي و توزيع    ة نويسند ،توليدكننده. كنند متن ادبي ايفا مي   
توليدكننده يعنـي همـان نويـسنده بعـد از           .استكننده همان خواننده      و درنهايت مصرف   ادبي
شود و درنتيجه نقد ادبي بـه تفـسير          رج مي  فرايند ارتباط خا    اين ة اثر ادبي خود از گردون     ةارائ

  كننده نيز نقش مهمي در تحوالت تفسيري اثـر          پردازد و چون عامل توزيع     ات او نمي  قصد و ني
 وي به خواننـده     به وسيلة شود كه اثر ادبي از طريق پل ايجاد شده           ادبي ندارد و تنها باعث مي     
بنابراين فقط يك قطـب در ايـن        . دندار ادبي جايگاه چندان مهمي   برسد، او نيز در تفاسير نقد       

 نيروي خود را بـر       بايد علم نقد و تفسير   و   دارداي   ژهوياهميت  كه   ماند فرايند ارتباط باقي مي   
  . همان خواننده استآنند و كروي آن متمركز 

  از نظـر   ،كننـدگان اثـر ادبـي كـه همـان خواننـدگان اثرنـد               مـصرف  ، يعني مانده اما قطب باقي  
  :د شون تقسيم ميعمده هار بخش اسكارپيت به چ

ت نويـسنده    ني خوانندگاني كه نويسنده، اثر ادبي خود را براي آنها نوشته و مخاطبان اصليِ            ) 1
  .ندا بوده

  .اند اند، پذيرا شده اند يا نبوده خوانندگاني كه اثر ادبي را جدا از اينكه مخاطب اصلي بوده) 2
  .اند كرده او را تمجيد خوانندگاني كه اثر ادبيِ) 3
كه اثـر ادبـي موفقيـت     درصورتيالبته  ،ندوتوانند عموم مردم را شامل ش    خوانندگاني كه مي  ) 4

  .پسند را كسب كند عامه
 چراكـه او اثـر   ،شـود  ولي خوانندگان يك اثر تنها محدود به اين چهار گروه ذكرشده نمـي          

ر ادبي بعد از نسلها معنـي   اسكارپيت، يك اث   ةبنا به نظري  . كند ادبي را از حصار زمان خارج مي      
 از آن مفهـوم جديـد   ، قرائـت جديـد  ةگيـرد و بـه واسـط    اي را به خود مي تازه و متحول شده   
 چـون   ،بر طبق اين نظريـه    . نامد  مي 25خيانت خالقانه او اين پديده را     . شود ديگري اقتباس مي  

ـ       لذا،  استمتن ادبي داراي خاصيت ارتباطي        مـداخالت   ةواسـط   ه معني متن چندگانه بوده و ب
اين . شود هاي متفاوتي از يك متن ادبي مي       برداشت كنندگان مختلف در زمانهاي متفاوت،     قرائت
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نيـز   ل خـارج از مـتن و  ـــ نظريه كامالً در تضاد با تئوري ساختارگرايان است كه هرگونه عام         
  .v. Dirikx, 2000: 105) (دانند اعتبار مي رايي را در نقد بيگ  تاريخ

 اثـر بـا توجـه بـه     ةد چنين نتيجه گرفت كه نقد براساس محوريت خواننـ         توان اين  پس مي 
شود و او يك پيوند منطقـي بـين مـتن و خواننـده                جديدي مي  ةتئوري اسكارپيت وارد مرحل   

او اين آزادي را به     . است زمان و مكان     ةدكند كه بسيار فراتر از چهارچوب و محدو        برقرار مي 
لذا حـصر   . ، يك متن ادبي را قرائت كنند      خود ةياز و اراد  دهد تا براساس ن    تمام خوانندگان مي  

محـيط بزرگتـري بـه ابعـاد        ادبـي   شـود و نقـد        نويسنده و متن شكسته مي     ةطنقد ادبي در حي   
هاي زمـاني تـاريخ را        اعصار و دوره   ة خوانندگان و هم   ةتواند هم   كه مي  كند  پيدا مي نهايت   بي

  .v. Jauss,1978:60) (شامل شود
دهـد كـه      نظر قرار مـي    ردو متن ادبي را به عنوان يك موضوع اجتماعي مد         انجمن ادبي بو  

 به  است، 27متن بينا ←متن   ة رابط ة در آن برقرار است و معرف ايد       26 جامعه   ←متن     ةرابط
. انـد  اين صورت كه در پيدايش و معني يك متن عوامل ديگري همچون محيط و زمان دخيـل          

مبحث جديـدي را     ن ادبي بوردو به رياست اسكارپيت     توان نتيجه گرفت كه انجم     بنابراين مي 
كـه همـان تعبيـر ديگـر          28شناسـي كتـاب    جامعـه باب ادبيات و نقد ادبي با عنـوان            درنيز  

  .      هاي نقد ادبي پسامدرن معرفي كرد به روش،است 29 روانشناسي قرائت
 بـه  از زمان مـاركس مطـرح شـده بـود ولـي بـا توجـه         بحث گرايش به جايگاه خواننده

 تاريخي و سياسي جامعه     هايتروي واقعي   بر ديسم، اين تمركز به خواننده باي     ايدئولوژي ماركس 
 و ايـده گـام بـر        نظريـه  لذا بيشتر آثاري كه از اين بـاب در مـسير بيـان يـك                 ،شد يممتمركز  

 گرايش نوين نقد ادبي در عاري كردن ادبيات از سياسـت، بـه فراموشـي                ةداشتند، در نتيج   مي
 خود در مـسير ديگـري قـرار گرفـت كـه كـامالً ادبـي و                  ةدند و نقد ادبي نيز به نوب      سپرده ش 

  . سياسي و غيرايدئولوژيكي بودرهاي غي متناسب با جنبه
  

  هانس روبرت يائوس
مكتـب  كـه از پيـروان   ) Hans Robert Jauss  (يـائوس ،  به مـوازات نظريـات اسـكارپيت   

 ةدر حيطـ را سط داد و موضوع مهـم ديگـري   محوري را ب آلمان بود، نقد خواننده 30كنستانس
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بحـث زيباشناسـي در نقـد ادبـي          .  مطرح كرد  31 برداشت  زيباشناسي  تاريخ ادبيات با عنوان       
ـ       گرايان اساس نقد    نيز سهل شمرده شده بود و صورت       32 گرايان صورت   ة ادبي خود را بـر پاي
ـ                 33شكل  تـرجيح داده    34امحتـو ر   يا همان ظاهر بنا نهاده بودند و شكل و ظاهر اثـر ادبـي را ب
 حـضور   نـة  يـائوس، دام   به وسـيلة  با مطرح شدن موضوع زيباشناسي در تاريخ ادبيات         . بودند

 انتظار درك زيبايي در آثار ادبي را نيز دارد، بسيار بيش از قبـل               عيةخواننده در نقد ادبي كه دا     
  . گسترش يافت

به صورت ديگري در قالـب      را    را كه قبالً سارتر آن     35افق انتظار  يائوس همچنين موضوع  
كنـد، بـا      متعهد را ناگزير به نوشتن مي      ةاي كه در شرايط قرار دارد و نويسند        انتظارات خواننده 

به نظر او افق انتظار بسيار نزديك به موضوع ارزشيابي خواننده در            . كند ويل ديگري ارائه مي   أت
شد كه   ده در نقد، عنوان مي    بدين صورت كه قبل از توجه به جايگاه خوانن        . نقد اثر ادبي است   

كـه برطبـق      درصـورتي  ،نويـسد   خود و به صورت اتوماتيك مـي       ة اثر خود را به اراد     ،هنويسند
نويسد چراكه خواننده از او انتظـار دارد كـه            زيباشناسي، نويسنده مي   ة افق انتظار از جنب    ةنظري

 زيباشناسـي در    ةجنبـ راي  دا بلكه تنها    ردندا سياسي   ة جنب  به هيچ وجه   ولي اين انتظار  . بنويسد
 .ادبيات است

 ادبي، اثر را    36 مقصد  كه خواننده به عنوان      كند مييائوس موضوع را به اين صورت مطرح        
را انتخـاب   دهـد، آن  برد، آن را مورد قضاوت خويش قرار مي        د و از آن لذت مي     كن  دريافت مي 

اثر ادبي اعالم نظـر كـرده و   او سپس در مورد زيبايي . كند را فراموش مي كند و يا اينكه آن    مي
اين نظريـات،   بنابراين يائوس توانست با بيان      . برد به سهم و انتظار خود از زيبايي اثر سود مي         

  v. Jauss, 1978:6). ( نقد ادبي از منظر خواننده كندةموضوع زيباشناسي را وارد عرص
ت كه فـرد بـه   شود آن چيزي اس هر آنچه كه در يك اثر ادبي يافت مي  يائوس معتقد است  

بر طبق تئـوري يـائوس،      . استدنبال آن است و در حقيقت آن چيز تمام واقعيت آن اثر ادبي              
 نامتنـاهي پتانـسيل     ةخواننده تنها معني منحصر به زمان خود را از اثر ادبي كه داراي مجموعـ              

  مطابق با افق عاليق و     ،اين معني خاص و منحصر به زمان وي       . كند ، استخراج مي  استمعاني  
اي كه ايـن خواننـده بـه آن تعلـق            طبق شرايط او در جامعه و گروه و طبقه        رخواستهاي او و ب   
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د كر بر روي خواننده اعالم      37ثيرات اثر هنري  أتعنوان    با   قبالًرا  اين ايده    ارسطو   . استدارد،  
 بين نويسنده و خواننده،  بـسط و گـسترش           38 پيمان اجتماعي  عنوان     باآن را   و سپس كانت    

 هنر و   ةشوند كه در راستاي عرض      كه نويسنده و خواننده پيماني را متعهد مي         اين اساس   بر داد
  . استدريافت زيبايي آن 

شود كه يائوس نقد ادبي را براساس محوريت خواننده          با توجه به مطالب باال مشخص مي      
 39افـت افق دري بنابراين وي موضوع      . ندك  ولي با در نظر گرفتن دريافت زيبايي اثر مطرح مي         

گيرد  د كه در قالب اين مبحث، خواننده در مركز توجه دريافت زيبايي قرار مي             كن را مطرح مي  
 اما بايد توجه داشت كـه ايـن توقـع           .شود  عرضه مي  يو بنابر خواست او سبك زيبايي جديد      

 و عمـوم خواننـدگان را       يـست زيبايي جديد متعلق و منحصر به گروه متخصصين و اهل فن ن           
 همـان مـردم      وي ، منظـور  كند  از عموم خوانندگان صحبت مي      يائوس زماني كه . گيرد دربرمي
  . و هر دو گروه خوانندگان زن و مرد در اين مجموعه قرار دارنداستعادي 

متنوع از اثر متعلـق بـه عمـوم    معنايي و زيباشناسي   هاي  قرائت و برداشت  اين نظريه كه حق     
نـد  ا القـول  متّفـق منتقد ن شده است و هر سه ، در تئوري سارتر و اسكارپيت نيز بيااستمردم    

كه در خلق آثار ادبي، بايد عموم مردم را در نظر گرفت و مسئله را به اين صورت بيـان كـرد                      
باشند و اثر ادبي به تبع انتظار اين افراد ظهـور             افراد جامعه مي   ةكه چون مخاطب نويسنده هم    

  . سي و دريافت معني را از اثر دارند لذا عموم خوانندگان حق برداشت زيباشنا،يافته است
توان ادعا كرد كه اگر ادبيـات را          شود مي  بيانباره  براي اينكه دليل قاطع و روشني در اين         

 ديگر نيازي به اين نيست كه يـك  ،دخل و تصرف متخصصين نقد خالصه كنيم      ةزتنها در حو  
وسـعت گـستردگي     ،جـه  نتي  در وهاي متعدد بين افراد جامعه پخـش شـود           اثر ادبي در نسخه   

بـه بيـان ديگـر اگـر        . يابـد   مخاطبان مقاالت ادبي تقليل مـي      ةادبيات به كوچكي ابعاد مجموع    
 در ايـن صـورت دريـافتن معنـي و     ،ادبيات را منحصراً متعلق به گروه متخصصين نقد بـدانيم        

 را   مردم ةگيرد و عام   مفهوم و پرده برداشتن از رموز آن در انحصار يك گروه كوچك قرار مي             
 دريافـت زيباشناسـي خواننـده       ةمسئلو  دانست  خواهيم   تشخيص زيبايي و درك آن       ةفاقد قو 

  .گردد منتفي مي
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كنـد كـه      مطرح مي  40افق فعلي ارامتر ديگري را با عنوان          پ يائوس   ،در كنار افق دريافت   
دهي جديد اسـت      روشهاي جواب  ةوسيل هوجود آمده ب   ه هرگونه اختالف ب   ةمعني آن بيان كنند   

 هـر نـوع اخـتالف       ةكند كه دربرگيرند    را مطرح مي   41افق توجه  پارامتر ديگر      ، آن ةو در دنبال  
 موجود در متن يا عدم وجـود        ةمرتبط با روشن و واضح بودن يا نامفهوم بودن و نقاط برجست           

  .Jauss, 1978:284) (اين نقاط برجسته در آن است
ه تغيير در افق انتظار از طرف يـك         در مورد افق دريافت، نظر يائوس اين است كه هرگون          

نويسنده متضمن آن است كه او شناخت كافي را در مورد افق انتظار قبلي داشته باشد ولي بـه           
شـود و بـه همـين علـت اسـت كـه              محض اينكه اثر ارائه گرديد، اين افق دريافت قديمي مي         

ها را پشت سـر     حل هپس هر اثر هنري يك سري از را       . همواره خواننده از اثر ادبي جلوتر است      
هاي جديد است كه  افق دريافت جديد را بـا تقابـل و              لح  نياز به راه   كند و همين   خود رها مي  

بـه   تمامـاً    ،هـا حـوالت و دگرگوني    اين ت  ة نتيج  و آورد وجود مي  هت با افق دريافت  قبلي ب      ضدي
  .دريافت زيبايي خواننده استجديد  نيازهاي سبب

 ادبـي از طـرف خواننـدگان، يـائوس معتقـد اسـت كـه             ميت موضوع تفسير اثـر    دربارة اه 
شود كه جوابهايي متناسب با آن از        ال در آن باعث مي    سؤگشايي يك    رمزگشايي يك اثر و گره    

به نظر او، اولين خوانندگان     . استد كه اين فرايند، همان تفسير اثر ادبي         شواثر ادبي استخراج    
كننـد و خواننـدگان      را رد مـي    كننـد و يـا آن      ل مي اثر ادبي آنهايي هستند كه اثر ادبي را يا قبو         

كنند تا جوابهاي تازه و متفاوتي را از جوابهاي قبلي         االت جديد ديگري را مطرح مي     ؤبعدي س 
توان نتيجه گرفت كه تفسير اثر ادبي امري         پس مي . دست آورند كه آنها را اقناع نكرده است        هب

، بـه ايـن     است تغييرپذيري نسبت به زمان      ثابت و يكبار براي هميشه نيست و داراي خاصيت        
  .كنند صورت كه خوانندگان مختلف در زمانهاي متفاوت، تفاسير جديد ديگري را طلب مي

  

 ولفگانگ ايزر

كه او نيز از پيروان مكتب كنـستانس آلمـان بـود،    ) Wolfgang Iser ( ايزرهمگام با يائوس، 
 ادبي را بدين صورت مطرح كـرد كـه دو           موضوع تفسير اثر ادبي و دريافت زيباشناسي در اثر        

 ولـي بـه نظـر او        ،دهنـد   اساس نقد آثار ادبي را تـشكيل مـي         43خواننده و   42متنعنصر اصلي   
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 بلكه خواننده در مـتن      ،خواننده با قرائت متن در جستجوي دريافت پيام موجود در آن نيست           
ايزر، در يك اثر ادبـي دو       بنا به نظر    . تنها به دنبال ارضاي نياز خود براي دريافت زيبايي است         

 و قطـب زيبـايي كـه برداشـت و           است نوشتاري متن    ةقطب هنري كه جنب   :  دارد   قطب وجود 
 يـست ثير متن بر روي خواننده از جهـت معنـا ن  أبنابراين ت .درك زيبايي توسط خواننده است

ايـن  تفاوت موجود بين يـائوس و ايـزر در   . استثير تنها از جهت دريافت زيبايي  أ اين ت  بلكه
 و بـه نظـر او تعيـين مـسير           كنـد   مينكته است كه يائوس خواننده را در ارتباط با متن معرفي            

پذيرد ولي بنا به نظـر ايـزر ايـن تعيـين مـسير زيبـايي و                  زيبايي متن توسط خواننده انجام مي     
ـ         شـود    مـي  دريافت آن از متن آغـاز                   ذاردگـ   ثير خـود را در خواننـده مـي        أ و مـتن اسـت كـه ت

.) .(v. Wikipédia, Article Iser   
 كـه تكيـه     است 70 ةنظريات ايزر و همچنين يائوس در تداوم جريان فكري نقد ادبي ده           

بر اين اساس، اثـر ادبـي   . وسرل دارده 44گرايي قرائت پديدهروسي و منتقدين گرائي  بر شكل
نويـسنده ادامـه     حيات خود را بدون حضور        و ي دارد ت مستقل اي است كه هوي    به مثابه پديده  

 ةخواننـد  ذهنـي خـود در نقـش يـك      ةبنـابراين، هـر خواننـده بـا توجـه بـه پيـشين             . دهد مي
هاي قبلـي     ادراكات و دانسته   ةاسطو  هكند و ب    انتظاراتي را از متن ادبي جستجو مي       45ناخودآگاه

پـس  . كنـد  خود، چيزي مشابه آنچه را كه قبالً درك كرده اسـت، در ذهـن خـود تـداعي مـي                   
اين ادراكات قبلي در متن وجود دارد و اثر ادبي، خاطرات را در ذهن خواننده زنـده                 انگيزش  

رود، خواننـده درصـدد حـدس        تدريج كه عمل قرائت خواننده در متن پـيش مـي           كند و به   مي
 فعلـي مطـابق بـا      ة چراكه انتظـار دارد مـتن قرائـت شـد          ،آيد  نهايي برمي  ةوقايع بعدي يا نتيج   

  . آنها را قبالً تجربه كرده است باشد كه اوهايي تواقعي
گرايي  پس موضوع بسيار مهمي كه ايزر در تئوري خود بر آن تكيه كرده و از تئوري پديده                

 چنـدين معنـايي     ةجنبـ . باشد  مي 46متن  چندين معنايي  ةجنبهوسرل اقتباس كرده است همان      
. اشـد ب  و حاصل يك اخـتالف مـشهود معنـايي در مـتن نمـي              است اجتماعي   ةمتن، يك پديد  

ثيرات معنايي  أ، بلكه همه به دنبال ت     يستبنابراين كسي به دنبال كشف معاني مختلف در متن ن         
 مختلف نيست بلكه يـك مـتن   انيبه عبارت ديگر يك متن داراي مع     . باشند  مي آنمختلف در   

اي بـين معنـي موجـود در ذهـن           بنابراين همواره مقايسه  . استثيرات معنايي مختلف    أداراي ت 
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براي اينكه اثر ادبي مورد پذيرش خواننـده قـرار          .  معني موجود در متن وجود دارد      خواننده و 
 ايـن   ةگيرد، بايد نوعي سازگاري و تناسب بين اين دو معني وجود داشته باشد و هر چه انداز                

   پـذيرش اثـر ادبـي بيـشتر خواهـد بـود      ةتناسب و سازگاري دو معنـي بيـشتر باشـد، درجـ    
.(Dirikx, 2000: 113) 

 اورايط روحي و رواني هر خواننده، آرمانهاي اجتماعي او، تمايالت فرهنگي و سياسـي     ش    
نيز شرايط زماني كه خواننـده در آن قـرار دارد،             و استاي  كه خواننده متعلق به آن         و جامعه 

ـ        . اند  ثير اين معنا دخيل   أ خود در خلق معني و ت      ةهر كدام به نوب    ثيرات أپس بـر ايـن اسـاس، ت
 چراكـه يـك مـتن واحـد باعـث بـرانگيختن             ، اسـت  رباشناسي در خوانندگان مختلف متغي    زي

انگيـزش جديـدي از      وشـود    ات متفاوت روحي و رواني در خواننـدگان متفـاوت مـي           تجربي
، آنچـه كـه در تفـسير و تعبيـر           راينبنـاب . شود كه قبالً وجود نداشته است       را سبب مي   يواقعيت

، دو عنـصر مـتن، خواننـده و         اسـت ثيرگـذار   أ نقد ادبي ت   ةيطمعاني موجود در متن ادبي در ح      
 اثر ادبي تنها به اقدام آفـرينش اثـر          ةبا توجه به اين مطالب، پديد     . است اين دو عنصر     47تعامل

    شـود بلكـه قرائـت و        ت يافتن آن در متن نوشته شـده محـدود نمـي           از طرف نويسنده و هوي
در برداشت معنايي از آن دارد را نقش اساسي ،ت خواننده در زمان قرائتخالقي . 

  

  فيش 
ه بـه دريافـت معنـي و برداشـت     كدر نظريات خود بيش از آن) Stanley Fish(استنلي فيش 

 فردگرايي توجه كند و ارزش را به پاسـخ فـردي در تقابـل بـا يـك مـتن              ةزيباشناسي از زاوي  
ـ جام ةان نظريـ   عنـو  بـا  نقد و خصوصاً تفسير آثار ادبـي         ة جديدي را در حيط    بدهد، مفهوم   ةع

  اسـت  جامعـه يك گروه خاص اجتماعي از      ،   تفسيري ةمنظور از جامع  . كند  بيان مي  48تفسيري
 البتـه ايـن نظريـه       .زند  او را رقم مي     و تفسير  كه خواننده به آن تعلق دارد و چگونگي خواندن        

 كـه از منتقـدين معاصـر    نيـز ) Pierre Bourdieu  (بورديـو ير  پي  ويستمنحصر به فيش ن
 ،اسـت  محـيط  ةكه از لحاظ معنايي بيشتر متـرادف كلمـ          49هزمين ةبا عنوان نظري  آن را    ،تاس

 آنچـه كـه اهميـت دارد        ، مهم نيست  ،اند  اين نظريه بوده   ع مبد اينكه كدام يك  . بودرده  كمطرح  
   .Dirikx, 2000: 154) (نظر است  اين دو صاحب يكسانروش نقد ادبي
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 ، جـستجوي نيـت نويـسنده از طريـق مـتن           ةواسـط  هتفسير و نقد متن ادبي ب     به نظر فيش    
بحث كردن در مورد آنچه نويسنده محتمالً خواسـته تـا بيـان              ، چون از يك سو    نداردسنديت  

 و هرگونـه  ممكن اسـت رعمـالً غيـ    ،كند و بررسي آنچه او درخصوص معنا اراده كرده اسـت          
شـود كـه     ري مي رسيم تعبي  ت  تنها منجر به   ،تالشي براي رسيدن به منظور نويسنده از وراي متن        

ر ديگنقد متني نيز     ةرويت به   شگرب  ، از سوي ديگر   .دهي به واژگان متن است    ا معن ةدربرگيرند
توان  لي متن ادبي را مي    بخشي معنايي را ندارد و      بنابراين متن ديگر قدرت سامان     .عملي نيست 

. كنـد  باز مـي   ها شترين و ناهمگراترين خوان     را براي ناهمگون   هراعنصري به حساب آورد كه      
گيرد و با وجـود       تفسيري صورت مي   وامعدر ج ناهمگون و ناهمگرا    ،  متفاوت يهااين خوانش 

ـ    ةعاينكه اعضاي اين جام    ةدر هـر جامعـ     روال تجويزهـاي خـوانش       ،ر هـستند   تفـسيري متغي 
  منحصر به خود   يخوانشخوانندگان  هر يك از    ، با اينكه     به عبارت بهتر   .يكسان است تفسيري  

 ، تفـسيري قـرار دارنـد   ةكه در يك طيف از جامعـ خوانندگان گروه اي از  ه، ولي مجموع دارند
ــا  ــصه ه ــي       شاخ ــا انتخــاب م ــين معن ــراي تعي ــود را ب ــف خ ــا طي ــب ب ــد ي متناس                     كنن

.) .(v. Wikipédia, Article Fish     أثر از قراردادهـاي  در اين صـورت برداشـت معنـايي متـ
شناسي تأثري فيش به     سبكط به گروه خوانندگان خواهد بود و به تبع آن           ورب بر طيف م   اكمح

بايـد در     كه معنـاي اثـر را      خواهد بود محور بر اين انديشه استوار       مثابه روايتي از نقد خواننده    
از . انگيـزد  خود برمي ةد جستجو كرد كه متن در خوانناي  تفسيري  و رهنمونهاي  احكام ةرزنجي

ـ ، فيش معتقد اسـت كـه معنـاي يـك اثـر در تجر              ساختارگرايانظريات  ، برخالف ن  اين نظر   ةب
طرف وجـود داشـته       بي اي توان انتظار داشت كه خواننده     نمي بنابراين   ،است آن نهفته    ةدخوانن
  .باشد

همين طرز تفكر در عقايد بورديو نيز وجود دارد و او نيز خواننده را عضوي از يك گـروه                   
دن و تفسير وي در تناسب مستقيم با همان گروهي است كـه             داند كه روش خوان    اجتماعي مي 

 يـا   »زمينـه «اين خواننده به آن تعلق دارد و تنها اختالف در اين است كـه بورديـو اصـطالح                   
ايـن  بـه دليـل عـضويت       فيش  . كار برده است    ه تفسيري ب  ةرا به جاي اصطالح جامع    » محيط«

داند و   مي»   مطلع ةخوانند«  اصطالحبه    وي را  ،اوفكر  ماننده در اجتماعي از خوانندگان ه     خو
 مطلع كسي است كـه از       ةخوانند. گيرد  به كار مي   » آرماني ةخوانند « در مقام معادلي براي    او را 
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وردار است و به عبارت ديگر او دانش نحوي و معنايي الزم را بـراي               خنوعي توانش زباني بر   
شناسـي و    تا حـدي از زبـان      يشرويكرد ف اين  . گيري كرده است   عمل خواندن و قرائت درون    

 اسـت  به سمت خواننده      هميشه در نظريات او توازن قوا     ولي   ت گرفته است  أشناسي نش  سبك
 ساختارهاي معنادار مشخص نبوده و بـه        چون ،شود  خواننده مي  ةوردامتن ادبي تبديل به فر    و  

، تعيـين   رددر ذهن خواننـده وجـود دا      اي كه همواره پيشاپيش       روالهاي تفسيري پيشينه   ةواسط
است چون او   يزر  ادر تضاد كامل با نظريات       فيش   ةتوان نتيجه گرفت كه نظري      لذا مي  ،دشو مي

ها و تمحـدودي  در چهـارچوب   را تفيسر متن ادبي كرده است و   آزادي قرائت    از خواننده سلب  
  .v. Dirikx, 2000: 140-141) (كند ن مييتبي تفسيري ةعهاي جامادقرارد

ـ     لب آزادي قرائت و تحميل محدوديت     س مهم يعني    ةاين نكت   خـود   ةهاي تفسيري نيز به نوب
 چون اين منتقـد فرانـسوي  نيـز همچـون            ، مشترك بين او و بورديو باشد      ةتواند يك نظري   مي

، اي كه در يكي از موقعيتهاي زمينه يا محيط پيرامون خود قـرار دارد              فيش عقيده دارد خواننده   
 نيروها و بازخوردهاي اجتماعي و اقتـصادي همـان          ةندكن منعكسكند كه    تفسيري را ارائه مي   

دهد  پايي از زمينه و محيط متعلق به او را نشان ميمحيط است و تفسير او همواره رد.  
 شناسد مي واقعي ةنويسند را او خوانندهاين است كه فيش  در تئوري  ديگر بسيار بارزةنكت

 تأثير متن بـر     ةبيند تجر اي نيست بلكه فر    عمل خواندن معادل با كشف معان      ة، نتيج به نظر او   و
يـك تـصور ذهنـي نيـست بلكـه يـك         ادبي  برداشت خواننده از متن     در نتيجه   . خواننده است 

به صورت يك چيز يـا      ) اثر ادبي  (مصنوع ادبي به   به همين دليل او      .گرايانه است   عمل واقعيت
. شناسـد  پـذير مـي    معنا ةداد و پديـد   در مقـام يـك رخـ      را    بلكه آن  ،نگرد  تمام شده نمي   ةپديد

گيـري و بـسط      شكل و داراي خاصيت     استو تاريخ   زمان  در طول   تحليلي   ، ادبي  نقد بنابراين
 ادراكـات ايـن   . باشـد   مـي  ،او هستند خواننده كه پيرو الگوي ادراكات پسيني       متوالي  پاسخهاي  

 ايـن امـر     ةتيج ن  و اند گيريهاي پيشين اشتباه بوده    نتيجه كه   دهند پيوسته نشان مي  پسين خواننده   
  .شود بدل مي كننده خود منصرف آن است كه متن به يك مصنوع

 شـد توضيح داده  خيانت خالقانه اين نكته نيز قبالً در بحث مربوط به اسكارپيت با عنوان        
اينجاست كه اسكارپيت بيـشتر ايـن تغييـر         مورد   اسكارپيت و فيش در اين       ةولي تفاوت نظري  

بررسـي  فـرد خواننـده     تفسير جديد در طول زمـان بـراي         رويه را در رويكردي به جستجوي       
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 تفـسيري   ةفيش بيشتر اين گرايش معناجويي تغييرپـذير را در درون يـك جامعـ             ، ولي   كند مي
 . كند دنبال مي

  

  ريفاتر
 مهم را ة الزم است كه ابتدا دو نكت)Michael Riffaterre(  ريفاتركلاينظريات مك ي دربرا

ن روش نقد   ـّساسي در قالب دو اصطالح لغوي مبي       ا ةاين دو نكت  در عقايد او توضيح دهيم كه       
اين كلمـه بيـان   است كه درواقع  50ماتريس ةايدريفاتر مايكل  ة در نظري  اول ةنكت.  اوست ادبي
ـ            ةمضمون يا معناي مضموني و نهفت      ةكنند  وجـود   ةواسـط  ه معنـاي سـطحي مـتن اسـت كـه ب

ي كه خواننده بايد انجام دهد اين اسـت         تنها كار . شود متن كشف مي   متفاوت در آن     51ماثيلت
اينكه ماتريس هميشه در بطـن مـتن        .  ماتريس را شناسايي كند    ،اثيل عميق اين تم   ةكه با مقايس  

است كه چرا   مهم   ةاين نكت  بيانگر   ،د بدون اينكه در سطح قابل مشاهده باش       ،ماند باقي مي ادبي  
 دچـار   ،خـود مـتن    موجـود در   يسـطح معنـاي   خوانندگان امروزي در مقابله با عدم شفافيت        

  و اني  مـ  باور دارند از متن ادبي براسـاس قراردادهـاي ز           آنها   كه  درحالي ،شوند سردرگمي مي 
   v.  Wikipédia, Article Riffaterre). (كنند شناختي رمزگشايي مي جامعه

ـ      را    آنچه حقيقت امر در اين است كه      صـورت مـستقيم      هنويسنده يا شاعر نتوانسته است ب
 كرده است ولـي بـسياري از خواننـدگان و حتـي             بيان اثيل در وراي يك سري از تم      ، كند بيان

آنهـا  .  هستند اثيلموجود در متن در وراي اين تم       53عالئم براي   52ارجاع  منتقدين دچار توهم  
 ،داللـت دارد   54فرامتنـي هـاي     مـستقيماً بـه پديـده      اثيـل  كه ساختار سـطحي تم     ندبر اين باور  

يك ماتريس اسـت كـه در       تنها  ياس واحد خود دالّ بر معنايي نيست و         كه كلمه در مق    درحالي
 ريفاتر بر اين اسـت كـه        ة اساس نظري  ،بنابراين. شود ارتباط با كل متن داراي معنا و مفهوم مي        

 و   و ديگري معناي فوق طبيعي     ثابت لغوي اولي معناي   : دو قطب معنايي در متن موجود است      
توان نتيجه گرفت كـه ريفـاتر معتقـد          پس مي  .پذير است  جيهنهفته كه در ارتباط با كل متن تو       

  .  و معناي متني استها نشانه ارجاع است كه ماتريس اساس
هيپـوگرام  ريفاتر اصطالح   .  است 55هيپوگرام وي به    ةنظريات ريفاتر اشار   دوم در    ةنكتاما  

رده است  اقتباس ك(Ferdinand de Saussure) فردينان سوسوراسي نش را از تحقيقات زبان
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كـه مـراد از       درصـورتي  ،شـود   گاهي هيپوگرام با ماتريس اشـتباه گرفتـه مـي          سببو به همين    
 يك مرجعي است كه سابقاً در راستاي خوانش مرتبط بـا             يك كليشه يا   ،هيپوگرام يك عبارت  

 اثيـل را با خواندن تم    وجود داشته است و خواننده آن     خواننده  شناسي   جامعههاي ذهني    پيشينه
هيپوگرام به خواننده تـأثيري     . آورد خاطر مي  ه ب ،ه علت وجود مجموعه كلمات مشابه      ب ،شعري

 تنها زمـاني    ،هيپوگرام يادآور چيزي باشد    اگربنابراين  . را سابقاً ديده است    گويا آن كه  دهد   مي
 ة ساختار لغوي يك ماتريس كه دربرگيرنـد       ةكه برپاي  در ذهن ايجاد كند      تواند معني شعري   مي

 متعـددي در يـك      اثيـل شـايد الزم باشـد كـه تم       .  بنا شـده باشـد     ، است اثيلاز تم اي   مجموعه
.  ماتريسي تركيب شوند تا بـه يـك سيـستم توصـيفي هيپـوگرام ارجـاع داده شـوند                   ةمجموع

 اثيـل اين هيپوگرام هيچ ارتباط الزامي با ماتريس از لحاظ ساختار ندارد و تنهـا يـادآور تم                ربناب
، هم بيرون از خود مـتن قـرار         نامد مي هيپوگرام  ريفاتر آن را    معنايي كه  ةكپس شب  .متني است 

ن هيپوگرام معناي مـتن نيـست ولـي بـراي كـشف معنـاي مـت               . كند را توليد مي   دارد و هم آن   
و )  معنـا  ة و نهفتـ   اي واحـدهاي كمينـه   (هـا    كـه معنـابن   خواننـده در حـين اين     . ضروري است 

 پنهان  ةك شب قادر خواهد بود  ،  كند  دنبال مي  ،هستندهايي را كه كلمات متن بيانگر آنها        فرض پيش
 .، كشف كندسازند هايي را كه هيپوگرام را ميتداعي

ـ  ادبـي اي است كه با دگرگون كردن چهارچوب اصلي متن       معتقد به خواننده  ريفاتر    ة، نمون
 او بر همين پايه استوار است كه        ة بارز نظري  ةكند و نقط   گرايانه را ارائه مي    اعالي يك كنش هم   

 بلكـه در نـسبت بـا    56برون متنيهنجار  يابي را نه در نسبت با يكاكند تا معن  كوشش مياو

بـراي مـتن شـعري قائـل        معنايي را   دو سطح    ، او اينربناب. اثر تعريف كند   57دروني متن بافت  
اي از    بـاز نمـودن واقعيـت و زنجيـره         بـه ، متن به مثا   سطح كه در اين     58محاكاتي سطح :است

سـطح     و انـد   كه گويا اطالعـات در آن حـك و درج شـده            الي است واحدهاي اطالعاتي متو  
. شـود   تفسير ساخته مي   ةاي است كه بر پاي      واحد معنايي يگانه   بهه در آن متن به مثا     ك 59معنايي

سطحي كه در آن برخي اجزا اگر بـه          (كندبايد از سطح محاكاتي عبور       خواننده براي فهم متن   
جايگاهي كه  يعني   و به سطح معنايي برسد       )شوند مي، فهميده ن  شوندصورت ارجاعي خوانده    

خواننـده بـراي گـذر از سـطح         . شـود  آن بيـان مـي     در  غيرمستقيم و تلـويحي    صورتمعنا به   
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 معنـايي را تـشخيص دهـد و آن را تحـت كنتـرل خـود              ةك، بايد شب  معناييمحاكاتي به سطح    
  v. Dosse, 1992: 237). (درآورد

 ةخواننـد  «ةتوان مبتكر ايـد   و او را مياستخطي رغيسير براساس تعبير و تف   ريفاتر   نظرية
  لـويي اسـتروس   و (Roman Jakobson) ژاكوبسوندانيم كه  مي. دانست» در حد كمال

(Claude lévi-Strauss)روي مـتن  بر  نقد خود را تنها ،كه از پيشگامان ساختارگرايي هستند
اين پايه متن را      و بر  ندآن توجه داشت  كردند و به آواشناسي موجود در متن و ساختار           پياده مي 

 ضعف آنها در اين است كه از معني كلـي موجـود در مـتن غافـل                  ة ولي نقط  ،كردند تفسير مي 
توانـد يـك     آن تنها مـي    رساختا سير متون ادبي براساس   فكند كه ت   ذعان مي  ولي ريفاتر ا   .بودند

هـاي    در راسـتاي ايـده      وي بـه نـوعي     عقايـد بـا وجـود اينكـه       . آناليز و تحليل گرامري باشد    
او خواننده را   . شناسي نيز تمايل دارد    يك نوع معني  به   ، ديگر  سوي ازساختارگرايي است ولي    

دست   ه ب راتا يك شناخت عمومي از اتفاقاتدوباره در كل بخواند كند كه متن را      مجبور مي 
 خواننـده   ،نخـواني مـت     ايـن دوبـاره    ة درنتيج  و آورد كه برداشت اصلي متن در آن نهفته است        

 يـك   ةراتي كه بيان كننـد    ـّ يك شعر در حقيقت به يك سلسه متغي        اثيل كل مجموع تم   ةوسيل هب
  .رسد  مي،مضمون واحد هستند

  

  هالند
 60 روانكـاوي هنـري  توان باني روش نقـد   واقع مي را به )Norman Holland( نورمن هالند

 ادبيات كاربرد داشته    ة و در زمين   با اينكه بخشي از نظريات او بيش از آنكه ادبي باشد          . دانست
شناسي است و به تجزيه و تحليـل حـاالت و شـرايط روحـي و                  روان جستجوي نوعي   ،باشد

 ولي با وجود اين او يـك مـدل          ،پردازد  خصوصاً خواننده در تقابل با متن ادبي مي        ،رواني فرد 
د اسـتوار اسـت در   شناختي و ضمير ناخودآگاه فر اي قبلي روانهفرض  پيشةفكري را كه بر پاي  

گي چگـون ن  نـشان داد  تحقيقات وسـيع علمـي او در جهـت          . جويي ادبي ارائه كرد    معنا ةزمين
 ةحتـي از جنبـ    فرهنگـي و     ة از جنبـ   ، و بدني   جسمي ةبفردي خواننده از جن   شخصيت  تكوين  

تعيـين   و تفـسير شرايط و وضعيت رشد و بلوغ او كه همه در ارتباط مستقيم با خـوي يـافتن     
  .باشد  مي،استمعنا دخيل 
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 كه سـابقاً توضـيح آن       هيپوليت تِن شايد بتوان اين روش نقد ادبي او را با روش نقد ادبي             
كـه  اين دو منتقد در ايـن اسـت         ت كه تفاوت اساسي     ف، مقايسه كرد و چنين نتيجه گر      گذشت

داد و چنـين ادعـا       ها را براي نويسنده مـورد بررسـي قـرار مـي             همين و شاخصه   هيپوليت تِن 
 كه بـار هـويتّي      استتكويني نويسنده    محيطثيرات مستقيم     أتد كه اثر ادبي انعكاسي از       كر مي

هـا را در مـورد       دهد ولي هالنـد ايـن شاخـصه        او را به صورت غير مستقيم در اثر او نشان مي          
 و تفـسير     را در برداشـت فـردي      ي خواننـده  نقش هـويتّ  دهد و    خواننده مورد بررسي قرار مي    

 متن ادبـي داراي     ، در هر دو روش    ،اينربناب. دهد ميبسيار برجسته توضيح    ي  معنايي از آثار ادب   
 اين پتانسيل معنايي نهفته نشانگر      ، كه در روش اول    استاي   بار معنايي مضمر و پتانسيل نهفته     

ــده اســت  ــشانگر محــيط تكــويني خوانن  .v) (محــيط تكــويني نويــسنده و در روش دوم ن

Wikipédia, Article Holland.  
  در رويـارويي   مغز انـسان  هاي  العمل  به بررسي عكس   النده ، باال ة بر مطالب گفته شد    عالوه
 كـه هنجارهـاي فرهنگـي   و    محيطي او   كدها و قوانين ثابت    ،ويبا دنياي روانشناختي    مستقيم  

 ،آورنـد  كنند يا بـه عبـارت بهتـر تحـت كنتـرل خـود درمـي                وتيزه مي يپنهرا  هويت خود فرد    
شـناختي در    شناسي ادبي يا تأثيرات عـصب      كم به سمت عصب    او كم  به همين دليل  . پردازد مي

 61شناسي و كتـاب  عصببا عنـوان  را ژه تحقيقاتي پرويك شود و   ميهارتباط با ادبيات كشيد 
 بـا وجـود آگـاهي    كه چـرا مـا   پردازد   ميبه بررسي اين مسئله      ژهو در اين پرو   ا. كند شروع مي 
 و  پنـداريم  واقعي مي ادبيات آنها را    در  موجود  اي  هشخصيت  و غيرواقعي بودن   يتصوركامل از   
 بـا او ايـن نكتـه را   . گيـريم  آنها قرار مي و خيالي   أثير سرنوشت و ماجراهاي غيرواقعي      تحت ت 
ايـن  بـارة   اما الزم به ذكر است كـه در       . كند  بررسي مي   ناباوري ذهني  ةودخواهانختعلق  عنوان  

 ةاراد  تنهـا    را يـسنده قائـل نيـست و آن        او بـه هـيچ وجـه نقـشي را بـراي نو             ،أثير ادبيـات  ت
  .داند ميمتن ادبي در حين عمل قرائت  62  تعلق ناباوري خوانندهةخودخواست

 خواننـده بهـره     63تند كه از درونمايـة هويــّ      ك  اقدام مي به بررسي خوانشهايي    نرمان هالند   
 خواننـده  هـويتي  ةماياو موضوع درون. آوردگرا به دست   گيرد تا خوانشهاي يكدست و هم      مي

هـويتي   ةماينه تنها درون  داند و    ميمفهوم كلي موضوع اثر     ع  ، منب را كه قبالً توضيح آن گذشت     
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را در جهـت دادن بـه    آن، بلكـه  دانـد   متن ادبي مـي  خواندنعمل   ةبرا بخشي از تجر   خواننده  
  .)363: 1383 مكاريك، .نك( خواند ثر ميؤ نيز مخوانش ةنحو

ابداع كـرده   خواننده   ه هالند براي نقد ادبي براساس محوريت      كاي   مدل روانكاوانه  بنابراين
كند كه   اي تبعيت مي   يافته الگوي تعميم يك   از    است كه   خواندن ةبه تجرب جديد  ، نگرشي   است

ـ ما درون ،دهد طراحي شده است تا از رهگذر پاسخي كه خواننده به عناصر متن مي              هويـت   ةي
 آغـاز كـار   ةطـ ، نق در ايـن روش نـوين قرائـت    .خواننده يا سبك فردي وي را باز آفريني كند        

ايـن سـاختارها بـه مهـار تـوان          .  اسـت   ادبـي   ساختارهاي دفاعي در شكل اثـر      ةيخواننده تعب 
 خـشي ب ي لـذت فانتزكند تا از  تالش مي سپس وي  و رسانند  ياري مي  خوانندهبخشي   اضطراب

در ايـن   . فـانتزي ببخـشد   تري به آن     معناي قابل قبول   ،ه شده است  ي اثر فرا افكند   ا بر محتو  كه
  . استلذت  تمحوريبا  يا يك فانتزي ارگانيكنگر نوعي وحدت ا، متن نمايخوانشمدل 
، لـذت دارد  فـانتزي   ايـن   ، به خواننده كـه جايگـاهي كـانوني در           متناو توجه را به جاي       

را ، معنـا و احـساس   ناپذير ، خواننده در يك كار مداوم و تفكيك       اوبنا به نظر    . كند معطوف مي 
، كنـد معطوف  ادبي  او به جاي اينكه توجه خود را به ارزشهاي سنتي  وحدت متن              . آفريند مي

، استبا هويتي ثابت كه به لحاظ فلسفي مشابه همان وحدت متن            خواننده   64خودِ به وحدت 
 منتقـدين   ةبـاره بـه جرگـ     دوبـاره   ر ايـن     نظريات خـود د    ة نرمان هالند با ارائ    .كند ميمعطوف  

)  مـتن  ةدخواننـ ( انـسان    ةاختي خـود بـه مطالعـ      نشـ  هاي روان  و با تحليل   گردد يمساختارگرا بر 
  v. Wikipédia, Article Holland). (زدپردا مي

او معتقد است كه خواننده با عمل خوانش خـود بـه اختيـار در جهـت دريافـت معنـي و                      
 نـده  و خوان  اسـت  به اين صورت كه متن ادبي داراي پتانـسيل معنـايي             ،كند مفهوم حركت مي  

 خواننـده    هويـت  همان بارز نظريات او     ة نكت  پس .كند ت متن را كشف مي     ادبي ةاست كه تجرب  
 نآ ادبيت وابـسته بـه       ةبنابراين تجرب . است با عمل خوانش     اوصيت  خ ش ةكنند است كه تكوين  

 ة و نظريـ   مبتكـر ايـده   همچنـين    هالنـد . دهـد   انجام مـي    ادبي چيزي است كه خواننده در متن     
شخـصيتي و    اثـر هنـري بـا رنـگ           بـه   هر خواننده   اين توضيح كه    با ،است 65جواب/خواننده
گونه  آنمتن  كامل و درست از     نگرد و هيچ چشم خدايي براي دريافت معنايي          خود مي هويتي  

  .  وجود ندارد،كنند كه ساختارگرايان ادعا مي



168  
  

    
 

1386پاييزوم،س  شمارة
 احد حميدي كندولوحسين جواري دكتر محمد

   كالر
اننده همـواره در  كند كه خو در تئوري خود چنين بيان مي) Jonathan Culler(لر اتان كاجان

دهـد   تالش است كه متن ادبي را در خور درك و فهم خويش قرار دهد و خواننده اجازه نمي                 
كـالر عقيـده    . نوس كنـد  أرا با خود مـ     كند تا آن    لذا سعي مي   ، براي او بيگانه باقي بماند     كه متن 

 دارد كه متن ادبي داراي نوعي آشفتگي است و خواننده در حين عمل خـوانش خـود توسـط                  
كنـد كـه بـراي     أكيد مـي او ت. بخشد  سامان مي به اين آشفتگيتصاوير موجود در ذهن خويش   

يـد داراي نـوعي     ا، خواننـده ب   كنـد  گونه كه الزامات ادبيات ايجـاب مـي        خواندن متون ادبي آن   
در كتاب خود بـا عنـوان         او .است دستور زبان    ة كه فراتر از توانايي در زمين      توانش ادبي باشد  

كه توانش ادبي را نيـز      تا اين  دهد ميرا گسترش   خواننده  معناي توانش    66 تارگراساخبوطيقاي  
 )هاي ادبـي   گونه (، ژانرها قراردادهاتوانش ادبي عبارت از فهم       ةو، اين ق  به نظر او   ،در بربگيرد 

  . و قواعد ضروري براي فهم ادبيات است
كند تـا نقـد را از        ش مي ، تال كند ميتعيين  ي كه شرايط تفسير را      ئ و بسط بوطيقا   او با طرح  

، ساختارياسي  نش كالر با استفاده از زبان    . ، برهاند داردنقش تفسيري كه در چهارچوب نقد نو        
گيرد تا معنايي ادبي را خلق كند        انگارد كه از زبان بهره مي      مي» ثانويه«اي   ادبيات را نظام نشانه   

نندگان همگي در چهـارچوب يـك       ، متون و خوا    نويسندگان ،ه نظر او  ب بنا. و ناظر بر آن باشد    
هـا و عالئـم زبـاني در تحقّـق معنـي              نـشانه  ، كه در اين نظام    گيرند داللتي ادبي جاي مي    نظام
 امكـان ،  دارد بر متن تـسلط       كه  توانش ادبي   داراي ةبه خوانند نيز   معنا   ق شرايط تحقّّ  .اند  دخيل
قالب يـك نظـم گفتمـاني،         امر به ظاهر بيگانه در     تبديل، و با    كنددهد تا معني را مشخص       مي

    v. Wikipédia, Article Culler). ( متون ادبي را كه بر او بيگانه هستند، طبيعي كند
توانيم كاري كنيم كه هر چيز معنـا      ن آن است كه ما مي     مبي كه چنين برداشتي از تفسير    با اين 
اليتهاي نهادهـاي   ، فع سويي كسي كه از     به آرماني به مثا   ة، كالر از رهگذر توصيف خوانند     بدهد
ه هاي او بـر آن فعاليتهـا صـح         خوانـش  ،ديگـر كننـد و از سـوي         خوانش او را تعيين مـي      ،ادبي
اين چنين تفسيرهايي به طور ايـدئولوژيكي       ربناب. كند ، امكانات تفسير را محدود مي     گذارند مي

تـري از    بخـش فهـم كامـل      الهـام  توانند  تمامي معناها تحت بوطيقا فقط مي       چون اند تعين يافته 
كالر در  . ندن به فراسوي ايدئولوژي و نظام حركت ك       ندد و قادر نيست   ننظامهاي داللتي خود باش   
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گيـرد   ، پـس مـي    است آرماني را به اين دليل كه غيرتاريخي         ةآثار متأخر خود اصطالح خوانند    
، بـه مثابـه   اسـت تواند از نظامي كـه خـود مخلـوق آن         ، از نظر او خواننده مي     حالولي با اين    

  .برداري كند هابزاري براي خودشناسي و تعالي فرهنگي بهر
توانيم قوانين حاكم بر نگارش را تعيين كنيم ولي توانـايي آن را   كالر عقيده دارد كه ما نمي    

اي العملهداريم كه قوانين حاكم بر تفسير را تعيين كنيم و به عبارت ديگر هنجارهـا و دسـتور                 
گيرد كه چگونه به تفسير متن اقدام كند و          اند و تصميم مي   د خواننده مي . تفسير را تدوين كنيم   

داند كه او را بـه فهـم و درك صـحيح             به همين دليل تفسير را ساختن قوانيني براي قرائت مي         
 بلكه قابليـت درك  نيستخود اثر  ،شناسي پس هدف حقيقي در ادبيات  . سازد متن رهنمون مي  

خـود بـراي رسـيدن بـه آن اقـدام           منحصر بـه    اي با روش     و فهم ادبيات است كه هر خواننده      
    .)86: 1377سلدن و ويدسون، . نك( كند مي
  

  نتيجه 
اي از نظريـات و      محـوري بـه مجموعـه       نقـد خواننـده    با توجه به مطالبي كه توضيح داده شد،       

أكيد بر نقش خواننده يا كنش خواندن در تفسير        آنها در ت   ةهاي انتقادي اشاره دارد كه هم     فعاليت
ت نويسنده باشد ديگر امري كهنه و        مطلق ني  ةينكه خواننده در سيطر   ا. دارندنظر  اشتراك  متون  

 و نگرش جديد بر اين اصل استوار است كه خواننده نيز به نوعي درگير اتفاقات     استمنسوخ  
تبديل به عاملي    بلكه او    نيستشود   متن است و به صورت عنصري كه معني بر او تحميل مي           

ثيرپـذير  أ عنـصر ت  ،به بيان ديگـر خواننـده ديگـر        و   دايش معني اثرگذار است   در پي شود كه    مي
نيـز از    خواننـدگان    ةمتـون بـراي همـ     واحد  تفسير  لزوم  . ثيرگذار است أنيست بلكه عنصري ت   

طلـب  ادبـي   ، تفسير مختص به خـود را در وراي مـتن            خواننده و هر     اعتبار ساقط شده   ةدرج
  . كند مي

 شصت و همزمـان بـا       ةاز اويل ده  باً  محوريت خواننده تقري   نقد ادبي با     اين حركت جديد  
در  اوج نهضت ساختارگرايان و با توجه بـه فـضاي بـاز سياسـي بعـد از جنـگ جهـاني دوم                     

كم رخنه كرد و منتقدين متون ادبـي را بـر آن داشـت كـه بـا نگـرش                      نقد ادبي كم   هاي  نظريه
ول نقد ادبي خـود را مطـرح        ، اص است پيش متناسب با دموكراسي جامعه       زجديدي كه بيش ا   
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 دارد، هـر     را با در نظر گرفتن اين نكته كه در دنياي جديد، هـر انـساني حـق يـك رأي                  . كنند
 بـر اسـاس تفكـرات و         را ادبيات حق تفسير و برداشت منحصر به خود        ةطخواننده نيز در حي   

  .داراستعاليق خود 
به زيباشناسي در متون ادبي و      با در نظر گرفتن دنياي خسته از ايدئولوژي، نقد ادبي توجه            

هاي جديـد     نظريه .دكن ميگيريهاي سياسي مطرح     ي ادبيات را از تمام جهت     اخالي كردن محتو  
هـاي موجـود    درك زيبايي براي   تنها   ،محوري ، منتقدين را به سمت گرايش به خواننده       ادبينقد  

 بر اسـاس شـرايط   ثيرات احساسي كه اين متون ادبي در خوانندگان مختلفأدر متون ادبي و ت  
نگـري روشـنفكري     هجانبـ  بحث تاريخ ادبيات از يـك     . دهد ميكند، سوق    خاص آنها ايجاد مي   

 درك زيباييهاي متون ادبي از ديدگاه خواننـدگان آثـار           مورد و افق جديدي در      شده است جدا  
حيات اثـر   . است از تمام مرزبنديهاي اجتماعي، سياسي و زماني         غ كه فار  شود ميادبي گشوده   

هاي متفـاوت توسـط خواننـدگان       ان تمام اعصار سپرده شده و خوانـش       ادبي به دست خوانندگ   
 ةگيرد كه برخالف نظري    انجام مي  68 در زماني  و   67 هم زماني مختلف در دو وضعيت تاريخي      

  .استادبيات در گرايي  دگماتيسم ادبي و نظام
فكار پديدارشناسـي نهفتـه    مادر در گرايش نقد ادبي با محوريت خواننده در ا        ةايده و نظري  

 عطف بسياري از مكاتب ادبي و از جمله         ةحركت فكري و فلسفي پديدارشناسي نقط     است و   
 متعـددي مبنـاي فكـري خـود را بـر اسـاس تعـاليم                پردازان   نظريه  و استروشهاي نقد ادبي    
در  فلـسفي    ة دليل اين امر در اين است كه با گسترش ايـن نظريـ             .اند  شتهگذا پديدارشناسي بنا   

ـ  ةلها و از جم ، منتقدين ادبي تالش نمودند كه پذيرش پديده      ادبيات  ه آن مصنوعات ادبـي را ب
تواند  صورت تصديق منفعالنه و الزامي به خواننده القا نكنند و سهمي را براي خواننده كه مي                

ال ببرد و در تفسير و تعيين معنايي آن بدون متوسل شـدن بـه               ؤاين مصنوعات ادبي را زير س     
شـود كـه      درنتيجه تفسير به معناي فهم خواننده استفاده مي        .، قائل شوند  تافيزيك شركت كند  م

تفسير به معني توانش .  استهاي آن مايه و فهم معنا و درونشامل دو بخش فهم زبان يك متن      
 ديگري كه در نظريات ايـن گـروه از منتقـدين            ةنكت. رود كار مي  هيابي متن ب  اخواننده براي معن  

گيرد اين است كه هـر متنـي بـيش از يـك تفـسير را بـه خـود                     محور اساس قرار مي    خواننده
سازد و بنابراين تعاملي بـين خواننـده و        پذيرد و هرخواننده براي خود معني متفاوتي را مي         مي
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هـاي اثـر در     ادبـي بـه تحليل    همچنين تفـسير مـتن      . آيد وجود مي   همتن از جهت تعيين معني ب     
 ة چون ذهنيت خوانندگان از يـك دوره بـه دور          ،شود ماعي تبديل مي  اجت -هاي تاريخي موقعيت

  .ديگر در تغيير است
ه ز آنك  ولي بستر معنايي متن بيش ا       نيست تفسير متن ادبي بخشي از اثر ادبي و چيزي جدا         

 لـذا  ،آيـد  بـه حـساب مـي     آن   ةد خواننـ  ةمد ميل و اراد   ا، پي مولود خود متن در نظر گرفته شود      
هاي محصول كنـش  را   آن بلكه   دانند ميحاصل خود متن ن   را  ت برداشت معني    ها و اختالفا   تباين

  .شمارند ميمتفاوت تفسيري خواننده 
  

 نوشت  پي

 
 
                                                 
1 Les structuralistes : 

ذاري شـد كـه اسـاس آن        گـ  گرايي به اهميت شـكل پايـه        گرايش ادبي شكل   ةتارگرايي در ادام  نهضت ادبي ساخ  
 پرداختن به شكل و ظاهر، ابتدا توسـط         ة و ايد  نظريهاين  . پرداختن به شكل، ظاهر و قالب بيروني متون ادبي بود         

 ةدر حـوز . انست انسان را محدود به ظاهر دةكانت به اين صورت مطرح گرديد كه وي نيروي تشخيص و تجرب       
 ذهنيتي جـدا  ةادبيات، كانت شناخت انسان را وابسته  به ساختار ذاتي متون تعريف كرد و آن را از هرگونه تجرب  

بر اين اساس ساختارگرايان متن ادبي يا در كل زبان را به عنوان يك مجموعه از اجزاي واحد و مستقل                    . دانست
ند، توصيف كردند كه در داخل اين مجموعه قوانين كلّيـت،  ا دادهكه با پيوند دروني خود اين مجموعه را تشكيل  

 شكل گرفته با ايـن    ةساختارگرايان همچنين هر مجموع   . تحول و دگرگوني وابسته به خود مجموعه برقرار است        
لذا منتقدين ساختارگرا در نقـد ادبـي        . معرفي كردند در زماني   و جدا از تفسير     هم زماني   تعاريف را در محدوده     

 غير از خود متن داشتند كه شـامل بيـوگرافي    ،د رويكردي بدون در نظر گرفتن مراجعه به معني دريافت شده          خو
  . شود نويسنده نيز مي

2 Le milieu : 
مجموعه شرايط طبيعي شامل تمام شرايط جغرافيايي، نژادي، اجتماعي، سياسي و خانوادگي است كه يـك فـرد                  

ـ    . نويسد كند و آثار ادبي خود را تحت تاثير اين شرايط مي           خصوصاً در بحث ما نويسنده زندگي مي        ةبنا بـه نظري
 و او همواره استثر أتِن، انسان نوعي حيوان است كه داراي گونه برتر بوده كه تمام اعمال او از قوانين طبيعي مت

 وابسته بـه نـژاد،       ادبيات، اثر ادبي به عنوان يك توليد       ةدر حيط . ثير مستقيم محيط زندگي خويش قرار دارد      أدر ت 
  .دهد  نقد ادبي او را تشكيل مية كه پاياستمحيط و شرايط زماني آن 

3 La critique textuelle :  
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 انتخاب كلمات، نقش آنهـا در عبـارات و          ةدر اين گرايش نقد ادبي، منتقد به شكل كلمات موجود در متن، نحو            
 و نقد   دهد  ميختار ظاهري متن ادبي را مد نظر قرار          و فقط سا   رد قرار گرفتن عبارات در متن ادبي توجه دا        ةشيو

كند و هيچ عامل و عنصر خارج از متن را در تحليل و تفـسير                ريزي مي  ي ظاهري متن پايه   اخود را تنها بر محتو    
  .كند خود دخيل نمي

4 La phénoménologie  
5 Le positivisme : 

با اين طرز تفكر كه علم  )(Auguste compte, 1798-1857گرايي از قرن نوزده توسط اگوست كنت  اثبات
شـود و تجربـه      هاي جهان بر اثر تجربه اثبات مـي         جهان است بر اين نكته تكيه دارد كه ماهيت تمام پديده           ةآيند

  . پيرو اين عقيده بودند )(Naturalismeنويسندگان مكتب ادبي ناتوراليسم . تنها راه شناخت آنهاست
6 L’herméneutique : 

شد ولي در معني روزمره به تئوري تعبير و   به فن تفسير و تعبير كتابهاي مقدس و تمام متون كهن اطالق ميابتدا
  .شود  گفتارها و نوشتارهاي انسان اطالق مي،هاي موجود در ضمير ناخودآگاه هتفسير نشان

7 La philosophie du langage ordinaire  : 
.  زبان به عنوان عاملي ممتاز در بيان فكر قائـل اسـت            راييار بااليي را ب    نقش بس  ، خود ةويتگِنشتاين در اين نظري   
عالئـم موجـود در   . شـود  هاست كه در قالب قوانين ساختاري منطقي ادا مي اي از قضيه زبان از نظر وي مجموعه  

 شرايط وجودي اين موضوعات ة تركيب آنها در جملةكنند و نحو  را مشخص مي   ء شكل موضوعات و اشيا    ،زبان
يـك  ( واحد معنايي در شكل ظاهري و منطقـي يـك قـضيه              ، وي ةبنابراين به عقيد  . كنند و چيزها را توصيف مي    

ط به استفاده و كاربرد آن در جملـه وجـود           و توصيفي دارد بلكه در قوانين مرب      ةوجود ندارد كه تنها جنب    ) عبارت
  .كنند  معنايي نيز توليد ميةستفاددر نتيجه اين قوانين نه تنها كاربرد زبانشناسي دارند بلكه ا. دارد

8 L’existentialisme : 
گونه كه وجود ظاهري      را همان  ءها و اشيا   مجموعه عقايدي است كه پديده    ده  حركت مدرن فلسفي كه در برگيرن     

 ة در اين فلسف.شمارد  آنها مقدم ميةكند و اصل وجودي آنها را بر جوهر  توصيف مي،شود آنها بر فرد عارض مي
اين فلسفه در .  او نيازي به رعايت قوانين از پيش تعيين شده ندارد   ةشود و تجرب   انسان كامالً آزاد تلقي مي    جديد  
  . رسند  ظهور ميةأثير اين مكتب ادبي به عرصكند و آثار ادبي فراواني تحت ت  ادبيات خود را عرضه ميةحيط

9 L’être et le néant 
10 Qu’est-ce que la littérature ? 
11 La subjectivité 
12 L’objectivité 
13 L’écrivain engagé 
14 La théorie de reflet : 

 بر اين اسـاس     ،كند صورت برجسته نمود پيدا مي     ه منتقدين با گرايش ماركسيستي ب     ة نظري  كه بيشتر در   نظريهاين  
 .   است كه اثر ادبي انعكاس جامعه و شرايط اجتماعي و خصوصاً اقتصادي آن است

15 La lutte des classes  : 
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خورد و تنـاقض بـين دو       رهاي اجتماعي در اثر ب     طبق آن تمام پديده   ر كه ب  استاين نظريه اساس تئوري ماركس      
كنـد،    اول كار مي  ة ستمديده كه براي طبق    ةطبقه كه يكي طبقه ستمگر كه سرمايه را در اختيار دارد و ديگري طبق             

 بنابراين بايد براي .گيرد دار مورد ظلم و ستم قرار مي  سرمايهةبق كارگر همواره از طرف طةطبق. قابل توجيه است
دار نيز به خاطر حفظ منافع خود همواره براي تثبيت شرايط موجود كه            سرمايه ةطبق. احقاق حق خود مبارزه كند    

در جريـان   اي بـين ايـن دو طبقـه          لذا هميشه مبارزه  . كند باشد با هرگونه انقالب و تحول مبارزه مي        به نفع او مي   
بـه همـين دليـل    . دهـد  ثير مستقيم خود قرار مـي   أرا تحت ت   است كه اين مبارزه در ادبيات نيز منعكس شده و آن          

  .    اين موضوع را مد نظر داشته باشد و تحليل خود را بر اين پايه بنا كند،منتقد بايد در سير نقد ادبي
16 La situation : 

اي كه   تعهد و مسئوليت نويسندهة خود را بر پاي    نسياليستيا اگزيست رات، سارتر اساس تفك   هوسرلبه تبع تفكرات    
 و آنچـه كـه از       است او مقدم    ماهيت انسان بر    اصالت وجود سارتر معتقد است كه     . در شرايط قرار دارد، بنا نهاد     

       جـودي  لذا نويسنده متعهد بر طبـق شـرايط و  . ت استاين دنيا درك آن براي بشر ميسر است، تنها وجود و مادي
  .   كند خود نسبت به دنيا موضع گرفته و اثر خود را خلق مي

17 Le Parnasse : 
 1866 پارناس يك حركت ادبي بود كه در جهت مخالف گرايش نويسندگان و شاعران مكتب رمانتيسم در سال                

. رفي شد سير سمبليك شاعر معةو با انگيز پارناس معاصر   اين حركت ادبي با انتشار مجموعه شعر        . شكل گرفت 
. ثير معنـايي ديگـر بـود      أ معرفي شعري براساس زيبايي خود شعر و بدون هيچ ت          ةهدف اين خط سير ادبي بر پاي      

 و نـسبت بـه   ند و هيچ گرايش سياسي را در آثار خود راه نداد  ند هنر صرفاً براي هنر را تبليغ كرد       نظريةپارناسها  
 ةخواسـتند كـه آثـار ادبـي آنهـا جنبـ            نـابراين نمـي   ب. گيري سياسـي داشـتند     گونه جهت   ديدي بدون هيچ   ،جامعه

   .ايدئولوژيكي داشته باشد
18 L’art pour l’art : 

 كه غايت و نهايت هنر در خود هنر نهفته است، لذا هنر قادر به بيان هيچ استتفكر هنر براي هنر مبين اين نكته 
وابستگي غير از خود رها كرد و ادبيات را     اين نظريه، ادبيات را از هرگونه تعلق و         .  منظور و مراد ديگري نيست    

  .غايت و نهايت خود ادبيات معرفي كرد
19 L’École de Bordeau  : 

هاي خلق ادبي و خط سـير پـذيرش     شيوهبارة ، محققين دانشگاه بوردو فرانسه تحقيقاتي را در      50 ةدر اواخر ده  
ادبيات و تكنيكهاي هنـري بـه رياسـت          ةسسؤمدر  1965آن در جامعه آغاز كردند و سپس اين محققان در سال            

شناسي ادبيـات    مند و همگون جامعه    روبرت اسكارپيت گرد هم آمدند و مكتب بوردو را كه شامل برداشت نظام            
  .  ريزي كردند پيشرفتهاي ادبيات مدرن است، پايهبارة در

20 Un processus de communication 
21 La sociologie de la littérature 
22 Le producteur 
23 Le distributeur 



174  
  

    
 
                                                                                                                 

1386پاييزوم،س  شمارة
 احد حميدي كندولوحسين جواري دكتر محمد

24 Le consommateur 
25 La trahison créative 
26 Texte → société 
27 Texte → l’intertextualité : 

با . ثير متون ادبي سابق مي باشد كه قبالً آنها را خوانده استأطبق اصول اين گرايش نقد ادبي، نويسنده تحت ترب
ثيرات متـون نوشـته شـده       أثيرگذار باشد ولي ت   أتواند به نوعي ت    ز مي توجه به اينكه در خلق يك اثر ادبي همه چي         

ثيرات متون قبلي نوشته شده و پس از آن تجربـه شـده توسـط               أاين ت . استثيرات ديگر عوامل    أبسيار بيشتر از ت   
صورت مثبت كه  ه دوم بةصورت ناخودآگاه در انتخاب موضوع داستان و سبك نوشتاري نويسند ه دوم، ب  ةنويسند

 دوم آنها را قبول ندارد، ظـاهر  ةصورت منفي كه نويسند هنويسد يا ب  آنها را قبول كرده است و در تاييد آنها مي  او
  . شود مي

28 La sociologie du livre : 
 به اين صـورت كـه بـا چـاپ و انتـشار هـر كتـاب                  استثيرات كتاب در جامعه     أمنظور از اين عبارت بررسي ت     

العملهايي در جامعه براي پذيرش و       غيير خط سير ادبي فعلي جامعه باشد، عكس       تواند در جهت ت    جديدي كه مي  
  .   پردازد لعملها ميا شود و منتقد به بررسي اين عكس يا عدم پذيرش آن مشاهده مي

29 La psychologie de la lecture : 
 اسـت  فرد خواننده    شود كه منحصر به آن     ميدر خواننده   خواندن هر كتابي باعث تحوالت روحي رواني خاصي         

كننـد كـه در ارتبـاط تنگاتنـگ بـا       يعني با قرائت يك كتاب، خوانندگان متفاوت احساسهاي مختلفي را درك مي   
وجود  هثيرات مختلف در خوانندگان كه در اثر قرائت همان كتاب بأاين ت. ستحاالت روحي و رواني خاص آنها

  .  گيرد قرار ميمنتقدين  بررسي موردروانشناسي قرائت  ةآيد، با توجه به اين ايد مي
30 L’École de Constance : 

 به نام مكتب ادبـي       ادبي در شهر كنستانس آلمان     انجمنيك   گروهي از محققين و منتقدين در        70 ةدر اواخر ده  
. از جمله مهمترين اين منتقدين ايـزر و يـائوس بودنـد           . جايگاه خواننده كردند  باره  كنستانس شروع به تحقيق در    

 تفكر و نقد آنها بر پايه عقايد صورتگرايان روس و افكار كارل مانهايم و پديدارشناسي هوسرل و گـادامر             اساس
ـ       چندمعنايي متن ادبي را مطرح مي      ةآنها با توسل به افكار متفكرين پديدارشناسي جنب       . بود واسـطه   هكردنـد كـه ب

  .     آيد وجود مي ههاي متفاوت از متن ببرداشت
31 La réception esthétique 
32 Les formalistes : 

    .ايم را در مبحث ساختارگرايان مطرح كرده گراست كه قبالً توضيح آن مراد منتقدين شكل
33 La forme 
34 Le contenu 
35 L’horizon d’attente   
36 Le destinataire 
37 Les effets de l’art 
38 Le contrat social 
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39 L’horizon de réception 
40 L’horizon de vécu 
41 L’horizon d’attention 
42 Le texte 
43 Le lecteur 
44 La phénoménologie de la lecture 
45 Le lecteur impilicite 
46 L’aspect polysémique du texte 
47 L’interaction 
48 La communauté interprétative 
49 Le champ 
50 La matrice     
51 L’image 
52 La référence 
53 Le signe 
54 L’extratexuel 
55  L’hypogramme 
56 Le hors-texte 
57 L’intertexte 
58 La surface de la gravité 
59 La surface de la signification 
60 Le psyart 
61 La neurologie et le livre 
62 La suspension volontaire de l’incroyance de lecteur 
63 L’identité 
64 Le Moi 
65 Lecteur-réponse 
66 Poétique structural 
67 La synchronie 
68 La diachronie 
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