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 چكيده

ما از آن جا مي آغازيم كه . ن است كه نسبت ميان نظريه ادبي و تفسير متن را روشن نمايدآاين مقاله در پي 

سپس نشان مي دهيم كه نظريه ادبي به هنگام كاربست . نخست گونه هاي مختلف تفسير متن را مشخص كنيم

هايي از كاربرد براي اثبات اين موضوع نمونه . آن در متن ادبي با يكي از اين گونه ها نسبتي سرراست دارد

انجام شده است به دست ... نظريه هاي مختلف در متن ادبي را كه توسط بزرگاني همچون بتلهايم و لوكاچ و 

برگرفتن هرمنوتيك همچون نحوه تقرب ما، بدان مي انجامد كه مكاتب موجود در نظريه ادبي را در . خواهيم داد

ه دوم مكاتب نقادي است و حوزه سوم مكاتب توصيفي حوز. حوزه اول مكاتب تفسيري است. سه حوزه بيابيم

همچنين تقسيم ديگري به دست خواهيم داد كه مربوط به نحوه كاربرد حوزه تفسيري نظريه ادبي در متن . است

  .  كاربرد مكانيكي - 2كاربرد خالق  - 1: اين كاربرد به دو صورت خواهد بود. ادبي است

  : رتب است عبارتست ازنتايجي كه بر بحث ما در اين مقاله مت

 . مشخص كردن سه حوزه متفاوت در نظريه ادبي - 1

  مشخص كردن جايگاه حوزه تفسيري نظريه ادبي در ميان مكاتب مختلف تفسير  - 2

 .جستجو در تفاوت ميان نقد و تفسير - 3
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 توصيف ر، نقد،يو تفس يه ادبينظر: مقدمه

سه آن ها دست يك مقال به مقايتوان در  ينم. است يار كليكه در باال آمده است بس ينيعناو

آن چه قرار است در  يباشند از برا يش درآمدين جا گرد هم آمده اند تا پياز آن رو در ا. ديازي

ه يان نظريم يتوان نسبت يا اساسا ميابد كه آيدركند تا  ين متن تالش ميا. گردد ين مقاله بررسيا

د چرا يزائد به نظر آ "توصيف"و  "نقد"د حضور ين صورت، شايافت؟ در اير متن يو تفس  يادب

كه عموما محصول قرن  يه ادبياما نظر. از اعراب نخواهد داشت يكه در ظاهر پرداختن بدان محل

اين هر دو  يرد و به ناچار پايگ يتوصيفي ميا  يانتقاد يمواقع موضع ياريستم است در بسيب

شود  يتر م ين بحث آن گاه جديان آمدن نقد به ايبه عنوان مثال در م. شود ينگرش بدان باز م

ر يرند موضع خود را به صراحت ضد تفسيگ يقرار م يه ادبيل عنوان نظريكه ذ يمكاتب يكه برخ

دا رجوع كرد؛ به ين، درباره ديدگاه ژاك دريكل پيدر اين خصوص مي توان به، اعتقاد ما. دانند يم

ن يد و ايگشا ير متون را نميپردازد؛ تفس يت از متون ميتا تنها به حماير نهايتفس"زعم دريدا 

اين مواضع ما را ). 215: 1993ن، يپ( "ديآ يآن بر م ياز عهده  ياست كه خوانش انتقاد يكار

  .مياشته باشد يوا مي دارد تا به نقد و توصيف نيز گوشه چشم

 يك مكتبين پرسش داده اند هر يكه بد يير با پاسخ هايل و تفسيست؟ اصحاب تاوير متن چيتفس

بدان  يم كه در بخش بعديم كرده اين مكتب ها را به چهار دسته تقسيما ا. ان نهاده انديرا بن

ن است كه يا -كور يپل ربنا به عقيده  - ير هر متنيدر تفس ياساس يژگيك وي. م پرداختيخواه

 يژگيو. ل بر مال شودير و تاويد از راهگذار تفسيدر متن است كه با يپنهان ييمفسر قائل به معنا

 يگر دغدغه اصليبه عبارت د. ر، آهنگ نقد متن را نداردين است كه تفسيد ذكر كرد ايكه با يدوم

نائل  يبه كشفت يخواهد در نها يست بلكه او ميمتن ن يدر باب محتوا يمفسر معموال ارزشگذار

م يرا مد نظر قرار ده يژگين دو وياگر هم. ش از پرداختن او به متن، نهان مانده استيد كه تا پيآ



گر منتقد، يبه سخن د. نديگز ير بر ميبر خالف تفس ين نظر راهياز ا يم كه نقد ادبيشو يمتوجه م

. كند ياره متن صادر مدرب يارزش ين احكاميمتن است و بنا بر ا يوجوه ادب يابيارز يدر جستجو

ن يا. آن يت است معموال صورت اثر است نه معنايحائز اهم ينقد ادب يگر آن چه برايد يياز سو

ه يتوان در نظر يه را مين نظريا يجنبه افراط. رديگ يقوت م "نقد نو"طرز نگرش با مكتب 

متشكل از نشانه  ست بليا مدلول نيمعنا  يبه زعم او متن حاو. مالحظه كرددا يژاك در يواساز

ن دو يعالوه بر ا. اندازند ير ميكدگر متفاوتند و هم مدام معنا را به تاخياست كه هم با  ييها

ر و يمثال تفس يبرا 2.ر نشان داديتوان در مورد نقد و تفس يرا هم م يگريد يتفاوت ها ،يژگيو

كنند از سطح زبان سر  يكه تالش م يآثار. شود يرميا شاهكارها در گيشتر با آثار بزرگ يل بيتاو

 ين كه حاويل ايل گر، آثار كوچك تر را به دليا تاويمفسر . ه روزمره فراتر رونديراست و تك ال

ن كه به متون شاهكار يعالوه بر ا ياما نقد ادب. گذارد يداند از كار خود كنار م ينم يباطن يمعنا

در واقع عمل نقد در . كند يز مير شاهكار نيغ يپردازد پس از آن همت خود را صرف متن ها يم

ن يدر ا ياست چرا كه متن ادب يشتر عبارت از نشان دادن وجوه استحساني و ادبيمورد آثار واال ب

منتقد  ير شاهكار است كه ارزشگذاريغ ياما در مورد متن ها. افته استيدست  ييبايسطح، به، ز

افته اند و كار منتقد درست ين ت دستين متون هنوز به وجه ادبيرا ايشود ز يدا ميكامال هو

  .گوشزد كردن اين امر است

موضع توصيفي كه سومين حوزه اي است كه در اين مقاله از آن ياد شده است نه با تفسير يگانگي 

اين رويكرد كه خصلت علم است همه جا سعي بر آن دارد تا از ارزشگذاري و . دارد و نه با نقد

رد چنين نگرشي . تصويري بي طرفانه از آن به دست دهد قضاوت در باب موضوع خود بپرهيزد و

اجازه بدهيد در اين جا از دو مكتبي ياد كنيم كه ازچنين . را در نظريه ادبي نيز مي توان دنبال كرد

نخستين مكتب ساخت گرايي است كه به مثابه جنبشي علمي در ادبيات . خصلتي برخوردار هستند

سر آن داشتند تا با توصيف ساخت هاي آثار ادبي به قوانيني بنيادگذاران اين مكتب . آغاز گشت

در رابرت اسكولز  گرچه مي توان تا حدودي با. كه در ساخته شدن آن ها نقش داشتند پي برند

همراه شد و اين مكتب را نوعي )1379(كتابش با عنوان درآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات 

تفسير از متن ادبي دانست اما به سبب خصلت علمي اين جنبش بايد نخست آن را در حوزه 



مكتب دومي كه باز در اين جا مي توان از آن ياد كرد پديدارشناسي در ادبيات . توصيف جاي داد

او با تكيه بر . استادموند هوسرل دانيم كه اين جنبش بر گرفته از آثار فيلسوف آلماني مي . است

در عبدالكريم رشيديان . خصلت كامال توصيفي اين مكتب آن را حتي از رياضيات جدا مي ساخت

به زعم فيلسوف . به اين مسئله مي پردازد) 1384(كتاب خود با عنوان هوسرل در متن آثارش 

در رياضيات ديگر با ارزشگذاري رو به رو نيستيم اما عنصري در آن موجود است  آلماني گرچه

كه آن را از پديدارشناسي جدا مي كند؛ ما در رياضيات دست به استنباط مي زنيم حال آن كه در 

  .  پديدارشناسي ديگر استنباط هم وجود ندارد بلكه صرفا با توصيف رو به روييم

كه وجود  يشواهد يد گفت از بررسين سوال بايش از پرداختن به ايست؟ پيچ يدر پ يه ادبينظر

  .م كرديتوان به دو حوزه متفاوت تقس يرا م يه ادبيدارد نظر

 يد مين كه شعر چگونه تولياست مانند ا ينظر ييپرسش ها يآن گاه كه در پ يه ادبينظر  -1

  ...و "ست؟يمولف چ"ست؟ يچ ييبايشود؟ ز

توان از كاربست  يمثال م يبرا. خاص اعمال گردد يآن گاه كه قرار است بر متن يه ادبينظر -2

رومن و  اشتراوس يلوكرد كه توسط   ياد شارل بودلراز  يبر شعر ييساخت گرا  يآموزه ها
  .انجام گرفته است اكوبسني

ند ها را يفرااز  يبه دنبال آن است تا برخ يدر حوزه مسائل نظر يه ادبينظر يم بندين تقسيبنا به ا

ا وجه ي. شود يد ميك متن چگونه توليخواهد نشان دهد كه  يبه عنوان مثال م. ح دهديتوض

در واقع . ستين يزين چيست؟ اما در حوزه عمل الزاما به دنبال چنيمرهون چ ياستحساني اثر هنر

به ساحت  ن راه آن را گشودهيبدان نسبت داد و از ا يگريد يزه هايتوان انگ يبه هنگام عمل، م

ان حوزه يتواند م يم ييوندهايخواهد تا حد امكان مشخص كند كه چه پ ين مقاله ميا. دير ديتفس

چنان كه -ن راه ياما در ا. ر متن برقرار شوديبه وقت كاربست آن بر متن و تفس يه ادبيتفسيري نظر

اشاره  يستيبا يپس م. م پرداختير به نقد و  توصيف هم خواهيبه ناگز -ح داده شديش تر توضيپ

 ير را به درستين مسيم اياگر بتوان. ميو نقد و توصيف هم داشته باش يه ادبيان نظريبه، نسبت م يا

حاضر هستند و  يه ادبيكه در نظر يك از مكاتبيد معلوم شود كه كدام يم آن گاه باير پاي آوريز

ك به حوزه نقد و كدام به يك ترند، كدام ير نزديمربوطه آمده اند به حوزه تفس يدر كتاب ها



  . توصيف
 

 ريتفس يگونه ها يدسته بند

ست مراد از يبا ير متن مشخص گردد ابتدا ميو تفس يه ادبياز آن جا كه قرار است نسبت نظر

اكنون . ميف كرديآن تعر يگيژير را با توجه به دو ويش تر تفسيپ. ر و انواع آن روشن گردديتفس

آشنا شروع  يك دسته بندين كار از يا يبرا. ميان كنيرا ب يريمختلف تفس يم گونه هايخواه يم

م كه متعلق است به ييافزا يم يم بندير را بدان تقسياز تفس يگريم اما از پس آن، گونه ديكن يم

  : ن قرار استيآشنا از ا يدسته بند. دگرين هايمارت يلسوف آلمانيف

  ر مولف محوريتفس -1

  ر متن محوريمفس -2

  ر خواننده محور يتفس -  3

  . باشد يدگر ميل هايوه تاوين جا افزود، شيد در ايكه با يريگونه چهارم تفس

 ير، سابقه اين نوع نگرش به مقوله تفسيا. ت مولف استير هدف مفسر كشف نيدر گونه اول تفس

رند چرا كه يگ ير قرار مين راه و روش مورد تفسيدر واقع متون مقدس همه بر هم. دارد يطوالن

روان، يپ يان كننده سخن اوست برايا بياو آمده است  ين متن از سويكه ا يت موجود ِمقدسين

ن يشود ا يك مدرن دانسته ميدر قرن نوزدهم و آن جا كه آغاز هرمنوت. ت فراوان استيحائز اهم

 Kurt)(ديت مولف نائل آيست به كشف نيكرد كه با يم يتلق ير را هنريبود كه تفس ر ماخريشال

Muller-Vollmer, 1985: 73  از نظر او يكي از مولفه هاي درست تفسير رجوع به زندگي

  .رواني مولف بود

ادموند در راس فلسفه فيلسوف آلماني ديگر ) Intentionality(پس از او مسئله قصديت 
او بر آن است كه آگاهي، مدام آگاهي از چيزي است و نمي تواند به صورت . قرار گرفت هوسرل

سعي كرد از انديشه هاي او  هيرش.دي. ا شاگرد هوسرل يعني. د و صرف وجود داشته باشدمجر

از نظر او اين موضوع كامال موجه است كه ما در يك اثر به دنبال نيت . در تفسير سود جويد

  . مولف باشيم



خود متن، . در تفسير متن محور اما بر خالف گونه اول، آن چه اهميت ندارد نيت مولف است

جمالت و نحو آن مي تواند به كشف معنا ياري كند و نيازي نيست كه به دنبال امري زائد به نام 

داليلي به دست  -"مغالطه قصديت"-در مقاله معروف خود  برازلي و ويمسيت. نيت مولف باشيم

از آن جا كه خواننده . د مبني بر اين كه خود متن براي ارائه معناي خود كفايت مي كندمي دهن

قواعد حاكم بر زبان را مي شناسد پس در خوانش متن هم كه واجد همان قوانين است نبايد به 

گذشته از اين مسئله، از نظر آن ها كشف اين كه نيت مولف چه . طور اساسي دچار مشكل شود

 W.K.Wimsatt.jr and.(ي مقاصد استحساني و ادبي  اهميتي نداردبوده است برا

Monoroe C Breadsley,1954 (  

اين خواننده است كه به متن . گونه سوم تفسير، خواننده را در كانون توجه خود قرار مي دهد

 برخي از كساني كه در رابطه با روان كاوي و ادبيات به تحقيق مي پردازند معتقدند. شكل مي دهد

كه خواننده در واقع در خوانش خود از متن، انواع مكانيسم هاي رواني خود از جمله فرافكني، 

را بر مال مي كند و بدين ترتيب متن آينه اي مي شود كه هر كسي ... مكانيسم هاي دفاعي و

  . صورت خويش را در آن مي بيند

م نمي باشد و نيازمند توضيح گونه چهارم تفسير كه متعلق بود به مارتين هايدگر خالي از ابها

از تاويل هايي كه او انجام مي دهد چنين بر مي آيد كه نگاه او با ديگر نگرش هاي  . است

پيش از هر چيز بايد گفت كه او در برخورد با متن توجهي به زندگي نامه و . تفسيري تفاوت دارد

هاي تابستاني در  در نخستين جلسه درس 1924در اول مه "او . روان شناسي مولف ندارد

دانشكده فلسفه ماربورگ كه موضوع آن نظريه بيان ارسطو بود در مورد زندگي اين فيلسوف چنين 

بدين ترتيب آيا مي توان نتيجه )  16: 1382احمدي، ("او به دنيا آمد، كار كرد و مرد": گفت

بدين پرسش  گرفت كه تاويل او در گونه تفسيرهاي متن محور مي گنجد؟ نمي توان با قاطعيت

درست است كه هايدگر به خود متن مي پرداخت و مولف را ناديده مي انگاشت اما . آري گفت

به يك معنا مي توان گفت . اين به معناي آن نسيت كه هم ِ هايدگر، همه بر سر متن است و بس

ز آن چه او به دنبالش به پاره اي ا. ديگر حتي خود متن هم براي او مطرح نيست كه در سطحي

متون سر مي كشد چيزي بنيادي و اساسي است؛ چيزي كه متن نيست بل در متن متجلي شده 



هستي كه در هيچ مقوله اي نمي . او در جستجوي پرسش بنيادين، پرسش از هستي است. است

بنا بر . متن ها دارد هايدگر را به جستجوي خود فرا مي خواند گنجد با تجلي هايي كه در برخي

ا تاويل شعري از ي( ) ، نامه در باب انسان گرايي( )تعدد او مانند سرآغاز كار هنرياين در آثار م

همه جا هستي  -آمده است )1388(كه در كتاب چه باشد آن چه خوانندش تفكر- پارمنيدس

از اين اعتقاد . است كه دنبال مي شود يا بنا به قول هايدگر متاخر هستي است كه دنبال مي كند

چنين نتيجه گرفت كه آن چه در مركز تاويل اين فيلسوف قرار دارد نه مولف هايدگر مي توان 

البته شك -. است نه متن و نه خواننده بل بنيادي است كه اين هر سه بناي خود را از آن دارند

او همچنين به ما گوشزد مي . نبايد كرد كه متن در برابر مولف همچنان براي او حائز اهميت است

مفسر بايستي . تن تاويل اصيل و بنيادي، مفسر بايد گشوده باشد، بايد گشاد بطلبدافي كند كه براي

 . گوش بسپارد يعني گوش به راه باشد

بيرون  -بل نه چيز كه چيز، خود هستي از او دارد -راه او در تاويل از اين قرار است كه چيزي را

از ياد . تا به كشف آن نائل آيدآن گاه تالش مي كند . از متن، مولف و خواننده در نظر مي گيرد

بر آن مي گردد كه هستي از طريق زبان تراكل  نبايد برد كه او در اشاره به شعر شاعر هموطن خود

  . است كه رخ نشان مي دهد
 

   نظريه ادبي و تفسير متن

اكنون سخن بر سر آن است كه نظريه ادبي به . دسته بندي انواع روش هاي تفسير به پايان آمد

اين مقاله بر آن است كه اين . هنگام كاربستش بر متن با كدام يك از گونه هاي تفسير پيوند دارد

بيشتر  اين شباهت البته. پيوند با گونه چهارم تفسير يعني روش تاويل هايدگر نزديكي بيشتري دارد

چگونه مي توان از اين پيوند سخن گفت؟ در آغاز بايد ساختي را كه از . از حيث ساختار مي باشد

سپس از طريق شواهدي كه . طريق آن اين مكتب ها وارد ساحت تفسير مي شوند مشخص كرد

ت نظريه پردازان ادبي به هنگام مراجعه به متن هاي مختلف بر جاي گذاشته اند اين ادعا را اثبا

  . كرد

براي ايجاد  -به عنوان مثال روان كاوي-عملكرد مكتب هايي كه در نظريه ادبي قرار دارند 



اين مكتب ها، دستگاه ها يا سيستم هايي هستند كه پيش تر از . خوانش، واجد نوعي ساخت است

ه نظر به اين موضوع وجود آن ها وابست. متني كه قرار است مورد خوانش قرار دهند وجود دارند

فلسفي  يا آن ها معموال وابسته به برخي سيستم هاي علمي. به مولف يا متن ِيا خواننده نمي باشد

واضح است كه هر يك از اين سيستم هاي علمي و فلسفي از اصطالحات خاصي تشكيل . هستند

هنگامي كه نظريه ادبي شروع به خوانش متن مي كند به ناگزير از اين اصطالحات سود . يافته اند

بدين ترتيب در . بنا براين، خوانش ما تركيبي مي گردد از آن مكتب، از متن و از مفسر. مي جويد

معيار هر . خوانش يك متن توسط نظريه ادبي با سه كانون مواجهيم كه با يكدگر تركيب يافته اند

به سخن ديگر آن مكتب مالكي مي گردد كه بيرون از متن، . خوانش همان مكتب خاص است

  . و مفسر وجود دارد و هر گونه خوانشي منوط بدان خواهد بودمولف 

آيا هر متني را مي توان با هر مكتبي مورد خوانش قرار داد؟ ظاهرا پاسخ مثبت است چرا كه با 

اما نبايد از ياد برد كه . پيروي از اين ساختار و رعايت آن مي توان به يك خوانش دست يافت

براي مثال شايد هر نوع متني را . مكاتب پاسخ بهتري مي دهندبرخي از متون نسبت به برخي از 

بتوان مورد خوانشي روان كاوانه قرار داد اما بي شك پاره اي از متون نسبت به اين خوانش از 

  . ظرفيت باالتري برخورداند

تا بدين جا دو ويژگي را در خوانشي كه توسط نظريه ادبي صورت مي گيرد يافته ايم كه از لحاظ 

ويژگي اول عبارت از اين بود كه . ختاري مي تواند آن را با گونه چهارم تفسير به سنجش آوردسا

دستگاهي وجود دارد كه بيرون از متن، مولف و خواننده قرار دارد و خوانش با روي كردن بدان 

دومين ويژگي آن است كه متن ها در برابر اين نوع خوانش از ظرفيت هاي . شكل مي گيرد

  . اين هر دو ويژگي در گونه چهارم تفسير نيز موجود است. برخوردارندمتفاوتي 

اكنون مي خواهيم براي اثبات ادعاي خود مبني بر پيوند اين نوع خوانش با گونه چهارم تفسير و 

در نهايت تفسير دانستن اين نوع خوانش شواهدي چند از برخي مكاتب موجود در نظريه ادبي 

  . ارائه دهيم كه توسط بزرگان اين مكاتب بر متون جاري شده اند

پزشك اتريشي  زيگموند فرويدتوسط ) Psychoanalysis( مكتب روان كاوي: روان كاوي

فرويد عالوه بر مالقات بيماران مختلف و تفسير صدها رويا به خوانش چند متن نيز . بر پا شد



روان كاوان ديگر مكتب فرويد نيز گاه بر همين راه رفته اند و قصه ها و متن . دست زده است

برونو اين روان كاوان كه به مكتب فروويد تعلق دارد  يك از. هايي را مورد بازخواني قرار داده اند
در اين جا گفتاري از او را نقل مي كنم كه . او كتابي دارد به نام افسون افسانه ها. مي باشد بتلهايم

بي كه به موضوع مقاله ما ارتباط مستقيمي داشته باشد نشان مي دهد كه چگونه نقد روان كاوانه با 

شنل قرمزي "او درباره تناقضاتي كه در برخورد با قصه . يش مي رودسازوكارهاي تفسير به پ

قصه هاي پريان با ضمير آگاه و ناآگاه ما سخن  ": براي خواننده پيش مي آيد مي نويسد "كوچك

مي گويند و از همين رو نيازي به پرهيز از امور ضد و نقيض ندارند، زيرا اين امور در ناآگاه ما به 

اگر به معناي قصه در سطحي متفاوت بنگريم مي توانيم آن چه را . قرار دارندراحتي در كنار هم 

: 1989بتلهايم، ("...براي مادربزرگ و در ارتباط با او پيش مي آيد در پرتوي بسيار متفاوت ببينيم

218(  

اگر هرمنوتيك را چنانچه . سخن مي گويد "رفتن به سطحي متفاوت"مي بينيم كه بتلهايم از 

متذكر مي شود عبارت بدانيم از يافتن معناي پنهان متن روان كاوي نيز كاري جز اين با متن ريكور 

اساس روان كاوي . البته اين مكتب از راهي ديگر نيز به مسئله تفسير دامن مي زند. ادبي نمي كند

وجه قرار نمادها و استعاره ها در هرمنوتيك مدرن نيز بسيار مورد ت. بر تفسير نمادها بنا گشته است

عنصري همچون چوب جادويي كه به  "جك و ساقه لوبيا"به عناون مثال در قصه . گرفته است

را ) phallus( نرينگي"جك كمك مي كند تا در مقابل دشمنان از خود دفاع كند از نظر بتلهايم 

 تداعي مي كند و نيز اين واقعيت را كه تصاحب اين شيء به جك امكان مي دهد در رابطه اش با

  6. "پدر كه تا كنون بر جك مسلط بود موفق شود

اين علم كه به توصيف پديده هاي اجتماعي و تغييراتي كه در جامعه اتفاق مي افتد : جامعه شناسي

به وسيله اين شاخه از علم انساني مي توانيم . مي پردازد به متون ادبي نيز راه خود را باز مي كند

عالوه بر . ن يك اثر توسط نيروهاي اجتماعي داشته باشيمتصور بهتري از چگونگي در وجود آمد

اين موضوع جامعه شناسي مي تواند به محتواي متن نيز بپردازد و از اين راه چهره ديگري از متن 

. در واقع در چنين خوانشي سرو كار خوانشگر بيش از همه با محتواست. را براي ما روشن كند

م معرفي مي كند تنها بايد به توصيف امور بپردازد و نمي جامعه شناسي آن جا كه خود را يك عل



چه كيفيت خود متن از لحاظ هنري و چه در . تواند چندان به ارزشگذاري در محتواي متن بپردازد

البته بايد توجه داشت كه قسمت قابل توجهي از نظريات . باب مسائل و موضوعات مطرح در متن

در اين صورت ديگر نمي توان چندان از خنثي . تي استجامعه شناسي ملهم از نظريات ماركسيس

با اين وجود حتي . بودن اين روش سخن گفت چرا كه اين نظريات به صراحت به نقد مي پردازند

يكي از . در اين جا هم نمي توان از چشم انداز تفسيري اي كه ايجاد مي شود صرف نظر كرد

آرزوهاي بر ". است گئورگ لوكاچادبيات دارد منتقديني كه از منظري ماركسيستي نگاهي ژرف به 

ما قطعه كوچكي از . نام رماني است از بالزاك كه لوكاچ درباره آن مطالبي نگاشته است "باد رفته

، "سرمايه داري"خوانش او را مي آوريم تا نشان دهيم كه چگونه اصطالحات خاص او همچون 

بالزاك با اين اثر ": او مي نويسد. ن داشته باشدمي تواند نگاهي تازه به مت "انقالب"، "بورژوازي"

... نگاشته است، نوعي جديد از رمان را مي آفريند ) 1843( كه در اوج كمال نويسندگي خود

نوع رمان آرمان زدايي، نوع رماني كه در آن نشان داده مي شود كه انديشه هاي نادرست اشخاص 

چگونه در برخورد با نيروي  -ري شكل گرفته اند انديشه هايي كه اما به طور ضرو -درباره جهان 

البته زدودن آرمان ها در رمان مدرن براي . ويرانگر زندگي سرمايه داري الزاما در هم مي شكنند

نخستين رمان عظيم، دن كيشوت، نيز سرگذشت . نخستين بار با آثار بالزاك پديدار نگشته است

س جامعه بورژوايي نوپاست كه آرمان هاي منسوخ اما نزد سروانت. است "آرزوهاي بر باد رفته"

فئودالي را در هم مي شكند، حال آن كه نزد بالزاك انديشه هايي كه جامعه بورژوايي درباره انسان 

و جامعه و هنر و غيره ضرورتا آفريده يعني عالي ترين دستاوردهاي فكري تكامل انقالب 

ه داري به صورت آرمان هاي صرف جلوه گر مي بورژوايي، در رويارويي با واقعيت اقتصاد سرماي

  ) 65: 1979لوكاچ، .("شوند

از پاره اي  -روان كاوي و جامعه شناسي-به نظر مي آيد خوانش هايي كه توسط اين دو مكتب 

. متون صورت گرفته است مي تواند ادعاي ما را مبني بر تفسير خواندن اين خوانش ها اثبات كند

بخش اين بود كه به صورت عملي نشان دهيم برخي از مكاتبي كه  به هر حال هدف ما در اين

  .ذيل نظريه ادبي قرار دارند به ساحت تفسير نزديك هستند

   



  انواع كاربست نظريه ادبي از نظر تفسير

آيا مي توان از يك متن تفسيري غلط به دست داد؟ برخي از اصحاب تفسير معاصر همچون 

اما ظاهرا مي توان از تفاسيري نيز سخن . تفاسيري وجود دارند گادامر و ريكور معتقدند كه چنين

با . گفت كه هرچند اشتباه نيستند با اين وجود كشف خاصي را هم در متن به دست نمي دهند

توجه به وجود اين دسته اخير مي توان قائل به دو نوع تفسير شد كه البته هر دو نيز موجه مي 

  . باشند

  تفسيرهاي خالقانه -1

   مكانيكي يا تفسير هاي معمولي -2

البته اين بدان معنا نيست كه تمام . دسته اول اصوال كمتر به قواعد علم تفسير پاي بند مي ماند

قواعد را زير پاي مي گذارند اما خوانشي از متن به دست مي دهند كه مي توان در باب آن گفت 

است كه مفسر خود دست به يك  در واقع در اين مرحله. مفسر متن  را از آن خود كرده است

حال سخن در اين جاست كه اگر قرار است نظريه ادبي را به مثابه تفسير تلقي . آفرينش مي زند

. كنيم چگونه بايد به اين تفسير دست بزنيم تا حاصل خوانشي خالقانه باشد نه معمولي و مكانيكي

ي برخورد مي كند ما با سه كانون پيش تر آورديم هنگامي كه مكتبي از مكاتب نظريه ادبي با متن

شايد درست تر آن باشد كه بگوييم با سه افق؛ افق متن؛ افق مفسر و افق مكتب . مواجه مي شويم

در تفسير مكانيكي، عمال، دو افق است كه در . مورد نظر كه بيرون است از متن، مولف و خواننده

خواننده تقريبا . ا دخالت چنداني نداردافق خواننده يا مفسر در اين ج. كار مي آيد؛ متن و مكتب

به عنوان يك پيوند دهنده، بدون آن كه دخالت خاصي در فرايند تفسير داشته باشد سعي مي كند 

پيش تر گفته شد كه هر متني مي تواند مورد خوانش قرار . مكتب مورد نظر را به متن متصل كند

حال . بهتري به برخي مكاتب مي دهند گيرد اما برخي از آن ها از لحاظ خوانش و گزارش پاسخ

اگر به فرض خواننده اي كه در زمينه مكاتب موجود متخصص نيست يعني به عنوان مثال در زمينه 

تخصصي ندارد، اصطالحات مكتبي را بر متن ...  يا روانكاوي يا پديدارشناسي يا جامعه شناسي

ل سازد، حاصل، تفسيري مكانيكي اعمال كند بدون آن كه افق خود را نيز در كار آورد و فعا

  . خواهد شد



در تفسير خالقانه به جاي دو افق، سه افق است كه با يكدگر در هم مي آميزند يعني مفسر نيز به 

خوانش به دست آمده در اين تفسير حاصل . عنوان عنصري فعال در اين آميزش شركت مي جويد

كه در حوزه نظريه ادبي فعاليت مي كند بايد  بنا بر اين آن. گفتگويي ميان سه افق. يك گفتگو است

در ياد داشته باشد كه براي رسيدن به خوانشي ژرف و خالق، هر مكتبي بر هر متني قابل انطباق 

به همين دليل چنين خوانشي . در تفسير مكانيكي خواننده اين نكته را رعايت نمي كند. نيست

  . معموال سطحي و كم مايه خواهد بود
 

   و نقد ادبي و توصيف نظريه ادبي

اكنون كه بررسي ما در باب نسبت نظريه ادبي و تفسير متن به پايان آمده هنگام آن است تا به 

از آن جا كه برگرفتن هرمنوتيك به عنوان يك طرف . نسبت آن با نقد و توصيف نيز بپردازيم

ت راه نمايي كرد، به قياس ما را به تقسيم بندي مكاتب موجود در نظريه ادبي به سه حوزه متفاو

الزم به ذكر است كه موضوع . ناگزير مي بايست به نسبت ميان آن با نقد و توصيف هم بپردازيم

به همين دليل ناگزير از آنيم . اصلي اين مقاله پرداختن به رابطه ميان نظريه ادبي و تفسير متن بود

   .كه رابطه آن را با نقد و توصيف به صورت كوتاهتري بررسي كنيم

  :نقد ادبي و نظريه ادبي

دوم عدم . اول قائل شدن به وجود معنايي پنهان در متن. د كرديميا ما براي تفسير، از دو ويژيگي 

عكس  - خصوصا در روزگار ما-همچنين يادآور شديم كه در نقد ادبي . سنجش و ارزش يابي متن

برخي از مكاتب نقد . مي گذاردنقد ادبي كار خود را بر پايه فرم اثر . اين دو ويژگي وجود دارد

از سويي ديگر آن چه نقد را از تفسير متمايز مي كند وجه . اساسا به وجود معنا قائل نيستند

گاه حتي آن را از هم مي درد تا بتواند موضع . منتقد، با متن بايد و نبايد مي كند. ارزيابانه آن است

با نگاهي به مكاتبي كه زير عنوان . ار دهدخويش و نيز آن متن را تعيين كرده، مورد ارزيابي قر

نظريه ادبي گرد هم آمده اند مي توان دريافت كه بسياري از آن ها واجد يك يا هر دو اين ويژيگي 

بدين ترتيب خوانشي كه از آن ها به دست مي آيد را مي توان . ها كه براي نقد ادبي آورديم هستند

خواهيم كرد كه با داشتن اين دو ويژيگي، خود  ياد مكتبيدر اين جا از دو . در حوزه نقد قرار داد



پس از ذكر آن ها شواهدي عملي كه توسط سران اين دو جريان . را به ساحت نقد نزديك مي كنند

  فرماليسم -2واسازي  -1: اين دو مكتب عبارتند از . ارائه شده است به دست خواهيم داد

اين . منتقد معروف فرانسويژاك دريدااصطالحي است متعلق به ) Deconstraction(واسازي

واسازي مي . نگرش بر آن است تا نشان دهد كه چگونه برخي امور در يك متن سركوب مي شوند

تواند نشان دهد كه در برخي از متن ها آن چه قرار است ناديده گرفته شود و به اصطالح از طريق 

قرار گيرد، چه سان نيروي  - در مقابل امر خوب و پسنديده -د ساخت ها در رديف امر ناپسند و ب

بدين ترتيب است كه . خود را به جريان مي اندازد و خود را از روزنه هاي متن به در مي آرد

. اين شيوه از تاثير روان كاوي فرويدي بي بهره نيست. مولف و متن به دو تكه تقسيم مي شوند

ه مكاتب تفسيري موجود جاي داد؟ چنان كه پيش تر يادآور چرا نمي توان آن را چندان در زمر

شديم از نظر دريدا تفسير به حمايت متن مي پردازد و نمي تواند آن را بگشايد، حال آن كه 

  .واسازي مي خواهد چنين كند

اگر بخواهيم يك نمونه عملي از اين شيوه را كه بر متني پياده شده است نشان دهيم مي توانيم به  

او با شيوه واسازي نشان مي دهد كه . اشاره كنيمافالطون  دريدا درباب رساله فايدروس نوشته

ازنظر افالطون نوشتار . چگونه افالطون مي خواهد نوشتار را در برابر گفتار بي اهميت جلوه دهد

است يا نهايتا وسيله اي است كه قرار است آن چه گفته مي شود يعني گفتار را پاس  "تفريح"يك 

 Drrida, 1981).(اردبد

فرماليست ها از نقد . است) Formalism(مكتب دومي كه از آن ياد خواهيم كرد فرماليسم

هدف آن ها . محتواي متن همچون پرداختن به تاريخ يا اخالق موجود در آن خودداري مي كردند

نام  كه موضوعي داشت به "خلق يك علم مستقل و انضمامي بود"مي گويد آيخن باوم  چنان كه

در اين شيوه نيز پرداختن به فرم به جاي محتوا و نگاه ارزشيابانه ). 31:2001آيخن باوم،(ادبيات

اگر اين اعتقاد او را مبنا . آيخن باوم معتقد است كه فرماليسم يك علم است. به اثر كامال هويداست

بنا به ماهيت خود  قرار دهيم چگونه مي توانيم از نقاد بودن اين مكتب سخن بگوييم؟ چرا كه علم

بايد توجه داشت كه علم . نمي تواند چيزي را ارزيابي كند و حكم به خوب يا بد بودن آن بدهد

با پرداختن به وجه ادبي، مالكي به دست مي دهد كه به راحتي مي توان آن را محكي دانست بر 



ما نمونه هايي از آن فرماليست ها خود بارها به اين محك زدن پرداخته اند كه . آثار مختلف ادبي

در مقاله اي با عنوان ساختمان داستان كوتاه و  ويكتور اشكلوفسكيبراي مثال . را ارائه خواهيم داد

رمان، كه ظاهرا مقاله اي توصيفي است براي به دست دادن يك  تعريف، به ارزيابي و سنجش 

موفقيت داستان ": مي نويسداو . متون نيز مي پردازد و از اين راه وارد حوزه نقد ادبي مي گردد

آثار گنجاروف از . ...هاي كوتاه چخوف را مي توانيم به كمك ساختمان موضوعشان توضيح دهيم

هنگام معرفي ابلوموف، گنجاروف افراد كامال . لحاظ ساختمان موضوعشان تا اندازه اي ضعيف اند

كند كه اين شخصيت زندگي متفاوتي را در يك روز به مالقات قهرمان مي برد؛ خواننده گمان مي 

مشاهده مي كنيم كه چه سان اشكلوفسكي از شيوه ايي بي طرفانه مي آغازد  10. "پر تنشي دارد

  . اما پس از آن، به ارزيابي داستان مي پردازد

  : توصيف و نظريه ادبي

همان طور كه پيش تر آورديم يكي از حوزه هاي موجود در ميان مكاتب نظريه ادبي حوزه 

در چنين نگرشي بنا بر آن است كه بتوان موضوع يا متن مورد نظر را تا حد امكان . بودتوصيف 

متن ادبي نه مورد ارزيابي و نقد قرار مي گرد و نه كسي در آن به كشف . بدون داوري، وصف كرد

تاثير نگرش علمي در اين نوع نگاه  . معنايي پنهاني كه وظيفه علم هرمنوتيك است مي پردازد

در واقع هنگامي كه به مكاتب توصيفي در نظريه ادبي مي نگريم به راحتي مي توانيم . ستآشكار ا

دست كم دو مكتب را مي توان نام برد كه . تاثيرپذيري اصحابش را از نگرش علمي مشاهده كنيم

  . از چنين خصلتي برخوردار هستند؛ پديدارشناسي در ادبيات و ساخت گرايي

ساخت گرايي اندكي مناقشه برانگيزد زيرا ممكن است اين ادعا مطرح از ميان اين دو مكتب شايد 

خصوصا كه به وجود چيزي به نام معنا . شود كه اين مكتب در واقع نوعي تفسير از متن ادبي است

شيوه او . استلوي اشتراوس در پاسخ بايد گفت كه مالك ما در اين مقاله مكتب . نيز قائل است

. كامال علمي و توصيفي است -دست كم از ديد خودش-و اسطوره ها در برخورد  با افسانه ها 

يعني به . در رابطه با معنا نيز معتقد است آن چه معنا مي ناميم عبارتست از رابطه ميان ساخت ها

اين تلقي از معنا آشكارا با آن چه در هرمنوتيك مورد . بيان روشن تر رابطه ميان ژرف ساخت ها

  .   ت داردبحث قرار مي گيرد تفاو



 
   سخن پاياني 

در اين مقاله تالش كرديم تا نشان دهيم مكاتبي كه زير چتر نظريه ادبي گرد هم آمده اند را مي 

از آن پس هنگام كاربست آن ها بر متون مي توان دوباره يك . توان به نظري و عملي تقسيم كرد

و  اين بار مي توان آن ها را از دريچه تفسير، نقد. تقسيم بندي ديگر را بر آن ها اعمال كرد

. اين تقسيم بندي حاصل برگرفتن هرمنوتيك به مثابه نحوه تقرب ما است. توصيف نگريست

خوانش هايي كه توسط اين مكاتب صورت مي گيرد گاه خصلت تفسيري بيشتري دارند و گاه 

برخي همچون روان كاوي بيشتر در ساحت تفسير . خصلت نقدي بيشتر و گاه خصلت توصيفي

نند واسازي از خصلت نقادانه بيشتري برخوردارند و برخي مانند ساخت قرار مي گيرند، برخي ما

واقعيت آن است كه شايد نتوان مرز دقيقي ترسيم كرد و بدين وسيله . گرايي در حوزه توصيف

اعالم نمود كه دقيقا كدام مكتب ها در حوزه نقد قرار مي گيرند، كدام درحوزه تفسير و كدام در 

البته برخي از آن ها از . نمي توان از اين تقسيم بندي چشم پوشي كرد با اين وجود. حوزه توصيف

براي نمونه به نظر مي آيد . لحاظ  قرار گرفتن در اين تقسيم بندي واجد صراحت بيشتري هستند

مكتب فرماليسم را به هيچ روي نمي توان از حوزه نقد به در آورد و در حوزه تفسير گنجاند چرا 

  .  مي پردازد و از اين راه به ارزش يابي اثر ادبي دست مي زند كه دقيقا به فرم اثر

چنان كه پيش تر آورديم . تالش اين مقاله بر آن بود تا نظريه ادبي را از ديدگاه تفسير بررسي كند

خوانش حاصل از برخي مكاتب مي . فتيماينظريه ادبي را با گونه چهارم تفسير در پيوند بيشتري 

از اين راه پرتوي نو بر متن . توانند به صورت تفسيري تلقي شوند كه توسط مفسر ارائه شده است

  .         افكنده مي گردد
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