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سيد محسن حسيني مؤخر
چكيده

نظريهپردازان ادبي از دير باز تاكنون از چشماندازهايي مختلف به شعر و ماهيت آن نگريستهاند.
پيش از همه ،افالطون و ارسطو بودندكه شعر را چونان ديگر مقولههاي هنري ،تقليد از طبيعت
دانستند .اين نظريه كه سنگ بناي ديگر نظريههاي ادبي هم بود تا روزگاار معارار هام تاداو
يافت.
در اوايل قرن بيستم و همزمان با پيدايش نظريات جديد فلسفي و زبانشناختي ،بوطيقاهاايي
جديد پديد آمد كه در آن برخالف نظريههاي كالسيك ،زبان شعر بتدريج وظيفة انتقاا پياا و
معني را از دست ميداد.
مطالعه دربارة زبان (جنبة عيني) اثر ،محور تدريجي معني يا چند معنايي شعر و نيز دخالت
دادن مخاطا

در خالقيات ادباي اثاار از جملاه برجساتهتارين ويگگيااااي نظرياههاايي چااون

رورتگرايي ،ساختارگرايي  ،نشانهشناسي ،تأويل متن و ساختار شكني است.
يكي از نكاتي كه در بررسي تحليلي اين نظريه هاي شعري بيش از نتاايج ديگار باه چشام
مي آيد تعدد و تنوع چشم اندازهايي است كاه باه واساطة آن ،شاعر و ماهيات آن بارهاا ماورد
كندوكاو و بررسي قرار گرفته است.
كليد واژه :شعر ،ماهيت شعر ،نظريه ادبي ،افالطون ،دريدا



*

دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس



مقدمه
در تاريخ نقد ادبي ،شعر ،شايد ارليترين مقولهاي باشد كاه تناوع و تعادد تعااريفش هماواره
نظريهپردازان ادبي را به تأمل واداشته است .از گذشته تا امروز ،بيشتر نظريهپردازاني كه در ايان
حيطه انديشيدهاند در ردد برآمدهاند ضمن بررسي ماهيت شعر ،پاسخي درباره چيستي آن نياز
عرضه بدارند .از اينروست كه به تناس

پيشرفت دانش بشري و بويگه شاخههاي متعادد علاو

انساني بر تعداد اين تعريفاا نيز افزوده شده است.
به تعبير دكتر شفيعي كدكني اگر همچون راورتگرايان  ،تفااوت شاعر و يار شاعر را در
برجستگي و رستاخير واژگان بدانيم به اين واقعيت پيخواهيم بارد كاه در برهاه اي از تااريخ
نظريههاي ادبي ،اين برجستگي واژگاني و گريز از زبان روزماره از چشام انادازهايي مختلاف
نگريسته شده است .زماني مرز شعر و ناشعر يا رستاخير واژگان در موسيقايي بودن شعر دياده
شده و در زماني ديگر اين تشخص واژگاني در ايماژهاا و تصاويرهاي شاعري جساتجو شاده
است  .از سوي ديگر از آنجا كه بينش محدود بشر و نيز معيارها و ضوابط محدود نظرياههااي
ادبي هيچ گاه نميتواند بر همه ساحتااي زيبايي شناسانه شاهكارهاي شاعري احاطاه يابناد ،از
اينرو  ،نظريههاي ادبي هرگز نخواهد توانست تعريفي جامع و مانع از شعر ارائه كند.


هدف اين نوشته ،معرفي مامترين چشم اندازهايي است كه منتقدان ادبي اروپا از طريا آن
به شعر و شاعري نگريستهاند  .در اين بررسي ،نظريههاي ادبي به دو بخش كالسايك و جدياد
تقسيم شده تا هم سير تاريخي و هم تفاوتاا و شباهتااي آناا در نظر گرفته شود.
نظريههاي كالسيك
در سنت ادبي رب ،افالطون نخستيان كسي است كه نظريه جامعي دربارة شعر و آفارينش آن
ابراز داشته اسات .آنگونه كه از آثار وي بر ميآيد در ابتدا بر الاامي بودن شعر تأكياد داشاته و
سرانجا به تقليدي بودن هنر و بويگه شعر اذعان كرده است.
وي در رساله «اياون» و «فدروس» ،شاعري را همچون پيامبري،كاهني و عاشقي شعبهاي از
جنون دانسته و معتقد باوده است هنار و آفرينش زيبايي ،محصو از خود به درشدگي هنرمند
در لحظه آفرينش هنري است.
وي در رساله ايون از زبان سقراط ميگويد« :شااعران باه نياروي الااا در حالات از خاود
بيخبري با خداوند شعر ارتباط مييابناد و همچون حلقهاي از زنجيري آهناين كاه باه سانگ
مغناطيس برخورد كند از نيروي آن بارهمند مايشاوند .حلقاههااي ديگار نياز كاه مفساران و
خوانندگان شعر باشند به سام خود در برخورد با حلقه شعر از آن نيرو باره ميبرند».
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افالطون در كتاب «جماور» آنگاه كه طرح آرمانشارش را پيريزي كرده از ديدگاه ديگاري
به شعر نگريسته و نظريه تقليد يا محاكات را مطرح نموده اسات .در ايان نظرياه وي بار پاياه
اعقتادي كه به عالم مُثُل (ايده) داشت ،هنر را چيزي ندانست جز تقليد از عالم طبيعت؛ طبيعتي
كه خود عكس و سايه عالم مثل بود .هنرمند شاعر از رهگذر اين تقليد در آفرينش شعري كاه
از نظر افالطون كار بياودهاي است – بارها از حقيقت دور شده است.

از نظار وي ،شااعر محصااو جااز پسااتتاار نفاس اساات كااه از طريا پاارورش شااور و
احساساتايكه بايد ماار شود به جامعه آسي

ميرساند .از اينرو شاعران براي هميشه از مديناة

فاضله رانده شدهاند.
پس از افالطون نيز شاگردش ارسطو با انتقاد از مرد عامه ،كاه باين آثاار امبااذوقلس (كاه
عقايد فلسافي خود را به نظم بيان كرده) و هومر (خال حماسههااي بازرا ايليااد و اوديساه)
تفاوتي نميگذارند و هر كدا را ررف موزون بودن ،شعر ميشمارند  ،عنصار ارايل هار اثار
ادبي را جوهرة تقليد انگاشت  .با اين حا وي براي پاسخ باه اعتراضاااي اساتادش و پاس از
ذكر اين نكتاه ،كه معيار ارزشگذاري در شعر و سياست يا در شعر و ساير فنون يكاي نيسات،2
شعر را تقليد از تقليد ندانسته بلكه آن را بيان چيزي دانسته است كه بايد باشد و نيست.3

از نظر وي ،شااعران آفرينشگران معرفتي هستندكه از فلسفه كليتر و از تااريخ عماوميتار
است ،در واقع جااني كه شاعر با جوهرة تخييل ميسازد كليتر از جاان واقع اسات .از ساوي
ديگر هنر نه تناا شور و احساسات را پرورش نميدهد بلكه آناا را به رورتي بيضرر و حتاي
مفيد تزكيه ميكند.
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دفاع ارسطو از نظريه تقليدي بودن شعر ،بقاي آن را بيش از پيش ممكن ساخت به گونهاي
كه تا قرن هيجدهم ميالدي نيز به عنوان كانترين و نافذترين نظريه ادبي مورد قبو واقع شد.
در اواخر قرن شاانزدهم ،هجو پيرايشگران به شعر و لغو و بياوده شمردن آن باعث شد تا
سر فيليپ سيدني با نگارش كتاب «دفاع از شعر» نظريه تعليمي بودن شعر را طرحريزي كند.
سيدني معقتد بود شااعران از طري ارتباط با عالم مُثُل و به كمك قوة اباداع خاود جاااني
برتر را مي آفرينند .آنگاه خوانندگانشان را به تقليد از جاان ابداعي فرا ميخوانند (انتقا مفااو
ارسطويي تقليد از شاعر به خواننده) 5؛ به تقليد وا ميدارند تا هم مسرت بخشاند و هام تعلايم
دهند.
هدف ارلي شعر در ايان نظريه ابالغ معرفت و تعليم فضايل اخالقي است و هدف ضمني
آن ايجاد لذت و مسرت .از نظر سيدني شعر به لحاظ تعليم اخالقي از فلسفه يا تااريخ ماؤثرتر



است .وي بر خالف افالطون ،شور و احساسات را از امتيازات خاص شيطان ندانسته بلكاه بار
امكان استفاده از آن در راه بسط فضيلتااي اخالقي تأكيد ورزيده است.
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توفي سيدني در دفاع از شعر به باااي از دست دادن استقال شعر انجاميد؛ چرا كه منتقاد
شعر قبل از پرداختن به داوري درباره شعر ،ناگزير بايد در انتظار فيلساوف اخالقاي ياا ماردي
روحاني بماند تا به او بگويند از نظر اخالقي چه چيز خوب يا چه چيز بد است .7با ايان هماه

اهميت اين ديدگاه در اين است كه تما نظريههايي كه از ديرباز تاا عصار رنساانس ادبياات را
همچون وسيلهاي براي دست يابي باه هادفااي اخالقاي و تعليماي در نظار گرفتاه اسات در بار
ميگيرد.
پس از سيدني  ،درايدن پيا آور نظريهاي بودكه در آن جنبه مسارت بخشاي شاعر بار بعاد
تعليمي آن برتري داشت .هر چند مدتاا قبل از درايدن  ،لونگنيوس بر اين جنبه از شاعر تأكياد
كرده بود .از نظر وي «اثر ادبي بزرا آن است كه نه يك بار بلكه به تكرار خواننده را به هيجان
8

آورد و برانگيزد؛ هدف ادبيات انگيزندگي ،اعتالبخشي و دگرگون كنندگي است».
گذر از تعليم به ساوي لاذت در واقاع انتقاالي باود از مخاطا هنار باه آفريننادة آن،كاه
مي توانست خال اثري باشد كه براي خواننده لذت بخش باشد .از ديدگاه ديگار ايان گارايش


«گذاري بود از معني و محتوا به زبان و رورت و عبور از كالسيسم به رمانتيسم»
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وردزورث و كولريج هر يك بنا بر اعتقادي كه بر اين نظريه داشتند به طارز خاراي دوران
كالسيسم را پشت سر گذاشتند.
وردزورث عنصر تعليم را از نظريه « تعليم مسرت بخش شعر» حذف كرد .اما با تأكياد بار
شرافت اخالقي لذت و مفاو كلي آن در انسان و طبيعات؛ ،خاود را از فارو افتاادن در ورطاة
نظاريه اراالت لذت در امان داشت « .از نظر او شعر باا پارورش شاور واحساساات ناه تنااا
اخالق و عواطف مرد را تنز نميدهد بلكه در رورت كاربرد درست ،به معرفت و عش نيز
راهبر خواهد بود».
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اما براي كولريج كه كتاب سيرههاي ادبي خود را در دفاع از اين نظريه منتشار كارد ،عنصار

تعليم اهميت چنداني نداشت در مقابل« ،بيان» ) (Expressionنقش ارلي را عادهدار شد؛ به
11
تعبيري «مفيد بودن جاي خود را به زيبايي و لذت داد».
از نظر كولريج شعر نوع تركيبي است كه چون هادف مساتقيمش لاذت بخشاي اسات ناه
حقيقت ،با آثار علمي تفاوت دارد .از سوي ديگر فرق شعر با ديگر انواع ادبي در اين است كاه

لذت حارل از شعر از هماهنگي و همنوايي همه اجزاي شعر پديد مايآياد در حااليكاه ايان
لذت در آثار ديگر ممكن است از يك يا چند جنبه اثر حارل شود.
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وي بااراي اولين بار بين رورت و محتوا تفكياك قائال شاد و تخيال را عامال هماهناگ
كننده اجزاي شعر دانست .نكته شايان ذكر در اينجا اين است كه تأكياد بار بياان و جنباةلاذت
آفريني شعر در اين نظريه ،مستلز محو معني در شعر نبود بلكه اين امر بعادها در نظرياههااي
جديد ادبي تحق يافت.
با اين حساب ،نظريه ادبي كروچه را هم ميتوان در قال

نظريات كالسيك به شامار آورد؛

چرا كه در نظر او نيز زبان همچنان وسيله انتقا معني است.
كروچه اين ارل كانت را كه «زيبايي رها از مفاو است» مبناي زيباييشناساي خاود قارار
داد از نظر او هنر عبارت بود از شاود و مكاشفه و مكاشفه يعني شناخت زيبايي 13 .وي زيبايي

را امري ذهني ميدانست كه از ذهن انسان بر اشياي خارج منطب ميشود.
به اعتقاد وي در هنر بر خالف انديشه بخردانه و علمي ،اثري از مفاهيم نيست و نمايتاوان
حكم كلي و نظا دستهبندي را به ياري مفاهيم آفريد (زيبايي قابل ادراك نيست) بلكه دريافات
آن از طري مكاشفه و شاود امكانپذير است و بيانش نيز حسي و تغزلي است.
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كروچاه با تشريح دو نوع شاود (حقيقي و كاذب) باين آثاار ارايل هناري و آثاار كااذب
تفاوت قائل شد .از نظر او آثار اريل هنري «آن دسته از آثاري است كه ارل عااطفي واحادي
در وراي تصورات و معاني به ظاهر پراكنده به آناا وحدت ميبخشد و زيبايي ناشاي از تحقا
وحدت در كثرت و تنوع را سب

ميگردد».
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وي ارال وحدت را يكي از ويگگيااي آثار هنري ميدانست و معتقد بود شاود براي اينكه
هنري و واقعي باشد بايد هر نوع دو گاانگي را از خاود دور كناد .وي در تعريفاي كاه از ايان
شاود هنري ارائه ميكناد (ادراك باه وسايلة رماز و عالمات) باين راورت و معناي پيونادي
ناگسستني برقرار مي كند؛ چرا كه رمز و معني هيچ يك قائم به خود نيست و وجود هر يك باه
ديگاري وابسته است؛ به عبارت ديگر «معني مثل تكه قندي كه در ظرف آب حلل ول د در
رمز يا نم دار حل ميو د»  16به گونهاي ديگر اثري از آن شكل اولياهاش باه دسات نخواهاد
آمد.
كروچه وجه تمايز آثار هنري كاذب را در فقدان ارل عاطفي واحد مايدانسات .از نظار او
در اينگونه آثار ،خواننده با تصورات زيادي برخورد ميكند كه بدون رعايات آن ارال عااطفي



واحد و ررفاَ به منظور بازي و سرگرمي پديد آمده تصوراتي كه هريك ساز خود را ميزناد و
به هيچ شكل به همنوايي و هماهنگي نميرسند.
نظريههاي جديد
در تما نظرياتي كه ذكرشان گذشت معني خواسته و ناخواسته يكي از اركان شاعر باه حسااب
ميامد .ولي در نظاريات جديد ادبي نقش رسانايي زبان كمرنگ شده و در عوض به خود زبان
و يا به تعبير ياكوبسن پيا توجه شده است.
شايد بتوان برجستهترين ويگگي نظريات جديد ادبي را در «مح تدريجي معنا و تأكيد بلر
عينيت اثر» دانست .روالن بارت در اين باره گفته بود « ادبياات كالسايك چيازي نيسات جاز
شكل منظو بيان عقايد» .اين سخن را ميتوان مرزبين بوطيقاهاي جديد و قديم تلقي كرد.
پيدايش علم زبانشناسي ،مطاااالعات جدياد در فلسافه زباان  ،انديشاههااي روانشاناختي
زيگموند فرويد دربارة ضمير ناخااودآگاه و فروپاشي ناباورانة كاخ علم وجزميتااي علمي همه
و همه از عواملي بود كه در پيدايش نظريات جديد ادبي دخالت داشت.
مطالعه دربارة زبان به عنوان جنبه عيني اثر  ،محو تدريجي معني و درنتيجاه وقاوع ابااا ،


چند معنايي بيمعنايي در شعر  ،دخالت دادن مخاط

در خالقيت ادبي اثر از جملاه باارزترين

ويگگيااي اين نظريات است با وجود گونهگوني و تشتتي كه دارند.
زبان شعر در نقد جديد با زبان علم  ،زبان عادي روزمره و هر نوع زباني كه وسايلة انتقاا
معني باشد ،تفاوت دارد؛ چرا كه به قو ريچاردز در زبان شاعر اشااره ياا داللات باه موضاوع
معيني ندارد بلكه از چيزي تعبير ميكند كه ما با آن دچار انفعا نفساني يا عاطفي ميگرديم؛ به
تعبير ديگر اين زبان همچون زبان متافيزيك نه قضاياي واقعي بلكه شبه قضايايي است كه فاقد
مضمون منطقي است و فقط احساسات را بر ميانگيزاند.
فقدان مضمون منطقي به اين معني است كه زبان ،ديگر ابزار انتقا معني نيست و به تعبيار
عين القضات خاريت آينگي پيدا كرده است .از اين ديدگاه واژگاان زباان شاعر باه چيازي در
وراي خود اشاره ندارد؛ يعني بر خالف نظا نشانه شناختي زبان علم يا زبان روزماره در نظاا
نشانه شناختي ادبيات منش داللتي نشاناهها (رابطه دا و مدلو ) بر هم ميخاورد .وقتاي ايان
رابطه بر هم خورد ،آثاري به وجود ميآيد كه رابطة دا و مدلولشان ،مبتذ و اجبااري نيسات.
مخاط

ميتواند با شركت در خالقيت ادبي اثر و با تكيه بر داشتههاي ذهني خود از ماتن اثار،

بر داشتااي گوناگوني كند .اين آثار همچون شعر حافظ با هر بار خواندن ،گاويي دوبااره زناده
ميشود و معنايي تازه پيدا ميكند.
در بخش نظريههاي جديد ميكوشيم تاا شاعر را از ديادگاه مكااتبي چاون راورتگرايي ،
ساختارگرايي  ،نشانه شناسي تأويل متن و ساختار شكني مورد بررسي قرار دهيم.
وعر و زبان وعري از نظر ص رتگرايان
يك دسته از منتقداني كه بيش از هر چيز بر زبان اثر تأكيد ميكردند ،راورتگرايان بودناد .هار
چند هستة اوليه اين جنبش در سا  1914شكل گرفت  ،به دليل تن ندادن به ارل تعااد هنار
(مبناي زيبايي شناختي مااركسيستاا) با مخالفتااي شديد دولتمردان روسايه روباهرو شاد و در
سالااي آخر دهه بيست پس از فرار و تبعيد عدهاي از نظريه پردازانش رفته رفته باه فراموشاي
سپرده شد .با اين همه عقايد اين گروه در نيمه دو قرن بيستم دوباره بر سر زباناا افتاد و خاود
باعث شكوفايي مكات

ديگري چون ساختارگرايي شد.

اساس نظريه ادبي رورتگرايان كه در آثار شكلوفسكي و ياكوبسان بياان شاده برمفااهيمي
چون آشناييزدايي يا بيگانهسازي زبان بنا شده است.
آشنايي زدايي) (Defamiliarizationتما شگردها و فنوني را در بر ميگرفت كاه زباان

شعر را براي مخاطبان بيگانه ميساخت و آن را از زباان نثار و زباان طبيعاي و هنجاار متماايز
ميساخت؛ به تعبير ديگر اين شگردها همان هواي تازهاي بود كاه روحاي دوبااره را در كالباد
مرده واژگان ميدميد و «رستاخيز واژگان» (شعر) را پديد ميآورد.
اين شگردها كه در دو دسته موسيقايي و زبان شناسيك جاي ميگيرد ،تما ويگگيااي زباان
شعري اعم از موسيقي ،رور خيا  ،ويگگيااي بياني بال ي و زباني را در خود جاي ميدهاد و
باعث ميشود تا زبان شعر از تشخص و برجستگي بيشتري نسبت به زبان نثر برخوردار شود و
در نتيجه توجه مخاط از معني به زبان منعطف شود.
مسأله مام در اين شگرد اين است كه برداشت آشنا و معمولي از ميان برود تاا مخاطا

از

راه رابت و نا آشنايي زباان و بياان به نخستين ادراك حساي خاود از اثار بسانده نكناد و باه
تأويل بپردازد؛  17به عبارتي ديگر در يك اثر شعري برجسته ،شاعر باراي اينكاه حاس زيباايي
شناختي مخاطبش را برانگيزاند به عادت ستيزي دست ميزناد تاا ادراك حساي تاازهاي پدياد
آورد .از اينرو است كه شعر در نظر آنان «هجو سازمان يافته به زبان معيار» يا «گريز از هنجاار
زباني» است .آشنايي زدايي الز است تا ادراك عادتزدة ما زيبايي را درك كند؛ آن زيبايي ير
معتادي كه براي ادراك ما تازگي دارد.



شكلوفسكي در مقاله «هنر همچون شگرد» اظاار كرد كه نو آوري شاعران نه در رور خيا
بلكه در زباني است كه به كار ميگيرند .اشعار شاعران بر اساس شيوه بيان شگردهاي كالماي و
كاربردهاي ويگه زبان از يكديگر متمايز ميشود .دگرگوني رور خيا در تكامل شعر بياهميت
است .نكته مام در شعر دگرگوني در كاربرد زبان اسات 18 .از اينارو راورتگرايان ايان نظرياه

سمبوليستاا را كه «شعر بيان انديشه است به يااري تصاوير» نپذيرفتناد .از نظار آناان تصااوير
شعري چيزي تاااي است .تصويري ثبت شده بر بو نقاشي نيست بلكاه رارفاب بياان مجاازي
است  .از نظر شكلوفسكاي شاعران رور خيا را نميآفرينند بلكه آن را مي يابناد يعناي آن را
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از زبان طبيعي و معيار گردآوري ميكنند.
از نظر رورتگرايان ،تكاامل هنري به شگردها وابسته است و برداشت مخاطبان اثر ،كاركرد
شگردها را تعيين ميكند .به همين دليل شگردي كه در روزگاري معمولي و حتي پيش پا افتاده
بود در دوراني ديگر تازه و نو ظاور جلوه مي كند ياا شاگردي كاه زمااني داللتااايي محادود
داشت در موقعيت تاريخي ديگاري و براسااس اراو تاازهاي دريافات ماتن داراي معناهااي
تااازهاي ميشود 20.پس سبكااي جديد ادبي براي اين پديد ميآيد تا شكلاا و شيوههاي قاديم
استفاده از زبان را ،كه ذهن ما به آنااا عادت كرده و در نتيجه اين عادت ارزش زيبااييشناساي


آن كاهش يافته است ،تازه و نو كند.
مسأله توجه به زبان در نظريه ارتباط زباني ياكوبسن نيز به گوناهاي ديگار طارح شاد  .بار
مبناي اين نظريه در هر ارتباط زباني ،شش عامل دخالت دارد :گوينده (فرستنده پيا ) ،مخاطا
(گيرنده پيا ) ،پيا  .زمينه داللتي پيا (كه بايد براي مخاط
مخاط

آشنا باشاد) رماز (كاه هام باراي

و هم براي گوينده باايد آشنا باشد) و مجراي ارتبااطي (انادا ياا ساازوكاري كاه باه
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وسيله آن گوينده ،پيا را ميفرستد و مخاط آن را دريافت ميكند).
تأكيد بر هر يك از اين عوامل كاركرد خاري را به دنبا خواهد داشت؛ باراي مثاا وقتاي
تأكيد بر ماوضااوع است نقاش ارجااعي ) (Refrentialپياا شاكل مايگيارد .وقتاي بار
مخاط

تأكيد ورزد نقش تر يبي) (Conotativeپيا پديد مي آيد و آنگاه كاه تأكياد برخاود

پيا باشد نقش ادبي ) (Poeticآن رخ مينمايد.
از اين ديدگاه هنر زباني يا شعر ارجاع دهنده به ير خاود نيسات؛ در واقاع شاعر باه آيناه
ميماند كه در ورايش چيزي نيست و ير شعر به شيشهاي شفاف كه حكايتگر راستين مااوراي
خويش است.

اين مطل

در آثار ديگر رورتگرايان نظير شكلوفسكي ،موكارفسكي و هاورانگ به گونهاي

ديگر مطرح شده است .از نظر آنان در زبان دو كاربرد را ميتوان تصور كرد :كااربرد خودكاار(

 )Automatisationو كاربرد ير خودكار زبان .در كاربرد خودكار ،عنارر زبان باراي انتقاا

معاني به كار ميرود اما در كاربرد ير خودكار ،زبان پديدهاي خود ارجاع است و عنارر زباان

به گونهاي به كار ميرود كه باعث برجستگي) (Foregroundingزبان شده ،ذهان خوانناده
را از معني منصرف سازد ،پس در اينجا نيز شعر كاربرد خودارجاع زبان خواهد بود.
در روش شناسي رورتگرايان متن در مركز توجه پگوهشاگران قارار مايگرفات .آنااا بار
استقال پگوهش ادبي تأكيد داشتند؛ يعناي رارف با باراي آن نتاايج نظاري و ادباي اعتباار قائال
بااودند كه از بررسي خود اثر به دست آمده باشد و نه از بررسي زمينههاي تاريخي پيدايش اثر
يا از شناخاات و منش رواني مؤلف .22به هماين جاات شكلوفساكي منكار ارتبااط تااريخ و
ادبيات شد و در اين باااره قو مشاوري با اين مضمون رادر كرد« :رنگ پرچمي كه باالي دژ
نظامي شاردر اهتزاز است ،همرنگ پرچمي نيست كه در ادبيات است».

وعر از ديدگاه نشانه وناسي )(Semiotics

وجه مشترك رورتگرايان و نشانهشناسان در بررسي شاعر «ابازاري نباودن زباان باراي انتقاا
معني» است .از نظر سارتر قملرو نشانه ها نثر است نه شعر .شعر همچاون موسايقي اسات كاه
پيامي وراي خود ندارد .در شعر زبان ايتي بيرون از خويش ندارد .ايت شعر حركت است نه
رسيدن به مقصد و زبان براي آن هدف است نه وسيله .اين سخن يادآور سخن پل والري است
كه شعر را به رقص و نثر را به راه رفتن تشبيه كرده بود.
شعر واژگان را همچون نثر به كاار نميگيرد؛ حتي بايد گفت آناا را اساساب به كار نميگيارد
يعني از واژگان استفاده نميكند بلكه به آناا استفاده ميرساند  .شاعران در پي نامگذاري جااان
نيستند بلكه به يك معناا ميخواهند بنياد كال و معناا را بار اندازناد .باه هماين دليال از آنااا
نميشود هيج شكلي از تعاد و التزا را توقع داشت.
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روالن بارت هم با تقسيمبندي ادبيات به دو ناوع ادبياات خوانادني و ادبياات نوشاتني باه
نتيجهاي مشابه عقايد سارتر رسيد.
او در كتاب «درجه رفر نوشتار» آثاار زباااني را باه دو گروه تقسيم كرد :يك گروه شاامل
آثاري است كه در آناا گذر از دا به مدلو ثابت و اجباري است و تناا معني واحدي را بياان
ميكند كه همه خوانندگان بايد همان را بفامند و در گروه ديگر كه در آناا بر ارتبااط از پايش
مسلم دا و مدلو تكيه نمي شود گذر از دا به مدلو به آساني امكانپذير نيسات 24.خوانادن



در اين دسته او به دريافتن مصداق خالره ميشود اما در گروه دو خل مصداق است .پاس
در دسته او خواننده منفعل است حا اينكه در گروه دو خوانناااده فعا است ايان آثاار باا
هر بار خواندن ،معني تازهاي مي يابد؛ گويي از نو پديد آمده است.
فعل نوشتن براي گروه او فعل متعدي است .درباارة چيزي مي نويسد از نوشاتن قصادي
دارد اما در گروه دو اين فعل الز است .نفس نوشتن ماام است نه معني و مقصودش  .بارت
اين دسته اخير را نويسندگانه مينامد زيرا خواننده هم در آفرينش ادبي اثر سايم است.
بارت معتقد است در حالي كه نثر هنوز تا حدودي منش ارتباطي خود را حفظ كرده  ،شعر
واژگان را نه به قصد روشنگري يا انتقا معنا بلكه براي مبام كردن آناا باه كاار مايگيارد .در
شعر واژگان مواردي در خود هستند .شاعر آگاه است كه معاني بيشمارند و دستنياافتني و او

تناا ميتواند ايدهها را مبام كند 25.از نظر او در ارتباط ادبي قاعدههاي ارتباطي زبان مي شاكند
و از همين روست كه شعر و ادبيات در نظر او «گريز از اقتدار زبان» و « انقالب مدا در زباان»
است.
روالن باارت در تبيين نظا نشانه شناختي شعر معتقد بااود در شعر نظاا نشاانه شاناختي
ديگر بر نظا نشانهشناسي نخستين زبان بنا ميشود و اين مساأله خود باعث پيادايش ابااا در


شعر ميگردد .به اعتقاد او اگر در نظا نشانهشناسي اوليه كاه همااان نظاا زباان معياار اسات
ارتبااط از پيش معين و قراردادي دا و مدلو سازنده نشانه هاي زباني است در نظاا شاعر و
اسطوره ايان نشانهها از معني تااي ،و خود تبديل به دالااايي خالي ميشود كه براسااس نيات
خواننده يا گوينده و پارهاي از عوامل زيبايي شناختي و پايش زميناههااي فرهنگاي تااريخي و
اجتماعااي تبديل به دالااي پر و نشانههاي ثانويه ميكنااد كاه ايان مادلولااي ثاانوي يار از
مدلولااي ارلي و قراردادي آناا است .در واقااع اين معاني جديد ،معاني قبلي را انكار ميكند.
از اينروست كه روالن بارت تأكيد ميكند «كاركرد زيبايي شناسانه دستگاه نشانهشناسي مشروط

به شكست قوانين آن است .امبرتواكو نيز بعدها «زيبايي را تخلف از ق انين كد» دانست.

انكار يك معني و اعتقاد به وجود معاني بسيار در متن عقايد بارت را به نظريه تأويال ماتن
نزديك كرد .از نظر او اثر ادبي براي هر فرد مجموعهاي از معاني اسات .از ساوي ديگار وقتاي
بارت مينوشت «ادبيات چيزي جز وگرد نيست» و شگرد ادبيات همان هدف ادبيات اسات و
نيز زماني كه نظريه «مرا مؤلف» (اثر از نيت مؤلف جداست) را مطرح كرد به اين معناي باود
كه وي منش چند معنايي شعر را پذيرفته است.
وعر از ديدگاه هرمن تيك
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امكان چند معنايي در شعر به هر دليلي كه پذيرفته شود با اساتنباط معناي آن از طريا تأويال
ارتباط مييابد .به همين سب
است.
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علم تأويل جديد يا هرمنوتيك با نقد ادبي پيوند محكم پيدا كرده

تأويل كه از دير باز براي فام متون ديني به كار ميرفته در قرن اخير خود به عنوان يكي از
راهها و ابزارهاي شناخت به يكي از نحله ها و مكات

فلسفي و معرفات شناساي تباديل شاده

است .البته بايد متوجه اين نكته بود كه بين علم تأويال كاان و علام تأويال جدياد تفاوتاااي
بنياديني وجود دارد .اين اختالف ،وجه تمايز اساسي هرمنوتيك مدرن از هرمنوتياك كالسايك
نيز هست.
تأويل در هرمنوتياك كالسيك بر اين اعتقاد است كه متن به هر حا معنايي دارد؛ خواه آن
را بشناسيم و خواه از آن افل باشيم و معناي متن همان چيزي است كه مؤلف متن اراده كارده
هر چند ممكن است متن ،تأويلااي ديگري هم داشاته باشاد .شاالير مااخر ،هارش و ديلتااي
پيروان اين نوع تأويلند ولي كساني چون هايدگر ،گادامر و ريكور كه اساساب به معنااي نااايي و
اريل متن اعتقاد ندارند ،جزو طرفداران و نظريهپردازان هرمنوتيك جديدند.
هرمنوتيك از نظر شالير ماخر جداي از اينكه روشي براي دريافت معاني پيچده متن اسات
نظريهاي فلسفي و مكتباي معرفات شاناختي اسات« .وي تحات تاأثير عقاياد يوهاان ماارتين
كالدنيوس معتقد بودكه به ياري تأويل متن ،ميتوان به معناي قطعي و ناايي متن ،كه مورد نظر
مؤلف بوده است ،دست ياافت 28».اين اعتقاد به معناي ناايي متن و نيز باور اينكه معناي ناايي
متن همان چيزي است كه مؤلف در سر داشته حكم بنيادين هرمنوتيك كالسيك است.
از ديدگاه نظريه پردازان اين مكت  ،آثار هنري و متون بسياري وجاود دارد كاه در گذشاته
پديد آمده و تا امروز باقي مانده است .اما مؤلف آناا و نيز اوضاع تاريخي و فكري دوراني كاه
در آن آفريده شدهاند از ميان رفتهاند .در نتيجه خواندن يا دريافت چناين متاوني نمايتواناد از
مساله تأويل جدا باشد.
شاليرماخر در تبيين روش تأويل متن ابتدا براي هر متن دو سطاح دستوري (روابط زبااني
متن و قواعد حااكم بار ايان رواباط) و ساطح روانشاناختي (شاناخت نويسانده و آشانايي باا
ويگگيااي زندگي رواني او) قائل ميشود  .طب روش شاالير مااخر بااراي رسايدن باه معناي
باطني ابتاادا حدس مي زنيم اگر سطح دستوري ورواني پيشداوري ماا را تأيياد كارد معناي را
يافتهايم.
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پس از شاليرماخر ،ديلتاي كار او را ادامه داد .وي ميان تأويل كاه از نظار او روش بررساي

علو انساني است و توريف كه خاص علو طبيعي است تفاوت گذاشات 30.وي معتقاد باود
مي توان با بررسي اسناد و حقاي و اطالعات تاريخي و آمار و يره جااان زنده مؤلف را يعني
دنياااي ذهن مؤلف را شناخت و حتاي مؤلاف را چنانكاه خاود ،خويشتاان را مايشاناخت،

بازيافت 31.در اين ميان هرش نيز بين معنا و تأويل فرق گذاشات .از نظار وي معناا آن چيازي
است كه از زبان متن حارل ميشود و ثابت است و منظور ارلي نويسنده نيز هماان اسات در
حالي كه ممكن است يك متن ،تأويلااي فراواني هم داشته باشد.
به نظر هرش ،هدف تأويلگر متن نشان دادن درستي شيوهاي خاص از خوانادن نسابت باه
ديگر شيوهها است .براي رسيادن به اين درستترين شيوه ،خوانادن ماتن باياد در چاارچوب
قواعد كلي زبان رورت گيرد و رواباط زبانشناختي ميان عنارار ماتن لحااظ گاردد .همچناين
ارل يكدستي و همخواني معنايي اين عنارر نيز نبايد فراموش شود.
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همانظور كه گفتيم ،هايدگر گادامر و ريكور از جلمه نظرياهپردازاناي هساتند كاه باا انكاار
معناي قطعي و ناايي متن ،راه خودشان را از طرفداران هرمنوتيك كالسيك جدا كردهاند.
داليل اين عده براي رد نيت مؤلف در متن و نيز انكار معنااي قطعاي و نااايي آن نخسات


بنيان ناآگاهانه آفرينش هنري و دو اقتدار زبان و مجازهاي نظريهي بيان اسات« .در واقاع اثار
ناب ادبي و از جمله شعر ناب ،هستي خاود را تاا حد زيادي مديون دخالت ناآگااهي اسات و
به سب همين دخالت ناآگاهي ،شيوه بياني خاري پيدا مايكناد كاه خوانناده را باراي ارتبااط
شخصي با آن ناگزير از تأويل ميكند».
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هنگامي كه شعر ناب  ،بر كنار از انديشه و در اثر دخالت ضمير ناخودآگااه پدياد مايآياد،
فاقد معنايي از پيش انديشيده ،مشخص و روشن اسات  .وقتااي متن فاقد معنايي روشان شاد
ديگر تأويل به تعبير هرش ،رسيدن به معناي مورد نظر شاعر نخواهد بود؛ چرا كه اين بار خاود
شاعر نيز پس از آفرينش شعر يكي از مخاطبان آن خواهد بود كه باراي دريافات معنااي ماورد
نظرش از شعر به تأويل آن دست ميزند.
در اين فرايند كلمات و نشانههاي زباني به منزله قطعاات بسيااار متعادد ياك ابازار باازي
ميشود كه با جفت و جور كردن آناا ميتوان به تصاادف اشاكا مختلفااي پدياد آورد كاه از
پيش قابل حدس و تصور نيست .اتصا هر قطعه اي به قطعه ديگر هم جزئي از شكل ناايي را
پديد مي آورد و هم در انتخاب قطعه ديگر و چگونگي اتصا آن به قطعات پيوسته بار حسا
ذهنيت بازيگر و خواستاا و تجربهها و انتظارات وي اثر ميگاذارد .حاراال ايان فعااليتي كاه

بازيگر با همكاري آگاهي و ناآگاهي انجا ميدهد ،پديد آمادن شاكلي اسات كاه باراي خاود
بازيگر نيز قابل پيشبيني نبوده است .همانطور كه شكل حارل از بازي ناشي از ميل و تصاميم
بازيگر به بازي است ،بازي زباني كه سرانجا شعري را پديد ميآورد  ،نياز ناشي از يك انگيزه
و تصميم شاعر به بازي با زبان است كه حارل آن ميتواند پديدهاي زيبا و بالقوه حامل معااني
متعددي باشد كه در عين حا با اشيايي كه بر حس
بيگانه باشد.
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عادت و تجربه براي ما زيبا و معني دارند

پس تأويل در اينجا ابزار كشف معني است اما نه ياك معناي مشاخص و از پايش معلااو
بلكه معني يا معاني كه از اعماق پناان ذهن تأويلگر بر متن منطب مايشاود  .بناابراين علاات
تنوع و تكثّر تأويلااي يك متن نيز بايد از همين امار ناشاي شاده باشاد .وقتاي تأويال نتيجاه
خوانش خاص يك فرد خاص از متن باشد ،خواه ناخواه در خوانشااي ديگر آن فرد در اوضاع
روحي و ذهني ديگر و نيز در خوانشااي افراد ديگر بايد توقع معاني ديگري را داشت .باا ايان
همه ارزش و اعتبار همه اين تأويلاا يكسان نيست بلكه آن تأويلي پذيرفتني و مقبو است كاه
بتواند بر همه اجزا و اركان متن منطب گردد و حتي كوچكترين اجزاي آن نياز از روناد تأويال
بر كنار نماند.
وعر از منظر وال ده وكنان

مفاو شالودهشكني ) (Deconstructionآكنده از ابااماا ،بي مفاوميهاا و بايسارانجاميااي
خاري است  .بخشي از اين مشكل به زبان پيچيده ژاك دريدا بر ميگاردد و بخاش ديگار باه
بنمايه هاي فكري و اعتقادي مكت

فلسفي او .اين نظريه هم همچون هرمنوتيك پيش از اينكاه

در حوزه ادبيات و شعر راه پيدا كند ،نظريهاي فلسفي است كه در پي يافتن پاسخااي خاود در
خصوص فام انسان از جاان و نقش زبان در داللت معنا است  .برخالف آنچه در نگاه نخست
به نظااار ميآيد شالودهشكني در معني ويران كردن متن يا كشاف معنااي نااايي ماتن نيسات
«بلكه توليد معني از طري درگيري با نيروي داللتي متن است تا مانع لباه آشاكار شايوهاي از
داللت بر ديگر شيوهها شود».
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اين مكت در ارل به حركت فكري گستردهتري باه ناا پساا سااختارگرايي و آن نياز باه
موقعيتي به نا فرانوگرايي (پست مدرنيسم) تعل دارد .ساختارگرايان به پياروي از زبانشناساي
سوسور بر اين باور بودند كه همانطور كه زبان بايد در يك نظا كلي همزماان بررساي شاود،
ميتوان ديگر حوزه هاي دانش بشري را نيز براساس ساختارها و الگوهايي سنجيد و فاميد كاه



متني مشخص  ،منظم و با مرزهاي دقي را به ما نشان دهاد .پساسااختارگرايي در پاي واروناه
كردن اين اعتماد به نفس درو ين است و مشخص بودن ساختار و معناها را ظاهري ميداند.
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دريدا بنيان نظريه خود را در ستيز با تقابلااي دوگانهاي ميداند كه به تأسي از افالطاون در
فلسفه رب راه يافته است .وي در اين راه از منطقاي پارادوكسي يا متناقض كماك مايگيارد.
وي در تما مباحث به نقطهاي ميرسد كه در آن  ،دو ساوي يك تقابل را با يكديگر و از ياك
سو ميبيند و تضاد ميان اين دو را درهم ميشكند يا به ارطالح شاالوده شاكني مايكناد .وي
ميگويد « :اين گرايش متافيزيكي است كه با ديد يا ايان يا آن به دنيا نظار مايكناد .ايان دياد
سنتي هيچ تناقضي را بر نميتابد و ميپندارد كه يك چيز نمايتواناد هام خاود و هام عكاس
37
ظاهري خود باشد .شالودهشكني به عكس بر منط هم اين و هم آن استوار است.
وي ميگويد :در تاريخ فلسفه رب هميشه اين فرض وجود داشته كه معنا در كال حاضر
است و نشناخته ماندنش ناشي از ناتواني ما در يافتن راه درست يا نادرستي ابازاري اسات كاه
38

برگزيدهايم .او اين باور به حضور مستقيم معنا را «متا فيزيك حضور» ماينامد.
به عقيده دريدا يكي از تقابلااي برخاسته از متافيزيك حضور در فلسفه رب تقابل گفتار و
نوشتار است .در اين سنت فلسفي گفتار برتر از نوشتار است .اين برتري از آنجا ريشه ميگيرد


كه «در گفتار حضور معني پيداست و در نوشتار ياب آن» .دريدا اين اعتقاد به حُضور معناا در
گفتار را «كال محوري» ) (Logocenterismمينامد.
بر اين اساس اگر اشيا همان مدلو يا معني نشانههاي گفتاري باشد ،فارله ميان نشانههااي
39

آوايي و اشيا يا معاني يك مرحلهاي و فارلة مياان نشاانه هااي نوشاتاري و اشايا و معااني دو
مرحله اي است .درواقع گفتار نشانة چيزهاست و نوشتار نشاانة نشاانههاسات و باراي هماين،
نوشتار ما را از معني دور ميكند  .دريدا ميكوشد تا بي اعتباري اين عقيده را اثبات كند؛ «چارا
كه اين ياب معني در هردو شكل گفتار و نوشتار وجود دارد .در هر دو ،وجود عالمات (دا )
مبني بر ياب مدلو است .در واقع اينكه ما از نشانههاا اساتفاده مايكنايم دليال واضاحي بار
دسترس نبودن معناست.
معنا حاضر نميشود چون هيچ بياني از راه هيچ نشانهاي نميتواند ميان دو سويه نشاانههاا
همانندي ايجاد كند .دا همواره موج مورد تاأويلي ميشود و موج معنا .معناي هر نشاانه
خود نشانهاي تازه است كه معناي آن باز نشانهاي ديگر خواهد بود.
نا باوري به حضور معنا كار انديشه را متوقف نمي كند بلكه به آن شتاب بيشتري ميبخشد.
چرا كه با يافتن يا ابداع نختستين معنا ،كار را تما شده نميپنداريم و جستجو را تا رسيدن باه

هدف كه همانا «يافتن ناخودآگاه متن است» ادامه ميدهيم .شالوده شكني به ماا مايگوياد«كاه
دستيابي به معنا هميشه در چند قدمي است اما اين رسيدن هميشه به تعوي ميافتد».
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از نظر دريدا اگر از دريچة متافيزيك سنتي به زبان ننگريم جاان متن را نيز باياد مثال ماتن
جاان تصور كنياام كه عنارر متشكله آن به چيزي جز خود داللت نميكناد و تنااا باه منزلاه
دالاايي است كه از هم متمايز است و هر كدا با ديگري پيوندي ناامرئي دارد ياا اثاري از هار
يك از آناا در ديگري نافته است .بنابراين ساختار متن متشكل از دالااي بدون مدلو است كه
هر كدا از ردها يا ارجاعات پايانناپذير به يكديگر داللات مايكناد و در نتيجاه ايان جرياان
بي وقفه رفتن از دالي به دا ديگر ما را مدا از معني دور ميكند و ورو باه آن را باه تاأخير
مي اندازد .در واقع اگر ما بخواهيم معني هر دالي را بفاميم ناچاار باه دالاااي ديگار متوسال
مي شويم و فام اين دالااي ديگر نيز ما را به دالااي ديگر ارجاع ميدهد و اين روناد همچناان
ميتواند ادامه پيدا كند 41.بدين ترتي

وقتي رابطة دا و مدلو از اعتبار ميافتد و پيوند ارل و

فرع قطع ميشود و انديشه دو قطبي بودن سلسله مرات هستي با نفي متافيزيك زمينهساز آن از
بين مي رود ،متن نيز از تابعيتِ خال اثر و يا فرستنده پيا آزاد مايشاود و ديگار آنچاه بار آن
حاكم خواهد شد ،منط گريزي و بي قانوني خواهد بود.
ناباوري به داللت معنايي و منط استوار به «كال محوري» گونهاي تازه از خواندن متون را
ميطلبد .برخالف روش سنتي خواندن ،كه متن را به شماري از گزارهها  ،احكا يا درونمايههاا
تقسيم ميكند در خواندن شالوده شكنانه متن بايد معنايي را كه برآمده از كال محاوري اسات،
كنار بگذاريم و بپذيريم آن معنايي كه بياودهاش ميپنداشتيم به حضور حقيقات اساتوار اسات.
تناا از اين راه  ،كشف معناهاي ديگر متن ممكن ميشود؛ يعني آن معناهايي كه به دليل پندار ما
42

(كه فارلهاي ميان متن و نويسنده نميشناخت) پناان مانده بود.
بنابراين وقتي معني را كه ديگر معناي يگانه نيست خال متن اراده نكارده باشاد ،مخاطباان
هستند كه به اقتضاي حا و بافت حاكم بر زبان و مكان با مطالعه متن در مييابند اين وضع باه
معني واژگون شدن سلسله مرات

هستي و زبان است .در اين حا دريادا نياز همچاون باارت
43

خواندن را آ از متن ميداند و مؤلف را اختراعي ميپندارد كه ديگر فايدهاي ندارد.
شالودهشكني بر خالف فام عماو  ،نوياد بخاش يااب معناي نيسات؛ چارا كاه معناي و
معنااهاي بيشتر راز بقاي متن است .شالودهشكني بيانگر اين مطل
اي

است كه متن نه باه تماامي

است و نه به تمامي حاضر .متن در برزخ «زندگي در ميان مرا» به سر ميبرد و هر باار

در خوانش جديد آن ميتوان به معاني نوزاي ديگري دست يافت.





بنابر آنچه گفته آمد ميتوان چنين نتيجه گرفت:
.1تلقي خاص نظريهپردازان شعري از شعر و ماهيت آن ،كه به نوع نگرش و زمينههااي فكاري
فرهنگي آنان وابسته است ،موج شده است در طاو بايش از دو هازار ساا  ،تورايفاا و
تعريفااي متعددي از شعر ارائه گردد .با اين حا هيچ يك از اين نظريهها نتوانسته است تما
ساحتااي زيبايي شناختي شعرهاي ناب را در چارچوب يافتهها و ايدههاي خود بگنجاند.
 .2در بررسي نظريههاي ادبي ميتوان مرز بين نظريههاي جدياد و بوطيقاهااي كالسايك را در
مسأله معني جستجو كرد؛ چرا كه تما نظريات كالسيك در مورد وجود يك معناي مشخص
و معلو در شعر و رسيدن مخاط به همان معناي مورد نظر شاعر اتفاق نظر دارند .در مقابل
در نظريههاي جديد بر محو معناي شعر يا چند معنا بودن آن تكيه ميشود.
 .3تأكيد بر زبان يا جنبة عيني اثر ،مامترين وجه اشتراك نظريههاي جديد ادبي است .
 .4تأثير علم زبانشناسي ،انديشههاي روانشناختي زيگموند فرويد و مطالعات جديد در فلسفه و
فلسفه زبان در پيدايش نظريههاي جديد ادبي انكارناپذير است.
 .5بنابر آنچه گذشت ميتوان همچون آبرامز چنين نتيجه گرفت:
در نظريه تقليدي بودن شعر بر جاان اثر تأكيد ميشود و در نظريه مفيد بودن شعر اين مخاط
اثر است كه اهميت پيدا ميكند .از نظر كولريج و درايدن (بيان لذت بخش) نيز ايان گوينادة
اثر است كه مورد توجه واقع ميشود و سرانجا در نظريه هاي جديد اين خود اثر اسات كاه
در كانون تعريف شعر قرار ميگيرد.
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.1بابك ا حمدي ،حقيقت و زيبايي ،تاران ،نشر مركز  ،13 ،ص .59
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