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  گذار در تكوين اثر هنري:اثرهاي جهان
   معه، تاريخ هنر، تاريخ هنرمندتاريخ جا 

  
  *سعيد احمدي عليايي 

  ، دانشكدة هنر و معماري دانشگاه مازندرانهنر كارشناس ارشد پژوهش
   فتانه محمودي

  دانشكدة هنر و معماري دانشگاه مازندراناستاديار پژوهش هنر، 
   چكيده

خودآگاه ذهن برقرار اثر خالقانه محصول تعامل تنگاتنگي است كه ميان بخش ناخودآگاه و 
 هاي انتزاعي و ذهني به درك شهوديِ بديعي از جهان پيرامونواسطة داده شود. هنرمند بهمي
گيرد. در اين مجال، اثر هنري شكل مي آموخته، هاي ازپيشو با ياري ابزارها و اسلوب رسد مي

هايي در ه ساحتقصد اصلي نگارندگان رسيدن به الگويي براي نقد تكويني اثر هنري است. چ
تري در هاي جزئيهاي مورد نظر چه مؤلفهگيري اثر هنري اثرگذارند؟ هريك از ساحتشكل

عنوان ديدگاه نظري مقاله انتخاب  فرويد به» ناخودآگاه«دليل وسعت بحث، نظرية  د؟ بهخود دار
تاريخ دست هنرمند محصول سه  دهند فرايند خلق اثر بههاي نظري نشان ميشده است. يافته

د و با توجه به هريك، امور مقدماتي شوزمان در ذهن وي اندوخته مي متفاوتي است كه هم
يابد: تاريخ جهان پيرامون مؤلف كه ناخودآگاه جمعي و خودآگاه جمعي را معيني تكوين مي

كند؛ تاريخ  هاي بينامتني آشكار مي دهد؛ تاريخ هنر كه اهميت خود را در خوانششكل مي
» بودنِ  فردي«در تكوين  و وي را ايجاد كرده ند كه خودآگاه و ناخودآگاه فرديِشخصي هنرم

                                                                                                                   
 said_ahmadi85@yahoo.comمسئول:  نويسندة *
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كاوانه به نظرياتي كه با  دارد. نگارندگان مقاله قصد دارند با نگاهي روان نقشي بسزا متن هنري

  دست دهند.  مدلي از فرايند تكوين اثر هنري بهاند،  سه تاريخ يادشده مرتبط
  

 آگاه، متن، تاريخ، تكوين. : ناخودهاي كليدي واژه

  . مقدمه1
هاي نظري و عملي درباب ذهن و روان انسان، هنوز هم فرايند رفت باوجود پيش

چنان واضح و قطعي نيست كه بتوان در اين باره بااطمينان گيري اثر هنري آنشكل
ها و رويكردهاي گوناگون سخن گفت؛ با اين حال جذابيت ذاتي اين حوزه در ديدگاه

يابي  اي به جهان، براي دستشود. مردمان باستان در بطن آن نگاه اسطوره ه ميديد
براي مثال مردم  ؛هاي ويژه درنظر گرفته بودند شاعران و هنرمندان به اثر هنري، الهه

). 86: 1375(ژيران، دانستند را مسئول رساندن پيام خدايان به شاعران مي 1يونان، موزها
كه علت اين   اي گونه ن متن ادبي با سخن عادي آگاه بودند؛ بهها به تفاوت عمده ميا آن

يند خلق اثر دانستند. اين تفسير از فرابرتري را در توجه خاص خدايان به شاعران مي
 اين بود كه عارفان اسالمياعتقاد  هنري در ساير اديان باستاني و آسماني نيز رايج بود.

و  اند ر شوق و ذوق معنوي قرار گرفتهسخنان ناب شاعران محصول لحظاتي است كه د
(فعالي، فرود آمده است  ها آن مندي از بزنگاه مكاشفه، اين كلمات نوراني برسبب بهره به

اي كه حين خلق اثر  در تمام تفاسير مورد اشاره، آن حالت رواني ويژه .)166: 1379
ر محدودي توان افراد بسيا فقط ؛ زيرامورد توجه بودآيد،  در هنرمند پديد ميهنري 

تفكر دربارة  2از اينكه بومگارتن پسآفرينش آثار هنري و ادبي را داشتند. با اين حال، 
گيري اثر شكل فرايندمفاهيم هنري را با تأمالت فلسفي گره زد، نظرياتي كه دربارة 

) 248 -243: 1388( كانتجمله از ؛تري به خود گرفت هنري صادر شد، صورت علمي
نقطة  به اين ترتيب، و دانستخلق اثري هنري و ذوق را قوة داوري نبوغ را مسئول 

اما نقطة عطف اين جريان نه در ميان  .جو كردو آغاز اثر را در خود مؤلف جست
در شناسي رخ داد.  ن هنر، بلكه در علم رواناهاي فيلسوفان و نه در بين مورخنوشته

و رواني آدمي به نتايج بسيار مهمي هاي پنهان ذهن شناسان دربارة اليه روان اين حوزه،
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ترين  بندي ذهن انسان به دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه از مهمدست يافتند. تقسيم
 مهم بيشترِ ةد. اين نظريكرتشريح و تبيين آن را  3دستاوردها بود كه زيگموند فرويد
ن براي تبيين كه فيلسوفان هنر نيز از آاي  گونه به ؛علوم انساني را تحت تأثير قرار داد

، مدوم قرن نوزده ةشناسان، در نيم جز روان نشدة پيشين بهره بردند. به برخي مسائل حل
اثر هنري  ديد، به جامعةرا در رأس خود مي 4فلسفي كه كارل ماركس -آن نحلة فكري

اين جريان  .)161 -142: 1385(هارلند،  كيد كردأدهنده ت عنوان يكي ديگر از عوامل شكل به
  در فيلسوفان نئوماركسيست قرن بيستم تداوم يافت. فكري 

شده، تفسيرهاي بسياري براي روشن  ات مطرحيبر نظر سال اخير عالوه 150در 
د با نگاهي نمقاله قصد دار نگارندگان. است كردن منشأ اثر هنري عرضه شده

ني اثر تحليلِ نظريات مناسب بحث، به الگويي براي خوانش و نقد تكوي باكاوانه و  روان
  د.نهنري دست ياب

  ديدگاه نظري. 2

پردازان  نظريه نيت  يكي از عوامل گستردگي نظريات ادبي و هنري در قرن بيستم، حسن
نظريات  م،د. از اوايل قرن نوزدهبواين حوزه در پذيرش دستاوردهاي علوم انساني 

شد كه شناسي و غيره صادر ميشناسي، انسان شناسي، روانبديعي در علوم جامعه
هاي ها نظريه ترين آن داشتند. از مهم ي بسزاانسان سهم ها در شناخت هريك از آن

مكانيسم « و» عقدة اديپ«، »ناخودآگاه« همچونزيگموند فرويد بود كه برپاية مفاهيمي 
از » خودآگاه«و » ناخودآگاه«. تقسيم ذهن به دو بخش استوار شده بود» دفاعي

هاي نظري آن صحبت دربارة انساني بود. يكي از پيامد هاي علومثرگذارترين نظريها
طبق اين نظريه، اثر هنري در مرز ميان ناخودآگاه و  .بود» اثر هنري«گيري منشأ شكل

و نه  5هستدر آن يا خبري ؤهاي جهان رنظمينه از بي ؛ زيراشودخودآگاه خلق مي
اين مرز نامحسوس در  كنيم. بااينكهقواعد منطقي و نمادين خودآگاه را مشاهده مي

تحت تأثير زندگي شخصي خود او نيست. هنرمند نيز  فقطذهن هنرمند قرار دارد، 
ديگران  در مقايسه باحتي او  ؛شودهاي ديگر از جهان اطرافش متأثر ميمانند انسان

در جهان  فقطمحيط اطرافش  مچنين،هاي اطرافش دارد. هپديده بهحساسيت بيشتري 
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و كرده جهان معنوي و دنيايي كه ساير آثار هنري خلق بلكه شود؛ واقعي خالصه نمي

هاي متفاوتي را در بازة وي مكان ،گيرند. درواقعتوجه او قرار ميمركز ، در كنند مي
كند. تفاوت در جهان عيني باعث  زماني مشخص كه همان عمر اوست، تجربه مي

كه از  تاريخ اجتماع :زماني در سه ساحت گوناگون تجربه شود ةشود اين دور مي
او با آثار  هاي مواجههتاريخ هنر كه از  ؛شودارتباط هنرمند با جهان پيرامون حاصل مي

تاريخ شخصي كه مواجهة هنرمند با زندگي  ؛گيردهنري معاصر و گذشته شكل مي
  خصوصي است. 

شود و خودآگاهي كه با كسب ناخودآگاهي كه در طول ساليان انباشته مي
هيچ  يقين، بهكند. ها تغذيه مياز هر سة اين تاريخ ،شود نو هوشمندتر ميهاي  آگاهي
 ؛ زيرااي صادر نكرده استصورت كلي نظريه اين موارد به ةپردازي دربارة همنظريه

هاي پيچيدة معاصر امكان دانشي جامع را نشدني كرده است. اما از ظهور تخصص
رسيد  به يك الگوتوان ميصادر شده،  هاي علوم انسانينظريات متفاوتي كه در حوزه

نوعي همان نقد تكويني است،  گيري اثر هنري كه بهها را در شكلكه تأثير اين تاريخ
  شناسايي كند. 

طور كه  است. همان» تاريخ«و » ناخودآگاه«ارتباط مفاهيم  چگونگيبنيادين  پرسش
خودآگاه تاب  هايي است كهها و لذتناخودآگاه محصول سركوب ترس ،دانيممي

انباشته و  ششود، ناخودآگاهپس هرچه سن فرد بيشتر مي ؛ها را ندارد تحمل آن
از زندگي شخصي وي وارد ذهن فقط ها ها و هراسشود. اما اين لذت تر ميپيچيده
هاي بع مهم ديگري هستند. هرچه تاريخابلكه اجتماع و آثار هنري هم من ؛شوندنمي
بنابراين ارتباط تاريخ  ؛شودتر ميند، بخش ناخودآگاه پيچيدهشوتر ميگفته طوالنيپيش

مديون  ؛و ناخودآگاه در اين است كه ناخودآگاه وجود خود را مديون گذر زمان است
اين  ،شان را ندارد. در عين حالداريكه خودآگاه تاب نگهاست سركوب مواردي 

در سه ساحت تاريخي  كند. پس ذهن هنرمند را كه گذشته خودآگاه را هم تغذيه مي
يافته  تشكيلتوان  مي براي تحليل بهتر فقطصورت انتزاعي و  كند، بهمتفاوت زندگي مي

زوج اول برخاسته از تاريخ اجتماع، زوج  :دانست» خودآگاه و ناخودآگاه«از سه زوج 
. به عبارت است از تاريخ شخصي هنرمند ناشياز تاريخ هنر و زوج سوم  گرفتهدوم بر
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از اتفاقات اجتماع پيرامون  برخاستهخشي از ناخودآگاه و خودآگاه هنرمند ب ،ديگر
مربوط به نيز است، بخشي مربوط به اندوختة ذهني وي از تاريخ هنر و بخشي ديگر 

ها از طريق دو قسمت، يعني . هريك از اين بخشاست تاريخ شخصي خود هنرمند
  د. دهگاه تأثير خود را نشان ميآگاه و خودآناخود

چند نظريه دهد،  مي گاه فرويد در اختيار ما قرارآيافتي كه نظرية ناخود حال از ره
  ند. ا بندي براي اين مقاله مناسبشود كه در اين تقسيممعرفي مي

   هاي نظرييافته. 3
   اجتماع و اثر هنري .1 -3

ر توان با قطعيت دربارة تأثيرات متقابل فرد و جامعه سخن گفت. اجتماع د امروز مي
ها سازكارهاي نسبتاً مشابهي دارد. در اين ها و فرهنگتمدن ةثرگذاري بر افراد در هما

  هاياين تعاملتشريح، تبيين و تفسير اند كه شده بيانهاي بسياري مورد نظريه
تر دربارة خود و محيط تا از اين طريق انسان به بينشي روشن هستندجمعي  -فردي 

ربوط به ارتباط اجتماع و انسان، از ديدگاه نظري اين پيرامون دست يابد. نظريات م
هايي كه ناخودآگاه جمعي مردم را تشريح نظريه :شودمي مقاله، به دو نحله تقسيم

نظرياتي كه خودآگاه جمعي  ؛كنند، مانند نظريات يونگ، لوي اشتروس، الياده و غيره مي
  ، فوكو و غيره. همچون نظريات لوكاچ، گلدمن كنند، ميرا تحليل و تبيين 

   . ناخودآگاه جمعي و اثر هنري1 -1 -3
از جهان كه سطح » پيشاتاريخي«در نظريات مربوط به ناخودآگاه جمعي، آن برداشت 

ناخودآگاه  6، كاركرد بيشتري دارد. يونگاست هاي عميق اذهان انسانيمشتركي در اليه
ها، ه در تمام فرهنگداند كها و تمايالت مشترك بشري ميجمعي را مجموعة خصلت

 .)302: 1370، سيدني آلن شولتز(شولتز و شود ها مي ها ادراكي يكسان از آننژادها و زمان
برخاسته  نمادين ها كه نوعي صورالگوها هستند. كهن الگو يكي از اين اشتراكات كهن

بافي يا و خيالؤو بيشتر در ر دهنداز غرايزند، محتويات ضمير ناخودآگاه را تشكيل مي
هاي دروني و سبب انگيزه ها بهالگوكهن ،نظر يونگ به .)69: 1352(يونگ،  شوندآشكار مي
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خود را در خودآگاهي  ،تريا به عبارت دقيق شوند ميبيروني در خودآگاهي پديدار 

در درك بهتر ناخودآگاه جمعي بايسته است  .)339: 1369، ديگران(جونز و  شناسانند مي
ها و سركوب ترس ؛»سركوب« فراينديعني  ؛ناخودآگاه را از ياد نبريمگيري شكل فرايند
ها را ندارد؛ مانند ترس از مرگ و لذت مهر  هايي كه خودآگاه توان هضم آنلذت

ي االگوها را در محتوناخودآگاه جمعي كه كهن واقع،در .)50 -48: 1382(ايستوپ، مادري 
 ،اميال مشترك انساني است. البتهها و ترس» سركوب جمعي«بيند، محصول خود مي
وجود كه اين اميال در  راند و زمانياميال غريزي را به سطح ناخودآگاه مي خودآگاه

(يونگ، كنند خيزند، با اكثر مردم جهان ارتباط برقرار ميالگوها برميشكل نماد از كهن
وجود اساطير  توجيهي است بر الگوها مشترك بودنِ كهن ،زعم يونگ به .)20 -16: 1352

اجتماع اولين تأثير خود را از  ،هاي گوناگون. بنابراينهاي مشترك در فرهنگو افسانه
- بالفعل درمي الگوها از حالت بالقوه به كه كهن زماني -زندگي نخستين هايهمان سال

هاي ترين دورهگيري اين صور مثالي به ابتدايي زمان شكل ،دهد. البته مي نشان - آيند
اند، ردپاي دگرگوني چون از گذرگاه تاريخ به ما رسيده گردد؛ اما بشر برميزندگي 
  شود.ها ديده مي ها در آندوران

  گذار است.اثربر رفتارهاي انساني در قوة درك انسان هم  ناخودآگاه جمعي عالوه
در  .(Berk, 2012: 63)از ديدگاه يونگ، درك شهودي درك ناخودآگاه جمعي است  

شده در متن ارتباط  الگوهاي عرضهناخودآگاه جمعي مخاطب با كهن درك شهودي،
اي است كه اين همان پديده .)64 ،(همانرسد  كند و خواننده به دركي بديع مي برقرار مي

يعني وي در مناسبت با اجتماع اطراف يا  ؛شود هنرمند پيش از خلق اثر با آن مواجه مي
ناخودآگاه مشتركي كه با وسيلة  بهيعني  ؛شود دربارة خود به دركي شهودي نائل مي

ر اثر هنري، در نقش ناخودآگاه دنيمة اول تأثير اجتماع  ،اطرافيان خود دارد. بنابراين
   شود. عنوان مولد درك شهودي، خالصه مي جمعي، به

  خودآگاهي جامعه و اثر هنري .2 -1 -3
دهد، در أثير قرار ميبر اينكه در بعد ناهشيارش، فرد را تحت ت هر اجتماعي عالوه

ساحت خودآگاهي جمعي نيز مؤثر است. گرچه وجود اين ساحت همانند ناخودآگاه 
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در توان  شود، همواره مي متجلي نمي ميزان جمعي در رفتار مردم آن جامعه به آن
تأمل  ،است دادهاي تاريخي معاصر در ذهن عامه شكل گرفته تصويرهايي كه از روي

در 1357جنگ جهاني دوم در اذهان اروپايي و تصوير انقالب مثال تصوير كرد؛ براي 
 بااست، » آگاهي«آگاهي مردم ايران. اينكه آگاهي جمعي تا چه ميزان شايستة واژة 

همسو با  شود. لوكاچدربارة آگاهي در اجتماع مشخص مي 7ات لوكاچيمرور نظر
اجتماعي اشاره پرولتاريا، به دو نوع آگاهي  ةماركس از ايدئولوژي و طبق تعريف

 ةدوم خودآگاهي كه در طبق اهي كاذب كه محصول ايدئولوژي است؛كند: اول آگ مي
  پرولتاريا امكان وقوع دارد. 

حاكم  ةماركس درباب اينكه ايدئولوژي مسلط در هر جامعه ايدئولوژي طبق ةنظري
ب شود كه كل جامعه را جوهر ايدئولوژيك سوژة طبقاتي ناگونه تفسير مي است، اين

عنوان بازتاب محض شرايط زندگي و  اي كه در جاي خود بهسوژه ؛آكَنَدمي
   .)283: 1379(مك دوناف، گردد هاي جهاني آن طبقه توصيف مي برداشت

حاكم به ساير طبقات جامعه  ةآگاهي كاذب محصول تصوير واژگوني است كه طبق
تواند حكومت نيز  اكم ميد. طبقة حكنجايگاه برتر خود را حفظ  همچنانكند تا  القا مي

ديگر براي مردم نشان  يواقعيت جامعه را طور ،تبليغات سياسي با كوشد ميباشد كه 
جهاني مانند تبليغات آدولف هيتلر در جنگ  بگستراند؛آگاهي كاذب را  واقعو در دهد

 ناشايستگيري آگاهي كاذب بااينكه امري  عراق. شكل دوم و جورج بوش در جنگ با
پديد  آثار هنري فراواني در تاريخ هنر ،آگاهي القاي اين نوع منظور رسد، به نظر مي به

جعلي و معنوي از  يتصويركرد  مياز بناهاي مصر باستان كه سعي  ؛آمده است
داري  منافع سرمايه پي تأميندرتا سينماي امروز هاليوود كه  القا كندپادشاهان 

گرچه  مناسبي است؛ در شوروي نمونةدر ادبيات هم، رئاليسم سوسياليستي  ست.آمريكا
در يك داري را ندارد. هاي سرمايهآن پيچيدگي ،خواست حكومت تحميلدر اين مورد 

آگاهي كاذبي كه طبقة حاكم چه در موضع يك طبقه و توان گفت  مي بندي كلي جمع
گيري اكثر آثار هنري موثر در شكل ،كندچه در موضع حكومت، به آن جامعه القا مي

هايي  اند و چه آنرپذيري كامل از اين آگاهي خلق شدهاثهايي كه در  چه آن است؛ هبود
  اند. كه در تضاد با ايدئولوژي آفريده شده
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  شود. پرولتاريا حاصل مي ةآگاهي از دريچة طبق نوع دومِ

عنوان يك موجود اجتماعي، و نيز  تواند از خودش بهين مرتبه بشر ميتبراي نخس
دادي در جامعة  فرايند تاريخي آگاه گردد. چنين روي ةو ابژعنوان سوژه  به

عنوان روابط طبيعي تعبير  زيرا روابط اجتماعي به ؛داري امكان تحقق نداشت پيشاسرمايه
 ؛ليكن وظيفه را ناآگاهانه انجام داد ؛شد. بورژوازي جامعه را اجتماعي كردو تفسير مي

بدين معنا كه تناقضي بين اجتماعي  درآمد؛اش با منافع ناسازگار كه آگاهي طبقاتيچرا
وجود آمد. اين تناقض  ي، در منافع توليدكننده منفرد بهكردن توليد و مالكيت خصوص

نظري سوژه و ابژه منعكس  رژوازي در دوگانگي عميق و شيءوارةبو در فلسفة
ي اين اختيار گرفتن هژمونعنوان يك طبقة مستعد و آمادة در شود. تولد پرولتاريا به مي

اي هماهنگ با بخشد: انديشه و واقعيت در متن رابطهءواره را ارتقا ميدوگانگي، شي
زيرا پرولتاريا كه تاريخ را  ؛شونديابند، سوژه و ابژه يكي مييكديگر امتزاج مي

   .)281(همان، بايد اين كار را بسيار آگاهانه انجام دهد  ،سازد مي
با ايجاد و ابقاي ابهام در آگاهي  كوشد مي برخالف آگاهي كاذب كه -ازنظر لوكاچ

به تناقضات آورد،  وجود مي به خودآگاهي كه پرولتاريا -كندنفوذ فردي در اذهان مردم 
كند.  بخش مي دار از آگاهي رهاييرو جامعه را برخو دهد ميداري پايان  اجتماع سرمايه

ر بيان انديشة خود به ابزار حاكم ابزار گوناگوني دارد، پرولتاريا هم د ةطور كه طبق همان
 ةبيني طبق هاست؛ يعني خواست و جهان شود كه هنر يكي از آن مختلفي متوسل مي

وشن كردن فضاي سعي در ر -اگر به ساحت خودآگاهي رسيده باشد -غيرحاكم جامعه
جاي طبقة  كه به ممثال آثار گوستاو كوربه در قرن نوزده براي اجتماع خواهد داشت؛

 تصوير كشيد و همان زمان مورد انتقاد طبقة حاكم قرار گرفت. ادي را بهحاكم، مردم ع
افتاد،  چون هر نمايشي كه خارج از آن تصوير جعلي اتفاق مي ؛)499: 1385(گمبريج، 

داد. در ادبيات معاصر ايران نيز، بخشي از شعرها و مسير ايدئولوژي را تغيير مي
، سعي در اخالل ندنوشته شد 57قالب مرداد و ان 28هايي كه بين كودتاي داستان

دليل اينكه شواهد رسمي  ايدئولوژي حاكم و اعطاي خودآگاهي به جامعه داشتند و به
خودآگاهي  جهتهم در بخش اند، آثار هنري و ادبي آزادينفع طبقة حاكم تنظيم شده به

ست خوا شوند و هم يكي از منابع معدود پژوهشي براي فهمِبه مردم جامعه خلق مي
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گيري در شكل در كنار آگاهي كاذب، خودآگاهي ،روند. بنابراينشمار مي واقعي مردم به
   دارد.  ي بسزانقش آثار هنري

   تاريخ هنر و اثر هنري .2 -3
هنر خالقيت يكي از شروط اساسي اثر هنري  شده براي هاي بيان تمام تعريفدر  تقريباً

ن يا موضوع اثر، بلكه دربارة شيوة اين خالقيت نه درمورد مضمو معرفي شده است.
بيان آن كاركرد دارد. اما با توجه به اينكه هر هنرمندي سنتي ارزشمند در گذشتة خود 

نيازمند  -دست نيايد اگر براساس نبوغ ذاتي به -هاي بكربيند، رسيدن به خالقيتمي
مثال  يراارث رسيده است. ببه هنرمند ه آشنايي با آن سنت هنري و فرمي است كه ب

هاي بياني نيما بود كه با داشتن دركي صحيح از شيوه فقطدر اواخر دورة بازگشت، 
دليل اشباع زبان  به ،باور وي ادبيات كالسيك ايران، زبان و قالب شعري نوي بنا كرد. به

در  فقطداد امر خالقه هاي كالسيك، امكان رخهاي پيشين در قالبشعري از خالقيت
هاي اول زندگي هنرمند در قدم ،ي ممكن خواهد بود. بنابراينيك قالب جديد شعر

مانند جهان اطراف مورد خوانش قرار شود و آن را هنري خود، با تاريخ هنر آشنا مي
    دهد.مي

دهد: خوانش آثار پيشين در ذهن هنرمند تأثير خود را به دو شكل متفاوت نشان مي
هنرمند بدون اينكه قصدي  ،پذيري ناآگاهانهراثاقتباس. در  .2 ؛رپذيري ناآگاهانهاث .1

ها را در كار  و اسلوب آن پذيرد اثر ميهاي پيشينيان خود  داشته باشد، از عناصر و شيوه
روش، آن را در  أكند. در شكل دوم، هنرمند با داشتن آگاهي كامل از مبد خود تكرار مي

شود:  بهتر تشريح مي تمتفاو ةدو نظري كمك به د. اين موضوعكن اثر خود بازاجرا مي
   9.ژرار ژنت» ترامتنيت« ةنظريو  8هارولد بلوم» دلهرة تأثير« نظرية

به  ،هاي نظري ادبي در قرن بيستم جريان بيشترمانند آغاز نگرش بينامتني،  نقطة
ها در اصل به يكديگر ارجاع نشانه ،جايي كه از منظر وي ؛گرددات سوسور برميينظر
قطع ). Saussure, 1983: 121(است  وابسته چيز به روابط همه ،دهند. در نظام زبانمي

اي ديگر، نقطة هاي زباني و جهان عيني، و ارجاع يك نشانه به نشانهارتباط ميان نشانه
 و ها انگارهكه شكلوفسكي بيان كرد  سوسور،ينامتني است. پس از آغاز نظري نگرش ب
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 ديگر اشعار شاعران از دگرگوني هيچبي تقريباً برند،مي كار شاعران به كه خيالي صور

باختين شروع ديگري بود.  ةاما منطق مكالم .)58: 1375(احمدي، اند گرفته شده وام
گو. هر متن و گفت منظور به است ادبي سخن ايگونه بيان ادبي نيز شكلِ هر ،زعم او به

يت را نتاصطالح بينام .)103 ،(همان هاي پيش از خود استي متنهاگوو ادبي گفت
 مختلف هايتالقي گفتمان محل ادبي متن وي، نظراز يستوا وارد نظرية ادبي كرد.كر

بين متون  متقابل هايبستگي هم از ايبافته مدره شبكة واسطة به بينامتني فضاي .است
 معنايي و شوند مي دگرگون ها جذب يكديگر شده، متن آن خالل در و گيردمي شكل

 را و بينامتني قائل شد ابعادي فضايي متن براي ،ختينپذيرند. وي همچون با مي

 هر متني كرد. تلقي به آن سطوح مربوط مشترك فصل و متون ميان گوييو گفت

 وارد كردن بارت هم با روالن .)4: 1384(ويكلي، است  ديگر متني ةشد صورت دگرگون

 عرضه نامتنيتبي ةاز نظري ديگري تلقي بينامتني، تعامالت به و مخاطب عامل خواننده

 در يا خودآگاه ناخودآگاه طور به را آن متن خواندن هر وي، هنگام نظر در كرد.

يا  نويسنده از اش كه محدوده دهيمقرار مي معرفتي يا زبان ارجاعي هايچارچوب
مهم  ةاما نكت ؛)46: 1378ستر، (وب رودمي فراتر ويژه ادبي معيارهاي و خاص هايدوره

ها رگذارياثها و رپذيرياثبينامتنيت، بررسي  ةيستوا و بارت مسئلاينجاست كه براي كر
كه  پردازاني نظريه .)85: 1386(نامورمطلق، خوانش بينامتني است  بلكه بحث در ؛نيست
  كنند، ژنت و بلوم هستند. كيد ميأرگذاري تاثرپذيري و اثبر  عمالً

   . ترامتنيت ژنت1 -2 -3
دهد و براي روابط ترامتني پنج  رامتنيت را قرار مياي اصطالح بينامتنيت، تج ژنت به

بينامتنيت  .ب ،شده بينامتنيت صريح و اعالم .الف :روابط بينامتني. 1 :نوع قائل است
هاي پيرامتن .الف :روابط پيرامتني. 2 ؛بينامتنيت ضمني .ج ،شده غيرصريح و پنهان

روابط . 5ابط سرمتني؛ رو. 4روابط فرامتني؛ . 3 ؛هاي بيرونيپيرامتن .ب، دروني
كه اين بخش به نقش تاريخ هنر در ايجاد اثر هنري   از آنجايي .)جا همان(متني  بيش

اختصاص دارد، در ميان روابط ترامتني كه ژنت عرضه كرده است، دو مورد يعني 
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روابط « ،ها خارج از حيطة تاريخ هنر هستند و به همين دليل ها و فرامتن پيرامتن
  شوند.  در ادامه بازخواني مي» متنيبط سرمتني و روابط بيشبينامتني، روا

تواند هم پردازد. اين حضور ميروابط بينامتني به حضور يك متن در متن ديگر مي
آميز صورت ضمني و كنايه صورت صريح و علني و با اعالم هنرمند باشد و هم به به

در ميانة شعر  )154: 1386(وقتي اخوان ثالث  .)Genette, 1997: 1- 2( استفاده شود
بنياد، از اين فرهادكش  جهان پير است و بي« :كندسطري از حافظ نقل مي »چاووشي«

اي ميان شعر او و غزل حافظ برقرار دهد، چنين رابطهو آن را در گيومه قرار مي» فرياد
 ،آميز از نقشي باستانيكنايه ةاستفاد باگرافيست معاصر است هم ممكن  گاهيشود. مي
كه متني حضور  كنند زمانيكيد ميأها تاثر جديد هنري برسد. هر دوي اين رابطه به

هاي پيشين كند، متنصورت صريح و چه ضمني اعالم مي خود را در متن فعلي چه به
بين متن و گونه يا  ةشود. روابط سرمتني به رابطدهندة اثر دانسته ميجزو عوامل شكل

هر متني در چارچوب گونة خود خلق  .)Genette, 1997: 4(شود  گفته ميژانر آن متن 
سبب دارا بودن تاريخ و قواعد زيباشناختي، حضور خود را به متن  شود و آن گونه بهمي

كند. پس براي فهم چگونگي تكوين اثر هنري بايسته است به تاريخ و مباني تحميل مي
متني به  ر توجه شود. روابط بيشثرگذااهاي لفهعنوان يكي از مؤ زيباشناختي گونة اثر به

 . حضورنظر دارد متن ديگر بلكه به تأثير متني در ؛پردازددر متن ديگر نمي يمتن حضور

 دوم متن خلق حضور اين بدون كه ايگونه به را ديگر متن گيريدر شكل متن يك

ر فارسي د ر ادبياتمانند تأثي ؛)95: 1386(نامورمطلق، نامند مي متنيت باشد، بيش غيرممكن
قدري مبرهن است كه هر نقاد هنر ايراني وظيفه  مضامين نگارگري ايراني. اين تأثير به

  متن ادبي آن داستان بپردازد.  ةابتدا به مطالع ،دارد براي درك نگاره

  . دلهرة تأثير بلوم2 -2 -3
اي هاي ناهشيار پيچيدهرپذيري تمركز كرده كه دچار حالتاثهارولد بلوم بر نوعي از 

. از ديدگاه بلوم، با دلهرة تأثير :كندييد ميأاست. عنوان كتاب هم همين موضوع را ت
كه در  روست هروب» پدر شعري« ويد، هر شاعر در ابتداي كار بافر »عقدة اديپ«الهام از 
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كند او را  تالش مي ،به زبان فرويدكند از وي بگذرد يا  مي تمام مدت شاعري سعي

» ديرآمدگي«هنرمند دچار  ؛ زيراشودهرگز موفق نمي )ود شاعراز نگاه خ(اما  بكشد؛
و حادثة  است اصلي توسط شاعر پدر و در زمان او اتفاق افتاده ةپندارد حادث مياست و 

حضور دائمي شاعران و از بلوم  ،درواقع .)192: 1389(آلن، داد ندارد رخ جديدي توان
هاي مناسب در هنر و . نمونهويدگ سخن مينظير تاريخ هنر هنرمندان بزرگ و بي

تأثير خود  اين افرادميرعماد هستند.  و الدين بهزادادبيات ايراني، حافظ، مولوي، كمال
اند. البته جز هنرمندان  مي از متون ادبي و هنري پس از خود نشان دادهيعظرا در بخش 

وي نقش بزرگ، هميشه از ميان شاعران يا هنرمندان معاصر هم كسي بوده كه براي 
 ،يوشيج براي اخوان ثالث و شاملو. البته مثال نيما ؛ برايرا داشته باشد» شاعر پدر«

  ش از سطح پدر شاعرش باالتر هم برود. ا ممكن است شاعري در ادامة زندگي هنري
گاه و خودآگاه را در خود بندي ناخودآصورت كامل تقسيم گفته به دو نظرية پيش

اشاره هاي آگاهانه اقتباسبه هم  وتأثيرات ناخودآگاه ه بترامتنيت ژنت هم  نداشتند:
  بر بخشي از تأثير ناخودآگاه متون ديگر توجه كرده بود.  فقطبلوم هم  ةنظري؛ كرد مي

   هنرمند و اثر هنري .3 -3
يعني در لحظة  ؛خلق اثر هنري كنشي فردي است فرايندفارغ از همة عوامل محيطي، 

ود. حتي در هنرهايي مانند سينما، تئاتر و موسيقي كه در شفرد انجام مي دست بهاجرا 
افراد متعددي حضور دارند، اين رهبر اثر است كه كنش هنري را انجام  ها ي آناجرا
رسند، در عوامل محيطي در آن به يكديگر مي ثقل آفرينش كه تمام دهد. اين نقطة مي

ي لق اثر هنري تأثيرخ فرايندموضع انفعال محض نيست و زندگي شخصي وي نيز در 
   دارد. بسزا

هنرمندان نيز  دربارة، زدهاي جديدي طور كه دربارة ذهن انسان حرف فرويد همان
كرد: ناخودآگاه و خودآگاه. بخش كلي تقسيم  ذهن را به دو وياي نوشت. نكات تازه

پديد هاي نظري ثانوي پيچيدگي شاين نظريه هم خود فرويد و هم پيرواندر البته 
اين بود كه اثر هنري در مرز ميان ناخودآگاه و  ،اما موضوعي كه تغيير نكرد ند؛آورد
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شود؛ يعني براي شناخت تأثير شخص هنرمند در اثر هنري بايسته خودآگاه آفريده مي
است هم به ناخودآگاه فردي وي توجه شود و هم به بخش هشيار ذهن او. فرويد در 

هاي  و... ، راه »ناخودآگاه«، »ها فراموشي واژه« ،تفسير خوابمانند  شها و مقاالت كتاب
هنري،  ياها، آثارؤيابي به ناخودآگاه انسان معرفي كرد: ر براي دست را زيادي

هاي شخصي، فراموشي اسامي و افراد، دورة كودكي، نحوة ورود عقايد مذهبي  يادداشت
دربارة نجا كه از آ .)23 -1: 1382(فرويد، يا سياسي به زندگي فرد و بسياري ديگر 

اطالعاتي نداريم، براي بررسي  ياهايي كه هنرمند ديده، جز در موارد بسيار اندكؤر
 ،كنيم: اول گيري اثر هنري به چهار روش بسنده مي تأثير ناخودآگاه فردي در شكل

در اين دوره بخش  زيرا ؛است دورة كودكي وي ويژه نامه و بهدقيق زندگي ةمطالع
است؛ از هنرمند  مانده جا بهآثار  ةمطالع ،گرفته است. دوم شكلشخصيت وي  عظيمي از

هاي توانند منتقد را در رسيدن به اليهها نيز محصول ناخودآگاه وي هستند و مي آن زيرا
در  .هاي شخصي هنرمند استناهشيار ذهن هنرمند ياري برسانند. سوم، يادداشت

نامه يا كتاب ديگري ه در هيچ زندگيشود كهاي تنهايي هنرمندان نكاتي ذكر مينوشته
و باورهاي انساني و معنوي،  ،هاي فرانتس كافكا. چهارمها و نامهمانند يادداشت ؛نيست

كودكي تربيت  ةآداب و رسوم خانوادگي والدين يا افرادي كه هنرمند را در دور
كي اند. جيمز جويس مشهورترين نمونه در عصيان عليه تربيت مذهبي دورة كود كرده

تواند با يكي از مي شعورشانعقايد سياسي والدين بسته به طبقه و  ،است. البته
اما  ؛دپوشاني داشته باشهاي مورد نظر لوكاچ، آگاهي كاذب يا خودآگاهي، هم آگاهي

  تلقين اين عقايد براي كودك از خود عقيده تأثير بيشتري دارد. چگونگي 
و بسته  كنند مشاهده مي دقت به امعه راج اوضاعو  اند ههنرمندان فرهيختگان جامع

بخش جامعه هستند. خودآگاه همان بخشي از ذهن است كه ، آگاهيخود به بينش
شايسته و قطعاً در خلق اكثر آثار هنري وي تأثيري  كندادعاهاي هنرمند را توليد مي

ه آن وي ب ؛ زيراپيش داريمتر در كوتاه يدارد. اما براي شناخت خودآگاه هنرمند مسير
 گوها، مقاالت وو مثال گفت ؛ برايكندآگاهي دارد و محافل گوناگون عمومي مطرح مي

گوهاي و تولستوي يا گفت هنر چيست؟ مانند كتاب ؛كندكه منتشر مي هايي ابكت
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در مجامع اجتماعي و  هاي هنرمند فعاليت توان به همچنين ميمنتشرشدة احمد شاملو. 
صاحب  ،ه تاريخ شخصي خودص هنرمند با توجه بشخ ،. بنابرايناشاره كردسياسي 

شود و در نقد فردي است كه در اثر هنري متجلي مي ناخودآگاه و خودآگاه منحصربه
  خواهد داشت.  ي واالتكويني جايگاه

  ها تحليل يافته. 4

بندي پس از معرفي نظرياتي كه با ديدگاه نظري مقاله منطبق بودند، به تحليل و شاخص
  تر شود.  شود تا الگوي نقد تكويني روشنپرداخته مياين نظريات 

براي شناخت نقش  و بندي تأثيرات اجتماع در تكوين اثر هنريشاخص منظور به
هايي را كه ها و افسانهها، اسطورهنمادها، نشانهمنتقد بايسته است  ناخودآگاه جمعي

موارد ناخواسته وارد متن اين كند؛ زيرا اند، مطالعه جا گذاشته ردي از خود در اثر به
دليل  د. گاهي يك نماد در طول تاريخ بهندهو بخشي از معناي آن را شكل مي اند شده

كه ضروري است منتقد به روند تاريخي  شود ميورود اديان يا باورهاي جديد متحول 
بندي نقش خودآگاه جمعي از ديدگاه لوكاچ . شاخصتوجه كندها نمادها و اسطوره

براي شناخت آن  أثير ايدئولوژي حاكم در اثر هنري:ت. 1 است:لفة كلي ؤشامل دو م
اي كه متن  اي كه اثر هنري در آن خلق شده و زمانهمنتقد بايد به تاريخ سياسي دوره

ها طبقة حاكم چه در اين دوران. 2باشد.  آگاهي داشته، است دربارة آن آفريده شده
گرفت.  كار مي نوان ابزار ايدئولوژيكي بهع خواستي از هنر داشت و چگونه آن را به

اند  شده خلقشد، چه آثاري كه در راستاي ايدئولوژي حاكم تر بيان  پيشطور كه  همان
ر پذيرفته و قطعاً يكي از اث ها لفهؤاز اين م ،هايي كه در مخالفت با آن، هر دو و چه آن

يا سياسي داشتند، دهندة آثاري كه جنبة اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي  عوامل تشكيل
تاريخي استناد  هاي  توان به كتابگيري نقش آگاهي مردمي نمي. براي اندازهندا بوده
متن اصلي نوشته  آفرينشكه معاصر با دوران  هستند آثاري بلكه بهترين منبع ؛كرد
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صورت شفاهي بين مردم رايج است. منتقد  به تاريخ غيررسمي كه معموالً و نيز اندشده
ايدئولوژي حاكم  آگاهي مردمي توسط ؛ زيراكار سختي پيش رو دارد ،راهدر اين 

كه  هايي كتاب به همين دليل مطالعة ؛هميشه درحال مخدوش و منحرف شدن است
 يكار تواند راههاي اعتراضي در آن سرزمين بودند، ميدهندة مباني فكري جنبششكل

  مناسب براي فهم آگاهي مردمي باشد. 
پس شكي نيست كه از  ؛كندة تاريخ پيش از خود، اثرش را خلق ميهنرمند در ادام

بندي اين  . جهت شاخصپردازد مي ا به مخالفت با آنانيپذيرد مي اثرآثار ديگران 
 ؛ناخودآگاه است و گاهي خودآگاه رپذير بودناثكه گاهي اين  كنيمرپذيري بايد توجه اث

، است ظاهر فراموش كرده هنري ديده و بهاي را كه قبالً در اثر يعني گاهي هنرمند شيوه
زد نكند، هرگز  كند و شايد اگر كسي اين تأثير را گوشدر بزنگاه هنري استفاده مي

كار  صورت كامالً خودآگاه تمهيد هنرمند ديگري را به به نيز متوجه نشود و گاهي
رپذيري را اثرسانند كه اين گيرد. نظريات ترامتنيت و دلهرة تأثير ما را ياري مي مي

يم. نظرية ژنت بيشتر معطوف به تأثير خودآگاه كنآمادة مطالعة دقيق  ،ندي كردهب شاخص
مثال حضور غيرصريح كه از  براياما  ؛بلوم به تأثير ناخودآگاه تمايل دارد ةاست و نظري

ناخواسته هم باشد. پس با توجه  مكن استژنت بود، م ةانواع روابط بينامتني در نظري
گيري متن هنري را پوشش كه تأثير تاريخ هنر در شكلرا نظريه، آن عواملي به هر دو 

صورت واضح  اقتباس كلي يا جزئي از اثري ديگر به چنانچه كنيم:دهند، عرضه مي مي
هنري) منتقد بايد به متن مبدأ تسلط داشته باشد و هاي بينشود (حتي اقتباسديده مي

آن رسانة هنري نيز  بهتر است با زيباشناسيِ ،اگر اين متن در هنري ديگر خلق شده
شود، بهتر سينمايي براساس رماني ساخته مي يفيلم كه (مانند زماني بيابد آشنايي نسبي

ي هنري، اثر شود). گاهي در نويسي آشنا هاي زيباشناختي آن شيوة رمانلفهؤمبا است 
وچكي از متن ر كدليل اداي دين هنرمند، بخش بسيا صورت تلفيقي خواه به خواه به

متن  منتقد با بهتر است ؛ در اين حالتشود صورت مستقيم نقل مي ديگر در اثر مقصد به
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. هر اثر در چارچوب جنبش، مكتب، ژانر يا جرياني طور نسبي آشنا باشد به نيز مبدأ
هم » مدرن پست«دارند؛ حتي در هنر يك اصولي ه هرشود ك هنري خلق مي

نيست كه  نهوگ اي بودن وجود دارد و اين جو و چندرسانههايي مانند تلفيق، ه شاخصه
توجه ويژه به گونة هنري كه هنرمند  شمار آيد؛ به همين سبب بهمدرن  هر اثري پست

اثرش را در آن خلق كرده، ضروري است. گاهي نيز تأثير يك جريان هنري بسيار دور 
چيني در   ثير نقاشيمانند تأ شود؛احساس مي يا نزديك در آثار يك هنرمند آشكارا

نظرية  در فردوسي در آثار اخوان ثالث. شاهنامةيا نقش  اي از تاريخ نقاشي ايرانبرهه
هاي كساني كه  آثار و ديدگاه نيز تسلط نسبي بر آثار هنرمندان بزرگ معاصر و ،بلوم نيز

ن اي ،اهميت است. البته كرده، داراي هاي فرهنگيها و بحثنويسنده با آنان معاشرت
چندان مهم  بخشي از اثرش را از هنرمندي نه حتمال وجود دارد كه هنرمندي بزرگا

   اقتباس كرده باشد.
هاي كاربردي تأثير تاريخ شخصي هنرمند، نظريات فرويد  براي تعيين شاخصه

پذير  اش، دقيقاً امكاندليل ابهام ذاتي عيين تأثير ناخودآگاه هنرمند بهترين هستند. ت كامل
ا با مرور مواردي مانند خاطرات كودكي، باورهاي انساني و معنوي، آداب و ام نيست؛

توان تاحدودي به اين هاي روزانه و ساير آثار هنرمند ميرسوم خانوادگي، يادداشت
خود و اجتماع  دربارةش با استناد به ادعاهاي برد. خودآگاه شخصي وي نيز مسئله پي

هاي ها و كانونها، عضويت در انجمنگوو مانند گفت پيرامون، قابل فهم است؛
  . مسائل كلي هنري و فرهنگي اظهارنظر دربارة و ،اجتماعي

  نتيجه. 5

پردازان مختلفي در  گسترده در نقد هنري دارد. نظريه اي هخوانش تكويني سابق
 يك دروازةآرايي بيان كرده و هر اين موضوع ، دربارةگوناگون علميهاي  حوزه

شناسي، اند. جامعهگشوده» چگونه شكل گرفتن اثر هنري«م سوي فه جديدي را به
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اند. اما بديهي است كه هاي هنري از اين جملهشناسي و نظريهشناسي، اسطوره روان
را شناسايي و تحليل  دهندة فرم اثر هنري هاي شكلباريكه يك از اين نظريات تمامهر

شناسي يا آراي فرويد و معهات لوكاچ يا گلدمن در جايمثال نظرنكرده باشند؛ براي 
  كاوي.  لكان در روان

توجه  هاي گوناگون جنبه نقد تكويني كه تقريباً به انجام دادن، براي به همين دليل
گفته بهرمند  دارد: از نظريات پيش يي كه سه ويژگيالگو جز ارائة نيست ايچاره كند،
دي شده باشد؛ بن بندي علمي و با يك ديدگاه نظري صورت طبقه ؛ براساسباشد
. هدف مقالة حاضر نيز عرضة چنين كندهايي مشخص را براي مطالعه معرفي  لفهمؤ

هاي اثرگذار در اثر هنري به سه گروه  جهان به همين منظور، نخست .است نموداري
بندي شد؛ سپس تأثير هريك در  تاريخ اجتماع، تاريخ هنر و تاريخ شخصي هنرمند طبقه

در مرحلة شد؛  نظريات مناسب و مرتبط معرفي ذكر با گاهدو بخش ناخودآگاه و خودآ
. دست يافته شد هايي مشخص و قابل مطالعهلفهبه مؤ ،شده  كمك نظريات مطرح به بعد

 ينموداروارتوان به الگوي  ذكر شد، مي» هاتحليل يافته«آنچه در بخش  با توجه به
  است.  ترسيم شده صورت دقيق بعد به رسيد كه در صفحة

مثال منظور از نمادها و  رايب .1 ار گوياست؛ اما ذكر دو نكته ضروري است:نمود
آن نمادها  فقط بلكه اي آن فرهنگ نيست؛موارد موجود در آثار اسطوره ها تماماسطوره
درمورد تاريخ معاصر يا  يا ها اشاره شده كه در متن به آن مورد نظر است هايي يا افسانه

بندي طبقه .2ه در متن به آن توجه شده، كافي است. آن بخش از تاريخ ك . فقطكهن
وگرنه چنين نموداري در ذهن  است؛ براي مطالعة دقيق طراحي شده اين نمودار فقط

اند كه كمتر تنيده هاي ذيل درعمل چنان درهملفهچ انسان و هنرمندي وجود ندارد. مؤهي
  تواند علل آفرينش آثارش را بداند. هنرمندي مي
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  تكويني آثار هنري نقدالگوي 
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   ها نوشت پي
كه  روند شمار مي بهشاه خدايان  و زئوس	 در اساطير يوناني دختران  )The Muse( موزها. 1

هنرمند  ةدهند به شخص الهام ،ند. در زبان امروزها بود بخشان هنرها و دانش نگاهبانان و تجسم
  .گويند ميوز مي

 م)Alexander  Gottlieb Baumgarten) (1714- 1762( الكـساندر گـوتليب بومگارتن. 2
تأمالت فلسفي درباب موضوعات مربوط به  نـام در اثري به م1735  سال  در  فـيلسوفي اسـت كـه

  در آثـار دقيق، يعنوان ايـن مباحث بدون كرد. را مطرح يبار واژة زيباشناس  براي اولين شعر
نيتز و  با عقايد اليب موضوع  عقايد بـومگارتن درباب اين مـطرح بـوده است. پيـشين  فـالسفة
   .ندارد  فاصله چندان و زيبايي كمال بارةوولف در

 پدر علم و اتريشي  شناس عصب  )مSigismund Freud ()1856– 1939( زيگموند فرويد. 3
هاي  وين پذيرش گرفت و سپس در زمينه  دانشگاه	 از م1881ل . فرويد در سااست  كاوي روان	

عمومي وين   بيمارستان	 اعصاب ميكروسكوپي در  كالبدشناسي	 وگفتاردرماني 	، اختالالت مغزي
  . به تحقيق پرداخت

			،شناس جامعه		،فيلسوف	 ،انقالبي متفكر )مKarl Marx( )1818 -  1883( ماركسكارل هاينريش . 4
 لفهمچنين مؤ او. هاست دورانگذارترين انديشمندان تمام اثر و از  آلماني  اقتصاددان			،دان تاريخ

أليفات او و انگلس، بنيان و همراه ساير ت است. اين آثار به ،ترين كتاب اين جنبش مهم، سرمايه
   .دهد را تشكيل مي  ماركسيسم	 تفكر اصلي ةجوهر

الهام  يااز جهان رؤموضوع يا عناصر موجود،  لحاظ اينكه به. آثار جنبش هنري سوررئاليسم با5
اي كه بر آن جنبش حاكم بود،  هبراساس منطق ويژ همچنان قواعد و تناسبات بصري اند، گرفته

   شد. رعايت مي
 سوئيسي	 و متفكر  پزشك روانم) Carl Gustav Jung) (1875- 1961( كارل گوستاو يونگ. 6

شناسي  روان« عنوانبا نظرياتش بيانشناسي و  روان حوزة هايش در فعاليت سبب كه بهاست  
كاوي قلمداد  روان گذاران دانشِ نو از پايهرا   زيگموند فرويد	و  معروف است. يونگ »تحليلي

	.	كنند مي 	

 پرداز ، نظريه، منتقد ادبينويسنده	 ،فيلسوف 	م)György Lukács) (1885- 1971( گئورگ لوكاچ. 7
كميسر فرهنگ و آموزش در حكومت سوسياليستي  و ،يهودي	 و  مجار  كمونيست 	و مبارز
 ماركسيستي		 نظرية ةاز لوكاچ آثاري در زمين .بود م1919 سال در  مجارستان	 مدت كوتاه

 دفاع از انسانيت و تشريح مفهوم -كنترل سياسي هنرمندان مخالف بود كه با -شناسي زيبايي 

دوستانه  هاي انسان او را ماركسيستي با گرايش ،در غرب .است  جاي مانده بر »بيگانگيازخود«
  .شناسند مي
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 و مدرك دكتراي خود را در دنيا آمد نيويورك به رد )مHarold Bloom ()1930( هارولد بلوم. 8

و  گاه به تدريس مشغول شد. پس از آن در همين دانشددريافت كر» ييل«از دانشگاه  م1955 سال
سنت «دان به مفهوم منتق  آثار بلوم در تغيير نگرش. استادتمام علوم انساني در ييل شد م1983در 
ويژه كتاب  به ؛ادبيات و نيز كتاب مقدس گشودبر تاريخ   هو منظري تاز بود ثرؤبسيار م» ادبي

 طرحمتطور ادبي را  ةاي دربار كه در آن نظريه (The Anxiety of Influence) ثيرأاضطراب ت
  . كرد

 پاريس در او .است فرانسوي شناس نشانه	و پرداز ادبي نظريه )Gérard Genette( نتژرار ژ. 9

ادبيات 	جا دراز آن 1954 پرورش يافت و در سال  اكول نرمال سوپريور متولد شد و در محيط 
 در كه بود اي فكري هاي حركت در برجسته هاي شخصيتاو از . خود را گرفت ليسانس  كالسيك

فردينان دو   ساختارگرايانة هاي براي تطبيق و بسط نظريه  مطالعات ادبي	ةحوز در م1960 دهة
  . صورت گرفت  شناسي انسان	در كلود لوي استروس	و شناسي زبان در  سورسو
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