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اسنا يا شبان و ا باات فا سیت انشگاه فر وسی مشهد

سننی

نقد و نظرية ا بی و ناا

بیثهام فلسفة ا باات معاصر وج

ا

که قائل به

افنراق ماان ا شش شيبايیاناخنی آثا ا بی و ا شش اناخنی آنهاست .بنا به اين نظرگاهت حنی
اگر اثرم برخ

ا اش ا شش اناخنی باادت اين امر چاام به ا شش ا بی آن اضافه نةیکند و

اش يگر س نا ست يا نام جه ب ن نظرگاهها يا چشمانداشهام مطرح

اثر ا بی خللی به

اين مقاله به نفع م ضع مقابلت يعنی يدگاه
ا شش شيبايیاناخنی آن وا نةیکند.
اناختگرايان ا بیت اسندالل و سعی اده است با تشبث به آشمايشی فكرم و مفه
جهانهام مةكنت نشان ا ه ا
برام تق يت جنبة اثباتی مقاله

که قائل ادن به اين افنراق چندان م جه ناست .هةچنان
بخز آشمايز فكرمت اين انديشه باان و ص تبندم میا

که فهم چندصدايی بهمثابة ماينی شيبايیاناخنی بدون لیاظ کر ن جنبههام اناخنی آثا ا بیت
معنام میصلی ندا  .سپس به اسندالل نها م بهمثابة ق مترين اسندالل علاه م ضع
اناختگرايان ا بی پر اخنه اده است و ااكاالت جدم آن

چا چ

نظرية ا بی و فلسفة

ا باات مطرح اده است .ماحصل مقاله م جه اانن اين نظرگاه است که ا شش اناخنی بر
ا شش شيبايیاناخنی اثر میافاايد و ت جه به اين امر اه ا بر

ک قاقتر و جامعترم اش

ا شش آثا ا بی میگشايد.
واژههاي كلیدي :ا شش شيبايیاناخنیت ا شش اناخنیت اناختگرايی ا بیت جهانهام
مةكنت چندصدايیت اسندالل نها م.
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شناخ گرايی ادبی

2

4

ذيل اناختگرايی شيبايیاناخنی قرا

اناختگرايی ا بی ا میت ان

ا  .گاوت

0

وصف اناختگرايی شيبايیاناخنیت آن ا ترکابی اش اين و

()2003: 436- 437

گاا ه می اند .4 :آثا هنرم میت انند بر اناخت غارپازپاافنا ما اش واقعات بافاايند
و ا شش اناخنی اانه بااند؛  .2ا شش اناخنی اين آثا بخشی اش ا شش هنرم
آنهاست .بر هةان قاا ت اناختگرايان ا بی ناا معنقدند اوالً آثا ا بی میت انند بر
اناخت غارپازپاافنا

ما اش واقعات بافاايند و

ا شش ا بی آنها میافاايد يا
«ا باات و مسئلة اناخت»

ثانی ا شش اناخنی آثا ا بی بر

واقع بخشی اش ا شش ا بی آنهاست .پازتر
با

مقالة

ا شش اناخنی آثا ا بی و اينكه چگ نه اين آثا

میت انند م جب اناخت ا ندت بیث کر ها و اش گاا نخست اناختگرايی ا بی
فاعی به ست ا ها ؛ 0اشهةان و

م جه گرفنها و

مقالة حاضر اين امر ا مفروض و بهلیاظ عقلی

فاع عقلی اش آن سخنی نةیگ يم؛ يعنی اين نكنه ا مفروض
1

گرفنها که آثا ا بی میت انند حامل اناخت گاا هام و اناختهام غارگاا هام

1

هةچ ن اناخت مبننی بر چشمانداشت اناخت هم النه 7و اناخت چگ نگی 3بااند.
اين مقالهت به گاا

و اناختگرايی ا بی میپر اش ؛ يعنی اين گاا ه که

«ا شش اناخنی آثا ا بی بر ا شش ا بی و شيبايیاناخنی آنها میافاايد» .اما چند نكنة
ايضاحی

آغاش بیث :هنگامی که اش افاو ن ا شش اناخنی بر ا شش شيبايیاناخنی

اثر سخن می گ يامت مرا ما آن ناست که تةا ا شش اثر ا بی ا ا شش اناخنی آن
تشكال می هد يا آنكه تةا آثا ا بی ا ام ا شش اناخنی هسنند و يا اگر اثرم ا ام
ا شش اناخنی ب ت بر اثرم که ا شش اناخنی ندا ت برترم شيبايیاناخنی ا ؛ شيرا
مةكن و مینةل است که اثر ا بی ا شش شيبايیاناخنی يا ا بی خاص خ

ا

حد

تا و تةا ت با عنايت به معاا هام شيبايیاناخنی بیت اانه بااد و اثر يگرم که با
آن مقايسه میا

اگرچه ا ام ا شش اناخنی استت اش بساا م اش ا ششهام

شيبايیاناخنی بی بهره بااد و
شيبايیاناخنی باشنرم اانه بااد.

اين مقايسه اثر نخست

مجة ع ا شش

اناختگرايی ا بی و پا ند ماان ا شش اناخنی و ا شش ا بی
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ع م کلادم

00

اين مقا آن است که اگر اثرم ا بی ا ام ا شش اناخنی باادت

اين امر بر ا شش ا بی و شيبايیاناخنی آن میافاايد و ا شش اناخنی بخشی اش ا شش
ا بی و شيبايیاناخنی است .به اين ترتابت اگر و اثر اش ا شش ا بی و شيبايیاناخنی
يكسانی برخ

ا بااند اما يكی اش آنها بهنی م اش انیا اناخت گاا هام يا

غارگاا هام ست و قاقی اش جنبهام اش جنبههام واقعات (طباعتت حاالتت اح ال و
کافاات واناناخنی انسانت نج شيسنن

جامعهام ت تالانر و ايدئ ل ژمش ه و)...

ا ائه کند و اثر يگر فاقد آن باادت اثرِ برخ

ا اش ا شش اناخنی ا ام ا شش ا بی و

شيبايیاناخنی باشنر هم هست .اين نظرگاه بههاچوجه بديهی و غارقابل مناقشه ناست
و نااشمند بیث و بر سی اننقا م است.
اين مقالهت نخست بیث خ
اش ويكر هام م ج

ا با ا ائة شمانهام تا يخی و به ست ا ن واينی

نظرية ا بی و بهويژه نظرية ا بی معاصر با

ا ششاناخنی و ا شش ا بی آغاش میکنم؛ سپس وا
اناختگرايی ا بی میا ؛ اسنداللی که

جهانهام مةكن 44تكاه و تأکاد ا

مفه

بط و نسبت

اسندالل به نفع ع م و
9

واقع ن عی آشمايز فكرم است و بر
و اه

اناخنی مخاطب ا

قالب

سنا ي يی مفروض برام نال به نناجة اين آشمايز به کةک میگار  .البنه سعی من آن
ب ه است تا با ا ائة برخی اسنداللهام جنبی اش خطاهام مةكن آشمايزهام فكرم
پرهاا کنم .بعد اش نشان ا ن بناا عقلی برام ع م و اناختگرايی ا بیت بهسراغ
بیث و بر سی اننقا م مهمترين اسندالل علاه اين

ع مت يعنی اسندالل

ضداناختگرايانة ااناين اولسن 44و پانر الما ک42ت می و  .اماد من آن است که با
نشان ا ن نام جه ب ن اين نظرگاهت اه برام پذيرش اناختگرايی ا بی هة ا تر
گر .
 .6اندكی زمینة تاريخی
آبراما

40

کنا

آيانه و چراغ ( )1953: 6- 26بر بناا ا تباط ماان چها عنصرِ اثرت

مؤلف /هنرمندت جهان و مخاطبانت اش چها نظرية عةد ا باات سخن میگ يد :نظرية
میاکاتی

40

که

آن اثر باشتا

و باشنة م اش جهان است؛ نظرية تعلاةی يا
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پرگةاتاک 41که

آن اثر اباا م است برام اننقال مجة عهام اش آم شههام اخالقیت

سااسی و اجنةاعی به مخاطبان؛ نظرية باانی
ذهن مؤلف است؛ و

41

مانناکها که بر بناا آن اثر تجلی جهان

نهايت نظرية عانی

47

که

آن خ

اثر و کافاات

شيبايیاناخنی آن اول يت میيابد.
سار تا يخی اين نظرگاهها ناا چنان است :نظرية میاکاتی

اكل افالط نی و

ا سط يیت کهن ترين نظريه است؛ پس اش آن نظرية تعلاةی است که حاصل
همآماخنه ادن ب طاقا و بالغت

عصر هلناسنی و و ان امپرات م

قرن هجدهم امندا میيابد؛ نظرية باانی مانناکها
و

است و تا

قرن ن ش هم نظرية مسلط است

نهايت ن بت به نظرية عانی می سد (هةانت  .)23آبراما اين نظرية آخر ا بهلیاظ

شمانی و تا يخی منأخرتر و نناجة تی الت
می اند  .او

چها چ

تا يخ نظرية ا بی و شيبايیاناخنی
خ ت يعنی

تا يخی نگا ش کنا

اواسط قرن باسنمت

با تسلط ويكر عانی چنان مین يسد:
گرايز عاناتگرات بهمثابة گرايشی جامع به اعرت
قرن ن ش هم

حال پديدا ادن ب

کشف ج انب مفه

اواخر قرن هجدهم و اوايل

[ ]...برخی مننقدان اروع به پر اخنن به
43

اعر بهمثابة جهانی منفاوتت جهانی خ بسنده و مسنقل اش

آن به ناا میآيام کر ند؛ جهانی که غاينز نه تعلام يا لذت
جهانی که ما
آلةان اين
اانن است .برخی مننقدان بهويژه
بخشادنت بلكه صرفاً وج
ص تبندم کانت اش اثر هنرم ا که بر اسا

آن اثر هنرم نةايشگر «غايتمندم

بیغايت» 49است و ناا اين انديشة او ا که تأمل شيبايیاناخنی بیغرضانه است و
نظر به س مندم ندا ت بسط می ا ند؛

حالی که اش ويژگی مهم تفكر کانت که

ا جاع میص ل شيبايیاناخنی به ق ام ذهنی پديدآو نده و

يافتکنند آن ب ت

غفلت میو شيدند .اين غايت که اعر چنانکه پ باان کر ه ب

«بهماه اعر []...

صرفاً به نگا ش

آمده برام ااعر» و با عال نظر اش علل بارونی يا غايات نهايی

نظر گرفنه ا ت بدل به يكی اش عناصر ساشند آم شههام منن عی اد که
تا يخنگا ان معة الً آنها ا ذيل عن ان «هنر برام هنر» میگنجانند و اين ويكر
عانی با تكاه بر عناصرم منفاوت و برخ ا م اش مقب لانی منفاوت و

اناختگرايی ا بی و پا ند ماان ا شش اناخنی و ا شش ا بی
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چها چ

هام نظرمام منن عت بدل به يكی اش مهمترين عناصر

01

نقد مبدعانة و

يا سه هة اخار اده است (هةانت .)27

ت جه به خ

اثر و کافاات شيبايیاناخنی آنت فا غ اش کافاات اناخنی و جدا

اةر ن ا شش ا بی و هنرم اش ا شش اناخنیت

نقد ن و هةچنان فرمالاسم وسی و
نقد ن ت منن

چک ت که نة نههايی اش نقد عانی بهاةا می وند ت قابل مشاهده است.

ابژ شبانی مسنقلی است که اش نات مؤلف و ذهنات خ انندگان اسنقاللی معرفنی ت
هسنی اناخنی ا و کا مننقد فقط خ انز قاق منن و ت جه به شبان و فر اثر است
که میص ل

همتنادگی ان اع باشمهام شبانیت اعم اش پا ا وکسهات آيرونیهات

اسنعا هها و ...است؛ امرم که
بروکس 24انسجا

نهايت

ونماية وحدتبخز اثر ا میساش  .کلانث

ا ويژگی بناا ين اعر می اند؛ اما بهباو اوت اين انسجا اش ن ع

انسجا منطقی ناست و بلكه:
وحدت بخشادن به نگرهها

وحدت خاص اعر []...

24

سلسلهمراتبی است

که آنت تیت ساطر نگرهام جامع و مسلط قرا ا ند .اعر منسجمت ااعر
با تجربة خ «کنا آمده» است .اعر صرف ًا مننهی به نناجهام منطقی نةیا .
نناجة اعر میص ل تقابلهام گ ناگ ن است که اش طرق مخنلف پديد میآيد؛ اش
هگذ

گاا ههات اسنعا ههات نةا ها [ ]...گاا هام علةی میت اند مسنقالً وج

اانه بااد .اگر صا ق باادت صا ق است؛ اما باان نگرهت منعال اش ويدا م که
م جب پديد آمدن آن میا
).(1968: 168- 169

و م قعانی که آن ا

بر میگار ت بیمعناست

ا شش اعر به هةان ن ع اش انسجا است .اعر اش تةا ظرفات نشانهها بهره میبر
و بر خالف شبان ايدئال علم که

آن ت اشم يکبهيک ماان نشانه و ایء برقرا استت

اينجا شبان میةلی برام ت لاد مجة عهام منسجم اش معانی اش هگذ باشمها شبانی
است و ا شش اعر ناا

بناا به هةان امر وابسنه است (هةانت  474ت .)472

فرمالاست ها ناا اگرچه مخالفنی با کافات اناخنی اثر ا بی نداانند و حنی برخی اش
آنها چ ن ويكن

اكل فسكی 22تا آنجا پاز می فنند که آثا ا بی برخ

ا م جب تاشه ادن ا اک ما اش جهان می انسنندت

نهايت و

ا اش ا بات
تیلال نهايیت
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ا شش شيبايیاناخنی اثر ا مسنقل اش ا شش اناخنی آن بهاةا میآو ند 20.بهتعبار
اكل فسكی:
غايت وج

هنر آن است که فر اش هگذ آن بن اند حس شندگی ا باشيابد .هنر

هست تا فر

ا وا ا به حس کر ن اااا کندت تا سنگ ا سنگی کند .غايت هنر

آاكا کر ن حس کر ن ااااست؛ چنانکه ا اک میا ندت نه چنان که م
اناخت واقع میا ند .تكناک هنر «ناآانا» ساخنن ااااست [ ]...افاايز ا ا م
و ط ل ا اک است؛ شيرا وند و وال ا اکت غايت شيبايیاناخنی فینفسه است

و بايد شمان امندا يابد .هنر اهی برام تجربه کر ن کافات هنرم ایء است:
ایء مهم ناست ).([1917]: 9
ساخت گرايی و پساساخنا گرايی ناا وضع بهنر اش اين ناست .اش نظر

ساخنا گرايانت آثا ا بی ا ام ا شش شيبايیاناخنی خاصی که آنها ا اش ساير آثا
جدا کند ناسنند؛ بلكه

ويكر ساخنا گرايانهت تجايه و تیلال اين آثا و حرکت اش

گفنا يا پا ول اين آثا به النگ يا شبان آنها مهم و بناا ين است؛ يعنی مجة عة
ساخنا هايی که اين آثا

چا چ

بخشی اش ا شش شيبايیاناخنیت

آنها معنا میيابند و ا شش اناخنی بهمثابة
اين ماان جايی ندا  .تیلال ساخنا گرايانهت خ

ا شش اناخنی ا ؛ اما منعلق آن يعنی آثا ا بی نه .آثا ا بی اباا هايی برام اناخت
ساسنم يا نظامی هسنند که

چا چ

20

آن معنا میيابند؛ اما خ

اش خاصات اناخنی

بیبهرهاند .بهتعبار جاناتان کالر:

ع م اصلی چنان خ اهد ب  :نقدم که ت لاد معنا ا مطالعه میکندت بر يكی اش
خ

بناا ينترين فعالاتهام انسان که

منن و

21

م اجهة خ اننده با منن

21

می هدت پرت میافكند .انسان تنها انسان خر مند ناست؛ بلكه انسان معنابخز

است :م ج م که به اااا معنا میبخشد .ا باات مثال يا تص يرم اش خلق معناست
).(2002: 307- 308

27

پساساخنا گرايان بهويژه واساختگرايان ناا که اش يک س عد تعان معنات شنجار
بیپايان نشانه ها و تعلاق و تع يق معنا ا

تةا کا بر هام شبانی

جريان می انند

و اش يگر س امكان هر گ نه انز و معرفت عانی مسنقل اش شبان و گفنةان ا نفی
میکنندت بنا به ل اش منطقی نظرگاه خ

نةیت انند ا شش معرفنی و اناخنی ا
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اناختگرايی ا بی و پا ند ماان ا شش اناخنی و ا شش ا بی

معنام عانی آنت بخشی اش ا شش شيبايیاناخنی بهاةا آو ند .حنی اگر

07

يدا بنا به

تفسار مالر 23معنقد بااد که «اثر ا بی بهخاطر خ ش خ انده میا » و «بر طرق باان
اننااعی و فلسفی برترم ا »؛ شيرا «به صدق م ض عی مفروضت سنرسیام
منیصربهفر و جانشانناپذير» پديد میآو ) .(2001: 78اين نظرگاه با چا چ

کلی

تفكر واساختگرايانه که بر بناا آن صدق عانی و مسنقل اش چشمانداش معنام میصلی
ندا  ,ساشگا ناست .اناخت گرايی ا بی و مدافعان جديد سنت اوماناسم لابرال اما
ع م يگرم ا ند :ا شش اناخنی عانی بخشی اش ا شش شيبايیاناخنی آثا ا بی
است .اجاشه هاد ببانام چگ نه میت انام ت جاهی معرفنی برام اين نظرگاه فراهم
آو يم.
 .2آزمايش فکري ،جهانهاي ممکن ،صدق ،شناخ
آشمايز هام فكرم
هسنند.

فلسفه و علم يكی اش طرق م جه اانن باو ها و انديشهها

اينجا آشمايشگر آشمايز ا نه

آشمايشگاهت بلكه

فرض يک م قعات و سنا ي م خاص و اتفاقاتی که
و با مد گرفنن اش اه

و ارزش زيبايیشناختی

میکند .انال نت 29اندکی

آن

جهانی ذهنی و با
می هدت بهپاز میبر

خ ت اش آن م قعات فرضی ننايجی ا اسننباط و اسننناج
م

ا شش اناخنی اين آشمايزها و ننايج آنها تر يد

ا ؛ بهويژه هنگامی که ننايج اين آشمايزها مؤيد پاز او مهام فلسفی و اه هام
خا بااند و

تقابل با سناو هام عل

آشمايزهام فكرم
کا تی

با

تجربی و اناخنی مد ن؛ مثالً او باو ندا

فلسفة ذهن مد ن که بهن عی مؤيد يدگاههام وگانهانگا انة

ابطة ذهن و بدن هسنندت اش اعنبا چندانی برخ

ا ند و میت ان آنها

ا پذيرفت ) .(Dennett, 1991: 398- 411علی غم اين امرت او ناا با قائل ادن به

برخی قا ت نافی ا شش کلی اين گ نه آشمايزها که وم آنها ا «اه انگاا»04
مینامدت ناست؛ اما هشدا می هد که ايجترين س ءکا بر اين قبال آشمايزها
«نناجه [ او مام اه م که عةاقاً حس میا ] گرفنن اش سا گی سنا ي م فرضی
بهجام نناجه گرفنن اش فی ام واقعی مثالی که بساا آسان و وان ترسام اده»
( )Dennett, 1984: 12نهفنه است.
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حال اجاشه هاد ضةن

ذهن اانن هشدا

اناخنی آثا ا بی سهةی
ا يم که
وا

آن اش مفه

نتت برام اثبات اين امر که ا شش

ا شش شيبايیاناخنی آنها ا ت به آشمايشی فكرم من سل
جهانهام مةكن ناا اسنفا ه میا  .به باان سا ه و بدون

ادن به تفاسار فنی مفه

جهان مةكنت میت ان گفت جهان مةكن به يكی اش

ااا ه ا  .بهتعبار ي يد ل ئاست« 04هة ا ه طرق

طرق ب ن مةكن وضعات ام

بساا م هست که جهان میت اند آنگ نه بااد و يكی اش آن طرقت طريقی است که اين
جهان میت انست بهطرق مخنلفی

جهان اکن ن هست» ( .)1986: 2وضعات ام
تیقق باايد و ما قا يم اين طرق مخنلف ا تص

کنام :اين مقاله به شبان فا سی

کر که

آنت اين مقاله به شبان انگلاسی

است؛ اما میت ان جهان مةكنی ا تص
ن انه ا

يا من

مةكنی ا تص

اين مقاله اش اناختگرايی ا بی فاع میکنم؛ اما میت ان جهان

کر که

02

آن من اش يدگاه مقابل اناختگرايی ا بی فاع کنم.

اما آشمايز فكرم ما :بااياد برخی اش آثا ا بی ا شاةند ا
نة نه بهسراغ باعاات خاا و بهط

نظر بگاريم .برام

خاص اين باعی برويم:

ايرهام که آمد و فنن ماست

او ا نه بدايت نه نهايت پاداست

اين معنی است

کاين آمدن اش کجا و فنن به کجاست

کس میناند می

(خاا ت )442 :4030

اگرچه الما ک ( )2010: 377به سنی خاطرنشان میکند که
خ

ااعر و وج

تجربی او و سخنگ م اماتاكی که

اعر میبايد ماان

اعر سخن میگ يدت تةاا

مفه می نها ت با لیاظ کر ن سااق کلی باعاات خاا و شمانة جهانبانی مطرح
می ت ان نظرگاه باعاات خاا

ا با نظرگاه خ

خاا منطبق انست و آن سخنگ م

اماتاک ا باانگر وجه يا وج هی اش انديشة خاا براةر که
بروش و ظه

ناافنه است .باعی باانگر اكاکات کالساک

منافاايكی است :گفنةانهام منافاايكی بهطرشم يقانی سعی
اش بدايت و نهايت وج
خاا اما

آثا مد سی او مجال
با

جهانبانیهام

ا ائة تص يرم وان

آ می و حاات و مةات او ا ند؛ اخصات

صدق اين عاوم تر يد ا

آنها

اماتاک باعی

و چشمانداشم اكاکانه ا تص ير میکند که

آن اش يقان منافاايكی خبرم ناست و آنچه

ع ض هستت تر يدم است فلسفی
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اناختگرايی ا بی و پا ند ماان ا شش اناخنی و ا شش ا بی

آغاش و انجا آ می و معةام حاات او .هنگا خ اندن اين باعی نهتنها اش

انسجا مفه می و تضا و تقابل هام برقرا اده ماان بدايت /نهايتت آمدن /فننت وشن
مناسب با مفه

فلسفی و م ساقی کلةات قافاه لذت میبريمت بلكه عةق اين اكاکات

و ست و م جه ب ن آن و چشمانداشم که اش آن منظر به صینة حاات لرشان آ می و
معنام آن نگريسنه میا ت ما ا تیت تأثار قرا می هد.

بر هةان قاا ت خ اندن اعر چنداليه و پاچاد «ساحل او » 00اش ماثا آ ن لد

چنان است.

00

چشمانداشم که اعر تص ير میکندت جهانی که اش منظرم مانناک و

خ شبانانهت «تاشه»ت «شيبا» و منعالی بهنظر می سد و هةچ ن «سرشمان ؤياهاست»ت
ذات خ

بهرهام اش «سرمسنیت عشقت ن » يا «يقانت آ امز و مد م برام فع نج»

و

اين ماان

ندا

قبال مصائب انسانی بیپروا و بیتفاوت است و ما آ ماان

هةچ ن سرگشنگانی هسنام
آا

حصا اب و

آو گاهی خطار

ناروهام طباعت که هةچ ن لشكريانی بیبهره اش آگاهیت

نبر ند و

معرض جدال و
اين ظلةت

حال

اين ماانت تنها عشق انسانی است که بهفريا می سد و خاصانی

هايیبخز ا :
Ah, love, let us be true
To one another! For the world, which seems
To lie before us like a land of dreams,
So various, so beautiful, so new,
Hath really neither joy, nor love, nor light,
;Nor certitude, nor peace, nor help for pain
And we are here as on a darkling plain
Swept with confused alarms of struggle and flight,
Where ignorant armies clash by night (Arnold, 1867: 96).

حال اجاشه هاد فرض کنام ساخنا جهان و وضعات آن بهگ نهام ب
چشمانداش و تص ير خاامی و آ ن لدم
مةكنی ا تص

کناد که

قرا اات و اكاکات خاامی
س

که

آن جهانِ مةكن کامالً غلط میب  :جهان

آن بدايت و نهايت ما کامالً بر بناا نظريات منافاايكی
آن غارعقالنیت نام جه و حنی کاذ

اين جهان تنها خار مطلق وج

میب ؛ اش يگر

می اات و طباعت با نااشهام عاطفیت وانی و

خ اسنهها و اماال ما ساشگا می ب  .بر جهان ت بر خالف آنچه

اعر آ ن لد آمده
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است ت يقانت سرخ ای و عشق حكم وايی میکر و شندگی بدون عشق انسانی ناا
سراا اش معنا ب
با

و ما اش اين ام

اين ص تت ا شش او م ما

آگاه میب يم.

اعر خاا و آ ن لد چگ نه میب ؟ احنةاالً ما هةچنان میت انسنام اش م ساقی

کلةاتت انسجا معنايی و تقابلهام معنايی م ج
م ساقی کلةات و . ..

اعر خاا و لشكر اسنعا ههات
اين جهان مفروضت يگر اين

اعر آ ن لد لذت ببريم؛ اما

ااعا م فق به ا ائة تص يرم ست اش وضعات بشرم نةیادند و ما ا وا ا به تأمل
با

م قعات وج م خ يز

ما حنی نةیت انسنام

پا ند با جهان نةیکر ند؛ شيرا آاكا ا کاذ

ب ند.

او م شيبايیاناخنی خ يز برام اين ااعا اش اسنعا

«عةق» بهره بج يام و اين ااعا

ا بهاعنبا اسنعا هها و باشمهام شبانی «عةاق»

بهاةا آو يم 01.به عبا ت يگرت نداانن ا شش اناخنی اش ا شش شيبايیاناخنی اين
آثا میکاهد.
افاون بر آن بهنظر می سد نااشم ناست تا نظرگاه شيبايیاناخنی ا کامالً منعال اش

نظرگاه اناخنی نظر بگاريم .او 01ت ضاح می هد که نظرگاه شيبايیاناخنی ن عی اش
ت جه به ابژه است؛ ت جهی غارا ا م .بر بناا اين تباانت ت جه من به اااا يا ا ا م
است که

اين ص تت ت جه من اش سنخ کنز است يا غارا ا م که

ويدا م است که بر من حا ث میا
اائی معط ف میا ؛ اما

و اتفاق میافند.

اين ص تت

ت جه ا ا مت ت جه من به

ت جه غارا ا مت ایء ت جه مرا جلب و جذ

میکند

( .)Rowe, 2010: 4مةكن است من به باعاات خاا ت جه کنم تا ببانم تعدا آنها
چندتاست يا به اعر «ساحل او » ت جه کنم تا ببانم آيا ت صاف آ ن لد با تص يرم که
اش اين ساحل

ايننرنت يدها ت مطابقت میکند يا نه.

اين ص تت پس اش وان

ادن مسئله يگر ت جه چندانی به اين و ابژه نخ اهم کر  .البنه هةان گ نه که او
میگ يدت مةكن است ام م هةچ ن نفرتت گرسنگی و ...هم م جب ت جه غارا ا م
من به اااا و ام

بش

(هةان جا)؛ اما

اين م ا

اين ت جه اگر با مانعی وبه و

نش ت با کنشی هةراه است؛ مثالً نفرت با فاصله گرفنن اش فر يا گرسنگی با خ
غذا و اگر چنان نباادت معة الً تباانی الش است« :غذا و نخ
می ا » .اما:

ن

چ ن ب م بدم
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اناختگرايی ا بی و پا ند ماان ا شش اناخنی و ا شش ا بی

شيبايیاناخنیت نگاه غارا ا م صرفاً مقدمهام برام کنشی يگر ناست و

تباانی الش ناست تا نشان ا ه ا

که چرا من وا

مرحلة بعدم عالقة خ

نشد  .عالقة شيبايیاناخنی هدف فینفسه است و «مرحلة بعدم»ام جا وا نگاه
و ت جه فر [به ابژ م

نظر] ندا

(هةان جا).

البنه برام آنكه ت جه شيبايی اناخنی من به امرم جلب ا ت نااش به شمانههايی
هست و ضرو تاً ابژ هنرم ت جه مرا بالفاصله جلب نةیکند .من برام لذت بر ن اش
يک اعر تغالی بايد با اين ژانر آانا باام و اش کا بر هام شبانی خاص و قرا ا هام
حاکم بر اين ن ع ا بی آگاهی اانه باام؛ به عبا ت يگرت ت جه ا ا م الش

ا اشپاز

به اين ام

معط ف کر ه باام .اما نكنة کلادم

است که

آن «طبقة اااام شيبايیاناخنی به اااام شيبا میدو نةیا »؛ بلكه:
هر چاام میت اند تا شمانی که
منعلق تأمل شيبايیاناخنی] ا وا

اين تباان اش نگاه شيبايیاناخنی آن
ساخنن بیغرضانه [

نهايت امرت مجذو

هدت منعلق تأمل شيبايیاناخنی بااد و

به اليلی چندت چنان بااد .اين اليل میت اند اامل شيبا ب نت برانگاااننده ب نت
به نی م جالب شات ب ن و يا حنی نشان ا ن ن عی خاص اش صدق بااد
(هةانت .)1

بن ابراين هنگامی که بر خالف جهان مةكن مفروضت
چشمانداش اعر خاا ما ا بهنی م بیغرضانه مسی
امر خ

و مجذو

میت اند پاشاپاز تأملی شيبايیاناخنی بااد که

سهم و نقز خ
اين نكنه فقط

ست و عةاق ب ن
میساش ت اين

خ

آن ا شش اناخنی اعر

ا ايفا میکند.
با

اعر مطرح ناست؛ بلكه اگر به ژانرهام ا بی يگر ناا

بپر اشيمت می ت ان با هةان آشمايز فكرم اين امر ا نشان ا  .مان ضدآ ماناهرم
 4930ج ج او ول ا

نظر بگاريد :حال جهان مةكنی ا تص

کناد که

(برخالف واقعات مةكن و جهان مةكن تیققيافنة م ج ) شيسنن

آن

جامعهام

ت تالانر م جب فاهت آسايز و امنات اجنةاعی میاد و تجربة تا يخی شيست انسانها
آلةان ناشمت اتیا جةاهار ا وم اسنالاناسنی يا کر اةالی فعلیت مبطل عاوم و
تص يرم ب

که

اين مان اش شيست

جامعهام ايدئ ل ژمش هت ت تالانر و تیت
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سلطة «برا

معظم» به ست ا ه میا

مابهاشام عانیام

و آنچه بر سر وينسن ن اسةات می و ت هاچ

چنان ج امعی نداات؛ آن گاه اصالً معل
07

ناست چگ نه

میت انسنام برام اين اثر ا شای شيبايیاناخنی قائل ا يم .اايد فقط میت انسنام اش
ساخنا

وايت و ابداعات او ول

به ست ا ن تص يرم منسجم اش اين جهان خاالی

و سبک ن انا م او تعريف کنام؛ ولی چنان تعريفی با او م شيبايیاناخنی قاق که
ا شش اناخنی اثر ا ناا لیاظ میکندت فاصلة بساا ا .
حنی اگر بیثهام وايت اناسی مد ن ا ناا لیاظ کنامت باش هم بُعد اناخنی اثر
بیثهام وايتاناسی مد نت ماان کان نیساشم 03و

اهةات میيابد .برام مثال

واينگرم 09فرق گذاانه میا .

جهان اسنان اش منظر يا چشمانداش خاصی به

ح ا ثت ويدا ها و اتفاقات جهان اسنان نگريسنه میا  .تجلی شبانی اين کا
اوم بهعهده ا ؛ اگرچه اين نی
کان نیساشم است.

ا

نگاه ضرو تاً نگاه اوم ناست .اين امر هةان
04

جهان اسنانت کسی سخن میگ يد ( اوم ) و کسی میباند

(عامل کان نیساش )04و اگرچه اين و

بساا م اش اسنانها بر هم منطبقاندت بهلیاظ

مفه می و منطقی اش يكديگر جدا هسنند ( .)Rimmon- Kenan, 2002: 73کان نیساشم
میت اند بارونی بااد که

آن ص تت عامل آن اوم کان نیساش 02است يا ونی که

عامل آن اخصات کان نیساش 00است .اما کان نیساشم چنانکه ية نکنان

 )83به نقل اش اوسپنسكی

01

00

خاطرنشان میکندت بُعد ايدئ ل ژيک ناا ا

( 2002:

و اامل

«نر هام منن» يا «نظا کلی مفه میام که بر بناا آن به جهان نگريسنه میا » ناا
هست.

برخی اش من نت ايدئ ل ژم اوم کان نیساش بر منن سلطه و ت فق ا

ساير ايدئ ل ژمهام مننی بر اسا

و

اين ايدئ ل ژم ا شيابی میا ند؛ حال آنكه

من ن بهتعبار باخنان چندصدايیت يگر خبرم اش ايدئ ل ژم مسلط اوم ناست؛ بلكه
م اضع ايدئ ل ژيک مخنلف و چشمانداشهام گ نهگ ن اخصاتهام اسنان

تعامل

با يكديگر قرا میگارند و هاچ کدا برترم نهايی ندا ند؛ چنانکه بهنظر باخنانت آثا
اسناي فسكی اش اين خاصه برخ
اسناي سكی مانند پرومنئ

ا ند .بهباان باخنان:
گ ته (و بر خالف شئ

نةیکند؛ بلكه مر مانی آشا میآفريند که قا ند

) بر گانی بیصدا خلق
کنا خالق خ

بايسنند و
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اناختگرايی ا بی و پا ند ماان ا شش اناخنی و ا شش ا بی

میت انند نهتنها با او ت افق نظر نداانه بااندت بلكه علاه او م ضع بگارند .واقع
ويژگی اصلی مانهام اسناي سكیت کثرت و تن عی اش آگاهیها و صداهام
مسنقل و ا غا نااده است؛ چندصدايیام 01اصال اش صداهام کامالً معنبر .آنچه
آثا او آاكا میا ت کثرتی اش اخصاتها و سرن اتها
عانی ناست که آگاهی مؤلفی واحد

آگاهیهايیست برخ

جهانی واحد و

وانگر آن بااد؛ بلكه کثرتی اش

ا اش حق ق خاص خ

و جهان خاص خ

که

وحدت ويدا ترکاب و نه ا غا میا ند (.)1984: 6

اينجا صرفاً

باخنان

ويكر م ت صافی ندا ؛ بلكه ا شش او مام

شيبايیاناخنی ا ناا مطرح میکند :اين امر که مانهام اسناي فسكی اش خاصة
چندصدايی برخ

ا ندت به آنها برترم شيبايیاناخنی ناا میبخشد و خاصهام خنثی

ناست .به اين ترتابت ايدئ ل ژم به وايت و اخصاتپر اشم ناا ا ام سهم میکند و
اگر ما من ن چندصدايی ا همن ا با باخنان بهلیاظ شيبايیاناخنی و ا بی برترم
میبخشامت اين امر تنها وابسنه به ا شش شيبايیاناخنی يا ا بی میض ناست؛ بلكه اش
آن وست که معنقديم آثا چندصدايی ت برخالف من ن تکصدايی که

آنها

ايدئ ل ژم اوم کان نیساش حرف آخر و نهايی ا میشند و خبرم اش گفتوگ و
ترکاب ايدئ ل ژمهام مخنلف
ام

جهان منن ناست ت باشتا

هسنند و اين تكثر نگاههام مخنلف

قاقترم اش واقعات

منن يا تكثر آگاهیها که معط ف به

ا شيابی چالز هام اخالقیت اجنةاعی يا سااسی بناا ين استت تص ير قاقترم اش
پاچادگی وضعات انسانی ترسام میکند يا فهةم عةاقتريی اش اين ام

ا م جب

میا  .فهم کافات چندصدايی بهمثابة ا شش شيبايیاناخنیت بدون پا ند ش ن آن با
ا شش اناخنی بساا ا ا است.
 .9نهاد ادبیا

و ارزشداوريهاي ادبی ،اولسن ،المارک و ضدي

با شناخ گرايی

ادبی
ااناين اولسن ( )4973و پانر الما ک ( )4990اسنداللی ا علاه ا ام سهم ا شش
اناخنی به ا شش ا بی پرو اندهاند که میت ان آن ا هةراه با گاوت ()2003: 448ت
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اسنداللی نها م 07ناماد .اش آنجا که اين اسندالل بهباو گاوتت مهمترين اسندالل علاه
ا ام سهم ا شش ا بی به ا شش اناخنی است (هةان جا)ت

اين بخز با تكاه بر تقرير

و تیرير اولسن اش اين اسنداللت به نابسنده و نامعنبر ب ن اين اسندالل ااا ه میکنم تا
و اناختگرايی ا بی ص تی م جهتر پادا کند.

فاع اش گاا

مرحلة خلق و ايجا و چه

بر بناا اين اسنداللت آثا ا بی چه

يافت اش نر ها و قرا ا هايی پاروم میکنند و اين ام

مرحلة ک و

مشی ا بی ا

ساحت اكل میبخشند .گفنةان يا کال ا بی يعنی گفنةانی که آثا ا بی
می گار و هةچنان گفنةان نقد که
بر سی می ا

آن

با

هر و
آن اكل

آثا ا بی ا شش او م و بیث و

با گفنةان علةیت تا يخی و فلسفی منفاوت است .اين گفنةانها بهتعبار
03

اولسنت «اطالعبخز » هسنند .برام آنكه گفنةانی اطالعبخز باادت الش است ان نده
اين امر ا ک کند که قصد گ ينده اش اظها يک گاا ه يا مجة عهام اش گاا هها صرفاً
باان آنها ناست؛ بلكه گ ينده معنقد است اليلی عقالنی به نفع اين گاا هها ناا وج
ا و اش آن حةايت معرفنی میکند و به اين ترتاب:

وابسنگی باان اطالعبخز به اليلت وجه مةاا آن است .وج مشی09ام منضةن
وند و وال يالكناكی چالز و حةايت
سلسلهام اش سخنان که به يكديگر
معرفنی و اش هگذ مسئلهام يكسان مرب ط و پا سنهاندت بناا گفنةان اطالعبخز
است [ ]...گفنةان اطالعبخز که هدف اش آن تأثار عقالنی بر باو هاست معروض
او مهام معط ف به

سنی /نا سنیت صیت /عد صیت و صدق /کذ

است .وج مشی بیث و بر سیت امكان حةايت معرفنی يا بهچالز کشادن يک
سخنت وج معاا پذيرش ا اشپاز مفروض میگار ؛ مند اسنیآشمايیام که بر
سر آن ت افقی (ضةنی) وج

ا

(.)Olsen, 1978: 54

حال اولسن معنقد است اوالً آثا ا بی ا ام ا شش اناخنی ناسنند و اساساً گفنةان
اطالعبخز بهاةا نةی وند و به اين ترتابت ع م نخست اناختگرايی ا بی ا
نةیپذير و ثانی معنقد است

ساحت کت يافت و تفسار آثا ا بی ناا مننقدان

به بیث اش صیت و اعنبا گاا هها يا يدگاههايی که بهط
ا بی مطرح میا ت نةیپر اشند.

مسنقام يا ضةنی

آثا

اينجا البنه ت جه من معط ف به ع م و اولسن

اناختگرايی ا بی و پا ند ماان ا شش اناخنی و ا شش ا بی
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گفنةان نقد ا بی ت بر خالف گفنةان علةیت

تا يخی يا فلسفی ت بیثی بر سر مسائل معط ف به واقعات و اسندالل به نفع فالن باو
يا نظرگاه فلسفیت علةی يا سااسی و اجنةاعی
برام اين کا

ا

نةیگار و مننقدان ا بی اباا الش

اخناا ندا ند؛ بلكه وند و وال بیثها معط ف به سبک ن انا ت

ساخنا پی نگت چگ نه پرو انده ادن ونمايههايی چ ن عشقت نفرتت مرگت معنام
شندگی و ا ا

آشا است .خ اندن منن بهمثابة منن ا بی يعنی خ اندن منن

چا چ بی اش قرا ا ها و ت جه به جنبههايی خاص اش آن و خ اندن منن بهمثابة منن
چا چ بی يگر.

علةیت تا يخی يا فلسفی يعنی خ اندن آن

14

اولیت ام م

هةچ ن تكناک وايیت باشم هام شبانیت انسجا و هةاهنگی فر و معنا و ...اهةات
ا

ومی م جه ب ن يدگاهت اليلی معرفنی ا ائهاده به نفع آنهات امكان ابطال

و

يا اسنیآشمايی نظرگاه ها و . ...به اين ترتابت ا شش اناخنی بطی به ا شش ا بی
ندا

و او مهام شيبايیاناخنی اش او مهام معرفنی جدا هسنند و ا شش اناخنی

اثر بط و پا ندم با ا شش ا بی يا شيبايیاناخنی آن ندا  .بهتعبار اولسن:
آنچه نقد ا بی ا تعريف میکندت سلسهام اش مسائل معط ف به واقع ناست که با
ا جاع به معاا هام صدق و صیت با آنها بیث میا  .هةچنان حالی
که بخشی اش نقد ا بی به ويژگیهام سبکاناخنی و بخشی به تكناک وايی و
غاره می پر اش ت بخشی اش نقد وج

ندا

که به صیت معط ف به واقع بپر اش .

مسائل نقد ا بی مرب ط به جنبههايی اش آثا ا بیاند و اش شمر اين مسائل پر اخنن
آثا ا بی به ونمايهها و مفاهاةی خاص است؛ اما بیث و بر سی کامالً منفاوت
با صیت و صدق گاا ههايی خاص مرب ط به نقد ناست .آاكا است که
نقد اباا هام الش برام پر اخنن و حلوفصل اين قبال بیثها ا ندا  .اگر
بیثهام مرب ط به مسائل جهان واقع بخشی اش

کو

يافت ا بی اده ب ت

آن گاه بیث و بر سی ا بی منفاوت و اباه بیث و بر سیهام فلسفیت
واناناخنی يا فرهنگی میاد (.)1978: 71- 72

مقا پاسخ به اسندالل اولسن به و نكنه ت جه می هام :نخست آنكه حنی اگر
نها ا باات
و کذ

مقا

ک و يافت آثا ا بیت به او مهام اناخنی و بیث اش صدق

آثا ا بی و ا شش اناخنی آنها بیت جه باادت اين امر بنا به ل اش نظرية
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نها م ا بااتت میص ل مجة عهام اش قرا ا ها و هنجا هاست و حاکی اش امرم ذاتی
يا ماه م ناست و به اين ترتابت امكان تجديدنظر و اصالح
وج

اين کا کر نها ا باات

ا  .آيا ما نااشم به اين کا ا يم؟
بهنظر می سد اليلی به نفع پاسخ مثبت به اين پرسز وج

است که بساا م اش مؤلفان برام آثا خ

مات خالق مثن م

قائل به کا کر اناخنی ب ند.

يعنی م ل م ( 01 :4030ت )01

سنت ا بی

يباچة فنر نخستت آن ا باانکنند

«اص ل اص ل اص ل الدين فی کشف أسرا ال ص ل و الاقان» و برخ
«معانی کثار» می اند .به عبا ت يگرت او برام اثر خ
است.

ا  .نخست آن

ا اش حقايق و

ا شش و اأنی اناخنی قائل

سنت ا بی و سااقی کامالً منفاوتت چا لا يكنا

بخشی اش مقدمة اولا

ت ئاست چنان میگ يد:
بیث اش اين امر که فنا و اخصات آن خنرت طباعی يا غارطباعیت مینةل يا
نامینةلت ست يا غلط استت باه ه است .آن امر صادق اس  .هر فر م که اين
صینههام حانآل

يا آو شندگی ا يده باادت قطعاً می اند که چنان است (به

نقل اش .)Olsen, 1978: 53

به اين ترتابت حال که ن يسندگانی
آثا خ

ا ند که هدف اش نگا ش

سنت ا بی وج

ا اننقال آنچه صا ق و مطابق واقع است می انندت نها ا باات نااشمند

پر اخنن به اين عاوم و پرو ش ا ن اباا هام مفه می و تیلالی برام اين کا و
وان ساخنن معنا و مفه

«حقاقت» يا «صدق»

اين آثا است و اين امر يعنی

وم آو ن به بیثهام نظرم و فلسفی و وا قلةرو گفنةان اطالعبخز ادن.
افاون بر آن

ماان نظريههايی که

ا ت نظريهام هست که بر

فلسفة هنر وج

جنبة اناخنی آثا هنرم و ضرو ت ا شش اناخنی اانن آنها تأکاد میکند .برام

مثال يانگ معنقد است اگر برام آثا هنرم فقط کا کر و ا شش النذاذم 14و نه کا کر
و ا شش اناخنی قائل بااامت اين امر مننهی به نسبیانگا م

با

ا شش آثا هنرم

خ اهد اد؛ شيرا يک اثر واحد میت اند مااان منفاوتی اش لذت ا برام  Xو  Yايجا
کند .لذت حالنی ذهنی /س بژکنا است و به احنی میت اند اش فر م به فر م منفاوت
بااد و بهنظر می سد او نهايی با

مااان لذت خ

فر بااد و نه کس يگر .اگر

17
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مالک شيبايی اناخنی

ا شيابی آثا هنرم و ا بی صرفاً ا شش النذاذم باادت آن گاه اش

ماان و اثر اگر اثرم برام  Xلذتبخز تر باادت آن اثر اش اثر مشابه يگر (با لیاظ
کر ن ژانر ا بی) ا شش شيبايیاناخنی باشنرم ا ؛ حنی اگر با معايار يگر اثر ناشلی
بااد.

اين ص تت اگر کسی اش اسنانهام مصطفی مسن

باشنر اش مانهام جان

آسنن لذت ببر ت جام چندانی برام بیث باقی نةیماند .اما اگر:
هنر ا شش اناخنی اانه باادت میت ان میدو يتهايی برام نسبیانگا م
شيبايیاناخنی قائل اد .لال اين امر آن است که تفاوت مهةی ماان اناخت و
لذت وج
نةیت انند با
کناد من با

ا  .لذت حالت ذهنیام کامالً س بژکنا است.

نناجه افرا

مااان لذتی که اش يک ایء يافت میکنندت بهخطا وند .فرض
اائی تأمل کنم و لذتی احسا

نكنم .اگر چنان باادت گفنن آنكه

اين ایء برام من بهمثابة منبع لذت ا شش ا ت بیمعناست .اناخت اش اين
جهت با لذت منفاوت است .يک امر میت اند برام من منبع اناخت باادت اگرچه
من بدان قائل ناسنم .اثر هنرم میت اند حنی چشمانداشم ا شاةند ا عرضه کند؛
چشمانداشم که قابلات معرفتافاايی ا ت اگرچه کسی قائل نبااد که چنان است
(.)Young, 2004: 119

اما اناخت امرم بان االذهانی و نه فر م و س بژکنا است .به اين ترتابت اگر اثرم
ا شش اناخنی اانه بااد و من آن ا به سةات نشناسم يا بدان قائل نباامت اين اثر
هةچنان ا ام ا شش اناخنی است و ا شش اناخنی آن وابسنه به کافاات ذهنی من
ناست .حال اگر ما

نظرية شيبايیاناخنی اش يانگ پاروم کنام و ا شش اثر ا

مجة عهام اش ا شش شيبايی اناخنی و ا شش النذاذم و ترکابی اش اين و بهاةا
آو يمت تا حدو م اش عانات ا شش او مهام شيبايیاناخنی فاع کر ه و اش نسبات

شيبايیاناخنی 12فاصله گرفنهايم .قاد «تا حدو م» برام آن است که هةچنان بخشی اش
ا شش اثر

اين نظريه به ا شش النذاذم آن وابسنه میماند .پس قائل ادن به ا شش

اناخنی بهمثابة ا شای شيبايیاناخنی اين مايت ا ناا ا
برام عانات

که میت اند پشن انهام

ا شيابی آثا ا بی و هنرم فراهم کند و اگر نها ا باات بنا به ع م

اولسنت کالً به ا شش اناخنی بیت جه ب ه استت ما اليلی برام ت جه کر ن به ا شش
اناخنی و تجديدنظر

نظرية شيبايیاناخنی اولسنی ا يم.
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اما نكنة و آن است که
اين ات فاق افنا ه است.

حقاقت پاشاپاز

قرن باسنم و

نها ا باات و ک و يافت آنت
مطالعات ا بی و

خالل چرخز پا ا ايةی

معنام خاص آن

هنگامی که سنت تثباتاد اوماناسم لابرال

جدال با «نظريه»

يعنی هةان نظرية ا بی يا فرهنگی ب ت

ويكر هام ما کساسنیت فةاناسنیت

واساختگرايی يا ترکاب و سننا آنها با هم نا برخی اش میققانت آثا و
چا چ

هام مفه میام ا پديد آو که گفنةان نقد و نظريه ا بساا اباه به گفنةان

فلسفی کر  .به اين ترتابت هنگامی که مثالً مننقدم واساختگرا به مفروضات
منافاايكی نام جه يک منن يا مجة عهام اش من ن ااا ه میکند و

مدل ل اسنعاليی 10يا ل گ

11

می م 10يا منافاايک حض

ا

ِ پايی اش باو به
منن میباند و سعی

نشان ا ن نام جه ب ن نظا تقابلی منن ا ت اش مشیام پاروم میکند که مبننی بر
تیلال مفه میت برهانآو مت بهچالز کشادن مفروضات ايدئ ل ژيک منن و ...است.
اينكه ما چنان ويكر م ا قب ل اانه بااام يا نهت تغاارم
اين اا
يدا

خ انز و تجايه و تیلال منن وا
جسنا مشه

اين امر واقع نةی هد که

نها نقد و نظرية ا بی اده است .ژاک

«ساخنا ت نشانه و باشم

گفنةان عل

انسانی» چنان

میگ يد:
و تفسار اش تفسارت اش ساخنا ت اش نشانه و اش باشم وج

ا  .يكی

جست وج م کشف ما است و آ شويز کشف و فهم حقاقت يا بناا و
سرآغاشم است که اش قادوبند باشم و قلةرو نشانه میگريا [ ]...و يگرم که
يگر معط ف به سرآغاش و بناا ناستت باشم ا به سةات میاناسد و تالش
میکند تا اش انسان و انسانگرايی فراتر و ؛ انسان اين مقا نامی است برام
م ج م که
کل تا يخ خ

ط ل تا يخ منافاايک يا هسنیاناسی الهااتی ت به عبا ت يگر
ت

آ شوم ست يافنن به حض

تا وتةا ت بناا اطةانانبخزت

بدايت و نهايت باشم ب ه است (.)1966: 369- 370

اين اا جديد اش تفس ار يا اين گفنةان تاشه وا نها ا باات اده و خ
اش قرا ا ها و نر ها و هنجا هام

ک و

به بخشی

يافت اثر ا بی بدل اده است .حنی

مننقدم هةچ ن جاناتان کالر تا آنجا پاز می و که سخن اش خ انز ا بی فلسفه و
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خ انز فلسفی ا باات بهماان میآو  .اش نظر اوت خ انز ا بی فلسفه يعنی ت جه به
ساشوکا هام بالغی

فلسفه .به اين ترتابت «خ اندن منن فلسفی

يعنی تر يد و پرسشگرم

با

چا چ

بالغی

مفاهام آنت يعنی پر اخنن به آنها بهمثابة

اسنراتژمهام مننی يا مجاشها» ( .)Culler, 2001: 248او معنقد است وقنی
پ شينا يستهام منطقی کال منافاايكی ا تجايه و تیلال میکر ند و میک اادند
نشان هند اين ن ع اش سخن گفنن و ن اننْ «تخالی»ت «اسنعا م» و «بیبناا » و ن عی اش
ا باات است يا شمانی که ناچه صدق ا بهمثابة «اسنعا هام که اسنعا م ب نز اش يا
فنه» تجايه و تیلال میکر ت کا آنان خ انز ا بی فلسفه ب ه است (هةان جا) .اش
يگر س اما امكان خ انز فلسفی ا باات ناا وج

ا :

میت ان اين ع م ا مطرح کر که گرچه ا باات خ
بالغی بهاةا میآو ت با وج

ا بهمثابة امر تخالی يا

اين خ انشی ا م جب میآيد که

جستوج م معنا ا ساخنن و صا ق انگاانن ا باات است .قرا ا هام خ انز
ا بی هةچ ن طرق تعبار و تفسار ما اش اسنعا ههات مجة عهام اش تكناکها برام
طباعی و معة لی ساخنن شبان ا بی سطح مناسباند؛ سطیی که آن شبان
میت اند به نی م مؤثر معنا ا بااد و حقايق مهةی ا با انسان و جهان کشف
کند (هةان جا).

بهباو کالرت آثا
است؛ شيرا

اين اا

يدا نة نهام اش پر اخنن به يالكناک ماان امر ا بی و امر فلسفی
تفسارمت من نِ بهاصطالح فلسفی شمانی

ست و قاق فهم

میا ند که خاصات بالغی و ساشوکا هام بالغی آنها وان ا

و من ن ا بی ناا

سراا اش واساشمهام فلسفی مؤثر هسنند (هةانت  .)209من البنه اا

يدايی خ اندن

من ن فلسفی و مفروضات يدايی ا بهلیاظ فلسفی نام جه می انم؛ اما اين امر که آيا
اين اا

پر اخنن به منن م جه است يا نام جهت خداهام بر اسندالل علاه م ضع

اولسن و الما ک وا
پرو انده است که

نةیکند؛ شي را نشان ا ن اين امر که نها ا باات گفنةانی ا
آن بیث و بر سی اننقا م من ن و ت جه به عاوم اناخنی و

معط ف به صدق من ن م
می ا ت برام

تر يد قرا میگار و خ

م ض ع کندوکاو مسنقل

کلات ع م اولسن و تأکاد باز اش حد او بر جدايی گفنةان نقد اش
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گفنةان فلسفیت تا يخی يا علةی کافی است .آنچه مننقدان واساختگرات نئ ما کساست
يا فةناست ت بهمثابة بخشی اش کسانی که
ترتابت جائی اش نها ا باات
تیلالهام خ

مقا تفسار و ک ا باات هسنند و به اين

معنام وساع آن بهاةا می وند ت

به آن میپر اشندت صرفاً ا ائة تفسار

تجايه و

سنی اش منن و به ست ا ن

اليلی به نفع اين تفسار ناست؛ بلكه بیث و بر سی اننقا م ايدئ ل ژم منن
با واقعات است؛ هرچند ک و تفسارهام مخنلفی اش واقعات
مفه می آنها وج

چا چ

پا ند

ااکلههام

اانه بااد .برام نة نه مننقد فةناست به ام م اش اين ست

ت جه میکند که آيا تص ير ا ائه اده اش شنان

منن اين مان واقعی و با واقعات

منطبق است و به فع ايدئ ل ژم مبننی بر تبعاض جنسانی کةک میکند يا اين
ايدئ ل ژم ا تق يت میکند.
ا ند که به ست ا ن تفسار و تأويلی اش منن بهاكلی

اولسن و الما ک البنه باو

ساسنةاتاک و برهان آو م و اسندالل به نفع يک تفسار يا خ انز خاص اش يک منن يا
مجة عهام اش من ن نافی م ضع آنها ناست؛ شيرا ماان گاا ههام تفسارم که معط ف
به ا ائة معنايی منسجم و قاق اش منن است و

م

منن صدق میکند با ا ائة

واقع که

م

جهان بارون اش منن صا ق

گاا ه هايی قاق و منسجم
است و بیث اش صدق و کذ
آن هات هةچنان

با

ام

يا م جه ب ن يا نب ن آنها فرق است؛ 11اولی اش نظر

قلةرو نها ا باات و ک و فهم ا باات قرا ا  .اما تی الت اخار

نقد و نظرية ا بی که

باال به آنها ااا ه ادت نشان می هد م ضع الما کی ت

اولسنی م جه ناست.
 .4نتیاله
افنراق بان امر شيبايیاناخنی و آنچه میت اند م جب اناخت ا ت اش انديشههام
ايج

بساا م اش ويكر هام معاصر نقد و نظرية ا بی است .اناختگرايان ا بی اما

باو ا ند که ا شش اناخنی اثر ا بی بخشی اش ا شش شيبايیاناخنی آن است.
جسنا من به نفع اين باو اناخت گرايان اسندالل کر ؛ اسنداللی که
آشمايشی فكرم و با مد گرفنن اش مفه

اين
قالب

جهانهام مةكن مطرح اد .نكنة کلادم
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اين آشمايز فكرم اين ب

که اگر اثرم برخ
کنام که

و سپس جهان مةكنی ا تص

ا اش ا شش اناخنی ا

14

نظر بااو يم

آنت اين اثرت برخالف جهان فعلیت هاچگ نه

ا شش اناخنی ندا ت بهسخنی میت ان هةان اأن شيبايیاناخنی پاشان ا برام آن
قائل اد و لال اين امر چاام ناست جا آنكه ا شش اناخنی بخشی اش ا شش
شيبايیاناخنی اثر است؛ اما اسندالل من صرفاً

اين مرحله من قف نةاند .با مد

گرفنن اش نظرگاه اوت سعی کر نشان هم که نااشم ناست قائل به افنراق ماان تأمل و
نگاه شيبايیاناخنی و تأمل و نگاه اناخنی بااام و وگانهام کاذ
آن يديم که حنی

چا چ

برساشيم .افاون بر

بیثهام وايتاناسی مد نت قائل ادن به کافات

چندصدايی بهمثابة آنچه به اثرم ا بی مايت میبخشدت بدون لیاظ کر ن ا شش
اناخنی اين کافاتت چندان معنا ا ناست.
پس اش اسندالل ايجابی به نفع اناختگرايی ا بیت ن بت به م اجهه با اسندالل
نها م اولسن و الما ک علاه مدعام اصلی اين مقاله ساد .بر خالف نظر اولسن ت که
معنقد ب

کا کر نقد و نظرية ا بی معط ف به بر سی صیت و اعنبا تأمالت يا

انديشه هام مطرح

آثا ا بی ناست و گفنةان و شبان نقد اش گفنةان و شبان علم و

فلسفه جداست ت با لیاظ کر ن چرخز پا ا ايةی

نقد و نظرية ا بی مد ن و

چا چ

نظرگاههام واساخت گرايانهت ما کساسنی يا فةناسنیت اليل خ بی برام

تر يد

اين نظرگاهها و

نظرگاه او وج

ا  .هةان ط

که يديمت

چا چ

بهويژه واساخت گرايیت بیث و نقد معط ف به مفروضات ايدئ ل ژيک منن و واساشم
اين ايدئ ل ژم است و هةچنان سخن اش ساشوکا هام بالغیام است که خ

ا اش

ساحت بالغت و باشم شبانی جدا می انند .اين امر گفنةان و شبان نقد و نظريه ا به
شبان و گفنةان فلسفی نا يک میکند .اما ويكر اننقا م من

قبال نظرگاه اولسن و

الما ک اامل و نكنة يگر ناا است .4 :اش آنجا که بساا م اش ن يسندگان عاوم
معط ف به صدق

با آثا خ

نااش به اباا ها و وشهايی برام

اانهاند و برام آنها اأن اناخنی قائل ب هاندت ما
ک و ا شيابی اين عاوم ا يم؛ .2

ارايط

مساومت نظرية شيبايیاناخنی ام که ا شش اناخنی ا بخشی اش ا شش هنرم يک اثر
می اندت

تقابل با نظريهام که ا شش شيبايیاناخنی ا صرفاً ا شش النذاذم می اندت

سال  / 44اةا 04

12

اين مايت ا ا
امادوا

که ما ا اش

افنا ن به ا نسبیانگا م شيبايیاناخنی باش ا .

خ انند اين مقاله پس اش اين تأمل

اين اسنداللهات نظرگاه اناختگرايان

ا بی ا هةچ ن منت م جه و قابل فاع باابد.
پینوش ها
1. literary cognitivism
2. aesthetic cognitivism
3. Berys Gaut
 .0بنگريد به :هةدانیت  441 :4090ت .404

 .20فر يک جاةس ن
میگ يد:

کنا

شندان شبانت با

5. propositional knowledge
6. non- propositional knowledge
7. empathic knowledge
8. know- how
9. thought- experiment
10. possible worlds
11. Stein Haugom Olsen
12. Peter Lamarque
13. M.H. Abrams
14. mimetic theory
15. pragmatic theory
16. expressive theory
17. objective theory
18. heterocosm
19. Zweckmässigkeit ohne Zweck
20. Cleanth Brooks
21. attitudes
22. Victor Shklovsky
نظرگاه کلی فرمالاستهات با نگرای اننقا مت چنان

تنها بهنظر می سد که اثر مصداق اانه بااد يا هدف اش آن

بر اانن معنا و

مین ايی مشخص بااد .واقع امرت اثر تنها با پديد آمدن خ و ساخنا يافنن
آنها اين ساخنا
خ تیت ارايط منعان يا مسائل ص مام که چا چ
می هدت سخن میگ يد .چنان نظرگاهیت بهباو منت تا حدم معاّنت خ ت
يافنن
خطام يدم است ناای اش وند و والهام فرمالاسنی (.)1972: 89
24. Jonathan Culler
25. homo sapiens
26. homo significans
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27. deconstructionists
28. J. Hillis Miller
29. Daniel Dennett
30. intuition- pump
31. David Lewis
اين مقا اش گسكان است و من مدي ن نظرگاه او هسنم (نکGaskin, 2014: :

.)133
 .01يچا
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گسكان

33. Dover’s Beach
34. Matthew Arnold
مخالفت با اين نظرگاه که صدق معاا خ بی برام ا ششيابی شيبايیاناخنی

ناست و بطی به آن ندا ت چنان میگ يد:
اين امر که اين انديشه اانباه است ا میت ان با تأمل
مبلغ ايدئ ل ژمام چ ن نژا پرسنی که ما آن ا کاذ

واکنزهام ما به مثالً اعرم
و پلاد بهاةا میآو يمت نشان

ا  .چنان اعرم ا اايد بن ان مطابق مال اةا و بنا به معاا هام اننقا م میدو اش
سنخی که ويلااما پا اگراف نقل ادهت طرح میکندت م فق بهاةا آو ؛ اما اگر
معنام قابل تفسار آنت نهتنها کاذ بلكه بهنی م ت هانآماا کاذ باادت اين امر مانع
هر گ نه واکنز شيبايیاناخنی به نفع آن میا  .چنان م قعانیت ما نةیگ يام
«اعر خ بی است اما »...بلكه میگ يام «اعر بدم است» (.)2014: 136
36. M.W. Rowe
 .07يانگ با مان علةی ت تخالی سرباشان کشنی فضايی اثر ابرت هاينالين که م ض ع آن
فاع اش کر شمانت چنان
اخنصاص ا به نبر مر ان و شنانی اجاع علاه حشرات غ لپاكر
میگ يد:
اين اثر اين چشمانداش ا ا ائه میکند و سعی اثبات آن ا  :خدمت نظا وظافه
ذاتاً تجربهام است انسانساش و کهنهسرباشان بايد ا ا جامعه ا به ست گارند.
سرباشان کشنی فضايی به اليل بساا مان بدم است؛ اما بخشی اش آنچه سبب
میا اين مان بساا بد باادت چشمانداش کامالً اانباه آن است (.)2004: 108
38. focalization
39. narration
40. narrator
41. focalizer
42. narrator- focalizer
43. character- focalizer
44. Rimmon- Kennan
45. Uspensky
46. polyphony
47. institutional argument
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48. informative
49. practice
 .14پانر الما ک اين نكنه ا اين گ نه ارح می هد:
مننقدان بهند ت اش اناسايی ونمايهها و قرا

ساخنا اثر به

ا ن آنها

سةتوس م بیث اش صدق آنها بهمثابة تعةامهايی معط ف به جهان می وند.
مشغ ل ادن به بیث فلسفیت واناناخنی يا جامعهاناخنی

با

ونمايههام

برجسنهام چ ن آشا م ا ا هت خ اهزت عشقت افسر گی و مسئ لات اجنةاعی []...
بخشی اش «مشی» تفسار ناست .مننقد به ما ه مننقدت اضی به قتنظر آن است
که نظرگاهی چگ نه قاقاً بسط يافنه و نشان ا ه اده است تا بن اند آن ا بهاكل
ونی به کافاات اثر و بهاكل بارونی احنةاالً به آثا م با ونمايههايی مشابه بط
هد (.)2009: 237
51. hedonic value
52. aesthetic relativism
53. transcendental signified
54. logocentrism
55. metaphysics of presence
 .11الما ک اين مطلب ا اين گ نه ت ضاح می هد:
مننقدت فالس ف اخالق ناست .گاا اسننناجی باانگر معنام اثر مةكن است

م

جهان بهط کلی صا ق نبااد يا بهنی م غارقابل
م
اثر صا ق بااد؛ اما
مناقشه صا ق نبااد .وظافة مننقد فهم معنام اثرت اناخنن ونمايههام اصلی آن و
ت صاف آنها بهاكلی وانگر است .اگرچه بعضی اش عاوم مننقد میت اند هةچ ن
گاا ههام کلی فلسفه يا واناناسی بهنظر برسدت تكاه و تةرکا اصلی آنها و
اصلی ا شيابی آنهات بايد مطابقت آنها با اثر بااد ( 2010:
اشهةان و چا چ
.)378

منابع
 خاا ت عةربن ابراهام ( .)4030باعاات  .با تصیاحت مقدمه و ح اای میةدعلی فروغی وقاسم غنی .ويرايز جديد هةراه با ترجةة انگلاسی فانا جرالد .بهک از بهاءالدين
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