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   هابندي سمبولو رده نورتروپ فراي
. 

 * قانینمسعود الگونه جو

  انشگاه اصفهان تاسنا يا  شبان و ا باات فا سی 

     چکیده

 (ت پژوهشگر کانا ايی و مننقد اهار قرن باسنمت عة ماً 4994 ت 4942ن  تروپ فرام )
اناخنی خ   نا  برآو  ه است. با اين هةهت فرام عالوه بر نقد  هام اسط  ه واسطة تیلال به

ها ناا اانغال  بندم سةب ل تايپی و نقد مان سیت به ان اع ا بی و   ه امت اعم اش نقد آ کی اسط  ه
هام ا بیت مانند کةدمت  مانست  هت تباان ساخنا گرايانة گ نهخاطر  اات. ک از وم    ج

بندم   سد   ه نظر می تراژ م و طنات باانگر گرايز وم به بر سی ان اع ا بی است. اما به
اش  ا  . با اين هةهت     ام    اسنقرا  نظرية ساخنا گرايانه ها نا  فرام اهةات ويژه سةب ل
با   فرام ص  ت گرفنهت اين م ض ع اساساً مغف ل مانده هايی که به شبان فا سی    پژوهز

بندم  است. به هةان سبب پژوهز حاضر ضةن باشطرح مبانی نظرم فرام   با    ه
ها منأثر استت آاكا   ط   مسنقام يا غارمسنقام اش آن ک اد منابعی  ا که وم به ها می سةب ل

نا  سةب ل  ا     اخنا مِ منةايام بهاهةات واحد سفقط  کند.    هةان  اسنا پژوهز حاضر نه
ک اد اَاكال و ص   ظه  ِ سةب ل  ا    اين  ا  ت بلكه می سط ح چندگانة ا بی منذکر می

 سط ح بر سی کند.   
 تايپت م نا ت نشانه. ت آ کیها بندم سةب لاناسیت ان اع ا بیت   ه: اسط  ههاي كلیدي واژه 

                                                                                                                  
 Algooneh@yahoo.comن يسند  مسئ ل:  *

  22/44/4091تا يخ پذيرش:   49/1/4091ا يخ   يافت: ت
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 مقدمه   .6
تبع آن تصديقِ وج   ب اطن چندالية معنايی    ساحت    و بهق ل به وج   معانی منعد

وسطیت مساعی انديشةندان و  کنا  مقد  به اين امر مننهی اد که    قرون
ام اش تفسار من ن مقد  معط ف ا   که   هیِ اكل ويژه پژوهشگران به ساشمان

ام حقاقی س م معن ط   پا سنه اش سطحِ لفظی و ظاهرم به م جب آن معنام منن به به
يافت. بر اين اسا     اين  و هت معة الً نظا  تفسارم بر چها   و باطنی گسنرش می

و  1ت اخالقی0ت تةثالی0يا تا يخی 2سطحِ لفظی»اسن ا  ب  :  4مراتبی الية سلسله
به هةان من الت ن  تروپ  (.Bloomfield & Greenstein, 1993: 619)« 1آناگ ژيک

 يام مراحل مخنلف سةب لاسم  کند که    پی تصريح می 3تیلالِ نقدناا     7فرام
بر گذانه است؛ يعنی  (402: 4077)« وسطی تراشِ مراتب نقد قرون اش مراتبی هم»ا بی 

بناان نظرم  يدگاه خ     با  معنا  ا بر پاية اين اصل اسن ا  کر ه که معنا اساساً 
ذعان به پذيرش اصل معانی ال ج ه است. البنه فرام پس اش ا اليه و منكثر امرم چند

کند که م ضعِ نظرم وم   با   معنا اينک  تأکاد می 9چندگانه يا اصل ذوالةعانی
تك ين »کند که   و  و بنابراين خاطرنشان می اةا  می واقعانی مقب ل و جااُفنا ه به

 مسنلا  پذيرش و اتخاذ چنان  يدگاهی است.  (92)هةانت « شمان مكاتب مخنلف نقد هم
 يدگاهی اصال  مثابة ا    يدگاه فرام هةچنان به ترتابت آنچه م جب می به هر

نظر برسدت هةانا ک از وم     اسنام ت سعِ نظرم و بسطِ پراگةاتاک  میلِ اعنبا  به
بندم سةب ل است؛ ک اشی که  تعبارم   ه  هی يا به واسطة سامان اين نظريه به

ا ش با  هم»که اش س يی    معنام عا ت گار   م جب آن سةب ل    پا سنا م قرا  می به
 و  و اش س يی  يگر  اةا  می به (Nöth, 1990: 115 - 116) .ک: « قرا  ا م ام  نشانه

 ا  .  تلقی می (411ت  402: 4077فرامت  ) .ک:« 44م نا »مثابة يک     معنام خاصت يعنی به
ام که  ظرافتِ نظرم غم  قت و  بندم سةب لت علی نها   فرام   با    ه البنه پاز

اناخنیت هةة  هام اصطالح وج    ا ا مسبب  بسا به    آن مشه   استت چه
 44پژوهشگران اين ح شه  ا به يک انداشه مُجا  نكر ه است. برام نة نه ت  و ف

فرام    باشتفسارِ نظا ِ معنايیت اگرچه به خطا نرفنهت الااماً به »گ يد:  صراحت می به
. با اين هةهت (Denham, 2011: 100)« م هم  ست ناافنه استا نناجة مفاد فايده
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ام منسجم که بن اند اَاكال و ص    نگا نده معنقد است تالش فرام جهت طرح نظريه
 ا  40و معنا 42هام ا بیت سط ح معنايیت و  وايت منن ع سةب لت ان اع ا بیت قرا  ا 

آو   که  ن امكان  ا فراهم میتنها اي شمان    چا چ   واحدم بگنجاندت نه ط   هم به
گارم معانی منعد   ا    جهان آثا  ا بی تباان و ت جاه کنامت بلكه اين  چگ نگی اكل

 سنه بافت  قابلات  ا ناا  ا است که نشان  هد چگ نه تفسار و فهم منن وابسنه به يک
که امكان خ انزت فهم و تفسار منن  ا    يک مرحلة خاص  40يا  وابط بافنی است

 آو  .  فراهم می
بندم  بنابراين پژوهز حاضر با اين هدف اكل گرفنه که مشخص کند   ه

هايی برخ   ا  است و ناا  لیاظ نظرمت اش چه ويژگی ها    انديشة فرام به سةب ل
گانة تفسار معنام منن که  برام اين پرسز پاسخی   خ   فراهم آو   که مراحلِ پنج

شتفسار يا باشطراحی کر هت تا چه مااان اين قابلات  ا فرام تیت تأثار  اننه آن  ا با
ام بناا م     عن ان مؤلفه نا  سةب ل  ا به  ا است که واحد ساخنا م منةايام به

 ساحت مطالعات ا بی مطرح کند.   

 . پیشلینة پژوهش2
 و ت  اةا  می فرام با اينكه انديشةندم مؤثر    نظريه و نقد ا بی    قرن باسنم به

هام  نظر اش ترجةة برخی اش آثا  وم که نسبناً تعدا  مطل بی استت پژوهز صرف
ط    هايی است که به فا سی اندکی  ا به خ   اخنصاص  ا ه است؛ منظ   پژوهز

اهنةا   به 4092  مسنقل به کندوکاو    بناا هام نظرم وم پر اخنه بااند. البنه    سال
 وانة باشا   ها و کا بر ها اناسی: نظريه   ه  آمدم بر اسطنام  مطلقت اثرم با عن ان 

اناسیت آ ام فرام   با  نقد  گ نه نا  اسط  ه ت  اد که ضةن آن    فصلی به
پژوهشی مسنقل   با    4090ی اده است. هةان ن يسنده    ام بر س اسط  ه
اناسی فرام ناا به  انة تیرير   آو  ه که اهنةامی ا جةند    ح ش  نقد  اسط  ه

اناخنی است؛ البنه بخز اول اين اثر باشتكرا  مطالب ن يسنده    اثر پاشان    هاسط
 پر اش .  است و بخز  و  به کا بر  عةلی  يدگاه فرام    خ انز اسط  ه می
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هام  ا   که اساساً من جه  يدگاه هام علةی مسنقلی ناا  يده می پژوهز
 ويكر  ا بی فرام  ا    م    ( 4030اناخنی فرام است. برام نة نه ان اه ) اسط  ه

هام اولاة ا بی تجايه و تیلال و ت صاف کر ه است. هةان  ها و اسط  ه آيان
ک ااده  تیلالیت  ت صافی (ت با اسنخدا   ويكر 4031پژوهشگر    تیقاقی  يگر )

تباان کند. اسط  ه  ةفرام    شمان هام  يدگاه با ا ها و عقايد کاسار   ا تباط ايدهاست 
اناخنی فرام  ا برام تیلال کنا  مقد  با  ( ناا  ويكر  اسط  ه4031ی )عالي

تیلالی ت اننقا م بر سی کر ه است.    اين ماانت برخی مقاالت ناا صرفاً به کا بست 
اند که اساساً با ح ش  نظرم  تايپی فرام    خ انز برخی من ن بسنده کر ه نقد آ کی

( بر پاية نظرية 4094خاناانی و ملک پائان ) پژوهز ما منفاوت است. برام نة نه سا 
 کلاله و  منه ي نگ و ن  تروپ فرام به تیلال اساطارم حكايت اار و گاو   

و  يیمعنا یبر س ( ناا برام4092) حاج ن  وشماند. به هةان من الت  پر اخنه
 فرامت ن  تروپ ياتبر اسا  نظر ااوشم ج       اسنان س يرتصاو يپیِتا یآ ک

الگ هام ی کر ه و سپس به بر سی بر س ی   نظا  سنت ا ب ا  يرتصاو ينا نخست
ام  ا  ها نقد اسط  ه پر اخنه است. اش س يی برخی اش پژوهز  اسنان ينام ا اسط  ه

اند. برام نة نه عل م مقد  و ساسانی  کا  گرفنه الگ ها به برام تباان ساشوکا  کهن
الگ م مرگ و ت لد  وبا ه  قد و تیلال کهنام  ا برام ن ( فرايند نقد اسط  ه4037)
 اند.  کا  بسنه به

ها به مننقدم اهره تبديل اده که  واسطة اين قبال پژوهز به اين ترتابت فرام به
است و هةان م ض ع باعث  برانگاام اناخنی صاحب آ ام تأمل    شمانة نقد اسط  ه
ها کةنر نظر  بندم سةب ل هاناسی ا باات يا    هام او   با  ن ع اده اهةات  يدگاه

اناخنی فرام اين اقبال  ا  هام ن ع پژوهشگران  ا به خ   جلب کند. البنه  يدگاه
باز کاويده ا ند؛  و ( کم4031( و پ  نامدا يان )4034 ا   )  که    پژوهز اند  اانه

 يام نظرم آن بساا   ها که فرام    پی بندم سةب ل اما م ض ع بناا ينی مانند   ه
هنةا  کر هت اساساً به ب تة فرام ای سپر ه اده است. به هةان منظ      پژوهز ا

هام فرام    اين خص صت    آ ام وم   ايم ضةن طرح اسندالل حاضر ک ااده
 باشانديشی کنام.   
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 ها  بندي سمبول . رده9
مندم  اكل نسبناً غارنظا  کندت به بندم سةب ل مطرح می آنچه فرام ذيل بیث   ه

( ت که به بر سی 4907)  هشنناک تقا ننان با     پژوهز برجسنة وم با عن ان نخس
گارم اين چا چ   تفسارم ت  پر اخت ت  پديدا  اد. اش اكل اعر ويلاا  بلاک می

 4917تر آن  ه سال ط ل کشاد؛ يعنی شمانی که    سال  يافنه اننقا م تا باشطرحِ سامان
  بر ا ند  يک مقدمة جدلیت چها  مقالة اننقا م و   ا مننشر کر . اثر مذک   نقد تیلال

مندان نقد و  برام عالقه 4077يک مؤخره است و صالح حسانی باشگر انِ آن  ا    
ها  ا  بندم سةب ل نها   ساخنا م خ   مبنی بر   ه فرام پاز 41نظرية ا بی فراهم آو  .

اثر به شبان انگلاسی  کشد. عن ان مقالة  و  اين پاز می نقد تیلال   مقالة  و  
"Ethical Criticism"  ترجةه اده است. « نقد اخالقی»است که    برگر ان فا سی به

 سد؛ شيرا جسنا  مذک   اساساً  بطی به نقد  نظر می به 41کننده اين عن ان بساا  گةراه
 اخالقی    معنام  ايج آن ندا  . 

بندم سةب ل    مراحل    ه به هر  ومت    اين مقاله فرام برام تدقاق    نی  
که اش فصل  49و  ايان يا 43ت اين  47گانة آثا  ا بیت اش سه اصطالح کلادم مان   پنج

ها  ا با  گار . البنه فرام اين اصطالح م ا سط  اقنبا  کر ه استت بهره میب طاقااشم 
گت سنخ ساخنا  پارن»ترتاب من جه  بر  که به کا  می ام به با  معنايی ساخنا گرايانه

شمان  ا  . فرام با بر سی هم می (Russell, 2000: 118)« اخصات و مراحل مضة نی
 هد؛ البنه   ست می گارم و خ انز منن به ام اننقا م اش نی   اكل اين سه مؤلفهت اا ه

کند. با  ام است که خ اننده  ا  چا  آافنگی می گ نه ت سع معنايی اين اصطالحات به
ها و نی    اناخنی سةب ل که  امنة پژوهز حاضر به تیلال نشانهاين حالت اش آنجايی 

ا  ت    اين بخز  گارمت تیلال و تفسار منن میدو  می ها    اكل عةلكر  آن
هر »ضرو م است تعريف خاص وم اش سةب ل  ا باان  کنام.    واقع فرام سةب ل  ا 

 ا اش ساير عناصر  اند که هنگا  بیث و بر سی بن ان آن  گ نه واحد ساخنا م می
شعم فرامت سةب ل اساساً واحدم ساخنا م  به اين ترتابت به (.029: 4077)« منةايا کر 

يابد.    نناجه بر اسا  اين  يدگاهت مفه   سةب لت  است که    بافت خاصی سامان می
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ها هةگی تیت تأثار بافنی است که سةب ل  خ يشكا ِ آن و ن ع  وابطز با ساير مؤلفه
 ا  .   نی م اش ساير واحدها منةايا می ه   آن ب

لیاظ  ها نا  فرام به بندم سةب ل    ا امه به اين م ض ع خ اهام پر اخت که   ه
ها    منن چگ نه است. هةچنان بر سی  نظرم اش چه منابعی مُلهَم است و عةلكر  آن

 بی  ا   و لیاظ ساخنا م چه ا تباطی با ژانر ا ها به بندم سةب ل خ اهام کر  که   ه
 اا   اننقا م مرتبط با هر ژانر ا بی کدا  است.    

 . واحد ساختاري در مرحلة وصفی و مرحلة لفظی 6 -9
شمان     و جهت  ط   هم معنقد است خ انز منن ا بی به (79ت  77: 4079)فرام 

ا  ت    وجه  وقنی منن ا بی خ انده می 24س . و   ون 24س  کند: برون منفاوت سار می
هام م ج       نخستت فهم آن هةانند ساير من ن غارا بی من ط است به اينكه مؤلفه

گارم  س م جهان بارون جهت به (Frye, 1952: 11)« هام معة ل تداعی»منن بر اسا  
ام اِسنا م است که  گاا ه« شمسنان است»کند و با امر واقع تطابق يابد. برام مثال 

کند و تعاان صدق و کذ  آن من ط به  ن میوضعانی مینةل صدق يا کذ   ا باا
است.    هةان  22ا جاع گاا ه به جهان خا ج و مسنلا  پاروم اش اصلِ تطابق صدق

   وجه ا جاعی »کند:   اسناست که  يچا  ش ذيل بیثِ حقاقت اعرم خاطرنشان می
گ يام  بنابراين وقنی می (.252 :2004)« مقب لات پاا  من ط به اصل تطابق است

هام ساخنا  کالمی  که اش طريق نشانه س ستت منظ   اين است گارم منن برون تجه
 هام م ج      جهان خا ج ها يا کنز هات وضعات ام اش پديده ت ان به مجة عه می

 بر .    پی 
 وم میدو  به حدو  و  هاچ  انامت فهم يا تفسار منن ا بی به ط   که می  اما هةان

يرم آن ناست؛ بلكه منن ا بی هة ا ه اش اين سطح فراتر پذ ثغ   صدق و کذ  و ا جاع
ا   اش کلةات الگ  يا بافنی  ک از می»ا   که    آن   و  و به سطیی نائل می می

. حنی وقنی که منن ا بی بناا  مننات خ    ا (Frye, 1952: 11)« تر ساخنه ا   با گ
گ يد اشاسا  با  آنچه می»ن تعبار فرامت چ  کندت باشهم به بر ت صاف عانی ام   بنا می

«  و هسنام آنچه م    نظر است منفاوت استت با ساخنا م تهكةی يا آيروناک  وبه
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(Hart, 2005: 70.) هام مننی نه بر اسا   بنابراين    اين سطحت ا ششِ آحا  يا مؤلفه
ا جاع به مصداق بارونی يا وضعات ام  ت بلكه بر پاية  وابطِ پاچاد    ونی آحا  با 

شمسنان است؛ ه ا بس »گ يام  برام نة نه وقنی می 20ا  . يكديگر مشخص می
واسطة ا جاعِ آن  ت وضعات اِسنا م گاا ه اش ن عی ناست که به«ناج انةر انه سر  است

کند که گاهی  با ه تأکاد می  به جهان خا جت به معنايی میصِّل  ست يابام. فرام    اين
اين بدان معناست  (.77)هةانت «   ِ ساخنا  وج    ا  خاطر خ ساخنا  کالمی م قناً به»

و  سردت هواهايی مانند     گاا   مذک  ت ا شش  اللی واژه ناجوانمردانهکه وج   لفظِ 
ا ششِ »کند؛ يعنی    ون منن مننقل می س م جهان خا ج به  گارم به  ا اش جهت زمستان
 (.Frye, 1952: 11)« کند کال  می ها    ساخنا  ام الفاظ  ا تابعی اش اهةات آن نشانه

ام ا شای پارام ن کلةات  هايی    منن است که هاله گارم سبب چنان جهت   ست به
کشد. فرام  ها  ا تا سطح اسنعا هت نةا  و گاه آيرونی برمی گار  که آن اكل می

م جب آن ا شش آحا  اش طريق  هام مننی  ا به   ون منن ت که به گارم نشانه جهت
 اند. البنه او  س  می گار  ت ويژگی خ انز   ون ها اكل می   ونیِ بان مؤلفه  وابط

س   ا اش هم تفكاک  س  و برون   ون  ت ان با خط صريیی خ انز کند که نةی تأکاد می
 ا اش ست بدهدت  اش کر  و هر اثرم ت حنی منن تا يخی صِرف ت وقنی ا شش تا يخی

ان خ اننده  اانه بااد. به هةان سبب فرام اش هةچن سبب ا شش هنرم مةكن است به
نات  آلاسم مسنند    يک »به وج   پا سنا م قائل است که اش میدو   کامالً ا جاعیِ 

[ مثل  ا   و تا قطب  يگرت ]يعنی ساخنا هام کالمی خ  بسنده سةت می   آغاش می
 .  (Denham, 2015: 197)« کند آثا  سةب لاسنی يا اعرِ نا  ا امه پادا می

پذيرم يا تبعات آن  اش طريق ا جاع  س ت معنام گاا ه بر اين اسا ت    خ انز   ون
ا  ؛ بلكه ابكة   ونی پا ندها و  وابط بان آحا ت و پاروم  اش اصل تطابق تعاان نةی
شند.  هام آن  ا  قم می است که ا شش  اللی گاا ه و مؤلفه 20اش اصل هةاهنگی صدق

ا ش با الناامی   ونی است که مبننی بر  حقاقت هم»ن سطح تعبار  يچا  شت    اي به
هام  يگر تجربة هنرم ت  و نه تطابق آن با جهان خا ج ت   هةاهنگی پاا  با بخز

هام شبانی  هةانند نظرية باشمت س  .    واقع    خ انزِ   ون(252 :2004)« است
  ک ما اش  ادکل» که استشبان اناين که فرام تعلق خاطرم هم بدان  ا  ت اين  وينگن
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   فهم و   ک ما  يگرشبان  »؛ يعنی ا   یمیس   م( 40: 4034 يستهر)« ارام نپ  اام ن
 الآن  ا تشك یبلكه هسنة اصل   ؛ندا ینقز جنب  کنامت یم یکه    آن شندگ اايیاش  ن

که     کلِ گفنا ت معنايی وج    ا  »کند:  تأکاد می کل  مافرام    (. 2هةانت ) « هد یم
 (. 79: 4079)« ا   اش قرابتِ کلةات با يكديگر حاصل می

آن    نهايت به اين درون يا به  بیرون متنگارم منن به  بر اسا  آنچه گفنامت جهت
ا   که منن غايت منفاوتی  اانه بااد؛ البنه تفكاک اين  و وجه فقط  امر مننهی می

نلا  وج   هر  و خ انز ص  ت اعنبا م مةكن است و    عةل هر منن ا بی مس به
بارون است و طرح  سةت بهآن ام که مسار غايی  مذک   است. به هر  ومت ن انه

ام  تعبار فرامت ن انه مبیث صدق و کذ    با  آن م ض عات  اانه باادت به
مقص   اش ساخنا  کالمی اين است که »است.    ن انة ايجابیت  21يا ايجابی 21وصفی

 باان  به( 90: 4077)فرامت «  وند اةا  می سبت به منن بارونی بهمعرف اااائی بااد که ن
ت    اين سطح با ا جاع سروکا   ا يم و فا غ اش الناامات   ونی (253 :2004)  يچا  ش

کنام. پس بديهی است    اين  منن به معاا هام بارونی و تطابق پاا  با آن بسنده می
پر اش ت     ل اصطالح سةب ل بدان میسطحت واحدهام ساخنا م منةايام که فرام ذي

واحدهايی لفظی که »معنام قرا  ا م آن م    نظر بااد؛ يعنی  مقا  يک نشانة وضعی به
اش نظر عرفی و قرا  ا م میة ل و مرج ع چااهايی هسنند که    بارون اش امكان 

ا ه . اش منظر معنااناخنیت آنچه سةب ل    اين مرحله افجا(  )هةان« هاست حدوث آن
کندت مصداقِ بارونی است؛ البنه مصداق بارونی ضرو تاً امرم عانی و ملة    می

ت اند کامالً ذهنی و اننااعی بااد؛ اما آنچه هستت اين است که سةب ل     ناست و می
تعبار ياک بسنت من جه کا کر  ا جاعی شبان است. به هةان  لال  هام ايجابی به ن انه

عضی اش ساخنا هام کالمی مانند تا يخ  ا اش اين جهت ب»است که فرام معنقد است 
بنابراين من ن تا يخی اش اين  (.34: 4079)« اند که هةنام  ويدا  بارونی بااد برساخنه

هام ايجابی و وصفی قرا   نظر که من جه ت صاف  ويدا هام بارونی هسنندت    ن انه
باشنةتايی »شانه اش اين منظر به است. ن 27ها نشتانه گارند و واحتد ساخنا  کالمی آن می

 ا  . اطالق می (Frye, 1952: 11)« چاتام باتترون اش الگتت م کلةتتات
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س م   ونِ منن باادت  سةت بارونت بلكه به اما اگر مسار غايی ساخنا  کالمی نه به
ص  ت  باش  و ساخنا  کالمی به کا کر  ا جاعی يا ا جاع به جهان خا ج  نگ می

ام  يابد.    اين ص  تت با ن انه اهةات می 29و برام خ   23وج  م    خ  
تظاهر »يا مینةل  ا  ؛ شيرا  (444: 4077)فرامت « فرضی» ويام که ماهات  غارايجابی  وبه

هام فرضی  اهی ندا   و اش اين جهت صا قت کاذ ت  به ت صاف يا ايجا     ن انه
ت واحد ساخنا م 04يا مخال هام فرضی .    ن انهجا( )هةان « حش  يا مهةل ناست

پر اش ت م تاف نا   ا  . م تاف اصطالحی است که فرام آن  منةايام که فرام بدان می
کند که    جهان   ا    نقطة مقابل نشانهت به آن  سنه اش واحدهام ساخنا م اطالق می

 يابند.    فرضی اثر ا بی اش طريقِ  وابط   ونی الفاظ با يكديگر معنا می
بر مدا  » ويام که  رتابت وقنی با ساخنا  کالمی خ  ايسنا مثل  اسنان  وبهبه هر ت

بر خالف  (ت34: 4079)فرامت « گر   و الااماً هةنام بارونی ندا   وج  م خ   می
هام ايجابی که من جه اصلِ تعلام استت هدف غايی آثا  ا بیت اعم اش  اسنانت  ن انه

   اين آثا ت سةب ل    اصل نشانة چاام معط ف به النذاذ هنرم است؛    نناجه 
عنصرم    مجة عة »ناست و ماهات باشنةايی آن م    نظر ناست؛ بلكه م تاف يا 

 و  و بنابراين باز اش آنكه من جه جهان  اةا  می به (90)هةانت « ترم اش معنا با گ
ست و کال  ها و النذاذ ا بارونت تعلامت وصف يا ايجا  باادت   گار  وابط   ونی نشانه

 نامد.      کل مخال يا فرضی است. فرام اين وجه  ا وجه لفظی يا حقاقی می
هايی که    اين  و خ انز وج    ا  ت به ن ع ا بی ناا نقبی  فرام با اتكا به مؤلفه

کند. برام  شند و اش آنجا  ويكر هام اننقا م منناسب با ژانر ا بی  ا هم مطرح می می
ن  سنه اش صناعات و خصايصی  ا    مرکا ت جه خ   قرا  س  آ مثال خ انز برون

است و بنابراين برام  (Denham, 1978: 33) 04«میاکاتِ فروتر» هد که منعلق به  می
گرايانه يا نات  آلاسنی   و  که اساساً ماهات واقع کا  می تیلال آن  سنه اش آثا م به

 هد؛ شيرا نات  آلاسم شوال  قرا  می  ا    اين  سنه 02 ا ند. برام مثال فرام آثا  شوال
وفا ا م شوال »سبب وابسنگی و  اساساً مبننی بر باشتا  واقعات عانی است و بنابراين به

 (090: 4030)سادحسانیت « هام تا يخ طباعی به  مان به فلسفة پ شينا يسم و اننقال  وش
رون و واقعاات آن ت ان ااهد آن وجهی اش شبان ب   که من جه جهان با    آثا  وم می
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يا نقد  00نقد تا يخی»است. به هةان  لال نقد ا بی منناسب با چنان  ويكر م مبننی بر 
است که عةدتاً    پی کشف تطابق جهان اثر با جهان  (Frye, 2000: 95)« اسننا م

خا ج و تعاان مااان اعنبا  و سنديت تا يخی يا اجنةاعی آن است. اما خ انز 
ت  )هةان 00«مدا  طنا مضة ن»هايی است که به   جه آن  سنه اش مؤلفهس  باشنر من   ون

 وم    تیلالِ آثا  سةب لاسنی کا ايی باشنرم اش خ   نشان  اين تعلق  ا ند و اش (441
هام منكی بر مننت مانند نقد   هند. بر اين اسا ت چنان  ويكر م با نقدِ ن  يا نقد می

ها  تر است؛ شيرا    اين قبال نقد  تر و مطل  فرمالاسنی يا نقد ساخنا گرات ساشگا
هام ساخنا م آن با يكديگرت  ا   انسجا    ونی اثر و نسبت يا  ابطة مؤلفه ک از می

گرم  مننقد    مقا  مشاهده»فا غ اش مالحظات بارونیت بر سی ا  . البنه    نقد ن ت 
؛ ولی فرام (Frye, 1970: 119)« کند جان تشريح می ام بی مثابة اُبژه طرف اثر  ا به بی

اين سطح برام خ انز منن حنی »پسند  و معنقد است:  اين م ضع  ا چندان نةی
ا   که مننقد يا خ اننده  ا   و نقد واقعی شمانی آغاش می سطح مقدماتی میس   نةی

؛ شيرا  اساساً عانات اننقا م  اه  ا (Russell, 2000: 117)انداش مذک   بربگذ    اش چشم
 بند .  جربة ا بی نا  میبر ت

تأکاد کنام که تفكاک وجه وصفی و ايجابی کال  اش وجه لفظی يا حقاقی کال  
تعلق خاطر فرام »کندت  ط   که  ِنها  تصريح می م ض ع کامالً بديعی ناست و هةان 

البنه  (.36 :1978)«  تأثار نب  ه است    اسنقرا  اين نظا   وقطبی بی 01به اصیا  نقد ن 
ت ان  ماند و    واقع او  ا می هام اصیا  نقد ن  میدو  نةی الت فرام به  يدگاهتأم

کرو  نسا   و ما اال      حد فاصل آ ام اننقا م جان»اةا  آو   که  انديشةندم به
 هد  چنان جايگاهی به او اجاشه می (.Fekete, 1976: 41)« است  ل هان قرا  گرفنه مک

س م  رفاً فرمالاسنی  نسا  و هةفكران وم بهمسار نقد ا بی  ا اش نگرشِ ص
هدايت کند. فرام خ      اين با ه   جا( )هةان « بندم کلات  وابط اجنةاعی ص  ت»

 گ يد: می
ام اننقا م است که      جة اول  ام که من    پی آن هسنمت نظريه مسار اننقا م

 يدگاهی مننهی کند و      جة  و  به  پديدا هام کلی تجربة ا بی  ا تباان می



 47                           ها لبندم سةبو   ه ن  تروپ فرام                   04/ اةا   44سال 

 ,Frye)کند  مثابة يک کل ت  بر سی می ا   که جايگاه ا باات  ا    تةدن ت به می

1970: 268   .) 

هايی    آ ام بساا م اش  هر  ومت تةايا وجه وصفی اش لفظی با اندک تفاوت  به
ذيل  وگانی وجه حقاقی/  01ا  . برام مثال کلانث بروکس منقدمان و منأخران  يده می

پر اش  يا آي   آ مسنرانگ  يچا  ش وقنی   با  وجه  به اين م ض ع می 07عاطفی وجه
کند.  يچا  ش معنقد  گ يدت  يدگاه مشابهی اتخاذ می سخن می 03القايی/ وجه ا جاعی

است که  (250 :2004)« اننظا    ونی کلةات»است آنچه    وجه القايی اهةات  ا  ت 
بارونی ناست و    واقع باز اش آنكه به صدق يا بر خالف وجه القايیت من جه ا جاع 

هام مرتبط با پاا  است که  کذ  ا جاعی مرب ط باادت نقزِ ويژ  آن احاام انگااش
اساساً ماهانی س بژکنا   ا ند.  يدگاه ياک بسن   با  تةايا کا کر  ا جاعی و کا کر  

 - 1 :1978)چه  يفاتر شعم نگا ندهت آن مشابهت به آ ام فرام ناست. به ناا بی 09اعرم

اناخنی پاز کشاده  میاکاتی/ خ انز نشانه با عن ان خ انز اعر اناسی نشانه   ( 22
لیاظ  ويكر ها ت اش نظر چا چ   نظرم اباهت بساا م به  است ت اگرچه نه به

 س   ا  .   س / خ انز   ون خ انز برون

 . واحد ساختاري در مرحلة صوري  2 -9
 ست  هد که مفه     م بر آن است تیلالی اش ساخنا  آثا  ا بی بهفرام    مرحلة ص  

يابد که    مراحل پاشانت ق ل به  وحدتةندمِ اثر ا بی  ا   بر  اانه بااد. او   می
 :Frye, 1952)« تعلام و لذت»ترتاب من جه  تفكاک وجه وصفی اش وجه حقاقی که به

ا  . به هةان سبب    اين  بی میاستت م جب نا يده گرفنن وحدت بناا م اثر ا  (12
شمان مشنةل بر وحدت ساخنا م اثر  مثابة امرم که هم مرحلهت با باشطرح مبیث فر  به

ن عی حل کند و مفه    ک اد تا اين معضل  ا به با مین ا و م ض عِ آن استت می
  هد.   ست  ترم اش وحدت آثا  ا بی به جامع

کند:  پر اش  و تأکاد می می ید ارسطويیتقل   اين  اسنات فرام نخست به م ض ع 
: 4077)« کندت من جه اَعةال خاص و جائی است چنان که ا سط  مطرح می  تقلاد آن»

؛ يعنی اَعةالی که    تا يخ و ساير ساخنا هام کالمیِ غارا بی م ض عات  ا  ؛ (440
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هةان سبب است و به جا(  )هةان « اَعةال سنخی»اما    ساخنا  ا بی تقلاد معط ف به 
؛ شيرا    اين جا( )هةان « تر است اش تا يخ فلسفی»گار ت  آنچه م    تقلاد قرا  می

تص ير کشادن يک  ساحتت تقلاد باز اش ت جه به عةل جائی و خاص    پی به
سرمشق يا نة نة کلی اش عةل است که تا مرتبة اَعةال سنخی فراکشاده اده است. 

کند که آنچه    ي نان باسنان ذيل  باان می انديشه فرام    ا امه با تةرکا بر م ض ع
که اسنا ات جائی و خاص  ا   ام اسنداللی است ن انه»ا  ت    اصل  مطرح می تئوريا

« افكا  سنخی»ها يا  ؛ اما اثر ا بی میل ظه   و بروش انديشهجا(  )هةان« گار    بر می
هام کالمی است. بنابراين  است و به هةان سبب سراا  اش تصاويرت اسنعا ات و ايها 

 جا(.  )هةان « تر اش فلسفه است تا يخی»اعر 

 اندت به م ضع نظرم  تر اش فلسفه می  سد وقنی فرام اعر  ا تا يخی نظر می به
بناانِ ويك ت اعر    سار تكامل تفكر   وم آو  ه است؛ شيرا اش  يدگاه تا يخ 04ويك 

  و به باان  يگرت اين اعر است که    بشرم بر ساير انیا و اط ا  تفكر تقد   ا 
ومت  يشة مذهب و به پاروم اش    اق ا  بدْ»شعم ويك ت    خشد. به پاشانی تا يخ می

ت ان     الطباعهت تا يخت نج   و جغرافاا  ا می آن سااستت اقنصا ت اخالقت منطقت علم
. بر اين (Cain, 2000: 400)« هام بالغی و ااعرانة بشر به طباعت باشجُست پاسخ

چرام تفكر عقالنی اش م ضعی سخن  و چ ن اسا ت ويك      ويا ويی با سلطة بی
 کند: گ يد که    تقابل با  يدگاه  وانگرم است. او خ      اين با ه تصريح می می

ا   که  ومت با ن عی منافاايک آغاش میخِر ِ غريام انسان بدْخِر ِ اعرمت يعنی 
و عقالنی بشر منةدنِ کن نی است و    واقع خِر م هام اننااعی  فا غ اش آم شه

است که مبننی بر احسا  و تخال بشرم است که    غاا  عقالنات مد ن 
  (.Vico, 1948: 104صاحبِ حسی قد تةند و تخالی اگرف است )

کند بدين معناست که فلسفادن    قالب مفاهام  به هر ترتابت آنچه فرام تأکاد می 
مل تا يخیِ تفكر بشرم نسبت به انديشادن اش طريق تصاويرت امرم اننااعی    سار تكا

س م  و اش آنجا به 04شعم مات نخست به ويك  منأخر است. تبا اناسی اين م ض عت به
     02بر . ها  اه می  مانناست
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با   نظر گرفنن گرايز فرام    اين مرحله به طرح م ض عِ اَعةال و افكا  سنخیت 
انی   يافت که چرا سنخی ب  ن تقلادت اعم اش اَعةال و افكا ت     و ت ان به اينک می

ا   که    مرحلة ص  م بیث   با   اعر يا آثا  ا بی  آثا  ا بی به اين امر مننهی می
اثر »باان خ   فرامت  ماند. به هة ا ه   ونی و بدون ا جاع به جهان بارونی باقی می

و  00 هد؛ بلكه جايی بان سرمشق اشتا  نةیهام بارونی  ا ب هنرم  ويدا ها و انديشه
ترتاب  سرمشق و بانز هر  و ماهات سنخی  ا ند و به(. 441: 4077)« قرا   ا   00بانز

   برابر اَعةال جائی و افكا  خاص قرا   ا ند. اين بدان معناست که بر خالف تا يخ 
 ويدا ها     که من جه  ويدا هام بارونی استت اعر مبننی بر جهانی فرضی است که

ها يا اَعةالی عا  و فراگار تغاار  و به کنز  آن ويژگی و تشخصِ فر م خ    ا وانها ه
ها مشه   استت اش تا يخ  سبب اانةال و کلانی که    آن اند؛    نناجه به چهره  ا ه

ترند.   ست به هةان من الت بر خالف فلسفه يا تئ  يا که من جه اسندالل اش  فلسفی
  جائی و خاص استت اعر مبننی بر جهانی فرضی است که افكا     آن طريق افكا

ماهات سنخی  ا   و باز اش آنكه من جه اسندالل باادت اش طريق اه   حسی حاصل 
ا  . به اين ترتابت فلسفادن    نظا  اعر اش طريق اه   حسی و اخذ تصاوير  می

با  آن به آغاش هسنی انسانی ا   و بر خالف فلسفهت اساساً انضةامی است و ت آغاش می
 تر اش فلسفه است.  گر  ؛ و بنابراين تا يخی باشمی

ترتاب با نشانه  ت ان   يافت که اگر    مرحلة وصفی و لفظی به سا گی می اکن ن به
مثابة واحد ساخنا م منةايا سروکا   ا يمت    مرحلة ص  مت آن واحد  و م تاف به

وحدت اعر يعنی م جب پا ند ص  ت و مین ا ساخنا م منةايام که اساساً م جب 
کند و نقد منناسب با آن کدا   ا  ت چاستت    کدا  ساحتِ هنرم نة   پادا می می

« گسست بان ص  ت و مین ا»منظ    فع  است. فرام    پاسخ به اين پرسز و به
 کشد. تص ير اش  يدگاه فرامت واحد ساخنا م  ا پاز میجا(  )هةان « تص ير»اصطالح 

واحدم است  تصويريابد. بر اين اسا ت  منةايام است که    مرحلة ص  م نة   می
ا   و  که من جه تقلاد اش اَعةال يا افكا  سنخی است که به  ناام بارون میدو  نةی

است. بر اين اسا ت فرام با  جا(  )هةان« ها انديشه«يا « نظمِ معانی»   اصل مبننی بر 
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خ  بسندگی کامل جهانِ اعرم  ا اش طريق تةاياِ »ص ير نا  ت پاز کشادن م ض عی به
 (.  Fekete, 1976: 42)« کند بناا م فر  ت مین ا ت جاه و تباان می

گفنام که واحد ساخنا  کالمی    مرحلة ص  م تص ير است؛ بنابراين    اين 
ا اباهت ي»مرحلهت مننقدِ ص  م با آن  سنه اش عناصرم سروکا   ا   که باانگر ن عی 

قد   انداش فرام آن  با طباعت هسنند؛ طباعنی که اش چشم( 441: 4077)فرامت « مناسبت
ا   و    واقع مشنةل بر افكا  و  جامع و کلی است که به تقلاد ا سط يی میدو  نةی

مثابة يک واحد ساخنا م  اَعةال سنخی است. به هةان سبب اگر هر تص يرم ت به
 و  نزِ عا  باادت    اين مرحله با  و سطح  وبهمنةايا ت باانگر يک انديشه يا کُ

 . انديشه/ کُنزِ سنخی. 2. تصاوير انضةامی؛ 4ا يم:  می
گار  و    اصل به انديشه يا کُنشی عا   تص ير انضةامی    سطح اول اعر قرا  می

گر   که اساساً ماهات غارانضةامی و مفه می  ا  . بنابراين اهةات تص ير  باشمی
سبب پا ند معنايی آن با سطیی اننااعی است. چنان بر اانی   با   انضةامی به

 هد؛ شيرا    تةثال است که ص  ت   اللتت فرام  ا به بیث   با   تةثال س ق می
ط   که فرام  کند.    واقع هةان  ظاهر کال  به مفاهام   ونی و باطنی  اللت می

 کند: تصريح می
هام  هات يعنی تبديل انديشه جسم کر ن آنيكی اش کا هام ا باات عانی کر ن و م

هام انضةامی و ملة   است. وقنی که اين کا   اننااعی به ص   خاال و م قعات
)فرامت ا    گار ت ن ع ا بی م س   به تةثال اش آن مننج می عالةاً عامداً ص  ت می

 (. 07ت  01: 4072

ه هسنام. البنه آنچه او شعم فرامت    مرحلة ص  م با ظه   تةثال م اج بنابراين به
گر  .  ها و اش آنجا به گ ته باشمی نهدت ظاهراً به  يدگاه  مانناست   با  تةثال پاز می

کنام و سپس م ض ع  ا اندکی اش  بنابراين عان گفنة گ ته   با   تةثال  ا نقل می
 کاويم:   يدگاه فرام می

ص  ت تص ير   ا بهساش  و مفه    تةثال اُبژ  ا  اکی  ا به مفه   مبدل می
تنها[ مفه    ا   بر   هد که تص ير ]نه آو  ؛ اما اين کا   ا ط  م انجا  می   می
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 ,Goethe)ساش   ط   کامل آن  ا قابل  سنر  و قابل باان می گار ؛ ]بلكه[ به می

1998: 1112.) 

چنان  يدگاهی   با   تةثال مبننی بر اين اسندالل است که آحا  حسی پس اش 
گارند؛ اما اين امكان وج    ا   که هر مفه    ه کا گاه عقلت ماهات مفه می میو و  ب
ص  ت تصاويرم عانی باشنةاينده ا  . بر اين  واسطة تةثال مجد اً به ام به يافنه اكل

کند که من جه باشنةايی است.  ص  ت ن عی فرااد عقلی عةل می ساشم به اسا ت تةثال
آيند.    نناجه تصاوير  ص  ت تصاوير عانی   می عی به   اين باشنةايیت مفاهام انناا

مثابة  ها  ا صرفاً به ت ان آن تةثالی الااماً مفاهاةی خ  بسنده يا اه  م ناسنند و می
 و .  قاقاً  اةا  می ساشم و تالی آن به ن عی تص يرساشم تلقی کر  که منأخر اش مفه  

 پر اش . او معنقد     مرتبة ص  م میبا چنان اسنداللی است که فرام به تیلال تص ير 
اكل تل يیی عرضه  نهند و به می است    تةثالت مفاهام صراحت مفه می خ    ا وا

يا   ا ند؛ بنابراين    آثا  تةثالیت تصاوير عانی و انضةامی جايگاين انديشه می
رم گا س م باان تل يیی مفاهام جهت ا ند و    نناجه اثر ا بی به هام عا  می کُنز

ک اام تصاوير عانی  ا    جهت عكس به  کند. به هةان من الت    نقد ص  م می می
مفاهام اننااعی تأويل کنام؛ بنابراين اگر خلق اثر ا بی    مرحلة ص  م به ت لاد تص ير 

ا ش با تفسار است؛ يعنی مننقد     ا  ت نقد يا فهم اثر ا بی    اين مرحله هم مننهی می
)فرامت « کند ات حاکم    اعر  ا به شبان تصريح يا اسندالل تبديل میتل يی»اين مرحله 

ها    ساخنا   پس چنان  ويكر م مسنلا  پذيرش اين است که انديشه(. 443: 4077
آيند و بنابراين فهم يا تفسار اثر من ط به تبديل و  ص  ت تصاوير اعرم   می اعر به

اند. به هةان  تِ تصاوير قرا  گرفنههايی است که    پس پش تبدل تصاوير به انديشه
اةا   ط   بالق ه هةچ ن تةثال به تفسار تةا  ا باات  ا به»کند  سبب فرام تأکاد می

 ويدا هام اعرم  ا به اصطالحات ». با اين وصفت وقنی (Frye, 2000: 89)« آو   می
يرا ت   گار تفسار تةثالی هسنام؛ ش(Denham, 1978: 39)« گر انام مفه می باشمی

کنام.    اين  اسنات آنچه اهةات  ها تبديل می ا ش يا معا ل آن تصاوير  ا به مفاهامِ هم
کند. برام نة نه ن يسنده  يابدت مااان صراحنی است که    اين  ويكر  خ  نةايی می می

ت ان چنان  م جب آن می گذا   که به جام می ها و قراينی بر  گاهی    منن نشانه
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مثابة اباا م برام تباان يا ارح م ض عی نظرم   يسنده تةثال  ا بهاسندالل کر  که ن
ت ان گفت تةثال    اين حالت خصاصة بناا م يا اصالی  بنابراين می ؛کا  بسنه است به

ص  ت  کا  گرفنه اده تا م ض عی  ا به ام ظاهرم و شيننی به ندا   و هةچ ن پ سنه
 لی کنةان کند. الي ترم باشگ يد يا حنی آن  ا به فهم آسان
بر  و گاهی تصريح مسنقام يا  کا  نةی اما ن يسنده هة ا ه به اين اا ه تةثال  ا به 

خ   ؛  چشم نةی غارمسنقاةی  الّ بر وج   چنان پا ندم بان ظاهر و باطن ناا به
گ يی  ويدا  اعرم اساساً    قالب تةثال بر ااعر عرضه اده است. به باان  يگرت 

که حنی  ام گ نه نه فرع بر مفه  ت بلكه اسا  و بناا  آن است؛ به تةثال    اين وجه
 - Frye, 2000: 89)نُةايد  تص  ِ وج   يک مفه   اننااعیِ منقد  بر تص ير  ا ا  می

94  .) 

بنابراين    مرحلة ص  مت با پا سنا م تةثالی سروکا   ا يم که اش اَاكال سا   
 و . پس آنچه    مرحلة  د  هنرم پاز میا   و تا مراتب پاچا غارهنرم آغاش می

م جب آن الية  ت تفسار و باشگشايی تةثال است؛  ويكر م که به ا   ص  م اهةات
ا   که اساساً مفه می است. به هةان سبب  ام باطنی تأويل می ظاهرم کال  به اليه

   ا  ويكر ِ اننقا م منناسب با اين مرتبه نقد تفسارم است.    اين نقد ک از می
ا تباط بان تص ير و مفه   علنی ا  .   با  مرحلة ص  م و پا ند آن با ژانر ا بی 

شعم فرامت گرايزِ اعر نئ کالساک به امر کلی ت خ اه کنز و  ناا يا آو  ا يم که به
خ اه انديشه ت  م جب برقرا م پا ند تنگاتنگی بان مرحلة ص  م و سطح تةثالی 

 ر نئ کالساكی است.  ا  . اين پا ند برساشند  هن می

 اي  . واحد ساختاري در مرحلة اسطوره9 -9
 سد که اعر اساساً تقلادم است اش طباعت؛  فرام    مرحلة ص  م به اين نناجه می

هام سنخی است. اما  کندت مشنةل بر اَعةال و انديشه البنه آنچه فرام اش طباعت ا ا ه می
آنت به يک اثر ا بی میدو   نةام  غم خصاصة وحدت اين سطح اش تیلالت علی

هام منفر  و مسنقل  ماند. اما اش آنجايی که بر سی واحدهام ساخنا م اعر به نة نه می
تیلال و  مثابة يک كل بهک اد وحدتةندم آثا  ا بی  ا  آن میدو  ناستت فرام می
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نهد.    واقع او     ام  ا پاز می بر سی کند و به هةان منظ   است که مرحلة اسط  ه
ضةن عنايت به يگانگیِ هر اثر ا بیت من جه قرا  ا ها و ژانرهام »ام  مرحلة اسط  ه

فقط اش   سد که اعر نه . بر اين اسا ت او به اين نناجه می(Hart, 2005: 71)« ا بی است
کند. به اين ترتابت پرسز فرام    اين  طباعتت بلكه اش ساير اعرها ناا تقلاد می

اعرهام  يگر يا واحد کل اعرم  عر  ا مرتبط با قطعهمرحله اين است که وقنی ا
بندم مجة عة  ها و ان اع ا بی که امكان طبقه نظر اش سنت گاريمت صرف   نظر می

آو ندت آيا اين امكان هست که اعر  ا   کل میص ل  ام اش آثا   ا فراهم می گسنر ه
اش خلق اثر وج   مانند قالب يا چا چ بی مفروضت پاز  ساخنا  واحدم بدانام که به

  ا  ؟  
بخز چاست و واحدِ  اگر پاسخ ما به اين پرسز مثبت استت اين اصل وحدت

ها  ساخنا م منةايام که با آن ا تباط  ا  ت کدا  است؟ فرام    پاسخ به اين پرسز
کند که بر خالف اين تص   که اعر شاياد  خاال ااعر است و بداعت يا  اسندالل می

ام اصل بر اين است که  بكر ااعر مرتبط استت    مرحلة اسط  هتاشگیِ آن با تخال 
جةلگی حقايق تجربة ا بی و »اعر اساساً میص ل ن عی مقادب  گی و تسلام    برابر 

تر اش ااعر  بساا  مقلد»واسطة چنان تقاادم  است و بنابراين ااعرِ مبنكر به« تا يخی
ا  ت  مثابة يک کل   نظر آو  ه می يعنی اعر وقنی به(؛ 424: 4077)فرامت « مقلد است

 و  و بنابراين اعر پاز  اةا  می به (422)هةانت « جل   جان جهانی اعر»تعبار فرام  به
ا   که نظم  اعر     ناايی من لد می»اش آنكه خلق ا  ت کائن و م ج   است و گ يی 

دالل به اين نناجه فرام با اين اسن(. 424)هةانت « اشپاز    آن اسنقرا  يافنه است  کلةات
ا بی و   مثابة يک کل عالوه بر ژانرت سنت بخز اعر به  سد که عامل وحدت می

قرا  ا هام عا ِ وابسنه به آن است. به اين ترتابت بايد بن ان معل   کر  که    مرحلة 
ام که اعر  ا اش ساير ساخنا هام کالمی  امت سةب ل يا واحدهام ساخنا م اسط  ه

 اندت کدا   و    عان حالت هةة ااعا   ا مقاد و وابسنه به باشتكرا ِ آن میکند  منةايا می
 است.

ام  ا  فرام    پاسخ به اين پرسزت واحد ساخنا م منةايا    مرحلة اسط  ه
 وند.  اةا  می ها هةان تصاوير مكر  يا ن عی ا باات به تايپ نامد. آ کی تايپ می آ کی
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نظر برسد که فرام صِرف اسنفا ه اش اين  ن بهالبنه مةكن است    نگاه نخست چنا
منأثر است؛ اما واقعات اين است که منظ   ي نگ اش  01اصطالحت اش  يدگاه ي نگ

که فرام من جه  اة ل فرهنگ عا  بشرم استت    حالی  هام جهان سةب ل»تايپ  آ کی
. به هر  ومت (Hogan, 2015: 75)« هام مشنرک يک سنت ا بی خاص است سةب ل

 اند و بنابراين آن  ا  مثابة يكی اش اگر هام فرهنگ می اعر  ا به»رام    اين مرحلهت ف
به اين ترتابت (. Hart, 2005: 72)«  اند هام اجنةاعی و  سانگی مرب ط می به مؤلفه

يک تص ير ن عیِ منالة  تايپ واحدم ا تباطی است که به منظ   فرام اش آ کی
بخشد.  کند و تجربة ا بی  ا وحدت می ضةان میتكرا ا ندهت وحدتةندم اعر  ا ت

تايپ اين قابلات  ا  ا است که معل   کند تةا  آثا  ت لاداده    يک سنت  گ يی آ کی
 ط   کلی يک سخن يا کال  باز ناست.  خاص به

مثابة يک واحد ساخنا م منةايات الش  است  تايپ به ترم اش آ کی برام   يافت م ثق
هام  ص  ِ ن عی مجة عه»د ساخنا م وجه وصفیت مقايسه کنام. آن  ا با نشانهت واح

چرا  و چ ن اند که بی هام عُرفی  يشه  واناده ام هسنند که چنان    تداعی کننده منداعی
اما اگر مفه   قرا  ا م ب  ن يا وضعی (. 427: 4077)فرامت « کنند به آن تداعی  اللت می

ا يم؛ شيرا  تايپ می گ من جه اباهت آن با آ کی  ن خاطر بااو يمت بی ب  ن نشانه  ا به
اناسان تأکاد بر آن است که  ابطة بان  ال و  شعم جةه  ِ نشانه اناسی به    نشانه

بخ اهی و قرا  ا م است   اند ت   ل مدل ل ت که س س   آن  ا  ابطة منداعاانه می
(Saussure, 1959: 67 - 70 .)ريا اش اين معضل فقط بنابراين فرام    تیلال نقد برام گ

ام هسنندت با  سبب اينكه منغارهام پاچاده ص  ِ ن عی به»کند:  به اين نكنه بسنده می
که چرا ص  ِ ن عی منغارهام  کند  ؛ اما معل   نةی(427: 4077)« فرق  ا ند  نشانه

 ها چگ نه است.   ام هسنند و ساشوکا  تداعی    آن پاچاده
ام اجنةاعی است که  شعم فرامت مؤلفه تايپ به آ کیبه اين ترتابت اش آنجايی که 

کندت نقد مرتبط با اين مرحلهت يعنی نقد ص  ِ ن عیت   وابط فرهنگی  ا تضةان می
کند و به هةان سبب برام فهم کا کر   مثابة يک واقعات اجنةاعی تلقی می ا باات  ا به

جايگاه »ا بی است تا اجنةاعی اثر من جه کشف ساشوکا    ونی قرا  ا ها و ژانرهام 
بديهی است (. Hart, 2005: 72)« يک اعر واحد  ا    پاكر  کلی اعر مشخص کند
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کند که میل ظه   و بروش ص  ِ ن عی  چنان  ويكر م باشنر به من نی ت جه می
ها و قرا  ا هام ثابت اجنةاعی  تكرا ا نده است؛ ص  م که عة ماً باشتا  سنت

ت ان گفت ا باات ف لكل   مأخذِ م جهی برام  طع میضر  قا است. به هةان سبب به
  مطالعة کا کر  ص  ِ ن عی و تباان اهةات ساخنا م آن است.

 . واحد ساختاري در مرحله آناگوژيکی 4 -9
کند که اثر  گارم هدايت می ام فرام  ا به اين نناجه بر سی سةب ل    مرحلة اسط  ه

بگذا  ت    جهان پاشان  يگرم شيسنه است  ا بی پاز اش آنكه به عرصة آثا  ا بی پام
. اين بدان معناست که کند ام  ا  ا   که ت لد اثر  ا ماسر می و ااعر فقط حكم قابله

گارم اثر ا بی و  ها يا ان اع ا بی است که اكل ام اش سنت اثر ا بی میص ل مجة عه
بر اين اسا ت  کنند. ص   بروش و ظه  ِ هنرم آن  ا به حدو  و ثغ   خاصی میدو  می

هام  ام اش تداعی بندم سةب ل    اين مرحله من قف ا  ت    نهايت با سلسله اگر   ه
کنند  گارم نةی وس م خاصی جهت  وم به سةت  هاچ گساخنه سروکا   ا يم که به لجا 

پر اخنة سنت  و هام ساخنه ها و مشابهت اين مناسبت»و    نناجه نبايد اننظا   اات که 
 ا ند.   ( 400: 4077)فرامت « ی ماية ايجا  ساخنا  واقعی هنرميا ن ع ا ب

ام که  ا ام ساخنا م واقعی است و    ک چنان گسسنی     اسنام خلق اثر ا بی
ا   تا فرام م ض ع  يابندت م جب می س م مرکاِ واحدم س ق می هام آن به مؤلفه

  باان چرايیِ طرح واحد ام بناا ين مطرح کند. فرام   نها ه مثابة پاز م نا   ا به
مرکا جهان »کند که  نا  م نا     مرحلة آناگ ژيک اسندالل می ساخنا م منةايام به

تصا ف    حال خ اندن آنام؛ پس سةب ل    اين  ا بی عبا ت است اش اعرم که به
ص  ت واحد سةب لِ کالمی  ها به سطح عبا ت است اش م نا ؛ يعنی جةلگی سةب ل

ط   که اا حان آ ام فرام  البنه هةان  (.403)هةانت « آيند   می نهايت و جاويد بی
اناسی  سبب منأثر ب  ن وم اش هسنی اندت نی   اسندالل فرام    اين بخز به معنرف

( Denham, 2011: 106)هام منافاايكی ن افالط نی  خاص ويلاا  بلاک و  يدگاه

   نقد  ويكر  فرام به م نا   01ندتر اش مراحل پاشان است. اش ا پاو تر و  يريا  پاچاده
جا(   )هةان « طبلی ت خالی» و  که آن  ا  هام وم تا جايی پاز می و اسل   اسندال
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ک اام چا چ   نظرم فرام  ا    اين خص ص واکاوم   و    ا امه می نامد؛ اشاين می
 هام وم  ا نقد و بر سی کنام.  و اسندالل

 ربة تخییلی . مرحلة آناگوژيک و مركز تال6 -4 -9
    07هام الاا ه اايد نن ان با قاطعات گفت که فرام تا چه مااان منأثر اش  يدگاه

ضةن  4914اما قد  مسلّم اين است که او    آو يل  03ساحت اسط  ه و  ين است؛
ت الاا ه  ا مالقات کر ه و «اسط    امروش»برگاا م سةپ شيةی    ها وا     با  

اط ب  ه است. آانايی او با آثا  الاا ه م جب اد کا بست منعاقباً با وم    ا تب
مننقدم که اش آثا  الاا ه »اةا  آو  :  هام الاا ه  ا    نقد ا بی اش ضرو يات به  يدگاه

 ,Frye)« خبر باادت    خطر اين است که ت ان خ    ا    ح ش  نقد اش ست بدهد بی

کند که  اين احنةال  ا تق يت می بنابراين وج   چنان ا تباط و تأثرم (.104 :1978
که فرام    مرحلة آناگ ژيک به آن ( 400: 4077)فرامت « مرکا تجربة تخاالی»مفه   

نةا پر اشم »پر اش ت  ون ات يا بر اانی اش مفه می است که الاا ه ذيل مبیث  می
ت اگر بدان پر اخنه و پُرباراه ناس (011ت  014: 4071و  00ت  21: 4011)الاا هت « مرکا

که اثر ا بی بر ( Denham, 1978: 49)« نقطة مرکام ثابت»اسندالل فرام  ا   با  
 ست  واسطة آن به اة ل خ    ا به گر   و معنام عا  و جهان ح ل می   آن می

ا ش بدانام.  هم (11: 4094)الاا هت « مرکاساخنا  آيانی »آو  ت با تلقی الاا ه    خص ص  می
وم تنها با اتكا به فضايی مقد  انسان بدْ»بنا به اسندالل الاا هت  ط   که    واقع هةان 

شعم فرامت اگر قرا  بااد  يابدت اثر ا بی ناات به معنام هسنی  ا   می( 19)هةانت «    مرکا
ام اش ص  ِ ن عی پراکنده میدو  نش  ت    بناا  اثر ا بی بايد بن ان به وج    به مجة عه

مثابة مرکا جهان  نا  م نا  قائل اد. بر اين اسا ت م نا  به واحد ساخنا م منةايام به
اثر ا بی است. هةانند خ  ااد که    مرکا منظ مة اةسی قرا   ا   و تةا  هسنی بر 

يک اثر ا بی فقط  آن نه م جب مدا  آن استت م نا  ناا سةب لی مرکام است که به
اةا   ايی آن ايد  واحد بهخاصت بلكه تةا  آثا  ا بی ص   و اَاكال منن ع باشنة

ام که    خلق اثر ا بی به اين سطح  ساده   وند. بديهی است ااعر يا ن يسنده می
ويژه    غالاات ت  هسنی  ا اساساً به امرم واحد مرج ع و  باادت هةانند م ل م ت به
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اش لیاظ وج  م و معرفنی تةا  ص   و فقط   اند. بنابراين    اين سطح نه مننهی می
آيندت بلكه اش منظر شيبااناسی ناا  اةا  می هام منكثر امرم واحد به كال هسنی جل هاَا

اةا  يک سةب ل يا ساخنا ِ واحد بناا ين  هام بی اثر ا بی يا جةلگی آثا  ا بی جل ه
ام  هام منكثر اش ايده کدکنی بر اعر م ل م و آفرينز فر   ا ند. افاعی میس   می

گ نة يک    و کششی که    غال م ل م وج    ا  ت آن  ا بهامندا»کند:  واحد تأکاد می
فرام ناا به هةان  (.92: 4037)«  هد واحد مسنةر و جا م اش آغاش تا انجا  جل ه می

 اند. البنه او معنقد  من ال ن يسندگانی مانند  اننه و اكسپار  ا به اين سطح منعلق می
م جب آن  ا   که به نايل می  شمسا است ااعر    مرحلة آناگ ژيک به مقا  اسط  ه

ها اشبرام اين طرح افكنده  انگاا و پاچاده باادت مننها اين پاچادگی بسا حارت اثر چه»
 (. 400: 4077)فرامت « اده است که اسط  ه  ا آاكا  کندت نه اينكه آن  ا مسن   ساش 

واقع کل  اجاشه  هاد  وبا ه به تةثال منظ مة اةسی باشگر يم: اگر اثر ا بی و   
ط   که مین ام هسنی و  منالة منظ مة اةسی   نظر آو يمت هةان  آثا  ا بی  ا به

 ست  سبب قرا   اانن پارام ن مرکام واحد معنام نهايی خ    ا به هام آن به مؤلفه
 ست  آو ندت آثا  ا بی ناا يگانگی و ه يت خ    ا اش مرکام فرضی و تخالی به می
ام  ناگ ژيک مانند مراحل وصفیت لفظیت ص  م و اسط  هآو ند؛ البنه مرحلة آ می

ا   که نقزِ ويژه يا خ يشكا   ناست که به اناسايی واحدم ملة   و عانی خنم 
مثابة يک کل  ا است؛ بلكه    اين مرحلهت واحد   هی اثر به خاص خ    ا    سامان

باز اش آنكه سا گی قابل اناسايی و تفكاک ناست و  ساخنا م کال  يعنی م نا  به
ماهانی عانی  اانه باادت عنصرم مثالی يا ايدئال است که هةچ ن نطفه يا گ هرم 

 اند. کند و کل آثا  ا بی هسن مندم و بقام خ يز  ا به آن منكی بناا ين عةل می
پذيرش اين  يدگاه اش منظر فلسفی من ط به ق ل به وج    و سطح منةايا     

يكی اله تی و  يگرم ناس تی است. بر ( 47ت  40: 4012)باان الاا ه  هسنی است که به
ماان اين  و ساحت هسنی ة عن ان حلقة اتصال يا واسط مرکا به نقطة اين اسا ت وج  

س م  اناخنیت مسار ناس ت  ا به واسطة کا کر  معرفت که اش س يی به کند عةل می
گذ  اله ت  ا به  اناخنیت واسطة کا کر  وج   گشايد و اش س يی  يگر به اله ت می

اة ل آن ناا  معنام عا  و جهان ساش . به هةان من الت اثر ا بی به عالم ناس ت ماسر می
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 و  که  ا ام يک مرکا تجربة فرضی و  اةا  می ام مسنقل و خ  بسنده به منظ مه
هام اعرمت اعم اش تصاويرت اسنعا اتت ع اطف و  تخاالی است و تةا  ساا ه

شبان با ا سط   ت ان هم اند. بنابراين  يگر نةی   مدا  آن    گر شهام صريحت   باانگرم
هام مرحلة وصفی  گ يد و يا حنی مبننی بر  يدگاه وقنی اش تقلاد يا میاکات سخن می

يابد؛  يا ص  م چنان پنداات که    نهايت اين طباعت است که    اعر باشتا  می
 هد  عر است که به هسنی اكل میبلكه بايد اعنراف کر     مرحلة آناگ ژيکت اين ا

 گ يد:  بخشد. فرام خ      اين با ه چنان می و به آن تةايا می
ا   که    جهان خاص   يدگاه آناگ ژيک نقد به مفه می اش ا باات منجر می

 و ؛ بلكه  اةا  نةی يابد و  يگر تفسار شندگی يا واقعات به خ  ش م ج  يت می
 (. 414: 4077بطِ کالمی جام  ا ه است )فرامت شندگی و واقعات  ا    نظا   وا

 هدت چا چ    هام فرام    اين بخز نشان می ط   که اسل   اسندالل هةان 
مثابة مرکاِ تجربة اعرم يا آو   نظرم وم    مرحلة آناگ ژيک و تباان م نا  به

(ت 107 :2011)هام  نها   است که بنا بر پژوهز  هام منافاايكی ن افالط نی  يدگاه

تعلق خاطرم هم به آن نشان  تقا نِ  هشنناک: بر سی ااعا  ويلاا  بلاکفرام    
ها  بندم سةب ل  سد فرام پاز اش آنكه نظرية خ    ا   با    ه نظر می  هد. به می

سبب تأثر اش نی   تلقی بلاک اش جهان هسنی و نگرش وحدتِ وج  م  تدوين کندت به
وس م نظرم گرايز پادا کر ه است  ن سةتخاص ومت    تقا نِ  هشنناک به اي

(Halmi, 2005: 159- 162 .)هام  نهدت اباهت به هر  ومت آنچه فرام    اينجا پاز می
ها معنقد  شيا م به مبیث تخال خالق نا  پاروان  مانناساسم  ا  .    واقع  مانناست

هان خا ج  ا ب  ند خِر     معنام معة ل آن مسنلا  قاا  يا اسنقراست و    نهايت ج
کند؛ اما تخالِ خالق ن عی خِر  برترِ مبننی بر  می ادنی برام س ژه يا فاعلِ اناسا   ک

اة ل است؛ بانشی که بر حض   مؤثر س ژه    مرکا تجربه اسن ا   ام بانز جهان گ نه
ام مؤثر  ام منفعل باادت آفريننده کننده است و بنابراين س ژه باز اش آنكه   يافت

ا  . به اين ترتابت خِر     معنام معة ل آن وابسنه به منطق و    معنام  میس   می
ط   که  سن   شبانِ خِر    هةان»برتر و خالق آن وابسنه به تخال است و   ست 

 ,Frye)« ا  ت  سن   شبانِ تخال خالق هةانا بالغت است فروتر    منطق ه يدا می

ه جهان اثر ا بی    اين سطح عةدتاً ناای ک تعبار خ   فرامت اش آنجايی  . به(17 :1952
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مثابة امرم نامعه   بر ااعر  استت جهان به( 409: 4077)« هام مها نشد  ااعر سرو ه»اش 
يابد و بنابراين تص   م ج  يت  ا   و سپس    اثر ا بی بروش و ظه   می آاكا  می

ينی عةدم باشآفر» و بر خالف مناسک که من جه  جهان اشپاز مننفی است. اشاين
ام  ت م نا  مسنلا  آفرينز اسط  ه(401)هةانت « چاام است که  يگر    اخناا  ناست

ها    جامة  هام بدْوم است که صرفاً به باشتا  ص  م اسط  ه مانند اسط  ه عالةانه به
)هةانت « عرصة مرکا ثابت نظا  کلةات»ا  ؛ بلكه مبننی بر و و  به  کال  میدو  نةی

« ما ّ  بناا ين ا باات و تخال»بدان معناست که اسط  ه نا  فرام است. اين  (400
  و .   اةا  می به( 212: 4092)نام  مطلقت 

واسطة تخال خالق  ن عی با آفرينز اسط  ه به سان    سطح آناگ ژيک به  بدين
  يافت مخال » ويام و اين کا  وابسنه به مكاافه است که فرام آن  ا عبا ت اش   وبه

واسطة آن کل طباعت    قالب م ج  م شندهت   اند که به می( 400: 4077)« عتکل طبا
 وم تفسار يا  ون انی  هاچ ا  . بنابراين جهان اثر ا بی به نامنناهی و جاو ان فرض می

اش شندگی واقعی ناست؛ بلكه جهانی خ  بسنده است که نه اش امر جائی و نه اش امر 
است. پس هةان  (401)هةانت « کل  ؤيام انسان» وم  کند؛ بلكه  نباله عا  تقلاد نةی

کند که اسط  ه  ؤيامِ کل بشر استت آنچه    مرحلة  ط   که فرويد اسندالل می 
 هنده و   هدت وحدت عامی است که    قالبِ م نا  اكل آناگ ژيک به اثر اكل می

الةانه و اسط    ع»يابدت  ؤيامِ کل بشر است؛ يعنی  آفريننده است و آنچه اكل می
   اين سطح است که  (.400ت  )هةان« کند س م مرکا تجربة تخاالی مال می ظريفی که به
نامدت به ما عرضه  هام ن عیت تكرا ا نده يا آنچه  ا ا سط  واقعة کلی می ااعر نة نه

بنابراين تص يرم مانند آاال نه تص يرم اش قهرمانی منفر ت که ناروم عظاةی »کند.  می
ام باشتابی اش شندگی خ    کامی و نا ضايی بشر است؛ گ يی آاالِ اسط  هاش ا ق و نا

 (.  01: 4072)فرامت  ماست

    . نتیاله4
ها ت جه وم  ا به واحدهام منةايام معط ف  بندم سةب ل گرايز نظرم فرام به   ه

يابند.  ام بروش و ظه   می اكل ويژه کند که    هر يک اش مراحل تیلال ساخنا م به می
تايپ و م نا  است که  ين واحدهام ساخنا م اامل نشانهت م تافت تص يرت آ کیا
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ام و  ترتاب برساشند  اثر ا بی    مراحل وصفیت لفظی )يا حقاقی(ت ص  مت اسط  ه به
ام اش  ها به طرح مجة عه آناگ ژيک هسنند. فرام برام تباان نی   کا کر  اين سةب ل

ها ساشوکا  ساخنا هام کالمی  ا    پنج  طريق آنپر اش  و اش  هام  وگانی می تقابل
س    هد. بر اين اسا ت نخسنان  وگانی من جه ناروهام   ون سطح منفاوت نشان می

س     خ انز منن است. فرام معنقد است وقنی اصالت معنايی منن    گروِ  و برون
اين نارو  س     منن سروکا   ا يم. ا جاع آن به جهان بارون استت با ناروم برون

گار  تا به  وايت بپر اش ؛  واينی که من جه  اساساً واحد ساخنا م نشانه  ا   اخناا  می
ت صاف جهان خا ج است و هةانند تا يخ  غدغة باشتا  ام   عانی و واقعی  ا  ا  . 
به هةان مناسبتت اثر ا بی    اين سطح باز اش آنكه من جه النذاذ هنرم باادت به تعلام 

يافنه است. اما وقنی اصالت معنايی منن اش مناسباتِ   ونی آحا  ساخنا م اخنصاص 
س  م اجهام؛ نارويی که با   اخناا  گرفنن واحد  ا  ت با ناروم   ون کال  پديدا  می

جام اينكه  غدغة ام     هد. اين  وايت به ساخنا م م تاف به  وايت سروسامان می
ه آفرينز جهانی مخال و فرضی است که عانی و واقعی  ا  اانه باادت معط ف ب

گار . فرام    مرحلة ص  مت با تفكاک کنز يا  اساساً    ساحت النذاذ هنرم قرا  می
کند که اثر ا بی فُر  نهايی خ    ا اش  انديشة خاص اش کنز يا انديشة عا  تأکاد می

 سط يی آنت معنام ا کند؛ اما اين تقلاد به  هةس يی با طباعت و تقلاد اش آن کسب می
ا  ؛ بلكه مشنةل بر اَعةال و  هام خاصت میدو  نةی يعنی اَعةال و انديشه

هام عا ِ سنخی است. به اين ترتابت    اين مرحله آن واحد ساخنا م که  انديشه
نا   ا  . تص ير بدين معنا منضةن « تص ير»تعبار فرام  ام استت به باشتابند  چنان  ابطه

ا   و به اين  راحل پاشان اش تفكاکِ النذاذ و تعلام ناای می فعِ گسسنی است که    م
ترتابت وحدتةندم اثر    گروِ ساطر  تص ير    مرحلة ص  م است.    ا امه فرام 

کند که مرحلة ص  م با اينكه منضةن وحدتةندم اثر ا بی  اين م ض ع  ا مطرح می
ک اد با  ب فرام میمننی نات ان است. به هةان سب استت اش تباان پا ندهام بان

ام اش ص   ن عی  هگرات تةا  آثا  ا بی  ا به مجة ع اسنخدا   ويكر  ساخنا گرايی تقلال
هام ثابتِ ناخ  آگاه جةعی  نگ فر الگ هام ي  مانند کهن که بهفروبكاهد؛ ص  م 

 وند که    مطالعة تطباقی  اةا  می هام بناا ين به ام اش م تاف بلكه مجة عه ناسنند؛
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گرايانة فرام      هند. با اين حالت س  ام تقلال ا بی کا ايی خ    ا باشنر نشان می آثا 
تعبارم وحدت وج  مت او  ا به م ضع  ا   و اين س  امت به هةان حد من قف نةی

 هد.    اين جايگاه است که  وج  م خاص وم س ق می  بلاک و نگرش وحدت
کشد که هةچ ن مرکاِ منظ مة اةسی  میمثابة واحدم ساخنا م پاز  فرام م نا   ا به

تةا  جهان ا بی به گر  آن    گر ش است. به اين ترتابت وحدتةندم اثر ا بی و 
اة ل آن    گروِ پذيرش اين نكنه است که    مرحلة آناگ ژيکت اثر ا بی  کلات جهان

ن ها و عناصر من کند که تةا  مؤلفه ام مسنقلی عةل می هةچ ن مذهب يا کازِ اسط  ه
کنند. او  اننه و مالن ن  ا         ه يت معنايی خ    ا اش ب  ن    اين کاز اخذ می

اند. اايد بن ان با   هد که به اين جايگاه  ساده ساشم قرا  می تنها ااعران اسط  ه
 اند.  قاطعات گفت م ل م و حافظ ناا به اين مرتبه نايل اده

 ها  نوش پی
سطح منفاوت  چهاريا  سهت دوين  يدگاه که بر اسا  آن معنا    . برام آگاهی اش وج ه  يگر ا4

مراجعه  "Four- fold method of interpretation"يابدت به اصل مرجعت ذيلِ مدخلِ  گسنرش می
 کناد. 

2. literal  
3. historical  
4. allegoric  
5. moral 
6. anagogic  
7. Northrop Frye (1912- 1991)   
8. Anatomy of Criticism  
9. polysemous  
10. monad  
11. Tzvetan Todorov (1939- 2017) 
12. mythos 
13. dianoia  

ت جه به  وابطی »کند که منظ   اش  وابطِ بافنی نا يده گرفنن ت الی معانی و  . البنه فرام تأکاد می40
« هام ويژ  خ   بااد م مؤلفهاست که بن ان کل اثر ا بی  ا    آن قرا   ا ؛ ط  م که هر بافت  ا ا

 سد  نظر می نامد. به ( میphases) «مراحل»ها يا  وابط  ا  (. فرام اين بافت90: 4077)فرامت 
آو  تةايام است که  ن عی يا  کندت به س  مطرح می س  و برون گارم   ون تفاوتی که او بان جهت
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ت  9: 4014خرمشاهیت  قاقی ) .ک:هام تیلالی و تی گاا ه    حلقة پ شينا يسنی مكنب وينت بان
 ا ند.   ( قائل می42

مراتب  ا ا تر اش منن اصلی آن است. بر اين اسا ت  شعم مات فهمِ ترجةة فا سی اين کنا  به به. 41
 ست و من اشن برام ترجةة  بلكه بايد بن ان نظامی يک الش  استت ترجةة مذک  فقط باشبانی   نه

  .راهم آو  .ف تاناسی و نظريه و نقد ا بی اناسیت  وان عهمن ن نظرمت اعم اش فلسفهت جام
اناخنی قائل ا ند و بر  به پا ندم اانقاق ethosو  ethicalاند بان  . به هةان سبب برخی ک ااده41

اين اسا ت تبا اناسی اصطالح مذک    ا به ب طاقام ا سط  برسانند که ضةن آن سه کلادواژ  
نا  ا سط  معا ل  ethosح اده است.    واقع اصطالح مان  ت اين   و  ايان يا مطر

 ا اش آن اخذ کر هت بايد    نقد  ethicalپر اشم است و چنانچه بپذيريم که فرام صفتِ  اخصات
. اما تأمل    اند  پر اشم    ا تباط هايی بااام که با م ض ع اخصات اخالقی    پی يافنن مؤلفه

ا  .  ابرت  نها ت اش  اخالقی به اين بیث ناا وا   نةیجسنا  مذک   باانگر آن است که نقد 
 ابطة هنر و شندگی است؛ »ترين اا حانِ آ ام فرامت معنقد است نقد اخالقی من جه  برجسنه

طرف  حال بی مثابة يک اباا  اخالقی آشا منشانه و    عان  ا   ا باات به ام که م جب می  ابطه
اناسی  بب خ انند  ه اةند بايد ت جه کند که اصطالح(. به هةان س33 :1978« )گر ا   جل ه

هام حاضر    اين اثر معانی منعد م   بر  فرام تقريباً خاص خ   وم است و هر يک اش اصطالح
س م مفه    وايت      ا ند؛ مثالً اصطالح مان   و باشگر ان آن به  وايت مةكن است ذهن  ا به

که اين اصطالح باشنر   هد؛    حالی  ستت س ق میا narrativeمعنام منداول آن که معا لِ 
 ا  .  ها میدو  نةی  فت ( و الااماً به ت الی پیHart, 2005: 69منأثر اش م ساقی است )

17. mythos  
18. ethos 
19. dianoia  
20. centrifugal 

24 .centripetal( ضةن اظها  عالقه4930. فرام ) يلاا  م  يس قادوارط به ويلاا  بلاکت و مندم بی
هام هاپكانا  ا   با  سه تقابل  ط   مخنصر  يدگاه و جان مانلی هاپكانا    يكی  و بند به

لیاظ نظرم به طرح تفكاک خ انز   سد فرام  ا به نظر می هايی که به کشد؛ تقابل  وگانی پاز می
لف. تةايا ها اامل اين م ا   است: ا س  س ق  ا ه است. اين تقابل س  اش خ انز   ون برون

over- thought  اشunder- thought م جب آن  که بهover- thought  من جه معنام صريح
معنام باطنیِ  under- thoughtا  ؛ اما  کال  است که اش طريق ساخنا  نی م مننقل می

اش  running rhythmا  .  . تةايا  ها مننقل می تصاوير و اسنعا هواسطة  ترم است که به عةاق
sprung rhythm هنگ آ م جب آن ضر  که بهrunning تعبار افاعی کدکنیت ج يبا م(  )به

مبننی بر هةاهنگی  ائم بان تكاه و وشن اعر است. ) قت کناد اعر هجايی چ ن اسا  هجايی 
گارم وشن نقز کلادم  ا  ؛ به هةان سبب هاپكانا وشن ج يبا م  ا   ا  ت م ض ع تكاه    اكل
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کدکنی( مبننی بر  يا خااابی )تعبار اش افاعی  sprung اند.( اما وشنِ  و وشن میناای اش تالش  تكاه 
 sequentialهاست و باشنر به الیان م ساقی اباه است. ج. تةايا  ها يا تكاه جايی اکسان جابه

thinking  اشmeditative thinking ترين تفكاک    اين مجة عه است.  شعم فرامت مهم که به
sequential thinking ام است که سار  وايی و خطی  ا  ؛ اما  انديشهmeditative 

thinking ( وجه  و ِ 466 :1984 و  مضة نی واحد است. فرام ) وا  به مبننی بر حرکت  ايره
  اند.   س  می هام خ انز   ون هر سه تقابل مذک    ا اش ويژگی

22.  correspondence theory of truth( تأکاد می442 :1999. ج  ج لاكاف )  کند که تئ  م
ا   که مبننی  هام عاماانه   با   شبان ناای می ام بر اات صدق بر اسا  اصلِ تطابق اش مجة عه

  بر اين تص   است که اگر ما معنام الفاظ  ا به چااهام م ج      جهان خا ج مننسب کنامت آن
اند  ها شمانی صا ق  وند و بنابراين گاا ه اةا  می هايی   با   جهان خا ج به گاه جةالت ناا گاا ه

 که با جهان خا ج تطابق  اانه بااند. 
اناخنی.   هد: خ انز میاکاتی و خ انز نشانه شعم  يفاتر خ انزِ اعر     و سطح  وم می . به20

خ انز میاکاتی من جه معنايی است که منعلق به سطح میاکات است و اامل ت الیِ خطی معنا و 
اناخنی معط ف به  اللنةندم است.  اللنةندم با  عی الفاظ است؛ اما خ انز نشانهماهات ا جا

س ية غارا جاعی الفاظ سروکا   ا   و مسنلا  خ انشی است که من جه کشف ساخنا  واحد اثر 
 . ( بنگريد4973اش  يفاتر ) اعر اناسی نشانهبا ه به فصل اول  است. برام آانايی باشنر    اين 

20 ..coherence theory of truth  بر اسا  اين اصلت صدق گاا ه من ط به هةاهنگی آن با ساير
اعر و (    4077هام   ونی کال  ت  و نه تطابق آن با جهان خا ج ت  است. ضااء م حد ) گاا ه

مثابة جهانی تباان کند که صدق  با اتكا به اين نظريه ک ااده است جهان اثر ا بی  ا به اناخت
ها با يكديگر است. برام آانايی باشنر  آن من ط به انسجا    ونی اثر و هةاهنگی گاا ههام  گاا ه

 با جائاات اين م ض ع به اصل منبع مذک   مراجعه کناد.   
25. descriptive  
26. assertive  
27. sign  
28. in itself  
29. for itself  

04 .imaginativeان واقع ناستت . فرام امر خاالی  ا که مسابق با جهimaginary نامد. اما  می
 اند.  می imaginativeا  ت تخالی يا  که بايد آفريده می امرم که بر اسا   يدگاه خ اننده چنان

گار . برام بیث مسن فا    اين با ه  قرا  می« آنچه هست»   برابر « آنچه بايد بااد»   اين جهانت 
 مراجعه کناد.  تخال فرهاخنه   « غ الن    شمان»و « انگاا  اسنعا ه»به 

31. low mimesis 
 .Frye, 1952: 12 & 80 :2000 . برام بیث    اين شمانه بنگريد به: 02
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 .471ت  414: 4031. برام بیث    اين با ه بنگريد به: امامیت 00
34. thematic irony 

اساساً حامل معنايی   با  اند اعر  کنند و مدعی . البنه اصیا  نقد ن  به اين تةايا بسنده نةی01
تر اش  تر و پاچاده واقعانی   با  ساحت وج  م انسان که بساا  ژ ف»است؛ « واقعانی برتر»

 (.Friedman, 1993: 1251- 2« )واقعاات صرف علةی است
36. Cleanth Brooks (1906- 1994)   
37. emotional aspect  

پر اش  و  ابطة  به اين تةايا میاص ل نقد ا بی وچها   اثر معروف خ    .  يچا  ش    فصل سی03
کند.  يچا  ش اين تةايا  ا اش  لِ تیلالی  هام ذهنی بر سی می وج ه القايی و ا جاعی  ا با  ويدا 

م جب آن    پديدا هام ذهنیت میرک و پاسخ     و سطح  کشد که به اناخنی بارون می  وان
هات اماال يا     سطح نخستت میرک    غاا  گرايز کنند. لیاظ اعنبا م ت عةل می منفاوت ت به

انگاا  که حض   يا غاا   تةايالت و نااشهام   ونی س ژه پاسخِ نسبناً مشروطی  ا برمی
خ  آگاهی    آن اهةات چندانی ندا  .  يچا  ش اين وجه پديدا هام  وانی  ا من جه ا جاع و 

گر    سطح  و ت ن عِ پاسخ به میرک کامالً بر  اند. اما اش س يی  ي پا ند آن با جهان بارون می
ا  .    اين سطحت کافات ا  اکی  هام   ونی س ژه و وضعات  وانی وم تعاان می اسا  گرايز

يابد و بنابراين حض   س ژه    تعاان کافات پاسخِ مطل   مؤثر و  س ژه است که اهةات می
 ;Richards, 2004: 244- 255 با ه بنگريد به:  اساسی است. برام بیث مسن فا    اين

Kneupper, Charles W. 1988: 173- 179 . 
39. referential versus Poetic function   

04 . Giambattista Vico (1668- 1744)هام ويك    با  اين م ض ع  . برام آانايی با  يدگاه
ارترين ن آو ان    تا يخ يكی اش  ل(. »4094به اين مقالة ا شاةند مراجعه کناد: برلانت آياايا )

 اهلل ف ال وند. تهران: نشر ماهی. . ترجةة عاتانديشه قد ت   « انديشة بشرم
 اند. برام بیث    اين شمانه  بنگريد به: کروچهت  . بندت  کروچهت ويك   ا پد  حقاقی  مانناسم می04

 .  Croce, 2003: 92; Croce, 1912: 92؛ هةچنان 244: 4034
 . 03ت 49: 4031ام  مانناسم بنگريد به: برلانت ه ك  و خاسنگاه.   با   وي02

43. example  
44. precept  

( به بر سی اباهت ساخنا م نظرية فرام 422ت  441(    فصلی مسنقل )صص2444.  اسل ف    )01
ا  کند ساخنا  فراادِ تكاملی فر يت ن پر اش . او تأکاد می   با  اسط  ه و نظرية فر يتِ ي نگ می

ام است که ذهن خالق فرام ت انسنه است آن  ا جهت تباان فرايند خ انز و  گ نه ي نگ به
 آفرينز اثر ا بی اسنخدا  کند.    

46. Ezra Weston Loomis Pound (1885 - 1972) 

47. Mircea Eliade (1907- 1986) 
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اند و آثا  وم  ا سن  . البنه چاپ  س نقد کنابی مشنةل بر از اثر الاا ه  ا به 4919. فرام    سال 03
کر  الاا ه خ    خبر ب   و تص   می هام الاا ه   با   نقد ا بی بی اش  يدگاه  فرام    اين بر سی

تةايل چندانی به ا باات ندا  . بعدها ب   که مشخص اد الاا ه    ا باات  ُماناايی ناا  سنی  ا   
ها و  نةا هام ا بی الاا ه که     سد فرام اش  يدگاه  نظر می و صاحب آثا م است. عالوه بر اينت به

هام  قرابت»بدان پر اخنه ب  ت اطالعی نداانه است. به هر  وم آنچه هستت وج    تصاوير
کند. برام  پژوه  ا به هم نا يک می چشةگارم است که فرامِ مننقد و الاا    ين« اناخنی  وش

 . Ziolkowski, 1991: 498- 522بیث مسن فا    اين با ه بنگريد به: 

 منابع 
 . ترجةة جالل سنا م. تهران: ت  . انداشهام اسط  ه چشم(. 4012الاا هت مارچا ) -
(. ترجةة بهةن ام اش تا يخ بر فلسفه  مقدمه) اسط    باشگشت جاو انه(. 4011تتتتتتتتتتت ) -

 سرکا اتی. تبريا: ناةا.
 . ترجةة جالل سنا م. تهران: سروش. ساله    تا يخ ا يان(. 4071) تتتتتتتتتتت -
ترجةة میةدکاظم مهاجرم. تهران: بنگاه ترجةه و  تصاوير و نةا ها.(. 4094) تتتتتتتتتتت -

 نشر کنا  پا سه.
 . تهران: نشر جامی.هام نقد ا بی مبانی و  وش(. 4031امامیت نصراهلل ) -
«. الگ هام ا باات ا کهنهام اشلی ي ن  تروپ فرام و ص  ت(. »4030ان اهت سادمیةد ) -

 . 19ت  1. صص3ش مجلة  انشكد  عل   انسانی  انشگاه سةنان.
ثارات آن بر أاسط  ه و فرهنگ و ت  فرضاات کاسار    با (. »4031) تتتتتتتتتتتتتتت -

 . 40ت  1صص .00. شهام خا جی پژوهز شبان«. نظريات فرام    نقد ا بی
 . ترجةة عبداهلل ک ثرم. تهران: نشر ماهی. انناسمهام  م  يشه(. 4031برلانت آياايا ) -
 اهلل ف ال وند. تهران: نشر ماهی.  . ترجةة عاتقد ت انديشه(. 4094) تتتتتتتتتت -
ت  7. صص0ش .یعل   ا ب مجلة«. ی   اعر فا س یا ب ان اع(. »4031ی )تق يانتپ  نامدا  -

22 . 
سااوش بر اسا  نظريات ن  تروپ  تیلال تصاوير  اسنان(. »4092) ندات ن  وشم حاج -

 .31ت   74صص .72. ش(عل   انسانی ةنام پژوهز) تا يخ ا باات«. فرام
 . تهران: علةی و فرهنگی. پ شين يسم منطقی(. 4014)الدين  خرمشاهیت بهاء -
 . 07ت  04صص .11و  10ش. و فلسفه ااتکنا  ماه ا ب«. یا ب ان اع» .(4034)  ا  ت میة   -
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و گاو     ارا يتحكا ارماساط التیل(. »4094ان )پائ ملک و مصطفی اکبر یعل انیتاخان سا  -
. 221ش. یشبان و ا   فا س مجلة«. مو ن  تروپ فرا ي نگ يةنظر يةبر پا و  منه الهکل

 . 07 ت  22صص

 . تهران: نشر نگاه.هام ا بی مكنب(. 4030سادحسانیت  ضا ) -
 . تهران: سخن.د  غالاات اةسگاي(. 4037کدکنیت میةد ضا )  افاعی -
اارانی. تهران: نشر مرکا  . ترجةة سعاد ا با  تخال فرهاخنه(. 4072فرامت ن  تروپ. ) -

  انشگاهی.
 . ترجةة صالح حسانی. تهران: نشر نال فر.تیلال نقد(. 4077) تتتتتتتتتتتتتتت -
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