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   شناسیعة مفهوم ادبی  در نظریة معناسبکمطال
. 
 * مریم شیبانیان

 اسنا يا   بان و ا باات فرانسهت  انشگاه فر وسی مشهد 

     چکیده

مناسی يكی ا  منأخرترين  ويكر هام نظرية   يافت است که تاکنزن    نظرية معناسبک
  برام اولان با  4990   سال    (2440ت  4900ايران نامناخنه باقی مانده است. ژ ژ مزلاناه )

منظز  مناخت جايگاه اين  ويكر     نظرية ا بی به  اين نظريه  ا مطرح کر .    اين مقالهت به
پر ا يم. ابندا سار تیزلی  هند  آنت میترين مفهز  تشكالمطالعة مفهز  ا باتت بناا م

هام  ن  هگذ ت برخی تفاوتگذ انام و ا  اي هام گزناگزن به اين مفهز   ا ا نظر می نگرش
ام کنام؛ سپس عناصر پايهاساسی اين  ويكر  با ساير  ويكر هام معطزف به ا بات  ا باان می

کزمام به اين سؤاالت پاسخ  هام: ا    هام و    ا امه می مناسی  ا تزضاح مینظرية معناسبک
اند؟ چه عاملی  منن کدا   و  و معاا هام ا باتمرا  می  يدگاه اين نظريهت چه مننی ا بی به

 مز     ماان منزن ا بیت اثرم فاخر و اثرم نا ل مرر ه مز ؟باعث می

 مناسیت گفنران ا بیت نظرية   يافت.ا باتت   يافتت معناسبکهاي كلیدي: واژه 

                                                                                                                  
 sheibanian@um.ac.irنزيسند  مسئزل:  *

  04/0/4097تا يخ پذيرش:   29/44/4091تا يخ   يافت: 
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 . مقدمه9
تاکنزنت  ما بی ا  اوايل سد  باسن نظريةبرانگااترين مزضزعات پژوهشی  يكی ا  بیث

است. طباعی ام و کافات چنان مطالعهآثا  ا بی و عانی  سی و مطالعة علری امكان بر
ا باات  ؛  يراگاه منناقض بامند ها    اين  مانه بساا  گزناگزن واست که  يدگاه

هام  امنه است و  وش يشه  ناا به آفرينندگان آن  نگرشهرزا ه    احساسات و 
هام حاکم بر با  وش تديآمینی برپژوهشی   با   آنچه ا  عزاطف و تخال انسا

نظران بر  ا م ا  صاحببا وجز  اينت تعدسا وکا   يگر علز  هرخزانی چندانی ندا  . 
ها  او م  و  ا  پاز به عانیت ا مزضزع پژوهشی کامالً  آثا  ا بیتزان که می ندباو  اين
ان پژوهشی نه مزضزع چن اين صز تت   . فا غ ا  ذهناات مفسر و مننقد قرا   ا و 

تزجه به اين خصزصات منن  .(Jakobson, 1974 : 14) آن است 4اتبلكه ا ب تمنن ا بی
گزنه منزن سزق  اين«   يافت»تد يج به مطالعة ماهات خاص  ا بیت پژوهشگران  ا به

نظرية   يافت منجر مد. اين نظريه به چنان مقبزلات و اعنبا م  ساد و به پادايز   ا 
هام نظرم  ا به خز  اخنصاص  ا ؛ تا آنجا که بیث ام ا  پژوهزکه طاف گسنر ه

  با     يافت  يگر به منخصصان حز   نظرية ا بی میدو  نراند. برام مثال  ُمَن 
مناخنی اثر ا بی اندا م فلسفی به مطالعة هسنیا  چشم (2444و  4930) 2ناينگا  

 1و چندصدايی بز ن 0چنداليگی ت0پر ا   و ا  اين  يدگاه اصزلی هرچزن هراهنگیمی
حنی عد   يا م ا  ا يبان و نزيسندگان ناا ا   . اندمنن  ا نشان ا بی بز ن منن می

ها و     أ  هره ستانگرند؛ ا جرله سز  ئالاندا    يافت به آثا  خز  میچشم
نها مكل مجا م و ت يک اثر وجز  ندا  ت مگر به»گزيد: با ه میکه    اين 1فالاپ سزلر 

سا م )يا تزلاد( که اين به خزانندگان آن و به لیظات   گارم فعاالنة واسطة فعال به
يكی ا  « مناسیمعناسبک»   اين ماانت نظرية  (.87 :1966)« آنان با منن وابسنه است

ژ ژ پر ا  . اولان با  با  ا بات می  منأخرترين  ويكر هايی است که به کاوش 
  ويكر هام   يافت   کنا      اين نظريه  ا4990   سال   (2440ت  4900) 7مزلانه

مطرح کر . پژوهز حاضر به يا بز  اين اسنا  فقاد  انشگاه سز بن ت که نگا نده 
هام تزضاح نظرية ايشان  ا  امنه ت به  منة تیرير افنخا  ماگر م و حضز     کال 

مناسیت اين نظريه  ا عناسبکاست. مزلاناه    کنابی   با   مرح مبانی نظرية م  آمده 
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ام که خز    ون مقزلة مناخنیت مطالعههام ا  می مر  فرهنگی نظا  3مطالعة نرايگی»
کند. او هرچنان تعريف می (Molinié, 1998: 5)« گار معنامناسی فرهنگ جام می

-طز  قابل تزجهی مزجب تعراق و تغاار نظريات فرمالاست به»کند اين نظريه  اذعان می

کزمدت   هد که میا امه می و (94)هرانت « مز ام  و     خصزص مفهز  ا بات میه
هر گزنه اقدا  برام تعريف  نقد و نظرية ا بیبر خالف ترم ايگلنزن که    کنا  

ام  ا برام مناخت و تعريف اين  اندت فرضاهمفهز  ا بات  ا میكز  به مكست می
 لال معطزف بز ن میافل نقد  بهيه ت که تاکنزن اين نظر .(94)هرانت مفهز  پاشنها  کند 

مثابة نظا      ايران نامناخنه باقی مانده ت به منن ا بی بها بی به منابع آنگلزساکسزنت 
ام صرفاً  نگر  که مزلِد ا بات است. مزلاناه اين نظريه  ا فراتر ا  مطالعهمعنايی می

 اند؛ ا  اين معنامناخنی ناا می مان  ويكر م  کند و آن  ا هممناخنی تلقی میسبک
هام هام اننااعی معنا ]...[ الگزهات ترکاب و تزلاد ماکلهنظا »جهت که به مطالعة 

 (.Molinié, 1990: 23)« پر ا  کالمی ا بات می

با تزجه به کلادم بز ن مفهز  ا بات    اين  ويكر ت    اين مقاله قصد  ا يم به 
رية مذکز  و ا  اين طريقت به تباان نگاه اين نظريه به بر سی جايگاه اين مفهز     نظ

منن ا بی بپر ا يم. بدين منظز ت پس ا  تعريف مفهز  ا بات و انزاع آنت ابندا سار 
گذ انام و ا  اين  هگذ ت هام گزناگزن به اين مفهز   ا ا نظر میتیزلی نگرش

نظريات معطزف به  مناسی و ساير هام بناا ين مزجز  ماان نظرية معناسبکتفاوت
 هام. پس ا   ام اين نظريه  ا مرح میاصزل و مفاهام پايهکنام؛ سپس ا بات  ا باان می

مناسی باان خزاهام مطالعة اين مفاهامت مروط ا بی بز ن اثر  ا ا  نگاه نظرية معناسبک
 کر .

 . ادبی  و انواع آن2
 سا  .اثرم ا بی می تک اثرمز ت هران خصزصانی است که ا  يناماده می «باتا »آنچه 

 اند و ا بات  ا سامانة مشنرک آثا  ا بی میمزننت  مناسی فرهنگ  بان    9وينال گدبزا
 نزيسد:می
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واسطة ساخنا  و نقز خاص گفنران  ا بات مزضزع علم فرضی ا باات است و به
 کند.مز . تعريف ا باتت تعريف خصاصة غارا بی  ا ناا  خال میا بی تعريف می

يعنی  ؛ا بات    ا باات هرانند پديد   بان    مقزلة گفنا     نظرية سزسز  است
 :Mounin, 1974) دنعنزان سامانه  ا  آنچه که ترامی آثا  ا بی    اننااعشان به

205 - 206). 
فر م است که منن ا بی  ها بات ويژگی منیصرب ت(8 :1979) 44 يفنرا  نگاه ماشل  

ام تنها نقطة افنراق برجسنه اندا ت ا بات نه . ا  اين چشمکندمیهرنا   ا    نزع خز  بی
ماان منن ا بی و غارا بی استت بلكه وجه ترايا يک اثر ا بی    مقايسه با ساير آثا  

ت مقزلة ا بات به سه  سنه مناسیمعناسبکا بی ناا است. با تزجه به اين امرت    نظرية 
 .  40«ا بات خاص»و  42«ت نزعیا با»ت 44«ا بات عا »مز : تقسام می

معنام مطالعة خصاصة ا بی منن    مقايسه با منزن غارا بی  بر سی ا بات عا  به
هام خبرم جرايد يا  است. اين مقزله به باان تفاوت مثالً قطعه معر يا  مان با گاا ش

طز  کلی  مز  بهپر ا   و هدف ا  آن مطالعة چاام است که باعث میمنزن علری می
ک اثرت ا بی   نظر گرفنه مز .    بر سی ا بات نزعیت  امنة پژوهز   با  ا بات ي

مزند و آن  سنه  مز ؛  يرا    اين مبیثت فقط آثا  ا بی مطالعه می اندکی میدو تر می
گار  که مربزط به نزع ا بی آن بامد. سرانجا     هام اثر مز   تزجه قرا  میا  ويژگی

ثا  يک نزيسنده يا حنی يک اثر ا  يک نزيسنده میدو  ا بات خاصت مطالعه به آ
هايی ا  مز .    اين نزع مطالعهت آنچه برام پژوهشگر اهرات  ا  ت يافنن ويژگی می

کند. هرچنان اين آثا  يک نزيسنده است که آن  ا ا  آثا  ساير نزيسندگان منرايا می
اان ترا  آثا  يک نزيسنده فر  يک اثر خاص ا  م هام ا بی منیصربهنزع ا بات ويژگی

  .(Molinié, 1995: 120 - 121) کند  ا  ومن می

 هاي گوناگون به این مفهوم. پیشینة نظري مفهوم ادبی  و سیر تحولی نگرش3

هام ال   برام ا بی مرر ن آن بیث جديدم ناست.  تزجه به ماهات ا بی اثر و مرط
 مانت تعا يف منن ا بی هرزا ه گر   و ا  آن قدمت اين بیث به  مان ا سطز برمی

ت اين خاال و باان سنخزش  گرگزنی بز ه است. ژ ا  ژنت    کنا  معروف خز ت 
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هام منفاوت به منن ا بی او    اين کنا ت نگرش کند.خزبی ترسام می سار تیزلی  ا به
 41گراو  ويكر  مرط 40گرا اند:  ويكر  اصل ا معطزف به  و  ويكر  اصلی می

(Genette, 1991: 15). گرات معاا  ا  يابی ا بی اثرت مطابقت آن با     ويكر  اصل
است.    اين  يدگاهت  و معاا  تغاارناپذير هرزا ه  اصزلی است که ا پاز تعاان مده

گرايان  و سنگی ايجا  کر ه است: اصالت باان و اصالت مینزا. ا   مان    ماان اصل
زام  اسنانی برام سنجز ا بی بز ن يا نبز ن اثرت ا سطز تا پايان سد  نز  همت مین

که ا  اين پست عد   يگرم ا  منخصصان نظرية مده است؛    حالی اصل قرا   ا ه می
اش.  سنة اول   انندت نه مینزام  اسنانیا بیت ا بی بز ن اثر  ا مديزن ماز  باان آن می

ات اصلی اثر ا بی  ا عنصر  انندت خصزصکه نظرية ا سطز  ا    اين  مانه مشروع می
کنند؛ بدين معنا که اگر اثرم فاقد اين عنصر بامدت به  ناام واقعات تلقی می 41خاال

بدين ترتابت ا  اين  يدگاه (. 41)هرانت منعلق است؛ هرچند ا  لیاظ فر  منظز  بامد 
باان اگر معرم به با گزيی يا خلق  اسنانی نپر اخنه بامدت ا بی ناست؛  يرا ماعر با 

کند و ا  احساسات و حاالت  وحی خز  مخاطب  ا ا  امرم واقعی آگاه می
 گار .  پر ا م استت فاصله میکه مبنام خاال 47با نرايی

هسنند که با اصل  گرايان  و  صز ت 43میز ترين مخالفان بزطاقام خاالبرجسنه
میز   ا تشكال اانترين نیلة بزطاقام ب قرا   ا ن فر     ا  يابی ا بی آثا ت با گ

تالش کر ند بناانی علری  49اکزبسنيو    پاشاپاز هره  من  آنانبساا م ا    ا ند.
 ت«معر نز  و »ام    مز      مقاله (15 :1974) اکزبسنيبرام مفهز  ا بات برسا ند. 

 تکند که     ندگی  و مرهمناسانة  بانی يا  می يیعنزان کا بر   يبا ا  معر به
و مرا   اوت قطعه معر اتِ. برام   يافنن ا بکند  ا باان می اهام م و هاجاناحساسات 

چزن آوات هر تهام ماکلة  بانگرايان به مقايسة ساخنا  آن    اليه  يگرم ا  صز ت
پر ا ند. آنان پس ا  بر سی و مقايسة آثا  با  بان  و مره می تترکاب هجايی و و ن

کنند  هند و ا عا میه میئا بی بز ن منن ا ا هام مرطمنعد ت الگزيی مرکب ا  اصزل و 
برام ) هاواژهغارا بی بز ن منن است. ترتاب قرا  گرفنن  ةکه تناقض با اين الگز نشان

تر(ت اسنفا ه ا  چندهجايی و طزالنی هامواژه پاز ا کزتاه  هامواژه گرفننقرا  نرزنه 
 تا  تكرا  اصزات ناهراهنگ ااپرهآهنگی منن و  قراين لفظی و نیزمت تزجه به خزش
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و مكل آوايی و نزمنا م آن ا  اصزل اين  واژهمعنام يک  ماان و پازندحفظ نا يكی 
 . ستالگز

 تهايی که   با   مفهز  ا بات انجا  مدهترين پژوهز يكی ا  مهم   اين  مانهت 
کلز   واکزبسن يما ل بز لر که  من  ثرا «هاگربه»ست ا  معر ا امتیلال مزمكافانه

ام ا  تیلال عنزان نرزنه بهکه     اين پژوهز اند.  انجا   ا ه (4912) 24اسنرو ت  لزم
هام خاصت  هات نا  ها و تز يع آنبه بر سی قافاه مؤلفان مز تمی کامالً علری معرفی

اين تیلال  د.نپر ا ی و قرا گارم عناصر سا ند  معر میايمعن و قراين نیزم
انگاا ؛  يرا بساا م ا  مننقدان معنقدند  ا    میافل نقد ا بی برمیهام بساا م  واکنز

هام ويژگی تمانند صنايع ا بی تهام ظاهرمجزم نشانهو نبايد تیلال ا بی  ا به جست
بسا مننی  میدو  کر . چه   منن و  وابط  بانی ماان اجاام آنت مشاهده قابل سبكی 

 ثارگذا  تلقی مز أو ت بساا ا  ش ا بی  عنزان مننی با هام يا مده بهبدون نشانه
(Mounin, 1969: 38)  سرانجا   يرم نپاياد که اين  وش ابندا تزسط خز .

هام مخنلف و گرايان با اذعان به مفهز  پديد  نسبات  مانی ا بات     و ه صز ت
اعنبا  خز   ا ا  ست  ا .  سپس تزسط مننقدان  يگر هرچزن  يفنر و ژيلبرت  و ان

خزانشی « ها و ساخنا گرايان هات مزشگربه»ام با عنزان (    مقاله4919) 24ن و ا
 هد. او    اين خزانزت نرا ها  ا ا ائه می« هاگربه»مناسانه و منفاوت ا  معر اسطز ه
 هد معر يا مده به اين  لال ا بی است که مننی کند و نشان می سا م میبرجسنه

و جهانی است. برام اثبات اين مدعات  و ان ابندا    الگزم فراگار مبننی بر يک کهن
مز ت معنام مزش  ا که     بان فرانسه ] َ[ تلفظ می به ratاين معر بز لرت کلرة 

 هد که چگزنه مز . او نشان میکند که ]شَ[ تلفظ میمعنام گربه می به chatجايگاين 
ی و فر  هاچ يک ا  اجاام که ا  نظر ساخنا مت آوايبا هران تغاار سا هت    حالی 

 هد؛  يرا مزش    اش  ا ا  ست می اندت معر مذکز  ا  ش ا بی يگر منن تغاار ناافنه
هام مخنلف نرا  مزجز م مخر  و مرّ است. او    مرحلة بعدت ترجرة اين فرهنگ

 ايی آهات واج هد که    آن ترا   وابط  بانی )قافاهمعر بز لر  ا به  بان ژاپنی ا ائه می
سبب  کلی ا بان  فنه استت اما ا بات معر به واسطة ترجره به هم  يخنه يا به و...( به

 22قد ت نرا ها به قزّت خز  باقی است. بدين ترتابت هران طز  که هانرم مشزناک
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معنقدندت ا باات میصزل مطلق  (53 :1948) 20و تريسنان تاا ا (258 :1973)
آيد يند اتیا م ناگسسننی است ماان آنچه به  بان میساخنا هام  بانی ناست؛ بلكه برا

مز . اين تجربه صرفاً تجربة آفرينند  اثر ناست؛ بلكه تجربة خزاننده و آنچه تجربه می
 ناا است. 

مناسی و وجه ترايا با    اهرات خزاننده    فرايند خلق اثر اسا  نظرية معناسبک
که گفنه مدت  ويكر  هرچنان هد. گرايان  ا تشكال می آن با  يدگاه صز ت

میز ِ نظرية که بانز خزانندهگراست؛    حالی گرايان به منن ا بیت اصل صز ت
 هد.    اين  ويكر ت بر گرا قرا  میمناسی آن  ا     مر  نظريات مرطمعناسبک

و مطلق  20اندت معاا هام جهانی خالف آنچه برخی مننقدان مانند ماشل  يفنر به آن قائل
مناخنی اثر ا بی وجز  ندا  . به باان  يگرت معاا  ا بی  م ا  يابی خصزصاات  يبايیبرا

مناخنی خزاننده است.  مز ؛ بلكه منزط به ا ضام  يبايیبز نِ اثر ا پاز تعاان نری
گرا  ا ؛ به هران  لال بزطاقام اصلپذيرتر است اين  وش ا   وش پاشان انعطاف

    (.Genette, 1991: 26)نامند ا  ا بزطاقام با  میگربزطاقام بسنه و بزطاقام مرط
که  گسنر ه استبه هران اندا ه  اتهام ا ب امنة پديدا  مدن نشانهبزطاقام با ت 

   اين با ه  21فر  هر نزيسنده. تز و وف به هام منیصرخالقاتت سبک و ويژگی
آثا  ا بی مزجز   ها وبه مطالعة صز ت تنها پژوهز   با   ا بات نبايد»نزيسد:  می

چراکه  ؛هام مجا م ا بی  ا ناا بر سی کر بايد مجرزعة مكل تافاون بر آن ؛بپر ا  
کنز  ةباو  اوت ا بات نناج به .(46 :1971) «بامد تهست تزاند فراتر ا  آنچها باات می

مرا   به مناسینظرية معناسبکاين کنز يكی ا  مفاهام کلادم  .است «سا م ا بی»
مناسیت مطابق     ويكر  معناسبک .ا امة مقاله آن  ا تباان خزاهام کر ه     و  کمی

خزاننده   يافت اثر  تنها مااان واقعی برام تشخاص ا  ش ا بیِاصزل نظرية   يافتت 
با تزجه  اندت کر ه پر ا ان    مز   ا بات پاشنها اصزلی که تاکنزن نظريه هرةاست و 

منظز  مجها کر ن اثر به اباا  ال   برام برانگاخنن  هخزاننده و بکافات   يافت به 
 (90 :1998)که مزلاناه ان جهتت هرچنانبه هر. يابدخزاننده معنا میتیسان 

اندا م پراگراتاک و    امندا   يدگاه ا بی کندت نظرية مذکز     چشمخاطرنشان می
(ت ژان 4994) 21منگنز(ت  وماناک 4930پر ا انی هرچزن ماشل  يفنر )مننقدان و نظريه
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ت گار . ا  اين  يدگاه( قرا  می4979و  4911) 23( و ژان کزهن4994) 27ت ماشل آ ا 
طز  خز آگاه يا  اثر به  اولان خزانند    مقا  پديدآو ندهت بلكه فقط    مقا  نزيسنده نه

 کزمد. آن برام برآو  ن اننظا ات خزاننده می سا مگاه    آما هآناخز 

 شناسینظریة معناسبک بنیادینم . مفاهی4
مناسی به منن ا بی برگرفنه ا  نظا  معنامناخنی منسجری است نگرش نظرية معناسبک

ام است. مناخت هر يک ا  اين مفاهام که خز  منشكل ا  مفاهام و مفروضاتی پايه
 لال مجال  کلادم برام فهم جايگاه ا بات    اين نظريه ضرو م است.    اين بخز به

  هام.  ترينِ اين مفاهام بناا ين  ا تزضاح می دو  پژوهزت فقط مهممی

 . خوانندة مالازي9 -4
گار . مرا  ا  خزانند  مجا م   مقابل خزانند  واقعی قرا  می 29مفهز  خزانند  مجا م

ام است که قبل ا  نگا ش مننت چه آگاهانه و چه ناآگاهانهت مز   نظر نزيسنده خزاننده
طلبد و خطا  به آن نزمنه مده است. مايان ذکر است که ام که اثر میاست؛ خزاننده

منخصصان نظرية   يافت با اصطالحات گزناگزنی به تقابل ماان خزانند  فرضی با 
 04«خزانند  مركن»کنند: ژ ا  ژنت ا  خزانند  فرضی با تعبار خزانند  عانی اما ه می

خزاند؛ می« خزانند  ايدئال»و  02«ضرنیخزانند  »آن  ا  04کند؛ ولفگانگ ايا يا  می
 01«خزانند  اننااعی»به آن  00نامد؛ ژپ لاننزلتمی« خزانند  مدل» 00اومبرتز اکز

هام ظريفی  ا ند؛ برام مثال هنگامی که گزيد. اما اين مفاهام گاه با يكديگر تفاوت می
ام است که انندهمز ت منظز  خزسخن گفنه می« خزانند  مدل»يا « خزانند  ايدئال»ا  

بايد ترا  اننظا ات نزيسنده  ا برآو  ه کند. بر امت و تفسار او ا  اثر بايد بدون خطا و 
که    « خزانند  مجا م»که    مفهز  کامالً منطبق با نظر نزيسنده بامد؛    حالی 

ناپذير ماان خزاننده و نزيسنده مز ت فاصلة اجننا مناسی مطرح مینظرية معناسبک
مز  و خزانز مزفق منزط به انطباق صد  صدم   يافت اثر با ظر گرفنه می  ن

اننظا ات نزيسنده ناست.    اين نظريهت خصزصاات خزانند  مجا مِ اثر ا  خالل منن 
هام و با بر سی نزمنا  و خصزصاات آنت ا جرله سبکت ترهادات و تكناک
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العة با خز   خزانندگان عانی مز ت نه ا  طريق مطگرفنه مده    آنت مشخص می کا  به
 اثر.

 . مؤلف مالازي 2 -4

مز . اين مؤلف مجا م  يا اطالق میبه نگا ند  اثر    مقا  برنامه 01مؤلف مجا م
انديشد.    اين مرحله که     هی آن می است که قبل ا  اقدا  به نگا ش اثرت به سا مان

اثرت برام مثالت به اين فكر  مز ت خالقمناسی سطح آلفا ناماده مینظرية معناسبک
کند که  وايت  اسنان  ا چگزنه آغا  کند و به چه ترتابی ا امه  هدت مخصات  می

اصلی  ا چگزنه پر ا ش کندت چه  اوية  يدم  ا برام  وايت برگايندت چه ساخنا م 
طز  خز آگاه يا ناخز آگاه  به اثر بدهد و غاره. مسلّم است که مؤلف مجا م به

 هد که اثر م    مزا   مذکز   ا با تزجه به طاف خاص مخاطبانی انجا  میگار تصرام
مناسیت اثر فقط کند. اما با تزجه به اينكه    نظرية معناسبکخز   ا برام آنان خلق می

مز ت معاا  ا  يابی  مناخنی اوست که ا بی تلقی می واسطة خزاننده و   يافت  يبايی به
هران  لال    اين نظريه آنجا که سخن ا  مؤلف مجا م  ا بات اثر خزاننده است و به

مده تزسط خزاننده است. چنان مؤلفی ماهانی  مز ت منظز  مؤلفِ   نظرگرفنهمی
که نزيسنده و هرچنان خزانند  بالفعل  ؛    حالی(Molinié, 1998: 200) ا    07کنشگر

کنشگر فرسننده به يكی ا   گارند. به هران ترتابت تقلالقرا  می« 03عاملات»   جايگاه 
 کند. هام  اسنان ناا او  ا  ا ام کا کر م عاملانی میمخصات

 . پیمان نوشتار3 -4
پاران فرضی است که ماان مؤلف مجا م و خزانند  مجا م بسنه  09پاران نزمنا 

 هی اثر خز  و  مز . مؤلف مجا م بر اسا  اين پاران است که به تنظام و سا مان می
پر ا  . اين پاران فرضی    ذهن هر يک ا   هند  آن میناصر تشكالاننخا  ع

هام فرهنگی هام خزاننده و  امنهخزانندگان ناا قبل ا  خزانز اثر وجز   ا  .  انسنه
او يا به باان  يگرت افق مناخت ا بی خزاننده مرط وجز م ال   برام اين پاران فرضی 

هنگی برام ايجا  پاران نزمنا  و   نهايت است. مزلاناه برام تباان ضرو ت مرط فر
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که هاچ ا تباط و مناخنی ا  ( 77ت  70)هرانت  کند  ک ا بات اثرت اِسكارزيی  ا فرض می
 هد اگر مزانع ها     ناا ندا  . او    اين مثال نشان می ها و فرهنگ وجز  ساير تردن

و مثالً مزفق به صز ت خز آمز  تزسط خز  اين اسكارز برطرف مز  و ا  بانی به
هرراه بسنة  يا گارم  بان فرانسه مز  و  و م يكی ا  ماهكا هام ا بی فرانسه به

هنگا  خزانز اين اثرت ا   اش به او تیزيل  ا ه مز ت  لالی ندا   که به مايیناج  و انه
هام  وم کنسروهام حاث احسا ت    اين فر  تفاوت چندانی ماان خزانز نزمنه

ز  ايجا  مز .  لال اين امر بدون مک چاام ناست جا فقدان افق غذايی و اثر مذک
مز  فر م   مقابل يک قطعة مزساقی يا تابلزم فرهنگی خزاننده. اين فقدان باعث می

نقامی  چا  هاچ حس تیسان و برانگاخنگی نشز ؛    حالی که فر م  يگر   مقابل 
با ه ربه کند. اومبرتز اکز    اينمناخنی  ا تج هران آثا  باالترين مرتبة هاجان  يبايی

  گزيد:می
نا   ائزل وجز   امنه     يک  اسنان هران کافی است که    آن فر م خاالی به

عنزان يک انسانت به خصزصاات بهنجا م ا جاع  بامد؛ آن گاه منزن با معرفی او به
 يا م با   هند. منن انسانی تا اندا   هند که    جهان واقعی به انسان نسبت میمی

اندا م نظرمت اين تطابق ام خزاننده مطابقت  ا  . لاكن ا  چشمنامه جهان  انز
  (. 221 :1981)مز  هام  اسنانی میدو  نریناپذير است و فقط به جهاناجننا 

وجز  آمدن پاران نزمنا   ا فراهم  اين افق فرهنگی مخاطب است که امكان به
هران ترتابت نیز  برقرا م ا تباط خزاننده با اثر به  . به(Molinié, 1998: 79)کند  می

طز  کامل نقض  که اگر اين پاران بهپايبندم اثر به اين پاران فرضی وابسنه است؛ چنان
کند. مفهز  پاران نزمنا  ا تباط بساا  نا يكی  مز ت خزاننده ا  ا امة خزانز امنناع می

  ا  .  04«افق اننظا »با مفهز  

 تظار. افق ان4 -4
هام پاشانت  وحااتت عزاطف هر خزاننده بسنه به تجا   ا بی گذمنة خز ت خزانز

 ندت مجرزعة اننظا اتی  ا ا  و مرايطی که    آن  ست به اننخا  اثرم خاص می
آنكه به اين امر واقف بامدت  پرو اند. او    حان خزاندنت بیخزانز اثر    ذهن می
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نطباق اين اننظا ات با اثر است. ساير منخصصان نظرية  ائراً    حال ا  يابی مااان ا
گارم افق مكل 04اند. هانس  برت يا    يافت ناا ا  مفهز  افق اننظا  اسنفا ه کر ه

تجربة قبلی خزاننده ا  نزع ا بی » اند: اننظا  نا  هر خزاننده  ا نامی ا  سه چاا می
ها آمنايی  ا   و تضا  خزاننده با آنپاشانِ اثر مذکز  که   ماية آثا اثرت فُر  و   ون

 :1978) «مزجز  ماان  بان ا بی و عرلی ]غارا بی[ت  ناام خاالی و واقعات  و مره

مز  و    .   واقع خزاننده ا  هران ابندام خزانز خز ت ا  نزع منن آگاه می(49
را  ا  گار  تا با منن و  يدگاه آن هرسز مز . حال اگر قحالت هاجانی خاصی قرا  می

ضرنی که    آغا  ماان خزاننده و منن ايجا  مده است نقض مز ت تأثارم منفی بر 
احسا  خزاننده خزاهد گذامت و به ترک خزاندن منجر خزاهد مد. ا  طرف  يگر 
انطباق کامل اثر با افق اننظا  خزاننده ا  آن اثرم نا ل خزاهد ساخت که قا   به 

مناخنی ناست. اما اگر اثرم تا سرحد نقض پاران  برانگاخنن هاچ گزنه هاجان  يبايی
صز تت خزانز  فرضی مبننی بر اننظا ات خزاننده برو  ولی آن  ا نقض نكندت    اين

انجامد. حرکت    مر  پذيرش خزاننده اثر به ايجا  هاجان ا بی نا  خزاننده می
ران چالشی  وست. اين ه چالشی است که خزاننده    خزانز آثا  ا بی با آن  وبه

کند و    است که برام مثال تز و وف    تزصاف کا کر  ا باات مگرف ا  آن يا  می
عقاد  اوت تر يد خزاننده  مز . بهاين گزنة ا بی منجر به ايجا  حظ ا بی    خزاننده می

ماان واقعی يا خاالی بز ن عنصر غارعا مِ ظاهرمده     اسنان باعث تقالم او برام 
 ,Todorov)فنی است که با  ناام آمنا و واقعی او هرخزانی  امنه بامد  سادن به   يا

. اين تر يد به خزاننده نقشی فعال برام ساخت معنام  اسنان میزل (29 :1970
به هران چالز  00«مننِ حظ»و  02«مننِ لذت»کند.  والن با ت ناا با باان  و گزنة  می

مبانی تا يخیت فرهنگی »انجامد که ظ میگزيد فقط مننی به ايجا  ح کند و میاما ه می
ها و خاطرات او  ا منالال مناخنی خزانندهت و هرچنان انسجا  قرايحت ا  ش و  وان

 (. Barthes, 1973: 26)« کند و ا تباط او با  بان  ا  چا  بیران سا  

 ام      يافت خزاننده ا  اثر تأثارگذا  است که مبناماندا ه مفهز  افق اننظا  به
اثر ناا    ا تباط مسنقام با افق  00نرايیمز .  استپذيرش يا   ّ جايگاه ا بی اثر می

نرايی آن ترتابت ژانر اثر منناسب با  است مز  و به هراناننظا  خزاننده تعاان می
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نرايی    ژانرهام مز . برام نرزنه اننظا  خزاننده ا  عنصر  است  يافت و تعاان می
 و هران گزنه که اينگرات مگرف و غاره يكسان ناست؛ ا اقععلری ت تخالیت و

. بدين ترتابت (94 :1971)« نرايی وجز   ا  اندا   ژانرها  است به»گزيدت تز و ف می
مز . ماشل  يفنر    تعامل ماان خزاننده و منن جايگاين تعامل ماان مؤلف و منن می

ها باو   امنندت پديد  ا بی نه    منن دتبر خالف آنچه مننقدان م»نزيسد:  با ه می اين
افند و نه    مؤلف. اين پديده    گفنرانی ماان منن و صز ت واحد اتفاق می به

. بديهی است تالقی افق اننظا  خزانندگان (92 :1982)«  هدخزاننده است که    می
خزاندت به یم« افق منن»آن  ا  (161 :1997)کند و ايا  گزناگزن با آنچه منن عرضه می
افند. اين مسئله به تفاوت  يدگاه خزانندگان    مز   يک مااان و کافات اتفاق نری

 مز . ا بی بز ن و نبز ن اثر يا حنی   جة ا بات آن منجر می

 سازي  . ادبی5 -4

خز  ا بی ناست. به عبا ت  يگرت  خز م مناسیت هاچ اثرم بهمطابق نظرية معناسبک
تزان به مزجز يت ما مِ اثر    قفسة کنابخانه اطالق کر . ی  ا نریصفت ا بی يا غارا ب

حا ث  01سا ما بی بز ن اثر به   يافت آن بسنگی  ا   و فقط    طی فرايند ا بی
مناخنی مز ت  ام ا  خزانز اثر  چا  حظ  يبايیترتاب که اگر خزانندهمز ؛ بدين  می

اين »صز تت اننده ت ا بی است.    اين آن اثر برام آن خزاننده ت و فقط برام آن خز
بامد؛ و ‘ مزنده ا بی’احنرال وجز   ا   که هر مننیت با هر ماکلة مزضزعی و کالمیت 

 (.Molinié, 1998: 133 - 134) «  ايی مز ظاهر ا بی ناا ]     يافت[ ا بات هر مننِ به
افند که خزاننده یسا م وقنی اتفاق م  واقع حس تیسان و لذت ا بی    فرايند ا بی

کنند  اثر    حان خزانز به تعامل با آن بپر ا  . حال    اين تعاملت عنزان   يافت به
 هام ت  ا ا  تفصال    ا امة مقاله آن  ا  مرح می اگر اثر مرايط ا بی بز ن  ا ت که به

ان عنز صز تت حنی اگر اثر مذکز  بهمز ؛    غار اين بامدت به اثرم ا بی تبديل می
 ماهكا  مناخنه مده بامدت برام آن خزاننده ا بی نخزاهد بز .   



 49                  مناسیمطالعة مفهز  ا بات    نظرية معناسبک                  04/ مرا   44سال 

 . حظ ادبی6 -4

کند. مااان هاجان  سا م    خزانز اثرت هاجان ا بی  ا    خزاننده ايجا  میفرايند ا بی
ا بی منناسب با کافات   يافت خزاننده و تیقق مرايط ال   ا بات نا  خزانندگان 

 و آثا  ا بی گزناگزن ا  حاث ا باتت    جات مخنلفی ينا گزناگزن منغار است؛ ا 
عنزان  مز ت اثرم بهبدين معنا که اثرم ماهكا  تلقی می ؛(Molinié, 2005: 149) ا ند 

تر مز  يا اثرم    مراتب نا لاثرم با گ و سنز نی )اما نه ماهكا (   نظر گرفنه می
« مراتب ا بات»مز . احسا  می گار  و  و  به  ست فرامزمی سپر ها بات قرا  می

هام گزناگزن تجربه هام يک خزاننده ا  يک اثر ا بی     مانتزاند    خزانزحنی می
پندا ند و مز . به هران ترتابت  مانی که گروهی ا  خزانندگان اثرم  ا بساا  ا بی می

زلة مراتب  ويام.    مق اندت ناا با اين پديده  وبه تفاوت گروهی  يگر به آن اثر بی
 و  که    آن مرتبهت خزاننده مرا  می باالترين مرتبة هاجان ا بی به 01ا باتت حظ ا بی

نزعی ا   گار  که عراقاً منقلب و بهام تیت تأثار قرا  میاندا ه آيد. او بهوجد می به
کند  ا تجربه می 07مز .    اين حالتت خزاننده يک کنز  يسنیخز  میخز  بی

(Molinié, 1998: 183)سا م و برانگاخنگی عراق هاجانی ال     يرا نا  او کنز ا بی ؛
« 03لذت»معنقد است  (26 :1973)اند. مزلاناه ناا هرانند با ت و ملاو  يكديگر بز ه

 :Molinié, 1998) است؛  يرا حظ هم ذهنی است و هم جسری« حظ»تر ا  ضعاف

ا  خزانز خز   چا  باالترين مرتبة ام کند برام اينكه خزاننده. او اضافه می(87
مده به او مننقل مز ؛  هاجان ا بی مز ت ناا م ناست احساسات  لپذيرم ا  اثر مطالعه

)هرانت بلكه   يافت او مركن استت مثالً پس ا  خزاندن تراژ مت سرما  ا  اندوه بامد 

يط   يافت اثر . يكی ا  عزامل مهمِ مؤثر    تعاان   جة هاجان ا بی خزانندهت مرا(432
مناخنی اثر  ا که بر  کنندگانت ماهات  يبايیمرايط اعنقا م ت فرهنگی   يافت»است: 

 :Molinié, 1994)« کندمی پر ا  ت مشخصگذا م ا بی میاسا  آن خزاننده به ا  ش

تزان . مسلّم است که اگر   مقابل اثرم احسا  حظ ا بی حاصل مز ت می(209
ام که اين حس  ا تجربه کننده ا  حاث هنرم برام   يافتمطرئن بز  که آن اثر 

  و . مرا  می نظار بهکندت اثرم فاخر و بی می
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 . شاخص سبکی و سبک7 -4
مناسی مز ت    نظرية معناسبکخزانده می« 09سبک»طز  کلی    گفنران ا بی  آنچه به

ام اقع نشانه  و« 14ماخص ا بی»  ون منن است. « هام ا بیماخص»ام ا  مجرزعه
ا  کا کر  ا بی مننت و الااماً حاصل ا تباط بان  و عنصر است. برام مثال ا تباط ماان 

ماية خاص يا ا تباط ماان نزع جرالت  اسنفا ه ا  يک صنعت ا بی و يک   ون
 وند  مرا  می هام ا بی منن بهها ا  ماخصکا  فنه و خصزصاات کنشی آن به
(Molinié, 2001: 203 - 204)هام ا بی اثر ناا مند مناخت کامل اصزل . يافنن ماخص

مناسی است؛ اما اطالعات انزاع ا بی و نزع منن مز   مطالعهت صنايع ا بی و سبک
تنهايی برام مطالعة سبک اثر کافی ناست؛  هام ا بی بهآمده    مز   ماخص  ست به

هام مشخص و ا بلكه تیلالگر بايد مزفق به کشف ا تباطات ثابت و   واقع نظ
هام ا بی مز  که معرِف سبک يک اثر يا نزمنا  يک نزيسنده يا معنا ا م ا  ماخص

ژ ژ مزلاناه هرچنان تأکاد (. 240)هرانت ام خاص است حنی يک نزع ا بی     و ه
يابد و    غار اين صز ت واسطة منن و    ا تباط با آن ا  ش می کند سبک فقط به می

ترين احسا  و  هام ا بی و سبک هرگا به ايجا  کزچکصخز ت ماخ خز م و به
عنزان میل تجلی ما م سبکت ا   مزند. منن ا بی به هاجان ا بی    خزاننده منجر نری

اثر    ترامات آن « نزمنا »ناپذير است و به هران  لال بر سی و تیلال آن جدايی
ت  240)هرانت  مز یاست که به مناخت سبک آن و جايگاه سبک    ا بات منن منجر م

مناسیت مطالعة سبک فراتر ا  بُعد تزصافی  فنهت ا  تلفاق با .    نظرية معناسبک(241
مناسی ا  بُعد تفسارمت تهی کر ن سبک»کند؛  يرا پادا می 14معنامناسی جنبة تفسارم

و  هد ]...[ و آن  ا بارون ا   امنة تزجه به مسئلة مرکام ا بات  به آن نقشی ايسنا می
 (.Colas - Blaise & Stolz, 2010: 109)«  هدتجربة هنر قرا  می

 شناسی. شروط ادبی  در نظریة معناسبک5

 (:  Molinié, 1998: 99اي دارد ). گفتمان ادبی كاركرد معنایی پیچیده9 -5

   منن غارا بیت کا کر  معنايی کال  يگانه بز ه و مبننی بر  اللت است. اين کا کر  
تزاند    مز   مخصات  اسنان و   منن ا بی ناا وجز   ا  ؛ مثالً  مان میمعنايی  
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سا  ت اين است که عالوه  ندگی او به خزاننده اطالعاتی بدهد؛ اما آنچه اثر  ا ا بی می
گر   که اين عناصر  مان به عناصر  يگرم ناا برمی بر اين  اللت اولاهت منن هم

تنها  وايت افكا ت  نه بزف کز  و برام نرزنه اين  اند. ا 12مناخنی ت عقادتی  يبايی
هام آن استت بلكه عالوه بر آن اثرم  ا ه برام مخصات احساسات و اتفاقات   

مناخنی خالق  واسطة ا جاعات فرا بانیت برنامة  يبايی مز  که بهسز  ئالاست تلقی می
ثر ا بی برگرفنه ا   ناام خز   ا میقق کر ه است. بدين ترتابت سامانة معنايی ثانزية ا

 هد. اين  فرهنگی و نگرش نزيسنده است و    عان حالت برنامة ا بی او  ا نشان می
کرنر     بان  آنچه ؛ هدامكان تفسارهام گزناگزنی  ا به خزاننده می خصزصات

خزانند  اثر ا بی مز . مشاهده می استت علری که قلررو  اللت رانگفن طباعی و
   حان خزاندن  اسنان کا کر  معنايی آن است؛ به هران  لال  منزجه پاچادگی

بدون  ؛ اماوجز  خا جی ندامنه بامند آن ها و اتفاقات اند مركن است مخصات می
 هد. اين خزاننده با آگاهی به اينكه خز  گی به خزاندن ا امه می هاچ حس فريب

م تصزيرم ا  اين عالَ فقط آمدهتم واقع ناست و آنچه     اسنان مرجع  اسنان    عالَ
پذير . می تاستت فضام فرهنگی  اسنان  ا که برگرفنه ا   ناام فرهنگی نزيسنده است

 سامانة معنايیاين  مهاا کر ن دت قابلات منن ا بی   کنآنچه چنان امكانی  ا فراهم می
    وگانه است.

 و  . ا اينها ناا برگرفنه ا  هران خصزصات استواژهوجز  با   معانی ضرنی 
بانام که ساخنا هام  بانی که    حالت عا م هنگا  مطالعة معر می به برام نرزنه

. اين کنند ايجا  می مزندت گاهی     بان معر    فهم پاا  مشكلباعث آسانی ا تباط می
    ؛ و مرا  می ا بی به ران هند  گفنچندپهلزيی و چندمعنايی يكی ا  عناصر تشكال

معنايی بز ن گرايز  ا  .  به يک ی(فلسف يا علری رانگفنغارا بی )مانند  حالی که  بان
مز  و خزاننده  ا  تعد  بر امت ا  يک قطعة منظز  يا منثز  ا بی باعث ايجا  ابها  می

اگر مفهز  نسبت به کلرات  يا  »افاايد: کند و به غنام ا بی منن میباشنر   گار می
 و بهبسنگی نا سا  و و عد  وحدتت يعنی هم بامدت ما با يک ناهراهنگیت کشز

: 4094)صهبات « گار بسنگی مديدتر بامدت ابها  ناا قزّت می مزيم. هر قد  اين ناهم می

خزاننده     ويا ويی با قزاعد  سنز م  اتعا ات و اننظا  . آمفنه کر ن(401
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فاوت ماان منن و ام منگزنه  ا   تا به ا برآن می او ناا ناهراهنگ با قزاعد معرزل
و سرپاچی  تبا م با قزاعد  سنز م و واژگانی  واقع ابها ت  واقعات پازند برقرا  کند.

ام ا  معانی ثانزيه است که است. اثر ا بی مبكهمنن ا بی  مرنا  ا  اين قزاعد ويژگی
هام مز . به هران  لال است که مطالعة ويژگیفر  عرضه می به   مكلی منیصر

مناخنی اثر  هام فرهنگی ت  يبايیزع ا بی اثرت نرا ها و ترا  ماخصهمربزط به ن
و    مرحلة  اثر ا  نگا شها پاز اين ويژگی  هند  ا بات آن بامد؛  يرا تزاند نشان می

  د.نمزمیتعاان  يام آن طرح
 هند  سامانة خاص ) وگانة( اثر ا بی استت ا جرلة ا جاعات فرامننی که تشكال

جاء بناا م ا بات »عنزان  اين ا تباط حنی بهاثر با آثا  ا بی  يگر است.  ا تباط ماان
خنان بامز . پديد  بانامننات که برام اولان با  معرفی می (Riffaterre, 1980: 11) «اثر
واسطة  قرا  گرفنه استت به پر ا ان  يا م( مطرح کر  و مز   مطالعة نظريه4910)

 کند: آثا   يگر به غنام معنايی اثر کرک میهام ا تباطی با ايجا   نجاره
مثابة  ويدا م  بانی  آن به  نظر گرفنن معنام  عنزان ا باات به خزاندن چاام به

 یامكاناتبا مثابة معرم که  يابد؛ مثالً به ها معنا میاست که    ا تباط با ساير گفنران
الغت سااسی  و گا  کند و يا  مانی که باندت با م میکه امعا  پاشانز آفريده

  (.Culler, 1997: 42 - 43)کند گذا   و آن  ا نقد مینرايز می خز ش  ا به

   حان « 10مننی  ون»برقرا م پازند بانامننات    اثر ا بی به امكان پژوهز   با   
)اما ه به منزن  «10مننیبرون»هايی ا  اثر    خالل آن( يا پازند )تكرا  قسرت خزانز

 مز .  مننهی میهايی ا  آثا مان( سندگان يا نقل بخز يگر نزي

 : (Molinié, 1998: 101اس  ) 55ارجاع. گفتمان ادبی درون2 -5

وجه با نرايی  ناام بارون ا  آن ناست؛ بلكه با آفرينی  هاچ هدف ا  گفنران ا بی به
بارونی   ناايی مسنقل است. بنابراين آنچه    منن ا بی وجز   ا  ت تقلادم ا  مرجع

ام  است که پس ا  خزانز خزاننده ناا تزسط او با آفريده  11ناست؛ بلكه  نااوا ه
و واقعات بارونی  واژهجام برقرا م پازند مسنقام ماان هر  به خزانندهمز .   واقع  می

ها و تفسار  ا ه پر ا   و   صد  يگانه میام عنزان مجرزعه آنت به پر ا ش کامل منن به
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 او است. هام خز ها و مناخنههام مزجز     منن بر اسا   ناام  انسنه ابها   و ن
و آنچه تا ه  است  وم    خزاندن مننت با ها با تزجه به آنچه خزانده تد يج با پاز به

پر ا   تا اينكه    به با سا م   ک خز  ا  منن و ترسام تصزيرم نز می تخزاندمی
 پازندترتابت مرجع منن ا بی هرگا     يابد. بدين  ست يگانهکلی و يافنی پايان به   

عنزان  به تمنن پازند   ونیبلكه     ؛مز رینيافت  و واقعات بارونی آن واژه ماان
 مان منن  ا هم  ترهادات کالمی منن است که هم اين مز . پديدا  می تام مسنقلپديده

 سبکها و سا هترکاب ت ننتنظام م واژگانتچگزنگی ترتاب  کند. ابداع و هم منجلی می
ام ام فرا بانی و برنامهپديده ؛آو  میوجز   فر  به به منیصرو  17کنشیام ديدهپ آنت
. گار ن صز ت میمزا ات و هرراه با پادايز خز  من مناسانه که پادايز آن به يی يبا

 برساخنه مدنز    جريانفقط  وجز  آمدنز مرجع ندا   و منن ا بی پاز ا  به
د. سامانة نآيوجز  می به تهر  و ت( است که مرجع و اثرزمنه مدن يا گفنه مدن)نز

چراکه آنچه ا  و ام اثر ا بی  ؛کنداست و به خز  بسنده می يگانه ا بی کالمی اثر
ماانجی  ابلكه تصزيرم ا   نااست که منیصراً ب ؛مز ت  ناا ناستنرايز گذامنه می به

 يشه  هام مخنلفو مكان ها     ماناثر    کامكان د. آيوجز  می سامانة  بانی اثر به
نظر ا  منشأ و  و خزانندگانت برام مثالت صرفاين ا  . ا  اثر  13اين خز بسندگی   

کنند که  ها     ناايی تزجه میها به کنز مخصاتبخز مخصاتواقعات بارونی الها 
خزبی    صا ق هدايت بهمنن ساخنه است. میرد ضا میرز  ا ه    تیلال خز  ا  آثا

 سه قطره خزنکند. او با تكاه بر بخشی ا  کنا  به اين ويژگی منن ا بی اما ه می
سا   و به آن   هد چگزنه تزصاف نزيسنده ا  گربهت مزجز م يگانه برمینشان می

کلی با تعا يف  يگر ا  اين جانز   بخشد که ا  حاث وجز مناخنیت بهخلقنی ا بی می
 منفاوت است: 
« نرز »تر ما نه با امات ما با آن سزم واقعات گربه يا به  بان  قاق سه قطره خزن   

م که   حقاقت تخال مائی مده است. «بز » و هسنام. بهگربه  و« بز »بلكه با 
مز . ]...[ اين گربه    اين مننت گربة  يگرم است که تنها     ناام هنر  يده می

هت امرم است غارمنعا ف که واقعات گربه  ا تغاار نزع نگاه کر ن به واقعات گرب



   04 / مرا   44 سال                                                                              20

مز  که ذهن  ا کند ]...[.  بانی  يگر خلق میام  يگر خلق می هد و گربهمی
 (. 10ت  12: 4094)میرز  ا هت سا   معطزف به خز   بان می

فقط   مقابل  ا جاعی اثر ا بی نهمناسیت خصزصات   ون   نظرية معناسبک
اعی )ويژگی منزن غارا بی(ت بلكه   مقابل خصزصات ا جخصزصات بارون

هام ا بات کا   فنه که    برخی منزن نظرية ا بیت ا  ويژگی منن ا بی به 19خز ا جاعی
گزنه  تلقی مده است. ژ ژ مزلاناه    تباان نظرية خز ت اسنفا ه ا  اين واژه  ا اين

ا جاع بامد؛  يرا    غار اين طز  مطلق خز  تزاند بهکند که منن ا بی نریتزجاه می
. اومبرتز اکز ناا    تأياد اين (Molinié, 1998: 104)مدنی نخزاهد بز   صز تت فهم

تزاند تراماً خز بناا  بامد؛ چراکه برام يک هاچ جهان  اسنانی نری»گزيد: مطلب می
هم با   اسنان میال است که حالنی منسجم و حداکثرم ا  امز   ا   برگار ت آن

بنابراين    اين  (.221 :1981)« هايشان ا  هاچ يا عد ساخنن کلات اجاا و ويژگیبر
واسطة ماهات کنشی خز  و ا تباطات   ونی اجاام آنت مرجعی  نظريهت منن ا بی به

آو   که   ون خز  منن جام  ا  . به هران  لال مثالً آثا  امال  والت نزيسند  پديد می
ند برام کاوش     ندگی مر   طبقة کا گر جامعة صنعنی تزافرانسزم قرن نز  همت می

 :Stolz, 1999) هند  ا بات منن ناست  فرانسه ناا خزانده مز ؛ اما چنان خزانشی نشان

43.)  

  (:Molinié, 1998: 106. گفتمان ادبی یک كنش اس  )3 -5

نشان  رلِگفنران ا بی    ع»گزيد: تباان کنز بز ن گفنران ا بی می   ژ ژ مزلاناه  
. به عبا ت  يگرت گفنران ا بی    (22 :1993)« يابد ا ن ايد  مرجع خز  تیقق می
مز ؛  يرا ايد  مرجع   واقع ا جاعی خز  ا بی میعرل نرايان کر ن ويژگی   ون

)هران « مناخنی فرا بانیجايگاه هسنی»هران مرجعت يعنی خز  گفنران ا بی است که ا  

سزم  وند  افند که نگاه خزاننده به مانی اتفاق می ل سز  ا باتاصبرخز  ا  است. جا( 
« 14سا منرايه»مز . اين ويژگی    هنرهام تصزيرم  جلبگارم اثر ما م مكل

جام  نقامی به مهنگامی که    يک تابلز ترتابت اين مز . به ناماده می (20)هرانت 
نگی ترسام خطزط و سبک نقاشت چگز ت میزِشتزجه به مینزام تابلز و تصزير
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ت به خز  اثر    فرايند خلق آن تزجه مزيمها می ها و ترکاب آن اسنفا ه ا   نگ
نشان نزعی به باننده خاطر اين خصزصات نشان ا  مرتبة هنرم اثر  ا  ؛  يرا به. ايم کر ه
 جا يک با نرايی سا ه  ا  . به هران ترتابت هر گاه کند که اثر غايت  يگرم بهمی
   اسنفا ه ا   ماعرا  اسنا م و مها ت اخناا  بی تا  حافظ غالیا  خزاندن هنگ به

طز  کلی به چگزنگی برساخنه مدن اثر و به بگزيام اثرصنايع ا بی و اباا  پادايز 
خز  و  امگزنه نزيسنده به هنگامی که ماهد اين ويژگی ا بات خزاهام بز . تزجه کنامت

ماانجی واژگانت  او تزجه خزاننده  ا )بدون مک ب نرايز گذا    ا    منن به شحضز 
جلب    سطح آلفا طراح اثر  ه وعنزان آفرينند ( به خز  بهو... مگر هام  وايی تسبک

   .نرايانده است منن  ا اتکندت ا ب
هام خز  با آن مزاجه که خزانندگان با ها    خزانزام ا  اين حالت نرزنة سا ه

است. خزاننده با  يدن عنزان اثر     اسنانت به     خالل آنتكرا  عنزان اثر مزندت می
انديشد که اين امر ا تباط ماان عنزان و کل اثر و تزجاه اين اننخا  تزسط خالق اثر می

سا  . مثال  يگرت گاينز اسامی او  ا منزجه چگزنگی برساخنه مدن اثر می
یز  تعامل مخصات با هام  اسنان است که گاه با  ويدا هات سرنزمت يا ن مخصات
هام ثانزيه    ا تباط مسنقام است و خزانند  هشاا  با کشف اين ا تباطت يک مخصات

مده به  اطالعات ا ائهمز . هرچنان هنگامی که با   يگر منزجه فرايند خلق اثر می
نظر  قد م  قاق و جائی بامند که فراتر ا  هدف با نرايی و ملاومات آن به خزاننده به

   منن ا بی « 14تعانیباز»ترهادات کالمی به پادايز ت به باان  يگر  مانی که  برسند
 يابد.منجر مز  ت ناا اصل سز  ا بات تیقق می

مناسیت    خزانز اثر ا بی سه نزع   يافت منصز  است: مطابق نظرية معناسبک
 :Molinié, 1998) 10و   يافت   گارکننده 10  يافت احساسی 12  يافت آ مازمت

 انجامد.  مناخنی می . اما فقط يكی ا  اين سه نزع   يافت به ايجا  حظ  يبايی(162
     يافت آ مازم که فراگارترين نزع   يافت استت    حان    يافت آ مازم:
 هد.    چنان   يافنیت خزاننده معرزالً به قصد سا م    نریخزانزت فرايند ا بی

کند و خزانز او خزانشی اباا م و غارا بی   میکسب اطالعات با منن ا تباط برقرا
مز ؛ هرچند منن مز   مناخنی منجر نری است. چنان خزانشی به  ايز حس  يبايی



   04 / مرا   44 سال                                                                              21

تزان به خزانز مده بامد. برام مثال می ترين آثا  ا بی مناخنه مطالعه يكی ا  با گ
د. حنی وقنی کن انشجزيی اما ه کر  که به قصد پژوهزت امعا  مزالنا  ا بر سی می

تزان که فر م    حال سخن گفنن ا  ابعا  ا بی و برجسنة يک ماهكا  استت ناا نری
  يافت آ مازم    فرايند تفسار و تیلال (. 409)هرانت مرا  آو      يافت او  ا ا بی به

  هد.منن ا بی    می
  يافت احساسی برام تعدا  میدو م ا  خزانندگان اتفاق    يافت احساسی:

افند.    اين   يافت که نه ا بی است و نه آ مازمت خزاننده خز   ا با مخصات  یم
باند؛ اما اين يكی کند يا  وم سخن منن  ا خطا  به خز  می اسنانی يكی فرض می

 هد. مزلاناه  لال تشابه اتفاقات واقعی  ندگی او با وقايع  اسنانی  وم می  انسنن به
 11اثر پازتر قَزيكس خزن آسرانيافتت بخشی ا   مان برام   ک بهنر اين سطح ا    

 ند که    آنت  اوم ت بز يس که    يكی ا   وسناهام  وساه  ا مثال می (4914)
 هد که با مسلسل  کند ت ماجرام فرا  خز  ا  امغالگران نا م  ا مرح می ندگی می

ن مده و ا  باال ماهد ام پنهااند. او    ماان صخرهاين  وسنا  ا به خاک و خزن کشاده
خزاندت خز  ام که اين منن  ا میاين فاجعة انسانی است. حال اگر فرض مز  خزاننده

يكی ا  يهز يانی است که    جنگ جهانی  و     منطقة تیت امغال ا تز آلران 
 ندگی کر ه و ا  نا يک ماهد جنايات آنان بز ه استت    اين حالتت او خز   ا    

نگر  که گزيی منن گاا می ا  کند و آن چنان به منن میايی میبز يس با مناس
وقايعی است که او خز  واقعاً تجربه کر ه است.    اين حالتِ خاص و برام اين 

 يرا  ؛)هران جا( هد اش  ا ا  ست می ا جاعیخزانند  خاصت منن  يگر خاصات   ون
ام به گار . چنان خزانندهوضزح بر پاية مرجعی بارونی مكل می   يافت خزاننده به

 هد؛  يرا و به خزاندن منن با هاجان و تأثر ا امه می« بز يس من هسنم»گزيد خز  می
عنزان قربانی يا ماهد  باند که خز  او ناا بهمثابة با تا  تا يخیِ  خدا م می منن  ا به

با کند؛  يرا چنان خزانشی وجز  سطح آلفا  ا نفی می    آن حضز   امنه است.
 و  و سا م مخاطبت ماهات طافی و منغارِ گارندگان سطح آلفا ا بان میمخصی

خزاهد تزجه آيد که    آن مؤلف میوجز  می ام مسنند بها  تجربه ام اخنصاصینرزنه
 جلب کند. (412)هرانت  11«امکنشی يا وا ه»خزانندگان  ا به 
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  يافت   گارکننده  ا تجربه فقط    مزا   نا  م خزانندگان    يافت   گارکننده:
مز  که    آن خزاننده خز   ا بساا     اين   يافت ناات مرايطی حاصل میکنند. می

واسطة ا تباط ماان  وجه به هاچ باند؛ اما اين نا يكی بهبه مخصات  اسنانی نا يک می
آيد. به عبا ت  يگرت اين مرجع بارونی وجز  نری منن و تجربة مخصی خزاننده به

 هد؛ بلكه ا تباط خزاننده با منن     ناام مسنقل اثر مكل ناست که به منن حاات می
واسطة احساساتت   امت با اينكه جنگ  ا تجربه نكر هت بهگار . برام مثال اگر خزانندهمی

مد  مخصات  اسنان خز   ا با بز يس يكی احسا  کندت     اَعرال و افكا  تزصاف
کنشی استت نه عاملی.    جايگاه کنشیت ماهات خزاننده  اين صز تت ماهات خزاننده

خزاند؛ مز  و نقز کنشگرانه طاف وساعی ا  خزانندگان  ا فرامیمیدو  و معاّن نری
که خزاننده    جايگاه عاملت خصزصاات مشخصت میدو  و ملرزسی پادا    حالی 

 يابد.کند و ا  مرتبة اننااعی به مرتبة عانی تقلال میمی

من »گزيد ين نزع   يافتت سطح آلفا وجز   ا   و اگر خزاننده با خز  می   ا
 «هايی ا  هزيت عاملیِ کنشگرِ آلفانشانه»ت به اين  لال است که فقط «بز يس هسنم

بالفعل مده است.    اين حالتت با تا  کالمی حاالت  وانی مخصات و  (417)هرانت 
خز   ا به او نا يک احسا  کند؛ اما اين  مز  خزاننده عراقاًهام او باعث میواکنز

ترين و کند؛ به اين  لال که پنهانیاحسا ِ قرابت او  ا اندکی ناا آمفنه می
نرايز گذامنه مده است. او ا  يک طرف ا   ترين بخز وجز  او    منن به خصزصی

کند و ا  طرف  يگر ا   نبال کر ن نامنا  باقی ماندنز احسا  امنات و  ضايت می
. مزلاناه )هران جا(کند حس مشنرک و عزاطف خز      ناام اثر احسا  لذت می

افند؛ بلكه مز  که   گارم با منن فقط    مكل مثبت آن اتفاق نری هرچنان يا آو  می
کند انگاا ت ناا خزاننده  ا   گار میمننی که    خزاننده احسا  اناجا  و تنفر برمی

تفاوتی  مز ت احسا  بی ع مانع ايجا    يافنی ا بی میطز  قط . آنچه به(414 )هرانت 
 خزاننده است.  
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     . نتیاله6
ام جديد به مناسی   يچهمناسی و سبکمناسی با تلفاق  و ماخة معنانظرية معناسبک

گشايد. بدين ترتابت نگرش ام    حز   نقد و نظرية ا بی می منه مطالعات بان
 و  و ا  نظرگاهی هام سبكی منن میصنايع ا بی و نشانهمناخنی فراتر ا  مطالعة  سبک
مز . مناخنی آثا  ا بی وا   عرل می هام  يبايیمناخنیت     اسنام کشف نظا معنا

مز ت منشأ آنچه باعث انسجا  پازند اين  و  يدگاه    يک چا چز  نظرم می
میک ا بات آن  يگانهعنزان  واسطة تررکا بر   يافت اثر به پديدا مناسانة آن  وت به

افاايدت مطالعة   يافت با تزجه به بافت و ام که بر پزيايی اين نظريه میاست. نكنه
هام فرهنگی عناصر فرهنگی  خال    خزانز اثر است. مطابق اين نظريهت تأثار  يشه

ام است که ا  ماان سه نزع   يافتِ آ مازمت احساسی و اندا ه افق اننظا  به
تزاند به ايجا  حظ ا بی نا  خزاننده منجر مز . ا  اين فقط گزنة آخر می  گارکنندهت 

اندا ت اثرم ا    جة ا بات باشنرم برخز  ا  است که خزاننده  ا تا سرحد نقض چشم
چالز بكشد. هرچنان    اين  ويكر ت تزجه به   يابی سطح آلفا     پاران نزمنا  به

خزبی کا کر  ا بی اثر  ا  تزاند بها بات می مان هر سه مرط  خزانز اثر و احرا  هم
گرايان به تعاان مرايط ا بی  نرايان کند. اگرچه اين نظريه ناا هرانند نظرية صز ت

سا م و نسبات پر ا  ت با جايگاين کر ن مفهز  ا بات مطلق با مفهز  ا بیبز ن اثر می
مز . به با  مطرح می عنزان يكی ا  منأخرترين  ويكر هام بزطاقام ا بات يک اثرت به

گانة ا بات    اين نظريه    ا تباط با الگزم کا کر  هام سه هران  لال مرط
 گار . مناخنی آثا  ا بی قرا  می  يبايی
واسطة تكاه بر ماهات ا تباطی اثر و فرايند خلق و  مناسی بهنظرية معناسبک 

یدو  به ا باات نبز ه و  هد که م  يافت آنت نظا  معنامناخنی تیلالی  ا تشكال می
 و اين  گار . ا هرانمناخنی آثا  هنرم  ا   برمی طز  کلی مطالعة   يافت  يبايی به

گشايد؛  يرا مقدمة طرح مباحثی نظريه  اهی تا ه به مطالعات نزين معنامناخنی می
کند؛ مباحثی که به  ا فراهم می« معنامناسی تطباقی»و  «17معنامناسیماان»هرچزن 

هام مناخنی هرگزن ماانِ ماخه هام  يبايیسی عناصر مشنرک سبكی و نظا بر 



 29                  مناسیمطالعة مفهز  ا بات    نظرية معناسبک                  04/ مرا   44سال 

پر ا ند. با اين حالت پاچادگی و منفاوت هنرم يا آثا  گزناگزن منعلق به يک هنر می
هام آتی   مزا م تباان مقزلة ا بات و مرايط احرا  آن مسارم طزالنی برام پژوهز

   اين  مانه  هام بساا ميرا هرچنان پرسزگذا  ؛  مناخنی باقی می    حز    يبايی
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