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Abstract 

Reader-response criticism is a new method of critique which tries to investigate the 
reader and the literary texts through a new attitude. The birth of this theory was the 
result of the intersection of the author-centered approach and the text-centered 
approach. The contemporaneity of the subject indicates the necessity of examining 
the subject and Hassan Mustafa Sahloul tries to answer this necessity in Nazaruyat 
Alqira'at Walta'awyl Al'adabii Waqadaya book. The criticism of nazaruyat Alqira'at 
Walta'awyl Al'adabii Waqadaya with a descriptive-analytical method shows that 
Hassan Mustafa Sahloul scrutinized the reader-response criticism approach. This 
book is written in an introduction and six chapters with in a small number of pages. 
The contents of the book are simplified in a way that is easily understood by the 
audience but a large number of chapters and titles has caused the dispersion and 
incoherence of the most important issues in this theory and in practice, the reader of 
the book cannot have a coherent classification of this theory and its related branches. 
There is no precise reference in the text of the book and this makes the reader of the 
book not know which sources to refer to for the rest of the study in this field. Also, 
the author has not examined the origin of this theory and its thinkers, and the ideas 
of some thinkers in the field of reading criticism have also been neglected. 
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 فرهنگي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

  46 -  25، 1401، خرداد 3، شمارة 22ـ پژوهشي)، سال   علمينامة علمي (مقالة  ماه

  ضمني  ةخوانندافق انتظار 
  وقضاياها األدبي والتأويل القراءة نظريات بررسي انتقادي كتاب

  )و مسائل آن ،هاي خواندن، تأويل ادبي  نظريه(
  *اميد ايزانلو

  چكيده
رود كه تالش دارد با پـرداختن بـه     مي   شمار بهمحور از رويكردهاي جديد نقد   نقد خواننده

 نتيجـة جديدي بررسي كند. زايـش ايـن نظريـه     ةزاويمخاطب و خواننده، متون ادبي را از 
خود مبين ضرورت  نوعي بهآن بودن  روز  محوري بوده است و به  محوري و متن  تالقي اديب

 والتأويـل  القـراءة  نظريـات كه حسن مصطفي سحلول با نوشتن كتاب  استپرداختن به آن 
 ــ   توصـيفي  ةشـيو   بهتالش داشته تا اين هدف را محقق كند. بررسي كتاب  وقضاياها األدبي

محور را بررسـي كـرده اسـت.      نويسنده در اين كتاب نقد خواننده كه دهد  انتقادي نشان مي
تأليف شده است. مطالـب منـدرج در    جمح كم ، و تاحديشش فصل ،كتاب در يك مقدمه

امـا تعـدد    ،درك اسـت  راحتـي قابـل   بهبراي مخاطب  كه نحوي به ،اند  سازي شده  كتاب ساده
اهم مطالـب در ايـن نظريـه     نداشتن ها باعث پراكندگي و انسجام  بندي  ها و عنوان  بندي  فصل
 هـاي مـرتبط بـا آن     شـاخه توانـد از ايـن نظريـه و      كتاب نمي ةخوانند درعمل و است شده
دهي دقيق در متن كتاب وجود ندارد و همـين باعـث     داشته باشد. ارجاع منطقي بنديِ  دسته
سير مطالعاتي در اين حوزه به كدام منابع مراجعه  ةادامكتاب نداند كه براي  شود مخاطبِ  مي

بررسـي  صـيل مورد تف بـه كه نويسنده خاستگاه اين نظريه و انديشمندان آن را  كند. ديگر اين
 .اند هاي برخي انديشمندان اين حوزه نيز مغفول مانده  انديشه و است قرار نداده
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  مقدمه .1
نخواهـد   خـالي  جديـد  هاينظرگاه اين عرصه از تولد  زايش در ذات نقد ادبي است و هيچ

. اند ن اين نكتهمبي ،دنشو  روز در جريان نقد آثار ادبي ديده ميكه هر  ياتينظر بسياري ازبود. 
انـد و    پردازاني دارد كه پرچم زعامت آن را بـردوش كشـيده    هر نظري نيز خاستگاه و نظريه

برخـي   ،درمقابلتواند نگاه ما را به ابعاد جديدي بگشايد.   منادي آن هستند كه اين روش مي
ديـالكتيكي پويـايي    ةرابطنهند. اين   رو مي  جديدي را پيش هاي آن روش  با برشمردن كاستي

 ،هـايي كـه دارنـد     اما تمام نظريات نقدي فارغ از كاسـتي  ،هميشگي نقد را سبب شده است
 ةنظريــ«روي خواهنــدگان آثــار ادبــي قــرار دهنــد.   تواننــد زوايــاي جديــدي را پــيش  مــي

داشتن توجه خود به  معطوفنقد معاصر است كه تالش دارد تا با  ياتنظر از» محور خواننده
  نگاه جديدي به آثار داشته باشد.» خواننده«

هـيچ   بنابراين، .دانند  مي خواننده شخص آفريدة متن را يك معاني محور خواننده نامنتقد
هـاي    ويژگـي تناسب  بهيافت و هر خواننده  توان  نمي خوانندگان تمام در را اي  قطعي معناي

زيـد، بـه معنـاي      در آن مي اي كه محيط اجتماعي چون هم ،شخصي خود و عوامل فرافردي
دهد   پيوند مي» هرمنوتيك«يابد. همين نگرش است كه اين نظريه را با   خاص خود دست مي

منتقدان ايـن عرصـه    حال، بااينكند.   پذير مي  و خاستگاه آن را برگرفته از همين نظريه توجيه
 برداشـت  كه اي  اوليه اصول است: جملهآن  از كه نظر دارند اختالف ديگر يكمواردي با  در

شـده در مـتن و برداشـت شخصـي      ارائهدهند، تفاوت ميان واقعيت   مي شكل را خوانندگان
و تفاوت درمـورد ميـزان اثربخشـي مـتن بـر برداشـت خواننـده.         ،تفاوت اين دو ،خواننده

فتح  يقين بهرود كه   مي   شمار بهاز نظريات جديد و كاربردي  »محور خواننده ةنظري«، حال بااين
  جديد در نقد آثار ادبي است. يباب

  
  بيان مسئله 1.1

تالش دارد تا با  هركدامامروزه نقد ادبي با گسترة وسيعي از نظريات نقدي مواجه است كه 
بررسي و تحليل آثار ادبي بتواند زوايايي پنهان از آن را براي مخاطب نمايش دهـد. گرچـه   

تعريف چهارچوب  چنين همهاي خود و   كنند تا با استدالل  از اين نظريات تالش مي هركدام
هـا و    ستيساير رويكردها نيز با تبيين كا ،و مباني نظري رويكرد خود را جامع و گويا بدانند

تشكيك مورد آن رويكرد جامعيت آن را مانده در جريان نقد و تحليلِ مغفولتأكيد بر عناصر 
دهـد.    را نشان مـي  فراينداين  خوبي بهدهند. نگاهي به سير تحول تاريخي نقد ادبي   قرار مي
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 گرفتـه در وادي نقـد ادبـي،    صورتهاي   جاست كه فارغ از تمام جدال و نزاع حال نكته اين
  توان به نظري جامع در اين عرصه دست يافت؟  راستي مي به

هاي زندگي رخ داد، بـا رشـد     گيري كه طي دو قرن اخير در تمامي عرصه تحوالت چشم
و خيـل  گرفت  تأثيرتر شد. نقد ادبي نيز از همين تحوالت   هاي ارتباطي عميق  فزايندة فناوري

تواند اثبات اين ادعا باشد. عمر محدود و علـم    شده در اين دوران مي ارائهرويكردهاي نقدي 
كـاري نيـاز     دارد. لذا بـه راه   هاي نقدي را از آدمي دريغ مي  غور در تمامي روشاجازة معدود 

جهـت  . در ايـن  كرداست تا با نگاهي اجمالي به رويكردها، بتوان روشي را براي كار انتخاب 
نقد  هاي  اند تا انواع روش  تالش كرده   آن   دگانرشتة تحرير درآمده است كه نويسن بههايي   كتاب

 بـر  عـالوه  ،دنتوان  هايي مي  خواندن چنين كتابخوانندگان با  ،را تحليل و بررسي كنند. بنابراين
ديـدي  هـا   آن و بـه د نشـو نيز آشنا ها  آن هاي نقدي مختلف، با مزايا و معايب  با روش اييآشن

شود كه با شمار زيادي از كسـاني    پيدا كنند. ضرورت چنين آثاري زماني مشخص مي انتقادي
 ،هـاي نقـد    اما ناآگاهي آنـان از روش  ،قدم در اين راه بگذارند شويم كه سعي دارند  مواجه مي

نوعي سـردرگمي را سـبب    ديگر ازسويها   و كثرت اين روش سو يك ازو محاسن آن  ،معايب
  تواند نقطة شروع خوبي براي ورود به عرصة نقد ادبي باشد.  آثار مي شود كه وجود اين  مي

  
  سؤاالت پژوهش 2.1

بندد كه   آن سؤاالتي در ذهن نقش مي از پيشپردازد،   هاي نقد مي  وقتي كتابي به يكي از روش
  :پاسخ داده شودها  آن حدود زيادي به آن تا ةمطالعرود پس از   انتظار مي

، چـه  اسـت  بررسـي قـرار داده  مورد را محور خوانندهاثري كه نقد  عنوان بهاين كتاب  ـ
  ؟دميزان جامعيت دار

  تبيين كند؟ خوبي بههاي نظريه را   ها و كاستي  اين اثر تا چه حد توانسته برجستگي ـ
سير مطالعـاتي در ايـن    ةادامي خوانندگان براي نما راهاين كتاب تا چه ميزان توانسته  ـ

  باشد؟ حوزة نقد
  
  ينة پژوهشپيش 3.1

. جامعيت و داردمندان عرصة نقد ادبي   براي عالقه را هاي نقد حكم چراغ راه  بررسي روش
از اهميـت   ،دهنـد   بررسـي قـرار مـي   مورد آثاري كه رويكرد نقـدي خاصـي را  بودن  گشا راه
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هـا و    ضـمن تبيـين برجسـتگي    ،توانـد   چنين آثـاري مـي   زيرا نقد ،سزايي برخوردار است هب
 آن روشن سازد. در رابطه بـا نقـد آثـاري كـه     درقباللي، ذهن خواننده را احتمي اها  كاستي

توان به مقاالت منتشرشده   مي ،اند  رو رويكرد نقدي خاصي را برگزيده  پژوهش پيش چون هم
كتـاب  « ازجملـه  ؛اشـاره كـرد   انسـاني  علـوم  هـاي  برنامـه  و متـون  انتقادي نامة پژوهشدر 
محسن سـيفي و   ةنوشت» نقد ةبوت در) شناسي نشانه تفسير ابزارهاي( يائيميالس ليالتأو  اتيآل

ـ  التفاعـل  كتاب آنتولوژي«)، 1400الهام بابلي بهمه ( ـ األدب األجنـاس  يف  نقـد  تـرازوي  در ةي
 ترجمـة  نقد و بررسي« ةمقال)، 1400رسول بالوي ( ةنوشت» )ادبي ژانرهاي در مندي ارتباط(

 إلى ةيويالبن من( المحدبة ايالمرا«و  ،)1395» ()عربي شناسي زبان( ةيالعرب  اللغة  علم أسس كتاب
 ،) اشاره كـرد كـه نويسـندگان هـر مقالـه     1393شاكر عامري ( ةنوشت» ودراسة نقد: )كيالتفك

هاي هـر اثـر را بـه فراخـور       ضمن بررسي ساختاري و محتوايي كتاب، برجستگي و كاستي
بررسـي  مورد كتـاب  درخصوصاند.   قرار دادهنقد و بررسي مورد شده در آن گنجاندهمطالب 

  تحقيقي يافت نشد. ياين پژوهش اثر
  

 كتاب شكلي ارزيابي و معرفي .2

تـأليف حسـن مصـطفي سـحلول، در سـال      ، وقضاياها األدبي والتأويل القراءة نظرياتكتاب 
چاپ رسيده است. در طراحـي جلـد كتـاب     بهاب العرب در دمشق تتوسط اتحاد الك 2001
آن  ةزمينـ درج شده و طـرح   با قلمي از نوع نگارش متون كهن جبران خليل جبران متني از

شناسـي    زيبـايي «اشـاره بـه همـان موضـوع      نـوعي  بـه تواند   نيز طرحي اسالمي است كه مي
در متن كتاب طرح يـا   .رود  مي   شمار بهباشد كه از موضوعات اصلي كتاب مذكور » دريافت

شود و ساده است. نويسنده عالئم سـجاوندي را رعايـت كـرده و      تصوير خاصي ديده نمي
 درخصـوص جـو  و نسبت حجم آن اندك اسـت. بـا جسـت    بهتعداد اشتباهات نگارشي نيز 

 وياصلي فعاليت پژوهشي  ةزمينو  ،زندگي، تحصيل، اشتغال بارةنويسنده، اطالعاتي كه در
دو مقاله در اين موضوع چاپ بررسي، مورد پيش از تأليف كتاب ،باشد يافت نشد. نويسنده

مشـكلة  «اول بـا عنـوان    ةمقالشود.   در متن كتاب ديده مي عيناًها  آن كه محتواي است كرده
وزارت فرهنـگ   المعرفـة  ةمجلـ در  1995كه در سال  است »القراءة والتأويل في النص األدبي

در همان مجله به سـال  » معضلة القارئ النظرية«دوم با عنوان  ةمقالو  شده است چاپ سوريه
  يافت نشد. ،كه در اين موضوع باشد ،چاپ رسيده است. اثر ديگري از نويسنده به 1997
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و يك پايان تأليف كرده كه هر فصل خود  ،نويسنده كتاب را در يك مقدمه، شش فصل
كتاب بـه سـير    ةمقدمهايي است. نويسنده در   به چند بخش و هر بخش نيز داراي زيرعنوان

دانـد.    ابتدايي آن را بررسي عصر و محيط نويسنده مي ةمرحلدارد و  اي گذرا  اشاره قدكلي ن
سـير نقـد،    ،درادامـه گيرد.   مي بر و حاالت رواني او را در ،توجه به نويسنده، زندگي ،سپس

گيرد. نويسنده توجه به   بررسي قرار ميمورد و استفاده از بالغت ،بيان ةشيواسلوب نويسنده، 
داند كه ضعف نظريات سـاختارگرايي آشـكار     را در جريان نقد متعلق به زماني مي خواننده

هـاي    كند، امـا در فصـل    ) اشاره ميPragmatics( نويسنده به بحث كاربردشناسي ،شد. سپس
 .شـود   وضـوح ديـده نمـي    بـه كتاب نشاني از آن نيست و دليل ذكر آن نيز در مقدمه چندان 

) reception aesthetics» (شناسي دريافت  زيبايي« ةنظريپرداختن به آن به فهم جريان  ،درواقع
كنـد. سـپس بـه      نمي كمكي )read-response theory) (محور خواننده(نقد » خواندن ةنظري«و 

كنـد كـه در مـتن      ن آن اشاره مياپرداز نظريهو  )محور خواننده(نقد  »نظرية خواندن«موضوع 
  . شود مي ذكر تفصيل به

در توضـيح و  كـه   ايـن  دهـد؛   كار خود در اين اثر را توضيح ميشيوة ، نويسنده درادامه
هـاي عربـي و نويسـندگان      تا به رمـان  است از آثار داستاني، تالش كرده شاهدمثالآوردن 

 ،دنشـو   كه براي بار اول ذكر مـي  را، هاي ادبي  عرب اشاره كند. نام نويسندگان و شخصيت
در برخي موارد اين نكته رعايت نشـده اسـت.    هرچند ،برجسته ذكر كرده است صورت به

و در  آمـده معادل التين و عربـي   راه هم بهاول مرتبة هاي التين نيز در   نام اشخاص و كتاب
گرچـه رعايـت ايـن موضـوع نيـز در انـدك        ،دفعات بعد فقط معرّب آن ذكر شده اسـت 

 متفـاوت بـوده اسـت.    ديگـر  يكنيز ضبط اعالم با  مواردي از قلم افتاده و در برخي موارد
ولـي در   ،دهي به منابع، ارجاعات را در پايان هر فصل ذكر كرده اسـت   در ارجاع نويسنده،

 از نقـل  بـه . نويسـنده برخـي مطالـب را    انـد  جا ذكـر نشـده   يك صورت بهپايان كتاب منابع 
ه منبعـي اسـتفاده كـرده    كـه از چـ  نداده ، اما ارجاع است شخصيتي داخل گيومه ذكر كرده

پردازان فقـط    بلكه در ارجاع به نظريه ،شود  است. اين ارجاعات نيز شامل مباني نظري نمي
آورد و در   شـده را بـدون ذكـر صـفحه مـي      نقـل كند و قـول    به نام فرد و نام اثر بسنده مي

ديـده   شود. منابعي كه در كتـاب   قسمت منابع نيز نامي از مشخصات اين مراجع ديده نمي
ارجـاع  هـا   آن و نمونـه بـه   شـاهدمثال گيرد كه نويسنده براي   بر مي مواردي را در ،شود  مي
  است.    داده
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 كتاب محتوايي ارزيابي .3

  بعد آموزشي كتاب 1.3
لذا جامعيـت الزم را  . است محور خوانندهاز عنوان كتاب پيداست، موضوع آن نقد  كه چنان

تـوان بـه آن     اسـت كـه مـي    حوزة نقدو تنها در اين  يك كتاب جامع نقدي ندارد عنوان به
هـايي را    مراجعه كرد. حتي در اين حوزه نيز جامعيت اثر زيرسؤال است، زيرا تمامي حوزه

هـاي    انديشـه پراكنـدة  گيرد و تنها به ذكـر    بر نمي شود، در  شامل اين بخش مي نوعي بهكه 
عـد آموزشـي   ي كـه ب نكتة ديگـر هاي مطرح در اين حوزه پرداخته است.   برخي شخصيت

پـردازان    هـاي نظريـه    ارجاع دقيق به آثار و انديشه فقدان ،دهد  ترديد قرار ميمورد كتاب را
هـاي ولفانـگ آيـزر      جاي كتاب به انديشه  محور است. نويسنده در جاي  خواننده حوزة نقد

)Wolfgang Iser) هانس روبرت ياوس ،(Hans Robert Jaussُاكـو ( مبرتو )، اUmberto Eco(، 
هـا   آن ولي بـه منـابعي كـه نويسـنده از     است، ) اشاره كردهMichel Picardو ميشل پيكارد (

اما  ،كند  شود. نويسنده نام اين افراد را ذكر مي  ديده نمي ارجاع دقيقي، كرده است ريبردا  بهره
هايي   ست و چه ويژگيپردازان چي  اصلي اين نظريه ةانديشكند كه   در اغلب موارد اشاره نمي

 درعمـل افزايـد و خواننـده     ابهام مـي  ةدامنآنان در اين كتاب نيز بر  ياتنظرپراكندگي  .دارد
  كند.  هاي آنان پيدا نمي  دركي از انديشه

در كتاب تعدد عناوين وجود دارد و مطالب بسيار خالصه در هر عنوان نيز فهم خواننده 
مانـدگي زمـاني     راه درماند. ايـن    در همان ابتداي راه مي درعملبخشد و   را چندان عمق نمي

هايي كه اين نظريه از   شود كه خواننده هيچ استناد يا ارجاعي از نويسنده به كتاب  تقويت مي
زيرا فهرسـت   ،برد  جايي نمي بهمسير راه  ةادامبراي  درعملبيند و   آن گرفته شده است، نمي
يـك   عنوان بهتوان از آن   نيست و نمي» نظرية خواندن«طرح هاي م  مطالب متناسب با انديشه

داشـته   نمـا  راهنحوي نيست كه بتوانـد جنبـة    بهبندي مطالب نيز   دسته .اثر آموزشي بهره برد
ايـن   درخصـوص اين كتاب اطالعـاتي   ةمطالعپيش از  حتماًباشد، بلكه مخاطب كتاب بايد 

ل شايد بتواند تاحدي به درك بهتـر مطالـب   نظريه داشته باشد. اين تعدد عناوين در هر فص
دهي به اين عناوين موجب پراكندگي در مطالب   بندي نادرست در نظم  اما تقسيم ،كمك كند

و  نظريـة خوانـدن   درخصـوص گيـري يـك ذهنيـت جـامع       شـكل  ،درعمـل شده است و 
  .كند   ميشناسي دريافت را با مشكل مواجه   زيبايي

محتواي كتاب با سطح علمي مخاطبـان وجـود دارد.   بودن  تناقض آشكاري در متناسب
 رسد نويسنده تالش داشـته   مي نظر بهكه  است بندي شده  اي عنوان  گونه به، مطالب سو يك از
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مخاطـب  كـه  عنـواني بيابـد    محـور  خوانندهنقد  فرايندبراي هر موضوع مهم در  است تا
، اگـر مخاطـب   ديگـر  ازسـوي امـا  ، شوددرك بهتري از آن داشته باشد و فهم آن تسهيل 

نظريـة  تواند به درك درسـتي از    با خواندن مطالب نمي ،دركي از اين نظريه نداشته باشد
بنـدي و چيـنش     اگر مخاطب آشنايي قبلي با موضوع داشـته باشـد، دسـته    برسد و مذكور

ور و مجبـ ريـزد   مـي هـم   نامنظم و پراكنده است كه نظم فكـري او را در  اي  گونه بهمطالب 
دهي مجـددي در چيـدمان     و نظمكند  اقدام بندي  براي درك بهتر خود به دسته كه شود  مي

آن  نكـردنِ  مطالب كتاب داشته باشد. دو نكته شايان ذكـر ديگـر وجـود دارد كـه رعايـت     
زيـرا   ،نمودار و شكل در كتاب است نداشتنيكي . برد  ماهيت آموزشي اثر را زيرسؤال مي

است كه در برخي موارد استفاده از شكل و نمودار مخاطب را  اي  گونه بهماهيت اين نظريه 
تمريناتي بـراي ترغيـب و تشـويق مخاطـب بـه       نبودرساند. دوم   مي   ياري  در فهم بهتر آن

  .است كردن نظريه اجرايي
پـردازان و توضـيح آن بـا كمـك       كردن مطالـب نقـدي نظريـه    جزئيحسن سحلول در 

يعنـي اگـر مخاطـب نتوانـد      ؛عمل كرده اسـت  خوبي بههاي عربي   داستانهايي از   شاهدمثال
نظريه را دريابد، با خواندن توضـيحات نويسـنده درمـورد آن     درخصوصشده  ارائهتوضيح 

كند. اصرار نويسنده بر استفاده از آثار شـاخص    آن را درك مي خوبي بهها   شاهدمثال راه هم به
هـا در    كند، هرچند استناد به اين نمونـه   فت را تسهيل ميدريا فرايندبحث  ةبراي نمونعربي 

در هنگـام   ، اوچنـين  هممحل ترديد است.  محور خوانندهتبيين و تحليل كليت نظريات نقد 
  را ذكر نكرده است.ها  آن كاربرد اصطالحات تخصصي معادل انگليسي

 كـرده كرده، استفاده ها اشاره   سحلول در استفاده از منابع علمي از مراجع مهمي كه بدان
توانسـت از    پردازان ديگري نيز بودند كه نويسنده مي  كتاب، نظريه عنوان  به  باتوجهاما  ،است

)، مايكـل ريفـاتر   Stanley Fish( مانند استنلي فيش ؛شودمند   نظريات آنان در اين كتاب بهره
)Michael Riffaterre) نورمن هالند ،(Norman Holland(، ) و جاناتان كالرJonathan Culler .(

انـد، از ميشـل پيكـارد      نقد پرداختـه  مختلف هاي  كه به بررسي روش اي ، آثار نقديدرمقابل
دو اثر بـه زبـان    پيكاردهرچند  ،اند  محور نام نبرده  خواننده نقد ةعرصپرداز در   نظريه عنوان به

ـ ) و يبـاز  مثابـة  بـه  خواندن( Lecture Comme Jeuكتاب  :فرانسوي در اين زمينه دارد  ةمقال
»Lire le Temps) «»اسـتناد   پيكارددر چندجاي كتاب به سحلول  كه درحالي ،)»زمان خواندن

تـوان    و نمي اند هاي كتاب كلي و پراكنده  كند، اما مانند ساير بخش  و مطالبي را از او نقل مي
  نظريات پيكارد رسيد. درخصوصبندي متقني   به جمع
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  انسجام و ساختارمندي محتوا 2.3
فيزيولوژيك، عامل  :داند  ي چندبعدي ميفرايند نويسنده در بخش اول فصل اول خواندن را

در پرداختن به اين ابعاد خوانـدن، بـه همـان     ،و نمادين. نويسنده ،آگاهي، عاطفي، استداللي
توضيح علمي  كند و  بسنده مي ،درك است قابل كه تا حد زيادي براي عموم ،توضيحات كلي

تـر    افزايد. شايد اگر حجم كتاب گسترده  بدان نمي ،كه زواياي جديد را روشن كند ،و دقيقي
 فراينـد جز افزودن به حجم به  كه آن حال، دكر ميپذير   توجيهرا وجود چنين مطالبي  ،بود  مي

  .كرده استن كمكي درك نظريه

  محور خوانندههرمنوتيك و نقد  1.2.3
كند   خلق اثر و خواننده اشاره مي فاصلة زمانيل اول، نويسنده به موضوع در بخش دومِ فص

هـاي اشـتباه     چون گوينده برداشت ،گوي شفاهي ابهامي وجود نداردو نويسد در گفت  و مي
ميـان خلـق اثـر و     فاصـلة زمـاني  گونه نيست و  اما در متون اين ،كند  لي را اصالح مياحتما

از  بلكه خوانشي ،داند  هر خوانشي را مشروع نمي ،درادامه .شود ميخواننده ابهاماتي را سبب 
ــه  نظــر او شــناختي،   روان چــون هــماي   شــده شــناختهاصــول  براســاسمقبوليــت دارد ك
كنـد و مطالـب جديـدي      اما حسن سحلول به همـين بسـنده مـي    ،و... باشد ،شناختي  جامعه
» كـاربردي  سـوية «موضـوع بـه اصـطالح    كه بهتر بود براي تبيين بهتر  آورد، درصورتي  نمي

)application( دادن اختصـاص  خود به« اصطالح و گادامري هرمنوتيك در« )appropriation( 
مكتـب پديدارشناسـي    تـأثير  تحـت آيزر بسـيار  «زيرا  ،كرد  ريكوري اشاره مي هرمنوتيك در

كه حتـي نـامي از ايـن دو      حالي در ،)42 :1393مقدادي » (اينگاردن و هرمنوتيك گادامر بود
هـاي ايـن     شود. اشـاره بـه انديشـه    نمي پل ريكور در متن كتاب ديده چنين همشخصيت و 

توانست درك بهتـري    كرد و هم خواننده مي  علمي متن را برجسته مي ةجنبها هم   شخصيت
عاتي به چه منـابع و موضـو   كه كرد  اطالع پيدا مي تر بيشو براي مطالعات  باشد از آن داشته
  مراجعه كند.
ميان گذشته و حال (افـق   حاصل تعامل، فهم )Georg Gadamer( گادامرگئورگ در نظر 

و رويكرد كاربردي دركنار فهـم و تفسـير سـه عنصـر هرمنوتيـك       ر و افق متن) استسمف
غايت هرمنوتيك فلسفي اسـت؛ يعنـي بـه زمـان حـال       فلسفي هستند كه رويكرد كاربردي

فهمـي مفسـر    جايي اسـت كـه بـه خويشـتن     اينآوردن متن و پيوند آن با زندگي اكنوني و 
 .)61: 1398بـالو   از نقل به ،Gadamer( ر استسمف متناسب با عاليق و انتظاراتانجامد و  مي
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عيت وضع قوانين و پيـدايش  دان و عالم مذهبي درك شرايط و موق براي حقوق، براي نمونه
هاي فعلي اهميت دارد تا كـارآيي و كـاربرد    بلكه اطالع از شرايط و زمينه ،متن كافي نيست

 بنـابراين،  ).140: 1385متن حقوقي يا مذهبي در موقعيت تفسـير ارزيـابي شـود (واعظـي     
شود معناي واقعي متن همـواره از مؤلـف خـود     موجب مي مفسرموقعيت تاريخي و سيال 

 بازتوليد فهم آن چيزي نيست كه مؤلف درپي بيان آن بـوده  مفسرنقش  ،رو فراتر رود. ازاين
انجـام   مفسـر توليدي است كه متناسب با موقعيت هرمنوتيكي و تاريخي  يبلكه عمل است،
 .)62: 1398بالو  از نقل به، Gadamer( گيرد مي

خـود   به« و ،»فهم«، »تبيين«تفسير متن سه عنصر  فرايند) نيز در Paul Ricœurور (پل ريك
آغـاز ايـن    كنـد.   ياد مي »قوس هرمنوتيكي«گيرد كه از آن با نام   كار مي بهرا » دادن اختصاص

 تأثير تحتخواند و  قوس تبيين ساختار لفظي متن است كه ريكور آن را فهم سطحي متن مي
در هرمنوتيــك ريكــور بــه بعــد » تبيــين«رو،  ازايــن .مســتقيم مكتــب ســاختارگرايي اســت

مرحلـة   ،است. سپس ناظر و ساختار زبانى حاكم بر متن ،بررسى نظام واژگان ،شناسانه زبان
شود. اينك درپـي فهـمِ مـراد و     فهم است كه بدان وسيله عمق معناشناختي متن حاصل مي

است  معناي متن اين ،در نظر ريكوراست.   يدمان متن داشتهمقصودي هستيم كه مؤلف از چ
خـود   بـه « ةمرحلـ يعنـي   ،مرحلة نهايي قوسو رود  ت مؤلف مييبسي فراتر از قصد و ن كه

خـود   بـه «گيـري اصـطالح    نقطـة كـانوني شـكل   . پـردازد   به تفسير آن مـي  ،»دادن اختصاص
او، گـردد. در نظـر    در انديشة ريكـور برمـي   گفتار و نوشتاربه تفكيك ميان » دادن اختصاص

ت و شخصـيت مؤلـف مشـخص    هنيـ هاي گوناگون مربوط به ذ شاخصه وگو  هنگام گفت به
ميـان   نوشـته اما در  ،هماهنگي وجود داردذهني گوينده و معناي سخن  تين لذا مياناست. 

پيدا  را متن نوشته استقالل معناييزيرا  ،جدايي هستت ذهني مؤلف يمعناي زباني متن و ن
. تفسير با همين مفهوم اسـتقالل  شود ميجدايي منظور مؤلف از معناي متن  كند و سبب  مي

از مفاهيم مهـم در نظريـة هرمنـوتيكي     فاصلة زمانياين ). 245: 1386شود (ريكور  آغاز مي
يـا   ،مفسـر  ،گويند كه بـين آفـرينش اوليـة اثـر     زماني مي . فاصلة زماني به مدتر استريكو
هـا و    ضرفـ   پـيش  براسـاس شود تا مخاطبـان    اين فاصله سبب ميان آن گذشته است. مفسر

. بر اين اساس، متن نوشتاري در مقايسه با متن هاي خود سنت تفسيري ايجاد كنند  موقعيت
نوعي در تملك مخاطبانش در هر  گيرد و خود را به مؤلف فاصله مي تگفتاري از قصد و ني

زدايي شود و فـارغ از شـرايط    تواند زمينه زيرا متن نوشتاري مي ،دهد عصر و نسلي قرار مي
 ،1394اجتماعي و تاريخي مؤلف، مخاطبان متنوع و متعدد داشته باشد (داونهـاور و پـالور   
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تواند بـه   اين است كه آيا متن مي» يافتن اختصاص«كتة مركزي در ن ).66: 1398بالو  از نقل به
اسـت؟ ريكـور بـا طـرح تمـايز ميـان         بـا آن بيگانـه   سـر  يكهايي اختصاص يابد كه  زمينه

گونة گفتار و نوشتار به اين نتيجه رسيد كه گفتار همـواره زمينـة خـود را     كاركردهاي داللت
اما مـتن هـم    ،وگوست ها در گفت آورد و اين زمينه درحكم ضابطة درستي داللت فراهم مي

أويل متني را كـه رهـا و   كردن ارجاع است. ت گسست در داللت است و هم درحكم متوقف
دهد تـا مـتن بـا متـون      زند و امكان مي دور از وابستگي به جهان است، به جهان پيوند مي به

آفرينـد   را مـي  ،يابد. اين مناسبت بينـامتني جهـان ويـژة متـون، يعنـي ادبيـات       ارتباطديگر 
 ).626- 625: 9313  (احمدي

(خطـي) و تحليلـي و    در بخش سوم همين فصل، نويسنده به موضـوع خـوانش سـاده   
انتظار دنبال  قابل شكلي بهدر خوانش خطي سير حوادث را  نويسنده خوانش دوم اشاره دارد.

د. نكن  د و در جريان جمالت وقفه ايجاد مينريز  هم مي هت باباره اين انتظار يك  اما به ،كند  مي
اما  ،توان ديد  و ياوس مي ،آيزر ،)Roman Ingardenرومن اينگاردن ( ةانديشاين مطلب را در 
 :كند  و به توضيحات كلي بسنده مي است ذكر نكردهها  آن نويسنده نامي از

سـت  ا اي  وقفـه  شـود،   مـي  جمـالت  جريـان  انسـداد  سبب كه اي  وقفه اينگاردن، نظر به
 امـا  ،آورد   شـمار  بـه  فرايند اين جريان در خطايي يا اشتباه همانند را آن بايد و تصادفي

 در حتي. است مانده ناكام انتظاراتي و ناشدني بيني  پيش هايي  خم و پيچ از آكنده ادبي متون
 تمام و تام اي  گونه به تاكنون اي  قصه هيچ كه دليل اين به صرفاً نيز ها  داستان ترين  پيرايه  بي

 يـك  پويندگي. خورد  مي چشم به هايي  شكاف و ها  وقفه چنين قطعاً است، نشده روايت
  .)29: 1385است (آيزر  ناپذير اجتناب محذوفات همين ةثمر حقيقتاً داستان،

 :گويد  آيزر در اشاره به اين نكته مي

 درحال مجازي، يا واقعي متن است، مند زمان روندي خواندن كه نكته اين به باتوجه
 خوانـده  راچه  آن خواننده چراكه است، شدن اصالح و تعديل درحال دائماً خواندن
 درحـال  متغيـر  نظرهـاي   نقطـه  و تـازه  اطالعـات  ،راه اين از و كند  مي ارزيابي است

 تـازه  صـورخيال  گـرفتن  شـكل  مـتن  كـه  گونـه  همـان  بـه  آورد،  مي دست به خواندن
 امكـان  اين خواننده به دائم بازنگري و ،تجديدنظر تعديل، رمزشكني،. انگيزاند  برمي

 متنـي  كنـد؛  پيـدا  ادبي متن در شمار بي معناهاي ناپذيري  خستگي طور به كه دهد  مي را
 دارد نهفتـه  خـود  در بالقوه معناهاي از يشمار بي تعداد بلكه ندارد، واحدي معناي كه
 ).41 :1391مقدادي (
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اي كه از انتظارات فراتـر نـرود ارزش     اثر ادبي ،ياوس نيز در بحث افق انتظار اشاره دارد
شكند ارزش   اي كه افق انتظارها را در هم مي  ، اثر ادبيدرمقابلتري دارد و  شناختي كم  زيبايي
 خـوب  مـتن  كـه  معتقدند سويا و آيزر). 80 :1393مقدادي ي دارد (تر بيششناختي   زيبايي

 راهـا   آن بـد  متن و شكند  مي هم در ،را او هاينهاد پيش يا ها  نظريه يعني خواننده، استراتژي
 از انتقـادي  آگـاهي  به نيز او تا كند دگرگون را خواننده بايد خوب متن. كند  مي مندتر قدرت
اسـت   خوانـدن  براي اي  تازه استراتژي ةسازند متني چنين. يابد دست هايش  عادت و باورها

  ).683: 1393(احمدي 
بـا  كند. آيزر از موضوع خوانش دوم   نويسنده موضوع خوانش دوم را مطرح مي ،درادامه

  :كند  مي ياد» توالىـ   زمان«عنوان 
 نخست خوانش از متفاوت يتأثير اغلب ادبي ةقطع يك )second reading( دوم خوانش

 خـود  شـرايط  و موقعيـت  دگرگـوني  در تـوان  مـي  را امر اين داليل. گذارد مي جا به آن
 اي زاويه از نور كه اند مايل آشنا هايداد روي دوم، خوانش در. كرد وجو جست خواننده
 و تـر  شـده  اصـالح  گاه شان تازه هاي جلوه در هاداد روي اين. شود تابانده ها بدان ديگر
  “تـوالى  ــ  زمـان ”اين چيزي اسـت كـه از آن بـا عنـوان      .آيند مي نظر به تر غني گاه

)time - sequenceبـالقوه  “تـوالى  ــ   زمان”آن در هر متن يك  براساسشود كه   ) ياد مي 
 را، كوتاه متون حتي را، متني هيچ زيرا است، آن تحقق به ناگزير خواننده كه دارد وجود
 اي گونـه  بـه  خوانـدن]،  بـار  يك با و نشست يك در يعني[ معين زمان يك در توان نمي
 خـوانيم،   مي بار نخستين براي را متني ما كه هنگامي. شد مسلط آن بر يا كرد درك كامل

 دليـل  بـه  خـوانيم،  مـي  دوبـاره  را مـتن  همان كه وقتي. كنيم  مي پيدا بدان نسبت شناختي
. خـورد   مـي  رقـم  دربرابرمـان  متفاوتي تواليـ   زمان متن، بدان نسبت ماننپيشي شناخت
 نخست خوانش در كه اي  آگاهي برمبناي كه دهيم  مي ترجيح دوم ةمرتب در كه معنا بدين
 پيونـدهاي  دهـد،  روي مـتن  در اسـت  قـرار  كـه چه  آن از آگاهي يعني ايم،  كرده كسب
  .)31: 1385سازيم (آيزر  برقرار را نيازمورد

  و افق انتظار خوانندة ضمني 2.2.3
نويسنده در فصل دوم بر موضوع خواننده متمركز است و از زواياي مختلف به بررسـي آن  

كسي كه متن را  ؛داند  مي» كننده دريافت«پردازد. حسن سحلول در بخش اول خواننده را   مي
خواننـده در نظـر گرفتـه     عنوان بهنه كسي كه نويسنده آن را براي متن خود  ،خواند  مي واقعاً

خـوانش  مورد ،كه بدان تعلـق دارنـد   يهاي  تناسب ارزش بهمتن را  خوانندگانكه  اين است و
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اي است كـه    شوند. اين همان نكته  همان آثار ادبي طرد يا تأييد مي براساسدهند كه   قرار مي
  كند.  ياد مي »اجتماعي و تاريخي انتظار قاف« ياوس از آن با نام

 يشناس  ييبايز يرمزها و يمعنو يها  داشته ةمجموع به “ياجتماع انتظار افق” او نظر از
 و يمعنو يها  ييدارا. دارد ارياخت در اثر كي خوانش يبرا مخاطب كه گردد  يبازم

 خودآگاه و) يررسميغ( ناخودآگاه يها  سنت از برخاسته خود يشناس  ييبايز يرمزها
 رمان چون هم يهنر اي يادب ةگون كي ييها  دوره در چرا كه موضوع نيا. است) يرسم(
 ياصل و مهم موضوع رد،يگ  يم قرار مخاطبان استقبال و توجهمورد يا  اسطوره لميف اي

 ).102: 1387 مطلق(نامور  شود  يم محسوب ياجتماع انتظار افق

 فراينـد  هـر « كه كند و بر اين نظر است  ) ياد ميpre-intentions( ها  نيت  هوسرل نيز از پيش
 روي است قرار كه راچه  آن بذر ها  نيت  پيش. هاست  نيت  پيش از ملهم درابتدا مؤثري و سازنده
 ادبـي  مـتن  بذر، اين ثمرنشاندن به براي .»دهند  مي پرورش و آورند  مي فراهم فرابرسد، يا دهد

 داللـت  هـا   بسته  هم ميان تعامل بر متن ساختار در جمالت توالي. است خواننده تخيل نيازمند
. بخشـد  مـي  قـوام  و شـكل  تعـاملي  چنين به كه است خواننده تخيل ميان اين در اما كند،  مي

 ايفـا  خوانـدن  فراينـد  در مهمـي  نقـش  كـه  سازد  مي متوجه اي  نكته به را ما هوسرل مالحظة
 ،فرابرسـد  يـا  دهد روي است قرار كهچه  آن را، ديگر يك بازي تنها نه منفرد جمالت. كند  مي

شـوند    ) مـي expectationانتظار ( يك پيدايش و گيري  شكل سبب كهبل ،دهند  مي جلوه پررنگ
  ).26: 1385(آيزر 

داند   مي خوانندة ضمنيرا همان » گير  روايت«حسن سحلول در بخش دوم همين فصل، 
ترتيب حاصل  بهكند كه   تقسيم مي» لئاايد«و » ضمني«را به و در بخش بعدي نيز خوانندگان 

و اكو است. در اين بخش نيز نويسنده فقط به ذكر چند سطر بسنده كرده و در  انديشة آيزر
كند كه درك معنا   ) آيزر فقط به اين نكته اشاره ميimplied reader» (خوانندة ضمني«موضوع 

از  خواننـدة ضـمني  موضـوع   كـه  آن حـال  ،متفاوت اسـت هنگام خواندن در افراد مختلف  به
 .داردنياز  تر بيش تفصيل به رود و   مي   شمار به انديشة آيزرمباحث مهم 

 اصـطالح . دارد اشـاره  خـوانش  فراينـد  در خواننـده  فعال مشاركت به خوانندة ضمني
 متن به متعلق فقط مفهومي معنا، توليد به آيزر تعاملي رويكرد با سو هم ،خوانندة ضمني

 سـاختار   پـيش  متضـمن  هم مفهوم اين. هاست آن يهردو آن از بلكه نيست، خواننده با
 معناي ساختن محقق عمل هم و كند  مي تسهيل يا پذير  امكان را معنا توليد كه است متن

خوانندة  به توان  مي. دهد  مي انجام خواندن فرايند در خواننده كه شود  مي شامل را بالقوه
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 شـده  داده مـتن  يـك  خوانندگان از هريك به كه انديشيد خاصي نقش چون هم ضمني
 متن، گوناگون منظرهاي .1: است شده ساخته ازپيش ةمؤلف سه ةوسيل به نقش اين. است

 كـه  محلي .3 و زند،  مي پيوند هم به را منظرها اين جا آن از خواننده كه اي  تالقي ةنقط .2
 خود مسلط موضع خواندن فرايندآيزر خوانندگان در  نظر به .گرايند  مي هم به منظرها اين
 معنـاي  بتواننـد  جا آن از كه كنند اختيار ايستاري شوند  مي ناگزير و دهند  مي دست از را

 و هـا   شخصـيت  كـه  كند  مي گذر گوناگوني منظرهاي خالل از خواننده. بسازند را متني
 يـك  در را گونـاگون  منظرهـاي  بايـد  درنهايت، و اند  زده رقم راها  آن روايي هاي  لحن

 قالب در خوانندة ضمني به توان  مي ،چنين هم. بيندازد جا تحول درحال تدريج به الگوي
 خالي جاهاي خوانندگان آيزر، ةنظري در. دهد  مي انجام خواننده كه نگريست هايي  كنش

 منظرهـاي  گرچـه . برنـد   مي ميان از را تعين عدم آن، ةواسط به و كنند  مي پر را هاخأل و
 ايـن . زد تخيل به دست بايد منظرها اين نهايي تالقي ةنقط ةدربار اما هستند، معين متني
 ديگـر  سـاحت  است، متن با ما رويارويي خالق سوياي درواقع كه ذهني، كنش فرايند

 .)111 :1397 نماياند (مكاريك  مي ما به را خوانندة ضمني

ـ  «موضـوع   نويسنده در پرداختن بـه  ) اكـو آن را كسـي   model-reader» (ةخواننـدة نمون
نظر نويسنده را درك مورد معناي ،خوانش متن، با استفاده از عناصر متن فرايندداند كه در  مي

 :كه درحاليكند، 

مؤلـف،   نيت در نه و است نهفته آن كلمات در نه متن محتواي و معنا اكو امبرتو نظر از
دسـت يابـد كـه بـه آن      “نيت مـتن ”به  تا باشد مصمم بايد كه است خواننده اين بلكه

 عنـوان  بـه  توان  مي فقط را متن معناي ،شود. در همين راستا  اطالق مي “خوانندة نمونه”
 و متن درك براي خوانندة نمونه كه چنان، گرفت نظر در متن با خواننده ذهنِ پيوستگي
 سـازي   فرضيه به دست زني  گمانهو  حدس با بايد كلمات، پس در هنهفت معاني دريافت

شـود.   حاصل برايش معنايي وي، هاي  زني  گمانه و متن ميان مناسب تعامل براثر تا بزند
 زيرا مـتن ، را بيافريند اش  نمونه خوانندة تا شده ساخته كه است ابزاري در نگاه اكو متن

 كنـد،   مـي  فعـال  و گـردآوري  خواننـدة نمونـه   ذهـن  در را الزم دانـش  و آگاهي تنها  نه
 مـاوراي  سـوي   به را اش  خوانندة نمونه تا سازد  مي فراهم را اي  زمينه فعال نحوي به  بلكه

 اش  نمونه خوانندة براي الزم را دانش متن ترتيب،   بدين. درآورد حركت به متن فيزيكي
مـتن دسـت يابـد     از درسـت  قرائتـي  بـه  تـا  سـازد   مـي  قـادر  را او و آورد  مي وجود  به

  ).  135: 1390  (رحيمي
 خوانندة نمونهترين وظايف   يكي از مهم خوانندة نمونهتجربي و  ةخوانندامبرتو با طرح 
 و سـرگرمي،  ،تفـريح  كه براي است كسي تجربي خوانندة او نظر داند. از  را آفرينش متن مي
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 وارد توانـد   نمـي  هرگـز  فـردي  چنين. گيرد  مي دست در را كتابي روزانه هاي  مشغله از فرار
 كه هرطور را آن و نهد  مي رو پيش متن كه ندارد توجه هايي  به قاعده او زيرا شود، متن دنياي
 دانـش،  و آگـاهي  روي از كـه  اسـت  كسي نمونه خوانندة از اما منظور ،خواند  مي دارد ميل

 بـا  و آشناسـت  مـتن  بـر  حاكم نظام و ها  قاعده با شخصي چنين. گيرد  مي دست در را كتابي
 بـه  ورود براي خواننده كه آفريند  مي را دنيايي متن زيرا ،شود  متن مي دنياي وارد آن رعايت

 بتوانـد  خـوانش  اسلوب رعايت با تا دهد  مي ارائه متن كه بشناسد را اي بازي قواعد بايد آن
 به تواند  مي خواننده كه است صورت اين در تنها. شود آن دنياي نمونه وارد خوانندة درمقام
  ).136درست از متن دست يابد (همان:  قرائتي

كند كه در اثر خود با نـام    ميشل پيكارد اشاره مي نظر بهنويسنده براي نقد اين دو ديدگاه 
كتاب را  واقعاًيعني كسي كه  ؛داند مي   واقعي ةخوانندمدنظر را  ةخوانند يباز مثابة به خواندن

بـا  كـه   ايـن  اول .نكتـه در ايـن موضـوع وجـود دارد    اما دو  ،خواند  گيرد و مي  در دست مي
هاي نقدي نامي از ميشل پيكـارد    نامه نقد و دانش حوزة هاي  شده در كتاب انجامهاي   بررسي

پـرداختن بـه   كه  اين خورد و ديگر  نمي چشم به محور خواننده حوزة نقدپرداز   ريهظن عنوان به
 درعملنظر پيكارد چندان ساده و خالي از اشكال نيست و مورد واقعي به آن معناي ةنويسند

 ةادامـ  گـذارد. نويسـنده در    گيرند كنار مي  خوانش قرار نميمورد كه را مندي ساير آثار ارزش
اي اسـت كـه حـوادثي را روايـت       نويسنده ةزاييدكند كه هر اثر ادبي   همين بخش اشاره مي

رو   خوانش دو مرحله پيش فرايندخواننده نيز در  بنابراين،پيامي باشد.  ةدهند انتقالكند تا   مي
خوانـدن را انجـام    فراينـد اگر قصدش رويكرد روايي متن باشد، با هـدف سـرگرمي    ؛دارد
گـر    تأويـل  ةخواننـد  عنوان به ،و اگر خوانش با هدف گشودن رمزهاي معنايي باشد دهد مي

كـه تمـامي    ،رفتن حاالت رواني مشتركبا درنظرگكه  اين انجام رسانده است و بهخوانش را 
توانـد برخـي از     شناختي نيز، خواننده مـي   ها در خود دارند و با استفاده از تحليل روان  انسان

  زواياي متن را روشن سازد.
 ،و نيات مؤلف را ناديده گرفـت  ياتنظرتوان   كه نمي نويسد ميسحلول در همين فصل 

كه با ايـن   سازد  دشوار مي پذيري آن را بري كساني  اما ذكر اين مطلب كلي بدون ارجاع باور
منـدي مؤلـف را تأييـد      نيت نوعي به» قصديت«نظريه آشنايي دارند. اينگاردن با طرح مفهوم 

 :داند  اما استخراج معنا را توسط خواننده مي ،كند  مي

. كنـد   ميمتمركز  “قصديت”بر مفهوم ود را بحث خ شناسي هنر  اينگاردن درباب هستي
اثـر  وجـودي   ةنحو يعني ؛است قصد و نيت وجود دارديك  هر اثر هنريدر  ،باور او به

 و ،ايـدئال  رئـال،  مطلـق، : دانـد   وجودي را چهار نوع مـي  ةنحواو هنري قصدي است. 
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 نيسـت.  غيـر  بـه  مشـروط  يعني وجود او ؛خداوند است چون هممطلق  هستي. قصدي
. داردعلتـي خـارجي    ي آنپيـداي كـه   اسـت  جهان مادي ياشيا شامل تمام هستي رئال

كـه در جهـان خـارج وجـود عينـي       است اي ذهنيه  به پديده نيز مربوطهستي ايدئال 
هاي آگاهي ساخته  در و با كنشكه  اين و هممستقل است  همهستي قصدي اما  ،ندارند

 يـك  صـرفاً  خـود   خودي  ، اثر هنري بهديگر عبارت به. يعني ماهيتي بينابيني دارد ؛شود  مي
 پيـدا  زيباشـناختي  وجـه  كـه  اسـت  آگاهي هاي  كنش ةطواس  بهمادي است و تنها  شيء
 و ،اي از (روان، اصـوات   يافتـه   شـكل  ةدمـا اثر هنري  اينگاردن در نظر بنابراين،. كند  مي

ـ مادي براي ظهور  بنياني صرفاً و اشكال) است  اسـت و ايـن آگـاهي    زيباشـناختي  ةژاب
  ).11: 1395(ابوالقاسمي  كند  بازآفريني مي اثر هنري را كه است مخاطب قصدي

 :زيرا ،كند  اين نوع نگاه را رد مي نوعي بههانس روبرت ياوس نيز 

 تفسير و گذاري  دوره براي ارزش هر خوانندگان كه كند  تلقي مي معياري او افق انتظار را
تغيير افـق انتظـارات هـر     دليل به، ديگر عبارت به .برند  مي كار به عصر يك در ادبي متون
ادبـي   اثـر  هـر  گذاري ثابتي نـدارد و   كند و ارزش  نيز تغيير مي ادبي ارزش و معنا دوره،

قـرار   بـازخواني و تفسـير  مورد ،محيطي كه در آن قـرار دارد  فرهنگ و تجربه تناسب به
 .)2: 1397حسامي  و گيرد (حسيني قزويني مي

 ،هنـري  گونة از مخاطب پيشين تجربة .1: قائل است انتظار افق براي اصلي عامل سه«او 
زبـان   بـين  تقابـل  .3 ،هاسـت  آن شـناخت  مبـين  موردنظر اثر كه آثار پيشيني هاي  مضمون .2

). 213: 1390اثر (تاديـه   خواندن درحين خواننده شناختي زيبايي شاعرانه و كاربردي و تجربة
خوانش توسط خواننده نقش مؤلف را در مرحلة مؤلف چه نيتي دارد، اين سه كه  اين ازفارغ 
 شناختي خواننـده  زيباييتجربة «كه  اين نكتة ديگركند.   دهي ديدگاه خواننده تضعيف مي  شكل

 فهم افق كه جا ازآن و پذيرد مي تأثيرفرهنگي او  و ،سياسي اجتماعي، تاريخي، زيستةعناصر  از
سير تطور تـاريخي   دهد  مي نهاد پيشياوس  كند، ميتغيير  تاريخي دورة هر در متن دريافت و

 چرايي آن، حيات تاريخ درطول ادبي متن موفقيت ميزان تا شودتحوالت بررسي  و تغيير اين
مـتن   آن تدريجي درك روند از به آگاهي نياز و مختلف هاي دوره در نپذيرفتن آن يا پذيرفتن

سـحلول بـا   گفتـة  تـوان ميـان ايـن      ). تنها اشتراكي كه مي111: 1395 (دادور »شودمشخص 
ياوس اسـت كـه آن را   » اجتماعي و افق انتظار تاريخي«نظريات انديشمندان اين حوزه يافت 

 ناخودآگـاه  هـاي   سـنت  از برخاسـته  شناسـي   زيبـايي  رمزهاي و معنوي هاي  داشته مجموعة«
  ).102: 1387(نامور مطلق » داند  مي) رسمي( خودآگاه و) غيررسمي(
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پـردازد و در بخـش اول و دوم     سحلول در فصل سوم به چگـونگي خـوانش مـتن مـي    
قدر تالش كنـد   متن ادبي هر ةنويسندكه  اين ؛كند  خواننده و متن را مطرح مي ةرابطموضوع 

تواند تماميت يك متن يا تصوير كامل يك شخصيت را ارائه دهد، بلكـه ايـن خواننـده      نمي
است كه آيزر در جريان  اي هاي متني  كه بايد تماميت را تكميل كند. اين همان شكاف است

 ادبـي  متـون  ،اي بدان ندارد. در نظر آيزر  اما نويسنده هيچ اشاره ،كند  خوانش بدان اشاره مي
 تـرين   پيرايه  بي در حتي. است مانده ناكام انتظاراتي و ناشدني بيني  پيش هايي  وخم  پيچ از آكنده
 نشـده  روايـت  تمـام  و تـام  اي  گونه به تاكنون اي  قصه هيچ كه دليل اين به صرفاً نيز، ها  داستان
 حقيقتـاً  داسـتان،  يـك  پوينـدگي . خورد  مي چشم به هايي  شكاف و ها  وقفه چنين قطعاً است،
 وقفـه  دچار داستان جريان كه وقت هر ،رو ازاين. است ناپذير اجتناب محذوفات همين ةثمر
 قواي تا آيد  مي فراهم فرصتي شويم،  مي ناشدني بيني  پيش مسيرهايي وارد ناگزير ما و شود  مي

 مـتن  توسـط  پديدآمده هاي  فاصله و ها  شكاف پركردن و پيوندها برقراري براي را مان  ذهني
 فعليـت  كمـال  و تمـام  را مـتن  يـك  ةنهفت هاي  توانايي تواند  نمي خوانشي هيچ. اندازيم كار به

 خـودش  ةشـيو  به ممكن، التحتماا ديگر كنارگذاشتن طريق از اي،  خواننده هر زيرا بخشد،
  دقيقاً خواندن فرايند هاي  پويندگي كرد و خواهد پر را متن در موجود هاي  فاصله و ها  شكاف

 صـحه  مـتن  ناپـذيري  پايـان  بـر  تلويحاً فرايندزيرا اين  ،شوند  مي عيان عمل همين ةشكران به
  ).30: 1385گذارد (آيزر   مي

 اثـر  اجتماعي هاي تعين است، »شناسيك  متن و نظري« او خود ةگفت به آيزر روش هرچند
 گرفتـه  شكل آن در متن كه ،اجتماعي محيط و متن ميان او. است نكرده رها سر يك را ادبي
 .)687: 1393كـرد (احمـدي    انكـار  را اهميـتش  توان نمي كه اي رابطه ؛يابد مي رابطه است،

 ةدور يـك  مخاطبان كه اي ويژه هاي  فرض و هنجارها ويژگي كردن مشخص براي ياوس نيز
 از هـا  فـرض  و هنجارهـا  ايـن . اسـت  برسـاخته  را انتظـارات  افق عبارت كنند، مي اعمال ويژه

  .)337: 1393اند (هارلند  شده برگرفته پيشين فرهنگي ـ  اجتماعي هاي تعين و ادبي برخوردهاي

  ها و عدم قطعيت متن  فرض  پيش 3.2.3
بدون ارجـاع بـه انديشـمندان    ، هاي گذشته  ها و فصل  در بخش سوم همانند بخش ،نويسنده

كند. سحلول در اين بخش اشاره دارد كـه    به بخشي از نظريات خواندن اشاره مي اين حوزه
شـوند.    تعـديل مـي  هايي در ذهن دارد كه در جريان خواندن اصـالح و    فرض  خواننده پيش

  .نامد  مي» استراتژي خواندن«كه اينگاردن آن را  چيزي
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 دنيـاي  هـايش   گمان و حدس براساس همواره خواننده كه است اين در خواندن ةجاذب
 ايـن  گيري پي اي  گونه به متن. كند  مي گويي  پيش را متن ةآيند و آفريند  مي را متن معنايي
 هـاي   فرضيه آن براساس شود، ثابت اي  فرضيه اگر. كند  مي آزمايش را ها  گمان و حدس
 را سـازي   فرضـيه  فراشـد  ايـن . يابـد   مـي  ادامه “متن آزمايش” و شود  مي ساخته اي  تازه

 “دريافت شناسي  زيبايي” در اصطالح اين و است ناميده “خواننده استراتژي” اينگاردن
ـ . هاست  نكته ترين  مهم از يكي  در خواننـده  آزادي همـين  مـتن  خوانـدن  اصـلي  ةجاذب

 و شـود   مـي  تبـديل  بـازي  صـحنة  بـه  مـتن  سـان،  بـدين . اسـت  مـتن  آيندة گزينش
 آيـين،  اين در. كند كشف را بازي اين قوانين كوشد تا  مي “دريافت شناسي زيبايي”
 بـر  در را هـا   يـاري  و ها  عالمت از اي  سلسله و معنا، به است يينما راه درحكم متن هر
  .)683: 1393(احمدي  دارد

 در كه ادبي قراردادهاي و ،رمزگان شگردها، با آشنايي يعني خواندن، استراتژي بنابراين،
  . است شده استفاده ها آن از خاص اثري

هـركس   كـه دانـد    حسن سحلول در فصل چهارم متن را داراي تفسيرهاي متعددي مـي 
توان معناي قطعي   اشاره دارد كه هرچند نميپردازد و   هاي خود به تفسير مي  تناسب داشته به

 ،اينبـر  عـالوه وضـوح ديـد.    بـه توان در آن   يك معنا را مي ةغلبو ثابتي براي متن يافت، اما 
سازد كه حاالت رواني مشترك در نويسنده و خواننده فهم مشتركي را سـبب    خاطرنشان مي

   بررسي قرار گرفت. بخشمورد موضوعي كه در فصل پيش نيز بدان اشاره داشت و ؛شود  مي
در نظـر  اسـت.   نظرية خوانـدن پردازان هرمنوتيك و   هاي سحلول مطابق با نظريه  اول نوشته

» هاي عدم قطعيت  نقطه«اينگاردن، در متون ادبي عدم قطعيت تماميت متن وجود دارد و اين 
واهدي كـه  پـذير خواننـده بـه تصـوركردن از شـ       آيد كه كشش توجيـه   در جاهايي پيش مي

گيـرد. بـدين ترتيـب، اينگـاردن فعاليـت خـالق         اند پيشي مـي   بالفعل تأمين شده صورت به
». سـازي   سازي و مشخص  ملموس«يعني فعاليت  ؛كند  ي را در خواننده بازشناسي ميتر بيش

 كند  پر مي هاي عدم قطعيت متعدد را با عنصري  خواننده با ابتكار و قدرت تخيل خود مكان
  .)328: 1393گزيند (هارلند   كه از ميان عناصر ممكن يا مجاز برمي

 نوعي ةمنزل به را داستاني جهان ساختن پديدارشناختي ةانديش خط از پيروي با اينگاردن
 خواننده اين اساس، بر. دارد نظر در يابد، مي تكامل زمان در رونده پيش يصورت به كه ،تجربه
. كنـد   مـي  پيـدا  روشن و كامل آگاهي ياتئجز بر ازآن پس درنگ بييا    خواندن ةلحظ در تنها

ـ  افـق  ايـن  .سـازد   كمك آينده مفاهيمي را مـي  بهخواننده اطالعاتي از گذشته دارد و   ةدوگان
 بدين اينگاردن. است منطبق انساني ةتجرب هوسرلي ةفلسف بر كلي طور به مشاركت و خاطره
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 پرتـوِ  در كـه  اسـت  ممكـن  سـاختن  در خواننده پيشين هاي  فعاليت كه دارد توجه هم نكته
اين خوانـده شـده    از پيششوند و اثري كه  واقع نگر  گذشته بازنگريمورد امروزي اطالعات

  ).329خود بگيرد (همان:  بهبود، با خوانش جديد شكل متفاوتي 
 را مخاطبـان  نخسـتين  انتظـارات  است ممكن ادبي اثر سازد كه  نيز خاطرنشان مي ياوس
 اما ،سازد آب بر نقش و نكند برآورده راها  آن يا بگذردها  آن انتظارات حد از يا كند برآورده
 تواننـد   مـي  ديگر انتظارات هاي  افق با بعدي مخاطبان. نيستند داستان پايانِ مخاطبان نخستين
 كـه  نيسـت  نفس به قائم شيء ادبي اثر. كنند توليد متفاوتي آثار و بيافرينند متفاوتي هاي  كنش

 كه نيست يادبودي بناي ادبي اثر. ببخشد همانند ديد يك ها  دوره ةهم در خوانندگان ةهم به
 وجـود  امكـان  يـاوس  ،ترتيب بدين. كند آشكار را خود زمان  بي گوهر گويانه  تك يصورت به

  ).337كند (همان:  مي اعالم ادبي اثر براي را تكامل و روي پيش درحال معناهاي
كه نويسنده در كتاب خود به نظريات انديشمندان اين حوزه ارجاع نداده اسـت،    جا ازآن

انديشمندان اين حـوزه   ياتنظرهمان  نوعي بهمطالب فصل پنجم  كه مشخصاً معلوم نيست
يـا دريافـت و برداشـت خـود نويسـنده از       اسـت  است كه نويسنده به زبان خود بيان كرده

اسـت كـه آن را    اي  گونـه  بـه رشده در ايـن فصـل   زيرا كليت مطالب ذك است، آنان ياتنظر
نيسـت. او در ايـن    محـور  خواننده ةنظريتوان در ذيل كليت نقد ادبي گنجاند و مختص   مي

كند   كند و مفاهيمي را به او منتقل مي  اثر خواننده را از عالم واقع جدا مي كه نويسد  فصل مي
 هاي داستاني گزين شخصيت جاي نوعي هبد. نده  كه درك جديدي از جهان را به خواننده مي

پنداري با شخصيتي كه بـا شخصـيت مـا     ذات  همكند.   هاي جديد كسب مي  شود و تجربه مي
دارد. تنهـا در بخشـي از فصـل بـه      راه هم بهكنندگي   خواني ندارد، نوعي اضطراب و گيج  هم

موقعيـت شخصـيت   راهي آيزر اشـاره دارد كـه خواننـده خـود را در      روش مشاركت و هم
 كـه  اسـت  داده نشـان  اينگاردن .نگاهي كه آيزر از اينگاردن برگرفته است ؛داستان قرار دهد

 دنيـاي  كشـف  جديـد  سفر هر و است »متن جهان در خواننده ذهن سفر« درحكم ها  جمله
و اينگـاردن  . آفريند  مي را اثر متن و خواننده ذهن ميان دروني واكنش و كنش. است اي  تازه

 هرگز كه است همانند سرزميني به متن. دانند  مي يكي »مسافر نگاه« با را آيزر خواندن سپس
 اي  ه  خـاطر  يـاري  بـه  همـواره  مسافر. شود  نمي شناخته هم استثنايي دقتي با حتي نگاه يك با
 و تجربه تقابل از كه هوسرل چون هم. شناسد  مي را ،ها  تازه يعني است، ديده تر پيش را چه آن

زننـد    مـي  حـرف  خواندن ةتجرب از نيز آيزر و اينگاردن كرد،  مي ياد پيشين ةشد تجربه موارد
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شكل بـازي   بهدهد كه متن   ميشل پيكارد را ارائه مي نهاد پيشاين فصل، نويسنده  درادامة
در شكل گيم شوند.   ) دريافت ميplay» (پلي«) و game» (گيم«دريافت شود. متون به شكل 

)gameمثل بازي شطرنج و در شـكل   ،دارد نياز سازي  مند و توان ،) خواننده به هوش، دانش
مثل بـازي دزد و پلـيس. خـوانش     ،گيرد  خواننده مانند بازيگر نقش برعهده مي ،)playپلي (

كنـد   خوانش مجدد را مطرح مي درادامهزمان در خود دارد. نويسنده  ادبي اين دوبازي را هم
. دشـ هاي پيش نيز تكرار شده بود و توضيحات الزم در ايـن خصـوص ارائـه      ه در فصلك

ها تماميت كامل ندارند و نويسنده خود دست به تخيل زده و   كند كه خوانش  مي بيان ،سپس
هـاي گذشـته نيـز بـدان       موضوعي كه در فصل ؛كند  تماميت متن را از نگاه خود تكميل مي

 انديشة آيزرهاي متن در   شد كه اين همان موضوع پركردن شكاف گفتهپرداخته شده بود و 
   .كند  است كه پيش از او اينگاردن بدان اشاره مي

 مشـاركت  بـه  را مخاطـب  و دارند  مي نهان را خود بداهت هنري آثار ينگاردن،نظر ا در
 و با صرفاً كه دارد نامتعيني فضاهاي ياصيل هنري اثر هر ديگر، بيان به. خوانند  فرامي فعال
 ايـن  بـه  و كنـد   مي پر را خالي فضاهاي اين مخاطب. يابند  مي تعين مخاطب آگاهي در

 عبـارت  مشخصاً زيباشناختي تجربة هر هاي  جذابيت از يكي. آفريند  بازمي را آن ترتيب
 فضـاهاي  اينگـاردن،  تعبير به يا، خالي هاي  حفره و ها  خانه پركردن براي تالش از است

 و شـمار   بـي  جمـالت  مسـتلزم  آن وجـوه  تمـام  كامل توصيف زيرا هنري، آثار نامتعين
 و كنـد   مـي  بسـنده  محـدود  توصيفاتي به ناگزير نويسنده ،پس .است غيرممكن درعمل

  ).18: 1395 ابوالقاسمي( گذارد  مي خواننده عهدة به را آن كامل بازآفريني
پردازد كه بخش اعظمـي    به موضوعاتي مي م،همانند فصل پنج ،نويسنده در فصل ششم

مـرتبط اسـت.    نظريـة مـذكور  گيرد و بـا بخشـي از     از آن در ذيل كليت نقد ادبي جاي مي
كنـد،    كه فرد در جريـان خوانـدن بـه گذشـته مراجعـت مـي       آورد ميسحلول در اين فصل 

و خـوانش تفاصـيل مـتن     ،دهـد   بازخواني قرار ميمورد هاي دوران كودكي را مجدداً  داستان
كنـد    زيرا خواننده جزئياتي را در ذهن خود مجسم مي ،سازد  تصورات پنهان ما را آشكار مي

كند كـه برخـي متـون بـا       ميبيان  ،درادامهكه نويسنده چندان به جزئيات آن نپرداخته است. 
كننـده   سـرگرم اما همان متون  ،شوند  نوشته مي و برخي با هدف تأثيرگذاري هدف سرگرمي

تـأثير خـود    جامعه در ر فرد و همدحال متون ادبي هم  هر بهنيز خالي از اثرگذاري نيستند و 
 كـه  چنـان ، شـود   بلكه توسط يك جمع انجـام مـي   ،زيرا خوانش نه توسط يك فرد، دارد را

  :گويد  ياوس مي
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 اسـاس . ريـزد   نمـي  را اثر معنايي طرح ذهن يك هرگز و خواند  نمي تنهايي به كس هيچ
 خواننـدگان  از اي  مجموعه و اثر ميان مكالمة ؛است مكالمه ادبي اثر در معنايي آفرينش

. كنـد  مـي  يـاد  خوانندگان از اي  مجموعه بر ادبي اثر تأثير از ياوس. معين دوران هر در
 اثـر  هر معنايي داللت. سازند  مي را “جمعي آگاهي” كه افرادند از انبوهي اثر مخاطب

شـود   مـي  دانسـته  جمعـي  آگـاهي  ايـن  سـوي  از آن دريافـت  يا پذيرش در تنها ادبي
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  گيري  نتيجه .4
» محـور   نقـد خواننـده  « ةنظريـ حسن مصطفي سحلول با  كه دهد  بررسي اين كتاب نشان مي

تماميت متن را بـراي خواننـدگان عرضـه       بندي  آشنايي داشته و تالش كرده است تا با فصل
هاي ملموس از آثار ادب عربي، فهم اين نظريه را تسهيل سـازد.    كند و به زباني ساده و مثال
اما بـه چنـد دليـل هـدف      ،سازي فهم مطالب توانسته موفق باشد  شايد نويسنده در امر ساده

هـا،    بنـدي   نده فصـل نويسـ كـه   ايـن  ابتـدا  .محقـق نشـده اسـت    ،يعني تفهيم نظريـه  ،اصلي
تناسب حجم اندك كتاب خواننـده را بـا    بههاي متعددي دارد كه   و زيرعنوان ،ها  بندي  بخش

بـه   صـرفاً شود كه خواننده   كند. اين سردرگمي زماني تشديد مي  نوعي سردرگمي مواجه مي
كـه   خـورد   نمـي  چشـم  به اما ارجاعاتي ،كند  مي اشاراتي ها آثار اين گاهي بهپردازان و   نظريه

در جريـان اشـاره بـه     ،ي او باشـد. سـحلول  نمـا  راهتر   و عميق تر بيشبتواند براي مطالعات 
يعني كساني  ،پردازان، به آبشخور فكري آنان يعني هرمنوتيك مدرن و انديشمندان آن نظريه

كـه كسـي    اشاره نكرده است. ديگـر ايـن   ،رومن اينگاردن و ،چون هوسرل، گئورگ گادامر
نظر نبوده، اما نويسنده در چند فصل بـه   صاحبميشل پيكارد در اين حوزه چندان  ونچ هم
كسـاني چـون اسـتنلي فـيش      يـات نظرامـا در پـرداختن بـه     اسـت،  او اشاراتي داشته يآرا

و  ،كـالر (قراردادهـاي خوانـدن)    جاناتان ،)ادبي توانش( ريفاتر مايكل (استراتژي تفسيري)،
  است. نداده نشان توجه )خواننده شناسي روان( )David Bleachبليچ ( ديويد
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