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  مقدمة مترجم
  

هدف يكي از معدود منابعي است كه » فرماليسم و ماركسيسم«كتاب 
 معرفي اي صرفاً ادبي خارج از محدوده ،  فرماليسمخورد باخود را بر

اين  معمول هاي  روشچارچوبي فراتر از قصد آن دارد كه در  وكند مي
 احت به صر فرماليسم روس تاريخچةبا نگاهي به .كند  بررسي رامكتب 

 زمان هم از جانب هم اين مكتب نقدگرائي ادبي ده كرد كههتوان مشا مي
ت عنوان ط تحتوجهي قرار گرفت و هم به غل جهان كمونيسم مورد بي

رسمي  جهان غرب با مخالفت هاي  حاكميتاي كمونيستي از سوي پديده
اي سياسي  ليسم اصوالً پديده كه فرمابودت امر اين عيقواولي   . شدروبرو

توان  و حتي امروز نيز، بر خالف اغلب مكاتب نقدگرائي مشكل مي ،بودهن
  .  انستد وابسته  به يك حركت سياسي ويژهفرماليسم را 

  
 هاي رايج  سلطة برخي شيوهدن نقدگرائي از رهاني در واقعتالش فرماليسم

هاي   در شرايطي كه در روسية پس از انقالب همة پديدهلي و.بود
 فرماليسم نيز  براييلشويك حاكميت بشدند، قي مياجتماعي سياسي تل

 در آغاز، همچون ديگر و، ه كرد تعيين را"مطلوب"سياسي " جايگاه"
 به جانب فرماليسم "دوستي دست"، خواه و فراگير هاي تماميت حاكميت
  درون بهجذب اين متفكران در "حزب"هاي عوامل   تالش . كند دراز مي
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سياسي   حاكميت  سرشتولي  . است تمايلنمايانگر اين، ساختار سياسي
 در هيچ نوع حاكميتي  عمالً و پوسيده است و"استخواني"بنا بر تعريف 

. توان يافت  نمي و آزاده طراز اول و انديشمندانانجائي براي روشنفكر
 نظر  فلسفي خود، و تحت موجوديتينماركسيسم در سالهاي نخست

  و مشكالت نوين با مسائل"علمي" برخورد ، در مقام يك بنيانگذارفالسفة
 صرفاً  به دور از هياهوي جهان سياست و، در جامعة صنعتيزندگي بشر
 اي  گذشته چنين  با برخورداري ازو . توسعه يافته بودفلسفي اي در مرحله

در اوائل ، كرد معرفي ميبلغ آن  م خود را كه انسانيهائي درخشان و آرمان
ه بود كه گوئي، اين حاكميت شد ايجاد  اين سوءتفاهمحاكميت بلشويكي

 و اي است؛ تافتة جدا بافته ،ي و پديدة روشنفكرورد با روشنفكردر برخ
  از آنلبريزنفكري كه تاريخ سياسي  سركوب روش"مرضية"نت از سجدا 
  .خواستار روابطي نوين ميان روشنفكر و حاكميت سياسي است ،است

  
 فشارهاي سياسي بر  انقالب اكتبر و پس از.متأسفانه واقعيت جز اين بود

يافت   فرماليست روس كه هر آن سرعت و شدت بيشتري ميهاي گروه
ا محكوم به سكوت  به مهاجرت از كشور و ي ناچار را يا فرماليستمتفكران

 گسترش  باگام  همپس از پايان جنگ دوم و  . كرددر خلوت تبعيدگاه
 به  فرماليسم نيز معضالت ، در اروپاي شرقي استالينيسمـ نظاميِ سياسي

 نهضت بزرگ نقدگرائي ادبي  و در اين راستا . شدت يافتهمان نسبت
 همتراز و همگام با توانست  ميآوازة اين كشور روس كه در سنت ادبيات پر

فرهنگ بخش فضاي  زينت  ،گام برداشتهها  ها و چخوف تولستويادبيات 
  . گ فرو افتادهاي دراز در سكوت مر سال  د،و شاكتبر انقالب
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ها به زبان  آثار فرماليستهاي  اولين ترجمه 70 در پايان دهة در غرب،

 محدودتر به زبان فرانسه و آلماني در هائي، سي بود و بعدها نمونهانگلي
محافل روشنفكري منصفانه بايد گفت كه،  .دسترس متفكران قرار گرفت

 فرماليستي در و ابزار قدرتمند قرائتاز فرماليسم ، غرب تا آنزمان
اين امر نشان دهندة اهميت كتاب . دانستند هيچ نمي  عمالً ادبي،گرائينقد

 كاربردي صرفاً در راستاياست كه، هر چند » فرماليسم و ماركسيسم«
هاي روشنفكران  يكي از اولين تالش  ، باقي ماندهماركسيستي از فرماليسم

به شمار ران گ ش به دانشجويان و پژوهغرب براي معرفي اين مكتب
  . رود مي
  

پردازي  نظريه تحولي در  نوعتوان گفت فرماليسم نتيجة چه مشكل مي
هاي  ظر گرفتن تاريخ فعاليت با در نـ مسلماً.  استادبي در روسيه بوده

  فرماليسم ازتوان داشت كه شكي نمي ـ گذاران اين نهضت ادبيبنيان
اري، نهضت گذ تشكيل مجلس قانون (يه روسي در انقالبهاي حركت

 ابراز اين ولي .دهبه شدت متأثر ش) ها و نهايتاً بلشويسم دمكرات سوسيال
  ماركسيستي سياسي حركت كامل فرماليسم بهوابستگي تواند نميمطلب 

شايد ـ اين امر نيز از نظر تاريخي قابل بحث   . به اثبات رساندرا مستقيماً
 روسيه به  درت ادبي بيشتر بايد نتيجة طبيعي تحوال رااست ـ فرماليسم

 قبل از يها  سالطيچرا كه  . انقالب اكتبر خلف فرزندتا ،وردشمار آ
ثار نويسندگان  خالقيت ادبي و ارائة آ روسيه در زمينة،گيري انقالب شكل

سنگ و   ادبي و فلسفي غرب همهاي  بزرگترين سنتنام با شهير و صاحب
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  بر پاية كهبي، تولد اين سنت ادهر چند در هر حال .همتراز بوده
 از تحوالت انقالبي صورت گرفت، تر  پيش1 پروپ والديميرهاي تالش

  ـ توسعة نظري اين دو پديدة با اهميت توسعه و گسترشمانيِ ز هم
 مسير  تفكيك :دكن مي ايجاد ي مشكل انقالب اكتبر ـ تحوالتفرماليسم و
  هماندتو  مي امراين .شود مي از يكديگر عمالً غير ممكن حركت آنان

 به فرماليسم باشد  هاي غربي  حاكميت اولية"هاي ظنسوء" توجيهدليلي بر
توضيحي بر  هم و ،پنداشتند كسيستي از متون مي ماريكه آن را قرائت
  ،نظريصرفا ًهر چند   ، ارتباطيستجويج  اين كتاب درتمايل نويسندة

  . فرماليسم و ماركسيسمميان 
  
 در انگلستان به چاپ 1979ر در سال اولين با» فرماليسم و ماركسيسم«

شناسي به نام  ي بود كه به قلم مدرس جواني در جامعهاثراولين .  رسيد
تر مطرح شد ـ  ه داليلي كه پيشب. شد توني بنت به بازار كتاب ارائه مي

 سطور در ـ و به داليلي كه آنانر رأس ها د  شناخت از فرماليستنبود
، اين كتاب ميان هد شدشاره خوابه آنان ا  در همين مقدمهآينده

 به .توانست خوانندة بسياري داشته باشد نمي  انگليسي زبانروشنفكران
 حتي در . سال بعد صورت گرفت25همين دليل چاپ دوم آن قريب به 

 ـ  لندناينترنتي دانشگاه آزاد رح حال نويسندة اين كتاب، در سامانةش
 شناسي  جامعهه تدريس ب در حال حاضر توني بنت در آندانشگاهي كه

  شرح حالو . نامي برده نشده»فرماليسم و ماركسيسم«از ـ است  مشغول
خارج از مرز " كتاب   خصوصاً، آثار بعدي وي پاية بيشتر برنويسنده

                                                 
١  (Vladimir Propp) 
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فرماليسم و « در ويرو سنت تحليل   كه در واقع دنباله"1ادبيات
 . وسعه يافتهت است، » ماركسيسم

 
، اي است  پيچيده بسياركتاب» م و ماركسيسمفرماليس«اگر بگوئيم كه 

  و پر راز نگارشِوراي سنتما  را بايدين كتاب پيچيدگي ا .ايم  نگفته گزافه
 آثار  ازنقدگرائي اروپاي غربي، .جستجو كرد نقدگرايان معاصر اروپائي رمز

   در سنت خودهيت و ليويس، كُتب و مقاالت تا ، سارتر و بارتتحليلي
آاليد كه  اي به جوهر ادبيات مي را به شيوهپيچيدة فلسفي ارائة مفاهيم 

بيند پيچيدگي متن را نوعي  برخي اوقات خواننده خود را ناگزير مي
فرماليسم و «مشكل  ولي كامالً برعكس،  .تبيين كند  صرف"لفاظِي"

 وسعت مفاهيمي  اين كتاب نتيجةمشكلنيست، غوي ل  اصالً»ماركسيسم
به خواننده را ، پروا  گاه بي  و نويسنده،"نهعجوال" گاه متناست كه 
  . ندنك ان دعوت ميبررسي آن

  
 به  نويسنده، در اولين ديباچه.  در دو قسمت نگاشته شدهاين كتاب

  كه ازاي محدوده. گشايد  مي در برابر چشم خوانندهاي وسيع حيطهباره يك
سن بانشناسي سوسوري و نقش متفكراني چون جاكب انتزاعي ز"تعاريف"

ادبيات و  ساختارگرائي در كاربردهاي نظريِ  بهمحابا بي، هشد آغاز 
 توسعةو بر خالف اكثريت مقاالتي از اين دست،   .درس ميزبانشناسي 

  ،شود محدود نمي  به هيچ عنوانهاي بعدي  در گاممطالب مطروحه
ديگر هيچ رد گذ مي در ارائة توضيح بيشتر بر آنچه  نويسنده عمالً

                                                 
١  (Outside Literature, ١٩٩٠) 



٦فرماليسم و ماركسيسم                                                           مقدمة مترجم                               

 كه هدش هائي رها   نظريهامان از نظر او اينك در د خوانندهگويد، نمي
 اين برخورد شتابزده در هر و .ندوش  ميتلقي  "شده تعريف" و "دانسته"

 ارتباطات آن با تفكر ، فرماليسم روس:گيرد  سرعت بيشتري ميگام
 با ادبيات قرون  و ارتباط آنان متفكران اين مكتبآثار ماركسيستي، 
نويسنده  آن در پيو  .هستندي بعد ها  گام، عمالًي غربيوسطي در اروپا

  . گذارد  يعني تحليل ربله مي  فرماليستي،پاي به جهان شاهكار نقدگرائي
  

  همگي مسائل چرا كه.در قسمت دوم، مشكالت نخستين وجود ندارند
 تقدير،  قابل ولي به همان اندازه موجز، هر چند عميقدر تالشي .اند نوين

هاي  ترين دستگاه هضمه تفكر لوئي آلتوسر، يكي از ديربنت دستگا
 در برابر تماماً  يك فصلطي   غربي را، ماركسيسم" سياسيـ  فلسفي"

  جهاني از اينبار در برابر اوخوانندة ".گشايد مي"چشم خواننده 
 تواند گرة مي ن كتاب متنبه  با تكية صرف كهگيرد  قرار مي"ها نستهنادا"

 در يك بخش "آلتوسر"توضيح  ايد اذعان داشت كه ب .آن را بگشايد
بنت ولي  . قابل تقدير استنويسنده تالش  كههر چند  امكان پذير نيست،

بررسي آلتوسر و   و در فصول بعد به نقدكند به اين هم بسنده نمي
ائة اربا اين وجود آهنگ . نشيند  مي"ها پساآلتوسري"هاي عقيدتي پايه

گيرد و مسائلي   ديباچة دوم كمي آرام ميتين صفحا نوين در آخرعناصر
 فلسفي درپي  پيتر انتزاعي جايگزين مفاهيم تر و كم اجتماعي، ملموس

  . شود مي
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 تحت عنوان "1اكسنت نيو"در انتشارات » فرمالسيم و ماركسيسم«
شد، پر ه شده، ولي با آنچه در باال ذكر تحقيقات عالي ارائجهتجلدي م 

چه از ش، با در نظر گرفتن نبود شناخت كافي  سال پي25 واضح است كه
نظرهاي  و به همچنين مسائل و نقطه از آلتوسر، فرماليسم و چه

  چنين وسعتي نظري، درجوئي و يا دانشدانشگاهي مشكل ،ساختارگرائي
براي . بپردازد  به تحقيقتوانست  ميهر چند در مراحل بسيار عالي،

سواي آنچه در باال رح شده دستيابي به شناختي ملموس از مفاهيم مط
آشنائي با فلسفة ماركسيسم، علم زبانشناسي، تاريخچة سير ادبيات آمد 

ها  آلتوسريو پسا ،"غربي ماركسيسم" پديدة  در روسيه و اروپاي غربي،
 توضيح اين، چرا كه، همانطور كه عنوان شد اين كتاب بود ميالزامي 
از هر ،  آنان پرواز كردهر فرازب ،داند مأموريت اساسي خود نميها را  پديده

 به قول دست يابد و "تركيبي انفجاري"چيند تا به  چمني گلي مي
 "همه" را رويت كند كه از برخورد و تصادم ميان اين اي جرقه نويسنده

   .كردايجاد توان  مي
   
در كنار  سال پيش نبود شناخت از فرماليسم در غرب 25 ،  حقيقترد

 شد كه براي رويت چاپ دوم اين امر  دليلتابهاي اين ك  پيچيدگيديگر
اي كه اخيراً بر   همانطور كه بنت در مؤخره ولي .م انتظار كشي سال25 آن
 در  اينككند، فرماليسم نگاشته عنوان مي»  فرماليسم و ماركسيسم«

 و نقش متفكران اين سنت نقدگرائي  .اي است غرب پديدة شناخته شده
 افزايشاي رو به  سابقه  به صورت بيادبي در سير تحوالت ادبيات غرب

                                                 
١  (New Accent) 



٨فرماليسم و ماركسيسم                                                           مقدمة مترجم                               

بيني كرد كه چاپ مجدد اين كتاب با موفقيت  توان پيش از اينرو مي .است
  . تري در محافل دانشگاهي روبرو شود گير چشم

  
  »فرماليسم و ماركسيسم« بر  مطرح شدهانتقادات

  
 مشخص توان گروه را ميانتقاداتي كه بر اين كتاب وارد آمده سه از ميان 

و » فرماليسم و ماركسيسم«اول انتقاداتي است كه از زاوية نظري بر . دنمو
 بعدي مربوط اتانتقاد.  اند هائي كه بنت مطرح كرده، وارد آمده چارچوبه

ر  ب انتقاد كليو سرانجام.  به شيوة ارائة موضوعات در اين كتاب است
  .است "ماركسيسم غربي" ان متفكردر مقام  و همفكران اونظرية بنت

  
  انتقادات نظريالف ـ  

  
 در اين كتاب بر آن تكية فراوان دارد  بنتيكي از مواردي كهاز يك سو، 

 ـ» زبان «او بين  است كهاي  ويژه ، يا بهتر بگوئيم توازي نظريتشابه
 در تعريف» ادبيات «ي سوسوري ـ وتعريف شده از جانب زبانشناس

 از نظر كُلي ايجاد اي پايه يمشكل اين توازي .بيند  ميآنفرماليستي 
در » زبان « با تكيه بر موجوديت ايستاي بنت منتقدانِ، چرا كهكند مي

روند استدالل  ها،   فرماليست در نگرش»ادبيات«نظرية سوسور و پويائي 
 واضح است كه ايجادپر .  كنند او را حركت در مسيري ناممكن عنوان مي

 ، به صورت نظري چه»ايستا« و ديگري »پويا«، يكي وازي ميان دو عاملت
 اوراه حلي كه   به نظر منتقدان بنت.تواند ايجاد كند مي كليدي تمشكال
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 زبان در نظرية  »ايستائي«جويد به زير سئوال بردن  در اين ميان مي
اي براي  ان وسيلهباكتين به عنو"  شعرگونة نثر"سوسوري و پيشنهاد 

 نظر از اي كه مسئله .ستئي ا ساختارگرا درتصحيح نقدگرائي ادبي
 نقدگرائي" چرا كه شود مي به خودي خود مشكل آفرين منتقدان

 در همين راستا منتقدان  . سوسور استدار نظرية  خود وام"ساختارگرا
 و، ست از فرماليسم نابجا اوتاجاتكنند كه استن  عنوان ميبنت
 كافي از نظريات  شناختهاي وي از سوسور نيز نتيجة نبود تبرداش

      . ستاو
  

به » زبان « پديدة معتقدند كه شناخت درست ازگروهي ،  ديگراز سوي
 به شناختي "معاني علم"ما را در   نهايتاً،اي كه سوسور تعريف كرده شيوه
  .هاي ادبي ساخته نشده متن) مالفر(رساند كه براي بررسي رسمي  مي

، با را" روية ادراكي" با "ـ نوشتاري روية گويشي" رابطة چرا كه سوسور
 در واقع از  .اي كه با يكديگر دارند،  دلخواه تعريف كرده وجود ارتباط ويژه

 همان عاملي است كه از زبان در »نشانه«طبيعت دلخواه "نظر سوسور 
 را ر زباند» تغيير «يوچرا كه  "كند برابر تغييرات ناخواسته حمايت مي

تعريف » جابجائي«كه به عنوان نوعي » فروپاشي« نه در مقام يك  ،اساساً
 به طور  كه اين نقطه نظر سوسور از طرف بنتگويند  منتقدان مي.كند مي

 معتقد است كه چنين برخوردي ـ ويكلي زير سئوال رفته چرا كه 
د داد آل جان خواه گوي ايده برخورد سوسوري ـ صرفاً به ادراك يك سخن

ين ا. هاي زبانشناسانة طبقاتي نخواهد داشت و جائي براي ادراك كارآوري
ي اين است كه  صحت دارد ولي مطلب اساسي مسلماً تا حدگفته
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به دنبال » زبان«كه برخورد سوسوري با  گويند در دنبال ميمنتقدان 
 ، و برخورد بنت با اين ادراكيستها زبانشناسانة طبقاتي ن ك كارآوريادرا
از  در نظر آنان،  ،بنتدر واقع . بينند مي خارج از موضوع  كامالً برخورديرا

 براي چنين عملي  اصوالًگيرد كه هاي خود بهره مي ابزاري در استدالل
  .  است ساخته نشده

  
  »فرماليسم و ماركسيسم« در انتقاداتي بر شيوة ارائة مطالبب ـ 

  
  و نگارش شيوة ارائةتواند بر خارج از آنچه در باال آمد نقد ديگري نيز مي

ها و  وارد باشد و آن كاربرد بنت از واژه» فرماليسم و ماركسيسم«
در . يابند مفاهيمي است كه در اين مقاله هيچگاه توضيح و تفصيلي نمي

: كلمات فرماليستي» گنجينة«بنت از واقع از اولين سطور اين مقاله 
يگانگي "، "ابزارهاي ادبي"، "گرائي نامأنوس"، "هاي متمايز كننده ويژگي"

اين در حالي است كه خوانندة او اگر با اين . كند استفاده مي...  و "ادبيات
 طي  آشنائي نداشته باشد، از پيشمفاهيم در بطن نظرية فرماليستي

هاي مطرح شده ابداعات  كه واژهدچار اين توهم خواهد شد  مطالعة كتاب
ـ كند  مشكل كمتري ايجاد ميآلتوسر اين برخورد در مورد .  اند نويسنده

با اين   ـ"شكافد مي"  آلتوسر را6 در فصل  همانطور كه گفتيم، بنت
دة او كه در هاي پيچي  و ديگر ادراك"كارآوري"وجود ادراك آلتوسري از 
  مفاهيم، در كنار به دفعات6قبل از فصل  اند  حد خود بسيار پيشرفته

محابا به كار گرفته   بي ديگر مكاتبات كلم و گنجينهتارگرائي  ساخپيچيدة
  . ندا ه دش 
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  ماركسيسم غربيبه عنوان پديدة » فرماليسم و ماركسيسم«ج ـ 

  
 كند، بلكه دار ماركسيسم غربي معرفي مي وام شخصاًبنت نه تنها خود را

 متفكراني كه در اين كتاب بيش از ديگران مورد مداقة نظر قرار همة
عقيدتي " مكتب" نمايندگان اين و ماكري،آلتوسر، ايگلتن : د هد مي
، آنطور  ماركسيسم غربي راگيري قابل ذكر است كه ريشة شكل .داند مي

اين ، برخي مورخان. توان مشخص نمود  دشوار مي،كند كه بنت معرفي مي
  سردمداران اولية نظريةاظهارات جاكبسن و حتي به جريان را

هاي اين  را به عنوان ريشه د و آناندهن  ارتباط مي چكساختارگرائي
 به اعتقاد "ماركسيسم غربي"ولي  .نمايند ميگرا معرفي  نگرش ماده

 تا هنري و هبود» سياسي«اي   مستقل بيشتر پديدهبسياري مورخانِ
    .فلسفي

  
پس از  ،هاي متعلق به مغرب زمين بود نظرية ماركسيستي كه خود پديده

اي آن با  شدن تضادهاي پايه در شوروي و علني گيري انقالب اكتبر شكل
مراكز "گيري   در حيطة شكل خصوصاً ـداري غرب تفكر سرمايه

  كشورهايزمان در همدر كمال تعجب  ـ "1گيري مستقل اقتصادي تصميم
تا از اين رهگذر ، داري قرار گرفت  نيز مورد حمايت محافل سرمايهيغرب

                                                 
١  (Les Centrales économiques décisionnelles indépendantes) ، تعريف" اين" 

درجة توان گفت كه بر اساس اين تعريف،  به طور خالصه مي.  متعلق به علم اقتصاد سياسي است
  . اي معكوس دارد استقالل سياسي يك كشور با درجة وابستگي منفعالنة او به اقتصاد جهاني رابطه
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از نياز  خود را  اين راه غربازمده و  فراهم آ»خانگي «رشد ماركسيسمي
آزاد  در رشد و نمو فلسفة ماركسيستي "شورائي"هاي نظري  به چارچوب

 و بر خالف آنچه به غلط انگاشته ،"ماركسيسم غربي"در واقع نقش  .ندك
داري  سرمايه شود، ايجاد نوعي هماهنگي نظري الزم براي توجيه نظام مي

رشد تفكر  نهدر اروپاي غربي در چارچوب تفكري ماركسيستي بوده، 
 مسائل گرا در برخورد با گرا و ماده تاريخماركسيستي به عنوان يك نگرش 

    .داري  سرمايه در تضاد با بنيادهاي جامعة، اقتصادي و يا سياسياجتماعي
  

 كه ماركسيسم در شوروي  و پس از علني شدن اين واقعيتدر اين راستا
 زمان  هم ازي،سياست مودر كشورهاي غربي چند  نيست، رااي گذ پديده

 نه در مقام  ،نخست، شناسائي كامل بلشويسم  .گرفت مورد توجه قرار 
 به عنوان تنها نمونة كهبل استالينيستي،  بعدهاحاكميتي لنينيستي و يا

زماني كه اين   .بود "تمام و كمال" يماركسيسم در مقام و نهائي واقعي
نيازي به تذكر شد،  شناسائي، از نظر آكادميك و روشنفكرانه متحقق 

آورد   نه تاب مقاومت مي بجاات انتقاددر زير رگبار" نمونة فوق" نيست كه
 كشاندن  متمركز بر، دومگام .بودقادر به مقاومت و نه از نظر سياسي 

 در چارچوب يروشنفكران و دانشگاهيان به توسعة نظريِ ماركسيسم
يسم بيشتر  ماركس نظرية ازاين سياست . بودداري شيوة توليد سرمايه

 ي در برخوردهايراي محافل روشنفكري درست كرد تا تيغة بي برايقلنُ
 ها بعد شاهديم كه سال ."داري سرمايه" باستاني شيوة توليدياساسي با

چيني از  به ميوه، پس از سقوط امپراتوري شوروي، داري  سرمايهچگونه
 نخستنشيند،    مي"ماركسيسم غربي" از درخت  خودكالن  اين سياستِ
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هاي   ماركسيسم غربي به دامان پديده"!متفكران"  فرو افتادندر قالب
  چندي بعدو  )1980در دهة ( "پسامدرنيسم"ساالري چون  نوين سرمايه

  . )1990در دهة ( "فروپاشي متن"
  

 بلشويسم  شايد اغراق نگفته باشيم اگر اضافه كنيم كه قرباني واقعي رشد
 "ماركس"  فلسفةهمانر اروپاي غربي د "ماركسيسم غربي" در شوروي و

داري، امكان رشد  هاي سرمايه  پنجة سياستدر اسارتكه از يك سو  . بود
 زير فشار  را از دست داد و از سوي ديگرو روشنفكرانة خودواقعي نظري 

 بلشويكي به ناحق متهم به تعرض به " سازي گوالك"خردكنندة سياست 
  . حيثيت و فضيلت بشري شد

  
اين كتاب بارها به اين موضوع ـ البته نه در بعدي كه شايستة آن بنت در 

 است كه خود وي در ارائة ، ولي جاي تأسف بسيارارداست ـ  اشاره د
 "ماركسيسم غربي"اسير پنجة قدرتمند  از شروع تا فرجام اش نظريات
  .   ماند باقي مي

                                      
  سخن آخر 
، نيازمند تسلط اب، همانطور كه در آغاز گفته شدهيم اين كتاگر درك مفا

زم به ال هاي نوين، و علوم جديد است، اي در باب فلسفه به مسائل پيچيده
فرمالسيم و « از آنچه در تذكر است كه ارائة نقدي منسجم و ملموس

 .شود مي "ماركسيسم غربي"نيازمند ارائة نقدي بر  آمده» ماركسيسم
  . ماً در حوصلة اين مقدمه نيستمسل كه تحقيقي
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فرماليسم و  « فارسيِاين همه، اين افتخار ما را بس كه نسخةبا 

اهل   اميد است كه،ها  ها و نارسائي جود تمام كاستيرا، با و» ماركسيسم
به  كلية كلمات كليدي  .كنيمبه فارسي خوانان ارائه  د،نيابخشبفن بر ما 

، و جهت توضيح   شدهاي ضميمه نامه  التين در واژهفبايترتيب حروف ال
 اين كتاب مطرح هاي كليدي كه در نامة شخصيت مفاهيم فلسفي و زندگي

  است شدهزودهبه كتاب اف  به همان ترتيب مختصري نيزضميمة اند، شده
  تر از متن  براي به دست دادن تصويري كامل، كه مطالعة همزمان آن

  . شود توصيه مي،  و مواضع نويسندهكتاب
  

  اصالني   سعيد ساري
  
                



  
  
1  
   و ادبيات1نقدگرائي

 
  مسائل زبان

 
اين تحقيق روي به بررسي سه امرِ متفاوت ولي مرتبط با يكديگر 

 روس، گروهي از 2هاي نخست، به معرفي آثار فرماليست. دارد
 پس از انقالب اكتبر  كه طي بيش از يك دهه پردازان ادبي نظريه
جاي آور بر نقدگرائي بر  ، سهمي حياتي و نفوذي شگفت1917

سپس، با اراية تعبير نويني از آثار آنان، پيشنهاد . پردازد گذاشتند، مي
 آن را دارند كه از جانب نقدگرايان  ها شايستگي كند كه فرماليست مي

تر از آنچه تاكنون معمول  تر و شفيقانه ماركسيست، از نگرشي عميق
رد، دو برخو و سرانجام، به عنوان بازتاب اين. بوده، برخوردار شوند

چنين استدالل خواهد كرد كه ريشة بسياري از معضالتِ جريان 
تواند در اين واقعيت نهفته  نقدگرائي ماركسيستي در حال حاضر، مي

باشد كه ماركسيسم هيچگاه به صراحت ارتباط خود را با 
                                                 

١  (Criticism) 
٢  (Formalist) 
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اميد است كه، با بررسي منتقدانة .   سنتي نگُسسته1شناسي زيبائي
بتوان تا حدي اين كمبود را جبران كرده،   ها، دوبارة آثار فرماليست

ها براي منتقدان ماركسيست و مفهوم  مجموعة نويني از دلنگراني
شناسي جدا   ارايه دهيم، آن را از زمينة زيبائي"ادبيات"نويني از 

اي كه به آن تعلق دارد،  سياسي، زمينه نموده و به جهان علوم
  .        بازگردانيم

  
تردگي بسيار، همگي بر محور فهرست مسائل فوق با وجود گس

ادبيات چيست؟ به چه طريقي : اند واحدي از سئواالت در گردش
آيا مقولة : تر بايد مورد مطالعه قرار گيرد؟ يا، به صورتي بنيادي مي

 ارزش بررسي دارد؟ اگر چنين است، به چه منظوري؟ "ادبيات"
از طريق هاي مختلفي كه  قسمت اعظم اين تحقيق، به بازنگري راه

اشان در تعيين  آنان به اين سئواالت پاسخ داده شده، و بررسي تبعات
، پذير و هدايت كند گرائي ادبي را امكان بايد نقد مسيرهائي كه مي

  . خواهد گذشت
  

پيامدِ سئواالتي از اين دست بايد روشن سخن  در نتيجه در مورد
عرفي  كه معموأل به عنوان آثار ادبي ميچرا كه در متون. گفت
 با تعميم  ،"2تجربي "صورت توان به  شوند، اين سئواالت را نمي مي
اين سئواالت بيشتر در  چرا كه. شان، پاسخ داد هاي ظاهري تشابه وجه

                                                 
١  (Aesthetics) 
٢  (Empirical) 
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مندتر، در مورد زبانها و يا گفتارهاي  مورد زبان، يا به صورتي هدف
ها،   تخصصي در نقدگرائي ادبي و كاربرد كليدي واژه"1نظريِ"

 از اينرو، اگر  .، در بطن چنين گفتارهائي است"ادبيات"اژة خصوصأ و
اي شايسته مشخص  ها را به شيوه بخواهيم هم سئواالت و هم پاسخ

كنيم، برخورداري از شناختي حداقل از زبان و پيامدهاي آن در 
  .  طبيعت گفتارهاي نقدگرائي ادبي ضروري خواهد شد

  
چرا كه .  موضوع تلقي شودگريزي از در ظاهر تواند فقط اين امر مي
رفت،  اي اسرارآميز به شمار مي ، كه روزگاري محدوده2زبانشناسي

انساني و فرهنگي برخوردار  اينك از موقعيتي محوري در بطن علوم
در مورد زبان، منتج از آثارِ  هاي تحليلي در مرحلة روش، فناوري. شده

كه نقش زبان هاي تحقيق  ، در همة زمينه3پيشروِ فرديناد دو سوسور
قيد و شرط به  ي بيها محوري انگاشته شده، تأثير و فرهنگ در آن

همچنين، در زمينة فلسفي، تأثير روزافزون زبانشناسي . 4جاي گذاشته
تواند  نوعي آگاهي فزاينده از نقشي كه زبان خود در روند تحقيق مي

 به شفافيتينكتة اساسي در اينجا معطوف . ايفا كند، به وجود آورده
 رابطة موجود ميان زبانها و گفتارهاي نظري است كه زبانشناسي به

                                                 
١  (Theoretical) 
٢  (Linguistics) 
٣  (Ferdinand de Saussure) 
  ، T. Hawkes, Structuralism and Semioticsاين جنبه از تأثير سوسور در   ٤

 : Meuthen, 1977)    (London   مورد بحث قرار گرفته است"ثاردوره آ"در همين   . 
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گويند،   كه از آنان سخن مي"موضوعاتي"تخصصي در علوم متفاوت و 
  .بخشيده است

  
 را مورد توجه قرار "موضوعات"در حال حاضر همين تأثير بر 

 اصلي سوسور كه به صورتي نه چندان شايسته "1دريافت". دهيم مي
ه، اين بود كه زبان، با اعطاي يك صورت ويژة بندي شد جمع

 كه بر واقعيت "2ادراكي"بندي ساختاريافتة زبانشناسانه از سازمان
به عقيدة سوسور آنچه . دارد» 3داللت«كند، بر آن  تحميل مي

زبان ـ ساختارهاي صوتي در گويش و » 4نوشتاري ـ  هاي گويشي رويه«
دهد، اشياء و يا روابط  ب ميعالئم معرف آنان را در نوشتار ـ  بازتا

روية «اند، هر  هائي از روابط  ادراك  بلكه ادراك از آنها، واقعي نيستند،
هاي  رويه«اش با ديگر   معناي خود را از رابطه »نوشتاريـ  گويشي
گرفته از روابطي به وسيلة  در بطن نظامي شكل» نوشتاريـ  گويشي

 زبان از آنان سخن  كه"موضوعاتي". آورد خود زبان، به دست مي
ه  و خارج از زبان نيستند، بلك"موضوعات واقعي"گويد  مي

نمونة .  در بطن زبان قرار دارند كه تماماً"اند موضوعاتي ادراكي"
 را در نظر "گاونر"شده توسط شخص سوسور، كلمة  ، ارائهمعروف

                                                 
١  (Perception) 
٢  (Conceptual) 
٣  (Signify) 
٤  (Signifier)  . اين تعريف در ارتباط با تعريف ديگري در زبانشناسي كه به زبان 

تر به  هاي قديمي در متن. دهد گذاري شده معنا مي نام» روية ادراكي« يا  (Signified)انگليسي
.  براي ايندو واژه پيشنهاد شده" و مدلول" دال"هاي وغي و رحيمي ـ مترادفزبان فارسي ـ فر

  )ـم(
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دهد نه يك گاونر   از يك گاونر را بازتاب مي"ادراك"گيريم، كه  مي
ها و   از بركت تشابهو اگر قادر به چنين كاري است صرفاًرا، واقعي 
هاي  رويه«هائي است كه موضع اين كلمه را در رابطه با ديگر  تفاوت

هيچ ارتباط . كنند در زبان امروزي، تبيين مي» نوشتاريـ  گويشي
 كه از قِبِل او خلق شده،" گاونر" ميان گاونرِ واقعي و كلمة "1ذاتي"

 »روية ادراكي«و » نوشتاريـ  روية گويشي«رتباط ميان ا. وجود ندارد
  .     قراردادي استبه عبارت ديگر اين ارتباط صرفاً: ت اسبر اساس توافق

  
اين امر به معناي رد موجوديت يك جهان واقعي خارج از پوشش 

بلكه تأئيد اين نكته . افكند، نيست اي كه زبان بر او فرومي كننده داللت
ا برداشت ما از اين جهان هميشه تحت تأثير بوده، است كه شناخت ي

گيرد كه زبان  اي صورت مي دهنده و از طريق واسطة ساختار سازمان
گاونر وجود . به صورتي غير قابل احتراز ميان ما و جهان قرار داده

 به عنوان "گاونر"ولي ادراك از يك . هيچكس منكر آن نيست. دارد
يان ـ صورتي عقلي كه از طريق آن، در حيواني اهلي از خانوادة چهارپا

 در شويم ـ  صرفاً  مي"گاونرواقعي"اخت  خويش، قادر به شن فرهنگ
يابد كه به وسيلة  مقام قسمتي از يك نظام از معاني موجوديت مي

  .  در بطن زبان خلق و تعريف شده"گاونر"كلمة 
  

از بندي ادراكيِ ويژه  مشكل اينجاست كه زبان به عنوان يك سازمان
كند، پيوسته اين توهم را   اعطا مي"داللت"واقعيت، با وجود آنكه 

                                                 
١  (intrinsic) 
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 بر كنندة واقعيات است، نه اينكه صرفاًزند كه منعكس  دامن مي
بندي روابط ميان اشياء در جهانِ  سازمان.  دارد"داللت"واقعيات  

بندي روابط ميان ادراكات از اشياء در  خارج از زبان، همانندِ سازمان
  است، در حقيقت، اين يك آينة تمام نماي آن ديگري نيزبطن زبان

  .   هست
  

  مسائل ادبيات
آنچه به صورت عمومي در بارة زبان بيان كرديم به همان اندازه در 

هاي تخصصي در نقدگرائي ادبي نيز صدق  مورد گفتارها و زبان
اند و نه   واقعيتهائي از  نيز به همين ترتيب داللتآنان.  كند مي

نظمي ويژه از ادراكات در بطن زبان كه با ابزار : هائي از آن سانعكا
 اختيار ذهن هاي نگاشته شده در زبان مسيرهائي را كه در آن متن

  . كند  مشخص ميگيرند، تماماً قرار مي
  

تواند به اين معنا    فقط مي"ادبيات چيست؟":از اينرو، طرح سئوالِ 
 داللت كند؟ چه "دبياتا"تواند بر واژة  چه ادراكي مي: باشد كه

كند؟  تمايزهائي در درون زبان ايجاد مي كاربردي داشته و چه وجه
اي دارد كه اين واژه در بطن آن به كار  همه چيز بستگي به زمينه

 را مشخص "آنچه نوشته شده"ترين رده، ادبيات صرفأ  در رايج. رفته
شعارهاي تا » 1ادبيات نغز«كند، و روي به تمامي صور نگارش، از  مي

روي به ادراكي ] ادبيات[در كاربردي ثانويه و محدودتر، . ديواري دارد
                                                 

١  (Belles Lettres)   
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 "1هاي شاخه"كند، كه شامل  اي، تخيلي يا ابداعي مي از نگارش افسانه
  .، به طور مثال فلسفي و يا علمي است"جدي" و يا "عاميانه"ادبيِ 

   
دگرائي با اين وجود، در همگامي با متمايزترين كاربرد آن در بطن نق

كنندة ادراكي از مجموعة ويژه و ممتازي از  مشخص "ادبيات" ادبي،
 نمايانگر صفاتي اي، تخيلي يا ابداعي است كه، فرضاً نوشتار افسانه
اي از تحليل براي درك مناسب آن الزامي  هاي ويژه است كه روش

 است كه ما انعكاس آن را در "ادبيات"اين همان ادراك از . شود مي
از اين پس تا پايان . كنيم شناسي مشاهده مي هاي زيبائي دلنگراني

اگر . شد  است كه ارائه خواهد "ادبيات"فصل،  اين نوع ادراك از
ها كه  بايد به روشنگري و توصيف آندسته از ارزش نقدگرائي ادبي مي

ود وجه  ـ كه اين ويژگي خ  شناخته شده بپردازد"ادبي"به طور ويژه 
 در زمينة نگارش تخيلي قرار دارد ـ از عموماًتمايز فهرستي است كه 
 مشروع، يعني يك زيبائي "فهرست از قوانين"اينرو چنين امري يك 
 و "ادبي" كه معيارمتمايز كننده ميان  كند، شناسي را الزامي مي

  .  را بتواند در اين مورد بخصوص ارايه دهد"غيرادبي"
  

ئيم، منظور گو  به اين گونه سخن مي"ادبيات"هنگامي كه از 
ده كه بر آن نام هائي نگاشته ش تغيير و عيني متن موجوديت غيرقابل

                                                 
١  (Genres)  ِها شاخه" اين كلمه را "ادبيات"براي نشان دادن تمايز ميان انواع مختلف"  

 "ي مختلف داشته باشد، ولي زماني كه اين واژه داللت بر تمايز ميان هنرها.  كنيم ترجمه مي
  ) ـم. ( ترجمه خواهد شد"انواع
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. اند نيست  به صورت برچسبي توصيفي الصاق كرده را صرفاً"ادبيات"
 از فهرست محدودي از بلكه يك ادراك مورد نظر ما است ـ ادراك

 در بطن گفتارهاي اي برخودارند و صرفاً از ارزش ويژه متون كه فرضاً
اين به معناي . توانند موجوديت داشته و معنا گيرند قدگرائي ادبي مين

بر آنان كاربرد دارد ـ هائي كه اين ادراك  آن نيست كه بگوئيم متن
 لقب يافته ـ  فقط در بطن چنين "1سنت اعظم" آنچه عموماً

موضوع بحث موجوديت مادي چنين . گفتارهائي موجوديت دارند
جاي موجوديت عيني و   است كه در جايهائي نيست، مسئله اين متن
هاي  متن. آورند  به شمار مي"ادبيات"ها خود را  متن شان، اين مادي

 "يغيرادب" و "ادبي"هاي  نفسه، خود را در رده نگاشته شده في
هاي نقدگرائي ادبي   از طريق فعاليتبلكه صرفاً. كنند سازماندهي نمي

نقدگرائي ادبي، بدون . شود است كه اين سازماندهي بر آنان اعمال مي
هاي نگاشته  بازتاباندن هرگونه نظامي از ارتباطات طبيعي ميان متن

دهد، كه از طريق گفتار  شده، آنها را در نظامي از ارتباطاتي قرار مي
 "ادبي غير" و "ادبي"تمايزي كه او ميان  خود او خلق شده و از وجه

  . كند، برخوردار است اعمال مي
  

تغذيه  "ادبيات" از تاريخچة واژة ين ارتباط تماماًه، اك خواهيم ديد
گام   در طول قرن نوزدهم از طريق بحث، هماي كه نهايتاً  واژه كند، مي

شناسي به عنوان  ادبي و زيبائي قدم با تحكيم نقدگرائي و هم
هائي از تحقيق مجزا و مستقل از نظر آكادميك، معنا پيدا  محدوده

                                                 
١  (Great Tradition) 
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 "ادبيات"اي كه به كلمة  است كه معناي ويژهذكر اين نكته مهم . كرد
چرا كه مكاتب تواند به صورتي وسيع متغير باشد،  اعطا شده مي

كنندة   تعيينشان كه دقيقاً ادبي غالباً در ادراكات نقدگرائي
چنين، در   هستند، و هم"ادبيات"هاي متمايز كنندة  گي ويژه
دانند، با   ميهائي كه براي شفاف كردن اين ادراكات الزامي روش

ان همانطور كه تو از اينرو به طور مثال مي. اند يكديگر متفاوت
 را "ادبي" ليستي معتقد است، وجه تمايز متن نابشناسي ايدئا زيبائي

فرد دانست كه احاطه بر آن  بهپذيري منحصر اي از احساس نوع ويژه
ولي . پذير است  و يا همدلي امكان"1تابي درون" از طريق صرفاً
هاي روس اظهار داشت كه يگانگي  تتوان همانند فرماليس مي

 تجربه دارد و اينكه "2نمائيِ نامأنوس" ريشه در تمايل او به "ادبيات"
اي  بايد همانا تحليل ابزارهائي قراردادي موضوع واقعيِ تفحص ادبي مي

بار نهايتاً، و اين. شود چنين تأثيري ايجاد ميها  باشد كه به وسيلة آن
 و تِري 4، پيِر ماكِري3گاه ماركسيسم، با پيروي از لوئي آلتوسردر اردو
اش در   بر پاية قابليت صرفاً"ادبيات"توان گفت كه  ، مي5ايگلتُن

شان به  آشكارنمودن و از درون فروپاشاندنِ مناسباتي كه دريافت
از اينرو، . هاي عقيدتي حاكم ارائه شده، قابل تعريف است وسيلة مقوله

                                                 
١  (Intuition) 
٢  (Defamiliarization)  اين  مفهوم.  انتخاب شده"نمائي نامأنوس"براي اين واژه مترادف

واژه از نظر فلسفة ادبيات بسيار عميق و غني است و در اين كتاب نويسنده صرفاً ابعاد محدودي 
  )   ـم. (از آن را بررسي خواهد كرد

٣  (Louis Althusser) 
٤  (Pierre Macherey) 
٥  (Terry Eagleton) 
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،  دلنگراني نقدگرائي "ادبيات" رفتن اين تعريف ازبا در نظر گ
شود كه از طريق آنان متون  ماركسيسم به درك روندهائي تبديل مي

هاي حاكم تأثير گذاشته و يا آنان را تغيير  ادبي بر انواع ايدئولوژي
  . دهند مي
  

هاي متفاوت ادبي، با وجود آنكه همگي در ضرورت تعريف  نقدگرائي
اند، و آن را به هر روي نوع بخصوصي از نوشتار  لقولا  متفق"ادبيات"

پردازي با آن  اي از نظريه بايد در سطح ويژه آورند كه مي به شمار مي
در اين . دهند  ارايه مي"ادبيات"هاي متفاوتي از  برخورد شود، ادراك

خود را نيز در ارتباط با چنين  هاي متفاوت دلنگراني راستا، نقدگرائي
اشان در  تفسيرهائي از وظايف اساسي: كنند لق مي خ"ادبي"آثار 

بايد اين مهم   آنان مي نقدگرائي و به هم چنين ابزارهائي كه از طريق
هاي نقدگرائي متفاوتي با   كه سنت"ادبياتي"، نهايتاً.  پيگيري شود

حتي زماني كه در .  واحد نيست"ادبيات" هستند، يك آن روبرو
 اين خص توافقي وسيع وجود دارد، هائي مش  تلقي كردن متن"ادبي"

 تلقي شده، "ادبي" متفاوتي توانند در مسيرهاي كامالً متون مي
 متفاوت و با اهدافي بسيار هائي كامالً مگام با آن، از ديدگاهه

  .            گون، مورد تحقيق و بررسي قرار گيرند گونه
       

 و از عمل "دبياتا"اي از  جويانه در روياروئي با چنين تعاريف رقابت
 كدام يك از آنان صحيح ":شويم بپرسيم نقدگرائي، وسوسه مي

 ولي اگر آنچه را كه تاكنون گفته شده قبول كنيم، هيچ راهي "است؟
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چرا كه هيچ . توان يافت براي پاسخگوئي به اين سئوال نمي
 وجود خارجي ندارد، هيچ قسمتي از  »ادبيات« به نام "اي پديده"

 قابل رويت، و به صورتي راحتاًده آشكارا، صمتون نگاشته ش
بحث حامل جوهري ادبي نيست كه با تكيه بر آن بتوان در  غيرقابل

جويانة  هاي رقابت اش در ارتباط با سنت هاي نسبي مورد شايستگي
  .  دداوري نمو،  ادبي نقدگرائي

  
رو، به جاي كاوش در بارة تعريف صحيح، نيازمنديم چگونگي از اين

 در بطن گفتارهاي نقدگرائي را "ادبيات"ادراكات متفاوت از كاربرد 
 قسمتي از موجوديت او شده، شناخته و اين ادراكات را در  كه،

 با اين وجود،  .مشناسائي كنيآفرينند،  چارچوب مسير تحقيقي كه مي
تر وجود دارند كه  از ديدگاه ماركسيستي، مجموعه سئواالتي ابتدائي

 "ادبيات" ماركسيسم نيازمند ادراكي از  اصوالًآيا: اند  محتاج جواب
تواند   نيازمند است؟ آيا ماركسيسم مي"شناسي زيبائي"است؟ آيا به 

  اين يك را بدون آن ديگري در اختيار داشته باشد؟ 
  

در اين هنگام . اينك روي به تأملي ابتدائي در اين باب خواهيم داشت
 ئواالتي را با تكيه بر آنچه كه چنين سباشدملكه ذهن  امر بايد اين مي
توان پاسخ داد، بلكه بايد در ارتباط با اينكه   ادبيات باشد، نميتواند مي

كند، يا  مي» داللت«بر چه  "ادبيات"در نظرية ماركسيسم واژة 
  . بر چه داشته باشد، پاسخ داد» ساخته شده تا داللت «احتماالً
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            شناسي     مسائل زيبائي
پديدار ايم، مشكالتي  ه برد  كه تاكنون پيش"1براهيني" مسير در
ند، اين امر تا حدودي ناشي از حركت متخالف اين مسير با شو مي

 از انواع حاكم نقدگرائي ادبي امريكائي و "2گرا تجربه"هاي  فرض پيش
هاي  شود كه متن انگليسي است كه بر اساس آن چنين برداشت مي

 براي خود "ادبي غير" يا "ادبي"ان خود به عنو به نگاشته شده خود
گويم  گويم و آنچه نمي بهتر است در بارة آنچه مي. كنند جائي باز مي

ها كه، در توافقي  مدعي نيستم كه آن گونه متن. روشن و صريح باشم
  بر عكس،كامالً. شوند، وجود خارجي ندارند ي تلقي م"ادبيات"فراگير 

 عيني و مادي در قالب هائي موجوديتي قابل تحقيق، چنين متن
در . توان آن را از نظر دور داشت دهند، كه نمي ارايه مي» متن«

هاي خاص نگارش، مرتبط با اين  حال مدعي نيستم كه شيوه عين
گذارند، و يا اينكه  اي را به نمايش نمي ها، هيچ خصوصيت ويژه متن

كننده نيست، و تخصيص دادن آن به يك مجموعه  اين ويژگي توجيه
 متون در فضاي نويسندگي، به صورت رايج تخيلي، مفيد به هيچ از

در حقيقت، اين همان مطلب اساسيِ است كه . اي نخواهد بود فايده
به شمار  اين است كه  آنچه مدعي آن هستم،.  خواهم مطرح كنم مي

 بازتاب خصوصيت دروني و "ادبيات"هائي به عنوان   چنين متنآوردن
ست، بلكه نتيجة داللتي است كه با به ها ني يا طبيعي اين متن

  .     كارگيري نقدگرائي ادبي از خالء بر آنان تابيده

                                                 
١  (Argument) 
٢  (Empiricist) 
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 برخوردار است؟ تا حدودي براي ي اهميت چنينچرا اين مطلب از

 مكاتب مختلف نقدگرائي ادبي، "1راهبري"آنكه، در بطن عمليِ 
 "رـ  موضوع خود اين مكاتب ادراكي كه از طريق آنها"2هاي هوي 

سازند،  كنند ـ  مي  عمل مي را كه در ارتباط با او"ادبيات"ادراك از 
 3ليويس. آر. نقدگرائي ادبي نزد اف. مانند  از ديد پنهان ميمعموالً

، وي "4 نقدگرائي ادبي و فلسفه"در مقالة،. شاهد اين مدعاست
  : شمارد سئواالت مناسب براي نقدگرائي هر متني را چنين بر مي

  
قرار گيرد؟  اهميت ... تواند در رابطه با  آيد؟ چگونه مي مي از كجا "

بندي كه او در بطن آن  نسبي آن تا چه اندازه است؟  و اين سازمان
،  "جايگير شده"به عنوان جزئي اصلي خود را قرار داده و در آن 

پردازي شده و از پيش تعيين شده به وسيلة  نظامي از قبل نظريه
اي است متشكل از  بندي  بلكه سازمان ،مالحظاتي انتزاعي نيست

 نقطة "ديگرها" مشابه ديگري، كه در ارتباط با "هاي جايگير شده"
   5.اند اتكاء خود را با يكديگر يافته

  

                                                 
١  (Conduct) 
٢  (Procedures) 
٣  (F. R. Leavis) 
٤  (Literary Criticism and Philosophy) 
 ، (١٩٦٩ ,Harmondsworth   : Penguin ) ‘ The Common Pursuit،  ليويس  ٥

  .  213 صفحة
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ها را در درون  اي كه نقدگرا متن بندي سازمان در اينجا، به دليل آنكه 
 در  كهآيد به شمار ميدهد خود بازتاب مستقيم مسيري  آن قرار مي

، »او به صورتي مستقل از گفتار«آن اين متون، در ارتباط با يكديگر 
چنين .  وجود خارجي ندارداند، كار شاق نقدگرائي   شده"جايگير"

. كند  مي"بومي" هم خود، و هم موضوع خود را نقدگرائي ادبي نتيجتاً
اند،   دريافت شده"ادبيات" كه هاي برگزيده ضوع او،  آندسته متنمو

 "جايگير شدة"» هاي شيئ«شمول از ن هاي جها دهدا وان پيشبه عن
 مقام نقدگرائي ادبي، بيش از  در اين و همزمانشود، مشابه معرفي مي

اي از واقعيت در   به بازتاباننده گفتاري فعال و سازنده باشد، صرفاًآنچه
  .      شود بطن زبان تبديل مي

  
 در طبيعتاًتر سخن گوئيم، چنين مالحظاتي،   اگر مثبتبا اين وصف

در . انگيزد ، سئواالتي را برمي"ادبيات" ارتباط با اعتبار و ثمرة مقولة
 به  صرفاً"ادبيات"اينكه ادراك . م است الز اين مرحله رعايت احتياط

اي در درون گفتارهاي نقدگرائي ادبي موجوديت داشته  عنوان واژه
شود ـ تمام ادراكات  ز آن نميپوشي كردن ا چشمباشد، دليلي بر 

ولي اين امر . يابند اي موجوديت مي  در بطن گفتارهاي ويژهصرفاً
به جاي آنكه مسئله را از . آيد   نيز براي حفظ آن به شمار نميدليلي

پيش تفسير كنيم، بهتر است بررسي كرده و ببينيم كه چگونه ادراك 
عمل كرده و مفيد بودن آنرا در در بطن تاريخچة نقدگرائي ادبي 

اي كه او مجاز و  هاي نگاشته شده هاي برخورد با متن ارتباط با شيوه
اين گونه سئواالت به صورت . ، تشخيص دهيمداند يا ممنوع مي
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اي از سوي محققين ماركسيست و غيرماركسيست مطرح  فزاينده
 اند، برخي معتقدند كه از نظر تاريخي مسير نسبي شناخت شده 

اي   نهفته است، هم مفيد به فايده"ادبيات"فرهنگي كه در ادراك 
مفيد نيست، چرا كه از نقطه . نيست و هم از دورِ زمان خارج شده

 به طور   را،"ادبي"هاي  نظر تحقيقات تاريخي، تحقيق در بارة متن
از دورِ . سازد هاي فرهنگي جدا مي مصنوعي از فضاهاي مجاور فعاليت

هاي   چرا كه قادر به برخوردي منصفانه با فعاليتزمان خارج است،
هميشه در حال تغييرِ فرهنگي، كه از طريق توليدات فرهنگي مرتبط 

  .         باشد اند، نمي بندي شده سازمان با توسعة وسائل ارتباط جمعي دوباره
 

آيا ماركسيسم : در همين راستا بود كه اين سئوال را مطرح كرديم
تفاهمي الزم  دارد؟ براي اجتناب از هر سوء"بياتاد"ز نياز به ادراكي ا

 آنچه در اينجا مطرح است اين نيست كه آيا  است يادآورد شويم كه،
هائي كه به صورت قراردادي  بايد در بررسي متن ها مي ماركسيست

 يا خير، مسئله اين است كه آيا وارد شوندشوند   معرفي مي"ادبيات"
 انجام دهند يا "ادبيات"موجود رچوب نظرية اينان بايد اينكار را درچا

  وها را به خود مشغول داشته،  اين مسئله هميشه ماركسيستنه؟
جاي آن دارد كه براي محاسبة تأثيرات سياسي و تفكر در بارة 

هائي و در نتيجه خلق آنان ـ همراه با  هاي تحليل چنين متن شيوه
 يك ايدئولوژي تلقي گراي ديگر صور فرهنگي ـ  قسمتي از نظرية ماده

هائي تحت  ولي، آنقدرها روشن نيست كه بررسي چنين متن. شود
، به عنوان يك نظام جداگانة فعاليت فرهنگي، و يا "ادبي"عنوان 
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پيشرفت زيبائي شناسي منتج از آن، ضرورتي داشته باشد و يا حتي 
در حقيقت، . باشدهائي مثمر ثمر  در راه توسعة چنين دلنگراني

شناسي در جستجوي تحكيم  هاي زيبائي  كه اكثر نظريههمانطور
شناسي به عنوان نوعي از معرفت  اي براي روش زيبائي طبيعت ويژه

هستند، داليل محكمي وجود دارد كه » ابدي«و » شمول جهان«
اي در  هاي پايه گيري تواند با جهت هائي نمي بپذيريم چنين دلنگراني

كسيستي همزيستي مسالمت مار» گراي ماده«و » تاريخي«نظرية 
  . آميزي داشته باشد

  
هاي اساسيِ نظري در زمينة  ولي اين امر حقيقت دارد كه كلية تالش

 و "ادبيات"اي از  تاريخچة نقدگرائي ماركسيستي هميشه شامل نظريه
شناسي در دريافت از  ادراكي مشروع از طبيعت ويژة روش زيبائي

يان شناخت علمي و  م"1لوكاس"به طور مثال . واقعيت بوده
كند كه، در  چنين استدالل مي شناسي تفاوت قائل شده،  زيبائي

 "2گونه انسان"هاي ادراكي علوم، هنر نوعي معرفت  تخالف با انتزاع
اي   واقعيت را به صورت جسميتِ شاعرانه"حقيقتأ"كند كه  خلق مي

به صورتي مشابه، . 4گذارد  به نمايش ميپويا و "3 مدار ـ  انسان"
                                                 

     (George Lukàcs)جورج لوكاس  ١
٢  (Anthropomophic) 
٣  (Human-centred) 
 : شناسي در كتاب دو جلدي او به نام هاي لوكاس در زيبائي جدل ترين گسترده  ٤

Luchterhand, 1963)  (Ästhetik, Berlin هائي كه به زبان براي قسمت. موجود است 
 انگليسي ترجمه شده، مراجعه كنيد به

(Introduction to Monograph on Aesthetics) ،      
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ن ـ مسئلة ويژگي روش تُُها ـ شخص آلتوسر، ماكِري و ايگل آلتوسري
شناسي را از طريق تفسير آن به عنوان جزئي از معرفت كه در  زيبائي
 و به  واقعيت قرار گرفته"1سوءشناخت" علم و "شناخت"راه  نيمه

هاي واقعي  با وجود تفاوت.  اند قولي به ايدئولوژي تعلق دارد، سفته
: اند اي و واحدي شريك ِ پايه  در دلنگراني و بينش، آنانميان اين د

 شناسي، شناسي و غيرزيبائي قائل شدن تمايز ميان زيبائي
 را به عنوان "ادبيات" ،هر دو بينش.   بودن"ادبي غير"بودن و "ادبي"

كنند كه، اگر طبيعت ويژة آن  اي از معرفت تعريف مي صورت ويژه
 در بطن  اي مستقل رش مرحلهبايد شناخته شود، نيازمند گست

 به عنوان "ادبيات"پردازي ماركسيسم است ـ يعني يك نظرية  نظريه
 .         ي در بطن يك نظرية ايدئولوژيِ كُلاي  ويژه"2زيرمجموعة"
  

اِتين . ديري زماني نيست كه اين اِنگاشت به چالش كشيده شده
د كه، ماركسيسم كنن  و پير ماكِري در آثار اخيرشان عنوان مي3باليبار

رضاء شناسي، نه براي ا اش براي خلق يك زيبائي هاي در تالش
آوردن انتظارات عقيدتي  كه جهت برنيازهاي نظري و سياسي خود 
 بر او تحميل كرده، به "4بورژوازي"كه رقابت با نقدگرائي ادبي 

                                                                                                  
New Hungarian Quarterly 1964، تابستان.     

١  (Misrecognition) 
٢  (Sub- region) 
٣  (Etienne Balibar) 
توان در ترجمة آن از  گيرد و نمي  كلمة بورژوا از نظر تاريخي در برابر واژة آريستوكرات قرار مي ٤

بورژوازي ـ راه و روش زيست بورژواها ـ كه نتيجة فروپاشي .  استفاده كرد"دار سرمايه"كلمة 
اي به نام   بر جوامع غربي پس از انقالب كبير فرانسه و آغاز پديده"كليسا دربارـ"حاكميت 
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 نقدگرائي ماركسيستي،   نتيجه آن شد كه، .1ه استپاسخگوئي پرداخت
به جاي استفاده از اين  ا رفتن از اين مجادالت، فر به جاي

ها براي خلق فهرست جديدي از مسائل و برخورد نويني با  بندي طبقه
 "ادبيات"هاي نگاشته شده كه در بطن آنان مشكل ويژة طبيعت متن

  ،بندي شده ه صورتي متفاوت صورتديگر حضور ندارد يا حداقل ب
رستي از مسائل قرار دهد كه هاي ماركسيستي را در برابر فه مقوله

  . سنت بورژوائي بر او تحميل كرده بود
 

پروفسور ويليامز .  نيز مالحظات مشابهي مطرح كرده2ريموند ويليامز
ماركسيسم و « و 1976» 3هاي كليدي واژه«در دو اثر اخير خود ـ 

ـ نشان داده كه چگونه از طريق يك روند توسعة 1977» 4ادبيات
 به تدريج به معناي امروزي خود دست يافته "تادبيا"ممتد، واژة 

 براي اشاره به تمامي صور "ادبيات"اگر چه سابق بر اين، . است
چنين  خ و همنوشتاريِ عالمانه و يا فاضالنه ـ كه شامل فلسفه و تاري

فقط در قرن گرفته، ولي   مورد استفاده قرار مي ـشده صور تخيلي مي
اي از نوشتار محدود و  اره بر مجموعه اشاي كه نوزدهم، به عنوان واژه

                                                                                                  
 اخالقي، ها حامل فهرست كاملي از خصوصيات  است، از نظر ماركسيست"انقالب صنعتي"

 ) ـم. (اجتماعي، اقتصادي و در نتيجه هنري است كه در اينجا نويسنده قصد اشاره به آنان را دارد
   (Some Marxist Propositions :به پير ماكِري و باليبار مراجعه شود،   ١

(On Literature As An Ideological Form ،1شمارة . جلد سوم ، مجلة ادبي آكسفورد ،
ادبيات، جامعه و  در  (Problems Of Reflection)اي مشابه، از ماكِري، در همقال.  1978
  .1977 دانشگاه اِسكِس، شناسي ادبيات،   جامعه

٢  (Raymond Williams) 
٣  ( Keywords) 
٤  (Marxism and Literature) 
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پرده بايد گفت كه پيش از اين  بي . استقبول عام يافته ،ممتاز داشته
بريم، وجود   در معنائي كه امروزه آنرا به كار مي"ادبيات"تاريخ، 
 2، ريچاردسون1اين يك حقيقت است كه آثار شكسپير، مارالو. نداشته

ن نه در بطن يك نظام از تمايزات آنا ولي. اند  وجود داشته3و فيلدينگ
استقرار يافته، وارد شده بودند، و نه از طريق اين نظام به وسيلة 

 به صورتي كه بعدها به تعريف در آمد، دريافت "ادبيات"ادراك از
  .  بودند شده

  
هائي در رابطه با  پروفسور ويليامز به مرتبط شدنِ اين روند با دگرگوني

 اشاره كرده، و چگونگي "تمدن" و "فرهنگ"چنين ادراكاتي از 
ارتباط گنجينة كلمات فرهنگيِ ميراث قرن نوزدهم، و تمايزاتشان 

، با "فرهنگ مردمي" و "ها فرهنگ توده"،"فرهنگ ادبي"ميان 
 تاريخي در اقتصاد، سياست و روابط عقيدتي را  هاي ويژة دگرگوني

اي  بندي به طور خالصه، وي معتقد است كه سازمان. كند نمايان مي
 "ادبيات"كه در بطن آن برخي صور نوشتار تخيلي به وسيلة ادراك 

اند، بازتاب پيمايش مسير تاريخي و عقيدتي در نگرش به  متراكم شده
 فرهنگي "4كارآوري"هاي هاي مورد نظر و رابطة آنان با محدوده متن

  .  مجاورند
  

                                                 
١  (Marlowe) 
٢  (Richardson) 
٣  (Fielding) 
٤  (Practice) 
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يرد؟ نخست خواهد بگ اي از اين برخورد مي پروفسور ويليامز چه نتيجه
  : بيند نشان دهيم مشكل را همانطور كه او مي

 روش متمايزِ از جنبة نظري مسئله اينجا است كه دو شيوه و
  .اند  در فرهنگ مدرن ريشه دواندهبسيار قدرتمند عميقاً

 "شناسي زيبائي" و "ادبيات"هاي متمايز   مقولهاينان فرضاً
يك : د ان البته هركدام، از نظر تاريخي ويژه. هستند
... اش  توسعهاي از   فرهنگ بورژوا در مرحله بندي صورت
.  به صورتي حذفي با آنان برخورد كنيمتوانيم صرفاً ولي نمي

در هر روش متمايزكننده، و در بسياري تعاريف ويژة 
مانند، نه  برخاسته از آن، عناصري وجود دارند كه پايدار مي

، نه در برابر دشون العمل تاريخي تسليم مي در مقابل عكس
بايد سعي در تحليل فشارها  مي. يك تعميم آشفتة فرافكنانه

ترين  اي داشت كه، در ناتوان هاي بسيار پيچيده و محدوديت
اند،   به صورتي نادرست تثبيت شدههاي فوق مقولهصور خود، 

  تشديد پيترين  صور خود آنان در با وجود آنكه، در  قوي
                                      . 1نگيِ جديدند فره"كارآوري" به عنوان خود

شده به وسيلة  كند، كه تمايزهاي تثبيت ويليامز سپس پيشنهاد مي
 بهتر است به صورتي منتقدانه "شناسي زيبائي" و "ادبيات"ادراك 

پذير   نويني، امكان بندي بازنگري شوند تا اگر به صورتي مفيد، صورت
او معتقد است كه با درپيش . اشته شودباشد، بتواند به ارزش گذ

 بكلي منسوخ "شناسي زيبائي"گرفتن اين مسير بهتر است ادراك 
                                                 

    .145 ، صفحة Marxism and Literature  ،  OUP, 1977):  (Oxfordويليامز، . آر  ١
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» ويژة« اگر روي به جانب صورت  ،"ادبيات"گردد، ولي ادراك
شده به وسيلة صور  ، و تعريف»از نظر تاريخي مشخص«نوشتاري 

رت  به صواساسي ادبي در جامعة بورژوا داشته باشد، به جاي آنكه
صور اساسي  »تمامي«شمول اتالق شود كه رايج به يك مجموعة جهان

تواند به صورتي مفيد  گيرد، مي نگارش از هومر تا كافكا را در بر مي
 .  حفظ گردد

 
شناسي، ويليامز معتقد است  هاي سنتي زيبائي از اينرو، در بحث نظريه

فظ شناسي، با ح كه تأثير وابستگي آنان به طبيعت ويژة زيبائي
، به معناي انتزاع "ادبي غير" و "ادبي"هاي ادراكي ميان  محدوده

قيد و شرط  هاي ادبي از جامعه و روندهاي فرهنگي است كه،  بي متن
در بطن آن جاي داشته، به عنوان رابط آنان با ديگر صور فرهنگي 

، ويليامز "ادبيات"با در نظر گرفتن اين ادراك. كنند عمل مي
  :نويسد مي
  

 وجود، حاصل گسستِ قطعي از جنبة نظري همان با اين
 به عنوان يك مقولة تاريخي و "ادبيات"شناخت دوباره از 
ولي بايد روشن باشد كه اين . شده است اجتماعيِ تخصصي

ادراكي كليدي از يك . مطلب از اهميت او نخواهد كاست
اش،   بودن  به دليل تاريخيهنگ، دقيقاًمرحلة اساسي در فر

كننده از يك صورت ويژة رشد اجتماعي و  نشاهدي تعيي
هاي آن، در ارتباطات ويژة  در بطن واژه. زباني است
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اي  كننده  فعاليتي ممتد، با ارزش خيره فرهنگي و اجتماعي،
  .   1صورت پذيرفته است

  
آنچه اينك . در اينجا به هيچ عنوان بحث لغوي در ميان نيست

يچ ارتباطي با پيشنهاد شده ادراكي از ادبيات است كه ه
 در كاربردي سنتي، در بطن گفتارهاي نقدگرائي، "ادبيات"ادراك
هاي ممتاز كه نمونة   از متنويليامز اشاره به ادراك فهرستي. ندارد
كند،   شمول هستند نمي شناسي ابدي و جهان  از معرفت زيبائياي گونه

 شده ، محصور، محدود و شرطي»اي كارآوريِ نوشتاري ويژه«بلكه به 
با وجود . مادي و عقيدتي خلقت آنان نظر دارد در شرايط تاريخي، 

هائي متفاوت از آنچه ديگر صور  توانند ويژگي ها مي آنكه اين متن
گذارند، داشته باشند، از آنان متمايزند، نه از  نگارش به نمايش مي

بلكه به عنوان يك كارآوري نوشتاري در «شناسي  نظر زيبائي نقطه
  .  »شتارهاميان ديگر نو

  
اي  واژة ادبيات اگر اينگونه مورد استفاده قرار گيرد ديگر به عنوان واژه

و . شناسان وجود خارجي نخواهد داشت در بطن گفتارهاي زيبائي
اند، نه وابسته  كند، ديگر اجتماعي و تاريخي تمايزهائي كه مستقر مي

صطالح ا  رويكرد پيشنهادي ويليامز به به. شناسي به طبيعت زيبائي
هاي ادبي كه آنان را خواهد سفت، نه به عنوان يك تجلي از  متن

                                                 
 . 53همان مأخذ صفحة   ١
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كه به عنوان نتيجة روش نشمول،  برخي جوهرهاي ادبي انتزاعي و جها
  .     نوشتاري است"كارآوري"اي از تاريخي ويژه

  
اين گامي مهم و در حقيقت حياتي است، اگر نقدگرائي ماركسيستي 

گرا   از موضع مقتضيِ تاريخي و مادهشده هاي نگارش بخواهد با متن
 "ادبيات"اي از  آيا چنين مقوله: سئوال اين است. برخورد داشته باشد

تواند موجوديت داشته باشد؟ آيا اين امر مهم است كه، نه از  مي
  » تاريخي1شعرگونة نثرِ«شناسي بلكه از نقطه نظر  نظر زيبائي نقطه
ان در نوشتار بورژوائي، به عنو را در انحصار صور حاكم "ادبيات"واژة 

اي   اشاره به فعاليت فرهنگي ويژهيك مقولة محدود تاريخي كه صرفاً
  دارد، محفوظ داريم؟   

  
در اين مقام و براي يافتن پاسخ به همين سئواالت است كه به بررسي 

با در كنار . پردازيم ها مي هاي روس و سپس آلتوسِري آثار فرماليست
 دو سنت اميد داريم كه اگر نتوانيم به تمامي اين هم قرار دادن اين

سئواالت پاسخ گوئيم، حداقل مسيرهائي را كه در آنان امكان 
  .توان ديد، مشخص كرده باشيم هائي را مي جستجوي جواب

  
. نمايد آور مي ايم در نظر اول تعجب راهي كه به اين منظور برگزيده

 "ادبيات"ا، گفتار در بارة ه همچنان كه فرماليست ها،  چرا كه آلتوسري
كنند، كه ريموند ويليامز  را، همانقدر انتزاعي و جداافتاده پيشنهاد مي

                                                 
١  (Poetics) 
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ها به صورتي  فعاليت فرماليست.  تمايل به نشان دادن آن داشته
  سنتي در محافل ماركسيستي به عنوان نقطة اوج

 ، كم بها تلقي شده، در حاليكه، فعاليت عمدة"1گرائي شناسي زيبائي"
ها به صورتي تغيير ناپذير، بر شناختِ تمايز ميان ادبيات،  آلتوسري

.  مجزا متمركز بوده استهائي كامالً ئولوژي به عنوان مقولهعلوم و ايد
ولي اين امر نيز حقيقت دارد كه، با وجود آنكه هر دو سنت سعي در 

 داشتند، تالششان در هر دو مورد "ادبيات"توسعة يك نظرية مستقلِ 
 در "2مكتب باكتين"نتيجه آنكه، در تحقيقات . كست روبرو شدهبا ش

ها، كه هنوز   در روسيه و، در فعاليتِ آلتوسري1920اواخر سالهاي 
 كه نقدگرائي  به وجود آمده جريان دارد، سنت جديدي از تحقيق

 آنرا به ا از مسير خود خارج كرده و نهايتاًماركسيستي ر
  . شود رهنمون مي " گريز شناسي زيبائي"اي زمينه

  

                                                 
١  (Aestheticism) 
٢  (Bakhtin School) 



  
  
2  

  فرماليسم و ماركسيسم
  

  اندازهاي نظري چشم: فرماليسم روس
 

گردد،   بازمي1880هاي فرماليسم روس به دهة  با وجود آنكه ريشه
اي پس از   و دهه1917فقط در طول چند سال پيش از انقالب اكتبر 

فرماليسم به عنوان يك جريان معتبر در نقدگرائي مورد  آن بود كه،
 ما را به "جريان"  اين وجود استفاده از واژةبا. 1توجه قرار گرفت

توانند به عنوان اعضاي يك  ها نمي چرا كه فرماليست. برد بيراهه مي
ها يا اساسنامة مورد   متشكل، كه جهت تحقق برنامهنقدگرائيمكتب 

                                                 
شدة فرماليسم روس، مراجعه  بندي هاي روشنفكرانه و پاية سازمان  براي جزئيات تاريخي، ريشه 1

    ، (V. Erlich)ارليچ . كنيد به و
Russian Formalism : History, Doctrine     ،(The Hague   : Mouton, 

  ،  (E.M. Thompson)ام تامپسون .  ؛ اي(1995
Russian Formalism and Anglo-American New Criticism  ، ( The Hague 

: Mouton 1971) پومورسكا . ك  و  
(K. Pomorska) ، Russian Formalist Theory and its Poetic Ambience   ،( 

The Hague : Mouton, 1968) .  
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، معرفي  باشدريزي شده  پياي شده بندي  كه بر بنياد سازمانتوافقي،
، ه انتخاب خود آنان نبود"فرماليست"در حقيقت، حتي عنوان . شوند

شان در عرصة پرتالطم انتقادي  بود كه مخالفان كننده برچسبي خفيف
  .  1روسية پس از انقالب بر آنان زده بودند

  
فكر بودند كه ها، صرفاً گروهي محقق هم اين به اصطالح فرماليست

ترين آنان ويكتور  هائي مشترك داشتند ـ  برجسته گرايش
 5 و رومن جاكبسن4، يوريچ تينيانوف3بوم  بوريس آيشن،2شكلوفسكي

 "جريان"بندي شدة اين سازمان هاي   پايه.رفتند به شمار مي
 ن، و ديگريبه رياست جاكبس "6شناسي مسكو حلقة زبان"يكي

 به سرپرستي ،"اوپوياز"يا  "انجمن تحقيق در زبانِ شعرگونة نثر"
و .  شد تشكيل1916 در  و دومي1915 اولي در ، بود كه شِكلوفسكي

 عمدة بحث و جدل به شمار رفته، در خود، مراكزدر طول تاريخچة 
اي شدند كه عمل  گونه هاي تعاوني ، تبديل به بنياد اوج فعاليت

  .       گرفتند  عهده  نيز بررا بر] آثار[ چاپ نةاروجس
                                                 

 بگذارند كه به (Specifiers) "نمايانگران ويژگي  "دادند بر خود نام  ها ترجيح مي  فرماليست 1
.   ادبيات را برساند(Specificity) " ويژگي "تري نشان دهندة توجه اساسي آنان به  صورت دقيق

،  Journal of the History of ideas،  "فرماليسم روس"مراجعه شود به اِرليچ، 
XXXIV(4) ،197367حة ، صف .  

2  Victor Shklovsky)(  
3  (Boris Eichenbaum) 
4  (Jurij Tynyanov) 
5  (Roman Jackobson) 
6  (Moscow Linguistic Circle) 
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گيري و تأكيد مواضع  هاي مهم نظري در جهت از اين گذشته، تفاوت

ت تأثير  تحبا وجود آنكه هر دو اساساً. د داشتايندو بنياد وجوميان 
داشتند، اين امر در مورد  شناسي قرار هاي رو به توسعة زبان روش

، همچنين). اوپوياز(كرد تا  حلقة زبان شناسي مسكو بيشتر صدق مي
 بررسي  خاص منحصر به به طور) اوپوياز(ه دلنگراني در حاليك

 اروپائي بود، اعضاي "ادبيات نغز"نندة ك خصوصيات ويژة متمايز
چشمي به تحقيق در فولكلور روس   ه گوش"حلقة زبانشناسي مسكو"

  . نيز داشتند
   

 از نظر ما ايندو گروه تا آن حد از  به دو دليل اساسي،با اين وجود،
بتوان در حال حاضر  زمينة مشترك برخوردار بودند كه 

شان   در تمايلهر دو گروهآنكه، اول . شان را ناديده گرفت هاي تفاوت
مستقل با به استقرار تحقيق علمي در ادبيات، و تبديل آن به يك علم 

اين امر، به . القول بودند  ، متفقآن خود اي از هاي ويژه استفاده از روش
كه، :  را تعريف كرده"1ات ادبي"عنوان دلنگراني عمدة آنان، مسئلة 

 ادبيات دتوان اي است كه مي نههاي رسمي و زبانشناسا ويژگيتشخيص 
  . كند و شعر را از ديگر صور گفتار ـ عاميانه و عادي ـ متمايز مي

  
ي خود را در حقيقت، به دليل همين روشي كه از طريق آن دلنگران

هائي كه ارائه  گيري چنين طبيعت نتيجه كردند، و به هم دنبال مي
                                                 

1  (Literariness) 
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چرا كه، . صاق شدال بر آنها "فرماليسم"دادند بوده كه، بر چسب  مي
  را صرفاً معتقد بودند كه مسئلة ويژگي ادبياتدر مرحلة روش آنان

هاي ادبي حل  در متن) فُرمال( با ارجاع به خواص رسمي توان مي
 نيروهاي تاريخي كردند كه، ضرورتي ندارد تدالل مي چنين اس و.دكر

هائي مورد مطالعه قرار گيرند ـ  فعال در ساختمان چنين متن
سيستي  رو به رشد نقدگرائي ماركي كه آنان را با مكاتبدبرخور

هاي  تر، فرماليست لستد به صورتي م .داد روسيه در تضاد قرار مي
نقدگرائي نو"كه   ـبا ديگر مكاتب نقدگرائي فرماليستيروس همگام 

 ـ در 2ترين نمونة موازي با آن باشد  شايد نزديك"1آمريكائيـ  انگليسي
  . اشتند تمايل د"هنر براي هنر"گرايِ انت ك"3آموزة"تعهد به

                                                 
1  (Anglo-American New Criticism) 
ان ، به تامسون كه پيشتر عنو"نو نقدگرائي"  براي بحث در مورد ارتباط فرماليسم روس با  2

به طور خالصه .  مراجعه شود  ،  اثر اِلريچ"تاريخچه، آموزه: فرماليسم روس "شده، و فصل نهائي 
  : تفاوت ميان ايندو از اين قرار است

  در (positivism)گرائي   از اثبات"كانتي نو" به نقدگرائي "نونقدگرائي" ـ  در شرايطي كه  الف
اي است كه در علوم طبيعي به كار  ي مختلفِ كميها استدالل اينكه علوم انساني نيازمند روش

   (Neo-Positivism)گرائي  اثبات ها به نوعي ايدئولوژي نو پيوندد، فرماليست شود، مي گرفته مي
اي است كه صرفأ از طريق علوم و  معتقدند بودند، به اين معنا كه تعيين يگانگي ادبيات مسئله

  . بايد اثبات شود هاي تجربي مي روش
اي ابدي  تواند نمايانگر پديده ، در استدالل به اين كه بررسي يگانگي ادبيات مي"نونقدگرائي"   ـ ب

شود  نزديك مي  (Humaniste)اي در بارة طبيعت انسان باشد، به آرمانگرائي اومانيستي  و پايه
  . كه بكلي با فرماليسم بيگانه است

كننده و احساسي ـ در تخالف با  ردهاي تهييج اين گرايش را دارد كه بر كارب"نونقدگرائي"  ـ ج
  .  ادراكي ـ در شعر و نگارش ادبي تأكيد كند

3  (Doctrine) 
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صورت خود در آثار جاكبسن در ترين  گيري در گستره اين موضع
به عقيدة جاكبسن، شيوة عملكرد واژة . خورد  شعر به چشم ميمورد

واژه در برابر شناسي   اولويت زيبائي متضمنشاعرانه به نحوي است كه
 با اش  كلمه ـ رابطه"1ياعمعناي ارج" مسئلة  .كاربرد ارتباطي اوست

كند ـ كه در زبان عادي حاكم است، در  هر آنچه بر آن داللت مي
پايان از معنا بر  شعر، كه به عقيدة جاكبسن واژه در بطن يك بازي بي

اين روند به معناي . گيرد شود، در تعليق قرار مي معنا مستقر مي
برد دنيوي واژه به ماوراي كارهائي كه   داللت،ها است  داللتافزايش
  .          2دنياب نفسه مي شود كه ارزشي في  چنين گفته مي ورفته،

   
 توانسته صرفاً تواند و نمي يات نمي با استدالل اينكه ادب،از سوي ديگر

يافتة  سازمان» داللت«از واقعيت باشد، بلكه نوعي » بازتاب«يك 
رورت توجه به ها ض ، فرماليستاي از آن است  ويژه"3گونة گوهرواژه"
بسيار .  در نظرية ادبي را مورد سئوال قرار داده بودند"4سازي شبيه"

                                                 
1    (Referential meaning) 
 ، Structuralism and Semiotics مراجعه شود،  (T. Hawkes)هاكس .  به تي 2

(London   : Routledge 2003) ي در مورد آثار تر ، براي بحث كامل87 تا 76 ، صفحات
  .                                  جاكوبسن

3  (Semiotically) . براي توضيح در مورد اين واژه، زمينة تاريخي و معناي علمي آن به
(Semantics) ـم. ( مراجعه شود"ضميمه مترجم"در " معاني علم" يا             (  

4  (Mimesis) در تضاد با "سازي شبيه" يا (Poesis)گيرد  قرار مي"خالقيت"  به معناي .
 از آنچه "سازي شبيه" در اروپا پيرو اين تفكر بوده كه هنرمند نه از طريق "مدرنيته"نظريه 

طبيعت در اختيار او قرار داده،  بلكه از طريق خالقيت خود، ادراك شخصي از پديدة هنري بايد 
.  دارد"انساني"، روي به چنين "ابرمرد"ود از  خآور مدرنيته، در تعريف نيچه، پيام. كند آنرا خلق 

  .گذارد  در قالب اثر هنري به نمايش مي، اين غرايز راانساني كه با شناخت عميق از غرايز خود
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 براي  كه، متن ادبيد بودنها معتقد فراتر از بازتاب واقعيات، فرماليست
گرگون كرده و از آن هاي مأنوس ما را از جهان واقعي د آنكه دريافت

 آن "دننامأنوس كر"موضوعي براي توجهي نوين بسازد، تمايل به 
د كه همين قابليت كردن ر حقيقت، آنان استدالل ميد. دارد

يابيم،  مي سازي صوري كه معموأل جهان را از طريق آنان در نامأنوس
فرد ادبيات است و آن را از ديگر صور گفتار متمايز  ويژگي منحصربه

 در همين راستا به ها فرماليستهاي  اكثريت عمدة پژوهش. كند مي
اختصاص يافته كه  )فُرمال ( سازوكارهاي رسمينمودن عيانتشريح و 

  . دآفرين  را مي"نمائي نامأنوس" اين
  
 اينرو، در يك مرحله، آنان براي نشان دادن طبيعت دقيق از

هاي رايج تحميل شده، جمالت  هاي گويش هائي كه بر مقوله دگرگوني
ه ب. ددادن ي دقيق قرار ميئها  را موضوع تحليلويژه يا ساختار ابياتي

،  اثر لِن "ميليارد دالري مغز يك" را از ، جملة كوتاه زير عنوان نمونه
  :گيريم  نظر مير، د 1دايتن

  
نمود  بومي تازه مي روزي آفتابي بود و آسمان همچون صفحه

  .  كه رنگ آبي آسماني بر مركز آن فروپاشيده باشند

                                                                                                  
 كه در راستاي تبليغات "ابرمرد"از   از اين تعريف فلسفي الزم به تذكر است كه سوءاستفاده

اي مركزي و سپس در ديگر مناطق دنيا،  هاي استبدادي و فاشيستي، نخست در اروپ نظام
  ) ـم(.  ارتباط زيادي با مفهوم عميق فلسفي آن ندارد خصوصاً جهان سوم باب شد، 

1   (Len Deighton)  
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ملة ها، دگرگون كردن ج  اين جمله، بر اساس تحليل فرماليستهدف
هاي پژمرده از آبي  اي است كه دريافت  به شيوه"آسمان آبي بود"

در  جمله  اين.كند بودن آسمان را دگربار به دريافتي نوين تبديل 
 توجه ما را بر تصوير خدمت يك كاربرد ناب خبري نيست بلكه

دريافت از ي گرفتن كند كه به صورت فوق با افزون آسمان متمركز مي
  .شود شناسي ارائه مي نفسه در زيبائي ف فيآن، در مقام يك هد

   
 ارائه ها سعي داشتند ابزارهائي را ،  فرماليست نيزدر مرحلة محتوا

كه ساختار كامل آثار  چنين ابراز كرد  كه از طريق آنان بتواندهند
 شوند و برخي "عجيب"شده،   "نامأنوس"ارد ارائه شدة ادبي امكان د

را به چالش كشانند ـ حتي  ماعيهاي حاكم در محدودة اجت ادراك
به عنوان . دكردن چند كه به اين واژه اشاره نمي، هر  راها ايدئولوژي

/ كيشوت دون"ان گفت زوج تو كه مي  مثال، در اين راستا است
 "2هاي قاعده" در رابطه با "نمائي نوسنامأ" ابزاري از "1زاسانچوپان

به   اي ديگر،  نمونهبراي ارائه. گري هستند تصوير رومانتيك شواليه
، شخص هاك 4 اثر مارك تواين"3فين ماجراهاي هاكلبري"روشني در 

شود كه به  به كار گرفته مي) فرمال(آشكارا به عنوان ابزاري رسمي
، عجيب   شدهآشكار بنيادبردگي  كنندة وسيلة او صور عقيدتي توجيه

                                                 
1  (Don Quixote / Sancho Panza) 
2  (Canons) 
3  (The Adventures of Huckleberry Finn) 
4  (Mark Twain) 
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وان مثال به عن. دنشو د و در اين روند به زير سئوال برده نبه نظر آي
 فراري كه بر روي اي رمان كه در آن هاك و جيم، برده  اينقسمتي از
 طي سفرشان بر ها گيريم، آن ، را در نظر ميصحبت او بود كِلك هم
شوند كه براي جيم نداي  پي به كايرو نزديك مي سي سي امواج مي

  :آزادي است
  

گفت، در  جيم تمام مدت با صداي بلند با خود سخن مي
گفت چگونه زماني كه  او مي. زدم من با خود حرف ميحاليكه 

انداز خواهد كرد و حتي  به ايالتي آزاد قدم بگذارد پول پس
كافي  يك سنت هم خرج نخواهد كرد، و وقتي به اندازة

اي نزديك به محل   كه متعلق به مزرعه اندوخت همسرش را،
اقامت دوشيزه واتسون است، باز خواهد خريد؛ بعد هر دوي 

ان كار خواهند كرد تا دو فرزندشان را بخرند، و اگر آن
داري خواهند  اربابشان آنان را نفروشد، يك مخالف برده

  . يافت كه آنان را بدزدد
 در زندگي قبالً او. چنين سخناني لرزه بر اندام من انداخت

ببينيد . كرد چنين سخناني به زبان آورد هيچگاه جرأت نمي
ور كرد كه ممكن است به اي كه به فكرش خط در لحظه

به قول .  آزادي دست يابد چه تغييراتي در او ايجاد شده
برزنگي يك وجب   اگر به يك سياه"گويند، ها كه مي قديمي

كنم، اين    با خود فكر مي".خواهد يك زرع ببرد بدهي مي
اين سياه برزنگي كه من  تا اين . فكري من است نتيجة بي
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قدم پاي پيش  ، حال چنين ثابتاندازه به فرار او كمك كردم
هائي كه متعلق  هايش را بدزدد ـ بچه خواهد بچه گذاشته و مي

شناسم؛ مردي كه هيچ  به مردي هستند كه من حتي او را نمي
  .   1ضررو زياني به من وارد نياورده

  
 "دستورزبان"وخم  پيچ ترين ويژگي اين قسمت در آن است كه  جالب

 را "2فردگرائي"عيت بردگي و صور عقيدتيدر نزد هاك تضاد ميان واق
هاي جيم براي خريد  هاك آنقدرها از نقشه. گذارد به نمايش مي

همسرش، و در صورت نياز براي دزديدن فرزندانش از صاحب آنان 
كند خود را   اين حقيقت كه جيم جرأت مي ازهكشود،  متعجب نمي

گر به ا.  دست به حركتي بزند حق دارددر موضعي تصور كند كه
كه جيم خود را به عنوان فاعل   اين امر ازصورتي زبانشناسانه بگوئيم،

 كه "من"كند خود را به عنوان  او جرأت : ها ببيند بيني اين پيش
 او با  اينكه.تواند تمايلي مستقل داشته باشد، به حساب آورد مي

بيني شرايطي كه در آن به صورتي قانوني آزاد خواهد بود تا، از  پيش
 از جانب خود، در بطن نب خود در جهان، دست به عمل بزند،جا

چون و چراي اين امر است   در رد بي .گويد كند و سخن مي فكر  زباني
اين «زن او، "نگرد ـ كه هاك به جيم و همسرش به عنوان اشياء مي

اين «برزنگي   اين سياه"؛ "است[...] اي متعلق به مزرعه» كه چيزي

                                                 
  (Harmondsworth    : Penguin, 1972) ، " هاكلبري فين ماجراهاي" مارك تواين ،  1

 . 146 و 145، صفحات 
2  (Individualism) 
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هاك از اينرو تأئيد . "1ه فرار او كمك كردمتا اين حد ب» كه چيزي
توانند و نبايد از طرف خود فكر كرده و دست به  بردگان نمي كند،  مي

از نظر زبانشناسي، آنان فقط در بطن گفتار ديگران، و از . عمل زنند
 در اين .نظر اقتصادي صرفأ به عنوان مايملك ديگران، وجود دارند

 در گفتار "من" جيم  به عنوان  ميانكشاكش زبانشناسانه ـ تنش
 در گفتار هاك ـ تنشي تثبيت شده " شيئ"خود او، و جيم در مقام 

هاي قومي، سياسي و زبانشناسانة فردگرائي و محدوديت  ميان ضرورت
اند،  داري مشخص شده  كه به وسيلة بنيادبرده استها اين ضرورت

  .  كشاكشي كه از طريق عملكرد متن قابل رويت است
  
ها درپي سازوكارهائي  تر، فرماليست ، شايد به صورتي عميقيتاًنها

ا رسمي بودند كه از طريق آنها آثار ادبي تمايل به آشكار كردن ي
 داشتند كه خود را بر واقعيت، از  منسجمي را هاي نماياندن نظام غريب

هاي   صورت ديگر صور، معموالً"2هاي نظامنامه" و  طريق قراردادها
تفسيرات شِكلوفسكي بر تريسترام .  بودند تحميل كردهپيشين ادبي، 

اي در اين  توان به عنوان نمونه  را مي4 اثر لورنس اشترن3شاندي

                                                 
  كه (Which)شود آن است كه براي كلمة   در اين مرحله از ترجمه مشكلي كه ايجاد مي 1

ر بنابراين بهت.   نداريم"اي واژه تك"اشاره به شيئي در آن مستتر است در زبان فارسي مترادفي 
 "اين چيزي كه" در اين متن را زماني كه اشاره به جيم و يا همسرش دارد، "كه"است كلمة 

 )   ـم. (ترجمه كرد تا مقصود مارك تواين تماماً ادا شده باشد
2  (Codes) 
3  (Tristram Shandy) 
4  (Laurence Sterne) 
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به » 2حكايت«با تمايز قائل شدن ميان ادراك . 1زمينه مطرح كرد
 حوادث نقل شده كه دربردارندة مواد "عِلي ـ  زماني"عنوان زنجيرة 

سيري كه در آن اين مواد ه به عنوان مو نقش» 3طرح«خام اثر است، و 
كند كه در  شِكلوفسكي استدالل مي  شوند،  پرداخته ميخام صريحاً

حكايت تريسترام شاندي ـ آشكارا زندگي و عقايد تريسترام ـ به 
 را محدود كرده و به "4روايتي"صورتي بازگو شده كه قراردادهاي 

 توسعة صورِ ، بر پاية اين استدالل. نمايش گذارد
 مدعي بازتاباندن حوادث پنهان از طريق يك "5داستانسرايانه"رئاليسم

زنجيرة عينيِ زماني است كه در بطن آن معلول علت را دنبال 
 به همين صورت ادامه  حركتشود و كند، علت سبب تأثير مي مي
 از "6تقليد مضحك" اين قراردادها و وانمود كردنبا جدي . يابد مي

راك تريسترام ـ اشترن از مبدأ، بر اساس ادآنان ـ با آغاز كردن 
 را  قراردادهانايشدة  ريزي و طرح) فرمال( رسميطبيعت اساساً

  بايد عمالًباالجبار چرا كه تريسترام  كند، گريزهائي بيشمار ترسيم مي
از اين .  تلقي كند، تا بتواند به ماوراي آن برسدزمان مبدأاي را  نقطه

                                                 
 .L.T. Lemon and M.J) در " هنر در مقام يك فناوري" مراجعه شود به شكلوفسكي،  1

Reis (eds)) ، )Russian  
  Four essays: (formalism Criticism  ، (Lincoln University of  Nebraska 

Press, 1965) .  
2  (Fabula) 
3  (Sjuzet) 
4  (Narrative) 
5  (Novelistic) 
6  (Parody) 
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راند،  ليسم داستانسرايانه را به حاشيه ميطريق اشترن قراردادهاي رئا
هائي ادبي و متعهدانه   رونوشتحاكي از اينكهجائي كه ادعاهاي آنان 

اي از قراردادها   به عنوان مجموعهواقعيت هستند نفي شده، و صرفاًاز 
  .   گيرند  ديگر قراردادها جاي ميبيندر 
  

دبي كه بعدها به در بارة تأثير اين مورد بخصوص بر مكاتب نقدگرائي ا
 الهامات و منشأ  اين امر،. دنبال آمدند، نبايد بيش از حد مبالغه كرد

د و، در كشور گردي "1روالن بارت"هاي  بسياري ادراكات در نظريه
اي كه در آن  ، با در نظر گرفتن گستره"2استفن هيت"انگلستان، 

 ،4جويس  جيمزشود ـ معاصر اعمال مي» 3پيشروي « ادبي"كارآوري"
 همچون آلن "5رمان نوين"ن پرچمدارا، افكا و، اخيراًفرانتس ك

دهندگان عمل دگرگوني  توانند به عنوان ارائه ـ مي6گريلت راب
آنان . 7 كالسيكِ رئاليسم داستانسرائي به شمار آيند"هاي قاعده"بر

ها حامل توهمي هستند مبني بر   قاعدهكنند كه، اين استدالل مي
شان واقعيت   در بطن  كه، گوئياند ئي از واقعيتها برداري اينكه نسخه

» پيشروِ« ادبي "كارآوري"شود كه،  يگفته م. آورد خود را به قلم مي
                                                 

1  (Roland Barthes) 
2  (Stephen Heath) 
3  (Avant-garde) 
4  (James Joyce) 
5  (Nouveau Roman) 
6  (Alain Robbe-Grillet) 
 The nouveau roman : A Study in the Practice of مراجعه شود به هيت،   7

Writing   ،(London : Elek,1972).  
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 از "تقليد"، بدون مجامله يا  بطه را اين قاطعانةگُسست معاصر، با
قرارداد به » مقام «در:  كرده"نامأنوس" آنان را چنين قراردادهائي

دهد كه چگونه اين قراردادها،  ، نشان ميلنمايش گذارده و با اين عم
هاي ما از   براي رد واقعيات، سعي در شرطي كردن دريافتدقيقاً

  . واقعيات دارند
  
يك  [...] " كند، همانطور كه استفن هيت مطرح مي ، "نوين رمان"

هاي رمان  فرض  جهت به زير سئوال بردن پيش انتقاديعمل اصوالً
هاي رايجي كه در بطن آنان  يق آن، صورت از طركهاست، » بالزاكي«

 به زير  همزمان آوريم،  مي »قلم« تعريف كرده و به  را خودزندگي
ها؛ با شروع   با خودداري از به پايان بردن داستان"1.بريم سئوال مي
درپي  انداختن پي  جريانمقاطع زماني دلخواه؛ با دوباره بهآنان در 

تلف گسترة روايتي؛  با رد زنجيرة حوادثي يكسان در مراحل مخ
 اشخاص يا اشياء ـ در تمامي اين "2كردن گونه انسان"هرگونه تشريح 

 اجتماعي و قراردادي طبيعتِ اساساً» نوين رمان«كارآوري ها،  شيوه
در ارتباط با اين قراردادها روايتي   كه جهان رااين صور ادبي

  . گذارد ، به نمايش مي»سازد مي«
  

 از اين شرحِ مختصر از فرماليسم، بايد گفت كه،  ليبه عنوان نتيجة ك
 در مقام يك  ادبياتكردند كه بهتر است  استدالل ميها فرماليست

                                                 
 . 33صفحة .  تر عنوان شده  پيش 1
2  (Anthropomorphizing) 
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وت رسمي،  در نظر گرفته شود كه، از طريق ابزارهاي متفا"كارآوري"
. گذارد مي  تفكر و بيان يك دگرگوني را به نمايشهاي مقبول بر مقوله

كردن الگوهاي ويژة   واژگونادبيات باكه توان گفت  ميدر نتيجه 
هاي رايج زبان بر واقعيت   كه در واقع از طريق مقولهدريافتي و فكري

 حاكم يا به وسيلة ند، به وسيلة صور مختلف عقيدتي وا حاكم شده
 كرده، با " عجيب"آثار ادبي، بايد اين صور را  ديگر "هاي نظامنامه"

كه جهان را از طريق آن  رهائياينكار پنجة نيرومند آنان را بر مسي
كند  ، استدالل ميشكلوفسكي در اين راستا.  تضعيف كنديابيم ميدر

اي در خدمت شناخت موضوع باشد،   بجاي آنكه وسيله"كه، ادبيات 
 ادبيات همچون علوم دقيقه، دنيا را به "1.آفريند از آن مي» دريافتي«

ا كه از طريق كند، بلكه صوري ر بندي نمي صورتي ادراكي سازمان
گشايد  اي مي ، روزنهكرده "آشفته"شود   دريافت ميادتاًآنان جهان ع

  .  نماياند كه از درون آن جهان صور جديد و غيرمنتظره خود را مي
  

 دسته از صور ادبيبه سوي آنها  ، در همة اين مسائل، فرماليستنهايتاً
اك كردن  كه، به جاي نابود كردن يا پدادند گرايش بيشتري نشان مي
 را در سطح عملكرد راحت روند كار خويشاعمال رسمي خود، به ص

 تا "ابزار عرياني" برايگرايش اين  .گذاشتند خود به نمايش مي
 "هنر هنربراي"گراي  حدودي در شكاكيت آنان نسبت به آموزة كانت

 اي رئاليست نوشتاريه چرا كه، آنجا كه شيوه. منعكس شده است
 خواننده را ، دارند نهفتهكه در عمق خودراي دريافت حكايتي ب

                                                 
 .  18صفحة . تر عنوان شده  شكلوفسكي، پيش 1
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ابزارهاي رسمي هنرمندانه در آثاري كه » طريق« از ناخواسته
 به شود، اشان به صورت برچسب بر آنان ديده مي كاركردهاي رسمي

 در هنري بودن اثر به عنوان يك كنند، خواننده  تشويق ميمطالعه
كي به همين شكلوفس. شود  داده مي شركت به ناچارنفسه، هدف في

  تعمداً در، كهآمد  به شمار مي"1زوم"گوي حامي شعر دليل سخن
 قصد آفرينش  شدة آنان،  پذيرفته با كلمات و با معاني بازي عملِ

 اشت كه در آن كلمات در مسيري صرفاً د"2منطقي ـ  فرا"گويشي
  . به كار گرفته شده بودند) فرمال(هنري و رسمي 

  
  مجدد فرماليسم ارزيابي

  
شويم كه بر اساس   در نظر گرفتن مطالب فوق متوجه مفاهيمي ميبا

اي از صور ادبي در   هرگونه مجموعه قبولها، ، نزد فرماليستآنان
معنائي رئاليستي، يعني به صورتي كه با نفس واقعيت مطابقت داشته 

 ر صورت ادبي را ضرورتاًفرماليسم ه. باشد، غير قابل قبول بوده است
اين صور ادبي،   .3داند از واقعيت مي» هائي داللت« و در حدي يكسان

                                                 
1  (Zaum) 
2  (Trans-rational) 
 در باب "اي به نام   اين موضع با دالئل محكم  و به صورتي خالصه از جانب جاكُبسن در مقاله 3

 ،  در"رئاليسم هنر
L. Matejka and K. Pomorska (eds) ،  Readings in Russian Poetics  ، 

(Cambridge, Mass. MIT Press,1971)بيان شده است  .  
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 خود  »داللت«فقط در رابطه با ابزارهاي موجزي كه از طريق آن عمل 
  . رسانند با يكديگر متفاوتند را به انجام مي

  
 رشدِ روبهها را با مكاتب  اين همان دريافتي بود كه فرماليست

، به 1920ر سالهاي  دي كه، به ويژهانقالبي نقدگرائي ماركسيست پسا
 قرار داشتند، "1نظرية بازتاب"هاي  صورتي فزاينده تحت نفوذ برداشت

هاي نسبي  كرد كه شايستگي اين دريافت ايجاب مي. در تضاد قرار داد
يا ارائه  كه آنان در اي بايست با در نظر گرفتن گستره ي ميصور ادب

نشان  و مسير توسعة تاريخي از خود  بازتاب دقيق منطق بطني
،  تا حدودي به 1924 تا 1917از . د، مورد قضاوت قرار گيرندهند مي

 تري براي حل وفصل در برابر خود ت عاجل مشكال"حزب"دليل آنكه 
شدة   تعريف"2انديشي راست"داشت و تا حدي به خاطر آنكه هيچ نوع 

  مشخصي در بطن نقدگرائي ماركسيستي وجود نداشت، فعاليت
حتي در برخي مراكز مورد حمايت قرار   ، وه شدها تحمل فرماليست

 تحت فشاري ها ، فرماليست1920 اين وجود، از نيمة دهةبا. گرفت مي
 از طريق درگيري هر چه بيشتر با مالحظات  قرار گرفتند تافزاينده

صرف، » ادبي«شناسانه، در تقابل با مالحظات  فراترِ تاريخي و جامعه
  . تجديد نظر كنند "تابنظرية باز"ود از آوردهاي خ در بر

  

                                                 
1  (Reflecting Theory)  
2  (Orthodoxy) 
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 نظريِ خود خارج شده، آشكارا  اين فشارها، از صورت صرفا1929ًدر 
اعتقادات . تري به خود گرفت تر و سياسيِ برهنه رنگ ديوانساالرانه

بوم سعي در حفظ  شكلوفسكي و آيشن. ندبودتفاوت مفردي 
 طي سالهاي سركوب استالينيستي كرده، در روسيه، موجوديت خود

ها محدود  هاي جاري در متن ي كه فعاليت آنان را به نقدگرائيكشور
 به پراك اًجاكُبسن به غرب مهاجرت كرد، نهايت. كرد، باقي ماندند مي

ولي . پاي چِك شد نو  بنيانگذار ساختارگرائيِرسيد، شهري كه در آن
 ، صرفا1934ً مرده بود و، در سال الً، فرماليسم عم1930در سال 

في براي ادراكات بورژوازي منحط و فرار از واقعياتي تبديل به متراد
 1بود كه در بطن ايدئولوژي رئاليسم سوسياليستي از جانب زادانوف

  .     شد ترويج مي
  

ها را، كه تحت لواي  اگر مسئلة سركوب سياسي فرماليست
شد كنار بگذاريم، بازهم دريافت  انديشي زادانويست انجام مي راست

 يتوانستند با نقدگرائي ماركسيست ينكه چگونه ميدلنگراني آنان و ا
  چرا كه اگر براي نقدگرائي. همقدم شوند، آسان نخواهد بود
عتقاد قلبي است كه  همانا اين ا ماركسيستي مركز ثقلي قائل شويم،

 درك شوند كه در زمينة توانند تماماً آثار ادبي صرفاً زماني مي
اند،  ر بطن آن به وجود آمدهاقتصادي، اجتماعي و روابط سياسي كه د

داشتند كه بر »  تمايل «، بر عكسها فرماليست. رارداده شوندق
 فتن اينكه نقش اصلي نقدگرائي صرفاً با در نظر گر استقالل ادبيات،

                                                 
1  (Zadanov) 
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به . هاي ادبي است، پافشاري كنند تحليل خواص رسمي در متن
 كه ماركسيسم يك موضع سياسي در رابطه صورتي مشابه، در حالي

د اديرات سياسي را به آثار ادبي نسبت ، برخي تأثردبا ادبيات اتخاذ ك
، ن تأثيرات از موضع سياسي خود كردآورد اي و سعي در بر

داشتند كه » تمايل«ها در شيوة برخورد خود  فرماليست
نمائي را  مأنوس ناشناسيِ  باقي مانده، تأثيرات زيبائي"1گريز سياست"

نفسه، به  كردند به عنوان يك هدف في  مي ايجادكه آثار ادبي فرضاً
  .    كنندبررسيهاي سياسي،  صورتي مجزا از مالحظات يا بازتاب

  
 و  فرماليست  ميان نقدگرائي"2گفتگو"  يك"راهبري" مشكل

هاي   در بحثها ابتداً ايطي كه عملكرد فرماليستشر  در  ماركسيست
با . شتري يافت قرار گرفت، پيچيدگي بيتوجهانتقادي در غرب مورد 

 تحت تأثير "4تئاتر حماسي" در توسعة نظرية 3وجود آنكه برشت
آيد كه قبل از به چاپ   به نظر نمي ،5 قرار داشتيهاي فرماليست ايده

از ويكتور اِلريچ در سال » 6تاريخچه، آموزهـ  فرماليسم روسي«رسيدن 
 1به قلم زوتان تودوروف» 7هاي روس هاي فرماليست متن«، و 1955

                                                 
1  (Apolitical) 
2  (Dialogue) 
3  (Brecht) 
4  (Epic Theatre) 
   "از شكلوفسكي تا برشت"، (B. Brewster)بروستر .  به ب 5

(From Shklovsky to Brecht) 1974مراجعه شود، ) 2( ،  پردة پانزده  .  
6   (Russian Formalism-History, Doctrine)  از (Victor Elrich) 
7  Textes des formalistes russes)( 
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 توجه بر تحقيقات ادبي در شايانها تأثيري  ، فرماليست1965در 
 با ظهور چرا كه اين آثار، هر دو تقريباً. باشندجهان غرب داشته 

اندازهائي قدرتمند در   به عنوان چشم"يابي گوهرواژه"ساختارگرائي و 
 گرفتند، و تمايل نيروبطن تحقيق ادبيات همزمان شده از آنان 

ي ميان فرماليسم و نقدگرائي ساختارگرايانة معاصر داشتند كه امتداد
 اين بهنظر  نگاه ما به صورتي مقطعي به دقت. را به نمايش گذارند

» آشتي«در عين حال، تا آنجا كه هرگونه . بازيابي معطوف خواهد شد
» بازيافت«با ماركسيسم مورد نظر قرار گيرد، اين صورت ويژة 

ز  چرا كه، به جز دورة كوتاهي ا.انگيز بوده بر ها تأسف فرماليست
ها به اين نتيجه رسيدند  ، ماركسيست1960امي در اوايل دهة همگ

 در حقيقت  يعنيآليسم است، كه ساختارگرائي نوع نويني از ايده
 صرفاً ها در اين مقام كه فرماليستنتيجه آن جديد، "فرماليسم"نوعي

  . شدند  مجرم شناخته ميبه دليل تداعي غالباً
  

گفتگوي ممتدي ميان فرماليسم و   در همين اواخر است كهًادقيق
 به ايجاد  تمايلاين به آن معنا نيست كه.  شدهماركسيسم امكان پذير

، با نظر به 2پاول مِدِودف.  نشان داده نشده بودتر اين گفتگو پيش
 هر علم نوپا ـ و تحقيق ادبي "فرماليسم چنين نوشته است، 

بايد براي دشمني خوب ارزش   ـ ميماركسيستي بسيار نوپا است

                                                                                                  
1  (Tzevetan Todorov) 
2  (Pavel Medvedev) 
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 اين صحبت هنگامي "1.بيشتري قائل شود تا براي متحدي ضعيف
گام  مِددوف همراه با منتقدي هم1920ةمطرح شد كه در اواخر ده

كه  (3شناسي به نام والنتين ولوسينوف  و زبان2به نام ميكائيل باكتين
ير چنين ، خود را درگ)هر دو به احتمال زياد شخصي واحد هستند

  ود، به دليل فشارهاي سياسيگفتگوئي كرده بود كه، با اين وج
 طبق اظهارات. ها شد  نتيجة غائي آن پراكنده شدن فرماليستمعمول

 اگر نقدگرائي تاريخي، به وسيلة شبح "، ير روالن بارتاخ
پر ] امروز[گرفت، مي توانست   كمتر مورد تهديد قرار مي"فرماليسم"
   "4.ست باشد از آنچه هتربار
  

ترين   بانفوذ"چپ"، و براي قسمت اعظماند وارد استثنائيم  اينولي
.  است ارايه شده5ها از جانب تروتسكي تفسير در مورد فرماليست

ها، با اينكه در برخورد با آنان  ارزيابي تروتسكي از فعاليت فرماليست
جه  موضوع را به درستي در مركز تواد غيردوستانه نبود، نتوانستزي

ها را بر پاية نقدهاي   فرماليستل اينكه، صرفاًبه دلي. خود قرار دهد
                                                 

  نقل شده است، (Matejka) در ماتجكا  1
(On the First Russian Prologomena to Semiotics) در ولوسينف  

(Volosinov) ،  
(Marxsim and the Philosophy of Language) ،  

 (New York : Seminar Press, 1973)   179 ، صفحة .  
2  (Mikhail Bakhtin) 
3  (Valentine Volosinov) 
  .112 ، صفحة (London : Cape, 1973) ، (Mythologies) روالن بارت ،  4
5  (Trotsky) 
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هاي كنوني آورد دهندة دست عنوان ارايه  هيچاولية شكلوفسكي كه به
نظر  هد، تحليل كرده، و از اينرو از نقطتواند به شمار آي فرماليسم نمي

از اين گذشته، اين .  به اندازة كافي رسا نيست"1شناختي روش"
 در تالش براي زدودن اتهام  تروتسكي.نمايد يق ضدونقيض ميتحق

مبني بر   به طور مشروط، نظرية فرماليستي  از خود،"2اقتصادمحوري"
، نوعي تغيير و دگرگوني واقعيت، "انحراف"كه خالقيت هنري يك اين

آورد را،   فرد هنري، به وجود مي در هماهنگي با قوانين منحصربه
 برخالف اظهارات  ،ها را ، فرماليستين وجود وي با ا3.قبول كرده بود

رهاي به دليل دلنگراني بيش از اندازه در مورد دقايق ابزاخودشان، 
  طبيعت دقيق دگرگوني ،ها آن  با تحقيق در مورد هماً كه صرفشاعرانه

دهند،  سلط قرار مي آن آثار هنري واقعيت را تحت تبه وسيلةكه 
 با آنكه تروتسكي. داد د انتقاد قرار ميمور درك شود، تواند كامالً مي

ها در مورد استقالل نسبي هنر   فرماليست"4پردازيِ عبارت"به تقبل 
داد، در عين حال به اين امر كه فعاليت   نشان مي تمايلاز خود

 به "شعارگرائي" را از "پردازي عبارت"نفسه  تجربي عيني بتواند في
  . نگريست دة تحقير مي بكشاند، با ديواميك موضع نظري قابل د

        

                                                 
1  (Methodological) 
2  (Economic Reductionism) 
  ، Literature and Revolution تروتسكي،  3
) : University of Michigan Press, 1960 (Ann Arbor;  Michigan  صفحة ،

175 .  
4  (Phraseology) 
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ي ني، آثار تروتسكي مسئول گسترش برداشتبا وجود اين تضاد درو
ده در هاي فروافتا فعله مادون"به عنوان   هاي روس قالبي از فرماليست

 دلنگران دقايق صور ادبي بوده، و توجهات  بود كه، صرفاً"دامانِ ابزار
 در راهبري عملي .اند تاريخي و اجتماعي را به كناري گذاشته

 ها معطوف ما دوباره به سوي فرماليستنقدگرائي امروزي آنان، توجه 
 چارچوبي قابل قبولـ در  واهد شد، چرا كه آنان آنقدرها همخ

پرهيز و  ريخگريز، تا  سياستبه معناي، "فرماليست"ـ 
  .اند  نبودهگريز شناسي جامعه

  
  اندازهاي تاريخي در فرماليسم روس چشم

  
تري از  لشويك با مشكالت عاجلب حزب بآنكه پس از انقالباوجود 

نوع اقتصادي، سياسي و نظامي رو در رو بود، نياز به توسعة يك 
متأسفانه، هيچ نوع . كرد مشي در فضاي هنري را نيز احساس مي خط

اي كه اين خط مشي در ارتباط با آن  يافته نظرية منسجم و توسعه
در نتيجه، در غياب يك . وجود نداشت داشته باشد، بتواندامكان رشد 

اي  نداي نظريِ حاكم در بطن مركزيت سياسي كشور، زنجيره
كه  جوي پاي به ميدان گذاشتند،  درپيچ از نداهاي متنافر و رقابت پيچ

  .  بودند"حزب"هر كدام در جستجوي به دست آوردن تأئيد
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 1.ندارددر اين مقاله جائي براي بررسي جزء به جزء اين مسائل وجود 
سياسي ـ  ترين تمايالت ادبي كند كه بگوئيم مهم همين كفايت مي

  و سپس انشعابات بعدي او خصوصا2ًكولت جو، نخست پرولِت رقابت
كولت، وارث سنت  پرولِت.  بودند"3اتحادية كارگران نويسندة روس"

كنندة  اي وزنة تهييج پسند نقدگرائي روس بود، و به صورتي پايه عوام
بندهايي را كه  ـ يعني، ادبياتي كه راه  ادبيات انقالبي كارگري هواداران

آن، به صورتي فراگير،   انقالبي  مركزيتدر مسير سوسياليسم به همت
از طرف طبقة متخاصم كارگر فروپاشيده شده بودند، به ارزش 

كولت  ترين نمونة قابل ذكر پس از پرولت به عنوان مهم. گذاشت مي
د كه از نام بر، 4 ماكسيم گوركي خصوصاً،رتوان از برخي ديگ مي

 .كردند  دفاع مي"ران مسافرمقطاه"ميراث رئاليسم سنتي و نقش 
  داشته، و از"5معرفتي" كه ادبيات كاربردي  آنان اين بوداستدالل

هاي اجتماعيِ    از گونهي مجسمطريق توسعة تاريخي، شناخت تجلي
 كه  آنان معتقد بودند دهد، رانه ارائه مي را در قالبي شاع"گونه انسان"

د، نه اينكه با باش تضادهاي تاريخي  بازتاببايست ادبيات انقالبي مي
اين .  از نظر دور نگاه دارد آنان راباورانة انقالبي هاي خوش روي زياده

                                                 
  ، (C.V. James)جيمز . وي. براي يك مقدمة مورد استفاده  به سي 1

(Soviet Socialist Realism : Origins and Theory)  
 (London : McMillan, 1973)مراجعه كنيد.  

2  (Proletkult) 
3  ( Russian Association of Proletarian Writers) 
4  (Maxim Gorky) 
5  (Cognitive) 
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، كه در سالهاي ود حزب ب"انديشي راست" به  موضعترين نزديك
  .  گسترش يافت، به وسيلة جورج لوكاس جذب شده، توسعه و1930

  
شان انقالبي كردن   كه هدفقرار داشتند "1گرايان آينده" ، هخرو باال

 انقالبي ز طريق انقالبي كردن محتواي آن كه از طريقادبيات نه ا
 در صدد استفاده از "گرايان آينده".  بودهاي توليد ادبي وريناكردن ف

ت انقالبي ادبيات به عنوان جايگزيني براي دانش عملي، و يا احساسا
 ايجاد  يعنيناگهاني شناخت بود،   ايجاد ضربةشان بودند، بلكه هدفن

  جديد از واقعيت از طريق تغيير و تحول در صوري كه"2دريافتِ"يك
  .    شود عادتاً از طريق آنان دريافت ميواقعيت 

    
ها، هر يك  ، موضع فرماليستجويانه  امواجِ اين نداهاي رقابت در ميانة
 تفاوت داشت و همگام با تغييرات فضاي نقدگرائي در تغيير با ديگري

.  با انقالب نداشتند »سياسي«، سعي در ايجاد جدلي ها آنولي . بود
ها  بدون كوچكترين ارتباطي با نيروهاي ارتجاعي اجتماعي، فرماليست

 از روشنفكراني بودند كه حمايت خود را از نظام  در زمرة اولين گروه
اي ه با اين وجود، با در نظر گرفتن بحث و جدل. تندجديد اعالم داش

 در مورد ادبيات كه از انقالب منتج گسيختة نظري و سياسي لجام
 قبل در شرايطِ. تر اتخاذ كردند نه موضعي دوگاها  فرماليستشده بود،

 ند،ها بود ذ موضعي به دور از اين جدلها در صدد اتخا  آن، 1920از 
                                                 

1  (Futurists) 
2  (Perception) 



                                                فرماليسم و ماركسيسمفرماليسم و ماركسيسم                         

 

٦٣

  موضع.  غيرممكن شد عمال1920ًة هنشيني در د  اين عزلتولي
شانده  طوفان بحث و جدل كرحمانه به ها، زماني كه بي فرماليست

  .  تغيير كردشدند، در مفهومي وسيع كامالً
  

ها با  كننده ارتباط فرماليست عامل تعيين رشد و توسعه، در اين روندِ
 اي اشتباه است اگر فرماليسم را به چشم نظريه. گرايان بود آينده

اي  شك رابطه ولي بي. گرائي حاصل آن به شمار آيد بنگريم كه آينده
در مرحلة نظري، دلنگراني . ه وجود داشت جرياننزديك ميان ايندو

 از  خود، در بطن مشاهدهمعمولِهاي  گرايان در گُسست با شيوه آينده
ها  تر فرماليست اي سياسي برخوردار بود، ولي با نظرية عمومي انگيزه

نمائي   كه از طريق آنان آثار ادبي به تأثير نامأنوسرهائي ابزادر مورد
گرايان از اينرو يك  عمل آينده.  رابطة نزديكي داشت ،يابند دست مي

 به شمار   مركزي فرماليستي"1برنهادة"صورت مناسب و واقعي از 
اين . 2گرفت مورد تأكيد قرار مي  تأئيد خود آنان، بارفت كه اغلب مي

                                                 
1  (Thesis) 
گيري از چنين قرائتي از آثار آنان بود كه شكلوفسكي در توسعة   در واقع تا حدودي براي پيش 2

نفسة موجود در برخي  نمائيِ في تي در بارة تمايل باطني نامأنوسنظرية خود در بارة نثر مالحظا
 The Mystery)  به طور مثال به. دهندة رئاليسم كالسيك،  را منظور كرد ابزارهاي تشكيل

Novel   : Dickens «Little Dorrit»( 
 )connections The ، قبأل عنوان شده، مراجعه كنيد؛) انتشارات(، در ماتجكا و پرومورسكا  

 (between Devices of Sjuzet Construction and General Stylistic Devices 
 : Russian Formalism ، (Edinbourg،   (S. Bann and S. Bowlet (eds))، در 

Scottish Academic Press, 1973) و به ،  (La Construction de la Nouvelle et 
(du Roman در تودوروف (eds)  ،   Théorie de la Littérature : Textes des 

Formalistes Russes ،پاريس ،(Edition du Seuil, 1965 (مراجعه كنيد  .  
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 از  خصوصاً گرفت،ري در مرحلة ارتباط شخصي نيز پايه ارتباطات نظ
 "2پرداز نظريه"ماياكوفسكي، نمايندة پيشرو و . 1طريق ماياكوفسكي

 در  بود و،»3لِف وينِ« و »لِف«گراي  گرائي، سردبير نشريات آينده آينده
نيز شركت داشت » اوپاياز« و  »شناسي مسكو حلقة زبان«هاي  فعاليت

  . كرد ها ميان دو جريان را تضمين مي ادلة ايدهو از اين طريق مب
  

گرايان بود كه  به صورتي وسيع به دليل اين ارتباط با آينده
 خود مبني بر اينكه ادبيات عقايدها متقاعد شدند در  فرماليست

 است، تجديد نظر كرده و مالحظات اجتماعي و "انگيزه فاقد"ابزاري 
يشتري مورد بررسي قرار تاريخي در تحقيقات ادبي را با جديت ب

هنر "وعي متعهد به نها، ابتداً نطور كه ديديم فرماليستهما. دهند
  : كند  كه شكلوفسكي بيان ميآنگونه.  بودند"براي هنر

  
 موضوعات، پيچيده "كردن نامأنوس"وري هنري همانا فنا

كردن روند دريافت است،   دشوار كردن و مطول كردن صور،
شناسانه است و  ه هدفي زيبائينفس چرا كه اين روند في

    . 4بايد مطول شود مي
  

                                                 
1  (Mayakovsky) 
2  (Theorist) 
3  (Lef) و (Novy Lef) 
 . 12 شكلوفسكي، پيشتر عنوان شده، صفحة  4
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به اين معنا كه . داند  مي"انگيزه فاقد"رو شكلوفسكي ابزار ادبي را از اين
گونه  بايست هيچ ، نمي ايجاد شده توسط اين ابزارنمائيِ براي نامأنوس

شده به   و حساسنويناي وراي به ارزش گذاشتن و توجهي  انگيزه
نمائي، نه در مفهومي  در نتيجه، مقولة نامأنوس. شدواقعيت، قائل 

شناسي صرف مورد تحقيق قرار  عقيدتي، بلكه با استفاده از يك زيبائي
  . گيرد مي
  

اي براي  نمائي را وسيله گرايان كه ابزار نامأنوس  با موضع آينده امراين
 هاي رايج  بر پاية تضعيف شيوهبه ارزش گذاشتن آگاهي سياسي

. گيرد  در تضاد قرار مي كامالًدانستند،  مي"دريافت"عقيدتي از 
بندي  گرايان را اينچنين جمع  موضع آينده1همانطور كه اوزيپ بريك

  :كند مي
  

؛ آنچه در تحليل آغازين  بود"ابزار"در نتيجه، هنر هنوز يك 
تأكيد بر كاربرد . ، كاربرد ابزار بود تغيير كردهفرماليستي

مت  به استفادة از آن در خديل تبدشناسانة ابزار زيبائي
ت ابزار، كه تمامي تجليا. ه بود شد"تقاضاهاي اجتماعي"

د، ش  در شعر عارفانه نيز مي" برهنهابزار"ة شامل نمونة ويژ
اينك در چارچوب فايدة بالقوة اجتماعي مورد بررسي 

 نفسه، نهايت زيبائي شناسي في نه يك  و اين":بودقرارگرفته 

                                                 
1  (Osip Brik) 
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 بيان از حقايق  ممكنهاي  بهترين شيوه آزمايشگاهي برايكه
      "1. بودروز

  
هنر براي "گراي   كانت"ةبرنهاد"ها   آنكه فرماليستمه، بابا اين ه

پردازان  را به صورتي كه اكثر نظريه  را قبول كرده بودند، آن"هنر
 محصول جايگاهديدند، يعني در  شناسي مي آليستِ زيبائي ايده

، ردشناسي كه ريشه در روان انساني دا ي زيبائغيرقابل تغيير قدرت
الهامِ آثار ادبي را ـ   خود آنان بيشتر طبيعت اساساً.پذيرفتند نمي

اين امر به ويژه . آوردند  به شمار ميمحصول خواصي عيني در اين آثار
شود كه، بر پاية  ها در بارة شعر مي شامل نوشتارهاي فرماليست
در اولويت "آن لقب  بعدها به 2سازوكاري كه موكاروفسكي

كالم شاعرانه كاربرد كردند كه،   داد، چنين استدالل مي"3قراردادن
 محتوائي فراسوي او، و نه ست براي داللت و عملكرد بر خود اوصرفاً

     "4. استنفسه  فيگوئيِ سخنهمان، اولويتقرار دادن بيان در پس "
  

                                                 
، (Osip Brik   : Selected Writings)  ، (M. Enzenberger)انزنبرگر .  در م 1

Screen XV(3) 1974 عنوان شده است51، صفحة ، .  
2  (Mukarovsky) 
3  (Foregrounding) 
 .D.C) در (Standard Language and Poetic Language) موكاروفسكي،  4

Freeman (eds)) ،(Linguistics andLiterary Style   ،(New York : Rinehart 
and Winston, 1970) 44 ، صفحة.  
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اي، به عنوان  گرايانة ويژه  درچارچوب ماده"هنر براي هنر"از اينرو، 
توانستند   كه مياي درك شده بود محصول ابزارهاي عيني رسمي

با اين وجود، حتي اين ادراك نيز . هاي علمي باشند  تابع تحليلكامالً
ها  گرايان بر شانة فرماليست به دليل نيازهاي نظري كه از جانب آينده

  . كرد، تغيير يافت سنگيني مي
  

از . ساز بود  در اين زمينه سرنوشت»فنِوي لِ«و بعدها » لِف«نقش 
 جهت ، اين نشريات براي مجاب كردن هنرمندان انقالبي درسويك 

سوي ها در تالش بودند، و از   سهم فرماليستارزشمند نشان دادن
خواستند كه ارزش نقش خود را  ها مي زمان از فرماليستديگر هم

 يك بررسي صرف، افزايش داده و، به عنوان تقابلي در برابر فناوري
هاي  زهتاريخي از ابزارهاي ادبي، همراه با تحليلي از انگيـ  اجتماعي

 آنان از چنين ابزارهائي استفاده شده گذاري عقيدتي كه براي به ارزش
  .  1ارايه دهند است،

  
، نتيجة چرا كه. ها به اين ندا لبيك گفتند شكي نيست كه فرماليست

شان بر آن  كه آثار اولية گرايانه ت اقوال كان"نوين نگريباز " نوعي بهآن

                                                 
 Documents from lef, Screen XII):  براي جزئيات مراجعه كنيد به  1

  ؛  (Documents from lef, Screen XV     (3),1974)؛(1971,(4)
(M. Pleynet, The Left front Of Arts: Eisenstein and the Old  

«Young Hegelians», Screen XIII(1), 1972 1965 ,  ؛ و)   (T.Todorov, 
« Formalistes et Futuristes », Tel quel 44 ، صفحة .  
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تري از رابطة   به تقدير عميق،  به صورتي پايدارترواستوار بود، 
  . هاي تاريخي و اجتماعي با توجهات تحقيقاتي ادبي انجاميد دلنگراني

  
ها در بارة آن شايد بيش از هر چيز  اين مطلبي بود كه فرماليست

ر تالش براي آنكه با ن دجاكبسو. تفاهم شدندديگر قرباني سوء
  : نويسد شتي به گذشته مسائل را كمي سامان دهد، ميبازگ

  
نه تينيانف، نه موكاروفسكي، نه شكلوفسكي، و نه حتي 

نفسه خود را  ايم كه هنر في اي نداده شخص من پند و موعظه
اي   كه هنر پاره بر عكس، ما نشان داديمد؛ كامالًكن كفايت مي

است، جزئي در هماهنگي با ديگر از ساختمان اجتماعي 
 از نظر ديالكتيكي فضاي اجزاء، جزئي در حال تغيير، چرا كه

 دائماًها در ساختار اجتماعي   با ديگر شاخهاش هنري و رابطه
 هنر كنيم انتزاع يآنچه ما بر آن تأكيد م. در حال تغيير است

   1.شناسي است نيست، بلكه خودمختاري كاربرد زيبائي
  
ر اينجا كمي بيش از اندازه بر منطق ادراك ماوقع تكيه  دجاكبسن

 تا به گاه  هيچـ   شكلوفسكيها ـ خصوصاً چرا كه فرماليست. كند مي
 2.اند هايشان روشن و صريح نبوده  در مورد طبيعت دلنگراني حد،اين 

                                                 
  .  86 آمده،  پيشتر عنوان شده، صفحة  (Brewster) در  1
اي كه در اتحاد با  كرد، خصوصأ در دوره  هواداري مي"فرماليسم"اي از   شكلوفسكي، در دوره 2
 .G) آن مراجعه شود به جزئيات در بارة. داشت قرار  "(Serapion)مكتب اخوت سراپيون"
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ها در قسمت اعظم  با اين وجود، اين امر حقيقت دارد كه، فرماليست
گريزانه  ي تاريخ آثار ادبي در خالئگيري كلبه شآثارشان، معتقد 

اي كه  شده بندي كردند كه عوامل سازمان استدالل ميآنان . اند نبوده
كردند  تمايز مي م"ادبيات"اين آثار را به صراحت به عنوان آثاري از 

هاي اقتصادي، اجتماعي و تاريخي   به دلنگرانيتوانستند صرفاً نمي
 نيازي را براي يك مرحلة ها اليستفرمدر نتيجه، . محدود باشند

 شامل خواص رسمي كردند، كه صرفاً ازي مستقل مطرح ميپرد نظريه
هاي يگانه و متمايزكنندة   جهت درك صحيح از ويژگي ،هاي ادبي متن

هاي ادبي   در ارتباط با اين جنبة متنصرفًا. شد  ميآثار ادبي
 بيهودگيِها معتقد به   كه، فرماليست بود آنان ـ"ات ادبي"ـ

ها در  ، و نه در ارتباط اين متنهاي اجتماعي و تاريخي بودند دلنگراني
 . ها مقام مجموعه

 
تري تكيه داشتند، در  هاي سست  بر زمينهها آنجا كه شايد فرماليست

  تماماً در مقام، راي توضيح پويائي تحول ادبيشان ب مرحلة تالش
در ارتباط .  ادبيات بود خودِ در درون،  مؤثر رشدِ روبهبازتاب تمايالت 

ها در زمينة   بود كه فرماليست"ات ادبي" مسئلة  بابا اين مطلب، و نه
 تا حدودي، ، نيست كهشكي. نشستند  و جامعه شناسي عقب تاريخ

هاي سياسي  اي  به ضرورت جويانه  پاسخ عيبها صرفاً نشيني اين عقب
ختلفي ميان فرماليسم، هاي م ويكتور اِلريچ با بررسي تلفيق. بوده باشد

                                                                                                  
Kern and Collier eds) ،The Serapion Brotherhood : A critical Anthology  

 ،(Ann Arbor ; Michigan : University of Michigan Press, 1975) .  
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ها   از طرف فرماليست1920 كه در نيمة دهة  شناسي  جامعه وتاريخ،
 ماشيني گيرد كه، اكثر آنان صرفاً نتيجه ميپيشنهاد شده بود، چنين 

         1.اندازهاي نظري بودند، تلفيقي از شعارها و نه از چشم
  

مانقدر از ، نياز به بررسي توجهات اجتماعي و تاريخي هبا اين وصف
در . هاي سياسي پردازي برخوردار بود كه، از ضرورت انگيزة نظريه

 با خود صرفاً كردند كه صور ادبي خودبه ها ادعا مي ريشه، فرماليست
چنين . گذشت زمان تمايل خود را به رشد و تغيير نشان خواهند داد

 كشاندن و د ادبي، براي به چالشكردند كه صور جدي استدالل مي
نما  ختن صور و قراردادهائي، كه روزگاري نوين و نامأنوسفروري 

،  استفادة بيش از اندازه كُند شدهاند ولي تيغة براي آنان به دليل بوده
 به دليل سرعت حركت و همه، خصوصاًبا اين .  به وجود خواهند آمد

 كامالًالبي، انق  تجربيات ادبي در روسية پساافراطيِنهايت  طبيعت بي
 توانستند  نه مسير تحول ادبي نمي وكه نه آهنگ حركت،  بودروشن

  .       ، توصيف شوندبا اين عبارات
   

لم  به ق"2 زبان و ادبياتمسائلِ تحقيق در"، مقالة 1927در سال 
 در اين زمينه به عنوان نقطة عطفي يوريچ تينيانف و رومان جاكبسن

ستقالل ادبيات با وجود آنكه تأكيد هنوز بر ا. مورد توجه قرار گرفت

                                                 
 ،  (Russian Formalism :History, Doctrine) به ويكتور اِلريچ مراجعه كنيد،  1

(The Hague : Mouton, 1955) 117 تا 110، صفحات .  
2  (Problems in the Study of Literature and Language) 
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تينيانف و . شد سبي تلقي مي طبيعت اين استقالل اينك ن بود،
 در شناسند كه تاريخچة ادبيات صرفاً آشكارا به رسميت ميجاكبسن 

هائي كه بر توسعة اقتصادي، اجتماعي و روابط سياسي  ارتباط با تاريخ
ل كه،  هر يك از اين مراح در حالي. تواند نگاشته شود اند، مي حاكم

هاي اجتماعي در ارتباط با ديگري از استقالل برخوردار است،  فعاليت
تغيير به اين معنا كه بر هر كدام قوانيني بسيار ويژه و غيرقابل 

كنند كه اين قوانين به  ن چنين ادعا مياند، تيتيانف و جاكبس حاكم
 با اند و صرفاً در هم آميختههمچنين به صورتي غيرقابل اجتناب 

 ساخته و "هاي نظامي از نظام" ارتباط دروني خود و در بطن  بهارجاع
  :اند اجتماعي،  قابل توضيحـ  هاي ملموس تاريخي پرداخته از دلنگراني

  
مزمان با ديگر موضوعات تاريخي، ، ه)هنر(تاريخچة ادبيات 

چون هر كدام از اين موضوعات كه، به وسيلة يك  هم
اند، تعيين  خص شدهمش قوانين ساختاري  بافتة مجموعة درهم

سازي اين قوانين، غيرممكن است  روشنبدون  .شده است
 ديگر  باهاي ادبي ارتباط متقابل ميان زنجيرهبتوان 
با اين ...  علمي استوار كرد اي هاي تاريخي را بر شيوه زنجيره
دهند كه آهنگ تحوالت،  ، اين قوانين به ما اجازه نميوصف

ي در پرداز هاي متعدد نظريه يا مسيري را كه از ميان گزينه
اين امر .  ، توضيح دهيممسيرهاي مختلف، برگزيده شده

بستگي به اين واقعيت دارد كه قوانين درونيِ تحول ادبي 
سازند؛   يك معادلة نامعلوم مي با وجود آنكه)وابسته به زبان(
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 ها  آن،را دارندكن م م  گنجايش تعداد محدودي جوابفقط
مسئلة گزينش . دهند  ارايه نمي يك جواب ويژهضرورتاً

ده از تواند با استفا مسير ويژه، يا حداقل مسير حاكم، فقط مي
هاي  هاي ادبي و ديگر زنجيره بستگي زنجيرهوسايلي كه هم

اين .  ورد حل و فصل قرار گيردكند م تاريخي را تعيين مي
از قوانين ساختاري ويژة خود ) ها نظامي از نظام(بستگي هم

              1.دبايد مورد تحليل قرار گير  كه ميست،برخوردار ا
    

ا تحت  ساختارگرائي ر ريشه از ه كهشد پيوسته چنين تعبير  فوقمتن
است، و  "2نگر پس" بگوئيم، چنين قرائتيصريحاً. تأثير قرار داده است

انگيزة آن بيشتر به ارتباط متعاقب جاكبسن با ساختارگرائي چِك باز 
چرا كه . خود متنشدة نظري در  بندي اضع جمعگردد، تا مو مي

ختلف فعاليت  متعهد به اين امر نيست كه مراحل مساختارگرا معموالً
 است كه، به دليل بلكه معتقد.  بررسي شوندبايد مستقالً انسان مي

» چون هم« فعاليت، هر يك را بايد ضور نظمي فرهنگي در بطن هرح
 و ترين د يكي از معروف شاي .اددقرار يك زبان مورد مالحظه 

 3استراوس  استدالل كلود لِويمقام در اين ها آميزترين نمونه اغراق
هاي  نظام : بندي شده  جمع به صورتي شايسته ـ در مباحثة اوباشد

                                                 
، در ماتجكا و پرومورسكا، قبأل " مسائل در بررسي زبان و ادبيات"جاكبسن، . تينيانف و ر.  ج 1

 . 80 و 79عنوان شده، صفحات 
2  (Retrospective) 
3  (Claude Lévis - Strauss)  
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توانند بر اساس نمونة يك زبان، در مقام  خوني در ساختار خود مي
ند، بر اساس كنندة مبادلة زنان و اجناس به شمار آي هاي تنظيم نظام

به  " ناشايستيدستورزبان"كه زناي با محارم همين استدالل است 
 . 1آيد حساب مي

 
 اظهار تا» دارند برنمي « تا اين حد گام به جلوتينيانف و جاكبسن

تواند  در تحقيقات زبان ميشده  هاي به كار گرفته  شيوه كهندكن
اجتماعي و   هاي فعاليت  در مرحلة تحقيق در ديگر زمينهمستقيماً

 ميان  بستگيبلكه، با پيشنهاد اين امر كه هم. فرهنگي نيز اعمال شود
ايد مورد ب  خود برخوردارند، و مي ويژةاز قوانين ساختاري"ها،  نظام

گشايند،   ساختارگرائي راه مي »وراي« به ، صريحاً"تحقيق قرا گيرند
 در ب نظري كهكه به جرأت بايد گفت، تاكنون در اراية يك چارچو

                                                 
    ، The Elementary Structures of Kinship اوس مراجعه شود، به لوي استر 1

(London : Eyre & Spottiswoode, 1970)  ] . در توضيح اين جمله بايد اضافه كرد كه
مربوط به روابط اجتماعي  (Semiotics) بر اساس نظرية ساختارگرائي اين مفاهيم در چارچوب 

شود و در نتيجه روابط   تلقي مي"نشانه" يك گيرد، كه بر اساس آن هر فرد خود قرار مي
استراوس به دستور زبان از اينرو است كه در  اشارة لوي.  ها با يكديگر است اجتماعي روابط نشانه

در اين راستا مادر و . روند هاي متعددي زنان جزئي اليتجزا از اموال مردان به شمار مي فرهنگ
يا مبادلة " ابتياع" همان "نكاح"ها عمل  ين فرهنگدر ا.  هستند دختران خانواده مايملك پدر

ها مبادلة اجناس ميان پدر و پسر  از طرف ديگر در همين فرهنگ گذاري شده، و ارزش اجناس 
گذار فرهنگي شده است كه نكاح با  اين مجموعه پايه. به صورت تجاري عمل ناشايستي است

اهران از پدر به دليل ناشايست بودن دادوستد  مادر و خو"ابتياع" چرا كه  محارم را ممنوع كرده، 
علم " ها به ضميمه در مورد براي توضيح در مورد نشانه.  شده ميان پدر و پسر ناپسند تلقي 

 ) ]  ـم. ( مراجعه شود"ها نشانه
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گير  تي بتوانند مطرح شوند، به صورتي چشمبطن آن چنين سئواال
  . 1ناكارآمد بوده است

  
هاي   موضع آنان حتي از دلنگرانيموارد برخي در، از اين گذشته

 2.رود اي كه لوئي آلتوسر بيان داشته نيز فراتر مي ماركسيسم به شيوه
گيري  كلش"تر يك  چرا كه آلتوسر نيز جامعه، يا به صورتي دقيق

اي  اجتماعي كارآوري يا مراحلِ» موارد« را، تركيبي از تعداد "اجتماعي
هاي  و در قدم. داند نسبتأ مستقل ـ اقتصادي، سياسي و نظري ـ مي

 اساسي ماركسيسم درك دلنگرانيكند كه  بعدي استدالل مي
مسيرهائي است كه در بطن آنان اين مراحل كارآوري در درون 

با اين . كنند رار مي ارتباط برق با يكديگرودجوامع تاريخيِ موج
اركسيسم  مجموعة نويني از مسائل در مقابل ماستدالل،  آلتوسر

 مسائل كه، در مفاهيم خود براي گشود، شيوة نويني در نگرش به
حال موازي با  نقدگرائي ماركسيستي، يك مسير نزديك و در عين

  .  كند ها پيشنهاد مي هاي فرماليست دلنگراني
  

                                                 
.  و مشكالت آن در اين زمينه به ج"يابي گوهرواژه" براي يك مطالعة مجمل و سودمند در مورد  1

   ،(J. Kristeva)كريستوا 
 The System and the speaking Subjet ،  

(Time Literary Supplement 12 October 1973)مراجعه كنيد ، .  
 ،  (R. Seldon)سِلدن .  اين استدالل نيز به همچنين در ر 2

Russian Formalism   : An unconcluded Dialogue  ،  
Literature, Society and the Sociology of Literature ،  

(University of Essex, 1977)آمده است ،.  
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  مسيرهاي نوين در نقدگرائي ماركسيستي
آور است كه،  با در نظر گرفتن اين تاريخچة كوتاه و موجز، تعجب

هاي غربي با  هاي روس تا اين حد از طرف ماركسيست فرماليست
توضيح اين مطلب تا حدي ريشه در . توجهي روبرو شده باشند بي

 در بطن احزاب  بحث در مورد ادبيات. مسائل سياسي دارد
ث در هاي بح  محدوديت بازتابين اواخر،همماركسيست غربي، تا 

 كه، به عنوان اولين دولت سوسياليستي جهان در درون شوروي بود
هاي   قدرت نخواهيم ممتاز برخوردار بود، اگرغرب از موقعيتي

شد به حساب  ة كمينترن اعمال ميتر راهبردي را كه به وسيل ملموس
انديشانة   وزنة راست 1930 تا 1920هاي در آلمان، در سال . وريمآ

اتحادية كارگران نويسنده " شوروي از طريق مباحثي كه در درون
، از طريق مركز فرهنگي شد يراهبري م BPRS)( "1انقالبي

 پراكندگي رو همزماني ايناز. يافت ، انتقال مي"اروپائي ماركسيسم"
 در 2يونيسمگرايان در آلمان با شكست اكسپرس ها و آينده فرماليست

 ،هدتصادفي نبو "فكري لوكاس خط" و تحكيم )(BPRSدرون مسائل 
انديشانة  آميز نقدگرائي راست  اندازه اغراق يك قرائت بيخطي كه 

 اصولي را رفت، به صراحت شورائي كه، اگر نوعي جزم به شمار نمي
       3.كرد  راهبري شود، مشخص مي از آن پسبايد ميكه در بطن آن 

                                                 
1  (Bund des Proletarisches Revolutionärer Schriftstellers)  يا (BPRS) 
2  (Expressionism) 
 ,H.Gallas)  مراجعه كنيد به (BPRS)ها در درون   براي جزئيات مربوط به مناقشه 3

Marsistisce Literaturtheorie   : Kontroversen im Bund des 
Proletarisches Revolutionärer Schriftstellers ( Berlin : Luchterhand, 
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 توجهات نظري نيز  . سياستمداراناً از سوي، نه صرفهمهبا اين 

هاي نظري و  كردند، و اين فرضيه تأثيرات و مقاصد خود را دنبال مي
فلسفي در برخورد لوكاس با ادبيات بود كه به صورتي مؤثر مانع 

گيري هرگونه گفتگوي پربار ميان نقدگرائي فرماليستي و  شكل
  براي مطالعه و بررسي دو مطلب طرحدر اين ميان. ماركسيستي شد
  . شايد مفيد باشد

  
هاي عقايد هِگلي با   مربوط به برخورد مقولهنخستين مطلب

 ماركسيسم غربي .شود شناسي ماركسيستي در اين دوره مي زيبائي
 تا حدودي  تحت حاكميت نفوذ هگل قرار داشت،1960 تا 1930از

 و تأثير درونمتحد اين در مقام به دليل آثار شخص لوكاس، 
كه براي اولين بار در » ماركس هاي اقتصادي و فلسفي نويس دست«

ارزش  شناسي، بي  نتيجة آن، در زمينة زيبائي . به چاپ رسيد1931
هِگل استدالل كرده بود . نمودن توجهات به صورت در برابر معنا شد

فاً شود، صور مادي آثار هنري، صر كه آنچه به حواس مربوط مي
تواي فلسفي كه  تجلياتي برخاسته از محكمابيش نمايانگر اند،  ظاهري

در گرايشي مشابه، دلنگراني . ه يا مبين آننددارندادعا مي شود در بر
                                                                                                  

 Georg Luckacs and the ، يك ترجمة ناتمام از اين فصل در بارة لوكاس به عنوان (1971
league of the Revolutionary Proletarian) writers  (   در( Working Papers 

in cultural Studies, no. 4, 1973)اي بر برخي موضوعات مورد  براي مقدمه.   آمده است
 Aesthetics مناقشه در بارة اكسپرسيونيزم به مراسالت ميان ارنست بلوك و جورج لوكاس در 

Politics ,   London: New left Books,) (1970  مراجعه كنيد94 ، صفحة              .  
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 احكام اجتماعي از رحاكم بر نقدگرائي ماركسيستي در اين دوره ب
 سئواالت رسمي ـ خصوصاًو .  بودمتمركزفلسفي آثار ادبي محتواي 

 از بحث خارج ه بودند ـ عمالًها دريافت كرد در مسيري كه فرماليست
به  ادراك از صورت، نه براي اشاره  تعبير دوبارة، در شرايطي كههشد

 به ساختار  براي اشارهكه متمايزكننده در متن ادبي "روايتيِ"ساختار 
رائه  ا خود راشد بينش اجتماعيِ كه عنوان مي» اي بيني جهان«

  . انجام شده بود دهد،   مي
  

ترين سئواالت  طور مثال در برخورد لوكاس با آثار تولستوي، مهمبه 
شده ارتباط محدودي با مرتبة فناوري روايتي در بطن تاريخچة  مطرح

 زوايائي بود كه بينش اجتماعيِ لوكاس بيشتر متوجه. ارش داشتندنگ
روسيه را بيان  بيني زندگي دهقاني  توانست جهان نهفته در آنان مي

هاي رسمي ميان نوشتارهاي ادبي و يا  رابطه تمايزدر همين . كند
.  1ديني و فلسفي تولستوي از هيچ اهميتي برخوردار نشده بودند

آمدند؛ آنچه از اهميت   تمايزاتي روبنائي به شمار مياينان صرفاً
 محتوا در جهان بيني اجتماعي و فلسفي ايِ برخوردار بود وحدت پايه

به طور .  قرار گرفتهتاني اين آثارشد در الية تح كه، ادعا ميبود 
دوره آنچنان  عمل نقدگرائي ماركسيستي در طي اين  خالصه شيوة

دبي، هاي متفاوت نگارش ـ ا هاي رسمي ميان نمونه بود كه با تمايز

                                                 
  در جورج لوكاس، (The essays on Tolstoy) به  1

(Studies in European Realism)  ، 
(London : Hillway Publishing, (1950مراجعه كنيد  ، .  
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جستجوي محتواهاي مشابه شاعرانه، مذهبي، فلسفي ـ به دليل 
ستخراج  و از آن اهد متون يافت شتوانستند در بطن فلسفي كه مي

  . آميزي داشتحقيرت  بر خوردگردند،
  

با " بازتاب" جايگزيني دلنگراني در ادبيات در مقام يك مطلب دوم
 بر .كننده است مفهوم ادبيات به عنوان صورتي از كارآوري داللت

، سئوال اصلي با شيوة مشخصي كه در آن، "1نظرية بازتاب"اساس 
 كنند،  واقعيت ميبر » داللت«آثار ادبي بر اساس خواص خود، 

 باز شان با واقعيات ه بيشتر به درجة ارتباط بلك  نداشت،ارتباطي
 "2تقليد از طبيعتِ"بار ديگر اين لوكاس بود كه پردة . گشت مي

، كه بر اساس آن آثار ادبي عاملي براي نفوذ به  راادراك ارسطوئي
 ردن و بازتاباندن به دست آوردن، متبلور كجهتماوراي جهان ظاهر 

نتيجة منطقي و   .، از هم دريدآمدند به شمار مي " جوهر مسائل"
بندي صور ادبي در ارتباط با  ضروري چنين برخوردي تالش درجمع

خصوص  اين مورد ب در بود كه"مسائل جوهر"بة وابستگي آنان با مرت
، مبارزة "شده شناخته"همانطور كه در بطن نظرية ماركسيستي 

 ادبيات هنوز به عنوان صورت ر حقيقتد. آمد ه شمار ميطبقاتي ب
گرفت، كه از طريق ابزارهاي  اي از دانش مورد نظر قرار مي  ويژهكامالً

كند كه يك تجسم واقعي شاعرانه و  چنان عمل مي "3بندي سنخ"

                                                 
1  (Reflecting Theory) 
2  (Mimesis) 
3  (Typification) 
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با اين  .، از تمايالت پوياي توسعة تاريخي ارزاني دارد"گونه انسان"
ة بندي شد ص سازمانت خواهاي تأثيرا  در چارچوب ادبيات نه وجود،

ش با نمونة واقعيتي ا كه در چارچوب درجة ارتباطاش،  متمايزكننده
  . شد ارزشيابي مي  ،اد كرده بودكه ماركس پيشنه

  
 بار ميان  پرياز اينرو، تركيبي از احكام سياسي و نظري از گفتگو
اگر چنين . فرماليسم و ماركسيسم جلوگيري به عمل آورد

هاي دوبارة   گيري نك امكان پذير است،  نتيجة جهتشنودي اي و گفت
  در بطن نقدگرائي ماركسيستي1960يها نظري است كه پس از سال

از .  بسياري در كار بودند در اين روند عوامل .صورت پذيرفته
آلتوسر در ارتباط با   لوئي ترين آنها، موضع محوري نظرما، مهم نقطه

حال  كه هنوز در ي استي ماركسيسترائ در نقدگ"1تجديدنظر"
 براي درك درست اهميت اين تأثيرات، بررسي  . است تكوين

تمايزي كه .  از قرائت آلتوسر از ماركس مطرح خواهد شداي شتابزده
 پيشنهاد "2اجتماعي ِ تماميت"او ميان دو شيوة دريافت از طبيعت 

 چرا. دار است از اهميت برخورورتي ويژه  به ص در اين مرحلهكند، مي
توجه در مسيري كه در آن   به صورتي شايانكه ايندو شيوه

 ي مطرح شود، كاربردهابايد هاي نقدگرائي ماركسيستي مي دلنگراني
  . متفاوتي دارند

  
                                                 

1  (Revision) 
2  (Social Totality) 
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 به وسيلة گلي از ماركسيسم، كه خصوصاًهاي هِ در تخالف با تحليل
 داده شده بود، آلتوسر به ادراك هگلي از ارائهلوكاس 

كه . كند  اشاره مي"بياني تماميت" به عنوان يك "اجتماعي تماميت"
 اجزاء آن در مقام  است كهي تماميتجامعه به عنوان مايانگرِ  كلن
ه، هر يك ديگري را بيان دش  شناخته » از يك كُلاجزاء«شمار  بي"

 چرا   است،ن آنا همگي مبين تماميت اجتماعي متجلي دركند، و مي
اجتماعي را، به  ت، جوهر تماميواسطة بيانِ خود كه، به صورت بي

اي حي و  كه اين تضاد پايهتوان گفت   مي"1.ستخود دارا خودي
تواند از هر جزء متشكلي كه تمامي آنان،  حاضر است، و در نتيجه مي

 معموالً.  ستخراج شده يا قرائت شودد، انساز تماميت اجتماعي را مي
ي نيروهاي تحت عنوان تصادم ميان گشتاورهاي پويا] تضاد[اين 
ر هاي بازدارندة روابط توليدي كهن جامعه، تفسي جديد و اهرم مولد
اي  اي در هر جزء سازنده شود كه اين تضاد پايه سپس عنوان مي.  شده

شوند وجود دارد، پس  آنان تماميت اجتماعي را شامل مي كه همگي
ن به عقيدة ما چني. بايد از آن استخراج شده و يا در آن قرائت شود

ر نقدگرائي ادبي لوكاس ريشه  دراكي از تماميت اجتماعي عميقاًاد
آگاه  هاي ادبي در مقام صور برجستة خود ، كه در اصل، با متندارد

اي دورة تاريخي  حال تضاد پايه توانند در هنگام قرائت، در عين كه، مي
  . كند ،  برخورد ميكنند، برمال سازند را كه به آن اشاره مي

  
                                                 

  ، (Reading Capital) لوئي آلتوسر و باليبار،  1
(London   : NewLeft Books, 1970) 94، صفحة .  
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 كه تماميت اجتماعي را كند ين نظر، آلتوسر استدالل ميدر تخالف با ا
. شده، بررسي كرد اي و ساده  تحت تسلط يك تضاد پايهنبايد صرفاً

برعكس، تماميت اجتماعي را بايد به عنوان تركيبي از شماري 
 يا مراحلي از كارآوري فعال "بنيادها" از "مرتبط به هم"مشخص ولي 

ر يد، كه هر كدام به صورتي نسبي دـ اقتصادي، سياسي، عقيدتي ـ د
 و هر كدام حاوي تأثيرگذاري نسبي  شان با ديگران مستقل ارتباط

، به اين معنا كه تحت قوانين خود قرار اند خود در ارتباط با ديگران
  .توان با تكيه بر موضعي ديگر آنان را قرائت كرد گيرند و نمي مي

كردن يك تضاد بندي، نتيجة حل  تغيير، براساس چنين صورت
 همانند آنچه ميان نيروها و روابط توليدي وجود دارد اي و ساده ـ پايه

  شماري از تضادهاي متفاوت و نسبتاً"1تداخلِ" بلكه از  نيست، ـ
زماني . آيد ة تاريخي، به دست مي ويژ"2منتج شرايط"مستقل، در يك

 با  ،كارآوري اجتماعي» عقيدتيِ«ي منحصر به مرحلة كه تضادها
 و  »اقتصاد«كه در مراحل كارآوري اجتماعي در ) تضادها( آندسته

 تغييري ايجاد آميزند،   هم مي در و تداخل كرده يكتايند،» سياست«
  .      است  تضاد تشديدشود كه نتيجة آن مي
  

بندي  در نتيجه مشكل اصلي كه جهت تداوم و تقويت اين صورت
تمايز هر  ده كه، آنچه وجهگرفته اين بو مي بايست تحت كنترل قرار مي

آمده با دقت  كدام از اين مراحل از كارآوري اجتماعي به حساب مي
                                                 

1  (Overlapping) 
2  (Conjoncturel) 
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 ارائه طبيعت تداخل آنان در جوامع تاريخيِ معين  تحليل و،مشخص
به آن معنا بوده كه هر تحليلي امر در مورد ادبيات، اين .  استشده مي

در نتيجه جوهر دهد و  هاي ادبي قرار مي كه هدف خود را قرائت متن
بايد  كند، در عمل مي كُل جامعه را كه به آن اشاره دارد، آشكار مي

كه وع ديگري از تحليل  نياز به ن در نتيجه.نامناسب به حساب آيد
 با اشاره به ، متفاوت ويژة ادبياتتالش آن نماياندن طبيعت مشخصِ

كه   باشدديگر صور عقيدتي و فرهنگي  بوده و بيانگر جايگاه مشخصي
او، گام با  او در ارتباط با ديگر مراحل كارآوري اجتماعي كه، هم

 از عالوه بر اين، بيش .سازند، وجود داشته تماميت اجتماعي را مي
 تماميت اجتماعي به وسيلة ادبيات "بازتاب"آنچه دلنگراني در مورد 

 كه امكان دارد  متمركز شده استمورد نظر باشد، توجه بر تأثيراتي
.  اجتماعي اعمال شودت به عنوان يك مرتبة مستقل كارآوريِبر ادبيا

 ديگر، اي ت عنوان يك بازتاب ثانويه از پديدهدر نتيجه، ادبيات نه تح
گيرد،  توجه قرار ميبلكه به عنوان يك نيروي واقعي اجتماعي مورد 

 ي از آن اختيارات خود، با تأثيرات و احكاماي از ة ويژهكه در چارچوب
  .         ردخود قرار دا

  
 كه مسئلة طبيعت ويژة شد گيري نوين چنين  اين جهت نتيجة

به شدت هر لت كننده، ادبيات به عنوان نوع مشخصي از كارآوري دال
بايد به عنوان   اگر ادبيات مي .دو بحث كشيده ش به مركزتر چه تمام

د، در اين مقام، تقل از كارآوري اجتماعي شناخته شويك مرتبة مس
پردازي در بطن ماركسيسم  اي مستقل از نظريه موضوع مرحلهبايد 
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اي كه به صورتي  كننده متمايزباشد، در اين صورت مسئلة خواص 
سازند،   آثار ادبي را از ديگر صور عقيدتي و فرهنگي جدا مييگانه

  .    شد مطلبي است كه از اهميتي حياتي برخوردار خواهد 
       

. ها با آن روبرو بودند د كه فرماليست اين همان مشكلي بوو مشخصاً
، اگر زماني يك تحقيق واقعي علمي از ادبيات كردند آنان استدالل مي

 موضوع خود را بايست ابتداً  پذيرد، چنين علمي ميبتواند صورت
از اينرو .  ارائه دهد"ادبيات" تعريفي از ادراك  ـ ضرورتاًروشن كرده

حتي تشابهات ميان .  بود"ات ادبي"مستمر آنان با معضل دلنگراني 
 اين دو موضع. ودش ها نيز به اين نقطه ختم نمي آلتوسر و فرماليست

هائي از ادبيات  در ارتباط با روندهائي كه به وسيلة آنان ادراك
، به يكديگر برند  و سپس خود آنان را به زير سئوال ميسازند مي

دراك ادبيات ارائة به عالوه، تعاريفي كه آنان از ا.  دارند بسيارشباهت
گويد  ميبه طور مثال آلتوسر، . اند دهند در بسياري موارد مشترك مي
هاي حاكم  هائي است كه بر مقوله  طبيعت ويژة ادبيات در دگرگونيكه

 در عمل  وگُسلد، عقيدتي تحميل كرده، از درون آنان را از يكديگر مي
 خواننده تا دهد كه در بطن خالقيت ادبي،  از آنان ارائه مييبينش

حدودي از تداعي معانيِ دماغيِ رايج كه صور عقيدتي حاكم آن را 
ها معتقدند  به، فرماليستبه صورتي مشا. شود كنند، جدا مي تغذيه مي
از طريق  اي است كه ي گويش ادبي همانا در دگرگونيكه يگانگ

روية " و "ينوشتارـ  روية گويشي"تخريب ارتباط قراردادي ميان 
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 كند ها ـ بر زبان اعمال مي  نخستين مأوايِ همة ايدئولوژي ـ"ادراكي
      . دهد  را ارائه مي بازساخت يك دريافت نوين از جهانو به اين وسيله

  
 ميان  چرا كه.شد بر اين تشابهات تأمل زيادي نخواهد با اين وجود،

 ما قصد.  شود ه مي به همين اندازه اختالفات مهم نيز ديد فوقمواضع
هائي كه در بطن اين دو سنت توسعه  ين امر نيست كه نظريه ااثبات
 اينكه، آنان تا به آن حد از زمينة اند، مشابه يكديگرند، بلكه صرفاً هيافت

شان بتواند مثمر ثمري  مشترك برخوردارند كه در كنار هم قرار دادن
شناسي سنتي   زمينة آشناي زيبائي جرياندر حالي كه هر دو. گردد

 با  ،اند نموده در مقام خود اشغال "ادبيات"اد يك نظرية را با پيشنه
كنند و، با   مي تالش در تخريب همين زمينه نيزصف هر دواين و

 مجزا ، ناپذير  را به عنوان يك صورت برگشت"ادبيات"اينكار، ادراك 
 و با تكيه بر  متمايز بودهفرهنگي  كه از ديگر صور كارآوريِ ،از نگارش
شده از خواص رسمي ممهور شده،  تغيير و جهاني بلاي غيرقا مجموعه

  .  برند به زير سئوال مي
  

        
  



  
  
  
3  

  آوردن زمينه فراهم: فرماليسم روسي
  

  شناسي و ادبيات زبان
  

تر در مسائلي است كه تا حال مطرح  در اين فصل هدف كاوش عميق
ها  ليستاي نزد فرما هاي پايه تر شدن به برخي ادراك اند؛ نزديك شده

اي كه  شناسانه  نظري، فلسفي و روشبراي دست يافتن به خاستگاه
.  دادههاي متفاوت نقدگرائي راني دلنگانسجامي مضموني به

مناسبت نخواهد بود كه تحقيق فرديناد دوسوسور را، به عنوان  بي
چرا كه، از ميان تأثيراتي كه در . محور بحث، در نظر داشته باشيم

سوسور و به طور اعم  ، نفوذ آميختند ساختار فرماليسم روس در هم
  . اي برخوردار است هشناسان، به صورتي مستدل از اهميتي پايزبان
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مورد مراحل مختلفي كه اين بنا بر اين به روشني سخن گفتن در 
، مدعي استاستداللي كه . از اهميت برخوردار استنفوذ اعمال شده 

شناسي سوسورگرا را به فرماليسم و  ، زبانمسير رشدي بالانقطاع
هاي  شناسي ساختارگرائي امروزي رهنمون شده، به ارتباط ميان روش

شناسي سوسور  دريافت اساسي روش. شود مياين سه سنت وابسته 
 در زبان، به معناي رايج آن، "واحد"اين بود كه ارزش و كاربرد يك 

 ديگري در بطن نظام زبان وابسته ه ارتباطات با واحدهاي همسانب
 اين بود كه تحقيق در مورد اين نظام از روابط ـ سوروستوصية . است

 فرافكني .شناسان باشد دلنگراني اصلي زبانبايست  ـ مي» زبان«
صور فرهنگي ـ اي است كه  ، مركب از مجادلهساختارگرايان، اساساً

چون يك  توانند هم  ميهاي عاميانه، ادبيات ـ داستانچون اسطوره،  
 بايد شناسي مي تق از زبانهاي تحقيق، مش  روشآميزند و زبان در هم 

  .       ار گرفته شود به كبه طور همگام در تحليل آنان
  

، ارزش و كاربرد به طور كليند ا هها استدالل كرد  فرماليستچنان كه
  با ديگر ابزارها در بطن يك نظام ازاش ك ابزار ادبي وابسته به ارتباطي

 مناسبت نخواهد  بي پس به وسيلة متن ادبي است،ارتباطات مستقر
.  متذكر شويمگرائيگيري ساختار  پايها را در بود كه نفوذ فرماليست

 ت خود را دارد، چرا كه اساساً محدودي آنان استداللهر چند كه
املي از يك  نمونة كتواند نمي كه بوده به تحقيق جاكبسن متكي

  . آيدفرماليست به حساب 
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 اي در ميان  تنها به عنوان زمينه كه جاكبسن به ادبياتبه اين دليل
 امكان  ـ كه"ادبيات عاميانه" ها توجه داشت ـ خصوصاً ديگر زمينه

با وجود .  وجود داشت ر آندشناسي  هاي رشديابندة زبان  روشكاربرد
هاي  وريمتذكر شده بود كه فنا  از روي احتياطجاكبسننكه آ

ادبيات "  بارة ادبيات ـ در اين مقام،شناسي در زمينة تحقيق در زبان
ن تغييرات منتقل  و بدوواسطه ست بيباي  در سنت اروپائي ـ  نمي"نغز

هاي عاميانه و  گردد، با در نظر گرفتن اينكه ادبيات، برخالف داستان
نة نام و نشان، در تضاد با نمو اي فردي و خالقيتي بي ها، نمونه زبان

به صورتي شناسي   زباندهد، ارتباط عميق جاكبسن با جمعي ارائه مي
مسئله به صورتي  اين  .1 تغيير دادمؤثر طرز برخورد او را با ادبيات

گامي او با  در دروة هم خصوصاً  در بارة شعر، اوآثارويژه در 
 يك براي جاكبسن، شعر تجلي. ساختارگرائي چِك قابل رؤيت است

 م با آزادسازي كالنشناسي است كه مجموعة ويژة عملكردهاي زبا
 در نثر مشخص و محدود اش را  معنايمعاني رايج كه شاعرانه از تداعي

در اين تعريف، . توجه به نفس عمل ارتباط است  جلب پي، دركند مي
ست از آندسته صوري كه از  عبارت ا و.آگاهي زبان است شعر خود

                                                 
 ، Selected Writings IV، (On Russian Fairy Tales)به جاكبسن ،   1

(The Hague : Mouton, 1966) مراجعه شود؛  و به 91 تا 89 صفحات اً، خصوص " 
  ،  "(Bogatyvev)ف و جاكبسن و بگاتي

On the Boundary between Studies of Folklore and) (Literature در ماتجكا  ، 
  ،Readings in Russian Poetics ،  و پرومورسكا

Cambridge Massachusetts : MIT Press),   1971 ( 91، صفحة .  
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ن زبان سازوكارهاي خود را ارائه داده و عملكرد خود را شا طريق
 . گذارد آشكارا به نمايش مي

  
اي  دوده به منظور ايجاد مح كه، زير اين بينش آن شدناپ  اجتناب نتيجة

، و به صورتي "شعرگونة نثر"، شناسيزبان ن علمآن در بطتخصصي از 
 رة زبان ارجاعتر تحقيق در مورد ادبيات را، به تحقيق در با عمومي

بود كه ) اوپوياز( بر خالف ذوق و انگيزة اعضاء  اين امر كامالً .داد
ات شان، همانطور كه ديديم، آن بود كه تحقيق در ادبي  عمده دلنگراني

نه  خود،  خاص"يةور"هاي مشخص و   يوهبايست، با به كارگيري ش مي
كه به عنوان شناسي،  ، حتي زبان ديگرياي از بدنة علم به عنوان پاره

شك از   بيبا وجود آنكه اعضاء اوپوياز. گيرد ناب شكل يك علم مستقلِ
دبيات نه را كه اساختارگرايا  اين گامِ شناسي تأثير پذيرفته بودند، زبان

بر عكس، . آورد، برنداشتند ميزبان به شمار » همسان«را نظامي 
زبان نيست، بلكه تأثير » از«چنين استدالل كردند كه ادبيات استفاده 

ن است، يك كارآوري مستقل كه يگانگي آن در ميان ديگر زبا» بر«
هاي   شود كه بر مقوله هائي مي ، همانا شامل دگرگونيهايش ويژگي

  . تحميل كرده استگويش رايج 
ها با فاصله گرفتن از  اليست، فرم با اعضاء اوپوياز كاملدر تضاد

هاي ادراك فلسفي آنان را در مورد ارتباطي   بازتابزبانشناسي، صرفاً
از نظر كردند ـ  كه ميان علم و موضوع آن وجود دارد، دنبال مي

وسور شباهت با آنچه س  بياصل در ـ »ات ادبي«، موضوع ها فرماليست
  . كرد، نبود پيشنهاد مي
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         نقدگرائي و موضوع آن : "ات ادبي"مسئلة 
  

 "ات ادبي"ها ادراك از   اشاره شد كه دلنگراني نهائي فرماليستقبالً
نفسه، و نه  را، نه به عنوان هدفي فياي  هاي ادبي ويژه آنان متن. بود

اي توسعه و هائي بر كه به عنوان حاملهاي آنان،  براي درك چارچوب
بازبيني مشكالتي كه . سازي اين ادراك، مورد بررسي قرار دادند نمونه

 اين شان بود و ابزارهائي كه به وسيلهسوسور با آنان رو در رو 
تر آنچه در اين ادراك نهان  مشكالت را حل كرد، براي ارزيابي دقيق

  . تواند مفيد واقع شود بود، مي
  

هم، سوسور ي در اواخر قرن نوزدشناس هنگام بررسي تاريخچة زبان
 اساساًريزي تحقيق در زبان بر اصولي علمي،  متقاعد شده بود كه پي

ص كردن هيچگاه براي مشخ" كه،به اين دليل شكست خورده
به عقيدة سوسور، چرا كه . "هاشتدطبيعت موضوع خود تالشي ن

تواند يك روش مناسب را   ابتدائي يك علم نميتالشِبدون اين "
باب شناخت گرا در  هاي تجربه  در شرايطي كه نظريه"1. دهدتوسعه

ايد ب  از يك موضوع يا واقعيت است كه ميي دانششان ارائه علم وظيفه
جوديت داشته باشد،  ادراكي خودِ او مو"روية"هاي  مستقل از شيوه

                                                 
   ،  Course in General Linguistics فرديناند دو سوسور،   ١

(London    : Peter Owen, 1974) 3، صفحة .  
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فراتر از آنچه موضوع بر بينش تقدم " كه، در علوم، سوسور معتقد بود
   "1.كند  موضوع را خلق مي ظاهراًبينش است كهداشته باشد، اين 

  
 شناسي زبان اگر نكات مورد بررسي  سوسور اين بود كهاستدالل

بايد به عنوان  مي  اگر زبانشناسي، وودههاي زبان ب بايد تمامي جنبه مي
 قرار مورد خود خارج و مستقل از تفكر علمي در موجوديتي حقيقي،

او   .لمي امكان پذير نخواهد بوداي ع  ريزي آن بر پايه پيگيرد، 
 صورت گيرد، علمِ  قرار بر اين است كه پيشرفتيگويد اگر مي

 زبان را كه قصد دارد موضوع يها بايد آندسته جنبه شناسي ميزبان 
 ي ادراكوضوعي نظري، يااو بايد م: تحقيق خود سازد مشخص كند

به زمينة  تحقيقات خود را ، خارج از ناهمگوني زباني ساخته،مصنوعي
 ميان از اينرو، سوسور. تخصصي، محدود نمايدادراكي، در نتيجه 

ـ نظامي از قواعد كه، بر » زبان« فردي ـ و بياناتـ » كالم«ادراك 
 بادلة، و توليد و م حاكم بودهنآ "واحدهاي"هاي مجازِ تركيب  صورت

 قائل شد ـ و  تمايزسازند، پذير مي معاني در بيانات فردي را امكان
بسنده » زبان« به بررسي بايد صرفاً شناسان مي كرد كه زبان ستدالل ا

  . كنند
  

  چرا كه.شناسانه است  از نوع روشصرفاً  مورد نظر سوسورتمايزِ
از . كديگرند و نه جدا از يپذير ، در واقعيت نه جدائي»زبان«و  »كالم«

» واقعي«، دانش طبيعت آفريدند شناسان بايد مياينرو دانشي كه زبان
                                                 

 . 8 همان مأخذ، صفحة  ١
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بود كه محصولي از خود » زبان«زبان نبود، بلكه دانش موضوع ادراكي 
 ميان يك علم و "دانش"طة  راببنابراين. رفت اين علم به شمار مي

شد، تمامأ در بطن  وط مي تا آنجائي كه به سوسور مرب ،اش موضوع
  .  نهفته بودخودِ استدالل

  
كالتي مشابه  ادبيات با مش باب تحقيق درها نيز هنگام فرماليست

 در حين بررسي مكاتب  كهآنان اين عقيده را داشتند .روبرو شدند
شان قرار داشت، نقصان كليدي اين مكاتب  كه در دسترسنقدگرائي 

 دادن اهميت بردن تحقيقات ادبي در بطن تحقيق و  به تحليل تمايل
شناسي يا  عقايد، جامعه نامه، تاريخچة ها ـ زندگي  ديگر پديدهبه

چرا كه تحقيق در بارة يك متن ويژه منتهي به  ،بودهوي ـ روانكا
تحقيق در بارة تاريخچة فرديِ نويسنده، محيط روشنفكرانه و 

، دلنگراني در مورد در نتيجه. شود آگاه وي مي  اجتماعي و يا ناخود
خودِ متن ادبي و اصولي كه بر ساختمان آن به عنوان يك گويش 

نا بود كه تحقيق اين بدان مع. شود يم است، ناديده گرفته مكاويژه ح
 بدنة مستقل نظري ي نوعاساس تكيه بر از آنچه بر در ادبيات، بيش

   روانكاوي،هاي ا و روشه صورت پذيرد، به جانب وابستگي به نظريه
،  رانده  كه متن به آنان رجوع كردهشناسي جامعه شناسي و يا زبان

  .شود مي
   

اين ، جلوگيري به عمل آوردها  ليستفرماتنها عاملي كه از پراكندگي 
تقل گردد، و بايست علمي مس  در ادبيات ميپژوهش كه اعتقاد بود
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امكان پذير نمودن . هاي متعلق به خود را به كار گيرد يهوها و ر شيوه
 نُخست طبيعت ويژة اين علم چنين امري مستلزم آن بود كه

 طرح فضاي ه، صريحاًدر كپرداخت مشخص  مي كه به آني راموضوع
 خواهد  مي كهدپردازد ارائه داده و اعالم كن  به آن مياي را كه ادراكي

: "ات ادبي" ديديم به مسئلة اين امر همان طور كه. چگونه علمي باشد
هاي نظري   توسعة ادراك ويژة ادبيات وگانةمعناي تعيين طبيعت ي به

كه به شناسانه براي تحليل خواصي رسمي  هاي روش  يهورمناسب و 
  . ، منجر شدكند عطا ميارا شان  گانگيهاي ادبي ي متن

  
شد كه اگر نقدگرائي   اين دريافت مشاهده مي فوق دلنگراني پسدر

هاي طراحي است و  نجواهاي اتاقك از مرحلة خواستار خروج
، ادراك ادعائي داشته باشد مصرانه و جدي در تحقيق خواهد مي

 . شود تشريحنظر بيشتري  أم با دقت و توتر بايد قاطعانه  مي"ادبيات"
 اين كه ساختمان موضوع شناخت با  عنوان شد،همان طور كه قبالً

بايست بر آن اعمال شود يك  كه نقدگرائي مي) يا مجموعه مواردي(
ها با  ، فرماليستاساسي و غيرقابل اجتناب بود» ريِنظ«روند 
كه ]  كردندعنوان[، ا دست به اقدام مستقيم زدهگر فرضي تجربه پيش

ميدان  به  مأخذ بيروني موجوديت دارد و صرفاًادبيات به عنوان يك
ها به آن اشاره   كه فرماليست"ادبياتي". شود  مي"كشانده" نقدگرائي

صولي از تالش ادراكي خود  نبود؛ مح"موجود"نفسه  فيردند ك مي
بود » ادبي«هاي  اصطالح متن اي در نگريستن به به  مسير ويژه و،آنان

به اين . داد هاي نظري را بازتاب مي كه مجموعة مشخصي از گزينه
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كرد؛ يعني   خلق خود را» قضية« خود طريق، نقدگرائي فرماليست
  .    مجموعه سئواالت و مسير خود در بررسي اين سئواالت را

  
چرا كه، در . اهميت دارد كه در اين مورد به روشني سخن گوئيم

 ارائة تعريف ها صرفاً  كه فرماليستدنموتوان ادعا  اي، مي مرحله
داده بودند، و در اين  را هدف قرار "ادبيات"اي در ادراك  كاربرانه
از » ادبي«هاي   تميز متن آن در زمينة تحقيق، يعني كاربردراستا،

در شرايطي كه فقط قسمتي از . محدود گرددتوانست  ي م »ادبي غير«
برد فراتري در مشخص  كار"ات ادبي"اين مطلب صحت داشت، ادراك 

جاكبسن در اين . بر عهده گرفت»  موضوع اصلي تحقيقخودِ«نمودن 
 زمينة واقعي علم " نوشت، 1919وي در سال . مورد بسيار صريح بود

است؛ به عبارت ديگر، آنچه يك » ات ادبي«ادبي، ادبيات نيست بلكه 
ه تمامي  موضوع نقدگرائي ادبي از اينرو ن"1.كند اثر ويژه را ادبي مي

ش به نقدگرائي ارايه شده، گسترة متن ادبي به عنوان آنچه كه از پي
 صور ة مجموعاي از متن ادبي است كه آن را از بلكه جنبة ويژه

  .   كند  مييزااند، متم دبي كه او را احاطه كردها فرهنگي غير
  

كردند كه اين  ها استدالل مي همانطور كه مالحظه شد، فرماليست
كردن از طريق   تمايل آثار ادبي در جهت تجربة نامأنوستمايز همانا

                                                 
  ، در «Some Approaches to Russian Formalism » در تودوروف،  1

(S.Bann & S. Bowlt (eds)) ،Russian Formalism  ،  
(Edinburgh : Scottish Academic Press, 1973) 8 و 7، صفحات .  
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عمل و دگرگون نمودن صور مجانب عقيدتي و فرهنگي است كه در 
از اينرو .  تجربه شده است"حاكمانه"بطن آنان حقيقت به صورتي 

نمائي   تأثيرِ نامأنوس نقدگرائي ادبي، در شرايطي كهوظيفة اصلي
و در . شد  "ساختماني"ابزارهاي   حاصل شده بود، متمركز بر تحليلِ
هاي  ها موضوع ملموس خودِ متن اين راستا موضوع تحقيق فرماليست

 ازهاي ادبي   متنكنندة يزموضوع انتزاعي رابطة متما« بلكه ادبي نبود،
 كه تماماً)  شدپيشتر عنوانمعنائي كه  در(اي   قضيه يعني،»غير ادبي
محصول رهاي نظري خود آنان بود  يهو .  

  
 ها آنجا بود كه هر چه بيشتر تناقض در قلب تالش فرماليست

 از "موضوع"كردند، بيش از پيش   ميدنبال را  نقدگرائي"موضوع"
چرا كه بر اساس منطق تحقيقاتي خود، مجبور . شد نظر دور مي

ناپذير متن را كه  فرضي كه موجوديت يك بدنة تغيير شدند پيش مي
مورد توجه قرار گيرد، به زير سئوال  "ادبيات"توانست به عنوان  مي
خص  يك متن مشچگونه، اين مسئله كه  در مناظرة فرماليستي. برند
 ارائه با رجوع به كاربردي كه او  تلقي گردد، صرفاً"ادبي"بايد مي
ها مجبور به  كه فرماليست باعث شد و اين امر. داد قابل حل بود مي

  . دند گر تاريخياساساًشرط قيدو  مالحظاتي بيرعايت
  صورت و كاربرد: نظام و عناصر آن

ها،  متن "ات ادبي"نظر گرفتنبا درها  شود كه فرماليست  مياغلب ادعا
نمائي در مقام خصلتي از خواص ذاتي  شان در نامأنوس يعني قابليت
، براي رد اين ادعا. كنند بررسي مي در خالء  آنان را، صرفاً رسمي
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نمائي را مورد نظر قرار  ك نامأنوسادرا» نسبي«بايد طبيعت ذاتأ  مي
 به معناي تحقيق در بارة رابطه "ات ادبي"تحقيق در بارة پديدة . داد

 و يا "ادبي"هنگي ميان مجموعه متوني است كه به عنوان صور فر
هاي   چارچوب"سازي عجيب"هاي ادبي با  كه متن)  زباني ("ادبي غير"

 كه يك متنِ از اينرو، اين.اند، معين شده  دگرگون كرده رابينشي آنان
 بستگي به  شود، نمائي  خصلت نامأنوس مشمولارائه شده بتواند

گردد كه   بازمي »اي رابطه«او در خالء ندارد، بلكه به » ذاتي«خواص 
  . كنند اين خواص با ديگر صور عقيدتي و فرهنگي ايجاد مي

  
بي داشتند ابزار اد "1پرستيِ شيئي"ها تمايل به  اتهام اينكه فرماليست

نمائي  چرا كه تأثير نامأنوس. نيز، به همين صورت غير قابل قبول است
 به  ابزاراي است كه از  وابسته به خود ابزار نيست بلكه در استفاده

د  خومالك هنر به خوديِ"كند،  بوم پيشنهاد مي آيشن. آيد يم  عمل 
 واحد در عناصري كه يك اثر» 2اش كننده متمايز ويژگي«كه   اين است

اي است كه از آنان   در كاربرد ويژه،  بلكه صرفاًسازند بيان نشده را مي
نثري  مثال، تفاوت زبان ادبي با زبان  به عنوان "3.به عمل آمده است
 و نبود آنان در  زبان ادبي در4ها استعاره  وجود،خارج از ظرافت

 يك ديگري نيست، بلكه به دليل كاربرد متفاوت ابزار استعاره در هر
  :گويد اِلريچ مي. از ايندو است

                                                 
١  (Fetishize) 
٢  (Differentia Specifica) 
  . 11همان مأخذ، صفحة   ٣
٤  (Metaphors) 



٩٦                             آوردن زمينه     فراهم: فرماليسم و ماركسيسم                                    فرماليسم روس 

  
اي تالش كند كه  اگر در يك نسخة منثورِ خبري، استعاره

ند، كرده و مقصودي را بيان ك  نزديكبموضوع را به مخاط
 در مقام ابزارهائي براي تشديد تأثير "شعر"در 

تصوير . شود مورد نظر به كار گرفته مي شناسيِ زيبائي
ناخته را به آشنا بدل كند، روال شاعرانه بيشتر از آنچه ناش

اي دور از  ، آنرا در زمينه"ساخته عجيب"عادي را در متن 
  . 1دهد انتظار قرار مي

  
 ها از تمايزي كه سوسور ميان مراحل در اين امر هم فرماليست

 ـ تحليل زبان به "2اي برهه"تحليل مختلف تحليل قائل شده بود، 
تي كه در هر مقطعي از زمان عنوان نظامي ايستا از قوانين به صور

غييرات و رشد  ـ يعني تحليلي از ت"3تاريخي"وجود دارد ـ  و تحليل 
به عنوان موضوع خاص » زبان «با قلمداد كردن.  پيروي كردندآن ـ
شناسي، دلنگراني سوسور متوجة نظامي از قراردادهاي دلخواه شد زبان

روية "و )  نر گاوكلمة ("نوشتاريـ  روية گويشي"كه ارتباط ميان 
را كه خالق معاني ممكن در بطن ) يعني ادراك از گاو نر( آن "ادراكي

 سوسور اين استدالل. دكن  واحد مشترك هستند،  تنظيم مييك زبان
چرا كه معناي .  اند مناسبت  مالحظات تاريخي در اين مورد بيبود كه،

                                                 
   ،Russian Formalism : History, Doctrineاِلريچ، .  و ١

(The Hague : Mouton, 1955) 176،  صفحة.  
٢  (Synchronic) 
٣  (Diachronic) 
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ع ض موتواند از طريق تحليل  ميشده در زبان، صرفاً  ارايه"واحد"ك ي
كسب گردد، و مالحظاتي » زبان«و كاربرد او در ارتباط با ديگر عناصر 

 را به سرچشمة تكوين تاريخي و يا فلسفي مربوط "واحد"كه اين 
، معناي خود گاونر كلمة  به طور مثال.نداتأثير در اين امر بيكند،  مي

 ي كه ميان ساختارصوتي از شباهت و يا تفاوت"اي برهه"را از ارتباطي 
  ازگيرد، و نه سازد مي  ديگر كلماتي كه زبان انگليسي امروز را مياو و

ها،  توانسته در زبان وايكنيگ  كه مياي هاي احتمالي ريشه
  . ها يا فرانسة قرون وسطي داشته باشد آنگلوساكسون

  
تاريخي، بيش از آنچه خود / اي  برههها با تأكيد بر محوريتِ فرماليست

در  ادبي مشغول كنند، به شيوة كاربرد آنانرا با ريشة ابزارهاي 
بوم مطرح  طوركه آيشن همان. پرداختند هاي ويژه مي متن 

تواند پرده از ريشة يك   ميتحقيق در سيرتكاملي ادبي صرفاً"ند،ك مي
 بايد كاربرد ادبي خود را "شعرگونة نثر"ابزار بردارد، نه بيش از آن؛ 

حد ممكن است كاربردهائي از طرف ديگر، ابزاري وا "1.تعريف كند
ابزار محوري در يك داستان . هاي ادبي داشته باشد متفاوت در متن

آميز كه به وسيلة آن هويت قاتل از خواننده پوشيده نگاه داشته  اسرار

                                                 
   ، در «The Theory of the (Formal Method)»بوم،  آيشن.  ب ١

(L.T.Lemon & M.J. Reis (eds)) ،   
Russian Formalism Criticism : Four Essays ،   

(Lincoln   : University of Nebraska Press, 1965) 117 ، صفحة                                            . 
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پا افتاده و   نقشي پيش صرفاً 1شده، شايد در آثار آگاتا گريستي
اي متفاوت  ه شيوبه كارگيري بهولي در صورت . فناورانه بازي كند

سي هاي پلي بتواند به عنوان ابزاري كه با آن قراردادهاي داستان
  . دشو ، تبديل"شوند مي عجيب "
  

 را در روش يك نمونه از اين "2بينندة پنهان"گريلت در كتاب  راب
  دائماً وليدهد، كه ، ارائه مي3گردي به نام ماتياس قالب فروشندة دوره

 جناياتي است كه شواهدتعقيب   در،ن يك كارآگاه همچوناآگاهانه
 تخيلي آيا كار او بوده؟ يا به طور كلي تماماً( . خود مرتكب شده

در .) گذارد جواب مي است؟ ـ راب گريلت اين سئواالت را تا آخر بي
و ) كارآگاه(پاها است   ردِدرپينتيجه ماتياس به صورتي دوگانه هم 

، )گذاشته  را باقيقاتلي كه رد جنايات خود ( آن هم عامل ايجاد
ت قرار  نقشي ثاب  در خدمت به زير سئوال بردن تقسيمماتياس

 سنتي، ميان نويسنده و خواننده گيرد كه،  داستان سرائي مي
، يعني خوانندة گذارد در نقشي كه او به نمايش مي. كند د ميپيشنها

كه رابطة   استاز قراردادهائي نگرشيتجلي داستان خود ـ ماتياس 
مظروفي وانهاده (و خواننده ) منبع الهام معاني(ش نويسنده ميان نق

  . اند  رئاليستي ساختهدرقالبي   را)شود كه معاني به او ارائه مي
  

                                                 
١  (Agatha Chrisitie) پسند پليسي است كه شهرت و در  آگاتا گريستي نويسندة آثار عامه

 ) ـم. (عين حال ثروت بسياري كسب كرد
٢  (The Voyeur) 
٣  (Mathias) 
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ها راه بر ايدة تغييرپذيريِ كاربرد  ادراكي كه از طريق آن فرماليست
 ادراك اين.  بود"1حاكم"ابزار گشودند، همانا تميز دادن ابزار  

 عناصر "عبارت است از دهد،   توضيح مي2دن كه سِلهمانطور
 بر آنان  را، نظم شدهه چير آن كه بر ديگر عناصرتمركزيافتة يك اثر

 اين ادراك، با وجود "3. تماميت ساختار استضامن و هدنموحاكم 
ها را تشكيل  حول ادبي فرماليستآنكه قسمت مهمي از نظرية ت

 از آنان دهد، همچنين در شناخت ادراك محوري مي
«Ostranenie»كه كاربرد "حاكم"نمائي به عنوان ابزار   يا نامأنوس 

 اهميت  نيز حائزكند  در بطن اثر ادبي مشخص ميابزارها را صرفاً
  .   است

  
 فرضي  بطةبراي شناخت اهميت اين مطلب، بايد نخست در مورد را

ين صفت ذاتي و واقعي هستند، چن دارايهائي كه   ميان متنموجود
موضع شدن تمايز ميان   قائل در اين مورد.ني سخن گفتبه روش

گرايان ادعا  آينده.  استگرايان بسيار مهم ها و آينده فرماليست
  همانند اكثريت تمايالت نوين ادبي، هاي آنان، كردند كه فناوري مي

، در جهت بودهتر ادبي رايج   قديميصورتبه دور از تحريف اثر كه در 
، با اش ام خود، يعني در اصالت اوليهنشان دادن آن در شكل خ

                                                 
١  (Dominant) 
٢  (Seldon) 
، در An Unconcluded Dialogue»,  «Russian Formalism :    سلدن. آر  ٣

(Literature, Society and the Sociology Of Literature)   ،  
(University of Essex Press, 1977) 101، صفحة .                 
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اگر نياز به واقعيت  "،كرد ادعا مي» لِف نوي«. كنند د ميواقعيت برخور
آيد، هنرهاي قديم حقايق را تحريف  وجود دارد، هنر قديم به كار نمي

كار  هاي نوين به كنند ـ براي دست يافتن به واقعيت بايد شيوه مي
 در "جاكبسن استادانه در مقالة  با اين وجود همان طور كه "1.برد

  تمام صور ادبي به طور،دهد ارائه مي خود را  نظر"2باب رئاليسم هنر
 آنكه ادعاهاي اند، بدون  داللت واقعيتهاي قرارداديِ يكسان شيوه

 موجود در بطن آنان از "رئالسيم"ِ محتمل و ارتباط با  عقيدتي
 معتقد ها يان، فرماليستگرا در تضاد با آينده. اهميتي برخوردار باشد

شود،  هاي ادبي اِعمال مي نمائي كه به وسيلة متن  نامأنوسبودند كه
دهندة   تشكيلدهد، بلكه صرفاً نشان نمي»  كه هستآنچنان«جهان را 

  . يك صورت متمايز از معرفت در ميان ديگر صور است
  

 تعاريف او از  مياني كه تمايز تعريف دراين امر را شكلوفسلي
  : روشن كرده وجود دارد،  كامالً،"3مشاهده" و "فتمعر"
  

ها را، بر اساس   كه آن با موضوعاتاين برخورد نوين
، به عقيدة ما همان كند  قابل دريافت ميها  آخرين تحليل

اي كه  پديده. كند  است كه هنر را خلق مي"4مصنوعيتي"
شدني نيست، يا بهتر   و ديگر دريافتهشد بارها دريافت 

                                                 
1  «Documents from Novey Lef» ،Screen XV(3) ،1974 67، صفحة .  
٢  (On Realism in Art) 
٣  (Seeing) 
٤  (Artificiality) 
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، در "معرفت" را اي تيره شده شيوة چنين دريافت بگوئيم
هدف هنرهاي بديعه،  هدف . نامم  مي" مشاهده"تضاد با 

 به "معرفت"نوين،  بازگرداندن موضوع از خلق يك هنرِ
     1. است"مشاهده"

  
معرفت قابليت تميز از اينرو ادبيات به عنوان يكي از متعدد صور 

مزمان از واقعيتي كه در زبانِ رايج ، به اين دليل كه هخصوصاً. يابد مي
نه ، ]ادبيات. [هاي علم تجربه شده، متمايز است و از طريق انتزاع

 نه دهد، ارتباطي مستقيم و متكي به تجربه را با واقعيت ارائه مي
 از واقعيت ارائه "بينشي"شناختي علمي از آنرا،  ادبيات صرفاً 

  . كند مي
    

 "نامأنوس"ار ادبي به اصطالح  كه آث"واقعيتي"، گذشته از اين
 خام و از نظر ادراكي  از نوع فرضاً"بيروني"  واقعيتي ،كنند مي

از طريق ،  در مقامي است كه،"واقعيت"ناپرداخته نيست، بلكه 
ادبيات .  مورد تعمق قرار گرفته"معرفت"هاي ديگر صور  مقوله

 تي وشناسي، دريافتي و معرفزبان با تأثير بر آن نوع صور مشخصاً
 قراردادي دسترسي ما را به  آنان كه به صورت"خدادادي"خاصيت

محض » واقعيت « را كه"واقعيتي" اند،  كرده شرطي "واقعيت"
ات بر در نتيجه تغييري كه ادبي. كند اند، تخريب مي هنمودمعرفي 

                                                 
،  صفحة  (London : Pluto, 1970) ،(Mayakovsky and his Circle) شكلوفسكي،   ١

114 .  
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 آنچه را كه  از اينرو، و. متفاوت داردكند دو مرحلة دريافت اعمال مي
هاي رايجِ   كه از شيوه نيست"واقعيتي" صرفاًنماياند  عجيب مي

. شود مي نيز  اين شيوها شامل خودِ، بلكهباشدسسته  گُشده ارايه
دهد، بلكه   ارايه نمي"واقعيت" يك بصيرت نوين از ادبيات صرفاً

   ساختهها  از طريق آن"واقعيت"  را كه عموماًاي  رسميكردهايلعم
  .كند  مكشوف مي ، اند شده

   
 ارايه پرباراي   مقايسه"2كردن هنر ناانساني"در بارة 1گاسِت اِياورتگا 

 دسترسي ما به واقعيت هميشه از نظر گويد از آنرو كه مياو . دهد مي
 قرار دارد، تجربة مستقيم ما با "شده ساختاري"ادراكي در مسيري 

 وجود دارند، امان  زندگيها، اشياء، شرايط، به صورتي كه در انسان
 پذيرفته "واقعيت"نفسه به عنوان   كه في خود گرفتهموضعي به 

دهد، و استدالل  مي  انساني  اورتگا به اين ادراك نام واقعيت .شود مي
 "كردن ناانساني" به اش كه ويژگي هنر مدرن همانا تمايلكند  مي

 و »شده زندگي« ادراك واقعيتي آوردن به لرزه دراز طريقواقعيت، 
هاي   از جنبهبا زدودن ادراكات" يسد،نو او مي. تجربه شده است

توانند ما  هائي را كه مي ها و كشتي ، هنرمند پل»شده زندگي« واقعيتِ
 با "3.كشد مي ، منفجر كرده و به آتش را به دنياي روزمره بازگردانند

دي و خو  واقعيت را با محروم كردن آن از خودبهاين وجود، هنر صرفاً
                                                 

١  (Ortega Y Gasset) 
٢  (Dehumanization Of Art) 
   ،The Dehumanization of Artاورتگا اِي گاسِت،  .  ج ٣

( New Jersey, Princeton University Press, 1969)  21ة  ، صفح.  
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مچنين از هنر به ه. كند  نمي"ناانساني" »اش شده زندگي «ِ واسطگي بي
  ، شناختي ارايه داده»شده زندگي« اين واقعيتِهاي درون مجموعه

   1.نماياند  مي" و شفافناب"، "نِزار و شكننده" را ها آن
  

 هاي رايج دريافت كه ادبيات فرضاً هها با در نظر گرفتن شيو فرماليست
سي پيشنهاد  اسا عنصرد، دونده ميشان  تغيير وتأثير كردهبر آنان 

، در  كه ادبياتمعتقدند در ارتباط با شعر، خصوصاً نخست، . كنند مي
 از طريق كارپردازي و تخريب رابطة قراردادي  ارتباط با زبان رايج،

 يك جابجائي  "روية ادراكي" و "نوشتاريـ  روية گويشي"ميان 
معاني  كرده،  شبكة زبان را به روي كارپردازي  ايجاد "2معنائي"

  .گشايد  مستثني هستند، ميهاي معمول پي كه از گويش در پي
   

هاي  ا و قراردادهاي سنته  كه آثار ادبي نظامنامهگويند  مي،سپس
، با وجود آنكه خود روزگاري وسايلي براي جابجائي دريافتي پيشين را

حسيِ  بي استخواني شده و سرچشمة ممتد پس از آن لياند، و بوده
اعتقاد به "،  در باور شِكلوفسكي.كند اند، نامأنوس مي هدريافتي گشت

هر :  جهان، همان اعتقاد به خودِ جهان است"پيشينِ"آثار هنرمندانِ 
 جوشنِ افكنند؛  هر دو  از شعر نوري بر نثر مي"راه كوره"دو بر
بازي صورت ادبيات  ، قامم در اين "3.ارند بر تن د"مأنوس"ايِ  شيشه

                                                 
  .38همان مأخذ،  صفحة   ١
٢  (Semantic) 
 . 68شكلوفسكي،  قبالً عنوان شده، صفحة   ٣
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از زير  ؛گيرد ه كار ميب  از ابزاراي  مجموعهادبيات . بر صورت است
  ما يا مورد احتر"اي قاعده" ابزارهاي شه بر ريشة ديگري، خصوصاًتي

   به دور از چارچوب پيشنهادي آنان، مشاهدةكار،زند و، با  اين مي
ضوعي  موطلبد، و به اين وسيله از واقعيت زه مي را به مبار"واقعيت"

انگارانه به شمار  اگر ساده. سازد  توجه و اشتياقي نوين ميشايستة
اي از گفتار به شمار آورد  توان شيوه نيايد بايد بگوئيم، ادبيات را مي

كنند،   ميتبيين گفتارها كه جهان را كه، در ارتباط با صور حاكمِ
      ". نه، جهان اين گونه نيست" ،كند ميپيوسته ادعا 

                    
مواد خامي را كه به وسيلة . پس ادبيات همانا كارآوريِ دگرگوني است

شده، به كار هاي رايج و ديگر صور زبان تأمين  آثار ادبي، گويش
با اين وجود تأكيد بر اين مطلب مهم . كند  آنان را دگرگون ميگرفته،
 جديد.  از متن وجود خارجي ندارنده، اين موادخام صرفاً خارجاست ك

 در ،كننده، همگي در بطن متن شده و نامأنوس و قديم، نامأنوس
  :گويد جاكبسن مي. هاي مختلف همزيستي دارند اليه

  
ثبات كرد كه اين تحقيق فرماليستي بود كه به صراحت ا

نخست يك ( اظهاراتي تاريخي نيستند تغيير و جابجائي صرفاً
 ) جاي او را گرفت"نوين الف" وجود داشت، سپس "الف"

 "تجربه شدة"يماً بلكه اين جابجائي يك پديدة مستق
،  يك ارزش هنرمندانة مربوط به موضوع نيز "اي برهه"

 خوانندة يك شعر و يا تماشاگر يك نقاشي از دو امر  .بوده
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آوري هنري كه نوعي   و نو"قاعده"سنت: آگاهي صريح دارد
   1. است" قاعده"انحراف از همان

   
 را "ات ادبي" مقولة  انتزاعيِ و حقيقتاًاين برخورد خصوصيت نسبي

 نمائي  روند نامأنوسر نظر گرفتن اينكهچرا كه، با د. كند نمايان مي
 يك بازي صورت بر صورت است، روشن است كه متني كه در اساساً

تواند، در ديگر مقطع در   تلقي شده مي"ادبي"يك مقطع تاريخي
 ادبيات ـ "حاكم"به عبارت ديگر، ابزار . آنسوي خط قرار گيرد

تلقي  "دبيا"،  است، در نتيجه نمائي ـ ابزاري جابجا شونده نامأنوس
  صرفاًار صورت پذيرفته، اينك كه در آنچارچوبين يك متن و شد

مورد مطالعه متن  دارد كه با تكيه بر آن بستگي به جايگاهي 
  .قرارگرفته

  
 تلقي "تادبيا" آنچه سخن گفتن از براي ،  در اين مقاماز اينرو

 به "ادبيات"، مسلماً. شويم صر نامعلومي روبرو ميشود يا نه، با عن مي
ها مورد مالحظه قرار  تغيير از متن  غيرقابلاي عنوان مجموعه

 با ،اي است كه هر آينه به صور متفاوت گيرد، بلكه معادله نمي
  در عمل،.دشو ميميل  تك و در شرايط متفاوت،هاي متفاوت متن

 نظام  بلكه دادند،  مورد تحقيق قرار نميها را اصوالً متن ها فرماليست

                                                 
تر عنوان شده،  ، پيش)انتشارات(، در ماتجكا و پرومورسكا «The Dominant»جاكبسن، .  ر ١

  . 87صفحة 
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 كه ظاهراً "موضوعي" كردند،  ها را بررسي مي ارتباط ميان متن
  .  بودتر  متعينولي در واقع ، تر انتزاعي

  
  "ات متن مابعدِطبيعي"در تخالف با 

  
همانطور كه  . آوريم  دوباره روي به جانب سوسور ميدر اينجا به ناچار

 مشخص زبان هيچ "واحد"ديم، سوسور معتقد بود كه ريشة دي
» زبان«تواند در نظام  اي به استفادة امروزي آن و معنائي كه مي اشاره

ها با اتخاذ موضعي همسان در ارتباط با  فرماليست. داشته باشد، ندارد
 ارائه شده، همين اصل را بر ي متندر شريشة يك ابزار ادبي و كاربرد

متني كه . اند كرده هاي ادبي اعمال   كاربرد خودِ متنمسئلة ارزش و
 "نمائي نامأنوس" در بر آوردن كاربرد اش  تعيين شده ـ قابليت"ادبي"

 به طبيعت  اين قابليت بستگيندارد،  بلكهها اعتبار  ـ براي تمام دوره
 برقرار "نظام ادبي"ها در بطن يك   كه با ديگر متنداردروابطي 

  . كند مي
  

بندي يك  جه يوريج تينيانوف چنين استدالل كرده كه طبقهدر نتي
 كيفيت متمايزكنندة آن، يعني"بستگي به  "ادبي" در مقاممتن 

اين همان ادراك ويژه از " 2.دارد "1ادبيـ  فرا"رابطة او با نظم ادبي و 

                                                 
١  (Extra-literary) 
تر عنوان  ، پيش)انتشارات(ا ، در ماتجكا و پومورسك«On Literary Evolution» تينيانوف،  ٢

  . 69شده، صفحة 
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 كه تينيانوف در ه بود"ادبيـ  فرا" و "ادبي"مجموعه روابط ميان نظام 
موضوع مباحثه او .  استپرورانده  خود در سر مي"يادب نظام"ادراك 

ها را متذكر   برخي سفرنامهواحد ـ او مثالِاين بود كه يك متن 
 قرار  با طبيعت نظام ادبي كه در بطن آنشود ـ در هماهنگي مي
ه، به به عالو.  به شمار آيد"ادبي غير" و يا "ادبي"تواند  گيرد، مي مي

 ها و كاربردهاي مختلف شي از ارزشپو  با چشم صرفاً،عقيدة تينيانف
 به عنوان يك اش يك متن واحد در مقاطع مختلف تاريخچه

ي  متعددتر قرارداديِهاي نقدگرائيِ ، مكتب است كهشده ارايه متن
  .كنند  آنان تكيه ميسازند كه بر اي مي هاي ادبي سنت

   
 ادبيات، اي تاريخچة مستقرِ  سنت، به معناي ادراك پايه 

 توجيه از يك يا چند اده كه نوعي انتزاعِ غيرقابلنشان د
 يك نظام ارائه شده كه در بطن ، متعلق به استعنصر ادبي
آنان با . كنند  و نقشي واحد اجرا ميداشتهاي واحد  آن مرتبه

هاي   در نظام ديگري كه در آن در مرتبه خودعناصر همسان
ه نظامي در كسانند، از اينرو اين عناصر بمتفاوتي قرار دارند ي

   1. متحد و به صورتي دروغين منسجم استاند كه ظاهراً آمده
   

                                                 
  . 67همان مأخذ،  صفحة   ١
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ي همسان از ا نظريه 2" شاخة نوپا»1تقديس« قانون "شكلوفسكي در 
 كه كند  عنوان ميوي.  استادهموقعيت نسبي ادبيات ارايه د

، به طور "دون ادبيات" يا "نوپا"اي  هاي چنين شاخه موضوعات و نقش
ن نادهند كه به وسيلة آ  مي  عاشقانه،  ابزاري ارايهمثال پليسي يا
كه، با وجود آنكه  درو ، به وراي صوري ميفتهيا اي  ادبيات جان تازه

،  معمولپيشين از روالِ روزگاري در ارتباط با ديگر هنجارهاي
  در اين راستا.اند  شده و ايستاخود استخوانيسپس نما بوده،  نامأنوس

  . توان اشاره كرد  مي دو مورد متمايزبه
  

 صور ويژة ها  كه در آنشود مي مربوط به بنيادهائي نخستين مورد
 يا "نوپا"پذيري از موضوعات و ابزارهاي شاخة  ادبي، به وسيلة نقش

اي  در چنين مواردي اينكه شاخه. گيرند ، دوباره جان مي"دون ادبيات"
 "ادبي" مرتبة  به"دون ادبيات" بتواند از مرتبة   تلقي شده"نوپا" كه

 اين است كه مسئله صرفاً. ز اِعراب نخواهد داشتدست يابد، محلي ا
هاي  هائي متفاوت در زمينه ابزارهائي يكسان، زماني كه در استفاده

به طور مثال . گيرند، كاربردهائي متفاوت بيابند مختلف قرار مي
تان التجاره در داس  مال"ابزار"به نقشي كه استفاده از ها،  فرماليست

 همچون  پليسي براي دميدن جان تازه به رمان روس بازي كرده،
برادران « در ،"چه كسي اينكار را كرده" از ابزارِ استفادة داستايوسكي

ها  فرماليستبا اين وجود،  .دادند  نشان مي ، بسيار عالقه3»كارامازوف
                                                 

١  (Canonization) 
٢  (Law of the canonization of the Junior branch) 
٣  (Brothers Karamazov) 
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 الهام بخش داستايوسكي به هاي پليسيِ ند كه داستانودمعتقد نب
 در آثار داستايوسكي به نظر آناناند، بلكه   تبديل شده"اتادبي"
هاي پليسي براي  ، با استفاده از ابزارهائي از داستان"ادبيات"
 و گريز از احكام مسلط رئاليسم  ، فروپاشي"سازي عجيب"

  .اي يافته بود سرايانه، جان تازه داستان
  

 ويژه در  است كه متنيدومين مورد، مربوط به جابجائي در جايگاهي
اش به عنوان يك متن  طول مقاطع مختلف از تاريخچة موجوديت

همانطور كه تاريخچة نقدگرائي .  اشغال كند  ممكن استشده، ارايه 
 تلقي "غيرممتاز"متواضعانه صراحت دارد، متني كه پيشتر به عنوان 

 و ارزشي ادبي يافته، در برخي  كاربرد"نگري پس" تواند با ، ميشده  
 ي در بطن زمينة ادبي،راي نقشي بازسازنده به صورتي كلبا اجموارد، 

كه زماني از موضعي ،  متني  در مسيري مشابه . شود"1تقديس"
 به وادي فراموشي برخوردار بوده، امكان دارد نهايتاًبااهميت و محوري 

نقطه نظر شكلوفسكي را در اين ميان نبايد مترادف با .  شودسپرده
هاي ادبي را در ارتباط با  ي ديد كه متنا هاي عاميانه نظريه

كيد بيشتر بر بلكه تأ. بينند  در افول و عروج مي"ادبي ساليق"تغييرات
ع هر نوع متني در ارتباط با ديگر متون، و در اين امر است كه موض

 است، داومنتيجه كاربردهاي آن، در معرض جابجائي و دگرگوني م
ها را  تباطات ميان متن كه صور نوين نگارش تمامي نظام ارچرا

  .        كنند  و از نو سازماندهي مي كردههمواره دگرگون
                                                 

١  (Canonized) 
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ي به مركز ادبيات و اي ادب  صور حاشيهبا به رسميت شناختن جابجائيِ

ها تمايل داشتند كه   به حاشيه، فرماليست اشان بازگشت دوباره
 سوق جهت تاريخشناسي را حل كرده، آنان را در  هاي زيبائي دلنگراني

ردند روي به يك ك  كه آنان پيشنهاد مي"ادبيات"، ادراك نهايتاً. دهند
 آنان از طريق "ات ادبي" كه مجموعة غيرقابل تغيير از متون

 تضمين ،شان با مجموعه خواص رسمي، غيرقابل تغيير و جهاني توافق
 از ي ويژه و تغييرپذير، بلكه روي به مجموعة نداشتشده باشد

 از "بينش دوگانه" يك نتيجة آن ارائة  .داشت» ها روابط ميان متن«
 هاي مختلفي  در ارتباط با مرتبهشمتن ادبي بود كه ارزش و كاربرد

هاي   جوامع مختلف و دوره، درهاي مشخص  در بطن فرهنگكه
، به صورتي متفاوت مورد مالحظه قرار دكن  اشغال مي متفاوت تاريخي

 نيست كه ابزار عيني و خواص نآ به معناي رام  البته اين .گيرد مي
بندي شدة متون ادبي از يك مرحله تا مرحلة بعد تغيير  سازمان

  فوقبلكه بيشتر به معناي شناسائي اين است كه خواص. يابند مي
در  .كنند  يك متن كفايت نمي"ات ادبي"نفسه براي ضمانت  في

كه  وابسته به جايگاهي است  به صورتي قطعي"ات ادبي"حقيقت، 
هاي زمينة   استقرار يافته براي متن را در بطن محملاص رسميِخو

نفسه در خود   فيكند، نه به خواص رسميِ عقيدتي متداول ايجاد مي
است، در  خود متن  يك شيئي نيست، جوهر"ات يادب" . نمت

 نه در "ات ادبي". رساند  كاربردي است كه متن به انجام ميحال عين
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 اي است شده تثبيت  "1 گي درون متنيآميخت" متن، بلكه در روابطِ
 اينكه آيا متني  . يان متون جاي گرفته و حك شدهكه در بطن، و م

بستگي به تواند چنين كاربردي ارائه دهد يا خير، تا حدودي  مي
  .            » وجود دارند متن كه خارج و مستقل از آناحكامي دارد«
  

 متن تا حدي "ات ادبي" رو شايد بتوان گفت كه مسئلةاز اين
شود، همانطور كه در نزد سوسور، ارتباط ميان  اعمال ميمستبدانه ِ

 دلخواه است، چرا كه هيچ "روية ادراكي" و "نوشتاريـ  روية گويشي"
دو را به يكديگر مربوط كند، باط ذاتي ميان آوا و معنا كه ايننوع ارت

حظات تاريخي اين امر بيشتر از آنچه به معناي فرار از مال. وجود ندارد
 2جاناتان كالِر.  اي براي وارد شدن به درون آنهاست باشد شيوه

 در انقياد تاريخ است، و  به دليل دلخواه بودن، كامال3ًنشانه" ،گويد مي
 در يك مقطع "راكيروية اد"و"نوشتاريـ  روية گويشي"تركيب يك 

 "4.يدآ اي تصادفي در روند تاريخ به شمار مي  نتيجهزماني ويژه صرفاً
هاي يك متن يا خواص ناب رسمي او نيست كه  به همين روال، ريشه

 در بطن فرهنگ  بلكه شيوة عملكرد او كند، ين مييعت آنرا "ات ادبي"

                                                 
١  (Inter-textuality) 
٢  (Jonathan Culler)به اتمام رساند و در حال  را در هاروارد و آكسفورد وي تحصيالت خود 

در مورد فلوبر نويسندة فرانسوي،  . حاضر در دانشگاه كورنل آمريكا استاد ادبيات است
در "ترين اثر وي  مهم. هاي متعددي از وي به چاپ رسيده كتاب"  فروپاشي متن"ساختارگرائي و 

  )ـم. (است" نظريه و نقدگرائي پس از ساختارگرائي: فروپاشي باب متن
٣  (Sign) 
٤  J. Culler ،Saussure  ،(London    : Fontana, 1976) 36، صفحة .  
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ارتباط  اتفاقي، و در نتيجه متغير و تاريخي، در يك جامعه، به صورت
  .   است با ديگر صور فرهنگيِ مشخص

  
 به اين دليل كه به ما امكان اساًاست؟ اس اهميت چرا اين مسئله حائز

اي تاريخي و يكپارچه و نه انتزاعي   را به شيوه"ادبيات"دهد  مي
 در ارتباط بامتن اتخاذ گردد، "بينش دوگانه" بايد  .دريافت كنيم

سپس متن را به عنوان يك موجوديت متغير تاريخي، تحت قوانيني 
 تباط متفاوتِاند، ومجموعة ار كه به صور مختلف بر او حاكم شده

  و"شده ارائه" كه در بطن آن به عنوان متن "متني درون آميختگي"
  .، مورد تحقيق قرار داددر طول مقاطع تاريخچة خود مستقر شده

هائي، ادراك يك متن و يا سخن گفتن از تأثير  خارج از چنين محمل
 آن به طعمة  شناسي يا سياسي آن به معناي تبديل زيبائي
ت متن، يعني ادراكي از متن در يك انتزاع ماوراي ا طبيعي مابعد

   .تاريخي است
  

 انتقادي "ات متن طبيعي مابعد"ها از  انتقاد فرماليست  با اين وجود،
ارزش و يا كاربرد چرا كه روندي كه از طريق آن .  انتزاعي بودصرفاً

 به وسيلة هيچگاه واقعاً پذيري داشته باشدتأثيرتوانست  يك متن مي
  رخ"  صرفاً بلكه بيشتر تحت عنوان آنچهعريف و توصيف نشد،آنان ت
چرا كه، .  بوديتر  عميق بازتاب مشكل امر اين . است ه ارائه شد"داده

ولو به (تاريخي  براي مالحظات توانستند ميها   فرماليستهر چند
» كاربرد«و » ارزش« مركزي در تعيين ي نقش)صورتي انتزاعي
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در روند خود كه از طريق آن صور ويژه  هاي ادبي قائل شوند، متن
قادر نبودند آمدند،  ها، خود موضوعِ رشد و تغيير به شمار مي وشاخه

  .  منظور كنندنين مالحظاتي راچ
  

      مسئلة تحول ادبي
  

 مهم در نظرية نقطه ضعف   مالحظه خواهد شد،همانطور كه بعداً
 ئي است كهازوكارهاروندها و سمحاسبة سوسور، عدم قابليت آن در 

. دهند  در طول زمان تغيير مي را»زبان«كنندة  نظام قواعد توصيف
 بود كه بر "1جهشي تغييرات" در اي  نظريهترين ارمغان سوسور مهم

هاي روزمره نوعي عدم تعادل در  آوري ، نوشد عنوان مياساس آن 
 با اين حساب، تغيير، از تمايل  .آورند به وجود مي» زبان«بطن نظام 

 تعادل از طريق تنظيم براي بازيافتنـ  يك نظام خود به عنوان زبان
كننده، حاصل   متعادل"جهشيِ تغييرات "هائي از  مجموعهعملكرد

  . شود مي
  

 در رنج يي مشابهها  نيز از نقطه ضعفها نظرية تحول ادبي فرماليست
 در "تبادل"ها همانا تأكيد بر روابط   موضع فرماليستنقطة قدرت. بود

ي، تغيير ادبي  رسمكامالًاي   ردهدبيات بود كه به وسيلة آن، در بطن ا
 از نظر  همانطور كه مالحظه شد،. دشو و ايجاد توانست ديده مي

                                                 
١  (Mutations) 
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 ابزارهائي از  گرفتن، دوباره   ادبيات تا حدودي براي جانشكلوفسكي
، شكلوفسكي و به عالوه. گيرد اي به امانت مي  حاشيهآثار ادبيِ

اند كه بازسازي ادبيات اغلب به وسيلة  اذعان داشتهبوم هر دو  آيشن
انگاشته   گرفته كه به ابزارهاي ادبي و اغلب ناديدهنويسندگاني صورت

 زماني كه در ها  آن. اند  در سنت ادبي، بازگشتهشدة پيشين
 ميراثي دند كه خط نفوذ ادبيشان مدعي ش معروف "1گوئيِ گزين"

 يا از دائي به خواهر ربزرگ به نوه نه از پدر به پسر كه از پداست كه
 با اين وجود، .اند  پرورانده مي در ذهن رارسد، همين مسئله   ميزاده

آور   نويسندگان نو منابعي كه به بودند قادرها هر چند فرماليست
 به وضوح هم  اشاره كنند،، بودندالگوهاي خود را از آنان اقتباس كرده

 هاي تاريخيِ خم و  پيچ درو هم جهت ويژة سيرتوسعة ادبي در تعريفِ
در عوض، با تحول ادبي به عنوان نتيجة يك . آن شكست خوردند

هائي نوين و   با نظامنامه"نفيِ نفي"انتزاع ناب ديالكتيك كه از 
 ابزارهاي ، همانند آندسته كه به آنان موجوديت داده شدهابزارهائي
رت  فرسايش رسيده يا به صوبه اوجِ شد  كه گفته ميپيشين
  . روبرو شدند با موفقيتاند، افتادهفروهائي رسمي به انحطاط  قالب

   
 ارائه اين مسائل را  با فصاحت»2جوان تولستوي«بوم در  بوريس آيشن

اي به  بوم با استدالل اينكه تولستوي در دوره آيشن. هدد مي
قابل "  سنت رومانتيك روس"ايِ قاعده"ر نويسندگي پرداخت كه صو

                                                 
١  (Aphorism) 
٢  (Young Tolstoy) 
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 در يروند" تولستوي را تجسم شده بود، آثار "دسترس و آسان
رد كردن و از طريق خُ» اي قاعده«سازي دوبارة اين صور  پيچيده

 جان دوباره گرفتن نماي ها را آينة تمام آن " و،  دانسته"التقاط آنان
 بوم با آيشن  .ديد  مي"1هاي دور شدة گذشته هاي فراموش سنت

 او، ه گرفتنِ دفترچة خاطرات گوامطالعة آثار اولية تولستوي، و با
را به نفع    سنت رومانتيكدهد كه تولستوي عمالً نشان مي
خصوصأ (فيلسوف اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم   نويسندگان

از نظر ) 6 و روسو5 رمان همچون اشترن"4مقلدين" و 3 سكات،2گوته
ي هااي از ابزار  كه تولستوي گنجينهگويد بوم مي آيشن. دور داشته

 از قواعد "7بندي بهترين طبقه" اين منابع را براي ايجاد شدة چين گل
  .رومانتيسم روس به كار گرفته است

  
 تولستوي به بهترين صورتِ اي كه  معاني به شيوهبه كار بستن

شدة ممكن آرماني كردن رومانتيك جنگ را نمايان  بندي طبقه
دهد كه  شان مي نبوم آيشن  .دهد كند، تشريحي مفيد ارائه مي مي

 "1جنگ و صلح" و هم در "8هاي سِواستوپول طرح"در چگونه هم

                                                 
، The Young Tolstoy ،(Ann Arbor, Michigan   : Ardis, 1972)بوم،  آيشن ١

  .18صفحة 
٢  (Goethe) 
٣  (Scott) 
٤  (Parodists) 
٥  (Stern) 
٦  (Rousseau) 
٧  (Bestrangement) 
٨  (The Sevastopol Sketches) 
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با  4 اثر استاندال،"3صومعة پارما"  در2تولستوي از جنگ واترلو
 از ابزار  با استفاده از ادراك رومانتيك نبرد"بندي بهترين طبقه"

هاي   با قالبهبطاواردي كه، به صورتي ابتدائي جنگ را در ر تازه شخص
 وحشيانه در اولين خشونتي اكند و ب  معمول دريافت ميانتيكِروم

 با اين  .آيد، استفاده كرده است  بيرون مياش روياهاياز روياروئي 
 سبك بوم تحليل او از  آيشنگر ترين فراست روشن  شايد مهموجود

 باً، تقري به جزئيات در توجه دقيق اوسرائي تولستوي، خصوصاً داستان
 است، كه خود نوعي از ابزارِ شناس ك طبيعتبه شيوة توصيف ي

هاي رومانتيك به شمار  در ارتباط با قالب "بندي بهترين طبقه"
  :    نويسد  مي"هاي سِواستوپول طرح" همانطور كه در مورد  .آيد مي
  

هاي نبرد به بهترين وجه از طريق جزئيات روزمره كه  صحنه
در  ممكن  "بندي بهترين طبقه"نامتناقض نيز نيستند در 

ست كه » او«دهد،  پيرمرد ادامه مي:   شده قرار داده5اولويت
تفاوتي آب دهان  با بي. كند امروز با توپخانة جديد شليك مي

يك افسر جوان شكايت ... اندازد   خود مي دستبر كف
ع خوب نيست، نه آن طور كند كه در پناهگاه چهارم اوضا مي

چون گِل «ها، بلكه  ا و بمبه كنيد، نه به دليل گلوله كه فكر مي

                                                                                                  
١  (War and Peace) 
٢  (Waterloo) 
٣  (The Charterhouse of Parma) 
٤  (Stendhal) 
٥  (Foreground) 
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ملوانان در پناه .. .در خودِ پناهگاه . »همه جا را فرا گرفته
به آرامي «كنند و يك افسر  بازي مي  ورقسنگرهاي موقت

 جزئيات اخير پس از» .پيچد سيگاري در كاغذ زردرنگ مي
 تكرار و تشديد توصيف شرايط يك ملوان زخمي مرتباً

 بر ي كه در پاسخ به وحشتافسر نيروي دريائي: دشو مي
ت نفر تير روزي هفت يا هش«: گويد صورتتان نقش بسته مي

د و سيگاري در كاغذ زردرنگ شك  مياي ، خميازه خورند مي
دهد، و ملوانان با چاالكي،   افسر فرمان آتش مي ».پيچد مي

اش،  ر جيبدرحال فروكردن چپقي د«ذوق و شوق، يكي 
ي خشك، با ه نانين تك آخرديگري در حال بلعيدن

 تلق و تلق بر عرشه گام برداشته، شان خورده  هاي نعل چكمه
   1».كنند به جانب توپ رفته آن را پر مي

 
 اين است كه در بوم، مسير اصلي ادبي تولستوي ناز اينرو براي آيش

 نه، مسائل چنين نيستند، ": ارتباط با قراردادهاي رومانتيسم بگويد
ورزند و  نمي كنند، عشق اند زندگي نمي دهمردم آنطور كه به قلم آم

 در ".طبيعت آن چنان نيست كه به تصوير كشيده شده. ميرند نمي
 اين برخورد رابطه:  شاعرانه استين راستا، برخورد با تولستوي صرفاًا

 آنان را به عنوان "بندي بهترين طبقه" رومانتيسم و "قواعد"ميان 
 تنها توجهاتِ. كند  ميبيانهاي تولستوي  ة دروني در متنيك رابط
 اي هاي ادبي  مربوط به سرچشمههشد  به تصوير كشيده تاريخيِ

                                                 
 .100همان منبع، صفحة   ١
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ان اقتباس  خود را از آن"بندي طبقه بهترين"شود كه تولستوي ابزار  مي
  ه استخوانيادبي ك  "قواعد" از در گُسستن وراي يك تمايل. كرده

 تا آيد فاً مديون گذشت زمان به شمار ميبودن ملموس آنان صر
اعي، سياسي و عقيدتي روابط، دليل هرگونه تغييري در ساختار اجتم

 "بندي بهترين طبقه"اي كه در پس پردة   انگيزهبراي ديگري
. ، ارائه نشده وجود داشته باشدتولستوي از صور رومانتيك قراردادي

 تالشي براي مرتبط كردن اي  در هيچ گسترههمچنين
لهامات اجتماعي، سياسي يا  به ا ،هاي ادبي تولستوي بلندپروازي

  .   به عمل نيامده، نيروهاي اجتماعيعقيدتيِ
  
بوم در  ن بازتاب تصميم آيش، اين امر ممكن است تا حدي صرفاًتهالب

با اين وجود . د به زيان ديگر مسائل باشاي تمركز بر موضوعات ويژه
به   كه حتي آنزمانها  فرماليست كه،شواهد حاكي از آن است

 جهت به ت نياز به در نظر گرفتن عوامل اجتماعي و سياسيصراح
 گذاشتن تغيير ادبي را به رسميت شناختند، قادر نبودند روشي ارزش

اين امر به هيچ وجه . بتواند اين مهم را به انجام رساندارائه دهند كه 
چرا كه هر پيشرفتي در اين مسير يك ارزيابي . آور نيست تعجب

 اين 1فردريك جيمسون. كرد ر را الزامي ميدوباره از ميراث سوسو
  : كند چنين استدالل مي

  
                                                 

١  (Frederic Jameson)  يكي از نقدگرايان ادبي در كشور انگلستان و وابسته به جريان" 
  )  ـم. ( است"يسم غربيماركس
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  از"اي برهه"] عوامل[زماني كه شروع به جداسازي 
توان آنان را در ارتباط   نميديگر واقعاً... كنيد   مي"تاريخي"

اگر طي زمان به اثبات . با يكديگر به وضع سابق بازگرداند
برد،   ميا راه به بيراههاي غلط بوده و ي ايسهرسد كه چنين مق

ماند اين است كه تمامي  تنها راهي كه براي حفظ آن باقي مي
 نقطة شروع  بحث را در ردة ديالكتيك باالتري مستقر كنيد،

 كه در چارچوب  راجديدي بيابيد، و به صورت كُلي مشكالتي
          1. ... كنيدبررسي از نو شوند،  جديد  مطرح مي

               

                                                 
  ،The Prison House Of Languageفردريك جيمسون،  1

(New Jersey : Princeton University Press, 1972)  18، صفحة.  
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 فرماليسم و فراسوي آن
  

  آوردهاي فرماليسم دست
  

 روشنفكرانة  دريافت جاكبسن ،"درباب رئاليسم در هنر" در مقالة
ها   كه فرماليست را در مكاتب سنتي نقدگرائي ادبيپايه سست و بي

  :كند شان داشتند چنين جمع بندي مي سعي در جابجائي
  

 باب ادبيات، بيشتر  درا همين اواخر، تاريخچة هنر، خصوصاًت
انين از تمامي قو. با لفاظي مرتبط بود تا با تحقيقي علمي

 از موضوعي به موضوع سرانه كرد، سبك لفاظي پيروي مي
هاي شعري ظرافت صور، به  ديگر پريدن، رسيدن از سيالن

ت رواني  زندگي هنرمند، رسيدن از بديهيادر بارةهائي  لطيفه
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... اعي اجتم في و محيط زيست فلسبه مسائلي در بارة مفاهيم
شناسي تحقيقي   در زمينة واژهتاريخچة هنر به همين منوال

 هيچ گونه بررسي  را بدونرايجنامة   واژه. نيز الابالي بوده
، بدون تعريف مشخص آنان، و بدون در نظر ها انتقادي واژه

       "1. به كار برده استشان گرفتن تعدد معاني
 

ها را بايد در  ستتوجه فرمالي  شايانآورد  ترين دست شايد مهم
 واژه ،اي برسيم به نتيجهخواهيم   اين امر دانست كه، اگر ميشناسائي

ها با پيشنهاد يك  فرماليست. يمارائه ده منتقدانهبايد   مي را"ادبيات"
مفهوم بسيار ويژه براي اين واژه، و با تعريف دقيق از موضوع ـ 

يد با آن رودررو شود، نقدگرائي ادبي خود ات گفتار ادبي ـ كه با ادبي
  .را خودآگاهانه بر پاية نظري مستحكمي مستقر كردند

   
د پيشنهاد كردنها  يوة تحقيقي كه فرماليست ش، نهايتاًبا وجود آنكه
در  "ادبيات" يك نظرية  يعني، ـرفت شناسي به شمار مي نوعي زيبائي

. ي علمي بودشناس اي يك زيبائي  خود ـ به صورتي پايهمقام
في متن  كه ويژگي كيها در گُسست كامل با گرايشاتي يستفرمال

 "وغنب" معموالًيعني  ،هاي آن  به ريشهادبي را تا حدودي با ارجاع
د دننمو تالش كردند،   كه آن را به قلم آورده، تعريف مياي نويسنده

                                                 
 Readings in، )انتشارات( ، در ماتجكا و پرومورسكا  «On Realism in Art»جاكبسن،   ١

Russian Poetics ،   
(Cambridge, Massachusetts : MIT Press, 1971) .  
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 تجربي با در نظر گرفتن خواص مسئلة ويژگي ادبيات را به صورت
  . ، حل كنندهاي ادبي ساختار متن بر اكمحرسمي 

  
 را نيز به زير "نظرية بازتاب"هاي  ها دلنگراني  اين عمل، فرماليستبا

 به صورتي دادن اينكه تمام صور ادبي، ضرورتاًبا نشان . سئوال بردند
واقعيت و نه » داللت« از واقعيت، يك "1اي گوهرواژه"يكسان واسطة 

ر مورد اعتبار يا كارآئي هرگونه بحثي  دن هستند،از آ» بازتاب«يك 
. د كردندهاي ادبي شُبهه ايجا  در متن"2نمائيِ حقيقت"در مورد درجة 

  فقط در صورتي"رئاليسم" واژة ها بر اساس استدالل فرماليست
 براي اشاره ، صرفاً"اتش ادبي"باشد كه مجزا از  توانست ارزشمند مي

ايشگرانة ادبي ـ خصوصأ شدة نم هاي قراردادي به آندسته از نظام
در صوري اين   كهنويسي قرن نوزدهم ـ اختصاص يابد، آثاري داستان

اند، گويا  هائي از واقعيت كنند كه فرضاً نسخه توهم را ايجاد مي
 .»كشد خود را به قلم مي «"واقعي"
 

هاي   دلنگرانيبازتاب خود ها نهايتاً، با وجود آنكه تحقيقات فرماليست
 "ات ادبي"بود، همزمان با پيشنهاد اينكه  شان ناسيش  زيبائي سنتي

ه به ارزش و كاربرد آن در به خواص ذاتي آن بلكيك متن نه صرفاً 
ها را  است، اين دلنگرانيوابسته  "هاي ادبي نظام" با ديگر اش ارتباط
كه يك نظام  از آنجا "،نويسد مي تينيانف چنين . اي گذاشتندزير پ

                                                 
١  (Semiotic) 
٢  (Verisimilitude) 



١٢٣          فرماليسم و ماركسيسم                                          فرماليسم و فراسوي آن                     

تواند باشد، بلكه گروهي  مي عناصرش نمينتيجة تداخل متساوي تما
 و در نتيجه نوعي  قرار داده1اصر ـ ابزار حاكم ـ را در اولويتاز اين عن

كند، اثري كه به دنياي  دگرگوني در عناصرِ به جاي مانده ايجاد مي
گذارد كاربرد ادبي خود را نيز بايد از طريق همين ابزار  ادبيات گام مي

 كه از طريق آن متن به "حاكمي" ولي ابزار "2.آورد به دست » حاكم«
ـ اساساً "نمائي نامأنوس"ليت او در يابد ـ قاب درون ادبيات راه مي
 در ارتباط با برخي هنجارهاي يك متن صرفاً. خاصيتي نسبي است

نمائي را به  تواند كاربرد ادبيِ نامأنوس ، مي"مأنوس"مستقر شدة 
 شامل همين در اين مقطع  تغييرولي. رساندكامل به انجام صورت 

طي    مشخص، ر نوع متنشود، در نتيجه كاربرد ه  ميهنجارها نيز
  . دكن  تغيير مي به ناچاراش مقاطع متفاوت موجوديت تاريخي

  
نظر تحقيق تاريخي است كه قراردادهاي  در نتيجه فقط از نقطه

 رمان در قرن نوزدهم، در معناي فرماليستي كلمه، براي در يرئاليست
از .  د مورد توجه قرار گيرندتوانن  ادبي، مي"كاربرد"بر داشتن يك 

 اند، چون فرسوده اين قراردادها كارآوري معاصر فرهنگي، ديدگاه
، به ات معاصر از آن روي برگردانده ادبيقسمت اعظم را كه "مأنوس"

  . گذارند نمايش مي
  

                                                 
١  (Foreground) 
   . 72، قبأل عنوان شده، صفحة (On Literary Evolution) تينيانف،  ٢
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به چالش هاي ادبي مستلزم  اين دريافت از ارزش و كاربرد متغير متن
هاي  اي كه در بطن آن متن بندي كشاندن اين مفهوم است كه سازمان

 "نوعي" اند، در هر حال سازندة يك سنت مشخص ادبي متمركز شده
همسان  مسائلي"، و به قول ليويس، اند نابندي از آن سازمان

ود، ش  همان طور كه تينيانف متذكر مي بر عكس،.  "اند جايگيرشده
هائي كه  ، اغلب از طريق تثبيت متنرائي است كهاين كارآوري نقدگ

هاي ادبي مختلف  مواضعي مختلف و كاربردهائي متفاوت در نظام
 در مقام جزئي اليتجزا از يك سنت جايگيري را  خود عملِدارند،

  .رساند واحد، به انجام مي
   

   از توسعه خطي پيوستهثال، در سنت معمولِ خود ما، عادتاًبه طور م
ريشة اواخر قرون وسطي و سپس  نانيان به نويسندگان بيرا از يو

 و 1رنسانس ترسيم كرده، به شاهراه شعر، دراما هاي دورة انيستاوم
 آزمايشي، به آن  بورژوا، كه هر چند به صورتي صرفاًسرائي داستان
. دهيم ايم، امتداد مي  اضافه كرده"2هاي نوين كالسيك"اي از مجموعه
آشكارا گزينشي است، و در  كه اين عمل  وجود، روشن استبا اين

 تلفيقي است دلخواه از كارآوري فرهنگي گذشته و حال، برخي مقاطع
و بيش از آنچه تفكري در بارة هرگونه ارتباط ذاتي يا ضروري ميان 

  . هاي مورد بحث است آنان باشد،  نتيجة مجموعه اعمالي بر متن
  

                                                 
١  (Drama) 
٢  (Modern Classics) 
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 : ري به سئوال ماركس اِتيِن باليبار و پيرماكِاين مطلب در پاسخ
به خوبي به نمايش  "1آيد؟ افسون جاودان هنر يونان از كجا مي"

   . گذاشته شده
  

كه در برابر اين پرسش وجود ندارد، چرا  مناسبي هيچ پاسخ
چرا : ن وجود خارجي نداردجاودان يونا  افسون هنرصراحتاً

ن كه در اي ، »2ايلياد« به نام عمومي ادبيات  دراي كه نگاشته
 به عنوان مظروف خاطرات به كار گرفته شده، آن برهه

نيست كه در برداشت امروزي ما، در چارچوب » ايليادي«
 بود و نه حتي يك "كتاب"زندگي مادي يونانيان، كه نه يك 

 بتوانيم به آن  نگري ، وجود داشته، تا ما با پس"اسطوره"
 اً، صرف"نويسنده" يك "اثر"هومر، » ايلياد « .رجوع كنيم

براي ما، در ارتباط با شرايط مادي نويني كه در درون آن 
، وجود "استقرار يافته"رسيده و با داللتي نوين  دوباره به ثبت
نظر آيد، براي   هر قدر اين مسئله مضحك به: خارجي دارد

هداري آن يونانيان اين متن وجود نداشته و مسئلة نگا
مثل اين است درست :  فراتر از اين .نمايانگر چيزي نيست

) يا حداقل از نو آن را زنده كرده(كه خودما آن را نوشته 
، چرا كه هيچگاه ندا يآثار ادبي شيئي نيستند، روندها. باشيم

                                                 
 و 110، صفحات Grundrisse ،(Harmondsworth : Penguin, 1973)كارل ماركس،   ١

111.  
٢  (Iliad) 
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 مستعد هشوند، بلكه پيوست يك بار و براي هميشه خلق نمي
 از طريق اين روند ممتد در حقيقت، صرفاً : "اند دوباره ِ  خلق"

. يابند  هويت و محتوا مي آثار ادبيهتغيير و دگرگوني است ك
ر ادبي استقرار يافته و اي وجود ندارد، هيچ اث  هنر ابديهيچ

   1.غير قابل تغييري نيز وجود نخواهد داشت
  

ريگ، يك بازتاب از   يك مردهصرفاً  از اينرو،   سنت مشخص ادبي،يك
  به  بوده و يا هستند،"به صورتي همسان جايگير"ها كه  ديگر پديده
ي است فعال، صورتي است ويژه از تركيبآيد، بلكه  شمار نمي

اين امر  .ها  از گذشته"جاي مانده به"هاي تطابق فرهنگيِ تجلي
. برد شناسي سنتي را به زير سئوال مي هاي زيبائي  دلنگرانيطبيعتاً

شده از نظر تاريخي در  شده و خلق چرا كه فقط قسمتي بازسازي
اي همسانيِ   گونهرد كه مدعي استود داهاي مورد نظر وج متن

 و شكسپير، وجود دارد كه 2وساي ميان هومر و بالزاك، آشيل ايهپ
، به عنوان قسمتي "ادبيات" به عنوان قسمتي از نظرية ويژگيبايد مي

  .  شناسي،  مورد تحقيق قرار گيرد از يك زيبائي
  

سم هائي پيچيده و ضد و نقيض، به مفهومي مرا ها، از راه فرماليست
همان طور كه ديديم، آنان از .  ر پا كردندشناسي را ب  زيبائيتدفين

                                                 
 Literature, Society and the در "Problems of Reflection" پير ماكري،   1

Sociology of Literature   
(University of Essex, 1977)  45، صفحة.  

٢  (Aeschylus) 
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هاي غيرقابل تغيير و جايگيرشده ـ بلكه   ـ نه يك مجموعه متن"آثار"
با و  .ندا هكرد پردازي  را نظريهها كاربردها و روابط تغييرپذير ميان متن

 "شهبار براي همي يك"اين تصور را كه متن از يك موجوديت اينكار، 
كند  ها ايجاد  با ديگرمتن"هميشه براي بار يك"اي برخوردار باشد، رابطه

 و "خورده برچسب"اش، راستا براساس شرايط اوليه و دراين
 را كه هم در الية "ات متن طبيعي مابعد" باشد، يعني"شده مشخص"

ود  و هم در نقدگرائي قراردادي وجني نقدگرائي ماركسيستيتحتا
ديتي ، متن را به عنوان موجوها فرماليست .ل بردنددارد، به زير سئوا

 متفاوت در "تأثيرات" كه از نظر تاريخي متغير است و، در چارچوب
، مورد اند اش بر او حاكم شده  تاريخراستاي احكام مختلفي كه در طي

  .  دادند مطالعه قرار مي
  

  از اين روندها، صرفاًها فرماليست، درك  كه تذكر داده شدقبالً
ها   نظامي از روابط ميان متنكردند استدالل ميبا آنكه . نتزاعي بودا

كند در يك نوسان  ميكه ارزش و كاربرد هر متن مشخصي را معين 
 بررسي سازوكارهائي كه از اي به  هيچ اشاره قرار دارد،متلون و مداوم

  .  اند  خلق شده، ننمودهطريق آنان اين نوسان
  

توانائي در عدم : نقيصة واحدي استوار بود بر مورد فوق  چرا كه هر دو
ني تغيير در بطن ادبيات به نيروهاي ورمرتبط كردن سازوكارهاي د

ايجاد ارتباط ميان ها سعي در  با آنكه فرماليست. برنده  پيشبيرونيِ
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 ميراث  اقتباس از داشتند، همانطور كه در باال اشاره شداين دو بعد
   . اين امر شد ازمانع، سوسورنظري 

  
  قاليچة سحرآميز سوسور

  
  قبالً .ايم م هر چه بگوئيم كم گفتهر تفكر قرن بيستاز تأثير سوسور ب

شناسي، تحقيق او تا چه   در زباناش يم كه جدا از تأثيراتمتذكر شد
كه تمام " مبتني بر اين، هاي ساختارگرائي اندازه در ساختِ پايه

، داللت و ارتباطي از توانند در مقام معنا هاي اجتماعي مي كارآوري
شناسي براي   بر زبان، و از اينرودونمبادالت ميان موضوعات درك ش

، "2، به عنوان الگو تكيه داشته باشند"1ندم نظام"ايجاد واقعيتي 
 داشت كه از توان در شرايطي كه هيچ شكي نمي. پرتوافكن بوده

در  به شهادت آنچه  خصوصاً اين پرتوافكني بسياري تحقيقات، بركت
هاي گوناگون، از حكايات   صورفرهنگي در زمينه"3انةمند نظام"خواص

، برخي پذير شد نمود امكان ،  كه ناممكن ميعاميانه گرفته  تا مد
  :   اند مطرح شده  اخيراًاساسيمشكالت 

  

                                                 
١  (Systemic) 
 Language and( ، (J. Ellis)اِليس .  جي  و(R. Coward)كووارد .   آر 2

Materialism : Developments in Semiology and the Theory of the 
(Subject  ،( London : Rotleedge & Kegan Paul, 1977) 1، صفحة.  

٣  (Systematic) 
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 به همان صورت كه آخرين اثر نهايتاً. »1محدودگريِ مفهوم«) الف
 با زبان "2همانندي"ند، ك جاكبسن در زمينة شعر پيشنهاد مي

چون شعر و ادبيات ويژگي آندسته از صور فرهنگي هم متضمن رد
است، چرا كه به صورتي ضمني داللت بر اين امر دارد كه تحقيق در 

  .  مورد آنان بايد منوط و وابسته به تحقيق در بارة زبان شود
  
» زبان«نويسد، با حفظ نظرية   مي3ترنس هاوكس. »فرماليسم«) ب
، ايستائي خود را از دست "ساختار"د سوسور در چارچوب تفكر، نز

كنند كه نه تنها  اند چنان مي قوانيني كه بر او حاكم. دهد مي
از .  بماند  نيز باقي »ساختارپذيري«، بلكه در حال "ساختاريافته"

 ور صرفاًاينرو، براي اجتناب از محدود نمودن مفهوم مراحل به ص
 "هاي يهور"قادر به در پيش گرفتن وانهاده، ساختار بايد 

، به وسيلة پيوسته نوين باشد كه از طريق آنان عناصر» اهيتيتغييرم«
ولي :  صحت دارد امر كامالً اين4. اند او و از طريق او، پرداخته شده

شود، تا او را به موضوعي از  مستلزم جسميت بخشيدن به ساختار مي
، آنكه يك ادراك ويژه باشد جاي ساختار به. روند خود تبديل كند

 واقعي ـ با زندگي و تمايلي ك شيئي خواهد بود ـ يك موجوديتي
                                                 

١  (Reductionism) 
٢  (Analogy) 
٣  (Trence Hawkes)  .مينة علوم انساني شخصيت ترنس هاكس در كشور انگلستان، در ز

منجمله  هاي وسيعي از تحقيقات دانشگاهي،   مجموعه. اي است شده نظر و شناخته صاحب
 ) ـم. (اي كه كتاب فوق به آن تعلق دارد،  زير نظر و به سرپرستي او به چاپ سپرده شده مجموعه

، Structuralism and Semiotics ،(London : Meuthen, 1977)هاوكس، .  ت ٤
  .16صفحة 
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 به ، كه ابتداً»زبان« ادراك سوسور از به طور مثال.  خودمختص
شد، كه   صرف از قوانيني تصور مي"1يمند نظام"عنوان 

تمامي صفات » زبان« به كرد، نهايتاً  فردي را ميسر مي"عملـ  سخن"
هائي  و يا موضوعي فلسفه را، با  قابليت به كارگيري حركتشخصي 

از طريق در ادراك سوسور روندي كه . عطا كردادر ارتباط با خود او، 
اي از تنظيمات دروني براي   مجموعهدار ايجاد عهده» زبان«آن 

 شود،  مي"جهشي تغييرات"كنندة  يرات آشفتههمسازي و حذف تأث
سرسپردگي به قوانين او را ندارند، به كه در هنگام كاربرد قابليت 

  . وار روشن شده است صورتي نمونه
  
ف دلنگراني اصلي و زوتان تودور به عقيدة.»آليسم ايده«) ج

 "ساختارگرائي، به صورتي كه بر ادبيات اعمال شده، همانا مربوط به
تك و  شود تا آنجا كه آنرا اصلي مولد در پناه تك نظام گويش ادبي مي

 در كتاب نظر،  در مخالفت با اين نقطه"2.بيند ها مي نتمامي مت
تعريف متن گويد كه،   مي پير ماكِري"3اي در خالقيت ادبي نظريه"

دگي واقعي او از طريق تقليل پيچي ادبي در اين راستا به معناي رد
شود در   به مرتبة همانندي با ساختاري است كه گفته مياش دادن

شود  آلسيم افالطوني مي صورتي از ايدهنتيجة آن . بطن آن جاي دارد

                                                 
١  (Systematization) 
، در اتشارات  «Some Approaches to Russian Formalismتودوروف، .  ت ٢

(S.Bann and S. Bowlt) ،Russian Formalism ،(Edinburgh : Scottish 
Academic Press, 1973) 9، صفحة.  

٣  (A Theory of Literary Production) 
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 ظهوري  ،آل جوهر ايده قالب است در اي  هاله واقعي كه در آن متنِ
اي كه از طريق آن قابل   پايههاي برخي ساختاراست از نسخة بدلِ

 متن "در قرائت" روندي تبديل بهدر اين بنا، نقدگرائي. رويت است
 كه شود مي اي تكه شده هآل ناب و ساختار تك براي آشكار كردن ايده

  .  آن را خلق كند متن، و بايدشته در الية زيرين آن قرار داگوئي
  
 شناسانة ساختارگرائي بر ادراك مردم. »1گرائي شناسي مردم«) د
گيري كه تحقيق در باب   متكي است، با اين نتيجه"متكلم انسان"

. آغاز شودها  تواند از طريق بررسي مسئلة تبادل پيام  ميفرهنگ صرفاً
 در مورد روندهائي كه از  رااي  هرگونه مالحظه، ساختارگرائيرو ايناز

. كند گيرند، حذف مي طريق آنان صور نوين فرهنگي جان مي
اي است كه   از صور فرهنگي"2شناسي سنخ"بيشترين دادة آن يك 

اي در شرايط اجتماعي و تاريخيِ خلق خود  فاقد هر گونه ريشه
  . هستند

  
هاي  ، بلكه به فرضيه ها نه تنها به ساختارگرائي ين نقدگرائيالبته، ا

گذاري  تفاوت. اند بسته آن قرار دارند، وازيرينسوسوري كه در الية 
ايستا در به عنوان يك نظام از قوانين » زبان «"ايِ برهه" ميان بررسيِ

 در مورد نيروهاي تنظيم "تاريخي" زمان، و تحقيق از ي معينمرحلة
عة تاريخي زبان، در اين زمينه از اهميت بسيار برخوردار كنندة توس

                                                 
١  (Anthropologism) 
٢  (Typology) 
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گذاري وجود  اين به معناي آن نيست كه خطائي در اين تفاوت. است
شناسانة قابل  وش از ارزش ر اين امردر يك بررسي انتزاعي،. دارد

 اين بود كه، توجهي برخوردار است، و حداقل تمايل سوسور
 آن به اي كه از شناسانه  روشگذاري ناب را به دليل نتيجة تفاوت

 در ابتدا دلنگران نظام قراردادهائي سوسور. آمد، ارائه كند دست مي
ها ميان اعضاء وابسته به يك زبان واحد   و تبادل پيامآفرينشبود كه 
هاي  اينكه ممكن است تغيير و يا تمديد روند. سازند پذير مي را امكان

اند،  ن قراردادهائي خلق شدهاجتماعي و تاريخي كه از طريق آنان چني
خود موضوع قابل توجهي براي تحقيق باشد، كاري است كه سوسور 

 كه پذيرفت او صرفاً. انسته دودردم، و صد البته هآنرا به انجام نرساند
 درك ما را از سازوكاري كه از ،"1ات تاريخي"چنين مالحظاتي از 

 به  شدهنظام از قوانين گويشي خلقطريق آن معنا در بطن يك 
  .   افزايش نخواهد داديگير  چشمصورت

  
 و "اي برهه"است كه سوسور تمايز ميان مراحل مشكل اينج

 ي تضاد تحليل را آنچنان تفسير و ارايه نمود كه نه تنها"يخيِتار"
كرد، بلكه به همين ايجاد زبان » شناسانة اندازهاي روش چشم«ميان 

به  طبيعت قائم «بوط به  وابسته، مراي از تمايزاتِ  مجموعهرتيبت
 "تاريخي/اي برهه" از اينرو تمايز . را نيز مطرح نمود خودِ زبان "ذات

  گيرد، تفاوت قرار مي » كالم«و » زبان«در توازي با رابطه تفاوت ميان 
و  ،  است»زبان« قوانين ميان آنچه حقيقتاً مسئلة اجتماعي زبان،

                                                 
١  (Diachrony) 
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شود كه  اي مي يژهجنبة عارضي و فردي آن كه شامل كاربردهاي و
اِعمال  »كالم« در بطن رويدادهاي متكلمانچنين قوانيني به وسيلة 

شناسانه ميان  روش  راندن يك تجريد حقيقت، با پيشدر . گردد مي
 ميان اين دو "ذات به قائم"ي ا اي و تاريخي، سوسور مجزاكننده برهه
 مسير ، آهنگ وتواند  ميشان  مبادلة ديالكتيك زبان كه صرفاًنمودِ

  .  تعريف كند، قرار دادهان راتغيير زب
  

 سوسور زبان، در از نظرن اين حقيقت كه، گرفتاين مشكالت با درنظر 
چرا كه، همانطور . تزاعي ناب، اجتماعي است، تشديد شديك معناي ان
به » زبان«، اند اي از قوانين پيش از افراد موجوديت داشته كه مجموعه

  زبان. شده است"دريافت" از پيش"سجم منتماماً"عنوان يك نظام 
 ،"1ات اجتماعي"نشدنيِ آگاه تفكيك به عنوان مخزن و محمِل يك خود

دهد و جائي   موجوديت مي"شاخصـ  آل ايده"ندة  گوي به ادراكصرفاً
: شناسانة طبقاتي هاي مختلف زبان براي ادراك كارآوري

 در به يت قواعد متفاو هاي متفاوت گويندگان كه مجموعه مجموعه«
تعجبي ندارد كه . گذارد ، نمي»آورند كارگيري زبان خود به ميان مي

چرا كه محركة اصلي تغيير ـ درگيري . اين تغيير نتواند به حساب آيد
  .  شدهفاوت ـ از بطن زبان بيرون راندهو ت
  

 و "اي برهه"شناسانة تمايز ميان مراحل از اينرو، مصنوع روش
در حالي كه اين تمايز . د را داشته است تحليل، هزينة خو"تاريخيِ"

                                                 
١  (Societal) 
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 طبيعت زبان ياري داد، هيچ "ندم نظام"سوسور را در ارائة مشكل 
ابزاري كه به وسيلة آن بتواند مسئلة تغيير را ارائه دهد، به دست 

 شد كه يا اين مشكل را ناديده گيرد يا، ناچار سوسور  در نتيجه.نداد
. عي در حل آن داشته باشد س"1ايستاكردن"به قيمت بسيار سنگينِ

دهد، هيچ دليلي   زمان همه چيز را تغيير مي"نويسد،   ميانهاو نااميد
 از اينرو  "2.وجود ندارد كه زبان از اين قانون كلي مستثني شود

  تغيير، د؛وش ميخود تبديل » توضيح «ابزاربه زمان،  نماية تغيير، 
     .   كشد  تأثيري از زمان شده كه آنرا به قياس ميصرفاً

 
  استهائي  دگرگوني"3فرد منحصربه" محصول ، تغيير  ديگراز سوي

 به  كهتعادل ايجاد شده، براي گذاشتن نقطة پايان بر عدم» زبان«كه 
 شكنند، هاي آن را مي انعطاف وسيلة آندسته تغييرات عملي، كه عدم

 ، همانطور كه اشاره شد، آنچنان تأثيري دارد امراين .تعريف مي شود
 تبديل  و مجسم"واقعي"يك موجوديت كه زبان را از يك ادراك به 

شايد در . كند، موضوعي كه روند او را تنظيم و بر آن نظارت دارد مي
دارد چنين  تر، در مورد اينكه چگونه امكان اي درجة اول به صورتي پايه

قد » زبان«كنندة عملي بتوانند در برابر احكام  الگوهاي آشفته
 اتفاق صرفاً"اينان گوئي . نشده، هيچ توضيحي ارائه برافرازند

 در نظرية زبانِ سوسور "ضرورت" و "اقبال"در اين صورت . "افتند مي

                                                 
١  (Reification) 
 ،  Course in General Linguistics فردنياد دو سوسور،  ٢

( London : Peter Owen, 1974) 77، صفحة .  
٣  (Sui Generis) 
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اند، به صورتي كه اول اين  زني مشغول سرخوشانه به بازي برچسب
  در آغاز،. گيرد يگري نقش اصلي را به عهده مي د آنيك، سپس

 يانات در توافق با قوانين چرا كه بآيند ـ قوانين ضرورت مي
 چرا كه اين افرازد قد بر مي سپس تغيير شوند ـ خلق مي »زبان«

و تصادفي زير پاي گذاشته بيني  پيش قوانين به صورتي غيرقابل
ن  ضرورت موجوديت خود را در قالب قوانين پوالديشوند، نهايتاً مي

 كه ا ر و تأثيراتيرفته گ  دست قدرت را به اعالم كرده، » زبان«
  . رساند اند به توازن مي انحرافات تصادفي ايجاد كرده

  
تري  ، نتايج عميق"تغيير"مسئلة البته اين عدم قابليت در برخورد با 

در هر » زبان« كه نظامِ قوانيني كه رتيببه اين ت: نيز در پي داشت
نشده، » تعريف«چگاه خود مقطع زماني در توافق با آن قرار دارد هي

 در حال "گويش".  است شده"مندي نظام"شريح و  تبلكه صرفاً
  گونهبه ديگري است، بدون هيچ» زبان«اي  جهش از يك نظام برهه

 و يا اينكه، چرا در يك مقطع ،  اين عملدر مورد چگونگيتوضيحي 
 قرار» زبان«نظام بخصوصي از قوانين كه در توافق با  زماني ويژه، 

   گيرد؟ دارد، چنين صورتي به خود مي
  

از يك . بودها از سوسور شمشيري دولبه   فرماليستاز اينرو، ميراث
كاربرد و ريشه،  ري ميانها با استفاده از تمايز سوسو ، فرماليستسو

 "هاي ادبيِ نظام" از طريق  كههاي ويژه توانستند به وسيلة متن
كاربردهاي  ادراك اند،  متفاوت و متغير كه در بطن آن مستقر شده
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 از سوي ديگر به همان .قلب تحقيقات خود قرار دهند در را متفاوت
شدند كه سوسور به جانب يك   به جانب يك متن ويژه جذب ترتيبي

 ،  زبان"واحد" كه در مورد به اين ترتيب. شد كشيده  زبان "واحد"
هاي آن بلكه به وسيلة روابط اين  شهمعنا و كاربرد نه از طريق ري

 توافق شده در  نظام ارتباطاتِ در بطن"واحدها" با ديگر "واحد"
 با اش كرد، و نتيجتاً كاربرد و معناي متن از ارتباط مي تغيير » زبان«

  .         شد  حاصل مي"نظام ادبي"ديگر متون در بطن يك 
  

ممكن است به صورت » زبان« و "ادبي نظام"هاي  ا، ادراكدر اين راست
اي ارتباطي كه به ه هر دو به نظام. هائي موازي بررسي شوند ادراك

ن را ، كه آنا)هاي ادبي و واحدهاي زبان متن(كاربرد معاني عناصر 
با اين . اند، اشاره دارند  و با آن در توافقسازمان بندي و تعيين كرده

همانطور . اند هائي يكسان در رنجصف در اين مقام هر دو از كمبودو
 "اي برهه"از يك موضع » زبان«ي كه طُرقكه هيچ شرحي در توصيف 

كند، ارائه نشده، و با علم به اينكه  به ديگر مواضع حركت مي
 ـ و كاربرد ويژه در متن آنان ـ در تغييراند،  "هاي ادبي نظام"

ها قادر به توضيح اين امر نيستند كه چرا يا چگونه اين  فرماليست
و ادراك » زبان«  ادراك سوسور از ؟گيرد تغييرات صورت مي

آميز مشرق  ابيش شبيه قاليچة سحري  كم"ادبي امنظ"فرماليستي از 
روند،   آن سوي مياند، به اين سوي و ر فضا معلقهر دو د: زمين است

  سوئيازها   آن حركت توضيحي از داليلي كه سبب هيچكه حاليدر 
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گفت كه توان  ، و فقط ميد ارائه نشدهشو  ميبه سوي ديگر
  .      سحرآميزند

 
 باكتين تاريخي "نثرِ شعرگونة"
 

ها را  توان همزمان، هم قابليت بنيادي تحقيق فرماليست از اينرو مي
 .ندكن  ميهائي كه اين قابليت را تضعيف وديتمشاهده كرد و هم محد

شناسي را به نوع تاريخي   در شرايطي كه دلنگراني زيبائيها فرماليست
 دهكنند، اين عمل را صرفاً به صورتي انتزاعي انجام دا محدود ميآن 
 تاريخي انكار ه به صورتي غيرقابل سئواالتي كبا وجود مطرح كردن و،

  . در اختيار نداشتند آنان را به هيچ عنوان جواب به،  امكان بودند
  

 تاريخي كه ميكائيل باكتين و پاول مِدِدوف در "نثرِ شعرگونة"طرح
يافتن اين   براي تحققدادند تالشي بود  ارائه 1920هاي  اواخر سال

 "فرماليسمفرا"ها به  تحقيق فرماليست» طريق«ليت كه بتوانند از قاب
اي براي نقدگرائي ماركسيستي كه به صورتي غيرقابل  رسيده، زمينه

  گفتگو،ر اين راستا در آثار آناند. بازگشت تاريخي باشد، فراهم آورند
به وجود آنكه، هاي فرماليسم و ماركسيسم كه، با  ميان دلنگراني

ماند، به صورتي شايان توجه سازنده بود"نتيجه بي"نعقيدة سِلد  .  
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ماركسيسم و فلسفة  «هاي ، در آغاز بايد برخي جنبهبا اين وصف
اين اثر كه .  قرار دهيم را مورد توجه  ،2 والنتين ولوسينفاثر ،»1زبان

 به چاپ رسيد اولين تالش منظم براي 1929براي نخستين بار در 
 اي تمام و  پايه بتوانددر زبان بود كه يتوسعة يك نظرية ماركسيست

هاي انتقادي به  با تحميل تحليل. شناسي را بازتاب دهد كمال در زبان
 ولوسينف يك برداشت تاريخي  شناسيِ سوسوري، هاي زبان مقوله
حت تأثير  ت  نظري بر زمينة ضروريِ با تكيه را، تحقيق در زبان بهنوين 

  . دادارائه  ،تحقيق باكتين و مِدِدوف
  

هاي ولوسينف بر عليه سوسور مربوط به ارائة  گيري شديدترين موضع
اساساً به اين . شناسي بود فرد زبان نحصربه به عنوان موضوع م »زبان«

 كرد، كه به زعم  را تضعيف مي"3يندهگو"موضع] نظريه اين[،  دليل كه
ين آورد، نه به عنوان يك نظام از قوان ، اگر به زبان روي ميولوسينف
اي  رد، بلكه به عنوان زمينهسپ  است كه بايد بر آن سريتغيير غيرقابل

 ارتباطات اجتماعي مورد  كه در بيانات واقعي، خصوصاًكاناتاز ام
شناسي از نظر  از اينرو موضوع مناسب زبان. دهد استفاده قرارمي

 هائي نيست، بلكه همانا شيوه» زبان« ولوسينف، نظام استقراريافتة 
، مورد استفاده سپارند مي  قوانيني كه بر آن سرها در آن كه است
اند،   بيانات واقعي هماهنگ شده و در ارتباط با ، تغيير يافته گرفتهقرار

 در نتيجه.  اجتماعي هستندشان صرفاً كه احكام] قوانيني[
                                                 

١  (Marxism and Philosophy of Language) 
٢  (Valentin Volosinov) 
٣  (Speaker) 
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عنوان محصولي ويژه و متغير در   به  شناسي زبان "نشانة"دلنگرانيِ
 مورد   دلنگراني سوسور در جايگزين"1جتماعيشناسي ا زبان"روابط 
  . 2 شدبسته،   در بطن يك نظامِ"نهنشا" با "نشانه"رابطة 

  
 كه رها معتقد بود، ولوسينف   يك چنين جابجائي نظريتحققبراي 

 به وسيلة خاصيت جدل سوسور، كه بر اساس آن معنا صرفاًكردن 
  نظام بستةك در بطن ي"ها نشانه"روابط تشابه و تفاوت كه ميان

 كه  اين واقعيت مدعي شدو . ضرورت داشت شود،  ايجاد مي» زبان«
 مورد نظر قرار داد كه، در بيانات مجسم، ساختار، معنا و توان  ميرا

 "3شنودي و گفت"نفسه  شناسي ـ واژه ـ في  زبان"نشانة"مورد استفادة 
 آنان در ها و كاربرد به معناي اينكه واژه، يا روي به جانب واژه. است

كه درجستجوي  تيبياناتي كه در جواب او هستند دارد، يا روي به بيانا
اگر سازوكاري كه از   چنين استدالل كرد كهلوسينفو. اند جواب
 بخواهد به صورتي مناسب  آن معنا در بطن زبان خلق شدهطريق

 قرار تحقيقبايد در مركز   مي"4شنودي و گفت"درك شود،  اين روابط
  . گيرد

  

                                                 
١  (Sociolinguistics) 
 ، Marxism and the Philosophy of Language ولوسينف،  ٢

(New York : Seminar Press, 1973) 53، صفحة.  
٣  (Dialogical) 
٤  (Dialogic) 
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ن موضع، تا حدودي از تفكرات ولوسينف در مورد دلنگراني اي
 در ارتباط با  گويندهـ موضعي كه» 1كاس اِس«ها با مسئلة  فرماليست

با . كند ـ منتج شد دهد اتخاذ مي هائي كه مورد استفاده قرار مي زبان
ترين سيماي خود را در  ترين و كامل اين وجود، اين نظريه مناسب

  . ثار داستايوسكي به دست آورداكتين در آتحقيق ب
  

 بر اساس باكتين در تحليل قراردادهائي كه گفتار در آثار داستايوسكي
كند كه واژة داستايوسكي  ، استدالل ميها خلق شده آن
 هاي به اين معنا كه شخصيت.  است"نگر رويه اي يك واژه"نفسه في

تفاده از  و تنظيم گفتار خود با اسگاه بدون تغيير داستايوسكي، هيچ
يك شخصيت ( واقعي "2 مخاطب"هاي ممكنِ نوعي  العمل عكس
واژه از اينرو، در . گويند ، سخن نمي)خواننده(و يا تصوري ) ديگر

نگرد و، حساسيتي بيش از اندازه  چنين گفتاري پيوسته به واپس مي
دهد، و به موضوعي براي تغييراتي  هاي ديگران نشان مي به واژه

شده،  ه اين صورت به كار گرفته  باگر واژه  .شود پيوسته بدل مي
 و شنونده در بطن خود زبان يندهگواي ويژه از روابط ميان  مجموعه

تواند زماني كه در بطن   ميدهد، و صرفاً جاد كرده و بازتاب مياي
  .     يابد، به صورتي شايسته درك گردد زمينة چنين روابطي كاربرد مي

  

                                                 
١  (Skas) 
٢  (Interlocutor) 
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سوري را خواستار شد، شناسي سو زباندر آغاز ولوسينف تغيير در 
اش  تصات روابط در چارچوب مخنه صرفاًد كه واژه كريشنهاد  پسپس

در بطن در مناسبت با كاربردهايش  كهها، بل با ديگر واژه
.  درك شودبايد  مي و شنونده،يندهگوميان "وشنودي گفت"روابط

ورد، شويم كه اين برخ براي پيشگيري از هر نوع آشفتگي، متذكر مي
 و " زنده/جاندار" ندةگويه روابط عينيِ اجتماعي ميان يك اي ب اشاره

 و يندهگو» نقش«شت، بلكه به روابط ميان اي از اين دست ندا شنونده
 زبان يا  كه در بطن و از طريق صور ويژةگونه  آن ،شنونده» نقش«

تر   شايد بنياديم وگادومين . كرد گويش ساخته شده است، اشاره مي
 ،"1هاي گفتاري  شاخه"  بود كه چنين صور زباني ياولين، ايناز ا

 شرايطِ" خود با ارجاع به  نهاده بود، بايدها نامي كه ولوسينف بر آن
، اند عيني كه در آن قرار داشته"گويشيِـ   متقابل اجتماعيأثيراتِت

  . تعريف شوند
  

 جداسازي نظام همانااين قابل بحث است كه ريشة مشكالت سوسور 
خارج از نظام قرار هائي بود كه  از كارآوري» زبان«وانين دروني ق

 ادراك سوسور از رابطة دلخواه ميان  ، نهايتاً در اين ميان.داشتند
 تضعيف شديداً است كه "روية ادراكي" و "نوشتاريـ   روية گويشي"

يقتاً، حق.  قابل اعتراض است ادراك نيز در مقام خود اينالبته. شود مي
روية "ن ميا رد هرگونه رابطة ذاتي  به اينكه بابا توجه
، يعني صورت و معنا، اين رابطه "روية ادراكي" و "نوشتاريـ  گويشي

                                                 
١  (Speech Genres) 
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ه، مطلبي است كه  تغييرات تاريخي و احكام قرار گرفتاستيالي تحت
ولي، در بطن تحقيق .  زبان اساسي است"1ات تاريخي"جهت درك 

، و نه اند يف كشيده شدهسوسور، فقط تغييرات هستند كه به تعر
  .    هرگز احكام

  
 تصوري  بازتاب كه توضيح اين مطلبريموند ويليامز معتقد است

ة روي" و "نوشتاريـ  روية گويشي" ميانرابطهكه، چرا است ) نادرست(
ليل آنكه  قراردادي است،  به د دلخواه، يا به عبارت ديگر"ادراكي
اي  بحث با روندهاي تاريخي  هيچ ارتباطي ضروري و يا قابلنمايانگر
  خلق شده واحد ويژه از معنا كه به وسيلة آنان به عنوان يك نيست
 ويليامز. باشد دلخواه اش با آنان نيز مسلماً بايد  از اينرو رابطه،باشد
نتيجة ...  بر عكس، امتزاج عنصر رسمي و معنا كامالً"گويد،  مي

 گويش رايج و توسعة هاي روندي واقعي از توسعه اجتماعي در فعاليت
   "2.زبان استداوم م
  

نياز اصلي در اينجا يك نظرية زبان است كه اتحاد ويژة صورت و معنا 
هاي متغير  شده و به پايه  ساخته "ها نشانه"را، كه به وسيلة نظام

شناسانه نظام  هاي زبان  كه كارآوريگردد اي باز مي اجتماعي و تاريخي
 روي به جانب ولوسينف دقيقاً. ضيح دهد، تواستار شده  استوها بر آن

اش نبود، بلكه به  دلنگران زبان در انزواي او. اي داشت چنين نظريه

                                                 
١  (Historicity) 
  .37، صفحة  Marxism and Literature ،(Oxford : OUP, 1977)ويليامز، . آر  ٢



١٤٣          فرماليسم و ماركسيسم                                          فرماليسم و فراسوي آن                     

 عقيدتي در دركِعنوان قسمتي از تالش براي توسعه يك نظرية قابل 
  . كرد بطن ماركسيسم با آن برخورد مي

  
همانطور كه ادراك عقيدتي در بطن تاريخ ماركسيسم مسيري متنوع 

بايد در مورد كاربردي كه ولوسينف از آن به  ميختلف داشته، و م
ه، با مطرح به طور خالص. سخن گفت  به صراحتعمل آورده نيز

اي را  شده  همان تماميت صور قرارداديلوسينفو، "ايدئولوژي"كردن 
 اعطا  معنا و محتوا"واقعيت"ها به  پروراند كه از طريق آن در سر مي

 ـ  در يك "ها نشانه" جهانيابي ـ  واژه وژي و گوهر ايدئولرو از اين. شده
، طبيعتي عيني و مادي  در اين جايگاه گيرند و، سطح قرار مي

 "خودآگاهي"د، ايدئولوژي مخلوق انتزاعيِ گوي ولوسينف مي. ندياب مي
به همان اندازه انتزاعي نيست، بلكه داراي يك موجوديت مستقل و 

 "1مندشدة قانون"بنديِ  نعيني است، چه به عنوان يك سازما
 و چه) سخنراني، موسيقي(فرهنگي، متمايز و متشكل از امواج صوتي 

كه از )  تصاوير چاپ،( يك رمزبندي از هماهنگي امواج نوري به معناي
با اين وجود، برخالف ديگر . دگرگوني اجسام مادي حاصل شده باشد

دة خود، ش بندي هاي واقعيت، در هماهنگي با اصول سازمان  جنبه
منحرف " و"كننده منعكس"واقعيتي خارج از خود او، روية ايدئولوژي

 نه تنها موجوديت دارد، بلكه "نشانه"به عبارت ديگر، .  است"كننده
  .كند نيز مي» داللت«
  

                                                 
١  (Encoded) 
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براي . داردحياتي  اهميتي " نشانه"طبيعت دو لبة اين ادراك از 
در بطن نظام يگري  با د"نشانه" ارتباط يك مهم بودسوسور آنچه 

در " ها به خارج از زبان تماماً نشانه؛ مسئلة ارجاع بود» زبان«بستة 
همانطور كه مالحظه شد، اين به معناي آن است . "پرانتز قرار گرفته

بتواند با ارجاع به » زبان«كه، هيچ راهي كه از طريق آن ساختار 
نزد . شود، وجود ندارداند تعريف  احكامي كه خارج از او قرار گرفته

تر، تمام  يكل عكس، با وجود آنكه زبان و، در مفهومي ولوسينف، به
، و داللتي بر هدراي واقعيتي مستقل از آن خود بوصور عقيدتي دا

 خود "دنم نظام"بندي  كنند كه بازتاب سازمان  تحميل مي"واقعيت"
آنان است، اين صور، كه قابل تقليل به روابط اجتماعي و اقتصادي نيز 

چرا كه . اند  قابل توصيف روابطنهمي، تا حدودي به وسيلة يستندن
كه بيشتر  انتزاعي مورد توجه ولوسينف نيست، بل"دستورزبان"

ش در ا قواعد با سرسپردگي به هائي است كه  اين دستورزبان كاربرد
 لوسينفو  دلنگراني اصلي .كند مي اجتماعي اعمال شرايط ملموس

 آنان با   و توضيحر و انواع گفتار از صو"1شناسي سنخ" يك ارستقرا
 است كه بر آن "اي گويشيـ  اجتماعي"متقابل  مراجعه به شرايط تأثير

  . شوند  خلق مي نيز آنوسيلةو به  بوده استوار
  

، هميشه به صورتي ، در كاربرد رايج و كنوني"نشانه"رو از اين
ه  آن، در مورد زبان، بمعناي رايج و كاربرد. اجتماعي شكل گرفته

شده، تعيين  اتالق » چه كسي «و به» كيست« از آن وسيلة عبارت
                                                 

١  (Typology) 
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ستقر، و به وسيلة مجموعة  هميشه تا حدودي در بطن م .دوش مي
يعني، : ينده و شنونده سرشته شدهاي از روابط اجتماعي ميان گو ويژه

 كه "1گويشيـ  اجتماعي" "تأثير متقابلِ"اي از  به وسيلة شرايط ويژه
تر اجتماعي، اقتصادي و سياسي كه در  وابط گستردهخود به وسيلة ر

با ارائة اين نظريه تمام صور زبان .  اند، ساخته شده استقرار يافتهآن 
ه صورتي كه بشوند  ميبيني و متمايز  تبديل به روابطي قابل پيش

اند ـ ولوسينف به اين موارد   خلق شدهيندهگوتاريخي ميان شنونده و 
كند ـ  زبان اشاره مي طراحي و برچسب تحت عنوان مكالمات اطاق

 است كه چگونه اين  امروظيفة تحليلي اساسي، مشخص كردن اين
 تعيين  و حركت يافتهاش زبان به وسيلة روابطي كه، بر پايهصور 
اللت كرده و يا شان، بر اين روابط د بندي دروني اند، در سازمان شده

  : كنند  مي"منحرف"آنان را 
   

  :كند اين نظمي است كه روند زايندة رايج زبان دنبال مي 
از پايه شاخ و برگ ( ارتباط اجتماعي ايجاد شده است 

 دهزا؛ در درون آن ارتباط گويشي و تأثير متقابل )گرفته
 پس از آن، صور اجراي بيان چشم به جهان شده؛ و
، اين روند زاينده در تغييرات صور زبان ايتاًاند؛  نه گشوده

                 2.بازتاب پيدا كرده است
      

                                                 
١  (Socioverbal) 
 .96 عنوان شده، صفحة ولوسينف، قبالً ٢
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 ميان صور زبان در تحقيق ولوسينف، يك تبادل پيوسته به اين ترتيب
تر   ـ به طور خالصه و روابط اجتماعي كه زبان در بطن آن مستقر شده

به معناي آن  اين  ولي. در جريان است و واقعيت ـ "نشانه"ميان
 به عنوان پاسخگوئي به تغييراتي كه در زبان صرفاًنيست كه، بگوئيم 

 تداخل اجتماعي به وجود آمده، متحمل "گويشيِـ  اجتماعي"شرايط 
 نتيجة عملكرد در اين مقام تغيير،  .شود تغييرات و توسعه مي
  . ثباتي است كه در درون خود زبان جاي دارند عناصري از تضاد و بي

  
سازند  را مي» زبان« قوانيني كه "كردن مند نظام"وسينف با ول
 كه، تالش سوسور جستجوي تقليلِ موارد اختالف در ندك مياستدالل  

هاي  هاي متفاوتي كه در كارآوري ، به دليل استفادهه كهمعنا بود
هاي   به واژه امكان داشتهاند، شناسانة متفاوت اجتماعي خلق شده زبان

در نتيجه به دليل شكست در شناسائي و كاربرد . ندواحدي وابسته شو
 ـ واژه به عنوان ه واژه بود"1ات معنائي چند"هاي نظريِ  بازتاب

چهارراهي از معاني متعدد ـ كه سوسور سازوكارهاي تغيير را از قلب 
ولوسينف برعكس، استفاده از واژه را به عنوان يك  .زبان بيرون راند

بيند كه در آن واقعيت  تي در چارچوبي مياي از نبرد طبقا قسمت پايه
 يك افق خنثي از معاني هچ از آن  زبان، بيش.  كند"داللت"بايد  مي

صحنة مبارزة "، تبديل به شده باشد استقراريافته و ارائه
ها بسيج شده و در مسير  شود به همان صورت كه واژه مي"طبقاتي
ل خاصيتِ  به دلي.شتابند هائي طبقاتي به مصاف با يكديگر مي فلسفه

                                                 
١  (Polysementicity) 
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يافته در بطن يك   جهت،منافع متفاوت اجتماعي" متقابلِ تأثير
كه  ، "1است)  جنگ طبقاتي به وسيلة(، "ـ اجتماعي واحد  نشانة"

تواند به حساب سازوكارهاي تضادِ  گويد تغيير زبان مي ولوسينف مي
  .         رسيده در بطن ساختار خود گذاشته شود به ثبت

  
شناسي  كند كه دلنگراني زبان لوسينف استدالل ميدر مجموع و

هاي كالم باشد كه شيوة   از شاخه"شناسي سنخ"ي يك ربايد برقرا مي
 را كه با رجوع به شرايط بر آن يا داللت  واقعيتخاص بازتاب

 كه خودِ آنان در بطن  ،"گويشي اجتماعي" "تاثيرات متقابلِ"اجتماعيِ 
 اجتماعي و سياسي، كه در الية تر روابط اقتصادي، چارچوب وسيع

، را "2اند قرارداده در زمينه" و تحتاني آنان قراردارد، به وجود آورده
 شامل زبان در اندازهبراي ولوسينف، اين امر به همان . توضيح دهد

هاي گويشي، به همان اندازه به  شود كه شامل صورت صور نگاشته مي
هاي گويشيِ به ثبت  آئيكار"هاي ادبي ـ كه از آن تحت عنوان  شاخه
  . هاي سخنگوئي شود كه به شاخه برد ـ مربوط مي  نام مي"3رسيده

  
ساز تالش مدِدِوف   زمينهلوسينفو در اين مسير بود كه بررسي نظرية

شناسانه و   متشكل جامعه"شناسي سنخ" يك ريزي پيو باكتين براي 
رائه ا اي ولوسينف ادراكات ضروري.  شد"ادبي"هاي تاريخي از شاخه

                                                 
 .23همان مأخذ، صفحة   ١
٢  (Contextualized) 
  .95همان مأخذ، صفحة   ٣
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توانست به عنوان بازتاب   كه از طريق آنان روند تغيير ادبي ميداد
چنين وسايلي فراهم وي به هم .جابجائي روابط طبقاتي تحليل شود

 شان ي برخي صور نوشتاري، با ارجاعآورد كه با استفاده از آنان ويژگ
 بيني بودند،  كه بر پاية آنان قابل پيشاي به روابط اجتماعي

  .ت تعريف شودتوانس مي
  

اي كه   با توجه به شيوهاو بود كه، خصوصاً دلنگرانيِ  واپسيناين
 كشاندند،  دوباره به بازبيني را"ات ادبي"مدِدوف مسئلة باكتين و 

 با شكافتن مسئلة طبيعت ويژة  .شود براي ما از اهميت برخوردار مي
 كه در بطن ت، نه به عنوان يك مطلب مجرد بلكه در مقاميادبيا

تواند مورد نظر قرار گيرد، باكتين و  ينظرية عمومي صور نوشتاري م
تري ايجاد كرده، و با   يك دلنگراني در محدودة نظري وسيعمدِدوف

دلنگراني ديگر . گون نمودند دگرطبيعت ويژة ادبيات رااين عمل 
شد، بلكه بيشتر به آن گروه از   صرف نمي"ادبياتِ" مربوط به منحصراً

داراي نقش نظري مستقل "شد، كه   مربوط مي"ادبي"اربه اصطالح آث
   خودكامالً مختص» اقتصاديِـ  اجتماعي«و نوعي بازتاب موجوديت 

 در  را اين آثار توان شد، چگونه مياباگر چنين   و اينكه ،"1ندبود
    گرائي تعريف كرد؟ چارچوب ماده

   

                                                 
 The Formal Method and the»، (I.R. Titunik)تيتونيك . آر.  نقل شده از آي ١

Sociological Method»همان مأخذ ،.  
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 از اي  تالش كردند مقوله]باكتين و مدِدوف[به عبارت ديگر، 
داللت ويژة .  بيابند كه از نظر تاريخي متشكل باشد"ادبيات"
گرفت نه در چارچوب  ي صورت مي كه به وسيلة آثار ادب"واقعيت"

 به عنوان تجلي رسمي برخي مجموعه خواص  وآليستي، ايد
 هاي محدوديت تغيير، بلكه به عنوان محصول ويژة كارآوري غيرقابل

 ويژه از روابط "1ترتيب منتظمِ" يك  تجلييافتة اجتماعي از نگارش و
  .   پذيرفت  صورت مي در بطن زبان كهطبقاتي

  
       ادبيات به عنوان يك مقولة تاريخي

 اينك .ايم  پرداخته باكتين در مورد داستايوسكي بررسيبه پيشتر 
اي در    براي ارائة نمونه را"2سازي كاروانشادي" تر او از تحقيق وسيع

 "ادبياتِ كاروانشادي".  به كار خواهيم گرفت ده،مورد مسائل مطرح ش
از طريق " كه كند  تعريف مي"هائي شاخه" چيست؟ باكتين آنرا

 ـ تحت تأثير ـ مستقيم يا غيرمستقيم  ميانجياي از روابطِ مجموعه
) باستاني يا قرون وسطائي(» 3كاروانشاديانه «يك يا چند گونة فولكلورِ

  . "4اند قرار گرفته

                                                 
١  (Constellation) 
٢  (Carnivalization) 
٣  (Carnivalistic) 
 ،  Problems of Dostoevsky`s Poeticsتين، كميكائل با ٤

(Ann Arbor, Michigan : Ardis, 1973) 1929چاپ اول در سال . (88، صفحة.(  
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ي در تاريخچة  وجود آنكه به عنوان يك مسئلة كُلباباكتين 
تري به  ، به صورت ويژه1 بودوبرو با اين پديده ر"نثر شعرگونة"
 رنسانس به عنوان   ادبي دورةهاي اصلي  در شاخه"سازي كاروانشادي"

. معاصر اروپائي متمركز شد"غزادبيات ن" تعيين كننده در تولدعامل
 از اي  گنجينه"2كاروانشادي"كه در ادبيات رنسانس، جهانِچرا
 "3هاي بندي رده" فروپاشيِ فراهم آورد كهمين و ابزارهامضا

 يعني داد، اي كه ايدئولوژي قرون وسطي ارائه مي استقراريافته
 ايدئولوژي "سازي نوين"اي كه باكتين  پديدهرا،  نمائي آن نامأنوس

 . ميسر گردانيد ، ناميد قرون وسطي
  

ي نحو باكتين به به وسيلةين مقام  شده در ا مطرح مسائل
 نوشته 1940كه در سال (» 4بله و جهان اور «ز در كتابآمي تحسين

 ظاهر بهكه . هدشارائه )  به چاپ نرسيد1965شد ولي تا سال 
چنين تالشي  به همو ،بلهنقش طنزعاميانه در آثار ر  بارةتحقيقي در

اروپائي به  معاصر "ادبيات نغز"گيري تاريخي  براي بررسي شكل
با استناد بر  است، عنوان يك صورت نوين و متمايز نگارش

  . اي از روابط اجتماعي، سياسي و عقيدتي مجموعه
  

                                                 
 .113 تا 88 همان مأخذ، صفحات  ١
٢  (Carnival) 
٣  (Hierarchies) 
٤  (Rabelais and His World) 
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  جهانِ قرون وسطاي كالسيك،كند كه در باكتين عنوان مي
عاميانه دو حيطة  طنزِجهان ايدئولوژي رسمي قرون وسطي و 

 ،ميانجين رابط و  و بدو روياروئي مستقيمدر،  راجداگانة عقيدتي
هاي  جهان رسمي ايدئولوژي قرون وسطي، در متن. ساختند مي

كرد،   تجسم پيدا مي"ها كارناوال"مقدس، مراسم مذهبي و
 "2هستي" آزاردهندة تيره و تار حاكم، با بينشي از "1معادشناسي"

ي كه قدرت خود را و در نتيجه مذهب و مقامات دنيو(ا كه در آن خد
 در كامالً. ندمركز و محور جهان بود) ه بودند گرفتاز خدا به عاريت

، جهان طنز  آن بازتاب به عنوان و تا حدي،جهت مخالف اين جهان
ها،  ز مراسم محلي و فستيوال ايعاميانه قرار داشت، كه تجسم

آور بازارچه و آنچه باكتين  خنده، نمايشات "ها كاروانشادي" خصوصاً
دن عوام و فحش و آيه خور ـ قسم نامد  مي»3شاخة دروازة بيلينگز«

 يك تماميت،  به عنوان"كاروانشادي"اين صورِ. ودـ ب ناسزاهاي بازاري
 در  به صورت وارونه جهان رسميبندي  كه ردهداد ارائه مي "يجهان"

 اي كه ، و در برخي موارد ـ همانند ضيافت عاميانهكرد آن تجلي مي
   وداد قرار ميطويله  ست در مركز به جاي مسيح و مريم، دراالغ را
ـ جهان رسمي را از  برد  زير سئوال ميژي مسيحيت را بهايدئولو

  .د انداخته بو"مركزيت"
   

                                                 
١  (Eschatology) 
٢  (Existence) 
٣  (Billingsgate Genre) 
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از ايدئولوژي رسمي به » جهان مجزا«از اينرو جهانِ طنزعاميانه يك 
.  اين ايدئولوژي بود"واژگوني" "كردنِ  آئيني" نوعي آورد و تجسم مي

 يك جنبة كامالً"نويسد،  نه ميعامياباكتين در وصف اين صور 
 از جهان و ،متفاوت و غيررسمي، وراي روحانيت و سياست

هاي   كه تمام ملت، جهاني»1رسمي فضاي«خارج از » ثانوي زيستي«
 آن مدت  قلب و در  داشتند،كترشبيش در آن   يا  قرون وسطي كم
دوباره " ، آنقدرهاحاصل اين امر "2.زيستند  ميمعيني از سال

  ايدئولوژي به عنوان يك جايگزين"ينمائ عجيب" يا "فتنرگ جان
  از ايدئولوژي رسميِ اي وارونه:  از جهان "كاروانشادي"نبود، بينش 

اين ايدئولوژي  به اين دليل كه مردم از رها كردن  ـ بيشترهشد ارايه 
رسمي   نيمه"شدة مراسمي" يك موجوديت  تبديل بهزدند ـ باز ميسر 

  . بود شدهشمارِ مسيحي  گاهتائي درايام ايسدر بطن 
  

گارگانتوآ و «هائي چون  د ويژگي تاريخي متنگوي باكتين مي
، اين بود كه كاربرد طنز عاميانه را دگرگون بلهربه قلم » 3پانتاگروئل

رة رنسانس، طنزعاميانه ديگر گسترة در ادبيات اوائل دو. كردند
  يدئولوژي رسمي نبود،اي خارج و مجزا از ا  نيازمند مجوز و واژگونه

  رسمييئحاكم به عنوان قسمتي از مجموعه ابزارهابلكه با ايدئولوژي 
  حاكموژي ايدئولتنها نه  به وسيلة آنانكه ، ابزارهائي بود شدههمراه

                                                 
١  (Officialdom) 
 ، Rabelais and His World ميكائيل باكتين،  ٢

(Cambridge, Massachusettes : MIT Press, 1968) 6، صفحة.  
٣  (Gargantua and Pantagruel) 
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كه در عين حال به عنوان شد،   و وارونه مياي مضحك تقليد  شيوهبه
 و نك ريشه، هريخت  فرو» درون« نظامي دنيائي و فاسد، از ايدئولوژي

  :شد  ميعريان
  

 ي و در صورها شكل گرفت  طي سدهنه كهفرهنگ عاميا
هاي زباني يا   از خالقيت مردم،  در قالب گويشغيررسمي
 به مرتبة واالي ادبيات و  خوداينك ،كردحمايت نمايشات، 

اين عروس ... د يبخش مي غِنا  و آنان راايدئولوژي رسيده
از دانش   نيز بلكه خود داد،بيات غِنا هزارساله نه تنها به اد

         1.مند شد وري ادبي بهرهانيستي و پيشرفتة فنااوم
 

 "2گزافهرئاليسم "  اصل از طريقوجهترين  را شايد به روشن مرااين 
ين بله از اه حاكم بود و در كاربردهائي كه ركه بر جهان طنزعاميان

نگاروتنديس "  ن اساس،بر اي. بتوان باز شناخت آورد،  اصل به عمل
 نظام اجتماعي، اخالقي  وارونه كردناي جهت  عنوان وسيله به"3بدني

  آن مقعد"سرِ"ن نظامي است كه اي. شود و سياسي به كار گرفته مي
 از بدن در تماميتي  استيرياين تصو.  است آن شكم"قلبِ"و 
 ارتباط  با جهانش  از طريق منافذ كه،"ندهبلع" و "شده بلعيده"

  . ماند باقي مييافته اتكامل ن شرايطي، تا ابد در برقرار كرده
  

                                                 
 .72مأخذ، صفحة همان   ١
٢  (Realism Grotesque) 
٣  (Bodily Imagery) 
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گيري  ريشه ، در بطن"گزافه رئاليسم" كه، اصلگويد باكتين مي
هاي استقرار يافته  بندي اش، هم براي وارونه كردن رده  مردميبنيادينِ

 براي جانشينيِ "اي پايه" راي ارائةشد و هم ب به كار گرفته مي
 موعود، اين  بهشتدر برابر . ات رسمي  مسيحيشروعمعادشناسي م

  : قرار داده بودرا ها توده از مدينة فاضلة ي يك تجلي تشريحاصل
توان يافت ـ  نميپرستي و ـ واژة ديگري براي آن   از شكميجهان

  . انيات نفس از لذّترضية گارگانتوائي
  

ون  دگرگطريق دو  از"گزافهرئاليسم "كاربرد بله، در ارتباط با ر
 كه هائي  مقولهريزي نوين و پيوستة لبنخست، به وسيلة قا. شود مي

 ـ ي برخوردارند ويژگي عقيدتي مشخصدر جهان فرهنگ رسمي از
 موعظه به  به آلت تناسلي ور يك صومعهكليسا د ناقوس مثالً
 "كردن خفيف" و "احياي ممتد" ـ  هدش المده تشبيه اي طويل رطهضَ

در ، اي نامعمول  در زمينهشان  با قرار دادن ،به دنبال آوردهاجسام را 
، تمامي ايدئولوژي در اين راه .نماياند  مي آنان رانويني زواياي پرتوي

 و "نوين"يعني : "افتد از حاكميت فرو مي"جهان قرون وسطي 
 "بدني نگاروتنديس"از   به همچنيندر مرحلة دوم،. دشو  مي"عجيب"

نشين جاعنوان دئولوژي ديگري به  ارائة اياي براي به عنوان وسيله
، كه گيرد  چنين نتيجه ميباكتين . شود استفاده مي رسمي ايدئولوژي

  ـ   پيوسته" مرز،  بيموجوديتي به عنوان  انسانادراك از بدن
شود، به  هر نسلي از آن با تورم و انبساط آغاز ميتولد ، كه "متحرك
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 رنسانس به ي و نوپاي تاريخمانيسم جديدِو ابيانعنوان ابزاري براي 
  .  خدمت گرفته شده

  
 هم در خدمت "رئاليسم گزافه" اصل ،  سويهرو، در حركتي دواز اين

  در جهت و هم ايدئولوژي قرون وسطي به كار گرفته شدتشريح
با جايگزين كردن ادراك صعود روح به بهشت با ادراك   و، آنتحديد

براي جايگزيني    زمان،در مسير مختصات تاريخيِ توسعة انسان، 
 اوائل گراي در حال رشد  با ايدئولوژي تاريخايدئولوژي قرون وسطي

  .  را نمادينه كرد"نگاروتنديس بدني"  رنسانس،
  

تين از تحليل باك. تر كند شايد ارائة چند نمونه، مسئله را روشن
وسيلة ه كه ب رايهائ  شيوهها،  قوسبله با ناطبيعت و كاربرِد برخورد ر 

 براي تحقير و "كاروانشادي"امين و ابزارهاي مشتق از جهانِ مضانآن
واژگوني عقايد رسمي ايدئولوژي مسيحيت قرون وسطي به كار گرفته 

در بطن فرهنگ قرون وسطي، و ها  ناقوس. ردگذا مي ، به نمايش شده
گرفتند، دو  اي كه در آن مورد استفاده قرار مي در هماهنگي با زمينه
در زمينة ايدئولوژي .  متفاوت داشتند كامالًنِيكاربرد و ارزش نماد

هاي روحاني به   براي نمادين كردن ارزشها  ناقوسرسمي مذهبي،
ها،   كليساها و صومعه  با قرارگرفتن برفراز برج و.شدند ته ميكار گرف
راه  تثبيت شده در نيمه . بودند"باال" متعلق به جهان ها ناقوس
، همچون  ندائي موزونشان متناوب و بهشت، طنين خاكي جهان

، در كه در حالي. ها بود درگوش انسان  موعظة جهان باال 
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 بر افسار اسبان بسته هاي بزرگ معموالً زنگ كه "كاروانشادي"جهانِ
ها به  ها و رقص جشن همراهي با ايربتر  هاي كوچك شد و زنگ مي

شان براي شركت در   رفيعجايگاه از "ها  ناقوس" رفت،  كار مي
كشيده  پائين" ـ جهان ميهماني شادمانه و افراط ـ به"فليس"انجه

زمينة برتر ها از    بيرون آوردن ناقوس، باگويد  باكتين مي ."شده بودند
ربله تأثير " كاروانشادي"شان در زمينة  و نخست و قراردادن

گرائي تاريك  ، مذهبهاي بر ايدئولوژي رسمي گزارد كننده تضعيف
  . كند گامهاي رقص كاروانشادي لگدمال ميانديش را در زير 

                 
 هاي كه در شهر پاريس از فراز برج  اين چنين است كه گارگانتوآ،

 اينكار  ـ كهكند  بر سر شهروندان ادرار ميوتردام نُكليساي جامع
 هاي اين سرزمين به ترين ناقوس اني روح دادن با پيوندخود، مسلماً

ميق ايدئولوژي رسمي به ، تحقير ع انسانترين عملكرد بدن پست
ها را براي پدر خود به منزل  كه ناقوسرفت گ تصميم  د ـآي شمار مي

  . ارسال كند
     

 هاي بزرگ را كه در انتوآ ناقوسپس از اين شاهكار، گارگ
 اي هماهنگي از آنانها آويزان بودند امتحان كرد، و نو برج
از   افتاد كهصرافت ين ا اين عمل بههنگام در. آورد در به 

 توان  به خوبي مي چارپايان بر گردنزنگ عنوان به ها ناقوس
اش،  االغ  براي انداختن به گردن ماچه خصوصاً د،راستفاده ك
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ماهيِ   و شاه1 با باري انباشته از پنير بريكه تصميم گرفته بود
 به  را مستقيماًها قوس نادر نتيجه،.  براي پدرش بفرستدتازه

   2.رداطاقش ب
  

  هاي عظيم نتردام، درحركتي  كه ناقوس مشاهده كردتوان در اينجا مي
اي كه  شان به زمينه ا ات، از موضع رسمي تجليل شده لدني  از
  بر گردنيئها  كاربرد داشته باشد ـ به عنوان زنگ"كاروانشادي"در

توان ترين طعامي كه در ميهماني ب  ارتباط با زننده ـ درچارپايان
اند،   كشيده شده"سفلي"  جهانماهي تازه، به نير بري و شاهپ: خورد

  .   توان يافت تر نمي از اين لدني
  

 براي نمادين "نگارو تنديس بدني" مربوط به استفاده از نمونة دوم
كردن ادراك تودة مردم به عنوان يك نيروي تاريخيِ پيوسته در حال 

هنگامي توان  ا مير رما اين.  است"كننده ترميم" و "خودترميم"رشد،
رابي به  سيبه دليل افراط در خوردن  را مادر گارگانتوآ3 گارگامِلكه

  :  مشاهده نمود، به صراحتبرند جانب بستر مي
  

                                                 
١  (Brie) نوعي پنير فرانسوي كه در صورت قرار گرفتن در حرارت عادي كمي سيال شده و 

  )  ـم. (گيرد بوي تندي مي
، كتاب اول، فصل ) (Hrmondsworth : Penguin, 1970،گارگانتوآ و پانتاگروئل ربله،  ٢

   .75،  صفحة 17
٣  (Gargamelle) 
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گارگامل را به اين طريق به بستر رساندند، و اگر باور 
 او در گاه نشيمن  چرا كه!تان بيفتد گاه نشيمنكنيد  نمي

ز آنكه در حد افراط بعدازظهر سوم ماه فوريه، پس ا
هاي   سيرابي»گودبيليوس«. افتادفرو    خورد،»1گودبيليوس«

 گاوهاي چاق و چلة »كواروس«.  هستند»2كواروس«چرب 
 »گوئيمو«، و چمنزارهاي »3گوئيمو«آخور و چمنزارهاي 

 و  سيصدها آن. رويند  مي دوبار سالاند كه هر هائي همان
گاوان فربه را براي شصت و هفت هزار و چهارده سر از اين 

  درتا كشتند، "4 سورچرانيشنبة سه"سود كردن در نمك
 با آن در و فراوان داشته باشند، فصل بهار گوشت قرمة گاو

ابتداي شروع به خوراك، بتوانند براي لذت بيشتر از 
همانطور . ده انجام رساننبچكي كو شكرگذاري شان، شراب

آور كه   اشتها آنچنان فراوان بود، و د، سيرابيمتوجه هستيكه 
بود  جاآن شيطاني اما مطلب . ليسيدند شان مي همگي انگشتان

چرا .  نگاه دارندها را  توانستند سيرابي ميكه به هيچ عنوان ن
و راز اين. آمد از نزاكت به نظر ميكه فاسد بودند، و خارج 

                                                 
١  (Godebillios) 
٢  (Coiros) 
٣  (Guimo) 
، (Mardi Gras) يعني در زبان ربله   به فرانسه، و(Shrove Tuesday)به زبان انگليسي   ٤

 روزة پرهيزي است كه برخي مسيحيان به استثناي 46آخرين روز كارناوال قبل از شروع دورة 
                      )  ـم. (كنند بر خود تحميل مي) رستاخيز مسيح( پاك روزهاي يكشنبه، و تا شروع روز عيد
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 بي هيچ درنگي مصرف ها چنين نتيجه گرفتند كه بايد آن
  ... شوند 
 از اين طعام بيشترين »1گراندگوزيه«نام،  رد نيكم حال،
بايست از همگي  مي فرمان داد كه برد،  را مي سورچرانيلذتِ

با اين وجود، به همسرش، . ريز پذيرائي شودهاي لب با مالقه
 آنقدرها ها  سيرابيجه به اينكه پا به ماه بود و اينبا تو
و . ه كند، گوشزد كرد كه امساك پيشندنمود پذير نمي توصيه

 اي خورد، بهين باشد كه تاپاله نيز هر آنكه گله"گفت، 
همسرش شانزده ربعِ الشه گاو  ،ار اخط اين با وجود".بجود

 چه  كهآه،.   نوشيد3 و شش پِك2بخورد،  دو پيمانه باشل
     4. بودپيچيدهش ا  درون دربادي

  
 شا  زايمانِ گارگامل از نفخ رودهايپس از آن، زماني كه دردهاي

  : غيرقابل تفكيك شد
  

سپس به .  و ناله و شيون كردلحظاتي بعد او شروع به فرياد
 فرا رسيدند، دست بر گوشهي از مامايان از هر  گروهناگاه

پنداشتند،  برجستگي زيرينش كه بدبوي بود، و آنرا نوزاد مي
 بود كه بيرون زده بود، چرا كه اش  چالنه  اين؛  ولي كشيدند

                                                 
١  (Grandgousier) 
٢  (Bushel)ـم. ( ليتر امروزي است36اي است كه تقريبأ برابر  ، پيمانه(  
٣  (Peck)ـم. (، هر پِك برابر يك چهارم باشِل است(   
 .48 و 47همان مأخذ، كتاب اول، فصل چهارم،  صفحات   ٤
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 ،  شده ـ كه به آن، همانطور كه در باال آمدرودة راست او نرم
از اندازة سيرابي  خوار از خوردن بيش بدهكاري رودة مفت

  . دهيم لقب مي
يري، كه به طبابت زنانه شهرت در اين هنگام عجوزة پ

، 2»سنت ژونو« ، حوالي »1بريزپاي« سال پيش از 60 و  ،داشت
چنان ي آن گروه بيرون آمده برايش قابضآمده بود، از ميانة

 و همانطور اش ايستاد  كه تمامي عضالت چالنهساختقوي 
  ... منقبض بماند 

دار رحم  از اين بدبياري، چنان شد كه قسمت فوقاني كرك
شل شده، نوزاد از درون آن به باال جهيد و در گودي وريد 

ها گذشت، آنجا  سپس از ديافراگم باال رفته از حد شانه. افتاد
شود، شاخة جناح چپ اختيار  قسمت ميكه اين وريد به دو 

  . آمد كرده و از گوش چپ بيرون 
 ديگر نوزادان برخالف، شتگذا كه پاي به جهان اي لحظه در
  ،مشروب، روب، مشروبشم:  برآورد، فرياد، نكرده ه، اوه هاو

 و با صدائي  د كه بياشامند،كر گوئي از تمام دنيا دعوت مي
 و »3بووز«هاي  ي سرزمينآنچنان رسا كه نداي او در تمام

            5.شد   مي شنيده»  4بيبولوس«

                                                 
١  (Brizepaille) 
٢  (Saint Genou) 
٣  (Booze) 
٤  (Bibulous) 
 . 52همان مأخذ،  كتاب اول، فصل ششم، صفحة   ٥
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توان  ميرا  1اي بله تعداد زيادي عناصر ر عملكرد، آشكارادر اين سطور
، و  در طعام در فستيوالاز حد ل، افراط بيشبه طور مثا: مشاهده كرد

 تولد سحرآميزي كه با "آميز تحقير "مونة تر ن به صورتي مشخص
اي   بطن مسئلهدري در جزئيات در بارة نجاسات و خرافات، رو زياده

با . گيرد خره مي مربوط به عالم معنا را به س ادراكي ،بسيار روحاني
از  و ء احشاو اءع ام اين وجود، توجه باكتين، بيشتر بر سيرابي، جنين،

  خوردنروي در  زياده .ه بود متمركز ميان آنانتمايز ميان برداشتن
 كه در گارگامل حركتي   يك حيوان،اجزاء درونيكمبه، سيرابي و ش

 ايجاد كرد، ي مدت طويل و در چنين العاده  چنان قدرت خارقبرازي با
هاي حيوان،  روده. به نحوي كه با درد زايمان غيرقابل تميز بود

  ،پيوندند تمام اين عوامل به هم مي: مدفوع، جنين هاي انسان،  روده
ر آن همة حوادث ـ  كه دشوند  مي"رگشكم بز"قسمتي از يك  

پذيرد و به صورتي غيرقابل   انجام ميتولد نوزاد ـ ، مقاربت خوراك، 
تصوير حاصل، تصويري از يك . ندوش مي با يكديگر عجين تفكيك

 اوالدان مادردهر كه، در روند ممتد   جسماني است،زندگي فرافرديِ
اي مردم، يك نيروي ه  توده"خودترميم"بلعيدن و بلعيده شدن، بدنة 

در برابر "كنند، كه   را نمادين ميناپذير ايستائي اليزال و  آور، شادي
هاي  ن وسطي با تمامي ايدئولوژي قرو جهان مذهبيترس و سركوب

  2".گيرد اش قرار مي  و سركوب شدهسركوبگر

                                                 
١  (Rablesian) 
 .226صفحة  رابه و جهان او، باكتين،  ٢
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چين  ابزارهائي گل  كه مجموعهگويد ، باكتين ميز اينرو در خاتمها

ز عاميانه، براي آنكه بر مقولة ايدئولوژي حاكم در شده از جهان طن
 ن  را به صورتي عجيب به و آ"تأثير گذاشته" قرون وسطي جامعة

 در  آنچناناين مقوله را  ،گرفته د، مورد استفاده قرار نگذار شنماي
 نوين بخشيده، تا به جاي  قالب"انشاديكارو"بطن جهان 

  . ن روبرو شوندادي با آ تيره و تار،  با خنده و ش"گرائي مذهب"
  

 "احياي متواليِ"ست كه، به تأثير اينجا نكتة مهم اينبا اين وصف
 نگريسته "ادبيات"نفسه به   فيبخشيِ  سنخدر مقامايدئولوژي 

اي اساسي در   باكتين با پيشنهاد اين تحقيق به عنوان نكته .شود نمي
 در مقامرا  بلهآثار ر  ادبيات در اوائل دورة رنسانس، عموميتحقيق

ـ كه فاقد هر گونه نمونة » رصورت نوين از نوشتا« يك دگانارائه دهن
 اين شيوة نوين .ماياندن است، مي  در اروپاي قرون وسطيمشابهي

اي ميانه مابين نظريات عاميانة فرهنگ   نقطهنگارش، با جايگيري در
ها و ايدئولوژي فرهنگي قرون وسطي، محصول يك مجموعه  توده

 هر ريخي از روابط اجتماعي و فرهنگي است كه تا حدودي باتوليد تا
ي فرهنگي، كه پيش از آن به صورتي نفوذ ناپذير از ها اين فضادو

  . كند  قرار مي بريكديگر تفكيك شده بودند، ارتباط
  

اي از تاريخ ادبيات اروپا است كه نقطة  رنسانس تنها دوره
.  گذاشتنهشناساوگانگي زبان و دگرگوني زبانپايان بر د
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آور امكان پذير بود،  بسياري از آنچه در اين دورة شگفت
ادبيات " را در مورد اين امرتوان  مي. بعدها غيرممكن شد

نوين، كه در  مان در مورد رمطرح كرد، و خصوصاً "نغز
  . حدفاصل ميان ايندو زبان ايجاد شد

  و روشنگري متقابل تأثير،اً درونيعميقگيري   يك جهت...
دو زبان با صراحت، . ها در اين دوره انجام پذيرفت  زبانميان

 ماندند، و هر  باقيكوشانه در چهرة يكديگر خيره سخت
 در تأللو هاي خود ها و محدوديت كدام از موجوديت، قابليت

  . تر شد ر ديگري آگاهانوا
  

 به معناي تمامي صور گوئيم ـ ن از ادبياتي مي، سخدر اين موضع
شناسي بلكه از نظر تاريخي شكل  ه نه از نظر زيبائينوشتار تخيلي ـ ك

  اروپائي بيشتر از ديگر صور"ادبيات نغز"  در اين راستا.گرفته
، نه به عنوان يك مرحلة دارد تميز يت نگارش قابلكارآوري عمل

گريز، بلكه در  مقولة تاريخ  شده در يك ، دريافت"ادبيات" در نفسه في 
 .اند  دخيل بودهر توليدشرچوب نيروهاي تاريخي كه دچا
 ي فرماليستآثاركه در چه بله، آن آثار ردر" متوالي احياي"

 ارايه شدني نيست، بلكه از اًشود، صرف نمائي خوانده مي نامأنوس
  ميان دو نظام فرهنگي متفاوت تالقي نقطة اين آثار دري كهموضع

ئه ارش نوين ارااي از شيوة نگ اين نمونه. هبرخوردارند، حاصل شد
اي كه   به صورتي دقيق با نقطة تالقيدهد كه مرزهاي رسمي آن مي
اي كه،  با وجود آنكه  شود ـ تالقي شخص مي آن واقع شده م بطندر
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كنندة آن   تعيين عامل اصلي فرهنگي تعريف شده،يدرچارچوب
  . اجتماعي، سياسي و عقيدتي است

  
 خود اين مسائل با وجود آنكه در بطن تحقيق باكتين جائي به

شيوة نوين نگارش كه . اند اختصاص ندادند، حضوري صريح داشته
ادي منسجمي به دست موضوع تحقيق او بود از اين رهگذر پاية م

وسطي هيچ فضاي و با وجود آنكه دورة كالسيك قرون .  آورد
 ادبيات بتواند حضور يابد، به "متوالي احياي" اش عقيدتي كه در درون
س پيش آمد، ارائه نداد، موارد مشخصي از رنسان صورتي كه در دورة

 پاپ كه از  حاكميت دستگاهدنبه لرزه در آم. اب دادتوسعه را بازت
 مراكز يافتن چاپ و عموميتوري  فناگسترش ، كاغذتوليد رشد ِقبل

فرهنگ عمومي و تحصيلي غيرمذهبي حاصل شد؛  برخورد ميان 
 نتيجة تأثير اي كه  شدهايجاد مركزيت ايدئولوژي كليسا به دليل

 و بحران سياسي و عقيدتي در بطن فئوداليسم  هاي محلي بود؛ زبان
حاكميت در ـ  گرائي و رشد يك نيروي ضد كه راه به عروج مليت

 توانند مي،  از جمله مسائلي بودند كه  شهري گشود"آزاد"طبقات 
شيوة نوين نگارش كه با رنسانس ارائه   به طور خالصه، 1.مطرح شوند

 و مختصات تاريخي روشني داشته باشد،  كه احكامآيد نظر ميشد به 

                                                 
 آنان،  هاي ادبي  براي بحث كاملي در مورد اين مسائل و برخي توضيحات در مورد بازتاب ١

 ،  (H.J. Martin) ن و مارتي(H. Febvre )مراجعه شود به فِبر
The Coming of the book : The Impact of Printing, 1450 - 1800  ، 

(London : New leftBooks, 1976).          



١٦٥          فرماليسم و ماركسيسم                                          فرماليسم و فراسوي آن                     

 ي از سقوطبخش به عنوان  رسمي قرون وسطيفروپاشي ايدئولوژي
    1.حاكميت فئودالاقتصادي و سياسيِ 

  
 كه وي ش تاريخي باكتين، بايد گفتيابي واقعي رو  براي ارزش ،نهايتاً

 ي از طريق اعطابله آثار ر"ايستا كردن"هيچ نوع، تالشي براي به 
چة خ و يا تأثير صورت انتزاعي تاري"بار و براي هميشه يك"كاربردي 

خارج از .  ندارد"شده ارائه متن"اش به عنوان يك  واقعي از موجوديت
ي  نظر حكايت از دقتچنينباكتين به هماي، تحقيق  بلهيك بررسي ر

 چرا، با دهد كه  اين نشان مي .اردداي  بله از نقدگرائي رموشكافانه
ازي يا سلطنت در وتغيير در فضاي سياسي كه نتيجة تثبيت بورژ

 بود، ارزشيابي نقش و داللت عناصر طنز عاميانه در 18 يا 17قرون 
هائي چون  در توازي با متن( از دست رفته و  »گارگانتوآ و پانتاگروئل«

                                                 
در درجة اول تاريخ تمدن و . نقطه نظرهاي توني بنت در اين مقام شايستة بررسي است  ١

به اين معنا . اي داشته غربي و مركزي صورت و شكل ويژهاروپاي  در منطقة» ها ملت«گيري  شكل
 متمركز كليسا آزاد شدند و سپس "دنيوي و معنوي"نخست از پنجة حاكميت » ها ملت«كه اين 

از طريق هماهنگ كردن تعاليم كليساي رم و يا ديگر مذاهبي كه از مسيحيت قرون وسطي 
به دستيابي به  مركزيتي سياسي در قالب مشتق شدند، با نيازهاي سياسي و نظامي خود قادر  

در نتيجه بايد توضيح داد كه اشارة بنت در اين راستا دو نوع فئوداليسم .  گشتند»  سلطنت«
ولي بايد در نظر گرفت كه .  شود؛  فئوداليسم كليسا و فئوداليسم سلطنت متفاوت را شامل مي

شدند، اين فروپاشي در دو مرحلة متفاوت گيري فرهنگ بورژوا از ميان برداشته  اگر ايندو با شكل
و رشد » گرائي مليت«در درجة دوم،  اشارة بنت به . تاريخي، با چندين دهه فاصله، صورت گرفته

شهري را بايد مربوط به دورة فروپاشي حاكميت سلطنت دانست، يعني » آزاد«فرهنگ 
تخالف با كليسا،  بورژوازي ،  با وجود آنكه در ابتداي امر و در "بورژوائي"گيري فرهنگ  شكل

      )ـم. (نيز از خود نشان داده بود» سالطين«هائي با  همراهي
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 هائي صرفاً متن« تحت عنوان  ،)2اثر سروانتس» 1كيشوت دون«
از اينرو . افتادندورطة فراموشي  شده و در نشين يهحاش» مضحك

 كه كاربرد و تأثير يك متن ها، اذعان دارد كتين همانند فرماليستبا
هاي  نظام"ي كه در بطن هائ جايگاهويژه ممكن است با در نظر گرفتن 

ست كه جا اينتفاوت. آورد، تغيير كند  در مي متفاوت به اشغال"ادبي
لموس م مالًكه كانه به صورتي صرفاً انتزاعي  او از اين مطلب ادراك
 و ي غيرقابل تغيير، ايجاد تأثيربله نه به عنوانتأثير آثار ر .است

 از  مشهودبه وسيلة خود متن، بلكه به عنوان موضوعي تضمين شده، 
 با در نظر گرفتن صرفاً اين امر. شود اريخي بررسي ميويژگي ت

اش در آن  ريخچة موجوديتمتفاوتي كه متن طي تا"منتجِ شرايط"
قرار گرفته و مسيرهاي مختلفي كه اثري واحد از طريق نقدگرائي 

سازد ـ مورد بررسي  ادبي ـ تنها طريقي كه دريافت اثر را ميسر مي
              .قرار گرفته، قابل محاسبه است

  
  
  
   

  

                                                 
١  (Don Quixote) 
٢  (Cervantes) 



  

 
 
 
 
 

5 
  شناسي ماركسيسم در تقابل با زيبائي

  
  ميراثِ گمشده: فرماليسم 

 
اي از آنچه بله به صورتي تمام و كمال نمونهتحقيق باكتين در مورد ر 

گرا ـ با تحقيق  گرا و ماده  تاريخييك برخورد ماركسيستي ـ به معناي
  رانگيز،ب اي تحسين باكتين به شيوه. دهد  ارائه مي تواند باشد، ادبي مي

شناسي سنتي، نه تحت نام تجلي  آزاد از هر دلنگراني در باب زيبائي
 شناسيِ يگانة غيير از خواص زيبائيت يك مجموعة غيرقابل

 تاريخي و كارآوريكه به عنوان محصولي از يك   متمايزكننده،
له هاي متمايز رسميِ كار رب ،  ويژگيمحدود شدة نوشتاري  گراي ماده
گرائي  ماده" به وسيلة يك "گرائي توليدي ماده"اين. ندك  ميشريحرا ت

اي به   در تحليل ويژه آن رارسد،  كه باكتين  به توازن مي"مصرفي
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 بله در آنهاي مختلفي كه اثر ر موس، از راههمان اندازه تاريخي و مل
 عقيدتي  سياسي و"شرايط منتجِ"رسيده و در بطن  "مصرف" به

 پيشنهاد ين شيوة برخوردا. دهد ارائه مي، مورد استفاده قرار گرفته
تواند با رجوع به  ، نمي ويژة سياسي يك متنكند كه مسئلة تأثير مي

 و حل  بررسي"گريز تاريخ"خواص رسمي آن، به صورت نوعي انتزاعِ 
ه نيازمند بررسي كاربردهاي متغير و ملموسي است كه چرا كشود، 

  . ها است اين متن در روند واقعي اجتماعي متضمن آن
  

 است كه بر آثار يانندة انتقاد مستمر بازتاببا وجود آنكه اين نتايج 
 روشن است كه،  د، آنان تكيه دارنخستينهاي  فرضيهها و  فرماليست

 عمالً اين ،ها  همان فرماليست انتقادي از جانب گيري يك موضعبدون  
  راي باكتين فضائي نظرآثاراگر . توانست حاصل شود ها نمي پيشرفت
اين  قرار گرفته، "وراي فرماليسم" كه  و به تعريف در آورده به تصرف
كتين با با.  گشوده شده"تحقيق در باب فرماليسم" از مسير فضا صرفاً

، نه تنها ها  فرماليستچنين مشكالتجدي انگاشتن دعاوي و هم
به صورتي فعال   تأثير پذيرفت؛ بلكه اين ميراث راآنان از ميراث عميقاً

 بطن شان در  ادراكات فرماليستي در روند ادغامدگرگونيِ  تحول وبا
  .دنمو "دوباره سازماندهي"، يش خوهاي نظريِ دلنگراني

  
 ادراكي نزديك صرفاً نزد باكتين، "ممتد احياي"ه طور مثال ادراك ب

گرفته شده از  نمائي ـ به صورتي وانهاده و به عاريت به نامأنوس
 نظري كي متفاوت است، بازتابي است از روندادرا. ها، نيست فرماليست
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اي به  او اشاره. نمائي  ادراك نامأنوسعملكرد و دگرگون نمودن
هاي ادبي را  شود تمامي متن خصيصة تغييرناپذيري كه گفته مي

شده به  ايجادكند ندارد، بلكه به تأثير ويژة رسميِ  بندي مي سِنخ
ص در توسعة اخ لة اروپائي در طول يك مرح"ادبيات نغز"وسيلة 
به صورتي مشابه، با وجود استفاده از . كند شان اشاره مي تاريخي

ها كه بر اساس آن مسئلة كاربرد متن در بطن  دريافت فرماليست
 حل شود، اش  خاستگاه شرايطتواند با ارجاع به  نمي"ادبي نظام"

گراتر   ماده يعنيتر، بندي دقيق  نوعي صورت"دريافت"  اينباكتين به
 در تأثيرات و كاربردهائي يچنين تغييرات. كند گراتر اعطا مي  تاريخو

 احكاممحصول   ،"يستنداتفاقي ن" ،توان به متني نسبت داد ميكه 
 نقدگرائي،  واسطةكه، از طريقهستند  اي  سياسي و عقيدتيملموسِ
  .   دنكن  مي"شرطي" مصرف آنرا  بر متن تأثير گذاشته، به نحوي

      
گو ميان  يك گفت"خواستار"يچ نيازي نيست كه در نتيجه ه

.  كنيم"اختراع" بخواهيم آنرا فرماليسم و ماركسيسم باشيم و يا
 ر تحليل ما صحيح باشد، اين گفتگويو به انجام رسيده و اگگفتگ

 بر جريان اصلي نقدگرائي  با اين وجود، و سازنده،برانگيز تحسين
ر حقيقت دارد كه آثار  ام  اين .داشته  تأثير ناچيزيماركسيستي
اي بر نقدگرائي  هاي اخير تأثيري صرفاً حاشيه ها، در سال فرماليست

دان ماركسيست براي اقهائي كه ن  تالش چارچوب، درماركسيستي
 يابي  در بطن ساختارگرائي و گوهرواژههاي حاصله  با پيشرفتهمگامي

ن بارت آثار روال. ، داشته استدادند ، از خود نشان ميآنان "جذب"و 
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 از زمينهدر اين » 1كِل تِل« و ديگر محققين در همكاري با نشرية 
هاي  هاي سياسي متن ي از ارزشكلزدائي  توهم. اند ترين بوده مهم

 برشت ءشده به جانب آثار احيابا آن، نوعي تمايلِهمزمان رئاليست و، 
 ادراك خصوصاً. ها ايجاد كرد به آثار فرماليست توجهي نوين نيز
پردازيِ  نمائي به عنوان ياوري غيرقابل اجتناب در نظريه  نوسنامأ

، خود را مطرح »2پيشرو« معاصر ادبي كارآوريساختار رسمي و تأثير 
 بازيافتاين تكامل، با وجود اهميت بسيار، فقط يك . ه استكرد
، كه صرفاً روي به كند ميمنعكس ها را   از فرماليستافتاده پا پيش
 كه بر ردادك ما از ابزارهاي رسمي ادراريزي  ايه در پنا سهم آنجانب
هاي  دلنگراني. اند هاي ويژة داستاني حاكم گويشيا   ساختارهاتركيب
ها به  ساز توجه فرماليست شناسانه كه زمينه تر فلسفي و روش وسيع

 نظريه  در اي ادغام شده  رسمي، كه به منزلة پارهچنين ابزارهائي
ند، و يا حتي لي، يا در سطح باقي ماند ك بودند، به طور"ات ادبي"

  . ندگرائي كنارگذاشته شد  از آن، تحت عنوان كانتفروتر
به استثناي . آور بود شرايط حتي بيش از اين تأسفدر مورد باكتين 

 نقدگرائي"اتي در  به عنوان تمرين، آثار وي صرفاًكتابيك يا دو 
راي دستيابي ه بر خور توج تالشي د هيچ مد نظر قرار گرفت،"عملي

  .  3گرفت صورت ن اين آثار به بازده نظري
                                                 

١  (Tel Quel)اي است كه از جانب گروهي   نشريه. »مين صورتبه ه« : ، به فارسي
 )ـم.  (رسيده نظران فلسفة ادبيات در فرانسه به چاپ مي صاحب

٢  (Avant Garde) 
، «The Ruin of a Poetics» مراجعه شود در (J. Kristeva )ِاوا  كريست.  به ج  ٣

  ، (S.Bann & S.Bowlt)درانتشارات 
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 نخواهيم درنگتوجهي   اين بيبا اين وجود، بيش از اين براي بررسي

هاي   بازبيني برخي توسعههدف ما در قسمت دوم اين كتاب. ردك
  ثمربخشگوئيگفتسم است كه معتقد به آغاز اخير در بطن ماركسي

 ما در اينجا دلنگراني.  استيسيست و ماركيميان نقدگرائي فرماليست
 تالش لوئي آلتوسر و ديگر نقدگرايان چون پيرماكِري و تِري به

 يك با ديگري  خواهد بود كه، با وجود آنكه هر متوجهايگلتن
توان گفت كه به صورتي عمومي هر سه در برخوردي  ، ميمتفاوتند

  .  هستند كرتشممشابه 
  

 ار چهار نوع ارتباط مختلف ميانبايد براي استقر به طور خالصه، مي
 كرد عنواننخست، بايد .  كنيمتالشها   فرماليستآثار، و 1 سنتاين

ها هر يك به  كه اين برخوردها هر دو در رابطه با مسيرهائي كه در آن
اشان  و دلنگرانيكنند   خود را خلق و توصيف مي"موضوع"شيوة خود 

 به صورتي ، هستندآن رويارو ادراك ادبيات كه با در ارتباط با
در درجة دوم بايد استدالل كنيم كه . اند  مشابه)فُرمال (»رسمي«

ها در مورد  ميان موضع فرماليست» ذات به قائم «ياي از تشابه درجه
 در موردها   و برهان آلتوسري، نمائيِ گويش ادبي طبيعت نامأنوس

                                                                                                  
Russian Formalism  ،(Edinburgh : Scottish Academic Press, 1973) به  

   .عنوان يك استثناء قابل ذكر
اي  پديده.  يافته شهرت" ماركسيسم غربي"اي است كه به  ، پديده»سنت«مقصود بنت از اين   ١

  )  ـم. ( نگرد هاي آلتوسر، ايگلتن و ماكِري مي كه نويسنده به آن در ساية تالش
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نگي ان صوري از معرفت كه يگاتواند به عنو  مي"ادبيات"تأثيري كه 
لوژي هاي ايدئو  مقوله"ايجاد فاصله در بطنِ"اش در   قابليتآن همانا

 سومين ارتباط  امر مستلزم طرحِاين. قابل رويت باشد حاكم است،
 كه " تجزيه شدة ادراكيدستگاه"عني با توجه به اينكه شود، ي مي

  موردهاي ادبي نكردهاي رسمي متها براي تشريح عمل آلتوسري
 توسعه يافتة هاي رسميِ ها و تحليل ورياز فنا ، دهند  قرار مياستفاده

ها الگوبرداري شده، به صورتي روشن تحت تأثير آن قرار  فرماليست
 بايد گفت، نهايتاً. برخوردار است» ورانهفنا«هي داشته،  و با آن از تشاب

هر . اند  هر دو سنت مشابه ،»شان سيرهاي نظريِ خط«وجه به  با ت كه،
 آغاز ، در چارچوب موجود"ادبيات"اي از  ا نظريهت را بدوي آنان حرك

 تاريخي، كه هم بر توليد احكام  بهگذاشتن  ارزش  هر دو، برايكرده؛
اي را  اسي پايهشن اند، مالحظات زيبائي ن حاكممتو هم بر مصرف 

  .          اند تضعيف كرده
  

. ار نيستندهميت برخورد از انفسه في ها  اين توازي براي ما،با اين همه
تواند تلقي   رسمي مي و صرفاً،  تعهدي سست نهايتاً نوع برخورداين

م و گوي رشديابنده ميان فرماليساگر ما طرحي براي گفت. گردد
 ميراث گمشدة فرماليسم،  ارائه ماركسيسم، در جهت بازيافت

 با اين عمل به نقدگرائي يم به اين دليل است كه معتقديمده مي
ها قرار  ياروئي با معضالتي كه امروز در برابر آنماركسيستي در رو

 قطع شايد  نيازترين  عاجل.كنيم ، كمك مؤثري ارائه ميگرفته
شناسي  هاي زيبائي  را به دلنگرانيماركسيسم كه باشد ارتباطي
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هاي تاريخي  بورژوازي متصل كرده، و از طريق آن ساخت بلندپروازي
   .اش با مانع روبرو شده نهياگرا و ماده

  
  سياست و تاريخشناسي، زيبائي:نقدگرائي ماركسيستي

    
اين به معناي . بيماركسيسم هميشه ادعا كرده كه علمي است انقال

 علمي در خدمت انقالب اجتماعي و سياسي است، آن نيست كه صرفاً
ش ا هايد در برخور بر اين عالوه، ماركسيسم كهستبلكه به اين معنا

. كند به صورتي انقالبي عمل مي» ان علمبه عنو«براي تعريف مسائل 
 كه تفكر ماركس سازندة يك نظرية ناب انقالبي در  اين امراينك

، به طور كلي به ي استتاريخ تفكر اقتصادي، اجتماعي و سياس
هائي نوين در برابر   جوابماركس به جاي ارائة. رسميت شناخته شده

اي در  شده تعيين هاي سنتي و از پيش هائي كهن كه دلنگراني سئوال
 اين  اند، رفته  به شمار مي تفكر بورژوازيفلسفه و يا اقتصاد سياسيِ

يعني يك :  از سئواالتي مجموعة نوينها را تماماً با دلنگراني
  .  دنمو جايگزين "1مسائل مجموعه"
  

 امتداد 3 تا هِگِل2 سنت فلسفة سياسي كه از هابس به طور مثال،
   كه نتيجة مجموعهكند اسي معرفي ميبد دولت را بنيادي سييا مي

                                                 
١  (Problematic) 
٢  (Hobbes) 
٣  (Hegel) 
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 ميان فردفرد شهروندان و حاكميت  در ارتباط كهاستي ئقراردادها
 امعان نظر اساسي در اين  با توجه به اين تعريف،. اند شكل گرفته

دفرد شهروندان به دولت و به نت معطوف به سرسپردگي فرس
د را كه بر   اگر دولت مفاد اين قراردا  آن،شود كه در شرايطي مي

 گذارد، سرسپردگي ياساس آن قدرت به او تفويض شده زير پا
 در مورد دولت اين سئواالتدر آثار ماركس . دبروشهروندي از ميان 

 نوين  بنيادين ومسائلي با مجموعه و وجود خارجي ندارند، والًاص
 منافع متضاد تقابلدولت را صحنة بنياد  كه مسائلي: اند جايگزين شده

به شمار  ميان آنان ي نبرد ميدانختلف موجود در جامعه وطبقات م
  .آورد مي

   
 ميان آثار "گُسست نظري"اين تفاوت در وسيعاً به دليل آثار آلتوسر 

ـ  پيش"ي، اجتماعي و سياسيِ هاي نظرية اقتصاد ماركس و صورت
هاي اخير، در توجيه اين ادعا كه ماركسيسم   در سال"يسمماركس 

ن چني صف با اين و1.  قش مهمي ايفا كردهويژه است، نعلمي 
كه    نبوده،"بار و براي هميشه يك"اي   حادثه"گُسست نظري"

  .به وقوع پيوسته باشدهاي نظرية ماركسيستي  همزمان در تمام زمينه
س بندناف موجود را ميان به طور مثال،  در شرايطي كه مارك

 الهام  ن كه از آصادي خود و اقتصاد سياسي بورژوازيتهاي اق نظريه

                                                 
 ـ براي اولين بار در اثر آلتوسر به نام "شناسانه گُسست پديده" ـ يا "گُسست"اين جنبه نظر از   ١

For Marx،  
  (Harmondsworth : Allen Lane, 1969)مطرح شده  ، .  
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ود كه نظرية سياسي ش  عنوان ميرد، غالباًكگرفته بود، شخصاً قطع 
 به قلم لنين، "1دولت و انقالب" به وسيلة كتاب ماركسيستي صرفاً

   2.توانسته به استقاللي موازي دست يابد
  

شان به   درگيريند بود فعالهائي كه در حيطة ايدئولوژي  ماركسيست
 بود كه يك  شده مسجل  با وجود آنكه كامالً.تر بود وسيعمراتب 

 بر ستباي برخورد منسجم ماركسيستي با صور عقيدتي و فرهنگي مي
 كه ساخت دقيق روشن شد د،گرا مستقر گرد دههاي تاريخي و ما پايه

 كه از طريق آن چنين حركت "اي  ادراكيدستگاه" و نظري
. هاي نبود  كار سادهم ه تحقق يابد، آنقدرهاهتوانست اي مي بلندپروازانه

» ادعاي« ماركسيستي با اين مسائل برخوردهايدر حقيقت، تمام 
، در بطن كه شود اغلب آشكار ميولي . ارندگرائي د گرائي و ماده تاريخ

تر و  كه در عمل مكاتب پيشرفتهليستي، آهاي ايد  مقوله عميقاً، باودخ
 به ريباًند، تقا هفتر تر نظرية فرهنگي بورژوازي به شمار مي يافته توسعه

    .       اند  التقاط داشتهآگاه، ناخودصورتي 
 

جاي آنكه با ه ، كه باين التقاط در مورد نقدگرائي ماركسيستي
شناسي بورژوازي پيشرفتي در خلق  هاي زيبائي جايگزيني دلنگراني

 عاريت گرفتن بها بمجموعة نويني از مسائل متمايز به وجود آورد، 
 تر در نقدگرائي تر و دردسترس هاي پيشرفته ز نظامهائي ا مجموعه

                                                 
١  (The State and Revolution) 
 ، Considerations on Western Marxism ، (P. Anderson)آندرسن .  به اثر پ ٢

( London : Peter Owen, 1974) مراجعه شود77، صفحة   .  
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، به صورتي گيري خود را آغاز كرد  شكلشناسي، بوژوازي و زيبائي
 نقدگرائي ماركسيستي تبديل هدف غائي اگر  .چشمگير صادق است

 گفت كه هنوز در توان  مي به جرأت بوده باشد،شدن به يك علم
گرد  پيوسته ، وزند  در جا مي"عقيدتيتاريخي  پيش"مراحل 
 نقدگرائي بورژوازي، كه براي دستيابي به استقاللي ناب هاي دلنگراني
  .  استچرخش جدا شود، در ها  روزي از آنبايد حتماً

  
تا حدودي، بازتابِ نبود صراحت در . اند  فراوان و پيچيدهداليل اين امر

تواند  ميهاي شخصي ماركس در مورد موضوعات هنري و ادبي  نوشته
مند هنر  با وجود آنكه ماركس سعي در توسعة يك نظرية قاعده. دباش

 اي وسيع ، در گستره در بارة اين موضوعاتت پيوستهو ادبيات نداش
 متأسفانه سازگار كردن آنچه او در اين 1.اظهار نظر كرده است

 با مسائل  در برخورد او متقنيهائ  هويرها و  صفحات آورده با دلنگراني
، اغلب اوقات آنان پرداخته لي سياسي، كه در اصل به حلياقتصادي و ت

بايد براي اين نوشتارها   ارزشي كه مي در نتيجه.اي نيست كار ساده
تواند كامالً به  ه نمي اين مقالكننده است كه سئوالي آشفتهقائل شد 
   2 .آن بپردازد

                                                 
 On كارل ماركس و فردريك انگلس، : چيني كامل از اين عقايد رجوع شود به  براي گل  ١

literature and Art ، 
(Moscow : Progress Publishers, 1976) .  

بي و مسئلة ترادف بلشويسم و در اينجا بنياد عقيدتي بِنت به عنوان يك متفكر ماركسيسم غر  ٢
شود، چرا كه گسترش نقدگرائي ادبي مستلزم  ماركسيسم در اين نظريه كامالً آشكار مي

...) نقاشي، شعر،  موسيقي و ( موجوديت ملموس آثار مختلف ادبي و محصوالت متفاوت هنري 
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ترين قسمت آثار ماركس در   روشن است كه مهم، كامالًبا اين وصف

، به هيچ عنوان كه به قلم خود اوستد هنر و ادبيات، با وجود آنمور
. رود ر نمي در اين موضوعات به شما"ماركسيسم" موضع برداللتي 

گراي   به عنوان يك علم نابتوانست  كه مي"اي گُسست نظري"
مستقل، فصلي در توسعة نقدگرائي ماركسيستي بگشايد، به هيچ روي 

كوتاهي در شناخت اين واقعيت . در آثار ماركس وجود ندارد
 ين وزنة نظري نامناسبي كه در اغلب مواقع سنگيني چنآزاردهنده و

  وركند، محظ  تحميل مي خود را بر آثار ماركسدر اين زمينه
  .  ايجاد كرد"گُسست نظري"توسعة چنينبيشتري در راه 

  
 كه مكاتب اشد، شرايطي بتر از اين كوتاهي ، شايد مهمبا اين همه

 . شكل گرفته و توسعه يافتند در بطن آن نقدگرائي ماركسيستياصلي

                                                                                                  
از . باشنددر اين مورد بخصوص در بطن حاكميت ماركسيستي به منصة ظهور رسيده  است كه،  

ويژة » محصول«هاي ماركسيستي و ناتواني در ارائة يك  نظر تاريخي،  فقر فرهنگي حاكميت
تحت عنوان  بورژوازي اروپائي،  فرهنگريگ  به مردهاناندازة آنفرهنگي،  و تكية بيش از 
 و ديگر "اتحادشوروي"هاي تاريخ ويژة   بيشتر به نقطه ضعفكالسيسيسم ماركسيستي، 

شان باز  هاي اجتماعي و فرهنگي گيري سياست  در روند شكلدة كمونيستيكشورهاي عم
ادبيات و "لئون تروتسكي در كتاب .  گردد، تا به تاريخچة آثار و عقايد شخصي ماركس مي

ولي .  هائيم ها نيستيم، جوياي هنري براي توده ما خواستار هنر توده: گويد به صراحت مي" انقالب
،  از محدودة بورژوازي »گذار پدران بنيان«جائي نرسيد، چرا كه افق ديد متأسفانه اين جستجو به 
 Gabriel)نام و معاصر گابريل كولكو  در اينجا شايد نظرية مورخ صاحب. اروپاي غربي فراتر نرفت

Kolko)لشويسم و استبدادهاي عصر نوين فاشيسم، ب"، گويد  را بتوان عنوان كرد كه مي 
 )    ـم( ." آنمبارزه باهاي  اند، نه راه  غربي داري سرمايههاي   عارضه



 شناسي فرماليسم و ماركسيسم                          ماركسيسم در تقابل با زيبائي
                                                  

١٧٨

كه از اهميتي  دو مرحله اساسي را 1 پِري آندرسوندر اين زمينه
.  از يكديگر متمايز كرده،كليدي برخوردارند، در تاريخچة ماركسيسم

شود ـ  ها مي نخستين مرحله مربوط به دومين نسل ماركسيست
 و گرگوري 4تسكي، كارل كا3رانز مِرينگ، ف2خصوصأ، آنتونيو البريوال

 ـ كه در دورة پس از مرگ ماركس و انگلس و درست قبل از 5پلخانف
صعود لنين و تروتسكي،  رهبري روشنفكري نهضت ماركسيستي را 

سكون منتج از ، به دليل معتقد است كهآندرسن . بر عهده گرفتند
 پردازان از به كار ه، اين نظريبود ويژگي اين دوره  كهانتظارات انقالبي

 تحليل روابط متغير گرفتن ملموس و سياسي ماركسيسم جهت
 خودِ«درعوض، با تبديل . دكشيدناقتصادي و سياسي دست 

  به جايشان، ضوع حياتي توجهات به مو »ماركسيسم
رية  يك نظي تاريخي به عنوانگرائ ماده »6كردنمند نظام«در"تالش

ابليت جايگزيني قواعد بورژوزاي ققابل درك از انسان و طبيعت، بر 
 حركت كارگري با يك بينش منسجم و وسيع قابليت ايجادرقيب، و 

لة هوادارانش جذب شود، از جهان كه بتواند به سادگي به وسي
   7".متمركز شدند

  

                                                 
١  (Perry Anderson) 
٢  (Antonio Labriola) 
٣  (Franz Mehring) 
٤  (Karl Kautsky) 
٥  (Gregory Plekhanov) 
٦  Systematize 
 .6آندرسن، قبأل عنوان شده،  صفحة   ٧
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 نبايد  ارزش عقيدتي اين حركت را در تاريخ ماركسيسم آنكهبا وجود
ا كه، قدرت چر. دندبار بو فاش تأس هاي نظري شمرد، بازتاب ارزش بي

 را مترادف هاي بورژوازي بخشيدن به ماركسيسم جهت مقابله با آئين
، هدا قرار د با آنان در يك رده را ماركسيسمبا اين امر نمود كه

كه  با اين ادعا. هدد جلوه ماركسيسمهاي آنان را از آنِ  دلنگراني
ر ، به طور مثال بشده تعيين تواند به مشكالتِ از پيش هايش مي مقوله

تواند با موفقيت  مي  و، فراتر از آن،شناسي، اتالق گشته فلسفة زيبائي
 روبرو شود، اين مسائلش با ا   مخالفان بورژواي نسبت بهبيشتري

. بديل به مكتبي در ميان ديگر مكاتب كرد تماركسيسم خود را صرفاً
، چرا دمان خاموش گلوعلم انقالبي در  تحت عنوان يك اش ادعاهاي

د، در چارچوب فضاي كه عملكرد او به جاي خلق مسائل جدي
نوين و غير قابل  تماماً "يمجموعه مشكالت"، به عنوان اي كه نظري

 هاي جديد به  جواب  به ارائة محدود، خلق كندبايست مقايسه مي
 .      مسائلي كهن شد

 
 "ماركسيسم غربي"اي كه اندرسن از آن به نام   در دورهاين گرايش

تاريخ و «كند و، از زمان چاپ كتاب لوكاس به نام  ياد مي
كرار و تشديد  تپيوستهتا حال ادامه يافته، ) 1925( 1»طبقاتي آگاهي

شناسي  اندرسن در مورد سهم ماركسيسم غربي در زيبائي. هشد
 تر از هر آنچه در بطن گون و گونه تر بسيار غني " نويسد، چنين مي

 كه شايد طي  بتوان تصور كرد،ي تاريخيگرائ ميراث كالسيك ماده
                                                 

١  (History and Class Consciousness) 



 شناسي فرماليسم و ماركسيسم                          ماركسيسم در تقابل با زيبائي
                                                  

١٨٠

گذشت زمان به اثبات رسد كه پايدارترين دستيافت جمعي در اين 
 تمامي عمالً.  حقيقت دارد كامالً اين مطلب 1".سنت بوده

كند ـ   كه آثارشان اين دوره را تبيين مينام  صاحبپردازان نظريه
ودور آدورنو، هربرت ، تئ3، گالوانو دِالولپه2جورج لوكاس، والتر بِنجامن

پل سارتر ـ  در مورد سهمي كه  ، ژان5، لوسين گلدمن4ماكوزه
هائي اساسي  بايد به عهده گيرد رساله ادبي ميماركسيسم در تحقيق 

 كه، حداقل تا بايد متذكر شدبا اين وجود، . اند هادد  اي ارائه و پايه
ز مسائل ها بازتاب يك تقبل غيرقابل انكار ا پذيري نقشحدودي، اين 

 بايست دلنگراني جاي آنچه مشروعاً مي به ، شناسي سنتي زيبائي
  .ه، بودبه شمار آيدماركسيسم 

   
سم غربي شرايط تكوين خود را در اين به اين ترتيب، در واقع ماركسي

 ترين وجه تمايز پس از د، مهمگوي اندرسن مي. دهد  بازتاب ميروند
  ميان تئوري و كارآوريارانكو غيرقابل ، جدائي كامل  تاكنون1925

 انتظارات انقالبي در اروپاي غربي و نتايج اقتصادي و ، كه با زوالهبود
تمامي . داري به وجود آمد  سرمايه نظام استحكام منتج ازسياسي
شان در باال عنوان شد، يا پس از يك دورة  پردازان كه نام نظريه

ياسي دست  س ملموسهاي آغازين در تعهد سياسي، از تعقيب ايده

                                                 
  .78همان مأخذ، صفحة   ١
٢  (Walter Benjamin) 
٣  (Galvano Della Volpe) 
٤  (Herbert Marcuse) 
٥  (Lucian Goldmann)  
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  به مسائل نظري)همانطور كه لوكاس عمل كرد ( خود رابرداشته و
، يا از همان  يك خأل سياسي بود وجودمشغول كردند، آنچه نشانة

 ماركسيسم  در صرف به مرحلة نظريِ را صرفاًابتداي كار، توجه خود
  از اين).دورنو و ماركوزه نشان دادهمانطور كه مورد آ(دند معطوف نمو

 پردازان  نظريه، اين1، به استثناء مورد چشمگير آنتونيوگرامشيگذشته
ها بودند كه در بارة ماركسيسم در بطن   استادان دانشگاههمگي
 در قلب آكادمي ،سهاي بورژوا، و يا در مورد لوكا آكادمي

  . پرداختند الينيستي به نويسندگي مياست
  

كران آثار  ي اقيانوس ببندها بود كه  تأثير همين راهبازتابي از
تاده و دست دوم اف پا ماركسيسم غربي جز مجموعه گفتارهائي پيش

بيشتر در باب ماركسيسم، تا براي " ،حاصلي به بار نياورد
از    در جستجوي تعبير دوبارة آثار ماركس، و بيشتر2"ماركسيسم

كه پيشتر به  هائي تحليلي  در چارچوب مقولهها طريق بازخواني آن
هاي  تالش.   و يا فلسفي ارائه شده بودندهاي نظري يلة ديگر نظاموس

هاي هِگِل  متفاوتي كه براي ايجاد رابطه ميان آثار ماركس و نظريه
صورت گرفت، تا از اين ) مورد ماركوزه (3، يا شيلر)مورد لوكاس(

شاهد اين   شناسي ماركسيستي استنتاج كنند، طريق يك زيبائي
 يك سنت بسيار توسعه يافتة  امروزروندنتيجة اين . ست مدعا

                                                 
١  (Antonio Gramsci) 
 .53همان مأخذ، صفحة   ٢
٣  (Schiller) 
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نقدگرائي ماركسيستي است كه، با وجود ارائة يك موضع پيشرفتة 
شناسي بورژوائي و،   ادراكي و تسلط كامل،  هم بر ادبيات و هم زيبائي

در   نقدگرائي بورژوائي، ا بهترينبا وجود قدرت كافي براي رقابت ب
يفي بر زيبائي شناسي توص  صرفاً كهتوان گفت  مي فقطمورد آن

از خود   نيزشناسي تمايل به هضم اين زيبائي مانده، وحتي سنتي باقي
 در خلق مجموعة نويني از سئواالت، ماركسيسم غربي. دهد نشان مي
 در "ماركسيستيـ  پيش"هاي  بايست كلية دلنگراني كه مي

  .                ند، شكست خوردهشناسي را سرنگون ك زيبائي
  

ارزش  ها را بي  سنتبا عنوان كردن اين مطالب قصد نداريم اينالبته 
 است كه آنان براي اي  به هزينهاشاره  هدف صرفاً،  بلكهجلوه دهيم

 شناسي سنتي،  در چنين ارتباط نزديكي با زيبائيتوسعة خود،
 تاريخچة نقدگرائي ماركسيستي، تاريخچة دو مجموعة .اند پرداخته

 از. اند يكديگر همزيستي كرده  سختي با بهمتفاوت از مسائل است، كه
 براي تعريف صورت و محتواي آثار ادبي با ارجاع آنان به يك طرف،

در روابط اقتصادي، سياسي و عقيدتي كه در بطن آنان قرار دارند، 
 كه به دست ماركس بنياد"1يابرساختار" و "اي پايه"يِريز طرح قلب
 ماركسيست گرايانِ، نقد در مجموع و. تالشي ممتد صورت گرفت،شد

، ند چه نوع تأثيرات سياسي امكان دارداند تا درياب هميشه تالش كرده
نظر   ادبي از نقطهكارآوريدر هماهنگي و يا تضاد با انواع مختلف 

 از طرف ديگر،  .مواضع سياسي دولتي، به آثار ادبي نسبت داده شود
                                                 

١  (Superstructure) 
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دگرائي به استثناء آثار برشت، هر مرحلة اساسي در توسعة نق
ي  تمايل.آيد شناسي به شمار مي زيبائيماركسيستي يك كارپردازي در 

 ، ، و در بطن آنشناسي  موضوعات زيبائيبراي ساخت يك نظرية ويژة
   .   "ادبيات"اي در باب  نظريه

  
 طول عمر  تمامي و مشخص درپيوسته اي زنجيره، اگر حقيقتاً

 تالشي است در نقدگرائي ماركسيستي بتوان مشاهده كرد، همانا
 يكي در هماهنگي با: دادن اين دو مجموعه از دلنگراني جهت آشتي

،  آنهاي سياسي  ماركسيسم و انگيزهگراي هاي تاريخي و ماده فرضيه
 نظري گُسست قطعي. سي بورژوائيشنا و ديگري ميراثي از زيبائي

 توجه "شناسي ماركسيسم و زيبائي"جاي   كه، به آيد  زماني پيش مي
چرا   .دوش "شناسي يسم در تقابل با زيبائيماركس"ي معطوف به واقع

 اين نيست كه اين دو دلنگراني مشكل با يكديگر كنار  صرفاًكه مسئله
 شناسي است، خود همگام با زيبائيميراث ابزار ادراكي كه . آيند مي
 و تاريخي در گرا  توسعة برخورد منسجم مادهبند در برابر ترين راه مهم

  . رود هاي ادبي به شمار مي  باب متنحقيق درت
  

ميان صور نوشتاري » ها تفاوت«كند كه بر   چنين الزام مي اولبرخورد
 تمايزات، در اصول ويژه تاريخي و ارجاع بهها را با  متمركز شده، آن

. اند، تعريف كنيم هموار كردهتضادهاي عقيدتي كه مسير خلق آنان را 
 .شود ميان صور نگارش مي» ها شابهت«مربوط به  عكس،   دوم، بهمسير

ها از شرايط  متنشود كه با منتزع كردن برخي  چنين استدالل مي
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ي كه ا ها را با يكديگر در مجموعه آن توان ان، ميش ويژة تاريخي خلق
 به اين دليل دهد مجتمع كرد، دقيقاً  را مي"ادبيات"تشكيل مقولة 
هاي رسمي،  ويژگياي از   رسمي يعني مجموعه"گوهر"كه در نوعي 

 متمايزشان "غيرادبي"كه از ديگر صور نگارش ده،  و متمايزكننيگانه
  . اند ، مشترككند مي
  

  رسمي صرفاً"گوهر" كه اين توان به صراحت ديد با اين وصف مي
شدة  اي نيست كه تفاوت تعيين شده بندي دهندة اصل طبقه نشان

 به عنوان حال نو در عي. كند مي را توجيه "ادبي غير" / "ادبي"
برخوردار  قدرتي تشريحي از عليت  ايدآليستيِنظرية  يك ازيقسمت
ريزي شده باشد،  اش قالب  به جاي آنكه به وسيلة شرايط خلق .است

 قيد اين شرايط از "ادبي"شود كه اين به اصطالح اثر  چنين عنوان مي
. ار پايدار، غيرقابل تغيير و جهاني برخورد"گوهري" و از بودهآزاد 
اش نوعي قدرت   پيرامونيشرايط براي تاريخ در ارتباط با توان مي

 اثر ادبي با در نظر  به در اين چارچوبتوصيف كننده قائل شد، ولي
، به عنوان يك تجلي از صورت اش اي شدة پايه تعريفگرفتن صفات 

  شود،  ادعا مي  كه،"حاضر" هميشه  وتغيير،  غير قابل آل جهاني، ايده
نظر انداخته   كند،  مي متجليي ويژه و مشروطنرا در مسير آصرفاً
  . شود مي
  

 در بطنشناسي  هاي زيبائي كردن دلنگراني سهيمرو، براي از اين
 فاً كه صر رااي از مسائل مجموعهبود نقدگرائي ماركسيستي ضروري 
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 وارد  به درون آن، ايدآليستي دريافت شوندتوانند در چارچوبي مي
  نه هميشه، بلكه، كه اگرمناسبي بوده ناپيوند  عملنتيجة اين. نمود

 ـ به دليل تقبل اين مطالب "ادبيات چيست؟"اغلب اوقات، در برابر ـ 
آليستي الزامي شده، و ادعاها و   يك راه حل ايدهضرورتاً

 ابتر باقي  اساساًيانة نقدگرائي ماركسيستيگرا هاي ماده بلندپروازي
  .مانده

  
 كه در صادق استها  زه در بارة آثار آلتوسري به همان اندا امراين

 م در نقدگرائي ماركسيستي، با اين خصوصيتهاي پيشگا مورد سنت
 تالشي ناب ترشان  جديدهاي  در توسعه هر دوي آنان كه،توجهقابل 

اي كه نقدگرائي ماركسيستي را  يرگذاري بر انقالب نظريدر جهت تأث
رو از اين. اند زد، به انجام رساندهشناسي جدا سا هاي زيبائي از دلنگراني

 سعي در دنبال كردن مسير اين  ة اين تحقيق،ادامبايد، در  مي
بايد نشان دهيم كه  در مورد آلتوسر، مي.  داشته باشيمها وسعهت

د وي با  برخورهاي زيرين گرايانه كه در اليه دهچگونه بلندپروازي ما
شناسي  ه وي از زيبائيآليستي، ك  با ميراث ايدهادبيات نهفته عمالً

سپس بهتر است آثار .  شده استتضعيفبورژوائي به عاريت گرفته، 
اي اين مسائل  آگاهانه كه، با هشياري  رااخير تِري ايگلتن و پيرماكِري

 و به طرقي كه ، البته نه همواره با موفقيت تمام، منعكس كردهرا
هاي ادبي و   با مسائل خلق متنگرا تر تاريخي و ماده د منسجمبرخور

  با آنانسعي در رودرروئي  دهد، ها بازتاب مي ن تأثيرات سياسي آ
 از بايد روندهائي كه مي نخست، ولي  .بندي كنيم جمع اند، نموده
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 كه از طريق  ساخته، موضوعي را خود"موضوع"، اين سنت شان طريق
 ـ  را نشان "ادبيات" ادراك ـ يابد درمي و خود را كردهآن عمل 

  . دهيم
  
  ادبيات"ناگفتة"
  

 خالقيت اي در باب نظريه«در اي  هاي پايه اكثر استداللدر اين مقام 
 در  توسط ايگلتنبا وجود آنكه(  شده گنجانده  اثر پير ماكِري »1ادبي

، و در آن )نيز گسترش يافته و تشريح شده» نقدگرائي و ايدئولوژي«
 دو هم قرار دادن  كنارگرائي ماركسيستي باهاي مشروع نقد دلنگراني

ساختارگرائي و آنچه ماكِري : نوع نقدگرائي بورژوائي معاصر و حاكم 
به دليل . تعريف شده است داده، "2نقد در مقام دريافت"به آن لقب 
ايم،   موضع ماكِري را در مورد ساختارگرائي تشريح كردهآنكه قبالً

ائي  نوع دوم نقدگربر انتقادات وي در مورد  است كه صرفاًبهتر
  .   يممتمركز شو

  
 يا "نقد در مقام دريافت"كنند كه،  ماكِري و ايگلتن استدالل مي

، با اغواء  نقدگرائي ادبي .ضادي بطني استنقدگرائي تفسيري، دچار ت
 از آنرهانيدن ر  خود را ب هدفاش،  متن در ارائة معاني پنهان و خفته

 فاً با حائلند، ولي اين عمل را صرك  متمركز ميهايش، قيد سكوت

                                                 
١  A Theory of Literary Production)(  
٢  (La Critique comme Appréciation)  
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اين . تواند به انجام رساند ن گفتار خود ميان متن و خواننده ميكرد
هر قدر بيشتر تالش كند تا متن به زبان خود قادر به نوع نقدگرائي 

 اثر ليويس يك نمونة كالسيك  در اين زمينهسخن گفتن باشد ـ
ا كند، چرا كه متن ر بند مي قد بيشتر و بيشتر ايجاد راهاناست ـ نداي 

قد، كه در ارتباط با آن متن ان پرداختة آل،  هبه متني جايگزين و يا ايد
 در چارچوبي صحيح شود، دوباره نگريسته شود و،بايد ت مي» اصلي«
  .  كند گيري و براي مصرف آماده گردد، تبديل مي ي قالبكل
  

و از اين طريق . دارد  تأثير سازندهچنين نقدگرائي، نوعي رواز اين
ي مند  قاعده عقيدتيِ را مطيع قرائت ويژةمتناي آنكه ر، بمعموالً
ولي، . گذارد  تأثير مي آن بر"متن"    با كاهش تناقضات درونيگرداند،

 خودِ» حقيقت« با ارائة اين قرائت كه شامل همه چيز جز همزمان،
 ي نابود نيز به فعاليت سازنده خود رااين نقدگرائيشود،  متن مي

         .            شاندك مي
  

گرايان در مورد اين نوع نقدگرائي است  هاي تجربه فرض ، با پيشنهايتاً
، گويد  مي1كيب كالين مك. شوند كه ماكِري و ايگلتن دست به كار مي

  دانشيخصلت بخشيدن بههمانا در "گرائي مسئلة متمايزكنندة تجربه
 خود يك كه موضوعي كه به وسيلة  استاي ، به گونه"شده تحصيل"
 فرض چنينگرائي به اين معنا   تجربه در2".نش است، تعريف شدهدا

                                                 
١  (Colin McCabe) 
 كيب،  مك.  س ٢
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 صورت ، همچون"شده   ارائه" دانش به طريقي"موضوع"شود كه  مي
 شود، گرفته مي   به فرض"موضوع" اين ، يك شركتوضعيت مالي

 راآنچه " بايد و، اش خارج از تفكر قرار دارد مستقل است و موجوديت
 كه،  دانش روندي استروند  در نتيجه.كند   تبيين ،"ني استشناخت

 بايد " آنچه را كه   تجربي و ادراكي،"هاي  رويه"  در هم آميختنبا
 "شده شناخته" تبديل به ه ورساند  به دريافت "باشدشناخته شدني 

سازد  آنچنان مي متن را ، "نقد در مقام دريافت"  از اينرو.خواهد كرد
داشته كه وظيفة شده  يينتع  از پيش پنهان ومعنائيكه گوئي 

 آينة ذهن در، "هدانسرمرحلة شناخت " نقدگرائي است تا آنرا به
  . دبازتابان

  
 را ارائه "1 نقد در مقام دانش" ادراكخالف با اين امر، ماكِريدر ت
، از مسير ا ر"هاي نقدشدني متن"  خوددهد، نوعي نقدگرائي كه مي
اش   اينكار، فعاليت سازنده  با انجامه،درهاي ادراكي خود خلق ك رويه

روند علم، روندي نيست كه از طريق . گذارد را در عمل به نمايش مي
چنان هم، شناسانه و ادراكي، دانش ة روشآن، به وسيلة عمل استادان

بينيم، پيوسته در ارتباط با واقعيتي از پيش   مي2كه در مثال فاوست
 دانش روندي است .تر شود كند، كامل ه آنرا منعكس ميكشده،  ارائه

 از طريق عملكردهاي خودِ علم، واقعيت به موضوعي از  كه در آن،
                                                                                                  

«Theory and Film : Principles of Realism and Pleasure»  ،Screen XVII 
  .10صفحة  ، 1976 ,(3)

١  (Critique Comme Savoir) 
٢  (Faust) 
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 از ود و صرفاًش يابد، تعريف مي دانشي كه خلق شده تغيير شكل مي
  . تواند دنبال شود  ميهائي نظري طريق روش

  
توان گفت كه  ميهاي ماركسيستي،  ، با در نظر گرفتن نقدگرائيپس

 كه به وسيلة متن به عنوان "اقعيموضوعي و"، انموضوع آن
بايد   نيز  نمياناهداف آن. شده باشد، نيست ساخته موجوديتي از پيش

متن قرار دارد   شناخت در بارة آنچه در حال حاضردرآن باشد كه به
اين   هدف . آن"هاي   گفته" از "دوباره بندي صورت"برسد، به نوعي 

 " ـ براي ـ نقدگرائي ود خمتنِ"بايد بيشتر خلق،   مينوع نقدگرائي
طور كه  همان.  متنتوليدروند : "هاي متن ناگفته" از يباشد، ادراك
 نشان دادن متن را، "ي بايد، نقدگرائي ماركسيستگويد ايگلتن مي

و درمورد ) اي آن حك شدهكه در الفب(ش توليدتجلي شرايط براي 
در به  قا نيز صورتي كه خود او  سكوت اختيار كرده، بهآن ضرورتاً

، هدف خود قرار دهد ـ موضوعي كه به هيچ "1 آن نيستشناخت
 به وسيلة رائه و نه پيشنهاد شده، بلكه صرفاً به وسيلة متن ا نهعنوان

  . هاي ماركسيسم خلق شده است دلنگراني
              

 ي دانشستباي از آن ميماند و  اش خاموش مي ولي آنچه متن در باره
 يك متن "ناگفتة"ر ماكِري و ايگلتن، گوهرِ  از نظ چيست؟رد، خلق ك
 او با ايدئولوژي است،  و اين همان است ـ آنچه كه ممكن است  رابطة

                                                 
، Criticism and Ideology ،(London   : New Left books, 1976)ايگلتن، .  ت ١

  .43صفحة 
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بايد موضوع   متن معرفي شود ـ كه مي"تأثير ادبي"تحت عنوان 
شود كه ادبيات  چنين استدالل مي. قرار گيردنقدگرائي ماركسيستي 

  عملكردو از طريق، ار گرفتهراهِ ميان ايدئولوژي و علم قر در نيمه
  كه ايدئولوژي براييئها  بر چارچوبكارهاي رسمي خودسازو

  .ندك ميوارونه و يا برمال  ، "تقليد"با   را، آندهد ارائه مي "ديدن"
 با  ،زيست اجتماعييابي به شرايط اي از دست ارائة شيوهادبيات، با 
ـ دانشي كه از  دهد به دست نمياز اين شرايط  "يدانش"وجود آنكه 

 ، زدايد طرف ماركسيسم پيشنهاد شده ـ از درونِ خود ايدئولوژي را مي
 در روابط اجتماعي "نبود معرفت"در ايدئولوژيِ به سخره گرفته شده 

 را  خوداش در روند خالقيت ، "ادبيات" به عنوان  ،وده متبلور نمورا 
  . سازد از آن جدا مي

  
نگراني، همزمان و به صورتي  اين است كه اين دلمشكل اساسي
  به عنوان و همگرا  توجهات تاريخي و مادهبه عنوانيكسان، هم 
بنا بر در هماهنگي با اولين مورد، . شناسي، ارائه شده نگرش زيبائي

 در بطن متن ي حك شدهسازوكارها علمِ ادبيات اين است كه يك
تأثير "انگر نش كه  ايدئولوژي را ازگيري  و فاصله، برمال كردهادبي را

 به  چنين سازوكارهائي را با ارجاع عملكرد و همچنين است"ادبي
  اين انتظار صرفاً .دهدتوضيح هاي تاريخي و مادي خلق متن،  محمل

 به صورتي كه از "تأثير ادبي"تواند از طريق تجزيه و تحليل چنين  مي
يعني، به عنوان محصول : نظر تاريخي تعريف شده باشد حاصل گردد
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هاي نيروها و  ، در چارچوبص رسمي يك صورت نگارش كهخوا
  . ها قابل تميز باشد  از ديگر شيوه كنند، بندهائي كه بر او عمل مي راه
  

د، بدون اين گامي است كه هميشه ايگلتن در صدد برداشتن آن بو
 به  هر چند، ماكِري گامي كه آن شود،به انجام  موفقآنكه هيچگاه

، نهايتاً. كند خود آنرا توصيه مير آخرين اثر ، د"شناسانه سنخ"صورتي 
چرا . شناسي قابل توضيح است  زيبائي ميراثاين تذبذب در چارچوب

ها،  كه گام به گام همراه با تمايل تاريخي مطرح شده در آثار آلتوسري
شناسي به عنوان   از نظر زيبائي"تأثير ادبي"تمايلي نيز براي تعريف 

رسمي و غيرقابل تغيير كه يك تمايز اي از خواص  نتيجة مجموعه
 و ديگر صور نگارش مستقر "ادبي"گريز ميان آثار  ابدي و تاريخ

 بطن سير دربا در نظر گرفتن اين . شود ده ميكنند، دي مي
ها براي تأثيرگذاري و واژگوني  ، قابليت برخي متن"1براهين"

لكرد هاي حاكم عقيدتي، نه به عنوان يك نتيجة تاريخي از عم مقوله
كه به عنوان يك تجلي از گوهر غيرقابل تغيير و از ارش، اي در نگ ويژه

 بيشترين تمايلاين . نماياند پيش ارائه شده و جاودان ادبي خود را مي
بازتاب ارتباط نزديك و  از طريق يابد كه، تجلي را در آثار آلتوسر مي

به  را "ادبيات"اي از   نظريه شناسي، شناسي و پديده سنتيِ زيبائي
ت ميان علم،  تمايزاطبيعت بارةي در كلعنوان قسمتي از نظرية 

 راي ابد، بكند، كه در تفكر آلتوسر ادبيات و ايدئولوژي مطرح مي 

                                                 
١  (Argument) 



 شناسي فرماليسم و ماركسيسم                          ماركسيسم در تقابل با زيبائي
                                                  

١٩٢

و صوري تغييرناپذير از دريافت واقعيت به  از يكديگر بوده  جداي
  .      معرفت ما هستندوسيلة
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  علم، ادبيات و ايدئولوژي
  

 "1ها كارآوري"در باب 
 

 ـ يك ادراك"اجتماعي تشكل"توسر يكديم، آلهمانطوركه مالحظه كر
 ـ را به عنوان "جامعه"شناسي از   جامعهمشابه و نزديك به

 مرتبط ولي مجزا ـ "هائي كارآوري"اي از مراحل  مجموعه
كم يا  هر كدام ، كهبيند  ـ مي» عقيدتي«و » سياسي«، »اقتصادي«

 در اين چارچوب است كه. ا ديگري خودمختارنداط ب در ارتببيش
  : شود مي  تبديل و مهم اساسياي به مسئله "كارآوري"ادراك

  

                                                 
١  (Practices) ،  در "كارآوري" مفهوماز اولين صفحات اين كتاب توني بنت به كرات از 

ولي به داليلي كه روشن نيست،  فقط در اين فصل است . معناي فلسفي آلتوسري استفاده كرده
       )ـم.(شود  مي در معناي آلتوسري كلمه به وسيلة نويسنده عمالً ارائه"كارآوري"كه،  مفهوم 
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 اشاره به هر روندي  به صورت كلي"كارآوري"تحت عنوان 
مشخص » محصول«ه  ب رادارم كه يك مادة مشخص خام

 فعاليته از طريق د، يك دگرگوني ككن ديگري تبديل مي
، )"توليد" از  (يهاي معين  انساني،  با استفاده از شيوهمشخص

   1.پذيرد صورت مي
  

 " ادراك آلتوسر از فعاليت اقتصادي است كه به عنوانپاية اين براهين
از طريق فعاليت ) مادة خام ( آوريِ دگرگوني يك طبيعت مشخص كار

 تالشه وسيلة ه باي ك قابل استفاده» محصوالت«ها، به  انسان
در » هاي مشخص توليد شيوه«از » 2اي انهمند روش سازمان يافتة«

آلتوسر، با . هدش  تعريف  ،3"شوند چارچوبي از روابطي معين، توليد مي
 كه معتقد است در اين معنا، "كارآوري" ايدئولوژي در مقام ر بتكيه
در وژي ايدئول. دكر تعريف  را"گرائيِ ابرساختاري ماده" يكتوان مي

  ، نيست در بنياد مادي جامعهاي باخته اثيري و رنگ  انعكاساينجا
و ها   شيوهاز كه به همان اندازه كارآورانه است» يفعاليت «بلكه

ـ توليداتي به همان اندازه مادي ـ   خودابزارهاي توليديِ مختص
مختار   خودتقريباً  موضعيبرخوردار ازنرو ايدئولوژي، از اي. ساخته شده

 ويژه كه هائي كامالً  با مشخصه است، محصولي"تشكل اجتماعي"در
عالوه بر اين، به عنوان .  اقتصادي نيست صرفپذير به روابط تقليل

                                                 
 .166،  قبأل عنوان شده، صفحة  براي ماركسلوئي آلتوسر،   ١
٢  (Methodically) 
 .167همان مأخذ، صفحة   ٣



١٩٥                              علم، ادبيات و ايدئولوژي              يسم                           فرماليسم و ماركس

 از آن خود، در رابطه با ي مادي، ايدئولوژي با قدرتي تماماًيك نيرو
  .  برخوردار استتيكماحاز  اجتماعي، "كارآوري"ديگر مراحل 

  
، در اين مشكل اينجا است كه. وشن استتا اين مرحله مطلب ر

هائي از  مجموعه، آلتوسر همچنين به دنبال استقرار يكلچارچوب 
 ، هر يك در مقام خود"ايدئولوژي" و "ادبيات"، "معل"تمايزات ميان 

 به عنوان صور "تعريف" سه  ن تمايز ميان اي قايل شدنبا. ستا
 بر مادة خام  كه هر كدامشود  مي گفته، چنين"كارآوري"مختلف 
آن به محصولي مشخص كه به وسيلة بديل  جهت تيمشخص

تأثير "، "تأثير دانش"،  مشخص ـ در نظم فوق"يتأثير"
آلتوسر آنان را و   متمايز شده، ـ"تأثير عقيدتي" و "شناسي زيبائي
 نتيجة  .كند تفسير مي،  جاودان و غيرقابل تغيير، معرفتييصور
رائي گ هاي ماده  فرضيهيد درردت  هماناخورد با ماده در اين راستا،بر

 علوم ويژه،  در اينجا.دوري گزيده از آنان  صريحاًاست كه، آلتوسر
 تجلياتي صرف از و صور عقيدتي ويژه بيشترهاي ادبي ويژه  متن

اي  گرايانه  ماده"هاي كارآوري"ند، تا نتيجة ساختارهائي غيرقابل تغيير
  . شده شرطي
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  در باب ايدئولوژي
دو مقاله  در باب ايدئولوژي در هاي آلتوسر نظريهورت كلي به ص

ايدئولوژي و "و ) 1965 ("1مانيسموماركسيسم و ا"اند ـ خالصه شده
ه دليل مفهوم بـ اثر اخير  )1969 ("2حكومت  عقيدتيدستگاه

 همواره در  دهد، اي كه در ادراك ايدئولوژي ارائه مي نهايت ويژه بي
در باب   دلنگراني آلتوسراثر فوقچرا كه  3.گيرد مركز بحث قرار مي

 روشنفكرانة "ابرساختار" براي ادراك ي مترادف، به عنوان"ايدئولوژي"
 داللت "هاي كارآوري"اجتماعي،  كه شامل تمامي صور معرفتي يا 

 "ايدئولوژي" بيشتر ادراكي از آلتوسر در اين اثر. كننده باشد، نيست
به عنوان »  معرفت ويژةيك صورت «پروراند كه به  در سر مي
  .شود معطوف مي» يك نوع كارآوري داللت كنندة خاص«محصولي از 

     
  پيچيده است، و با استفاده از ادراكاتي لغزنده و فرّار آلتوسربراهين

بندي  توان آنرا در شش عنوان اصلي جمع با اين وجود، مي. بيان شده
  :دكر
  

ي كه براهيندر جدل با .  »ايدئولوژي موجوديتي مادي دارد « )الف
ارايه داده بودند و بر اساس » 4ايدئولوژي آلماني«ماركس و انگلس در 

                                                 
١  (Marxism and Humanism) 
٢  (Ideology and Ideological State Apparatus) 
 : Lenin and Philosophy ، (London و  For Marx به ترتيب در دو كتاب آلتوسر،   3

New Left Books, 1971) .  
٤  (German Ideology) 



١٩٧                              علم، ادبيات و ايدئولوژي              يسم                           فرماليسم و ماركس

 از روابط واقعي اجتماعي ، تفكر، ايدئولوژي بازتابي وارونهآن در مرحلة
كند كه ايدئولوژي موجوديتي  ، آلتوسر استدالل ميه بودشد توصيف 

ايد يك انسان فاعل  عق ند كه،ك او تأكيد مي. مادي از آن خود دارد
 در درون كردها، و اين عمليابد مي موجوديت او عملكردهاي در صرفاً

اين » آدابي«اند كه خود، با   شدهجايگير "هائي كارآوري"
چون ، هم»موجوديت يك دستگاه عقيدتي « را، در بطن"ها كارآوري"

 در نتيجه 1.ندده ارائه مي سياسي، ي گروهكليسا، مدرسه يا
 2.تواند عملي عقيدتي ديده شود  ميك عشاءرباني ذاتاًت يگراميداش

ر  د،رسيدهثبت  به آدابِدر قالب  است كه،  داللتي"كارآوري"اين 
 فردي را كه در اين آگاه  خود دستگاه عقيدتي كليسا جاي گرفته و

 او را به به اين معنا كه دقيقاً:  كند لق ميمراسم شركت كرده خ
  .      نمايد يل ميوضوع يك خودآگاه مذهبي تبدم

         
به اين ترتيب ،  ايدئولوژي و عيني طبيعت ماديتر از تأكيد بر مهم

 با مسئلة  سنتي ماركسيستي در برخورد قلب و تحريفاست كه
، گويد مي ركسما.  ديآ مي به وجود گيري خودآگاه اجتماعي شكل

                                                 
  .158، صفحة Lenin and Philosophy آلتوسر،  1
ابراز اين مطلب امروز، حداقل در كشور ايران، كه از نظر تاريخي تفكر ديني به صورت يك   ٢

هاي مديدي است مراسم  چرا كه سال.  اهميت به نظر آيد  حاكم شده شايد بي"عقيدتي"برخورد 
ي يك ربع ولي بايد در نظر گرفت كه در اروپا.  شود  تلقي مي"عقيدتي"مذهبي براي ايرانيان 

" !كمونيسم پيشروي غربي"قرن پيش، در اوج جنگ سرد و تبليغات وسيعي كه در جهت توجيه 
 آلتوسري از عشاء رباني به عنوان يك حركت "ادراك"شد،   در كشورهاي عضو ناتو ارائه مي

پا  اي چون فرانسه،  مطلب پيش  با در نظر گرفتن بارِ سياسي آن، خصوصاً در جامعه"عقيدتي"
 )   ـم. (اي نبوده ادهافت
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كند،  شان را تعيين مي ها نيست كه شيوة زندگي اين خودآگاه انسان "
شان را  شان است كه خودآگاه  بر عكس، زندگي اجتماعي كامالًبلكه

ها بايد  كند كه خودآگاه انسان  اين برخورد ايجاب مي1".دهد شكل مي
كنند،  به عنوان محصولي از روابط اجتماعي كه در آن زندگي مي

هائي از افراد  اي كه افراد يا گروه تعريف شود، محصولي از مواضع ويژه
كند كه خودآگاه   ادعا مي آلتوسر .كنند ن روابط اشغال ميدر اي

ها، به دليل جايگاهي كه در بطن ساختار اجتماعي  اجتماعي انسان
شود، بلكه از طريق  بندي و توليد نمي كنند، سازمان اشغال مي
 صور مادي عقيدتي  از طرف آندسته،كه آيد  به دست ميعملكردهائي

قيدتي خودمختار بوده و از درون در هاي ع كه خود بازتاب كارآوري
ها اعمال   بر انسان،كنند بطن دستگاه عقيدتي خومختار عمل مي

اس خودآگاه  يك انعكلوژي به مراتب فراتر از آنچه صرفاًايدئو .شود مي
اي در  مرحله، شود تلقي شود كه از طريق موضع طبقاتي تعيين مي

به عنوان :  خود با محصوالتي از آن، شدهتعريف توليد خودمختار
رساند  عملي كه ايدئولوژي به انجام مي . فراد بشر ا، خودآگاهمثال

 انساني است كه موضوعاتي از تبديل افراد به موجودات ملموسهمانا 
  . اند صور مشخصة خودآگاه

  
                                                 

 اي بر ،  بر گرفته از مقدمه ١
A Contribution to the Critique of Political Economy  عنوان شده در  ، 

 ، (M. Rubel)رابل .  و م(T.B.Botomor)بوتومور . ب. انتشارات،  ت
Carl Marx : Selected Writings in Sociology and Social Philosophy ،  

(Harmondsworth : Penguin, 1965) 67، صفحة.  
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 روابط توليدي را  كه توليد دوبارةايدئولوژي چنان كاربردي دارد «)ب
بندي   جمعاين مطلب اساسي را 1 نيكوس پوالنتزاس .»تضمين كند

داري و مبادله، چنان صورت   توليد سرمايهنيِدرو گويد، عمل مي. كرده
سرانجامِ هر دور مبادله .  توليد شود دوباره مولد شرايط كهگيرد مي

 از كارگر به كار ـ يعني، انتقال ارزش اضافي ميان سرمايه و نيروي
  همزمان، هم ـماند مي نصيب   از آن بي خودكه كارگرسرمايه، 

 قدرت اجتماعي  همدهد و وابستگي كارگر به سرمايه را افزايش مي
در اين راستا رابطة . دده افزايش مي  راال شده از سرمايه بر كارگراِعم

داري است  اي از شيوة توليد سرمايه اجتماعي دستمزد كارگركه پايه
توليد   از نوط،  در بطن خودِ رواب"كار"به وسيلة سازوكارهائي در  عملِ

  . شود مي
  

ـ   »هائي مسند « در بطن روند توليد صرفاً دوبارهاين روند اقتصادي
بايد به وسيلة عوامل   كه ميكند  خلق ميدار ـ ر، سرمايه اجي كارگر

آنچه اينك باقي  ، طبق استدالل پوالنتزاس.واقعي توليد اشغال شوند
دِ عوامل در ارتباط با اين  امر مهم توليدِدوباره و توزيع خو" ماند، مي

                                                 
١  (Nicos Poulantzas) متفكري ماركسيست است كه در مورد نقش دولت در جامعة مدرن 

گويد  وي مي.  توجهي ارائه داده كند نظرات جالب  تعريف مي"حاكميت"اروپاي غربي و آنچه وي 
ك انحصارِ برخوردار از دهند،  ي  يك مجموعة واحد را تشكيل مي"مبارزة طبقاتي" و "دولت"

ها نقشي  ولي يكي از اين شاخه.   است هائي كه هر شاخه قادر به اعمال قدرت و حاكميت شاخه
تواند به عنوان حفظ منافع ملي، هم  اي كه مي كند، شاخه تعيين كننده در ميان ديگران بازي مي

. ( داري تنظيم نمايد سرمايهها اعمال كند و هم رابطة خود را با  نقش حاكم خود را بر ديگر شاخه
  )                ـم
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يعني، تخصيص افراد مختلف به مواضع مختلف در :  است1"ها مسند
آگاهي  ودآگاه و خودها و صور خ بطن روند توليد و توليد قابليت

. اد افر اين خودِميانكنند   كه آنان اشغال ميي مواضعمتناسب با
يك نظام مولد بايد به عنوان  داري مي  سرمايه نظامتر بگوئيم، اگر ساده

،  در جامعهلموس مبه حيات خود ادامه دهد، پس موجودات انساني
 به ساختار طبقاتي تن در دهند و هم به مواضعي طبقاتي كه  بايدهم
 به صورتي بايد ها مي آن. اند  اشغال كردهر بطن آن، به عنوان فرد،د

 در شرايطي  راكشي از خود و سركوب خود بهره اغوا شوند تا
 كه در واقع مورد ، در جهتيشان را  كه موضع كنند"زندگي"

 "تجربه"كشي شوند، به عنوان بهره برداري و سركوب واقع مي بهره
  .  نكنند

  
صورت  "دستگاه عقيدتي دولت"از نظر آلتوسر، اين كار به وسيلة 

آنچه .  ارتباطات جمعي، خانواده و كليسا نظام تحصيلي، : گيرد مي
  كند، ي قدرت دولت ـ پليس، ارتش ـ جدا مياينان را از دستگاه عاد

  از طريق عامل زور يااين است كه، آنجا كه دستگاه عادي قدرت
 از "دستگاه عقيدتي دولت"د،  كاربرد داراين عاملتهديد به كارگيري 

 اين مطلب  با عنوان2.رساند  اينكار را به انجام مي"ايدئولوژي"طريق 
هائي موضعي تأمين  چنين دستگاه اين نيست كه مقصود آلتوسر صرفاً

                                                 
 ، Class in Contemporary Capitalism  پوالنتزاس،  ١

(London : New Left Books, 1975) 28، صفحة .  
  .138، صفحة Lenin and Philosophy آلتوسر،  ٢
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كنند كه در بطن آن موضوع توليد خودآگاه در عمل سازمان  مي
 نيست كه  نيز مطلبمقصود وي اين و .رسد گرفته و به انجام مي

 يا حس ايجاد يك تمايل  دستگاه عقيدتي دولت صرفاً برايدلنگراني
. خفيف دهد، تا نياز به اِعمال جبر را ت استهمكاري به صورتي وانهاده

 اين "ايدئولوژي"  جايگاه و از طريقگويد كه، تر مي يژهاو به صورتي و
 كه در  را"هائي كارآوري"كنند كه   عمل مي چنانها دستگاه

و، نتيجتاً ( " تخيلي" ارتباطيِ هماهنگي با يك ساختار غيرقابل تغيير
 مفعول اعمالش  اين ساختار در درون كه  كسانيبر) "خالف واقع"

   . خلق كرده و انتقال دهندندنك القاء مي دهستن
      
  بسيار گام مطلب اين ابراز .»ايدئولوژي فاقد تاريخ است «)ج

 ي ويژه صرفاًها  درك ايدئولوژياينكه استدالل با.  استاي كننده تعيين
آلتوسر ، شكل گيرد "يكلايدئولوژي "تواند بر پايه يك نظرية  مي
اي دارند، كه تا  هاي بخصوص تاريخچه در حاليكه ايدئولوژي ،گويد مي

اند،  تعيين شده "بروني" حدودي به وسيلة نيروهائي تاريخيِ
 ديگر، در عبارتبه .  به خودي خود فاقد تاريخ است"ايدئولوژي"

اند يك ساختار  هائي كه از نظر تاريخي تبيين شده تمامي ايدئولوژي
 را در اين مقام "لوژيايدئو" فرضاً دارد كه وجودغيرقابل تغيير و ويژه 

 همانا در نتيجه وظيفة اساسي نظرية ايدئولوژي. كند  مي1بندي سنخ
هاي ويژه بلكه  تشريح ساختاري است كه نه براي تنظيم ايدئولوژي

، يك ابديت،  است خودِ ايدئولوژي"گريز زمان"براي تنظيم تماميت 
                                                 

١  (Typify) 
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صور ساختاري براي هميشه از پيش ارائه شده، كه بر تمامي اقسام 
متجلي  و تي كه از نظر تاريخي مشخص عقيد"كارآوري"مجسم 

چرا كه هميشه با استفاده از امكانات عمليِ اين . افكند ، سايه ميشده
عقيدتي، ويژة  "هاي كارآوري"تغيير است كه ساختار غيرقابل

 افراد را به ها خود را، كه بر اساس آن  منحصر به فردكاربردهاي 
  . رسانند كنند، به انجام مي ندهي مي سازما"موضوعات"صورت 

       
ها، از طريق كاربرد مقولة موضوع، افراد حقيقي  همة ايدئولوژي « )د

را به عنوان موضوعاتي حقيقي مورد خطاب قرار داده و استيضاح 
. است» مركزـ  موضوع«ساختار ايدئولوژي در اين مقام » .كنند مي

ا قابليت ارائة تضميني از  بمطلقيا موضوع يكتا درمركز او ادراك 
 در الهيات خداادراك  به طور مثال، ـ  قرار داردفحواي كالم خود

 موضوع يكتا اين  . بورژوائيفلسفيِ  اومانيسم درانسانمسيحي، يا 
نيروي تازه "  به آنان،"گيرد به خدمت مي" افراد حقيقي را مطلق يا

 به موضوعاتي ن را، تا آنا"دهد قرار ميب اطخم" ها را  آن، يا"دهد مي
جان كالم براهين  اينبا وجود پيچيدگي. كندبديل تتعين م ،
اي مركزي   نقطهمطلقييا موضوع يكتا  كه ادراك چنين جاستاين

 مكمل "وضوعاتيم" است، كه از طريق آن افراد در  در شناسائي
 موضوعاتي كه  در درون به اين معنا كه،: شوند سازماندهي مي

اند، خود را حامل نوعي  ر اجتماعي شكل گرفته از نظخودآگاهانه
بطن اين روند  سهمي در  داراي در حال ايفاي نقش و بينند، هويت مي

 به وسيلة ،  كه معنا، جهت و مفهومي ازبرخوردار  ـ الهي يا تاريخي ـ 



٢٠٣                              علم، ادبيات و ايدئولوژي              يسم                           فرماليسم و ماركس

 چنين گفتتوان   مي از اينرو.شود  به آن محول ميمطلق موضوع
هائي تشكيل شده كه در آينة آن   اسطورهكه ايدئولوژي از آندسته

دهند، و  افراد خود را با مواضع مشخص اجتماعي خود تطبيق مي
به صورتي دروغين اين مواضع و روابط ميان آنان را ] ايدئولوژي[

  نوعي روند داللتازجلي  متدهد كه گوئي قسمتي  ارائه ميآنچنان
  . دهند ي، يا الگوئي باطني و منسجم  را تشكيل ميذات

   
فراد با شرايط  از رابطة تخيلي ا است"يتصوير" ايدئولوژي «)ـه

  ـ  موضوع" اين ساختارِ سپس از قبِل عملكرد.  »شان واقعي موجوديت
 "تخيلي" صرفاً اد يك رابطة  است كه، ايدئولوژي در ميان افر"مركز

 ايدئولوژي از "تأثير". كند شان ايجاد مي با شرايط موجوديت اجتماعي
ها طبيعت واقعي شرايط  و به انسان.  است"تشخيص عدم" اينرو نوعي
 مالًكا. دهد شان با اين شرايط را ارائه نمي شان و رابطه موجوديت

ن از تصوير دروغين روابط افراد با برعكس، ايدئولوژي با ياري جست
 هست بايد قبول گردد، شان، كه به همان نوع كه شرايط موجوديت

 شان  روابطها انسانكند كه، در آن  د مي تخيلي پيشنهاصورتي تماماً
 "زندگي" )گويد گِراست مي يِ در مفهومي كه اورتگا(، را با اين شرايط

  . كنند مي
  

 كه استبه طور مثال، تأثير صور كالسيك اومانيسم بورژوائي، چنان 
 بر اساس اش را،  شرايط موجوديت اجتماعيفرد بورژوا ارتباط خود با

 يني طبقاتي خود در ارتباط با شيوة توليد، از موضع ع"دانش"يك 
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 روابط اجتماعي جهان كه در سندي دريافت او از م .كندن "زندگي" 
 از "تخيلي" يشتر از طريق رابطه با يك تركيب تماماً ب اشغال كرده،

شود   ديده مينطقي ماً فرضو، در روندي تاريخي اش  و طبقهنقش او،
هائي از تكامل  عه مجمومتشكل از جهت و مسيري دركه، 

 به صورتي "گوهر طبيعت انسان"ن شا  كه از طريقئي استها تسلسل
 اش  بورژوا از اينرو ارتباط خود با شرايط زندگي .رسد پيگير به ثمر مي

بلكه به عنوان يك ابزار  كش،  دار بهره را نه به عنوان يك سرمايه
    .                  كند  مي كرده و تعريف"زندگي" تاريخ

  
 قسمتي زنده از هر تماميت اجتماعي  در مقام خودايدئولوژي «)و

ها بايد براي واكنش در برابر تقاضاهاي شرايط  اگر انسان"» .است
 ، نهايتاً "1شان شكل گيرند، تغييريابند و تجهيز شوند زيست

  اين امر و  است،"ضروري"اي  ايدئولوژي در اين معنا، در هر جامعه
اين به معناي .  تكامل يافته نيز خواهد شد كامالً حال كمونيسمشامل

آن است كه، در جامعة كمونيستي نيز، ايدئولوژي از طريق مقولة 
ش ا  خود ادامه خواهد داد و اينكه كاربردهايكرد به عمل"موضوع"

همانا سازگار كردن و تطبيق دادن افراد با مواضعي است كه در روند 
  . كنند شيوة توليد اشغال مي

  

                                                 
  .235، صفحة Fore Marx آلتوسر،  ١
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 كه بر مادة خامِ رود  به شمار مي"رآوريكا" اينرو، ايدئولوژي نوعياز
 توليد كه خود به وسيلة عي، از طريق ابزارهاي عقيدتيِروابط اجتما

با انجام . گذارد اند، تأثير مي  خود ارائه شده"موضوع ـ مركز"ساختار 
 و  كرده تبديل"تخيلي"هائي از روابط  اينكار، اين روابط را به تجلي

 خود را با شرايط زيست نماياند تا، چارچوبي را كه در آن روابطِ يم
 ما نوعي  و به كنيم تعريف كرده،  مي"زندگي"اجتماعي خود 

 افراد از قِبل  در ايدئولوژي،.  از اين شرايط را القاء كند"شناخت عدم"
نظم " مكاني كه در بطن  خود و از قِبل"1ات خودي"ادراك تخيلي 

شوند، نظمي  يمرتبط م شان  به شرايط زيست،كنند  اشغال مي"امور
 وغيره، ملت، انسان، موضوع مطلق خدا  طريقاز كه بر آنان

  . دكن دريافت مي  از آن معنا و انسجام خود راها  انسانده و كرحكومت
  

يان ادراكات توان، در آثار آلتوسر كشاكش م در همين مرحله مي
از يك طرف، ايدئولوژي . هده كرد مشا را و ايدآليستيگرا تاريخي، ماده
   محدود شدة ومحصولي از يك روند واقعي ، "وريكارآ"به عنوان يك
 همواره يدئولوژياز طرف ديگر، محصوالت ا. شود  ديده ميتوليد مادي

آيد   و به نظر مي"رندحضور دا"به عنوان يك ساختار غيرقابل تغيير
  در برابر او اجتنابها بايد به صورتي غيرقابل ، تمام ايدئولوژيكه

 واژة  آنكه آلتوسر به دليل نهايتاًاين كشاكش.  هماهنگ شوند
 . استپذير  تقليل ، را بيش از اندازه مورد مداقه قرار داده"ايدئولوژي"

 كه ارد اشاره د"آوري كار"اي از  يك كاربرد به نوع ويژه  درايدئولوژي
                                                 

١  (Selfhood) 
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شان  شرايط زيستاي در ارتباط با  ها رابطة معنوي ويژه  انسانرد
 در مقام، ش بر اساس كاربرد ديگردر عين حالو . كند ايجاد مي

،  در تخالف با علم. كند  عمل مي"1شناسانه معرفت" يادراك
اي   به عنوان مقولهحقيقت مخالف صرفاً در جايگاه] ايدئولوژي[
  .       گيرد انتزاعي و ابدي قرار مي 

  
  علم در باب

از يك طرف، . شود  مي ديدهاً علن يكساندر نظرية علم نيز كشاكشي
ده كه بر مادة خامي كه به  شمار آمهب "كارآوري"علم همچون يك 
اي  تأمين تأثير ابزارهيارشود، ب مي ارائه هاي غالب  وسيلة ايدئولوژي

هاي متمايزكننده ـ كه همان علم را  ، ادراكعقيدتي توليد ـ به معناي
 به عالوه،  و.كند گرگون ميكنند، عمل كرده و آنرا د مشخص مي

شدة  تمامي اين روند دگرگوني در بطن زمينة روابط مشخص
از طرف ديگر، ساختار نظام . اند اجتماعي از توليد عقيدتي قرار گرفته

شود، آنچيزي است كه  ني منتج ميتفكر علمي كه از اين روند دگرگو
  به هيچ علمگرفته كه وهري از پيش شكلج ،است "وحاضر حي"
  .    تعيين نشدهنوان به وسيلة روند ساخت آنع
  

 با "علم"كند كه ساختار  از اينرو، آلتوسر استدالل مي
به . شود  تعريف مي"گويش" به عنوان نوعي  خود،"2ات موضوعي بي"

                                                 
١  (Epistemological) 
٢  (Subjectlessness) 
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. برد هاي مختلفي به كار مي آيد كه وي اين ادراك را در مسير نظر مي
 "يك"  معنا كه صرفاً اين است، به"موضوع بي"در درجة اول، علم 

 آنچه  در علم،. د قرار گير"دانش"تواند موضوع   مينامعين
تواند به موضوع   نمي"دانش"شود؛   مينامعين "شده شناخته"
 "موضوع بي"در درجة دوم، دانش علمي.  استناد كند"شخص من"

 نتيجة تاريخيِ روندي است كه هيچ موضوع و "است، به اين معنا كه،
و .  علم فاقد هر گونه نهايت و هدف غائي است"1.ردهدف واقعي ندا

ي قطعي،  به صورت و.توان به آن نسبت داد هيچ موضوعي را نمي
 كه به سوي وضعيتي نهائي براي ي واحدتواند به عنوان روند نمي

 در خدمت موضوع براي  در اين مقامانسان،ـ  انسانتكامل دانش 
  .  گام بردارد ـ به كار گرفته شده"دانش"ني مسيربي پيش

  
 را از ديگر صور معرفت  علمكه ترين ويژگي كننده سومين و متمايز

  به ما از تجلي جهان"موضوع بي" ، تحميل يك نظامِكند جدا مي
كند كه، در همين معنا است كه ماركس  آلتوسر استدالل مي. است

 يآنجا كه هِگِل تاريخ را روند. ادراك تاريخ نزد هِگِل را دگرگون كرد
م انسجو ا  معنا بر آن حاكم"روح" با ادراك  كرد كهيافتردگرا  حولت

 كه ماركس ادراك تاريخ را به عنوان يك توان گفت ميگيرد،  مي

                                                 
، Essays in Self-Criticism ،(London   : New Left Books, 1976) آلتوسر،  ١

  .56صفحة 
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تغيير تاريخي، در اين معنا، .  توسعه داده است"1موضوع روند بي"
 هائي است كه از طريق آنان احكام يوهبراي ماركس وابسته به ش

در اين مقام، . رسانند د را به منصة ظهور ميخوواقعي تضاد طبقاتي 
اندازي ندارد، هيچ معناي ذاتي يا مسير  تاريخ هيچ هدف و چشم

 ـ  موضوع"ها و يا اديان  به وسيلة فلسفهي سنت كه به صورتبخصوصي
همانطور كه گاليله مدار .  تضمين شده بودند، ديگر وجود ندارد"مركز

 آزاد كرد، ماركس نيز "ـ مركز  زمين"هاي كرات سماوي را از ادراك
هاي   واقعي توسعة تاريخي ـ تضاد طبقاتي ـ را از ادراكاحكام
  .  گون و معنوي آزاد نمود انسان

  
تأثير "، به وسيلة  نظري"كارآوريِ"يك   محصول، علم به عنواننهايتاً
ه معناي آن نيست كه علم در اين ب. شود  خود مشخص مي"دانشِ
 به معناي آن است،  بلكه يابد مي حقيقت "عتواقي" تطابق با معناي

به ( قارة نويني از دانش  گشايد،  ميكه علم فضاي ادراكي جديدي
در . "شود خلق" بايد نكه دانش از آ) گفتة ماركس، قارة تاريخ

، بلكه "داند مي" علم از ايدئولوژي نه به وسيلة آنچه  ،ي مطلقتناقض
، گشايد  در برابر ما ميدانشممكن از » موضوع«براي آنچه به عنوان 

گراي  مشكالت در مغايرت كامل با تأثير كاهش» خلق«از طريق 
عاهائي از دانش دروغين ـ ايدئولوژي ـ تحديد تحقيق به وسيلة ارائة اد

 تحقيق در باب تاريخ  ماركس اگررواز اين.  قابل تميز است ،مسائلبر 
                                                 

، Politics and History در «Marx’s Relation to Hegel»: به مقالة آلتوسراً خصوص ١
(London: New Left Books, 1972) دشو، مراجعه.   
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، آنطور  بودتاريخ "حقيقت" ، نه به دليل ادعاي دانستن علمي كردرا
 بر خالف آن، بلكه دقيقاً، مدعي آن بودندكه فالسفة پيشين تاريخ 

            1.ساز كرد چرا كه تاريخ را مسئله
  

  در باب ادبيات و هنر
با وجود آنكه توجه آلتوسر در ابتدا به رابطة ميان علم و ايدئولوژي 

 و هنر اتهائي كه موضع او در دريافت ادبي معطوف شده بود، داللت
: » تئاتر كوچولو«": ه شدارائه، در سه مقاله توانست به همراه آورد مي

، )1966 ("3اي در باب هنر نامه"، )1962 ("2برتوالتزي و برشت
كنند  اين مقاالت مشخص مي. 5)1966 ("4گرِمونيني، نقاش انتزاع"

  ،"ادبيات"بسط نظريه در مور پرورانده  كه آنچه آلتوسر در سرمي
 تفسير  . در بينش خود او بوده"علم" و "ايدئولوژي"ه با نظرية همپاي

 است "موجوديـ  پيش" عنوان يك ساختار نامتغير كه، به "ادبيات"
 كه در آنان خود را راز و در وراي صور متفاوت و ملموسيبرف

  يدهد،  ول  جان مي"شناسي زيبائي"كرده، به يك تأثير ثابت  متجلي

                                                 
 مل در اثر آلتوسر،  اين استدالل به صورت كا 1

«The Conditions of Marx’s Scientific Discovery»در  
Theoretical Practice ،  

  .  آورده شده1963، 8/7
٢  (The «Picolo Theatro», Bertolazzi and Brecht)  
٣  (A Letter on Art) 
٤  (Gremonini, Painter of Abstract) 
  .توان يافت  مي Lenin and Philosophyيگر را  در و دو د، For Marxاولين مقاله در   ٥



٢١٠                              علم، ادبيات و ايدئولوژي              يسم                           فرماليسم و ماركس

 از ار بررسي خلق دانشيد ستي در واقع عهدهنقدگرائي ماركسي
  :  خلق شده است"تأثير" كه به وسيلة آن،  اين  استروندهائي

  
 براي پاسخگوئي به اكثر  ،شود همانطور كه مشاهده مي

 و طبيعت ويژة هنر در يتوجودمسئوااللتي كه در زمينة 
 ، )علمي(» دانش«يك  ناچار به ابداع   شده،برابرمان مطرح

 اثر هنري "شناسانة تأثير زيبائي" با روندهائي كهمناسب 
       1.ايم  شده كند، خلق مي

 
 در را "2هثالثابرساختارِ"بايد  از اينرو، يك دانش از هنر و ادبيات، مي

 كه به دريافت انواع مختلف معرفت از واقعيت راه "هائي كارآوري"
كه تا چه توان به صراحت دريافت  در اينجا مي. د، كامل كندنبر مي

تواند در   محقق،  ميشناسي،  به صورتي كامالً اث زيبائياندازه مير
 اين مطلب قبول شده، كه هنر وجود  چرا كه .توشة آلتوسر ديده شود

 قراردادن عالوه بر اين، با  .دارد و از طبيعتي ويژه برخوردار است
شود كه هدف   به صراحت ديده مي،"هنر" در مقولة عمومي"ادبيات"
 واحدي "تأثير"لي آن بوده كه تمامي صور هنري ممكن را در اص

سهيم گرداند، با وجود تفاوت هنرها هم در صور مادي و هم در رابطه 
 هنري "هاي كارآوري" با ارتباطات توليدي كه در بطن آن به عنوان

                                                 
  .206، صفحة Lenin and Philosophy آلتوسر،  1
 است كه با تكيه "ابرساختاري"  همان" ثالثه ابرساختار"الزم به تذكر است كه مقصود بنت از   ٢
   )ـم. (علم، ايدئولوژي و ادبيات ساخته شده: سر سه ركن معروف آلتوبه 



٢١١                              علم، ادبيات و ايدئولوژي              يسم                           فرماليسم و ماركس

بايد ميان شعر، نويسندگي،  چرا مي: تر   سادهبه طور  .اند جاي گرفته
 همگي زي، موسيقي و هنرهاي دراماتيك، كهسا نقاشي، مجسمه

 شوند، يك ويژگي مشترك وجود داشته باشد؟ توانند هنر تعريف مي
 پاسخگوئي به اين سئوال ـ و مطرح كردن در عدم توانائي به دليل

هاي  اين سئوال تنها راه ممكن براي قطع ارتباط با دلنگراني
اي از  جموعهپندارد كه چنين م شناسي است ـ آلتوسر مي زيبائي
بايد تحليل و يا تشريح   وجود دارند و مي صرفاًهاي مشترك ويژگي
 .     شوند

 
 شود كه، ويژگي هنر اساساً ابراز ميفرض چنين   اين پيش باهمگام

 علم و جايگاهي دو پهلو، كه ميانراهي است،  برخاسته از نيمه
 و "معل"،  ميان  »مقام دراين «"هنر"  .كند ايدئولوژي اشغال مي

، "نابهنر "هنر ـ . شناور است» مقام خود« هر يك در "ايدئولوژي"
، با وجود آنكه در ـ1" و يا خفيفتوسط ماثري در مقامي"نه به معناي

اي در مقابل  موضع ويژهدهد،   شكل نمي"دانش"مفهوم مشخصي به 
  و"دريافت" ،"ديدن" كه در آن ما را قادر به كند  ميعلم اتخاذ

ن اي. يردگ سخره ميكند كه واقيعت را به ُ  مياي  پديده"احساس"
در آن مغروق   هنر ايدئولوژي است، كه هنر از آن زائيده شده"پديده"

 به آن را و  آزاد كرده، از قيد او در مقام هنر خود رابا اين وجوداست، 
   "2.گيرد سخره ميُ

                                                 
 .204، صفحة  همان مأخذ 1
 .204همان مأخذ، صفحة   ٢



٢١٢                              علم، ادبيات و ايدئولوژي              يسم                           فرماليسم و ماركس

  
ها  ي ايدئولوژاي در ميان هنر را در مرتبه"  مرحلهسر، پس از اينآلتو

 است "كارآوري" نوعي "واقعي هنرِ" برعكس، كامالً. 1"دهد قرار نمي
كه، با استفاده از ابزارهاي توليدي از آن خود، بر مواد خام كه، به 

دهد تا،  اند، تأثير گذاشته، آنان را تغيير مي وسيلة ايدئولوژي ارائه شده
قابل "از  "شناسانه تأثيري زيبائي"، بلكه " علم دانشِتأثير "نه يك 

  ايدئولوژيخود و واقعيت فاصله ميان  با استقرار ،"2رويت كردن
، در جاي خود در عمل اش هاي عملكردمشاهدة براي   كه،موجود

اي از آن   فضاي ويژه هنر و ادبيات با3. ارائه دهد ميخكوب شده است،
  را دگرگون و آن موضوعي كه بر آن عمل كرده .تند نيسروياروخود 
 در ارتباط  از ايدئولوژي" زندگي شدهاي دفعتاً تجربه"كنند  مي
، اين نيز به  ولي آلتوسر معتقد است كه4". استاش با واقعيت ويژه

 علم به معناي علم ماركسيستي ايدئولوژي ـ  ـ علمهمان صورت 
  ) :آورد  به زبان نمي صريحاًگر چه اين را هيچگاها( است 

  
 كه از  نهفته"اي ة ويژهيوش«تفاوت واقعي ميان هنر و علم در 

 به ما ي متفاوت كامالًصورطريق آن يك موضوع واحد را در 
 و يا "دريافتن"، "ديدن" در مقامهنر :  دهد ارائه مي

                                                 
 .304همان مأخذ، صفحة   ١
٢  (Donner à voir) 
 .219همان مأخذ، صفحة   ٣
 .205همان مأخذ، صفحة   ٤



٢١٣                              علم، ادبيات و ايدئولوژي              يسم                           فرماليسم و ماركس

درمفهومي (» دانش«در مقام ، علم "كردن احساس"
    1). ادراكات محدودشده به وسيلة

 
ماركس به از اينرو، ادبيات ايدئولوژي را به صورتي متفاوت با آنچه 

. "دهد به ما ارائه مي"كند،  عنوان كاربرد عيني طبقاتي پيشنهاد مي
 هنر ما را قادر  شكلوفسكي است، نظرياتدر واژگاني كه يادآورد

  و."كنيم احساس" يا "دريابيم"، "ببينيم"  كه ايدئولوژي را كند، مي
 هاي عملكرد دادن به"الويت" هنر به وسيلة  در كالم شكلوفسكي،

 به ايدئولوژي  دريافتي،"ديدن" به "معرفت" با بازگشت از خود،
  . دارد مي ارزاني 

  
گيرد؟  تا حدودي،  با وارونه كردن صور  اين عمل چگونه صورت مي

 كه، در اين مورد، شامل صور ها  و تأثير گذاشتن بر آنمأنوس عقيدتي
 از در اين معنا، موضع آلتوسر عمالً. دشو ادبي يا دراماتيك مي پيشين

با اين وجود، در معنائي . ها غير قابل تميز است موضع فرماليست
 "شان در شود كه هنر و ادبيات از قِبل قابليت تر، چنين عنوان مي ويژه
يديم  كه، همانطور كه دموضوع مطلق در ادراك "انحراف ايجاد

تأثير " در بطن ايدئولوژي است، به  سازندة نقطة مركزي هويت
 "تخيلي" صور دربا انجام اينكار،. يابند د دست مي خو"شناسي زيبائي

شان به   اجتماعي ها را در ارتباط با شرايط موجوديت كه روابط انسان
  .دشو كنند،  گُسست ايجاد مي آنان عرضه مي

                                                 
 .205 مأخذ، صفحة همان  ١



٢١٤                              علم، ادبيات و ايدئولوژي              يسم                           فرماليسم و ماركس

        
 اثر برشت به عنوان "1ننه دالور"در همين راستا است كه آلتوسر به 

گويد، تا آنجا كه به  او مي. نگرد  مي" از مركزنحرفمتماميت "يك 
از طريق استفساري در مورد شرايط  شود، تأثير اين اثر مربوط مي

ايدئولوژي   ،موضوع انسان  مركزيتواقعي هستي، با جابجا كردن
 يتگويد، مركز  مي آلتوسر.اندازد  را از مركزيت ميياومانيستيِ بورژوائ

آيد ـ   يم» به نظر« نيست كه آن، "دالور  ننه"كتاب» حقيقي«
 آالم او وموضوع مطلق انسان  براي "جايگزيني"دالور شخصِ ننه

ن رفتسبب از دست م جنگ است كه شرايط» واقعي«مركز نيست ـ 
  ،اي  برشت"از خود بيگانگيِ"هايبا به كارگيري ابزارو  .شدهفرزندانش 

 و در عوض، به  ،  منع شده"دالور ننه" از توجه به دردهاي حضار
 مسئول اصلي اين دردها سوق داده  جنگ،شرايط جانب بررسي 

دالور   حضار به موشكافي در رفتار ننهتر يا به صورتي صريح  .شوند مي
 ،دالور ي اجتماعي از دردهاي ننهتقبلبا پس زدن . شوند دعوت مي

 صور " كردنحساسا" يا " نفتدريا"، "ديدن"برشت ما را قادر به  
 "2اي گرائي رواق" ، كه در پسكند سم بورژوائي ميعقيدتي اوماني

 و شرطي  حاكماتش را باواسطهدالور به م هاي ننه  كه پاسخپنهان شده
 و عملكردي بر صور از اينرو، از طريق يك دگرگوني ادبي .دنك مي

  صوري كه.سلدگُ عقيدتي اومانيسم بورژوائي آنان را از درون از هم مي

                                                 
١  (Mother Courage) 
٢  (Stoicism) 



٢١٥                              علم، ادبيات و ايدئولوژي              يسم                           فرماليسم و ماركس

 "اولويت"دالور، در  در شخصيت شخص ننه ،ها  فرماليستبه اصطالحِ
   .       گيرند قرار مي

  
.  در دست است1 ورن  از تحليل پير ماكري از آثار ژولاي موازي نمونه

 ميان ي است كهژگي اين آثار در تضاد، وي كهكند  استدالل مياو
چه  آن"ميان نام نهاده،» 3متجلي«و مرتبة » 2مصور«  مرتبة يوآنچه 

 به وسيلة اي كه رسماً و شيوه اني،ست دا يا، مسير تحول"گفته شده
عملكرد متن دستكاري شده ـ تمايزي كه يادآورد پيشنهاد 

  .است، واقع شده» 5موضوع« و  »4داستان«شكلوفسكي ميان ادراكات 
گويد كه خط داستاني   ماكري مي ،»متجلي«با در نظر گرفتن مرتبة 

 فرانسوي در  ايدئولوژي بورژوازي استعمارگر"بازتاب"در آثار ژول ورن
به اين معنا كه، آثار وِرن به صورتي .  است6دورة جمهوري سوم
 را به عنوان يك طرح خطي طبيعت بر انسانغيرقابل تغيير سلطة 

 اين طرح در قالب. دنكن  مي مطرحشود، كه به نقطة تكامل نزديك مي
ه شده كه آوردهاي قهرمانان او به قلم   از ماجراجوئي"مستقيم خطي"

داده عي، چه انساني و چه طبيعي، كه در برابر ارادة آنان قرار از موان
اليه طبيعت  شوند، تا بتوانند بر منتهي مي ، گذشته بر آنان پيروز   شده

. ط يابندن تسلنفوذكرده و بر آ) ه، قعر درياهامركز كرة زمين، كرة ما(
                                                 

١  (Jules Verne) 
٢  (Figuration) 
٣  (Representation) 
٤  (Fabula) 
٥  (Sjuzet) 
٦  (La Troisième République) 



٢١٦                              علم، ادبيات و ايدئولوژي              يسم                           فرماليسم و ماركس

 طرح يك بورژوازي   عقيدتي،به اين صورت است كه يك مضمون
از  توان ديد كه چگونه،  و مي. "كند خود را بيان مي" استعمارگر،

اش را با  اي، بورژوازي رابطه طريق عملكردهاي چنين ايدئولوژي
 اين عمل نه بر پاية يك  فرد بورژوا با."كند مي زندگي"استعمارگري 
كه از طريق صورتي بل و معلول اقتصادي و يا سياسي، دانش از علل

 قرارداده  مخاطب" ،موضوع مطلق انسان تخيلي كه به وسيلة كامالً
، در روند "به چالش فراخوانده شده"، يا "استيضاح شده"، "شده

  تراكم تاريخي،رو به از يك روند معنادار و جزئي استعمار به عنوان 
  . نماياند  را به خود ميموضعِ خويش

  
، به آن اين مضمونِ عقيدتي اشارة ماكري اين است كه، مسئلة مورد

 نشده، " بيان"به اين طريق كه در بافت آثار وِرن تحقق يافته، صورت 
 شده كه به عنوان يك ايدئولوژي آن را " بيان"بلكه بيشتر به صورتي

 كند كه طرح اكتشافات وي اشاره مي. كند محدود كرده و آشكار مي
 معتقدند در خط اول جبهة فتح  ، كهدر آثار وِرن از طرف قهرمانان او

 تغيير شكل "بازيافت" به نوعي به سفري براي  اند، گرفتهطبيعت قرار 
روي مسيري  يابند كه هميشه در حال دنباله يابد، آنان در مي مي

اند اولين كساني هستند كه در آن گام  هستند كه، معتقدند بوده
اين مسير قدم كه هميشه قبل از آنان كسي در  دارند، در حالي برمي

 در 1به طور مثال نقش آرن ساكنوسِن : و به هدف رسيده استگذارده

                                                 
١  (Arne Saknussen) 



٢١٧                              علم، ادبيات و ايدئولوژي              يسم                           فرماليسم و ماركس

عبارت ديگر، هميشه اين امر آشكار به .  "1سفر به مركز زمين"
 اند، دقيقاً  در آمده اشغال  بهپيشتر كه نقاط انتهائي طبيعت شود مي

سه در مورد آنان به اجرا  استعماري فرانهمانند كشورهائي كه نقش
 در رژوائي استعمارگردر چنين عملكردي ايدئولوژي بو. دآم در مي

وجود دارد، بدون كه در واقع گونه  همانحين ارتكاب جرم، در عمل، 
 در ادراك "ايجاد انحراف" با  :شود  عيان ميپوشي هيچ گونه پرده

توان   مي دهد،  اين نظريه را تشكيل مي كه مركز شناسائيانسان
هاي  گفت كه آثار وِرن توهماتي كه بر اساس آن بورژوازي ماجراجوئي

 خود هاي تاريخي ي از مأموريتاش را كه به عنوان قسمت گرانهاستعمار
 به زير  ،و به نام انسانيت به عهده گرفته، و به غلط به خود نمايانده

 غيرمستقيم، چرا كه اين آثار مرتباً، حتي به صورت. برد ال ميسئو
شود،  توجه را به آن قسمت از انسانيت كه در اين مورد مطرح نمي

  . كنند  معطوف مي"بوميان"نييع
  

اشان با   آثار وِرن به رابطه كند كه، داللت  پيشنهاد نميالبته ماكري
در . شود ايدئولوژي استعمار فرانسه در قرن نوزدهم محدود مي

نوان يك تجلي ويژه از موضوعي حقيقت، او اين مطلب را فقط به ع
كه كشاند ـ  ، به بررسي مياروپاي غربيگيري عقيدتي  تر، شكل يكل

 نشان داده شده ـ كه، 2افسانة رابينسون كروزودر   نمونة آنبهترين
پنهان  چهرة طبيعت واقعي تاريخ استعمارگري را به عقيدة ماكري

                                                 
١  (Journey to The Centre of Earth) 
٢  (Robinson Crusoe)  
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گيري  پاي"اي از   تحت عنوان اسطورهواژگونه صورت آن را به. كرده
در سرزميني بِكر از "تاريخ جديد"، به عنوان يك "افكار و عقايد

ماكري .  استكرده كاربرد پيروزمندانة علم و صنعت معرفي طريق
اي  گويد، وِرن با ثبت تاريخ واقعي استعمارگري، با اين اسطورة پايه مي

 را كه به صورتي   تضادهائيو آثار وي نيز صرفاً. نشيند لف نميبه تخا
. دنده  نمي"بازتاب"اند بطني و پنهان در درون ايدئولوژي حك شده

ها در   ايدئولوژي سرشتكند، عريفي كه ماكري ارائه ميچرا كه در ت
  تضادهائيآنان فاقد. هائي نامتضاد  تماميت، است تناقض ذات بي
. كرد  منعكس"ها كارآوري" در ديگر  بتوان كه به سادگيهستند

 كه از خارج "هائي كارآوري"توان با استفاده از  ميها را صرفاً ايدئولوژي
 چنين استدالل ماكري. »قرار داد«د، در تضاد گذارن بر آنان تأثير مي

 كه سرچشمة  استدهند، اين امر  آنچه آثار وِرن نشان ميكند كه، مي
 آغازي است كه هميشه با اي دروغين بوده،  رة كروزو سرچشمهاسطو
اين   سير واقعي داستان نهايتاًشود كه فرضي تعيين مي پيش
   1. را در زيرپاي لگدمال خواهد كردفرض پيش

                                                 
نمايد   چه از جانب بنت و چه از طرف ماكري بيشتر ظاهرالصالح مي اين استنباط از آثار وِرن،  ١

رابينسون كروزو و !  كشف آمريكا: اي اساسي پنهان نگاه داشته شده تا علمي،  چرا كه مسئله
اروپاي غربي بيشتر از آنچه بر انتزاعات عقيدتي، تخيالت شاعرانه و  بورژوازي "هاي اسطوره"ديگر 

اديبانه و يا الهامات استعماري جمهوري سوم فرانسه استوار باشند بر واقعيتي ملموس، يعني 
دست اروپائيان سفيدپوست مسيحي و عام بوميان اين قاره به  كشف قارة آمريكا، سركوب و قتل

سرزميني كه در آن .  متكي هستند"گري وحشي" بر "وريپيروزي ظفرمند علم و فنا"
گذارند و  اشان در حقيقت پاي جاي پاي يكديگر مي سفيدپوستان طي مهاجرت سيصدساله

ضع عدم در اين مو. كنند تخيالت استعماري ورن را به واقعيات استعماري جهان معاصر تبديل مي
اي كه خود را رسماً  در اين كتاب،  به قلم نويسنده" هاي بورژوازي اسطوره"ارائة اين زاويه از 
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در بطن ايدئولوژي، » 1همحركعامل «در نتيجة عمل كردن به عنوان 

 خود ايدئولوژي را به جانب افشاي راز در سكوت و با ايماء و اشاره  كه
تواند به صورتي ذاتي انتقادي تفسير   ادبيات مي"تأثير"لغزاند،  مي
، با تقليل موقتيِ فشار زنجيرِهاي ايدئولوژي، نوعي فضاي معنوي. شود

برخورد   يك طرزكند، كه در بطن آن مي از قيد رها شده ايجاد زاد وآ
يك خودآگاه انقالبي   نهادبيات .يابد  مي بروز امكاننوين با واقعيت

. مي جايگزين كندلع تواند ايدئولوژي را با دانش  و نه مي،كند ميخلق 
ا از رتواند نوعي تعليق گذراي ايدئولوژي، يك رهائي گذ ولي مي
ش را القاء كند كه، به نوعي به صورت نويني از توجه و ا ايعملكرده

  . تفكر در باب واقعيت بيانجامد
  قادر باشند، به صراحتشود كه تمامي آثار ادبي البته، چنين ادعا نمي

كه در گوئيم  به هم چنين نمي. كنندآثار برشت،  ايدئولوژي را دور 
 برنده خواهد "ياتادب" ، هميشه"ادبيات" و "ايدئولوژي"مصاف ميان 

  اين مطلب مطرح شده در آثار ماكري به صراحت  برعكس،كامالً. بود
آيد كه ايدئولوژي زماني كه به وسيلة عملكردهاي  كه، پيش مي

                                                                                                  
همانطور كه شخص بنت اذعان .  شود داند،  مطلبي است كه سئوال برانگيز مي ماركسيست مي
 قرار داد توان هيچگاه از درون مورد بررسي را نمي] در اين مورد ماركسيسم غربي[دارد ايدئولوژي 

هاي  گيري و در اينجا موضع.   نيازمنديم"بروني"و همواره براي قرار دادن آن در تضاد به عامل 
و در نتيجه » ايدآليست«گيري از تعاليم فروديد كه بنت مسلماً او را  دهد كه با بهره بنت اجازه مي

انيم در روندي از خارج از محدودة ماركسيسم غربي، به سهولت بتو خواهد دانست، و " منحط"
 در محتوائي فرويدي، بطن كالم بنت و ماكري را شكافته و گرايش عميق "ها ناگفته"بررسي 
                                  )ـم.(زمان قرائت كنيم اشان را نيز هم عقيدتي

١  (Agent Provocateur) 
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با تأثير گذاشتن بر بازيافت ، در بطن خود، "شود گشوده مي"ادبي
 هاي ادبي كه او را دور نموده بودند، متن خود را به خود از دگرگوني

 ايجاد شده دوباره اش مامي خُلل و فُرجي كه در درون ت ورسانداثبات 
المزاج است،   متلون وجود، با آنكه ادبيات اصوالًبا اين. مسدود كند

زماني كه در مسير دورشدن از ايدئولوژي و بازگشت دوباره درگير 
 ،هآورد  در"لرزه"كام ايدئولوژي را به شود، كم يا بيش، استح مي

  . كند هايش را نمايان مي دروغين و ترك ادعاهاي
  

كه   »ضروري يكاربرد«به عنوان » دتوان مي«تقدانهنم اين تأثير حقيقتاً،
  .ود ش شده، مطرح آلتوسر پيشنهاد"ساختاري ابرثالثة"  طرحدر بطن

 به عنوان يك صورت از معرفت كه در ميانة راهِ علم و چرا كه نه صرفاً
ي پناهگاه حال در عين، بلكه شود ي مي معرفايدئولوژي قرار گرفته

  از جانب اعطائي"عدم شناخت" كه فرد را از راهي كورهاست در 
، فكندا خود فرومي ايدئولوژي كه، او را پيوسته در بند خود به خودي

  .       1شود  از علم رهنمون مي"دانش"به 

                                                 
پردازان هم چون جوليا  در اين رابطه ارتباطي نزديك ميان مواضع آلتوسر و ديگر نظريه  ١

كرد،  وجود دارد، كه   از فرويد حركت مي(Lacan)هاي نوين الكان  كريستِوا كه در قلمرو قرائت
تالش كرده است سازوكارهائي كه به وسيلة آن، در مرحلة روان انساني، آثار ادبي پنجة رواني 

نه، بررسي اين روابط ما را به متاًسفا. كنند،  ارائه دهد هاي عقيدتي را منقطع و مضمحل مي مقوله
. توان به ر با اين وجود،  به عنوان يك مقدمه مي. وراي محدودة اين تحقيق خواهد راند

  ، (J. Ellis)اِليس .  و ج (R. Coward)كاوارد
Language and Materialism،London)    , (Routledge & Kegan Paul, 

            . ، مراجعه كرد1977
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  ميراث زيبائي شناسي
 

  اي فرماليسمه درس
  

 يك منتقد ادبي بايد متذكر شد كه آلتوسر اصوالً در اين مقطع مي
، »به صورتي روبنائي« يا بيش وي با مسائل نظرية ادبي كم. نيست
 ترِ يجايگاه كلهائي از  تضمن در مسيري براي به دست دادن صرفاً

 در بطن ماركسيسم، سروكار ، يعني بحثنظري خود در اين زمينه
وي در مورد ادبيات بيش از يك مداقة  با اين وجود، تفسيرات . داشته

 در اين كه تفسيرات مذكور با و. اند نظر عادي مورد توجه قرار گرفته
  حد خود به موضع نظري توسعه يافته و ممتدي منتهي نشدند،
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 ار پيرماكري وترين آث كردند كه مشروح اي ايجاد   زمينة عمومي نظري
  .      در تضاد با آن شكل گرفتتِري ايگلتن عمالً

  
تازيم، بايد اذعان   كه به جانب نقد آلتوسر پيش ميحالهمان در 

منبع ارائة   منظور تخطئة فردي نيست كه در سالهاي اخيركنيم كه
در جهت مثبت،  سهم قابل توجه آثار . بوده چنين الهاماتي نظري

 نظرية انعكاس هاي ني كه در تخالف با دلنگراني زماخصوصاًآلتوسر، 
 در بارة متن دهد امكان مي ما  بهگيرد، اين است كهمورد توجه قرار 

ارنده گز ، به عنوان تأثيركننده  دگرگون"كارآوريِ" به عنوان يك ،ادبي
 متمايز كننده كه بار "تاثيراتي"كنندة ديگر صور متجلي، با  گرگونو د

، به د مبدأ يك محاسبة سياسي به شمار آيدتوان اجتماعي آن مي
 در "1پردازي نظريه"است كه، به دليل جمشكل اين.   بنشينيم"تفكر"

شناسانه و به عنوان صور   به صورتي معرفت"ايدئولوژي" و "علم"بارة 
 را "ادبيات"  به ناچار، آلتوسرشمول از معرفت ير و جهانتغي غيرقابل

شمول و  شناسي در صور جهان نيز در همان حد از نظر زيبائي
 "پردازي ظريهن"تغيير در دريافت معنوي ما از واقعيت، مورد  غيرقابل

، با وجود آنكه به ادبيات به عنوان يك روند در نتيجه. دهد ميقرار 
، روند توليد آن اندازيم  ظر ميدگرگوني خالق از ديگر صور معرفت ن

 كه، تأثيرات سياسي همچنان.  باشد"2شده ادراك"تواند  هيچگاه نمي

                                                 
١  (Theorizing) 
٢  (Conceptualized) 
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تزاعي و فراتاريخي قابل محاسبه تواند در يك شيوة ان  نيز فقط ميآن
  . دوش
  

هائي كه ميان موضع  توان با توجه بيشتر بر تشابه داليل اين امر را مي
چرا كه هر دوي آنان . ها وجود دارد، دريافت آلتوسر و فرماليست

ده بر ش لاعمادگرگونيِ  در "كارآوري"  در مقامطبيعت ويژة ادبيات را
 كه، به هر تدبير، دهند قرار مي "پردازي ظريهن" مورد صور معرفت

  .كنند هاي مأنوس ما از جهان اجتماع بشري را شرطي مي دريافت
ين صور ا بر "عملكردي"عمال آثار ادبي، در هر دو مورد، مسئول اِ

 ور و  را پشت ديگر اين صور كه، به عبارتمعرفتيِ مأنوس هستند
  . آشكار شود ،هاددپيوند  تاروپودي كه آنان را به يكديگر  تاد،نكن مي
  

در مركز » رگونيارتباط با دگ «نوعي، در هر دو مورد، بنا بر اين
 به عالوه، چنين برداشت شده كه اين ارتباط در  .تحقيق قرار گرفته

بطن ساختار خودِ متن ادبي حك شده و در رابطه ميان مراحل 
 نزد رو ديديم كه،   از اين.، قابل تحليل است درون متنمختلف گويشِ

: اند ها، دو حكم به صورتي مداوم در اثر ادبي قابل رويت فرماليست
به عنوان نوعي ، استقراريافتة ادبي، و بدعت هنرمندانه "1قاعدة"

بندي   بر اساس صورت ،يكساناي   به شيوه ."هاعدق"انحراف از اين 
 بيانبه وسيلة ايگلتن در گسترة وسيعي آلتوسري و همانطور كه 

ودِ اي در خ گذارد در مرحله اي كه متن بر آن تأثير مي شده، ايدئولوژي
                                                 

١  (Canon) 
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 در تخالف با ابزارهاي ادبي كه او را ، و ملموس داشتهيضورمتن ح
به خرج  عمل كرده و در مقابل آنان مقاومت  پيوستهكنند محدود مي

  .  دهد مي
  

ها ـ متن  ها وفرماليست ـ آلتوسري دسته  هر دو  بر پاية نظريةپس
نخست، بينشي از . هدد گانه ارائه مي  سهساختاري ادبي يك بينش 

 از طريق يك دگرگوني و ،گزارده كه بر آنان تأثير صور مأنوس
در درجة . دهد مي نوين ارائه ياي از پرتو انوار ي آنان را در هالهتحميل

 را از چارچوب منابعي كه "تعيواق"دوم، با انجام اينكار، متن ادبي 
راند و  اند بيرون مي  دستيابي ما را به جهان بشري شرطي كردهمعموالً

 از اين جهان، خلق هاي جديد و دور از انتظار از اينرو دريافتي از جنبه
 ارائه  نيز، متن ادبي بينشي از عملكردهاي رسمي خود نهايتاً .كند مي
 يا صادم تحاصلِ دگرگوني  يكخود را به عنوان محصولي از ،داده

 كه   ،دنمايان مي   ـ"عقيدتي" و "ادبي" ـ  دو مرحلهكشاكش بين
  . ستپيچيدگي واقعي خودِ او گرنشان

  
با در رابطه   ،اند خص متفاوت به صورتي مش مذكور دو بينشآنجا كه
شود ادبيات بر آن تأثير   است كه گفته مي" مواد خامي"طبيعت

" هاي قاعده" ها،  براي فرماليست. كند ون ميرا دگرگ گذاشته و آن
روية "شده ميان   در مورد شعر، رابطة قراردادي و،حاكمادبي 
» زبان« در بطن ساختار "يروية ادراك" و "نوشتاريـ  گويشي
در . روند به شمار مي  اين دگرگوني روند دراي ي برجستهنامزدها
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 ايدئولوژي  كليظريةهاي سياسي در بطن كالبد يك ن چارچوب بازتاب
هاي  شده به وسيلة دگرگوني نه به اينان توجه شده، و نه به تأثير خلق

 بر عكس، نزد آلتوسر، كامالً.  كه بر آنان تحميل شده استادبي
كنند، به   ميشان  تخريب و گذاشتهثار ادبي بر آنان تأثيرصوري كه آ

و در ، اند شده   شرطي"يدئولوژيا" "1ساختماني شبه"وسيلة ساختار
  . هستند ياسي عيني در بطن روند اجتماعنتيجه در بردارندة  هدف س
به قلم » نقدگرائي و ايدئولوژي« روشن، در اين تمايز به صورتي كامالً

هاي  د، كه ـ در چارچوبي كه اختالط ميان مقولهشو ميديده ايگلتن 
كند كه ادبيات  دهند ـ استدالل مي آلتوسري و فرماليستي بازتاب مي

 تاريخ تأثير "روية ادراكي" ايدئولوژي و " نوشتاريـ  روية گويشي"ر ب
 پيوستگي ميان ادبيات صرفاً.  كند ن را دگرگون ميگذاشته، آنا

ا يك ب مشخص " ـ نوشتاري روية گويشي" يك صورت و معنا،  ارتباط
. كند  نميتضعيف را  ،"طرف بي"ي انتزاعي و  در معنائ"روية ادراكي"

 ايدئولوژي بر ستگي ويژة صورت و معنا را كه به وسيلةاو رابطة پيو
 و اين كار را با استفاده از ابزارهائي  .كند  ميمنقطع تاريخ حاكم شده

  دركردهاي ايدئولوژيرساند كه از طريق آنان عمل ام ميرسمي به انج
  .               شوند  مي قرار داده"اولويت"
  

توان   صريح را نيز ميوت يك تفادر الية زيرين اين تشابهات،
اي را كه در بطن متن   روابط دگرگونيها صرفاً   فرماليست.بازشناخت

آنان به همين صورت . كنند  نمي"پردازي ظريهن" ادبي حك شده
                                                 

١  (Architechtonic) 
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  و .اند  قرار داده"پردازي ظريهن"  نيز مورد را" ادبيكاربرد"ادراك 
 اي كاربرد رائه شده اين سئوال كه آيا متن ا .اند  تمايز قايلدونميان اي

 ،  صرفاًدهد  ارائه مي را"نمائي نامأنوس"ات، يعني  الزاميِ ادراك ادبي
 اين خواصِ  به روابط بلكه واص رسمي آن نداشته،بستگي به خ

 در بطن يك زمينة فرهنگي مشخص متن استقرار يافته براي همان
ها   در اين راستا، فرماليست"ادبيات"با سخن گفتن از .  استوابسته

 از منجمداي ايستا و  مشخص ـ مجموعه» جوهري«با » شيئي«يك 
ة خواص هائي كه كاربرد ادبي آنان براي هميشه به وسيل متن

و » ارتباط« بلكه   اند،  ـ در نظر نداشتهشان سازمان يافته باشد رسمي
تواند به صور مختلف، به وسيلة  كه باند  در نظر داشته را»كاربردي«

ها   در هماهنگي با روابط متغير تاريخي ميان متنهاي متفاوت متن
 است، به انجام "هاي ادبي  نظام"كه منتج از سازماندهي متفاوت 

     .   رسيده و يا محقق شود
 

 چرا كه  .بندي انتزاعي است  كه اين امر، هنوز يك صورتيادآور شويم
 ،دهد يم ارائه  و جاودانشده تعيين ي از پيشدر مقامات را  كاربرد ادبي

 در و دارند وجود برخي نوشتارهميشه  ضرورتاً كه نماياند  مي چنينو
درنتيجة . درسانن را به انجام  اين كاربرد باشند قادر بايداي هر جامعه
تغيير،  ات به عنوان يك كاربرد جاودان، انتزاعي و غيرقابل ارائة ادبي

صة رق مختلف قادر است به منالوقوع به طُ كه به صورتي محتمل
با اين . مانند شناسي باقي مي ها زنداني زيبائي ظهور برسد، فرماليست

گراتر است، چرا كه به آنان اين  جود، موضع آنان از آلتوسر تاريخو
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تغيير ميان  دهد كه از ترسيم خطي دائمي و غيرقابل  را ميامكان
 تلقي گردند و ديگر "ادبي"اي از متون كه ممكن است  مجموعه

ميان  ترسيم كردند خطِ ها فرماليست  خطي كه .رهيزندپنوشتارها، ب
 و كاربرد غيرادبي "نمائي نامأنوس"كاربرد ادبيِ  ـ بود » كاربرد«دو 
تواند در صورت امكان، هم  رو، مييك متن واحد از اين.  دوباره اختشن

ي كه از آن نقطه در تاريخ نويسندگي مورد مقطعدر هماهنگي با 
هاي متفاوت روابط  نظام  با  در هماهنگي هم وگيرد،  مداقه قرار مي

 كه در بطن تاريخچة آن به عنوان يك متن "متني درون آميختگي"
  . دشو گذارد، از اين سوي خط به آن سوي جابجا گام ميارائه شده 

  
 در بارة تلّون متن و تأثير آن "تفكر"ساز كه كار اين قابليت سرنوشت

  آلتوسر،"يايدئولوژ" و "ادبيات"ن رساند، در ساختما را به انجام مي
 يكديگر و در دو  در مقابلي كهتغيير  غيرقابلهاياختارسبه عنوان 

 ، شناسانه و به همان اندازه ابدي قرارگرفته  معرفتپرتگاهي سوي
گرائي  ، ماده"ادبيات" در ويژگي "پردازي ظريهن"با .  غايب استاساساً

 در  از خالقيت ادبي، و هملآلتوسر در اين مقام،  هم در مرحلة تحلي
 . هاي سياسي،  ابتر شده است بازتابمحاسبة 

 يك ايدآليسم نوين
 ماركسيسم، در برخي  تحليلي"1نگاري موضع" شده كه چنين عنوان

 به بايد با ارجاع  مي"ابرساختاري"ور كند كه ص معاني، ايجاب مي

                                                 
١  (Topography) 
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. شود، تعريف  توليد آنان روندبرحاكم  فشارهاي اجتماعي و ماديِ
را به  انجام اينكار مجوز در مقام نظري نزد آلتوسر "كارآوري"ادراك 

 آنكه با.  نشود نيز اعمال"1گرائي كاهش" كند كه طريقي ميسر مي
كنندة اقتصادي پذيرفته شده، اينكار را بدون رد نقش  نقش تعيين

 "كارآوري"فرد مرحلة عقيدتي در  به هاي منحصر خودمختار مشخصه
 را به عنوان "كارآوري"عالوه بر اين، . رساند  انجام مياجتماعي، به

خالقيت صور اش  كه نتيجه، كند  تفسير مييك روند دگرگوني فعال
با اين وصف، اين  .ستابرداري   نوين و غيرقابل نمونه اصوالًفرهنگيِ
هاي  شناسي و مقوله  از طرف ميراث رئاليستيِ زيبائي وعده،

هاي  علوم ويژه، ايدئولوژي .گيرد ر ميمورد ترديد قراشناسي  معرفت
 "هاي يكارآور"بيش از آنچه محصولي از  ادبي ويژه، ر و آثا،ويژه
اجتناب با  به صورتي غيرقابل باشند، گرا، ويژه و شرطي شده ماده

تطبيق اند، خود را   شدهارائهتغييري كه جاودانه  ساختارهاي غيرقابل
  . دهند مي
  

يا، به صورتي . شود اي زائد مي  به مقوله تبديل"كارآوري"در نتيجه، 
.  استآل  در انطباق واقعيت با ايده"2اي گرايانه فرجام"روند  تر، صريح

توجهي  ، در كمال بي كه توليدات آنگونه در اين راستا، روندي شبح
اي   به عنوان جوهر رسميشان،  به روندهاي واقعي تاريخي خالقيت

 همواره  ، استئولوژي يا هر اثر ادبي اجزاء هر علم، هر ايد سازندةكه

                                                 
١  (Reductionism) 
٢  (Teleological) 
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در تحليل نهائي، اين ساختارهائي انتزاعي هستند كه .  دارند"حضور"
عملكرد دگرگوني .  ، نه افراد واقعي و ملموساند كارآوري" موضوعات"

كه در مبادله ميان يك متن ادبي و يك ايدئولوژي ويژه به انجام 
پردة هر  در پس. يگري استرسد، عملكرد يك ساختار انتزاعي بر د مي

 و "تادبيا"منتزعِ روند ويژة دگرگوني ادبي، گالدياتورهاي 
اند، و تا آنجا كه به   گرفتار آمده در يك نبرد جاودان"ايدئولوژي"

 واقعي هاي وياروئير است كه مقطعشود، در اين  آلتوسر مربوط مي
  .  پذيرد صورت مي

  
اسانة نظرية آلتوسر را نيز به شن  معرفت"گرانبارِ زائدِ"بايد  سپس مي

  يك ساختارد كه بايد استدالل شو چنينچرا كه.   سپردبادت دس
 را "ادبيات" ،به عنوان يك صورت از معرفت تغيير  غيرقابلموجود و

به  از علم و ايدئولوژي شناسانه كند، كه به صورت معرفت تعريف مي
 قابل تميز انوي ما از جهتغيير از دريافت معن  صور غيرقابلعنوان
 يك گرائي بايد از نقطه نظر ماده ميرو، ماركسيسم با آنچه  از اين است،

تغيير  اينكه اين ساختارِ غيرقابل ،اسماً: گردد ضاد تلقي شود روبرو ميت
  با ارجاع،ي است كه هر يك با ديگري نويسندگان"كارآوري"محصول 

  كامالً ،نانحاكم بر خالقيت آ مجسم هاي مادي و تاريخيِ به مشخصه
تواند بازتاب چنين   مي"لعل"چگونه چنين اتفاق آرائي از . اند متفاوت

 با توان ديد كه، صرفاً  به روشني ميباشد؟  "ها معلول"تعددي از 
 به اين سئوال پاسخ توان هاي ايدآليستي مي به مقولهميدن تازه د جان
 به ئيها نمتدر چنين  نمايان يهاساختارپذيرش اين امر كه با  : داد
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 كه از "اند كارآوري"دهندة  آلِ قالب صورتي ابدي يك نيروي ايده
 خود را در صور مجسم و تغييريابنده، متن نهايتاًها  طريق آن

  . آفريند مي
  

 اگر برخي صور  ،بگوئيم اين است كه  براي مطلب فوقتنها جايگزين
از  عقيدتي ي صورهاي  مقوله گُسستِبه  را تمايلينوشتاري عمالً

 يك "كارآوريِ" اين نتيجة راهبريِ گذارند، درون به نمايش مي
 به شناسانه، بلكه  نه به صورت زيبائينوشتار است كه از نوشتاري ديگر

 رساند كه ديگر  اين مطلب تلويحاً مي .ز شده تاريخي متمايصورتي
 پا افتاده پيش كه  شامل صور با اهميتصور نوشتاري، به همان نسبت

 مختلفي از روابط متفاوت با ايدئولوژي هاي ت صورـ ممكن است
مقام «نياز ما يك نظرية ادبيات در    .ارائه دهند ،اشان دوره و همحاكم 
ز روابط متفاوتي  تاريخي ا بلكه يك تحليل ملموس نيست،» خود

هائي   نوشتار تخيلي و ايدئولوژي ميان صور مختلفتواند است، كه مي
  . وجود داشته باشد ،ندشو گرفته مي  خرهسكه به 

  
 "1 فراگيرـ  سراسر"شناسيِ  به عنوان يك زيبائي امرممكن است اين

ولي شايستگي قابليت بخشيدن . باشدن برخوردار ظرافت  ازآنقدرها
 را دارا  فرهنگي"كارآوري"براي گذاشتن نقطة پايان بر تمامي اقسام 

  كردن تحقيقات در بطن مجلدي كوچك ازمحدوددون ب، است
اگر . انهشناس شناسانه و زيبائي هاي غيرقابل دسترس معرفت مقوله

                                                 
١  (All - encompassing) 
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،  تعبير شود وسيع به تمامي صور نوشتاري ع در ارجا"ادبيات"ادراك 
 ـ به گام برداريمهاي پيشين  در سنت"1متغيرعناصر"و اگر به وراي 

ـ براي در  زي در دورة  بورژوا"ادبيات نغز"صورتي وسيع متضمن 
ها ادبيات قرون وسطي، بلكه ادبيات چين باستان و برگرفتنِ نه تن
 كه نخواهيم  است در صورتي و اين خواهد بود، نيزژاپن فئودال

 تحت عنوان ة وسيع نوشتارهاي معاصر كه معموالًاي به دامن اشاره
شوند، داشته باشيم، و  بندي مي  جمع"عاميانه" يا "عمومي"فرهنگ 

شويم كه هر  نوشتارها روبرو مي از يدر اين حال ما با دامنة متغير
 مورد تحليل قرار  آنان را كه آزادانه و با سعه صدر تالش كنيمچند

اشتباه . بندي واحد متمركزشان كرد توان در يك صورت نمي دهيم،
 بورژوائي "ادبيات نغز"است كه، با آنكه در عمل با جآلتوسر اين 

در .  را مترادف دانسته در اين مقام آنان"ادبيات" با سهواً بوده، رويارو
هاي تاريخي   بورژوائي را از محمل"ادبيات نغز"تيجه به خطا ن

  طبيعت ويژة آنان را با"شناخت"ستهو نتوانكرده، نتزع توليدشان م
سي در چارچوبي تاريخي امكان شنا بر مبناي زيبائي تفسير و توضيح

  .                                 پذير كند
  

 است، هر چند كه پيشتر به همين اندازه با اهميته مسئلة ديگر ك
اي است كه در بطن آن   خلق فضاي فرهنگي و عقيدتيعنوان شده،
مطلبي كه در   بيابند، "ادبي" كاربرد يا تأثيرتوانند ها مي برخي متن
 مستلزم در نظر گرفتن چرا كه.  است توضيحنيازمند حد خود

                                                 
١   (Parameters) 
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گذارند،   او تأثير مي"بر" هشد زماني كه متن خلق    احكامي است كه،
 ابطورشود،   كه بر او اعمال مي"هائي كارآوري"، از طريق براي آنكه

 كه براي مصرف "ادبياتي"اين متن را با ديگر متون، دقيقاً به عنوان 
  . ندكنستقر م، توليد شده

  
پاسخگوئي به "نويسد، براي او مي. اين معضلي براي آلتوسر نيست

خلق » هنري دانش«بايد يك  هنر و دانش، ميمسئلة رابطه ميان 
اي به نام    ولي اين مستلزم تصور اين امر است كه پديده"1.كنيم

به صورتي كه .  وجود دارد كه دانشي از آن بايد خلق شود"هنر"
 ـ "ادبيات چيست؟"آورد، مسئلة مطرح شده ـ  ماكِري در پي مي
  : سئوالي كاذب است

  
 مستتر،  خود جوابي نهفتهچرا؟ چون سئوالي است كه در

ست، ا» يشيئ«كند كه ادبيات   اين الزام را ايجاب مي و.دارد
  يك وجود دارد، به عنوان»يشيئ«به عنوان يك » ادبيات«كه 

   2. خودتغيير با جوهري از آنِ  ابدي و غيرقابل»يشيئ«
 

 ، در چارچوبي ايدآليستية تعريف خود از روند خالقيت ادبيبا ارائ
 ادبي، زماني كه موجوديت  را با مجزا كردن متن خودتباه اشآلتوسر

                                                 
، صفحة Lenin and Philosophy ،(London : New Left Books, 1971) آلتوسر، ١

206.  
  .3، صفحة 1977، تابستان 5 ، شمارة Red Lettresاي با پير ماكري در   مصاحبه ٢
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 چنين استنباط .كند همراه ميهاي بعدي در تاريخ،  ، از فورانيابد مي
 ـ محصولي شناسانه يا سياسي شود كه تأثير ادبيات ـ زيبائي مي
اگر . ست او تغيير از صور خاصِ ناب و رسمي خود شده و غيرقابل ارائه

تماعي  روابط اج"شناسائي عدم"ر ايدئولوژي همانا بنا بر تعريف، تأثي
 ـ علم ماركسيستي ـ به "1 علمدانشِ"تأثير است و اگر، بنا بر تعريف، 

 به نظر  تجليات عقيدتي حاكم است، از اينروسست كردنمعناي 
 نگُسستاز درون  براياش   به دليل قابليت ضرورتاً، ادبيات كهآيد مي

 داشته "يشروپ" يا "اي ريشه"، "قاديانت" اتي تأثير،صور عقيدتي
كه  اگر علم همواره همنشين فرشتگان است، در حالي .باشد
 مقولة   ميان ايندو،اي هادبيات در گستر ولوژي سخنگوي ابليس، ايدئ

با قابليت تقبيح شيطان و آثار او، و در عين : كند انسان را نمادينه مي
  . حقيقت  ايجاد ترديد در نورِ باحال،

  
 فقط ه، روند توليد راشد يادآور  عات دفبه  ماركس همانطور كهولي

 ادبي، به يدر شرايطي كه ممكن است متن. كند مصرف كامل مي
ش، مسيري را كه در آن به ا هاي ذاتي دليل خاصيت ويژگي

                                                 
 (Science) "علم" و  (Knowledge) "دانش"از آغاز اين فصل بنت به كرات از دو مقولة   ١

 ا ز نظر ادبي گويشي كامالً "علم و دانش"بايد متذكر شد كه اگر عبارت .  گويد سخن مي
  و معاصر فلسفي، شود، علم و دانش از نظر فلسفي، خصوصاً در مكاتب نوين  تلقي مي"منطقي"

 "دانشِ علم"از اينرو .  فلسفة آلتوسر متضاد نيز هستندو در مورد . ينددو مقولة كامالً مجزا
، در معنائي "شناخت" مترادف با تواند در اين زمينه مي دانش  .يابد  مي روشني فلسفيمفهوم

 ، كه دارد"شدهمند قاعده" روي به جانب روندي  "علم"در حالي كه جهانشمول باشد، ترده و گس
     )ـم. (يابد كرده كار برد مي تعريف "كارآوري"، و از طريق آنچه آلتوسراي بسيار محدود در زمينه
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اين  تعيين كند،  خودشود تا حدودي  ميقرائت و يا هديرس "مصرف"
كه روند مصرف چرا  . ه گيرد به عهد خودتواند كار را تماماً نمي

هاست؛ يعني   آنپيوستة» توليد دوباره« همان هاي ادبي ضرورتاً متن
 قبول اين  به معناي امراين. عنوان كاالئي براي مصرف به شانتوليد

 بيش "اي خالقيت خائنانه"مطلب نيست كه تاريخچة نقدگرائي 
در پي  در هائي واحد به صورتي پي  از طريق آن متن، كهنيست

 آن يك تعيين مسيري كه در. اند مفاهيمي متفاوت به چپاول رفته
 از طريق عملكردهاي نقدگرائي بر شود، صرفاً دريافت ميمتن ادبي 

 به وسيلة زمينة تر اساسيبه صورتي   بلكه ،گيرد  صورت نميآن
 كه در پذيرد  و بنياديني انجام مي عقيدتي،تماميت مادي، سياسي

  . اند ردها ايجاد شده،  اين عملكانبطن آن
  

 ارزش و كاربرد يك  ،ها  به عقيدة فرماليستهمانطور كه مالحظه شد،
تواند با قرائت شرايط خاستگاه او صورت پذيرد، بلكه وابسته  متن نمي

ئي است كه در ها هاي مختلف روابط ميان متن به موضع او در نظام
به ثبت اش،   مختلفي از موجوديت تاريخيبطن آن، در طي مقاطع

  نيزبه صورتي مشابه، تأثيرات سياسي يك متن. رسيده است
 كه، طي روند توليدش، اي تواند خارج از رابطة او با ايدئولوژي نمي

همانطور . كند، قرائت شود  آنرا دگرگون ميگذاشته و متن بر آن تأثير 
  : گويد  مي1هِرن كه فرانسيس مال

  
                                                 

١  (Francis Malhern) 
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 "نمايش"آنچه يك متن به عنوان وسيلة ابزار خلق خود به 
 كرد،  آن متن را مجبور به نمايشتوان   مي آنچهگذارد يا مي
تواند،    نمي اين امرولي.  از اهميت برخوردار استترديد يب

 ،"سياسي" از نظر نقدگرائي يا عقيدتي و موضع نظريِاز 
يك متن رو كه اگر   نخست، از اين.قطعي به شمار آيد

است قابل انتقال در زمان و » كاربردي«نيست بلكه » رويداد«
تواند از هيچ برتري در   آن نيز نمي"خلق" شرايط  مكان،

» موجوديت و فعاليتِ«زمينة تحليل نسبت به شرايط متغير 
در درجة دوم، آنچه تاريخچة .  برخوردار شود ،متعاقب آن

است  دهد اين  در بارة ادبيات به صراحت نشان ميتارواي
  و و در چه تعداد شرايط متفاوت اي، كه، تا چه اندازه

تواند به مرحلة داللت رسانده شود؛  ي، يك متن ميمتعدد
 د صرفاًشو انجام  بايدآنچه در تقابل با نقدگرائي بورژوائي

 بلكه   عقيدتي نيست،"هاي كارآوري" ات واردمبارزه بر عليه
ناهي از تعابير و وعة اليتيك مجم:  آن است "نتايج" بازتاب
 يا به صورتي كم يا بيش غير قابل استيضاح،  ها، تماماً داوري
                1."كاغذ واژگاني بر صفحة" قالب شده در آسياب

  
  تأثير سياسي متن نخست اينكه، . آيد در پي مياز اين امر دو مطلب، 

ي متغير و ها يوهنتزاعي بلكه در رابطه با شبايد نه به صورتي ا  ميادبي
                                                 

 ، Marxism in Literary Criticism  ، New Left Review, 108هِرن،  مال. ف  ١
 .         82 صفحة 1978,



شناسي                                ميراث زيبائي                    سم                        فرماليسم و ماركسي ٢٣٦

 مورد  د،شو دريافت مي كه در بطن آنان لموساز نظر تاريخي م
يكبار براي " نهائي و گونه ارزيابي كامل،هيچ. محاسبه قرار گيرد

الش براي ت. توان ارائه داد  از ارزش سياسي يك متن نمي"هميشه
همانطور كه لوكاس به   از رئاليسم،ساخت يك ارزش سياسي جاودان

 صور  تة آشف"هاي كارآوري" كرده، و يا مطرح كردن اينكه آن اقدام
: كنند اي عمل مي ود ريشه در تأثير خذاتاً» پيشرو«معاصر ادبيِ 

 از گريز، در ارزيابي سياسي هاي تاريخ يا ديگر اقسام نظامايندسته، و 
، ذاتاً "ادبي" ذاتاً يدر تاريخ، هيچ چيز. روند  ميراهه به بيپايه معموالً

 توليد  رونداگر.  بخصوصي نيست"چيز" هيچ  يا در حقيقت"پيشرو"
رسد، از اينرو، تا آنجا كه مسئله به  فقط با مصرف به تكامل مي

 .شود، توليد آنان هيچگاه كامل نشده هاي ادبي مربوط مي متن
با تأثيرات و به كرات   ،شوند مي  سپرده"دوباره چاپ " پيوسته به

موضع يك  امر،  اين و،شوند ليد مي تو دوباره سياسينتايج متفاوت
 است كه بايد اجتماعي، همانگرايِ  ماده  روند تماماًمتن در بطن يك

  . دباشموضوع تحقيق 
  

اثر شكسپير به » ثبِ مك« شود كه گفته مثال، ممكن است به طور
هاي فردگرائيِ  دوديتها و مح صورتي انتقادي در باب پيچش

ولي اين مطلب، در بارة نقش . ظر كردهن  داقة بورژوائي م"تولد درحال"
 چنين مسائلي صرفاً. گويد  هيچ نميو كاربرد آثار شكسپير در جامعه،

، ذاشتن نيروهاي مجسم و رابطتواند از طريق به محكِ آزمايش گ مي
اين امر . گذارند، مطرح شود  بر آثار شكسپير تأثير ميكه صريحاً
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هاي شكسپير در  متنشود كه مسيري را كه در طي آن  الزامي مي
 "هنگيصنايع فر" كه  را مسيريگيرند، س مورد استفاده قرار ميمدار

ها در  دهند، موضع آن  اختصاص ميها تر به اين متن در معنائي وسيع
 مورد بررسي  بطن تئاتر و نقش و كاربرد اجتماعي تئاتر در مقام خود،

 عملي صرفاًچون تواند، هم به عالوه، چنين تحليلي نمي.  قرار گيرد
بر يك موضع مشخص  با تكيه صرفاً.   بيطرف باقي بماند علمي،

به . دبو تأثير سياسي يك متن ادبيتوان قادر به محاسبة   ميسياسي، 
 راهبردي هاي ديكتاتوريطور مثال در صحنة سياست امروز، 

 جان "ياسي سـ  ادبي"اي از محاسبات  كمونيسم اروپائي به مجموعه
 ديگر ناپذير از ك حكومت كارگريِ سازشن يطريق آدهند كه از  مي

اي  طرفانه و هيچ نوع زمينة معتبر علمي و بي. 1دحمايت كنانواع خود 
كه بتواند از صحتِ تام و تمام يكي از اين مواضع در برابر ديگري دفاع 

   2.كند، وجود ندارد
  

شود كه فعاليت نقدگرائي به  در درجة دوم، چنين نتيجه گرفته مي
 در حال چرا كه.  است» سياسي«دي خود يك كارورزي مداوم خو

به كند،   بر آنان عمل ميگرائي ماركسيستيهائي كه نقد  متنحاضر
اي از   شيوههآنان را ب.  از تعابيرندمملو. اند  شده"اشغال"  كامالًي،نوع

                                                 
هاي استالينيستي در اروباي شرقي   نبايد فراموش كرد كه اين كتاب قبل از فروپاشي حاكميت ١

 )           ـم. (نوشته شده
هيرست . ك.به پ و (B. Hindess) هيندس. تر اين نقطه نظرها به اثر ب  براي توسعة وسيع ٢

(P.Q. Hirst) ، Mode of Production and Social Formation ،  
(London : Macmillan, 1977)مراجعه شود ، .  
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د  كه در روناند  وفق داده كاربردي چارچوبشده، در پيش تعيين
با در نظر گرفتن اين امر،   .گيرند اده قرار مياجتماعي مورد استف

  . بيش نيستوهمت يك  عيني از متن ادبي"علم"جستجوي يك 
 "برگزيده" گانه معنائي واحد و به صورتي يهيچگونه  متن ادبي،

 نيز " برگزيده" گانه، و از هيچ تأثيري واحد و به صورتي يندارد
ائي بر آن تأثير  نقدگرنيست، كه بتوان از طريقي كهبرخوردار 

 در اين معنا، ادبيات . كردمنتزعشود، آن را  گذارد و ميانجي مي مي
اي است كه بايد   مورد تحقيق قرار گيرد؛  محدوده بايد نيست كهآن

 ها سئوال اين نيست كه تأثيرات سياسي ادبيات چه. اشغال شود
 كه به وسيلة عملكردهاي نقدگرائي است سئوال اين، "هستند"

 ـ نه در معنائي ابدي "بتوانند بشوند"  ممكن استها سم، چهماركسي
 شايد  .، بلكه در مسيري پويا و متغير"يكبار براي هميشه"و 

توان بر آثار آلتوسر وارد دانست اين است كه  ترين ايرادي كه مي مهم
  . بيرون رانده از خودِ ادبيات  خود، و نهايتاًوي سياست را از نقدگرائي

  
          ياستنقدگرائي و س

 
 باشد، تا ادراكپذيرترين  ضربه نزد آلتوسر شايد دقيقاً"ادبيات"ادراك 

 "ايدئولوژي" و "علم"هاي اش با ادراك چرا كه استواري آن به رابطه
اي  اگر در مورد هر كدام از اين تعاريف شك و شبهه. وابسته است
 فرو ي جدي نيز به دنبال آن در بحران"ادبيات"ادراك ايجاد شود، 
تأكيدات آلتوسر در .  همان است كه پيش آمداين دقيقاً. دخواهد افتا
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 مورد انهمورد رابطه ميان ايدئولوژي و علم به صورتي چنان ويرانگر
  .  اند شده انتقاد قرار گرفت كه اينك به صراحت غيرقابل دفاع

  
 ، يست اين موضوع ن  كلي در بارة به شرح و تفصيليخوشبختانه، نياز

 به قلب مسئله هدايت  مستقيماً ما را1اِر ژاك رانسينتقادهاي كه اچرا  
 تمايز ميان ت بخشيدن به، اشتباه آلتوسر عموميگويد  مي او2.كند مي

 كه اين علم آنان بود "ها هاي ايده نظام"دسته از علم ماركسيستي و آن
 دادن تعميم اين برخورد نهايتاً منجر به و آورد به شمار مي عقيدتي را

 ا بررسيب.  تضاد ميان علم و ايدئولوژي در صورت كلي خود شد
با وارونة آن، در ياروئي  رودر  با پافشاري علم،غيرايدئولوژي در مقامِ 

 اين  آلتوسر بعدها،كذبو حقيقت  از ،  در آينه يافتهسانعكتعريفي ا
 از آنچه بيش. ردك  تفسير "طبقاتي" تضاد ذاتيتخالف را تحت عنوان

ا علوم ويژه، كه در  و يهاي ويژه، آثار ادبي ويژه ولوژي ايدئدرك
آيد،  هماهنگي با طبيعت خود و كاربردهائي كه از آنان به عمل مي

  گرا تلقي گردند،  پيشرو و يا واپس خود در تأثيرات سياسيبتوانند
اي از تقابل طبقاتي   به عنوان محدوده را آنان از هر كدامآلتوسر

نبرد  كه، دهد ي اين ادراك را ارائه مي موضع چنين،ترسيم كرده است

                                                 
١  (Jaques Rancière) 
 ، «On the Theory of Ideology»ار،  رانسي.  مراجعه شود به ژ 2

Radical Philosophy هيرست، . ك.همچنين به پ.  1974، جلد چهارم، بهار  سال 
«Althusser and Theory of Ideology» در ،Economy and Society جلد چهارم ،

  .397، صفحة 1976
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هاي ابدي ايدئولوژي و   ابدي علم، كذبهاي تميان واقعي طبقاتي
  .  پيوندد به وقوع ميهاي ابدي ادبيات است كه  مغالطه

  
 به هر كدام از  از فضاي مختصدر اين معنا نبرد طبقاتي

نان را  آ"ميان" شناسانة فضاي معرفت جدا شده و "ها كارآوري"اين
نه از طريق سئواالتي   ،مجزا كنندة اين فضاها  خطوط.كند اشغال مي

،  مطرح كرده و عمل، در بطن هر يك از آنانكه انسان خود در 
گالدياتورِ انتزاعي و   پيشتربلكه به وسيلة آنچه   دهد، توسعه مي
مشخص  ايم،   ناميده "ايدئولوژي" و "ادبيات"، "علم" غيرملموس

وقالِ  ر قيلكه در آهنگِ نبرد طبقاتي  آثار آلتوسر نه د ،ايتاًنه. شوند مي
افكن   يكديگر، طنين باشناسي  معرفت از تهيئي ها تصادم مقوله

  . شوند مي
  

   موضع1.ادهدشي در قلب نقدگرائي خود تن آلتوسر به اين فروپا
، به جاي آنكه علم و كند كه جديدتري اتخاذ كرده و عنوان مي

كذب به شمار تغيير حقيقت و  هاي غيرقابل ايانِ قطبايدئولوژي همپ
ظر گرفتن  با در نشته باشد كه، صرفاً وجود داتواند  مي ادراكيآيند،

 است كه به وسيلة يك علم ويژه "دانشي" اش اين امر كه نقطة شروع
كيه بر  با ت .تواند به عنوان ايدئولوژي معرفي شودبپيشنهاد شده، 

                                                 
 ,Althusser`s Essays in Self Criticism  ،(London : New Left Books به  1

  .، مراجعه شود(1976
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 به معناي آنكه،  ـVerum index sui et falsi 1اسپينوزاسخن حكيمانة 
 ارزش حقيقتي است كه حامل آن است و هم  ميزانانيك علم همزم

 ـ آلتوسر ايدئولوژي را آيد به شمار مي كذب ين علمآنچه در رابطه با ا
 علمي، در رابطه با "ره"دهد كه   عقايدي ارائه مي به عنوان مجموعه

  . داندا كذب بآن ر   در باب دانش،اش ادعاهاي
  

 مشكل اينجاست كه، با آنكه آلتوسر به صراحت تمايل دارد
  منطق بر ماركسيسم اعمال كند،قدرت تمام  را با "2براهين"اين

 يا در حقيقت،  ، علمي"هر" برترتيب كه آنرا به همين كند ايجاب مي
 در  . اعمال نمايد ،دارد "ات يعلم"ي بر هر نظامي از عقايد كه ادعا

شود،  ي نيز م"علوم" هر نظام عقايد كه، شامل به اصطالح  ،ورتصاين 
 شده، بررسي آن برگزيدهاي كه جهت  ممكن است در رابطه با نقطه
 " به  براي اشاره"ايدئولوژي"واژة   اگر .عقيدتي و يا غيرعقيدتي گردد

 به دور از هر دتوان ، پس از اينرو مي"آنچيزي است كه حقيقت نيست
 معيارهاي مطرح شده در باب  رابطه با برخي درگونه تناقض

به دليل آنكه اين    ،صف با اين و . مورد استفاده قرار گيرد"حقيقت"
به طور مثال، هاي عقيدتي با يكديگر متفاوتند ـ   در زمينهعيارهام

، دهد به دست ميشناسي ماركسيستي   جامعهاستانداردهائي كه
 ـ شوند ستي آن حاصل ميتند كه در نوع غيرماركسيهائي نيس همان
تواند   به نام ايدئولوژي اصوالً نمي"چيزي" توان نتيجه گرفت كه مي

                                                 
١  (Spinoza) 
٢  (Argument) 
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هاي داللت  ها يا كارآوردي هيچ مجموعه ايده. وجود داشته باشد
توان يافت كه فطرتاً در جايگاه سوءتعبيرهائي از  اي نمي كننده

 يك  صرفاً.حقيقت يا عدم شناختِ واقعيت،  عقيدتي به شمار آيند
 كه د وجود داشته باشد،  به اين صورتتوان مجموعه از پيشنهادات مي

آيد ـ به اين معنا كه زماني كه از   عقيدتي به نظر مي"الف"قضية 
  .  ، واقعي نيستاندازيم مي به آن نظر "ب"موضع عقيدتي 

  
 كه آلتوسر پيشتر ارائه داده "ادبيات" معناي دقيق ادراك با اين همه

 راه شناسي در ميانه به عنوان يك معرفت  آن موضعته به  وابستماماً
 كنندة زيبائي شناسانة آن صريحاً  متمايزتأثير  .هعلم و ايدئولوژي بود

 مستقر " ايدئولوژيشناختِ عدم" و تأثير " علمتأثير دانشِ"در ميانة 
 اعتبار ادراك ضرورتاًها  از اينرو، به زير سئوال بردن اين مقوله. هبود

  متمايز از معرفت باشد،"صورتي" به  را، اگر به معناي ارجاع"تاادبي"
  . برد به زير سئوال مي

  
 بر اين تأكيدانسجام  ،ن است كه، اين مشكالت اصوالًتر اي  مهممسئلة

 استقرار يافته، "ايدئولوژي" و "علم" راهِ  در ميانه"ادبيات" را كه امر
 شايسته بيان اين مطلب دكه شاي با اين  زيرا، .برد  ميير سئوالبه ز

سه امكان در مقابل . توان معنائي براي آن يافت  مينباشد ولي مشكل
ي كل راه علم به صورت ادبيات در ميانهنخست اينكه، . گيرد ما قرار مي

ولي اين امر عملي نيست، چرا . كلي قرار گرفته تصورو ايدئولوژي به 
د خارجي  وجو"چيزهائي"كه همانطور كه مالحظه شد، چنين 
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 در بطن يك علم تواند  مي تمايز ميان علم و ايدئولوژي صرفاً.ندارند
، اولي در وجود داشته باشد كنندة ايندو ويژه به عنوان خط جدا

اين علم، و ديگري در   پيشنهاديِات  علمي"قواعد"ا هماهنگي ب
  . تخالف با اين قواعد

  
در "اي استقراريافته"بايد به عنوان كه، ادبيات مي  استدوم اين  امكان
با وجود . هائي ويژه دريافت شود ئولوژيراه علومي ويژه و ايد نيمه

 امكان برخي عملكردهاي انتقادي در رابطه با گيري موضعاينكه اين 
 ادبيات اولية  باكند ـ به طور مثال، برخي صور نوشتاري را ميسر مي

 و رشد  روبه طبيعيِ تحت تأثير علوم به صراحتدورة رنسانس كه
  ولي در همين مقياسريگ ايدئولوژي قرون وسطائي بود ـ مرده

ها اين  بطه با آنتوان يافت كه در را  ميقطعات ادبي متعددي
 اين برخورد  چگونه به طور مثال.شود  نامربوط ميبندي اساساً صورت

 ،"علمي عوالم پيش" فرهنگي در "هاي كارآوري"اي با  تواند رابطه مي
  ي داشته باشد؟ عصر هومرمثالً 

  
راهِ   در ميانه"اي استقراريافته"تواند به عنوان ، ادبيات مي باالخرهو
. ، و همان ايدئولوژي قرار گيردآفريدة ماركسيسم،  ايدئولوژي"دانشِ"

، گويد مي يِ پيشنهادي آلتوسر است زماني كهبند اين همان صورت
كاربرد عيني آنجا كه علم به ما ايدئولوژي را در قالب  يك دانش از 

دهد، ادبيات همان ايدئولوژي را در قالب   مي"ارائه"اجتماعي خود 
حال تمام .كند مي"ارائه" به ما "احساس" يا " دريافت"، " مشاهده"
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 چنين  ارائة اعتراضي بهشخصاً .موارد به طور كامل بررسي شده
چرا كه، با  . ندارمه درك شدطبيعت واقعي آن تماماًبندي كه  صورت
 هيچ عنوان در بارة  ما به  در اين معنا،"ادبيات"گفتن از سخن 

 در فضائي عيني و از نظر  خود هائي ايستا كه فطرتاً يا خودبه متن
 از ان علم و ايدئولوژي در مقام صوري دسترس، ميقابلاجتماعي 
، سخن  باشندارائه شده  از پيش به صورتي يكسان طبيعتاًمعرفت كه

 ي است كه  نقش متن بر عهدة"جايگاه"عيين  ت در واقعو .گوئيم نمي
   . كند  ايفا مي»ركسيستينقدگرائي ما«
  

راهِ ماركسيسم و  به طور مثال، آثار برشت، در هيچ معنائي در ميانه
هاي  بندي تن برخي صورت و با در نظر گرف .اند قرار نگرفتهايدئولوژي 

 را 2اليوت يا جرج 1توان آثار ديكنز  نزد ايگلتن نيز، نميتر ويژه
راهِ صور عقيدتي حاكم در اواسط قرن نوزدهم  در ميانه"يافته اهجايگ"

ين صور به انگلستان و يك نظرية ماركسيستي از كاربرد اجتماعي ا
دگرائي  نقاز طريق بتوانند دارد "نامكا" آثار اين .حساب آورد

 و ماركسيستي، به عنوان ابزاري جهت توسعة درك خودِ اين متون
 .ندبياب "جايگاهي"ي و خطوط كذب آنان هاي عقيدت  قالبنقد چنين

  »دخالت سياسي«ك در رو هستيم ي ولي، در اين معنا، آنچه با آن رو
 ادبي موضوعات يها  از متن به اين وسيلهاست كه)  علمدر رداي(

كند،  تبديل مي» دستاويز«و همزمان آنان را به سازد  تحقيق مي

                                                 
١  (Dickens) 
٢  (George Eliot) 
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  ماركسيست بتواند يكن آ از طريق، كهوپرورش  جهت آموزشابزاري
  . شناسد باز  هاي حاكم  ايدئولوژيدر جوشن ها را روزنه

  
 د تانآور هاي ادبي به وجود مي ائي كه متنه بندي در نتيجه، صورت

 و "نمايان"و آنان را  يدتي را به ترتيبي دگرگون كردهصور حاكم عق
 تيجة عملكردناين بيشتر  .دشون  سازند، غيرقابل دفاع مي"دور"يا 
اي فعاالنه و   است كه، از طريق مداخله"نقدگرائي ماركسيستي"

ر دو" و يا "نمايان كردن"هاي مورد نظر در جهت  منتقدانه، بر متن
 تا آنان را گذارد  تأثير مي »اند مصنوع« صور حاكم عقيدتي كه "كردن

  ازها  اين متنشود  كه گفته مياي عقيدتيداللت   . گيرد"رهسخ"به 
 از پيش ارائه شده يداللت  ندارد؛"طبيعي"صورتي آن برخوردارند 

دهد، بلكه داللتي به صورتي وانهاده آنرا بازتاب نيست كه نقدگرائي 
 در اختيار آناناست كه از طريق عملكردهاي نقدگرائي ماركسيستي 

  .                   »شود قرار داده مي« 
  

 صور نقدگرائي به صورتي تمام . همان است كه بايد باشداينو 
. ندغيرقابل اجتناب و ضروري صوري از گويش سياسي هست

هاي واقعي است كه بر  دسته از مشخصههاي آنان متعلق به آن فعاليت
زندگي ادبي يك متن، در بطن روند واقعي اجتماعي، تأثير گذاشته و 

 ويژه در بارة نقدگرائي ماركسيستي به  امراين. كنند آن را شرطي مي
آن » فلسفة وجودي«ممكن است استدالل شود كه،  .صادق است

 در ها باشد، كه از صوري كه عادتاً متن بر اي  چنان تأثيرگذاريبايد مي
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شان كرده، و در نتيجه از  منحرف شود،  آنان دريافت شده يا تعبير مي
اگر  .آورد به تحرك  شده، تعيينهائي  نظر سياسي آنان را در مسير

 آگاهانه به  اين وظيفه را نقدگرائي ماركسيستيزماني كهچنين باشد، 
 را كه، فقط "شناسي  زيبائي" و "علم" نقاب بايد  مي،رساند م ميانجا

  از توسعةند و عمالًپوشان هاي حقيقي سياسي او را مي دلنگراني
د توانب  تاگيرد، د از چهره بر نآور  جلوگيري به عمل مياش نقدگرائي

  . رساند به انجام  اين وظيفه راكنبه بهترين صورت مم
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  تكوين تالشي درحال
  

  1ها آلتوسري پسا
تمامي اين مسائل ما را به كجا كشانده؟ نقدگرائي ماركسيستي به 

اي براي اين  كننده رود؟ و به كجا بايد برود؟ هيچ جواب قانع كجا مي
توان  ترين پيشنهادي كه ميبهدر اين مرحله . توان يافت سئواالت نمي

د ور ولي، قبل از و. استدر حال تكوين ارائه داد،  همانا عرضة طرحي
ي كه تا اين مرحله د تأمل براي بازبيني قلبِ براهين شاي به اين مبحث،

  . شكافته شده، كارساز باشد
  

                                                 
١  (The Post Althusserians) 
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 خلق فضائي عقيدتي بوده، دلنگراني اساسي در نقدگرائي ماركسيستي
 نة سياسي او هماهنگگرا و بلندپروازا هاي تاريخي، ماده كه با فرضيه

  به ارزش گذاشتنِ چنين فضائي، ضرورتاً گفتيم كه، براي پيشتر.باشد
نقدگرائي  شناسي بورژوائي را كه، هاي نظرية زيبائي علف هرز

لوده شده بايد از ميان  به آنان آيشمار تاريخي، به داليل بماركسيستي
 با بررسي   سعي كرديم چند و چون اين معضل را،همچنين.  برداريم

هاي  ر فرماليستبه عالوه، با بازبيني آثا. نمايش گذاريمآثار آلتوسر، به 
   به وسيلةظاهراًها و ابزارهاي تحليلي كه   برخي جنبهروس، كوشيديم

هاي  گرا در مورد متن توان باب تحقيق ناب تاريخي و ماده آنان مي
  .  ادبي را گشود، شناسائي كنيم

  
نخست،  .ست ا برخوردارز اهميتاتذكر دو يا سه مطلب در اينجا 

 هاي ادبي،  در مورد خلق متننشان دهيم چگونهتالش نموديم 
شناسي  رفتشناسي و مع هاي ايدآليستي از زيبائي مقوله اقتباسِ
  .اند كرده  را متوقف آلتوسر گراي هاي ماده تحقق بلندپروازي  ،بورژوائي

 كنندة كلمه،  و خفيف كلي ادبي، در مفهوميها برخورد وي با متن
 موضع او را توان  ديگر مشكل ميسوياز .  است"فرماليستي" حقيقتاً

هاي روس   فرماليستپيشنهاديِ "فرماليسمِ" اي از گونهدر مسير 
آن بر اساس اي كه ادبيات  بندي صورت  .پيشرفتي به شمار آورد

 ايدئولوژي و  و در تضاد با دانش ادراكيِ"يدند"ايدئولوژي را در قالب 
 بسياري جهات از، "دهد به ما ارائه مي"يستي، در تضاد با علم ماركس

از » بينش«خلق يك "همسان با پيشنهاد شكلوفسكي مبني بر 
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. ماند قي مي با1"اي جهت شناخت آن موضوع به جاي ارائة وسيله
  كه فرضاً است، ـ طبيعت موضوع ـ مادة خامآنچه تغيير كرده صرفاً

از نقطه نظر . گذارند  ميرا به كار گرفته و بر آن تأثير  آثار ادبي آن
 خام از طريق ساختار زبان عاميانه و صور ةداها، اين م فرماليست

 نزدكس ر عب و .گردد ، تأمين مي ايستاي ادبيهاي پيشين در سنت
هاي ادبي بر آن صور متداول فرهنگي كه، در معنائي  آلتوسر، متن
ده  در بطن دگرگوني اجتماعي بر عه"عقيدتي" نقشي  بسيار ويژه،

  .        كنند دارند، روندي از تغيير اِعمال مي
  

 جهت نقدگرائي ادبي يكسان پيشنهادي برنامة خارج از اين تمايز، 
ي رسمي لئ بر تحليل وسا متمركزفة اصلي آن بايد وظي ،اسماً: است
هاي ادبي اين دگرگوني را، كه تنها   آنان متناز طريقد كه شو
،  طريق تأثير بر مواد خام است، از"ادبي"تمايز آنان به عنوان  وجه

ها در بارة اين   تحقيقات فرماليست ، در مرحلة فناوري.كنند ميخلق 
ري و كه در برابر آثار پيرماكِمقايسه با آلتوسر،  در تنها نه ، مسائل

، به صورتي  هنوز او هستند نيز آثارتر از تر و دقيق ايگلتن كه مدلل
  قارچي بهها آثار آلتوسري ،اين مرحلهدر . ترند مالحظه پيشرفتهقابل 
  . ها  آثار فرماليستپيكر بر ماند مي
  

                                                 
  ( ريس، .ج.لِمون و م. ت.، در انتشارات  ل«Art as Technique» شكلوفسكي،  1

Russian Formalism Criticism : Four essays ( ،  
(London : Lincoln University of Nebraska, Press, 1965) 18، صفحة.  
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 بيشتر نتيجة عملكرد دو موضع وجود دارد،   در اين كههائي تفاوت
بندي ويژة او در   است تا صورت"ايدئولوژي"آلتوسر در بارة ادراك 

 بر رو اگر، از نظر شكلوفسكي، تأثيري كه ادبيات  از اين."ادبيات"مورد 
به عنوان يك ، نفسه فيگذارد يك توجه نوين به واقعيت را،  جاي مي

 تأثير ، از نظر آلتوسردهد شناسي با ارزش جلوه مي هدف زيبائي
هاي عقيدتي است كه از اين   كردن مقولهسياسي متن ادبي منقطع

  .  دنشو  ارزش گذاشته ميطريق به
  

چرا  . استهفتهن  امر در هميندر نظرية آلتوسري اساسنقطه ضعف 
ذات باشد، بازتاب ضرورتي در  به كه نظرية ادبيات او بيشتر از آنكه قائم

همانطور كه مالحظه شد، او ايدئولوژي را . نظرية ايدئولوژي اوست
 در عوامل كند كه  تفسير مي"1جهانشمول"ساختاري ثابت و 

 ، براي آنكه اين عوامل را با ارتباطات موجود اجتماعي وفقاجتماعي
هرگونه تغييري در مسائل ولي . كند مي خلق آگاه هائي خود د، قالبده 

كند ـ در اين مورد ويژه،   را الزامي ميي وجود عامل صريحاًاجتماعي
 تا اعمال كنددئولوژي، بر آن تأثيري ادبيات ـ كه، با عمل در بطن اي

 از اينرو ادبيات صرفاً .اش برهاند هاي ا از پنجه رما  گاهآگريبان خود
ادبيات، اگر بخواهيم به : اي ميان علم و ايدئولوژي نيست طهواس

،  خلق شدة عقيدتيروندي كه از طريق آن موضعِ يك خودآگاهِ
شود توجهي نشان  تبديل به موضعِ يك خود آگاه علمي و انقالبي مي

  .  است موضع و ميانجي ميان ايندو»ضروري«عاملي در مقام دهيم، 
                                                 

١  (Universal) 
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 همانطور كه اند كه هايجاد شد اين دليل ، اين مشكالت بهاساساً

 همزمان، از يك واژة ايدئولوژي را براي ارجاعآلتوسر مالحظه شد، 
 "كارآوري"اي از  طرف، در مقام يك دلنگراني در مرتبة ويژه

دهد، و از طرف   مورد استفاده قرار ميآگاه اجتماعي، با خلق خود
 خدمت گرفته  علم بهالف بااي كه در تخ  معرفت ويژهديگر، در مقام

به عنوان يك  آلتوسر ادراك ايدئولوژي را ، اخير فرضبا.  شود مي
تغيير از معرفت در بطن يك نظرية عمومي  قالب غيرقابل

 تيجه به جز دريافت ادبيات در در ن  كرده،"پردازي نظريه"دانش
 پيامدهاي با  عني همانطور كه ديديم،، يي مشابهچارچوب
  .  ديگري وجود نداشته جايگزيندآليستي، اياجتنابِ غيرقابل

  
اگر قرار باشد نخستين پيشنهاد سازنده، ادبيات را به عنوان يك 
مجموعة متشكل از عملكردهاي رسمي ببيند كه از طريق آنان 

 را "ادبيات"ايد ب ، ميشود  ميآشكار و فاصله گرفتهايدئولوژي 
 به عالوه در هر .سانهشنا  به شمار آوريم و نه زيبائيگرا اي تاريخ مقوله

بايد ادراك ايدئولوژي را به صورتي  ،اي بندي  صورتقالب از چنين
 به اين معنا كه . فت شناسانه مورد تحليل قرار دادسياسي و نه معر

، در قالب معرفتي برخوردار از يك تأثير سياسي واحد و را ن آضرورتاً
 از داللت كه نقش اي  بر صور ويژه براي اتالق نه به صورتي كلي ايستا،

 با  .به كار بريمكنند  اي در جوامع ويژة تاريخي ايفا مي سياسي ويژه
 آثار با مدنظر قرار دادن در اين راستا ـ "ادبيات"سخن گفتن از 
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 كه با گوئيم اي سخن مي  نوشتاري ويژه"كارآوري"باكتين ـ از يك 
دتي  اي از مواد خام، روابط اقتصادي، سياسي و عقي مجموعة ويژه

 توسعة يك  است كه با گام نهادن در اين مسيرتنها. گيري شده قالب
در بطن نظرية صور "1اي  مجموعهـ  زير"، به عنوان "ادبيات"نظرية 

 و در جهتي تاريخي و نوشتاري تخيليِ عمومي، به صورتي منسجم
  .        ، امكان پذير خواهد شدگرا ماده

 
اي از ادبيات   كه چنين نظريهبايد به رسميت شناخت در درجة دوم، 

عنوان كردن اينكه برخي صور نوشتاري ـ . است» سياسي«اي  نظريه
بورژوائي ـ نوعي دگرگوني در صور » ادبيات نغز«به طور مثال، سنت 

» مرتبة سياسي« آن است كه به معنايكنند،   ايجاد مي حاكمعقيدتي
نگرش   پيشنهادين به معناي ا . براي اين متون پيشنهاد كنيماي ويژه
 فرهنگي ـ "كارآوري"وابط ميان صور مختلف اي است در باب ر ويژه

 معرفي "ايدئولوژي" و "ادبيات"تحت عنوان  تر،  كه به صورتي دقيق
  .كنند  از اين روابط ايجاد مياي ئي سياسيِ ويژهانوهماند ـ و  شده

ي كند، كاربرد صور قرارداد همانطور كه ايگلتن استدالل مي اگر، 
 از طريق " متن به خوانندهمعضلِ گذارِ"تر كردن  نقدگرائي ماليم

 پس قرائتي كه   باشد،"2بخش كردن تضادهاي بطني متن لذت"
تضادها در بطن » كشف«ريق كردن اين مسير از ط  مشكلاش هدف

 اين قرائت  .رود  به شمار مي »دخالت سياسي«، نوعي متن است
                                                 

١  (Sub - region) 
، Criticism and Ideology ،(London : New Left Book, 1976) تري ايگلتن،  ٢

  .42صفحة 
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 اند و از چشم پنهان بوده» اند تهپيوسته حضور داش«تضادهائي را كه 
  رااين عمل تضادهاي نوين در درون متن«گرداند؛  به متن بازنمي

هاي  متنشود  اگر چه خصوصيتي را كه همواره اظهار مي .»خواند مي
 يعني دگرگوني صور عقيدتي را كه گوئي ،  از آن برخوردارندادبي

آن نايل آمده، اين آميز است و نقدگرائي اخيراٌ به كشف  جوهري اسرار
به دگرگوني آندسته » قادر«ها را  دهد، ولي متن نمي» بازتاب«امر 

 ، به عبارت ديگر . »اند عنوان شده«كند كه عقيدتي  هائي مي داللت
 به "چيزي"با  كه بتوان "ايدئولوژي" در مقام خود به  خود"چيز هيچ"

 و اعمال كردهي تأثيربر آن " ادبيات"خود به نام  به همان اندازه خود
نقدگرائي  مسيري كه در آن مستقل از.  وجود ندارد، اش كرد دگرگون

هيچ  ، كند ميبر متني اثر كرده و اين تأثيرات را براي آن تأمين 
  . متني داراي چنين تأثيري نيست

   
بايد در مسير  هاي ادبي مي  اينكه، تأثيرات سياسي متنو نكتة آخر

 امر صرفاً ابراز اين مطلب نيست ين ا.اسيِ ملموسي محاسبه شوندسي
  مختلفي باشد  سياسيبايد متحمل محاسبات واحد مي يك متن كه،

 طي متناين  ،شان ر بطن د است كهگوناگونيكه بازتاب مسيرهاي 
 . شدهدريافت وارائه قام،  از تاريخچة خود در اين ممقاطع مختلفي

ي ادبي است كه  طبيعتِ موضوع نقدگرائ اين،بس فراتر از اين مسائل
  .   مورد نظر قرار دارد
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نقدگرائي  بوده كه موضوع اينفرض حاكم  پيش تاريخچة نقدگرائي در
مند  نياز"ادبي"، با اين وجود واژة به وسيلة خود متن ارائه شده

گراي نقدگرائي، متن به  در بطن مكاتب تاريخ .ست ا شدنتعريف
، دهد  ميعارج به آن ااي كه دوره رسيده از معناي يك پيشينة به ثبت

اين ادراك از متن ادبي به عنوان يك پيشينة به ثبت . تفسير شده
، در حقيقت شمشيري اش پرده دة تاريخي،  با وجود ظاهر بيرسي

چرا كه، عالوه بر آنكه متن را به عنوان يك پيشينة به . دولبه است
 "ايه ـ بيني جهان"  ثبت رسيده از رسوم اجتماعي، يا بهتر بگوئيم،

پيشينة به « در مقام يك را عادتاًنگرد، آن مستقرشدة طبقاتي مي
، يا اي اي از معناي حقيقي و ريشه ينهبيند ـ پيش مي» رسيدة ذاتي ثبت

 به اين معنا  .اي سياسي خود متن رات واقعي و پايهاز عملكردها و تأثي
 طي آن تاريخي كهلموس  مسيرهاي مزيرينهاي  كه گوئي، در اليه

ختلفي قرار هاي م ، از نو تحليل شده، در مجموعهتن تأثير گرفتهاين م
بايد كشف  اً مي صرفيا موجود كه حقيقي آل، يك متن ايده ،داده شده

داشته    خارجي وجود  بحث و منازعه به نتيجه برسد،شود، تا نهايتاً
  . است

  
 مابعدطبيعيِ متن است ـ ، اين مبحثي در علومهمانطور كه گفته شد

وار در قفاي صور متغيرِ   كه با موجوديتي سايهآل ايده يي از متنادراك
يابد، حضور دارد ـ  واقعي كه، متن در آن از نظر تاريخي موجوديت مي

تي قاطعانه  كه نقدگرائي ماركسيستي به صوراگر اصل بر اين باشد
 قطع ات متن مابعدطبيعي د، بايد با نظريةگرا شو گرا و يا تاريخ ماده
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هيچ .  وجود ندارد"متن" هيچ چيز تحت عنوان  ، نهايتاً .درابطه كر
 نهان را يهيچ صورت ثابت و نهائي از متني كه حقيقت متن نابي، 

ه به وسيلة نقدگرائي  براي آنكصرفاً،  حقيقتي كه هيچ كند وآشكار
هيچ حقيقتِ .  نفوذ كرده باشد، وجود ندارد در متناستخراج شود و

 در متني وجود ندارد كه نقدگرائي " هميشهيك بار و براي"نهائي و 
متن هميشه و صرفاً در صور . حصيل آن بكوشدتا ابد در جهت ت

 در متن همواره و صرفاً.  يابد  ملموس موجوديت ميمتغير تاريخيِ
از يابد ـ  موجوديت مي ،رمتغيهاي واقعي، مجسم و  بطن مشخصه
ماعي، موضع  شيوة كاربرد اجت ،هاي عقيدتي و چاپي جمله مشخصه

 طي  كه متننهادين آن و غيره ـ كه مسيرهاي واقعي و متغيري را
. كنند ها وفق داده، شرطي مي اش، خود را با آن تاريخچة موجوديت

ها  هاي متفاوت و ويژه، يا همانطور كه فرماليست وراي اين متن
متفاوت و ويژة متن، هيچ چيزي به نام » كاربردهاي«خواهند گفت، 
اي، مگر در مرحلة يك معناي خيالي،  محدودشدهمتن ناب و 

در همين مسير عميق و بنيادين . تواند وجود خارجي داشته باشد نمي
هاي مخصوص به خود، ادبياتي از  اي، با خلق متن است كه هر دوره

  . آفريند آن خود مي
  

شوند كه، دلنگراني ما رساندن آنان به   سه نكته مطرح مي از اينرو،
گرا  گرا و ماده نخست اينكه، در يك نظرية تاريخ. د استمنزل مقصوسر

هاي  در باب خلق صور متفاوت نوشتاري، قطع رابطه با دلنگراني
» متن« دوم اينكه، ادراك .الزامي است شناسي بورژوائي، زيبائي
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 ويژة  »تأثيرات«و » كاربردها«بايد با ادراك مجسم و متغير  مي
اند، به عنوان نتيجة احكام متفاوتي  شده  افزوده "متن"تاريخي كه به 

ت خود متحمل آنان شده، جايگزين درياف طي تاريخچة  متنكه
 سياسي ي اتخاذ موضع، هر عملي در نقدگرائي اساساًو باالخره. گردد
زمان مشخصي   بينش خود، نيست كه در"علم"  نقدگرائي يك .است

ي ادبي كامل ها تعيين شده از متن را، كه دانش او از عالمي از پيش
 امر  اين . پيش روي داشته باشد" اهداف" به عنوان خواهد شد،

، به وسيلة اي  تعريف شدهقسمتي از روند فعال و مداوم سياسيِ
 رايهائي ب ، و در تالش متناي از مداخالت سياسي در بطن مجموعه

هاي ادبي قرار   اين به اصطالح متنشان  كه برايكاربردهائي است
  .  ك روند اجتماعي واقعي قرارگيرنداست در بطن ي

  
يافته، اكثر اين مواضع در آثار  بيش توسعه يا در صوري كم

  كه، الهامات وسيع نظريگراياننقدآندسته از  ـ "ها پساآلتوسري"
  راهاي پيشين ، بسياري از نقدگرائي دهنموخود را از آلتوسر استنتاج 

هاي  تين و فرماليست ميان باكبطه همانند راده، و دقيقاًتأئيد كر
در احوال آلتوسر جهت خلق » نافذ«روندي  خود را درگير  روس،

موجود در آثار  هاي  دلنگراني»وراي «هائي يني از دلنگرانيمجموعة نو
  . اند اند، قابل تشخيص نمودهخود او 
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                ادبيي توليدها شيوه
ولين تحقيق قابل ا"، اثر ايگلتن به عنوان  »نقدگرائي و ايدئولوژي«

 در طي" شناخته شد كه، "ماركسيستي نظرية ادبي  موردمالحظه در
 دليل، به همينو  "1. در انگلستان به چاپ رسيده بود اخيرچهل سال

گير از  هائي چشم  در كشاكشآفرين شد، چرا كه اين كتاب مشكل
كشانده  به چالش ، گرا  ايدآليستي و مادهنظرانِ تحليل طرف صاحب

در مقام يك صورت از  "ادبيات" با تعريف سو از يك ين اثر ا.شد
 علمي و حائلي است مستقر ميان دانش"معرفت كه در ميانة راه 

اي القاء   ايده، چنين"2»زندگي«قاعدة روال   ولي بيپويارخدادهاي 
ية شناسي نظر  كه ايگلتن تمامي ضمائم و متعلقات معرفتكرد مي

 مشكل اينجاست كه با وجود آنكه اين  .ارد همراه دادبيات آلتوسر را
گلتن از تر اي هاي موشكافانه آيد، بررسي چنين مي» به نظر«مطلب 

گيرد در حقيقت يك برخورد  بر مي  را درسنتي كه از ديكنز تا جويس
 داللت كننده كه "كارآوري"متفاوت با ادبيات را به عنوان صورتي از 

ارائه كند،   عمل مي »جو بتهاي رقا نقاط تخالف ميان ايدئولوژي«بر 
، كه ايگلتن اي شناسانه  دليل بار معرفت به، صرفاًصفبا اين و. دهد مي

ه بيان كامل اين قادر باز آلتوسر به امانت گرفته، به صورتي وسيع، 
 ديگر، در حالي كه يك سوياز .  متفاوت نيستبنديِ دقيقاً صورت

 كه در ادد د خواهمكانا خالقيت ادبي  بهنظام موشكافانه از ادراكات،
                                                 

، Marxism in Literary Criticism» ،New left review, 108»هِرن،  مال.  ف ١
  .78، صفحة 1978

 .101 ايگلتن، قبأل عنوان شده، صفحة  ٢
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ايگلتن قادر نيست كه اين   توضيح داده شود،گرا چارچوبي ماده
در د چرا كه، پيشتر ادبيات را كات را به صورتي مناسب به كار برادرا

، قايم باشكي  نتيجة اين امر .چارچوبي ايدآليستي تعريف كرده
ك است كه، در آن يك ادراك نوين ادبيات به عنوان يسرگرم كننده 

ه صورت ويژة نوشتاري، و از نظر تاريخي تعيين شده، و يك مجموع
، به صورتي دده اش امكان تشريح مي  ويژگينوين از ادراكات كه به
  .  گريزند پيوسته از يكديگر مي

  
ظامي  ادبي مورد نظر است، ايگلتن نآفرينشتا آنجا كه   ،تا اين مرحله

كه بر اساس را احثة آلتوسر ب بتواند، مكند تا از ادراكات پيشنهاد مي
 يك روند دگرگوني از مادة كماً اجتماعي بايد ح"كارآوري"ن هر آ

 ، از طريق استفاده از وسائلي مشخص به محصولي مشخصخام
 ، را از روابط توليدي باشداي مشخص نه در بطن زمي،يِ مشخصتوليد

 ايگلتناز اينرو . در زمينة ادبيات بيان كند،  مناسبدر چارچوب
  ادبي بايد به عنوان يك روند توليدي"كارآوري"كند كه  استدالل مي

هاي  سنت) الف(كه به وسيلة  خام  مادةدر كه نگريسته شود
ايدئولوژي « و قراردادهائي كه به وسيلة "ها شاخه" ،ادبي

ها و  ها، ارزش گويش) ب( شده، و ه و پرداختهساخت» شناسي زيبائي
سازند، يك   را مي"وژي عموميايدئول"اعتقادات كه صور حاكم 

 زارهاي خالقيتاين روند دگرگوني از طريق اب. دگرگوني ايجاد كند
، در ها و سازوكارهائي وري كه به وسيلة فناشود اي تأمين مي ادبي

 در دسترس نويسنده قرار "شناسي ايدئولوژي زيبائي"بطن بخشي از 
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ة ويژة  اين دگرگوني در بطن زمين روند تمامينهايتاً. گرفته
هاي توليد  شيوه"تحت عنوان . دافت  به كار مي"هاي توليد ادبي هشيو"

 كه در بطن هد نظر داشتم  رايا ، ايگلتن صور متفاوت اجتماعي"ادبي
 تا هاي مختلف سرپرستي،  از نظام، مبادله و قرائت ادبيات،آنان توليد

 و افتهي زار، سازمان ادبي معاصر بر اساس نيازهاي باتوليدسازماندهي 
  . رسد به انجام مي

  
 شيوة توليد" تمامي اين مسائل روشن است كه ادراك كليدي در

متن ادبي  ، كه از طريق آنشود  متذكر ميايگلتن  است كه"ادبي
بايد با ارجاع دوباره به بطن آندسته روابط مادي و اجتماعي كه  مي

 ،تناقضم به صورتي . اند درك شود صريحاً بر توليد او تأثير گذاشته
 كه نقدگرائي ماركسيستي به طور محدودي به آن اي است اين زمينه
  اكتشاف كامل و رشديافتة اين موارد بايد بهو برايپرداخته، 

شناسان، به طور مثال،  متأسفانه جامعه.  روي كردشناسي جامعه
 عموماً ادبي را» بازار«بندي  انهاي سرپرستي يا سازم تحقيق در نظام
تنابهي عدر شرايطي كه مقادير م. اند  بررسي كردهتبا نگرشي مثب

 به ارد، اين اطالعات اغلب اوقات صرفاًاطالعات در اين موارد وجود د
ني كه ارتباطي با متن ادبي  بيرو"حقايق"اي از  عنوان مجموعه

ندهي را مشخص كنند،  ازماتوانند اصول س  و در نتيجه نمينداشته
ي كند كه اين برخورد  عنوان ميحت ايگلتن به صرا .اند  شدهفرض

  : دهد نيست كه وي مد نظر قرار مي
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شناسانة متن درگير نيستيم؛ ما بيشتر   با نتايج جامعهصرفاً
، به دليل احكام ويژة ايم كه چگونه متن درگير اين مطلب

اگر .  در واقع هستشود كه توليداش، تبديل به آن چيزي مي
هاي  خارج از متن) يد ادبيهاي تول شيوه(از نظر تاريخي 

متن : اي قرار دارند، به همان اندازه دروني نيز هستند  ويژه
ادبي نقش شيوة توليد تاريخي خود را با همان دقت و 

ز  ديگري را شدة توليد محصول كه هر دارددر خودوسواسي 
    1.دارد  نگاه مي محفوظ خود را  متشكلِ، الگو و موادصورت

  
هر بندي رسمي خود، م تا در بطن سازمان، ت شودمتن ادبي بايد قرائ

 تنها مشكل اينجاست كه، با .و نشان شرايط توليد خود را ارائه دهد
 قائل "هاي توليد ادبي شيوه"وجود مركزيتي كه ايگلتن براي ادراك 

، هيچگاه در عمل آنرا مورد ه در مورد آنان دارداي ك است و دعوي
  .دهد  قرار نمي »استفاده«
  
گيري مداوم و دوپهلوي ايگلتن در  توان به موضع ل اين امر را ميدلي

 از  آنان راوع مختلف تحقيق كه، هيچگاه صراحتاًمورد دو موض
اي، با سخن   ايگلتن در مرحله .، نسبت دادكند مييكديگر تفكيك ن

  ساختار و ديگر نيروها كه در"هاي توليد ادبي شيوه"گفتن از 
 را به عنوان "ادبيات"كنند،  مقولة عام   مي ادبي نقش ايفا"كارآوري"

در . پرورانده ارجاع كننده به تمامي صور نوشتاري تخيلي در سر مي
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 "ادبيِـ  پيش" يا "شفاهي"هاي   به شيوهحقيقت، وي با ارجاعي مكرر
با اين وجود، . توليد ادبي، اين ادراك را حتي وسعتي بيشتر بخشيده

تر،  ، در معنائي ويژه"ادبيات" توصيف بهدر مرحلة ديگر، توجه ايگلتن 
 كه با استفاده از شود  ميمعطوف بخصوصي به صور نوشتار

هاي   مقوله خود را بر"فاصله ايجاد كننده"اي تحميليِعملكرده
   . كند  تحميل ميموجود صور عقيدتي حاكم

  
، از "هاي توليد ادبي شيوه"  موضوعجاي پيش كشيدنه اگر، ايگلتن ب

هاي توليد  شيوه"، و ادراك گفت مي سخن "ليد فرهنگيهاي تو شيوه"
 آورد توليدي فرهنگي به شمار ميآندسته از روابط  مختص  را"ادبي
 را به عنوان يك صورت محدود شدة نوشتاري و از نظر "ادبيات"كه 
ها   آشفتگي از ايندهند، بسياري خي ويژه مورد تأئيد قرار ميتاري

    . بود اجتناب پذير مي
  

آيد كه ايگلتن در برداشتن اين گام هميشه مردد باقي  ظر ميبه ن
چرا كه وي به وضوح اين امر را . سر باز زدماند، و آخراالمر از اينكار 

 "هاي توليد ادبي شيوه"شناسد كه ممكن است برخي  به رسميت مي
وجود داشته باشند كه، توليدكنندگان ادبي را تابع دستگاه حاكم 

 رابطه ميان ها دهند كه در آن ري از نوشتار جان عقيدتي كرده، به صو
در همين راستا . باشدن متضاداي  متن ادبي و ايدئولوژي حاكم رابطه

اي ساختمان  ه ايدئولوگ حرف" لقبِ  قبيلهاست كه او به شاعرِ
، تروحانينمونة "  را نويسندة قرون وسطيدهد و  مي"اجتماعي
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 با نقش عظيمي مسئلهاين   .بيند مي "1 عقيدتي قسمتي از دستگاه
 جايگاهداري ـ   شيوة توليد ادبي در سرمايه »همتائيِ بي«كه 

اي از استقالل براي  توليدكنندة ادبي در بازار ـ با تضمين درجه
كند، تقويت شده  نويسنده در برابر دستگاه عقيدتي حاكم ايجاد مي

   2.است
  

» مالًع«دسته صور نوشتاري كه از اينرو، منطقي است كه اين
اي از  كنند به عنوان محصول ويژه هاي حاكم عقيدتي را دور مي مقوله

چرا كه، ايگلتن در بررسي . دنروابط توليدي فرهنگي به شمار آي

                                                 
 .53همان مأخذ، صفحة   ١
آيد  ولي پيچيدگي اساسي زماني پيش مي. بررسي آراء ايگلتن در اين راستا بسيار پيچيده است  ٢

  مطلبي كه .دهد بپردازيم  لقب مي"داري توليد ادبي سرمايه"كه به تشريح عميق آنچه وي 
توان گفت كه بررسي   به طور خالصه مي. اش به طور كلي در اين كتاب مسكوت مانده بررسي

 در چارچوب نظام )فلسفي، مذهبي، علمي( ادبي   و غيراقتصادي روند توليد و چاپ آثار ادبي
زامات ال"، "فرهنگيالزامات "، "الزامات اقتصادي" :  الزاماتداري مجموعة وسيعي است از سرمايه
شود و قادر است   توصيف مي توليد نوشتاري آنچه رساندنفروشبه  در اين راستا...   و "سياسي

 "داري توليد ادبي سرمايه"، از طرف ايگلتن  ارضاء كند تماماً يا تا قسمتياين مجموعه الزامات را
 هاي توليد، يوه در مقام مقايسه با ديگر ش از نظر تاريخيداري كه   در نظام سرمايه.خوانده شده

به  الزامات اين مجموعهاي ايجاد كرده،  پيروي تلويحي از   و غير قابل مقايسهگسترة عظيم
  هر چند كه .اند  و نشر كتب و عقايد داده چاپ"آزادي"اده كه به آن نام  شكل د"اي پديده"

ـ  ف سياسيمحدودة اين به اصطالح آزادي در چارچوب اين شيوة توليد ديگر به وسيلة احكام صر
پليسي،  و بر اساس منافع آمرانة يك هيئت حاكمة محدود قابل رويت نيست، چارچوبة الزاماتي 

هاي   و ديگر توجيه"بازار قوانين"كه اين مجموعة وسيع به نويسندگان و ناشران،  تحت عنوان 
ي در كمال تأسف به داليل. كند، به هيچ روي قابل چشم پوشي نيست  ميظاهرالصالح تحميل

 هيچگاه ارائه "ماركسيسم غربي"بيني   در جهان"داري توليد ادبي سرمايه"بررسي سازوكار 
  )ـم(. شود نمي
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 از اش لف با اظهارات رسمي در تخا"ادبيات" از ادراك  خودجاري
 به وسيلة كند كه ادبيات نه و استدالل ميگيرد،  آلتوسر فاصله مي

هائي  ان علم و ايدئولوژي به عنوان مقولهيخود م يموضع ميانج
شناسانه، كه از طريق موضع خود در نقطة تالقي  معرفت

   1.شود جو، تعريف مي هاي رقابت ايدئولوژي
  

در توضيحات ايگلتن در مورد مسئلة ارزش ادبي اين مطلب به 
 مقاماظهاراتي كه در . شته شده به نمايش گذاآشكاراصورتي فراگير 

كند كه هيچ چيزي   ايگلتن استدالل ميسوياز يك . اند غريبخود 
  : به عنوان ارزش ذاتي وجود ندارد

  
نباشد،  وجود » فاني«چرا كه هيچ ارزش ذاتي ـ ارزشي كه 

 عقيدتي دريافتاي است كه در  ارزش ادبي پديده. ندارد
كه همان اثر، » شدنيِ توليد مصرف«شده است،  » توليد«متن 

ارزشي "است، » نسبي« هميشه ارزشي . عمل قرائت است
  2."اي مبادله

                                                 
قرار دادن ادبيات در كنار .  روشن نيست"هنوز"بر خالف آلتوسر، تعريف ايگلتن از ايدئولوژي   ١

هاي  ايدئولوژي"اني در ث. هائي نامشخص، مسلماً تعريف مناسبي از ادبيات اراية نخواهد داد مقوله
چرا .  تلقي شود"گرا ماده"تواند يك برخورد  در تعريف نمي"داري سرمايه جو در بطن نظام رقابت

 اين . ارائه نشده"گرائي ماده" در اين مقوله تا اين لحظه بر پايه "جوئي رقابت"كه بررسي اصل 
 ارزش " آنچه ايگلتنگيرد؟ بر اساس جوئي بر چه اساسي صورت مي سئوال مطرح است كه رقابت

تواند در چارچوب نظامي غير اقتصادي صورت  ؟ آيا اين مبادله ميكند  تعريف مي"اي مبادله
  )  ـم(گيرد؟ 
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 ايگلتن اظهار  ـيبراهين گونه هيچبدون ارائة ديگر ـ سوي  ازو

ابل بحثي شناسانة غير ق  از ارزش زيبائي" واال سنت" آثار دارد كه مي
شان قرار  توليد آن نيست كه وراي شرايط  وي دليل .»ندبرخوردار«

 آنان در توليدكه شرايط   عكس، به اين دليل براند، بلكه كامالً گرفته
 از پردازي ايگلتن، در اوج خيال. ك شدهبطن ساختارشان ح

ه عنوان يك كيفيت باطني متن،  ادبي ب]شيئي [ ارزش"1ستايش"
  .     كند هاي اثر، اجتناب مي  آن به عنوان تأثيري از ريشه با ارائهصرفاً

  
 به وسيلة بازي داللت بر "2هاثرادبي عمد"ايگلتن با استدالل اينكه 

پاي "دارد كه اين   ابراز مي ،  متمايز شده داللت، و صورت بر صورت،
 پيچشي"حل مختلف گويش از طريق  ميان مرا"پس و پيش گذاشتن

اين  .، ايجاد شده"3كند در فضاي عقيدتي كه در بطن آن عمل مي
ز يك ا هائي را  عملكرده، در ايدئولوژي حاكم"بازي كردن"روندِ 

، بازتاب " آني در بطن خودا خوان ويژه گر و مخالف موضع ستيزه"
 ـ "سنت واال"اي از نمايندگان با امعان نظر در آثار مجموعه 4.دده مي

ـ ايگلتن استدالل اليوت . سا. جورج اليوت، ديكنز، كانراد، جيمز، ت

                                                 
١  (Fetishizing)اي  پرستي كه پديده   اين واژه به معناي پرستش اشياء است، نه در قالب بت

و چه در عمل )  رواني، عاطفي، و غيره(در قوالبي كه، چه در هدف شود،  بلكه  اجتماعي تلقي مي
 ) ـم. (اند  شده"فردي") ها آداب، شيوه(
٢  (Major Work) 
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شوند   عالوه بر آنكه تمامي اينان نويسندگان بزرگي تلقي ميكند مي
 " خطوط كاستيِ"در اينكه آثارشان ) الف: (اند  دو خصلت مشتركدر

در اينكه ـ براي ) ب(گذارد، و  ايدئولوژي بورژوائي را به نمايش مي
 از مجموعه عوامل "شرايط منتج"به دليل برخي"توضيح اين پديده ـ 

به صورتي   اين نويسندگان ،)طبقه، جنسيت، منطقه، مليت و غيره(
 ايدئولوژي برتري طلب بورژوائي كه از همان ر بطند ،متناقض كامالً

  1.ندا ه بود گرفته مأوا...  نقطة اوج خود نيز گذشته بوده 
  
 اكثريت اين بورژوائيِ  تأكيد ويژه بر موضع طبقاتي خردهبا

، به دليل موضع طبقاتي گويد كه مينويسندگان، ايگلتن 
 از تر تر و غني كننده ك دامنة داللت ي"شان آنان قادر بودند نامشخص

 در بطن يك طبقة مشخص  در امنيت كاملديگر نويسندگان، كه
گاني  نويسندافزايد، صرفاً ي مي و2"بودند، را تجربه كنند، مستقر شده

  بودندتضادهائي" پذيراي بررسي كه در چنين موضعي قرار گرفتند
اي كه وي از  نتيجه. 3"بي را خلق كرده بودكه قسمت اعظم هنر اد

  يك اين امر محصول"كند اين است كه  سئله استنتاج مياين م
 هاي ارزش گرا است كه پايه  واپسموضعي از  طلبانه  برتريگيري شكل

  با استقرار ميان اين موضع است كه  4".ادبي در بطن آن لميده

                                                 
 .180همان مأخذ، صفحة   ١
 .125همان مأخذ، صفحة   ٢
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، به ي مراحل ناسازگار ميان تصادم، از از بازي داللتها ايدئولوژي
  . آورد ، حمايت به عمل ميعمده دبيامعناي نشان رسمي اثر 

  
توان ديد چگونه چندين مجموعة مختلف  به سهولت ميدر اينجا 

نظرية ايگلتن را، در مقام تالشي براي . اند آميخته شده مسائل در هم
 چرا كه عمالً. ك شكست به حساب آوردبررسي ارزش ادبي، بايد ي

 را بتوان شده هيچ راهي وجود ندارد كه در اين نظريه متن ارائه
 از اين  عميقاًايگلتن. شمند تلقي كردزشرايط توليدش ار» دليل به«

 با "آگاهي" تالشي براي آشتي دادن اينپي در، و بودهمطلب آگاه 
  هستند،"واال سنت"آثاري كه شاملدر مورد ، كهاست  "اعتقاد"اين 

 كه پسند  عامه در چارچوبيخواهد   وجود دارد كه وي نمياي چيز ويژه
از آن دست د، تمامي صور نوشتاري را دار  همگنيِعاي يكساني واد

 پيوسته  به اين صورت اظهارات وي در مورد ارزش ادبي؛ بشويد
  . شود يمتر  معوج و كج
  
  باشداگر  بايد تاريخ اين ويژگيپردازيِ ولي نظريه. ايم فق موا نظر اوبا

ارزش ادبي، در اظهارات ايگلتن در مورد مسائل . شناسانه نه زيبائي
 وجود "ادبيات" ادراك گراي بالقوه براي ساختمان مادهيك نيروي 

 بازي صورت بر صورت است، نه در  آنچه ضروري است دريافت .دارد
كه به عنوان ، "عمده آثار ادبي"ايزكننده از  تركيبي متممقام

بورژوائي در مقام يك صورت ويژة نگارش » ادبيات نغز«خصوصيت 
هاي   با رهاكردن مسئلة توليد آندسته از متن ان حالتاريخي، و در هم
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 آن زمان. متفاوت اي كامالً تلقي شده، تحت عنوان مسئله» اارزشب«
  از"1ترتيب منتظمي" تحقيق ويژة كه اين امر عملي شد، راه براي

 موجود در بطن اين عقيدتي و اقتصاديِ شناسي، هاي زبان مشخصه
، ها  ميان ايدئولوژيمستقرمناسب،  فضاي تا  شد گشوده خواهد   صور

،  بايد گفت كه آخراالمر .ش بيافرينندد براينكن كه او را تعريف مي
كامالً . ني قرار ندارندخود در شرايط بحرا به ها خود  ايدئولوژيهمة

ها كه در  ايدئولوژي ديگر "نفي" با قدرت برعكس، آنان صرفاً
  و از نظر ،افتند ميفروگيرند به درون بحران   مي قرارشان مقابل

 تمامي  اين خالف واقع است كه قابل ذكر است كهتاريخي،
 رشديافته قرار "هائي ايدئولوژي  ـ  ضد" مقابل هاي حاكم در ايدئولوژي

 نه تا به آن اندازه كه صور اصلي نوشتاري را تحت حداقل: اند گرفته
ائي فاقد ه ايدئولوژي"پذيرد، همانطور كه ايگلتن مي. تأثير قرار دهند
 اين سئوال  اگر چنين باشد، طبيعتا2ً".اند  وجود داشتهادبيات مسلماً

 ظهور  تحقق برايالزمت مواد سرشهاي  شرط را، در مورد پيش
، به سازند دتي را دور مي صور عقيعمالًآندسته از صور نوشتاري كه 

  . آورد ميان مي
  

 ل است كه جوابي به اين دلي ،كند مسئله نميه اين  باگر ايگلتن اشاره
 به عنوان "ادبيات" دهد كه  مي"توضيح" و ا. در آستين داردآماده

هاي   رستاخيز چارچوبهناسانة ابدي كه باش يك مقولة انتزاعي و زيبائي

                                                 
١  (Constellation) 
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 ايدئولوژي 1"خود پويائي" به عنوان قسمتي از يك دآليسمآشناي اي
ه، از خود ديده شدكه، در يك ايستائي نهائي، به عنوان موضوع روند 

 ايگلتن يي متعددها مثالدر رو از اين. پيش تعريف شده است
 بر حاكمبايد به عنوان موضوعي   مي راكند كه ايدئولوژي پيشنهاد مي

 نمايان  خود را از طريق آن خود از خود دورشده وروند ادبي كه
اي  ما دلنگران عملكردهاي ويژه"  ،افزايد  او مي .كند، دريافت كرد مي

 "2گيري فاصله"از طريق آنان ايدئولوژي در بطن خود كه هستيم 
ت عيقااين   3".كند شناسي است خلق مي دروني را، كه همان زيبائي

 كرده  تهديد مي خطراتي كه او را در اين مقامدارد كه ايگلتن از
  : پيشتر عنوان كرده   چرا كه،شته دا كاملآگاهي

  
ه متن  و گفت كهممكن است حتي اين خطر را پذيرا شد

، با برخورداري از ت كه از طريق آن ايدئولوژيروندي اس
 درون گام به،  "4خودزائي"اي از قابليت  صورت ويژه

بندي به   چنين صورت. گذارد  مياي ارتباطي با خود شيوه
 قرار تواند، در چارچوبي هِگِلي،  مورد سوءتعبير راحتي مي

ئولوژي از  ايدي كه از آن روحِگيرد ـ متن به عنوان مجرائ
 جهت تحقق دوباره خود وارد طريق يك تجسم مادي صرفاً

 در يك گذارِ صرف از مبادله ادبيات به عنوان  يعنيشود، مي

                                                 
١  (Self activity) 
٢  (Distanciation) 
 .177همان مأخذ، صفحة   ٣
٤  (Self - reproduction) 
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 است "1ادراكي عدم"براي اجتناب از چنين . بطن ايدئولوژي
 نياز  رابطة توليد ميان متن و ايدئولوژي به توضيحكه

          2".داريم
 ادبي آثار شان  كه از طريقهائيه تحليل روند تا زماني ك،با اين همه

 توليد ادبي ي ازتحليل آندسته روابطند، در گذار بر ايدئولوژي تأثير مي
ها بر  ي متمايز از عملكردهيك فضا  به موجوديت ادبي، به عنوانكه

چنين شوند،  پايه تلقي  دهد، بي ،  امكان وجود ميعقيدتي
   3. استپذير توجيه  "هائي ادراك عدم"

     

                                                 
١  (Misconception) 
 .98همان مأخذ، صفحة   ٢
كه اگر بر اساس جا است ولي جان كالم اين. اي برخوردار است اين جمله از پيچيدگي ويژه  ٣

 است، و در عين حال ايدئولوژي ـ حتي صرفاً در برخي مقاطع ـ  بر "پويا"نظرية ايگلتن ادبيات 
ايگلتن براي فرار از . رسد  مي"پويائي"او محيط،  در نتيجه ايدئولوژي خود به خود به مرحلة 

 كه او ميان ادبيات و  بودهاي نفسه  تخالف في كه نتيجة"ادبيات"بست آلتوسر در مورد  بن
،  حداقل در "يائيپو". در واقع مجبور شده به ايدئولوژي پويائي دهده است، ديد يدئولوژي ميا

كمي دور از ذهن  داند، گرا مي ، در راستاي تفكري كه خود را مادهداري  سرمايهمورد بنياد عقيدتي
 نقل  كه استيبست  از بنيگريز وجيه و يا يافتن راهت تالش بنت با نگارش جملة فوق .نمايد مي

 نيست،  از نظر "هگلي" چرا كه مشكل اين نقل قول صرفاً   قول ايگلتن براي او ايجاد كرده،
ليد تو"در هر حال پيش كشيدن مبحث .  كشاند هائي مي بست گرايانه نيز نويسنده را به بن ماده

براي (  .اي دارد  تبعات بسيار گسترده"داري هاي توليد سرمايه ادبي در هماهنگي كامل با شيوه
تر در مورد شيوة توليد ادبي به پانويس صفحات پيشين در همين فصل مراجعه  بحثي وسيع

جاي توليد بحثي مستقل ه  است كه ب" غربيماركسيسم"هاي   اين در واقع يكي از ويژگي) .شود
داري   نظام حاكم سرمايههاي  مشخصه با تكيه بر براي سئواالت خودهميشه سعي در يافتن جواب

. "داري شيوة توليد ادبي سرمايه"و در مورد ديگر ، "رژوائيوشناسي ب زيبائي"ر يك مورد  د.دكن مي
         ) ـم(
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  ادبيات و رونداجتماعي 
يك «: كتابِ پير ماكريبررسي  نقطة، بار ديگر به در اين مرحله

 متن  همانقدر بسياري جهات،از  رسيم كه  مي،»1تئوري خلق ادبي
الهامي در پس كه   ادبي است،كالسيكي در اين سنت

اي   سرچشمهو  ،دبياتهاي ويژة آلتوسر از ادراك ا بندي صورت
وراي ارائة اين نخستين اثر ماكري،  2.در آثار تري ايگلتنشده  تصديق

تر ميان ادبيات و  تر و ظريف پذير يك مجموعه روابط انعطاف
 ريزي شدة آلتوسر در اين زمينه ايدئولوژي، از آنچه فتواهاي برنامه

 آلتوسر را در تالشي براي جايگير كردن ترِ ي، توجهات كُلدهد ارائه مي
ه علم و ايدئولوژي به عنوان يك نمونه از تمايزات را ادبيات در ميانه

  .  كند  منعكس مي، "اي ثالثه"شناسانة  معرفت
  
دار تقاضاي پرچم ماكِري فردي باشد كه اينرو، قابل توجيه است كهاز 

 توهمِ " با مجادله در مورد .شناسي به شمار آيد گُسست با زيبائي
 ه مالحظه شد اخيراًك، ماكري همانطور "يكلوجود ادبيات در صورتي 

بيند، يا   نمي"دبيات چيست؟ا"ابراز داشته كه هيچ معنائي در سئوال 
 باشد، مشتق از اين  وجود داشته اگر چنين معنائي ،ترجيحاً
 ادبيات چيزي است، به اين معنا كه بگوئيم " كهشود مي  فرض پيش

اي است متشكل بر محور نظام منسجمي از اصولي كه  مجموعه

                                                 
١  (A Theory of Literary Production) 
 .  براي بحث ايگلتن در مورد ماكري94 تا 83 همان مأخذ، صفحات  2
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در  1".كند تغيير و ثابت تضمين مي  او را با جوهري غيرقابلهماهنگي
  : صورتي كه

  
است، »  و عمليني مادي كارآورانهيك روند دگرگو«ادبيات 

 به صور متفاوت هاي ويژة تاريخي،  در دورهبه اين معنا كه
 آنچه نيازمند تحقيق است تمايز ميان اين .موجوديت داشته

: اسم خاص وجود ندارد  ادبيات به عنوان يك . صور است
 وجود دارد، و در بطن واقعيت اجتماعي است كه "ادبي"

ادبيات يا پديدة ادبي بايد مورد تحقيق قرار گرفته و درك 
         2.شود

 ابراز  نگاشته شده با همكاري اتين باليبار كه، در كتابيماكري سپس
چارچوبي بايد در  دارد كه، مسئلة ارتباط ايدئولوژي با ادبيات مي مي

بسياري كشاكش جوهرهاي عالمگيري كه "مطرح شود كه وراي 
، قرار "اند در بطن آنان محبوس كردههاي ماركسيستي خود را  بحث
 روشن  صريحاً"ادبيات"تن از  ماكري و باليبار با سخن گف3 .گيرد
  شرايط متن ادبي در بطن جامعة بورژوائي را مد صرفاًكنند كه مي

كنند كه هم توليد ايندسته  آنان استدالل مي. دهند نظر قرار مي
                                                 

    ، در«Problems of Reflection» پير ماكري،  1
Literature, Society, and Sociology of Literature  

(University of Essex, 1977) 52،  صفحة.  
  .3، صفحة 1977تابستان ،  Red Letters, 5، در " با پير ماكرياي مصاحبه "  2
   پير ماكري و اتين باليبار،  3

«Sur Littérature Comme Forme Idéologique : Quelques Hypothèses Marxistes» ،  
Littérature ،14 ،1974 .  



٢٧٢          تالشي در حال تكوين                                 فرماليسم و ماركسيسم                               

 نوشتاري و هم طُرق "كارآوري"ها به عنوان صور ويژة يك  متن
ها براي مصرف و يا براي استفاده  مشخصي كه از مسير آن اين متن
اي  چنان شرايطي مادي" شوند، در بطن روند اجتماعي توليد مي

، و بودهگيري جامعة بورژوائي  ه شكلكند كه منحصر ب الزامي مي
    1".شود همگام با آن دگرگون مي

   
مابعد "ماكري بدون هيچ ابهامي با آنچه ما   تر، اي به صورتي پايه

كند كه ادراك   ميايم، قطع رابطه كرده، تاكيد تن خوانده م"طبيعة
  كه طي مدت مديدي نقطة اتكاء نقدگرائي بوده"اثر" يا "متن"

: گويد ميه  پيشتر مطرح شد براهين و با تكيه برا شود،بايد ره مي
و آثار ادبي، مستقل از كاربردها و ها   به عنوان متن"هيچ چيزي"كه

 و اينكه،  اين  وجود نداردآيد از آنان به عمل مي كه هائي استفاده
 به گفتة . تحليل بر آن متمركز شد مرحلةمطلب است كه بايد در

 احكامي كه، در  انتزاع بلكه در پرتويك متن نه به عنوان ،ماكري
  وكاوند، اره ميچندين ب را  به صورتي ممتد آناش ول تاريخچهط

 تأثيراتي متفاوت و از نظر تاريخي مجسم در جهت تغيير اش براي
  . كنند، بايد مورد تحقيق قرار گيرد دريافتِ از آن خلق مي

  
ر آثار رنُه باليبار و ، تأثياي ، به صورتي پايه"2ظرين"هاي  اين جابجائي

 نظام تحصيلي هاي ادبي در را در كاربرد متن 1دومينيك الپورت

                                                 
 . همان مأخذ 1
٢  (Theoretical) 
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، در آنطور كه اظهار شده. كند فرانسه در قرن نوزدهم منعكس مي
 شكاف ميان "ادبياتغير" و "ادبيات" شكاف ميان "2كهن نظام"

به شمار  "قرائت عدم" و "قرائت" و يا ميان نوشتار و غيرنوشتار،
اي كه ميان   در جامعه با درصد محدودي افراد باسواد،. استفتهر مي

 "ادبي" شده بود، متن  دربار و گويش عاميانة مردم دوپارهميِزبان رس
ـ به معناي متن فلسفي، مذهبي، يا تاريخي و به همان صورت صور 

 و   به دليل خاصيت نوشتاري صرفاً  زبان،لي نوشتاري ـ در مرحلةيتخ
. ه استكرد ن و جاودانه مياي، اختالف طبقاتي را نمااش زبانِ نوشتاري

هاي  زبان « كه در دو اثر خود كه باليبار و همكاران او،اي پايه معضلِ
اند، مربوط به   ـ به آن پرداخته4»فرانسه  ملي زبان« و 3» رانسهف فرضي

برخي نوشتارها "  در جامعة نوينيشود كه از طريق آنان روندهائي مي
، به ارزش گذاشته شده،  به عنوان ادبيات برگزيده شده )؟ها يا قرائت(

اي   ادبيات ديگر مقولهكه در آن، اند و به رسميت شناخته شده
 شانگر حق ممتاز برخورداري از نعمت، آشكارا ننيست كه اجتماعي

   5".آيد تن به حساب خواندن و نوش
                                                                                                  

١  (Dominique Laporte) 
2  (Ancien Régime)اند ،  لقبي است كه به دورة حكومت ناپلئون سوم بر كشور فرانسه داده .
  )ـم(
٣  Les Français Fictifs 
٤  Le Français National 
  باليبار، .  ر 5

« An Example of Literary Work in France: George Sands,  La Mare Au 
Diable/ The Devils   Pool«  ،  

  ،     Baker ،The sociology of Literature :1848در انتشارات 
(University of Essex Press, 1978) 28، صفحة .  
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 در مورداقه نظر ند كه به اين سئوال با مدا ه تالش كردباليبار و الپورت

وشتاري در مقام كاربردي كه براي توليد برخي صور تخيلي ن
 به عنوان يك صورت نوشتاري ويژه و ممتاز ـ در قرن  ـ "ادبيات"

به صورتي .  پاسخ دهندهم فرانسه، اختصاص داده شده بودنوزد
 زمينة توسعة يك زبان ملي و  آنان اين است كه در"1برنهادة"اي،  پايه

 در اين معنا با استفادة "ادبي"ها به عنوان  وليد برخي متن، تمشترك
ي زبان  طبقاتي در فضانبرد محدودشدة آن در نظام تحصيلي تجليِ

 براي خود در  كه به وسيلة آن بورژوازيآوري نوعي رزم: بوده است 
  .        كند  تفوق خلق و توليد ميزبان

 
توان نظري اجمالي به  رفاً مي و در اينجا ص اند  پيچيدهبراهيناين 
 است كه جايگزين خالصة مطلب اين.  انداخت اشان  هاي بندي جمع

 و اصطالحات با يك زبان واحد ، طبقاتياي هاي منطقه گويشكردن 
با دو  اگر از نقطه نظر سياسي و عقيدتي بررسي شود، روندي  فرانسه،

شرطي ضروري براي   پيش همانا،هدف اول. هدف متفاوت بوده
 بر  كه در چارچوب مشخصي،ودهداري ب  يك سرمايهگيري شكل

و از طرف .  استگذاشتهر تأثير حركت آزادانة كاالها در سطح كشو
 براي  گويشي ضروريهاي طريق بوده كه بنيان از اين  صرفاًديگر
 بر پاية قراردادهاي قانوني "دستمزد ـ كارگر" رابطة  شرط توسعة پيش

) دار سرمايه(و خريدار آن ) گركار(ميان فروشندة نيروي كار 
                                                 

١  (Thesis) 
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 گيري يك زبان مشترك  شكل فقط .ه شكل گيردتوانست مي
 قراردادها، ميان افرادي  وني بر پايه توسعة يك نظام قانتوانست مي

اي آزادانه   در رابطه در بطن زبان كه رابرابر برخوردار از حقوقي ظاهراً
نهايتاً، اين . پذير كندگرفتند، امكان  ديگر قرار مي يكمقابل در برابرو 

 بنيادهاي سياسيِبراي العاده مهم  ي فوقت ضرور تبديل بهشرط پيش
طلب شد كه زمينة شركت مستقيم تمامي شهروندان در  جمهوري

  .    پذير ساخت مسائل عمومي را بدون احتياج به مترجم امكان
  

به صورتي هماهنگ، هم طي انقالب فرانسه و هم پس از آن، 
كننده در زبان باب شد كه در آن  و سياستي متمايزايدئولوژي 

 "1اي شده نامه نظام"  و دستورزبانيشدند هاي محلي تشويق نمي لهجه
، اين ولي.  نوين به عنوان حامل رسمي ارتباطات خود را مستقر كردو

روند با به قدرت رسيدن بورژوازي و ايجاد دگرگوني در كاربرد نظام 
 بود خنثي شد، و از "نظام كهن"ميراث  كه  تعليم و تربيتيِگرا نخبه

  اين صور تخيلي نوشتاري،  ابزاركه بااين رهگذر حفظ زباني ادبي 
 به    نوشتاري كه،برترِدر مقام صور : "توليد شده" ادبيِ"متن"يعني

 جايگاهِ ممتازي از رفت،  كاربرد سادة ارتباطي زبان عاميانه مي"وراي"
 در  اين تمايل، .ايجاد شد  بورژوا براي طبقة  نظام تحصيليطريق
 مقاطع قرن نوزدهم، با ايجاد شكافي در نظام ملي تحصيلي در نيمة 

  .     فتيا، توسعه و شدت  تأئيد طبقاتابتدائي و متوسطه، و در مسير
  

                                                 
١  (Codified) 
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 پسران و  ، ابتدائيشد كه در مدارس  ميچنين عنوان
لي را به  تعليم و تربيت خود در زبان م"هاي مردم توده"دخترانِ

اي رسمي از قوانيني كه به   ـ مجموعه"دولتي"صورت دستورزباني
ها كاربردهاي فاعل، مفعول، مسند و غيره به  وسيلة آن

كردند،  شد ـ دريافت مي  فراگرفته مي"1روح بي خشك و"صورتي
بايد صف با اين و.  اقتباس شده بود"نظام كهن"دستورزباني كه از 

اين دستورزبان ـ اقتباس شده از قوانين  كه دستگاه مولد متذكر شد
 متخصصين دستورزبان هاي كالسيك ارائه شده توسط زبانقابل درك 

، بدون دريافت قوانين صرفاً.  ملت بودرس دستبه دور از ـ "كهن نظام"
ن، به محصلين اشا ارة ذات و منطق دروني و نهفتههيچ شناختي در ب

مختص مدارس متوسطه  ،"ذات و منطق باطني"دريس ت. شد ارائه مي
 تدريس در  بورژوا انباشته بوده، و از فرزندان طبقةبود كه، معموالً

هاي  اي بر پاية متن ي از طريق دستور زبان مقابلهكل  به صورتآنان
   2.يافت  توسعه مي"ادبي"برگزيدة 

                                                 
١  (Mechanically) 
اين زبان نتيجة تغيير شكل . شود  فرانسه الزامي ميدر اينجا ارائة تاريخچة كوتاهي از زبان  ٢

هاي   با گويشآميزش در – (Gaule)هاي حاكم بر سرزمين گُل  يافتن زبان التين ـ زبان رمي
  در "هاي استراسبورگ موعظه"اولين اثر شناخته شدة ادبي به زبان فرانسة قديم . محلي است

روز  زبان فرانسة ام .انان امروز بكلي نامفهوم استزب  كه براي فرانسه ميالدي نوشته شده842سال 
،  و فرهيختگان اين كشور كه در ميان محافل درباري، اشرافاي از اين زبان قديم بود شاخه

در مناطق ديگر فرانسه مردم به .  بود شدهاي در شهر پاريس، رايج خصوصاً در محالت ويژه
 ي ميليون25  جمعيتل در دورة انقالب فرانسه ازبه عنوان مثا. اند كرده هاي ديگري تكلم مي زبان

در حالي كه نگارش و قرائت آن به . ند شفاهي زبان فرانسه بود ميليون قادر به فهم3كشور فقط 
در اواخر قرن هفدهم به نامة زبان فرانسة امروزي  اولين لغت. شده است چندهزار تن محدود مي

 حكومت ول است كه پس از انقالب و در ط"الب كبيرانق"زبان فرانسه در واقع زبان . رسيده چاپ 
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، تحت نظام  عوامل اقتصادي كه، تساوي حقوقيِهمانطور
 مواضع متفاوت كارگر و بورژوا در نظر گرفتنداري، با در  سرمايه

، يبار و الپورت بالبه گفتة يك توهم از كار در آمد،  روابط توليدي،
 نيز به زبانان در رابطه با زبان فرانسه  موضع فرانسهتساوي ظاهريِ
 .نمود  يك عدم تساوي طبقاتي و واقعي را پنهان ميهمان صورت

ن به دست زباار  به دليل سهولتي كه در درك سازوك بورژوازي،
با با آن و . درك  تجربه مي"خود"آورد، اين زبان را به عنوان زبان  مي

بر عكس، طبقة تحت انقياد، اين . كاربردهاي آن مأنوس و همدم بود
  رأس هِرم اجتماعيد، كه ازرك  دريافت مي"دولتي"زبان را به صورتي 

  آشنائي دليلو به. دش  او ارائه مي نظام آموزش و پرورش به از طريقو
 به دليل   ادبي كه،"واالي" زبان برابردر  زبان اينية آن،  با روصرف

اي جهت طردشدگي   وسيله،بود از آن محروم  رسماً ،طبقة اجتماعي
 با در نظر   در اين معنا و، متن ادبي .رفت به شمار ميو تحديد 

، آيد وند اجتماعي به عمل مياي كه از آن در ر گرفتن موارد استفاده
رژوازي بر زبان به خدمت گرفته  بو حامي حفظ تسلط عنوان ستونبه
  .        ه استدش
  

                                                                                                  
ها از طرف حاكميتي كه خود را برخاسته   تودهون سوم با سركوب شديدناپلئون اول و سپس ناپلئ

 و الپورت در واقع دنبال   تحقيقات باليبار.شد  "تحميل" آورد، به مردم نقالب به شمار مياز ا
  اين سياست فرهنگي و امتدادركزي بر ملت فرانسه از طرف قدرت مكردن روند تحميل اين زبان

                  ) ـم. (به دورة معاصر است
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را به صورتي  فرانسه  كشورهاي  ويژگيبايد اين تحقيق در مورد نمي
 اين امر صحت دارد كه با اين وجود، انصافاً.  دهيمتعميم وسيع

تانيا نيز م تحصيلي در برياهاي ادبي در بطن نظ كاربردهائي كه از متن
 ، 2 گرفته تا ليويس1 از ماتيو آرنولدهائي آيد ـ استفاده به عمل مي

 ارتباطي با مستحكم كردن اختالف طبقاتي در مرحلة زبان مسلماً
كند كه در حال حاضر مورد  را نمايان ميشابهات داشته ـ بسياري ت
    3.بررسي قرار دارند

  
 شناسانه نظر روش ت از نقطهاليبار و الپور تحقيق ببرخورد با، از نظر ما

هاي ادبي ـ به  در مورد مسئلة توليد متن.  استتري مسئلة مهم
شود   مي تخيلي معاصر ـ اينك چنين عنوانمعناي، صور حاكم نوشتار

از تضادهائي كه در هستند » 4هائي وااليش« اساسأ "كه اينان
 "وريكارآ" برخورد با از  خارج"5.اند  زبان امتداد يافته"كارآوري"

 حاكم را به يك خالقيت كه عملكردهاي عقيدتيادبي در مقام 
 "كارآوري"شود كه   ميعنوانكند، اينك   مي آشكارترتيبي شفاف
 طبقاتي موجود تضادهاي التيامو  هايش براي تسكين  ادبي، در تالش

     .يك عملكرد عقيدتي اساسي است سازندة   خود،  زباندروندر 

                                                 
١  (Mathew Arnold) 
٢  (R.F. Leavis) 
  ، (T. Davis)داويس .  براي مثال به ت 3

«Education, Ideology and Literature» در ،Red Letters ،7 ،1978 .شودمراجعه .  
٤  (Sublimation) 
 .42باليبار، قبأل عنوان شده، صفحة .  ر 5
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 از طريق  ساختار خود را، در بطن زبانياد تضمتن ادبي، مستقر بر
يك بازي دوجانبه ميان مرحلة دستورزبان عاميانه و قواعد 

 انجام آنچه. به دست آوردهمتمايزكنندة زبان ادبيِ از آن خود، 
پنهان كردن و  ـ گيرد  نميسامانيدهد ـ با وجود آنكه هيچگاه  مي

متن  . است"واحدبان ز"، براي حفاظت از افسانة تلطيف اين تضادها
 است كه در تضاد با ايدئولوژي "اي شناسانه تأثير زيبائي"ادبي فاقد 

او بيشتر در مقام محدودة ممتازي در بطن . حاكم قرار گيرد
كند، كه با پنهان نگاهداشتن تضادهايش به  ايدئولوژي عمل مي

كنند، تمامي نظام  صورتي كه در مرحلة زبان خود را نمايان مي
هائي كه  حاكم، به عنوان نظامي روبه رشد، با وجود تنشايدئولوژي 

 و از گزند محفوظ هدش اند، دوباره خلق   خود فراگرفتهآنرا در چنگال
دوركنندة "سازوكارهاي از  جاي اراية دانشيه نقدگرائي، ب. ماند مي

تضادهاي عقيدتي را در بطن ابزارهائي كه  «" ادبيات، بايدِ" ايدئولوژي
 براي ،  تا»دن آنان خلق شده است قرائت كندبراي پنهان كر

   1".تضادها از نظام اختفاي آنان ياري جويد سازي  دوباره
  

هاي متفاوتي كه از ادبيات به   با در نظر گرفتن استفادهبا اين وجود،
 در "شدني  مصرفتوليدِ"رد رنُه باليبار با مسئلة در برخوآيد،  عمل مي

ساز جاي  اي سرنوشت ظريست ن كه نهايت امر گُسمتن ادبي است
 مسيري باليبار  متن،"مابعد طبيعة" رابطه با در قطع كاملِ .رفتهگ

 پرتو، در متن كه در آن مسئلة كاربردهاي متفاوتكند  پيشنهاد مي
                                                 

 . 7، قبأل عنوان شده، صفحة "اي با پير ماكري مصاحبه"  1



٢٨٠          تالشي در حال تكوين                                 فرماليسم و ماركسيسم                               

 كه از متن در بطن روند  راهائي  استفادهاًاحكامي مجسم، دقيق
تاريخي، ت كامل تحليل و از نظر  به صورآيد اعي به عمل مياجتم
 در دو  تحليل او را براي روشن شدن مطلب، .شود  پردازي نظريه

 1 متضاد از دو متن كه، هر دو تحت نام جورج سانداستفادة كامالً
  . كنيم  مياند،  ارايه عرضه شده

  
بركة «اولين مورد به كارگيري قسمتي ويراستاري شده از كتاب 

موعه تمريناتي در اي براي مج  پايه1914  در سالاست كه» 2شيطان
  :هدبودستورزبان در يك مدرسة ابتدائي 

  
را در » ها فاعل«مطلب زير را رونويسي كرده ). 318تمرين شمارة (

  .  كروشه قرار دهيد
ي زگروزي آفتابي و ماليم بود، و خاكي كه تيغة خيش به تا

در انتهاي . پراكند  در هوا ميآنرا شكافته بود، حرارتي مطبوع
پيرمردي با زحمت بسيار خيشِ كهنسال را كه ديگر مزرعه، 

 بلند قامت و  سپيدان واقعي مرغزار،  ريش ،آرامدو گاو نرِ 
هائي بلند و  نگ رنگ و شاخدالغر اندام، با پوستي زر

، اين  گاوها .برد كشيدند، پيش مي ود ميفروافتاده، به دنبال خ
ر برادران يكديگر به شما   در عادتي درازمدت،كهنكارگران 

داد، در  پيرمرد در كار تعجيلي از خود نشان نمي. رفتند مي

                                                 
١  (George Sand) 
٢  (The Devils Pool) 
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 دست آموز نيز   گاوهاي. و توانسكوت، و بدون اتالف نيرو
دادند؛ ولي از قِبل   بيشتر از او نشان نميياز خود شتاب

پيگيريِ بالانقطاعِ كارپرزحمت قطعه زمين او به زودي شخم 
  . زده شد

ـ نام شش ابزار كشاورزي 1. نامه ت لغ)319تمرين شمارة ( 
 را "مزرعه": بار اسم   ـ شش2.  را بنويسيد"خيش"همچون 

ا جمع، با در نظر اليه مفرد ي و در هر مورد يك مضافنوشته 
 مزرعة  ه آن اضافه كنيد، به طور مثال،ب اش گرفتن معناي

 ـ شش اسم را كه 3. گردان فتابگندم، مزرعة گلهاي آ
           1.شود بنويسيد أنيث ختم مي به هة ت"ثالثه"چون اسم هم
  

اختيار داريم كه  جورج ساند در متني به قلم ر نتيجه در اينجا، د
 مورد استفاده قرار  فرضي خود"تأثيرات" به دليل توان گفت صرفاً مي

اي ابتدائي، اين اثر براي  ، در مدرسه بخصوصدر اين مورد. گرفته
 بايد محصل. رفته شده استتدريس صور انتزاعي دستورزبان به كار گ

  كه در متن وجود دارند كاربردهاي دستوريِ از صورت ويژة امثال
هاي دكاربر. اسم، ادراك مفرد، جمع و ديگر مسائل را استخراج كند

ن توافق داشته باشد، درك متن براي تدريس قواعدي كه بايد با آ
  .    نشده

  

                                                 
 .30 و 29 باليبار، قبالً عنوان شده، صفحة  1
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 به "طعة ادبيهمان ق"اينك به .  است"زبان ملي" از ي صورتاين
 از آثار جورج ساند، "تقاديمجموعة ان" در 1962صورتي كه در سال 

نظر  هاي عالي و متوسطه در نظر گرفته شده،   براي در دورهخصوصاً 
  :مي اندازيم

  
هاي فراخ و  در انتهاي ديگر مزرعه، يك پيرمرد، كه شانه 

 ولي  آورد،  را به خاطر مي1بين زنِ هال چهرة عبوس او خيش
هايش اثري از فقر نيست، به سختي خيش باستاني  در لباس

چرخد و دو گاو نرِ آرام و متين،  خود را كه بر لوالئي مي
ر اندام، با بلند قامت و الغ ريش سپيدان واقعي مرغزار، 

افتاده، آنرا  هائي بلند و فرو نگ و شاخر هائي زرد و كم پوست
 كه  قديم بودند، باربر ان ن گاوهمي. راند كشند، پيش مي مي

 به قول آنان كه در منطقة ما  به دليل عادتي درازمدت،
كنند، به برادران يكديگر بدل شده بودند، گاوي   ميحكايت

 كار نخواهد گري را از دست دهد، با همره ديگركه اگر دي
مردمي كه با اين . كرد، و در غم و اندوه جان خواهد باخت

زنجير خود را  ر به هممنطقه آشنا نيستند دلباختگي گاون
 اصطبل بگذاريد بيايند و در گوشة اين  .پندارند افسانه مي

، در انات بينوا،  نحيف و نابود شده رااحوال يكي از اين حيو
 با ناآرامي تُهيگاه نِزار  و شده، حاليكه چشمانش به در دوخته

هايش جاي خالي در كنار  گيرد، با سم خود را به شالق دم مي
                                                 

١  (Holbein) 
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هائي كه همره او   غخراشد، زنجيرها و يو  زمين ميخود را بر
زن و اندوه او را بويد و بالانقطاع با ح كرده مي حمل مي

  ...  خواند،  ببينند مي
 اتالف كند، در سكوت، و بدون كارگرپير به آرامي كار مي

از خود او نشان  ي بيشترشدة او تعجيل گروه رام. نيرو
يروي  پيگيرو پيوسته و ن از قِبل رنجدهد؛ ولي صرفاً نمي

به همان سرعتي خيش خورد كه اش  زمين، قطعه كارساز او
، چهار گاونر كوچكتر را در كمي دورترزمين پسرش، كه 
     1.راند تر پيش مي تر و سخت قطعه زميني سنگالخ

  
 را با كاربردهائي متفاوت و تأثيرات متمايزي كه "همان متن "در باال، 

تمامي ساختار دستوري اين قطعه با . يار داريمكند، در اخت ايجاد مي
فاعل "  جابجائي ساختار جمالت سادة گذاريِ متفاوت،  استفاده از نقطه
تر كه در آن جمالت ناقص و   با ساختاري پيچيده"ـ فعل ـ مسند
در اكثر اوقات . ند، تغيير كردها ي بسيار فراوانوابسته، و وصف

اي كه  پيچيدگي. وت استمتفا» زبان«يكسانند، ولي » كلمات«
سازد، به صورتي در اولين قطعه جايگزين  ويژگي قطعة دوم را مي

. شده كه كاربردهاي سادة دستوري بتوانند به سادگي شناسائي شوند
  اند؛ ورانهاشارات قطعة اول فنا. اند  متفاوت اشارات دو قطعه به عالوه،

اشارات قطعة . زدن به عنوان يك روند سادة كشاورزي ارائه شده شخم
شناسي شده، و در  زندگي روستائي زيبائي: اند دوم فرهنگي و روستائي

                                                 
 .35صفحة   همان مأخذ،  1
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همان حال اشارات ثابتي براي انباشت مضامين فرهنگي سنت 
در مراحل  گويد كه، باليبار مي. گيرد  مياومانيستي بورژوائي صورت

با تفاسير  "مجموعة انتقادي" همين  فصلي ازدرتر پيش، مختلف
استناد    و ديگران،2آنژ، گويا ، ميكل 1ان در بارة آلبرشت دورِرويراستار

  .           قرار گرفته است تشديدمورد  بسيار " بين هال"بر حكاكيِ 
  

دو ولي مسئلة اصلي اين است كه . توان در همين راستا ادامه داد مي
 در مقام محصولي از يك نويسندة ئي تصديق شده امضاقطعة ادبي، با

ابتدائي (هاي مختلف   با اين وجود، در زمينه .ر اختيار داريمواحد، د
 به وسيلة احكام "شده توليد "و ) در تخالف با متوسطه و دانشگاهي

تمرينات دستوري در تقابل با منابع فرهنگي كه متن را (متفاوت 
، اين دو قطعة )دهند  در محاصرة خود قرار مي"انتقادي مجموعة"در

اند، كاربردهائي متفاوت و  گير همسان رتي چشمادبي، با آنكه به صو
 "واقعي" يا "اصلي"هيچكدام آنان متن «. تأثيراتي مختلف دارند

. اي از ديگري نيست شدههيچكدام نيز نمونة پست انگاشته . نيست
و هيچگونه متن ناب و » .اند هائي متفاوت  متنآنان صرفاً 

 و "واقعي" د جورج ساناي وجود خارجي ندارد ـ هيچ محدودشده
 ايندو طلبيده شود، وجود ندارد، مگر در مورد او فتوائي  از ـ كه"ناب"

بايد گفته شود كه، نخستين چاپ . ورانة آن بر اساس صحت دانش
به  ( متن"اصلي" و، در اين معنا، صورت 1846در » بركة شيطان«

                                                 
١  (Albrecht Dürer) 
٢  (Goya) 
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در  .، وجود داشته)پ رسيدعنوان پاورقي در يك روزنامة ليبرال به چا
اي انتقادي جهت بررسي تعيين  بايد پايه ايطي كه اين متن ميشر

 زمان چاپ و  آن،» صورت ويژة«هاي بعدي باشد،  صحت ويراست
مداخالت قانوني كه در اين راه صورت گرفته، به هيچ عنوان نسبت به 

 "مجموعة انتقادي"صور بعدي اين متن، به طور مثال، آنچنان كه در 
هر دو . ندارد» "1ذات شناسي" از نظر برتري مشخصي«عنوان شده، 

دهند؛  اند؛ هر دو به تأثيراتي واقعي ميدان مي به صورتي يكسان واقعي
  . شان هستند هاي هر دو نيازمند تحليلي در باب ويژگي

  
به اين و يا به آن صورت، در  . شدهليحم بر متن ت"عملي" هميشه

 به  متناصور مجسم موجوديت آن، هميشه هنگام رسيدن به دست م
هائي كه از آن به  هاي بيشماري از احكام آغشته است ـ استفاده اليه

 آويخته شده، مقدمة ويراستار، عمل آمده، تفسيراتي كه بر پيكرش
» توليد«قعي طرح روي جلد ـ كه آنرا براي مصرف در يك صورت وا

  ديگر كه، تأثير متن اي  در برهه، و نه استبرههدر همين . كند مي
  .     د مورد تحليل قرار گيردباي مي
  

 اين  .شناسانه مطرح نيست  روشداللتي بردن  پيش ، صرفاًبا اين حال
 جهان فالسفه صرفاً"  گويد، ماركس مي. نيز هست» سياسي«م مفهو

اند؛ مسئلة اصلي تغيير دادن آن  كرده »تبيين«را در صوري متفاوت 

                                                 
١  (Ontological) 
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  نقدگرايان توان به همين صورت استدالل كرد كه،  مي1".است
مسئله . اند  ادبيات را در صور متفاوت تحليل كردهماركسيست صرفاً

بر آندسته احكامي كه كاربرد واقعي  يعني نهايتاً ، آن استتغيير
كنند و به همان صورت بر  اجتماعي متن ادبي را شرطي مي

 تحقيق  . تأثير گذاشتبايد  ميآيند، هائي كه از آن به عمل مي استفاده
طرح   ؛وين در نقدگرائي نيست يك زمينة نرفاً پيشنهادليبار صرنُه با

  . دهد  ارايه مي را"كارآوري"زمينة نويني از 
  
 چگونه بايد مورد مداقه قرار  دقيقاً"كارآوري"چنين زمينة نوينكه اين

ئواالتي است كه ها چگونه بايد در آن گام نهند، س گيرد و ماركسيست
 هر با اين وجود،. توان به آن پرداخت ر مياختصا به در اين مقام صرفاً

 "هاي كارآوري"بايد، با مواضعي در صور و   در ريشه ميدو سئوال
 يك درونيمتفاوت فرهنگي كه در ارتباط با يكديگر در بطن ترتيبات 

 ذكر با  . شوندكنند، رو در رو  مشخص اشغال مي"رهنگيف زمينة"
 قصد اشاره به ، صرفاً"ي روابط فرهنگزمينة" و يا "زمينة فرهنگي"

اي از روابط ساختاري دارم كه موضع صور مختلف  مجموعه
كند   فرهنگي را در ارتباط با يكديگر تعريف و مشخص مي"كارآوري"
ا در بطن روند شان ر  با انجام اينكار، نقش، كاربرد و تأثيرگذاري و،

  . آفرينند اجتماعي مي
  

                                                 
 :The German Ideology ،(London، (Feuerbach)امين فرض بر فورباخ   يازده 1

Lawrence & Wishart, 1965) 667، صفحة.  
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 كه موضع توان نتيجه گرفت مي مطرح شده، با توجه به آنچه تا كنون
راي هميشه ثابت باقي  فرهنگي در بطن خود هيچگاه ب"كارآوري"هر

 "ادبي"ي دائمي ميانمرز  هيچ نوع گونه كه همان.ماند نمي
بار و  يك"هيچ نوع مرز توان   درنتيجه نمي  وجود ندارد،"ادبي غير"و

. هاي حاكم و مخالف ترسيم كرد  ميان كارآوري"اي براي هميشه
 فرهنگي در بطن ترتيبات "كارآوري" يك صورت مشخص جايگاه

تر  يك زمينة فرهنگي و، در هماهنگي با نقشي كه او در روند وسيع
كند، به دليل آنكه روابطي كه اين زمينه را تعريف  اجتماعي بازي مي

، يابند  مي و تعريف شده و از نو انعطافكنند خود پيوسته از ن مي
 "ريكارآو"هيچ صورتي از.  و تغيير استهميشه در حال جابجائي

 همواره يا حاكم باشد و يا در تخالف ،توان يافت كه ذاتاً فرهنگي نمي
در  ، عملكرد و يا تأثير كارآوري فرهنگي و حاكميت.با حاكميت

 بستگي به مواضعي دارد كه آنان، در بطن  هاي سياسي، چارچوب
ر ارتباط با ن را داشا روني و پيوسته متغيري كه موضعارتباطات د

  . اند د، اشغال كردهكن يكديگر تعيين مي
  

،  نقدگرائي ادبي"كارآوري"  در بطن زمينة فرهنگي، كه،شود گفته مي
هاي ادبي كه به عنوان   براي به اصطالح متن،با توليد يك موضع ويژه

،  نقش كنند حفظ برتري بورژوازي در مرحلة زبان عمل ميحاميان 
تأكيد بر اين مطلب از اهميت . ه ايفا كردهمهمي در اين زمين

ها  برخوردار است كه، اين موضع، در هيچ معنائي براي اين متن
بندي ويژة   نتيجة يك سازمانچرا كه. آيد طبيعي به شمار نمي
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 كه در آن  استاي  و شيوة ويژهتاريخي در زمينة روابط فرهنگي
در . اند ليد شدهن زمينه توهاي مورد نظر براي مصرف در بطن اي متن

از تعريف   با تأثير حاصل .دشو نتيجه اين موضع متحمل تغييراتي مي
  روابطمسيرهاي در برگيرندةبا جابجائي  ،دوبارة زمينة فرهنگي

نقدگرائي   ،  فرهنگي"كارآوري"يان صور متفاوت  ممفروض
  .  بر عهده گيردن تغييرات نقشيياتواند در  ماركسيستي مي

  
 نقدگرائي غيرقابل  ادبيات از سياستِ، وزنة سياسيدر چنين تركيبي

نقدگرائي ماركسيستي تاكنون بر پاية اين تصور پيش . تجزيه است
كه هر متن ادبي وزنة سياسي اثر را در بطن خود حك ده شده رب

كرده است، و اينكه نقش نقدگرائي ماركسيستي اعالم اين وزنة 
با اين . ن استسياسي و رساكردن نداي آن از طريق تشريح آ

اي  متن فاقد وزنه.  بايد قطع رابطه كرد  سياسي مي"1گرائي ماهيت"
اند، و يا از موضعي  سياسي است كه از احكامي كه بر آن تأثير گذاشته

. كند، مجزا باشد كه در بطن ترتيبات روابط زمينة فرهنگي اشغال مي
 اباندنيستي با آن روبرو است، بازت نقدگرائي ماركس كهي مهممسئلة

، به عنوان يك موجوديت پنهان در بطن اي نيست كه وزنة سياسي
، اين مهم.  صرفاً نمايان شدن استاش  وظيفه وجود دارد ومتن

اي سياسي براي  ساختن وزنه « متن يعني »سياسي كردن فعاالنة«
 روابط  زمينة در بطنمتن نوين براي جايگاه يك  از طريق ايجاد ،»آن

 و "كاربردها"، صور نوين  خلقطريق  اينفرهنگي، و از
                                                 

١  (Essentialism) 
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  در روند اجتماعيتر  هاي گسترده هائي در بطن مرزبندي يريتأثيرپذ
  .          است
        

  
  



 
 
 
 
 
 

9 

 فرجام
  

دانيم نقدگرائي ادبي بيش از يك قرن سابقة شناخته  همانطور كه مي
كه تماماً اين زمينه را گويشي از آنِ خود توسعه داده . شده دارد

 و مواضع قدرتمند و مستحكمي در سنگرهاي دانشگاهي  كردهاشباع
هاي   اعضاء هيئتاز طريق نفوذ قابل توجه ميان. به دست آورده

هاي ادبيات در  ن و كنترل آنان در تعليم مدرسان، دانشكدهممتح
ادبياتي، و » چه نوع«كنند كه  هاي ما عمالً مشخص مي دانشگاه

  دانشگاهي،هاي آغازينِ  در سراسر زمينة متوسطه و دوره،»چگونه«
 در اين مسير،  .ه و چه سئواالتي را بايد شامل شودبايد تدريس شد
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 ندباي ز فعاليت دانشگاهي توسعه مي مرهاي نقدگرائي كه در گويش 
، براي ختلفشدة بنيادهاي م ، با نفوذ از طريق مسيرهاي شناختهنيز

 روندهاي هاي ادبي در بطن كه در آن متنشرطي كردن طُرقي 
 معنا  خويش ها نفر از ما، به زندگي يليون، مها عقيدتي كه از طريق آن

  .  كنند عمل مي ود، ش دهيم و يا اين معنا برايمان ساخته مي مي
  

به شمار  پرهزينه ي و نقدگرائي ادبي تجمل بررسيداقه،با اين نوع م 
، در مقام  عكس، به صورتي مستدلكامالً بر .نخواهد آمد

شناسي، هزينة   عقيدتي و اسطوره هرگونه كااليترين حاملِ قدرتمند
 روند هاي ادبي در بطن هائي كه از متن  استفاده .موجه است كامالً آن

آيد، تشكيل دهندة متمايزترين شيوة توليد  اجتماعي به عمل مي
ها  انسان كه اند هاي بورژوازي كنندة اجتماعي اسطوره دوباره و تقويت
هاي ايدآليستي و  شان، در جهان مقوله  تاريخرا، در طي

هاي خلقت، ديو و پري،  اسطوره . پراكنده كرده ايستا"1گراي ماهيت"
كه از طريق  صور شموليِ و جهان"ات ابدي"شر، طبيعت بنيادين ب

 قدرت مورد  تمامنيم، در اين راستا همگي باك  بيان ميها خود را آن
  . گيرند حمايت قرار مي

  
 درون از ادبي چپ كه  جنبشبيِن  به غير از شاخة منزوي و نزديك

 نقدگرائي ادبي اساساً "2انديشيِ راست"كاود، قدرت بنيادي  خود را مي

                                                 
١  (Essentialist) 
٢  (Orthodoxy) 
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 به اش هاي  مرحلة عقيدتي، پنجه وجود، در اينبا.  باقي ماندهقيبر بي
ة يك انقالب فكري در مرحل .اند  شدهتر  سستتوجه قابل يصورت

 خلق  مشكالت قديم وِدوبارة بندي  صورت باس استفسار ونخست در ل
ن گرايانقد  تا همين اواخر.نماياند  مي خود راانواع نوين آن

يان همتاآنان با .  با اين چالش روبرو شوندندا ماركسيست قادر نبوده
ند، ولي باعث جابجائي اين نقدگرائي ت به رقابت نشس خوديبورژوا
هاي نوين در  گيري جهت داللتِ  در اين كتاب بررسي.ندا هنشد

ي به  گامتيغة انتقادي ماركسيسم كه ه اين بودنقدگرائي ماركسيستي
ها   كه پرسشها ها جواب نه تن نقدگرايان ماركسيست.پيش برداشته

 نيز به زير  نقدگرائي بورژوازي را بنيادينچنين تصورات و به هم ،را
 متفاوت و نوين از اي اساساً و به جاي آنان، مجموعه  ،برند سئوال مي
  . كنند ها پيشنهاد مي دلنگراني

  
ي نقدگرائي بورژوائي ـ وال محور سئ،  اين اصل كه سر براينك

 ، توافقي كُلي حاصل شده،  است پايه والي بيـ سئ"ادبيات چيست؟"
 اين امر به اثبات رسيده كه ترديد در بارة اين سئوال بسيار ولي
گُسست "چرا كه اعالم يك.   آن استتر از رهائي كامل از چنگ دهسا

شبه حادث  انقالبات فكري يك. آن استميل كتتر از   ساده"نظري
د كه در هر گام وزنة ان روندهائي پرزحمت و طوالني. شوند نمي

 به  آنان را،هدرك  سنگيني اشان شانهشده بر   از پيش دريافتادراكاتِ
 قطع رابطه خواستار  كه را  تفكر سردمدارانيكشاند، و حتي سستي مي

 نشان داديم   در اين راستا.دده ، تحت تأثير قرار مياند با اين ادراكات
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، با "ادبيات چيست؟"  مسئلة كه چگونه در آثار آلتوسر و ايگلتن،
 در   نشده،مطرحهيچگاه به صراحت  چرا كهه غايب است، وجود آنك

آلتوسر و .  حضور دارد ،دشو هائي كه استخراج مي  جواببه دليلعمل 
  . دهند  به اين سئوال پاسخ مي، "ادبيات چيست؟" پرسند ن نميايگلت

  
 چرا كه . از اهميت برخوردار استاين موضع در "1ادبيات"تأكيد بر 
 در مورد ويژگي   دلنگرانيدر الية زيرينِ.  را فداي فرع كردنبايد اصل
تاز و متمايز، مشكل بزرگتري باقي  به عنوان يك مقولة ممادبيات

 ادراك ادبيات يك انتزاع دروغين از چرا كه اگر پذيرفته شود. مانده
 تمايز ميان نوشتار تخيلي به  عمومي است، تخيليِفضاي نوشتاريِ

هاي غير تخيلي ـ از جمله فلسفه و  ي و گويشكُلنوان يك مقولة ع
  . ماند  باقي ميچنان همعضل  به عنوان يك معلوم ـ

  
ر ، د"ادبيات چيست؟" اين امر، همان مسئلة  كهبايد تأكيد داشت

ي در مورد نوشتار بايد هم به ا هر نوع نظريه. لباس ديگري نيست
 از  . نوشتاري توجه داشته باشدها ميان صور فاوتتشابهات و هم به ت

 هائي بستگي به آن دارد كه  هاي قاطع ميان چنين نظريه  تفاوتاينرو،
 تنظيم  راميان ارتباطاتي از تشابه و تفاوت چگونه اين رابطه آنان

                                                 
 در مقام اسم خاص  (Literature)يا ادبيات در اين قسمت از كتاب،  ِبنت گاهي از   ١

ه همانطور كه نويسند.  تر نوشته شده است تر و پررنگ  گويد كه در ترجمه با قلمي بزرگ سخن مي
 به عنوان كلية صور (literature)" ادبيات"در سطور بعدي مطرح خواهد كرد، وي ميان 

  )   ـم. (شود تفاوت قائل مي" ادبيات" و نوشتاري 
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حصاربندي و شناسي سنتي، اين مسائل با  در بطن زيبائي. كنند  مي
 غيرقابل جداگانه و در مقام يك محدودة ادبيات تقدمِ شناخت حق

هائي كه بايد در  تفاوت. اند  شدهمطرح فرهنگي، "كارآوري"نفوذ از 
دبيات و گويش هاي اينجا توضيح داده شوند، در درجة نخست ميان ا

 و ديگر صور نوشتاري ادبيات  و در درجة دوم ميانتخيلي غير
بايد مورد بررسي  تشابهاتي كه مي.   است"انگاشته شده پست"تخيليِ 

قرار   ادبيات  هستند كه در بطن فضاي خودِهائي ند آنقرار گير
 تمامي صور نوشتاري تخيلي " نيز ـ  كنمسئوال مسومين  .گيرند مي

و يا به سادگي از نظر منوع شده  ـ يا م"ند؟ا در چه چيزي مشترك
اي   مجموعهه معموالً آنچه ارايه شد . استدور نگاه داشته شده

 برپاية  را، صرفاًادبيات  نخست .زات است تماياليهمتشكل از دو 
، تمايز سپساند؛  تخيلي متمايز كرده هاي غير  گويش"بزرگِآثار "

ميان اين مقوله از آثار و تمامي ديگر صور نوشتار تخيلي در چارچوب 
 احساسات، كننده ـ عمق احساس، جهانشمولي گذاري معيارهاي ارزش

ين تواند يا ارتباطي با اول يو غيره ـ كه، با در نظر گرفتن مورد، م
 .ا نداشته باشد، توجيه شده است و يگذاري داشته مختصات تفاوت

اري تخيلي كه در بطن مقولة آندسته از صور نوشتكه،  آننتيجه
ارزش و   بي تقليدهائيصرفاً در مقامگيرند،   قرار نميادبيات

ند مورد ا  كه از آنان مشتق شده ي ممتاز از مقوله آثارافتاده پا پيش
صرفاً براي محكوم شدن موجوديت  صور اين. ندگير ميتوجه قرار 

                              .يابند مي
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 ماكري، در رابطه با نوينِِ هاي دلنگرانيدر " 1مند هوير"هاي  استنباط
 به اين . است مورد فوق عكسماً،  تما"تأثير داستان تخيلي"مشكل 
ميان صور متفاوت نوشتار تخيلي را  نخست بايد تشابهات ترتيب

اين امر . پرداختي آنان ها  بررسي تفاوتبه و سپس همستقر كرد
ي يابيش محكوميت جبر  نيست كه، كم تشريفاتيپيشگيري از صرفاً

بلكه . ندكن مي ين ، تضمراهاي تعيين شده  صور تخيلي خارج از سنت
ختلف صور ها ميان انواع م  عاملي است كه بررسي تفاوتزمان، هم

 كرده و در عين حال ممكنگرا را  اي ماده تخيلي در چارچوبه
  . ادبيات وسوسة معرفي دوبارة ادراك مقابل در اي است بازدارنده

  
كه ممتاز  ادبيات  ادراك . است شديد، اين وسوسهبا اين وصف
  بندي ، در صورت نيز آشكارا آلتوسر و،خواهد يافت دوام تلقي شده

 سازنده در  نوعي دگرگونيِ ، ـ را"ادبيات ناب" فاً ـ صرادبيات خود
 صرفاً  امراگر اين .استعملكرد آن   كه قادر به ارائةداند  ميايدئولوژي

 صحت دارد، سئوالي كه به صورت  اساسي نوشتاريدر مورد صور
 با آنان  چطور؟آثارديگر مورد در : شود اين است طبيعي مطرح مي

 به صرفاً براي فرار از مشكل آن را لتنكه ايگ ؟ در حالي كرددچه باي
آلتوسر هيچ  ،اي ارزشي شود به مسئله تبديل شناسد، تا رسميت مي

كند كه، صوري از نوشتار  ايگلتن تصديق مي . ندارد براي آنجوابي

                                                 
١  (Procedural) 
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وجود دارد كه بر ايدئولوژي در مسيري كه ترسيم شده عمل 
يدتي از هاي پوسيدة عق ند، بلكه در عوض، در بطن محملنك نمي

سست ايجاد  گُ آناندرهاي مقبول، بدون آنكه در هيچ معنائي  اسطوره
 .اند اينان فرودست  كه، به اين دليلافزايد  و مي.اند تحركدر ، كند

 .شود ميالعمل   عكسنوعي  تبديل به در اينجا اين صورمحكوميت
نيستند ساسي نيستند، و اساسي اند چرا كه ا  آثاري فرودست چنين
را خلق و مشخص ساسي شان با شرايطي كه آثار ا  شرايط خلقچرا كه

  .  است كند، متفاوت مي
  

اين به معناي آن نيست كه نبايد برخي صور نوشتاري را محكوم كرده 
» ما«بلكه به اين معناست كه اين . و برخي ديگر را بر آنان ترجيح داد

 و  يم،ده رجحان ميهستيم كه » ما«كنيم؛  هستيم كه محكوم مي
ه  و در راه آن تالش بهائي مستدل انجام گرفته امر بايد بر پايهاين 

 .تواند به وجود آيد  و نه ميدارد نه وجود علمِ ارزش. خرج داده شود
يك اثر صرفاً زماني كه به . ت كه بايد توليد شودارزش چيزي اس
 در رابطه با تواند صرفاً  ميشود، و ميد ارزشمند وارزش گذاشته ش

اي از معيارهاي ارزشي ـ اخالقي، سياسي و يا   ويژهمجموعة
 مسئلة توليد ، مسئلة ارزش. شناسانه ـ به ارزش گذاشته شود زيبائي

 در به روندي دارد كه پيوسته  ارجاعاجتماعي ارزش است؛ اين امر
 يها پايه و ها ارزشمند بودن متن از طريق آن، است و حال تحرك
ارزش چيزي   .شود مي  و كشاكش بحث همواره موضوع، ارزشي آنان
 در اختيار داشته  آن رابرخوردار باشد و يا آن يك متن ازنيست كه 
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زي است كه براي  آنچيارزش صفت ويژة يك متن نيست؛ بلكه .باشد
متن  به موجوديت دادنتوجهي به اين امر،  بي  .شود متن ساخته مي

 كامالً و مسئلةبردن د پيش به معناي به عنوان منبع ارزش خود، عمالً
توضيح متن به عنوان محصولي از   است؛زمان   هممتفاوت به صورتي

 . ويژة نوشتاري و توليد متن به عنوان يك متن با ارزش"كارآوري"
 ارزش يك متن به نحوي مشتق از ، ايگلتننتيجتاً، طبق پيشنهاد

 موجوديت متعاقب شرايط  وي بهشرايط توليد آن است، و تمسك
اي  زاويهاز  متن بتواندتوضيح كند كه  نه را ايجاد ميزمي اين متن

 در مورد كه هر نوع توضيحي  اين معنابه د،شو ح ارايه رجسته و مب
وان توضيحي در بارة ارزش زمان بايد بتواند به عن  به صورتي هممتن

     .به شمار آيدآن نيز 
  

  كه اين حصاربندي متقدم از"تأثير اثر تخيلي"توجه ماكري به 
ند، پيشگيري شاترجيحاً دلنگران تاريخچة نوشتار ب  بايدها ماركسيست

به عنوان (يان ادبي با وجود آنكه به يك جدائي ضروري م  . كند مي
و عقيدتي تأكيد دارد، و تفسير اينكه ادبي فضائي ) ييك مقولة كُل

 ميدان "يتأثير اثر تخيل"ي است كه به عقيدتمتمايز از عملكردها بر 
آورد كه تاريخچة  ي اين امكان را فراهم مي طرز برخورد ودهد، مي

 نيست ادبياتاين  .تر راهبري شود نوشتار بتواند به صورتي آزادانه
« گذارد، بلكه  هاي سازندة ايدئولوژي تأثير مي كه بر برخي دگرگوني

، دلنگراني  . تمامي صور تخيلي نوشتاري ـ استنايـ به مع» ادبيات
از » متفاوت «هائي  مجموعهدي، در ارتباط بادر بطن چنين برخور
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نوشتار به » متفاوت«شان صور   است كه از طريقي رسميئابزارها
، با مهروموم كردن را  آنكهگذارند   بر ايدئولوژي تأثير مياي گونه

 متضمن گاه ،ـ گاه دوركننده» متفاوت«ائي در مسيرهاش،  محدوده
 ادبي ايگلتن،  كليدي ادراك ازبا اقتباس .هدايت كنند ،اش تأثيرات

بايد بيشتر به جانب تفاوت ميان  توجة نقدگرائي ماركسيستي مي
روي » يابي ايدئولوژي هاي مختلف توليد ادبي يا تغييرشكل شيوه«

 يك نظرية  به سويكهبل، ادبيات يك نظرية  به جانب نه .كند
  . گرا ز نظر تاريخي ويژه و ماده ا مجسم و:» انواع ادبيات«
  

با فوق  مسائل ا بانش ، كه عليرغم ارتباط نيز هستند ديگريكالتمش
ها  ، يعني توليد اجتماعي متنادبياتتوليد :  دن كلي دار تفاوتآنان

شود   تأثيري كه از اين روي به آنان نسبت داده ميو ادبيبه عنوان 
ها و موارد   است كه، در رابطه با ديگر متنجايگاهيبه دليل 

شود، اشغال  ظ ميالحاي آنان در روند اجتماعي ي كه برا استفاده
 متن جائي   و مصنوع آن، با وجود ظاهر سراسر متحقق .كنند مي

 فرهنگ روند  بلكه.در آن مسئلة فرهنگ راهبري شده باشد كه نيست
  پذيرد،  صورت مي" معناتوليدِ" مي از روابط است كه در بطن آنو نظا

 كه يند، مراسم و مصنوعاتدر بطن اين رو.  نيستيفرهنگ يك شيئ
، همواره در ارتباط با دهند را بازتاب ميرويت فرهنگ  سطح قابل

 هم . مصرف، آداب تب، تابلوهاي نقاشيكُ: شوند يكديگر بازسازي مي
شان با يكديگر در   روابط پيوستهي كهحالدر  ،"ها كارآوري" و اينان
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رد ا و موگرفته قرارختلف هاي م  در زمينهمدام  است،تغييرحال 
ر در مورد هنرهاي تجسمي كه  اين ام .يابند هائي متفاوت مي استفاده
 ديگر به) كليساها( فيزيكي از يك مكان  اغلب به صورتاشان توليدات
ين چنيابند قابل رويت است و، در   ميانتقال) ها نمايشگاه ( اماكن
اده اي براي خلق معنائي متفاوت استف به عنوان پايه   از آنان،يروند
. شده نيز صحت داردته شهاي نگا  همين امر در مورد متن.شود مي

ر آن خلقِ معنا داي است كه  محدوده. معنا نيسترائة متن يك منبع ا
جتماعي فرهنگ نه در بطن روند ا. پذيرد ـ معاني متفاوت ـ صورت مي

 :شان ها و خوانندگان تنگيرد، ميان م  جاي ميبين آنان كه درها  متن
ر تاريخي خوانندگاني از نظآل و تجريدي،  هوانندة ايدنه يك خ

تا حدودي به وسيلة خود متن  هر چند  ـاشان ملموس كه عمل قرائت
 تمامي مجموعة روابط عقيدتي كه توليد و چنين به وسيلة همكه ـ

    1.شود ، شرطي ميشوند ها متحمل مي توليد متن دوباره

                                                 
از اينرو به دفعات در . شناسي است نبايد فراموش كرد كه حرفة اصلي توني بنت تدريس جامعه  ١

شناس را بازيافت كه پديدة ادبيات، صور  ي پاي يك جامعهتوان به صراحت جا اين كتاب مي
در اين كتاب اين برخورد بارها تكرار .  دهد مختلف ادبي، توليد ادبي و غيره را مورد بحث قرار مي

شناس قصد دارد وزنة  شود كه بنت در مقام جامعه شده ولي در پاراگراف باال اين تمايل  ديده مي
شناسانة او در  اين اشتباه بزرگي است كه خواننده، برخورد جامعه. اصلي بحث را از آن خود كند

اي جهت  مورد فرهنگ و ساختار اجتماعي فرهنگ را، حداقل در اين كتاب و در اين بحث، وسيله
چرا كه .  سنگ با برخوردهاي فلسفي آلتوسر و ايگلتن قرار دهد توضيح مواضع فالسفه و يا هم

ضيحات و محضورات خاص دهد، از تو  به عنوان يك علم ارائه ميشناسي علل و معلولي كه جامعه
شناسي با تكيه  به طور خالصه علم جامعه.   كه،  در اين بحث گنجانده نشدهاست خود برخوردار

بر ابزارهائي از آن خود قادر نيست بحث انتزاعي ادبيات را به سرمنزل مقصود برساند، هر چند كه 
هائي  شناسانه يك مطلب است، دلنگراني  برخورد جامعه .اعي باشدتماي اج نفسه پديده ادبيات في
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 .اند كننده  نااميد چندان دومر ظواهر ائي ادبي،در ميانة ميدان نقدگرا

 و ،كند  تبديل به يك انتزاع مي، متنِ ملموس را فراتر بررسيدر ظاهر
 ها را ارتباطات ميان متنيعني نظام   انتزاعِ ظاهري،حال در همان
 تبديل به انتزاعي  نظام فوقتر،  صريح به صورتي  ،نمايد مي ملموس

در صوري ويژه طريق آن  از  صرفاً برخورد با متنشود كه ضروري مي
 .استامكان پذير  ،اند  كه از نظر تاريخي متغير و متحقق،  مشخصو

 نقطة آغاز تفكر لموسشود كه م  متذكر مي"1سدري گرون"ماركس در
 به اين گويد متحقق متحقق است، صرفاً او مي . استنتيجة آننيست، 

 از يشل ميان آنان، ب احكام است كه تداخ از بسياريدليل كه چكيدة
تواند از طريق انتزاع جابرانة تفكر به   ميآنچه دفعتاً به چشم آيد، صرفاً

 تا  .توان به متحقق رسيد  انحرافي ميي فقط از مسيرو .دست آيد
قرار دهد، و در زماني كه نقدگرائي اين مسير انحرافي را مورد ترديد 

 ـ اند ـ متنهاي اوليه اسير باقي بم از داده متحققي دروغين چنگ
  .            از او دوري خواهد جست، متحقق واقعي

    
       

  

                                                                                                  
اختالط ميان ايندو اگر . اند، مطلبي ديگر  مختص ادبيات  كلمهكه در صور انتزاعي و فلسفيِ

  )   ـم. ( كشاند خواننده هشيار نباشد او را به بيراهه مي
١  (Grundrisse) 



 
 
 
 
 
 

 مؤخره
  

چهار  ،»فرماليسم و ماركسيسم«ين انتشار  از اول سال پس25
قلب اي كه بر  هاي روشنفكرانه ساز در زمينه دگرگوني سرنوشت

 اولين .ه استدنمتحير كنبه شدت  ، ندارد آن تأثير گز دلنگراني
اجتناب اعتبار تفكر   غيرقابل فروپاشيهمانا ، 1989 پس از ، تغيير

ارائة يك نظام تاريخي،  جهت اش را  ادعاهايكه  بودماركسيستي
به عنوان جزئي از اين تصوير وسيع  .نمود  ميتر متقاعدكنندهنا پيوسته

، تا حدي به دليل ها  آلتوسريتفكر ماركسيستيِو كلي، سقوط اعتبار 
عنوان شناسي شخص او به  آسيب، هاي نظري آلتوسر خودتكذيبي

، به صورتي  جرم قتل همسربه اش  فردي نامتعادل و محبوس شدن
 نظرية ادبيِ  ه، اينكساز  سرنوشتدومين تغيير .دنمو مي بار تأسف ويژه
 پس از دهة ؛قرار گرفته بودبست   بندر  شناسانة آلتوسري ائيزيب

گشتاور " بارآوريِ نظريِ  ترديدي در هنوز، با وجود آنكه1990
اي كه  ه نظريات نوين ادبي قابل مالحظ ،وجود نداشت "آلتوسري
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ند، پاي به  آلتوسري باشيها  الهامات و سبقهتحت تأثيرصراحتاً 
تر يعني  تر و عمومي ترده گسجرياني  امرو اين  .ميدان نگذاشته بودند

 مسائل مطرح شده در مورد:  را ايجاد كرد ساز سومين تغيير سرنوشت
 سال گذشته چارچوبي 25 طي گير شناسي به صورتي چشم زيبائي

تري از تحقيقات فرهنگي ـ و  هاي وسيع ند و به درون قالبنوين يافت
 ،اند ه ـ كشيده شد1هاي ويژوال  زمينة شكوفاي فرهنگ بهاخيراً،

از اهميت بيشتري و جامعه شناسانه  در زمينة اجتماعي  كهجايگاهي
  .       است برخوردار شده

  
 نفوذ ،  چهارمين دگرگونيِ عمدهنندةك عامل تعييندر اين ميان، 

تر، نفوذ مكتب  ي و به صورت كل،وزافزون آثار ميكائيل باكتين بودر
 ، نهايتاًشاز آثار تري  ارائة ترجمة شمار وسيع از طريق كهاكتينب

در  نه صرفاً  ،تر نمود  دسترس را قابلاشان  و مضامينانتقال مفاهيم
  آنچه ،ها تري از دلنگراني كه در دامنة وسيعپردازي ادبي  مسير نظريه

 از  دگرگوني اخير،  .گيرد  را در بر ميرشد  و روبهي وسيعادبياتمروز ا
 چرا كه باكتين صراحتاً، به دليل  .برخوردار شده اي توجه گسترده

، و  به عمل آمد تاريخي"شعرگونة نثرِ"  در طرحاقتباسي كه از آثارش
 كه بر تعهدات اين كتاب، انة ويانداز روشنفكر در هماهنگي با چشم

 شناسي آلتوسري  نظريه زيبائيو چه در اليسم روس مورد فرم درچه
  .است» فرماليسم و ماركسيسم« كتاب پرداز  قهرمان نظريه،بودحاكم 

 از ژرفاي ظهور كرده  اين دوره  در كه"باكتيني"، در عين حال
                                                 

١  (Visual) 
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در ارتباط  ، وتر  بسيار غني نظريِزمينةدر  . برخوردار است تريبيش
  از آن نوع كه من درك كرده ، با ماركسيسمتر  مپرابها تر و چند گونه

  . بودم،  قرار گرفته
  

 بررسي  دربايد  مي كهاي است سي روشنفكرانههاي اسا فتپيشراينها 
در بطن زمينة »  و ماركسيسمفرماليسم«هاي   دلنگرانينوينِ
 الزم ، با اين وصف  .هاي معاصر  مورد بررسي قرار گيرند وجدل بحث
تحركات ،  اصلي اين كتاببراهين اجماالًً ،اين بررسيز  قبل ابينم مي

 چرا كه، فراتر از  . كنم را بازگوشان نموده و نتايجيجاد  ااي كه كليدي
 . است"1جدلي"يك تحقيق » فرماليسم و ماركسيسم «، يزهر چ

حي غيرجانبدارانه از فرمالسيم نظور از نگارش اين كتاب ارائة شرم
هدف . اسي و ادبي ماركسيستي نبودهنش روس و يا نظرية زيبائي

 دو سنت تفكر ـ فرماليسم وتالقي  از طريق ختن جدل برانگياساسي
جرقة حاصل  براي مشاهدة   روبه رشد مكتب آلتوسري ـنقدگرائيِ

  .  بوده
       هاي انتقادي برخورد

بتوانم به كتاب    تحرير اينشايد در اين مقام با نقل شرايط مشوق
عدم توافق  اين امر نتيجة   2.مطرح كنمهايم را  دلنگراني  وجه بهترين

                                                 
١  (Argumentative) 
نگرانه چندي پس از چاپ اول كتاب  كه به صورتي پسهائي را  بندي  در اين مقام برخي صورت 2

 فرماليسم و ماركسيسم به صورتي "مراجعه شود به توني بنت، : كنم  به قلم آمده است مطرح مي
  . Southern Review, 15 (1)  ،1982، "بازبيني شده
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دانشگاه " در  طي تدريس بود كه2و جان هارتلي1من با تِري هاكس
 از شان  توجيه براهينبراي  ، 1976ـ 1977 در ترم تحصيل "3آزاد

 جستند،   ويكتور شكلوفسكي ياري مي"4تقديس شاخة نوپاي"قانون 
برچسب  صور نوشتار تخيلي باي ميان مبني بر اينكه هيچ تفاوت ذات

 وجود  شناخته شده، "ادبيات"  و آنچه،"پسند اثر تخيلي عامه"
 سئوال  كاربرد عملاينرداشت من اين بود كه به دو دليل ب  5.ندارد

 ميان دو برخورد كه اين نخست اين . از شكلوفسكي استيبرانگيز
 قائل نشده زكرد تماي  ميوندي كه قانون شكلوفسكي به آن ارجاعر

 شان  با ارجاع به روندهائي كه از طريقچرا كه، آنجا كه اين قانون .بود
 ـ  خُرده"با استفاده از مضامين، نقوش، و ابزارهاي انواع   ادبيات،

 و ديگر "ادبيات" ميان ي تمايز اين روند،گيرد ، جان دوباره مي"6ادبي
 به  راستا صرفاًپسند در اين خيلي عامه آثار ت .قائل نيستيلي صورتخ
  بتوانند تااند هد ديگر منابع به خدمت گرفته شمياني در  منابععنوان

هائي كه  ي ادبي، در زمينهئنما  كاربرد نامأنوسبهبه عنوان ابزارهائي 

                                                 
١  (Terry Hawks) 
٢  (John Hartley) 
٣  (Open University) 
٤  (Canonization of the Junior Branch) 
  ،   «Popular Culture and High Culture» هارتلي و هاكس،  5

Mass Communications and Society  ،  
(Milton Keynes :The Open University Press, 1977)  . اين در واقع نتيجة

مندي تري هاكس بود و دعوت وي از من براي شركت در يك موضوع  بيني و سخاوت روشن
از )  در اين مجموعه به چاپ رسيده» فرماليسم و ماركسيسم«كتاب  ( New Accentة مجموع

  .    همين ارتباط حاصل شد
٦  (Sub-Literary) 
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 .اند، جاني دوباره بخشند قراردادهاي حاكم ادبي ناتوان و پوسيده شده
 تكيه كالم مصداقي ا  را به گونه قانون شكلوفسكياين شيوة كاربرد،

 كه جريان تأثير ادبي را كه بر اساس آن نويسنده ،نمود ميبوم  آيشن
 نمائي، يا فروپاشي قواعد  غريب،را با جابجائياي و يا كهن  صور حاشيه
ه، يا كه از پدربزرگ به نو نه از پدر به پسر،  دهد،  ارائه ميحاكم ادبي

  . درس از عمو به برادرزاده مي
  

 شكلوفسكي نيز،  براي ارجاع به روندهائي كه از با اين وجود
 عاميانه تلقي شده و يا هائي مشخص كه، پيشتر صرفاً ن متنشا طريق

 اند بعدها  توانسته، واند رفته به شمار مياي  هائي حاشيه حامل داللت
، به همين  يا اشغال كنند را اشباع"نمائي نامأنوس" خود كاربرد ادبيِ

 ازست توان نمي چنين مطلبي  كهبگويميد با. هل شدتوس م"قانون"
 هارتلي و هاكس  با توسل به آن باشد كه برخورداراي  وزنهچنان
  را"ادبيات"هاي ادبي با برچسب  نظري كه توزيع متن  نقطهبتوانند
 در  .ندكن تحميل، آورد به شمار مياي از مدروز و سليقه   مسئلهصرفاً
هاي ادبي كه از  ير شيوه شكلوفسكي، روند تقديس، به تغيتفكر
تواند در ب در گذشته "ها نظر گرفته نشدة متن ارزش در"اشان  طريق
 كامالً. كند  نمي ارجاعي رسمي ادبي مورد توجه قرار گيرد،قواعدبطن 

 ارجاع به روندي دارد كه از طريق آن متني كه در  اين امربر عكس،
  ايجاد به دليل،ستهتوان  در حاشية نظام ادبي قرار داشته ميگذشته

 كه "1آميختگي درون متن"بندي روابط  تغييراتي در بطن سازمان
                                                 

١  (Inter Textual) 
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نمائي ادبي را به دست  نشاندهندة ويژگي نظام است، كاربرد نامأنوس
  ، متنمستقر در،  نظام ادبي روابط ويژگي آنزمان كه از اينرو، .آورد

ا، به  نوين و متفاوت نوشتاري تغيير كرده ي"هاي كارآوري"به وسيلة 
تر، زماني كه متن از يك نظام ادبي به نظامي ديگر  اي صورتي پايه

به كاربرد و داللت متغيري كه ممكن است منتج از  جابجا شده، 
ام ك نه به احكند،  اي باشد ارجاع مي  نوشتاري ويژه"هاي كارآوري"

  .   شناسانة ساليق ادبي جامعه
  

را ليف ادراك ادبي  شكلوفسكي تك"قانون"اين دومين استفاده از 
 نظرهاي  نقطهز اكه صريحاً اي ولي آنرا دوباره به شيوه. كند روشن نمي
اي از نوشتارهاي تثبيت شده  ه به عنوان مجموع راادبيات قراردادي

 و مشترك، يا يك جوهر ادبي  رسميهاي كه از طريق مشخصه
،  كردهمتمايزكه آنان را براي هميشه از ديگر صور نوشتار  مشترك
هاي   درعوض، نزد شكلوفسكي و ديگر فرماليست .ندك ميتعريف 
تواند به وسيلة  كند كه مي  به كاربردي ارجاع مي"ادراك" روس،

هاي مختلف ادبي، يا در   مختلف نوشتاري در نظام"هاي كارآوري"
: د ر بطن يك نظام واحد، انجام شومقاطع متفاوت زماني، د

يت برخوردار است چرا كه، با در نظر  اين تمايز از اهم. نمائي نامأنوس
دهد،   ارائه مياتنقد از ادراك ادبي اي كه براي بالقوه گرفتن عامل

 كه هائي داشته باشد تر از آندسته ادراكفراهائي بسيار  تواند بازتاب مي
رسوم  و  بر اساس تغيير ذائقة ادبي و آداب برخاسته از دورنماهائي

ها در برابر   چالشي است كه فرماليست اين عامل بالقوه نتيجة .هستند
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ها در بطن محاسبات قراردادي ادبيات  اي كه متن خواص مابعدطبيعه
هاي   فرماليست به جاي متن،. كنند  ايجاد مي شوند، براي خود قائل مي
   را موضوع مركزي تحقيق،"نيآميختگي درون مت"روس نظام روابط 

  به هرص ـ خصوصاًربرد و داللت يك متن مشخ معنا، كامشاهدة
 كه ممكن است كاربرد ادبي صورت، در هر مكان، و در هر زمان

دهند،  بيشتر به   را به انجام رساند ـ مد نظر قرار مي"نمائي نامانوس"
آميختگي " به وسيلة روابط متغير " تعيين شده"عنوان موجوديتي

جاد اي" تضمين و   خواصي تغييرناپذير و ذاتي،اً،  تا صرف"درون متني
  .      به وسيلة خود متن"شده

  
د كه قصد  بو در بطن فرماليسم روس  عقيدتي"اي گره" اين امر 

 آندسته از تمايالت در بطن ِ  اصالحاشتم، تا از آن براي دش راا گشودن
بردم،  شناسي ماركسيستي كه به زير سئوال مي نظرية ادبي و زيبائي

 آوري ر گرفتن تشابه اعجابنقدگرائي آلتوسري، با در نظ. استفاده كنم
هاي روس ديده  و فرماليست  او  هاي بندي آشكارا ميان صورتكه 
 نزد لوئي آلتوسر،  .داد  ارائة مي شاهراه مناسبي براي اين كار  د،ش مي

 به نحوي  است كه"كارآوري" ادبيات يك  ماكري، تري ايگلتن و پير
 آنان را  شان كرده، گذارد كه دگرگون  تأثير ميهاي عقيدتي بر مقوله

 در  به وسيلة ابزارهاي ويژه ادبي راشان كند، و عملكردهاي قابل رويت 
 آثار ادبي را از   ،"شناسانه تأثير زيبائي"اين  . هد قرار د"ولويتا"

 "ـ ادبي غير" نوشتاري "هاي كارآوري"بازآفريني عقيدتي صرف كه به 
شود، به همان  مينسبت داده ) با وجود آنكه آثاري تخيلي هستند(
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 از .فتي به وسيلة علوم كه از صور ارائه شدة معركند نسبت جدا مي
 عنوان  روس به هايِ  فرماليست"ات ادبي" اين طريق تعريف

 با اين ،يابد هاي رايج معرفت كامالً بازتاب مي  شيوه"نمائي انوسنام"
 و ها يآلتوسر [ ميان ايندو موضع ترين تفاوت  اساسيوجود

/ علوم" نه مقولة ايدئولوژي و نه زوج  است كهاين ] ها تفرماليس
. هاي روس ندارند هاي فرماليست  هيچ نقشي در نوشته"ايدئولوژي

كنند به صورتي  هاي عقيدتي كه در هر دو موضع عمل مي منطقولي 
 دگرگون كننده "كارآوري"هر دو ادبيات را يك . آور يكسانند اعجاب

 از اين طريق  كرده،ورو صور رايج را پشتتجلي و دريافت بينند كه  مي
  . ارندگز  به ارزش ميي و هشياري از آگاه را صور نوينيبه اصطالح

  
  با فرماليسم روس ـ  وسيعاً به ضرر خود ـقدگرائي آلتوسريآنجا كه ن

هاي رسمي و  آئيناش به   در گرايش، گيرد شترين فاصله را ميبي
 ي تمايز مقام  در"ات دبيا"مسئلة  استقرار با  .قراردادي است

 ،  هنرپسند  و انواع عامه"ادبيات" ،ارزش قراردادي ميان هنرهاي با
 "قواعد"هاي روس سعي بر آن نداشتند كه  فرماليست، "غيرادبيات"

ي، عقالئي و يا نظر دورة خود را از طريق ارائة يك پاية روشن ادبيِ
آثار (ن و آلتوسر  در بطن آثار ايگلت كهدر صورتي  .دمقدس جلوه دهن
به  "ادبيات غير" و "ادبيات") استو  ايند آثاراز تر ماكري پيچيده

 تأثير قابل رويت كردن ايدئولوژي،: اند  پيوستهصورتي ضمني به هم 
 ، نوشتاري"كارآوري"خي صور  از طريق بري كهلوحصم به عنوان

ته ادي خود يكسان دانس با مقولة ادبيات در صور قرارد، "تعريف طبق"
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هائي  بل تغيير از متن به عنوان يك مجموعة نوشتاريِ غيرقاشده ـ
 با اين  .اند  ارزشي از ديگر صور نوشتاري متمايز شدهاي كه، بر پايه
شناسانه  و زيبائي به طور كلي با موج اصلي تفكر ادبي دو وجود، اين

تر و گريز تاريخبسيار   به تحقيق،  وماركسيستي كه درعمل
  .د، هماهنگ بودندش  ادعا مي در نظريهتر از آني بود كه گرا غيرماده
  كه، در اثر بعدي به تفصيل» فرماليسم و ماركسيسم « اساسيبراهين

 "كارآوري" اين بود كه عدم توازن ميان نظريه و  ،1تشريح شده
بازتاب اين امر بوده كه نظرية ادبي ماركسيستي، با همسو كردن 

  خود راحد تا چه فلسفي،انة شناس ئيهاي زيبا  دغدغهاش با توجهات
گرا و  هاي تاريخ ، كه بلندپروازي ايدآليستيفرضيات از  اي  مجموعهبه

در  .  متعهد كردهگذارند، اش را، در هرگام عقيم مي گراي ماده
 كه اين كتاب ميان فرماليسم و ماركسيسم راهبري "گفتگوئي"نتيجه،

 به برآوردهاي ها رستكند از نوعي است كه قصد بازگرداندن فه مي
 در اين كتاب از يك سو  . را دارد نظريهندويروابط اوليه ميان ا

 شايستة آن است كه، برخالف فرماليسم روس كه شود استدالل مي
  كمتر بود، با ديديآنچه در محافل ماركسيستي پيشتر باب شده

ي صرفاً  تمركز ورايو اينكه مورد بررسي قرار گيرد، آميزحقيرت
اي  تأثير آن بر مسائل پايه ،مسائل فناورانة فرماليسم برينانه ب كوته

 ديگر،  از سوي. بررسي شودجديقراردادي ادبيات بايد به صورتي 
هاي   مقوله كه نقدگرائي ماركسيستي در تقبلشود  استدالل مي

                                                 
  ،  Outside Literature به جورج بنت،   1

(London and New York : Routledge, 1990)مراجعه كنيد  ، .  
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 تنها نه  عمل كرده، و اين امرقراردادي ادبيات بسيار غيرانتقادي
 براياي كه،  كننده هاي وخيم و فلج  بازتاب دليلكه بهبلنفسه،  في

راني هاي هائي مرتبط از دلنگ  با مجموعه در برخوردها ماركسيست
  . بار است  تأسف، به ارمغان آوردهانتقادي 

  
هاي مربوط به   و دلنگراني"ادبيات" ، به اين نتيجه كهرسيدنبراي 
شكل ستي مگراي ماركسي گرا و ماده شناسي، با تمايالت تاريخ زيبائي

 .عنوان كردتوان  دو دليل اساسي مي  باشند،نشين توانند هم مي
يك مجموعه  در لموسنخست اينكه، قبول ويژگي شيوة نگارشي م

گرفتن  اي مشروع، همانا به معناي ناديده  مسئلهدر مقام "قواعد"
و بازآفريني ينش  است كه در گز اي  انتقادي يا و"نهادين"هاي  رويه

تواند از   مياين مشكلي است كه صرفاً 1. دارند ، نقش"دقواع"همان 
ها در   به مسيرهائي كه در آن برخي متن"مند نظام" يك اِهمال طريق

، به )برهاني، استداللي(تر و  تر نوشتاري به صورتي بنيادين دامنة وسيع
 اين  در درجة دوم،. اند، مطرح گردد  خلق شده"ادبيات"عنوان 
 تلقي "ادبيات"ائي كه ه  كه آندسته از متنكند  ميايجاب ويژگي

ع شده و، به زنتتوانند از شرايط ويژة تاريخي توليدشان مشوند ب مي
 يگانة برخي مجموعه خواص رسمي از اشان نسبت برخورداري

ادبي مجزا  صور نوشتاري غير  كه آنان را از ديگر صور،   متمايزكننده

                                                 
 ، (J. Guillory)گيلوري . تري از اين روندها به ج گرانه  براي مطالعة روشن 1

 :  The Problem of Literary Canon Formation  Cultural Capital ،  
 (London and Chicago :University of Chicago Press, 1993)مراجعه كنيد ،.  
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 اين برخورد به دو نوع  .د قرار گيرن واحدبندي در يك دستهكند،  مي
كه، به صورتي   گرائي ناقص  يك ماده :شود گرائي منتهي مي ماده

 سازندة ويژه،تمام تشريح آندسته تعاريف انتقاديِ متمايزكنندة  ان
تعريف، اينان از تعين چرا كه طبق  (،"ادبيات" خواص تشريحيِ يگانة

گرائي  يك ماده يا كند؛ را متوقف مي) روند تر ميشان فرا تاريخي
هاي مشخص   متنسويه، كه به ضرر آندسته از شرايط مصرف كه يك
كنند، خود را بر  توليد مي توليد و دوباره  به عنوان آثار ارزشمندرا

  .      سازد هاي توليد متمركز مي شيوه
  

آن به  ـ به معناي، جسميت بخشيدن به  متن"طبيعةمابعد" نقد
ها  تواند از آثار فرماليست ا ـ كه مي ايستعنوان يك موجوديت اساساً

، سويه گرائي يك مادهاستخراج شود تخالفي قابل بهربرداري در برابر 
 تحليل ادبي در نظرية ماركسيستي  درموضوع اساسي. دهد ارائه مي

  ،خي توليد آنتشريح ويژگي ادبيات با بازگرداندن متن به شرايط تاري
 نوعي تأثير ـ دائمي و ممتد ـ ع در نتيجه تفسير متن به عنوان منبو

  از اينرو، تاريخي كه طي. با همان شرايط توليد بودهاش منتج از روابط
 اي يابد، در هماهنگي با تأثيرگذاري روند توليد متن در آن جريان مي

هاي جاري  يابي به وراي تاريخ  دست قادر بهفرضاً كه شود متمايز مي
 بعدي و "هاي شدن مصرف"صور متفاوتي از در متن در سير 

ربارة  مسامحه داين امر منتهي به. است  آنهاي كاربرد اجتماعي شيوه
 ؛ به معناي فراموش كردن مسيرهائيشود  مي"دورة دوام و بقاء متن"

 ،  به اجتماعي و تاريخي با روندهايكه در بطن آنان ارتباطات متن
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 انجام قرائت عمل نوشتار و ان آنهمان ترتيب كه روابطي كه در بطن
  . در حال تغيير استشود پيوسته مي

   
 كه از "1ات  متني"شدة   اي از داليل بازنگري گوشهبه  اين براهين

  .دهد  شده، شكل مي حاصل"2يمتن فروپاش" و "پساساختارگرائي"
 كننده در بحث و جدل اعطابا اين وجود، به آنان پيچشي متمايز

، "درون آميختگي متن"طِ هاي رواب  نظام اينكه، اگر مبني بركند مي
 به  خواص متن در مقاطع مختلف تاريخيكه در بطن آنان

ها از  اين نظاماند، در نتيجه   حك شده"3مفهوم محصوري"صورتي
بايد، به عنوان محصولي از روابط   مي"يآميختگي درون متن"روابط 

 گذشت . مورد تحقيق قرار گيرند خودمتمايز عقيدتي و اجتماعي،
هر چند محدود ، 4برداري اندازي قابل بهره ، چشم كه كردبتا ثزمان 

 "5ترتيب منتظمِ" در پرتو نيازمند بررسي نوين وجود دارد كه

                                                 
١  (Textuality) 
٢  (Deconstruction) 
٣  (Over Determined) 
  »ام، به جورج بنت،   در تحقيقي اخير همكاري داشته در بارة آنچه  4

Texts in History : The Determination of Readings and Their texts «  در  ،
 ،   Post-Structuralism and Historyدر 1987اتريج . يانگ و د. انتشاران ر

(Cambridge :Cambridge University Press, 1987) بنت و چنين به جورج ، به هم 
   والكات،. ج

Bond and Beyond  : The Political Career of a Popular Hero  ،  
London  : Macmillan, 1987)(  مراجعه كنيد  ،  

٥  (Constellation) 
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 كه تحقيق اجتماعي است؛ و اينهاي روشنفكرانه تري از توسعه وسيع
 . نويني قرار گرفته بر پاية  عمالًشناسي هاي زيبائي صور و رونددر باب

 
        شناسي زيبائيچارچوب نوينِ 

  
 شاهد چاپ دو كتاب بوديم كه، هر كدام با وجود 1990در اوائل دهة 
هاي  هائي از آنچه مقوله  در برداشت با يكديگرگيرشان تضاد چشم

شناسي به  هاي نظرية زيبائي بايد در تعهد با دلنگراني ماركسيستي مي
 :به شدت به سنت ماركسيستي وابسته بودند كار گرفته شوند، 

 از پير »2احكام هنر« و  اثر تري ايگلتن»1شناسي ئولوژي زيبائيايد«
هاي علمي پيشين  بندي ، هيچ نشاني از صورتكتاب در اولين. 3بورديو

كه در آن وظايف نظرية ادبي » 4نقدگرائي و ايدئولوژي«ايگلتن در 
ها   متنچگونگي استخراج: اضي ارائه شده بود در چارچوبي رياًتقريب

ايدئولوژي (، )شناسي ايدئولوژي زيبائي(ج روابط ميان به عنوان نتاي
در زمينة موضع يك ) ايدئولوژي عمومي(، و )مربوط به نويسنده

كه در هر ) شيوة عمومي توليد(ويژه در بطن ) شيوة توليد ادبي(
 در عوض، 5.خورد  به چشم نمية تاريخي حكمفرماست،مقطع ويژ

  عنوان پاية تضادي عمومي غربي بهانةشناس تحليلي از نظرية زيبائي
                                                 

١  (The Ideology of The Aesthetics) 
٢  (The Rules of Arts) 
٣  (Pierre Bourdieu) 
٤  (Criticism and Ideology) 
  ، "يك تحقيق در نظرية ادبي ماركسيست: نقدگرائي و ايدئولوژي "ي ايگلتن،  تر 5

(London   : New Left Books, 1967) 44 ، صفحة . 
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  . بيان شده"ي واقعي تاريخي اثرپيچيدگ" كه، در آن بود ارائه شده
  : ردهكبندي   ايگلتن به صورت زير جمعاين تضاد را

 
 پر رمز و "1 نخستينِ نمونة " همانا ... ها ناگ بهشناسي زيبائي

داري، و بينشي از   سرمايهنوپايراز ذهنيت بشر در جامعة 
بشر به عنوان اهداف بنياديني در بطنِ  هاي نوع توانمندي

 توز تمامي تفكر ابزاري و غالب  دشمن كينهدر مقام  ،خود
 داللت بر چرخشي سازنده به جانب شناسي زيبائي. است

كند، به همان صورت كه روي به تثبيت اين  قالب نفساني مي
از  شناسي  زيبائي؛اردي د سركوبگر ويف ظرقالب با قانون

 اي اي آزاديبخش با ويژگي  دلنگرانينشان دهندةسو  يك
 به ظاهر اي   جهانشموليو از سوي ديگر آئينة،  استمتحقق
الحه اي از مص رانه آرمانشهسخاوتمندانه تصوير اگر  و.واقعي

د ارائه هائي كه در حال حاضر از يكديگر جداين ميان انسان
 اي  چنين جامعهسياسي به جانبحركت    در واقعدهد، مي

    2.برد اي از ابهام فرو  مي  در هاله، را مسدود كرده تاريخي
   

قسمتي از دلنگراني ايگلتن در اينجا متمايز كردن موضع خود در 
 ا معرفتي از نوع ب در تخالف به عنوان يك شيوة تاريخيشناسي زيبائي

                                                 
١  (Prototype) 
، صفحة The Ideology of the Aesthetic ،(Oxford : Blackwell, 1990) ايگلتن،  2
9.  
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 در يك هماهنگيِ  ، است كه عاميانه"پساماركسيسم"ماركسيسم و 
يك بيند كه خود به خود   ميوضعيدر موي آنان را  هر د  ،نامتعارف

شان  هاي  ريشه به دليل اينكه يا بنياد را، صرفاً"كارآوري"ادراك، يك 
 آنچه .كنند  محكوم مي  گردد،شخصتواند در جامعة بورژوائي م مي

گراتر و  راني براي يك ارزيابي تاريخ، دلنگكند  پيشنهاد ميايگلتن
و در همان  ، آن استناسي و ميراث متناقضش زيبائيتر از  ديالكتيكي

چگونه تناقض ديالكتيك ـ دنبال كردن اين امر كه   دربا  تبحرحال 
پردازان   خود را در مسيرهاي مختلفي در نوشتار نظريهمتراكم فوق

متجلي  2مسون تا فردريك جي1گارتن شناسي از الكساندر بوم زيبائي
مگر صرفاً براي تاريخ   نيست،بيشبهائي   كمتاريخيراه  رهوكو كرده ـ 

 روزگاري كه،  خاصاسمدر جايگاه  تاريخ. اولي آندر معناي 
داري براي هر  اي سرمايه تضادهاي پايه ، در آن آمده بود كهموجزانه

هاي  ، در پيچش وار كه به آنان منتسب شده هائي سايه دوره در زيست
 بررسي  مجدداً ،شناسي هاي زيبائي در متن "تبيين شده" ديالكتيكيِ
اين تضادها بايد مورد بررسي قرار گيرند، ولي هيچگاه، تا . خواهند شد

 مولّد آنان راه را به روي يك زماني كه تضادهاي اجتماعيِ
نه حل خواهند شد و   نگشايند،"تر اشتراكي"بنديِ اجتماعيِ  سازمان

  به طور خالصه، اين به معناي يك .نه قابليت حل شدن دارند
اي نزديك به شيوة جرج  شناسي، در پيروي از شيوه ة زيبائيتاريخچ

 بزرگ تاريخي به صورتي پايدار خارج از لوكاس است كه در آن وقايع

                                                 
١  (Alexandre Baumgarten) 
٢  (Frederic Jameson) 
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يكي  ديالكتتاگذارند  پردازان را آزاد مي گيرند و نظريه صحنه قرار مي
، و شرايط ويژة محلي تر در مورد  عميق تحقيق بدون نياز به،زيركانه
هاي  ويژگي شرايط تاريخي معاصر كه، در آن نظريهكه   تعهداتي

 و صور متمايز كنندة گسترش "ها كارآوري"، شناسي مشخص زيبائي
 بررسي  براي مشاهدة و.به وجود آيد اند، اجتماعي آنان خلق شده

پرداز به ديگري  تضادهائي يكسان، زماني كه از يك نظريهمتفاوت 
،  ضروري است كه "ريخيتا" در قالب يك صورت تحليل اند، رسيده

  اين اشكال عمدة.شود پوشي  بررسي شرايط محلي چشمازپيوسته 
 1ماري پوويهاي  ه به طور مثال با كاوشزماني ك  طرز برخورد، 
اي باستانشناسانه كه، توسعة ابتدائي خود را   كه به شيوهمقايسه شود

نوين  در مقام يك ابزار كليدي در بطن ظهور صور 2در آثار شافتزبري
 ـ به دور از مشاهدة اين امر كه كند دولت ليبرال دنبال مي

 تخالف ناپذير با استدالل ابزاري در شناسي به صورتي آشتي زيبائي
   3. استحد آشكاربيش از گيرد ـ  قرار مي

                                                 
١  (Mary Poovey)  از طرف خواننده بايد "باستانشناس" اشارة بنت به ماري پووي به عنوان 

چرا كه ماري پووي باستانشناس نيست، محققي در زمينة ادبيات است ولي  . نوعي طنز تلقي شود
هاي خود را بر ادبيات دورة ويكتوريائي انگلستان متمركز كرده، و سعي بر آن دارد كه با  بررسي

اين مسئله .   بيابد"مناسبي"هاي  ها براي سئواالت جامعة نوين انگليس پاسخ گونه بررسي ناي
  )                                  ـم. ( پووي قابل مشاهده است" تاريخچة حقايق مدرن"خصوصاً در كتاب 

٢  (Shaftesbury) 
   ماري پووي،  3

A History of the Modern Fact : Problems of Knowledge in the Sciences 
of Wealth and Society ،   

(Chicago and London :University of Chicago Press, 1996) .  
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در رابطه با توجه  ،»احكام هنر«همين امر در مورد كتاب بورديو، 

بندي  اي در مورد سازمان هنبينا  به مالحظات باريك وياي كه، ويژه
 آثار هنري و ادبي، مواضع آنان در بطن زمينة فرهنگي، و "بازارهاي"

 مختلف تبعات چنين مالحظاتي در محاسبات و راهبردهاي عوامل
ن، ويراستاران، كتابداران، كار ـ نويسندگان، هنرمندان، ناشرااندر دست

ه عمل آورده است هاي هنري، دالالن آثار هنري ـ ب  نمايشگاهصاحبان
يعني در بطن زمينة ، براي بورديو در اين جايگاه. كند صدق مي
 عوامل  در عملكردتر و يودر محاسباتي دني،  است كهفرهنگي

 ظهور  از بررسي اجتماعي يككار فضاي فرهنگي،اندر دست
شناسي ـ در خلق يك موضع از خودمختاري براي   زيبائييخودمختار

 عملكرد درت اقتصادي و سياسي كه بورديو با قونويسنده رو در ر
شناسانة  ، و در خالقيت تأمالت زيبائي1 را در حرفة هنري فلوبرها آن

زمان  هاي هنرهاي معاصر هم گرفتن موزه شان با پاي ناب كه توسعه
در يك مقطع كليدي  بورديو .  شودانجامشده است، دنبال كرده ـ بايد 
 برخورد با اين هاي زيرين يهدر الشناسانه  از بحث در بارة اصول روش

 كند  مقايسه ميروسهاي  ئل، طرز برخورد خود را با فرماليستامس
  : بيند  ميخودساخته اي كه آنان را زنداني تله

  
شبكة "با رد هر گونه توجهي مجزا از نظام آثار، يعني همان 

و در درجة دوم، روابطي ميان  ( "ها روابط مستقر ميان متن
                                                 

١  (Flaubert) 
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نظامي از "  بطن فعال در"هاي نظام"ديگر اين شبكه و 
 به صورتي بسيار اند و لزوماً اع كه، شكل دهندة اجتم"ها نظام

با تالكوت  بسيار متفاوت اند ـ نه انتزاعي تعريف شده
 اصل اند چنين ناچار شده ازان به همپرد اين نظريه) 1پارسونز
                2.د بجوين آن در خودِ را"ظام ادبين" پويائي

                     
ها از  ، اين به آن معنا نيست كه فرماليستافزايد كه ميبورديو 
تقديس "هاي ها ميان مكاتب مختلف ادبي يا ميان شاخه كشاكش

باه آنان، بيشتر در  اشت .اند  ادبيات، ناآگاه بوده"نشدة تقديس" و "شده
 در آن روابط  كه آثاراي اليه:  در مرحلة تحليل بوده اختالط دو اليه

 در بطن نظام ادبي، مورد اشان از طريق موضع ،  و آثارها ميان متن
ة توليد و منافع  مواضع عيني در زمينالية" و  گيرند، داقه قرار ميم

  ، با در نظر گرفتن مورد اخير 3."متضاد بر پاية اين مواضع
 ند كه در آن تغييردش تحليل سطحي يك ناچار به ارائةها  فرماليست
گيرد كه از طريق  بيش صورت يك قانون طبيعي به خود مييا ادبي كم

چنان  ائي،نم نوسيا نامأ تغيير،  غيرقابل"4گردانيِخودنا"تمايل به 
كند كه به صورتي غيرقابل اجتناب به نوع نويني از  ظهور مي

                                                 
١  (Talcott Parsons) 
،  The Rules of Art : Genesis and Structure of the Literary Field بورديو،  2

(Cambridge : Polity Press, 1996)200ة ، صفح.  
 . 201 همان مأخذ، صفحة  3
٤  (Deautomatization) 



٣١٩                               مؤخره                            سم و ماركسيسم                                  فرمالي

 برخاسته از ،نما كردن پوشيدن و نخ"كه زائيدة  "1گردانيخود"
 در نتيجه  وشود ، منجر  است2" هاي بيان ادبي استفادة ممتد از شيوه

 با اين همه بورديو  .دكن ايجاد "گردانيناخود"ازي براي يك دوره ني
هاي روس  گويد كه درس مثبتي كه وي از فرماليست  ميصريحاً

هائي بوده كه مربوط به  انا تأكيد آنان بر نياز به تحليلفراگرفته هم
  به ويكه اين مورد وجود ندارد ـ   آنجا .شوند خواص نظام ادبي مي

 جهان بيني حاكم در تحليل هاي لوكاس و گُلدمن براي ارائة نظر
تي بيش از اندازه مستقيم و  ـ به صورشود متوسل ميخود 
ات ميان آثار ادبي و  ارتباطها ، صور منتج از تحليلدهنده تقليل
 .دكن  را دنبال مياي  ويژهها و طبقات  اجتماعي گروههاي ارزش

ها روابط آثار  هائي كه در آن  مسيرايجاد از اينرو در ها فرماليست
 از طرف عميقاً، تري بخصوصي به روندهاي اجتماعي وسيع

 فرهنگي و عوامل و  در بطن توليداش ظام ادبي و موضعبندي ن سازمان
  . شوند  با شكست روبرو مي ،ر آني فعال دبنيادها

  
 پيگيري  در هنگام كه، از اينروگويد چنين به روشني مي بورديو هم

 شرايط  نبايدشناسي سير پيدايش تاريخي خودمختاري زيبائي
اندر كار در   كه به وسيلة منافع متضاد عوامل مختلف دستسالمينا

اغماض قرار ، مورد داري ايجاد شده وليد فرهنگي سرمايهبطن روابط ت
با . ود دارد جامعة بورژوازي وج درهاي اين روابط گيرد چرا كه ريشه

                                                 
١ ) Automatization(  
 .201 همان مأخذ، صفحة  2
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كند كه، زماني كه خودمختاري   استدالل ميتوجه به اين امر او
 مستقرهاي هنر ادبي در رابطه با واقعيات سياسي و اقتصادي  زمينه

 قرار "1چندگانهمنطق "شدند، توسعة بعدي آنان تحت حاكميت يك 
كند، كه بورديو  ي را تغذيه ميهائ  اين روند، توسعة ارزش .گيرد مي
 در زمينة قدرت كه  ناميده و معتقد است تاريخيِ»2تعاليم «ا رآنان

از اينرو،  .ندداراي نيروي برخورد انتقادي هستسياسي و اقتصادي 
شناسي  قابليت نقد به معناي ميراث تاريخي خودمختاري زيبائي

 از طريق  اين قابليتي است كه صرفاً ين مقام،در ا. تفسير شده است
گان و روشنفكران در فضاي فرهنگي  هنرمندان، نويسند تالش
نيست  به معناي اين برخورد اين. تواند حفظ شده و گسترش يابد مي

 با اين وجود، آنچه  .ساز نبوده كه موضع بورديو در اين موارد مسئله
 آلتوسريِ  با مسير پسااي پايهدهد، در تضادي   ارائه ميتحقيق او عمالً

ها   فرماليستبه باكتين  تعهد مكتب مشابهايگلتن، تقبل تعهدي
هاي مثبت ادعاهاي آنان به دقت علمي در  است، كه در برابر كيفيت
 در و رده،ك  با هوشياري عمل ،هاي ادبي تحليل عملكردهاي نظام

 با ارائة ابزارهاي تحليلي كه اين عملكردها را به روندهاي حال عين
 با  .كند ميغلبه  هايشان  كنند، بر كاستي تر اجتماعي متصل مي وسيع

چنين مسيرهاي ديگري را  مطلب، تحقيق باكتين به همابراز اين
 كه در  تاريخي را"شعرگونة نثرِ"رح يك  كه طهجهت بررسي گشود

                                                 
١  (Commulative Logic) 
٢  (Transcendental) 
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ه تر كرد تر و گسترده عميق ام،  مطرح كرده» فرماليسم و ماركسيسم«
  . است

  
   اوباكتين و ماوراي

ار باكتين و ولوسينوف  آثبابراي اولين بار از طريق ريموند ويليامز 
 محدود  مرجع" 1كلمات كليدي"، مطالعةبا  ا شدم ـ در آغازآشن
 و ديگر 3، سپيتزر2لمان ولوسينوف، در كنار او"آثار اولية"از  يليامزو

  سال بعد،  سپس يك،"4علم معاني تاريخي"ها در زمينة  شخصيت
رش اثر ولوسينف اين آشنائي گست 5»ماركسيسم و ادبيات«بامطالعة 

 در "باكتين/ ولوسينف"توجهات ويليامز متمركز به نقش  .يافت
 ـ  ولوسينف" روابط   مجموعه بيشتر بر  اوتحقيق زبان بود،

فرماليست ـ "تا روابط مكتب   بودتمركز م" ـ سوسور6تسكيويگو
 آن زمان   همانطور كه.پرداخت  كه به مسائل ادبيات مي"باكتين

وا كه ترجمة آن به  از جوليا كريستِ جز مقالة مهمي به متذكر شدم،
 در زمينه  اين درقليلي اطالعات  ،گرفت قرار ت در دسترسسهول

                                                 
١  (Keywords) 
٢  (Ullmann) 
٣  (Spitzer) 
4  (Historical Semantics) ،ريموند ويليامز ،  

Kdyword : A Vocabulary of Culture and Society،  
) (London : Fontana/Croom Helm, 1976 22 ، صعحة   . 
٥  (Marxism and Literature)،ويليامز.  ر ،  

: Oxford University Press, 1977)  (Oxford 35ـ 42، صفحات .               
٦  (Vygotsky) 
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، 2آثارتري از ايندسته   بسيار مهمهاي متن  با ترجمة ،اخيراً 1.دست بود
 باكاربرد دورنماهاي ،يافته تغيير گيري شرايط به صورت چشم

بر محور سئواالتي بر تري از آنچه   در زمينة بسيار وسيع"باكتيني"
هائي  اي از بازشناخت اعتبار متن  مرحلهزبان و يا ادبيات متمركز بود،

  .      ه را برخود دارند گشوده شد3دفوِ باكتين، ولوسينوف و مدِ كه نام
        

تري از باكتين شد،  گيري تصوير بسيار پيچيده ل شك منجر به، امرناي
 فرهنگِ "4نيارتباطات درو" هايش در رابطه با گرانيكسي كه دلن

 توانست اتِ اوايل رنسانس، اينك مي در ادبي"كاروانشادي" رسمي با
تر، بر شرايطي  به عنوان قسمتي از يك مجموعه توجهات بسيار وسيع

 صورنويني از قابليت قبول ليت و يا عدممتمركز شود كه در آن قاب
ختلف، تعيين هاي م يان فرهنگپويائي در زمينة ادبيات در روابط م

در  اش  و بررسي"5شنودي و گفتِ خيلت«ح در وضواين امر به . دش مي
   بينپويائيـ "7ات چندزباني" يا "6ات دگرزباني" مورد نقش

                                                 
 . مراجعه كنيد5 به اولين پانويس فصل  1
اي است كه براي كتاب حاضر فراهم  شناسي مل سومين قسمت كتابترين آنان شا  در دسترس 2

 .  ام كرده
 Dialogism : Bakhtine and، (M. Holquist)   براي يك بحث موجز به هالكويست ٣

His World  ،  
(London and New York :Routledge, 1990)  مراجعه 195 تا 192 ، صفحات  ،

اي مشخص مورد  شان به نويسنده كه در مورد تعلق از كتبي ٪90از نظر هالكويست .  كنيد
  .   اند اند، به قلم باكتين هاي مددوف و ولوسينوف به چاپ رسيده قرار گرفته وتحت نام بحث

٤  (Interrelations) 
٥  (Dialogic Imagination) 
٦  (Heteroglossia) 
٧  (Polyglossia) 
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يا  ("1 مكانيـ  زماني"جهانِ  ها و هاي متفاوت، زبان فرهنگ
  .شود  ميمشاهدهسرايانه   داستان ـ در توسعة گويش) "2ها كرونوتوپ"

 در بطن مشغولي اساسي باكتين  به دل صريحاًاي است كه همسئلاين 
چون ديگر  ،ا، رمان راو.  تاريخي بدل شد"شعرگونة نثر"زمينة 

تعريف شده بر پاية خواص متعددي  موجوديتي ،"هاي ادبي شاخه"
اينجا در  در "نويسد،  ميباكتين. دبين نميتغيير،  رسمي و غيرقابل

اي در  سرايانه شدة داستان  تقديس تعريف كاربردبنديِ  تركيبصدد
  در مورد يك نظام فقطتاريخ ادبيات نيستم،  اين تعريفي است كه

، رمان  ويژگي3ِ".تواند ارائه شود ميل تغيير هاي غيرقاب  از ويژگيكلي
 براي تغيير " ساختـ  درون" قابليتيبازتاببيشتر همانا سيالي او، در 

ان نيروئي پويا در بطن زمينة  به عنودهد به او امكان مي است كه،
ها به ارزش  اي را در ديگر شاخه ادبي فعاليت كرده، تغييرات سازنده

و قابليت غيرقابل كنترل  "4ات ناپذيري پايان" نقش،اد بهبا استن. گذارد
آگاه رمان،   خود"5شدة چندزبانه"، به طرز گفتار "شدن"آن در 

اي  يخي ويژه اجتماعي و تار را نتيجة شرايطرمان  باكتين به نوبة خود،
اش در هماهنگ   قابليت ،"ات چندزباني"او نوشتن رمان در . بيند مي

 چنين  ، را آن"ات ناپذيري پايان"دد زمان و كردن مختصات متع
  :   كند تعريف مي

                                                 
١  (Spatio - temporel) 
٢  (Chronotopes) 
 The Dialogical Imagination : Four Essays ،(Austin : Universityكتين،  با 3

of Texas Press, 1981) 10، صفحة.  
٤  (Open-endedness) 
٥   (Multi-languaged) 



٣٢٤                               مؤخره                            سم و ماركسيسم                                  فرمالي

  
 با هم در ارتباط "1واره اندام"اين سه ويژگيِ رمان به صورتي 
بسيار ويژه از گُسستي كننده  بوده و همگي به صورتي تعيين

 از  رمان برخاستن: اند   تأثير پذيرفتهدر تاريخ تمدن اروپا
اي از نظر اجتماعي محبوس و از نظر فرهنگي  امعهقلب ج

ها و روابط   به بطن تماسش كوردل، و ورودپدرساالرانة شبه
هاي   از زباناي  مجموعه روندي كه."2زباني بين"المللي و  بين

،  و  قرار داد در دسترس راها ا و دورهه رهنگف متفاوت، 
    3. شدپاورعاملي تعيين كننده در زندگي و تفكر ا

  
 باكتين در اوائل دوره "كاروانشاديِ"هيچ شكي بر تأثير بحث نقش

توان  هاي عاميانه نمي ادبيات مدرن در زمينة تحقيق در فرهنگ
 "شدة تقديس"هاي   از پنجة شاخه"عاميانه"با آزاد كردن. داشت

رسمي، رمان نقش خود را در زندگي روزمره با جديتي فلسفي كه 
 با اين وجود، همين ادراكات كه وي براي 4. كردهايفاشايسته آن است 

                                                 
١  (Organic) 
٢  (Interlingual) 
 . 11 همان مأخذ، صفحة  3
   ،(A. White)وايت .  و الف(P. Stalleybrass)براس  ستالي.  پ ٤

The Politics and Poetics of Transgression ،   
(London : Meuthen, 1986)بحث او در . ترين متن در اين زمينه باشد ، شايد قابل توجه

   باكتين در مقام نقطة مقابل بررسي جورگِن هابرماس "كاروانشادي"مورد تحليل
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، به گوياترين صورت خود با ويش داستانسرايانه توسعه دادتحليل گ
 اين امر خصوصاً. اند ه شدنوا معاصر، همهاي تحليل فرهنگي دلنگراني

 يابد،  حقيقت ميباكتين "1گرائيشنود و گفت" اكدر مورد ادر
اي  در معناي ويژههاي متفاوت،  جهان كلمات و "2گيري سوي درون"

 ، و دوسبكيدو » ساختمان مركبِ«"و  به آن داده است، باكتينكه 
  :    كند  كه، وي به نحو زير تعريف مي" ادبياتآوائيِ

  
ت كه، از نقطه ناميم بياني اس  مركب مييآنچه را ما ساختمان

، متعلق به )صرف و نحو(نظر نشانگرهاي تركيبي و دستوري 
سخنگوي واحدي است، ولي هر كدام در بطن خود شامل دو 

 ، دو نظام اعتقادي، "زبان"بك، دو  دو شيوة بيان، دو س گفتار،
  كنيم، هيچ نوع مرز رسمي ـ  تكرار مي .اند معنائي و ارزشي

 و   زبانِ ع بيان، سبكانوا نميان ايتركيبي و دستوري ـ 
ها در   شاخة اصوات و زبان  اعتقادي وجود ندارد؛هاي نظام

ات هاي يك علم صرف و نحو واحد، اغلب اوق بطن محدوده
      3.گيرند  جاي ميهاي يك جملة واحد در بطن محدوده

  

                                                                                                  
(Jürgen Habermas)ليل تعداد ،  از فضاي عمومي سكوي پرشي قابل مالحظه در تح

 (Talk Shows) "هاي گفتاري  نمايش"هاي تلويزيوني، خصوصاً  بيشماري از انواع معاصر برنامه
 .      است

١  (Dialogism) 
٢  (Inter-orientation) 
  . 305 تا 304،  صفحات The Dialogic Imaginationباكتين،  3
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 آناني   نيست كه،ي تعجب هيچاي جاي  قطعات برگزيده چنيندر پرتو
 نوين بر پاية مبادلة "ثريشعرگونة ن"ند ا كه تالش كرده

اندازهاي مختلف و نقطه نظرهاي متفاوت   در چشم"1يدووشن گفت"
  اين .ياد كننداري مقدس  دهند، از باكتين در مقام بنيانگذتوسعه
هائي در بارة جهاني شدن و  دهندة جدل  شكل ،ها تا حدودي كوشش

از   زهاي كشوري پسها ـ وراي مر ها و فرهنگ سيالن تحركات ـ ملت
 كتيناب هيچ تعجبي نيست كه نام بازهم جاي.  بوده1980دهة 

، يا "تبعيدي هاي فرهنگ"بندي چندگونة   در بررسي سازمانضرورتاً
 به معناي "غيرخودي" و "خودي"ن  بي"متمايزكننده"در ساختار

 يا اينكه،  .گيري هويت مطرح شود پذيري در هر روندي از شكل نقش
 كه در روابطاي   دوجانبهئي كه در روندهاي ضرورتاًها در بحث

اجمالي   گوشه چشميكه  هائي بحث يا در  ،اند استعماري مطرح بوده
هاي   ويژوال معاصر در زمينة رسانههاي فرهنگاكثر صور  به

 را زير  تصويري سنتي كه بينشِ جايگير شده در فضاي ـالكترونيكي
 تعجبي  هيچ شايد . ارجاع شوداكتينب به آثار اند،   ـ داشتهو رو كرده

گير است كه چنين  نداشته باشد، ولي با اين وجود اين امر چشم
 "درون تاب" در مسير منطقِ پيوستهپوياگيري سازنده و  سوي

هاي پيوسته غيرقابل  گيري ، و سوي"هاي در حال مبادله فرهنگ"
به ما شوند، از روشنفكري  هائي مي بيني كه نتيجة چنين تقاطع پيش

 عميقاً حاكميتي با انگاشتيرسد كه تجربة تاريخي خود او 

                                                 
١  (Dialogic) 
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 تأكيدي بيشتر بر تأئيد منزلت او در خود اين و.  بوده"منطقي تك"
  .               است روزگار مايپرداز مقام قهرمان نظريه

              



  
  
  
 

  
  ضميمة مترجم

 
 
 
 
  )آدورنو، تئودور(

ترين فالسفة  آدورنو يكي از بانفوذترين و مهم
. رود آلمان پس از پايان جنگ دوم به شمار مي

 ترين نام صاحب از او به عنوان 1960در سالهاي
فيلسوف (پاپر  مخالف فلسفة علوم كارل

  هايدگر"وجود"و فلسفة ) گراي انگليسي اثبات
آدورنو وابسته به حلقة فرانكفورت . كنند ياد مي
 در واقع متعلق به اولين نسل منتقدان بوده و

از  وي آثار بسياري به چاپ . ست ا"ها نظريه"
هاي رسا،  انتقال افكار  رسيده ولي نبود ترجمه

وي را به خارج از جهان آلماني زبان تا همين 
  .    اواخر بسيار مشكل كرده بود

  

Adorno, Theodor  

  پيش از ميالد ) (456–525) يلوسشاِ(
تراژدي نويس معروف يوناني كه پيش از 

وي شخصاً . زيسته است سوفكل و اوريپيد مي

Aeschylus 
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در جنگ ساالميس و ماراتون شركت داشت و 
 (Hiero)پس از جنگ به دربار هيئروي اول 

 تراژدي به 90پادشاه سيسيل رفت و بيش از 
 7 ولي امروز بيش از. شتة تحرير در آوردر

 به  آثار اِشيلوس.به جاي نماندهتراژدي از وي 
 تا اي اعطا كرد ژدي يونان روح و قدرت تازهترا

مسيري كه او اش بتوانند با استفاده از  پيروان
به اوج خود  يونان  را در اين هنرگشود، 

  .رسانندب
   
  )شناسي زيبائي(

شناسي را بايد در نگرشي متعلق به  ريشة زيبائي
ندان فرانسه در آغاز قرن نوزدهم جستجو هنرم

هنر براي "كرد كه خود را به نظرية كانتيِ 
شناسي  زيبائي.   نزديك كردند"هنر

در مفاهيم مذهبي، فئودال و  ("اخالقيات"
را از حيطة هنر كنار گذاشت و ) سنتي 

شناسان صاحب نامي چون اُسكار وايلد  زيبائي
را تنها  صرف "زيبائي"پاي را فراتر گذاشته 

شناسي  زيبائي.  كردند هدف سير هنر معرفي 
در حيطة هنرهاي نوين و خصوصاً رمان نوين، 

، از "زيبائي"به دليل ويژگي تعريف واژة 
برخي . شود پيچيدگي بيشتري برخوردار مي

مورخان معتقدند كه اين واژه براي اولين بار در 
-1704)گارتن  تز دكتراي فلسفة الكساندر بوم

بوم گارتن از اين .  مطرح شده است (1762

Aesthetics 
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 و "دريافت" براي نشان دادن تخالف ميان واژه
  .   استفاده كرده بود" شناخت"
  
  )1918ـ 1990 ( )لوئي آلتوسر(

لوئي آلتوسر فيلسوف ماركسيست فرانسوي در 
الجزاير متولد شد، و سالها در فرانسه به تدريس 

 وي يكي از . ها پرداخت فلسفه در دانشگاه
نامي بود كه بر علية حزب  روشنفكران صاحب

با اين . گيري كرد كمونيست فرانسه موضع
برابر تهديدهاي وجود سعي بسيار داشت كه در 

گرا،  هاي تجربه ين بيشماري ـ نگرشبنياد
 انيستي و سوسيال دمكرات ـ كهاوم
كردند   تهديد مي را در اروپا"ماركسيسم غربي"

تأثير وي بر تفكر . دپاسخي فلسفي بياب
 غيرقابل انكار 1970ماركسيستي در سالهاي 

هاي بسيار ميان نظريات  است، و با وجود تخالف
ي كه عميقاو و ساختارگرائي، به دليل تأثيرات 

 داشته، اين تمايل "پساساختارگرائي"وي بر 
ركسيستي ما"وجود دارد كه از وي به نام 

لتوسر عموماً با اين وجود آ.  نام برند"ساختارگرا
شده و از  معرفي پرداز ايدئولوژي   نظريهبه عنوان
خصوصاً با همكاري  (يقاالت فراوانوي م
از ميان آثار .  استبه جاي مانده) باليبار اتين

براي "هاي  كتابتوان به  مهم آلتوسر مي
بازخواني "، "لنين و ايدئولوژي"، "ماركس
  ازاشاره كرد كه  "ماكياول و ما"، "سرمايه

Althusser, Louis 
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  .    شان هستند ترين جمله مهم
  
   (1888-1822)) آرنولد، ماتيو( 

شاعر و مدرس انگليسي و تحصيل كردة 
و سالها پس از شروع .  دانشگاه آكسفورد بود

فعاليت فرهنگي توانست به كرسي استادي 
از وي مقاالت . ادبيات در آكسفورد دست يابد

به گفته . استبسياري در نقدگرائي در دست 
اش نشان دهندة تحرك   سبك شعري، خود وي

  .   تفكر در اواخر قرن نوزدهم است
  

Arnold, Matthew 

   )1895 ـ 1975) ( باكتين،  ميكائيل(
 "ميكائيل ميكائليويچ باكتين"نام واقعي او 

  اي اصيل ولي فقير در شهر در خانواده. است
  . چشم به جهان گشود(Orel)اورل 

 خود را در رشتة تاريخ و فيلولوژي در تحصيالت
 به پايان 1918پترزبورگ به سال  دانشگاه سن

 (Vitebsk) در شهر ويتبسك 1920در . برد
با  همراه 1921در سال . به تدريس مشغول شد

هنرمنداني چون مارك شاگال و شوستاكويچ در 
محفل روشنفكران و هنرمندان كه به نام 

فعاليت  معروف شد به "محفل باكتين"
پرداخته و در اين محفل با  ولوسينف و مدودف 

شود؛  هر دوي آنان در آغاز شاگردان و  آشنا مي
اين . شوند تايشگران او ميسپس دوستان و س

هاي نوآورانة   زماني سرچشمة ايدهمحفل

Bahkhtine, Mikhail 
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ها، خصوصاً  شود، كه اينگونه ايده بيشماري مي
در زمينة هنر و علوم انساني در روسيه بسيار 

عصر بودن با  با وجود هم. وان بودندفرا
گرايان اين محفل به  ها و آينده فرماليست

ولوسينف و . صورتي ويژه از آنان متمايز است
مدودف، باكتين را در سفرش به پتروگراد 

كنند و جهت كمك به انتشار آثار  همراهي مي
كتاب . گذارند او نام خود را بر آنان مي

و » فة گويشماركسيسم و فلس«، »فرويديسم«
 در  »روش كاربردي فرماليستي بر نقدادبي« 

. رسد همين راستا به نام مدودف به چاپ مي
اين عمل يا به دليل خودداري باكتين از قبول 

ها به وسيلة  تغييرات پيشنهادي در متن كتاب
اش،  ناشران بوده، يا به دليل فروتني دانشمندانه

انه چرا كه معتقد بود يك تفكر واقعاً نوآور
همچنان .  اش ندارد احتياجي به امضاء نويسنده

يركِگارد فيلسوف نامي نيز بسياري از  كه كي
.  آثارش را با نام مستعار به چاپ رسانده

، به 1936 تا 1929 را از باكتينها  بلشويك
دليل نگارش و چاپ كتابي در مورد 

اي در   داستايوسكي به منطقه"نثرِ شعرگونة"
ولي .  كنند بري تبعيد ميمرز قزاقستان و سي

 دولت از وي براي تدريس در 1936در سال 
 دعوت به (Saransk)دانشسراي سرانسك 

،  تحرير 1941 باكتين در سال .آورد عمل مي
را  (Rableais) در مورد رابلهاثر معروف خود 
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 ، در1946و در سال . دانرس به پايان مي
تز ر هنگام دفاع از  د"انستيتوي ادبيات جهان"

 به پا در مورد رابله آنچنان جنجالي دكتراي وي
  يك شورشود كه  هيئت داوران پس از مي
عنوان دكتراي اين عطاي  از اهفت ساعته

و اين اثر . كند انجمن به باكتين خودداري مي
. يابد  اجازة چاپ نمي1965همتا تا سال  بي

 به دليل بيماري به 1970 در سال باكتين
 سال بعد در 5كند و  مسكو نقل مكان مي

در مقام يكي . بندد  چشم از جهان فرومي1975
ها در تاريخ نقدگرائي  ترين شخصيت از شامخ

 هر روز ،امروز نظريات باكتين، ادبي جهان
وي بر اساس . يابد ارزش و اهميت بيشتري مي

شناسي فلسفي بسيار دقيق، تئوري  يك روش
ريزي  اي در تحليل رمان پايه جسورانه و نوآورانه

  بيني  يك جهانكرد كه شايد بتوان آنرا
  .           نه ناميدابرانداز

  
  ) مكتب باكتين(

از نظر تاريخي آنچه مكتب باكتين معرفي شده، 
از نظر برخي مورخان، همان تلفيق فرماليسم و 

كه از طرف مددوف و سپس . ماركسيسم است
گذاري   پايهشخص باكتين و ولوسينف تأئيد و

ويژگي اين مكتب مفصالً در كتاب .  شده
بررسي شده ولي به » فرماليسم و ماركسيسم«

توان عنوان كرد كه اين  عنوان توضيح مي

Bakhtine School 
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مكتب اگر بررسي ساختار آثار ادبي را مد نظر 
داده، همزمان معتقد بوده كه زبان از  قرار مي

و اين تعريف به عبارت . ايدئولوژي جدا نيست
ساز ورود نظرية ماركسيسم به   ر راهت ساده

ولوسينف به . نقدگرائي ادبي نيز شده است
ها در مقام  زبان و گويش"تحت عنوان ، "زبان"

.  ، يك موجوديت مادي اعطا كرده"يك كاربرد
 كه به ،د كه ميان مكتب باكتينمتذكر شبايد 

دهد و زبانشناسي  زبان كاربردي اجتماعي مي
يروان مكتب باكتين  كه به عقيدة پ،سوسوري

، زبان را موجوديتي محدود شده، مرده
و موضوعي ) از نظر عقيدتي (دارانه غيرِجانب

بيند،  به صورت طبيعي  صرفاً براي تحقيق مي
ايجاد رابطه .  يافتتوان رابطة مستقيمي نمي

ميان اين دو نظريه همان مهمي است كه بنت 
  .    در اين كتاب به آن پرداخته

  
   )1915 ـ 1980) ( بارت، روالن(

. اي فرانسوي است روالن بارت متفكر و نويسنده
توان  نظريات وي را به بهترين صورت ممكن مي

سارتر فيلسوف  پل هاي ژان در تخالف با نظريه
بارت هيچگونه . ديگر فرانسوي باز شناخت

اي را در طول عمر با  شناسانه برچسب روش
او را در مقاطع .  حمل نكردخود و بر آثار خود 

 خواندند ولي او اين "ساختارگرا"مختلف 
ترين دادة وي به جهان  مهم. كرد رد برخورد را 

Barthes, Roland 
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اي از  ادبيات اين نگرش است كه ادبيات زمينه
اي براي   وسيله فعاليت انساني نيست كه صرفاً
به عقيدة بارت . ايجاد ارتباط اجتماعي باشد

 است، خالق  كالمكنندة نويسندة متعهد نقل
چرا كه به نقل مواضع عقيدتي بسنده . نيست

مخالفت او با سارتر نيز در همين .  كند مي
بارت به ادبيات . مقطع ايجاد شد و به اوج رسيد

به .  اعتقادي نداشت(Engagé)و اديب متعهد 
تر ادبياتي با وزنة سياسي و  عبارت ساده

 و به همين دليل،. دانست عقيدتي را مردود مي
هاي سياسي و محفلي،  برداري نه دور از بهره

س عقايد وي در كشورهاي آنگلوساكسن و در رأ
 پيدا كرد كه شايد اي  آنان آمريكا موارد استفاده

 .  از منظور واقعي و اساسي بارت بسيار دور بوده
  
  )ادبيات نغز(

هاي  اين عبارت كه از زبان فرانسه به بحث
 تبلورر بارة ادبيات كشيده شده عمومي د
در .  اي از تاريخ ادبيات غرب است مرحلة ويژه
شد   به محصولي اتالق مي"ادبيات"اين دوره 

كه آن را حامل صفات زيبائي، هنر، صنعت 
اين مفاهيم كه تماماً . ديدند ادبي و اصالت مي

هاي اولية  ريشه در فرهنگ فئودال و ديدگاه
 شعر، نمايشنامه، بورژوازي اروپا داشت در

نقدگرائي و مقاالت، خود را جايگزين محتواي 
هاي هنري و  علمي و يا نوآوري عقيدتي، 

Belles Lettrres 
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ه كرد هاي اجتماعي و تاريخي ادبيات  نگرش
" درخشان"پس از سپري شدن دوران . بود

ادبيات نغز، امروز اين عنوان بيشتر به قطعات 
هدف   بيسرانه و شود كه سبك اي اتالق مي بياد
  . هستند" زيبائي"ر جستجوي به اصطالح د

         
   )1892ـ 1940) (بنجامين، والتر(

اش  در برلن متولد شد و بيشتر به دليل مقاالت
در مقام يك صاحب نظر در ادبيات مورد توجه 

 سعي ،وي كه يهودي معتقدي بود. قرار داشت
 گرائي بر آن داشت كه از عرفان يهودي و تاريخ

 بنجامين  .ماركسيستي تلفيقي ارائه دهد
هاي بحراني آلمان،  در سال شناس بود و جامعه

هاي مختلف  از وي آثار بسياري در زمينه
 ولي. اجتماعي  به زبان آلماني، به جاي مانده

پرداخت و   به فلسفة تاريخ نيز ميبنجامين
 او در واقع " در باب فلسفة تاريخ"كتاب 

رود كه در سال  ميآخرين اثرش به شمار 
نشينان  وي يكي از هم. به چاپ رسيد1939

تئودور آدورنو و برتولت برشت بود و مكاتبات 
بنجامين . قابل توجهي ميان اينان موجود است

 فرار از پنجة رژيم نازي از آلمان گريخت و براي
در حالي كه با هواپيما از مرز فرانسه به اسپانيا 

 دست به رفت با سقوط عمدي هواپيما مي
  .       خودكشي زد

  

Benjamin, Walter 
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  )شاخة بيلينگز گيت(
 از نظر تاريخي يكي از "بيلينگر گيت"

هاي معروف شهر لندن بوده كه بازار  دروازه
. آمده بزرگ خريد و فروش ماهي به شمار مي

باكتين،  از نام بيلينگزگيت براي   در متنِولي
در . استاستفاده شده اي  ويژه  گويشاشاره به

ه نوع ها را به س واقع باكتين كاروانشادي
هاي عادي و سنتي،  نمايش: كرده  تقسيم
هاي متفاوتي  هاي طنز گويشي، و شاخه نمايش

در يك . نام گذاشته" بيلينگز گيت"از آنچه او 
 با وجود اينكه اين  كاروان قرون وسطي،

هاي فرهنگي  نمايشات صور متفاوتي از فعاليت
اند، از ارتباط ويژه و غيرقابل  فتهر به شمار مي

  .  اند تفكيكي ميان خود نيز برخوردار بوده
  
  

Billingsgate Genres 

  ) بورديو، پير(
ترين متفكر پسا آلتوسري  پير بورديو شايد مهم

وي در مورد .  به شمار آيد1990در سالهاي 
مسائل اقتصادي بيشتر برخوردي 

سيستي، به اتخاذ كرد تا مارك " يوئپساريكارد"
اي طبيعي  اين معنا كه شيوة توليد را پديده

شناسي  ي از جامعه بورديو با پيرو !دانست
سعي در ، به زعم خود، " ماركسيسم غربي"

 دارد "ماركسيست كننده"گيري از زباني  بهره
تا بتواند تخالف با ايدئولوژي بورژوازي را به 

Bourdieu, Pierre 
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  .سالهاي اولية رشد ماركسيسم بازگرداند
 است،  "سرمايه" معتقد به وجود دو نوع ويردوب

اي كه به دست طبقة حاكم  يكي سرمايه
،  و ) تعريفي ريكاردوئي بنابر(شود  انباشته مي

نامد،   مياي كه او آن را نمادين دوم سرمايهنوع 
و توليدي است براي مصرف نيروي كار و حفظ 

اين تعريف . داري چرخش و قوام نظام سرمايه
است در مورد باال رفتن سطح در واقع توجيهي 

.   داري نوين زندگي طبقة كارگر در نظام سرمايه
  
   )1898 ـ 1956)  ( برشت، برتولت(

تئاتر «شاعر و نمايشنامه نويس آلماني كه 
او از طريق تغيير در قراردادهاي » حماسي

ه محل گفتگوئي عقيدتي هنري،  نمايشنامه را ب
» چپ«هاي   ارزش به خدمتايري بو اجتماع

او زماني كه در دانشگاه باواريا به .  تبديل كرد
تحصيل در رشتة پزشكي مشغول بود، اولين 

 "بال" به نام 1923نمايشنامة خود را در سال 
وي در اين دوره بر علية . به رشتة تحرير درآورد

هاي بورژوازي و در هماهنگي با  ارزش
هاي تندي در  لالعم هاي خود عكس همدوره

هاي اجتماعي آن دوران نشان  مقابل ارزش
داد و در ميان دوستان نزديك او رهبران  مي

 به  برشت.توان بازشناخت دادائيسم اروپا را مي
 مجبور 1933 در سال ،ها دليل مخالفت با نازي

ي به ترك آلمان و فرار به كشورهاي اسكانديناو

Brecht, Bertolt 
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ورها  تصرف اين كشولي سرانجام به دليل.  شد
و .  به آمريكا گريخت1941ها، در   نازيتوسط

زماني كه آثار او در آلمان به آتش كشيده 
  شد و تابعيت آلماني او از طرف دولت مي

 آثار خود را ترين شد بااهميت ميهيتلري لغو 
در آمريكا به زبان آلماني به رشته تحرير در 

پس از پايان جنگ،  با وجود حمايت . آورد مي
هاي غربي از حضور وي در  ة دولتجانب همه

عقيدتي شديد با غرب، به دليل تخالف 
 به برلين شرقي بازگشت و در داري،  سرمايه

هاي خود را تا هنگام مرگ  نمايشنامه اين شهر
ها و  قطعات ادبي، نمايشنامه .بردبر صحنه 

برشت . هاي وي از شمار بيرون است داستان
ندگان در ترين نويس شك يكي از بلندآوازه بي

  .      تاريخ ادبيات قرن بيستم است
  
  )1888 ـ 1945) (بريك،  اوزيپ ماكسموويچ(

ترين  نويسندة پيشروي روس كه يكي از مهم
با اين . آيد اعضاء جنبش فرماليست به شمار مي

 "گرا آينده" بريك هميشه خود را يك ، وجود
لة لِف يا او يكي از بنيانگذاران مج. معرفي كرد

 به (Levy front isskustva)به زبان روس 
 بود و "گرايان براي هنر جبهة چپ"معناي 

بعدها با تغييراتي كه در ساختار آن ايجاد شد 
 با وجود آنكه . گذاشتند"لف نوي"اسم مجله را 

از طرف رژيم ، ليليا هاي همسر بريك فعاليت

Brik, Osip  
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لشويك، خصوصاٌ ماياكوفسكي مورد حمايت ب
رار داشت، اين رژيم خود وي را به دليل بسيار ق

اي  پيروي از تمايالتي پيشرو و نوآورانه لحظه
گذاشت، در دورة استالين فشار  آرام نمي

  .  سياسي بر بريك بسيار افزايش يافت
  
  )برادران كارامازوف(

آخرين رمان داستايوسكي و قسمتي از اثر 
يان پا  بهوسيعي است كه وي هيچگاه فرصت

در اين رمان فردي به نام .  آن را نيافتبردن
داند  رسد و هيچكس نمي كارامازوف به قتل مي

سه پسر او، .  اش او را كشته يك از پسران كدام 
ايوان كه سمبل شورش به عليه نهادهاي 
اجتماعي است، ديميتري كه فردي با احساس 
و صميمي است و اسمردياكف كه فرزند 

.  اند رود، هر سه مظنون  مينامشروع او به شمار
داند جنايت به دست  اين امر كه كسي نمي

اي   ادبي"ابزار"كدام يك انجام شده،  همان 
براي خلق  است كه به گفتة بنت، داستايوسكي

هاي پليسي به ادبيات  از رمان ، صور نوين ادبي
  .       وارد كرده استخود

  

Brothers Karamazov 

  )كرونوتوپ(
اي در  ه معناي همبستگي پايهكرونوتوپ ب

ست كه در اي ا مكاني، به شيوهـ  هاي زماني رابطه
اين واژه از .  اند ادبيات مورد استفاده قرار گرفته

Chronotope 
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رياضيات در تئوري نسبيت اينشتين به عاريت 
  . گرفته شده است

  
  )  نقدگرائي(

برخي فالسفه نقدگرائي را مجموعه قوانين و 
ستند كه عمل نقد ادبي با تكيه بر دان اصولي مي

. رساند آنان بررسي يك متن را به انجام مي
ارسطو، در مقام بنيانگذار نقدگرائي، اين عمل را 

" اي براي حكميت مناسب ايجاد پايه"همانا 
در تاريخ نقدگرائي غرب چندين . معرفي كرده

. توان از يكديگر مجزا كرد مرحلة تاريخي را مي
وسطي، رونسانس، قرن  ونهاي قر نقدگرائي

. نوزدهم و آنچه نقدگرائي نوين لقب گرفته
عناصر نقدگرائي در فلسفة سنتي وابسته به دو 

زيبائي . اي ـ زيبائي و حقيقت ـ بودند اصل پايه
از نظر ادبي و هنري؛ حقيقت از نظر علمي و 

هاي  جديدتر  اين تعريف در نقدگرائي. تاريخي
 نقدگرائي هنر و تواند بكلي منسوخ است و نمي
در رمان و هنرهاي . رمان مدرن را شامل شود

تجسمي نوين جائي براي معاني متعارف 
  .    وجود ندارد"زيبائي" و "حقيقت"
  

Criticism 

  (1913-1857)) فرديناند دو سوسور(
 رسماً بنيانگذار علم زبانشناس معروف سوئيسي

وي در . آيد زبانشناسي مدرن به شمار مي
 خود در مورد زبان سعي بر آن داشت تحقيقات

de  Saussure, 
Ferdinand 

  



٣٤٢                               ضميمة مترجم                        فرماليسم و ماركسيسم                            

هاي ويژة  كه بيش از آنچه بر تاريخچة صورت
 بخصوصي تكيه كند، علم زبانشناسي را بر  زبان

هاي   شيوه .پاية تشريح ساختار زبان بنياد نهد
ساختارگرائي در تحليل زبانشناسي و آثار ادبي 

" ها علم نشانه"اي از  و قسمت عمده
(Semiotics)حت تأثير عقايد سوسور  ت اساسًا

  .قرار دارند
          

  )متن فروپاشي(
اي   شيوه"فروپاشي متن"در بطن فلسفة اروپائي

  ادبي و فلسفي متون است كهدر تحليل
گفته   . است"پساساختارگرائي"برخاسته از 

 براي اولين بار  با متونشود كه اين برخورد مي
دريدا  ي فرانسوي به نام جكبه وسيلة فيلسوف

(Jaques Derrida) ،با اين   به انجام رسيده
وجود همزمان با وي از متفكران متعددي 

توان نام برد كه در اين حركت شريك  مي
جاناتان كالر، باربارا جانسون، هيليس : اند  بوده

از نظر دريدا عمل . ميلر و بسياري ديگر
 عمل و فروپاشي تحليل، نقد يا يك روش، متن

وي در جواب اين سئوال كه، . يا عملكرد نيست
جواب "گويد   صرفاً مي"فرپاشي چيست؟ متن"

  درساده و صريحي براي اين سئوال ندارم،
بوده كه تمامي مقاالت و كتب من سعي بر آن 
اكثر " .به اين سئوال جالب پاسخ داده شود

 نوشته فروپاشي متنمطالبي كه در توضيح 

Deconstruction 
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 تحت تأثير  صريحاًكهشده، با وجود آن
 روسو و هاسرل  فلسفةمابعدطبيعة افالطون،

اي برخوردارند كه   از چنان پيچيدگي ،قرار دارد
اين . اشان كرد توان خالصه عمالً به سختي مي

" مصنوعي"نظران  پيچيدگيِ را بسياري صاحب
با پسامدرنيسم فروپاشي را  دانند، و متن مي
هاي  ن روشيندو به عنواسنگ دانسته از ا هم
به . كنند  ياد مي21در قرن" انديشي تاريك"

توان گفت كه اين روش  صورت خالصه مي
هاي مابعدطبيعه  معتقد است كه برخي ادراك

و در . ها هيچگاه از بين نخواهند رفت در متن
اين چارچوب تمايل بسيار شديدي در 

معناي "شود كه بر   ديده مي"فروپاشي متن"
چرا كه در . تمركز شود در يك متن م"ها واژه

 واژه بيش از ديگر مكاتب "ادبي"اين برخورد 
اي ارتباط  ويژه  متنبا زمينة كاربرد خود در

تأكيد بر واژه كه نهايتاً به تأكيد . كند برقرار مي
گردد تا حدودي  بيش از اندازه به متن بازمي

از نظر . است" نونقدگرائي"يادآور توجهات 
فروپاشي امروز   متن،"ـ سياسي فلسفي"برخورد 

 در قلب "ساالر ليبرال سرمايه"بيشتر به حركت 
. نظام دانشگاهي آمريكاي شمالي نزديك است

در بررسي  فروپاشي  فناوري متن  ،اين مراكز
" پسامدرنيسم"هاي اساسي متون را يكي از پايه

ذعان در همين راستا بايد ا. آورند به شمار مي
ه، بلكه در  فرانسكرد كه دريدا نه در كشور
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هاي  كاران آمريكائي و دانشگاه محافل محافظه
توجه و اقبال زيادي آمريكاي شمالي از 

دريدا چندي پيش در پاريس  . برخوردار شده
.                             چشم از جهان فرو بست

  
  )يئگفت و شنودگرا(

 "باكتين معتقد است كه گفتار به طور كلي
اين خاصيتِ . است" شنودي و گفت

هاي مختلفي قابل   در اليه"شنودي و گفت"
ر تشخيص است كه نخست شامل يك گفتار د

 الية بعدي بطن ديگر گفتارهاي اجتماعي است؛
شامل گفتارهاي مختلف اجتماعي در درون يك 

 شود؛  و سپس در الية ديگر، ن واحد ميزبا
  مليهاي ملي در بطن يك فرهنگ شامل زبان

 در  و و آخراالمر در درون يك فرهنگ،گردد مي
. يابد يك افق اجتماعي عقيدتي موجويت مي

 امكانات ادبي نوين و قابل "گرائيشنود و گفت"
 "ات هنري"آفريند، و   توجهي براي گفتار مي

، به عقيدة باكتين، برخاسته از نثر
گويد  باكتين مي. بودن آن است"وشنودي گفت"

ترين بيان خود را  ترين و عميق لاين امر كام كه
.                                بيابدمان  در رتواند مي
  

Dialogism 

   )1812 ـ 1870) ( ديكنز، چارلز(
رمان نويس رئاليست انگليسي است كه در 

ها و متجلي كردن دردهاي  آشكار كردن دوروئي 

Dickens, Charles 
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مستمندان گاه از ابزار طنز و گاه از ابزار تأثر 
ترين اثر وي ديويدكاپرفيلد  مهم. گرفت هره ميب

باكتين، ديكنز و ديگر نويسندة انگليسي . است
  فيلدينگ را نمايندگان كالسيك رمان طنز

مان شناسد و معتقد است كه اين نوع ر مي
اولين صورتي بوده كه نوعي بازتاب از تمامي 

اريِ اقشار مختلف مردم صور گفتاري و يا نوشت
گلستان را در آن دوره ارائه در اجتماع ان

  .   داده مي
  
  )دون كيشوت(

كتاب بسيار معروف نويسندة اسپانيائي سِروانتز 
(Cervantes) است كه در دو قسمت در 

اين .  به چاپ رسيد1616 و 1605سالهاي 
گري قرون وسطي را به  رمان كه فرهنگ شواليه

رهاي ادبي گيرد يكي از اولين نوشتا سخره مي
نظران در آن  در تاريخ اروپا است كه صاحب

خوانده شد را  » رمان«هاي آنچه بعدها  ويژگي
 اين اثر يكي از ، در اين راستا. كنند قرائت مي

نوين به  ترين آثار ادبي در بررسي رمان كليدي
  .  آيد شمار مي

  

Don Quixote 

   )1471 ـ 1528) (دورِر، آلبرشت(
ي متولد شهر نورمبرگ نقاش و حكاك آلمان

نظيري در نقاشي، حكاكي  از وي آثار بي. بود
 به  دورِر.روي چوب، آهن و مس به جاي مانده

Dürer, Albrecht 
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جز دو سفر كوتاه به ونيز و هلند هميشه در 
كارهاي . شهر نورمبرگ، زادگاه خود زندگي كرد

هاي گوتيك و رومن در تضادي كامل  او با سبك
  .   قرار داشت

  
  ) تري ايگلتن(

 (Salford) در سالفورد 1943در سال 
تحصيالت دانشگاهي . انگلستان به دنيا آمد

خود را در كالج ترينيتي در دانشگاه كمبريج به 
نظرية "وي در حال حاضر استاد . پايان برد
امروز .  در دانشگاه منچستر است"فرهنگي

ايگلتن رسماً فيلسوفي وابسته به جريان 
آيد،  ولي در   به شمار مي"بيماركسيسم غر"

   خود شديداً آغاز فعاليت دانشگاهي، به گفتة
 "ايدآليستي"، "ويكتوريائي"تحت تأثير ادبيات 

در زمينة ماركسيسم .  قرار داشته"فرويدي"و 
غربي سه كتاب از او در دست است كه از 

ماركسيسم و ": اهميت بسياري برخوردارند
 و " نظرية ادبياي بر مقدمه"، "نقدگرائي ادبي

  .   "اي بر ايدئولوژي مقدمه"
  
  

Eagleton, Terry  

   )1886 ـ 1959) (آيشن بوم، بوريس(
بوم ـ يكي از اعضاء فعال   آيشن1925در سال 

بندي كارنامة  فرماليسم روس ـ به عنوان جمع
 "كند كه،  اي تأكيد مي فعاليت اوپوياز در مقاله

Eichenbaum, Boris 
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كار نيست،  ها مسئلة اصلي روش براي فرماليست
 اين ". تحقيق در ادبيات است"موضوع"بلكه 

برخورد در واقع اولين برخورد فرماليستي با 
 .                  نقدگرائي است"ات علمي"مسئلة 

  
   ) 1819 ـ 1880) ( اليوت، جورج(

نام واقعي او ماري اَن اِوانس،  زني اديب و 
 وي  اي رئاليسته رمان. متولد انگلستان بود

 انگلستان را  در زندگي روستائي و شهرستاني
  .    كند ترسيم مي

  

Eliot, George  

  )تجربي(
اي فلسفي   نظريه(Empiricism)گرائي  تجربه

كند كه دانش  است كه بر اين امر پافشاري مي
. شود صرفاً از طريق تجربة عيني حاصل مي

 17گرائي از كشور انگلستان در قرن  تجربه
گرائيِ  ميالدي آغاز شد و در تخالف با منطق

(Rationalism) اروپائي قرار گرفت كه  
دانست كه از طريق  اي مي دانش را ادراكاتي پايه

.  شود  حاصل مي(Intuition) "تابي درون"
  فيلسوف شهير انگليسي فرانسيس بيكن 

Francis Bacon )1561-1626( را يكي از 
گرائي به  مينة تجربهپردازان پيشرو در ز نظريه

  . آورند شمار مي
  

Empirical 

 Epic theatre (Brecht) ) برشت تئاتر حماسيِ(
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برشت به صورتي قاطعانه برخورد رئالسيم 
را كه سالها ) Stanislavsky(ستانيسالوسكي 

آثار اولية . بر فضاي تئاتر حاكم بود،  تغيير داد
برشت به شدت از اكسپرسيونيزم آلمان تأثير 

 چه بيشتر به گرفته بودند ولي توجه هر
 سوق »تئاتر حماسي«او را به سوي ماركسيسم 

وي معتقد بود كه در دريافت قطعة هنري . داد
صرفاً نبايد به احساسات تماشاگران بلكه به 

 براي برشت. منطق آنان نيز بايد تكيه كرد
تهييج هر چه بيشتر تماشاگران براي حضور 

اي كه بر   در بطن حركت قطعه"اشان منطقي"
تأثير از (اي به نام  آيد، پديده نمايش ميصحنه 

اش به  هاي را در نمايشنامه) خود بيگانگي
  .ه كرد"تعريف"صورتي روشمند 

      
  (1872-1804))  فوئرباخ، لودويگ( 

وي . فوئرباخ يكي از منتقدان فلسفة هگل بود
 به "جوهر انساني"آنچه را كه تقليل هگلي از 

 نام گذاشته بود،  مورد ترديد "اهيخود آگ"
قرار داده سعي بر آن داشت كه ارتباط 

با رد فلسفة . ايدئاليسم با مذهب را نشان دهد
گرائي از طريق  هگل و به ارزش گذاشتن ماده

 مذهب و ايدئاليسم، فوئرباخ  فرديت  ازانتقاد
وي . ان  را به ارزش گذاشتاساساً بيولوژيك انس

و ادراك تاريخي نتوانست از كه در تحليل   آنبا
گيرد، با ايجاد ترديد در فلسفة آليسم فاصله ايد

Feuerbach, Ludwig 
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هگلي در واقع راهگشاي آثار ماركس و انگلس 
دو سال قبل از مرگ به حزب فوئرباخ . شد

دمكرات آلمان پيوست ولي از نظر  سوسيال
ماركس و  . آمد سياسي فعال به شمار نمي

.    خ بودندانگلس هر دو تحت تأثير فلسفة فوئربا
  

   )1707 ـ 1754( فيلدينگ، هنري 
نويسندة شهير انگليسي كه كتاب معروف 

  .  ترين اثر اوست  مهم"تاريخچة تام جونز"
  

Fielding, Henry  

  (1880-1821)) فلوبر، گوستاو( 
نويس مكتب رئاليسم فرانسه است كه در  رمان

 كه اغلب اي  در خانواده(Rouen)شهر روان 
اعضاء آن طبيب و جراح بودند چشم به جهان 

ولي تأثير اصلي، نه از طبقة اجتماعي . گشود
با وجود تعلق به .  بلكه از مادر به فلوبر رسيد

محافل بورژوا فلوبر از روزهاي اول عمر با اين 
حتي . طبقه و طرز تفكرش در تضاد قرار گرفت

وي از مدرسه نيز اخراج شد و تعليم و تربيت 
در شهر پاريس و زير نظر معلم خصوصي به 

در پاريس به تحصيل حقوق . انجام رسيد
پرداخت ولي ديري نگذشت كه دانشگاه را رها 

 فلوبر. زندگي خود را وقف ادبيات نمودكرد و 
پس از سفري طوالني به خاورميانه و اروپاي 
شرقي به پاريس بازگشت و اثر معروف خود 

 به رشتة 1857ل  را در سا"مادام بوآري"

Flaubert, Gustave 
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 خوب "موضوع"در تفكر فلوبر . تحرير در آرود
يا بد ادبي وجود ندارد، مسئلة اصلي از نظر او 

فلوبر از نظر سياسي وابسته . سبك نگارش است
به دربار ناپلئون سوم بود ولي در عين حال 

چون زوال و  ارتباط خود را با نويسندگاني هم
  . جورج ساند حفظ كرده بود

  
  )گرائي آينده(

گرائي با چاپ مانيفست   آينده1909در فورية 
خود در صفحة اول روزنامة فيگارو در فرانسه 

. اش را به صورت رسمي اعالم كرد موجوديت
اين مانيفست به امضاء شخصيت جنجالي و 
سئوال برانگيزي به نام فيليپو توماسو مارينتي 

(Filippo Tommaso Marinetti ( ود ب
توان گفت در هنگام چاپ  كه به جرأت مي

 به شمار "مكتب"مانيفست تنها عضو فعال اين 
ها هنرمندان  ولي طي گذشت ماه. رفت مي

ديگري كه همگي ايتاليائي بودند به اين جريان 
گرائي مكتبي صرفاً ادبي به  آينده. پيوستند

هاي هنري  آيد و تمامي صور فعاليت شمار نمي
موسيقي گرفته تا سينما و از نقاشي، شعر، 

تأكيد اساسي اين . گيرد هنرعكاسي را در بر مي
شده و  مكتب بر رها كردن هنر ايستا، استخواني

. آوري است كهن و در آغوش كشيدن شاهد نو
ولي بايد اذعان كرد كه بسياري از تمايالت 
واقعي و نهان در اين مكتب صرفاً سياسي 

Futurism 
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يدئولوژي برخي مورخان نبود يك ا. اند بوده
اجتماعي ـ سياسي در كشور ايتاليا را كه بتواند 
تماميت ارضي و وحدت اين كشور را حفظ 
كند، دليل شكل گيري اين به اصطالح 

به طور مثال . كنند  هنري عنوان مي"مكتب"
گرايان ـ برخالف اكثر  بايد متذكر شد كه آينده

محافل روشنفكري و هنري در اروپا ـ جزو 
 از ورود ايتاليا به جنگ اول كساني بودند كه

كردند، جنگي كه  جهاني به شدت حمايت مي
 يك جنون عنوانتاريخ از آن فقط به 

گرائي صرفاً تا  آينده. كند داري ياد مي سرمايه
هائي  حدي در هنر نقاشي قادر به ارائة نمونه

خطوط تند و زواياي چهارگوش . قابل ذكر شد
سم شد،  در نقاشي كه بعدها الهام بخش كوبي

گرايان   آيندهآثاراز نظر تاريخي اولين بار در 
پس از پايان جنگ اول و شروع . ديده شده

گرا و  ها، هنرمندان آينده غوغاساالري فاشيست
توان در صف اول  خصوصاً شخص مارينتي را مي

 در حمايت "رژة شهر رم"تظاهرات معروف به 
با وجود حمايت هستة .  بازشناخت"رهبر"از 

 از موسوليني، در اين سالها گرايان  آيندهمركزي
گرايان فاشيست، كمونيست و مستقل در  آينده

در هر  ولي.  واقع به جان يكديگر افتاده بودند
 هنرمندان قابل ذكري به اين حركت ،حال

برداران و  پيجلب نشدند و بيشتر كُ
هاي دست دوم به اين جنبش روي  صيتشخ
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 "نوين"گرائي هجرياني تحت عنوان آيند. آوردند
 شكل گرفت كه مخالفت با موسولينينيز در 

، "ها فاشسيت" از  اً به دليل نارضايتيعموم
آنان، خود را هاي فرهنگي  خصوصاً سياست
تئاتر "سالها بعد با ظهور . ناميد ضدفاشيست مي
 اين مكتب تأثيرات خود را "گرا پانتوميمِ آينده

در . دبه صورتي غيرمستقيم بر ادبيات اعمال كر
گرائي نيز مرگ   با مرگ مارينتي آينده1944

ولي برخي نقاشان با پيروي . خود را اعالم كرد
. هاي اين مكتب به كار خود ادامه دادند از داده

هاي ايتاليا  گرايان و فاشيست ارتباطات آينده
پس از پايان جنگ براي اين حركت بسيار گران 

 گرائي اولين شكي نيست كه آينده. تمام شد
تالش هنري براي هماهنگي زندگي ماشيني و 
هنرهاي سنتي در چارچوب زندگي شهري قرن 

اين حركت هنري هر چند كه در .  بيستم است
شناخت فاشيسم به عنوان عارضة قرن بيستم 
دچار اشتباه نشده بود، در محاسبة برخورد 

  ، به عقيدة اين حركت، انسان شهرنشين كه
ان محصولي از زندگي فاشيسم را نيز بايد به عنو

. اي كرده بود نوين بشري بپذيرد، اشتباهي پايه
گرايان با قطعه قطعه كردن عامل  در واقع آينده

هاي هنري بشر به  زمان و بررسي فعاليت
ارتباط با تاريخچة هنر،  ريشه و بدون  صورتي بي

آوران زمينة خطرناكي از  ناخودآگاه پيام
از آنچه به گشتگي فرهنگي شدند كه بيشتر  گم
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گيري هنرهاي نوين منجر شود  جان
 " ـ سنتي نوآورانه"هاي  كنندة نظريه توجيه

  .  منحط فاشيستي شد
  
  )1832–1749)  (گوته، يوهان ولفگانگ(

 نويس، نويسنده و سياستمدار شنامهشاعر، نماي
وي تحصيالت خود را در رشتة . آلماني است

رساند و در حقوق در شهر اليپزيك به انجام 
يمار ادربار شارل آگوستوس، دوكِ ساكس و و

يمار منصوب ابه مدت ده سال به وزارت ايالت و
به عنوان مورخ رسمي دوك در جنگ بر . شد

علية انقالب فرانسه شركت كرد ولي با اين 
هاي  وصف نهايت امر به شدت تحت تأثير آرمان

هاي  وي كه به زبان. انقالب فرانسه قرار گرفت
دي تسلط داشت، آثار بسياري از متفكران متعد

بزرگ اروپائي چون ولتر، بايرون، سليني و ديگر 
هائي كه بر تاريخ اروپا تأثير مستقيم  شخصيت

از .  به زبان آلماني ترجمه كرد راگذاشته بودند
وي آثار بسياري به جاي مانده ولي مجموعة 

هاي متعددي  پاره. اشعار فاوست شاهكار اوست
اش در  عصر ات وي با ديگر متفكران هماز مكاتب

. اند ارزش زيادي برخورداردست است كه از 
 اديب معروف آلماني به ،  در كنار شيلرگوته

  . ه شدخاك سپرد
      

Goethe, 
Johann Wolfgang von 

 Goldmann, Lucien  ) گُلدمن، لوسيان(



٣٥٤                               ضميمة مترجم                        فرماليسم و ماركسيسم                            

 وابسته به جنبش نقدگرائي ، ي فرانسوينقدگرا
شناسي  هچپ، كه آثارش بيشتر در زمينة جامع

 خداوند "ترين اثر وي  مهم. ادبيات است
  .                    نام دارد"پنهان

  
   )1868 ـ  1936) ( گوركي، ماكسيم(

 "آلكسي ماكسيموويچ پِشكوف"نام واقعي او 
بود و در شهر نوگورود كه بعدها به افتخار او 
ماكسيم گوركي نام گرفت چشم به جهان 

 8 سالگي يتيم شد، در 5در سن .  گشود
سالگي به دليل فقر مدرسه را ترك كرد و به 

دوزي و  هاي مختلفي چون پينه حرفه
در همين ايام در هنگام . شوئي پرداخت ظرف

كار خواندن و نوشتن آموخت و طولي نگذشت 
 سالگي از خانة 12در .  كه شيفتة ادبيات شد

رحم بود  پدربزرگ خود كه مردي خشن و بي
. ريخت و سالها در فقر و گرسنگي زيستگ

هاي اين روزها بر او تأثيري عميق  تلخكامي
در (برجاي گذاشت تا جائي كه لقب گوركي 

.  را براي خود انتخاب كرد) تلخكام: زبان روس 
 سالگي دست به خودكشي زد و با آنكه 21در 

اش را  اي كه سينه جان سالم به در برد گلوله
 وي را بيمار و نزار بر شكافت براي تمام عمر

  پس از اين حادثه به طراران،. جاي گذاشت
فواحش و جانيان روي آورد و در همگامي با 
آنان به سير و سياحت در سراسر روسيه 

Gorky, Maxim  
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 24فعاليت فرهنگي او در سن .  پرداخت
گوركي . نگاري آغاز شد سالگي با حرفة روزنامه

هاي روس به  اي است كه قهرمان توده نويسنده
آيد و اولين هنرمندي است كه در  مار ميش

آثارش از دزدان، جنايتكاران و فواحش با حسن 
 اولين اثر وي 1902در سال . كند نيت ياد مي

پس از مميزي " شهروند از خود راضي"به نام 
 پليس تزاري، در تئاتر مسكو به فراوان از طرف

 از نمايش دوبارة اين ولي پليس. صحنه آمد
با اين وجود،  اين اثر و .  رد كقطعه جلوگيري

كودك "آثار ديگري كه در پي آمدند براي 
پاية   در قلب ادبيات جهان جايگاهي هم"تلخكام

ريزي  تولستوي، چخوف و داستايوسكي پايه
گوركي با اولين امواج انقالب روسيه . ندكرد

هاي مديدي را در زندان و  همراه شد و مدت
هائي كه در  كانهاي تزاري گذراند، م بازداشتگاه

 او پس از  .آوردها آثارش را به رشتة تحرير  آن
پيروزي انقالب با بلشويسم و حتي با شخص 

 تا 1922لنين نيز اختالف نظر پيدا كرد، و از 
  در1936  در . ساكن شد در ايتاليا1930

روسيه در شرايطي غيرعادي چشم از جهان فرو 
 يكي از "گنريخ ياگودا"ها بعد  سال. بست

اي اظهار  رؤساي پليس مسكو در محاكمه
.  را به قتل رساندهداشت كه شخصاً گوركي

اي كه گوركي از  نامه و زندگي" مادر" كتاب
.     اند خود به يادگار گذارد، آثاري به ياد ماندني
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   )1746 ـ 1828) ( گويا، فرانسيسكو( 

ي لوسينتس بود نام اصلي او فرانسيسكو دِگويائ
به . آمد و نقاش رسمي دربار اسپانيا به شمار مي

دليل بيماري، شنوائي خود را از دست داد، 
نشين شد و در آثارش به   بيمار و گوشه
گرا و انتقامجو روي  پرده، آينده رومانتيسمي بي

 حوادث دوم و سوم موردتابلوهاي وي در . آورد
ا بر ، روزهائي كه مردم اسپاني1808ماه مي 

ر فرانسه دست به شورش اشغالگ علية ارتش
  .    رود ترين آثار گويا به شمار مي زدند،  مهم

  

Goya, Francisco 
 

  (1937-1891))  گرامشي، آنتونيو(
گرا فعال  هاي چپ از زمان دانشجوئي در نهضت

 1926در .  به مسكو رفت1922شد و در سال 
 هاي موسوليني به به دليل مخالفت با سياست

:  بودموسوليني در مورد او گفته. زندان افتاد
 را هائي  اين چنين آدمبايد جلوي فكر كردن"

 زماني كه به تازگي از 1937در سال   ".گرفت
. زندان آزاد شده بود چشم از جهان فرو بست

هاي غربي  ميان گرامشي و ديگر ماركسيست
تفاوت اساسي هم در روش و هم در خاستگاه 

 گرامشي اكثر آثار خود را. دطبقاتي وجود دار
  .   زندان به رشتة تحرير در آوردهدر
  

Gramsci, Antonio 

 Grundrisse  )گروندريس(
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اي از هفت ديباچه در مورد  گروندريس مجموعه
 ماركس در سرمايه و نقدينگي است كه،

 تحرير آن را به اتمام ،1857زمستان سال 
هائي،   اين مجموعه مضامين و سرفصل. رساند

 را "ديالكتيك هِگِل" و "بيگانگيخود"چون از 
دهد كه بعدها در آثار   ميمورد بررسي قرار

تر مطرح   به صورتي مشروحديگر ماركس
 تابدر اين كنظران معتقدند كه  صاحب. اند شده

  با اين .ديالكتيك ماركس به روشني ارائه شده
 را حلقة ضعيف  اين كتابوجود برخي مورخين

ضاد با اثر كليدي او  و در تدانند آثار ماركس مي
، دهند  قرار مي"نقد اقتصاد سياسي: سرمايه"

كنند  در حالي كه برخي ديگر با  آنكه قبول مي
كه مسائل مطرح شده در اين كتاب به تشريح و 

نيست، آن را يكي از آثار  "سرمايه"تفصيل 
كليدي براي شناخت ماركسيسم به شمار 

  . آورند مي
  
  ) هيت، استفن(

 ويژوال هاي هنر نظر در رشته سنده و صاحبنوي
، ششهرت وي در انگلستان وراي آثار. است

بيشتر به دليل ترجمة آثار روالن بارت فيلسوف 
  .   فرانسوي به زبان انگليسي است

  

Heath, Stephen 

–1770) (هِگِل، گِئورگ ويلهم فردريخ( 
1831 (  

Hegel, Georg 
Wilhelm  Friedrich 
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 در  شهر اشتوتگارت چشم ،  آلماني كهفيلسوف
وي در آغاز در برن و .  ه جهان گشودب

فرانكفورت به تحصيل در الهيات پرداخت و 
در آغاز .  شد(Jena)سپس مدرس دانشگاه ينا 

آوردند،   وي را از پيروان شِلينگ به شمار مي
ولي هگل به تدريج شروع به شكل دادن به 

در   خود كرد، نظامي كه  نظام فكري مستقل
" عقل اسيشن پديده"او اثر  اولين  

)Phenomenology of  Mind (ارائه شد .
 هگل در مقام آخرين مورخين تاريخ فلسفه از

شك وي  كنند، بي كالسيك ياد ميفيلسوف 
يكي از فالسفة كليدي در تاريخچة رشد تفكر 

آنچه از هِگِل به يادگار .  فلسفي غرب است
مانده و به وسيلة ديگر فالسفه پيوسته مورد 

.  است"ديالكتيك هِگلي"فته، استفاده قرار گر
لسيم مطلق هگلي جهاني آدر حقيقت ايد

 را "روح" اين ود ده  توسعه مي"روحي تك"
صرفاً از طريق منطقي ديالكتيكي قابل دريافت 

 به   نتيجتاًهگل برخورد فلسفي  .ددان مي
د كه وش منجر مي" اي برنهاده"گيري  شكل

تلفيق  و از هكرد خود را خلق "ضدبرنهادة"
 كه وي بر آن نام گيرد اي شكل مي ايندو پديده

به طور خالصه تز،  ( . گذاشته است" تركيب"
خود به ) سنتز ("تركيب"  اين .)تز و سنتز آنتي

د و وش  نوين مي"اي برنهاده"نوبة خود تبديل به 
 با وجود آنكه  .بديا دور به اين ترتيب ادامه مي

 



٣٥٩                               ضميمة مترجم                        فرماليسم و ماركسيسم                            

 لسيمي مطلق است، ديالكتيكآفلسفة هگل ايد
هِگلي به وسيلة ماركس و در جهت توسعة 

  وسيعاً مورد استفادهفلسفة مادي ماركسيسم
  .                                           قرار گرفته

  
  (1679-1588)) هابس، توماس( 

توماس هابس فيلسوف انگليسي شايد 
 را ارائه 17گراي قرن  ترين فلسفة ماده كامل

وي اصل ثنويت دكارتي را مردود .  داده باشد
. دانست و معتقد به فناي روح انسان بود مي

هابس از طرف ديگر فلسفة سكوالستيكي و 
ارسطوئي را نيز رد كرده و به آنچه فلسفة 

وي .  لقب داده بود، گرايش داشت"نوين"
 موجودي  ،انسان را در حالت طبيعي خود

ت ديگر در جنگ ي موجودا با تمامديد كه مي
 نه  بدون دولتانسان در تفكر او . خواهد بود

 كه امكان راهيابي ،نيست زندگي تنها قادر به
  . نيستنخواهد  و فالح نيز صالحبه 
  

Hobbs, Thomas  

  )متني آميختگي درون(
گفت و "توان تحت عنوان  اين واژه را مي

ها  در بطن متن (Dialogism) "گرائي شنود
 ابعاد "آميختگي درون متني".  كردتعريف

 شود كه چنين گفته مي. بسيار وسيعي دارد
( هنريهنرمند در ساخت و پرداخت پديدة 

نه تنها اسير پنجة ) ادبيات و يا ديگر انواع

Intertextuality  
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ها و ابزارهاي متفاوتي  ها، شيوه قدرتمند سبك
است كه بيان هنري او را از نظر فيزيكي 

ائي كه در ه درچارچوب تاريخچة خود و سبك
كند،  بلكه  دسترس او قرار دارد امكان پذير مي

هاي هنري،   از ديگر زمينه،نوعي آميختگي
به . حضور دارنددر آثار او ، عقيدتي و فرهنگي

ديگران هم بكنند ": طور مثال در مصرع زير
، حافظ، اشارة مستقيم به "كرد آنچه مسيحا مي

كه  يدر حال.  مسيحيت و معجزات مسيح دارد
هاي  جاي پاي اسطوره زمان در غزليات وي هم

اي  آريائي كه ارتباط حافظ را با پيشينة اسطوره
كند مشاهده  و غير اسالمي او برقرار مي

  :                          شود مي
 كه گم ست اين بيابان دور        همين مرحله

  شد در او لشكر سلم و تور
كامل بررسي     در عمل،الزم به تذكر است كه

ثر ادبي به اين  يك ا در"متني آميختگي درون"
در آثار . تواند صورت گيرد سهولت نمي

نوين، به  نويسندگان معاصر و خصوصاً در رمان
ها، ابزارها،  دليل تأثيرات فراواني كه از سبك

هاي مختلف گرفته شده،  اين  ها و زبان فرهنگ
  .   يابد  مي بسياربحث وسعت

  
  (1982-1896)) جاكبسن،  رمان(

هاي هنري از  جاكبسن در بسياري از رشته
نظر و  ادبيات تا نقاشي و موسيقي فردي صاحب

Jakobson, Roman 
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وي در شهر مسكو متولد . محققي استثنائي بود
 حلقة " و "حلقة زبانشناسي مسكو"شد و در 

پس از .  نقش موثري ايفا كرد"زبانشناسي پراك
اسالوكي وي از طريق  كها به چ حملة نازي

كشورهاي اسكانديناوي به آمريكا گريخت و 
اي فرانسه زبان در نيويورك  ها در مدرسه سال

 به تدريس "مدرسة آزاد تحقيقات عالي"به نام 
در همين مدرسه كلود لوي . مشغول بود

استرواس به ديدار وي نائل آمد و افكار 
اش تأثيرات  جاكبسن بر او و نظريات فلسفي

ها بعد  وان به جاي گذاشتند جاكبسن سالفرا
تي، هاروارد و دانشگاه كلمبيا كرسي .آي.در ام

هاي  به دليل وسعت زمينه. استادي داشت
فعاليت وي ارائة يك خالصه از تحقيقات 

هاي زبانشناسي و تحقيق  جاكبسون بر زمينه
 با اين وجود  .ادبي عمالً غير ممكن است

صلي تحقيق ادبي توان عنوان كرد كه محور ا مي
  .        بوده"كاربردهاي زبان"او 
  
  )١٩٤١-١٨٨٢) (جويس، جيمز (

 ايرلندي كه خارج از كشور خود از نويسندة
دوران . شهرت بسيار بيشتري برخوردار شد

در . كودكي و جواني وي در فقر كامل گذشت
اش را ناشر به  هاي كوتاه ايرلند مجموعه داستان

.  اختالف نظر با وي، شخصاً نابود كرددليل
 به هجويس براي هميشه ايرلند را ترك كرد

Joyce, James  
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هاي كوتاه  انگلستان رفت و مجموعه داستان
بعدها به . خود را در لندن به چاپ رساند

 سال عمر خود را در 20پاريس رفت و بيش از 
جويس در تمام دورة فعاليت . اين شهر گذراند

. د را حفظ كرداش استقالل سياسي خو هنري
انتشار معروف ترين كتاب وي اوليس 

(Ulysse) كه در فرانسه به چاپ رسيد 
هاي متمادي در انگلستان و آمريكا ممنوع  سال
تحقيقات ادبي فراواني بر آثار جويس .  بود

  .       صورت گرفته
  
  ) وا، جولياكريستِ(

 در اروپاي شرقي چشم به جهان 1914در سال 
در اين . شود و بعدها به فرانسه مهاجرت كردگ

نويس معروف فرانسوي فيليپ  كشور با رمان
 به عنوان كريستوااز . سولرز ازدواج كرد

. برند  و نقدگرائي ساختارگرا نام مي نويسنده
 "انقالب در زبان شعرگونه"ترين اثر وي  مهم
هاي خدمات اجتماعي   در زمينهكريستِوا .است
    . زيادي داردعاليتنوايان ف به بي

  
  

Kristeva, Julia 

   )الپورت، دومينيك(
ترين نويسندگان  نگيزبرا جنجالالپورت يكي از 

  (Shit)اثر مهم وي شيت. معاصر فرانسه است
ترين آثار به  لي، يكي از ضدارزشخّبه معناي تَ

Laporte, Dominique 
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چاپ رسيده در ادبيات معاصر فرانسه به شمار 
بود ولي در  طبيب و روانكاو الپورت. رود مي

هاي فرهنگي به شيوة خود و در تحقيقات  زمينه
بسياري جدي در مورد مسائل اجتماعي فعاليت 

وي معتقد به پيروي از . گيري داشت چشم
 1984الپورت در سال . زباني غيردانشگاهي بود

  .    سالگي چشم از جهان فرو بست35در سن 
  
  )1895ـ 1978)  (فرانك ريموند ليويس(

ترين منتقدان  انگيز ترين و بحث يكي از مهم
وي تمام . رود ادبي كشور انگلستان به شمار مي

عمر خود را در شهر دانشگاهي كمبريج گذراند، 
ولي به داليلي مديريت دانشگاه هيچگاه پست 

 عمالً سويليمهمي براي او در نظر نگرفت، 
!  سادة دانشگاه باقي ماند"دبير"همة عمر 

توان گفت كه تأثير  روز، پس از مرگ وي ميام
 بر تحليل شعر در تاريخ شعر انگلستان او
تدريس زبان و ادبيات انگليس . همتا است بي

دانشگاهي نيز  حتي در مرحلة متوسطه و پيش
جورج : سنت واال".  تأثير بسيار گرفتهيسولياز 

 تمدن "، "اليوت، هنري جيمز، جوزف كانراد
  از "داستانسرا" و"اي اقليته ها و فرهنگ توده

. روند جمله مهم ترين آثار وي به شمار مي
هاي نقدگرايانة او را  نظران قرائت برخي صاحب

 كه مكتبي با تمايالت دست "نونقدگرائي"به 
          .دانند  است،  نزديك مي راستي

Leavis (F.R) 
Frank Raymond  
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  ) لوي استراوس، كلود(

" ساختارگرائي" در كنار از لوي استراوس اغلب
 عنوان آخرين فيلسوف جهان فلسفه نام به
 در كشور بلژيك 1908وي در سال . برند مي

در شهر پاريس . چشم به جهان گشود
و .  تحصيالت دانشگاهي خود را به اتمام رساند

سالها در دانشگاه سائوپائولو در كشور برزيل به 
وي بيش نيمي . تحقيق و تدريس مشغول بود

هاي   عمر خود را به تحقيق در باب شيوهاز
زندگي سرخپوستان شمال و جنوب قارة آمريكا 

 به 1959استراوس در سال .  سپري كرد
.  نائل آمد" دو فرانسكولژ"عضويت در 

 تمدن غرب را به عنوان نمونة كامل استراوس
دهد،  پيشرفت براي بشريت مورد ترديد قرار مي

ين امر را دارد و طي تحقيقات خود قصد اثبات ا
 بدوي و مدرن هر دو از ساختار  كه انسان

به گفتة . درت تفكر برخوردارندواحدي در ق
 :وي در زندگي سه معشوقه داشته استراوس، 

ولي اين ، شناسي ماركسيسم، روانكاوي و زمين
شناسي بود كه به وي امكان گسترش   رشتة قوم

 ساختارگرائيِ. اش را داد افكار و عقايد فلسفي
 به عنوان يك فلسفه كُلي از  افكار و استراوس

شناسي تأثير بسيار  نظريات سوسور در زبان
استراوس چندي پيش در شهر پاريس . گرفته

  .     دارفاني را وداع گفت

Lévis–Strauss,  
Claude 
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  )زبانشناسي(

هاي علوم  ترين شاخه  يكي از نوپااين علم
 »زبان« به بررسي علمي  كهانساني است

ولي هدف اصلي در اين علم . اختصاص دارد
. به عنوان يك فعاليت انساني است» گويش«

هاي علميِ از آن   كه با تكيه به شيوهزبانشناسي
دهد، هيچ  را مورد مطالعه قرار مي» زبان«خود 

را به دليل تخالفي كه » زبان«اي از  نوع استفاده
تواند با احكام دستوري و صرف و نحو داشته  مي
در اين مقام . برد د، به زير سئوال نميباش

هاي  زبانشناسي در درجة اول به بررسي ويژگي
بررسي نوشتار فقط . پردازد  زبان مي"آوائي"

شاخة كوچكي از زبان شناسي است و به 
تا حد وشتار صورتي كلي اين علم از بررسي ن

امكان گريزان است، مگر آنجا كه نوشتار تأثير 
 زبانشناسي ـ "ادعاي علمي". بر آوا داشته باشد

انگيز تلقي  تواند بحث آنچه در اين كتاب مي
گردد ـ اين است كه اين علم قادر است  بررسي 

 به انجام "غيرعقيدتي"زبان را به صورتي 
  .  رساند

  

Linguistics 

  (1971 – 1885)) جورج لوكاس(
گيورگي "در زبان بلغار، زبان مادري او، نامش 

دبي و فيلسوفي ا منتقدي.  بود"لوكوچ
ماركسيست، كه پس از جنگ اول جهاني به 

Lukacs, George  
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و . عضويت حزب كمونيست بلغارستان در آمد
از طريق چاپ مقاالتي وسيع سعي در ارائة 

ولي با نگارش كتاب . لنينيسمي فلسفي داشت
 سهم بزرگي در "تاريخ و خودآگاهي طبقاتي"

.  ظرية ماركسيستي به عهده گرفتپرداخت ن
هائي كه با كمونيسم  د مخالفت با وجولوكاس

.  به حزب كمونيست وفادار ماند1971داشت تا 
كمونيسم "نظرهاي ضدحزبي او از طرف  نقطه
 به بهترين وجه مورد استفاده قرار گرفت "غربي

 او آوازه و شهرت به   و در جهان غرب براي
ولي نقش اساسي لوكاس نه در . ارمغان آورد

سياسي، كه در تفكر ماركسيستي و ايدئولوژي 
نظرية .  نقدگرائي ادبي قرن بيستم است

نقدگرائي پساماركسيسم، مكتب فرانكفورت و 
 "پساساختارگرائي"تر  به صورتي غير مستقيم

هاي فلسفي و  همگي به نحوي مديون داده
از لوكاس رسماً به .  شناسانة او هستند روش

ترين منتقدان نقدگرائي قرن  عنوان يكي از مهم
 وي در "نظرية رمان"كتاب . شود د ميبيستم يا

اش به چاپ رسيد و  اولين سالهاي فعاليت ادبي
 كه در "كافكا و توماس مان"كتاب ديگر او 

 نوشته شده بود،  به "مدرنيسم ادبي"تخالف با 
  .       وي شهرتي جهاني بخشيد

  
  )1898 ـ 1979) (  ماركوزه، هربرت (

ماني كه در شهر برلن متولد فيلسوف و متفكر آل
Marcuse, Hebert 
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وي در جنگ اول جهاني شركت كرد و . شد
هاي آلمان روي  سپس به نهضت سوسياليست

 نهضتي كه نهايتاً به دست ، آورد
. ه شددانشك نابود  بهيماراخواهان و جمهوري

وي با وجود تحصيالت عاليه در بهترين 
در برلن  در يك كتابفروشي، هاي آلمان دانشگاه

چندي بعد به شهر . گي پرداختبه فروشند
فرايبورگ رفت تا به همراه هايدگر تز دكتراي 

ولي نظام . خود را به رشتة تحرير در آورد
در نتيجه . ها اجازة تكميل تز را به او نداد نازي

به فرانكفورت رفته و به همراه تئودور آدورنو 
هاي كليدي در حلقة  تبديل به يكي از شخصيت

پس از به قدرت وزه مارك. فرانكفورت شد
ها آلمان را براي هميشه ترك  رسيدن نازي

كرد، به سوئيس و سپس به آمريكا مهاجرت 
خدمات "نمود و سالها در دفتري به نام 

 كه بعدها به سازمان سيا تغيير نام "استراتژيك
 پس از  وي.داد در خدمت دولت آمريكا بود

ها در هاروارد و دانشگاه   سال دومپايان جنگ
انسان ". بيا كرسي استادي داشتكلم
با . ترين آثار اوست  وي يكي از مهم"ساحتي تك

هاي مؤثر با  اي و همكاري وجود سابقة حرفه
  را خوداكميت آمريكا ماركوزه تا آخر عمرح

 و سعي بر آن خواند،   مي"ماركسيست"يك 
هاي دانشجوئي آمريكائي  داشت كه در جنبش

از آن خود  را "چپ نوين"رهبري به اصطالح 
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 چشم از جهان 1979ماركوزه در سال .  كند
  .                  فروبست

  
   )1564 ـ 1593) (مارالو، كريستفر(

در سال . شاعر و نويسندة معروف انگليسي است
 را به "تراژدي تاريخچة دكتر فاوست" 1588

هاي شكسپير با  بسياري از نمايشنامه. قلم آورد
  . ستقيم از آثار مارالو تهيه و تنظيم شدهالهام م

  

Marlowe, Christopher 

 1930) (ماياكوفسكي، والديمير والديميروويچ(
  ) 1893ـ 

 سالگي به حزب 15والديميروويچ در سن 
دمكرات روسيه پيوست و به دفعات به  سوسيال

 اولين اشعار خود را 1909در سال . زندان افتاد
ري شدن دوران پس از سپ. دورسدر زندان 
" مدرسة هنرهاي مسكو" به 1912اسارت در 

وارد شد و در همين مدرسه به همراه ديگر 
خواندند   مي"گرا آينده"شاعراني كه خود را 

 را به "ها سيلي بر گونة ذائقة توده"مانيفست 
ماياكوفسكي بر خالف آنچه .  امضاء رساند

كند و در  عنوان اين مانيفست مطرح مي
شناسانه، به گفتة  يده از نظر روشارتباطي پيچ

هاي  خود قصد داشته كه با استفاده از شيوه
و مفاهيم "  كرده غيرشاعرانه"نوين، شعر را 

با . قرار دهد هاي مردم شعري را در اختيار توده
اين برخورد اجتماعي و ادبي پر واضح است كه 

Mayakovsky,Vladimir 
Vladimirovich 
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ماياكوفسكي با تمام وجود از انقالب اكتبر 
در عمل از طريق اشعار، وي .  استقبال كرد

هائي كه براي كودكان تهيه  شعارها و كتاب
گوي رسمي حزب  كرد، تبديل به سخن مي

شود كه ماياكوفسكي  گفته مي. كمونيست شد
  او هزار بيت شعر در رساي  سهلنينبر مزار 

ولي در دورة استالين روزهائي سخت .  هنوشت
وي كه دلباختة .  براي ماياكوفسكي آغاز شد

 پناهندة ضدكمونيست شده بود باالجبار از يك
حاكميت  عشق خود دست شست و همزمان

در .  استاليني نيز به او روي خوش نشان نداد
ي بر  در درماندگي و سرخوردگ1930سال 

ماياكوفسكي .  نقطة پايان گذاشتزندگي خود
شك در چارچوب ادبيات و هنرهاي  بي
ت ترين شخصي ترين و سازنده  فعال"لشويكب"

از وي . رود فرهنگي اين حاكميت به شمار مي
هاي متعد، حتي تابلوهاي  اشعار، نمايشنامه

  .              نقاشي بسياري به يادگار مانده
  
  )كيب، كالين مك(

 در شهر گالسكو چشم به جهان 1956در سال 
در گريخت تا   سالگي از مدرسه مي16از . گشود

 شركت ها  نمايشنامه اجرايتئاتر ادينبورو در
امروز از نظر سينمائي در هاليود فرد . كند

  . رود شناخته شده به شمار مي
  

McCabe, Colin  
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  )حلقة زبانشناسي مسكو(
نگار جواني به   روزنامه1914در زمستان سال 

كردن دانشجويان، محققين  نام بريك، با مجتمع
به ارزش گذاشتن و نويسندگان و در راه 

 را  اين حلقه"شعرگونة نثر"زبانشناسي و 
اولين جزوة تحقيقي اين . بنيانگذاري كرد
 به چاپ رسيد و سال بعد 1916محفل در سال 

.  چشم به جهان گشود(OPOYAZ)اوپوياز 
 با رد اين حلقههاي مجتمع در  فرماليست

شناسانه و فلسفي كه  هاي فرويدي، جامعه قرائت
گرائي روسيه حاكم بود، اثر ادبي را بر جهان نقد

در ارتباط با ديگر آثار مركز توجه نقدگرائي 
  .        دانستند مي
  

Moscow Linguistic  
Circle 

  ) موكاروفسكي، يان(
اي كه فرماليسم و ساختارگرائي چك  در دوره

در "در هم ادغام شده بودند، گسترش ادراك 
در  (Foregrounding) "اولويت قرار دادن

تفكر ادبي فرماليستي را به موكاروفسكي نسبت 
 تعريف گسترده از  به همين صورت.دهند مي

 از اميك ميان ادبيات و  جامعه راكشاكش دين
كاربرد "در واقع . دانند ميموكاروفسكي 

 از نظر فلسفي در فرماليسم  را"شناسي زيبائي
.                     تعريف كردهروس موكاروفسكي

Mukarovsky, Jan 

  ) هرن، فرانسيس مال(
.  در بلفاست متولد و به دوبلن مهاجرت كرد

Mulhern, Francis 
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رود و برخي  نقدگرائي آلتوسري به شمار مي
 New Left" چپ نوين" مقاالت او در نشرية

Review)(اثر مهم او .  به چاپ رسيده است
 زمان حال به طول خواهد "كتابي است به نام 

  .  "انجاميد
  
  ) نو نقدگرائي(

اين نوع نقدگرائي مكتب حاكم در نقدگرائي 
ادبي امريكا و انگلستان طي اوايل قرن بيستم 

پيروان اين ). 1960 تا سالهاي 1920از(است 
مكتب معتقد به قرائت بسيار نزديك به متن 
بوده، و توجه به هرگونه منبع الهام خارج از 

توجهي به  بي( افيك خود متن، خصوصاً بيوگر
هاي  بيوگرافي به دليل دوري جستن از قرائت

ولي . دانستند را مردود مي) فرويدي بوده
هاي آنان با وجود درخشش و وسعت  قرائت

  راه عظيم فكري معموالً نهايت امر به كوره
.  افتاده  فرو مي"اخالقي"هاي مضحك  اختالط

هاي  نونقدگرائي از نظر سياسي پاسخ حاكميت
هائي بود كه با الهام مستقيم  ربي به نقدگرائيغ

يا غيرمستقيم از ماركسيسم در اروپاي غربي در 
  .    حال رشد بودند

  

New Criticism 

  ) 1883 ـ 1955) (گاسِت، خوزه اورتگا اي(
گاست فيلسوف و نويسندة معروف اسپانيائي در 

  تحصيالت  كانتي آلمان و تحت تأثير مكتب نئو

Ortega Y Gasset, 
José 
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وي فلسفة خود را .  تمام رساندخود را به ا
 ناميد و قصد آن "مابعدطبيعة دليل اولي"

داشت كه حقيقتي نهائي كه ديگر مسائل جهان 
كتاب . يابند، را تعريف كند ريشه از آن مي

 به قلم گاست كه در سالهاي "ها طغيان توده"
 به چاپ رسيد، شاهكار وي به شمار 1930

. ارمغان آوردرود و براي او شهرتي جهاني به  مي
كند كه اگر  در اين كتاب وي عنوان مي

هاي مردم را يك اقليت متفكر و روشنفكر  توده
راهبري نكنند، آشفتگي اجتماعي غيرقابل 

وي در جنگ داخلي اسپانيا به . اجتناب است
خواهان برخواست ولي  طرفداري از جمهوري
 كشور و اقامت در  اينبعدها مجبور به ترك

س از پايان جنگ دوم گاست به پ. آرژانتين شد
اسپانياي فرانكو بازگشت و يك انستيتوي 

.  گذارد  در بارة فلسفة اومانيستي بنياناتيتحقيق
طي زندگي علمي، تحقيقي و سياسي خود،  
گاست هيچگاه نتوانست موضع مشخصي اتخاذ 

در فلسفه، با وجود تمايالت مابعدطبيعة . كند
ز غيرقابل ترديد، تأثيرپذيري وي ا

و از نظر . اگزيستانسياليسم كامالً مشخص است
خواهان  سياسي، با وجود همراهي با جمهوري
ترين آثار  در سالهاي طالئي مبارزة اسپانيا، مهم

كه در " آنارشيسم"وي وحشت فزايندة او را از 
آن روزگار نيروي محركة انقالب اسپانيا بود، 

 نهايتاً اين سر درگمي در  و.  دهد نشان مي
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ي فرانكودگي او منجر به قبول حاكميت نز
  .                     شدفاشيست

  
    (1979–1902)  )پارسونز، تالكوت(

االصل آمريكائي كه سعي  جامعه شناس آلماني
آوري تمامي علوم انساني در  در جمع
 "علمكرد عملي انسان"اي به نام  مجموعه
 را در دانشگاه با وي كه تحصيالت خود. داشت

رشتة بيولوژي شروع كرده بود، پس از سالها 
هاي مختلف آخراالمر در  تحصيل در رشته

از نظر مكتب . شناسي شد هاوارد مدرس جامعه
شناس   ديگر جامعه،وبر توان به ماكس وي را مي

آورد  ترين دست بزرگ.  نزديك دانست، آلماني
ية توان راهبرد نظامي از نظر علمي وي را مي

عمومي در برخوردهاي اجتماعي دانست، كه به 
هاي پيش از وي منجر  تجديد نظر در نظريه

  .                         شد
  

Parsons, Talcott 

  )پساساختارگرائي(
هائي  بست اين مكتب در واقع براي پاسخ به بن

كه در ساختارگرائي مشاهده شد شكل گرفته، 
ي به آن كامالً ولي خود با وجود رد ساختارگرائ

از  جاك دريدا به . وابسته باقي مانده است
عنوان يكي از پساساختارگرايان اوليه نام 

تقابل ميان  پساساختارگرائي و . برند مي
توان  ساختارگرائي را در جواب به اين سئوال مي

Post Structuralism 
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 هميشه ارادي (Sign)" نشانه"اگر : يافت 
توانسته  اي قبل از فرهنگ مي است، آيا پديده

: ت وجود داشته باشد؟ ساختارگرا خواهد گف
. اند  وجود داشته"فرهنگيـ  پيش"آري معاني 

 معاني !نه: پساساختارگرا خواهد گفت
اند و  فرهنگي در بهترين صور خود تخيالت پيش

اي براي پنهان كردن  در بدترين صورت وسيله
پساساختارگرايان از اينرو . هاي طبقاتي كابوس
 به شمار آورد كه وهيتوان جزو گر را مي

هاي نخستين ساختارگرائي را به طور كلي  داده
ولي در اين برخورد در برابر . قبول دارند
هاي علمي ساختارگرائي از خود  روشنگري

  را به طور "توسعه"مقاومت نشان داده و طرح 
با اين وجود . برند كلي به زير سئوال مي

عهد پساساختارگرايان تمامي نظريات وابسته به 
ها مردود  روشنگري را، آنطور كه پسامدرن

  .                            كنند دانند، طرد نمي مي
  
  )ها پسا آلتوسري(

 فيلسوف  تحت تأثير تفكرات، ها پسا آلتوسري
 خود را در گير  ماركسيست فرانسوي آلتوسر،

بحثي بيشتر دانشگاهي تا سياسي كردند كه بر 
بايد در پنجة طبقة  اس آن قدرت سياسي مياس

اين حركت دو شاخة اصلي . متوسط قرار گيرد
 كه در "تحقيقات فرهنگ"داشت، يكي شاخة 

 در انگلستان متمركز بود و بر اساس 70سالهاي

Post-Althusserians 
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داري، سخنگوي جامعة  رمايهنقد گرامشي از س
اين . داري شد  و رد فرهنگ سرمايهطبقه بي

  شديد شده و در آغازِشاخه بعدها دچار بحران
 به سوي 80 در سالهاي "ها پسامدرن"بحث 

نسبيت نظري گام برداشته به تقليد از 
 با مسائل "برخورد آزاد"پسامدرنيسم سخن از 

شاخة ديگر . سياسي به ميان آورد
هاي نوين  ها بنيادگذار مكتب پساآلتوسري

 كه هم از ماركسيسم و هم  شد،"آزادي زنان"
. تأثيرات شديدي گرفتندپسامدرنيسم از 

هاي آزادي زنان در اروپا عمالً از نظرية  نهضت
.       اند ارائه داده "غيراقتصادي"آلتوسر نگرشي 

  
  )1553–1490) (ربله، فرانسوا(

طبيب و نويسندة فرانسوي كه، تحصيالت خود 
قة سنت فرانسيس در دير را به عنوان طلبة فر

وي پس از فراگيري حقوق، فلسفه،  . آغاز كرد
هاي يوناني و التين به دليل افكار  ادبيات و زبان

هاي  يستو عقايدش مورد توجه و احترام اومان
 1530 در سال ربله. همدورة خود قرار گرفت

اه ه دريافت دانشنامة پزشكي از دانشگموفق ب
ولي در كنار . شدسه پوليه در فران شهر مون

 به تحرير قطعات ادبي به زبان حرفة پزشكي
 پس از نگارش اولين وي.  نيز ادامه دادالتين

گارگانتوا و "هاي كتاب معروف  ديباچه
 از ترس خشكه فكرهاي مذهبي "پانتاگروئل

Rabelais, François 
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پنجمين ديباچة  اين . سالها در خفا زندگي كرد
برخالف . كتاب پس از مرگ ربله به چاپ رسيد

هاي اين كتاب  رود شخصيت ه تصور ميآنچ
بلكه آنان را، با حشو و .  مخلوقات ربله نبودند

زوايدي از ادبيات قرون وسطي به عاريت گرفته 
متن ربله در آن واحد خواننده را هم . بود

كند و هم زواياي  مهمي از مفاسد  شادمان مي
شخصيت واقعي او . عصر او را آشكار جامعة هم

 ابهام فرو افتاده، برخي او را فردي اي از در هاله
دانستند و گروهي از او به  ميخواره و فاسد مي

آثار ربله را . كردند عنوان اديبي ارجمند ياد مي
توان ابزاري به شمار آورد كه ورود انسان  مي

قرون وسطي، يعني همان برة گمشدة 
و استقالل شخصيت " فرديت" را، به  مسيحيت
 و هم ي هم نيازمند آنه انقالب صنعتفردي ك

  .              ، امكان پذير كرد بودسازندة آن
  
    )، آلنگريلت راب(

 در خانوادة فقير ولي شديداً 1922در سال 
از . سياسي و آنارشيست چشم به جهان گشود

بچگي تحت تعاليم خانوادگي با تمامي مظاهر 
دولت و يافتة اجتماعي، ارتش،  قدرت سازمان

آلن جوان . مذهب در تخالف كامل قرار گرفت
ز يكي از  ا1945موفق شد كه در سال 

 فرانسه  در مهندسيترين مدارس معروف
گونه  ها بدون هيچ سال. دانشنامه دريافت كند

Robbe-Grillet,  Alain  
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ذوق و شوقي به حرفة مهندسي پرداخت ولي 
به يكباره دست از اين حرفه شست و عمر خود 

هاي اولية او را  بكتا. را وقف نويسندگي كرد
ولي پس . هيچ ناشري در شهر پاريس نپذيرفت

، با "مسافر" اولين رمان وي ، از دو سال تالش
 زندگي ادبي او تا به .اقبال بسيار روبرو شد
هاي زيادي روبرو بوده،   امروز با فراز و نشيب

بسياري از آثار وي از نظر ادبي يك شكست 
  .  كامل توصيف شده است

  
  )78–1712) (روسو، ژان ژاك( 

 سياسي بود، برخي او را پردازي فيلسوف، نظريه
ولي . دانند فرانسوي و برخي ديگر سوئيسي مي

اي  در اينكه وي متولد شهر ژنو است مجادله
روسو مادر خود را در بدو تولد از دست . نيست

.  سالگي از خانه گريخته و آوارة شد16داد و از 
زاده به نام  داليلي مورد توجه زني اشرافبه 

مادام دوبارنز وي را . لوئيز دوبارنز قرار گرفت
براي تحصيل به شهر تورن در فرانسه رهسپار 

وي مدت زيادي را وقف كسب علم نكرد، . كرد
دوبارنز در فرانسه به سياحت  و زير نظر مادام

و در . پرداخت، چند سال بعد به پاريس رسيد
ها، و در رأس   حلقة آنسيكلوپديستاين شهر به

روسو معتقد بود كه . يك شدآنان ديدرو، نزد
و  فطرتاً نيكوست و اين تمدن است كه اانسان

ابراز اين عقايد در آكادمي .  به فساد كشاندهرا 

Rousseau, 
Jean Jacques 
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شهر ديژون براي وي شهرت بسياري به ارمغان 
. ولي مخالفان او نيز فراوان بودند. آورد
توان  ترين اثر وي را مي ترين و باارزش مهم

 به شمار "ها تساوي انسان سخني در باب عدم"
وي كه به دليل قبول مذهب كاتوليك . آورد

مليت سوئيسي خود را از دست داده بود،  بعد 
از چاپ اين اثر به ژنو بازگشت، دوباره پرتستان 

 مليت شد  و در صدد به دست آوردن دوبارة
 به فرانسه االمر دوبارهولي آخر. خود برآمد

 در پاريس چشم از 1794بازگشت و در سال 
پس از انقالب كبير جسد وي . جهان فرو بست

را به پانتئون منتقل كردند و در كنار ديگر 
.  متفكران بزرگ انقالب فرانسه به خاك سپردند

 
   )1804 ـ 1876) ( ساند، جورج(

 Aurore) نام اصلي او اورور دوپن 
Dupin) بارن دودوان(Baronne 

Dudevant) بود و در شهر پاريس در 
براي خلق آثار . اي اشرافي متولد شد خانواده

ادبي خود به ناچار، آنطور كه رسم زمانه بود، 
آثار اولية او  .  نام مستعاري مردانه برگزيد

شاعرانه و ملهم از احساسات بودند ولي به 
 مسائل تدريج مسائل اجتماعي، خصوصاً

  .  روستائيان در آن انعكاس يافتند
  

Sand, Geroge  

 Schiller, Johann ـ 1805) ( يوهان كريستفر فردريك شيلر،(
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1759(   
شاعر و نمايشنامه نويس شهير كشور آلمان 

 سالگي به آكادمي نظامي 13كه از سن  است، 
بعدها به حقوق و سپس به .  ورتنبرگ وارد شد

وته شيلر به همراه گ.  رشتة پزشكي پرداخت
هاي بالمنازع ادبيات آلمان به  يكي از ستون

روح آزادگي ويژگي اساسي آثار . رود شمار مي
  .    اوست

  
  

Christoph Friedrich 

   )1771 ـ 1832) (اسكات، والتر (
نويسندة اسكاتلندي كه در ابتدا حرفة وكالت را 

. دگي پرداختبرگزيد و سپس به  شعر و نويسن
 به نام اش  موفقيت كتابپس از

 وي خود را وقف (Waverley)ويورلي
 "هو آيوان"هاي تاريخي، خصوصاً رمان  داستان

اسكات تأثير زيادي بر نويسندگان دورة .  كرد
  .  رومانتيك به جاي گذاشته

  

Scott, Walter 

  )  علم معاني(
معناي وسيع اين كلمه مطالعه و 

مورد و به همين دليل .  است"داللت"بررسي
شناسي و   منطق، مردم:متوجه ديگر علو

 (Michelميشل برآ. زبانشناسي قرار گرفت
Bréat( با تحقيق در مورد 1897، در سال 

 باب مطالعه در اين مورد را به "معاني علم"

Semantics 
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وي در برخورد خود به . صورتي نوين گشود
جاي بررسي صرف زبان، خود را بر رخدادهاي 

ديد،  ن نهفته ميساز كه در زبا فكري و تمدن
در همين راستا، شاگرد او فرديناد . متمركز كرد

سوسور با برنهادة خود دگرگوني عميقي در 
  اين علم.  به وجود آورد"معاني علم"هاي  روش

در قرن معاصر شامل دستور زبان ژنراتيو 
(Générative)چنين تمايزات مشخص   و هم

شده ميان ساختار روبنائي و زيربنائي است كه 
اين علم . اند به وسيلة چومسكي تعريف شده

هاي متعددي يافته، به طور مثال در آنچه   شاخه
به  شود، ناميده مي" معاني شعرگونة نثر علم"

هاي روس مسائل اساسي در  عقيدة فرماليست
در شاخة . كند شعر را بررسي مي

، بر پاية ادراك سوسور از "ساختارگرا معاني علم"
 محدود به (Sign)» انهنش«، داللتِ »ارزش«

روية " و "گويشي ـ نوشتاري روية"رابطة 
شود، بلكه ارتباط هر نشانه با   نمي"ادراكي
و سوسور . گيرد هاي ديگر را نيز در بر مي نشانه

 و "ها علم معاني واژه"از اين طريق به پهنة 
ها كه معاني آنان محدودة يكديگر  ميكروسيستم

ر ادبيات د.  كنند دست يافت را مشخص مي
 "ساختارگرا معاني علم "هاي  يكي از شاخه

الزم به .  است(Semiotics) "يابي واژه گوهر"
  فقط به زمينة (Semiotics)تذكر است كه  

شود و واژة پيشنهادي در  ادبيات محدود نمي
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صرفاً  "يابي گوهرواژه"ترجمة اين كتاب، يعني 
 (Semiotics).   است به زمينة ادبياتمنحصر
هاي فارسي  تواند مترادف ها مي يگر رشتهدر د

از طريق  ولي در ادبيات. ديگري بيابد
ها،  با مقايسه ميان نشانه" يابي گوهرواژه"

 »داللت«خردترين واحد متمايزكنندة 
(Semio) توان مشخص  را مي"واژه گوهر" يا

هاي آب، چاي، و  به طور مثال در واژه. نمود
. ست مستتر ا »مايع «"گوهرواژة"برف 

(Semiotics)اي بسيار   در ادبيات شيوه
ي بسيار دقيقي در ها تحليل  برايكارآمد

هاي ادبي ارائه داد كه تا قبل از آن  بررسي متن
  .     پذير نبود امكان

  
-1671)) ( شافتزبري، آنتوني اشلي كوپر(

1713   
زادة ثروتمندي بود كه زير نظر  شافتزبري اشراف
 تربيت (Locke)انگليسي الك  فيلسوف شهيرِ

وي را نخست براي ورود به زمينة سياست . شد
اي  كردند ولي نه تنها به سياست عالقه آماده مي

نشان نداد كه مدرسه را نيز ترك كرد و زير نظر 
معلم خود به سير و سياحت در اروپا، خصوصاً 

شافتزبري از فلسفة افالطون . ايتاليا پرداخت
بعدها به و در آثاري كه تأثير بسياري گرفت 

مذهب  به تحرير درآورد كنايه و طعنة زيادي
او صف  با اين و ولي.شود ها ديده مي آنگليكن

Shaftesbury,  
Anthony Ashley 
Cooper 
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خود را تحت تأثير عقايد عرفاني مسيحيت 
در كمال تعجب شافتزبري به عقايد . هديد مي

 خصوصاً  نظري كه معلم او بود، فيلسوف صاحب
نشان الك هيچ تمايل فلسفي " فطرت"نظرية 
 و در عوض به جانب عقايد دكارت و نداد، 

  .          هابس كشيده شد
  
   )   1893 ـ 1984) (شكلوفسكي، ويكتور(

پترزبورگ متولد   در شهر سن1893در سال 
اش در دانشگاه اين  پس از پايان تحصيالت. شد

زيادي بر شهر در محافل ادبي فعال شد و تأثير 
شماري چند از نويسندگان جوان در روسيه 
گذاشت ولي آثار آنان به دليل سانسور دولتي 

پس از اين تجربه . هيچگاه به چاپ نرسيد
 به مقصد آلمان 1923شكلوفسكي روسيه را در 

ين كشور دو رمان خود را ترك گفت و در ا
چندي بعد دوباره به روسيه . منتشر كرد

 وقف نقدگرائي ادبي بازگشت و عمر خود را
فعال ادبي هميشه از وي در طول زندگي . نمود

طرف حاكميت بلشويك تحت فشار بود و چند 
لشويسم چشم از جهان فرو سال قبل از سقوط ب

 در "نمائي نامأنوس") ostranenie(ايدة . بست
كتاب . دهند فرماليسم روس را به او نسبت مي

اهميت   او از "لئون تولستوي"و " نظرية شعر"
  . اي برخوردارند ويژه

  

Shklovsky, Victor 
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  (1677-1632)) اسپينوزا، باروخ(
اي يهودي كه از پرتغال به هلند  در خانواده

خارج .  شده بود چشم به جهان گشود پناهنده
از تحصيالت اولية مذهبي، اسپينوزا سريعاً به 

  نظريةهاي غيرمذهبي، خصوصاً جانب نظريه
هاي  ريات و نوشتهنظ. دكارت، جلب شد

اسپينوزا كه به صورتي مخفيانه در اروپا به 
اي  اش به تدريج شهرت و آوازه جريان افتاد براي

ولي وي حاضر نشد استقالل فكري . فراهم آورد
خود را از دست دهد، از اينرو پيشنهاد تدريس 

اسپينوزا . برگ را رد كرد در دانشگاه هايدل
 چه در مرحلة را"گون انسان"هاي خدايِ  ادراك

منطقي و چه در ديد مذهبي مورد ترديد 
قرائت نويني از انجيل و تورات را  و . قرارداد
  .     دانست الزامي 

  

Spinoza, Baruch 

  ) اسپيتزر، لئو (
از نظر بررسي ادبي اسپيتزر نقدگراي فرانسوي 

 "شناسي سبك"توان وابسته به  را مي
(Stylistics)سي  دانست كه بيشتر به برر

اين نوع نقدگرائي با . پردازد سبك نگارش مي
بنتو " ضد پزيتيويسمِ"ديگر مكاتب چون 

 رابرت كورتيس، "شناسيِ  موضع"كروچه، 
 ليويس و بسياري ديگر در "تئوري ستيزي"

  .                             گيرد تخالف قرار مي
  

Spitzer, Leo 
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  )1842–1783) (ستاندال(
 Marie Henriيل نري بنام مستعار ماري ه

Beyle)  (اي   فرانسه، در خانواده كه در
 چشم به  مذهبي و طرفدار امپراتوري ناپلئون،

 به خدمت 1800وي در سال . جهان گشود
ارتش ناپلئون در آمد و در حمله و اشغال ايتاليا 

 از همين دوره به مطالعه ستاندال .شركت كرد
 به هاي او در پاريس مشغول بود و يادداشت

آميز روسيه  در جنگ فاجعه. رسيدند چاپ مي
 لئون بود، و پس از سقوطنيز وي در ركاب ناپ

بناپارت، به ايتاليا رفت و به حرفة نويسندگي 
آثار وي در انگلستان بيشتر از فرانسه . پرداخت

 رمان معروف "سرخ و سياه". يافت خواننده مي
اوست كه در آن، بازهم به دليل تعلق خاطر به 

هاي بناپارتي، سرخ سمبل ارتش  پلئون و ايدهنا
بخش بود و سياه سمبل روحانيت مرتجع  آزادي

 كه پس از "صومعة پارم"كتاب . كاتوليك
چندين سال سير و سياحت در اقصي نقاط 
كشور فرانسه به رشته تحرير در آمد از نظر 

  .  رود ادبي شاهكار وي به شمار مي
  

Stendhal 

  )1713ـ 1768) (اشترن، الرنس(
نويسنده و روحاني انگليسي است كه در كالج 

ترين اثر  مهم.  مذهبي كمبريج تحصيل كرد
زندگي و عقايد تريستيان "شناخته شدة او 

  دليل ابتال بهوي در لندن به.  است"شَندي

Sterne, Laurence  
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  .  بيماري سِل از جهان چشم فرو بست
  
  )گرائي  رواق( 

تان است كه اولين مكتبي فلسفي در جهان باس
 سال پيش از ميالد مسيح 300تجليات آن به 

فردي به  بنيانگذار اين مكتب را. گردد باز مي
 از اهالي جزيرة قبرس (Zeno)نام زنو 

 شهر ـ  زِنو  تعاليم خود را در كشور.  دانند مي
  آتن در محلي به نام استوآ پوئسيل

(Atoa Poecile) به حوارين خود ارائه 
سيسم از اين محل گرفته نام ستوئيداد و  مي
 به تعاليم ،  زِنوبا اقتباس از هراكليتوس. شده

سقراطي مفاهيمي نوين افزود و برخي 
هاي منطق ارسطوئي را نيز با آن  نظريه

هائي كه در  گرائي با ريشه رواق. هماهنگ كرد
هاي اولية فرديت انساني دارد، بر  نظريه
ساني تكيه هائي چون خرد و فضيلت ان آل ايده
گرايان فضيلت را همپاية  رواق. كند مي

ديدند و معتقد بودند كه، صرفاً  خوشبختي مي
نفساني و لذات دنيوي  با سركوب كردن هواهاي

توانند بر نيازهاي مادي حاكم شده، در  مي
دانستند در  جهاني كه مظهر ارادة الهي مي

  .    كنند كمال خوشبختي زندگي
  

Stoïcism 

  ) وتانتودورف، زِ(
بلغارستان متولد شد و تحصيالت  در 1939در 

Todorov, Tzevetan 



٣٨٦                               ضميمة مترجم                        فرماليسم و ماركسيسم                            

وي امروز در . خود را در فرانسه به پايان رساند
 وابسته به "تحقيقات هنري و زبان"قسمت 

مركز تحقيقات دولتي فرانسه مشغول به كار 
 نام "ساختارگرا"از وي به عنوان يك .  است
تودوروف مقاالت و كتب بسياري در .  برند مي

ظرية ادبيات به تحرير در آورده كه مورد ن
هاي  هاي فرماليست متن"ترين آنان  مهم
  .   به چاپ رسيده است1966،  در سال "روس

  
   )1828 ـ 1910) (تولستوي، لئو نيكوالئيوويچ(

نويسنده و متفكري است كه به صورتي ويژه بر 
ادبيات و جريان سياسي در روسيه تأثير 

اي اشرافي چشم به  وي در خانواده. هگذاشت
جهان گشود و تقريباً تمامي زندگي خود را در 

زندگي خانوادگي و . ياسنايا پوليانا گذراند
زناشوئي تولستوي سراسر ناكامي بود، و با 

اش  هاي روزانة دوران جواني مطالعة يادداشت
توان به صراحت دريافت كه در زندگي  مي

بوط به خصوصي، حداقل تا آنجا كه مر
گري در فئوداليسم روس  هاي شواليه ارزش
در اين . احترامي نبوده شده است، فرد قابل مي

ها حتي اشاراتي به تجاوز به عنف به  يادداشت
با اين .  شود دختر بسيار جواني نيز ديده مي

،  در ارتباط با جامعهكهولتوجود، تولستوي در 
 شرافت،: خود را به پاي بندي به اصول فئودالي

هاي اخالقي مذهبي متعهد  فضيلت و ارزش

Tolstoy,  
Leo Nikolayevitch 
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تا جائي كه در امالك شخصي . داد نشان مي
بيش  يا اش به تدريج از او تصويري كم رعاياي

خارج از روابط . داشتند مي مقدس در ذهن نگاه 
اي كه سايه بر زندگي خصوصي وي  ويژه

انداخته، تولستوي در مقام يك كنت خود را از 
ندگي اشتراكي نشان نظر فلسفي معتقد به ز

داد و در اواخر عمر سعي بر آن داشت كه  مي
اش به نحوي از صورت  روابط خود را با رعاياي

. سنتي خارج نموده و به نوعي ديگرگون كند
تولستوي در اواخر عمر معتقد بود كه تنها راه 

هاي اولية  صالح و فالح بازگشت به ارزش
برخي مورخين، آنارشيسم . مسيحيت است

. دانند هاي تولستوي مي دارِ نظريه  را وامروس
هاي زندگي سياسي، شخصي و  وراي ويژگي
: انكار است   يك امر غيرقابل، فلسفي او

مندترين و  شك قدرت تولستوي را بايد بي
 به شمار 19قادرترين نويسندة روس در قرن 

شاهكارهاي ادبي او، و در رأس آنان . آورد
 حاكميت ،"آناكارنينا" و "جنگ و صلح"

بالمنازع او را بر ادبيات روس تا ابد تضمين 
تولستوي قلمي شيوا، موشكاف و .  اند كرده

بسيار قدرتمند داشت، از قدرتي ادبي برخوردار 
داستانسرائي در جهان ارزاني بود كه به كمتر 

كنت تولستوي در يك روز سرد زمستان . شده
اش از خانه  هنگامي كه براي گردش در امالك

الريه دچار شد، و جان  ن رفته بود به ذاتبيرو
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  .          سپرد
  

   ) 1879 ـ 1940(تروتسكي 
بود كه » دِو داويدوويچ برنشتاين« نام واقعي او 

 در ايانوكا در كشور اوكراينِ 1879در سال 
يكي از همراهان لنين و . امروزي به دنيا آمد

  .ر فلسفة ماركسيسم بوددايدئولوگ قدرتمندي 
  ، وزارت امور خارجه1917او پس از انقالب در 

 در واقع سازماندهي 1925و سال بعد تا 
ريزي ارتش سرخ را به  مبارزات داخلي و پايه

هاي استالينيستي به  در تصفيه. عهده داشت
 در 1940آمريكاي جنوبي تبعيد شد و در سال 

كي از تروتس.  به قتل رسيدمشكوكشرايطي 
آثار قابل توجهي به جاي مانده ولي در زمينة 

ادبيات و «هنر نيز كتاب مشروحي به نام 
  .        به رشتة تحرير در آورده است» انقالب

  

Trotsky 

  ) 1835ـ1910) (مارك تواين(
نويسندة شهير آمريكائي كه نام واقعي او 

 Samuel)هورن كلمانس  ساموئل النگ
Langhorne Clemens)شهرت ادبي  .  است

وي . وي بيشتر به دليل طنز غني و تند او است
در جواني در روزنامة برادر خود به نويسندگي 
پرداخت ولي خيلي زود دست از اين كار كشيد 
و در راه كسب ثروت به سوي آمريكاي جنوبي 
روان شد ولي در سر راه در شهر نيواورلئان 

Twain, Mark  
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. هاي بخاري شد اقامت گزيد و ناخداي كشتي
دوران جنگ داخلي به كاليفرنيا رفت و در در 

در . سانفرانسيسكو به روزنامه نگاري پرداخت
اين شهر به عنوان طنزنويس شهرتي كسب كرد 

 » عصر پر تجمل« و اولين اثر پرمحتواي وي 
(The Gilded Age) در اين 1873 در سال 

منتقدان ادبي معتقدند كه .  شهر به چاپ رسيد
وي بر  همسرمرگ زودرس دو دختر و 

به . اند شاهكارهاي طنز او تأثيري بسزا گذاشته
نحوي كه طنزهاي اواخر عمر مارك تواين 

ماجراهاي .  نشان از تلخي عميقي دارد
) (Huckleberry Finnبري فين  هاكل

  كه بر ادبيات آمريكا تأثيري ژرفشاهكار اوست
  .و پايدار به جاي گذاشت

  
  اولمان 

معاني  ي است كه بيشتر در زمينة علممنتقد ادب
  .  در چارچوب ساختارگرائي فعال است

  

Ullman  

  (1905-1828)) گابريل ورن، ژول(
سرايان  اي فرانسوي و يكي از داستان نويسنده

. هاي تخيلي است پيشرو در زمينة داستان
خانوادة او دريانورد بودند و تأثير اين امر را در 

وي .  به سهولت ديدتوان هاي ورن مي نوشته
هنگامي كه در پاريس به تحصيل در حقوق 
مشغول بود،  همزمان به جانب تئاتر و 

Verne, Jules Gabriel 
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 اولين نمايشنامة او در.  جذب شد هنمايشنام
 به چاپ رسيد و پدر ورن پس از 1850سال 

اطالع از اين امر بسيار خشمگين شده مخارج 
ژول ورن مجبور شد . اش را قطع كرد تحصيل

ان زندگي آثار خود را به فروش كه براي گذر
ولي به دليل موفقيتي كه در ميان . برساند

.   خوانندگان يافت، ثروت عظيمي به دست آورد
  
  (1934-1896)) ويگوتسكي، لِو سِمِنوويچ(

كه بسيار تحت تأثير ) سابق( روانشناس شوروي
 و  روش خود را بر پاية پائولوف قرار داشت

ها  برخوردي ژنتيكي براي بررسي توسعة ادراك
راحل مختلف رشد و در طفوليت، و گسترش م

با اين .  شكل داد"فرديـ  اجتماعي"باروري 
وجود در دوران تحصيل در دانشگاه مسكو در 

هاي مختلفي چون زبانشناسي،  رشته
شناسي، فلسفه و هنرها نيز فعاليت  جامعه
 38بيماري سل وي را در .  ي داشتگير چشم

سالگي  از پاي درآورد و آثار مهمي كه از او 
 به چاپ بود همگي پس از مرگش ي مانده باق

است كه، " تفكر و زبان"اثر كليدي او . رسيد
گيري  براي اولين بار يك نظرية زبان را با بهره

از روانشناسي مكتب پياژه و رشد ادراك 
  .  در هم آميخته نزد كودكان محصل"دانش"
  

Vygotsky, 
Lev Semenovich 

  Williams, Raymond  (1988-1921))  ويليامز، ريموند( 
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اش در  پروفسور ويليامز طي خدمت دانشگاهي
كالج ترينتي در دانشگاه كمبريج يكي از 
بانفوذترين استادان ادبيات زبان انگليسي به 

مردم "مهم ترين اثر ادبي وي . رفت شمار مي
اي شبه  ريخچه است كه تا"كوهستان سياه

  . تخيلي است
  

  زوم
گذار آن را  نوعي شعرِ موسيقائي است، كه پايه

اين شعر اساساً . دانند  روس مي"گرايان آينده"
همزمان  نوعي شيوة ايجاد رابطه است كه

تمايل . دهد تعريفي دوباره از زبان ارائه مي
اساسي در اين سبك شعري اعطاي خاصيت 

ي به كالم بوده و در اين راستا كالم موسيقائ
اين . داده است معناي لغوي خود را از دست مي

نوع شعر در ساختار خود را حتي محدود به 
ها  كرده و از ديگر زبان زبان روس نيز نمي

خصوصاٌ زبان التين و يوناني نيز ياري 
  .   جسته مي
  

Zaum 

   )1896 ـ 1948) ( زادانو، آندره الكساندروويچ(
  مدار بلشويك ادانو را بايد بيشتر يك سياستز

وي در سال . به شمار آورد تا يك هنرمند
 عمالً به يكي از رهبران اصلي دفتر 1939
در ارتباط نزديك با .  بورو تبديل شده بود پوليت

 خود را بنيانگذار جنبش استالين زادانو

Zhadanov, Andrey 
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 1946كرد كه از سال   معرفي مي"زادانويسم"
هاي  ترل بر فعاليتاز طريق اعمال كن

دانان و ديگر فعاالن  نويسندگان، شعرا، موسيقي
هاي هنري، وظيفة اصلي خود را مبارزه  زمينه

. كرد داري اعالم مي سرمايه" فرهنگ منحط"با 
 وي 1947در ادامة اين سياست در سال 

 (Cominform) فُرم  كاميني به نام دفتر
  .  بنيانگذاري كردجهت تبليغات دولتي 

 



  
  
  

  نامة مترجم واژه
  

Aestheticism شناسي گرائي زيبائي  
Aesthetics شناسي  زيبائي  
Ahistorical  پرهيز  تاريخ  
Analogy  همانندي 
Anthropolgism گرائي شناسي مردم  
Anthropomorphe گون  انسان  
Anthropomorphic گونه  انسان  
Anthropomorphizing كردن  گونه انسان 
Aphorism گوئي ينگز  
Apolitical  گريز  سياست 
Argument  براهين 
Artificiality اتي مصنوعي 
Asocialogocal  گريز  شناسي جامعه 
Automatization   خودگرداني  
Avant-gard  پيشرو 
Balzacian بالزاكي 
Canon    قاعده 
Canonical  اي  قاعده 
Canonization  تقديس 
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Carnival نشادي كاروا 
Carnivalistic يانهكاروانشاد    
Carnivalization سازي كاروانشادي 
Codes ها   نظامنامه  
Codified اي شده  نامه نظام  
Cognitive معرفتي   
Concept, Conceptual  ادراك،  ادراكي  
Conduct راهبري  
Conjuncture منتج شرايط  
Constellation يب منتظمترت  
Criticism نقدگرائي  
Cumulative Logic منطق چندگانه 
Deautomatization ناخودگرداني  
Defamiliarization نمائي  نامأنوس  
Dehumanization كردن يناانسان  
Diachronic يخيتار  
Diachrony ات  تاريخي 
Dialogic  گفت و شنودي  
Dialogical   گفت و شنودي 
Dialogue  گفتگو  
Doctrine زه آمو 
Dominant حاكم  
Economic Reductionism اقتصادمحوري  
Emipirical  تجربي  
Empiricist گرا تجربه  
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Encoded مندشده قانون  
Eschatology  معاد شناسي 
Extra-literary يادبـ  فرا  
Foreground  اولويت  
Futurist گرا آينده 
Great Tradition  سنت اعظم  
Heteroglossia ات بانيدگرز 
Hierarchy  رده بندي  
Historical Semantics  علم معاني تاريخي 
Historicity ات  تاريخي 
Humaniste  اومانيستي 
Idealiste  ايدآليستي  
Individualism   فردگرائي  
Interlocutor مخاطب   
Inter-textuality درون متنييختگيِآم   
Intrinsic  ذاتي  
Intuition ابي ت درون  
Linguistics  زبانشناسي  
Literariness ات ادبي  
Metaphore استعاره 
Metaphysic  ات  مابعد طبيعي  
Methodically  روش مندانه 
Methodological شناختي شرو  
Mimesis سازي  شبيه  
Mimesis تقليد از طبيعت  
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Mutations جهشي ييراتتغ  
Narrative  روايتي  
Neo-Positivism يگرائ اثباتنو 
Nouveau roman  ماننوين  ر  
Novelistic داستانسرايانه 
Officialdom  فضاي رسمي 
Open endedness ات  ناپذيري پايان 
Orthdoxy انديشي راست   
Over Determined  مفهوم محصوري  
Overlapping تداخل 
Parodist مقلد 
Parody  مضحك  تقليد 
Perception دريافت   
Phraseology پردازي عبارت  
Poesis  خالقيت 
Poetic  شاعرانه 
Poetics نثر شعرگونة 
Polyglossia ات چندزباني 
Positivism گرائي  اثبات  
Practice كارآوري  
Problematic  مجموعه مسائل 
Procedural هوياي ر  
Procedure  رويه  
Realism Grotesque تناست  رئاليسم بي 
Reflecting Theory نظرية بازتاب  
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Reflecting Theory نظرية بازتاب  
Refrential meaning  معناي ارجاعي  
Reification يستاكردنا 
Retrospective نگر پس  
Revision تجديدنظر  
Sbu – region زيرمجموعه 
Semantic  معنائي 
Semeio  گوهرواژه 
Semiotic  گوهر واژه اي 
Semiotically گونه  گوهرواژه 
Semiotics يابي  گوهرواژه 
 Signifier,   Signified  "روية " ،  "روية گويشي ـ نوشتاري

  "ادراكي
Societal ات  اجتماعي 
Sociolinguistics   زبان شناسي اجتماعي 
Socio-verbal گويشيـ  اجتماعي 
Speaker سخنگو 
Spetio – temporal مكاني ـ  زماني  
Sui Generis فرد منحصربه 
Synchronic يا برهه  
Systematic نظام مندانه 
Systematization مندي  نظام 
Systematize نظام مند كردن  
Systemic   مند نظام 
Theoretical نظري  
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Theorist پرداز نظريه  
Theorizing پردازي  نظريه 
Theory   نظريه 
Thesis برنهادة 
To Signify ا ي  Signification يا داللت  كردن  داللت  
Trans – rational منطقي فراـ  
Typification بندي نخس 
Typify سنخ بندي  
Typology   سنخ شناسي 
Unit   واحد  

 


