
 
 
 
 
 
 

  از ناخوداگاه نويسنده تا ناخودآگاه خواننده در نقد ادبي
  نسرين دفترچي
  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فرانسه دانشگاه تبريز
  علي اصغر شهناز خضرلو

 ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني كارشناسي دانشجوي
  چكيده :

در قرنِ بيستمِ ميالدي نقد مدرن، ناخودآگاه را مبنايِ تحليلِ آثارِ ادبي قرار داده است. اما ناخودآگاه نويسنده 
چه نقشي در خلقِ يك اثرِ ادبي مي تواند ايفا كند و چه جايگاهي در بررسي جنبه هاي ادبي يك اثر مي تواند 

يز مي تواند ناخودآگاهي از آنِ خود داشته باشد و اينكه عملكرد داشته باشد؟ و همچنين، آيا هرمتنِ ادبي ن
ناخودآگاه متن چيست؟ و در نهايت، ناخودآگاه خواننده چه جايگاهي در تحليلِ آثارِ ادبي مي تواند داشته 

ريف باشد؟ اينها سؤاالتي هستند كه در اين مقاله مورد بررسي قرار خواهد گرفت. براي اين منظور، ابتدا به تع
 زيگموند فرويد» ناخودآگاه«جايگاه ادبي از ديدگاه و سپس از نظرِ منتقدينِ روانكاو از قبيلِ  1در زمينة نقد

خواهيم پرداخت تا تكه هاي متراكمِ حضورِ ناخودآگاه نويسنده را ترسيم كنيم و  3و ژاك الكان 2شارل مورون
وم، از نگاه ژان بِلمن نوئل تكة ناخودآگاه متن را به پازلِ تأثيرِ آن در اثرِ ادبي را بررسي كنيم. در مرحلة د

گفتمانمان خواهيم افزود. در نهايت، با استناد به تئوريهاي دريافت اثرِ ادبي، و از جمله نظريات انتقادي هانس 
چرخة نقشِ ناخودآگاه خواننده را به عنوانِ آخرين حلقة سنجشِ تأثيرِ ضميرِ ناخودآگاه در  4 روبر ياوس

 نويسنده و خواننده برقرار كنيم. هدف بررسي آثارِ ادبي قرار خواهيم داد تا به اين ترتيب، پلي بينِ ناخودآگاه
كه به عنوانِ عاملي تعين كننده در نزد نويسنده، متن و » ناخودآگاه«اصلي ما اين است كه اهميت نقشِ حضورِ 

  خواننده است ترسيم كنيم. 
 ...  انتظارات افقِ ،مرگ نويسندهناخودآگاه متن، فانتاسم، ناخودآگاه،  كلمات كليدي :
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  مقدمه :
از دير باز، نقد ادبي فرصتي براي تحليلِ آثارِ ارزشمند ادبيات هر ملتي محسوب مي شد كه بر اساسِ 

شدند. در  معيارهاي مرسوم هر دوره، شاهكارهاي ادبي در كارگاههاي نقد و بررسي آثار تشخيص داده مي
قرنِ هفدهم، سالن هاي ادبي، محفلي براي بحث و گفتگو دربارة ويژگي هاي هر اثر تلقي مي شدند و معيارِ 
عقل و منطق و همچنين ميزانِ شباهت هر اثر به آثارِ قدما، مالك تحليلِ آثار به شمار مي رفت. از قرنِ 

د حرفة نقادي را نيز بر عهده گرفت. در قرنِ هجدهم نقد وارد حيطة روزنامه ها شد و هر نويسنده اي خو
نوزدهم، منتقدين در هر اثري به دنبالِ جنبه هايي از تبلورِ زيبايي بدونِ محدوديت بودند. شارل اوگوستن 

ريشه هاي خالقيت در هر اثر را در زندگي نويسنده جستجو مي كرد. او نخستين منتقدي بود كه  5سنت بوو
نيز به دنبالِ بررسي عللِ اجتماعي و  6د. به دنبالِ وي، هيپوليت تن و مادام دو استالمتوجه حضورِ نويسنده ش

نحوة شكل گيري جلوة خاصي از خالقيت محيطي در نويسندة هر جامعه اي مي گشتند.آنها بر اين باور 
قرنِ بيستمِ  بودند كه محيط مي تواند تأثيرِ مستقيمي در شكل گيري خالقيت ادبي ايفا كند. تا اينكه در

ميالدي، نظريات زيگموند فرويد در زمينة نقد مطرح شد و اهميت ناخودآگاه و نقشِ آن در زمينة نقد ادبي 
آشكار شد. به اين ترتيب، نقد ادبي وارد حيطة نويني از سبك بررسي آثارِ ادبي شد. جايگاه نويسنده در درجة 

ه فرمانِ داوري هنر را در دست گرفت و منتقد نيز بر اين اصل اول ارزشمندي واقع شد و ناخودآگاه نويسند
  واقف شد. 

از هنگانيكه ساختارگرايان، متنِ ادبي را به مجموعه اي از ساختارها تقليل دادند و اهميت نقشِ نويسنده در 
رتيب، نويسنده دنياي متن كمرنگتر شد، ارزشِ يك اثرِ ادبي در ويژگي ادبيت زبانِ آن اثر خالصه شد. به اين ت

در حاشيه قرار گرفت و متن به تنهايي تبديل به تبديل به كانونِ توجه منتقدانِ ساختارگرا شد.  ژان بلمن نوئل 
 را مطرح كرد. او اذعان داشت كه با عملِ نوشتار، هر گونه رابطه اي بينِ نويسنده و » ناخودآگاه متن«مبحث

آينة تمام نماي زبان واقع مي شود. عملكرد ناخودآگاه متن در يك  متن از بين مي رود و متنِ ادبي به عنوانِ
بشري را در اثرِ ادبي انعكاس دهد. او به اين نتيجه رسيد  7اثرِ ادبي بسيار وسيع است و مي تواند فانتاسمهاي

ريس بالنشو كه ناخودآگاه يك اثرِ ادبي مي تواند با ناخودآگاه خواننده پيوندي ناگسستني برقرار كند. البته مو
نيز پيش از وي بر اين باور بود كه نويسنده بعد از تولد متن صحنه را ترك مي كند و اثرِ ادبي در گفتماني بي 
 پايان با خوانندگانِ اثر، هر دم دوباره متولد مي شود. پس، ضميرِ ناخودآگاه خواننده نيز نقشِ مهمي درمباحث

بر ياوس، از نظريه پردازانِ تئوري دريافت، در اين مورد نقد ادبي جديد را تشكيل مي دهد. هانس رو
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 يدانيم خواننده يبراو  است معتقد »يادب اثرِ يِشنود و گفت خصلت« بهمطالعات وسيعي انجام داده است. او 

ِ  رهگذر از معنا، كه دارد يم اذعان او. است كننده نييتع خواننده انتظارِ افقِ آن، در كه شود يم ليقا را
حال، ببينيم ماهيت ضميرِ ناخودآگاه چيست و چگونه  .شود يم ديتول متن و خواننده انتظارات افِق يِناكُنشيب

  در متن ِادبي انعكاس يافته و چه تأثيري در ضميرِ ناخودآگاه خواننده مي گذارد؟
 ماهيت ناخودآگاه و عملكرد آن در حيطة ادبيات : .1

موضوع، مي خواهيم گذري بر تاريخچة باورهاي فلسفي در بابِ ماهيت ضميرِ در آغاز، براي درك بهترِ اين 
است كه در وجود هر انساني قرار » منِ ديگري«ناخودآگاه داشته باشيم. ابتدا، باور بر اين بود كه ناخودآگاه 

، عملكرد 9جايگاه ضميرِ ناخودآگاه در اعتراض به دكارت 8دارد. در قرنِ هفدهم، بنا به انديشة اليبنيز
ناخودآگاه را در برابرِ ضميرِِ خودآگاه قرار داد. او اذعان داشت كه هر آنچه در زيرِ نگاه از توجه ضميرِ 
  خودآگاه دور مي ماند، به ضميرِ ناخودآگاه انتقال مي يابد. اين نظريه به عنوانِ مسئله اي اساسي محورِ مباحث

، نخستين فيلسوف رمانتيكي است كه ناخودآگاه را به عنوانِ 10فيلسوفانِ مكتبِ رمانتيك قرار گرفت. شيلنگ
 اي كوركورانه اراده«پايه و اساسِ فعاليتهاي بشري معرفي كرد. شوپنهاور نيز ضميرِ ناخودآگاه را به مبحث «

  پيوند زد. براي رمانتيك گرايان، ضميرِ ناخودآگاه در پيوند با ضميرِ خودآگاه به خلقِ هنر ختم مي شود.
ا ناخودآگاه نويسنده چگونه در اثرتجلي مي يابد؟ زيگموند فرويد نخستين فردي بود كه از ديدگاه ام

در نظر مي  ناخودآگاه رِيضم يها زهيانگ رِيتأث تحترا  انسان يرفتارهاروانكاوي اين مسئله را مطرح كرد. او 
دواند. به مرور،  شهير ناخودآگاه رِيضم هر كسي مي تواند در خاطرات و افكاراو اذعان مي داشت كه . گرفت

اين روانكاو مبحث ناخودآگاه را وارد حيطة ادبيات كرد و در اين مرحله از فعاليت خود، آثارِ ادبي را بر رويِ 
ديوانِ روانكاوي خود قرار داد. او به بررسي جنبه هاي ظهورِ ناخودآگاه نويسنده در اثر پرداخت و نشان داد 

ي نويسندگان هر عصري بهترين مرجع براي شناخت ناخودآگاه بشري محسوب مي شوند. كه شاهكارهاي ادب
جلوه هاي پنهانِ ناخودآگاه بشر را نمايان مي  او اعتقاد داشت كه حضورِ ناخودآگاه در برخي از آثارِ ادبي

پي برده است. به » عقدة اُديپ«را نخستين كسي معرفي مي كند كه به  11كنند. به عنوانِ مثال، فرويد، سوفوكل
در تحليلِ  12اين ترتيب، ادبيات مي تواند به بيانِ ناگفته هايي در مورد روانِ بشر  بپردازد. سپس، ماري بناپارت

، با استناد به زندگي نامة نويسنده به تفسيرِ محتوي اثر پرداخت. با اين نگرش، ادبيات در 13آثارِ ادگار اَلَن پو
را » ناخودآگاه جمعي«ي قرار گرفت. پيروِ فرويد، كارل گوستاو يونگ مبحث خدمت آزمايشهاي روانشناخت

را » ناخودآگاه جمعي«مطرح كرد. او اذعان داشت كه كهن الگوهايي وجود دارند كه مي توانند جنبه هاي 
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اي نمايان كنند. تا اينكه، ژاك الكان به جستجوي ساختارهاي سازندة ضميرِ ناخودآگاه بشري از وراي الگوه
زباني پرداخت. او نيز اذعان داشت كه ساختارهاي ضميرِ ناخودآگاه در زيرِ نقابِ ساختارهاي زبان شناختي 

هر چند با اين حال، راهي نو براي منتقدانِ ادبي گشوده  ) ,Kahnamouipour 156 : 1378 حبس شده اند. (
ساسِ اين باورها، متنِ ادبي تكه هايي از شد و نظريات روانشناسي در حيطة تحليلهاي ادبي ريشه دواند. بر ا

  ناخودآگاه نويسنده را در خود پنهان دارد كه مي تواند در شناخت ناخودآگاه بشري مؤثر واقع شود.
از اين پس، منتقدين به عملكرد فعالِ ضميرِ ناخودآگاه در آفرينشِ ادبي پي بردند. اين كشف ادبي در قرنِ 

حله اي نوين كرد و مقدمات حضورِ آشكارِ ناخودآگاه نويسنده را در اثرِ ادبي در بيستم، ادبيات را وارد مر
جلوه اي از هنر را نمايان كردند كه حضورِ ناخودآگاه  14معرضِ ديد منتقدين قرار داد. ابتدا، سوررئاليستها

نويسنده را به عنوانِ گواهي بر تداعي ناخودآگاه جمعي در نظر مي گرفتند. آنها اذعان مي داشتند كه هنر بهانه 
اي براي به نمايش گذاشتنِ جلوه هاي پنهانِ ناخودآگاه بشري محسوب مي شود. آنها مي خواستند از ورايِ 

ه عمقِ تأثيرِ ناخوش آيند جنگ بر روي روانِ انسان پي ببرند. سوررئاليستها با تكنيك نوشتارِ خودبه هنر ب
ناخودآگاه «به دنبالِ ترسيمِ ناخودآگاه در معنايِ عام مي گشتند كه در ديدگاه كارل گوستاو يونگ به  15خودي
نه هاي روانكاوانه و اجتماعي گوشه هايي در بطنِ نشا 17شهرت داشت. به عنوانِ مثال، گيوم آپولينر 16»جمعي

 جمعي بشر بعد از جنگ از ناخودآگاه خود را به امانت گذارده بود كه در عينِ حال، بخشي از ناخودآگاه
  جهاني نيز به شمار مي رفت. 

ين كه محورِ توجه ا  را مطرح كرد 18نظرية انقادي روانشناسانه ميالدي، شارل مورون 60بعد از مدتي در دهة 
نظريه به نويسنده معطوف بوده است و به جستجوي رد پاي حضورِ خالقِ اثر تحت عنوان نشانه هاي فرامتن 
در نظر گرفته مي شد. او تأكيد داشت كه در تحليلِ يك اثرِ ادبي مي توان از ورايِ استعاره هاي تكراري هر 

سنده خواسته يا ناخواسته به بازي با استعاره نويسندة آن اثرِ ادبي پي برد. گويي نوي 19متني به اسطورة شخصي
ها پناه آورده است و اين آرايه هاي معنادار در حقيقت راهي براي كشف اسطورة شخصي نويسنده محسوب 
مي شوند. به اين ترتيب، نقد ادبي در جهتي معكوس از اثرِ ادبي به اسطورة شخصي كه در عمقِ ناخودآگاه 

يمود و كشف اسطورة شخصي نويسنده تنها معيارِ اين ديدگاه انتقادي محسوب مي خالقِ اثر نهفته بود، مي پ
شد. اين باور در راستاي انديشه هاي ژاك الكان پيش مي رود، كه از وراي ساختارهاي زباني يك اثرِ ادبي و 

نانطوريكه بر نويسنده را جستجو مي كند. هما 20»منِ رويايي«در پسِ چهرة قهرمان هاي داستان، جنبه هايي از 
همگان مبرهن است، ساختارهاي زباني و ساختارِ قهرمانهاي داستان در كل، ابزارِ نويسنده براي رسيدنِ به 
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خويش » خود واقعي«سرزمينِ آرزوهاي خويش در دنيايِ هنر مي باشند. او هر دم با سپري از آرايه هاي ادبي 

اش  22»منِ خالقِ«خويش را از  21»منِ اجتماعي«رزِ بينِرا پنهان مي سازد و به گفتة مارسل پروست منتقد، م
نويسنده تبديل مي شود. به  23»منِ ايده آل«تفكيك مي دهد. به اين ترتيب، هنر به زمينه اي براي تجلي دنياي 

هر اثرِ ادبي به نحوي گوشه هايي از ناخودآگاه نويسنده را تجلي مي بخشد. البته، حضورِ ضميرِ  هر حال،
  كه در متنِ ادبي انعكاس مي يابد، تنها به ناخودآگاه نويسنده ختم نمي شود.  ناخودآگاهي

نويسنده در خلوت خود شاهد تولد اثرِ ادبي است و اين لحظة باشكوه را در دلِ خود جشن مي گيرد. اين 
در بطنِ هستي  شادماني، تولد اثر را به تولد كودكي بدل مي سازد كه مي تواند نشانه هايي از خالقِ خود را

خويش نهان داشته باشد. گويي، نويسنده در پسِ هر نوشتاري ژنهايي از هستي خود را به امانت نهان داشته 
 است تا روزي هستي ناپايدارِ خود را از طريقِ اثرش جاودانه سازد. حال ببينيم، اين نشانه ها چگونه در نگاه

  يك منتقد مي تواند از نو شكوفته شود.
اين باور بود كه نويسنده با بازي كالمي جنبه هاي پنهانِ ناخودآگاه را به نمايش گذاشته است و با  فرويد بر

خوانشِ دقيقِ ادبيات مي توان به جنبه هاي ناشناختة ضميرِ ناخودآگاه پي برد. او اذعان مي داردكه اثرِ ادبي به 
بشري روي مي دهد. هماهنگي نهفته در  صورتي غير مستقيم ترجمانِ لذايذي است كه در اعماقِ ناخودآگاه

يك نويسنده دارد. او معتقد است كه اثر،  24اجزاي سازندة يك اثرِ ادبي رابطه اي مستقيم با فانتاسم هاي
تداعي يك روياي هنري است كه با كمك سبك نوشتاري نويسنده به درجة كمال رسيده است. باري، رد پاي 

ثرِ ادبي محو نخواهد شد. هر متنِ ادبي در دلِ خود رخسارِ نواي پنهانِ ناخودآگاه نويسنده از بطنِ هيچ ا
آرزوها و اميالِ طرد شدة نويسنده را نمايان مي كند. فرويد باور دارد كه ويژگيهاي نويسنده در اثرِ ادبي به 

 د. آنها پديدار مي شوند. شخصيتهاي داستان بخشي از زندگي نويسنده را تداعي مي كنن 25»منِ جزئي«صورت
تجلي روياي شبانة خالقِ اثر به شمار مي روند. به اين ترتيب، فرويد شيوة نويني از تحليل اثرِ ادبي به كمك 

  ويژگيهاي نويسندة اثر ارائه داد. او معتقد است كه رمزِ زيبايي هنر در رابطة آن با ناخودآگاه نهان است. 
 :27ية انتقادي ژان بِلمن نوئلدر اثرِ ادبي از ديدگاه نظر 26ظهورِ ناخودآگاه متن

فردينان دو سوسور، در قرنِ نوزدهم زبان را به صورت يك ساختار در نظر گرفت. ساختاري كه از دال، 
 مدلول تشكيل شده است. از اين پس، مرزِ زبان و گفتار از هم جدا شد و هستي ادبيات در زبانِ ادبي تحت

ساختارگرايان، اهميت اثرِ ادبي در ساختارِ آن خالصه شد. با حضورِ خالصه شد. » ادبيت«عنوانِ ويژگي 
زبان يك «انديشه هاي فردينان دو سوسور پايه هاي نظريات ساختارگرايان را تشكيل مي دهد. به زعم وي، 
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فرم است و جوهر نيست.(...) زبان سيستمي را تشكيل مي دهد كه همة واحدهاي سازندة آن به هم وابسته 
). به اين ترتيب، نويسنده به عنوانِ خالقِ اثر، ديگر به عنوانِ محورِ TADIÉ Jean-Yves, 1987:186(»هستند

نقد » مرگ نويسنده«، با اعالمِ مبحث 28تحليلِ ارزش و نقد يك متنِ ادبي، از اعتبار ساقط شد. روالن بارت
ي كه ادبيت آن را نمايان مي ادبي را به حيطة متن محوري سوق داد. ارزشِ يك متنِ ادبي به چند ساختار

كند، محدود شد. ساختارگرايان سعي مي كردند جنبه هاي ادبي متن را از جنبه هاي علمي بررسي كنند. بر 
اين اساس، ادبيات همچون علومِ تجربي از فرمولهايي تشكيل شده است كه در ساختار ادبيت هر اثِر ادبي 

رهاي انساني ارجحيت مي يابند. بر اساسِ اين مكتب، نويسنده نهفته شده است. ساختارهاي متني بر ساختا
ابزارِ زباني را كه متعلق به يك جامعه است در خلقِ اثرِ ادبي به كار برده است و هيچ خالقيتي در اين رمزِ 

ك يك آفرينشِ ادبي نهان نيست. پس زبان و عناصرِ زباني به عنوانِ مهمترين عاملِ پيدايش جنبه هاي ادبيت ي
  متن به شمار مي روند. 

ژان بلمن نوئل با ديدي كه از فرويد به امانت گرفته بود، با اين تفاوت كه حضورِ نويسنده را در حاشيه قرار 
داد. او در نظر داشت متن را مورد روانكاوي قرار دهد. او اذعان داشت كه متنِ ادبي از مجموعه اي از 

اين ناخودآگاه در بطنِ انتاسمهاي خواننده پيوند مي خورد و قدرت فانتاسمها تشكيل شده است كه در آينة ف
چركنويسها نمايان مي شود. البته نگرشي كامالً روانكاوانه به آثارِ ادبي مي تواند ادبيات را به چند عقدة 

بد و هر روانكاوانه تقليل دهد و در راستاي شيوة بيانِ نويسنده پيش رود. نويسنده در اثرِ خويش بازتاب مي يا
كلمه خط خوردة چركنويس مي تواند ذره ذرة وجود نويسنده را نمايان سازد كه با نگاهي به اين پيش نويسها 
مي توان به عمقِ فانتاسمي كه به عنوانِ انرژي منبعِ خلقِ اين اثرِ ادبي واقع شده است، پي برد. البته بايد به اين 

ها دوربينِ منتقد را متوجه متني مي كند كه نويسنده در خلقِ آن مسئله نيز اشاره كرد كه تحليلِ اين چركنويس
بينِ انتخابِ واژگان همواره دودل بوده است و اين ترديد را دودلي هاي چركنويسها و پيش نويسهايش به 
خوبي به نمايش مي گذارند. اما چه نيرويي نويسنده را به خط زدنِ برخي از واژه ها بر مي انگيزاند؟ اين به 

ابطه اي كه نويسنده با كاغذهاي سفيدي كه شاهد هنرآفريني اش هستند بستگي دارد. او در اين لحظه هم ر
نقشِ نويسنده و هم خواننده را بر عهده مي گيرد. نويسنده اي كه از دنياي معناهاي هرروزه فاصله مي گيرد تا 

او الهام مي شود را بر دلِ ادبيات حك كند. بتواند با گوش فرا دادن به نواي سكوت، دنياي معناهايي را كه به 
عملِ نوشتار حسِ انتظار را در خالقِ اثر پديد مي آورد و اين حس در عمقِ وجود نويسنده نفوذ مي كند و او 
را مسحور مي نمايد. او در هر لحظه در انتظارِ يافتنِ واژگاني به سر مي برد كه نواي دروني خويش را به ثبت 
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ين، هر يك از خط خوردگي ها لحظه اي  را كه نويسنده سعي مي كند با دنياي بيرون پيوندي برساند. بنابرا

برقرار كند را بر روي پيش نويسها ترسيم مي كند. با نگاهي به مجموعه اي از اين خط خوردگي ها منتقد به 
صوير در مي آورد. نويسنده، نكاتي ناشناخته در متن پي مي برد كه دورنمايي از علت پيدايشِ متنِ ادبي را به ت

در جدالي مداوم با اميال و خواسته هايش احساساتي كه نسبت به گذشته و حال دارد، ثبت مي كند. اين 
عناصر از نويسنده در اثر به عنوانِ عناصري ژنتيكي ثبت مي شوند. پس اثرِ ادبي از پيوند نويسنده و الهه هاي 

دال نويسنده با سكوتي بلورين كه در بطنِ كاغذهايي كه به تماشاي الهام بخش متولد نمي شود ؛ بلكه از ج
تولد واژگاني كه ترجمانِ احساسات نويسنده هستند، پديدار مي شود. هر چند متنِ اوليه با متني كه به چاپ 
 مي رسد فرسنگها فاصله دارد. البته اثرِ متولد شده، فانتاسمهاي نويسنده اش را در پسِ آرايه هاي زباني
انعكاس خواهد داد. زبانِ ادبي نيز جنبه هايي به اثر خواهد بخشيد كه همنوا با فانتاسمهاي نويسنده، 
ناخودآگاه متن را پديد خواهد آورد. باري، با خوانشِ يك اثرِ ادبي ناخودآگاهها در هم پيوند خواهند خورد. 

هاي ناخودآگاه مي شود. او نيز به كمك  البته، خواننده نيز به نوبة خود در تفسيرِ اثرِ ادبي وارد بازي
ناخودآگاه خود، برخي از جنبه هاي ناخودآگاه نهفته در متن را دريافت خواهد كرد. به اين ترتيب، هنري كه 
ترجمانِ جنبه هاي جاودانة ناخودآگاه بشري را در خود پنهان دارد، در جشن جاودانگيِ حضورِ خوانندگانِ 

د. خواننده با دنيايي از فانتاسمهاي خويش اثر را مطالعه خواهد كرد و دريافتي هر عصري پايكوبي خواهد كر
كه از اين خوانش عايدش خواهد شد مراحلي را به دنبال دارد. فانتاسمهاي خواننده به عنوانِ گيرنده هايي 

 فانتاسمهاي موجود در متن را دريافت مي كند. 

 هانس روبر ياوس :انتقادي از ديدگاه ي نقشِ ناخودآگاه خواننده در پردازشِ اثرِ ادب

همانطوريكه بر همگان مبرهن است، ناخودآگاه خواننده نيز مي تواند محورِ مطالعات به شمار رود. مكتبِ 
 روبرت هانسبا نامهاي  ،يِآلمان گذارانِ هيپا از تن دو توسطي در آلمانِ شرقي الديم شصت ةدهكنستانس، در 

وجه  ادبي خواننده در آفرينشِ ةنياگرا كنش نقشِاين مكتب نظرياتي به  مطرح شد. 29زريا ولفگانگ و  اوسي
هانس . نديفريĤب نو از دوبارهدر ناخودآگاه خود  را متن است قادر نيز خواننده ه،ينظر نيا اساسِ بر. مي كرد

هر عملِ خوانشي يك خالقيت است و هر عملِ دريافتي منحصر به فرد « روبر ياوس اذعان مي داشت كه
او در نظر داشت ديدگاههاي خوانندگان را در طولِ تاريخ و از ورايِ  . (GERRITSEN, 1998 :28)»است

را تشكيل » افقِ دريافت«تاريخِ ادبيات مورد بر اساسِ قدرت تفسيرمورد مطالعه قرار دهد. اين موضوع، نظرية 
مي دهد. اين نظريه، به بررسيِ ديدگاههايِ مختلف در نزد خوانندگان در مورد يك اثر ادبي مي پردازد و آنها 
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ياوس تأثيرِ يك اثرِ به تصوير در مي آورد. البته هانس روبر  31و همزماني 30را بر رويِ محور هايِ درزماني
أثيرهايي را كه يك اثر بر روي خوانندگان ادبي را بر رويِ يك خواننده بررسي نمي كند ؛ بلكه مجموعة ت

خاصِ يك ملت در يك عصرِِ تعيين  32»عادت واره هايِ«به جستجويِ  مختلف داشته است را مد نظر دارد و 
آنچه كه ايدئولوژي را در يك متن تعيين مي كند، اين است كه پشت «شده مي گردد. او اذعان مي دارد : 
بقة اجتماعي حاكم نهفته است. (...) و اينكه اين من منفعتي كه به گروه محتواي بيان شدة يك متن، منافع ط

  (286»اجتماعي غالب مربوط است، توسط تحت تفسيرهاي هر ملتي، به ارزشي جهاني تبديل مي شود

(JAUSS, 2005 :.اجتماعي اثر را مي گشت و با اين كار،  بيشتر به دنبالِ كاربرد  
 
 

  نتيجه گيري :
ناخودآگاه در آفرينشِ اثرِ ادبي به عنوانِ موضوعِ محوري بحث ما بود. ما ابتدا از ديدگاه زيگموند تأثيرِ ضميرِ 

فرويد، به جنبه هايي از ناخودآگاه بشر كه در ادبيات بازتاب يافته است، پرداختيم و نشان داديم كه ادبيات مي 
تغييرِ اسرارِ ناخودآگاه انسان واقع شود. سپس، با تواند به عنوانِ منبعي قابلِ اعتماد براي شناخت جنبه هاي نام

نگرشي بر بينشِ نقد روانشناسانة شارل مورون، به اين نتيجه رسيديم كه متنِ ادبي در خود نشانه هايي از 
ناخودآگاه نويسنده را پنهان دارد كه مي توانند ما را در شناخت اسطورة شخصي نويسنده ياري دهد. در ادامه، 

به انديشه هاي ژاك الكان، به اين نتيجه رسيديم كه ساختارهاي زبان مي توانند به خوبي ساختارهاي  با استناد
ناخودآگاه را بازتاب دهند. بنابراين، زبانِ ادبي يك تويسنده از ساختارهاي زباني تشكيل شده است كه 

دنِ انديشه هاي انتقادي ژان ساختارهاي ناخودآگاهش را انعكاس مي دهد. به دنبالِ اين موضوع، با مطرح كر
 ويژگي جاودانه بودنِ اثرِ ادبي و مرگ بلمن نوئل، مسئلة ناخودآگاه متن را به عنوانِ پايه اي محوري در جهت
نويسنده در نظر گرفتيم. بر اساسِ اين موضوع، نقشِ خواننده را در تعين جاودانگي يك اثر، نقشي بنيادي 

هاي منحصر به فرد مربوط به دنياي ناخودآگاه خود يك اثر را مي خواند و  شمرديم. باري، خواننده با ويژگي
خوانشِ هر خواننده را مجموعه اي از عواملِ اجتماعي مي توانند تحت تأثير قرار دهند. براي روشنتر شدنِ 

انتقادي عمقِ اين مسئله، انديشه هاي انتقادي  هانس روبر ياوس را مطرح كرديم كه يكي از پيروانِ نظرية 
خوانندگانِ هر نسل و هر جامعه اي، از يك » افقِ انتظار«تئوري دريافت است. او با تعيينِ ويژگي هاي سازندة 

سو به تحليلِ عواملِ مؤثر بر روي ناخودآگاه خواننده و از سوي ديگر، به بررسي نقشِ خواننده در پردازشِ 
  يك اثرِ ادبي مي پردازد.
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8 Leibniz 
9 Descartes 
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13 Edgar Allan Poe 
1414 Surréaliste 
15 Écriture automatique 
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17 Guillaume Apollinaire 
18 La psychocritique 
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20  Moi imaginaire 
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22 Le moi créateur 
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