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چکیده
یکی از مباحث جدی در حوزه تعامل خواننده و متن ،سطح شناختی ادراک و پيشفرضهای اجتماعی و
فرهنگی مؤلف ،متن و مخاطب است .ساختارگرایان با تکيه بر سطح کانونی و پيشفرضهای زبانی در
پارهگفتارها و براساس نظریه معناشناختی به نکات ارزشمندی در شناخت ادراک در قلمروهای مفهومی
متن دستیافـتهاند .مکتب نيترا و بهطورمشخص یکی از مهمترین نظریهپردازان این مکتب آنتوان پوپوویچ،
نخستين بار درباره نشانهشناسی ارتباط ادبی ،ساختار گفتمانی متن و فعاليتهای ذهنی و پردازش معنا از
سوی خواننده بحث کردهاند .آرای منتقدان و نظریهپردازان مکتب نيترا در غوغای جنگ جهانی اول
مسکوت ماند تا اینکه در حلقه زبانشناسی مسکو ،پراگ و بعدها در فرانسه ،آلمان و آمریکا به اشکال مختلف
از جمله نقد زبانشناختی و خوانندهمحور سر برآورد .این پژوهش در بخش نخست به معرفی مکتب نيترا و
مهمترین آرای آن در حوزه ارتباط متن و خواننده میپردازد و در بخش دوم با رصد برخی قلمروهای
نظریهپردازان متأخر که با وامگيری از این مکتب به سطوح شناختی شامل :ارتباط ،ساختار گفتمانی متن و
فعاليتهای ذهنی پردازش ،ذخيره و بازیابی اطالعات دست یافتهاند ،توجه نمودهاست .نتایج نشان میدهد
مکتب نيترا یکی از مهمترین مکاتب ادبی در حوزه سبکشناسی و تحليل متون ادبی بودهاست که با دو
رویکرد تحليل کيفی ارتباطات در یک متن واحد و تمرکز بر ادبيات به عنوان یک سيستم جامع ارتباطی،
در ميان آرای مکاتب دیگر بیآنکه نامی از آن برده شود ،مورد استفاده قرار گرفتهاست.
واژگان کلیدی :مکتب نيترا ،سطوح شناختی ،ارتباط ادبی ،نقد خوانندهمحور ،ساختارگرایی.
 .1دانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسی دانشگاه گيالن
2و .3به ترتيب دانشيار و استادیار زبان و ادبيات فارسی دانشگاه گيالن
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 -1مقدمه

مکتب نيترا مجموعه آرای منتقدان و نویسندگان اسلواک در حـوزه ادراک و شـناخت ارتبـاط ادبـی
است« .این مکتب در فاصله بين جنگ جهانی اول ( )1111-1111و جنگ جهـانی دوم ()1131-1110
فعاليت خود را در شهر کوچکی به نام نيترا 1در جنوب شرقی اسلواکی در اروپای شـرقی آغـاز کـرد.
نظریهپردازان این مکتب در سال  1191انجمن ارتباط ادبی را در دانشـگاه تعلـيم و تربيـت شـهر
نيترا تشکيل دادند و به فعاليتهای خود صورت رسمی بخشيدند و نظریه ارتباط ادبی 2را تنظـيم
کردند .پس از انقالب اکتبر روسيه ( )1111و گسترش کمونيسم و بهویـژه پـس از جنـگ جهـانی
دوم ،نظریههای این مکتب با آموزههای «حلقه زبانشناسی مسـکو« ،»3انجمـن پـژوهش دربـاره
زبان شعری سنپترزبورگ» و «انجمن زبانشناسی پراگ» درآميخـت» ( )Mozejko, 1993: 131و
پس از آن به آمریکا و اروپای غربی منتقل شد تـا بـه اشـکال و عنـاوین مختلـف در نظریـههـای
ساختارگرایی رواج یابد .اهميـت مکتـب نيتـرا در فتـل تقـدم آن نسـبت بـه سـایر نحلـههـای
ساختارگرایی در غرب است« .شخصـيتهـای برجسـته ایـن مکتـب سـاختارگرا کسـانی ماننـد
فرانتيشک ميکو ،1پ .بوگاتریو ،0ا .ایساچنکو 9و ا .پوپوویچ 1هستند» (.)Ibid
منتقــدان نيتــرا ســالهــا پــيش از منتقــدان ســاختارگرای اروپــای غربــی توجــه بــه عناصــر
تشکيلدهنده متن و در مجموع ادبيت اثر ادبی را وارد مباحث بررسـی مـتن کـرده بودنـد (نـک.
احمدی .)31 :1315 ،ام .بيکس ،1نخستين کسی بود که گزیده متنهای فرماليستها را در خـارج از
روسيه در سال  1111منتشر نمود .اثر وی بر چـاپ فرانسـوی تـودورور در طـول بيسـت سـال
پيشی گرفت (.)Mozejko, 1979: 372
«با آغاز دهه  95ميالدی موج جدیـدی از عالقـه بـه سـاختارگرایی در کشـور چکاسـلواکی
ایجاد شد .سنتهای مکتب پراگ ،که در دهه پنجاه اساساً به دالیل ایدئولوژیکی بـه حاشـيه
رانده شده بود ،ناگهان با قدرت زیادی دوباره رواج پيدا کـرد و در تعـدادی از آثـار در حـوزه
نظریه ادبی و علم زبانشناسی آشکار شد .در تالش اسلواکیها بـرای تجدیـد سـاختارگرایی،
1. Nitra
2. Theory of Literary Communication
3. Moscow linguistic circle
4. Frantisek Miko
5. P.Bogatyrev
6. A.Isachenko
7. Anton Popovič
8. M.Bakos
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نسل جوانتر پژوهشگران اسلواک ،منبع الهامشان را در دستاوردهای محققان -پيش و پـس
از جنگ -لهستانی مانند ک .وویسيسـکی ،1ر .اینگـاردن ،2ام .کریـدل ،3اس .زولکيوسـکی،1
اس .تــی .اسکوارسزینســکا ،0اچ .مــارکييویکز ،9جــی .اسالوینســکی ،1ام .گالوینســکی ،1ای.
بالکرزان1و دیگران یافتند» ( .)Ibid: 371-372از این رو ،این نظریه بـه دليـل قرابتـی کـه بـا
فرضيههای مکتب سـاختارگرایی نحلـه لهسـتان دارد ،توسـ برخـی محققـان ماننـد والتـر
کــرول15بــه عنــوان انشــعابی از ســاختارگرایی ورشــو در نظــر گرفتــه شــدهاســت .اگرچــه
نظریهپردازان نيترا در بسياری از مباحث نظری بهویژه در حوزه نظریه ترجمه و ارتباط ادبـی
وامدار ساختارگرای اخير چک ،جری لوی11هستند (.)Mozejko, 1993: 132,133
«پژوهشگران اسلواک در نگاه دوباره به سبکشناسی و تحليـل متـون ادبـی ،اساسـاً از کـارل
بوهلر12و اثرش با نام «نظریه زبان» 13که در سال  1131منتشـر شـده بـود ،بسـيار بهـره بردنـد.
همچنين بهترین نمونه از تأثير مثبت عالقه به چنين اصـالح و تجدیـد نظـری در سـاختارگرایی،
کتاب دولزل 11در باب سبک داستان مدرن چک 10است که در سـال  1195منتشـر شـد .مـدتی
بعد ،مطالعاتی با اهميت مشابهی در نظریه ادبيات و ادبيات تطبيقی پدیدار شد کـه در ایـن مـورد
میتوان از مجموعه مقاالتی با عنوان «ساختار و معنای اثر ادبی» 19و کتاب د .دیورسين 11بـا نـام
مسائل مطالعات تطبيقی در ادبيات 11نام برد که در سال  1191منتشر شد .بنـابراین پژوهشـگران
اسلواک در واکنشی اصولی به رکود در ساختارگرایی ادبی ،علیرغم آگاهی کامل از سـاختارگرایی
1. K.Wόycicki
2. R.Ingarden
3. M.Kridl
4. S.Zolkievski
5. S.t.Skwarczyńska
6. H.Markiewicz
7. J.Slawiński
8. M.Glowiński
9. E.Balcerzan
10. Walter Kroll
11. Jiri Levy
12. Karl Buhler
13. Sprachtheorie
14. Dolezel
15. On the Style of Modern Czech Fiction
16. Structure and Meaning of Work of Literature
17. D. Durisin
18. Problems of Comparatives Studies in Literature
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چک و بدون اینکه تحت تسل فشار زیاد سنت آن قرار بگيرند ،به آن نزدیک شدند و بـه تجدیـد
نظر در مبانی آن پرداختند؛ لذا بنا به گفته پوپوویچ ،اسلواکیها سنت خودشـان را در ایـن دانـش
دارند» (.)Mozejko, 1979: 371
«آرای منتقدان مکتب نيترا در دو رده مطالعاتی جـای مـیگيـرد؛ «نخسـت سـبکشناسـی کـه
اساساً تمایل به تحليل شناختی ارتباطات در یک متن واحـد دارد و دیگـری تمرکـز بـر ادبيـات بـه
عنوان یک کل منسجم یا به عنوان یک سيستم جامع ارتباطی در حوزه معناشناسـی .از آثـار دسـته
نخست باید از تحقيقات فرانتيشک ميکو نام برد .وی در سال  1113مجموعـهای از مطالعـاتش را بـا
عنوان از حماسه تا غنا 1منتشر کرد .در مقاله «مدل سـبکشناسـی اثـر ادبـی هنـری» 2بـا تحليـل
ارتباطات متن ادبی به سبکشناسی نمونههای آثار ادبـی توجـه نشـان داد» ( .)Ibid: 372مطالعـات
گروه دوم منتقدان نيترا مربوط به معناشناسی و جامعهشناسـی ارتبـاط ادبـی در متـون بـودهاسـت.
آنتوان پوپوویچ ( )1111-1133از مهمترین چهرههای نظریهپرداز و منتقد گروه دوم مکتـب نيتـرا بـه
شمار میرود« .وی سطح متن را در دو حـوزه -1 :ارتبـاط ادبـی -2 ،جامعـهشناسـی زنـدگی ادبـی
متمرکز ساخت» ( .)Ibid: 373دیدگاه پوپوویچ مباحث متعددی درباره کيفيت جامعهشناختی زبـان،
ارتباط و سبک در مناطق مختلف جهان تحت عنوان نظریههای گوناگون پدید آورد.
با توجه به ویژگیهای مکتـب نيتـرا و لـزوم اهتمـام بـه پيشـينه سـاختارگرایی در آرای متـأخر
اندیشمندان این رویکرد ،تبيين آرای این مکتب میتواند بخشی از نقـاط اشـتراک و افتـراک مکاتـب
ساختارگرایی را نشان دهد .عالوه بر آن با بررسی نسبت مکتب نيترا و مکاتب ساختارگرایی بـه ایـن
پرسش پاسخ میدهيم که چه ویژگیهایی از این مکتب در کتابهـای نظریـه و نقـد ادبـی مغفـول
ماندهاست و در نهایت این مکتب چه ظرفيتهایی برای فهم بهتر متون در اختيار جامعه نقـد ادبـی
قرار میدهد؟ از خالل معرفی این رویکرد و طبق الگوهای مکتب نيترا میتوان فرآیند ارتبـاطی بـين
متن اوليه ،مخاطب و فرامتن را در آثار ادبی مورد بررسی قرار داد .اهميت کاربرد الگـوی مـورد نظـر
در چنين پژوهشهایی ،به واسطه زنجيره سنتها و خاستگاههـای فرهنگـی اسـت کـه بـه شـکلی
خودآگاه و ناخودآگاه به متون راه یافتهاست .نظریه ارتبـاط ادبـی و نظریـه ترجمـه ادبـی دو مؤلفـه
اساسی مکتب نيترا را تشکيل میدهند .اما تمرکز پژوهش حاضر بر پایه نقد ادبی استوار اسـت و لـذا
با توجه به پرسشها و اهدار مقاله ،به حوزه معرفی نقد ترجمـه مکتـب نيتـرا کـه خـود نوشـتاری
1. From Epic to Lyric
2. A Stylistic Model of the Literary Work of Art
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جداگانه را میطلبد وارد نمیشویم .پژوهش حاضر نخستين گام در معرفی مکتب یادشـده در زبـان
فارسی است .اميدواریم با تبيين مناسب آرای این مکتب ،زمينه را بـرای پـژوهشهـای انتقـادی در
متون فارسی فراهم آوریم.
 -1-1پیشینه و روش پژوهش

متأسفانه در آثاری که با عنوان معرفی نقد و نظریه ادبی در ایران ترجمه و منتشـر شدهاسـت توجـه
چندانی به این مکتب نشده و از آن نيز با عنوان تفکر انتقادی ساختارگرای پيشـرو یـاد نشـدهاسـت؛
درحالیکه تمام نحلههای ساختارگرایی-خواسته یا ناخواسته -به نحوی از این مکتـب و بنيـانهـای
فکری آن بهره بردهاند .مترجمان دانشنامـه نظریـههـای ادبـی معاصـر نوشـته مکاریـک ( )1311در
ترجمه خود ،بخشی را که به معرفی مکتب نيترا اختصاص داشت ،حـذر کـردهانـد؛ امـا در نسـخه
انگليسی این دانشنامه ،مدخل مربوط به مکتب نيترا موجود اسـت .مقـدادی ( )1313در دانشنامـه
تأليفی خود بـا عنـوان دانشنامـه نقـد ادبـی از افالطـون تـا بـه امـروز ،بحثـی مـوجز و کليـدی از
اندیشههای مکتـب نيتـرا را آورده کـه ترجمـه بخـشهـایی از مقالـه دانـشنامـه مکاریـک اسـت.
موزجکو )1111(1در مقالهای با عنوان «نظریه ارتباط ادبی اسلواک؛ یادداشـتی بـر مکتـب نقـد ادبـی
نيترا» 2به بررسی دیدگاه پدیدآورندگان و نظریهپـردازان ایـن مکتـب پرداختـه کـه در پایـان مقالـه
مذکور ،منابع دستهاول و دستهدومـی کـه بـه پيشـبرد محتـوای بحـث کمـک کـرده بودنـد آورده
شدهاست .نکته مهم درمورد منابع دستاول این است که اکثراً به زبان چک نوشته شـدهانـد و یکـی
از مشکالتی که در طول ساليان باعث عدم توجه به این مکتب فکری شـده ،ترجمـهنشـدن مقـاالت
مربوط به این موضوع از زبان چک به انگليسی یا زبانهـای دیگـر اسـت کـه در پایـان مقالـه ادوارد
موزجکو نيز به این مهم اشاره شدهاست .همچنين در مقالهای تحت عنوان «ابعـاد فـرامتن» 3نوشـته
آنتوان پوپوویچ ( ،)1119که یکی از برجستهترین نظریهپردازان این مکتب است ،به بنيانهای فکـری
مکتب نيترا پرداخته شدهاست که به روشن شدن جنبههای مختلف آن کمک میکند.
در این پژوهش ابتدا به مرور تاریخچه مکتب نيترا پرداختهایـم و پـس از آن بـرای روشـن شـدن
ابعاد این مکتب و بيان نقاط اشتراک و افتراک مؤلفههای نيتـرا بـا سـایر نحلـههـای سـاختارگرا ،بـه
بررسی وجوه اشتراک پایههای فکری مکتب نيترا با سایر مکاتب ساختارگرا اشاره داشتهایم.
1. Edward Mozejko
2. Slovak Theory of Literary Communication: Notes on the Nitra School of Literary Criticism
3. Aspect of Metatext
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 -2بحث و بررسی
 -1-2رویکرد خوانندهمحور مکتب نیترا

زمينه بحث منتقدان مکتب نيترا همان مسائلی است که به عنوان الگـوی اوليـه صـورتگرایان در
سال  1111طبقهبندی شده بود .آنها مانند ساختارگرایان روسی تمرکز بـر متـون منفـرد را کنـار
گذاشتند تا مانند دانشمندان علوم پایه با رویکردی علمی به ادبيات توجـه نماینـد .در آن صـورت
توجه آنان معطور به قواعد عام میشد و از این طریق میتوانستند قوانينی فراگير بر مجموعـهای
از آثار پدید آورند (نک .برتنز .)05:1311 ،آنها درک اثر ادبـی را منـوط بـه سـطوح شـناختی ادراک
ارتباط برشمردند .ارتباطی که نخست خودکارشـدگی زبـان را آشـناییزدایی مـیکنـد« ،سـسس
خواننده را به سوی آشناییزدایی ادراکی و نگرش تازه به جهان هدایت میکند» (همانجا) .از نظـر
منتقدان مکتب نيترا علم ادبی ،در معنی مؤلفههای بارز و معينی که از اثری معـين ،اثـری هنـری
و ادبی میسازد ،با آفرینش ادبی که ابتنای بر ذوک ادبی دارد ،تفاوت داشت؛ بنابراین از نظـر آنـان
«موضوع علم ادبی ادبيات نيست ،بلکه ادبيت است؛ علمی که یک اثر مشخص را به اثر ادبی بـدل
میکند» (تسليمی .)11:1311 ،در مراحل آغازین ،در مکتب نيترا ماهيـت شـکلمدارانـه بـه عنـوان
وجه غالب رویکرد نوین نقد شناخته شد .در این رویکرد «اثر ،قـائم بـه ذات فـرض مـیشـود ،بـه
عناصر درون متنی توجه میشود و در نتيجه مالحظات غير ادبی مثل زندگی نویسـنده ،زمانـه او،
مفاهيم جامعهشناختی ،سياسی ،اقتصادی یا روانی بـيشوکم عـاری از هرگونـه اهميتـی اسـت»
(گرین و دیگران .)11 :1310 ،در مرحله و رویکرد دوم ،آنها با طرح مسأله متن اوليه و متن ثانویه ،بـه
شرای پدید آمدن متنهای متکثر از طریق محورهای افقی و عمودی در ارتباط زبانی و فرهنگـی
اشاره داشتند .بنابراین همچون ساختارگرایان متأخر که بـه دنبـال الگـوی جهـانی روایـت بودنـد
(ریمون کنان ،)10 :1311 ،به نظام شالودهمحور همه اعمال داللتگر زبان باور داشتند.
منتقدان مکتب نيترا همداستان با فردیناندوسوسور بودند و زبان را مجموعه انباشـته شـده در
طول زمان برای نامگذاری و نمادپردازی اشياء و عينيت بخشی بـه مصـادیق آنهـا نمـیدانسـتند،
بلکه زبان از نظرآنان نشانههایی 1به شمار میرود که یک سوی آن دال ،شـامل نوشـتار یـا گفتـار
است و سوی دیگر مدلول است که در مجموع نظامی از نشانههای بیشـمار و بـه عقيـده عـدهای
نظام نشانهای بنيادین است (سلدن و ویدسـون .)139 :1312 ،همچنين ایشان وجه دوم نگرش خـود را
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از منظر پدیدارشناختی و جامعهشناختی زندگی ادبی )1( 1و بس سطوح شناختی ارتبـاط گسـترش
دادند .آنان متن را مجموعه عالئمی برای خواننده برشمردند کـه در بافـت فرهنگـی نویسـنده یـک
معنا را برمیتابد و در بافت فرهنگـی خواننـده احتمـال پـذیرش معناهـای دیگـری را دارد .در ایـن
رویکرد ،خواننده هویت مییابد و اوست که عالئم نقش بسته بر متن را عينيت مـیبخشـد .بنـابراین
متن ،خواننده را به سوی خود میخواند .در واقع «اثر ادبی سرشار از عناصر نامعينی است کـه بـه
لحاظ تأثير به تفسير خواننده بستگی دارد و میتوان آن را بـه طـرک مختلـف و شـاید متتـاد
تفسير کرد» (ایگلتـون .)159 :1319 ،آنتوان پوپوویچ در مقاله خود ( )1119به وجوه مختلف رابطـه
خواننده با متن از منظر نشانهشناسی 2اشاره میکند .از نظر وی ،خواننـده بـه هنگـام خوانـدن
یک متن به « پيوستگی بينامتنی» 3از طریق نشانههای درونمتن دست مییابـد .اگـر وی بـه
این پيوستگی دست نيابد ،نمیتواند از متن بهرهای ببرد.
پوپوویچ «متن را به عنوان پدیدهای زبانی برمیشمارد و معتقد است که طبقهبنـدی و بررسـی
انواع رواب بينامتنی ،در سطح فهم و کارکردشان؛ یعنی در سطح ساختار گفته (پارول) اثـر ادبـی
کافی نيست؛ بلکه پژوهشگر باید این رواب بينامتنی را در یک مجموعه به عنوان پـارادایم (الگـو)
در سطح زبان (النگ) سازماندهی کند .وی این پيوستگی را به وسيـله مدل ارتباط ادبـی 1نشـان
میدهد» ) .(Popovič, 1976: 225از نظر وی وجوه ارتباطی اثر ادبـی در قلمـرو نشـانههـا معنـی
مییابد .منتقدان مکتب نيتـرا بـا اشـاره بـه ایـن دیـدگاه پوپـوویچ دربـاره نظـام منسـجم زبـان،
قلمروهایی را برجسته کردند که عمدتاً به مطالعه نظاممند نشانهها مرتب بودهاست .ایـن رویکـرد
جنبه ارتباطی اثر هنری -ادبی ،یا همان رمزگانها و نظامهای عالمتی اسـت کـه در نظـام نشـانه
شناسی مورد توجه قرار گرفت (گيرو.)13 :1315،
در دهه  1195پوپوویچ نظریه «سيستم سبکشناسی بيانی» فرانتيشک ميکو را که بـر تحليـل
ارتباطات در یک متن واحد متمرکز بود مورد نقد قرار داد و پيشـنهادهایی در جهـت تکميـل آن
ارائه داد که بحث فرا ارتباط و جامعهشناسی زندگی ادبی بود.

1. Sociology of Literary Life
2. Semiotic
3. Inter-textual continuity
4. Model of litsrary communication

09

فاطمه تقینژاد ،فیروز فاضلی و محمود رنجبر

نقد و نظریه ادبی /سال پنجم ،دوره اول ،بهار و تابستان 9311

پوپوویچ با طرح اصطالح «فرا ارتباط» ،1شـبکه ارتبـاط ادبـی را بـه نویسـندگان ،خواننـدگان،
منتقدان ،مترجمان و غيره پيوند میدهد .در شکل زیر ،حـوزه اوليـه ارتبـاط و انـواع فـرا ارتبـاط
نشان داده شدهاست:

شکل  -1الگوی مدل ارتباط ادبی از دیدگاه پوپوویچ

پس از وی استفانيا اسکوارزینسکا 2پژوهشگر لهسـتانی اصـطالح «سـبکسـازی» 3را بـر مبنـای
شبکه فرا ارتباط بنيان نهاد تا پدیدههای گوناگون متنی را که ویژگی فرامتنی دارند ،نشـان دهـد.
براساس نظر اسکوارزینسکا ،فرآیند سبکسازی میتواند در سه مرحلـه بنيـادی متنـی-1 :زبـانی؛
 -2موضوعی و  -3ترکيبی اتفاک بيفتد .سبکسازی میتواند بين دو متن منحصربهفرد ،بين یـک
متن و چندین متن دیگر و بين یک متن و یـک یـا چنـدین مـدل نـوعی دیگـر صـورت بگيـرد
( .)Popovič, 1976: 231این دیدگاه با آنچه یاکوبينسکی 1اندیشمند صورتگرای پـراگ در سـال
 1111مطرح کرده ،مطابقت دارد .وی نيز ميان نظام زبان عملـی کـه در آن عناصـر زبـانی دارای
ارزشهای مستقل نيستند و تنها ابزاری برای ارتباط محسوب میشوند و زبان ادبی [سبک ادبـی]
تفاوت قائل بود (پاکتچی.)212 :1313 ،

1. Meta-Communication
2. Stefania Skwarczyńska
3. Stylization
4. Lev jakubinsky
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 -2-2ارتباط ادبی در مکتب نیترا و سایر نظریههای خوانندهمدار

ارتباط ادبی مفهوم کليدی مکتب نيترا است .آنتوان پوپوویچ به وسيله مدل ارتبـاط ادبـی ،نظریـه
«پيوستگی بينامتنی» 1را مطرح کرد و گامی درخشان برای هویت تفسـيری -تحليلـی متـون در
مکتب نيترا برداشت.
این نظریه با رویکرد فرماليستی روسی بينامتنيت تفاوتی آشـکار داشـت .در نظریـه فرماليسـتی
سه پرسش مشترک برای رسيدن به ادبيت متن وجود دارد :شناخت اثر ادبی؟ اثر ادبی چه شـکل
و تاثيری دارد؟ این شکل و تأثير چگونه حاصل شـدهاسـت؟ نقطـهعطـف دیـدگاه فرماليسـتهـا
خودبسندگی متن است ،اما در مکتب نيترا متن محصول تعامل «مـتن مبـدأ» و «مـتن مقصـد»
است .بنابراین هر متن حامل بار گفتمانی و ایـدئولوژیک مبـدأ اسـت .پوپـوویچ ایـن فراینـد را در
ترجمه محسوستر میداند .از نظر وی ترجمه چيزی بـين مـتن فرهنـگ مبـدأ و مـتن فرهنـگ
مقصد است.
همچنين فرانتيشک ميکو اشاره میکند که در نظریه ارتباط باید به سـطح ،سـبک و شـيوه
بيان بـرای درک مخاطـب اهميـت داد ( .)Mozejko, 1993: 131منظـور وی از ارتباط،کيفيـت
ارتباط و توازن موجود بين سطح اثر توليدشده و دریافت آن اسـت .از نظـر ميکـو ،هـم مؤلفـههـای
زیباییشناسی اثر ادبی واجد اهميت است و هم کيفيت درک مخاطب .بنـابراین عليـرغم تأکيـد بـر
تفاوت مؤلفههای زیباییشناختی در یک اثر ادبی ،نسبت به اثر دیگر ،بر الگوی مشخص مقولـههـای
بيانی با عنوان «برنامههای متن» 2توجه دارند .به نظـر وی مـتن توليـد نمـیشـود و مخاطـب آن را
کشف نمیکند ،بلکه متن از سوی مؤلف برنامـهریـزی مـیشـود و بـه واسـطه آمـوزش ادبـی( )2بـه
مخاطب منتقل میشود (نک .مقـدادی 119 :1313 ،و  .)111مخاطـب از طریـق آمـوزش ادبـی ضـمن
خواندن متن اصلی ،آثار واسطه و گاه جایگزین آن را نيز از نظر مـیگذرانـد .وظيفـه مؤلـف تنظـيم
ارتباط بين اطالعات و درک مخاطب است (.)Mozejko, 1979: 378
مؤلفههای ذکرشده در ارتباط ادبی مکتب نيترا یعنی مؤلفههای زیباییشـناختی و کيفيـت درک
مخاطب ،در نظریههای واکنش خواننده 3آمریکایی و دریافت 1آلمانی و حوزه بينامتنيت هـم بازتـاب
پيدا کرده و به گونهای با آنها تلفيق شدهاست .از جمله در نظریه واکـنش خواننـده تعـاملی لـویيس
1. Inter-textual continuity
2. The Programme of the Text
3. Reader-Response Criticism
4. Reception Theory
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رزنبلت 1و نظریه دریافت آیزر ،2از رهيافت زیباییشناسانه برای تفسير متون بهره مـیبرنـد کـه بـه
معنای غيرمعين و عدم قطعيت معنا و سفيدخوانی منتهی میشود .خصوصـيتی کـه در بينامتنيـت
دریافتی بارت و خوانش نشانهای ریفاتر هم با عنوان چندمعنایی وجـود دارد .همچنـين مؤلفـههـای
زیباییشناسی در مکتب نيترا به واسطه وجود عملکرد فرا ارتبـاطی و وجـود مـتن پيشـين 3و مـتن
پسين 1نيز از یک اثر به اثر دیگر متفاوت است که در عناصـر متغيـر و نـامتغير درون و بـرونمتنـی
خود را نشان میدهد .این تفاوتهای دریافتی در زمانهـا و فرهنـگهـای مختلـف ،در افـق انتظـار
اجتماعی که یاس 0مطرح میکند قابل دستهبندی است و آیيننامه زیبـاییشـناختی از خواننـدگان
به دست داده میشود که منتقدان نيترا هم تحت عنوان جامعهشناسـی زنـدگی ادبـی بـه ایـن امـر
پرداخته بودند.
همچنين زمان در بينامتنيت ،غيرخطی است که در ادامه ویژگی پرسش و پاسـخی و دیـالکتيکی
نظریه دریافت آلمانی است .از نظر آیزر معنا حتوری تاریخی دارد ،یعنی در زمان و بـا زمـان تأویـل
میشود (احمـدی .)919 :1315،نيتراییها نيز در بحث پيوستگی ادبی در سنت ،از طرح در زمانی مـتن
ثانویه (متاتکست) سخن گفتهاند .تجربه تأثير قرائت که توس فيش و آیزر مطرح شد نيـز بـر عـدم
قطعيت معنا تأکيد میکند و این معانی در اجتماعات تفسيری که در بافتهـای فرهنگـی ،مکـانی و
زمانی خاص و متفاوتی وجود دارند خلق میشوند .مؤلفههای پارادایم و افـق انتظـار ادبـی در نظریـه
دریافت یاس و بخش نظارتی مکتب نيترا دارای مشترکاتی در ایـن زمينـه هسـتند ،بـه طـوریکـه
«دریافتکننده بر رمزگان اصلی تسل مییابد و از طریق نقش واسطگی آموزش ادبيات بـر کيفيـت
دریافت متون اصلی نظارت میشود» ( .)mozejko, 1979: 380همچنين در مقولههای بيانی مکتـب
نيترا ،قابليت اجتماعی را که بيانگر طرز تلقـی دریافـتکننـده در زمينـه اجتمـاعی اسـت مـیتـوان
زیرشاخه محور بافتمند این مکتب در نظر گرفت.
در این رویکردها نه تنها متن اوليه -بـهمثابـه نقشـه اصـلی -بلکـه واکـنشهـای ذهنـی
خوانندگان نيز حکم متن را دارد .همچنين مفهوم خلق دانش به صورت جمعی دیوید بليچ،9
به اجتماع تفسيری استنلی فيش(1با انگيزههای فردی و جمعی) و شيوه آموزش ادبی مکتب
1. Louise Rosenblatt
2. Wolfgang Iser
3. Prototext
4. Metatext
5. Hans Robert Jaus
6. David Bleich
7. Stanley Fish
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نيترا نزدیک است .حتی در بينامتنيت دریافتی نيز توليد جمعی خوانندگان اتفـاک مـیافتـد.
این رویکردها به انگيزهها ،نيازها و اميال روانی خواننده در قرائت متون نيـز توجـه دارنـد .از
جمله نورمن هالند 1که معتقد است« :تفسيرهای ما حاصل هراسها و مکانيسمهای دفاعی و
نيازها و آرزوهایی است که بـه مـتن فرافکنـی مـیکنيم» (نـک .تایسـن .)355-212 :1312 ،در
مکتب کنستانس نيز یاس معتقد است اگـر در جریـان خوانـدن یـک اثـر معـين ،انتظـارات
خواننده رد یا اصالح نشود ،با اثری کمارزش مواجهيم که البته با تغيير افـق ،ایـن انتظـارات
پاسخ گفته خواهند شد؛ و به باور آیزر با به چالش کشيده شدن فرضيات خوانندگان ،آنها به
شناخت کاملتری از خود میرسند؛ زیرا «روند خواندن متتـمن نـوعی فرآینـد دیـالکتيکی
خودتحققبخشی و تغيير است» (هالوب.)311 :1311 ،
 -3-2سطوح ارتباط ادبی

پوپوویچ با استفاده از آرای دیگر منتقدان صورتگرای مکتب نيترا ،ارتباط ادبـی را در سـه سـطح زیـر
تعریف میکند:
 -1سطح نازل :در این سطح قابليت عملی اثر توليدشـده همسـطح یـا پـایينتـر از درک مخاطـب
است .در این سطح اطالعات ارائهشده غيرضروری و اثر فاقد ادبيت خواهد بود.
 -2فراسطح :در این سطح ،اطالعات یا قابليت عملی اثر توليدشده فراتـر از درک عمـومی مخاطبـان
است و عمالً اثر ادبی قابلفهم نيست .این شـرای در هنگـام پدیـد آمـدن پـارادایمهـای جدیـد یـا
جریانهای ادبی نو محقق میشود .متون پدیدآمده در این سطح زودرس درک میشوند.
 -3سطح همتراز :در سطح همتراز قابليت اثـر توليدشـده چـه از نظـر زبـانی و چـه از نظـر عناصـر
بينامتنی همتراز با درک مخاطبان است و مورد اقبال خوانندگان قرار میگيرد (مقدادی.)119 :1313 ،
«در این شرای خواننده با اثری ادبی مواجه است که در چهار مؤلفه اساسـی آن شـامل گوینـده،
پدیده گفتاری ،عناصر و رویـداد بيـان شـده در یـک تـراز هسـتند» ( Dudley, 1984: 81بـه نقـل از
برانيگان.)11 :1311 ،
لنسر2

با بهرهگيری از این نظر منتقدان مکتب نيترا در بررسی نحوه ارتباط مخاطـب بـا
سوزان
متن در روایت به سه سطح اشاره میکند .این سه سطح عبارتند از :سطح موقعيت (منزلـت) تمـاس
(ارتباط) و موضع (نظرگاه) .از نظر وی برای درک روایت بایـد ایـن سـه سـطح مشـخص باشـد .وی
1. Norman Holland
2. Susan Lanser
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«سطح روایتگری را ارتباطی بين فرستنده و گيرنده پيام میداند که با سه مفهوم ارتبـاط فرسـتنده،
کارگفت (زمينه پيام ) و گيرنده گره خوردهاست» (برانيگان .) 212 :1319 ،مایکل ریفـاتر نيـز در کتـاب
نشانهشناسی با بهرهگيری از الگوی سطح ارتباطی مکتب نيترا از رویکرد «ارتباط در شناخت شـعر»
بهره گرفت .وی در چارچوب نظری خود بـرای خـوانش اثـر ادبـی (شـعر) دو محـور انتخـاب کـرد:
نخست کشف رویههایی که سازوکار ادبيت متن را معرفی کنـد؛ دوم تبيـين ظرفيـتهـای خواننـده
برای کشف این رویهها و به سرانجام رساندن آنها (برکت و افتخاری .)115 :1311 ،در شکل زیـر سـطوح
دریافت اطالعات از سوی مخاطب و ميزان درک آنان ،براساس درجه تکامل و تأثيرپذیری از مکتـب
نيترا نشان داده شدهاست:

شکل  -2سطوح دریافت اطالعات از سوی مخاطب و ميزان درک آن

 -9-2ارتباط ،متن و فرامتن

در مکتب نيترا توجه به ساخت درون متن از اهميت ویژهای برخوردار است .منتقـدان مکتـب نيتـرا
ساخت درون متن را واجد شبکهای منسجم میدانند که بـه آن نظـام سـبکشـناختی مـیگوینـد
( .)Mozejko,1979:373از نظر منتقدان این مکتب ،نظام شبکهای سبکشناختی بيـانی ،حاصـل
فعاليتی فینفسه بههمپيوسته و همگراست .بنابراین نظام سـبکشـناختی بيـانی از عملکردهـای
مشخص فردی پدید نمیآید ،بلکه مجموعهای از عملکردهای زبانی و عناصر محتـوایی اسـت کـه
به شکلی منطقی از تلفيق دو نظام زبانی و فرهنگـی بهـرهمنـد مـیشـوند .نظـام زبـانی موجـب
یکدستسازی روساخت اثر میشود و نظام فرهنگی به دیالکتيک اثر کمک میکند .کيفيـت ایـن
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دو نظام درهمتنيده از طریق مقابله متن ادبی با متن غيرادبی آشکار میگردد .از ایـن رو منتقـدان
نيترا برای نشان دادن کيفيت فرماليستی آثار ادبی ،آن را در مواجهه با متنی غيرادبی نشان میدادند.
پوپوویچ تعامل برشمرده را اندکی به جلو برد و بيان داشت کـه درسـطح تمـامی متـون ادبـی
میتوان ارتباط ادبی و جامعهشـناختی زنـدگی ادبـی را دریافـت کـرد .از نظـر او جامعـهشناسـی
زندگی ادبی ،مجموع موقعيتهایی را که همراه با جریـان ادبيـات و شـرکتکننـدگان در ارتبـاط
ادبی وجود دارند ،بررسی میکند و این جریان را به عنوان یک بخش جدا از زندگی اجتمـاعی در
نظر میگيرد مانند نقدها ،مجالت ،مؤسسات ادبی و غيره (.)Ibid

شکل  -3الگوی جامعهشناسی زندگی ادبی

دیدگاه منتقدان مکتب نيترا در تحليل نظام زبانی با فرماليسـتهـای دوره نخسـت تفـاوت داشـت.
فرماليستها با رد عناصر انتمامی در تحليل مـتن و گسسـتن از سـنتهـا و هنجارهـای ادبـی بـر
مشخصه تمایزدهنده ادبيات از متن غيرادبی تأکيد کردند .به نظـر آنـان «موضـوع مطالعـات ادبـی،
کليت ادبيات نيست ،بلکه ادبيت وجه مميـزه ادبيـات اسـت»(( )3تسـليمی )13 :1311 ،بعـدها کسـانی
مانند فوکو با تأکيد بر ادبيت متن بر وجه انتمامی یعنی گفتمان اشاره میکنند .فوکو معتقـد اسـت:
آنچه به نظر ما معنیدار میآید و نيز نحوه تعبير ما از اشيا و رخدادها و چيدن آنها درون نظام معنـا،
وابسته به ساختارهای گفتمانی است .گفتمان نه تنها اشيا را بـرای مـا برمـیسـازد و ادراک مـا را از
اشيا شکل میدهد ،بلکه در عين حال سلسله رویدادهای خاصی را در درون روایتهایی کـه از دیـد
یک فرهنگ خاص واقعی یا جدی هستند ،میسازد (ميلز .)11-93 :1311 ،از نظـر وی تعيـين جایگـاه
اثر ادبی فرایندی ازپيشتعيينشده و ایدئولوژیکی است که تحت تأثير سيطره قدرت در بخـشهـای
خاصی از جامعه رواج دارد ،بهطوریکه از نظر فوکو و مطابق با سنت منتقدان مکتب نيتـرا رویکـرد
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نویسنده ،کارکرد راهبردی محدودکننده است که ادبيـات و خواننـده را در ارتبـاط بـا یکـدیگر قـرار
میدهد و برداشت مستقل خواننده را از متن مجاز نمیداند (وبستر.)31 :1312 ،
 -5-2فرا ارتباط نظام زبانی و نظام فرهنگی

منتقدان نيترا نمونه کامل ارتباط زبانی نویسنده در شبکه متن و پيرامتن را در ترجمـه میداننـد.
آنها با بحث درباره متون ترجمهشده ،نحوه ارتباط مخاطب با متن را نشان دادند .از نظر پوپـوویچ،
ترجمه حاصل ارتباط حرفهای دریافتکننده از مـتن اسـت .در ترجمـه ،مـتن اصـلی در شـرای
فرهنگی درون متن و مترجم بازتوليد میشود .متن پدیدآمده(1مـتن پسـين) در تعامـل بـا مـتن
اوليه(2متن پيشين) است .از نظر پوپوویچ متن پسين به متنی گفته میشود کـه بـه مـتن دیگـر
توجه میکند .متن پسين یک نشانه فراتر از اثر است که در حال حاضر وجود دارد .در مـتنهـای
پسين ،هستیشناسی متنی بر هستیشناسی متون دیگـر اولویـت دارد .بـا مطالعـه مـتن پسـين
معلوم میشود که استراتژی نویسنده در پيوند دادن متن ثانویهاش با متن اصـلی بـه چـه شـکلی
بودهاست .نویسنده ممکن است تمایلش برای نزدیک شدن به متنی دیگر را مخفی کند یا آشـکار
سازد ( .)Popovič, 1976: 230-233مترجم به عنوان دریافتکننـده نخسـت مـتن ،آن را بـا نظـام
زبانی (وجه ارتباطی) و نظام فرهنگی (وجه جامعهشناختی) خـود مطابقـت مـیدهـد .بـه عبـارتی،
رابطه متن پسين با متن پيشين رابطه «معادله» نيست؛ یعنـی مـتن پسـين معـادل مـتن پيشـين
نيست ،بلکه تنها از طریق بينامتنيت با آن مرتب است .به عبارت دیگر هردو در زنجيره مـتنهـایی
قرار دارند که از لحاظ محتوایی و تاریخی با یکدیگر ارتباط دارند و یکی الزاماً پيش از دیگـری پدیـد
آمدهاست (فرحزاد.)121:1319 ،
پوپوویچ ( )1976: 234دو جنبه هستیشناسانه فرامتن را به این صورت ترسيم میکند:

شکل  -1الگوی جنبههای هستیشناسانه فرامتن

1. Metatext
2. Prototext
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همچنين او ارتباط بين متن -فرامتن -واقعيت را به صورت ذیل نشان میدهد:

شکل  -0الگوی ارتباط بين متن -فرامتن -واقعيت

تعامل بين متن و فرامتن (متن پسين و پيشين) در دو محور افقی و عمودی وجـود دارد .محـور
ارتباط در سطح افقی ،نویسنده -اثر -گيرنده عمل میکند و محور بافتمند همبستگی عمـودی بـين
سنت (ملی و بينالمللی) -اثر -واقعيت بيرونی را آشکار ساخته و تمـام آن چيـزی را کـه بـه عنـوان
توصيف یا تصویرسازی تشریح میگردد ،در بر میگيرد (مقدادی .)119 :1313 ،در محـور افقـی عناصـر
بافتمند در دو سوی نویسنده ،مترجم و خواننده عمل میکند و موجب خلق متنی جدید مـیشـود.
البته سطح افقی ارتباط در خوانش مخاطبان نيز دچار تحول میشود ،بهگونهای کـه مـتن اصـلی بـا
عناصر ارزیابی و فردیت (ذهنيت ) مخاطب باز کشف میشـود .در شـکل زیـر ،جایگـاه نظـام زبـانی
(وجه ارتباطی) و نظام فرهنگی در ارتباط ادبی نشان داده شدهاست.

شکل  -9الگوی جایگاه نظام زبانی و نظام فرهنگی در ارتباط ادبی
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از نظر منتقدان نيترا در تعامل متن و فرامتن دو رابطه تعاملی صورت میگيرد که عبارتند از:
«الف :رواب متنی موجود که واکنش زنجيرهای خاص را تشکيل میدهنـد و نقطـه عزیمـت
آن متن اوليه و نقطه نهایت آن فرامتن متعدد است.
ب :محرکهای متعدد برای واکنشهای زنجيرهای؛ بدین معنی که یک متن اوليه بهتنهـایی
یا با اضافهشدن به فرامتنهای دیگر مـیتوانـد الهـامبخـش مـتن اوليـه جدیـدی باشـد» ()1
(.)Mozejko, 1979: 375
پوپوویچ با تأکيد بر ساختار ارتباطی متون ادبی معتقد اسـت هـيچ ارتبـاطی -ولـو ارتبـاط در
محور افقی -بدون فرا ارتباط امکانپذیر نيست .منظـور از فـرا ارتبـاط« ،تـوانش ادبـی» مخاطـب
است« .یعنی آنچه در دانش اهل یک زبان ناخودآگاه است» (کالر .)113 :1313 ،به عبـارتی ،ارتبـاط
ادبی کيفيت توازن بين اثر توليدشده و دریافت آن را تسهيل میکند .بنابراین در یک سـو عناصـر
زبانی و درهمتنيدگی برای انتقال معنا وجود دارد؛ در سوی دیگر «تجربـه خواننـده بـرای معنـای
متن ،تجربهای که شامل تردیدها ،حدسيات و خوداصالحگریها مـیشـود (همـان .)155 :بـر ایـن
اساس ،حتی نظریهپردازان جنبش فرماليسم کـه گـرایش ویـژهای بـه مـتن و روابـ درونـی آن
داشتند ،از هدرهای اخالقی یا اجتماعی برای ادبيات غافل نبودند (برتنز .)11 :1311 ،آنها توجه بـه
مفاهيم اجتماعی و اخالقی را در راستای پژوهشهای خود فاقد شأن الزم مـیدانسـتند و عمومـاً
آنها را اموری دستدوم و فرعی تلقی میکردند.
البته هر عمل ارتباطی با یک شيوه یا شيوه دیگـری مـیتوانـد ادامـه پيـدا کنـد؛ زیـرا واکـنش
دریافتکننده از یک اثر ادبی هنری لزوماً در متن متوقف نمیشود .همچنين میتوانـد از یـک مـتن
فراتر برود تا کنشهای ارتباطی جدید توليد کند .متن ثانویه لزوماً همژانر با متن اوليه نيسـت ،بلکـه
میتواند ژانرهای مخصوص به خود را پدید آورد )« .(Mozejko, 1979: 375آنچه مـتن اوليـه را بـه
متن ثانویه پيوند میدهد ،مجموعـهای از سـطوح معنـاشناسـی ،سبکشناسـی و اصـول فرهنگـی-
اجتماعی مشترک درون دو متن است .ميـزان ظهـور و بـروز ایـن سـطوح وابسـته بـه آشـکارگی و
پنهانسازی عناصـر متشـکله آن دارد .پوپـوویچ بـين سـه امکـان اصـلی روابـ درونـی ،نـامتغير و
متغيرهای سطوح وابسته در متن و فرامتن تفاوت قائل شدهاست .این سه امکان عبارتند از:
 -1زمانی که توافق حداکثری بين متن اوليه و فرا متن وجود دارد.
 -2رابطهای که بين اثر و ترجمه آن صورت میگيرد.
 -3زمينهای که موجب تقليد مسخرهآميز (نقيته) متن اوليه میشود.
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به عبارتی فرامتن از مشخصه نشانه -معنایی برخوردار است و نمیتوان صرر شباهت نشـانهای،
متنی را برآمده از متنی دیگر دانست (بينامتنيت) .این مـدعا زمـانی درسـت اسـت کـه عملکـرد
نشانهای در دو سطح موضوعی و ادبی در فرامتن محقـق شـود .پوپـوویچ ایـن عمـل را «ترکيـب
معنایی» 1مینامد؛ بهگونهای که فرامتن تنها بازتاب هستی متن اوليه نيسـت ،بلکـه نشـاندهنـده
پدیدار سبکی و زمينههای هستیشناختی خود هم هست .در بازتابهای هستیشناختی سـبکی
و فرهنگی ،با فرا عالئم سروکار داریم که خـود حاصـل موقعيـتهـای اجتمـاعی زمانـه پدیـداری
فرامتن و انعکاس همان موقعيتها درون متن اوليه است» (.)Ibid: 377
منتقدان مکتب نيترا معتقدند شبکه ارتباطی بين فرامتن و متن اوليه از طریق نظـام آمـوزش
ادبی قابل درک و دریافت است .در این نظام خواننده هرگز با یک اثر ادبی از موقعيـت صـفر وارد
نمیشود اما شبکه ارتباطی بين فرامتن ،متن اوليه و مخاطب خارج از چهار عملکرد زیر نيست:
-1آموزشی :2نظام آموزش ادبی به عنوان تنها منبـع قطعـی هنجـار ایـدئولوژیکی و فرهنگـی
برخورد میکند .در این عملکرد دیدگاه فوکو مبنی بر «قدرت و ایدئولوژی» برجسته مـیشـود .او
با رد «نویسنده -کارکرد» ،دستهبندی آثار ادبی براسـاس نویسـندگان را مـانع از انتشـار آزاد دانـش
میداند و تأکيد میکند که این آثار پيشاپيش در نظـام شـناخت و ارزش معنـی قـرار مـیگيرنـد و
تحت سيطره اندیشهها و معررهای موجود درباره نویسندگی و زندگينامه است (وبستر.)31 :1312 ،
-2نظارتی :3در این مرحله دریافتکننده بر رمزگان اصلی تسـل مـییابـد و از طریـق نقـش
همگانیکننده متون که به آموزش ادبيات وابسته است ،با آثار اصـلی آشـنا مـیشـود .بنـابراین از
طریق نقش واسطگی آموزش ادبيات بر کيفيت دریافت متون اصلی نظارت میشود.
-3تعليمی :1خوانندگان را برای دریافت هنر ژرر (متعالی) آمـاده مـیکنـد .در ایـن عملکـرد
وجه ایدئولوژیک و جهتدار مکتب نيترا بيشتر آشکار میشود .نظریهپردازان این مکتـب نيازهـای
عالی انسان را در خوانش متون در سه رویکرد خالصه مـیکننـد :الـف -شـناخت جهـان (آرمـان
حقيقت خواهی) ب -برقراری نظم و عدالت (آرمان اجتمـاعی) ج-کسـب لـذت و شـادی (آرمـان
استتيک) (سيالیف.)00 :1302 ،

1. Semantic synthesis
2. Instructional
3. Supervisory
4. Didactic
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 -1برابرسازی :1نظام آموزش ادبی به عنوان یک عامل تنظيمکننـده عمـل کـرده ،یـک زبـان
واسطه بين ادبيات ژرر و عاميانه محسوب میگردد .اصل مزبـور هرگـاه ضـرورت یکسـانسـازی
فتاهای خالی بين آنها وجود داشته باشد؛ عمل میکند (مقدادی.)111 :1313 ،
آموزش ادبی در عملکردهای برشمرده براساس چهار عامل زیر تنظيم میشود:
 -1رمزگذارنده (موقعيت ،زاویهپدید ،مرجعيت)؛  -2سيگنال (پيـام)؛ –3رمزگشـاینده و -1واقعيتـی
که در پيام به آن اشاره میشود (برانيگان.)213 :1319 ،
«منتقدان مکتب نيترا علت جاودانگی یک اثر را واقعيتهای توصيف شده یا تصویرسـازی
از واقعيت میدانند .به نظر آنان تصویرسازیهای پدیدآمده ،مـتن را بـه وجـه ادبـی آن نزدیـک
میسازند( .)0تصویرسازی بين قابليت ذهنی و اجتماعی تعادل برقرار میکند تا متن مورد پـذیرش
و فهم مخاطب قرار گيرد .در واقع ،قابليت ذهنـی مجموعـه تـوانش زبـانی گوینـده اسـت کـه در
بيشتر قابليتهای اجتماعی مشترک بين خود و مخاطـب ،دریافـت را تسـهيل مـیکنـد .قابليـت
اجتماعی ،طرز تلقی دریافتکننده از قابليـت ذهنـی نویسـنده اسـت .وقتـی نویسـنده از طریـق
قابليتهای عملی با سبک و شيوه بيانی خود اثری را توليد میکند ،اثری اوليه پدید مـیآورد کـه
حاصل تجربيات وی به شمار میرود و مخاطب به واسـطه تـنشهـایی کـه قابليـت اجتمـاعی و
فرهنگی وی در مواجهه با قابليتهای ذهنی نویسنده پدید آوردهاست ،بـه توضـيح و تفسـير اثـر
میپردازد و اثر ثانویه را پدید میآورد» (مقدادی.)119 :1313 ،
«منتقدان نيترا درک مخاطب از یک اثر ادبی را «ماورای اثر» 2مینامند .فراینـد درک ،همـواره
اثر را در ميانه مفاهيم و «زمينههای اجتماعی مشروط» قرار میدهد و مخاطب از سـه طریـق بـه
اثر اوليه رهنمون میشود:
 -1ماورای اثر به یک اثر واقعی اوليه متصل مـیشـود .در ایـن وجـه ،ارتبـاط بـين گوینـده و
مخاطب در سطح افقی قرار دارد و قابليت عملی ارتباط تحقق مییابد.
 -2ماورای اثر به نحو دقيق یا آزاد به یک گروه از آثار متصل مـیشـود .ایـن وجـه ارتبـاط بـين
گوینده و مخاطب در سطح عمودی و بر محور بافتمند قرار مـیگيـرد و مجموعـهای از سـنتهـای
ملی و بينالمللی از واقعيتهای بيرونی اثر برمال میشود.

1. Equelizing
2. Metatext
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 -3هرگاه اثر اوليه تنوع ماورای اثر بسيار مشابهی را توليد کند ،رابطهها بين آثار متفـاوت خنثـی
میشود .در این بخش تنوع خوانشها پدید میآید که در مجموع مـیتـوان از آن بينامتنيـت را نيـز
مورد توجه قرار داد» (همان .)111 :این تفکر همان است که بعدها روالن بـارت در مقالـهای بـه سـال
 1191به عنوان «مرگ مؤلف» اعالم کرد که نویسندگان فق میتوانند نوشتههـای از قبـل موجـود
را با یکدیگر بياميزند ،ترکيب نمایند یا دوباره گسترش دهند .نویسـندگان نمـیتواننـد نوشـته را در
بيان حال خویش به کار گيرند ،بلکه تنها میتوانند به طـرح واژگـان زبـان و فرهنگـی بسردازنـد کـه
همواره قبالً نوشته شدهاست (سلدن و ویدسون.)130 :1312 ،
 -3نتیجهگیری

مکتب نيترا یکی از مکتبهای ساختارگرایی است که نخستين بار در حوزه مؤلفههای زیباییشناسی
اثر ادبی ،کيفيت درک مخاطب و الگوهاییکه نویسندگان در توليـد مـتن بـه کـار بـردهانـد ،سـخن
گفتهاست .شناخت آرای مکتب نيترا در فرایند درک خواننـده ،گـامی مهـم در شـناخت رویکـرد
نخستين نحلههای فرماليستی در شناخت متن است .این مکتب به دليل وقوع جنگ جهـانی اول
بــه محــاک رفــت؛ امــا آرای نظریــهپردازان و منتقــدان ایــن مکتــب بعــدها در نظریــههــا و آرای
خوانندهمحور و متنمحور مستحيل شد و به تکميل نظریات پيش و پس از خود کمک کرد .ایـن
آرا در بسياری از مولفهها با یکدیگر قرابت دارند و دارای نقاط اشـتراک و افتـراک هسـتند؛ از ایـن
جهت ،مکتب نيترا از بسياری جهات با توجه به دستاوردهایش گامی رو به جلـو اسـت .منتقـدان
این مکتب معتقدند مؤلفههای زیباییشناختی در یک اثر ادبـی نسـبت بـه اثـر دیگـر ،بـا الگـوی
مشخص مقولههای بيانی تحت عنوان «برنامههـای مـتن» از سـوی مؤلـف بيـان مـیشـود .آنهـا
همچنين معتقدند رواب متنی موجود بين متن و فرامتن و واقعيـت ،واکـنش زنجيـرهای خاصـی را
تشکيل میدهند که نقطه عزیمت ،متن اوليه (پروتوتکست) نویسنده است و زمينهساز شـکلگيـری
فرامتن (متاتکست) یا فرامتنهایی (به شکل متـون بازتوليـدی ،متـون افزودنـی ،متـون تفسـيری و
غيره) میشود .منتقدان نيترا شبکه ارتبـاطی فـرامتن ،مـتن اوليـه و مخاطـب را در چهـار عملکـرد
آموزشی ،نظارتی ،تعليمی و برابرسازی دستهبندی میکنند .گروه دوم نظریهپردازان مکتـب نيتـرا بـا
طرح نظریه فراارتباط ،متن اوليه و متن ثانویه و به دنبال آن مباحث نشانهشناسی ،عمـالً وارد حـوزه
پساساختارگرایی میشود .همچنين با معرفی مفهوم آموزش ادبی و نظریه فراارتباط برای نخسـتين
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بار در این مکتب ،گامی در جهت گونهشناسی متفاوت از متون هنری و ادبـی برداشـته شـد کـه در
نهایت به جامعهشناسی زندگی ادبی میپرداخت.
پینوشت
 -1زندگی ادبی متن در دیالکتيک حتور خواننده و اثر هنری شکل میگيرد و در تقابل ارتباط چنـد
سویه واقع میشود ،زیرا «از یکطرر ،اثر هنری -ادبی ریشـه در شـرای خـاص اجتمـاعی-تـاریخی
دارد؛ لذا تنوع تجربه ادبی گذشته و غنای سنت فرهنگی را به ارمغـان مـیآورد و از طـرر دیگـر ،بـه
عنوان پيام مولف نزد خوانندگانش عمل میکند و مـاورای ارتبـاط را بـه وجـود مـیآورد (یعنـی اثـر،
پيامی است درباره پيام)»(مقدادی ،)110 :1313 ،که در این فرآیند ارتبـاطی ،بـه وجـود آمـدنِمتـون
ادبی و غير ادبی در نظامهای زبانی و فرهنگی و بررسـی آن فرآینـدها و موقعيـتهـا ،جامعـهشناسـی
زندگی ادبی را شکل میدهد.
 -2منظور از آموزش ادبی در مکتب نيترا –همانند نظریه ادبی– مجموعهای از ایدهها نيست که
جسميت نداشته باشد ،بلکه مجموعهای از افعـال و عينيتهاسـت کـه در جوامـع خواننـدگان و
نویسندگان بهصورت رویـهای گفتمـانی وجـود دارد و بـا نهادهـای آموزشـی و فرهنگـی چنـان
درهمتنيده شده که جداشدنی نيست (کالر.)192 :1313 ،
 -3البته بعدها فرماليستهایی مانند تينيانور و اخنباوم برای امحای دوگانههای فرم /محتوا و لحاظ کردن
ساختار متنی به عنوان امری اجتماعی ،مفاهيم مکملی مثل واقعيت ادبی و زندگی ادبی را معرفی کردند.
به اعتقاد تينيانور ،متونی که در گذشته حاوی نقش ادبی محسوب نمیشدند ،میتوانستند ادبـی شـوند.
مثل دفتر خاطرات و نامهها که برای مثال فرمهایی مهم از رواب اجتمـاعی هسـتند .ایـن فـرمهـا
وقتی که در نگارش رمان مورد استفاده قرار میگيرند ،تبدیل به واقعيات ادبـی مـیشـوند .مفهـوم
زندگی ادبی اخنباوم مکمل مفهوم واقعيت ادبی است؛ زیرا به آثار چاپی غيرادبـی رسـمیای مثـل
روزنامهها و مجلههایی اشاره دارد که ممکن است بر جهان ادبی تاثير قابل تـوجهی داشـته باشـند
(زیما.)91:1311 ،

 -1ارتباط متون ثانوی(فرامتن) با متن اوليه(متن اصلی) :متون ثانویه به عنوان ساختار روبنـایی مـتن
اوليه به وجود میآیند و کارکردشان این است که تماس با متن اوليـه (اصـلی) را در اقتصـاد خـوانش
ادبی جایگزین کنند .متون ثانویه (فرامتن) ،مطابق کارکردشـان در نظـام دانـش زیبـاییشناسـی ،بـه
متون بازتوليدی (سرقت ادبی ،ترجمههای دست دوم ،اقتبـاس ،رونویسـی جهـتدار)؛ متـون از بـين
برنده (تغيير دادن یک متن ،سانسور کردن)؛ خالصه کـردن مـتن (چکيـده نویسـی ،حاشـيهنویسـی،
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مدخل کتابشناختی)؛ متنهای افزودنی (پاراگرار ،واژهنامه ،خاتمه کتاب یا مقاله)؛ و متون تفسـيری
(نقد ادبی و انواعش ،آموزش برنامه درسی و فوک برنامه) تقسيم میشوند (.)Popovič, 1976: 234
 -0چنين متنهایی«متن باز هستند که دست خواننده را در معنادهی بـاز میگذارنـد (سـلدن و
ویدسون.)221 :1312 ،
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