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چکیده
نقد مضمونی که زادگاه آن فرانسه می باشد حوزه ای از نقد به حساب می آید که حتیی بلیا از نقید
ساختارگرایی ،یعنی در دهه چها میالدی در مقابا نقد سنتی بد علم کیرد ذی ا تو یه بسییاری از
وانان که مخاذف نگاه سنتی ِ تاریخ نگری اثلات گرایی در ادبیات بودند را به خود لب نمود .در
نقد مضمونی اژه مضمون دارای یژگی هایی می باشد که آن را از برداشت سنتی از مضیمون یدا
می کند .این مقاذه ضمن مطرح کردن خاستگاه های فلسفی ادبی این نقد کیه تیاثیر بیه سی اری بیر
برداشت خاص ِ آن از مضمون داشته است ،موذفه های معنایی این اژه را برمی شمرد تیا در نهاییت
بتواند برداشت دید از اژه مضمون که توسط این نقد مطرح می شود را در تضاد با برداشت سنتی
از این اژه برار دهد .در پژ هش های متفا تی که در دانشگاه ها انجام می شود ،از مله پاییان نامیه
ها رساذه های تحصیلی ،هر چند ادعای پژ هش در حوزه نقد مضمونی را دارند اما غاذلا ً برداشت
آن ها از مضمون برداشت سنتی بوده از این ر ی راه از همان آغاز به بیراه کشیده می شیود .ایین
مقاذه به نوعی بر اساس موارد ذکر شده به آسیب شناسی این حوزه در نقد می پردازد تا از این طریی
با تمای گ اشتن بین برداشت دید سنتی از مضمون ،بر ارزش های ییژه نقید مضیمونی تاکیید
نماید.
کلیدواژهها :نقد مضمونی ،مضمون ،خاستگاه فلسفی ادبی ،آسیب شناسی نقد مضمونی.
مقدمه

نقد مضمونی که آن را می توان «نقد ملتنی بر آگاهی» هم نامید ،اساسا َ نقدی است که همدذی
تلفی د آگاهی را طلب می کند،آگاهی منتقید اگیاهی نویسیندهر ژرژ پوذیه .)1 :01۹0 ،ایین
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حوزه از نقد را باید حوزه ای دانست که حتی بلیا از نقید سیاختارگرایی ،یعنیی در دهیه چهیا
میالدی در مقابا نقد سنتی بد علم کرد ذ ا تو ه بسیاری از وانیان کیه مخیاذف نگیاه سینتی
تاریخ نگری اثلات گرایی در ادبیات بودند را به خود لب نمود .اساساً نقد دانشگاهی با صحه
گ اشتن بر ابعیت های ا تمایی ،تاریخی ،زندگی نامه ای سعی بر ر شن کردن متن میی نمیود،
حال آنکه نقد مضمونی همچون سایر حوزه های دیگر نقد مدرن تنها متن را مرک تو ه فعاذعیت
نقد به حساب می آ رد .نقد مضمونی ر بر خالف حیوزه هیایی از نقید کیه بیشیترین بهیا را بیه
ساختارها اشکال میدهند برا ی آنها

ودی متقدم بر آگاهی ذهنییت خالق بارا اند ،ذی ا

از سوژه خالق د ر میشوند) ،تنها با برگشت به آگاهی سوژه خالق یژگی اصلی خود را تعریف
می کند .به علارت دیگر در این نقد بیشترین بها به

هان انت اعی شهودی سیوژه خیالق در

نتیجه به چگونگی درک در نی شهودی ا از هان اطراف داده میشود .در ابع مفهوم آگیاهی
تخیا از مله مفاهیمی هستند که نقد مضمونی را به نوعی در مقابا نقد ساختارگرایی برار میی
دهند .ربر  )0۹6 :0111،مفهوم ساختار صحه بر ابعیتی مستقا مقیدم بیر درک نویسینده از
هان هستی می گ ارد ،حال آنکه ر یکرد نقد مضمونی در اثر به دنلال ناریا آمیدن بیه تجربیه
آغازین ابتدایی نویسنده از هان آگاهی ادراک ا از هستی است که مقدم بر ساختار است.
این ر یکرد سلب می شود برداشت دیدی از مضمون مطرح شود که یژگی های خاصی به آن
اطالق می شود .این مقاذه پس از مطرح کردن خاستگاه های فلسفی ادبی نقد مضمونی که بیی
شک در برداشت منتقدین نقد مضمونی از مضمون تاثیر گ اشته است ،به یژگیی هیای مضیمون
آن گونه که در نقد مضمونی مطرح است می پردازد این برداشت را در تضاد با برداشت سینتی
از مضمون برار می دهد .در نهایت با استفاده از ملاحث مطرح شده به آسیب شناسی این نقید در
حوزه دانشگاهی خواهد پرداخت.
پیشینه تحقیق

در خصوص نقد مضمونی ،یعنی آن نقدی کیه در فرانسیه متوذید میی شیود از مضیمون
تعلیرات خاص خود را دارد ،کتاب مقاالت زیادی

ود ندارد .در بسیاری از متون مضیمون
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را همچنان به معنای سنتی اش به کار می گیرند .به بییان دیگیر متیون نوشیته شیده کمیی بیه
صراحت به نقد مضمونی

یژگی های خاص مضمون ،آن گونه که میشا کوذو مطرح نمیوده

است ،پرداخته اند.

از کتاب هایی که به این مهم پرداخته اند می توان به اثر نقد مضیمونی ،آرا ،،اندیشیه هیا
ر ش شناسی ژرژ پوذه نوشته مرتضی بابک معین ،اشاره کرد .تر مه کتاب آگاهی نقد اثر ژرژ
پوذه توسط مرتضی بابک معین نی ضمن پرداختن به این نقد به ر شن سازی معنای مضیمون
کمک می نماید .همچنین از مرتضی بابک معین د مقاذه با عنوان های «از نقید تخییا تیا نقید
مضمونی» «نقد ژرژ پوذه ملتنی بر تلفی آگاهی منتقد با آگاهی خواننده» که توسط انتشیارات
فرهنگسنان هنر در سال  038۹به چاپ رسیده انید ،ضیمن پیرداختن بیه خاسیتگاه هیای نقید
مضمونی به یژگی های معنایی مضمون اشاره کرده اند .همچنین مقاذه «نقد مضمونی چشیم
انداز کنونی از ژان پیر ریشارد تا میشا کوذو» از نسرین خطاط به سیر تحول نقد مضمونی میی
پردازد .مقاذه «نقد دنیای خیال نقد مضمونی ،از گاستون باشالر تیا ژان پییر ریشیارد» نوشیته
دکتر نگین تحویلداری نی در کا به تاثیر باشالر در توذد این نقد معرفی اندیشه های ریشیار
پرداخته است .اساسا ً در خصوص یژگی ها موذفه های معنایی مضمون آن گونه که در نقید
مضمونی خصوصا اندیشه میشا کوذو مطرح می باشد ،یعنی یژگی هیا موذفیه هیایی کیه
برداشت از این اژه را در تضاد با برداشت سنتی آن برار می دهد ،تیا کنیون پیژ هش یامعی
صورت نگرفته است.
خاستگاه های نقد مضمونی

اساسا ً می توان پنج خاستگاه متفا ت را برای این حوزه نقد برشمردر معین)۱0-1 ،0381،
 - 0نظریات مکتب ر مانتیسم آذمان در خصوص اثر هنری .
 – ۱آرا ،اندیشه های پر ست در خصوص نقد ادبی ،مسئله سلک بحث خوانش اثر.
 - 3تاثیر پدیدارشناسی رهوسرل ،مرذوپونتی)
 – 4آرا ،اندیشه های باشالر در خصوص تخیا شاعرانه
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 - ۵تشکیا مکتب ژنو
از دیدگاه ر مانتیسم آذمان در کا اثر هنری را نلاید محصول نتیجه خلی تکیراری اذگیو
هایی با تعریف از پیش مشخص دانست ،بلکه اثر دارماً به یک آگاهی خیالق کیه بیر گرفتیه از
«تجارب شخصی» احساسی هان در نی نویسینده میی باشید ار یاد داده میشیود

همیه

عناصر صوری ساختی اثر تابع این آگاهی خالق می باشند.
از دیدگاه این مکتب هنر را نلاید تنها یک ترکیب ملتنی بر ساخت شکا دانست ،بلکه اثر
هنری را باید ایگاه استقرار هان معنوی ،انت اعی آگیاهی خیاذ آن از هیان بیر نیی بیه
حساب آ رد .از مله متفکرین

شاعر -فیلسوفانی آذمانی که بیر مارسیا ریمیونر Marcel

 ،)Raymondبگنر )Albert béguinپوذیه تیاثیر ژرفیی میگ ارنید میی تیوان از فردرییک
گوندذف ر  ) Gundolfنواذیس ر  ) Novalisنام برد ،که پرداختن به این تاثیر پی یری خیود
مقاذه دیگری را می طللد .پر سیت از ملیه متفکرینیی اسیت کیه نظرییات ا در توذید نقید
مضمونی تاثیری به غایت مهم داشته است ،ذ ا در این مجال به شکا موشکافانه تری به آن می
پردازیم:

پر ستر )Proustنویسنده ب رگ نیمه ا ل برن بیستم خاذ شاهکار در ستجوی زمان
از دست رفته ر ) A la recherche du temps perduبیا برداشیت بیدیعی کیه در خصیوص
سلک مطرح میکند اعتقاد به این با ر که اثر هنری را نلاید تنها نتیجه کار دبی بیر سیاخت
شکا اثر به حساب آ رد ،از هاتی ادامه دهنده اندیشه های ر مانتیسم آذمان بیه نظیر پوذیه
پایه گ ار نقد مضمونی میلاشد .همچنین نظر پر ست در خصوص سلک در برداشت منتقیدین
نقد مضمونی در این خصوص تاثیر به س اری گ اشته اسیت .از نظیر پر سیت سیلک را نلایید
صرفاً دارای یک وهره تکنیکی دانست ،بلکه سیلک حامیا هیان بینیی دنییای انت اعیی
در نی نویسنده است که در آن تللور پیدا می کند .ذ ا سلک برای پر سیت دارای د
د گانه هم زمان خل  -زبان شناسی

ابعیییت

هان اندیشه احساسی است که از یکیدیگر یدایی

ناپ یرند .همچنین پر ست با تحلیلی که از یژگی نلوغ نویسنده میکند به معنیای مضیمون کیه
بعدها توسط نقد مضمونی مطرح میشود ن دیک میشود .پر ست نویسنده ابعی را نویسنده ای
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می داند که تنها یک اثر از خود بر ای بگ ارد یا به تعلیر دبی تر در آثار خود ییک زیلیایی
احد بیافریند که این زیلایی تنها ملتنی بر کیفیت ارزش ناشناخته دنییای منحصیر بیه فیرد
یژه خود نویسنده است که می توان آن را به نوعی به «مضیمون» تعلییر کرد.رپر سیت،01۱4،
 )۱3۵از دیگر نظریات پر ست که به شکلی بنیادی بر منتقیدین نقید مضیمونی تیاًثیر گ اشیته
است ،نگاهی است که به «من خالق» دارد ا در اثر خود به نام علیه سن بو ر Contre Saint

 ) Beuveاثر هنری را محصول من خالبی میداند که این «من»هرگ آن منی نیسیت کیه میا در
ارتلاط ا تماعی عادات ر زمره از خود بر ز میدهیم بلکه این من ،من خالبی اسیت کیه در
ژرفا ی ما

ود دارد 0.عال ه بر تاًثیرهای ذکر شده تاًثیر عمده دیگری را میتوان ذکر کیرد کیه

همچنان ریشه در اندیشه های پر ست دارد ،این تاثیر پ یری در خصوص خوانش منتقد از اثر
می باشد .پوذه به نقا از پر ست مینویسد  «:بتی از خوانش اثری فارغ میشویم،صدای در نیی
ما که در طول خوانش اثر ریتم نویسنده ای مثا باذ اک یا فلوبر را دنلال میکند ،تماییا دارد در
آخر سر مانند آنها سخن بگوید بیاندیشد».ربه نقا از پوذه )01۹0،۵0،اساسا ً پر سیت اعتقیاد
دارد که در همه هنرها ن دیکی همدالنه ای بین هنرمند خوانش گر به اسطه هنر خل شیده
شکا می گیرد .به بیان دیگر خوانش از منظر ا این است که بتیوانیم در ژرفیای

یود خیود

حرکت خالبانه خاذ اثر را تقلید کنیم.
می بینیم پر ست عما خوانش یک اثر را عملی ملتنی بر «همدذی» بین خوانش گر خیاذ
هنری میداند ،به گونه ای که پس از عما ِ خوانش ،خوانش گر مثا خاذ حس کند ،بیاندیشید
زندگی کند .در بطن نقد مضمونی دبیقا َ با چنین تحلیلی از خوانش اثر ر بیر میشیود ،ایین
اصا از اصول بنیادی نقد مضمونی به شمار می ر د .پوذه نی در خصوص این خیوانش ملتنیی
بر همدذی می نویسد«:من خود را به کس دیگر [نویسنده] ا میی نهیم ،ایین کیس دیگیر در
در ن من می اندیشد ،حس می کند ،عما می کند ضجر می کشد»رهمان)
 .0هر چند از مله متفکرینی که این نظریه را برای ا ذین بار مطرح کرده است فردریک گوندذف نام دارد نگارنده این
مقاذه این بحث را در کتاب خود با عنوان نقد مضمونی آرا ،،اندیشه ها ر ش شناسی ژرژ پوذه با نگاه موشکافانه تری
دنلال کرده است.
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از اندیشه های دیگر پر ست که در بطن نقد مضمونی با آن موا ه میشویم ایین اسیت کیه
برای شناخت ابعی نویسنده باید از تمام آثار ا خوانشی کلی دبی داشته باشییم ،چیرا کیه
این با خوانش همه آثار یک نویسنده است که می توانیم شناختی کاما از ا داشته باشیم بیه
یژگی های منحصربه فردش که دارماً در همه آنها تکرار میشود از آن به مضمون تعلییر میی
کنیم دسترسی یابیم.
پوذه خود در این خصوص می نویسد « :در موضود مربوط به نقید شیناختی حاصیا نمیی
شود مگر به ذطف یک بازشناسی .بتی اثری احد از نویسنده ای را می خوانیم بی ر یود بیه
آثار دیگرش به هیچ چی ا شناخت حاصا نمی کنیم ،نمی توانیم چی ی را که مهم است از آن
چه که مهم نیست تشخیص بدهیم .تنها درک اشکال مشابه در شرایط فضیاهای دیید میی
تواند بر ما آشکار کند که این یژگی ها مهم می باشند ... .نقد کیردن یعنیی بیه خیاطر آ ردن،
یعنی باز شناسی یژگی که بلأل با آن در ایی دیگر بر خورد کرده ایم»رهمان)۵3 ،
پدیدارشناسی را باید خاستگاه اصلی ِ فلسفی نقد مضمونی به حساب آ رد ،آن ا که درک
انسان از هان را فعاذیتی می داند که اشیا ،خار ی پدیدارها را نه آنسیان کیه هسیتند ،بلکیه
آنسان که آگاهی آن هیا را تجسیم میی نمایید در نظیر میی گییرد.رمعین )34 ،0183،در بطین
پدیدارشناسی مسئله اساسی ِ «ارتلاط» ،یعنی ارتلیاط ِ آگیاهی بیا پدییدارها ی هیان ِ پیرامیون
مطرح می باشد .در ابع آگاهی به پدیدارها که از آن به آگاهی پدیدارشناختی ییاد میی شیود،
عما ملتنی بر آگاهی است که همیشه آگاهی به چیی ی اسیت  .ذی ا اساسیا َ در پدیدارشناسیی
تضاد بین سوبژکتیویته ابژکتیویته باطا می شیود ،چیرا کیه ایین آگیاهی معطیوف بیه هیان
پدیدارها که هوسرل نام آن را «حیث اذتفاتی » ر )Intentionalitéمی گ ارد ،تنها از تجربیه ای
احساسی ناشی از درک هان خار ی به بعد ،شکا میی گییرد .از همیین ر ی اسیت کیه ژان
پیرریشار ر ) Jean Pierre Richardاعتقاد دارد که همه شاعران را باید از ارتلاط آغازینی کیه
با هان اشیا ،بربرار مینمایند درک نمود .از این ر ی در مقابلش هان هیای تخیلیی بسییاری
شکا می گیرد».رریشار )۹ ،0164در ابع آگاهی از پدیده ها یا آگاهی پدیدار شیناختی عمیا
آگاهی محسوب می شود که همیشه آگاهی به ییک چیی باشید .در آگیاهی پدییدار شیناختی،
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همیشه ارتلاط بین سوژه ابژه مطرح می شود .در این آگاهی تضاد فاصله بین سیوبژکتیویته
ابژکتیویته از بین می ر د ،چرا که این آگاهی که در آن سوژه همیشه معطوف به ابژه می باشد
رحیث اذتفاتی) ،از یک تجربۀ حسی به بعد شکا میی گییرد ،تجربیه ای کیه نقطیه بنییادین
آغازین ارتلاط انسان با هان پیرامون ا است .بنابراین صحه ای که بر عما ملتنیی بیر آگیاهی
گ اشته می شود ،ذ ماً مسئله ارتلاط با هان را پیش می کشید  .ژرژ پوذیه در خصیوص ایین
ارتلاط می نویسد« :بگو به من با چه ر شی زمان مکان رابرای خیود تجسیم میی کنیی ،...ییا
اینکه ر شی که با آن بیا دنییای بییر ن ارتلیاط بربیرار میی کنیی ،بیه تیو خیواهم گفیت کیه
هستی».رپوذه.)01۹۹،۱۹3 ،
اساساً نگارنده اعتقاد دارد که نقد مضمونی را می توان به نوعی تللور ادبیی اندیشیه هیای
پدیدار شناسی هوسرل به حساب آ رد  .از نظر هوسرل نوشتار ادبی دریچه ای است که منتقد
یا خوانش گر را به موضود آگاهی نویسنده راهلری می کند  .در ابیع از طریی بیه کیارگیری
ر ش پدیدارشناختی هوسرل ،منتقد می تواند به بلمر اندیشه سپهر -زیست نویسینده پیی
برد.
پیر ان نظریه های پدیدار شناختی هوسرل ،برای رسیدن به محتوای آگاهی نویسنده ،زمینیه
های تاریخی ،ا تماعی ،ابتصادی نویسنده را در داخا پرانت برار داده ر اپوخه ) تنها به متن
می پردازند تنها متن را بازتاب ذهنی

ایگاه زیست – هان خالق اثر می دانند

در خصوص تاثیر گاستون باشالر ر  ) Gaston Bachelardمی توان گفت که این متفکر
فیلسوف معرفت شناس ،متاثر از ر مانتیک های آذمیان خصوصیاً پدیدارشناسیی هوسیرل
اندیشه های فر ید یونگ بود.
در ابع باشالر تحت تاثیر اندیشه های ر انکا ی فر ید پدیدارشناسیی هوسیرل ابیع
میشود.از فر ید به دذیا برداشت پویا خالبی که خود از تخیا داشیت بیه ز دی یدا میی
شود ،اما تاثیر پدیدارشناسی بر ا عمی تیر مانیدگارتر اسیت .برداشیت بیدیع ا از تصیویر
شاعرانه تاثیر ژرفی بر منتقدین نقد مضمونی بر ای می گ ارد .برداشت ا از تصویر خییال
پردازی ر  )Rêverieکه آن را تلفی بین ادراک خالبیتی می داند که هان را در ارتلاط پوییا
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بین سوژه ابژه می زایاند ،بر گرفته از پدیدارشناسی است .تصویر شاعرانه از منظر ا بازتیاب
گ شته نیست رآن چه ا را در تضاد با فر ید برار می دهد) ،بلکه بر عکس می باشد :یعنی این
با درخشش تصویر است که گ شته د ر بازتاب داده نمی دانیم در چه ژرفیایی از

یود میا

این بازتاب ها به خاموشی می گرایند .برای باشالر تصویر شاعرانه در بیداعت تیازگی خیود
دارای هستی پوییایی خیاص خیود میی باشید ،از همیین ر ی برآمیده از «هسیتی شناسیی»
ر )Ontologieمستقیم است .در ابع تصویر شاعرانه از هر اکا ی ر  ) Causalitéعلَیی میی
گری د ،آن چه فر ید اساس تحلیا تصویر را بر آن می گ ارد هر تصویر را معلول ِ بر آمیده
از علتی خاص می داند .این علت ها هرگ نمی توانند یژگی غیر متربله ی یک تصویر بیدیع
تازه را توضیح دهند .پوذه باشالر را صراحتاً پایه گ ار نقد ِ به ابع دیدی معرفی می کنید
که ملتنی بر آگاهی است ،آگاهی که تنها تنها در تجسم تصا یر شاعرانه فهم درک میشود.
ازاین منظر خیال پردازی تلفی دریافت خل هنری است ،خلقیی کیه هیان را در ارتلیاطی

پویا بین سوژه ابژه می زایاند .باشالر در بوطیقای ر یاپردازیی ر )Poétique et la rêverie
می نویسد« :من ر یای دنیا را می بینم ،پس دنیا آن سان که من آن را در ر یایم می بینم هستی
می یابد» رباشالر )036 ،0161در ابع از نظر باشالر ر یاپردازی معطوف شدن ذهن آگیاهی
تخیا به عاذم ماده دنیای چی ها است این نظر در بطن نقد مضیمونی ایگیاهی بنییادی
دارد .ا می نویسد « :هر عطف آگاهی به هان بیر نی ،خود ارتقا ،آگاهی است ،افی ایش نیور
است ،استحکام موز نیت ر انی است ،آگاهی به تنهیایی ییک عمیا اسیت ،عملیی انسیانی ».
رهمان)۵،
از نظر این فیلسوف شعر اصیا متضمن تصا یری است که پیشتر احسیاس ادراک نشیده
اند ،تصا یری که ریشه در ادراک هان ابع ندارند ،بلکه شیاعر آن هیا را خلی کیرده اسیت.
همین برداشت از تصویر شاعرانه بعدها به برداشت اصیلی منتقیدین نقید مضیمونی از تصیویر
شاعرانه تلدیا می شود.
باشالر کالم شاعرانه را آشکارکنندۀ هستی می داند که هم مان با بیان شاعرانه آفرییده میی
شود .از نظر ا تخیا ،خل ِ ابعیتی نو از راه کالم است .پس شعر تجربه ای از هیان ابیع را
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به ما می آموزد که تنها تنها می توان آن را در خود ِ شعر احساس کرد .بنابر این زبان از ایین
منظر اب ار تجسم بازنمود ابعیت نیست ،بلکه خود ِ زبیان سییله ابی اری بیرای ابعییت
سازی می شود .از این ر ی باشالر کالم شاعرانه را حمله هجومی می داند به عادات ذهنیی
انسان.
ر ش خوانش نقد باشالر را می توان ملتنی بر فعیاذیتی هیت ِ رسییدن بیه انسیجام ژرف
خیال پردازی شاعر دانست ،به این معنی که خوانش گر یا منتقد باید به دنلال کشف تصیا یر
استعاره های تکراری ذجو انه ای باشد که انسجام خیال پردازی شاعر را سیلب گشیته بیه
این طری خلر از موز نییت بوهٌ خیال خالق شاعر می دهند .این ر ش خوانش بعد ها پاییه
اساس ِ خوانش ِ نقد مضمونی را به

ود می آ رد.

بنیانگ ران مکتب ژنو یعنی ریمون بگن نی با تیاثیر پی یری از نظرییات مطیرح شیده در
خطوط باال با پایه گ اری این مکتب به شکا رسمی نقدی که اکنون نقد مضمونی می نامیم را
ایجاد می کنند.
پوذه نقد مارسا ریموند را متیاثر از نقید رییویرر  ) Rivièreد بیوس ر  ) Du Bosمیی
داند.ر پوذه) 013 ،01۹0 ،همچنین نقد ریموند مانند نقد پر ست ملتنی بر خوانشیی اسیت کیه
طی آن منتقد نه تنها به هان تازه ای ارد می شود ،بلکه با فراموش کیردن خیود ،خیود را در
ود دیگری باز می یابد .می توان ادعا کرد که در فعاذیت نقد ،ریمون هماننید دکیارت عمیا
می کند .ا از همه عادت ها ،تمایالت با رهای خود تهی می شود تیا در ایین فضیای تهیی،
هان دیگری را بنشاند ،اصلی که از اصول بنیادین نقد مضمونی به حساب می آیید ریمیون
به آن «نقد مشارکتی» می گوید .رهمان)016 ،
می توان علارت کلیدی نقد بگن را « حضور اشیا »،یا به تعلیر نگارنده « ضیخامت حضیور
اشیا »،دانست.
ا شاعرانی را که در اشعارشان حس ضخامت اشیا ،را به خوبی نشان می دهند ،می سیتاید.
به عکس شاعرانی را که در اشعارشان حضور اشیا ،را کم رنگ لوه می دهند به ای پرداختن
به حضور اشیا ،،مفاهیم را انشین آنها می کنندرمانند ماالرمه) بعی نمی نهد« .حضیور اشییا »،از
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منظر بگن حضوری است که هرگ به غلار عادت حجاب پیش ذهنیت ها آذوده نشده است ،بلکه
نگاهی است بدیع ناب به هان هستی  .نگاهی با تمام بداهت حیرتی که انسیان نخسیتین بیه
هان پیرامون خود می انداخت.این نگاه ،نگاهی پدیدارشناسی است ،چرا که تهیی از هیر عیادت،
پیش فرض پیش ذهنیتی است ،یعنی تهی از موانعی که مانع می شوند که چی هیا را آنگونیه کیه
هستند ،بلینیم  .این یژگی از مله یژگی های نگاه پدیدار شناختی است،زیرا یژگی این نگاه،
«برگشت به خود چی هاست» ر . )Retour aux choses elles-mêmes
تعریف مضمون از منظر نقد مضمونی
ژان پیر ریشیار در کتیاب خیود بیه نیام هیان تخییا ماالرمیه ر Univers imaginaire de

 ) Mallarméتعریفی از مضمون اراره می دهد که مورد نظر بسیاری از منتقدان بیرار میی گییرد«:
مضمون یک اصا عینی نظام مند است ،یک طرح است ،که در حول حوش آن هیان نویسینده
تمایا دارد خود را سازمان داده بسط پیدا کند .اساس در آن ،همان ارتلاطیات پنهیانی اسیت ،آن
هویت پنهان خفی که باید آن را از پوشش ساختاری که آن را در برگرفته است بییر ن کشیید
آشکار کرد .مضامین اصلی یک اثر ،معماری پنهان آن را به

ود می آ رنید ،بایید بتواننید کلیید

نظام آن را به ما بدهند .مضامین غاذلا ً در اثر بسط داده شده از سر گرفته می شوند .تکرار از سر
گیری خلر از دغدغه های ذهنی ناخودآگاهی نویسنده می دهد ».رریشار)۱4 ، 0160
بنابراین می توان اساس مضمون را هویت پنهان تلویحی آن در نظر گرفت که در زیر پوشش
ها ،ساخت ها ظواهر متفا ت به شکلی نهفته

ود دارد رساذت نقد یافتن این هوییت پنهیانی

است .کشف مضمون به شکا معمول بر اساس معیار تکرار از سرگیری آن صورت می گیرد .اما
آن چه ذکر آن مهم است این است که صرفا َ کمیت مورد تو ه نیست ،هر چند می تواند شیاهدی
بر هم غم

سواس دغدغه شاعرانه باشد .یژگی دیگری که ریشیار بیر آن تاکیید میی کنید

یژگی عینی بودن مضمون است .سرژ د بر فسکی نی در کتیاب خیود بیه نیام چیرا نقید میدرن
ر ) Pourquoi la nouvelle critiqueبر این یژگی صحه می گ ارد «:مضیمون چیی ی نیسیت
مگر رنگ آب هان حسی هر تجربه انسانی ...،یعنی طریقی که با آن هر انسانی ارتلاط خیود بیا
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هان اطراف دیگران را زندگی میکند .حضور گسترش آن نظام ،استخوان بندی معماری هر
اثر را سلب می شود .نقد ِ مفاهیم معانی ادبی طلیعتا ً نقد ارتلاطات زیسته است ،آن سان کیه هیر
اثری آن ها را ،به شکلی ر شن یا تلویحی پنهان مدام آشکار می نمایید»ر سیرژ د بر فسیکی،
)4۵ ،01۹1
مضمون برای این که مضمون به حساب آید باید مدام تکرار شده از سر گرفته شود .در ابع
با تکرار از سرگیری است که مضمون بیان یک «گی ینش

یودی» ر ) Choix existentielبیه

شمار می ر د .میشا کوذو ر  ) Michel Collotشاگرد ریشار یکی از ب رگتیرین منتقیدین نقید
مضمونی دهه های اخیر با بهره گیری از تعاریف ذکر شده تاکلد بیر نقیاط مشیترک آن هیا میی
نویسد «:مضمون در نقد مضمونی یک مدذول محتوای فردی ،هستی شناختی ،تلیویحی عینیی
است که بیان کننده ارتلاط حسی سوژه با هان ملموس محسیوس اسیت .مضیمون پیوسیته بیه
اشکال متفا ت متنود از سر گرفته می شود .یک مضمون با مضامین دیگر پیوند می خورد تا بیه
این ترتیب ابتصاد معنایی شکلی اثر تضمین شود»رکوذو ) 80 ،0188
نقاط مشترکی که در تعاریف باال

ود دارد را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
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یکی از یژگی های بنیادی مضمون این است که بیان کننده ارتلاط حسی سیوژه بیا هیان
عینی ،حسی محسوس بیر نی است.ر این بینش از مضمون نقد مضمونی را در تضاد با نقید
ساختارگرایی که اعتقاد به بستگی خود بسنده بودن متن دارد بیرار میی دهید ).اساسیا َ نقید
مضمونی در متن به اکا ی هان انت اعی ذهنی سوژه،

هان عینی بیر نی نمیی پیردازد

مگر این که آن ها را به شکا غیر بابا تفکیکی ابسته به هم بداند ،آن گونه که هر د آن ها را
در توذید معنایی که در سیتجوی آن اسیت سیهیم بشینارد .ایین بیا ر ریشیه در اصیا کلیی
پدیدارشناسی دارد که امانورا ذویناس آن را در باذب مله ای کوتاه خالصه می کند «:حیواس
معنا می دهند» .هان هرگ به صورت یک « ابعیت خام» خود را عرضه نمی کند بلکیه دارای
یژگی های حسی ملموسی است که خودشان حا ی معنا هستند .سارتر نیی بیه مثابیه ییک
پدیدارشناس معتقد است که « یژگی های حسی» آشکار کننده ی هستی می باشیند «:معناهیای
مادی ،حس ِ انسانی ِ زبری ،فشردگی ،شلی ،چربی غیره...به انیدازه هیان ابعیی انید بیه
هان آمدن یعنی میان این معناهای مادی ظاهر شدن ».رسارتر)610 ،0143 ،
ذ ا شکا گیری معناهای ادبی ریشه در این سطح ابتدایی ،سیطح زیسیته ا ذییه معناهیای
حسی دارد که از منظر نقد مضمونی به

ود آ رنده ماده اصلی زمینه تجارب زیسته خیالق

می باشند .اذیب ایین اسیت کیه در د رنمیایی دیگیر نیی گرمیاس ر )Greimasصیحلت از
«معناشناسی هان طلیعی»رگرماس )41 ،01۹1 ،می کند .از این ر ی می توان به ییک منطی
ا ذیه یژگی های مادی که هان را به شکا یژگی های مادی متضاد مفصا بنیدی میی کنید
اعتقاد داشت :سلکی  /سنگینی ،سختی/.شلی ،زبری /نرمی ،پیوستاری /گسسیتگی .تجلیی معنیا
یعنی احساس این داده های حسی مادی .میشا کوذو اعتقاد دارد« :ساخت توذیید معنیای
ادبی تکیه بر همین سطح ابتدایی معناها دالذت های حسی دارد که بر اسیاس نقید مضیمونی
ماده اصلی تجربه خالبانه را تشکیا می دهد».رکوذو)10-۹1 ،0188 ،
با مشخص کردن مجموعه شلکه این عناصر حسی مادی تثلیت شده در آثار ادبی است
که نقد مضمونی معماری پنهان ِ معنایی این آثار را آشکار می کند .ذ ا به مثابیه یکیی از اصیول
بنیادی پدیدارشناسی مسئله «ارتلاط» سوژه

هان حسی ملموس در بطین نقید مضیمونی
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مطرح می شود .اساسا َ از این منظر سوژه را نلاید یک وهره ی مستقا به حساب آ رد ،بلکیه
سوژه را باید به مثابه یک «ارتلاط» در نظر گرفت ،سوژه ای کیه خیود را بیا نیوعی «در هیان
بودگی» تعریف کرده خود را از خالل ارتلاط با هان بیر نی ِ چی ها کشف می کند.
آسیب شناسی نقد مضمونی

میشا کوذو برای پرهی هر گونه تشتت در خصوص مفهوم معنای مضمون با تکیه بر ملاحث
مطرح شده سه یژگی مشخص را برای مضمون در نظر می گیرد« :عینی بودن»« ،پنهان خفی بودن»
«فردی بودن» .در حاذی که معتقد است کاربرد معمول

اری مضمون دبیقا ً بیر عکیس ِ یژگیی

های عنوان شده ،مضمون را «انت اعی» « ،آشکار» « معی» در نظر می گیرند .نگارنده معتقد اسیت
که این برداشت از مضمون را می توان برداشتی کامال َ سنتی به حساب آ رد .در ابع مضمون از ایین
منظر ِ سنتی ،آن چی ی است که به «سوژه» یک متن یا یک گفتمان اطالق می شود ،که با این میتن ییا
گفتمان ارتلاطی «بیر نی» دارد .آن سان که برای مثال بتی می گیوییم «سیوژه ایین میتن ییا گفتمیان
چیست؟» منظور ما این است که « این متن یا گفتمان «در باره ی» چیست؟» به بیان دیگر «سوژه» ایین
متن در این بینش سنتی ،به آن چه متن در باره چی ی صحلت می کند تعلیر می شود .این آن تعلییری
است که از ریشه متفا ت با برداشت دید از مضمون برار دارد .در ابع «سوژه» می تواند مسیتقا از
اثر تعریف شود ر به عنوان یک داده بیر نی) ،در حاذی که مضمون بر اساس نقد مضمونی یک مقوذه
معنایی در ن متنی است .می توان د برداشت متفا ت از مضمون را در د بینش سنتی بینش ِ نقید
مضمونی اینچنین به شکا دیداری نشان داد:
تفاوت معنای مضمون از منظر بینش سنتی و معنای مضمون از منظر نقد مضمونی
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برای مثال اگر پژ هشی در خصوص «زمان» در اثر ب رگ پر ست یعنی در ستجوی زمیان از
دست رفته صورت گیرد ،این پژ هش را نمی توان پژ هشی مضمونی ر یعنی مضمون در بینش نقد
مضمونی ) به حساب آ رد ،زیرا پر ست به صورت آشکار با نیت معلیوم بیر ر ی ییک مقوذیه
انت اعی یعنی زمان که در عنوان اثر هم آمده است کار کرده است .اما بر عکیس ،پیژ هش ژان پییر
ریشار در همان اثر بر ر ی مضامینی مانند « ر شنایی» «،ریان باد» «،تراکم تخلخیا» غییره ...
پژ هشی به غایت مضمونی به حساب می آید ،زیرا برای این منتقد مضمون ابعیتی «عینی» اسیت
که نه به صورت آشکار ،بلکه به شکا «پنهان» تلویحی مدام خیود را در همیه اثیار نویسینده بیه
شکلی «شلکه » ای آشکار می کند .مثاذی دیگر از ادبیات ِ خودمان می توانید بیه ر شین تیر شیدن
بحث کمک کند .می توان پژ هشی در خصوص سوژه «مرگ» ر که اذلته به اشتلاه «مضمون میرگ»
گفته می شود) در آثار صادق هدایت انجام داد .امیا ایین پیژ هش در حیطیه پیژ هش هیای نقید
مضمونی برار نمی گیرد .اما اگر پژ هشی در آثار همین نویسنده در ایین خصیوص انجیام داد کیه
اساسا َ چگونه در این آثار «مرگ» ،به «اشکال عینی» «صورت های ملموس حسی ِ» متفا ت ،به
شکا پنهان خفی در ای ای آثار ا ر نه یک اثر) در بطن استعاره ها تصا یر تکیرار میی
شوند ،می توان ادعا کرد که پژ هشی در حیوزه نقید مضیمونی بیا برداشیت دیید از «مضیمون»
صورت گرفته است .این گونه پژ هش ها که به چگونگی آشیکارگی ِ «در -هیان – بیودگی» ییا
«هستی – در – هان ِ» نویسنده ،با تکیه بر کشش ها رانش های هان آگاهی ا به یژگی های
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حسی ملموس هان بیر نی بپردازند چندان در حوزه دانشگاهی صورت نمی گیرد .حال آن کیه
این گونه از پژ ه هش ها سلب می شوند به نکات تازه ای از هیان آگیاهی نویسینده کیه در اثیر
بازتاب داشته است دسترسی پیدا کرد ،نکاتی که شاید بر خود نویسنده نی آشکار نلاشند.
متاسفانه در پژ هش های دانشگاهی ِ بسیاری که در د ره کارشناسی ارشد دکتری ر خصوصا
در رشته زبان ادبیات فرانسه ) صورت می گیرند ،با این اشیکال بید فهمیی ،در فهیم ِ معنیای
مضمون ر بر می شویم .بسیاری از این پژ هش ها خود را پژ هش هایی در حوزه نقد مضمونی
می دانند ،حال آن که همچنان نگاه سنتی خود را به معنای مضیمون حفیک کیرده آن را مفهیومی
«انت اعی» تلقی می نمایند که نویسنده با نیت ر شن آگاهانه در اثر مطرح کرده است .بد ن آن که
مقاذه حاضر بر آن باشد تا ارزشمند بودن این گونه از پژ هش ها را زیر سوال بلرد ،تنها بر این نکته
تاکید می کند که آن ها را نلاید پژ هش هایی در این حوزه از نقد به حساب آ رد.
نتیجه گیری

نقد مضمونی یا نقد ملتنی بر آگاهی با تکیه بر اندیشه های اصلی بنییادی رمانتیسیم آذمیان از
سویی با تاثیر پ یری از فلسفه پدیدارشناسی از سویی دیگیر همچنیین بیا از آن ِ خیود کیردن
برخی از اندیشه های پر ست ،در فرانسه بلا از آن که نقد ساختارگرایی در فرانسه مطرح شیود
ا ج بگیرد زاده می شود .این تاثیر پ یری ها از زمینه های متفا ت سلب می شیوند منتقیدین ایین
حوزه ی نقد برداشتی خاص از مضمون را مطرح نمایند که اساسا َ با برداشیت سینتی از مضیمون
متفا ت است .در برداشت سنتی ،مضمون مفهومی است «انت اعی» « معی» که نویسنده یا شیاعر
آن را «آگاهانه» به شکا «صریح» ر شن در اثر مطرح می سازد .این برداشت مضمون را بیه آن
چه می توان «سوژه» متن یا اثر خواند ن دیک است ،آن چه که در ارتلاطی خار ی از اثر برار داشته
آن را نلاید در در ن ساختارهای اثر یا متن سیتجو کیرد .حیال آن کیه مضیمون از منظیر نقید
مضمونی یژگی هایی چون « عینی» بودن« ،فردی» بودن « پنهان» در در ن ساختارهای اثر دارد،
یژگی هایی که آن را از بنیاد با برداشت سنتی از مضمون دا می کند .آن چه باید به آن تو ه کرد
این است که در دانشگاه های مختلف این د برداشت از مضمون به خوبی تللین نشده بسیاری از
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پژ هش ها ،پایان نامه ها رساذه ها بد ن اهمیت به این تمای گی اری نگاشیته میی شیوند .مقاذیه
حاضر سعی کرده است در راستای همین مهم با ستجوی ریشه ای در خاستگاه های این نقد با
مطرح کردن تعاریف برداشت های متفا ت از مفهوم ِ مضمون این تمای را بر سته کند .مضیاف
بر این آن چه مسلم باید دانست این است که با این برداشت دید از مضمون با درک صحیح از
آن می توان با دید دیگری به متون آثار ادبی خود نگاه کرد ضمن کارِ در ن متنی در آن هیا بیه
نکات پوشیده ای از گرایش ها رانش هایی در آگاهی خالق نویسنده شاعر به هان محسوس
مادی دست یافت که بر خود آنان نی آشکار نشده باشد .به بییان دیگیر ایین برداشیت دیید از
مضمون می تواند ما را به کشف ِ « در – هان – بودگی» نویسنده هدایت نماید.
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