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  ∗ اي در مطالعات ادب فارسي پژوهشهاي ميان رشته

  دل غالمرضا رحمدكتر
  استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيالن
  ∗سهيال فرهنگي 

  
 چكيده

هاي اخير در بسياري از  كه دردهه) Interdisciplinary study(اي  رشته مطالعة ميان
مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي جهان مورد توجه جدي قرار گرفته، رويكردي است كه در 

اي گوناگوني و پل زدن ميان دو يا چند ه  پژوهشگران با ايجاد تعامل بين رشته،آن
  . دست يابندبه الگوي مناسبي كوشند تا براي دستيابي به حل مسائل  رشتة مختلف، مي

هاي  اي و معرفي بعضي از گونه رشته هدف اين مقاله آشنايي با رويكرد ميان
ن در اين نوشتار، ضم. اي است كه با پژوهشهاي ادبي مرتبط است رشته پژوهشهاي ميان

ها و  اي و بيان انواع آن در مطالعات ادبي، زمينه رشته ارائة تعريف دقيقي از پژوهش ميان
گيرد و  اي و مباني اين رويكرد مورد بررسي قرار مي رشته علل گرايش به پژوهش ميان

شود كه با چنين رويكردي به تحليل متون ادب  هايي از آثاري معرفي و بررسي مي نمونه
دهد كه در دهة اخير، تحليل متون ادب فارسي با  بررسيها نشان مي. ندا فارسي پرداخته

استفاده از اين رويكردها گسترش چشمگيري يافته و موجب توجه و بازخواني آثار 
  . ادب فارسي با نگاهي تازه شده است

  
جديد، تحليل متون  اي، مطالعات ادبي رشته ادبيات فارسي، پژوهش ميان زبان: ها كليدواژه

   رسيادب فا

                                                 
 10/9/1387:                       تاريخ پذيرش مقاله6/7/1387:    تاريخ دريافت مقاله

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيالن ∗
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  مقدمه 
اي، تلفيق دو يا چند رشتة دانشگاهي براي حل يك مسئلة علمي  رشته پژوهش ميان

هاي  گرايي و در عصري كه بين متخصصان رشته است كه در دوران رواج تخصص
گرايانه به دانش بشري دارد و درصدد ايجاد  مختلف فاصله افتاده است، نگاهي وحدت

هاي تخصصي به  يي به سؤالهايي است كه رشتهارتباط منطقي بين علوم و پاسخگو
شناسي  اين رويكرد پس از آسيب. تواند جوابي كامل براي آنها بيابد تنهايي نمي

هاي اخير، اهميت  گرايي محض و آشكار شدن پيامدهاي منفي آن در دهه تخصص
  . خاصي يافته و در مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي جهان مورد توجه قرار گرفته است

اي از روشها و رويكردهاي مختلف نظري و عملي  وهشهاي ادبي نيز هميشه آميزهپژ
بعدي در مطالعات ادبي، كه ناشي از حصرگرايي و بسنده  بررسيهاي تك. بوده است

ها منجر شده و سبب  كردن به روش و ابزار و چارچوب نظري هر علم است به بدفهمي
در . ر بررسي يك مسئلة ادبي گرديده استاي از آرا و عقايد متضاد د پديد آمدن ملغمه

اي و بيان مباني  رشته ها و عوامل گرايش به مطالعات ميان اين مقاله ضمن بررسي زمينه
اي با  شود كه به گونه اي معرفي مي رشته هايي از پژوهشهاي بين اين رويكرد، گونه

  . مطالعات ادبي گره خورده است
اي در مطالعات ادبي و  رشته به رويكرد ميانهدف اين تحقيق، تأكيد بر لزوم توجه 

اي در  رشته هايي از مطالعات بين آشنايي با معناي عام و خاص آن و بررسي نمونه
  . تحقيقات ادب فارسي است

  اي چيست؟ رشته رويكرد ميان
اي   رشته قرار گرفتن دو يا چند رشته به هر شكلي در كنار هم از نظر عموم، رويكرد ميان

است؛ مثالً از  اي هميشه بوده رشته براساس اين تلقي، رويكرد ميان. ودش مي تلقي
رفته و يا در  هاي دور، موسيقي و ادبيات و يا نقاشي و ادبيات با هم به كار مي ذشتهگ

اما آنچه .  نگاه تاريخي در كنار تحليلهاي ادبي حضور داشته است مطالعات ادبي معموالً
شود، تنها همنشيني و همكاري  اي ناميده مي رشته انامروزه در ميان خواص، پژوهش مي

اي، رويكرد پيوندي و تعاملي  رشته مكانيكي دو يا چند رشته نيست بلكه رويكرد بين
اي كه  هاي گوناگون علوم با يكديگر و همكاري تنگاتنگ آنها با هم است به گونه رشته

در واقع، اين . رفته باشدارتباط آنها با هم در يك بستر ديالوگي و ديالكتيكي شكل گ
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شناختي در تحليل يك مسئله يا شناخت يك پديده  گرايي روش رويكرد بر نوعي كثرت
ورزد به طوري كه  هاي مختلف علمي تأكيد مي مبتني است كه بر تعامل اثربخش گستره

بنابراين بهتر است ميان دو . شود اي از دانش منجر مي گيري نظام تازه اين تعامل به شكل
تامسون «گونه كه  تفاوت قائل شويم؛ همان» اي چندرشته«و » اي   رشته ميان«طالح اص

  : يادآوري كرده است» كلين
اي بودن، متضمن در كنار هم قـرار گـرفتن دو يـا چنـد رشـتة علمـي اسـت                       چندرشته

هاي مختلف در يك زمينة موضوعي در حـالي           همچون تدريس گروهي مدرسان حوزه    
 علمـي پيـشين و        مستلزم يكپارچگي و تغيير شكل نظام و حـوزة         اي بودن،   رشته  كه بين 

  .)196 ص:1382رهادوست، ( اي از دانش است ايجاد شكلهاي تازه
گيري نظام جديد مطالعاتي پايان  اي بودن از نظر گروهي، تنها به شكل رشته ميان

  پذيرد بلكه ممكن است به ظهور موضوع جديد و زبان تازه نيز منجر شود؛ آن نمي
اي هنگامي به طرزي مؤثر آغاز  رشته فعاليت ميان«: نويسد مي» روالن بارت«چنانكه 

هاي كهن به سود ظهور موضوع و زباني جديد  شود كه همبستگي ميان علوم و رشته مي
» هاي قبلي علوم تعلق ندارد درهم شكند، موضوع و زباني كه به عرصه يا ميدان شاخه

توان نتيجة تعامل پويا ميان  اي را مي رشته ويكرد ميانربنابراين ). 57ص:1373بارت، (
اي را حاصل  هاي مختلف براي حل مسائل علمي دانست و رويكرد چندرشته رشته

گرايي  هاي گوناگون به شمار آورد؛ به تعبير ديگر، كثرت تعامل مكانيكي رشته
 از گاهي پژوهشگر سعي دارد: شناختي به دو صورت قابل مالحظه و اجراست روش

اند؛ اما براي رسيدن به   مسئلة او سخن گفته رهاورد تمام دانشهايي بهره ببرد كه دربارة
آوري  اي ندارد و بدون برنامة دقيق پژوهشي به جمع شده اين مقصد روش تعريف

. انجامد ها و خلط مباني مي گرايي به التقاط انديشه اين گونه كثرت. پردازد اطالعات مي
گرايي  رود؛ اما كثرت اي به شمار نمي رشته  معناي واقعي پژوهش مياناي به چنين مطالعه

آرا نيست بلكه آراي مختلف را به طريقي پويا  مبتني بر برنامة ديناميكي در مقام جمع 
بنابراين مطالعة . گيرد تا در اين ميان به ديدگاهي ژرفتر برسد در تصرف و تركيب مي

شود  انجامد بلكه به يافتن رويكردي عميقتر، ختم مي ها نمي اي به جمع ديدگاه رشته ميان
  ).392-389 ص:1385قراملكي، . ك.ر(كه حاصل آن به دست آوردن ديدگاه خاصي است 

شناسي، تحليل  توان به صورت قطعي گرايشهاي مطالعاتي نشانه بر اين اساس، مي
رند به معناي اي با مطالعات ادبي پيوند دا گفتمان و مطالعات فرهنگي را كه به گونه
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 اي دانست؛ اما پژوهشهايي را كه مثالً براساس روش و مباني رشته واقعي ميان
اي  شود و بيشتر وجهة فرارشته شناسي ادبيات و يا روانشناسي ادبيات اجرا مي جامعه

  . اي به شمار آورد رشته دارد با تسامح، ميان

  اي رشته هاي پيدايش رويكرد ميان علل و زمينه
ويليام هيول رشد علم .  از قرن هفدهم به بعد، رشد تصاعدي داشته استدانش بشري

كند؛ اما منتقدان نظر او  را با به هم پيوستن جويبارها براي تشكيل رودسار مقايسه مي
از نظر آنان . كند معتقدند چنين تصويري پيوستگي نادرستي را بر تاريخ علم تحميل مي

شود به  ها در يكديگر جاري نمي  و نظريهكند علم به طور يكنواخت پبيشرفت نمي
جايي  گيري و پيشرفت دانش رقابت و مبارزه است وجابه عكس، قاعدة اساسي در شكل

: 1377الزي، (گيرد  يك نظريه با نظرية ديگر اغلب از طريق براندازي انقالبي صورت مي
ود تا قرن هجدهم نيز دوران اجراي طرحها و حركتهاي علمي بنياني ب. )257-256ص

هاي تخصصي با آهنگهاي  هاي بزرگ رشته اينكه در قرن نوزدهم، نخستين حوزه
گيرد و روشهاي خود را  هاي اصلي دانش شكل مي شود؛ شاخه ريزي مي متفاوت پي
شود  قرن بيستم، مرزهاي اصلي ترسيم، و تالش مي كند و سرانجام در آستانة  تعريف مي

در اين ميان علوم انساني نيز رشد . ندي شودهاي علوم به صورت دقيق مرزب تا رشته
انجامد و انبوهي از  هاي آن مي يابد كه به تخصصي شدن افراطي شاخه ي زيادي ميكم

  ).22-21 ص:1382دورتيه، (شود  الگوها و روشها پيدا مي
. نگري آن همراه بود گرايي و جزئي شدن، تخصص بنابراين رشد علم با شاخه شاخه

اي زيادي را براي بشر به دنبال داشته است، اما حصرگرايي و بسنده اين امر دستاورده
اي محدود در بسياري از موارد موجب نفي و انكار ساير رويكردها و   كردن به گستره

گرايي، علم را دقيقتر و ژرفتر كرد، پيوند و  روشها شد؛ به تعبير ديگر، هرچند تخصص
گار مورن با چنين تخصصي شدني بايد به نظر اد. تعامل ميان علوم را از هم گسست

يابد و باراني از روشنيهاي جزئي   علم به هياهو تغيير مي بپذيريم كه اطالعات در عرصة
تخصصي كردن بيش از اندازه . )21 ص:1374مورن، . ك.ر(شود  به تاريكي مطلق تبديل مي

. شود تكه شدن بافت پيچيدة واقعيت، و واقعيتها متالشي و تجزيه مي موجب تكه
اي كه  كند به گونه بنابراين پژوهشگر تمام تالش خود را صرف حل جزئي از معما مي

  . شود اهميت مي گاه فهم پاسخ اجزاي ديگر و كل معما برايش بي
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در اوايل قرن بيستم، گروهي از انديشمندان از جمله ادموند هوسرل براي جبران آثار 
روشهاي جديدي را براي فهم بهتر جويي پرداختند و  گرايي به چاره منفي تخصص

توان از  را مي» پديدارشناسي«. ها و كشف قوانين حاكم بر آنها پيشنهاد كردند پديده
پديدارشناسي . نخستين گامهايي دانست كه عليه حصرگرايي در علوم برداشته شد
ان البته بايد مي. رهيافتي است كه نقش آن نشان دادن ابعاد پديدارهاي كثيراالضالع است

جستن از  پديدارشناسان معاصر با بهره. پديدارشناسان متقدم و متأخر تفاوت قائل شد
 ص:1385قراملكي، (اند   اي در واقع پديدارشناسي را تعالي و توسعه داده رشته رويكرد ميان

328.(  
گرايي جستجو كردند؛  گرايي را در كثرت  رهايي از آثار منفي تخصص بعضي نيز راه
اي واحد به روشها و ابزارهاي گوناگون روي آوردند و بدين وسيله  ئلهيعني براي مس

بخشي به  اي اهميت پيدا كرد تا با وحدت رشته اي و ميان  بود كه رويكردهاي چندرشته
گرايي ميان  شود كه در عصر تخصص دانشهاي نزديك به هم، شكاف ارتباطي پر

  . هاي مختلف علوم پديد آمده بود شاخه

  اي رد ميان رشتهمباني رويك
گرايي روشمند مبتني است، نگاه پژوهشگر، عام،  اي، كه بر كثرت  رشته در رويكرد ميان
اي به جاي پارادايم گسستن، فرو  رشته محقق در رويكرد ميان. مند است فراگير و نظام
دهد؛ پارادايمي  سازي، پاراديم تمايزدهي و پيونددهي را اصل قرار مي بعدي كاستن و تك

هماني كردن يا فرو كاستن را  متمايز كردن بدون گسستن و پيوند دادن بدون اينكه 
را در خود » وحدت در كثرت«يا »  بسيارگانه يگانة«اين پارادايم، اصل . كند ممكن مي

فرو كاستن (و از پايين ) گرايي كليت(دارد كه از وحدت و يگانگي انتزاع شده از باال 
  ).21 ص:1379مورن، (گريزد  مي) گرايي

اي  رشته دهد كه هر بينش تك آگاهي پژوهشگر از چندبعدي بودن واقعيتها نشان مي
اي ناقص و ابتر است؛ پس بايد آن رشته را با بعدهاي ديگر و  قطعه شده و قطعه
هاي دانش از هم متمايز شده و با يكديگر در  هر چند، رشته. هاي ديگر پيوند داد رشته

اي مكمل يكديگر خواهد بود تا  رشته گرايانة ميان ترقابت است، در رويكرد وحد
  . محقق به فهمي كاملتر و شناختي جامعتر از پديدة مورد مطالعه دست يابد

  نيچنپژوهشگر در . دارد  اي اهميت زيادي رشته كرد ميانـوجه به بافت در رويـت
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را به دهد تا در مسيري گام بردارد كه او  رويكردي بصيرت كلي خود را پرورش مي
قدر كه  از متن ريشه  داند كه معنا همان محقق مي. جانبه نزديك كند شناخت همه

  . پذيرد گيرد از بافت يا زمينة اجتماعي و فرهنگي نيز تأثير مي مي
ها از لوازم  پذيري و داشتن سعة صدر براي ايجاد تعامل با ساير رشته انعطاف

هاي  اختي و عاطفي از زمينهبرعكس، خودمحوري شن. اي است رشته رويكرد ميان
اي تحقق  رشته روانشناختي گرايش به حصرگرايي است كه بدون رفع آنها مطالعة ميان

 صدر كند و سعة اند، باز پژوهشگر بايد ذهن خود را براي حرفهايي كه ديگران زده. يابد نمي
شترك ها نبودن زبان م يكي از مهمترين عوامل انكار رهيافت ساير رشته. داشته باشد

اي تا حدودي نيازمند فعاليت در سطح ارتباط كالمي و  رشته بنابراين مطالعة ميان. است
اي بايد به ايجاد مدل  رشته منطقي است و سرانجام اينكه براي دستيابي به رويكرد ميان

  .)255 -254 ص:1383قراملكي، (ها توجه كرد  منطقي براي ارتباط زايا و مؤثر بين رشته

  اي رشته لعات ميانادبيات و مطا
گيرد و با دانشهاي متعددي در  ادبيات از جهت موضوعي، قلمرو وسيعي را در برمي

توان به كار  از اين رو روشهاي مختلفي را براي مطالعه و بررسي آن مي. ارتباط است
است و به دليل » چندوجهي«گرفت؛ به عبارت ديگر بسياري از مسائل ادبي 

بنابراين براي حل . دن در علوم مختلف ريشه دوانده استكثيراالضالع و ذوبطون بو
: كند چيز بحث مي ادبيات دربارة همه اصوالً . مسائل آن بايد علوم مختلف را كاويد

 مرگ، عشق، خانواده، اجتماع و به طور خالصه زندگي با تمام  زندگي، جواني، پيري،
 ,Moran( محدود كرد توان آن را در يك حوزه اش؛ پس مشكل مي تنوع و گوناگوني

2002:p 21(اي  ، به همين سبب است كه مطالعات ادبي هرگز در طول تاريخ، رشته
ها در ارتباط بوده است  ناب و خالص نبوده و هميشه با مباحث و گفتمانهاي ديگر رشته

  ).197 ص:1382رهادوست، (
هاي  در رشتهتوان در پژوهشهاي گوناگون آشكارا ديد كه  اي را مي رشته رويكرد ميان

شناسي، تحليل گفتمان و  مرتبط با مطالعات ادبي شكل گرفته است؛ از جمله نشانه
. اي دارد مطالعات فرهنگي، كه امروزه در حوزة مطالعات ادبي جهان جايگاه ويژه

شناسي ادبيات كه در واقع  هاي روانشناسي ادبيات و جامعه  مطالعات در حوزهچنين هم
هايي  در اينجا ضمن توضيحي دربارة موارد پنجگانه، نمونه. ستاي ا گرايشهاي فرارشته
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شود كه با اين رويكردها به تحليل متون ادب فارسي  از آثاري معرفي و بررسي مي
  . پرداخته است

  شناسي نشانه) الف
اصطالحي است كه فردينان دو سوسور آن را براي ناميدن علمي پيشنهاد  1شناسي نشانه

شناسي با همين  هرچند نشانه. كند ها را در دل جامعه بررسي مي كرد كه زندگي نشانه
مفهوم در قرن هفدهم نيز به وسيلة فيلسوف انگليسي، جان الك مورد استفاده قرار 

هايي كه در  پديدهاي براي بررسي  رشته گرفته بود، مفهوم اين واژه به مثابة وجهي بين
ن نوزدهم و اوايل قرن بيستم بود كه هاي مختلف وجود دارد، صرفاً در اواخر قر زمينه

مستقل و بدون ارتباط با كار سوسور به وسيلة چارلز سندرز پيرس، فيلسوف امريكايي 
  .)163-162 ص:1380جواندل، (تكوين يافت 

شناسي   استروس ساختگرايي را با استفاده از نشانه- كلود لوي.م1950در اوايل دهة 
اي را پديد آورد كه  شناسي عمالً رشته يي و نشانهساختگرا. در انسانشناسي بنيان نهاد

دانست؛ زيرا معنا و وضعيتهاي معنا را به موضوع مطالعه » نظريه«توان آن را  كامالً مي
مبدل ساخت و به اين ترتيب بدون اينكه خود را به علوم اجتماعي و انساني مثل 

مة آنها را به يكديگر ادبيات، فلسفه، تاريخ، زبانشناسي و روانشناسي محدود كند، ه
بر نظرية ادبي تأثيري مستقيم گذاشته بود . م1960متصل كرد؛ علومي كه از اواخر دهة 

  . )10 ص:1373 و ديگران، ،كان(
هاي قراردادي واقع است كه  شناختي، نظامهاي نشانه در مركز حوزة مطالعات نشانه

از رمزگانهاي صريح، نظامهايي تر  رود؛ اما پيچيده براي ايجاد ارتباط مستقيم به كار مي
سازد؛ اما رمزگان آنها بسادگي قابل  است كه بدون ترديد ايجاد ارتباط را ممكن مي

براي خواندن و درك ادبيات . تثبيت نيست و بسيار مبهم است؛ ادبيات يكي از آنهاست
وجود همين غنا و پيچيدگي نظامهاي . به چيزي بيش از دانش زباني نياز است

ادبيات . كند العاده جذاب مي شناختي آنها را فوق اي چون ادبيات، مطالعة نشانه ارتباطي
وقفه هرچه را در حال مبدل شدن به رمزگاني دقيق يا قواعد صريح تعبير است،  بي

  . )124 -117ص: 1379كالر، . ك.ر(برد  كشاند و از ميان مي كند و به نقيضه مي تضعيف مي
وري لوتمان از اتحاد جماهير شوروي، كه در آثاري شناس جديد، ي معروفترين نشانه

انواع ساختگرايي و چكسلواكيايي را گسترش داد، ) 1972(از قبيل تحليل متن ادبي 
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بار «معتقد است كه آثار ادبي ارزش بيشتري دارد؛ زيرا نسبت به متون غير ادبي 
» خواندن دقيق«رهيافت او دقت زبانشناسان ساختگرا و فنون . بيشتري دارد» اطالعاتي

  .)137ص: 1377 سلدن و ويدسون،(دهد  اصحاب نقد جديد را در كنار يكديگر قرار مي
ها و به طور كلي هنر و ادبيات عاميانه و فولكلوريك از آنجا كه  ها، افسانه اسطوره

شناسي را  كند، توجه بسيار نشانه موقعيتهاي كهن، ساده و همگاني را توصيف مي
در . شناسي ادبيات، امروزه در كنار نقد نو رشد بسياري يافته است نشانه. انگيزد برمي

نخست براي بررسي شكل و يا : شود حال حاضر، نقد نو در دو راستا به كار گرفته مي
  )100-99 ص:1380گيرو، (الگوهاي نمادين  شناسي روايت و دوم براي مطالعة كهن ريخت

ن بالغي نظير استعاره، مجاز و كنايه شناسان معاصر بررسي و مطالعة فنو بيشتر نشانه
ويژگي اصلي اين گرايش اين است كه نشان دهد . دانند شناسي مي را نيز در قلمرو نشانه

به نظر . دارد» واقعيتها«ناپذيري در شكل دادن به  صورتهاي بالغي، نقش ژرف و انكار
دهنده به  كلهاي سبكي نيست، بلكه از ساز وكارهاي ش آنان فنون بالغي صرفاً آرايه

  .)116ص: 1382سجودي، . ك.ر(گفتمان است 

  شناختي در ادب فارسي هاي مطالعات نشانه نمونه
كتاب . شناسي ادبي در ايران هر چند گسترده نيست، روبه رشد است آثار نشانه

نوشتة مريم مشرف يكي از آثاري است كه در اين زمينه » شناسي تفسير عرفاني نشانه«
نوشتة احمد اخوت و » شناسي مطايبه نشانه«توان از  چنين مي هم. منتشر شده است

نوشتة محمدرضا راشد » شناسي ادبي، كاربرد قرآن و حديث در ادب فارسي نشانه«
توان از  شناسي ادبي پرداخته است، مي هايي كه به نشانه از نمونه مقاله. محصل ياد كرد

نيا نام برد و نيز از   جواد اسحاقاز» شناختي داستان يك شهر احمد محمود بررسي نشانه«
شناسي القايي  نشانه«گودرزي و  دخت  نوشتة سيمين» كور شناسي بوف نشانه«ها  نامه پايان

  . اند نوشتة خديجه حميدپور به اين رويكرد پرداخته» در اثر ادبي
نوشتة عليرضا » شناختي ساختارگراي شعر زمستان اخوان ثالث تأويل نشانه«مقالة 
مؤلف . شناسي ادبي پرداخته است هايي است كه به رويكرد نشانه اني از مقالهانوشيرو

شناختي، تعريف  شناختي، فردينان دو سوسور و نشانه پس از مباحثي نظير تعريف نشانه
به كاربرد اصول  2شناسي و ساختارگرايي و طرحوارة ارتباطي ياكوبسن نشانه، نشانه

هاي اين شعر را به چند دسته   او نشانه. رده استتوجه ك» زمستان«شناسي در شعر  نشانه
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به هم  3كه در اين نوع نشانه دال و مدلول با داللت ضمني» نشانة سرما«: كند تقسيم مي
تواند معاني  سرماي زمستان مي   به نظر نويسنده در رمزگان هنري،. خورد پيوند مي

روح و سرد  ماني، روابط بيمهري، بدگ محبتي و بي بي. بسياري را به خواننده القا كند
تواند بيانگر  بين مردم، جدايي، سكوت، دلتنگي و نااميدي و سرانجام مرگ، همگي مي
انگيز خود  احساسات تلخ انساني باشد كه در فراز و نشيب زندگاني به پايان محتوم غم

نشانة . رسيده است و كسي را ياراي مقاومت در برابر سرماي سوزان زمستان نيست
ست كه براساس توافق ميان كاربران اين نشانه در رمزگان ادبي، اين واژه »ترسا«ديگر 

در » ترسا«و » مسيحي«واژگان . كش به كار رفته است فروش و پيمانه در مفهوم مي
كاركرد ارجاعي خود هر دو به يك معناست؛ اما رمزگان متفاوتي دارد كه در اين شعر 

بخشد و  جان دوباره مي» مسيحا«. شده استاده به طور همزمان از هر دو رمزگان استف
در اين » هاي احساسي نشانه«. سپارد با پيمانة مي، غم و غصه را به فراموشي مي» ترسا«

وش  لولي«و صفات به كار گرفته شده همچون » منم«شعر از نظر نويسنده، تكرار واژة 
احساس تنهايي، است كه » دشنام پست آفرينش«و » سنگ تيپاخوردة رنجور«، »مغموم

سرانجام، شاعر به . كند ارزشي و رنج و نااميدي را به خواننده القا مي پوچي، غم، بي
پردازد و به مدلولهاي متفاوت و  در اين شعر مي» هاي سرخي، تاريكي و چراغ نشانه«

  . كند متعدد آنها اشاره مي
شناسي را  شانهبه نظر نويسنده، شعر زمستان اخوان ثالث، ساختار واحدي از نظام ن

ها و تصاوير به سوي وحدت شعري حركت  كند؛ به عبارت ديگر تمامي انگاره ارائه مي
نكتة مهم ديگري كه نويسنده به آن پرداخته اين است كه در رمزگانهاي هنري، . كند مي

شناختي هر شعر نيز  بنابراين بررسي نشانه. تواند چندين مدلول داشته باشد يك دال مي
شناسي بر تكثر  هاي معنايي متعددي را آشكار سازد؛ به عبارت ديگر نشانه يهتواند ال مي

  .)20-5 ص:1384انوشيرواني، : ك.ر(در تفسير استوار است 

  تحليل گفتمان ) ب
شود،  كاوي، تحليل كالم و تحليل گفتار نيز تعبير مي كه از آن به سخن 4تحليل گفتمان

در . م1970 تا اواسط دهة 1960اواسط دهة اي است كه از  رشته گرايش مطالعاتي بين
نگاري،  هايي چون انسانشناسي، قوم معرفتي در رشته ـ  تغييرات گستردة علمي پي

شناسي خرد، روانشناسي ادراكي و اجتماعي، شعر، معاني و بيان، زبانشناسي و  جامعه
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تار، كاركرد مند ساخ مند به مطالعات نظام هاي علوم اجتماعي و انساني عالقه ساير رشته
اي بودن،  رشته اين گرايش به دليل بين. و فرايند توليد گفتار و نوشتار ظهور كرده است

هاي مختلف علوم انساني مورد  خيلي زود به عنوان يكي از روشهاي كيفي در حوزه
البته تحليل گفتمان بيش از هر چيز وامدار . )7ص:1379فركالف، (استقبال واقع شد 
تحليل گفتمان . )24ص:1379پور،  بهرام(نو است   ادبي ادبي بويژه نقدزبانشناسي و نقد 

و هاليدي  بنياد انتقادي در روش تحليل خود از روش زبانشناختي دستور نظام
گرايان به عنوان ابزاري براي تبيين  زبانشناسي صورت فرازباني واصطالحات 

زاده،  گل آقا(گيرد  ره ميايدئولوژيهاي پنهان و منابع قدرت در پشت متنهاي زباني به
  ).128ص :1385

اي آگاهند كه بين متون ادبي و  شده  پردازان تحليل گفتمان بر تفاوتهاي نهادينه نظريه
اي كه با  غيرادبي وجود دارد؛ به عنوان مثال از نظر آنان متون تاريخي به دليل رابطه

هم با واقعيت و هم اي  يابد؛ اما متون ادبي رابطة پيچيده واقعيت دارد، تشخص مي
كند و از سوي ديگر  از يك سو واقعيتي را دربارة وضعيت انسان ارائه مي. باارزش دارد

  .)34 ص:1382ميلز، (كند  آن واقعيت را درون يك فرم خيالي و غيرحقيقي عرضه مي
گيري از  چنين با بهره با تكيه بر قواعد و قوانين زبانشناسي و تحليل گفتماني و هم

تحليل . توان به نتايج قابل اعتمادي دست يافت اي منطقي واقعگرايانه ميه ديدگاه
نويسنده از . شناسي متون و نقد ادبي كاربرد دارد گفتمان از جنبة عملي بيشتر در سبك

طريق سبك و شيوة خاص خود، درك و انديشه و احساس خود را با استفاده از زبان 
گي سروكار دارند و بايد در جهت نماياندن كند؛ منتقدان با فرايندهاي فرهن بيان مي

طرف و منفعل  حقايق پنهان در پشت متون از سازوكارهاي مناسب بهره گيرند و بي
تجزيه و تحليلهاي گفتماني هم در حوزة ارزيابي ارزشهاي ادبي و هم در زمينة . نباشند

 نظري و تواند در تعيين چارچوبهاي شناخت ابزارهاي مؤثر زباني كارساز است و مي
  . الگوهاي تجزيه و تحليل متون بسيار مؤثر واقع شود

انداز و نگاهي  تحليل گفتمان انتقادي نيز رويكردي است كه هدف آن ارائة چشم
هاي كلي و گوناگون است و  پردازي و تحليل و كاربرد آن از طريق زمينه نوين به نظريه

همچون كاربردشناسي زبان، تحليل هاي متنوعي  هاي انتقادي را در حوزه توان ديدگاه مي
آنچه . به كار برد... ها و شناسي و تحليل رسانه روايت و داستان در ادبيات، سبك

كند اين ويژگي است كه صورتهاي زباني آزادانه انتخاب  مي» انتقادي«زبانشناسي را 
 شود بلكه شرايط انتخاب از قبيل بافت خرد و كالن اعم از قراردادهاي اجتماعي نمي
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اي گوينده و يا نويسنده، تاريخ و دانش  نوشته و نانوشته، گفتمان غالب، دانش زمينه
اي و خواه در متون ادبي  اجتماعي و فرهنگي، صورتهاي زباني را خواه در متون رسانه

شود  دهد و اين شرايط توسط ايدئولوژي، جامعه و گفتمان تعيين مي تحت تأثير قرار مي
شده به وسيلة جامعه و به عبارتي فهم نقشها،  تفسير زبان تعيينو تفسير و تحليل متون، 

فرايندها و معاني تعامل اجتماعي است؛ چرا كه تعامل اجتماعي بر اين فرض مبتني 
است كه رابطة بين مردم و جامعه تصادفي و دلبخواهي نيست، بلكه به صورتي نمادين 

  ). 22ص:1386زاده،  آقاگل(شود  تعيين مي

  تحليل گفتمان در ادب فارسيهاي  نمونه
ساخت «توان از مقالة  از نمونه پژوهشهاي تحليل گفتمان در آثار ادب فارسي مي

. نوشتة يارمحمدي نام برد» گفتماني و متني رباعيات خيام و منظومة انگليسي فيتز جرالد
ة كه نويسندگان آن، مهاجر و نبوي با ارائ» شناسي شعر به سوي زبان«چنين از كتاب  هم

هايي نيز در  نامه پايان. اند الگويي از تحليل گفتمان به بازخواني چند شعر نيما پرداخته
تجزيه و تحليل گفتماني و «توان از  اين زمينه نوشته شده است كه به عنوان نمونه مي

به كارگيري روابط واژگاني در مثنوي و مقايسة «نوشتة شهبازي و » متني غزليات سعدي
  . نوشتة مريم سعيد دهقي نام برد» آن با شاهنامه

نوشتة دكتر » تجزيه و تحليل گفتماني داستان مدير مدرسه در دو سطح خرد و كالن«
. هايي است كه به رويكرد تحليل گفتمان پرداخته است رحيميان و آرزو مؤمني از مقاله

دة دهن چنانكه هدف تحليل گفتمان است تالش شده تا ساختار سازمان در اين مقاله آن
در . متن داستان بررسي و تبيين شود كه سرانجام همان چارچوب فكري نويسنده است

ساخت كالن يا . اين بررسي زبان داراي دو ساخت خرد و كالن دانسته شده است
تر در   به خصوصيات جزئي6 به ويژگيهاي كلي گفتمان اشاره دارد و ساخت خرد5بافتار

هاي زبان  ست كه زبانشناسي خرد، ساختار دستگاهمعتقد ا» الينز«. پردازد سطح جمله مي
را بدون توجه به چگونگي اكتساب زبان، نقشهاي زباني، ارتباط متقابل زبان و فرهنگ 

دهد كه در رفتار زباني  و سازوكارهاي فيزيولوژيكي و روانشناختي مورد مطالعه قرار مي
ن به ارتباط ميان زبان و بر اين عقيده است كه زبانشناسي كال» كريستال«دخالت دارد و 

تمامي خصوصيات فرازباني در رفتار ارتباطي مربوط است در حالي كه زبانشناسي خرد 
 :1381رحيميان، (شناسي، تكواژشناسي و نحو است  هايي چون واج دربرگيرندة حوزه

ن مقاله تجزيه و تحليل داستان در سطح كالن براساس مطالعة مواردي در اي .)46ص
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 هدف داستان،   وقوع داستان، مكان وقوع آن، شخصيتها و نقش هر كدام،همچون زمان
براي بررسي عوامل . گيري صورت گرفته است گشايي و نتيجه طرح مسئله، گره

انسجامي در اين داستان نيز مصاديق پنج عامل انسجامي از قبيل ارجاع، جانشيني، 
.  و تحليل شده استبندي و تجزيه حذف، عوامل ربطي و تعبيرات واژگاني دسته

ها در سطح خرد به جستجوي مصاديق يازده الگوي  نويسندگان مقاله براي تحليل داده
نحوي از قبيل نوع جمله از نظر ساده يا مركب بودن، شكل جمله از نظر خبري، 

چنين بررسي جمله از جنبة  پرسشي، امري، عاطفي، شرطي، معلوم و مجهول و هم
در بخش خرد به ساز و كارهاي سبكي داستان از جمله . اند ختهاسميه يا فعليه بودن پردا

رحيميان، . ك.ر(اند   توصيف، تشبيه، اصطالحات عاميانه و نثر شكسته نيز توجه نشان داده
تواند عالوه  چنين پژوهشهايي با تكيه بر الگوهاي علمي و مستند مي. )65-41ص:1381

نگر وجود يا نبود انسجام در متن نيز بر نشان دادن چارچوب فكري آفرينندة اثر، بيا
  . باشد و با بررسيهاي خرد، ساختار دستوري و سبكي اثر را نيز به نمايش بگذارد

   مطالعات فرهنگي -ج
اين رويكرد . در مفهوم گستردة آن درك كاركرد فرهنگ است 7مطالعات فرهنگي

، تاريخ، زبانشناسي، شناسي شناسي، مردم هايي همچون جامعه اي از تعامل رشته رشته بين
  . پديد آمده است... فلسفه، ادبيات، نقد متون و
ريشه دارد؛ نوعي از مطالعات ادبي كه عنوانش را » ليويسيسم«مطالعات فرهنگي در 

ليويسيسم تالشي بود . ترين شخصيت خود گرفته است ليويس، برجسته. آر. از نام اف
. شود  بورديو سرماية فرهنگي ناميده ميبراي رواج دوبارة آنچه اكنون به پيروي از پير

. ك.ر(هوگارت و ويليامز از كساني بودند كه به گسترش اين حوزه اقدام كردند 
اي براي پژوهشگران  در واقع در اين رويكرد متون ادبي وسيله. )23ص :1379زاده،  مهدي

 روشمند اي است تا به پيچيدگيها، تنوعها و ظرافتهاي فرهنگ روزمره و عادي به گونه
  . بپردازند

مطالعات فرهنگي با گسترش دايرة شمول تحقيقات ادبي و فرهنگي به تمام 
ترين مقوالت نقد ادبي سنتي را مورد ترديد قرار  هاي فرهنگ جامعة معاصر، بنياني جلوه

داده كه يكي از آنها مرزگذاري بين فرهنگ متعالي و فرهنگ عاميانه و محدود كردن 
  در رويكرد مطالعة فرهنگي، پژوهشگر حوزة. رهنگ متعالي استحوزة پژوهشها به ف

پسند را نيز  كند، بلكه ادبيات عامه تحقيقات خود را به آثار مشهور و معتبر محدود نمي
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چنين مرزگذاريهاي  مطالعات فرهنگي هم. داند معرف فرهنگ جامعه و درخور نقد مي
نرهاي ادبي را مورد ترديد قرار داده هاي مختلف ادبي و ويژگيهاي ژا نقد سنتي بين دوره

هاي كامالً  برتر دانستن تراژدي بر كمدي و يا تقسيم تاريخ ادبيات به دوره. است
اين . مراتبي قائل است گيرد كه به ارزشگذاري سلسله اي سرچشمه مي جداگانه از انديشه

راتب مخالفت گذاري بين آن م اي اصوالً با سلسله مراتب سنتي و فرق رشته رهيافت ميان
  ).293 -292ص:1382پاينده، . ك.ر(ورزد  مي

رويكرد مطالعات فرهنگي، مباحث اجتماعي، فرهنگي، تاريخي و ادبي را تركيب 
  كند تا به شناخت نگريها غلبه مي گراييهاي قراردادي و جزئي تخصص كند و بر مي

ا به توصيف درستي از فرهنگ و هويت هر جامعه دست يابد و در گامهاي بزرگتر تنه
پردازد بلكه مداخله در فرهنگها و بازسازي آنها نيز از اهداف اين رويكرد  فرهنگها نمي

هاي   مطالعات فرهنگي به بررسي رابطة ميان زبان و قدرت بويژه راهچنين هم .است
مطالعات مربوط به فرهنگ عامه همچون . ايجاد و هويتهاي اجتماعي نيز توجه دارد

پسند و بحث  ها، مجالت و موسيقي عامه ند، تلويزيون، فيلمها، روزنامهپس داستانهاي عامه
از مصرف كاال در زندگي روزمره از مباحثي است كه در مطالعات فرهنگي مورد بررسي 

  .)1385استوري، . ك.ر (گيرد قرار مي
توان آن را در  اي است كه مي رابطة مطالعات فرهنگي با مطالعات ادبي مسئلة پيچيده

 مصنوعات فرهنگي نه همچون  نخست اينكه در مطالعة فرهنگي،: ينه بررسي كرددو زم
شود  بررسي مي» متنهايي«اشيايي كه هستند و بايد آنها را شمارش كرد، بلكه همچون 

 ديگر اينكه وقتي ادبيات چون روية فرهنگي خاصي مورد مطالعه .كه بايد آنها را خواند
شود، دامنة پرسشهايي كه آثار  انهاي ديگر مرتبط ميگيرد و آثار ادبي به گفتم قرار مي
شود كه اين آثار به چه  يابد و نشان داده مي تواند به آنها پاسخ دهد، گسترش مي ادبي مي

. تر ساخته است هاي عصر خود مقاومت كرده و يا آنها را پيچيده روشي در برابر ايده
هاي  ة يك روية داللت در ميان رويهمطالعات فرهنگي با اصرار بر مطالعة ادبيات به منزل

تواند مطالعة ادبيات  ديگر و با بررسي نقشهاي فرهنگي كه به ادبيات اعطا شده است، مي
  )65-64ص:1382كالر، (اي پيچيده و بينامتني را شدت بخشد  به منزلة پديده

سهم مطالعات فرهنگي در نقد ادبي در ارزيابي دوبارة رابطة ميان حال و گذشته 
شود كه هر متن براي خودش  در اين رويكرد به خوانندگان يادآوري مي. ته استنهف

تواند فهم شخص و ارزيابي او از آثار  تاريخي دارد و آگاهي بر موقعيتهاي تاريخي مي
پردازان مطالعات فرهنگي طالب نگاهي دقيقتر به پيچيدگيهاي  نظريه. ادبي را غني سازد
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مثابة ارگانيسم  ن كار را از رهگذر توصيف فرهنگ بهخواهند اي هر جامعه هستند و مي
تواند به  كند و نه به عنوان موجود ثابتي كه مي اي انجام دهند كه پيوسته تغيير مي زنده

چنين آنان بر اين نكته تأكيد دارند كه خوانندگان، محققان  هم. شكل عيني توصيف شود
م آنان از ادبيات و فرهنگ خودشان و ناقدان اگر فكر كنند ارزشها و نگرشهايشان بر فه

  ). 271-270ص: 1383مكاريك، . ك.ر(اند  و گذشته تأثيري ندارد، خود را گول زده
در عصر جهاني شدن و ادغام گفتمانهاي سـابقاً جداگانـه، اتخـاذ             «بايد توجه داشت كه     

اي براي تحليل فرهنگ بـا رونـد عـام زنـدگي بـشر همـسويي دارد،               رشته رهيافتي ميان 
گونه كه هرگونه تـالش بـراي تافتـة جـدا بافتـه جلـوه دادن نقـد ادبـي و پرهيـز از                       آن

هاي علوم انساني و اجتماعي، مغاير با اين رونـد      گيري روشها و مفاهيم ساير حوزه       بهره
  ). 303ص: 1382پاينده، (» اطالعي از وضعيت امروز تحقيقات ادبي است و فقط نشانة بي

  در ادب فارسيهاي مطالعاتي فرهنگي  نمونه
شده و آثار زيادي نيـز در ايـن زمينـه نوشـته               اي شناخته   مطالعة فرهنگي در جهان، رشته    

در ايران نيز آثاري هست كه به مطالعة فرهنگي در متون ادبـي، البتـه نـه بـه                   . شده است 
» هويت ايراني و زبـان فارسـي      «اند؛ همچون كتاب      معناي خاص و  امروزي آن، پرداخته      

نوشتة منصور رستگار فسايي كه   » فردوسي و هويت ايراني   «مسكوب و يا    نوشتة شاهرخ   
كتـاب  . در آنها متون ادبي با هدف احياي هويت ملي مورد بازخواني قرار گرفتـه اسـت               

شناخت مفاهيم سـازگار بـا توسـعه در         «پرور و     نوشتة محمدرضا قانون  » در آيينة ايراني  «
لوم انساني و مطالعات فرهنگي نيز بـه        از انتشارات پژوهشگاه ع   » فرهنگ و ادب فارسي   

هايي كه به مطالعـات فرهنگـي پرداختـه     نامه از پايان. رويكرد مطالعة فرهنگي توجه دارد 
نوشـتة شـهبازي و     » طبقـات اجتمـاعي و فرهنگـي در ديـوان حـافظ           «توان از     است مي 

. يـاد كـرد  االسالم  نوشتة بتول فخر» شناختي ايراني در شاهنامه و بوستان    جامعه، فرهنگ «
نوشـتة حـسين    » پسند در مطالعـات فرهنگـي       جايگاه ادبيات عامه  «چنين بايد از مقالة       هم

  . پاينده نام برد كه نگاه عميقي به مطالعة فرهنگي دارد
نوشـتة دكتـر حـسين    » هاي تجاري در تلويزيون ايـران       آگهي  قرائتي نقادانه از  «كتاب  

 نويـسنده در آن سـاختار و مـضامين          پاينده از نمونه آثار مطالعـات فرهنگـي اسـت كـه           
هاي تجاري را با تعابير و روشهايي مورد بررسي قرار داده است كـه در نقـد ژانـر             آگهي  

دهـد تـا مفـاهيم        اين قياس به نويسنده امكان مـي      . شود  به كار گرفته مي    8ادبي داستانك 
اي بحـث   ادبيات داستاني از قبيل شخصيت، كشمكش، اوج، زاوية ديد و درونمايه را بر            
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بـه نظـر    . گـذارد   ها به نمايش مـي      دربارة روايتهايي مورد استفاده قرار دهد كه اين آگهي        
چنين   هاي تجاري روايتي با ساختار داستانك هم        پذير بودن ساختار آگهي     نويسنده، قياس 

از قبيل نقد فرماليستي، نقد     (توان از رهيافتهاي گوناگون نقد ادبي         به اين معناست كه مي    
هـا    شـدة آگهـي     براي كاوش و بحث دربارة معاني داللت      ...) انه، نقد فمينيستي و   روانكاو

العـارف،    از نظر او استفاده از صنايع ادبي همچون استعاره، جناس، تجاهـل           . بهره گرفت 
هاي تجاري از يك سو به ايجـاز در مـراودة كالمـي و تـصويري                  نيز در آگهي  ... مجاز و 

اين پژوهش بـا    . سازد  ميتر    اللتهاي معنا را گسترده   كند و از سوي ديگر دامنة د        كمك مي 
اي   رشـته   اي كـامالً ميـان      در پيش گرفتن الگوي تحقيقات كيفي مطالعات فرهنگي، صبغه        

هـاي    هاي علوم انساني به منظـور كـاوش معنـا در آگهـي              اي از نظريه    دارد و از مجموعه   
  .)1385پاينده، . ك.ر(گيرد  تجاري بهره مي

  يات  روانشناسي ادب-د
روانشناسي ادبيات رويكردي در پژوهش ادبي است كه در آن توجـه بـه زبـان و جنبـة                   
ناخودآگاه آن اهميت زيادي دارد؛ بويژه زبان ادبي به علت گرايش به ابهام و چندمعنايي               

از نظر روانكاوان، زبان ادبي به زبان بيماران رواني         . گيرد  بودن بيشتر مورد توجه قرار مي     
ت؛ زيرا در هر دو، روايت و داستانگويي از عناصر مهم زبـاني بـه شـمار                 بسيار شبيه اس  

فرويد هنگام كاوش در سرگذشت بيمارانش به منظـور يـافتن سرچـشمة روان    «. رود  مي
رنجوري آنان دريافت كه به رغم واقعي بودن شرح حال بيمـارانش، روايتهـاي آنـان بـا                  

از نظر روانـشناسان، نويـسنده بـا        . )103ص: 1373رايت،  (» عنصر داستاني گره خورده بود    
دانشمند و هنرمند خـالق دو      . آفريند  كند كه اثر هنري خود را مي        همان ذهني زندگي مي   

بنابراين هر اثر هنري، مؤلـف      . ذهن ندارند كه با يكي زندگي كنند و با ديگري بيافرينند          
ت و اگـر بتـوانيم      اگر ما نخواهيم مؤلف را ببينيم اين مشكل ماس        . خود را به همراه دارد    

تـر و     شود بلكـه تـأثير آن بـسيار گـسترده           ببينيم، نه تنها از تأثير آن اثر هنري كاسته نمي         
  ). 68ص: 1382صنعتي، (عميقتر خواهد شد 

ادبيات با راه يـافتن بـه دنيـاي درون و كوشـش در بيـان ايـن عـوالم بـه پيـشرفت                        
 توانـسته اسـت از مـرز        روانكاوي از ايـن رهگـذر     . روانكاوي كمك بسياري كرده است    

كـارلوني  . هاي آفرينش هنري برسـد      شناسي عصبي عبور كند و به پردازش نظريه         آسيب
اي رفتار است، پس آفرينش ادبـي هـم مـورد     از آنجا كه كار نوشتن خود گونه  : گويد  مي

اثـر ادبـي عمـالً فرافكنـي زمينـة          . شدني چون ساير رفتارهاي آدمي است       ويژه و تحليل  
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تحليل محتواي نهاني اثر به ياري محتواي هويدا يعنـي روايتهـا و             . ه است رواني نويسند 
  ). 169 -168ص: 1382غياثي، (ريزد  نمادهاي آن، روانكاوي متن ادبي را پي مي

از نظر نقد روانكاوانة كالسيك، متن ادبي همان كاركردي را براي نويـسنده دارد كـه     
يـرا هـم در رؤيـا و هـم در ادبيـات از              بينـد؛ ز    رؤيا براي رؤيابين يا كسي كه خواب مي       

شود و نيز در هر دو از روايت داستاني، تصوير، اسـتعاره و نمـاد                 گويي پرهيز مي    مستقيم
به اين ترتيب هدف منتقد اين است كه روانشناسي نويسنده را برحسب      . شود  استفاده مي 

كنـد    ه تأكيد مي  هاي نويسند   چنين منتقدي بر انگيزه   . اميال ناخودآگاهانة او به دست دهد     
را مبنـاي كـارش قـرار       » فراخـود «و  » نهـاد «،  »خـود «و الگوي تقسيم ساختاري ذهن به       

  ).79-77 ص:1382پاينده، (دهد  مي
گيـرد كـه از    در رويكرد روانشناسي ادبيات مسائل گوناگوني مورد بررسي قـرار مـي         

 اثر هنري، تحليل    تجزيه و تحليل رواني متن    : توان به اين موارد اشاره كرد       جملة آنها مي  
رواني شخصيتهاي اثر، توجه به شخصيت نويسنده و انگيزة پيدا و پنهان او در آفـرينش                
اثر، نسبت ويژگيهاي رواني شخصيتهاي داستان با نويسندة آن، تجزيه و تحليل نام اثر و               
نام شخصيتهاي داستاني، تعامل رواني خواننـدگان اثـر بـا نويـسنده و مـتن، چگـونگي                  

عناصر ادبي از قبيل استعاره و مجاز در ذهن هنرمند، معيارهاي رواني كشف             گيري    شكل
گيـري نويـسندگان از مفـاهيم روانـشناسي و      استعداد ادبي افراد، بررسي چگونگي بهـره      

  ... .هاي درمان رواني و شيوه

  هاي مطالعات روانشناسي ادبيات در زبان فارسي نمونه
هايي از آن عبارت      ثار زيادي نوشته شده كه نمونه     در ايران در زمينة روانشناسي ادبيات آ      

بررسي آثار هدايت از نظر روانشناسي اثر سروش ايادي، تحليـل روانـشناختي             : است از 
زاده،   اهللا قاسـم    در هنر و ادبيات از محمـد صـنعتي، اسـتعاره و شـناخت نوشـتة حبيـب                 

صـادق    نوي از محمـد   درماني از مث    روانكاوي و ادبيات اثر حورا ياوري، برداشتهاي روان       
اثـر مظفـر    ) تحليل روانـشناختي بـر داسـتان رسـتم و سـهراب           (زاده، پيدا و پنهان       مؤمن

بررسـي  « جالل ستاري و نيز مقالـة         احمدي دستگردي، رمز و مثل در روانكاوي ترجمة       
روانشناسي رنگ  «چنين    اثر اقبالي و قمري و هم     » شناختي سه منظومة غنايي فارسي      روان

  . زاده علي قاسم از سيد» ريدر اشعار سپه
هـاي پژوهـشي روانـشناسي ادبيـات نوشـتة حـورا يـاوري اسـت بـر                    يكي از نمونه  

درونمايه اثر عباس معروفي كه به نظر منتقد از آثاري است كه نه تنها              » سمفوني مردگان «
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هـاي درمـان    و موضوع كه ساختار و فرم آن به فضاي جلسة روانكـاوي و مفـاهيم و شـيوه      
داستان بيست و چهار ساعت آخر زنـدگي اورهـان          » سمفوني مردگان «. يون است رواني مد 

اورخاني است كه در جستجوي بـرادرش آيـدين اسـت تـا او را بكـشد و در ايـن مـدت،                       
به نظر نويسنده، ايـن داسـتان در سـه زمينـه از             . كاود  هاي درون خويش را مي      ژرفترين اليه 

رمان رواني و فضاي جلـسة روانكـاوي سـود          روشهاي ناخودآگاه دفاع رواني از روشهاي د      
گريـز در داسـتان بـا اسـتفاده از الگـوي            آفريدن ساختار مركز  . 1: گرفته كه عبارت است از    

يـا مركـز    » مـن «در روانشناسي فرويد كـه ناسـازگاري آنهـا بـا يكـديگر،              » فرامن«و  » نهاد«
وقت «تفاده از الگوي اس. دارد شخصيت و كانون تواناييهاي فرد را از رشد و گسترش باز مي    

در جلسة درمان رواني براي تنظيم عامل زمان در روايت و كاربرد همراه اين الگـو و                 » بيمار
براي به هـم ريخـتن سـاختار     ـ    از روشهاي ناخودآگاه دفاعي روانـ» واپس روي«الگوي 

يلي و  تكنيكها و شگردهاي تحل   . 2.»روان«و  » بدن«سمفوني و براي دو پاره كردن اورهان به         
ـ استفاده از سه روش دفاع رواني روي در ترسيم ويژگيهاي   سركوبي، موجه نمايي و واپس 

. 3. شخصيتي قهرمانان كتاب و ساكت مانـدن نويـسنده و پرهيـز از ارزشـگذاري و داوري                
 ديوانگيهـا   ،درونمايه و موضوع كه ترسيم زندگي يك خانواده، تاريخچة بيماريها، آشفتگيها          

   .)176 -159ص:1383ياوري، . ك.ر( فتة جنسي استهاي سركو و گره

  شناسي ادبيات   جامعه-ه
شناسي ادبيات از پژوهشهايي است كه توجه بسياري از منتقدان ادبـي را بـه                 رويكرد جامعه 

رود؛ زيـرا از      ادبيات در اين رويكرد نهادي اجتماعي بـه شـمار مـي           . خود جلب كرده است   
شگردهاي ادبي نيـز مثـل      . كند  ان وسيلة بيان استفاده مي    زبان كه آفريدة اجتماع است به عنو      

مجموعة نهادهاي جامعه در ذات خود اجتماعي است؛ يعني قراردادهايي است كه فقـط در               
خود شاعر نيز يكي از اعضاي جامعه است كه منزلت اجتمـاعي     . شود  جوامع بشري زاده مي   

اي اجتماعي دارد     ت وظيفه يا فايده   چنين ادبيا   هم. خاصي دارد؛ مخاطباني نيز در جامعه دارد      
بـه طـور    ... بنابراين بيشتر عناصر ادبي مانند قوانين ادبي، نمادها و        . تواند فردي باشد    كه نمي 

  . )990ص: 1373 و ديگران، ،ولك. ك.ر( ضمني و يا در نهايت مسائل اجتماعي است
آن و روابـط  شناسي ادبيات مطالعات خود را بر محتواي اثـر و جـوهر اجتمـاعي            جامعه

اين رويكرد با معتبر شـمردن قواعـد و قراردادهـاي           . كند  متقابل ادبيات و جامعه متمركز مي     
كوشد تـأثيراتي را   فرهنگ و پايگاه اجتماعي هنرمند مي زيباشناختي و با دقيق شدن در خرده      

كه فعاليتها و آثـار هنـري در رونـد امـور و نهادهـاي اجتمـاعي و سياسـي و                     روشن سازد   
كه هنـر و فعاليتهـاي هنـري از         نشان دهد    تأثيراتي را    چنين  همگذارد و     ي بر جاي مي   فرهنگ
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چنـين در     هـم . كنـد   و نقش مهمي را كه ساختار اجتماعي در اين ميان ايفا مي            پذيرد  آنها مي 
اين رويكرد موقع و موضع هنر و هنرمنـد در سـاخت جامعـه و روابـط اجتمـاعي، محـيط                     

چنين طبقه و قشر اجتماعي كه هنرمند در ميـان آنهـا و              و هم  هنرمند و زمان و مكان زندگي     
به مقتضاي آنها و يا در پيوند با آنها به آفرينش اثر هنري پرداخته است مورد بررسـي قـرار                    

 امروزه نيز ارزيابي ميزان توليد و توزيع ادبيات، علل كاهش يا            ).30ص  :1379ترابي،  (گيرد    مي
هـاي اجتمـاعي مثـل پيـران، جوانـان و            هاي محتـوايي گـروه    افزايش استقبال از هر اثر، نياز     

  . كودكان و بررسي ميزان مطالعة آثار ادبي در جامعه مورد توجه اين رويكرد است

  شناسي ادبيات در زبان فارسي هاي مطالعات جامعه نمونه
يم ب: هاي زير اشاره كرد     توان به نمونه    شناسي ادبيات در زبان فارسي مي       از پژوهشهاي جامعه  

الـدين    و اميد اثر محمدحسن حميدي، جامعه، فرهنـگ و سايـست در اشـعار سـيد اشـرف                 
نـژاد،     انزابي  از دكتر رضا  » شناسي شعر نظامي    جامعه«هاي    گيالني از داود علي بابايي و مقاله      

از رامپـور صـدر   » مسئلة آزادي انسان در نظرية نقش اجتماعي با تكيـه بـر نظريـة مولـوي     «
شناسـي    جامعـه «از احمد كتابي و     » شناسي در فرهنگ و ادب پارسي       عيتمفاهيم جم «نبوي،  

. نوشتة محمد غالم كه ساختار چهار رمان فارسي را به تصوير كـشيده اسـت              » رمان فارسي 
پـور و     كـار مظـاهر علـي     » شناسي ادبيات منثـور قـرن پـنجم         جامعه«هايي همچون     نامه  پايان

اثر فاطمه اسـماعيلي    » ر قرنهاي پنجم و ششم    بررسي مسائل اجتماعي در آثار برجستة منثو      «
  . اند نيز به اين رويكرد پرداخته

هايي اسـت كـه در        نوشتة محمد غالم يكي از مقاله     » شناسي رمان معاصر فارسي     جامعه«
نويسنده كوشيده است با بررسـي و تحليـل سـاختهاي درونـي             . اين زمينه نوشته شده است    

مختلف گزينش شده است به تشريح ساختار بيرونـي         چند رمان فارسي، كه از مقاطع زماني        
را بـه عنـوان     ) 1283(» شمس و طغرا  «براي اين منظور، رمان     . جامعة عصر نويسنده بپردازد   

 مربوط  1324است كه به سال     » آقا  حاجي«دومين رمان   . نخستين رمان فارسي برگزيده است    
 1358 كـه در سـال       اسـت  آبـادي   از محمود دولـت   » جاي خالي سلوچ  «سومين رمان   . است

اثر غزالة عليزاده است كه در سـال        » ها  خانة ادريسي «نوشته شده است و چهارمين رمان       
  .  به چاپ رسيده است1371

 سياسي و ساخت اجتماعي و      –نويسنده در سه بخش ساخت داستاني، ساخت تاريخي         
، رمـان،   بـه نظـر نويـسنده     . فرهنگي به نقد و تحليل رمانهاي معاصر فارسي پرداخته اسـت          

شناختي نـوين پاسـخ مثبـت دهـد و از      تواند به مطالعات جامعه كاملترين نوعي است كه مي 
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بـه نظـر    . توان ساختارهاي جامعة ايراني را تبيين كرد        دريچة مطالعة رمان فارسي بخوبي مي     
كـه عـصر پيـدايش نخـستين      ـ  او هر قدر از ساختار سادة جامعة ايراني در عصر مـشروطه 

آيـيم،   تـر پـيش مـي    گيريم و به سمت جامعة پيچيـده  فاصله ميـ  نيز هست  رمانهاي فارسي
شود و موضوعات اجتماعي، تنوع و پيچيدگي بيشتري          تر مي   ساختار رمان فارسي نيز پيچيده    

بـه نظـر نويـسنده، موضـوعات و مقـوالتي كـه در رمانهـاي فارسـي، مـورد نظـر                      . يابد  مي
ايـن نكتـه از     . كنـد   گرايي سير مي    ه سمت جزئي  گرايي ب   نويسندگان قرار گرفته است از كلي     

يك سو، حكايت به فرديت رسيدن انسان معاصر ايراني است كه بـا تمـام وجـود در رمـان      
جديد حضور يافته و از سوي ديگر، بيانگر فاصـله گـرفتن سـاختارهاي جامعـه از حالـت                   

: 1383غـالم،  . ك.ر(ساده، ابتدايي و حماسي قديم به سوي ساختارهاي پيچيده و مدرن است            
129- 173(.  

  گيري نتيجه
گرايي  گرايي و تخصص اي، كه راهي براي رهايي از آسيبهاي تقليل رشته رويكردهاي ميان
تواند فرا راه پژوهشگر ادبي قرار دهد تا به شناخت جامعتر و دانشي  محض است، مي

ي، روانشناسي شناسي، مطالعات فرهنگ تحليل گفتمان، نشانه. عميقتر از مسائل دست يابد
اي است كه از  اي يا فرارشته رشته هايي از رويكرد ميان شناسي ادبيات نمونه ادبيات و جامعه

نكتة مهمي كه بايد به آن . هاي گوناگون با مطالعات ادبي شكل گرفته است  تعامل رشته
نين تواند به چ توجه داشت اين است كه زبانشناس يا روانشناس بدون آشنايي با ادبيات نمي

مطالعاتي دست زند؛ همچنان كه پژوهشگر ادبي نيز بدون آگاهي از روانشناسي يا 
اي بودن  رشته در واقع ميان. ها عرضه كند تواند پژوهشي جامع در اين زمينه زبانشناسي نمي

گرايي به تعامل  نگري و تخصص اين رويكردها به اين معناست كه محقق فارغ از جزئي
  .  تر دست يابد جانبه ر و همهها و دانشي عميقت رشته

دهد كه تحليل متون ادب فارسي با استفاده از اين رويكردهـا در دهـة                 بررسيها نشان مي  
ايـن  . اخير گسترش يافته و موجب بازخواني آثار ادب فارسي با نگـاهي تـازه شـده اسـت                 

تي در صـور  . تحليلها نشاندهندة زواياي جديدي از ظرفيتهاي پژوهشي ادبيات فارسي است         
كه اين ظرفيتها از سوي پژوهشگران ادبي مورد توجه جدي قرارگيرد و واحـدهاي درسـي                

اي   رشـته    و در آنها گرايشهاي مختلف مطالعات ميـان         ها تعريف و ارائه،     جديدي در دانشگاه  
   .ادبي آموزش داده شود، شاهد شكوفايي پژوهشهاي ادبي در ايران خواهيم بود
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