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 چكيده
. ترين موضوعات در هرمنوتيك مدرن، گشودگي اثر و قابليت تفسـيرپذيري آن اسـت  كي از مهمي

هـا تأكيـد   بـر وجـود رمزگـان و تفسـيرپذيري آن     ،شناختي آثار ادبـي يباييامبرتو اكو در تحليل ز
» نيت متن«بيانگري هنر، قائل به ديالكتيك ميان  ةدر نظري» نيت مؤلف« ضمن نقدوي . كند مي
هـاي چندگانـه و نتـايج متفـاوتي را     از نظر او هرچند متن، ذاتاً خـوانش . است» نيت خواننده«و 

زيرا خوانش صـحيح مـتن    ،سازدر نميي را هم ميسنوع خوانشحال هر عين كند، اما دراقتضا مي
ي تحميلـي خـود مـتن    هـا آن را در چارچوب» نمونه ةخوانند«ابد كه يفقط در صورتي تحقق مي

 توانـد كنـد و خواننـده نمـي   مـي حدود تفسير را تعيـين  » استراتژي متن« ،رواين از. مطالعه كند
متنـي و توجـه   او با كشف مناسبات درون. دكنحد و حصر ر بيتفسي از آنبراساس انتظارات خود 

آغـاز  » مؤلف نمونه«و با قرائت خود، كاري را كه  دنز ميبه عناصر فرامتني دست به خوانش متن 
بلكه عبارت از چيزي  ،فيزيكي نيست ةمتن ديگر يك پديد ،منظراز اين . نمايدنموده، تكميل مي

  .ابديتفسيري تحقق مي ةچرخيند خوانش و ااست كه در فر
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  مقدمه - 1
مـتن و  توجه به موقعيـت  ن، شناسي مدرترين موضوعات در نقد ادبي و زيبايييكي از مهم

ناسـي دريافـت بـه پوئتيـك     شاز نظر تاريخي خاستگاه زيبـايي  .نسبت آن با خواننده است
ي است كه در آن موقعيت خواننـده و  زيرا نقد ادبي ارسطو نخستين اثر ،گرددارسطو بازمي

شناسي مدرن موقعيت متن و نسبت در زيبايي. استادراك وي از اثر مورد توجه قرار گرفته
اين توجـه بـه    .آن با خواننده بار ديگر مورد توجه ناقدان ادبي و فيلسوفان هنر واقع گرديد

مـدرن و  پردازان هرمنوتيك نظريه توان در آراءاخير مي ةتن و توانِ تفسيري آن را در سدم
پردازاني چون پـل ريكـور،    نظريه. كردهمچنين انديشمندان مكتب پساساختارگرايي دنبال 

ت مؤلـف  «رومن اينگاردن و ياس و آيزر در هرمنوتيك مـدرن، بـدون اعتنـا بـه      در  1،»نيـ
هاي زيباشناختي خود بر موقعيت متن و توان تفسـيري آن و موقعيـت مخاطـب و    تحليل

در مكتـب پساسـاختارگرايي نيـز انديشـمنداني     . كنند ادراك و دريافت وي تأكيد مي ةونح
از نظر . قائل به اصالت متن هستند ،»مرگ مؤلف« مچون روالن بارت و ميشل فوكو با اعال

هايي است كه آن را در معرض ارتباط و فرايند تفسير قـرار  آنان هر متني مشتمل بر نشانه
كـه  كنند صـرف اين تن خاطرنشان مين با تأكيد بر توان تفسيري ماين انديشمندا. دهدمي

تواند اين نكته را به اثبات رساند كه هر تفسيري از متن صحيح انتهاست، نميمتن بالقوه بي
ـ ( زيرا تفسير اثر بايد از انسجام و نظم دروني برخوردار باشد و بـه تنـاقض نرسـد    ،است . كن

  . )112- 120: 1387و سجودي،  614- 680: 1386احمدي، 
» تفسير«يند او فر» خواندن ةجاذب«شناسي مدرن ترين مبحث در زيباييبنابراين مهم

ت مؤلـف  «اي مستقل از پديده» متن«جا در اين. است توانـد از  اسـت و خواننـده مـي   » نيـ
. يابـد  به سطحي از ادراك و فهم دست هايي كه در آن نهاده شده،نشانه طريق خود اثر و

دهد كه مبتنـي بـر ابهـام     ا متوني را مورد توجه قرار ميجهت اين نگرش فلسفي تنهبدين
در اين نگرش، مـتن  . انگيزندننده را برميهستند و قدرت آفرينش و خالقيت معناييِ خوا

زني دست به تفسـير آن  خواننده از طريق حدس و گمانه شود وبازي مي ةتبديل به صحن
  . يابدنا يا معناهاي نهفته در آن راه ميطور نسبي به معو به دنز مي

ساسـاختارگرايي  پ ةپردازان در حـوز يكي از مشهورترين نظريه )1932: تولد( 2اُمبرتو اكو
.  شناسي خود  قائل به فرايند تفسير و مـنش ارتبـاطي اثـر اسـت    نشانه ةاو در نظري. است

                                                 
1. Author's intention  
2. Umberto Eco 
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بيست در اروپـا   ةدوم سد ةيمپرداز ادبي و فرهنگي نترين نظريهاكو را شايد بتوان معروف
شناسي و نيـز   زبان و نشانه ةفلسف ةعنوان انديشمندي برجسته در زمينشمار آورد كه بهبه

 عدود انديشـمنداني اسـت كـه توانسـته    وي از م. استو منتقد ادبي شهرت يافته هنويسند
 تفسـيري مـتن   تـوان  ةشناسي و همچنين نگـاه فلسـفي خـود را دربـار    هاي نشانهنظريه

طور عملي به ،آونگ فوكوو  سرخنام گل ازجمله  ،اشهكارهاي ادبيشكلي جذاب در شا به
هاست كـه  نشانهاين انديشمند ايتاليايي مدعي است كه هر اثر ادبي نظامي از  .نشان دهد

 ةاكو با نقـد بـر نظريـ   . ددهدست مي مناسبات دروني آنها امكان تفسيرهاي بسياري را به
، اكـو ( تفسـير و تفسـير افراطـي    ،)1990اكـو،  ( حـدود تفسـير  ثاري چون بيانگري هنر، در آ

1992c(  ه نقش خوانندو) ،درخصـوص تـوان    هـاي فلسـفي خـود   ديدگاه ةبه ارائ )1979اكو
است تا صدد او در اين آثار در. پردازدده ميتفسيري متن، موقعيت مؤلف و موقعيت خوانن

  . هدتفسير متن ارائه د ةضابطه و معياري در زمين
تـوان تفسـيري    ةمبرتو اكو در زمينا در اين مقاله با واكاوي آراء بر آن است تا نگارنده

در  ،و موقعيت خواننده و موقعيت مؤلف را از سـوي ديگـر   ،سو متن، موقعيت متن از يك
تفسـير و   ةچرخـ  شناسي وي مورد تحليل و بررسي قرار دهـد و چگـونگي تحقـق   زيبايي

    .ز نظر وي تبيين نمايدفرايند خوانش را ا
  

  بيانگري ةنظري ةديدگاه اكو دربار - 2
كروچـه و  كه از سوي انديشمندان ايدئاليستي همچون بنـدتو  » بيانگري هنر ةنظري«طبق 

. ي تلقـي شـد  تر از چيزهاي عين يندهاي ذهني هنرمند باارزشافر ،كالينگوود مطرح گرديد
استين هنري را بياني در ذهن هنرمند دانسته اثر ر رات ذهني هنرمند،آنان با تأكيد بر تصو

اصحاب  سان بدين. آن تلقي نمودند 1مادي ازقبيل بومِ نقاشي را صرفاً تجلي بيروني ء و شي
شناسي كالسيك كه زيبـايي فقـط    بدون اعتنا به اين اصل مهم زيبايي هنر، بيانگري ةنظري

بلكـه   ا تبلور مـادي اثـر هنـري،   تنهشود، نهدر تبلور مادي خود زيبايي هنري محسوب مي
   .)42- 43: 1383 شپرد،( نقش مخاطب را نيز در دريافت آن ناديده گرفتند

 قابـل  غيـر  ةست كه نقد هنري نبايـد در محـدود  بيانگري معتقد ا ةاكو برخالف نظري
 محصور مانده و اثر هنري را صرفاً حاصلي از دريافت دروني و شهود مؤلف » بيان«انعطاف

                                                 
1. externalization 
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اي كه در آن شكل گرفته و نيـز نسـبت آن    زيرا خود اثر، سبك آن و رسانه ،يدمعرفي نما
حسـاب   ترين موضـوعات در نقـادي هنـري بـه    با مخاطب و نقش وي در فهم اثر، از مهم

در اين نگرش، مخاطب از طريق توجه به ساختار اثر و با كشف مناسـبات درونـي   . آيد مي
به دنياي متن و افـق معنـايي    ،مناسبات بينامتنيها در پرتو قراردادهاي فرهنگي و  نشانه

  .)16: 1976اكو، ( يابدميآن راه 
اش از اثـر هنـري    شـناختي تـوان در تحليـل زبـان    مخالفت اكو با بيانگري هنر را مـي 

او در توجه به اثر هنري، بر اقتدار زبان و مجازهاي بياني در آن تأكيد دارد؛ . جستجو كرد
 ةنظريـ «بـه   ،زبـان  ةشناسي و فلسـ نشانهناختي خود، شر نشانهطوري كه در واپسين اثبه

پرداخته و كاربرد اشـكال گونـاگون ارتبـاط كالمـي و مجازهـاي بيـاني را توضـيح        » بيان
  ).98: 1992 1رورتي،( دهد مي

اي كه بارهـا در   گونهبه ،كند بيان هنري مستقل از نيت مؤلف عمل مي ،در اين رويكرد
رسـد مـنش    نظـر مـي   بنابراين بـه . يابد او سلطه مي ةنيت و اراد ي برجريان آفرينش هنر

دليـل همـين ويژگـيِ    اثر هنـري اسـت و بـه    ةترين مشخصو پوشيدگي معنا مهم مجازي
 بلكـه در  ،خواهـد، بيـان كنـد    دقت آنچه را مـؤلفش مـي  مجازي خود هرگز قادر نيست به

ينـد  ااي ارتبـاط بـا اثـر بايـد فر    بر ،رواز اين. رود مي هاي ضمني و مجازي خود فرو داللت
و در پرتو كشف مناسبات عناصر متني به  هاي زباني را در آن دنبال كرد دهتفسيري و قاع
هـا آشـنا    تواند وارد دنياي متن شود كه با ايـن قاعـده   تنها كسي مي. يافت دنياي متن راه

   ).95: همان( وارد بازي با متن شود آنهاباشد و با رعايت 
با سنت ادبي ناظر  ،اكو با تأكيد بر فرم اثر و نقش مخاطب در دريافت آن ،ترتيببدين

همـراه برخـي از    بـه  1955منظور در سال او بدين. مخالفت نمود» اصالت نيت مؤلف«بر 
گروهـي را بـراي    2وري ايـل  ةي، بالسـتريني و جوليـاني در مجلـ   دوستانش مانند سانگنيت

معـروف   3»63گـروه  «ل داد كـه بعـدها بـا عنـوان     بيانگري كروچه تشكي ةابله با نظريمق
 آراء مبنـاي  اثـر گشـوده،  با عنوانِ  هنر مدرن را ةكتاب مشهور اكو دربار اين گروه. گرديد

  ).21: 1997 4بندناال،( نظري و مرجع فكري خود معرفي نمودند
                                                 
1. Rorty  
2. Il verri 
3. Gruppo 63 
4. Bondenalla 
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3 - ت مؤلف با متن در زيبايي نسبتشناسي اكوني  
يند تفسيري ااش با تأكيد بر فر شناختيزيباييمطالعات  هاي اساسي امبرتو اكو درپژوهش

اي نهفتـه در آن و نقـش مخاطـب     هاي نشانه ارتباطي اثر، بازي ةجنب ةدر اثر هنري، دربار
متن و مخاطب، موضـوع اصـلي    بر همين اساس نسبت. است در دريافت و ادراك اثر بوده
كو آنچه اهميـت دارد  شناسي ا ييتوان گفت در زيبا مي و دهد نقد ادبي وي را تشكيل مي

يند آفرينش معنـايي نهفتـه در آن و نقـش مخاطـب در كشـف مناسـبات       اخود متن، فر
اكـو بـا تأكيـد بـر      ،ترتيببدين). 129- 130: 1976اكو، ( عناصر متن و خلق معاني تازه است

يافـت  احترام به متن و قابليت تفسيري آن، به مؤلف اثر و شناخت نيت او براي فهـم و در 
كاربستن استراتژي نگـارش دسـت   به باچند مؤلف هر وزيرا از نظر ا ،دهد يي نمياثرش بها

ـ اني را ميزند و جه به خلق اثر مي اثـر بـه مخاطبـان، آن را در معـرض      ةآفريند، اما با ارائ
قطـع   آنافتن اثر، ارتبـاط مؤلـف بـا    يطوري كه بعد از پايان ،دهد ارتباط و تفسير قرار مي

ايـن اسـت كـه     - 1حتي در متون بسـته  - لذا از نظر اكو نقش مؤلف در خلق اثر .ددگر  مي
يافتن آن، از صـحنه  پايانو بعد از  دنك ميمتن و خواننده را مشخص  ةمكالم ةفقط گستر
ميرد تـا ديگـر    مي رساند، پايان مياي كه نوشتن را به مؤلف درست لحظه« :شود خارج مي

   ).7: 1983اكو، ( »ددر مسير متن مزاحمت ايجاد نكن
كند كـه در   جايگاه و موقعيت مؤلف و نسبت او با متن به مواردي اشاره مي ةاكو دربار

 ةاو بـراي تعيـين حـدود رابطـ     براي مثال. داراي اهميت استشناسي مدرن اريخ زيباييت
و، در نقد ادبيِ اكـ . نمايدرا مطرح مي 3و مؤلف نمونه 2مؤلف تجربي دو مفهومِ ،مؤلف با اثر

ينـد آفـرينش   اهنگام خلق اثر، زمينه را بـراي فر منظور از مؤلف نمونه كسي است كه در 
كـردن  در اين جايگاه، مؤلف به ايجاد ابهامات معنـايي، پنهـان  . كند معنايي متن فراهم مي

زنـد و دائمـاً درصـدد اسـت تـا حـس        ها و رازآميز نمودن فضاي داستان دست مـي  كنش
منظور مؤلف نمونه همواره  بدين. مخاطب فرضي را برانگيزد زني كنجكاوي، حدس و گمانه

طور مرتب اثر خود كند و به م مير، مخاطب فرضي را در ذهن خود مجسدر حين خلق اث
كـه يـك نقـاش،    مچنـان از نظـر اكـو ه   .دنز مياين مخاطب خيالي محك  ديدة را از زاوي

                                                 
1. close text 
2. emperical author 
3. model author  
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رود تـا   عقب مـي  چند گام بهكند و مدام  م ميسنقاشي خود را در ذهن مج ةمخاطبِ پرد
يك اثر ادبـي نيـز در    ةكار خود را از نگاه اين مخاطب فرضي مشاهده كند، نويسند ةنتيج

      را در ذهـن  » مخاطـب «و » آفريننـده «هنگام خلـق اثـرش، دائمـاً دو موقعيـت متفـاوت
   ).130- 131: 1976اكو، ( آفريند مي

 نـام گـل سـرخ   رمان مشـهور   ةويسندعنوان ند اكو بهتوان به خو ميمطلب  اين بارةدر
براي جذابيت هرچه بيشتر اين نوول جهـاني تـالش    و عنوان مؤلف نمونهاو به. اشاره كرد

هـاي   حال كه اثرش از يك نظم رواييِ روان برخـوردار باشـد، كـنش   تا در عين استكرده
درصـدد   مدد روش پليسـي  او در اين رمان به. شدگي و پيداشدگي را نيز دربرگيردپنهان

زني مخاطب فرضي را برانگيـزد و بـه انحـاي گونـاگون وي را وارد      است تا حدس و گمانه
   ).96: 1997بندناال، ( بازي با متن كند

با خلـق   اوشود؛  از نظر اكو نقش مؤلف تنها به خلق اثر محدود مي ،كه اشاره شدچنان
طور كامـل  از اتمام آن بهو پس  ندك ميمتن و مخاطب را تعيين  ةمكالم ةاثر هنري، دامن

طور مستقل در يـك  درنتيجه پس از پايان فعاليت هنريِ مؤلف، اثر هنري به. رود كنار مي
طـوري كـه مؤلـف نمونـه در تعيـين      گيـرد، بـه   يند ارتباطي با گروه مخاطبان قرار ميافر

  ).1992a: 69اكو، ( هاي احتمالي آن هيچ نقشي ندارد سرنوشت بعدي اثر و تفسير
توانـد در   رسد، اما او مي ند بعد از اتمام اثر هنري، ارتباط مؤلف با اثر به پايان ميچهر

 ةفسيري از اثر ارائه دهـد، دربـار  كه تحضور داشته باشد و بدون آن» جربيمؤلف ت«جايگاه 
اش در هنگـام خلـق    نويسـندگي  ةخود از تأليف اثر، تجرب ةانگيز چونموضوعات مختلفي 

ـ  . اش سخن بگويد آن و يا سبك نويسندگي يـك   ةسرچشـم « ةدر اين زمينه اكو بـه مقال
دارد كـه پـو در ايـن مقالـه هرگـز       او اذعـان مـي  . كنـد اشـاره مـي   1پو ادگار آلن از »شعر

ارائـه دهـد، بلكـه تنهـا در مقـام       2»كالغ سياه«تفسيري از شعر مشهورش  است نخواسته
   ).100: 1997، بندناال(است ، چگونگي سرايش آن را شرح دادهمؤلف تجربي

 نام گل سـرخ عنوان مؤلف توان به خود اكو به مي همچنانتر شدن موضوع  براي روشن
ايـن رمـان    ةهاي مختلف مطبوعاتي درباراحبهدر مص ،او در مقام مؤلف تجربي. اشاره كرد

نگـارش آن و   ةانتخاب نام رمان، انگيـز  چونگفته و در رابطه با موضوعات مختلفي سخن 
                                                 
1. Edgar Allan Poe 
2. Poem Raven 
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دست،  اما توضيحاتي از اين ،است رون وسطايي حاكم بر آن توضيحاتي دادهحتي فضاي ق
و در مـواردي ديگـر تنهـا بيـانگر لـذت       انـد گشاي فهم بهتر مـتن در برخي موارد تنها راه

   ).13- 14: 1983اكو، . نك( نويسندگي وي
اي تواند در برابر برخي از شبهات و نقـده  در مقامِ مؤلف تجربي است كه مؤلف گاه مي

كه اكـو  چنان ؛به دفاع از متن برخيزد و زمينه را براي فهم بهتر متن فراهم آورد ،نامنتقد
نـام گـل   نيز در موقعيت مؤلف تجربي به برخي از اشكاالت هلنا كاسـتيوكوويچ بـر رمـان    

 ،رسد اكو با طرح موضوع مؤلف تجربـي در بـازي مـتن    نظر مي به)1(.استپاسخ داده سرخ
بر انفصال ارتباط مؤلف با متن و حمايت مجدد از حقوق متن تأكيد كرده صرفاً قصد دارد 

ينـد  ااز پايـان فعـاليتش هـيچ نقشـي در فر    محوريِ اكو، مؤلف پس در رويكرد متن. باشد
اكـو،  ( پـرداز مـتن درآيـد    تواند در كسوت نظريـه  تفسيري متن ندارد و در نهايت فقط مي

1983 :7 .(  
عنوان مؤلـف تجربـي حضـور داشـته     تواند به ن اثر تنها مياز نظر اكو مؤلف بعد از پايا

دست به خوانش اثـر  » نمونه ةخوانند«باشد و يا اينكه همپاي ساير مخاطبان در موقعيت 
حالت در اين . اي گردد متني وارد دنياي متن و بازي نشانهبزند و با كشف مناسبات درون

ها نخواهـد داشـت،    ها و تفسير ير خوانشنيز تفسير وي از اثر هيچ برتري و امتيازي بر سا
ة بسـا گـاه مؤلـف در مقـام خواننـد     چه .ديگر هاي بلكه تنها تفسيري است در كنار تفسير

اكـو   كه خـود چنان ؛)11: 1994اكو، ( هاي اثرش موافق نباشد نمونه با برخي نقدها و تفسير
به بـاور  . پذيرد ان را نمي، نقد كاستيوكوويچ بر اين رمنام گل سرخ ةنمون ةعنوان خوانندبه
سوزي اسرارآميز و آتش ةنوشتاميني چون جستجو براي دستنقد كاستيوكوويچ بر مضاو 

 ،براتسـيالوا  گل سـرخ ها با مضامين و همانندي آن - آمده نام گل سرخكه در - در كتابخانه 
ت برساند، توجهي را در تأثيرپذيري از رمان اميل هنريوت به اثبا قابل ةتواند هيچ نكت نمي

  . )54: 1386اكو، ( زيرا چنين مضاميني از موضوعات بسيار رايج در دنياي ادبيات هستند
توان در  كند، اما نمي چند اكو بر استقالل متن و جدايي آن از نيت مؤلف تأكيد ميهر

ـ    » مرگ مؤلـف «افراطي  ةاو نظري آراء ارت طـرح نمودنـد،   را كـه ميشـل فوكـو و روالن ب
رسد همواره بـين توجـه بـه موقعيـت مؤلـف و       نظر مي اكو به بررسي آراء با .كردمشاهده 

سو، و اصالت متن و قابليت تفسـيري آن از سـوي ديگـر، نـوعي      رعايت حقوق وي از يك
 فودورتـو نظـر   با نقد تفسير و تفسير افراطيكه اكو در كتاب چنان .كشمكش وجود دارد
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و  آورد مؤلـف، واژگـان را بـه آنجـا مـي     اند كه دميگردشگاهي را تنها به منزلة كه متن  - 
تقريباً مؤلف را از حقوق مسلم خود محـروم  ف وكه تودوربر آن است  - معنا را خوانندگان

اكـو در   ،رواز اين ).1992b :24اكـو،  ( است گردانده و وي را فقط حمال واژگان معرفي نموده
ـ  چونبا طرح مقوالتي  استكوشيدهاش  نقد ادبي ه، مؤلـف تجربـي و موقعيـت    مؤلف نمون

هرچنـد   ،نحـوي بـه موقعيـت وي و نسـبتش بـا اثـر      به ،اثر ةنمون ةعنوان خوانندبه ،مؤلف
ترين نكته، توجـه  شناسي اكو نيز مهمدر زيبايي اگرچهتوجه داشته باشد؛  ،طوري نسبي به

  .به استقالل متن و نسبت آن با خوانندگان متن است
  

  يند خلق اثرانقش ناخودآگاه مؤلف در فر - 4
أثيرگذار نقش مهم و ت ةنظر او درباربه توان  مي ،موقعيت مؤلف ةازجمله توجهات اكو دربار

»از نظـر وي موضـوع اصـلي در مبحـث     . يند خلق اثر اشاره كـرد ادر فر »مؤلف ناخودآگاه
در آفـرينش اثـر هنـري اسـت و      وييند خالقيت ااخت ناخودآگاه مؤلف، تنها درك فرشن

حال وي معتقـد اسـت كـه تـالش بـراي      با اين. ا فهم و دريافت بهتر متن نداردارتباطي ب
كه از طريـق وقـايع غيرمنتظـره و سـازوكارهايي در بخـش      نيز  شناخت ناخودآگاه مؤلف

 ةهـايي از نحـو   درك رهيافـت  ند بـه تواخود مي ةنوببه ،شودن وي ايجاد ميناخودآگاه ذه
» اسـتراتژي مـتن  «هـاي موجـود ميـان    تفاوتدر اين روند، . گيري متن كمك كند شكل

توانند مستقل از مؤلف  ياري آن مي شناسانه كه خوانندگانِ نمونه به زبان ةيك ابژعنوان  به
ين اسـتراتژي،   رشد ا ةنحو تجربي و اهداف او، به خوانش متن بپردازند و مسائل مربوط به

   ).68: 1386 اكو،( آيد يند خلق بهتر به فهم درمياشود و فر آشكار مي
ينـد خلـق اثـر بـه مـواردي از تجـارب       انقـش ناخودآگـاه مؤلـف در فر    ةاكو در زمينـ 

اشـاره   نـام گـل سـرخ   از آن جملـه وي بـه قسـمتي از    . است كردهنويسندگي خود اشاره 
همـان   اين نسخه. استهميان آمد اي اسرارآميز سخن بهنوشتهكند كه در آن از دست مي

اسـرارآميز، آن را   ةاو در وصف ايـن نوشـت  . بود پوئتيكلد دوم ارسطو يعني ج ةاثر گمشد
 ،اي روغنـي كند كـه بـا مـاده   هاي مرطوب و برهم چسبيده معرفي ميكتابي كهنه با ورق

   ).324: 1983اكو، . نك( است زهرآگين شده
ضـمير  «دهد كه وي در توجه بـه  هاي اكو از تجارب شخصي خويش نشان ميواگويه

فرويد در باب نهـاد،   ةتأثير نظري ، ظاهراً تحتو تبيين اين موضوع» لفناخودآگاه ذهن مؤ
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فرويـد معتقـد اسـت     ةشناسان كارگيري اصطالحات روانوي با به .است خود و فراخود بوده
جـا از عبـارت   اكـو در اين . بـود  2»خـود «شود، بايد منتظر حضور مطرح  1»نهاد«كه هرجا 

طور تلويحي خواهد به كند و ظاهراً ميتفاده مياس» ES war, sol Lich warden«آلماني 
 اكـو، (گـذارد   تـأثير مـي   آناشاره نمايد كه بخش ناخودآگاه ذهن مؤلف بر بخش خودآگاه 

1386 :74(.  
كنـد، امـا از نظـر او درك ژرفـاي      هرچند اكو بر مواد رسوبي در ذهن مؤلف تأكيد مي

وجه در  هيچدهد و بهمتن را نشان مييند پيچيده و مرموز توليد اودآگاه مؤلف، تنها فرناخ
 ةدهند ايي ناخودآگاه ذهن مؤلف فقط نشانشناس ،عبارت ديگربه. ي نداردايتفسير متن كار

 هاي مختلـف از آن  يعني دستگاهي كه براي استخراج تفسير ،آن است كه چگونه يك متن
آيد كـه   درمي حركتمواد رسوبي در ذهن مؤلف به ةواسطمواردي به در ،شود استفاده مي
اكو در توجـه بـه تأثيرگـذاري     ،رو اين از. اند ا ادبيات نيز نداشتهگونه پيوندي ب تاكنون هيچ

مؤلفان  تجارب شخصيِ مؤلف در پيدايش اثر، بر اين باور است كه هرچند زندگي شخصي
روح و  ةكم بـه انـداز   گيري و بررسي است و يا دست پي ها قابلهاي آن تجربي بيش از متن

 ةيند مرموز و پيچيـد احال بين فربا اين ،را كاويدان خوانندگان بايد ژرفاي زندگي آنان رو
ام مـتن  مـتن در مقـ   ةهاي آن در آينده، نظري ر خوانشهاي مهارناپذي توليد متن و گرايش

   .صالبت دارد و هنگام قرائت متن تنها بايد بر آن تكيه كردهمچنان حضوري استوار و با

  
  خواننده از نظر اكول متن و تعام - 5

ت مؤلـف،     از نظر امبرتو اكو معنا و محتواي متن نه در كلمات آن نهفته است و نـه در نيـ
ت مـتن  «بلكه اين خواننده است كه بايد مصمم باشد تا به  در همـين  . يابـد  دسـت  3»نيـ

 ؛عنوان پيوستگي ذهنِ خواننده با متن در نظر گرفتتوان به راستا معناي متن را فقط مي
كه خواننده براي درك متن و دريافت معاني نهفته در پس كلمات بايد بـا حـدس و   چنان
هـاي   زنـي  سازي بزند تا بر اثر تعامل مناسب ميان متن و گمانـه  زني دست به فرضيه گمانه

   ).52: 1990اكو، ( وي، معنايي برايش حاصل شود

                                                 
1. Id 
2. ego 
3. intention text / intentio operis 
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دنبـال آفـرينش   ش، بـه چارچوب و قـوانين كيفيـت خـوان    ةمتن نيز با ارائ ،رو از همين
اش را  نمونـه  ةمتن ابزاري است كـه سـاخته شـده تـا خواننـد     «: خود است ةنمون ةخوانند
 ةو دانـش الزم را در ذهـن خواننـد    تنها آگاهيواقع متن نهدر ).1992b :64اكو، ( »بيافريند

 ةننـد سازد تا خوا اي را فراهم مي ال زمينهنحوي فعبلكه به ،كند ال مينمونه گردآوري و فع
متن دانـش الزم   ،ترتيببدين .حركت درآورد سوي ماوراي فيزيكي متن بهاش را به نمونه

سازد تا به قرائتي درست از متن  آورد و او را قادر مي وجود مياش به نمونه ةرا براي خوانند
   ).48- 49: 1979اكو، . ؛ همچنين نك52: 1990اكو، ( دست يابد

و  يند خوانش، خواننده چيزي جدا از متن نيستافر هميت آن است كه درحائز ا ةنكت
ـ  ةاز نظـر اكـو خواننـد   . شـود  يبه بخشي از عملكرد متن تبديل م ه بـه فـرد خاصـي    نمون

: هـاي متنـي اسـت    لوبابزار بازآفريني اس ةمنزلبلكه به ،متن اشاره ندارد ةعنوان خوانند به
منظور بـازآفريني  اري با متن بهنمونه نيز چيزي نيست مگر توانايي او در همك ةخوانند...«

. جا متن نيز چيزي جدا از خواننده نيستبع در اينبالط ).11: 1979اكو، ( »مجدد آن اسلوب
مـتن در  امـا   ،كند تن ارتباط برقرار ميبا م) سطح بياني(هرچند خواننده از طريق كلمات 

رد ذهنـي خواننـده   خود به بخشي از عملك ةنوب به و اش تعين خارجي ندارد معناي واقعي
اسـت كـه   ) خواننـده و مـتن  (دو  سان از همكاري و تعامل ميـان ايـن   بدين. شود بدل مي

ايـن همكـاري بـا    . كند ر پيدا مييابد و محتوا و معناي متن ظهو يند خوانش تحقق ميافر
ها و معلومات خاصـي در ذهـن خواننـده و همچنـين خلـق معلومـات        سازي دانستهالفع

كنـد تـا او بـه تفسـير      شود و زمينه را فراهم مـي  تغيير در خواننده مي باعث ايجاد ،جديد
هـاي   كنش خواندن همواره دادوسـتدي دشـوار بـين قابليـت    «: يابد درست از متن دست

فـرض قـرار    هايي است كه مـتن پـيش   و نوعي از قابليت) يا شناخت او از جهان(مخاطب 
  ). 28 :همان( »دهد تا با آن خوانشي موجز شكل بگيرد مي

  
  2تجربي ةو خوانند  1نمونه ةخوانند- 6

ترين وظايف مـتن را   يكي از مهم » تجربي ةخوانند«و » نمونه ةخوانند«امبرتو اكو با طرح 
تجربي كسي است كـه   ةاز نظر او خوانند). 1992c :64اكو، ( داند نمونه مي ةآفرينش خوانند

                                                 
1. model reader   
2. empirical reader 
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... گـذراني در اتوبـوس، متـرو و    يا وقتهاي روزانه و  براي تفريح و سرگرمي، فرار از مشغله
زيرا او بـه   ،تواند وارد دنياي متن شود چنين فردي هرگز نمي. گيرد كتابي را در دست مي

. خواند نهد، توجهي ندارد و آن را هرطور كه ميل دارد مي رو مي هايي كه متن پيش قاعده
تجربـي   ةختي يك خوانندالمعارف شناةبيني كرد كه داير توان پيش عنوان نمي هيچپس به

شناختي او از ايـن   ةگيرد و يا اصالً گنجين جاي مي چگونه است و اين متن چگونه در آن
مـا  ا ).48: 1386 اكـو، ( آورد همراه ميكند و چه معنايي را براي وي به متن چه برداشتي مي

 .گيرد نمونه كسي است كه از روي آگاهي و دانش، كتابي را در دست مي ةمنظور از خوانند
ها و نظام حاكم بر متن آشناست و با رعايت آن وارد دنيـاي مـتن    چنين شخصي با قاعده

اي را  آفريند كه خواننده براي ورود به آن بايد قواعد بـازي  زيرا متن دنيايي را مي ؛شود مي
نمونـه   ةب خوانش بتواند در مقـام خواننـد  دهد، بشناسد و با رعايت اسلو كه متن ارائه مي

درسـت و   يتوانـد بـه قرائتـ    صورت است كه خواننده ميتنها در اين. نياي آن گرددوارد د
اي خـوانش مـتن در   ه قاعده ةمتن با ارائ ).130- 131: 1997اكو، ( مناسب از متن دست يابد

نمونه خويش است و خواننده نيز با رعايـت ايـن اصـول و قواعـد وارد      ةجستجوي خوانند
) خواننـده و مـتن  (دو  شود و با همكاري و مساعدت اين هاي متني مي دنياي متن و بازي
  ). 52: 1990اكو، ( يابدمي معناي متن تحقق

او . كنـد  اشـاره مـي  » شنل قرمـزي « ةن موضوع، اكو به داستان كودكانشدبراي روشن
تـوانيم وارد فضـاي ايـن     نمـي  ،تجربي حضور داريـم  ةعنوان خوانندمادامي كه به گويد مي

ها حـرف   دانيم گرگ مان مي ف شناختيالمعارةيردازيرا با توجه به  ،ويمداستان كودكانه ش
كـه  تر آن زنده ببلعد و جالبا زندهدي رافرازنند و يا امكان ندارد كه اين حيوان درنده،  نمي

بعد از گذشت ساعاتي وقتي كه گرگ در خوابي عميق است، شكارچي با دريدن شكم او، 
ـ    نظور اينمبه. آورد را زنده بيرونآنان  اتري از مـتن داشـته   كـه بتـوانيم درك بهتـر و خوان
پس در بدو ورود به ايـن دنيـاي   . نمونه با متن مواجه گرديم ةعنوان خوانندبايد به ،باشيم

بپذيريم كه دنيـايي هسـت كـه در آن حيوانـات     كودكانه بايد به قوانين آن وفادار باشيم و 
هـايي   بعد از كسب قابليـت . بلعند  را يكجا مي ها ها مادربزرگو يا بعضي از آن زنند حرف مي

قرائت صـحيح مـتن    ،هاي خود و تعامل ميان اين دو كه متن الزم دارد و توجه به قابليت
  ). 29: 1387 فورد، راد( گردد پذير مي امكان
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  اكو حدود تفسير از ديدگاه امبرتو - 7
ر نقش فعال خواننـده در  ب نقش خوانندهو  اثر گشودههرچند اكو در آثار مختلفي از قبيل 

معنا نيست كه وي بـه تفسـير   اما اين بدان ،است خوانش متون ادبي و هنري تأكيد نموده
ه وي طــي كــ چنــان ؛)50: 1990اكـو،  ( دسـته از متــون قائــل اســت  حــد و حصــر ايــنبـي 

) 1989سـپتامبر  (جهـاني بزرگداشـت پيـرس در دانشـگاه هـاروارد       ةاي در كنگـر  سخنراني
سـير  به انكار وجود ضابطه براي تف 1»نشانگي نامحدود«كند كه مفهوم  ان ميصراحت بي به

اش تفسيرهاي نامحـدود   دليل توان نهاني كه گفته شود متن بهصرف اين. شود منتهي نمي
توان استنتاج كرد هـر نـوع كـنش تفسـير      دنبال دارد، نميجهت معاني بسيار را بهو بدين

همچـون   -  گـوييم تفسـير   ي مـي پـس وقتـ  . از آب درآيـد جايي برد و درست الزاماً راه به
معنـا نيسـت كـه تفسـير هـيچ      بـدين  ،ه نامحدود استبالقو - پردازي اصلي نشانه ةمشخص

   ).b :23 1992اكو، ( »شود جاري مي«هدفي ندارد و صرفاً براساس خواست خودش 
ا مربـوط  هـ  تگاهها و دسـ  كند تفسيرِ نامحدود موضوعي است كه به نظام اكو تأكيد مي

ناپـذير زبـاني از    هاي پايـان  يك نظام زباني ابزاري است كه رشته. يندهااشود و نه به فر مي
كه وقتي در جسـتجوي معنـاي يـك    چنان ؛توليد است طريق آن و با استفاده از آن قابل

شويم كه درواقـع   هايي مواجه مي ها و مترادف با معادل ،گشاييم فرهنگ لغتي را مي ،كلمه
لغـت رجـوع    ها بايد دوباره بـه فرهنـگ  ي هستند كه براي دريافت معاني آنتفاوتكلمات م
 ،بـه كلمـاتي ديگـر رسـيد     نهـا هـاي آ  ها و معادل مترادف ةواسطبه ،همين ترتيبكرد و به

امـا در مـتن بـا چنـين     . )46: 1386 اكو،( پاياني تصور كرد اي كه نتوان براي اين كارگونه به
ـ  زيرا متن حاصل به ،شويم شرايطي مواجه نمي امكانـات يـك    ةكارگيري آگاهانـه و مدبران

مؤلـف در  . باز بودن و گشودگي معنايي آن شبيه فرهنگ لغـت نيسـت   ونظام زباني است 
 ،)37: 1986اكـو،  ( دهـد  هـاي ممكـن زبـاني را تقليـل مـي      واحد ةدامن روند خلق يك متن

بعدي بـه احتمـال    ة، كلم»است... ر حال خوردنِ جان د«: نويسد كه وقتي كسي مي چنان
مـتن   پـس . باشد» پلكان«تواند مثالً  قوي نمي ظنيك اسم خواهد بود؛ اسمي كه بهقوي 

نيـز   تفسـير را  ةدهد و دامنـ  ي بسته را ارائه ميجهان ،با تقليل امكانات يك نظام نامحدود
فسـير  هاي كامالً متفـاوت ت  روشتوان به را مي هزار و يك شبمثال  براي. كند محدود مي

                                                 
1. unlimited semiosis 
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افتـد و نـه در ايتاليـا، و كتـاب،      حال داستان آن در خاورميانه اتفاق ميولي در همه ،كرد
خواهد يك نهنگ سـفيد را شـكار    بابا است، نه كاپيتاني كه ميحال شهرزاد و يا عليشرح
  ). 34: 1386 اكو،(كند 

عتبـر يـك   اند كه تنها نوعِ خـوانش م  هاي نقد معاصر مدعي حال برخي از نظريهبا اين
هـايي اسـت كـه     واكـنش  ةزنجيـر  ةزاد ،يگانه شكلِ هستيِ متن ؛آن است 1متن، بدخواني

هــا و  انگيـزد و همچنــين مـتن فقــط در حكـم گردشــگاهي اسـت كــه مؤلـف واژه      برمـي 
كـه   آن اسـت  ها، براين ديدگاهاكو ضمن نقد . ورند آ خوانندگان معنا را با خود به آنجا مي

بايد گفت واژگاني كه مؤلف در چنين مكـاني عرضـه    ،باشد حتي اگر چنين نكاتي صحيح
انـد  تو كننده از شواهد و مداركي است كه خواننده نمياي پيچيده و گيج مجموعه ،كند مي

زيرا تفسير يك متن يعني تشـريح ايـن    ،ها را ناديده بگيردبا سكوت و يا جار و جنجال آن
از  .ارهاي متفاوت و معينـي انجـام دهنـد   تفسير ك ةواسط توانند به نكته كه چرا واژگان مي

هـاي   توان از تفسير يند تفسير با تمركز بر خود متن و شناسايي هدف آن ميارو در فراين
  ). 1992b :24اكو، ( اشتباه و افراطي جلوگيري نمود

ي از ا توان تعيين كرد كه تفسـير يـك مـتن خـاص نمونـه      مي اما براساس كدام معيار 
شـود؟ آيـا    اشتباه تشخيص داده مي تفسيرِ ،براساس كدام معيارو يا تفسير افراطي است؟ 

اي بـراي   نادرسـت بايـد مـالك و ضـابطه     تفسـيرِ  معنا نيست كه براي تشخيصِاين بدان
 ةزمينـه بـه اصـلي پـوپري دربـار      درست وجود داشته باشد؟ اكو در اين تفسيرِ تشخيصِ

امري دشـوار   ،مناسب ص يك تفسيرِكند كه بر مبناي آن اگرچه تشخي مغالطه استناد مي
امـا امكـان    ،توان از ميان دو تفسير در مورد يك مـتن، يكـي را برتـر شـمرد     است و نمي

  :ربط و دور از ذهن است، وجود دارد تشخيص تفسيري كه آشكارا غلط، بي
وانيم تـ  هايند، ولي مي طور قطع بهترين فرضيههاي نجومِ كپلري، به توانيم بگوييم كه فرضيه ما نمي

شمسي نادرست بود، چون مفـاهيم فلـك تـدوير و فلـك      ةبگوييم كه تبيين بطلميوسي از منظوم
هايي همخوان شوند كه در  توانند با فرضيه كنند و نمي هاي ايجاز و سادگي را نقض مي ك حامل مال

  ).1992c :52اكو، ( باشند اها نبود، كارايي كه بطلميوس قادر به توضيح آنه تبيين پديده

در تـاريخ نقـد    اكـو  .شـوند  هاي افراطي مي گاهي متون دستخوش تفسير ،بر اين عالوه
كند كه با وسواس زياد آثار برجسـته و مهـم دانتـه را خوانـده و     ادبي به ناقداني اشاره مي

                                                 
1. misreading 
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ي بـود كـه گفـت    دانتـه نخسـتين كسـ   . اند تا در آن پيامي نهاني كشف نماينـد  بازخوانده
كـرد   متنها با صـراحت اعـال  او نه. ي فراتر از معناي لفظي استمعناي ةدارند اشعارش دربر

يـابي بـه معناهـاي    بلكـه راهنمـاي دسـت    ،را در وراي معناي لفظي كشف نمود هابايد آن
در اين آثار زبـان   1»پوييپيروان نهان«حال با اين ).1992c :54اكو، ( مجازي را نيز ارائه كرد

آميزي عليه  هاي رمزيِ توهين را به نشانه اند و آن هيا بياني باطني و مرموز را تشخيص داد
تـوان پرسـيد كـه     حال مي: گويدتفسير افراطي آنان مي اكو با نقد. اند كليسا تفسير نموده

اي  تـرين واهمـه  كه دانته كوچكحاليدر ،اند ي به اين تفسير دست يافتهآنان بر چه اساس
رسـد آنـان نـوعي افـراط را در      نظـر مـي  در ابراز احساسات ضد كليسايي خود نداشت؟ به

   ).55: همان( اند تفسير در پيش گرفته
روستي در . كنداشاره مي 2زمينه اكو به تفسير افراطي گابريل روستّيهمچنين در اين

خوانش خود از آثار دانته در پي آن است تا ثابت كند كه دانته يك فراماسـون از اعضـاي   
بـاطني   - هاي ماسوني نمادكه دنبال آن است بهاو  ،روناز اي. است 3»صليب گلگون« ةفرق

جاي آثار دانتـه بيابـد و در خـوانش    را در جاي» صليب«و » پليكان«، »گل سرخ«ازقبيل 
تفسـيرِ   اكـو بـا نقـد    ).55: همـان ( هم مرتبط نمايـد شكلي ماسوني بهخود اين مفاهيم را به

روش خاص خود پيدا كرده  ادها را بهكند كه وي اين نم افراطي گابريل روستّي اظهار مي
ظـاهراً  . معناي نماد ماسوني و باطني نيست است كه الزاماً به ها پيوند ايجاد نمودهو بين آن

بازشناسـي و كشـف    ةوسـيل ار دانته درصدد است تا بهروستّي در تفسير افراطي خود از آث
ت مولـف   به  ،ها اين نمادها و نشانه را هرطـور كـه شـده يـك      يابـد و او دسـت ) دانتـه (نيـ

  ).8- 56: همان( فراماسون معرفي نمايد
بلكـه صـرفاً    ،افتد كه منتقد ادبي در پي شناسايي نيت مؤلف نيسـت  گاه نيز اتفاق مي

طلبـد، در مـتن    حساس مجاز است آنچـه را مـي   ةدر پي اثبات اين نكته است كه خوانند
ات خـود مـورد     توانـد مـتن را مطـا    خواننده مي ،عبارت ديگربه. بيابد بق انتظـارات و توقعـ

اين موارد  ةرا از جمل 1از شعر لوسي 4اكو تفسير افراطي جفري هارتمن. خوانش قرار دهد
  ). 60: همان. نك( داندمي

                                                 
1. Apeti de Velame 
2. Gabriele Rossetti 
3. Rosy Cross 
4. Geoffrey Hartman 
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 ،اند كند كه هرچند ضعيف هارتمن در خوانش خود از اين شعر به شواهدي استناد مي
نـوعي بـازي زبـاني را در     ،ه نيت مؤلفاو بدون توجه ب. خوان هستنداما در كل با متن هم

هايي در ذهـن   در جريان اين بازي پژواك. كند كه موجد معاني بسيار است متن دنبال مي
طريـق او خواننـده را   بدين. رود شود كه از سطح ظاهري متن فراتر مي خواننده تداعي مي

ي نهفتـه در آن  داند تا در اين بازي متني مشاركت داشته باشد و به كشف معـان  مجاز مي
 ،هـاي روشـن و صـريح مـتن تضـادي نـدارد       تنها با ديگر سـويه تفسير هارتمن نه .بپردازد

كننـده  حال از نظر اكـو تفسـير او چنـدان قـانع     اين با. ذاب و جالب نيز هستخوانشي ج
اسـت و  دسـت بـوده  رسد او در تفسير اين متن بيش از حد گشـاده  نظر مي زيرا به ،نيست

   ).2- 61: همان(است كردهمطابق انتظارات خود در مقام خواننده خوانش همواره آن را 

  
  نيت متن - 8

هـيچ ارتبـاطي    از نظر امبرتو اكو ميان نيت مؤلف كه كشف آن بسيار دشوار است و اغلب
 ريچارد رورتي كامالً شـكل مـتن را بـه    ةگفت با تفسير متن ندارد و نيت خواننده كه بنابه

امكـان  ، )151: 1982رورتي، . نك( را با مقصود و منظور خود همخوان كندريزد تا آن  هم مي
نيت متن همان چيزي اسـت كـه مـتن    . است 2سومي هم وجود دارد كه همان نيت متن

براساس انسجام و پيوستگيِ دروني خود و نيز براساس يك نظـامِ داللـت اصـيلِ مفـاهيم     
 ). 1992b: 24اكو، ( كند زيربنايي، بيان مي

نيـت مـتن و نيـت     رسد اكو بـا تمـايز ميـان    نظر ميكند، بهكه رورتي اشاره ميچنان
» هاي مهارناپـذير خواننـده   انگيزه«و » انسجام دروني متن«صدد است تا تمايز خواننده در

توانـد  او مدعي است كه انسجام دروني مـتن، تنهـا عـاملي اسـت كـه مـي      . مشخص شود
هـا   زني بررسي صحت گمانهسان تنها راه  بدين ،كند ر هاي مهارناپذير خواننده را مها انگيزه
 عنوان يك كل منسجم حاصل خواهد شـد نيت متن، فقط از طريق بررسي متن به ةدربار

  ).98: همان(
نيـت   كند تـا پيونـد ديـالكتيكيِ    اكو در مطالعات ادبي و هنري خود همواره تالش مي

ت مـت  «نظر وي از . متن و نيت خواننده را حفظ كند مـتن ديـده    ةن در سـطح و رويـ  نيـ
                                                                                                                 
1. Lucy Poem 
2. intention text / intention operis 
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فقـط در صـورتي    ،ترتيببدين. »تصميم بگيرد تا آن را ببيندد باي بلكه خواننده  ،شود نمي
كـه   چنـان  ؛زنـيِ خواننـده بـدانيم    گفت كه آن را حاصل گمانه توان از نيت متن سخن مي

ت مـتن ا   ةزنـي دربـار   مبتني بر همين گمانـه قدرت ابتكار خواننده نيز در اصل  سـت نيـ .
ـ  ةدانـد كـه بـراي آفـرينش خواننـد      ميهمچنين اكو متن را ابزاري  خـود طراحـي    ةنمون

بيني كنـد كـه مجـاز اسـت      اي را پيش نمونه ةتواند خوانند جهت متن ميبدين .است شده
واقعي فقط  ةخوانند«: گويد باره مي اكو در اين. شماري از آن داشته باشد هاي بي زني گمانه
زنـي   اي كه مـتن فـرض كـرده، بـه گمانـه      نمونه ةهاي خوانند ويژگيري است كه با بازيگ
  ).1992c :64اكو، ( »پردازد مي

نيت متن به اثبات رسـاند؟   ةزني و احتمال را دربار توان وجود يك گمانه اما چگونه مي
سـان  بدو  بـا مـتن و در نظرگـرفتن ايـن     هـا  زنـي  اكو تنها راه ممكن را انطباق اين گمانـه 

انسجام دروني متن ريشه در آيـين   كهذكر است  شايان. داند پيوسته ميهمهاي ب مجموعه
تفسير بخشي از متن تنها در  ،كه از نظر آگوستين چنان. مسيحيت آگوستين قديس دارد

به ايـن اعتبـار    .خواني داشته باشد هم آنهاي  پذيرش است كه با ساير بخشصورتي قابل
ايالت مهارناپـذير  هـا و تمـ   ي متن همـواره انگيـزه  توان گفت انسجام و پيوستگي درون مي

  ).47: 1386 اكو،( آورد كنترل درمي خواننده را تحت
خواني بين تفسير خواننـده   الزام هماهنگي و هم ةدر تفسير و تفسير افراطي درباراكو 

اي  بـورخس در نوشـته  . كنـد  و انسجام درونـي مـتن بـه ادعـايي از بـورخس اشـاره مـي       
خـوانش قـرار    نحـوي مـورد  را بـه  )2(تقليد از مسيح داستان كه اگر تاسخاطرنشان كرده

نويسـد   اكو مي. اي جالب دست خواهيم يافت سلين است، به تجربه ةدهيم كه گويي نوشت
 ،سـلين باشـد   ةتوانست نوشـت  شود كه مي اهده ميهرچند در تقليد از مسيح مواردي مش

خوان است و  هم ي اندكي از اين اثرها بايد در نظر داشت كه چنين خوانشي فقط با جمله
رسد زماني انسـجام درونـي مـتن     نظر ميلذا به. دهد متن به چنين خوانشي تن نمي ةبقي

هاي ميانه مورد خوانش قـرار   مسيحي سده ةهد شد كه آن را براساس دانشنامرعايت خوا
   ).89: 1992رورتي، ( دهيم

قبـول از مـتن    خوانشي صحيح و قابلاند به تو نمونه فقط زماني مي ةدرنتيجه خوانند
 را از نظر دور نداشته باشد و همواره به آن وفـادار بمانـد   1»استراتژي متن«دست يابد كه 

                                                 
1. texual strategy 
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نمونـه   ةتفسير بين مـتن و خواننـد   ةتوان گفت همواره يك چرخ پس مي ).52: 1990اكو، (
هـر عمـل   «: دنويسـ  مـي » گـران  مؤلـف و تأويـل  «باره در كه اكو در اين چنان ؛برقرار است

و متنـي شايسـته   ) بـا معرفتـي جـامع   (نمونه  ةستد دشوار بين خوانند و يك دادخوانش 
  ).48: 1386 اكو،( »است شدن با روشي مناسب عرضه شدهاندهمنظور خواست كه به

در اصل مبتني بـر آفـرينش   » نيت متن«تفسيري  ةبايد توجه داشت كه در اين چرخ
قدرت خالقيـت  اما  ،خلق معاني تازه بپردازد زني به با گمانهنمونه است كه بتواند  ةخوانند

ت   است كه در نهايت با مؤلف نمونه و ابتكار خواننده نيز مبتني بر شناخت و تشخيص نيـ
  ).11: 1979اكو، ( شود متن منطبق مي

اثـر اشـاره    ةآورنـد  وجـود  عنـوان بـه  ردي واقعـي بـه  مؤلف نمونه در نقد ادبي اكو به ف
هاي ممكن متن و يا پيام در نظر گرفتـه شـود و    مؤلف بايد يكي از مرجع«ه كند، بلك نمي
پس مؤلف نمونـه نيـز    ).314- 315: 1976اكـو،  ( »عنوان عنصر محتوايي بيان، خوانده شودبه

آخر منجر  هاي متني است كه دست ابزار بازآفريني اسلوب ةمنزلنمونه به ةهمانند خوانند
  ). 314- 315: 1976و  11: 1979اكو، . نك( گردد به ايجاد متن مي

ينـد خـوانش   ااننده و نيـت مـتن كـه در طـي فر    نيت خو اكو در ديالكتيك ،سان بدين
وجهي نشـان  و شناسايي نيت وي ت) مؤلف تجربي(» مؤلف واقعي«مقام  به ،شود برقرار مي

ي پـوچ و  يند تفسير از اساس مفهوم نيت مؤلف واقعي را به مفهـوم ااز نظر او فر. دهد نمي
نمونـه   ةكشف راهبردي براي خلق خوانند همثابزيرا تفسير متن به ،كند يبيهوده تبديل م

  ). 1992a: 66اكو، ( شود عنوان مكمل خياليِ مؤلف نمونه در نظر گرفته مياست كه او نيز به
تفسيري متن از عاملي براي سنجش اعتبار تفسـير فراتـر    ةدر اين چرخ ،ترتيببدين

وارش بـراي   متن چيزي اسـت كـه هرمنوتيـك در جريـان كوشـش دايـره      «را زي ،رود مي
كار  عنوان نتيجه بهسازد، به خود مي كه هرچهكه مبتني است بر اين- سنجش اعتبار خود 

هيچ شرمنده نيسـتم كـه   «: گويد رو اكو با صراحت مياز اين. »پروراند را مي آن - بندد  مي
  ). 64: همان( »تيكي را چنين تعريف كنممفهوم قديمي و هنوز معتبر دور هرمنو

  
  گيرينتيجه - 9

تفسـير و تفسـير   و  نقـش خواننـده  ، حدود تفسيراكو در آثار مختلف خود از جمله امبرتو 
درصدد است تا تعريفي از متن ارائه دهد و نسبت آن را با خواننده و مؤلف تبيـين   ،افراطي
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اش،  شـناختي  قد ادبي و مطالعات زيبايينمشغولي اكو در ترين دلتوان گفت مهممي. نمايد
او با طـرح مفـاهيم   . و موقعيت خواننده از سوي ديگر است ،سو فهم موقعيت مؤلف از يك

كند كه اين مفاهيم به افراد واقعـي در عـالم بيـرون    نمونه اظهار مي ةمؤلف نمونه و خوانند
اي متني است كه در نهايت از هبلكه منظور از آن همان ابزار بازآفريني اسلوب ،اشاره ندارد

اي از مـتن   اكو  به تعريـف تـازه   ،با اين نگرش. ابديدو، متن تحقق مي تشريك مساعي اين
 ،عينـي و فيزيكـي نيسـت    ةاش ديگر يك پديددر معناي واقعياز نظر او متن . دست يافت

ينـد،  الـذا در ايـن فر  . گيـرد وانش شكل مـي يند خاه عبارت است از آن چيزي كه در فربلك
  .آيندحساب مي نمونه نيز خود بخشي از عملكرد متن به ةمؤلف نمونه و خوانند

 ةتنها نـاظر بـر مخالفـت وي بـا نظريـ     نه ،منسجمكُلِّ عنوان يك تأكيد اكو بر متن به 
هـاي  وي را بـا ديـدگاه   ةبلكـه مخالفـت سرسـختان    ،استو بيانگري هنر » محوريمؤلف«

بـه  » استراتژي متن«با طرح  او. كندنمايان مينيز از متن حد و مرز افراطي در تفسير بي
از نظر وي انسجام دروني متن، . پردازدحدود تفسير متن مي ةهاي خود دربارديدگاه ةارائ

بـر همـين اسـاس اكـو متـذكر      . كنـد افق معنايي متن و حدود تفسير آن را مشخص مي
تحميل كند و آن را مطابق ميل  شود كه خواننده نبايد انتظارات خاص خود را بر متن مي

در جسـتجوي شـناخت    ،معناي نهفته در متن افتن بهيخود تفسير نمايد؛ و يا براي دست
نمونـه   ةتفسيري بين خوانند ةرخاز نظر اكو معناي متن براساس يك چ. نيت مؤلف برآيد

خواننـده   مدعي است كه ،لذا او با تأكيد بر نقش خواننده. ابديو استراتژي متن تحقق مي
  .نمايداست، تكميل مي عملي را كه مؤلف نمونه آغاز نموده ،با خوانش خود از اثر

  
  نوشتپي
 براتيسـالوا  گل سـرخ از  نام گل سرخاز آن جمله كاستيوكوويچ در اثبات تاثيرپذيري  - 1

و هماننـدي او بـا شخصـيت     نام گل سرخبه شخصيت فرعي هيو در  ،اثر اميل هنريويت
دهد كـه هيـو    عنوان مؤلف تجربي تذكر مياكو به. كند ان هنريوت اشاره ميكازانوا در رم

بلكه يك شخصيت تاريخي است كـه نـام او در منـابع قـرون      ،ذهن مؤلف نيست ةآفريد
  ).56 :1386 اكو،( است وسطايي نيز آمده

) م1380 - 1471(از توماس آكمپـيس  » imitation of christ« مشهور كتابي بسيار - 2
كنـد و   شرح حال روح يك مؤمن مسيحي كه از روح عيسي مسيح تقليد مـي  مشتمل بر

  .شود در نهايت نيز رستگار مي
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