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  تولّد خواننده و بالغت اسالمی
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 خواننده استنباط دریافت و متن، خوانش در که له تأکید داردئ این مسبر محور خواننده نقد
 Death of the) مؤلف مرگِي  هیفرض این قضیه، یک روي دیگر.  استیاساس و مهم اریبس
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  مقدمه. 1
 به عنوان یک وجود ،سندهینو قصدِ و تین با، هنگام خوانش ندهخوان گرچها

 يهشد رهیذخي هایآگاه با را سندهینو تین و قصد ،ندک برخورد می، ذهنی
شناسی نوین ظهور  هاي نقد جدید که تحت تأثیر زبانشیوه. زدیآمیم شدخو

  ادبی و زبانِتنها به متن،  متن ادبیمحور بوده و در خوانشِ  متنغالباً، اندکرده
 که استاي  ساختارگرایان برجستهجمله  روالن بارت از.ي آن توجه دارندویژه

 کشف  راتوان ماهیت و کارکرد متن ادبیي زبان میمعتقد است تنها به وسیله
و بر همین  )59، ص1383بارت، (»  مستقر در زبان است،متن ادبی« زیرا ؛کرد

 نویسنده به هیچ  در آن،کهمطرح کرد را » لفؤمرگ م «ي مشهوراساس نظریه
 و نباید با نسبت دادن نامِ یک ى اثرش نیست  یا سرچشمه وته یا پدروجه گذش

و تنها یک مدلول خاص براي آن تصور کرده آن را محدود  نویسنده به یک اثر،
ى   سازندهراخواننده اي داشت و توجه ویژه، بارت به نقش خواننده در متن .کرد
گذار فصلی نو  هاي قرن بیستم، پایه این نظریه که در نیمه.دانستمیي متن معنا

خوبی مشهود  ، در آثار ناقدان و علماي بالغت اسالمی نیز بهشددر نقد ادبی 
براي  مجالی ،اند که براي خوانندهخوبی نشان داده است؛ ایشان در آثار خود به

  .اندل بودهیویل و برداشتِ شخصی قاأت
تواند به عنوان   مرگِ مؤلف تا چه اندازه میي ت که آیا نظریه  سؤال این اس

اي اصیل و بنیادین در نقد ادبی مورد استفاده قرار گیرد؟ آیا در خوانش  نظریه
تواند جایگزین قصد و نیت  هاي خواننده تا چه حد می متن، تکیه بر برداشت

اریخی میان  ت،ي نویسنده شود؟ فرضیات این است که ممکن است به علت فاصله
خواننده، هنجارهاي گوناگونی که در هنگام نوشتن مورد توجه  نویسنده و

خواننده به .  تفاوت کرده باشدن، تغییرنده بوده است، در زمان خوانشِ متنویس
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هویت فرهنگی . کند  پیام، آن را در ذهنیت خود بازتولید میي عنوان گیرنده
  . ردکننده دا خواننده در خوانش متن نقش تعیین

مرگ مؤلف و تولد «ي  سعی شده است تا با بررسی نظریه،در این پژوهش  
، نقش خواننده در شدهمطرح  فکران او  روالن بارت و هم که از سوي،»خواننده

هاي علماي بالغت مسلمان نیز در همین و دیدگاهشود  بررسی ،رویارویی با متن
 ،و درنهایتشود عاصر معرفی  م ادبی مورد ارزیابی قرار گیرد و به نقد،زمینه

روش این . عواملی که در خوانش یک متن نقش اساسی دارند، مشخص شود
ه از کتب و مقاالت گوناگون تحلیلی است که مواد اولی- توصیفی،پژوهش

ي به نتیجهاند تا ها مورد تجزیه و تحلیل واقع شدهآوري شده و سپس داده جمع
  .نهایی دست یابیم

  
  قیق تحي  پیشینه.2

ها و  کتابکه خواننده در آن مرکزیت اصلی را دارد، ، محور  متن نقدِيدر زمینه
ساختار «هاي توان به کتاب به عنوان نمونه می؛ نوشته شده استگوناگونیمقاالت 

ي نوشته» زندگی و مرگ مؤلف«ي بابک احمدي، نوشته»  متنو تأویلِ
ي  هي ناظم عودنوشته» التلقی ي هلنظریي  هاألصول المعرفی«محمدمهدي لبیبی، 

، ي رامان سِلدن و پیتر ویدوسوننوشته» ي ادبی معاصرراهنماي نظریه«خضر و 
اله   عالوه بر این فضل.که عباس مخبر آن را ترجمه کرده است، اشاره کرد

» التلقّی فی ضوء األدب المقارني  هنظری« عنوان  باايقادري و حسین کیانی مقاله میر
ي انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، اند که در مجله تحریر درآوردهي به رشته

 همچنین محمد عزام در این زمینه . به چاپ رسیده است1390بهار ، 18ي شماره
ي الموقف األدبی،  که در مجلهرا نوشته» القارئ فی األدبي  هسلط«ي مقاله

گرفته به  ي صورتهایک از پژوهش  اما هیچ؛ منتتشر شده است377ي شماره
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   خواننده محور در بین علماي بالغت مسلمان توجهیي نقدِلهئوجود مس
ی  ادبي مهم نقدلهئي این مساین پژوهش سعی دارد پیشینه و سابقه. ندا  نداشته

را در بالغت اسالمی نشان داده و آراي ارزشمند ناقدان و بالغیون اسالمی را در 
  . خصوص تولد خواننده عرضه دارد

  
   متن و خوانش .3

تأویل و تفسیر از  تیقابل بالقوه که استي نوشتار ادبی برخالف متن علمی، متن
 بسته ک یهمچون ،یادب متن کی، این  بنابر؛باشد داشتهجانب خواننده را 

)package (ماهیت این متن .باشد داشته تغییر غیرقابل و ثابتیی معنا که ستین 
دهد تا با توجه به می را عملي آزاد از هیما آن، خوانندهبه  اي است که گونه به

 ،)ثرا(ر رویارویی با یک د . کندمفاهیمی را درك، دریافت و تلقی خود از متن
 در اما ؛باشد داشته را ثرا فهمي برای زبانیی توانا که استی کس آن هر ،خواننده

یی توانا ،یزبانیی توانا بر عالوه  کسی است کهخواننده ،)متن(مواجهه با یک 
 يِظاهر مفهوم از  با عبورياخواننده نیچن ؛باشد داشته زین را متن فهم یِادب

 ي خواننده  این. را نیز درك می کندآني فراسو  نهفته دريهایتداع ،عبارت
و مقصود از خواننده در این پژوهش ه بود متبحر و مطلعي  هخوانند ک ی،واقع در
  .استنوع خواننده همین  نیز

 نیا به ثرا ک یقرائت از است عبارت کلمه، جیراي معنا در )خواندن( عمل
 زا بالفعل که میببری شفاف و روشني امعن بهی پ آن عبارات از که منظور

 مِیمفاه استنباط عبارت از، اصطالح دری ول. دیآیبرم آن کلمات يهمجموع
 انبد صورت نیا در که باشد داشته متن ک یاست ممکن که  استايبالقوه

 که میندار هیعل متفقٌ و مشخصي معنا کی، یادب متون در «.ندیگویم) خوانش(
 رای معن که است خوانش يهنحو نیا بلکه ؛باشند داشته نظر اتفاق آن بر همگان
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 حاج را موالنا) ي هنامی ن (مثال عنوان به ؛)355: 1385 سا،یشم (»کند یم جادیا
 )یعرفان وی فلسف( گوناگون شکالا هب فروزانفر و کلسونین ،يسبزواري مالهاد

 امیخ اتیرباع و حافظي هاغزل  ازها  و تلقیها دریافت .اندکرده تفسیر و توجیه
به معناي سنتی آن   متنریتفس، وردم نیا در خواننده نقش.  است از همین نوعنیز
 در حین سندهینو که  مفاهیمی راهمان درست دیبا خواننده که نیای عن ی-

 بفهمد ادیز کلمه ک ینه و کم کلمه ک ینه ت،اس داشته شیخو ذهن در نگارش
 ای شاعر اگری حت  قضیهشکل ترین  آرمانیدر ).30 :1387،یبیلب ( نیست–
 باشد، داشته هم را کارآمد و متبحر ي هخوانند ک یازي برخوردار شانس، سندهینو
 توجه این نکته  به  باید.ردیگیم قرار دریافت مرکز در که است خواننده نیا باز

 از لحاظ ها قرن و ها سال گذشت از پس است ممکن ،متن ک یداشت که
 متن ازی بخش ک یدست کم، ا یو ردیبگ خود بهي اشده متحول حالت رسانی پیام

 از ریغي گرید مفهوم بالفعل ،خواننده کهي طوره ب ؛شود متحولی رسان امیپ نظر از
 در - و اجتماعی روزگار نویسنده یا شاعربا توجه به شرایط فرهنگی -بالقوه آنچه
،  در روند خوانشصورت نیا در. کند استنباط آن از ، استبوده وي تِین و قصد

ی نیبازآفر خواننده ذهن در بالفعل کهآید  میوجود  به) شده دهیآفر باز( متنِ کی
   1.است شده

ي زیچ آن از که همچنان که استي اگشوده صندوقِ همانندی ادب متن کی   
گذاشته  آن درآنچه . شودگذاشته می آن درآنچه  نسبت همان به ،شودداشته میبر

 ستدِ و داد نیا  جریاندر. است انندهخو یِشگیاند تیهو و تیذهن، شودمی
 و رییتغرا دچار  خواننده نگرش وی نیب جهانمتن،   که یکاست ممکن ،یذهن

 زنده، ي  یک نویسندهي قیدههمچنان که ممکن است نظر و ع.  کند بنیاديتحولِ
 ي  که خوانندهجااز آنی ول؛  شود یا تعدیل وتغییر یافته ،مخاطب با گفتگو اثر در

 قیتوف این بنابراین عمالًکند،    میمتن نوشته شده در زمان گذشته را مطالعهمتن، 
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 یک ، متنخوانشِ درواقع، پس کند؛ متحول را سندهینو يهدیعق  بتواندرا ندارد که
  و در سوي دیگر،  ي پیامسوي آن فرستنده  دوطرفه است که در یکملِع

  .ي پیام قرار داردگیرنده
 نوع ک یاز نیز مخاطبان يههم، ندارندها یک ماهیت ي متن همهکه گونه همان

 خودِمتوجه  ، تنهامتن یِ اصلخطاب که هستنداي  ویژه مخاطبانِی گاه. نیستند
  گیالنشاهفرزندشي برا  راآن سندهینو که قابوسنامه، مانند متنِ ؛ستابودهها  آن

 به راي اثر  مرجحیلِیدل بدون، خواننده که است ممکن همی گاه. است نوشته
ي و به را آنی کس احتماالً ا یو باشد شده مشغول آن ي همطالع به و آورده دست
 نقد يهزیانگ و قصد با کههستند  نیز خوانندگان ازي ادسته. باشد کردهی معرف

، گرید گروه  وپردازندیم آن شخوان به، متن با مخالفت نیتِ بهشاید هم  و کردن
 ،طرفیب کامالً وي احرفهی نگاه با که هستند متبحري  ومتخصص خوانندگانِ

 متفاوتبه همان نسبت  زین متن آورندگانِ دیپد، در مقابل. خوانندیم را متن کی
ولی به طور  ؛باشند داشتهاز نوشتن ی اگونگوني هازهیانگممکن است  و بوده
ی اجتماعي موجود ،ها انسان گرید همچون زین سندهینو باید توجه داشت که ،کلی

 اتیح در تابد،یبرنم رایی تنهاحیاتِ روزمرّه،  در  انسانکه گونه همانی عنی ؛است
امري حتمی و ، نویسنده  یکيبرا  مخاطب یاخوانندهیک  وجودِ زیني فکر

  . ب ناپذیر استاجتنا
تا آنجا که ممکن است در ،  نقش اساسی دارد،هویت خواننده در خوانش متن   

 - مرامی و اندیشگی اوتحت تأثیر هویتِ -حتی مسلّمات نیز، برخورد با متن
احمد  (در روزگار معاصر  آني نمونه ؛خوانی شود نادیده گرفته شده ویا غلط

 دنیگو کهي قدر شب آن «حافظ وفمعر تیب با مواجهه دري و . استکسروي
 توانیم ایآ د؟یگویم را شب کدام حافظ« :دیگویم» است امشب خلوت اهل

 نتوان گاه چیه د؟یگویم را آن افتاده، خوش شاعر به و بودهی شب که پنداشت
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بینیم که  می ).85: 1356 ،يکسرو(» دیگوینم رای شب چیه گمانیب. پنداشت
 یزمان همان در حال نیع در .را نادیده گرفته است» رلیله القد « معروفماجراي

  ،جشنخودش خاص نشیب با، ها العارف گونه تجاهل این عالوه بر، يکسرو که
  درستاست، دادهیم بیترت نیز... و موالنا وي سعد و حافظ وانید سوزانِ کتاب

 ،یذکاوت (کردندیم طواف را حافظ مزار» ونیحافظ تیجمع«، زمان همان در
 رزایم مرحوم  کهبود روزگاران همان به کینزدی زمان در، همچنین .)212: 1370
  :است خواندهیم را حافظ تیب نیا، شب نماز قنوتِ در، يزیتبری ملک آقا جواد

  کن خراب گلگون ي هباد جام ز را ما         خراب شودی فان عالم که شتریپ آن ز
  )11 ،1371ي، اخامنه الهتیآ             (                                         

 آنجا در وکرده تالقی  خوانندهي هایتداعبا  سنده،ینوي سو ازی ارسال امیپ
 است ممکن ،بازآفرینی نیا از حاصل یِخروج نیبنابرا ؛شودیمی نیبازآفر

 یگاه حتی ؛بیان آن را داشته است قصد سندهینومتفاوت با آن چیزي باشد که 
توان به به عنوان مثال می ؛ردیگب قرار محاق در  اصالًندهیگو تِین د کهامکان دار
 مجلس دري روز وي: اشاره کرد) المعجم( صاحب يراز سیق شمسماجراي 

 کور تابکا خداوند دشمنِ تا «:بود گفته کردن دعا تین و قصد بهی زنگ بوبکرأ
 ؛بردیم سر هب خجلت و شرم حالت در ماه ک یتا  شمس قیسآن از بعد. »شود

 :که باشد نیا توانستیم مخاطبي برا  جملهآن محتملِ و بالقوه يِمعنا رایز
-یم شرم ماه ک یتا «:که دیافزایم سپس و) شود کور خداست، دشمن که اتابک(

  ).410: 1360 ،يراز(» کنم نگاه او مباركي رو به کین که داشتم
 حضورِ ،متن پشت در سندهینو ایآ، این است که ي مهم در خوانش متن مسئله   

 ،خودش ، پدیدآورندهفقط که بود ریپذ امکانی صورت دري زیچ نیچن ؟دارد مطلق
ی ادب متن کی در. بشنود خود و دیبگو خود  یعنی؛باشد ستادهیا متني  هنیآ مقابل

ي سو به، متنجانب  از مد به مد هایتداع امواجِ، )شفاف وی علم أثر ک ینه(
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 امواج از خاصي ا گونه شدخو طِیشرا برحسب خواننده و شودیم روان خواننده
 پشت  درتواندیم  هنگامیسندهینو. کندیم دیبازتول  سپس آن راو ردیگیم را

 هاي روانی،  ویژگی آندقیقاً تمام معتقد باشیم که باشد مطلق داشته حضورِ ،متن
عیناً درخواننده ،  در حین تولید متن داشته نویسنده که رافکري و مرامی عاطفی،

گرچه جزو محاالت ا چنین چیزي .وجود داشته باشد  متندرحین خوانشِ، نیز
، حضور نویسنده در پشت متن، بنابراین ؛احتمال آن بسیار ناچیزاست، نیست

   یِمعان انیم از،  در برخورد با متنخواننده. حضوري نسبی است نه مطلق
 که دریافت می کند رای معان از فیط آن فقط دارد، وجود متن در که اي بالقوه

مورد نه آنچه را که دقیقاً ، کند یم اقتضا اشزمانه روحِ و خودش یِفرهنگ طیشرا
 منظور اب وي اژهیو طیشرا در )یرودک(: مثال عنوان به ؛نویسنده بوده استنظر 
 سروده را» یاد یار مهربان آید همی/ یهم دیآ انیمولي جوي بو« ي هدیقصی خاص
 آمده  نظامی عروضیي مقاله چهار درطور مفصل  هب سرایش آندلیل  که بود

 خواندیم فرا راي گرید هاي یتداع يمولو ذهن در شعر نیهم  خوانشاما. است
حال  با را آن موالنا. فاصله دارد، ها با آنچه رودکی در نظر داشته است که فرسنگ

  :دیگویم و کند تأویل می خودشو هواي الهوتیِ 
  یهم دیآ نهان زشتان نیا از کیل              ــنیعـ بـه ـدیآیمـ ـبیغ کـاروان

  یهم دیآ نشـان انـدر نشـان یبـ              پوست و نخو انیم اندر عقل همچو
  یهم ـدیآ مـکـان انـدر المکـان              ـریشـ جـانِ ـانیم در روغـن همچو

  یهم دیآ جهان اندر جهـان ـانـک             بود نیا مقصود و است رمز همه نیا
                                ) 171: ، جزو ششم1346 مولوي،(                                                              

 شدهی تلق ناب قتیحق مؤلف، تین در خوبی روشن است که آنچه به، بنابراین
ی تنها بخش شود موفق سندهینو  این کهای و نباشد ناب قتیحق است ممکن است،

 ک یتوانینم  باید این را نیز گفت کهالبته ؛کند منتقل خواننده به را قتیحق آن از
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 توان نمی مثالً؛است نداشته را گفتنش تین که واداشتي زیچ گفتنِ به را متن
 عترافا ؛بزند حرف» وجود وحدتِ «از که شتوادا را) شب ک یو هزار (متن

 هارولد و بارت مثال اقاموس در چه این سخناگر. است ممنوع متن از يریگ
 دارند اعتقاد آن بهي حدود تاي و امثال و کوا اما ندارد، عرابا ازی محل بلوم

  ).267: 1388 ک،یمکار(
 چگونه متن به خواننده ورودِ يهنحو که دید دیبا، متن ک یبا مواجهه در  

 نان دیخري برا گاه چیه که گونه همان د؟داری انتظارات چه متن از  اواست؟
 به کردیرو  درخوانندهي  هزیانگ  بایدنسبت نیهم به ،شدی قصاب واردتوان  نمی
ي سو به بسته پا و دست گاه چیه خواننده طور که  و همانگرفت نظر در را متن
   پرتاب خوانندهي سو بهنیز ی متن چیه، نسبت همان به ؛دشوینم پرتاب متن

 به خواننده» ییِشکوفا «إکو قول به وي مند تیرضا ازي مقدار نیبنابرا ؛شودینم
 که رسدیم نظر به. بستگی دارد، خواننده مطلوبِ يهخواست با متن یِنسب انطباقِ

. است دوطرفهي باز ک یخواننده، و متني باز. است متن يِباز شرطِ نینخست نیا
 تِیماه به وابسته، دارد انتظار متن از خواننده کهي تولد ویی شکوفا ازي مقدار

 بازي هامتن شامل لهئمس نیا. است کرده انتخابش مطالعهي برا که استی متن
)open text (ساینوي ها متن و  آن را مطرح کردکوا امبرتو که) writerly text (که 

 از. شودیم زین ،کرده مطرح را آن) 1970 (زد/ سا کتاب در بارت روالن
 لذت (همان که استی آرمان ي هخوانندیک  وی آرمان بازِ متنِ ک یانیم پیوستگی

 خواننده  میانرابطِ، آنچه رایز ؛شودیم حاصلبارت بوده است، نظر  موردکه ) متن
 حاصل لذت، متن يِریپذ یتداع زانیم به. هاستیتداع و میمفاه است، سندهینو و
 در زینی نگیآ تیخاصي مقدار دیبا متن.  می شودمتفاوت زین متن خوانشِ از

 را سخن نیا القضات نیع .کند درگیر هایتداع با را خواننده تا باشد داشته خود
  :است  بیان کردهیخوب هب
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 در ستینی صورت را نهییآ کهی آخردان دان، نهیآ چون را شعرها نیا :اجوانمرد«
 شعر که دانیم نیهمچن. دنید تواند خود صورت کند، اهنگ او در هرکه اما، خود

 او روزگار نقد که دنید تواند آن او ازی کس هر اما ست،ینی معن چیه خود در را
  ).216: 1ج ،1362 ،یهمدان  (»اوست کار کمالِ و بود

، بسته هاي متن دارد، وجود بازي هامتن در کهی نگیآ تِیخاص  آنمقابلِ در
 .است حاکم بستهي ها متن بر پدرساالرانه حالت کیی یگو. اند گرفته و عبوس

  خواننده را وارد بازيِ.شودب رد و زندب را خودش حرف خواهد  میفقط متنِ بسته
 . چیه گرید و دوگوش از است عبارت فقط اوي برا خواننده .کند ها نمی تداعی

 mind(ی فکرخوان که است ناچارتنها  خواننده، ییها متن نیچن با مواجهه در
reading (گلدمن نیآلو قول به  وکند )Alvin Goldman (»که کوشدیم خواننده 

 ي هچیدر از، یهمدل حسی نوع جادیا با و داده قرار سندهینو گاهیجا در را خود
 بستهي ها متن يخواننده) Goldman, 2007: 21(» بنگرد متن به سندهینو چشم

   راها   آنفقط، ستها آني ها داللت ذاتِ در کهی تیشفاف و وضوح خاطر به
و  بازي هامتن. دنگیرمورد خوانش قرار می بازي هامتن کهی حال در. دخوان یم

ی نوع بههاي بسته  متن گفت توانیم کهی حال در، دارند پذیرجتهادا ، ماهیتپربار
  .اند خباري و ايتعبد
 ازی گوناگوني هافیط ،يمنشور حالت ازي برخوردار خاطر به بازي هامتن    
 خواننده ذهن، بستهي هامتن در اگر. تابانندیبازم خود از را هایتداع وی معان
 به ،باز متنِ در کند،یم عبوری معان شفافِ سطحِ ازی راحته ب و دارد لغزان یحالت

 يهشبک وارد خواننده ذهن هاست، آن در که) رنتیالب(ي ماز حالت خاطر
، دمکیم را آب کهی نیزم مثل، هایتداع يهشبک ازي احفره هر. شودیم ها یتداع
 و کند  و درگیر میکشاندیم خودي سو و سمت به را خواننده ذهنِ فعالِ انیجر
 در رانیس نیهم از است، گفته سخن آن از بارت روالن که یمتن لذتِ آن



  ...تولّد خواننده و بالغت اسالمی                                                                                      
 

65

ي باز به را خواننده بستهي هامتن که قدر هرچه. شودیم حاصل ها یتداع
 عملي آزاد او به و ندیگشایم آغوش خوانندهي برا بازي ها متن رند،یگ ینم
  .دهند یم
  
  د خواننده  مرگ مؤلف و تولّي  نظریه.4

را در قالب » مرگ مؤلف«ي  نظریه1968 در سال ،روالن بارت، ناقد فرانسوي
تولد خواننده به بهاى مرگ «که کرد  بیان تدر این مقاله، بار. اى منتشر کرد مقاله

، نه نویسنده کند صحبت میاین زبان است که، و در هر نوشتاري» نویسنده است
 خداگونه یک متن، خطى از کلمات نیست که تنها یک معناىِ . )1: 2000عزّام، (

 که ،ها اى از نوشته  که در آن مجموعهرا بیان کند، بلکه واقعیتى چند ساحتى است
یک متن، بافتى . کنند شوند و با هم برخورد مى  ترکیب مى،هیچ یک اصیل نیستند

 اما ؛آید وجود مى  بهی فرهنگ غیرقابل شمارشِمراکزِ ست که ازها از نقل قول
شوند و آن مکان،  ها در آن متمرکز مى مکانى وجود دارد که این چندگانگى

وحدت متن، نه در . »نویسنده«است و نه آن طور که تاکنون گفته شده » خواننده«
  )2:همان، (» قرار دارد) خواننده(مبدأ، بلکه در مقصد آن 

» مؤلف مرگِ «مکتبِ اصحاب گرید و) Hirsch (هِرش و بارت روالن گرچها
این طرح انگیزه هاي سیاسی در  ،اندشده شناخته هینظر نیا پرچمداران عنوان به

 بلوكِ با ي فرهنگیمبارزهي راستا در که امعن نیبد ؛تأثیر نبوده است نظریات بی
 از ندهیگوي صدا  تنهاو بودهیی داص تکی نظام که، سمیکمون  نظامو شرق

 انتشار بااند  بوده است، صاحبان این نظریه کوشیدهبرخوردار  حزبیتیمشروع
 يهینظر، نیبنابرا  کنند؛یفرهنگ يهمبارز ،سمیکمون نظام مقابل در، هاهیفرض نیا

 بالغت ي نقد وهفلسف از کهی ادب صرفاً ي هینظر کی، تولد خواننده و مؤلّف مرگ
اي سیاسی موجب به وجود آمدن آن در نقد بلکه انگیزه ؛ستی ن باشد،برآمده
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ي هازهیانگ از جدا، بارت روالني هاآموزه با دقت در .جدید شده است
 متن خوانشِي ها مهارت که است نبوده درصددوي  که شوددیده می ،اش یاسیس

 مندقاعده و شدهي بند طبقه دستورالعملِ ک یقالب در را آن ا یو را آموزش دهد
 دقت وي اریهوش بر، متن ک یبا همواجه در که است نیا  اوهدف بلکه ،کند انیب

 با تمخالف حتی، ریتفس و دریافت حقِ زین خوانندهي برا و .دیفزایب خواننده
 Susan (سونتاگ سوزان که است یسخن نیا.  استلیقا ،سندهینوي ها گفته

Sontag (دارد دیتأک آن بر زین ),1993:17 Sontag(. حق شناختن تیمرس به 
ي  هرندیگ ک یعنوان به او به دنیبخش تیشخص و، خوانندهي برا متن قرائتِ
 تمام شهیاند انِیجر سود به درازمدت در دیتردیب ام،یپي  هشیاند صاحب و متفکر

) Ideal Reader(ی آرمان ي هخوانند  خواننده یکنیا اگر مخصوصاً. شد خواهد
   ادی) دمساز (عنوان به او از ناموال که انمخاطب همان نوع از. باشد

  :کشدیم رای مخاطب چنان حسرت و کند یم
  یگفتم هایگفتن منی ن همچو               ی   جفتم گر خود دمسازِ لب با
ي برا که است معتقد کاگویش مکتب منتقدان از (Wayne Booth) بوث نیو 

  ).415: 1385 سا،یمش (اوست) دومِ منِ (قتیحق دری آرمان ي هخوانند سنده،ینو
 )intertextuality (تتنیامینب ي هینظر در که داشت دور نظر از دینبا  را نکته نیا

 متن ک یرایز ؛درَبیم متن يِها یتداع ي هشبک بهی پ که است خواننده نیا، نیز
 هم به پودِ و تار ک یمثابه به داست،یپ آني لغوي معنا از که همچنان) text(ی ادب
 و میمفاه به را انندهخو پودها، و تار نیای تالق از نقطه هر ، درواقع.است دهیتن

 ،سندهینو بساي ا کند کهي بینامتنیت بیان مینظریه. سازدیمرهنمون یی ها یتداع
 آگاهانه خودش که باشد بودهیی هاشهیاند و افکار از متأثر  متن،نگارش هنگام
   راها   آن،خوانش  حیندر که است خواننده جا در این .وده استنب آن متوجه

  .دکن  یم معرفی و ابدییم در
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 مخاطبِ فقط که  هستندياگونه به متون ازی برخ ،گونه که گفته شد همان    
. شب ک یو هزار داستان رینظ ؛است بودهها   آننظرمورد  اي شده  و شناختهآشکار

 و دیسرا یم فهیلخ توجه جلب منظور بهتنها  را ها داستان آن "شهرزاد" واقع در
 يِراو مرگ کند،ی عالقگیب اظهار، داستان به نسبت ،فهیخل، مخاطب چنانچه
 کوین) Raman Selden (سلِدِن رامان را نکته نیا. استی حتم ،شهرزاد، داستان

 در کو إاومبرتو که و این از همان مواردي است). 74: 1384 سِلدن، (است افتهیدر
ي هامتن به، آن مقابل در و کرده ادی) بسته متنِ (عنوان به آن از )خواننده نقش(

 کند یم طلب امعن دِیتول در زین را خواننده یِهمراه ،ریاخ نوعِ نیا که بود لیقا باز
  .)70 همان،(

 ، نویسندهتیشخص مکملِ عنوان به ،خواننده مساعدتِ وی همراه به کوا    
 از متن ي هسندینو .دیگویم سخن سندهینو مرگِ از بارت  ولی؛داشت دهیعق
 خواننده اگر «:که است معتقد او .آورد  میوجود به را متن فقط او دگاهید
. »باشد مؤلف مرگِ متیق به دیبا نیا گردد، متولد و شود شکوفا خواهد یم
)Barthes,1977:178 .(ا ؛است افتهی یجهان شهرت اوي  هینظر نیانظر  به ام

 که  بودیپتک  یک در حکمِفقط بارت روالني  هیضفر نیا کهنگوییم اگر ، نگارنده
 ریزدب را فرو سمیکموني  هیسو کي  یهاشهیاند وارید ي آنوسیله قصد داشت به

 گلدمن نیلوس و لوکاچ جورج امثالِ یِستیکموني نقدها هیعل شورش  نوعیو
 سندگانینو يِگرافراط مقابلي  هنقط در  اوکه گفتتوان  کم می دست برانگیزاند،

 به بارت روالن ،قتیدرحق. ه است افتادطیتفري  هچنبر به  نیزخود ست،یکمون
 ،کلمه یِمنفي معنا به ،)Idealist (گراآرمان کی، یستیژورنالي ها جنجال از دور
 از لیتأو در خوانندهي برا راي آزاد حداکثر کهی متون به «:دیشیاندیم که بود

 دری عن ی؛)145: 1375 سِلدن،(» کرد اتالتف دینبا ستند،ین لیقا متن يِها )دالّ(
 امیخي تاحدود و حافظ شعارا مثلي آثار فقط، بارت روالني  هیفرض تحت لواي
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 خواننده به را "لیتأو يِآزاد حداکثر" چون هیبق و ،دارند تنفس يهاجاز که هستند
ي اسندهینو و شاعر هزاران شامل ه،یبق نیا. ندارند إعراب ازی محل دهند، ینم
 نیا. هستندها   آنشمار در هم موالنا وی فردوس وی نظام وي سعد که شودیم

 هارولد). 202: 1385 سا،یشم (است افتهیدری خوب هب زین سایشم دکتر را سخن
 تمام سنگِ و برداشته بارت از بلندتریی ها گام، انیگرا خواننده از گریدی ک یبلوم

: همان(» استی خوان غلطی عنو قرائتهاي  ههم« :که ه استگذاشت شکل نیبد را
) جهاد (سندهینو عملِ هم، نیالد جالل موالناي  هشیاند رددر حالی که ). 375

 و قرائت میان این دو،  مقام مقایسهدری ول. خواننده عملِ هم و است شدهی تلق
  :است دانسته» اکبر جهاد «را "خواننده" برداشتِ

 پس.... ندا لمعط شهیاندیب و اندتآل و تابعند همه صور دارند، ها شهیاند کار«
  ).58: 1362 ،يمولو. (»دارند فکرتها کار پس  مصاف، نیا و باشد جهاد این، اکبر

  
  ی اسالم بالغت در خواننده  جایگاه.5

، یاسیس  و جنجالاهویه از دور به، خواننده به توجهی اسالم بالغت در تاریخ
 بطنِ  فییالمعن «از قبیل سنتیي هاانگاره وجود  هرچند که.تاس داشته سابقه

 و بنددیم خوانندهي سو ازی لیتأو و ریتفس هرگونه بر را راه قتیدرحق» الشّاعر
 بهی نگاه با،  را معنا کند خودتواند شعرکند که تنها شاعر میمیبازگو چنین 

 ضمن ،که ناقدان و علماي بالغت مسلمان میابییدرمی اسالم بالغت و نقد خیتار
میان  ي همعادل در یعنی ؛اند نبوده توجه  بیهم خواننده به نده،یگو دیعقا به احترام

 از سوي آنان (Textual interpretation) متنخوانشِ قرائت یا مخاطب، و ندهیگو
چنین   مانند قرآن کریمیسمقد متندرخصوص  حتی. شدبه رسمیت شناخته می

فیض  (»أَبطُن ةبعـس اً إلیبطن هطنِبولِبطناً  هراً وظَ للقُرآنِ إنَّ«: گفته شده است
ی بطن هم بطنش آن و دارد  ظاهري و باطنیقرآنی عنی) 52 : 1ج بی تا،، کاشانی
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البته با إحراز (مفسران  گرچها. بطن هفت تا ]که باید خوانش شود[ دارد گرید
 آنچه مسلم یول د،هستن صمتخص مخاطبانِ هماناز نوع  در حقیقت) شرایط

ي برا  است که حتی در مواجهه با متن مقدسی مثل قرآن کریم نیزاست این
یی سو از. است شده شناخته تیرسم به ریتعب و ریتفس حق ،متخصص خوانندگانِ

  در بسیاري از آنها،که شودمشاهده می ،یاسالم يهدور متون به یبا نگاه ،گرید
 اثر با همزاد ،را يرمستتَي  هخوانندیی گو نگارش، عمل آغازِ همان از سندهینو

 إن «و» لتَأم« و» تأملیفَل «رینظی اصطالحاتوجود . است داشته نظردر  ،شیخو
هاي علماي بالغت و ناقدان پیشین دیده که به فراوانی در نوشته» ...ولأقُ....قُلت
در ، پیشاپیش، را ي آثارِ خودبدین معناست که ایشان خوانندگانِ بالقوه، شودمی
یادآور  آنان، عمل این .اندبوده لیقا ها   آن دریافتو نقدي برا حلیم و هداشت نظر

 که آن از قبل سندهینو «:گویداست که می) Henry James (مزیجي هنر سخن
  . (james, 1884: 7)» 2ندیآفر یم را خواننده کند، خلق را ها تیشخص

 یغزال امام» السفهالف افتته «کتاب در  در همین زمینهکهیی گذرای بررس در     
 کار هب را) دییبگو اگر(» قُلتُم إن«ي  هکلم بار 19 که شد مشاهده ،صورت گرفت

  : مانند؛است برده
 مِن وجودی متناه عقَل یوال: قالیفَ لَه، قبلَ ال وجودي مبتد عقَل یال: قُلتُم نإفَ(

  .است خود دلیل روشنی بر توجه وي به خواننده ،لهئکه این مس). سمالجِ
  به خوبی مشهود است،خواننده ي شعر فارسی نیز توجه به شخصیتدر عرصه   
 بالقوه  متن را براي خوانندگانِحق خوانشِآشکارا مواردي وجود دارد که شاعر  و

   :سراید حافظ چنین می،به رسمیت شناخته است؛ به عنوان مثال
  

  یدان تو که بخوان چنان کرامتي روز  هم تو        ندانست ریغ چنانکه نوشتم حروف نیا من
  )حافظ  (                                             
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  : عطار نیز در اشعار خود چنین آورده است
  یدان تو رونیب یِمعن شکیب کهی        دان تو چون نجایا میگو ظاهر ز

  )نامه الجیه – عطار (
 ايخواننده ،»بخوان نم مقصودِ رِّسِ «است گفتهي غزنو دحسنیس که آنجاو 

  :در نظر دارد، باشد داشته را خود خاص خوانش است ممکن که  رامستتر
  ......روانیقي ایدر به اوفتاد در ناگه               آسمان وانیا از روشن شمع چون

  بخوان من مقصودِ رِسِ امکرده قصه گر       است واجب که ممکن چه است، ممکن جمله در
  )يغزنو حسن دیس  (            

ی همدان تالقضا نیعي فکر نظام  خواننده درمیان عرفا، تأویل و تعبیرِدر     
اي   ویژهتبحردر تأویل متون دینی و عرفانی  که او ؛دارد اي کننده حضور خیره

  رامتن خوانش حقّ ؛هاي خاصی را تجربه کرده است  تداعی نیزو خود، دارد
 کشف در مخاطب که است معتقد و گرفته نظر در زین خود آثار مخاطبِي برا

 زند یم مثال را» دسأ «لفظ  ،در این زمینهوي  .داردی فراوان ریتأث رهايِ مستتَ تداعی
 ییمعنا تیروا چندبه حسب مخاطب،  است ممکن ،واحد لفظِ ک یکه نیا و

 وانیح (آن از عاقل ند،یبیم را حروف فقط آن از کودك. باشد داشته متفاوت
تمام بلکه ،فهمدینم راها   آناز کی چیه دایش عاشق کی یول ؛فهمد یم) ندهدر 

 صورتِ نه عاشقي برا. است معشوق دهانِ از کلمه نیا تلفظي  هنحو به او توجه
 معشوق جانب از آن تلفظي  هنحو فقط بلکه آن،ي معنا نه و است مهم) دسأ(

 از یمعن نبساطا به انهمدی قاض). 457: 1ج ،1377 القضات، نیع (است مراد
 اریبس رمستتَ يخواننده ک یحضور وي لحن در و معتقد است طریق خوانش متن

» رُکثَأ فَهمِهِ مِن یبقِ ما و مٍفَه ألف ٍةکلِمـ لِکُلِّ«: دیگویم که آنجا ؛است انینما
 شود  مقصود این است که هر عبارتی به هزار شکل فهمیده می)228: 2 ج همان،(

  . دیگر از آن باقی مانده استهزاران مفهومِ ،و باز
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 Active (فعال مخاطب مخاطب آرمانی یا به توجهي هانمونه نیبهتر ازی ک ی

addressee (با او. شوددیده می توس مردم با ریبوالخأ دیبوسعأي گفتگو در 
 بسنده جمله ک یبه فقط یشخوی سخنران در، ال فعمخاطبِ ذهنِ از استفاده

 وي .گذاردیوامها   آنبه را کالم خوانشِ و دیآیم فرود منبر زا و کند یم
 جالب اریبس خود نوع در که کندمی الفع تیذهن بهتبدیل  را منفعل هاي تیذهن

 مجلسي دعااست خیش از مردمان، دیرس توس به بار ک یخیش«: است توجه
-یم و آمدیم ردمم. نهادند تخت استاد خانقاهِ در بامداد«. کرد جابتا شیخ، کردند

. درآمدند اریبس مردم و برخواندند قرآن انیقرم، آمد رونیب خیش چون. نشست
 که امرزدیب شیخدا «:گفت و ستاخي برپا فعرِّم. نبودیی جا چیه هچنانک
 دمحمی عل اهللای وصلّ« :گفت خیش» دیآ فراتر گام ک یهست که آنجا ازی هرکس

 گفت میخواست ما هرچه :گفت و آورد دوفري رو به دست و »نیأجمع آلهِ و
ي اکلمه .دییآ فراتر قدم ک یدیهست آنچ از .بگفت او، اندبگفته غامبرانیپي  هوهم

: 1ج ،1376، منور بنإ (»را مجلس کرد ختم نیبر و آمد فرود تخت از و نگفت
شود که گوینده با شخصیت بخشی به مخاطب،  مشاهده می، روایتایندر  ).200

سازد تا  را فعال می و ذهن اوکرده هاي فراوانی درگیر   با تداعیاو را عمالً
  .ها را دریافت کند آن تداعی)شخود(

در  خواننده یتمحور قابل توجهی به اشارات زین بالغتي علما انیم در  
 خالصه شیگو و زبان به فقط شعر «:گویدابن رشیق می: است شدهخوانش متن، 

» سازدیم زنده را شعر که است شنونده يِرایگ جانِ ،همه از ترمهم گردد،ینم
 درخشانی عبارت مدهالعصاحب  ،گرید جاي در و). 119-118، 1981 ،یروانیق(

 شعر ذاتِ در تیمقبول« :دارد که وي بیان می؛آورده است خصوص نیهم در
 سیل «کند،یم بایز را شعر که است خوانندهی تلقّ و برداشت نیا بلکه ست،ین
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لِلجیش هو إنَّما و ٌةـصفَ عرِالشّی في  هودءی فسِالنّی ف قع معِندالمقیروانی(» زی، 
  ).208: االول الجزء ،2002

سخنانش، توجه خود را به تأویل  ازی برخ درنیز ی جرجان زیعبدالعز بن یعل     
 ک یاز خود استنباط با تکیه بري و ت خواننده از متن، نشان داده است؛و برداش

 ند،برنتافت را آن معاصرانشهر چند  که است گفته یسخن ،ینبمت  أبوالطیب ازتیب
برداشت :  استگفتهها   آنپاسخ در وفشرده ي پا شیخو نظر بر همچنان او اما
 آن را شاعر که آنچه يِورا  استيگریدي معنا، کلمه نیا از به عنوان خواننده من

: 1966 ،یالجرجان(» ذَکَرَه ماي ندعِی عنمالی ف سیلَ «است برده کار به یمعن بدان
 کلمات شفاف  خودکار ومعانیِ به نسبتی حت  جرجانیبینیم که  می)477-478

 عبدالقاهر این، عالوه بر.  بوده استلیقا لیتأو و تعبیر حق شیخوي برا، زین
ي معنا که است کرده ادعا و رفته هانیا از فراتر اریبس ییهاساحت بهی جرجان
ی لِلمعن کونَ یأَن تَصوریال«: ندارد شاعر خودِ بای نسبت و ارتباط،  شعراز حاصل

هاي حاصل از یعنی تداعی. )398: 1321 ،یالجرجان(» الشّاعِری إِل ٌةنسبـ به خبِرالم
.  که شاعر در نظر داشته است باشدتواند چیزي متفاوت با آنچه خوانش شعر می

 آن ؛شود نیز دیده می)Sless (سسلِا یگر در کالماي د  به گونهیجرجان سخن این
 که ستینی متن همان قاًیدق ،دارد دست در خواننده کهی متن آن«: جا که می گوید

  .)Sless, 1986 :34(»است داده ارائه سندهینو
 هیگا که استمعتقد نبساط معنی را پذیرفته است، نیز اکه ) کاتب (ریأث بنا     

 مفهومی چنان متضّمن لفظ آن خودِ که فهمدیم یلفظ از را فهومیم ،خواننده
 لیقا امعن لِیتأو و نشیگز حق خوانندهي برا  با این سخنإبن أثیردرواقع،  ؛ستین

 اللّفظ ومِفهم عن خارج ءٍیش سببِبفیه  حیرجالتّو أما الّذي یکون  «:است شده
فهذا » مهرکُم و جرّکُ سِمعلَموات و فی األرض یو هو اهللا فی الس«: فقوله تعالی

ممِطٌستنب أ: عنیاننه محدهما أنّ اهللا یعلمموات و األرض، و هرَ السرّ و الجفی الس 
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و تأخیرٌفی ذلک تقدیم  .أي یعلمموات و فی األرضکُهرَ سرّکم و جم فی الس .
م، ألنّ نی آدبن  مِ فی األرضِهرَ السرّ و الجعلمه یموات و أنّه فی الس أنّ :اآلخر

الوقفکُ یلَون عموات، ثُی السمأنَستَ یولیقُالم، فَ الکَف :کُم سرَّعلَیی م فِکُهرَم و ج
» وذلک شیء خارج عن مفهومِ اللَّفظِ. جسیم التَّعتقاد منه إعمنَا أنّ هذا یإلّ. األرضِ

  ).91 :1959ر،یاث بنا(
 شیپ خوانندهي برا متن خوانشِ نیح در که ،را ییمعناي هایتداع زینی سکّاک     

 دانسته ریپذ امکان را) ریتفس و لیتأو(ی معن ازی معن استنباط و کرده مطرح ،دیآیم
  ).152 :بی تا  ،یسکّاک(» هنِعـممتَ رُیغَی معنی لعی معن هاللـد « است
 معیار سنجش ار خوانندهاستنباط و دریافت  »نییبالتّ و انیالب«کتاب  در جاحظ     
 رای کتاب نوشتن ا یو دهیقص سرودن قصد کهی کسان به و داده قرار شاعران قیتوف

 ا یو شنوندگان که  بررسی کنید، با دقت:است کرده حتینص نیچن دارند،
 ا یو شنوندگان که دیدید اگر. شوندیم مواجه آن با چگونه شما، آثار خوانندگانِ
 ؛دیابوده موفق که دیبدان پس دهند،یم نشاني ندم هعالقها   آنبه نسبت خوانندگان

 نیا پس اند، عالقه یبها   آنبه نسبت، شما آثار خوانندگانِ که دیدید اگری ول
 إن و.....هیإل تَحدقُ ونُیالع و لَهی غِتَص سماعاألَ تیرأ فإن«. دیکن رها را حرفه

دتجو األسماع نهریغ ع ل المجلد، 1992 ،الجاحظ (»......ةفـَرِنصم177: األو.(  
 دریافتِ وی تلق يِمحور اهمیتي  هنیزم در سخنان ترینمهم ازدیگر ی ک    ی

 نقل فارس إبن قول از رالمزُه در که استی وطیس نیالد جالل سخن خواننده،
 و متن خوانشی ول) ندهیگو( يهعهد به امیپ إبالغ :گوید میيو ؛است کرده

 مِنَ الفَهم و القائل مِنَ اإلفهام «:است) خواننده (شنونده ي هعهد به مطلب ادراك
  ).235  : االولء، الجز)تا بی(  ،یوطیس(» السامِع

 آنچه بنابر) Textual interpretation (متن لیتأو این، مقوله عالوه بر       
 تبالغ در ،اندبیان کرده بتالکا أدب در بهیقت إبن و بیالط حنَف دري المقرّ
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 در. است شده نوشته زین کتاب  زمینه حتیاین در و نبوده ناشناخته چندانی اسالم
و 3»اسالنّ کالمِ مِن کالمٍ لیتأو باب «عنوانبا  دارد وجودی باب بتالکا أدب 

بن بکری با حافظ که کندیم نقلي قرّالم لیأوالتّ قانونُ (نام به یکتابی ربالع (
  ).607 : 1968 ،يالمقر(داشته است 

 کوا امبرتو هِرش، بارت، روالن  امثاليهزیانگ اگر بنابراین نمایان است که   
(Umberto Eco) بودهی اسیسي ازهیانگ  به خواننده، ویژه در توجهگرانید و 

 درها   آنقرانا  جاحظ و سکّاکی و جرجانی وو قیرش بنا يهزیانگ اما است،
 تمام از دور و به بالغت يهسففل از برآمده صرفاً ،خواننده به توجه عطف

  . بوده استیاجتماع وی اسیسي هاجنجال
  
  جهینت  .6

،  که روالن بارت آن را در سطح جهانی مطرح کرد،ي مرگ مؤلفاگرچه نظریه
هاي مفیدي نیز به  توانست دیدگاه ناقدان را نسبت به متن تغییر دهد و البته پیام

در حالی که توجه . ي سیاسی مبرّا نبودها له از شائبهئطرح این مس، همراه داشت
هاي سیاسی در بین بالغیون مسلمان نیز  ویژه به خواننده به دور از خاستگاه

، عبدالقاهر جرجانی، بن رشیق قیروانیاکسانی همچون . ناشناخته نبوده است
 در همین ...عبدالرحمن سیوطی و، بن عبدالعزیز جرجانی علی، سکّاکی، جاحظ

 بالغت است و از ي ارزشمندي دارند که برآمده از فلسفهزمینه نظریات 
  .هاي سیاسی نیز مبرّاست انگیزه

 و داشته باشد يمتعددیی معنا وجوه خود ذات در است ممکنی ادب متن کی
 ،درواقع. باشد داشتهی متفاوت ریتأث  نیزخواننده در تواندیم نسبت همان به

 حاالت و. است نشیگز و شسنج حالت در همواره، خوانش نیح در خواننده
 دری عنی ؛آیند خوانش متن به شمار می درتعیین کنندهعامل  هویت خواننده دو
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 ریتفس قابل و گشوده  خوانش، یک متنِ موردِمتنِ هم که هیقض شکل نیتر یآرمان
ي  هجینت هم باز، رمتبح وی آرماني  هخوانندیک ، خواننده هم و باشد لیتأو و

 خواننده تیهو و حاالت ِاساسیِ عنصرِ دو ازي ندیبرآ، نمتخواندن  از حاصل
 نیرواي هاعقده اقسام وی عاطف لیمسا انواع خواننده، حاالت از منظور. است
ي ها غزلي  هخوانند کی. گذارندیم ریتأث خواننده دریافت نوع دری همگ که است
 به  کهیوقت ،او وانید قتور هنگام به است، هجران اندوهِ دچارمثالً  که حافظ
 با و کندیم درنگ آني رو ناخودآگاه رسد،یم » بازآیدگشته گم وسفی« غزل
 از منظور. ندیبیم آن در را خود حالِ نقدِ رایز ؛خواندیم را آني شتریب اقیاشت
. اوست يي اندیشهشاکله  ویفرهنگي هاهآموز وی مرام دیعقا خواننده، تیهو

 نشان واکنش ،متن به نسبت ش،یخوی فرهنگ وی مرام تیهو به بسته خواننده
  واتیهیبدی حت است ممکن که آنجاست تا »هویت خواننده« ریتأث. دهدیم

  ازخودمان روزگار  درکهي کار.  گرفته شوددهیناد  از طرف اوزین متن مسلّماتِ
  . سرزده است...  در مواجهه با اشعار حافظ و موالنا و سعدي ويکسرو احمد
خوانش متن، تابعی از متغیرها  ي  این سطور، نتیجهي  نویسندهاز دیدگاه لذا

 خوانش  =خواننده تیهو+  خواننده حاالت . استخواننده) هویت(و ) حاالت(
  )متن دریافت (متن

  
  ها ادداشتی

 استنباط به او اتیرباع  در خوانشکه شناسان امیخ ازی ک یکه همچنان .1
 ندارد،ی مشکل ها تعارض و ها قضتنا با امیخ«: گفته ،است دهیرسي اژهیو

ی ذکاوت رضایعل ام،یخ عمر(» دینما عاجز را متکلمان خواهدیم فقط بلکه
 )115 ص ،1377 نو، طرح قراگزلو،

2. "… These separations appears to me to have been made by 
critics and readers".  
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 فهرست (:)1901 (دن،یل ةطبعـ ،ينورید بهتیق إبن ب،تالکا دبأ: نک .3
 .)کتاب

  منابع و مآخذ
 قدم له وحققه دکتور  الشاعر، و الکاتب ادبی ف سایرال المثل ،)1959(الکاتب  ر،یاألث ابن

               )القسم االول(قاهره، مطبعه نهضه مصر  احمد الحوفی، دکتور بدوي طبانه،

 انتشارات ،یکدکنی عیشف محمدرضا دکتر حیتصح د،یسرارالتوحأ )1376 (محمد، منور، بنإ 
 .آگه

 ،هارون، محمدبن عبدالسالم قیحقت یوان،الح) 1968( بحر، عمروبن عثمان یأب الجاحظ 
 .یالحلبی البألبی مصطف ةمطعبـي  هالقاهر

 قدم لها الدکتور علی ابو ملحم،ن،ییالتب و انیالب ،)1992(بحر عمروبن عثمان یاب احظ،جال  
                                                .           دار ومکتبه الهالل، بیروت،

 عبده محمد خیالش بنشرهی عن ،یالمعانی ف اإلعجاز لیدال ) هـ 1321( عبدالقاهر، ،یرجانجال 
 .المنار ةطبعـ ،یطیالشنقي الترکز خیالش و

 محمد قیتحق خُصومه، وی نبالمت نیب ةساطـالو )م 1966( ز،یعبدالعز بن یعل ،یرجانجال 
 .ه،یالعرب االکتبی دارإح،ةالقاهر ،ياوجالب محمدی عل و میابراه لفضلابوا

 حافظ بزرگداشتی الملل نیبي  هگنگر دری سخنران«. )1371 (،یدعلیس اله تیآ ،ياخامنه«، 
 .رانیا در ونسکوی یمل ونیسیکم دل، اهل سخن

 حافظ )1370 (رضا،یعل قراگزلو،ی ذکاوتمسلم  انتشارات،همدان ات،ی. 

 ینیقزو محمد عالمه حیتصح العجم، اشعار رییمعای ف المعجم )1360 (س،یق شمس ،يراز، 
 .زوار،

 ،مخبر، عباسۀترجم معاصر،ی ادب هینظري راهنما )1384( دوسون،یو تریپ رامان، سِلدن 
 .نو، طرح
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 ،مایس و سخنور جالل دکتر ي ترجمه ،یعمل نقد و ،یادبي  هینظر )1375( رامان، سِلدن 
 .شرو،یپ فرزانگاني  هموسس ،یزمان

 ارومیهي ، قم، کتابخانهالعلوم مفتاح ،)تا بی(ابی یعقوب  ،یسکاک .                                                              

 زهر )تا بی( ،نیالد جالل ،یوطیسصححه محمد احمد  شرحه و أنواعها، و ةاللغـ علومی ف الم
                       .)الجز االول(محمد ابوالفضل ابراهیم، دارالفکر جاد المولی، علی محمد البجاوي، 

 نشر میترا ،یادب نقد )1385( روسی س،سایشم . 

  تصدر 377الموقف األدبی، العددي  همجلالقارئ فی األدب، ي  هسلط، )2002( عزام، محمد ،
 دمشق -عن اتحاد الکتاب العرب، سوریه

  الصافی فی تفسیر کالم اهللا، مشهد، دارالمرتضی للنشر،، )تا بی(فیض کاشانی، مال محسن 
 .جلد5چاپ اول، 

 یی مح حیتصح نقده، و آدابه و الشعر محاسنی في  هالعمد )1981 (ق،یرش إبن ،یروانیق
  لیدارالج ت،رویب د،یعبدالحم نیلد

 م ،ةالعمد .)2002( ق،یرش إبن ،یروانیقنیالد صالح دکتور فهرسه و شرحه و له قد ي ارالهو
  الهالل ةمکتبـ و دار منشورات ،ةعودي هد استاذ و

 اءیإح  نشر،زیتبر ات،یادب رامونیپ در )1356  (احمد، ،يکسرو. 

 افکار نشر مؤلف، مرگ وی زندگ )1387( ،يمهد محمد ،یبیلب. 

 ّالط نفخ ،)1968 (،يالمقرروتیب عباس، إحسان طبع ب،یالرّط األندلس غُصن مِن بی     . 

 تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، دانشگاه  ،کلیات شمس )1346( محمد نیالد لجال ،يمولو
 .)جزو ششم(تهران 

 ریرکبیام فروزانفر، حیتصح ه،یف ما هیف )1362( محمد، نیالد جالل ،يمولو. 

 تهران ،رانیعس فیعف  ويمنزوی نقیعل حیتصح، هانامه)1377( القضات، نیع ،یهمدان، 
 .ریاساط

 ریساطا ران،یعس فیعف وي منزوی نقیعل حیتصح، هانامه )1362(القضات، نیع ،یهمدان.      
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  اإلسالمية ةالبالغ و القارئ) حياة( ةوالد

 

  ٢ترکاشوند رمحيت مرمي، ١شفق امساعيل

 امللخص
 هذه. النص ةقراء عند تلقّيه و القارئ تأويل ةمهيأ یعل يرکّز هو  خاصاًاهتماماً بالقارئ يهتم یالذ النقد إنّ

 بارث قدم. »بارث روالن «الشهري الفرنسي للناقد »املؤلف موت« ةنظري من آخر جانباً بوصفها تعترب ةاملسأل
 ةقضي طرحوا ،یالشيوع النظام ضد الثقايف نضاهلم یف إنهم سياسيٍة، دوافع بشأن ظرهمن وجهات وأتباعه
 و مستمد هو للقارئ خاص اهتمام ةاإلسالمي ةالبالغ تأريخ يف هناک کان بينما القارئ، ةحيا و املؤلف موت
 اجلاحظ، ،یاجلرجان عبدالقاهر ،یالقريوان رشيق ابن إنَّ. یسياس حافٍز یأ عن بعيد و ةالبالغ ةفلسف من مشتق

 يف الرئيسي و املرکزي القارئ بدور خاصاً اهتماماً إهتموا الّذين القدماء العلماء ِمن هم یالدينور قتيبه ابن
 هم اهلمذاين القضات عني النيشابوري، عطار ،یالشرياز حافظ إنّ ذاک، یعل ةاضاف. األدبية النصوص فهم
 .احملتملني للقراء النص ةقراء حبق ةصراح اعترفوا و القارئ بدور کثرياً هتمواإ لذينا الفارسيني الشعراء من أيضاً

 ةمهم جيعالن اللذان مها حاالته و القارئ ةهوي أنّ الرئيسي؛ املبدأ هذا یإل  ةاإلشار جتدر حال، کلِّ یعل
  .واضحة النص ةقراء

 
  اإلسالمية ةالبالغ ئ،القار ةحيا املؤلف، موت ،یاألدب النقد: املفردات الرئيسة
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 .ا جبامعة بوعلسينایاستاذ مشارك يف قسم اللغة الفارسية و آدا 

.ا جبامعة بوعلی سينا طالبة دكتوراه يف اللغة العربية و آدا


