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 سمپتوم شناسي هرمنوتيک خود در مدرنيسم ادبي

3سجادممبینی

 چکيده
مثابة شکلي بديل از تکنيک در علوم  را به خود هايتکنيکهاي حيات خويش، فوکو در واپسين سال

هرمنوتيک هاي خود از يونان باستان تا عصر مدرن، کند. وي ضمن تبارشناسي تکنيک انساني مطرح مي

کند. سوژۀ مدرن با ، معرفي ميهاي خودتکنولوژيترين شکل  ترين و پيچيدهمثابة پيشرفته را به خود

هاي ساحت رواني ترين اليهان افکار، مکنونات دروني و مخفياعمال هرمنوتيک خود بر خويش، جري

-مثابة متني گشوده، در معرض تفسير و تأويل قرار مي خود را در برابر ديگري بزرگ )امر نمادين(، به

هاي سلطه و استيال، که با اعمال هرمنوتيک خود، از سوي واسطة تکنيک دهد. اينک سوژه نه صرفاً به

آيد. از سوي ديگر مدرنيسم ادبي مراقبت و کنترل در مي  فرهنگ عمومي تحتساحت کلي اخالق و 

تواند در نظمِ ست که ميهاييها و سمپتومهاي ادبي و هنري آوانگارد قرن بيستم(، حاوي سويه)جريان

شناسي ادبيات مدرن حاکي از آن است که سير تحولي آن  نشانگاني هرمنوتيک خود قرار گيرد. سمپتوم

گرايي، ارجاع به خود،  سيسيسم تا نيمه نخست قرن بيستم، روندي از حرکت به سوي دروناز کال

دهد؛ هاي آن، نشان ميترين اليه ريزي خود، تأمل در نفس و واکاوي ساحتِ رواني را تا عميق برون

گيرد. در مجموع خوانش هايي که همگي در نظم نشانگاني هرمنوتيک خود قرار ميسمپتوم

هاي اساسي هرمنوتيک خود در اين قسم ادبيات دهد که سمپتومک مدرنيسم ادبي نشان ميسمپتوماتي

 قابل تشخيص است. 

 مدرنيسم ادبي، هرمنوتيک خود، تکنولوژي خود، سمپتوم شناسي.  کلیدي:اژگانو
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 مقدمه
دۀ آن و لذا دهن کننده و يا توضيح کننده، تبيين هاي توليدچيستي ادبيات مدرن، ماهيت و مکانيسم

انگيز مطرح بوده است. در اين  مثابة پرسشي مناقشه با امر سياسي و اجتماعي همواره به نسبتش

شناسي، فلسفه هنر و فلسفه سياسي،  هاي زيباييهاي گوناگوني در حوزه راستا، تئوري

اسخ اند تا پ شناسي ادبيات، روانکاوي و ديگر اشکال اپيستميولوژي، هر يک تالش کرده جامعه

هاي معنايي و تکنيکي، ظرفيت باالي  اي براي اين پرسش فراهم سازند، اما عدم تعينکننده قانع

سو و مفروضات  تفسيرپذيري اين قسم از ادبيات و گشودگي آن به ساحت تأويل از يک

شناسي از سوي ديگر، سبب شده  هاي گوناگون شناختپارادايمي متفاوت و گاه متعارض شکل

هاي گوناگون، اين گاه پاسخ متعيني نداشته باشد؛ لذا با وجود طرح ديدگاه هيچکه اين پرسش 

هاي اجتماعي بوده، نسبت آن با امر اجتماعي چيست مسئله که مدرنيسم ادبي حاوي چه داللت

 و اين نسبت چگونه قابل انکشاف است، همچنان مطرح است. 

داند  يا تصعيد مي 3نوعي فرآيند کاتارسيسعنوان نمونه، روانکاوي فرويدي امر ادبي را محمل  به

شده در ناخودآگاهي که امکان بروز و ظهور در ساحت عيني حيات را  که طي آن اميال سرکوب

(. سويه اجتماعي اين 3131، 2شوند )ن.ک: فرويد هنجار مي اند، در قالب توليدات فرهنگي بهنداشته

شده، با  مند و دروني مثابة اخالق اجتماعي ضابطه هنهفته است. سوپر اگو ب 1تحليل در مفهوم سوپر اگو

نمايد. اميال سرکوفته براي  عنوان يک قوۀ مميزه عمل مي نظارت و کنترل بر محتواي ناخودآگاه، به

هاي گوناگون تصعيد و وااليش يافته و به صور هنجارمندي از  شکل عبور از سد سوپر اگو، به 

عنوان  (. به3131اند )ن.ک: فرويد، هنرها و ادبيات از آن جملهشوند که  هاي انساني بدل مي فرآورده

نمونه ديگر، وجهِ ساختارگراي نظريه مارکسيستي، مدرنيسم ادبي را صورتي از بازنمايي تعارضات 

(. شکل 044: 3131، 0داند )ن.ک: آلتوسرنشده در ساحت فرماسيون اجتماعي مدرن مي ساختاري حل

ادبيات مدرن را به بخشي از روبناي ايدئولوژيک نظام »رکسيستي نيز کالسيک و ارتدوکس تئوري ما

دهد که تا حد زيادي توسط زيربناي اقتصادي )شيوه، ابزار و مناسبات اجتماعي  داري تقليل مي سرمايه

 (. 03: 3131، 5)ايگلتون« بندي شده است توليد( متعين و صورت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Catharsis 

2 Freud 

3 Super- Ego 
4 Althusser 
5 Eagleton 
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بار در  را براي نخستين « 2منوتيک خودهر»هاي حياتش، مفهوم در واپسين سال 3ميشل فوکو

شده از  تواند وجوهي کمتر کشفسازد؛ مفهومي که مي منظومه گفتماني خويش مطرح مي

بندي کند.  اي صورتشکل تازه مدرنيسم ادبي را توضيح داده و نسبت آن با امر اجتماعي را به

توسط سوژه را، از دوره  هاي اعمال قدرت بر خود ها و تکنولوژي اي از تکنيکفوکو تاريخچه

عنوان  يونان باستان تا مسيحيت متأخر شناسايي و تفکيک کرده و در نهايت هرمنوتيک خود را به

هاي خود از کند. تکنيک ترين شکل از تکنولوژي خود، معرفي و توصيف مي ترين و پيشرفتهعالي

ابژۀ اعمال قدرت يکسان و ها سوژه و  اند که در آنهاي اعمال قدرتنظر فوکو، شکلي از تکنيک

هاي خود از يونان باستان تا (. بنا به ديدگاه او تکنيک23: 3135خود فرد است )ن.ک: فوکو، 

بر  تر مبتنيهايي متکاملصورت  مسيحيت متأخر، روندهايي را از سر گذرانده که در نهايت به

« اعتراف»بر مفهوم مسيحي  ياند. هرمنوتيک خود بيش از هر چيز مبتن زبان و تأويل، تکامل يافته

مکنونات دروني در پيشگاه يک ناظر خارجي )خواه يک سوژه و خواه ساحتِ به زبان آوردنِ و 

هنري آوانگارد قرن  -هاي ادبياز سويي ديگر در ادبيات مدرن )جنبش. کلي امر نمادين( است

ريزي خود  در نفس، برونگرايي، ارجاع به خود، تأمل و تعمق  هايي دال بر درونبيستم(، سمپتوم

هايي که در کشف و تشخيص است؛ سمپتوم هاي مکتوم ساختِ رواني، قابلو کندوکاو در اليه

گيرد. گويي مؤلف در مثابة يک تکنيکِ خود اعمال، قرار مي منظومة نشانگاني هرمنوتيک خود به

شگاه امر نمادين اعتراف تأويل در پي مثابة متني قابل مقام سوژۀ مدرن، مکنونات دروني خود را به

کند. در اينجا نوعي خوانش باليني مدرنيسم ادبي که نيروي خود را بر تشخيص ريزي مي و برون

 تواند صدق چنين استنتاجي را مورد بررسي قرار دهد. هاي اساسي آن متمرکز سازد، ميسمپتوم

 طرح مسئله
پرسش اساسي پاسخ دهد که چگونه پژوهش حاضر بر آن است به اين  با توجه به آنچه گفته شد

توان با استناد به نظريه هرمنوتيک خود، به خوانشي تازه از مدرنيسم ادبي دست يافت؟ آيا مي

طور خاص  هاي خود )بههايي از تکنولوژيها و سمپتومتوان مدرنيسم ادبي را حاوي سويهمي

تواند سيماي ادبي ميهرمنوتيک خود( دانست؟ چگونه يک خوانش سمپتوماتيک از مدرنيسم 

-هرمنوتيک خود را در اين قسم از ادبيات تشخيص داده و ترسيم کند؟ پاسخ به چنين پرسش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Foucault 
2 Hermeneutics of the Self 
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ريزي نمايد که به شناختي ادبيات را پايهاي از مطالعات جامعهتواند شکل تازه هايي اساساً مي

ه )مکتب هاي سلط هاي توليد )نظريه مارکسيستي متعارف(، تکنيکساحتي غير از تکنيک

شناسي و ساختارگرايي ادبي( هاي داللت )نشانهفرانکفورت و پساساختارگرايي( و تکنيک

گفته اشتراکاتي دارد،  معطوف است. رويکرد متفاوتي که گرچه با هر يک از رويکردهاي پيش

 تواند نشان دهد.  توجهي نيز مي ولي تمايزهاي ماهوي قابل

 روش تحقيق
تحليلي بهره  -ست که از روش اکتشافياي و اسناديت کتابخانهپژوهش حاضر از نوع مطالعا

اي و به کمک مطالعات نظري استخراج شده صورت کتابخانه گيرد. اطالعات مورد نياز بهمي

باليني و متأثر از روانکاوي که هدف خود را  اي شبهمثابة شيوه به 3است. خوانش سمپتوماتيک

بخش اين  (، الهام3131داند )ن.ک: آلتوسر، مرَضي مي ها و عالئم مکتوم امرتشخيص سمپتوم

 پژوهش در خوانش مدرنيسم ادبي خواهد بود. 

 هاي خود تکنولوژي
طور کلي چهار شکل از تکنيک را از يکديگر تفکيک و مجزا  فوکو در منظومه گفتماني خود به

ها عموماً وجهي فني کاست. اين تکني 2هاي توليد تکنيکها، شامل  کند. اولين شکل از تکينکمي

بر فن اشاره دارد که در يک شيوۀ توليد اقتصادي کارکرد  اي از کردارهاي مبتني داشته و به دسته

به ايجاد تغييري در طبيعت خام  هاي توليد معطوف (. تکنيک141: 3134دارد )ن.ک: فوکو، 

هاي توجه مارکسيستها بيشتر مورد  ست. اين تکنيکمنظور فرآوري کاال توسط سوژۀ انساني به

ها به  باشد. اين تکنيک مي 1هاي داللت تکنيککالسيک و ساختارگرا بوده است. دسته دوم شامل 

: 3111، 0هاي کشف، استخراج و تفسير معنا مربوط است )ن.ک: دريفوس و رابينو تکنولوژي

هاي حقيقت و معنا( همچون هاي ايدئولوژيک )رژيمطور خاص توسط دانش ( که به311

هاي  تکنيکشود. سومين دسته عبارت از  شناسي و نقد ادبي به کار گرفته مي هرمنوتيک، نشانه
هاي قدرت دانش فوکو و تکنولوژي -ست که يکي از نمودهاي بارز آن در تئوري قدرت5استيال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Symptomatic Reading 
2 Technics of Generation  

3 Technics of Signification  

4 Dryfus & Rabinow 

5 Technics of Hegemony  
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بر دانش مربوط  هاي استيال به کردارهايي مبتني مشاهده است. تکنيک شده توسط وي قابل مطرح

کند  واسطه برخوداري از دانش، بر سوژه اعمال قدرت مي در آن يک حوزۀ گفتماني بهاست که 

هاي گفتماني روانپزشکي و مذهب در رابطه پزشک/ بيمار و کشيش/ معترف( )مانند حوزه

ها و.. بر (. فوکو در مطالعه جنون، سکسؤاليته، زندان211: 3111)ن.ک: دريفوس و رابينو، 

 کز بوده است. هاي استيال متمر تکنيک

هاي ها را در نوشته گانه از تکنولوژي، فوکو شکل چهارمي از تکنيک در کنار اين اشکال سه

هاي خود به دسته اي از  تکنيک»سازد.  مطرح مي هاي خود تکنيکمتأخر خود تحت عنوان 

 دهد که دسته اي از عمليات )کنترل و-گردد که به فرد اين امکان را ميتکنيک ها اطالق مي

نحوي که خود را  مراقبت( را شخصا روي بدن، روح، رفتار و انديشه خود اعمال نمايد، به

(. بر خالف 21: 3135)فوکو، « دگرگون کرده و به وضعيت پاکي، سعادت و رهايي دست يابد

مثابة نمايندۀ  هاي استيال که منشأ اعمال آنها بيرون از سوژه قرار داشته و توسط ديگري به  تکنيک

هاي خود، سوژه و ابژۀ اعمال  اي بودن(، در تکنيکگردد )برون سوژه ظم گفتماني اعمال مييک ن

هاي خود طيفي از کردارهاي خودمراقبتي، باشد. بنابراين تکنيک ها يکسان و خود فرد مي تکنيک

هاي خود گيرد. بايد توجه داشت که تکنيکخودنظارتي، خود کنترلي و خودتنبيهي را در بر مي

سازي اين معناي انتزاعي/ شخصي گردد، ولي اين بهه توسط خود سوژه بر وي اعمال مياگرچ

اي نه سازه خودها و تجريد آن از امر اجتماعي نيست. از آنجايي که شکل از تکنيک

به  ست، هر شکل از کنشگري )سوبژکتيويته( آن نيز معطوف اي اجتماعيشناختي بلکه داده روان

 ود. امر اجتماعي خواهد ب

هاي باستتاني تتا تکنولتوژي مستيحي     هاي خود )از تکنيکتبارشناسي تکنيک

 خود( 
هاي هاي خود، کشف رابطة بين حقيقت و سوژه در رژيم هدف فوکو از تبارشناسي تکنيک

دهي به سوژۀ مدرن است؛ بنابراين  اخالقي سنتي و نحوۀ اثرگذاري تاريخي آن در شکل

نوعي تبارشناسي سوژۀ مدرن نيز تعبير کرد )ن.ک:  توان بهتبارشناسي تکنولوژي خود را مي

(. فوکو سه مرحلة اساسي مصادف با سه دورۀ تاريخي را در شکل گيري و 10: 2131فوکو، 

دهد. اين سه دوره عبارتند از: يونان باستان، مسيحيت هاي خود از هم تمييز مي تکامل تکنيک
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خودت »صورت عزيمت از اصل دلفي  توان بهمياوليه و مسيحيت متأخر. تاريخ اين تحول را 

، نشان داد )ن.ک: «تمام افکارت را به پدر معنويت اعتراف کن»به حکم مسيحي « رابشناس

هاي  هاي خود از ويژگي (. در هر يک از اين ادوار تاريخي تکنيک53: 3135فوکو، 

 اند.  فردي برخوردار بوده به منحصر

مرشد معنوي را در يونان باستان با تأکيد بر دو تکنيک  فوکو در ابتدا رابطه بين مريد و

دهد. فوکو معتقد است که در اينجا رابطه  مورد بررسي قرار مي« هدايت وجدان»و « آزمون خود»

بر اعتراف، مراقبت و تنبيه، بلکه هدف آن تعالي روحي مريد  اي مبتنيبين مريد و مرشد نه رابطه

هاي آزمون خود ست. در تکنيکط بر خود و آرامش روحييابي به مسائلي همچون تسلو دست

اي خواهد که با فعال سازي مجموعهو هدايت وجدان، مريد به مرشد مراجعه نموده و از وي مي

يابي به سعادت بيشتر  از تعاليم رفتاري، به ارشاد معنوي وي پرداخته و او را در مسير دست

واقع چيزي نيست جز تالش براي تطابق رفتار  رهنمون شود. آزمون خود و هدايت وجدان، در

و شيوۀ زيست مريد )ارادۀ وي( با شناخت او از قواعد رفتاري وضع شده )معرفت( توسط 

هاي مسيحي خود که بعدها شکل  (. در اينجا بر خالف تکنيک002: 3134مرشد )ن.ک: فوکو، 

دروني خود از طريق به کالم يابد، هيچگونه اعتراف زباني، افشاي مکنونات  گرفته و تکامل مي

هاي  آوردن و در معرض قضاوت قرار دادنِ درونيات سوژه مطرح نيست. از نظر فوکو تکنيک

بر  ها مبتنيباستاني خود بر سه ويژگي اصلي استوار است: اولين ويژگي آن است که اين تکنيک

نچه اهميت دارد مکنونات روحي يا خفاياي زيست شخصي مريد نبوده، بلکه آ« آوري به زبان»

هاي  ها و مثالها، اثبات کيفيت بالغي )ريتوريک( گفتمان مرشد است که با قوت استدالل

شود. دومين ويژگي آن است که مرشد نقش ناظر  کننده براي راهنمايي مريد مشخص مي قانع

ايفا ها در مسيحيت بعدها )نظارت بر انجام تعاليم رفتاري( را دارد و نه قاضي )نقشي که کشيش

ست که مريد در روند آموزش و انجام تعاليم  نمايند(. هدف مرشد صرفاً اصالح خطاهايي مي

شود. در وهله سوم بايد گفت که رابطه مريد با مرشد نه يک رابطه هميشگي رفتاري مرتکب مي

اي از استقالل توسط وي، ست؛ در واقع با رشد روحي و فکري مريد و کسب درجه بلکه موقتي

(. بنابراين در اينجا رابطه بين حقيقت 21-21: 3135رسد )ن.ک: فوکو، به پايان ميرابطه 

بر قدرت براي سرکوب،  اي مبتنيشده( و سوژه نه رابطه  )شناخت نسبت به قواعد رفتاري تعيين

 بر رشد و تکامل است.  اي همدالنه و مبتنيتخطئه و به هنجارسازي فرد، بلکه رابطه



 

 

 

 

 

  هرمنوتیکخوددرمدرنیسمادبیشناسیمپتومس

  

 

 

321 

مورد نظر فوکو، مسيحيت اوليه )تا قرن چهارم ميالدي( است. مسيحيت دومين دوره تاريخي 

هاي ديگري شکل هاي باستاني خود را به ارث برده اما آن را دگرگون ساخته و به تکنولوژي

  در اينجا توبه»بخشد. در اين دوره مهمترين تکنيک خود، آيين توبه و اعتراف است.  توسعه مي

اشته و حاکي از نوعي انضباط عمومي زيستن با وضع مقررات مدت را د شکل يک وظيفه بلند

اي در تغديه، پوشاک، رابطه جنسي و.. است. آنچه در اين دوره اهميت دارد، توليد کننده محدود

(؛ در واقع نسبت سوژه با حقيقت ديگر 12: 2132)فوکو، « مثابة گناهکار است حقيقتِ سوژه به

ست. سوژه بايد  سلبي و توأم با سرکوب و هنجارمندسازي نه يک نسبت تکاملي و ايجابي، بلکه

مثابة فردي گناهکار در برابر پدر معنوي، خود  طور پيوسته با استخراج و افشاي حقيقتِ خود به به

را در معرض قضاوت، سرزنش و تأديب قرار دهد. در اين برهه تاريخي، رايج ترين شکل 

مثابة گناهکار، نه  اين تکنيک، نماياندن خود به است. در 3تکنيک خود عبارت از توبه نمايشي

يا بيان جزئيات خطاهاي ارتکابي، بلکه از طريق يک نمايش آييني « آوري به زبان»بواسطه 

گيرد. توبه نمايشي با پوشيدن لباس فقيرانه، خاکستر پاشيدن به سر خود، سياه کردن  صورت مي

مثابة گناهکار و  خود به ماياندنِ نمايشينمنظور  هاي نمادين به چهره و صورت و ديگر کنش

مثابة يک تکينک  به exomologesis(. 10: 2132تقاضاي عفو الهي همراه است )ن.ک: فوکو، 

گردد.  خود، به ساحت بدن مربوط بوده و با تعذيب و خوارشماري آن در مأل عام مشخص مي

يي کرد که ميل به تحقير خود شناسا exomologesisتوان وجهي از مازوخيسم را در  بنابراين مي

 در برابر ديگري، ويژگي بارز آن است. 

اي از تکامل خود هاي خود وارد ديس تازه از قرن چهارم به بعد )مسيحيت متأخر( تکنيک

هاي مسيحيت اوليه بر  هاي رفتاري و تکنيکهاي باستاني خود بر کنش گردد. اگر تکنولوژي مي

است. « زبان»هاي مسيحيت متأخر، ابتناء آن به  سي تکنيکاند، ويژگي اسابدن متمرکز بوده

است که به موجب آن گناهکار  exagoreusisبارزترين تکنيک خود در اينجا توبه زباني يا 

جزء خطاهاي ارتکابي خود است  به آوري تحليلي جز ريزي کالمي و به زبان مکلف به برون

هاي مسيحي و  اني که موقتي بود، تکنيکهاي باست(. بر خالف تکنيک34: 2131)ن.ک: فوکو، 

گيرد. در  ويژه مسيحيت متأخر دائمي و فراگير بوده است و همه شئون زندگي فرد را در برمي به

هاي  تکنيک»اينجا اطاعت کامل از پدر معنوي يا کشيش مطرح است. همچنين بايد گفت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 exomologesis 
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)فوکو، « ة افکار سروکار داردتر از آن با حيط مسيحيت متأخر ديگر نه صرفاً با افعال که عميق

(. سوژه موظف است که تمام مکنونات و افکار دروني خود را به زبان آورده تا قابل 31: 2131

هاي مکنون خود را  بايست جريان افکار و انديشه گرداند. راهب مي تأويلسنجش، قضاوت و 

أويل و تقسيري که سبب وقفه بررسي کرده و آن را ابژه تحليل و تأويلي مداوم قرار دهد؛ ت بي

 ترين افکار خود را نظارت و کنترل کند.  ميشود فرد رازآميزترين و مکتوم

 هرمنوتيک خود چيست؟
شدگي و  ها به سمت سوبژکتيو هاي خود نشان داد که سير تحول اين تکنيک تبارشناسي تکنيک

مرور از افعال عيني  هنحوي که ابژۀ نظارت اين تکنيک ها ب شدن هر چه بيشتر بوده است؛ به ذهني

شدن  شدن و انتزاعي توان روندي از فرهنگي به ذهنيت و افکار پنهان توسعه يافت. در واقع مي

هاي نشانگاني و در نهايت هاي خود را تشخيص داد که طي آن نمادها و نظام ازپيش تکنيک بيش

رت بر خود خود زبان از اهميت وافري برخودار گشته و محملي براي اعمال قدرت و نظا

هاي مراقبت و  ، حکايت از توسعه مکانيسمexagoreusisهاي خود به  گردد. تکامل تکنيک مي

هاي حقيقت دارد که سوژه را وا  نظارت بر خود و نسبت مستقبم آن با انتزاعي شدن رژيم

تحليل و  مثابة يک متن براي يک ديگري افشا، قابل دارد در بستر فرهنگي زبان، خود را به مي

عنوان  را به هرمنوتيک خودهاي خود، پذير کند. فوکو در ادامه بازشناسي تکنيک أويلت

ترين تکنيک خود و متأثر و ملهم از تکنيک مسيحي  ترين و پيشرفته ترين، مدرن متعالي

exagoreusis کند. مکانيسم عملکرد هرمنوتيک خود در واقع با تکنيک توبة زباني در  مطرح مي

(. با 3133يابد )ن.ک: فوکو، ه و در واقع خاستگاه نهايي خود را در آن ميمسيحيت مشابه بود

هاي مرتبط با مذهب، اولوهيت، اين تفاوت که هرمنوتيک خود صرفاً به تفکرات و انديشه

هاي زيست اجتماعي  گناهکاري، رستگاري و سعادت مربوط نبوده، بلکه به تمام شئون و حوزه

توان گفت هرمنوتيک خود شامل اعمال کنترل، مراقبت و قع ميانسان مدرن مربوط است. در وا

هاي اجتماعي و فرهنگي نظارت بر خود براي انطباق با قوانين، هنجارها، ايستارها و ارزش

مثابة يک شهروند متعارف و نرمال است )ن.ک:  طور کلي و در نهايت بهنجارسازي خود به به

دهد، ابتناء  قرار مي exagoreusisدر امتداد با تکنيک (. آنچه هرمنوتيک خود را 41: 3135فوکو، 

ست. در اينجا خود از طريق اعتراف زباني )نه الزاماً در  هاي زباني شدن و تأويل آن به زباني
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مثابة يک متنِ گشوده به تأويل،   پيشگاه يک سوژه خارجي همچون کشيش، قاضي و ...( به

ويرايش و مراقبت قرار گرفته و مکنونات دروني آن  طور پيوسته بايد تحت نظارت، بازخواني، به

اخالق عمومي بهنجار  -وتحليل شود تا مشخص شود که تا چه اندازه نسبت به فرهنگ تجزيه

ست، با « ديگري»بر اعتراف براي يک  مبتني exagoreusisاست. همچنين هرمنوتيک خود مانند 

ي بلکه عبارت از کل ساحت امر اين تفاوت که ديگري در اينجا صرفا نه يک سوژه خارج

هاي طور مداوم متنِ خود )خود در مقام يک متنِ کد نويسي شده با دال باشد. فرد  به مي 3نمادين

 دهد. فرهنگي( را در برابر امر نمادين، مورد قضاوت و واکاوي قرار مي

هاي مدرن در اينجا بر چه چيزي داللت دارد؟ با توجه به اينکه هدف تکنيک« هرمنوتيک»اما 

بودگي آن است، و نيز از آنجا که قرار است  خود، سنجش افکار براي تشخيص ميزان بهنجار

توان  ذهن مورد استخراج و اکتشاف قرار گيرد، مي 2هاي فانتاسميک ترين اليه ترين و مبهم پنهان

تأويل قرار بايست براي ارزيابي و سنجش مورد  مند تمثيل کرد که مي مثابة متني اليه خود را به

-واسطه دال شدن(، به شدن )نمادين ست که در فرآيندهاي سيال اجتماعيمتني خودگيرد. در واقع 

شود. هرمنوتيک خود نوعي تأمل در نفس در پيشگاه  هاي فرهنگي مرتبا کُدنويسي و بازتوليد مي

را تعيين و  خود )و لذا در پيشگاه امر نمادين( براي تفسير اين متن است تا ميزان انحراف آن

-اصالح کند. در مجموع بايد هرمنوتيک خود را تکنيکي دانست که قرار است در کنار تکنيک

اي خام، به مثابة ماده هاي استيال و سلطه، شهروندان مدرن را به انضمام افکار و عقايد ايشان به

 کند. شده فراوري  محصول نهايي سوژۀ بهنجار و کنترل

 ادبي؛ يک خوانش سمپتوماتيکهرمنوتيک خود و مدرنيسم 

اي را در اختيار سوژه هاي خود امکانات تازهادبيات مدرن از آغاز پيدايش و در خاستگاه

کننده ادبيات و چه در جايگاه  انساني قرار داده است. سوژه مدرن چه در مقام توليد

دبيات هاي خلوت و تنهايي خويش را در اکنندۀ آن توانسته است بسياري از لحظه مصرف

منعکس، يا انعکاس آن را بازشناسي کند. ادبيات مدرن اين فرصت را براي مؤلف فراهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امر نمادين در معناي لکانيِ آن شامل زبان و متعلقات آن يعني هنجارها، قوانين، اخالق، فرهنگ و.. که کارکرد   3 

 پذيري فرد است.  ويژۀ آن جامعه
2 Phantasmic 
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هاي تعليمي و هاي کالن و غير تاريخمند، گزارهها، پرداختگوييساخت که از بند کلي

هاي آموزشي و ... تا حدود زيادي فارغ شده و بتواند احواالت دروني و فردي خود، لحظه

هايي تخيلي از زندگي روزمره خود و اجتماع را در قالب شخصي و يا صورتناب، برجسته و 

خاصيت »هاي ادبي، پرداخت کند و انتقال دهد. بر خالف ادبيات سنتي، پردازي شخصيت

(، سبب شده است که اين ساحت 312: 3135)ايگلتون، « گراي ادبيات مدرن انضمامي و تجربه

ريزي افکار، احساسات و  نتقال تجارب شخصي و برونفرهنگي نو پديد بتواند محملي براي ا

 تأثرات دروني و سوبژکتيو فراهم آورد. 

(، در سير تحول و تکامل 3110، 3)دريدا« عنوان نهادي با حق گفتنِ هر چيز ادبيات جديد به»

هاي گرايي در ساحت خود اين امکان را براي مؤلف فراهم آورده است که دست به کار تجربه

شود. بر خالف ادبيات استعاليي سنتي که در آن ذهنيت و تجربة زيستة مؤلف از حيث اي تازه

انتفاع ساقط بوده و متن عموماً بازنمايانندۀ متافيزيکي تجريدي است، ادبيات جديد جوالنگاه 

ماندگار و فيزيک نيروهاي حياتي بوده است. اين مسئله  گرايي انضمامي و دروننوعي تجربه

 رد رمان مدرن نمودي بارز دارد. ويژه در مو به

هاي خود ارتباط يابد؟ تواند با تکنولوژيها در مدرنيسم ادبي چگونه مياما اين خصيصه

در قرن شانزدهم، ابزار تازه، بديع و قدرتمندي در اختيار  دن کشوتپيدايش رمان جديد با 

پردازي،  ل و شخصيتهاي خود قرار داد. عناصر ويژۀ رمان يعني روايت، قصويت، تخيتکنيک

هاي فکري گوناگون )از جمله خود مؤلف(، امکاني وسيع را در اختيار مؤلف قرار داد تا تيپ

کنندۀ تکنيک  نوعي تداعي افکار و درونيات آنان را از زبان کاراکترها به صدا درآورد؛ چيزي که به

exagoreusis سيون صحنه و پردازي، دکورا که در قالب صحنه 2است. وجود عنصر رمانسک

يابد )ن.ک: دلوز، هاي مکاني و توپولوژي رخدادها تبلور ميهاي دقيق از تيپموقعيت، توصيف

کند. را يادآوري مي exomologesisهاي توبه و تکنيک (، خود خصيصة نمايشي آيين01: 3134

تقيم هاي ضمني و غير مس هاي تخيلي را با داللت هاي ژرف و دقيق که موقعيتهمچنين توصيف

تکنيک بدني و جسم مند کند، وجه  به امري ابژکتيو، بدنمند و لذا قابل رؤيت بدل مي

exomologesis آورد.  را به ياد مي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Derrida 
2 Romanesque 
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تر ردپاي هرمنوتيک خود در ادبيات جديد، بايد به دورۀ تکامل رمان براي شناسايي دقيق

هاي  هنري، جنبش يعني همان دورۀ مدرنيسم ادبي رجوع کرد. منظور از مدرنيسم ادبي و

آوانگارد آغاز قرن بيستم است که از اکپرسيونيسم شروع شده و در قالب مکاتبي همچون 

توان گفت تاريخ (. مي43: 2112، 3يابد )ن.ک: آدورنو کوبيسم، دادائيسم، فتوريسم و ... تدوام مي

ه سمت مکاتب هنري و ادبي جديد از کالسيسيسم تا مدرنيسم قرن بيستم، سيري از حرکت ب

شدن بيشتر )آبستراکسيون( و کنکاش در هزارتوهاي دروني مؤلف/ هنرمند  شدن و دروني ذهني

هاي آوانگارد قرن بيستم، نوعي رويگرداني از امر  دهد. از کالسيسيسم تا جنبشرا نشان مي

 خودسو و بازگشت به  اليه از يک هاي مستقيم، وصفي و تکبيروني و کلي، و پرهيز از پرداخت

اي که امکان يک ست. روند و خصيصه هاي سوبژکتيو دروني قابل بازشناسيارجاع به جهانو 

 سازد.  هاي از هرمنوتيک خود را ميسر مي کنکاش نظري براي کشف ردها و رگه

گرايي، تجريدگرايي متافيزيکي،  هايي همچون کليتاگر کالسيسيسم را بتوان با ويژگي

اخالقي وصف کرد،  -انضمامي و بازداري هيجاني رايي غيرشناختي، خردگ گرايي زيبايي  برون

روح آن  مرحله بعدي در تکامل رمان مدرن يعني رمانتيسيسم که واکنشي به مدرنيسم و جهان بي

گرايي و تخليه هيجاني، افشاي عواطف و اميال، خردگريزي،  هايي مانند تأثراست با مؤلفه

(. بنابراين 52: 3135شود )ن.ک: ايگلتون،  خص ميشناختي مش گرايي هستي گرايي و تجربه درون

گرداني از امر بيروني و شکلي از ارجاع به خود و جهان زيستة  توان نوعي روي در اين تحول مي

يابد،  شخصي را تشخيص داد. اين روند در مکاتب بعدي با قوت و شدت بيشتري تداوم مي

هاي هنري  را مؤلفة بارز جنبش خودگرايي، اکتشاف و استخراج  درونتوان نحوي که مي به

آوانگارد قرن بيستم دانست. در اين ميان دو مکتب ادبي رئاليسم و ناتوراليسم را در اين زنجيره 

گرايي پوزيتيويستي قرن نوزدهم نيروي خود را ها مؤلف متأثر از علم توان استثنا کرد که در آن مي

کند  هاي انساني متمرکز مي گونة تيپ شکبر توصيف دقيق جهان خارجي و مطالعة تجربي و پز

 (. 21: 2133، 2)ن.ک: گرانت

تواند نشان دهد که چگونه سرخوردگي عمومي شناسي تحليلي هنر و ادبيات مييک جامعه

از علم گرايي جزم انديشانة بورژوايي در پايان قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم از يک سو، و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Adorno 
2 Grant 
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هايي براي ميل گرايي از سوي ديگر، زمينهطة توسعة تخصصواس تغيير کارکردهاي نهاد ادبي به

کند )ن.ک: کردن مؤلف به جهان دروني خود براي تأمل و بازانديشي در نفس را فراهم مي

(. ميل به کشف و اراية خود و در معرض ديد قرار دادن يا عمومي ساختن 43: 3135ايگلتون، 

-مثابة يک امر فراگير و اخالقي تازه در افق هشد، اينک ب آنچه پيشتر شخصي و دروني تلقي مي

دهد: اينک عميق  گردد. گويي مؤلف اکنون از پستوهاي متن آوا ميهاي زيبايي شناسي مطرح مي

 هاي مکتوم روح و ذهن من در پيشگاه شماست، در آن کاوش کنيد!  ترين اليه

نظر باشد، بيشتر  وردشناختي چنين تحولي م اما در اينجا بيش از آنکه تبارشناسي سندروم

تواند ها و شواهدي که مي ؛ يعني تشخيص نشانه3مطالعة سمپتوماتيک آن طرف توجه خواهد بود

ها و مکاتب ادبي از کالسيسيسم گواهي بر چنين رخدادي باشد. خوانش دقيق سير تحول جريان

سازد که در ر ميها را آشکاها و نشانههاي آوانگارد قرن بيستم، دسته اي از سمپتومتا جنبش

 شود:  اينجا به مهمترين آنها اشاره مي

هاي کالسيک و . حرکت از راوي سوم شخص به راوي اول شخص. وجه غالب روايت در رمان3

هاي رئاليستي و ناتوراليستي از نوع سوم شخص بوده است. در اين شکل از  پس از آن رمان

مثابة يک ناظر بيروني روابط بين  ده و صرفاً بهمثابة داناي کل خارج از ماجرا بو روايت، راوي به

(. اما در مکاتب آوانگارد قرن بيستم 14: 2133کند )ن.ک: گرانت، ها را توصيف مي شخصيت

همچون اکسپرسيونيسم، جريان سيال ذهن، سوررئاليسم و.. وجه غالب روايت اول شخص 

يا کاراکتر اصلي در متن حاضر مثابة يکي از پرسوناهاي داستان  است. در اينجا راوي خود به

کند. در واقع راوي به دليل حضور صريح در متن، پردازي مي بوده و از خود نيز شخصيت

 سازد.  ها و تمنيات شخصي، دروني و مکتوم خود را افشا ميبسياري از اميال، خُلقيات، ديدگاه

يک و پس از آن رئاليستي به فرماليسم. ادبيات کالس -. حرکت از محتوامحوري کالسيک2

هاي فرمي و تکنيکال توجه داشته باشند، اصالت محتوا رئاليسم ادبي بيش از آنکه به ظرافت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تمايزي که دلوز در کتاب ارائه زاخر مازخ؛ سردي و شقاوت بين سندروم شناسي به مثابه شناخت تبار علُي يک   3

شود )ن.ک. دلوز،  هاي برسازندۀ آن رخداد، قائل ميشناسي در مقام معرفت به سمپتوم ها و نشانه پديده و سمپتوم

ها و تعيين مکانيسم هاي  ي با رويکردي در زماني، به تبيين چراييشناس توان گفت سندروم (. در واقع مي22: 3134

همزمانيِ نظام نشانگاني  شناسي تمرکز خود را به مطالعة کنندۀ پديده توجه دارد، حال آنکه سمپتوم ايجاد

 کند. هاي( برسازندۀ پديده معطوف مي )سمپتوم
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اند. لوگوس محوري حاکم بر تفکر کالسيک که هاي معنايي را مورد تأکيد قرار دادهو داللت

-با دقيقهيابد،  متن بروز مي ازبيرون صورت خردگرايي و باور به معاني غايي و استعاليي  به

کند، بيگانه است )ن.ک:  را تهديد مي بيروني مثابة چيزي که استعالي معناي هاي فرمي به

اي طور فزاينده (. با تولد مکاتب پيشرو قرن بيستم، تأکيد بر فرم و تکنيک به02: 3134دريدا، 

بودن آنها  توان وجه مشترک همة اين مکاتب را فرماليستاي که ميگونه رشد يافت به

گرايي بدان علت است که فرم  گرايي آن است؛ اين درون انست. مختصة بارز فرماليسم دروند

باشد.  محصول روابط دروني و پيچيدۀ حاصل از تکنيک ميان مفردات، اجزاء و عناصر اثر مي

معنايي استعاليي خارج از متن  بنابراين بر خالف اعتقادات کالسيک و رئاليستي که به

دروني اثر صرفا بازنمودي از آن است، فرم از دو جهت درون گراست: از معتقدند که معناي 

ست،  سو فرم خارج از اثر موجوديت نداشته و صرفا به روابط بين عناصر درون اثر متکي يک

و از سوي ديگر فرم به سبب ماهيت نارسيسيستي خود که محصول خودآييني آن در نتيجة 

 م شده و رو به درون خود دارد. ترکيبِ تکنيکال مفردات است، بر خود خ

. تحول از نگاه ابژکتيو به نگاه سوبژکتيو. ادبيات کالسيک و نيز رمان رئاليستي و ناتوراليستي 1

ست. در اين آثار نگاه عيني و ابژکتيو به عناصر خارج  عموماً بر توصيف جهان خارجي متکي

است که در اينجا توصيف وجه از خود براي نويسنده اولويت اصلي را دارد؛ به همين دليل 

سازد. در اين رويکرد مؤلف به وجود حقيقتي ابژکيتو در خارج از خود  مي غالب اثر را بر

ها  ها و توصيف دقيق موقعيت معتقد است که مناسبات برسازندۀ اثر، روابط بين شخصيت

 بيرون از خودبايست محيط  بايد به کشف و شناسايي آن کمک کند. به همين جهت مي
فضاي دربرگيرندۀ حقيقت، مورد حفاري و استخراج دقيق قرار گيرد، اما در  مثابة به

ست.  هاي پيشروي قرن بيستم، نگاه مؤلف/ هنرمند عموما سوبژکيتو، دروني و ذهني جنبش

در اينجا مؤلف به دنبال آن است که حقيقت را با کنکاش در اعماق و خفاياي روح و ذهن 

ريزي و به  وري نمايد. ابژۀ ميلِ مؤلف در اينجا چيزي جز برونخود کشف، استخراج و فرا

هاي نشانگاني نيست. طيف وسيعي از  سطح در آوردن مکنونات ذهني خود در قالب نظام

هاي جريان سيال ذهن  هاي اکسپرسيونيستي و کوبيستي تا رمانآثار مدرن همچون نقاشي

 گواهي بر اين واقعيت هستند. 
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محاکات( به تخيل و فانتاسم. آثار کالسيک و رئال بيش از هر چيز بر تقليد . چرخش از تقليد )0

يک با  به هاي عيني مبتني هستند. تالش براي برقراري تناظر يک برداري از واقعيت و رونوشت

واقعيت و پرهيز از هر گونه انحراف از آن، مشخصة بارز اين شکل از ادبيات بوده است. در 

زماني و نيز  -هاي مکاني ها، اشياء، موقعيت اليستي تأکيد عمده بر ابژهرمان رئاليستي و ناتور

اي دارد. بر خالف، ست. در اينجا افکار و ذهنيت مؤلف جايگاهي حاشيه رفتارهاي انساني

ها، به سمت ذهنيت مؤلف تغيير  ها و عينيت رمان مدرنيستي قرن بيستم نگاه خود را از ابژه

ريزي و در معرض عموم  هاي مؤلف و برون ل افکار و انديشهدهد. در اينجا جريان سيا مي

(. در رمان 51: 2130، 3قرار دادن آن به کمک زبان، موقعيتي کانوني دارد )ن.ک: جفرسون

اي از تخيالت  يک با واقعيت جاي خود را به جريان لغزنده به مدرن قرن بيستمي، تناظر يک

ها و ها، وقفهجريان مغشوش و آميختة تعليق مثابة فانتاسم به»دهد. فردي و سوبژکتيو مي

هاي انضمامي از نوعي زيست  (، که محصول پرداخت21: 3134)دلوز، « ها پردازيخيال

هاي کوبيستي، اشعار  گيرد. در نقاشي شدۀ آنارشيک است، در محوريت قرار مي تجربه

و فروريزي مرزها گويي دروني، فضاي مغشوش و درهم، امحاء  هاي تک دادائيستي و يا رمان

دهد، خود  ها که سر حدات يک آنتروپي و آنارشي اشتدادي را نشان مي و تداخل روايت

 گانة آن است.  هاي رواني انسان و جريان آشفتة افکار در ساحات سه الهام گرفته از مکانيسم

 . چرخش از ساديسم ايجابي به مازوخيسم مفعولي )سلبي(. از منظر فرويدي ساديسم عبارت5

ست. در  دهي آن به سوي ديگري ( و جهت2گري يا مرگ )تاناتوس ريزي غريزۀ ويران از برون

فکني غريزۀ ويرانگري و اعمال آن نسبت به خود  صورت درون که وي مازوخيسم را به حالي

توان اين دو مفهوم را در ساحت ادبيات  (. اما مي313: 3131کند )ن.ک: فرويد، تعريف مي

شناختي براي مؤلف/ راوي در نظر گرفت. در مکتب  بة دو وضعيت هستيمثا مدرن نيز به

صورت  توان شکلي از ساديسم ادبي را بهادبي کالسيسيسم و نيز در رمان رئاليستي، مي

گري در قالب سلطة راوي داناي کل بر خواننده، باز شناخت. در  ريزي غريزۀ ويران برون

بگويد، خواننده را در برابر قدرت ويرانگر يک ود دربارۀ خآنکه چيزي  اينجا راوي/ مؤلف بي

کند. راوي در اينجا نه در نقش معترف، بلکه در مقام يک  حقيقت ابژکتيو مغلوب مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Jefferson 
2 Thanatos 
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کنندۀ آگاه و مرموز قرار دارد که به علت آگاهي از تمام اميال و افکار کاراکترها و  قضاوت

مرعوب ميل خود به قضاوت بر اساس  بر تخطئة ايشان، خواننده را پرسوناهاي داستان، عالوه

هنري آوانگارد قرن بيستم، شکلي از مازوخيسم  -سازد. اما مکاتب ادبي حقيقتي اُبژکتيو مي

صورت درون فکني غريزۀ ويرانگري در قالب خودتخريبي راوي/ مؤلف در برابر  ادبي را به

ف به افکار و اميال پنهان نمايانند. در اينجا مؤلف از زبان راوي و با اعترا خواننده باز مي

دهد. مؤلف در  طور مداوم خود را در معرض تخطئه، قضاوت و تفسير قرار مي خود،  به

عوض تمسک به يک حقيقت بيروني براي قضاوت پرسوناها و ارعاب خواننده، حقيقتِ 

 سقوطکند. دو رمان  مثابة يک حقيقت( توليد و استخراج مي را به خودخود را )يا به عبارتي 

 شمار آورد.  هاي درخشان از مازوخيسم ادبي راوي به توان نمونه آلبر کامو را مي بيگانهو 

توان نشانگان اساسي هرمنوتيک خود را در دهد که ميگرفته نشان مي شناسي صورتسمپتوم

شده در مکاتب ادبي قرن بيستم، همگي بر  هاي شناساييمدرنيسم ادبي تشخيص داد. سمپتوم

منظور به بيان در آوردنِ خود از طريق زبان، داللت دارند.  رايي و سير در نفس بهگ نوعي درون

مثابة تکنيکي براي افشاي درونيات و در معرض  هاي هرمنوتيک خود بهسازوکاري که با مکانيسم

توجهي دارد. به مانند هرمنوتيک خود، در  تأويل قرار دادن آن همچون يک متن، همخواني قابل

افتد.  سازي مؤلف در برابر ديگري بزرگ )امر نمادين( اتفاق مي فاش –يز خود اين مکاتب ن

دهد که او مؤلف خود را در برابر ساحت اخالق و فرهنگ، افشا نموده و به امر نمادين اجازه مي

اي مرَضي در معرض تأويل و قضاوت قرار دهد. يکي از داليلي که بسياري از را همچون پديده

هايي مثابة سوژه هاي بزرگ همواره توسط علوم انساني و باليني بهن و مدرنيستمؤلفين، هنرمندا

اند، بيش از آنکه به اي از سايکوزها و نِوروزها تشخيص داده شدهمشکوک و مبتال به دسته

واسطة متن يا  بهخود زيست شخصي ايشان مربوط باشد، به واسطة در معرض تأويل قرار گرفتن 

هاي اساسي توان نتيجه گرفت که سمپتومه است. بنابراين در مجموع ميآثار هنري آنان بود

هاي ادبي و هرمنوتيک خود در مدرنيسم ادبي قابل شناسايي بوده و از اين حيث بايد جنبش

 هنري آوانگارد قرن بيستم را محملي براي هرمنوتيک خود دانست. 

 بازشناسي يک روند؛ حفّاري در خود
دهد که در سير تحولي اين مکاتب نيز  تر مکاتب ادبي قرن بيستم نشان ميمطالعه و بررسي دقيق

تر و مرور و در مکاتب بعدي عميق توان روندي از تأمل در نفس را شناسايي کرد که به مي
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توان باز شناخت که از جست  شود. در واقع نوعي از کاوش در ساخت رواني را مي تر ميدروني

انند خودآگاهي )اِگو( کار خود را آغاز کرده و در نهايت به تر مهاي سطحيو جو در اليه

يازد. اين روند را ترين الية ساختار رواني يعني ناخودآگاهي )ايد( دست مي استخراج عميق

توان در حرکت و تحول از اکسپرسيونيسم در ابتداي اين سده به سوررئاليسم در چند دهه  مي

اند توأمان روندي از پيچيدگي بيشتر در بازنمود هرمنوتيک تواي که ميبعد، شناسايي کرد؛ مسئله

 صورت ضمني نشان دهد.  خود را به

هنرمند و نمايش درونيات  بياندر مکتب آلماني اکسپرسيونيسم هدف اصلي عبارت بود از 

هاي وجودي و..( )ن.ک: سيد )عواطف خودآگاهي همچون ترس، نفرت، عشق، اضطراب

بيانگري و توصيف خود از حيث تکاپوها و تأثرات دروني از اهميت (. در اينجا 3131حسيني، 

است که قابل  3آيد در واقع محتويات سطح خودآگاهياصلي برخوردار است. آنچه به بيان در مي

-و رمان 2دهد. نقاشي جيغ اثر ادوارد مونشترين بخش از ساختار رواني را تشکيل ميدسترس

هاي  ها و اضطراب ز آثار اکسپرسيونيستي هستند که بيان ترستوجه ا هاي قابل هاي کافکا نمونه

 خوبي نمايان است.  وجودي در آنها به

شود. در  تر ميچند گام جلوتر و در جريان سيال ذهن، اين واکاوي خود يک مرحله عميق

تر در سطح آگاهي يعني  اي عميقاينجا تالش براي کنکاش در خود و به بيان درآوردن آن، به اليه

عاطفي هاي  ست از روايت که تجربه اي رسد. جريان سيال ذهن شيوه مي« پيش از گفتار ذهن»سطح 

آورد. سطح  ها را در سطح پيش از گفتار ذهن به بيان در مي راوي/ مؤلف يا شخصيت و دروني

 نيافته و قابليت ارتباطي ندارد. ست که به ساحت ارتباط دست اي از آگاهي پيش از گفتار ذهن اليه

در اين سطح، زمان وجهي غيرخطي داشته و محتويات آن فاقد انسجام، نامنظم و فاقد توالي منطقي 

توان در رمان جريان سيال  ها را مي(. در واقع تمام اين ويژگي3131هستند )ن.ک: سيد حسيني، 

هاي دروني مستقيم )با راوي اول شخص( همچون اوليس  گويي ذهن نيز بازشناخت. در تک

تنيده، عدم توالي منطقي و زماني در  هم توان فضايي مغشوش، در ا بوف کور هدايت، ميجويس ي

هاي ارتباطي را تشخيص داد. بنابراين مؤلف از طريق به زبان و بيان  روايت، و فقدان سويه

تري در معرض تأويل و شکل عميق مند، بهمثابة متني اليه درآوردن اين اليه از خود، خود را به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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پريش دهد. هرمنوتيک خود در اينجا گاه مؤلف را در جايگاه شخصيتي آنرمال، روان رار ميتفسير ق

دهد که نياز به مراقبت، کنترل و نظارت دارد. مثال هدايت با افشاي سطح  و ناهنجارمند قرار مي

به  مثابة يک تکنيک، در پيشگاه امر نمادين تبديل پيش از گفتار ذهن و لذا اعمال هرمنوتيک خود به

 گردد که بايد مورد مطالعه و تفسير قرار گيرد.  اي غيرمتعارف ميسوژه

يازد. ريزي خود در سوررئاليسم به سرحدات خود دست مي در گام بعدي، استخراج و برون

ست  هاي ساخت رواني انسان يعني ناخودآگاهي ترين اليه در اينجا ديگر نه خود آگاهي، که عميق

گيرد. کشف ناخودآگاهي توسط فرويد، تأثير عميقي بر  کاو قرار ميکه مورد استخراج و کندو

يابي به گيري سوررئاليسم نهاد. از منظر سوررئاليست ها، هدف هنر دست پيدايش و شکل

ماوراي واقعيت )واقعيت برتر( است. واقعيت برتر از نظر آنان چيزي جز ناخودآگاهي سوژه 

هاي همچون مراقبه، شهود و  ها با تکنيک ست(. سوررئالي3131نيست )ن.ک: سيد حسيني، 

ريزي، به بيان در آوردن و بر مال ساختنِ محتويات ناخودآگاهي  نويسش خودکار، سعي در برون

هاي سرکوفته( داشتند. در سوررئاليسم استخراج و لذا در معرض تفسير  )شامل اميال و خواست

يابد. در اينجا آگاهي سوژه حتي بر  ترين الية خود تحقق مي ترين و مکتوم قرار دادن عميق

ترين ساحت وجودي وقوف يافته است و آن را بدل ترين و بدويمثابة دوردست ناخودآگاهي به

دهد که هر آنچه در ذهن سازد. اپيستميولوژي سوررئاليستي، آوا در ميبه ابژۀ شناخت خود مي

در معرض داوري قرار گيرد؛  پذير شده و گذرد بايد به موضوع شناخت بدل گرديده، سنجش مي

دارد. بنابراين وقفه در پستوهاي تاريک ناخودآگاهي را مجاز مي ست که کندوکاو بياين شعاري

 ترين صورت آن در نزد اين مکتب باز يافت.  توان در اشتدادي هرمنوتيک خود را مي

شود.  ايان ميترين صورت آن نمترين و صريحدر اگزيستانسياليسم، هرمنوتيک خود به برهنه

هاي مسيحي خود دارد، امکان مثابة عنصري قديمي که ريشه در تکنيک به اعترافدر اينجا 

وقفه در  آورد. پرسوناها در رمان اگزيستانسياليستي بي دست مي حضور بالواسطه در ادبيات را به

ياليستي اگزيستانس حال اعتراف به گناهان، خطاها و ديگر مکنونات دروني خود هستند. رمان

هاي وجودي را در قالب اعتراف به خطاها و گناهان تسکين دهد. در اين  گويي قرار است هراس

و احساس مسئوليت براي افشا و در معرض ديد قرار دادن آن، توأمان به سوي احساس گناه جا 

تر قبلاثر سارتر و يا کمي  تهوعاثر کامو،  بيگانهو  سقوطهاي  يابد. در رمان خواننده برتاب مي

در  سازد. متبلور مي مثابة احساس گناه خود را دلهره وجودي به نوشتة کيرکه گور، ترس و لرز
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مثابة  گردد؛ مؤلف خود را به اينجا وجه مازوخيستي رمان مدرن به بهترين صورت خود پديدار مي

ده به متني گشوده در برابر تأويل قرار داده و با تخريب و افشا نمودن خود در برابر خوانن

 دهد که توسط وي استيضاح، داوري و تخطئه شود.  شديدترين صورت ممکن، اجازه مي

 گيرينتيجه
هاي گوناگون خود کوشيده است که رابطة بين آثار ادبي  شناسي هنر و ادبيات در شکل جامعه

مدرن و امر اجتماعي را مورد مطالعه قرار دهد. اين اشکال شناخت عموماً بر سه دسته از 

شناسي  اند. جامعههاي توليد، داللت و استيال معطوف و متمرکز بودهها شامل تکنيکيکتکن

هاي کالسيک و نيز ساختارگراي خود سعي داشته است که رابطه ادبيات مارکسيستي در صورت

دارانه در ساحات اقتصادي و هاي توليد سرمايهواسطة تکنيک آثار مدرن با امر اجتماعي را به

شناسي، مطالعات فرهنگي و بخشي از پساساختارگرايي عموما بر فهم کند. نشانه ايدئولوژيک

گيري معنا در مناسبات بين اثر ادبي و ساخت  هاي داللت و نحوه برساخت و شکلتکنيک

طور ويژه مکتب فرانکفورت( و  اند. از سوي ديگر مارکسيسم فرهنگي )بهاجتماعي متمرکز بوده

هاي استيال و سلطه )مناسبات بين ر مطالعات خود بيشتر بر تکنيکگرايي د بخشي از پساساخت

اند. قدرت، تکنولوژي و فرهنگ( توجه داشته

مثابة  هاي خود بهپردازي پيرامون تکنيک هاي حيات خود با نظريه فوکو در واپسين سال

امکاني شکلي بديل از تکنيک در مطالعات انساني، و به تبع آن با طرح مفهوم هرمنوتيک خود، 

شناختي گشود. وي اگرچه خود اين مفهوم )و نيز  تازه به روي مطالعات ادبي از منظري جامعه

شناختي که عموماً در قالب قسمي فلسفة سياسي مورد  هرمنوتيک خود را( نه از منظري زيبايي

ها شود که هرمنوتيک خود در ديگر حوزهتوجه قرار داده است، اما اين مسئله مانع از اين نمي

از منظر فوکويي نه امري  خودهمچون مطالعات ادبي مورد استفاده قرار گيرد. با توجه به اينکه 

ست؛ بنابراين هرمنوتيک خود پيشاپيش با امر اجتماعي اي اجتماعيقائم به ذات، بلکه فرآورده

يک متقاطع شده است. از اين منظر بايد گفت که هر شکل از مطالعة امر ادبي از منظر هرمنوت

شناسي ادبيات خواهد بود. بنابراين يک وجه نوآورانه اين  خود، در نهايت صورتي از جامعه

شناسي ادبيات باشد که نه معطوف به اي از جامعهبندي تازه تواند همين ارائه صورتپژوهش مي

 هاي خود متوجه است. هاي داللت، توليد و استيال، بلکه به تکنيک تکنيک
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هاي هرمنوتيک خود در ا عبارت بود از اينکه آيا تشخيص سمپتومپرسش اساسي در اينج

پذير است؟ يک خوانش سمپتوماتيک نشان داد که در مکاتب ادبي آوانگارد  مدرنيسم ادبي امکان

 قرن بيستم پنج سمپتوم اساسي شامل: حرکت از راوي سوم شخص به راوي اول شخص،

ليسم، تحول از نگاه ابژکتيو به نگاه رئاليستي به فرما -حرکت از محتوامحوري کالسيک

چرخش از تقليد )محاکات( به تخيل و فانتاسم و چرخش از ساديسم ايجابي به  سوبژکتيو،

مازوخيسم مفعولي )سلبي(، قابل شناسايي هستند. همچنين نشان داده شد که اين نشانگان متني 

ريزي و در معرض تأويل  نگرايي، تأمل در نفس، ارجاع به خود، برو همگي بر وجوهي از درون

مثابة يک متن در برابر ديگري بزرگ )امر نمادين(، داللت دارند که همگي از  قرار دادن خود به

هاي هرمنوتيک خود در هاي اساسي هرمنوتيک خودند. بنابراين بايد گفت که سمپتومسمپتوم

هنري پيشروي  -هاي ادبيمدرنيسم ادبي قابل رديابي و تشخيص بوده، و از اين حيث جنبش

قرن بيستم، محملي براي هرمنوتيک خود هستند. در ادامه نيز نشان داده شد که در سير تحولي 

اين مکاتب از اکسپرسيونيسم در ابتداي قرن بيستم تا سورئاليسم، روندي اشتدادي از تأمل در 

ي نحوي که کنکاش اکسپرسيونيستي خودآگاه تشخيص است؛ به نفس و کنکاش در خود قابل

ترين الية ساختار رواني در گام بعدي جاي خود را به کندوکاو جريان سيال ذهن عنوان قشري به

دهد و اين روند در نهايت تر در خودآگاهي مياي عميقمثابة اليه در سطح پيش از گفتار ذهن به

را  ترين الية ساختار رواني يعني ناخودآگاهيترين و مکتومرسد که عميقبه سوررئاليسم مي

دهد. بايد گفت که همپاي اين تحول، هرمنوتيک خود نيز مورد کنکاش و استخراج قرار مي

اي را تجربه نموده و بر مثابة تکنيک اعمال شده براي اين تأمل در خود نيز، روند پيش رونده به

 پيچيدگي آن افزوده شده است.
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