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چکیده

فرهنگدنقشاملتواندمیپساست،ارتباطیکارکرددارایوفرهنگیدانشازجزییادبیات•
ازشناسیانانساهدافازیکیادبینقددرارتباطیشناسیانسانیافترهشناختوشودارتباط

میآنشاملحالتا1960دههازمطرحهایرهیافتکهدهدمیتشکیلراتاکنونقبلدههدو
وشناسیتمدنومفهومیشبکهوفرهنگیتاریخذهنیت،تاریخبهتوانمیجملهایناز.شود

.کرداشاره...



چکیده

تاریخیناسیشانسانباادبیات،شناسیانسانکهاستبودهآنزمینهایندریافترهترینمهماما•
استانسانیهایپدیدهجملهازفرهنگاست،روشننیزموضوعاینعلت.استخوردهپیوند

دارایبخشکهاستتاریخیمهمهایدانشازیکیعنوانبهادبیتوداردتاریخدرریشهکه
شناسیانساندلیلهمینبه.دهدمیتشکیلراقومیتیاملتیکفرهنگیهویتازاهمیتی
فرهنگیمیانوفرهنگیبینوفرهنگیدرونهایفرایندشناختبهفرهنگ،شناختبرایادبیات

پردازدمیملتیاقومیکادبیاتاساسبر



چکیده 

پیفرهنگیکدرمعنامبادلهوتولیدفرایندوفرهنگیتشکلچگونگیشناختبهطریقاینازو•
عمالکهندسازمیرامثلیضلعسهادبیاتوارتباطاتفرهنگ،کهگفتتوانمیلذا.بردمی

انسانالعاتمطبرایهایافترهاینتوضیحوتشریح.سازدمیراملتیاقومیکفرهنگیهویت
.استبودهمقالهایناصلیهدفادبیاتشناسی



واژگان کلیدی

.  میان فرهنگیادبیات، انسان شناسی ادبیات، فرهنگ و ارتباطات، متن، میان ذهنیت، میان متنیت،•



مقدمه

تحوالتسیرتفبهوشودمیجامعهداردارتباطیفرایندیکدرکهاستفرهنگازجزییادبیات•
آنفرهنگدربسیاریبازنمودهایقومهروملتهروکشورهرادبیات.پردازدمیفرهنگی

آنادبیاتدروانتمیرافرهنگیکپویاییوثباتفراینددیگرعبارتبه.کندمیایجادکشور
یکبیاتادهرچند.نمودخواهدبازرافرهنگیپویایینوعمابهنیزادبیاتبررسی.دیدکشور
عناصر،عامهفرهنگودینوفلسفهوعلمهنر.دهدمیتشکیلفرهنگازدیگرخاصقسمت

ادبیاتیول.داردندقرارویژهتعاملدرادبیاتباعناصراینودهدمیتشکیلفرهنگازدیگر
وادبیاتطهرابدربارهبسیارهایکتابدرجایگاهایندقیقبررسیکهداردراخودخاصجایگاه
.استآمدهفرهنگ



اند،شدهرحمطادبینقدباانسانیعلومارتباطوادبینقدهایقالبدرغالبطوربههاکتاباین•
ادبیاتفرهنگی-طیارتباسنجشوبررسی.استیافتهگسترشبسیارادبینقدپهنهدلیلهمینبه
.استمهمبسیارادبیآثارو

ویادبنقدکتباگردیگرعبارتبه.استنکردههپیداراخودشجایگاههنوزنقدنوعاین•
وفرهنگیهایدرویکرکهاستیاداوریقابلنکتهاینالبته.شدبررسیآنبهمربوطهاینظریه

البقودراندنشدهمشخصعنواناینبهعموماولیشوند،میدیدههانقدازبرخیدرارتباطی
هایکنشوارتباطاتکهامروزهوصفاینبا.شوندمیمطرحادبیمصطلحدیگرنقدهای
سانیانعلومدرمسلطدانشصورتبهواستشدهطمرحانسانیعلومدرتفاهمیوارتباطی
وسلطمرهیافتیکصورتبهواورددستبهراخودجایگاهبایدنیزادبینقداستدرآمده

.سازدروشنراادبیآثاروجوامعدرادبیاتمهموجدیدبسیارابعادتواندمیجدید



مقدمه

کندمطرحجدیدتراشکالدرراادبیاتوجامعهوارتباطاتوفرهنگرابطهتواندمیکهابعادی•
.نمایدتبیینوروشنجامعهیکفرهنگیپویاییدرراادبیاتنقشو



انیانسعلومهایرهیافتآخریندرچونیافترهاینکهایناستمهمرهیافتایندرآنچه•
ردیگهاییافترهازکهاینیعنیاستدیگرهاییافترهجامعوناظرپسشودمیواقع

رهیافتهدهدنمایشتواندمیصورتیکبهودهدارائهجامعیافترهیکتاکندمیاستفاده
.باشدترکلیوجامعطرحیکدردیگرهای

ونگفرهیرابطهکهگیردمیجایارتباطیشناسیانساننامبهایمقولهدررهیافتاین•
قالبدرباطاتارتبهسپسوداندمیارتباطاتبنایزیررافرهنگوکندمیبررسیراارتباطات

میارتباطی–فرهنگییمقولهیکقالبدرراادبیاتوکندمینگاهفرهنگیتحرکوپویایی
یکانعنوبهشناسیانساندلیلهمینبه.کندمینقدوبررسیراآنقالبهمیندروبیند

.شودمیمطرحادبیاتوادبینقددررهیافت



امعهجیافترهعنوانباوداشتقرارشناسیجامعهحوزهدرعمدتا،اینازپیشکهرهیافتی•
یافترهردیگعبارتبه.بودمطرحجدیرهیافتیکمثابهبهادبیات،وادبینقدشناختی

علومدیگروبودشناسیجامعهاختیاردرگرایانهانحصارصورتبهادبیات،وادبینقداجتماعی،
.ایحاشیهاشکالدرمگرنداشتندرهیافتایندرچندانیدخالتاجتماعی،

پویاییوفرهنگدرادبیاتنقشکهاستاستوارنکتهاینبرادبیاتبرارتباطیشناسیانساننقد•
نقدکزیمرنقطهدرفرهنگچونو.شودمیواقعنقدوسنجشموردفرهنگپویاییبرادبیات

ادبیاتدنقبهارتباطیشناسیانسانرهیافتباتوانمیدارد،تاریخدرریشهوشدهمیواقع
صورتبهادبیاتوادبینقدبهتوانمیپس.پرداختزمانیدروهمزمانیصورتبهتاریخی
.پرداختنیزارتباطیشناسیانسانتوسطفرایندییاتاریخازمقطعی



روش شناسی

عملیونظریهایشاخصیافتندرسعیوشودمیپرداخته«مفهومتحلیل»بهنوشتارایندر•
بهسسپ(استتحقیقایناولقدمشدهمطرحمفاهیمیابیشاخصدردقت)شدخواهدمفهوم
.آیددستبهرنظموردادبینقداینمفاهیمشبکهتاشودمیپرداختهیکدیگربامفاهیمرابطه



چهارچوب نظری

اینناختش.شودمیاستنتاجارتباطیپدیدارشناسیبرمبتنینقدنظریهازنقد،نظریچهارچوب•
دیدارشناسیپدرچهآن.گشودخواهدمابرراادبیاتارتباطیفرایندوبررسیچگونگیبراراهچارچوب

:استزیرمواردشاملشدهذکرادبینقدمکتبعنوانبه
.استطبیعینگرشدنبالبه-1•
.استشهودیچوناستیقینیوایمکردهقصدراآنکنیممیپیدااگاهیانبهچهآنهر-2•
.منفالنهنهاستفعاالنهماآگاهیپس-3•
چیزهامثالیماهیتیعیاستنظرموردچیزها،خودبهبازگشت-4•
میسعیدهنویسنآگاهیدرونبهنفوذواستعالییهایساختهدرکمنظوربهپدیدارشناسینقد-5•

باوازدسرهاخویشهایداریجانبجنگازراخودباید.یابددستکاملطرفیبیوعینیتبهکند
یند،بمیراچهآنهرتوجهیبینهایتودقتوکمالباوکندغرقاثردنیایدرراخودهمدلینوعی

.کندبازسازی



چهارچوب نظری

متناگرواستشناسیپدیدارنقددرمرکزینقطهآن،باتعاملیاادبیمتنباگووگفت-6•
.گیردمیصورتحالوگذشتهگووگفتباشدگذشتهبهمتعلق

.  معرفت نظری همواره از متن عالیق اجتماعی عملی سرچشمه می گیرد-7•
معنای . اردزبان به مفهومی واقعی پیش از آن که به من تعلق داشته باشد به جامعه من تعلق د-8•

. زبان یک مساله  اجتماعی است
نظریه . امیده می شودتازه ترین تفسیر پدیدار شناسی، زیبایی شناسی دریافت یا نظریه دریافت ن-9•

.  درایفت به بررسی نقش خواننده در ادبیات می پردازد
.  متون ادبی در قفسه های کتاب وجود ندارند-10•



چهارچوب نظری

خوانندهمعنایتابعواستکنشیکخواندن-11
دادهقرار،استآمدهپدیدآندرکهفرهنگیمعنیآندریافتوخودتاریخیافقدرادبیاثر-12
.بپردازدآنیخیتارخوانندگانشدهدگرگونهایافقواثرمیانمناسباتتفسیربهسپسوشودمی

(تاریخیدریافت)
درکهتاسشیءخودیاوشیءماهیتیااصالتشناسیپدیداردرکهاستاینشدهپدیدارچهآن
–خوانندهیاودلیهمیادیگرگراییدیگر،عبارتبه.شودمیتاکیدخوانندهبروادبینقدبعد

متنومولفبردتاکیجایبهیعنیدهندمیتشکیلراارتباطیشناسیپدیداربنیانواساسمحوری
.پرداختارتباطیبحثبهمقدمهاینباحال.شودمیتاکیدخوانندهومخاطببر



مکاتب ارتباطی و نقد ادبی

دروآنرینتعاموانسانیعلومرشتهآخرینارتباطاتکهگفتبایستیبحثبهورودازقبل•
.استایرشتهبینمطالعهیکواقع

مطالعههکداردمنظمیهایرهیافتبهاحتیاجاماباشدمیمطالعهقابلرشتهیکارتباطات-1•
.دادانجامآندربارهعمیقی

غیرعنایمبردالمعنایبردالمعنایبهنشانه)شوندمیانجامهانشانهونمادباارتباطنوعهمه-2•
(هانشانهازنظامیکعنوانبهنمادوخودشاز

د به همین دلیل نماد ها و نشانه ها بایستی برای نقل و انتقال و ارتباطات قابل فهم برای همه باشن-3•
.  هستندی عمل و تمرین روابط اجتماعارتباطات در روابط اجتماعی شکل می گیرند و ارتباطات 



مکاتب ارتباطی و نقد ادبی

اطاتارتببدونودهدمیشکلرامافرهنگیحیاتمرکزینقطهوثقلمرکزارتباطات-4•
.اندخوردهپیونهمبهارتباطاتوفرهنگمطالعهپسمرد،خواهدفرهنگ

. تعریف می شود« کنش اجتماعی از طریق پیام ها»ارتباطات به عنوان یک -5•
وتاسکردهروشنراارتباطاتوفرهنگوجامعهرابطهارتباطاتبهنگرشوتعریفاین•

چون.کنندمیپذیرامکانراارتباطینقدیاارتباطیچارچوببهتوجهبانیزآننقدوادبیات
بهرسانیامپیحدوددراجتماعیکنشیکقالبدرکهاستارتباطیوفرهنگیامریکادبیات
ادامهخودیاتحبهخاصفرهنگیشرایططبقبررسانیپیامقالبدرنیزادبیات.باشدمیجامعه

ازبسیاریلمث)رفتخواهدبینازبپردازد،رسانیپیامبهنتواندادبیمتنیکاگرو.دهندمی
(اندرفتهبینازتاریخطولدرکهادبیآثار

فرایندبهوانتمیاستکردهمعنابخشیواستیافتهبقاخودحیاتتاریخدرکهاثریهردرپس•
.پرداختارتباط



یات پرداخت وجود دارد که می توان بر اساس این دو مکتب به نقد ارتباطی ادبدو مکتب ارتباطی •
. ولی یک مکتب از این دو مکتب به رهیافت نقد در این نوشتار نزدیک تر است

:این دو مکتب ارتباطی عبارتند از•
تولید و مبادله معنا-2انتقال پیام -1•



به دنبال تاثیر ارتباطات بر -2تاکید بر کد گذاری  و کدبرداری است -1در مکتب اول، •
شکست  ارتباطی مطرح -4ارتباط یک فرایند تاثیر گذاری است -3جامعه وجود دارد 

. ره یافت آن روان شناسی و به  طور خاصی جامعه شناسی است-5می شود 

به دنبال  چگونگی تعامل یک پیام ارتباطی با -1: مکتب دوم دارای این اصول است•
و این متن را در یک بستر -3پیام را یک متن می داند -2مردم در تولید معنا است 
شکست  ارتباطی -5ارتباط به مفهوم داللت نزدیک می شود -4فرهنگی مطالعه می کند 

مهم -7ارد تفاوت فرهنگی فرستنده با گیرنده بر ارتباط تاثیر می گذ-6را نمی پذیردف 
و از زبان -8( علم نشانه و معنا)ترین ره یافت مطالعه این مکتب، نشانه شناسی است

.  شناسی و هنر تغذیه می کند



مربوطجمعیارتباطوسایلیاجدیدارتباطیهایرسانهبهاولمکتبپیداستخوبچهآن•
بابدراولبمکتهاینادیدهدوممکتبولی.استانگارسادهبسیارارتباطبابرخورددرواست

چون.یردگمینظردرادبیاتوهنرمثلجمعیارتباطوسایلازتروسیعبسیارراارتباطات
وهنرازتاجیاستنخودارتباطیمکتباینو.کردخواهدمعنامبادلهومعناتولیدهنریاوادبیات
میپساستاطیارتب–فرهنگیمکتبیبلکهنیستخالصارتباطاتمکتباینوبودهادبیات

.باشدنیزارتباطی-هنرییاارتباطیادبیات،مکتبیتواند



سطوح ارتباطی و نقد ادبی

خواهیمبیادارتباطینقدازترجامعشکلیکبهبگیریمنظردرراارتباطیسطوحاگرحال•
:شودمیواردارتباطی،سطوحتمامیدرنیزادبیاتچونرسید



درنیزادبیاتودهدمیتشکیلفردیدرونارتباطاترامثلثقاعده•
هیجانهایایجادمثلکندمیبازیاساسیبسیارنقشفردیدرونارتبطات

...ودرونیذهنیهایتصویریاهااحساسودرونی
،جهانیارتباطاتتاگروهیدرونوفردیبینارتباطاتدرطورهمین•

عبارتبه.دادانجامادبیاتشناسیارتباطتوانمیوشودمیواردادبیات
ازکیهردرتوانمیراخاصفرهنگیبستریکدرادبیمتنهردیگر

.کردتحلیلوبررسیارتباطیسطوح
یمایجادآثارفردی،درونارتباطاتدرادبیاتکهقدرآناستروشن•

اطبمخیاگراییمخاطبوکندنمیایجاداثرجهانیارتباطاتدرکند
.داردمعناهمینادبیاتشناسیارتباطوارتباطاتدرمحوری



شناسیرتباطابهوشروعفردیدرونشناسیارتباطاتازکهادبیاتشناسیارتباطسطوحپس•
عنوانبهادبای)فرهنگچونشودنزدیکبسیارارتباطیدوممکتبباشودفمیختمجهانی

تشکیلرایارتباطوفرهنگیسطوحوداردحضورفوقسطوحتمامیدرنیز(فرهنگقسمتیک
.شودمیارتباطیسطوحواردمنفذازنیزادبیاتودهدمی



(ینگاه انسان شناخت)بحثی ره یافتی درباره نقد ادبی 

ذهندروکندمیتراوشانسانیذهنازکهاستبشریهایدانشازیکیادبیاتدیگرطرفاز•
شکلراندیگذهنبهتوجهباراخودذهندیگرسخنبهوداردذهنیتمیانفرایندیکهاسنانی

.دهدمی

شکسپیر



میان ذهنیت و نقد ادبی

راجهانمندارد،وجودیافتهتعدیلخالصآگاهانهزندگینوعیکمندروندرکهطورهمان•
شودمینبنیادخصوصیطوربهراتجربهاینوکنممیدرکدیگرانباجمعیحالتیکدر

خودقعیتوادرانسانیهربرایاینوکنیممیدریافتذهنیتمیانصورتبهدیگرومنبلکه
.استدریافتودسترسقابل

فهمیکادبیاتذهنیتمیانفهم.شودمیدریافتوبرخاستهذهنیتمیانازنیزادبیاتپس•
سازندهت،ذهنیمیانواستذهنیتمیانبرمبتنینقدیادبیات،فرهنگینقدواستفرهنگی
میاننقدسپ.شودمیانسانیزندگانیواردذهنی،میاننقدباادبیاتواستبشرانسانیزندگی
شناختنوعیکاساسبرزندگیکهچرا.استاسانیزندگیمنظرازادبیاتنقدادبیات،ذهنیتی

کنندمیورعبزندگیازکهادبیاتجملهازانسانیهایدانشسپسوگیرندمیشکلذهنیمیان
شکلنیتذهمیانیعنیراادبیاتشناختیسطحسپسشوندمیشناختیچهارچوبچنیندارای

.دهدمی



تاریخ فرهنگی و نقد ادبی

:استشدهشاندهکذهنیتتاریخیافرهنگیتاریخطرفبهنیزادبیاتارتباطیشناسیانساندر•
انسانیرتزگکلیفوردبهنهایتدرواستشدهشروع(کاسیررووبر)هانوکانتیمذکورنکته

هایکنشخلقدرتاریخیدورههردرذهنیتکهاستآننکتهو.استرسیدهتفسیریشناسی
سرمایهکنشایجاددرپروتستانیذهنیتتاثیربررسیمثل)دارددخالت(ادبیاتمثل)معرفتی

(داری

یرتزکلیفورد گ
کاسیرر



رانسانیاذهنیتکهاستاجتماعیهایواقعیتتجلیوظهورنوعیکادبیاتدیگرعبارتبه•
موضوع:تاریخیغیربعدهموکندپیداتاریخیبعدتواندمیهمظهوردرتجلیاینوسازدمی

میاقعیتووظهوراتوتجلیمیانرابطهتاریخیشناسیانسانوذهنیتتاریخاصلیومرکزی
آگاهیقطریازنیزاجتماعیامورمقابلدرو.هستنداجتماعیماهیتدارایتجلیاتاینوباشد

جاستهمینازدکننمیپیدابروزتجلیات،صورتبهتاریخیوقایعدروپذیرندمیشکلانسانی
روسهپیکدرذهنیتدوهرکهچراشودمیجذابادبیعلومبرایتاریخیشناسیانسانکه

جانواقعیتلیتجیکعنوانبهادبیمنابعبهتاریخیشناسیانسانکندمیبازینقشتاریخی
.کندمینگاهزیست



ذهنیتتواندیمکهاندکردهنگاهنیزرسانهیکعنوانبهادبیاتبهتاریخیشناسیانساننیزو•
رسانهدیگرابتعاملدررسانهیکعنوانبهوکنندتجمیعومتمرکزخاصیموضوعبرراهاانسان

.شوندمیواقعها
راکشوریکتاریخیحافظهوداردتاریخدرریشههمفرهنگیدانشیکعنوانبهادبیاتپس•

یکبهبتنسبخشیتوجهارتباطیفرایندیکعنوانبهدیگرطرفازودهدمیتشکیلنیز
درسپکندمیعملرسانهیکهمانندچونوداردخودکاردستوردرنیزموضوعاتییاموضوع

اسطورهوسانهافهارسانهدیگرباادبیاتتعاملوصلنقطهوشودمیواقعهارسانهدیگرباتعامل
.داشتخواهدزیادبحثجایکهباشدمی



میان متنیت و نقد ادبی

ایندهد،میشکلهایرسانهدیگروادبیاتبینتعاملبنیادییافترهیکعنوانبهچهآنولی•
واقعهامتنردیگباتعاملدرکهاستمتنیکرسانهوارتباطاتوفرهنگعنوانبهادبیاتاست

:دهدمیکیلتشراادبیاتارتباطاتشناسیمردمنقدییافترهمتنیتمیانیافترهو.شودمی
شودمیعواقتوجهموردفرهنگیکسازینمادوسازینشانهفرایندبرایالگوییعنوانبهمتن
درچهوجمعیسطحدرچهحال.شودمیبردهکاربهنیزهافرهنگبینمتنوعتعاملبرایپس

.فردیسطح



ارتباطات میان فرهنگی و نقد ادبی

نقددیگرعبارتبهرسدمیفرهنگیمیانارتباطاتیافرهنگیمیانبهمتنیتمیانازادبیاتنقد•
جهانیعامالتتدرکهباشدمیادبیاتفرهنگیمیاننقدنوعیکادبیاتارتباطشناسیانسان
:شودمیواقعبررسیوبحثموردامروز

هاتضادکاهشسببهافرهنگمیانبرخورددرتواندمیچگونهفرهنگیمیانحوزهدرادبیات•
.شودآنهااصالحو

ارتباطی–نگفرهنقدباارتباطبیکهکندمیحکومتعنصرچندفرهنگیمیانارتباطاتدر•
:استدینآنهااولی.نیستادبیات

رهنگفاناعضایشناختبرایرابینشیفرهنگیکروزمرهکارچهوباشدالهیاتیچهدین•
دریطانشبهاعتقادیادیناهمیتوتوحیدبرایعربیفرهنگدراهللشاءانمثل)دهدمیارائه

(اسپانیاوامریکاوایرلند



احتراممردکهداردوجودمقدسهاینوشتهازایمجموعهجهاناصلیهایدینتمامیدرو•
بسیارنهاآفرهنگیمیانتعامالتدرقومهرادبیاتبرمقدهایکتابتاثیرواستآنپیروان
است،واضح

:عنصر دوم، خانواده است•
چهناشدنمیتدوینریزیبرنامهوفکربدونراخودهایآیینوباورهاوقوانینهاخانواده•

منتقلتردهگسمحتواییکازوخانوادهطریقازهمگیشانزبانحتیورفتارشیوهاندیشیدمی
واجدادهبمتعلقهایفرهنگوکنیدمیزندگیآندرکهفرهنگیشاملمحتوااین.شودمی

وعاملتیکبهخانوادهکمکباوخانوادهبهمربوطموضوعاتتمامیکهشماستخودنیاکان
میزیادبسیارهمطالعقابلادبیاتقالبدرانتقالاینوشودمیمنتقلارتباطی،وفرهنگفرایند
.هاالمثلضربوشهرهاوهاداستانمثلباشد



میطوریبهان،آیندگوحاضرینگذشتگانبینمیثاقیتاریخ:استحکومتوتاریخسومعنصر•
تاثیر...باشدهافرهنگمیانمطالعهازجزییبایدتاریخوکردتاریخکلمهجانشینرافرهنگتوان
.کردمشاهدهتوانمیرفتاروادراکبررافرهنگیکتاریخنافذ



ی می توان گفت رابطه تاریخ و ادبیات رابطه بسیار مهمی است که بسیار واضح می باشد به عبارت•
. ارتباطی آن، تاریخ است–یک رکن بررسی ادبیات و نقد فرهنگی 

:عنصر چهارم، زبان می باشد•
دهدمینشانیفرهنگمیانارتباطاتمطالعهدررازباناهمیتروشنیبهاستتاریخبایگانیزبان•

گزینجایوانزبازاستفادههاانسانمابارزخصوصیاتازیکیکهنکتهاینگرفتننظردربا
.استاحساساتواشیابرایهانشانهواصواتکردن

مثلشوندمیردهبکاربهیکدیگرجایبهگاهیگاهواستواضحبسیارنیزادبیاتوزبانرابطه•
.فارسیادبیاتوزبان



ره یافت هرمنوتیک میان فرهنگی

استفرهنگیانمیهرمنتوتیکادبیاتارتباطی–فرهنگینقدبرایمرتبطهاییافترهازیکی•
بهگیفرهنموضوعبهیافترهایندر.شودمیناشیادبیاتبودنفرهنگیمیانهمانازکه

نقدوتقسیراساسهمینبربایستیکهشودمینگریستهفرهنگیمیانشیوموضوعیکصورت
.نیستمستثنیامراینازنیزادبیاتوشود

هریکبلکهواهسنتمیانتفسیربلکهنیستسنتتفسیریک:استتفسیرینگاریمردم•
.استراگزمینهروشیکیااستمعناییبینارتباطاتفهم.استفرهنگیمیانمنوتیک

بایستیبلکهدبشودیدهفرهنگیفرایندیکدرتواندنمینگاریمردمحرکتهردیگرعبارتبه•
فرهنگیمیانعناصروشوددیدهفرهنگیمیاننقدنوعیکاستنقدیکخودکهنگاریمردم

.نیستمستثنیآنازادبیاتشناختیمردمنقدوادبیاتوشودلحاظآندرنیز
.دادجامانفرهنگیمیانارتباطینقدصورتبهادبینقدتوانمیفوقهایشاخصبایعنی•



شواهدی از نقد ارتباطی ادبیات

خودآگاهایونهگبهقاعدتاهنرمندکهاین:اندکردهتوجهنیزبعداینبهادبیاتنقدگرانازبرخی•
نامه،مایشنشعر،مثالاثردراوردنکارازدرستبااوکاروسربلکهنداردکاریوسرارتباطبا

قابلسانیابهاست،آنارتباطیتوانازنظرقطعظاهرادیگر،چیزهریانقاشی،تراشیپیکر
.کاهدمینارتباطیجنبهاهمیتازوجههیچبهارتباطازخودآگاهغفلتایناما...استتوضیح

هایعالیتفکهبودیمامراینپذیرشیآمادهماکهداشتامکانصورتیدرفقطکاهشیچنین
کهمادامیخودخودیبهاثرآوردندرکارازدرستجریانهمین.دارنداهمیتماخودآگاه

اکراهدتر،محدومفهومیبهاما...داردفراوانیارتباطیتاثیراتباشد،هنجاربهوطبیعیهنرمند
درویکهاینبرمبنیاوانکاروخویشعمدهاهدافازیکیعنوانبهارتباط،بهتوجهازهنرمند
ارتباطکهنیستنآدلیل.استنگرفتهقراردیگراندرگذاریاثربهتمایلتاثیرتحتمرکزاثرش
بهمایلتازمتمایزکهارتباطبهعملیتمایلکهاین...دهدنمیتشکیلرااواصلیهدفعمال
دراهناخوداگمحرکیحدیچهتااست(مبدلهیئتدرچندهر)ارتباطیتوانباچیزیایجاد
.استهنرمندوجود



اصالتیورطبهچهاگردارندارتباطیقصدخوداثرخلقدرخوداگاهادیب،وهنرمندکهاننتیجه•
.داردنیزارتباطیقصدتبعبهولیاوستمقصودهنرییاادبیاثریکخلقفقط

تبعینوعیکارتباطچونکند،میبازیمهمیبسیارنقشبستروزمینهارتباطاتنوعایندر•
هنریسبکیاوشناسیزیباییهایویژگیباهنرییاادبیمتنیکبستردرپساصلی،نهاست

اتارتباطوآیدمیوجودبهایزمینه-شباهتکهجاستهمینازوشود،میانجام...وادبیو
.شودمیبرقرار

دیگرهنذکهگذاردمیتاثیرخودمحیطبرچنانآنذهنیککهشودمیواقعهنگامیارتباط•
اولیذهنندهمانکهپیوندندمیوقوعبهایتجربهدیگرذهنآندروگیردمیقرارتاثیرتحت
.استتجربهآنمعلولحدودیتاواست



هایجنبهوفعالهجنبهازاعمارتباطی،ویژهاستعدادغیابدرافرادباشدقراراگرکلی،طوربه•
وارتباطدرفیقتونیزاستعداداینوجودباحتیوکنندمیبرقرارارتباطیکدیگربادریافتی

کرد،جربهتامردرگذشتههایشباهتازتوانمیکهایاستفادهمیزانبهبستگیدشوارموراد
وباشدیکدیگرمطابقغالباآنهاشرایطکههاییزندگینزدیک،انسطوالنیآشنایی.باشدداشته

هاشباهتگونهاینبدونبودخواهدضروریمشترک،تجربهازاستثناییایپشتوانهخالصه
.نیستممکنارتباط

نیزتاریخشاملکهاستفرهنگآوردمیوجودبهخردوکالنسطحدرشباهتاینچهآنو•
ونگفرهبحثوارداینشودومیمطرحادبیارتباطاتدرسازیزمینهنوعیکپسشودمی

سببنینچهموشدمطرح(معنامبادلهوتولید)ارتباطاتیدوممکتبدرکهشودمیارتباطات
.شودمیفرهنگیمیانارتباطاتنوعیکامکان



نتیجه گیری



نتیجه گیری

انسانباخاصدیپیونکهاستانتقادیمتاخررهیافتیکادبیاتارتباطیشناسیانسانیافتره•
تشکیلرانآمشخصابعادازیکیامروزهوداردتاریخیشناسیانسانخصوصافرهنگیشناسی

حوزهبعددرومتنیتمیانبرمبتنیروش،بعددرذهنیت،میانبرمبتنیمعرفتی،سطحدروداده
تاتاریخطولدریراناادبیاتبررسیبهتواندمیکهباشدمیفرهنگیمیانبرمبتنیتحقیقاتیی

یاستسدروکندروشنراآنازجدیدیابعادپرداخته،ارتباطیشناسیانساندیدگاهازحال
کهتاسکشوریایران.کنداداسهمیایران،کشورارتباطی–فرهنگریزیبرنامهوگزاری

سنجیمخاطبهمچنین.جستآنشعردربایدخاصطوربهوانادبیاتدرراآنفکریتاریخ
تاثیر.تاسشدهنهادهادبیاتشناسیانسانعهدهبرکهاستئهدفیترینمهمایرانادبیاتدر

ایرانیذهنیتمیان(هندیسبکتشکیلمثالعنوانبه)ایرانیادبیذهنیتبرهنریعرفانذهنیت
.دهدمیتشکیلراآنادبیاتدر



نتیجه گیری

آنکهاستریدیگمطالعهنیزتاریخی،ادواردرعربیادبیاتباایرانیادبیاتسنتمیانبررسی•
«ایانهرسسازیمبانی»زماندرماچوننهایتدر.دیدایرانیادبیاتشناسیانساندرتوانمیرا
پساست،شدهواقعتمدنیراهچهاریکدرنیزایرانوبریممیسربه(ارتباطیسازیجهانینه)

ادبیاتسیشناانساندرتواندمیوبودهاهمیتدارایبیارایرانادبیاتفرهنگیمیانارتباطات
.گیردقرارتوجهموردایرانی




