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كتابخانة متن شناسي ــ كه از اين پس در هر شماره 
اختصاص  خود  به  را  بخشي  ميراث  گزارش  از 
خواهد داد ــ به معرفي توصيفي كتاب هاي برگزيدة 
متن شناسي (در سه حوزة متن شناسي لفظي، معنايي 
و  تأليف  از  اعّم  ــ  فارسي  زبان  در  فلسفي)  و 
كتابخانة  از  قسمت  هر  در  مي پردازد.  ــ  ترجمه 
متن شناسي، چند اثر كه از حيث موضوع با يكديگر 
همانند هستند، معرفي مي شوند. گروه تصحيح متون 
و متن شناسي مركز پژوهشي ميراث مكتوب در پي 
آن است كه از اين طريق باب آشنايي با زاويه هاي 
گوناگون تحليل متن را براي عالقه مندان بگشايد و 

راه بررسِي تحليلي متون را هموار كند.

1. ساختار و تأويل متن، بابك احمدي، تهران، نشر مركز، 
چاپ اول، 1370ش، چاپ هفتم، 1384ش، 809ص.

اين كتاب با هدف معرفي سه آيين نوين نظرية ادبي ــ 
يعني ساختارگرايي، شالوده شكني و هرمنوتيك ــ نوشته 
شده و شايد نخستين و جامع ترين كتاب تأليف شده به 
زبان فارسي باشد. نويسنده در بيشتر بخش ها، مطالب و 
موضوعات تئوريك را با ارائة نمونه هايي بررسي مي كند، 
گاهي هم به مسائل تاريخي مي پردازد و در قسمت هايي 
نيز در باب زندگاني نظريه پردازان بزرگ سخن مي گويد. 

اين اثر دربردارندة چهار كتاب است:
اهم   :(144 (ص 6ـ  متن  شكل  و  نشانه ها  نخست:  كتاب 
مطالب اين بخش عبارت است از: زبانشناسي سوسوري، 
فرماليسم،  مكتب  نظريات  و  تاريخ  پيرس،  نشانه شناسي 
زبان  دربارة  او  انديشه هاي  و  ياكوبسن  ارتباط  نظرية 
شاعرانه، منطق گفتگويي باختين، پژوهش ها و تئورى هاي 
مورد  در  پروپ  ديدگاه هاي  پراگ،  زبانشناسان  گروه 

ادبي  سادة  اشكال  بخش بندي  و  حكايت  ريخت شناسي 
از ديدگاه يولس.

در   :(348 180ـ  (ص  متن  ساختاري  بررسي  دوم:  كتاب 
اين بخش مسائلي از اين قبيل طرح مي شود: پژوهش هاي 
باب  در  بارت  انديشه هاي  اساطير،  ساختار  در  استروس 
نشانه شناسي، ساختار، لذت متن و مرگ مؤلف، خوانش 
متن و ادبيات شگرف از نظر تودورف، روايت شناسي و 
مناسبات تعالي دهندة متن در ديدگاه ژنت، نشانه شناسي 
ديدگاه هاي  بررسي  و  گشوده  اثر  از  او  تعريف  و  اكو 
گوناگون در مورد بينامتنيت به ويژه نظريات كريستوا و 

ژنت در اين مورد.
عمدة   :(475 376ـ  (ص  متن  شالوده شكني  سوم:  كتاب 
چنين  مي گردد،  بررسي  قسمت  اين  در  كه  موضوعاتي 
در  حضور  متافيزيك  و  معنا  غياب  كالم محوري،  است: 
در  پسامدرنيسم  نظرية  دريدا،  فكري  پدران  دريدا،  نگاه 
آثار ليوتار، استعارة ريزوم در نوشتارهاي دلوز و بررسي 

انديشه هاي ديگر شالوده شكنان.

اين  بيشتر   :(680 496ـ  (ص  متن  تأويل  چهارم:  كتاب 
فصل در مورد مسائلي از اين گونه است: تاريخچة تأويل 
و تفسير از متون كهن و مقدس تا آثار فرويد، انديشه هاي 
ماخر در باب هرمنوتيك كالسيك و نظرية نيت مؤلف، 
پديدارشناسي هوسرل و هيدگر، افق هاي معنايي متن و 
به  هرش  بازگشت  گادامر،  ديدگاه  از  مدرن  هرمنوتيك 
مرحلة  سه  متن،  بودن  تك معنايي  و  مؤلف  نيت  تئوري 
و  پيكربندي،  پيشاپيكربندي،  ريكور:  ديد  از  تأويل 
بازپيكربندي، بررسي زمان و گزارش مهم ترين اثر ريكور، 

مكتب زيبايي شناسي دريافت و افق انتظارات مخاطب.
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احمدي،  بابك  عطار،  تذكرةاالولياء  از  گزارش  چهار   .2
تهران، نشر مركز، 1379ش، 233ص.

مؤلف در اين كتاب با بهره مندي از روشهاي نشانه شناسي، 
نظريات ساختارگرا و مباحث هرمنوتيك مدرن، متني كهن 
و عرفاني را با چهار شيوة گوناگون بررسي مي كند. اين 
رساله در توصيف زبان تذكرةاالولياء نوشته شده است و 
مي كوشد تا خوانندة جوان امروزي را با شگفتي هاي زبان 
و  متن  اجمالي  معرفي  از  پس  ديباچه،  در  كند.  آشنا  آن 
شيوه هاي به كار رفته در تحليل آن، از منابع تذكرةاالولياء، 
نسبت آن با ديگر آثار عطار و اهميت مقدمة آن سخن 

مي گويد. ساير بخش هاي كتاب بدين قرار است:
به  بخش  اين   :(70–31 (ص  داللت ها  نخست:  گزارش 
كه  مي پردازد  دوراني  روزمرة  زندگي  نشانه هاي  كشف 
كتاب در آن نوشته شده است، دربارة مسائل تاريخي و 
گفتمان هاي مسلط ديني و عرفاني و انديشه هاي رايج در 
آن روزگار سخن مي گويد و خواننده را با شيوة گذران 
زندگي مادي و معنوي در آن ايام آشنا مي سازد. همچنين 
دربارة زندگي و زمانة عطار، عرفان نظري، محبت عرفاني، 
خردستيزي صوفيه، دشمني ايشان با فلسفه و ترك دنيا و 
گيتي بحث مي كند. نكاتي نيز راجع به واكنش صوفيان در 

برابر سستي ايمان مردمان، مطرح مي شود.
گزارش دوم: معناها (ص 71ـ116): اين گفتار با استفاده 
از نظريات گادامر و ياس دربارة افق هاي معنايي متن در 
عرفان  تساهل  و  تسامح  از  مي كند.  بحث  عطار  روزگار 
اسالمي و همانندي هاي آن با ديگر اديان ــ به ويژه آيين 
اقتدارگراي  گفتمان  و  مي گويد  سخن  ــ  مسيح  و  بودا 

نقد  و  بازكاوي  را  عرفاني  سخن  تناقضات  و  صوفيان 
مي كند. در اين بخش به گونه اي ديگر به عقل اشاره شده 
است؛ خرد شهودي كه صوفيان آن را مي ستايند و به كار 
مي برند، همچنين از مجنون نمايي عرفا در چشم عوام و 
زبان گستاخانة ايشان در مناجات با حق سخن مي رود؛ 
و از نبود منطق مكالمه در كتاب عطار و گفتمان عرفاني 

انتقاد مي شود.
گزارش سوم: زبان (ص 117ـ154): اين بخش پژوهشي 
و  نوآوري ها  و  تذكرةاالولياء  سبك  و  زبان  در  است 
شيوه هاي زباني آن. در اين بخش شيوه ها و توانش هاي 
روايي اين كتاب نيز بررسي مي شود و از مسائلي مانند 
شطحيات  و  صوفيه  ديدگاه  در  معنا  با  كالم  فاصلة 
به  ارجاع  با  ادامه  در  نويسنده  مي شود،  صحبت  ايشان 
سبك شناسي بهار به بررسي ويژگي هاي زباني و سبكي 
عبدالقاهر  نظريات  به  استناد  با  همچنين  مي پردازد؛  اثر 
جرجاني، كاربرد صنايع ادبي و شاعرانه را در اين كتاب 
مورد  اثر  روايي  ساختارهاي  پايان  در  و  مي كند  بررسي 

پژوهش قرار مي دهد.
بخش  اين  هدف  155ـ189):  (ص  راز  چهارم:  گزارش 
كشف معاني باطني و دروني و نهاني متن با استفاده از 
روش هرمنوتيك است. در ابتدا از رويكرد آثار عرفاني به 
ويژه تذكرةاالولياء نسبت به رؤيا و تعريفات و تقسيمات 
از  باطني  معاني  چندگانگي  از  سپس  مي آيد،  مطالبي  آن 
نظر صوفيه و آرزوي ايشان براي گذر از تأويل و رسيدن 
سخن  عطار  كتاب  در  آن  مكرر  طرح  و  قرآن  باطن  به 
عبارت  زبان  و  اشارت  زبان  دربارة  همچنين  مي رود. 

صحبت مي شود.
در بخش پيوست ها، يكي از دل انگيزترين بخش هاي 
تذكرةاالولياء (ذكر بر دار كردن حالج) درج شده است. 
حافظ،  موالنا،  آثار  بر  كتاب  اين  تأثير  دربارة  مطالبي 
تذكره نويسان و شاملو مطرح شده است كه مي توان آن 
زندگي  سالشمار  دانست.  بينامتني  پژوهش  گونه اي  را 
و  عرفاني  اصيل  متون  از  فهرستي  او،  كتابشناسي  عطار، 
است.  آمده  بخش  اين  در  نيز  عرفان  دربارة  كتاب هايي 

كتاب با نماية نام ها و كتاب ها به پايان مي رسد.
سيد محمد صاحبي
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نو،  گام  تهران،  احمدي،  بابك  هرمنوتيك،  و  ساختار   .3
چاپ اول، 1380ش، 135ص.

بابك  درس هاي  بازنويسي شدة  متن  مختصر،  كتاب  اين 
دانشگاه  دانشجويان  براي   1380 تابستان  در  احمدي 
تناسب  به  كتاب  متن  است.  (تهران)  اميركبير  صنعتي 
مخاطبان روان است و مي كوشد روايتي ساده و قابل فهم 
از دو جريان فكري ـ فلسفي مهم نيمة دوم سدة بيستم، 
مبتدي  مخاطبان  براي  هرمنوتيك،  و  ساختارگرايي  يعني 

ارائه كند.
جلسه)  يك  محصول  كدام  (هر  درس  پنج  از  كتاب 

تشكيل شده است، بدين ترتيب:
درس يكم: پيشينه و زمينة ساختارگرايي؛ مشتمل بر 
سه بخش: ساختارگرايي به چه معناست؟ سرچشمه هاي 

ساختارگرايي؛ موقعيت تاريخي ساختارگرايي.

ساختارگرايي؛  سنجش  و  بنيادين  مفاهيم  دوم:  درس 
سخن،  ذهن؛  الگو،  ساختار،  بخش:  سه  بر  مشتمل 

ناخودآگاهي، متن؛ سنجش ساختارگرايي.
درس سوم: پيشينه و زمينة هرمنوتيك؛ مشتمل بر سه 
از  مي توان  آيا  هرمنوتيك؛  تعريف  دشواري هاي  بخش: 

تاريخ هرمنوتيك ياد كرد؟ هرمنوتيك و شناخت.
درس چهارم: مفاهيم بنيادين هرمنوتيك مدرن؛ مشتمل 
هايدگر؛  هرمنوتيك  نيچه؛  نظر  از  تأويل  بخش:  سه  بر 

هرمنوتيك گادامر.
درس پنجم: سنجش هرمنوتيك؛ مشتمل بر دو بخش: 

هرمنوتيك ريكور؛ كارايي ها و انتقادها. 
بنا به نوع و هدف اثر هيچ گونه ارجاعي در پانوشت ها 
نيامده، اما در پايان كتاب 37 پي نوشت كه همگي عنوان 
كتاب ها و تاريخ انتشار آنهاست، به عنوان ارجاعات متن 

درج شده است.
در انتهاي كتاب، فهرست برگزيده اي از كتاب هايي كه 
به زبان فارسي دربارة ساختارگرايي و هرمنوتيك منتشر 
شده، درج گرديده است (شامل 43 اثر كه به ترتيب نام 

مؤلف مرتب شده است).
اين اثر موجز، كتاب مقدماتي مفيدي براي آن دسته 
با  بار  نخستين  براي  مي خواهند  كه  است  عالقه مندان  از 
اين مباحث آشنايي پيدا كنند. تفصيل و صورت مشروح 
مؤلف  همين  شناخته شدة  اثر  در  را  كتاب  اين  مباحث 

(ساختار و تأويل متن) مي توان جست.
م.ع


