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پيشگفتار  
مؤسسة خانه كتاب از بدو تأسيس با علم به جايگاه نقد در رشد و بالنـدگي علـم و دانـش و فرهنـگ
 8 مكتوب تالش كرده است در حد توان خود بسترهاي نقد و نقدنويسي را فـراهم آورد. جشـنواره نقـد بـا
سال سابقه، انتشارات مجالت تخصصي كتاب ماه در تمامي رشتههاي علـوم انسـاني، علـوم كـاربردي و
علوم محض و تهيه و تدوين كتابهايي در حوزة مباحث نظري نقد و... ماننـد: مجموعـة عيـار نقـد، نقـد
كتاب و كتاب نقد، نقد برتر، از دريچة نقد، نقد تاريخي، نقد ادبي، نقد فلسفي و... برگـزاري نشسـتهـاي
تخصصي نقد كتاب در سراي دائمي اهل قلم و در نمايشگاه بينالمللي كتاب، از جمله فعاليتهـاي خانـه

كتاب در راستاي هدف ياد شده است.  
از صـاحبنظـران، 150 تـن سال گذشته نخستين همايش ملي نظريه و نقد ادبي در ايران با حضـور
منتقدان در سراسر كشور به همت انجمن نقد ادبي ايران در طي دو روز در دانشگاه فردوسي مشهد برگزار 

شد.  
اين همايش با همكاري مؤسسه خانة كتاب، فرهنگستان زبان و ادب فارسي، قطب علمي فردوسـي-
شناسي و گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشـهد، مركـز تحقيقـات زبـان و ادبيـات فارسـي
دانشگاه تربيت مدرس، شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي و انجمن ايراني زبـان و ادبيـات عربـي در

قالب 78 سخنراني در 11 نشست تخصصي و عمومي اهدافي چند را دنبال ميكرد:  
1. بررسي وضعيت نقد و نظرية ادبي در زبان فارسي  

2. بررسي و تحليل نظريههاي ادبي 
3. بررسي راهكارهاي بوميسازي نظريهها و روشهاي نقد ادبي 

4. بررسي راهكارهاي فراهم آوردن زيرساختهاي تفكر انتقادي در حوزة نظريه و نقد ادبي  
5. زمينهسازي براي ارتباط نقد دانشگاهي و بروندانشگاهي  

6. بررسي زمينههاي گسترش نقد ادبي در مطالعات ميانرشتهاي 
7. بررسي وضعيت نهادهاي حامي نظريه و نقد ادبي (مطبوعات، دانشگاهها، انجمنها و مؤسسات).   
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محورهاي همايش عبارت بودند از:  
الف. مباحث نظري و انتقادي  

1. نظريه، نقد ادبي و علوم انساني، و رويكردهاي ميانرشتهاي (فلسفه، زبانشناسي، روانشناسي 
جامعهشناسي، مطالعات فرهنگي و...) 

2. تفكر انتقادي و مطالعات ادبي  
3. شيوههاي نظريهپردازي در ادبيات 
4. روششناسي در نظريه و نقد ادبي 

5. رويكردها و مكاتب نقد و نظرية ادبي   
6. اصطالحشناسي نقد ادبي 

 7. نقد ادبي و دانشهاي ادبي (بالغت، انواع ادبي، تاريخ ادبيات، سبكشناسي و...)  
8. جايگاه سنت ادبي در نظريههاي ادبي نوين 

9. ماهيت ذوق ادبي و نقش آن در مطالعات ادبي 
10. ترجمة ادبي از منظر نقد و نظرية ادبي.  

	 ب. نظريه و نقد ادبي در زبان فارسي
1. ميراث فارسي نظريه و نقد ادبي   

2. وضعيت نظريهپردازي در ادبيات فارسي 
3. پيشينة نقد ادبي معاصر در ايران (نقد منابع، سير و...)  

4. بررسي رويكردهاي نقد ادبي در زبان فارسي  
5. نقد ادبي در دانشگاههاي ايران و كشورهاي فارسيزبان  

6. نقد مطبوعاتي فارسيزبانان  
7. بررسي آرا و روشهاي منتقدان تأثيرگذار فارسي  

8. آسيبشناسي نقد ادبي در زبان فارسي (ارزيابي، نقد منابع و...)  
9. بررسي جريان ترجمة متون نقد و نظرية ادبي و نقش آن در مطالعات ادبي فارسي 

10. نسبت نظرية ادبي با پژوهشهاي ادبي در زبان فارسي  
11. نهادهاي اجتماعي و نقد و نظرية ادبي  

ادبي به  نقد      آنچه پيش روي قرار دارد، مجموعة مقاالت ياد شده است كه تحت عنوان
پيشگاه مخاطبان فرهيخته تقديم ميشود. در پايان جا دارد از رياست محترم مؤسسه خانه كتاب 
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جناب آقاي عليرضا شجاعي صائين، همكاران محترم واحد انتشارات آقايان: ناصر ميرزايي، 
ابراهيمي، كياني، سركار خانم قاسمي و سركار خانم حقاني و اعضاي محترم كميته علمي: 
نصراهللا امامي، (استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز)؛ محمد پارسانسب، (دانشيار دانشگاه تربيت 
معلم)؛ تقي پورنامداريان، (استاد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي)؛ مسعود، جعفري 
(استاديار دانشگاه تربيت معلم)؛ ابوالفضل حري، (عضو هيئت علمي دانشگاه اراك)؛ كاووس حسنلي، 
(استاد دانشگاه شيراز)؛ مريم حسيني، (دانشيار دانشگاه الزهرا)؛ ابراهيم خدايار، (استاديار دانشگاه 
تربيت مدرس)؛ حسن ذوالفقاري، (استاديار دانشگاه تربيت مدرس)؛ فاطمه راكعي، (استاديار دانشگاه 
 الزهرا)؛ زهره زرشناس، (استاد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي)؛ فرزان سجودي، (دانشيار 
دانشگاه هنر، دانشكدة سينما و تئاتر گروه نمايش)؛ احمد سميعي گيالني، (عضو پيوستة فرهنگستان 
زبان و ادب فارسي)؛ سيروس شميسا، (استاد دانشگاه عالمه طباطبايي)؛ عليرضا فوالدي، (استاديار 
دانشگاه كاشان)؛ اميرعلي نجوميان، (دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي)؛ عليرضا نيكويي، (استاديار 
دانشگاه گيالن)؛ اميد همداني، (استاديار دانشگاه فردوسي مشهد) و محمود فتوحي، (دبير همايش، 

استاد دانشگاه فردوسي مشهد) تشكر و تقدير نمايم.  
                                                                                     علي اوجبي  

                                                                           معاون فرهنگي مؤسسه خانه كتاب  
  





  
  
  
  
  
  

مقدمه  
مروري بر وضعيت نقد ادبي در ايران  

در نخستين همايش ملي نظريه و نقد ادبي در ايران (دانشگاه فردوسي مشهد، اسفند 1389)، تالش 
 بر آن بود تا وضعيت نقد ادبي در ايران در كانون توجه قرار گيرد؛ يعني نقدشناسي و نقدِ نقد و نظريههاي 
ادبي بهاضافة سنت نقد ادبي در ايران. بنا بر تصميمات اوليه، مقالههايي از اولويت برخوردار بود كه به 
بازنگري و تحليل وضعيت موجود نقد ادبي در ايران پرداخته باشد؛ اما از ميان نزديك به سيصد مقالة 
رسيده به دبيرخانة همايش، تعداد انگشتشماري به اين موضوع اختصاص داشت. آنچه در اين مجموعه 
ميآيد، بخشي از مقاالتي است كه در همايش ارائه شد و در واقع، نمايي از وضعيت نقد دانشگاهي ايران 

در پايان دهة هشتاد شمسي است.   
بهطور طبيعي، هر نسلي از موضع تاريخي- اجتماعي خودش، پرسشهايي از متن ادبي مطرح 
ميكند؛ زيرا ادراك هر نسل به موقعيت تاريخي او بسته است. نويسندگان اين مقاالت نيز در مقام بخشي 
از دستاندركاران نقد ادبي در دهة هشتاد از جايگاه تاريخي خود به موضوع نگريستهاند و مقاالت آنها 

خود، گوياي اين امر است.   
آنچه در اين مجال با عنوان «رويكردهاي نقد ادبي ايران» مينويسم، نتيجة تأمالتي است كه از 

فراهم آمده است.    ادبي نقد فصلنامة رهگذر برگزاري اين همايش و سه سال انتشار
  

رويكردهاي نقد ادبي در ايران  
در يكصدسال پس از مشروطه كه نقد ادبي به معناي جديد آن در ايران مطرح شده است، در ميان 
ديدگاههاي انتقادي معاصر ميتوانيم پنج رويكرد انتقادي متمايز را بر اساس پايگاه اجتماعي منتقدان مد 
نظر قرار دهيم كه عبارتاند از: نقد سنتي، دانشگاهي، مرامي، جريان ترجمة نظريه و نقد ادبي و نقد 

بينارشتهاي. هركدام از اين رويكردها داراي مباني و اهداف و نقش اجتماعي جداگانهاي هستند.  
1. نقد سنتي  

عمر اين رويكرد از ديگر رويكردها بيشتر است. بنياد اين روش بر زبانشناسي تاريخي، واژهشناسي، 
روشهاي فيلولوژيك، بررسيهاي زندگينامهاي و جستوجوي نيت مؤلف و امثال آن است. كار اصلي 
متخصصان اين روش عبارت است از متنشناسي، احيا و شرح و بازخواني متون كهن، و زندگينامهنويسي 
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به شيوههاي سنتي. نقد سنتي گذشته را وضعيتي آرماني ميداند و آثار ادبي كهن را نمونههاي آرماني 
هنري و ازاينرو در برابر رويكردهاي انتقادي كه گذشته را به نقد ميگيرند موضع تندي دارد. اين 
رويارويي ميان منتقدان سنتگرا با جريانهاي نوگرا در نقد ادبي در سه دهة اخير در دپارتمانهاي 
دانشگاهي و برخي مجالت مشهود است. سنتگرايان به جريان ترجمه نيز روي خوشي نشان ندادهاند. 
آنها نقد را با بنيانهاي نظرية ادبي ديگر ملل چندان نميپذيرند و ميكوشند از رهگذر بازكاوي سنت 
براي بسياري از روشها و نظريههاي نقد ادبي، پيشينة مشابهي در تاريخ ادبيات فارسي بجويند و 

بهگونهاي به يك بازگشت به خويشتن دست يابند.  
2. نقد دانشگاهي  

نقد دانشگاهي با سوگيري به جانب نظريههاي جهاني، چشماندازهاي تازهاي به روي آثار ادبي ملي و 
بومي باز كرده است. رويكرد نقد دانشگاهي در قالب رساله هاي آموزشي و مقالههاي پژوهشي، روزبهروز 
فاصلهاش را با رويكردهاي تفسيري و نقدهاي مرامي مطبوعاتي زياد ميكند و گرايش تندي به جانب 
نقد فني دارد كه گاه صورت مكانيكي به خود ميگيرد. مسئلة مهمي كه در نقدهاي مكانيكي مغفول 
ميماند، غفلت از نظامهاي ادبي و نگرش تاريخي در تبيين و توضيح ديدگاههاي منتقد است. اين نوع 
مقالهها در سطح توصيف خوب پيش ميروند؛ اما در مرحلة تفسير و تبيين درميمانند. تفسير و توضيح و 
تبيين موضوع مورد نقد، از عهدة فردي برميآيد كه آگاهي تاريخي به موضوع دارد، سير تطور آن را 
ميشناسد و قادر است نقش و ارزش سوژه را در نظامهاي ادبي، بافتهاي تاريخي، متني، فرهنگي و 
گفتمانهاي خاص تبيين كند. چنين تفسير و توضيحي است كه به كار شناسندگان تاريخ فرهنگ، تاريخ 
زيباييشناسي، اهل نظريهپردازي و تاريخ ادبيات و نقد فرهنگ ميآيد. تبيين و تفسير كارآمد، كار منتقدي 
است كه از بينشي تاريخينگر و آگاهي كامل برخوردار باشد. نوگرايان نقد و نظرية ادبي، از گفتمانهاي 
ادبي و هنري در تاريخ زبان فارسي، ميدانها و نظامهاي ادبي فارسي و تاريخ فرهنگ ايران شناخت 
چنداني ندارند و آشنايان با ادبيات و تاريخ فرهنگ و زبان فارسي نيز از بينشهايي كه همراه نظريهورزي 

است بيبهرهاند.  
بخش اعظم گفتمان نقد دانشگاهي ايران از نوع تمرين و آموزش نقد بر اساس نظريههاي 
ترجمهشده است. نقدهاي آموزشي رويكردي تقليلگرا دارند و موجب حركت در سطح ميشوند؛ برخي 
كجخوانيها و رويكردهاي كليشهاي هم در رويكردهاي آموزشي ديده ميشود. اهداف آموزشي اجازه 
ميدهد منتقد در همة رويكردهاي نقد دست به قلم ببرد؛ مثالً همزمان نقد روانكاوانه، نقد نشانهشناختي، 
نقد اسطورهشناختي، نقد صورتگرا، ساختارگرا، پساساختگرا، مطالعات فرهنگي، پسااستعماري، 
هرمنوتيك، روايتشناسي، ساختشكني و... بنويسد. نقدهاي آموزشي فاقد بررسي تاريخي و قضاوتهاي 

بينامتنياند و فرديت هنرمند يا وجه خالقة اثر مورد نقد را نشان نميدهند.  
در گروههاي آموزشي ادبيات فارسي و زبانشناسي، نظريههايي كه قابليت آموزشي بيشتري دارند، 
مثل فرماليسم، ساختارگرايي، روايتشناسي و نقد روانكاوي با استقبال زيادي روبهرو شدهاند. اما مطالعات 
مبتني بر تاريخگرايي و نگرشهاي همسو با مطالعات فرهنگي و جامعهشناسي كه از دانشگاهها انتظار 
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ميرود، در نقد دانشگاهي ما فارسيزبانان چندان نمودي ندارد. نقد انواع ادبي و روشهاي بازشناسي انواع 
ادبي ناشناخته هم كمتر مورد استقبال قرار ميگيرد.  

برجستهترين وجه نقد دانشگاهي كه سخت مورد انتقاد منتقدان ژورناليستي قرار ميگيرد، 
محافظهكاري است. سندگرايي، بررسيهاي اثباتگرا و طرز استداللي در نقد دانشگاهي طبعاً 
محافظهكاري را ايجاب ميكند؛ بهويژ آنكه دانشگاه به رويكردهاي مرامي و ايدئولوژيك روي خوش 

نشان نميدهد.  
3. نقد مرامي  

در چند دهة اخير، الگوهاي ايدئولوژيك و نيز مدلهاي روششناختيِ نقد فارسي گرچه انگشتشمار 
بودهاند، سخت راديكال و يكسونگر عمل كردهاند. نقد و تفسيرهاي ادبي تحت تأثير مدلهاي ايدئولوژيك 
مسلط، در بستاري تنگ و تكبعدي حركت كرده است. در يك دورة طوالني (1320 تا حدود 1370) نقد 
فارسي زير سيطرة انديشههاي ماركسيستي در خدمت ايدئولوژي چپ بود و با رويكردهاي تكبعدي، 
اغلب متن ادبي را بهمنزلة »سالح مبارزه با قدرت» ارزيابي ميكرد و آثار ادبي را چونان بازنمود نبرد 
طبقاتي تفسير مينمود. ميراث آن رويكرد هنوز در نوشتههاي نقدي فارسي كمابيش به شكل تحميل 
رمزگشاييهاي تكبعدي بر متن (مثالً شب= خفقان و ...) ديده ميشود و تفسيرهاي كليشهاي و 
رمزگشاييهاي بسته و راكدي را در نقد معاصر ما به ارمغان آورده است. در رويكردي ديگر، گرايشهاي 
مذهبي و اعتقادي در يكي دو دهه بر نقد حاكم شد. هرچند به قدرت رويكرد ماركسيستي ريشه ندواند، 
بخشي از تفكر انتقادي را زير سايه گرفت و بر اساس گزينش تاريخي خاصي به بررسي ادبيات پرداخت.  
نقد مرامي كه شيوة متداول در گفتمانهاي روشنفكري ايراني بوده است، بيشتر در مطبوعات و 
روزنامهها منتشر ميشود و اغلب به آفرينش ادبي روز و نسبت ادبيات با مسائل زنده و روزمره دلبسته 
در وهلة نخست ميتوان شتابزده ارزيابي كرد؛ چرا كه نوعي واكنشهاي تند و  است. اين رويكرد را
سريع نسبت به آثار تازهمنتشرشده است. اين شيوة نقد، در مقابل نقد دانشگاهي رشد يافته و دانشگاهيها 
را به محافظهكاري و گذشتهگرايي متهم ميكند و به نوعي با آن رقابت ميكند. اين رويكرد، باورها و 
عقايد را بر مباني علمي در نقد مقدم ميدارد و سبك اقناعي را بر سبك برهاني و استداللي ترجيح مي-

دهد.   
4. جريان ترجمة نظريه و نقد ادبي  

اين روزها جريان ترجمة منابع نقد و نظرية ادبي و بازخواني و بازنويسي نظريههاي جهاني به زبان 
فارسي با شتاب پيش ميرود و بازارش همچنان گرم و در شمار پرمخاطبترين حوزههاي علوم انساني در 
ايران است. در دل اين جريان، آنچه بيش از هرچيزي بهچشم ميآيد، ترجمة كتابهاي مدرسي با 
عنوانهاي «آشنايي با نقد ادبي»، «رويكردهاي نقد ادبي»، «درآمدي بر نقد ادبي» و... است كه سخت 
تحت تأثير بازار نشر و خريداران كتاب است. هنوز تعداد قابل اعتنايي از مقاالت و كتابهاي مؤثر و 

درجهيك نقد ادبي و نظرية ادبيات به فارسي ترجمه نشده است.   
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بررسي مقالهها نشان ميدهد نقد ادبي ايران و بهويژه نظريه هاي ادبي هم از نظر اصطالحات و زبان 
و هم از حيث نوع نگاه، شواهد و مثالها بسيار تابع و تحت تأثير ترجمه است. دانشآموختگان رشتههاي 
زبانشناسي همگاني، زبان و ادبيات انگليسي، فرانسه، آلماني و ادبيات بخشي از همّ خود را مصروف 
ترجمة نظريههاي نقد ادبي ميكنند. آراي نظري و نقاديهاي اين گروه بيشتر متكي به ترجمه است و 
كمتر با ادبيات فارسي پيوند ميخورد. بخشي از مقالههاي ارسالي به همايش كه پذيرش نشد، از اين نوع 
بود؛ زيرا در كاربست نظريه و روش يا انتخاب متني كه صورت و محتوايش مناسب با نظريه و روش 
باشد، موفق عمل نكرده بودند. آبشخور نقد متكي بر ترجمه، همين منابع ترجمهشدة موجود در زبان 
فارسي است كه در درستي و صحت آنها و توفيق در انتقال مفاهيم به زبان فارسي، سخن بسيار است. 
مترجماني كه خود دست به نقد ميزنند نيز به جهت ناآشنايي با تاريخ ادبي و سنتهاي ادبي فارسي و 
اتكاي بيش از حد به نظريههاي خارجي، دچار خطاهاي تفسيري يا تحميل نظريهها بر آثار ادبي فارسي 

ميشوند.  
واقعيت آن است كه نميتوان نقش ترجمه را در معرفي نظريههاي جهاني و روشهاي نقد ادبي و 
تغيير افقهاي انتظارات ايرانيان امروزي منكر شد. اين موضوع يكي از جديترين مسائلي است كه بايد 
در مطالعات تاريخ نقد ادبي در ايران مورد توجه قرار گيرد. متأسفانه فرصت محدود همايش و فقدان 
كساني كه در اين موضوع اهل فن باشند، مجال طرح آن را در همايش فراهم نياورد. اما بحث در باب 
مترجمان آثار ادبي- كه خود گروهي ديگر را تشكيل ميدهند- بهاختصار در يكي از مقاالت با عنوان 

«پديدة مترجم- منتقد» طرح شده است.   
5. نقد در قلمروهاي ميانرشتهاي  

رويكرد انتقادي ديگري كه بر اثر پيوند رشتههاي علوم انساني در دو سه دهة اخير رشد يافته، نقد 
ميانرشتهاي است. در اين رويكرد، روشها و نظريههاي جامعهشناسي، زبانشناسي، روانشناسي، 
مردمشناسي و ديگر «شناسي»هاي علوم انساني براي خوانش و تفسير آثار ادبي بهكار گرفته ميشود و 
مقبوليت شاياني نيز كسب كرده است. رويكرد بينارشتهاي در نقد ادبي فارسي نيز دچار كاستهايي است؛ 
به اين صورت كه در اغلب نقدها يكي از نظامهاي دانش يا يكي از دو سوي مطالعه دچار ضعف است؛ 
يعني يا منتقد با گفتمانها، نظامها و سنتهاي ادبي مأنوس نيست و يا برعكس، ادبيات ميداند اما با 

گفتمان علمي مثالً جامعهشناسي، روانشناسي و ... آشنايي مقبولي براي عمل تفسير ندارد.   
  

كاستيها در نقد ادبي ما  
مقالههاي رسيده به دبيرخانة همايش كه موضوعشان بررسي و تحليل وضعيت نقد ايراني بود، بسيار 
اندك بودند؛ اما در همين تعداد اندك، ديدگاههاي نويسندگان بسيار نزديك به هم بود؛ چنان كه گويي 
تنها از يكي دو منظر محدود به موضوع نگريستهاند. صرفنظر از سخنرانيهايي كه موضوع خاصي مثل 
نقد ماركسيستي، روايتشناسي در ايران، پژوهشهاي رئاليستي فارسي را گزارشگونه بررسي كردهاند، در 
بقية مقاالت روش مشخص و دقيقي نميبينيم و اغلب به موضوعاتي مثل بحران در نقد ايراني، 
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نظريهزدگي، عدم انعطافپذيري و غفلت از خويشتن و امثال آن ميپردازند. مطالعات روشن و روشمندي 
كه به آسيبشناسي جدي موضوع پرداخته باشد، وجود ندارد. نويسندگان مدام از «بحران» سخن 
ميرانند؛ اما ريشهها، داليل و علل «بحران نقد ادبي» را نميكاوند. در اين مجال بهاختصار ميتوان به 
برخي نقصانها كه در نقد ادبي ايراني مشهود است و در مقاالت همايش نقد ادبي، رسالهها و مقاالت 

دانشگاهي و نقدهاي مطبوعاتي هم كمابيش به چشم ميآمد اشاره كرد:  
	 الف. غلبة نسبيگرايي

رويكردهاي پرطرفدار در نقد ادبي ايران معدودند. رويكردهاي معطوف به نسبيگرايي، عدم قطعيت، 
خوانندهمحوري، هرمنوتيك گادامري و بهويژه نظريههاي پساساختارگرايي (مثل نظرية دريافت، مرگ 
مؤلف و...) هواخواه بسياري دارد. ريشة اين تمايل را بايد در شرايط تاريخي، سياسي و اجتماعي ايران 
جست. بخشي از ذهنيت تاريخگريز معاصر ما محصول رواج نظريههاي پساساختارگرايي نوين در ايران 
است. نزاع بزرگ پساساختگرايان (نظريههاي متنمحور و خوانندهمدار، نظرية مرگ مؤلف، نظرية 
دريافت، واكنش خواننده و...) با نقد سنتي در اين بود كه نقد سنتي با تكيه بر تاريخ شكلگيري متن و 
عوامل زندگينامهاي راه را بر ديگر خوانشها و فهمها ميبست. در روش سنتي، الگوها و پيشفرضهاي 
معنايي برگرفته از تاريخ، آشكار و نهان در تفسير متن حتي در تأويل مجازها و نمادهاي ادبي دخالت 
داشتند، چندان كه بستاري تنگ و تكمعنا را بر كار خوانش متن تحميل ميكردند. نتيجه آن شد كه 
جريانهاي نقد معاصر در واكنشي تند به الگوهاي منجمد و ايستا به طرد تاريخ و پيشينة تاريخي متن 

روي آوردند.  
اغلب فلسفههاي امروزي كه جريانهاي نقد ادبي به دامن آنها درغلتيده است، تداوم تاريخي را باور 
ندارند و به واكاوي انحرافها، دعويهاي نادرست و محاسبههاي خطا در قرائت متن و خالصه 
كژخوانيها مشتاقترند تا پژوهش تاريخي امور. اغلب جريانهاي انتقادي و فلسفي سه دهة آخر قرن 
بيستم، مسئله معنا را محل ترديد قرار ميدهند و همين ترديد در داللت و معناداري متن ادبي تأثيراتي 
شگرف بر انديشة انتقادي معاصر ما گذاشتهاند. گرچه رواج اين نظريههاي پرشتاب، بهدليل نقشي كه در 
شكستن ساختارهاي بستة قرائتهاي سنتي داشتند خجسته است، خطري نيز به دنبال دارند و آن اين 
است كه نسلهاي نو را نسبت به تاريخ بدبين و گاه گريزان و بياعتنا ميكنند و بايد از آن انديشه كرد. 

رهاورد اين جريانها براي ما، بدبيني به تاريخ و اصرار بر رد معناداري تاريخ بوده است.  
آيا رهاسازي انسان و ادراك وي از تاريخ مقدور است؟ آيا ممكن است بياعتنا به تاريخ و سنت، براي 
اخالق، زيبايي، هنر، زبان و فرهنگ، اصول و قواعد «جهاني و همهزماني» تدوين كرد؟ آيا ميتوان براي 
شناخت اخالق، زيبايي، هنر، زبان، فرهنگ يك قوم، سنت و تاريخ آن قوم را به كناري نهاد؟ مسلماً 
عناصر زبان، فرهنگ، هنر، ادبيات و سنت حيات تاريخي دارند. دانشها و ارزشها نشان و جايگاه 
تاريخي دارند و قضاوت نقادانه دربارة پيوندها، تفاوتها و همسانيهاي آنها بر اساس آگاهي تاريخي از 

آنها امكانپذير است.  
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	 ب. شخصيسازي ادراك
جريانهاي انتقادي پساساختارگرا منكر اصل داللتاند و شكلها و صور دانايي را متعدد و گونهگون 
ميدانند و براي اثبات عدم قطعيت معنا درتالشاند. نقدي كه بودريارد بر پستمدرن دارد اين است كه 
پسامدرنيستها داللت را ناممكن ميخواهند. سرگيجههاي ناشي از حضور صداهاي متعدد، ارتباط را 
ناممكن ميكند. در چنين وضعيتي هنر تنها به يك بازنمود در سطح بدل خواهد شد. در چنين وضعيتي، 
تعريف امور ممكن نيست و آنگاه كه تعريف ناممكن شد، تاريخمندي هنر و روند تاريخ شكل و فرم از 

ميان برميخيزد. اين، يعني ويرانگري، بازي با تكهپارهها و... .  
بنابراين، گرايشهاي پساساختگرا شبيه يك ايدئولوژي (نظامي از عقايد كه آگاهي كاذب هم 
ميدهد) عمل ميكنند و آن ايدئولوژي «اصالت ادراك شخصي« است. ايدئاليسم جديد در شكلهاي 
مختلف پساساختارگرايي و پسامدرنيسم كنش تاريخي انسان و كنش عوامل گوناگون اجتماعي، فرهنگي، 
اقتصادي را مورد غفلت قرار ميدهند و خود، مانع بزرگي بر سر راه تاريخينگري انتقادي شدهاند. 
معناشناسي تأويلي هيچ پايه و ماية شناختشناسانه ندارد و علمي نيست. همة اين مسائل به ناممكن 

ساختن امر داللت و معناداري متنها و جريانها در تاريخ ادبي ميانجاميد.   
نتيجة رواج نظريههاي مشتاق بيمعنايي و منكر داللت، شخصي شدن قلمروهاي تفسير و ادراك 
است. غفلت از حيات تاريخي متن به اتكاي منتقد بر دريافت شخصي و ارج نهادن افراطي به 
خوانشهاي فردي و شناخت متن در موقعيتهاي انفرادي منجر شده است. گاه اين تفسيرهاي شخصي 
با اصول گفتمانياي كه متن به آن تعلق دارد يا با آنچه در تاريخ حيات متن ميبينيم، از اساس تناقض 

دارد.   
ديدگاههاي ضد تاريخي ممكن است در مقام نظريهپردازي براي رهاسازي ذهن از سلطة 
ايدئولوژيها و گفتمانهاي اقتدارگراي تاريخي كارآمد باشد؛ اما از منظر روششناسي نقد، غفلت از تاريخ 

عمالً به بحران در شناخت و ارزيابي متون ادبي و معناي آنها ميانجامد.  
ج. ايدئولوژيك شدن نقد  

ايدئولوژيها ميكوشند با تدارك يك گفتمان مسلط، الگوهاي انتقادي مشخصي عرضه كنند و 
مجموعة يكسان و يكدستي از مفهومها و درونمايهها و نشانهها را براي تبيين امور طراحي كنند. طبيعي 
است كه گفتمانها و ايدئولوژيها هركدام روشها و رويكردهاي انتقادي خاص خويش را دارند؛ هر 
جرياني الگوي برگرفته از آگاهي و ايدئولوژي خود را در تاريخ ميجويد يا بر تاريخ تحميل ميكند. تنوع 
اين الگوها و اختالف در قرائتها به عرصة نقد ادبي نشاط ميبخشد؛ اما آنگاه كه رويكردي سعي در 
انكار واقعيات تاريخي داشته باشد، تفكر انتقادي را به كورهراههاي ايدئولوژيك ميكشاند. در ايران، 
گفتمانهاي ماركسيستي، فمينيستي، ساختارگرا، پسامدرن، هركدام به سهم خود، ديدگاهي يكسونگر و 
گاه مكانيكي براي نقادي ادبي ما به ارمغان آوردهاند. اين روزها جريانهاي شبهايدئولوژيك در باب 
بيمعنايي، و خوانشهاي فردي نيز رواج يافته است و موجب شده تا نقد فارسي بهويژه نقد مطبوعاتي 

زباني شخصي و گاه شبيه شعر پيدا كند.   
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د. كژخواني نظريهها  
مسئلة نگرانكننده در نقدهاي ايراني، غلطخواني و بدفهمي نظريههاست كه به نوعي كژخواني و 

سطحينگري ميانجامد. عوامل اصلي اين كژخواني عبارتاند از:   
1. دسترسي نداشتن به منابع اصيل نظريه و نقد ادبي (فقدان ترجمة آثار نظريهپردازان و منتقدان 

طراز اول)؛  
2. غلبة رويكرد مدرسي به نظريه و نقد ادبي بر اثر كثرت ترجمة منابع درجهدوم بهويژه كتابها و 

مقاالت درسي؛   
3. فقدان مباحث نظري كه ناشي از مقهور شدن انديشهوران ما در برابر جريان ترجمه است؛   

4. فروكاستن نظريههاي ادبي به الگوي مكانيكي براي مقاصد آموزشي و نقد عملي يك اثر 
مشخص.  

اين كژخوانيها در رويكردهاي نقد ساختارگرايي، نقد هرمنوتيك، نقد روانشناختي و بينامتني بيشتر 
مشهود است. براي مثال قرائتي كه از بينامتنيت در ايران مطرح شده، در سطح استخراج شباهتها و 
مشتركات صوري و محتوايي دو يا چند متن فرومانده است و منتقد وارد بررسي روابط متنها با 
ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي و ديگر نظامهاي نوشتاري نميشود و جايگاه ايدئولوژي، ساختار قدرت، 
فرهنگ، تاريخ و... مغفول ميماند؛ ورود به اين قلمرو نيازمند اطالعات غني و گستردهاي است كه منتقد 
بايد رابطة بين متن را با ساختارهاي اجتماعي و سياسي، اقتصادي و فرهنگي و نيز بين متون ديگر فراهم 

كند.  
ه. مدلسازي مكانيكي از نظريههاي جديد  

اين نقص در شكل تحميل نظريههاي جديد بر متنها و نظامهاي ادبي بومي خودنمايي ميكند. در 
اين جريان، شتابزدگي و سطحينگري در قضاوت و ارزيابي كامالً نمودار است. امروزه، اغلب نوشتههاي 
نقد ادبي ما بهويژه در مقاالت و پاياننامههاي دانشگاهي، ساختماني دوپاره دارند؛ نيمة فربه و جاذب آن 
طرح يك نظريه است كه گاه در منابع زبان فارسي مكرر ترجمه و بازنويسي شده و نيمة نزارش، تحميل 
آن نظريه بر يك متن فارسي است. شكاف بزرگ ميان اين دوپاره در پاياننامهها و مقاالت و كتابها 
بهدشواري پر ميشود. يكي از عوامل بزرگ اين نقصان، غفلت از قياس و تطبيق شكلها و محتواهاي 
كنوني با الگوهاي پيشين است كه ناشي از ناآشنايي با سرگذشت متن در تاريخ و زيست آن در ميان 
گفتمانها و ژانرهاي مرتبط است و ديگري، عدم دقت و كارشناسي در انتخاب متن و نظريه است كه به 

ناهمخواني سوژة مورد نقد با روش يا نظرية نقد منجر ميشود.  
و. غفلت از تاريخنگري 

همة اين جريانها از ديدگاه تاريخينگري با كاستيهايي روبهرويند. دو جريان افراطي در تفكر 
انتقادي ادبيات ما مشهود است: در يك سو محققان ادبي سنتگرا در برشهاي منقطع تاريخ و مستغرق 
در ذوق سنتي مستحيل شدهاند و خوانشهاي زندگينامهاي و تفسيرهاي پيشانگارهدار كهن را بر نگرش 
و ذوق زمانة خويش ترجيح دادهاند؛ در سوي مخالف، منتقدان جوان از تاريخ گسسته و گاه سخت بر آن 
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شوريدهاند. اين دو جريان و ديگر جريانها، با دستاني تهي از «تاريخينگري» به ميدان آمدهاند. فقدان 
نگرش تاريخي، تفكر نقادانة ما را دچار بحراني كرده است كه پيامدهاي آن به شكلهاي زير در گفتمان 

نقد ادبي فارسي معاصر بهويژه در اين روزها نمودار ميشود:  
 ناآگاهي از جايگاه تاريخي دانشها و ارزشها سبب رواج تحليلهاي منفرد از متون ادبي و 
بيتوجهي به تاريخ انديشهها، فرمها و ژانرهاي ادبي شده است. نسل دانشگاهي جديد ما درك منقطع و 
بريدهاي از سنت و تاريخ ادبيات دارند. نتيجة اين رويكردها بحران در گونهشناسي و ضعف جريانشناسي 
در ادبيات فارسي و ناكامي در دورهبنديهاي ادبي است. مطالعات ادبي در فرايندهاي بريدهبريده و بدون 
پيوند با آثار ادبي هر دوره به پيشفرضهاي نادرست ميانجامد و نتيجة آن، عدم دستيابي به نگاههاي 
كالني است كه براي جريانشناسي و دورهبنديهاي متنوع تاريخي ضرورت دارد. در واقع، درك ايستا و 
منجمد حاكم بر تحقيقات ادبي ما و انجماد تفسيرها و نامگذاري سبكها و دورهبنديهاي ادبي گذشته و 
معاصر نتيجة همين بريدهخواني است. هنوز منتقدان ما نتوانستهاند ناكارآمدي دورهبنديهاي تاريخ ادبي و 
نادرستي گونهشناسيهاي شعر و نثر فارسي و كليگويي در جريانشناسي سبكهاي فارسي را بازكاوي 
كنند تا چه رسد به تغيير آنها. نمود اين انجماد در الگوهاي راديكال و گاه ايدئولوژيك جريانشناسي 
تاريخي و دورهبنديهاي ادبي ما آشكار است. در ژانرشناسي، سبكشناسي، ادوار تاريخ ادبي، الگوها و 
مدلهاي ما ناقص و ناكارآمدند. اين مدلهاي مسلط با آنكه به همة انواع و ادوار ادبي ما قابل تعميم 

نيستند، نحوة تفكر ادبي و كل نظام انتقادي ما را زير سلطة خود كشيدهاند. 
بسياري از احكامي كه در باب ابداعهاي ادبي و فرديتهاي هنري صادر ميشود، وقتي از 
چشماندازهاي تاريخي ارزيابي ميشوند، نادرست و بيمبنا از كار در ميآيند. به همين دليل است كه در 
ميان منتقدان جوان كه اغلب با انديشههاي نظريهها و روشهاي نوين نقد ادبي آشنايي دارند، شاهد 
نوعي ترس از تاريخ هستيم كه كمابيش در شكل فرار از گذشته و يا ستيز با آن در نوشتارهاي نقد نمودار 

ميشود.  
مراد از تأكيد بر توجه به تاريخ، نه ستايش گذشته است، نه دعوت به رجعت به تاريخ و نه تأثر از 
تاريخينگري ماركسيستي؛ بلكه گوشزد كردن دو ضرورت است: يكي ضرورت «بازشناسي انتقادي 
گذشته» و ديگري ضرورت تحكيم و تقويت ديدگاهها بر اساس تجربههاي پيشيني. ادبيات، زبان، 
 فرهنگ، ارزشها و ايدئولوژيها همه در گذشته ريشه دارند. بياعتنايي به تاريخ، رفتهرفته ما را به 
نقطهاي نزديك ميكند كه بايد از آن با بحران شناخت در مطالعات ادبي و حتي علوم انساني ايران ياد 
كرد. گسيل داشتن نيروهاي نقد و تفكر انتقادي به آبشخورهاي تئوريك ساختارگرايي، فرماليسم، 
هرمنوتيك، شالودهشكني و افراط در تكنگاريها و «بريدهخوانيهاي» تاريخ (برششناسي) آنگاه كه 

بدون پشتوانة تاريخينگري باشد، تفكر انتقادي را كممايه و سست ميكند.  
ز. شعار بوميسازي  

يكي از نظرگاههايي كه اغلب از جانب نهادهاي رسمي و نومحافظهكاران در گفتمان نقد ادبي اين 
روزها فراوان شنيده ميشود، شعار «بوميسازي نظريه و نقد ادبي» است كه با عنايت به وضع موجود، 
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قابل تأمل است. اگر مراد از بوميسازي آن باشد كه نظريههاي جهاني را كنار بگذاريم و خود، روشها و 
رويكردها و حتي اصطالحات تازهاي وضع كنيم، بايد چشم بر تمدنهاي ديگر فروبنديم و از راهي ديگر 
حركت آغاز كنيم؛ چنين كاري نه ممكن است و نه بخردانه. بوميسازي نظريه و نقد ادبي درگرو فهم 
درست و روشن روشها و نظريههاي جهاني براي بازخواني هدفمند ادبيات بومي است. بهسادگي 
نميتوان گفت آنچه در نقد جديد مطرح است، با گذشتة ما هيچ پيوندي ندارد. بايد باور كنيم گذشتگان ما 
نسبت به آفرينشهاي ادبي روزگار خود بي نظر نبودهاند؛ آنها هم ديدگاههاي روشنگري دارند كه 
دستكم تصوير روشني از افق انتظاراتِ مخاطبان و خواننندگان معاصر مؤلف بهدست ميدهد. بد نيست 
از تجربة فرهنگ عربي معاصر در بوميسازي و بازخواني سنت بر اساس رويكردهاي نوين بهره بگيريم. 

دنياي عربي در بازخواني و فهم درست نظريههاي جهاني، از ما ايرانيها موفقترند.   
سخن آخر اين است كه تالش اصلي همايش بر آن بوده تا ميان ديدگاههاي مختلف توازني برقرار 
كند؛ بهويژه بين دو طيف سنتي و نو در دانشگاه و نيز نقد دانشگاهي با نقد مطبوعاتي. هرچند در همايش 

منتقدان مطبوعاتي چندان حضوري نداشتند.  
محمود فتوحي  
دبير نخستين همايش ملي نظريه و نقد ادبي در ايران  
دانشگاه فردوسي مشهد   
اسفند 1389  
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فصل اول
  
وضعيت نقد ادبي در ايران

  
  
  



  



  
  
  
  
  
  
  

كدام نقد؟ كدام روش؟  
  

حميدرضا شعيري  
دانشيار آموزش زبان فرانسه دانشگاه تربيت مدرس 

چكيده  
زماني ميتوان از نقد سخن گفت كه موضوعي براي نقد كردن وجود داشته باشد و زمـاني
ميتوان از روش حرف زد كه بدانيم در كدام كلينيك و با چه ابزاري آن موضـوع را مـورد
نقد قرار ميدهيم. اين دو نكته نشان ميدهد از يكسو نقد بدون ابژه معنا ندارد و از سـوي
ديگر ابژة نقد به بررسي، آزمايش و شايد جراحي نياز دارد. امـا عصـري كـه در آن بـهسـر
ميبريم، دو ويژگي مهم دارد: 1. نظامهاي نشانهاي دخيل در توليد گفتمان در حال عبور از 
مرز تعامل و تجربة مهم همآميختگي نشانهاي هستند (خوشنويسي در فرايند توليد معنـاي 
2. ژانرهـاي  خود به تصوير تبديل ميشود و دو نظام نشانهاي همآميخته بهوجود مـيآيـد)؛
گفتماني هم ثبات ژانري خود را از دست ميدهند و پـس از تجربـة تعامـل ژانـري، پـا بـه
عرصة همآميختگي ميگذارند (ژانر تئاتر سينما را و ژانر ادبي تصوير يا موزه را بـه آغـوش
ميكشد). اين دو ويژگي از يكسو بر ديناميسم و ويژگي ترازبـاني و پديـداري حـاكم بـر

نظامهاي نشانهاي و ژانري تأكيد دارد و از سوي ديگر گواهي بر سياليّت آنهاست. اينك با 
توجه به فروريختن مرزهاي گفتماني، آيا باز هم ميتوان از واژة بسيار كلي و مـبهم نقـد و 
بهدنبال آن نقد ادبي سخن گفت؟ نقد بدون موضوع خود چيست؟ و آيا موضوع نقد بهدليل 
شرايط بينافرهنگي، بينامتني، بيناكنشي، بيناگفتماني و بيناتنشي حاكم بر آن، خود نقـد را بـه

چالش نميكشد و يا جراحي نميكند؟  
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هدف اين مقاله، عالوهبر پاسخ به اين پرسشها، جستوجوي راههـاي رسـيدن بـه نقـدي
علمي، بومي، فرهنگي و در عين حال جامع است.   

     واژههاي كليدي: نقد، روش، نظامهاي نشانهاي، گفتمان، ژانر، ترازباني، فرهنگ. 
  

مقدمه  
ادبيات بهدليل تنوّع موضوع و كاربرد وسيع و پيچيدة نشـانههـا، كنـدوكاوي پيوسـته درون 
زبان است. اين كاوش كه قادر به تغيير مسير زبان و خلق مسيري جديد درون زبان اسـت، 
عمليات «گفتهپردازي» ناميده ميشود. بهواسطة همين عمليات است كـه زبـان هـم از نظـر
شكلي و هم از نظر محتوايي فرصتهاي جديدي را درون خود خلق ميكند؛ فرصتهـايي
كه هركدام از آنها منشأ توليد گفتمانهايي متفاوت، بديع و ويژه هستند. با توجـه بـه ايـن
موضوع، ميتوان گفت نقد ادبي همان نقد گفتماني است؛ چرا كه زبان ابژة نقد اسـت، امـا
زباني كه گفتماني شده است؛ يعنـي تحـت تـأثير شـرايط گفتـهپـردازي، بـازپردازي و بـه
موضوعي نقدپذير تبديل شده است. اكنون مسئلة اصلي اين است كه نقد ادبي بايد بـر چـه
خود، گـامبـهگـام بـا گفتمـان  روشي استوار باشد تا بتواند عالوهبر حفظ ويژگيهاي علمي
آنقـدر بـه حركت كند و زبان شكلگرفته در آن را كشف كند؟ چگونه نقد ادبي ميتوانـد

موضوع مورد مطالعة خود نزديك باشد كه ديگر دانستههاي پراكنده و يا از قبل شكلگرفتة 
خود را بر آن تحميل نكند؟  

 
موضوع نقد  

هر گاه از نقد سخن ميگوييم، بيدرنگ توجهمان به موضوع نقد جلـب مـيشـود و ايـن، 
يعني اينكه نقد داراي ابژهاي است. به همين دليـل، قبـل از هرچيـزي الزم اسـت بـه زبـان
بازگرديم؛ زيرا زبان، چه ادبي و چه هنري، ابژة نقد است. اما شكي نيست كه نقد نيز خـود
زباني است كه در مورد زبان ديگري سخن ميگويد؛ بنابراين نقد يك متازبـان1 اسـت، امـا 

متازباني علمي.  
                                                      
1. Métalangage  
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پرسش مهمي در اينجا مطرح ميشود كه اگرچه قدمت زيادي دارد، همواره مورد بحث 
بوده است: زباني كه موضوع يا ابژة نقد است چيست؟ فلسفه، زبانشناسي، نشـانهشناسـي، 
انسانشناسي و پديدارشناسي هركدام به شيوة خود پاسـخهـاي متفـاوتي بـه ايـن پرسـش

دادهاند. اما از ميان همة ديدگاهها، سه ديدگاه مهم وجود دارد:   
ديدگاه اول، همان نگاه سوسوري1 است كه زبان2 را توانشي اجتماعي و مجازي ميداند 
كه در حافظة جمعي انباشته شده است. او گفتار3 را در مقابل زبـان قـرار مـيدهـد و آن را
كنشي ميداند كه بهواسطة آن زبان تحققّ مييابد. بيشك، تحقق زبـان بـدون بـهكـارگيري
نشانههاي زباني نـاممكن اسـت. پـس زبـانِ تحقـقيافتـة سوسـوري اسـتفادة نظـاممنـد از
نشانههاست. ايراد اصلي ديدگاه سوسور در ايـن اسـت كـه هـر نشـانه را مركـب از دال و
مدلول ميداند و دال و مدلول را بههمچسبيده و وابسته به يكديگر فرض ميكند. خدشهاي 
كه چنين تفكري بر فرايند معناسازي وارد ميكند اين است كه قدرت مانور معنا را محدود، 
و نگرشي ديكتاتورگونه را بر حضور نشانه حاكم مـيكنـد. دال و مـدلول فقـط زمـاني بـه
يكديگر وابستهاند كه درپي ايجاد كاركردي ساختاري، مصرفي و كـاربردي باشـند. در غيـر
اين صورت، دال به همان اندازه قدرت سرپيچي از مدلول خود را دارد كه مدلول ميتوانـد
بيـانگر ايـن دال را دور بزند و بسيار فراتر از آن حركت كند. ايـن نقـد نظريـة سوسـوري
موضوع مهم است كه فقط قدرت گفتمانه4 (فرايند گفتماني فرديِ قدرتمندي كه منبع مهـم

تصميمگيري در مورد رابطة دال و مدلول است و معناسازي را ميآفريند) است كه در مورد 
نوع رابطة دال و مدلول تصميم ميگيرد.  

ديدگاه دوم مربوط به بنونيسـت5 اسـت. او زبـان را متشـكلّ از واحـدهايي قـراردادي
ميداند كه فقط كاربرد آنها سبب تثبيتشان ميشود. تأكيد بنونيست بر استعمال زباني، پـاي 
فرد يا سوژهاي را به حوزة زبان ميگشايد كه نگاه ابژكتيويسـتي (عينيـتگرايـي مطلـق) را 

                                                      
1. F. De Saussure 
2. Langue  
3. Parole  
4. Praxis Ėnonciative 
5  . E. Benveniste 
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مورد انتقاد قرار ميدهد. بنونيست گفتمان1 را در مقابل زبان قرار ميدهد و همـين، تحـولي
در مطالعات زباني ايجاد ميكند. منشأ اين تحول در اين نكته نهفته است كه درحالي كه در 
نگاه «زباني»، متن يا گفته زنجيـرهاي تهـي از حضـور سـوژه فـرض مـيشـوند، «گفتمـان» 
بنونيستي از زباني گواهي ميدهد كه بازيگران اصلي آن را كنشگراني تشكيل ميدهنـد كـه
ترتيـب، بنونيسـت حضورشان موجب بروز موضعگيري فردي و سوبژكتيو ميشود. بهايـن
زبان را مجموعهاي معنادار ميداند كه محصول عمل گفتهپردازي2 است و در فرايند مبادلـه
قرار ميگيرد. به عقيدة ايگلتون، اين نگاه بنونيستي را ميتوان به مبادلهاي تجاري تعبير كرد 
و  كه رشد تاريخي بورژوازي به آن دامن زد: «من مالك معنا هستم كه يك محصـول اسـت
زبان مانند پول مجموعهاي از نشانههاست كه به من اجازه ميدهد تا محصول خـودم را بـا
فرد ديگري كه او هم مالك معنايي است مبادلـه نمـايم.  » (Eagletyon, 1994: 114). تنهـا
نقد وارد به اين ديدگاه اين است كه اگر زبان محصولي است كه مبادله مـيشـود، ولـي بـه
همان شكل دريافتشده در چرخة انتقال قرار نميگيرد. در جريان مبادلـه و انتقـال، هربـار
نشانهاي از مجموعة نشانهاي زباني كم يا زياد ميشود و اين چيزي است كه ثابت مـيكنـد
گفتمان فقط استعمال زبان نيسـت؛ بلكـه دخـل و تصـرف، جابـهجـايي، تغييـر، تجديـد و

بازپردازي و بازآفريني نيز هست و اين همان چيزي است كه گفتمانه ناميده ميشود.  
بـه ديدگاه سوم متعلق به گرمس3 است كه زبان طبيعي را از زبان تصنعيّ جدا ميكنـد . 
اعتقاد گرمس، زبان طبيعي كالن- نشانهاي است كه داراي ساختاري ذاتي است. ايـن زبـان
با اينكه بر «طبيعت بشري» داللت دارد، بر انسان و يا كنشگر گفتماني نيـز نـوعي برتـري و
وااليي دارد؛ زيرا انسان قادر به تغيير آن نيست. زبان طبيعي بر انسان مقدّم اسـت و قبـل و
بعد از حيات او ادامه دارد؛ درحالي كه انسان زبان تصنعيّ را آنگونه كه بخواهد، به كنتـرل

خود درميآورد و هدايت ميكند.  
آنچه كه زبانهاي طبيعي را از ديگر نظامهاي نشانهاي متمايز ميسازد، قدرت باالي تركيب 
آنها بهواسطة بهرهمندي از تجزية دوگانة زبان(1) و فرايند پوياي انفصال گفتماني(2) اسـت:

                                                      
1. Discours 
2. Acte d'énonciation 
3. A. J. Greimas 
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اين همان چيزي است كه امكان توليد نامحدود نشانه را فراهم سـاخته و سـبب پويـايي و
Greimas &)  انعطاف ساختار همنشيني زبان ميگـردد كـه گفتمـان محصـول آن اسـت

   .(Courtés, 1993: 205

نقطة مشترك همة اين تعريفها در يكچيز است: هرگاه زبان تحققّ يابـد و بـهعبـارت
ديگر توليد شود، ما با گفتمان مواجه ميشويم. آنچه تحققّ زبان را ممكـن مـيكنـد، كـنش 
فرديِ سرشار از حضوري حسي- ادراكي(3) است كه عهدهدار توليـد زبـان اسـت. بـه ايـن
ترتيب است كه ژاك فونتني، نشانه- معناشناس فرانسـوي، بـه گفتمانـه1 يـا كـنشپـردازي

گفتماني معتقد است كه بهواسطة آن، «گفتمان زبان را بيدار نموده، اشكال تثبيتشـدة آن را 
Fontanille,)  «.فراخوانده و بهكار ميگيرد و يا اينكه از آنها اشـكال جديـدي مـيسـازد

اين توضيحات براي اين است كه بدانيم موضوع نقد چيست و پاسـخي  254 :1999). همة

كه اكنون ميتوان به اين پرسش داد اين است: موضوع يا ابژة اصلي نقد چيزي جز گفتمـان
نيست.   

  
رابطة گفتمان با نقد  

گفتمان به معناي تحميل صورتي خاص بر تجربهاي زيستي يا مادهاي زنده نيست. گفتمـان
هميشه ناتمام است. شايد يكي از تفاوتهاي اصلي گفتمان با متن در ايـن اسـت كـه مـتن
قاب دارد، داراي چارچوبي است و صورتهاي زباني را ثبـت مـيكنـد. امـا گفتمـان ايـن
دغدغه را ندارد؛ زيرا يك پاي او در ساختارها و صورتهاي زباني است و پاي ديگر او در 
جايي است كه كنشهاي فردي و جمعي در آنجا اتفاق ميافتد. اين وجه از گفتمان ما را با 
ويژگيهاي غيرقابل پيشبيني، پويا، زنده و بافتي روبهرو ميكند. گفتمان نميتواند خـود را 
رمزگاني با خصوصياتي پيشترتعيينشده محدود كند؛ به ديگر  به استفاده از واحدهاي نظامي
سخن نميتوان گفتمان را به رمزگاني شبيه بـه رمزگـان راهنمـايي و راننـدگي فروكاسـت. 
گفتمان بيوقفه درپي باززايي اشكال و صورتهاي خود است. بر اساس ايـن، راه گفتمـان
راه شكلزدايي نظام زباني است كه شايد گفتمانهاي ديروزي رقم زده بودنـد. پـس آنچـه 
                                                      
1  . Praxis Ėnonciative 
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مـتن امروز گفتمان ناميده ميشود، فردا جز قالبي منجمد و متني تثبيتشده از زبان نيسـت.
ابژهاي است با ساختاري زباني كه تجزيه و تحليل قابليت بررسي اين سـاختار را دارد. امـا
گفتمان كنشي زباني است كه متن ميتواند نتيجة آن باشد. بهعبارت ديگر، كنشهاي زبـاني
ساختارها را توليد ميكنند و به كنترل خـود درمـيآورنـد و ايـن سـاختارها جـز از طريـق

كنشهاي زباني تحققّ نمييابند.  
تحليلگري را در نظر بگيريم كه ميخواهد دادههاي زباني ماننـد يـك گفـتوگـو را از
ديدگاه متني بررسي كند. ابتدا او بايد محدودة دالي يا صورتهاي بياني را مشـخص كنـد، 
سپس برشهايي را در متن مورد نظر ايجاد كند. به اين ترتيب، او مجموعهاي از گفتههـاي

متفاوت را شناسايي ميكند. پس از مقولهبندي اين گفتهها، مجموعهاطالعاتي از نوع ژست، 
لحن و آهنگ را نيز به آنها اضافه ميكند. او اگـر بخـواهـد مطالعـة خـود را كامـل كنـد، 
چارهاي ندارد جز بررسي روابط نهادي و اجتماعي بين كنشگراني كه در تعامل با يكـديگر

بودهاند. اما اگر همين داده با ديدگاهي گفتمـاني تحليـل شـود، بررسـي بـا مجموعـهاي از 
صورتهاي نامحدود زباني شروع ميشود و فرضيههايي در مورد مضـامين اصـلي آن دادة
متني با توجه به موقعيت و شرايط كنشگران متني، نقش هريك از آنهـا و تعـامالت مـورد
نظر ارائه ميشود. فقط در ادامة تحليل است كه او سعي ميكند صورتهاي مناسـب بـراي
هريك از اين مضامين بيابد. در واقع او هـيچ محـدوديتي در تحليـل نـدارد؛ زيـرا قالـب و
چارچوب قطعي و تثبيتشدهاي را براي خود قائل نشده است. به همين دليل است كـه در

هر لحظه از تحليل، صورتي جديد- كه مرتبط با مضموني فرضشده است- كشف ميشود 
و يا مضمونها در رقابت با يكديگر به كشف صورتي منجر ميشوند كه انتظار آن نميرفته 
است. ديدگاه گفتماني موقعيتي نشانه- معنايي است كه در آن، جايگاه اجتماعي، فرهنگـي، 
استعارهاي، فردي، هويتي، پديداري، عاطفي، شناختي و مانند اينها در شكلگيري مضامين 

و صورتهاي زباني نقش ايفا ميكنند.  
بهترين تعريف ممكن براي ادبيات اين نيست كه بگـوييم تخيّـل مـيآفرينـد، توصـيف
ميكند، روايتپرداز است، استعاره خلق ميكند و غيره. مناسبتـرين تعريـف ادبيـات ايـن
است كه آن را كندوكاوي پيوسته درون زبان بدانيم. ادبيات با نفوذ به اعماق زبان نشانههاي 
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زباني را جابهجا ميكند، آنها را تغيير ميدهد يا به بازپردازي آنها ميپردازد. ادبيات مسير 
بـه قـول زبان را عوض ميكند و هربار آن را در مسيري كه خود ميخواهد قرار مـيدهـد . 
بيگانهاي را خلق ميكند، كه زبان ديگري نيست... بلكه  دولوز، «ادبيات در درون زبان، زبان ِ
ترسيم ديگري براي زبان است. زباني كوچك در درون زباني بسيار بزرگ. ادبيـات حضـور

جادويي زباني است كه از سلطة همهجانبة زبان ميگريزد.» (15 :1993).  
اما پرسش ديگري كه مطرح ميشود اين است كه چه چيزي را بايد ادبيات ناميـد؟ آيـا
ادبيات به همان چيزي محدود است كه آثار ادبـي ناميـده مـيشـود؟ بـههـيچوجـه. چنـين
نگرشي، محدود و محبوس كردن ادبيات در قابهاي زماني و مكاني است. ادبيات هـر آن 
چيزي است كه ادبيات پنداشته ميشود و ادبيات دريافت مـيشـود. اگـر هـر آنچـه را كـه
ادبيات پنداشته ميشود ادبيـات بـدانيم، اعتقـاد بـه حضـور سـوژهاي دريافـتكننـده و يـا
گفتهخواني فعّال داريم كه با فعاليتِ خوانشي خود مرز بين آنچـه را كـه ادبيـات هسـت و

اين ترتيب خود، معياري براي ادبيات بودن يا نبودنِ متن ميشود.  نيست جابهجا ميكند؛ به
مثال بسيار سادهاي ميتواند در فهم موضوع به ما كمك كند: اگر هنگام توقف مقابل چـراغ
قرمز راهنمايي و رانندگي در سر چهارراهي، چراغ قرمـز فقـط مفهـوم توقـف و ايسـت را 
تداعي كند، اينجا از ادبيات يا متن ادبي خبري نيست. اما اگر هنگام توقف، چراغ قرمـز در 
همچون زمان، مفهوم جبر كنشي، يا بيهـودگي زنـدگي شـهري و آثـار نظر راننده مفاهيمي
دردآور اتالف وقت را كه دستاورد تمدن شهري است زنده كند، آن وقت همان چراغ قرمز 
هم براي او به ادبيات تبديل ميشود. پندار ادبي محدود به قاب ادبـي نيسـت و ايـنچنـين
است كه ادبيات فراتر از ادبيات ميرود. در همين اتوبانهاي شهر تهران هربار كه با بيلبورد 
تبليغاتي مواجه ميشويم، اگر فقط به اين تبليغات بهعنوان منبع اطالعاتي نگاه كنيم، آنها را 
در دستة متني كاربردي قرار دادهايم. اما اگر اين تبليغات حضور هستيشناختي مـا را فعّـال 
ماننـد سـرعت تحـول زنـدگي بشـري، تنـوّع ابـژه و كنند و سبب شـكلگيـري مفـاهيمي
گمگشتگي سوژه در زير انباشت ابژهها شوند، آن وقت شـكّي نيسـت كـه ايـن گونـههـاي
تبليغاتي كاركرد مصرفي و ارزش كاربردي خود را از دسـت داده و بـه متنـي ادبـي تبـديل

شدهاند.   
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با توجه به اين نگرش، بايد پذيرفت كه مرز بين ادبيات و غيرادبيات را گفتهپرداز تعيين 
ميكند و تا زماني كه گفتهپرداز حضور دارد، اين مرز همواره جابهجا ميشود. ديگر ادبيات 
را نميتوان بهواسطة ژانر ادبي، اثر ادبي يا سبك نوشـتاري آن ادبيـات دانسـت. مهـمتـرين
معيار ادبيبودن يا نبودن هر متني، در تعامل و رابطهاي كه مخاطب يـا گفتـهخـوان بـا مـتن

برقرار ميكند، شكل ميگيرد.  
  

نقد ادبي  
اگر بپذيريم كه ادبيات كاوش زبان درون زبان است، راهي نداريم جز اينكه چنـين زبـاني را كـه
در فرايند توليد و دريافت شكل ميگيرد، گفتمان بناميم. شايد اميل بنونيست يكي از جامعتـرين
تعريفها را در مورد گفتمان بيان كرده است: «هرگاه زبان به كنش تبديل گشـته و بـين شـركاي
كنشـي  گفتماني بهكار رود» با گفتمان مواجـه هسـتيم (258 :1966). خـود گفتمـان را مـيتـوان
تراجملـهاي1 كـه همـان جريـان سـاختاري،  دانست كه در دو بعد تحوّل يافته اسـت: 1. نظـامي
نظاممند و منجمد زبان را شامل ميشود؛ 2. فرايند گفتهپردازي كه كنشـي پويـا، تعـاملي، بـافتي، 
رويآوردي، جهتمند، همسو، رقابتي و سيّال است . اين دو بعد گفتماني نشـان مـيدهنـد هرگـاه
زبان در چرخة كنش قرار گيرد، گفتمان تحقّق مييابد. اما خود گفتمـان امـري اسـت كـه دچـار

تحوّل شده است و از ديدگاه ساختاري تا پساساختاري را دربرميگيرد.  
پايبندي به ديدگاه گفتماني سبب ميشـود نقـد و بررسـي تحـت تـأثير برداشـتهـاي
بـراي مثـال، سـازوكار بررسـي گفتمـان روايـي سليقهاي و هيجانهاي فردي قرار نگيـرد.

(داستان) با راهكارهاي مطالعة گفتمان غيرروايي يكي نيست. گاهي با گفتماني روبـهرويـيم 
كه بر ويژگيهاي دالي و روابط صوري عناصر درونزباني با يكديگر تأكيد دارد؛ گاهي هـم
با گفتماني روبهروييم كه دال را بياهميت جلوه ميدهد و بر روابط مدلولها يا درونههـاي
زباني با يكديگر تأكيد ميكند؛ در بعضي موارد گفتمان دال را عليه مدلول ميشوراند؛ گاهي 

هم طغيان مدلول عليه دال را مشاهده ميكنيم.  

                                                      
1. Transphrastique 
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براي مثال، در نمونة زير- كه گفتهاي ادبي از ليال صادقي اسـت- بـا وضـعيتي روبـهرو 
ميشويم كه مدلول بدون هيچ نيازي و هيچ اعتنايي بـه دال خـود، مـدلولي بـراي خـودش
ميپروراند تا گفتمان فرصتي شود براي فرار و گريز از زير بار دال و پرورش زاوية ديـدي

منحصربهفرد؛ فرصتي براي بارور شدن؛ نگاهي كه اگرچه از نشانه آغاز ميشود، به آن ختم 
نميشود: «هر الفبايي يك حرف آخر دارد و الفباي هـركس بـا ديگـري فـرق مـيكنـد. در
ندارد و بيمفهومي يعني همة مفاهيم جهان.» (صادقي، 1388: 77).  الفباي من نقطه مفهومي
همانگونه كه مشاهده ميكنيم، در نمونة ذكرشده نقطه- كه دال اسـت- بـر هـيچ مفهـومي 
 داللت نميكند؛ يعني نميتوان هيچ مدلولي را براي آن در نظر گرفت. اما اتفاق جـالبي كـه
ميافتد اين است كه بعد از عبور از دال كه گذر به بيمدلولي («در الفبـاي مـن نقطـه هـيچ
ندارد») است، ناگهان با انبوهي از مدلولها روبهرو ميشويم. در واقع، مـدلولي بـا مفهومي
عنوان «بيمفهومي» داريم كه دالي ندارد و نقطه هم نخواسته است كـه دال آن باشـد. ولـي

خود اين مدلول بينهايت مدلول ميسازد؛ چون همة مفاهيم (مدلولهاي) جهان را در خود 
جاي داده است. اينگونه است كه نشانه ديگـر قالـب نمـيشناسـد، كليشـه نـدارد، مـرز و
محدوديت براي خود قائل نيست و از همه مهمتر اينكه ساختارهاي بستة خود را پشت سر 
را كـه ميگذارد تا با طغياني نشانهاي به آن سوي مرزهاي نشانه نزديك شود. آيا اين نگـاه
«بيمفهومي» دالي ندارد و مدلولي است كه همة مفاهيم جهان را يكجا در خود جمع كـرده
در اينجـا است، ميتوان بدون توجه به زبان گفتهپردازيشده كشف كرد؟ گفتهپـرداز ادبـي

نشانه را نه آنگونه كه بايد باشد، بلكه آنگونه كه ميتواند باشد مينماياند. در چنين حالتي، 
دغدغة گفتهپرداز، متقاعد كردن و ايجاد باوري قطعي به نشانهاي كه پردازش ميكند نيست؛ 
او درپي وارونه كردن نشانه است تا نسبت به نشانه ترديد ايجاد كند. به اين ترتيب، گفتمان 
ادبي از واقعيت تا ترديد در نوسان است. گفتهپرداز با ايجـاد ترديـد در نگـاههـاي قطعـي، 
نگاههاي ممكني را پيشنهاد ميكند كه ميتوانند سرچشمة نگاههاي ممكن ديگري شوند.    
و مـدازماِ در نمونة ديگري، وقتي عليرضا ميراسداهللا در پشت جلد كتاب خـود بـه نـام
مينويسد: «اگر خيال ميكنيد نسل ديوها منقرض شده است و در دنياي  (1386) سمسلطان
امروز ديگر از هيوالها خبري نيست، سخت در اشتباهيد. فرق نميكنـد كجـاي ايـن زمـين



32   □   نامة نقد/ مجموعه مقاالت نخستين همايش ملي نظريه و نقد ادبي در ايران  
 

گرد باشيد، تا اولين ديو فقط سه متر فاصله داريد»، ما را متوجه دالهايي ميكند كه از آنها 
نشانهاي، متوجه آنها نشدهايم. شايد هم ديوهـا پشـت نشـانههـا يـا غافليم يا بهدليل اشتباه ِ
پـي پشت دالها پناه گرفتهاند و ما چون فقط روي اول نشانه را ديدهايم، بـه وجـود آنهـا
نبردهايم. ادبيات همواره هشداري نشانهاي است. اگر نقد ادبي نميخواهـد از ايـن هشـدار

غافل بماند، بايد گفتمان آن را خوب جراحي كند. 
هرچه باشد، گفتمان يكسان عمل نميكند و همواره خود را بازسازي مـيكنـد. تـا چـه
اندازه نقد ادبي توانسته است خود را با اين بازسازي تطبيق دهد. به عقيدة ژان كلود كوكـه، 
يكي از مشكالت نقد ادبي اين است كه «شتابزده توسط ژرفساختهـا اغـوا مـيگـردد؛ 
چرا كه نقد ادبي نقد خوب را نقدي ميداند كه به خواننده پرسپكتيوي ترجيحاً بديع از متن 
بدهد، پرسپكتيوي كه زمينه را براي عبور به ژرفاي مـتن آمـاده سـازد.» (201 :1997). امـا
مشكل اين است كه در بسياري از موارد، ژرفاي متن با ژرفاي تخيّلي ناقد گره ميخـورد و
از متن فرسنگها فاصله ميگيرد. به همين دليل، نقد ادبي در بسياري از موارد با متن مـورد
نقد خود بيگانه است. اما اگر متنْ روش تحليل گفتماني را در پيش بگيرد، آن وقت مجبـور
است قدمبهقدم با توجه به ويژگيهاي زباني به كنش تبديل شود، پيش رود و معناي متن را 
كشف كند. نقد نميتواند و نبايد از صورتهاي متني غافـل بمانـد و شـتابزده بـه سـراغ
فـردي و معناهاي مضموني برود؛ معناهايي كـه در بسـياري از مـوارد برگرفتـه از تصـميم
سليقهاي ناقد هستند. اغلب ديده ميشود كـه نقـد ادبـي مبتنـي بـر دانسـتههـايي از پـيش
تعيينشده دربارة متن به جلو ميرود و سعي ميكند همين دانستهها را به همة مـتن تعمـيم
دهد. نقدي كه بر اساس دانستهاي از پيش تعريفشده شكل ميگيـرد، ديگـر نقـد نيسـت .   
روش تحليل گفتماني به ما ميآموزد كه پابهپـاي مـتن پـيش رويـم و ذرهذره آن را كشـف
كنيم. تحققّ چنين امري ممكن نيست مگر اينكه پيكرة مطالعاتي كوتاه، كمحجـم و محـدود
باشد. هميشه سنگ بزرگ برداشتن نشانة نزدن است. پيكرة كوچك و محدود اجازه ميدهد 
تا جراحي عميق و بسيار دقيقي بر روي متن انجام دهيم. معنا چيـزي نيسـت كـه بيـرون از 
متن بر متن تحميل شود؛ بلكه معنا درون زبان و درون متن شكل ميگيرد و اين شكلگيري 

تابع كنش گفتماني و عمليات گفتهپردازي است.   
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مرز بين زبان و گفتمان به همان اندازه سيّال است كه مـرز بـين ادبيـات و غيرادبيـات. فقـط
شايد گفتمان و كنش گفتماني بتوانند تعيينكنندة مرز بين ادبيات و غيرادبيات باشند. هر گفتـهاي 
ميتواند در عين ادبي بودن در آستانة غيرادبي بودن قرار گيرد؛ همانگونه كه هـر گفتـة غيرادبـي
ميتواند در آستانة ادبي بودن جاي گيرد. چارهاي جز اين نداريم كه هر زبان تحقّقيافته را نوعي 

گفتمان بخوانيم و بر همين اساس، نقد ادبي را نوعي گفتمانشناسي زبان بدانيم.  
انتخاب واژة گفتمانشناسي جنبة تزييني ندارد و منظور اين نيست كه ايـن واژه از نظـر
شكلي جايگزين واژة نقد ادبي شود؛ بلكه منظور اين است كه از واژة بسـيار كلـي و مـبهم
نقد تعريفي روشن داشته باشيم. با استفاده از واژة گفتمانشناسي نهتنها ميدانيم كـه هنگـام
بررسي متن به دنبال چه هستيم، بلكه شيوة بررسي متن را نيـز مـييـابيم؛ زيـرا بـر اسـاس
تعريف گفتمان- كه فرايند توليد و دريافت معنا بر اساس كنش فردي گفتهپردازي است كه 
با موضعگيري، جهتگيري و حضور فعال خود شرايط پوياي معناسازي را رقـم مـيزنـد- 
ناقد ادبي نيز به عضوي از پيكرة همان زباني تبديل ميشود كه درون زباني بزرگتر شـكل

  : ميگيرد. به عقيدة ژاك فونتني، هر كنش گفتماني، فرايند نشانه- معناييِ
مذاكرة پيوستهاي است كه بين سطوح مختلف گفتمـاني صـورت مـيگيـرد. ايـن سـطوح
عبارتانداز: هدفي كه كنش در راستاي آن شكل گرفتـه اسـت؛ منبـع ارجـاعي دخيـل در
گفتمان يا دستاورد كنشي حاصل شده؛ موانع احتمالي كه بر سر راه كنش قـرار مـيگيرنـد، 
مانند جريانهاي ضد كنشي، حوادث غيرمنتظره، تصادفات و رخدادهاي پـيشبينـينشـده؛
مقاومتهاي احتمالي كه بر اساس آداب، عادات و رفتارهاي پذيرفتهشده در برابـر كنشـي
شكل ميگيرد؛ و الگوهاي برآمده از مصرف، اسـتعمال و بـهكـارگيـري كـنش (فراگيـري، 
شگردها، تطابق با موقعيت و غيره). ... همينجا ميتوانيم اشاره كنـيم كـه تـوان تطبيـق بـا
شرايط و انعطافپذيري، يكي از مهمترين ابعاد گفتماني است [كـه از حصـار مـتن خـارج

   .(Fontanille, 2008: 27) شده] و جنبة بافتي پيدا كرده است
بر اساس اين ديدگاه، هر متني را از دريچة گفتماني ديدن، يعني آنقدر به آن نزديـك شـدن
كه خود را در درون مذاكرة زباني و جريان پيشروي زباني احساس كردن. به همين دليـل اسـت
كه در نگاه گفتماني، ناقد ادبي نيز به يكي از عوامل گفتماني تبديل مـيشـود؛ عـاملي كـه چـون
درون زبان قرار گرفته، با پيچوخم آن آشناست و با همة وجود خود آن را احساس كرده است.  
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يكي از بزرگترين مشكالت نقد ادبي در ايران اين است كه ناقد از مـتن ادبـي فاصـله
دارد و فقط به ارائة متازباني علمي بسنده ميكند؛ به اين معنا كـه زبـان مـتن مـورد نظـر را
هضم نميكند و به توصيف و تحليل آن ميپردازد. چنـين نقـدي در حاشـية مـتن حركـت
نقـد  ميكند و از دور دستي بر آن دارد. تفاوت نگاه گفتماني با نگاه نقدي در اين است كـه
در بسياري از موارد از بيرونِ متن به متن مينگرد و شرايط ورود به درون آن و عجينشدن 
با آن را نيافته است؛ درحالي كه در نگاه گفتماني، نقد ناچار اسـت از درونِ زبـان بـه زبـان
 بپردازد و با آن درآميزد. اينك اگر بپذيريم كه نقد ميتواند روشي گفتماني داشـته باشـد تـا
هم به موضوع خود نزديك باشد و هم بررسي قابل قبولي از موضـوع مـورد مطالعـة خـود

ارائه دهد، بايد ويژگيهاي چنين روشي را بيان كنيم:   
1. روش گفتماني ميتواند يك جزء يا قطعة گفتماني كوچك داراي بافت را مطالعـه كنـد.

چهبسا كه اين مطالعه به بروز نظريهاي منجر شود كه قابليت تعميم به متون بيشماري را 
دارد. اما بايد دقت كنيم تا دچار حركتي مكانيكي نشويم. هر گفتمـاني ويژگـي خـود را

دارد و از خالل همين گفتمانهاست كه نقد ميتواند خود را نيز نقد كند. نقدي كه خود 
را نقد نكند، يعني به بازپردازي خود نپردازد، منجمد و محكوم به تباهي است.   

2. بين شناخت و دانش تفاوت هست. شناختْ فردي است، از تجربههـا سـود مـيبـرد و خـود
همواره در معرض تجربه قرار دارد. نقد ادبي نميتواند به بررسي دانش متن محـدود باشـد و
راهي جز توجه به شناخت و تجربة زيستيِ حضور ندارد؛ تجربـههـايي كـه در لحظـه شـكل
گرفته و نشانههايي غيرمنتظره را رقم زدهاند (همين داسـتان چوپـان دروغگـو وارونـه كـردن
نشانه و تجربة زيباييشناختي حضور به قيمت ريسك معناست). تاراستي از شـناختي سـخن
ميگويد كه «مبتني بر كاربرد و مصرف نيست، بلكه سرچشمة حسي- ادراكي دارد. اين همان 

چيزي است كه حضوري اگزيستانسياليستي را رقم ميزند.» (68 :2009). 
3. هر متني خواسته يا ناخواسته متون ديگري را فراميخواند و جريانهاي گفتماني همواره 
بيناگفتماني و تراگفتماني هستند. هيچ متني پشت درهاي بسته شكل نميگيرد. حتي اگر 
بينانشـانهاي قـرار متن نتيجة تجربة تعامل انسان با دنيا و يا ابژهها باشد، بـاز در نظـامي

داريم. گفتمان يعني پيوستار نشانههايي كه در هم تنيدهاند و در طول تاريخ متحول شـده 
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و به ما رسيدهاند. نقد ادبي بايد نقدي بيناگفتماني و بينانشـانهاي باشـد تـا ابـژة خـود را
آنگونه كه بايسته است بررسي كنـد. بـراي مثـال اگـر رمانتيسـم نبـود، مدرنيتـه شـكل
نميگرفت و اگر مدرنيته نبود، پسامدرنيته تحققّ نمـييافـت. گفتمـان يعنـي پيوسـتاري 

گفتماني كه فردي و بازپردازيشده است.   
4. گفتمان به شرايط توليد و دريافت خود وابسـته اسـت. اگـر گفتمـان را خـارج از بسـتر
موقعيتي و بافتي خود مطالعه كنيم، آن را بيخاصيت و بياثر كردهايم. جراحي گفتمـاني

هم در سطح زباني و هم در سطح بافتي شكل ميگيرد. اين نكته گفتمان را بـه فرهنـگ 
وابسته ميكند. موقعيتهاي فرهنگي و تاريخي همواره در توليد گفتمان نقش دارند. نقد 

ادبي نميتواند از اين موقعيتهاي فرهنگي غافل بماند.   
5. نشانهها چيزي جز بازنمودي از ابژهها يا نشانههاي ديگر نيستند. به همـين دليـل، نشـانه
صورتي است كه از واقعيت فاصله گرفته است. هرچه نشـانه گفتمـانيتـر شـود، يعنـي
توسط گفتهپرداز و يا فرهنگ تراش بخورد، فاصـلة آن از واقعيـت بيشـتر مـيشـود. بـه

همين سبب، گفتمان گاهي نشانه را وارونه ميكند تا پشت آن را بنماياند؛ درست ماننـد 
اتفاقي كه براي پيپ ماگريت افتاد. او زير تصوير پيپي نوشت: «اين يك پيپ نيست»؛ در 
واقع ماگريت وارونگي نشانه را هدف گرفت تا بگويد پشت آنچـه مـيبينـيم، چيزهـاي
ديگري نهفته است. نقد ادبي نبايد دنبال كشف واقعيت باشد؛ بلكه بايد در بسـتر نشـانه

حركت كند تا واقعيت اگزيستانسياليستي حضور نشانه را دريافت كند: واقعيتي كه نشانه 
در بستر گفتمان آفريده است. هرچند اين واقعيت توهمّ يا اشتباهي زيباييشناختي باشد.  
6. گفتمانها هم كنشمحور1 هستند و هـم شـوِشمحـور2: بعضـي از آنهـا تـابع برنامـه و
فرايندي كنشي هستند و هدف مشخصي را دنبال ميكنند؛ يعني قهرمان ميداند كـه چـه
ميخواهد و براي آن برنامهريزي ميكند. اما بسياري از گفتمانها شوِشي هسـتند؛ يعنـي 
بر كنش مبتني نيستند؛ بلكه بر ارتباط پديداري و حسي- ادراكي سوژه اسـتوارند كـه در 
لحظه شكل ميگيرد و تابع هيچ برنامهاي نيست. به همين دليل، هيچ هدف كنشـياي در 
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كار نيست و سوژه در لحظه شكل ميگيرد و اين شكلگيري كامالً پديداري و شـهودي
است. درست مانند سپهري كه ميگويد «به سراغ من اگر ميآييد پشت هيچستانم». نقـد

ادبي نميتواند وضعيت پديداري و شوِشي گفتمانها را ناديده بگيرد و فقـط بـر اسـاس 
كنش آنها به نقد بپردازد.  

7. به همان ميزان كه گفتمانها ميتوانند بر اساس نظامي كالسـيك و كـاركردي مبتنـي بـر 
اصول و برنامه و هدف شكل گيرند، به همان ميزان هم ميتواننـد شـگردهايي متفـاوت
ويكتـور بينوايـان داشته باشند كه مسير شكلگيري نشانه و معنا را تغييـر مـيدهنـد. در
هوگو، جهتگيري قهرمان مشخص است و مخاطب اين جهتگيري را دنبـال مـيكنـد؛
درحالي كه در بسياري از گفتمانها، مخاطب است كه با دخالت خود گفتمان را سـامان

ميدهد و آن را بهنوعي بازسازي ميكند. به همين دليل، گفتمان ميتوانـد تـابع كـاركرد 
پازلي و يا لوگويي باشد. در فرايند پازلي، مخاطب قطعات را كنار يكديگر قرار ميدهـد
تا آنچه را كه انتظار ميرود بازسازي كند. اما در نظام لوگويي، مخاطب خلق ميكنـد؛ او 
است كه گفتمان را رقم ميزند و پيش ميبرد. به اين معنا كه در فرايندي تصـادفي و يـا
انديشهاي خلّاق از حضور قرار داريم كه گفتمان تابع هيچ برنامهاي و انتظاري نيسـت و
را كـه بر اساس تصادف يا انديشة خلّاق و فعال شكل ميگيرد. نقـد ادبـي بايـد نظـامي

گفتمان بر اساس آن شكل ميگيرد، كشف كند تا بتواند به شگردهاي آن پي ببرد. 
اسـاس 8. تفكر گفتماني تفكري تعاملي و يا همآميخته است. گفتمان در نگاهي تكمحـور و بـر
منيّتي مركزگرا شكل نميگيرد. در واقع، گفتمان تراعاملي1 است. «من» بـا توجـه بـه ديگـري
شكل ميگيرد. پس گفتمانها محل برخورد هويتها و بهنحـوي فراينـد بحـران هويـت هـم 
هستند. گفتمانها ترجمة فرهنگي در فرهنگ ديگـر و يـا سـوژهاي در سـوژة ديگـر هسـتند. 
گفتمانها مركز را به حاشيه و حاشيه را به مركز ميبرند. به همين دليل، هر گفتماني ميتوانـد
تراگفتماني نيز باشد. در عبور از حاشيه به مركز و يا مركز بـه حاشـيه، زمـان و مكـان نقـش 
دارند. با توجه به اين موضوع، به قول لوتمان، هر گفتماني سپهري نشـانهاي2 را شـكل  مهمي
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ميدهد كه «مهمترين ويژگي آن، نامتجانس بودن آن اسـت.» (13 :1999). در چنـين سـپهري 
است كه انبوهي از جريانهاي زماني، مكاني، عاملي، كنشي، شوِشي، پديداري، جمعي، فردي 
و غيره به درون يكديگر نفوذ ميكنند و وضعيتي سيّال را شكل ميدهند كه گفتهپـرداز، خـود
نيز به كنترل همين وضعيت درميآيد و هيچ سلطهاي بر گفتمان خود ندارد. نقد ادبي نبايـد از

اين وضعيت سيّال و تودرتو غافل بماند. 
9. روابط من و ديگري گفتمان را از وضعيت عاطفي به وضـعيت مرامـي- سـلوكي1 سـوق
ميدهد؛ وضعيتي كه در آن سوژهها از مرز كنش عبور ميكنند تا در خدمت ديگري قرار 
گيرند. بهاين ترتيب، گفتمان سوژهمحور به گفتماني دگرمحور تبديل ميشـود؛ گفتمـاني
همـين كه از مرزهاي محدود خود گذشته و تا عمق ديگري پيش رفته است. بر اسـاس

روابط من و ديگري است كه معناي گفتماني شكل ميگيرد. در ماجراي معـروف «زاغ و 
روباه»، اگرچه زاغ فريب ميخـورد، بـراي لحظـهاي امكـانِ عبـور از مرزهـاي محـدود
مـيشـود. بنـابراين، روبـاه فقـط عـاملي زاغبودن تا آستانة ققنوسشدن بـرايش فـراهم

فريبدهنده نيست. با اينكه همگان براي روباه نقشي منفي قائلاند، از ديـدگاه گفتمـاني، 
او شرايط عبور زاغ را براي لحظهاي كوتاه تا مرز ققنوسشدن فراهم ميكنـد. بـه همـين
دليل، نقد ادبي بايد همهسونگر باشد و فقط نشانه را آنگونه كـه هسـت نپنـدارد؛ بلكـه
آنگونه كه ميتواند باشد نيز در نظر بگيرد. ازاينرو، روباه فرصت آزمايش ققنوسشـدن

براي زاغ نيز هست.  
10. روش تحليل گفتماني نميتواند از حضور عاملي جسمانهاي2 كه بين دال و مدلول قرار 
ميگيرد و سبب ارتباط سيّال آنها با يكديگر ميشود غافل بماند. گفتمان ادبـي همـواره
شرايط ارتباط دال و مدلول را تغيير ميدهد و از نو تعيين ميكند. چنين تغييـر شـرايطي
بدون حضور واسطهاي كه بتواند مرزهاي دال و مدلول را بر اساس جريان گفتهپـردازي
جابهجا كند ممكن نيست. اين حضور همـان حضـور جسـمانهاي اسـت كـه بـا نـوعي
جسـمانه همـان موضعگيـري، نحـوه و نـوع ارتبـاط دال و مـدلول را تعيـين مـيكنـد.

                                                      
1  . Ėthique 
2  . Opérateur Somatique  



38   □   نامة نقد/ مجموعه مقاالت نخستين همايش ملي نظريه و نقد ادبي در ايران  
 

موضعگيري سوژه است كه بر اساس آن، مرزهاي بين دو دنيا قابليت جابهجايي مييابـد
و سيّاليّت معنا تضمين ميشود. بهترين مثال در اين مورد را ميتـوان در اشـعار سـپهري
جست. در گفتمان سپهري، جسمانه باعث ميشود تا صورت بيـان (بـرون- نشـانه) بـه 
صورت محتوا (درون- نشانه) بپيوندد و بهواسطة اين ارتباط، دسترسي به اصل چيزها و 

يا معناي پديداري- كه همان معناي غيرقراردادي و ناب است- ممكن شود.   
من در اين تاريكي   

امتداد تر بازوهايم را   
زير باراني ميبينم  

كه دعاهاي نخستين بشر را تر كرد (سپهري، 1368: 389) 
و  در اين شعر «بازوهاي تر» كنشگر بهعنوان واسطهاي بين دو دنياي دال (تاريكي و بـاران)
مدلول (دعا) قرار ميگيرد و بهدليل قدرت نشانهاي باالي خود، سوژه را با معناي پديـداري
و اصيل دعا كه همان «دعاهاي نخستين» است، پيوند ميدهد. جسمانه قـادر اسـت آنقـدر

مرزهاي معنايي را جابهجا كند تا ما را با عميقترين، دوردستترين و نابترين الية معنايي 
پيوند دهد. نقد ادبي نميتواند چنين حضوري را- كه در شكلگيري معنا بسيار تعيينكننـده
است- ناديده بگيرد. يكـي از راههـاي مهـم بـوميشـدن نقـد ايـن اسـت كـه همـواره در

بررسيهاي خود واسطههاي بين دالها و مدلولهاي زباني را پيدا كنيم؛ چون در بسياري از 
موارد اين واسطهها ويژگيهايي فرهنگي دارند و از فرهنگي به فرهنگي ديگر متفاوتاند.    
در پايان اين بخش بايد به اين نكتة مهم دقت كنيم كه نقد از يكسو آزمايشگاهي اسـت كـه
زبان در آن مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد تا ويژگيهاي متفاوت معنايي آن كشف شود و از 
سوي ديگر، در همين آزمايشگاه است كه خود نقد رشد ميكند و دگرگون ميشود. اين موضوع 
بهخوبي نشان ميدهد نقد و گفتمان (بهعنوان كنشي كه موجب تحقّق زبان ميشود) كامـلكننـدة 
هم و در تعامل با يكديگرند. اما ويژگي مهم عصر حاضر ايـن اسـت كـه در آن، هـم مـرز بـين
رسانهها و هم مرز بين ژانرهـا برداشـته شـده اسـت.     حـذف مـرز بـين رسـانههـا: كتـاب ادبـي
تصويريشده و گوشي تلفن همراه آلبوم عكس نيز هست. حذف مرز بين ژانرهـا: ژانـر نمـايش
ژانر سينما را در خود جاي داده؛ چون پردة سينما در صحنة نمـايش حضـور يافتـه اسـت.  ژانـر
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كتاب ادبي با ژانر موزه يا ژانر دفترچة خاطرات درهمآميخته است؛ چـون در البـهالي صـفحات
آن پاكتهايي جاسازي ميشود كه بستههاي دربرگيرندة فرديترين لوازم يا ابزار فرهنگـي و يـا
اسرار شخصي كنشگران است. با توجه به اين ويژگي، نقد نيز بايد به سالحهـاي گونـاگون نقـد
گفتماني مجهز شود كـه عبـارتانـد از: نقـد بينـامتني، بينـافرهنگي، بينـاژانري، بيناتمـدني، نقـد 
بيناعقيدتي و غيره. فقط در اين صورت است كه نقد به مكاني واقعـي بـراي مطالعـة فراينـدهاي
گفتماني تبديل ميشود. چنين نقدي همهسونگر است؛ اما نياز دارد تـا روشـمند عمـل كنـد. بـه

ازجملـه رويكـرد نشـانه-  مبتنـي بـر رويكردهـاي علمـي همين دليل، ما روش تحليـل گفتمـان ِ
معناشناختي را جهت اين امر پيشنهاد ميكنيم.  

  
نتيجهگيري  

بنابر آنچه گفته شد، ادبيات جلوتر از زبان حركت ميكند و همين ادبيات، مسـير زبـان را تعيـين
كـه ادبيـات آن را ميكند. اگر چنين باشد، نقد ادبي نيز بايد حركت در مسير همين زبـاني باشـد
سامان ميدهد. چنين زباني همان زبان گفتمانيشده است. پس ميتـوان نتيجـه گرفـت كـه نقـد

ادبــي، نقــد گفتمــاني اســت و نقــد گفتمــاني يعنــي از درون مــذاكرة زبــاني و همگــام بــا زبــان 
گفتمانيشده به بررسي آن زبان پرداختن. براي اينكه نقد ادبي بـه توصـيفي سـليقهاي و تحميـل
دانشي از قبل شكلگرفته بر زبان تبديل نشود، بايد گفتمانمحـور عمـل كنـد. ويژگـيهـاي نقـد
گفتمانمحور به اين شرح است: كشف روابط نشانهاي، نحوة تعامل و يا هـمآميختگـي آنهـا بـا
يكديگر، حركت در بستر نشانه، بافتي و موقعيتي عمل كردن، حضور اگزيستانسياليستي نشـانه را
در نظر گرفتن، دال و مدلول را با توجه به واسطههاي جسمانهاي و يا فرهنگـي در نظـر گـرفتن، 
شناخت و دانش را همزمان بهكار بردن، با توجه به تحـول تـاريخي نشـانههـا حركـت كـردن و 

موضعگيري گفتماني را با توجه به شرايط فرهنگي در نظر گرفتن.  
  

پينوشتها  
1. تجزية دوگانة زبان- كه مارتينه آن را ابداع كرده است- ويژگي مهم زبان طبيعي را در مقابل ديگر 
ابزارهاي ارتباطي بيان ميكند. بر اساس اين، هرگاه سخن ميگوييم، زبان را در دو سطح بهكار ميگيريم 
كه در تجزية اول تكواژ و در تجزية دوم واج ناميده ميشود. واجها سازههاي تكواژها بهشمار ميروند. 
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امروزه، اين تجزية دوگانة زبان ديگر كارايي زيادي ندارد؛ زيرا نظامهاي گفتماني بسيار فراتر از اين 
تجزية دوگانه عمل ميكنند. توليدات زباني از سطح كلمه و جمله بسيار فراتر ميروند و بافت عناصر 

متعدد ديگري ازجمله فرهنگ، زمان و مكان را دربرميگيرند. 
2. انفصال گفتماني عملياتي است كه بر اثر آن، گفتهپرداز زباني فرصت مييابد تا از زمان و مكان و 
منيّت محدود خود عبور كند و زمانها و مكانها و كنشگران زباني نامحدودي را كه خارج از حوزة 
خود او قرار دارند، وارد زبان كند. به اين ترتيب، گفتمان از حصار محدود خود خارج ميشود و 
معناشناسي مباني فرازماني، فرامكاني و فراخودي عمل ميكند. براي آگاهي بيشتر نگاه كنيد به: شعيري،

(تهران: سمت، 1381).  نوين،
3. قبل از اينكه زبان توليد شود و گفتهپردازي بهطور مستقيم عهـدهدار ايـن توليـد شـود، در مرحلـهاي 

حسي- ادراكي، جرياني پيشاگفتماني شكل ميگيرد كه مبناي جهتگيري گفتماني نيز است.     
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بدفهمياي در كاربرد هرمنوتيك بهعنوان يكي از رويكردهاي مستقل نقد ادبي  
  

علياكبر رضادوست  
دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران   

چكيده  
مـيتـوان حدود سه دهه است كه از ورود مبحثي به نام «هرمنوتيك» به ايران ميگذرد و امـروزه
ادعا كرد كه اين مبحث بهعنوان جرياني در حـوزههـاي مختلـف راه خـود را بـاز كـرده اسـت.
مـيكنـد؛ بـهويـژه زمـاني كـه از امـور بدفهمي بهمنزلة واقعيتي هرمنوتيكي، همواره خودنمـايي
بحثبرانگيزي چون مبحث هرمنوتيك سخن به ميان آيد. بهنظر مـيرسـد گـاه در فهـم درسـت
معناي هرمنوتيك و هم در كاربرد آن بهعنوان يكي از رويكردهاي مستقل نقد ادبي بدفهميهـايي
رخ داده است. نگارندة اين مقاله ضمن اينكه معتقد است برابر دانسـتنِ هرمنوتيـك بـا تأويـل و

تفسير درست نيست، هرمنوتيك و بهويژه رويكرد فلسفي آن را روش عملگراي مستقلي در نقد 
ادبي نميداند. از نظر او، نميتوانيم همانگونه كه با رويكرد فرماليستي شعري را تأويـل و شـرح

ميكنيم، با كاربرد هرمنوتيك نيز به تأويل و شرح آن بپردازيم.  
كاربرد نظريات هرمنوتيك، بهويژه هرمنوتيك فلسـفي بـه تأثيرگـذاري انگـارههـاي آن 
بهمثابة پيشفهمهايي بر منظومة فكري و الگوهاي ذهني خواننده معطوف است كه سرانجام 
و به شكل غيرمستقيم باعث اصالح برداشتها و فهم بهتر ميشود. عالوه بر ايـن كـاركرد، 
كنـار سـاير مـيتوانـد در برخي نظريـات هرمنوتيـك، بـهويـژه هرمنوتيـك روششناسـانه
رويكردهاي نقد ادبي، بهعنوان ابزاري كمكي مورد بهرهبـرداري قـرار گيـرد و ايـن زمـاني
ممكن و درست است كه شناخت دقيق و همهجانبـهاي از نظريـات جريـانهـاي مختلـف

هرمنوتيك داشته باشيم. 
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     واژههاي كليدي: هرمنوتيك، بدفهمي، نقد ادبي.  
  

مقدمه  
امروزه، هرمنوتيك بهعنوان يكي از مباحث فلسفياي كه وارد حوزههاي علوم و دانشهـاي
گوناگون شده است، شهرت فراواني دارد. علوم انساني و بهتبع آن ادبيات نيز از اين مقولـه

مستثنا نيست. در اين مقاله بـا روش جسـتوجـو در منـابع الكترونيـك و مقـاالت علمـي 
دانشگاهي در موضوع كاربرد هرمنوتيك، نمونههايي را انتخـاب و بررسـي كـردهايـم و بـر
در باب هرمنوتيك  مثنوي هرمنوتيك اساس آنچه از پاياننامة كارشناسي ارشد خود با عنوان
و نحلههاي مختلف آن آموختهايم، بـه مقايسـة روش مقـاالت مـورد بررسـي بـا نظريـات

هرمنوتيك پرداختهايم.  
در ابتدا براي آگاهي از بسامد كاربرد هرمنوتيك و نيز نمونهگيري، كلمـة هرمنوتيـك را
در موتور جستوجـوي گوگـل سـراغ گـرفتيم. نتيجـة جسـتوجـوي فارسـي ايـن واژه 
23هزاروهفتصد مورد و نتيجة جستوجوي التين آن 2ميليون و 460 مورد بود. ايـن ارقـام
حكايت از جريانسازي و كاربرد فراوان ايـن مبحـث در زبـان فارسـي دارد. امـا برداشـت
واژه و از ايـن مبحـث بـهگونـهاي ديگـر اسـت. بسـياري از افـراد درست كاربران از ايـن
هرمنوتيك را معادل تفسير يا تأويل ميدانند. براي نمونه بهصـورت تصـادفي1، مـواردي از

كاربردهاي اين مبحث را ذكر ميكنيم:  
نويسندهاي كه درپـي توضـيح كـاربرد هرمنوتيـك در آثـار هنـري اسـت، بـا برابـر دانسـتن
هرمنوتيك با تفسير، چنين مينويسد: «هرمنوتيك حلقة اتصال بين اذهان است. حال ايـن فاصـله
يا شخصي است يا تاريخي. طبعاً هنر در اين حلقه قرار نميگيرد؛ چرا كه هنـر اول اينكـه خـود
نوعي هرمنوتيك و تفسير از جهان هستي است.» (اسالمزاده، 1388). نويسـندة ديگـري هـم كـه
هرمنوتيك را به معناي تأويل ميداند، دست به تأويل اعترافات يك متهم زده و نام نوشـتهاش را 
«هرمنوتيـك «هرمنوتيك يك اعتراف» گذاشته است (ميم، 1388). شخص ديگري هـم اصـطالح

                                                      
1  . Random 
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امام حسين» را بهكار برده و منظورش، بازتوليد حماسههايي است كه با الگـو گـرفتن از حماسـة 
حسيني رخ داده است (فياض، 1389). حال آنكه هرمنوتيـك نـه بـه معنـاي تأويـل اسـت و نـه
تفسير؛ بلكه اين دو مقوله از مسائل مورد مطالعه در مبحث هرمنوتيك اسـت. مجتهـد شبسـتري

(1388) در اين باب مينويسد:   سنت و كتاب هرمنوتيك، مؤلف كتاب
هرمنوتيك نه به معناي تفسير و نه به معناي تأويل است. واژة تأويل را كـه خداونـدگار آن
«ابن عربي» است نبايـد معـادل واژة هرمنوتيـك گرفـت و يـا تفسـيرهاي مختلـف قـرآن
هرمنوتيك نيستند؛ بلكه هركدام تحت نظريهاي هرمنوتيكي در جستوجوي معنا بودهانـد . 
براي هرمنوتيك در فارسي معادلي نداريم و اين از سر غربزدگي نيست كه نام كتـاب يـا
ايجاب ميكند كـه وضـعيت واژه را حفـظ اثري را هرمنوتيك بگذاريم؛ بلكه اخالق علمي

كرده تا مخاطب آن گمراه نشود. برخي بهاشتباه هرمنوتيك را تفسير به رأي قلمداد ميكنند.  
از بدفهمي عمومي دربارة معادل دانستنِ هرمنوتيك با تأويل و تفسير كه بگذريم، نوبت 
بزرگتري در اين حوزه ميرسد و آن، تصور هرمنوتيك بهعنوان رويكرد مستقل  به بدفهمي
عملگرا در نقد ادبي است؛ رويكردي كه به كمك آن ميتوان آثار هنري را تفسير و تأويـل
كرد و عجيبتر اينكه چنين تأويلهايي عمالً انجام شده و گاه در مجـالت علمـي هـم بـه
ما حـاكم اسـت و چاپ رسيده است. اين ماجرا حكايت از آفتي دارد كه بر فرهنگ علمي
«ايسـمهـاي» نوظهـور آن، توجه به زرق و برق و شيفتگي در مقابل رويكردها و بهعبـارتي
كشـورمان است. به اين معنا كه وقتي رويكردي جديد چون هرمنوتيك وارد مباحث علمي
ميشود، بهجاي رويكرد بنيـادين بـه آن، صـورتي ابتـر و ناپختـه و تكامـلنايافتـه از آن را
مـيزنـيم و نتيجـة چنـين فراينـدي را بـا همچون شاهكليدي جادويي به مباحث گونـاگون
عناويني چون هرمنوتيك و كاربرد آن در سياست، هرمنوتيك و كاربرد آن در هنر و غيره به 
چاپ ميرسانيم. نفس چنين نوجـوييهـايي، در صـورت پـرداختن بنيـادين و اساسـي بـه
موضوع، مفيد است؛ اما رويكرد عجوالنه به آن زيانبار است. در هر حال، پس از گسـترش
هر موضوع و ايدهاي، نوبت آسيبشناسي آن هم فراميرسد و امروزه، زمان آسـيبشناسـي

چنين رويكردهايي در حوزههاي گوناگون است.  
با نگاهي به چنين مقاالتي كه قصد معنا يـا تفسـير كـردن شـعر يـا اثـري را بـهوسـيلة 
هرمنوتيك داشتهاند، درمييابيم كه نويسندگان آنها در نهايت نتوانستهانـد بـه هـدف خـود
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برسند. حداقل كاري كه آنان كردهاند، تكرار مكرّرات مباحث هرمنوتيك و دستهبنـديهـاي
از  آن است (آنهم گاه ناقص و بيشيرازه) و حداكثر، تأييد اين مباحث بـا بيـت يـا ابيـاتي
شاعري كه قصد داشتهاند شعر او را با رويكرد هرمنوتيـك تفسـير كننـد. پـژوهشهـايي از
ايندست زادة روش اشتباهي است كه از ابتدا در پيش گرفتهاند و آن، عملگرا فرض كردن 
رويكرد هرمنوتيك است. در اين مجال از آوردن نمونههاي عيني چنين مقـاالتي معـذوريم؛ 
اما براي ديدن چنين آثاري كافي است براي مثال تركيبهـايي چـون هرمنوتيـك و حـافظ، 

كاربرد هرمنوتيك در تحليل شعر موالنا و غيره را در اينترنت جستوجو كنيد.   
  

ناموفقبودن هرمنوتيك ماقبل فلسفي در ارائة رويكردي كاربردي در تفسير   
صاحبنظران هرمنوتيك ماقبل فلسفي همچون شالير ماخر يـا ويلهلـم ديلتـاي و بـهويـژه 
جلـوگيري كنـد پيشروان اين دو درپي كشف و ارائة ابزارهايي بودهاند كه بتواند از بدفهمي
و به فهم نيّت مؤلف منتهي شود؛ اما سرانجام به چنين هدفي، آنهم بهطـور كامـل، دسـت

بـراي مثـال،  نيافتند تا امروز ما بتوانيم آن را بهعنوان رويكردي در تأويل آثار بهكـار ببـريم . 
كوشش ويلهلم ديلتاي به تقليد از كانـت، بـراي كشـف مقـوالت علـوم انسـاني و قواعـد
تفسيري، همچون تالشهاي درويزن1 (1808- 1889م) بيثمر ماند. درويـزن در ايـن بـاب
اعالم كرده بود كه علوم تفسيري و تاريخي نيازمند ظهور كانتي جديد اسـت: «مـا بـه يـك
كانت نياز داريم كه نه صرفاً مدلي براي دستيابي به مواد خام تاريخي فـراهم كنـد؛ بلكـه
Grondin, ) «.سرمشقهاي انتقادي براي نظريه و عمل در تاريخ و نسبت به آن فراهم آورد

  .(1995: 80

آن را اسـتوار  كانت در «نقد عقل محض» به علوم تجربي خدمت شاياني كـرد و مبـاني
ساخت. او نشان داد آنچه ما آن را تجربه ميناميم، دادههاي حسي محض نيستند؛ بلكه ايـن
مواد خام طيّ فرايندي ذهني، از فعاليت حواس حاصل ميشوند. فراينـد تبـديل دادههـا بـه
ذهنيات شاكلهبنديشده و سازمانيافته به كمك اصولي صورت ميپذيرد كه كانت آنهـا را

                                                      
1  . Droysen 
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مقوالت1 ميناميد. او با تطبيـق تحليـل خـويش از تجـارب بـر واقعيـات فيزيكـي، مبنـاي
 .(Eliade, 1995: 6/ 282; Edvards, 1965: 2/404) استواري براي علوم تجربي بنياد نهاد
ديلتاي نيز همانگونه كه كانت با «نقد عقل محـض» بـه علـوم تجربـي كمـك كـرده بـود، 
ميخواست با نقد عقل تاريخي به ياري علوم تـاريخي و تفسـيري برخيـزد؛ امـا سـرانجام 
نتوانست فهرست مقوالتش را كامل كند. يكي از عللي هم كه باعث شد تا امثـال هيـدگر و 
گادامر راه هرمنوتيك شناختشناسانه را در كشف قواعد يقيني براي تأويل و تفسـير ادامـه

ندهند، همين تجربيات ناموفق پيشينيان بوده است.  
در رويكرد ايراني به هرمنوتيك نيز معموالً ضعف مقاالت و نوشتههـايي كـه سـعي در
تحليل آثار با رويكرد هرمنوتيك دارند، نداشتن دركـي درسـت و كامـل از ايـن مبحـث و
آميختن مباحث هرمنوتيك روششناسانه و فلسفي است. بـراي مثـال، اگـر مـا بـدانيم كـه
رويكرد هرمنوتيك فلسفي، شناخت ماهيت فهم از حيث فلسفي و هستيشناسـي2 اسـت و
هيچيك از بزرگان آن درپي هرمنوتيك روششناسانه نبودهاند، ديگر هرمنوتيـك فلسـفي را

ابزاري براي تحليل آثار قرار نميدهيم. نظر به اهميت داشتن دركـي دقيـق از ايـن مبحـث، 
تعريفي موجز از هرمنوتيك و دو نحلة اصلي آن ارائه ميكنيم.  

چيستي هرمنوتيك  
الف. تبارشناسي واژگاني  

در باب ريشة واژة هرمنوتيك3 اغلب بر اين باورند كه اين كلمه بـا نـام و عمـل هـرمس4، 
هرمنوتيـك، ريشـة  علـم پيامآور بالداري از كوه المپ، ارتباط دارد. ريچارد پالمر در كتـاب
كلمة هرمنوتيك را از فعل يوناني «هرمينويين5» ميداند كه بيشتر بـه تأويـل كـردن ترجمـه

و  ميشود و صورت اسمي آن يعني «هرمينيا6» به تأويل (19). از قديم، صورتهاي اسـمي

                                                      
1  . Categories 
2  . Ontology 
3  . Hermeneutics 
4  . Hermes 
5  . Hermeneuein 
6  . Hermeneia 
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فعلي اين كلمه در آثار مختلف بهكار رفته است. براي مثال ارسـطو رسـالة بزرگـي بـه نـام
در مقـام پيـامآوري  به آن اختصاص داده است. كار هـرمس ارغنون «باري ارمينياس» را در
الهي اين است كه سخنان خدايان را بشنود و آن را براي مردمان بازگو كند؛ يعني بـه تلفـظ
درآورد يا قرائت كند. مرحلة ديگر كار هرمس ترجمة سخنان الهي به زبان مـردم و مرحلـة 
پاياني توضيح و تبيين و تفسير اين سخنان است. اين مراحل بهطور دقيق همان سه معنـايي
است كه براي فعل هرمينويين در نظر گرفتهاند: هرمينويين به معناي گفـتن، هرمينـويين بـه
معناي توضيح دادن و هرمينويين به معناي ترجمه كردن. در هريك از اين سه مرحله نـوعي

از تأويل و تفسير رخ ميدهد.  
  

ب. تعريف هرمنوتيك  
دربارة تعريف هرمنوتيك اتفاق نظري نيست و هركسي بر اساس رويكرد خود به هرمنوتيك، آن 
را تعريف كرده است. صاحبنظران هرمنوتيك ماقبل فلسفي كه درپي قواعدي بودند تا بهوسـيلة 
آن بتوانند منظور مؤلف را بهتـر بفهمنـد و از بـدفهمي1 دوري كننـد، آن را بـهگونـهاي تعريـف
ميكنند و اهالي هرمنوتيك فلسفي كه درپي تبيين ماهيت فهماند، بـهگونـهاي ديگـر آن را تبيـين
«هنـر ميكنند. براي نمونه، جان مارتين كالدنيوس2 (1710- 1759م) علوم انسـاني را مبتنـي بـر

تفسير3» ميدانست و هرمنوتيك را نام ديگر آن قلمداد ميكرد:  
در فهم عبارات گفتاري و نوشتاري، ابهاماتي رخ ميدهـد كـه درك كامـل آنهـا را دچـار
مشكل ميكند. هرمنوتيك هنر دستيابي به فهم كامل و تام عبـارات گفتـاري و نوشـتاري
است. اين هنر بر مجموعهاي از قواعد مشتمل است؛ يعني چيزي شبيه به منطق كه به رفـع

ابهامات متن ياري ميرساند (واعظي، 1386: 27).  

و يا نگاه كلي ارنست دانيل شالير ماخر (1768-1834م) به هرمنوتيك، بهمثابة هنر فهميدن 
است؛ يعني مجموعه قواعدي كه مانع بدفهمي ميشود.  

                                                      
1  . Misunderstanding 
2  . Chladenius 
3  . Interpretation/ Auslegekunst 
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از سوي ديگر، هرمنوتيك فلسفي مارتين هيـدگر و هـانس گئـورگ گـادامر بيشـتر بـه
وصف ماهيت فهم ميپردازد و اين فهم، فقط به فهم متون منحصر نميشـود؛ بلكـه پديـدة 
فهم را بهطور كلي در نظر دارد. ريكور در مقالة مشهور «رسـالت هرمنوتيـك» در ايـنبـاره
چنين ميگويد: «در فلسفة هيدگر پرسش تشريح يا تفسير، تطـابق بسـيار كمـي بـا پرسـش
تفسير يا كشف معناي متون دارد تا حدي كه از مقدمة كتاب"وجود و زمان"مسئلة نخسـت

با پرسش فراموششدة وجود گره ميخورد.» (هوي، 1385: 26).  
پل ريكور هم هرمنوتيك را نظرية عمل فهم در جريان روابطش با تفسير متون ميدانـد
تعريفي از هرمنوتيك بيان ميكند كه تـا نقد و ادبيات فرهنگ (همان، 9). كادن نيز در كتاب
حدودي شامل تاريخچة مختصري از جريانهاي هرمنوتيك نيز مـيشـود. او هرمنوتيـك را

چنين معرفي ميكند:  
تئوري تفسير كه دربارة مسائل كلي درك معناي متن است، نخسـت بـه اصـول تفسـير در
الهيات متوجه بود. از قرن نوزدهم، شمول آن وسيعتر شد و مسائل بيشتري را در فلسفه و 
نقد فراگرفت و بهخصوص با سنت تفكر آلماني، از فردريش شالير ماخر و ويلهلم ديلتاي 
در قرن نوزدهم تا مارتين هيدگر و هانس گئورگ گادامر در قـرن بيسـتم ارتبـاط دارد. در 
همين سنت مسئلة تفسير در حلقة هرمنوتيك طرح و بررسي ميشـود و مسـائل اصـلي آن
چون امكان تعيين معناي قطعي يك متن، نقش نيتّ مؤلف، نسبيتّ تاريخي معناها و منزلت 
مهم خواننده در معناي متن مورد بحث قرار ميگيرد. يكي از شاخههاي مهم و مـدرن ايـن

سنت هرمنوتيك، تئوري دريافت1 است (كادن، 1380: 187).  

از اين مقدار اندك كه از ميان انبوه مسائل هرمنوتيك بيان شد، مـيتـوان هرمنوتيـك را
مجموعهاي از نظريات در باب فهم، تأويل، تفسير و غيره دانست كه در دو مشـرب اصـلي

جريان يافته است:   
1. هرمنوتيك سنتي يا ماقبل فلسفي كه روششناسانه است و درپي راههايي اسـت تـا مـانع

شود و به نيت مؤلف پي ببرد.   بدفهمي

                                                      
1  . Reception Theory 
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2. هرمنوتيك فلسفي كه درپي بيان ماهيت فهم از منظر هستيشناسانه است. در ايـن نحلـه
نظريات هيدگر قابل مالحظه است؛ بهويژه نظرية «دازاين» او كه انسـان را موجـودي فهـيم
ميداند كه دائم در حال پيش افكندن1 خويش به مرزهاي جديد اسـت؛ پـيشافكنـدني كـه
كه بخشي از ساختار وجـودي دازايـن اسـت (ايگلتـون، 1386:  همراه با فهم است و فهمي
87). نظرية درخور ذكر ديگر در اين نحله، «امتزاج افـق2هـاي» گـادامر اسـت كـه فهـم را

   .(Gadamer, 1994: 302) محصول امتزاج افقهاي متن و خواننده ميداند
آنچه در اين مجال از اين مباحث به كار ما ميآيـد ايـن اسـت كـه در هـيچ جـاي نظريـات
هرمنوتيك و بهويژه هرمنوتيك فلسفي، از ارائة روش براي تحليل و تفسير آثار ادبـي يـا غيـر آن 
و حقيقـت سخني گفته نشده است؛ بلكه بهعكس، سخن كسي چون گـادامر كـه نـام كتـابش را
گذاشته، اين است كه براي نيل بـه حقيقـت، جسـتوجـوي روش بيهـوده اسـت. بابـك روش3
احمدي در اينباره ميگويد: «هرمنوتيك گادامر به معناي جسـتوجـوي رشـتهاي از قاعـدههـا، 
قوانين و مالكهاي عيني نيست و نابسندگي هر قانون و قاعدهاي را نمايان ميكند و ايـن مـنش
نوآورانة كار او بود.» (1381: 99). در هرمنوتيك قديم نيز كه به دنبال چنين روشهـايي بودنـد، 
كسي موفق به ارائة كامل آن نشد و پيروان بعدي ايشان نيز چنين جستوجويي را ادامـه ندادنـد
و بهتر دانستند كه به جاي رويكرد تجويزي و دستوري، به توصيف ماهيت فهم بپردازنـد؛ يعنـي

همان شيوهاي كه زبانشناسان هم به آن رسيده بودند.  
بـا فهـم و ممكن است در اينجا سؤالي مطرح شود و آن اين است كـه آيـا هرمنوتيـك
تفسير آثار هيچ ارتباطي ندارد؟ پاسخ اين سؤال بهيقين مثبت است؛ اما ارتباط هرمنوتيك با 
فهم آثار به معناي كاربرد آن بهعنوان رويكردي عملگرا در نقد ادبي نيست. براي روشنتـر
اخـالق شدن موضوع، ناچارم به تقسيمبندياي اشاره كنم كـه اولـين بارقـة آن را از كتـاب
دكتـر محمـود فتـوحي هسـتم.  گرفتهام و شكلگيري نهايي آن را مديون راهنمـايي ناصري

                                                      
1  . Projection 
2  . Fusion of Horizons 
3  . Truth and Method 
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در بيان اقسام حكمـت نظـري و دربـارة  ناصري اخالق خواجه نصيرالدين طوسي در كتاب
علم منطق چنين ميگويد:  

و اما علم منطق كه حكيم ارسطاطاليس آن را مدوّن كرده است و از قـوّت بـه فعـل آورده، 
مقصور است بر دانستن كيفيت دانستن چيزها و طريق اكتساب مجهوالت. پس در حقيقت 

آن علم به علم است و به منزلت ادات است تحصيل ديگر علوم را (40).  
آنچه خواجه در تعريف منطق ميگويد، شبيه به كاركرد هرمنوتيك است.  

بر اساس آنچه گفته شد و با الهام از اين تعريف، رويكردهاي نقد ادبي و بهطـور كلـي
علوم و دانشها را ميتوان به دو دسته تقسيم كرد:  

1. دانشها و رويكردهايي كه بهطور مستقيم به فهم كمك ميكنند و ابزارهايي در اختيارمان 
قرار ميدهند. مثالً با رويكرد فرماليستي يا ساختارگرايانه ميتوان بهطور مستقيم به نقد و 
تحليل متون پرداخت و براي مثال بسامد فراوان انذار و بيم را در قرآن، دالّ بـر رويكـرد

خشيتگونة آن دانست.  
2. دانشها و رويكردهايي كه ابزار مستقيم مواجهه با متن را در اختيار ما قرار نميدهند؛ اما 
گزارهها و نظريات آن رويكردها بهمثابة پيشفهمهايي، منظومة فكري ما را تحـت تـأثير 
قرار ميدهند كه سرانجام و به شكل غيرمستقيم، باعث تنقـيح برداشـتهـا و فهـم بهتـر
ميشوند. هرمنوتيك و نظريات آن از ايـندسـت اسـت. بـراي مثـال، وقتـي كـه بـدانيم
پيشفهمها، موقعيت هرمنوتيكي، سنّت و... بر فهم ما مؤثر اسـت و يـا بـدانيم كـه فهـم
داراي مراتبي است و تكثرپذيرّ است، ديگر فهم خويش را يگانـهفهـم درسـت و نهـايي

فرض نميكنيم و با چنين پيشفهمي به سراغ فهم هر پديدهاي نميرويم.  
  

نتيجهگيري  
هرمنوتيك رويكرد مستقل عملگرا1 در نقد ادبي نيست و بيشترِ آنچه تا كنـون بـا عنـاويني
چون كاربرد هرمنوتيك در تحليل فالن شعر يا فالن اثر انجام شده است، پوشـاندن لباسـي

                                                      
1  . Practic 
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نامناسب است بر قامت آن اثر يا شعر؛ در واقع دليل اينكه در بيشتر كتابهـاي نقـد ادبـي، 
براي رويكرد هرمنوتيك از نمونههاي عملي و تمريني اثري نميبينيم، همين است.   

ناگفته نماند كه برخي از نظريات هرمنوتيك ماقبل فلسفي بهظاهر قابليت كاربرد عملـي
و مستقل را دارند. براي مثال، شالير ماخر معتقد به دو جنبه از تأويـل اسـت: يكـي تأويـل
دستوري و زباني و ديگري تأويل فني يا روانشناسانه. بر اساس اين، ميتوان يك بار اثر را 
از منظر زباني تحليل كرد و در بار دوم از ديدگاه روانشناسانه و اين مرحلـه، همـان جـايي
است كه مشكالت رخ مينمايد؛ چون درك ذهنيت و روان مؤلف اثر كاري دشوار و حتـي

غيرممكن است؛ به همين دليل است كه در هرمنوتيك فلسفي، چنين شيوههايي دنبال نشـد. 
بديهي است كه استفادة امروز ما هم از شيوههاي منسوخ توجيهي نخواهد داشـت و چنـگ
زدن به روشي خواهد بود كه بزرگان آن روش، آن را نتيجهمند ندانسته و رهايش كردهاند.   
نگارنده پيشنهاد ميكند براي تحليل و نقد هر اثري بهتر است با توجه به محتـوا و فـرم
آن، از رويكردهاي مختلفي استفاده كرد. در آن صورت و به شرط شناخت كامل و درسـت 
هرمنوتيك، ميتوان برخي از نظريات آن را در كنار ساير رويكردها، بهعنوان ابزاري در نقد 
بـهعنـوان  ادبي استفاده كرد. بديهي اسـت ايـن بهـرهمنـدي، مزيـد بـر كـاربرد هرمنوتيـك
شكلدهندة منظومة ذهني مفسّر است كه در تقسيمبندي نـوع دوم رويكردهـا بـه آن اشـاره

شد.  
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منتقدان ايراني: روش و رويكردهاي رضا براهني در نقد ادبي  
  

حميد تقيآبادي  
دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور بجنورد  

چكيده  
رضا براهني در عرصـة فرهنـگ و آفـرينش ادبـي ايـران، شخصـيتي چندبعـدي اسـت. او 
هـاي ذهنـي خـود تجربـه كـرده اسـت.  هاي مختلفي را براي نزديك شدن به دغدغه حوزه
براهني در منظومة فكرياش عناصـري از شـعر، داسـتان، نقاشـي، سـينما، فلسـفه، تـاريخ، 
 سياست، مطالعات فرهنگي، عكاسي، روزنامهنگاري و نقد و نظرية ادبي را وارد كـرده و در 
همة اين زمينهها به تحليل و بررسي و نظريهپردازي پرداخته است. با توجه به اين ويژگـي، 
ميتوان او را پديدهاي دانست كه دربارة هر مسئلهاي كه تحقيق ميكند، به شـكل پررنگـي 
نگـاه  آن را جذّاب و تأثيرگذار مينمايد  . او نامتعارف، تحريككننده و سرگرمكننـده اسـت . 
تطبيقي او در دورههاي مختلف فعاليتش در نقد ادبـي، گـاه او را بـه سـمت سـاختارگرايي 

كشانده است، گاه فرمشناسي و گاه پساساختارگرايي.  
در اين جستار سعي شده است روش ها و رويكردهاي اين منتقد ادبي در طول بـيش از 
چهار دهه فعاليت ادبياش در ادبيات فارسي بررسي شود. در اين سالها، براهني هيچگاه از 
خط فكري مشخصي پيروي نكرده و دستگاه فكري او در برخورداري از نظريههاي مطـرح 
هـاي ادبـي غـرب، همـواره  در نقد ادبي همواره متغيّر بوده است. او در برخورد بـا نظريـه
همچون واسطه/ تسهيلكننده عمل كرده و توانسته بهخوبي اين نظريههـا را در فضـاي نقـد
ترين ويژگي كار ايـن منتقـد ادبـي، رويكـرد تطبيقـي او بـه  ادبي ايران بومي كند. مشخص
ادبيات است. او گاه اين رويكرد را در تطبيق ادبيات ايران با ادبيات ساير ملت ها نشان داده 
و گاه در هستيشناختي ادبيات فارسي و تطبيق ژانرها و سبكهاي مختلف ادبيـات ايرانـي، 
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به بررسي تطبيقي پرداخته است. نوشتههاي براهني بهدليل همين متغيّر بودن، چالشبرانگيـز 
بوده و همواره با انتقادهاي فراواني روبهرو شده است.  

ــم،  ــاختارگرايي، فرماليس ــي، س ــات تطبيق ــي، ادبي ــد ادب ــي، نق ــدي: براهن ــاي كلي      واژهه
پساساختارگرايي، زبانيت زبان.  

  
درآمد   

براهني كارش را در نقد ادبي از اوايل دهة چهل آغاز كرد. اين دهه، دهـة شـكوفايي شـعر 
معاصر فارسي است. گفتمان نقد ادبى در ايران نيز بهصورت جدّى در ايـن دهـه بـهوجـود 
آمد. با اين گفتمان بود كه برترى شاملو بر تولّلي، فـروغ فرخـزاد بـر مشـيري، هـدايت بـر 
مستعان، چوبك بر محمدعلى افغانى، شكلهاى رمان بر حكايـتنويسـى، قصـة كوتـاه بـر 
طرحنگارى، شعر نو و پيشرو بر شعر عقبمانده، شعر هنرمندانه بر شعر قالبى، و سـرانجام
برتري نقد انديشمندانه بر نقد قالبى و قالبى و مدرسى و مكتبى مشخص شد. ايـن شـروع
جدي و تدوام آن از سوي افرادي مثل براهني سبب شد در دهة چهل، شخصيت ديگري به 

شخصيتهاي ادبي اضافه شود: «منتقد ادبي».  
نقد شعر در دهة سي، بهرغم ظاهر علمي، نقدي ذوقي- خالقي بود؛ نقدي بود بـر اسـاس 
دانش عمومي منتقد در زمينههاي مختلف و عاليق شخصي به مقولة شعر و شـاعري. نقـد 
و بغضهـا هنـوز خـالي  در معناي علمي در دهة چهل پا گرفت. اگرچه از انحراف و حب ّ
نبود. فعالترين و مطرحترين منتقدان دهة چهل عبارت بودند از: عبدالعلي دستغيب، يداهللا 
رويايي، اسماعيل نوريعال، محمد حقوقي، م. آزاد، مهرداد صمدي و دكتر رضا براهني كـه 

بهرغم پارهاي انحرافات، اصوليترين نقدها را نوشت (لنگرودي، 1377: 3/ 22-21).  
دورهبندي فعاليتهاي براهني و همچنين رويكردهاي او را بهطور كلي ميتوان اينگونه 

تقسيمبندي كرد:  
  

1. آغاز نقدنويسي با روشي تطبيقي (1339- 1344)  
براهني در اواخر دهة سي و اوايل دهة چهل، پيش از چـاپ مطلـب در مطبوعـات، رسـالة 
عصـر چـارچوب در جرالـد فيتـز و خيام دكترياش را در موضوع ادبيات تطبيقي با عنوان
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و جدّي او در نقد ادبي در ادبيـات تطبيقـي  نوشت. اين رساله اولين نوشتة رسمي ويكتوريا
است. براهني در اين رساله فصلي بـهنسـبت طـوالني بـه مقايسـة خيـام و فـروغ فرخـزاد 
اختصاص داده است. فروغ در آن زمان سه كتاب اولش را چاپ كرده و از براهني فقط يك 
سال بزرگتر بود. اين رساله پيشگويي يك مسئله بود: «نقـد ادبـي در ايـران بايـد تطبيقـي 
باشد». ريشة تفكّر براهني، نقد تطبيقي است . خود او در ديباچـهاي كـه در سـال 1367 بـه
افزود، به شكلي روشن بـه ايـن قضـيه اشـاره كـرد و خـود را منتقـد و مس در طال كتاب
مگسهـا نظريهپردازي تطبيقي در شعر و ادبيات معرفي كرد (براهني، 1380: 1/ 9). ترجمة
براي آن دوره است . رسالة كارشناسي او در دانشـگاه تبريـز ديگران از قصه چند از سارتر و

نقاشي1 اثر سامرست موام است.   پردة نيز ترجمة

2. براهني ساختارگرا (خوانش براي معنا) 1344- 1351  
مـس، تـدريس در دانشـگاه تهـران،  در طـال فعاليتهاي براهني در اين دوره شامل چـاپ
هـا و انتشـار  نقدنويسي، بررسي كتاب و جدل با ديگران در مجلّات، هفتهنامهها و روزنامـه
بود. براهني پس از طي دورة سربازي و تدريس در يكـي دو دانشـكده و  قصهنويسي كتاب
مدرسة عالي، در سال 1343 به استخدام دانشگاه تهران درآمد. آغاز بـه كـار او در دانشـگاه

در دورهاي اتفاق افتاد كـه بزرگـاني ماننـد بـديعالزمـان  مس در طال تهران و همزمان چاپ
براهني كوشـيد  فروزانفر هنوز هم بر تدريس با شيوة حوزوي در اين دانشگاه تأكيد داشتند.
تا با ارائة ساختار جديدي در بيان مؤلفههـاي متفـاوت ادبـي، از ايـن سـنت دور شـود. در 
دهههاي چهل و پنجاه، دانشگاه تهران به پايگاهي براي مقابله با ادبيات روز ايران و تـرويج 
سنتهاي كهن شعري و ادبي تبديل شده بود؛ اين رويكرد دانشگاه تهران از يكسو بهدليل 
تمايل نداشتن شخصيتهاي مهم ادبي روز براي حضور در فضاي آكادميك بود و از سوي 
ديگر بهدليل سختگيري دستگاه حاكم براي نشر آراي ايشان و كمبود افراد تحصيلكـرده بـا 
مدارج باال در ميان ايشان بود. در اين سالها، كمتر شخصيت برجسـتهاي بـا نـوآوريهـاي 
شاملو، هدايت، چوبك، فروغ فرخزاد و غيره سر سازش داشت. ارزش كار براهني در ايـن 
                                                      
1  . The Painted Veil 
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برهه آشكار شد و در چنين محيطي توانست حرفهاي تازهاي بزند. او در سـالهـايي كـه 
اصحاب ادبيات نوين ايران درصدد راهي بـراي شكسـتن سـنت هـاي ادبـي ايـران بودنـد، 
توانست بهواسطة تحصيالت خود و اشراف بر مسـائل روز هنـر و ادبيـات جهـان، پـس از 
استخدام در دانشگاه تهران، دورههـاي فـوق ليسـانس زبـان و ادبيـات انگليسـي و ادبيـات 
عنـوان واحـد درسـي  تطبيقي را بنيان گذارد؛ همچنين براي نخستين بار فلسفة رمـان را بـه

تدريس كند.   
در اوايل دهة چهل، خوانندگان شعر فارسي در حوزة شعر نو اشعار شاعراني چون نادر 
نادرپور، فريدون توللي، فريدون مشيري، هوشنگ ابتهاج (سايه) و فـروغ فرخـزاد (بـا سـه 
كتاب اولش) را ميخواندند و با شعر نيما يوشيج و شاملو آشنايي جـدي نداشـتند. در ايـن
دوران هنوز توضيح انتقادي از شعر صورت نگرفته بود. علت آن هم بهنظر ميرسد فقـدان 
پردازي شعر نيمايي، تعريف دقيـق از تجـدّد و توضـيح انتقـادي نمونـههـاي  توضيح نظريه
شعري باشد. بنابراين بهلحاظ نقد ادبي، مهمترين اقـدام در حـوزة شـعر آن دوره، تفكيـك 
دقيق شعر نيمايي از غيرنيمايي بود. اين اقدام در تثبيت شعر نيما و شاعراني كه بهراسـتي از 
او متأثر بودند، مؤثر واقع شد. درواقع نقطة شروع فعاليت براهني همين كار بود. او بـهطـور
جدي، كار خود را در نقدنويسي از توضيح و تشريح نظريـة ادبـي نيمـا در مقابـل گفتمـان
بـهعنـوان  ادبيات كالسيك آغاز كرد. در اين دهه (و البته دهة پنجاه) نظرية ادبـي جديـدي
جايگزين در ايران وجود نداشت و دستاوردهاي نقد ادبي بـهنحـوي زيرمجموعـه و ادامـة 

تفكر و نظرية ادبي نيما بود.  
نقـد ادبـي بهتـر واكـاوي شـود،  براي اينكه رويكرد براهني در اولين دهة فعـاليتش در
بهناچار بايد به ديدگاههاي غالب ادبيات در دهة چهل نگاهي كلي بيفكنـيم.  دو ديـدگاه بـر 
نقد ادبي اين دوره مسلّط بود. ديدگاه اول از هنر متعهّد دفاع ميكـرد و ديـدگاه دوم بـراي 

هنر تعهّدي درون هنر جستوجو ميكرد:  
در بين طرفداران ادبيات متعهّد، شاعران و منتقداني بودند كه مسئلة اصليشان سياست بود 
نه هنر و ادبيات. اينان كساني بودند كه بيشوكم تحت تأثير رئاليسم سوسياليستي موردنظر 
اتحاد جماهير شوروي بودنـد و بـه ادبيـات تنهـا از دريچـة تنـگ ايـدئولوژي و سياسـت 
مينگريستند. براي اين گروه شعر ايدئال، شعر سياوش كسرايي بود نه شعر شاملو يا فروغ. 
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د در هنـر را در  گروه ديگري كه از هنر متعهّد طرفداري ميكردند كسـاني بودنـد كـه تعهـّ
چارچوب نظامهاي زيباييشناسي بررسي ميكردند و پيش از طرح بحث تعهّد، طرح بحث 

زيباييشناسي را ضروري ميدانستند (موسوي، 1389: 122).  
اين دو گروه، هر دو، از نقد ماركسيستي تأثير پذيرفته بودند. اما تفاوتي با هم داشـتند و
آن اين بود كه تأثيرپذيري گروه اول بيشتر از آموزههـاي ژدانفيسـتي و استالينسـتي بـود تـا
ــأثير آراي  مــاركس و ســاير متفكــران اصــلي ماركسيســم؛ امــا گــروه دوم بيشــتر تحــت ت
هاي ژان پل سـارتر، از تعهّـد در  نظريهپردازان غربي مانند لوكاچ و گلدمن و بهويژه انديشه

هنر بحث ميكردند. اين گروه ادبيات را امري اجتماعي ميدانستند نه ذهني و انتزاعي.   
د اجتمـاعي و سياسـي در هنـر-  در دهة چهل، گرايش اول- يعني طرفداران افراطـي تعهـّ
بهشدت تضعيف شد و گرايش دوم بـه ديـدگاه مسـلط در ادبيـات ايـران تبـديل گرديـد. 
برجستهترين چهرههاي ادبي ايران در دهة چهل از شاملو و اخوان و فروغ گرفته تا براهني 
و ديگر شاعران و منتقدان جوان دهة چهـل، اغلـب از چنـين ديـدگاهي برخـوردار بودنـد

(همانجا).  
از ديگر وجوه تفاوت اين دو گروه، همراهي تعهّد و تجدّد با هم بـود. ايـن دو مفهـوم، دو 
صورت نوعى ادبيات معاصر بوده و هستند. شاملو و فرخزاد هم متعهّد بودند هـم متجـدّد. 
داد.  بهطور كلى، انديشة تعهّد و تجدّد توأمـان، وجـه غالـب تفكـر آن دوره را تشـكيل مـى

براهني در اينباره نوشته است:  
در زماني كه من تئوري مينوشتم، دوچيز بهصورت جدي مطرح بود: يكـي تجـدّد بـود و 
ديگري تعهّد كه تركيب اين دو تا بيشتر براي من مطرح بود. من ميديدم هرجا كـه تجـددّ 
د  بهخاطر تجدّد مطرح است، نقصي وجود دارد و هرجا كه تعهّد فقط بـهخـاطر خـود تعهـّ
د بـا هـم بـه صـورت  مطرح است، باز هم نقصي وجود دارد. به همين دليل، تجدّد و تعهـّ
تئوريك براي ما مطرح بود؛ به اين معنا كه وقتي شما ميديديد كـه هسـتي در يـك جـايي 
مشكل دارد، شعر گفتن دربارة اين هستي تبديل ميشد به يك تجربة تنگاتنگ با خود ايـن 

هستي، در نتيجه زبان مدام از هستي ميگرفت و به هستي پس ميداد (1374: 61).  
بر اصول زيباييشناسي نيمايي بـا  به گفتة شمس لنگرودي، در اين دوره نقد براهني «اساسا ً

گرايش بيشتر به مدرنيسم و فرم استوار بود.» (1377: 3/ 231).  
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تعهّد ادبي گروه دوم در برابر نوع ديگري از ادبيات نيز صفبندي ميكرد. در اين دوره، 
ديدگاه هنر براي هنر بدون هيچگونه تعهّد اجتماعي هم طرفـداراني داشـت. در دهـة سـي، 
هوشنگ ايراني برجستهترين نمايندة اين طرز تفكر بود. اين ديدگاه خيلي زود بـه پيـدايش 
«موج نو» و شعر «حجم» در دهة چهل منجر شد. براهني در مقابل اين رويكردهـاي ادبـي، 

وجه غالب ديدگاه گروه دوم را اينگونه بيان كرده است:  
گام اول در درك مسئوليت شاعرانه، «غم اين خفته چند» اين قوم خفته را حس كردن است 
و نيما بدون آنكه از قدرت تصوير و تخيل و احساس بكاهـد، در حلقـهاي از يكپـارچگي 
ذهني و تشكيل كامل كلمات و بهويژه قافيهها شعري بهوجود آورده است كه بـزرگ تـرين 
شعار شعري زمان است و اگر اين شعر در قالب شعاري، خط مشي اساسي شاعر، نويسنده 
و روشنفكر امروز را تعيين كرده است، آيا بهتر نيست كه همگي شعرهاي هنرمندانه را رها 

كنيم و به دنبال حرف و سخناني از اينقبيل باشيم؟ (براهني، 1380: 1/ 312).  
او بهصراحت نوشته است: «هنر بهخاطر هنر، استعاره بهخاطر فرم و فرم فقط بهخاطر هنـر، 

هنر زمان ما نيست.» (همان، 308).  
يكي از مزيّتهاي تحقيق دربارة براهني اين است كه او در باب مسائل مختلف ادبيـات
نظر داده و همزمان با چيزهايي كه خوانده، دست به تغيير در نگرشهاي خود زده اسـت و 
كسي كه ديدگاههاي او را مطالعه ميكند، متوجه اين تغييرات ميشود. البته، همـين ويژگـي
گاهي باعث دردسر پژوهشگران نيز ميشود؛ بهگونهاي كه گـاه تفكيـك رويكردهـاي او در
بـراي مثـال، بـهنظـر شرايط، خاص دربارة برخي مسائل خاص بهواقع امكانپـذير نيسـت .  
ميرسد او در دهة چهل ديدگاهي التقاطي داشته است؛ زيرا در عين حال كـه تعريـفهـاي
بـر اصـول نگـاهش كـرده و در بررسـي آثـار ادبـي جديدي از فرم و شـكل ذهنـي ارائـه

زيباييشناختي مدرن بنا شده، گرايشهاي ساختارگرايانة ماركسيستيِ مبتني بر جامعهشناسي 
مـس،  در طـال ادبيات هم داشته است. براي مثال، در اين دوره در همان اولين مقالة كتـاب
خوانشي فرماليستي از شعر ارائه كرده و آن را حادثهاي در كالم دانسته است: «هـر شـعري 
بهدليل آنكه تركيب بيسابقه در كالن و تركيب بيسابقه در عرصة عواطف و انديشههاست، 
يك حادثه است؛ حادثهاي كه هدفش دگرگون كردن چيزي در ذهن انسان اسـت.» (همـان، 
43). اما در ميان مقاالت ديگر همين كتاب، مقـاالت پرسروصـدايي چـون «نمـاز ميّـت بـر 
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احتضار رمانتيسم» و «يك بچهبودايي اشرافي»- كه در نقد شعر فريـدون تـوللي و سـهراب 
سپهري نوشته شده است- بهچشم ميخورد كـه از ديـدگاه نقـد نئوماركسيسـتي بـه شـيوة

و جورج لوكاچ، البته با ويژگيهاي نثر و نگاه براهني، نگاشته شده است.   لوسين گلدمن
مهمترين نظرية گلدمن كه توانست به او كمـك كنـد تـا روش كـار خـود را اسـتحكام 
بخشد، نظرية «ساختگرايي تكويني» بود . گلدمن بـا همـين روش آثـار پاسـكال، راسـين، 
آندره مالرو، آلن رب گريه و غيره را بهعنوان نوع ادبي بررسي كرده است. در نظر گلـدمن، 
جدّي، نوعي شاهكليد نيست؛ بلكه نـوعي  ساختگرايي تكويني مانند تمام روشهاي علمي ِ
روش كار است. در اين روش، بررسـي سـاختارها بـهخـوديخـود، بـه شـيوهاي ايسـتا و 
تغييرناپذير مورد نظر نيست؛ بلكه هـدف، بررسـي فراينـد ديـالكتيكي تحـول سـاختارها و 

كاركرد آنهاست.  
گرايي تكويني اين است كه هر رفتار انسـاني كوششـي اسـت بـراي  فرضية بنيادين ساخت
دادن پاسخي بامعنا به وضعيتي معين و از همين رهگذر، ايجاد تعادلي ميان فاعـل عمـل و 
موضوعي كه عمل بر آن واقع شده، مورد تأكيد اين نظريه است. پس در اين نظريـه توجـه 
به دو نكتة اساسي يعني بررسي فرايند ديالكتيكي تحول ساختارهاي يك اثر ادبي و ديدگاه 

تكويني يك اثر ادبي مدنظر است (پوينده، 1381: 226).  
قصهنويسياش ساختارگراسـت، او ايـن  اگرچه براهني در اين دوره بيشتر بهاعتبار كتاب
رويكرد را در مشخص كردن ريشههاي كار شاملو، فروغ و اخـوان نيـز بـا روشـي تطبيقـي 
بهكار برده است. البته، در اينجا نكتهاي را بايد توضيح داد و آن اين است كه ساختگرايـي
قصهنويسي- يا بهتر بگوييم رويكرد ساختگرايانة او در نقـد رمـان و براهني در كتابي مثل
داستان- ساختگرايي باختيني است؛ اما در نقد شعر، رويكردي مبتني بر ديدگاههاي لوكاچ 

معكوس ميشود:   و گلدمن دارد؛ رويكردي كه در دورة بعد كامال ً
و تقسيمات من از اجـزاي آن را بررسـي كـردهانـد، آن را  قصهنويسي كساني كه به فرانسه
اثري ساختارگرا ناميدهاند؛ درحالي كه به تصـديق تـودروف در كنـار تئـوري ادبـي امـروز 
فرانسه، بخش اعظم تئوري مربوط به ساختار و بوطيقا و غيره، مربوط به بعد از سال 1968 

چاپ شده بود (براهني، 1374: 74).   قصهنويسي است و اين يعني تاريخي كه در آن
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او در اين كتاب از نظرية جامعي سخن گفته است كه ميتواند با آثار ناهمزمـان، بـهعنـوان 
آثار همزمان برخورد كند:  

و  شاهنامه در كنار عناصر ساختي يكشب و هزار من هيچ دليلي نميبينم كه عناصر ساختي
بررسي و تئوريزه نشوند و من هيچ دليلي  صبور سنگ اينهمه با هم در كنار عناصر ساختي
نميبينم كه ساختهاي اينها در كنار ساختهاي آثار زبانهاي ديگر گذاشته نشـود و آن 

تئوري جامع به سوي جامعيت و عالميت بيشتر رانده نشود (براهني، 1362: 16).  
با وجود اين، همانطور كه گفته شد، براهني در اين دوره بيشـتر منتقـدي ادبـي بـا نگـاهي
اجتماعي است؛ بنابراين به مسائلي غير از اين خيلي اهميت نمـيدهـد. او حتـي در چهـار 

رسالتي كه براي شاعر برشمرده، بر رسالت اجتماعي بيشتر تأكيد كرده است:  
مسئوليت ادبي صرف از ادبيات چيزي ميسازد فقط بهخاطر ادبيـات، و بايـد بـهصـراحت 
گفت كه ادبيات هرگز فقط بهخاطر ادبيات نبوده است، ادبيات براي ارائة زندگي بـهوجـود 
آمده است نه براي ارائة خودش و شعر كه حادترين، عـاطفيتـرين انسـانيتـرين و حتـي 

بزرگترين فرم ادبي است، هرگز تنها براي ارائة فرم خودش براي حفـظ بـهوجـود نيامـده 
است (براهني، 1380: 1/ 258).  

بهنظر ميرسد براهني در اين دوره چند هدف داشته است:  
: اين فضاها بيشتر در دانشگاهها بود. او از اين راه به  1. مقابله با فضاي سنتي و غيرخلاقّ
انتقاد از دستگاه تعليماتي ايران پرداختـه اسـت؛ دسـتگاهي كـه هـم در مـدارس و هـم در 
دانشگاهها فرهنگ گذشته را بهصورت فرمها و محتواهاي گوناگون، پيشروي جوانان نگـاه 
نميدارد و اغلب كساني كه آن را تدريس ميكنند و يا مبلغّ آن هستند، كوچـكتـرين ذوق 

هنري ندارند:   
دهنـد و هـم  هاي ما كه معاصر با ما هستند، ادبيات كهن ما را هـم درس مـي تمام دانشگاه
درس نميدهند. درس ميدهند به دليل اينكه برنامههاي درسـي را كـه نگـاه مـيكنيـد، در 
همهجا صحبت از فردوسي و عطار و سنايي و سعدي و مولوي و حافظ و صائب و يا نثـر 
دهند، به دليل اينكه نه مدرّسـان و نـه دانشـگاههـا  هزار سال گذشته است؛ ولي درس نمي
ها و تئوريهاي جديد بررسي متـون  مجهّز به شيوههاي جديد تأليف و تدريس و مكانيسم
مركزي شده است كه در آن ستون اصلي فرهنـگ مـا، يعنـي ادبيـات  نيستند. دانشگاه دقيقا ً

ايران، با عقبماندهترين شيوهها تدريس ميشود (براهني، 1374: 87).  
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2. تعريف و بازتعريف بعضي موضوعات: همانطور كه گفته شد، تا قبل از دهـة چهـل،
در حوزة نقد ادبي شخصيتي به نام «منتقد» نداشتيم. بنابراين، كسي كـه بـهصـورت دائـم و

جدي به كار نقد روي ميآورد، بايد به تعريف و بازتعريف بعضي موضوعات در حوزة كار 
خود دست بزند. براهني با اشاره به اين موضوع، سالها بعد چنين نوشته است:  

در كار نقد شعر كساني مثل نيما، شاملو، آل احمد و اخوان كارهايي كرده بودند ولـي جـز
در كار نيما... در كار بقية اين بزرگواران، چارچوب تئوريك كار چندان هم روشن نبـود و 
شـعر، تصـوير، تشـكّل هنـري،  به همين دليـل الزم بـود همـهچيـز از نـو تعريـف شـود :    
كمپوزيســيون، شــكل اورگانيــك و غيراورگانيــك، هــارموني، ريــتم، وزن، تعهـّـد، تجــدّد، 
واحدهاي شعري و نثر، فرق سبكها و شيوهها و خالصه همة كليـات و جزئيـات. چنـين 
كاري بدون در نظر گرفتن معيارهاي جهاني عملي نبود؛ بهويژه كه معيارهاي ملل از ديدگاه 
فرهنگي به هم نزديك شده بود؛ و در واقع از همان دهة چهل ما در دهكدة جهاني زندگي 

فرهنگي ميكرديم (همان، 38).  
3. ارائة راهكار جديد براي بررسي آثار ادبي: در اين دوره، براهني سـه گونـه نوشـته در 
نقد شعر دارد: نقد تئوريك، نقد تحليلي و توصيفي، و بررسـي و نقـد يـك كتـاب از يـك 
شاعر. رويكرد او در اين دوره، تطبيقي است؛ رويكردي كه تا اكنون نيز ادامـه دارد. او ايـن
روش را بهعنوان راهكاري تازه براي بررسي متون ادبي معاصر، اينگونه تبيين كرده است:  

گرچه در آن دهة پرهيجان چهل، صاحب اين قلم كمتر به بررسي شعر كهن پرداخت؛ لكن 
از طريق نقد تطبيقي خصايص شعر معاصر را با خصايص شعر كهن سنجيد؛ اين خصايص 
را در كنار خصايص شعر ساير ملل و بهطور كلي شعر جهان قرار داد؛ ويژگيهاي حيـاتي 
جهانبيني شاعري را برشمرد و اصول بررسي ادب جهان را با حفظ ويژگيهاي ادبي ايران 
در ارتباط با ادب ايران، در چارچوب روند خلّاقانة شاعران و نويسندگان ايران بهكار بست؛ 
كمبودهاي آن اصول جهاني را در ارتباط با ادب كهن و ادب معاصـر ايـران معرفـي كـرد؛ 
شيوههايي ازآن خود براي تحقيق ادبي در اختيـار ديگـران گذاشـت و بـدين ترتيـب گـام 

كوچكي در جهت بررسي متن شعر قصه و رمان برداشت (همان، 36).  
4. حمله به جريان شعر رمانتيك: بدون شك يكي از جاهايي كـه باعـث شـده خيلـيهـا
براهني را شاعري تندرو بدانند، حمالت پردامنه و دنبالهدار او بـه مكتـب شـعر رمانتيـك و
مرسوم سالهاي دهة سي و چهل بود؛ شعري كه با اقبـال عمـومي روبـهرو بـود و كسـاني
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چون فريدون توللي، نصرت رحماني، حسن هنرمندي، فريدون مشيري و غيـره نماينـدگي
اصلي آن را برعهده داشتند. براهني در مقام منتقد، با تأكيد بر همان رويكـرد متعهّـدش، بـا
چنان توصيفاتي از اين شاعران رمانتيك انتقاد كرده كـه برخـي از آنهـا در تـاريخ ادبيـات

ماندگار شده است. اوج اين يورش را ميتوان در مقالة «نماز ميّت بـر احتضـار رمانتيسـم» 
مشاهده كرد. او معتقد بود شاعران رمانتيك ايران از مردم بريده و دچـار مـالل شـدهانـد و

مردم را بهسوي رخوت سوق ميدهند؛ البته غرض او از «مردم»، بـه گفتـة خـودش، بسـيار 
روشن بود: «مردم يعني خلق محروم از همهچيز.» (براهنـي، 1380: 1/ 6). بـههمـين دليـل، 
براهني اعتقاد داشت ادبيات ايران هيچوقت نميتواند خصوصـي بشـود و هميشـه عمـومي 
 است؛ نميتواند از «من» شخصي حرف بزند، بلكه دغدغة آن، حرف زدن از «ما»ي جمعـي

در ادبيات، مسئلة تعهّد پيش ميآيد. او سپستر، در  است؛ زيرا در تبديل شدن «من» به «ما»
مصاحبهاي در اينباره چنين گفته است:  

از حدود سال 1332 در شعر توللي، نصرت رحماني، حسن هنرمنـدي، تـا حـدي سـايه و 
بهطور كلي آنهايي كه «رمانتيك» خوانده ميشوند و با يك نوع «مالل بودلري» شعر مـي-
گفتند، نوع خاصي از «من» پيدا شد كه اين «من» يك «من» منحصربهفرد بـود و ايـن يـك 

تصور ژورناليستي از شاعر بهوجود آورد. در جامعـة مـا شـاعر عبـارت شـد از آدمـي كـه 
ترياك و هرويين  موهايش يكجور خاصي باشد، چشمهايش يكجور خاصي باشد، حتما ً
و... را آزمايش كرده باشد... اين مالل عجيب و غريب شبيه مالل منحصربهفرد شاعر عصر 

بورژوازي غرب بود (براهني، 1375: 112).  
او در مقابله با رمانتيستهاي ايراني تا جايي پيش رفت كه اينگونـه ذوقهـا را پليـد و
پست خواند و رسالت منتقد را ايستادگي در برابر انحطاط ويرانگر اينگونه اشعار برشمرد. 
شعر فريدون مشيري يكي از هدفهايي بود كه براهني با تمام وجود و با بهكار بردن برخي 

واژههاي صريح به آن تاخت:  
وظيفة منتقد در اين موقعيت ويرانگري است؛ ويران كردن ذوق پست و ميل به سليقههاي كج و 
عقبمانده و ريشهكن كردن تمام عواملي كه سطح توقع هنري مردم را پايين مـيآورنـد... شـعر 

مشيري از اين نظر هدف اين قلـم اسـت؛ بـه دليـل اينكـه اوالً شـعرش را جـوانتـرهـا بيشـتر  
ميخوانند و چنين شعري را چنين اشخاصي يا نبايد بخوانند و يا اگر خواندنـد، در همـان 
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نخستين برخورد بفهمند كه با شاعري كليباف، سهلگير و رمانتيك و احساساتي سـروكار 
دارند كه عاري از هر نوع بينش شعري، اجتماعي و جهاني است. اين جوانها و جوانترها 
بايد چيزي بخوانند باب دندان همت و شعور و فهم و نيروي كشـف و دريافتشـان، شـعر 
مشيري ذهن شعرخوانان را به تنبلي و كاهلي دعوت ميكند و در همان برخورد نخسـتين، 

ذوق پايين شاعر را لو ميدهد... (براهني، 1380: 2/ 1129).  
اسـت كـه در ايـن دوره از انتقادهـاي براهنـي سهراب سپهري نيـز از آن دسـته شـاعراني

بينصيب نمانده است؛ اگرچه او بعدها مورد تمجيد اين منتقد ادبي قرار گرفت.  
5. فراهم كردن فرصت براي شنيدن صداهاي ديگر: برانداختن نفوذ كالمى رمانتيـكهـا و 
ها شـاعر و چنـد منتقـد بـهصـورت  باز كردن راه به روى نفوذ كالم شعر واقعى، تربيت ده
مستقيم و غيرمستقيم از وظايف حياتى و اساسى گفتمان نقد ادبى دهة چهـل بـود. در ايـن
دوره، براهني پنج شاعر ايراني را بر شاعران ديگر ممتازتر تشخيص داده و آنـان را نماينـدههـاي

اصلي شعر معاصر فارسي معرفي كرده اسـت؛ شـاعراني كـه بـا وجـود تفـاوتهـاي بنيـادي در 
دستگاههاي بياني و زباني و حتي انديشگي، در يكچيز با هم مشترك بودند: درك درسـت
از زمانه و پيروي از بوطيقاي شعر نيمايي. اين پنج شاعر بهترتيبي كه براهنـي از آنهـا نـام
ميبرد اينها هستند: نيما يوشيج، احمد شاملو، مهدي اخوان ثالـث، فـروغ فرخـزاد و نـادر

نادرپور.  
6. جدلي بودن نثر براهني در اين دوره: نثر براهني در دهة چهل، بسيار تند و صريح و به 
قول خودش، «مبارزهجويانه» بود. البته، صفت انقالبي را هم ميشود به نثر او اطـالق كـرد؛ 
زيرا آشكارا شورشگرانه بود و پيوسته از كليدواژههاي فرهنگ انقالبي آن دوره در برخورد 
با رقيبانش بهره ميبرد. همين نوع نوشتار هم بود كه سـبب شـد افـراد زيـادي در برابـر او
جـدالهـاي جبههگيري كنند و گاهي منطق موجود در نوشتارش را خيلـي جـدّي نگيرنـد . 
قلمي او با نادر نادرپور، دكتر عنايت، منوچهر آتشي و غيره در تاريخ ادبيات معاصر زبـانزد
است. او بعدها دربارة اين جدلي و تند بودن نوع نقدش داليلي ذكر كرد. براهني معتقد بود 
پيدايشش، نمىتوانست ماليم، نرم، مهربان و- به قول خود او- تـا  نقد ادبى در دورة جدّى ِ
حد مجالس نيمهبورژوايى آن عصر، مبادى آداب باشد. براي توجيه اين ادعا نيز به نوع نقـد

ادبي در ساير كشورها اشاراتي كرده است:   
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نقد ادبى ادموند ويلسون آمريكايى هم ماليم و نرم و مهربان نبوده است. نقد ادبـى سـارتر 
هم ماليم و نرم و مهربان نبوده است. در جهان چـپ كـافى اسـت بـه پولميـك مـاركس، 
پلخانوف، لنين و تروتسكى عليه دشمنان و رقباشان مراجعه كنيد. سوررئاليستها را دربارة 
رئاليستها بخوانيد. هيجان زبان، استوارى منطق و شور عاشقانه، مخالفت با بـتپرسـتى و 
پرداختنـد، از  ستمگرى پدرساالرانة ادبى در مجالتى كه بهظاهر به كتاب و سخن و هنر مى
خصايص حركت انقالبى در ادبيات بود. بنگريد زبان تلخ هدايت را در برابر مدعيان ادبى، 

، مراجعه كنيد به زبان و بيان و نفس ملتهـب آل احمـد  بخوانيد زبان نيما را عليه متحجرانّ
وقتى كه مى خواهد با دشمنان نيما و هدايت و صاحبان قالع ادبى دولتى مبارزه كند. در آن 
شرايط، گفتمان نقد ادبى، بهصورت جزء الينفك خالقيت ادبى درآمد (براهنـي، هفتـهنامـة 

اينترنتي شهروند).  
اگرچه بعدها اين شيوة براهنـي كمـي تلطيـف شـد، آن خصـلت مبـارزهجويانـهاش را 
همچنان حفظ كرد. او حتي در دهة شصت و هفتاد نيز كه با برخي از افـراد مثـل هوشـنگ
گلشيري يا يداهللا رويايي وارد جدل پوليميكي شد، بهشدت «براهنيوار» بـود و در مباحـث
نظري گاهي هم به ريشخند و استهزاي طرف مقابلش ميپرداخت. دليل روانشناختياي كه 
رخ  مـس در طـال خود او براي بخشي از اين عصبيتها بيان كرده، سالها بعـد در ديباچـة

نموده است:   
بخشي از عصبيت آن دورة ما مربوط به اين بود كه ما آزادي سياسـي نداشـتيم در خفقـان 
عميق زندگي ميكرديم... در نتيجه بين كشش بهسـوي زنـدگي و رويـارويي بـا مـرگ در 
تعليق بوديم و بر همين زمينة اجتماعي- سياسي و رواني بود كه احساس غيرقابـل تحمـل 
بودن مي كرديم؛ يعني انگار تصويري را كه حكومت بهعنوان عناصر غيرقابل تحمـل از مـا 
درست ميكرد و اشاعه ميداد، ما خود به اعماق ذهن خود منتقل ميكرديم و براي خود و 

همكاران ادبي و هنري خود غيرقابل تحمل ميشديم (براهني، 1380: 1/ 27).  
  

3. دورة كمون از 1351 تا 1361  
مذكر، شدّت گرفتن فعاليتهاي سياسي و اجتمـاعي، كنـار  تاريخ در اين دوره، چاپ كتاب
اهللا ظـل گذشتن بحثهاي جدلي دهة چهل، زنداني شدن، سفر به خارج، چاپ كتاب شعر
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شـده چـه ايـران انقالب در و نوشتن مقدمهاي تند و انتقادي عليه رژيم در آن، چاپ كتاب
و غيره رخ داد.   شد خواهد چه و است

از سال 1351 تا 1361 در فضاي سياسي و اجتماعي ايران اتفاقات زيادي رخ داد كه در 
«دورة  زندگي براهني در مقام فعال اجتمـاعي تـأثير گذاشـت.  نويسـنده اسـم ايـن دوره را
كمون» گذاشته است؛ چون اگرچه براهني مثل دهة چهل در دانشگاه و فضاهاي ادبـي وارد

او از  بحثهاي ادبي نشده، در حال آماده شدن براي تغييرجهـت چشـمگيري بـوده اسـت .  
سال 1351، ناگهان هدف خود را از نظر انتقادي عوض كرد و تصميم گرفت در مطبوعـات
از بحث و جدل با ديگران دوري كند و همة انتقادها را بـيپاسـخ بگـذارد؛ بنـابراين تمـام

وقتش را صرف پرداختن به كار نظري جدّي در عالم نقد و انتقاد كرد و لبة تيز حملهاش را 
متوجه آن نيروي حاكمي كرد كه «مسبّب همة بيمحبتيها و جوهاي عصـبي و ايجادكننـدة

همة خصومتهاي بين گروههاي مختلف مردم بهويژه جناحهاي مختلف روشنفكري بـود.» 
(براهني، 1380: 1/ 29).  

براهني در سال 1352 دستگير شد و به زندان افتاد. در همين سال، يكـي از مهـمتـرين
اتفاقات در حوزة شعر معاصر فارسي رخ داد: خسرو گلسرخي، شاعر و نويسـندة تـودهاي، 
اعدام شد. اعدام او در بهمن 1352 شعر سياسي ايـران را بـه حركتـي گسـترده واداشـت و 
سبب شد شاعران زيادي به اين اتفاق واكنش نشان دهند و در رثاي خسرو گلسرخي شـعر
بسرايند. يكي از معروفترين آن سرودهها، شعر رضا براهني بود كـه جايگـاه بلنـدي بـين 

مردم و روشنفكران پيدا كرد:  
جهان به دو چيز زنده است:  

اولي شاعر  
و دومي شاعر  

و شما هر دو را كشتهايد  
اول: خسرو گلسرخي را  

دوم: خسرو گلسرخي را (براهني، 1358: 64)  
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آنچه تا پايان دهة پنجاه ادامه داشت، تلفيق جداييناپذير سياست با هنر بود. آميزشي كه 
اجازه نميداد هنر در فضايي آزاد به راه خود ادامه دهد. هرچند در اين بين گاهي آثار قابل 
اثر شاملو هم نوشته شد، فضاي غالب، سياسي بود. اين فضاي  آتش در ابراهيم توجهي مثل
سياسي باعث شد اكنون بعد از گذشت سالها، دهة پنجاه را يكـي از دورههـاي كـمرونـق

شعر ايران پس از انقالب نيما بهشمار آوريم.  
براهني پس از رهايي از زندان به آمريكا رفت و در آنجا چهار سال به تدريس و تحقيق 
مشغول شد. اين دورة اقامتي براي براهني دستاوردهاي زيادي داشت كه ازجملة آن ميتوان 
به آشنايي عميق او با ادبيات معاصر آمريكا اشاره كرد. نمود اين آشنايي را در حوزة شـعر، 
او مشاهده كرد كه با ديگر دفترهاي شعر او تفاوت بسيار  اهللا ظل ميتوان در شعرهاي كتاب
زيادي دارد. همچنين اين دوره باعث شد ديدگاه تطبيقي براهني در ادبيـات بـيش از پـيش
تقويت شود و او با شناخت بهتر و بيشتري از ادبيـات و فرهنـگ غـرب، بـه تطبيـق آن بـا

ادبيات و فرهنگ شرق بپردازد.  

4. براهني ساختارگرا (خوانش براي فرم) 1361- 1374  
خاك، خانهنشين شدن و اخراج از دانشـگاه تهـران،  و كيميا در اين دوره شاهد چاپ كتاب
برگزاري جلسات ادبي، فعاليت در مجلّات و راهانـدازي كارگـاه موسـوم بـه شـعر و قصّـه 
هستيم. در دهة شصت، براهني به فلسفه و زبانشناسي نگاه عميقتر و دقيقتري دارد. او در 
شمار اولين كساني است كه نظريههاي جديد را بهصورت فراگير در ايـران مطـرح كـرد. او 

براي اين تغيير روش ضمني، دست به اعتراف كوچكي زده و چنين گفته است:  
گرچه من در ابتدا تنها به محتوا نپرداخته بودم و هميشه نوشته بودم كه فرم و محتوا از هم 

جداييناپذيرند، ولي بهدليل وابسته كردن ادبيات به تاريخ و اجتماع، در واقع تأكيد كافي بر 
دروني كردن تاريخ و اجتماع در ادبيات و خودمختار كردن ادبيات و اعالم استقالل ادبيات 
نكرده بودم و همين طرح اصلي من در مرحلة بعدي نقد و انتقاد ادبي من، بهويژه در يكـي 

دو سال بعد از انقالب بود (براهني، 1374: 12).  
گرايشهاي او در اين دهه، بيشتر بر زبانشناسـي نـوين روز جهـان اسـتوار بـود. او در 
براي اولينبار انديشههاي فرماليستها را بهصورت بنيادين مطرح كـرد.  خاك و كيميا كتاب
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نظرية همزماني و درزماني سوسور را به اشكال مختلف توضيح داد، سپس در چنـد بخـش
به طرح مسئلة ادبيّـت ادبيـات پرداخـت و تفـاوتهـا و ارتبـاط آن را بـا تـاريخ، فلسـفه، 
روانشناسي، واقعيت و زمان بازگو كرد. در همين ايام، او در نقد متـون ادبـي نيـز بـه ايـن 
بـوف آبادي، دولت كليدر نظريهها توجه خاصي داشت. نمونة آن نقدهايي است كه بر رمان
نوشته است. رويكرد او در اين نقـدها، كـامال ً اكنون روايت به شعر هدايت و مجموعة كور

فرمشناسانه و مبتني بر ادبيّت ادبيات است. بنا به گفتة خودش:   
هاي قديم من در پارهاي موارد فاصله گرفتـه  هاي جديد بررسي من از ادبيات با شيوه شيوه
آن چيسـت كـه ادبيـات خوانـده  است؛ خالصه گرفتن فاصله در ايـن نكتـه نهفتـه اسـت: 
ميشود؟ در حركت از نشانهشناسي بهسوي زبانشناسي و از زبانشناسي بهسـوي ادبيـات، 
اين نكته براي من اهميت مركزي پيدا كرده است كه به تعريفـي از ادبيـات در چـارچوب 

«ادبيت ادبيات» دسترسي پيدا كنم (براهني، 1374: 74-73).  
در اين دوره، «ادبيّت ادبيات» يكي از كليدواژههاي اصلي شناخت زيرساختهاي فكري 
براهني است. البته، او خود را فرماليست معرفي نكرده؛ بلكه با بهدست دادن تعريف جـالبي 

از فرماليسم، اصطالح «فرمشناس» را بيشتر براي اين عنوان پسنديده است:  
من موقعي فرماليست خوانده خواهم شد كه به عدهاي از نويسندگان بگويم كـه رمانتـان را 
انـد و بـا  بر اساس فردي كه از پيش تعيين كردهاند و با شيوهاي كـه از پـيش تعيـين كـرده
من در سراسر عمرم چنـين ادبيـاتي را كـه در  بنويسيد.  محتوايي كه از پيش تعيين كردهاند 
رأس آن، ادبيات ايدئولوژيكي، بهويژه ادبيـات رئاليسـم سوسياليسـتي قـرار دارد، محكـوم 
شناختهام و آن تئوريسينهايي كه در صدر انقالب بلژيك در شـوروي فرماليسـت خوانـده 
شدند، در واقع فرمشناس بودند و نه فرماليست، و اشخاصي مثـل لوناچارسـكي، اسـتالين، 
گوركي، ژدانف كه اين فرمشناسها را قلع و قمع كردند، در واقـع خـود فرماليسـتهـايي 

بيش نبودند كه طرح ميدادند تا بر اساس آن، رماننويسها رمان بنويسند (همان، 74).  

او در اين دوره، مانند فرمشناسان روس، به دنبال ايجاد دسـتگاه فكـري خاصـي بـراي
ادبيات بود. در همين دوره، طرح مسئلة بوطيقاي ادبي و تأكيد بر ارتباط فلسفه و ادبيات در 

دستگاه فكري او شكل گرفت:   
ادبيات نيز مثل هر دانش جدي ديگري، چيزي اسـت صـاحب دسـتگاه فكـري، فلسـفه و 
تئوري، و ساختار يا ساختارها كه بدون درك آنها قـادر بـه درك ادبيـات نخـواهيم بـود. 
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عنوان اين دستگاه فكري، خواه آن چيزي باشد كه رومن ياكوبسـون آن را بوطيقـا خوانـده 
است و خواه آن چيزي باشد كه شكلگرايان روس آن را علم اشكال ناميدهاند. هركسي كه 
ادبيات را جدي ميگيرد، به آن دستگاهي سازمانيافته نسبت ميدهد (براهني، 1373: 25).  

منتقدي كه تا چندسال پيش در جلد اول كتابش، در نقـد سـخنان يـداهللا رويـايي و بـه
حمايت از محتوا در برابر بيان، چنين گفته است:   

يداهللا رويايي به خبرنگار مجله در مصاحبهاي گفته است: «هدف ارائة محتوا نيست؛ هـدف 
ارائة تكنيك است.» چنين حرفي از نظر من قابل نيست. بـه دليـل اينكـه در ايـن صـورت 
ميتوان پرسيد: «تكنيك» چه چيز ارائه ميكند و بـا چـه وسـايلي تكنيـك ارائـه مـيشـود 

(براهني، 1380: 1/ 142).  
سالها بعد با چرخشي زيباييشناختانه در ديدگاههاي ادبياش، سـخني كـامالً متفـاوت بـا

همين نحوه گفته است:  
مكانيسم تأثيرگذاري در ادبيات سروكار دارد با تأثير اثر بر خواننـده و دايـرة عمـل و حيطـة 
شمول آن مربوط ميشود به كار خاصي كه نويسنده ميكند؛ يعنـي قرصـي كـه نويسـنده بـا 
مكانيسمهاي تأثيرگذاري فرم بهوجود آورده، در ذهن خواننده تبديل ميشود به لذت هنري؛ 

لذت كاهشيافتة هنري، لذتي ناشي از درك كند و بطئي اثر هنري (براهني، 1373: 84).  

با توجه به همين مسئله است كه در اين دوره، براهني توجه خود را بيش از پيش به فلسـفه
معطوف كرده و عمالً درپي آن است كه فيلسوف ادبيات باشد؛ كسي كه ايجاد فكر ميكنـد
و متفكر ادبي است نه فقط محقـق ادبيـات.   ضـرورت شـناخت فلسـفة معاصـر و آخـرين

تحقيقات مربوط به فلسفة ادبي، از همين زاويه در دستگاه فكري او برجسـته شـده اسـت. 
اين تالش در جهت شناخت نظريههاي معاصر و نشر آن در دورهاي كه كمتر كسي به ايـن
موضوعات ميپرداخت، باعث شده بود بسياري از اهالي ادبيات- يعني كساني كه به فلسفه 
و نظريه بياعتماد و بيتوجه بودند- براهني را منتقـدي بداننـد كـه بـه سـنت ادبـي ايـران
بيتوجه است و در زمينة شعر و داستان نيز با شيفتگي خاصي كه به نظريههاي ادبي جديـد
دارد، دست به توليد آثارش ميزند. اما نظر براهني چيز ديگري است: «كسي كـه فيلسـوف 
ادبيات است، كسي كه پوئهتيسين ادبيات يعني شناسنده يا شناساييكنندة مكانيزمهاي ادبي 
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نميتوانـد  است، مجبور است فلسفة معاصر را بشناسد. اگر فلسفة معاصر را نشناسد، اصال ً
پرسپكتيو ادبي داشته باشد.» (براهني، 1375: 196).  

آشنايي او با فلسفههاي روز دنيا و متفكراني چون فوكو، دريـدا، بالنشـو و دوسـتي بـا
نظريهپردازاني چون هلن سيكسو، نوام چامسكي و ژوليا كريستوا سـبب شـد او همـراه بـا

تجربـهاي  در واقـع ايـن جريانهاي فكري روز جهان، دستخوش دگرگوني در نگـاه شـود .  
جديد براي براهني بود؛ چرا كه با وجود اخراج از دانشگاه، توانست در دهة شصت و اوايل 
دهة هفتاد، در جلسات ادبي و بعد در زيرزمين آپارتمان مسكونياش چيزهايي درس بدهد 
هيـدگر، ياسـپرس،  كه به قول خودش، هرگز در ايران تدريس نشده بود. كسي تا آن زمـان
دريدا، كريسـتوا و سيكسـو از يـكسـو و از سـوي ديگـر فرماليسـتهـا، سـاختارگرايان، 
پساساختارگرايان و پستمدرنيستها را تدريس نكرده بود. اين كار، به گفتة خود براهنـي، 
پيشبيني آيندة شعر و رمان و نقد ادبي ايران بود (براهنـي، 1386: 13). سرنوشـت شـعر و

رمان فارسي را در دستگاه فكري براهني، بايد در نظرية «زبانيّت» او جستوجو كرد.  

5. براهني پساساختارگرا (خوانش براي زبانيتّ زبان)  
پس از سرگشتگيها و افتوخيزهايي كه در دهة شصت بـراي شـاعران و داسـتاننويسـان
دگرانديش ايراني پيش آمد، در اوايل دهة هفتاد مشخص شد گروهي همچنان سعي دارنـد

با ادامه دادن سنت نظري نيما يوشيج، ضمن گسترش دادن ظرفيتهاي بياني شـعر نيمـايي، 
دست به تجربههاي جديدي در ادامة پيشنهادهاي نظري او بزننـد. اغلـب شـاعران در ايـن 
جريان قرار ميگيرند؛ كساني مثل منوچهر آتشي، م. آزاد، مفتون امينـي، شـمس لنگـرودي، 
 فرشته ساري، سيدعلي صالحي و غيره. در ادامه، حافظ موسوي و هرمز عليپـور سـتارگان

دنبالهدار كهكشان نظرية ادبي شعر نيمايي هستند.  
در مقابــل نيماييــان، گــرايش دومــي قــوّت گرفــت كــه ادامــة راه نيمــا را غيرضــروري 
ميدانست. سردمدار اين جريان بهطور مشخص از نيمة دوم دهة شصت، دكتر براهني بـود. 
مـن چـرا او بهنوعي در خالل گفتوگوهايش با مجالت و بعد در رسالهاي نظري با عنوان
پايان دورة نيما را اعالم كرد. اين موضعگيري بـه نـوعي گـرايش  نيستم؟ نيمايي شاعر ديگر
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راديكال و تازه در شعر نو فارسي منجر شد كه تجربههاي جديدي را نيز بـه شـعر فارسـي 
خانهنشينشدنش چنين گفته است:   پيشنهاد كرد. براهني در اينباره و با اشاره به وضعيت ِ

از سال شصت به بعد، آري فرصت بزرگ وقف شدن متمركزتر به عالم خواندن و نوشـتن 
شبانهروزي بهجبر به من اهدا شد. جانم را آتشي ديگر كشيدم. ارتباط من با نسل جوان كه 
نخست در منزل اين يا آن دوست برقرار شد و بعد به جلسات مرتب منازل دوستان و بعد 
به زيرزمين آپارتمان مسكوني خودم كشيد، مرا به تجديدنظر در كلية مسائل ادبي واداشت. 
گيـرد... و  حاصل آن ادراكات كه اهم مسائل ادبي فلسفي صدوپنجاه سال گذشته را دربرمي
همگي در بيش از هشتصد نوار ضبط شده است، من و قافلة كوچكي از دوستان جـوانم را 
صومعهاي  در مسير ديگري انداخت؛ و حال «تنها نه منم كعبة دل بتكده كرده/ در هر قدمي

هست و كنشتي» (براهني، 1379: 16-15).  

چرا و پروانهها به خطاب اين رويكرد براهني بهطور آشكار در سال 1374با چاپ اول كتاب
«زبانيّـت» و رسـالة  آشكار شد، بعدها با چاپ مقالـة معـروف نيستم؟ نيمايي شاعر ديگر من

«چگونه پارهاي از شعرهايم را گفتم» دنبال شد و تا اكنون در قالب مقاالت، يادداشـتهـا و
پيامهايي كه او به بهانههاي مختلف منتشر ميكند ادامه دارد. بهطور كلي، شايد بتوان گفـت 
اصليترين مشخصهاي كه شعر دهة هفتاد را از جريانهاي شعري قبل از خـود بـهگونـهاي 
آشكار جدا ميكند، مسئلة «زبانيّت» است (آقاجاني، 1384: 286). براهني براي ايـن مصـدر
جعلي در زبان انگليسي واژهاي نيز ساخته و آن را Langugeality ترجمه كرده اسـت. بـه

او سرنوشـت  گفتة خودش، مترادف ايـن كلمـه در زبـان انگليسـي وجـود نداشـته اسـت .    
«زبانيّت» را از سرنوشت زبان جداييناپذير دانسته است.  

افق ديد نظرية زبانيّت، ماركسيستي و پساساختارگرايانه است. گفتمان روانكاوانة ژوليـا 
كريستوا در قرائتش از سويههاي انقالبي زبان شاعرانه و همچنين بيان ژاك دريدا در تبيـين
رويكـرد  سرگشتگي دالها، رهنمون مناسبي براي فهم شعرها و نظرية رضا براهنـي اسـت.
اصلي نظرية زبانيّت بر پاية ويرانگري و انقالبيگري در زبان است. وقتـي الگوهـاي پيشـين 
همـة  انـد، الزم اسـت از بنيـان ْ زبانهاي شعري الگوهايي بسته و در خدمت استثمار ذهـن
الگوهاي نحوي و ساختاري پيشين ساختارزدايي شود. بنابراين در شعري كه نه زبان، بلكـه 
زبانيّت زبان را به رخ ميكشد، شاعر پيش از آنكه درگير بيانكردن چيـزي باشـد و قبـل از 
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آنكه به ساخت هر نوع روايتي بپردازد، دنبال ايجاد روشي بـراي نوشـتني متفـاوت اسـت.
نوشتة او به عينيت درآوردن نفس عمل نوشتن است و ايـن فعـل در گـرو بيـان هـيچچيـز 
ديگري نيست. پس اين نوع شعر همزمان كه به ويرانگري الگوهـا و سـاختارهـاي پيشـين 
پردازد، مشغول برساختن نوع جديدي از تشكلّ زباني است. گاهي اين امر واجهـا  زبان مي
هـاي جديـدي در  گيرد و بـه توليـد شـكل ترين واحد عبارت شعري در نظر مي را كوچك
تركيببنديهاي آوايي- موسيقايي منجر ميشود؛ گاهي هم واژهها و يا بخشـي از آنهـا را 
بنـديهـاي شـعر  پندارد و از نحو و دستور زبان جملـه اجزاي ساختمان عبارات شعري مي
ساختارزدايي ميكند. البته، مقدمة اصلي اين تغييرجهت براهني و جـدا شـدن او از انديشـة 
نيمايي، در سال 1364 فراهم شد. او در آن سال در گفتوگويي با ناصـر حريـري، خبـر از 
گسستي داد كه در آينده رخ خواهد داد؛ گسستي كه فصل جديـدي از ادبيـات را در زبـان 

در همان سالها آماده شده بود.   نيستم؟ نيمايي شاعر من چرا فارسي رقم ميزند. مقدمات
نظرية زبانيّت براهني بر سه مسئلة اساسي در بوطيقاي نيمايي و شعر بعـد از نيمـا- كـه

نماد شعر مدرن و مدرنيسم ادبي است- تأكيد ميكند و درپي تغيير آن است:  
  

الف. ريتم و وزن  
اولين تغيير مسير براهني از راه نيما، تغيير مسير موسيقايي است. او معتقـد بـود ريـتمهـاي 
محتمل در زبان فارسي به افاعيل محدود نميشود. پس هر شاعر جدياي شعر خود را هم 
از ريتمهاي شعر گذشته ميسازد و هم از ريتمهايي كه خودش بـهوجـود مـيآورد. فصـل 
بيگانهنمايي شعر نيمايي نيز مثل فصل بيگانهنمـايي شـعر عروضـي بـه پايـان آمـده اسـت. 
بنابراين از نظر او، نظرية نيما در زمينة وزن و ريتم به بنبست رسيده و شعر فارسي را هـم

دچار ركود كرده است:  
از آنجا كه نيما اوزان مركب را بلندتر نكرد، شعر فارسي در اين مورد بـه نـوعي بـنبسـت 
رسيده بود. ما از خودمان ميپرسيديم كه اگر مسئلهاي از يك مصراع مركب شـعر فارسـي 
طوالنيتر شد چـه بايـد كـرد؟ حرفـي كـه مـن بـراي اولـين بـار مـيگـويم و دربـارة آن 
يادداشتهايي تهيه كردهام اين است كه من از زبانهـاي موجـود در شـعر فارسـي خسـته 

شدهام (براهني، 1380: 1/ 595).  
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براهني ضمن انتقاد از پيشنهادهاي نيما در حوزة وزن و ريتم به مسـئلة ديگـري اشـاره
ميكند كه توجه به آن، عالوهبر صداي معمولي كلمـات در زبـان شـعر، ضـروري بـهنظـر
ميرسد؛ به اين معنا كه عالوهبر بيان زباني كه هم در نثر صورت ميگيـرد و هـم در شـعر، 
بايد زبان شعر از طريق ارگانهاي ايجاد صدا، صدادار شود؛ يعني عالوهبر بيـان1، مسـئلهاي 
به نام صدادار كردن2 مطرح است (براهني، 1374: 175). ايجاد اين نوع موسـيقي مقدمـهاي 
است بر ايجاد چندصدايي در ادبيات. راهكار براهني براي ايجاد اين چندآوايي در ادبيـات، 

بر همنشينيِ ناهمنشينها استوار است:   
موسيقى واقعى نه از جنس كردن جنسهاى همجنس، بلكه از جنس كردن جـنسهـاى نـاجنس 
آفريده مىشود؛ طورى كه صداها شنيده مىشوند در اختالفشان و شنيده مىشـوند در كنـار هـم 
بهرغم اختالفشان؛ و اين جهان كثرت صداهاست. پوليفونى است كه موسيقى را مىسـازد. «س» 
از جنس «س»، «ى» از جنس «يـه»، و يكى از اين جنس، ديگرى از جنس ديگر و تكرار اين دو 
صوت دنبال هم... پرتاب صداها از بستر اعتيادى آنها به بيرون و به بسـتر صـداهايى از نـوعى 
ديگر تا موسيقى بهوجود آيد. موسيقى بايد از غيرموسيقى بهوجود آيد؛ يعنـى موسـيقى بايـد از 

بستر اعتياد ما كنده شود برود به بستر چيزهايى كه از جنس موسيقى نيسـت؛ و در بازگشـت بـه 
سوى ما بهصورت دگرگونشده برگردد. در غير اين صورت، ما بهسـوى سـنتىكـردن صـداهاى 

بهظاهر تازه پرداختهايم (براهني، 1378: 16).  
حـوزة  براهني اين مسئله را به «اجراييّت» شعر مرتبط ميكند و اجراييّـت شـعر را بـه كـل ِ
آوايي، لب و دهان و دندان و شش پيوند ميزند. او آشكارا اعالم ميكند كه تا مـوقعي كـه 
اجراي شعري صورت نگرفته و خود عمل «اجرا» به رخ كشيده نشده باشـد، هنـوز مطلبـي 

پيدا نشده است (براهني، 1374: 125).  
  

ب. تفسيرپذير بودن شعر  
در اين دوره، براهني زبان شعر را زباني دانسته است كه معنـا و ارجـاع معنـايي را پيوسـته 
عقب مياندازد و لذت آفرينش شعر را به پيش ميكشد؛ يعني شعري، شعر واقعي است كه 
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زبان نوشتاري در آن جلوتر از هرچيز ديگر و مقدم بر هر عنصر ديگـر بـه جلـوي صـحنة 
شعري آورده شود (براهني، 1364: 17). او در رسالة «چگونه پارهاي از شعرهايم را گفـتم»، 

با تأكيد بر يك حرف اضافه در يكي از شعرهاي فروغ نوشته است:  
» در شعر فـروغ صـحبت مـىكـردم. ايـن  سالها پيش من در بحثهاى شعرىام از «ازيتّ
» با «ز» است و نه با «ذ» و ريشة آن در اين دو مصرع فروغ فرخزاد بـود: مـن از تـو  «ازيتّ
» يعنى «از بـودن از» و نـه چيـزى ديگـر. كلمـه،  مىمردم/ اما تو زندگانى من بودى. «ازيتّ
كشـد نـه  كند؛ يعنى «از»، ازبودن خـود را بـه رخ مـى كلمهبودن خود را در خود تثبيت مى
مردم»، يك شكل زبانى است:  وسيلة قرار گرفتنش براى بيان معنايى ديگر را. «من از تو مى
سو «تو» در سوى ديگر، «از» در وسط. «از» در زبان نماد فاصـله بـين دوچيـز  «من» در يك
مـردم»، معنـاى  است. ولى در اينجا ديگر نماد نيست. خود خودش است. «مـن از تـو مـى
مهم ترى براى من داشت و دارد و آن معنا مربوط به آن چيزى است كـه «از» را «از» كـرده 
شود؛ پـس بهتـر  است. هرجا بين دو چيز فاصله وجود داشته باشد، از واژة «از» استفاده مى
است كه يكبار هم «از» از وسيله قرار گرفتن دسـت بـردارد و شخصـيت خـود را بـه رخ 

بكشد (براهني، 1378: 16).  
بسياري تأكيدهاي براهني را بر امكانات دالشناختي و اينكه او سوداي زبانيّت را نهفقط 
در شكستن «هرمنوتيك» مدلولها، بلكـه در شكسـتن هرمنوتيـك دالهـا معرفـي مـيكنـد 
(چيزي كه تفسيرناپذيري را تعطيل ميكند) به اين معنا دانستهاند كه او فقط به لفـظ توجـه
ميكند و موسيقي و ريتم برايش از معنا و محتوا مهمتـر اسـت؛ درحـالي كـه تأكيـد او بـر

بازگشت به زبان، ناظر بر عبور از تكمعنايي است نه عبور از معنا. سلطة يك معنا يـا يكـي 
از داللتهاي زبان بر بقية داللتها شعر را محدود ميكند و شاعر بايد راهي پيدا كند تـا از 

اين داللتهاي محدود رها شود:  
 Signified ها و نه مـدلول Signifier حركت بهسوي زبانيتّ در شعر حركتي است از روي دال
ها و يا به تعبير خود براهني، اين حركت «تأكيد را از روي تأويالت مدلولشناختي بهسوي امكانات 
دالشناختي هدايت ميكند». در اين حركت، زبان مدام از هرگونه نظام معنـايي فاصـله مـيگيـرد و 
بهسوي مادّيتي بيروني ميل ميكند كه همان آشكارگي و رهايش دالهاست. اگـر در سـاختارگرايي 
معنا در مدلول متوقف ميماند، در اين رويكرد پساساختارگرايانه متن عرصة داللتي اسـت مـدام در 
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حال داللت، و در اين سازوكار، كل ساختار زبان بهصورت يك «بازي» درميآيد كه طي آن «معنـا» 
مدام به «تعليق» و «تأخير» ميافتد (فرخفال، 1388: 86).  

  
ج. ارجاعپذيري  

افتد با آنچه در بيرون (در زمان و مكـان) رخ  آنچه در شعر اتفاق مي مسئلة ارجاع و ارتباط ِ
داده، هميشه از بحثهاي داغ در نقد ادبي بوده و هست. بهنظر ميرسد اين بحث از همـان 
روزي آغاز شد كه نيما يوشيج گفت: «شعر قديم ما سوبژكتيو است؛ يعني با باطن و حاالت 
باطني سروكار دارد... نميخواهد چندان متوجه آن چيزهـايي باشـد كـه در خـارج وجـود 
دارد.» (1385: 88). ذهنيّت و عينيّت بهعنوان مباحـث انتقـادي و زيرسـاختي وارد ادبيـات 
ايراني شدند و با مسئلة تعهّد اجتماعي گره خوردند. اما اين رويكردها خيلي زود هـمنهـاد 
بهاصطالح متعهّد و اجتماعي آن سـالهـا، بالفاصـله  خود را هم توليد كردند. در برابر شعر ِ
گرا»ها قد علم كردند. هرقدر كه بنيانهـاي معنـايي شـكل اول  «موج نو»ييها و بعد «حجم
كردند و همـواره بـه خـود  ناظر به مسائل تاريخي و اجتماعي بود، دستة دوم از آن فرار مي
(براهنـي،  برميگشتند. بعدها براهني شعر يداهللا رويايي را شعري غيرارجاعي1 معرفـي كـرد
1374: 132)؛ شعري كه تمام روابط و عناصر شعري آن در ارتبـاط كلمـات بـا هـم شـكل 
گيرد نه در ارتباط با فالن موضع يا موضوع اجتماعي و تـاريخي. البتـه، ايـن بحـران در  مي
هاي مياني دهة شصت آشكار شد. وقتي تنوّع صداها بيشتر شد، شك در تعريفها هم  سال
اين موضوع را بررسـي، و  نيستم؟ نيمايي شاعر ديگر من چرا قوّت گرفت. براهني در رسالة

طي آن با نگاهي تحليلي، شعر شاملو را نقد كرده است:  
بحراني كه در شعر پيش آمد، اين بود كه در شعر نو از نوع نيمايي، شاملويي يا فرخـزادي، 
كرد كه بيشتر با معنـاي شـعر سـروكار  رغم حضور بيان شعري، شعر موقعيتي را بيان مي به
داشت و گاهي معنا طوري واضح بود كه انگار شاعر فقط آن معنا را به زباني مطلـوب كـه 
زبان شعر ناميده ميشد و رويهم زبان زيبايي بود، بيان ميكرد. ولي شـاعر بـهرغـم  عادتا ً
اينكه بهنظر ميرسيد نميداند شعر از كجا ميآيد، الاقل دربارة احمد شاملو ميدانستيم كـه 
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شعر از اجتماع ميآيد و بهطرف اجتماع ميرود يا از عاشق ميآيد، بهطرف جنون مـيرود 
و از اين نظر فرق بين مفهوم اجتماعي و شعر اجتماعي، كلمات عاشقانه و شعر عاشقانه در 
اين بود كه در شعر مربوط به اينقبيل مقوالت، بهرغم زيبايي زبان، زيبايي در خدمت بيـان 

چيزهايي بود كه همگان به آن ميانديشيدند (براهني، خبرگزاري ايسنا، 1385).  
اينجاست كه براهني در تبيين مسئلة بحران، يك پيشنهاد مسئلهساز مطرح ميكند:   

شـود؛  عنوان موضوع اول و اولويت با خود زبان مي كند به در شعر زبان موضوعيتّ پيدا مي
كند؛ در شعر زبان  نقش خود را تماميافته اعالم مي يعني در زبان نثر، زبان پس از ارائة معنا 
رسـاند ودر  كند؛ به همين دليل ارجاعات خارجي را به حداقل مـي نقش اصلي را بازي مي

واقع ارجاعي به خود ميشود (همانجا).  
از نظر براهني، در حركت بهسوي زبانيّت، كلمه پس از ورود به شعر اسـت كـه معنـا پيـدا 

  : ميكند. اين معنا ارجاع به بيرون نيست؛ بلكه برايندِ
نه تكتك كلمات، بلكه معناي ارجاعي آنها به يكديگر و نه صداي تكتك كلمـات، كـه 
حاصل صداي ارجاعي آنها به يكديگر است. از اين منظر، كلمات در شعر نـه آينـهاي در 
خود، بلكه آيينهدار يكديگرند. اين آيينهداري كلمات جز ارجاع بينهايت دالها به يكديگر 
نيست. در اين آيينهداري معنا متكثّر است و ازاينرو معنايي نهايي هرگز ايفادشدني نيسـت 

(فرخفال، 1388: 88).  
  

نتيجهگيري  
بهنظر ميرسد تشريح دستگاه فكري براهني و رويكردهاي او در نقد و نظرية ادبـي خيلـي
كار سادهاي نباشد؛ زيرا او در دورههاي مختلف بهآساني سبك عوض كرده و تغييـر بيـنش
داده است. همين تنوّع عملكرد سبب شـده اسـت در دورهاي خـاص، حـرفهـاي ضـد و
نقيضي از او بخوانيم؛ او اين ناهمخواني را يكي از نتايج بحران رهبـري ادبـي و نـاموزوني
تاريخي در ايران ميداند. با اينهمه، سه مرحلة اصلي فعاليت او را در حوزة نقـد و نظريـة 

ادبي در ايران اينچنين ميتوان برشمرد:  
1. ساختارگرايي با توجه به انديشههاي جامعـهشناسـان ادبـي همچـون لوسـين گلـدمن و

جورج لوكاچ؛  
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2. ساختارگرايي با گرايش به فرماليسم و توجه به انديشههاي زبـانشناسـاني چـون رومـن
ياكوبسن؛   

3. پساساختارگرايي با توجه به رويكردهاي ساختارشكنانة ژاك دريدا و گفتمان روانكاوانة 
ژوليا كريستوا.  

جهـاني، در مقـام  براهني در طول اين سه دوره، سعي داشته با تأثيرپذيري از نظريههاي عام ّ
انتقالدهنده، بتواند دست به بوميسازي اين نظريههاي جهاني در ادبيـات ايـران بزنـد و بـا
تطبيق آنها با ادبيات قديم و جديد فارسي، راهي براي بـرونرفـت شـعر ايرانـي از ركـود
فراهم آورد؛ از سوي ديگر، اهميت خواندن نظريـه و ضـرورت نظريـهپـردازي در ادبيـات
ايراني معاصر را نيـز بـه شـاعران و نويسـندگان معاصـر يـادآوري كنـد.  او در ايـن مسـير
چهلساله بهطور قطع، دچار اشتباهاتي نيز شده است؛ اما بهنظر ميرسد آثار او توانسـتهانـد
دريچهاي نو به جهان تازة ادبيات بگشايند؛ آثاري كه به گفتة خودش، نبايد آنها را طـوري 
خواند كه گويي در زماني واحد نوشته شدهاند و درپي اين برداشت غلط، آنها را آثاري پر 

از تناقض خواند.  
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 آرا و روشهاي هوشنگ گلشيري در نقد ادبيات داستاني  
  

سميهسادات حسينيزاده  
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي   

  
چكيده  

اين مقاله با هدف بررسي آرا و روشهاي هوشنگ گلشيري در رويكرد او به مسئلة نقـد ادبيـات
داستاني و بررسي معايب داستاننويسي از نگاه او تـدوين شـده اسـت. ايـن نوشـتار قصـد دارد
نظريات هوشنگ گلشيري را در مواردي همچون زبان داستان، جريـان سـيال ذهـن در داسـتان،

آشناييزدايي در ساختار و عادات مألوف و معمول نويسندگي و ديگر موارد مشابه بررسي كنـد. 
نگارنده با مطرح كردن آراي گلشيري در مقولة نقد ادبيات داستاني، تفاوت نگاه او را در تعريف 
و بررسي اين مسائل با ديگر منتقدان و نظريهپردازان نشان ميدهـد و نتيجـه مـيگيـرد نظريـات
گلشيري در مواردي همچون نگاه ريزبين داستاني و آشناييزدايي در آفرينش شخصيت داسـتان،

تأثير بسزايي در ايجاد سبكي نوين در داستاننويسي معاصر ايران داشته است.  
     واژههاي كليدي: ادبيات داستاني معاصر ايران، نقد، هوشنگ گلشـيري، زبـان داسـتان،

جريان سيال ذهن، آشناييزدايي.   
  

1. مقدمه   
آبرامز در تعريف نقد مينويسد: «نقد ادبي تعريف، توصيف، دستهبندي، تحليـل و بررسـي
آثار ادبي است.» (36 :1971). در ايران، مفهوم نقد ادبي در گذشـته بـا معنـاي امـروزي آن

كامالً متفاوت است؛ چنان كه از معناي لغوي نقد برميآيد، به معناي جـدا كـردن سـره از ناسـره 
است. نگاهي اجمالي به آثار نوشتهشده در حوزة نقد نشان ميدهـد مـراد از آن، نـزد گذشـتگان
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بيشتر بحث دربارة معايب محتواي اثر و گاه صحبت در بـاب ميـزان بهـرهوري شـاعر از صـنايع
ادبي، تسلط بر علوم بالغي و نيز ميزان آشنايياش با آثار ادبي ماندگار پيشين بود و هـيچگـاه بـه

مفهوم امروزي آن و بهعنوان علمي مستقل ميان ادبشناسان مطرح نبود.  
از دورة مشروطه به بعد، همراه با وارد شدن شاخههاي بسياري از علوم مختلـف، نقـد ادبـي
نيز در ايران جامة ديگري به خود پوشيد و به شكلي جديتر در ادبيات مطـرح شـد؛ اگرچـه تـا
سالهاي طوالني پس از مشروطه، باز هم منتقدان به همان شكل غيرحرفهاي به بررسي آثار ادبي 
ميپرداختند. كمكم حضور چند منتقد آوانگارد و ترجمة آثار بسـياري دربـارة نقـد، باعـث شـد
ديگر منتقدان نيز با توجه به ساختاري اصولي دست به نقد آثار ادبي بزننـد. از پيشـروترين ايـن
منتقدان در حوزة نثر ميتوان از هوشنگ گلشيري، رضا براهني، فرج سركوهي و آذر نفيسي نـام
برد. اگرچه گلشيري بهدليل ارائة سبكي نوين در داستاننويسي شـناخته شـده اسـت، نبايـد از
نگاه جديد او به نقد و تأثير او بر آن غافل شد. اين نوشتار بـرآن اسـت تـا بـه بررسـي آرا و 

روشهاي هوشنگ گلشيري در نقد ادبيات داستاني و نگاه جديد او در اين حوزه بپردازد.  
  

2. نقد از نگاه گلشيري  
هوشنگ گلشيري، نويسنده و منتقد فقيد معاصر (1316- 1379)، دربـارة نقـدهاي آن دوره
ميگويد: «ما در گذشته نقد جدي نداشتيم. چون با مقولـة نقـد آشـنا نبـوديم. كتـابهـاي
ترجمهشده اندك بود و كسي را نداشتيم كه درس نقد و انتقاد خوانـده باشـد. منتقـد بايـد
مكاتب و نحلههاي نقد را بشناسد. مـا منتقـد جـدي نداشـتيم.    » (1369 : 37). گلشـيري از
او و هماننـدانش منتقدان آن سالها، محمدعلي سپانلو را مثال ميزنـد و در بـاب نقـدهاي
ميگويد: «اين نوع نقدنويسي فاقد معيار است. بهجاي آيين نقد، آيـين دوسـتيـابي در آن

رعايت ميشود.» (همانجا). گلشيري منتقد را كسي ميداند «كه دست بگذارد روي قلهها و 
بتواند آنها را در زمان تشخيص دهد و حتي بتواند پيشبيني كند كـه اثـري در سـالهـاي

آينده چه سرنوشتي خواهد داشت.» (همانجا).  
گلشيري منابع موجود در حوزة داستاننويسـي و عناصـر داسـتان در آن سـالهـا را محـدود
ابراهيم يونسـي بـه معرفـي عناصـر داسـتان داستاننويسي هنر معرفي ميكند و عقيده دارد كتاب
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جمال ميرصادقي جز ارائة تعريفهـايي از چنـد داستان عناصر كمكي نميكند. به باور او، كتاب
«طـرح داسـتان» اسـت. منبع ترجمهشده، فاقد هر نوع بينش درست در تعريف عناصـري چـون
رضا براهني را بر چنـد منبـع اساسـي در زمينـة داسـتان متكـي مـيدانـد و قصهنويسِي گلشيري
از اضـافات را بدانـد، بهتـرين اثـر تـأليفي ميگويد: «براي خواننده بهشرطي كه صـنعت پريـدن
اثـر ادوارد مورگـان فاسـتر ترجمـة ابـراهيم رمـان جنبههاي موجود است». او همچنين از كتاب

يونسي نام ميبرد و آن را بهترين منبع ترجمهشدة موجود ميدانـد (گلشـيري، 1370: 47). او در 
عين حال يادآور ميشود تحقيقات آذر نفيسي و فرج سركوهي در زمينة نقد، از آثار خوب اسـت

و ميتوان اميدوار بود منابع خوبي براي آيندگان باشد (گلشيري، 1369: 37).  
  

3. مقابله با چند باور غلط در داستاننويسي 
در ادبيات كشور ما بهويژه در حوزة داستان، باورهاي اشتباه بسـياري دربـارة رسـالت آثـار
ادبي، وظيفة نويسنده در قبال جامعه و نيز بازتاب تعهدات نويسنده در داستان رايج بـوده و
هست. متأسفانه، اين اشتباهها باعث شده است تا داسـتان از مسـير اصـلي خـودش، يعنـي
هنرآفريني دور بيفتد. از اولين كساني كه با اين باورهاي رايج غلط در داستاننويسي مقابلـه

كردند، هوشنگ گلشيري بود.  
  

1-3. ادبيات آينة تمامنماي زمانة خويش است 
يكي از مسائلي كه در گذشته هنرمندان و يا منتقدان بيان ميكردند و حتي تأثيرات آن تـا همـين
سالهاي اخير نيز ديده ميشد، مسئلة آينهواري ادبيات بهويژه ادبيات داستاني اسـت.  بـهعبـارت
ديگر، عقيدة رايج اين بود كه ادبيات بازتابندة عيني واقعيـات زمانـة خـويش اسـت. بسـياري از
نقدها با تكيه بر همين اصل نوشته ميشدند و نويسندگان و شـاعران زيـادي بـا تأكيـد بـر ايـن
مسئله، داستان مينوشتند و شعر ميسرودند. گلشيري اين انديشه را در ادبيات خرافه ميپندارد:  

وسوسة واقعيت از دورة مشروطه و بيشتر با آثار شـعر و داسـتان معاصـر شـروع شـد كـه
1320 بـود كـه شـكل ايـن خود... حد فارق ادب معاصر با آثار گذشتگان بود. اما پـس از
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به اشكالي مانند داستان، بـازآفريني ِ خرافه اشاعه يافت و با وجود تغيير شكل يافتن آن مثال ً
واقعيت است يا داستان بايد حقيقتنما باشد؛ همچنان شايع است (22-21:1367).  

به اعتقاد گلشيري:  
رماننويس آينة تمامنماي زمانة خويش نيست تا بتوانيم آدمهاي داستانش را در يـك كفـه
بگذاريم و آدمهاي زمانهاش را در كفهاي ديگر و بـه رأيالعـين ببينـيم كـه چنـد سـنگ از
واقعيت زمانهاش بهدور افتاده است و آنگاه او را با دگنگ «ضـد رئاليسـم» از درگـاه هنـر

برانيم... (1380: 1/ 210).  
از نگاه او، رمان مخلوقي است در كنار واقعيت نه منطبق بر آن:  

[رمان] خلق و ابداعي است فراتر از حدود و ثغور پادرگريز و تنگ همة مسائل مبـتال بـه زمـان
نويسنده. دنيايي است از آدمهاي مخلوق نويسنده در زمان و مكاني خاص كه آفريـدة او اسـت؛ 
هرچند بهناچار از زمان نويسنده رنگوبو دارد. چرخش آدمها و حوادث و روابط آنهاسـت بـر
مدار يا طرحي بديع به گرد موضوعي اصلي. دنيايي است بهآيين ساخته و پرداخته بي كاسـتي و

فزوني، دنيايي كه سايهروشن هر كوچهاش ما را در بيم يا اميـد مـيافكنـد و صـداي كوبـة هـر  
خانهاش انتظار ديدار بيگانة آشنايي را در دلمان زنده ميسازد (همان، 211).  

به نظر گلشيري، رمانهايي كه بر اساس اين خرافه نوشته ميشوند هـر انـدازه كـه فريـادي
آشنا و بلند داشته باشند، صدايشـان از مرزهـاي زمـان و مكـان نويسـنده فراتـر نمـيرود. 

برخالف چنين كسي، نويسندة آشنا به زمان، اما پيشروتر از زمانة خويش بر آن است تا:  
جهاني بهنظام بيافريند تا خوانندگانش نه بـا لحظـههـاي درخشـان و گـاهگـاهي، بلكـه بـا

ساختماني كه هرچيزش مؤيـد چيـز ديگـر اسـت روبـهرو بشـوند؛ جـايي بـراي زيسـتن، 
انديشيدن و برتر و بزرگتر شدن، و نه خطـي شكسـته و دايـرهوار كـه حاصـلش فـرود و

فرازهاي اتفاقي يا دوارّ سر و سرگيجه [است] (همان، 291).  
  

2-3. نويسندة مسئول و پايبند به ايدئولوژي  
گلشيري معتقد است وجود دولتهاي خودكامهاي مانند رضاشاه، سانسورهاي حكـومتي و
سياسي كردن امر نوشتن از سوي حاكميتهـا از بـزرگتـرين داليـل ايـدئولوژيزدهشـدن

نويسندگان معاصر است:   
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... بهخصوص كه در دولتهاي خودكامة اين سالها... هيچ نغمة مخالفي را برنمـيتافتنـد . 
وجود سانسور بر پيچيده شدن رابطة نويسنده و شاعر با مخاطب افزود؛ چرا كه اطـالعرسـاني و 
تبليغ مشخص سياسي، برخالف تبليغ عام زمان مشروطيت، بر سياهة مسئوليتهاي قبلي افـزود . 
و شـاعر انتظـار براي مثال ميتوان ديد كه در دهة چهـل و حتـي سـالهـاي بعـد، از نويسـنده
ميرفت تا وظايف تاريخنگار و جامعهشـناس و حتـي كارهـاي مشـخص يـك حـزب را

برعهده بگيرد (گلشيري، 1367: 32).  
از نگاه او، در جامعة هنري ما مسئوليتهاي بيشماري را بر عهدة نويسنده ميگذارنـد . 

«هركس انتظار دارد كه بر اساس بينش او از جهان و گاه حتي مشغلههايش مانند اجتماعي، 
سياسي، مذهبي، آموزشي، اخالقي مسئوليتهاي نويسنده را شـمارش كنـد.  » (همـان، 31). 
ژان  چيست؟ ادبيات گلشيري اعالم ميكند اين مسئوليت وقتي بهطور عام گسترش يافت كه
و ابوالحسن نجفي منتشر شد. همچنـين مقـاالتي پل سارتر به ترجمة دكتر مصطفي رحيمي
كه پس از آن از جالل آل احمد و مصطفي رحيمي منتشر شد، كار را به جايي رساند كه در 
آن روزگار از مسئوليت و تعهد سخن رفت و بـه ايـن و روزنامههاي رسمي فردوسي مجلة
ترتيب، ارزش آثار نويسندگان بر اساس ميزان تعهدات سياسـي، اجتمـاعي، روانـي و غيـرة
آنها سنجيده شد. اگرچه به عقيدة گلشـيري انجـام دادن ايـن مسـئوليتهـا تـا حـدي بـه
ضرورت زمانه وابسته بـود، انبـوهيِ آنهـا و اصـل قـرار دادن ايـن مسـئله سـبب شـد تـا

رسالتهاي اصلي ادبي بهكلي فراموش شود (همان، 32).  
  

3-3. برتري محتوا بر فرم  
يكي ديگر از باورهايي كه گلشيري به مخالفت با آن برخاست، انديشة برتري محتوا بر فرم 
بود. در آن دوره، باور اغلب نويسندگان بر اهميت محتوا بود و نقد و نظرهايي كه ميشـد، 
حول خوبي يا بدي استفاده از مضمون در داستان بود. براي مثال، مـيتـوان بـه مطلبـي بـا
اشاره كـرد كـه گفـتوگـوي منصـور كلك ماهنامة عنوان «ميزگرد داستاننويسي امروز» در
كوشان با چند تن از نويسندگان دربارة داستان است؛ اين گفتوگو بهطور كلي حول محور 
محتوا ميچرخد (ر.ك كوشان و ديگران، 1369: 152). امـا گلشـيري همـواره بـر اهميـت
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تكنيك در كنار محتوا تأكيد داشته و همانگونه كه از داستانهاي او پيداسـت، توانسـته بـه
شيوههاي موفقي از اشكال روايت رمان دست پيدا كند. او معتقد است:  

«فـرم هيچ محتوايي خودبهخود، يعني بـدون آگـاهي نويسـنده و اشـراف او بـر امكانـات
خودش» را نميگيرد. ... [گذشته از اين] جستوجوي تكنيك مهمتـرين مشـغلة نويسـندة 
جدي است تا آنجا كه بعضيها گفتهاند كه همين تكنيك وسيلة كشف است. ... [بهعـالوه]
هيچ محتوايي بدون فرم، بدون اثر بر روي زبان، انتخاب بهتـرين نظرگـاه درخـور، تنظـيم

حوادث و غيره تحققّ پيدا نخواهد كرد (گلشيري، 1367: 27).  

او سهم اصلي را در نويسندگي به تكنيك ميدهد و معتقد است شايد فقط بهوسيلة تكنيك 
بتوان به جهانبيني نويسنده راه جست (گلشيري، 1380: 2/ 695).  

  
4. داليل جوانمرگي در نثر معاصر 

«جوانمرگي در ادبيات» را نخستينبار هوشنگ گلشيري بـا نگـاهي بـه زنـدگي و كارنامـة 
نويسندگان مطرح كرد. جوانمرگي در ادبيات يعني اينكه چگونه و چرا نويسـندگان ايرانـي
هنوز به دوران سالمندي نرسيده، جـوانمـرگ مـيشـوند. گلشـيري معتقـد اسـت معمـوال ً
نويسندگان ايراني فقط به يكي دو اثر شناخته ميشوند و بقية آثارشان تكرار همان قبلـيهـا 
آنهم به شيوهاي ناشيانه و با اوج و حضيضي نهچندان قابل قبول است. او چنـدين مسـئلة

اصلي را عامل اين موضوع ميداند.  
  

1-4. فقدان تداوم فرهنگي  
به باور گلشيري، تداوم يك جريان فرهنگي ميتواند ميزان توليدات ادبي قابـل قبـول را در
سطح كشور باال ببرد؛ اما مسائلي همچون دخالتهـاي حكـومتي، جريـانهـاي خـارجي و
انقالبها در اين كشور «سبب شده است كه هر جريان فرهنگي فقط چند سال يا يك دهـه
طول بكشد كه بعد تبري يا داسي قطعش ميكند و پس از چند سـال دوبـاره بايـد از ابتـدا

شروع كرد.» (همان، 1/ 300).  
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2-4. ارتباط نويسنده و مميزانّ  
رابطة نويسنده و خوانندة كمتوقع درست شبيه است بـه رابطـة زنـداني و زنـدانبان. وقتـي
زنداني باشد، زندانبان هم زنداني ميشود و بدهبستان ميان آنها المحاله ميشود تا پـس از
مدتي كوتاه يا طوالني (بسته به طرفين و وضعيت) از نظـر اشـتغاالت ذهنـي دوروي يـك

سكه بشوند (همان، 301).   
به همين سبب است كه شهرت و اعتبار بيشتر نويسندههاي همعصر گلشيري نه بـهواسـطة 
اين داستان يا آن يكي، كه بيشتر بهواسطة مسائل جنبي است. بنابراين، اگـر كسـي بـهدليـل 
مسائل جنبي داستان مطرح شد و در داستاننويسي و يا شعر اثر چشمگيري نداشـت، بايـد

در همان مقوله مطرحش كرد. همهكاره است جز داستاننويس؛ انسان شريفي است، استاد و 
عالم است، اما در اين حوزة كوچك هيچكاره است (همانجا).  

  
3-4. نويسنده فقط بايد نويسنده باشد  

به عقيدة گلشيري، نويسنده فقط بايد در حوزة داستان قلم بزند تا بتواند داستاننويس برجستهاي 
شود. اما به تعبير او، داستاننويسان ما بيشتر متفنّن هستند تا متخصص؛ زيـرا آنهـا بـراي تـأمين 
معاش مجبورند كارهاي ديگري جز داسـتاننويسـي انجـام دهنـد؛ در حـوزة ترجمـه، تـدريس، 
اشتغال و درگيري در مسائل سياسي و حكومتي مثـل قلـم زدن بـراي پاسـخگـويي بـه نيازهـاي 
جامعه با سرخم كردن در برابر درخواستهاي حكومت، و يا در شكل متفاوت آن با تـن نـدادن

به جريانهاي سياسي و در نتيجه ممنوعالخروج يا ممنوعالقلم شدن (همان، 302).  
  

4-4. دورة فترت ترجمه  
گلشيري مترجمان آن دوره را غيرمتخصص ميداند؛ يعنـي كسـي كـه هـيچ نمـيدانـد، در هـيچ 
موردي صاحبنظر نيست و فقط بهازاي دانستن دو يا سه زبان، استفاده از اين دايرةالمعـارف يـا
آن يكي و غارت اين قسمت و آن قسمت مطرح ميشود. به باور او، حاصل دورة فترت ترجمه، 
آدمهايي خواهد بود التقاطي، خوشهچين، دايرةالمعارفي، فرهنگستاننشين، لغت و معنا دربيـار و 

نه انديشمند (همان، 306-304).  
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5. تفاوت قصه و داستان 
دربارة تفاوت قصه و داستان زياد سخن گفته شده است. در بيان تفاوتها، تكية اصـلي همـواره
شخصـيتهـا بر تفاوت طرح و شخصيت در داستان و قصه بوده است. به اين معنا كـه در قصـه
چندان پيچيده نيستند؛ ارتباط شخصيتها با ديگر عناصر بيشـتر بـر پايـة تصـادف و شـانس يـا
نيروهاي غيبي و خارجي است؛ شخصيتها به دو نوع قهرمان و ضد قهرمان تقسـيم مـيشـوند؛
همچنين رابطة علت و معلولي در قصه حاكم نيست (براهنـي، 290:1362). رضـا براهنـي چهـار
بعد را براي شكلگيري داستان و متمايز شدنش از قصه ذكر ميكند: زمان، مكان، عليـت و زبـان 
(همان، 39). گلشيري در ذكر تفاوتهاي ميان قصه و داستان، عالوهبر درنظر گرفتن ابعـاد زمـان

و مكان داستاني، سه مسئله را مهمترين و اساسيترين عوامل شكلگيري اين تفاوت ميداند:  
  

1-5. ساختمان قصه و داستان 
به نظر گلشيري، قصه و حكايتهاي قديمي هيچ ساختماني ندارند؛ حتي ميتـوان قسـمتهـاي

زيادي از هر قصه و حكايت را حذف كـرد بـيآنكـه كمبـودي حـس شـود و جـاي بعضـي از 
قسمتها را با هم عوض كرد.  

 ... [اما] يك داستان خوب چنين نيست. حتي نمـيتـوان آن را خالصـه كـرد، يـا پـس از
خواندن شفاهي براي كسي نقل كرد، يعني پس از آنكه آنچه خواندهايم براي ديگـران نقـل

كرديم، حس ميكنيم خيلي از نكات آن را ناگفته گذاشتهايم كه در كل داستان تأثير اساسي 
داشته است. ديگر اينكه وقتي يك داستان... خوب را خوانـديم، ايـن جملـه يـا آن حادثـه

نيست كه ما را مجذوب كرده است، بلكه كل داستان است؛ يعنـي همـة آدمهـاي داسـتان، 
كارها و حرفهاي آنها، مكاني كه در آن زندگي ميكنند، نثري كه نويسـنده بـهكـار بـرده
است، ترتيب و نظم ماجرا و بسياري چيزهاي ديگر آنچنان درهم تنيدهاند كـه نوشـتن آن

جز به اين صورت غيرممكن مينمايد (گلشيري، 1380: 1/ 269).  
  

2-5. قدرت و قوّت عناصر داستان 
گلشيري بر اهميت توجه به عناصر داستان در تمايز بخشيدن بين اثر داستاني با قصه و حكايـت
تأكيد ميكند. به باور او، هر نوشتهاي هرقدر هم كه داراي ارزش اجتماعي يا اخالقي يا سياسـي
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باشد اما از شخصيتسازي در آن خبري نباشد، يا طرحي چنان محكم نداشـته باشـد كـه نشـود
قسمتهايي از آن را ناخوانده رها كرد، يا از كشش بيبهره باشـد، هرچـه باشـد داسـتان نيسـت 
(همان، 276). او از ميان عناصر داستان به «طرح» توجـه ويـژهاي نشـان مـيدهـد. بـا توجـه بـه
تعريفهايي كه منتقداني چون فارستر از طرح بيان كرده و آن را توالي حـوادث و حـاكم بـودن 
اصل عليت دانستهاند؛ از نظر گلشيري، قصه فقط بر كنجكاوي خواننده متكي است؛ امـا داسـتان 
به كمك طرح، تعقلّ و قدرت حافظة خواننده را طلب ميكند. در واقع داستان به عصـري تعلـق

دارد كه رابطة علّي بر اذهان چيره است (همان، 484-483).  
  

3-5. پايان داستان و نتيجهگيري  
هوشنگ گلشيري معتقد است در قصه و حكايت، همة عوامل و عناصر فقط مقدمهاي براي 
رسيدن به نتيجة داستان هستند. به باور او، عالوهبر اينكه در قصه از همـان آغـاز مـيتـوان
پايان داستان را حدس زد، وقتي به آخر داستان ميرسيم تمام حوادث و قهرمانها فراموش 
ميشوند و فقط نتيجة اخالقي آن در ذهن ميماند. اما در داستان، نتيجهگيري اصل نيسـت؛ 
بلكه يا جزئي از داستان است كه در كنار ديگر اجزا درهم تنيـده شـده و در بافـت داسـتان

حل شده است و يا كشفي است كه در پايان توسط مؤلف يا خواننده آشكار ميشود.  
مقصود نويسندگان [از] حكايت... فقط نتيجهاي بود كه در آخر داستان ميگرفتنـد؛ مـثالً اثبـات
اينكه تربيت در آنان كه ذات و گوهري بد دارند بيتأثير است، يـا دشـمن دانـا بهتـر از دوسـت
نادان است. به همين سبب از ابتدا سعي داشتند تا حوادث و آدمها را طوري انتخـاب كننـد كـه
اين نتيجة ازپيشآماده بيايد. ... عيب اين نوع نوشتن ايـن اسـت كـه نويسـنده و حتـي خواننـده
هيچگاه چيز تازهاي بهدست نميآورند و گاه سبب ميشـود كـه بسـياري از نويسـندگان همـان
حكايتهاي نوشتهشده را دوباره بنويسند؛ زيرا نتيجهاي كه ميخواهنـد بگيرنـد از آن حكايـات
ساخته و آماده بهتر بهدست ميآيد. اما داستاننويس، اگر هم بخواهد نتيجـهاي اخالقـي بگيـرد، 
هيچگاه آن نتيجه را به زبان نميآورد؛ بلكه در حوادث و اعمال آدمهاي داستانهايش پنهان مي-
كند و خود خواننده است كه نتيجه را پس از خواندن داستان كشف ميكند. گاهي هم نويسـنده
دقيقاً نميداند كه اين حادثه يا برخورد اين دو آدم به چه نتيجهاي ختم ميشـود؛ بلكـه آنهـا را

مقابل هم قرار ميدهد، آن وقت است كه ناگهان چيزي كشف ميكند (همان، 270-269).  
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6. تفاوت رمان و نقل نقال  
گلشيري عالوهبر فرق قائل شدن ميان قصه و داستان، نوعي ديگـر از نوشـتار را از داسـتان

تفكيك ميكند و آن را «نقالي» مينامد و ويژگيهايي براي اين نوع نوشتار برميشمرد.  
  

1-6. ويژگيهاي نقل  
1-1-6. زبان نقل  

«بـهتبـع زبـان مـيدانـد و مـيگويـد: شاهنامه او زبان نقل را بهنوعي برگرفته از زبان فخيم
حماسي و فخيم و كهن شاهنامه، نقل معموالً زباني كهنتر از زبان تخاطب، محلي و حتـي
است، حتي اگر نقل برگرفته از متن شـاهنامه نباشـد.  » (گلشـيري، 1361: دفتـر اول رسمي

70). زبان نقاالن:  
چيزي است ميان زبان كهن و زبان روزمره، رفت و بازگشت دارد و گاه حتي بـه تخاطـب

روزانه، آنهم به تناسب حرف و گپي رودررو و امروزين رنگ و روي امروزي ميگيرد، و 
چون بر سر حكايت بروند فخيم ميشود و در اوجها ... ضرب تندتر ميشود با جملههـاي

طوالني، تشبيهها، صفتها و جملههاي تابع در تابع (همان، 71).  
2-1-6. شيوة روايت نقل   

گلشيري شيوة روايت نقالي در نوشتار را مشابه شيوة نقالي قهوهخانهاي ميداند:  
[نقالي] همه نقل حكايتي نيست و نقال گاه بهدليل آنكه ميخواهد نقل را بهدرازا بكشـاند، 
به شبهاي ديگر و به امكان دريافت نيازي ديگر، كالم را كش ميدهد: مكثها ميكنـد و

گاه جمله پس از جمله ميآورد، صفتها پس از صفتي درخور ميافزايد، تشـبيه مـيكنـد، 
مثال ميزند، مثل ميآورد، شعرها چاشني سخن ميكند و گاه به تاريخ گريزي ميزند و يـا
قصهاي ديگر از جايي ميآورد، پندي ميدهد... و نقل را كش ميدهد. ... اما خواندن رمـان

جدالي است ميان خواننده و متن و حتي نانوشتههاي ميان سطور... (همانجا).  
3-1-6. بينش جبرگرايانه  

بينش قدري حاكم بر نقل و قائل بودن نقال به ذات فعال مايشاء و نيز اعتقادش به فطـرت
و هويت ازلي و ابدي انسان، آدمهاي نقل را نه مشروط به شرايط عيني و ذهني، گذشـته و
حال تاريخي، بلكه كلي و بيزمان و مكان ميكند؛ پس آدمهاي نقل همچون همة حكايت-
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اميرحمـزه،  عيـار، قصـة سمك بهمننامه، و نيز گرشاسبنامه، شاهنامه، ها و قصههاي كهن از
انسان كلي است؛ انسـان مثـالي فـارغ از نامدار اميرارسالن و كرد حسين گرفته تا بختيارنامه

طبقه، جغرافياي مكان، فرهنگ و سنت و حتي بركنار از حادثات نقل (همان، 72).  
اما رمان... نتيجة اعتقاد به مختار بودن انسان و اشراف او بر زمان و مكان و حوادث اسـت 
و رماننويس به همة گيروبندها، زيرساخت و روساخت جامعه، يعني حـد و حـدودي كـه
اختيار او را مشروط ميكند، بر تاريخساز بودن انسان معاصـر صـحّه مـيگـذارد: از زبـاني
مألوف به نوعي خاص كه درخور كار اوست بهره ميگيرد؛ اين لحظـه را از ميـان آنهمـه
لحظات، اين حادثه را از ميان آنهمه، و اين آدم را از ميان همة ديگران انتخاب ميكنـد، و 

در نتيجه از مجموعه زبان (بهازاي زمان و مكـان و فضـا و لحـن و آدمهـا) و ريـتم رمـان  
(بهازاي كليت كار و حتي ضرب هر بند بهازاي كـل و ايـن بنـد)   ، و نيـز فضـا و آدمهـا و
مكانها و حوادث كليتي ميسازد قائمبهذات، اثري كه با همه بستگياش به رمـاننـويس و
تاريخ زمان او نتيجة طبيعي و جبري يك نوع زيست يا يك دوره نيست؛ بـه همـين دليـل
گرچه ميتوان در سنجش آن از جامعهشناسي و روانشناسي و نيز همة علوم سود جسـت، 
اما متر و معيار سنجش سرانجام از درون اثر بهدست ميآيد. خالصه آنكه در پشت هر بنـد
و همة كليت رمان، انساني، رماننويسي نشسته است قائل به اصالت فرد، كسـي كـه خـود
مسئول بندبند آن است و نميتواند با توسل به نقل ناقالن و يا سير تاريخ گذشـته و حـال، 
مثالً تسلسل حوادث، و يا واقعيت موجود عصرش از اين مسئوليت شانه خالي كنـد. پـس 

رماننويس خلّاق... است و مختار (همان، 76-75).  
  

داستان است يا نقل؟   2-6. كليدر
را مثال مـيزنـد و آن را كليدر گلشيري از ميان داستانهاي برجستة آن دوره، رمان معروف

نه رمان، بلكه نقل ميداند و ميگويد زبان كليدر:  
نه زبان روزانه و يا تخاطب امروز تهرانيان و نه زبان كهن مثالً بيهقي، بلكـه زبـان نقـل اسـت و
نقاالن، زباني ضربي و فخيم و دوكلمه و نقطه، پـر از تكـرار، توصـيف در توصـيف، تشـبيه در
تشبيه، به بيراههزن و اغلب با نقطهگذاري سرتاپا مغشوش. و اين نقـال... ضـربههـاي منتشـايش

انگار همان ويرگول و نقطههاي بهغلط [در سراسر داستان] نشسته است (همان، 81).  
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كليدر، نه حديثنفس و بگومگوي ايـن به اعتقاد گلشيري، حديثنفسهاي دولتآبادي در
خموش و آن در فغان و غوغا، بلكه «بهقول خود دولتآبادي صداي بيگانه و بـهقـول مـن

حضور مزاحم است، همان اهل دولتآباد سبزوار، متولد 1319... .» (همان، 82).  
نوشته است، زبان آن را زباني ميداند كه جـدا از رمـان كليدر براهني در نقدهايي كه بر
قوي است و خوشايند خواننده. او معتقد است هرجا لذت زبان از لذت رمان جدا شود، بـا
حالتهاي مكانيستي سروكار داريم نه حالتهاي اورگانيك (براهني، 1373: 106). در عين 

را رمان تلقي ميكند.   كليدر حال، او
مـيگويـد: دولـتآبـادي «وقتـي بـه آدمهـا   كليدر گلشيري دربارة شخصيتپردازي در

ميپردازد، آنها را همانگونه ميبيند كه قصهنويسان ميديدند. هرگاه آدمي معرفي ميشود، 
او را از درون و برون ميشناسيم، خواه اين آدم در لحظة حضور نشسته باشد و يا بر اسـبي 
كليدر به تاخت دشتي را نوردد.» (1361: دفتر اول 87). او معتقد است جبر و تصادفها در
بسيار است و اغلب آشكار، و حوادث تصادفي خاصّ بينش قدرياي اسـت كـه آدمهـايي

قالبي ميآفريند (همان، 90). به باور او:   
همانگونه كه در نقّالي و قصه و حكايت، در هر آدم همان نقّال است كه سخن ميگويد و 
آدمها مثالي يا پرتوي از «او» يا حتي از نقّالاند، در كليدر نيز همهجا «محمود دولتآبـادي
متولد 1319 فرزند فاطمه و عبدالرسول اهل دولتآباد سبزوار...» حضور دارد. اما در رمـان
آدمها و نيز مكان و حتي سير داستان حضوري بيواسـطه دارنـد. رمـاننـويس خواننـده را
سـطور را بخوانـد و از واميگذارد تا بيواسطة او همهچيز را خود تجربه كند، حتـي ميـان
سطور خواندهشده جلوتر را ببيند، معاني ضمني را دريابد؛ چرا كه بايد رماننـويس مختـار
«ديگـري»  باشد، پس خواننده نيز مختار ميشود، انسـاني كـه در گـذر از هزارتـوي رمـان
ميشود، آزاد و مختار براي تغيير و خود و آنجا كه منطق جبر و چارچوب قالبهـا حـاكم

باشد با آدمهاي قالبي اگر هم در جهان و كار جهان تغييري بيابد به قالبي درخواهد آمد كه 
حداقل جاي «انسان» نخواهد بود (همان، 93-92).  
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7. قالبهاي روايت  
گلشيري اولين منتقدي است كه به شيوهاي تخصصي به قالبهـاي روايـت داسـتان توجـه

ويژهاي نشان داده است. مقصود از قالب روايت، ساختاري است كه نويسنده تمام يا بخشي 
از داستان را در آن اسلوب ارائه ميدهد و آن، اعم از شيوة جريان سيّال ذهن و تـكگـويي
دروني و ديگر شيوههايي است كه گلشيري بر اساس نوع و ساختار روايت بـر آنهـا اسـم
گذاشته است. تا آن دوره، فقط به انواع محدودي از شيوة روايت مانند جريان سيّال ذهن و 
تكگويي دروني، آنهم به شكلي غيرحرفهاي، پرداخته ميشـد. از ديگـر منتقـدان آن دوره

به شيوهاي اصولي  بيدار روياي و قصهنويسي ميتوان رضا براهني را نام برد كه در دو كتاب
به مسئلة جريان سيّال ذهن ميپردازد؛ اما از ديگر شيوهها سخني نميگويد.   

     در ادامه به انواع قالبهاي روايتياي كه گلشيري مطرح كرده است ميپردازيم. توضيح 
اين نكته ضروري است كه سخنان گلشيري دربارة شيوة تكگويي دروني همانهاسـت كـه

ديگران نيز گفتهاند. به همين سبب از ذكر اين شيوه خودداري ميكنيم.  
  

1-7. قالب جريان سيال ذهن  
از خالل مقاالت گلشيري چند ويژگي اصلياي كه او براي شيوة روايت جريان سيال ذهـن

قائل است بهدست ميآيد.  
1-1-7. زمان  

الف. پارة زماني محدود: او معتقد است داستان جريان سيال ذهـن بايـد پـارهاي روايـت از 
عمق زندگي باشد نه از طول آن.   

نويسنده بهجاي آنكه مدت شصت سال زندگي يك آدم و حتي چند سال را زمان قرار دهد 
(آنهم با حذف بسياري از سالها و ساعتهاي غيرضروري و نيز تكيه بر دقايقي كه نقاط 
عطف زندگي آدمهاي رمان است) تنها به زماني محدود بسنده مـيكنـد و در آن بـه عمـق

ميرسد (گلشيري، 1380: 1/ 210).  
ب. توالي تصادفي حوادث: به عقيدة گلشـيري، در ايـنگونـه پـارة زمـاني محـدود، چـون

نويسنده با ذهنيات آدمهاي رمان سروكار دارد:  
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تكههايي از خاطرات درهم و فرار آنها را كه به زمـانهـاي دور تعلـق دارد مـيگيـرد. آن
خاطرات پادرگريز را كه در زماني كوتاه به ذهن او هجوم ميآورند در كنار هم مـيچينـد.
ازاينرو توالي منظم زماني در اينگونه رمانها به هم ميخـورد، دورتـرين واقعـه در كنـار
واقعهاي عيني قرار ميگيرد و يا دو خاطره جدا از يكديگر دوشبهدوش هم و با فشـار بـه

ذهن آدم رمان هجوم ميآورند (همانجا).  
2-1-7. جوهر شعري  

«در شـيوة جريـان سـيال گلشيري توجه به زبان داستان جريان سيّال ذهن را الزم ميدانـد:
ذهن نميتوان با همان شيوة وقايعنگاري رمانهاي سدة هجده و نوزده غرب توفيق يافـت.

و فصل يادداشتهاي روزانـة م.  كور بوف و تنها نويسندگاني ميتوانند موفق گردند (مانند
ل) كه به جوهر شعر دستيافتهاند.» او ميان جوهر شعري و مبتـذالت رمانتيـكبنـويسهـا
تفاوت قائل ميشود و ميگويد: «مقصود من از جوهر شعر، تركيب اسـت و ابـداع، چيـدن

تصوير است در كار هم و بر روي هم، تصويرهايي كوتاه اما گيرا.» (همان، 251).  
3-1-7. شخصيت  

در آثار منتقدان همدورة گلشيري، در توضيح شيوة جريـان سـيال ذهـن، معمـوالً فقـط بـر
ويژگي زمان در اين داستانها (و در سالهاي اخير بر زبان داستان) تأكيد شـده اسـت؛ امـا
مسئلة پردازش شخصيت چندان مورد توجه منتقدان و صـاحبنظـران قـرار نگرفتـهاسـت.
گلشيري چهار نوع شخصيت را كه داستاننويس جريان سيال ذهن مـيتوانـد در اثـر خـود 

بيافريند، از هم تفكيك ميكند.  
الف. شخصيت عيني: «آدمهاي عيني آدمهايي هستند كه در پـيش چشـم سـر نويسـنده

ميآيند و ميروند؛ يك رويه دارند، با اختصاصاتي ثابت و اليزال.» (همان، 212).  
ب. شخصيت ذهني: شخصيتهاي ذهني فقط مخلوق ذهن نويسنده هستند؛ آدمهايي از 

نو آفريدهشده كه در هيچ زمان و مكاني وجود ندارند (همانجا).  
ج. شخصيت عيني ذهني:   

را بـه رأي- عينيهاي ذهنيشده تركيبي بديعاند از آنهمه؛ چرا كه وقتي ناقل داستان آدمي
العين ميبيند، او را با نفسانيات و خاطراتش ميآميزد، به گذشته ميبرد و با آدمهايي كه در 
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ذهنش ميجوشند و يا حتي آفريدة صرف تخيل او هستند عجين ميكند و در نتيجه ايـن-
گونه آدم، آدمي است عيني كه ذهني شده است (همان، 213).  

را مثال ميزند؛ زني واقعـي در همـة  كور بوف گلشيري براي اين نوع شخصيت، زن اثيري
اعصار كه با آميختن به ذهنيات نويسنده، ذهني شده است (همانجا).  

د. شخصيت ذهني عيني: آدمهاي ذهني عيني برعكس نوع قبلاند. آدمهايي كـه آفريـدة 
ذهن نويسنده هستند؛ اما نويسنده آنها را با درآميختن به عينيـات و وقـايع روزمـره عينـي
مثال مـيآورد. او معتقـد اسـت پيرمـرد كور بوف كرده است. گلشيري براي اين نوع نيز از
خنزرپنزري قوزكرده و لبشكري با خندههايي زننده و عجيب، با گرفتن خصوصـيات آدم-

هاي واقعي، عيني شده است (همان، 215-213).  
  

2-7. شيوة روايت ريزبين(1)  
مقصود از روايت ريزبين، نشاندادن نماي نزديك از يك جزء داستاني است.  

عملكرد اين شيوه چنين است كه در حين شرح داستان يا انديشه بر داستان، دوربين روايـت كـه
(  شـيئي، رفتـاري، مكـاني، صـدايي،  معموالً با نماي متوسط يا نماي باز كار ميكنـد، بـر چيـزي
چهرهاي و...) فوكوس و «زوم جلو» ميكند. يا بهعبارت ديگر، دوربين روايت بر چيـزي مكـث

ميكند و نمايي نزديك (كلوزآپ) از آن ميگيرد (مندنيپور، 1384: 168-167).  
بهطور قطع، گلشيري اولين نويسندهاي است كه از اين شـيوه در آثـارش بهـره بـرده و نيـز
اولين منتقدي است كه به اهميت اين شيوة روايت در داستان اشاره كـرده اسـت. او معتقـد
است اولين بار، اين شيوه در كتب مقدس بهكار برده شد. به گفتة گلشـيري، كتـب مقـدس 

بيآنكه جمله را طوالني كنند، با چند جمله سخن خود را ميگويند (سناپور، 1379: 389).  
گلشيري در جايي ميگويد:  

حتماً براي شما هم پيش آمده كه با مشاهدة منظرهاي در آينة اتومبيل تعجب كرده باشـيد و 
يا با ديدن عكسي از شخص يا مكان آشنايي، چيزهاي تازهاي كشـف كـرده باشـيد كـه در

نگاههاي عادي از آن بيخبر بودهايد!... ما در زندگي عادي چيزها را يكجا و با هم ميبينيم 
و تازه اگر نگاهمان را بر چيزي متمركز كنيم، يعني بهدقت چيزي را- فقـط يـك چيـز را- 
نگاه كنيم، خواهناخواه اشياء ديگري كه در كنار و پشت يـا پيرامـون آن چيـز قـرار دارنـد، 
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مزاحم تمركز ديد ما ميشوند. حال اگر منظرهاي را از ميان چارچوبي و يـا در چـارچوب
آينهاي نگاه ميكنيم، مسلماً بهتر ميتوانيم با تمام خطوط و زواياي آن منظره آشـنا شـويم.
گاهي نويسنده چنين قصدي دارد؛ يعني با تمركزدادن نگاه ما روي چيزي، آن چيز براي ما 
آن را نديدهايم يا با ايـن دقـت آن را نگـاه جلوة تازهاي پيدا ميكند، بهطوري كه انگار قبال ً
نكردهايم. اضافه بر اينها، چون نويسنده انسان اسـت و نـه آينـه يـا دوربـين عكاسـي، بـا
انتخابي كه ميكند، آنها را برجستهتر و درشتتر نشان ميدهد و درنتيجـه، خواننـده پـس از
نگاه از دريچهاي كه نويسنده پيش چشم او گشوده، آن شيء يا موضوع را بهتر ميبيند؛ كجيهـا
و زشتيها و يا زيباييهاي آن را بهتر درمييابد؛ و چون از آن زشتيها بدش ميآيد، از آن پـس

سعي ميكند بهنحوي از آن دست بردارد (گلشيري، 1380: 1/ 265).  
اين نماي نزديك همراه با نوعي مجاز هم هست: مجاز جزء به كل (يعني نشـان دادن جـزء

و ارادة كل).  
گلشيري در حين انتقاد از كتابهاي دورة مشروطه- كه به اعتقـاد او لبريـز از حشـو و

اضافات بودند- ميگويد:  
مثالً موشك افتاده بود در محلة ما و به خانـهاي خـورده بـود و هيچـي از آن نمانـده بـود؛

خوب بس است ديگر. ديگر زياد نبايد... [حرف زد]. همينكه بگويي موشك افتاده و خانه 
نيست، كافي است. همين كه نشان بدهي يك گلدان آنجا بود و تروتازه بود، كافي است كه 

نشان بدهي كسي كه آن گلدان را تميز كرده مرده است (سناپور، 1379: 389).  
  

3-7. قالب آينهگون  
نوشته است در دو جا اجزاي داسـتان خون قطره سه از آنجا كه گلشيري در يادداشتي كه بر
مـينـاميم.  را با آينه مقايسه كرده، در اين مقاله اين نوع روايت را قالب روايـت آينـهگـون

بدهيم:   خون قطره سه گلشيري ميگويد اگر بخواهيم شكل هندسي به داستان
بيشتر شبيه كرهاي است كه ناقل داستان- كه همان آدم اصلي داسـتان باشـد- در مركـز آن
قرار گرفته است. ... براي حركت سه قطره خون هيچ شكلي نميتوان كشـيد و نيـز در آن
نبايد دنبال گرهافكني و اوج و گرهگشايي بگرديم و دستآخر هم بـرخالف داسـتانهـايي

چون «داش آكل» و يا «طلب آمرزش» همهچيز همچنان مبهم ميماند... .  
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فرض كنيد آدميدر مركز كرهاي بايستد كه سطح آن از آينههاي كوچك پوشيده شده باشـد 
و اين آينهها طوري باشد كه درون و برون آن آدم را نشان بدهد. مسلم است كـه تصـاوير
هر آينه بهواسطة درآميختن با تصاوير ديگر آينهها درست عين تصوير آن آدم نيست؛ يعني 
آن آدم با نگاه كردن به يك آينه تنها مثالً بيني خودش را تشخيص مـيدهـد و در ديگـري

يك چشمش را (گلشيري، 1380: 1/ 287).  

او در جاي ديگري در تحليل اين داستان، باز آن را با آينه مقايسه ميكند:  
... اين داستان از دو قسمت تشكيل شده كه يك قسمت تصوير قسمت ديگري است. مثـل
دو آينه در مقابل هم؛ يعني چهارديواري تيمارستان در مقابل دنياي بيرون. وقـايعي كـه در
تيمارستان اتفاق ميافتد تصوير وقايع جهان بيرون است و يا برعكس. اتاق ميرزا احمدخان 
اتاقي است آبي كه تا كمركش آن كبود است. اتاق سياوش نيز چنين اسـت. عبـاس، رفيـق
ميرزا، تار ميزند و تصنيفي سروده است كه دائم ميخواند، ميرزا نيز در بيرون تيمارستان چنـين
ميكند. ناظم تيمارستان ديوانه است و به دستور او گربة گلباقالي رنگ كشته ميشود. سـياوش

نيز ديوانه است و گربهاي كشته است... (همان، 288).  
  

4-7. شيوة نقل عيني  
در اين نوع روايت:  

سير وقايع به يك روز يا چند روز يا حتي يك ماه تقسيم ميشود و ناقل مسـتقيماً آنهـا را نقـل
ميكند يا ناقل همچون خاطرهنويسان كه شببهشب يا هفتهبههفته وقايع زندگيشان را يادداشت 

ميكنند، به ثبت وقايع زندگي خود و ديگران ميپردازد (گلشيري، 1361: دفتر دوم 114).  
زمـين همسـايههـا، گلشيري نمونههاي عالي اين نوع روايت را در آثار احمد محمود ماننـد
ميداند. به اعتقاد او، «قدرت احمد محمود در اين نوع نقل است  شهر يك داستان و سوخته
و با همين شيوه است كه توانسته است زندگي همسايهها، زندگي روزمرة مردم بندر لنگه و 

نيز گذران زندگي را در محلة ننهباران نشان دهد.» (همان، 115).  
  

5-7. روايت ذهني  
در اين شيوه، «ناقل گاه به تمهيد خوابي يا خلسه پس از تريـاك، شـباهت دو عنصـر از دو
حادثه، يكي در حال و يكي در گذشته را تداعي ميكند. مثالً صداي كـاميوني، يـا كلمـهاي 
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خاطرات گذشته را تداعي ميكند.» (همان، 116). گلشيري اين شـيوه را نيـز از قالـبهـاي
نوشتة احمد محمود ميداند.   همسايهها موفق روايت در

  
6-7. قالب يادداشتبرداري  

از سيمين دانشور، اين نوع را قالبي ميداند كه يادداشـتهـايي  سووشون گلشيري در نقد داستان
را از وقايع روزانه ارائه ميكند؛ يادداشتهايي كه شخصيتهاي داستان از طريق شـنيدههـا، 
ديدهها و خاطرات شخصي اشخاص نقل ميكنند. ازاينرو، زمان در ايـن شـكل از روايـت
نقش بسزايي دارد. گلشيري محك انتخاب و محور تخيلّ را معيارهاي برگزيـدن وقـايع در

چنين شيوهاي ميداند (1376: 89-95). به اعتقاد او:  
التزام به نظرگاه داناي كل محدود و استعانت از شيوة خاطرهنويسي و رعايت تقدم و تأخر 
زمان وقوع حوادث، بهناچار رماننويس را واميدارد تا كل اطالعات مورد نظرش را- چـه
دربارة آدمهاي رمان و چه دربارة زمينة هستي آنها- تكهتكه و اغلب باواسطه نقل كند؛ بـا

واسطة چشم و گوش يك راوي كه بر اينهمه در عالم نظر چونوچرايي نميتوان كـرد، و 
حتي تداوم همين شيوه- بدين شرط كه مالل برنينگيزد و هربار تمهيد ديگري چيده شود- 

ميتواند نشاندهندة درجة توفيق نويسنده باشد (همان، 96).  
همينجا ذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه گلشيري عالوهبر اينكـه بـراي اولـينبـار بـه

مسئلة قالبهاي روايي و اين نوع نامگذاري و تشريح آنها توجه كرده اسـت، در داسـتانهـايش 
قالبهاي روايتي جديد و درخور توجهي مانند روايت نقطهچين، روايـت مـوازي، روايـت
پلكاني و ديگر شيوهها را ارائه كرده است كه بعدها نويسندگان پس از او در نقل داستانهـا 

از آنها استفاده كردند.  
  

8. نتيجهگيري  
آشكار است كه گلشيري عالوهبر اينكه در مقام نويسندهاي صاحبسبك در ادبيات نـامآور 
است، در حوزة نقد داستاني نيز صاحبرأي بوده است. مقابلة او با برخي باورهاي غلط در 
داستاننويسي، او را از بسياري از نويسندگان و منتقدان همدورهاش متمايز كرد. مخالفت بـا
مسائلي همچون برتري محتوا بر فرم و اينكه ادبيات آينة تمامنماي زندگي است، پيش از او 
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از سوي هيچيك از نويسندگان و منتقدان مطرح نشده بود. او همچنين براي اولينبار مسئلة 
جوانمرگي در ميان نويسندگان معاصر ايراني و علل آن را مطرح كرد. گلشـيري عـالوهبـر

آنكه معيارهاي جديدي براي تفاوت ميان قصه و داستان بازگو كرد، براي اولـينبـار شـكل 
جديدي از نوشتار را با نام «نقل» مطرح كرد و ميان اين نوع نوشتار و داستان تفـاوتهـايي 
اساسي قائل شد. بيترديد، گلشيري اولين منتقد ايراني است كه بهطور خاص به قالبهـاي
روايت توجه نشان داده است. او براي شناخت شيوة روايتِ جريان سيال ذهـن، معيارهـاي
جديدي ارائه كرد. همچنين سايرِ قالبهاي روايت مطـرحشـده در ايـن نوشـتار را اولبـار 
گلشيري نامگذاري و تعريف كرد و در اين ميان، قالب روايت ريـزبين بـيش از هـر قالـب

روايت ديگري، مورد توجه او بوده است.  
  

پينوشت  

وام گرفتهام (ر.ك مندنيپور، 1380: 167).   شهرزاد ارواح كتاب 1. اين عنوان را از
  

منابع  
بيدار. تهران: قطره.   ـ براهني، رضا. (1373). روياي

ـ _______ (1362). قصهنويسي. چ3. تهران: نشر نو.  
كاتبان. تهران: ديگر.   ـ  سناپور، حسين. (1379). همخواني

ـ كتابخانة گويا. كتابهاب صوتي زبان فارسي. (آخرين بازنگري 26 بهمن 1388) در:  
 http://ketabkhaneyegooya.blogspot.com/2010/02/blog-post.html 
كلـك.  هنـري و فرهنگـي ـ كوشان، منصور و ديگران. (1369). «ميزگرد داستاننويسي امروز». ماهنامـة

ش10. (زمستان). صص152- 167.  
سخن. (فروردين). صص21- 34.   دنياي ـ گلشيري، هوشنگ. (1367). «ادبيات و خرافه». مجلة

باغ. چ2. 2ج. تهران: نيلوفر.   در ـ __________ (1380). باغ
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آگـاه. (فـروردين).  نقـد ـ __________ (1361). «حاشيهاي بـر رمـانهـاي معاصـر (1)». فصـلنامة
صص69- 96.  
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فـيلم. ش108.  ـ __________ (1370). «ساختار نمايشي و طرح و قصه در داسـتان كوتـاه». مجلـة
(زمستان). صص47- 53.  

آدينـه. ش50 و 51. (مـرداد).  ـ __________ (1369). «نوشتن رمان صبر ايوب ميخواهـد». مجلـة
صص29-- 57.  

شهرزاد. چ2. تهران: ققنوس.   ارواح ـ مندنيپور، شهريار. (1384). كتاب
- Abrams, M. H. (1993). Glossaey of literary terms. Sixth edition. New York: 

Harcourt brace college. 

 



  
  
  
  
 

نقد پسااستعمارگرايي1 و انعكاس آن در آثار داستاننويسان مهاجر ايراني  
  

حيات عامري  
 استاديار زبانشناسي دانشگاه تربيت مدرس-  مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي  
الهام مياحي   
كارشناس ارشد پژوهش هنر دانشگاه علم و فرهنگ  

چكيده  
در دهههاي اخير، رويكرد انتقادي جديدي در حوزة گفتمانهاي هنري بهوجود آمده كه بـا
عنوان «پسااستعمارگرايي» شناخته شده است. اين رويكرد را نظرياتي تشكيل ميدهنـد كـه
همگي بازتاب نوعي واكنش به ميراث فرهنگي استعمارگرايي بهشمار ميآيند. از مهمتـرين

صاحبنظران نقد پسااستعماري ميتوان به ادوارد سعيد، چينوا آچه به2 وگاياتري اسپيواك3 
اشاره كرد. اين نوع نقد تالش ميكند تا شيوههـاي متنـوعي را كـه اسـتعمارگران در طـول
تاريخ از آنها بهره گرفته و به ياري آنها قرنها به اعمال تحكم و فشار پرداخته و عملكرد 

استعماري خود را بديهي و موجهّ جلوه دادهاند فاش كند.  
در اين مقاله، پس از توضيح اصول نظرية نقد پسااستعماري و خاستگاههاي آن، به تشـريح
برخي از مهمترين مفاهيم نظرية پسااستعماري ميپردازيم؛ آنگاه چگـونگي انعكـاس آن را
رسـتم مـيكنـد باور كسي چه در ادبيات داستاني نويسندگان مهاجر ايراني با تكيه بر كتاب

نوشتة روحانگيز شريفيان- از نويسندههاي زن مهاجر ايراني- به تصوير ميكشيم.  

                                                      
1  . Post Colonialism 
2  . Chinua Achebe 
3  . Gayatri Spivak 
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     واژههاي كليـدي: پسااسـتعمارگرايي، ادبيـات داسـتاني، ادبيـات مهـاجرت، اسـتعمار
رستم.   ميكند باور كسي چه فرهنگي،

  
مقدمه  

آغاز ظهور نظريههاي پسااستعماري در دهة 1960 بود؛ زماني كـه انديشـمندان مسـتعمرات
پيشين بهمنظور مقابله با گفتمانهاي استعمار، شروع به ايجاد اشكال دانش و گفتمـانهـاي

خود كردند. اين گفتمانهاي پسااستعماري بهجاي بيان تجربة اسـتعمارگر بـه بيـان تجربـة 
گروههاي تحت استعمار پرداختند (كليگز، 1388: 211).  

با آغاز فروپاشي حكومتهاي استعماري پس از جنگ جهاني دوم، نظرية پسااستعماري 
در حوزة مطالعات فرهنگي و ادبي جايگاه ويژهاي يافت. «هرچند استعمارگران پسنشستند 
و سرزمينهايي را كه تصرف كرده بودند به استعمارشدگان واگـذار كردنـد، اسـتعمارزدايي
اغلب بيشتر به خروج نيروهاي نظامي و مقامات دولتي محدود گشته است. آنچه در پشـت

سر ايشان باقي ماند، استعمار فرهنگي عميقاً ريشهداري است.» (تايسن، 1387: 530).  
پسااستعمارگرايي آثار اسـتعمار را بـر فرهنـگهـا و جوامـع بررسـي مـيكنـد. مفهـوم 
پسااستعماري اولين بار بهوسيلة تاريخنويسان پس از جنگ جهـاني دوم در كلمـاتي چـون
«حكومت پسااستعماري» بهكار رفت. پسااستعماري مفهومي كامالً تاريخي دارد و بر دوران 
پس از استقالل داللـت مـيكنـد. امـا از نيمـة دوم دهـة 1970م، ايـن اصـطالح بـهوسـيلة
متخصصان نقد ادبي براي بحث در مورد آثار فرهنگي بهجامانده از استعمار مـورد اسـتفاده

  .(Ashcroft et al., 1988: 186) قرار گرفت
1960 و 1970م در مسـتعمرات پيشـين مـوج ميل به استقالل فرهنگي در ادبيات دهـههـاي

ميزد و يكي از محركهاي اصلي آفرينش ادبي در آن مناطق بود. ويلسون هريس (اهل گويـان) ، 
يامبو اولوگوئم (اهل مالي از مستعمرات پيشين فرانسه)، چينوا آچه به (نيجريـهاي)، ول سـوئينكا 
1992م (اهـل برندة نوبل ادبي در سال 1986م (اهل نيجريه)، درك والكوت برندة نوبل در سـال
سنت لوسيا) و بسياري از نويسندگان ديگر در واكنش به محيط فرهنگي بالفصـل خـود و بـراي

بهتصوير كشيدن آن رمانهايي نوشتند و اشعاري سرودند (برتنز، 1382: 248). 
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ترين اهداف نظرية پسااستعماري اين اسـت كـه بـا درك نحـوة عملكـرد يكي از مسلمّ
ــدگان ــتعمارگران و استعمارش ــت اس ــه هوي ــي ب ــكلده ــتعمارگرانه در ش ــدئولوژي اس اي
(خصوصيات رواني ايشان) به پيكار با اين ايدئولوژي برخيزد (تايسـن، 1387: 596). آچـه
به در مقالهاي با عنوان «نقد استعماري» كه نخستين بار در سال 1974م ارائه شد، بـهشـدت

از ميل به تكيه بر فرهنگ خودي دفاع كرد (همان، 248).  
  

نظريه و نقد پسااستعماري  
پسااستعمارگرايي در زمينة نقد ادبي نه فقط به ادبيات كشورهاي مستعمرهاي ميپردازد كـه
سالها تحت استعمار بودهاند، بلكه به آثار نويسندگاني نظر دارد كه سالهـا در كشـورهاي
استعمارگر زندگي كردهاند و بهترين شيوه براي ايسـتادگي در برابـر اسـتعمارگر را نوشـتن
خود با استفاده از زبان استعمارگر (انگليسي، فرانسه و  دربارة تاريخ، فرهنگ و ادبيات بومي
غيره) ميدانند. يكي از مهمترين اين نويسندگان، ادوارد سعيد1 نويسندة فلسطينيتبار اسـت
كه سالهاي زيادي از زندگي خود را در آمريكـا و انگلسـتان سـپري كـرده اسـت. وي در
شرقشناسي2 شرق را داراي تاريخ، سنت و زبان خاص خود توصـيف مـيكنـد؛ امـا كتاب
بـا براي واقعيت بخشيدن به آن از زبان استعمار سود ميجويد و به شـيوهاي كـامالً علمـي
نوعي نظرية نقـد ادبـي را بنيـان مـينهـد و  شرقشناسي آنها به گفتوگو ميپردازد. او در
آشكارسـازي  امپرياليسم3 نظرية خـود را روشـي بـراي و فرهنگ بعدها در كتابهايي چون
اليههاي پنهان آثار ادبي توصيف ميكند. شيوة ديگري كه نويسندگان پسااسـتعمارگرا بـراي

خود- كه سالها تحت استعمار به انزوا كشـيده شـده- از آن  احياي هويت و فرهنگ بومي
استفاده ميكنند، بازنويسي آثار نويسندگان استعمارگري اسـت كـه هميشـه در آثارشـان از
مستعمره تصوير ناخوشايندي نشان داده و افراد اين كشورها را انسانهايي بدوي و بـه دور

از فرهنگ و تمدن معرفي كردهاند.  

                                                      
1  . Edward Saeed 
2  . Orientalism 
3  . Culture and Imperialism 
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نظرية پسااستعماري به بررسي روند و پيامدهاي جابهجايي فرهنگي و چگـونگي دفـاع
آوارگان از جايگاه فرهنگي خود ميپـردازد. نظريـة پسااسـتعماري، ايـن جابـهجـاييهـا و
صورتهاي فرهنگي چندگانه و التقاطيِ ناشي از آنها را موضع مساعدي ميداند كه به مـا

امكان ميدهد ترديدهاي دروني و مواردي از مقاومت را- كه غرب در جريان جهانيسازي 
سركوب كرده است- آشكار كنيم؛ همچنين از نماي ظاهراً همگن و يكدستي كه امپرياليسم 

و سرمايهداري از ديرباز كوشيدهاند ارائه كنند ساختارشكني كنيم (برتنز، 1382: 256).  
هومي بابا، از مهمترين نظريهپردازان پسااستعماري، معتقد است پسااستعماري «ترديدي 
اساسي است در مفاهيمي چون پيشرفت، همگني، كليت انداموار فرهنـگ، ملـت بـزرگ و
گذشتة كهن كه مدرنيته براي موجهّ جلوه دادن اعمال قدرت و استبداد بـه نـام منـافع ملـي
بهكار برده است.» (همان، 256). ايدئولوژي استعماري- كه اغلب به آن گفتمان اسـتعماري
ميگويند تا بيانكنندة نسبتش با زباني باشد كه وسيلة ابراز افكار اسـتعمارگرانه اسـت- بـر
باور استعمارگران مبني بر برتري خودشان استوار است؛ برترياي كه ايشـان آن را در برابـر ِ
نسبت نارواي پستي افراد محلي (بومي) يعني ساكنان اولية سرزمينهـاي تحـت تصرفشـان

قرار ميدهند. استعمارگران معتقد بودند فقط فرهنگ انگليسي- اروپايي خودشان متمدنانـهّ
يا پيشرفته يا به قول منتقدان پسااستعماري، «كالنشهري» است (تايسن، 1387: 532).  

استعمارگران بهدليل بسيار پيشرفته بودن فناوريشان، اعتقاد داشتند كلّ فرهنگشـان نيـز 
بسيار پيشرفته است و اديان، سنتها و اصول رفتار مردمـاني را كـه تحـت اسـتيالي خـود
درآورده بودند ناديده ميگرفتند يا كنار ميزدند. به اين ترتيب، ايشان خـود را مركـز عـالم
ميدانستند؛ حال آنكه استعمارشدگان در حاشيه بودند. استعمارگران خود را تجسّـم انسـان
راستين يا «نفس» حقيقي ميدانستند و بوميان را هم «ديگري» يا متفاوت و در نتيجـه كهتـر

ميشمردند. به اين شيوة قضاوت دربارة تمـام كسـاني كـه متفـاوتانـد، «ديگـريسـازي1» 
ميگويند (همان، 532). امروزه، اين طرز فكر را- يعني استفاده از فرهنگ اروپايي بهعنـوان 
معياري كه ساير فرهنگها بهصورت منفي با آن سنجيده ميشوند- «اروپامحوري» مينامند. 

                                                      
1. Othering 
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نمونة معمول اروپامحوري در مطالعات ادبي، فلسفة ديرپاي بهاصطالح «شموليت جهـاني1» 
است. پرچمداران فرهنگي بريتانيا و اروپا و بعدها آمريكا بر اساس «جهانشـمولي» ادبيـات
دربارة آن حكم ميكردند: متن ادبي براي اينكه بزرگ بهشمار آيد ميبايست شخصيتهـا و
مضاميني «جهانشـمول» داشـته باشـد. بـا وجـود ايـن، «جهـانشـمول» بـودن مضـامين و
شخصيتهاي هر متني منوط به اين بود كه به مضامين و شخصيتهاي ادبيات اروپـا شـبيه
باشند. بنابراين فرض بر اين بود كه افكار، آمـال و تجـارب اروپـايي جهـانشـمول، يعنـي

بشريت هستند (همان، 533).   مالكي براي كل ّ
ــز، 1382: 258).  ــدان روشــن نيســت (برتن ــوز چن ــات پسااســتعماري هن ــة مطالع دامن
صــاحبنظــران پسااســتعماري در مــورد دامنــة تــاريخي و قلمــروي جغرافيــايي مطالعــات 
پسااستعماري توافق ندارند. برخي منتقدان معتقدند بايد مستعمرههـاي سـفيدپوسـتنشـين

مانند استراليا، نيوزيلنـد و كانـادا را نيـز در قلمـروي جغرافيـايي مطالعـات پسااسـتعماري 
دانست؛ با اين استدالل كه ساكنان اين سرزمينها نيز از جابهجايي و حاشيهاي شدن ناشـي

از عملكرد امپرياليسم در رنج بوده و وادار شدهاند در برابر موقعيت برتر قدرت استعمارگر 
به هويتهاي فرهنگي خاص خودشان دست يابند. برخـي ديگـر معتقدنـد مسـتعمرههـاي
سفيدپوستنشين را نميتوان در همان مقولهاي قرار داد كه مثالً كنيا يا هند قرار مـيگيـرد؛ 
زيرا در روابط بين مستعمرهنشينهاي سفيدپوست و كالنشهرهاي استعمارگر، مسـئلة نـژاد
مطرح نيست (همان، 258). به هرحال، با وجود اين اختالفنظرهـا و عـدم قطعيـتهـا در

زمينة دامنة مطالعات، تمام نظريهپردازان پسااستعماري در موضوع مورد مطالعه اشتراك نظر 
دارند. آنها بر سر تمركز بر اين مسائل و مباحث با هم توافق دارند: سركوب استعماري (و 
نواستعماري)، مقاومت در برابر استعمار، هويت استعمارگر و استعمارشده، الگوهاي تعامـل
بين اين هويتها، مهاجرت پسااستعماري به كالنشهرها، تبادل فرهنگي بـين اسـتعمارگر و

استعمارشده، التقاطي و دورگه شدن هر دو فرهنگ و مسائلي از ايندست (همانجا).  
نظريــة پسااســتعماري داراي زمينــههــا و بنيادهــاي مفهــومي بســياري اســت؛ ازجملــه 
شرقشناسي، اروپامحوري، ديگري، مركز و حاشيه، دورگهبودگي، فرودست، جنسيت، نژاد 
                                                      
1. Universalism 
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و غيره. از آنجايي كه در اين مقاله مجال پرداختن به همة اين مفاهيم وجود ندارد، ما فقـط 
به شرح پنج مفهومي كه نقـش اساسـيتـري دارنـد مـيپـردازيم:  شـرقشناسـي، ديگـري، 

فرودست، جنسيت و حاشيه و مركز.  
  

ادوارد سعيد و شرقشناسي  
با وجود اهميت كارهاي پيشگامان مطالعات ادبي كشورهاي مشتركالمنـافع و نويسـندگان
پسااستعمارياي چون ادوارد برت ويت، ويليام هـريس، چينـوا آچـه بـه و وول سـوئينكا، 
ادوارد  شرقشناسـي مطالعات پسااستعماري در جهتگيري نظري كنونياش با انتشار كتاب
سعيد، منتقد آمريكايي فلسطينيتبار، در سال 1978م شروع شد. پژوهش سعيد كه مبتني بـر 
ديدگاههاي فوكو و تا حدودي گرامشي است، بهطور كامل دستور كار مطالعة فرهنـگهـا و
ادبيات غيرغربي را تغيير داد و آن را به سمت آنچـه امـروز نظريـة پسااسـتعماري خوانـده

ميشود سوق داد (برتنز، 1382: 259).  
شـناخته شـدهانـد،  شرقشناسـي ارزيابي و نقد سعيد از مجموعه اعتقاداتي كه با عنوان
اسـت (Ashcroft et al., 1995: 21). منظـور پيشزمينة مهمي در مطالعات پسااسـتعماري
سعيد از اصطالح شرقشناسي، مجموعه شيوههاي متني يا اشكالي از قدرت و دانش اسـت
كه فرهنگهاي غربي انگليسياروپايي با استفاده از آنهـا منطقـهاي از جهـان را بـا عنـوان
شرقشناسـي «شرق» ايجاد كنند (و در نتيجه به سلطة خود درآورند) (كليگز، 1388: 214).
به نقد كوبندة شيوة معرفي شرق بهويژه خاورميانة اسالمي در متون غربـي در طـول تـاريخ 
بهخصوص در قرن نوزدهم، يعني دوران اوج گسترش امپرياليسم مـيپـردازد و بـراي ايـن
منظور به آثار پژوهشگران بريتانيايي، فرانسوي و غيره، آثار ادبي، رسالههاي سياسـي، متـون
Ashcroft et al., ) مطبوعاتي، سفرنامهها، مطالعات مذهبي و زبانشناختي مراجعه ميكنـد
23 :1988). سعيد نشان ميدهد چگونه اين آثار «شرق را از طريق تصـاوير خيـالي (بـراي

مثال در رمانها)، توصيفهاي بهظاهر واقعي (در گزارشهاي مطبوعـاتي و سـفرنامههـا)  و 
ادعاي دانش دربارة تـاريخ و فرهنـگ شـرق (كتـابهـاي تـاريخ، مـردمشناسـي و غيـره)

ميسازند.» (برتنز، 1382: 260).  
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اصطالح شرق بيانگر نظامي از بازنماييهايي است كه بهوسيلة قدرتهاي سياسي شكل 
گرفته و شرق را تحت آموزش غربي، آگاهي غربـي و امپراتـوري غربـي قـرار داده اسـت.
شرق بهخاطر غرب وجود دارد و بهوسيلة غرب و در ارتباط با آن شكل ميگيرد. در واقـع
شرق تصوير آينهاي آن چيزي است كه براي غرب فرودست و بيگانـه (ديگـري) بـهشـمار
ميآيد (Ashcroft et al., 1995: 24). هدف شرقشناسي، پديـد آوردن تعريفـي مثبـت از
خويشتن ملي جوامع غربي در تقابل بـا جوامـع شـرقي اسـت؛ جـوامعي كـه غـرب تمـام
خصلتهاي منفياي را كه مايل به پذيرفتن آنها در ميان مردم جوامـع خـويش نيسـت بـه
آنها فرافكني ميكند. به همين دليل، جينيها يا اعراب يا هر ملت آسيايي يـا خاورميانـهاي 
را كه از لحاظ سياسي مناسبتر باشند، مردماني سنگدل، موذي، خبيث و حقـهبـاز تعريـف
ميكنند كه به بيبندوباري و انحراف جنسي خو گرفتهاند (تايسن، 1387: 534). از ديـدگاه 
سعيد، تصاويري كه غرب از شرق ارائه داده است، مهم نيست كه تا چه حد بر اساس عمد 
و نيّت قبلي است؛ هميشه بخشي از اين گفتمان ويرانگر بـوده اسـت. دانسـته يـا ندانسـته، 

اينها هميشه در خدمت عملكردهاي قدرت غربي بودهاند (برتنز، 1382: 261).  
  

ديگري 
يكي از پربسامدترين واژهايي كه در نظامهاي متنوع فكري نظير روانكاوي، پديدارشناسي، 
پسااستعمارگرايي و فمينيسم كاربرد دارد، «ديگري» است. ديگري بـه رابطـة دوقطبـي بـين
سوژه و فرد كه بهمثابة ناخود تعريف شده است اشـاره دارد. تقابـل خـود/    ديگـري را ژاك
الكان وارد نظرية انتقادي كرد. الكان اين اصطالح را در معاني متفاوتي بهكـار مـيبـرد؛ امـا 
«ديگري» در اصل كانون نيروهايي است كه ظهور سوژه را امكانپذير مـيكنـد و «در عـين

حال سوژه را در گسيختگي مدام و انقياد هميشگي به ميل رها ميكنند.» (مكاريـك، 1385: 
(1949) مـرد را  دوم جـنس 114). اما نخستين بار سيمون دوبووار در اثرگذارترين كتـابش
سوژه و زن را «ديگري» تعريف كرد. به باور او، جامعه و گفتمان حاكم بر آن وجود مرد را 
محوري و مطلق ميپندارد و وجـود زن را بيگانـه و غيرضـروري مـيشـمارد. بـهعبـارتي، 

دوبووار اصطالح «ديگري» را براي بيان عدم توازن قدرت ميان مرد و زن بهكار ميبرد.  
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فرانتس فانون نخستين انديشمندي بود كه مسئلة «ديگري» را در ارتباط ميان استعمارگر 
و استعمارزده مطرح كرد. او در اين باره چنين مينويسد:  

اولين حقيقت اين است كه سياهپوستها سراپا مقايسهاند؛ بدين صورت كه سـياهپوسـت هـرآن 
گرفتار بررسي ارزش خويش و آرزويي است كه از خود دارد. هربار كه با ديگـري تمـاس پيـدا
ميكند پاي ارزش و شايستگي پيش ميآيد. آنتيليها ارزشـي ازآن خـود ندارنـد؛ بلكـه هميشـه
مديون و تابع پديدار شدن «ديگري» ميباشند. هميشه صحبت بيهوشتر از من، سياهتر از مـن، 
بدتر از من مطرح است. هر وضعيتي كه پيدا ميكند و هر كوششي كه در راه استحكام و ايمنـي
آن به عمل ميآورد، بر اساس رابطة پيوستگي و از پا در آمدن «ديگري» اسـتوار مـيباشـد. مـن

مرديِ خود را بر ويرانههاي اطراف خود بنا ميكنم (فانون، 1355: 219).  
بخش اعظم مطالعات ادوارد سعيد نيز برآمده از نظريات فانون اسـت؛ بـا ايـن تفـاوت كـه
سعيد نظريات خويش را از محدودة نژاد فراتر ميبرد و به مفاهيم كلـيتـر شـرق و غـرب
بسط ميدهد. بر اساس ديدگاه سعيد به اين مقوله، تحليلهاي غربيهـا از شـرق بـه همـان
اندازه كه نتيجة واقعيتهاي قابل ارجاع درون خود جوامع شرقي بـود، محصـول روياهـا و

اوهام و خيال پردازيهاي خود غرب دربارة «ديگري» بود (ميلنر، 1385: 205).  
  

مركز و حاشيه  
اين اصطالح يكي از جنجالبرانگيزترين مفاهيم در گفتمان پسااسـتعماري اسـت. در تقابـلهـاي 
دوگانة بودن/ نيستي، فرد/ ديوانگي، فرهنگ/ طبيعت، ذهـن/  جسـم، و خـود/  ديگـري هـر

اصطالحي فقط در ارتباط با ديگري معنا مييابد و معنايش فقط آن چيزي است كه ديگري 
نيست. اين تقابلهاي دوگانـه كـه جهـان بـر پايـة آنهـا تقسـيم شـده اسـت، در گفتمـان
پسااستعماري نيز به رابطهاي ميرسـند كـه در آن اسـتعمارزده بـهمثابـة «ديگـري» فرهنـگ
استعماري قلمداد ميشود. روياي امپرياليستي بهلحاظ جغرافيايي در مركز قرار مـيگيـرد و

هر چيزي كه بيرون از اين مركز باشد در حاشيه يا پيرامون آن. با وارد شدن دوگانـة مركـز/   
حاشيه به مجموعه اصطالحات نظرية پسااستعماري، اصطالح حاشيگي نيز كـاربرد تـازهاي 
يافت. حاشيگي بر درك و توضيح تجربة حاشيهايبودن داللت ميكنـد كـه نتيجـة سـاختار
دوگانة گونههاي متنوع گفتمانهاي حاكم ازقبيل مردساالري، امپرياليسم و قوممحوري است.  
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اصطالح حاشيه به آن سبب بحثبرانگيز است كه گمان مـيرود كوشـش بـراي تعريـف و
تشريح الگوي مركز/ حاشيه، كنشي است كه در راه تداوم بخشيدن به آن الگو عمل ميكند. 
تـا بگوينـد كـه از كـار اين الگو را براي آن بـهكـار بـردهانـد نظريهپردازان پسااستعماري معموال ً
انداختن اينگونه تقابلهاي دوتايي مفيدتر از پافشاري صرف بر استقالل حاشيهنشينهاست. اين 
عقيده به شكل راديكال، باورهايي ماننـد مركـز را متزلـزل كـرد و ادعاهـاي اسـتعمارگران
اروپايي را دربارة اتحاد و ثبات در نظامي متفاوت با نظام ديگران واسازي نمود (شاهميري، 
1389: 128). بهنظر ميرسد فمينيستها درخشانترين تحليـل را دربـارة رابطـة بازنمـايي، 
ذاتباوري و حاشيگي بازگو كردهاند؛ بهويژه در اين ميان بايد به آراي فمينيستهايي اشاره كـرد 
كه نخواستهاند تصوير زنان را چنان بازساي كنند كه حكم قرينة تصوير زن در گفتمان مردسـاالر

را پيدا كند. در اين گفتمان، زن بهمثابة ديگري به حاشيه ميرود (مكاريك، 1383: 108).  
  

جنسيت  
همزمانيِ متمركز شدن نگاه انديشمندان و نظريهپردازان بر مقولة جنسيت بهويژه زن بهمثابة 
سوژة مطالعاتي در نظريات فمينيستي و توجـه بـه تحليـل سـوژة مسـتعمراتي در نظريـات
پسااستعماري، اين رويكرد مطالعاتي را بيش از پيش مهم و تأثيرگذار كرده است. بـرخالف

مسيرهاي مشخصـي كـه هريـك از ايـن نظريـات- فمينيسـتي و پسااسـتعماري- در پـيش  
ميگيرند، داراي مؤلفههاي بسيار همسو و مشتركاند؛ همـانگونـه كـه پيونـدهاي ايـن دو
نظريه از آنجايي آغاز ميشود كه هر دو بر بخشيدن صدا و امكان حضور افـرادِ بـه حاشـيه 
راندهشده در جامعه پافشاري ميكنند. يكي از مهمترين فصول مشترك اين دو نظريه، تلقـي
زن و شرق بهمثابة «ديگري» و «حاشيهاي» است. از آنجايي كـه تجربـههـاي زنـان و نظـام

مردساالر با سوژههاي استعمارزده در وضعيت استعماري ابعاد مشترك و همسـويي دارنـد، 
كه هـر در نتيجه سياستهاي اعتراضي اين دو نحله نيز مشترك و بههمپيوسته است؛ چنان
دو نظريه زبان را ابزاري براي براندازي و اعتراض به نظام مردساالر و وضعيت اسـتعماري

ميشمرند. اين تناظرات دغدغههاي فمينيستي و ستمديدگي مضاعف زنان پسااستعماري را 
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نيز برجسته ميكند؛ زيرا ايشان هم قرباني ايدئولوژي مردساالرانهاي هستند كه آنهـا را بـه
سبب جنسيتشان حقير ميشمارد (تايسن، 1387: 540).  

هلن سيكيو نيز بر اين باور است كه همين نظامهاي دوگانه كه جنسـيت را مـيسـازند، 
پديدآورندة امپرياليسم هم هستند. زنان با سياهي، ديگريت و آفريقا مرتبط ميشوند و ايـن
در مقابل وضعيت مردان است كه با روشنايي، فرديـت و تمـدن غـرب پيونـد مـيخورنـد

(كليگز، 1388: 152). به باور فمينيستها، مقولههايي مانند جنسيت گاه درون صورتبندي 
بزرگتري مانند نظرية استعماري و يا پسااستعماري مـيماننـد؛ زيـرا ايـن نظريـههـا بـراي

ساختن مقولة يگانة استعمارزده، تفاوتهاي جنسي را لحاظ نميكنند. اين منتقدان معتقدند 
بـا مـردان عمـل كـرده و در حـق زنـان،  استعمارگري در مواجهه با زنـان بسـيار متفـاوت
استعماري دوچندان روا داشته است. زنان هم در مقام سوژههاي استعماري، سوژة تبعـيض
   .(Ashcroft et al., 2007: 95) بودهاند و هم در حكم زن، سوژة تبعيض خاص عمومي
اسپيواك، نظريهپرداز پسااستعماري، نيز به همـين موضـوع اشـاره مـيكنـد و بـرخالف
همفكرانش در اين نحله، سعيد و بهابها، بـه تمـايز جنسـي توجـه خاصـي دارد. او تـالش
ميكند بر تمايزها و يا ناهمگنيها، حتي تمايزات درون خود فمينيسم تأمل كنـد. اسـپيواك
«جهـان رويكردي همزمان فمينيستي و پسااستعماري به مقولـة زنـان دارد. او مسـئلة زنـان
سومي» و زنان كشورهاي استعمارزده را از ديگران جدا ميكند. اسپيواك بر اين اعتقاد است 
كه اين زنان به ظلمي مضاعف دچار شدهاند؛ يعني از سويي بـا نظـام مردسـاالر خـانواده و

جامعة خود و از سوي ديگر با نيروهاي خارجي استعمارگر روبهرويند.  
  

فرودست  
يكي ديگر از مفاهيم بسيار مهم در نظريات پسااستعماري، «فرودست» است. اين مفهـوم از
بنيادهاي نظري ماركسيسم برگرفته شده است و نظريهپـردازان هـر دو نحلـه از آن اسـتفاده
ميكنند. فرودست در معناي صريح خود به كساني در جامعه گفته مـيشـود كـه بـهلحـاظ

موقعيت در جايگاه پايينتري قرار گرفته باشند؛ بهعبـارت بهتـر فرودسـت فاقـد قـدرت و 
حدّت از جانب گروههاي حاكم است. فرودست در اقليّت است. در اينجا منظور از اقليّـت، 
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در دست نداشتن قدرت و جايگاه است؛ به اين ترتيب كه ممكن اسـت گروهـي بـهاعتبـار
تعدادشان، در اكثريت باشند؛ اما بهدليل به حاشيه راندهشدن آنان توسط گروههـاي قـدرت، 

در جايگاهي فرودست قرار گرفته باشند، مانند زنان.   
در ميان نظريهپردازان پسااسـتعماري، اسـپيواك بـيش از همـه، بـر آنچـه در مطالعـات

پسااستعماري فرودست خوانده شده است تأكيد دارد. اسپيواك از اين واژه- كه در اصل از 
گرامشي گرفته است- براي توصيف اليـههـاي پـايين جامعـة اسـتعماري و پسااسـتعماري
استفاده ميكند؛ يعني بيخانمانها، بيكاران، كشاورزان، فقيـران، كـارگران روزمـزد و غيـره 
(برتنز، 1382: 271). او با نوشتن مقالهاي با عنوان «آيا فرودست ميتواند سـخن بگويـد؟» 
مسئلة فرودست را به يك اصل بدل كرد. به باور اسپيواك، فرودست نميتواند سخن بگويد 
و به خود مشروعيت بخشد، مگر آنكه فرايند تبديل خود به سوژه را در نظـام نواسـتعماري 
متوقف كند. حال آنكه فرودست اساساً نميتواند صحبت كند؛ پـس بـهجـاي او روشـنفكر
بايد سخن بگويد و از حقوق او دفاع كند. انديشمندان مطالعات فرودست درپي آناند تا بـا
استفاده از نظريههاي پساساختارگرايانة دريدا- كه حاشيه را مهمتر از متن و مركز ميدانـد- 
به فرودست جايگاه و اعتبار ويژهاي ببخشند و سوژة حاشيهاي و بهاصـطالح فرودسـت را 
در مركز مطالعات خود قرار دهند. در نتيجة اين مطالعات، جايگاه صداهاي بومي و فرهنگ 

شفاهي كه در ميان نخبگان و خواص به آنها بيتوجهي شده است، آشكار ميشود.  
 

تحليل ادبيات مهاجرت بر اساس نقد پسااستعماري  
نقد پسااستعماري بهعنوان قلمروي در مطالعات ادبي، هم موضوع (معيني) بهشمار ميآيد و 
هم چارچوبي نظري براي نقد متون ادبي. نقد پسااستعماري به تحليل ادبياتي ميپردازد كـه
محصول فرهنگهايي است كه در واكنش به سلطة اسـتعماري، از آغـاز اسـتعمار تـا زمـان
حاضر، پديد آمدهاند. بخشي از اين آثـار را اسـتعمارگران بـه نگـارش درآوردهانـد. بخـش 
بزرگي از آن را هم مردم مورد استعمار يا ملتهايي كه پيشتر مورد استعمار بودند نوشتهاند 
و همچنان مينويسند. در مقام موضوع، هر نوع تحليل آثار ادبي پسااسـتعماري را صـرفنظـر از
چارچوب نظريهاي كه استفاده ميشود، ميتوان نقد پسااستعماري ناميد (تايسن، 1387: 530).  
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اما نقد پسااستعماري بهمنزلة چارچوبي نظريهاي، درصدد فهم آثار (سياسـي، اجتمـاعي، 
فرهنگي و رواني) ايدئولوژيهاي استعماري و ضد اسـتعماري اسـت.   بـراي مثـال، بخـش
زيادي از نقد پسااستعماري به بررسي نيروهاي ايدئولوژيكياي ميپـردازد كـه از يـكسـو

استعمارشدگان را مجبور ميكند ارزشهاي استعمارگران را دروني كنند و از سـوي ديگـر، 
مقاومت ملتهاي مورد استعمار را در برابر حاكمان ستمگرشان تشديد ميكند؛ مقاومتي كه 

به قدمت خود استعمار است (همان، 530).  
در تحليل متن در چارچوب نظريه و نقد پسااستعماري، سؤال مهمي مطـرح مـيشـود: 
در مـتن بازنمايي تفاوتهاي فرهنگي همچون آداب و رسوم، نژاد، دين، جنسـيت و غيـره
چگونه اتفاق ميافتد؟ ايدئولوژيهاي استعماري يا ضد استعماري در شكلگيري مـتن چـه

نقشي ايفا ميكنند؟  
اكثر منتقدان پسااستعماري به بررسي مواردي ميپردازند كه سبب ميگردد يك متن ادبـي، 
با هر مضموني، استعماري يا ضد استعماري بهشمار آيد؛ يعني مواردي كه متن ايـدئولوژي
ستمگرايانة استعماري را قوّت ميبخشد و يا به مخالفت با آن برميخيـزد. مـثالً بـه بيـاني
سادهتر، يك مـتن قـادر اسـت از طريـق توصـيف مثبـت اسـتعمارگران و توصـيف منفـي
استعمارشدگان، يا نمايش غيرنقّادانة مزايايي كه استعمار بـراي استعمارشـدگان دربرداشـته

است، ايدئولوژي استعماري را تقويت كند (همان، 546).   

پسااسـتعماري آثـار برخي از پرسشهايي كه منتقدان پسااستعماري براي تحليل و نقـد
ادبيات مهاجرت مطرح ميكنند به ايـن شـرح اسـت: مـتن دربـارة دشـواريهـاي هويـت
پسااستعماري ازجمله رابطة هويت فردي و فرهنگي و موضوعاتي همچون ذهنيت دوپاره و 
آميختگي چه مطالبي ابراز ميكند؟ متن درباب كاركردهاي تفاوت فرهنگي (يعنـي مـواردي
كه نژاد، دين، طبقه، جنسيت، گرايش جنسي، باورهاي فرهنگي و آداب و رسوم درهم ميآميزنـد
تا هويت فرد را بسازند) در شكلگيري برداشتهـاي مـا از خـود، ديگـران و دنيـايي كـه در آن
«ديگـريسـازي»،  زندگي ميكنيم، مبـيّن چـه مطلبـي اسـت؟ (همـان، 554) بـهعـالوه، مفـاهيم
«فرودست»، «در مركز بودن» يا «در حاشيه ماندن» نيز در اينجا مـيتواننـد از مؤلفـههـاي تحليـل

باشند.  
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ادبيات مهاجرت و زنان داستاننويس ايراني 
براي ورود به اين بحث ابتدا الزم است مفاهيم «ادبيات مهاجرت» و «ادبيات تبعيد» را بـهاجمـال
تشريح كنيم، سـپس تفـاوت ايـن دو نـوع ادبيـات را بنمايـانيم تـا بتـوانيم بـه درك و شـناخت
روشنتري از ادبيات مهـاجرت برسـيم. مجيـد روشـنگر، نويسـنده و متـرجم مقـيم آمريكـا، در 
(خــرداد 1386)، از ادبيــات مهــاجرت و ادبيــات تبعيــد چنــين  شــرق روزنامــة مصــاحبهاي بــا
تعريفهايي بيان ميكند: ادبيات تبعيد غم غربت را القا ميكند. پيـام فـرد تبعيدشـده در اثـرش، 
نوعي خشم و خروش آشكار است و خواننده از همان صفحة اول ميداند نويسـنده مـيخواهـد
چه بگويد. اگر با محتوا و واكنش عاطفي نويسنده همبستگي نشان بدهد، اثر را ميخواند و اگـر
از جنس آن حرفها نباشد، برايش جذابيتي نخواهد داشت. امـا پيـام ادبيـات مهـاجرت آشـكار
نيست؛ پيام آن را بايد در اليههاي پنهانيتر اثر جست. همچنين در اين آثار (ادبيات مهاجرت) از 
خشم و خروش سياسي خبري نيست و شما در مقام خواننده، همان احساسي را خواهيد داشـت
كه آدمي در جابهجايي جغرافيايي با آن روبهرو است. در واقع خواننده بـا عناصـر مكـان، فضـا، 
شخصيتپردازي و زبان روبهرو است كه ميتواند با زبان مادري و بنا بـر لـزوم بـا زبـان كشـور
ميزبان همراه شود. در ادبيات مهاجرت، نويسـنده در فضـا و مكـان جديـدي قـرار مـيگيـرد و 
احساس جديدي بهوجود ميآيد كه با بهرهگيري از تخيل، اثر را باوركردني و در قالـب رمـان و

داستان كوتاه عرضه ميكند؛ درحالي كه در ادبيات تبعيد عنصر تخيل وجود نـدارد و آنچـه ذيـل 
ژانر تبعيد پديد ميآيد، همه در واقعگرايي محض است و در زير چارچوب ايدئولوژي فرد قرار 

دارد. در ادبيات مهاجرت اين آثار مانند خيابان دوطرفه عمل ميكند.  
     نويسندگان مهاجر عنواني است كه به همة نويسندگاني كه به هر دليل، چه اختياري چه 
اجباري، پس از ترك سرزمين مادريشان اثري خلق كردهاند داده شده است؛ ممكـن اسـت 
اين نوع نوشتهها با هويت قومي يا نژادي ارتباطي نداشته باشند (گرين، 1383: 416). شيده 
احمدزاده در همايش ادبيات مهاجرت و تخيل (به نقل از سايت فرهنگستان هنـر)  بـه ايـن
بحث پرداخته و به نمونههايي اشاره كرده است كه برخالف جهـت هويـت ملـي و نـژادي
حركت كردهاند. او اظهار ميكند در چنين مواقعي با هنري روبهروييم كه فرهنگ مقصـد را
جايگزين فرهنگ مبدأ كرده است. بهنظر ميرسد هويت مهاجر بهمثابة خردهفرهنگي اسـت
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كه در حاشية فرهنگ اصلي حاكم رشـد كـرده و محكـوم بـه بازنمـايي اسـت. احمـدزاده 
روبهروييم كه بر روي خط مرزي دو فرهنگ ساخته شـده ميگويد در مهاجرت با فضاي سومي
است. در اين فضاي سوم، هويتشناسياي شكل ميگيرد كه از آن به هويت سرگردان يـا سـوژة 
سرگردان نام ميبرند؛ هويتي كه ماهيتي ناهمجنس و ناهمگون دارد. در چنين فضـايي اسـت كـه
تخيل در ادبيات و هنر مهاجرت اهميت ويژهاي پيدا ميكند؛ چرا كه در اين بازنمـايي هنرمنـدان

و نويسندگان مهاجر محكوم به خلق زبان متفاوت و مفاهيم جديدي هستند (احمدزاده، 1387).  
و ارتبـاط بـا اما بحث مهم ديگر در نقد پسااسـتعماري، مباحـث ملـي، نـژادي، قـومي
جغرافياست. ادبيات مهاجرت ادبيات پسااستعماري است. مهاجرت شكلگيـري هويـت در
درون قوم است. گرين قائل به ارتباط ميان ادبيات پسامدرن و نگارش پسااستعماري اسـت.

او چنين مينويسد:  
شباهت اين دو، از شيوة مقاومت اين نوع ادبيات در برابر يك گفتمان غالب ناشي ميشود. 
نوشتن ميتواند در برابر يك اثر ادبي برتر مقاومت كند، ميتواند برداشت ويژهاي از تاريخ 
را بازنويسي كند، يا يك ديدگاه پيشپاافتادة قدرتمند سياسي را به مبارزه بخواند. نگـارش
پسامدرن و پسااستعماري- ادبيات مهاجرت- هر دو با تأكيد بر راههـاي متفـاوت روايـت
چـون يك داستان، بسته به اينكه چه كسي و چه وقت و از كجا صحبت ميكند، مفـاهيمي

حقيقت و شناخت قطعي را متزلزل ميكنند (گرين، 1383: 417).  

در ميان ايرانيان مهاجر به اروپا و آمريكا، نويسندگاني حضور دارند كـه چندسـالي پـس از
سازگاري با جوامع ميزبان، آثـار ادبـياي آفريدنـد كـه از نـوع «ادبيـات مهـاجرت» اسـت.

ميرعابديني در اينباره مينويسد:  
اينان ادبيات و مراكز نشر خاصي پديد آوردهاند و كتابهـا و مجـالت ادبـي، اجتمـاعي و
سياسي گوناگوني منتشر كردهاند. نويسندگان جواني نيز از ميان مهاجران سـربرآوردهانـد و

نخستين آثار خود را در غربت انتشار دادهاند. اما آثار ايرانيان مقيم خارج، بهندرت به داخل 
كشور رسيده است. ازاينرو بهعلت كمبود اطالعات، ارائة تصويري روشن از تـالشهـاي

فرهنگي و ادبي مهاجران بسيار دشوار است (1384: 936).   
پيمان وهابزاده (1384) دربارة ادبيات مهاجرت و تاريخچة آن چنين ميگويد:  

قدمت ادبيات مهاجرت و تبعيد در ايران به قدمت ادبيات مدرن در ايران است؛ بـه اواخـر
دوران قاجار و ورود گسيخته، مستبدّانه، كج و معوج و پردرد ايـران بـه دنيـاي اسـتعماري
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قرن نوزدهم باز ميگردد. اگر ادبيات مهاجرت را گسست و دوري خودانگيخته و تبعيد را 
گسست و دوري تحميلي بپنداريم، هر دو به ادبيات «فرامرزي يا برونمرزي» تعلق دارند و 

به مدرنيسم ادبي در ايران برميگردند.  
بر نيروي آفرينندگي نويسندگان مهـاجر تـأثير مسـتقيمي       قطع ارتباط با محيط زادبومي
داشته است كه نويسندگان ايراني نيز از اين قائده مستثنا نيستند. آثار برونمرزي دهة شصت 
و هفتاد شمسي تصويرگر فرايند سياسي، مسئلة جنگ، ترك زادگاه و پناهنـدگي بـود. درد، 
گـمگشـتگي هويـت از مضـامين بهت، غم جدايي از خانواده و زادگاه و نيز سرگشـتگي و
ادبيات آن زمان بهشمار ميآيد. نويسندگان مهاجر پس از مدتي با مستقر شدن تـدريجي در
كشورهاي مهاجرپذير، از اين مضامين فاصله گرفتند و به خودپويي و هويتيابي پرداختنـد 

و آثار ادبي تازهاي آفريدند.  
     در اين ميان، زنان داستاننويس مهاجر در رشد و گسترش ادبيات مهاجرت سهم مهمي 
داشتهاند. از آنجايي كه اين زنان نويسنده در كشورهاي مختلفي زندگي ميكنند، خاطرات و 
داستانهاي تخيلي، فلسفي، سياسي و روانكاوانة متنوعي را نگاشتهاند. فضـاي اجتمـاعي و 
فرهنگي عامل بسيار مهمي در ذهنيت نويسندة مهاجر است و با فرايند خلق اثر ادبي پيونـد
تنگاتنگي دارد. اين تجربة زيست مشترك روند كموبيش يكساني را در آثار ادبي بازي مـيكنـد.

نويسندگان مهاجر پس از پشت سر گذاشتن تجربههاي متفاوت در برهههـاي مختلـف زنـدگي، 
به آفرينش آثاري دست زدند كه از دگرديسي آشكاري در فرم و محتوا حكايت دارد.  

     مهاجر در ابتداي هجرت، خود را مسافري ميپندارد كه زنـدگياش در غربـت مـوقتي
و گيجي او را فراميگيرد و بـدون توجـه بـه اليـههـاي پيچيـدة  است. احساس سردرگمي
جامعة ميزبان، به قضاوت در مورد آن ميپردازد. در اين مرحله، آثار نويسندگان مهـاجر بـه
گزارشنويسي شبيه است. در مرحلة بعد، مهاجر درگير شناخت موقعيت خود و يـافتن راههـايي 
جهت سامان بخشيدن به زندگياش ميشود. عوامل بسياري مانند مشكالت زندگي، ارتباط 
با خارجيان، مشكل زبان، يافتن كار، مسئلة اقامت و احساس بيگانگي بـا فضـاي اجتمـاعي
جديد، مهاجر را دچار بحران هويت، بحران روحـي و غربـت مـيكنـد. در ايـن مرحلـه از
زندگي، مهاجر به گذشتهاش پناه مـيبـرد و تخـيلش او را بـه بازنمـايي خـاطرات گذشـته
هدايت ميكند. با اينكه در محيط جديدي بهسر ميبرد، ذهـنش در گذشـته سـير مـيكنـد.
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آثاري كه در اين مرحله به نگارش درميآيد، از فشارهاي روحي و بحران هويـت ناشـي از
هجرت نويسنده حكايت دارد. در مرحلة بعد كه مهاجر درمييابد سفرش موقتي نيست، بـا

شبكة اجتماعي محيط زندگياش ارتباط برقرار ميكند. در نتيجه، به محيط مهاجرت نگاهي 
عميق ميافكند و بين فرهنگ خود و فرهنگ كشور جديد دچار نوسـان مـيشـود. در ايـن
مرحله، مهاجر از اين امكان برخوردار ميشود كه به زندگي شخصي و روابـط اجتمـاعي و

فرهنگياي كه او را فراگرفته است توجه متفاوتتري داشته باشد (تميزي، 1997: 56).  
     نويسندگان مهاجر زن نيز همـين وضـع را دارنـد. از آنجـاييكـه بازنمودهـاي زنـان از
بازنمودهاي مردان متمايز است، زنان داستاننويس اغلب به مضـاميني روي مـيآورنـد كـه
سرگشتگي هويتشان را بهموازات مصائب زنبودن بازنمايي ميكنـد. ايـنگونـه آثـار حتـي
بهوسيلة فمينيستهاي محيط جديد نيز به چالش كشيده ميشود. «ادبيات افراد حاشـيهاي- 
زنان- ميتواند تأثير دگرگونكنندهاي بر طبقة غالب داشته باشد. اين ديدگاه خوشبينانـهاي 

است كه دربارة تأثيرات تبادل فرهنگي ارائه ميشود.» (گرين، 1383: 427).  
     اسپيواك نيز بـه نقـش ادبيـات در توليـد بـازنمود فرهنگـي تأكيـد مـيكنـد. او كـه از

نظريهپردازان صاحبنام نقد پسااستعماري است، «ميكوشد به تمايزهـا و يـا نـاهمگنيهـا، 
حتي تمايزهاي درون خود فمينيسم تأمل كند.» (برتنز، 1382: 270). اسپيواك بـا توجـه بـه
زنان مستعمرهاي كه به باور او همواره ناديده گرفته شدهاند و صدايشان به گوش هيچكـس

نرسيده است، رويكردي همزمان فمينيستي و پسااستعماري را دنبال ميكند. او بر اين بـاور 
است كه اين زنان دچار ظلمي دوچندان هستند: يك ظلم از سوي نظـام مردسـاالر و ظلـم
ديگر از سوي نيروي خارجي استعمار. ادبيات مهاجرت ادبيات اقليـت شـمرده شـده و در
فضاي اجتماعي جديد، ادبياتي حاشيهاي است كه ادبيـاتِ زنـان ايـن حاشـيهنشـيني را دو
چندان تجربه ميكند. يكي از مهمترين فصلهاي مشترك فمينيسم و پسااستعمارگري، تلقي 
زن و شرق بهمثابة «ديگري» و «حاشيهاي» است. زنان نويسـندهاي كـه در اوايـل مهـاجرت
فقط به مسائل سياسي ميپردازند، با دگرديسي ذهنـي، بـهسـوي اسـتقالل فكـري و يـافتن
هويت فردي رهنمون ميشوند. آنان در آثارشان به بازنمايي بحران هويت و بحران جنسيتي 

خود ميپردازند و دنيا را با نگاهي زنانه بازتوليد ميكنند.   
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«ايـران هـيچگـاه مسـتعمرة كشـوري نبـوده تـا ادبيـات      برخالف نظـر برخـي كـه معتقدنـد
پسااستعماري داشته باشد» (تسليمي، 1388: 280)، بايـد بـر ايـن نكتـه تأكيـد كـرد كـه ادبيـات
مهاجرت، ادبيات پسااستعماري است. مهاجرت شكلگيري هويت در درون قوم است. زماني كه 
فرد مهاجرت ميكند، در موقعيتي پست قرار ميگيرد. روابط وي با كشور ميزبان پيچيده اسـت و
اينكه انتظارات فرد از فضاي جديد و اين رابطة دوسويه همه به چه مسائلي منتهي خواهـد شـد، 
از مباحث مهم اين حوزه است. افزون بر اين، همانگونه كه پيش از اين اشاره شد، ادبياتِ افـراد
حاشيهاي مانند زنان به تغييرات چشمگيري منجـر مـيشـود. يكـي از ايـن تغييـرات، بازنمـايي
خواستهها، رنجها و مكنونات قلبي زنان است كه در متـون مـردان ناديـده انگاشـته شـده اسـت.
مردان همواره تصاوير كليشهاي از زنـان بازتوليـد كـردهانـد.  آثـاري كـه نويسـندگان مهـاجر زن
نوشتهاند، بهگونهاي از حذف زنان توسط نظام مردساالر از يكسو و ناديده گرفتن زنـان مهـاجر
و بحران هويت آنان بهواسطة نظام برتر حاكم بر جوامـع در غربـت و معضـالت ناشـي از آن از 
سوي ديگر حكايت دارد و از اين رهگـذر، ظلـم مضـاعفي را كـه اسـپيواك از آن نـام مـيبـرد 
بازنمايي ميكنند. گرين مينويسد ادبيات زنان رنگينپوست، زنان مهـاجر، وسـيلة مـوفقي بـراي

بيان دشواريهاي خاص هويت فرهنگي و هويت جنسيتيافته است (1383: 430).  
     از ميان نويسندگان زن مهاجر ايراني (مقيم اروپا و آمريكا) ميتوان به فهيمـه فرسـايي، 
قدسي قاضينور، گلي ترقي، مهشـيد اميرشـاهي، روحانگيـز شـريفيان، مهرنـوش مزارعـي، 
شهرنوش پارسيپور، مهستي شاهرخي، فيروزه جزايري دوما، مهري يلفـاني و غيـره اشـاره
بـاور كسـي چـه كرد. ما در اين مقاله يكي از مهمترين آثار روحانگيز شريفيان را با عنـوان

بررسي و نقد ميكنيم.   رستم ميكند
  

روحانگيز شريفيان 
روحانگيز شريفيان متولد 1320 در تهران است. در حال حاضر در لندن زندگي ميكند. وي 
روانشناس تعليم و تربيت است و آثار ابتدايياش در اين زمينه به نگارش درآمده است. از 
(1990) نيـز منتشـر شـده اسـت. شـريفيان  بسـته دسـتهـاي او مجموعهداستاني با عنوان
كرد. اين اثر موفق به دريافـت رستم ميكند باور كسي چه هفتسال را صرف نگارش رمان
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شـدم عاشق بار هزار كه جايزة بنياد گلشيري براي بهترين رمان اول سال 1382 شـد. روزي
اثـر پسـتال كارت.  نام مجموعهداستاني است كه شريفيان در سال 1386 به نگـارش درآورد

ديگري از شريفيان است كه در سال 1387 به چاپ رسيد.  
 

رستم ميكند باور كسي چه
خالصة داستان 

شورا، شخصيت اصلي رمان شريفيان، دوران كودكي خود را در خانوادهاي مرفهّ سپري مـيكنـد. 
او خانوادهاي پرجمعيت دارد و همه در جوار هم زندگي ميكنند. شورا به رستم- پسـربچهاي كه 
پدربزرگ شورا با خود از روستا به شهر آورده است- عالقـهمنـد مـيشـود و ميـان آن دو

محبتي ساده و كودكانه شكل ميگيرد. تمام روزهاي كودكي وي با خاطرات رستم پـر مـيشـود.  
شورا به دنبال عشقي پرسوزوگداز در آغاز جواني، با جهانبخش جهاندار- جواني كـه در خـارج
از ايران مشغول تحصيل است- ازدواج ميكند و رهسپار ديار غربـت مـيشـود. او در آنجـا بـه

رشتة تحصيلي خود، داروسازي، ادامه ميدهـد و بـه ميـل شـوهر و همـراه او در آنجـا مانـدگار  
ميشود. دلبستگي شورا به خانواده و بهويژه رستم، سبب سفرهاي مكرّر او به ايـران مـيشـود و

در نتيجة آن، دوستي و الفت او با رستم بيشتر ميشود. در طي ايـن سـالهـا، شـورا مـادربزرگ، 
پدربزرگ و شوهرخالهاش را از دست ميدهد و در يكي از سفرهايش به ايران از مرگ ناگهـاني
رستم باخبر ميشود. او كه در طي اين سالها از همسرش دور و دورتر شده و بستگي روحـي و

فرهنگي نيز با دخترش ندارد، پس از مرگ رستم بهشدت دچار مشكالت روحي ميشود.  
  

تحليل اثر  
رستم، رماني زنمحور، از نوع ادبيات مهاجرت و از زبان زني مهـاجر ميكند باور كسي چه

است. رمان بهگونهاي خودآگاه به روانشناسي مهـاجران، زنـان و كودكـان پرداختـه اسـت.     
«وطـن» مـيچرخـد. ايـن اساساً تمام رمان حول مسئلة بيهويـت شـدن و از دسـت دادن

برداشت با بازخواني اين بخش از جملة اول رمان: «وقتي رفته بودي سفر، مملكتـت را آب 
برد» كه به مناسبت مرگ رستم بيان شده است، بهشدت تقويت ميشود. رستم محور تمـام
دلبستگيها، دوستيها و خاطرات شيرين راوي است كه نـامش نمـاد قـدرت، عظمـت و



نقد پسااستعمارگرايي و انعكاس آن در آثار.../ حيات عامري، الهام مياحي   □   117  
 

نيكي ايران است؛ ضمن اينكه رمان با جملهاي در مورد وطن آغاز ميشود كه نشـاندهنـدة 
«هويـت» و «عشـق»  تعلقّ اثر به ادبيات مهاجرت است. اصليترين موضـوع در ايـن رمـان
است. شريفيان جستوجوي هويت را با جستوجوي عشق همراه كرده اسـت. واژههـاي

«عشق» و «عاشق» در البهالي داستان موج ميزند.   
زنـدگي زنـي را ترسـيم مـيكنـد كـه بـا رسـتم ميكند باور كسي چه     شريفيان در رمان
مهاجرت خود به خارج از ايران و زندگي در آنجا در طي سالها نهفقط به آن زنـدگي خـو
نكرده، بلكه به گذشتهاش همچنان گره خورده است. اين انزوا و تنهايي زن را ميتوان پـس
از خواندن بندهاي آغازين داستان دريافت. شـريفيان بـا نثـري سـاده و روان بـه توصـيف
احساسات سرشار از حسرت زن به دوران كودكي و نوجوانياش ميپردازد. كشمكشهـاي

بيروني و دروني راوي و نسل او، در نتيجة روبهرو شدن با زندگي در غربت و ارتباط عميق 
سادگي و روشني به خواننده منتقل مـيشـود.  راوي  زن مهاجر (راوي) با گذشتهاش در وطن، به
در زندگياش با دوگانگيهاي حاصل از هجرت دستوپنجه نـرم مـيكنـد؛ باورهـايي كـه
غربت آنها را ساخته اسـت و تعلقـاتي كـه بالتكليفـي دائمـي بـههمـراه دارد. از گذشـته

خاطراتي برجاي مانده كه نميتواند آنها را از دل بيرون كند؛ حال آنكه در غربت نيز جايي 
ندارد. اگرچه راوي در ايران زندگي نميكند، دنياي ذهنياش هنوز در ايران سير ميكنـد و

پيوند او با گذشته او را يكدم رها نميكند. دنياي كودكياش با تخيالتّ كودكانه، بازيهاي 
او با رستم و خاطراتش از او، و باورها و ترسهايش سراسر جهان انديشة او را دربرگرفتـه
كـه ميـان خواننـده و مـتن برقـرار مـيكنـد،  است. شريفيان با ارتبـاطي سـاده و صـميمي

چندگانگيهاي روحي و درونيترين اليههاي ذهني راوي را براي خواننده به تصوير ميكشد.      
مختلف نماديني ناميده ميشود: شورا، شيرين، شوريده و پرتـو.        زن در داستان با اسامي
بهيقين، شريفيان بدون هدف دست به چنين ابتكاري نزده است. او با هركدام از اين نـامهـا
كـه در واقع يك شخصيت و يا بهعبارت بهتر، نمونة تيپيكي از راوي/ زن را آشكار ميكنـد
با هويتها و ذهنيتهاي دوپارة راوي همانندي دارد. خاطرات و گذشتة ايـن زن در تمـام
داستان با خواننده همراه است؛ بهگونهاي كه در سفري بههمراه همسرش، با عبـور قطـار از
هر ايستگاه، به گذر زمان و مراحل عمر خود نگاهي دوباره ميافكند و به كشف تـازهاي از 
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ايـن مـرور خـاطرات، خواننـده از خـالل روايـت عشق پنهانشده در خـود مـيرسـد. در
اولشخصــي كــه هرازگــاهي شــنوندهاي مــييابــد و بــه تــوي خطــابي بــدل مــيشــود، بــا 
شخصيتهاي باورپذير و ملموس داستان آشنا ميشود؛ آدمهايي كه گذشـته و كـودكي زن

داستان را انباشتهاند. تكگوييهاي دورني راوي خواننده را به دنياي ذهني او وارد، و كمكم 
خواننده را با وي همراه ميكند. محور تمام انديشههاي وي رستم، همبـازي دوران كـودكي
او، است. راوي پس از مرگ رستم براي اين فقدان اشك ميريزد: «تو تنها دوستي بودي كه 

داشتم، تو كودكيام بودي، هويتم بودي، همهچيزم بودي.» (شريفيان، 1382: 24).  
     راوي حس بيگانگي و غم غربت را با دوسـتهـايي كـه از مليـتهـاي مختلـف دارد، 
«مـن سـرانجام بـه وطـن شريك ميشود. دوست جوان اهل چك او در جـايي مـيگويـد:
 .(58 برخواهم گشت. آنجا كشور من است و مال من. اين يـك دورة گذراسـت.» (همـان،
احساس بيگانگياي مدام و مضاعف روح راوي را از درون ميخورد؛ اين حـس بيگـانگي
همان ناهمانندي روحـي زن بـه همسـرش، جهـان، و فاصـلة فرهنگـي و احساسـي او بـا

دخترش، ستاره، است. او با مردي زندگي ميكند كه ديگر اكنون با او غريبه است و سـتاره 
هم دختري است كه «بهاندازة ستارههـاي آسـمان» از مـادرش دور اسـت. سـتاره متولـد و

بزرگشدة انگلستان است. او فقط مادر خود را ايراني ميداند و بس؛ فقط مادرش است كه 
بايد نوروز را جشن بگيرد و بس. ستاره مفهوم زندگي، عشـق، آداب و رسـوم و باورهـاي

فرهنگي را از مادرش وام نگرفته است. براي او درك آنچه مادرش تجربه كرده است ممكن 
نيست. انسان مهاجر از محيط و مأمن خود خواسته يا ناخواسته گسسته است؛ از مؤلفههايي 
كه شايد در خانهاش با آنان ناسازگار بوده، رها شده است. امـا در هجـرت نيـز بـا فضـايي

روبهرو است كه همواره وجودش را به چالش ميكشند و نخستينِ اين چالشها، برخورد با 
خانواده بهويژه فرزندان است؛ نسل جواني كه نهفقط خاطرات، باورها و تجربيـات والـدين
را بههمراه ندارند، بلكه با والدين نيز بيگانهاند. اينجاست كه انسان مهـاجر دچـار حسـرت
نوستالژيك و كشاكشهاي فرسايندة روحي و هويتي ميشـود. شـريفيان در يـك بازنمـايي
هوشيارانه، بنماية انديشة مدرن را- كه همان فرديت است- نشانه رفته و با نثـري سـاده و

روشن به اين موقعيت افراد مهاجر پرداخته است.  
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     اين رمان بهنوعي به بازانديشي اسطوره و پيوند آن با دنياي امروز ميپردازد. رستم نـام
او نوشـته شـده اسـت. دوست دوران كودكي راوي است و داستان، در غم از دسـت دادن

شريفيان با انتخاب نام رستم براي اين پسرك الغر و نحيف، دست به انتخابي هدفدار زده 
است. حسيني (1384) بر اين باور است كه انتخاب نام رستم- كه نزد ايرانيان يك اسـطوره
و فرهنگ است- بهواقع عالقه و پايبندي راوي را به حفظ سـنن و آداب و رسـوم ميهـنش
آشكار ميكند. زن در جستوجوي هويت اصيل خود، به ياد رستم ازدسترفته اشـك مـيريـزد 
كه در واقع همان رستم، نماد همة بزرگـي و اعـتالي ايـران كهـن اسـت. گذشـتة راوي و 
حسرتي كه از آن با خود به همراه دارد، غم غربت و بازگشت به روزهـاي خـوش و خـرم
كودكي و بهطور كلي رجعت به گذشته به اميد يافتن هويت گمشـده، همگـي از مضـاميني 
است كه شريفيان در اين رمان به آن نظر داشته است. راوي در دنياي درون خود بـه دنبـال
بوي آشناي گذشته، محلة كودكي و آدمهايي است كه در خانهاش با آنها خو گرفتـه بـود.
هر حادثـة كـوچكي ذهـن او را بـههـم مـيريـزد و او را بـه گذشـته برمـيگردانـد و بـه
جستوجوي خاطرهاي ميپردازد كه بتواند گمگشتگياش را براي خود آشكار كنـد. حتـي

نيز بر ناباوري و  رستم ميكند باور كسي نامي كه شريفيان براي رمان خود انتخاب كرده: چه
عدم تمايل او براي پذيرش اين گمگشتگي و گسست دائمي از هويت اصلي است.  

رمـاني       عالوه بر بازگويي اين مضامين، شريفيان با طرح مسائل زنـان، اثـر خـود را بـه
فمينيستي تبديل كرده است.   

شخصيتهاي زن در اين داستان حضوري پررنگ و نمود بيشتري دارند. تقريباً تمام زنـان
داستان شخصيتي مثبت دارند. عالوهبر راوي، دوسـتش فاختـه، خـانمخـانم (مـادربزرگ)  ، 
محبوب مادر راوي، ننهددري و ننهبزرگه، خالهپري و خالهمـاه، مهـمتـرين چهـرههـاي زن
داستان هستند كه هيچ جملة منفي دربارة آنها در داستان نميآيد. در ميان مـردان داسـتان
هم مردان دوستداشتنياي چون رستم، غالمخان و آقاوردي شوهر ننهددري ديده ميشود. 

اما چهرههاي منفي رمان اغلب مردان هستند (حسيني، 1384: 98).   
     پدربزرگ شخصيتي دوپاره دارد؛ چهرهاي دوستداشتني همراه بـا هيبتـي ترسـناك. او 
نمونة شخصيت پدرساالر است. خالهپري ميتوانست خوشبخت باشد، اگر پاپا ميگذاشت. 
راوي تنها دليل مخالفت پاپا را با ازدواج خالهپري، عشق خالهپري به آن مـرد مـيدانسـت.
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«خالهپري هم پس از مرارتهايي كه از عشق نصيبش شده، عطاي شـوهر و عاشـقي را بـه
لقايش بخشيد و دور همة خوشيهاي زندگي را خط كشيد.» (شريفيان، 1382: 144). پـدر
شورا نيز باوجود پايبندي به خانواده، به شكل بيمارگونهاي به داروخانـه و كـارش وابسـته
«اگـر است و از سخنان مادرش چنين برميآيد كه از زندگي بـا همسـرش راضـي نيسـت :    
145). شـوهر فاختـه نيـز از آن دسـته جايي را داشتم يك ساعت هم نميمانـدم.» (همـان،

مرداني است كه آرامآرام زنشان را نابود ميكنند. او امكان ادامـه تحصـيل و پيشـرفت را از 
فاخته گرفته است و فاخته عنواني جز مادر بچههايش ندارد. او مشغول معشوقههاي خارج 
از خانه است. جهان، همسر راوي، نيز با راوي فاصلة روحي و ذهني زيادي دارد. بـا اينكـه
آن دو با عشقي پرسوز و گداز ازدواج كردند، سردي روابط آنهـا روزبـهروز بيشـتر شـده
تمـام جهـان بـراي است. اين فاصله در سفري كه در كنار هم دارند و با روزنامههـايي كـه
سفرش تهيه كرده و مرتب در حال خواندن آنهاست، بهخوبي نشان داده شده اسـت. راوي
روزنامهها را همچون ديوارهايي ميبيند كه از آغاز تـا پايـان سـفر او را از همسـرش جـدا
كردهاند. «انبوه روزنامه، ديوارهايي است كه ما را از هم جدا ميكند.» (همان، 5). در خـالل
داستان خواننده بهگونهاي پر از كنايه، با خيانتهاي پيدرپي جهان به شيرين آگاه ميشـود.

در طول رمان، راوي خود را زني «وانهاده» معرفي ميكند (همان، 175).  
وانهاده عنوان يكي از رمانهـاي سـيمون دوبـوار، نويسـنده، فيلسـوف، جامعـهشـناس و منتقـد
فمينيست است. وانهاده داستان زني است كه شوهرش پس از سالها زندگي او را رها مـيكنـد.
از اشارة كوچكي در رمان متوجه رابطة همسر راوي با زنان ديگر ميشـويم: «احتمـاالً وقتـي بـه

من خيانت ميكند با آنهايي است كه از من جوانترند» (ص114) (حسيني، 1384: 99).  
    در اين رمان، شريفيان با تصاوير نمادين فراواني توجه خواننده را به مسائل طرحشده در 
متن جلب ميكند: انتخاب نام رستم، خود را وانهاده لقـب دادن، تشـيبه قطـار بـه زنـدان و
در كنـار ايستگاههاي وسط راه به ساعات مالقات. او تمام زنان و شوهراني را كه بـا اجبـار
هم روزگار ميگذرانند، به زندانياني مانند ميكند كـه در يـك زنـدان اسـيرند. راوي حتـي
ازدواج را نيز به زندان تشبيه ميكند. راوي براي رهايي از اين زندان بارها تصميم ميگيـرد

فرار كند؛ در يكي از ايستگاههاي وسط راه پياده ميشود، اما هربار بهدليلي موفق نميشود و 
دوباره به صندلي خود باز ميگردد.    
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     يكي ديگر از پربسامدترين موضوعات ادبيات مهاجرت و ادبيات زنـان، «خانـه» اسـت.
خانه محل امن است و يكي از چالشبرانگيزترين موضوعاتي است كـه فـرد مهـاجر بـا آن 
روبهرو است. مهاجران همواره با يادآوردن خاطرات خود به دنبال هويت و خانة روح خود 
ميگردند. «دلم ميخواهد عيد را در خانة تو بگذرانم. دلم ميخواهد به جايي در اين جهان 
چـه تعلق داشته باشم و آنجا فقط خانة توست رستم... .» (شريفيان، 1382: 183). در رمان
رستم، شريفيان بـا روايـتِ از دسـت دادن رسـتم، روايتـي از بـيوطنـي،  ميكند باور كسي
گمشدن هويت و دچار حسرت نوستالژيك شدن را بازنمايي ميكند. او زني مهـاجر را بـه

تصوير ميكشد كه همة خوبيها و شاديها را از دست داده است. او دربهدر است. «سي و 
چند سال است كه همراه جهان از اين شهر به آن شهر و از كشوري به كشور ديگر رفتـهام 

و به خالهپري فكر كردهام كه غصة دربهدري مرا ميخورد.» (همان، 155).  
     ادبيات مهاجرت و روايت اين داستان چهبسا تالشي است جهت نقب زدن به درون و بـرون
انسانهايي كه از ريشه و سرزمين مادريشان كنده شدهاند؛ كوشش براي بازسازي چيزي كـه بـه
جغرافياي خاصي وابستگي نداشته باشد و آن، فرديت انساني است كه ميتواند دوباره خويش را 

بسازد. رنج تنهايي و افسردگي و سرگرداني، همه براي اين زايش ضروري است.  
  

نتيجهگيري  
در اين مقاله، اصول نظريه و نقد پسااستعماري را بهاجمال شرح داديم و ديديم كه چگونـه 
ميتوان در عمل، مؤلفههاي اين نظريه را براي تحليل آثار مربوط به ادبيات مهاجرت بهكـار
گرفت. مفاهيمي چون ديگري، حاشيه، فرودست و شرق وقتي با مؤلفههاي غربـت، وطـن، 
هويت، گمگشتگي و حسرت در اين ژانر به هم ميآميزند، سبب آفرينش آثاري مـيشـوند
كه در فضايي متفاوت با فضاي وطن و نيز فضايي متفاوت بـا سـرزمين جديـد- يعنـي در
لحاظ هويتشناسي- شكل ميگيرند كه ميتوان آن را «هويـت سـرگردان»  فضاي سومي به
ناميد. نويسندگان مهاجر در عرصة آفرينشگري هنـري، بـه خلـق زبـان متفـاوت و مفـاهيم 
جديدي ميپردازند كه بازتاب تجربههاي خاص آنهاست. نويسندگان مهاجر پس از پشت 
سر گذاشتن تجربههاي متفاوت در برهههاي مختلف زندگي، به نگارش آثاري دست زدنـد 
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كه از دگرديسي آشكاري در فرم و محتوا حكايت دارد. در اين ميـان، زنـان داسـتاننـويس 
اغلب به مضاميني روي آوردهاند كه سرگشتگي هويتشـان را بـهمـوازات مصـائب زنبـودن 

بازنمايي ميكند.  
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عربيزدگي در شرح و تحليل متون ادب فارسي  
وحيد سبزيانپور  
دانشيار دانشگاه رازي  

چكيده  
از آفتهاي بزرگ در شرح و تحليل متون ادب فارسي، استناد بسيار به امثال و اشعار عربي 
و بيتوجهي به فرهنگ و ادب باستاني ايرانيان است كه پس از دفاع حسـينعلي محفـوظ از
و چاپ آن، شدت بيشتري يافت. كافي است نگاهي بـه سعدي و متنبي پاياننامة خود با نام
فهرست اشعار و امثال عربي مربوط به شرحهاي متون فارسي بيندازيم تـا حضـور سـنگين
آنها را در اين آثار دريابيم. در اين ميان چيزي كـه مـورد غفلـت قـرار گرفتـه، انديشـه و

فرهنگ ايران باستان است كه بدبختانه، در شرح متون ادب فارسي جايگاه مناسبي ندارد. با 
آنكه بخش بزرگي از آثار پهلوي و ايراني از دست رفته، در متون ادب عربي دربارة ايرانيان 
و فرهنگ باستاني اين مرز و بوم آنقدر مطلب به شكل پراكنده، ولي متنوع و غنـي هسـت 
كه ميتواند جاي خالي متون پهلوي ازميانرفته را پر كنـد؛ حتـي مـيتـوان ادعـا كـرد كـه

مهمترين منبع فرهنگ ايران باستان، منابع عربي است.  
     در اين مقاله نشان ميدهيم كه نهفقط سرچشمة بسياري از مضامين ايراني عربي نيست؛ 
بلكه همين مضامين عربي در بسياري از موارد وامدار زبان و ادب ايـران باسـتان هسـتند و

الزم است اديبان و صاحبنظران به اين رويكرد توجه كنند.   
     واژههاي كليدي: عربيزدگي، فرهنگ ايران باستان، متون ادب فارسي، فرهنگ عربي.  

  
مقدمه  

از ديرباز، برخي صاحبنظران معتقد بودهاند كه شـاعران و گوينـدگان ايرانـي در مضـامين
حدائقالسحر،  خود وامدار شاعران عرب بهويژه متنبي بودند؛ چنان كه رشيد وطواط، مؤلـف
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ميگويد: «در اقتباس معارف و دقايق و متانت، جميع شعراء اسالمية عيال متنبياند(1).» (نقل 
نـزد  متنبي(2) ايـن فكـر و سعدي از دولتشاه، 1338: 21). بهنظر ميرسد پس از انتشار كتاب
صاحبنظران ادب فارسي قوّت بيشتري گرفت كه ادب فارسي ريزهخوار و دريوزهگر ادب 
عربي است(3). چنانچه به شرح و تعليق متون (منظوم و منثور) ادب فارسي و فهرست امثال 
و حكم عربي آنها نگاهي بيندازيم، با انبـوهي از روايـات، ابيـات و امثـال عربـي روبـهرو 
با استناد به 50 روايت، 39 بيـت عربـي و بوستان خواهيم شد. براي مثال، خزائلي در شرح
20 ضربالمثل عربي همان راهي را رفته است كه محفوظ عراقي رفته بود. ايـن شـيوه در ديگـر
متون ادب فارسي نيز با شدت و ضعف ديده ميشود. شايد بهعلت وجود تعبيرها و عبارتهـاي 
و  گلسـتان مثنوي، شاهنامه، عربي و نيز رواج و شيوع اين شيوه در تحليل انديشههاي موجـود در
و  گلسـتان غيره، طرح اين مسئله عجيب نمايد؛ ولي با اطمينان ادعا مـيكنـيم اگرچـه در پوسـتة
رگههايي از الفاظ و تعبيرهاي عربي ديده ميشود، بسياري از همين تعابير عربـي برگرفتـه مثنوي
از فرهنگ ايراني است و يا دستكم ميتوان ادعا كرد كه در فرهنگ ايرانيان قبل از اسـالم رايـج

بوده است؛ در واقع نويسندة مقاله درپي اثبات همين ادعاست.  
     در اين مقاله سعي كردهايم سير انديشه از ايران باستان و عبور از فرهنگ و ادب عربـي
را نشان دهيم كه چگونه رنگوبوي عربي ميگيرد و با لباس بـهظـاهر عربـي وارد فرهنـگ
ايراني ميشود(4)؛ از سوي ديگر همين انديشهها گاه از راه فرهنگ شـفاهي و سـنتي و گـاه
بهوسيلة فرهنگ عربي در اليههاي فكري گويندگان ايراني نفوذ مـيكنـد و سـرانجام، ايـن

تفكر شكل ميگيرد كه فرهنگ ايراني وامدار فرهنگ عربي است.  
     به اعتقاد نويسنده، انديشه و فرهنگ ايراني و عربي چنان درهم آميخته شده كه نهفقـط
براي اديبان، بلكه نزد شاعران و نويسندگان بزرگي مانند فردوسي، عنصرالمعالي، سـعدي و 
غيره هم حد و مرز آن معلوم نبوده است. سعدي با همـة دانـش گسـترده و فراگيـر خـود، 
احتماالً اين دغدغه را نداشته كه فالن جمله از حكيمان عرب است يا ايراني. عنصرالمعـالي
نيز بهيقين اين وسواس را نداشته كه صاحبان اصلي سخن را معرفي كند؛ زيـرا بسـياري از

پندهاي ايراني را به حكيمان نسبت داده است(5). البته، ما مدّعي نيستيم كه همة آنچه كه در 
ايران باستان آمده، بهطور مستقيم وارد فرهنگ عربي و سپس ايراني شده است؛ زيرا برخـي
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از اين مضامين مشترك در قالب وحي و تعليمات انبيا، توارد، عقل بشري، تجربة ملتهـاي
اصـل و منشـأ  كهن و ريشهدار و غيره تفسير مييابد. امـا تأكيـد فـراوان داريـم زمـاني كـه
انديشهاي در ايران باستان وجود داشته (به مصداق: خوشتر آن باشد كه سرّ دلبـران/ گفتـه
آيد در حديث ديگران)، در متون عربي به ايرانيبودن آنها اشاره شده است. در واقـع حـق

مسلمّ مردم اين سرزمين كهن است كه از انديشههاي بلند نياكان خود و از تأثير شگرف آن 
در ادب عربي و سپس ايراني آگاه باشند. اين وظيفه بر عهدة پرچمداران علم و ادب اسـت

و براي ناديده گرفتن اين نكتة مهم هيچ توجيهي پذيرفتني نيست.   
     در اين مقاله با تكيه بر شرح و تحليل آثار ادب ايرانـي كـه از سـوي صـاحبنظـران و 
محققان ادب فارسي انجام شده است، نشان ميدهيم كه چگونه مضـامين عقلـي و حكمـي
ايراني موجود در فرهنگ و ادب فارسي از نگاه باريكبين پژوهشگران پوشيده مانـده و بـه
جاي نشان دادن اين مفاهيم ايراني، امثال و اشعار عربي را چنان در شـرح آنهـا جاسـازي
كردهاند كه فقط يك راه در مقابل خواننده بازگذاشتهاند: اين مضـامين برگرفتـه از فرهنـگ

عربي است (آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا ميكرد).  
     در اين بخش از نهُ محقق برجسته و صاحبنام- كه آثـار ارزشـمندي در شـرح منـابع
ادب فارسي دارند- دوازده منبع ادب فارسـي را بررسـي كـردهايـم. در ايـن مجـال انـدك
24 مضـمون ايرانـي در بهناچار، از هريك به دو نمونه بسنده كردهايم تا عالوه بر اشاره بـه
ادب عربي، از باب «مشت نمونة خروار» حجم عظيم انديشههاي ايراني را در متـون عربـي
نشان دهيم؛ ضمن اينكه پيشنهاد ميدهيم الزم است محققان جوان بـا پيگيـري سـرنخهـاي
موجود، دريچههاي جديدي از فرهنگ ايران باستان و تأثير آن را در ادب فارسي و عربي به 

روي خواننده بگشايند تا جايگاه واقعي دو فرهنگ عربي و ايراني آشكار شود.  
  

1. علياكبر دهخدا   
نويسندة اين نوشتار در مقالهاي نشان داده است كه چگونه دهخـدا بـا همـة ايـراندوسـتي

افراطي خود، دستكم سي ضربالمثل عربي را- كه اديبان عرب بر ايرانيبودن آنها تأكيد 
بدون اشاره به هويت ايرانـي آنهـا نقـل كـرده اسـت (نـك. حكم و امثال دارند- در كتاب
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سبزيانپور، 1384: 55-69). در اينجا به دو نمونة ديگر غير از آنچه در مقالة يادشـده آمـده
است اشاره ميكنيم:  

1-1. منّت فرومايه  
جاحظ (1983: 41) مثل زير را از حكمتهاي بزرگمهر دانسته است: «أَشَدُّ منَ الْحَاجَة أَنْ تكَوdن َ

َا(6)». دهخـدا ( 1353: 2/ 1104) آن را بـيشـرح و توضـيح نقـل كـرده اسـت. ايـن الَي غَيْر أَهلهْ
«از گرسـنگي بمـردن نيز ديده ميشـود: قابوسنامه مضمون در پندهاي منسوب به انوشيروان در
به از آنكه به نان فرومايگان سير شدن» و «به خويشاوندان كم از خويش محتـاج بـودن مصـيبتي

عظيم دان كه در آب مردن به كه از فزغ زنهار خواستن» (عنصرالمعالي، 1364: 52).  
2-1. امتحان، معيار تشخيص   

dْء الْمـرَ d َم ـرْ dثعالبي (2003: 39) اين ضربالمثل را از امثال ايرانيان دانسته است: «عنْدَ االمْتحـانَ يك
آن نقـل بدون اشاره به منشأ ايراني ِ حكم و امثال ». دهخدا (1353: 2/ 1118) هم آن را در أَوْ يdهَانُ
كرده است (براي آگاهي بيشتر از اين مضمون در اشعار ابوتمام، سعدي و ناصرخسرو بـهترتيـب

نك. محفوظ، 1336: 176-175؛ يوسفي، 1381: 290؛ محقق، 1263: 234).  
  

2. بديعالزمان فروزانفر  
1-2. فرار به موقع  

مثنوي:    فروزانفر (1358: 531) در شرح اين بيت
               چون نباشد قوتيّ پرهيز به                      در فرار از اليطاق آسان بجه  

در حكمـتهـاي عبارت عربي «الفرار مما اليطـاق مـن سـنن المرسـلين» را آورده اسـت.
منسوب به پرويز آمده است: «الهَرَبd فى وَقتهْ ظَفَر»:ٌ فرار بهموقـع پيـروزى اسـت (ثعـالبى، 

بىتا: 59؛ براي آگاهي بيشتر نك. دهخدا، 1353: 1/ 264؛ سبزيانپور، 1384: 65).  
2-2. تالش و يافتن  

را با يك ضربالمثل عربي مقايسه كرده است:   مثنوي فروزانفر (1358: 70) بيت زير از
                ساية حق بر سر بنده بود                     عاقبت جوينده يابنده بود  
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2/ 134). ميـداني ( 2003:  «من طلب وجد و من طلب شيئا ناله أو بعضه» (ابن قتيبه، بيتـا:
» را از امثال مولد (غيرعربـي)  دانسـته اسـت. حريـري (1398: 407)  2/ 341) «من جالَ نالَ
» (هركس برود ميرسد) را از پندهاي مكتوب بر عصاي ساسان شمرده است.  نالَ جال َ «من ْ
«مـن مقايسه كرده اسـت: نهجالبالغه را با عبارتي از مثنوي دامادي (1379: 301) همان بيت

ناله أو بعضه».   طلب شيئا ً
  

3. مهدي محقق و شرح ديوان ناصرخسرو   
1-3. تشبيه ناپايداري دنيا به سايه  

محقق (1340: 68) اين دو بيت ناصرخسرو را:   
نيستي اال كه سايهاي متمايل   روز اي سپس مال و آز مانده شب و
حكيمــان هشيــار دانا مثل   زدند جهــان را بــه سايــه درختـي

با اين عبارت منسوب به حضرت علي(ع): «انما الدنيا كظل زائل» و اشعاري از ابوالعتاهيـه و
طغرايي مقايسه كرده است:  

َ لها                       فهل سَمعْتَ بظلٍّ غير منتقل       (طغرايي)   ترجو البَقاءَ بدار ال ثباتَ
ندارد؟ آيا شنيدهاي سايهاي جابهجا نشود؟    ترجمه: اميد به خانهاي داري كه استحكامي

َ فيه الضباباَ   أَو كَما عاينتَ إنَّمــا الدdنيــا كَفَيءٍ تَوَلّـى
(ابوالعتاهيه)   

ترجمه: دنيا مانند سايهاي است كه بازميگردد و يا مه است كه آن را ديدهاي.   
     در ايران باستان ناپايداري دنيا به سايه تشبيه شده است: «افريدون: الدنيا أشبه شيء بظل 
الغمام و حلم النيام.» (ثعالبي، بيتا: 39). ترجمه: فريدون گفته است: دنيا شبيهترين چيز بـه

ساية ابر و خواب است.  
2-3. پا از حد گليم بيرون نهادن  

مهدي محقق (1340: 69 و 1363: 88) ضربالمثل «مد رجلك علي قدر الكساء» (پايـت را
تا آنجا كه لباست ميرسد دراز كن) (مجمعاالمثال ميداني) را بـا ايـن بيـت از ناصرخسـرو

مقايسه كرده؛ ولي دربارة پيشينة آن توضيحي نداده است:   
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پاي كردم برون ز حد گليم   من شدم ساعتي به استقبال
درحالي كه عسكري (بيتا: 1/ 117) ضربالمثل «مد رجلك حيث تنال ثوبـك» را از امثـال
ايرانيان دانسته است. راغب اصفهاني هم (1420: 2/ 763- 764) دو بيت زير را از شـاعري

به نام محمد االموي، ترجمة ضربالمثلهاي ايراني دانسته است:  
ولــم يكن الكساء يعم كلك    إذا ما كنت في طرفي كساء

علي قدر الكساء فمد رجلك(7)   فــال تبسطــن فيـه ولكن
ترجمه: اگر در يكي از دو طرف باالپوش بودي و همه بدن تو را نپوشاند، خـودت را پهـن

نكن و به اندازة باالپوش (گليم) پايت را دراز كن.  
     ميداني نيز (2002: 1/ 470) ضربالمثل «مد رجلك على قدر الكساء» را از امثال عامـه

نوشته است: «انوشـروان را تـاجي بـود،  گزيده تاريخ دانسته است. حمداهللا مستوفي هم در
اين [پنديات] بر آنجا نوشته. روز بار مناديگري ندا كردي كه اين پنديات كار بنديد:... پـاي
به اندازة گليم [فراكشيد]. و هزينه بهاندازة خزينه كنيد تا از نياز برهيد(8).» (117 و 119).  

     تصريح ابوهالل و راغب بر ايرانيبودن اين ضربالمثل و همچنين پند تـاج انوشـروان 
جاي هرگونه ترديد و شك را در ايرانيبودن اين مضمون برطرف ميكنـد و بـا ايـن قرينـه
ميتوان فهميد كه منظور ميداني از «عامه»، ايرانيان كوچه و بازار است كـه فرهنـگ و ادب
ايراني را به اشكال مختلف، ازجمله به شكل شـفاهي و غيرمكتـوب بـه ادب عربـي منتقـل

كردهاند(9).  
  

4. عبدالحسين زرينكوب   
1-4. مور همان به كه نباشد پرش  

سعدي را:    گلستان زرينكوب (1384: 215) بيت زير از
چه گفت؟               مور همان به كه نباشد پرش(10)   آن نشنيدي كه حكيمي

با اين ضربالمثل عربي مقايسه كرده است: «اذا اراد ا... اهالك النمله انبـت لهـا جنـاحين.   » 
(ميداني، 2003: 77).  
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«اذا  ابياتي آورده كه در آنها شاعر آشـكارا ضـربالمثـل التمثيل و المحاضره      ثعالبي در
 (763 /2 :1420  ) راغـب اصـفهانى جاء أجل البعير حام حول البئر» را ايراني دانسته اسـت.

بيت زير را ترجمة اشعار فارسي دانسته است:  
                  وإذا استوت للنمل أجنحةً                  حتى يطير فقد دنا عطبه  

ترجمه: هرگاه براى مور بالى فراهم آيد كه پرواز كند، زمان مرگش فرارسيده است.   
(  2003: 1/ 105) كـه هرچند سخن راغب از هرجهت اطمينـانبخـش اسـت، نظـر ميـدانى
ضربالمثل «إذا أراد اهللا هالك النمله أنبـت لهـا جنـاحين» را از امثـال مولـد (غيرعربـى و

تازهوارد به زبان عربى) دانسته، هرگونه ترديد را در ايرانىبودن اين مضمون از ميان ميبرد.   
2-4. ادب آموختن از بيادبان  

دانسته است:    نهجالبالغه سعدي را برگرفته از گلستان زرينكوب مفهوم ادب آموختن در
لقمان را گفتند ادب از كه آموختي؟ گفت از بيادبان، هرچه از ايشان در نظرم ناپسند آمـد، 
از فعل آن پرهيز كردم. نظير: كفاك ادبا لنفسك اجتناب ما تكرهه من غيرك. (نهجالبالغـه) 
ايضا...: كه دانش نيز از نادانان ببايد آموخت، از بهر آنكه هرگاه به چشم دل در نادان نگري 
و بصارت عقل بر وي گماري، آنچـه تـو را از وي ناپسـنديده آيـد، دانـي كـه نبايـد كـرد

(زرينكوب، 1384: 213).  
بهراستي براي نويسندة اين مقاله دشوار است كه احتمال دهد زرينكـوب از حكمـتهـاي
ايراني بيخبر بوده است؛ اما اينكه چرا به آنها بيتوجه بوده، سـؤالي اسـت كـه پاسـخ آن

دشوار است.  
أنوشروان لبزرجمهر: من أدبـك؟ قـال: قريحتـي، نظـرت إلـي مـا استحسـنت مـن غيـري
فاستعملته، وما استقبحته اجتنبته، ولقد تفقدت من كل شيء محاسنه، فأخذت مـن الخنزيـر

قناعته، ومن الكلب محافظته، ومن القرد مساعدته، ومن الحمار صبره، ومن الغراب بكـوره، 
ومن السنور لطافه المسأله عند الخوان (قرطبي، بيتا: 2/ 200).   

انوشروان به بزرگمهر گفت: چه كسي تو را تربيـت كـرد؟ گفـت: اسـتعدادم، هرچـه را از
ديگران پسنديدم، بـهكـار بسـتم و هرچـه را زشـت يـافتم، از آن دوري كـردم، از هرچيـز

خوبيهايش را جستوجو كردم: از خوك قناعت، از سگ محافظـت، از ميمـون يـاري، از 
 /2 االغ صبر، از كالغ سحرخيزي، از گربه نرمش و لطافت در مقابل سفره (ابنقتيبه، بيتـا:

139؛ نك. سبزيانپور، 1388الف: 103).  
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5. خزائلي و بوستان  
1-5. آب ايستاده و گنديدن  

بوستان:    خزائلي (1363: 307) در شرح اين بيت از
كـه ناخوش كند آب استاده بوي   ز نعمــت نهــادن بلنـدي مجوي

آن را نظيرِ اين دو بيت عربي دانسته است:   
طويالً يهdنْ منَ بعدَ ما كانَ مdكرماَ   ْتd من طُول المقام ومَنْ يdقمْ dلقد هن

d لَونـــاً وريحاً ومَطْعَما(11)    َيــّرهُ dيغ وطــولُ جمــام المـاء في مdستَقَرهّ
اما ثعالبي (2003: 162) اين ضربالمثل را ايراني دانسته است: «المرء المقيم بمكانٍ واحـدٍ، 
، إذا طالت به األيام أسن(12).» ترجمه: انسان ماندگار در يـك مكـان ماننـد آب كالماء الزاللّ

زالل است، اگر زمان بر او بگذرد بدبو ميشود.   
2-5. مرگ، درد بيدرمان  

بوستان: خزائلي (1363: 349 و 124) در شرح اين بيت از
ولــي درد مـردن نـدارد عالج   عسل خوش كند زندگان را مزاج
نوشته است: «متنبي گويد: وَأَعيا دَواءd المَوت كُـلَّ طبيـبَ (متنبـي، 1407: 1/ 175)». امـا بـا
نگاهي به منابع عربي، بهآساني ميتوان به سابقة اين مضمون در ادب و فرهنگ ايرانيان پـي
برد؛ ابشيهي (1421: 2/ 501) و زمخشري (1412: 5/ 137) از شخصي بـه نـام عمـرو بـن

ميمون نقل كردهاند:   
شهري را در فارس فتح كرديم به غاري وارد شديم كـه در آن تختـي از طـال بـود، مـردي

روي تخت نشسته و باالي سرش اين نوشته بود: أنا بهرام ملك فارس، كنت أغناهم بطشا، 
وأقساهم قلبا،ً وأطولهم أمال، وأحرصهم على الـدنيا، قـد ملكـت الـبالد، وقتلـت الملـوك، 
وهزمت الجيوش وأذللت الجبابرة وجمعت من األموال ما لم يجمعه أحد قبلي، ولم أستطع 

أن أفتدي به من الموت إذ نزل بى.  
ترجمة بخش عربي اين نقلقول به اين شرح است: من بهرام، شاه ايـران، هسـتم. مـن غنـيتـرين، 
خشنترين، آرزومندترين و حريصترين شاهان در دنيا بودم. حاكم بر كشـور شـدم، پادشـاهان را

كشتم، سپاهيان را شكست دادم، بزرگان را ذليل كردم و اموالي بهدست آوردم كه هيچكس بهدست 
كه مرگ به من نزديك شد، نتوانستم آن را با مال و ثروت بخرم.   نياورده بود؛ ولي هنگامي
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     اين سخن از ابنقتيبه (بيتا: 1/ 395) تأييدي است براي سـخنان يادشـده از ابشـيهي و
ال مـدفع لـه،  زمخشرى: «سئل أنوشروان: ما الذي ال تعلم له، وما الذي ال تغير له، وما الـذي
وما الذي ال حيلة له؟ فقال: تعلم العقل، وتغير العنصر، ودفع القدر، وحيلة المـوت». ترجمـة
سخن ابنقتيبه به اين شرح است: از انوشروان پرسـيده شـد: آن چيسـت كـه يـاد گرفتنـي
نيست؟ چيست كه تغيير نميكند؟ چيسـت كـه مـانعي در مقابـل آن نيسـت؟ چيسـت كـه
گريزي از آن نيست؟ گفت: يادگيري عقل، تغيير ماهيت، دفع قضا و قدر و گريز از مرگ.  

     مستوفي (1339: 111) مضمون باال را چنين نقل كرده است:  
بر گور بهرام پسر شاپور نوشتهاي حكمتآميز و ادبي مشاهده شـد كـه از چـوب آبنـوس
فراهم شده بود: ما دانستيم كه بدين جايگاه سر بنهيم و مهر هيچ مهربان ما را سود نكنـد و
كين هيچ بدگمان ما را پيش از وعده اينجا نفرستد حظّ خود از جهان برداشتيم و جهان بـه

ديگران بگذاشتيم(13).  
     دهخدا (1353: 150-157) ذيل «از مرگ خود چاره نيسـت» بـدون اشـاره بـه پيشـينة 
(بـه  نهايةاألرب ايراني اين مضمون، بيش از دويست عبارت عربي و فارسي آورده است. در
نقل از تفضلي، 1375: 212) نيز از پندي حكيمانه بر دخمة فردي ايراني با همـين مضـمون

سخن رفته است.  
  

6. خزائلي و گلستان  
1-6. صبر و نتيجة شيرين آن  

سعدي:    گلستان خزائلي (1368: 272) در شرح اين بيت از
شيرين دارد    تلخ است وليكن بر ْ صبر منشين ترُش از گردش ايام، كه

به اين بيت عربي استناد كرده است:  
لكــن عواقبـه احلى من العسل   الصبــر مثــل اسمــه في كل نائبه
ْرُ كَاسْـمه وَ درحالي كه راغب اصفهاني (1420: 1/ 525) از انوشروان نقل كرده است: «الصبَّ
». ماوردي نيز (1407: 251) از ابنمقفع نقل كرده است كـه در قصـر اردشـير ُ لَ d الْعسَ عَاقبَتهُ

ْرُ مفْتَاحd الدَّرَك» (صبر كليد دست يافتن است).   نوشته شده بود: «الصبَّ
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     بهيقين اگر خزائلي عبارت يادشده از انوشروان را ديده بود، بيـت سـعدي را بـا اشـعار
گلستان، در چند مورد بـه سـخنان حكيمـان و بوستان عربي مقايسه نميكرد؛ زيرا در شرح

خزائلـي، 1363: 117 و 155 و  ايراني قبل از اسالم اشاره كـرده اسـت (بـراي نمونـه نـك .   
1368: 249 و 671).  

2-6. شانس مهمتر از تالش  
بوستان:    خزائلي (1363: 285) در شرح اين بيت از

كه بيبخت كوشش نيرزد دوجو    ازيــن بوالعجــبتر حديثي شنو
شاهدي از متنبي آورده است:   

َ السَعيد المdوَفقَّ   إذا لَـم يَكُن فضلَ ُ عَلى العدا dالمبين ُ ُ الفضلَ dوماَ يَنصر
                                                                              (المتنبي، 1407: 3/ 59)  
» (توفيـق درحالي كه در منابع عربي از سخنان منسوب به ايرانيان است: «التَّوْفيقُ خَيْـرُ قائـدٍ
بهترين راهنماست) (ابنقتيبه، بيتا: 3/ 29؛ اصفهاني، 1972: 2/ 455؛ همچنين نك. دامادي، 

  .(222 :1379
  

قابوسنامه 7. غالمحسين يوسفي و
1-7. از تو حركت   

«حكيمان گفتهاند: كوشا باشيد تا آبادان باشيد» و نيز « ببايد چميـد، ار بخـواهى چريـد(14)» 
(عنصرالمعالي، 1366: 104 و 120). يوسفي در تعليق بر اين جمله نوشـته اسـت: «يـادآور
و المحاسـن 339). جـاحظ در كتـاب كلماتي از اينقبيل است: الحركة بركـة(15).» (همـان،
االضداد، جملة فارسى «هركه رود چرد و هركه خسبد خواب بيند» را از توقيعات انوشروان 
دانسته و معادل آن را به شكل «من سعى رعى و من لـزم المنـام رأى االحـالم» نقـل كـرده
است (141). دقت نظر ميدانى (2003: 2/ 341) از اينجا معلوم مىشود كـه مثـل بـاال را از

امثال مولد دانسته است.   
اسـت؟ آيـا در ادب عربـي منبعـي اصـيلتـر و      از روي انصاف، كدام جمله مناسبتـر
استوارتر از جاحظ وجود دارد كه عين جملة فارسي را از توقيعـات انوشـروان نقـل كـرده
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است؟ آيا فعل چريدن در هر دو جمله قابل تأمل نيست. آيا بهراستي ميتـوان احتمـال داد
كه يوسفي اين جملة منقول از انوشروان را در منابع عربي ديده و بهجاي آن «الحركة بركـة» 

را ترجيح داده است؟(16)   
2-7. آموختن از روزگار  

قابوسنامه: «هركسي را كه روزگـار او يوسفي (1366: 300) در شرح و تعليق اين جمله از
نوشـته را دانا نكند هيچ دانا را در آموزش او رنج نبايد بردن كه رنج او ضايع بـود» چنـين
است: «نظير نعم المؤدب الدهر (مجمعاالمثال). در پندهاى ايرانيان ميبينـيم: الـدهر أفصـح

المؤدبين (روزگار بهترين مربى است) (ابنمسكويه، بىتا: 78)».   
     از پندهاى ايرانيان: «بحسبك مثقفا لعقلك و مهذبا لرأيك و هاديا الى مراشدك مـا تـراه
فى غيرك من سيره حسنه يغبط بها و قبيح يذم عليه. فمن فهم عـن االيـام أورث زيـاده، و 
سطع نور عمله، و لم يفتقر الى غير نفسه.» (ابنمسكويه، بـىتـا: 79). ترجمـة ايـن عبـارت
عربي به اين شرح است: براى روشنى عقل و انديشة درست و راهيابى به اهـداف درسـتت
كافى است كه در وجود ديگران رفتارهاى خوبى را ببينى كه مردم آرزوى آن را دارند و نيز 
كارهاى بدى كه مورد سرزنش قرار مىگيرند. هركس از روزگار ياد بگيرد موجب كمـال او 

مىشود، نور دانشش زياد مىشود و به كسى جز خودش محتاج نمىشود(17).  
  

8. يوسفي و گلستان   
1-8. پند گرفتن، نه پند شدن  

«نيكبختان به حكايت و امثال پيشينيان پند گيرند(18):  
نرود مرغ سوى دانه فراز                     چو ببيند دگر مرغ در بند   

پند گير از مصايب دگران                  تا نگيرند دگران به تو پند(19)»  
                                                              (يوسفي، 1381: 594- 595)  
راغب به نقل از محفوظ نقل كرده اسـت: «مـن لـم محاضرات      يوسفي (1381: 550) از

آشـكار شـود  يتعظ بغيره وعظ اهللا به غيره». كافي است به پندهاي ايراني نظري بيفكنيم تـا
«آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا ميكرد»:   
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ــك.»  ــرك ب ــتعظ غي ــرك و ال ي ــتعظ بغي أن ت ــروان): ــال (انوش ــافع؟ ق ــا االدب الن «فم
(ابنمسكويه، بيتا: 52). ترجمة عبارت: ادب مفيد چيسـت؟ گفـت: اينكـه از ديگـرى پنـد

بگيرى و ديگران از تو پند نگيرند.  
«چرا مردمان از كاري پشيماني خورند كه از آن كار ديگـري پشـيماني خـورده باشـد. » 

(عنصرالمعالي، 1366: 51).  
2-8. سالمت در تنهايي   

«السـالمـة فـي الوحـدة» را بـه نقـل از گلسـتان: يوسفي (1381: 325) اين عبـارت عربـي
قـابوسنامـه، ايـن در شـرح به اويس قرني نسبت داده است. او همچنـين كشفالمحجوب
بـا نظـايري از اشـعار ناصرخسـرو و ميـداني ارجـاع داده و مجمعاالمثال جملة عربي را به
1366: 307 و 374)؛ حـال آنكـه در منـابع عربـي از مولوي مقايسه كرده اسـت (يوسـفي،

پندهاي هوشنگ برشمرده شده است: «والسالمة فى العزلة(20).» (ابنمسكويه، بيتا: 7).  
  

9. يوسفي و بوستان   
1-9. تأمل در عقوبت   

تأمــل كنـش در عقـوبــت بــسي    چــو خشـــم آيـدت بر گناه كسي
شكستــه نشايــــد دگربـاره بست   كه سهل است لعل بدخشان شكست

(بوستان، 46)  
يوسفي (1368: 232) در شرح مضمون باال، بيت عربي زير را از محفوظ نقل كرده است:   

ان القلــوب اذا تنافر ودها                   مثل الزجاجة كسرها ال يجبر  
درحالي كه در پندهاي ايرانيان چنين آمده است:  

عَة العقوبة من أفعال العامة.» (قيرواني، 1372: 2/ 577). ترجمـه: شـتاب در ْ dبهرام: وسر»
مجازات از شيوههاي كاري عوامالناس است.  

«علــي الملــك أن يعمــل بــثالث خصــال: تــأخير العقــوبــة عنــد ســلطان الغضــب... .» 
(ابنمسكويه، بيتا: 13). ترجمه: داشتن سه صفت بـر شـاه واجـب اسـت: عقـب انـداختن

مجازات در زمان حاكميت خشم... .  
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چنان كه مالحظه ميشود، سعدي در بيت دوم، جبران عقوبت را به پيونـد پـارههـاي لعـل
شكسته تشبيه كرده كه هرگز به شكل اول برنميگردد. اما شـاعر عـرب دلگيـري و نفـرت

آدميان را از يكديگر به شيشهاي شكسـته تشـبيه كـرده كـه تـرميم آن امكـانپـذير نيسـت. 
بنابراين، موضوع بيت سعدي و شاعر عرب يكي نيست؛ ولي مشبهٌبه آن دو يكي است.  

     در حكمتهاي منسوب به بزرگمهر، جدايي بين دوستان بدكار به ظرفي سفالين تشـبيه
شده كه پس از شكستن ترميمپذير نيست. اگر قرار بر پيدا كردن شباهت باشد، بايـد گفـت
بر اساس تقدّم تاريخي، شاعر عرب مضمون و عنصر تشبيهساز خود را از سخنان بزرگمهـر

برگرفته است:  
والمودة بين الصالحين بطىء انقطائها سريع اتصالها و مثل ذلك مثل كوز الذهب الـذى هـو
بطىء االنكسار سريع االعادة و االصالح ان أصابه ثلم أو وهن و المودة بين األشـرار سـريع

انقطاعها بطىء اتصالها كاالناء من الفخار يكسره أدنى شىء ثم ال وصل له أبـدا (ابـنمقفـع، 
1416: 213 و 1407: 54؛ ابنمسكويه، بيتا: 36 منسوب به بزرگمهر(21)).   

ترجمة سخن منسوب به بزرگمهر: جدايي بين دوستان صالح بسيار دير اتفاق ميافتد؛ ولـي
پيوند آنها بهسرعت صورت ميگيرد؛ مانند كوزهاي از جنس طال كه بهسختي مـيشـكند و
ترميم آن در صورتي كه دچار سوراخ و يا نقصي گردد بهراحتي صورت ميگيـرد. جـدايي
بين دوستان شرير بهسرعت صورت ميگيرد و به سختي پيوند مييابد؛ مثل ظـرف سـفالين

كه كمترين چيزي آن را ميشكند و هرگز پيوند نمييابد.   
2-9. تالش و رسيدن به هدف  

بوستان:    يوسفي (1368: 307) در شرح بيت زير از
كــه بيسعــي هرگز به منزل رسي   كسي توقــع مدار اي پسر گر

مضمون اين بيت بستي را مشاهده كرده است:  
حَوى نصيبَ العالd من غير ما نَصَب   أحداً عليكَ بالجدّ إنّي لم أجدْ

(بستي، 1980: 220)  
     محفوظ (1336: 197) براي نشان دادن تأثيرپذيري سعدي از ادب عربـي، بيـت بـاال از

بستي را منشأ الهام سعدي در اين بيت دانسته است:  
مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد   نابــرده رنج گنج ميسر نميشود
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اين مضمون در سخنان انوشروان ديده ميشود: «انوشروان: ثمرة التـواني الفـاقـة و الضـر. » 
(ابنمسكويه، بيتا، 54). ترجمه: نتيجة تنبلي، فقـر و زيـان اسـت. از پنـدهاي مكتـوب بـر
عصاي ساسان نيز ميتوان به اين مورد اشاره كرد: «وما اشتار العسل مـن اختـار الكسـل(22) 
وال مأل الراحة من اسـتوطأ الـراحـة.» (آبـي، 1987: 5/ 324). ترجمـه: كسـي كـه تنبلـي را

برگزيند، عسل برداشت نميكند و كسي كه راحتي را بطلبد، به راحتي نميرسد.  
  

10. حسينعلي محفوظ   
1-10. نيكي به فرومايه  

ناكس به تربيت نشود اى حكيم كس    شمشـير نيك از آهن بد چون كند كسى؟
در بـاغ الله رويد و در شورهزار خس     باران كه در لطافت طبعش خالف نيست

 (گلستان، 1368: 65)  
محفوظ (1336: 264) اين مضمون سعدى را برگرفته از شعر متنبي دانسته است:   

ـمَ تَمـَرداَّ    d                وَإن أَنـتَ أَكرَمـتَ اللئيَ َ مَلَكتهَ َ الكريمَ َ أَكرمتَ           إذا أنتَ
(متنبى، 1407: 1/ 307)  

 ترجمه: اگر آزاده را احترام گزارى، مالك او مىشـوى و اگـر بـه فرومايـه اكـرام كنـى، عاصـى
مىشود. اما بزرگمهر قرنها پيش از متنبي گفته است: «المصطنع إلى اللئـيم طـوق الخنزيـر تبـراً، 
وقرط الكلب دراً، وألبس الحمار وشياً؛ وألقم الحيـة شـهداً.» (راغـب اصـفهانى، 1420: 1/ 685). 
ترجمه: كسى كه به فرومايه كمك مىكند مانند كسى است كه گردنبنـد طـال بـه گـردن خـوك، 
گوشوارة مرواريد به گوش سگ بيندازد، لباس فاخر به تن االغ كند و عسل به دهان مار گذارد.  

2-10. نشانة مرگ(23)   
محفوظ (1336: 107) براي نشان دادن اقتباس سعدي از ادب عربي، اينگونه شـاهد آورده

است:   
قضا هميبردش تا به سوي دانه دام    كبوتري كه دگر آشيان نخواهد ديد

(سعدي)  
اذا ما حمام المرأ كان ببلده                دعته اليها حاجه فيطير             (روضاالخبار)  
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     ثعالبي(2003: 203) در ابياتي كه از شاعري گمنام نقل كرده است ميگويد:  
لُ   dَامهــا مث ْأَعَاجــم فــي أيَ وللَ ْنَادهَا مَثَالً في أجَ d أَشَارَت الْفُرْس

َ الْجَملَ ُ       بالْبير حَتَّي يَهْلكُ َاف َ أطَ d هُ مَنيتَّ لٌ حَانَتْ : إذَا جَمــَ ــواُ قالَ
ترجمه: ايرانيان در ميان لشكريان خود ضربالمثلهايي دارند كه در روزگار خود رايج بوده 

است. گفتهاند: هنگامي كه مرگ شتر فراميرسد، در اطراف چاه ميگردد(24).  
  

11. سيدمحمد دامادي   
به هزار مدخل مشترك  عربي و فارسي ادب در مشترك مضامين سيدمحمد دامادي در كتاب
در ادب فارسي و عربي اشاره كرده است. در اين كتاب جاي پاسخ بـراي دو سـؤال خـالي
است: آيا زبان و فرهنگ فارسى در عربى تأثير داشته يا برعكس و يا هر دو؟ آيـا مـىتـوان
منشأ قديمتر يك مضمون را در اين دو فرهنگ پيدا كرد؟ اينها سؤالهايى است كه در اين 
كتاب خواننده پاسخي براي آنها نمييابد. از ايرادهاى اساسى كتاب، القاى ناخواسـتة ايـن
مطلب است كه زبان و ادبيات فارسى وامدار و دريـوزهگـر زبـان و فرهنـگ عربـى اسـت؛
روشي كه متأسفانه در كتابهاي فارسي ما رايج است. ما با آوردن دو نمونه، نشان مىدهيم 
كه نفوذ فرهنگ باستانى ايران در ادب عربى از مسائل بسيار قابلتأمل است و در كتـابى بـا 
هزار مدخل فارسى و عربى، جا دارد دسـتكـم بـه خاسـتگاه آن دسـته از امثـال و حكـم

ايرانىاي اشاره كنيم كه منابع عربى آنها را ايرانى دانستهاند. در اين كتـاب اشـعار و ابيـاتى 
بهچشم ميخورد كه ايرانى است؛ ولى مؤلف با همة اشرافى كه بـر متـون فارسـى و عربـى

دارد، به آنها اشاره نكرده است؛ ازجمله:   
1-11. خاك از سر تل بلند بر سر كردن   

               إذا كنــت البد مستتربا                  فمن أعظم التل فاستترب  
   (دامادي، 1379: 186 ش309)  
مؤلف بدون ذكر منبع براى اين بيت عربى، «آب از يم جو، مجو از خشك جـوى» را بـراى

آن بهعنوان مضمون مشترك آورده است. مضمون «خاك از سـر تـل بلنـد بـر سـر كـردن» 
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مضمون ايرانى اصيل است؛ زيرا ثعالبى بيت زير را- كه از ترجمههاى اشعار فارسى است- 
از شاعرى به نام احمد بن محمد بن يزيد نقل كرده است:  

ّ إن التلَّ فيه نفع ْ   ْ من أعْظمَ التلَّ فضعَ إذا وضعــتَ علـــى الــرأس الترابُّ
(نك. ثعالبى، 1403: 4/ 100؛ محبّى، 1968: 3/ 231)  

2-11. عاقبت ستم  
«الملك يبقى مع الكفر و ال يبقى مع الظلم.»  

بـــن ديـــوار كنـد و بام اندود    از رعيـــت شهـــى كه مايه ربـود
(دامادي، 1379: 92 ش150)      

اين تعبير كه ستمِ شاه مانند بdن خانه كندن و اندود كردن بام است، از انوشروان نقـل شـده: 
«مثل الذى يعمر خزائنه بأموال رعيته كمثل من يطين سطح بيته بـالتراب الـذى يقتلعـه مـن

أساسه.» (ثعالبى، بىتا: 57). ترجمه: پادشاهى كه خزانهاش را با مال مردم آباد مىكند، مانند 
كسى است كه بام خانهاش را با گلى اندود مىكند كه آن را از ريشه ويران مـىكنـد (نـك .  

دباشى، 1370: 94؛ رجبزاده، 1372: 192).  
نيز آمده است:   گلستان در

پـــاى ديوار ملك خويش بكند       پادشاهــى كـــه طرح ظلم افكند
(خزائلي، 1368: 71؛ نك. سبزيانپور: 1389الف: 78-68)   

  
12. شفيعي كدكني   

1-12. آنچه براي خود ميپسندي...  
با كسان آن كن كه با خود ميكني    او نكويي كرد و تو بــد ميكنــي

شفيعي كدكني (1383: 384) در شرح بيت باال، روايت «ال يؤمن أحدكم حتي يحب ألخيـه
ما يحب لنفسه» (شرط ايمان مرد آن است كه آنچه براي خـود مـيخواهـد از بـراي بـرادر 
خويش نيز بخواهد) را آورده است. خوب بود اگـر او بـه پيشـينة ايـن مضـمون در ايـران

باستان اشاره ميكرد. در پندهاي آذرباد آمده است:   
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«در عهدنامة يكي از پادشاهان ايراني به فرزندش آمده است: و ال ترضين للنـاس اال مـا
ترضاه لنفسك.» (ابنمسكويه، بيتـا: 64). ترجمـه: بـراي مـردم جـز آنچـه بـراي خـودت

ميخواهي، مخواه.  
قباد نيز در وصيتنامهاش به كسري نوشته است: «فاكره للرعية ما تكره لنفسـك.» (ابـن

طقطقي، 1894: 91). ترجمه: آنچه براي خودت نميپسندي، براي مردم مپسند.  
«آنچه بر خود نيك ندانى به ديگران نيك مشمار.» (آذرباد، 1379: 77؛ دينشاه، 1361: 98).  
محفوظ (1336: 130) سه بيت زير از مواعظ سعدي را برگرفته از روايت «احب للناس 

ما تحب لنفسك» ميداند:   
نيــز بر نفـــس ديگـــري مپـسند   هرچــه بر نفـــس خويــش نپسندي

با كــس مكـــن اي بـــرادر مــن    هر بــد كـــه به خـــود نميپسنـدي
آن روا دار كه گر بر تو رود بپسندي   چيست داني سر دينداري و دانشمندي

     محقق (1340: 47 و 64) نيز بر آن است كـه دو بيـت زيـر از ناصرخسـرو برگرفتـه از
روايت «احب للناس ما تحب لنفسك» است:  

گر ببايد زانت خورد وگر ببايدت آن شنيد   دل به آن ده و آن گوي ما را كت پسند آيد
گر نپــسنــدي ز مــن آزار خويــش      مــن آزار چون كـه بجويــي همـــي

نيز آمده است:    شاهنامه      در
تن دوســت و دشمـــن بـدان درمبند    هرآن چيــز كانـــت نيايـــد پسنــد

مقايسـه نهـجالبالغـه با عبـارتي از بوستان      خزائلي نيز (1368: 109) اين مضمون را در
كرده است(25).   

2-12. گهر از حلق خوك آويختن(26)  
بس گهــر كز حــلق خوك آويختيم   بـس كــه ما در ديــگ روغن ريختيم

شفيعي كـدكني (1383: 429) در شـرح بيـت بـاال، «گهـر از حلـق خـوك آويخـتن» را از 
كنايههاي منسوب بـه حضـرت مسـيح دانسـته اسـت(27): «ال تطرحـوا الـدر تحـت أرجـل
الخنازير.» (مقايسه كنيد با محقق، 1363: 39). اين كنايه در كلمات حكيمانة بزرگمهر ديـده
ميشود: «بزرگمهر گفته است: المصطنع إلي اللئيم طوق الخنزيـر تبـراً، وقـرط الكلـب دراً، 
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.» (راغب اصـفهاني، 1420: 1/ 685؛ آبـي، 1990: 7/  وألبس الحمار وشياً؛ وألقم الحية شهداً

66). ترجمه: كسي كه به فرومايه نيكي ميكند، گردنبند طال بـه گـردن خـوك و گوشـوارة 
مرواريد به گوش سگ انداخته، لباس گرانبها به تن االغ كرده و عسل به دهان مار گذاشـته

است.  
     در قصايد ناصرخسرو نيز آمده است:  

نريزم     مريــن قيمـــتي در لفظ دري را   من آنــم كه در پاي خوكـــان
To throw  :مـيكنـد محقق (1369: 176) اين كنايه را فقط با يك مثل انگليسي مقايسـه
pearls before swine. او در شـرح پـانزده قصـيده از ناصرخسـرو، دربـارة ايـن بيـت

قـالوا مـدحت ميگويد: «اين تشبيه در شعر ابوعلي حسن بن محمد دامغاني ديده ميشـود : 
إناساً ال خالق لهم/ مدحاً يناسب أنواع األزاهير// فقلت ال تعذروني إنني رجـل/ أقلـد الـدر
أعناق الخنازير.» (1340: 46). محقـق (1363: 39) در تحليـل اشـعار ناصرخسـرو عبـارت
يادشده را به عيسي(ع) نسبت ميدهد. دامادي (1379: 322) نيز عين مطالب باال را در شـرح

بيت ناصرخسرو، بدون ارجاع به محقق بيكموكاست نقل كرده است.   
  

نتيجهگيري  
عادت و روش محققـان مـا مقايسـة مضـامين ادب فارسـي و عربـي اسـت و نتيجـة ايـن
پژوهشها، وامداري و آويختگي ادب فارسي بـه ادب عربـي اسـت؛ حـال آنكـه مضـامين
حكمي ايراني در منابع عربي آنقدر زياد است كه با پژوهشهاي مفصل و گسترده ميتـوان
بسياري از آنها را- كه در اليههاي سطبر متون و منابع عربي مـدفون شـدهانـد- اسـتخراج
كرد و نشان داد كه بهلحاظ تقدّم تاريخي، اگر اقتباسـي صـورت گرفتـه- بـرخالف تصـور

عمومي- از ادب و فرهنگ ايراني و فارسي به ادب عربي سرايت كرده است.    
  

پينوشتها  

از ابوعمرو عتابي ياد ميكند كه از كتابهاي  بغداد 1. درحالي كه ابنطيفور (1908: 157) در كتاب
فارسي كه در كتابخانههاي مرو و نيشابور بوده استنساخ ميكرده و وقتي از او پرسيده ميشود كه چرا 
اين كتب را مينويسي؟ پاسخ ميدهد: «هل المعاني اال في لغة العجم و البالغه، اللغة لنا و المعاني لهم: 
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معاني و بالغت جز در زبان فارسي نيست زبان از ماست و معاني از ايشان است.» (همچنين نك. 
محقق، 1366: 179). 

2. حسينعلي محفوظ، دانشجوي عراقي، در سال 1336، از پاياننامة دكتري ادبيات فارسي خود با نام 
سعدي دفاع كرد و شواهد قابلتوجهي از اخذ و اقتباس سعدي از متنبي ارائه كرد. اين  و متنبي

پاياننامه با بازتابهاي متفاوتي روبهرو شد و با همين نام به چاپ رسيد.  
3. دولتشاه سمرقندي (1338: 17) نوشته است: «اشتباه نيست در آن كه فصاحت و بالغت حق اعراب 

است و اهل عجم در اين قسم متابع عرباند». 
گفته است: «هذه بضاعتنا  عقدالفريد 4. اين ادعا با سخن صاحببنعباد تأييد ميشود كه با ديدن كتاب

ردت الينا.» (ياقوت الحموي، 1411: 1/ 612).  
5. سعدي مضمون «مور همان به كه نباشد پرش» را به حكيمي نسبت داده است حال اينكه از پندهاي 
ايراني است (نك. سبزيانپور، 1388ب: 14-17). شايد براي سعدي اهميت نداشته كه صاحب سخن 
كيست و يا حدومرز فرهنگ ايراني و عربي چنان در هم آميخته شده كه ذهن سعدي ياري نميكرده 
است كه صاحب سخن چه كسي است (براي آگاهي از نمونههاي متعدد در گلستان نك. سبزيانپور، 

1388الف: 90- 124).   
قابوسنامه:         دو نمونه از

«حكيمى را پرسيدند كه دوست بهتر يا برادر؟ گفت: برادر هم دوست به.» (عنصرالمعالي، 1366: 139). 
: منَ أحب إليك: أخوك أم صديقك؟ فقال:  dدرحالي كه اين حكيم همان بزرگمهر است: «قيل لبزرجمهر
.» (ابنعبدربه، 1999: 2/ 50؛ ابنقتيبه، بىتا: 3/ 9). ترجمة سخن  ما أحِبّ أخى إال إذا كان لى صديقاً
بزرگمهر: به بزرگمهر گفته شد: چه كسى را بيشتر دوست مىداري؟ برادرت و يا دوستت را؟ گفت: 

برادرم را دوست ندارم مگر اينكه دوست من باشد.   
«چنان كه آن پير گفت: چندين سال خيره غم خوردم كه چون پير شوم خوبرويان مرا نخواهند؛ اكنون 
كه پير شدم، خود ايشان را نمىخواهم.» (عنصرالمعالي، 1366: 56). اين پير همان انوشروان است: «قال 
.» (ابنقتيبه، بىتا: 4/ 50).  أنوشروان: كنت أخاف إذا أنا شخت ال تريدى النساء، فإذا أنا ال أريدهنّ
ترجمة سخن انوشروان: مىترسيدم كه در زمان پيرى زنان مرا نخواهند؛ درحالى كه (در پيري) من آنها 

را نمىخواهم.   
بيسبب نيست كه دوفوشه كور (1377: 20) ميگويد: «بهدشواري ميتوان ميان يك اندرز منسوب 
به افالطون و يك اندرز منسوب به انوشروان و يا علي(ع) فرق نهاد». ذبيحاهللا صفا (1368: 383) اظهار 

ميكند:  
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وقتي از ادب پهلوي كه اندرزنامههاي آن مشهور است به ادب فارسي برسيم، يكبار ديگر به 
نحو جديد از كيفيت ادامة انديشهها و موضوعات قديم در آثار فارسي عهد اسالمي 
بازميخوريم با اين تفاوت كه در ادب فارسي اين موضوع خاص از حدود رسالههاي كوتاه با 
دستورهاي موجز تجاوز كرده و توسعة وافري خواه به نظم و خواه به نثر حاصل نموده است. 

شاهنامة فردوسي و منابع ايران قديم آن نك.  گلستان سعدي، 6. براي آگاهي از اين مضمون در
سبزيانپور، 1388الف: 104. براي مقايسة اين مضمون در اشعار ناصرخسرو، فخرالدين اسعد گرگاني، 
سنايي، پژمان بختياري و غيره با ادب عربي نك. محقق، 1363: 88؛ دامادي، 1379: 13، 257، 546 و 

639؛ زرينكوب، 1384: 214. 
7. دهخدا (1352: 1/ 449) اين ابيات را از محمد االموي نقل كرده؛ ولي به ايرانيبودن آن اشارهاي 

نكرده است.  
منطقالطير، هرجا الزم بوده است به سخنان  8. شفيعي كدكني (1383: 305 و 388) در شرح و توضيح

حكيمانه و صاحبان آنها اشاره كرده است. او در شرح ابيات زير از عطار:   
پس فروكـــن پـاي بر قدر گليم   كريـم               سر برآور از گليمت اي
يك نفس بيرون كني پاي از گليم   عظيم              تو كه باشي تا در آن كار

معناي كنايي «پا از گليم خود دراز كردن» را توضيح داده؛ ولي به خاستگاه ايراني آن اشاره نكرده است.   
سعدي را:   بوستان      محفوظ (1336: 152) اين بيت از

خجــالت نبرد آنكه ننمود و بود   انـــدازة بود بايـد نمـود بــه
برگرفته از ضربالمثل عربي «مد رجلك علي قدر الكساء» ميداند.  

     ايروانيزاده (1384: 59) با ذكر ضربالمثل «علي قدر بساطك...» و شواهدي از حافظ، عطار و 
ناصرخسرو و يك ضربالمثل انگليسي (Dont bite off more then you can chew) بدون اشاره به 
منشأ ايراني اين مضمون، اين اشتراك را در عبارتهاي باال از نوع توارد دانسته است (براي آگاهي از 

داستاني با همين عنوان در روزگار شاه عباس صفوي نك. انجوي، 1352: 1/ 35).  
9. براي آگاهي از بيش از بيست مورد ديگر از ايندست، در شرح و تحليل محقق بر ناصرخسرو نك. 

سبزيانپور، 1389ب: 20-1.  
كه در برخي  گلستان با فالطون در اين بيت 10. براي تفصيل بيشتر و بحثي دربارة تفاوت حكيمي

نسخهها آمده است نك. سبزيانپور، 1388ب: 17-14.  
11. خزائلي به نام شاعر اشاره نكرده است. اين دو بيت از ابوالفتح بستي است (بستي، 1980: 367). 
گفتني است كه ابوالفتح بستي از شاعران دوزبانة اهل بست در جنوب افغانستان است كه ديواني هم به 
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زبان فارسي داشته است. واژههاي فارسي در شعر او بسيار است و يكي از ناقالن فرهنگ ايراني به 
عربي است (نك. آذرنوش، 1383: 95- 99).  

رو سپس دانش از زيراك/ گنده  12. محقق (1363: 41) در شرح اين بيت ناصرخسرو: همواره همي
بود آن آب كه استاده بود هاژ// به سخن ثعالبي و بيت عربي اشاره كرده است.  

13. نكتة مهم اين است كه اعتقاد به ناگزيري از مرگ چيزي نيست كه به ملت خاصي اختصاص داشته 
باشد؛ آنچه مهم است، تأكيد بر نتيجة اخالقي اين سخن است كه ايرانيان سخت به آن پايبند بودهاند: در 
با خودخواهي و خودمحوري به ديگران ستم كند و ديگران را از  دنياي ناپايدار شايسته نيست كه آدمي

حقوق زندگي محروم نمايد.  
14. نمونههايي از اين مضمون در ادب فارسي:   

مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد            (سعدي)    نابرده رنج گنج ميسر نميشود
عاقبـت جوينـــده يابنـــده بــود    (مولوي، 1382: 808)    بود سايــة حــق بر سر بنـده

كودكان را شير مادر خود همي بايد مكيد   گرچه يزدان آفريند مادر و پستان و شير
(ناصرخسرو)  

است      (خواجو)   كه جويندگي عين يابندگي نيست نيابد مراد آن كه جوينده
يابد      (ابنيمين)   بر شكـــاري كجــا ظفــر نپرد بــاز كـــز آشيـــان خود

براي آگاهي بيشتر نك. دهخدا، 1353: 114 ذيل از تو حركت... .  
15. در متون ادب عربي آمده است: «عبارت الحركة بركة از پندهاي مكتوب بر عصاي ساسان بوده 

است.» (آبي، 1987: 5/ 324؛ زمخشري، 1412: 3/ 399). 
 120-114 /1 :1353 16. براي آگاهي از اين مضمون در ادب فارسي و اشعار ناصرخسرو نك. دهخـدا،

ذيل از تو حركت... ؛ سبزيانپور، 1387ب: 174؛ محقق، 1363: 40.  
17. براى آگاهي بيشتر از ديدگاه ايرانيان باستان در اينباره نك. سبزيانپور، 1387الف: 813- 816؛ 

مرزبانراد، 2536: 178.  
18. محفوظ اين عبارت سعدى را متأثر از اين بيت متنبى دانسته است: «... و فى الماضى لمن بقى 

اعتبار.» (1336: 265).  
19. خطيب رهبر (1368: 595) و خزائلي (740) هيچ توضيحي نياوردهاند.  

از اويس قرني نقل كرده است.  كشفالمحجوب 20. دهخدا (1353: 1/ 252) با نقل از
است.  ادبالصغير و دمنه و كليله 21. اين نمونه از نشانههاي ايرانيبودن بسياري از مضامين حكمي

براي آگاهي بيشتر نك. سبزيانپور، 1387الف: 104-77.  
22 دهخدا (1353: 1/ 1741) اين مثل را بدون اشاره به عصاي ساسان نقل كرده است. 
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23. براي اطالع بيشتر نك. سبزيانپور، 1388الف: 98 و 1388ب: 15.  
24. براي آگاهي از اشعار شاعران عرب كه به پندهاي ايراني تصريح كردهاند نك. سبزيانپور، 

1389الف: 96-69.  
25. براي آگاهي از اين مضمون در اشعار محمدتقي بهار نك. سبزيانپور، 1386: 88.  

26. كنايه از كار بيهوده و لغو (ميرزانيا، 1378: 995). 
27. آيا بهراستي بر ما ايرانيان بايسته نيست كه در كنار سخن مسيح(ع) سخنان حكيمان ايراني را هم 

بياوريم؟ 
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عربى. چ2. انتشارات دانشگاه تهران.   و فارسى ادب در مشترك - دامادى، سيدمحمد. (1379). مضامين
ايرانشناسـي. س3. ش1.  - دباشي، حميد. (1370). «انوشيروان و بوذرجمهر در گلستان سعدي». مجلة

صص85- 97.  
سدة تا سوم سدة از فارسي ادبيات در اخالقي - دوفوشه كور، شارل هانري. (1377). اخالقيات. مفاهيم
هجري. ترجمة محمدعلي امير معزي و عبدالمحمد روحبخشان. تهران: مركز نشر دانشگاهي.   هفتم

- دولتشاه سمرقندى. (1338). تذكرةالشعراء. به همت محمد رمضاني. تهران: كاللة خاور.   
چ3. تهران. اميركبير.   حكم. و - دهخدا، علياكبر. (1353). امثال

و الشـعراء محـاورات و األدبـاء - راغب االصفهاني، ابيالقاسم حسين بن محمـد. (1420). محاضـرات
البلغاء. حققه و ضبط نصوصه و علق حواشيه عمر الطباع. بيروت: شركة دار االرقم.  
فارسي. تهران: آستان قدس.   تعبيرات و مثلها از - رجبزاده، هاشم. (1372). برخي

انساني. تهران: اميركبير.   غربي نه شرقي - زرينكوب، عبدالحسين. (1384). نه
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االخبـار. تحقيـق عبـداالمير  نصـوص و االبرار - زمخشري، ابوالقاسم محمود بن عمر. (1412هـ). ربيع
مهنا. بيروت: مؤسسة االعلمي للمطبوعات.  

مجلـة - سبزيانپور، وحيد. (1384). «بازشناسي منابع حكمتهاي عربي كتاب امثال و حكـم دهخـدا».
عربي. ش3. صص69-55.   ادبيات و زبان ايراني انجمن

فرهنگسـتان.  نامـة - ــــــــــــــــ (1386). «ريشههاى ايرانى امثال و حكم عربـى در شـعر بهـار».
دورة9. ش1. صص96-74.  

- ــــــــــــــــ (1387الف). «تأملي در انديشـههـاي باسـتاني ايـران و تـأثير آن در شـاهنامه، ادب 
اعـراب. دانشـگاه آزاد و پارسـيان پيونـد منطقهاي همايش مجموعهمقاالت فارسي و ادب عربي» در

اسالمي بابل. صص819-807.  
و علمـي فصـلنامة - ـــــــــــــــــ (1387ب). «مضامين شعر و ادب عربي در ديوان ايـرجميـرزا».

كاوشنامه. س9. ش17. صص208-154.   پژوهشي
مجلـة - ــــــــــــــــــــ (1388الف). «تأثير پندهاي انوشروان و بزرگمهـر در گلسـتان سـعدي».

معلم. س17. ش64. صص124-91.   تربيت دانشگاه انساني علوم و ادبيات دانشكدة
ــراث. دورة2. س3. ش34.  مي ــزارش ــتان». گ ــي از گلس ــارة بيت ـــ (1388ب). «درب - ـــــــــــــــ

صص17-14.  
- ــــــــــــــــــ (1389الف). «نقبي به روشنايي در جستجوي امثال ايراني در نظم عربـي». مجلـة

كرمـان. دورة جديـد. س1.  بـاهنر شـهيد دانشگاه انساني علوم و ادبيات دانشكدة پژوهشي و علمي
ش2. صص96-69.  

- ـــــــــــــــــ (1389ب). «نقدي بر شـرح و تحليـل مهـدي محقـق بـر اشـعار ناصرخسـرو» در 
يزد. صص20-1.   بينالمللي) دانشگاه فارسي (نشست ادب و زبان ترويج انجمن گردهمايي پنجمين
- ــــــــــــــــ (1384). «بازشناسى منابع حكمتهاى عربى كتاب امثـال و حكـم دهخـدا». مجلـة

عربى. ش3. صص69-55.   ادبيات و زبان ايرانى انجمن
- سبزيانپور، وحيد و نسرين عزيزي. (1389). «نگاهي به كتـاب مضـامين مشـترك در ادب فارسـي و

ماه. س3. ش36. صص78-68.   عربي». كتاب
منطقالطير. تهران: سخن.   بر تعليقات و تصحيح - شفيعي كدكني، محمدرضا. (1383). مقدمه،

ايراننامه. س7. ش3. صص404-383.   - صفا، ذبيحاهللا. (1368). «اندرز».
- عسكرى. ابوهالل. (بىتا). جمهرةاألمثال. تحقيق محمدابوالفضل ابراهيم و عبدالمجيد قطامش. بيروت: 

دار الجيل.  
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- عنصرالمعالى، كيكاووس بن اسكندر. (1366). . قابوسنامه. به اهتمام غالمحسين يوسفى. چ3. تهران: 
علمى و فرهنگى.  

مثنـوي. ترجمـه و تنظـيم حسـين داوودي. تهـران:   قصص و - فروزانفر، بديعالزمان. (1358). احاديث
اميركبير.  

أنـس و المجـالس بهجـة (بـيتـا). - قرطبي، االمام أبويوسف بن عبداهللا بن محمد بن عبـدالبر النمـري.
الهاجس. تحقيق محمد مرسي الخولي.   و الذاهن شحذ و المجالس

اآلداب. مفصل و مضبوط و مشروح  ثمر و اآلداب - قيرواني، أبواسحاق بن علي الحصري. (1372). زهر
بقلم الدكتور زكي مبارك. الطبعة الثانية. المصر: مطبعة السعادة.  

الدين. بيـروت: دار الكتـب و الدنيا - ماوردى، أبوالحسن بن محمد بن حبيب البصرى. (1407هـ). أدب
العلميه.  

- متنبي، أبوالطيب. (1407). الديوان. شرح العالمه اللغوي عبدالرحمن البرقوقي. شركة دار االرقم بن ابي 
االرقم للطباعة و النشر.  

طـالء رشـحة و الريحانـة - محبى، محمد امين بن فضل اهللا بن محب الدين بن محمـد. ( 1968). نفحـة
الحانه. تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو. دار احياء الكتب العربيه.  

سعدي. تهران: چاپخانة حيدري.   و - محفوظ، حسينعلي. (1336) متنبي
- محقق، مهدي. (1340). «در جستجوي مضامين و تعبيرات ناصرخسرو در احاديث و امثـال و اشـعار

تهران. س9. ش1. صص93-33.   دانشگاه ادبيات دانشكدة عرب». مجلة
خسرو. انتشارات دانشگاه تهران.   ناصر اشعار - ــــــــــــــــ (1363). تحليل

(مجموعهمقـاالت و اشـعار بـه سعدى جميل ذكر - ــــــــــــــ (1366). «ميزان تأثير سعدى از متنبى» در
وزارت ارشاد اسالمى. صص177- 184.   ج3. (. مناسبت بزرگداشت هشتصدمين سالگرد تولد سعدي

تهران: توس.   قبادياني. ناصرخسرو حكيم از قصيده سي  ـــــــــــــــــ (1369). شرح
انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.   ناصرخسرو. ديوان بزرگ - ــــــــــــــــ (1388). شرح

فارسي. انتشارات دانشگاه ملي ايران.   ادب در انوشروان - مرزبان راد، علي. (2536). خسرو
به اهتمام عبدالحسين نوايى. تهران: اميركبير.   گزيده. - مستوفى، حمداهللا. (1339). تاريخ

األمثال. تحقيـق و - ميدانى. ابوالفضل احمد بن محمد بن احمد بن ابراهيم النيشابورى. (2003). مجمع
شرح و فهرسة قصى الحسين. بيروت: دار و مكتبة الهالل.   

و الواضـحه غررالخصـائص (بـيتـا). - وطواط، أبواسحاق برهان الـدين الكتبـي المعـروف بـالوطواط.
بيروت: دارالصعب.   الفاضحه. النقائص
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األدباء. بيروت: دار الكتب االسالميه.   - ياقوت، الحموى. (1411). معجم
اسـكندر.  بـن كيكاووس عنصرالمعالى امير قابوسنامة بر تعليق و شرح - يوسفي، غالمحسين. (1366).

چ3. تهران: علمى و فرهنگى.  
سعدي. چ3. تهران: خوارزمي.   بوستان توضيح و تصحيح - ـــــــــــــــ (1368).
چ6. تهران: خوارزمي.  سعدي. گلستان توضيح و تصحيح - ـــــــــــــــ (1381).



  
  
  
  
  
  

بحران اصطالحسازي در نقد ادبيات داستاني  
(با تكيه بر زبانهاي فارسي و عربي)  

نرگس گنجي  
استاديار گروه عربي دانشگاه اصفهان  
بتول باقرپور والشاني  
كارشناس ارشد زبان و ادبيات عرب دانشگاه اصفهان   

چكيده  
اصطالحات نقد ادبي ابزارهايي براي درك، مطالعه و خلق متون نقدي بهشمار ميروند. بـر 
اساس اين، هرگونه تالش براي تصحيح، تدقيق، شيواسازي و آسيبشناسي در اين حيطـه، 
يكـي از مشـكالتي كـه مـانع توسـعة گامي براي افزايش غناي نقـد ادبـي اسـت. امـروزه،
دانشهاي نقدي و تقويت گفتمان نقد ادبي شده و در مطالعات مرتبط با نقد ادبيات شـرقي
ازجمله ادبيات عربي بيشتر بروز يافته اسـت، بحـران و نابسـاماني در معـادليـابي واژگـان
تخصصي نقد ادبي است. اين بحران كه در حوزة نقد داستان بيشتر بهچشم ميخورد، ناشي 
از عوامل چندي است كه وارداتي بودن دانشهاي نقد نـو و گرتـهبـرداري از اصـطالحات

التين از آن جملهاند.   
     موضوع اين پژوهش، بررسي اجمالي مهمترين اصـطالحات كـاربردي در نقـد ادبيـات
داستاني است. مسائلي چون ناهماهنگي، نارسايي و ابهام در برخي از اين اصطالحات و نيز 

اصطالحسازيهاي غيرتخصصي از مواردي است كه اين مقاله به آن ميپردازد.  
     اهميت و ضرورت اين پژوهش از آنجاسـت كـه بررسـي مشـكالت موجـود، اهميـت
آسيبشناسي و آسيبزدايي از اصطالحات اين شاخة مهم ادبـي را بـيش از پـيش آشـكار

ميكند و موجب تقويت گفتمان نقد ادبي ميشود.   
     واژههاي كليدي: نقد ادبي، اصطالحشناسي، ادبيات داستاني.  
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1. مقدمه   
نقد ادبي شاخة مهمي از مطالعات ادبي است كه به بررسي، تحليل و ارزيابي آثار ادبـي بـر
اساس ابزارهاي علمي و فني كارآمد ميپردازد. ايـن شـاخه چـهبسـا كـه بـه يـاري ذوق و
استعداد ناقدان از رموز اعتالي اثري پرده برميبردارد و حياتي جاودانـه بـه آن مـيبخشـد؛

پس بهبياني ديگر نقد، خود نوعي خلق است و از اين نظر هنري ارزشمند بهشمار ميرود.   
     هر علم و هنري از ابزارهاي خاصي براي خلق و ابداع و آشـكار كـردن دسـتاوردهاي

خويش بهره ميبرد؛ در اين ميان نقد ادبي بيشترين بهره را از مفاهيم، تعريفها و معيارهاي 
فني و علمي خويش دريافت ميكنـد و بـيترديـد، همـه را در قالـب اصـطالحات عرضـه
ميدارد. بهعبارت ديگر، مهمترين ابزار كار نقد ادبي، اصطالحات حيطة نقد است. بنـابراين 
هرچه در افزايش دقت، وضوح، كارآمدي و انطباق بيشتر آن با مفاهيم و تعـاريف كوشـش 
شود، آثار آن را از يكسو در دقت، وضوح، هماهنگي و انطبـاق بيشـتر متـون انتقـادي بـا
معيارهاي علمي و فني نقد مشاهده ميكند و از سوي ديگـر تقويـت گفتمـان نقـد ادبـي و

توسعة اين دانش نوين را درپي دارد.   
بـهشـمار مـيرود-       ادبيات نوين داستاني و نقد آن- كه شاخة مهمي از نقد ادبي نـوين
رهاورد ادبيات اروپايي است كه از راه ترجمة متـون غربـي بـه ادبيـات شـرقي و ازجملـه
فارسي و عربي راه يافته است. ذكر همين نكته كافي است تا حساسيت به اصطالحات نقـد
ادبيات داستاني تقويت شود؛ نكتهاي كه از يكسو ميتواند به هيمنه و تسـلط معـادلهـاي

خارجي- كه اغلب به زبان انگليسي و فرانسوي هستند- بـر معـادلهـاي فارسـي و عربـي 
منجر شود و از سوي ديگر نشان ميدهد نخستينبار معادليابي اصـطالحات از راه ترجمـه
انجام شده است. اين امر در شرايطي كه دانش نقد نو و بهويژه ادبيات نوين داستاني هنـوز
به رشد و كمال كافي در ادبيات اين دو زبان نرسيده و نتوانسته است بهصـورت تخصصـي
ملكة ذهن مترجمان و ناقدان شود، خالي از آسيب، ابهام و نارسايي نيسـت.  همچنـين ايـن
مهم، نيازمند بررسي وضعيت كنوني اصـطالحات نقـد ادبيـات داسـتاني در ايـن دو زبـان، 
بهمنظور شناسايي نارساييها و آسيبهاي موجود و علتيابي آنهاست تا از ايـن رهگـذر

از سـوي ديگـر، بتـوان  بتوان به ابزارهايي صحيحتر و دقيقتر در هر دو زبان دست يافـت.
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مشكالت ناشي از ناهماهنگي واژگاني را كه در مطالعات مـرتبط بـا ادبيـات ايـن دو زبـان
بيشتر نمايان ميشود كاهش داد.   

  
2. مسئلة پژوهش  

اصطالح١ به واژگاني واضح و دقيق اطالق ميشود كه در هر شاخه از علوم به بيان مفـاهيم
خاص آن علم ميپردازد و كمابيش علماي آن علم بر آن اتفاقنظر دارند (يعقـوب، بركـه و
شيخاني، 362:1987). چنان كه از تعريف يادشده برميآيد، مشخصترين ويژگيهـاي الزم

براي هر اصطالح، وضوح و دقت در بيان مفهوم و سپس اتفاقنظـر بـر سـر آن اسـت. امـا 
مشاهدة وضعيت كنوني اصطالحات نقد ادبيات داسـتاني، حـاكي از برخـي نارسـاييهـا و
مشكالت در اين زمينه است كه رسيدن به دو ويژگـي وضـوح و اتفـاق نظـر دربـارة ايـن

اصطالحات را با موانعي روبهرو ميكند.  
نقد ادبي دانشي پوياست كه در هر برههاي و در هـر اقليمـي شـاهد حاكميـت برخـي
ديدگاهها و عقايد بوده است و همين نكته ميتوانـد تـا حـدي بيـانگر اخـتالف نظـر ميـان
صاحبنظران و يا علماي نقد ادبي در برخـي مفـاهيم باشـد. از سـوي ديگـر، نـابودي يـا
را نيـز دگرگوني اين عقايـد و جـايگزين شـدن ديگـر ديـدگاههـا، اصـطالحات كـاربردي
تحتتأثير قرار داده است. در اين ميان، اصطالحسازيهاي غيرتخصصي و مبهم را نيز نبايد 
فراموش كرد. بيان مترادفهاي سليقهاي كه نهفقط بر دقـت، وضـوح يـا صـحّت اصـطالح
نيفزوده بلكه به ناهماهنگي و نابساماني در اصطالحات منجر شده، از مسائل ديگري اسـت

كه بر دامنة اين مشكل افزوده تا جايي كه ميتوان با تعابيري چون «بحران اصطالحسـازي» 
از آن ياد كرد. همانطور كه پژوهشگران عربزبان بارها با اصطالحات و تعبيرهـايي چـون
«أزمة المصطلح القصصي» و يا «إشكالية المصطلح» كه بيانگر همين بحـران اسـت، از آن يـاد

كردهاند.  

                                                      
1. Term  
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حال، وضـعيت اصـطالحات در مطالعـات ميـانرشـتهاي آشـفتهتـر اسـت. اسـتفاده از
اصطالحات نقد ادبي از زبان فارسي به عربي و يا از عربي بـه فارسـي بـهدليـل مشـكالت 
يادشده، بسيار دشوار شده است؛ زيرا اين مشكالت در هر دو زبان سـدّ راه پژوهشـگران و
يا مترجمان در معادلگزيني شده است. از سوي ديگر، گاه پژوهشـگر يـا متـرجم بـهدليـل 
ناآگاهي از اين مسائل و با تكيه بر برخي واژهنامهها- كه خود از آسيب و نارسـايي درامـان
نماندهاند- واژگان و اصطالحات نادرست و گاه مبهمي را بهكار مـيگيـرد و ناخواسـته بـر

نابساماني اصطالحات نقد ادبيات داستاني دامن ميزند.   
  

3. پرسشهاي پژوهش 
1-3. امروزه، معادليابي اصطالحات نقد ادبيات داستاني در زبانهاي فارسي و عربي متـأثر

از چه عواملي است؟  
2-3. مهمترين عواملي كه ممكن است به آشفتگي و بحـران اصـطالحات در نقـد ادبيـات

داستاني منجر شود كداماند؟  
  

4. پيشينة پژوهش  
از پژوهشهايي كه در قلمرو موضوع اين مقاله نوشته شده است، ميتـوان بـه ايـن مـوارد

اشاره كرد:  
(1388): اين پژوهش  داستاني ادبيات گفتمان اصطالحات شيوانگاري و مقايسهاي بررسي
در قالب پاياننامه، توسط بتول باقرپور والشاني در دانشگاه اصفهان بهنگارش درآمده است. 
پژوهشگر كوشيده است مهمترين و كـاربرديتـرين اصـطالحات نقـد ادبيـات داسـتاني را

تعريف، و سپس معادلهاي فارسي و عربي هركدام را از لحاظ صحّت و دقت بررسي كند.  
«بررسي لغوي و اصطالحي پيرنگ و عناصر ساختاري آن در فارسي و عربـي» (1389): 
نويسندگان اين مقاله، نرگس گنجي، هلن اوليايينيا و بتول باقرپور والشاني هستند. در ايـن
پژوهش مفهوم پيرنگ داستان و عناصـر سـاختاري آن (گـرهافكنـي، كشـمكش، اشـتياق و
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تعليق، كشف و وقوف، بحران، نقطة اوج، دگرگوني و گرهگشايي) بررسـي، و معـادلهـاي
فارسي و عربي هريك تحليل و آسيبشناسي شده است.  

«المصطلح السردي تعريباً وترجمةً في النقد األدبي الحديث» (2006): عبداهللا أبوهيف، ناقد 
دانشـگاه پژوهشـي علمـي مجلة و پژوهشگر عرب، نويسندة اين مقاله است. اين جستار در
بهچاپ رسيده است. در اين پژوهش ابتدا سـير تـاريخي اصـطالحات نقـد ادبـي و تشرين

تحوالت آن تحتتأثير مكاتب نقدي مختلف بررسي شده، سپس مسئلة تعريب و ترجمه و 
آثار آن در گسترش اصطالحات نقد داستان و تحوالت ايجـادشـده بـازگو شـده اسـت. از 
مهمترين نتايج اين پژوهش اين است كه اصطالحات نقد ادبي بيشتر بر اساس ترجمه و يـا
تعريب گسترش يافته است و اگر اين دو به شيوهاي علمي انجام شود، مفيدتر و قويتـر از

ترجمة لفظبهلفظ خواهد بود.   
)» (2006): اين مقاله را أ. ميلـود «إشكالية المصطلح النقدي (مصطلحات السيميائية نموذجاً
چاپ كرده است. در اين پژوهش پارهاي از علل  األدبي التراث عبيد منقور نوشته و در مجلة

ناهماهنگي اصطالحات نقد ادبي در زبان عربي بهصورت كلي بررسي شده است.  
  

5. بحران اصطالحسازي و علل آن   
اشكاالت موجود در اصطالحات نقد ادبيات داستاني از پارهاي عوامل سرچشمه مـيگيـرد.
در اين بخش تالش ميشود تا مهمترين اين علل بررسي شود. در بيان هر علت به يـك يـا
چند مثال بسنده كردهايم تا اين مبحث براي مخاطبان روشنتر شود و در عين حال، سـخن

به درازا نكشد.  
  

1-5. اصطالحسازي و ترجمه   
ادبيات نوين داستاني و نقد آن براي راهيابي به ادبيات فارسي و عربي از پل ترجمـه گـذر كـرده
است. بر اساس اين، اصطالحات نقد ادبيات داستاني نخستينبار از راه ترجمه معادلگزيني شـده 
است. معادليابي از راه ترجمه، در صورت فراهم نبودن برخي شرطها، خالي از آسـيب نخواهـد
بود. از مهمترين اين شرطها، بهرهمندي مترجم از دانـش و تخصـص كـافي در موضـوع مـتن و
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آشنايي با واژگان تخصصي آن است؛ چرا كه نبود ايـن ويژگـي مهـم و پيامـدهاي آن، در مـوارد
بسياري به رواج اصطالحات نارسا، نادقيق و حتي نادرست ميانجامد. براي روشـن شـدن تـأثير

اين عامل الزم است نمونههايي از معادلگزيني از راه ترجمه بيان شود.  
از مفاهيم مهمي كه همواره در نقد ادبيات داستاني مطرح بوده، «پيرنگ١» است. از آنجـا كـه

اين مفهوم بهعنوان يكي از معيارهاي مهم در نقد و ارزيابي آثار روايي مطرح بـوده و هسـت، در 
متون انتقادي هم فراوان به آن اشاره شده است. بر اساس نظر فورستر٢، پيرنگْ نقل حـوادث بـر

و  اساس موجبيّت يا روابط علت و معلول اسـت (1369: 92). بنـابراين، پيرنـگ بيـانگر چرايـي
انگيزة حوادث داستان است و چنانچه بهدرستي پردازش شود، هر جزء از كردار يا گفتار داستان، 

جايي و مقامي دارد و «در نظر خواننده منطقي جلوه ميكند» (ميرصادقي، 1386: 294).  
معادلهايي چون «طرح و توطئه» (ولـك، 1375: 475؛ براهنـي، 1367: 215؛ آشـوري، 
1384: 278؛ ميور، 1374: 21) و يا «نيرنگ داستان» (شميسا، 1373: 266) نشان از بيدقتـي 
در مفهوم براي معادلسازي است؛ چرا كه اين دو اصطالح در زبان فارسي- برخالف اصـل
عربي خود- جنبههاي منفي دارند؛ درحالي كه پيرنگ نقشي بنيادين و مثبت در داستان ايفـا
ميكند. بنابراين، چنين اصطالحاتي از لحاظ مفهوم، بـا پيرنـگ تفـاوت دارنـد و برابرهـاي

مناسبي براي واژة Plot نيستند (گنجي، اوليايينيا و باقرپور، 1389: 140).  
از پيامدهاي مهم آشنانبودن مترجم با مفـاهيم و اصـول ادبيـات داسـتاني، ترجمـههـاي 
از نمونـههـاي چنـين ترجمـههـايي مـيتـوان بـه لفظبهلفظ نارسا و گاه نادرسـت اسـت.

 None Facalization و Zero Facalization معادلسازيهاي انجامشده براي اصطالحات
اشاره كرد. اين اصطالحات در مبحث زاوية ديد داستان كاربرد دارند؛ آنهم زماني كه راوي 
يا نويسنده نه بر بعد دروني شخصيتها و حوادث تمركز ميكند و نه بر بعد بروني آنهـا؛ 
بهعبارت ديگر از جايگاهي برتر به توصيف حوادث و شخصـيتهـا مـيپـردازد (اخـوت، 
1371: 97). «تمركز صـفر»، «تمركـز خنثـي» (آدام و رواز، 1383: 143) و «ديـدگاه بـدون
شعاع كانوني» (اخوت، 1371: 97) از معادلگزينيهاي لفظبهلفظ و مبهماند كه معادل آنها 

                                                      
1. Plot  
2. Forster  
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«التبئير في درجة الصفر»، «زاويـة الرؤيـة فـي درجـة الصـفر» و «بـؤرة صـفر»  در زبان عربـي
(محادين، 1999: 34 و 58) است. اما اصطالح «زاوية ديـد برتـر» (اخـوت، 1371: 97) در 
فارسي و «محكي غير مبأّر» (سويدان المتاهه، 2006: 138) معادلهايي ساختهشده بر اساس 
نارسـا، مـيتـوان بـه اصـطالح لفـظبـهلفـظ ِ مفهوماند. از نمونـههـاي ديگـر ترجمـههـاي
«كانونشدگي» يا «كانونسازي» (مهاجر و نبـوي، 1381: 71) اشـاره كـرد كـه معـادلهـاي
«تمركـز» يـا Focalization هستند. مترجم ميتوانست با توجه به مفهـوم، از اصـطالحات

«تمركز كردن» استفاده كند.   
ــون ــاني چ ــراي Flat Characters از واژگ ــتاني، ب ــاي داس ــيته ــث شخص در مبح
«شخصيتهاي مسطح» (ايبرمز و هرفم، 1387: 56) و «شخصيتهـاي سـطحي» (رضـايي، 
1382: 119) در زبان فارسي استفاده شده است. «الشخصية المسـطحة» (نجـم، 1974: 103؛ 
تونجي، 1993: 2/ 547) از معادلهاي عربي اين اصطالحات است. اين نـوع شخصـيتهـا

معموالً با يكي از خصوصيات فردي خود در داستان ظاهر ميشوند و جزئيات فردي آنهـا 
چندان بيان نميشود؛ بهگونهاي كه ميتوان آنها را در يك جمله توصيف و يا بـه ديگـران
معرفي كرد (داد، 302:1387؛ مستور، 1387: 34؛ رضايي، 1382: 119). بـا در نظـر گـرفتن
اين مفهوم، اگر معادلگزيني اصطالح ياشده از قيدوبند لفظ رها ميشد، مترجم ميتوانسـت
بهجاي آن در زبان فارسي اصطالح «شخصيتهاي ساده» (حسيني، 1369: 33) و در عربـي
«الشخصيات البسيطة» و «الشخصيات الضحلة» را بهكار ببرد تا مفهوم را آشكارتر بيان كند.   
Round Character اسـت. ايـن نمونة جالب ديگر، معادلگزيني لفظبهلفـظ اصـطالح
اصطالح متضاد Flat Character است و به شخصيتهايي گفته ميشود كه با تمـام وجـوه
انساني خود در داستان ظاهر شده، ويژگيهاي پيچيدهاي دارنـد (ميرصـادقي، 1377: 178). 
در پارهاي از متون ترجمهشده، اصطالح فارسي «شخصيتهاي مدوّر» (ميور، 1374: 32) و 
اصطالح عربي «الشخصيات المستديرة» (خزاندار، 2008) ديده مـيشـود. ايـن اصـطالحات 
مبهم، نارسا و كامالً لفظبهلفظاند و نشان ميدهد مترجم بدون توجـه بـه مفهـوم، حتـي در

ترجمة  لفظبهلفظ نيز دردسترسترين معادل را برگزيده است.   
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ناگفته نماند كه گاهي براي فرار از ترجمة لفظبهلفظ و يا به نام سرهنويسـي، واژگـان و
معادلهاي ناگويايي پيشنهاد ميشود. اصطالحاتي كه مفهوم لغوي آنها با توضيح و تفسـير

مضـمون(1)»  بهدست ميآيد، چگونه ميتواند مفاهيم عميقي را به خواننده برساند؟ «افسـانة
(نقل در شميسا، 1369: 66) معادل پيشنهادي Plot، شخصيت بغرنج (يونسـي، 1367: 25) 
 Forshodowing ــادل ــيني، 1369: 2) مع ــهداري(2) (حس ــادل Round Character، آين مع

(پيشآگاهي) نمونههايي از ايندست معادلگزينيهاست.   
  

2-5. اصطالحسازي غيرتخصصي  
ناآگاهي از مفهوم دقيـق واژگـان و اصـطالحات و بـيتـوجهي بـه آنهـا فقـط در ترجمـه
تأثيرگذار نبوده؛ بلكه در معادليابي از راههايي غير از ترجمه نيز خود را نشـان داده اسـت.   
عدم فراگيري كامل مفهوم در برخي از معادلها را ميتوان ناشي از اينگونه معادليـابيهـا
دانست. اين نوع معادلها فقط به بخشي از مفهوم نظر داشته و بخشها يا جنبههـاي ديگـر

آن را ناديده گرفته است.   
«لحظـة از مهمترين نمونههايي كه ميتوان براي چنين اصطالحسازيهـايي بيـان كـرد،
كليدي1» است (مستور، 1387: 22) كه گاه بهجاي بحران2 داسـتان بـهكـار مـيرود. بحـران
نيروهاي متضاد به باالترين حد خود برسد (بـاقرپور،  داستان زماني است كه كشمكش ميان
1388: 23) و چون اين مرحله در كشاندن داستان به نقطة اوج3 نقش مهمي ايفا ميكند، بـه
آن لحظة كليدي نيز ميگويند. روشن است كه اصطالح لحظة كليدي فقـط بيـانگر يكـي از
ويژگيهاي بحران بوده و قادر نيست همة مفهـوم مـورد نظـر را دربربگيـرد. بـهكـارگيري

اصطالح «نقطة برگشت كنش٤» (مارتين، 1382: 57) بهجاي نقطـة اوج، نمونـة ديگـري از 
عدم فراگيري برخي واژگان است.  

                                                      
1. Keymoment  
2  . Crisis  
3  . Climax  
4  . Turning Point  
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اصطالحاتي كه دايرة مفهومي آنها فراتر از حدّ معمول است، از ديگر پيامدهايي اسـت
مـيتـوان از كه يكي از علتهايش، تخصص نداشتن اصطالحسـازان اسـت. بـراي نمونـه
اصطالح «جريان سيال ذهن١» و مترادفهاي ديگر آن نـام بـرد. اصـطالحي كـه واضـع آن

ويليام جيمز، روانكاو آمريكايي، است. جريان سيال ذهن به شيوه و نوعي از روايت٢ گفته 
ميشود كه در آن:  

اطالعات داستان به صورت جرياني آكنده از گفتار، احساس و انديشه از اليههاي خودآگاه 
ذهن يك يا چند شخصيت بهگونهاي نامنظم و بيپايان به بيرون ميتراوند. در اين تـراوش 
البته نظم معنايي وجود ندارد و راوي با زنجيرهاي از خاطرات و گفتـار كـه در اثـر تـداعي

معاني به هم ارتباط پيدا كردهاند روايت داستان را كنترل ميكند (مستور، 1387: 42).  
جريان سيال ذهن اصطالحي بسيار معمول در نقـد ادبيـات داسـتاني اسـت كـه بيشـتر

نويسندگان آن را بهكار گرفتهاند (داد، 1387: 181؛ رضـايي، 1382: 320؛ سـليماني، 1372: 
50؛ شميسا، 1369: 72). با اندك تأملي در تعريف يـادشـده، درمـييـابيم كـه در اصـطالح
جريان سيال ذهن، كلمة «ذهن» كليتر از مفهـوم اسـت؛ زيـرا در ايـن شـيوة روايـي آنچـه
بهصورت جرياني سيال بيان ميشـود، انديشـههـا و احساسـات (البتـه برخـي از آنهـا) و
بهعبارت ديگر معاني ذهني است نـه خـود ذهـن. از سـوي ديگـر، جـاريشـدن افكـار و

احساسات بهواسطة تداعي است و اصطالح يادشده اشارهاي به آن ندارد. بنابراين، هم فراتر 
از مفهوم است و هم از دقت الزم برخـوردار نيسـت. برخـي متـرادفهـاي ايـن اصـطالح
ازجمله «سيالن ذهن» (ايبرمز و هرفم، 1387: 424؛ رضايي، 1382: 320) و «جريان ذهـن» 
(عابديني، 1369: 132) نيز اينگونهاند. اشكال ياشده در معادلهاي عربي اين اصطالح نيـز

«اسـتبطان»  ديده ميشود؛ ازجمله «تيار الوعي» (جريان هشياري) كه بسيار رايج اسـت و يـا
(هاجري به نقل از حادي، 2004: 18) كه در لغت بهمعناي شـناخت و آگـاهي از درون يـا
محتواي چيزي است (أنيس و ديگران، 1375: «بطن»)، فراتر از مفهومي است كه در ايـن
ايـن شيوة روايي موردنظر است. نكتة درخورتأمل اين است كه در ديگـر مترادفـات عربـي ِ

                                                      
1. Stream of Consciousness  
2. Narration  
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اصطالح به نكاتي توجه شده است كه ما با عنوان اشكال به اصطالح «جريان سـيال ذهـن» 
برشمرديم. اصطالح «تيار الشعور» (وهبه و المهندس، 1984: 128) با در نظر گرفتن مفهـوم

شعور در زبان عربي(3)، دقيقتر از اصطالح جريان سيال ذهن فارسي است.   
موجـب تـداخل مفـاهيم شـده اسـت. متـرادف دانسـتن دانش ناكافي در برخي مـوارد
اصطالحاتي چون شخصيتهاي پيچيده و شخصيتهاي پويا١ و يا شخصيتهـاي سـاده و
شخصيتهاي ايستا٢ نشان از آميختگي مفاهيم يادشده است. شخصـيتهـاي داسـتاني بـر

اساس ميزان تحولپذيري در داستان، به دو دستة ايسـتا و پويـا تقسـيم مـيشـوند. اگـر در 
جريان داستان، شخصيتي تحت تأثير حـوادث دچـار تحـول پايـدار شـود و جهـانبينـي و
ويژگيهاي شخصيتياش دگرگون شود، به آن شخصيت پويا ميگويند. امـا اگـر در مسـير 
داستان، شخصيتي تغيير پايدار نداشته و يا تحول آن نـاچيز باشـد، بـه آن شخصـيت ايسـتا
ميگويند (ايبرمز و هرفم، 1387: 56). هركدام از اين دو دسته در عين حـال كـه ايسـتا يـا
ايـن دو رمـان جنبههـاي پويا هستند، ميتوانند ساده يا پيچيده نيز باشند. فورستر در كتـاب
مفهوم را يكسان دانسته است (73). با ترجمة اين كتاب، يكسان پنداشتنِ اين دو مفهـوم در
آثار و عقايد نويسندگان زبـان فارسـي (حسـيني، 1369: 33) و عربـي (نجـم، 1974: 105؛ 

شامي، 1998: 216) نفوذ كرد. اما امروزه ميان اين دو مفهوم تفاوت قائل ميشوند.   
از ديگر اصطالحات مهمي كه در برخي فرهنگها و متون فراوان از آنها ياد مـيشـود، 
دو مفهوم خودگويي٣ (حديث نفس) و تكگويي دروني٤ است. اين دو اصطالح بـهعلـت
شباهتهايي كه دارند، گاهي بهجاي هم بهكار ميرونـد. تـكگـويي درونـي گـاه يكـي از
شگردها يا شيوههاي ارائة جريان سيال ذهن دانسته شده و گاهي از آن به شيوة روايي، امـا
شاخهاي از روايت به شيوة اولشخص ياد شده است. در اين شيوه، بدون دخالت نويسـنده
و بهطور مستقيم، انديشهها و احساسات شخصيت داستان از ذهن او تراوش مـيكنـد و بـا
فرض نبود مخاطب، بازگو ميشود تا خواننده با دنبال كردن اين افكار و احساسات، دنيـاي

                                                      
1. Dynamic Characters  
2. Statice Characters  
3. Soliloquy  
4. Interior Monologue  
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درونــي شخصــيت را بشناســد (حســيني، 1366: 31؛ ميرصــادقي، 1386: 508؛ داد، 1387: 
159). اما در خودگويي، شخصيت داستان افكار و احساسات خود را بر زبـان مـيآورد تـا

مخاطب از مقاصد درونياش آگاه شود و از سوي ديگر، افكاري كـه او بـر زبـان مـيآورد 
موجب گسترش پيرنگ ميشود. پس با در نظر گرفتن تفاوت اين دو شـيوه، نبايـد هـر دو

اصطالح را يكي پنداشت. باري، نياز به داشتن تخصص يا دانش كافي در اصـطالحسـازي، 
ضروري است و نبود آن، موجب نابساماني در اصطالحات ميشود.   

  
3-5. اختالف آرا و تحول مفاهيم   

پويايي دانش نقد ادبي ناشي از مكاتب ادبي مختلفـي اسـت كـه در مسـير رشـد آن ظهـور
يافتهاند. اين مكاتب كه هريك بنيادهاي فكري خاصي داشتهانـد، مفـاهيم مربـوط بـه نقـد
ادبيات داستاني را دستخوش تغيير كرده و يا به شيوة خود تعبيـر و تفسـير كـردهانـد. پـس
بيگمان اصطالحات آن نيز دگرگون شده است؛ حتي در برخي موارد اصطالحات جديدي 

به عرصة نقد داستان راه يافته است.  
Plot از ديـدگاه صـورتگرايـان از نمونههاي اين تحوالت ميتـوان بـه تغييـر مفهـوم
روسي١ اشاره كرد. آنان تعريفـي متفـاوت بـراي ايـن اصـطالح بيـان كـرده و واژة جديـد
Syuzhet (سيوژه) را براي آن برگزيدهاند. صورتگرايان روايت را به دو بخش داسـتان و 

سيوژه تقسيم كردهاند. از ديدگاه آنان، داستان رشتهاي از رخدادهاست كه بر اسـاس تـوالي
زماني و علّي به هم ميپيوندند؛ پيرنگ هم بازآرايي نهـري ايـن رخـدادها بـا نظـم زمـاني

متفاوت و بدون وابستگي علّي به آنهاست (مكاريك، 1383: 201؛ ايبرمز و هـرفم، 1387: 
  .(261

متحول شدن برخي مفاهيم در داستاننويسي نوين، تعريفهاي سنتي را دگرگون كـرده
و اصطالحات جديدي را رواج داده است. براي مثـال، واژة «قهرمـان2» و معـادل عربـي آن
«البطل» به مهمترين شخصيت داستان اطالق ميشود كه از ويژگيهاي پهلواني، قهرمـاني و

                                                      
1. Russian Formalists  
2  . Hero/ Heroine 
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نيروهاي فرابشري برخـوردار اسـت. امـا در داسـتانهـايي كـه شخصـيت اصـلي آنهـا از 
ويژگيهاي يادشده بهرهمند نيست (و حتي در برخي موارد ويژگيهايي برخالف آنچه بيان 
«شخصـيت اصـلي١» (يونسـي، 1367: 26؛ سـليماني،  شد داراست) از اصـطالحاتي چـون
1365: 29)، «شخصيت محوري» (اوليايينيا، 1379: 87)، «شخصيت كليدي» و مترادفهاي 
آنها استفاده ميشود. بههمين دليل، در زبان عربي نيز بهجاي «البطل» از اصطالحاتي چـون
ــوش، 1985: 126؛ يعقــوب و  ــدس، 1984: 463؛ علّ ــه و المهن «الشخصــية الرئيســية» (وهب
ديگران، 1987: 235)، «الشخصية المركزية٢» (يوسـف، 1990: 36) و «الشخصـية المحوريـة» 

(حمود، 2001: 61) استفاده ميشود.   
تالشهاي داستاننويسان براي در هم شكستن شيوههاي مرسوم داستاننويسي- كـه بـا 
عنوان پسامدرنيسم از آن ياد ميشود- به بحث شخصيتها محدود نبوده؛ بلكه در مبـاحثي
چون راوي داستان نيز مفاهيم و اصطالحات جديدي را به عرصة داستان و نقد وارد كـرده

است. «راوي خطاپذير٣» يا «راوي غير قابل اعتماد٤» از اينگونه مفاهيماند. اين راوي «بنا به 
عللي چون خامي، معصوميت بيش از اندازه، سادگي جهالت يا حماقت موجب ميشود كـه
خواننده از زاوية ديد او به تعبيرها و تفسيرهاي نادرست و خالف واقعي نسبت بـه جريـان
داســتان برســد.» (داد، 1387: 229). ايــن مفهــوم بــا اصــطالحاتي چــون «الســارد المغفــل» 
(سويدان، 2006: 52- 53 و 57) و «السارد غير الموثوقٌ به» (خزانـدار، 2008) بـه ادبيـات

عربي راه يافته است.   
تحول مفاهيم همانطور كه واژگان و اصطالحات جديدي ميآفريند، برخي ديگر را نيز 
بيرونق ميكند. براي مثال، با تحول داستاننويسي نوين و پديد آمدن داسـتانهـايي كـه در
مركـزي داسـتان» بـهعنـوان  «نقطـة نقطة اوج پايان مييابند، ميتوان در پـذيرش اصـطالح

مترادف «نقطة اوج» (گلشيري، 1371: 1/ 170) ترديد داشت.   
  

                                                      
1. Main Character  
2. Central Character  
3. Fallibal Narrator  
4. Unreliable Narrator  
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4-5. معادلگزينيهاي سليقهاي و تعدّد مترادفها   
بحران اصطالحات در نقد ادبيات داستاني عالوه بر موارد يادشده، تاحدي از اختالف سليقة 
مترجمان يا اصطالحسازان نيز ناشي ميشود؛ چرا كه پديـد آمـدن اصـطالحات متـرادف و
موازيِ بيشمار بر اثر اختالف سليقه، ناهماهنگي گستردهاي را در اين حـوزه ايجـاد كـرده
است. براي روشن شدن اين واقعيت نمونههايي از مفاهيم مهم و رايـج در نقـد داسـتان را

بههمراه مترادفهاي فارسي و عربي آنها ذكر ميكنيم:  
   

معادلهاي عربي   معادلهاي فارسي  

اشتياق و تعليق، تعليق و انتظار، شك و انتظار، هول و وال، 
حسّ تعليق، حالت تعليق، دلهرة انتظار، انتظار، دروايي.  

التشويق و المماطله، التشويق.  

پيرنگ، طرح، طرح داستان، طرح كلـي، طـرح كـار، طـرح
اصلي، نقشة داستان، ماية داستان، شالوده، پالت.  

الحبكه، البناء الفني، المبني الفني.  

جريان تداعي معاني ذهني، جريان تـداعي معـاني، جريـان
تداعي آزاد معاني، جريان سيال ذهن، تـداعي معـاني آزاد، 

تداعي معاني.  

تيار الوعي، تيـار الشـعور، تيـار التـداعي، 
مجري الشعور.  

خودگويي، زمزمة حديث نفس، تنهاگويي، گفتوگـوي بـا
ــا خــود، گفتارهــاي  خــود، حــديث نفــس، حــرف زدن ب

بيمخاطب، سولولوكي.  

مناجاةالنفس، المناجـاةللـنفس، المناجـاة، 

حديث النفس، الحوار الذاتي، الحوار مـع
الذات.  

ــوني،  ــال، واژگ ــر اقب ــت، تغيي ــوني بخ ــوني، دگرگ دگرگ
بختبرگشتگي، عمل عكس، وارونهسازي، معكوسسازي.  

االنقالب، التحول، انقالب الموقف.  

راوي خطاپــذير، راوي غيــر قابــل اعتمــاد، راوي مغــرض، 
راوي جــايزالخطــا، راوي نــامعتبــر، راوي نــامعتمــد، راوي 

غيرموثق، راوي اغفالگر.  

الراوي المغفّل، الصوت الـراوي المغفّـل، 
الراوي الثالث المغفّل، السارد غير موثـوقٌ 

به.  
راوي داناي كـل، راوي دانـاي مطلـق، راوي عـالم مطلـق، 
راوي عقل كل، راوي همهآگاه، راوي همـهچيـزدان، راوي 

  . همهدان، راوي علامّ

الراوي العالم بكل شـيء، الـراوي العلـيم
بكل الشيء، الراوي العارف بكلّ الشـيء، 
الراوي العالم، السارد المحيط بكل الشيء.  
السارد المتدخّل، السارد الـدخيل، السـارد ــر، راوي  ــر، راوي مفس ــهگ ــالتگر، راوي مداخل راوي، دخ
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الظاهر، الراوي الظاهر، الراوي العليم بكـل دخيل، راوي فضول.  
الشيء ذي الرأي.  

كشف حقيقت، پيبري، كشف و وقوف، تعـرف، مكاشـفه، 
لحظة مكاشفه، لحظة كشف، اشراق ناگهاني.  

ــة  ــاف، لحظ ــف، االنكش ــف، التكش الكش

التنـوير، نقطـة التنـوير، التعـرف، التجلـّـي، 
التصفيه.  

كشمكش، ناسازگاري، تعـارض، تقابـل، جـدال، برخـورد، 
ستيز، همستيزي، كشاكش، درگيري.  

الصــراع، االصــطدام، التحــاك،ّ التشــابك، 
االشتباك.

گرهافكني، گرهبندي، گرهگذاري، گرههـاي طـرح، پـيچش، 
درهمپيچيدگي، رازافكني، وضعيت بغرنج.  

العقدة، التعقيد، المشكله، المأزق.

گرهگشايي، حل و رفع، حل و فصل، گـرهگشـايي فجيـع، 
فرجام و مصيبت، فاجعه، رازگشايي، رفـع شـبهه، راهحـل، 

حل.  

الكارثه، النتيجه، الخاتمـه، النهايـه، الحـل،ّ 
حلّ العقده، االنحالل، إزالة التعقيد.  

  
     معادلگزيني با تكيه بر ذوق و سليقه تا وقتي كه در دريافت مفهـوم خللـي وارد نكنـد 
فقط ناهماهنگي واژگان را افزايش مـيدهـد. امـا ايـن مشـكل گـاه در مـورد معـادليـابي

اصطالحات عربي در زبان فارسي يا برعكس، شديدتر ميشود؛ زيرا گاهي معادليابي بدون 
توجه به اصطالحات كاربردي اهل زبان، بهصورت سليقهاي صورت ميگيـرد و نتيجـة آن، 
رواج اصطالحات عجيبي است كه نه در بيان مفهوم درست عمـل مـيكنـد و نـه ناقـدان و
مـيبرنـد. ايـنگونـه معـادليـابيهـاي پژوهشگران عربزبان يا فارسيزبان آنها را بهكـار
نادرست كار را براي مترجمان و پژوهشگران در مطالعات ميانرشتهاي (عربي- فارسـي يـا

فارسي- عربي) دشوارتر از قبل ميكند و بر مشكالت موجود ميافزايد.   
  

5-5. اصطالحات التين  
در ميان اصطالحات فارسي و عربي نقد داستان، برخي اصـطالحات التـين هسـت كـه يـا
معادليابي نشده و يا با وجود معادل فارسي يا عربي، به همان شكل التين بهكـار رفتـهانـد.
كمترين تأثير اينقبيل اصطالحات، ايجاد ناهماهنگي است. براي مثال، بـراي واژة «سـيوژه» 
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در زبان فارسي معادلي مشاهده نشد و يا اصطالحCmaera eye در زبان عربي بـه صـورت
(  محـادين، 1999: 55) و معـادل ديگـري بـراي آن نيـافتيم. از «الكاميرا» بهكار رفتـه اسـت
واژگان التين ديگري كه با وجود معادلهاي فارسي و عربي، در برخي متون به همان شكل 
«پـالت» (شميسـا، 1369: 166)، «دنومـان» (همـان، 170)،  التين بهكار رفتهاند، ميتوان بـه
«تيپ» (رضايي، 1382: 348؛ ميور، 1374: 330)، «شخصيتهاي تيپيك» (مهـاجر و نبـوي، 
1381: 211)، «شخصيتهاي تيپيكال» (ميور، 1374: 330) و «سولولوكي» (شميسـا، 1369: 
174) در فارسي، و اصطالحات «المونولوك» (علّوش، 1985: 205)، «الفالش باك» (حادي، 

2004: 14) و «الحوار الدرامي» (خزاندار، 2008) در عربي اشاره كرد.   
  

6. نتيجهگيري  
1. بررسي اجمالي وضعيت اصطالحات نقد ادبيات داسـتاني در دو زبـان فارسـي و عربـي

بيانگر آن است كه اصطالحسازيهاي انجـامشـده دچـار ناهمـاهنگي وسـيعي در مفـاهيم، 
تعاريف و واژگان است.   

2. بيشترين علت ناهماهنگي واژگان را ميتوان دانش ناكافي و اصطالحسازيهاي سليقهاي 
دانست. مهمترين علت ناهماهنگي مفاهيم و تعاريف را هم مـيتـوان در اخـتالفنظرهـاي
صاحبنظران و روايتشناسان جستوجو كرد. از سوي ديگر، تعريفهاي متفاوت هريـك
نيازمند اصطالحات ويژهاي اسـت؛ بـه ايـن ترتيـب ايـن تفـاوت آرا، واژگـاني متفـاوت و

ناهماهنگ براي يك مفهوم ميآفريند.  
3. تحوالت داستاننويسي نوين پارهاي تعريفها و ديدگاههايي را كه در گذشته بهطور قطع 
مــورد پــذيرش بــوده، تغييــر داده اســت. همچنــين درپــي دگرگــوني ويژگــيهــاي ســنتي 

داستاننويسي، برخي از اصطالحات و واژگان آن نيز دستخوش تحول شدهاند.  
  

پينوشتها  
1. سيروس شميسا اين معادل را پيشنهاد زرينكوب دانسته است (1376: 66).  

2. صالح حسيني اين واژه را معادل پيشنهادي ابوالحسن نجفي دانسته است (1369: 2).  
3. شعور هم شامل احساسات و هم ادراكات عقلي است (انيس و ديگران، 1375: «شعر»).  
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نقد و بررسي آرا و نظريات ادبي اخوانالصفاّ  
 مرتضي قائمي  
استاديار دانشگاه بوعلي سيناي همدان  
روحاله مهديان طرقبه   
دانشجوي دكتري دانشگاه بوعلي سيناي همدان  

  
چكيده  

شـكل اخوانالصفا نام جمعيتي سرّي است كـه در سـدة چهـارم هجـري در جهـان اسـالم
گرفت. هدف اين جمعيت، آميختن دين به فلسفه و تعديل آن بهوسيلة حكمت بود. برخي 
از شرقشناسان معتقدند حكمت يوناني از طريق اخوانالصفا توانسـت در شـرق جايگـاهي

بيابد.  
اخوانالصفا به دايرةالمعارف فلسفي و علمي شباهت بسياري دارد و در آن تمام  رسايل    
رسـايل آنچه كه فرد با فرهنگ آن روزگار بايد بهدسـت آورد جمـعآوري شـده اسـت.   در
اخوانالصفا مباحث ادبي بهصورت پراكنده مطرح شده است؛ ازجمله مـيتـوان بـه ارتبـاط

ميان لفظ و معنا، بالغت كالم و مالكهاي نيكويي شعر اشاره كرد.   
     بالغت در نظر ايشان، بر پاية تعادل و تناسب استوار است. اخوانالصفا معتقدند معـاني

همچون جان و روح و الفاظ مانند بدن وجسماند. اين بـاور يـادآور نظـر جـاحظ در بـاب 
ارتباط الفاظ و معاني است. ايشان پس از تأكيد بر موزون و مقفّي بودن شعر، بليـغتـرين و
زيباترينِ آن را شعري ميدانند كه عاري از زحاف باشد؛ يعني نسبتي منظم و مسـاوي ميـان
حركات و سكنات اجزاي آن برقرار باشـد و همـين تناسـب، نقطـة اشـتراك بـين شـعر و 
موسيقي است. بنابراين، يكي از نكتههاي اساسي در انديشههاي ادبي اخوان، معيار «تناسب» 
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در زيباييشناسي ادبي و هنري است؛ ازاينرو اخوانالصفا به وجـود ارتبـاط بـين الحـان و
موضوعات شعري معتقدند.  

     واژههاي كليدي: اخوانالصفا، رساالت، ادبيات، شعر، موسيقي.   
  

مقدمه  
«اخوانالصفا و خالنالوفا» نام جمعيتي سرّي بود كه در سدة چهـارم هجـري و بـا اهـداف

فلسفي، عرفاني و عقلي، در بصره و بغداد شكل گرفت. هدف اين جمعيت، ترويج برادري 
و صفا ميان مردم و رفع اختالفهاي فكري و مذهبي بود. آنان به دنبال گسترش حكومـت
«عقل» و تلفيق فلسفه و مذهب، و ايجاد گونهاي آرمانشهر بودند. اين جمعيـت مقـاالتي را
بدون ذكر نام مؤلف منتشر ميكردند و خود را «اخـوانالصـفا و خـالنالوفـا» مـيناميدنـد.
و فكـري آنان را بايد يكي از مؤثرترين نهضتهاي علمي رسايل فعاليتهاي اخوانالصفا و
آنـان رسايل قرنهاي اولية شكلگيري حكمت و فلسفه در جهان اسالم دانست. تأثير عميق
بر حكماي قرن چهارم هجري به بعد بسيار عميق بوده است. «ويژگي منحصربهفرد آنان در 
جمع ميان عرفان و فلسفه، شريعت و طريقت و حكمت و صناعت است و ميتـوان گفـت
تمام كساني كه پس از اخوانالصفا در مسير انديشـه و حكمـت گـام زدنـد، بـدون اسـتثنا، 

آنان داشتهاند.» (بلخاري، 1388: 74).   رسايل رجوعي به
آنـان را بـه رسايل تأثيرپذيري از انديشههاي فلسفي و يوناني، در كنار اعتقادات شيعي،
مجموعهاي تبديل كرده كه ناديده گرفتن آن از سوي طالبـان انديشـه و حكمـت، نـاممكن

بهچشم  رسايل بهنظر ميرسد. اعتقاد به نوعي وحدت متعالي در قلمرو اديان، در جايجاي
ميخورد. اين نگاه وحدتگرايانه كه امروزه سنتگرايان منادي آناند (مثل وحدت اديان يا 
اخـوانالصـفا  وحدت در هنر و معماري اسـالمي، مسـيحي، بـودايي و هنـدو) در روزگـار
ميتوانست هجوم وسيعي را عليه آنان برانگيزد و جان و مال آنـان را بـر بـاد دهـد (فـوده، 

1980: 2). اگرچه وحدتي كه اخوانالصفا درپي آن بودند، در پناه قرآن محققّ ميشد.  
در مورد انديشههاي فلسفي اخوانالصفا، كتابها، مقاالت و پـژوهشهـاي بـيشـماري
منتشر شده است؛ حتي در مورد نظريات ايشان در باب موسيقي، كتابهاي مستقلي تـأليف
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شده است. اما آنچه تا كنون كمتر مورد توجه ناقـدان، نويسـندگان و صـاحبنظـران قـرار
گرفته، نظريات و آراي ادبي اخوان است. اخوانالصفا رسالهاي كامل را به بحثهـاي ادبـي
اختصاص ندادهاند؛ ولي در البهالي رساالت مربوط به موسيقي و ديگر صـناعات، نظريـات 
پراكندهاي در باب ادبيات و شـاخههـاي گونـاگون آن، ازجملـه مباحـث لغـوي، بالغـي و

عروضي بهچشم ميخورد.   
در اين مقاله برآنيم تا اين آرا و نظريـات ادبـي، بـهويـژه پيونـد شـعر و موسـيقي را از
استخراج و بررسي كنيم. با اين هدف كه ايـن كوشـش مختصـر، دريچـهاي  رسايل البهالي

پربارشان باشد.   رسايل براي نگاههايي تازه به اين جمعيت و
  

شكلگيري جمعيت اخوانالصفا  
تاريخ مشخصي را نميتوان سرآغاز پيدايش جمعيت اخوانالصفا دانست. فقط ميدانيم كـه
و تقسـيم سـرزمينهـاي خالفـت در عصر سوم عباسي- دوران نـابودي خالفـت اسـالمي
بـا (334هـ به بعد)- در بغداد و ديگر سرزمينهـاي اسـالمي، متعصـبان مخالفـت خـود را
اصحاب علوم و اهل نظر و تحقيق و بحث و استدالل آغاز كردند. بعدها در قـرن پـنجم و
ششم هجري، اين مخالفتها به تكفير فالسفه و حكما و نسبت الحـاد و زندقـه بـه ايشـان
انجاميد. اما در قرن چهارم، در واكنش به اين مخالفتها و با هدف آميختن ديـن و فلسـفه، 
بعضي به اين فكر افتادند كه براي نشر علوم عقلـي و نزديـك كـردن ديـن و حكمـت بـه

يكديگر و آگاه كردن عامهّ از مباني حكمت نظري و عملي، رسـاالت مختصـر و سـادهاي- 
بيآنكه نام مؤلف آن آشكار باشد- بنويسند و انتشار دهند. به اين ترتيب، دستهاي سـرّي از
ميان مسلمانان بهپا خاست كه شبانهروز مشغول نشر عقايد و اطالعات خود بودنـد و خـود
را «اخوانالصفا و خالنالوفا» ناميدند. بيشـتر محققـان تصـور كـردهانـد كـه ايـن دسـته، از 
شاخههاي شيعه و به احتمال قوي از فرقة اسماعيليهاند. اما وابستگي اين دسته بـه فرقـهاي 
خاص هنوز روشن نيست. فقط اين نكته مسلمّ است كه اين جماعت براي توجيه معتقدات 
ديني مسلمانان، آن را با اقوال حكما منطبق ميكردند و يا در شرح برخي از مسائل مـذهبي
به روش فالسفه درميآويختند؛ همچنين براي تزكية باطن و صعود به مدارج كمال، عـالوه
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بر توسل به فلسفه، از دين نيز بهره ميگرفتند. از اين نظر، آنان از پارهاي جهات به متكلمان 
معتزله و اسماعيليه شباهت داشتهاند (صفا، 1369: 320-319).  

     شمار اين جمعيت زياد بود و گروهي سازمانيافته بهشمار ميرفتند. آنان معتقـد بودنـد 
پرورش سنتي مذهبي و تعصب ديني، دو مانع بزرگ براي پذيرش حق است؛ بههمين دليل:  

به دعوت جواناني ميپرداختند كه سينههايشان از اين معـاني بـه دور مانـده و در علـوم و
دانشها مبتدي بودند و به حيات اخـروي شـوق داشـتند و پنـد مـيدادنـد كـه از دعـوت

سالخوردگان كه در تعصب باطل مذهبي خويش فرورفتـهانـد خـودداري ورزنـد (قميـر، 
  .(27 :1363

اين امر موجب تقسيم اعضاء به گروههاي متفاوت در علـوم و كتمـان اسـرار و اجتماعـات
سرّي آنان شد. اخوانالصفا از اين پنهانكاري آشكارا سخن گفتهاند: «سزاوار است بـرادران
ما در شهرهايي كه هستند، مجالس ويژهاي ترتيب دهند و در اوقات معين در آن گرد آينـد
و اغيار را بدان راه ندهند و دانشهاي خويش در آن مجلس بازگويند و در اسـرار خـويش
اخـوانالصـفا در برگـزاري اجتماعاتشـان در  گفتوگو كنند.» (رسايل4: 105). پنهانكـاري
ايجاد شك و شبهه نسبت به آنان بسيار مؤثر بود. در مورد آنان گفته شده كه اهداف سياسي 
داشتهاند و قصدشان، دگرگوني حكومت و دين بوده است. اما كسـي نتوانسـته اسـت ايـن

اتهام را در مورد اخوانالصفا اثبات كند؛ چون شيوة فعاليـت و رفتـار آنـان در ميـان مـردم، 
هرگز رنگوبوي سياسي نداشت. اخوانالصفا به فضايلي چون زهد، محبت، وفا، راسـتي و
امانت آراسته بودند؛ هرچند به گفتههاي برخي از آنان ايراد گرفتهاند كه فلسـفه را بـر ديـن

ترجيح دادهاند و يا اينكه در رسالة «حيوان و انسان» شـورش آنـان عليـه اجتمـاع و اديـانِ 
موروثي آشكار است (رسايل1: 11). ايجاد جمعيتهاي سرّي مانند اخـوانالصـفا، بهتـرين
دليل بر فساد سياسي آن روزگار است. جمعيتهايي كه درپي ويراني و ازهمپاشيدگي نظام 
حكومتي بودند، در زمان فيثاغورث و افالطون هم وجود داشتند و ايـن نيـز نمـودار نظـام

فاسد سياسي آنان بوده است.  
آنگونه كه پيشتر گفته شد، مـا تقريبـاً هـيچيـك از افـراد ايـن جماعـت را بـهدرسـتي
نميشناسيم. فقط نام پنج تن را ميدانيم كه آن هم خالي از ترديد نيست. تمام آنچه در باب 
اين جماعت ميدانيم اين است كه در اواسط قرن چهـارم هجـري در بصـره شـكل گرفتـه
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اخوانالصفا در سال 373هـ شناختهشده بوده و زيد بن رفاعـه، مؤسـس ايـن است. رسايل
جمعيت، در اين زمان زنده و فعّال بوده است (قمير، 1363: 26). پس جمعيت اخوانالصفا 
پيش از 373هـ يعني حوالي نيمة قرن چهارم پايهگذاري شده و شعبهاي از آن نيـز در كمي
اسـامي چنـد تـن از ايـن المؤانسه و اإلمتاع بغداد فعاليت داشته است. ابوحيان توحيدي در
جمعيت را ذكر كرده است كه عبارتاند از: ابوسليمان محمد بن معشر بستي (معـروف بـه
المقدسي)، ابوالحسن علي بن هارون زنجاني، ابواحمد مهرجاني، زيد بن رفاعه و علي بـن

راميناس عوفي (قفطي، 1980: 59). برخي ديگر، افرادي چون ابنمسكويه رازي، عيسي بن 
زرعه (مترجم و فيلسوف)، ابوالوفاي بوزجاني (نابغـه و رياضـيدان معـروف) ، احمـد بـن
اخوانالصفا را به اندلس برد- را نيـز رسايل عبداهللا و مسلمه المجربطي- كه براي اولين بار
مطهـري، 1349: 251). بـيترديـد، ابـوالعالي معـري  از شمار اخوانالصفا مـيداننـد (ر.ك
هنگامي كه در اواخر اين قرن به بغداد آمد، با شعبة بغداد ارتباط داشـته و روز جمعـة هـر

هفته در جلسات آنان حاضر ميشده است. اين مطلب و همچنين نام كساني كه در جلسات 
وي برميآيد (ر.ك معري، 1998: 125).   الزند سقط اين شعبه حاضر ميشدند، از كتاب

در رسالة «جامعه» توصيف و شرحي در مورد جلسات سرّياي آمـده اسـت كـه هـر دوازده 
و اخـوانالصـفا بـا بهتـرين زيورهـاي خـويش در آن گـرد اسـت روز يكبار برگـزار مـيشـده
ميآمدهاند. در اين مجالس رئيس آنان در لباسي ويژه و مهيب و با جالل و وقار بـر آنـان ظـاهر
ميشده، به وعظ و ذكر و آزمون مـيپرداختـه و اسـرار را شـرح مـيداده اسـت. در ايـن رسـاله
حروف ابجد ويژهاي مييابيم كـه اخـوانالصـفا وضـع كـرده بودنـد و اسـرار خـويش را بـا آن
الكتـب األربـع، مينوشتند. همچنين در اين رساله تأليفات اخوانالصفا ذكر شده اسـت: المدارس

داشتهاند.   رسايل الجفران(1). بنابراين، اخوانالصفا كتابهاي ديگري غير از و السبعه
اخوانالصفا معتقد بودند به ياري علم و اعتقاد به دين، ميتوان به تصفية باطن رسـيد و 
به مرحلهاي از كمال- كه غايت شريعتها و اديان است- دست يافت و حقايق آن را بهتـر
فهميد. بر اساس همين اعتقاد به دين اسالم و اصول عقايد افالطونيان و فيثاغورثيان جديـد
و صوفيه، با فالسفة مادي اختالفنظر داشتند و سـخنان آنـان را رد مـيكردنـد. اخـوان در

جمع خود چهار مرتبه داشتند:   
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مرتبة اول «اإلخوان األبرار الرحماء» نام داشتند و سنشان بين پانزده تـا سـي بـود. كسـاني در
اين سطح پذيرفته ميشدند كه داراي سه صفت باشند: صفاي روح، تيزهوشي و سرعت انتقال.  
مرتبة دوم «اإلخوان األخيار الفضالء» بودند كه افراد آن بين سي تـا چهـل سـال بودنـد.
صفاتي همچون سخاوت، شفقت و مهرباني، وفاداري به ديگر اخوان و نيـز مراعـات حـال

آنان، الزمة حضور در اين مرتبه بود.   
مرتبة سوم به «اإلخوان الفضالء الكرام» معروف بودند و بين چهل تا پنجاه سال داشتند. 
افراد اين مرتبه قوانين را ميشناختند، عقايد را تدوين ميكردند، از اصـول حقـايق دفـاع و

راهها را روشن ميكردند و به دعوت ميپرداختند.  
مرتبة چهارم، مرتبة كمال بود. اخوان در اين مرحله، براي مشاهدة قيامـت و صـعود بـه

ملكوت آسمان آمادگي پيدا ميكردند (بلخاري، 1388: 75).  
     اينان براي پيشبرد اهداف سازماندهيشدة خود، از روش «تقيه» استفاده مـيكردنـد كـه
شيعيان نيز از آن بهره ميبردند. تقيه، يعني اظهار آنچه خالف اعتقـادات قلبـي اسـت. ايـن 
ايشان و پايداري تفكرشان كمـك كـرد تـا بعـدها ابـنسـينا، فـارابي،  رسايل شيوه به رواج
سجستاني، كرماني، ناصرخسرو، خواجه نصير و ديگران از اين ميراث فكـري بهـره گيرنـد 

(ر.ك سعد، 2010).  
  

اخوانالصفا   رسايل
اخوانالصفا آمده است، ايشان درپي پايهگذاري نوعي آرمانشهر بودند:   رسايل بر اساس آنچه در

شايسته است كه پس از گرد هم آمدن بر مبناي اصول و شرايط مشخصشده، بـا يكـديگر
همكاري كنيم و نيروي جسماني خويش را بهصورت قدرتي يكپارچه درآوريـم و نفـوس

خود را به يك شكل تدبير كنيم و آرمانشهري روحاني بنا كنيم (رسايل4: 220).  
تصميم آنان براي تأسيس آرمـانشـهر، زاييـدة شـرايط نابسـاماني اسـت كـه اخـوان در آن
ايشان به بهترين و نيرومندترين شكل، فساد سياسي آن روزگار را تصوير  ميزيستند. رسايل
را بهدرستي نميشناسـيم، بـه ايـن دليـل رسايل ميكند. اينكه ما هيچيك از نويسندگان اين
است كه آنان در پرده كار ميكردنـد و بـهنـوعي از دشـمنان نظـام سياسـي بغـداد بودنـد؛
نيـز يـاري نمـيكردنـد و اخالصـي بـه آن همانگونه كه نظام سياسي موجود در قـاهره را
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نداشتند (قمير، 1363: 13). آنها بهطور مستقيم درپي تغيير نظام سياسياي كه در آن هنگام 
بر جهان اسالم سيطره داشت نبودند؛ بلكه به دنبـال تغييـر نظـام عقالنـياي بودنـد كـه در
زندگي مسلمانان نفوذ داشت. ايشان در اين مسير، روش جمعيتهايي را برگزيدنـد كـه در
جهان كهن قبل از آنـان وجـود داشـت؛ برجسـتهتـرينِ ايـن جمعيـتهـا، فيثاغورثيـان در

مستعمرات يوناني- ايتاليايي بود.  
اخوان همچنان كه شرايط زندگي سياسي را به تصوير ميكشيد، زندگي عقلي را  رسايل    
آنان بهمثابة آينهاي است كه زندگي عقلي آن روزگار را بازتـاب رسايل نيز جلوهگر ميكرد.

بـوده كـه از فلسـفة يونـاني،  ميدهد. در قرن چهارم هجري، عقل اسالمي حاوي مفاهيمي
حكمت هندي، آداب ايراني و عربي، اسالم و اديان آسماني و غيرآسماني ديگر به آن منتقل 

شده بود.   
عقل اسالمي تمام اين مظاهر را گرد آورده، نظام بخشـيده و بـين آنهـا همـاهنگي و سـازگاري
پديد آورده و كوشيده بود تا از آن بنايي يگانه و متشكل بسازد؛ يعني فرهنگ و تمـدني كـه هـر
فرد روشنذهن ضرورتاً ميبايست بر آن سيطره يابد و از آن بهره گيرد (پطرس، 2005: 125).  

اخوانالصفا به دايرةالمعارف فلسفي و علمـي شـباهت بسـياري دارد و در آن تمـام رسايل

آنچه كه فرد با فرهنگ آن روزگار بايد بهدست آورد جمعآوري شده است. اين مجموعه به 
چهار بخش تقسيم ميشود:  

بخش اول شامل چهارده رساله در شاخههاي مختلف رياضيات يعني حساب، هندسـه، 
نجوم، هنرها و صنايع علمي و منطقي است.  

بخش دوم رنگ ارسطويي دارد و شامل تمام شعب علـوم طبيعـي اسـت. مطالـب ايـن
بخش به همان صورتي است كه ارسطو بيان كرده است؛ از هيوال و صورت و زمان و مكان 
و حركت تا فلزات و گياهان و حيوان و انسـان و سـرانجام بـا علـمالـنفس (روانشناسـي)

بهپايان ميرسد.  
بخش سوم شامل ده رساله در مابعدالطبيعه است. تأثير فلسفة يوناني در سه بخـش اول
كامالً هويداست؛ زيرا انديشهها و سخنان گوناگون فيثاغورثيان، افالطونيان، نوافالطونيـان و

ارسطو در آنها ديده ميشود.  
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بخش چهارم در الهيات و امور مربوط به اديان و مـذاهب و تصـوف اسـت و آميـزهاي 
تأثيرگذار بـودهانـد: عوامـل فلسـفي،  است از تمام عوامل و عناصري كه در فلسفة اسالمي
علمي، ديني، ادبي، هنري و حتي خرافي كه از شرق و غرب بهسوي آن سـرازير شـده بـود 

(ر.ك قمير، 1363: 19-15).  
     تمام اين چهار بخش كه 52 رساله را دربرميگيرد، چيزي نيسـت جـز مقدمـهاي بـراي
اخـوانالصـفا بـه آن «الرسالة الجامعة» كه خالصة دانش و نهايت هدفي است كـه جمعيـت
دست يافتند. آنها خود را به مرد بخشنده و حكيمي مانند ميكردند كه بوستاني دارد پـر از
لذتها و شكوه و رونقي كه به وصف درنميآيد. اما مردم به اين بوستان داخل نميشـدند 
تا آنكه نمونههايي از آنچه در آن هست به آنها عرضه ميشد. در اين هنگـام مـردم بـه آن
مينگريستند، نزديك ميشدند، ميچشيدند، ميبوييدند و لمس ميكردنـد تـا انـس گيرنـد،
مطمئن شوند و رغبت يابند كه داخل بوستان شوند. اخوانالصفا «الرسالـة الجـامعـة» را بـه

دارويي تشبيه ميكردند كه اگر جسم آمادة پذيرش آن باشد، شفا ميدهد و اگر آماده نباشد، 
موجب مرگ ميشود (همان، 19).  

اخوانالصفا گنجينهاي است كه هنوز ارزيابي نشده؛ زيرا هنوز  رسايل      كوتاه سخن اينكه
را در  ناشناخته مانده است. آنگاه كه بهدرستي شناخته شود، بخشي از زندگي امت اسالمي

دوراني خطير كه يكي از مهمترين دورههاي زندگي اين امت بوده است، جلوهگر ميكند.  
  

ادبيات اخوانالصفا  
اخوانالصفا عالوهبر مفاهيم فلسفي و علمي قابلتوجه، جنبة ارزشـمند ديگـري نيـز رسايل
با عموم مـردم  رسايل دارد و آن، ارزش هنري خالص آن است. از آنجا كه روي سخن اين
و براي تعليم و تربيت آنهاست، از دشواريهاي زبان فلسفي بـه سـادهنويسـي ادبـي روي
سرشار از خياالت فـراوان همـراه بـا تشـبيهات اسـتوار، واژههـاي  رسايل آورده است. اين
برتـرين نمونـه برگزيده و معاني و مفاهيم ساده است. مبالغه نيست اگر گفته شود كه تقريبا ً
اخـوانالصفاسـت  رسـايل در سادهنگاري زبان عربي، براي پذيرش انواع علـوم و بيـان آن،
رسـايل بـه تحليـل و نقـد (همان، 18). اگر پژوهشگران ادبي بخشي از تحقيقات خـود را
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اخوانالصفا اختصاص دهند، شايد بتوانيم شخصيتهاي مختلف نمـادين موجـود در آن را
بازشناسي كنيم. شايد شخصيتهاي معروفي باشند كه در علم و ادب و فلسفه صاحبنظـر
همكاري داشتهانـد و تـا كنـون ارتبـاط آنـان بـا رسايل بوده و بهطور پنهاني در تدوين اين
اخوانالصفا فاش نشده است. براي مثال، برخي ابنمقفع را يكي از ايشان دانسـتهانـد (ر.ك
سعد، 2009). اين نظر، بر مبناي نام جمعيت است كه برخي آن را برگرفتـه از مطلـع قصـة
ميدانند. عنوان «اخوانالصفا» براي نخستين بـار در ايـن دمنه و كليله «الحمامة المطوقه» در

قصه بهكار رفته است.  
اخوانالصفا در نوشتن هريك از رساالت خود غرض خاصـي داشـتهانـد.  بـراي مثـال، 
هدف از نگارش رسالة «عدد» را رياضت نفس متعلمان براي يادگيري فلسفه بيان كردهانـد؛ 
مقصود از تأليف رسـالة «هندسـه» را راهنمـايي نفـوس از محسوسـات بـه معقـوالت و از
جسمانيات به روحانيات دانستهاند؛ مراد از تدوين رسالة «موسيقي»، بيان اين نكته است كه 
نغمات و الحان موزون داراي همان تأثير در نفوس شنوندگان اسـت كـه ادويـه و اشـربه و
ترياق در اجسام حيواني دارند و اينكه افالك را در حركات و گردشها و برخـورد بعضـي
به يكديگر، نغمات طربانگيز و الحان نيكو و مطبوعي مانند نغمات اوتار عـود و تنبـور و
نايهاست؛ قصد از تأليف رسالة «بيان اخـتالف األخـالق» هـم تهـذيب نفـوس و اصـالح

اخالق براي وصول به بقاي دائم و سعادت ابدي در دنيا و آخرت است.  
همة اين رساالت با مقدمة مختصري شـروع مـيشـود در اينكـه هـدف از نگـارش آن
چيست، در اين باب قبالً چه گفتهاند، يا در رسايل ديگر چه خواهند گفت، يا براي تكميـل
آن به كداميك از رسايل بايست مراجعـه كـرد. بـا ايـن حـال، بسـياري از مطالـب در ايـن
رساالت تكرار شده است. گاه اين موارد مكملّ يكديگرند و گـاه مـوردي از مـوارد ديگـر

اخـوانالصـفا در  تلخيص شده است و همين امر، ايجاب ميكنـد بـراي آگـاهي از مقاصـد
مسئلهاي خاص، به همة اين موارد مراجعه كنيم. در مجموع، نظرهاي مخالف در مسـئلهاي 
اخوان ديده ميشود و دليلش شايد اين باشد كه اگرچـه نويسـندگان رسايل واحد، كمتر در
متعدد بودند، با يكديگر روابط نزديكي داشتهاند و از نظر تصحيح و تهذيب آن- رسايل اين

ها، يك تن يعني مقدسي نظارت داشته است (ر.ك بيهقي، 1351: 21).  
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كـه جمـعآوري  اما اشكال اساسي اين رساالت، پراكندگي مطالب در آنهاسـت؛ چنـان
عقايد آنان و ترتيب خالصة جامعي از آن را دشوار ميكند. اخوانالصفا بيشتر اين مسائل را 
در نهايت تفصيل بيان كردهاند و البته اين تفصيل هميشـه در اصـل موضـوع نيسـت؛ بلكـه
كه خاص كتب فلسـفي اسـت  اخوان براي آنكه هر موضوع فلسفي را از غموض و ابهامي
بيرون آورند، آن را با شاخ و برگ و تمثيالت فراوان بيان كردهانـد. از سـوي ديگـر، چـون
قصد آنان نزديك كردن مسائل فلسفي به اصول اديان و اشارات ديني بوده است، اغلب بـه
نقل آيات قرآن و تورات و سخنان انبيا و حكماي الهي پرداختهاند. اگر از رساالت رياضـي
و منطقي بگذريم، همهجا ابتدا مطلبي كوتاه ذكر شـده و سـپس مثـالهـاي فراوانـي بـراي
توضيح آن آورده شده است؛ همچنين عالوهبر حكاياتي كه از كتابهاي ديني و يا قصـص

و روايات منقول از پهلوي گرفتهاند، خود نيز حكايات كوتاهي بر سبيل تمثيل بيان كردهاند. 
بهاين ترتيب در نتيجة توجه به اين مسائل، گاه بهحدي دچار پرگـويي شـدهانـد كـه اصـل
رسـايل مطلب در انبوه توضيحات گم شده است. همين امـر اسـت كـه ضـروت تلخـيص
آمده اسـت. موسيقي در فارسي رسالة سه اخوانالصفا را ايجاب ميكند؛ مثل آنچه در كتاب

(ر.ك بينش، 1371).  
اخوانالصفا برگرفته از تأليفات مترجمان قـرن دوم و سـوم و اوايـل رسايل بهطور كلي،
قرن چهارم هجري است كه از منابع هندي، پهلوي، يوناني و سرياني به عربي ترجمه شـده
بود (حقيقت، 1356: 32) و شامل تمثيالت، قصص و روايات ادبي و تاريخي و موضوعات 
بود. ازجمله ميتوان به داستان آغاز آفرينش و اختالف انس و جـن اشـاره گوناگون علمي
خاص موجود در آن نيز ايراني است؛ مثل «بيراسـب» ملقّـب بـه كرد كه حتي غالب اسامي

مردانشاه، پادشاه جزيرة مردان و وزير او «بيراز» (رسايل2: 173 و پس از آن). به هر حـال، 
نويسندة اين داستان- كه موضوع آن بحث در خواص و فوايـد انـواع حيوانـات و طبقـات
آدميان است- از چند منبع مختلف و همچنين از اطالعات علمي خـود در نگـارش رسـاله
استفاده كرده است. در ساير موارد هم گاهي حكايتي كوتاه يـا چنـد حكايـت كوتـاه بـراي
خـود رسـايل اثبات مسئلهاي واحد بيان شده است (صـفا، 1320: 17-26). گـاهي نيـز در
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ابياتي از شعر فارسي آوردهاند كه از اشعار فصيح و دلانگيز قرن چهارم اسـت؛ ماننـد ايـن
قطعه:  

ــر  ــة زي ــگ نال ــبگير بان ــت ش وق
ــدار شــگفت  ــن م ــر و اي زاري زي
تــن او تيـر نـه، زمـان بـه زمـان 
گــــاه گريـان و گـه بنـالــد زار 
آن زبــــانآور و زبانــــش نـــــه 
گـاه ديوانـه را كنـد هشــــــيـار 

خوشتر آيد بـه گوشـم از تكبيـر    
ــر  ــدر آورد نخچي ــر ز دشــت ان گ
ــر  ـــذارد تي ــدر همــيگـ ــه دل ان ب
ـــگير  ــا شبــ ـــدادان و روز ت بامـ
خـبـر عــاشـقــان كنــد تفســير 
گــه به هشــيار برنهـــد زنجيــر  
اخوانالصفا توجه خـواهيم كـرد و آن، بررسـي نظريـات رسايل      اما اكنون از منظري ويژه به
بـا موسـيقي دارد؛ ادبي ايشان است. البته مباحث اخوان در باب شعر و ادبيات، ارتباط محكمـي
از يكديگر جدا كرد. بنابراين در اين مجـال بـه رسايل بهگونهاي كه نميتوان اين دو مقوله را در

اخوان ميپردازيم.   رسايل مبحث شعر و ادبيات و ارتباط آن با موسيقي در
  

1. نگاه اخوانالصفا به مباحث ادبي 
1-1. الفاظ و معاني 

اخوان حروف را به سه نوع تقسيم كردهاند: فكري، لفظي و خطي. حروف فكري، صـورتي
روحاني در افكار است كه قبل از خارج شدن معاني توسـط الفـاظ، در ذهـن وجـود دارد .  
حروف لفظي، اصواتي هستند كه در هوا منتقل ميشوند و با گـوشهـا و قـدرت شـنوايي
طومارهـا نوشـته درك ميشوند. حروف خطي هم نقشهايي هستند كه با قلم بر لوحهـا و

ميشوند و با دو چشم و قدرت بينايي ديده ميشوند (رسايل1: 392). بـه ايـن ترتيـب، در 
انديشة اخوانالصفا، حروف خطي نشانههايي هستند كه براي داللت بر حروف لفظي وضـع
شدهاند و حروف لفظي نشانههايي براي داللت بـر حـروف فكـري هسـتند؛ پـس حـروف

فكري اصل است و دو نوع ديگر، نشانههايي براي داللت بر آن:  
جعل اللسان علي الفؤاد دليال     (همانجا)   إنما إن الكــالم لفـــي الفؤاد و

اخوان حروف لفظي را اينگونه تشريح كردهاند:  
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و بدان كه حروف لفظي همان اصواتي هستند كه در حلقوم و بين زبان و لبها و بـه هنگـام
خروج نفس از ريه ايجاد ميشوند. اين حروف در زبان عربي بيست و هشت عـدد هسـتند و

در ساير زبانها ممكن است بيشتر يا كمتر باشند... و بدان كه حروف وقتي به هـم بپيوندنـد، 
الفاظ را تشكيل ميدهند و الفاظ وقتي با معنا همراه شوند، اسمها را ميسـازند و از پيوسـتن
اسمها به يكديگر، كالم پديد ميآيد و وقتي كلمات با هم تركيـب شـوند، سـخنان را شـكل
ميدهند. سخنان بر دو نوعاند: موزون و منثور. موزون مثل شعر و رجز و قوافي و نثر نيـز دو

نوع است: فصيح و بليغ. مخاطبات و محاورات نيز از جملة نثر هستند (همان، 393).  
بنابراين، اخوان نثر را به فصيح و بليغ تقسيم كردهاند. شايد مقصود ايشان از فصيح، سـخن

عادي با رعايت اصول اولية صرف و نحو، و مقصودشان از بليغ، سخني در مراتب باالتر از 
حيث رعايت مقتضاي حال و ساير اصول سخنوري و بالغت بوده باشد. در ادامه، نظريـات

ايشان را در باب بالغت گفتار بررسي خواهيم كرد.  
     اخوانالصفا از ميان انواع كلمه فقط به «اسم» اشاره كرده و از فعل و حرف سـخني بـه 

ميان نياوردهاند. ايشان در مورد اسم گفتهاند:   
» همـان اسم لفظي است كه بر معنايي داللت كند، بدون در نظر گـرفتن زمـان... و «مسـميّ
» معنايي است كه به آن اشـاره مـي- گوينده است و «تسميه» سخن گوينده است و «مسميّ
«موصـوف» ذات مـورد اشـاره شود و «واصف» گوينده است و «وصف» سخن گوينـده و

است و «صفت» معناي متعلق به موصوف و... (رسايل1: 349).   

در اين عبارت، مبحث اسم و صفت و موصوف به كوتاهترين شكل ممكن بيان شده است.  
كه معنا نداشـته باشـد،        اخوانالصفا هدف از كالم را رساندن معنا دانستهاند. هر كالمي
براي شنونده و گويندهاش فايدهاي ندارد و هر معنايي كه نتوان آن را با لفظـي و بـه زبـاني
بيان كرد، راهي بهسوي شناخت آن نيست. هر حيوان نـاطقي كـه نتوانـد از آنچـه در درون
دارد بهخوبي تعبير كند، همچون موجودي جامد و ساكت است (رسـايل4: 109). از ديگـر

باورهاي ايشان آن است كه معنا در كالم همچون روح است و الفاظ مانند كالبدي براي آن، 
و ارواح بدون اجساد نميتوانند نقش خود را ايفا كنند. اخوان به انواع خبر از نظر صـدق و

كذب نيز اشاره كردهاند:  
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خبر آن است كه بتـوان گوينـدة آن را تصـديق يـا و خبر گاهي دالّ است و گاهي غيردال. ّ
تكذيب كرد؛ چرا كه حقيقت اين خبر از ديدهها پنهان است و زمان آن گذشته است و تنها 

از زبان گوينده شنيده ميشود (همانجا).  
آنان براي خبر صادق و كاذب مثالهايي آوردهاند؛ براي مثال كسي ميگويد فالن شهر آبـاد
و پرجمعيت است و فالن شخصِ مرحوم چنين بود و چنان صفاتي داشت. كسـي كـه ايـن
سخن را ميشنود، ميتواند آن را تصديق يا تكذيب كند؛ چون وضعيت آن شهر را نميبيند 
و آن شخص نيز درگذشته و دوران زندگياش بهسر آمده اسـت. بنـابراين، مطابقـت كـالم

گوينده با واقع و عدم مطابقت آن با واقع، محتمل است.  
     اخوان به مباحث منطقي هم وارده شده و خبر را به سـه نـوع واجـب، جـايز و ممتنـع
تقسيم كردهاند. واجب و ممتنع شناختهشدهاند و نيـازي بـه اسـتدالل در مـورد درسـتي يـا

نادرسي آنها نيست؛ براي مثال:  
وقتي كسي از ديگري بشنود كه ميگويد زمين زير پا و آسمان بـاالي سـر مـن اسـت، در 
درستي سخن او شك نميكند و نيازي به ارائة دليل در اين مورد ندارد و گفـتن و شـنيدن
آن سودي ندارد و اين سخن، فضيلتي در مـتكلم شـمرده نمـيشـود؛ بلكـه ممكـن اسـت

بيهودگي و بطالن سخنان او را نشان دهد. همچنين اگر بشنود كه كسي ميگويد من كوه را 
حمل كردم و وارد آتش شدم و ديدم كه درختي بر سطح دريا روييده است، در دروغ بودن 

و بطالن سخن او شك نميكند؛ چرا كه اين نوع از خبر، ممتنع است (رسايل3: 110).  
اما خبري كه ممكن است راست يا دروغ باشد، نيازمند دليل و حاوي فايده است و شنونده 
از آن بهره ميبرد: «و معنايي كه خبر بهوسيلة آن انسان را به شـناخت حقيقـت مـيرسـاند، 

همان است كه به هنگام خبر دادن ممكن بود صحيح يا غلط باشد.» (همانجا).  
     اخوانالصفا به تأثير كالم در روح انسان نيز اشاره كردهاند:  

اما نطق... تأثيراتي روحاني در انسان دارد. مثل وعد، وعيد، ترغيب، ترهيب، مـدح، هجـاء و... . 
تـأثيراتي كـه اجسـام در دليل آن، تأثيراتي است كه از كالم در جانها آشـكار مـيشـود... مثـل
يكديگر ميگذارند. تأثيرات اجسام در يكديگر دو نوع است: مصلح و مفسد. مصلح مثـل آب و
غذا كه جسم حيوانات را ميسازد و مثل داروها كه جسم بيماران را شفا ميبخشد و مفسد مثـل
آتش كه جسم حيوانات و گياهان را ميسوزاند و مثل ضربات چاقو و شمشير و ديگر چيزهايي 
كه جسم حيوانات را از بين ميبرد. حكم گفتهها و سخنان نيـز در جـانهـا بـر دو نـوع اسـت:
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مصلح و مفسد. مصلح مثل مدح و ثناي زيبا كه جانها را بهسوي مكارم اخالق سوق ميدهـد و
مثل موعظهها و هشدارها كه جانها را از اعمال زشت و اخالق بد باز ميدارد. كالم مفسد مثـل
شماتت و فحش و تهديد و سخنان زشت كه دشمني و خشم را براي جانها به ارمغان ميآورد؛ 
چنان كه گفتهاند: چهبسا كلمهاي جنگ و فتنهاي به بار آورد... و چهبسا كلمهاي آتـش جنـگ را

خاموش گرداند. مثل آنچه كه در قصيدهاي آمده است: لفظ يثبت في النفوس مهابه/ يكفي كفاية 
قائد القواد// ال تبلغ األسياف باستهالكها/ ما تبلغ األقالم باإليعاد (رسايل3: 391-390).  

  
2-1. بالغت كالم  

اخوانالصفا بحث دربارة بالغت كالم را با مقدمهاي منطقي آغـاز كـردهانـد. از ايـن مقدمـه
چنين برداشت ميشود كه بالغت در نظر ايشـان، همـان مسـاوات و تناسـب اسـت؛ يعنـي

كالمي كه از تطويل بيش از حد و از كوتاهي مخل به معنا دور باشد:  
... علم بين دو امر است: علم به آنچه نبايد دانسته شود و جهل به آنچه بايد دانسـته شـود.
پس عدل، ميانة اين دو است: افراط و تفريط. بنابر اين مثال، فهم، چيزي ميان اعتـراف بـه
چيزي است كه ممكن نيست و انكار چيزي كه ممكـن اسـت ... و بخشـش چيـزي ميـان
خساست و اسراف... پس هركس عدل را در همة صفات جستوجو كنـد، آن را در ميـان
دو متضاد مييابد: يكي پايينتر از آن صفت است و به نقصان و خست منتهي مـيشـود و
ديگري باالتر از آن صفت است و به افراط و زيادهروي و تجاوز ميانجامد (همان، 120).  

پس از اين مقدمه، به مبحث بالغت وارد شدهاند: «و عدل در بالغت آن است كـه در درك
هدف و بيان معنا و رسيدن به مقصود، كوتاهي نداشته باشد.» (همانجا). جالب است كه در 
را  اين عبارت، بالغت شامل افعال مخاطب نيز ميشود؛ چون درك معنا و رسيدن به هـدف

ميتوان در مخاطب نيز مورد توجه قرار داد و ميزان بالغت او را در اين زمينه سنجيد.  
اخوان براي تثبيت اين معنا چنين پرسيدهاند: آيا نميبيني كه پس از رسيدن به مقصـود، 
نيازي به زيادهگويي نيست؟ اگر بالغت رسيدن به غـرض سـخن گفـتن باشـد، همـة عـالم- از 
خاص و عام- بليغ هستند؛ چرا كه هر كسي آن هنگام كه از آنچه در درون دارد تعبير ميكند، به 
هدف خود در فهماندن آنچه ميخواهد- برحسب توانـايي و ابـزاري كـه در اختيـار دارد- 
رسيده است. در نظر اخوانالصـفا، بالغـت يعنـي فهمانـدن معنـا بـا كوتـاهتـرين سـخن و
شيواترين كالم؛ تا معناي مورد نظر گوينده بـا سـادهتـرين روش، از نزديـكتـرين راه و بـا



نقد و بررسي آرا و نظريات ادبي اخوانالصفا/ مرتضي قائمي،  روحاله مهديان طرقبه   □   183  
 

واضحترين بيان و صادقترين سخن فهميده شود (همانجا). آنها ايجـاز در بالغـت را رسـاندن
معنا با الفاظ اندك و اطناب را طوالني كردن كالم براي رساندن مقصود دانستهاند. امـا بالغـت را
چيزي ميان اين دو حالت معرفي كردهاند: رسيدن به هدف و ادراك غـرض از نزديـكتـرين راه . 
اخوان از قول ديگران نقل كردهاند كه بالغت، شناخت جايگاه مناسـب فصـل اسـت بـا الفـاظي
مفهوم؛ بليغ كسي است كه شنونده را دچار بدفهمي نكند؛ فهيم كسـي اسـت كـه در فهـم آنچـه
گوينده ميخواهد بفهماند، دچار سوء تفاهم نشود، هرچند گوينده در سخن و يا نوشتة خـود، از 
بالغت كوتاهي كرده باشد. مخاطب بايد با فهم و صفاي ذهنش، حجابهاي حايل ميان خـود و

معناي قابل فهم را بشكافد و معنا را از شبهههاي موجود پاك كند.  
در نظر اخوانالصفا، هم الكن و هم فصيح ميتوانند معنا را بفهمانند؛ آنچه مـردم در آن 
رقابت ميكنند، بالغت است. نزد سطحينگران و عامه، بالغت يعني زيبايي صـدا، شـيريني 
صـدايش نيكـو و كالمـش دلنشـين باشـد، در  سخن و دلنشين بودن كالم. اما هركسي كـه
اسـت كـه بـر  رساندن معنا و اقامة دليل و از بين بردن شبهه بليغ نيسـت؛ معنـا در كالمـي

حقيقتي داللت كند و فايدهاي داشته باشد (رسايل3: 119).  
ايشان به ريشة لغوي بالغت نيز اشارهاي كرده و آن را از «بالغت فـي كـذا» و مشـتق از
«مبالغه» دانستهاند. پس اگر گفته شود «أبلغت الكالم و بلّغتهُ إلي فالن»، يعني كالم و معنا را 
به او رساندم (ر.ك. رسايل4: 121). در همين مبحث، آنان تعبيري بهكار بردهاند كه يـادآور
سخن مشهور جاحظ است؛ مبني بر اينكه معاني بر سر راهها رهـا شـده اسـت و ايـن هنـر
شاعر و نويسنده است كه از آن اثري هنري و ادبي ميسازد. تعبير اخوان اينگونه است:   
و بدان كه معاني بر زبان بازاريان و عامة مردم در كوچه و بازار جاري است. اما كمتر كسـي آن
را به خوبي و زيبايي بيان ميكند. چهبسا كسي معنايي را اراده كند، اما تعبير او غيـر از آن معنـا
باشد؛ درحالي كه گمان ميكند همان معنا را بيان كرده است. معاني همـان اصـول و اعتقـاداتي

هستند كه قبل از هرچيز در ذهن تصوير ميشوند، و الفاظ مادّة آن است (همان، 122).  
به باور آنان، معاني همچون جان و الفاظ مانند جسماند و معاني چون ارواح و حـروف
همچون بدنها هستند. اخوان معتقدند اين كالبد هميشه نميتواند جـوهر معنـا را در خـود
نباشـد. پذيرا شود؛ بهويژه اگر كالبد انتخابشده در شأن معناي مورد نظر و همطـراز بـا آن
ايشان در اينباره مثالي آوردهاند: ماده (هيوال) اگر آثـار نفـس را بـهصـورت تمـام و كمـال
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بپذيرد، افعال نفس مطابق غرض و هدف و بهخوبي انجام ميشود. اما اگر ماده نتوانـد آثـار
نفس را قبول كند، از رسيدن به هدف بهطور كامل بازميماند، سپس گفتهاند:   

الفاظ نيز همين گونهاند. اگر بتوانند معاني را به شيوهاي بليغ بيان كنند، معاني فهميده مـيشـوند 
و داليل و برهانهاي كالم بدون تطويل و زيادهگويي آشكار ميشوند. اگـر الفـاظ از بيـان
معاني عاجز باشند، به تطويل نياز پيدا ميكنند و تطويل به معناي از بين رفتن بالغت است 

و كوتاهي و تقصير در كالم، به معناي ضعف داللت و برهان (همانجا).  
اخوانالصفا معتقدند بعضي از مردم در قلبشان معاني صحيح و متعالي دارند؛ اما با الفاظ 
ركيك و نامناسب آنها را بيان ميكنند. بنابراين از معناي مقصود منحرف مـيشـوند. آنهـا 
اگرچه نميخواهند از معنا فاصله بگيرند، بهدليل ناتواني الفاظ، اين امر صورت مـيپـذيرد؛
يعني لفظ نميتواند بار معنا را بر دوش بكشد نه اينكـه معنـا نـاتوان باشـد.     در واقـع ايـن
ناتواني از لفظ است؛ «همانگونه كه طبيعت افعـالي دارد كـه مـاده [هيـوال] از پـذيرفتن آن
عاجز است؛ بنابراين به حد كمال نميرسد.» (همانجـا). ايـن بـه معنـاي نـاتواني طبيعـت

نيست؛ بلكه ناتواني يا عجز ماده يا هيوالست.  
اخوانالصفا در مورد بالغت شعر و زيبايي آن نيز نظرياتي دارند كه در ادامه بهاختصـار

آن را مرور ميكنيم.  
  

3-1. شعر نيك  
اخوانالصفا محكمترين كالم را روشنترين و بليغترين و فصيحترين آن دانستهانـد؛ امـا در

جاي ديگري گفتهاند: «بهترين فصاحت آن است كه موزون و مقفّا باشد.» (رسـايل1: 218). 
از اينجاست كه آنان وارد مبحث شعر شده و سعي كردهاند بهترين نوع شعر را با معيارهاي 
مورد نظرشان بسنجند. اخوان در اين زمينه بيشتر به جنبة موسيقايي شعر توجـه داشـتهانـد؛
چنان كه در مبحث قبل، بيشتر به شرافت معنا و فصاحت و بالغت لفظ نظر داشـتهانـد. در 
ايشان آمده است: «... و لذيذترين اشعار موزون آن است كه زحاف نداشـته باشـد و رسايل
شعر غيرمنزحف آن است كه در آن حـروف سـاكن و زمـانهـاي آن متناسـب بـا حـروف
متحرك و زمانهاي آن باشد و مثال آن طويل و مديد و بسيط اسـت. » (همـانجـا). از ايـن
عبارت، به نكتة اساسي ديگري در انديشههاي ادبي و زيباييشناختي اخوان پـيمـيبـريم و 
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خود به  رسايل آن، معيار «تناسب» در زيباييشناسي ادبي و هنري است. ايشان در جايجاي
اين نكته اشاره كردهاند كه محكمترين مصنوعات و استوارترين تركيبات آن است كه اساس 
تأليف و ساختار آن بر بهترين شكل تناسب استوار باشد (همان، 219). اين سخن توجه مـا 
را به انديشة تناسب معطوف ميكند كه متي در ترجمة خـود از آثـار ارسـطو آورده اسـت؛ 
انديشهاي كه علت زيبايي را- حتي در شعر- صفتي شكلي ميداند كـه قبـل از هرچيـز بـه

تناسب و هماهنگي اشياء برميگردد (عصفور، 2003: 104).  
آن را لذتبخش ميشمارد، مربوط به زيباييهـاي اخوانالصفا معتقدند آنچه نفس آدمي
موجودات، گوش دادن به نغمهها، بوييدن رايحهها و يا لمس اشياء لطيف اسـت. ايـنهمـه

بهسبب سازگاري طبيعت انسان با معتدالت است؛ زيرا:  
از آن رنجيده و  را از حالت اعتدال خارج كند، حواس آدمي هر محسوسي كه طبيعت آدمي
دردمند ميگردد و هر محسوسي كه طبع انسان را بـه اعتـدال و طبيعـت خـود بازگردانـد، 

حواس انسان آن را دوست دارد و از آن لذت ميبرد (رسايل3: 55).  

اما چرا اخوانالصفا سه بحر طويل، مديد و بسيط را براي مثال ذكر كردهانـد؟ ايـن سـه
بحر چه ويژگياي دارند كه آنها را از ديگر بحرها متمايز ميكند؟ ميدانيم كه بحـر طويـل

از هشت تفعيله تشكيل شده است كه عبارتانداز:  
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن   فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن

آنچه در اين بحر و نيز در بحرهاي وافر و كامل باعث جلب توجه اخوان شده بود، تناسب 
ويژهاي است كه اجزاي اين وزن از آن برخوردارند.  

اين هشت تفعيله [بحر طويل] از دوازده سبب و هشت وتد تشـكيل شـده اسـت و مجمـوع آن
چهل و هشت حرف است: بيست حرف ساكن و بيست و هشت حـرف متحـرك. هـر مصـراع
بيست و چهار حرف دارد كه ده حرف آن ساكن، و چهارده حرف متحـرك اسـت. نصـف يـك
مصراع- كه يكچهارم بيت است- دوازده حرف دارد كه پنج حـرف آن سـاكن و هفـت حـرف
متحرك است. بنابراين نسبت حروف ساكن به متحرك، در يكچهارم بيت، مثل نسـبت حـروف
ساكن به متحرك در يك مصراع است؛ و نسبت حروف ساكن به متحرك در يك مصـراع، مثـل

نسبت حروف ساكن به حروف متحرك در كل بيت است (رسايل1: 147).  
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بحرهاي كامل و وافر نيز چنين حالتي دارند؛ با اين تفاوت كـه ايـن دو بحـر در هـر بيـت، 
شش تفعيله دارند؛ يعني يك تفعيله ششبار تكرار ميشود:  

مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن   وافر: مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتـن
متفاعلن متفاعلن متفاعلن   كامل: متفاعلن متفاعلن متفاعلن

در اين دو وزن نيز نسبت حروف ساكن به متحرك در يـك مصـراع، مثـل نسـبت حـروف
ساكن كل بيت به حروف متحرك آن است. بنابراين هر بيت از وافـر و كامـل- اگـر داراي
زحاف نباشد- به دو قسمت و سپس به شش قسمت تقسيم ميشـود؛ بـهطـوري كـه ميـان
حركات و سكنات اجزاي آن تناسب دقيقي برقرار ميشود. اين تناسـب دقيـق را مـيتـوان

حتي با عبارات رياضي بيان كرد.   
     نگاه دقيق اخوانالصفا به عنصر تناسب در بحـور عروضـي، از يـكسـو نمـودار ذهـن
منطقي و حسابگر آنان است و از سوي ديگـر پيونـد محكـم ميـان موسـيقي و شـعر را در
ديدگاه ايشان نشان ميدهد؛ چرا كه هر دوي اين هنرها- چنان كه خواهيم ديد- بر اسـاس
حركات و سكنات متناسب و موزون شكل مييابند. بـيعلـت نيسـت كـه اخـوان مباحـث

مربوط به موسيقي و پيوند آن با شعر را در بخش رياضيات بيان كردهاند.  
  

2. اخوانالصفا و موسيقي   
اخوانالصفا موسيقي را شناخت چگونگي تركيب اصـوات دانسـتهانـد كـه بـهوسـيلة آن، مبنـاي
نغمهها استخراج ميشود (رسايل1: 49). آنها مبدأ اين علم را نسبت مساوات شمردهانـد؛ چنـان
79). از نظـر اخـوان،  كه در مبحث عروض نيز به اين تناسب و مساوات اشاره كردهانـد (همـان،
اين صنعت مركب از جسمانيات و روحانيات اسـت و بـه هنـر تـأليف و شـناخت نسـبتهـا و
«موسـيقي» بـهتفصـيل توضـيح  كيفيت تركيب شناخته ميشود. آنهـا ايـن صـنعت را در رسـالة
دادهاند؛ البته تصريح كردهاند كه: «هدف ما از نگارش اين رسـاله، آمـوزش غنـاء و لهـو و لعـب

نيست- هرچند از ذكر آن ناگزيريم- بلكه هدف ما شناخت نسبتها و كيفيت تركيب آنهاسـت 
كه به كمك اين دو، در همة صنايع و هنرها مهارت بهدست ميآوريم.» (همان، 183).  
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و افعال او اشاره شده اسـت. الحـان      در اين رساله به تأثير عميق موسيقي بر روح آدمي
موسيقي اصوات و نغماتي هستند كه برخي از آنها جانها را بـهسـوي كارهـاي سـخت و
خستهكننده تحريك، و ارادة انسانها را نسبت به چنين اعمالي تقويـت مـيكننـد. بـه تـأثير
چنين نغمات و اصواتي است كه جانها و اموال بذل و بخشش ميشود. بعضي از نغمـههـا
آتش خشم را فرومينشانند و كينهها را از بين ميبرند و باعث صـلح و دوسـتي و محبـت
ميشوند (رسايل1: 184). اخوان براي اين گفتة خود بـه حكـايتي استشـهاد كـردهانـد كـه

مضمون آن چنين است: در مجلس شرابي دو مرد كه نسبت به يكـديگر خشـمگين بودنـد، 
كه شراب ميان آنـان نزد هم آمدند. ميان اين دو كينهاي ديرين و خشمي پنهان بود. هنگامي
گردانده شد، اين كينة پنهان برانگيخته و آتش خشم شعلهور شد و هريك تصـميم بـه قتـل
ديگري گرفتند. اما هنگامي كه نوازنده اين موضوع را دريافت، با مهارتي كه در هنـر خـود

داشت، نغمة تارها را تغيير داد و آهنگي نرم و آرامبخش براي آن دو نواخت و چندان ادامه 
داد تا آتش خشم آن دو فروكش كرد. آن دو برخاستند و يكـديگر را در آغـوش گرفتنـد و
با هم صلح كردند (همانجا). اين حكايت بيانگر تأثيرات گونـاگون و عميـق موسـيقي بـر
روح و جان مخاطب است. بههمين دليل است كـه همـة ملـتهـا و اجتماعـات بشـري و

بسياري از حيوانات از آن بهره و لذت ميبرند.  
اين است كه گاه در عروسيها و جشـنهـا و  از نشانههاي تأثيرگذاري آن در روح و جان آدمي
مهمانيها، گاه در غم و اندوه و مصيبتها و سـوگواريهـا، گـاه در معابـد و در اعيـاد، گـاه در
بازارها و خانهها، گاه در سفر، گاه در حضر و به هنگام راحتي يا خستگي، در مجالس پادشاهان 
و خانههاي بازاريان از موسيقي استفاده ميكنند و مردان و زنان، كودكان و كهنساالن، عالمـان و

جاهالن، صنعتگران و تاجران و همة طبقات مردم از آن بهره ميگيرند (همان، 185-184).  
اخوانالصفا معتقدند فيثاغورث اولين كسي بود كه الحان را تأليف كرد. حكماي پس از 
او، از وي پيروي كردند و حقيقتِ آنچه او توصيف كرده بود، برايشان آشكار شد. بنـابراين

فيثاغورث را تصديق كردند و هركسي بهاندازة فرصت و امكاناتي كه در اختيار داشت، كار 
او را گسترش داد (رسايل3: 125). اخوان در رسالة «موسـيقي» گفتـهانـد: «همـة صـنايع را
حكما با حكمت خود استخراج كردند. سپس مردم آن را از حكما فراگرفتند و ايـن صـنايع
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و هنرها همچون ميراثي از حكما بـراي عامـة مـردم و از علمـا بـراي شـاگردان اسـت... .» 
(رسايل1: 185).  

اما استفاده از موسيقي در معابد هنگام قرائت دعا و نماز و هنگام قرباني و گريهوزاري- 
آنگونه كه داوود نبي هنگام قرائت مزامير انجام ميداد و آنگونه كه مسـيحيان در كليسـا و 
مسلمانان در مساجد از نغمههاي زيبا و الحـان دلنشـين اسـتفاده مـيكننـد- همـه بـهدليـل
رقّتقلبها، خضوع و خشوع ارواح، تسليم شدن در برابـر دسـتورات خداونـد و توبـه از 

گناهان و بازگشت بهسوي او است.  
... به هنگام دعا و نيايش از الحان موسيقي كه «محزن» نام دارد استفاده ميشود كه با شـنيدن آن، 
قلبها نازك ميشود و ديدهها ميگريد و جانها از گناهان گذشته پشـيمان مـيشـود و ضـمير
انسان اصالح و ذات او خالص ميگـردد. ايـن يكـي از داليـل حكمـا بـراي اسـتخراج صـنعت
موسيقي و اسـتفاده از آن در معابـد و بـه هنگـام قربـاني كـردن و خوانـدن دعـا و نمـاز اسـت 

(رسايل1: 186).  
حكما آهنگ ديگري نيز استخراج كردند كه «مشجع» ناميده ميشد و فرماندهان سپاهيان 
در جنگها از آن استفاده ميكردند. اين آهنگ به جانها شـجاعت و جرئـت مـيبخشـيد. آنـان

همچنين لحن ديگري استخراج كردند كه در بيمارستانها و به هنگام سحر استفاده ميشـد؛ 
اين آهنگ درد بيماريها را كاهش ميداد و بسياري از بيماريها و ناخوشيها را شفا ميبخشيد. 
لحن ديگري هم وجود داشت كه در عزاداريها و هنگام غم و اندوه بهكار مـيرفـت؛ ايـن
لحن جانها را آرامش ميداد، از درد مصيبتها ميكاست، شدت اشتياق را كـم مـيكـرد و 
غم را فرومينشاند. لحن ديگري هم بود كه هنگام انجامدادن كارهاي سخت و خستهكننـده
بهكار ميرفت؛ مثل آنچه حمّال و بنّا و پاروزنان قايقها بهكار ميبردند و با آن، خسـتگي و 

رنج بدن و روح را كاهش ميدادند (رسايل1: 186- 187).  
موسيقي براي حيوانات نيز بهكار ميرود؛ مثل آنچه ساربانان در خواندن «حداء» هنگـام
سفر و در تاريكي شب انجام ميدهند تا شتران را به راهپيمايي تحريك كننـد و از سـنگيني
بار آنان بكاهند. گاهي چوپانها هم براي ترغيب گوسفند و گاو و اسب به نوشـيدن آب از 
سوت استفاده ميكنند و الحان ديگري را هنگام دوشيدن شير بهكار ميبرند. شكارچيان آهو 
و پرندگان نيز در تاريكي شب از الحان خاصي استفاده ميكننـد. زنـان هـم بـراي كودكـان
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187-188). از  نغمههايي ميخوانند تا گرية آنها كمتر شود و به خواب فرورونـد (همـان،
آنچه گفته شد، آشكار ميشود كه موسيقي در همة ملـتهـا جايگـاه ويـژهاي دارد و همـة 

موجوداتي كه حس شنوايي دارند، از آن لذت ميبرند.  
  

1-2. موسيقي افالك   
همة اصوات مفهوم و نامفهومي كه از حيوان و غيرحيوان شنيده ميشود، ناشي از كوبشـي اسـت

در هوا كه بر اثر برخورد اجسام و يا فشردگي حلقوم حيوان و غيرحيوان ايجاد ميشود.  
وقتي كه دو جسم با هم برخورد ميكنند، هوا با شـدت از ميـان آن دو خـارج مـيشـود و
چون موج به تمام جهات پخش ميشود و از حركت آن، شكلي كروي پديـد مـيآيـد كـه

گسترش مييابد. مثل بطري كه با دميدن در شيشه بزرگتر ميشود. هرچه اين شكل كروي 
گسترش مييابد، قدرت آن صدا كمتر ميشود تا آنجا كه باز ميايسـتد. مثـل اينكـه وقتـي
سنگي را در آب راكد در مكاني وسيع مياندازي، در آن آب دايرهاي از محل افتادن سـنگ
تشكيل ميشود و همچنان بر سطح آب گسترش مييابد و به هر طرف مـوج مـيزنـد و هرچـه
وسعت مييابد، حركت آن ضعيفتر مـيشـود تـا اينكـه متالشـي مـيشـود و از بـين مـيرود 

(رسايل3: 103-102).  
آنچه نقل شد، نظرية اخوانالصفا در مورد اصوات زميني بود. بنـابر ايـن تعريـف، صـدا از
برخورد دو جسم و خروج هوا از ميان آن دو حاصـل مـيشـود؛ يعنـي الزمـة آن، حركـت
اجسام و برخورد آنها با يكديگر و يا خروج هوا از حنجرة انسان يا حيوان است. شايد بـر 
اساس همين نظريه است كه اخوانالصفا به تقليد از فيثاغورث مبحثي را در مورد موسـيقي

افالك مطرح كردند. شفيعي كدكني عقايد اخوانالصفا را توفيقي در كشف نظام موسـيقايي 
جهان دانسته است (بلخاري، 1388). گفته شده است كه فيثاغورث با صفاي ذات و زيركي 
و هشياري خود، نغمات حركات افالك را شنيد و با انديشة عميق خـود صـداي نغمـات و
چگونگي آوازهاي طربانگيز آن را استخراج كرد. او نخستين كسي است كه در ايـن علـم

سخن گفته است (رسايل3: 94). به گفتة اخوان:  
... اصوات عرضي هستند كه از جوهر پديد مـيآينـد... و پيـدايش ايـن اصـوات ناشـي از
حركت اجسام است و هرگاه از حركت بازايستند، صدا نيز ساكت ميشود... و از آنجا كـه
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افالك درچرخشاند و سيارات و ستارگان درحركتاند، بايد اصوات و نغماتي داشته باشند 
(همان، 90).  

اخوان اين حركات و اصوات را ابزاري بـراي سـنجش دورههـا و زمـانهـا دانسـتهانـد
(همان، 91). آنان معتقدند حركات و اصوات در عالم مـادي از حركـات و اصـوات اجـرام
فلكي تقليد ميكنند و با آن تناسب دارند؛ چـرا كـه ايـن دنيـا شـاخهاي از نظـام افـالك اسـت.
همچنين بر اين باورند كه ارواح آدميان با شنيدن نغمههاي اين دنيا- كه تصـويري از نغمـههـاي
فلكي است- به ياد عالم افالك و لذتهاي روح در بهشت گسـترده و بـاغهـاي پـر گـل و

ريحان ميافتند و ميدانند كه آن عالم در بهتـرين حالـت اسـت و داراي بهتـرين لـذتهـا، 
كاملترين اشكال و ماندگارترين شاديها (همانجا). آنگاه كه ارواح در عالم مادي آنچه را 
كه در عالم افالك است تصور كنند و به آن يقين پيدا كنند، نسبت بـه صـعود بـه آن عـالم،
پيوستن به همنوعان خود و رسيدن به عالم افالك و بهشت برين اشتياق مييابند. جالبتـر
از اين نظريه، توجيهي است كه اخوانالصفا براي آن بيان كردهاند؛ مبني بر اينكه اگر اجـرام

فلكي صدا و نغمهاي نداشته باشند و مالئكه كالم و تسبيح و تقديسي نداشته باشند، در اين 
صورت آنها زنده نيستند؛ بلكه مردهاند؛ چون سكوت براي مرده شايستهتر است.  

چهبسا دو سنگ با هم برخورد كنند و از ميان آن دو صدايي در هوا پديد آيد. اگر افالك و 
آنچه در آن است بدون كالم و بيصدا بودند، آنچه در زير اين افالك (در زمين) قـرار دارد

نيز مانند افالك ساكت و ساكن بود (همان، 92).  
بر اساس باورهاي اخوانالصفا، وقتي نفوس جزئـي در عـالم مـادي صـداهاي نيكـو و

نغمههاي لذتبخش مثل قرائت انجيل، تالوت قرآن، آوازهاي داوودي و نواي قاريان را در 
مجالس ميشنوند، به ياد اشكال فلكي و جايگاه آسماني خود ميافتند و به آنچه در افـالك
است اشتياق مييابند. موجودات اين جهان تقليدكنندة موجودات ابتدايياي هستند كه علت 
وجودي اين موجودات مادي بهشمار ميروند. حركات در آن عالم، علت حركـات در ايـن
دنياست و حركات اين موجودات در تقليد حركات آن موجـودات اسـت؛ پـس اصـوات و 
باشد كه علت آن است (همان، 93). بر اساس اين،  نغمههاي اين دنيا بايد به تقليد از عالمي
اخوانالصفا به اين نتيجه رسيدند كه در عالم مادي اصوات نيكو اندك اسـت و در بسـياري
موارد وجود ندارد و يا مخصوص پادشاهان و بزرگان است؛ به همين دليل وقتي موجودات 
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جزئي نغمهاي نيكو و صدايي زيبا ميشنوند، جذب آن ميشوند و به آن گوش ميسـپارند؛
چرا كه كمياب است و ضد آن، يعني اصوات ناراحتكننده، فراوان (همانجا).  

اكنون به مبحث اصلي بازگشته، پيوند شعر و موسيقي را از نظرگاه اخوانالصفا بررسـي
ميكنيم.  

  
 2-2. پيوند شعر و موسيقي  

ارتباط ميان شعر و موسيقي بسيار استوار است و محال اسـت انسـاني شـاعر باشـد، بـدون
اينكه موسيقي بداند. «هيچ شعري در گذشته و حال بـه نظـم درنيامـده اسـت، مگـر اينكـه
موسيقي در ساختار آن نقشي اساسي داشته است.» (قسطندي، 1993: 1/ 134). جـاحظ در 
گفته است: «وزن شعر از جنس وزن غناء است و كتـاب عـروض، جزئـي از التبيين و البيان

كتاب موسيقي.» (1/ 385).  
     چنان كه پيشتر گفتيم، اخوانالصفا نيز موسيقي و عروض شعر را بر حركات و سكنات 
نـزد اهـل استوار دانستهاند؛ يعني هر حركت بهوسيلة سكون از حركت ديگر جدا ميشـود . 
موسيقي، اين اصل شناختهشده است. هنر آنان شناخت ساختار نغمههاست و نغمههـا فقـط

با اصوات پديد ميآيند:  
اصوات از برخورد اجسام خلق ميشوند و برخورد اجسام تنها بـهوسـيلة حركـت ممكـن
است و حركات تنها بهوسيلة سكوني كه ميان آنهاست از يكديگر جدا ميشوند. به همين 
دليل كساني كه در ساختار نغمهها توجه كردهاند، گفتهاند كه ميان هـر دو ضـربه، سـكوني

وجود دارد (رسايل2: 15).  
     اخوانالصفا غناء يا موسيقي را به اجزائي تقسيم كردهاند: «غناء مركب از الحان است و لحـن
مركب از نغمات و نغمه مركب از ضربهها و ايقاعات.» (رسايل1: 196). آنها از اجزاي شعر نيـز
سخن گفتهاند: «... همانگونه كه اشعار از مصراعها و مصراعها از تفعيالت و تفعـيالت از سـبب
و وتد و فاصلهها تشكيل شده است.» (همانجا). اخوان در اينجا هم به اين نتيجه رسيدهانـد كـه 
اصل همة اين اجزاء، حروف متحرك و ساكن است؛ پس ايقاع در موسيقي و عـروض در شـعر، 
هر دو بر اساس حركت و سكون تدوين ميشوند. اخوانالصفا اصل عروض را همان ميزان شعر 
و قوانين آن برشمرده و به شباهت قوانين موسيقي بـا قـوانين عـروض اشـاره كـردهانـد. ايشـان
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معتقدند عروض همان ميزان شعر است كه با آن، شـعر صـحيح از شـعر داراي زحـاف شـناخته
ميشود. اما شباهت شعر و موسيقي، در اجزاي تشكيلدهندة اين دو و بهعبارت بهتـر در عنصـر

تناسب حركات و سكنات اين دو است. به اعتقاد آنان:  
عروض در اشعار عربي متشكّل از هشت مقطع است كه عبـارتانـد از: فعـولن، مفـاعيلن، 
متفاعلن، مستفعلن، فاعالتن، فاعلن، مفعوالتن، مفاعلتن. اين هشت تفعيله تشـكيلشـده از
سه اصل هستند كه عبارتاند از: سبب، وتد و فاصـله. سـبب دو حـرف اسـت كـه اولـي
. وتد سه حرف است كـه دو حـرف متحرك و دومي ساكن يا متحرك باشد؛ مثل هَل و لمَ
اول آن متحرك و سومي ساكن باشد؛ مثل نَعمَ و بَلي. فاصله چهـار حـرف اسـت كـه سـه

حرف اول آن متحرك، و حرف آخر ساكن باشد؛ مثل غَلبتَ و فَعَلت. اساس اين سه اصل، 
بر حروف ساكن و متحرك است (همان، 197).  

جالب اينجاست كه سه اصل سبب، وتد و فاصله در موسيقي نيـز وجـود دارد و شـالوده و 
اساس الحان موسيقي است.  

قوانين غناء و الحان نيز متشكّل از سه اصل است كه همان سبب و وتد و فاصلهاند. سبب، 
ضربهاي متحرك است كه ازپي آن سكون باشد؛ مثل تُن تُن تُن تُن. وتد، دو ضربة متحرك 
است كه از پس آن سكون باشد؛ مثل تُنُن تُنُن تُنُن تُنُن. فاصله، سه ضربة متحرك است كـه

پس از آن سكون باشد؛ مثل تُنُنُن تُنُنُن تُنُنُن تُنُنُن. اين سه شكل در همـة نغمـات، در همـة 
الحان و در همة زبانها، اصل و قانون محسوب ميشود (همان، 198).  

     بنابراين، موسيقي و عروض شعر، هر دو، از سه اصل سبب، وتد و فاصله تشـكيل شـدهانـد.  
نكتة جالب اين است كه همانگونه كه عروض شعر هشت تفعيله دارد كه اين سه اصـل آن 
را ميسازند، آهنگها و الحان عربي نيز از هشت مقطع ساخته ميشوند كـه سـبب، وتـد و
فاصله آن را تشكيل ميدهند. اين هشت مقطع كه قوانين آهنگ و موسـيقي عربـي هسـتند 
عبارتاند از: «ثقيل األول، خفيف الثقيل، ثقيل الثاني، خفيف الثـاني، رمـل، خفيـف الرمـل، 
خفيف الخفيف و هزج.» (رسايل1: 227). اين هشت مقطع اصل و معيـار هسـتند؛ درسـت

مثل مفاعيل عروضي. مقاطع و آهنگهاي ديگر از اين هشت مقطع تركيب ميشـوند. آراي 
اخوانالصفا در مورد توالي حركات و سكنات نكتة جالبتوجهي را آشكار ميكند و آن اين 
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است كه هرگونه تغيير در تناسب ميان حركت و سكون، بدون شك در قوّة سامعة شـنونده، 
خلل و ناهنجاري پديد ميآورد (عواني، 2001: 6).  

      ارتباط ميان شعر و موسيقي مبحثي بسيار جذاب است كه پژوهشگران حـوزة شـعر و
ادبيات ميتوانند بيش از اين به ظرافتهاي آن بپردازند و زواياي ديگري از ايـن ارتبـاط را
كشف كنند. اما بيترديد آنچه اخوانالصفا در اين زمينه به آن دست يافتـهانـد، در روزگـار

ايشان، دستاوردي بزرگ بوده كه نشان از دقتنظر و نگاه عميق آنان دارد.  
     اما نظريات ايشان در باب شعر و موسيقي به اينجا ختم نميشود. اخوانالصـفا در بـاب
تناسب مفهوم و مضامين شعر با موسيقي كه همراه آن نواخته ميشـود نيـز كمـال دقـت و

توجه داشتهاند.   
از مهارت نوازنده است كه براي اشعار مفرح، الحاني متناسب با آن انتخاب كند؛ مثل رمـل
و هزج؛ و براي مدح در معاني مجد و جود و كرم، الحاني متناسب با آن، مثل ثقيـل اول و
دوم؛ و براي مدح در معاني شـجاعت و قهرمـاني و نشـاط و حركـت، الحـان مـاخوري و

خفيف و امثال آن را بهكار گيرد (رسايل1: 333).  

اين سخنان اخوانالصفا بيشتر متوجه نوازندگان و خوانندگان است. اما به هر حـال، توجـه
ايشان را به مقتضاي حال و مقام و تناسب آهنگها و نغمات بـا انـواع مضـامين و اغـراض
شعري نشان ميدهد. يكي ديگر از جلوههاي اين توجه و دقت را ميتوان در آنچـه ايشـان

آن را «تناسب الحان با زمان» مينامند مشاهده كرد.  
همچنين از مهارت نوازنده است كه الحاني متناسب با زمان بهكار گيرد. مثالً در مجالس ميهماني 
و ميگساري با الحاني كه اخالق و جود و كرم و سخاوت را تقويت مـيكنـد، مثـل ثقيـل اول و
امثال آن آغاز كند و سپس به الحان فرحبخش و طربانگيز، مثـل هـزج و رمـل منتقـل شـود و
هنگام رقص از ماخوري و امثال آن بهره گيـرد و در پايـان مجلـس اگـر از آشـوب و عربـده و

دشمني مستان ترسيد، الحان آرامبخش و غمناك و خوابآور بنوازد (همانجا).  
اخوانالصفا بـهروشـني برداشـت مـيشـود، ايـن اسـت كـه ايشـان بـه رسايل      آنچه از
تأثيرگذاري عميق موسيقي بر روح آدمي ايمـان دارنـد و مثـالهـاي گونـاگوني بـراي ايـن 
واقعيت ذكر كردهاند. بهنظر ميرسد در نظر اخوان، تأثيرگذاري سحرآميز شعر نيـز تـا حـد
زيادي به موسيقي آن مربوط است. حال اگر اين دو، يعني شعر و موسيقي، به نحو شايسـته
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و متناسبي با هم درآميزند، تأثيرشان دوچندان خواهد بود. اخوان براي اين مـورد، موسـيقي
«مشجع» را- كه در جنگها از آن استفاده ميشد- مثال آوردهاند: اين موسيقي «بهويژه اگـر
همراه آن ابياتي موزون در وصف جنگ و مدح شـجاعان خوانـده شـود... سـبب تحريـك
قبايل به جنگ براي چندين سال ميشود.» (رسايل1: 184). همچنين به تأثير شـعر مـوزون

در برانگيختن حس انتقامجويي اشاره كردهاند:   
برخي از ابيات موزون نيز باعث برانگيختن كينههـاي پنهـان مـيشـود و روحهـاي آرام را
و اذكـروا مصـرع الحسـين و تحريك ميكند و آتش غضب را برميافروزد؛ مثل اين بيـت : 
زيد/   و قتيال بجانب المهراس// چنين ابياتي كينهها را ميان اقوام برمـيانگيخـت و آنـان را
تحريك ميكرد و آتش خشـم را شـعله ور مـيسـاخت و آنـان را بـه قتـل عموزادگـان و
نزديكان و بستگان واميداشت؛ تا اينكه آنان را به جرم پدران و گناه اجدادشان ميكشتند و 

به هيچيك از آنان رحم نميكردند... (همان، 185).   
بنابراين، از موسيقي بهعنوان محركي قوي و عاملي تأثيرگذار، ميتوان در اهداف شريف يـا
پليد بهره گرفت. موسيقي و شعر موزون ميتواند عامل صلح يا جنـگ، آرامـش يـا خشـم، 

شادي يا غم باشد.  
     از نظر اخوانالصفا، علت تحريم موسيقي در بعضي از شرايع:  

استفادة مردم از آن در غير از روشي است كه حكما استفاده كردهاند. بلكـه از آن در لهـو و
لعب و ترغيب نسبت به شهوات و لذتهاي دنيوي و غرّه شدن به آرزوها و خواستههـاي
خـذو بنصـيب مادي بهره گرفتهاند. ابياتي كه در اين زمينه سروده شده، از اين قبيل اسـت : 
من نعيم و لذه/ فكل، و إن طال المدي يتصرم// و يا: ما جاءنا أحد يخبّر أنه/ في جنـه مـذ

مات أو في النار (همان، 211-210).  

وقتي مردم اين ابيات و امثال آن را ميشنوند، گمان ميكنند كه شـادي و لـذت و سـروري
جز همين محسوسات قابل رؤيت نيست. آنان تصور ميكنند آنچه پيـامبران از نعمـتهـاي
بهشت و لذت اهل بهشت از آن خبر دادهاند باطل است و آنچه حكيمان از شاديهاي عالم 
ارواح و فضل و برتري آن عالم گفتهاند، دروغ و فريب است. بنابراين، در شـك و حيـرت

گرفتار ميشوند.  
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     در اينجا اخوانالصفا به جنبة ديگري از تأثيرگذاري موسيقي و شعر اشـاره كـردهانـد و 
آن، پايداري يك نغمه يا معنا در ذهن است؛ حتي وقتي كه ديگر آن نغمه يا مضمون شعري 

از جانب نوازنده يا شاعر صادر نشود:  
كه معاني نغمات و الحان از راه شنيدن به افكار راه يابند و تصوير اين معاني كه در  هنگامي
الحان و نغمات وجود دارد در ذهن ثبت شود، ديگر نيازي به وجود ايـن نغمـات در هـوا
نيست. چنان كه مطالب نوشتهشده بر لوحها، اگر معناي آن فهميده و حفظ شود، نيازي بـه

آن نوشته نخواهد بود (همان، 211).   
آنچه گفته شد، تشبيه بسيار جالبي است براي بيان ماندگاري و پايداري مفهـوم يـا نغمـهاي 
در ذهن انسان؛ چرا كه اخوان نهفقط ثبت اين معاني و نغمات را به ثبت كلمات بر لـوحهـا
تشبيه ميكنند، بلكه از اين حد فراتر ميروند و ميگويند با ثبت معاني و نغمههـا در ذهـن، 
ديگر نيازي به آن لوحهاي مكتوب نيـز نخواهـد بـود و ايـن نهايـتِ تأثيرگـذاري شـعر و 

موسيقي را در ذهن انسان نشان ميدهد.  
اخوانالصفا بـهچشـم مـيخـورد،  رسايل      آخرين نكتهاي كه دربارة موسيقي و شعر، در
بحث تناسب الحان و نغمات و سخنان و اشعار با فصول سال است. البته اخوان بهصـورت

گذرا به اين موضوع اشاره كردهاند. بر اساس باور ايشان، آنچه با فصـل بهـار تناسـب دارد، 
ترنمّ و كالم و اشعارِ مدحي است. آنچه با فصل تابستان متناسب است، نغمة زير تـار،  لحن ِ
لحن ماخوري و امثال آن و اشعاري در مدح قهرمانان و شجاعان است. آنچه با فصل پـاييز 
سازگاري دارد، آهنگهاي سنگين و امثال آن، مـدح و آنچـه در وصـف عقـل و متانـت و
ذكاوت و استحكام خرد و انديشه باشد. آنچه با فصل زمستان متناسب اسـت، نغمـات بـم
تار، الحان هزج و رمل و نيز كالم و اشعاري در مدح جـود و كـرم، عـدل و خـوشخلقـي
است (رسايل1: 229-232). البته در اين عبارات، مضمون مدح در مورد همة فصلها تكرار 

شده است و فقط مفهومي كه بايد مورد مدح قرار گيرد متفاوت است.  
اخوانالصفا بحث شد، به  رسايل      اما از مجموع آنچه در مورد ارتباط شعر و موسيقي در
اين نتيجه ميرسيم كه ميان اين دو مقوله، از نظر تناسب و تكية هر دو بر اصـل حركـت و

سكون و يا شكلگيري هر دو از سبب و وتد و فاصله، تفـاوت چنـداني نيسـت. از سـوي 
ديگر، غناء عربي در ساختار عمودي خويش با ساختار عمودي قصيدة كالسـيك هماننـدي
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فراواني دارد؛ ضمن اينكه در محور افقي نيز هـر دو از تـوالي مـنظم و متناسـب حركـت و
سكون شكل گرفتهاند. پس موسيقي و شعر عربي هر دو از يك منبع زيباشناختي سرچشمه 
ميگيرند و آن، قانون حركت و سكون منظم است. بيگمان، اخوانالصفا از نخستين كساني 

بودند كه به اين قرابت و همانندي و ارتباط محكم ميان شعر و موسيقي عربي پيبردند.  
  

نتيجهگيري  
ايشـان در رسـايل اگرچه اخوانالصفا و اخبار مربوط به آنان در هالهاي از ابهام قـرار دارد،
و فلسفي، با زباني ساده و قابلفهم براي اكثر مخاطبان «سـعي مورد مباحث گوناگون علمي
در رمزگشايي از مبهمترين مفاهيم و رموز هستي دارد.» (ديبور، 1990: 59). يكـي از ايـن
ايشان، نظريات و انديشههاي ادبي اسـت. هرچنـد پراكنـدهگـويي و رسايل مباحث مهم در
ادانكردن حق موضوع در بخشهاي مختلف رساالت بهچشم ميخورد، باز هم مـيتـوان از
آرا و نظريات پراكندة اخوان در جايجاي رساالتشان، به يك جمعبندي رسيد كـه گويـاي

ديدگاهشان دربارة مباحث ادبي است.  
     در اين رساالت، به مبحث ارتباط ميان لفظ و معنا اشاره شـده و اينكـه لفـظ همچـون

كالبدي است براي معنا. در ديدگاه اخوان، مبناي بالغت بر تعادل استوار است؛ يعني كالمي 
 كه نه از معناي مورد نظر كمتر و نه بيشتر باشد. البته در ادامه، ايجاز و اختصار را بر تطويل 
ترجيح دادهاند. ايشان پس از تأكيد بر موزون و مقفّي بودن شعر، بليغترين و زيباترينِ آن را 
نسـبتي شعري دانستهاند كه عاري از زحاف باشد؛ يعني ميان حركات و سكنات اجـزاي آن
منظم و مساوي برقرار باشد. براي نمونه سه بحر طويل، مديد و بسيط را ذكر كـردهانـد. در 
بحث مربوط به موسيقي، باز هم با عنصر تناسب روبهرو مـيشـويم. در ايـن رسـاالت، بـه

هماهنگي و تناسب ميان مضمون شعر و موسيقي كه همراه آن نواخته ميشود، آثار مثبت و 
منفي آن، تناسب اشعار و الحان موسيقي با فصول سال و غيره بهوفـور اشـاره شـده اسـت. 
تمام اين مباحث نمودار دقت نظر و توجه اخوانالصفا به علم موسيقي و هنر شاعري است.  
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پينوشت  
1. كساني كه خود را عالم به علم «جفر» ميدانند و ادعا ميكنند كه از حوادث اين جهان تا نـابودي

آن آگاهاند.  
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نقد و نظريهپردازي فرماليستي در قرن ششم هجري 
  

قدسيه رضوانيان   
استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران  

چكيده 
در فضاي ادبي پيش از مشروطه در ايران، نظريهپردازي و نقـد چنـدان مجـال بـروز نيافتـه
است؛ زيرا نظريهپردازي حاصل تفكر انتقادي است و تفكر انتقـادي نيـز دسـتاورد نگـرش

عقلي به جهان و هستي. ازاينرو، نقد و نظريه بهمعناي علمي آن وجود ندارد. امـا يكـي از 
در مقايسـه بـا سـاير دورههـاي دورههايي كه در آن نقد و نظرية ادبي- البته بهطـور نسـبي
تاريخي و سياسي- مطرح ميشـود، قـرن ششـم هجـري اسـت. در ايـن دوره، رويكـردي
1. نظريـهپـردازي صورتگرا و البته بيشتر زبانگرا به ادبيات به دو گونه مطـرح مـيشـود:
بهمعناي خاص آن بهطور مستقل در آثار نظريهپردازان و ناقدان بالغت، همچون محمد بـن
عمر رادوياني و رشيد وطواط؛ 2. نقد و نظرية شاعران و نويسندگاني كـه در صـفحاتي انـدك از
اثر خود و معموالً در ديباچه نظريهپردازي ميكنند و يا در البهالي مفاخرههـا و نكـوهشهـا بـه

نقدي ذوقي ميپردازند كه گاه رگههايي از نقد فنّي هم در آنها ديده ميشود.  
     فرضية تحقيق حاضر اين است كه نظريهپردازي صورتگرا حاصل زبانگرايي شـاعران ايـن
دوره است. اين مقاله به روش اثباتي- تحليلي به اين موضوع و دو طيف پيشگفته ميپردازد.  

     واژههاي كليدي: نقد، نظريه، فرماليسم، قرن ششم، شاعران، نويسندگان.  
  

مقدمه  
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نظريهپردازي ادبي برايند شكلگيري فضاي گفتماني غالب در هر دوره است. از آنجا كه در 
فضاي فرهنگي پيش از عصر صنعتيشدن، بهطور طبيعي ارتباط آفرينندگان ادبي با يكديگر 
محدود بوده، فضايي براي نقد و بررسي آثار موجود نيز فراهم نميشده است؛ ضمن اينكـه
نقد با مفهوم امروزي آن در آن فضا جايي نداشته و فقط شاعران يـا نويسـندگاني بـه آثـار

يكديگر دسترسي داشتند كه در يك حوزة جغرافيايي بهسر ميبردند. ازاينرو اسـت كـه در 
ايران، تقسيمبندي سنتي سبك شعر، بر اساس موقعيت مكاني صورت ميگيرد؛ يعنـي آثـار
شاعران و نويسندگان حوزة جغرافيايي واحدي، از نظريهاي مشترك متأثر است، گرچه ايـن

نظريه هرگز در كتابي مستقل مطرح نشده باشد.   
اين سبك دورهاي- جغرافيايي بيانگر الگوي خاص يا نظريه و مباني تعريفشدهاي است كه 
آن رويكرد را شكل ميدهد. اما بر اساس سنت تفكـر در ايـران، ايـن اصـول و نظريـات بيشـتر

شفاهي است و در نتيجـه از راه اسـتنباط و ذوق و تجربـة فـردي دريافـت مـيشـود؛ بـرخالف  
نظريهپردازي در غرب كه از زمان ارسطو تا كنـون بـهصـورت مـدوّن و نوشـتاري و بـه روشـي
استداللي و علمي ارائه شده است. توصية نظامي عروضي سمرقندي به «بـه يـاد سـپردن بيسـت
هزار بيت از شعر شاعران پيشين» و يا سفارش راوندي به آنان كه ميخواهند اديبي ممتاز شـوند
به «ياد گرفتن شعر شاعران متأخر چون انوري و ابوالفرج روني و امثال عرب و اشـعار تـازي تـا
خواندن شاهنامه كه غايت شعر است»، نظرية دريافت ذوقي شاعر را تأييد ميكند. بـه ايـن معنـا
كه هر آفرينندهاي مباني نظري ادبي را بهصورت ذهني و ذوقي و با تمرين و تجربه دريافت مي-

كرده و بهصورت عملي نيز به ديگران منتقل ميكرده است.  
شـاعران در ادبيات كالسيك ايران، صرفنظر از اندك نظريهپردازان زيباييشناسي، خود ِ
و نويسندگان در صفحاتي اندك از آثار خود و معموالً در ديباچه نظريـهپـردازي كـردهانـد.
يكي از نظريههايي كه در قرن بيستم، رويكرد به اثر ادبـي را از اسـاس دگرگـون مـيكنـد، 
صورتگرايي (فرماليسم) است. صورتگرايي اثر ادبي را مجموعهاي از تمهيدات ميپندارد 
و بر خاصيت آشناييزدايندة آن تأكيد ميكند؛ نظريهاي كه در قرن ششم، گفتمان مسلط بـر
شعر و نثر در ايران بود و آثار شاعراني چون خاقاني، انوري، نظـامي و نويسـندگاني چـون

نصراله منشي، سعدالدين وراويني و حميدي بلخي، تحققِ عملي اين نظريه است.  
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نظريهپردازي حاصل تفكر انتقادي است و تفكر انتقادي هم دستاورد نگرش عقلـي بـه
مسائل دنياي پيرامون، انسان، جهان و هستي. «زمـاني كـه نظريـات عقلـي جانشـين سـنت
احكام نقلي ميشود، تفكر انتقادي پديد ميآيد و تمايل به تجدّد پيدا ميشود؛ تجـدّدي كـه
اصول تازة مبتني بر نيازهاي معقول زمانه را از اقتصاد و سياست گرفتـه تـا هنـر و ادبيـات

طلب ميكند.» (پارسينژاد، 1380: 110). بر اساس اين، در هر دورة تاريخي يا به بيان روشنتـر، 
حاكميت هر سلسلهاي كه عقالنيت در آن مجالي براي بروز يافته اسـت، نشـانههـايي از نقـد و
نظريه هم ديده ميشود. اما از آنجا كه گفتمان مسلط اكثريت سلسلههاي حكومتي پـيش از
مشروطه در ايران، گفتمان جبر و تقدير اسـت، از تفكـر انتقـادي نيـز اثـري نيسـت و اگـر

انتقادي از آثار شاعران و نويسندگان هست، از ارزش واقعي نقد تهي است.  
نقدي كه شاعران از شعر خود دارند، معموالً توأم با فخرورزي و خودبرتربيني اسـت و 
در تمام آنها رگههايي از حسادت ديده ميشود. شايد اين رقابت بيش از آنكه هنري باشد، 
رقابتي تجاري است كه شاعر با نقد توهينآميز و نكوهندة شعر شاعران ديگر، بر آن اسـت 
تا پايگاه سياسي و اقتصادي محكمتري براي خود بهدست آورد. بـه همـين دليـل، نقـد در

ايران تا روزگار اخير، عيبجويي و دشمنايگي پنداشته مـيشـده اسـت؛ چنـان كـه قاضـي 
حميدالدين بلخي در وصف ناقدان ميگويد:  

كه دنيا خانة عيبجويان است و آشيانة غيبگويان؛ عيب نابوده بجوينـد و غيـب ناشـنوده
بگويند. همه عالم نقاد اخفش و صراف اعمشاند كه شهر خود گم كردهاند و برزن ديگران 
ميجويند و جو خود نايافته، ارزن ديگران ميطلبند. به شب تاريك، خس باريك در ديـدة 

ياران ديده و به روز روشن، كوه معايب خود ناديده (بلخي، 1372: 22).   
حتي جملة دعايي پايان كتاب نيز در شكوه از نقد است: «ايزد تعالي ما را و دوستان ما را از 
عيب جستن ياران و طعن و قدح همكاران نگاه داراد و هذيانات اين افسانههـاي نـابوده و

سرگذشتهاي ناشنوده درگذراناد.» (همان، 215).  
و بغضهايي  در اين نظريهها كه عموماً مبتني بر ذوق صاحبان آن است و يا با تكيه بر حب ّ
نسبت به شاعران و نويسندگان است، جنبة محتوايي آثار در نظر گرفته نشده است و بيشتر 
از خالل آنها ميتوان به طعنهها و خردهگيريهاي شخصي و يا تفاخرات و سـتايشهـاي

بيمورد پي برد (زرينكوب، 1375: 268). 



202   □   نامة نقد/ مجموعه مقاالت نخستين همايش ملي نظريه و نقد ادبي در ايران  
 

بسته بودن دايرة مضمونهاي شعري بهدليل خاستگاه درباري آن، شاعران را در چرخـهاي از 
تكرار معنا گرفتار ميكند. شاعران براي رهايي از اين چرخه، بهناگزير به زبان درميآويزنـد 
و حاصل اين رويكرد، خودگرايي زبان است؛ ازهمينرو است كـه منتقـدان ايـن دوره نيـز 
فـي حدائقالسحر اثر رادوياني يا ترجمانالبالغه بيشتر به نقد فني ميپردازند. آثاري همچون
رشيد وطواط در بديع و نقد شعر، ناظر به اين رويكرد است. در قصـيدهاي كـه دقائقالشعر
خاقاني در نقد شعر عنصري دارد، شعر او را منحصر به يك شيوه مـيدانـد و منظـور او از
شيوه در اينجا، مضمون است. او در اين قطعه عنصـري را شـاعري مـدحگـو و غـزلسـرا

ميداند، آنهم نه در حد و اندازة خود:  
ز معشـــوق نيكـــو و ممـــدوح نيـــك 
جــز از طــرز مــدح و طــراز غــزل 
شناســند افاضــل كــه چــون مــن نبــود 
كه ايـن سـحركاري كـه مـن مـيكـنم 
مرا شيوة خاص و تازه است و داشـت 
ز ده شيوه كان حكمت شـاعري اسـت 
نه تحقيق گفت و نه وعـظ و نـه زهـد 
نبوده است چون من به نظم و بـه نثـر 
ــود  ــر و مفســــر نبــ اديــــب و دبيــ

  

غزلگو شـد و مـدحخـوان عنصـري    
ــري  ــان عنص ــع امتح ــردي ز طب نك
بــه مــدح و غــزل درفشــان عنصــري 
ــري  ــان عنص ــحر بي ــه س ــردي ب نك
ــري  ــتان عنصـ ــيوة باسـ ــان شـ همـ
بــه يــك شــيوه زد داســتان عنصــري 
كــه حرفــي ندانســت از آن عنصــري 
ــري  ــردهدان عنص ــت و خ ــزرگآي ب
نه سحبان بـه عـرف زبـان عنصـري 
                  (خاقاني، 1373: 926) 
نقد ادبي در ادبيات كالسيك ايران، نوعي نقد ذوقي يا فنّي است و در آن كمتـر نشـاني
از تحليل موضوع و بررسي ارزش محتوايي آثار ادبي ديده ميشود. نقد ذوقي، بيشـتر كلـي
است و با خودفراتربيني و ديگركمبيني همراه است و فاقد هرگونه استداللي است. فقـط در 
اندك مواردي- كه شاعر موردنظر از پايگاهي درباري و يا هنري برخوردار است كه انتقـاد

از او نهفقط مخاطب را متقاعد نميكند، بلكه به پايگاه شاعر ناقـد نيـز آسـيب مـيرسـاند- 
شاعر ناقد در نقد خود به جزئيات بيشتر يا حتي استدالل ميپردازد؛ مانند آنچه خاقـاني در
معنـاگرا دارد؛ نقد شعر عنصري ميگويد. دليل او در برتري خود بر عنصري بيشـتر سـوية
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خاقـاني در البـهالي ايـن رويكردي كه در شعر و نثر اين دوره كمتـر مـوردتوجـه اسـت.
برابرنهاد مفاخرهآميز، نظرية شعري خويش را بيان ميكند و آن، گسـتردگي مضـمون شـعر
توأم با سحر بيان است. مضاميني چون تحقيق (حقيقتجويي)، وعظ، زهـد، مـدح و غـزل

(عشق) در پيوند با اديبي، دبيري، مفسريّ و البته عربيداني، رويكرد او را به هـر دو سـوية 
لفظ و معنا نشان ميدهد.  

و واژه) نيـز در جهـت (  قطعـهاي شـعر، عبـارت، تركيـب عربيسـرايي در هـر شـكل
خودگرايي زبان تحليل ميشود كه به گسترش واژگان و ترادفات ميانجامد، از مؤلفـههـاي 
مهارت زباني و شعري پنداشته ميشود و سبب دشواري و دسترسناپذيري معنا ميشود كه 
با ساختار تودرتو و دور از دسترس دربار كامالً سازگاري پيـدا مـيكنـد: «در ايـن اصـل و 
فصل، پارسي با تازي بياميختم و غرر عربي بـا درر دري از گوشـوار سـخن درآويخـتم تـا
خوانندگان بدانند كه در آلت قصوري نيست و در حالت، فتوري نه.» (بلخي، 1372: 22).  

گرچه بدستd پيش از اين در عرب و عجم روان 
شعـر شهيــد و رودكــي، نظم لـبيد و بحتـري  

در صفـــت يگانگـــي آن صـف چارگـانه را  
بنــده سه ضربـــه ميدهد در دو زبان شاعري  

(خاقاني، 1373: 425)  
به گفتة ميرزا آقاخان كرماني، «اساس قدرت فضالي مشـرق در ايـن اسـت كـه بـهواسـطة 
استعارات مشكله و لغات دشوار و درازي جملهها و پيچيدگي عبارات و الفاظ، كـالم را از

وضوح طبيعي كه فايدة اصلي آن است، بيندازند.» (1313: 9).   
در شعر و نثر اين دوره، پيوند زبان و واقعيت بسيار پيچيده است. هنرنماييهاي كالمي 
بسيار مهمتر از بيان معناست. زبان ابزاري براي بيان واقعيت و يا تجلي تفكر نيست؛ بلكه 
خود، هدف است. شعر و نثر شاعران و نويسندگان اين دوره، بيشتر زورآزمايي با زبان 
است. شعر اين طيف از شاعران عرصة رقابتهاي زباني است؛ چنان كه همان «نيتهاي 
خرد و حقير» نيز مقهور چنگال زبان است و در لفّافة زباني پيچيده، درشتگو و غريب 
ناپديد ميشود. «در شعر نشانه بهجاي موضوع عيني خود قرار نميگيرد: رابطة معمول ميان 
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نشانه و مصداق درهم ميريزد و اين امكان پديد ميآيد كه نشانه بهعنوان موضوعي كه فينفسه 
داراي ارزش است، استقالل معيني پيدا كند.» (ايگلتون، 1368: 135). اين بيگانهسازي در 
نتيجة مطالعة علوم مختلف از طب، رياضي، نجوم و حكمت تا آيات و احاديث و صنعتهاي 
افراطگونة ادبي ايجاد ميشود و دشوارياش در زباني تركيبيافته با عربي دوچندان ميشود. 
معاني بيارزش و محدود با مركزيت مدح ممدوح، فقط با صنعت «غريبسازي» است كه 
ميتواند تازگي خود را حفظ كند. صنعتهاي سادة پيشين خودكار و فرسوده شدهاند و 
شاعر براي القاي حس تازگي بايد به ترفندهاي تازهاي روي آورد. علمزدگي، صنعتزدگي 
و عربيزدگي ويژگيهاي اصلي شعر و نثر اين دوره است؛ بهويژه كه سوژه نيز اغلب در 
پيوند با ساختار ستبر دربار است كه با اغراقهاي زباني بهخوبي سازگار ميشود. شفيعي 
كدكني اين اغراقها را-  كه به گفتة شمس قيس رازي «تجاوز باشد از حد مدح»- متأثر از 
قانونمندي عام در تاريخ اجتماعي سرزمين ايران ميداند. اين قانونمندي همان ماهيت 
استبدادي دربار سلجوقي است كه سبب گستردگي مجاز، يعني تجاوز مهارگسيختة زبان 
ميشود كه او آن را «شناوري زبان» مينامد (براي آگاهي از بحث شناور شدن زبان و 

ارتباط آن با رشد خودكامگي ر.ك شفيعي كدكني، 1372: 85).   
كيميـافروش، دربـارة نظريـة  مفلـس شفيعي كدكني در مقدمة ارزشمند خـود در كتـاب
شعري انوري ميگويد: «انوري بهلحاظ نظرية شعري، طرفدار سـادگي و روانـي و دوري از
تكلّف بوده است». او به نسخهاي خطي از ديوان انوري استناد ميكند كه در مقدمة قطعهاي- كه 
بين انوري و اثيرالدين فتوحي در نكوهش يكديگر سخن ميرفت- انوري ميگويد: «شـعر
روان و عذب ميبايد، به سادگي چو تير خدنگ». آنگاه قطعهاي ساده در قالب محـاوره از
انوري خطاب به فتوحي و در مقابل، پاسخ فتوحي به او (براي مثال) ميآورد و دانشنمايي 
و كارهاي شگفتآور انوري را در قصايد، در پرتو سليقة حاكم بر ادبيـات عصـر و محـيط
دربار- كه خالف سادگي است- ارزيابي ميكند (همان، 68-70). او بهدرستي معتقد اسـت

كه مخاطب اينگونه شعر، سياستمداران يا رقباي شاعر بودهاند و آنان را مخاطب سياسي، 
مالي و هنري مينامد؛ شاعراني كه از گسترة مخاطبان انساني غفلت كردهاند.   

توجه بيش از حد به اينگونه مخاطبان هنري ميتواند ماية مسخ معيارهاي ذوقي و جهانشمولي 
و ازلي و ابدي هنر شود؛ به اين معنا كه وقتي بيماري يك نوع خاص از جمالشناسي شعري بر 
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مخاطـب انسـاني ذوق و سليقة اينگونه مخاطبان سيطره پيدا كرد، شاعر بـا غفلتـي كـه از
خويش حاصل كرده است، تمام توجه خويش را مصروف آن ميكند كه هرچـه بيشـتر بـه
اقناع آنگونه مخاطبان هنـري پيرامـون خـويش بپـردازد و در آن وقـت بيمـاري اصـلي و

انحطاط آغاز ميشود (همان، 108).  
شاعر كه خود نيز اين انحطـاط را دريافتـه اسـت، قطعـهاي در نكـوهش شـعر و شـاعري

ميسرايد. اين شعر، عصياني است بر ضد شعر، شاعر و شاعري كه همپاي كافري و دشمن 
جان او شده است:  

ــاعري  ــعر و ش ــزي ز ش ــنوي رم ــرادر بش اي ب
من نيام در حكم خويش از كـافريهـاي سـپر 
دشــمن جــان مــن آمــد شــعر، چنــدش پــرورم 
شعرداني چيست؟ دور از روي تو حيضالرجال 
گر مرا ازشاعري حاصل همين عارسـت و بـس 
اينكه پرسد هرزمان آن كون خر، اين ريش گـاو 
ــه كــار از شــاعران  ــه بــوفراس آمــد ب راســتي ب
زان كه او چون ديگران مدح وهجا هرگز نگفت 

  

تا ز ما مشتي گـدا كـس را بـه مـردم نشـمري    
ورنه در انكار مـن چـه شـاعري، چـه كـافري 
اي مســلمانان فغــان از دســت دشــمنپــروري 
قايلش گو خواه كيوان باش و خواهي مشـتري 
موجب توبه است و جاي آنكه ديـوان بسـتري 
كانوري به يـا فتـوحي در سـخن يـا سـنجري 
وان نــه از جــنس ســخن يــا از كمــال قــادري 
پس مرنج ار گويدت من ديگـرم، تـو ديگـري 
                              (انوري، 1364: 454)  
از آنجا كه شعر اين دوره (صرفنظر از شعر عرفاني)، خدمتگـزار گفتمـان دربـاري و
ابزار تأمين مالي است، انوري در اين قصيده به نقش كاركردي شعر انتقـاد دارد؛ چنـان كـه
بوفراس را از ديگران متمايز و ممتاز ميكند و در پايان قصيده رئيس مرو را مـيسـتايد كـه
بيچشمداشت شعر و مدح، زيردستان را تأمين مالي ميكند. آنگـاه بـه تفـاوت حكمـت و

علم ميپردازد و از اينكه علم را وانهاده و به شعر روي آورده است، حسرت ميخورد:  
تا شفـــاي بوعلـــي بيند نه ژاژ بحتري   مرد را حكمت همي بايـد كـه دامن گيردش

عاقالن راضي به شعر از اهل حكمت كي شوند    تا گهــر يابنـــد، مينا كي خرنـــد از گوهري  
يا رب از حكمت چه برخوردار بودي جان من    گر نبـــودي صاع شعـــر اندر جوالـم برسري  

شعر در برابر مدح بهرهاي ندارد جز بندگي شاعر:  
انـــوري تا شاعري از بندگي ايمن مباش     كز خطر درنگذري تا زين خطا درنگذري  
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در قطعهاي هم شعر را مقابل شرع ميپندارد:  
كسي كـه مـدت سي سال شعر باطل گفت  خــداي بر همه كاميــش داد پيـــروزي  
تو علم آنـــت نباشــد كزين در آن توزي   شعر تو حرف شرع كي آري برون ز مخرج
چو عيـــن شعـــر به آخر بري، بيامـوزي   تو راي شرع به آخر همـيبري و خطاست

(همان، 743)  
نارضايتي از شاعري بههمراه نگاه تجاري به شعر، سبب ميشود وقتي در مقابل مـدحي 
صلهاي دريافت نميكند يا پاداشش به تأخير ميافتد، هجاگويي كند؛ چنان كه در قصـيدهاي 
اعتراضآميز كه در اين مورد به ملكشاه و نظامالملك مينويسد و فتـوحي شـاعر از جانـب

آنان پاسخ ميگويد، او را به كفر نعمت متهم ميكند:  
كفر در مدحي و در كديه همه كفراني   را كديه و كفر در اشعار، شعار است تو
بقبق از فاضلــي و طنطنـه از خاقاني   صفت كفر به شعر تو درافزود چنانـك

(همان، 754)  
انتظار عام از ادبيات بهعنوان محملي براي بيان مطالب اخالقي، سبب ميشود نظريهپرداز نيـز
همسو با اين گفتمان غالب، ويژگيهايي را براي آفرينندة اثر برشمارد؛ چنان كه نظامي عروضـي 
ميگويد: «اما شاعر بايد كه سليمالفطره، عظـيمالفكـره، صـحيحالطبـع، جيدالرويـه،  چهارمقاله در
دقيقالنظر باشد. در انواع علوم، متنوع باشد و در اطراف رسوم، مستطرف؛ زيرا چنان كه شـعر در
هر علمي بهكار هميشود، هر علمي در شعر بهكار هميشود.» (47). نظـامي عروضـي هـدف از
بـراي پادشـاه و بـهمنظـور چهارمقالـه شاعري را ماندگاري اسم شاعر و ممدوح ميداند. اگرچه

مشاوره دادن به او نوشته شده و صناعات مهم او را تببين كرده اسـت، در ماهيـت ايـن ديـدگاه، 
نظرية پيوند شاعر و دربار و شعر و ممدوح ديده ميشود. نتيجـة طبيعـي ايـن رويكـرد، شـعري
دشوار و پرپيچوخم و زباني غيرمعمول است كه در قالب قصيده جاي ميگيرد. قصيده افـزونبـر
معناي واژگانياش- كه شعري ازپـيشانديشـيده اسـت- سـاختاري سلسـلهمراتبـي دارد كـه بـا

سلسلهمراتب دربار به هماهنگي ميرسد.  
اما نكتة درخورتوجه در نظرية عروضي سمرقندي، بسيارخواني شعر پيشينيان است. آن 
كه ميخواهد شاعر شود بايد «بيست هزار بيت از اشعار متقدمان و ده هـزار كلمـه از آثـار
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متأخران» در ياد داشته باشد. اين حكم افزونبر اينكه سبب گسـترش دايـرة واژگـان شـاعر
ميشود، ذهن شاعر را هم در سنجش عيب و هنر سخن آنان تربيت ميكند و بـا موسـيقي

شعر مأنوس ميكند. پس از اين مرحله، او بايد نقدها و نظريـههـاي مختلـف در لفـظ و معنـا و 
عروض و قافيه را مطالعه كند. آثار نظرياي كه نظامي در اين بخش معرفي ميكند، نشـاندهنـدة 
رواج نقد و نظريهنويسي در صنعت شعر، در روزگار نويسنده و اندكي پيش از آن است. از 
نظر او، شاعري كه اين دو مرحله را طي كند، به بديههسـرايي و زودشـعري مـيرسـد كـه
غايت كار شاعري است: «به بديهه طبع پادشاه خرم شود و مجلسها برافروزد و شـاعر بـه

مقصود رسد.» (نظامي عروضي، 1375: 48).  
نظرية نظامي عروضي نيز همچون انوري، ناظر بر پيچيـدگي و دشـوارگويي نيسـت. او
ميگويد شاعر و دبير بايد «در سياقت آن طريق گيرد كه الفـاظ مطـابق معنـا آيـد و سـخن
كوتاه گردد... زيرا كه هرگاه كه معاني متابع الفاظ افتد، سخن دراز شـود و كاتـب را مكثـار

خوانند.» (همان، 21). نظرية او ديدگاهي در مقابل فضاي حاكم بر سخن، بهويژه نثر اسـت 
كه ميدان درازنويسي و مترادفگويي بهشمار ميآيد. در جايي هم ميگويـد: «دبيـر بايـد از
مخاطباتي كه در ميان مردم است منتفع باشد.» (همان، 20). رويكرد به زبان تـودة مـردم در
برابر گفتمان ستبر درباري، نگرشي متجددانه است؛ اما فاصلهاي كه بين نظريـه و كـنش در
شعر انوري ديده ميشود، در نثر نظامي عروضي نيز مشاهده ميشود؛ البته نه در نثـر خـود

بـيتكلّـف  نظامي عروضي- زيرا نثر او در مقايسه با ديگر نوشتههاي قـرن ششـم سـاده و
است- بلكه در اتصال شعر و كتابت به دربار كه مستلزم زباني درشت و نابهنجار است.  
در اين دوره نويسندگان نيز در قبول تكلفات لفظي، جانب معنا را رها ساخته و نثر را تنهـا

بهصورت وسيلهاي براي ابراز هنر در گزينش و استعمال هرچه بيشتر الفاظ بهكار ميگرفتنـد تـا 
آنجا كه گاه نثر بهواسطة وسعت مجالي كه داشت بر شعر نيـز پيشـي مـيگرفـت و چـون 
اغراض و معاني شعري را نيز بهآساني اقتباس و تقليد ميكرد، تعبيرات مجازي و تشبيهات 
و استعارات و كنايات شعري را نيز به همان گونه و گاه با تكلّف و تنوع بيشـتري تقليـد و
اقتباس كرده و بهكار ميبرد و در اين ميان، معنا، جز وسيلهاي براي جمع الفـاظ متشـابه و

متجانس نبود (خطيبي، 1375: 158).  
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از آنجا كه زبان فارسي بهتنهايي قادر به تأمين اين ميزان واژة آهنگين متقارن نبود و بـه
يميني: «اهل خبرت و معرفـت داننـد كـه در لغـت عجـم،  تاريخ ترجمة گفتة جرفاذقاني در
مجال زيادت تأنقي نيست» (14)، سيل واژگان و تركيبات عربي به نثر پارسي سرازير شد و 
در جريان رقابت نويسندگان با يكديگر، دشوارترين و پيچيـدهتـرين و البتـه آهنگـينتـرين
واژگان متقارن، نثر و شعر پارسي را انباشـت. حتـي آنگـاه كـه نويسـندهاي دربـارة شـيوة 
نويسندگي خود ميگويد، يعني دربارة زبان نوشتار خود مينويسد، بـاز نمـيتوانـد از ايـن

آويزههاي تزييني كالم دور باشد:  
داد هر كلمه در حقيقت و مجاز و عبارت و استعارت بداده و حق هر حرف گـزارده و بـه

جاي خويش نهاده. عروسان حكم و امثال را از فكر بكر خـويش زيـور بسـته و از حجلـة 
خاطر عاطر بيرون آورده و بر خاطبان مميز متبرز عرض داده و در آنچه گفته، طريق ايجـاز
و اختصار سپرده- كه خيرُ الكالم ما قلَّ و دلَّ و لم يdمَل- گنجـي در گـنج نهفتـه و معـاني

بسيار در يك كلمه تعبيه كرده و در هر كلمتي، حكمتي و زير هر نقطهاي، نكتهاي و در هر 
حرفي، طرفي از فايده، و از آنجا كه عنان عبارت فروگذاشته است و راه اسـهاب و اطنـاب
رفته، چپ و راست ميدان فصاحت اسب تاخته است و چهارسوي ميـدان بالغـت، كمنـد
فصاحت انداخته و تركش فضل بپرداخته و در همه، مصيب و راستانداز بوده و بر نشـانة 

مراد زده و سخن به غايت رسانيده.  
را در ديباچة كتـاب، برگردانـدن از نثـر مرزباننامه      سعدالدين وراويني نيز دليل ترجمة
ساده به نثر فني ميداند: «متقاضيان درونـي را بـرآن قـرار افتـاد كـه از عـرايس مخترعـات
گذشتگان، مخدّرهاي كه از پيراية عبارت عاطل باشد به دسـت آيـد تـا كسـوتي زيبنـده از
دستبافت قريحة خويش در او پوشم و حليتي فريبنـده از صـفت صـياغت خـاطر خـود بـر او
بـهدليـل دمنـه و كليلـه بندم.» (1363: 19). او همچنين در پايان كتاب، برتـري اثـر خـود را بـر
زبانآرايي، سخنپروري و عبارتپردازي ميداند؛ در اين ميان، افـزونبـر تـازگي الفـاظ تـازي و
پارسي، اشعار و آيات و احاديث، بر قدرت خويش در بيان متنوع يك موضوع هم تأكيد دارد:  

يك موضوع معيني را به عينه در مواضع بسيار گفتهام و به وصفهاي گوناگون جلوهگـري
چنان كرده كه هيچ كلمه اال ماشااهللا از سوابق كلمات مكرر نگشته و ديگـر خاصـيتهـاي
جزوي كه بالغنظران باريكبين را به وقت مطالعه، دقايق آن معلوم شود، خود بسـيار تـوان

يافت (همان، 737).   
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ديگر نويسندگان اين دوره نيز، نظرية خود را- گرچه كوتاه- دربـارة شـيوة نويسـندگي
مطرح كردهاند. اين نظريات نيز همچون نظريات شاعران، از البـهالي نقـد نوشـتة ديگـران 
مينويسد: «و گروهي رقم  مكتوبات دستيافتني است؛ چنان كه بهاءالدين بغدادي در مقدمة
اختيار بر سخن لطيف آبدار و كلمات عذب خوشگوار ميكشند و در رقّت الفاظ ميكوشند 
نه در دقت معاني.» (25). اين سخن بيانگر زبانگرايي در نوشتههاي نثر است كه بيشتر نيـز
داستان هستند. اغلب، توجه اين شاعران و نويسندگان معطوف به كيفيتهاي زبـاني اسـت.
آنها متن را از سخن عقالني و بافت اجتماعي جدا ميكنند و با ناآشـنا كـردن نشـانههـاي
قراردادي، فرايندهاي مادي خود زبان را برجسته ميكنند و البته دريافتي تـازه بـه مخاطـب

«دبيـري،  ميدهند؛ همان كه در مفهوم آشناييزدايي مكتـب فرماليسـم مـورد توجـه اسـت.
صناعتي است مشتمل بر قياسات خطابي و بالغي، منتفع در مخاطبـاتي كـه در ميـان مـردم
است... و بزرگ گردانيدن اعمال و خرد گردانيدن اشغال... پس دبير بايد كـه كـريماالصـل، 

شريفالعرض، دقيقالنظر، عميقالفكر و ثاقبالرأي باشد.» (نظامي عروضي، 1375: 20).  
است؛ نوعي نوشـتار كـه حميدي مقامات شايد نمونة برجستة زبانگرايي در قرن ششم،
اساس آن بر بازيهاي زباني است. اين نوع نثر سعي ميكند از تمام امكانات شعر بهمنظـور
برجستهسازي زبان بهره گيرد. استفاده از واژگان و تركيبها و عبارتهاي عربي و فارسـي

مترادف و آهنگين، آميختگي نظم و نثر، استفادة بسيار از صنعتهاي بديعي و فنون بالغـي، 
و واژگان دشوار و بيگانه كار تصنع و تكلف را به جايي ميرساند كـه نثـر او صـرفاً زبـان

است؛ زباني كامالً فاقد معنا. مانند اين بيت كه ميتوان آن را از آخر به اول نيز خواند؛ چنان 
كه نويسندگان ادبيات معناباختگي امروز نيز به شگردهاي روايي روي ميآورند:  

شكر به ترازوي وزارت بركش                  شو همره بلبل به لب هر مهوش       
(بلخي، 1372: 61) 

بلخي اين بازي زباني را «مقلوب» مينامد و ميگويد:  
اين تركيب دشوار است و اين تركيب، سخت صعب كار است؛ پارسيان را به حكـم تنگـي
عرصة لغت عجم، دست ندهد و تازيان را به حكم كثرت آلـت اسـتعمال، رنـج برننهـد و
حريري بر اين منوال قطعهاي آورده است ... من از بهر تحريك طبيعت و تعريك قريحـت

يك بيت تمام آوردهام و در ديگر توقف كرده تا كي اتفاق افتد (همان، 59).   
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     حتي شاعري همچون خاقاني هم با همة پافشارياش بر فخامت زبان، نتوانسـته اسـت 
شعر خود را از اين بازيهاي لفظي دور نگه دارد:   

كه استاده است الفهاي اطعنا    طعن چنان استادهام پيش و پس
  (68 :1373)
كور است هر دو مردمك چشــم مردمـي   چون هر دو ميم «مردمه» در چشم كائنات

(همان، 985)  
ازهمينرو است كه شاعري را ساحري دانستهاند. شايد در شعر هيچ دورة ديگري، واژة 
سحر و ساحري تا اين حد دربارة شعر بهكار نرفته تا آنجا كه قصيدههايي با رديف ساحري 

سروده شده است:  
عشق گفت اي انوري داني چه؟ مينوش اين سخن  

شاعــري، ســـودا مپــز رو ساحري كن، ساحري   
(انوري، 1364: 460)  
بخشش بيمنت و طبع لطيف او فكند                شاعران عصر را از شاعري در ساحري     
 (همان، 462)   

سحر انگاشتن شعر همان نظرية خودگرايي زبان است كه عالوهبـر شـعر، در عنـوان كتـابهـاي 
اثـر رشـيد وطـواط.    اقتـدار الشعر دقائق في السحر نظري شعر نيز بهچشم ميخورد: حدائق

زبان در شعر اين دوره تا آنجاست كه مسعود سعد به «حق را باطل وانمود كردن و باطل را 
حق نمودن» آنهم به مدد زبان اشاره ميكند:  

باطلي گر حق كنم عالم مرا گردد مقر             ور حقي باطل كنم منكر نگردد كس مرا  
   (263 :1364) 

نيز مانند مسعود سعد است:   چهارمقاله رويكرد نظري نظامي عروضي سمرقندي در
شاعري صناعتي است كه شاعر بدان صناعت اتّساق مقدمات موهمه كند و التئـام قياسـات
منتجه؛ بر آن وجه كه معناي خرد را بزرگ گرداند و معناي بـزرگ را خـرد، و نيكـو را در

خلعت زشت بازنمايد و زشت را در صورت نيكو جلوه كند (42).  

ترجمـانالبالغـه، در ضـرورت نگـارش ايـن كتـاب  محمد بن عمر رادوياني در مقدمة
ميگويد در پارسي چنين كتابي نبوده است و ديگر اينكه ديگران نميتوانسـتند همچـون او
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دقايق و حقايق نظم و نثر را به درستي و راستي نشان دهند: «گفتم كي بـدان قـدر كـه مـرا
فراز آيد از اين علم بدين كتاب جمع كنم و به تصنيف شافي بيارايم و اجناس بالغت را از 
تازي به پارسي آرم و مثال هر فصلي عليحده از گفتار استاذان بازنمايم تـا رهنمـاي باشـد
هنرآزماي را و سخنپيما را.» (16). از نكتههاي قابل توجه در اين سخن، يكي اين است كه 
او نثر را نيز همراه با نظم ميآورد و نكتة ديگر، «رهنمايي» است كه هدف اين نقـد و نظـر
است؛ يعني كتاب بهمنظور القاي شيوهاي خاص به سراينده و نويسـندة اثـر نگـارش يافتـه

است كه خود، حاصل گفتمان تعليمي حاكم بر ادبيات سنتي در ايران است.  
و بهنوعي در نقـد ترجمانالبالغه رشيد وطواط كه پس از الشعر دقايق في السحر حدائق
و نفي آن نوشته شده، يكي از ويژهترين آثار نظري شعري در زبان فارسي است؛ اثـري كـه
سرنموني براي ديگر آثار نظري شعر در زبان فارسي بهشمار ميرود. مؤلف كتـاب پـس از
مقدمه، به بيان صنايع شعري ميپردازد؛ البته شيوة او در توضيح و تشـريح ايـن صـنعتهـا
ناهمسان و غيرعلمي است: گاه تعريفها كامل و با ذكر نمونـه اسـت؛ گـاهي بـه تعريفـي
كوتاه بسنده ميشود؛ گاه شاهدي فارسي و گاه شاهدي عربي مـيآورد. امـا آنچـه درخـور
توجه است، ديدگاههايي است كه خود نويسنده بيان ميكند. اين اثر نيز همچون ديگر آثـار

نظري، ديدگاهي تقليلگرا دارد؛ «مانند ترجمانالبالغه كه در آن، ادبيات، چيزي جز شـعر و 
شعر، چيزي جز بالغت و بالغت هم چيزي جز بديع و صنايع آن نيست.» (محبتـي، 1388: 
894). اخوان ثالث ميگويد: «بديع تازي بر شعر باستاني ايران كـه مزاجـي سـالم و معتـدل
1386: 225). بـه عقيـدة او، «جـز در مـورد  .) « داشت، تأثيراتي ناخوش و ناخجسته گـذارد
برخي صنايع كه طبيعي و بايستة شعر در همهجاست، "سيستم التذاذ بديعي" بهجاي "التذاذ 
شعري" همان تأثير ناخوب بديع عربي بـر شـعر پارسـي نشـئتيافتـه از ذائقـة مسـموم و
ممسوخ و غيرطبيعي و فاسد است.» (همانجا). عربيگرايي كه در متون شـعري و بـهويـژه
نيز  السحر حدائق نثري بهگونهاي مهارگسيخته پيش ميرود، در آثار نظري اين دوره ازجمله
ديده ميشود. رشيد وطواط همانگونه كه در شعرش عربيداني خود را اثبات مـيكنـد، در 
ايـن اثـر نيـز بــا آوردن شـواهد و نمونـههـاي شــعري و غيرشـعري عربـي، از ايـن وجــه

صورتگرايي غفلت نميكند.  
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كتاب نظري ديگري است كه نويسندة آن نقد نثـر را بـهدليـل موجوديـت آن عتبةالكتبة
پيش از شعر و همانندي بيشتر آن با قرآن، بر شعر برتري داده است. اين امر نشان ميدهـد 
در اين قرن، نثر نيز اعتبار خاصي داشته و «رعيت نظم» نبوده اسـت. ايـن كتـاب در شـمار
اندكآثاري است كه به جوهر موضوع، يعني نوشتن ميپردازد و نيز بـر ضـرورت نقـد اثـر
بهوسيلة عالمي دقيق و آگاه تأكيد ميكند؛ يعني جويني از لزوم نقـد اثـر آگـاه بـوده اسـت.

ة  ضمن اينكه او به معناي واقعي كلمه، به نقد اثر خود ميپردازد؛ نگاهي كه ارزش متجددانـّ
آن در مقايسه با ديگر آثاري از ايندست دريافت ميشود.   

  
نظريهپردازي با گفتمان اندرزي  

نظريهپردازي و نقادي در ادبيات كالسيك ايران، معموالً همچون ديگر زمينـههـاي ادبيـات
تعليمي، ماهيتي اندرزي و حتي گاه تحكّمي دارد؛ واژة «بايد» و كاربرد «فعل امر» از همـين
اثـر عنصـرالمعالي قـابوس بـن قابوسنامه خاستگاه مايه ميگيرد. يكي از اين آثار تعليمـي،
در 44 بـاب نگاشـته و در آن، آيـين زنـدگي را بـه وشمگير است. قـابوس ايـن كتـاب را
فرزندش آموخته است. دو باب از اين آيينها به رسـم شـاعري و كـاتبي اختصـاص دارد. 
شكاف بين نظريه و عمل در سخن او نيز آشكار است. او نيز در بعد نظري، بـر سـادگي و
پرهيز از پيچيدگي سفارش ميكند: «و اگر شاعر باشي، جهد كن تا سخن تـو سـهل ممتنـع
باشد. بپرهيز از سخن غامض و چيزي كه تو داني و ديگران را به شرح آن حاجت آيد». در 
ادامه ميگويد: «به وزن و قافية تهي قناعت مكن، بي صناعتي و ترتيبي شعر مگوي كه شعر 
راست ناخوش بود». آنگاه انواع صنعتهاي شعري را به فرزندش معرفـي مـيكنـد تـا در

شعر خود از آنها بهره گيرد؛ اما همچنان سفارش ميكند:  
تازيهاي سرد و غريب مگوي [و] وزنهاي گران عروضي مگوي كه گرد عـروض و وزنهـاي 
گران كسي گردد كه طبع ناخوش دارد و عاجز باشد از لفظ خوش و معني ظريف. اما اگـر
بخواهند بگويي، روا بود و لكن علم عروض نيك بدان و علم شاعري و القاب و نقد شـعر

بياموز (عنصرالمعالي، 1377: 145).   
دبيري، به آميختن پارسي با عربي تأكيد دارد:    او در فن ّ
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نامة خود را به استعارات و آيات قران و اخبار رسول- عليهالسالم- آراسته دار و اگر نامـه
پارسي بود، پارسي مطلق منبيس كه ناخوش بود؛ خاصه پارسي دري كه نه معروف بود، آن 

خود نبايد نبشت به هيچ حال كه خود ناگفته بهتر از گفته بود (همان، 159).  
از ديدگاه عنصرالمعالي، شاعري كامالً حرفـه انگاشـته مـيشـود؛ ازهمـينرو آمـوختني
است؛ آنهم حرفهاي كه از مالزمات نظام درباري است. اين مالزمات با نظـر او، مبنـي بـر
سادگي و حقيقتگويي و پرهيز از اغراق، سازگار نيست؛ بههمين دليل به برخي تناقضـات

فكري و كالمي منجر ميشود:   
سزاي هركس بشناس. كسي را كه هرگز كاردي بر ميان نبسته باشد مگوي كـه تـو بـه شمشـير، 
شير افكني و به نيزه، كوه بيستون برداري و به تير، موي شكافي و آن كه هرگز بر چيزي ننشسته 
باشد، اسب او را به دلدل و براق و رخش و شبديز ماننده مكن. اما بـر شـاعر واجـب اسـت از
طبع ممدوح آگاه بودن و بدانستن كه وي را چه خوش آيد، آنگه وي را چنان سـتودن كـه وي

خواهد؛ كه تا آن نگويي كه خواهد، تو را آن ندهد كه تو خواهي (همان، 146).  
     سرانجام، بايد گفت صورتگرايي و ضعف معنـا و انديشـه ارتبـاطي دوسـويه دارنـد :   
صورتگرايي سبب غفلت از معنا ميشود و از سوي ديگر، ضعف معنا از داليل صـورتگرايـي 
است. بهلحاظ انديشه، نقد ادبي در اين دوره ضعيف است، چشماندازهاي بلندمدت نـدارد

و اغلب آشفته و نامنسجم است.   
  

نتيجهگيري  
ادبيـات ايـران اسـت. از لحاظ نقد و نظريهپردازي، قـرن ششـم يكـي از دورههـاي يگانـة
صورتمداري و زبانگرايي آثار ادبي قرن ششم، صرفنظر از خاستگاه سياسـيِ بـر صـحنه
آمدن فوقالعادة شكل و زبان، در دو ساحت نظر و عمل رخ مينمايد. نقد و نظريهپـردازي

شاعران و نظريهپردازان در البهالي شعر و نثر خود از همان دورههاي آغازين مرسوم بـوده 
و يكي از مضمونهاي آن اثر پنداشته ميشده است؛ همان كه با عنـوان هجـو و سـتايش و 
غيره از آن ياد شده است. اما نظريهپردازي مستقلي كـه بـه سـنجش و ارزيـابي آثـار ادبـي
بپردازد، گويي كمكم از قرن پنجم آغاز شد و در قرن ششم يكي از سرشـارترين دورههـاي
خود را از سر گذراند. اگر عوامل فراادبي اين راه را به بنبست تقليد نكشانده و رويكـردي
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زندگينامهاي و مؤلفمحور را با عنوان تذكرهنويسي به جاي آن ننشانده بود، اين فرايند بـهدليـل
رويكرد متنياش، ميتوانست راهي گشوده در نقد و نظريهپردازي در ادبيات ايران باشد.  
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نقدي بر برداشتهاي زيباشناختي كهن  

(بديع و بيان، سرپوشي بر روابط قدرت در ميدان ادبي) 
 

منوچهر تشكري   
استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد چمران اهواز  
محمدحسين دالل رحماني   
كارشناس ارشد جامعهشناسي   

  
چكيده   

مـيگيـرد،  زيباشناسي كهن كه بيشتر ذيل دو عنوان پرشكوه «علم بديع» و «علم بيان» قـرار
همواره از محاسبة روابط قدرت در فرايند ظهور و افول امر زيبا طفره رفته است. اين رفتار 
بيش از هرچيز با جايگاه1 منتقدان كهنگرا در ساختار روابط قدرت ميدان ادبي ارتباط دارد. 
آنان با تأكيد بر دو اصل بيطرفي منتقد و دقّت ابزار بررسي، با مبهمسازي روابـط قـدرت، 
تداوم برتري خويش را تضمين كردهاند؛ با اين حال اكنـون ديرزمـاني اسـت كـه شـكوه و
عظمت اسطورههاي يادشده درهم شكسته است. پس از فلسفة هيـدگر و گـادامر، اسـطورة
بيطرفي منتقد واپس نشست و اسطورة دقّت ابزار بررسي (علم بديع و بيان) نيز در فراينـد

تاريخي نقد ادبي، بيمايگي خويش را برمال كرد.  
و  ايـن دو اسـطوره اين پژوهش تالشي است در جهت مورد ترديد و انتقاد قـرار دادن ِ
در مـورد مقالـه بـا بحـث كوتـاهي بحث در مورد اهميت روابط قـدرت در ميـدان ادبـي.

زيباشناسي كهن و برداشتها و استداللهاي كهن آغاز ميشود و با توضيح برداشـتهـاي 
نظري پيير بورديو در مورد مفهوم ميدان (ادبي) و چگونگي تداوم مشروعيّت سرمايههـاي

                                                      
1  . Position 
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شـاهنامه)  مورد منازعة درون آن ادامه مييابد. بررسي يك مورد تاريخي (فراز و فرودهـاي
بهمنظور ردّ برداشتهاي كهنگرايان در مورد غيرتاريخمنـد بـودن زيبـايي، از موضـوعات

، پيشنهاد  ديگر مقاله است. در نهايت، مقاله با نقد برخي استداللهاي نظام زيباشناسي سنتيّ
ميدهد نقد ادبي در جهت بررسي روابط قدرت درون ميدان ادبي حركت كند.   

واژههاي كليدي زيباشناختي كهن، بديع، بيان، ميدان ادبي، مشروعيّت، نقد ادبي. 
  

مقدمه  
سعدي در بيتي مشهور با تأكيد بر زيبايي ذاتي شعر عرب، سروده است:  

گر ذوق نيست تو را، كجطبع جانوري(1)   اشتر ز شعر عرب در حالت است و طرب
اين بيت بهوضوح، بيانگر نگاه برآمده از علم بديع و بيان سنتيّ است كه درپي يافتن زيبايي 
در درون موضوع (ابژه) زيبايي است. اين نوع برداشت و نگاه، در زيباشناسي كهن رواجـي 
تام داشت. براي مثال، تالش براي يافتن اعداد طاليـي در هندسـه يـا آرايـههـاي ادبـي در
ادبيّات، پيشفرض بنيادي عموم آثاري است كه بـهنـوعي، بـا نقـد ادبـي (هنـري) ارتبـاط
«ايـن داشتهاند. در اين ديدگاه، زيبايي خصيصة خود- ويژة موضوع زيبايي فرض ميشـود.
زيبايي است كه زيباست.» در اين ادراك، زيبايي بهمعناي تناسـب درونـي عناصـر موضـوع
زيبايي است. اين تناسب، بهدرستي، بر اساس قواعد مشخص و قابل بررسـياي قـرار دارد
كه براي هر انسان داراي عقل سليمي دركشدني است. موضوع (ابژه) زيبـايي درسـت بـه
دليل همين خصيصه است كه توسط شناسا (سوژه) بهعنوان موضوع زيباشناختي، شناسـايي 
ميشود. فرض اساسي چنين نگاهي، وجود سوژة بيطرفي است كه بـر اسـاس معيارهـاي 
ذوق طبيعي دست به انتخاب ميزند. با اين حال، اين نگـرش از همـان گـامهـاي نخسـت 
گرفتار تناقض ميشود. در اين مقاله كوشيدهايم تا به ايـن تناقضـات بپـردازيم و پايـههـاي
لرزان اين ديدگاه كهن را نشان دهيم. در اين راه، وامدار انديشههاي جامعهشناس فرانسوي، 

پيير بورديو1، خواهيم بود.  

                                                      
1  . Pierre Bourdieu 
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ميدان و خشونت نمادين  
از ميانة قرن پيشين، انتقادهايي اساسي بر ديدگاههاي زيباشناسي كهن وارد شده و شـكوه و
عظمت آنها را مورد ترديد قـرار داده اسـت. ايـن شكسـت بـيش از هرچيـزي، ناشـي از

تحقيقات جامعهشناختي است كه نقطة ثقل زيبايي را از موضوع زيبايي بـه نگـاه مخاطبـان 
انتقال داده است. اين تحقيقات بر تأثير موقعيت اجتماعي سوژه (شناسا) بـر برداشـتهـاي 

زيباشناسانة او بهشدت تأكيد دارد.   
     در اين ميان، ديدگاه نظري پييـر بورديـو كـه در ميانـة دهـة 1970م بـه بـار نشسـت، 
جالبتوجه است. او ضمن تأكيد بر اصل خودسرانهبودن معيارهـا، هرگونـه ارتبـاط توليـد
فرهنگي و مشروعيّتيابي آن را با حقيقت يا عقل (امر متعال يا زيبايي) رد ميكند. از نگـاه

او، در اينجا فقط عقيده است كه اهميت دارد؛ يعني تقـديس بعضـي از اظهـارات بـهمثابـة 
گزارههاي مشروع و يا حقيقي. به باور او، معيارهاي برهانآوري يا اثباتياي كـه در جريـان

اين فرايند از آنها كمك گرفته ميشود، خودسـرانه هسـتند و در درون خـود و بـهوسـيلة 
فقـط در ظـاهر فـارغ از نفـع و عالقـه هسـتند؛  ميدان1 موردنظر تعريف مـيشـوند. آنهـا
مشروعسازي اظهارات تابع قدرت و اقتدار و شهرت مؤلّفان و صـاحبان ايـن اظهـارات در

ميدان موردنظر (در اينجا ميدان ادبي) است (جنكيز، 1385: 21). ميدان امكان ظهور و طرد 
اظهارات را پديد ميآورد. در اين ميان، چيزهايي گفتني است و چيزهايي ناگفتني. سركوب 

و سانسور از خصوصيات اصلي عملكرد هر ميدان است (همانجا).  
ميدان عبارت است از نظام ساختيافتة موقعيتهايي كـه توسـط افـراد يـا نهادهـا اشـغال  

ميشود و ماهيت آن، تعريفكنندة وضعيت براي دارنـدگان ايـن موقعيـتهاسـت. ميـدان 
همچنين نظام نيروهايي است كه بين اين موقعيتها وجـود دارد. يـك ميـدان از درون بـر

اساس روابط قدرت ساخت مييابد. موقعيتهاي يك ميـدان بـا يكـديگر، روابـط سـلطه، 
متابعت يا همارزي (همگوني) برقرار ميكنند كه بهدليل دسترسي هريك از آنها به كاالهـا 
يا منابعي (سرمايه) است كه در اين ميدان محلّ نزاع است... نفس وجـود يـك ميـدان، بـه
معناي پيشفرض گرفتن و خلق كردن عقيده به مشروعيتّ و ارزش سرماية محلّ نـزاع در

                                                      
1  . Field 
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ميدان است. اين نفع و عالقة مشروع در ميدان، توسط همان فرايندهاي تـاريخياي ايجـاد
ميشوند كه خود، ميدان را نيز ايجاد ميكنند (همان، 127).  

بر اساس اين، سخن گفتن از ميدان ادبي به آن معناست كـه آثـار ادبـي در جهـان اجتمـاعي
ويژهاي توليد و مصرف ميشوند كه نهادهاي خاصي دارند و از قوانين مخصوصي پيـروي مـي-
كنند (بورديو، 1375: 98). از سوي ديگر، ظهور هر ميداني وابسته به ظهور مشروعيّت آن اسـت.
ميدان ادبي نيز در هنگام تأسيس، نيازمند كسب مشروعيّت خاص خود است و پـس از تأسـيس 
هم نيازمند بازتوليد اين مشروعيّت. هر ميـداني كـه در هريـك از ايـن دو مرحلـه ناكـام بمانـد، 
محكوم به نابودي خواهد بود. از سوي ديگر، بقاي ميدان به سطحي از خشونت وابسته است كـه
«خشونت نمادين» خوانده ميشود. بنا بر گفتة بورديو، خشونت نمادين بهمعنـاي تحميـل نظـام-
هاي نمادها و معناها (فرهنگ) به گروهها و طبقات است؛ بهگونهاي كه اين نظامهـا بـه صـورت
نظامهاي مشروع تجربه شوند. از سوي ديگر، مشروعيّت موجب ابهـام و شـفاف نبـودن روابـط 
قدرت ميشود؛ به اين ترتيب تحميل يادشده با موفقيت انجام ميشود. تا زمـاني كـه مشـروعيّت
مـيشـود و در بازتوليـد فرهنگي پذيرفته شود، نيروي فرهنگي به روابط قدرت يادشـده افـزوده

نظاممند سهيم ميشود و آنها را در چشم بينندگان مشروع جلوه ميدهد (جنكيز، 1385: 162).  
قرارگاه اصلي خشونت نمادين، «فعاليت پرورشي و تربيتـي» اسـت. بورديـو ضـمن ردّ
خنثي انگاشتن فعاليت تربيتي، آن را بازتابي از منافع گروهها يا طبقاتي ميدانـد كـه سـاكن

فضاي اجتماعي موردنظر هستند و به اين ترتيب، سـاختار اجتمـاعي را بازتوليـد مـيكننـد 
(همان، 164). خشونت نمادين با راهكاري سهگانه بـه تحميـل خودسـري فرهنگـي اقـدام  

ميكند: 1. آموزش پراكنده كه در جريان تعامل اعضاي ذيصالح تشكلّ اجماعي مورد نظر 
رخ ميدهد. 2. از راه آموزش خانگي. 3. از راه آموزش نهاديشده كه نمونة آن را ميتـوان
در نظامهاي آموزشي ازقبيـل مـدارس، دانشـگاههـا، مؤسسـات خصوصـي و غيـره يافـت

(همانجا). كار تربيتي از يكسو با ايجاد مصرفكنندگاني مشروع براي محصـوالت خـود، 
166) و از سـوي ديگـر، بـا طـرد و حـذف برخـي   به آنها مشروعيّت ميبخشـد (همـان،

انديشهها بهعنوان ايدههاي غيرقابل فكر كردن، نظم را حفظ ميكند. همة كودكان بـه زودي 
از پرسش «چرا؟» دست برميدارند (همان، 167) و اين، بهمعناي موفقيت ميـدان در اعمـال

خشونت نمادين است.  
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ريختار1  
اما چرا سوژة (شناسا) حاضر در ميدان همهچيز را بديهي ميپندارد؟ اسطورهها چگونـه از بـرمال
از نظـر بورديـو، پاسـخ ايـن شدن ميگريزند و ميدان چگونه تداوم خويش را تضمين ميكنـد؟
مسئله در هماهنگي سوژه و ميدان نهفته است. او اين هماهنگي را ناشي از ديالكتيك ريختـار بـا
ميدان ميداند. «ريختار نظام اكتسابي شاكلههاي زايندهاي است كه بهصورت عينـي بـا اوضـاع و

شرايط خاصي كه در آن شكل ميگيرد، سازگار است.» (همان، 121). ريختار توسط ساختارهاي 
اجتماعي شكل ميگيرد و سپس در خدمت بازتوليد ساختارهاي توليدكننده درميآيـد. ازايـنرو، 
ريختار سوژه ساختارهاي اجتماعي حاكم را استوار ميكند. در واقع، ريختـار گـروههـاي تحـت
سلطه با بازتوليد سلطه، به استمرار شرايط سلطه كمـك مـيكنـد (كلهـون، 1995: 6 بـه نقـل از
جمشيديها و پرستش، 1386). بنابراين، ريختار مصنوع سازندهاي اسـت كـه در جهـت بازتوليـد
مـيآورد، تـداوم ميدان عمل ميكند. ميدان از راه كنش تربيتي، ريختار مناسب خـويش را پديـد
بقاي خويش را تضمين ميكند و مشروعيّت خود را استمرار ميبخشد. اعمال خشـونت نمـادين 
تضمينكنندة ايـن مشـروعيّت و بقـاي شـرايط سـلطه اسـت. شـرايط سـلطه بـر توليـد مـداوم
مصرفكنندگاني (سوژههايي) مبتني است كـه مشـروعيّت سـرماية محـلّ نـزاع را در ميـدان بـه
رسميت ميشناسند(2). سوژه از اين راه همهچيز را بديهي مييابد و بيخبر از منافع پنهانشده در 

پس روابط درون ميدان، نقش خويش را ايفا ميكند. به بيان بورديو:  
كه اشياء يا اذهان (يا آگاهي) بهطور بيواسطه با هم همساز باشند؛ يا به بيان ديگر  هنگامي
وقتي چشم محصول همان حوزهاي باشد كه با آن ارتباط دارد [و بدان مينگرد]، آنگاه اين 
حوزه [= ميدان] همراه با همة محصوالتي كه عرضه ميكند، در برابر آن چشم بهمثابة امري 

ظاهر ميشود كه بيواسطه واجد معنا و ارزش است (1379: 151).   
گسترش چنين نگاهي در مورد تجربة هنري به اين نتيجه ميرسد كه:  

 تجربة اثري هنري بهمنزلة امري كه مستقيماً و بيواسطه واجـد ارزش و معناسـت، نتيجـة 
همسازي و همنوايي ميان دو وجه يك نهاد تاريخي واحد است كه هر دو متقابالً بنيانگذار 

يكديگرند: منش (= ريختار) فرهيخته و حوزة [= ميدان] هنري (همان، 152).   

                                                      
1  . Habitus 
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بنابراين، ميدان و ريختار، هر دو، اموري تاريخي و داراي شرايط ظهـور و افـول هسـتند و
عينيانگاري قواعد ميدان بهوضوح ناشي از همسازي ريختار سوژه با ميدان موردنظر است.  

  
مسئلة بديع و بيان  

زيباشناسان كهن همواره زيبايي را غيرتاريخي تصور كردهاند. از نظر آنـان، امـر زيبـا وراي
تاريخ است و مشمول تغييرات ناشي از گذر زمان نميشود. استدالل آنان در اين زمينـه در
سه سطح خالصه ميشود: در سطح نخست، به اشعار شـاعران بـزرگ چنـد سـدة گذشـته
اشاره و استدالل ميكنند كه سرودههاي آنان همواره زيبا بوده است. در سطح دوم، به دقت ِ
قواعد زيباشناسي ارجاع ميدهند كه ميتواند فارغ از شرايط تاريخي، به نقد اشعار شـاعران
بپردازد، سره را از ناسره بازشناسد و براي هميشه ارزش هنري آثـار را تعيـين كنـد. سـطح
سوم، تأثيرگذاري و لذتبخشي آثار ممتاز ادبي است. پس بر هر نظرية ادبياي كـه مـدعي ِ

تاريخمنديِ زيبايي است، الزم است پاسخي براي استداللهاي كهنگرايان بدهند.  
در سطح نخست، بـرخالف ادعـاي اهـالي نقـد كهـن، مـيتـوان مـوارد گسـتردهاي از 
فرازوفرود شاعران مختلف در دورانهاي متفاوت را نشان داد. اكتشـاف گـاهبـهگـاه ارزش
هنري شعر برخي از شاعران فراموششده، يكي از اصليترين موارد چنين فرازوفرودهـايي
است. بازگشت به بيدل دهلوي در دو دهة اخير، پس از نزديك به سيصد سال، فقـط يكـي
از نمونههاي گفتني است. فراموشي شاعراني چون قاآني و ملكالشعراي صبا كه گـاه حتـي
همشأن فردوسي، حماسهسراي بزرگ ايـران، دانسـته شـدهانـد نيـز نمونـة ديگـري اسـت.
همچنين توجه دوباره به موالنا را پس از انقالب اسالمي ايران، ميتوان بر اين سياهه افزود. 
در مقام بزرگترين حماسة زبان فارسي، درستي و  شاهنامه بررسي بخشي از فرازوفرودهاي
نادرستي اين نگرش را بيش از پيش روشن ميكند. اين واقعيتي آشكار است كـه از ديربـاز 
فردوسي همواره مورد قضاوت قرار گرفته است و «از همـان زمـانهـاي قـديم تـا  شاهنامة
امروز، كساني در عظمت و يا تخطئة آن داد سخن دادهاند.» (شميسـا، 1374: 37). بسـياري
از پيشينيان با توجه به علم بديع و بيان و بهويژه درنظرگرفتن اين نكتـه كـه حـوزة زيبـايي
گرشاسـپنامـة فقط به دو عنصر خيال يعني تشبيه و استعاره محدود ميشود، آثاري چـون



222   □   نامة نقد/ مجموعه مقاالت نخستين همايش ملي نظريه و نقد ادبي در ايران  
 

بـه گمـان دانستهانـد .  شاهنامه را ارزشمندتر و هنريتر از اسدي توسي و مثنويهاي نظامي
سروده است؛ زيـرا شاهنامه را بهتر از گرشاسپنامه آنان، «اسدي طوسي در پايان قرن پنجم،
در اين منظومة حماسي... تصويرهايي كه محدود در قلمرو استعاره و تشبيه است، بيشـتر از 
است.» (شفيعي كدكني، 1378: 613). در مقايسهاي ديگر، با اشاره به تأثيرگذاري و  شاهنامه
لذت بخشي آثار ادبي و اهميت علم بيان در شناخت ارزش هنـري و زيبـايي متـون ادبـي، 

برتر دانسته شده است؛ چنان كه گفته شده:    شاهنامه از مثنويهاي نظامي
آنها كه از شعر توقع استعاره و تشبيه دارند؛ يعني حوزة تصوير را محدود در اين دو گونة رايج 
اسـت اسـتادانه،  نظمي شاهنامه اشتباه ميكنند و ميگويند شاهنامه تصوير ميدانند، اغلب در باب
شعر است. اگر به علت اصلي اين عقيدة ايشان بنگـريم، خـواهيم ديـد كـه ايـن ولي آثار نظامي
داوري ايشان برخاسته از نظرگاه محدود آنان در زمينة تصويرهاي شعري است (همان، 447).  

درحالي كه منتقدان ادبي معاصر، با توجه به اغراق شاعرانة موجود در آن كه «ركـن اصـلي
حماسههاست» و همچنين تعادل و همـاهنگي موجـود در اجـزاي آن، بـه ارزش حماسـي
و زيباييهاي هنري آن پي برده و گفتهاند: «فردوسي با شمّ بالغي خاصي كه داشته  شاهنامه
اين نكته را بهخوبي دريافته كه در حماسـه، اغـراق شـاعرانه جـاي همـة انـواع تصـوير را

ميگيرد... .» (همانجا). همچنين اظهار كردهاند:  
را بايد تعادل و هماهنگي اجزاي آن در هندسة شعر بـا يكـديگر  شاهنامه ... بزرگترين خصيصة
دانست و آنان كه از اين تعادل بيخبرند و فقط از يك نظر خاص شعر را مينگرند، اغلب دچار 

اشتباه ميشوند و مثالً اسدي را شاعرتر از فردوسي ميدانند (همان، 461).  
اما استدالل دوم كهنگرايان مبني بر دقت ابزار بررسي آثار ادبي، به دقـتنظـر بيشـتري نيـاز
بر اساس معيارهاي موجود در علم بـديع دارد. آنها همواره استدالل ميكنند كه هر عقل سليمي
و بيان، ميتواند به زيبايي آثار ارزشمند شاعران بزرگ پيببرد. آنان مـدعيانـد كـه ايـن معيارهـا 
غيرتاريخمند و عينياند. با اين حال، شواهد بسياري مبني بر نادرست بودن اين استدالل هسـت. 
عينـي در تاريخ علم بديع و بيان بهروشني نشان داده است كه اين علوم قواعـد چنـدان دقيـق و

اختيار اصحاب نقد قرار ندادهاند. شاهد اين عدم عينيت، نتايج كامالً متفاوتي است كه بسياري از 
آموختهترين منتقدان هنگام اظهارنظر در مورد آثار ادبي بازگو كـردهانـد. اخـتالف ميـان نظرگـاه 
منتقدي چون فاضلخان گروسي با تمام منتقدان امروزي در مورد شعر فردوسي و ملكالشـعراي
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صبا، از ايندست است(3). بر اساس معيارهاي بديع و بيان، شايد بتوان حق را به او داد؛ چـرا كـه
فردوسي به آرايههاي ادبـي آراسـته اسـت؛ در شاهنامة اشعار ملكالشعراي صبا بهمراتب بيش از
نيز همين شرايط حـاكم اسـت و درسـت بـه همـين شاهنامه اسدي توسي با گرشاسپنامة قياس
دليل، برخي منتقدان گذشته سرودة اسدي توسي را بر شعر فردوسي ترجيح دادهاند. با اين حال، 

چنين ارزيابيهايي در روزگار معاصر بيشتر به شوخي ميماند.  
عالوهبر اين موارد تاريخي، ميتوان به بحثهاي گسترده و بيسرانجامي اشاره كرد كـه 
گهگاهي دربارة برتري اين يا آن شاعر درگرفته است يا درميگيرد(4). كم نيسـتند منتقـداني

كه هنوز هم در نوشتههايشان تالش دارند تا مثالً بر برتري سعدي بر حافظ تأكيد كنند. اين 
بحثهاي بيپايان عمالً، عيني بودن قواعد بديع و امكان قضاوتهاي دقيق زيباشناسـانه را
منتفي ميكند؛ چرا كه ممكن نيست اين اختالفهاي گسترده را فقط به اشـتباهات منتقـدان
و سـليقههـا- كـه نسبت داد. از سوي ديگر، ايـن نـوع نگـرش در مقابـل تغييـر سـبكهـا
اسـت. ايـن، بـه غيرمستقيم بهمعناي تغيير ابژههاي زيبا شناخته شده است- كامالً بـيدفـاع
حـال، كهـنگرايـان از معناي نقش سوژه در فرايند تعيين و تثبيت ابژة زيبايي است. با ايـن
پذيرش آن طفره ميروند و تمام اختالفها را به اشتباهات حواله ميكنند. كـافي اسـت بـه
كتابهاي دانشگاهي علم بديع(!) مراجعه كنيم تـا نمونـههـاي بسـياري از ايـن رد و طـرد
ديدگاه پيشينيان را بيابيم؛ براي نمونه فقط به مسئلة «تكرار» اشـاره مـيكنـيم كـه در سـبك
عراقي، برخالف سبك خراساني، مورد نكوهش بوده است. در اينباره، كهنگرايان بيشتر از 
تمايالت سبك خراساني حمايت كرده و گرايشهاي سبك عراقي را بر خطا دانستهاند. امـا
واضح است كه اين پاسخ آنان كامالً بيپايه است؛ زيرا عمالً دقـت و عينيـت علـوم مـورد

حمايت ايشان را مورد ترديد قرار خواهد داد.  
در كنار موارد يادشده، تاريخمندي قواعد علم بديع نيز شاهد ديگري است بر ردّ ادعاي 
غيرتاريخمند بودن قضاوتهاي زيباشناسانه. براي نمونه، كافي است به يكي از كتـابهـاي 
امـروزه كمتـر علم بديع رجوع كنيم تا مجموعة گستردهاي از صـنايع بـديعي را بيـابيم كـه
طرفداري دارد؛ صنايعي چون قلب كامل، ارصاد و تسـهيم، تـدوير و غيـره.   ايـن مـوارد از
سويي بر تاريخمند بودن عناصر زيباشناسانه تأكيد مـيكننـد و از سـوي ديگـر، خودسـرانه
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بودن قواعد درون ميدان ادبي را به نمايش ميگذارند. تالش كهنگرايان در جهت نفي ايـن
تاريخمندي و تأكيد بر عينيانگاري قواعد ميدان ادبي، روي ديگر بيتوجهي به نقش سـوژه

در فرايند شناسايي امر زيباست. اين بيتوجهي بهگونهاي مشخص، با مباني نظري علم بديع 
و بياني مرتبط است؛ مبانياي كه از اساس با هرگونه محاسبة روابط قدرت و اسطورهزدايي 
از مشروعيّت عناصر گفتماني خويش مخالف است. چنين مخالفتي با منـافع صـاحبان ايـن
علم ارتباط عميقي دارد؛ صاحباني كه درست بر اسـاس همـين تصـاحب، مقـام برتـري در
ميدان ادبيات را بهدست آوردهاند. جايگاه آنان كه پيشتر توسط علـوم بـيطـرف(!) بـديع و
بيان آشكار شده است، اكنون بهوسيلة همان علوم تـداوم و مشـروعيّت مـييابـد. از سـوي
اسـت، بـا اعمـال ديگر، نظام آموزشي كه از اساس زير سلطة صاحبان علوم بـديع و بيـان

خشونت نمادين، تداوم مشروعيّت پايگاه آنان را تضمين ميكند. صاحبنظران و مدرسان علـوم 
بيان و بديع از راه آموزش پياپي اصول اين علوم و تأكيد ضمني بر اصـل بـيطرفـي، در جهـت
حفظ منافع خويش حركت ميكنند. آنان به مغرضانهترين شكل، بيطرفي را ستايش ميكننـد تـا
موقعيت خويش را در ميدان ادبيات و فضاي اجتماعي حفظ كنند. با اين حال، افشـاي نادرسـتي
اين وجهِ ادعا چندان دشوار نيست. موارد بسياري را مـيتـوان نشـان داد كـه در آنهـا قضـاوت
كه در اختيار دارنـد، همخـوان نيسـت. مسـئلة شـعر كهنگرايان با نتايج منطقيِ برآمده از علومي
عاميانه يكي از اين موارد است. اگرچه چنين شعري اغلب به قواعد بـديع و بيـان پايبنـد مانـده
و فرهيختگان آن جدّي گرفته نشده است؛ براي مثال بيت:   است، هرگز از سوي ادبيات رسمي

عقرب زلف كجت با قمر قرينه                 تا قمر در عقربه، حال ما همينه  
كه طبق قواعد علوم بيان و بديع داراي ظرايف بسياري اسـت، همـواره از گردونـة ادبيـات
رسمي دور مانده است. از ديدگاه اصحاب بديع و بيان، قياس چنين بيتـي بـا سـرودههـاي
شاعراني چون سعدي، مولوي و حافظ تمسخرآميز خواهد بـود. بـا وجـود ايـن، وضـعيت
ادبيات عاميانه در قياس با بسياري از هنريترين بخشهـاي زنـدگي روزمـره بهتـر اسـت.
كه مكاني براي حضور فرهيختگان ادبي است- هرگز امكاني براي پـذيرش ادبيات رسمي-
شوخيهاي عاميانه، بهعنوان اثري هنري، نداشته است. با اين حـال، بـر اسـاس معيارهـاي 
بديع و بيان، چنين شوخيهايي داراي ظريفترين استعارهها و سرشار از انواع مجاز، كنايه، 
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تشبيه، ايهام، مراعات نظير و ديگر صنايعي است كه مشهورترين اشـعار بزرگـان را آراسـته
ـ  هرگز در  است. بررسي چنين ادبياتي- كه بهطور مستقيم برگرفته از زندگي روزمره است
دانشكدههاي ادبيات ممكن نيست. روشن است كه علت آن، بيش از آنكه ناشي از كمبودها 

و نارساييهاي فني و بديعي باشد، به جايگاه توليدكنندگان آنها برميگردد.  
بحران ادبيات عاميانه آبشخور ديگري نيز دارد. ادبيات عاميانه يگانـهادبيـاتي اسـت كـه
مؤلف آن واقعاً مرده است. به همين سبب، ادبيات عاميانه فقط بايد از راه رقابتي بر اسـاس

قواعد زيباشناسي، مكاني براي خويش دستوپا كند. ناكامي ادبيات عاميانه در ايـن زمينـه، 
اهميت عوامل غيرزيباشناسانه را در ميدان ادبي روشنتر ميكند. اين مسئله در كنار جايگـاه
توليد ادبيات عاميانه، امكان مشروعيّتيابي مناسب را از اين ادبيات ميربايد. در اين ميـان، 
نقش سطح فوقاني هرم ميدان ادبي، واضح است. بهعبارت ديگـر، ايـن ادبيـات در مكـاني

توليد ميشود كه دور از نظارت نخبگان ادبي قرار دارد؛ پس آنها با كنار نهادن آن، جايگاه 
خود را تقويت ميكنند. با اين حال، مسئلة ديگري نيز مطرح ميشود: صاحبان اين علوم كه 
بهدليل همين مالكيت، در سطوح فوقاني ميدان ادبي قرار گرفتهاند، چنـدان انگيـزهاي بـراي
پرداختن به مسائل حساسيتبرانگيزي چون ادبيات و شوخيهاي عاميانـه ندارنـد. جايگـاه
رفيع آنان محافظهكاري عميقي را جهت حفظ وضعيت موجود و منافع حاصل از آن درپـي
دارد. آنان چندان اهميتي نميدهند كه گرفتـار تنـاقض باشـند. نخبگـان ادبـي- چنـان كـه
مينمايند- بيطرف نيستند و اين امر نبايد چندان تعجب ما را برانگيزد. اگر فرهنـگ، خـود
نوعي ارزش اضافي باشد (ايگلتون، 1383: 104)، تالش براي در اختيار داشتن آن، همـواره
از سطح كوششهاي اخالقي و منصفانه فراتر خواهد رفت. بر اساس اين، اصـل بـيطرفـي
منتقدان سنتي(5) در حفظ جايگـاه در ميـدان ادبيـات اسـت، خصـايص كه مهمترين حامي
ايدئولوژيكي مشخصي دارد. اين اصل با نفي اهميت سوژه در فراينـد شناسـايي امـر زيبـا، 
موضع اصحاب بديع و بيان را در مقابل اتهامِ درنظرگرفتنِ منافع بههنگام بررسيهاي ادبـي، 
مصون نگه ميدارد. آنها علم خويش را عيني ميپندارند تا نتايجشان عيني قلمداد شود. اما 
آيا توجه به بازتوليد مداوم جايگاه مدافعان اين علم بـيطـرف سـاية شـك گسـتردهاي بـر

ادعاي ايشان نميافكند؟  
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در ادامة بحث به پاسخ سطح سوم استدالل كهنگرايان: تأكيد بر تأثيرگذاري و لـذتبخشـي
آثار ادبي ميپردازيم. از نگاه بورديو، لذتبخشي و تأثيرگذاري آثـار ادبـي پـيش از آنكـه بيـانگر
زيبايي آثار يادشده باشد، بهمعناي هماهنگي ريختار مخاطبان با ميـدان ادبـي اسـت. درسـت بـه
همين دليل است كه كساني كه هنوز فرصت نيافتهاند گرفتار نظام آموزشي شوند، از لـذت بـردن
از آثار ادبي بيبهرهاند. بسياري از فارسيزبانان كمسواد، محصالن و دانشجويان رشتههاي فنـي و
خارجنشيناني كه زبان فارسي را فقط در مكالمات روزمره بهكار ميبرند، ارتبـاط چشـمگيري بـا
شعر حافظ برقرار نميكنند. اين نكته در مورد شعر نو و بسـياري از شـاعران دشـوارگوي كهـن
(چون خاقاني) بهمراتب، بيشتر صادق است. از آنچه گفته شد چنين برميآيد كه نظـام آموزشـي
از راه اعمال خشونت نمادين، به بازتوليد كسـاني مشـغول اسـت كـه پيشـاپيش، تـداوم شـرايط
موجود را تضمين كننـد. پـس چنـدان دور از ذهـن نيسـت اگـر دانشـجويان ادبيـات در مقابـل
تناقضات موجود در علم بديع و بيان و ادعاهاي مطرح دربارة آن علوم، به فكـر فرونرونـد و بـه
روابط موجود در آن پايان ندهنـد. بـا ايـن حـال، وجـود همـين نظـام آموزشـي تنـاقض ديگـر
كهنگرايان را آشكار ميكند. اگر زيبايي فقط خصايص خودويژة ابـژة زيباسـت، پـس ايـنهمـه
تالش براي آموزش زيباشناسي به چه كار ميآيد؟ بهعبارت ديگر، اگر هـر طبـع سـليم قـادر بـه
درك زيبايي آثار زيباست، كوشش وسيع نهادهاي آموزشي چيـزي جـز هـدر دادن منـابع عظـيم
انرژي انساني است؟ بنابراين ادعاي علـم بـديع و بيـان در مـورد عينيـت زيبـايي از همـان گـام
نخست، بيمايگي خود را نمايان ميكند؛ بيمايگياي كه بيش از هرچيـزي، ناشـي از تـالش در

جهت پوشاندن منافع قشر خاصي است كه متأسفانه، سعدي را نيز شامل ميشود.  
تناقضات دروني نگاه كهنگرايان در آثار آنان نمايان است. آنان آشـكارا بـا نشـان دادن 
مـيكننـد و قواعد غيرتاريخمند، اصول زيباشناختي را فارغ از فرايندهاي تـاريخي تعريـف
مدعياند كه در برداشتهاي زيباشناختيشان بيهيچ سمتگيري، فقط بر اساس معيارهـاي 
علمي عمل ميكنند. با اين حال، آثار آنان پر است از استثنائاتي كه براي شاعران بزرگ قائل 
ميشوند(6). براي نمونه فقط به دو مورد اشاره ميكنيم. ميرجاللالدين كزازي در جلد سـوم

مينويسد: «بههر روي، به ياري سه دانـش زيباشناسـي در سـخن:  فارسي سخن زيباشناسي
بديع، بيان و معاني است كه ميتوان زبان را از ادب بازشناخت؛ و به مرزي باريـك كـه آن
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دو را از هم جدا ميكند راه برد.» (20). اما هنگام بررسي مواردي كـه از زيبـايي اثـر ادبـي
ميكاهد چنين ميگويد: «ديگر عيبي كه سخن شيوا ميبايـد از آن بـه دور باشـد، پـيآورد 
واژگان [تتابع اضافات] است. اگر افزودن چندين واژه به يكديگر ماية گراني و درازآهنگـي
38). ولـي در ادامـة بشود، آك و آهويي است كه شيوايي آن را آسيب ميرساند.» (همـان،

سخن خويش و بالفاصله، ابيات زير از سعدي و حافظ را استثنا ميكند:  
بـــازدارد پيـــــــــاده را ز سبيــــــل   خـواب نوشيـــن بامـــداد رحيـــل
بس در بستــه به مفتـــاح دعــا بگشايند   به صفــاي دل رنـدان صبوحيزدگان

نقلش از لعل نگار و نقلش از ياقوت خام     سبك بادة گلرنگ تلخ تيز خوشخوار
(همانجا)  

نمونة ديگر، اظهارنظر شفيعي كدكني دربارة اين بيت است:   
مــست و آشفته به خلوتگه راز آمدهاي   دلم زهد من با تو چه سنجد كه به يغماي

او مينويسد:  
هيچ استعاره و مجاز و تشبيهي هم در آن نيست... برخالف عقيدة خودم، در كتـاب صـور
خيال، و عقيدة بسياري از ناقدان قديم و جديد، ايماژ هم در بيت نقشي ندارد؛ چون هـيچ
تشبيه و مجاز تازهاي هم در آن بهچشم نميخورد. هيچ نكتة عرفاني يا فلسفي يا اجتماعي 
هم در آن نيست [پس چيست وجه شعريت اين بيـت و وجـه عـدم شـعريت بسـياري از

(شفيعي كدكني، 1368: 4).    ابياتي كه تمام اين خصوصيات را دارند اما شعر نيستند؟]
تقريباً در تمام كتابهاي بديع و بيان ميتوان چنـين اظهارنظرهـايي يافـت.  بـا ايـن حـال،
شـناختن روابـط قـدرت در كهنگرايان هنوز هم براي نفي ديدگاههاي كهن و بـهرسـميت
ميدان ادبي، هيچ تالش درخور ذكري انجام ندادهاند. اما اگر آثار ادبي بر اسـاس معيارهـاي 
زيباشناختي مشخص قابل درجهبندي نيستند، پـس درجـهبنـدي موجـود بـر چـه اساسـي

صورت گرفته است؟ در ادامه به اين پرسش پاسخ ميدهيم.  
  

ميدان ادبي و روابط قدرت  
يكبار براي هميشه، بايد اسطورة وجود روابط عادالنه در سطوح مختلف ميدان را به كنـار
نهاد. روابط درون ميدان ادبي، روابطي مبتني بر استيال و سلطه است و از بسياري از عوامـل
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. درست به همين دليل، تأكيـد بـر حقانيـت زيباشـناختي باطـل غيرزيباشناختي بهره ميبردَ
است. هيچ قواعد عينيِ ازلي- ابدي براي تعيين زيبايي آثار ادبي وجود ندارد و ايـن قواعـد
همواره خودسرانه بوده و هستند. آثار درون ميدان ادبي حتـي بـر اسـاس همـان معيارهـاي 
خودسرانه طبقهبندي نميشوند. طبقهبندي آثار بيشتر حاصل تعامل بردارهايd قـدرت درون

ميدان، عوامل غيرزيباشناختي ازقبيل خصايص فردي (شوخطبعـي، دسـت ودلبـازي، ادا و 
اطوار(7) و...) يا مجموعهاتفاقات و تأثيرگذاري ميدانهاي ديگر بهويژه ميـدان سياسـت، بـا
خصايص زيباشناختي بر اساس معيارهاي خودسـرانة مشـروعيّتيافتـة درون ميـدان ادبـي
برنامـهريـزي مشخصـي بـراي است. هر تالش جامعهشناختي در حوزة نقد ادبي كـه فاقـد
بررسي اين تعامالت باشد، از همان گام نخست به بيراهه خواهد رفت. وظيفة چنين نقـدي
 فقط روشنكردن جايگاه اثر در ميان ديگر آثـار موجـود در ميـدان بـر اسـاس براينـد نگـاه

منتقدان نيست؛ بلكه تعيين فرايند مشروعيّتيابي اثر در ميدان ادبي است.   
براي مثال در ادبيات داستاني معاصر فارسي، تـأثير عوامـل غيرزيباشـناختي بـر فراينـد
اثر مشـهور مردگان سمفوني مشروعيّتيابي آثار ادبي بسيار محرز بوده است. يك نمونة آن،
گـاه از شـاهكارهاي ادبيـات معاصـر فارسـي و ستايششدة عباس معروفي است. اين اثـر
دانسته شده است. اما آنچه جالب مينمايد، فرايند مشروعيّتيابي ايـن اثـر در ميـدان ادبـي
شباهتهاي شكلي  هياهو و خشم با اثر مشهور ويليام فاكنر: مردگان سمفوني است. در واقع،
 و محتوايي بسياري دارد. اين شباهت چيزي بـيش از تأثيرپـذيري نويسـندهاي از نويسـندة 
هيـاهوي بازنويسـيشـده و خشـم مردگان سمفوني ديگري است و در واقع، ميتوان گفـت
است؛ اگر اصوالً چنين اصطالحي درست باشد. بـا ايـن حـال، نوشـتة عبـاس معروفـي از
اهميت بسياري در ادبيات معاصر فارسي برخوردار اسـت. بـا اينكـه در ضـعيفتـر بـودن
ادبيات داستاني معاصر فارسي در قيـاس بـا ادبيـات داسـتاني انگليسـي و فرانسـوي كمتـر
ترديدي هست، ميتوان اطمينان داشت كه ضعف ادبيات داستاني معاصر فارسـي تـا بـدان 
پايه نيست كه اثري تقليدي به باالترين ميزان سـرماية نمـادين ايـن ميـدان (لقـب شـاهكار
ادبيات داستاني معاصر) دست يابد. بيشك، بر اساس قواعد زيباشناختي واقع در ميدان، اثر 
تقليدي نميتواند داراي ارزش چنداني باشد. پس موفقيت اين اثر ناشي از چيست؟ پاسـخ
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در نحوة علمكرد بردارهـايd قـدرت درون ميـدان ادبـي، عوامـل غيرزيباشـناختي (ازقبيـل
شخصيت نويسنده) و تأثيرپذيري از ميدان سياسـت نهفتـه اسـت. عبـاس معروفـي هنگـام
را در اختيـار داشـت. ايـن نشـريه كـه در ميـان گردون مردگان، نشرية ادبي سمفوني انتشار
مصرفكنندگان ميـدان ادبـي مشـروعيّت چشـمگيري داشـت، هرگـز در تقابـل بـا منـافع
در ايـن مردگـان سـمفوني گردانندگانش قرار نگرفت. مجموعة نقدها و مقاالتي كه دربـارة
نشريه به چاپ رسيد، درخور تأمل بـود. حتـي اگـر گرداننـدگان نشـريه در انتخـاب آثـار
فرستادهشده، بهگونهاي گزينشي عمل نكرده باشند، نفس حضور نويسندة اثر در رأس هـرم

نشريه، در نوع نگارش مقاالت مؤثر بوده است. افزون بر اين، شخصيت نويسنده نيز عاملي 
تأثيرگذار بوده است. عباس معروفـي، بـرخالف بسـياري از نويسـندگان برجسـتة معاصـر، 
گــرايش سياســي تحريــكآميــزي نداشــت و در آن دورة تــاريخي، نســبت بــه بســياري از 
نويسندگان ادبيات داستاني، كمتر بهعنوان فردي سياسي شناخته شـده بـود. ايـن مسـئله در
عين آنكه امكان انتشار و نقد آثار او را فراهم ميآورد، صاحبنظران محافظهكار ادبيـات را

به بحث در مورد آثارش تشويق ميكرد. براي آنان بسيار سادهتر بود كه آثار عباس معروفي 
را نقد و بررسي كنند تا مثالً داستانهـاي هوشـنگ گلشـيري را. بنـابراين، نـوع شخصـيت
نويسنده توانسته بود تأثيرات ميدان سياست را در ميدان ادبيات به نفع نگارنده تغييـر دهـد؛
همانگونه كه جايگاه او در ميدان ادبي، بهعنوان گردانندة يكي از نشريات مشروعيّتيافتـه، 

برايند روابط قدرت درون ميدان ادبي را در جهت منافع او قرار داده بود.  
بنابراين، در نقد ادبي هرگز كافي نيست فقط به خصايص دروني اثر بر اساس معيارهاي 
زيباشناختي پرداخته شود. مسلمّ است كه چنين تالشي ناشي از نـوعي تـوهمّ خـام وجـود
عدالت در سطوح متفاوت ميدان ادبي است. از اين ديدگاه، جايگـاه هـر اثـري بـر اسـاس
خصايص خودويژهاش تعيين ميشود. هرچند اسطورة عدالت گاه تاريخ را بهعنـوان قاضـي
نهايي اعالم ميكند، فراموش ميكند كه مشـروعيّت اوليـة بارشـده بـر اثـر هرگـز گريبـان

خوانندة آتي را رها نخواهد كرد. هر انتخابي پيشـتر انتخـابشـدن اسـت. از ايـن ديـدگاه، 
هـر دوي ايـنهـا  گرايشهاي فرماليستي در نقد با روشهاي سـنتي هـيچ تفـاوتي ندارنـد.
اسطورة عدالت را باور دارند. همخواني اسطورة عدالت با منافع چنين نقاداني چندي اسـت
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كه كوس بياعتباري آنان را فرياد زده است(8). پس وظيفـة هـر تـالش جامعـهشـناختي در
حوزة نقد ادبي، كنار زدن چنين اسطورهاي است؛ اسطورهاي كه ذرهبين خويش را بـهجـاي

آنكه بر فرايند توليد مشروعيّت اثر ادبي قرار دهد، بر روي خود اثر ادبي ميگذارد.  
  

نتيجهگيري  
در اين مقاله يكي از اصليترين ضعفهاي قواعد زيباشناسي كهن را بررسي كردهايم. علوم 
بديع و بيان- كه صورتبندي كلي زيباشناسي كهن را در خود جاي دادهاند- ازآنرو كـه از
بـه همدسـتي بـا محاسبة روابط قدرت در فرايند مشروعيّتيابي امر زيبا عاجزند، همـواره
صاحبان جايگاههاي فوقاني هرم قدرت در ميـدان ادبـي، جهـت حفـظ منـافع آنـان، مـتهم
هستند. استداللهاي كهنگرايان براي رفع اتهام از علوم مـورد عالقـهشـان، فاقـد انسـجام

كافي، و مطابقت با شواهد تاريخي موجود است. اسطورة عدالت كه مهمترين پشتيبان آنـان 
در اقامة دليل به نفع اين علوم است، بيشازاندازه با منافعشان همراهي دارد.   

از خصـايص مـتن ادبـي بـه عناصـر بـرونمتنـي توجـه جمعبنـدي نهـايي مقالـه، پيشـنهاد ِ
مشروعيّتبخش به اثر، ازجمله روابط قدرت واقع در ميدان ادبي را ارائه ميكند. اكنـون بـيش از
هر زماني، امكان اتخاذ راهبردهاي انتقادي تاريخگرايي فراهم آمده است كـه بـهجـاي تأكيـد بـر
خصايص خودويژة متن، به فرايندهاي مشروعيّتيابي آثار ادبي توجه كند. ايـن زمـان، وقـت آن

فرارسيده است كه از خود بپرسيم «چرا اين اثر را براي خواندن انتخاب كردهايم؟»(9).  
  

پينوشتها  
1. يادآوري اين نكته خالي از لطف نيست كه عبيد زاكاني كه فاصلة زماني چنـداني بـا شـيخ اجـل

نداشت، در واژهنامة خويش، رندانه، شعر عرب را معادل ناموزون آوردهاست؛ با اين حال او تا بدان پايه 
سعة صدر داشت كه عالقهمندان شعر عرب را شتر نخواند.  

است: «توليد... نه فقط  گروندريسه 2. اين برداشت بورديو بهوضوح، يادآور اين عبارات ماركس در
ابژهاي براي سوژه، بلكه سوژهاي براي ابژه پديد ميآورد».  

فردوسي  شاهنامة 3. فاضلخان گروسي معتقد بود سرودههاي ملكالشعراي صبا بهمراتب برتر از
است. اين نظر امروز تقريباً هيچ طرفداري ندارد. 
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4. براي مثال ميتوان به قطعة محاكمه در ديوان عطار شـيرازي اشـاره كـرد كـه در آن، بـه برتـري
سلمان ساوجي يا حافظ شيرازي اشاره كرده و قطعهاي دهبيتـي در ايـنبـاره سـروده اسـت ر.ك عطـار

ديوان، به كوشش احمد اكرمي، (تهران: سلسله نشريات ماه، 1369).   شيرازي (روح عطار)،
5. سنتگرايان هرگز در اين توطئه تنها نيستند. با اين حال، تأكيد ما بر اينگونه منتقدان بهدليل غلبة 

آنان در ميدان ادبيات فارسي است.  
6. پذيرش چنين استثنائاتي بهروشني بيانگر نقش روابط قدرت و اهميت تأسيس مشـروعيّت درون
ميدان است. نفي آثار شاعران بزرگ، مورد ترديد قرار دادنِ مشروعيّتِ بـه رسـميت شـناختهشـدة درون
ميدان است؛ البته اين كار هرگز ساده نيست. از سوي ديگر، اين مسئله بار ديگر همخواني ريختار منتقـد

را با قواعد درون ميدان تأييد ميكند.  
7. براي مثال ميتوان به علي عبدالرضايي و جريان شعر پستمدرن اشاره كرد. مشروعيّتيابي ايـن
جريان بسيار به اداها و رفتارهاي علي عبدالرضايي وابسته بود. همانگونه كه افول آن نيز بـيارتبـاط بـا
نوع رفتارهاي او نبود. عبدالرضايي يكي از بهترين موارد براي تحقيق در مـورد عوامـل غيرزيباشـناختي

اثرگذار در ميدان ادبي است.  
8. بيشك، هيچكس بيش از آنان از اسطورهاي كه جايگاه رفيع ايشـان را در ميـدان ادبـي ناشـي از

شايستگيشان بداند، منتفع نخواهد شد.  
9. صورت ديگر اين پرسش چنين است: «چرا براي خواندن اين اثر انتخاب شدهايم؟».  
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واكاوي نظرية نظم عبدالقاهر جرجاني  
علي نوروزي   
استاديار زبان و ادبيات عربي دانشگاه فردوسي مشهد   

  

چكيده  
اكنون در ميان پژوهشگران نقد ادبي، دو نام عبدالقاهر و نظريةالـنّظم چنـان بـه هـم پيونـد
خوردهاند كه اينشتاين و نظرية نسبيت. اهميت اين نظريه در آن اسـت كـه نقطـة عطـف و

عبـدالقاهر،  در سير تطوّر علم بالغت و نقد بهشمار مـيآيـد؛ زيـرا پـيش از تحول عظيمي
نظرگاه و تفكر غالب در ارزيابي متون ادبـي معطـوف بـه اجـزاي منفـرد كـالم بـود؛ ولـي
عبدالقاهر- برخالف اين ديدگاه غالب- به اثر ادبي بهعنوان يـك كـلّ بـههـمپيوسـته نگـاه
ميكرد و براي اجزاي كالم، پيش از آنكه به تركيب و تأليف كـالم درآيـد، وزن و ارزشـي

بـه آن تصـريح كـرده اسـت-  دالئلاإلعجاز قائل نبود. فشردة اين نظريه- چنان كه خود در
بايـد بالغـت را در حسـنd تـأليف چنين است: بالغت در اجزاي منفرد كالم نيست؛ بلكـه

اجزاي كالم جست و اين حسنd نظم جز با اراده و قصد معاني نحو بهدست نميآيد. 
     عدهاي عبارات عبدالقاهر را در تبيـين نظريـهاش، بـا مـدلوالت و مفـاهيم امـروزي آن
سنجيدهاند و همين امر باعث برداشت ناصواب از ايـن نظريـه شـده و آن را در هالـهاي از 
ابهام قرار داده است؛ ازاينرو بجاست كه با دقّتنظر در جهت بازنمايي ابعـاد ايـن انديشـة 
ناب در حوزة نقد ادبي بكوشيم تا غبار ابهام از آن زدوده شـود و چهـرة تابنـاكش- كـه در
پس خلط مصطلحات پنهان مانده است- نمايان شود. محورهاي بحث ايـن مقالـه بـه ايـن

شرح است:   
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1. آنجا كه عبدالقاهر ميگويد حسن نظم جز با ارادة معاني نحو بهدست نميآيـد، مقصـودش از
نحو، مفهومي فراتر از ظواهر اعرابي و بررسي حداقلّ شرايط صحّتِ سخن است.  

2. نظمي كه عبدالقاهر از آن سخن به ميان آورده، نظم و ترتيب معاني افكار و انديشهها در 
ذهن و ضمير نويسنده يا شاعر است پيش از آنكه به جامة الفاظ درآيد.   

3. معيار برتري گويندهاي بر گويندة ديگر، در آگاهي از معاني وضعي لغات نيست؛ بلكه 
اين معيار را بايد در ميزان مهارت گوينده در تشخيص مواضعِ صحيح كلمات در تركيب 

ِكالم جستوجو كرد.  
كه از برتري «لفظ» يا «معنا» سخن گفته شده اسـت، مقصـود دالئلاإلعجاز 4. در جاهايي از
عبدالقاهر از «لفظ» و «معنا» غير از مفهوم رايج و مشهور آن در اذهان است؛ بههمين سـبب 
برخي ناقدان عرب در عصر حاضر، سخن مشهور جاحظ: «المعاني مطـروحـة فـي الطريـق 
«معنـا» از سـوي جـاحظ كـردهانـد و وي را يعرفها االعجمي و العربي...» را حمل بر اهمال امـر
بهخطا در مقابل عبدالقاهر، در گروه «انصار لفظ» قرار دادهاند. حال آنكه بـه شـرحي كـه در ايـن
مقاله خواهد آمد، اين سخن جاحظ نهتنها مخالف نظرية نظم عبدالقاهر نيست، بلكه ميتوان بين 

آن دو توفيق و سازگاري برقرار كرد و آن را تعبير ديگري از همان نظرية نظم دانست.  
     واژههاي كليدي: نظرية نظم، عبدالقاهر جرجاني، فصاحت، ساختار، معاني نحو، لفظ، معنا. 

  
1. مقدمه  

معجزه بودن قرآن كريم انديشمندان را بر آن داشت تا راز اعجاز و فصاحت آن را بجوينـد؛ 
بهويژه كه تحدّي قرآن به آوردن مثل و مانند، بيشتر ناظر به فصاحت و بالغت و ابعاد بياني 
است. در قرآن كريم بيش از ده مورد ميبينيم كه خداوند ميفرمايـد: مـا قـرآن را بـه زبـان
عربي نازل كرديم. با آنكه خود عربزبانان و مخاطبان اين آيات ميدانستند كه ايـن كتـاب

» مفهومي وسيعتـر دارد  به زبان عربي است نه زبان ديگري؛ توصيف قرآن به وصف «عربيّ
و شايسته نيست فقط به همان زبان قوم عرب محدود شود؛ بلكه بنا بر نظر برخي مفسـران، 
وصف «عربي» بر روشني و وضوح و فصاحت قرآن داللت ميكند (شريعتي، بيتا: 56؛ ابن 
كثير، 1412: 4/ 115). اصوالً تحدّي بايد مسبوق به ادعا باشد. ادعاي قوم عـرب در آوردن 
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معاني عالي و دانش نبود تا تحدّي در آن باشـد؛ بلكـه دلبسـتگي و دلمشـغولي آنهـا بـه
سخنوري و شعر و شاعري بود و تحدّي بـا آنهـا، مناسـب بـا همـين ادعايشـان صـورت

پذيرفته است.  
بنابراين، بحث دربارة وجه اعجاز قرآن به تفسير و تعليل فصاحت سـخن كشـيده شـد. 
در اين زمينـه منجـر شـد. يكـي از مهـمتـرين ايـن اين كاوش به پيدايش نظريههاي مهمي
دربارة اين نظريه  دالئلاإلعجاز نظريهها، «نظرية نظم» عبدالقاهر جرجاني است. جرجاني در
نيز به آن اشاره كرده است. اين  اسرارالبالغه بهتفصيل سخن گفته و در كتاب ديگرش، يعني
نظريه نقطة عطفي در عرصة نقد و مطالعات ادبي بهشمار ميرود. پيش از بحث در باب اين 
نظريه، الزم است نگاهي گذرا بيفكنيم به دو گرايشي كـه پـيش از او، در تفسـير فصـاحت
شكل گرفته بود تا هم در مقام مقايسه اهميّت اين نظريه بهتر روشن شود و هم بـراي ايـن

سؤال پاسخ روشني بيابيم كه آيا نظرية نظم داراي پيشـينه اسـت يـا از ابـداعات عبـدالقاهر 
بهشمار ميآيد؟  

در قلمرو نقد ادبي دو انديشة غالب در تفسير فصاحت و زيبايي سـخن هسـت كـه در 
واقع همان جدال بين انصار معنا و انصار لفظ است. از ديرباز، اين سؤال در بالغت مطـرح
بوده است: برتري كالم به الفاظ آن است يا به معاني؟ ابوهالل عسكري (395هــ) بـر ايـن
باور است كه فصاحت كالم به لفظ آن برميگردد؛ چون لفظ بهمنزلـة ابـزاري اسـت بـراي
بيان. معاني تا به قالب الفاظ درنيايد افادهاي نخواهد داشت. او سهولت لفظ، بافـت نيكـو و
درستي ساختار را از اسباب كمال و زيبايي سخن ميداند (عسكري، 1955: 6-7). ابنسنان 
بر اين باور است كه فصاحت به لفـظ برمـيگـردد و صـفت آن سرّالفصاحه خفاجي نيز در

لفظ و معناست (60).   است؛ ولي بالغت صفت ِ
مـيگوينـد معنـا  برخي سخن مشهور جاحظ را موافق با نظر همين گروه دانستهاند كـه
امري است مشاع و در دسترس همة طبقات مردم؛ جاهل و عالم آن را ميدانند و خواصّ و 
مردم كوچه و بازار به آن واقفاند. امتياز و برتري سخن را بايد در استواري وزن، گـزينش
زيـرا شـعر الفاظ، سبك و بافت نيكوي كالم، و جذابيّت و لطافت الفاظ جستوجـو كـرد؛
صناعتي است بس ظريف و نوعي نگارگري و صورتگري قلمداد ميشود (جاحظ، 1323: 
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3/ 41). گروهي ديگر در فصاحت و شيوايي، اهميت را ازآن معنـا مـيداننـد و مـيگوينـد 
خوبي سخن به آن است كه مشتمل بر نكتهاي نادر و موعظه و حكمـت باشـد؛ زيـرا معنـا 
1984: 194). برخـي  (جرجـاني، جان كالم است و بدون آن، لفظ اهميتي نخواهـد داشـت
پژوهشگران عبدالقاهر را در گروه انصار معنا قرار دادهاند؛ اما در اين مقاله خواهيم گفت كه 
اگرچه عبدالقاهر در اغلب جاها از برتري معنا و تابعيت لفظ از معنا سخن گفتـه اسـت، از

كلمة «معنا» مفهومي اراده كرده جز آنچه «انصار معنا» خواستهاند.  
  

2. تبيين نظرية نظم عبدالقاهر جرجاني   
عبدالقاهر جرجاني در تبيين فصاحت كالم نظريهاي مطـرح كـرد كـه در سـخنان پيشـينيان
همچون جاحظ و عبدالجبّار معتزلي هم اشاراتي گذرا و موجز به آن را ميتوان يافـت. امـا

در اين ميان، تالش عبدالقاهر در گسترش اين نظريه و تطبيق آن بر مثالهاي متعدد قرآني و 
نمونههاي مختلفي از متون نظم و نثر عربي، همـراه بـا اسـتداللهـاي مسـتحكم و روشـن
موجب شد سهم گذشتگان در شكلگيري اين نظريه كمفروغ جلوه كند و در تاريخ نقـد و

بالغت عربي، اين نظريه به نام او به ثبت برسد.  
بر اين باور بود كـه العدل و التّوحيد ابواب في المغني قاضي عبدالجبّار معتزلي صاحب كتاب
پيونـد و تـأليف بلكـه در فصاحت در كلمات منفرد (جداي از تركيب كـالم) ظـاهر نمـيشـود؛
اجزاي سخن به شيوهاي مخصوص پديدار ميشود (14/ 199). اين نظر عبدالجبّار در واقـع ردّي 
بود بر نظر استادش ابوهاشم جبائي كه فصاحت را به جزالت لفظ و حسنd معنايش برميگردانـد

و رعايت هر دو را در فصاحت الزم ميشمرد (ر.ك ضيف، بيتا: 115).  
عبدالقاهر برخالف گرايشهاي رايج خود، فصاحت را نه در «لفظ» ميدانست و نـه در 
كه انصار معنا از اين كلمه اراده كرده بودنـد. او بـراي كلمـات، تـا در «معنا» به آن مفهومي
تركيب كالم بهشيوهاي مخصوص قرار نگيرند، ارزش و نقشي در فصاحت و زيبـايي كـالم
قائل نبود (جرجاني، 1939: 2). چكيدة نظرية او چنين است: بالغت در اجزاي منفرد كـالم
نيست؛ بلكه بايد بالغت را در حسنd تأليف اجزاي كالم جست و اين حسـنd نظـم جـز بـا

اراده و قصد معاني نحو بهدست نميآيد.   
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بر اين نكته پاي ميفشارد كه فصـاحت و آنچـه سـبب دالئلاإلعجاز عبدالقاهر بارها در
برتري سخني بر سخني ديگر ميشود، به معنا برميگردد نه به لفظ؛ ولي مقصودش از معنـا، 
معناي برخاسته از ساختار نحوي و نظم سخن است. بهعبارت ديگر، گاه از معنـاي سـخن، 
غرض كلي و اصلي اراده ميشود كه سخن براي آن ايراد شـده اسـت و گـاهي مقصـود از
معنا، معناي ثانوي و معاني اعرابي و نحوي است كه از ساختار دسـتوري و ترتيـب و نظـم 
بالغي كالم برميآيد و اين چيزي است غير از مضمون و مراد كلّي كالم. بيتوجهي به ايـن
دقيقه موجب شده است برخي عبدالقاهر را در زمرة انصار معنـا و در مقابـل جـاحظ قـرار 

دهند كه در سخن مشهورش: «المعاني مطروحة في الطريق...» شأن معنا را كاسته و اهميـتّ
را به گزينش لفظ نيكو، درستي وزن و ساختار زيبا داده است. اما اينجا كه جاحظ ميگويـد
معاني توي دست و پاي مردم ريخته است، مقصودش از معـاني، همـان اغـراض اصـلي و

مضمون اوليه است كه گوينده براي آن سخن را القا ميكند. عبدالقاهر نيز به همين مفهـوم، 
براي معنا در فصاحت نقشي قائل نيست.  

  
3. معاني نحو از نگاه عبدالقاهر  

اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه نحو و معاني نحو كه عبـدالقاهر قصـد و ارادة آن را 
وسيعتر از مفهوم رايج نحـو نـزد نحويـان در نظرية نظم ضروري دانسته است، به مفهومي
است. حوزة اين مفهوم تا آنجا گسترش مييابد كه بسياري از مسائل علم معـاني و بيـان و
نحو را كه در كار سامان يافتن اسلوب كالم مؤثّر است شامل شود. اين مطلب از مثالهـاي

فراوان او در تفسير نظم مشهود است. مسائل نحو به مفهـوم مرسـومش، نـاظر بـه حـدّاقلّ 
شرايط صحّت كالم است و غايت آن، دوري از خطا و لحن است و از اين قلمرو پا فراتـر
نمينهد؛ حال آنكه عبدالقاهر در نظرية نظم، به بيان هنري كالم و چيـزي فراتـر از صـحّت

ميگويد نظم دو گونه است:   دالئلاالعجاز كالم ميانديشد. او در
كه از روي فكر و روش صورت ميپذيرد و ديگري، نظمي كه گوينده در وراي آن   نظمي
فكر و روش چنداني را بهكار نميبرد؛ بلكه به كلماتش نظم ميدهد. درست مانند كسي كه 
ميخواهد مرواريدهايي را به رشته درآورد بيآنكه نظـم و شـيوهاي خـاص درنظـر داشـته

باشد؛ بلكه هدفش از اين كار فقط و فقط عدم پراكندگي آنهاست و به صـورت و هيئـت 
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آن توجهي ندارد. در اينجا اگر حسن و مزيتي باشد، به خود ماهيت الفاظ برميگـردد. اگـر
بر صواب و خالي از عيب نيسـت؟ و نفـس ايـن صـواب و گفته شود آيا اينچنين كالمي

صحتّ فضيلت بهشمار نميرود؟ ميگوييم صواب و صحتّ به اين معنا مدّ نظر ما نيسـت؛ 
زيرا ما در اينجا درصدد درستي سخن و دوري آن از لحن و خطا نيستيم تا اين صـحتّ را

در فضيلت و برتري كالم اعتبار كنيم (77-76).  
در واقع، عبدالقاهر ميخواهد بين شأن عالمِ نحوي و شـأن عـالمِ بالغـي تفـاوت قائـل
شود. عالم نحوي در انديشة بيان حدّاقل شرايط صحّت كالم است؛ اما اهتمام اهـل بالغـت
به حسن و زيبايي است. در ديدگاه عبدالقاهر، منظور از معاني نحو همـين ظـواهر اعرابـي
نيست كه بر افواه نحويان جـاري اسـت و بيشـتر آن را مربـوط بـه الفـاظ و از صـفات آن 
ميدانند؛ بلكه وقتي در بيان هنري، از فضيلت و برتري گويندهاي بر گوينـدة ديگـر سـخن
گفته ميشود، بعد از تحققّ شرايط صحّت كالم است. افزون بر آن، اصوالً تفاضل و برتـري
نسبت بـه رفـع و در اعراب محال است؛ زيرا قابل تصوّر نيست كه رفع و نصب در كالمي
نصب در كالمي ديگر مزيت داشته باشد. آنچه ميتوان تصوّر كرد اين است كـه دو سـخن

در مسئلة اعراب خللي داشته باشند و بگوييم اين يكي از آن ديگري صحيحتر است و يا از 
اعـراب نظر اعرابي، يكي صحيح و ديگـري نادرسـت باشـد.    در ايـن صـورت، برتـري در

نخواهد بود؛ بلكه برتري اعراب بر عدم اعراب خواهد بود.  
از نگاه عبدالقاهر، كلمات در معاني وضـعي و قاموسـيشـان همچـون مـواد خـامي در 
اختيار صنعتگر و هنرمند هستند. اگر اين مواد خـام مرغـوبانـد- اگرچـه ايـن مرغوبيـت 
اهميت دارد و مزيّت بهشمار ميآيد- نبايد آن را به مهارت گوينده در سخنوري نسبت داد؛ 
همانگونه كه مرغوبيّت مواد خامي را كه در اختيار صاحب حرفهاي يا هنرمندي چون نجّار 
يا زرگر قرار ميگيرد، نبايد به مهارت آن صاحب حرفه و يا هنرمند منتسب كـرد.  بايـد بـه

گوينـده  دنبال ويژگيهايي بود كه گوينده بهواسطة آن ويژگيها، گوينده ناميده شده اسـت . 
در معاني وضعي الفاظ خارج از تركيب كالم دخالتي ندارد؛ بنابراين حسن يا قبح الفـاظ را 
خارج از نظم و ساختار كالم، نبايد به او منسوب كرد. امتياز و برتري گوينده در توانـايي و
مهارت او در حسنd تشكيل و تأليف اجزاي كالم معلوم ميشود. او از طريق همين تركيـب
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و اسلوب كالم، در كلمات و معاني آن تصرّف ميكند و هر ويژگي برخاسته از ايـن ناحيـه
را بايد به او منسوب كرد (جرجاني، 1984: 365).  

  
4. نظم از نگاه عبدالقاهر  

در مفهوم نظم نزد عبدالقاهر- كه از آن به «توخّي و ارادة معاني نحو» تعبيـر كـرده اسـت- 
بايد به چند نكته توجه كرد:  

است كه در وراي آن، قصد و ارادة گوينده   1. نظمي كه عبدالقاهر از سخن ميگويد، نظمي
كه در آن جـز تـوالي و را ببينيم و در سامان دادنِ آن فكر و انديشه بهكار رفته باشد. نظمي
ترتيب حروف در نطق و تلفظ، امر ديگري اعتبار نشده است، مقصود عبدالقاهر نيست. وي 
در شرح اين دقيقه، به مسئلهاي اشاره ميكند كه عالقهمندان بـه مطالعـات زبـانشناسـي از
زبان فردينان دو سوسور- زبانشناس نامور اين عصر- بسيار شنيدهاند. عبدالقاهر ميگويـد
بايد بين نظم در حروف كلمه و نظم كلمات در يك تركيب اسنادي و جملـه تفـاوت قائـل
اسـت كـه نظمـي شد. نظم و ترتيب در حروف كلمه چيزي جـز تـوالي در تلفـظ نيسـت .    
بهاقتضاي معنا نيست و نظمدهنده در آن انديشهاي را بهكار نبسـته اسـت.   واضـع لغـت در 
«ضرب» ميتوانست ترتيب حروف را به هم بزند و بهجاي آن، «ربـض» را در همـان معنـا
بهكار ببرد و هيچ مشكلي هم كه موجب تباهي باشد رخ نميداد (همان، 40). ايـن ديـدگاه
همان است كه سوسور از آن به اختياري بودن لغت ياد ميكند (1387: 98). اصـوليين نيـز 

در مبحث داللت الفاظ، از آن به اعتباطي بودن لغت نام ميبرند.   
2. نكتة ديگري كه عبدالقاهر برآن تأكيد ميكند اين اسـت كـه برتـري و امتيـاز سـخن بـه
زيبايي نظم و حسن همجواري كلمات در شبكهاي منسجم و درهمتنيده از روابط نحـوي و
آگاهي گوينده از جايگاه صحيح كلمات در تركيب مربوط است. وجه امتيـاز گوينـدگان را 
نبايد در آگاهي آنها از معاني وضعي و قاموسي الفاظ بدانيم. نظـم و همـاهنگياي كـه در

الفاظ سخن فصيح مشاهده ميكنيم، حاكي از نظم و تنسيق معاني در ضمير متكلم است. به 
قول شاعر: «صورتي در زير دارد آنچه در باالستي» و تا افكار و انديشهها در ضمير و نفـس
او شكل نگيرد، هماهنگي در الفاظ آشكار نميشـود. وجـدان نيـز بـه ايـن مسـئله گـواهي
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از بيان مطلبي در درون خود احساس ناتواني ميكنـد؛  ميدهد. بسيار اتفاق ميافتد كه آدمي
دليل اين ناتواني اين است كه معاني در ذهنش روشن نيست و نتوانسته است به آنها نظـم
و ترتيبي منطقي و پذيرفتني بدهد. از اينجا ميتوان دريافت كـه از نگـاه عبـدالقاهر، نقـش

گوينده و صاحب اثر در شكلگيري اسلوب، پررنگ است و سخن مشهور بوفن، نويسـندة 
فرانسوي، را به ذهن تداعي ميكند كه گفته است: «سبك خـود انسـان اسـت» (بـه نقـل از 
عبـدالقاهر، بـه گسـتردگي مفهـوم زرينكوب، 1371: 176)؛ البته مفهـوم اسـلوب در نگـاه

امروزي آن نيست.  
عبدالقاهر خطاي انصار لفظ را- كه هر فضيلتي را در سخن به الفاظ منتسب مـيكننـد- 
ناشي از اين ميداند كه آنها در ارزيابي سخن، حال مخاطب و شنونده را درنظر ميگيرنـد
و چون شنونده جز از راه الفاظ به معاني نميرسد، گمان ميبرد كه معاني تابع الفاظ اسـت؛
حال آنكه برعكس است. به اين دليل كه گاه معناي سخن تغيير ميكند بدون اينكه در الفاظ 
بـراي مثـال، در و ترتيب آن تغييري ايجاد شود و اگر معاني تابع الفاظ بود، اينچنين نبـود.
آورده اسـت: «نـم و إن القرآن علوم في ة التذكرّ اين مصرع كه شيخ ابوعلي فارسي در كتاب

لم أنم كراي كراكا»، در توضيح آن ميگويد اصل آن «كراك كراي» بوده است؛ يعني بخواب 
اگرچه من نخوابيدهام؛ زيرا خواب تو بهمنزلة خواب من است. در اينجا ميبينيم كه ابـوعلي 
فارسي براي نظم ظاهريِ الفاظ عبارت را تفسير نكرده است؛ بلكه نخست مقصـود گوينـده
را درنظر گرفته و ظاهر عبارت را بر مبناي معناي نهفته در ضـمير گوينـدة سـخن تأويـل كـرده
1984: 285). در  (جرجـاني، است. بهعبارت ديگر، الفاظ را تابع نظم دروني معـاني كـرده اسـت

مينويسد:   مطوّل حاشية توضيح اين مطلب، ذكر سخن سيالكوتيبيفايده نخواهد بود. او در
نسبت به گوينده، الفاظ مظروف معاني محسوب ميشود؛ زيـرا گوينـده نخسـت معـاني را
درنظر ميگيرد و الفاظ مناسب را براي آن انتخاب ميكند. ولي اگر حال شنونده و گيرنـدة
پيام را درنظر گيريم، معاني مظروف است و الفاظ ظرف؛ زيرا شنونده سعي ميكند معنـا را

از ميان آن بيرون كشد (24).  
ازهمينرو است كه باب تأويل و تفسير گشوده ميشود و بـراي سـخن واحـد، تفسـيرهاي 

زيادي بيان ميشود.  
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5. استعاره، تجليگاه نظم   
مـيدانـد. او  عبدالقاهر جرجاني مقولههايي چون مجاز، استعاره و كنايـه را از مظـاهر نظـم
برخالف همة علماي بالغت كه استعاره را تحولي در قلمرو لفظ مـيداننـد، آن را تغييـر و
انتقالي معنوي ميداند و جمال را برخاسته از ناحية معنا ميخواند. او بر اين باور است كـه
را از شيئي به شيء ديگـري منتقـل »، نامي وقتي دربارة فردي شجاع ميگوييم: «رأيتd اسداً

نكردهايم؛ بلكه معناي آن اسم را براي ديگري ادعا كردهايم. در اين بيت متنبّي:  
و في أذن الجوزاء منه زمازم   زحفه خميسٌ بشرق األرض و الغرب

معنايي نخواهد داشت اگر بگوييم فقط نام «اذن» را براي «جوزاء» وام گرفته است و لفظ آن 
را- كه در اصل وضع بر عضو معروف اطالق ميشود- به چيز ديگري منتقل كـرده اسـت؛ 
زيرا در ستارة جوزاء چيزي شبيه گوش وجود ندارد تا لفظ گوش را برايش بهكار برد؛ بلكه 
نخست ادعا شده است كه مانند انسان ميشنود، بـههمـين سـبب آن را بـه صـفات انسـان

» صورت پذيرد،  توصيف كرده است. بهعبارت ديگر، اين انتقال پيش از آنكه در ناحية «دالّ
به اسـم ديگـري منتقـل شـود،  در ناحية «مدلول» صورت گرفته است و قبل از آنكه اسمي

معناي اسمي براي شيء ديگري ادعا ميشود.   
  

6. كنايه (معناي معنا)  
عبدالقاهر در بيان كژفهميهاي انصار لفظ و ردّ شبهات آنان به تبيين كنايه مـيپـردازد و آن
را بهگونهاي تفسير ميكند كه مظهري از مظاهر نظم بهشمار مـيرود. او نخسـت دو سـخن
تـرجيح لفـظ و اهميـتّ آن در فصـاحت كـالم مشهور انصار لفظ را- كه آن را دليلـي بـر
ميدانند- بهگونهاي تفسير ميكند كه ديگر نميتواند گواهي بر مدّعاي آنان باشـد. ايـن دو

سخن مشهور انصار لفظ به اين شرح است: «االلفاظ زينة للمعاني و حلية عليها» و «ال يكون 
الكالم يستحقّ اسم البالغه حتّي يسابق معناه لفظه و لفظه معناه و ال يكون لفظه أسـبق الـي
سمعك من معناه الي قلبك». او در تفسير اين سخنان چنين ميگويد: وقتي آنها ميگوينـد

لفظ بسان جامهاي و زينتي بر تن معناست، مرادشان، لفظ منطوق نيست و از معنا نيز معناي 
اوليهاي را كه از لفظ موضوع بهدست ميآيد نخواستهاند؛ بلكه منظورشـان از لفـظ، معنـايي
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است كه ابتدا از لفظ منطوق و موضوع فهميده ميشود و مقصودشان از معنا، معناي ثـانوي
است كه معناي اوّل بر آن داللت ميكند. بنابراين، محاسني كه بهظاهر بـه لفـظ نسـبت داده
شده است، به معنا برميگردد و الفاظ في حدّ ذاتها در اين زيباييها نقشـي ندارنـد.   نيـز در
سخن دوم كه گفته شده است سخن بليغ آن است كه لفظ قبل از رسيدن معنا به قلـب، بـه
گوش مخاطب برسد؛ منظور، داللت معنـاي اول بـر معنـاي دوم اسـت. محـال اسـت كـه
مقصود، داللت لفظ منطوق بر معناي وضعياش در لغت باشد؛ زيرا يـا شـنونده بـه معـاني
وضعي آگاه است و يا جاهل. در هر دو صورت، الفاظ در فهـم و درك، حـال واحـدي در

نظرش دارد (جرجاني، 1984: 203- 206).  
  

7. نتيجهگيري  
1. نظرية نظم عبدالقاهر جرجاني در تاريخ نقد و بالغت عربي چندان بيسابقه نيست. پيش 
از او جاحظ به اهميت ساختار و تأثير آن در فصاحت اشاره كرده و با اندك تفصيل بيشـتر، 
قاضي عبدالجبّار معتزلـي تـأثير نظـم را در اثبـات اعجـاز قـرآن تبيـين كـرده اسـت. ولـي
شـواهد نكتهسنجيها و ژرفنگريهاي جرجاني در گسترش ابعاد اين نظريه بههمراه ارائـة

بسيار از قرآن و متون ادبي، موجب شده است اين نظريه به نام وي شهرت يابد.  
2. بر اساس نظرية نظم، فصاحت كالم به ساختار و اسلوب كالم برمـيگـردد كـه در واقـع 
همان ارادة معاني نحوي از سوي گوينده است. مالك و معيار برتري گويندهاي بـر گوينـدة 
ديگر در علم به معاني وضعي لغات نيست؛ بلكه اين معيار را بايد در ميزان مهارت گوينـده

در تشخيص مواضع كاربرد كلمات و حسن تأليف اجزاي كالم جستوجو كرد.  
3. ترتيب و نظم كالم تابع نظم و ترتيب آنها در نفس گوينده است.   

4. مقصود عبدالقاهر از نحو، مفهومي فراتر از مفهوم رايج آن در كتابهاي نحـو اسـت. در 
نگاه او، نحو به مجموعهاي از قوانين نحو و علم معاني و بيان اطالق ميشود كـه در توليـد

معانيِ برخاسته از ساختار كالم مؤثر است.  
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5. وقتي ميگوييم عبدالقاهر جانب معنـا را تـرجيح داده اسـت، مقصـود، معنـاي ثـانوي و
و اصـل مـراد باشـد، بـراي آن نقشـي در اضافي است. اگر منظور از «معنا»، اغـراض كلـي

فصاحت و زيبايي كالم قائل نيست.  
6. ميان آنچه عبدالقاهر در نظرية ادبي خود مطرح كرده است و مطالعـات زبـانشناسـان در 

عصر جديد بهويژه فردينان دو سوسور، ميتوان انديشههاي همسان و مشتركي يافت.  
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بازشناسي و تبيين يك ژانر ناشناخته در ادب فارسي (حماسة عرفاني)  
(مدخلي بر يك نظريه)  

حسينعلي قبادي  
 دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس  

 چكيده 

ژانر يا انواع ادبي از مقوالت بنيادين ادبيات است كه از آغاز پيدايش نقد ادبي تا كنون، 
صاحبنظران و منتقدان دربارة آن سخن گفتهاند. در روزگار ما، تعريف نورتروپ فراي 
مبتني بر برقراري پيوندها، روابط و مناسبات ويژه ميان اجزاي متن و شيوة خاص عرضة اثر 

در اينباره دقيقتر و جامعتر از ديگران بهنظر ميرسد.   
غالب اين صاحبنظران در اين نكته همنظرند كه «ژانر» ادبي، يعني متنهايي كه واجد 
يك دسته از صفات و ساختار ادبي و فاقد دستهاي ديگر از ويژگيهاي ادبي باشند و 
بهوسيلة اين تمايزات از هم بازشناخته شوند؛ چنان كه در ديدگاه ارسطو، ويژگيهاي ژانر 

نمايش با خصوصيات ژانر حماسه از هم متمايز شده است.   
پذيرش اين مرزها كمابيش در انديشة صاحبنظران جديد نيز وجود دارد. با اينهمه، 
در نقد ژانرها بايد به اين نكتة ظريف عنايت داشت كه پديدههاي ادبي حياتمندند و 
موجب اثرگذاري برخي از شاخههاي ادبيات در حوزههاي ديگر ميشوند. بنابراين، گاه 
انواع ادبي جديدي پديد ميآيند كه حاصل تركيب و تلفيق ويژگيهاي چند ژانر مستقل با 
يكديگرند و اين ويژگيهاي تركيبي جديد توأمان و يكجا و همخوان و همساز در متنها 
ظهور و رواج پيدا ميكنند؛ از جملة اينها ميتوان ژانر طنز را ياد كرد. اين تركيب و تلفيق 
گاه در قالبهاي ادبي، مانند غزل، قصيده و مثنوي نيز رخ داده است؛ چنان كه غزل روايي، 

غزل مثنوي و... پديد آمده است. 
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اين مقاله مدعي است كه در پهنة ادب فارسي، نخست، پديدة بيناژانري حماسة عرفاني 
مركب از عناصر چندين ژانر ديگر شكل گرفت كه در آغاز، نشانههاي آن در زيرساخت 
ژانرهاي ديگر آشكار شد؛ ولي تكرار و دامنة نفوذ آن چنان بوده كه ماندگار و نهادينه، و 

كمكم به ژانري مستقل در پهنة ادب فارسي تبديل شده است. 
روش اين پژوهش، توصيفي- تحليلي است كه بر مبناي نظريات نقد ژانر و در 
چارچوب نظرية بينامتنيت و گفتوگوي متن و با استفاده از ابزار استنادي، فرايند تحقيق به 

پيش خواهد رفت.  
اصليترين عوامل تكوين و رواج اين ژانر را بايد در سرچشمههاي اساطيري، فرهنگي 
و نمادهاي اسطورهاي ايراني و در ادامة اين فرايند تاريخي، تلفيق آنها با آموزههاي فرهنگ 
اسالمي دانست. جامعترين نمونههاي آثار ادبي رواجيافته در اين حوزه را ميتوان در آثار 
و بخشهايي از  منطقالطير داستاني فارسي سهروردي، رسالةالطيرهاي ابنسينا و ديگران،

مولوي نشان داد.   مثنوي و شمس غزليات تذكرةاالولياي عطار و بخش عمدة
     واژههاي كليدي: ادبيات فارسي، نقد ژانر، بيناژانري، ژانر مستقل، حماسة عرفاني، 

اسطورههاي ايراني.   
  

بيان مسئله  
شكوفايي حيات ديرين پيشاتاريخي ادبپرور و زيباييآفرين ايران و بـه دنبـال آن برآمـدن

خيـالپـروري اديبـان ايـن سـرزمين،  آفتاب شاهكارهاي بيبديل، و زايشهاي بيگسسـت
بالندگي مستمر ادبيات فارسي در عرصة گيتـي را درپـي داشـته اسـت. ايـن آفـرينشهـاي
باشكوه هنر ادبي نميتواند حكايتگر وجود زمينهها و ظرفيـتهـاي بـروز نظريـه و آراي 

انتقادي ادبي در اين سرزمين نباشد.  
اين جستار ميكوشد تا با تأمل در وجه ادبي و ادبيت1 و بـا نگـاهي بـه بعـد فرهنگـي

اسطورههاي ايراني، ماهيت سيال و هويت ناميرا و نقش برجسته، استوار و پررنگ متنهاي 

                                                      
1  . Literariness 



246   □   نامة نقد/ مجموعه مقاالت نخستين همايش ملي نظريه و نقد ادبي در ايران  
 

اسطورهاي را در گذر از ادب حماسي و شكلدهي ژرفاي متنهاي عرفاني فارسي بكـاود و
به رمز و راز استمرارشان و بالندگي و نقشآفريني آنها در دورة معاصر اشاره كند.   

قالـب و سـبك ژانـر، ادعاي بنيادين اين جستار اين است كه ماده، سرشت و سرنوشت ِ
ادبيات تاريخ پرديرينة اسـطورهاي ايـن سـرزمين در عهـد باسـتان و پـس از آن ماهيـت و
تحوالتي متمايز با ديگر بومها و سرزمينها دارد و روششناسي متمايز و جهانشناسي ويژة 
خود را ميطلبد. وقتي ادبيات فارسي در سراسر عمـر خـود از شـهود، اسـطوره، قدسـيت، 
ازليتخواهي و جاودانهطلبي خالي نبوده است؛ بنابراين بيناژانريت در آن بهاندازة ژانرهـاي
ادبي عمر دارد؛ اما اين بيناژانريت در لبـاس حماسـة عرفـاني- كـه بيـانگر حيـات مسـتمر
اسطوره در قالب ژرفساخت متنهاي حماسي و عرفاني اسـت- ظهـور و جلـوة خـود را

ادامه داده است.  
حماسة عرفاني را ميتوان عشق حماسيشدة ناشي از شدت احسـاس نسـبت بـه حـق
دانست؛ عشقي كه به آرمان و اسطوره تبديل ميشود. در واقع، اين همان اسـطورهاي اسـت
اغلب اسطورهاي  كه در صورت بروز در متن، ادبيت متن را ميسازد، صور خيال را در متن ِ
خلق ميكند، اين عشق را با ازليت پيوند ميدهد و قدسي ميسازد و در عرصه فراواقعيـت 
ظهور كرده  شمس غزليات و قهرماني و حماسي پاي ميگذارد؛ همچون عشق مولوي كه در
است. بنابراين، هم قالب و صورت متعارف ادبي را بر هم مـيزنـد يعنـي غـزل، روايـي و
شبهقصيده ميشود و هم در ساحت ژانر تغيير ماهيت ميدهد يـا بـا ماهيـت ژانـري ديگـر

درميآميزد و غنا را با ژانر حماسه پيوند ميدهد.   
اين اسطورهسازي از اعماق جان و فطرت انسانها برخواسته و با زاللترين وجه بيـاني
و زباني از ذهنهاي خالق شاعران و حكيمان اين سرزمين برجوشـيده اسـت.   اسـطوره در
ادب فارسي بهمثابة گزارش اديبانة كنشهاي روح ايراني است. از اين ديـدگاه، ايـن شـيوة 
نگاه به سنتهاي ادبي و ميراثهاي فرهنگي ميتوانـد بـهمثابـة نشـانهاي از پـژوهشهـاي
غيرتكراري و خالقانه بهشمار آيد. تعيين اين نوع نگاه و ايندست بازكاويها و پژوهشهـا
براي ملتي كه بر پشتوانة عظيم ميراث اسطورهاي، معنوي، عرفاني، فرهنگي و ادبي تكيه زده 

است ضرورتي دوچندان دارد.  
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تعريف ژانر  
«نـوع» مشـتق شـده اسـت (مكاريـك، 1385:  نوع ادبي يا ژانر1 از Genus التين به معنـاي
371). در حوزة مطالعات ژانرشناسي جديد، براي تشخيص و تحليل ژانرها و انواع ادبي به 
ادبيت متن بيشتر توجه ميشود (همـانجـا). در زبـان انگليسـي، بـراي شـناخت و معرفـي
Kind (قسـم) ،  دقيقتر ژانر، آن را در برابر چندين كلمه وضع كردهاند (همانجا)؛ ازجملـه
الگـو)  و Form (شـكل)  (ر.ك همـان، يـا Type (سنخ)، Species (گونه)، Mode (وجـه

373). بهنظر ميرسد سرانجام در حوزة نقد در همهجا Genre (ژانر) با تلفـظ فرانسـوي را
بهتر پذيرفته و رايج كردهاند. از قرن بيستم به بعد نيز در اين حوزه نظريات متنوعي مطـرح

شده است.   
بيگمان، مشهورترين نظريهپرداز متقدّم در حوزة تقسيمبنـدي مقـوالت ادبـي و واضـع
رسمي اصطالح ژانر، ارسطو است. او بـه تناسـب شـرايط محيطـي و بـه حسـب اقتضـاي 
فرهنگي، اقليمي و تاريخي منطقة يونان، انواع ادبي را در عرصة كالن ادبيات بـه سـه قسـم
طبقهبندي كرده بود. تقسيمبنديهاي ارسـطويي در بـاب ژانـر، اغلـب بـر محـور موضـوع
محاكات يا تقليد شكل گرفته بود (همان، 372). به هر روي قرنهـاي زيـادي در اروپـا، در

اين باب، نظرگاه ارسطو معيار قرار گرفته بود؛ اگرچه هوراس اضافات و توضيحاتي بر نظر 
ارسطو افزوده بود. از ميان متفكران بزرگ كالسيك كه در حـوزة ژانرشناسـي صـاحبنظـر
شناخته ميشوند، ميتوان از سيسرون، كوئين تيليان و بهويژه الكساندرپوپ ياد كرد، سـپس
در دورة جديدتر به روزالي كولي، رالف كوهن و الستر فاولر اشاره كـرد و در دورة مـدرن
آسـتن وارن، نـورتروپ فـراي، متأخر نيز از كسـاني همچـون بنـدتو كروچـه، رنـه ولـك،

برونتيير، اريك دانلد و هرش كوهن و تزوتان تودروف نام بـرد.  در ميـان ايـن منتقـدان، 
برخي مانند كوهن تا حدودي به تركيب ويژگي ژانرها با يكـديگر و نزديـكتـر شـدن بـه

بيناژانري باور داشتهاند (همان، 372-371).  
  

                                                      
1  . Genre 
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نظري اجمالي به تاريخ تطوّر نظرية انواع ادبي و نقد ژانر  
كالسيكها به حدي دربارة مرزهاي نفوذناپذير ژانرها تعصب داشتند كـه بـا جـزمانديشـي 
كامل حتي اصناف گوناگون مردم را مخاطب جداگانة هريك از ژانرهاي ادبي ميپنداشـتند. 
رنه ولك و آستن وارن در اينباره مينويسند: «نظرية كالسيك همچنين بين انواع نيز تمـايز
مينهاد. حماسه و تراژدي به مسائل پادشاهان و نجبا، كمدي به مسائل طبقة متوسط (شـهر

و بــورژوازي)، و طنــز و مضــحكه بــه مســائل مــردم معمــولي مــيپردازنــد.» (1373: 19). 
كالسيسيسم تاب اشكال و انواع نظامهاي زيباييشناسي ديگري را نداشـت و در واقـع بـه
آنها آگاهي هم نداشت. به جاي آنكه كليساي گوتيك را «شكلي» پيچيدهتر از معبد يوناني 

بداند، بهجز بيشكلي در آن، چيزي نميديد و با انواع نيز چنين ميكرد.  
هر «فرهنگي» انواع خاص خود دارد؛ فرهنگ چيني، عربي و ايرلندي. «انـواع» شـفاهي
بدوي وجود دارد. ادبيات قرون وسطايي انواع فراواني داشت. نيـازي بـه دفـاع از خصـلت
غايي انواع رومي- يوناني نيست. نيز احتياجي نيست كه از اصل خلـوص نـوعي در قالـب
يوناني- رومي آن كه فقط به يك نوع معيـار زيبـاييشـناختي چنـگ مـيزنـد دفـاع كنـيم 

(همانجا).  
     از بازكاوي باور كالسيكها برميآيد كه آنان زمينة ظهور بيناژانري را نفي و انكار ميكردنـد.  
اين جستار در حالي ادعاي ظهور بيناژانريت را در پهنة ادب فارسي به پيش ميكشد كه اين 
آگاهي وجود دارد كه در عهد كالسيك، بهويژه در غرب، چنين باوري وجود نداشـته و در
اسـت؛ دورة جديد نيز كسي مدعي جدّي آن نيست. نظرية كالسيك دستوري و نظمدهنـده
هرچند قواعد آن با حجتگرايي احمقانهاي كه به آن نسبت ميدهنـد تفـاوت دارد. نظريـة 
كالسيك نهفقط معتقد است كه انواع در ماهيت و فخامت با يكديگر فرق ميكند؛ بلكه بـر

آن است كه بايد آنها را از هم مجزا نگاه داشت و در هم نياميخت (همان، 130).  
و غلبـة در سدههاي اخير (تا قبل از رمانتيسيسزم) نيز بهدليل سلطة گرايش عقلمـداري
(ر.ك  رويكرد تحصّلي و رهيافتهاي پوزيتيويستي، ژانرهاي ادبي حتـي اصـول نقـد ادبـي
ريچاردز، 1376) نيز بهسوي مرزبنديهاي عينيتگرا در اطراف ژانرهـا حركـت كـردهانـد؛ 
درحالي كه بهرغم تأثر برخي از منتقدان ايراني از مباني انتقادي بر ادب غرب، در كشور مـا 
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چنين وضعيتي پيش نيامده است و متنهـاي ادبـي در چـارچوب تعريـفهـاي جداكننـدة 
متعارف انواع ادبي گرفتار نيامدهاند. برعكس، بـهدليـل سـياليتّ و تـداوم نقـش اسـطوره و
استمرار نگرش شهودي و انعكاس آن در ادبيات فارسي، ژانرها با انعطاف بيشـتري بـا هـم
تعامل داشته و گاه با يكديگر گره خورده يا تركيب شدهاند. توان فزايندة نقـش اسـطوره در
«حماسـة عرفـاني» را رقـم ادبيات فارسي به حدي رسيد كه قادر شد ژانري مستقل به نـام

بزند.  
  

روش پژوهش  
روش پژوهش، توصيفي- تحليلي است كه بر مبناي نظريات نقد ژانر و در چارچوب نظرية 
بينامتنيت و گفتوگوي متن و با استفاده از ابزار استنادي، فرايند تحقيق به پـيش مـيرود و 

استنباط صورت خواهد گرفت.  
  

پيشينة پژوهش در عرصة تحقيقات ادبي  
اسطورههاي ايراني هم آشكار و هم پنهان در ژرفساخت عموم قالبهاي ادبي ايرانـي بـه
حيات پنهان خود ادامه دادهاند. از همان آغاز، در آثار داستاني فارسي سهروردي و رسالـة-

و بهطور مشـخص  تذكرةاالوليا الطيرهاي چند تن از بزرگان و به دنبال آن در بخشهايي از
عطار ژانر حماسة عرفاني به ظهور رسيد. اين نـوع ادبـي ويـژه كـه از همـان منطقالطير در
ابتداي شكلگرفتن از گذرگاه بيناژانريت نوع حماسي و عرفاني عبور كرده است، بهنحـوي
جلوه و مصداق يافته كه محققان بسياري به اصل وجود آن در ادب فارسي اشاره كردهانـد؛
همچنين بيش از ده تن از بزرگان ادب فارسي در دورة معاصر و صاحبنظـران و منتقـدان
دربـارة ظهـور و ايراني و تا آنجا كه نگارنده اطالع يافته است، هانري كربن فرانسـوي نيـز
بروز اصل حماسة عرفاني در انديشة ايراني و ادب فارسي سخن گفتهاند. در اينجـا تـاريخ
1351 در مجلـة اظهارنظر اين افراد بهترتيب ذكر ميشود: عبدالحسين زرينكـوب در سـال
-161 :1367 (ر.ك طباطبـايي، در اينباره بهصراحت اظهار نظـر كـرده بـود كتاب راهنماي
زندگي (24) و اسالمي ندوشن نيز در شاهنامه و فردوسي 163). منوچهر مرتضوي در كتاب
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اين دريافت را آوردهاند  ايماها و آواها (92-94) و نيز در كتاب شاهنامه در پهلوانان مرگ و
(119-120). ديگراني كه طي سالهاي اخير بر حماسة عرفاني يا حماسة روحاني تصـريح
ادبي، محمدرضـا شـفيعي كـدكني در انواع كردهاند عبارتاند از: سيروس شمسيا در كتاب

كريم زماني با عنوان «حماسة روحـاني»، تقـي پورنامـداريان در  مثنوي جامع شرح مقدمه بر
 ،(254) آفتـاب سـاية در (30، 289، 499 و 503) و رمـزي داسـتانهـاي و رمـز كتابهاي
(45، 46 و 85)،  فارسـي ادب در داسـتاني اشارات و اساطير فرهنگ محمدجعفر يـاحقي در
ايـران حماسي ادبيات قلمرو (41) و فارسي ادب در كامل و آرماني انسان حسين رزمجو در
(207)، جـالل سـتاري در شـمس غزليـات در تصويرگري (290- 315)، حسين فاطمي در
در سياسـي انديشة بر فلسفي درآمدي در (16)، جواد طباطبايي عرفاني رمزشناسي بر مدخلي

(24- 25) و ديگران.   اسطوره و حماسه رؤيا، (61- 63)، ميرجاللالدين كزازي در ايران
بهتازگي نيز با نگرش اسطورهگرايانة كسـاني چـون اميـد همـداني در مقالـة «خـوانش

(1388، ش6) و  ادبـي نقـد فصلنامة سهروردي از شاهنامة فردوسي»، رحمان مشتاقمهر در
 ،1389) ادبـي پژوهشهاي محبوبه مباشري در مقالة «جوالنگرد ميدان عشق» چاپشـده در
ش22) از آن سخن گفتهاند. نگارنده طي پژوهش دربارة يكي از اركان اسطورههاي ايرانـي،
(1389) آن را  آيينـه آيـين سـرانجام در كتـاب يعني نمادها، سير تحول آن را بازكاويـده و
(1388) عبور اسطورههاي ايراني را از  كيهاني آيينههاي منتشر كرده است. همچنين در كتاب
بازگشـوده اسـت. شمس غزليات حماسه و استمرار زيست آنها را در متون عرفاني، بهويژه
و زبان پژوهش و نيز طي مقالهاي در مجلة آيينه آيين اگرچه پيشتر و در آستانة تأليف كتاب

(1381، ش1) از حماسة عرفاني سخن گفته بـود، آن مجـال و مقـال بيشـتر  فارسي ادبيات
مصروف ثابت كردن اين واقعيت در سـايهسـار باغسـتان مـتنهـاي ادبـي فارسـي شـده و
بازكاوي داليل آن به فرصتي ديگر موكول شده بود. اما در ايـن نوشـتار بـاور نويسـنده آن
است كه ظهور آن واقعيت به نام حماسة عرفاني، معلول سياليت و نـاميرايي اسـطورههـاي
ايراني است كه با عبور از گـذرگاه ادب حماسـي در ادب عرفـاني جـاي گرفتـه و از حـد
بـه همـين دليـل، ايـن نكتـة اخيـر استشهاد تواردي از متنها عميقتر و ريشهدارتر اسـت . 

بهعنوان يك ديدگاه و نظريه، از وصف و گزارش حضور عناصر مشترك در متنهاي اصلي 
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حماسي و عرفاني در ادب فارسي متمايز و مستقل از آن است كه در مقالة نگارنده (1381) 
از آن سخن گفته شده بود.  

اما بازكاوي و تحليل اين مسئله، موضوع اين جستار است كـه مـدعي اسـت بـه دليـل
ماهيت ويژة ادبيات حماسي ايران (حاكميت تفكر اشـراقي و تلفيـق آمـوزههـاي فرهنگـي
ايراني و اسالمي با يكديگر) ظرفيت پيدايش ژانر حماسة عرفاني را در خود پرورانده است. 
يعنــي ژانــر حماســة عرفــاني در ادب فارســي نقشــي كــالن و گســترده، مســتمر، مكــرّر و 
اسـت و پيشـينهاي بينـاژانري دارد و ايـن داشـته بيگسست و پرظهور، و موقعيتي متمـايز
حضور متداوم پرتكرار، اثرگذار و تعيينكننده است و آن را از حـد اجـزاي عناصـر فرعـي

درون ژانرها فراتر ميآورد و در سطح و ساحت ژانري مستقل نقش ميدهد.  
  

اشارهاي به دگرگوني ديدگاههاي جهاني نسبت به ژانر در دوران جديد  
از زمان پديد آمدن «متن» ادبي (ر.ك مكاريك، 1385: 271-274) طبقـهبنـدي، توصـيف و 
نامگذاري متن از موضوعات و مشغلههاي اصلي ذهن فيلسوفان ادبيات و منتقدان ادبي بوده 
است. در عصر جديد، بـا ظهـور رمانتيـكهـا، هنجارهـا و قواعـد متعـارف و بـهرسـميت
شناختهشدة ژانرها تا حد زيادي فروريخت و با توجه به ديدگاه تعاملي هنرمند، متن ادبي و 
و وارن، 1373: 120- 137؛  شـدند (ر.ك ولـك ژانر، ژانرها در تعامل بـا يكـديگر تعريـف
مكاريك، 1385: 374) و كار به جايي رسيد كه حتي كروچه دربارة اصل پذيرش ژانر، نظر 
موافقي نداشته باشد (مكاريك، 1385: 374). در نقد نو، از زاويهاي متفاوت با رمانتيكها و 
كروچه، مرزهاي قراردادي ژانر چندان پذيرفته نميشـود. دليـل نظريـهپـردازان نقـد نـو در 
اينباره اين است كه در «متن ادبي» «پديدة زباني» اصالت دارد و بر مبنـاي الگـوي درونـي

تخيل شكل ميگيرد، سپس هنجارهاي ژانري در قياس با ادبيت متن- كه امري ذاتي است- 
امري بيروني بهشمار ميآيد (همانجا).  

سرانجام رنه ولك و آستن وارن نظري جامعتر بيان ميكنند مبني بر اينكه هر ژانـري را 
بايد در چارچوب «شكل بيروني» با ساختاري خاص و «شكل دروني» آن «نگرش، لحـن و 
مقصود» تعريف كرد (همان، 374-375). اگرچه ناقدان مكتب نو يا مكتب نو ارسـطويي از
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را  يكسو و صورتگرايان روس از ديگر سوي و نيز هرمنوتيكها و باختين ديـدگاههـايي
در اين باب عرضه كردهانـد، ديـدگاه السـتر فـاولر در اينجـا روشـنگري بيشـتري دارد كـه

ميگويد: «نميتوان از ژانر دوري جست، مگر آنكه ديگر ادبيات نباشد.» (همان، 380).  
اگرچه در عرصة تاريخ نقد ادبي در غرب، در تقسيمبندي ارسطو اصالحاتي انجام شـد 
و در قرون بعد ادب غنايي (ليريك) بـهصـورت يـك ژانـر مسـتقل شـناختهشـده در كنـار
ژانرهاي ارسطويي (حماسه و نمايش) به رسميت شناخته شد، تقريباً در سراسـر جهـان تـا
عصر جديد و پيش از ظهور رمـان و گسـترش طنـز و ديگـر ژانرهـاي نوظهـور، كمـابيش

تقسيمبندي اولية ارسطو معتبر مانده است.  
در مشرقزمين بهطور عـام و در ايـران بـهطـور خـاص، ظهـور انـواع ادبـي در عمـل

تفاوتهايي با تقسيمبندي ارسطويي داشت؛ چرا كه از يكسو ايران تحت تأثير تقسيمبندي 
مقوالت ادبي بر مبناي «اغراض ادبي» بود و از سوي ديگر در ايران بهدليل تفـاوت اقليمـي،

فرهنگي و اجتماعي با يونان (ازجمله پراكندگي جغرافيايي، سهم بزرگ نقاط خشك و نبود 
سرزمينهاي حاصلخيز متصلبههم، شكلنگرفتن كالنشهرهاي بههمپيوسته، فاصلة كالمي 
و درنتيجه نبود تعامل مستقيم و پايدار اصناف و مردم با يكـديگر)  ژانـر نمـايش بـهانـدازة
يونان شكل نگرفت. اما نوع حماسه بهطور مستمر تداوم پيدا كرد. دليل ديگر تفاوت ظهـور
و بروز ژانرهاي ادبي در ايران با يونان، فاصلة بياني كارگزاران و مردم با همـديگر، نهادينـه
شدن جريان امنيت نخبگان، نبود استقالل شاعران از دربار و متفاوت و البتـه متغـاير بـودن

فكر و جريان فلسفي در اين سرزمين بود كه موجب شد بهجـاي ادبيـات نمايشـي يونـان، 
ادبيات تعليمي در كنار ادب حماسي رنگ و نقـش بيشـتري يابـد. در ادب غربـي، از عهـد

كالسيك، بر حصار ميان ژانرها تأكيد شده است.  
در دنياي غرب از اواخر قرن بيسـتم و پـس از پشـت سـر گذاشـتن تجربيـات منفـي، 
سرخوردگي از ديدگاههاي پوزيتيويسـتي، اسـطورهزدايـي، نفـي مركزيـت و معنـاگرايي در
فلسفه و اخالق و تقريباً همزمان با نهضت پستمدرن، گرايشهايي بهسوي انعكاس شهود 
و معناگرايي و اسطوره و قدسيت در فلسفه و بهويژه در عرصة ادبيات ظهور كرد و همـين

امر موجب شد برخي ژانرها نسبت به هم منعطف و با هم تركيب شوند.  



بازشناسي و تبين يك ژانر ناشناخته در ادب فارسي/ حسينعلي قبادي   □   253  
 

برخالف نظرية كالسيك انواع ادبي كه دستوري و نظمدهنده است، نظرية مدرن و امروزين 
آن توصيفي است نه تحكمي؛... اين نظريه اين امكان را در نظر ميگيرد كه ميتـوان انـواع

سنتي را در هم آميخت و نوع تازهاي پديد آورد و از سويي، به جاي تأكيد بر تمايز نوعي، 
از نوعي ديگر، با تأكيد بر يكتايي [فرديت؟] شعري و هنري و بر قدرت اصيل آفرينش، به 
يافتن وجه مشترك انواع، شگردهاي ادبي مشترك و غرض ادبي آنها پرداخت (ر.ك ولك 

و وارن، 1373: 124-123).  
  

پديداري و رواج حماسة عرفاني در تاريخ ادبيات ايران  
ظهور ژانر ويژهاي به نام حماسة عرفاني در ادب فارسي، در حيات ديرين و تاريخ باسـتاني

ادبيات ايران و ادب پربار فارسي دري ريشه دارد و معطوف به تاريخِ تمدنِ كهن اين مرز و 
بوم است. چگونگي تحول و تطوّر نقش و كاركرد اسطورههاي ايراني (اسـطوره در مفهـوم
ازليـتخـواه و خواسـتههـاي روايتهاي اديبانه) در پهنة ادب فارسي- كه از اعماق جـان

ابديتجوي ايراني حكايت دارد- نخست به صورت بيناژانريت شكل گرفت و بهتدريج به 
نوع مستقل حماسة عرفاني رواج يافت و با استمرار خود، تداوم ژانر مستقل ادب فارسي را 

رسميت بخشيد.  
رمز رواج و تداوم اين ژانر مستقل، برجوشيده از متن بيناژانريت يعني حماسـة عرفـاني 
است و دليل قوام و عامل مهم زايندگي جاودانة آن در ادب فارسي را نيـز بايـد از رهگـذر
ويژگي بنيادي و تعيينكنندة يادشده يعني تلفيق و آميزش عناصر فرهنگي و معرفتـي ايـران

باستان با آموزههاي اسالمي دانست. همين همسازي انگارههاي اسطورهاي باستاني ايراني با 
آموزههاي فرهنگي و زيباييشناسة اسالمي، برجستهترين عاملي بود كه زمينههـاي آفـرينش
حماسة عرفاني را فراهم آورد و مظـاهر آن در سـدههـاي نخسـتين رواج ادب فارسـي در
فردوسي (وفات 411ق)، پارهاي از آثار ناصرخسرو (وفات 481ق)، سپس در آثـار شاهنامة
628ق) بازتـاب يافـت .   سهروردي (وفات 587ق)، نظامي (وفات 614ق) و عطـار (وفـات
متمايز با ادبيات ديگر كشورها، اين پديدة بيناژانريت «حماسة عرفاني» را شكل داد و كمكم 
آن را بهعنوان ژانري متمايز و مستقل از ژانرهاي ادبي تمام جهان، جاري و ساري ساخت.   
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در عين حال، اگرچه شايد براي نخستين بار دربارة ادبيات فارسي چنـين بحثـي مطـرح
ميشود، اصل وقوع اين پديده را در ادب و فرهنگ دنيا ميتوان شناسايي كرد. براي مثـال،

دربارة پيدايش و رواج ژانر طنز حتي دربارة ادبيات عامـه، فلكلوريـك و بـهطـور كلـي در 
حوزة ادبيات شفاهي شاهد چنين سرنوشتي هستيم. نيز ميتوان چنين حكمي صادر كـرد و 
گفت مانند باغي است كه انواع درختان ژانرهـاي گونـاگون را در خـود جـاي داده اسـت. 

مكاريك اين واقعيت را طيف و تنوع بافت ميخواند و مينويسد:  
تنوع بافتهايي كه آثار مربوط به ادبيات شفاهي در آنها تحقق مييابند، نيز اينگونه است 
طيف بافتهاي ممكن در اينجا از بافتي كه در آن مادر قصهاي را براي فرزنـدش تعريـف
ميكند تا بافت تعريف بر آيينهاي رسـمي را كـه مقرراتـي دقيـق دارنـد، دربـرمـيگيـرد 

(مكاريك، 1383: 28).  
(  صـرفنظـر از وجـه از نگاه اين مقاله، رواج و بالندگي روايتهاي عرفـاني در ايـران

معرفتي آن كه به حوزة عرفان نظري مربوط ميشود) بهعنوان متن ادبي (و آميخته با عناصر 
و فنون و وجوه ادبي)، در واقع بهنوعي ادامة حيات اسطورههاي (متن ادبي) اين مرز و بوم 
و بازكاوي تاريخ حيات ادبيت اين قوم است كه ميتواند هدف اصلي اين مقاله و بخشي از 

مسائل و موضوعات تحقيقات ادبي در روزگار ما بهشمار آيد(1).  
اما دليل اصلي حيات اثرگذار و ايفاي نقش برجستة اسطوره در ايرانزمـين از يـكسـو 
ديرينگي، تنـوع، بازتـاب دائـم در مـتنهـاي ادبـي و توأمـاني بنيادهـاي وجودشـناختي و
معرفتشناختي در كنار وجه ادبيت زيباييشناسي است كه از گذرگاه ادبيـات و اسـطوره و
بازتاب عناصر و سازههاي انسانشـناختي و مـردمشـناختي از دريچـة آن مـنعكس شـده و
پارههايي بنيادين از فرهنگ اين مرز و بوم را تشـكيل داده اسـت؛ از سـوي ديگـر ماهيـت
چندفرهنگي اين مواريث است كه در ايفاي چنين نقشي براي ادبيات ايران مـؤثر بـهشـمار

ميرود. ماهيت چندفرهنگي آن نيز معلول جغرافياي متنوع و پهناور طبيعي و تكثّر باورها و 
انديشــههــاي ايــن مــرز و بــوم اســت كــه موجــب شــد تــا ادبيــات پرديرينــة ايرانــي بــا

خردهفرهنگهاي گوناگون در اين سرزمين فراخ آميخته شود.   
براي فهم رمز و راز ناميرايي و بالندگي دائمي اسطورهها در ايران، ظرفيتهاي آن براي 
شكلگيري ژانر حماسي عرفـاني و كـاركرد بينـافرهنگي آن، بايـد در كنـار ادبيـت عناصـر 
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ديگري را نيز در نظر داشت و آن، بعد فرهنگي آنهاست. بر پاية اين فرضيه، پشـتوانة ايـن
بالندگي را بايد درگرو گرهخوردگي جنبههاي معنوي و قدسي با شيوه و شـگردهاي بيـاني

اسطورهاي و نمادين آن دانست؛ يعني زيبايي اين متنها فقط درگرو لفظ يا محصول صرف 
معاني بلند آن نيست؛ بلكه نوع عجين شدنِ لفظ زيبا با معناي متعالي و قدسي، اين جاذبه و 

زيبايي ماندگار را خلق كرده است (ر.ك پورجوادي، 1366: 2).  
دليل ديگر پويايي و پايندگي و راز جاودانگي ادبيـات فارسـي را بايـد در پيونـد ابعـاد
فراتاريخي با جنبههاي توحيدي دين ايران باستان و آميختگي تدريجي آن بـا بـنمايـههـا و
آموزههاي اسالمي و فرهنگ برآمده از آن در ادوار مياني حيات ايرانزمين فهـم كـرد. ايـن
پيوند و آميزش به همسازي عموم آموزههاي اسطورة ايراني با بنمايههاي فرهنگيِ اسـالمي
پرجاذبــه و جهــانياي را آفريــد كــه از آن جملــه مــيتــوان بــه  انجاميــد و صــورت بيــاني ِ
(قبـادي و ديگـران،  مولـوي اشـاره كـرد مثنوي شاهكارهاي كمنظير و حتي بينظيري چون
1389). اين صورت بياني ويژه و تركيب خاص لفظ و معنا بهدليل دربرداشـتن مؤلفـههـاي
يادشده، كمكم از حد سيالن بيناژانري عبور كرد و ژانر مستقل حماسـة عرفـاني را تشـكيل

داد (قبادي، 1381).  
  

اشاره به چند نمونه از متنهاي ادبي فارسي با ظرفيت حماسي- عرفاني و تحليل يك نمونه  
از همان زمان باستان، در بسياري از متنهاي اسطورههاي ايراني همساني با مؤلفههـاي ادب
عرفاني بهچشم ميخورد. اشتراك و همساني در اين مؤلفهها در صورت و ساختار نمادهاي 
مشترك بين اين دو نوع ادبي اتفاق ميافتد كه در برخي مواقع، عناصـر برجسـته و كليـدي
داستانهاي رمزي را تشكيل ميدهند. براي نمونه، نمادهاي مشتركي كه در داستان آفـرينش
از ديدگاه اسطورهها (بيشتر در اسطورههاي ايراني) وجود دارد، سبب شكلگيري بسياري از 

متنهاي حماسي و عرفاني شده است.  
فردوسي و آثار مولوي نمايندة دو نوع ادبي حماسي و عرفاني هستند كه داراي  شاهنامة
ظرفيت نمادين در اين دو ژانر و يكي از بهترين نمونههاي بيان رازها و تأويالت عرفـاني و
شمس، روشـنگر غزليات و شاهنامه اسطورهاي هستند. بررسي برخي از نمادهاي همسان در
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بسياري از رمزها و اشتراكات بين دو نوع ادبي است. نمونة بارز اين ادعا، داستان سياوش و 
يوسف، داستان زليخا و سودابه، داستان داراب و حضرت موسي و... است. از سوي ديگـر، 
عناصري همانند فره ايزدي در اسطوره با مشيت الهي در عرفان، سروش با هـاتف غيبـي و

... بنمايههايي تلقي شدهاند كه در آثار فردوسي و مولـوي همسـان هسـتند (بـراي آگـاهي 
بيشتر ر.ك قبادي و خسروي شكيب، 1388: 164-161).  

(ابومنصوري، 1369: 137) و مقايسـة  ابومنصوري شاهنامة افزون بر آن، با بررسي مقدمة
غزالـي  مشـكاةاالنـوار (رازي، 1371: 75-77)، صفحاتي از مرصادالعباد آن با بخشهايي از
(1364: 66) و سخن شبستري (1365: 72) روشن ميشود كه ظهور و بروز حماسة عرفاني 

در ادب فارسي جرياني پايدار بوده است.  
ميخوانيم:   ابومنصوري شاهنامة در مقدمة

چيزها اندر اين نامه بيايد كه سهمگين نمايد و اين نيكوست چـون مغـز آن بـداني؛ تـو را
درست گردد چون دست بردن آرش به كمان و چون همان سنگ كجـا آفريـدون بـه پـاي
بازداشت و چون ماران كه از دوش ضحاك برآمدند اينهمه درست آيد به نزديك دانايـان
و بخردان به معني و آنكه دشمن دانش بود اين را زشـت گردانـد و انـدر جهـان شـگفتي

فراوان است (ابومنصوري، 1369: 137).  
نجم رازي هم در اينباره مينويسد:   

نهاد عالم، عالمي كوچك است كه از هرچه در عالم بزرگ ديده شود، در آنجا «نمـوداري» 
وجود دارد. سر، بر مثال آسمان باشد «هفت طبقه»؛ تن بـر مثـال زمـين باشـد، چنانچـه در
زمين درختان و گياهان و جويهاي روان و كوهها، در تن، مويها بود و... رگها بـود بـر

مثال جويهاي روان و استخوانها بود بر مثال كوهها و... (1371: 77-75).  
غزالي بر آن است كه «هيچچيز در اين عالم نيست اال كـه نمـودي اسـت از آن عـالم.» 

(1364: 66). شبستري هم ميگويد:  
... مشابهت تن مردم با افالك آن است كه در فلك دوازده برج است، مثـل حمـل و ثـور يـا
حوت؛ در تن مردم دوازده راه است از ظاهر به باطن؛ چنان كه دو چشـم و دو گـوش و دو
سوراخ بيني و دهان و دو پستان و ناف و دو عورت؛ و در فلك، بيست و هشت منزل اسـت

از منازل قمر، چون شرطين و بطين تا آخر؛ در تن مردم نيز بيست و هشت عصـب اسـت و 
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چنان كه مجموع درجات فلك سيصد و شصت است، در تن سيصد و شصـت رگ اسـت و
چنان كه در فلك هفت كوكب سيارند، در تن نيز هفت اعضاي رئيسهاند (1365: 72).  

بسنده كردن به ذكر اين نمونهها، به اقتضـاي مجـال ايـن مقالـه اسـت وگرنـه سراسـر
فردوسي، بخشهـايي از شاهنامة حتي قسمتهايي از تذكرةاالوليا منطقالطير، بخشهايي از
مثنـوي سنايي، قسمتي از آثار فارابي و احمد غزالي، بخشهاي بسياري از غزليـات و ديوان

مولوي و حافظ و... جلوههايي از ظرفيت ژانر حماسة عرفاني در ادب فارسي است.    معنوي
در اينجا يك نمونه از متن حماسة عرفاني با ظرفيت حماسي- عرفاني از مولوي تحليل 

و بازكاوي ميشود كه نمايانگر مقصود اين نوشتار ميتواند باشد:  
مرا عاشق چنان بايد كه هر بـاري كـه برخيـزد 
فروسـوزد  دلي خواهيمچون دوزخكـه دوزخ را
ملكها را چه منديلي به دسـت خـويش درپيچـد 
چو شيري سوي جنگ آيد دل او چون نهنگ آيـد 
چو هفتصد پرده دل را به نـور خـود بدرانـد 
چـو او از هفتميـن دريا بـه كوه قــاف رو آرد  

قيامتهـاي پـرآتش ز هـر سـويي برانگيـزد    
دو صد دريا بشوراند ز مـوج بحـر نگريـزد 
ــزد  ــديلي درآوي ــو قن ــي را چ ــراغ اليزال چ
بهجز خود هيچ نگذارد و با خود نيز بسـتيزد 
ــاميزد  ــاميزد بن ــد بن ــدا آي ــن ن ز عرشــش اي
از آن دريــا چه گوهرهـا كنار خاك درريزد  

در نگاه نخست، فورانِ همزمـان نمادهـا، اشـارات و واژگـان و تركيبـات و تعبيرهـاي
اسطورهاي، حماسي و عرفاني در اين غزل توجه محقق را جلب ميكند. از همين رو اسـت
كه منوچهر مرتضوي نوشته است: «بيهيچ ترديدي ميتوان شاهنامة فردوسي را بزرگترين 
حماسة عرفاني جهان دانست.» (1372: 34). علي حسينپورجافي در اينبـاره گفتـه اسـت :  
«اين مردي و پهلواني كه با جان و روان موالنا عجين شده بود، باعث مـيشـد تـا او تمـام
مشكالت و موانع راه عشق و سلوك را عاشقانه و سرسختانه تحمل كند و خـم بـه ابـرو و
چين به چهره نياورد.» (1381: 45). نظر عبدالحسين زرينكوب نيز در اينباره چنين است:  
موالنا عشقي را كه خود در آن غرق بود، در تمام ذرات عالم ساري ميديد. ازاينرو بر همة ذرات 
عالم عشق ميورزيد. در همين گونه اوقات بود كه حال او وراي توصيف بهنظر ميرسيد. جسم نزار او 
در مقابل هرگونه سختي و محنت، هرگونه گرسنگي و تشنگي و هرگونه سرما و گرما طاقت 
فوقالعادهاي نشان ميداد. نگاه او گرم و گيرا بود و در چشمهايش خورشيدپارهها لمعان داشت. كمتر 

كسي ميتوانست آن چشمهاي درخشان و آن نگاه سوزان را تحمل كند (1372: 284).   
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اين واقعيت نشاندهندة عزم سترگ آن مرد بزرگ بود كه با پشتوانة معنوي و عرفاني 
خود براي رزم با ديو شهوت و آز و جهل و نياز ايستاده بود؛ چنان كه حسينپور جافي هم 

به آن اشاره كرده است:   
اين «جان دلير» و «ديدة سير» همچنين باعث ميشد تا او در برابر حاكمان و حكمرانان زمان خويش 
رفتاري از سر بينيازي و بزرگمنشي از خود نشان دهد. براي نمونه، رفتار او با معينالدين پروانه، حاكم 
و صاحب روم، و اطرافيان او ممتاز و مثالزدني است تا آنجا كه پروانه خود را مريد موالنا ميشمرد و 

در بزرگداشت موقعيت و مقام موالنا از هيچ كوششي فروگذار نبود (1381: 37- 47).  
زرينكوب نهتنها در دهة پنجاه مقالة «حماسة عرفاني» را نوشت؛ بلكه در جايجاي 

آثارش به پشتوانة اين رهيافت از ديدگاههاي گوناگون اشاره كرده است:  
در بين كساني از رجال و امراي وقت كه در اين سالها در مجالس موالنا حاضر ميشدند، 
معينالدين پروانه، حاكم و صاحب روم بود كه نسبت به موالنا اعتقادي مريدانه داشت. وقتي در 
مجالس فيهمافيه حاضر ميشد، مخاطب خاص موالنا بود. معهذا سلوك موالنا با اين حاكم مقتدر 
و صاحب اختيار روم مثل سلوك فقهاي عصر، شامل تواضع متملّقانه و تمناي مشتمل بر حسن 
طلب نميشد و گاهگاه حتي جنبة ترفعّ و استعال هم داشت. برخي اوقات كه معينالدين پروانه 
سرزده به زيارت وي ميآمد، او را ديرتر از معمول ميپذيرفت و حاكم مستبد ناچار ميشد مدتي 
در انتظار بماند و تلخي انتظاري را كه محتاجان و ارباب رجوع در درگاه وي ميچشيدند، دريابد... 
نسبت به امينالدوله ميكائيل، نايبالسلطنة وقت هم كه مثل پروانه از اكابر عصر بود، موالنا با همين 

ترفعّ سلوك ميكرد. وي نيز از مريدان خاص بود (زرينكوب، 321-320:1372).  

     شخصيت و روحية حماسي موالنا تخيل و ذهنيت او را نيز تحت تأثير قرار داده و به 
آن رنگوبويي حماسي بخشيده است. موالنا با اينكه شاعري غزلسراست و به همين دليل 
بايد مانند هر شاعر غزلسراي ديگري تخيلي تغزلي و ذهنيتي غنايي داشته باشد، 
تصويرپردازيها و خيالبنديهايش در بسياري از موارد ساخت و صورتي حماسي و رزمي 
به خود ميگيرد. او در بسياري از غزلها درست مانند شاعر حماسهسرا، لحظهها و صحنه-

ها و حاالت و حركات را توصيف ميكند و در پيش چشم خواننده تجسمّ ميبخشد:  
چون بتازند، آسمان هفتمين ميــدان شـود   اينك آن مرغان كه ايشان بيضهها زرين كنند
از لطافت كوهها را در هـوا رقصــان كنـند   دوزخآشامـان جنتبخـــش، روز رستخـيز
چـون بخسپـند، آفـتاب و ماه را بالين كنند   كــرّة تند فلـــك را هر سحرگـه زين كنند
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وز حالوت بحرها را چون شكر شيرين كنند حاكماند و ني دعا دانند و نــه نفريـن كنند
          (مولوي، 1363: 2/ 730)  

     صنايع غلو و تشخيص-  كه از صنايع پركاربرد در اشعار و آثار حماسي است- در 
بيش از هر صنعت ادبي ديگري مورد توجه قرار گرفته است. براي نمونه،  شمس ديوان
موالنا براي بيان پيروزي عشق بر عقل، در تصويري بديع، عشق را به پهلواني تشبيه كرده 

است كه گرزي گران در دست دارد و آن را سخت بر سر عقل فروميكوبد:  
گرز برآورد عشق، كوفت سر عقل را          شد ز بلندي عشق، چرخ فلك پستدوش  
(همان، 3/ 1276)  
او خود را به حيدر كرارِ (شير حملهبرنده) بيشة جان تشبيه كرده است؛ كسي كه از حذر 

سيلي و قفاي او، غم، گردن خود را ميدزدد:  
من  زانكه من از بيشة جان حيدر كرار شدم   دزدد غم گردن خود از حذر سيلي

                                                                                   (همان، 3/ 1392)  
موالنا همچنين با بسياري از آالت جنگ همچون تير، شمشير، كمان، سپر، زره، سنان و... 

تصاوير حماسي ژرف و شگرفي آفريده است كه بيت زير نمونهاي از آنهاست:   
تويي حيدر، ببر زوتر، سر بيگانه، اي ساقي!    ساغر زهي شمشير پرگوهر كه نامش باده و

(همان، 5/ 2505)  
بسياري از واژهها و تعبيرهاي اين غزل يا بهخوديخود، يا در تقابل با واژههاي ديگر و يا 
بهصورت تركيب اضافي و وصفي، صورت و سيرتي حماسي دارند: شير غرّان، تيغ برّان، 
زنده در تقابل با مرده، تيزي در مقابل كندي، نرّان، رهزنان، طبل، غزا، لشكر، رستم، سرامد، 
رعد، برق، تيغ اجل، سربلندي، ساق عرش و... . استفاده از واژههايي كه در آنها حروف 
مشدّد بهكار رفته و يا واژههاي مخفّفي كه بهضرورتِ وزن، بايد آنها را مشدّد و با تكيه و 
تأكيد خواند، رنگ حماسي غزل را بيشتر كرده است؛ واژههايي چون غرّان، برّان، گرمي، 
نرمي، تيزي، نرّان، بغرّد و نبرّد. بيشتر افعال بهكاررفته در غزل نيز داراي بر و بار حماسي 

هستند: برآمدن، برگشادن، غريدن، بريدن، زادن، ساييدن، پاييدن، كند آمدن، جيهدن و... .  
     گذشته از واژگان حماسي، يكي ديگر از داليل حماسيبودن زبان و بيان موالنا، انتخاب 
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و اختيار وزنهاي ضربي و ايقاعي و تند و تيز است. در ميان اين اوزان، وزن مستفعلن 
(بحر رجز) و زحافات آن بهويژه مفتعلن از بسامد باالتري برخوردار است. همچنين دوري 
بودن اوزان (دولختي و تكراري بودن وزن در هر مصراع) در بسياري از غزلهاي موالنا، به 
اشعار او حالتي حماسيتر بخشيده است. اين نكته هم در غزل قبل كه بر وزن مستفعلن 
فعولن بوده و وزني دوري داشته و هم در غزل زير كه بر وزن مستفعلن است و حالتي 

دوري دارد، كامالً مشهود است (حسينپور جافي، 1381: 47- 48).  
عالم همــه دريــا شود، دريا ز هيبت ال شود   زند گر جان عاشق دم زند، آتش در اين عالم
وين عالم بياصل را، چون ذرههــا برهم زند   مريخ بگــذارد نــري، دفــتر بسوزد مشتري
مـــه را نمانــد مهتري، شادي او بر غم زند   آدم نمانـــد و آدمي گر خويـش با آدم زنـد

 (مولوي، 1363: 2/ 527)  
  

نتيجهگيري  
ژانر حماسة عرفاني در پهنة ادبيات فارسـي، تـاريخي ويـژه را پشـت سرگذاشـته و اكنـون
ظرفيت بالندگي دارد. ظهور و تعيين نوع حماسة عرفاني در عرصة ادب فارسي، بهدليل دارا 
بودن ويژگيهاي ژانر مستقل، با خلق آثاري مشابه در فضاي ادب ديگر نقاط جهان تفـاوت

اساسي دارد. براي مثال، در ادب جهان ممكن است برخي از ويژگيهاي مربوط به يك ژانر 
و  يا در صـورت اشـعار مشرق به سفر ظهور پيدا كند- براي نمونه در رمان، هرمان هسه در
قالبهاي ديگر ادبي يا قالبهاي مشترك ميان فلسفه و ادبيات و همچنين در شـكل رسـاله
اغلـب در عرصـة  يا كتابچه يا بيانيه حتي اگر بارها و مكرّر هم آفريـده شـوند- امـا آنهـا
درونمايه با طرح كلي و ساختار حماسي و عرفاني مشابهت دارند. درحـالي كـه در ايـران،
افزونبر حضور عناصر و حفظ و تداوم ابعاد يادشده، ادبيت ويژة مـتن شـكل گرفتـه و در 
طول تاريخ تكرار شده است؛ به استمرار زايشِ كهنالگوهـا، نمادهـا، بـنمايـههـا و جلـوة 
شخصيتها و تلميحات تصاوير اسـطورهاي و حماسـي باسـتاني منجـر شـده اسـت؛ و در 
نهايت به تركيب عميق آنها با فرهنگ و آمـوزههـاي اسـالمي و وجـوه زيبـاييشناسـانه و
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اسطورهاي قرآني و ديني (اسالمي) انجاميده است. گويي وقتي مولوي ميگويد: «شيرخدا و 
رستم دستانم آرزوست»، اين سخن، منشور حماسة عرفاني در پهنة ادب فارسي است.  

در فراتر از ايران هم تجربة پيدايش بيناژانريت و تبديل آن به ژانر مستقل بهچشم مـي-
خورد؛ چنان كه در ادبيات جهان، ادبيات شفاهي، فلكلور و وصفي ماهيتي بينژانري دارنـد
و بدون چارچوب نظري انسانشناسانه نميتوان اسطورهها و ادبيات شفاهي را تحليل كـرد

و انسانشناسي، خود، ماهيتي چندرشتهاي و بينرشتهاي دارد.   
  

پينوشت  
روح اخـالق و معنويـت در مـتن در كنـار 1. در ادبيات غرب، اگرچه در برخي آثـار بـزرگ ادبـي
بهشـت گرفتـهانـد (مثـل جـاي حركت بزرگ و عزم سترگ ديده ميشوند و در كنار عناصـر حماسـي

و جنـگ از هرمـان هسـه، مشرق به سفر ميلتون و يا با برخي رمانهاي معاصر غربي همچـون گمشدة
تولستوي و... و به سوي نوعي حماسة اخالقي و گاه عرفاني در مفهوم عام آن حركت كردهاند؛ با  صلح
اينهمه، واجدِ مشخصة تلفيق و همساني عناصر حماسي و عرفاني نيستند؛ يعني به مرز تكرار و تحـول

يافتن به ژانر جديد نرسيده و در نهايت، ژانر ادبي مستقل را تشكيل ندادهاند.   
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فردوس آقاگلزاده   
دانشيار گروه زبانشناسي دانشگاه تربيت مدرس   
  

چكيده  
نقد ادبي شامل فرايند توصيف، تحليل، شناخت و ارزشگذاري ويژگيهاي زباني، 
فرازباني و سازمان متن آثار ادبي در بافت گفتماني خاص است. اگر ناقد متن ادبي بايد اثر 
ادبي را بشناسد، سپس آن را تحليل كند و آنگاه به ارزيابي و قضاوت بپردازد، پس 
ضرورت دارد كه از يكسو بر ابزارها و منابع شناخت و روشهاي تحليل دسترسي و 
اشراف داشته باشد؛ از سوي ديگر با توجه به مختصههاي زبانشناختي و فرازباني دخيل 
در خلق اثر ادبي، با لحاظ كردن بافت خرد و كالن- كه سبب خلق اثر ادبي شده و يا 
مورد خوانش و نقد واقع شدهاند- بههمراه همة شركتكنندگان و عامالن مؤثر در گفتمان 
ازقبيل زبان، نويسنده، مخاطب، ناقد، فرهنگ، قدرت، و ايدئولوژي به قضاوت و 
ارزشگذاري بپردازد. چنين نقدي ميتواند نه تنها در اصالح و ارتقاي سطح آثار ادبي 
نقش مثبتي ايفا كند؛ بلكه سبب تقويت و نظم بيشتر در دانش نقد خواهد شد. تا كنون با 
توجه به موضوع، روش، محتوا و يا آبشخورهاي فكري و فلسفي متنوع، شاهد ظهور انواع 
نقدهاي ارزشمند بودهايم كه نقد تكويني، كل و جزء، ذوقي، تاريخي، اخالقي، اجتماعي، 

روانشناختي، ماركسيستي، ساختارگرايانه، پساساختارگرايي و... از آن جملهاند.   
     اين پژوهش به دنبال ارائة الگويي واحد براي نقد ادبي است؛ الگويي كه از چنان 
جامعيتي نسبي برخوردار باشد تا انواع نقدها را در پوشش خود درآورد. بهنظر ميرسد 
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الگوي «تحليل گفتمان انتقادي» بتواند از چنين جامعيت و گسترهاي برخوردار باشد؛ چرا 
كه به نظر نگارنده، اين الگوي حاوي تمام عوامل و موضوعاتي است كه بهنوعي مورد 
تأكيد هريك از انواع نقدها بودهاند. با بهكارگيري الگوي سهالية فركالف شامل توصيف، 
تفسير و تبيين در نقد ادبي، ميتوان از همبافت و عناصر سازندة زباني آن ازقبيل واژه، 
دستور، معنا و... تا عناصر گفتماني، شرايط اجتماعي و فرهنگي، جنبههاي روانشناختي 

  فردي و طرحوارههاي ذهني بهره برد.
     واژههاي كليدي: نقد ادبي، تحليل گفتمان انتقادي، الگوي نقد ادبي، 

زبانشناسي.  
  

1. مقدمه  
منتقدان خوانندگان هوشمندي هستند كه با كار آنان و حضور و نقش آنهاست كه داللت 
زباني بهعنوان موضوعي براي مطالعه و تحليل تعيين ميشود. به قول ادوارد سعيد، تاريخ 
نقد ادبي تاريخ تفكر انتقادي است (1377: 210- 211). اغلب منتقدان بزرگ در حوزة نقد 
صاحب سبك و روش هستند؛ يعني روشمند عمل ميكنند. شايد اين به آن معنا باشد كه 
اينان قادرند آگاهي شهودي خود را از ادبيات شفاف و عيني نشان دهند و آن را منطقپذير 
كنند (همان، 207). اگر بخواهيم نوشتهاي (اعم از مقاله، كتاب و غيره) را نقد كنيم و آن 
نوشته از گونة ادبيات باشد، بايد ابتدا به چيستي متن ادبي بپردازيم؛ يعني متن ادبي داراي 
چه ويژگيهايي است و يا داراي چه ويژگيهايي ميتواند باشد كه بتوان بر اساس 
شاخصهاي متنوع نقد، به وجود يا نبود آن شاخصها و يا چگونگي حضور يا غياب آنها 

در متن به قضاوت پرداخت.  
     نورث فراي (1963) در اينباره ميگويد هدف از نقد ادبي، يافتن نظمي گويا در 
حوزة بيپايان ادبيات است؛ همانگونه كه هدف علوم طبيعي نيز يافتن نظمي روشن در 
حوزة بيپايان طبيعت است. ياكوبسن در مقالهاي (1987 و 1960) آنچه را كه سبب 
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تشخيص و تفكيك متن ادبي از غيرادبي ميشود در دو عامل ميداند: الف. تأكيد بر پيام كه 
اين تأكيد يا برجستهسازي با استخدام مهارتهايي ازقبيل اوزان و بحر1 و توازي2 محقق 
ميشود؛ ب. جنبة زيباشناختي3 (Fabb, 2003: 448). به نظر باومن4 (1984)، تعريف 
چگونگي جنبة زيباشناختي مسئلهاي تجربي از نوع روانشناختي است كه متأثر از 
مؤلفههاي شناختي5 است (Ibid). براي مثال، سخن باومن نمونهاي از تعريف متن ادبي 
است. بديهي است اگر بخواهيم از ديدگاههاي ديگر مانند نگاه كاربردشناسانه، 
پساساختگرايي، پديدارشناختي، جامعهشناختي، زبانشناختي، روانكاوي و غيره به تمايز 
متن ادبي از غيرادبي بپردازيم، به تمايزها، تعريفها و تأكيدهاي مختلفي دست مييابيم كه 

ضرورت داشتن شاخصهاي متنوع و متعددي را ايجاب ميكند.   
     پرسش اصلي و روشن اين تحقيق اين است: آيا ميتوان الگويي در نقد ادبي طراحي 
كرد كه تقريباً جامع شاخصهاي مورد نظر در هريك از رويكردها و ديدگاههاي نقد ادبي 
باشد؟ يعني قالبي داشته باشيم كه در محدودة آن هر منتقد ادبي نهفقط بتواند از ديدگاه 
خود به نقد بپردازد؛ بلكه الگوي مورد نظر از چنان جامعيت نسبياي برخوردار باشد كه 
نشان دهد نقد انجامشده در كليت الگوي مورد نظر از چه ميزان ارزشي برخوردار است. به 
اين معنا كه با روش و مراحل موجود در اين الگو، بتوان نقد منتقد ادبي را دوباره ارزيابي 
كرد يا مورد آزمون قرار داد. اگرچه نگارنده اذعان دارد اين سخن، ادعاي علمي بزرگي 
است، باور دارد ميتوان بهسوي آن الگوي مورد نظر در قالب نظريهاي در نقد ادبي گام 

است در جهت اين هدف.   برداشت. در واقع اين پژوهش گامي
  

2. پيشينه و مباني نظري تحقيق  

                                                      
1. Meter 
2. Parallelism 
3. Aesthetic 
4. Bauman 
5. Cognitive Components 
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تا كنون شاهد ظهور و افول شناسايي و طبقهبندي انواع نقد ادبي بودهايم. هريك از اين 
صاحبنظران با پشتوانة نظري خاص و تأكيد بر عاملي كه عنوان نقد را در بيشتر موارد به 
خود داشته است، ذهن و انديشة ناقدان ادبي را به خود معطوف كردهاند. در ادامه به برخي 

از آنان اشاره ميشود:  
     زرينكوب (1373) ميگويد نقد ادبي كه از آن ميتوان به سخنسنجي و سخنشناسي 
نيز تعبير كرد، در واقع شناخت ارزش آثار ادبي و شرح و تفسير آن است؛ بهگونهاي كه 
معلوم شود نيك و بد آن آثار چيست و منشأ آن كدام است. معيار هر منتقدي در قضاوت، 
قوّة ذوق او است. انواع نقد ادبي به اين شرح است: نقد اخالقي، اجتماعي، روانشناسي، 

تاريخي، نقد معنا و نقد فني.  
     فرشيدورد انواع نقد ادبي را اينگونه معرفي ميكند: نقد تكويني كه خود به سه نوع: 
نقد روانشناسي، نقد اجتماعي و جامعهشناسي، و نقد محيط جغرافيايي تقسيم ميشود؛ نقد 
كل و جزء؛ نقد توصيفي؛ نقد ارزشي؛ نقد صورت؛ نقد ماده و موضوع؛ نقد فني؛ نقد ذوقي؛ 
نقد بازاري؛ نقد دانشگاهي؛ نقد روزنامهاي؛ نقد زيباشناسي؛ نقد تفسيري؛ نقد شاعران و 

نويسندگان؛ نقد تاريخي؛ نقد اخالقي؛ نقد نظري و نقد علمي (1378: 39).  
     شميسا نيز در تقسيمبندياي انواع نقد را شامل 1. نقد نظري، نقد عملي يا تجربي و 2. 
يا معياري ميداند. از نظر او، بر مبناي اينكه ارجاع آثار به جهان  نقد فتوايي يا حكمي
بيروني يا خواننده يا نويسنده و يا خود اثر باشد، انواع نقد به اين موارد تقسيم ميشود: 1. 
محاكاتي (بهلحاظ موقعيت)؛ 2. كاربردي (نقد بر محوريت خواننده)؛ 3. نقد بيانگرانه (نقد 
از ديدگاه نويسنده)؛ 4. نقد عيني (نقد بهلحاظ خود اثر). شميسا نقد را به توجه به گرايش 
به دانشهاي مختلف نيز طبقهبندي كرده است: نقد تاريخي، نقد ترجمه و احوال، نقد 

جامعهشناسانه، نقد روانشناسانه، نقد صورت مثالي يا اسطورهگرا (1381: 35).  
     فاولر (1996) دربارة نقد ادبي و زبانشناسي معتقد است كه منتقدان ادبي اين واقعيت 
را در نظر نميگيرند كه نظريههاي زبانشناختي متفاوتي وجود دارد كه هركدام داراي 
شرايط و ويژگيهاي متفاوت با يكديگرند. اگرچه الگوي زبانشناختي x ممكن است براي 
انجام وظيفة نقد ادبي يا تفسير ادبي كارآمد نباشد، الگوي y ممكن است از كارآمدي الزم 
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برخوردار باشد. شايد همين داليل سبب شده است شاهد ورود بسياري از نظريههاي ادبي 
و زبانشناختي مانند صورتگرايي، ساختگرايي، پساساختگرايي، كاربردشناختي و 
تحليل گفتمان به حوزة نقد ادبي باشيم. همچنين از اين رهگذر، شاهد حضور رهيافتهاي 
گوناگوني ازقبيل نقد فرماليستي، نقد خوانندهمحور، نقد ماركيستي، نقد روانكاوانه، نقد 
ساختارگرايي، نقد پسااستعماري، نقد پديدارشناسانه و نقد فرهنگي بودهايم. براي نمونه، 
برخي تفاوتهاي ساختگرايي با پساساختگرايي در اين است كه نزد پساساختگرايان، 
ندارد؛ بنابراين  بررسي متون ادبي هيچگاه همچون مطالعاتِ صرفاً زباني جنبة دقيق علمي
بايد مسائل معنوي و فلسفه هم در آن لحاظ شود. در نظر ساختگرايان، جنبة ارتباطي زبان 
چندان مهم نيست؛ درحالي كه پساساختگرايان متن را Discourse يا گفتمان يا كالم 
كه گفتوگو ميكند و موجب ارتباطهاي زيادي ميشود. به اعتقاد  ميدانند؛ آنهم كالمي
ساختگرايان، با توجه به رابطة دال و مدلول سوسوري، هر دالي داراي مدلولي است و 
پيوند بينشان قراردادي است. در مقابل، پساساختگرايان معتقدند هر دالي ممكن است به 
كند؛  چندين مدلول داللت كند و هر مدلولي دوباره در نقش دال به مدلولهاي ديگر داللت
پس معنا نميتواند ثابت و معين باشد. پسانوگرايي نيز بنا به ماهيت خود، دالي مركزگريز و 
تفسيربرانداز است كه در مقابلِ هر تالشي براي تدقيق و يا گره زدن يك دال به يك مدلول 

معين مقاومت ميكند (پاينده، 1386).   
  

3. پيشنهاد الگوي تحليل گفتمان انتقادي  
با توجه به اينكه الگوي پيشنهادي نگارنده، يعني الگوي تحليل گفتمان انتقادي براي نقد 
ادبي، بر گفتمان و نقد زبانشناختي اجتماعي ديدگاه پسانوگرايي و پساساختارگرايي استوار 
است؛ بنابراين ميتوان نقد ادبي را اينگونه تعريف كرد: نقد ادبي شناخت، تجزيه و تحليل 
و سپس ارزيابي و قضاوت متن ادبي است. اين شناخت و ارزيابي بر مبناي شاخصهاي 
سبكي و نظرية ادبي حاكم بر آن متن، در چارچوب گفتمان خاصي است كه آن متن خلق 
ميشود و يا در همان شرايط بافت گفتماني و يا در بافت گفتماني جديد قرائت ميشود. در 

اين تعريف چند عامل برجسته شده است:  
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1. شاخصهاي سبكياي كه از جنس زباني و فرازبانياند.  
2. نظرية ادبي كه اغلب متأثر از مباني فكري و فلسفي نويسنده و خواننده يا ناقد است.  

3. چارچوب گفتماني و تمام مشاركين در گفتمان در سطح خرد و كالن حاضر در دورة 
توليد اثر و يا دورة خوانش و نقد اثر.  

     گسترة چنين نقدي، اولاينكه، از تجزيه و تحليل همبافت آغاز ميشود؛ يعني بررسي و 
تحليل متن فقط بر اساس مصالحي كه از جنس زباناند: عوامل زباني ثابت و جهاني حاضر 
در متن ازقبيل نوع واژگان، ساختهاي دستوري، مؤلفههاي معناشناسي واژگاني و انسجام 
متن. دوماينكه، اين گستره شامل تجزيه و تحليل است و سپس ارزيابي متن در بافت 
گفتماني كالن را دربرميگيرد؛ يعني در ارتباط با مسائل شناختي و روانشناختي فردي 
نويسنده، خواننده و ناقد (مانند طرحوارهها يا انگارههاي ذهني مبتني بر دانش زمينه، حالت 
روحي و عاطفي و شخصيتي، و جهانبيني مفسّر يا ناقد) و مسائل فرهنگي و اجتماعي و 
تاريخي (ازقبيل عقل سليم يا تفكر و باورهاي متعارف، ايدئولوژي، قدرت، نهادهاي 
فرهنگي و اجتماعي و تاريخي، و جهانبينياي كه در آن بافت گفتماني نويسندهاي كه اثري 
را خلق كرده و يا خواننده و ناقدي كه آن را ميخواند و ميفهمد و سپس ارزيابي ميكند).  
     در اين ديدگاه، جايگاه منتقد بهعنوان خوانندهاي تحليلگر و هوشمند مانند جايگاه 
يكي از مشاركين در گفتمان است؛ يعني پويا و فعال در بازتوليد فهم اثر و قضاوت آن. به 
نظر نگارنده، آن الگويي كه بتواند از يكسو از چنين گسترهاي برخوردار باشد و از سوي 
ديگر انواع متعدد نقد ادبي مطرحشده در سطرهاي پيشين را زير چتر خود بگيرد و روشي 
واحد و قابل آزمون براي آثار ادبي ثابت با نگاههاي متفاوت ارائه دهد، همان الگوي تحليل 
گفتمان انتقادي است كه در ادامه بهاختصار آن را شرح ميدهيم. شرح مفصل اين الگو را 
اثر نورمن فركالف ميتوان مطالعه  قدرت و زبان در فصلهاي پنجم، ششم و هفتم كتاب
كرد. قبل از توصيف و معرفي الگوي مورد نظر، ذكر اين نكته ضروري است كه الگوي 
تحليل گفتمان انتقادي فركالف مدعي تحليل، قضاوت، فهم و توليد تمام متون است و او 
هيچگاه از نقد ادبي، منتقد و يا ناقد ادبي سخن نگفته است؛ بلكه در شرح الگوي او 
صحبت از مفسر، تفسير و تحليلگر است. اما نگارنده معتقد است متن ادبي چون گونهاي 
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از متن است، الگوي يادشده بايد بتواند كارآمد باشد. به دليل آنكه منتقدان متون نيز 
خوانندگان تحصيلكرده و هوشمندي هستند كه پس از مطالعة اثر الزم است قضاوت و 
ارزشگذاري كنند؛ بنابراين از جايگاهي مانند جايگاه تحليلگران انتقادي در زبانشناسي 
برخوردارند. ازاينرو، نگارنده براي نزديككردن گونة متن مورد بحث، يعني متن ادبي به 
الگوي پيشنهادي، عامدانه در بسياري موارد بهجاي واژههاي تحليلگر، تفسير و مفسر 

فركالف از واژههاي ناقد و منتقد ادبي استفاده كرده است.   

  
در شكل شماره يك، تفسيرها حاصل ويژگيهاي زبانشناختي و صوري متن- اعم از نظام 
آوايي، دستور، واژگان، معناشناسي و انسجام خود متن-  و ذهنيت مفسر يا همان دانش 
پيشزمينهاي مفسر يا ناقد است كه مفسر يا ناقد در تفسير و يا نقد متن بهكار ميگيرد. به 
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سخن ديگر، عناصر صوري متن و توصيف آوايي، دستوري، واژگاني، معناشناسي و انسجام 
كه به  صوري متن همگي بخش بزرگي از مرحلة توصيف را تشكيل ميدهند. اما هنگامي
جنبههاي كاربردشناسي، منظورشناختي، پيوستگي معنايي، طرحوارههاي ذهني، ساختار متن 
و جانمايه يا موضوع و پيام اصلي متن ميپردازيم، همراه بافتِ موقعيت وارد مرحلة تفسير 
شدهايم. ويژگيهاي زبانشناختي و صوري متن نشانهها و سرنخهايي هستند كه سبب 
ميشوند عناصر دانش پيشزمينهاي ذهن ناقد يا مفسر-  كه در واقع مبناي طرحوارههاي 
شناختي و ذهني او را تشكيل ميدهند-  فعال شوند. مفسر يا ناقد پيوسته بين يافتهها و 
دادهها در رفتوآمد است (آقاگلزاده، 1383). بنابراين، تفسيرْ برايند ارتباط متقابل 
ديالكتيكيِ مرحلة توصيف صوري متن يا اين سرنخهاي زبانشناختي و دانش زمينهاي ذهن 
مفسر يا ناقد خواهد بود. اين دانش پيشزمينه يا راهبردها و تمهيداتِ ناقد/ مفسّر را 
شيوههاي نقد يا تفسير مينامند. البته، از آنجا كه نميتوان خط قاطع مميزي بين سطح 
توصيف زباني و تفسير يا نقد قائل شد (زيرا در تعامل با يكديگرند و به همين سبب مسير 
فلشها دوطرفه درنظرگرفته شده است)، بنابراين سطح توصيف زبانشناختي و تفسير در 

يك كادر قرار داده شده است.  
     انواع نقدهاي صورتگرايي و ساختارگرايي، و انواع نقدهاي مبتني بر موضوع، محتوا و 
روش قبل از پساساختارگرايي، در همين سطح از الگوي پيشنهادي قابل توصيف و تبيين 
هستند؛ زيرا در اين سطح مفسر يا ناقد متن ادبي با تكيه بر هرآنچه كه خالق متن ادبي در 
خلق زباني اثر خود، اعم از فنون و صناعات ادبي و استعارات و به سخن ديگر هرآنچه كه 
جنبة زيباشناختي ظاهري و معنوي متن تلقي ميشود، بههمراه معناي معناشناختي و معناي 
كاربردشناختي و ارتباط متن با عوامل فرازباني مؤثر در خلق اثر، فرايندها و حاالت 
روانشناختي سروكار دارد. همة اين امكانات در قالب طرحوارههاي ذهني و در نهايت 

گيرد. براي نمونه، سازمان متني و جانماية اثر توسط خالق اثر يا ناقد مورد استفاده قرار مي
ناقد متن ادبي در اين سطح از نقد تالش ميكند جهت توصيف، در زمان قرائت متن به 
پرسشهاي ذيل- كه دستة اول از نوع واژگاني، دستة دوم مربوط به دستور و دستة سوم 
مربوط به ساختارهاي متني است- پاسخ دهد و از حاصل آنها در تفسير بهره ببرد. پيشنياز 



274   □   نامة نقد/ مجموعه مقاالت نخستين همايش ملي نظريه و نقد ادبي در ايران  
 

بهرهگيري از الگوي پيشنهادي و پاسخ به اين پرسش آن است كه منتقد، تحليلگر يا مفسر 
زبان به مباني زبانشناسي اشراف داشته باشد؛ چرا كه هر زباني داراي امكانات و فارسي

محدوديتهاي خاص خود است. مباني و اصول زبانشناسي به اين شرح است: آواشناسي، 
ساختواژه يا صرف، معناشناسي، كاربردشناسي، نحو زبان فارسي در چارچوب نقشگرايي 

يعني نحو معنابنياد هليدي و فنون و صناعات ادبي در ادبيات زبان فارسي.  
الف. پرسشهاي توصيف واژگاني و معنايي  

1. واژگان بهكاررفته در متن داراي چه نوع از ارزشهاي تجربي است؟ فرانقش انديشگاني، 
فرانقش بينافردي و يا فرانقش متني؟ انواع تمهيدات آواشناختي، زيباشناختي و 
برجستهسازيها در سطح واژگان در فرانقش متني و بينافردي جهت تأثيرگذاري بيشتر و 

جذابيت در اين بخش مطرح ميشود.  
1-1. در طبقهبندي آنها از چه طرحهايي استفاده شده است؟  

2-1. آيا از عبارتبندي دگرسان و يا عبارتبنديهاي افراطي و غلوآميز بهره برده است؟  
3-1. از چه نوع روابط معنايي (هممعنايي، شمول معنايي و تضاد معنايي) كه داراي بار 

ايدئولوژيكي باشند بهره برده است؟  
2. واژگان موجود در متن داراي چه نوع ارزش ارتباطي است؟  

1-2. آيا از صناعات حسن تعبير استفاده كرده است؟  
2-2. آيا شواهد واژگاني دال بر گونة زبان متن- اينكه از نوع رسمي يا غيررسمي 

محاورهاي و غيره باشند- وجود دارد؟  
3. واژگان متن حاوي چه نوع ارزش بياني هستند (منظور ارزيابي محتوايي و معنايي 

واژههاست نه صوري)؟  
4. چه نوع استعارههايي در متن بهكار رفته است؟  

ب: پرسشهاي توصيف ساخت دستوري  
1. مشخصههاي دستوري موجود در متن داراي چه نوع ارزش تجربي است؟  

1-1. چه نوع فرايندها و مشاركيني نقش مسلط و غالب را دارند؟  
2-1. آيا كنشگرهاي دخيل در متن نامشخص و مبهماند؟  
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3-1. آيا فرايندها همانهايي هستندكه بهنظرميرسند؟  
4-1. آيا فرايندها يا ساختههايي مثالً ساخت جمالت متن از ساخت مبتدا-  خبر، جمالت 

معلوم، اسمسازي و مثبت و منفي بهره برده است؟  
2. ساختهاي دستوري بهكاررفته داراي چه نوع ارزش ارتباطي است؟  

1-2. از كداميك از وجوه براي نشان دادن زاوية ديد بيشتر استفاده كرده است و يا براي 
قطعيت و ترديد؟ چطور؟  

2-2. از وجوه خبري، پرسشي، امري و غيره، صورت غالب كدام است؟  
3-2. ضماير بهكاررفته داراي چه ويژگيهايي هستند؟  

3. ساختهاي دستوري متن چه نوع از ارزشهاي بياني را منتقل يا القا ميكنند؟  
4. نحوة ارتباط جمالت موجود در متن با يكديگر چگونه است؟   

1-4. آيا از كلمات ربطي منطقي و استداللي استفاده شده است؟  
2-4. آيا جمالت مركب از مشخصههاي همپايگي و يا وابستگي برخوردارند؟  

3-4. جهت ارجاع به داخل متن، ارجاع درونمتني و ارجاع برونمتني (بافتي) از چه 
ابزارهاي زبانشناختي بهره گرفته است؟  

ج. پرسشهاي توصيف ساختار متن  
1. در متن از چه نوع قراردادهاي تعاملي استفاده شده است؟  

1- 1. آيا روشهايي وجود دارد كه به كمك آنها، يكي از شخصيتها و يا مشاركان بافت متني 
(همبافت) بتواند بر نوع گفتار، نوع زبان و نوبت سخن گفتن ديگر مشاركان نظارت كند؟  

2. آيا متن موردتفسير يا نقد بخشي از ساختارهاي متن كالنتر است و يا خود، ساختارهاي 
خردتر درونش دارد؟  

1-2. متن مورد تحليل، تفسير و نقد چگونه با ساختارهاي بزرگتر از خود يا ساختارهاي 
زيرمجموعة خود مرتبط ميشود؟  

     در تفسير و نقد معناشناختي در اين الگو فقط به معناي واژه و جمله در محدودة 
مفاهيم معناشناسي واژگاني ازقبيل ترادف، شمول معنايي، استلزام مؤلفههاي معنايي و غيره 
پرداخته ميشود. در واقع فقط به معناي بياني كه با صورت زباني منطبق است، محدود 
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ميشود. در توصيف وضعيت انسجامي متن، بهعنوان يكي ديگر از مراحل توصيف و 
تفسير، به انواع ابزارهاي زباني انسجام بهكاررفته در متن ميپردازيم. از چه ابزارهايي و 

چگونه استفاده كرده است؟  

  
     در كنار عواملِ انسجام صوري يا زبانشناختيِ نامبرده، تحليلگر/ مفسر/ ناقد بايد به 
عوامل پيوستگي معنايي متن ادبي ازقبيل زاوية ديد، نوع نگارش، دانش فرهنگي-  اجتماعي، 
دانش زمينهاي، اعتقادات و باورها نيز بهعنوان عوامل مؤثر در انسجام و يكپارچگي متن 
ادبي توجه كند. در الية كاربردشناسي، تحليلگر/ مفسر/ ناقد به معناي مورد نظر نويسنده يا 
گوينده ميپردازد؛ يعني زبان را در ارتباط با نيّتها و منظور كاربران آن بررسي ميكند. 
بنابراين بيشتر بهجاي معناي بياني، با معناي منظورشناختي يا همان كاربردشناختي و معناي 
تأثير سروكار دارد. در اين اليه كاربردشناسي با مفاهيم و نظريهها و راهبردهاي ذيل 

ميتواند در تحليل، تفسير يا نقد متن ادبي نقش بنيادي ايفا كند.  
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در مرحلة آخر از سطح توصيف و شيوة تفسير يا نقد، طرحوارههاي ذهني اعم از 
چارچوب يا قالبهاي ذهني و فكري، سناريوهاي ذهني و پيطرحها-  كه از نوع دانش 
شناختي بوده و برآمده از دانش پيشزمينه است و ميتواند بهصورت طرحوارههاي ذهني 
پويا و ايستا در زبان تجلي كند- وجود دارد كه خود متأثر از بافت گفتمانياي است كه در 

آن شكل گرفته و بهنوعي به گفتمان نيز ميتواند شكل دهد.  
     در بخش بااليي شكل شماره يك از الگوي پيشنهادي، نظم اجتماعي و تاريخي و 
تعاملي بهعنوان مباني شيوههاي تفسير يا نقد آمده است كه از طريق منابع دانش بر بافت 
موقعيتي و بافت بينامتني تأثير ميگذارد. در مقابل نيز بافت بينامتني، پيشفرضها و بافت 
موقعيتي از راه منابع دردسترس بر يكديگر و نيز بر نظم اجتماعي، تاريخي و تعاملي تأثير 
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ميگذارند و در شكلدهي و شكلگيري خود و ديگري دخيلاند. اين عوامل بر آنچه كه در 
بخش توصيف گفته شد، تأثير بسزايي دارند. بهعبارت ديگر، واژگان، جمالت و ساير مباني 
شيوههاي تفسير از بافت موقعيتي و بافت بينامتني تأثير ميپذيرند و نيز بر آنها تأثير 
ميگذارند كه خود، محصول نظم اجتماعي و تاريخي و تعاملي، و سازندة آنها هستند. به 
همين دليل كليّت مفاهيم و راهبردهاي موجود در شكل شماره يك، مرحلة توصيف و 
تفسير و يا نقد را تشكيل ميدهند؛ اما هنوز انواع نقدهاي پسانوگرايي و پساساختارگرايي 
ازقبيل نقد ماركسيستي، نقد روانكاوانه، نقد فمينيستي، نقد فرهنگي، نقد تاريخي و غيره را 
دربرنميگيرد؛ زيرا ضروري است بخش توصيف و تفسير به بخش سوم الگو يعني تبيين 
مرتبط شود. اين ارتباط زماني حاصل ميشود كه از طريق نظم اجتماعي، تاريخي، تعاملي، 
بافت موقعيتي و بينامتني و طرحوارههاي ذهني با گفتمان در سطح كالن جامعه تحليل 
شود. يعني جامعه و نهادهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، تاريخي و سياسي- و عوامل 
تعيينكنندة موقعيت و جايگاه هريك از عوامل نهادهاي اجتماعي- ازقبيل قدرت، 
ايدئولوژي، فرهنگ از عوامل سطح كالن گفتمان يا تببين هستند كه با مرتبط شدن به سطح 

گانه گيرند. با ارتباط اين سطوح سهتفسير و توصيف، ساير انواع نقدهاي يادشده را دربرمي
توان شاهد خلق آثار ادبيات انتقادي باشيم و همچنين در مرحله تبيين با ابزارهاي مي

سازندة گفتمانهاي مختلف در دورههاي متفاوت-  يعني زبان، ايدئولوژي، قدرت، تاريخ، 
فرهنگ و گفتمان غالب-  به تحليل يا نقد متن ادبي در سطح تبيين بپردازيم كه عاليترين 

سطح در اين الگو است.  
     ضرورت وجود سطح تبيين در نقد يا تحليل را ميتوان بهطور فشرده اينگونه بيان كرد:  

مرحلة تفسير نشاندهندة اين واقعيت است كه فاعالن يا كنشگران در گفتمان مستقل 
نيستند؛ يعني خود ازعوامل مهمتر و كالنتري متأثرند. جان كالم اين است كه مرحلة تفسير 
بهخوديخود بيانگر روابط قدرت و سلطه و ايدئولوژي نهفته در پيشفرضهاي تبيينناشدة 
برگرفته از عقل سليم و مندرج در دانش زمينهاي و نوع گفتمان نيستند؛ بنابراين نميتوانند 
كنشهاي گفتماني معمول را به صحنة مبارزة اجتماعي تبديل كنند. ازاينرو، براي تحقق 
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چنين هدف انتقادي در دورة پسانوگرايي يا پساساختارگرايي، به تحليل و تفسير و نقد در 
سطح تبيين نيازمنديم.   

     با بهرهگيري از جنبههاي گوناگون دانش زمينهاي بهعنوان شيوههاي تفسيري در توليد و 
تفسير و نقد متون، دانش يادشده بازتوليد خواهد شد. در اين الگو، فرايند چگونگي گذار 
از سطح تفسير به تبيين نشان داده شده است. بازتوليد چنين دانشي براي مشاركين گفتمان 
بهطور ناخواسته و ناخودآگاه حاصل ميشود و براي آنها پيامد جانبي تلقّي ميشود. اين 
امر بهنحوي در مورد توليد و تفسير نيز صدق ميكند. بازتوليد، سطوح و مراحل گوناگون 
تفسير و تبيين را به يكديگر پيوند ميزند؛ چرا كه اگر سطح تفسير به چگونگي بهرهگيري 
از دانش پيشزمينهاي در پردازش گفتمان توجه دارد، در عوض سطح تبيين به مباني و 
شالودة اجتماعي تغييرات پيشزمينهاي و نيز بازتوليد آن در فرايند كنش گفتماني ميپردازد. 
منظور از مرحلة تبيين، توصيف و نقد گفتمان (و در اينجا متن ادبي) بهعنوان بخشي از 
فرايند اجتماعي است. سطح تبيينْ گفتمان و متن ادبي را بهعنوان مبارزه يا كنش اجتماعي 
توصيف ميكند و نشان ميدهد كه چگونه ساختارهاي اجتماعي ميتوانند گفتمان و نوع 
بخشند. همچنين سطح تبيين گوياي اين است كه گفتمانها چه تأثيرات  متن ادبي را عينيت
بازتوليدي ميتوانند بر آن ساختارها داشته باشند. تأثيراتي كه ممكن است به حفظ يا تغيير 
آن ساختارها و درنتيجه توليد متون ادبي بينجامد. دانش پيشزمينه واسطة تعين اجتماعي و 
اين تأثيرات است؛ يعني ساختارهاي اجتماعي دانش پيشزمينه را شكل ميدهد و دانش 
پيشزمينه هم موجب شكلگيري گفتمانها (انواع ادبي و نقد ادبي) ميشود. در اين چرخه، 
گفتمانها (انواع ادبي و نوع نقد ادبي) دانش پيشزمينه را حفظ ميكنند يا تغيير ميدهند و 

دانش پيشزمينه نيز نگهدارنده و يا تغييردهندة ساختارهاست.  
     سطح تبيين بر اين سه پرسش تمركز دارد:  

1. عوامل اجتماعي: چه نوعي از روابط قدرت در سطوح گوناگون نهادي، اجتماعي و 
موقعيتي در شكل دادن به اين گفتمان مؤثر است؟  

2. ايدئولوژيها: چه عناصري از دانش پيشزمينهاي مورد استفاده در گفتمان داراي ويژگي 
ايدئولوژيكي هستند؟  
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3. تأثيرات: جايگاه اين گفتمان نسبت به مبارزات در سطوح گوناگون نهادي، اجتماعي و 
موقعيتي چگونه است؟  

1-3. آيا اين مبارزات آشكار است يا مخفي؟  
2-3. آيا گفتمان يادشده نسبت به دانش پيشزمينهاي هنجاري است يا نابهنجار؟ نوعي 

بدعت است يا خالقيت؟ مقلّد است يا ساختارشكن؟  
3-3. آيا در خدمت حفظ روابط قدرت موجود است يا در جهت اصالح و دگرگوني آن 

عمل ميكند؟  
     به نظر نگارنده، تمام آثار ادبي و نقد منتقدان جهان از گذشته تا حال و حتي آينده خواه 
آنهايي كه از نوع ادبي، سبك غالب ادبيات و يا نقد مرسوم زمانشان پيروي ميكنند؛ خواه 
آنهايي كه به دنبال تغيير و ايجاد نوع ادبي يا سبك ادبي جديد و نقد به روش مباني 
تازهاند، يا از بنيانگذاران آنها هستند، يا از ديگر نوآوران و ساختارشكنان پيروي ميكنند، 
كار هر دو گروه در سطح تبيين الگوي پيشنهادي توجيهپذير است. منتقدان متن ادبي در 
مراحل نقد اثر بايد توجه داشته باشند آيا متني كه متعلق به دوران ساختگرايي و يا 
پساساختگرايي است، توانسته است ويژگيهايي از اين دوران را در قالب داستان ادبي و 
يا هر اثر ادبي ديگر به خواننده منتقل كند؟ و اينكه آيا توانسته است مالك ارزيابي و نقد را 
بر مبناي عوامل مطرحشده در هريك از سطوح الگوي تحليل گفتمان انتقادي قرار دهد؟ 
پس از آن قضاوت كند كه اثر مورد نقد تا چه اندازه توانسته است با سطوح سهگانة نقد و 
تحليل الگوي پيشنهادي منطبق باشد. هر اثر ادبياي كه براي نقد به بهرهگيري از عوامل 
بيشتر و نيز سطوح بيشتري از الگوي موردنظر نياز داشته باشد، از جامعيت اثر ادبي، غناي 
محتوايي و زيبايي صوري، و عوامل جامعهشناختي و روانشناختي بيشتري برخوردار است 

و در نتيجه ارزيابي ارزشمندتري خواهد داشت.  
  

4. نتيجهگيري  
نقد ادبي نوعي تفكر انتقادي است كه در طول تاريخ، بر مبناي قوّة ذوق و سليقة منتقد به 
ارزيابي و قضاوت دربارة متون ادبي پرداخته است. منتقدان بزرگ تالش كردهاند اين مبناي 
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فردي و شخصيِ ذوق و آگاهي شهودي را روشمند و منطقپذير كنند. ظهور و افول انواع 
نقدها و تقسيمبنديهاي متنوع مبتني بر موضوع، محتوا، نويسنده، خواننده، پيام و صورت، 
تالشهايي در جهت تحقق همين نياز بوده است. اين تحقيق نيز با همين هدف نوشته شده 
و درصدد پاسخ به اين سؤال است: آيا ميتوان الگويي براي متون ادبي پيشنهاد كرد كه 
بتواند بهنوعي تمام دغدغههاي انواع نقد را تا حدودي يكجا و روشمند در خود داشته 
باشد؟ الگويي كه با پيروي از آن، منتقدان متن ادبي بتوانند با تكيه بر مفاهيم و راهبردهاي 
مشخص عيني، نقدي روشمند و آزمونپذير عرضه كنند. به نظر نگارنده، الگوي تحليل 
گفتمان انتقادي فركالف ميتواند براي تحليل، تفسير و نقد متون ادبي و حتي سبكشناسي 
نيز مورد استفاده قرار گيرد. اين الگو ضمن اعتقاد به تكثّر خوانشهاي متفاوت و متنوع از 
متني ثابت و با تأكيد بر سياليت معنا در بافتهاي گفتماني متفاوت، داراي مباني ثابت و عيني 
است. همچنين اين الگو ميتواند صورت معناشناختي متن ادبي را با جنبههاي زيباشناختي، 
روانشناختي، طرحوارههاي ذهني خواننده (منتقد ادبي) و نويسنده، بافت گفتماني بينامتنيت و 
تاريخ و شرايط متغير اجتماعي و نهادهاي اجتماعي پيوند دهد. در پايان، نگارنده آزمودنِ 
كارآمدي الگوي نامبرده را به همة مفسران، تحليلگران و بهويژه منتقدان متون ادبي با تأكيد بر 

فهم دقيق الگو و رعايت پيشنيازهاي مورد نظر توصيه ميكند.  
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نظرية استعارة مفهومي و جايگاه آن در پژوهشهاي ادبي ايران  
  

زهره هاشمي  
دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد  

چكيده  
برخالف ديدگاهها و رويكردهاي سنتي- كه كاربردهاي استعاره را در بررسي كلمات و 
حداكثر عبارات به زبان ادبي محدود ميكرد- ديدگاه شناختي، استعاره را بنيادي براي درك 
الگوهاي معنايي موجود در زبان و نظام فكري افراد ميداند؛ زيرا بر اساس نظرية استعارة 
مفهومي، بيان استعاري همان نمود زباني درك مفهومي ما از امور است؛ به اين معنا كه ما بر 
اساس انتقال مفاهيم انتزاعي و غيرحسي به قلمرو امور عيني و حسي، آنها را براي خود 
دركشدني ميكنيم. هدف نگارنده در اين تحقيق، پيشنهاد كاركردها و كاربردهاي اين 

نظريه در پژوهشهاي نقد ادبي در ايران است.  
     واژههاي كليدي: زبانشناسي شناختي، نظرية استعارة مفهومي، استعارة مفهومي، 

نگاشت، پژوهشهاي ادبي فارسي.  
 

1. مقدمه  
طي چند دهة اخير، مطالعات زبانشناسي شناختي ماهيت جديدي براي استعاره تعريف 
كرد كه بر اساس آن، استعاره فقط آراية ادبي يا يكي از صور بالغي كالم نيست؛ بلكه 
فرايندي فعال در نظام شناختي و ادراكي انسان است. تحقيقات ليكاف و جانسون در زمينة 
استعاره ثابت كرد كه كاربردهاي استعاره به حوزة مطالعات ادبي محدود نيست؛ چرا كه در 
نظر انسان، استعاره همچون ابزار مفيدي، در شناخت و دركِ پديدهها و امور نقش مهمي 
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دارد. اهميت استعاره فقط در كاربرد واژه، عبارت يا جمله نيست؛ بلكه هر استعارهاي يك 
مدل فرهنگي در ذهن ايجاد ميكند كه زنجيرة رفتاري بر اساس آن برنامهريزي ميشود.  

     از اين ديدگاه، استعاره (استعارة مفهومي) بر حسب ضرورت و نياز بشر به درك و 
بازنمايي پديدههاي ناآشنا و با تكيه بر ساخت واژهها و اطالعات قبلي شكل ميگيرد و در 
جوالن فكري و تخيل نقش مهمي ايفا ميكند. همچنين تعداد زيادي از طبقهبنديها و 
استنباطهاي ما بر اساس استعارهها صورت ميگيرد و بسياري از مفاهيم، بهويژه مفاهيم 
انتزاعي از طريق انطباق استعاري اطالعات و انتقال دانستهها از زمينهاي به زمينة ديگر نظم 
پيدا ميكند. به اين ترتيب، توجه به استعارههاي مفهومي، بهويژه از اين نظر اهميت دارد كه 
تبيين جديدي از كاركرد مغز در برخورد با جهان پيرامون در اختيارمان ميگذارد. از سوي 
ديگر، امروزه، بهطور گستردهاي پذيرفته شده است كه دخالت و تأثير ساخت فرهنگي و 
اجتماعي در ادبيات بهوضوح قابل تشخيص نيست. استعارة مفهومي از جهت امكان كشف 

اين تأثيرات در زبان و متون ادبي قابل توجه است.   
     ازاينرو، ضرورت شناخت اين نظريه از چند جهت قابل تأمل است: نخست از باب 
اهميت و نقشي كه استعارههاي مفهومي در شناخت ساحت ذهن و ادراك افراد دارد؛ دوم 
بهدليل دستيابي به نقد و تفسير دقيقتر و جديدتري از متون، بهواسطة شناخت دقيق 
نظريههايي از ايندست؛ سوم از جهت روزآمدكردنِ مباحث بالغي در حوزة ادبيات از اين 
طريق كه خود، يكي از مسائل ضروري پژوهشهاي نقد ادبي در ايران است. بهويژه اينكه 
اغلب در بسياري از مطالعات ادبي فارسي، پيش از وجود زمينهاي روشن از مباني نظريِ 
نظريات جديد، محققان به تحليل و كاربرد نظريه در متن ميپردازند بيآنكه خواننده از 

قابليت و كيفيت نظريه در تحليل متن مورد نظر درك درستي بهدست آورد.  
     با توجه به آنچه گفته شد، مسئلة اصلي نگارنده در اين تحقيق، در گام نخست معرفي 
فشردهاي از نظرية استعارة مفهومي، و در گام بعدي، تبيين ويژگيها و قابليتهاي اين 
نظريه در تحليل متون ادبي فارسي است. بنابراين، ابتدا نظريه را بهاختصار تعريف ميكنيم، 
سپس دربارة كاركردها و كاربردهاي آن در زمينة نقد و تحليل متون ادبي پيشنهادهايي 

ميدهيم.  
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2. درآمدي بر نظرية استعارة مفهومي  
تا اواخر دهة هفتاد، استعاره معموالً سوژهاي زباني و بالغي شناخته ميشد. ارتوني1 با 
(1979)-  كه شامل مجموعهمقاالتي دربارة استعاره بود-  انديشه2 و استعاره انتشار كتاب
موجب تغيير ديدگاه سنتي استعاره به ديدگاهي شناختي و تبديل استعاره به سوژهاي فكري 
و انديشگاني شد(1). مهمترين نتيجة مجموعة ويرايششدة ارتوني، يك سال بعد با انتشار 
توسط ليكاف و جانسون خودش را نشان داد.  ميكنيم3 زندگي آنها با كه استعارههايي كتاب
چهارده سال بعد كه ويراست دوم كتاب ارتوني به چاپ رسيد (1993)، ليكاف فصل 
جديدي با عنوان «نظرية معاصر استعاره» را به كتابش افزود. در اين فصل ديدگاه ليكاف 
دربارة استعاره بهصورت كاملتر و منسجمتري، نسبت به آنچه در نخستين اثر مشتركش 
داشت، بيان شد. ليكاف در اين مقاله بر اساس رويكرد زبانشناسي شناختي به استعاره، به 
بيان و اثبات نظرياتش در باب استعاره و ارتباطش با انديشه و ادراك پرداخت. او استعاره 
را «نگاشت قلمروهاي متناظر4 در نظامي مفهومي» تعريف كرد (Lakoff, 1993: 203) كه 
در آن، فرايند مفهومي و انطباق ميان دو مفهوم از يك حوزه به نام مبدأ5 به حوزة ديگري 
به نام مقصد6 صورت ميگيرد. در اين فرايند اطالعات و دانشي كه دربارة حوزة مبدأ 
داريم، براي مفهوم حوزة مقصد بهكار ميبريم و از اين راه دربارة آن گفتوگو، و آن را 

درك ميكنيم (2).  
  

3. زمينههاي كاربرد نظرية استعارة مفهومي در متون فارسي   
از آنجا كه استعارة مفهومي برآمده از ادراك و نظام مفهومي انسان است، ميتواند محمل 
خوبي براي دستيابي به معاني پنهان و سامانههاي فكري و انديشگاني افراد باشد. به اين 
ترتيب، از همان ابتداي شكلگيري اين نظريه، ادبيات و حوزههاي مرتبط با آن يكي از 

                                                      
1. Ortony 
2. Metaphor and Thought 
3. Metaphor we lives by 
4. Cross-Domain Mapping 
5. Source Domain 
6. Target Domain 
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بخشهاي مهم مورد مطالعة محققان نظرية استعارة مفهومي بوده است. پژوهشگران اين 
حوزه سعي داشتند به ذهنيت مؤلف و دركل به معناي متن دست يابند(3).  

     با توجه به آنچه محققان تا كنون دربارة استعارة مفهومي بازگو كردهاند، اين نظريه 
استعداد قابلتوجهي براي تحليل متون ادبي و ازجمله متون ادبي فارسي دارد. در ادامه 

برخي از اين قابليتها پيشنهاد ميشود:  
 1. يكي از زمينههاي پركاربرد و بسيار رايج استفاده از استعارههاي مفهومي، در حوزة 
سبكشناسي شناختي است(4). در سبكشناسي كالسيك، محققان به بررسي نمونههاي 
بهرهگيري خالف عادتِ زبان و بحثهاي زيباييشناسي و بالغي صرف استعاره در كنار 
ديگر آرايههاي بالغي ميپردازند؛ حال آنكه با استفاده از استعارههاي مفهومي در مطالعات 
سبكي، ميتوان عالوهبر اين موضوع، ويژگيهاي شناختي پديدآورندة اثر را نيز بررسي 
كرد. به اين معنا كه استعاره در اين شيوه بهعنوان مكانيسم و مشخصة تنوع زبانيِ خاص 
ميتواند در تشخيص ويژگيهاي خاص سبك فردي نويسنده بهطور خاص و يا در 
تشخيص مختصات سبكي يك دوره بهطور عامتر به كمك تحليلهاي رفتاري و شناختي 

پديدآورندگان اثر بيايد و كاركردي روانشناختي داشته باشد.   
2. از طريق تحليل استعارههاي مفهومي ميتوان كاربرد متفاوت اشكال زباني را در نحو و 
دستور زبان متون مشخص كرد. تنوع ميان دستهبنديهاي اسامي، افعال، صفات و... كه در 
عبارتشناسي و اصطالحشناسي بهكار ميرود و همچنين باززايي «استعارههاي مرده و 

متعارف» بهوسيلة استعارههاي مفهومي قابل بررسي است.  
3. از آنجا كه استعارههاي مفهومي بيانگر كاركرد محتوايي انطباق حوزههاي مبدأ و مقصد 
هستند، هر استعاره بهنوعي بازتابندة ذهنيت و ديدگاه پديدآورندة آن است. بنابراين، از اين 
نظريه براي بررسي نگرشها و ديدگاههاي شاعران و نويسندگان و يا نگرشهاي غالب در 
هر سبك و دوره ميتوان بهره برد. عالوهبر اين، بررسي استعارههاي مفهومي بهعنوان 
عالقهاي سبكي، در تشخيص لحن نويسنده/ شاعر در آثارش و همچنين در تشخيص 

ژانرهاي ادبي خاص مؤثر و كارآمد است.  
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4. چنان كه ميدانيم، ماهيت استعاره بهگونهاي است كه بازنمايي جديدي از محيط پيرامون 
فراهم ميكند. اين بازنمايي جديد بر اثر تكرار و تداوم به مدلي فرهنگي و اجتماعي تبديل 
ميشود و به اين ترتيب در زندگي روزمره و حتي در نظامهاي علمي و كاربردي، مالك 

قضاوت و ارزشگذاري قرار ميگيرد (قاسمزاده، 1378: 34).  
در شناسايي انواع معنا در متون نقش مهمي دارند. براي مثال،  5. استعارههاي مفهومي
مطالعة شناخت معاني مشترك قلمروهاي منبع و هدف ميان متون، به كشف تفاوت و 
اشتراك ايدئولوژي و جهانبينيهاي پديدآورندگان آثار ادبي منجر ميشود؛ ازاينرو اين 

نظريه ميتواند در حوزة ادبيات تطبيقي بسيار كارآمد و راهگشا باشد.  
6. كاركرد پيشگفته بهويژه در حوزة تحليل گفتمان و معناشناسي، و نيز در تحليل انواع 

ادبي متون منثور معاصر بسيار جالب و قابل توجه است.  
7. مطالعة موردي استعارههاي مفهومي دربارة برخي مفاهيم خاص در متون ادبي دورههاي 
مختلف، به كشف سير تطور و تحول معنا در عبارات و كلمات بسيار كمك خواهد كرد.   

8. با توجه به اينكه استعارههاي ادبي شكل بديع و خالقانة استعارههاي متعارف زبان 
روزمره هستند؛ بررسي استعارههاي موجود در متون، بهويژه در نثر رمانهاي معاصر، از 
يكسو امكان كشف و دسترسي به ساختهاي استعاري موجود در زبان نويسنده و ميزان 
تأثيرپذيري وي از ساخت اجتماعي و فرهنگي را فراهم خواهد كرد و از سوي ديگر 
خالقيت و نوآوري نويسندگان را در تبديل استعارههاي متعارف به استعارههاي ادبي و نو 
نشان خواهد داد. اين مسئله بهويژه در مقايسة رمانهاي اقليمي و كشف تأثيرات منطقة 

زباني خاص، برجسته و كارآمد خواهد بود.   
9. استعارههاي مفهومي ابزار مهمي براي مقايسة زبان و سبك نويسنده يا شاعري در 
مجموعهاي از آثارش خواهد بود. اين مسئله را ميتوان با استفاده از شيوة تحقيقي پيكرة 

زبانشناسي دربارة آثار چند نويسنده و شاعر نيز بهكاربرد. 
10. تحليل نظام نگاشتي استعارههاي موجود در متن، دستيابي به معناي بافت و روابط 
درونمتني اثر را براي منتقد ممكن ميكند. اين روش بهويژه در اشعار نيمايي يا اشعار 

كالسيك- كه در آنها ارتباط ظاهري بندها و ابيات روشن نيست- بسيار كارآمد است.  
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11. بهنظر ميرسد از ميان متون ادبي فارسي، اشعار غنايي، رمان و داستانهاي معاصر 
(بهويژه داستانهاي سوررئال)، نثرهاي شاعرانة عرفاني و منظومههاي نمادين عرفاني بهدليل 
برخورداري از زبان استعارهمدار و نزديكي زبانشان به قطب استعاري، باالترين تناسب و 

تقارن را از جهت تحليل و كاربرد اين نظريه داشته باشند.   
12. عالوه بر موارد يادشده، برخي از انواع ادبي مانند رمان، ادبيات عاميانه و ادبيات 
كودكان بهدليل فارغ بودن از محدوديتهاي حاكم بر برخي از انواع رسمي ادبيات مانند 
شعر و نثر فني قديم، داراي ظرفيت بيشتري براي كاربرد اين نظريه در تحليل و نقد هستند 

(صدري، 1385: 245).   
  

پينوشتها  
1. براي آگاهي بيشتر از تاريخچة مطالعات استعاره و بحثهاي مرتبط با آن بهويژه در قرن بيستم ر.ك:  

William N. West, "Memory", Encyclopedia of Rhetoric, Ed. Thomas O. Sloane, 
(Oxford University Press, 2006), PP. 512- 513. 16 February 2007. 

<http://www.oxford-rhetoric.com/entry?Entry=t123.e157>  
 Richard Trim, Metaphor Networks, (UK: Palgrave Macmillan, 2007), PP. 3-27.  
Brigitte Nerlich and David D. Clarke, "Mind, meaning and metaphor: the 

philosophy and psychology of metaphor in 19th-centuryGermany", (London, 
Thousand Oaks, CA and New Delhi: SAGE Publications, 2001), PP. 39–61.  

G. Steen, "Metaphor and language and literature: a cognitive perspective", 
(London, Thousand Oaks, CA and New Delhi, 2000).  

Gerard Steen, "Researching and applying metaphor", (2008), PP. 93-95. 
و برخي منابع فارسي مانند:  

(تهران: سورة مهر،1383)، صص34-11.   استعاره، مطالعات تاريخچة به نگاهي آزيتا افراشي،
شناختي، (تهران: دانشگاه عالمه  زبانشناسي ديدگاه از فارسي ادبيات در استعاره بررسي نيره صدري،

طباطبايي، 1385)، صص 68-21.   
استعاره، (تهران: نشر مركز، 1377)، صص 136-19.   ترنس هاكس،

(تهران: هرمس، 1386)، صص301-291.   ادبيات، و زبانشناسي ت. بورشه و ديگران،
2. براي آگاهي بيشتر از چگونگي اين نظريه ر.ك:  

ادبپژوهي، (گيالن، در   زهره هاشمي، »مروري بر نظرية استعارة مفهومي از ديدگاه ليكاف و جانسون»،
حال چاپ). 

George Lakoff & Mark Johnson, Metaphor We lives by, (Chicago: Chicago 
University Press, 1980), PP.3ff. 
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3. براي آگاهي بيشتر دربارة تحقيقات غربيِ كاربرد استعارة مفهومي در ادبيات ر.ك:  
George Lakoff, Women, Fire, and Dangerous Things, (Chicago: Chicago of Chicago 
Press, 1987).  
Lakoff and Mark Turner. More than Cool Reason, (Chicago: University of Chicago 
Press, 1989). 
 Elena Semino, Metaphor in discourse, (US & New York: Cambridge University 
Press, 2008), PP. 36-80.  
A. Goatly, The language of metaphor, (London: Routledge, 1997). 
 G. J. Steen et al., Metaphor in Usage, (VU University Amsterdam), PP. 757–788.  
Semino & Steen, Metaphor in literature. (Cambridge: Cambridge University Press, 
2008), PP. 232-244. 

4. دربارة ارتباط استعارة مفهومي و سبكشناسي شناختي ر.ك:  
J. Seen & R. W. Gibbs, Question about metaphor in literature, (European Journal of 
English Studies, 2004), PP.  337-354. 
 Elena Semino, A cognitive stylistics approach to mind style in narrative fiction, 
(Amsterdam: John Benjamin’s, 2002), PP.95-112. 
R. W. Jr. Gibbs, The poetic of mind: Figurative thought, Language and 

understanding, (Cambridge: Cambridge university Press, 1994). 
Maria del Carmen Yáñez Prieto, Authentic instruction in literary worlds: Learning the 
stylistics of concept-based grammar, (Language and Literature, 2010), PP. 59-75.  
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تناسبگريزي در بالغت بر پاية اصل همكاري گرايس و نظرية تناسب  
  

غالمعباس سعيدي   
عضو هيئت علمي دانشگاه علوم اسالمي رضوي  

  
چكيده  

Theory of ) هربرت پاول گرايس (1913- 1988م) در سال 1967م نظرية معناي ضمني
Implicature) خود را مطرح كرد. او در سال 1978م در مقالهاي با نام «منطق و گفتوگو» 

نظرية پيشرفتهتر اصل همكاري زباني (Cooperative Principles) يا CP را عرضه كرد. اين 
نظريه چهار شرط دارد كه عبارتاند از: كميّت (Quantity)، كيفيّت (Quality)، تناسب 
(Relation) و شيوة بيان (Manner). شرط «تناسب» جان سخن در اين نظريه است؛ بهگونهاي 

كه در دهة هشتاد ميالدي، دو نفر به نامهاي اسپربر (Sperber) و ويلسون (Wilson) از دل 
نظرية استنباطيِ گرايس نظرية جديدي به نام نظرية تناسب (Relevance Theory) درآوردند. 
آنها به اين نتيجه رسيدند كه هر چهار شرط اصل همكاري گرايس به شرط تناسب برميگردد 
و زيربناي تمام آنها همين شرط است. آنها حتي از زبان و زبانشناسي هم فراتر رفتند و 

مدعي شدند كه تناسب بهترين اصل توجيهگر در روابط بشري از هر نوع است.   
     نظرية تناسب يكي از پيشرفتهترين نظريههاي ارتباط است. اصل همكاري زباني و 
نظرية تناسب، ناديده گرفته شدن و رعايت نشدنِ يكي از شروط ازجمله تناسب را باعث 
پيدايش معنايِ ضمني در متن ميداند. در اين مقاله، متن ادبي همچون پيام در نظر گرفته 
شده است كه پيامگزار و پيامگير در يك نظام ارتباطي در دو سوي آن قرار دارند. با بررسي 
و تبيين علمي اين پيام بر پاية اصل همكاري و نظرية تناسب، ميتوان به اين نتيجه رسيد 
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كه هميشه نوعي تناسبگريزي و بههمريختگي در محور همنشيني متن ادبي هست كه 
زيربناي بسياري از آرايههاي بالغي است. اين نوشته از منظر اصل همكاري گرايس و 

نظرية تناسب، به بالغت بهويژه بالغت فارسي نگاه تازهاي ميافكند.   
     واژههاي كليدي: اصل همكاري گرايس، معناي ضمني، شرط تناسب، تناسبگريزي، 

بالغت، آرايههاي ادبي.  
  

1. مقدمه  
بسياري از زبانشناسان زبان را بهعنوان نظامي رمزي پذيرفتهاند. اين نظام رمزي كامالً 
تئوريپذير است و آواها يا نويسهها را به معاني پيوند ميدهد. بسياري از نقادان ادبي نيز 
اين ديدگاه نشانهشناختي را پذيرفتهاند كه ارتباط كالميِ موجود در متن ادبي را ميتوان با 
مدل رمزي (Code Model) تبيين علمي كرد. در طول تاريخ، زبانشناسان هميشه درپي 
نظرية زبان و نقادان ادبي هم به دنبال نظرية ادبيات بودهاند كه بتوانند نظام موجود در اين 
دو دستگاهِ رمزي و ارتباطي را تبيين علمي كنند. در سال 1986م، چامسكي با متفاوت 
دانستن زبان درون (Internal Language) و زبان برون (External Language) گام 
بزرگي در جهت ايجاد نظرية زبان برداشت. زبان برون مجموعهاي از قواعد و سازههاي 
زباني پيشپاافتاده است كه دو ويژگي دارد: نخست آنكه مستقل از ويژگيها و تواناييهاي 
شناختيِ ذهن و بدون نياز به آنها دانسته و فهميده ميشوند؛ دو ديگر آنكه براي تبيين 
علمي آنها چندان به نظريه و مباني نظري نيازي نداريم (Pilkington, 2000: 53). اما زبان 
درون، الگوها و اصول ذهني اهل زبان هستند كه گوينده و شنونده از آنها استفاده ميكند 
(Chomsky, 1986: 22) تا جملههاي زبان را به كمك آنها بسازند و بفهمند. به سخن 
ديگر، زبانِ درون مجموعهاي از قواعد، سازهها و نشانههاي زبانيِ ريختهشده در قالب يك 
نظام (سيستم) پيچيده و پيشرفتة ذهني است كه براي توجيه و تبيين علمي آنها نياز به 
نظرية علمي راهگشا داريم. بنابراين، زبان درون تئوريپذير (Theorisable) و زبان برون 

   .(Pilkington, 2000: 53) است (Non-Theorisable) تئوريناپذير
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     اين نوآوري چامسكي باعث بهوجود آمدن نظرية زباني شد كه در زمان خود 
گاميبهپيش بود؛ اما تا رسيدن به نظرية ادبي موفق هنوز راه زيادي باقي بود. يكي از موانع 
بزرگ رسيدن به نظرية ادبي موفق، بيثباتي نشانههاي زباني بهويژه در متن ادبي بود. اين 
Caputo, ) مطرح كردند (Derrida) مسئله را اولينبار پساساختارگراياني چون دريدا

Whitla, 2010: 207 ;80 :1997). توجيه و تبيين بيثباتي نشانهها يا بهعبارت ديگر توجيه 

و تبيين نشانههاي متغيّرِ (Unstable Signs) زبان، بزرگترين و سختترين مرحله در راه 
رسيدن به نظرية ادبيات بوده است. اصل همكاري گرايس و نظرية تناسبِ اسپربر و 
ويلسون، براي تبيين علمي نشانههاي متغيّر در روابط اجتماعي انسانها، ازجمله در متون 
زباني و ادبي، انگارههاي خوبي بهشمار ميروند. در ادامه، ابتدا اصل همكاري و نظرية 
تناسب را از ديدگاه زبانشناسي بررسي، و كارايي آنها را براي معرفي نظرية ادبي مناسب 

واكاوي ميكنيم؛ سپس به تناسبگريزي بالغي و غيربالغي در متون ادبي ميپردازيم.  
  

2. تناسب، زبانشناسي و ادبيات  
از سالهاي آغازين دهة شصت، زبانشناسيِ متنبنياد- كه زبانشناسي و ادبيات را به هم 
پيوند ميزند-  باليدن گرفت و در دامن خود زيرشاخههاي جديدي چون واكاوي متن 
(Discourse Analysis) و منظورشناسي (Pragmatics) را پديد آورد. در زبانشناسي 

متنبنياد، زبانشناس به چيزي فراتر از واژه و حتي جمله ميانديشد و ميكوشد چگونگي 
ايجاد معنا را در متن از سوي گوينده يا نويسنده و استنباط آن از سوي شنونده يا خواننده 
تبيين علمي كند. براي تبيين علمي اين چگونگي، فيلسوف و زبانشناس معروف بريتانيايي، 
هربرت پاول گرايس (1913-1988م)، نظرية معناي ضمني و نظرية پيشرفتهترِ اصل 
همكاري زباني يا CP را پيشنهاد كرد. اين نظريه در دهة هفتاد ميالدي به كمال و پختگي 
رسيد (Chruczczewski, 2006: 3976; Lindblom, 2006: 2149). گرايس يكي از 
اولين كساني بود كه سعي كرد در قالب نظرية زبان، ادبيات و مسائل مربوط به آن را ببيند و 
بگنجاند. او معتقد بود معناي بالغي (Figurative Meaning) فقط يك امر زباني و 
معناشناختي نيست؛ بلكه امر منظورشناختي هم هست (Wiegandt, 2004: 4). در سال 
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1956م، گرايس اولين مقالة تأثيرگذار خود را در حوزة زبانشناسي متن-  بنياد نوشت و در 
آن براي هر متني قائل به دو نوع معنا شد: 1. معناي طبيعي (Natural Meaning) يا معناي 
 (Non-Natural Meaning) ؛ 2. معناي غيرطبيعي(Observable Meaning ) ملموس

   .(Chruczczewski, 2006: 3976)
     در سال 1962م، سخنرانيهاي آستين (1911- 1960م)، همكار گرايس و يكي از 
بنيانگذاران نظرية كنش گفتاري ( Speech Act Theory)، دو سال بعد از مرگش در كتابي 
(How to do Things with words) منتشر شد. او براي  كنيم كار واژهها با چگونه به نام

زبانشناسي متنبنياد ارزش ويژهاي قائل بود. او براي هر متني سه نوع معنا در نظر گرفت:  
1. معناي گويا (Locutionary Meaning)؛ 2. معناي اجرايي (Illocutionary Meaning)؛ 3. 
Panther & Thornburg, 2006: 683; ) (Perlocutionary Meaning) معناي منتج

   .(Strazny, 2005: 99; Levinson, 1997: 236; Thomas, 1995: 28-29 

     بنابراين، هم گرايس و هم آستين تأكيد داشتند كه هر متني عالوهبر معناي طبيعي و 
ظاهري (مفهوم)، داراي معناي غيرطبيعي و پنهان (منظور) نيز است. پرسش اين بود كه اين 
معناي غيرطبيعي و پنهان چگونه از سوي گوينده يا نويسنده در متن گذاشته ميشود و 
چگونه از سوي شنونده يا خواننده درك ميشود. در پاسخ به اين پرسش مقدر، گرايس در 
سال 1967م نظرية معناي ضمني خود را مطرح كرد. او همچنين در سال 1978م، در مقاله-

اي به نام «منطق و گفتوگو» (Logic & Conversation) نظرية پيشرفتهتر اصل همكاري 
Thomas, 1995: 56-63; Lindblom, 2006: 2149; ) را عرضه كرد CP زباني يا
 Meibaur, 2006: 4429). با آنكه سالها از عمر اين نظريه ميگذرد، هنوز كارايي خود را 

در واكاوي متن و در علوم بالغي از دست نداده است (ر.ك شميسا، 1386الف: 213 و 
1386پ: 50-55 و 1385: 307-308). همانطور كه گفته شد، اصل همكاري چهار شرط 
دارد و گرايس ناديده گرفتهشدن يا شكستهشدن ظاهري يكي از شرطهاي چهارگانه را 

   .(Wiegandt, 2004: 4) دليل اصلي بهوجود آمدن معاني ادبي و بالغي ميداند
     در دهة هشتاد ميالدي، اسپربر و ويلسون از دل نظرية استنباطي گرايس، نظرية جديدي 
به نام نظرية تناسب را درآوردند. آنها به اين نتيجه رسيدند كه تمام شرطهاي اصل 
همكاري گرايس به شرط تناسب برميگردد و زيربناي تمام آنها تناسب است 
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(MacMahon, 2006: 9032-35; Yus, 2006: 9019; Gutting, 2002: 43). آنها حتي 
از زبان و زبانشناسي هم فراتر رفتند و مدعي شدند كه تناسب بهترين اصل توجيهگر در 
روابط بشري از هر نوع است (Crystal, 1989: 117). بنابراين، ميتوان گفت نظرية 
تناسب، نظرية ارتباط (A Theory of Communication) است كه نهفقط ارتباط زباني، 
بلكه هر ارتباط اجتماعي- از هر نوع- را ميتواند تبيين كند. اين نظريه براي تبيين و تفسير 
گفتارهاي فردي، ويژگيهاي سبكي متن ادبي، و آرايههاي ادبي چون مجاز، استعاره، كنايه 

   .(Collinge, 1990: 110) و... كارايي دارد
     از زمان ارسطو تا همين اواخر، تمام نظريههاي مربوط به ارتباط بر پاية مدل رمزي بنا 
نهاده شده بود. بر اساس اين مدل، پيامگزار پيامش را با نشانهها رمزگذاري ميكند. پيامگير 
يا مخاطب هم كه نسخهاي از كدها و رمزها را در ذهن خود دارد، اين پيام را رمزگشايي 
(Decoding) ميكند (Wilson & Sperber, 2005: 1). بهتازگي، چند فيلسوف-  زبانشناس 

مانند پاول گرايس و ديويد لويس مدل كامالً جديدي پيشنهاد كردهاند كه ميتوان آن را مدل 
استنباطي (Inferential Model) ناميد (Sperber & Wilson, 1995: 2-3). در مدل استنباطي 
«ارتباط» چيزي نيست جز گذاشتن سرنخهاي معنايي از سوي پيامگزار و تفسير آنها از 
سوي پيامگير. البته، مدل استنباطي و مدل رمزي با هم ناسازگار نيستند و ميتوانند از 
راههاي مختلف با هم تركيب شوند. منظورشناسان (Pragmatics)، فيلسوفان زبان 
(Philosophers of Language) و روانشناسان زبان (Psycholinguistics) نشان دادهاند 

در ارتباط زباني فرايندهاي رمزي و ارتباطي، هر دو، همزمان در كار هستند (Ibid). نظرية 
تناسب اسپربر و ويلسون يك نظرية ارتباط بر اساس مدل استنباطي است.   

     پيامگزار و پيامگير پيام را در يك بافت (Context) با هم ردوبدل ميكنند. يكي از عناصر 
تأثيرگذار در بافت پيام، دانشها و اطالعات پيشيني است كه پيامگزار و پيامگير دربارة موضوع 
 (Background Information) پيام دارند. به اين دانشها در اصطالح اطالعات زمينهاي
ميگويند. اطالعات زمينهاي در اصل، گمانهايي (Assumptions) است كه پيامگزار و 
پيامگير دربارة جهان، امور واقع و بهويژه موضوع پيام دارند و در هر مرحله از پيام 
ميتوانند آنها را فرابخوانند و از آنها استفاده كنند؛ براي همين به آنها گمانهاي موجود 
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(Available Assumptions) ميگويند. پيامگزار پيام را بهعنوان درونداد (Input) وارد 

بافت ميكند؛ به محض ورود، فرايند شناخت   (Cognitive Process) در ذهن پيامگير 
شكل ميگيرد. پيامگير اين درونداد را به اطالعات زمينهاي و به گمانهاي موجود عرضه 
 (Output) ميكند و ميسنجد و به نتايج جديدي ميرسد. نتيجة جديد در اصل، برونداد

فرايند شناخت است و يكي از نقشهاي زير را براي پيامگير دارد:  
الف. به پرسشي كه از قبل در ذهن داشته است پاسخ ميگويد.  

ب. اطالعات او را دربارة موضوعي باال ميبرد.  
ج. شك و شبههاي را برطرف ميكند.  

د. حدس و گماني را تأييد ميكند.  
ه. اشتباهي را تصحيح ميكند.  

     برونداد يا بروندادهاي فرايند شناخت سبب پااليش اطالعات زمينهاي و گمانهاي 
موجود ميشود؛ به اين صورت كه پيامگير با توجه به آنها برخي از گمانهاي موجود را 
حذف و گمانهاي جديدي را جايگزين آنها ميكند. به تالشي كه پيامگير در اين فرايند 
انجام ميدهد، در اصطالح زحمت شناخت (Cognitive Effort) و به برونداد يا نتيجهاي 
كه از اين فرايند بهدست ميآيد، نتيجة شناخت (Cognitive Effect) ميگويند. در هر 
ارتباطي فقط نتايج مثبتِ شناخت (Positive Cognitive Effects) مورد قبول هستند. 
نتيجة شناخت وقتي مثبت است كه تغيير آشكار و ارزشمندي در گمانهاي موجود پيامگير 
ايجاد كند. نتايج منفي هم اگرچه جزء نتايج شناخت هستند، ارزش ارتباطي ندارند. 
مهمترين نتايج شناخت از نوع معاني ضمني- بافتي (Contextual Implication) هستند. 
معاني ضمني- بافتي نتيجة يا- به سخن بهتر- نتيجهگيري جديدي است كه از كنار هم 
گذاشتن درونداد و بافت حاصل ميشود؛ اما اين نتيجه نه از درونداد و نه از بافت بهتنهايي 
دانسته نميشوند. بر پاية نظرية تناسب، هر دروندادي آنگاه مناسب (Relevant) است 
كه فرايند شناخت آن به نتايج مثبت شناخت منجر شود؛ اما بايد توجهّ كرد كه تناسب از 
امورِ همه يا هيچ نيست، بلكه داراي مراتبي است. در پيرامون ما دروندادهاي بسيار زيادي 
هستند كه هريك از آنها با بافتي كه در آن قرار داريم كموبيش مناسبت دارند. اين 
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بروندادها سعي ميكنند خود را بر بافت تحميل كنند و وارد فرايند شناخت ذهني پيامگير 
شوند؛ اما ذهن پيامگير فقط به مناسبترينها اجازة ورود ميدهد. بنابراين، مناسب يا 
نامناسب بودن برونداد مطرح نيست؛ بلكه مناسب و مناسبتر بودن آن مهم است. پس 

ميتوان اينچنين گفت:  
الف. هرچه نتيجة شناخت برونداد بزرگتر و بيشتر باشد، آن برونداد مناسبتر است.  

ب. هرچه فرايند شناخت برونداد كوتاهتر باشد، يعني زمان كمتري ببرد، آن برونداد 
مناسبتر است.  

بهعبارت ديگر، بروندادي مناسبتر است كه زحمت شناخت آن كمتر و نتيجة شناخت آن 
بيشتر باشد.  

     پيامگزار و پيامگير، هر دو، تالش ميكنند ارتباط فرونريزد و ادامه داشته باشد. بنابراين، 
تالش ميكنند بيشترين همكاري را با هم داشته باشند و اصل همكاري را رعايت كنند 
Lindblom, 2006: 2150; Meibaur, 2006: 4429; Levinson, 1997: 101-102; )

 Yule, 1996: 37; Hurford & Heasley,1996: 281; Thomas, 1995: 63)؛ يعني 

دروندادهاي نامناسب را وارد بافت ارتباط نكنند. گاه، پيامگزار از اين نكته بهنيكي استفاده 
ميكند و با ناديده گرفتن ظاهري يكي از شرطها يا با وارد كردن يك درونداد نامناسب، 
Greenal, 2006: 6323; Brown & ) معناي ضمنياي را به همراه پيام به پيامگير ميفرستد

 Yule, 1983: 32; Thomas, 1995: 64). معناي ضمني از ظاهر پيام برنميآيد؛ بلكه  

Hurford & ) ميكند (Inference) پيامگير با تالش ذهني اين قسمت از پيام را استنباط
Heasley, 1996: 279-280). پيامگير اصل را بر اين ميگذارد كه پيامگزار در واقع امر، اصل 

همكاري را رعايت كرده است (Strazny, 2005: 417; Yule, 1996: 40)؛ يعني فقط 
بروندادهاي مناسب را وارد بافت كرده است. حال اگر ظاهر پيام بهگونهاي باشد كه يكي از 
شرطها رعايت نشده باشد و مناسبتي بين دروندادها يا اجزاي سخن ديده نشود، پيامگير اصل را 
بر درستي پيام ميگذارد و با تالش ذهني و قدرت استنباط خود، خأل موجود را پر ميكند 
(Levinson, 1997: 98; Yule, 1996: 40). او با ايجاد معناي ضمني، پيوستگي و تناسب 

الزم را ايجاد ميكند تا از فرو ريختن ارتباط يا نا مفهوم شدن آن جلوگيري ميكند.  
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3. تناسبگريزي در ادبيات  
هر متن ادبي را ميتوان چون پيامي در نظر گرفت كه يك سوي آن پيامگزار (شاعر يا 
نويسنده) است و سوي ديگر آن پيامگير (شنونده يا خواننده). بنابراين بايد بپذيريم كه در 
اين پيام هم مانند پيامهاي ديگر، پيامگزار و پيامگير اصول و ضوابطي را رعايت ميكنند. 
نبود تناسب بين دروندادهاي متن ادبي يا- به سخن بهتر- تناسبگريزي در متن پيام، در 
متون ادبي هم ديده ميشود. كمتر آراية ادبي و بالغي است كه بر پاية نوعي تناسبگريزي 

نباشد. تناسبگريزي در متون ادبي دو نوع است: بالغي و غيربالغي و بيمارگونه.   
  

1-3. تناسبگريزي بالغي 
نبود تناسب بين اجزاي كالم در بسياري از آرايههاي ادبي ديده ميشود؛ بهگونهاي كه ميتوان 
 .(MacMahon, 2006: 9032) گفت خودِ همين تناسبگريزي مبناي اصلي آرايهها شده است

به سخن ديگر، تناسبگريزي از سوي نويسنده يا شاعر همانگونه كه معناي ضمني ايجاد  
ميكند، در بسياري از موارد در متنهاي ادبي باعث افزوني بالغت متن ميشود. مجاز كه يكي 
از شايعترين آرايههاي ادبي است و خود، زيربنا و مبناي انواع استعاره است، مانند معناي 
ضمني حاصلِ تناسبگريزي زبان است؛ بهگونهاي كه ميتوان گفت از اين نظر، مجاز و 
معناي ضمني ماهيت يكساني دارند (Panther & Thornburg, 2007: 248). «بحث مجاز 
آنجا پيش ميآيد كه زبان از منطق خارج ميشود» (شميسا، 1385: 59) و تناسب بين 
اجزاي كالم بههم ميريزد. تناسبگريزي يا در سطح يك جمله و در بين اجزاي آن اتفاق 
ميافتد يا در بين دستكم دو جمله. در حالت نخست، در محور همنشينيِ جمله واژههايي 
در كنار هم مينشينند كه در حالت عادي اين امكان برايشان نيست؛ بهعبارت ديگر 
همنشين شدن واژهها در سطح جمله پيشبينيناشدني است. نمود بارز آن وقتي است كه 
صفت يا مضافاليه به نحو برجستهاي با موصوف يا مضاف خود ناسازگار افتد (ر.ك 
شميسا، 1386: 108) كه در بيشتر موارد، اضافة استعاري يا استعارة مكنيهّ يا اضافة تشبيهي 
يا تشخيص بهوجود ميآورد؛ مانند تعبيرهاي «ابر گيسوان» و «سرود سرخ» كه در شعر 

«حلّاج» شفيعي كدكني آمده است:  
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در آينه دوباره نمايان شد/ با ابر گيسوانش در باد/ باز آن سرود سرخ انالحق/ ورد زبان 
اوست (1350: 46).  

سعدي آمده است: «وليكن در معنا  گلستان يا تعبيرهاي «در معنا» و «سلسلة سخن» كه در
باز بود و سلسلة سخن دراز.» (1363: 319). 

     نمود ديگر تناسبگريزي در سطح جمله، جايي است كه اسناد مجازي يا مجاز در 
اسناد يا مجاز عقلي پيش ميآيد. نمونة خوب آن، اسناد فعل به فاعل يا مفعول غيرحقيقي و 
بهطور كلي اسناد غيرطبيعي و نامتعارف مسند به مسنداليه است كه در ادبيات فراوان يافت 
ميشود (ر.ك شميسا، 1385: 45). بنابراين، در اسناد مجازي نيز تناسبگريزي حرف اول 

را ميزند؛ زيرا بخشي از گزاره با نهاد ناسازگار است.   
     تناسبگريزي در بين جملهها نيز- كه با بحث ما بيشتر ارتباط دارد- در ادبيات بسيار 
رايج است. اين نوع تناسبگريزي معموالً زيربناي استعاره است؛ مثل بيت زير از سعدي:   

شد آن ابر تيره ز بــاالي بــاغ          برون آمد آن بيضه از زير زاغ       (1375: 157)  
و بيت زير از فردوسي:  

چو رخساره بنمود سهراب را       ز خوشاب بگشـاد عنّاب را      (1386: 2/ 134)  
اين حالت در ابيات سبك هندي- كه آراية اسلوب معادله دارند- كامالً محسوس است. 
يكي از ويژگيهاي بارز رمانهاي پستمدرنيستي نيز تناسبگريزي يا نبود انسجام بين 
جمالت و حتي حوادث است؛ بهگونهاي كه هيچ ربطي بين جملههاي متن ديده نميشود و 
متن دربردارندة جمالت خبري منفرد و مجزا و بيربط است (شميسا، 1383: 323-322).   

  
2-3. تناسبگريزي غيربالغي و بيمارگونه  

بديهي است كه هر امر پسنديدهاي چنانچه به افراط و تفريط كشيده شود، ناپسند ميشود. 
در غرب، جنبة افراطي تناسبگريزي را در مكتب ادبي دادائيسم ميبينيم. اين مكتب 
در سال 1916م به دست جواني رومانيايي به نام تريستان تزارا (Tristan Tzara) و 
دوستانش بنيانگذاري شد (سيدحسيني، 1366: 352). بنماية اصلي اين مكتب، تصادف و 
تناسبگريزي بود. در اشعار شاعران اين مكتب، تناسبگريزي ديوانهواري در تمام سطوح 
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ديده ميشد. براي مثال، شعرهايي ميسرودند كه واژههاي آن را بهطور كامالً تصادفي از 
درون كالهي برميداشتند و كنار هم ميگذاشتند. تزارا، بنيانگذار اين مكتب، با واژههايي 
ها و روزنامهها ميبريد و روي ميز ميپراكند، شعر ميسرود.  كه بهطور تصادفي از مجلهّ
محمدعلي جمالزاده دستوري را كه اين شاعر براي پيروانش صادر كرده، اينگونه نقل ميكند:   

روزنامهاي را برداريد. مقالهاي را در آن اختيار نماييد و آن مقاله را با قيچي از هم سوا و 
جدا سازيد و آن قطعات چيدهشده را باز از نو از هم سوا سازيد تا از هر قطعهاي يك 
كلمه بيشتر نماند. آنگاه آن قطعات و تكهها را در كيسهاي نهاده، بجنبانيد و از كيسه 

درآورده پهلوي هم بچينيد (جمالزاده، 1383: 212-213؛ سيدحسيني، 1366: 357).   
البته، اين مكتب مسخره زياد دوام نياورد و در سال 1920م گردانندگان آن به شكست اين 

مكتب اعتراف كردند (سيدحسيني، 1366: 358).   
     تناسبگريزي افراطي و غيرشاعرانه در ادبيات معاصر فارسي نيز صداي اعتراض 
منتقدان ادبي را درآورده است. شفيعي كدكني در مقالة «شعر جدولي» به افراط در 
تناسبگريزي غيرشاعرانه در شعر امروز اعتراض ميكند. به نظر او، سرودن شعر جدولي 

مثل حل كردن جدول كلمات متقاطع است:  
 شما بدون اينكه بدانيد در خط عمودي چه كلماتي در شرف شكلگيري است، مشغول پر 
كردن خط افقي هستيد و ناگهان متوجه ميشويد كه سر و كلة كلمات يا جمالتي روي 
خط عمودي پيدا شده است كه شما بههيچوجه در فكر آن نبودهايد. شعر جدولي نيز 
شعري است كه نويسندة آن از بههمريختن خانوادة كلمات و تركيب تصادفي آنها به 
مجموعة بيشماري استعاره و مجاز و حتي تمثيل دست مييابد، بيآنكه دربارة هيچكدام از 
آنها از قبل انديشه و حس و حالتي و تأملي داشته باشد. از نوادر اتفاقات اين است كه 
بخش قابل مالحظهاي از اين ايماژهاي جدولي، زيبا و شاعرانه و گاه حيرتآورند (شفيعي 

كدكني، 1377: 47).   
بديهي است كه اينگونه تناسبگريزيهاي نادلنشين غيرادبي، نشاندهندة واقعيتي در 
ادبيات است: تناسبگريزي جزء ذات متون ادبي است. آنچه مهم است اين است كه در 

مكتب دادائيسم و در شعر جدولي، بيجا و بيمارگونه در اين اصل ادبي اغراق شده است.  
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4. نتيجهگيري  
هر متن ادبي را ميتوان مانند يك پيام در نظر گرفت كه در دو سوي آن پيامگزار و پيامگير 
در نظامي ارتباطي قرار دارند؛ بنابراين متن ادبي را ميتوان بر پاية نظريههاي ارتباط تبيين 
علمي كرد. نظرية تناسب يكي از آخرين نظريههاي ارتباط است. در اين مقاله با بررسي 
متون ادبي بر پاية نظرية تناسب به اين نتيجه رسيديم كه مهمترين عامل در ايجاد ادبيت و 
بالغت در متن، نوعي تناسبگريزي است كه زيربناي بسياري از آرايههاي ادبي نيز هست.   
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بررسي انتقادي كاربرد نظرية سيستمي ـ نقشي هليدي (زبانشناسي متنبنياد)  
در نقد شعر معاصر فارسي  

مريم صالحينيا  
استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد  
زهرا روحي  

دانشجوي دكتري زبانشناسي دانشگاه تهران       
  

چكيده  
پس از طرح نظرية متنبنياد و نقشگراي زبانشناس معاصر انگليسي، ام. كي. هليدي، در 
زبان فارسي تالشهاي متعددي در جهت نقد و تحليل متون ادبي بهويژه شعر معاصر بر 
مبناي اين نظريه صورت گرفته است. در اين مقاله، نظرية سيستمي- نقشي هليدي و پيشينة 
آن بهاختصار معرفي شده و سپس با توجه به وضعيت كمّي و كيفي نقدهاي انجامشده در 
حوزة مطالعات داخلي بهويژه پژوهشهاي دانشگاهي، ظرفيتها و كاستيهاي اين نظريه 
بهعنوان ابزاري براي نقد و تجزيه و تحليل شعر معاصر فارسي بررسي و ارزيابي شده 
است. ما بر آنيم تا نشان دهيم اين نظريه تا چه اندازه امكانات الزم را جهت شناخت تمام 

ابعاد سبكشناختي و زيباييشناختي شعر معاصر، در اختيار منتقد ادبي قرار ميدهد.  
      واژههاي كليدي: نقد ادبي، نظرية سيستمي- نقشي هليدي، شعر معاصر فارسي. 

  
1. درآمد  

آيا ميتوان زبانشناسي را در نقد ادبيات بهكار برد؟ از مدتها پيش، اين پرسش ساده 
موجب بحث و جدلهاي فراواني در ميان منتقدان ادبي و زبانشناسان بوده است. جدالي 
كه تا به امروز هم انجامي نيافته است و هر دو طرف سرسختانه بر مواضع خود پاي 
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فشردهاند. در اين ميان آنان كه گاهي به دگرگوني و اصالح باورهاي خود تن دادهاند، بسيار 
اندكشمارند. فالر مهمترين دليل نافرجامي اين جدال را در رويكرد غيرانتقادي دو طرف 

مجادله ميداند و ميگويد:  
منتقدان ادبي اين حقيقت را در نظر نميگيرند كه نظريههاي زبانشناختي متفاوتي وجود 
دارد كه هركدام واجد ويژگيهاي كامالً متمايز خود است. گرچه امكان دارد الگوي 
زبانشناختي «الف» براي انجام وظيفة خاصي در نقد ادبي كارآمد باشد يا نباشد، اما ممكن 
است همان نتيجهگيري در مورد الگوي زبانشناختي «ب» كه حيطه يا روية متفاوتي دارد 
صدق نكند. اشكال منتقدان ادبي اين است كه اطالعات كافي ندارند تا بين الگوهاي 
زبانشناختي تمايز قائل شوند، اما متقابالً خود زبانشناسان نيز اين تمايزات را نميپذيرند و 
لذا هر زبانشناسي در بررسي ادبيات، نظريهاي را بهكار ميگيرد كه خودش درست ميپندارد. 
بين مكاتب زبانشناسي آنچنان رقابتي وجود دارد كه هواداران يك نظريه حاضر نيستند بپذيرند 

كه نظرية رقيب براي منظور خاصشان مزيتهايي دارد (فالر، 1381: 21- 22).  
فالر نكتة ديگري را كه سبب واكنش افراطي منتقدان ادبي در برابر مطالعة زبانشناختي 
ادبيات شده است، ناظر بر روش مكانيكي تحليلهاي زبانشناختي ميداند و اين باور 
نادرست، اما رايج كه زبانشناسي نوعي دستگاه تحليل خودكار است كه اگر متني را به آن 

بدهيم، بدون دخالت انسان توصيفي از آن بهدست ميدهد (همانجا).  
     در اين مقاله برآنيم تا از رهگذر واكاوي يك نگرة زبانشناختي موسوم به نگرة 
سيستمي-  نقشي هليدي و نمونههاي كابردي آن، چگونگي كارآمدي نظريههاي 

زبانشناختي را در تحليل و تفسير متون ادبي بررسي كنيم.   
  

2. پيشينه و مباني نظرية نقشگراي هليدي  
زبانشناسي جديد به تعبيري به دو شاخه تقسيم ميشود: زبانشناسي ساختاري يا 
ساختگرا و زبانشناسي نقشگرا. زبانشناسي ساختاري كه از بلومفيلد و ساپير شروع، و 
به چامسكي ختم ميشود، نوعي زبانشناسي است كه توجه خود را اغلب بر تحليل جمله 
متمركز ميكند. حتي امروز هم كار چامسكي تحليل جمله است. ناگفته پيداست كه چنين 
نظريهاي اساساً به كار مطالعات ادبي نميآيد؛ زيرا جمله نقطة آغاز آفرينش ادبي است نه 
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نقطة پايان آن. اگر قرار است زبانشناسي بتواند به كار مطالعات ادبي بيايد، بايد از جمله 
فراتر رود و به متن بپردازد. همچنين در زبانشناسي ساختاري و بهويژه در شاخة زايشي 
آن، تالش اساسي بر اين است كه به احكام عام و به جهانيهاي زبان برسيم؛ بنابراين چنين 
تصويري از زبان- كه به مشتركات زبانها محدود ميشود-  البته به كار تحليل آن جنبههاي 

ظريف و زيبا و بهشدت فردي زبان نميآيد كه متعلق به امر آفرينش ادبياند.   
     شايد بهتر باشد براي تحليل متون ادبي نظريهاي متنبنياد را بهكار بگيريم؛ مانند نظرية 
سيستمي-  نقشي هليدي. اين نظريه كه با قبول اصول ساختگرايي بر نقش زبان و 
واحدهاي ساختاري آن تأكيد ميكند، از جهاتي بسيار مناسب مطالعات ادبي است؛ ازجمله 
از اين نظر كه به جنبههاي خاص و ممتاز و وابسته به متن و جمله نيز توجه خاصي دارد. 
همچنين بهدليل همين حساسيتي كه به ويژگيهاي خاص جمله و به تناسب آن به محيط 
پيرامونش نشان ميدهد، خواهناخواه به وجود ساختي بزرگتر از ساخت جمله نيز قائل است و 
آن، ساخت متن است. از داليل ديگري كه زبانشناسي نقشگرا مناسب مطالعات ادبي است اين 
است كه اين نوع خاص از زبانشناسي عالوهبر دو الية ساختاري جمله و متن، الية ساختاري 
سومي به نام گفتمان دارد. ساخت گفتمان1 از رهگذر تركيب متن، بهعنوان ساختي كامالً زباني، 

با بافت موقعيت2، بهعنوان ساختي كامالً غيرزباني، بهدست ميآيد.  
     نخستين بارقههاي اين رويكرد زباني به متن را ميتوان از سوي زبانشناسان مكتب 
پراگ و انديشمنداني چون مالينفسكي (1923)، متسيوس (1928)، بارتلت (1931) و فرث 
(1935) دانست. نظرية زبانشناسي متنبنياد هليدي نيز ادامة همين حركت است كه در اين 

نوشته مبناي تحليل متن قرار گرفته است.   
  

3. معرفي نظرية سيستمي ـ نقشي هليدي(1)   
در چارچوب زبانشناسي سيستمي ـ  همچون ديگر نگرههاي نقشگرا ـ پديدههاي زباني با 
ارجاع به اين مفهوم كه زبان در جامعه و نظام اجتماعي نقش و كاركرد دارد، تبيين و 

                                                      
1. Discourse Structure 
2. Context of Situation 



بررسي انتقادي كاربرد نظرية سيستمي ـ نقشي هليدي.../ مريم صالحينيا، زهرا روحي   □   307  
 

توصيف ميشوند. اين نگره با دست يازيدن به انگارة فرثي معنا ـ كه بنا بر آن معناي هر 
پارهگفتار همان نقشي است كه آن پارهگفتار در بافت ايفا ميكند ـ بر آن است تا با تبيين 
Halliday & Hassan, ) نقشهاي زبان، بخشهاي نقشي نظام معنايي آن را تعيين كند

29 :1976). در نتيجه، توصيف نقشها و كاركردهاي زبان در جامعه در واقع توصيف 

معناهايي است كه زبان بهطور عام و هر متن بهطور خاص ميتواند داشته باشد. هليدي 
نقشها و معناهاي زبان را به سه دسته تقسيم ميكند:  

  
1-3. نقش انديشگاني1   

نقش انديشگاني زبان ناظر است بر تجربة سخنگويان از جهان بيرون و درون. زبان درك 
و دريافت ما را از واقعيت و در نتيجه تجربة ما را سازمانبندي ميكند، چگونگي نگرش ما 

را به جهان رقم ميزند و از تجربة آدمي از جهان واقع سخن ميگويد.  
  

2-3. نقش بينافردي2  
نقش بينافردي زبان ناظر است بر چگونگي برقراري، حفظ و تنظيم رابطة ميان افراد. بهبيان 
ديگر، نسبت اشخاص شركتكننده در كنش ارتباطي، نوع و رابطة آنها با يكديگر، نقش آنها 
در كنش ارتباطي و ديدگاهشان نسبت به اين كنش در نقش بينافردي زبان تجلي مييابد. 
مشاركين كنش كالمي در ارتباطي كه از راه زبان ميان خود ايجاد كردهاند، هريك ايفاگر نقشي 

ميشوند: خبر يا فرمان ميدهند، سؤال ميپرسند يا انجام خدماتي را پيشنهاد ميكنند.  
  

3-3. نقش متني زبان3   
زبان ميان خود و بافت ارتباط برقرار ميكند تا به تناسبِ بافتي كه در آن بيان شده و با 
توجه به ويژگيهاي مترتّب بر آن بافت، متنآفريني كند. اين نقش ـ كه بيانگر مدخليت 

                                                      
1. Ideational Function 
2. Interpersonal Meaning 
3. Textual Component 
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كالم و ارتباط كالم هم با بافت زباني پس و پيش خود و هم با بافت موقعيتي است ـ نقش 
متني زبان است و خواننده و شنونده را قادر ميسازد تا متن را از مجموعهاي از جملههاي 

   .(Ibid, 28) تصادفي و نامربوط بازشناسد
  

4-3. ساختار نشانهاي موقعيت  
هليدي با توجه به نقشها و معناهاي همگاني زبان، به تبيين بافت موقعيتي پرداخت و به 
نحوي متناظر با نقشهاي سهگانة زبان، بافت موقعيتي را متشكلّ از سه بخش دانست. او 
اين سه سازة نظام نشانهاي موقعيت را بهترتيب گسترة سخن1، منش سخن2 و شيوة سخن3 
ناميد. او پس از ترسيم نمايي كلي از بافت موقعيتي ارتباط كالمي و الية معنايي زبان، به 
بيان الية ديگري پرداخت كه جايگاه تحقق معناست؛ يعني الية واژي ـ دستوري زبان كه 

فرم يا صورت زبان را ميسازد.  
  

5-3. نظام واژي ـ دستوري زبان  
زبان بهطور عام و هر متني بهطور خاص داراي سه معناي همزمان است كه مكملّ 
يكديگرند. معناهايي كه از يكسو بافت موقعيتي شرايط مساعدي براي وقوع آنها فراهم 
كرده است و از سوي ديگر در الية واژي ـ دستوري مكانيسم نمود خاص خود را دارند. 
در نتيجه، براي هر متني ميتوان سه ساختار جداگانه در نظر گرفت كه همگي براي شكل 
دادن يك معناي كلي بر هم منطبق ميشوند. در هر متني سازة واحدي ميتواند همزمان 
داراي سه ساختار و بهواسطة آن حامل سه معنا باشد. اين سازه كه هر سه نقش زبان در آن 
نمود دارند و بر هم منطبق ميشوند، بند است. پس هر بند نيز داراي سه ساختار متفاوت و 
البته سه معناي متفاوت است. به همين سياق و به اعتبار اين سه ساختار، هر عنصر بند نيز 
در سه نقش متفاوت ظاهر ميشود و اين چنين است كه عنصري كه در دستور «فاعل» 

                                                      
1. Field of Discourse 
2. Tenor of Discourse 
3. Mode of Discourse 
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خوانده ميشود، در اين چارچوب ـ و البته در يك بند بينشان ـ همچون عنصري حامل 
سه نقش متفاوت دستوري تحليل ميشود:  

1. اگر هر فعلي را نوعي از كنش بدانيم، اين عنصر كنشگر است و وقوع فرايندي كه فعل 
نمايندة آن است، در گرو هستي اوست (كنشگر).  

2. عنصري است كه فعل واژه به آن باز ميگردد و بهلحاظ شخص و شمار با آن منطبق 
است (فاعل).  

3. نقطة آغاز يا پاية پيام است و بهعبارتي ديگر قالبي است كه بقية پيام آويزة آن است (آغازه).  
     هر يك از اين سه نقش در يكي از سه ساخت بند وارد ميشوند و يكي از سازههاي نقشي 
آن بند را تشكيل ميدهند: كنشگر در ساخت انديشگاني، فاعل در ساخت بينافردي و آغازه در 
ساخت متني بند. در هريك از اين ساختها، عناصر ديگري نيز ايفاي نقش ميكنند و همگي با 

بازنمايي، مكالمه و پيام را ميدهند.   هم معناي بند را ميسازند و در نهايت، به بند ويژگي ِ
  

6-3. بند همچون بازنمود واقعيت: ساخت انديشگاني  
از ويژگيهاي بنيادي زبان اين است كه آدمي را قادر ميكند تا به تجربهاش از واقعيتهاي 
بيروني و دروني خود تصويري ذهني بدهد. ساخت انديشگاني بند، تجليگاه اين 
تصويرهاست. ما واقعيت را چيزي دربردارندة كنشها، رويدادها، احساسها و هستي و 
وجودها ميدانيم. تقسيمبندي واقعيت به صورت اين فرايندها در نظام معنايي زبان صورت 

ميگيرد و از طريق دستور بند بيان ميشود.  
     چارچوب معنايي اصلي براي بازنمايي فرايندها بسيار ساده است. هر فرايندي بالقوه از 

سه بخش تشكيل شده است:  
الف. خود فرايند1 كه در مقولة دستوري گروه فعلي نمود مييابد.  

ب. شركتكنندگان2 در فرايند كه در گروه اسمي تحقق مييابند و بسته به نوع فرايند 
متفاوتاند.  

                                                      
1. Process 
2. Participant 
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ج. عناصر بيروني1 كه در گروه قيدي يا گروه اضافي باز نموده ميشوند.  
اقسام فرايند هم عبارتاند از: فرايند مادي(2)، فرايند ذهني(3)، فرايند رابطهاي(4)، فرايند 

رفتاري(5)، فرايند كالمي(6) و فرايند وجودي(7).   
  

7-3. بند همچون كنش متقابل: ساخت بينافردي  
پيش از اين اشاره شد كه بخشي از معناي هر متني بر كنش متقابل افرادِ درگير در ارتباط 
داللت دارد. در اين رابطه هريك از اين افراد ايفاگر نقشي ميشوند: 1. خبري ميدهد. 2. 
چيزي ميپرسد. 3. چيزي عرضه ميكند. 4. فرماني ميدهد. اين نقشهاي ارتباطي- و به 
در الية واژي- دستوري زبان بهوسيلة ساختار وجهي2  بياني ديگر اين كنشهاي كالمي-
بند تحقق مييابند. اما عناصر ديگري نيز در بند وجود دارند كه در شكلگيري وجه سخن 

نقشي ندارند و ما آنها را باقيمانده3 ميخوانيم.  
     عنصر وجه جايگاه تبلور تعامل بينافردي و تأثير و تأثر دوسويه است و سه جزء فاعل، 

عنصر خودايستاي فعل4 و ادات وجهنما5 را دربرميگيرد(8).  
     عنصر خودايستا دو سويه دارد: زماننمايي و وجهنمايي. از يكسو زمان رويداد6 نسبت 
به زمان گفته7 معين ميشود؛ يعني زمان حال، آينده يا گذشته در گزاره مشخص ميشود و 
از سوي ديگر وجه فعل، قضاوت گوينده را نسبت به وقوع فعل يعني قطعي يا غيرقطعي 
بودن آن و يا امري بودن آن نشان ميدهد. در زبان فارسي سه وجه اخباري (پرسشي و 
خبري)، التزامي و امري وجود دارند كه با پيشوندهاي «مي» و «ب» و نيز افعال وجهنما(9) و 
يا با همراهي هر دو وجه، فعل فارسي را مشخص ميكنند. ادات وجهنما خود به دو گروه 
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تقسيم ميشوند: ادات احتمال همچون احتماالً، قطعاً، مسلماً و ادات تناوب مانند معموالً، 
هميشه، بهندرت و هيچگاه.  

     در ادامه به عناصر باقيمانده اشارهاي كوتاه ميكنيم كه كه غير از عنصر وجه، ساير 
بخشهاي بند را دربرميگيرد و شامل فعل واژه، متمم و ادات غيروجهنماست. فعل واژه عبارت 
است از گروه فعلي منهاي كارگزاران زماني يا وجهي آن. متمم هر گروه اسمي غيرفاعلي است 
و ادات غيروجهنما هم عناصرياند كه بهوسيلة گروههاي قيدي و حرف اضافهاي بيان ميشوند.   

  
8-3. بند همچون پيام: ساخت متني  

ساخت متني جايگاه استقرار عناصر محتوايي بند است و بر چگونگي ترتيب و آرايش 
اطالعات انديشگاني و بينافردياي كه در بند آمدهاند استوار است. هليدي ساخت متني بند 
را به دو ساخت متمايز «ساخت آغازه ـ آويزه1» و «ساخت اطالعاتي2» و يك بخش 

غيرساختاري يعني «انسجام3» تقسيم كرده است.  
ساخت آغازه ـ آويزه: ساخت آغازه ـ آويزة هر بندي بر ما آشكار ميكند كه نزد 
گوينده، بند دربارة چيست؛ ازاينرو ساخت آغازه ـ آويزه، ساختي «گويندهمحور» است. 
هرگاه فاعل در جايگاه آغازة بند قرار گيرد، آن بند، بندي بينشان است؛ در غير اين 

صورت آنچه حاصل ميشود، بند نشاندار است.  
ساخت اطالعاتي: اين ساخت داراي دو عنصر كاركردي است: «اطالع نو» و «اطالع 
كهنه». اين نو يا كهنگي اطالعات آنجا معنا ميدهد كه از منظر مخاطب به پيام بنگريم و نه 
از منظر سخنگو؛ چرا كه نزد سخنگو هر اطالعي كهنه است؛ ازاينرو ساخت اطالعاتي، 
ساختي «مخاطبمحور» است. معموالً اطالع كهنه در جايگاه آغازه قرار ميگيرد و اطالع نو 
در چارچوب آويزه. اطالع نو همواره حامل تكية برجسته است. هرگاه تكية برجسته روي 

آغازه قرار گيرد، برخالف بند بينشان، آغازه حامل اطالع نو خواهد بود.   

                                                      
1. Thematic structure 
2. Information Structure 
3. Cohesion 
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انسجام: انسجام به مناسبات معنايياي اشاره دارد كه ميان عناصر متن وجود دارد و 
بهواسطة عمل آنها، تعبير برخي از عناصر متن امكانپذير ميشود. عواملي كه به متن 

انسجام ميبخشند عبارتاند از: ارجاع، حذف، جايگزيني، ادات ربط و انسجام واژگاني.   
  

جدول 1: طرحوارهاي از نگرة زبانشناسي سيستمي- نقش  
ستوري  دنظام واژي-   نظام معنايي بافت موقعيتي

ارتباط زباني
 

  مادي   فرايند ساختار تعدي نقش 
  انديشگاني

گسترة سخن
 ذهني

  رابطه اي
  رفتاري
  كالمي
  وجودي

    مشاركين فرايند
  موقعيت فرايند

  فاعل   عنصر وجه ساختار وجه نقش بينافردي منش سخن
  عنصر خود ايستا
  فعل- واژه   باقي مانده

  متمم
  ادات

  مبتدا مبتدا- ساخت
  خبري

عوامل ساختاري
 

نقش متني ة سخني وش
خبر

  اطالع نو   ساخت اطالعاتي
  اطالع كهنه
  ارجاع انسجام عوامل غيرساختاري

  حذف و جايگزيني
  ادات ربط

  انسجام واژگاني

  
4. نقد نظريه و بررسي جنبههاي كارآمد نظريه در نقد شعر معاصر فارسي  

1-4. نقش انديشگاني يا ساختار گذرايي  
با بررسي ساختار گذرايي شعر ميتوان به الگوبندي شاعر از فرايندهاي گوناگون، بسامد 
استفاده از هر فرايند و هدف شاعر از انتخاب فرايندي خاص بهعنوان فرايند غالب و 
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پربسامد در شعر در جهت القاي ايدهاي خاص پي برد. همچنين ميتوان شيوة الگوبندي 
فرايندها را در شعر شاعران مختلف مقايسه كرد و يا حتي با بررسي نحوة بهكارگيري 

فرايندها توسط شاعري، گونهها و دورههاي متمايز شعرش را شناسايي كرد(10).     
     در تحليل اشعار بر مبناي نقش انديشگاني، ميتوان به اين نتيجه رسيد كه از راه بررسي نوع 
و بسامد فرايندهاي انتخابشده، فضاي كلي حاكم بر اثر پديدار ميشود. براي مثال، تحليل نقش 
انديشگاني در شعر «مهتاب» نيما حاكي از وقوع پربسامد فرايند مادي و فقدان فرايند رفتاري 
است. فقدان اين فرايند در ساختار اين شعر- كه همة آرزوي شاعر آن است كه كسي تحركي و 
جنبشي داشته باشد- بسيار پرمعناست. در اين فضاي مرده و بيتحرك، طبيعي است كه از 
هيچكس هيچ عمل زيستي و يا فيزيولوژيك سرنزند و اين امر در الگوبندي شاعر از فرايندهاي 

نظام گذرايي شعر، هشيارانه لحاظ شده است (مؤذن، 1377: 112).  
     همچنين در تحليل شعر «آيههاي زميني» به اين نكته اشاره شده است كه وجود 
كنشگرهاي غيرانسان در نيمة اول شعر و همراهي آنان با فرايندهاي مادياي كه مستلزم 
وجود كنشگرهاي انسانياند، از يكسو به آنها خصوصيات انساني ميدهد و از سوي 
ديگر فضاي نيمة اول شعر را خالي از آدميان ميكند. اين مفهوم همسو با هدف شاعر در 
محكوم كردن محيط و نه آدميان است كه به روايت خود شاعر، مضمون اصلي شعر است 
(كارآمد، 1378: 74). كارآمد در تحليل شعر «پرنده مردني است»، استفاده از فرايند رابطهاي 
از نوع وصفي را هم در خدمت توصيف وضعيت روحي شاعر و هم در توصيف محيط 
پيراموني ميداند. بنابراين، با تكرار يك فرايند در دو بند پياپي نهفقط بر شرايط 
توصيفشدة دروني و بيروني تأكيد ميشود؛ بلكه به باهمآيي و ارتباط بين آنها نيز 

غيرمستقيم اشاره ميشود (همان، 103).  
     بر اساس اين تحليل ميتوان به اين نتيجه رسيد كه بررسي چگونگي توزيع فرايندهاي 
مختلف در شعر و توجه به نوع كنشگر و كنشپذيرِ انتخابشده از سوي شاعر، از چند 

جهت ميتواند راهگشاي منتقد باشد:  
1. ادراك فضاي حاكم بر متن شعر با شناخت نظام فرايندهاي موجود در شعر. 
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2. تشخيص جنبههاي استعاري متن: براي نمونه در تحليل شعر «ماخ اوال»ي نيما، منتقد از 
رهگذر بررسي شيوة توزيع فرايندهاي مادي و رابطهاي در سه پارة شعر، به وجود استعارة 

«ماخ اوال- شاعر» پي ميبرد (حسنپور آالشتي، 1388: 596). 
3. تشخيص معاني و مضامين مورد نظر شاعر كه در انتخاب نوع فرايند و كنشگر يا 

كنشپذير خاصي از سوي او نهفته است. 
4. تشخيص برجستهسازيهاي صورتگرفته توسط شاعر از طريق قرار دادن فرايند مثالً 

رفتاري در زمينهاي از فرايندهاي مادي.  
  

2-4. نقش بينافردي يا ساختار وجهي و زماني  
منتقد با تحليل شعر بر مبناي ساختار بينافردي و توجه به نوع كنشهاي كالمي و نيز زمان 
و وجه بندها ميتواند به امكانات و ابزارهاي صوري و نحوة استفادة شاعر از اين امكانات، 
جهت واكاوي زواياي مختلف متن دست يابد. همچنين ميتواند تا حدي به دنياي ذهني 
شاعر نزديك شود، نگرش او را به پديدههاي پيرموان مورد بازبيني قرار دهد و گرايشهاي 
فردي و اجتماعي او و نوع تعاملش با مخاطبان را شناسايي كند. براي مثال، شفيعي كدكني 

دربارة شعر فروغ مينويسد:  
همهچيز در شعر فروغ لرزان است. او هيچ وقت نميگويد مضطربم، او اضطراب را به شما 
هاي (11) شعر او ميتوان احساس كرد كه پيوسته  تِ نشان ميدهد و اين اضطراب را در اپيتِ
از «رشتة سست طناب رخت» و «حجم سفيد ليز» و «ساية مغشوش» و «طرح سرگردان» و 
«دستهاي مغشوش، مضطرب، ترسان» و «كوچههاي گيج» و «عطر گذران» و «جريانهاي 
مغشوش» آب روان و «شاديهاي مهجور» و «ساية بياعتبار عشق» و «ساية فرارّ 

خوشبختي» سخن ميگويد (1359: 78-77).  
     مؤذن بر پاية تحليلي نقشگرا از شعر «وهم سبز»، به نتايج مشابهي دربارة فروغ دست 
يافته است. تحليلهاي او تنوع گستردهاي را در وجوه فعل اين شعر نشان ميدهد كه 
ميتواند پيامد هيجان و اضطراب فروغ باشد. نبود وجه التزامي در كنار كاربرد پربسامد 
جمالت پرسشي در قالب استفهام انكاري و جمالت تعجبي، و نيز حضور گستردة بندهايي 
با وجه خبري در آغاز و انجام شعر- كه مثل قابي از قطعيتِ سرنوشتي شوم و محتوم شعر 
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را فراگرفته است- همه بر اين امر داللت دارند (مؤذن، 1377: 221-222). كاربرد الگوي 
نقشي-  سيستمي در شعر «آيههاي زميني» هم نتايج مشابهي را نشان مي دهد: حضور 
پربسامد افعال گذشته با وجه خبري در كنار استفهام انكاري. شاعر با انتخاب اين زمان 
هرگونه گريزي را از فضاي هولناك بهتصويردرآمده ناممكن ميكند (كارآمد، 1378: 57).  

      توجه به عنصر زمان در مباحث نقد شعر، از ويژگيهاي نظرية نقشگراست. براي نمونه 
بررسي عنصر زمان در شعر «مهتاب» نيما نشان ميدهد زمان افعال در اين شعر، جز در دو مورد، 
همگي بر حال داللت دارد و ويژگي زمان حال ساده آن است كه براي بيان واقعيات ابدي و 
هميشگي بهكار ميرود. انتخاب اين زمان در توفيق شاعر نقش بسيار مهمي داشته است (مؤذن، 
1377: 124). بررسي تحليلهاي نقشگرا در شعر معاصر نشان ميدهد عنصر زمان ميتواند 
منتقد را به نكاتي دربارة معناي شعر رهنمون شود كه جز از اين راه-  حتي اگر بر پاية استنباطي 
عاطفي آن را بيان ميكرد-  تا اين اندازه مستدل و انكارناپذير نمينمود. از شيوههاي كاربرد 
عنصر زمان كه در شكلگيري زبان شاعرانه بسامد بااليي دارد، برجستهسازي است. زماني كه 
چند بند مشخص در شعر در جهت مخالف زمينة زمانبندي غالب شعر قرار ميگيرند، 
بهخوديخود برجسته ميشوند. عالوهبر اين، عنصر زمان امكانات ديگري در اختيار شاعر 
ميگذارد؛ همچون القاي حس پويايي، ملموس بودن، در جريان بودن و يا محتوم و قطعي بودن 

كه از رهگذر بررسي آنچه هليدي «منش سخن» ناميده است تبيين ميشود.   
  

3-4. نقش متني  
1-3-4. ساخت آغازه- آويزه و ساخت اطالعاتي  

پس از بررسي نوع ساختار بندهاي شعر و بهدست آوردن الگوي تمام بندها بهلحاظ 
نشانداري، ميتوان بسامد كلي بندهاي بينشان و نشاندار را در شعر يا مجموعهاشعار 
شاعر بهدست آورد و بر اساس آن، به اين نكته رسيد كه شاعر براي بيان مضامين مورد نظر 
خود بيشتر از كدام ساختار استفاده كرده است. براي مثال، زماني كه شاعر در بيشتر بندها از 
ساخت نشاندار استفاده ميكند، بندي با ساختار بينشان در كليت اين شعر چنان برجسته 
ميشود كه از ظرفيت بيان مضمون مورد نظر شاعر برخوردار ميشود. براي نمونه، تحليل 
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ساخت آغازه- آويزه در شعر«هست شب» نيما نشان ميدهد نشانداري فقط در تمام 
بندهاي شعر حضور ندارد، بلكه حتي در ساخت گروهها نيز حضوري چشمگير دارد؛ 
بهگونهاي كه منتقد به اين نتيجه ميرسد كه اين شگرد مهمترين ويژگي ساختار متني شعر 
نيماست و يك عنصر برجستة سبكي را در شعر وي رقم ميزند؛ ضمن اينكه درمييابد از 
رهگذر كاركرد مسلط همين شگرد در اين شعر، «شب» برجستگي و مركزيت مييابد و 

معناي شعر حول محور آن شكل ميگيرد (مهاجر و نبوي، 1374: 75).  
     در نمونههاي تحليليِ مورد مطالعه معموالً دو ساخت آغازه ـ آويزه و ساخت اطالعاتي 
(اطالع كهنه و نو) بر هم منطبق شدهاند؛ ازهمينرو منتقدان اين دو ساخت را همزمان 
بررسي كردهاند نه به صورت جداگانه. اما در مواردي اين دو ساخت از نظر نشانداري بر 
هم منطبق نيستند. براي مثال، در بند «اوست در كار سراييدن گنگ» او هم آغازه است و 
هم اطالع نو. معموالً وقتي كه آغازه تكيهبر ميشود، منظور آن است كه ميخواهيم به نفي 
پيشفرضي بپردازيم كه در زمينه موجود است. در اين بند نيز نحوة چينش عناصر به اين 
معناست كه فقط شاعر (ماخ اوال) است كه شعر گنگ ميسرايد و به اين دليل تنها مانده 

است (حسنپورآالشتي، 1388: 595).   
2-3-4. انسجام  

در تحليل و نقدهايي كه تا كنون بر اساس نظرية سيستمي ـ نقشي صورت گرفته، اين بخش از 
نظريه بيشتر از بخشهاي ديگر مورد توجه منتقدان قرار گرفته است و متون زيادي ـ اعم از 
داستاني و شعري ـ بر اساس عوامل انسجامي تجزيه و تحليل شدهاند (نعمتي، 1386؛ رحيميان، 
1381). توجه ويژه به اين بخش از نظريه، بيترديد بهدليل ظرفيتها و قابليت فراوان آن در 
جهت كشف ويژگي انسجام در متون ادبي است. براي نمونه، تحليل عوامل انسجام در شعر بلند 
 «صداي پاي آب» نشان ميدهد سهم عامل تكرار 83/71 درصد است و سهم ديگر عوامل 
انسجامي چيزي بيش از 16/29 درصد نيست. در اين منظومه هرگاه شاعر خواسته مطلبي را بيان 
كند، از تكرار استفاده كرده است. بيشتر اين تكرارها در آغاز جمالت آمده و مفهوم مورد بحث 

را در هر بخش برجستهتر كرده است (نعمتي، 1386: 181).  
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     بررسي تطبيقي عوامل انسجام هم ميتواند مثل ساير ساختهاي مطرح در نظرية 
سيستمي-  نقشي منتقد را به رهيافتي سبكشناختي رهنمون شود. بررسي تطبيقي عوامل 
انسجام در اشعار اخوان، شاملو و نيما نشان ميدهد اخوان و بهويژه شاملو بيشتر از عامل 
حذف براي انسجامبخشي به ساختار شعرشان بهره ميگيرند. اما در شعر نيما حذفي 
صورت نميگيرد و ظاهراً او به اين عنصر چندان توجهي ندارد؛ در مقابل در بيشتر 
اشعارش عامل انسجامبخش، «تكرار» است اعم از تكرار واژهها، تركيبات و حتي عبارات و 

بندها (مؤذن، 1377: 128).  
  

5. بررسي كاستيهاي نظريه در نقد شعر معاصر فارسي  
نظرية متنبنياد هليدي، به اذعان خودش، بر اين اصل اساسي استوار شده است كه ميان متن 
ادبي و ديگر متنها هيچ تفاوتي وجود ندارد: «در مرحلة تحليلي، هيچ تفاوتي ميان متن 
ادبي و انواع ديگر متنها وجود ندارد: مقولهها و روشها يكسان هستند. در واقع اهداف 
سبكشناس اين يكساني را ايجاب ميكند.» (هليدي، 1983: 80). عالوهبر اين، هليدي 
براي استحكام نظريهاش، مسئلة هنجارگريزي را بهكل به يكسو مينهد و ميگويد متن 
معنايش را نه بهواسطة هنجارگريزي، بلكه از راهِ سازگاري با نظام بهدست ميآورد. اكثريت 
آثار ادبي بههيچرو از دستور زبان سرپيچي نكردهاند. بهعكس، متنهايي كه از قواعد دستور 

زبان سرباز زدهاند، معموالً آنهايي نيستند كه ما متنِ ادبي ميخوانيم (همان، 76 ).  
     اين سخنان هليدي كامالً همسو با نظرية او است. او عزم كرده تا متن ادبي را نه 
بهمثابة متن ادبي- چنان كه در نقد سنتي بالغي و بعضي از نظريههاي زبانشناسي آمده 
است، مانند ياكوبسن كه نظام نشانههاي شعر را از نظام نشانههاي زبان معيار متمايز 
ميداند- بلكه بهمثابة متني زباني بررسي كند. بديهي است كه در اين صورت بسياري از 
اموري كه در نقد ادبي شعر پيش از اين مورد توجه منتقد ادبي بود، بهگونهاي عامدانه و 
آگاهانه مغفول ميماند؛ همچنين منتقد از پرتوي كه بهواسطة آن ديدگاه زواياي تاريك و 
ناشناحتة شعر را روشن ميكرد محروم ميماند و محدود ميشود به اينكه در قلمروي كه 
نظريه براي او مجاز دانسته است، تنها حركت كند. با توجه به اين پيشفرض، در اين بخش 
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فقط به مواردي اشاره ميكنيم كه با توجه به رويكرد نظريه به زبان، نهفقط فقدانشان بديهي 
تلقي نميشود؛ بلكه توجه به اين موارد ميتواند بر غناي نظريه بيفزايد.  

  
1-5. ناديده انگاشتن تكثر معنايي شعر  

«كنش تأويل متن به معناي پرداختنِ دقيق به متن و در نتيجه به معناي آشكار ساختن همة 
چيزهاي درون متن است. گفتم كه اين كار در واقع متن را به ساحت ادبيات ميبرد؛ اما آن 
را به ادبيات خوب، و به طريق اولي، به ادبيات ماندگار بدل نميكند.» (همان، 77). آنچه از 
اين سخن هليدي دريافت ميشود اين است كه او ظرفيت باالي تأويلپذيري متون ادبي را 
باور دارد؛ اما براي رسيدن به هدف ديگري-  كه همان بررسي متن ادبي بهمثابة متن زباني 

است ـ از آن صرفنظر ميكند.   
     در تمام نمونههاي تحليليِ مورد مطالعه، منتقدان فقط به يك معنا بسنده كردهاند؛ 
معنايي كه دستاورد استنتاجات زباني درست يا نادرست بود. حال آنكه حتي از نظر 
زبانشناسان نيز آن كيفيتي كه عوالم مقال ادبي1 را از عوالم مقال زباني2 متمايز ميكند، اين 
است كه پيام و پيشينة عوالم مقال زباني ازپيش تعيينشده و مشخصاند؛ درحالي كه 
خواننده در بازآفريني پيام ادبي و پيشينة آن از حد اعالي آزادي بهرهور است و ميتواند با 
ابداع هر پيشينة تازهاي، عالم مقال اثر را بهكلي عوض كند. در واقع، راز جاودانگي آثار 

ادبي هم درست در همين نكته نهفته است (حقشناس، 1382: 24-21).  
  

2-5. ناديده انگاشتن مناسبات بينامتني  
در نظرية زبانشناختي هليدي، مناسبات بينامتني جايي ندارد و بهنظر ميرسد خود او هم 
چندان ادعايي دراينباره ندارد. او اذعان ميكند متون ادبي پيوسته با متنهاي ديگر همطنين 
ميشوند. اين متون هم ميتوانند متنهايي باشند كه ژانر متن را رقم ميزنند و هم متوني 
بيرون از ژانر آن متن باشند كه متنهاي بزرگِ گذشته نظير كتاب مقدس و آثار شكسپير را 

                                                      
1. Literary Universes of Discourse 
2. Linguistic Universes of Discourse 
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دربرميگيرند و حضور پرهيبت اين متنها اغلب احساس ميشود. بهعالوه، متن دربردارندة 
تجربههايي بينامتني است كه نويسنده آنها را به ارمغان ميآورد و انتظار دارد خواننده هم 
چنين كند، تا متن بر پاية آگاهي مشتركي از آنچه پيشتر خوانده شده است تفسير شود. در 
غير اين صورت، نويسنده و خواننده با يكديگر روبهرو نشدهاند. بازشناسي طنين بينامتني، 
عامل مهمي در سنت نقادي است. اما تعيين و تفسير مناسبات هر متني با متنهاي ديگر 

بهواسطة زبانشناسي، بههيچرو كار سادهاي نيست (هليدي، 1983: 85).  
     در تمام نمونههاي تحليليِ مورد مطالعه، اثري از تفسير شعر به مدد طنين بينامتني 
بهچشم نميخورد؛ درحالي كه در بعضي نمونهها مناسبات بينامتني آشكاري وجود دارد؛ 
ازجمله اين اشارة آشكار در شعر «برف» نيما: «من دلم سخت گرفته است از اين/ 
ميهمانخانة مهمانكشِ روزش تاريك» (مهاجر و نبوي، 1376: 163) و يا شعر «آيههاي 
زميني» فروغ كه طنين كالم كتاب مقدس از آن آشكارا به گوش ميرسد. اما در تحليل و 
تفسير متن نهفقط به اين ويژگي اشارهاي نشده است؛ بلكه حتي منتقد، زبان متن را بهاعتبار 
«و» ـ كه جمالت را به هم پيوسته- داراي حالتي گزارشگونه خوانده است (كارآمد، 
1378: 71). از سوي ديگر، آنچه در تحليل و تفسير شعر ازجمله شعر معاصر اهميت 
فراواني دارد، توجه به مناسبات بينامتني اشعار شاعر و شناخت نمادهاي شخصي او است. 
توجه به اين مهم در تأويل شعر سهم زيادي دارد؛ بهويژه در مورد شاعراني كه نمادهاي 

شخصي زيادي دارند.   
     نتايجي كه از بررسي تحليلها بهدست ميآيد، نشان ميدهد منتقدان كمتر به نمادهاي 
شخصي شاعر اشاره كردهاند. بيتوجهي به اين مناسبات بينامتني، گاه منتقد را در فهم 
معناي كل شعر دچار سرگشتگي كرده است؛ براي مثال باعث شده در تحليل شعر «بر او 
ببخشاييد» فروغ، «ساكنان سرزمين سادة خوشبختي» و «همدمان پنجرههاي گشوده در 
باران» را كساني بدانند كه «ابلهانه در فضاي كثيف و بيتفاوت و خالي از خوشبختي 

خويش خوشبختاند» (همان، 78).   
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6. نتيجهگيري  
در بررسي شعر بر مبناي نظرية سيستمي-  نقشي، منتقد ميتواند با بهرهگيري از ابزارها و 
امكاناتي كه نظريه در اختيار او قرار ميدهد به دنياي شعر راه بيابد، روابط سازگاني يا 
سيستميك شكلدهنده در ميان اجزاي متون ادبي را تبيين كند و به شرح و تفسير 
داللتهاي معنايي آنها بپردازد. به دنبال بررسي و واكاوي تحليلهايي كه بر روي 
مجموعههاي شعري تعدادي از شاعران معاصر فارسي (فروغ فرخزاد، نيما يوشيج، سهراب 
سپهري شاملو و اخوان) بر مبناي نظرية سيستمي- نقشي صورت گرفته است، به اين نتيجه 
ميرسيم كه اين نظريه در حوزة نقد شعر نو فارسي ميتواند بهمثابة ابزاري تحليلي بهكار 
آيد و منتقد را در كشف و شناخت اين ابعادي ياري دهد: فضاي كلي حاكم بر اثر، ساخت 
انديشهاي يا معنانمايانة ذهن شاعر و نوع رابطة او با مخاطب از طريق تبيين نظام فرايندي 
موجود در شعر، ساختارهاي زباني بهكاررفته در بندها و كليت شعر جهت بيان مضمون و 
انديشة مورد نظر شاعر و بررسي عناصر توازي و تقابل در اشعار، جنبههاي استعاري متن، 
نوع عناصر زماني و وجهي و تأويلهاي مترتّب بر آن، ميزان انسجام موجود در متن ادبي و 
شيوة مورد استفادة شاعر در انسجامآفريني كه خود ميتواند نوعي شاخصة سبكي براي 
شاعر به وجود آورد، شگردهاي زباني خاص كشفشده توسط شاعر چه در حوزة واژگان 
و چه در حوزة نحو و سرانجام حفظ ميزان طراوت و تازگي آنها در كل اشعار يا تبديل 
آنها به عناصر كليشهاي. توجه به تمام ابعاد يادشده ميتواند در تعيين ويژگيهاي سبكي 
شاعري يا شاعران دورة خاصي كارآمد باشد. در عين حال، اين نظريه نيز همچون هر 
نظرية ديگري دچار كاستيهايي است كه ضرورت دارد منتقد ادبي با نظر به آنها، اين 

رويكرد را در نقد اثر ادبي بهكار برد.   
  

پينوشتها  
1. رويكرد هليدي به مفهوم نقش در اين نگره چنين است: زبانشناسي سيستمي- نقشي در راستاي 
تفسيري كه از متن، نظام و عناصر ساختهاي زباني ارائه ميدهد، در سه معناي متمايز و البته همبسته، 

نقشي يا نقشگراست:  
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الف. اين نگره به اين معنا نقشگراست كه چنان طرحريزي شده است كه بتواند چگونگي كاربرد 
زبان را در بافت تبيين كند؛ كاربردي كه طي دهها هزار نسل، نظام زبان را شكل داده و به شكل امروزين 
درآورده است. در نتيجه از اين ديدگاه، نظام زبان، نظامي دلبخواهي و قراردادي نيست؛ بلكه طبيعي و 
بارآوردة جامعه و متناسب با نيازهاي جامعه و انسان است؛ بهطوري كه هر عنصري را در زبان ميتوان 

با ارجاع به چگونگي كاربرد زبان تبيين كرد.  
 (Metafunction) ب. بخشهاي بنيادين معنا در زبان، بخشهايي نقشي و كاركردياند و فرانقش
Ideational ) خوانده ميشوند. همة زبانها حول دو محور اساسي شكل گرفتهاند: معناي انديشگاني

Meaning) يا بازتابي و معناي بينافردي (Interpersonal Meaning) يا كنشي. اين بخشهاي بنيادين 

در نظام زبان، نمودِ دو هدف عام كاربرد زبان هستند: يكي فهم محيط و ديگري تعامل با افراد در آن 
محيط. بخش بنيادين ديگر، بخش متني (Textual Component) است كه دو بخش پيشگفته را با 

بافت پيوند ميزند.  
ج. هر عنصر زباني با ارجاع به نقش آن در كل نظام زبان توضيح داده ميشود. در اين معنا، دستور 
زبان نقشگرا، دستوري است كه تمام واحدهاي زبان شامل بندها، جملهها و غيره را همچون پيكربندي 
سازمند ( Organic) نقشها تفسير ميكند. به بيان ديگر، هر بخش زبان نسبت به كل و همچون 

عنصري نقشي تفسير ميشود.  
مفهوم پاية ديگر در اين نگره، سيستم است. اين دو مفهوم (نقش و سيستم) در شكل اولية نظرية 
هليدي يعني «مقوله و ميزان» نقشي همطراز دارند و در كنار واحد (Unit) و طبقه (Class) چهار مقولة 
زبان را ميسازند. اما در صورتهاي پسين اين نظريه، تمام عناصر و تحليلها حول محور سيستم شكل 
ميگيرد و اين، اساس تمايز اين نگره از ديگر نگرههاي نقشگراست؛ به همين دليل اين نگره، 
زبانشناسي سيستمي- نقشي خوانده شده است. در اين نگره، زبان شبكة درهمتنيدهاي از سيستمهاست 
كه از رهگذر گزينشهاي تودرتو افادة معنا ميكند. هر نقطهاي از شبكه كه گزينشي در آن صورت 
ميگيرد، حامل دو عنصر است: 1. محيط پيراموني يك گزينش كه از گزينشهاي پيشتر صورتگرفته 
ساخته شده است؛ 2. مجموعهاي از امكانات كه از ميان آنها بايد گزينش انجام شود. اين دو عنصر در 
مجموع يك سيستم را ميسازند. گزينههاي موجود در هر سيستم با يكديگر رابطة جانشيني دارند و 
بهواسطة جانشينبودگي اين رابطه، گزينش و حضور يكي مستلزم عدم گزينش و غياب ديگران است. 
البته اين رابطة همعرض و موازي، رابطة ميان امكانات درون سيستم است؛ اما در كلِ شبكة زبان، 
رابطهاي زنجيرهاي و زماني نيز وجود دارد كه نوعي از رابطة ميان سيستمهاست. به اين ترتيب كه 
هرگاه از ميان امكانات موجود در يك سيستم، گزينشي صورت ميدهيم، بار ديگر با سيستم ديگري 
روبهرو ميشويم كه بايد از ميان امكانات آن دست به گزينش بزنيم. اين گزينش هم باز ما را با گزينشي 
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ديگر درگير ميكند. به بيان ديگر، هر گزينشي كه صورت ميگيرد، همچون محيطي براي سيستم و 
گزينش بعدي عمل ميكند و اين گزينشها كه در كلِ شبكة زبان صورت ميگيرد تا آنجا ادامه مييابد 
كه در نهايت يك ساختار زباني براي معناي مورد نظر گوينده شكل ميگيرد. ساختار همان شكل نهايي 
تحقق سيستم است و برخالف سيستم، بر رابطة همنشيني عناصر استوار است و ناظر بر آرايش 
زنجيرهاي عناصر يا توابع نقشيِ آنهاست؛ درنتيجه رابطة جانشيني ميان عناصر را نيز بازميتاباند. باري، 
زبانشناسي سيستمي كه در چارچوب زبانشناسي نو- فرثي شكل گرفت، از اين باور بنيادين آغاز 
ميكند كه زبان ابزاري است براي انتقال معنا و برقراري ارتباط ميان افراد جامعه؛ در نتيجه زبان نهادي 

اجتماعي و بخشي از نظام اجتماعي است (هليدي، 1978: 39).  
Material Process .2: فرايندي است كه بر انجام كاري يا رخداد واقعهاي (فيزيكي يا انتزاعي) 
داللت دارد. هر فرايند مادي داراي شركتكنندهاي از نوع فاعل/ كنشگر است و بسته به نوع فرايند، 

(گذرا يا ناگذرا) شركتكنندهاي از نوع مفعول/ هدف نيز ميتواند داشته باشد. حضور اين شركتكننده 
اختياري است.    

Ø    با سنگها آواز ميخوانم.  
فاعل                     فرايند  

Mental Process .3: بندهايي كه حامل معاني ذهني ازقبيل احساسها، ادراكها و پندارها 
هستند و با عنوان فرايند ذهني طبقهبندي ميشوند. اين نوع فرايند بهناچار داراي دو مشارك است: 1. 
عنصري كه احساس، ادراك و انديشه ميكند كه موجودي باشعور است يا باشعور پنداشته ميشود و 

مدرك ناميده ميشود. 2. آنچه احساس و ادراك ميشود يا به آن انديشه ميشود كه آن را پديده 

ميخوانيم:  
Ø   اين روزها تنها حس ميكنم گاهي كمي گنگم.  

مدرك                     فرايند  

Relational Process .4: فرايندي از نوع استن/ بودن است كه دو فرايند شناسايي 
(Identifiying) و وصفي (Attributive) را شامل ميشود. در نوع وصفي يك ويژگي- كه ممكن 
 (Attribute) است كيفيت يا زمان يا مكان يا دارايي باشد- به چيزي نسبت داده ميشود. اين ويژگي
يا داشته (Possessed) شركتكننده در فرايند بهشمار نميآيد؛ بلكه فقط ويژگياي است كه توسط 
فعلهاي ربطي (بودن/ داشتن، شبيه بودن، طول كشيدن، به نظر آمدن) به حامل (Carrier) يا دارنده 

نسبت داده ميشود كه فقط شركتكنندة فرايند است:  
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Ø        چشمهاي سرزنشكننده داشت.       
دارنده              داشته            فرايند  

در فرايند شناسايي، چيزي چيز ديگري را ميشناساند. نقشهاي ساختاري در اين فرايند عبارتاند 
از: شناخته و شناسان. بندهايي كه فرايند شناسايي در آنها تحقق مييابند، بندهاي همارز هستند؛ يعني 

دو سوي رابطه ميتوانند در جايگاههاي همديگر قرار بگيرند بيآنكه معناي انديشگاني تغيير كند:  
خاموشي       بهترين چيزها         است.  
شناخته           شناسان               فرايند  

Behaver Process .5: دربرگيرندة رفتارهاي گوناگون جسمي و رواني يك موجود جاندار يا 
جاندار پنداشتهشده است. اين فرايند فقط داراي يك مشارك است كه رفتارگر ناميده ميشود:  

  سالخي             ميگريست.  
  رفتارگر                 فرايند  

Sayer Process .6: فرايندهايي از نوع گفتن كه شامل هر نوع تبادل نمادين معاني است و بيشتر 
در بندهاي مركب ظاهر ميشود. مشاركين اين فرايند عبارتاند از: گوينده، مخاطب و گفته:  

تنها مرگ است كه دروغ نميگويد.  
     گوينده                  فرايند  
گفتم كه جاي آينه اينجا نيست.  

Existent Process .7: از موجوديت يا هستي پديدهاي (و يا نيستي آن) سخن ميگويد. بندهايي 
كه افعالي نظير بودن/ هستن/ وجود داشتن دارند، اين فرايند را ميرسانند. مشارك اين فرايند كه از 

هستي يا نيستي آن سخن ميرود، موجود ناميده ميشود:  
«اين تويي در آن طرف، پشت ميلهها رها. اين منم در اين طرف، پشت ميلهها اسير.»  

8. فاعل گروه اسمي يا ضمير شخصي است كه بهلحاظ شخص و شمار با فعل همخواني دارد. البته 
فاعل الزاماً با كنشگر بند منطبق نيست و اين در واقع يكي از گسترههاي انتخابي است كه گوينده در 
اين حوزه دارد. عنصر خودايستا گزاره را محدود ميكند و آن را از حالت انتزاعي درميآورد. گزاره هم 

بهواسطة عمل اين عنصر زمانمند و موقعيتمند ميشود.  
9. افعال وجهنما در فارسي شامل توانستن، بايستن و شايستن است. دو فعل آخر به سبب صرف 

ناقص، قيد نيز خوانده شدهاند.  
10. در مقالة «سه صدا، سه رنگ، سه سبك در شعر قيصر امينپور» با توجه به فرايندهاي فعلي، سه 
گونه سبك و سه دورة متمايز در شعر قيصر امينپور شناسايي شده است. البته از آنجا كه در اين مقاله 
از يكسو به نظرية سيستمي- نقشي هيچ اشارهاي نشده و از سوي ديگر از فرايندهايي نام برده شده كه 
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در مجموعة فرايندهاي فعلياي كه هليدي توصيف كرده ديده نميشود (ازجمله فرايند انعكاسي و 
فرايند كنشي)، نميتوان آن را در شمار بررسيهاي مبتني بر نظرية هليدي قرار دارد؛ با اينهمه نمونة 

خوبي براي نشان دادن اهميت فرايندهاي فعلي در بررسي شعر معاصر است.  
Epithet .11: صفت يا گروه صفتي كه براي تعريف كيفيت يا خصيصة شاخص انسان يا شيء 

  .(Baldick, 2004: 86) بهكار ميرود
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درآمدي بر نشانهشناسي قصهگويي (نقالي)  
بررسي نمونهاي از گفتمان نقالي 

 
مهناز كربالئي صادق 
دانشجوي دكتري زبانشناسي همگاني دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران 
فاطمه سيد ابراهيمينژاد 
دانشجوي دكتري زبانشناسي همگاني دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران 

 
چكيده  

افسانهها و داستانها از كهنترين آثار فكري هر ملت بهشمار ميآيند. سرزمين ما ايران نيز 
با داشتن تمدن و پشتوانة فرهنگي و ادبي غني، سرشار از قصههاي ديرين عاميانه و ادبيات 
شفاهي بازمانده از اسطورههاي كهن است و سالها به صورت سينهبهسينه نقل شده و از 
نسلي به نسل ديگر رسيده است. اين روايتهاي شفاهي راويِ تاريخ اقوام، سرگذشت 
پهلوانان، آداب و رسوم، اعتقادات، ارزشها، باورهاي فرهنگي، تاريخي و نيز باورهايي 
چون موجودات اهريمني، ديوان و پريان هستند و امروزه بخشي از ميراث فرهنگي و 
بهطور كلي فرهنگ عامة ما را به خود اختصاص دادهاند. زبان، نظامي نشانهاي است و همة 
روابط بيناانساني و اجتماعي در عرصههاي هنري، فرهنگي، اجتماعي و غيره در حوزة 
نشانهشناسي قرار ميگيرد. بنابر اين، در اين پژوهش سعي كردهايم با بهرهگيري از 
سازوكارهاي نشانهشناسي، به بررسي قصهگويي/ نقالي-  بهعنوان نظامي نشانهاي كه رمزگان 
اصلي و ثانوية خاص خود را دارد و بهواسطة آن رمزگان، گفتار راوي در پيوند با نظام 
گستردهتري از تداعيها قرار ميگيرد- بپردازيم. از سوي ديگر، مطالعة قصههاي عاميانه 
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گامي است در جهت رسيدن به گنجينهاي از دنياي ذهني مردم روزگاران كهن و ثبت و 
مستندسازي آنها.  

       واژههاي كليدي: نشانهشناسي، گفتمان نقالي، رمزگان، اسطوره، استعاره، مجاز 
مرسل، قصهگويي.  

  
1. مقدمه  

اقوام و ملل دنيا پيش از آنكه با هنر خط و كتابت آشنا شوند و بتوانند تاريخ و سرگذشت 
نياكان خود را بهصورت كتاب براي آيندگان به يادگار بگذارند، داستانها و روايات خود را 
بهصورت شفاهي براي يكديگر نقل ميكردند. اين داستانهاي بسيار متنوع هم راويِ تاريخ 
داستانهايي دربارة حيوانات  و سرگذشت اقوام و پهلوانان و مقامات ايشان بود و هم حاوي ِ
واقعي يا افسانهاي چون قصة ديو، جن، پري و معجزات و خوارق عادات يا افسانههايي كه 
ديگران آنها را به قصد تعليم و تربيت و عبرتاندوزي ساخته و پرداخته بودهاند. قصههاي 
عاميانه مصنفّ ندارند و مثل منظومههاي حماسي و سرودهاي عاميانه، آخرين شاخههايي 
هستند كه از تنة اساطير منشعب شدهاند. آنها پيش از هر ادب مكتوبي وجود داشتهاند و 
با هر محيط اجتماعي و محلي قابل انطباق هستند. قصههاي عاميانه در عين كهنگي، تازه و 
امروزي هستند و تفكراتي كه در وراي آنها نهفته است، برخاسته از فرهنگ همان ملت است و 
پيوسته تفسيري نو ميپذيرد. عالوهبر اين، قصههاي عاميانه يكي از قديميترين قالبهاي ادبي 
در فرهنگ جهاني است كه با مطالعه و بررسي آنها، به بخش گستردهاي از دنياي ذهني و 

تفكرات مردم روزگاران گذشته دست خواهيم يافت (بهرامي، 1387 : 71-70).  
     اما در باب واژة نشانهشناسي، وقتي آن را در كنار مفهومي قرار ميدهيم، مانند نشانهشناسي 
نقاشي، نشانهشناسي سينما و نشانهشناسي تئاتر، چنين بهنظر ميرسد كه آن حوزه را نظامي 
فرهنگي تلقي كردهايم؛ نظامي كه امكان توليد متوني را فراهم ميكند كه آن متون «قابل 
خواندناند» و ما بر اساس ديدگاه نشانهشناسي ميخواهيم سازوكار، نظامها، رمزگانها و 
ويژگيهاي متني آن حوزه و يا بهبيان ديگر، خوانش متون آن حوزه را بشناسيم (سجودي، 
1388: 230). در اين پژوهش با بهرهگيري از سازوكارهاي نشانهشناسي، به توصيف و نقد 
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نقالي-  بهعنوان نظام فرهنگياي كه همچون متن، معنا و ارزش توليد ميكند- پرداختهايم؛ 
ضمن اينكه بازنمايي حركت زمان در گفتمان نقالي و نيز بازنمايي نقش زن در متون سه 

نمونة ضبطشده از نقالي را بررسي كردهايم.  
  

2. نشانهشناسي  
نشانهشناسي علمي است كه به مطالعة نظامهاي نشانهاي نظير زبانها، رمزگانها، نظامهاي 
عالمتي و غيره ميپردازد؛ ازاينرو زبان بخشي از نشانهشناسي است (گيرو، 1387: 12). دو 
سنت در نشانهشناسي وجود دارد كه بهترتيب از زبانشناس سوئيسي، فردينان دو سوسور و 
فيلسوف آمريكايي، چارلز سندرس پييرس سرچشمه گرفته است. سوسور «نشانهشناسي1» را 
دانشي ميداند كه به مطالعة نقش نشانهها بهمثابة بخشي از زندگي اجتماعي ميپردازد. اما از 
ديدگاه پييرس، «نشانهشناسي2» نظرية صوري نشانههاست كه با منطق ارتباط نزديكي دارد. 
نشانهشناسي يكي از روشهاي تحليل متن است كه به مطالعات فرهنگي بسيار نزديك شده 
است. نشانهشناسان ساختگرا بيشتر به رابطة عناصر با يكديگر توجه دارند؛ حال آنكه نشانه-
شناسان اجتماعي بر معنا و تفسير خوانندگان از نشانههاي متن تأكيد دارند (چندلر، 1387: 25- 

29). مطالعات نشانهشناختي بر نظام قواعدي كه بر گفتمانهاي درگير در متون حاكماند، تمركز 
دارد و به نقش بافت نشانهشناختي در شكلدهي به معنا تأكيد دارد.  

  
3. قصهگويي (نقالي)  

بهرامي به نقل از پروفسور سي. وان. وودوارد3، استاد تاريخ دانشگاه ييل، ميگويد ايرانيان 
قديم مبتكر داستانهاي تاريخي بودند و در صدر آنها فردوسي قرار دارد كه قهرمانان 
وطندوست و ظلمستيز را معرفي كرده است. اين داستانهاي تاريخي بهدليل تمايل ايرانيان 
به آگاهي از گذشتة خود، به صورت داستان و افسانه بوده است. افسانهها و اعتقادات بومي 

                                                      
1. Semiology 
2. Semiotics 
3. C.Van Woodward 
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از يادگارهاي خيلي پيشين نژاد هندوايراني است كه در ايران بهجاي مانده است و شايد 
بازماندههايي از دوران ابتدايي است و به زمان كوچ نخستين خانوادة آريايي به فالت ايران 
مربوط ميشود. او بر اين باور است كه قصههاي عاميانهاي هم كه در دوران قرون وسطي 
در اروپا دهان به دهان ميگشتند، متعلق به مشرقزمين هستند. بهرامي به نقل از 
عبدالحسين زرينكوب مينويسد: «بدون شك تاريخ قصه را بايد از شرق آغاز كرد و كدام 
تاريخ و قصه هست كه به فرهنگ انساني مربوط است و از شرق سرچشمه نميگيرد؟» او 
همچنين اشاره ميكند ترانههاي عاميانه و افسانهها روح هنري هر ملت است كه فقط از 

رهگذر مردم گمنام بيسواد شكل ميگيرد (بهرامي، 1382: 25-22).  
  

4. رمزگان  
منظور از رمزگان، معاني ضمني است كه از اشارات معنايي يا «بازيهاي معنا1» بهره ميگيرند و 
توسط دالهاي خاصي توليد ميشوند (سجودي، 1382: 133). كاركرد نشانه، انتقال انديشه 
بهوسيلة پيام است. انتقال انديشه نيازمند سه عامل است: «موضوع» كه همان پيام يا رمزگان 
است و دربارة آن صحبت ميشود، «فرستنده» و «گيرنده» (گيرو، 1387: 19). نشانهشناسان به 
دنبال درك رمزگان و قواعد ضمني و محدوديتهايي هستند كه در فرايند توليد و تفسير معنايي 
هر رمز وجود دارد. آنها رمزگان را به چهار گونه تقسيم كردند: رمزگان اجتماعي، رمزگان 
متني، رمزگان ادراكي، رمزگان تفسيري و رمزگان واقعگرايي (چندلر، 1387: 225-222). 
كاركرد رمزگان بهطور تنگاتنگي به رسانه وابسته است. اصطالح رسانه براي اشاره به وسايل 

رتباطي نظير كتاب، راديو، سينما و يا مdد بهكار ميرود (گيرو، 1387: 31).   گوناگون اِ
  

5. اسطوره  
يلمزلف (1961) معتقد است دال صريح (نظير عكس يا تصوير) و مدلول صريح (مانند 
محتواي عكس يا تصوير) باهم تركيب ميشوند و از تركيب آنها نشانة صريح2 بهوجود 

                                                      
1. Flickers of Meaning 
2. Denotative Sign 
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ميآيد. نشانة صريح هم تركيبي از تصوير صرف و معناي آن است. در اين مرحله نشانة 
صريح به يك دال ضمني (توارد ذهني) تبديل ميشود و هم از اين نقطه است كه تداعي 
معاني آغاز ميشود و با خود، «مدلول ضمني» يا «مدلول متواردشده به ذهن» را ميسازد كه 
با معناي بيشتري همراه است. سرانجام همة اينها با هم «نشانة ضمني» و يا «نشانة 

متواردشده به ذهن» را تشكيل ميدهند.   
     پس از يلمزلف، بارت مدل او را كامل كرد و مدعي شد كه نشانة ضمني با عملكرد 
ايدئولوژي- كه وي آن را «اسطوره1» مينامد- همرديف قرار داده ميشود. به اعتقاد بارت، 
اسطوره شامل بهكارگيري دالهايي است كه براي توجيه مخفيانة ارزشهاي غالب و حاضر 
در برهة تاريخي خاصي مانند «ارزشهاي تاريخي»، خود را مطرح ميكنند. توارد ذهني به 
تداعي و برداشت فرهنگي، اجتماعي و شخصيتي (ايدئولوژيك و احساسي) از يك نشانه 
اشاره ميكند. ازاينرو، اساطير فرهنگي به عوامل فرهنگياي اطالق ميشوند كه براي 
گروهي از مردم قابل درك هستند. همين اساطير باعث ميشوند ايدئولوژي پديدهاي طبيعي 
بهنظر برسد؛ به بياني ديگر به پديدههاي فرهنگي نمودي طبيعي ميدهد. فيسك (1992) بر 
اين باور است كه اساطيري از ايندست، فرهنگ مشترك، ارزشهاي تاريخي، باورها و 
اعتقاداتي را بهوجود ميآورند كه بهنظر ميرسد طبيعي، عادي، خودبهخودي، بديهي و حتي 

حقيقي هستند (نرسيسيانس، 1387: 72- 81).  
  

6. استعاره2  
استعاره و مجاز مرسل يا كنايه دو واژة كليدي در نشانهشناسي هستند كه توارد ذهني 
بهواسطة آنها شكل ميگيرد. اساس استعاره بر تشابه نهاده شده است؛ به بيان ديگر استعاره 
درپي يافتن رابطة تشبيهي بين چيزهاست. استعاره فرايندي زباني است كه در آن، جنبههايي 
از يك شيء به شيئي ديگر و يا چيزي به چيز ديگر « فرابرده» يا «منتقل» ميشود. استعارهاي كه 
به اين شيوه شكل ميگيرد، براي استفادهكنندهاش چنان طبيعي بهنظر ميرسد كه جنبة 

                                                      
1. Myth 
2. Metaphor 
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استعارهاي آن را فراموش ميكند. استعاره با هدف دستيابي به معاني جديد، دقيق و 
وسيعي انجام ميشود كه در زبان و بهويژه در زبان مجازي (زباني كه مقصودش همان 
چيزي نيست كه ميگويد) ماندگار ميشود. موجوديت استعاره تابعي از زمان، زبان و 
جامعه است. از آنجا كه هيچكدام از اين پديدهها جنبة ايستا و ماندگار ندارند، استعاره نيز 
پايايي ندارد و در برهههاي متفاوت، در جوامع گوناگون و زبانهاي مختلف، متفاوت است 
و گاهي هم ترجمهناپذير ميشود. استعاره توانايي گسترش زبان تا مرز بينهايت را دارد و 
قادر است براي تزيين، وضوح، ايجاز، ابراز عواطف، بزرگنمايي، كوچكنمايي و پرهيز از 
واژگان ركيك و تابو استفاده شود. استعاره از دو بخش تشكيل شده است: 1. آن چيزي كه 
1» گفته ميشود؛ 2.  بايد توصيف شود و ناشناخته و ناآشناست كه در ادبيات به آن «مستعارلهٌ
نه2»  چيزي كه براي توصيف آن موضوع بهكار گرفته ميشود كه در ادبيات آن را «مستعارمٌ

مينامند.   
     اما در نشانهشناسي، استعاره در حكم دالي است كه براي ارجاع به مدلول بهكارگرفته 
ميشود؛ ولي با اين تفاوت كه دال و مدلول رابطهاي كامالً قراردادي دارند. همچنين دال 
همان چيزي نيست كه لزوماً مدلول ار آن استنباط ميشود؛ هرچند ميان دال و مدلول بايد 
شباهتي نسبي با خصوصيات و ويژگيهاي نسبي وجود داشته باشد تا براي شنوندگان و 
استفادهكنندگان استعاره قابل درك و تفسير باشد؛ براي مثال در جملة «دختر من آمد»، 
انتخاب واژة «گل» بهجاي واژة «دختر» روي محور جانشيني و ساخت جملة «گل من آمد» 

كه تداعيگر معناي واژة دختر است (نرسيسيانس، 1387: 93-89).  
  

7. مجاز مرسل  
در مجاز، كلمه يا عبارتي (دال) بهمنظور معنا دادن (مدلول) به مقولهاي عام- البته غير از 
معناي اصلي كلمه- مورد استفاده قرار ميگيرد. در مجاز مرسل يا كنايه با وضعيتي سروكار 
داريم كه آن چيز بايد مقولة عامي را براي ما بازنمايي كند. مجاز يا كنايه مانند استعاره 

                                                      
1. Metophrand 
2. Metaphier 
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ميتواند جنبة بصري يا سمعي داشته باشد و ميتواند به پديدهاي مربوط شود كه در ظاهر 
پيشروي ماست؛ ولي در واقع آن پديدة خاص پديدة ديگري را براي ما بازنمايي ميكند 
كه خود در آن صحنة خاص غايب است. برخي از دانشمندان نظير ياكوبسن (1971) 
معتقدند استعاره روي محور جانشيني عمل ميكند كه داراي ويژگيهاي عمودي، انتخابي و 
تداعي است. اما در مجاز مرسل رابطة همنشيني وجود دارد كه داراي ويژگيهاي افقي، 
تركيبي و تعامل واحدهاست. مفهوم ديگري كه در مجاز مطرح است، ذكر جزء1 ناميده ميشود. 
اين مفهوم، بيان جزئي از چيزي است تا جايگزين كل شود. اين مفهوم در ساخت بيشتر 
فيلمها و نيز در زبان تصويري براي انتقال معاني بهكار گرفته ميشود؛ مانند «پليس» كه 
نمودار قانون است و يا «ستاره» روي سينه در فيلمهاي غربي كه نشاندهندة «كالنتر» است 

(نرسيسيانس، 1387: 96-93).  
  

8. چارچوب نظري تحقيق  
چارچوب نظري در اين تحقيق، نشانه- معناشناسي از ديدگاه مكتب پاريس است كه در 
آن، برخالف نشانهشناسي ساختگراي سوسوري، نشانهها فرصت نشانهپذيري دوباره مييابند؛ 
بهگونهاي كه از نشانههاي معمول با كاركردهاي رايج و تكراري به نشانههاي نامعمول، نو و 
كاركردهاي زيباييشناختي تبديل ميشوند. به باور شعيري، قائل شدن به يك فرايند پويا و 
حسي- ادراكي بين دال و مدلول و با توجه به چنين قابليتي، ديگر، نشانه كاركردي قالبي و 
منطقي و خطي ندارد (شعيري، 1388: 2- 3). ازاينرو ديگر، نشانهها تابع نظام منطقي 

ساختگرا نيستند و بايد با ديدگاهي پديدارشناختي به مطالعة آنها پرداخت.  
  

9. روش تحليل دادهها  
اين مقاله با رويكردي توصيفي- تحليلي، به تحليل گفتمان حكايت «بيژن و منيژه» به 
روايت غالمرضا خوشحالپور، حكايت «رستم و سهراب» به روايت مرشد ترابي و حكايت 

                                                      
1. Synecdoche 
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«رستم و سهراب» به روايت مهدي فقيه ميپردازد. اين روايتها از لوح فشرده مربوط به 
سيزدهمين جشنوارة بينالمللي سنتي و آييني سازمان ميراث فرهنگي انتخاب شده است. 

اين جشنواره 29 مرداد تا 6 شهريور سال 1386 در تهران برگزار شد.  
  

10. تحليل دادهها  
شعيري در توصيف بعد زيباييشناختي گفتمان، به عواملي چون ناپيوستگي گفتماني، زمان 
و انواع آن (چون زمان خطي، مكاني، روايي، زباني و كيفي) و نيز نمايهها كه بر جريان 
زيباييشناختي تأثيرگذارند اشاره ميكند (1385: 189). بر اساس اين، فرايند قصهگويي- 
كه همان روايت است- از جنبههاي مختلف قابل ارزيابي است. نخست بهلحاظ زمان 
روايي كه در جريان زيباشناختي روايت نقش دارد و بر دو گونه است: 1. زمان 
روايتكننده: زماني است كه در آن، راوي قصد گفتن روايت دارد و ما در مقام شنونده با 
زمان داستان يا روايت فاصله داريم؛ 2. زمان روايتشده: در آن روايتي گفته ميشود و ما 
در آن زمانِ روايت قرار ميگيريم. از تعامل اين دو زمان (روايتشده و روايتكننده) 
زندگي روايي شكل ميگيرد و اين زمان گفتمان است كه زمان گفته را ميآفريند. نگارنده 

در روايات موردمطالعه، به بررسي بازنمايي دو مختصة زمان و جنسيت «زن» پرداخته است.   
  

1-10. تحليل بر اساس بازنمايي زمان  
در نشانه- معناشناسي، گفتمان بر اساس دو مختصة زمان و مكان شكل ميگيرد. اين دو 
مختصه چنان درهم آميختهاند كه بهواسطة آنها راوي ميتواند حركت گفتماني خود را از 
نقطهاي مكاني به جلو يا عقب هدايت كند. اين حركت زماني در «روايت» بين زمان نقل 
روايت و زمان خود داستان از سوي راوي بسيار بهچشم ميخورد. بهلحاظ مختصة زمان، 

ساختار قصهگويي ( نقالي) را ميتوان به چهار مرحلة زماني تقسيم كرد:  
1-1-10. زمان آغاز   

شروع گفتمان در نقالي هميشه با كالم خدا آغاز ميشود. اين شروع با توجه به بافت 
گفتمان، در قالب اشعار فردوسي شكل ميگيرد و اينگونه بهنظر ميرسد كه انتخاب ابيات 
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بهطور ضمني، بر موضوع روايت و اينكه متعلق به فردوسي است، داللت ميكند.  شاهنامه از
نقالي آمده است:   نمونههايي از اين ابيات آغازين ِ

شروع گفتمان در نقالي «رستم و سهراب» به روايت ترابي:  
كزو گشت پيدا به گيتي هنر   - بــه نـام جهـانداور دادگر
خداوند روزيده و رهنماي   - خداوند نام و خداوند جاي

ز دانــش دل پيــر برنا بود     بود - توانا بود هر كــه دانـا
شروع گفتمان در نقالي «بيژن و منيژه» به روايت خوشحالپور:  

كز اين برتر انديشه برنگذرد   خرد - به نام خداوند جــان و
فروزنـدة ماه و ناهيد و مهر   - خداوند كـيوان و گردانسپهر

شروع گفتمان در نقالي «رستم و سهراب» به روايت فقيه:  
كز اين برتر انديشه بر نگذرد   خـرد - به نام خـداوند جان و
خداوند روزيده و رهنمـاي   جاي - خداونـد نام و خداوند
بتــان فريبنــدهچهـر آفريد   - خدايي كه در سينه مهرآفريد

2-1-10. حركت زمان   
الف. حركت از زمان حال به زمان داستان  

بعد از اينكه راوي كالم خود را با نام خداوند آغاز ميكند-  كه خود نقطة آغازي است 
براي شروع گفتمان- شروع روايت را با ابيات زير اعالم ميكند:  

حكايت «بيژن و منيژه» به روايت خوشحالپور:  
  dبر اهل كمال و اهل معنا رخصت dاول ز همه مردم دانا رخصت     
از تحت زمين تا به ثريا رخصت        بيرخصت ارباب وفا دم نزنم

     يكي بود يكي نبود غير از خداي مهربون هيچكي نبود.  
  

      
راوي: توي يك شب تاريك و قيرگون آسمان ايرانزمين يك مرد دلگرفته بود.  

 حكايت «رستم و سهراب» به روايت ترابي:  

حركت زماني 
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قلعهاش هست.] [همين كه پيل زابلي رو دارند ميآرند]   هم االن      راوي: [مابين كابل و زابل
  
  

در اين نمونه، قيدهاي زباني مانند «االن» حركت از زمان نقل روايت به زمان روايت را 
نشان ميدهد. در اينجا راوي از زمان زباني، يعني از قيد زمان مربوط به زمان حال بهره 

گرفته است. 
  

ب. حركت زمان از زمان داستان به زمان حال  
در زير نمونهاي از حكايت «رستم و سهراب» ميآيد كه در آن، راوي اشاره ميكند به 
داستان عروسي رستم و رودابه و اينكه سيندdخت مادر رودابه از رستم خواسته بود عروس 

را با پيل گرشاسب به خانة شوهر ببرند:  
اسبي ميآوردند قشنگ درستش ميكردند،    ماشين گلُ ميزنند]، [سابق      راوي: [ حاال

  
  

عروس رو با اسب ميبردند.]  
  

در اين نمونه، راوي به دو نظام فرهنگي متعلق به دو دورة زماني مختلف (حال و گذشته) 
دربارة رسم عروسي اشاره ميكند. در زمان حال، دال «ماشين گلزده» بر «عروسي» داللت 
ميكند و در گذشته، دال «اسب تزييني» بر مدلول عروسي داللت داشته است. راوي با 
بهرهگيري از «زمان زباني»، يعني بهكارگيري قيدهايي كه امكان حركت در آينده، حال و 
گذشته را به او ميدهند (نظير قيدهاي كاربردي در اين نمونه: «حاال» و «سابق») به مقايسة 

دو نظام فرهنگي متفاوت از دو دورة زماني ميپردازد.  
  
  
  

زمان روايت زمان نقل روايت 

زمان روايت  لزمان نق روايت
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راوي: [اتفاقـاً   [گفت پيل گرشاسب بيار، عروس رو با پيل ببـريم، يـك نامـه زال نوشـت.]
  
 

پريروز پس يا پريروز
» را.]   تلويزيون پخش كرد قلع ككُ

  

 
     نكتة ديگري كه در تحليلها مشهود است و آن را ميتوان بر اساس ديدگاه سليماني 
(1385: 97-131) بررسي كرد، بهكارگيري نشانههاي زماني مستقيم، غيرمستقيم، داراي 
داللت ضمني و نيز استفاده از شاخصهاي زماني در گفتمان نقالي است. سليماني (1385) 
در مقالة خود با عنوان «درآمدي بر نشانهشناسي مكان و زمان در دنياي درام» شاخصهاي 
زماني در درام را به چهار گونه: «نشانههاي زماني مستقيم»، «نشانههاي زماني غيرمستقيم»، 
«نشانههاي زماني داراي داللت ضمني» و «شاخصهاي زماني» تقسيم ميكند. الگوي 
سليماني در دادههاي برگرفته از نقاليهاي مورد بحث در تحقيق حاضر نيز بهچشم ميخورد. به 
اين معنا كه گاه راوي در تكگويي خود در نقالي، از شاخصهاي زماني مانند «پريروز»، 
«ديروز»، «حاال»، «االن» و «سابق» كه زمان تقويمي هستند بهره ميگيرد. درك اين زمانهاي 
تقويمي از سوي مخاطب منوط به درك زمان توليد جملهها و عبارتهاست. براي مثال در 
جملة «راوي: اتفاقاً پريروز يا پسپريروز تلويزيون پخش كرد قلعه ككُ را ... مابين كابل و 
زابل االن هم قلعهاش هست...»، براي دريافت زمان پخشِ برنامه- كه راوي به آن اشاره 
دارد- ابتدا بايد زمان گفتمان مشخص شود تا مخاطب بر اساس آن، زمان پخش برنامه را 
دريابد. گاهي راوي از نشانههاي زمانيِ داراي داللت ضمني بهره ميگيرد. براي نمونه، در 
جملة زير همراهي نشانههاي زماني «حاال» و «سابق» به دو زمان دور از هم داللت دارند كه 
در اين فاصلة زماني شيوه و سبك زندگي مردم بهكلي تغيير يافته است و مدرنيته در 

زندگي امروز مشهود است:   
يك اسبي ميآوردند قشنگ درستش ميكردند... .»   سابق ماشين گل ميزنند، حاال«

  

زمان نقل روايت  زمان روايت 

زمان نقل روايت 
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3-1-10. زمان پايان  
را نقل ميكند.  شاهنامه در پايان نيز راوي بهمنظور پايانبخشيدن به گفتمان، ابيات ديگري از

نمونهاي از آن در حكايت «بيژن و منيژه» به روايتگري خوشحالپور آمده است:  
بدين بوم و بر زنده يك تن مباد  مباد چــو ايــران نباشد تن من
از آن به كه ايران به دشمن دهيم  همه سربهسر تن به كشتن دهيم

  
2-10. تحليل بر اساس بازنمايي نقش زن در نقالي  

با بررسي روايات مشخص شد، در شاهنامة فردوسي شواهدي دال بر نقش ويژة زن وجود 
دارد. اين نقش ويژه ميتواند ويژگي شاخص اسطورهها باشد كه به زنان نيز ويژگيهايي 
چون قدرت و توانمندي جسمي باال، شجاعت و دليري و ويژگيهاي پهلواني نظير 
شخصيتهاي برجستة مرد در اساطير چون «رستم» و «سهراب» داده ميشود و بهلحاظ 
دليري و شجاعت جايگاهي همسطح با مردان به آنها اعطا ميشود. در گفتمان نقالي، 
نشانههاي زبانيِ مختص به بازنمايي «جنسيت زن» در يك ارتباط بين رمزگاني با رمزگان 
فرهنگي «جنسيت زن» در درون متن نقالي عمل ميكند. به اعتقاد نگارنده اين يك 
نشانداري متن ويژه در گفتمان نقالي است؛ زيرا نشانههاي زبانياي كه بر «جنسيت زن» 
داللت ميكنند، در تقابل با ويژگيهايي هستند كه براي زن در نظام فرهنگي اجتماع امروز 
در نظر گرفته ميشود؛ ويژگيهايي چون ظرافت، توانمندي جسمي كمتر نسبت به مردان و 
نيز نياز به برخورداري از حمايت جنس مخالف در تمام عرصههاي اجتماعي. در ادامه به 
نمونههايي از حكايت «رستم و سهراب» به روايتگري ترابي اشاره ميكنيم كه در آن، 
رودابه همسر زال در روز عروسي خود با شجاعت به مبارزه و دفاع از خود در مقابل 

) ميپردازد:   دشمن (ككُ
- راوي: (رودابه) روي پيراهن عروسي زره رو پوشيد، خُود (كالهخود) رو گذاشت سر  

بزدِ بر سر تركَ رومي گره  زره - نهان كرد گيسو به زير
پس از اينكه رودابه شمشير بهدست ميگيرد و به مبارزه ميپردازد، راوي در توصيف شيوة 

مبارزة او ميگويد:  
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-  راوي: اوليرو (شمشير) گذاشت رو فرق سـر، دومـيرو انـداخت زيـر بغـل،
سومي... شمشير تو دست اين داره درو ميكنه، چنان ميگـذاره اينجـا كـه تـا
هّ ميكنه، به كمر، دست، سر، پا، قلمقلم، دونيم دونيم ميريزه زمين.  كمر شقَ

     نمونة ديگري كه در آن به شجاعت و دليري زن در اسطورههاي ايران باستان اشاره 
شده، گُردآفرين در جنگ با سهراب است. اين ماجرا در «حكايت سهراب» آمده است. در 
ادامه نمونهاي از شجاعت و دليري گردآفرين در حكايت «رستم و سهراب» به روايتگري 

فردوسي آمده است:   شاهنامة فقيه، و نيز ابيات اصلي آن در
حكايت «رستم و سهراب» در نقالي:  

- اينجا گردآفرينُ قهرمان، دختري موهاشو پنهان ميكنه، كالهخُـود بـر سـر
ميگذارد مياد به جنگ سهراب.  

شاهنامه:   نمونة مكتوب در
بزد بر سر ترگ رومي گره   - نهان كرد گيسو به زير زره

كمر بر ميان بادپايي به زير            شير - فرود آمد از دژ بهكردار
  

11. نتيجهگيري و نقد  
در اسطورههاي كهن، «زن» بهلحاظ توانمندي جسمي و ويژگيهايي چون دليري و 
شجاعت از جايگاه خاصي برخوردار بوده و از اين نظر، همتراز با مردان و پهلوانان در نظر 
گرفته ميشده است. از آنجا كه امروزه نشانههايي كه به جنسيت زن داللت ميكنند همگي 
در سطح توارد ذهني، داراي معانياي چون «ضعيف بودن» نسبت به مردان است و يا 
نگرشهاي فرهنگي و اجتماعي ديگري كه همگي دال بر عدم تساوي اين دو جنس است؛ 
اين حكايتها بهلحاظ مختصة جنسيت، نشاندار بهشمار ميآيند و اين نشانداري بهنوعي 

«متن ويژه» نيز است؛ زيرا فقط در اساطير فرهنگي شاهد نمونههايي از ايندست هستيم.   
     از نظر مختصة زمان نيز ساختار نقالي به چهار دورة زماني تقسيم ميشود: 1. زمان 
آغازين روايت: راوي به شيوهاي نظاممند روايت خود را با ابياتي از شاهنامه آغاز ميكند. 
2. حركت زمان: در آن شاهد دو نوع حركت هستيم: حركت از «زمان نقل روايت» به «زمان 
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اصلي روايت» و حركت از «زمان اصلي روايت» به «زمان نقل روايت». به اعتقاد نگارنده، 
بازي با زمان و حركت زماني موجب نوعي پويايي خاص در ارتباط كالمي راوي با 
مخاطب خود در گفتمان نقالي ميشود. 3. زمان پاياني: راوي تمامشدن روايت را با ابياتي 
اعالم ميكند. عالوهبر اين، بهرهگيري از نشانههاي زماني داراي داللت ضمني و  شاهنامه از

نيز شاخصهاي زماني از ويژگيهايي است كه در گفتمان نقالي ديده ميشود.   
     نكتة ديگري كه بررسيها نشان ميدهد و به باور نگارنده از ديدگاه اصول ارتباطي 
گرايس ميتواند مورد نقد و بررسي قرار گيرد، ندادن اطالعات كافي در مورد داستانِ 
روايتشده و گاهي بازگوكردن تنها بخشي از داستان بهجاي كل داستان از سوي راوي و يا 
حتي در بسياري از موارد ناتمام گذاشتن آن است. اين مورد، سرپيچي از اصل كميت در 
اصول همياري گرايس است (Brown & Yule, 1989: 31-32). اطالعات اندك در اختيار 
مخاطب گذاشتن گاهي موجب ميشود مخاطباني كه به جزئيات داستان روايتشده در 
اشراف ندارند يا براي بار نخست روايت را ميشنوند، نتوانند درك كاملي از كل  شاهنامه
داستان داشته باشند. اصول همياري گرايس داراي چهار معيار است: 1. كيفيت: آنچه 
صحت دارد در گفتمان مطرح شود. 2. كميت: به مقدار كافي در ارتباط كالمي به مخاطب 
آگاهي داده شود. 3. رابطه: مطالب مرتبط با موضوع و منسجم باشد. 4. نحوه و شيوه: نحوة 
تعامل بسيار شفاف و روشن باشد. اين معيارها سازندة ارتباط كالمي مناسبي ميان گوينده و 
مخاطب هستند. بر اساس تحليلهاي اين مقاله، فقط سه معيار از اين اصول چهارگانة 
گرايس در نقالي رعايت شده و به معيار كميت چندان توجه نشده است. به باور نگارنده، 
اگر راويان به اين معيار نيز توجه كنند، گفتمان نقالي در رسالت خود- كه بيان مهمترين 

افسانههاي ملي و تاريخي است- كارآمدتر خواهد بود.  
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تعامل پديدارشناسي و نشانه- معناشناسي  
راهي به سوي نشانه-  معناشناسي سيالّ 

ابراهيم كنعاني  
دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سمنان  

چكيده  
«پديدارشناسي1» يكي از تأثيرگذارترين نظريهها در نقد ادبي معاصر است؛ بهگونهاي كه 
ايده و نظرية مادر در گرايش نقد ادبيِ «خوانندهمحوري2»، در افكار پديدارشناسي نهفته 
است. اساس نظرية هوسرل، پديدارشناس برجسته، بر اين است كه پديدههاي جهان مطابقِ 
تفسير معنايي و برداشت خواننده تأويل ميشوند و در پرتو آن، «جوهر پديدهها» كشف 
ميشود. كشف چنين واقعيتي مستلزم داشتن رويكردي ناب و تازه به پديدههاست. نگاه 
پديدارشناسي در ارتباطي حسي- ادراكي با نشانهها، ما را به هستي بنيادين پديدهها آگاه 
ميكند و در تعامل با نشانه- معناشناسي، تجلي هستيمدار پديدارها را امكانپذير ميكند. 
برايند چنين نگاهي، دستيابي به نشانه- معناشناسي سيّال و هستيمدار است. در ساية 
چنين رويكردي، موجوديت پديدهاي اشياء به موجوديت نشانهشناختي و شهودي آن ارتقا 
پيدا ميكند و به پديداري معنادار تبديل ميشود. نشانه-  معناشناسي سيّال بر گونة رخدادي 
از حضور نشانه- معناها3 داللت دارد و چگونگي كاركرد، توليد و دريافت معنا را در فرايند 
گفتمان ادبي بررسي ميكند. در اين فرايند، نشانهها امكان نشانهپذيري دوباره مييابند و از 

                                                      
1. Phenomenology 
2. Reader-Response Theory 
3. Univers de Sémiosis 
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نشانههاي رايج و تكراري به نشانههاي پويا، زيباييشناختي، متكثر،ّ چندبdعدي و تنشي 
تبديل ميشوند. به همين ترتيب، معناها نيز از جرياني زنده، متحول، ناپايدار، منعطف، 
سيّال و متعالي برخوردار ميشوند. در اين جريان زنده و پويا، با نگاهي تأويلي و در تعامل 
متن، در فرايندي  گفته تا «هست» ِ گفته و از «هست» ِ نشانه تا «هست» ِ با نشانه، از «هست» ِ

حسي- ادراكي، جريان زيباساز معنا آفريده ميشود.   
     اين مقاله درپي آن است تا با تبيين اصول پديدارشناسي بهعنوان نقدي خوانندهمحور، 
هستيمدار و سيّال، به  به بررسي تعامل آن با نشانه-  معناشناسي بپردازد تا در پرتو نظامي

شيوهاي نو، تأثيرگذار و كارآمد در نقد ادبي تبديل شود.  
     واژههاي كليدي: پديدارشناسي، نشانه- معناشناسي، نشانهها، نشانه- معناها، گونة 

سيال و هستيمدار.  
  

مقدمه  
سه محور اصلي «نويسنده»، «متن» و «خواننده» زيربناي نقد ادبي معاصر را تشكيل ميدهد. 
نقد «خوانندهمحوري» با تأكيد بر كنش خواندن، خواننده را آفرينندة اثر و مفهوم آن ميداند. 
ايدة اصلي در گرايش نقد ادبي با محوريّت خواننده، در افكار پديدارشناسي نهفته است 
(جواري و حميدي، 1386: 169-170). اساس نظرية ادموند هوسرل در حوزة ادبيات بر 
اين است كه پديدههاي جهان مطابق برداشت فردي و تفسير معنايي او تأويل ميشوند و 
اين مفهومي است كه نظريات هرمنوتيك1 و ساختشكني2 را در دورههاي بعد از خود 
هايدگر، دريدا، آيزر، ريكور، شوتز، روالن بارت و...  بنيان مينهد و بهنوعي در نظريات

گسترش مييابد (نصري، 1381: 60- 130).  
     اساس فلسفة پديداري در سطح ادبيات، بر فهمهاي ادبي شفاف استوار است و گوهر 
يگانة آن، رويكردي شهودي و هستيجويانه به پديدههاست. اين فلسفه در پرتو «تقليل 

                                                      
1. Hermeneutics 
2. Deconstruction 
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پديدارشناسي1» فاصلة ميان كنشگر و تجربة پديداري او را به نقطة صفر ميرساند و پديدهها را 
به سادهترين معناي آن تقليل ميدهد تا در تأويلي هستيشناسانه، موجوديّت ذهني پديده را 
به معناي متعالي و «پديدار»ي آن پيوند بزند و آن را در آگاهي انسانها منعكس كند 

(احمدي، 1375: 545).  
     اساس نظرية هوسرل، «رويكردي ناب و تازه به هر چيز است» (همان، 544) و راه 
رسيدن به اين رويكرد ناب و تازه، ايجاد رابطة حسي- ادراكي با پديدههاست. 
پديدارشناسي در اين مفهوم، عامل حسي- ادراكي را در مركز دنيا قرار ميدهد؛ بهگونهاي 
كه او را منبع اصلي معنا ميداند؛ چرا كه مركز اصلي ادراك حسي را انسان تشكيل ميدهد 
(شعيري، 1386: 65- 66). نگاه حسي- ادراكي انسان براي رجعت به اصل چيزها- كه در 
پديدارشناسي ديده ميشود- با ديدگاه «رجعت به اصل حسي- ادراكي نشانه و دستيابي 
به جنبة وجودي و انساني نشانه- معناها»- كه در نشانهمعناشناسي مطرح ميشود- به نتيجة 
واحدي منتهي ميشود و نقطة پيوند پديدارشناسي و نشانه- معناشناسي در همين نكته 
است. در واقع، نشانه- معناشناسي امروزي درپي مطالعه و بررسي «صورت» چيزهاست كه 
با جدايي از «وجود» همان چيزها شكل ميگيرد. وجودي كه همواره بهعنوان مبنا و 
سرچشمه و اصل نشانهها مطرح، و مورد جستوجو است. ردپاي چنين نظام نشانه-  
معناشناختي را بايد در پديدارشناسي جست؛ پديدارشناسياي كه بهعنوان نقطة اشتراكي بين 
دو سطح بيان (دال) و صورت محتواي (مدلول) نشانه عمل ميكند (همان، 71). قائل بودن 
به بنيادي پديدارشناختي براي نشانه- معناشناسي، يعني با پيروي از اصل رجعت به بنيانهاي 
يك گونة زباني با روشي نظاممند و قابل كنترل، بتوانيم به دنياي پيشاگزارهاي پديدهها كه 

همان دستيابي به «جوهر چيزها»ست دست يابيم.   
     بر اساس نظرية باختين مبني بر اينكه هر ارتباط زباني نوعي مكالمه و گفتوگو است 
(به نقل از پورنامداريان، 1378: 114) و بر اساس آنچه هيدگر «مكالمة انسان» مينامد 
(احمدي، 1375: 556)، خواننده در جريان زندة مكالمه با پديدهها و در ارتباطي حسي- 
ادراكي با آنها، به جنبة هستيمدار پديدهها دسترسي پيدا ميكند؛ او در فرايندي شهودي، 
                                                      
1. Phenomenological Reduction 
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هستيِ نشانهاي پديده را به موجوديت پديداري آن ارتقا ميدهد تا در تعامل با آن، نشانه-
شناسي1 ساختگرا را به نشانه- معناشناسي2 سيال تبديل كند (ر.ك شعيري، 1386: 61). 

در واقع، راز ارتباط پديدارشناسي و نشانه-  معناشناسي در همين نكته است.  
     پديدارشناسي در تعامل با نشانه- معناشناسي و در تأويلي حسي- ادراكي و هستيمدار، 
موجوديت «پديده»اي اشياء را به حقيقت متعالي آن پيوند ميزند و در قالب «پديدار»ي 
معنامدار عرضه ميكند تا از اين رهگذر، سازهاي زيباييشناختي بيافريند. با الگو گرفتن از 
اين نگاه تعاملي در سازهاي زيباييشناختي، لحظاتي كشف ميشود كه كنشگر و كنشپذير 
پس از مالقات با يكديگر در هم گره ميخورند و ذوب ميشوند. بر اساس اين 

«درهمشدگي»، نظام شهودي و سپس تجلي «هستي»مدار آن چيز ممكن ميشود.   
     اين مقاله درپي آن است تا با تبيين اصول پديدارشناسي بهعنوان نقدي خوانندهمحور، 
به بررسي تعامل آن با نشانه- معناشناسي بپردازد تا در نتيجة اين تعامل، نشانه-  معناشناسي 
سيال، پديداري و گفتماني شكل بگيرد و زمينة كاربرد اين نظريه در ادبيات فارسي فراهم 

شود.   
  

١. ساختشكني سنت در پرتو نقدي روششناسانه   
فلسفة پديداري در سطح ادبيات، مفسّر نقدها و شناختهاي ادبي شفاف است و گوهر 
يگانة آن، رويكردي شهودي و هستيجويانه به ماهيت پديدههاست. اين روش، كندوكاوي براي 
رهيابي به سرچشمة شناخت است و در اين راه، شناختهاي حاصل از پيشفرضهاي ذهني را 
به تازيانة نقد ميكشد (رحمدل شرفشاهي، 1382-83: 107- 109). فرايند شناختشناسي 
پديداري با ترديد دكارتي آغاز ميشود؛ اما با فراتر رفتن از شكّ دكارتي، در ديدگاه هيدگر 
كه به مكالمة انسان و معنا اعتقاد دارد (احمدي، 1375: 556)، ذوب ميشود و به تعليق جهان 
و سپس تأويل آن ميپردازد (رحمدل شرفشاهي، 1382: 246). پديدارشناسي هوسرلي در 
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اين مفهوم، در گام نخست به پيروي از دكارت، من1 انضمامي و طبيعي را داخل دو هالل 
قرار ميدهد و با فراتر رفتن از آن، در نگاه مشترك همة انسانها به وفاق بيناالذهاني ميرسد. 
پديدارشناسي هوسرلي در اين مفهوم، در مخالفت با نظرية آرتو رمبو كه ميگويد: «من، 
يك ديگري است»، به آگاهي يا Ego (ي) محض و استعاليي ميرسد (ر.ك رشيديان، 

  .(37-33 :1382
     آنگونه كه ژاك فونتني هم اشاره ميكند، نظام پديدارشناسي با قطع ارتباط با 
رويكردهاي ساختگرا، ابتدا سنتهاي ناكارآمد، بيريشه، ايستا و طرحوارههاي جهاني 
پديدهها را به حال تعليق درميآورد و با حذف تفكرهاي سنتي- كه بين كنشگر و تجربة 
پديداري او مانع ايجاد كرده- به مرحلة نگاه يا شناخت صفر ميرسد (شعيري، 1386: 72)؛ 
سپس با كشف تجربة حسي-  ادراكي يا زيستشهودي پديدهها، به مبنا و سرچشمة 
شناخت دست مييابد. در نگاه پديداري، كنشگر ضمن نقّادي كاركرد سنت، براي حفظ 
ساختار سنت از عوامل آسيبرسان، به بازخواني و تأويل آن ميپردازد. در اين نگرش، 
كنشگر با تأويل سنت به سرچشمة معنا با نقد روششناختي، به اصل حسي-  ادراكي 
پديدهها- كه محصول ادراكي شهودي و هستيشناسانه است- چنگ ميزند (ر.ك رحمدل، 

  .(236-235 :1382
     در تجربة پديداري، زمانْ دروني يا- به گفتة ساكالوفسكي2- خصوصي ميشود؛ يعني 
اين تجربه ميتواند قبل، بعد يا همزمان با تجربة ديگر شكل بگيرد (ساكالوفسكي، 1384: 
234). در اين تجربه، گذشته و آينده با توجه به گفتار و عمل ما در زمان حال پديدار 
ميشود (سالجقه، 1387: 95)؛ يعني بر اساس ويژگي «برونبرجستگي» هيدگر، در لحظة 
حال به آينده و گذشته عبور ميكنيم (ر.ك ساكالوفسكي، 1384: 247). كنشگر با اين نگاه 
هستيمدار، گذشته و آينده را در «حوضچة اكنون» شستوشو ميدهد و جلوة واقعي 
فضاهاي دركشده را با فضاي نمادين حال پيوند ميزند. همچنين ضمن تأويل آن به 

سرچشمة معنا با نقد روششناختي، رسيدن به لحظة ناب شهودي را امكانپذير ميداند.  
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     در نگاه پديداري به پديدهها، دو نوع نگاه سطحي- سنتي و نگاه هستيمدار و حسي 
در تقابل با هم قرار ميگيرند. كنشگر نگاه سطحي-  سنتي را به حالت تعليق درميآورد و 
در نگاهي آسيبشناسانه، به بازخواني و تأويل آن ميپردازد. او با گذر از اين فضاي غبار- 
گرفته، فضاي واقعي- نمادين را كه همان نگاه هستيمدار است كشف ميكند. در واقع او با 
استحالة لحظههاي خاكستري، به مكالمة با حقيقت برميآيد. اين دو نگاه، مطابق نظرية ژاك 
ژنيناسكا1، در قالب دو نوع «دريافت ارجاعي2» و «دريافت حسي3» مطرح ميشود. در 
دريافت ارجاعي، عناصر دنيا آنگونه كه وجود دارند بازشناخته ميشوند. اما دريافت حسي 
بر رابطة حساس بين انسان و دنيا استوار است و همين نگاه حساس است كه رسيدن به 
دريافت معناشناختي را ممكن ميسازد. به عقيدة ژاك فونتني، دريافت حسي «بهواسطة 
كميتها و كيفيتهاي حسي- ادراكي، دسترسي به ارزشهايي را ميسر ميسازد كه حسي-  
ادراكياند.» (شعيري، 1385: 205-207). پس در نتيجة تعامل ديدگاه پديداري و نشانه-  
معنايي و در پرتو ساختشكني كاركردهاي سنتي، پديدهها در اتفاقي حسي و از طريق 
رابطة حسي- ادراكي ويژة انسان با آنها، معنايي جديد، منحصربهفرد و غيرمنتظره مييابند 

كه خألهاي دروني ما را پرd ميكنند و به توليدي زيباشناختي منجر ميشوند.   
   

2. تقليل پديدارشناسي در حوزة مفهوم و كاركردشناختي و رسيدن به فهم مشترك  
اساس پديدارشناسي هوسرلي راهيافتن «بهسوي خود چيزها» و «رويكردي ناب و تازه به 
هرچيز» است. در چنين رويكردي و در ساية «تقليل پديداري»، پيشفرضها و پيشداوري-
هاي مفهومي به كناري گذاشته و پديده در سادهترين شكل حضور خود نمايان ميشود 
(احمدي، 1375: 544-545). با چنين رويكردي و با استفاده از «شناخت» يا «نگاه صفر» 
ميتوان به كشف تجربة حسي- ادراكي يا زيستشهودي كه منبع شناخت است، دست پيدا 
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كرد (شعيري، 1386: 73) و در تعامل با نظام نشانه- معناشناسي، به جنبة وجودي و انساني 
نشانه- معناها آگاه شد و به «فهم مشترك» رسيد.  

     پيشنهاد هوسرل براي پيوند با اصل چيزها، بازگشت به وضعيت يا شناخت صفر يا 
عدم شناخت نسبت به پديدهها با استفاده از قاعدة تقليل پديدارشناسي است؛ يعني بايد 
«حجاب تفكرات» سنتي را از مقابل ديدگان به كناري زد و بدون اين حجاب، به پديدهها 
نگريست. ژاك فونتني اعتقاد دارد «تالش براي جدا نمودن كنشگر (در اينجا همان 
گفتهپرداز) و كنشپذير (در اينجا همان گفتة ادبي) [و يا هنري] از يكديگر، دچار خطر 
جبرانناپذير نابودنمودن جوهر اصلي آنچه كه تحليل به دنبال آن است ميشود.» (همان، 
72). پس بايد با كنار زدن موانعي كه بين كنشگر و تجربة پديداري او ايجاد ميشود، به 

تجربة جديدي دست يافت كه همان تجربة حسي- ادراكي است.  
     كنشگر در تعامل دو رويكرد پديدارشناسي و نشانه- معناشناسي و در تالقي با پديدهها، 
با نگاه شهودي و تقليل پديداري، پيشفهمها و پيشفرضها را-  كه برآمده از شناختهاي 
سطحي است- كنار ميگذارد و با نوعي ساختشكني از جلوة سطحي پديدهها فاصله

ميگيرد. «ساختشكني صيقل آينهها از اليههاي زنگارين است، چشمشستن نيست، شستن 
چشم است.» (رحمدل، 1384: 35). كنشگر بر اساس آنچه گرمس «فعاليت زيباسازي» 
آگاه را به  مينامد (شعيري، 1379: 54)، در ارتباطي شهودي با آنها قرار ميگيرد و «من» ِ
ناآگاه پيوند ميزند و بهنوعي در پديدهها ذوب ميشود. از اين رهگذر، سازه يا  «من» ِ
كمينهاي زيباييشناختي شكل ميگيرد كه نتيجة آن، دستيابي به نظامي شهودي و تجلي 
هستيمدار آن پديده است. در اين سازة زيباييشناسي، حقيقت به شكل ارزشي برتر بر 

كنشگر جلوهگر ميشود و او حقيقت پديداري پديدهها را به كشف درمييابد.  
     عناصر و اركان ساختاري نشانه- معناشناسي پديداري را ميتوان چنين توصيف كرد:   

ناآگاه1»؛   الف. كنشگر پديداري: «من ِ
ب. پديده (كنشپذير): «منِ آگاه» يا «غيرمن2»؛   
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پ. تالقي كنشگر و پديده با يكديگر؛  
ت. فاصلة بين جلوة سطحي و جلوة شهودي كه نتيجة تالقي با همان پديده است؛   

ث. آگاهشدن منِ آگاه از غفلت و اتحاد و ذوب كنشگر (منِ ناآگاه) و پديده (منِ آگاه)؛  
ج. شكلگيري گونههاي كمينهاي يا سازههاي زيباييشناسي در نظامي پديداري و شهودي؛  

چ. دستيابي به نظامي شهودي و تجلي «هستي»مدار همان پديده؛  
ح. استغراق در حقيقت پديداري پديدهها بهعنوان ارزشي برتر: فهم مشترك.  

  
3. نشانه- معناشناسي پديداري در فرايند پيوستار بود1 و نمود2  

سمبوليستها ميگويند: «دنيا جنگل انبوهي است كه هريك از نمودهاي آن نشانهاي از يك 
حقيقت ذهني است». ارسطو نيز معتقد است واژههاي گفتهشده نمادها يا نشانههايي از 
تأثيرات و برداشتهاي روح هستند (رحمدل، 1384: 84) كه دنيا و واژه ميتواند به «نمود» 
و روح به «بود» تفسير شود. در پديدارشناسي هوسرلي، پديدار يا نمود، مشاهدة خاص 
امور و رابطهاي است در پيوستاري به نام «عين و ذهن» (فريار، 1373: 183). هوسرل 
برخالف كانت-  كه «بود» را خارج از حوزة جاذبة «نمود» و آن را دستنيافتني ميشمرد- 
اعتقاد داشت كه «بود» در درون «نمود» قرار دارد و آن دو از هم جدا نيستند (رحمدل، 
1382: 241). «بود» سرچشمة معناي متعالي «نمود» است كه از ماهيت «نمود» برميخيزد و 

در ادراك ناب انسان تمركز مييابد.   
     در هر تحليل نشانهشناسي اين پرسش مطرح ميشود كه چگونه رابطة شهودي با 
دنيايي زنده آن را به دنيايي داراي معنا تبديل ميكند؟ بهعبارتي، چگونه ميتوان از «نمود» 
پديدهاي به «بود» آن، تغيير نگرش داد. از آنجايي كه نگاه نشانهشناسي بهدليل رابطة 
ساختگرا و منطقي بين دال و مدلول، نميتواند پاسخگوي نيازهاي ما در مطالعة معنا 
باشد، ژاك فونتني بر اساس تعاليم پديدارشناختي هوسرل پيشنهاد ميكند تا عنصر 
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جسمانه1 بهعنوان «واسطه، عامل نشانه- معنايي و احساسبخش به دنياي نشانه، بين دال و 
مدلول قرار گيرد تا به اين ترتيب حضور كنشگر انساني در تعامالت نشانه و معنا تضمين 
شود.» (به نقل از شعيري، 1386: 74). كنشگر با ويژگي جسمانهاي، يعني با نوعي حضور 
جسم يا خود-  جسمي در فرايندي حسي- ادراكي، لحظاتي زيبا ميآفريند. اين لحظات 
زيبا او را از «نمود» پديدهها به «بود» آن پيوند ميدهد و از طريق جلوة شهودي كه از 
هستي معنا (بود) سرچشمه ميگيرد، امكان دريافت معنايي پديداري را فراهم و جريان 
«شدن» را تعيين ميكند. به اين ترتيب، جسم بهدليل داشتن نقش مستقيم در توليد معنا، به 

جسم- نشانه تبديل ميشود (شعيري و وفايي، 1388: 96).   
     جسمانه همان موضعگيري سوژه است كه بر اساس آن، مرزهاي بين دو دنياي برون-
نشانه (نمود) و دروننشانه (بود) قابليت جابهجايي مييابد و سيالبودن معنا تضمين
ميشود (شعيري، 1388: 47). جسمانه بهعنوان مرز مشتركي بين بيان (نمود) و محتوا (بود) 
عمل ميكند، گفتوگوي ميان آن دو را امكانپذير ميسازد و سبب انسجام نشانه- معناها 
ميشود (شعيري، 1384: 137). پس فرايند جسمانهاي با برهمزدن تصويرهاي رايج نشانهاي از 
عناصر بيروني، تصوير جديدي از رابطة نشانهها با يكديگر ايجاد ميكند كه خود، گونة 
جديدي از گفتمان را باز مينمايد. در واقع كنشگر با نگاهي شهودي در فرايند پيوستار 
«بود» و «نمود» قرار ميگيرد تا با رهاشدن از حصار تنگ و اسارت دنياي عيني و 
گرهخورده با استداللهاي منطقي، به شناختِ فراتر از شناخت دست يابد و از چنين 

شناختي، لذت زيباييشناختي حاصل شود.  
  

 4. نقد جزميّت شناخت ارجاعي (نقد پوزيتيويسم) و رسيدن به روح پديدارشناسي  
يكي از مشكالت اصلي دانشهاي بشري، گسترش ديدگاه اثباتگرايي يا «پوزيتيويست» و 
سايهافكندن اين نگرش بر تمام حوزهها، ازجمله علوم انساني بود. بر اثر گسترش اين 
ديدگاه، فلسفه گرفتار دو گرايش عينيگرايي و ذهنيگرايي محض شد. پديدارشناسي 
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بهعنوان مكتبي فلسفي، در واكنش به نظام اثباتگرايانه پديد آمد؛ نظامي كه در ارتباط با 
دنيا و چيزهاي بيروني، هيچ جايگاهي براي انسان قائل نبود. اين ديدگاه با به نقدكشيدن 
شناخت حسي، تنها راه شناخت را رسيدن به آگاهي و بازگشتن به حقيقت و اصل هر 
پديده ميدانست (فريار، 1373: 174-176)؛ يعني فقط با بازگشت به اصل حسي- ادراكي 

ميتوان به جنبة وجودي نشانه-  معناها دست يافت.   
     در ديدگاه پديدارشناسي، حضور چيزها بهخوديخود اهميت ندارد؛ بلكه دريافت ما از 
پديدهها اهميت پيدا ميكند و دريافت بهواسطة ضمير هوشيار ما صورت ميگيرد. هوسرل 
همواره بر اين نكتة اساسي تأكيد ميكند كه «هر ضمير هوشياري، ضمير هوشيار چيزي 
است.» (شعيري، 1386: 64). پيير اوالت1 معتقد است «ضمير هوشيار چيزي» فقط معنايي 
كه آن هوشياري را موجب شده است شامل نميشود؛ بلكه «دربرگيرندة حركت دوگانة 
هدفگيري و دريافت آن چيز، مقدم بر معناي آن نيز است.» (همانجا). به اين معنا كه 
كنشگر در ارتباط و در تجربهاي «فوري» و بدون واسطه با كنشپذير قرار ميگيرد و از اين 

رهگذر، معنايي آفريده ميشود.  
     در نظرية گرمس، جلوة شهودي بر فاصله و جدايي بين وجود و ظاهر و هستي و 
معنا مينامد  تجلي آن استوار است. او چنين فاصلهاي را «نقصان معنا» يا «نقصانِ هستي» ِ
(همان، 74). بر اساس اين نظريه، در برخورد با هر نشانهاي فقط قادر به دريافت جلوة 
ظاهري آن هستيم و شرط دريافت هستي و جوهر پديدهها، رهاشدن از شناخت ارجاعي و 
سرشارشدن از حضوري احساسمدار و شهودي است. بهعبارت ديگر، حوزة توليد گفتمان، 
حوزهاي است پر از حضور حساس و حسي- ادراكي. در اين حضور، كنشگر در برخورد با 
عنصري از دنيا ابتدا صورتهايي از آن را دريافت ميكند كه با قابليتهاي حسي-  ادراكي 
آن فاصله دارد، سپس از وراي آنچه نشانه گرفته است، دريافتي براي او حاصل ميشود كه 
بر حضوري احساسي و هستيمدار مبتني است؛ اين نكته، همان اصل حضور زنده يا حاضر 

فعال است كه پديدارشناسي هوسرل بر آن بنا شده است.   

                                                      
1. Ouellet 
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     در نگاه پديدارشناسي، كنشگر با نقد نگاه حسي و در تعامل با نشانه- معناشناسي، به 
خوانش نويني از مفاهيم غبارگرفتة سنتي ميپردازد. او با نگاهي پديداري و شهودي، ضمن 
تأويل آن به سرچشمة معنا، نظام هستيمدار حقيقت را از منظومة تصريفي كشف ميكند و 

با آن به وحدت ميرسد.  
  

5. مواصلة عين1 و ذهن2  
يكي از مشكالت اساسي در فرايند شناخت، فاصلة معنايي بين فاعل شناسا3 و موضوع 
شناسايي4 است (كوكب، 1376: 2). گرمس اين فاصله را نقصان وجودي يا باطني نشانه 
مينامد و معتقد است بهدليل همين نقصان، نميتوان باطن و وجود اصلي نشانه را دريافت 
(شعيري، 1386: 70). ديدگاه پديداري در تعامل با نظام نشانه- معناشناسي، مفاهيم را به 
سادهترين شكل حضور آن تقليل ميدهد و شناخت خود را به نقطة صفر ميرساند. اين 
ديدگاه با بازگشت به اصل حسي- ادراكي نشانهها، در فرايند مواصلة عين و ذهن و در 
نقطة آگاهي به بازآفريني معنا ميپردازد و به جنبة وجودي نشانه- معناها كه همان كشف 

پديدار ناب است، اعتقاد پيدا ميكند (ر.ك همانجا؛ فريار، 183:1373).   
     در اين نظام معنامدار، آگاهي نقطهگاه تالقي عين و ذهن، سرچشمة همه هستيها و 
موجب ارتباط آنها با هم است (توسلي، 1368: 13-14). در ساية اين نظام، ميتوان در 
حضور يك Ego يا آگاهي محض قرار گرفت و در نتيجة آن به «من استعاليي» دست 
يافت (رشيديان، 1382: 34- 37). با تكية بر اين مفهوم است كه هانري كربنُ پديدارشناسي 

را نوعي كشفالمحجوب ميداند (ر.ك كربن،ُ 1369: 33-32).  
     در نگاه پديداري، كنشگر ابتدا به توصيف تجربة واقعي خود از پديدهها ميپردازد، 
سپس اين واقعيت در انديشة تأويلگراي او مفهوم تازهاي مييابد. او موجوديت خارج از 
ذهن پديدههاي بيروني را با استفاده از قاعدة تقليل به حداقل ممكن فروميكاهد و با ذهني 
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آزاد از غبار عادت به آن مينگرد تا در مواصلة عين و ذهن، عاليترين وجه از معاني 
تأويلي پديدهها در درخشانترين نقطة آگاهي انديشة او مجسم شود. در فرايند اين 
شناخت، واقعيت پديدهاي پديدهها به پديداري معنادار تبديل، و حقيقتي قُدسي متناسب با 

جهانبيني كنشگر از آن برداشت ميشود.  
     در هر تأويل پديداري، هستي بيروني و غبارگرفتة پديده همان موضوع يا متعلق 
شناخت است. كنشگرْ فاعل شناساست و كشف هستي اشراقي و شهودي، معناي متعالي آن 
بهشمار ميرود. اين معنا، همان «پديدار» نابي است كه در جريان تعامل فعال شناسنده و 
شناسه (متعلق شناخت) و در فرايند مواصلة عين و ذهن بهدست ميآيد. مفهوم پديدهاي 
هستي با ورود به حوزة انديشة شناسنده، حيثيتي معنادار مييابد و انديشه و نگاه آگاهانة 
شناسنده نيز با رويكرد به پديده، عنوان انديشگي به خود ميگيرد. در اين رويكرد تأويلي، 
نگاه آگاهانه و پديداري مخاطبان و آگاهي آنان از حقيقت پديدهاي جهان در جريان نظام-
مند شناخت شهودي كنشگر، حلقة اتصال بيناالذهان1 است كه همة مخاطبان بر مدار آن 
به «فهم مشترك» ميرسند؛ به اين ترتيب معناي متعالي آن در فهم مشترك گسترش مييابد. 
همسو با همين نگاه پديداري است كه ذهنيت مخاطبان از هستيِ چاكچاكشده به هستيِ 

چراغاني كشيده ميشود و همآواز با كنشگر به «آفاق پرd اشراق» او دست مييابد.   
     در نگاه تأويلگراي كنشگر پديداري، كنش برونذهني2 يا مدلول اوليه و ظاهري 
هستي، درونذهني3 ميشود و در پيوستاري به نام عين و ذهن، به مفهومي تركيبكننده و 
پيونددهنده تبديل ميشود؛ همچنين سرزندهترين وجه از معناي متعالي آن در درخشانترين 

نقطة آگاهي انديشة او توليد ميشود و كنشگر را به «هستي اشراقي و شهودي» ميرساند.  
 

6. تأويل داللتهاي متكثر به مدلول واحد در پرتو نشانه- معناشناسي سيال  
يكي از مباحث دانشهاي مرتبط با مسائل زباني، برونه (دال) و درونه (مدلول) و ارتباط 
بين آنهاست. رابطة مكانيكي بين دال و مدلول نميتواند بهتنهايي پاسخگوي توليدات 
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نشانه- معنايي باشد؛ زيرا به گفتة گرمس، در گفتمانهاي ادبي، جريانهاي حسيِ دخيل در 
توليد معنا تابع جريان «گريز از واقعيت» هستند (شعيري، 1384: 135- 136)؛ يعني در 
روبهروشدن با هر پديدهاي، واقعيت در پشت پردهاي از ظاهر قرار ميگيرد و ما را از 
معناي حقيقي آن دور ميكند. در اين صورت فقط از راه پديدارشناسي و نگاه شهودي و با 
عاطفهزدايي شناخت ميتوان به مدلولِ واحدِ حقيقت و آگاهي يا همان «جهان مشترك» 

رسيد.  
     نشانه- معناشناسي بر اساس بنيان پديدارشناسي، براي انسجام نشانه-  معناها نظرية 
ادراك جسمانهاي1 را مطرح ميكند (همان، 137). اين ادراك مرز مشترك بين دالها و 
مدلولهاست و عبور از دال به مدلول و يا برعكس را ممكن ميكند. كنشگر در حضور 
جسمانهاي و در ارتباط با دنياي دالها (حضور شيء در خارج از ذهن او) و دنياي مدلولها 

(حضور شيء در ذهنيت او) از دالهاي متنوع به مدلول واحد دست مييابد.   
     نشانه (دال) بهمنزلة ساقة مفاهمه و مكالمه، و معنا (مدلول) بهمثابة خوشه است 
(رحمدل، 1384: 84-85). بنا بر اعتقاد بيكن، براي ورود به حوزة ادراك بايد ذهن از فهمهاي 
عام (معناي كلمات) و بdتهاي بازاري (كلمات) پاك شود (جهانگيري، 1369: 115) تا پس 
از عاطفهزدايي شناخت، بتواند بين دال و مدلول به مكالمه بپردازد. درپي اين مكالمه است 
كه پديدارها و نشانه-  معناها در تعامل باهم قرار ميگيرند. مدلول در محور خوشهها 
(محور جانشيني) تكثر مييابد و از خط به حجم و از سطح به عمق ميرسد. سرانجام، در 
سطحي باالتر جلوهگاه حقيقت متعالي ميشود و همه را به فهم مشترك (جهان مشترك) 
ميرساند. در نتيجة اين نگاه تأويلي، ميتوان «مناقشه» را به «مفاهمه» تبديل كرد و به معناي 

وحدتمندي رسيد كه نتيجة آن، وصال با مدلولي واحد به نام «فاعل ممتاز» است.   
     در نگاه پديداري، كنشگر در ادراكي حسي با موضوعي واحد به نام دنياي دالي روبهرو 
ميشود؛ اما اين مفهوم در عين واحدبودن، ممكن است به دالهاي متكثري تبديل شود. در 
نگاه كنشگر، همة اين دالها در نگاهي تعاملي به مدلولهاي متنوعي تبديل ميشود و سپس 
به مدلول واحدي ميرسد. فقط با داخل پرانتز قراردادن فهمهاي عاطفهآلود و در ادراكي 
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تعاملي بين دو دنياي دالي و مدلولي، ميتوان از دالهاي متكثر به معناي وحدتمندي رسيد 
و زمينه را براي شناخت حقيقت آماده كرد. در اين نگاه تأويلي، كنشگر «مناقشه» را به 
«مفاهمه» تبديل ميكند و در نتيجة آن، به وصال با مدلولي واحد به نام «فاعل ممتاز فردي» 

دست مييابد.   
  

7. بهسوي نشانه- معناشناسي سيال و پديداري  
1-7. تعامل نشانهها براي دستيابي به نظام نشانه- معناشناسي سيال و پديداري  

در نظام زيباييشناختي پديدارشناختي، بين دو سطح زباني صورت بيان و محتوا دو نوع 
رابطة پديداري و جسمانهاي برقرار ميشود. رابطة پديداري نه بر اساس شناخت، بلكه بر 
اساس دريافتي شهودي ايجاد ميشود و معنا را به جرياني غيرمنطقي و غيرشناختي تبديل 
ميكند. اين رابطه جنبة رخدادي و غيرمنتظره دارد و در آن معناي رخدادي و غيرمنتظرهاي 
شكل ميگيرد. در رابطة جسمانهاي نيز حضوري جسمانهاي، بهعنوان واسطة بين دو 
صورت زبان، دنياي بيرون را به دنياي درون پيوند ميدهد. در اين رابطه، سطح بيان 
(برون- نشانه) با سطح محتوا (درون- نشانه) پيوند مييابد و بهواسطة اين ارتباط، دسترسي 
به اصل چيزها و يا معناي پديداري- كه همان معناي غيرقراردادي و ناب است- ممكن 

ميشود (شعيري، 1388: 46- 47).  
در اين نظام، حضور نشانة معناشناختي بر اثر سلطه و غلبة جريان جانشيني بر گونههاي 
همنشين تحقق ميپذيرد. در جريان اين جانشيني، گونههاي دوتايي در تعامل با يكديگر 
قرار ميگيرند و تعامل نشانهاي را بهوجود ميآورند. اين گونههاي تعاملي با قابليت باالي 
جانشيني، كاركرد نشانه را تغيير ميدهند و آن را از جنبة شناختي بهسوي جنبة 
زيباييشناختي سوق ميدهند و از اين رهگذر، سيالبودن معنا تضمين ميشود. اين تعاملها 
همگي برخاسته از برخورد و همزيستي دو جريان است: يكي غيرخودي و متعلق به دنياي 
بيروني و ديگري خودي و متعلق به دنياي دروني. اين دو گونة نشانهاي را ميتوان بر 

اساس اصول سپهر نشانه- معناشناختي لوتمان تفسير كرد.  



358   □   نامة نقد/ مجموعه مقاالت نخستين همايش ملي نظريه و نقد ادبي در ايران  
 

الف. نشانة غيرخودي با ورود به سرزمين خودي در موقعيت برتر و ارزشمند قرار مي-
گيرد و سبب بيارزش شدن نشانههاي خودي ميشود.   

ب. دو گونة نشانهاي (ميزبان و مهمان) در برخورد با هم وارد همزيستي مسالمتآميز 
ميشوند. بر اساس آن، گونة جديد با قطع ارتباط با گونههاي رايج، به ايدئالسازي مي-

پردازد و پس از آن با گونة قديمي ارتباط برقرار ميكند و سبب تداوم آن ميشود.   
پ. به گونة نشانهاي جديد در قلب دريافتكننده مدلولي نو و متفاوت نسبت داده مي-

شود كه در پايگاه اصلي خود خبري از آن نبوده است.  
ت. گونة نشانة غيرخودي در فرهنگ سرزمين جديد نفوذ ميكند و در آن استحاله، و به 

گونة نشانهاي آشكار تبديل ميشود.  
ث. نشانة جديد آنقدر خودي ميشود كه در سرزمين ميزبان، صادركنندة گونة نشانهاي 
ميگردد كه خود، آن را روزي دريافت كرده و با دخل و تصرف در آن، او را خودي 

ساخته است (شعيري، 1385: 143-142).  
بر اساس اين ديدگاه، نشانه قابليت جابهجايي و بيمرزي پيدا ميكند و با جوالن در 
سرزمين ميزبان، پا را از همزيستي فراتر نهاده، خود به نشانهاي نو تبديل ميشود. دخل و 
تصرف در نشانههاي ميزبان و شكلباختگي آن به نشانة جديد، سبب تغيير كاركرد نشانه و 
عبور آن از بعدd كاربردي و شناختي به بعدd عاطفي و زيباييشناختي ميشود. چنين عملياتي 
نشان ميدهد نشانة مهمان بهدليل ويژگي كنشي،ُ نسبت به گونة ميزبان از حضوري فعال، 

تأثيرگذار و غالب و برتر برخوردار است.  
     ديدگاه پديدارشناسي و نشانه- معناشناسي در نظامي كه گفتمانه1 نام دارد، در تعامل با 
يكديگر قرار ميگيرد و در رابطهاي پديداري و جسمانهاي بين دو سطح بيان و محتوا، 
معنايي سيال و غيرمنتظره آفريده ميشود. اين جريان، زمينة گذر را از نشانههاي رايج به نشانه- 
هاي سيال فراهم ميكند، سپس اين نشانههاي نو با حضوري فعال و تأثيرگذار نشانهاي متعالي 

ميآفرينند.   

                                                      
1. Praxis Ėnonciative 
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2-7. فرايند زيباييشناختي گفتمان  
رايجترين گونة تعامل كه در فرايند زيباييشناختي گفتمان شكل ميگيرد، گونة رخدادي1 
است. هرمان پارت فرانسوي بر اين نكته تأكيد دارد كه زيباييشناسي پديدارشناختي 
حضور را به رخداد تشبيه ميكند و رخداد يعني «چيزي اتفاق ميافتد» كه قاعدة بازي را 
دگرگون ميكند. گويا توازن عناصر بر صحنة نشانهها بر همميخورد و امكان همگونگي 
فاعل پديدارشناختي و دنياي رودرروي او از بين ميرود (شعيري، 1385: 140). در اين 
گونة گفتمان، معنا محصول جرياني نامنتظر از نوع حسي- ادراكي است؛ با اين تفاوت كه 
در اينجا كنشگر با كنشگر ديگر تعامل ندارد؛ زيرا رابطهاي حسي- ادراكي در ميان است كه 
ميتواند با هر دنيايي اعم از انساني و غيرانساني پيوند برقرار كند. آنچه در اين تعامل 
شكلدهندة معناست، كنشُ نيست؛ بلكه احساس و ادراك است و «شدني» رخ ميدهد 

(ر.ك شعيري و وفايي، 1388: 18- 23).  
نشانه- معناشناختي سيال و پديداري بر گونة رخدادي استوار است كه گونهاي حساس 
و عاطفي است. در اين فرايند، نشانه- معناها در هر زمان و مكاني از سخن، بهگونهاي 
غيرمنتظره اتفاق ميافتند و همين امر است كه بر گونة رخدادي از حضور نشانه- معناها 
داللت دارد. در طول فرايند توليد معنا، معنا بين دو نوع حضور حساس و زنده و حضوري 
گفتماني گرفتار است. به ديگر سخن، حوزة توليد گفتمان، حوزهاي پر از حضور حساس و 
حسي- ادراكي است. در اين حضور، كنشگر در برخورد با عنصري از دنيا، ابتدا صورت-
هايي از آن را دريافت ميكند كه با قابليت پديداري و حسي- ادراكي آن فاصله دارد سپس 
بر اساس حضور گفتماني، از وراي آنچه نشانه گرفته است به «دريافت» دست پيدا ميكند. 
اين نشانهگيري و دريافت در درون حوزهاي صورت ميگيرد كه «عمق» از مهمترين 

ويژگيهاي آن است (شعيري، 1385: 209).   
اين نشانهگيري و دريافت بر مبناي حضوري شكل ميگيرد كه از يكسو در ارتباط با 
شاخصههاي عاملي (من، تو)، زماني (اكنون) و مكاني (اينجا) نشانههاي تثبيتشده را 

                                                      
1. Ėvénementiel 
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آشكار ميكند و از سوي ديگر، با برشd گفتماني از شاخصههاي عاملي، زماني و مكاني 
فاصله ميگيرد و از نظام يافتگي1 به تنش2 ميرسد. اين نشانههاي تثبيتشده و رايج در 
تعامل با نشانههاي نامنتظر و ويژه قرار ميگيرند و زمينة گذر از نشانههاي رايج را به نشانه-
هاي سيال فراهم ميكنند. آنچه اين تعامل را ايجاد ميكند، گفتمانه نام دارد و از اينجاست 
كه پاي گفتمان به ميان ميآيد. اين فرايند گفتماني زمينه را براي ايجاد تجدّد نشانهاي فراهم 
ميكند و در نهايت به ايجاد نشانهاي متعالي منجر ميشود. اين مفهوم در ارتباط با 
پديدارشناسي هوسرل قرار ميگيرد و وجود خود را وامدار همين اصل حضور زنده يا 

حاضر فعال است.   
بر اساس اين، فرايند معنا در ارتباط بين حضور و عمق، فرايندي است كه در حركت 
خود چندين شيوة حضوري را پشت سر ميگذارد كه شيوههاي حضور نشانه- معناشناختي 
ناميده ميشود. عناوين اين شيوهها عبارتاند از: حضور مجازي3، حضور جاري4، حضور 
ممكن5 و حضور كامل6 (همان، 92). از بين همة اين حضورها، فقط حضور كامل 
بهگونهاي پررنگd و كماليافته ميتواند لذت زيباييشناختي را درپي داشته باشد. در اين 
نوع حضور، دريافت آنچه نشانهگيريشده در حد كمال صورت ميپذيرد و ميتواند 

تضمينكنندة چيزي باشد كه لذت زيباييشناختي ناميده ميشود.   
     بر اساس نظام نشانه-  معناشناسي و در تعامل با ديدگاه پديدارشناسي، ميتوان فرايندي 
را تبيين كرد كه نشاندهندة مراحل شكلگيري گونة زيباييشناختي است. بنا به گفتة پيير 
گيرو، در اين جريان «نشانة زيباييشناختي، خود را از قيد هر گونه قراردادي ميرهاند و 
معنا بازآفريده ميشود. اين ويژگي به نشانههاي زيباييشناختي قدرت آفرينندگي
ميبخشد.» (1383: 97). بنابراين، جريان زيباييشناختي داراي دو نوع شيوة تحقق است كه 

بر اساس آن، ميتوان دو نوع زيباييشناسي سنتي و نو براي توليدات گفتماني قائل شد.   

                                                      
1. Ordre 
2. Tension 
3. Présence Virtuelle 
4. Présence Actuelle 
5. Présence Potentielle 
6. Présence Réelle 
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     در نظام زيباييشناسي سنتي، ديدار دو جريان فاعل و مفعول زيباييشناختي در ارتباطي 
حساس و غيرشناختي، آنقدر شدت مييابد كه عوامل آن در هم گره ميخورند تا اينكه 
يكي شوند. گويا اين حركت جرياني است كه از «دو» يا چند به «يك» يا واحد حكم 
ميشود تا در نتيجة آن لذت زيباييشناختي بهدست آيد. در چنين نظامي، شوشگر خود را 
به دست مفعول زيباييشناختي ميسپارد تا خويشتن تُهي خود را از او يا تُهي او را از خود 
پرd كند. همين پرشدنd است كه لذت زيباييشناختي را فراهم ميكند. به اين ترتيب، مراحل 
فرايند زيباييشناسي سنتي را ميتوان به اين صورت نمايش داد: «تالقي شوشگر و دنيا ← 

ذوب و يكيشدن شوشگر و دنيا ← لذت زيباييشناختي.» (شعيري، 1385: 218-217).  
     در نظام زيباييشناسي سنتي، ابتدا فاعل زيباييشناس (من) در رابطهاي حساس و 
غيرشناختي مفعول زيباييشناس (تو) را مالقات ميكند. «من» خود را امتداد سايهاي از 
آفتاب «تو» ميداند و از او ميخواهد تا به او اجازه دهد در او ادامه پيدا كند. ديدار و 
گفتوگوي دو جريان زيباييشناختي (من و تو) در رابطهاي حساس و سيال، سبب 
گرهخوردگي احساس آنها ميشود. اين گرهخوردگي تا مرز شباهت و همانندي دو جريان 
«من و تو» پيش ميرود، سپس اين دو جريان در هم ذوب و با هم يكي ميشوند. گويا 
«من» خود را به دست مفعول زيباييشناختي ميدهد تا خويشتن تُهي خود را از او يا تُهي 
. اين تعامل، تباني، درهم آميختن و يكيشدن، حضوري زيباييشناختي  dاو را از خود پركند
را رقم ميزند كه در آن، حيات تولدي ديگر مييابد و همين احساس تازگي و سرزندگي 

را ميتوان لذت زيباييشناختي ناميد.  
اما در زيباييشناسي نو، شوشگر در يك همزيستي مشترك با دنيا همراه 
ميشود، سپس در نتيجة نگاهي جديد و پديداري و در فرايندي گفتماني، حادثهاي زيبايي- 
شناختي رdخ ميدهد. بر اثر اين اتفاق، شوشگر به جاي ذوبشدن در دنيا، با آن در چالش 
قرار ميگيرد و نوعي برشd از آن را تجربه ميكند. اين بdرش كه در رابطة بين شوشگر 
زيباييشناس و دنيا، ناپيوستگي ايجاد ميكند، سبب ميشود تا شوشگر به دريافت جديد و 
متفاوتي دست يابد كه ميتوان آن را گذر به دنياي جديد ناميد. در چنين حالتي حضورْ 
ناگهاني، غيرمنتظره و غيرمتعارف جلوه ميكند و شرايط بروز گونة جديدي از دريافت 
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حسي- ادراكي را فراهم ميآورد كه راه را بر تحققّ حضوري زيباييشناختي هموار ميكند. 
اين حضور از طريق فعاليتي جسم- ادراكي تحقّق مييابد؛ يعني كنشگر جسم خود را 
دستخوش تغيير مييابد و همين نكته، دريافت حسي متفاوت و احساس حضوري زيبايي-
شناختي را تأييد ميكند. به اين ترتيب ميتوان مراحل فرايند زيباييشناختي مدرن را به 
شكل زير نشان داد: «همزيستي شوشگر و دنيا ← بdرش و قطع ارتباط با گونة معمول ← 
دريافت حسي- ادراكي جديد ← حضور زيباييشناختي ← نمايه يا بروز جسمانهاي ← 

ايجاد نشانة متعالي.» (شعيري، 1385: 220-219).  
پس در زيباييشناسي نو، شوشگر با پديدههاي دنيا همراه ميشود و همزيستي با آن را 
تجربه ميكند. اما در حضوري پديداري و بر اثر بيداري حسي- ادراكي، در چالش با آن 
قرار ميگيرد و از دنياي تكراري و بيمعنا به سوي دنيايي متشكلّ از عناصر ناسازگار، 
داراي تنش و پdرابهام سير ميكند و به دريافت نو و متفاوتي دست مييابد. ارتباط با اين 
دنياي متفاوت، سبب خلق دريافت حسي- ادراكي جديدي ميشود و همين گونة جديد، 
دريافت حسي- ادراكي است كه راه را براي تحققّ حضوري زيباييشناختي هموار ميكند. 
در نهايت، همين حضور زيباييشناختي، فعاليتي جسمانهاي را درپي دارد كه حكايت از 
تجلي آن است. كنشگر پس از آگاهي از اسارت در اين دنيا، با آن قطع ارتباط ميكند، 
سپس از وجود نشانه- معناي حقيقت آگاه ميشود و از اين رهگذر، نشانهاي متعالي، در 

قالب گونة زيباييشناختي شكل ميگيرد.  
  

8. نتيجهگيري  
ديدگاه پديداري در نظامهاي گفتماني، زمينة گذر از نشانهشناسي ساختگرا را به نشانه-  
معناشناسي سيال فراهم ميكند. در جريان نشانه- معناشناسي سيال، معنايي غيرمنتظره و 
پديداري آفريده ميشود. اين معناي سيال بهدليل پديداريبودنِ معنا شكل
ميگيرد و پديداريبودن معنا بهدليل فاصلة بين بروز نشانه- آنگونه كه هست- و دريافت 

آن- آنگونه كه ميتواند باشد- رخ ميدهد.   
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     در نظام پديداري، نشانه آنگونه كه ما آن را در ارتباطي حسي- ادراكي دريافت ميكنيم 
تجلي مييابد. در اين نگرش، پديدهها در ساختار تأويلي و نشانهشناختي خود موجوديت 
مييابند و در ادراك ناب و شهودي، به پديداري ناب تبديل ميشوند. كليد گشايش اين 
داللت، فهم نشانهها و كليدواژگان زمينهاي اين نشانهها، معرفت است. ثمرة اين تفسير 
نشانهشناختي، تأويل و مراد از تأويل، ارجاع پديده به حقيقت متعالي آن است كه در 
ارتباطي حسي- ادراكي حاصل ميشود. بر اثر تحول اين نظام نشانهاي، عامل حسي- 
ادراكي در برخورد با گونهاي نشانهاي، جريان زنده و حساس معنا را ميسازد. محل تجلي 
چنين جرياني گفتمان نام دارد. در اين گفتمان، كنشگر با نگاهي تأويلي، در تعامل با نشانه 
متن، فرايندي حسي-   گفته تا «هست» ِ گفته و از «هست» ِ نشانه تا «هست» ِ از «هست» ِ

ادراكي را طي ميكند و جريان زيباساز معنا را ميآفريند.   
     بر اساس اين، پديدهها در نگاه مكاشفهاي كنشگر به نشانهها تبديل ميشوند و نشانهها 
در ذهنيت او استحاله مييابند. كنشگر در پسِ چنين نگاهي از موجوديتِ «پديده»اي 
هستي، به موجوديت نشانهشناختي و شهودي آن تغيير نگاه ميدهد تا در ساية تأويلي 
نشانه- معناشناختي، آن را به «پديدار»ي هستيمدار تبديل كند. كنشگر در پسِ اين نگاه، به 
استغراق دروني ميپردازد و از اين رهگذر، صداي دروني و «انعكاسي» او، احساس و 

لحظههاي بيخودي و سرگشتگي او توصيف ميشود.   
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- رحمدلشرفشاهي، غالمرضا. (1384). «باران و تأويل نشانهشناختي پديدارها در قرآن». فصلنامة
شيراز. ش14. (بهار). صص98-75.  دانشگاه ديني انديشة

علوم - ــــــــــــــــــــــــــ (1382-83). «نگاهي اجمالي به ادبيات پديداري». فصلنامة
الزهرا. س13 و 14. ش48 و 49. (زمستان و بهار). صص118-97.  دانشگاه انساني

دانشكدة - ــــــــــــــــــــــــــ (1382). «نگاهي پديدارشناختي به نينامة مولوي». مجلة
مشهد. ش14. (بهار). صص248-235.   فردوسي دانشگاه انساني علوم و ادبيات

فلسفه. س6. ش11.  و ادبيات ماه - رشيديان، عبدالكريم. (1382). «هوسرل و پديدهشناسي». كتاب
(شهريور). صص39-28. 

پديدارشناسي. ترجمة محمدرضا قرباني. تهران: گام نو.   بر - ساكالوفسكي، رابرت. (1384). درآمدي
- سالجقه، پروين. (1387). «پديدارشناسي زمان در شعر حافظ با نظر به آراي قديس 

فرهنگستان. ش2. (تابستان). صص105-94.   آوگوستينوس دربارة زمان». نامة
موردي بررسي با سيال؛ معناشناسي نشانه- به راهي - شعيري، حميدرضا و ترانه وفايي. (1388).

«ققنوس» نيما. تهران: علمي و فرهنگي.  
- شعيري، حميدرضا. (1388). «از نشانهشناسي ساختگرا تا نشانه- معناشناسي گفتماني». فصلنامة

ادبي. س2. ش8. (زمستان). صص33- 51.   نقد
گفتمان. تهران: سمت.  معناشناختي نشانه- تحليل و - ـــــــــــــــــ (1385). تجزيه

علوم - ـــــــــــــــــ (1384). «بررسي بنيادين ادراك حسي در توليد معنا». پژوهشنامة
ش45 و 46. (بهار و تابستان). صص146-131.  انساني.

- ـــــــــــــــــ (1386). «رابطة نشانهشناسي با پديدارشناسي با نمونهاي تحليلي از گفتمان 
(فصلنامة تخصصي زبان و ادبيات فارسي). ش3. (پاييز). صص81-61.  ادبي- هنري». ادبپژوهي

علوم - ــــــــــــــــ (1379). «فاعل فردي و جمعي در پشت هيچستان سپهري». مدرس
انساني. دورة4. ش3. (پاييز). صص63-53.  

اجتماعي علوم - فريار، اكبر. (1373). «مروري بر پديدارشناسي و جامعهشناسي پديداري». فصلنامة
دورة2. ش5 و 6. (پاييز و زمستان). صص201-169.  طباطبايي. عالمة دانشگاه

تطبيقي. ترجمة جواد طباطبايي. تهران: توس.  فلسفة و ايراني - كربن،ُ هانري. (1369). فلسفة
هوسرل. پاپاننامة كارشناسي ارشد فلسفه.  ادموند در تقويم - كوكب، سعيده. (1376). پديدهشناسي

به راهنمايي دكتر عبدالكريم رشيديان. دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي تهران.  
(هرمنوتيك، قرائتپذيري متن و منطق فهم دين). تهران: مركز  متن - نصري، عبداهللا. (1381). راز

مطالعات و انتشارات آفتاب توسعه.  



  



  
  
  
  
  
  

نشانهشناسي فرهنگي روالن بارت و تأثير آن بر مطالعات فرهنگي  
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دانشجوي دكتري زبانشناسي همگاني دانشگاه اصفهان  
شيما شهبازي  

دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه اصفهان   
 

چكيده  
 روالن بارت منتقد، زبانشناس و از بزرگترين انديشمندان قرن معاصر است. از نظر او، به 
ياري روشهاي زبانشناختي و نشانهشناختي ميتوان ساختارهاي اصلي و مناسبات دروني 
پديدههاي فرهنگي را درك كرد. پديدارهاي اجتماعي و فرهنگي موضوعاتي معنادارند و 
ازاينرو در حكم نشانهاند. آنها بهتنهايي معنايي ندارند؛ بلكه فقط در زمينة مناسباتي كه با 
يكديگر مييابند قابل شناخت ميشوند. در واقع از همينجاست كه بحث داللتگري و 
نشانگي ميتواند دربارة آنها مطرح شود. اين نظامهاي نشانهاي در تمام جنبههاي زندگي 
حضور دارند. در اين ميان، اساطير- كه همواره در فرهنگ و ادبيات ملتها حضور 
داشتهاند- جايگاه ويژهاي در بين نظامهاي نشانهشناختي دارند. از نظر بارت، بررسي اين 
نظام نشانهشناختي فارغ از ساختارهاي زباني و فرازباني امكانپذير نيست. او معتقد است با 
تغيير معناي نشانهها و الگوهاي فرهنگي در هر دوره، اساطير نيز تحت تأثير قرار مي گيرند. 
براي مثال، اسطورة قهرمان در ادبيات كالسيك غرب جاي خود را به اسطورة ضد قهرمان 
در ادبيات پسانوگرا ميدهد. اين مقاله تأثير الگوي نشانهشناسي فرهنگي بارت را بر 
شكلگيري مطالعات فرهنگي، بهويژه دربارة اسطوره و تعريفهاي جديد آن بررسي كرده 

است. 
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     واژههاي كليدي: روالن بارت، نشانهشناسي، مطالعات فرهنگي، اسطوره، قهرمان، ضد 
قهرمان. 

  
1. تعريف مطالعات فرهنگي  

در ميان موجودات عالم، انسان همواره جايگاه ويژهاي داشته است. اين جايگاه ويژه نتيجة 
پارهاي از مشخصههاست كه خاص انسان است و فقط در او وجود دارد. براي مثال، بعضي 
از انديشمندان مانند ارنست كاسيرر از انسان به حيوان نمادساز1 ياد ميكنند؛ به اين معنا كه 
انسان موجودي با خصوصيات حيواني است؛ ولي آنچه باعث تمايز اين حيوان از ساير 
حيوانات ميشود، توانايي او در توليد و ساخت نماد است. بهعبارت ديگر، زندگي انسان سرشار 
از نمادهايي است كه به دست خود او ساخته شده است. اين نمادها آنچنان با حيات بشر گره 

خوردهاند كه شايد بتوان گفت جداسازي آنها از حيات بشر عمالً ناممكن است.   
     حضور نمادها در زندگي انسان بههيچوجه حضوري ايستا و غيرفعال نيست؛ بلكه اين عناصر 
از حضوري فعال و پويا در زندگي انسان برخوردارند. همانگونه كه ارنست كاسيرر در كتاب 
نشان داده است، نمادها نه به يك صورت  نمادين صورتهاي فلسفه چندجلدي خود با عنوان
خاص و منفرد، بلكه به اشكال گوناگون تجلي مييابند. زبان، اساطير، آيين و مناسك، ادبيات، 
اشكال هنري و جلوههاي مختلف حيات ديني فقط بخشي از پديدههايي هستند كه ميتوانند زير 
عنوان «صور نمادين» قرار گيرند. مجموعة اين صورتها و ارتباط ميان آنها آن چيزي را 
بهوجود ميآورند كه فرهنگ ناميده ميشود. بر اساس اين، شايد بتوان با تعريفي ساده و ابتدايي، 

مطالعات فرهنگي را حوزهاي دانست كه به بررسي و تحليل اين صور نمادين ميپردازد.   
     اگرچه اين تعريف ساده را ميتوان تعريفي كلي و فراگير براي حوزة مطالعات فرهنگي 
بهكار برد، بايد به ياد داشت كه اصطالح مطالعات فرهنگي از كاربردي مشخصتر و 
محدودتر نيز برخوردار است. ديورينگ معتقد است: «مطالعات فرهنگي نه روششناسي 
معيني دارد نه در پژوهش بهطور واضح حوزههاي مشخصي را شامل ميشود. البته 

                                                      
1. Animal Symbolicum 
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همانطور كه از نامش برميآيد، مطالعات فرهنگي مطالعة فرهنگ، يا بهطور دقيقتر مطالعة 
فرهنگ معاصر است.» (1382: 1). بر اساس سخن ديورينگ، مطالعات فرهنگي حوزهاي 
است كه كه در عمل نميتوان آن را حوزهاي واحد دانست. در واقع، مطالعات فرهنگي 
اصطالحي پوششي1 است كه مجموعهاي از حوزهها و موضوعات مختلف مرتبط با فرهنگ را 
ويك معتقدند «اصطالح مطالعات فرهنگي را در كل  دربرميگيرد. در اين چارچوب، ادگار و سجِ
ميتوان در اشاره به تمام جنبههاي مطالعة فرهنگ بهكار برد و از اين حيث، آن را اصطالح 
فراگيري دانست كه شيوههاي گوناگون فهم و تحليل فرهنگ مثالً در جامعهشناسي، تاريخ، 

قومنگاري، نقد ادبي و حتي زيستشناسي اجتماعي را دربرميگيرد.» (1387: 245).   
     با اين تفاسير، بديهي است كه روشهاي بهكارگرفتهشده در تحليلهاي مطالعات 
فرهنگي را نميتوان در رشته يا حوزة خاصي قرار داد. به تعبيري، مطالعات فرهنگي را 
ميتوان حوزهاي دانست كه بهفراخور موضوع مورد بررسي، از ابزارهاي موجود در 
حوزههاي ديگر مانند جامعهشناسي، زبانشناسي، روانشناسي، نشانهشناسي، انسانشناسي و 
غيره براي تحليل دادهها استفاده ميكند. بنابراين، نهتنها گسترة پديدههاي مورد بررسي 
مطالعات فرهنگي فراختر ميشود؛ بلكه امكانات و قابليتهاي آن براي تحليل و بررسي 

پديدههاي فرهنگي نيز بهشدت افزايش پيدا ميكند.  
     اگرچه مطالعات فرهنگي مجموعهاي همگن از نظريهها و روشهاي تحقيق نيست 
(استوري، 1386: 14)، امروزه ميتوان نوعي شباهت را در پديدههاي مورد بررسي اين 
رشته تشخيص داد. در اينباره بايست به تالشهاي اعضاي مركز مطالعات فرهنگي معاصر

بيرمنگام اشاره كرد. در اواسط دهة 1960م محققاني چون ريچارد هوگارت و  (CCCS)
استوارت هال اين مركز را در دانشگاه بيرمنگام تأسيس كردند. اعضاي مركز مطالعات 
فرهنگي معاصر يكي از مهمترين و فعالترين مراكز در توليد آثار مرتبط با مطالعات 
فرهنگي، بهويژه فرهنگ انگلستان بوده است. اعضاي اين مركز اغلب از گرايشهاي 
نوماركسيستي و چپ نو برخوردار بودند. از ديدگاه افرادي چون تئودور آدورنو، ماكس 
هوركهايمر و هربرت ماركوزه-  كه بنيانگذاران اصلي مكتب فرانكفورت بودند- فرهنگ 
                                                      
1. Cover Term 
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تودهاي1 اساساً يك «صنعت فرهنگ2» است كه كامالً با منافع اقتصاد سرمايهداري هماهنگ 
است و در جهت ترويج ايدئولوژي سرمايهداري و استثمار بيشتر طبقة كارگر كار ميكند. 
در تفكر مكتب فرانكفورت، نوعي تمايز بنيادين ميان فرهنگ واال و فرهنگ نازل3 و 
فراوردههاي آن دو صورت ميگيرد. بهواسطة اين تمايز، از فرهنگ واال و وابستههاي آن 
قدرداني ميشود؛ درحالي كه فرهنگ نازل و وابستههاي آن از اساس مورد انتقاد و نكوهش 

قرار ميگيرند؛ زيرا كامالً در خدمت ايدئولوژي سرمايهداري و فرهنگ بورژوايي هستند.  
     ديدگاه متفكران مركز مطالعات فرهنگي معاصر نقطة مقابل ديدگاه مكتب فرانكفورت قرار 
دارد. از نظر صاحبنظران اين مركز، ايجاد تمايزي بنيادين ميان فرهنگ واال و فرهنگ نازل 
نتيجه و دستاورد چنداني به همراه ندارد؛ زيرا پديدهاي به نام فرهنگ در اصل، آميزهاي از 
بازنماييها، كنشها، هنجارها و تعارضاتي است كه هرگونه تمايز تحميلي و مصنوعي را به 
چالش ميكشد. شايد اين ديدگاه را بتوان با تفكر پسانوگرايي مرتبط دانست. دِكووِن4 ميگويد: 
«مطالعات فرهنگي با تأكيدي كه بر فرهنگ عامه ميكند و متعاقباً فرهنگ واال يا فرهيخته را 
تنزل رتبه ميدهد يكي از دستاوردهاي پسانوگرايي است.» (82 :1998). به اين ترتيب، مطالعات 
فرهنگي نهتنها تمايز ميان فرهنگ واال و فرهنگ نازل را كمرنگ ميكند؛ بلكه بهنوعي بر فرهنگ 
نازل تأكيد ميكند. استوري نيز بر آن است كه «دستاندركاران مطالعات فرهنگي بهجاي آنكه به 
پيروي از متيو آرنولد صرفاً بهترين مطالب انديشيدهشده و بيانشده را مورد مطالعه قرار دهند، 
خود را موظف ميبينند كه همة مطالب انديشيدهشده و بيانشده را بررسي كنند.» (1386: 16- 

17). بنابراين وجه مشترك اكثر تحليلهاي انجامشده در چارچوب مطالعات فرهنگي را ميتوان 
توجه به پديدههايي دانست كه به فرهنگ بهاصطالح نازل تعلق دارند و در واقع جزء فرهنگ 
تودهاي هستند. در اين ميان، نظريات روالن بارت در باب نشانهشناسي فرهنگي و 
اسطورهشناسي معاصر، بر مطالعات فرهنگي تأثير زيادي گذاشته است و اهميت اين نظريات 
براي مطالعات فرهنگي بر كسي پوشيده نيست. پيش از بررسي رابطة ميان اين نظريات و بحث 

                                                      
1. Mass Culture 
2. Culture Industry 
3. High Culture/ Low Culture 
4. Dekoven 
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مطالعات فرهنگي، به بعضي از رئوس كلي انديشههاي بارت در باب نشانهشناسي و 
اسطورهشناسي اشارة مختصري ميشود.  

  
2. نشانهشناسي فرهنگي روالن بارت  

روالن بارت (1915-1980م) نشانهشناس و منتقد ادبي فرانسوي، بيشك يكي از مهمترين 
متفكران معاصر نهفقط در فرانسه، بلكه در كل جهان است. آثار بارت حوزههاي متفاوتي را 
شامل ميشود؛ ازجمله نشانهشناسي، نقد ادبي، زبانشناسي، عكاسي و نظام مد و پوشاك. 
شايد بهترين اصطالحي كه بتوان در مورد حوزههاي متنوع پوششدادهشده در آثار بارت 
بهكار برد، اصطالح «نشانهشناسي زندگي روزمره» باشد. بارت با معكوس كردن عبارت 
سوسور- كه زبانشناسي را بخشي از دانش عمومي نشانهها يا همان نشانهشناسي1 ميداند- 
Barthes, ) معتقد است اين نشانهشناسي است كه بخشي از زبانشناسي بهشمار ميرود

1968). از نظر بارت، قواعد و اصول نظري مورد استفاده در دانش زبانشناسي را ميتوان 

در مورد نظامهاي نشانهشناختي ديگر نيز بهكار برد. او معتقد است نظامهاي نشانهشناختي 
گوناگون از الگوهايي استفاده ميكنند كه شبيه به الگوهاي نظام زباني هستند و دانش 
زبانشناسي نيز اين الگوها را مشخص كرده است. نقلقولي كه در ادامه از بارت ميآيد، 
اين موضوع را بهخوبي بيان ميكند: «هر نظام نشانهشناختي داراي تركيبات زباني است.» 
(Ibid, 10). ضمن اينكه بايد به ياد داشت نظريات نشانهشناختي بارت بهشدت متأثر از 
زبانشناسي است. اگرچه او ديدگاه معروف سوسور درباب نشانهشناسي را معكوس 
سوسور تأثير انكارناپذيري بر او گذاشته است. از نظر  عمومي زبانشناسي دورة ميكند،
بارت، «عناصر نشانهشناسي را ميتوان در چهار گروه قرض گرفتهشده از زبانشناسي 
ساختارگرا قرار داد: 1. زبان و گفتار؛ 2. دال و مدلول؛ 3. عنصر همنشين2 و نظام3؛ 4. 
داللت عيني4 و داللت ضمني1.» (Ibid, 12). سه عنصر اول با عباراتي كمابيش مشابه در 

                                                      
1. Semiology 
2. Syntagm 
3. System 
4. Denotation 
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كار سوسور بهچشم ميخورند؛ براي مثال سوسور از اصطالحات روابط همنشيني2 و روابط 
جانشيني3 بهجاي عنصر «همنشين» و «نظام» استفاده ميكند.  

     يكي ديگر از زبانشناساني كه بر روالن بارت تأثير زيادي داشت، لويي يلمزلف 
زبانشناس دانماركي و يكي از بنيانگذاران مكتب زبانشناسي كپنهاگ بود. تأثيرات 
يلمزلف بهويژه در نظريات بارت دربارة الگوي تحليل نشانهشناختي اسطوره ديده ميشود. 
از نظر يلمزلف، آن چيزي كه با عنوان داللت ضمني مطرح ميشود نشانهاي است كه 
ساحت لفظ4 آن از يك نشانة ديگر، يعني تركيبي از لفظ و معنا5 تشكيل شده است. بارت با 
بهرهگيري از اين الگو، نظريات بديع خود را درباب تحليل اسطورههاي جديد مطرح كرده 
(1972) بارت آميزهاي از مطالعات موردي در باب  اسطورهشناسيهاي است. كتاب
پديدههاي فرهنگي معاصر و همچنين الگويي براي تحليل نشانهشناختي اين پديدههاست. 
در الگوي بارت، اسطوره يك نظام نشانهشناسانة مرتبة دوم6 است. اسطوره از دو نظام 

نشانهشناختي تشكيل شده است:   
1. نظام مرتبة اول كه ميتوان آن را زبان ناميد و در واقع نظامي زبانشناختي است.  

2. نظام مرتبة دوم كه همان اسطوره است.  
  

  
     نظام مرتبة اول نشانهاي (تركيبي از دال و مدلول) را تشكيل ميدهد كه در حكم دال 
نظام مرتبة دوم است. در ادامه اين دال و مدلول آن با يكديگر تركيب ميشوند و نشانة 

                                                                                                                             
1. Connotation 
2. Syntagmatic Relations 
3. Paradigmatic Relations 
4. Expression Plane 
5. Content 
6. Second- Order Semiological System 



372   □   نامة نقد/ مجموعه مقاالت نخستين همايش ملي نظريه و نقد ادبي در ايران  
 

نظام مرتبة دوم را تشكيل ميدهند. براي مثال، ميتوان به واژة «سياه» اشاره كرد. اين واژه 
نشانهاي زباني است كه از يك دال (صورت آوايي واژة سياه) و يك مدلول (مفهوم ذهني يا 
انگارة ذهني واژة سياه) تشكيل شده است. اين نشانة زباني ميتواند در جايگاه دال يك 
نظام نشانهشناسانة مرتبة دوم بنشيند و از اين راه مدلول جديدي كسب كند (سياه ميتواند 
بهطور ضمني به فالكت و بدبختي و ويژگيهاي منفي داللت كند). بر اساس آنچه گفته 
شد، اسطوره از نظر بارت، نظام نشانهشناختي مرتبة دوم است كه تا اندازة زيادي با مفهوم 

داللت ضمني در نظرية نشانهشناسي يلمزلف هماهنگ است.  
     با توجه به اين مباحث ميتوان گفت نشانهشناسي از نظر بارت، روش و دستگاهي تحليلي 
است كه ميتوان از آن براي مطالعه و تحليل پديدههاي فرهنگي بهره گرفت. در نظام 
نشانهشناسي بارت، فرهنگ بهطور عام و اسطوره بهطور خاص از اهميت ويژهاي برخوردار 
است؛ بههمين دليل اين نظام نشانهشناسي را ميتوان در مجموع، نشانهشناسي فرهنگي ناميد. در 

ادامه، تأثيرات اين نوع نشانهشناسي بر حوزة مطالعات فرهنگي بررسي و تحليل ميشود.  
  

3. روالن بارت و مطالعات فرهنگي  
مطالعات فرهنگي حوزهاي همگن و يكپارچه نيست كه از روششناسي مشخصي برخوردار 
باشد. در واقع، مطالعات فرهنگي حوزهاي ميانرشتهاي يا پسارشتهاي1 است كه توليد و 
تثبيت فرهنگ يا نقشههاي معنا را ميكاود (Barker, 2004: 42). نكتة كليدي در اينجا، 
معنا و چگونگي توليد و بازتوليد آن درون فرهنگ است. بهدليل اهميت مفهوم معنا و 
وابستههاي آن، مطالعات فرهنگي بهطور خاص بر كنشهاي داللتگرانة2 انسان تأكيد 
Ibid, ) ميكند؛ زيرا فرهنگ را برايند معناها و بازنماييهاي توليدشده از اين كنشها ميداند
43). بنابراين، هرگونه كنشي كه به توليد معنا بينجامد و داللتگرانه باشد، ميتواند در 

مطالعات فرهنگي بررسي و تحليل شود.  

                                                      
1. Post-Disciplinary 
2. Signifying Practices 
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     در ميان ابزارهايي كه مطالعات فرهنگي در تحليل رفتارها و كنشهاي داللتگرانه 
بهكار ميگيرد، نشانهشناسي جايگاه ويژهاي را به خود اختصاص ميدهد. از آنجايي كه 
داللت1 و نشانگي2 پايه و اساس دانش نشانهشناسي را تشكيل ميدهند؛ در هر نقطهاي كه 
اين دو پديده قابل شناسايي باشند، نشانهشناسي را نيز ميتوان بهكار گرفت. نشانهشناسي 
اين توانايي را دارد كه عالوهبر معناي ظاهري و روساختي، معناي پيچيده، زيرساختي و 
بهاصطالح ضمني را هم كشف كند (Mcquail, 1987: 186). اين موضوع باعث ميشود 
نشانهشناسي بيش از پيش توجه پژوهشگران حوزة مطالعات فرهنگي را به خود جلب كند؛ 
زيرا آنها همواره به دنبال جستوجو و كشف معاني پنهان و ژرفساختي پديدهها و 

كنشهاي فرهنگي در كنار معاني آشكار و روساختي آنها هستند.   
     در اين چارچوب، نشانهشناسي فرهنگي روالن بارت اهميت دوچنداني براي مطالعات 
فرهنگي داشته است. از يكسو، الگوي نشانهشناسي بارت چارچوبي مناسب و كارآمد 
براي تحليل انواع پديدههاي فرهنگي فراهم آورده است و از سوي ديگر، تعريف خاص و 
نوآورانة او از اسطوره، بررسي و كشف ساختارهاي پنهان پديدههاي فرهنگي را امكانپذير 
كرده است. از نظر بارت، اسطوره نظامي ارتباطي يا شيوهاي از داللت است؛ همچنين نوعي 
پيام است كه با توجه به موضوع آن معين نميشود؛ بلكه با توجه به شيوة انتقال پيام 
مشخص ميشود (بارت، 1380: 85). به اين ترتيب، اگر صورت مناسب و ابزار كارآمد 
براي انتقال پديدههاي فرهنگي مختلف مهيا باشد، آنها ميتوانند در حكم اسطوره باشند. 
مككوئيل ميگويد: «اساطير مجموعهاي از عقايد ازپيشموجود و واجد ارزش هستند كه از 
فرهنگ مشتق ميشوند و بهوسيلة ابزارهاي ارتباطي منتقل ميشوند.» (186 :1987). 
اسطوره اساساً از كاركردي اجباري و تحميلي برخوردار است و تالش ميكند پيام خود را- 
كه طبيعيسازي امري تاريخي است- بر ما تحميل كند. همانطور كه بارت اشاره ميكند 
«نشانهشناسي به ما آموخته است كه وظيفة اسطوره آن است كه توجيهي طبيعي از نيتي 

تاريخي بهدست دهد و امر محتمل را بهعنوان امري جاودان ظاهر سازد.» (1380: 116).  

                                                      
1. Signification 
2. Semiosis 
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     با توجه به اين مباحث ميتوان گفت برداشت بارت از اسطوره، ادراكي خاص و 
منحصربهفرد است كه با برداشتهاي سنتي از اين مفهوم بسيار تفاوت دارد. در تفكر 
بارت، هر پديدة فرهنگي ميتواند به اسطوره تبديل شود؛ بنابراين امكان تحليل 
نشانهشناختي آن فراهم است. نكتة درخور توجه اين است كه مفهوم اسطوره نزد بارت با 
مفهوم ايدئولوژي ارتباط نزديكي دارد (Calefato, 2008: 76). در واقع، تمام 28 مطالعة 
اسطورهشناسيها با يك ايدئولوژي خاص، يعني ايدئولوژي  موردي ذكرشده در كتاب
فرهنگ بورژوايي، در ارتباط هستند و بارت با تحليل نشانهشكنانة1 خود از اين پديدهها، 

عمالً به ايدئولوژي بورژوايي حمله ميكند.  
     در بحث پاياني اين بخش به بعضي نقاط اشتراك نشانهشناسي فرهنگي روالن بارت و 

مطالعات فرهنگي اشاره ميكنيم:  
1. پژوهشگر مطالعات فرهنگي به دنبال كشف و استخراج ساختارها و نظامهاي پنهاني 
معنا و داللت در پديدههاي فرهنگي است. از نظر بارت نيز «وظيفة اسطورهشناس آن 
است كه در جامعة بورژوايي در پس هرچيز خنثي و معمولي و ساده، بيگانگي ژرف و 

عميقي را بيابد.» (اباذري، 1380: 149).  
2. مطالعات فرهنگي تمايز ميان فرهنگ واال و فرهنگ نازل را از ميان برداشته است. ديدگاه 

نشانهشكنانة بارت نيز اين تمايز را به رسميت نميشناسد.   
3. بارت در اصل، اسطوره را ازآنِ فرهنگ بورژوايي ميداند و بههمين دليل از آن انتقاد 
ميكند. در اين ميان شعار اصلي مطالعات فرهنگي هم حمله به فرهنگ بورژوايي است 

  .(Dekoven, 1998: 83)
     حال كه ارتباط ميان نشانهشناسي فرهنگي روالن بارت و مطالعات فرهنگي تا حدود 
زيادي مشخص شد، به نمونههايي از بازنماييهاي متناقضنما و طنزآلود اسطورهها در 

ادبيات پسانوگرا ميپردازيم.  
  

                                                      
1. Semioclasm 
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4. بازنمايي اسطورهها در ادبيات پسانوگرا  
همانگونه كه در قسمتهاي قبل استدالل شد، اسطورهها جزء اصلي فرهنگ بشري هستند. 
از نظر بارت، اساطير بهوفور در زندگي روزمرة ما حضور دارند؛ هرچند اغلب، دانش ما به 
آنها، دانشي ناخودآگاه است. براي مثال، او در تحليلي كه از مسابقات كشتي كَچ ارائه 
ميدهد، استدالل ميكند كه اين مسابقات عمالً مسابقات ورزشي به معناي مرسوم كلمه 
نيستند؛ بلكه مسابقاتي نمايشياند كه افراط در بيان احساسات را به نمايش ميگذارند 
(Barthes, 1972: 13). از نظر بارت، اين مسابقات را ميتوان بازآفريني كشمكش ميان 
قهرمان/ ضد قهرمان يا خير/ شر در تراژديهاي يونان باستان دانست. به اين ترتيب، 
مسابقات كشتي كچ اسطورة بنيادين تقابل ميان خير و شر را در قالب تفريح يا نمايشي 
عامهپسند بازآفريني ميكنند؛ بهگونهاي كه اين اسطورة كهن بار ديگر در دنياي جديد ظاهر 
ميشود. در اينباره دانسيِ معتقد است فرهنگ عامه در دنياي معاصر از ساختاري 
اسطورهاي برخوردار است و قصههاي قديمي دربارة تقابل خير/ شر، خوب/ بد و عشق/ 
نفرت را بازآفريني ميكند (5 :2009). بهعبارت ديگر، فرهنگ عامه بر پاية داستانهاي 
اسطورهاي و تقابلهاي موجود در آنها استوار شده است. در اينباره نكتهاي هست كه 
نبايد از آن غفلت كرد. اگرچه فرهنگ عامه بر پاية اين روايتها و تقابلهاي اسطورهاي 
پايهريزي شده، تفكر پسانوگرايي، بهطور ريشهاي، اين تقابلها را به چالش كشيده است. بر 
اساس اين، در ادبيات پسانوگرا نهتنها قهرمانهاي اسطورهاي به سخره گرفته ميشوند و 
عمالً به شكلي كنايهآميز و متناقضنما بازنمايي ميشوند؛ بلكه جايگاه خير و شر نيز در اين 
نوع ادبيات عوض ميشود. در ادامه، براي درك بيشتر الگوي بارت در باب اسطوره، 

مثالهايي از ادبيات جهان و ايران آوردهايم.  
شاهكار جيمز جويس (1934) ميتوان  اوليس1      بارزترين اسطورة ضد قهرمان را در
هومر (سرودهاي از قهرمانيها) است،  اوديسة مشاهده كرد. اين رمان كه نامش برگرفته از
اسطورة قهرمان را به اسطورة ضد قهرمان تبديل ميكند. لئوپولد و مالي بلوم2 از 

                                                      
1. Ulysses 
2. Leopold and Molly Bloom 
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شخصيتهاي اصلي اين رماناند كه بر اساس شخصيتهاي اوديسيوس1 و پنه لوپه2 
پرورانده شدهاند؛ اما در واقع نقيضة آن شخصيتها هستند. پنه لوپه اسطورة زني عفيف و 
وفادار است؛ درحالي كه مالي زني بيوفا و خطاكار است. اوديسه اسطورة قهرماني و 
پهلواني است؛ اما لئوپولد بلوم ضد قهرماني سرگردان (پهلوانپنبه) است كه در پايان داستان 
همچنان براي انبوه سؤاالت خود در باب زندگي و پوچي آن پاسخي نمييابد. به اين 

دور باطلي3 را دنبال ميكند كه از ويژگيهاي ادبيات عامه است.   اوليس ترتيب،
اثر دونالد بارتلمي  سفيدبرفي      نمونة ديگري از اسطورة ضد قهرمان را ميتوان در رمان
(1965) يافت. شخصيت اصلي داستان، نقيضة سفيدبرفي داستانهاي پريان است. اين رمان 
يكي از بهترين نمونههاي ادبيات عامه4 و فولكلوريك است و مجموعهاي از نمادهاي فرهنگ 
عامه همچون تلويزيون، ترانهها، الكل و مواد مخدر را دربرميگيرد. در اين رمان و برخي ديگر 
از رمانهاي پسانوگرا نوعي شبهروشنفكري5 غالب است. براي مثال، شعر سرودن و ادبيات در 
با استفاده  سفيدبرفي اين رمان نمونههايي از ايندست كنشهاي شبهروشنفكري است. در واقع،
از نمادهاي فرهنگ عامه، نقدي است بر مصرفگرايي6 كه مشكل بزرگ قرن حاضر است. بر 
اساس الگوي بارت، سفيدبرفي بهجاي اينكه قهرمان داستان باشد، ضد قهرمان است (شخصيت 
سفيدبرفي از شاهزادهخانمي زيبا، پاك و مهربان به زني بوالهوس، بيهدف و كودن تبديل شده) 
و در اين ضد قهرماني7 نقدي تلخ بر جامعة انساني نهفته است؛ اينگونه است كه اسطورهاي 

كهن در قالب الگوي فرهنگي روز بازآفريني ميشود.  
     رمان The Crying of Lot 49 اثر توماس پينچون نمونة ديگري از ادبيات 
پسانوگراست كه اسطورة ضد قهرمان را مينماياند. شخصيت اصلي رمان اوديپا ماس8 به 
دنبال حل يك معما و حاكم كردن نظم بر بينظمي موجود در سيستم است. اما در پايان 
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2. Penelope 
3. Vicious Circle 
4. Pop Literature 
5. Pseudo Intellectualism 
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7. Anti-Heroism 
8. Oedipa Mass 
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نهتنها بر اين بينظمي افزوده ميشود؛ بلكه معما نيز حلناشده باقي ميماند. بهطور كلي، در 
ادبيات رمزي پسانوگرا1 زنجيرهاي از دالها2 در داستان وجود دارند كه به دنبال مدلول3 
هستند؛ اما هرگز به آن نميرسند. به اين ترتيب، معنا دستنيافتني ميشود و معماها 

حلناشده باقي ميماند.  
بازي4 اسطورة ضد قهرمان در قالب دانشمندي روانگسيخته  گربه/ نخ گهوارة      در رمان
مشاهده ميشود كه با اكتشاف «يخ 9» پايان دنيا را رقم ميزند. «يخ 9» نقيضة بمب اتم و 
ويرانيهاي آن نقيضه (كشتار هيروشيما- ناكازاكي) است. بوكونون5 ديگر شخصيت ضد قهرمان 
اين داستان است كه مذهب بوكونونيسم را بر پاية دروغ بنا كرده است. بوكونون نقيضة «پيامبر6» 
و مذهبش نقيضة مذهبي آسماني است. در واقع، اسطورة راهنما (پيامبر) و مذهب به اسطورة 
ضد راهنما و ضد مذهب تبديل ميشود. تقابل خير و شر را ميتوان در تقابل دوتايي7 اخالق/ 
گربه شخصيتهاي فاسد و خالفكار را بهعنوان  ضد اخالق مشاهده كرد. گهوارة
شخصيتهايي اخالقمند به خواننده معرفي ميكند و از آنها اسطوره ميسازد؛ مانند مونا كه 

اسطورة زيبايي و وفاداري است (برگرفته از اسطورة موناليزا)، در واقع شخصيتي مبتذل است.  
     يكي از روشنترين نمونههاي اسطورة ضد قهرمان در نمايشنامههاي سم شپارد، 
نمايشنامهنويس آمريكايي، بهچشم ميخورد. در كارهاي شپارد اسطورة ضد قهرمان در 
حوزههاي مختلف فرهنگ عامه ساخته و پرداخته شده است. براي نمونه، ميتوان اسطورة 
گاوچران، يكي از مهمترين نمادهاي قهرماني غرب وحشي را نام برد كه بهويژه در دو 
(1977) به آن پرداخته شده است. گاوچران  گرسنه طبقة نفرين (1980) و واقعي غرب نمايشنامة
در ادبيات آمريكا، همواره نماد قهرماني، پهلواني و قدرت بوده است. اما در آثار شپارد-  كه در 
زمرة ادبيات پسانوگرا قرار ميگيرند- گاوچران ديگر اسطورة قهرماني و پهلواني نيست. در 

                                                      
1. Postmodern Cryptography 
2. Signifiers 
3. Signified 
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5. Bokonon 
6. Prophet 
7. Binary Opposition 
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برخي آثار شپارد، گاوچرانها ضد قهرماناني دزد، معتاد، بيكار و تنپرورند كه در توهمات 
خويش بهسر ميبرند و ميپندارند كه ميتوانند به قهرماناني بزرگ (در موسيقي بهويژه موسيقي 
راك و سينماي هاليوود) تبديل شوند. اسطورة هنرمند نيز در ادبيات عامه، بهويژه كارهاي سم 
شپارد اينچنين است: هنرمندي كه در گذشته خالق آثار ادبي و هنري فاخر بوده، اكنون به 

شخصيتي سرگردان و گرفتار جامعة مصرفگرا و سرمايهداري امروز تبديل شده است.  
     در ادبيات پسانوگراي فارسي، بهطور كلي قهرمان داستان شخصيتي خسته، فريبخورده و 
هوشنگ گلشيري به  دردار تنهاست كه براي ادامة زندگي در جدال دائم بهسر ميبرد. آينههاي
زندگي نويسندهاي ميپردازد كه در جستوجوي هويت خود است. نويسنده هويت خود را در 
نويسندگي گم كرده است و جز اينكه نويسنده است چيزي از خود نميداند. او آزادي و عشق 

را از دست داده و به نوعي ازخودبيگانگي دچار شده است (تسليمي، 1388: 229).  
  

5. نتيجهگيري 
مطالعات فرهنگي اساساً حوزهاي ناهمگن است كه مجموعهاي از حوزهها و روشهاي 
مختلف را دربرميگيرد. با وجود اين ناهمگني، تحقيقات حوزة مطالعات فرهنگي در يك 
موضوع اشتراك دارند و آن، بررسي جنبهها و ابعاد مختلف پديدهاي به نام فرهنگ است. 
مطالعات فرهنگي با بهرهگيري از ابزارها و شيوههاي تحليلي مورد استفاده در ديگر حوزهها 
مانند جامعهشناسي، انسانشناسي، زبانشناسي و غيره، پديدة فرهنگ را از زاويههاي 
مختلف مطالعه ميكند. در اين ميان، نشانهشناسي جايگاه ويژهاي را به خود اختصاص 
ميدهد. نشانهشناسي بهعنوان ابزار تحليلي دقيقي، امكان بررسي نظاممند معنا را در 
پديدههاي فرهنگي فراهم ميكند. در اين حوزه، مطالعات موردي بارت دربارة پديدههاي 
فرهنگ روزمره بهخوبي نشاندهندة بهكارگيري چارچوبهاي نشانهشناسي در مطالعات 
فرهنگي است. بارت با تعريف نوآورانهاي كه از مفهوم اسطوره بهدست ميدهد، معتقد 
است اساطير در دنياي معاصر نيز همچنان مورد استفاده قرار ميگيرند؛ اما هدف از 
بهكارگيري آنها، طبيعيسازي آن چيزي است كه در واقع تاريخي است. با اين تفاسير، 
اسطوره در انديشة بارت نظامي نشانهشناختي است كه امكان تحليل آن بر اساس 
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چارچوبهاي نشانهشناسي وجود دارد. نكتة حائز اهميت در اينباره، واژگونسازي 
تقابلهاي اساطيري سنتي در فرهنگ معاصر، بهويژه فرهنگ عامه است. بر اساس اين، 

تقابلهاي قهرمان/ ضد قهرمان و خير/ شر در ادبيات پسانوگرا عمالً واژگون ميشوند.   
  

منابع  
ارغنون. ش18.  - اباذري، يوسف. (1380). «روالن بارت و اسطوره و مطالعات فرهنگي».

صص137-157.  
فرهنگي. ترجمة مهران مهاجر و  نظرية بنيادي - ادگار، اندرو و پيتر سِجويك. (1387). مفاهيم

محمد نبوي. تهران: آگه.  
عامه. ترجمة حسين پاينده. تهران: آگه.   فرهنگ دربارة فرهنگي - استوري، جان. (1386). مطالعات
- بارت، روالن. (1380). «اسطوره در زمانه حاضر». ترجمة يوسف اباذري. ارغنون. ش18. 

صص135-85.  
تهران: كتاب آمه.  ايران: داستان. معاصر ادبيات در - تسليمي، علي. (1388). گزارههايي

ترجمة نيما  (مجموعهمقاالت). فرهنگي - ديورينگ، سايمون (ويراستة). (1382). مطالعات
ملكمحمدي و شهريار وقفيپور. تهران: تلخون.  

دردار. تهران: نيلوفر.   - گلشيري، هوشنگ. (1372). آينههاي
- Barker, C. (2004). The Sage Dictionary of Cultural Studies. London: Sage 

Publications. 
- Barthelme, D. (1996). Snow white. New York: Scribner. 
- Barthes, R. (1968). Elements of Semiology. Trns. Annette Lavers & Colin 

Smith. New York: Hill & Wang. 
 .Mythologies. Trns. Annette Lavers. New York: The Noonday Press .(1972) ـــــــــــــــ -
- Calefato, P. (2008). "On myths and fashion: Barthes and cultural studies". Sign 

Systems Studies. 36(1). PP. 71-80. 
- Danesi, M. (2009). X-Power: The power of mythic symbolism in popular 

culture. New York: Palgrave Macmillan. 
- Dekoven, M. (1998). "Modern mass to postmodern popular in Barthes's 

mythologies". Raritan. 18(2). PP. 81-98. 
- Joyce, J. (1990). Ulysses. New York: Vintage. 
- McQuail, D. (1987). Mass Communication Theory: An introduction. second 

edition. London: Sage Publications. 
- Pynchon, T. (1999). The Crying of Lot 49. New York: Harper Perennial. 
 - Vonnegut, K. (1963). Cat’s Cradle. New York: Dell. 

 - Shepard, S. (2005). Seven Plays. New York: Dial Press.  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فصل چهارم
  

سبكشناسي و نقد ادبي  
  
  



  



  
  
  
  
  
  

رابطة سبكشناسي و علم آمار  
(با تكيه بر نظرية تنوع واژگان جانسون)  

  
 ابراهيم اناري بزچلوئي  
 استاديار زبان و ادبيات عربي دانشگاه اراك   
احمد اميدوار   
دانشجوي دكتري زبان و ادبيات عربي دانشگاه تربيت معلم تهران   

چكيده  
در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، به فضل تالشهاي پژوهشگراني همچون 
سوسور و شاگردش، چارلز بالي، تعامل خاصي با آثار ادبي پديدار شد. در اين تعامل جديد 
بهجاي بررسي آثار بر اساس عوامل خارجي و تمركز بر روي منابع آن، به بررسي دروني 
آثار پرداخته شد. اين جريان انقالبي در نقد ادبي بهوجود آورد كه شكولوفسكي- از 
شكلگرايان روس- از پيشروان آن بود. اين نوع نقد با بهرهوري از علوم ديگر و با 
رويكردي ميانرشتهاي، درپي نزديك شدن به صحت و دقت بود. درحالي كه آشفتگي 
فضاي نقد ادبي اين توهم را پديد آورده است كه مدلهاي پژوهشي در حوزة پژوهشهاي 
نقد ادبي جايي ندارند؛ واقعيت اين است كه ميتوان با بهكار بستن مدلهاي پژوهشي و 
رويكردهاي ميانرشتهاي، به نتايج ملموسي دست يافت. ازجملة اين شيوههاي پژوهشي 
ميتوان به استفاده از علم آمار در بررسي سبك شاعران و نويسندگان اشاره كرد. بهكار 
بستن علم آمار در پژوهشهاي نقد ادبي از دو مرحله گذشته است: مرحلة اول گرايشي 
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است كه به مقايسة ويژگيهاي مشترك1 ميپرداخت؛ اما اين امر در مرحلة دوم به مقايسة 
ويژگيهاي متفاوت2 اختصاص يافت و بعدها به گرايش غالب مبدل شد.  

     شيوهها و نظريههاي فراواني دربارة بهكارگيري علم آمار در نقد ادبي بيان شده است كه 
ما بهدليل ظرفيت محدود مقاله، فقط به معرفي يكي از آنها ميپردازيم. اين رويكرد نقدي- 
آماري «مقايسة تنوع واژگان در سبك شعر و نثر» بر اساس نظرية جانسون است كه 
بهخوبي بيانگر رويكرد ميانرشتهاي در نقد ادبي و علم آمار است. اين رويكرد ميانرشتهاي 
در گذشته، در حوزة نقد ادبي جهان فراوان بهكار گرفته شده است. در حوزة زبان و ادبيات 
عربي نيز سعد مصلوح، منتقد مصري، در نقد سبك و ساختار نويسندگان و شاعران عرب 
به آن پرداخته است. اما جاي اينگونه پژوهشها در حوزة نقد ادبي فارسي خالي است؛ 
بنابراين بهنظر ميرسد طرح آن در حوزة نقد شعر و نثر فارسي ميتواند راهگشاي 

پژوهشگران باشد.  
     واژههاي كليدي: سبكشناسي، علم آمار، تنوع واژگان، جانسون، رويكرد ميانرشتهاي.  

  
1. مقدمه  

امروزه، توجه به رويكردهاي ميانرشتهاي بهمنظور شناخت و حل مشكالت علوم گوناگون 
از اهميت فراواني برخوردار است. ازاينرو، پژوهشگران حوزههاي مختلف همواره به دنبال 
كشف چنين رويكردهايي هستند تا در پيشبرد آن سهمي داشته باشند. از دانشهايي كه با 
بهكارگيري اين رويكردها توانسته است نظر پژوهشگران را به خود جلب كند، سبكشناسي 
است. يكي از مهمترين حوزههاي سبكشناسي را بايد «سبكشناسي آماري» دانست كه با 
معرفي طرحهاي پژوهشي توانسته است در روشمند كردن پژوهشهاي ادبي سهم بسزايي 
داشته باشد. از ميان طرحهاي پژوهشي سبكي- آماري، ميتوان به نظرية تنوع واژگان 
جانسون اشاره كرد كه در نقد ادبي انگليسي و عربي بهكار گرفته شده و اثر چشمگيري در 
پيشبرد اهداف نقد ادبي داشته است؛ پژوهشهاي جانسون در غرب، سعد مصلوح(1) در 

                                                      
1. the Universals 
2. the Differentials 
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جهان عرب و حامد صدقي(2) در ايران از نمونههاي درخور ذكر است. ازاينرو با توجه به 
اينكه تا كنون اين شيوه در نقد آثار فارسي بهكار نرفته است، بهنظر ميرسد معرفي اين 

روش ميتواند بر گنجينة نقد ادبي فارسي بيفزايد و راهگشاي پژوهشگران باشد.  
  

2. سبك و سبكشناسي  
سبك، مظهر گزينش شاعر از ادات تعبير است (فضل، 1998: 126). بهعبارت ديگر، 
ميتوان گفت سبك بر گزينش استوار است؛ گزينش اين قسمت يا آن قسمت در سطوح 
گوناگون زباني مثل سطوح معنايي-  واژهاي-  دستوري و آوايي زبان. در نتيجه، هر متني 
داراي ويژگيهاي خاصي خواهد بود كه فرآوردة گزينشي است كه فرد در تمام اين سطوح 
انجام ميدهد و بهطور كلي سبك ويژة متن را رقم ميزند (مهاجر و نبوي، 1376: 105). 
اثر ادبي هر مؤلفي داراي سبك ويژهاي است كه شناخت آن به درك درستتري از آن 
كمك ميكند. دورههاي ادبي مختلف نيز داراي سبكهاي متفاوتي هستند و هر دوره 
ويژگيهاي خود را دارد كه آن را از ديگر دورهها متمايز ميكند. در آثار ادبي فارسي 
اشارههاي گذرايي به سبك و تمايز سبكها از يكديگر را ميتوان يافت. براي مثال خاقاني 

چنين ميسرايد:  
شيــوة تـــازه نـه رسم باستان آوردهام   منصفان استاد دانندم كه در معني و لفظ

  (197 :1373)
 نظامي گنجوي بيان ميكند كه اهل معاني تفاوت سبك شعري را ميشناسند:  

بداند كاين سخن طرزي غريب است   بلــي آن كــز معانــي بانصيب است
  (508 :1386)

عنصري نيز در ستايش سبك غزلهاي رودكي ميگويد:  
غـــزلهاي مــن رودكيوار نيست   بـود غـــزل رودكــــيوار زيبـــا

  (303 :1342)
او عالقهمند به تقليد از سبك رودكي است؛ ولي به اظهار خويش، قادر نيست غزلهايي 

همانند رودكي بسرايد:  
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بديـــن پرده اندر مرا بار نيست   وهم اگرچــه بكوشـم به باريك
(همانجا)  
     سميعي گيالني بر اين باور است كه اين جملة موالنا: «از قرآن بوي خدا ميآيد، از 
حديث بوي مصطفي ميآيد و از كالم ما بوي ما ميآيد» يادآور اين گفتار بوفن است: 

«سبك، خود نويسنده است.» (سميعي گيالني، 1386: 55).  
خاستگاههاي سبكشناسي مدرن را ميتوان در آثار چارلز بالي (1865-1945م) و لئو 
(1905) به  سبكشناسي1 مختصر اسپترز (1887-1960م) يافت. بالي در كتاب خويش با نام
توصيف و تحليل ويژگيهاي سبكي عموميِ دردسترس زبان تأكيد ميكند و متون ادبي را 
نمونههاي ويژهاي از كاربرد زبان ميداند؛ ولي تحليل سبك آنها بخش اصلي سبكشناسي 
به معناي امروزي آن نيست. كوشش بالي و تحقق آن در اثر ژول ماروزو (مختصر

آن) در شكلگيري  فنون و فرانسوي) (1946) و مارسل كرسو (سبكشناسي سبكشناسي
سبكشناسي ادبي تأثير فراواني داشت (قبادي، 113). سبكشناسي در زبانهاي گوناگون محل 
اهتمام پژوهشگران بوده است. سبكشناسي را در زبان انگليسي Stylistics، در زمان فرانسوي 

Lastylistique و در زبان آلماني Diestylistik نام نهادهاند (محمدعياد، 1982: 126).   

     افالطون معتقد است سبك هر شخصي بر اساس ويژگيهاي اخالقي او است. چارلز 
ميداند كه وقايع تعبير زباني را بررسي ميكند (خفاجي و  بالي سبكشناسي را علمي
ديگران، 1992: 14). برخي ديگر نيز آن را شاخهاي از علم زبانشناسي ميدانند كه هدفش 

هماهنگسازي ساختار زبان است (تنوجي، 2003: 43- 44).   
  

3. سبكشناسي و علم آمار  
اگرچه ادبيات جزئي از هنر است، پژوهشهاي ادبي هم بايد از نظم قابل قبولي برخوردار 
باشد. احمد شايب، منتقد مصري، معتقد است نقد مانند علوم تجربي (مثل شيمي و 
زيست) و علوم رياضي (مانند حساب و هندسه و جبر) نيست (1995: 176)؛ بلكه چيزي 

                                                      
1. Pye Cisde Stylistique 
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بين هنر و علم است (همان، 165). اگرچه اين سخن تاحدي درست است، بايد اذعان كرد 
برخي از رشتههاي علوم انساني بهويژه علم زبانشناسي توانسته است با بهرهگيري از علوم 
ديگر و رويكردهاي ميانرشتهاي، به ميزان قابلتوجهي از دقت و نظم در روشهاي 

پژوهشي خويش دست يابد.  
     در اواخر قرن نوزدهم و بهويژه در اوايل قرن بيستم، به فضل تالشهاي پژوهشگراني 
همچون فرديناند دو سوسور (1875- 1913م) و شاگردش چالرز بالي و ديگران، نوع 
خاصي از تعامل با آثار ادبي پديدار شد كه بهجاي بررسي آنها بر اساس عوامل خارجي و 
تمركز بر منابع آن، به بررسي دروني اين آثار پرداخته شد. اين رويكرد تازه، انقالبي در نقد 
ادبي پديد آورد كه شكلگرايان روسي، ازجمله ويكتور شكولوفسكي، از سردمداران آن 
بودند (عزام، 2003: 154). مكتب فرماليسم در نقد1 را ميتوان از نزديكترين مكاتب نقدي 
به روح علم و دانش برشمرد. اين نوع نقد براي نزديك شدن به صحت و دقت، از علوم 
گوناگون بهره برده است كه در ميان آنها علم آمار خودنمايي ميكند. برخي معتقدند 

سبكشناسي پنج حوزه دارد:   
1. سبكشناسي آوايي؛   

2. سبكشناسي كاربردي؛ 
3. سبكشناسي بيانگرانه؛ 

4. سبكشناسي نحوي و دستور زباني؛  
5. سبكشناسي آماري (سقيلي، 2005: 47).  

     سعد مصلوح، منتقد مصري، معتقد است اين نوع اخير از عالمانهترين و دقيقترين 
مكاتب نقدي است (مصلوح، 1992: 18). بهكارگيري علم آمار در پژوهشهاي 
سبكشناسي از دو مرحله گذر كرده است: در مرحلة اول گرايشي غالب شد كه به بررسي 
ويژگيهاي مشترك ميپرداخت؛ اما اين امر در مرحلة دوم به مقايسة ويژگيهاي متفاوت 
اختصاص يافت و بعدها به گرايش غالب مبدل شد و نظر پژوهشگران را به خود جلب 

                                                      
1. Formul Criticism 
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كرد. اما هيچيك از اين دو گرايش از يكديگر بينياز نيستند؛ چرا كه شناخت ويژگيهاي 
مشترك به شناخت ويژگيهاي متفاوت بسيار كمك ميكند (همان، 52).   

     بعد آماري در پژوهشهاي سبكشناسي از معيارهاي علمي و بنيادين است كه ميتوان 
با بهرهگيري از آن، ويژگي سبكهاي گوناگون را تشخيص داد وجوه تمايز ميان آنها را 
شناخت. سبكشناسي آماري از اين نظر كه به كمك آن ميتوان ويژگيهاي سبكي چند اثر 
را بهصورت دقيق و مبرهن مقايسه كرد، از ديگر فنون نقدي متمايز ميشود؛ چرا كه با 
بهرهگيري از آن ميتوان ويژگيها و نشانههاي گوناگوني را كه بهصورت ناخودآگاه وارد 
متن ميشوند شناسايي كرد. پژوهشهاي ادبي بسيار ديرتر از علوم ديگر انساني از علم آمار 
در روشهاي پژوهشي خويش بهره برده است. بديهي است كه براي بهرهگيري از علم آمار 
در پژوهشهاي ادبي نياز به تخصص در علم آمار نيست تا اين نياز، سنگي بر سر راه 

پژوهشگران باشد.  
     همكاري ميان دانشهاي گوناگون براي شناخت مشكالت مشترك بين آنها و حل اين 
مشكالت به امري ضروري مبدل شده است كه نميتوان از آن كناره گرفت. براي مثال اگر 
هر انساني ميخواست فقط از چيزهايي كه خود ساخته است استفاده كند، تمدن بشري به 
اين شكل، وجود خارجي نداشت. براي پرهيز از اطالة كالم و ورود به مبحث اصلي مقاله 
در ادامه، به معرفي برخي از زمينههاي مهمي ميپردازيم كه پژوهشهاي سبكي- آماري در 

آنها، كمك شاياني به پژوهشگران ميكند:  
   .(Werner, 1969: 3) 1. كمك به انتخاب نمونههاي مورد پژوهش بهصورت دقيق

2. مقايسة تراكم ويژگيهاي سبكي1 در اثر ادبي: براي مثال مثال اگر بخواهيم تراكم جملة 
اسميه و فعليه را در اثر مقايسه كنيم، تعداد جمالت اسميه يا فعليه در اثر را محاسبه 
ميكنيم و سپس آن را به تعداد كل جمالت يا كل واژگان متن تقسيم ميكنيم؛ به اين 
ترتيب تراكم جمالت اسميه يا فعليه را بهدست ميآوريم. همچنين به همين شكل ميتوانيم 

تراكم هر ويژگي ديگر سبكي را بررسي كنيم.  

                                                      
1. the Density 
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3. مقايسة نسبت تكرار يك ويژگي و ويژگي ديگري در سبك اثر1: براي مقايسه بايست 
دفعات تكرار ويژگي اول و ويژگي دوم اثر را محاسبه، و سپس حاصل جمع دفعات 
ويژگي اول را بر حاصل جمع دفعات ويژگي دوم تقسيم كرد. براي مثال با كمك اين روش 
ميتوان نسبت جمالت اسميه را با جمالت فعليه محاسبه كرد و يا نسبت فعلها را با 
اسمها سنجيد. يكي از مهمترين استفادههاي علم آمار در پژوهشهاي سبكشناسي، اجراي 

مقايسة ويژگيهاي سبكي گوناگون است تا جايي كه برخي معتقدند ويژگيهاي سبكي ـ  
كه پژوهشگران بررسي ميكنند ـ فقط زماني داراي ارزشاند كه با ويژگي ديگر سبكها مقايسه 

شوند و بدون مقايسة آنها با يكديگر، فاقد ارزش و بيمعنايند (عبداهللا جبر، 1998: 11).   
4. مقايسة توزيع احتمالي2 يك ويژگي مشخص در اثر: به كمك اين ويژگي ميتوان توقع 
رخ دادن يك ويژگي و پديده را در صورت وجود شرط خاصي محاسبه كرد. براي مثال 
اگر بخواهيم احتمال وقوع پديدة «الف»، «ب» و «ج» را با وجود شرط معيني در مجموعة 
نمونهها مشخص كنيم، بايد انتظار داشته باشيم كه اين توزيع بهصورت كامل ثابت و پايدار 
نباشد؛ ولي بهصورت توزيع تكراري3 در نمونهها پديدار خواهد شد. توزيع احتمالي يا 

همان توزيع تكراري در نمونهاي بهصورت زير مشخص ميشود:  
   p× (a)  احتمال وقوع پديدة «الف» با وجود شرط «س» ميشود -
  p× (b) - احتمال وقوع پديدة «ب» با وجود شرط «س» ميشود
   p× (j) - احتمال وقوع پديدة «ج» با وجود شرط «س» ميشود

5. علم آمار در شناخت گرايشهاي غالب يا ويژگيهاي4 آثار ادبي نقش مهمي ايفا ميكند. 
همچنين محاسبة توزيع تكراري پديدههاي سبكي در فرايند مقايسة گرايشهاي مركزي آثار 
گريزناپذير مينمايد. در بررسي گرايشهاي مركزي اثر ادبي بايد به اين نكته اشاره كرد كه 
متمايز بودن اثر ادبي يا مؤلفي در بهكار بردن جمالت طوالني، دليلي بر نبود جمالت كوتاه 
در اثر ادبي يا نزد مؤلف نيست؛ بلكه مقصود اين است كه گرايش اصلي و مركزي غالب 
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اثر ادبي يا مؤلف در كاربرد جمالت طوالني بيشتر خودنمايي ميكند و اين امر دربارة 
ويژگيهاي سبكي ديگر نيز به همين ترتيب صادق است (مصلوح، 1992: 60).  

     هنگامي كه پژوهشگر بتواند ميان دادههاي آماري استخراجشده از اثر ادبي و برخي نقدهاي 
شخصي و ذوقي ارتباط و پيوند برقرار كند، اهميت اين دادههاي آماري از صِرف تشخيص 

سبك فراتر ميرود و محورهاي فراوان مهمي از نقد ادبيات را تحت تأثير قرار ميدهد.   
     پژوهش به شيوة سبكي-  آماري مخالفاني نيز دارد؛ ازجمله عبداللطيف محمد حماسه، منتقد 
مصري، كه معتقد است پژوهشگران در اين رويكرد ميانرشتهاي فقط با يك جنبه از جوانب اثر 
ادبي (شمارش واژگان و يا بررسي مسائل نحوي و دستوري) تعامل دارند و سبكشناسي را به 
علمي خشك و بيروح تبديل ميكنند. اما محمد حماسه به جنبههاي مثبت اين رويكرد 
ميانرشته اي نيز اعتراف ميكند و آن را ميستايد؛ چرا كه تقليد نكردن از نقد سنتي- كه تمام 
اهتمام آن معطوف به بررسي آبشخورهاي فكري و مسائلي ازقبيل تأثير و تأثر و مسائل سياسي 

و اجتماعي است-  از نكات برجستة آن بهشمار ميرود (محمد حماسه، 2001: 28).   
     نكتة درخور توجه اين است كه وظيفة علم آمار در پژوهشهاي ادبي منحصر به محاسبة 
ويژگيهاي قابل محاسبه نيست؛ بلكه امور ثانوي و كماهميتتر را نيز ميتوان با آن محاسبه 
كرد. بهطور كلي، علم آمار به پژوهشگر چيزي بيشتر از اعداد و ارقام برگرفته از اثر ادبي 
نميدهد؛ بنابراين پژوهشگر بايد پس از استخراج اين اعداد و ارقام از دل اثر ادبي، به بررسي 
عوامل ديگري بپردازد تا بتواند اين دادههاي آماري را به بهترين صورت ممكن تحليل كند و به 
نتايجي منطقي و معقول برسد. در ادامه به معرفي يكي از روشهاي سبكي-  آماري ميپردازيم 

كه خود، بهخوبي بيانگر چگونگي پيوند علم آمار و سبكشناسي است.  
  

4. معرفي نظرية جانسون در تنوع واژگان 
ثروت لغوي يا دايرة لغاتي كه شاعر يا نويسنده در اثر خويش بهكار ميگيرد، ميتواند يكي از 
مهمترين ويژگيهاي سبك و ساختار اثر وي تلقي شود. همچنين اين تنوع و گستردگي واژگان 
از فصاحت و بالغت شاعر يا نويسنده در تأليف ادبي پرده برميدارد. با اينكه در پژوهشهاي 
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ادبي توجه به اصطالح «ثروت لغوي شعري1» شيوع بيشتري نسبت به نثر دارد، شمول آن فراتر 
از شعر است و نثر را نيز دربرميگيرد. شاعر يا نويسنده در خلق اثر ادبي براي نماياندن 
احساسات خويش از ثروت لغوي2 مختص به خود استفاده ميكند. بنابراين، بررسي اين ثروت 
لغوي ميتواند مهمترين نشانههاي سبك و ساختار تأليف شاعر يا نويسنده را آشكار كند. دايرة 
لغات شاعر يا نويسنده بهمنزلة ياختههاي زندهاي هستند كه خالق اثر آنها را در آفرينش پيكر 
ادبي بهكار ميگيرد؛ بهگونهاي كه سبك و ساختاري را براي او برميسازد كه ويژة خود اوست.  

      ثروت واژگاني شاعران و نويسندگان از دو جهت قابل بررسي است: حجم ثروت 
واژگاني3 و شيوة بهكارگيري اين ثروت هنگام خلق اثر. ازاينرو انتظار ميرود كه در 
مقايسة چند سبك با يكديگر، در يكي از اين دو و يا در هر دوي آنها با هم تفاوت داشته 
باشند. دو گونه ثروت واژگاني شناخته شده است كه براي جلوگيري از اشتباه در فهم 

آنها، بهتفكيك هر يك را توضيح ميدهيم:   
1. حجم واژگاني كه شاعر يا نويسنده آنها را ميشناسد و با شنيدن يا خواندن آنها، 

معنايشان را درمييابد.  
2. حجم واژگاني كه بهصورت عملي هنگام تأليف متن بهكار ميبرد. 

     روشن است كه حجم واژگاني كه مؤلف ميشناسد، بسيار بيشتر از حجم واژگاني است 
كه هنگام تأليف متن ادبي بهكار ميبرد. براي بررسي حجم واژگان نوع اول و مقايسة آن 
با حجم واژگان ديگر مؤلفان، شيوههاي آماري فراواني معرفي كردهاند. يكي از اين روشها 
اين است كه بهصورت مستقيم معاني واژگان از خود مؤلف پرسيده و در پرسشنامههاي 
خاصي ضبط شود. با اين شيوه، حجم ثروت واژگاني كه مؤلف ميشناسد، تا حدي 
مشخص ميشود (مصلوح، 1992: 87). اما براي بررسي حجم ثروت واژگاني نوع دوم، 

بايست به آثار نويسنده و يا شاعر مراجعه كرد.  
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2. Vocabulary Richness 
3. Vocabbulary Size 
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     تنوع واژگان1 يكي از ويژگيهاي سبك شعري يا نثري است كه با مقايسة آن با تنوع 
واژگان ديگر متنها به كمك دادههاي آماري، ميتوان به دو سؤال پاسخ داد:   

- كداميك از اين متنها هنگام مقايسه با يكديگر از ثروت واژگاني نسبي بيشتري 
برخوردار است؟  

- چگونه مؤلف واژگان متنوع را در تأليف متن بهكار ميگيرد؟  
  

5. مراحل پژوهش نظرية جانسون  
1. تعيين نمونههايي از اثر ادبي شعري يا نثري كه پژوهش دربارة آنها انجام ميشود.   

2. تعريف واژه و مقياس تنوع و تكرار آن و روشهاي تعيين واژگان متنوع و تكراري در نمونهها.  
3. روشهاي محاسبة نسبت تنوع واژگان كه خود اين مرحله شامل موارد زير است:  

الف. نسبت كلي تنوع واژگان؛   
ب. مقدار ميانگين نسبت تنوع واژگان؛   
ج. منحني كاهش پلكاني تنوع واژگان؛   

د . منحني تراكم تنوع واژگان.   
4. نتايج مقايسه كه بهصورت جدولها و نمودارهاي خاصي مشخص ميشود. 

5. تحليل نتايج مقايسه: همانگونه كه پيشتر اشاره كرديم، علم آمار به پژوهشگر چيزي بيشتر از 
اعداد و ارقام برگرفته از اثر ادبي نميدهد؛ بنابراين پس از رسيدن به اعداد، مرحلة تازهاي شروع 
ميشود كه پژوهشگر بايد با مطالعه و بررسي امور مختلف، براي اعداد و ارقام داليل منطقي 

بياورد و به بهترين نتايج برسد. در ادامه، به چگونگي اجراي اين مراحل پنجگانه ميپردازيم:  
  

1-5. انتخاب نمونههاي مورد پژوهش   
در اين مرحله نمونههايي از اشعار شاعران و يا آثار نويسندگان را انتخاب ميكنيم. مقدار 
نمونههايي كه جانسون و ديگر پژوهشگران، ازجمله سعد مصلوح براي بررسي تنوع 

                                                      
1. Vocabulary Diversification 
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واژگان انتخاب ميكند، شامل 3 هزار واژه از اشعار سه شاعر يا آثار ادبي نويسندگان است. 
به اين ترتيب كه 3 هزار واژه از مؤلف اول، 3 هزار واژه از مؤلف دوم و 3 هزار واژه از 
مؤلف سوم انتخاب ميشود و جمع نمونههاي پژوهش به 9 هزار واژه ميرسد. البته در اين 

گزينش ميتوان شروطي را رعايت كرد كه به صحت پژوهش كمك ميكند؛ ازجمله:  
1. بهتر است گزينش نمونهها تصادفي و بر اساس حدس باشد.   

2. نمونههاي مورد گزينش دربارة موضوع واحدي باشد.  
3. شاعران يا نويسندگان همعصر باشند و يا سبك ادبي مشابهي داشته باشند.  

4. در نمونههاي شعري، قصايد بهطور كامل انتخاب شود و ابيات پراكنده و يا جزئي از 
قصايد انتخاب نشود. 

   
2-5. معناي واژه و معيار تنوع و تكرار آن  

آنچه در اين بخش به آن خواهيم پرداخت، تعريف اصطالح «واژه» است كه خود، مالك و 
معيار تعيين حجم نمونهها بهشمار ميرود. تعريف اين اصطالح تالش فراوان دانشمندان 
جديد زبانشناسي را درپي داشته است تا جايي كه برخي از تعيين دقيق معناي آن نااميد 
شده و در وجود معناي خاصي براي آن شك كردهاند و آن را توهم علم زبانشناسي 
ناميدهاند (حملي، 1980: 34). البته، بهنظر ميرسد برخي از اين دانشمندان تالش كردهاند 
مفهوم واژه را در زبان شفاهي- كه بهصورت يك شكل بههمپيوسته1 ازعوامل صوتي 
گوناگون است- تعريف كنند؛ همچنين آنها سعي كردهاند اين شكل بههمپيوسته را به 
اجزايي تقسيم كنند كه خود اين امر منشأ اختالف بين آنها شده است (مصلوح، 1993: 
90). اما در زبان مكتوب، عادات و رسوم اماليي واژه را بر اساس منطق خاصي تعيين 
ميكنند و مقصود ما از واژه در اين پژوهش، آن چيزي است كه هنگام نوشتن بهصورت 
شكل مخصوص از حروفي بهصورت خطي با هم متصل هستند و بين آنها و ديگر واژهها، 

فاصلة نسبتاً بيشتري از هر دو جهت وجود دارد (حملي، 1980: 104-102).  

                                                      
1. Continuum 
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     اما در معيارهاي تنوع و تكرار واژگان، شروط الزامآوري وجود ندارد. پژوهشگري 
ميتواند واژهاي را متنوع بداند، درحالي كه پژوهشگر ديگري آن را تكراري بهشمار آورد؛ 
آنچه مهم است اين است كه بايد بر اساس داليل منطقي باشد. معيارهاي تنوع و تكراري 

كه نويسنده پيشنهاد ميكند به شرح زير است:   
1. فعل را واژة واحدي ميشماريم و نخستين بار ورود آن را در متن «تنوع» و موارد 
بعدي را «تكرار» تلقي ميكنيم. صيغههاي مختلف فعل ازقبيل ماضي، مضارع، امر، مفرد، 
جمع، مذكر و مونث آن را تكرار بهشمارم ميآوريم؛ البته فرقي نميكند كه اين افعال در 
زمانهاي مختلف قياسي باشند، مثل «جنگيدن»: جنگيد و ميجنگد يا آنكه سماعي باشند، 

مثل «سوختن»: سوخت و ميسوزد.   
2. اختالف اسمها در مفرد و جمع بودنشان را تكرار محسوب ميكنيم؛ مثل پروانه، 

پروانهها، كتاب، كتابها، كتب.  
3. اختالف اسمها در تذكير و تأنيث را تكرار بهشمار ميآوريم، مگر زماني كه لفظ 
مونث با لفظ مذكر متفاوت باشد. براي مثال «نادر» و «نادرة» زماني را كه صفت هستند، از 

مقولة تكرار ميدانيم؛ اما «زن» و «مرد» را تنوع در نظر ميگيريم.  
4. واژگاني را كه به آنها «ياي نسبت» ملحق ميشود، نسبت به اصل واژه، در شمار 

تنوع ميآوريم؛ مانند اصفهان، اصفهاني، خاك، خاكي.  
5. واژگاني را كه اشتراك لفظي دارند ولي معناي آنها با هم متفاوت است، در شمار 

تنوع ميآوريم؛ مثل «شير» آشاميدني، «شير» حيوان معروف.  
6. مصادر و اسم مصدر (كلمات بر وزن اسم فاعل و مفعول و صفت مشبهه و اسم 
مبالغه كه از زبان عربي به فارسي راه يافته است) را تنوع محسوب ميكنيم؛ اگرچه از يك 

مصدر باشند؛ مانند عالم، معلوم، عليم، عالمه.  
7. در زبان فارسي گاهي بعضي از حروف كلمات ميافتد و كوتاه ميشود؛ مثل سپاه (سپه)، 

شاه (شه)، راه (ره). اين كلمات كامل و شكل مخفف آنها را در مقولة تكرار مي آوريم.   
8. گاهي در ابتداي برخي از كلمات الف اضافه ميشود؛ مثل شتر (اشتر)، شكم 

(اشكم). اين كلمات را نيز نسبت به هم تكرار در نظر ميگيريم.  
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9. در زبان فارسي بعضي از حروف كلمات به يكديگر تبديل ميشوند؛ مانند باز (واز)، 
فيل (پيل)، سفيد (سپيد). ما اين كلمات را نسبت به هم تكرار در نظر ميگيريم.  

10. اسم مركبهايي را كه از دو كلمه يا بيشتر ساخته ميشوند، كلمة واحدي در نظر 
ميگيريم؛ مثل مهمانخانه. البته، اسم مركب ممكن است از تركيب دو اسم مثل «گالب» يا 
دو فعل مثل «كشاكش» يا اسم و صفت مثل «نوروز» ساخته شوند (ر.ك قريب و ديگران، 

  .(44 :1380
11. كلمة مصغر را نسبت به اصل كلمه، تنوع در نظر ميگيريم؛ مثل مرد (مردك)، طاق 

(طاقچه)، باغ (باغچه)، پسر (پسرو).  
12. اقسام ضمير (ازقبيل شخصي منفصل يا گسسته، فاعلي و مفعولي) را نسبت به هم 
تكرار بهشمار ميآوريم. ضميرهاي پيوسته به كلمات را با خود آن كلمه، يك كلمه درنظر 
ميگيريم. شناسههايي مانند «م» و «يم» در ميبرديم و ميبردم؛ ضمير مفعولي مثل «م» در 
بردم و «ت» در بردت؛ يا ضمير متصل به اسم مثل كتابش؛ يا ضمير متصل به ضمير 
شخصي مثل منش؛ يا ضمير متصل به اسم شرط مثل گرت و گرش؛ يا متصل به صفت 

مانند اگر مهر نوت گشته پيدا.  
13. اسم يا ضمير اشارة مفرد و جمعِ آن را تكرار محسوب ميكنيم؛ مثل اين (اينان، 

اينها) و آن (آنان، آنها) كه در ميان متكلم و غايب مشترك است.  
14. ضمير مشترك را تكرار بهشمار ميآوريم؛ مثل من خود آمدم، او خود آمد، تو خود 

آمدي.   
15. بين اقسام «كه» و «چه»- كه گاهي موصول و گاهي حرف ربط و استفهام هستند- 

تفاوت قائل ميشويم و آنها را نسبت به يكديگر تنوع در نظر ميگيريم.  
3-5. مراحل تعيين واژگان متنوع  

جانسون معتقد است با محاسبة نسبت واژگان متنوع و مجموع كلي واژگان تشكيلدهندة 
متن، ميتوان حجم تنوع واژگان را در كل متن يا در جزئي از آن بررسي كرد. او واژگان 
Type- » و نسبت تنوع را «Tokens» مجموع كلي واژگان را در كل ،(Type) متنوع را نوع
Tokenration» و در اصطالح «TTR» مينامد (مصلوح، 1993: 91). در اين روش، هر 
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واژة جديد را فقط يكبار «نوع» محسوب ميكنيم؛ ولي واژگان تكراري را نوع در نظر 
نميگيريم؛ زيرا هدف، رسيدن به واژگان متنوع در متن است نه واژگان تكراري. براي 

رسيدن به اين واژگان متنوع، بايد مراحل زير را طي كنيم:  
1. هر نمونه را- كه از 3 هزار واژه تشكيل شده است- به 30 جزء و هر جزء را به 100 

واژه تقسيم ميكنيم.   
2. جدولهايي را تهيه ميكنيم كه تعداد خانههاي آن حاصل ضرب 10×10 باشد؛ بنابراين 

براي هر نمونه 30 جدول بايد ترسيم كنيم.  
3. واژگان نمونه را در اين خانهها بهگونهاي قرار ميدهيم كه هر واژه در خانة مستقلي 

جاي بگيرد. 
4. واژگان متنوع را در هر جدول از جدولهاي سيگانه مشخص ميكنيم. براي اين كار 
بايد تكتك واژگان يك جدول را به واژگان بعدي همان جدول ارجاع دهيم و واژگان 
تكراري را خط بزنيم. به اين ترتيب، واژگان خطنخورده كه همان واژگان متنوع يا نوع 

هستند مشخص ميشوند. عدد واژگان متنوع را در پايين هر جدول مينويسيم.  
     اين روش فقط واژگان متنوع در يك جدول را نمايان ميكند؛ بنابراين براي رسيدن به 

واژگان متنوع در تمام سي جدول، بايد مراحل ذيل را انجام داد:  
1. وارد كردن واژگان خطنخوردة هر جدول در جدول ديگري كه زير آن كشيده ميشود. 
براي مثال اگر در جدولي 80 واژة متنوع و 20 واژة تكراري بود، آن 80 واژه را در جدولي 
كه زير جدول اول كشيده ميشود وارد ميكنيم. اين كار را در مورد هر 30 جدول 

بهصورت جداگانه انجام ميدهيم.  
2. هر واژه را به واژگان جدولهاي بعدي ارجاع ميدهيم و واژگان تكراري را خط ميزنيم؛ 
بنابراين واژههاي خطنخورده بيانگر واژگان متنوع در تمام 30 جدول است. تعداد اين 
جدولها براي واژگان جدول اول، 29 جدول ميشود. براي واژگان جدولهاي بعدي هم 
بهترتيب از تعداد جدولهايي كه بايد هر واژه را به واژگان آن ارجاع داد، كاسته ميشود و اين 
ارجاع واژگان تا پايان واژگان همة جدولها ادامه داده ميشود. جدول پيشنهادي نظرية 

جانسون براي وارد كردن كلمات و تشخيص واژگان متنوع به اين شكل است:  
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جدول1: نمونة جدول واژگان  

ومي نهد مي  من  دل  بر  اپعمر   چشم  ذردگ   شد   خسته     

از همه اين  من   پائيز   نكنم   وبهار    گر   عجب   نه    

گل وگلزار بر   بهاري در  نظر    از  دلم  كه    نشكفد     

يار به   رخ  با  كند  چه  خنده   گل   من   پژمرده    

چه باغ   افسرده  دل  با  كند  چمن   به   الله   من    

چه رِ در  برم  كه  دارم  من   از  َ  غير   آن   ب  

وين ارد چه  اشك   ل نهد  كه  د  بر   غير  د  من     

اغ مي دل  بر  اپ  عمر  داز   من   ومي   مي نهد   برد   گذرد  
ادي آ نداني زمژده   ودتر را  ز  سد كاش  ز  مقصود   سرمنزل   به     ر 

جلوه ظلماني شب  اين  كند  سحري   گرفته  را    مرگ   پنجه     

تعداد واژگان متنوع: 59 (مشيري، 1376: 17)  
  

 4-5. شيوههاي محاسبة تنوع واژگان  
جانسون چهار روش براي محاسبة تنوع واژگان پيشنهاد ميكند:   

     1-4-5. تعيين نسبت كلي تنوع1: در اين روش نسبت واژگان متنوع با نسبت كل متن 
انتخابي محاسبه ميشود. ابتدا واژگان متنوع در كل متن را استخراج ميكنيم، سپس عدد آن 

را بر عدد واژگان كل متن تقسيم ميكنيم (مصلوح، 1993: 97-96).   
     مثال: اگر متني داشته باشيم كه از 1000 واژه تشكيل شده باشد و عدد واژگان متنوع آن 

300 باشد، نسبت كلي تنوع آن به اين شكل خواهد بود:  33 =300÷1000  
     2-4-5. تعيين مقدار ميانگين نسبت تنوع2: براي بهدست آوردن اين مقدار ميانگين بايد 
اين مراحل را انجام داد: 1. تقسيم متن يا نمونه به اجزاي هماندازه؛ 2. محاسبة نسبت 
واژگان متنوع به مجموع كلي واژگان هر جزء؛ 3. بهدست آوردن مقدار ميانگين واژگان كل 
                                                      
1. Over-All TTR 
2. the Average Segmental TTR 
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متن به كمك ارزش ميانگين هر جزء. اين مقدار با جمع مقدار ميانگين اجزاي مختلف و 
تقسيم آن بر عدد اجزاي تشكيلدهندة متن بهدست ميآيد.   

     مثال: اگر متني داشته باشيم كه از 500 واژه تشكيل شده باشد، اين متن را به 5 جزء 
تقسيم ميكنيم؛ بهنحوي كه هر جزء از 100 واژه تشكيل شود. براي مثال، اگر عدد واژگان 
متنوع در اجزاي پنجگانة اين متن بهترتيب 30، 40، 50، 60 و 70 باشد، مجموع آنها 250 
ميشود و با تقسيم اين عدد بر 5 در عدد اجزاء، مقدار ميانگين تنوع اين متن كه «50» است 
بهدست ميآيد. همچنين براي رسيدن به اين مقدار ميانگين، از عدد واژگان متنوعي كه در 

خط زدن مرحلة اول به آنها ميرسيم استفاده ميكنيم.  
     3-4-5. ترسيم منحني كاهش پلكاني نسبت تنوع واژگان1: براي دست يافتن به اين 
منحني بايد اين مراحل را انجام داد: 1. تقسيم متن به اجزاي هماندازه. 2. محاسبة نسبت 
تنوع در جزء اول متن كه با تعيين واژگان متنوع و تقسيم عدد آن بر عدد مجموع كلي 
واژگان اين جزء بهدست ميآيد. 3. تعيين تعداد واژگان متنوع جزء دوم از متن؛ در اين 
مرحله نبايد واژگان جزء اول را محاسبه كرد. 4. محاسبة نسبت تنوع در جزء دوم كه با 
تقسيم عدد واژگان متنوع اين جزء به مجموع كلي واژگان جزء دوم بهدست ميآيد. 5. 

همين روش را در مورد جزء سوم و ساير اجزا نيز انجام ميدهيم.   
     مثال: اگر متني از 400 واژه تشكيل شده باشد، آن را به 4 جزء 100 واژهاي تقسيم 
ميكنيم. براي مثال، اگر تعداد واژگان متنوع در جزء اول 70 واژه، در جزء دوم 60 واژه، در 
جزء سوم 50 واژه و در جزء چهارم 40 واژه باشد، بنابر آنچه گفتيم منحني كاهش پلكاني 

نسبت تنوع واژگان به شيوة زير محاسبه ميشود:   

100نسبت تنوع جزء اول  0 7  70
 /

100نسبت تنوع جزء دوم  0 6  60
 /

50100نسبت تنوع جزء سوم 
50

/  

                                                      
1. the Decremental TTR Curve 
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100نسبت تنوع جزء چهارم  0 4  40
 /

     4-4-5. ترسيم منحني تراكم نسبت تنوع واژگان1: براي دست يافتن به اين منحني بايد 
اين مراحل را انجام دهيم: 1. متن را به اجزاي هماندازه تقسيم ميكنيم. 2. بين واژگان 
متنوع و مجموع كلي واژگان جزء اول نسبت ايجاد ميكنيم. 3. در خصوص جزء دوم، با 
ايجاد نسبت بين واژگان متنوع اين جزء (واژگاني كه در جزء اول بهكار نرفتهاند) و بين 
مجموع كلي واژگان، اين جزء بهدست ميآيد. 4. عدد واژگان متنوع جزء اول را با عدد 
واژگان متنوع جزء دوم جمع ميكنيم و حاصلجمع آن دو را بر عدد مجموع كلي واژگان 
هر دو جزء تقسيم ميكنيم. 5. نسبت تراكم در جزء سوم با جمع تعداد واژگان متنوع جزء 

اول، دوم و سوم و تقسيم آن بر مجموع كلي واژگان هر سه جزء بهدست ميآيد.  
     مثال: اگر متني داشته باشيم كه از300 واژه تشكيل شده باشد، آن را به 3 جزء 100 
واژهاي تقسيم ميكنيم. براي مثال اگر تعداد واژگان متنوع در جزء اول 70، در جزء دوم 60 

و در جزء سوم 50 باشد، منحني تراكم نسبت تنوع به شيوة زير محاسبه ميشود:   

100نسبت تنوع در جزء اول  0 7  70
 /

100نسبت تنوع در جزء دوم 0 6   60
 /

650200نسبت تراكم تا پايان جزء دوم 
6070

/
  

100نسبت تنوع در جزء سوم  0 5  50
 /

60300نسبت تراكم تا پايان جزء سوم 
506070

/
  

  
5-5. مقايسة نتايج  

براي بررسي تنوع واژگان در سبك مؤلفان و مقايسة آنها، هر چهار روش پيشنهادي جانسون را 
معرفي ميكنيم. همچنين براي توضيح نتايجي كه از خالل پژوهش و دو مرحله خطزدن واژگان 
                                                      
1. the Cumulative TTR Curve 
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تكراري به آنها ميرسيم، جدولها و نمودارهايي ترسيم ميكنيم كه به درك درستتر نتايج 
كمك ميكند. مبناي ما در اين جدولها بر اساس 3 هزار واژه از هر شاعر است.  

  
جدول 2: نسبت كلي تنوع واژگان در نمونههاي سهگانه  

نسبت كلي تنوع   نام 
 ./44 نويسنده الف  شاعر-
 ./41 نويسنده ب  شاعر-
 ./39 نويسنده ج  شاعر-

  
جدول 3: نسبت تنوع با بهرهگيري از ارزش ميانگين در نمونههاي سهگانه*  

ميانگين   مقدار   6  5  4  3  2  1   نام   
 ./86   ./87  ./82  ./89  ./86  ./85  ./87 شاعر- نويسنده الف 
 ./78   ./75  ./77  ./75  ./75  ./85  ./81 شاعر- نويسنده ب 
 ./80   ./82  ./76  ./76  ./78  ./83  ./85 شاعر- نويسنده ج 

* هر نمونة 3  هزار واژهاي تقسيم بر 30 جزء در 6 مجموعه شده و هر مجموعه از 500 واژه 
تشكيل شده است.  

  
جدول 4: نسبت كاهش پلكاني تنوع واژگان در نمونههاي سهگانه*  

  6   5   4  3  2  1 نام  

  ./33   ./31   ./39  ./47  ./48  ./69 شاعر- نويسنده الف 
  ./31   ./25   ./38  ./34  ./48  ./68 شاعر- نويسنده ب 
  ./25   ./30   ./28  ./37  ./45  ./67 شاعر-نويسنده ج 

* هر نمونة 3 هزار واژهاي به 6 جزء تقسيم شده و هر جزء از 500 واژه تشكيل شده است.  
  

جدول 5: نسبت تراكم تنوع واژگان در نمونههاي سهگانه*  
  6   5   4  3  2  1 نام   

  ./45  ./47   ./51  ./55  ./59  ./69 شاعر- نويسنده الف 
  ./41  ./43   ./47  ./50  ./58  ./68 شاعر- نويسنده ب 
  ./39  ./41   ./44  ./50  ./56  ./67 ج  شاعر- نويسنده

* هر نمونة 3 هزار  واژهاي به 6 جزء تقسيم شده و هر جزء از 500 واژه تشكيل شده است.  
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     در اين مرحله، اعداد جدول شماره چهار يا همان جدول منحني كاهش پلكاني واژگان 
را كه پيشتر آورديم، بهصورت نمودار نشان ميدهيم.  

                                                                                         
  
  
  
  
  
  
  
  

                  شكل1: منحني نسبت كاهش پلكاني در نمونههاي سهگانه  
  

     در اين مرحله، اعداد جدول شماره پنج يا همان جدول منحني تراكم واژگان را كه 
پيشتر آورديم، بهصورت نمودار نشان ميدهيم.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                          شكل 2: منحني نسبت تراكم در نمونههاي سهگانه  
  

  شاعر الف
شاعر ب   

 جشاعر 

  شاعر الف
شاعر ب  
شاعر ج 
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6-5. تحليل نتايج  
همانگونه كه پيش از اين گفتيم، پس از رسيدن به دادههاي آماري، مرحلة جديدي فراروي 
پژوهشگر آغاز ميشود كه در آن، بايد به تحليل اين دادهها بپردازد. چنانچه پژوهشگر ميان 
اين دادههاي آماري و آراي ديگر پژوهشگران ارتباط منطقي برقرار كند، پژوهش وي از 

ارزش بااليي برخوردار خواهد شد.   
  

6. نتيجهگيري  
در اين پژوهش پيوندهاي علم آمار و سبكشناسي ادبي را نشان داديم و حوزههايي را كه 
بهكارگيري علم آمار در پژوهشهاي سبكي مؤثرند معرفي كرديم. در روششناسي پژوهش، به 
معرفي نظرية جانسون در شناخت و مقايسة تنوع واژگان پرداختيم. اين نظريه بهخوبي بيانگر 
رويكرد ميانرشتهاي سبكي- آماري است. براي روشن شدن مراحل پژوهش مثالهايي آورديم 
و جدولها و نمودارهايي ترسيم كرديم. همكاري و پيوند ميان علوم گوناگون موضوع بسيار 
درخور توجهي است. اگر روشن كردن وجوه اين ارتباط و پيوند ميان علوم گوناگون محور 
پژوهشها قرار گيرد، مشكالت فراروي علوم شناسايي و برطرف خواهد شد. ضمن اينكه با 
معرفي طرحهاي پژوهشي، مسير پژوهشهاي بعدي هموارتر ميشود. ما در اين پژوهش تالش 

كرديم گامي در پيشبرد نقد ادبي فارسي برداريم و بر غناي گنجينة آن بيفزاييم.  
  

پينوشتها  
1. دكتر سعد عبدالعزيز مصلوح، منتقد برجستة مصري، داراي درجة دكتري از دانشگاه موسكو، و هم 
اكنون استاد دانشگاه كويت است. وي در زمينة سبكشناسي آماري آثار درخور توجهي دارد كه ازجملة 

اشاره كرد.   احصائيه اسلوبيه دراسه االدبي: النص في آنها ميتوان به كتاب
2. دكتر حامد صدقي استاد دانشگاه تربيت معلم تهران است. وي نيز به پيروي از سعد مصلوح، مقاالت 

چندي در اين زمينه نوشته است.  
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سبكشناسي سازمان متن ادبيات داستاني كودكان در زبان فارسي  
  

فردوس آقاگلزاده   
دانشيار گروه زبانشناسي دانشگاه تربيت مدرس 
اكرم رضويزاده:  
 دانشآموختة كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس  

  
چكيده  

پژوهش حاضر به بررسي و تحليل عناصر داستاني 57 نمونه كتاب داستاني در گروههاي 
سني «الف»، «ب» و «ج» ميپردازد (17 نمونه گروه سني «الف»، 20 نمونه گروه سني «ب» 
و 20 نمونه گروه سني «ج»). براي بررسي عناصر داستاني در اين نمونه كتابها، كل 
داستان مطالعه و تحليل شده است. اين پژوهش درپي پاسخ به اين پرسش است كه ادبيّات 
داستاني كودكان در زبان فارسي داراي چه مشخصهها و در نهايت داراي چه الگويي 
است؟ پس از تحليل داستانها اين نتايج بهدست آمده است: كتابهاي گروه سني «الف» 
به زباني ساده و با مصرعهايي كوتاه درحد فهم و درك بچهها هستند و جنبة آموزشي 
دارند. آموزش رنگها، بازيها، اشياء، رعايت نظم و... از اهداف نويسندگان اين رده 
است. همچنين نويسنده در بيان داستان، از زبان گفتاري استفاده كرده است؛ اينگونه 
شيوة بيان بهخوبي با مخاطب كودك ارتباط برقرار ميكند. در بيشتر كتابهاي اين ردة 
سني، راوي خودِ خواننده است. در تمام نمونه كتابهاي گروههاي سني «ب» و «ج» 
عناصر داستاني همچون موضوع، شروع، طرح، درونمايه، زاوية ديد، قهرمان و پايان وجود 
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دارند؛ درحالي كه برخي ديگر از نمونه كتابهاي داستاني فاقد عناصر داستاني ديگري 
همچون گرهافكني، اوج، گرهگشايي و كشمكش هستند.  

     واژههاي كليدي: عناصر داستاني، ادبيّات كودكان، داستانهاي كودكان، سبكشناسي.  
  

1. مقدمه  
داستان مجموعهاى يكپارچه، منظم و هدفدار است. در نوشتن داستان، رعايت تمام 
ويژگيهاي فنياي كه براي داستان معرفي شده، ضروري است. نويسنده تالش ميكند با 
استفاده از روشهاي مختلف، با گرهافكني، انتظار و طرح حوادث منطقي در پايان، پيام يا 
واقعيتي اجتماعي را بيان كند. مطالعة عناصر سازندة هر اثر ادبي ما را در شناخت 
ساختارهاي دروني متن و تعيين عنصرهاي سازندة آن كمك ميكند. اين تحقيق درصدد 
است عناصر داستاني در نمونه كتابهاي گروه سني «الف»، «ب» و «ج» را (بر اساس 
تقسيمبندي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان) بررسي كند و بر پاية نظرية خاصي 

قرار ندارد؛ بلكه بر مفاهيم نظري استوار است كه در مقاله ذكر شده است.  
  

2. هدف پژوهش  
ادبيّات داستاني1 شامل اسطوره2، افسانه يا قصه،ّ تراژدي3، داستان كوتاه4، رمان يا داستان بلند، 
لطيفه5، روايت، حكايت، تمثيل (حكايت اخالقي 6) و فابل(1) (حكايت حيوانات) است كه 
هدف اصلي تحقيق ما را در گروههاي سني «الف»، «ب» و «ج» تشكيل ميدهد. ما در اين 
پژوهش برآنيم تا عناصر داستاني كتاب داستانهايي كه به زبان فارسي براي گروههاي سني 
«الف»، «ب» و «ج» نوشته شده است (بدون در نظر گرفتن داستانهايي كه از زبانهاي بيگانه 

ترجمه شدهاند و بدون لحاظ كردن متغير جنس مخاطب) بررسي كنيم.  
                                                      
1. Fiction 
2. Myth 
3. Tragedy 
4. Short story 
5. Joke 
6. Parable 
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3. روش تحقيق و مفاهيم نظري  
پژوهش حاضر شامل دو بخش نظري و عملي است. روش كار هم اسنادي، كتابخانهاي و 
در نهايت تحليلي (تحليل نمونه داستانها در سه گروه سني الف، ب، ج) است. براي 
بررسي عناصر داستاني، ابتدا منابع تحقيق را گردآوري كرده و سپس بر اساس آنها به 
تحليل نمونه كتابهاي داستاني در اين سه گروه سني پرداختهايم. اساس انتخاب كتابهاي 
داستاني گروههاي سني، تقسيمبندي مورد نظر كانون پرورش كودكان و نوجوانان (از سالهاي 
1371- 1388) است. در اين تقسيمبندي عامل جنسيت نويسنده و مخاطب لحاظ نشده 
است. عامل مهم در انتخاب كتابها هم اين است كه نمونهها از كتابهاي ترجمهاي 
نباشند و از نويسندگان ايراني انتخاب شده باشند. جامعة آماري اين پژوهش را 57 نمونه 
كتاب داستاني در گروههاي سني «الف»، «ب» و «ج» تشكيل ميدهد كه 17 نمونه به گروه 
سني «الف»، 20 نمونه به گروه سني «ب» و 20 نمونه به گروه سني «ج» اختصاص دارد. 
براي تعيين عناصر زباني، پس از مطالعة كل داستان، عناصر داستاني مانند گرهافكني، 
قهرمان، شروع، اوج و پايان تجزيه و تحليل شده است. در پايان تحليل داستانها در هر 
گروه سني، حضور يا فقدان عناصر داستاني در هر نمونه در جدولهايي نشان داده شده 
است. در مورد عناصر داستاني كتابهاي گروه سني «الف» (حدود 94/11 درصد از 
كتابهاي انتخابي اين رده بهصورت شعر بوده است) نتايج در قالب جدول آورده نشده 

است؛ ولي در جايي كه الزم بود به برخي عناصر داستاني اشاره شود، ضمن ذكر نام هر 
داستان، از اين عناصر نيز ياد شده است.  

1-3. موضوع1 داستان: موضوع آن چيزى است كه اثر ادبى به آن اشاره مىكند. به گفتة 
سلطانالقرائي (1384: 146-147)، داستاننويسي هنر نويسنده را نشان ميدهد و در 
آفرينش داستان خوب، فقط سبك نگارش و شيوة پرداختن به موضوع اهميتّ زيادي ندارد؛ 
بلكه انتخاب موضوع و قالبي كه موضوع در آن ريخته ميشود نيز هنر نويسنده را آشكار

ميكند. در واقع، از تركيب اين سه است كه اثر واقعاً هنري پديد ميآيد.  

                                                      
1. Theme 
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2-3. پيام: از هماهنگى تمام اجزاء و عناصر، پيام داستاني شكل ميگيرد. نويسنده در هر 
نوشتهاي دنبال هدف خاصي است. هدف اصلي برخي پيامها اين است كه به برقراري 
ارتباط بپردازند، ارتباط را ادامه دهند يا آن را قطع كنند؛ بعضي از پيامها هم اغلب با هدف 
حصول اطمينان از عمل كردن مجراي ارتباط فرستاده ميشوند؛ برخي ديگر نيز با اين 
هدف كه گوينده ميخواهد توجه مخاطب خود را جلب كند يا مطمئن شود كه او همچنان 

به گفتههايش توجه دارد (راجر فالر و ديگران، 80:1369).  
3-3. طرح يا پيرنگ: طرح مجموعهاى منظم و هدفدار است. حسن طرح را ترتيب و 
نظمي واقعي ميداند كه در آن، رخدادها روايت ميشوند (83 & 80 :1989). طرح داستان 
زماني آشكار ميشود كه يافتههاي موقعيتهاي واقعي در حال حاضر و خيالي را 
دوشبهدوش كنار هم قرار ميدهيم. حتي اگر رخدادها، شخصيتها و مكانها، هر سه، 
عناصر مهم داستان بهشمار آيند، نظريهپردازان پيرنگ رخدادها را عنصر مسلط و بنيادين 

  .(Toolan, 2001: 20) ميدانند
4-3. شروع1: اولين جزء ساختار طرح را «شروع» شكل ميدهد و بايد بهگونهاي باشد 

كه بتواند خواننده را به بخشهاى بعدى جذب كند.  
5-3. گرهافكني: گرهافكني شامل خصوصيات شخصيتها و جزئيات وضعيت و 
موقعيتهايي است كه خط اصلي پيرنگ را دگرگون ميكند، شخصيت اصلي را در برابر 
نيروهاي ديگر قرار ميدهد و عامل كشمكش را بهوجود ميآورد (ميرصادقي، 1380: 72).   
6-3. بحران2: پس از گرهافكنى، دومين نقطة تنة داستان، مرحلهاى است كه گرهافكنى ادامه 
پيدا ميكند و جا ميافتد و پيچيدهتر ميشود. بحران نتيجة يك گرهافكنى حسابشده است و 

يكى از بهترين معيارهاى موفقيت گرهافكنى با رسيدن به مرحلة بحرانى ايجاد ميشود.  
 

                                                      
1. Opening 
2. Crisis 
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7-3. اوج1: بعد از گرهافكنى و بحران، سومين و آخرين نقطة برجستة تنه داستان، 
«اوج» است كه باالترين نقطة بحران داستان نيز بهشمار ميرود. نقطة اوج داستان جايى 

است كه كشمكش به اوج خود مىرسد.   
8-3. گرهگشايي2: حل بحران داستان را نتيجهگيرى يا گرهگشايى مىنامند. در 
گرهگشايى، گرههاى داستان باز ميشود و ممكن است اين اتفاق، پايان داستان هم باشد. 
ميرصادقي گرهگشايي را پيامد وضعيت و موقعيت پيچيده يا نتيجة نهايي رشتة حوادث ميداند 
كه باعث گشودن رازها و معماها و برطرف شدن سوءتفاهمها ميشود (1380: 77). در 
گرهگشايي، سرنوشت شخصيت يا شخصيتهاي داستان تعيين ميشود و آنها به موقعيت 

خود آگاهي پيدا ميكنند؛ خواه اين موقعيت به نفع آنها باشد خواه به ضررشان.  
9-3. درونمايه3: درونماية هر داستاني انديشة نهفتهاي است كه پيرنگ، شخصيتها و 
صحنهپردازي را به هم پيوند ميزند و به كليتيّ معنادار تبديل ميكند. در ادبيّات كودكان، 
رفتار شخصيتها و پيامدهاي آن همواره زمينهساز شكل گرفتن و پشتيباني از درونمايه 

ميشود (نورتون، 1382: 117-116).   
10-3. كشمكش4: كشمكش يا ناسازگارى حاصل وضعيت و شرايط ناپايدارى است و 
نيز به معناى درگيرى نيروهاى متضاد (بيرونى و درونى) و حاصل برخورد انگيزه و مانع 
است. هر داستانى بايد حاوى حركت، تعقيب و ماجرا باشد و الزمة حركت، «تضاد و 
كشمكش» است. كشمكش در خواننده «حالت انتظار» ايجاد مىكند كه جزء مهمترين 

پيامدهاي داستان است. در ادبيات،ّ كشمكش سرچشمة طبيعي پيرنگ است.   
11-3. زاوية ديد5: زاوية ديد يا زاوية روايت نمايشدهندة شيوهاي است كه نويسنده با 
آن مصالح و مواد داستان خود را به خواننده مينماياند و در واقع رابطة نويسنده را با 

                                                      
1. Climax 
2. Denouement= Resolution 
3. Motif 
4. Conflict 
5. Point of View/ Viewpoint 
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داستان نشان ميدهد (ميرصادقي، 1376: 315 و1380: 385). تغيير در زاوية ديد بايد با انتخاب 
  .(Hasan, 1989: 70) خصوصيات خاص زباني ايجاد شود

12-3. بنمايه1 (موتيف): شخصيت يا الگوي معيني است كه به شكلهـاي گونـاگون در
هاي عاميانه، دختر زشتي اسـت كـه بـه ادبيّات و هنر تكرار ميشود. بنماية بسياري از قصهّ
شاهزادهخانمي زيبا بدل ميشود. بنمايه به عنصري تكراري در اثر ادبي نيز گفتـه مـيشـود

(داد، 1378: 50).  
13-3. شخصيتپردازي2: شخصيتپردازي يكي از مؤثرترين عوامل ادبي در داستان 
است. شخصيت در رويكرد ساختارگرايانة جاناتان كالر چنين خالصه ميشود: «در باور 

   .(Culler, 1975: 235) «.ساختارگرايان، شخصيت مفهومي اسطورهاي است
14-3. صحنهپردازي3 (زمان و مكان): مقولة زمان در متون داستاني اهميت بسزايي دارد 
و يكي از ابزارهاي پيوستگي بهشمار ميرود. مكان داستان و شخصيـت اصلي داستان جزء 
ويـژگيهاي سبكي در داستان هستند. همواره در بيان روايتها ميخواهيم بدانيم كجاييم و 
Toolan, ) نشانههاي حجمي- زماني مشخصي از زمان و مكان رخداد بهدست آوريم

  .(2001: 73

15-3. پايان: پايان، بخشي است كه در تأثيرگذاري داستان بر مخاطب بسيار اهميت دارد.   
: خالقيت به معناي نوآوري در همه يا بخشي از عناصر داستاني، مؤلفهاي  16-3. خالقيتّ
مهم در زيباييشناسي متون داستاني كودكان است و بدون آن، داستانها از خوانشپذيري 
كمتري برخوردار خواهند بود؛ زيرا بدون خالقيت، با تكرار مضامين و بنمايهها روبهرو 
ميشويم. استيفن رابينز خالقيّت را به معناي توانايي تركيب انديشهها و نظريات در يك 

روش منحصربهفرد با ايجاد پيوستگي بين آنان ميداند  
  .(www.fekreno.org/articlefekreno/arfek277.htm)

  

                                                      
1. Motif 
2. Characterization 
3. Setting 



410   □   نامة نقد/ مجموعه مقاالت نخستين همايش ملي نظريه و نقد ادبي در ايران  
 

4. سبكشناسي ادبيات كودكان  
داستانهايي كه براي كودكان نوشته ميشود، داراي سبك خاصي است. كودكان هنگام به 
نمايش درآوردن داستان، جهان واقعي را كه كلماتِ گوينده نمايندة آن است، بازسازي

ميكنند. در جريان اين فرايند است كه ناهماهنگي بين جهان و كلمات، به شيوة جديدي 
آشكار ميشود (توالن، 1386: 327). كودكان طالب هنجارگريزيهاي خالقانه از معيارهاي 
رايج و بهرهوري از آنها هستند و در داستانهاي كودكان، روايتگري غلبة خير بر شر 

بهگونهاي آشكار ديده ميشود (همان، 354-353).  
     در داستانهاي كودكان، تصاوير همراه متن هستند و در پيشبرد روايت نقش بسياري 
ايفا ميكنند. اين تصاوير درپي اعتبار بخشيدن يا تأييد بصري بر آن چيزي هستند كه متن 
روايت را به پيش ميبرند (همان، 355- بيان ميكند و با بهرهگيري از ابزار غيركالمي،
356). آثار ادبي در سنين كودكي بيشتر بر مبناي الگوهاي آوايي بنا ميشوند. 
صورتگراترين آثار ادبي مربوط به كودكان است و بار معنايي در آنها كمترين سهم را 

دارد (آقاگلزاده، 1382). بهطور كلي ميتوان به برخي از اين موارد اشاره كرد:  
1. زبان صورتمحور است نه معنامحور.  

2. از كاربرد واژههاي دشوار، پيچيده، طوالني و ديرفهم پرهيز ميشود.  
3. كاربرد واژهها و جملههايي كه كودك يا خود آنها را در زبان بهكار ميبرد و يا 

بزرگساالن در آن محدودة واژگاني با كودكان ارتباط برقرار ميكنند.   
4. سادهنويسي و كاربرد تصويري زبان؛ يعني جملهها را بهگونهاي بهكار بريم كه در ذهن 
كودك تصوير ايجاد كند. همچنين استفاده از نقاشي در كتابهاي كودكان به درك معنا 

و مفهوم نوشته كمك ميكند و آنان را به خواندن كتاب برميانگيزاند.  
5. استفاده از زمانها و زاوية ديدهاي مختلف برحسب موقعيتها و فضاسازيهاي 
گوناگون زباني در روايت، داستان و قصّههاي كودكان الزم است تا از اين راه، ايجاد 

ارتباط با متن داستاني و درك آن براي كودكان آسان شود.   
6. داستان يا قصه آهنگين باشد يا جنبة موسيقايي قوي داشته باشد.  
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5. تحليل پيكره  
1-5. گروه سني «الف»  

همانطور كه حجازي گفته است، شعر بيشتر از گروههاي ديگر، براي كودكان پيشدبستاني و 
سال اول دبستان (گروه سني الف) نوشته و سروده ميشود (1381: 182-186). بر اساس 
نمونههاي انتخابي اين پژوهش هم حدود 94,11 درصد آنها بهصورت شعر هستند. 
ميدانيم كه عناصر داستاني مربوط به داستان است و اشعار فاقد برخي عناصر داستاني 
همچون گرهافكني، اوج، گرهگشايي و غيره هستند؛ مانند داستان (شعر) «دويدم و دويدم سر 
كوهي رسيدم» و يا «حسني كالس اوّله». بنابراين، در گروه سني «الف» جدولي ارائه

نميشود؛ ولي نتايج مربوط به برخي از عناصر موجود در اين گروه سني در بخش پاياني 
پژوهش ميآيد. به گفتة حجازي، كودكان در سنين پيش از دبستان از داستانهايي دربارة 
زندگي روزمره، اسباببازيها، مردم، حيوانات، وسايل نقليه و... لذّت ميبرند (همان، 75). 

نمونه داستانهاي انتخابشده براي اين گروه سني، سخن حجازي را تأييد ميكند.  
  

2-5. گروه سني «ب»  
جدول1: الگو يا ساختار كلي داستان در ادبيّات كودكان گروه سني «ب»  
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  +  +  +  +  +  _  +  +  +  +  +  +  +  +  1. آدمبرفي گمشده

  +  _  +  _  +  _  +  +  +  +  +  +  +  +  2. آن شب باراني

+   +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  _  3. آوازآباد  

  +  +  +  +  +  _  +  +  +  +  +  +  +  +  4. پروانههاي آبي

  +  +  +  _  +  _  +  +  _  +  +  +  +  +  5. جشن جنگل

  +  +  +  _  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  6. خداحافظ تا بهار

  +  +  +  +  +  _  +  +  +  _  +  +  +  +  7. خروس تاج قرمزي

  +  +  +  _  +  _  +  _  _  _  +  +  +  +  8. روز ابري من
  +  _  +  +  +  +  +  _  +  _  +  +  +  +  9. زير گنبد آبي

  +  +  +  +  +  _  +  _  +  _  +  +  +  +  . سلطان جنگل كيه؟! 10
رهك 11. قاصدك   +  +  +  +  +  +  +  _  _  _  +  +  +  +  اند؟ اها چه 
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ة االغه و كالغهص12   +  +  +  _  +  +  +  _  _  _  +  +  _  +  . ق
ة ص13 خاله رعنا و عمه . ق

نساء  
+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

. كجا بريم؟ اينجا ديگه 14
خونه ماست  

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  _  +  +  +  

  +  +  +  _  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  تره؟ 15. كي از همه قوي
  +  +  +  _  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  16. من از همه بيشتر ميپرم!

  +  +  +  _  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  17. من پيدا شدهام
  +  +  +  _  +  _  +  +  +  +  +  +  +  +  18. مهربانترين حيوان جنگل

. مينا و فيل كوچولوي 19
شجاع  

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  _  +  +  +  

  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  20. نخودي و حاكم ظالم
* در اين پژوهش شخصيت اصلي، همان قهرمان درنظر گرفته شده است.  

كودكان در اين سن از رشد، داستانهايي را دوست دارند كه در آنها موجودات بـيجـان
شخصيت پيدا ميكنند و حيوانات سـخنگـو را دوسـت دارنـد. در ايـن دوره كـه كودكـان

خواندن و نوشتن را ميآموزند، مطالعه با سرعت شخصـي خـود پـيش مـيرود كـه اولـينّ
84). در سـالهـاي اول تجربياتشان در مطالعه بايد لذتبخش و موفقيتآميز باشد (همـان،
دبستان، داستانهاي تخيّلي بسيار اهميّت دارد. در اين دوران، كودكان بـين دنيـاي تخيّـل و
درك عميق ارتباط با واقعيتهاي عيني قرار دارند و هنوز تا معرفت عقالنـي و خردورزانـه
از جهان و عالم پيرامون فاصله دارند. نويسندة كودك ميتواند از طريـق عـالم حيوانـات و
روابط خيالي بنانهادهشده بر اساس شخصيتهـاي حيـواني، پيـامهـاي تربيتـي، اخالقـي و
جامعهپذيري را بهخوبي به كودكان منتقل كند. پيامها و مضاميني چون وفاداري، احترام بـه
بزرگترها، پاكيزگي، نوعدوستي، مهرباني و غيره. مربيان، والدين و بزرگساالن هـم وظيفـه
دارند با شناخت دقيق ادبيّات كودكان و نوجوانان و استفادة صحيح از آن، آنـان را در حـال

توازن و تعادل نگاه دارند (آقاياري، 1375: 58-57).  
«ب» انتخـاب شـدهانـد،      از بيست كتاب داستانياي كه بهعنوان نمونـه در گـروه سـني
دوازده نمونه، كتابهاي داستانياي هسـتند كـه شخصـيتهـاي اصـلي آنهـا را حيوانـات
سخنگو تشكيل ميدهند. اين شخصيتها بسـيار مـورد عالقـة كودكـان ايـن گـروه سـني
هستند. نويسندگان اين ردة سني از تخيلّ هم براي بيان داستانهاي خـود بهـره گرفتـهانـد.
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داستانها همگي از عناصري چون موضوع، طرح، شروع، درونمايه، زاوية ديـد، قهرمـان و
پايان برخوردارند؛ ولي برخي از داستانها هم فاقد برخي عناصـر داسـتاني هسـتند كـه در
جدول شماره يك مشخص شده است. در اين گروه سني داستانهايي موفقاند كـه عناصـر
داستاني را بهطور كامل دارا باشند و در ارتباطي منظم با هم بهسر برنـد. تمـام ايـن عناصـر
بهمنظور ايجاد ساختار نهايي داستان شكل مييابند. نمونهداستانهايي چون «قصةّ خاله رعنا 

و عمه نساء» و «نخودي و حاكم ظالم» دربردارندة همة عناصر داستانياند.   
  

3-5. گروه سني «ج»  
جدول2: الگو يا ساختار كلي داستان در ادبيّات كودكان گروه سني «ج»  

وع
ض موعنوان داستان  

  

يام
پ

رح  
ط

وع  
شر

  

گره
ني

افك
  

وج
ا

  

گره
يي
شا
گ

  
ه اي
ونم

در
ش  

مك
كش

  

ويه
زا

  ديد

بن
ايه

م
ان  

هرم
ق

يت  
الق

خ
  

ان
پاي

  

  +  _  +  _  +  _  +  _  _  _  +  +  +  +  1. آفتاب شادي

ال يا . آقارنگي و گربة ناق2
اينجوري بود كه اونجوري شد  

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

+   +  _  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  3. افسانة خرد  
  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  4. بايد به فكر فرشته بود

. حسني و كالغ و هفت قصة 5
ديگر (بزبزقندي)  

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  _  +  

+   +  +  +  _  +  +  +  +  +  +  +  +  +  6. پاپر  
  +  _  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  ناز يا نازپري 7. پري

  +  _  +  _  +  -  +  -  -  -  +  +  -  +  8. جمع كردن در مزرعه
  +  _  +  _  +  +  +  _  _  _  +  +  -  +  9. جوجه و خط بسته

+   +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  10. چشم كوير  
. حسني و كالغ و هفت 11

قصة ديگر  
+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

. خاله خاله جان، بابا 12
مهربان  

+  _  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

. حسني و كالغ و هفت 13
قصة ديگر (خالهريزه)  

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

  +  _  +  _  +  _  +  _  _  _  +  +  +  +  14. راز زندگي پروانهها
  +  +  +  _  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  افشان و گردنبند طال 15. گل
  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  پري پري، غنچه 16. گل
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نوا  17. مالنصرالدين و دزد بي
و پنج حكايت ديگر  

+  +  +  +  _  +  _  +  +  +  +  +  +  +  

. مالنصرالدين و دود كباب 18
و پنج حكايت ديگر  

+  +  +  +  -  +  -  +  +  +  +  +  +  +  

  +  +  +  +  +  +  +  -  +  -  +  +  +  +  19. مرد و ميدان
. هم قصه، هم رياضي 20

دستگاه رنگآميزي  
+  -  +  +  -  -  -  +  -  +  -  +  -  +  

     عناصر داستاني همچون موضوع، شروع، درونمايه، زاوية ديد، قهرمان و پايان در تمام 
نمونههاي انتخابي در گروه سني «ج» وجود دارند. در كتابهاي «آقارنگي و گربة ناقال يا 
اينجوري بود كه اونجوري شد»، «بايد به فكر فرشته بود»، «چشم كوير»، «حسني و كالغ 
و هفت قصةّ ديگر»، «حسني و كالغ و هفت قصةّ ديگر (خالهريزه)» و «گلپري، غنچهپري» 
تمام عناصر داستاني ديده ميشوند. حجازي بر اين باور است كه داستانهاي كودكان بايد 
فاقد جنبههاي تاريخي باشد؛ چون كودكان در مورد وقوع آنها استنباط و درك غيرعادي 
دارند (1381: 279-287). داستانهاي جانوران كه در هيچ عصر و جامعة معيني واقع نمي-
شوند، براي اين گروه سني مناسب هستند. اين موضوع در نمونههاي انتخابي اين گروه سني 
هم رعايت شده است. در اين گروه سني كتابهاي آموزشياي كه بهصورت داستان بودند 
نيز انتخاب شدند. اين كتابها داراي عناصري همچون موضوع، شروع، طرح، درونمايه، 
زاوية ديد، قهرمان و پايان بودند؛ ولي عناصر ديگر داستاني همچون گرهافكني، اوج، گره-

گشايي و كشمكش را نداشتند.   
  

6. نتايج  
1-6. نتايج بهدست آمده در گروه سني «الف»: 

- كتابها بيشتر جنبة آموزشي براي كودكان دارند؛ مانند رعايت نظافت، پوشيدن لباس، 
مشاغل مختلف، آموزش رنگها و غيره.  

-  بيشتر كتابها در گروه سني «الف» بهصورت شعر هستند. در نمونههايي كه بهصورت 
تصادفي انتخاب شدند، از هفده نمونه، شانزده نمونه (94/11 درصد) بهصورت شعر هستند. 

- زاوية ديد در همة آنها، داناي كل محدود به ذهن كودك است. 
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- جملهها در گروه سني «الف» نسبت به دو گروه سني ديگر (ب و ج) بيشتر بهصورت 
ترتيب سازهاي نامنظم بيان شدهاند (حدود 31/9 درصد).  

- جملهها (مصرعها) در داستانهاي تحليلشدة اين گروه سني كوتاه، ساده و روان هستند. 
- شاعر در بيان آنچه قرار است آموزش دهد داراي خالقيّت است. 

- تصاوير در كنار جملهها كمككننده هستند. 
2-6. نتايج بهدست آمده در گروه سني «ب»: 

- اغلب داستانهاي كودكان داراي طرحي ساده هستند و با عبارت «يكي بود، يكي نبود» 
آغاز ميشوند.  

- نويسندگان اين داستانها كمتر به صحنهسازي و توصيف زمان و مكان ميپردازند. 
- در اين داستانها از حيوانات سخنگو (فابل) استفاده ميشود كه مورد پسند كودكان اين 

گروه سني است. 
- نويسندگان از تخيّل هم بهره ميبرند كه مورد پسند اين گروه سني است. 

- در بعضي از داستانها شخصيتهاي اندكي وجود دارد و در برخي از آنها حتي به دو يا 
سه شخصيت ميرسد. 

- برخي از داستانها ابداع خاصي ندارند؛ مانند داستان «آدمبرفي» كه داستاني كليشهاي 
است و نميتواند جالب توجه قرار گيرد. 

- داستانها همگي از عناصري چون موضوع، طرح، شروع، درونمايه، زاوية ديد، قهرمان و 
پايان برخوردارند. 

- ساختار داستانهاي كودكان، ساده و فارغ از پيچيدگيهاي خاص بزرگساالن است. 
3-6. نتايج بهدست آمده در گروه سني «ج»: 

- داستاني چون «افسانة خرد» از نظر تمهيداتي مانند پيرنگ، شخصيتپردازي، صحنه-
پردازي، گرهافكني و پايان بسيار موفق و جذاب نوشته شده است. اما با توجه به مخاطب 
خود كه كودكان گروه سني «ج» هستند، از نظر زبان، دامن، واژگاني، سبك و بهويژه نحوة 
بيان شخصيتها، نقد زيادي ميتوان به آن وارد كرد. براي مثال، واژههايي مانند بركندن، 
شگرف، دادار، مينو و دلوَ در دامنة واژگاني كودكان 10-12 ساله نميگنجد. سبك نوشتاري 
اين داستان- كه در حيطة زبان كالسيك جاي دارد- مشكل ميتواند با كودكان اين گروه 
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سني ارتباط برقرار كند و مفاهيم واالي داستان را به آنها منتقل كند. جملههاي زير كه از 
داستان انتخاب شده است، مشكل زباني و سبكي «افسانة خرد» را در ارتباط برقرار كردن با 
مخاطبان خود بهخوبي نشان ميدهد: «در آني جم به تن چون ديوي درآمد، او گوش به 
سكوت خويشتن داشت، از آن اتاق افزارهاي برنده و درخشان به همراه ميآوردند، در 

زمين شور ستيز نبود، جمشيد درون ظلمت تاخت تا به جايگاه خرد رسيد.» 
- عناصر داستاني همچون موضوع، شروع، درونمايه، زاوية ديد، قهرمان و پايان در تمام 

نمونهكتابهاي انتخابي در گروه سني «ج» وجود دارد. 
- ادبيّات كودكان داراي الگوهايي تشكيلشده از طرح، گرهافكني، قهرمان و خالقيّت در 

متون داستاني خود است.  
- در داستانهاي گروه سني «الف»- كه بهصورت شعر هستند-  جز چند عنصر داستاني 
همچون زاوية ديد، خالقيت، شروع، پايان، موضوع و بنمايه كه در برخي داستانها چون 
«دويدم و دويدم سر كوهي رسيدم» و يا «حسني كالس اوّله» ديده ميشود، عناصر ديگري 
وجود ندارد. در دو گروه سني ديگر هم (ب، ج) اين فرضيه تأييد نشده است و فقط 
عناصر داستانياي همچون موضوع، شروع، طرح، درونمايه، زاوية ديد، قهرمان و پايان در 
تمام نمونههاي انتخابي در گروههاي سني «ب» و «ج» وجود دارد. برخي از داستانها هم فاقد 

عناصري همچون گرهافكني، اوج، گرهگشايي و كشمكش هستند. 
  

پينوشت  
1. فابل (Fable) روايتها و قصّههاي كوتاهي هستند كه بيشترِ شخصيتهاي آنها را حيوانات و 
عوامل طبيعي تشكيل ميدهند. اين شخصيتهاي حيواني و عوامل طبيعي نماد و تمثيلي از انسان 
هستند و مانند انسان حرف ميزنند و رفتار ميكنند. رويدادهاي زندگي آنها بهگونهاي است كه راهنماي 
انسان واقع ميشوند و در آخر نيز پندي مستقيم و درسي اخالقي ميدهند و به نكوهش رفتارهاي انساني 

ميپردازند (قزلاياغ، 1385: 132؛ نورتون، 1382: 237).  
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سبكسنجي و بررسي روشهاي موجود  
امير محمديان  
دانشجوي دكتري زبانشناسي همگاني دانشگاه فردوسي مشهد  

  
چكيده  

 سبكسنجي رويكردي در تحليل متون زباني است كه در آن، سعي ميشود تا صاحب اثر 
و سبك فردي او بر اساس متغيرهاي آماري و قابل اندازهگيري موجود در متن تعيين شود. 
امروزه، از سبكسنجي و يافتههاي آن در بسياري از حوزههاي علمي و ادبي، ازجمله 
تحليل و نقد ادبي براي تشخيص مؤلف متن، تعيين سبك فردي او و تعيين يكدستي اثر 
استفاده ميشود. با توجه به حوزههاي كاربردي گوناگون سبكسنجي، در مقالة حاضر سعي 
شده است تا روشهاي و رويكردهاي سبكسنجي، بهويژه يكي از مهمترين آنها با نام 

«كيوسام» معرفي و بررسي شوند.  
     واژههاي كليدي: زبانشناسي، سبكسنجي، كاربر زبان، ميانگين، روش كيوسام.  

  
مقدمه  

زبان بهعنوان يكي از پيچيدهترين ويژگيهاي بشري، همواره يكي از وجوه اصلي تمايز 
انسان از ساير موجودات دانسته شده است. بررسي و مطالعة اين مشخصة شگفتانگيز در 
حوزة زبانشناسي1 انجام ميگيرد. زبانشناسي معموالً مطالعة علمي زبان يا شاخهاي از 
دانش است كه به بررسي زبان ميپردازد. اما روشن است كه در زبانشناسي نيز مانند ديگر 

                                                      
1. Linguistics 
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حوزههاي دانش، پرهيز از مطالعات صرفِ نظري و نيز توجه كردن به جنبههاي كاربردي 
مطالعات، دستاوردها و نتايج پربارتري درپي خواهد داشت. ازاينرو امروزه، بيشتر 
پژوهشهاي زبانشناختي با ديگر شاخههاي علم درآميختهاند و سعي ميشود تا از 
يافتههاي زبانشناختي براي رسيدن به دستاوردهاي جديد در حوزههاي ديگر استفاده شود. 
پيدايش و ظهور زيرشاخههاي جديد در علم زبانشناسي، پيامدِ تغيير در رويكرد 
زبانشناسان از بررسيهاي نظري به جنبههاي كاربردي است كه از آن ميان ميتوان 

زيرشاخههاي آموزش زبان، زبانشناسي اجتماعي و زبانشناسي قانونى1 را نام برد.  
     زبانشناسي قانونى يكي از زيرشاخههاي زبانشناسي است كه فصل مشترك و نقطة 
تالقي مسائل حقوقي و زبان بهشمار ميرود. در اين زيرشاخة جديد، مواردي مانند 
تشخيص صداي افراد، بررسي عدم توازن قدرت در دادگاهها، ارتباط وكيل و موكل، ماهيت 
شهادت دروغ، تقلب در نامهاي تجاري، ترجمة مكالمات در دادگاهها (در مورد اتباع 
خارجي)، تحليل مكالمات ضبطشده و نيز سبكسنجي2 براي تشخيص مؤلف متن از 

مسائل مورد توجه است (شاي، 1383: 365).  
     سبكسنجي بررسي گونههاي زباني مورد استفادة كاربران زبان است. منظور از كاربر 
زبان، شخصي است كه از يك زبان طبيعي، بهصورت نوشتاري يا گفتاري استفاده ميكند. 
اساس كار در سبكسنجي بر اين است كه هر كاربر زبان به هنگام كاربرد آن، عادات زباني 
ناخودآگاه و منحصربهفردي دارد كه به شكل الگوهاي قابل تشخيصي در صورتهاي زباني 
توليدشده بهوسيلة او آشكار ميشود، تا جايي كه بسياري از صاحبنظران، زبان و 
صورتهاي زباني توليدشدة هر شخص را مانند اثر انگشت او، منحصربهفرد ميدانند. 
چيستي و ماهيت سبكسنجي با سبكشناسي3 متفاوت است. هدف كلي از سبكشناسي، 
آشنايي با دورههاي مختلف سبكي و انواع نثر و مختصات سبكي آنها در هر دوره است. 
بنابراين، متن مورد تحليل-  كه در بررسيهاي سبكشناسي اغلب از نوع متون ادبي است- 
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بر اساس ويژگيهاي نگارشي هر دورة ادبي بررسي و دستهبندي ميشود (شميسا، 1376). 
اما در سبكسنجي، مالكهاي آماري و قابل اندازهگيري مختلفي نظير ميانگين طول واژهها 
و جمالت متن، ميزان استفاده از واژگان نقشي1 و غيره بررسي ميشود. به بيان سادهتر، 
سبكشناسي بررسي سبك زباني غالب و عموميِ هر دوره، و سبكسنجي بررسي سبك 

زباني فردي است.   
     معرفي سبكسنجي بهعنوان يكي از زيرشاخههاي زبانشناسي قانوني، موارد استفاده از 
آن را به مسائل قضايي محدود نكرده است. امروزه، سبكسنجي عالوه بر حوزة 
زبانشناسي قانوني و حل مسائل دادگاهي- كه بهنوعي به زبان مربوط هستند- در ديگر 
پژوهشهاي زباني، ازجمله مطالعات تاريخي زبان، تعيين سبك ادبي و نيز تحليل و نقد 
ادبي هم جايگاه ويژهاي دارد؛ چرا كه تشخيص مؤلف متن و تعيين يكدستي آن- كه نتيجة 
سبكسنجي متن هستند-  پيششرط اساسي در هركدام از حوزههاي كاربردي ذكرشده، 
بهويژه تحليل و نقد ادبي است. با در نظر گرفتن توضيحات باال و كاربردهاي گوناگوني كه 
براي سبكسنجي بيان شد، در اين مقاله پس از معرفي مختصر روشها و رويكردهاي 
سبكسنجي و تعيين سبك فردي، يكي از برجستهترين آنها به نام روش «كيوسام» معرفي 
و بررسي شده است. گفتني است كه كارايي و اعتبار نتايج اين روش در بسياري از زبانها 
تأييد شده است. در ادامه، شيوههاي سبكسنجي ساده و اوليه و سپس روشهاي پيشرفتهتر 

آمده است.  
  

شيوههاي موجود در سبكسنجي  
بسياري از شيوههاي نخستين سبكسنجي بر پاية متغيرهاي ساده و محدود بنا شده بودند 
كه بهنظر ميرسد نبود ابزار مناسب محاسباتي و رايانهاي براي اندازهگيري و انجام دادن 
محاسبات پيچيده در گذشته، دليل اصلي اين مطلب باشد. در ادامه، چند روش آغازين در 
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سبكسنجي معرفي شده است. در اين روشها، ميانگين حضورِ يكي از متغيرهاي قابل 
اندازهگيري موجود در متن بهعنوان سبك فردي كاربر زبان معرفي شده است.  

  
1. ميانگين طول واژهها  

در برخي از رويكردهاي آغازين سبكسنجي، ميانگين طول واژههاي متن مالكي براي 
تشخيص سبك فردي مؤلف آن بوده است. پيشينة استفاده از اين روش به مدتها قبل 
1 در پاسخ به نامة دوستش-  كه از او در  بازميگردد. براي مثال، در سال 1851م، دمورگانِ
2 راهنمايي خواسته بود- چنين  مورد چگونگي تشخيص متون نوشتهشده توسط پل قديسّ

توضيح داده است:  
... ميتواني تعداد زيادي از واژگان و نيز حروف بهكاررفته در آنها را در يك متن، مثالً 
كتابي از هرودوت شمرده و سپس مجموع تعداد حروف را بر مجموع تعداد واژگان آن 
متن تقسيم كني و به اين ترتيب، بهطور ميانگين تعداد حروف موجود در هر واژة آن كتاب 
را بهدست آوري. اگر همين اعمال را در مورد كتاب ديگري از هرودوت انجام دهي، 
خواهي ديد كه اعداد حاصل، نزديكي چشمگيري با يكديگر خواهند داشت. مثالً اگر 
ميانگين بهدست آمده از تحليل كتاب اول، 5/624 حرف در واژه باشد، دور از تصور 
نيست اگر كتاب دوم، عدد 5/619 حرف در واژه را بهدست دهد. نكتة جالب توجه ديگر 
اينكه پس از اِعمال اين محاسبات بر دو كتاب از نويسندهاي ديگر، بهترتيب اعداد 5/713 
و 5/728 بهدست آمدهاند. بنابراين واضح است كه اعداد حاصل از محاسبة ميانگين تعداد 
حروف بهكار رفته در هر واژه، براي هر نويسندة خاص، تقريباً ثابت و نزديك به هم، و 
براي نويسندگان مختلف، اعدادي متفاوت و نسبتاً دور از هم خواهند بود... (نقل از 

  .(Olsson, 2004: 12

اگرچه كاربرد اين شيوه در متون فارسي نيز در مواردي نتيجة مورد نظر دمورگانِ را دارد، 
اغلب مشاهده ميشود كه ميانگين طول واژهها در دو متن مختلف از نويسندهاي واحد 
متفاوت است و يا طول واژههاي دو نويسندة مختلف در تحليلهاي ديگر يكسان است. 
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ازاينرو، بهنظر ميرسد ميانگين طول واژههاي متن نميتواند معياري معتبر براي تعيين 
سبك فردي باشد.  

  
2. ميانگين طول جملهها  

از معيارهاي ابتدايي ديگر براي تعيين سبك فردي نويسنده، اندازهگيري ميانگين طول 
جمالت موجود در متن مورد تحليل بوده است. به اين ترتيب كه حاصل تقسيم تعداد 
واژگان موجود در متن بر تعداد جمالت متن، عددي خواهد بود كه نشاندهندة سبك 
فردي نويسنده متن است. چنانچه اين عدد در محاسبات بعد و در مورد متون ديگر آن 
نويسنده ثابت باشد، سبك فردي او تعيين ميشود. بازرگان با استفاده از اين روش، به 
بررسي سبك فردي نويسندگان پرداخته است. او با محاسبة ميانگين طول 154 جملة 
و مقايسة آن با مقدمة فروغي در همان كتاب، به اين نتيجه رسيده  گلستان آغازين ديباچة
است كه دو متن مورد تحليل، نويسندگان متفاوتي داشتهاند (بازرگان، 1356: 49-63). با 
اين حال، بررسيها نشان ميدهند عدد مربوط به ميانگين طول جمالت يك شخص 
همواره و در تمام متون او ثابت نيست و در مواردي اختالفهايي نيز مشاهده ميشود. اما 
بهنظر ميرسد ميانگين طول جمالت ميتواند بهعنوان يك متغير مكملّ و نه قطعي براي 
تعيين سبك فردي در نظر گرفته شود؛ چرا كه براي مثال- بهطور ميانگين- جمالت هدايت 

نسبتاً بلند و جمالت علوي نسبتاً كوتاه هستند.  
  

3. بسامد واژگان نقشي  
واژگان دستوري1 يا نقشي واژههايي هستند كه برخالف واژگان قاموسي2، دربردارندة 
معناي واژگاني خاصي نيستند و بهبيان ديگر، معنايي دستوري دارند. نمونههايي از اين 
واژگان در زبان فارسي عبارتاند از: و، در، از، كه، به، با، را، تا. در برخي از روشهاي 
سبكسنجي، ميزان و بسامد استفادة نويسنده از واژههاي نقشي، رفتار زباني ناخودآگاه و 
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منحصربهفردي تلقي ميشود. در اين موارد، تعداد كل واژههاي نقشي متن بر تعداد جمالت 
آن تقسيم ميشود و به اين ترتيب، ميانگين حضور اين واژهها در هر جمله بهدست ميآيد. 
اين ميانگين نشاندهندة سبك فردي نويسنده خواهد بود. البته ناگفته نماند كه ميزان حضور 
واژگان نقشي در متن، با موضوع و ميزان رسمي بودن آن ارتباط مستقيمي دارد؛ ازاينرو 
متغير بسامد واژگان نقشي موجود در متن نميتواند بهتنهايي مالكي قطعي براي تعيين 

سبك فردي كاربر زبان باشد.  
  

4. صورتهاي زباني فردي  
در برخي موارد مشاهده ميشود كه كاربر زبان از صورتهاي زباني خاصي، بيشتر از 
ديگران استفاده ميكند؛ بنابراين اين صورتها يكي از مشخصات سبك فردي او بهشمار 
ميرود. استفادة بيش از حد از ضربالمثلها، كاربرد زياد تشبيه براي بيان و توضيح مطلب، 
با هم آوردن برخي از واژهها يا صورتهاي زباني با يكديگر و... و نيز استفاده از گونههاي 
مختلف زباني از مؤدبانه تا غيرمؤدبانه براي هركدام از نمونههاي ذكرشده، ازجملة اين 
موارد هستند. مثالهايي از اين موارد را در سبك فردي نويسندگان و شاعران ايراني ميتوان 
يافت. براي مثال در بيشتر نوشتههاي داستاني هدايت از ضربالمثلهاي غيرمؤدبانه استفاده 
شده است؛ در بيشتر سرودههاي نادرپور تشبيه براي بيان بسياري از مطالب بهكار رفته 
است؛ يا در سرودههاي حافظ واژة پير معموالً با خرابات يا مغان همراه است. با اين حال، 
اين نكته را نيز نبايد ناديده گرفت كه بافت زباني تا حد زيادي ارزش متغيرهاي ذكرشده 
در باال را تعيين ميكند؛ به اين معنا كه بسته به نوع موضوع و نوع مخاطب و بسياري از 
عوامل ديگر، ميانگين طول واژهها، جملهها، استفاده از واژگان نقشي و حتي صورتهاي 
زبانيِ فردي ميتواند تغيير كند. پژوهشگران به طراحي روشهاي قابل اعتمادتري براي 
سبكسنجي و تعيين سبك فردي روي آوردند و با پيدايش و گسترش رايانهها و در نتيجه 
امكانپذير شدن انجام محاسبات پيچيدهتر، روشهايي بر پاية اندازهگيري متغيرهاي 

چندگانه و پيشرفتهتر طراحي كردند.  
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5. تحليلهاي آماري  
از نيمة دوم قرن نوزدهم با رشد و شكوفايي دانش رايانه، امكان محاسبات آماري پيچيده 
براي پژوهشگران فراهم شد؛ به اين ترتيب بسياري از مفاهيم تخصصي حوزة آمار به 
حوزههاي ديگري ازجمله سبكسنجي- كه بهنوعي با اندازهگيري و محاسبه سروكار 
داشتند- وارد شد. به اين منظور برخي از ابزارهاي آماري مانند تحليل خوشهاي1، تحليل 
متناظر2 و تحليل اجزاي اصلي3 براي تحليل متون زباني بهكار گرفته شد. اما نكتة قابل 
توجه اين است كه اين ابزار فقط اطالعات آماري موجود در متن ازقبيل تعداد اجزاي كالم 
مانند اسم، فعل و غيره را مشخص ميكنند و بيشتر براي تحليل و آمادهسازي پيكرههاي 
زباني مناسباند و نه تعيين سبك فردي. بهعالوه، در تحليل متون با استفاده از اين ابزار، 
هيچگونه روال و چارچوب مشخص زبانشناختي مشاهده نميشود. نكتة ديگر اين است 
كه براي تحليلهاي آماري ذكرشده، به مجموعة بزرگي از متون مختلف كاربر زبان نياز 
است؛ درحالي كه ممكن است از يك شخص متون زيادي در دسترس نباشد. اينگونه 
موارد باعث شد نياز به طراحي شيوهاي دقيق براي تعيين سبك فردي- كه چند ويژگي 

اساسي داشته باشد- ضرورت يابد. اين ويژگيها عبارتاند از:  
1. قابل استفاده براي همه باشد؛ به اين معنا كه استفاده از آن روش فقط به كساني كه با 

مفاهيم و اطالعات پيچيدة شاخههاي علمي نظير آمار آشنايي دارند محدود نباشد.  
2. چارچوب مشخصي داشته باشد؛ يعني براي انجام آن، مراحل مشخصي طي شود و 

پژوهشگر بداند كه بايد به دنبال چه متغير يا متغيرهايي در متن باشد.  
3. بر هر نوع متني قابل اجرا باشد؛ به اين معنا كه بتوان آن را بر هر گونه از متن، از 

نوشتاري تا گفتاري و با هر موضوع و ميزاني از رسميبودن، انجام داد.  
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4. اندازه و تعداد متون متعلق به كاربر زبان براي تعيين سبك فردي او در نتيجة نهايي 
تأثيري نداشته باشد؛ يعني روش طراحيشده بهگونهاي باشد كه بتوان با تحليل حتي يك 

متن از شخصي خاص، سبك فردي او را تعيين كرد.  
     از ميان تمام شيوههايي كه با هدف دارابودن اين ويژگيها طراحي شدهاند، بهنظر 
ميرسد روش «كيوسام» توانسته است تا حد زيادي موفقتر از ديگر شيوهها باشد؛ چرا كه 
امروزه بهعنوان يكي از برجستهترين شيوههاي سبكسنجي در بسياري از حوزههاي علمي، 

ادبي و قانوني كاربرد فراواني دارد.   
  

6. روش كيوسام  
«كيوسام» يكي از روشهايي است كه به منظور سبكسنجي و تشخيص سبك فردي 
مؤلف، در سال 1988م توسط مورتون1 طراحي شد. اين روش دستاورد تالشهاي 
چهلسالة مورتون در اين زمينه بود. امروزه، كيوسام يكي از مهمترين شيوههاي 
سبكسنجي شناخته شده است. ساده و قابل فهم بودن، چارچوب مشخص داشتن و مهمتر 
از همه، قابل اعتماد بودنِ نتايج اين شيوه، از عوامل برتري آن نسبت به ديگر شيوههاي 
سبكسنجي است. مورتون معتقد است روش كيوسام بر هر متني با هرگونه زباني- از 
نوشتاري تا گفتاري-  و با هر اندازهاي قابل اجراست و روايي نتايج بهدستآمده بهطور 

   .(Farringdon, 2004) گستردهاي اثبات شده است
     اساس كار در روش كيوسام، بر پاية اندازهگيري چند متغير زباني موجود در متن مورد 
تحليل است كه به گفتة طراحان اين شيوه، هر كاربر زبان بهصورت ناخودآگاه و منحصربه- 
فرد از آنها استفاده ميكند. اين روش از دو مرحله تشكيل و هريك به سه بخش تقسيم 
شده است. در مرحله اول، پس از اندازهگيري ميانگين طول جمالت متن و اختالف با 
ميانگين هر جمله، اعداد مربوط به اختالف با ميانگين هر جمله با جملة بعدي بهصورت 
تصاعدي جمع ميشود كه با استفاده از آن، ميتوان منحني مربوط به توزيع طول جمالت 

                                                      
1. Morton 
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متن را رسم كرد. در مرحلة دوم نيز پس از محاسبة ميانگين حضور واژههاي پربسامد 
نقشي و واژههايي كه با واكه آغاز ميشوند و نيز اختالف با ميانگين هر جمله، منحني 
عادات زباني نويسنده بر اساس اعداد بهدستآمده از جمع تصاعدي اختالف با ميانگين هر 
جمله با جملة بعدي از نظر ميزان دارا بودن اين دو متغير كشيده ميشود. جدول زير ترتيب 

اين مراحل را به شكلي ساده نشان ميدهد:  
جدول1: مراحل روش كيوسام  

مرحلة اول:  
تعيين توزيع طول جمالت متن مورد تحليل  

مرحلة دوم:  
تعيين عادات زباني نويسنده  

1. محاسبة ميانگين طول جمالت متن:  
تعداد كل واژگان تقسيم بر تعداد كل جملهها  

1. محاسبة ميانگين حضور واژههاي نقشي و 
واكة آغازين در هر جمله:  

تعداد كل واژههاي نقشي بهعالوة تعداد كل 
واژههاي واكة آغازين متن تقسيم بر تعداد جملهها  

2. محاسبة تفاوت با ميانگين هر جمله:  
تعداد واژه در هر جمله منهاي ميانگين  

2. محاسبة تفاوت با ميانگين هر جمله از نظر 
داشتن اين دو متغير:  

مجموع واژههاي نقشي و واكة آغازين موجود در 
هر جمله منهاي ميانگين  

3. جمع تصاعدي اختالف با ميانگين هر 
جمله با جملة بعدي و رسم منحني  

3. جمع تصاعدي اختالف با ميانگين هر 
جمله با جملة بعدي و رسم منحني  

   
     در روش كيوسام چنانچه دو منحني ترسيمشده بر يكديگر منطبق باشند، يكدستي متن 
مورد تحليل تأييد ميشود؛ زيرا در تمام جملههاي متن، سبك فردي نويسندهاي واحد 
اعمال شده است. براي مثال، اعمالِ كيوسام بر بيست جمله از دو متن مختلف از نوشتههاي 
گيلهمرد) نموداري به  و 11 تا 20 از داستان دزاشوب علوي (جملههاي 1 تا 10 از داستان
شكل زير بهدست ميدهد كه در آن، دو منحني ذكرشده با يكديگر همپوشي دارند؛ بنابراين 

يكدستي سبك فردي نويسنده در تمام جمالت تحليلشده تأييد ميشود:  
  
  



سبكسنجي و بررسي روشهاي موجود/ امير محمديان  □   427  
 

علوي   شكل1: تحليل دو متن از آثار
  

درحالي كه جايگزين كردن جملههايي از نويسندهاي ديگر (جملههاي 1 تا 10 از داستان 
اثر ترقي) و بر هم زدن يكدستي اثر،  ناتمام بازي اثر علوي و 11 تا 20 از داستان دزاشوب

باعث بههم خوردن انطباق دو منحني با يكديگر ميشود:  

شكل2: تحليل دو متن از دو نويسندة مختلف  
     در دو دهة اخير، اين شيوه در برخي كشورها بهعنوان ابزاري كمكي در دادگاهها 
بهمنظور تحليل نامههاي مربوط به خودكشي افراد، اعترافات، شهادت شهود، تلفنهاي 
Lindskoog, ) ناشناس، مكالمات ضبطشده، سرقتهاي ادبي و... استفاده شده است
1996). كاربرد شيوة كيوسام در مسائل حساس قضايي، بر امكانپذيري استفاده از آن در 

ديگر حوزهها داللت دارد. ازاينرو، در بسياري از شاخههاي ادبيات مانند بررسي متون 
منسوب، ترجمهها، بررسي و تشخيص نويسندة متون ناشناس و نقد ادبي نيز ميتوان از 
زبانها  يافتههاي اين روش سود برد. طراحان اين شيوه معتقدند روش كيوسام در تمام
موفق عمل ميكند و نتايج معتبري دارد، مگر اينكه براي اولين بار خالف آن ثابت، و 
استثنايي براي آن پيدا شود. با وجود اين، پژوهشهاي انجامشده براي بررسي كارايي اين 
روش در زبان فارسي، ازجمله محمديان (1386) و استاجي (1387)، نشان دادهاند كه نتايج 
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تحليل متون در برخي از موارد با پيشبينيهاي كيوسام همخواني ندارد و بايد تغييراتي در 
متغيرهاي آن ايجاد شود.  

  
7. بحث و نتيجهگيري  

اين مقاله با هدف معرفي و بررسي رويكردهاي مهم سبكسنجي از گذشته تا كنون نوشته 
شده است. پس از معرفي مختصر سبكسنجي و اشاره به حوزههاي كاربردي آن، شيوههاي 
مهم در تعيين سبك فردي- كه بر پاية اندازهگيري متغيرهاي درون متن طراحي شدهاند- 
معرفي شده است. همانگونه كه مشاهده شد، در شيوههاي آغازين سبكسنجي يكي از 
متغيرهاي موجود در متن اندازهگيري ميشود و ميانگين آن بهعنوان سبك فردي صاحب 
متن در نظر گرفته ميشود. اما نتايج بهدستآمده از اين شيوهها چندان قابل اعتماد نيستند؛ 
چرا كه بهنظر ميرسد بافت زباني و عواملي مانند موضوع گفتمان، نوع مخاطب، ميزان 
رسميبودن متن و غيره بر ارزش هريك از اين متغيرها تأثيرگذار است. از سوي ديگر، 
رشد و شكوفايي دانش رايانه امكان طراحي شيوههاي پيچيدهتر و چندمتغيري را فراهم 
كرده است. امروزه، در ميان اين شيوهها، روش كيوسام به داليل متعددي-  ازجمله قابل فهم 
بودن، چارچوب مشخص داشتن و از همه مهمتر قابل اعتماد بون نتايج آن- بهعنوان 
برجستهترين شيوة سبكسنجي مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در زبان فارسي 
نيز تالشهايي براي آزمايش و اعمال تحليل كيوسام انجام شده است. اين پژوهشها نشان 
دادهاند كه ايجاد تغييراتي در متغيرهاي كيوسام براي رسيدن به نتايج قابل اعتماد در زبان 

فارسي، ضروري است. 
     با در نظر گرفتن اين نكته كه در بسياري از حوزههاي ادبيات ازجمله نقد ادبي، متنْ 
عنصر پيشروي تحليلگر است و نيز توجه به اينكه تشخيص مؤلف و تعيين يكدستي آن- 
كه حاصل سبكسنجي است- گام اوليه در تحليل بهشمار ميرود، اهميت سبكسنجي و 
استفاده از نتايج آن براي پژوهشگران حوزههاي ادبي مشخص ميشود. با اين حال 
متأسفانه، هنوز سبكسنجي نتوانسته است در تحليل و نقد ادبي فارسي، آنگونه كه سزاوار 
است، جايگاه ثابت و شناختهشدهاي براي خود بيابد. دليل آن را شايد بتوان نبود شيوهاي 
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قطعي براي تعيين سبك فردي و سبكسنجي متون در اين زبان دانست. ازاينرو، آزمايش 
دقيق شيوههاي مختلف سبكسنجي و ارزيابي نتايج حاصل از اعمالِ آنها بر متون فارسي 
بهمنظور طراحي روشي مطمئن و به دور از اشكال براي سبكسنجي آثار و تعيين سبك 
فردي نويسندگان فارسي، پيشنهادي است كه پيشروي عالقهمندان و پژوهشگران قرار 
ميگيرد. بديهي است كه در صورت دستيابي به اين هدف، تحليل و نقد ادبي فارسي گام 
ديگري در مسير پيشرفت خود خواهد پيمود. به اميد اينكه اين معرفي مختصر، انگيزهاي را 

براي پژوهشهاي بيشتر در پژوهشگران ايجاد كرده باشد.   
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قواعد مكالمة گرايس، معناي ضمني و شخصيتپردازي در متون نمايشي  
(با نگاهي به آثار اكبر رادي)  

فرزان سجودي  
 دانشيار دانشگاه هنر  
تينا امرالهي  
 كارشناس ارشد زبانشناسي دانشگاه عالمه طباطبايي  
  

چكيده    
در اين پژوهش از قواعد مكالمة گرايس، بهعنوان يكي از دستاوردهاي كاربردشناسي زبان، 
براي مطالعة گفتوگوي نمايشي استفاده شده است. دادههاي اين بررسي از شش 
نمايشنامة اكبر رادي گرفته شده است. ماهيت مكالمهاي و منش گفتماني درام، متون 
نمايشي را به موضوعي مناسب براي بررسي چگونگي نمود آراي گرايس تبديل ميكند. 
البته تفاوتهاي زبان روزمره و زبان درام و همچنين محدوديتهاي حاكم بر متون 
نمايشي- كه اغلب با هدف اجرا نوشته ميشوند- نياز به تغيير در مفاهيم را ايجاد ميكند. 
در مورد متون نمايشي، عالوهبر مفاهيمي چون بافت زباني و بافت غيرزباني- كه گرايس 
براي دريافت معناي ضمني مطرح ميكند- بايد دستورصحنه و همچنين بافت فراگير 
موقعيت و ويژگيهاي مشاركين را نيز بهعنوان عوامل بافتساز در نظر داشت. همچنين با 
توجه به انگيختهبودن متون نمايشي، نياز به قائلشدن به نوعي پيوستار براي معاني ضمني 
ضروري است. عالوهبر دانش پسزمينهاي بهعنوان يكي از عوامل دخيل در دريافت معناي 
ضمني-  كه گرايس مطرح ميكند- ازپيشانگاري كاربردي نيز در اين زمينه بايد مورد توجه 
قرار گيرد. همچنين قواعد مكالمه و چگونگي رعايت/ نقض آنها يكي از ابزارهاي زباني 



قواعد مكالمة گرايس، معناي ضمني و .../ فرزان سجودي، تينا امرالهي  □   433  
 

در اختيار نويسنده است و ميتوان از آنها براي تشريح ويژگي شخصيتها، نحوة تفكر 
آنها و روابطشان با يكديگر، عالوهبر پيش بردن موقعيتها استفاده كرد.  

     واژههاي كليدي: نمايشنامه، گفتوگوي نمايشي (ديالوگ)، قواعد مكالمه، 
بيشرمزگذاري، منش گفتمان، بافت، ازپيشانگاري.  

  
1. مقدمه  

در اين مقاله با تكيه بر دستاوردهاي كاربردشناسي زبان و بهويژه قواعد مكالمة گرايس، به 
بررسي متون نمايشي پرداخته ميشود. از آنجا كه بخش بزرگي از نمايشنامه بر گفتوگو 
(ديالوگ) و كنشهاي كالمي استوار است، كاربردشناسي زبان ميتواند بهمثابة ابزاري 
نظري، در مطالعه و تحليل نمايشنامه مؤثر باشد. در واقع ماهيت مكالمهاي و منش 
گفتماني درام به تحليلگر اين امكان را ميدهد تا با استفاده از شيوههاي نظري تحليل 
مكالمه، به بررسي موقعيت، شخصيتپردازي و كنش در درام بپردازد. البته بين مكالمه1 و 
گفتوگوي نمايشي2 تفاوتهايي هست. بديهي است كه ديالوگ نسبت به مكالمه 
انگيختهتر، برنامهريزيشدهتر و ويراستهتر است و نمايشنامهنويس آن را در خدمت پيشبرد 
كليت كنشهاي نمايشي و ارائة نقش شخصيتها بهكار ميگيرد؛ بنابراين در اين مورد با 
نوعي بيشرمزگذاري3 روبهرو هستيم. پس در عين آنكه ميتوانيم دستاوردهاي 
كاربردشناسي را در مطالعة نمايشنامه بهكار ببريم، بايد ويژگيهاي خاص گفتوگوي 
نمايشي و تمايز آن را با مكالمه در زبان روزمره لحاظ كنيم. به اين ترتيب، امكان تحول 
كاربردشناسي به زمينهاي نظري براي مطالعة نمايشنامه كه گونهاي ادبي است فراهم 
ميشود. در اين طرح پژوهشي، اصل همياري، قواعد مكالمه و چگونگي رعايت/ عدم 
رعايت اين قواعد بهعنوان عواملي معناساز و تأثيرگذار بر ويژگيهاي موقعيت نمايشي، 
كنشها و شخصيتها مورد نظر خواهد بود. نگارندگان انتظار دارند مفاهيمي چون بافت 

                                                      
1. Conversation 
2. Dialogue 
3. Over-Coding 



434   □   نامة نقد/ مجموعه مقاالت نخستين همايش ملي نظريه و نقد ادبي در ايران  
 

زباني، بافت غيرزباني و دانش پسزمينهاي به تحليل متون نمايشي كمك كنند. عالوهبر آن، 
توجه به دستورصحنه بهعنوان عاملي بافتساز و در نظر داشتن مفهوم ازپيشانگاري 

كاربردي نيز ضروري بهنظر ميرسد.   
  

2. مكالمه، نمايش، ديالوگ  
زبان يكي از اساسيترين عناصر سازندة ادبيات و هنر است. لوي استراوس زبان را نمونة 
اعالي نظام نشانهشناختي ميداند كه كاري جز داللت نميكند و فقط از طريق امر داللت 
وجود دارد (چندلر، 1386: 35). اين نظام نشانهشناختي از طريق جاري شدن ميان 
گفتماني، منش اصلي اين نظام،  مشاركين، امكان وجود مييابد. با قائل شدن به «من» و «تو» ِ

مكالمه خواهد بود.  
     نمايشنامه بر پاية ديالوگ استوار است. حتي در نمايشنامههاي پركنش، ديالوگ تمام زمان 
نمايش را پوشش ميدهد (بولتون، 1386: 105). ديالوگ به ايجاد موقعيت ميانجامد و واحد 
مطالعه در آن، بهعنوان گفتار تعاملي، پارهگفتار است (Herman, 1995: 13). اگر قرار باشد 
نمايشنامه موقعيتي پيچيده بيافريند، گفتوگو (تبادل كالمي دستكم دونفره) ضروري است 
(داوسن، 1386: 33). اما آنچه بهطور خاص مكالمهاي بودن تئاتر را مشخص ميكند، تمايزي 

است كه ميان منش گفتمان1 و منش داستان2 در نظر گرفته ميشود.  
     بنونيست ميان داستان- منش ابژكتيوي (عيني) كه در روايت رويدادهاي مربوط به 
گذشته بهكار ميرود- و گفتمان- منش سوبژكتيوي (ذهني) كه به زمان حال مربوط است و 
مخاطبان و موقعيت گفتاري آنها را مشخص ميكند-  تمايز قائل ميشود. در منش داستان، 
بيان پارهگفتار توليدشده از بافت آن جدا ميشود؛ درحالي كه در منش گفتمان، به خود بيان 
يعني به كنش توليد گفتار در درون بافتي مشخص اولويت داده ميشود. درحالي كه متون 
روايي- يا دستكم روايتهاي كالسيك- اغلب در شكل داستان بيان ميشوند، درام بهطور 
گريزناپذيري در شكل گفتمان ارائه ميشود (االم، 1384: 179)؛ يعني در درام با اشاراتي به 
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موقعيت ملموس گفتار روبهرو هستيم. دوگانگي نقش گوينده- شنونده كه كنش متقابلي 
دارند، منش اصلي ديالوگ نمايشي است (آستن و ساونا، 1386: 76). پس از آنجا كه منش 
اصلي و ويژگي متمايزكنندة درام، ديالوگ است، توجه به ويژگيهاي ديالوگ در مطالعة 

درام اهميت خاصي دارد.  
     درك فرايندهاي نظام نشانهاي زبان، جزء ضروري در پيشبرد بررسي ما از چگونگي 
عملكرد متن نمايشي است. از آنجا كه در رويكردهاي ساختگرا و نشانهاي به متن نمايشي، 
شخصيتها بهمثابة عناصري تخيلي در دل زبان ساخته شدهاند و درستي و نادرستي منشهاي 
روانشناسي در تحقيق، مورد ترديد قرار گرفته است، در چنين رويكردهايي بايد به حالتهاي 
ديالوگ- كه داستاني نمايشي را خلق ميكنند- توجه دقيقتري شود. اين مسير بررسي كامالً 
بهتر و بهمراتب سودمندتر از رويكردهاي معمول بررسي درام است؛ رويكردهايي كه اصوالً 

توصيفي و ناموفق باقي ميمانند (همان، 76-75).  
     اما مكالمة روزمره و ديالوگ نمايشي با هم متفاوتاند. هرمان تفاوت ديالوگ دراماتيك 
و مكالمة روزمره را در كيفيت ادبي ديالوگ دراماتيك ميداند (3 :1995). تعامل روزمره 
بهصورت تغيير مداوم موضوع گفتوگو، تغيير گوينده بدون ترتيب ثابت و يا نياز به 
رعايت نوبتهاي بهلحاظ كمّي برابر و همچنين نشانههاي توجه مخاطب به مكالمه تعريف 
ميشود (Norrick, 2000: 27). ديالوگ دراماتيك تكرارها و همپوشيهاي گفتوگوهاي 
روزمره را ندارد (Styan, 1960). آستن و ساونا ديالوگ منثور كمدي را بازسازي زبان 
روزمره بهصورت ساختمندتر و تصنعيتر ميدانند و در مقابل آن، ديالوگ منظوم شاعرانة 

تراژدي را قرار ميدهند (1386: 81).  
     گفتمان دراماتيك در شكلگيري كاربردياش، در حكم نوعي تعامل بافت- مقيد، به 
مبادالت كالمي روزمره در جامعه بسيار نزديك است و از برخي قواعد تنظيمكنندة مكالمة 
غيردراماتيك پيروي ميكند. درام معرّفِ الگوي ناب مراودة اجتماعي است و ديالوگ در 
درام شباهت بسيار محدودي دارد با آنچه بهواقع در مكالمات زباني روزمره اتفاق ميافتد:  

1. پارهگفتارهاي ديالوگ دراماتيك بهطور كلي از نظر نحوي كامل و خودساماناند؛ اما 
گفتوگوهاي روزمره از اين نظر نامنظمترند.  
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2. بخش بزرگ مكالمات روزمره براي ايجاد پيوند است تا انتقال افكار و نظريات. در 
مكالمات روزمره نقش اجتماعي زبان بر نقش توصيفي و اطالعاتي آن غالب است؛ اما 

در درام نقش زبان در انتقال اطالعات معموالً پيوسته عمل ميكند.   
3. ديالوگ دراماتيك از نظر كنش غيربياني1 خالصتر از گفتوگوهاي زندگي واقعي است.  
4. در درام، ديالوگ بنا بر سنت متعارف، بر اساس نوبتگيري متقابل در مكالمه نوشته 
ميشود؛ عالوهبر آن هر گفتة شخصيتي، احتماالً بهاستثناي نخستين گفته، بهواسطة گفتة 

گويندة قبلي راه ميافتد (االم، 1384: 224-220).  
     االم دليل اين تفاوتها را ميزان نظارت متني بر گفتمان دراماتيك ميداند (همان، 224-
227). خارج شدن از موضوع، حشويات، تغيير ناگهاني موضوع و حتي بينتيجه ماندن كل 
گفتوگو در مكالمة خودجوش روزمره كه قيدهاي متني كمتري دارد، تحمل ميشود؛ اما 
ديالوگ دراماتيك در سطوح مختلف انسجام متني، مقيد و مشروط است. گفتار دراماتيك 
بهلحاظ معنايي، بسيار پيچيدهتر از گفتار در مكالمههاي عادي روزمره است؛ زيرا در ذات 
گفتار دراماتيك، عامل مخاطب نيز هست. به بيان ديگر، به همة مشاركين مستقيم ديالوگ 
مشاركي ديگر-  كه هرچند خاموش است اما اهميت بسيار دارد- اضافه ميشود. گفتار 
دراماتيك فقط دو مخاطب ندارد؛ بلكه دو عامل بيانگر نيز دارد: يكي سوژة داستاني كه در 
قالب شخصيت دراماتيك ظاهر ميشود و ديگري سوژة واقعي كه همان نويسنده است 

(فيستر، 1387: 140-139).  
     البته، ديالوگ در زبان روزمره و ديالوگ دراماتيك بهلحاظ اينكه هر دو، نظامهاي تعامل 
كالمي هستند با يكديگر شباهت دارند و اين ويژگي، وجه مميز آنها از شعر و رمان است 
(Herman, 1995: 4). اما حتي طبيعيترين نمونههاي ديالوگهاي دراماتيك، بازسازي 
ديالوگهاي روزمره نيستند (Ibid, 6). از سوي ديگر، با اينكه نمايشنامهنويس قواعد حاكم 
بر تعامل معنادار در بافتهاي روزمره را براي ساخت ديالوگهاي نمايش بهكار ميگيرد، 
نميتوان گفتار دراماتيك را گسترش زبان روزمره به دنياي درام دانست. به تعبير مك الون 
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(1984)، درام مانند سينما و مراسم آييني در فرهنگ بيانگر1 ريشه دارد (Ibid, 6-7). هدف 
تئاتر آن است كه تماشاگر را در موقعيت بهتري براي فهم جهان پيرامونش قرار دهد؛ تئاتر 

درگير سياست نشانههاست (فورتير، 1388: 35).  
     ديالوگ در درام، منظمتر و سازماندهيشدهتر از زبان روزمره است و از اين جهت با 
گفتوگوهاي نامرتب و نامنظم مراودات اجتماعي متفاوت مينمايد. مكالمة دراماتيك 
معموالً بر اساس نوبتگيري انجام ميشود و در هر مقطعي از زمان يك سخنگو در كانون 
توجه قرار ميگيرد. جملهها بهلحاظ نحوي كاملاند و هميشه روان بيان ميشوند و 
واحدهاي بزرگتر هميشه داراي انسجام معنايياند؛ انسجامي كه در مكالمات فيالبداهه 
وجود ندارد (االم، 1384: 115). بنابراين انتظار داريم گفتمان دراماتيك اطالعدهنده باشد؛ 

همچنين در چارچوب دنياي دراماتيك حقيقي و دريافتني، و مربوط به موقعيت باشد.  
     در نمايش، بهعنوان ادبيات زنده و روان، نبايد بار زيادي حمل شود. درونمايه بايست 
ساده شود و سرعت رخداد حوادث نسبت به زندگي روزمره بيشتر باشد (بولتون، 11386: 
29). پيچيدگي كالمي و حركت، معاشران خوبي نيستند (هال، 1387: 47). روي صحنة 
تئاتر، ديالوگهاي شكسته، ترديدهاي كالمي، عبارات مبهم و اصوات حيوانات اهميت و 
كاربرد خاصي ميتوانند داشته باشند. الزمة اصل تراكم در درامنويسي، فشردهسازي 

بيشترين اطالعات در كوتاهترين ديالوگهاست (بولتون، 11386: 125-124).  
  

3. كاربردشناسي زبان، اصل همياري  
گرايس مكالمه را رفتاري هدفمند و عقالني ميداند. ازاينرو، وي بر هر دو جنبة اجتماعي 
و شناختي تأكيد دارد (Marmaridou, 2000: 25)؛ اجتماعي بهدليل اشاره به هدفمند بودن 
مكالمه و شناختي با توجه به عقالني بودن آن. به اعتقاد گرايس، افراد براي درك معناي 

ضمني از دادههاي زير استفاده ميكنند:  
1. معناي قراردادي كلمات مورد استفاده به همراه هويت همة مرجعهاي دخيل؛  
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 2. اصل همياري و قواعد مكالمه؛  
 3. بافت زباني و غيرزباني گفتار؛  

4. دانش پسزمينهاي؛  
 5. آگاهي مشاركين از اين نكته كه موارد يادشده جزء دانش يا فرضيات مشترك آنها 

   .(Grice, 1975: 50) هستند
     او معناي ضمني را دو نوع ميداند: قراردادي و مكالمهاي. معناي ضمني قراردادي كه 
به سطح واژگان مربوط ميشود، به فرهنگ بستگي دارد و معناي ضمني مكالمهاي از نقض 
قواعد مكالمه ناشي ميشود (Grice, 1968: 225). مفهوم معناي ضمني مكالمهاي را 
گرايس اولينبار در مقالة «نظرية علّي ادراك1» (1961) مطرح كرد. عالوهبر آن، او دو نوع 

معناي ضمني مكالمهاي را از هم جدا ميكند كه عبارتاند از: معناي ضمني مكالمهاي 
خاص و معناي ضمني مكالمهاي عام. همانطور كه از نام آنها برميآيد، بافت ايجاد معناي 
نوع اول، محدودتر است. اين نوع از معناي ضمني، بهواسطة سرپيچي از قواعد مكالمه 
ايجاد ميشود؛ حال آنكه نوع عام در هر بافتي و جداي از شرايط خاصي، مطرح است. 
براي نمونه، از جملة «هلن امشب با يك مرد بيرون ميرود»، در هر بافتي چنين برميآيد كه 

  .(Marmaridou, 2000: 234) آن مرد، همسر هلن نيست
     گرايس معتقد است گفتوگوهاي ما معموالً از زنجيرهاي از اظهارات نامرتبط تشكيل 
نشدهاند. مكالمات بر تالشهاي هميارانه بنا نهاد شدهاند. شركتكنندگان در رويدادهاي 
گفتاري درگير نوعي تعامل هستند؛ يعني آنكه نهفقط زبان مشترك و اصول منطقي و 
معرفتشناختي كموبيش مشابهي دارند؛ بلكه هدف مشتركي نيز دارند كه همان دستيابي 
به گفتوگويي منسجم و كارآمد است (االم، 1384: 211). در واقع گرايس بر اين باور است 
كه گفتمان شامل مجموعهاي نامحدود از عوامل زباني و دايرةالمعارفي است و تعيين آستانه 

براي انسجام آن، به بافتهاي ارتباطي بستگي دارد (همان، 3).  
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     دو جنبه از آراي گرايس كه بهطور خاص در تفسير ادبي بهكار ميآيند عبارتاند از: 
نظرية معناي غيرطبيعي و نظرية معناي ضمني مكالمهاي (Hancher, 1978: 1). معناي 
غيرطبيعي گرايس شامل مفهوم ارتباط هدفمند است. معناي پارهگفتار گوينده شامل درك 
شنونده از قصد گوينده براي ايجاد ارتباط است (Marmaridou, 2000: 24). گرايس 
(1957) در مقالة «معنا1»، توجيه علت و معلولي معنا را نقد ميكند. او معتقد است براي 
اينكه از عبارتي معناي غيرطبيعي استنباط شود، بايد تأثير مورد نظر بهگونهاي در كنترل 
مخاطبان باشد. او همچنين به اين مسئله اشاره ميكند كه وقتي در منظور گوينده ترديدي 
وجود داشته باشد، بايد با رجوع به بافت زباني و يا بافتهاي ديگر تشخيص داد كدام معنا 

با آنچه گوينده قبالً گفته يا در حال انجامش بوده و يا هدف كلي او بوده، مرتبط است.  
     اما حاصل سلسلهدرسهاي گرايس در دانشگاه هاروارد (1967)، دو مفهوم «اصل 
همياري» و «قواعد مكالمه» بود. به اعتقاد گرايس، ارتباطهاي كالمي افراد دستكم تا 
حدودي تالشهايي هميارانهاند (Sperber & Wilson, 1995: 33). گرايس الزام مشاركين 
به اهداف مشترك در مكالمه را در قالب قاعدهاي عام مدوّن ميكند و نام آن را اصل 
همياري ميگذارد: «سهم خود را در مكالمه تا آنجا كه الزم است و در مرحلهاي كه پيش 
ميآيد، با هدفي قابل قبول و در مسير مكالمهاي كه در آن حضور داريد، ارائه كنيد.» (االم، 
1384: 211). قواعد مكالمه، فرضياتي كلي هستند كه بهطور مشترك ميان مشاركين رعايت 
ميشوند تا چگونگي مكالمه تحت كنترل باشد. دليل قائل شدن به اين مفهوم آن است كه 
Herman, 1995: ) ارتباط، فعاليتي هدفمند مينمايد و اهداف آن منطقي تلقي ميشود

174). هرمان معتقد است چارچوب گرايس به جز اصل همياري و قواعد مكالمه، شامل 

دانش دايرةالمعارفي و يا دانش جهان خارج نيز ميشود كه گويندهها بهكار ميگيرند و 

  .(Ibid, 175) انتظار دارند مخاطب نيز از آن براي رسيدن به معناي گوينده استفاده كند
     بر اساس اين، آنچه در ظاهر غيرهميارانه بهنظر ميرسد، در واقع بر مبناي همياري 
است؛ چرا كه گوينده به اين توانايي مخاطب در استنباط آگاهي دارد. گرايس بر اساس 
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اصل همياري، نه قاعدة مكالمه را كه به چهار گروه تقسيم ميشوند بهدست ميدهد (اين 
اصول ناظر بر انسجام و پيوستگي مكالمات هستند): 1. قاعدة كميت: الف. به اندازة الزم 
اطالعات دهيد، ب. بيش از حد نياز اطالعات ندهيد؛ 2. قاعدة كيفيت (راست بگوييد): 
الف. آنچه ميدانيد نادرست است نگوييد، ب. آنچه برايش مدرك نداريد نگوييد؛ 3. قاعدة 
ارتباط (مرتبط سخن بگوييد)؛ 4. قاعدة شيوه (واضح سخن بگوييد): الف. مبهم سخن 
نگوييد، ب. از پيچيدگي در سخن بپرهيزيد، ج. از كليگويي بپرهيزيد، د. با نظم و ترتيب 

  .(Grice, 1975: 45-46) سخن بگوييد
     گرايس به ويژگيهاي تعامل هميارانه نيز اشاره ميكند: 1. مشاركين هدف مشترك 
بالفصل دارند؛ 2. سهم مشاركين در گفتمان متقابالً به ديگري وابسته است؛ 3. اين درك 
وجود دارد كه تعامل در جهت مناسب خود پيش ميرود، مگر اينكه با توافق مشاركين قطع 
شود (Ibid, 48). قواعد مكالمه در واقع، انتخابهاي افراد را در متن محدود ميكند و به 
مخاطب امكان ميدهد معناي گوينده را درك كند. در ادامه، به مواردي از نقض قواعد 

مكالمه و كاركردهاي آنها اشاره ميشود.  
     هرمان تكرار را نشانة عدم درگيري و يا نبود خالقيت در گفتوگو ميداند. او به دو 
نوع تكرار اشاره ميكند: 1. خود-  تكراري1: براي كوتاه كردن مكث، گذار از مطلبي به 
مطلب ديگر، دور شدن از ابهام و يا براي تأكيد بر ديدگاه گوينده بهكار ميرود و به اعتقاد 
هليدي و حسن (1976) نقش انسجامدهنده دارد. 2. ديگر- تكراري2: براي بهدست آوردن 
نوبت مكالمه، بهصورت تكرار هميارانة گفتة مخاطب است كه در جهت كمك به حافظة 
گوينده ادا شده و يا در حكم تمسخر تفسير ميشود (Herman, 1995: 152-154). سالكي 
نيز تكرار واژههاي قاموسي را راهي براي رسيدن به انسجام متن ميداند (3 :1995). 
جانستون نيز از تكرار با هدف تعليق كنش صحبت ميكند (638 :2001). تكرار ميتواند 
Norrick, ) بار دراماتيك نقلقول را بيشتر، و ارزيابي راوي را از موقعيت روشن كند

47 :2000). تنن (1987) نيز معتقد است تكرار در گفتمان، به الگوسازي و قابل تشخيص 

                                                      
1. Self-Repetition 
2. Allo-Repetition 
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بهسوي كردن ساختار ميانجامد (Ibid, 57). مري لوئيس پرات در كتاب خود با عنوان
ادبي1، نظريات گرايس را وارد گفتمان ادبي كرد. وي  گفتمان در گفتاري كنشهاي نظرية
معتقد است نزد گرايس، انسجام ويژگي متن نيست؛ بلكه رابطهاي ميان پارهگفتارهاست كه 

  .(Herman, 1994: 1) خود ما بر متوني كه قصد تفسيرشان را داريم اعمال ميكنيم
     هرمان به نداشتن توجه كافي به موضوع مكالمه و يا اصول نوبتگيري در درام بكت، 
بهعنوان نمودهاي عدم تعامل، اشاره ميكند (105 :1995). دينا شرزر (1978) پاسخهاي 
نامناسب و تغيير توالي گفتمان بدون علت موجه را از ويژگيهاي تئاتر ابزورد ميداند 
(Ibid, 151). شرطِ «از پرگويي اجتناب كنيد» در مورد درام اليزابتي و درام شاعرانة دوران 
مدرن كمتر صدق ميكند (االم، 1384: 213). استلزامهايي كه با نقض قاعدة ارتباط توليد 
ميشوند، بيشتر در كمديهايي بهچشم ميخورند كه جامعة مؤدب را به تصوير ميكشند؛ 
يعني آنجا كه لغزشهاي اجتماعي و يا اظهارنظرهاي ناخوشايند با سكوتهاي سنگين، 

  .(Ibid, 215) تغيير موضوع يا عدم تأييد ضمني روبهرو ميشوند
  

4. مشاركين، بافت، شخصيتپردازي  
موريس (1938) كاربردشناسي را آن بخش از نشانهشناسي ميداند كه با كاربردهاي اصلي 
نشانهها و تأثيرات آنها سروكار دارد. وي جداي از تأكيد بر هويت زيستي و اجتماعي، به 
نقش تفسيرگر مشاركين هم اشاره ميكند (Marmaridou, 2000: 18-19). فالسفه زبان 
روزمره، زبان را بهمثابة كنش در نظر ميگيرند؛ ازاينرو در آراي آنان بر گوينده و بافت 

  .(Ibid, 22) تأكيد ميشود
     از عواملي كه در ارتباط با مشاركين در گفتوگو مطرح است و بر بافت تأثير 
ميگذارد، بايد به مفهوم ازپيشانگاري اشاره كرد. اين مفهوم كه نشاندهندة انتظار مشاركين 
در گفتوگو نسبت به دانستههاي يكديگر است، بر چگونگيِ تفسير پايبندي به قواعد 
مكالمه و يا نقض آنها نيز تأثيرگذار است. زبانشناسان در بحث دربارة ازپيشانگاريهاي 

                                                      
1. Toward a Speech Act Theory of Literary Discourse 
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مطرح در زبان، به دو نوع منطقي و كاربردي قائلاند. تعريف صريح ازپيشانگاري منطقي 
چنين است: «جملة 's بهلحاظ منطقي پيشانگاري جملة s است و اين تنها در شرايطي 
امكانپذير است كه s بهلحاظ منطقي بهطور ضمني 's را دربرداشته باشد و نفي s(s~) نيز 
بهلحاظ منطقي متضمّن 's باشد.» (كالر، 1388: 206). اين نوع ازپيشانگاري به عقايد 
گوينده يا نويسنده ارتباطي ندارد. نوع ديگر ازپيشانگاريها، نوع كاربردي است كه بر 
روابط ميان جمالت مبتني نيست؛ بلكه به روابط ميان پارهگفتار و بافت موقعيتي آن بستگي 
دارد: «ازپيشانگاري بيان يك جمله، بهلحاظ كاربردي، مناسب بودن آن با بافت است»؛ 
يعني بافت بايد بهگونهاي باشد كه بتوان پارهگفتار را به صورت همان نوع كنشگفتاري كه 

هست، تفسير كرد (همان، 213).  
     شيفرين بافت را بهصورت تركيب دانش مشترك، موقعيتهاي اجتماعي، هويت 
گوينده و مخاطب و ساختهاي فرهنگي تعريف ميكند (42 :1994). يكي از اطالعات 
بافتي كه براي استنباط معنا بهكار گرفته ميشود، اصل همياري گرايس است. شيفرين معتقد 
است در كاربردشناسي گرايسي، بافت در تفسير پارهگفتار نقشي شناختي بازي ميكند 
(Ibid, 367). اصل همياري در واقع نوع خاصي از بافت شناختي است. تصور ميشود و 

انتظار ميرود كه مشاركين در مكالمه، اصل همياري را در نظر دارند.  
     االم نيز در تعريف بافت دراماتيك- كه ارتباط شخصيت با شخصيت در آن رخ 
ميدهد-  به دو مؤلفة متمايز قائل است: موقعيتي كه در آن مبادلهاي مفروض اتفاق ميافتد 
(مجموعة اشخاص و چيزها، شرايط فيزيكي آنها، زمان و مكان مواجهة آنها و غيره) و 
بافت ارتباطي كه معموالً به آن بافت پارهگفتار گفته ميشود و رابطة بين گوينده، شنونده و 
گفتمان را در اينجا و اكنون بالفصل شامل ميشود (االم، 1384: 171-172). او رابطة اين 
عوامل را به پيروي از ون دايك (1977)، سير رويدادها ميداند و معتقد است كاركرد اصلي 

زبان در درام، جداي از نقش ارجاعياش، ناشي از وابستگي به اين سير رويدادهاست.  
     عوامل بافتي پيشزمينة ايجاد نماهاي دراماتيك را تعيين ميكنند و بر فرايند آزاد و- به 
O’Toole, 1992: ) ساخت معنا، محدوديتهايي اعمال ميكنند تعبير بارت- «لذتبخش» ِ
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41). در هر رويداد دراماتيك، در بافت حقيقي همواره دستكم يك الية بافتي ديگر و 

  .(Ibid, 48) گاهي دو اليه بهصورت بافت رسانه و بافت موقعيت تعريف ميشوند
     در متون نمايشي، جداي از تعريفهاي معمول از بافت- كه به بافت زباني، بافت 
غيرزباني يا فيزيكي و ويژگيهاي مشاركين در گفتوگو اشاره ميكنند- بايد به عامل 
ديگري نيز توجه كرد كه ميتواند تغييراتي در بافت ايجاد كند و در واقع خود، نشان از آن 
تغييرات داشته باشد. اين عامل بافتساز كه ميتواند در جاي خود بر چگونگي تفسير 
مخاطب از متن تأثيرگذار باشد، دستورصحنه است. آستن و ساونا دستورهاي صحنه را 
نظامهاي نشانهاي ميدانند كه همسو با ديالوگ عمل ميكنند و به ما اين امكان را ميدهند 
تا از درون متني كه براي اجرا در حال تمرينشدن است، اطالعاتي در مورد زمان و مكان 
نمايش و چگونگي اجرا بهدست آوريم (آستن و ساونا، 1386: 101). مارتين اسلين 
(1987) جايگاه دستورصحنه و ديالوگها را همتراز ميداند؛ اما ولتروسكي (1977) معتقد 
است جايگاه دستور صحنه نسبت به ديالوگ، فرعي و درجة دوم است (همان، 104-103).  
     دربارة شخصيت در سطح متن نيز، آستن و ساونا به دو مورد از دستاورهاي ابرسفلد 
(1978) اشاره ميكنند: 1. شخصيت در حكم واژهاي قاموسي؛ 2. شخصيت در حكم كل 
نشانهاي (همان، 62-64). ابرسفلد در مورد شخصيت در حكم واژهاي قاموسي (يعني 
بهعنوان واحدي بنيادي از گنجينة واژگان)، به عامل كنشي، مجاز، استعاره، مرجع و معناي 
ضمني اشاره ميكند. شخصيت در ساختار نمايشي، كاركردي دستوري دارد و ممكن است 
شرح حال كنشي براي آن ساخته شود. شخصيت همچون جزئي از يك كل بزرگتر و در 
ارتباط با شخصيتهاي ديگر كاركرد دارد. شخصيت كاركرد استعارهاي نيز دارد. امكان دارد 
شخصيت در حكم مرجع مجازي يا استعارهاي تاريخي- اجتماعي تعبير شود. معناي 
ارجاعي شخصيت به مجموعهاي از معاني ضمني داللت ميكند. در مورد شخصيت در 
حكم كل نشانهاي نيز ابرسفلد از كاركرد بازيگرانه، انفرادي شدن و اشتراكي كردن نام 
ميبرد. هرجا كه عامل كنش يك واحد نحوي روايت را تشكيل ميدهد، آنگاه بازيگر 
بهعنوان ابزار مستقيم و واقعي اجراي نقش كنشي عمل ميكند. استفاده از ويژگيهايي كه 
باعث تفاوت ميشوند، عالقه به شخصيت فردي را نشان ميدهند. بازنمود شخصيتها 
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ممكن است بيعالقگي به خود شخصيت را موجب شود. در اين موارد، شخصيتهايي كه 
نقش رمزگردانيشده دارند-  يعني نقش از پيش تعيينشدهاي براي بازي به آنها داده 

ميشود- مهم هستند (همان، 64-63).  
     در درام، شخصيت كامالً درون زبان و بهوسيلة آن ساخته ميشود و در خارج از دنياي 
داستاني متن اعتباري ندارد. در متون راديكال نيز شخصيتها در فرايند اجرا، از وضعيت 
خود بهعنوان شخصيت آگاهاند (همان، 55). بهعنوان نمونههايي از بهكارگيري قواعد 
مكالمة گرايس دربارة شخصيتها و به بيان دقيقتر تيپهاي مطرح در ژانرهاي مختلف، 
االم به نقض قاعدة رابطه در كمديهايي كه «جامعة مؤدب» را به تصوير ميكشند، نقض 
قواعد مكالمه از سوي هملت براي برهمزدن منطق و درنتيجه قدرت آنتاگونيستهايش و 

همچنين نقض اين اصول در درام مدرن اشاره ميكند (االم، 1384: 216-215).  
  

5. تحليل دادهها  
با توجه به تفاوتهاي زبان روزمره و زبان نمايش، بايد در تعريف قواعد حاكم بر مكالمه 
در بافتهاي مختلف دقت كنيم. در متون مختلف نيز شاهد درجات سرپيچي از قواعد 
مكالمه هستيم. براي نمونه، در متون علمي به اندازة بافت خاطره جمعي از مراسم مذهبي، 
سرپيچي از قاعدة كميت و يا قاعدة شيوه به يك شكل تفسير نميشوند. در مورد قاعدة 
ارتباط نيز ميتوان گفت درجات مرتبط بودن به ميزان انگيختهشدن اطالعات در ذهن و يا 
در بافت زباني بستگي دارد. در واقع از آنجا كه توانايي انسان براي درك آنچه براي اولين 
بار در برابرش قرار ميگيرد كم است و همچنين بهدليل فشردگي پيامهاي دراماتيك و زنده 
بودن اين هنر، در متون دراماتيك بيش از گفتار روزمره، از تكرار و يا توضيح استفاده 
ميشود. در ظاهر، اين امر ميتواند سرپيچي از قواعد گرايس در نظر گرفته شود؛ اما اين 

سرپيچي ناشي از اجبار است و نه با قصد بهدست دادن معناي ضمني.  
     در باب معاني ضمنيِ حاصل از نقض قواعد مكالمه نيز همواره با نوعي عدم قطعيت 
روبهرو هستيم. در واقع تحليلگر بهمثابة خوانندة متون دراماتيك، ناظر دنيايي است كه 
مشاركين در بازي ميآفرينند. تحليلگر مانند هريك از تماشاگران و يا ديگر خوانندگان اين 
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متون، از ميانة زندگي شخصيتها- آنطور كه موردنظر نويسنده بوده- وارد دنياي نمايش 
كه از دانش پيشين مشترك ميان  ميشود و باز هم از ميانة آن خارج ميشود. تا زماني
مشاركين در مكالمه آگاهي كامل نداشته باشيم (و اين مسئله ويژگي بارز وضعيت مخاطب 
متون دراماتيك است) نميتوانيم معاني ضمني را بهطور قطعي تعيين كنيم. از سوي ديگر، 
توجه به اين مسئله ضروري است كه ميزان پايبندي به قواعد مكالمه و يا نقض آنها را 
فقط با توجه به بافت زباني و غيرزباني ميتوان تعيين كرد. به بيان ديگر، بايد تأثير تغييرات 
بافت زباني و غيرزباني را در جريان مكالمه در نظر گرفت. در مورد متون دراماتيك، 
دستورصحنه را نيز بايد در كنار ديالوگها بررسي كرد. دستورصحنه بهواسطة اعالم 
تغييراتي كه در بافت مشاركين در مكالمه رخ ميدهد، از عوامل بافتساز دانسته ميشود. 
براي نمونه، ميتوان به مواردي از نقض قواعد شيوه، كيفيت، كميت و ارتباط اشاره كرد؛ 
ازجمله ابهام در مرجع ضمير، ناهماهنگي گفتهها با دستورصحنه، تكرار كنش دراماتيك در 

گفتهها و پرداختن به موضوع جديدي كه در دستورصحنه مشخص ميشود.  
     مفاهيم دانش پسزمينهاي و ازپيشانگاري كاربردي نيز بهدليل تأثيري كه بر چگونگي 
قضاوت مشاركين در گفتوگو نسبت به دانش مشترك و يا پيشين يكديگر دارند، عواملي 
بافتساز هستند. اين موارد هم براي مشاركين در گفتوگوهاي نمايشي- كه اهالي دنياي 
درام هستند- و هم براي مخاطبان- كه شاهدان بيروني اين دنيا هستند و بهنوعي وضعيت 
مهمان را در ارتباط با آن دارند- مطرح ميشوند. در مورد قواعد كيفيت، كميت و ارتباط، 
اين مسئله بهطور مشخص خود را نشان ميدهد. به اين معنا كه گوينده با توجه به توقعي 
كه از دانش پيشين شنونده دارد، ميتواند بهشيوهاي اطالعات بدهد كه از نظر مخاطب متن 
نمايشي- كه شاهد اين مكالمات است- بدون دليل و مدرك، ناكافي و يا نامرتبط باشد. 
عالوهبر آن، دربارة قاعدة شيوه نيز مخاطب متن نمايشي ممكن است پارهگفتاري را مبهم 

دريابد كه براي مشاركين در مكالمه اينگونه نباشد.  
     در ادامه به خالصهاي از يافتههاي اين مطالعه در مورد شش نمايشنامة رادي اشاره 

خواهد شد.  
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     آميزقلمدون: نقض قاعدة ارتباط در اين نمايشنامه نشاندهندة قدرت در تغيير/ حفظ 
موضوع است و از سوي شخصيتهاي قويتر صورت ميگيرد. در اين قاعده، 
دستورصحنه نيز بهعنوان عاملي بافتساز تأثيرگذار است. نقض قواعد كيفيت و شيوه هم 
سبك گفتار (داستان)، ويژگي شخصيتها (نبود اطالعات كافي) و نحوة ارتباط شخصيتها 
(كنايه و ابهام) را نشان ميدهد. قاعدة كميت نيز بر اساس دوگاني قدرت/ ضعف، معاني 
متنوع قدرت، وسوسه و اجبار را در برابر معاني دفاع از خود، دلخوري و همدردي مي

رساند. در باب نقض قاعدة كيفيت نيز توجه به دانش مشترك ميان مشاركين در مكالمه 
ضروري است.   

     باغ شبنماي ما: رعايت/ نقض قاعدة كميت در اين متن بهطور كلي نشاندهندة تقابل 
قوي/ ضعيف و نزديكي/ دوري به قدرت است. قدرت شاه در برابر مجيزگويي اطرافيان او 
و دفاع از خود در برابر دلخوري، نمونههايي از اين تقابلها هستند. نمونة ديگر نقض 
كميت، در طفره از پاسخ مستقيم تجلي مييابد. نقض قاعدة ارتباط بهطور خاص از سوي 
شاه- در مقام مركز قدرت- و براي تغيير/ حفظ موضوع صورت ميگيرد. در باب اين 
قاعده، توجه به دستورصحنه ضروري است. قواعد كيفيت و شيوه به چهار شكل ديده 
ميشوند: تمسخر و كنايه از موضع قدرت، توصيفهاي پيچيده براي جلبنظر صاحب 
قدرت، اصطالحات خاص سبك زباني متن و كلمات بيگانه. در اين نمايشنامه تكنيك 
نمايشدرنمايش- كه بهصورت بقالبازي ديده ميشود- نمونهاي ديگر از نقض قواعد 

كيفيت و شيوه بهواسطة لحن طنزآميز شخصيتها بهدست ميدهد.   
     ملودي شهر باراني: نقض قاعدة كميت در كالم ضد قهرمان داستان بهصورت توضيح 
اضافه و رمزگرداني و در كالم قهرمان داستان بهشكلي صريح ديده ميشود. همچنين يكي 
از شخصيتها در دو مونولوگ طوالني، قاعدة كميت را به اين صورت نقض ميكند كه 
براي قهرمان داستان، از گذشتة او ميگويد. البته، مونولوگ اول را براي مخاطب نميتوان 
نقض قاعدة كميت دانست؛ زيرا بهنوعي در پيشبرد داستان نقش دارد. در اين متن، نقض 
قواعد كيفيت و شيوه بهواسطة توصيفهاي بياساس، تمسخر و كنايه و از جايگاه قدرت 
صورت ميگيرد. قاعدة ارتباط نيز با تغيير موضوع به قصد جلوگيري از تنش، اعالم 
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نارضايتي از موضع ضعف و نيز براي طفره رفتن از ادامه دادن بحث و از موضع قدرت 
نقض ميشود. در اين متن و در مورد رعايت/ نقض قاعدة ارتباط، توجه به دانش مشترك 

پيشين و همچنين توجه به دستورصحنه دربارة قاعدة كميت ضروري است.  
     خانمچه و مهتابي: نقض قاعدة كميت جداي از نشان دادن تقابل قدرت/ ضعف، 
بهصورت عصبانيت در برابر خوشخدمتي و توجيه خود در قالب كالم شخصيت اصلي- 
كه درگير توهم است- نيز نمود مييابد. نقض قاعدة كيفيت بهواسطة نبود شواهد كافي، 
تمسخر و كنايه پديد ميآيد. نقض قاعدة شيوه هم به سه شكل نمود مييابد: صراحت در 
كالم، استعاره و توصيف پيچيده در ديالوگهاي دو شخصيت عميقتر نمايش و بهصورت 
كنايه و تمسخر در ديالوگهاي دو شخصيت سطحيتر نمايش. نقض قاعدة ارتباط نيز 
جداي از نارضايتي و قدرت براي تغيير موضوع، در كالم وهمآلود قهرمان داستان نيز ديده 

ميشود.  
     شببهخير جناب كنت: نقض قاعدة كميت در صراحت كالم زوج پير ديده ميشود و با 
هدف پيشبرد داستان صورت ميگيرد. نقض قاعدة كيفيت بهدليل نبود اطالع كافي پديد 
ميآيد و در قالب حدس و گمان مطرح ميشود. در مورد قاعدة ارتباط بهنظر ميرسد تغيير 
موضوع از سوي دو شخصيت محوري، بنا به ضرورت داستان انجام ميشود؛ به بيان ديگر 
بار پيشبرد داستان بر دوش اين دو شخصيت است كه ناگزير بايد رفتهرفته به مسائل 
مختلف اشاره كنند. قاعدة شيوه نيز بهصورت كنايه و ضربالمثل نقض ميشود. در مورد 

قاعدة ارتباط، توجه به دستورصحنه ضروري است.  
     كاكتوس: در اين متن، قاعدة كميت بهصورت صراحت براي توجيه تصميم و تالش 
براي منصرفكردن و در دفاع ديده ميشود. نقض قاعدة كيفيت در قالب استعاره، كنايه و 
شوخي نمايان ميشود. نقض قاعدة شيوه عالوهبر موارد معمول استعاره و كنايه ناشي از 
نارضايتي، در توصيفهاي پيچيدة دو شخصيت داستان ديده ميشود. البته، اين نوع 
توصيفها از سوي شخصيت نويسنده در اين متن دور از ذهن نيست؛ اما كالم پيچيدة 
شخصيت جراح، نمونة آشكار نقض قاعدة شيوه است. نقض قاعدة ارتباط نيز در اين متن 
به سه شكل: تغيير فضاي گفتوگو، نمود مشغوليت ذهني و تظاهر به قدرت ديده ميشود. 
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همچنين در اين متن، اهميت دستورصحنه در ارتباط با قواعد ارتباط و شيوه، و توجه به 
مفهوم دانش مشترك در ارتباط با نقض قاعدة شيوه مطرح ميشود.  

  
6. نتايج   

با توجه به پرسشهاي اين پژوهش، نتايج زير بهدست آمد:  
1-6. ضرورت ايجاد تغيير در مفاهيم مربوط به اصل همياري گرايس براي تحليل متون نمايشي 
برخي موارد نقض اين قواعد بهدليل محدوديتهاي حاكم بر متون نمايشي است كه اغلب 
با هدف اجرا نوشته ميشود. از سوي ديگر، تفاوتهاي زبان روزمره و زبان متون نمايشي 
نيز چنين ايجاب ميكند كه تعريفهاي متفاوتي از قواعد مكالمه را در متون دراماتيك 
درنظر بگيريم. به بيان ديگر، در تحليل متون نمايشي، با توجه به مفاهيم بيشرمزگذاري و 
قاب، بايد قواعد معمول را بازبيني كنيم. در متون نمايشي هر نوع رعايت/ عدم رعايت 
قواعد بهدليل بيشرمزگذاري، داراي معنايي ضمني تلقي ميشود. مخاطب بدون آنكه هدف 
نويسنده را در ارائة شخصيتي خاص دريابد، نميتواند بهراحتي از مقابل مونولوگهاي 
طوالني شخصيتي در نمايشنامهاي پرشخصيت بگذرد (براي نمونه شخصيت شاه در 
نمايشنامة «باغ شبنماي ما»). همچنين از آنجا كه نشانه جدا از بافت و متن بررسي 
نميشود و متن را اليههاي متفاوت داللت تشكيل ميدهد، بايد توجه كرد كه هر قابي 
(براي نمونه «ژانر نمايشنامه») زماني كه به متن افزوده ميشود، با خود انتظاراتي به همراه 
دارد كه بر چگونگي درك و تفسير اثر ميگذارند. ازاينرو است كه براي تحليل متون 

نمايشي بايد ابزار مطالعة زبان روزمره را مورد بازبيني قرار داد.  
2-6. نقش بافت در نظرية گرايس و تأثير آن در تحليل متون نمايشي   

در حوزة نظرية همياري گرايس در مورد هر پارهگفتار، بافت زباني شامل پارهگفتارهاي قبل 
و بعدش ميشود. در كنار اين بافت زباني معمول بايد به دستورصحنه بهعنوان عامل 
بافتساز در متون نمايشي دقت كرد. در تحليل شخصيتها نيز بافت گستردهتر زمان و 
مكان و ويژگيهاي مشاركين بايد مورد توجه قرار گيرد. در مورد هر نمايش، بافت فراگير- 
شامل زمان، مكان و ويژگيهاي شخصيتها بهعنوان مشاركين در مكالمات- بر چگونگي 
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درك اين متون تأثير ميگذارند. در نظرية گرايس فقط به بافت زباني (بافت پارهگفتارهاي 
قبلي و بعدي) و بافت فيزيكي اشاره ميشود؛ اما در مورد نمايش به جز اين موارد، بايد 
بافت فراگير را نيز در نظر داشت. براي نمونه، در نمايشنامة «باغ شبنماي ما» با توجه به 
زمان و مكان رخداد داستان و روابط ميان شخصيتها، خواننده انتظارات خاصي را با خود 
به همراه ميآورد. عالوهبر آن، دستورصحنه نيز بهعنوان عاملي بافتساز در اين متون، 
اهميت دارد؛ چرا كه بر مبناي آن، تغييرات بافت مشخص ميشود و چگونگي رعايت/ 

نقض قواعد مكالمه قابل بررسي خواهد بود.  
     گرايس براي درك معناي ضمني، عالوه بر معناي قراردادي كلمات به همراه هويت 
همة مرجعهاي دخيل و اصل همياري و قواعد مكالمه، به بافت زباني و غيرزباني گفتار، دانش 
  .(Grice, 1957: 50)پسزمينهاي و آگاهي مشاركين از اين فرضيات مشترك اشاره ميكند
البته از آنجا كه نظرية گرايس دربارة زبان روزمره مطرح ميشود، دستورصحنه در آن مورد 
توجه قرار نميگيرد. دربارة تأثير دستورصحنه در اطالق رعايت/ نقض قواعد مكالمه به 
يك پارهگفتار، در نمايشنامة «شببهخير جناب كنت»، كنت و رزيتا در حال صحبتاند و 
همزمان رزيتا در كپهاي لباس به دنبال كاله كنت ميگردد. با توجه به دستورصحنه، 
نميتوان جملة كنت را نقض قاعدة ارتباط دانست. در اين نمونه آنچه را كه كنت ميگويد، 
بايد با توجه به تغييري كه در بافت ايجاد شده است در نظر گرفت كه در اين صورت، 

ناقض قاعدة ارتباط نيست:   
رزيتا: سارافون مردونه رو جاي جلذقه كي مد كرد؟ تو ديگه؛ مگه نه؟  

كنت: اهيم.  
[رزيتا كه كپه لباسها را دانهدانه طرف ديگر كاناپه بار كرده، عاقبت كاله لهيدهاي پيدا 

ميكند]  
كنت: وقتي كالهمو سرم ميذارم، واقعاً احساس امنيت ميكنم رزيتا (رادي، 1383: 64).  

3-6. نقش رعايت/ عدم رعايت قواعد مكالمه در متون نمايشي 
بهدليل انگيخته بودن متون نمايشي، چگونگي برخورد با موارد نقض و يا رعايت قواعد 
مكالمه در اين متون و در مقايسه با زبان روزمره بايد متفاوت باشد. دربارة معاني ضمني 
حاصل از نقض قواعد مكالمه، همواره با نوعي عدم قطعيت روبهرو هستيم. در متون 
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دراماتيك، تحليلگر ناظر ماجراهايي است كه از سوي مشاركين در بازي به پيش ميروند. 
تحليلگر از ميانة زندگي شخصيتها، آنطور كه نويسنده در نظر داشته، وارد دنياي نمايش 
ميشود و در ميانة آن خارج ميشود. تا زماني كه از دانش پيشين مشترك ميان مشاركين در 
مكالمه آگاهي كامل نداشته باشيم (و اين مسئله ويژگي بارز وضعيت مخاطب متون 
دراماتيك است) نميتوانيم معاني ضمني را بهطور قطعي تعيين كنيم. از سوي ديگر، تمام 
نظامهاي فرهنگي (و بهويژه هنرها) بنا به ماهيت خود، گرايش دارند به اينكه داراي پيام 
خاموش باشند و ما بايد براي حفظ آنها، همينگونه كه هستند تالش كنيم (هال، 1387: 
93). ازاينرو شايد با اين بررسي، بهنوعي براي رسيدن به پيامهاي خاموش تالش شده 
باشد؛ چيزي كه هال آن را توصيه نميكند. اما در هر صورت، از اين نقلقول چنين 
برميآيد كه هرقدر در تشريح معاني ضمني پيش رويم، باز هم پيامهايي خاموش باقي 

ميماند.  
4-6. ضرورت افزودن مفهوم ازپيشانگاري كاربردي به طرح گرايس براي استفاده در تحليل 

متون نمايشي 
با توجه به اينكه ازپيشانگاري امكان ساخت واقعيت را فراهم ميكند، بايد دستكم در 
قاعدة كيفيت گرايس به اين مفهوم توجه كرد. جداي از آن، در ديگر قواعد مكالمه نيز با 
توجه به آنچه انتظار ميرود مشاركين در مكالمه راجع به يكديگر بدانند، ميتوان به 
رعايت/ نقض قواعد گرايس رأي داد. براي نمونه، مونولوگي از نمايشنامة «ملودي شهر 
باراني» برگزيده شده است. البته، در اين نمونه از آنجا كه جمالت بهگونهاي آمده كه وجود 
مخاطب براي آنها مفروض است، ميتوان به نوعي ديالوگ قائل شد. آهنگ در مونولوگ 

طوالني خود در ابتداي پردة اول موقعيت را براي مخاطب روشن ميكند.  
آهنگ: ميدونستم كه ميآي... اومدي؛ ولي چرا اينهمه تأخير؟ هفتسال! هفتسال و 
اينهمه صبر و انتظار! با اينكه آرزوي من هميشه خوشبختي تو بوده، كه در درس و مشق 
محصل نمونة دبيرستان «شاهپور» بودي، اصالً دلم گواهي نميداد كه از رشت راه بيفتي و 
يكسره بري سوئيس. يك شاخه تركه، اونم در آستانة جنگ و دور از شهر و ديار و 
دلبستگيها... از اينكه دكتراي حقوقتو گرفتي و اهل حق و عدالت و محكمة قضايي 
شدي، احساس فخر ميكنم و چقدر خشنود ميشدم اگر مقاالت و اون كتاب قانونِ تو 
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همينجا در ايران، حتي رشت خودمون مينوشتي... و اگه دير رسيدي... سري هم به كوه 
بزن... گلي، گالبي، حمدي... (رادي، 1382ب: 17).  

با توجه به اينكه اطالعاتي كه آهنگ (پدر) راجع به مهيار (پسر) در مورد گذشتة او 
ميدهد، طبق تجربه و بنا بر عرف بايد جزء اطالعات مشترك آن دو باشد، در اين مورد 

نقض قاعدة كميت مشخص ميشود.   
     گرايس از دانش پسزمينهاي بهعنوان عاملي در دريافت معناي ضمني نام ميبرد. در 
واقع ميتوان مفهومي تركيبي از دانش پسزمينهاي و ازپيشانگاري كاربردي در تعبير كالر 
(1388: 213) را در ارتباط با معناي ضمني مكالمهاي در نظر گرفت. در تعبير كالر، 
ازپيشانگاري كاربردي، مناسبت جمله با توجه به بافت است. آنطور كه شيفرين تعريف 
ميكند (42 :1994)، بافت را تركيب دانش مشترك، موقعيتهاي اجتماعي، هويت 

گوينده و مخاطب و ساختهاي فرهنگي تشكيل ميدهند.  
5-6. استفاده از چگونگي پايبندي به قواعد مكالمه بهعنوان ابزاري براي شخصيتپردازي 

نگارندگان معتقدند قواعد مكالمة گرايس بهعنوان يكي از ابزارهاي زباني در دست نويسنده 
شناخته ميشوند كه مانند ديگر امكانات زباني، ميتوانند در شخصيتپردازي مورد استفاده 
قرار بگيرند. براي نمونه در نمايشنامة «خانمچه و مهتابي»، ميتوان با نقض قواعد كميت و 
ارتباط گرايس، بارها تصويري خاص از شخصيتي نشان داد. در اين نمايشنامه، خانجون 
پيرزني تنهاست كه خاطرات گذشتة خود را به ياد ميآورد: «گاهي موقع اتفاق طوري 
ميافته و داستان قاطيپاطي ميشه كه آدم نميدونه كي به كيه و چي به كجا بنده». او 
تصاوير ذهني پراكندهاي دارد كه گويي پارههاي تابلويي قديمياند. از ميان اين خوابها يا 
تصاوير پراكنده ماجراهايي روايت ميشوند كه بهنظر ميرسد بر خانجون گذشته و يا در 
گذشته براي او روايت شده است. پرستار راجع به وضعيت جسماني خانجون با او صحبت 
ميكند؛ اما خانجون غرق در خاطراتش است. در اين مورد، ناهماهنگي متن و پرداختن به 
چند موضوع، آنهم بهصورت ناتمام، ميتواند بهنوعي نقض قاعدة ارتباط در قالب مكالمه 

با خود باشد.  
خانجون:... يه دود قهوهاي از طرف مغرب ميآد و همهجا رو تيرهوتار ميكنه... چشماشو 
همچي ميكنه: خانجون! شما كه باز الكي حرف زدي!... گاهي موقع اتفاق طوري ميافته و 
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داستان قاطيپاطي ميشه آدم نميدونه كي به كيه و چي به كجا بنده. مث شباي «لقانطه» و 
ماجراي رقص... سودي ميزنه رو دوشم ميگه خواب ديدي خانجون خير باشه!... خش 
خش خش... هشتاد و هشت مرتبه!... چي؟ سه روز؟... حتماً يكيش تولده. و دومي؟ 
خودت بگو... نه... نه... بازم نه! روزيه كه آدم جفتشو سر يه كوچه پيدا ميكنه... براي 
دومين سالگرد ما، آقا و خانم معتمد همايون! اوه، متشكرم، متشكرم عزيزم! چه بوي نرمي 

داره!... (رادي، 1382الف: 19-17).  
نقض قواعد مكالمه و تأثيرات آن در كنش نمايشي و شخصيتپردازي در جدول زير 

خالصه شده است:  
جدول1: جمعبندي دادهها: معاني ضمني و شخصيتپردازي  

قاعدة ارتباط   قاعدة شيوه   قاعدة كيفيت   قاعدة كميت   نمايشنامه     قواعد  
قدرت/ ضعف،  آميزقلمدون  

وسوسه،  اجبار  
نحوة ارتباطِ 

شخصيتها  
سبك گفتار، حدس 

و گمان  
تغيير/ حفظِ 

موضوع،  قدرت  
قدرت/ ضعف،  باغ شبنماي ما  
مجيزگويي  

تمسخر، كنايه، 
طنز كالمي  

كلمات بيگانه،  
توصيف پيچيده  

تغيير/ حفظ 
موضوع  

رمزگرداني، توضيح  ملودي شهر باراني  
اضافه، صراحت كالم  

تمسخر، كنايه از 
جايگاه قدرت  

توصيف پيچيده و 
بياساس از موضع 

قدرت  

تغيير موضوع، 
جلوگيري از تنش، 

نارضايتي  
قدرت/ ضعف، توجيه  خانمچه و مهتابي  

خود  
تمسخر، كنايه،  
حدس و گمان  

صراحت، استعاره، 
ابهام  

تغيير موضوع، 
نارضايتي  

صراحت كالم،   شببهخير جناب كنت  
پيشبرد داستان  

حدس و گمان،  
كنايه  

توصيف پيچيده، 
ضربالمثل  

تغيير موضوع،  
پيشبرد داستان  

صراحت، تالش براي  كاكتوس  
انصراف  

شوخي، كنايه  
  

استعاره، توصيف 
پيچيده  

تغيير فضا، تظاهر 
به قدرت  
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روايتشناسي قصص قرآني در مقابل روايتشناسي غيرقرآني  

  
ابوالفضل حdري  
مربي دانشكدة علوم انساني دانشگاه اراك  

  
چكيده  

اين مقاله، دستور زبان و ويژگيهاي منحصربهفرد قصص قرآني را كه از آن به بوطيقا تعبير 
ميكنيم، در تقابل با دستور زبان روايت در غرب و بهويژه بوطيقاي ارسطو قرار ميدهد. 
ابتدا به پيشينة بحث اشاره ميشود و سپس در بحث اصلي، اين پرسش مطرح ميشود كه 
آيا نظرية ارسطو با ساختار داستانپردازي در قرآن نيز همخواني دارد و يا اصالً الزم است 
از رويكردي ارسطويي به قصص قرآن نزديك شويم؟ آنچه ارسطو دربارة تراژدي و اجزاي 
آن ميگويد، ساختار كالسيك داستانسرايي و روايتپردازي در غرب را تشكيل ميدهد. 
ارسطو هدف هنر را نگاه داشتن آينه در برابر زندگي ميداند و معتقد است چون زندگي 
تركيبي از كنشهاست، پس هنر داستانسرايي بايد از اين كنشها تقليد، و التذاذ ايجاد كند. 
قصص قرآني نيز اينگونه است؛ اما هدف قرآن از داستانپردازي، التذاذ صرف نيست. دوم 
اينكه، ارسطو براي تبيين نظرية خود دربارهء هنر كالمي، از نمونهآثار دستپروردة ذهن 
انساني شاهد و مثال ميآورد و نظرية خود را بر پاية آنها استوار ميكند. حال آنكه، قصص 
قرآني سرگذشتهاي واقعي و راستين پيامبران الهي است و امكان موهوم و خيالي بودن 
بهتمامي در آنها منتفي است و قرآن نيز اسطورهاي بودن آموزهها و آيات خود را 

بهصراحت رد ميكند.   
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     در اين جستار، به اين ادعا ميپردازيم كه بوطيقاي قصص قرآني در عين حال كه از 
برخي جهات با اصول ارسطويي متناظر است، شيوهها، راهكارها و كاربستهاي 
منحصربهفرد و انديشهآفرين خود را دارد. از آن جمله است: قصص قرآني داراي آغاز، 
ميانه و پايان است؛ اما اين خط سير با حوادث گاهشمارانة اشخاص متناظر نيست. قصص 
قرآني نيز در يك حالت تعادل آغاز ميشوند، سپس عاملي اين حالت تعادل را برهم ميزند 
و در نهايت، حالت تعادل ثانويه، اما متفاوت با تعادل اوليه ايجاد ميشود. ترتيب 
رخدادهاي قصص قرآني با دستهبنديهاي ارسطو همخواني چنداني ندارد. واژگان ترس و 
شفقت ارسطويي را ميتوان در لفافهاي دينشناختي با دو صفت از صفات باريتعالي مشابه 
دانست: تقوا و رحمت. در واقع، پرهيز از خشم خدا و توكل به رحمت او، برايش اطمينان 
قلبي به بارميآورد. اين اطمينان قلبي بهتنهايي با چندپهلو بودن معناي كاثارسيس ارسطويي 

برابري ميكند.  
     واژههاي كليدي: روايتشناسي، قرآن، بوطيقا، ارسطو، قصص، روايت.  

  
بيان مسئله  

نيك ميدانيم كه روايتشناسي چارچوب و الگويي نظري و كاربردي براي تجزيه و تحليل 
انواع روايتها و ازجمله روايتها و سرگذشتهاي واقعي و تاريخي كه قصص قرآني 
عليالقاعده متعلق به آنهاست، فراهم ميكند. نكتة حائز اهميت اول اين است كه بخش 
بزرگي از تعاليم و دستورات قرآني از رهگذر شگردهاي ادبي بهطور عام و ابزار و فنون 
قصهسرايي و حكايتپردازي و بهاصطالح ادبيات داستاني روايي1 بهطور خاص انتقال يافته 
يا انتقال مييابد. نكتة مهم دوم اين است كه از ديدگاه نحلههاي نقد و نظرية جديد ادبي و 
رويكردهاي زبانشناختيمحور كه امروزه در دنياي ادبيات مطرح است، جنبههاي هنري، 
زيباييشناختي و بالغي قرآن را بهوفور بررسي كردهاند و جنبههاي روايي آن را بهندرت 

مطالعه كردهاند.   

                                                      
1. Narrative Fiction 
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     ازاينرو، روايتشناسي ادبيات داستاني از راهكارها و رويكردهايي است كه ميتواند 
جنبههاي پيدا و ناپيداي قصص قرآني را فراروي كاربران قرار دهد و الگو و چارچوبي 
كارآمد براي درك، استنباط و تفسير برخي آموزههاي دخيل در قصص قرآني فراهم آورد. 
درحالي كه كتاب مقدس (عهد عتيق و جديد) را از ديدگاه اين نحلهها بررسي كردهاند و 
حاصل آن در كتابها و مقالهها آمده است. اين سخن بدين معنا نيست كه قرآن از 
رهيافتهاي ادبي و بهويژه رهيافتهاي زبانشناسانه به دور مانده است؛ چه آثار بسياري 
كه بهويژه از بدو نزول قرآن تا به امروز در كشورهاي اسالمي و نيز در هزارة سوم در 
مغربزمين نوشته شده، نشان ميدهد جنبههاي زباني و بالغي قرآن از زواياي گوناگون 
بررسيپذير است. نكته اينجاست كه اين آثار كه در نوع خود تأملبرانگيز و 
انديشهآفريناند، قرآن و قصص قرآني را بر اساس رويكردهاي سنتيمحور به ادبيات 
بررسي كردهاند و اين رويكردها همانگونه كه نيك ميدانيم رويكردهايي برونمتنياند تا 
درونمتني. منشأ اين تمايز هم به اين نكته برميگردد كه قرآن را فقط كتابي دينشناختي 
ميدانند و به جنبههاي زيباييشناختي آن كار چنداني ندارند. اما نكتة تأملبرانگيز كه مير 
هم آن را تأييد ميكند (50 :1988)، اين است كه در قرآن، وجوه ادبي و دينشناختي بر 
هم نقش شدهاند. دليل آن هم اين است كه قرآن براي عرضة پيامِ اغلب هدايتي و 
دينشناختي خود، از شگردهاي زباني و ادبي (شامل صنايع ادبي مانند تشبيه، استعاره، 
تمثيل، صنايع كالمي، تصوير و تصويرپردازي، كنايه، طعنه و طنز) و شگردهاي 
داستانپردازي (ازقبيل زمان، مكان، آغازهاي چندگانه، داستان در داستان، مكالمه، 
شخصيتپردازي و انواع آن، زاوية ديد/ كانونيشدگي و بازنمايي گفتار و انديشه) فراوان 

بهره ميبرد كه از آن به رويكرد روايتشناسي تعبير ميكنند.   
     از اين رويكرد، به بوطيقاي(1) قصص قرآني1 يا به عبارتي سادهتر، دستور زبان و نظرية 
روايت قرآني ياد ميكنند. رويكرد روايتشناختي به قصص قرآني-  كه نوعي متنشناسي 
روايي يا بوطيقاي داستان روايي است و خود متن و در اينجا، قصص قرآني را بهمنزلة متون 
روايي برميكاود- چارچوبي نظري و عملي براي تعريف، ريختشناسي، دستهبندي، 
                                                      
1. Poetics of the Quranic Qasas 
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توصيف، تحليل و تحسين ادبي داستانهاي قرآني عرضه كرده و زمينة(هاي) شناخت 
دقيقتر، علميتر و كارآمدتر را براي كاربران فراهم آورده است. اما مسئله اينجاست كه 
آنچه در مغربزمين به اسم روايتشناسي رواج پيدا كرده، اغلب بر اصول داستان و 
بوطيقاي ارسطو بنا نهاده  درامپردازي غرب و بهويژه كتاب پيشگام داستانپردازي يعني
بوطيقاي ارسطو اولين و موثرترين كتاب  شده است؛ زيرا عقيده بر اين است كه
نظريهپردازي و در واقع، بنياد دستور زبان ادبيات غرب را تشكيل ميدهد. در اينجا، به اين 
ادعا ميپردازيم كه بوطيقاي قصص قرآني در عين حال كه از برخي جهات با اصول 
ارسطويي متناظر است، شيوهها، راهكارها و كاربستهاي منحصربهفرد و انديشهآفرين خود 

را دارد كه در ادامه بدان باز خواهيم آمد.  
  

مؤلفههاي روايت داستاني  
هر روايت داستاني دو جزء دارد: داستان1 و متن2. داستان، مواد خام و دستماية اولية اثر 
است؛ رشتهاي از حوادث كه بهلحاظ گاهشمارانه پشت سر هم رديف شده است. متن، 
چگونگي نقل دستماية اولية اثر است. به باور ريمون- كنان، «داستان در قالب چكيده يا 
برساخت، سرراست در اختيار خواننده قرار نميگيرد و فقط متن است كه تنها جنبة 
محسوس و شيءمانند روايت كالمي است.» (1387: 7). در يك كالم، داستان شامل 
رخدادها و نيز افرادي است كه رخدادها را تجربه ميكنند و دست به انجام كنش ميزنند. 
حال آنكه، طرح نهايي/ گفتمان/ متن روايي چگونگي عمل روايت است. عمل روايت هم 
دربردارندة اين مؤلفههاست: مؤلف واقعي و مستتر، خوانندة واقعي و مستتر، زاوية ديد/ 
كانونيشدگي و بازنمايي مستقيم، غيرمستقيم و يا سخن غيرمستقيم آزاد. همانگونه كه 
گفتيم، برخي متن/ گفتمان/ طرح نهايي را با روايتگري برابر ميدانند. در عمل، خواننده 
ابتدا متن روايي را ميخواند، سپس داستان يعني حوادث گاهشمارانه را از دل متن بيرون 

                                                      
1. Story 
2. Text 
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ميكشد. براي دستيابي به داستان- كه در اينجا با طرح اولية1 مورد نظر فرماليستهاي 
روس متناظر است- كافي است كه متن نهايي يا همان طرح ثانويه2 يا پرداخت نهايي (در 
كنار مؤلفههاي روايتگري) كه پيش چشمان خوانندگان است، در اختيارشان قرار گيرد و 
سپس از آنان خواسته شود خالصهاي از متن را نقل كنند يا بنويسند. به احتمال زياد، 
خوانندگان حوادث اصلي متن كتاب را گاهشمارانه و با اشاره به مشاركين اصلي در داستان 
نقل خواهند كرد. اين نقل يا بازگفت گاهشمارانة رخدادهاي متن، طرح اوليه يا همان 

داستان خواهد بود.   
     در قصص قرآني، خواننده با طرح نهايي قصص يعني متن داستانها روبهرو است. به 
ديگر سخن، داستان و سرگذشت زندگي پيامبران، سيري گاهشمارانه دارد و شامل حوادث 
اصلي و فرعي فراوان است. اين حوادث يكجا و بهصورت گاهشمارانه نيامده؛ بلكه اغلب 
در چندين سوره ذكر شده است. ازاينرو، خواننده ابتدا با متن قصص روبهرو است كه در 
آيات و سورههاي مختلف آمده است (سطح متن يا سيوژه يا طرح نهايي)، سپس با كنار هم 
قراردادن تكههاي مختلف متن داستانها، به داستان يا سرگذشت اصلي دست پيدا ميكند. 
آنچه در رويكرد روايتشناختي اهميت زيادي دارد، چگونگي و شيوة پردازش نهايي 
داستان در قالب متن است كه در قصص قرآني تجلي يافته است. ازاينرو، خود قصص 
قرآني به همين ترتيبي كه در قرآن ذكر شدهاند، با متن روايي/ سيوژه/ طرح نهايي و حتي 
سطح سوم، يعني روايت و عمل روايتگري متناظرند. طرفه اينكه، شمول معنايي واژة 
» قرآني بهگونهاي است كه هم شامل طرح اوليه ميشود، هم طرح نهايي و هم  «قَصصَ
روايتگري. در مجموع، پرداختن به چگونگي عمل قصص قرآني و اشاره به راهكارهايي 
كه در اين قصص بهكار رفته است، ذيل عنوان دستور زبان و نظرية روايت يا به تعبيري، 

بوطيقاي قصص قرآني قرار ميگيرد.   

                                                      
1. Fabula 
2. Sjuzet 
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     در اين مجال اندك و بهدليل گستردگي موضوع، ضمن اشارة موجز به نظرية 
روايتشناسي در شرق، بوطيقاي قصص قرآني را در تقابل با بوطيقاي ارسطو، بهمنزلة 

كتاب پيشگام روايتشناسي غرب، بررسي ميكنيم.  
  

نظريههاي كهن غيرغربي دربارة روايت  
نظريههاي برجستهاي كه امروزه دربارة روايت مرسوم است و پيشتر به برخي از آنها اشاره 
كرديم، برخاسته از انديشههاي يوناني و بهويژه افالطون و ارسطو است. اما اكنون در برابر 
انديشههاي يوناني، نظريههاي ديگري نيز دربارة روايت مطرح است كه خاستگاه آن اغلب 
در شرق و ازجمله هند، چين، خاورميانه، ژاپن، ايران و غيره است. پرداختن همهجانبه به 
اين نظريهها همسو با اهداف اين جستار نيست؛ اما از آنجا كه قصص قرآني بهنوعي در 
بافت فرهنگي و اجتماعي شرق و از آن ميان فرهنگ عربي مطرح ميشوند، اشارة كلي به 

اين نظريهها پر بيراه نخواهد بود.  
     هوگان و پانديت1 بر اين باورند كه قرنها، بلكه ميليونها سال پيش از فرهنگ مدرن و 
جهانشمول امروزي، نظرية ادبي در هند، چين، جهان عرب و ژاپن شكوفا بوده است و 
البته نبايد از باد برد كه نظرية ادبي در اين فرهنگها با آنچه نظريهپردازان اروپايي- 
آمريكايي دنبال ميكنند، وجه تمايز دارد (Herman et al., 2005: 14). آن دو معتقدند 
نظرية روايت به توليد، دريافت يا ساختار آثار ادبي ميپردازد و در اصل، تجويزي يا 

توصيفي است:  
نظرية روايت امروزين توسعاً توصيفي بوده و به ساختار توجه نشان ميدهد. نظريهپردازان 
غيرغربي نيز به ساختار و توصيف اهميت ميدهند. با اين حال، آنها به جاي متن بيشتر به 
نقش مؤلف و خواننده اهميت ميدهند و چه بهلحاظ زيباييشناختي يا اخالقي غالباً 
تجويزي عمل ميكنند، بدانگونه كه نظريهپردازان غربي پيش از قرن بيستم عمل ميكردند 

  .(Ibid)
  

                                                      
1  . Hogan and Pandit 
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ادبيات عربي- اسالمي  
هوگان و پانديت اعتقاد دارند كه نظريهپردازان عربي بهشدت متأثر از افالطون و ارسطو 
هستند (16 :2005). البته اين ادعا وقتي درستتر و دقيقتر است كه گفته شود احتمال 
دارد از قرن سوم هجري قمري- كه ترجمة آثار يوناني و سرياني به زبان عربي مرسوم 
شد- بتوان نشاني از تأثير افالطون و ارسطو بر انديشمندان عربي و اسالمي جستوجو كرد 
وگرنه تا پيش از ترجمة آثار يوناني، در سنت علوم عقلي و بالغي، با آثار و كتابهايي 
روبهرو ميشويم كه اصالت و اعتبار خود را حفظ كردهاند. البته، بههيچرو تأثيرگذاري 
انديشههاي يوناني را بر انديشههاي عربي و اسالمي انكار نميكنيم و اين تأثيرپذيري در 
تعامل زنده و پوياي ميان دو زبان، طبيعي است. به نظر زرينكوب، ارسطو پيش از عهد 
اسالم در بين نصاراي حرّان معروف بوده است و برخي آثار او به زبان سرياني نيز ترجمه 
شده بود؛ اما نزد مسلمانان اغلب بهعنوان واضع و صاحب منطق شهرت داشته است 
(زرينكوب، 1353: 210). نكته اينجاست كه اين تأثيرگذاري آنقدر شديد نبوده كه 
انديشمندان و نظريهپردازان اسالمي نظريهاي ازآنِ خود مطرح نكرده باشند. ورستيگ 
پيدايش زبانشناسي اسالمي را به آشنايي مسلمانان با منطق ارسطويي از راه ترجمة آثار 
يوناني به عربي نسبت ميدهد و دليل آن را نيز مشابهت اصول، اصطالحات و واژگان 
تخصصي در دو سنت ميداند (اركان، 1380: 33). كارتر اين نظريه را رد ميكند؛ زيرا نحو 
عربي را در اصل به معناي راه و روش سخنگفتن معرفي ميكند نه به معناي مطالعة روابط 
ساختاري اجزاي جمله، آنگونه كه در زبانشناسي غرب رواج دارد (همانجا). طه حسين 
از آثار  اسرارالبالغه و داليلااليجاز از تأثيرپذيري عبدالقاهر جرجاني در نگارش دو كتاب

(بالغت) او سخن گفته است:   رتوريك ارسطو بهويژه كتاب
به قسمت سوم كتاب خطابة [بالغت] ارسطو نظر  اسرارالبالغه جرجاني در تاليف كتاب
داشته و با بحث و تدقيق بسيار، موانع موجود در شناسايي مجاز را از ميان برداشته است... 
[من حيث المجموع]، بديع، بيان و بالغت [زبان] عرب[ي] با قواعد و اصولي كه ارسطو 
وضع كرده است، بستگي تام دارد و ارسطو نهتنها در فلسفه براي مسلمانان معلم اول 
است، بلكه در علم بديع و بيان نيز بايد او را معلم اول دانست (مجتبايي، 1337: 28-27).  
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     زرينكوب ضمن اشاره به ديدگاه طه حسين مبني بر اينكه جرجاني از طريق كتب ابن 
سينا با آراء و اقوال ارسطو آشنايي پيدا كرده است، چنين برهان ميآورد:  

حقيقت آن است كه هرچند بعضي اقوال و آراي جرجاني با تحقيقات ارسطو در دو كتاب 
مناسبت دارد، اما اين تأثير و نفوذ معارف يوناني در آراي او چندان  خطابه فن و شعر فن
مهم و قابل اعتنا نيست... چه او خود از علماي كالم بوده و ذوق سنجيده و فكر ورزيده 

داشته است (زرينكوب، 1361: 169).  
خيال صور      كمال ابوديب (1979) نيز همرأي با زرينكوب، در فصلي جداگانه از كتاب

جرجاني، به اظهارنظر طه حسين پاسخ ميدهد و مينويسد: «در اينجا ميگويم كه  نظرية در
كار جرجاني بر روي تصويرپردازي نه فقط با كار ارسطو فرق دارد؛ بلكه به معناي نفي 
تقريباً هر آن چيزي است كه ارسطو دربارة اين موضوع ميگويد.» (ترجمة سجودي و 

ساساني، 1384: 332 با اندكي تغييرات).  
     در باب تأثيرگذاري ارسطو بر بالغت عربي و اسالمي، زرينكوب اينگونه استدالل 

ميآورد:  
حقيقت آن است كه تأثير و نفوذ معارف و فرهنگ يونان در ادب عربي و بالغت مسلمين 
محسوس نيست و اگر هست، بسيار اندك است. اعراب و مسلمانان با فنون شعر يوناني... 
هيچ آشنا نبودهاند... گذشته از آنكه بالغت عربي در دورة اسالمي بيش از هر چيز ديگر 
زير نفوذ قرآن بوده و چون قرآن مثل اعالي سخنداني و سخنوري بوده، طبعاً اهل بالغت 
قواعد و اصول سخنوري را از كتب يوناني كه در نظر اهل ديانت منشأ ضاللت بوده است، 
جستوجو نميكردهاند و اين امور سبب ميشده كه بالغت و ذوق يوناني براي نفوذ در 

ذوق عربي فرصتي پيدا نكند (1353: 219-218).  
در گفتة زرينكوب، گمراهكنندگي آثار يوناني را ميتوان از آسيبهاي ادبيات اسالمي 
دانست. حتي اگر اين تأثيرگذاري را بپذيريم، باز نميتوان آثار بيشمار گوناگوني را كه در 
علوم عقلي و بالغي در فرهنگ اسالمي پديد آمدهاند انكار كرد. اما مسئله اينجاست كه چرا 
اين تأثيرپذيري فقط در علوم عقلي و بالغي بوده و در علوم نقلي و بهويژه داستان شاهد 
بوطيقاي ارسطو و سنت داستانپردازي نيستيم؛ زيرا اگر  هيچ نوع تعاملي ميان- براي نمونه-
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اين كار صورت ميگرفت، بهيقين انفجار بزرگي از دانش در زمينة علوم نقلي رخ ميداد. 
هوگان و پانديت معتقدند:  

نظريهپردازان عربي- اسالمي تأثير اخالقي ادبيات و اساساً روايت ادبي را گسترش دادند. 
از اين حيث، كنشهاي ما يا ناخودآگاه است يا خودآگاه. در كنش آگاهانه ما از اصول كلي 
به سمت جزئيات حركت كرده و كنش را بر پاية اين استدالل قرار ميدهيم. در كنش 
ناخودآگاه، كنش را بر پاية عواطف استوار ميكنيم... كاركرد داستانها تلطيف دوست 
داشتنها و تنفرهاي لحظهاي ماست. ما خوانندگان حوادث داستانها را دنبال ميكنيم و 
همين امر سبب ميشود نسبت به اشخاص و اعمال آنها احساس همذاتپنداري كنيم. 
سپس در برخورد با اين افراد در جهان واقعي، احساساتمان را از اثر ادبي به جهان واقعي 

انتقال ميدهيم (17 :2005).   
     همانگونه كه پيداست، ادبيات اخالقي بهطور عام و داستان بهطور خاص، در مخاطب 
نوعي تلطيف عاطفي يا به تعبير ارسطو، تزكية روحي و رواني ايجاد ميكند. قصص قرآني 
كه نوعي ادبيات تعليمي1 جاذب و كارآمد را به نمايش ميگذارد، بهگونهاي كامل و 
منحصربهفرد-  كه البته ممكن است از حيث عملكرد و ساختار با نظريههاي ارسطويي و 
غيرارسطويي روايت نيز مرز مشترك پيدا كند-  ضمن اينكه مخاطب را به سمت هدفي واال 
سوق ميدهد، نوعي حس و عاطفه را هم در او برميانگيزد. بهيقين، اين احساس و عاطفه 
از احساس شفقت2 و ترس3 مورد نظر ارسطو برتر است و دو صفت از صفات باريتعالي 
را شامل ميشود: تقوي و رحمت. بهظاهر، از شواهد چنين پيداست كه واژگان قرآني 
«تقوا» و «رحمت» با واژگان ارسطويي «ترس» و «شفقت» يكي است. اما واقعيت اين است 
كه اين دو واژه در فرهنگ قرآني بار معنايي بسيار عظيمي دارند كه ذيل بوطيقاي قصص 

قرآني به آن اشاره ميكنيم. هوگان و پانديت ميگويند:  

                                                      
1. Didactic 
2. Ppity 
3. Fear 
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نظريهپردازان عربي عالوهبر تبعيت از اصول ارسطو، به اصول حقوقي اسالمي نيز پايبندند. 
در حقوق اسالمي دو مسئله مهم است: يكي، تسليم در برابر خداوند و ديگري، مسئوليت 
در برابر مردم. اين مسئله به كمك به مستمندان، براي نمونه، منجر ميشود (18 :2005).  

  
نظريه و دستور زبان روايت در غرب: بوطيقاي ارسطو  

تالش براي درك داستانها و چگونگي كاركرد آنها به ديرينگي تاريخ تمدن است. با 
وجود اين، افرادي كه در زمينة روايت كار ميكنند، ارسطو را پيشگام نظرية روايت 
ميدانند و اغراق نيست اگر پايهگذاري نظاممند دستور زبان هنر كالمي و در اينجا سخن 
روايي را به ارسطو نسبت دهيم. اشاره به ديدگاههاي ارسطو دربارة ادبيات بهطور عام و 
سخن روايي بهطور خاص، از اين نظر نيز اهميت دارد كه گهگاه از برهمكنشي انديشههاي 
يوناني و اسالمي و بهويژه تأثيرگذاري انديشمندان يوناني و در اينجا البته، ارسطو بر 
انديشمندان و ادبيات عربي-  اسالمي و بهويژه بالغت اسالمي از رهگذر ترجمة آثار يوناني 
و سرياني در زمان خلفاي اموي نيز سخن به ميان ميآيد كه در جاي خود به آن اشاره 
يا  بوطيقا ميكنيم. از ميان آثار گوناگون ارسطو، آنچه اكنون محل بحث و نظر است، كتاب
او است. اصطالح Poetics از واژة يوناني Poesis ميآيد كه به  شعر فن شعرشناسي1 يا
معناي ساختن است. اعتقاد بر اين بود كه شعر ساخته ميشود؛ يعني شاعر براي سرودن 
شعر از مجموعة فنون و تمهيدات كالم و گفتار استفاده ميكند. ازاينرو، بوطيقا مطالعة 
ادبيات است بهمنزلة هنر كالمي. در اينجا، هنر با فن يا تكنيك (تخنه) برابر است. وقتي از 
هنر صحبت ميكنيم، منظور اين است كه شاعر براي سرودن شعر با حجمي از مطالب و 
مواد خام روبهرو است2 كه مجبور است از ميان آنها دست به انتخاب بزند3 و مواد و 

مطالب برگزيده را بهطرزي كارآمد و معناآفرين، صورتبندي و سامانمندي دوباره كند4.  

                                                      
1. Poetics 
2. Heap of Raw Material 
3. Selection 
4. Rearrangement 
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نهفقط از ماهيت و چيستي اثر هنري، بلكه از چگونگي و طرز عمل  بوطيقا      ارسطو در
هنر كالمي نيز سخن ميگويد. ازاينرو، بوطيقا، شناختشناسي ادبيات نيز بهشمار ميآيد. 
ارسطو در همان ابتداي رسالة خود، به اين دو جنبة شعر يا اثر ادبي اشاره ميكند: «قصد ما 
آن است كه از شعر و انواع آن ذكر به ميان آورده، كيفيت ويژة هريك را معرفي كرده، 
ساختار پيرنگ را مؤلفه اصلي شعري خوب دانسته و اجزا و ماهيت بخشهاي 
تشكيلدهندة شعر را مشخص كنيم(2)». بخش اول كالم ارسطو دربارة شعر و برخي انواع 
آن است؛ ازجمله حماسه1، تراژدي2 و كمدي3. بهنظر ميآيد كيفيت ويژة شعر و انواع آن، 
بيان و برانگيختن4 التذاذ هنري است. بخش دوم سخن او هم به طرز عمل و شيوة انواع 
شعر مربوط ميشود. ارسطو در ادامة بحث خود، انواع شعر را محاكاتي5 ميداند و آنها را 
از سه جهت از هم متمايز ميكند: وسيله يا رسانة محاكات6، موضوع محاكات7 و شيوه يا 
طرز8 محاكات. البته، منظور ارسطو از محاكات، تقليد9 صرف نيست و در معناي بازنمايي10 
و نمايش11 نيز بهكار ميرود. ارسطو در ادامه به رسانة محاكات، يعني وزن و آهنگ در 

رقص و موسيقي اشاره ميكند تا به هنري برميخورد كه از زبان12 تقليد ميكند:  
هنر ديگري نيز موجود است كه صرفاً زبان را- چه به نظم چه به نثر و بدون آهنگ- تقليد 
[بازنمايي] ميكند. اگر اين زبان به نظم باشد، يا صرفاً از يك نوع وزن معين پيروي ميكند 

يا اينكه چندين وزن را به هم ميآميزد. اين نوع محاكات تا كنون بينام مانده است.  
امروزه، از اين نوع محاكات بينام، به ادبيات تعبير ميكنند؛ يعني مجموعهنوشتههاي منظوم 

و منثور ادبي.   
                                                      
1. Epic 
2. Tragedy 
3. Comedy 
4. Evince & Evoke 
5. Mimesis 
6. Medium 
7. Objects 
8. Mode or Manner 
9. Imitation 
10. Representation 
11. Reenactment 
12. Logos 
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     ارسطو در فصل دوم، انواع شعر را بر حسب موضوع مورد محاكات بررسي ميكند. از 
نظر او، موضوع محاكات، اعمال و كردار آدمي است كه يا نيك است يا بد. اين آدميان يا از 
ما فراترند، يا برابر، يا فروتر. اعمال فراتر به تراژدي و اعمال فروتر به كمدي منجر ميشود. 
بر اساس دستهبندي ارسطو، رابرت اسكولز (1974) در كتاب انديشهآفرين خود با عنوان 
ادبيات، نظرية گونههاي ادبي را بر پاية سه رابطة ممكن جهان  در ساختارگرايي بر درآمدي
داستاني و جهان زيستشده استوار ميكند؛ جهان داستاني برتر، بدتر يا برابر با جهان 
زيستشده. جهان داستاني برتر با رمانس، بدتر با هزل و جهان داستاني برابر با تاريخ 
سروكار دارد. تراژدي چهرههاي قهرمان را در جهان عرضه ميكند و به قهرماني آنها معنا 
ميبخشد. در كمدي، اشخاص ضعفهاي انساني دارند؛ ضعفهايي كه ما نيز بدمان 

نميآيد آنها را از خود برانيم.   
بوطيقا، سه شيوة محاكات را با فرض يكسانبودن موضوع و       ارسطو در فصل سوم
رسانة محاكات، معرفي ميكند: الف. شيوة نقل يا عمل روايت از زبان ديگران؛ ب. نقل از 
زبان خود گوينده؛ ج. نمايش داستان روي صحنه در مقابل چشمان بيننده. سقراط در كتاب 

افالطون، ميان دو شيوة گفتار يعني نقالي1 و محاكات تمايز قائل ميشود:   جمهوري سوم
ويژگي اصلي نقالي اين است كه «شاعر خود سخنگو است چندان كه حتي نميكوشد به 
ما بگويد كسي جز او سخن ميگويد». اما در محاكات، شاعر ميكوشد اين توّهم را به بار 
فن آورد كه او نيست كه سخن ميگويد... ارسطو- كه دلبستة نمايش بود نه روايت- در
شعر، محاكات را فقط به بازنمايي گفتار محدود نميكند؛ بلكه مفهوم «تقليد از كنش» را نيز 
مشمول آن ميداند. محاكات در اين مفهوم گسترده ناگزير دربردارندة خودگويي بهمنزلة 
يكي از گونههاي محاكات است؛ به اين ترتيب تضاد اصلي مورد نظر افالطون تا اندازهاي 

رنگ ميبازد (به نقل از ريمون- كنان، 1387: 106).  

     بحث دستور زبان روايت نيز درست از همين تمايزها آغاز ميشود. آنچه از رسالة 
بوطيقا همسو با اهداف اين جستار است، همين شيوة نقل و عمل روايت است. البته، 
ارسطو خيلي سرراست دربارة عمل روايت صحبت نميكند؛ اما آنچه در فصل ششم دربارة 

                                                      
1. Diegesis 
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تراژدي و اجزاي ششگانة آن بهويژه توالي كنشها يا پالت (Mythos در يوناني) 
ميگويد، با تعريف متن روايي- كه توالي كنشها يا بازنمايي رخدادهاست- همخواني 
دارد. بحث ارسطو اين است كه هدف هنر، نگاه داشتن آينه در برابر زندگي است و چون 
زندگي تركيبي از كنشهاست، پس هنر داستانسرايي بايد از اين كنشها تقليد كند. 
پيداست كه پيرنگ كه توالي كنشهاست، ضرورت هر داستاني بهشمار ميآيد: «تراژدي 
[متن روايي] در اصل نه تقليد آدميان، بلكه محاكات اعمال، رفتار و زندگي است. تقليد 
نيكبختيها و بدبختيهايي است كه صورت عمل به خود گرفته است.» (ارسطو، 1386: 
فصل ششم، بند11). ازاينرو، ارسطو پيرنگ را دربردارندة پنج عنصر ميداند: كامل بودن، 
كه  است اندازه، وحدت، ساختار و كلي بودن. از نظر ارسطو، كامل بودن پيرنگ به اين
مانند كنشهايي كه از آنها تقليد ميكند، داراي آغاز، ميانه و پايان باشد و «اين آغاز و 
انجام نه به دلخواه شاعر، بلكه مطابق با قاعده و قانون انجام پذيرد.» (همان، فصل هفتم، 

بند4). وحدت پيرنگ مرهون مجموعهاي از رخدادهاست:  
پيرنگ بايد عملي واحد و كامل را نمايش دهد و اجزاء و وقايع آن بايد چنان به يكديگر 
پيوسته باشند كه اگر يكي را جابهجا كنيم و يا برداريم، صورت كلي درهم ريخته و 
دگرگون گردد؛ زيرا آن چيز كه بود و نبودش در صورت كلي تأثير محسوس بر جاي 

نگذارد، در حقيقت جزء آن كل بهشمار نخواهد رفت.  
تأثير كلي       بههر جهت، ساختار نيز به اين معناست كه هر جزء داستان در خدمت
اينكه هنر، برخالف تاريخ كه جزئي است، از اموري سخن  داستان قرار دارد و سرانجام
ميگويد كه كليت و عموميت دارند و وقوعشان بر حسب احتمال و يا به حكم ضرورت 
ممكن است: «شعر، ناممكن به احتمال درآمده است نه محتمل ناممكن». در مجموع، 
خاطرنشان ميكند كه با توجه به تقليد روايي در شعر، مشخص است كه  بوطيقا ارسطو در
پيرنگها در تراژدي بايد نمايشيوار باشند؛ يعني حول عمل و كرداري واحد و كامل و تام 
در جريان باشند و نيز داراي آغاز، ميانه و پايان هم باشند تا مانند موجودي زنده و جاندار، 
ديدارشان لذتي را كه مخصوص آن است به انسان بدهد. در ادامه، ارسطو از چگونگي 
تركيب وقايع در قالب ساختارمند پيرنگ، از اينكه ماهيت اين وقايع بايد چگونه باشد، 
اينكه داراي گرهافكني، نقطة اوج و گرهگشايي باشند و غيره بحث ميكند. اگرچه زمينة 
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اصلي سخن ارسطو دربارة تراژدي است، در متن روايي از داستان كوتاه تا داستان بلند و 
رمان نيز مصداق دارد. شايد بتوان رويكرد ارسطو را در مطالعة تراژدي به ژانرهاي روايي 

كالسيك و ازجمله سه ژانر پيشگفته اعمال كرد.   
     در مجموع، اغراق نيست اگر بگوييم نظريههاي جديد غربي دربارة روايت، جملگي 
بوطيقاست و نظريهپردازان معاصر انديشههاي ارسطو را  قبض و بسط نظرية ارسطو در
دستكاري كرده، شاخ و برگ داده و مؤلفههايي را به آن اضافه يا از آن كم كردهاند. در 
ادامه، بوطيقاي قصص قرآني را از روي قياس، كنار بوطيقاي داستانپردازي ارسطويي و 
غيرارسطويي قرار ميدهيم؛ شايد بتوان نظريهاي قرآني را دربارة قصص قرآني طرحريزي و 

صورتبندي اوليه كرد.  
  

بوطيقاي قصص قرآني در تقابل با بوطيقاي داستاني ارسطو  
در واقع، آنچه ارسطو دربارة تراژدي و اجزاي آن ميگويد، ساختار كالسيك داستانسرايي 
و روايتپردازي در غرب را تشكيل ميدهد. اما پرسش اينجاست كه نظرية ارسطو-  كه 
اساس نظرية روايت را در غرب تشكيل ميدهد- آيا با ساختار داستانپردازي در قرآن نيز 
همخواني دارد و يا اصالً الزم است كه از رويكردي ارسطويي به قصص قرآن نزديك 
شويم؟ البته، اثبات يا نفي اين همخواني به مجالي گسترده نياز دارد. بهطور كلي از نظر 
ارسطو، هدف تراژدي و يا اثر ادبي/ هنري، بيان و برانگيختن حس رحم و ترس در 
مخاطب است تا در نتيجة اين ترس و رحم، مخاطب خود را تزكيه1 كند. در واقع، مخاطب 
بدون آنكه عمالً و در واقعيت خود را درگير حوادث هولناك كند، از رهگذر محاكات، 
خودگويي شاعر و يا نمايش داستان روي صحنه، همان ترس و شفقت اشخاص داستان را 
بهصورت ذهني تجربه ميكند و در نهايت با عمل به كردار نيك و پرهيز از ارتكاب به 
گناه، به تزكية روحي و رواني ميرسد. در اينجا، واژة تزكيه نقش كليدي دارد. بهنظر ميآيد 
از اغراض قصص قرآني، يكي اين است كه به قلب پيامبر(ص) و مؤمنان در برابر مصايب و 

                                                      
1. Catharsis 
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اندوهها، آرامش و اطمينان خاطر دهد كه خود، نوعي تزكيه و تسكين است. شايد از 
تفاوتهاي اساسي و بسيار مهم نظرية ارسطو دربارة اثر ادبي با داستانپردازي در قرآن، 
يكي اين است كه ارسطو هدف هنر را نگاه داشتن آينه در برابر زندگي ميداند و معتقد 
است چون زندگي تركيبي از كنشهاست، پس هنر داستانسرايي بايد از اين كنشها تقليد، 
و التذاذ ايجاد كند. قرآن نيز قصص خود را مانند آينه ميداند كه مخاطب ميتواند خود و 
زندگياش را در آن ببيند و آيات و آموزههايش را عبرت زندگي خود قرار دهد. اما هدف 
قرآن از داستانپردازي، التذاذ صرف نيست؛ هرچند مخاطب با خواندن سرگذشتهاي 
واقعي انبياء و افراد نيك و بدي كه ذكرشان در قرآن آمده است، حظ سمعي و بصري نيز 
ميبرد: از اينكه ميبيند امر خدا هميشه غالب است و خدا شرّ بشري را به خير بدل ميكند 
(در سورة يوسف)؛ صبر و بردباري، برد و سالم به همراه ميآورد (در داستان ابراهيم)؛ 
كودكي از مرگ حتمي نجات مييابد و در نهايت كاخ ظلم را ويران ميكند (در داستان 

موسي)؛ نيكان پاداش ميگيرند؛ منكران مجازات ميشوند و غيره.   
     در اينجا ذكر دو نكته ضروري است: يكي اينكه هدف خداوند از ذكر قصص، 
داستانپردازي صرف و يا ايجاد سرگرمي و برانگيختن لذت- آنگونه كه در ادبيات 
غيرقرآني مطرح ميشود- نيست. دوم اينكه، ارسطو براي تبيين نظرية خود دربارة هنر 
كالمي از نمونهآثار دستپرودة ذهن انساني ازجمله آثار نويسندگان يوناني مثل هومر 
اديسه) شاهدمثال ميآورد و نظرية خود را بر پاية آنها استوار ميكند.  و ايلياد (منظومههاي
اين آثار همانگونه كه نيك ميدانيم زادة تخييل نويسندگان و ساخته و پرداختة ذهني 
آنهاست و اغلب شرح حال افسانههاي پيشينيان و اساطير جامعه است. حال آنكه، قصص 
قرآني سرگذشتهاي واقعي و راستين پيامبران الهي است و بهكل امكان موهوم و خيالي 
بودن آنها منتفي است؛ از سوي ديگر، قرآن نيز اسطورهاي بودن آموزهها و آيات خود را 
بهصراحت رد ميكند. نكتة ديگر اين است كه پروفسور ايزتسو (1378) نيز قبول دارد كه 
اسالم بسياري از ويژگيها و صفات جامعة جاهلي را لباس ديني با محوريت خدا پوشانده 
است. در واقع، اسالم بسياري از واژگان و سنتهاي جاهليت را با سنت اسالمي معنا و 
حياتي تازه بخشيده است. ازجملة اين سنتهاي جاهلي كه اسالم آن را از حيث ماهوي 
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تغيير بنيادين داد، داستانپردازي و شعرسرايي است. نيك ميدانيم كه عرب جاهلي در 
سخن و سخنوري و شعرسرايي و حماسهپردازي سرآمد و شهرة روزگار خود بود. بنابراين، 
اسالم از اين ويژگي بهره برد و قرآن را معجزة زباني پيامبر قرار داد. قرآن كه فرود آمد و 
سورههايش قرائت شد و داستانهايش پي گرفته شد، دل عرب جاهلي نرم و خوي 
وحشياش رام شد. قرآن در برابر منظومههاي رزمي و بزمي عرب جاهلي، الگوي قصص 
اسالمي و دينشناختي را ارائه داد و هدف و سرمنزل را از دنياي ناسوتي به سمت عالم 
الهوتي هدايت كرد. اگر حماسهها و اشعار رزمي و بزمي عرب جاهلي فقط به زندگي در 
صحرا و باديه محدود ميشد، قصص قرآني پا را از صحاري عربستان فراتر نهاد و فراگير 

شد.   
     در ادامه ضمن اشاره به نظرية ارسطو و ديگران، ويژگيهاي منحصربهفرد قصص قرآني 

را از نظر ميگذرانيم:  
1. قصص قرآني مانند بسياري از قصهها داراي آغاز، ميانه و پايان است. اما اين خط سير با 
حوادث گاهشمارانة اشخاص متناظر نيست؛ يعني اينگونه نيست كه آغاز زندگي اشـخاص
با آغاز داستان يكسان باشد و داستان زندگي و شرح حال پيامبري را از ابتدا تـا انتهـا نقـل
كند. به ديگر سخن، سير گاهشمارانة رخدادهاي داستان- كه آن را داستان يا طرح اوليه يـا
فابوال ميناميم- با آنچه در شكل و شمايل فعلي در قرآن آمده است- كـه آن را پيرنـگ يـا
طرح ثانويه يا متن ميناميم- تفاوت دارد. داستان ممكن است قرنها به طـول انجامـد؛ امـا
اي از آن آشنا ميشود؛ براي نمونه داستان اصحاب كهـف يـا مخاطب در متن قرآن، با شمهّ

داستان عزيز. با اينهمه، قصص قرآني به چند شكل آغاز ميشوند:  
الف. گاهي آغاز متن داستان با حوادث گاهشمارانة داستان تا حـدودي متنـاظر اسـت. سـورة
يوسف با خواب ديدن يوسف در دوران كودكي آغاز ميشود. درست است كه مـتن سـوره
از طفوليت يوسف و به دنيا آمدن او حرفي به مخاطب نميزنـد، مخاطـب از ايـن برهـه از
زندگي يوسف- كه در واقع آغاز داستان است- بـا او همـراه مـيشـود. از اينجـا بـه بعـد،

حوادث داستان و متن تقريباً شانهبهشانة هم حركت ميكنند.  
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ب. گاهي سرگذشت پيامبري كه در چنـدين سـوره آمـده اسـت، در يـك سـوره از ابتـدا، در
سورهاي ديگر از ميانه و در سورهاي ديگر نزديك به پايان مـاجرا آغـاز مـيشـود (داسـتان

موسي).   
ج. گاهي داستان از پايان آغاز ميشود و به ميانه و آغاز ميآيد و دوباره به پايان برميگردد.  

2. معموالً روايت را تغيير از وضعيت متعادل به وضعيت نامتعادل و در نهايت به وضـعيت
متعادل ثانويه تعريف ميكنند. قصص قرآني نيز از يك حالت تعادل1 آغاز مـيشـود سـپس

عاملي اين حالت تعادل را برهم ميزند و سرانجام حالت تعادل ثانويه، اما متفاوت با تعادل 
اوليه، ايجاد ميشود. در سورة يوسف، بهظاهر همهچيز در حالت طبيعي به پيش ميرود تـا
اينكه يوسف خواب خود را براي پدرش تعريف ميكند. تعادل اوليه با نگرانـي يعقـوب از

يوسف درپي حسادت برادران بر هم ميخورد. سالها ميگذرد تا تعادل ثانويه كه بازگشت 
يوسف به آغوش يعقوب است، برقرار شود. البته، اين الگو در همة سورهها كـارايي نـدارد.
در سورة قصص، داسـتان موسـي از وضـعيت نامتعـادل (حركـت موسـي روي آب) آغـاز
ميشود و برقراري تعادل ثانويه نه در يك سوره، بلكه در سورههاي ديگر حاصل ميشود. 

3. قصص قرآني نيز از كنش خيزان2، نقاط عطف3، نقطة اوج4، كنش افتان5 و گرهگشـايي6- 
آنگونه كه ارسطو نيز مطرح ميكند- بهره ميبرنـد. هرچنـد ايـن مؤلفـههـا بنـابر ويژگـي
معترضهاي بودن قصص كه در بطن آيات و سورههاي گونـاگون مـيآينـد، جـز در سـورة
يوسف به يك سوره محدود نميشوند؛ گاه كنش خيـزان در يـك سـوره، نقطـة عطـف در
سورهاي ديگر، نقطة اوج در سورة سوم و كنش افتان و گرهگشايي در سورة چهارم محقـق

ميشود. 
4. ارسطو معتقد است نه همة اعمال و رفتار اشخاص، بلكه اعمال نيك و بد محاكاتپـذير
است. اين اعمال بايد رحم و ترس را در مخاطب برانگيزانند. ارسطو بر اين باور است كـه

                                                      
1. Eequilibrium 
2. Rising Action 
3. Turning Points 
4. Climax 
5. Falling Action 
6. Resolution 
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براي ايجاد ترس و رحم، ترتيب وقـايع بايـد بـهگونـهاي سـامان يابـد كـه: الـف. انسـاني
نيكسيرت از نيكبختي به بدبختي نرسد؛ چرا كه اين داستان نه رحمآور است نه تـرسآور؛ 
بلكه كدورت خاطر پديد ميآورد. ب. انساني بدسيرت از بدبختي بـه نيكبختـي نرسـد. ج.
انساني بسيار بدسيرت از نيكبختي به بدبختي روي نياورد. ارسطو معتقد است فقط انسـاني
شايستة توجه است كه خيلي نيكسيرت و دادگر نيست؛ اما در عين حال بر اثر خطايي كـه
از او سر زده است1، قابل ترحم و ترس است. نيك پيداست كه ترتيب رخدادهاي قصـص
قرآني با دستهبنديهاي ارسطو همخواني چنداني ندارد. برخـي اشـخاص قرآنـي پيـامبران
الهياند و پيداست كه انتساب بدسيرتي به آنها جايز نيست؛ اما از اين نظر كـه پيـامبران از 
افراد جامعهاند، رفتارهايي خاص بنيبشر نيز از آنها سر ميزند. براي نمونه، موسي انـدكي
تندمزاج و عجول است و همين دو ويژگي پيامدهايي براي او دارد: موسـي در برخـورد بـا
فرد مصري بهدليل تنـدمزاجي و عصـبيتش او را مـيكشـد و نيـز عجـول بـودنش او را از
همراهي با خضر واميدارد. يوسف به جاي اينكه در زندان از خدا درخواست كمـك كنـد،
از دو زنداني ميخواهد كه نزد پادشاه شفاعت او را كنند و همين، مدت زنـدانيبـودنش را
طوالني ميكند. يونس درپي اندكي نافرماني امر خداوند، در شكم ماهي گرفتـار مـيشـود.
آدم بر اثر خوردن ميوة ممنوعه و سرپيچي از اوامر الهي هبوط ميكند. شـيطان كـه از ابتـدا
بدسيرت نبوده است، بهسبب سجده نكردن بر انسان از بهشت اخراج ميشود. قـوم موسـي

بهدليل نافرماني، آوارة بيابان ميشوند و مانند اين. 
مطرح ميكند، التذاذ تراژيك از رهگذر انگيـزش بوطيقا 5. اصليترين مبحثي كه ارسطو در

حس ترس و رحم و رسيدن به تزكيه در مخاطب است. نكتة اول به ابهام واژگاني «ترس»، 
«رحم/ شفقت» و «تزكيه» برميگردد. امروزه، دانستن اينكه ارسطو از اين واژگان و بـهويـژة
تزكيه چه منظوري در سر ميپرورانده، اندكي ديرياب است. برخي مترجمان واژگان كليدي 
را اينگونه ترجمه كردهاند: ابوبشر متي و ابن رشد تراژدي را «مديح» و «صـناعه المـديح»، 
«هجـأ»، «صـناعه الهجـأ» و «قوموديـا»  فارابي و ابن سينا «طراغوديا»، و كمدي را بهترتيـب
ترجمه كردهاند. ترجمة ساير واژگان نيز به اين شرح است: ابوبشر متي، فارابي و ابـن سـينا
                                                      
1. Tragic Flaw 
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ديتي رمبيك را به «ديثو رمبو»، «ديثو رمبي» و «ديثرمبي» ترجمه كردهاند و الي آخر. ابـومتي
تزكيه را به «تنقي تنظف» و ابن رشد به «النقاو النظافه» ترجمه كردهاند. تـرس و شـفقت را

هم به Fear و Pity برگرداندهاند.   
حسـي از تـرس و      ارسطو معتقد است تراژدي بايد با تقليد اعمال تقليدشـدني آدميـان،
شفقت در مخاطب ايجاد كند تا مخاطب از اين صفات خود را تزكيه كند يا اينكه به تزكيـة
روحي و رواني برسد. واژة تزكيه دوپهلو، بلكه چندپهلوست. محرميـان معلـم در ايـنبـاره
چند پرسش مطرح ميكند كه چندپهلويي واژة تزكيه را نشان ميدهد: آيا بهوسـيلة تـراژدي
فقط حس رحم و شفقت ايجاد ميكند و يا عواطفي از ايندست را؟ آيا اين عواطف پليد و 
آزاردهندهاند و الزم است از طريـق تـراژدي آنهـا را تصـفيه كـرد؟ از همـه مهـمتـر، آيـا
كاثارسيس ريشهكن كردن اين عواطف است يا تطهيركننده، آرامكننـده و غيـره؟ (محرميـان
معلم، 1377: 210). به هر جهت، پرسش اساسي اين است كه آيا قصص قرآنـي نيـز بسـان
تراژدي، با ايجاد حس ترس و شفقت ايجاد تزكيه ميكنند؟ بهنظر ميآيد بهلحاظ مـاهوي و
كاركرد، قصص قرآني با تعريف تراژدي تفاوت شاخصـي دارد و اصـالً قصـص قرآنـي را

نميتوان تراژدي يا از انواع آن بهشمار آورد. به ديگر سخن، اصالً تراژدي با روحيه و خلق 
و خوي بافت فرهنگي و اجتماعي و منش سياسي اعراب باديهنشين كه قرآن عليالعموم به 

آن متعلق است، سازگاري ندارد.   
     روزنتسوايك ضمن صحبت دربارة نفـس فرااخالقـي و انتسـاب آن بـه مـنش قهرمـان
تراژدي، ثابت ميكند كه حس تراژيك در جايي پديدار شد كه (تمدن يوناني- رومي) عهد 
باستان در ارائة تصويري فرااخالقي از انسان سعي خود را بهكار برد. هنـدوچين باسـتان (و
احتماالً خاورميانه) پيش از ارائة اين تصوير، از هدف خود بازماندند. آنها نه در دراما و نه 
در ساير انواع ادبي خود، به حس تراژيك دست نيافتند. اما در يونان خصلت قهرماني نوعي 
بايدِ دروني است كه بهطور عام و به تسـاوي، شايسـتة هـركس و هـر نـوع زنـدگي اسـت
(روزنتسوايك، 1377: 269-270). ترجمة نادقيق واژگان فني بوطيقا مدركي است كه نشان 
ميدهد جامعة اعراب آمادگي پذيرش ژانر تـراژدي را نداشـتند و هضـم مـنش قهرمـاني و
حس تراژيك برايشان آسان نبوده است. ازاينرو، قصـص قرآنـي ضـمن پيـروي از برخـي
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بوطيقاي ارسطو، با سازگان صوري تراژدي همخواني ندارد. اين نكته نشان مـيدهـد اصول
وقتي از تراژدي و پيوندش با قصص قرآني صحبت مـيكنـيم، منظـور تـراژدي در معنـاي
ارسطويي آن نيست؛ بلكه مقصود، هرگونه اثر ادبي و هنري است و در چنين فضايي اسـت

كه سخنگفتن از ارتباط ميان قصص قرآني و تراژدي معنادار ميشود.   
     قصص قرآني ضمن جداسـري كامـل از تـراژدي يـا ديگـر انـواع ادبـي بشـري، نـوع
منحصربهفردي از ادبيات تعليمي را به نمايش ميگذارند كـه در ايـن ميـان مـيتـوان ميـان
بوطيقاي ارسطو مشابهتهايي پيدا كرد. مگرنه قياس صوري ميان  برخي عناصر آن و اصول
قصص قرآني و تراژدي فقط براي آسانيِ مطالعه و بررسي انجام مـيگيـرد. از روي قيـاس
ميتوان گفت قصص قرآني در مخاطبان احساسهاي گوناگوني ايجاد ميكنـد كـه از نـوع
ترس و شفقت به معناي ارسطويي كلمه نيست؛ بلكه اگر از تـرس و شـفقتي سـخن گفتـه
ميشود، ترس و ورع از خدا و ميل به گذشت و مهرباني است. ازاينرو، ميتـوان واژگـان

تــرس و شــفقت ارســطويي را در لفافــهاي ديــنشــناختي پوشــاند و دو صــفت از صــفات 
باريتعالي را بر آن نهاد: تقوا و رحمت. در واقع، خوانندة قصص قرآني مادام كـه در حـال
آشنايي با سرگذشت پيامبران و افراد گوناگون است، ترس و پرهيزگاري از غضب و خشـم
الهي را مد نظر دارد يا بهتر است بگوييم در قالب پيگيري داستانها، آن را احساس ميكند. 
اما در عين حال، اين ترس و ورع او را نااميد نميكند؛ بلكه با اعتقاد بـه صـفت رحمانيـت
خداوند، خود را از نااميدي تطهير، و به بخشش خداوند مطمئن ميكنـد؛ چـون نيـك آگـاه
است كه ياد خدا آرامبخش دلهاست. بنابراين وقتي واژگان ترس و شـفقت ارسـطويي بـه
حيطة واژگان اخالقي- دينشناختي قرآن وارد ميشود، رنگوبويي تازه پيدا مـيكنـد و در
رابطهاي معنادار با خدامحوري قرار ميگيرد. پرهيز از خشم خـدا و توكـل بـه رحمـت او،
برايش اطمينان قلبي به بار ميآورد. اين اطمينان قلبـي بـهتنهـايي بـا چنـدپهلوبودن معنـاي

كاثارسيس1 برابري ميكند.   
     ايزتسو دربارة واژة تقوا كه واژهاي اخالقي- دينشناختي است مينويسد: تقوا در اصل، 
احساس ترس است؛ اما ترس معمولي نيست. ازاينرو، در قرآن براي بيان ترس معمولي از 
                                                      
1. Catharsis 
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49-50). خشـيه 21/ آيـات واژگان ديگري مثل خشيه و خوف نيز استفاده ميشود (سـورة
احساس سنگين ترس فوقالعاده شديد است كه حواس را تحت تأثير قرار ميدهد. خـوف
نيز به معناي ترس ناشي از پديدههاي مرموز است (ايزتسو، 1361: 396بهبعد). ايزتسـو در
جايي ديگر مي نويسد: تقوا آن ترس آميخته به احترامي است كه از حضور در برابر مالـك
يومالدين بر آدمي مستولي ميشود و انگيزة تعيينكننده در تمام هستي انسان است (همـان،
104). هوگان و پانديت معتقدند: «تقوا به روايتهايي دامـن مـيزنـد كـه در آنهـا خـوبي
پاداش داده ميشود و بدي مجازات ميبيند و داستانهاي پـاراديمي قرآنـي ايـنگونـهانـد. » 
(18 :2005). رحمت نيز در مرتبة نخسـت از احسـاس رنـجِ اغلـب غـمانگيـز اشـخاص
حاصل ميشود (Ibid). ازاينرو، كامالً پيداست كه تقوي و رحمت، يعني نااميـد نشـدن از

فضل و رحمت الهي، با آنچه ارسطو مستفاد ميكند كامالً تفاوت دارد.   
بوطيقا، بـر آن      سخن پاياني اين است كه قصص قرآني ضمن همخواني با برخي اصول
است تا با ارائة الگو و چارچوبي منحصربهفرد از كنش و گفتار آدمي در قالـب سـامانمند و
كليتيافتة پيرنگي منسجم و هماهنگ، مخاطب را از رهگـذر بـرانگيختن احسـاس تقـوا و

رحمت، به سمت برخورداري از يك برنامة اصولي دينشناختي در زندگي هدايت كند. 
  

پينوشتها  

بوطيقاي ارسطو را تداعي كند.   1. بوطيقا را نيز بهعمد بهكار ميبريم تا كتاب
بوطيقاي ارسطو، ترجمة انگليسي بوچر (Butcher) و ترجمة فارسي فتحاله مجتبايي  2. در ترجمة
(1337) مد نظر بوده است. نگارنده ضمن اداي احترام به پير خردمند ترجمه، در ترجمـة ايشـان دسـت

برده و اصالحاتي ضروري انجام داده است. 
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گرماس   نگاهي نقادانه به الگوي كنش
تذكرةاالوليا با تكيه بر حكايتهاي

 
راضيه آزاد  
 دانشجوي دكتري ادبيات فارسي دانشگاه اراك  

چكيده  
در علم روايتشناسي، شخصيتها جزئي از ساختار كلي متن بهشمار ميآيند و تابع 
كنشهاي ازپيش تعيينشدهاند. بنابراين، بهمنظور تحليل شخصيت، قبل از هرچيزي بررسي 
حوزة كنش او الزامي است. آلژيرداس ژولين گرماس از نظريهپردازاني است كه الگويي 

براي اين كنشهاي ازپيش تعيينشده طراحي كرده است.   
     در ادبيات فارسي انواع مختلفي از حكايت وجود دارد. از آن ميان، حكايتهاي عرفاني 
بهدليل كوتاهي و فراواني، يكي از مناسبترين گزينهها جهت ارزيابي نظرية گرماس 
تذكرةاالولياي عطار بهعنوان منبعي غني از اينگونه حكايتها  هستند. در اين پژوهش،
برگزيده شده است. در مواجهة الگوي كنش گرماس با اين حكايتها، گاهي اشكاالتي 
همچون نبود امكان الگوبندي قطعي، حضور دو فاعل در يك روايت و درهمآميختن فاعل 
پيش ميآيد كه طرح و بررسي هريك، در نمايان شدن ضعفهاي الگوي كنش گرماس 
بسيار راهگشاست و زمينة مناسبي براي بحث دربارة اين الگو فراهم ميكند. در ادامه، براي 
رفع انتقادهاي واردشده راهكاري نيز ارائه شده است كه در موارد بسياري ميتواند كارآمد 

باشد.  
تذكرةاالوليا.      واژههاي كليدي: الگوي كنش، گرماس، حكايتهاي
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مقدمه  
تا زماني كه نظريات ادبي بر واقعگرايي تأكيد ميكرد، شخصيتهاي داستاني همه مقلّد 
انسانهاي واقعي بودند. در آن دوران، توجه نويسندگان به طرز زندگي انسان در دنياي 
واقعي معطوف ميشد تا با گرتهبرداري از آن، شخصيتهايي طبيعي خلق شوند. 
نظريهپردازان معتقد بودند همانگونه كه در جهان واقعي انسانها آفرينندة كنشهاي خود 
هستند، شخصيتهاي داستاني نيز خود، كنشهايشان را خلق ميكنند؛ به اين ترتيب بهنظر 
ميرسيد شخصيتها بهعنوان عنصري تقليدشده از انسانهاي واقعي، جدا از متن روايت و 

حتي بيشتر متعلق به دنياي خارج باشند:  
نظرية واقعگرايي اشخاص را تقليد از مردم واقعي ميداند و طوري ظريفانه با آنان رفتار 
ميكند كه گويي همسايگان يا دوستان مايند، در عين حال آنان را منتزع از بافت كالمي اثر 
مورد بحث نيز محسوب ميكند. اين گونه رويكرد... انگيزههاي ناخودآگاه اشخاص را 
بررسي كرده و حتي براي آنان- فراتر از آنچه در متن مشخص شده است- گذشته و 

آيندهاي در نظر ميگيرد (ريمون- كنان، 1387: 47-46).   
     پس از رواج نظريات ساختارگرايانه، طرز تلقي به شخصيت دگرگون ميشود. از اين 
پس شخصيت نه بهعنوان تقليدي از انسانهاي جهان واقعي و عنصري مجزا از متن، بلكه 
بهمنزلة جزئي از ساختار كلي روايت و برخاسته از آن بهشمار ميرود و به اصطالح 
وانزهايمر1، زمينهمند2 ميشود. زمينهمند شدن شخصيت به اين معناست كه ديگر او جدا از 
متن هيچ موجوديتي ندارد و خود، هيچ كنشي را خلق نميكند؛ بلكه فقط جزئي از ساختار 
كلي متن است كه بايد تابع حوادث ازپيش تعيينشده باشد. به اين ترتيب در اين دوران، 
ديگر شخصيت آفرينندة كنشهاي روايت نيست؛ بلكه اجراكنندة كنشهاي ازپيش 

معلومشده است:  
برخي رويكردها بهويژه رويكرد ساختارگرايانه به شخصيت، بيشتر ميل به آن دارند كه 
بهجاي تحليل رابطة شخصيتها با جهان خارج آن را در چارچوب رابطهشان با خود متن 
تحليل كنند... يك رويكرد افراطي در اين مورد آن است كه شخصيتپردازي را تابعي از 

                                                      
1. Weins Heimer 
2. Textualized 
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ساختار پيرنگ و مجموعهاي از نقشهاي كاركردي يا عناصر روايي ميانگارد (مكاريك، 
  .(193 :1384

بنابراين، در دورة ساختارگرايي با زمينهمند شدن شخصيت، او ديگر هويتي جدا از متن 
ندارد. موجوديت و هويت او فقط وابسته به كنشي است كه در متن روايت عهدهدار اجراي 
آن است. به همين سبب، در نظريات ساختارگرايانه بيشتر بر كنش و پيرنگ داستان تكيه 
ميشود تا شخصيت؛ حتي آنجايي هم كه از شخصيت سخن به ميان ميآيد، تالش ميشود 

بر اساس حوزة كنشي كه عهدهدار آن است تعريف شود.  
  

معرفي نظرية گرماس 
از نگاه ساختارگرايان، ساختار چارچوبي مفهومي براي درك جهان است و البته، ذهن 
انسان است كه به جهان ساختار يا همان چارچوب مفهومي ميبخشد، سپس بر اساس آن 

جهان را درك ميكند:  
نظمي كه ما در جهان ميبينيم نظمي است كه ما بر آن تحميل ميكنيم. فهم ما از جهان 
نتيجة ادراك ساختارهاي موجود در جهان نيست. ساختارهايي كه به گمان خود در دنيا 
ادراك ميكنيم. در واقع ساختارهاي ذاتي (فطري) ذهن انسان هستند كه ما به جهان نسبت 
ميدهيم تا بتوانيم با آن رابطه برقرار كنيم. منظور اين نيست كه هيچگونه حقيقتي مبني بر 
امور واقع وجود ندارد؛ بلكه امور واقع بسيار بيش از آن هستند كه بدون نظامهاي 
مفهومياي كه آنها را محدود ميكنند و نظم ميبخشند ادراك شوند. اين نظامهاي مفهومي 

 از ذهن انسان سرچشمه ميگيرند (تايسن، 1387: 338).  
     آلژيرداس ژولين گرماس1-  كه همانند ساختارگرايان شخصيت را جزئي از متن و تابع 
كنشها ميداند- از موفقترين نظريهپردازاني است كه به الگوبندي شخصيت پرداخت. او 
معتقد است بنياديترين چارچوبي كه ذهن انسان در قالب آن به جهان ساختار ميبخشد و 
سپس مفهوم آن را درك ميكند، تقابل است. ذهن انسان هر چيزي را در برابر نقطة مقابلش 
قرار ميدهد تا بتواند مفهوم آن را درك كند. بنابراين، تقابلها جنبة بنيادين دارند و به 

                                                      
1. A. J. Greimas 
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همين دليل شناخت و درك آنها بسيار اهميت دارد. از سويي، تقابلسازيهاي ذهن انسان 
به زبان او، تجربة او و سرانجام روايتهاي او راه مييابد. ازاينرو، تقابلها ساختار بنيادين 
متن را نيز تشكيل ميدهند و به همين جهت براي درك ساختار متن، ابتدا بايد تقابلها را 

درك كرد:  
گرماس چنين اظهار ميكند كه انسانها با ساختار بخشيدن به جهان در قالب دو نوع از 
جفتهاي مخالف مفهومسازي ميكنند: «الف (نفي الف) متضاد-  ب (نفي ب) است.» به بيان 
ديگر، ما هر چيزي را از طريق دو جنبهاي كه دارد درك ميكنيم: متضاد آن (متضاد عشق، نفرت 
است) و نفي آن (نفي عشق به معناي فقدان عشق است). به اعتقاد وي، اين ساختار بنيادي از 
تقابلهاي دوگانه (شامل چهار جزء تقسيمشده به دو جفت) به زبان ما و تجربة ما و 

روايتهايي كه از طريق آن تجربة خويش را بيان ميكنيم شكل ميدهد (همان، 364).   

     گرماس پس از آنكه تقابلها را مبناي نظرية خود قرار ميدهد، يك سطح تفكر پيشزباني 
در نظر ميگيرد و توضيح ميدهد كه در آن سطح، تقابلها همچون انسان ممثّل ميشوند و 
بهعنوان مشارك1 در تقابل و جدل با هم قرار ميگيرند. هنگامي كه اين تقابل و جدل توسعة 
زماني پيدا كند، روايت خلق ميشود. گرماس توضيح ميدهد اگر به اين مشاركين خصلتهاي 
اجتماعي يا فرهنگي داده شود، در كنش داستاني به نقش2 بدل ميشوند و اگر به آنها 
ويژگيهايي داده شود كه به آنان فرديت بخشد، كنشگر3 يا همان شخصيت ميشوند (اسكولز، 
1383: 147). گرماس تأكيد ميكند شخصيتهاي روايت همه بر اساس الگوي كنش، نقش خود 
را ايفا ميكنند؛ الگوي كنشي كه در سطح گسترة روايي شكل گرفته و هميشه اين امكان را دارد 

كه در هر روايتي تكرار شود (احمدي، 1370: 164).  
     گرماس در ارائة الگوي كنشگران، به دستور زبان توجه ويژهاي دارد و كنشگر را قبل از 
آنكه اجراكنندة كنش بداند، بيشتر مجري عملي دستوري ميپندارد (تاديه، 1378: 254). او 
با نظر به دستور زبان، معتقد است همانگونه كه در ساختار پاية زبان با رخداد فعل، چيزي 
از فاعل به مفعول منتقل ميشود، ساختار بنيادين روايت نيز بر اساس انتقال چيزي از 

                                                      
1. Actant 
2. Role 
3. Acteur 
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كنشگري به كنشگر ديگري شكل ميگيرد: «پيشرفت پيرنگ (حركت از كشمش به 
گرهگشايي، نزاع به آشتي، جدايي به وصال و غيره) انتقال چيزي (يك ويژگي يا يك شيء) 
از يك كنشگر به كنشگري ديگر را دربردارد... بنابراين ساختار بنيادي روايت با ساختار 

بنيادي زبان يكي است: فاعل- مفعول-  فعل.» (تايسن، 1387: 365).  
     به اين ترتيب، گرماس با در نظر گرفتن تقابلها بهعنوان چارچوب ذهن انسان و نيز 
الگو قرار دادن دستور زبان، نتيجه ميگيرد شش نوع كنشگر وجود دارد كه در قالب سه 
جفت متقابل، سه الگوي كنش را شكل ميدهند: كنشگر اصلي و هدف خاصي كه او دنبال 
ميكند، اولين الگوي كنش است. در اين جفت متقابل، كنشگر اصلياي كه بايد كنشي را 
انجام دهد فاعل1، و هدفي كه دنبال ميشود مفعول2 ناميده ميشود. در الگوي كنش دوم، 
كنشگر اصلي (فاعل) با مخالفت و بازدارندگي حريف روبهرو ميشود و از ياريرسان 
كمك ميگيرد؛ بنابراين جفت متقابل دوم شامل بازدارنده3 و ياريرسان4 است. به تعبير 
ريچارد هارلند5، گرماس اين الگوي كنش را بهمنظور پيش بردن و يا پس راندن فاعل به 
سوي مفعول تلقي ميكند (هارلند، 1385: 363). در سومين گروه، نيرويي است كه كنشگر 
اصلي (فاعل) را به دنبال هدفي (مفعول) ميفرستد و كنشگري هم هست كه دريافتكنندة 
اين هدف است. به اين ترتيب، اين جفت نيز فرستنده6 و گيرنده7 را دربرميگيرد 
(مكاريك، 1384: 152). در روايتي ممكن است تمام اين شش كنشگر حضور داشته باشند 
و يا ممكن است برخي از آنها محذوف باشند؛ اما دو جفت فاعل/ مفعول و فرستنده/ 
گيرنده جنبة بنيادين دارند و حتي ميتوانند روايتي را بهوجود آورند كه فقط دو كنشگر 

تلفيقشده از اين دو جفت دارند (اسكولز، 1383: 150).   

                                                      
1. Subject 
2. Object 
3. Opposant 
4. Adjuvant 
5. Richard Hardland 
6. Destinateur 
7. Destintaire 
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     الگوي كنش گرماس از جهت فشردگي و كارا بودن، الگوي بسيار خوبي است و در 
الگوبندي كنشگران بسياري از روايتها كارآمد است؛ اما نظرية او مانند هر نظرية ديگري 
خالي از اشكال نيست. گرماس معتقد است الگوي كنش او جهانشمول است و با هر 
روايتي مطابقت دارد. اگرچه الگوي گرماس را ميتوان در هر روايتي بهكار بست، مسئله 
اينجاست كه در برخي از روايتها به مشكالت و پيچيدگيهايي برميخوريم كه در نظرية 
او راهحلي براي آنها پيشنهاد نشده است. اين مقاله با به چالش كشيدن الگوي كنش 
عطار درصدد است  تذكرةاالولياي گرماس از طريق رويارو قرار دادن آن با حكايتهاي
با روايتهايي مواجه ميشويم كه در  تذكرةاالوليا زواياي مختلف آن را آشكار كند. در
تطابق با الگوي كنش گرماس دچار مشكالتي ميشوند. اين اشكاالت كه اغلب دربارة 

كنشگر فاعل پيش ميآيند، در سه دسته طبقهبندي شدهاند:  
  

اشكال اول: نبود امكان الگوبندي قطعي   
از نشانههاي هر الگوي خوبي اين است كه هرگاه در روايتي بهكار بسته شد، نتيجهاي 
قطعي از آن حاصل شود و هرگز اين امكان وجود نداشته باشد كه آن الگو به نحو ديگري 
بهكار برده شود و الگوبندي متفاوتي بهدست آيد. در بيان هر نظرية علمي، بايد با دقت همة 
جوانب آن سنجيده شود تا هنگامي كه نظريه بهطور عملي بهكار بسته ميشود، راه را بر 
ايجاد هرگونه شك و شبهه در نتايج ببندد؛ همچنين شرايطي را براي كاربر آن فراهم آورد 
كه با قطعيت كامل تحليل و نتيجهگيري كند. اگر با بهكارگيري الگوي واحدي در روايتي 
بيش از يك الگوبندي حاصل شود، اولين نتيجة آن، سردرگمي در نتايج است. ممكن است 
تحليلگري الگويي را در روايتي بهكار بندد و نتيجهاي بهدست آورد و تحليلگر ديگري 
همان الگو را با همان روايت مطابقت دهد و به نتيجة متفاوتي دست يابد. پيش آمدن چنين 
وضعيتي، الگوهاي ارائهشده براي تحليل روايتها را از قطعيت دور ميكند و از اعتبار 
علمي آنها ميكاهد. وجود چنين اشكالي در الگوي كنش گرماس يكي از انتقادهايي است 
كه ميتوان بر آن وارد كرد. در مطابقت اين الگو با برخي از روايتها، امكان الگوبندي 
قطعي از روايت واحدي وجود ندارد. گاهي روايتي را ميتوان به بيش از يك صورت 
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الگوبندي كرد كه طبق نظرية گرماس همه صحيح و بيعيب و نقص بهنظر ميرسند؛ اما با 
قطعيت نميتوان يكي از آنها را بر ديگري ترجيح داد و با اطمينان كامل بهعنوان مبناي 

تحليل و بررسي روايت و مقايسة آن با روايتهاي ديگر در نظر گرفت.   
     براي نمونه به اين حكايت كه در مورد بايزيد بسطامي نقل شده است توجه كنيد: 
«مردي پيشم آمد و پرسيد كه كجا ميروي؟ گفتم: به حج. گفت: چه داري؟ گفتم: دويست 
درم. گفت: به من ده و هفت بار گرد من بگرد كه حج تو اين است. چنان كردم و 
بازگشتم.» (عطار، 1383: 143). در الگوبندي شماره يك، فاعل بايزيد است و رفتن به حج 
مفعول او. اما در راه با مردي برخورد ميكند كه مانع دستيابي او به مفعول ميشود. فاعل 
ياريرسان ندارد. قدرتي كه فرستندة فاعل به سمت مفعول است، انگيزة به جا آوردن 

مناسك حج است و گيرندة مفعول هم بايزيد است:  
مفعول: حج   فاعل: بايزيد

ندارد   ياريرسان: بازدارنده: مرد
گيرنده: بايزيد   فرستنده: اشتياق انجام حج

     بر اساس الگوبندي شماره دو، مرد فاعل است و دستيابي به درمهاي بايزيد مفعول او 
است. فاعل با هيچ بازدارندهاي مواجه نميشود و بايزيد او را براي رسيدن به مفعول ياري 
ميكند. نيرويي كه فاعل را به سمت اين مفعول ميفرستد، انگيزة بهدست آوردن درمهاي 

بايزيد است و گيرندة مفعول هم مرد است:  
فاعل: مرد مفعول: درمهاي بايزيد  

بايزيد   ياريرسان: بازدارنده: ندارد
گيرنده: مرد   فرستنده: درمهاي بايزيد

در هريك از اين الگوبندها كنشگري فاعل وجود دارد كه مفعولي ميجويد و در اين راه 
ياريرسان يا بازدارندهاي دارد. بنابراين بر اساس نظرية گرماس، هر دو الگوبندي ميتواند 

صحيح باشد.  
     با بهدست آمدن دو الگوي متفاوت از يك روايت واحد نميتوان بهطور قطعي نظر داد 
و مثالً گفت در اين حكايت بدون هيچ ترديدي بايزيد فاعل است؛ زيرا ميتوان از 
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نظرگاهي ديگر، الگوي شماره دو را در نظر گرفت و به اين نتيجه رسيد كه مرد فاعل 
است. با توجه به اينكه دو كنشگرِ بازدارنده و ياريرسان در ارتباط با فاعل تعريف 
شدهاند- يعني بازدارنده كنشگري است كه با فاعل مخالفت كند و ياريرسان كنشگري 
است كه فاعل را ياري كند- اگر در روايتي فاعل بهطور قطعي مشخص نباشد، در 
تشخيص اين دو كنشگر مشكل بهوجود ميآيد. همچنين با تغيير فاعل، مفعول هم تغيير 
ميكند؛ زيرا مفعول نيز در ارتباط با فاعل تعريف شده و آن چيزي است كه فاعل به دنبال 
آن است. فرستنده و گيرنده نيز دو كنشگري هستند كه هم در رابطه با فاعل و هم در 
ارتباط با مفعول تعريف شدهاند؛ زيرا فرستنده نيرويي دانسته شده كه فاعل را به دنبال 
مفعول ميفرستد و گيرنده هم كنشگري است كه مفعول را از فاعل دريافت ميكند. 
بنابراين، با قطعي نبودن مفعول بهدليل عدم قطعيت فاعل، در تعيين فرستنده و گيرنده نيز 
ترديد بهوجود ميآيد؛ به همين دليل تشخيص فاعل در روايت بسيار اهميت دارد و با 
قطعي نبودن آن، در تشخيص ساير كنشگران اشكاالتي پيش ميآيد. براي مثال طبق 
الگوبندي شماره يك، اگر بايزيد فاعل باشد، مفعول آن حج است؛ نيروي فرستندة فاعل، 
اشتياق انجام حج است؛ گيرندة مفعول هم بايزيد است؛ بازدارنده مرد است و ياريرسان 
وجود ندارد. اما در الگوبندي شماره دو كه مرد فاعل است، آن پنج كنشگر ديگر نيز بهتبع 
آن تغيير ميكنند: مفعول درمهاي بايزيد است؛ نيروي فرستنده انگيزة بهدست آوردن 
درمهاست و گيرنده هم مرد است؛ بايزيد ياريرسان است و بازدارندهاي وجود ندارد. 
بدين ترتيب، با قطعي نبودن فاعل، كنشگران ديگر نيز دچار عدم قطعيت ميشوند. بنابراين، 
الگوي كنش گرماس از اين جهت كه قادر نيست الگوبندي واحدي از برخي روايتها ارائه 

دهد، ضعف دارد.   
  

اشكال دوم: حضور دو فاعل در يك روايت  
گاهي ممكن است در روايتي همزمان دو فاعل حضور داشته باشد. براي مثال در برخي 
عالوه بر فاعل انساني- كه در روايت حضور دارد و به دنبال  تذكرةاالوليا حكايتهاي
مفعولي است- خداوند در مقام فاعل دوم در وراي او حضور دارد و مفعول ديگري را 
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ميجويد. اشكالي كه در چنين روايتهايي پيش ميآيد اين است كه دو فاعل در حكايت 
حضور مييابد و چون هر فاعلي مفعولي دارد، دو مفعول هم وارد روايت ميشود. با توجه 
به اينكه هر فاعلي بازدارنده و ياريرساني دارد، اين امكان هست كه بهازاي هر فاعل، 
بازدارنده و ياريرساني نيز در روايت حضور داشته باشد. همچنين هر فاعلي فرستندهاي 
دارد و هر مفعولي گيرندهاي؛ بنابراين بهواسطة حضور دو فاعل، بايستي دو فرستنده و دو 
گيرنده هم در روايت وجود داشته باشد. حكايتهايي كه بر اساس عقيدة صالح و اصلح 
شكل گرفتهاند، نمونهاي از روايتهاي دوفاعلي هستند. بر اساس عقيدة صالح و اصلح، در 
شرايطي ممكن است انسان با علم محدودي كه دارد چيزي را به صالح خود بداند و درپي 
دستيابي به آن باشد؛ اما خداوند بهدليل علم نامحدود خود و به اين دليل كه خير محض 
است و جز صالح بنده را نميخواهد، چيز ديگري را در نظر داشته باشد كه براي بنده 
اصلح است (حلبي، 1376: 80-81). حكايت زير كه در مورد مالك دينار نقل شده، 

نمونهاي از حكايتهاي دوفاعلي است:  
چندين سال در آرزوي غزا بودم. چون اتفاق افتاد كه بروم، روز حرب مرا تب آمد چنان 
كه نتوانستم رفت. بخفتم و با خود گفتم: «اي تن! اگر تو را نزد حق منزلتي بودي اين تب 
نيامدي.» در خواب شدم. هاتفي آواز داد كه اگر تو امروز حرب كردي اسير شدي و 
گوشت خوكت دادندي و چون گوشت خوك خوردي، كافر شدي. اين تب تو را تحفهاي 

عظيم بود (عطار، 1383: 43).  
     فاعل اين حكايت مالك دينار، و مفعول او غزاست. مالك متناسب با سطح دانشي كه 
دارد گمان ميكند رفتن او به ميدان جنگ به صالح او است. از سوي ديگر، بر اساس پيغام 
 هاتف در پايان حكايت، خداوند با علم نامتناهي خود ميدانسته رفتن مالك به غزا صالح 
نيست و اصلح آن است كه از كافرشدن درامان بماند؛ بنابراين خدا ميتواند فاعلي باشد كه 
مفعول او، حفظ مالك از كفر است. تب در دو حوزة كنش بازدارندگي و ياريرساني عمل 
ميكند؛ به اين معنا كه نسبت به يك فاعل، بازدارنده و نسبت به فاعل ديگر، ياريرسان 
است: مالك را از رسيدن به مفعول بازميدارد و در عوض خداوند را براي دستيابي به 
مفعول ياري ميكند. نيروي فرستندة فاعل اول اشتياق او براي غزاست؛ گيرندة مفعول اول 
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مالك است؛ نيروي فرستندة فاعل دوم حفظ مالك از كفر است؛ گيرندة مفعول دوم هم 
مالك است:  

فاعل: مالك/ خدا مفعول: غزا/ حفظ مالك از كفر  
ياريرسان: ندارد/ تب   بازدارنده: تب/ ندارد
كفر گيرنده: مالك/ مالك   فرستنده: غزا/ حفظ مالك از

     ممكن است كسي براي رفع مشكل وجود دو فاعل، اينگونه تحليل كند كه در 
حكايتهاي مبتني بر عقيدة صالح و اصلح، خداوند فاعل نيست؛ بلكه ياريرسانِ فاعل 
است تا مفعولي را كسب كند كه براي او اصلح است. براي مثال، در مورد همين حكايت 
بر اين نظر باشد كه خداوند فاعل نيست؛ بلكه ياريرسان مالك است تا او در عوض غزا از 
كفر درامان باشد كه مفعول بهتري براي او است. چنين تحليلي پذيرفتني نيست؛ زيرا 
ياريرسان كنشگري است كه فاعل را براي رسيدن به مفعولي كه خود فاعل در نظر دارد 
ياري ميكند نه مفعولي ديگر. در حكايتهاي مبتني بر عقيدة صالح و اصلح، خداوند 
هيچگاه فاعل را براي كسب مفعولي كه خود فاعل ميخواهد، ياري نميكند؛ بلكه خدا 
دقيقاً فاعل ديگري است كه مفعول ديگري را در نظر دارد. براي مثال، در اين حكايت 
مفعولِ مالك غزاست كه براي رسيدن به آن، خداوند هرگز او را ياري نميكند؛ بلكه خدا 

خود، فاعلي است كه درپي مفعولي ديگر است.  
  

اشكال سوم: درهمآميختن/ خلط فاعل  
كلود برمون و تزوتان تودوروف پس از بررسي الگوي كنش گرماس به اين نتيجه ميرسند 
كه اشكالي در اين نظريه هست: اگر روايت سادهاي بر مبناي عشق متقابل دو كنشگر زن و 
مرد داشته باشيم، از منظري مرد فاعل و زن مفعول، و از زاويهاي ديگر زن فاعل و مرد 
مفعول است. رابرت اسكولز به اين اشكال اشاره ميكند و آن را درهمآميختنِ فاعل مينامد 
نيز به چنين مشكلي  تذكرةاالوليا (اسكولز، 1383: 158). در الگوبندي برخي حكايتهاي
برميخوريم: «و [ابوعلي دقاق] گفت: «اين حديث نه به علت است و نه از جهد وليكن 
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طينت است كما قال اهللا يحبهم و يحبونه. گفت ايشان را دوست داريم و ايشان ما را 
دوست دارند.» (عطار، 1383: 570).   

     پيشتر توضيح داده شد كه فاعل در الگوي گرماس نقش محوري دارد و با تغيير آن، 
ساير كنشگران نيز تغيير ميكنند. در تحليل اين حكايت، بهدليل خلطي كه در فاعل رخ 
ميدهد، ساير كنشگران نيز دچار خلط ميشوند؛ درنتيجه به دو الگوبندي كامالً معكوس 
ميرسيم: از يك نظر، خداوند فاعل/ گيرنده و انسان مفعول/ فرستنده است و از ديدگاهي 
ديگر، انسان فاعل/ گيرنده و خدا مفعول/ فرستنده است. بازدارنده و ياريرسان هم در اين 

حكايت حضور ندارند:   
  

                الگوبندي شماره 1                            الگوبندي شماره 2  
مفعول: خدا   فاعل: انسان مفعول: انسان فاعل: خدا

گيرنده: انسان    فرستنده: خدا گيرنده: خدا فرستنده: انسان
  

پيشنهاد راهكار  
بخشي از سه اشكالي كه در الگوي كنش گرماس پيش ميآيد ناشي از اين است كه گرماس 
از كنشگران و حوزة كنش آنان تعريف جامع و مانعي بيان نكرده است. براي مثال در 
تعريف فاعل فقط به اين نكته بسنده ميكند كه فاعل كنشگر اصلي است و مفعولي را دنبال 
ميكند. اين تعريف آنچنان كه بايد، حد و مرز جامع و مانعي ندارد. همانطور كه در بيان 
اشكاالت نشان داده شد، ميتوان در روايتي واحد، دو كنشگر را با اين تعريف مطابقت داد 
و فاعل تلقي كرد. اگر هر كنشگري دقيقتر تعريف شود و حوزة كنش او با محدوديت 
بيشتري مشخص باشد، احتمال پيش آمدن اين اشكاالت بسيار ضعيف ميشود. با توجه به 
نقش محوري و بسيار مؤثر فاعل در الگوبندي روايت، اگر بتوان فقط اين كنشگر را دقيقتر 
و با در نظر گرفتن محدوديتهاي بيشتري تعريف كرد، بهطور چشمگيري از مشكالت آن 
نشان ميدهد براي محدود كردن حوزة  تذكرةاالوليا كاسته ميشود. بررسي حكايتهاي
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كنش فاعل و بيان تعريفي جامعتر و مانعتر ار آن، عالوهبر سه جفتي كه گرماس مطرح 
ميكند، ميتوان يك جفت ديگر در نظر گرفت: مفعول دوم و ارائهدهندة آن.   

  
مفعول دوم و ارائهدهندة آن  

در الگوي كنش گرماس فاعل و مفعول يك جفت را تشكيل ميدهند. طبق اين الگو، فاعل 
كنشگري است كه هدفي را دنبال ميكند. آن هدفي كه فاعل درپي دستيابي به آن است، 
مفعول نام دارد. هركسي ميتواند بهسادگي اين سؤال را بپرسد كه آيا احتمال دارد در يك 
روايت فاعل با دو مفعول مواجه شود و ضمن امكان دستيابي به هر دو، در شرايط 
انتخاب قرار بگيرد و يا يكي از دو مفعول به او تحميل شود. بررسي حكايتهاي 
نشان ميدهد پاسخ اين سؤال مثبت است. بنابراين، عالوهبر مفعولي كه در  تذكرةاالوليا
الگوي كنش گرماس مطرح شده است، اين امكان هست كه مفعول دومي نيز در روايت 
حضور داشته باشد. با پذيرش زيربناي نظرية گرماس مبني بر اينكه ذهن انسان جهان را بر 
اساس تقابلها ساختاربندي ميكند تا قادر به درك آن باشد و نيز تأكيد او بر حضور 
جفتهاي متقابل در ذهن، زبان، تجربه و سرانجام در روايتها، ميتوان گفت مفعول دومي 
 كه در روايت حضور پيدا ميكند بايد در كنار كنشگر ديگري يك جفت را تشكيل دهد. 
اين كنشگر ديگر كسي است كه مفعول دوم را ارائه ميدهد. به اين ترتيب، عالوهبر سه 
جفتي كه گرماس مطرح ميكند، جفت ديگري هم در برخي روايتها ميتواند حضور 
داشته باشد: مفعول دوم و ارائهدهندة آن. همانطور كه گرماس در الگوي كنش قائل به سه 
جفت است و عقيده دارد دو جفت فاعل/ مفعول و فرستنده/ گيرنده حتماً در روايت 
حضور دارند، اما جفت بازدارنده/ ياريرسان گاهي ميتوانند محذوف باشند؛ بنابراين 
جفت مفعول دوم و ارائهدهندة آن نيز از جفتهاي ضروري نيست و در روايتي ممكن 
است اصالً چنين كنشگراني حضور نداشته باشند. ولي در نظر گرفتن اين جفت در برخي 
ديگر از روايتها نهتنها اشكاالت مطرحشده را برطرف ميكند؛ بلكه ضرورت هم دارد و 

بدون آن، الگوبندي روايت كامل نيست.  
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     ارائهدهندة مفعول دوم كنشگري است كه مفعول دوم را به فاعل ارائه ميدهد. توجه به 
اين نكته بسيار مهم و راهگشاست كه مفعول دوم فقط به فاعل ارائه داده ميشود. بنابراين، 
بر تعريف گرماس از فاعل ميتوان افزود كه فاعل كنشگري است كه مفعول دوم به او ارائه 
داده ميشود. در نظر گرفتن اين محدوديت در تعريف فاعل، راهحل مناسبي است و هر سه 
اشكال مطرحشده را در روايتهاي دومفعولي بهخوبي برطرف ميكند. در تعريف مفعول 
دوم هم بايد گفت همان چيزي است كه عالوهبر مفعولي كه در روايت حضور دارد و از 
ابتدا فاعل به دنبال آن بوده است، به فاعل ارائه داده ميشود. در چنين شرايطي دو حالت 
پيش ميآيد: 1. فاعل قدرت انتخاب دارد و يكي از دو مفعول را به ميل خود برميگزيند؛ 
در اين صورت ارائة مفعول دوم در قالب پيشنهاد است. 2. چنين اختياري ندارد و بهاجبار 
از يك مفعول بازميماند و مفعول ديگر را كسب ميكند؛ در اين حالت ارائة مفعول دوم 
تحميلي است و اغلب هنگامي رخ ميدهد كه ارائهدهندة مفعول دوم قدرت بيشتري از 
فاعل داشته باشد. نكتة ديگر اين است كه اگر روايتي دو مفعول داشته باشد، بايد دو 
فرستنده و دو گيرنده هم داشته باشد: يكي فرستندهاي كه فاعل را به دنبال مفعول اول 
ميفرستد و گيرندة مفعول اول و ديگري فرستندهاي كه فاعل را درپي مفعول دوم 

ميفرستد و گيرندة مفعول دوم.  
     در نظر گرفتن جفتمفعول دوم و ارائهدهندة آن در روايتهاي دومفعولي بسيار 
راهگشاست و بهسادگي ميتواند در اينگونه روايتها اشكاالت مطرحشده را برطرف كند. 
ضمن آنكه جفتمفعول دوم و ارائهدهندة آن- حتي اگر اشكالي هم در روايتهاي 
دومفعولي پيش نيايد-  بايد در الگوبندي اينگونه روايتها حتماً لحاظ شود؛ زيرا بدون در 

نظر گرفتن اين جفت، الگوبندي روايتهاي دومفعولي كامل نخواهد بود.  
  

كنشگر ارائهدهندة مفعول دوم  
جفتمفعول دوم و ارائهدهندة آن در برخي روايتها حضور مييابد و موجب سؤال 
ديگري ميشود: مفعول دوم چگونه و توسط كدام كنشگر وارد روايت ميشود؟ بهعبارت 
ديگر، اين پرسش دربارة كنشگر ارائهدهندة مفعول دوم و چندوچون آن است. پاسخي كه 
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داده ميشود چنين است: ارائهدهندة  تذكرةاالوليا به اين سؤال از طريق بررسي حكايتهاي
مفعول دوم هرگز بهطور مجزا در حكايتي مشاهده نشد؛ بلكه او همواره در چند يا يكي از 
شش كنشگري كه گرماس برشمرده است درميآميزد. براي مثال در هر كدام از 

حكايتهاي زير ارائهدهندة مفعول دوم با چند كنشگر ديگر درآميخته است:  
نقل است كه يكي با بشرِ مشورت كرد كه دوهزار درم حالل دارم. ميخواهم كه به حج 
روم. گفت: تو به تماشا ميروي. اگر براي رضاي خدا ميروي، وام درويشي چند بگزار يا 
به يتيمي يا عيالداري ده كه راحتي [كه] به دل ايشان رسد از صد حج فاضلتر. گفت: 
رغبت حج بيشتر دارم. گفت: از آن كه اين مال نه از وجه نيك بهدست آوردهاي تا به 

ناوجه خرج نكني قرار نگيري (عطار، 1383: 114).  
فاعل اين روايت مردي است كه قصد دارد به حج برود. بنابراين، بهجا آوردن مناسك حج 
مفعول اول او است. اما بشر در مقام بازدارنده، با فاعل در كسب مفعول اول مخالفت 
ميكند و مفعول دوم را مبني بر اينكه هزينة سفر حج را به نيازمندان بدهد به او پيشنهاد 
ميكند و با دليل و برهان سعي ميكند او را به سوي كسب اين مفعول بفرستد. بنابراين، 

بازدارنده، ارائهدهندة مفعول دوم و فرستنده در يك كنشگر درآميختهاند:  
1. بشر بازدارندة فاعل از كسب مفعول اول است.  

2. بشر ارائهدهندة مفعول دوم به فاعل است. 
3. بشر فرستندة فاعل جهت كسب مفعول دوم است.  

     «مردي پيشم آمد و پرسيد كه كجا ميروي؟ گفتم: به حج. گفت: چه داري؟ گفتم: 
دويست درم. گفت: به من ده و هفت بار گرد من بگرد كه حج تو اين است. چنان كردم و 

بازگشتم.» (همان، 143).  
بايزيد كه فاعل اين حكايت است، قصد دارد به حج برود. بنابراين، رفتن به حج مفعول 
اول اين روايت است. مرد با ارائة مفعول دوم مبني بر اينكه هزينة سفر را خودش دريافت 
كند و بايزيد هفتبار گرد او بگردد، سعي ميكند او را از دستيابي به مفعول اول بازدارد؛ 
اما در عوض نيروي فرستندة فاعل براي كسب مفعول دوم است. مرد با گرفتن درمها و 
اجازة طواف گرد خودش، بايزيد را ياري ميكند. از سوي ديگر، مرد گيرندة اين مفعول نيز 

هست. بدين ترتيب او آميزهاي از پنج كنشگر است:  
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1. مرد بازدارندة فاعل از كسب مفعول اول (حج) است.  
2. مرد ارائهدهندة مفعول دوم (پرداخت هزينة سفر به درويش و طواف گرد او) است.  

3. مرد فرستندة فاعل براي كسب مفعول دوم است.  
4. مرد ياريرسان فاعل براي كسب مفعول دوم است.  

5. مرد گيرندة مفعول دوم است.   
رابعه چون به مكه ميرفت در باديه روزي چند بماند. گفت: «الهي دلم بگرفت. كجا 
ميروم؟ من كلوخي، آن خانه سنگي. مرا تو ميبايد.» حق- تعالي- بيواسطه به دلش 
خطاب كرد كه اي رابعه! در خون هژدههزار عالم ميشوي؟ نديدي كه موسي- 
عليهالسالم- ديدار خواست چند ذره تجلي بر كوه افكندم كوه چهلپاره شد؟ (همان، 63).  

فاعل اين حكايت رابعه و مفعول اول او رفتن به حج است. هنگامي كه فاعل در آستانة 
دستيابي به مفعول اول است، بهعنوان بازدارندة خود عمل ميكند و از دستيابي به آن 
سربازميزند و مفعول دوم، يعني خداوند را طلب ميكند. بنابراين، مفعول دوم توسط فاعل 
به خودش پيشنهاد ميشود. همچنين فاعل بازدارندة خود از دستيابي به مفعول اول و 

فرستندة خويش جهت كسب مفعول دوم است:  
1. رابعه فاعل است.  

2. رابعه بازدارندة خود از كسب مفعول اول است.  
3. رابعه ارائهدهندة مفعول دوم به خود است.   

 4. رابعه نيروي فرستندة خود براي كسب مفعول دوم است.   
     «نقل است كه يكي روزي درآمد كه از جاي دور آمدهام نزديك تو اي استاد! گفت: اين 
حديث به قطع مسافت نيست. از نفس خويش گامي فراتر نه كه همة مقصودها تو را به 

حاصل است.» (همان، 566).  
فاعلِ اين حكايت مردي است كه نزد استاد آمده و مفعول او استاد است. استاد در مقام 
مفعول اول، مفعول دوم را كه ترك نفس است، به او نشان ميدهد. بنابراين ارائهدهندة 
مفعول دوم با مفعول اول تلفيق ميشود. ضمن اينكه در اين حكايت همين كنشگر است كه 
فاعل را از دستيابي به مفعول اول بازميدارد و نيرويي است كه سعي ميكند در فرستادن 
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فاعل براي كسب مفعول دوم انگيزه ايجاد كند. بدين ترتيب، استاد آميزهاي است از چهار 
كنشگر مفعول اول، بازدارنده، ارائهدهندة مفعول دوم و فرستنده:  

1. استاد مفعول اول است.  
2. استاد فاعل را از كسب مفعول اول بازميدارد.  

3. استاد ارائهدهندة مفعول دوم است.  
4. استاد فرستندة فاعل جهت كسب مفعول دوم است.  

    همانطور كه مالحظه ميشود، ارائهدهندة مفعول دوم ميتواند با هريك از شش كنشگر 
فاعل، مفعول، فرستنده، گيرنده، بازدارنده و ياريرسان تلفيق شود. بنابراين، توجه به اين 
نكته حائز اهميت است كه ارائهدهندة مفعول دوم هرگز بهطور مجزا در روايت حضور 

ندارد؛ بلكه همواره در كنشگراني كه گرماس مطرح كرده است تلفيق ميشود.   
     اضافه كردن جفتمفعول دوم و ارائهدهندة آن به الگوي كنش گرماس سه اشكال 
مطرحشده را در بسياري از روايتها برطرف ميكند. پيشتر در طرح هريك از اشكاالت، 
حكايتي براي نمونه ذكر شده بود. در اينجا بار ديگر همان حكايتها با در نظر گرفتن 
جفتمفعول دوم و ارائهدهندة آن الگوبندي ميشود تا نشان داده شود كه اين جفت چگونه 

در حل اشكاالت مؤثر است.  
  

اشكال اول: نبود امكان الگوبندي قطعي   
در اشكالِ نبودِ امكان الگوبندي قطعي، به اين دليل كه تعريف جامع و مانعي از فاعل در 
دست نداشتيم، ميتوانستيم بيش از يك كنشگر را فاعل تصور كنيم. اين امر سبب ميشد به 
الگوبندهاي متعددي دست يابيم و در نهايت در تحليل كنشگران روايت به قطعيت نرسيم. 
بار ديگر به اولين حكايت توجه كنيد. اين حكايت در طرح اشكال اول فقط با همان 
سهجفتي كه گرماس ذكر كرده بود، الگوبندي شد و اشكالِ نبود امكان الگوبندي قطعي در 
آن نمايان شد. اما اينبار، كنشگران همان حكايت با در نظر گرفتن جفتمفعول دوم و 

ارائهدهندة آن تحليل ميشود:   
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     «مردي پيشم آمد و پرسيد كه كجا ميروي؟ گفتم: به حج. گفت: چه داري؟ گفتم: 
دويست درم. گفت: به من ده و هفت بار گرد من بگرد كه حج تو اين است. چنان كردم و 

بازگشتم.» (همان، 143).  
فاعل اين حكايت بايزيد و مفعول او بهجاي آوردن حج است. نيروي فرستندة فاعل براي 
كسب اين مفعول، اشتياقي است كه او براي حج دارد و گيرندة آن هم خود بايزيد است. 
در نيمههاي راه مردي نزد بايزيد ميآيد، با فاعل بر سر دستيابي به مفعول اول مخالفت 
ميكند و مفعول ديگري به او ارائه ميدهد. در اين هنگام امكان دستيابي به دو مفعول 
براي فاعل فراهم ميشود و او مخيّر است يكي از آنها را برگزيند: يكي اينكه بايزيد مسير 
خود را ادامه دهد و به حج برود و ديگر آنكه از حج صرفنظر كند، هزينة سفر را به مرد 
بدهد و هفتبار گرد او طواف كند. فاعل، مفعولِ دوم را برميگزيند و مرد با گرفتن درمها 
و اجازه دادن به بايزيد براي طواف به دورش، او را ياري ميكند. نيرويي كه فاعل را به 
سوي مفعول دوم ميفرستد، مرد است و گيرندة آن هم بايزيد است و هم مرد؛ زيرا منفعت 

مفعول دوم شامل هر دوي آنها شده است:  
  

مفعول اول: حج      فاعل: بايزيد
مفعول دوم: دادن درمها به مرد و طواف گرد او      ارائهدهندة مفعول دوم: مرد

ياريرسان: مرد      بازدارنده: مرد
   فرستندة مفعول اول/ دوم: اشتياق به حج/ مرد         گيرندة مفعول اول/ دوم: بايزيد/ بايزيد و مرد  

       
در تعريف ارائهدهندة مفعول دوم تأكيد شد كه او حتماً مفعول دوم را به فاعل ارائه ميدهد. 
بنابراين چون مرد مفعول دوم را به بايزيد پيشنهاد ميدهد، ترديدي باقي نميماند كه فاعلِ 
حكايت بايزيد است. با ايجاد قطعيت در تعيين فاعل، ساير كنشگران- كه در ارتباط با 
فاعل و مفعول او مشخص ميشوند- قطعيت مييابند؛ در نتيجه امكان الگوبندي دوگانه از 
ميان ميرود و هر تحليلگري كه به بررسي اين حكايت بپردازد، با اطمينان فقط به يك 

الگوي واحد دست مييابد.  
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اشكال دوم: حضور دو فاعل در يك روايت  
اشكال دومي كه در نظرية گرماس وجود داشت، حضور دو فاعل در برخي روايتها بود؛ 
درحالي كه طبق نظرية گرماس هر روايتي بيش از يك فاعل ندارد. حكايتي كه هنگام طرح 
اين اشكال ذكر شده بود، بار ديگر با در نظر گرفتن جفتمفعول دوم و ارائهدهندة آن 

بررسي ميشود:  
چندين سال در آرزوي غزا بودم. چون اتفاق افتاد كه بروم، روز حرب مرا تب آمد چنان 
كه نتوانستم رفت. بخفتم و با خود گفتم: «اي تن! اگر تو را نزد حق منزلتي بودي اين تب 
نيامدي.» در خواب شدم. هاتفي آواز داد كه اگر تو امروز حرب كردي، اسير شدي و 
گوشت خوكت دادندي و چون گوشت خوك خوردي كافر شدي. اين تب تو را تحفهاي 

عظيم بود (همان، 43).  
 فاعلِ روايت مالك است و رفتن به غزا مفعول او است. فرستندة فاعل براي كسب مفعول ِ
اول، اشتياق او به غزاست و گيرندة آن خود مالك است. تب بهعنوان بازدارنده، مانع رفتن 
مالك به غزا ميشود. خداوند كه حضوري ماورايي دارد، در مقام ارائهدهندة مفعول دوم، 
محفوظ ماندن از كفر را ارائه ميدهد. در اينگونه حكايتها ارائة مفعول دوم به صورت 
پيشنهاد نيست تا فاعل از آن ميان يكي را برگزيند؛ بلكه در قالب تحميل است؛ يعني 
ارائهدهندة مفعول دوم آن را به فاعل پيشنهاد نميدهد؛ بلكه حتي بدون اينكه فاعل از ابتدا 
آگاهي داشته باشد و در موقعيت انتخاب قرار بگيرد، مفعول دوم به او تحميل ميشود. تب 
هم تغيير حوزة كنش ميدهد و برخالف سابق كه فاعل را از كسب مفعول اول 
بازميداشت، اينبار فاعل را براي كسب مفعول دوم ياري ميكند. خداوند فرستندة فاعل 

براي كسب مفعول دوم، و گيرندة آن هم مالك است:  
     فاعل: مالك     مفعول اول: غزا  

     ارائهدهندة مفعول دوم: خدا     مفعول دوم: حفظ مالك از كفر  
     بازدارنده: تب     ياريرسان: تب  

فرستندة مفعول اول/ دوم: اشتياق انجام غزا/ خدا     گيرندة مفعول اول/ دوم: مالك/ مالك  
     به اين ترتيب، با در نظر گرفتن جفتمفعول دوم و ارائهدهندة آن، ديگر مشكل حضور 
دو فاعل در يك روايت پيش نميآيد؛ بلكه فقط آن كنشگري فاعل شناخته ميشود كه 
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مفعول دوم به او ارائه شده است. چنان كه در اين حكايت، مالك به اين دليل كه عالوهبر 
مفعولي كه خود به دنبال آن بوده است مفعول دوم نيز به او ارائه شده، فاعل است و 

خداوند هم ارائهدهندة مفعول دوم بهشمار ميرود.  
  

اشكال سوم: درهمآميختن/ خلط فاعل  
اشكال خلط فاعل هنگامي پيش ميآمد كه فاعل و مفعول نسبت به يكديگر رابطة عكس 
پيدا ميكردند و اين امكان وجود داشت كه دو كنشگر در رابطه با يكديگر هم فاعل باشند 
و هم مفعول. در روايتهاي دومفعولي كه مشكل خلط فاعل دارند، از ميان دو كنشگري 
كه هر دو شرايط فاعلبودن را دارند، بايست كنشگري را كه مفعول دوم به او ارائه ميشود 
فاعل دانست و ديگري را مفعول اول برشمرد. همانطور كه توضيح داده شد، مفعول اول 
ميتواند ارائهدهندة مفعول دوم نيز باشد. اگر مفعول دوم توسط كنشگر سوم ارائه شود، از 
ميان دو كنشگري كه دچار خلط فاعل ميشوند، كنشگري كه مفعول دوم به او ارائه ميشود 
فاعل است و ديگري هم مفعول اول. به اين ترتيب، با در نظر گرفتن جفتمفعول دوم و 

ارائهدهندة آن، اشكال خلط فاعل در روايتهاي دومفعولي از ميان ميرود.  
     «و [ابوعلي دقاق] گفت: اين حديث نه به علت است و نه از جهد وليكن طينت است 
كما قال اهللا يحبهم و يحبونه. گفت ايشان را دوست داريم و ايشان ما را دوست دارند.» 

(همان، 570).   
بر اساس اين حكايت، خداوند فاعل و گيرنده، و انسان مفعول و فرستنده است؛ اما در 
رابطهاي عكس، انسان فاعل و گيرنده و خداوند مفعول و فرستنده است. اگر حكايت را 
اينگونه ادامه دهيم كه خداوند دنيا را با تمام مظاهر فريبندهاش آفريده و حبّ آن را در دل 
انسان قرار داده است، آيا نميتوان اينطور تصور كرد كه دنيا مفعول دومي است كه از 
جانب خداوند به انسان عرضه شده است؟ بهعبارتي، خداوند در مقام مفعول اول، مفعول 
دوم را نيز ارائه داده است؛ او با حبي كه چه نسبت به خودش در مقام مفعول اول و چه 
نسبت به دنيا بهعنوان مفعول دوم در دل انسان قرار داده است، او را بهسوي هر دو گسيل 
داشته و مخيّر كرده است كه از ميان دو مفعول يكي را برگزيند. با پذيرش اين محدوديت 
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در تعريف فاعل- كه او كنشگري است كه مفعول دوم به او ارائه شده است-  بايد انسان را 
با همين مالك، فاعل دانست. خداوند مفعولِ اول، ارائهدهندة مفعول دوم و فرستندة فاعل 
بهسوي هر دو مفعول است و انسان هم گيرندة هر دو مفعول بهشمار ميرود. فاعل 
ميتواند بازدارنده و ياريرسان داشته باشد. هنگامي كه انسان با وسوسههاي شيطان از 
خداوند روي برميگرداند، در واقع با مخالفت بازدارنده براي كسب مفعول اول مواجه شده 
است. همچنين هنگامي كه شيطان دنيا را در چشم انسان زيبا جلوه ميدهد، او را ياري 

كرده است تا مفعول دوم را بهدست آورد. به اين ترتيب الگوبندي زير بهدست ميآيد:  
فاعل: انسان                                            مفعول اول: خدا  
ارائهدهندة مفعول دوم: خدا                          مفعول دوم: دنيا  

بازدارنده: شيطان                                       ياريرسان: شيطان  
فرستندة مفعول اول/ دوم: خدا/ خدا                گيرندة مفعول اول/ دوم: انسان/ انسان  

  
نتيجهگيري  

عطار قرار داده  تذكرةاالولياي در اين مقاله الگوي كنش گرماس در مواجهه با حكايتهاي
شد تا با اساس قرار دادن آن، بتوان به نقد و ارزيابي نظرية گرماس پرداخت. پس از 
بررسيها اين نتيجه بهدست آمد كه در تطبيق الگوي كنش گرماس با حكايتهاي 
ضمن كارآمدي بسيار اين الگو، گاهي سه مشكل ايجاد ميشود: يكي آنكه در  تذكرةاالوليا
برخي حكايتها بهدليل جامع و مانع نبودن تعريف فاعل، ميتوان بيش از يك كنشگر را 
فاعل انگاشت. در نظر گرفتن هريك از كنشگران بهعنوان فاعل، الگوبندي متفاوتي را به 
دنبال دارد و اشكالِ نبودِ امكان الگوبندي قطعي را پديد ميآورد. اشكال دوم بيشتر در 
حكايتهايي پيش ميآمد كه بهنظر ميرسيد دو فاعل در حكايت حضور دارد. براي مثال 
در برخي از حكايتها عالوهبر يك فاعل زميني، خداوند نيز در مقام فاعل ماورايي در 
حكايت حضور مييافت و موجب پيش آمدن مشكل حضور دو فاعل در يك روايت 
بروز ميكرد و منتقدان  تذكرةاالوليا ميشد. سومين اشكالي كه در الگوبندي حكايتهاي
ديگري نيز در بررسيهاي خود آن را دريافته بودند، مشكل خلط فاعل است؛ به اين معنا 
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كه در حكايتي، دو كنشگر ميتوانستند نسبت به يكديگر هم فاعل باشند و هم مفعول. با 
دقت و موشكافي در حكايتهايي كه دچار اين اشكاالت هستند، دريافتيم كه هر سه 
اشكال درباب فاعل پيش ميآيد و آن هم بهدليل جامع و مانع نبودن تعريف آن است؛ چرا 
كه اگر تعريف دقيقي از فاعل در دست باشد، ترديدي در تعيين آن باقي نميماند و مانعيت 
تعريف اجازه نميدهد هر كنشگري را بتوان بهسادگي فاعل تلقي كرد. به دنبال قطعيت در 
تعيين فاعل، در تعيين ساير كنشگراني كه در ارتباط با فاعل تعريف شدهاند نيز به قطعيت 

ميرسيم و هر سه مشكل ذكرشده برطرف ميشود.   
     عالوهبر آشكار شدن برخي از اشكاالتي كه در الگوي كنش گرماس وجود دارد، نتيجة 
ديگر اين مقاله پيشنهاد راهكار براي از ميان بردن اين اشكاالت است: به اين ترتيب كه 
بهجز سه جفت كنشگري كه گرماس مطرح ميكند، ميتوان جفت چهارمي به نام مفعول 
دوم و ارائهدهندة آن در نظر گرفت و سپس فقط كنشگري را فاعل پنداشت كه مفعول دوم 
به او ارائه ميشود. با ايجاد اين محدوديت در تعريف فاعل، ديگر ترديدي در تعيين قطعي 

آن باقي نميماند و مشكالت ذكرشده از ميان ميرود.   
     در اين مقاله هرگز ادعا نميشود راهكار عرضهشده بهطور قطع در تمام حكايتهايي 
كه دچار اين اشكاالتاند، راهگشا خواهد بود؛ بلكه برايند اين پژوهش، اين است كه 
بهدليل جامع و مانع نبودن تعريف فاعل، سه اشكال مطرحشده در الگوي كنش گرماس 
وجود دارد. ازاينرو، با در نظر گرفتن جفتمفعول دوم و ارائهدهندة آن، ضمن محدوديتي 
كه در تعريف فاعل ايجاد ميكند، گرچه ممكن است گاهي- بهندرت-  در برخي 
حكايتها مشكل را از ميان نبرد، با اطمينان ميتوان گفت بهكار بستن آن در بسياري از 

موارد راهگشا خواهد بود.   
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نگاهي به پژوهشهاي روايتشناسي زبان فارسي  
مينا بهنام 
دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد 

   
چكيده  

امروزه، روايتشناسي بهعنوان نظريه و روشي مطالعاتي در سطح جهان شناختهشده و رايج 
است. با اين حال، روشن شدن قلمرو كاربرد اين اصطالح بهگونهاي جامع، براي مخاطب 
ايراني ضرورت دارد. در اين مقاله كه حاصل پژوهشهاي گوناگوني است، نگارنده 
ميكوشد تا با دستهبندي انواع روايتشناسي، به بررسي روشن و منظم اين مقوله بپردازد. 
براي رسيدن به اين هدف، نخست به چگونگي پيدايش روايتشناسي و زمينههاي ايجاد 
آن در پژوهشهاي ادبي ايران پرداخته ميشود، سپس به نحوة گسترش آن اشاره خواهد 
شد. وضعيت كنوني روايتشناسي در ايران موضوع پاياني اين مقاله را به خود اختصاص 

ميدهد.   
     واژههاي كليدي: روايتشناسي، پژوهشهاي ادبي، زبان فارسي.  

  
1. درآمد  

روايت1 پديدهاي سهبعدي است. يكي از ابعاد آن با زبان و گفتار ارتباط برقرار ميكند و در 
اين حوزه گسترة معاني را شكل ميدهد. بعد ديگر آن كردار و كنش را دربرميگيرد و 
رفتارهاي حسي و تجربي را تبيين ميكند. بعد سوم نيز فضاي ذهن و محدودة شناخت 

                                                      
1. Narrative 
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انسان را تحت تأثير قرار ميدهد و ابزاري براي رسيدن به درك جديد بهشمار ميآيد. 
ازاينرو، نهتنها روايت ابزار بيان و نيز تفهيم و تفاهم است؛ بلكه بايد آن را ابزار 
Herman, 2007: ) «.انديشهورزي نيز برشمرد. در واقع «روايت يك عمل شناختي است

92)؛ هيچ دانشي خواه تجربي خواه غيرتجربي، بدون عنصر روايت قادر به طرح مسائل 

خود در بستر زمان نيست.   
     در پاسخ به اين سؤال مقدّر كه ديرينگي روايتها تا چه اندازه است؟ ميتوان گفت 
ديرينگي پديدة روايت به قدمت حضور انسان در جهان بازميگردد و سراسر تاريخ بشر را 
دربرميگيرد؛ موتور ذهن بشر همواره به توليد روايت مشغول است تا از گذر آن، زبان، 
رفتار و توان شناختي خود را اثبات كند. روالن بارت1 نيز به گستردگي قلمرو روايتها 

اشاره كرده است:  
روايات جهان بيشمارند؛ آنها بيش از هرچيز در ژانرهاي بسيار متنوعي جاي دارند كه 
خود ميان گوهرهاي مختلف توزيع شدهاند. گويي هر محملي براي انسان مناسب است تا 
داستانهايش را به آن بسپارد. روايت ميتواند به كالم، گفتاري يا نوشتاري، به تصوير ثابت 
يا متحرك، به ايما و اشاره و به آميزة سامانيافتهاي از تمامي اين گوهرها تكيه كند. روايت 
در اسطوره، افسانه، حكايت اخالقي، قصه، تراژدي، كمدي، حماسه، تاريخ، پانتوميم، 
نقاشي، كتاب مصور، خبر و مكالمه حضور دارد. از اين گذشته، روايت در اين قالبهاي 

  .(Ibid, 7) تقريباً بيانتها در تمام ادوار، در همه جا و در تمام جوامع يافت ميشود
        جامعة ايران نيز از اين امر مستثنا نيست. با نگاهي به گذشتة زبان فارسي و آثار 
مكتوب و غيرمكتوب در حوزههاي مختلف علمي و هنري، جلوههاي گوناگوني از 
روايتمندي2 و روايتبني3 نمودار ميشود كه بر عالقة ايرانيان به روايتگري در بافتهاي 
گوناگون صحّه ميگذارد. اين كار در بسياري موارد آنقدر طبيعي و ناخودآگاه انجام 
ميگيرد كه مخاطب درنمييابد گيرايي و جذابيت كالم عالوهبر معنا و حقيقت نهفته در دل 

                                                      
1. Roland Barthes  
2. Narrativity 
3. Narreme 
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متن- كه از گذر رمزگشايي خود خواننده، بيننده و يا شنونده بهدست ميآيد- حاصل فنّ 
روايت است.   

     از ظهور نظريهاي به نام روايتشناسي1 در كنار نشانهشناسي2 و معناشناسي3 به شكل 
علمي در ايران، اندكي بيش از دو دهه ميگذرد. به زعم برخي از منتقدان، نظرية روايت و 
روايتشناسي از حيث سير تاريخي نقد متعلق به دو جايگاه و دو خاستگاه مختلف است. 
روايتشناسي بيشتر از دل نقد نشانهشناسي و نقد ساختگرايي4 برآمده است؛ درحالي كه 
نظرية روايت بيشتر به حوزة مطالعات فرهنگي و نقد پساساختگرا تعلق دارد. ياكوب لوته 
نيز به اين موضوع اشاره كرده كه در نظرية  سينما و ادبيات در روايت بر مقدمهاي در كتاب
روايت بحثهاي ايدئولوژيك نيز مطرح است. درك ما از جهان با روايت، ربطي به 
روايتشناسي ندارد و دقيقاً در حوزة نظرية روايت بحث ميشود (لوته، 1387). آنچه در 
اين مقاله درپي تبيين آن هستيم، حوزة مطالعات روايتشناسي است؛ ازاينرو به واژة 

روايت در معناي وسيع آن نميپردازيم.   
  

2. زمينههاي ظهور روايتشناسي  
روشن است كه هيچ نظريهاي ناگهان و بدون داشتن ظرفيتهاي ايدئولوژيك و نيز مساعد 
بودن شرايط زماني متولد نميشود و بيترديد پيش از آن، نظريهها و اصولي بنيادين در 
شكلگيري نظرية جديد مؤثر بودهاند. اين نكته دربارة روايتشناسي نيز مصداق دارد. 
نظرية روايتشناسي از يكسو در بنياد خود با ديدگاههاي زبانشناختي سوسور و چامسكي 
ارتباط دارد؛ در واقع زبانشناسي ساختاري كه خود زيرساخت نظريههاي ساختارگرا در 
ادبيات است، در ژرفساخت نظرية روايتشناسي حضور مييابد. چامسكي در اثبات اين 
مطلب كه در حيطة زبانهاي طبيعي ميان دستور زبان و معنا رابطهاي نسبتاً آشكار وجود 
دارد (به اين معنا كه اگر معناي جملهاي را بدانيم، ميتوانيم ساختار دستورياش را تبيين 

                                                      
1. Narratology 
2. Semiotics 
3. Semantics 
4. Structuralism 
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كنيم و برعكس) توانست ساختارهاي زيربنايي جملههاي مبهم (يك عبارت و چند محتوا) 
را از روي ساختار جملههاي غيرمبهم بهدست آورد. به اين ترتيب، ساختارگرايي (1960) و 

درپي آن روايتشناسي (1980) از اين سرچشمة اصلي منشعب شد تا نشان دهد:  
چگونه يك روساخت (پيرفت و رويدادها) را ميتوان به همان تعداد ژرفساختي ربط 
داد كه تأويلهاي گوناگون از حكايت وجود دارد. تحليلگران روايت همواره گرايش 
داشتهاند كه ابهامهاي ظاهري را ناديده بگيرند و يك توصيف ساختاري واحد را در مورد 

داستانهايي بهكار بندند كه بيش از يك معنا دارند (مارتين، 1386: 74).  
     اين رخداد مهم يعني پديدار شدن روايتشناسي، پس از انتشار كتاب گرماس به نام 
و چند اثر مهم ديگر از بارت و تودروف- كه همگي به تكميل و  ساختاري معناشناسي
اصالح نظرية والديمير پراپ1 در مقام ريختشناس و ساختارگرا ميپرداختند- صورت 
گرفت و بنيان ساختارگرايي را كه تا آن زمان تحت نفوذ پراپ قرار داشت، مورد بازبيني 
قرار داد. اين نظريه بهطور خاص بر ساختار روايت تمركز كرد و از ساختار بنيادين 

درونماية داستانها فاصله گرفت (برتنس، 1384: 86).   
     اوج اين رويكرد در نظريات ژرار ژنت2 نمودار ميشود كه همة ابعاد روايت را در 
تبيين و تحليل ساختار روايت بهكار ميگيرد و از كاملترين پژوهشها در اين زمينه است. 
با اندكي جرح و تعديل، بعدها كساني چون استانزل، ميكه بال، چتمن، جرارد پرينس و 

  .(Fluderink, 2005: 36) سوزان لنسر اين دانش را بهعنوان مفسران آن گسترش دادند
     اما با گسترش توجه به انديشه و ايدئولوژي در قرن بيستم، بهنظر ميرسد حوزة 
تحليلهاي روايي نيز شكل متفاوتي به خود گرفته است. نظريهپردازان اين حوزه افزونبر 
توجه به روايتشناسي ساختارگرا و عنايت به روايت در درون متني مشخص، به آثار مشابه 
در بافت3 و گفتمان4هايي كه در حوزهاي گستردهتر به بررسي اجزاي گفتمان در چند اثر 
مشابه ميپردازند، توجه نشان دادند و با رويكردي تطبيقي و بينامتني به بررسي روايت 

                                                      
1. Vladimir Prop  
2. Gerard Genette  
3. Context 
4. Discourse 
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پرداختند. براي نمونه، الگوي جهانياي كه ويليام لباو در صورتبندي اجزاي گفتمان 
روايي پيشنهاد كرد، بهطور گستردهاي در پژوهشهاي گوناگون كاربرد يافته است.  

  
3. قلمرو و كاركرد روايتشناسي  

پيش از اين گفتيم كه روايت بهعنوان ابزاري شناختي و معنايي همواره آگاهانه يا ناآگاهانه 
بهكار گرفته شده است. بنابراين بد نيست كه به ارتباط روايتشناسي و انسانشناسي بهطور 
كلي در هنرها و دانشهاي گوناگون توجه كنيم. در اين صورت ميتوانيم تجربيات روزمرة 
خود را در قالب روايي در بستر اموري كه خود بنيان نهادهايم مشاهده كنيم. علم 
روايتشناسي بهطور بالقوه، به هر آنچه جهان معنايي ما را ميسازد معنا ميبخشد. ازاينرو، 
توجه به عنصر روايتگري در نقاشي، نگارگري، موسيقي، سينما و تئاتر همان معنايي را 
براي انسان ترسيم ميكند كه از گذر ادبيات نوشتاري و گفتاري برايمان تبيين ميشود. به 
اين ترتيب، قلمرو روايت چيزي وراي ادبيات است و ميتوان گفت تمام دانشها براي 

انتقال معنا از روايت بهره ميگيرند.  
     حال از آنجا كه روايت در بسياري از هنرها و دانشها حضور دارد و همچون خود 
زندگي طبيعي بهنظر ميآيد، نهضت ساختارگرايي ساختارهاي روايي فيلمهاي سينمايي را 
نيز به چالش كشيده است. كمتر مقولهاي در مباحث نظري سينما بهاندازة روايت سينمايي 
است كه مدخل اين گفتمان را روايت ادبي و  كانون گفتمان قرار ميگيرد. تصور رايج چنين
سپس مقولة اقتباس از آن صورت ميبخشد؛ چرا كه روايت اساساً خصيصهاي ادبي است و 

مطالعة روايت سينمايي تالش در سازگارسازي روايت ادبي با سينما يا نقل داستان سينمايي 
بحث روايت سينمايي حول محور اقتباس دور ميزند. از سوي  است. بنابر اين ادعا، تمام
ديگر، پژوهش در حوزههاي عملكرد كنش و روايت در داستانهاي پريان پژوهشهاي 
پراپ، پژوهش در ساختار روايتهاي عاميانه توسط لوي استراوس1 و نيز پژوهشهاي 

                                                      
1. Levi Strauss 
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ژنت آغازگر نظامهاي نظرياي بود كه نظريهپردازان سينما بهويژه كريستين متز1 براي 
تحليل روايت سينمايي نيز بهكار گرفتند (متز، 1380: 39).   

     در قلمرو نگارگري و نقاشي با توجه به توليد روايت در قاب محدود تصوير، 
تفاوتهايي در اصول مورد بررسي روايت بهچشم ميخورد. با اينهمه، با توجه به ديدگاه 
روالن بارت كه ميگفت حتي نقاشي هم ميتواند متن پنداشته شود، بررسي روايت در 
نقاشي و نگارگري در مقوالت بينامتني و ترامتني جلوهاي خاص مييابد. لسينگ، 
نمايشنامهنويس و منتقد آلماني، اولين كسي است كه درباره ارتباط شعر و نقاشي در قرن 
هجدهم نظريهپردازي كرد (http://tarjoome.persianblog.ir/post/113). به اعتقاد او، 
تفاوت نقاشي و شعر در قابليتهاي متفاوت آن دو نهفته است. شعر عنصر زمان و نقاشي 
عنصر مكان را در اختيار دارد. بنابراين، شعر قادر به روايت حوادث يكي پس از ديگري 
است؛ ولي نقاشي- اگر قرار است تأثيرگذار باشد- بايد گوياترين لحظه را انتخاب كند، 
لحظهاي كه در آن كنش به اوج خود ميرسد. روايت در نقاشي با نشانههاي تصويري در 
بستر مكاني ساخته ميشود كه خود، جايگزين نشانههاي كالمي در روايت ادبي در بستر 
زمان است. ازاينرو، روايتشناسي در نقاشي از عامل زمان چشمپوشي ميكند و نميتوان 
نظرية روايتشناسي را در اغلب موارد بهطور كامل در يك نقاشي يا نگاره اجرا كرد. به 

همين سبب، توجه به نقاشي نسبت به سينما و تئاتر بسيار كمتر بوده است.  
       بنياد سينمايي فارابي به شكل گستردهاي به چاپ ترجمهها و تأليفاتي دربارة اين 
روايت موضوع پرداخته است. از نخستين آثار ترجمهشده در زمينة روايت سينمايي، كتاب

اثر ديويد بردول بود كه در سال 1375 به قلم عالءالدين طباطبايي ترجمه و  داستاني فيلم در
اثر آرتور آسابرگر نيز در  روزمره زندگي و رسانه عاميانه، فرهنگ در روايت منتشر شد. كتاب
سال 1380 توسط محمدرضا ليراوي ترجمه شد. در اين اثر ابعاد كاربرد روايت در سه 
سينما تا ادبيات از مقولة پيشگفته بررسي شده است. از ديگر آثار قابلتوجه،

(مجموعهمقاالت) است كه در سال 1384 منتشر شد. از آثاري كه در حوزة هنرهاي 
سينما و ادبيات در روايت بر مقدمهاي تصويري ترجمه شده است ميتوان به ترجمة كتاب
                                                      
1. Christian Metz 
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اثر ياكوب لوته اشاره كرد كه اميد نيكفرجام در سال 1387 آن را ترجمه كرد. لوته در اين 
اثر با زباني آسانياب به بررسي روايت در دو رسانة ادبيات و سينما پرداخته است. از آنجا 
كه لوته استاد ادبيات است و تخصصي در هنر سينما ندارد، در اين اثر به مقولة روايت 
نگاهي ادبي داشته است و بخش نظري كتاب كامالً تحت تأثير نظرية ادبي است؛ ازاينرو 

براي آشنايي پژوهشگران حوزة ادبيات نيز بسيار مفيد است.  
       با توجه به اهميت مسئله، مقاالتي نيز در اين زمينه نوشته شده است؛ ازجمله علي 
عباسي مقالة «روايتشناسي ليال ـ مهمان مامان (بررسي تطبيقي عنصر پيرنگ در دو 
فيلمنامه)» را در سال 1385 نوشت و در موزة هنرهاي معاصر ارائه كرد. او از نظرية 
روايتشناسي در تحليل نقاشي نيز بهره برده است. مقالة «كاركرد روايي- معنايي نشانهها 

در تابلوي قرباني كردن حضرت ابراهيم اثر محمد زمان» از ايندست است.  
  

4. چشمانداز روايتشناسي در پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي   
بارقههاي نخستين اين نظريه با توجه به ظرفيتهاي متون كالسيك ادبي در ايران، در آثار 
كهن پديدار شد. بهمرور، از آنجا كه نويسندگان و شاعران پابهپاي پيشرفتهاي جهان در 
عرصة آفرينش داستان و رمان طبعآزمايي كردهاند، الزم بود تا ناقداني با نظريهها و 
رويكردهاي جديد بهمنظور تحليل ايدئولوژيها سربرآورند تا همراه با ايشان پيش روند. 
ازاينرو، كاربرد اين نظريه در بازكاوي ادبيات داستاني نيز شكل ديگري به خود گرفت. به 
بيان بهتر، چون نوع پردازش روايت در داستانهاي مدرن نسبت به داستانهاي كالسيك 
تغيير كرد، تغيير در رويكردهاي روايتي نيز ضرورت يافت. درست همانگونه كه قلمرو 
روايتشناسي در زادگاه خود دو شكل متفاوت را در راستاي هم عرضه كرد، گسترة كاربرد 
روايتشناسي در پژوهشهاي زبان فارسي ايران نيز به دو گونه تقسيم شد: در آغاز، 
روايتشناسي ساختارگرا رواج يافت و تأليفات و مقاالت متعددي با استفاده از نظريات 
كساني چون پراپ، تودروف، بارت، گرماس و... نگاشته شد. اما كمكم با تغيير ايدئولوژي 
و نگرش ـ كه خود همواره جاذب نظريههاي جديد است ـ تحليلهاي روايي ساختارگرا 
جاي خود را به روايتشناسي در بافت و مقوالت گفتماني داد. اگرچه روايتشناسي 
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ساختارگرا همچنان به راه خود در بازكاوي متون نيز ادامه داد و گاه حتي به بطن اثر و نظام 
معنايي آن نفوذ كرد؛ در واقع ورود جريانهاي مدرن و نيز پستمدرن و نگاشتن 
داستانهايي به شيوة جريان سيال ذهن، نوع و گونة كاركرد نظريههاي روايت را بهشدت 
تحت تأثير قرار داد. گسستگي عنصر روايتمندي در اينقبيل آثار به منتقد اجازه نميدهد 
ساخت بسامان و انسجاميافتة نظريات ساختارگرا را در نقد و بررسي متن بهكار گيرد. 

ازاينرو، بررسيهاي روايي در بافت اثر و نيز آثار مشابه در گفتماني واحد انجام گرفت.   
     اكنون براي روشنتر شدن جايگاه اين نظريه در پژوهشهاي ادبي، آثاري را كه دربارة 
اين موضوع نگاشته شده است به شكل زير دستهبندي و برخي از برجستهترين آنها را 

معرفي ميكنيم:  
  
  
  
  
  
    
  

1-4. ترجمهها 
بخش اعظم آشنايي ايرانيان با نظريههاي مختلف مغربزمين مرهون تالشهاي مترجمان 
بوده است. نقش ترجمه در رواج و پيشرفت نظرية روايتشناسي در تحقيقات ادبي، 
همچون نقش آن در رواج ساير نظريهها در ايران بسيار پررنگ است. كتابهاي چندي در 
اين زمينه ترجمه شد. برخي از اين كتابها از فرانسه به فارسي و برخي از انگليسي (يعني 
ترجمههاي فرانسوي) ترجمه شد. بنابراين نقش مترجم را در ايجاد رابطة بينامتني و انتقال 
نظريه به مخاطب نميتوان ناديده گرفت. بسياري از كتابهايي كه در اين زمينه ترجمه 
شده، درآمدي بر نظرية روايتشناسي است كه در بسياري موارد مؤلف آن نه يك 

چگونگي گسترش نظرية 
روايتشناسي در ايران 

هاي تأليفي  كتاب

مقاالت 

سخنرانيها و همايشها 

ها  ترجمه
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نظريهپرداز، بلكه از مفسران نظريههاي روايتشناسي بوده است؛ بههمين دليل ميتوان حتي 
اين ترجمهها را نيز بهلحاظ استنادات علمي، داراي درجة اول و دوم و سوم دانست.  

     يكي از نخستين كتابهايي كه براي تبيين اصول روايتشناسي ساختارگرا ترجمه شد، 
(1368) بود(1). اين ترجمه كه فريدون  پريان هاي قصهّ اثر والديمير پراپ: ريختشناسي
اين اثر اگرچه از مقوالت  ( . بدرهاي آن را انجام داد، ترجمة بهنسبت مقبولي است(2
روايتشناسي سخن گفته، بيشتر به ساختارگرايي نزديك است تا روايتشناسي به معناي 
(به مناسبت هفدهمين جشنوارة  روايت ضد و روايت ويژهنامة نظري آن. در سال 1377
بينالمللي فيلم فجر) از سوي انتشارات بنياد سينمايي فارابي منتشر شد. اين ويژهنامه 
دربردارندة مقاالت خوبي از برخي مترجمان برجسته از بزرگان روايتشناسي نظير 
از  روايت نظريههاي از تودروف در سال 1379، ساختارگرا تودروف و بارت بود. بوطيقاي
روايت بر زبانشناختي نقادانه- درآمدي از ريكور و حكايت و زمان واالس مارتين در 1382،

از مايكل جي. توالن در 1383 ترجمه شد. ترجمة اين آثار براي آشنايي بيشتر محققان با 
اين موضوع بسيار مؤثر افتاد. يكي ديگر از آثار مهمي كه دربارة روايتشناسي ترجمه شد، 
(1387) است كه ازآنِ يكي از مفسران نظريههاي روايت  معاصر داستاني: بوطيقاي روايت
است و بهخوبي نظريات گوناگون روايتشناسان را تحليل و بررسي كرده است. ترجمة 

اين اثر را ابوالفضل حري انجام داده كه بهلحاظ استواري در ترجمه، قابل استناد است.  
 

2-4. كتابهاي تأليفي 
نخستين جلوههاي روايتشناسي در بررسي متون ادب فارسي، در قلمرو شكلشناسي به 
رنج تا گل رنگ از پيروي از ساختارگرايي در دهة هفتاد انجام شد. قدمعلي سرامي كتاب

را در سال 1368 تأليف كرد. اگرچه تا آن  فردوسي) شاهنامة داستانهاي خار (شكلشناسي
پراپ- كه بيشتر به ساختار و شكل آثار مشابه پرداخته بود- اثري  ريختشناسي زمان بهجز
كه بهطور خاص به نظرية روايتشناسي بپردازد و نظريه را معرفي كند ترجمه نشده بود، با 
اين حال مؤلف تا حد بسياري در بررسي خود از ويژگيهاي روايي داستانهاي شاهنامه 
سخن گفته است؛ درحالي كه به مباحث نظري روايت اشارهاي نكرده و در كتابنامه نيز 

نامي از چنين كتابهايي به ميان نياورده است.   
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از احمد اخوت به سال 1371 منتشر  داستان زبان دستور        پس از كتاب قدمعلي سرامي،
شد. در اين كتاب داستان و اجزاي سازندة آن و البته اصول بررسيهاي ساختاري و 
روايتشناسي و برخي از نظريههاي مرتبط با آن معرفي شده است. اشتمال بر اين 
موضوعات سبب شده اين كتاب بهعنوان اثري مرجع در مقولة روايتشناسي، همواره در 
تحقيقات ادبي مورد استناد قرار گيرد. امروزه، كمتر مقالهاي است كه در كتابنامهاش نامي 

از اين اثر نياورده باشد.    
بر درآمدي      يكي ديگر از كتابهايي كه در اين مقال ميتوان به آن اشاره كرد،

از فتحاهللا بينياز است كه در سال 1387 به چاپ رسيد.  روايتشناسي و داستاننويسي
نويسنده در بخش نخست كتاب مباحث مربوط به داستاننويسي، ازجمله تعريف و ماهيت 
داستان، ساختار پالت و ساختار داستان، و در فصل دوم سيزده موضوع در مورد 
روايتشناسي را بررسي كرده است. در بخشهاي ديگر كتاب، روايت مدرنيستي و 
پستمدرنيستي تحليل شده است. نيز در بخشي جداگانه واژگان تخصصي ادبيات داستاني 
معنا شده است. پايانبخش اين كتاب تعليقاتي است كه به مباحثي نظير تكنيك سيال ذهن، 

حديث نفس و... پرداخته است.  
  

3-4. مقاالت 
مقاالت نوشتهشده در قلمرو روايتشناسي را ميتوان به دو قسمت تقسيم كرد: يك دسته 
مقالههايي كه فقط به نظرية روايت پرداخته و تالش كردهاند الگوهاي روايي را بههمراه 
نظريهپردازان آنها به مخاطبان معرفي كنند و يا اينكه به معرفي اثري از آثار نظريهپردازان 
روايت پرداختهاند؛ البته چنين مقاالتي ميزان چشمگيري ندارند. دستة دوم مقاالتي است كه 
بر مدار متني خاص ميگردد و به كاربست نظريهاي از روايت در آن اختصاص دارد. در 
واقع بسياري از آثار ادبيات فارسي كه مايهاي از داستان يا داستانگونگي داشتهاند، چه نظم 
و چه نثر، از منظر روايتشناسي و بر بنياد نظريههاي گوناگون روايت و صاحبنظران و 
نظريهپردازان برجسته بررسي شدهاند. نهفقط داستانهاي معاصر، بلكه قلمرو ادب حماسي 
و عرفاني نيز از ديد نويسندگان مغفول نمانده است. اينگونه مقاالت بر آثار مختلفي در 
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حوزههاي گوناگون تمركز كردهاند؛ ازجمله در ادبيات كالسيك بهويژه آثار نظامي گنجوي، 
شاهنامة فردوسي، كرامتهاي صوفيه در آثار مختلف، آثار عطار  جاللالدين مولوي،
نيشابوري، يوسف و زليخاي جامي؛ در دورة معاصر آثار داستاني كوتاه، بلند و رمان از 
نويسندگان برجسته با سبكهاي گوناگون مانند محمدعلي جمالزاده، جالل آلاحمد، نادر 
ابراهيمي، غالمحسين ساعدي، بزرگ علوي، صادق هدايت، عباس معروفي، سيمين دانشور 
و...؛ در حوزة شعر نيز بر شعرهاي شاعران برجسته ازجمله نيمايوشيج، اخوان ثالث، شاملو 
و فروغ فرخزاد؛ در حوزة ادبيات كودك و داستانهاي عاميانه نيز تالشهايي براي گسترش 
پديدة روايتشناسي انجام گرفته است. در واقع با توجه به همان مطلب پيشگفته يعني 
جاذبههاي روايتي براي ايرانيان، تقريباً در تمام حوزههاي ادب فارسي از نظرية روايتشناسي 
بهعنوان معيار و محكي در سنجش متن استفاده شده است. از آنجا كه ميزان مقاالت علمي-  
پژوهشي و علمي- ترويجي در اين زمينه بهويژه در دهة اخير بسيار زياد است، در اينجا از 

معرفي آنها صرفنظر ميكنيم و خوانندگان را به فهرست منابع ارجاع ميدهيم.  
      اگرچه نگارنده بر آن نيست تا در اين فرصت به آسيبشناسي مقاالت موجود در اين 
حوزه بپردازد، مطلب قابل تأمل اين است كه در برخي مقالهها به مقولة روايت- كه گاه 
فقط به معناي واژگاني آن بسنده شده-  اشاره شده است؛ اما از اصول روايتشناسي و 
نظريههاي مرتبط با آن سخني به ميان نيامده است. مباني نظري بعضي از مقاالت بهلحاظ 
علم روايتشناسي ضعيف است و در آنها فقط به بازيابي عناصر داستاني و تحليل در متن 
پرداخته شده است(3). بهعالوه، گاهي هم مقاالتي ديده ميشود كه بهنوعي نظريه را به متن 
تحميل كردهاند؛ حال آنكه چون نيك بنگريم، درمييابيم كه از چندين ويژگي و نشان يك 

نظريه، فقط يك يا دو مورد در متن مورد بررسي وجود دارد.  
  

4-4. سخنرانيها، همايشها و همانديشيها  
در دو دهة اخير در ايران و در قلمرو زبان فارسي، به بررسيهاي روايتشناسي بسيار توجه 
شده است؛ در اين ميان نميتوان نقش برجستة فرهنگستان هنر را در گسترش اين نظريه 
ناديده گرفت. فرهنگستان همانديشيها و نشستهايي به شكل تخصصي برگزار، و از 
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استادان بزرگ قلمرو هنر و ادبيات براي تحليل بيشتر اين نظريه دعوت كرده است. با اين 
نشستها زمينههاي آشنايي عالقهمندان به ادبيات با روايتشناسي بيش از پيش فراهم 
ميشود. محمد شهبا، علي عباسي، اميرعلي نجوميان و... از كساني هستند كه در جلسات 

ويژة روايتشناسي حضور مييابند و به بحث و تبادل نظر در اين زمينه ميپردازند.  
     كرسيهاي دانشگاهي نيز در نگرشهاي كاربردي به اين نظريه بيتأثير نبودهاند. گرچه 
تا كنون همايشي كه با رويكردي تخصصي به نظريههاي روايتشناسي در قالب تئوريك 
(معرفي نظريه) يا پراگماتيك (كاربست نظريه روي متن) بپردازد در ايران برگزار نشده 
است، در همايشهاي ادبي كه بهويژه انجمن ترويج زبان و ادب فارسي و انجمن نقد ادبي 

برگزار ميكند، جلوههايي از توجه به اين نظريه ديده ميشود.   
  

5. وضعيت كنوني روايتشناسي در ايران و مطرحكردن چند پيشنهاد   
در چهار سال اخير، نگرشي گسترده به اين دانش كاربردي در ايران پديد آمده و توجه 
ناقدان و محققان ادبي را بيش از گذشته به خود جلب كرده است؛ بهگونهاي كه در بسياري 
از نشريات علمي- پژوهشي و نيز علمي-  ترويجي بهطور تقريبي يك مقاله در هر شماره 
ادب و زبان پژوهشنامة ادبپژوهي، دربارة روايتشناسي منتشر ميشود. مجالتي چون
كرمان،  ادبيات دانشكدة مجلة ادبي، پژوهشهاي فارسي، زبان پژوهش (گوهر گويا)، فارسي
از اينقبيل هستند. متأسفانه چنان  ادبي نقد فصلنامة و تهران دانشگاه ادبيات دانشكدة مجلة
كه گفته شد، گاه مقاالت و محققان ره به افراط برده و چنان كه بايسته است در انتخاب 
متن و نظرية متناسب با آن تأمل نكردهاند. اين بيتوجهي ممكن است نهفقط دانش 

روايتشناسي، بلكه نقد و نظرية ادبي در ايران را نيز با بحران روبهرو كند.   
     نگارنده باور دارد كه در برخي از حوزهها، تأمالت روايتشناختي ميتواند در پيشرفت 
و توسعة نظريه در ايران مؤثر واقع شود. براي مثال پرداختن به روايتشناسي با 
رويكردهاي تطبيقي ـ كه تا كنون بسيار اندك صورت گرفته است- ميتواند كاركردهاي 
اين نظريه را روشنتر كند؛ چرا كه در هر نوع پژوهشي، دستاورد علمي در مقايسه و 

ارزيابي يك متن با متني مشابه دوچندان خواهد شد.  
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     بررسي آثار داستاني هر نويسندهاي در قالب پژوهشي مقايسهاي در بوتة نقد روايتشناسي 
ميتواند ظرفيتهاي زباني او را در فرايند بهكارگيري زبان روايي در متون مختلف به تصوير 
بكشد. ضمن اينكه بر پيوند ميان روايتگري و تغييرات شناختي، ذهني و ايدئولوژيك نويسنده 

در موقعيتهاي مختلف نگارش داستان بهصورتي علمي مهر تأييد خواهد زد.  
      از پيشنهادهاي ديگر، بررسي عنصر روايت در ژانرهاي مختلف ادبيات داستاني است 
كه ميتواند تحقيقي بجا و مؤثر در اثبات تفاوتهاي روايتشناختي آثار با توجه به ژانر 
زمينة آنها باشد. براي نمونه، روايت در اثر پليسي- جنايي مانند آثار بزرگ علوي با روايت 

در اثر واقعگراي اجتماعي مانند آثار سيمين دانشور تفاوت دارد.   
      با توجه به گسترش روزافزون اين نظريه و نظريات مشابه آن، جاي خالي تأليف يا 
ترجمة فرهنگهاي مربوط به اين حوزة پژوهشي در تحقيقات ادبي ايران احساس ميشود. 
وجود فرهنگهاي دستكم دوزبانه (انگليسي ـ فارسي) به شكل تخصصي، ضمن اينكه 
موجب يكدستي تعريفها و اصطالحات اين حوزه خواهد شد، در پيشبرد اهداف 

روايتشناسي نيز مؤثر خواهد بود.  
  

پينوشتها  
1. در متن مقاله فقط به برخي از آثار برجسته اشاره شد؛ اما در فهرست منابع آثار بهتفصيل بيشتري 

آمده است.  
2. همچنين مديا كاشيگر ترجمهاي ديگر از اين اثر را در همان سال منتشر كرد.  

تبريز، س46  ادبيات دانشكدة نشرية 3. نك. مريم خليلي جهانتيغ، «ساخت روايت در شعر نيما»،
(پاييز 1382).  
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تهران: هرمس.   

شاهنامه. به كوشش سعيد حميديان. تهران: قطره.   - فردوسي، ابوالقاسم. (1382).
(تئوريهاي پايهاي داستاننويسي). تهران: بازتاب نگار.    داستان روايت - فلكي، محمود. (1382).

رمان. ترجمة ابراهيم يونسي. چ2 تهران: اميركبير.   جنبههاي - فورستر، ادوارد مورگان. (1357).
سينما. ترجمة اميد نيكفرجام. تهران:  و ادبيات در روايت بر - لوته، ياكوب. (1387). مقدمهاي

مينوي خرد.   
معنا. ترجمة شهرام خسروي. تهران: نشر مركز.   و اسطوره - لوي استروس، كلود. (1376).

ترجمة محمد شهبا. تهران: هرمس.    روايت. نظريههاي - مارتين، واالس. (1382).
سينما. ترجمة روبرت صافاريان. تهران: فرهنگ كاوش.   نشانهشناسي - متز، كريستين. (1380).

داستان (ساختار، سبك و اصول فيلمنامهنويسي). ترجمة محمد  - مك كي، رابرت. (1385).
گذرآبادي. چ2. تهران: هرمس.  

(از دستور متن تا گفتمانكاوي انتقادي).  گفتمان تحليل در مطالعاتي - ون دايك، تئون. (1382).
گروه مترجمان. ويراستة مهران مهاجر و محمد نبوي. تهران: مركز مطالعات و تحقيقات رسانهها.  

(به مناسبت هفدهمين جشنوارة بينالمللي فيلم فجر). (1377).  روايت ضد و روايت ويژهنامة -
تهران: انتشارات بنياد سينمايي فارابي.  

  
مقاالت  

انساني و اجتماعي علوم - آتش سودا، محمدعلي. (1386). «روايتشناسي شرح شطحيات». مجلة
شيراز. ش پياپي 51. صص25-1.   دانشگاه

و فرهنگي - اباذري، يوسفعلي و نادر اميري. (1384). «بازخواني رمان شوهر آهوخانم». مطالعات
ارتباطات. ش4. صص78-55.  

- امامي، نصراله و بهروز مهديزاده فرد. (1387). «روايت و دامنة زماني روايت در قصههاي 
مثنوي». ادبپژوهي. ش5. صص160-129.  

- بامشگي، سميرا و بهاره پژومند راد. (1388). «تحليل روايتشناسانة داستان گنبد پيروزه هفت 
ادبي. ش23. صص66-45.   پيكر». پژوهشهاي
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و زبان - بهنام، مينا. (1389). «ريختشناسي داستان حسنك وزير به روايت بيهقي». پژوهشنامة
(گوهر گويا). س4. ش13.    فارسي ادب

ادب و زبان - پارسانسب، محمد. (1387). «تحليلي از هفت روايت استن حنانه». پژوهشنامة
(گوهر گويا). ش6. صص84-53.    فارسي

- پرويني، خليل و هومن ناظميان. (1387). «الگوي ساختارگرايي والديمير پراپ و كاربردهاي آن 
فارسي. ش11. صص183- 203.   ادبيات و زبان در روايتشناسي». پژوهش

- چراغي، رضا و احمد رضي. (1386). «تحليل انتقادي نگاه نيمايوشيج به شعر كالسيك در تبيين 
الگوي وصفي روايي شعر نو». ادبپژوهي. زمستان 1386- بهار 1387. ش4. صص42-21.  

نقد - حدادي، الهام. (1388). «رويكرد روايتشناسي به داستان دو دنيا اثر گلي ترقي». فصلنامة
ادبي. س3. ش5. صص72-41.  

ادبپژوهي. ش7 و  - __________ (1388). «مؤلفههاي زمان و مكان روايي در قصص قرآني».
8. صص125- 141.  

- حسنلي، كاووس و ساناز مجرد. (1388). «بررسي محورهاي اصلي و شيوة گسترش روايت در 
(علوم اجتماعي و انساني شيراز). ش1. صص106-91.   ادب بوستان كليدر».

دانشكدة - حيدري، محبوبه. (1387). «نقش راوي و مخاطب در قصههاي خواب صوفيه». مجلة
معلم. ش16 (زبان و ادبيات فارسي8). صص59- 91.   تربيت دانشگاه انساني علوم و ادبيات

- رجبي، زهرا، غالمحسين غالمحسينزاده و قدرتاهللا طاهري. (1388). «بررسي رابطة زمان و 
فارسي. ش12. صص98-75.   ادبيات و زبان تعليق در روايت پادشاه و كنيزك». پژوهش

ادبي.  نقد - صافي پيرلوجه، حسين. (1387). «نگاهي گذرا به پيشينة نظريههاي روايت». فصلنامة
س1. ش2. صص169-144.  

- صرفي، محمدرضا و نجمه حسيني سروري. (1388). «شيوههاي آغاز و پايان داستان در 
(گوهر گويا). ش9. صص54-31.   فارسي ادب و زبان هزارويكشب». پژوهشنامة

- صهبا، فروغ. (1387). «بررسي زمان در تاريخ بيهقي بر اساس نظرية زمان در روايت». 
ادبي. ش21. صص112-89.   پژوهشهاي

- طالبيان، يحيي و نجمه حسيني سروري. (1385). «شيوههاي روايت و روايتگري در قصة مرغان شيخ 
مشهد. ش154. صص104-85.   انساني علوم و ادبيات دانشكدة ادبيات و زبان تخصصي اشراق». مجلة

پنج ساعت - طاهري، قدرتاله و ليالسادات پيغمبرزاده. (1388). «نقد روايتشناسانة مجموعة

بر اساس نظرية ژرار ژنت». ادبپژوهي. ش7 و 8. صص49-27.   است دير مردن براي
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- طغياني، اسحاق و زهره نجفي. (1387). «جايگاه سه عنصر گفتگو، كنش و پيرنگ و ساختار 
ادبي. ش22. صص119-101.   روايتهاي حديقه». پژوهشهاي

- علوي مقدم، مهيار و سوسن پورشهرام. (1387). «نقد روايتشناختي سه داستان كوتاه نادر 
ابراهيمي (خانهاي براي شب، دشنام و صداي كه ميپيچد)». ادبپژوهي. ش6. صص178-163.  
انساني. ش33. صص74-51.   علوم پژوهشنامة - عباسي، علي. (1385). «گونههاي روايتي».

پژوهش - _______ (1387). «كاركرد روايت در ذكر بر دار كردن حسنك وزير از تاريخ بيهقي».
تهران. ش 45.  دانشگاه خارجي زبانهاي دانشكدة نشرية خارجي زبانهاي

- غالمحسينزاده، غالمحسين، قدرتاله طاهري و فرزاد كريمي. (1389). «روايتشناسي نشانهها 
فارسي (مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه  ادبيات و زبان نيما». پژوهشهاي افسانة در

اصفهان). دورة جديد. ش6. صص128-109.  
جالل آل  فلك و گلدستهها - فروزنده، مسعود. (1387). «بررسي روايت، داستان و پيرنگ در

فارسي. ش5. صص 150-135.   ادب و زبان احمد». پژوهشنامة
علوم و ادبيات دانشكدة - فالح، نسرين و ديگران. (1387). «ساختار روايت در هفتپيكر». نشرية

كرمان. ش21. صص144-121.   انساني
ادبي. س1. ش2. صص 143-122.   نقد - قاسميپور، قدرتاهللا. (1387). «زمان و روايت». فصلنامة
غنايي ادب پژوهشنامة - محمودي، محمدعلي. (1387). «بررسي روايت در بوف كور هدايت».

(زبان و ادبيات فارسي). ش10. صص144-121.  
- مدبري، محمود و نجمه حسيني سروري. (1387). «از تاريخ روايي تا روايت داستاني (مقايسة 
(گوهر  فارسي ادب و زبان شيوههاي روايتگري در اسكندرنامههاي فردوسي و نظامي». پژوهشنامة

گويا). ش2. صص28-6.  
مجلة - مؤذني، عليمحمد و محمد راغب. (1385). «توبة ابراهيم ادهم از منظر روايتشناسي».

تهران. ش (179) 57.   انساني علوم و ادبيات دانشكدة
روايت.  ضد و روايت - ميلر، جي. هيليس. (1377). «روايت». ترجمة منصور ابراهيمي. ويژهنامة

تهران: انتشارات بنياد سينمايي فارابي. صص 71- 88.  
- Fluderink, Monika. (2005). "Histories of Narrative Theory, from structuralism 

to the present". A Companion to Narrative Theory. Blackwell publishing. PP. 36-59. 
- Herman, David. (2007). Basic Elements of Narrative.  
- <http://www.honar.ac.ir/news/showone.asp?id=2496&kind2=1083> 

  





  
  
  
  
  
  

درآمدي بر روايتشناسي در حوزة نقد ادبي  
با مروري بر داستانهاي كالسيك و مدرن فارسي  

  
الهام حدادي  
مربي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خمين  

  
چكيده  

روايتشناسي يكي از شاخههاي نقد ادبي و در اصل، بررسي دستور زبان حاكم بر روايت
ها و بيشتر، روايتهاي داستاني است. اين شاخه از دانش چارچوب و الگويي نظري- 
كاربردي براي تجزيه و تحليل گونههاي روايت فراهم ميكند. در اين جستار، 
روايتشناسي بهعنوان الگويي عملي در تحليل روايي داستان و متن معرفي ميشود و 
مؤلفههاي رويكرد روايتشناختي آن در برخي نمونههاي داستاني فارسي تحليل ميشود؛ 
بيوتن.  و دنيا دو خون، قطره سه مانند «حكايت مكاران»، «ذكر بر دار كردن حسنك وزير»،
نگارنده سعي كرده است به اين دو هدف در جهت الگويي ساختاري- كاربردي در تحليل 
داستان دست يازد: 1. امكان كاربرد عملي روايتشناسي؛ 2. ايجاد الگوي ساختار روايت

شناسي در تحليل آثار داستاني فارسي. در نهايت، اين الگو ميتواند ساختاري هماهنگ از 
تحليل روايتشناسي داستان بهصورت مشخص نمايان كند.  

     واژههاي كليدي: روايتشناسي، نقد ادبي، داستانهاي كالسيك و مدرن فارسي، زمان 
و مكان، شخصيتپردازي، كانونيشدگي، بازنمايي گفتار و انديشه.  

  



درآمدي بر روايتشناسي در حوزة نقد ادبي.../ الهام حدادي  □   519  
 

مقدمه  
در حوزة روايتشناسي، روايت داستاني، جهاني برساخته از زبان است. زبان، نقال اين 
جهان است و آفرينندة اين جهان داستاني كه به جهان واقعي شباهتهايي دارد، ذهن 
نويسنده است. نظرية روايت به بحث دربارة مسائل بنيادي ارتباطات انساني ميپردازد و در 
شرايط و شكل و محتواي اين ارتباطات كاوش ميكند. فرهنگ ما بر شالودة انواع مختلف 
داستان استوار است؛ رمان، فيلم، مجموعة تلويزيوني، داستان مصور، اسطوره، حكايت، 

ترانه، پيامهاي بازرگاني، زندگينامه و غيره (لوته، 1386: 2).   
از نظام حاكم بر روايتها با عنوان نظرية روايت، و از شيوة بررسي و تحليل تكتك 
روايتها با عنوان روايتشناسي يا رويكرد روايتشناختي به ادبيات داستاني يا داستان 
روايي نام برده ميشود. رويكرد روايتشناختي در بررسي ساختار روايتهاي داستاني، 
زمينه و الگوي منظمي را براي تحليل مؤلفههاي اصلي متن روايي يعني داستان و متن 
فراهم ميكند. در اين جستار، روايتشناسي بهعنوان الگويي عملي در تحليل روايي داستان 

و متن معرفي، و مؤلفههاي رويكرد روايتشناختي توضيح داده ميشود؛ مانند:  
1. مؤلفههاي سطح داستان شامل عناصر زماني: نظم، تداوم و بسـامد و عناصـر مكـاني: 

مكان داستان و مكان متن. 
2.  شخصيتپردازي: مستقيم و غيرمستقيم (كنش، گفتـار، وضـعيت ظـاهري، محـيط و 

قياس اسامي). 
3. كانونيشدگي: دروني، بيروني و وجوه كانونيشدگي (وجه ادراكي، وجه 

روانشناختي و وجه ايدئولوژيكي).  
و  4. روايتگري: سطوح روايي (فراداستاني و زيرداستاني) و اليههاي روايـي (درونـي

بيروني).  
5.  بازنمايي گفتار و انديشه: نقالي و محاكات (خالصة داستاني، خالصة كمتر داسـتاني

محض، بازگفت غيرمستقيم محتوا، سخن غيرمستقيم آزاد). 
نظرية روايت و نظريات مختلف  بنا به داليلي، لزوم شناخت دقيق و علمي
روايتشناسان در زبان فارسي ضروري است؛ ازجمله اينكه تمام فرهنگها به روش 
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روايتگري شكل گرفتهاند و هنر روايت چيزي جز تحليل تاريخ بشر نيست، دامنة نظرية 
علوم گسترش يافته است، و سرانجام اينكه امروزه علم  روايت يا روايتشناختي در تمام
روايت يكي از شاخههاي اساسي نقد و مطالعات ادبي و سينمايي است. روايتشناسي از 
نظريات مشابه و متفاوت بسياري از تحليلگران روايت شكل گرفته است. اين شاخه از 
بهطور جدي  دانش از سال 1920م با نظريات فرماليسم روسي به شيوهاي نقادانه و علمي
دنبال شده است و تا به امروز در سراسر جهان، بسياري از منتقدان و زبانشناسان، از روسيه 
تا آمريكا و فرانسه و آلمان، هركدام بابي جديد در اين حوزه گشودهاند. در زبان فارسي، از 
روايتشناسي ترجمههاي اندكي در قالب نظرية ادبي موجود است كه با حجم وسيع 
مطالعات روايت در جهان مناسبت ندارد و اصالً كافي نيست. علم روايت در ايران كامالً 
جديد و نوپاست؛ اگرچه سراسر ادبيات داستاني در زبان فارسي از شكلگيري روايتها 
حكايت ميكنند و روايت در ايران از پيشينهاي ديرينه برخوردار است. بنابراين، پژوهش در 
باب شناخت روايت و روايتشناسي و كاربرد عملي آن در ادبيات داستاني فارسي بهمنظور 
آشنايي استادان و دانشجويان عالقهمند به اين علم، ضروري مينمايد؛ بهگونهاي كه اين 
شناخت با پيوند به خالقيت منتقدان ايراني، شيوة جديدي براي نقد همهجانبة موضوعاتي 

است كه روايتشناختي به آن ميپردازد.  
   

پيشينة پژوهش  
بهدليل اهميت بحث و معرفي روايتشناسي در ايران، الزم است پيشينة موضوع اندكي 
مفصلتر و جامعتر بيان شود. طي سالهاي اخير در ايران، منتقدان به روايت و 
روايتشناسي توجه بيشتري داشتهاند و كتابها و مقاالتي را ترجمه و تأليف كردهاند. شهبا 
روايت واالس مارتين را ترجمه كرده است. حري (1383) كتاب  (1382) نظريههاي
روايت نوشتة مايكل توالن و در سال (1387) روايت بر زبانشناختي نقادانه- درآمدي
معاصر از شلوميت ريمون- كنان را ترجمه كرده است. ياكوب لوته  داستاني: بوطيقاي
مارتين  روايت گزيدهمقاالت و فتاح محمدي سينما و ادبيات در روايت بر (1386) مقدمهاي
مكوئيالن را ترجمه كردهاند. در زمينة معرفي روايتشناسي، فتحاهللا بينياز (1387) كتاب 
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را تأليف كرده است. دربارة كاربرد روايتشناسي  روايتشناسي و داستاننويسي بر درآمدي
ادبيات بر گذري با روايت زبان دستور بر در ادب پارسي هم الهام حدادي (1389) درآمدي

را نوشته است. از ميان مقاالت هم به اين آثار ميتوان اشاره كرد: ابوالفضل  پارسي داستاني
حري (1387) در «احسنالقصص: رويكرد روايتشناختي به قصص قرآني»، قصص قرآني 
را از ديدگاه روايتشناختي تحليل كرده است. قدرت قاسميپور (1387) در «زمان و 
روايت» به رابطة زبان و روايت و چگونگي تبلور زمان در روايت پرداخته است. الهام 
حدادي (1388) در «رويكرد روايتشناختي به داستان دو دنياي گلي ترقي» اين داستان را 

از ديدگاه روايتشناختي واكاوي كرده است. 
1. روايت  

روايت بسته به نوع نگاه هر مكتبي، تعريفهاي بيشماري دارد كه بدون توجه به بنيادهاي 
فكري آن، نميتوان تعريف دقيقي از روايت بهدست آورد. در اينجا به چند نمونه از 

تعريفهاي مهم روايتشناسي اشاره ميشود: 
Crystal, ) روايت گفتماني است كه رشتهاي از رخدادهاي واقعي يا خيالي را نقـل كنـد -

  .(1992: 262

- روايت با نموداركردن معناي زمان و اعمال معنا بر آن، زمان را ميخواند و به ما ميآموزد 
 .(Prince, 1989: 164) كه چگونه آن را بخوانيم

  .(Trask, 1999: 197) روايت متني است كه داستاني را ميگويد -
- يك روايت كمينه، توالي دو جمله است كـه بـهطـور زمـاني مرتـب شـده باشـد، تـوالي

 .(Lebow, 1972: 229) جملههايي كه دربردارندة دستكم يك حرف ربط زماني باشد
- روايتهاي جهان از شمار بيروناند. روايـت بـيش از هـر چيـز، مجموعـة شـگفتانگيـزي از
ژانرهاست؛ ژانرهايي كه خود بر حسب مواد مختلف طبقهبندي شـدهانـد؛ گـويي تـكتـك مـواد
بهگونهاي قالبريزي شدهاند كه بتوانند داستانهـاي انسـان را در خـود جـاي دهنـد. روايـت در
اسطوره، افسانه، حكايت پندآميز، حماسه، تاريخ، پنجرههاي داراي شيشهنگاره، سينما و... حضـور

دارد. روايت با خود تاريخ نوع بشر آغاز ميشود (مكوئيالن به نقل از بارت، 1388: 10). 
واژة روايتشناسي را بهعنوان «علم  دكامرون زبان دستور      اولين بار تودروف در كتاب
مطالعة قصه» بهكار برد (اخوت، 1371: 2). مقصود او از اين واژه، معناي وسيع آن است و 
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فقط به بررسي قصه و داستان و رمان محدود نميشود و تمام اشكال روايت ازقبيل 
اسطوره، فيلم، رويا و نمايش را دربرميگيرد (همان، 7). به زعم ريمون- كنان، 
روايتشناسي هم «شرحي از نظام حاكم بر تمام روايتهاي داستاني ارائه ميدهد و 
شيوهاي را كه ضمن آن ميتوان تكتك روايتها را بهمنزلة محصول منحصربهفرد نظامي 

همگاني مورد مطالعه قرار داد.» (13 :1983).  
2. روايتشناسي 

ريمون ـ كنان مباحث خود را با اين سؤاالت آغاز ميكند: روايت داستاني چيست و چه 
فرقي با ساير روايتها دارد؟ ازچهرو گزارش روزنامه روايت است اما روايت داستاني 
نيست؟ و چه ويژگيهايي كالم را به متن روايي تبديل ميكند؟ او در پاسخ ميگويد 
منظورش از «روايت داستاني»، روايتگري زنجيرهاي از رخدادهاي داستاني است. هرچند 
اين تعريف بديهي مينمايد، چند نكته را در باب پارهاي مسائل اساسي بوطيقاي روايت 
داستاني خاطرنشان ميكند. اولين نكته اين است كه واژة روايتگري اشاره دارد به: 1. 
فرايند ارتباط كه در آن فرستنده، روايت را در قالب پيام براي گيرنده ارسال ميكند و 2. 
ماهيت كالمي رسانه كه پيام را انتقال ميدهد؛ همين ماهيت كالمي است كه روايت داستاني 
را از روايت در ديگر رسانهها مثل فيلم، رقص يا پانتوميم متمايز ميكند. همچنين اين 
تعريف نشان ميدهد چگونه روايت داستاني از ديگر متون ادبي مثل شعر و نثر تمايز داده 
ميشود. برخالف اين دو، روايت داستاني بيانگر زنجيرههايي از رخدادهاست و رخداد، 
يعني چيزي كه اتفاق ميافتد؛ چيزي كه ميتوان آن را در يك فعل يا كنش خالصه كرد 
(Ibid, 10-11). پس هر آنچه داستاني را بازگو كند يا نمايش دهد، روايت نام دارد و نقل 
حوادث به اين معناست كه روايتها در برههاي و بهصورت متوالي و پيوسته اتفاق 
ميافتند. از اين نظر، «داستان» عبارت است از رخدادهاي روايتشده و شركتكنندگان در 
اين رخدادها كه از طرز قرارگيري در متن منتزع و بر اساس نظم گاهشمارانه برساخته 
شفاهي و مكتوب است كه نقل رخدادها را برعهده دارد؛ همان  ميشوند؛ اما «متن»، كالمي
چيزي است كه پيشرو داريم و رخدادها لزوماً نظم گاهشمارانه ندارند و ويژگيهاي 
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شركتكنندگان در سرتاسر آن پراكنده است و كل روايت از ميان منشور يا پرسپكتيو 
(كانونيگر) بازتاب مييابد. سومين جنبه يعني «روايتگري»، كنش يا فرايند خلق اثر است.  
     از ميان اين سه جنبه روايت داستاني (داستان، متن و روايتگري)، فقط متن است كه 
سرراست در اختيار خواننده قرار ميگيرد. خواننده از دل متن دربارة داستان (هدف داستان) 
و روايتگري داستان (فرايند خلق داستان) اطالعات بهدست ميآورد. از سوي ديگر، متن 
روايي بهواسطة همين دو جنبه (داستان و روايتگري) است كه تعريف ميشود: اگر متن 
روايي داستاني را نقل نكند، ديگر روايت نخواهد بود و اگر روايت مكتوب نشود، ديگر 
متن نخواهد بود. پس داستان «چكيدهاي از رخدادهاي روايتشده و شركتكنندگان متن» 
است و آن «بخشي از يك برساخت بزرگتر... [يعني] جهان داستاني (يا سطح بازسازي يا 
بازنمودهشدة واقعيت) است كه اشخاص داستان در آن زندگي ميكنند و رخدادها نيز در 
آن به وقوع ميپيوندند.» (Ibid, 12). بنابراين، روايت داستاني مستلزم شكلگيري رخداد 

در توالي زماني است و متن، رسانهاي است كه مفهوم و پيام را به مخاطب ميرساند.  
     اما بر اساس اين تعريف، متون روزنامه يا متوني كه به شكل نثرنويسي نگارش يافتهاند 
هم جزء روايت داستاني قرار ميگيرند؛ مانند اين متن روزنامه: «رانندة چهلسالهاي در طول 
يك ساعت بر اثر گازگرفتگي داخل خودرواش به خواب ابدي فرورفت». اين جمله از دو 
رخداد شكل گرفته است؛ به اين معنا كه ميتوان دو رخداد اين متن را در دو فعل يا دو 
كنش خالصه كرد: گازگرفته شدن و مردن. زمان اين دو رخداد در ساعتي مشخص به طول 
انجاميده است: طي يك ساعت. رسانهاي كه اين خبر را به مخاطب انتقال ميدهد، 
بهصورت متني كالمي است و اين گزارش بهصورت فشرده با توالي دو رخداد و ساعتي 
معين، به مرزهاي روايت سوق داده شده است. اين متن، روايت به معناي عام كلمه است و 
بهظاهر، شرايط روايت داستاني را (بهدليل داشتن رخداد و توالي زماني) داراست. اما جزء 
روايت داستاني تعريف نميشود؛ زيرا آنچه ميان اين روايت و روايت داستاني تمايز ايجاد 
ميكند اين است كه روايت روزنامه درصدد گفتن داستان با شرايط و عناصر داستاني 
نيست. هدف آن فقط اطالعرساني خبري است و در آن از عناصر داستان مانند مشاركين يا 
افرادي كه رخداد را در زمان و مكان تجربه ميكنند و از راوياي كه درصدد پردازش 
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كانونيشدگي يا بازنمايي گفتار و انديشة شخصيتهاست خبري نيست. همچنين ميان 
محتواي روايت به معناي آنچه واقعاً تفاق افتاده و چگونگي بيان و گزارش اين اتفاق 
تمايزي وجود ندارد؛ پس اين متن جزء روايت داستاني قرار نميگيرد (حدادي، 1389: 

13-14). متون نثري به شكل زير نيز اينگونه است:  
اي عزيز، هر كس داند حقيقت چيست، داند كه عشق كدام است و عاشق كيست. در اين 
راه مرد بايد بود؛ و با دل پردرد بايد بود؛ و هر كه را رنج بيشتر، تمتعّ بيشتر. عاشق بايد 
بيباك باشد، اگرچه او را بيم هالك باشد. عشق آدميخوار است. نه نام دارد و نه ننگ. نه 

صلح دارد و نه جنگ (انصاري، 1354: 78).  
     در روايتشناسي كالسيك، ميان «آنچه بهواقع اتفاق افتاده» (محتواي روايت) و 
چگونگي نقل «آنچه اتفاق افتاده» تمايز وجود دارد. منشأ اين تمايز به تمايز سوسور ميان 
النگ/ زبان و پارول/ گفتار و به تمايز فرماليستهاي روسي ميان Fabula (مادة خام 
داستان) و Sjuzet (پيرنگ) برميگردد. در روايتشناسي واژگان زياد و گاه مشابهي بر اين 
تمايز تأكيد ميكنند. اما همة روايتشناسان در بهكارگيري اين اصطالحات با هم اتفاقنظر 
ندارند و برخي از آنها دو مؤلفه را به سه مؤلفه با عناوين مختلف تعميم ميدهند. 
مادهخام/ پيرنگ مورد نظر فرماليستها، معادل داستان/ متن و عمل روايت در نظر ريمون- 
كنان و توالن، و يا معادل قصه/ روايت/ روايتكنندة ژنت (1980) است. «متن و عمل 
روايت» ريمون-  كنان هريك معادل جنبهاي جداگانه از «گفتمان» سيمور چتمن است. واژة 
«قصة» ژنت و ميكي بل نيز معادل «داستان» ريمون- كنان و "Recit" آن دو، معادل «عمل 

روايت» ريمون-  كنان و توالن است (حري، 1387: 88).   
     پرسش ديگر اين است كه داستان اول ميآيد يا متن روايي؟ كالر تأكيد ميكند آنچه 
خوانندگان عمالً با آن روبهرو ميشوند، گفتمان متن است و طرح، آن چيزي است كه 
خوانندگان از متن استنتاج ميكنند. ايدة رخدادهاي اوليه كه اين طرح از دل آن شكل گرفته 

نيز استنباط يا برساختة خواننده است (كالر، 1382: 115). 
  

3. روايت و زمان  
1-3. زمان داستان و زمان متن  
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روايت را بدون زمان مانند زندگي بشر كه بيزمان مفهوم ندارد، نميتوان درك كرد. از ميان 
نظريهپردازان علوم انساني، هيچكس به اندازة پل ريكور به رابطة زمان و روايت نپرداخته 
روايت. به نظر ريكور، «زمان فقط بخشي از  و زمان است. او كتاب سهگانهاي دارد با عنوان
راههاي روايت نيست، بلكه روايت، رابطة انسان با زمان است». در باب ارتباط روايت با 
زمان، ديدگاه ريكور بر اين بنا نهاده شده كه روايت، ابزار بنياديني است كه انسان از 
رهگذر آن، زمانبندي را درمييابد. اين دو در رابطهاي مقارن با هم هستند: با تجربة 
روايتها (تاريخي يا داستاني) ميتوان به ساماندهي انگارة زمان پي برد و همچنين با 
تجربة زمان ميتوان توانش روايي را پيش برد. به نظر او، «از آنجايي كه انسان نميتواند 
بيرون از تجربة زمان وجود داشته باشد، ميتوان گفت انسان، حيواني روايي است.» 

(قاسميپور، 1387: 125).  
روايت نوعي توالي زماني دواليه است... در روايت دو نوع زمان داريم: زمان چيزي كه 
نقل ميشود و زمان روايت (زمان مدلول و زمان دال). كار اين ثنويت تنها آن نيست كه 
همة تحريفهاي زماني رايج در روايتها را امكانپذير سازد (سه سال از زندگي قهرمان 
در دو جمله از يك رمان يا در چند نما از يك مونتاژ «تكرارمحور» يا بسايندي در فيلم 
خالصه ميشود و از اينقبيل). كار اساسيترش اين است كه از ما ميخواهد در نظر داشته 
باشيم كه يكي از كاركردهاي روايت عبارت است از ابداع يك طرحوارة زماني بر حسب 

يك طرحوارة زماني ديگر (مكوئيالن به نقل از متز، 1388: 143-142).  

اين ثنويت زماني همان است كه از آن به زمان داستان در مقابل زمان روايت (متن) ياد 
ميكنند.  

     اما رابطة ميان بهاصطالح زمان داستان و زمان متن، غيرواقعي و بهغايت قراردادي 
است؛ چرا كه در هر دو مورد نه با گسترش زمان واقعي، بلكه با نمود كالمي و خطي زمان 
روبهروييم (توالن، 1383: 55)؛ يعني زمان داستان چندخطي است؛ ولي زمان متن و سخن 
تكساحتي است. در زنجيرة عناصر زباني، هر جمله را پس از جملة ديگر ميخوانيم. 
ترتيب عناصر در متن- كه بنابر قاعدة زمان متن است-  منحصر به ترتيبي يكسويه و 
برگشتناپذير است؛ زيرا نظام زبان باعث صورتبندي تكخطي نشانهها و بنابراين 
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داستان روايت ميشود (قاسميپور، 1387:  تعيينكنندة روند بازنمايي خطي اطالعات (مثال) ً
128). پس ميتوان با وام گرفتن از نظر ژنت:   

رابطة ميان زمان نقل كردن (زمان داستان) و زمان نقلشده (زمان متن) در خودِ متن را «بازي با 
زمان» ناميد. اين بازي هدفي دارد كه همان امر زيستة زماني است كه مقصود حكايت است. 
وظيفة ريختشناسي بوطيقايي، پديدار ساختن مناسبت ميان روابط كمّي زمان و كيفيتهاي 

زمان است كه به زندگي وابستهاند (ريكور به نقل از مولر، 1384: 141).  
  

2-3. زمانمندي متن  
دربارة زمانمندي متن روايي، ژنت، جامعترين بحث را ذيل ناهمخواني ميان زمان داستان و 
زمان متن مطرح كرده است. او به سه نوع رابطة زماني ميان زمان داستان و زمان متن معتقد 
است: 1. نظم و ترتيب: پاسخ به پرسش «كي؟»؛ 2. تداوم: پاسخ به پرسش «چه مدت؟»؛ 3. 

بسامد: پاسخ به پرسش «چند وقت يكبار؟».  
1-2-3. نظم و ترتيب   

مقصود از «ترتيب» يعني توالي رخدادها در داستان و نظم آرايش آنها به شيوهاي خاص و 
بر مبناي پيرنگ ويژه در سخن يا متن روايي. در اين باب ژنت ميگويد:  

بررسي نظم زمانمندانة روايت مبتني است بر مقايسة ميان ترتيبي كه رخدادها يا بخشهاي 
زمانمند در سخن روايي انتظام مييابند با ترتيب زنجيرهاي كه همين رخدادها يا بخشهاي 
زمانمند در داستان دارند؛ بهگونهاي كه نظم و ترتيب زماني مربوط به داستان يا بهواسطة 
خود روايت مورد اشارت قرار ميگيرد و يا از اين يا آن سرنخ فهميده ميشود (قاسميپور 

به نقل از ژنت، 1387: 92).  
     اگر متني چنان روايت شود كه از داستانِ داراي ترتيب گاهشمارانه دور شود، آنگاه با 
نوعي اختالف روبهروييم كه ژنت آن را زمانپريشي ميخواند. ژنت عدم توازيهاي ترتيب 
را با اصطالحات «گذشتهنگر» و «آيندهنگر» مطرح ميكند. نظم و ترتيب رخدادها در 
داستان به هر صورتي كه باشند، در نظام تكساحتي زبان بازنمايي ميشوند. تودروف در 

باب زمانپريشي ميگويد:   
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سادهترين رابطهاي كه مشاهده ميشود، رابطة «ترتيب» است. ترتيب زمان روايت (سخن) 
با ترتيب زمان روايتشده (داستان) متوازن نيست و بهناگزير در ترتيب وقايع «پيشين و 
پسين» تغيير بهوجود ميآورد. دليل تغيير اين ترتيب در تفاوت ميان اين دو نوع زمان نهفته 
است. زمانمندي سخن، تكساحتي و زمانمندي داستان، چندساحتي است. در نتيجه، 

ناممكنبودگي زمانمندي به «زمانپريشي» ميانجامد (1382: 59).  
     البته، نمونة پيشواز زماني كميابتر از برگشت زماني است. به نظر ژنت و ريمون- 
و  اديسه و ايلياد كنان، چنين زمانپريشياي مخصوص روايتهاي كتب مقدس، حماسههاي
روايتهاي «پيشگويانه» است. چنين پيشوازهاي زماني را «پيرنگ تقديرساز» ميخوانند. از 
نظر ژنت، روايت اصلي كه تا حدي چرخهاي است، سطحي زماني است كه بر حسب آن، 
زمانپريشي به معناي دقيق كلمه تعريف ميشود. ژنت زمانپريشياي را كه اطالعاتي در باب 
شخصيتها و رخدادها و حوادث يك خط داستاني همسان فراهم بياورد، بازگشت زماني 
روايت همگوي مينامد. اگر بازگشت زماني به رخدادها، شخصيتها يا خط داستاني ديگري 

اشاره كند، ژنت آن را بازگشت زماني روايت ديگرگوي ميخواند (لوته، 1386: 76).  
     در داستان «ذكر بر دار كردن حسنك وزير» راوي داستان، بيهقي، بنا بر مقتضاي روايت 
تاريخي، در آغاز داستان وضعيت زمان روايت را مشخص ميكند و ذكر زمان رخداد 
و ضروري ميداند. او بدون هيچ مقدمهاي، ابتدا زمان روايت را براي  داستان را حتمي
روايتشنو شرح ميدهد. راوي زماني نوشتن روايت حسنك وزير را شروع ميكند كه از 
اشخاص آن ماجرا يكي دو تن زندهاند. روايت با بيان رخدادي در گذشته شروع ميشود و 
چون اين گذشته در خاطره و ذهن راوي زنده شده است و براي اولين مرتبه نقل ميشود، 
گذشتهنگر از نوع دروني است. درواقع، پايه و اساس روايت بيهقي، زمان گذشتهنگر است 
و او بهعمد روايت خود را در اين زمان شروع ميكند كه توانسته است بر زمان چيرگي 
يابد؛ يعني بهنوعي زمان را در دست گرفته، از گذشته و حال و آيندة رخداد و اشخاص 
اطالعات كافي كسب كرده و حتي عاقبت بدخويي اشخاص داستان را به چشم خود ديده 
است. بيهقي اين موضوع را در شروع داستان براي روايتشنو اينچنين نقل كرده است: 
«امروز كه من اين قصه آغاز ميكنم در روزگار سلطان معظم... است و از اين قوم كه من 

سخن خواهم راند يك دو تن زندهاند... .» (1387: 222).   
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     زمانپريشي يا پرش زماني در داستان بيهقي تا حدودي به داستانهاي مدرن نزديك ميشود؛ 
به اين دليل كه راوي بر زمان تسلط يافته است و با نقل گذشتة زندگي شخص، از آينده و 
عاقبت كنش او آگاهي دارد و عالقه دارد قبل از كنش و حادثة اصلي داستان، با نگاهي آينده

نگر، اندكي خبردهي موجز به روايتشنو بدهد؛ يعني در عين روايت گذشته، گذري بر آينده 
دارد و اين نكته، روايت او را به روايت داستانهاي مدرن شبيه ميكند. بر اساس نظر ژنت، زمان
پريشي يا پرش زماني در داستان بيهقي از نوع بازگشت زماني روايت همگوي است؛ يعني 
بيهقي اطالعات در باب شخصيتها، رخدادها و حوادث يك خط داستاني همسان را كنار 

يكديگر فراهم ميآورد و باعث ايجاد چرخش زماني در روايت ميشود.  
     راوي حسنك وزير در توصيف شخصيت توطئهگر بوسهل زوزني در گذشته، بهسرعت 
آيندة بوسهل در ناخودآگاهش تداعي ميشود و با گذر از گذشته، آيندة اين شخص را در 
سه فعل با فشردگي زيبايي به روايتشنو خبر ميدهد و باز به روايت گذشتگان برميگردد: 
بزرگ به اين  «تا پادشاهي بر چاكري خشم گرفتي... اين مرد از كرانه بجستي و... المي
چاكر رساندي و... و اگر كرد، ديد و چشيد... و خردمندان دانستندي كه نه چنان است و 
سري ميجنبانيدي و... .» (همان، 226- 227). اما تفاوت زمانپريشي يا پرش زماني راوي 
حسنك وزير با داستانهاي مدرن در اين است كه بيهقي زمانپريشي خود را در جملة 
معترضه و به صورت آشكار به گوش روايتشنو ميرساند؛ اما در داستانهاي مدرن روايت

راوي از گذشته به آينده يا برعكس را بهروشني درك نميكند.   شنو گذر ِ
2-2-3. تداوم   

تداوم به اين پرسش پاسخ ميدهد كه چه اندازه از زمان سطح داستان در سطح متن نمود 
پيدا ميكند. ژنت «سرعت ثابت» را معياري فرضي براي اندازهگيري مقادير گذشت زمان 
حوادث سطح داستان در سطح متن پيشنهاد ميكند. منظور از «سرعت ثابت» اين است كه 
نسبت ميان اينكه داستان چه مدت به درازا ميكشد و طول متن چقدر است، ثابت و بدون 
تغيير باقي ميماند. بر اساس همين معيار، سرعت قرائت متن افزايش يا كاهش مييابد. 
سرعت حداكثر، «حذف» و سرعت حداقل، «درنگ توصيفي» نام دارد. ميان اين دو بي
نهايت نيز «خالصه» و «صحنة نمايشي» قرار ميگيرد. در حذف، پارهاي از تداوم داستان 
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هيچ مابهازايي در متن ندارد. در درنگ توصيفي، تداوم متن طوالنيتر از تداوم داستان 
است. در خالصه، تداوم متن كوتاهتر از تداوم داستان است. در صحنة نمايشي، تداوم 

برابر است (حري، 1387: 98).   داستان و متن تقريبا ً
3-2-3. درنگ توصيفي  

در اين حالت، زمان سخن صَرف توصيف يا تفسير ميشود. زمان داستان از حركت باز ميايستد 
بـيوتـن و هيچ كنشي انجام نميشود. براي تداوم در بخش درنگ توصيفي نمونـهاي از داسـتان
كـاربرد فراوانـي دارد؛  بـيوتـن نوشتة رضا اميرخاني را ذكر ميكنيم. درنگ توصيفي در روايـت
بهگونهاي كه راوي بهوسيلة درنگ توصيفي توانايي بيـان ذهنيـت اشـخاص و حـوادث متفـاوت
راوي در بـاب مسـائل داستان را يافته است. در درنگ توصـيفي مخاطـب از طريـق توضـيحات
مختلف، توانايي شناخت و فهم عميق از حوادث را بهدسـت مـيآورد. در عـين حـال، سـرعت

خوانش مخاطب كم ميشود و زمان داستان بهصورت غيرمحسوس ميگذرد و مخاطـب آنقـدر 
درگير موضوعات مختلف داستاني ميشود كه حـس گـذر زمـان را از دسـت مـيدهـد. درنـگ

به دو شكل است:   بيوتن توصيفي در روايت
1. درنگ توصيفي ذهنيت ارميا در مورد سهراب و خاطرات جنگ در گذشته:  

آخر بچة كربالي پنج را به فيفث اونيو؟ خدايا من ارميا معمر جمعي گردان 24 لشكر 10 
سيدالشهداي توي خيابان پنجم نيويورك چه كار كنم سهراب سهراب توي سرم تلنگر ميزند 
كه نه عمو از يادي پرتوپال ميگويي آدمها همه به فكر خيابانها هستند هميشه توي كربال پنج 

يك جلد بلند شدي براي زدن آ. پي. جي. گذاشتيش روي شانه و جلو رفتي.  

2. درنگ توصيفي ذهنيت (ارميا، نويسنده، راوي) در باب موضوعات و مسائل مختلف زندگي 
درنگ توصيفي است:   در آمريكا و ايران مانند نشانة پول يا دالر كه اغلب وجه نمايان ِ

از ظهر گذشته است و كار جابهجايي اسباب دفتر خشي تمام شده  [گزارش راوي:] كمي
است حاال پنج نفري نشستهاند توي البي خشي و آرميتا روي مبل دو نفره نشستهاند بيل لم 
داده است و ارميا تكيه داده است به ديوار و جيبش هم مدام به ساعتش نگاه ميكند... 

(اميرخاني، 1387: 175).  
[گزارش نويسنده:] نويسنده كه بيخيال خداي من و زبان معيار شده است، مينويسد: اگر 

نبود مرگ كه زندهگي اين بچهسوسولها هيچ نكتة دراماتيكي نداشت... (همان، 144).  
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4-2-3. بسامد  
بسامد جزء زماني مهمي از داستان روايي است. از نظر ژنت، بسامد عبارت است از رابطة 
بين اينكه يك رخداد چندبار در داستان تكرار ميشود و تعداد روايت شدن آن در متن؛ 
بنابراين بسامد به تكرار ربط دارد كه مفهوم مهمي در روايت است (لوته، 1386: 80). پس 
بسامد مشمول تكرار ميشود و تكرار برساختي ذهني است كه با حذف كيفيات خاصِ هر 
اتفاق و حذف كيفياتِ مشترك آن اتفاق با ساير اتفاقات پديد ميآيد. تكرار روابط ميان 
رخدادهاي داستان و روايت آنها در متن در مقام برساختهاي ذهني، به يكي از شكلهاي 

زير ظاهر ميشود:  
الف. بسامد مفرد يا تكمحور: يكبار گفتنِ آنچه يكبار در داستان اتفاق افتاده است. 

بسامد مفرد يا تكمحور مرسومترين نوع روايت است (ريمون- كنان، 1387: 79). 
ب. بسامد مكرر: نقل n دفعة چيزي است كه يكبار اتفاق افتاده است (همانجا). اين 
روش، يكي از شيوههاي روايي مهم در ادبيات مدرن است. يكي از استادانِ بسامد مكرر در 
آبشالوم، (1929) و هياهو و خشم عهد حاضر، ويليام فاكنر است؛ بهويژه در رمانهايي چون

(1936). در اين رمان آخري، روايت بارها به يك رخداد داستاني خاص رجعت  آبشالوم!
ميكند (لوته، 1386: 81).  

ج. بسامد بازگو: نقل يكبارِ آنچه n بار اتفاق افتاده است (ريمون-  كنان، 1387: 80)؛ 
زمان جستوجوي در يعني آنچه چندبار رخ داده است، يكبار بازگو ميشود. از نظر ژنت،
(1913-1927) اثر مارسل پروست، يكي از نمونههاي بزرگ بسامد بازگو است  ازدسترفته

(لوته، 1386: 81).   
صادق هدايت  خون قطره سه      براي تحليل آنچه در شرح بسامد بيان شد، از داستان
از سه موتيف يا بن مايه خون قطره سه نمونهاي ذكر ميشود. بسامد در مجموعهداستان

تشكيل شده است: 1. بسامد تكرار عدد (سه، روز، سال و...)؛ 2. بسامد تكرار نام شخصيت 
(تكرار نام گربه)؛ 3. بسامد تكرار بنماية داستان اول در ديگر داستانها (تكرار بنماية 

مرگ، عشق، حسادت، نفرت و روابط ميان دو جنس مخالف در تمام داستانها).  
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1. بسامد تكرار عدد: سه قطره خون در داستانهاي «سه قطره خون» و «گجسته دژ» 
بهعنوان بسامدِ جندمحور مطرح ميشود. در داستان «سه قطره خون» عدد سه، نه بار در 
مهمترين قسمتهاي داستان تكرار شده است. در داستان «گجسته دژ» هم عدد سه، پنج 

بار آمده است. در داستان «سه قطره خون» بسامد تكرار روزها چهار بار است.  
2. بسامد تكرار نام شخصيت: در داستان «سه قطره خون» هجده بار و در داستان «گرداب» 

دو بار نام گربه تكرار شده است.  
از مرگ،  خون قطره سه 3. بسامد تكرار بنمايه: بنماية اصلي تمام داستانهاي مجموعة
عشق، نفرت و حسادت شكل گرفته و اين بنمايهها در تمام داستانها تكرار شده است.  

  
4. شخصيتپردازي   

ويرجينيا وولف در مورد شخصيت ميگويد:  
من معتقدم سروكار همة رمانها فقط با شخصيت است كه قالب رمان را طرح افكندهاند و 
پرورش دادهاند، نه براي آنكه با آن به تبليغ و ترويج آموزهها و آراي كسان بپردازند و يا 
سرود امپراتوري بريتانيا را در آن سر دهند و يا شكوه آن امپراتوري را با آن جشن بگيرند 
و چه قالبي بهتر از رمان براي طرح و ترسيم شخصيت كه خود، قالبي است هم ناشيانه و 

پرگوي و هم پرمايه و سرشار و انعطافپذير و زندة پرتحرك (آلوت، 1380: 503).   
     در اصل هر عنصري از متن حكم شاخص شخصيت را دارد و برعكس ممكن است 
شاخصهاي شخصيت همسو با ساير اهداف متن عمل كنند. شخصيت برساختي است كه 
خواننده آن را از كنار هم چيدن نشانههاي مختلف پراكنده در سرتاسر متن درست ميكند. 
برساختي كه شخصيت نام دارد، ساختار سلسلهمراتبي شبيه درخت دارد كه در آن، عناصر 
شخصيت در مقولههايي جاي ميگيرند كه نيروي تكاملي شخصيت را افزايش ميدهند؛ 
بنابراين با پيوند دو يا چند جزئيات در بطن مقولهاي وحدتبخش، الگويي مقدماتي حاصل 
ميشود (ريمون- كنان، 1387: 53-54). يكي از ضعفهاي روايت ساختارگرا اين است كه 
كمتر به شخصيت پرداخته است؛ جالب است كه اين بيتوجهي نسبي چيز تازهاي نيست و 

بوطيقاي خود كنش را مهمتر از شخصيت دانسته است:   ارسطو هم در
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كنش از دو علت طبيعي شكل ميگيرد: اول شخصيت و دوم انديشه. شخصيت انسان او را 
وادار ميكند كه به طرق خاصي عمل كند ولي او در واقع فقط در واكنش به شرايط متغير 
زندگي خود عمل ميكند و اين انديشة اوست كه به او نشان ميدهد در هر موقعيت درپي 

چه باشد و از چه حذر كند (129).  
     فورستر شخصيتهاي داستاني را به دو گونه تقسيمبندي ميكند: شخصيت ساده و 
شخصيت كامل و جامع. اما ريمون-  كنان معتقد است شخصيت دو شاخص متني بنيادين 
دارد: توصيف مستقيم و توصيف غيرمستقيم. در توصيف مستقيم، نويسنده بهطور مستقيم با 
طبقهبندي و تشريح به ما ميگويد كه شخصيت شبيه چيست؟ يا كس ديگري در داستان 
هست كه به ما ميگويد قهرمان شبيه كيست؟ (عبدالهيان، 1381: 66). اما توصيف وقتي 
غيرمستقيم است كه بهجاي آنكه به خصلت اشاره كند، آن را از راههاي مختلف نمايش 
دهد و تشريح كند (ريمون-  كنان، 1387: 85). هنري جيمز از داستاننويساني بود كه از 
اين شيوه استفاده ميكرد و معتقد بود حضور نويسنده بايد تا حد ممكن نامحسوس باشد؛ 
بهنحوي كه خواننده، خود، بادقت در اينكه شخصيت چه ميگويد و چه ميكند، 
ويژگيهاي او را دريابد. داستاننويساني كه اين شيوه را براي شخصيتپردازي برميگزينند، 
شخصيت را در موقعيتي قرار ميدهند كه واكنشهايش افشاگر خلق و خوي او باشد 
(مندنيپور، 1383: 48-50). اين نوع شخصيتپردازي بر چند نوع است: 1. كنش؛ 2. 

گفتار؛ 3. وضعيت ظاهري؛ 4. محيط؛ 5. استحكام شخصيت از طريق قياس.  
  

1-4. كنش  
اولين و سادهترين نقش هر شخصيتي نقش كنشگري او است. از اين لحاظ، شخصيت، 
فاعل يا نهادي است كه يا كاري را انجام ميدهد و يا گزارهاي را به او نسبت ميدهند 
(اخوت، 1371: 130). كنشها يا يكزمانه و پويا هستند يا عادتي و پايدار. كنشهاي 
يكزمانه اغلب در نقطة عطف روايت نقشي برعهده ميگيرند و جنبة پوياي شخصيت را 
آشكار ميكنند. كنشهاي عادتي يا پايدار هم عملي هستند كه شخصيت هميشه انجام 
ميدهد و جنبة پايدار يا نامتغير شخصيت را بروز ميدهند و اغلب تأثيري مضحك يا كنايي 

برجاي ميگذارند (ريمون- كنان، 1387: 86).  
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2-4. گفتار  
تودروف تحت تأثير بنونيستها، «ذهنيت زبان» را مطرح ميكند. هر گفتاري، نشانههايي از 
گويندة آن دارد؛ نشانههايي از طبقة اجتماعي، گويش، وجهة نظر، ميزان تحصيالت و مانند 
كه ما با چيزي مخالفيم و مخالفت خود را به زبان ميآوريم، اين عمل تا  اينها. هنگامي
حدود زيادي معرّف خاستگاه فكري و ذهنيت ماست (عبدالهيان، 1381: 73). ويژگيهاي 

گفتوگو در داستان به اين شرح است:  
1. گفتوگو فقط بهعنوان آرايش و زينت داستان بهكار نميآيد؛ بلكه عمـل داسـتاني را 

در جهت معيني پيش ميبرد.  
2. گفتوگو با ذهنيت شخصيتهاي داستان هماهنگي و تناسب دارد. 

3. گفتوگو احساس طبيعي و واقعي بودن را به خواننـده مـيدهـد بـيآنكـه در واقـع 
طبيعي و واقعي باشد. 

4. گفتوگو صحبتهاي ردوبدلشده ميان شخصيتها را نشان ميدهد تا فعل و انفعال 
افكار و ويژگيهاي دروني و خلقي افراد را نمايان كند. 

5. واژه و آهنگ درازي و كوتاهي جملهها با گويندگان مختلف آنها ارتباط دارد. 
هايي كـه جـدي و تفسـيري هسـتند بـهكـار  6. گفتوگو براي سبكبار كردن تأثير قطعه

ميرود (ميرصادقي، 1364: 330-328).  
اثر گلي ترقي اشاره ميشود:  دنيا دو     در اينجا به خصوصيات گفتار شخصيتهاي

1. گفتار شخصيتها در خدمت عمل داستاني است و حكم آرايشي و تحميلي بر 
داستان ندارد. گفتار خانمگرگه و خانمناز و آقاي حسام سير روايي داستان را پيش ميبرند 

و بر داستان بهصورت مصنوعي تحميل نشدهاند. 
2. گفتوگوي شخصيتها با ذهنيت آنان هماهنگي دارد و با موقعيت اجتماعي و 
عالقههاي شخصي آنها در تناقض نيست. خانمگرگه با گفتار، نامهاي اصلي خانمناز و 
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آقاي حسام را فاش ميكند: «بچههاي كوچه صدات ميزدند فاطمه ريقو. چهطور شد كه 
يكمرتبه ناز ملوسخانم شدي.» (ترقي، 1383: 34) يا اعتراف آقاي حسام كه با گفتوگو 
ذهنيت او آشكار ميشود: «به من گفت: من پيش از آشنايي با خانمناز اهل ساز و آواز 

بودم. وقتي ميخواندم آدمها بيحال ميشدند. غش و ضعف ميكردند.» (همان، 39). 
3. گفتار احساس طبيعي و واقعي بودن را به خواننده ميدهد. وقتي روزهخواري 
خانمناز فاش ميشود، مادر با لحني خاص دخترش را نصيحت ميكند و اين احساس 
طبيعي و واقعي بودن را به خواننده منتقل ميكند: «[مادر ميگويد:] بچه خر اگر باور 

نميكني كه ناز ملوسخانم كلك ميزند برو از سوراخ كليد نگاه كن.» (همان، 48). 
4. در اين داستان از طريق بررسي گفتار شخصيتها، ميتوان با شخصيت پدر و مادر 

راوي آشنا شد كه هيچ توصيف مستقيمي از آنان وجود ندارد: 
پدر گفت: «گرگها آمدند. مراقب خودتان باشيد».  

مادر ميگويد: «خانمگرگه بويي از مهر و وفا نبرده است و دلش از سنگ است».  
پدر ميگويد: «اين اميرخان ابله تنبل دار و ندار مادرش را بر باد داده است» (همان، 31 و 41).  

  
3-4. وضعيت ظاهري  

از بدو پيدايش روايت داستاني، وضعيت ظاهري به خصوصيات شخصيت اشاره ميكرد. 
توصيف ظاهر، بيان ويژگيهايي است كه شخصيت فقط از نعمت داشتن آنها برخوردار 

است يا اين ويژگيها به او پيوسته شده است (توالن، 1383: 89).   
  

4-4. محيط  
محيط در شكل دادن به شخصيت فرد عامل بسيار مهم و نيرومندي است. اشخاص داستان 
حتي اگر بهطور موقت هم در محيط معيني قرار گيرند، از تأثير آن بركنار نيستند. اين تأثير 
را بايد به نحو محسوس و مشهودي نشان داد. ناديده گرفتن و منعكس نكردن اين تأثير 
سبب ميشود داستان خالف واقع جلوه كند. براي اينكه صحنة داستان به نظر خواننده 
واقعي بنمايد، اول بايد خود نويسنده آن را به چشم صحنهاي واقعي ببيند و با آن آشنايي 
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نزديك داشته باشد (يونسي، 1384: 431-432). ارسطو هم در طبيعتِ تراژدي معتقد است 
از آنجا كه تراژدي داستاني است كه بر صحنه به نمايش درميآيد، ناگزير صحنهآرايي، بايد 
نخستين قسمت آن باشد و آواز و گفتار دومين قسمت؛ زيرا اين دو در تراژدي وسايل 

تقليدند (ديچز، 1379: 60).  
  

5-4. استحكام شخصيت از طريق قياس  
از نظر ريمون- كنان، قابليت خاص قياس به وجودِ ازپيشِ خصايص مربوط ميشود كه 
قياس هم متكي به آن روشهاست و تمايز آن با ديگر شاخصهاي شخصيت از اين قرار 
است: از آنجا كه عناصر استعاري (قياسي) در مجازها مستترند، ميتوان تمايز قياس با 
گونههاي توصيف شخصيت را بهواسطة مجازهاي جزءبهكل مثل وضعيت ظاهري و محيط 
به پرسش كشاند. قياس به سه روش، شخصيتپردازي را تقويت و استوار ميكند. در اين 
سه روش، قياس يا بر شباهت يا بر تضاد ميان دو عنصر همانند تأكيد ميكند. همچنين در 
متن بهصراحت به قياس اشاره ميشود يا درك آن بهطور تلويحي به خواننده واگذار 
ميشود (ريمون- كنان، 1387: 94). اين سه روش عبارتاند از: اسامي قياسپذير، موقعيت 

يا محيط قياسپذير و قياس ميان اشخاص.  
1-5-4. قياس ميان اشخاص در حسنك وزير  

وقتي دو شخصيت در موقعيتهاي مشابهي معرفي ميشوند، بر شباهت يا تضاد ميان رفتار 
و خصايص آن دو تأكيد ميشود (همان، 97). بيهقي در شروع داستان يك خصلت بونصر 
مشكان را در مقابل يكي از خصلتهاي حسنك وزير قرار ميدهد؛ خصلت آيندهنگري 
بونصر مشكان كه در تضاد با بيباكي و گستاخي حسنك وزير است. او از قياسي كه بر 
تضاد خصلت ميان اين دو شخص استوار است، نتيجه ميگيرد كه حسنك عاقبت گستاخي 
و آيندهنگر نبودن خود را ديد و كسي در اين ماجرا مقصر نيست؛ يعني خصوصيت دروني، 

كنش شخصيت داستان را بهوجود ميآورد.  
  

5. كانونيشدگي  
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كانون درست همچون راوي، جزء مستقلي از زاوية ديد است. بدون در نظر گرفتن اين 
استقالل، هم زاوية ديد و هم راوي دچار اغتشاش خواهند شد (واالس، 1382: 109). 
ارتباط راوي با كانون نيز انكارناپذير است. هر روايت شامل طيف گستردهاي از فنون 
روايتي است. شناخت شكلهاي مختلف روابط راوي و كانونساز براي تحليل اسلوب 
روايت و به دنبال آن، ارزشگذاري براي شخصيتها و جايگاههاي معرفت و قدرتهاي 

گوناگون وابسته به آنها در هر متني اهميت فراواني دارد (وبستر، 1380: 86). 
     ژرار ژنت، پيشرو علم روايتشناسي، راوي و عمل روايت را زير مقولة صدا بررسي 
ميكند و پرسش بنيادين صدا را اينگونه مطرح ميكند: «چه كسي صحبت ميكند؟» (يا چه 
كسي رخداد را روايت ميكند؟). بر اساس همين پرسش، راوي يا كارگزار روايي، گوينده 
يا صداي متن روايي است. راوي كارگزاري است كه با مخاطب تعاملي برقرار ميكند؛ اما 
نكتة مهم اين است كه معموالً همان كس كه در داستان صحبت ميكند، همان نيست كه داستان 
را ميبيند و يا به متن روايي سويه و جهت ميدهد. همين تمايز ميان چه كسي ميگويد و چه 
كسي ميبيند، از نقدبرانگيزترين مباحث نقد ادبيات روايي است. تمايز ميان اين دو پرسش، 

دستهبندي سوم ژنت يعني وجه (حالت) را پيش ميآورد كه دو زيرگروه دارد:  
الف. وجوه بازنمايي كنش، سخن و انديشه كه به سخن غيرآزاد ختم ميشود.  

ب. وجوه انتخاب و محدوديتسازي كه ژنت آن را كانونيشدگي مينامد.   
     ريمون-  كنان در بوطيقاي ساختارگرا انواع كانونيشدگي را اينچنين شرح ميدهد:  

1. موقعيت متناسب با داستان در كانونيشدگي: كانونيشدگي نسبت به داستان، بيروني و يا 
دروني است. كانونيشدگي بيروني همان كارگزار روايتگر است و ازاينرو او را «راوي 
كانونيگر» مينامند. كانونيشدگي دروني در بطن رخدادهاي متن جاي دارد و گاه 
نظرگاهي مربوط به متن است. يك راه تمايز ميان كانونيشدگي بيروني و دروني 
«بازنويسي تكة مورد نظر از متن بهصورت اولشخص است». اگر اين كار عملي باشد، 
تكة مورد نظر بهصورت دروني و اگر ممكن نباشد بهصورت بيروني كانوني شده است.  
2. ميزان تداوم كانونيشدگي: كانونيشدگي ممكن است در خالل روايت ثابت باقي بماند 
و ممكن است ميان دو كانونيگر غالب در نوسان باشد. تمايز ميان كانونيشدگي ثابت، 
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متغير و چندگانه همان قدر كه دربارة كانونيشده اعمال ميشود، دربارة كانونيگر نيز 
بهكار ميرود (ريمون- كنان، 1387: 106-103).  

     بحث كانونيشدگي در روايت حسنك وزير از اين قرار است كه چون بيهقي، راوي 
فراداستاني، همزمان نميتواند در تمام صحنهها حضور يابد و گفتوگوي اشخاص مهم 
داستان را با گوش خود بشنود و حوادث را با چشم خود ببيند، چارهاي جز آن ندارد كه در 
نقش كانونيگر بيروني، سير روايي داستان را به كانونيگر دروني بدهد تا بتواند توسط 
كانونيگر و كانونيشدة دروني، احاطة خود را بر تمام اطالعات و گزارشهاي تاريخي و 
داستاني نشان دهد و هيچ نكته و خبري از او پنهان نماند. در آنجا كه بيهقي خود، توانايي 
ديدن و شنيدن داشته است، نيازي به كانونيگر و كانونيشدة دروني نبوده است و حضور 
بيهقي در متن، اين نكته را نشان ميدهد. كانونيگر و كانونيشده در روايت حسنك وزير 
از ده ديدگاه قابل بررسي است. اين داستان از دوازده كانونيگر و پانزده كانونيشده شكل 
گرفته است و بيهقي از دو موقعيت كانونيگر و كانونيشدة بيروني و دروني بهره برده 

است. موقعيت كانونيگر و كانونيشده در اين داستان بهصورت زير بهوجود ميآيد:  

  
1-5. وجوه كانونيشدگي  

همانگونه كه پيداست، ميكي بل سعي ميكند به جاي انواع كانونيشدگي، سطوح 
كانونيشدگي را در اين امر لحاظ كند. اما ريمون-  كنان (1985) كه آشكارا تحت تأثير 

آسپنسكي (1973) بود، درصدد برآمد كانونيشدگي را از وجوه زير بررسي كند:  
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1. وجه ادراكي: الف. زمان، ب. مكان؛  
2. وجه روانشناختي: الف. مؤلفة شناختي، ب. مؤلفة عاطفي؛  

3. وجه ايدئولوژيكي.  
1-1-5. وجه ادراكي  

ادراك (بينايي، شنيداري، بويايي و غيره) بهوسيلة دو مختصة اصلي تعيين ميشود: زمان و مكان.  
الف. زمان: اگر كانونيگر غيرجاندار باشد، كانونيشدگي بيروني، سراسر زمان خواهد 
بود و اگر شخصيت گذشتة خود را كانوني كند، كانونيشدگيِ بيروني گذشتهنگر است. 
بهعبارت ديگر، كانونيگر بيروني به تمام وجوه زمان (گذشته، حال و آينده) دسترسي دارد؛ 

حال آنكه كانونيگر دروني به حضور اشخاص محدود است.  
ب. مكان: موقعيت بيروني/ دروني كانونيگر با عنايت به واژههاي مكانمند،خود را 
بهصورت چشمانداز هوايي يا ديدگاه چشم پرنده در برابر مشاهدهگر محدود نشان ميدهد. در 
چشمانداز هوايي، كانونيگر در جايي بسيار فراتر از اشياء زير نظر خود ميايستد. اين چشمانداز 
همان موقعيت كالسيك راوي كانونيگر بوده است كه يا با چشماندازي فراخپيكر يا با كانوني

شدگي «توأمان» آنچه را در مكانهاي مختلف «اتفاق ميافتد» نشان ميدهد. زماني كه 
كانونيشدگي ازآنِ يك شخصيت يا ازآن موقعيت غيرجانداري است، نسبت به داستان دروني 

است و چشمانداز فراخپيكر يا توأمان امري ناممكن ميشود (همان، 107- 108).  
      وجه ادراكي كانونيشدگي در حكايت مكاران به اين شكل است:  

 الف. زمان: كانونيگر روايت خويش را با گذشتهنگري بيروني حركت ميدهد و زمان در 
هيچ روايتي هيچ تغييري نميكند؛ حتي زماني كه كانونيگران تغيير مييابند، هيچ تغييري 

در زمان ايجاد نميشود.  
ب. مكان: كانونيگر روايتهاي حكايت مكاران در چشمانداز هوايي (به نقل از ريمون- 
كنان) به فضاي داستان مينگرند و از تمام مكانهايي كه كانونيگر دروني نميتواند ببيند، 
خبر ميدهند و يكبهيك براي مخاطب توصيف ميكنند. در مكان حكايتهاي نقلشده 
توسط وزرا و كنيز، كانونيگر با دوربيني فضايي تمام قسمتهاي مكان داستان را رصد 
ميكند و توصيفات دقيقي از داالنهاي پيچدرپيچ و مكانهايي كه حتي آدم عادي توانايي 
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ديدن آنجا را با چشم خود ندارد، ارائه ميدهد. گاه مكانهاي داستان آنقدر تخيلي است 
كه فقط توصيف كانونيگر بيروني و اطالعات او ميتواند تصوير جامعي از فضاي آنجا 
نشان دهد؛ آنهم تصويري از ديدگاه چشم پرندهاي كه بر تمام مكان احاطه دارد و جزئيات 

آن مكان را بهخوبي ميبيند و ميتواند با چشماندازي فراخپيكر توصيف كند:  
چون جوان داخل شد، خانه ديد بلندبنيان و محكماركان كه غرفهاي روبهرو و وسيع دارد 
و او را ايوانهاست. شيخ آن جوان را به يكي از غرفههاي درون برد. جوان آن غرفه را ديد 
كه با رخامهاي رنگين، زمين او را فرش كردهاند و سقف او را به الجورد و قلم زرين 
نقش بستهاند و فرشهاي حرير آنجا گستردهاند و در آنجا ده تن از مشايخ حلقهزده و 

جامة حزن پوشيده، گريان و ناالناند... (هزار و يك شب، 28).  
از مكانهاي تخيلياي كه كانونيگر با چشمانداز فراخپيكر خود رصد ميكند و هيچكس از 
آن مكانها آگاهي ندارد، جزيرهاي است كه بعد از گشودن دري باز ميشود و كشتياي در 

آنجاست كه جوان را به مكاني ميبرد كه چشم هيچ انساني آنجا را نديده است:  
جوان را به زورق اندر بگذاشتند. پس از آن، بادبان گشوده، در لجههاي دريا هميرفتند. 
جوان گفته چون به ساحل نزديك شدم، ديدم كه بيابان از لشكر پر شده كه شماره ايشان 
جز خدا كسي نميدانست، تا اينكه به مرغزاري سبز و خرم برسيدم كه در آنجا قصرها و 
باغها و درختان و چشمههاي روان بودند كه خداي يگانه را تسبيح ميكردند (همان، 3).   

2-1-5. وجه روانشناختي  
وجه ادراكي با گسترة حسي كانونيگر سروكار دارد؛ اما وجه روانشناختي به ذهن و 

عواطف كانونيگر ميپردازد و دو مؤلفه دارد:  
الف. مؤلفة شناختي: دانش، پندار، عقيده، خاطره و... برخي از واژههاي شناخت انسان 
از محيط اطراف خود هستند. با ژرفنگري در اين واژهها، تمايز ميان كانونيشدگي بيروني 
و دروني به تمايز ميان دانش نامحدود و محدود بدل ميشود. بنابر تعريف، كانونيگر 
بيروني همهچيز را دربارة جهان بازنمودي ميداند و زماني كه شعاع ارائة اطالعات خود را 
محدود ميكند، اين كار را بهاقتضاي نياز داستان ميكند. از ديگر سو، اطالعات كانونيگر 
دروني نيز بنابر تعريف محدود است: او كه خود جزء جهان بازنموده است، چيزي دربارة 

اين جهان نميداند (ريمون- كنان، 1387: 109).  
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     مؤلفة شناختي در حسنك وزير به اين شكل است كه كانونيگر بيروني روايت حسنك 
وزير دانش و پندار و نظر شخصي خود را در جايجاي روايت در متن بيان ميكند. او 
بهدليل چيرگي بر زمان، دانش و اطالعات فراخي در باب اين داستان دارد و شعاع ارائة 
اطالعات خود را در داستان براي درك صحيح و عميق مخاطب گسترده ميكند. وقتي 
بيهقي، كانونيگر بيروني، شخصيت بوسهل و بونصر و حسنك را تشريح ميكند، بهسرعت 
عقيدة خود را در باب علت قتل حسنك وزير بيان و سعي ميكند با آوردن شاهدمثالي از 

داستاني شبيه به اين داستان، اين علت را ثابث كند:  
و حال حسنك ديگر بود و... همچنان كه جعفر برمكي و اين طبقه وزيري كردند به 
هارونالرشيد و عاقبت كار ايشان همان بود كه ازآن اين وزير(حسنك) آمد. و  روزگار
چاكران و بندگان را زبان نگاه بايد داشت با خداوندان، كه محال است روباهان را با شيران 

چخيدن (بيهقي، 1378: 227).  
ب. مؤلفة عاطفي: تقابل «بيروني/ دروني» در تغيير شكل عاطفي خود، كانونيشدگي 
«عيني» (خنثي و غيردرگير) را در برابر كانونيشدگي «ذهني» (جانبدارانه و درگير) قرار مي

دهد (ريمون- كنان، 1387: 110).   
3-1-5. وجه ايدئولوژيكي  

اين وجه كه اغلب از آن به «هنجارهاي متن» تعبير ميكنند، «نظام هماهنگي نگرش اعتقادي به 
جهان» است كه رخدادها و اشخاص داستان را بر اساس آن ارزيابي ميكنند (همان، 112).   

  
6. الگوي ارتباط روايي  

الگوي ارتباط روايي بر اساس نظريات مختلف در باب زبان و داستان روايي ساخته و 
چون مؤلف، راوي، متن روايي، روايتنيوش  پرداخته شده است و اغلب آنها بر مفاهيمي
و خواننده مبتني هستند. اولين بار سيمور چتمن به قصد بيان ديدگاههاي روايتگري در 
چارچوب الگوي نشانهشناختي ارتباط كه بهويژه از جانب واين بوث (1961) ارائه شد، 

نمودار زير را نشان داد (همان، 119):   
مؤلف واقعي← مؤلف مستتر← (راوي) ← (روايتشنو) ← خوانندة مستتر ← خوانندة واقعي  
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در اين نمودار، مؤلفههاي متن روايي داخل كادر و مؤلفههاي مؤلف واقعي (در مقام فرستنده) 
در يك طرف كادر و خوانندة واقعي (در مقام گيرنده) در طرف ديگر آن قرار ميگيرند. بهطور 
خالصه، مؤلف تاريخي/ واقعي كسي است كه متن را مينويسد (مثل تمام نويسندگان واقعي)؛ 
خوانندة تاريخي/ واقعي خوانندهاي است كه متن را ميخواند (مثل من و شما و ديگري)؛ مؤلف 
مستتر تصوير ثانوية مؤلف واقعي است و كسي است كه در همه احوال همراه متن است؛ 
خوانندة مستتر كه از او به خوانندة آرماني نيز تعبير ميكنند، كسي است كه نويسندة واقعي 
هنگام خلق اثر خود، تصويري از او در ذهن دارد؛ راوي كسي است كه حوادث را نقل ميكند؛ 
روايتشنو نيز كسي است كه خطاب راوي با او است. با اضافهكردن مؤلفههاي باقيماندة متن 

روايي، ميتوان نمودار چتمن را اندكي بسط داد (حري، 1387: 92):  

(نمودار به نقل از همان منبع)  
     الگوي ارتباط روايي در حكايت مكاران طبق الگوي سيمور چتمن به اين صورت است كه 
را جمعآوري كرده و نوشته است.  شب يك و هزار نويسندة واقعي شخصي است كه قصههاي
مؤلف مستتر، راوي فراداستانيِ شهرزاد و راويان زيرداستاني (كنيز، وزير و ملكزاده) هستند كه 
شخصيتها، رخدادها، زمان و مكان، كانونيشدگي، بازنمايي گفتار و انديشه را شكل ميدهند. 
روايتشنو در روايت شهرزاد، ملك جوانبخت است و در حكايت مكاران، پادشاه است. 

را ميخواند.   شب يك و هزار خوانندة واقعي هم هر كسي است كه در هر زماني، قصههاي
  

7. سطوح روايي  
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مؤلف به همان ترتيب كه ميتواند طرح متني را با تركيب كاربردهاي دو راوي اولشخص 
و سومشخص بنويسد، ميتواند طرح گفتمان خود را با تركيب سطوح روايي مختلف 
بريزد؛ بنابراين شخصيت انجامدهندة كنشهايي كه روايت ميشود، ميتواند راوي داستاني 
درونداستان هم باشد (لوته، 1386: 46). اينگونه روايتدرروايت سطوحي اليهاليه دارد 
كه در آن، هر روايت مياني تابع روايت درونهاي خود است. داستان اصلي، سطح داستاني 
است كه اولين سطح روايي آن سطح فراداستاني نام دارد و راوي اين سطح، راوي 
فراداستاني ناميده ميشود. دومين سطح روايي، سطحي است كه مجموعه رويدادها و 
رخدادهاي آن در بطن سطح داستاني اصلي است و اين سطح نيز در سطح فراداستاني قرار 

آن را راوي زيرداستاني مينامند.   ميگيرد و آن، سطح زيرداستاني است كه راوي ِ
  

1-7. سنخشناسي راويان  
عوامل اساسي درك و نگرش خواننده نسبت به داستان به اين شرح است: 1. سطح روايي 
كه راوي به آن تعلق دارد؛ 2. ميزان مشاركت راوي در داستان؛ 3. ميزان دريافتپذيري 

راوي از نقش خود (اعتمادپذيري راوي).  
     ميزان دريافتپذيري از نهايت پوشيدگي به نهايت آشكارگي راوي در نوسان است. 
راوياي كه بتواند دربارة اشخاص چيزهايي ازجمله ناخودآگاه يا آنچه آنها آگاهانه مخفي 

ميدارند، بر زبان براند، منبع مستقل اطالعات دربارة شخصيت بهشمار ميآيد:  
1. توصيف مكان: بهمنزلة كمترين نشانة حضور راوي است.  

2. تعيين هويت شخصيتها يا شناسايي شخصيتها: مبيّن پيششناخت راوي از شخصيت 
است.  

3. خالصة زماني: بيانگر ميل به توجيه گذشت زماني و ارضاي پرسشهاي ذهن روايتشنو 
در باب هر آن چيزي است كه در اين ميان اتفاق افتاده است.  

4. توصيف شخصيت: معرف گزيدهگويي، تعميمپذيري يا جمعبندي راوي از شخصيت و 
نيز مبيّن تمايل راوي به شخصيتپردازي تمام و كمال است.  
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5. ارائة گزارش راوي از آنچه شخصيتها به ذهن خطور نداده يا بر زبان نراندهاند: 
راوياي كه بتواند چيزهايي چون ناخودآگاه شخصيتها يا آنچه آنها آگاهانه مخفي مي

دارند، بر زبان براند، آشكارا منبع مستقل اطالعات دربارة شخصيت بهشمار ميآيد.  
6. نقد و نظر: نوعي ارائة نقد و نظر راوي دربارة داستان است (ريمون- كنان، 1387: 130-

  .(135
موضوعاتي است كه در داستان بيان  شش مقولة باال بهترتيب، نمودار شناخت و درك بيشترِ
ميشود و نشاندهندة برداشت عميق راوي از داستان است. همچنين بايد اندازه و ميزان 
درك و دخالت در داستان را مورد توجه قرار دهيم. در داستاني كه توصيف زمان و مكان 
حرف آخر را ميزند، الزم است با توجه به شناخت و قدرت بيان راوي، به انواع مختلف 

توصيفي كه از يك نيروگاه هستهاي ميشود، توجه و دقت كنيم (توالن، 1383: 77).   
از نوع راويان همهچيزدان  به اين صورت است كه او دنيا دو      ميزان دريافتپذيري راوي

است و عناصري كه در زير ميآيد، نشاندهندة اطالعات او در مورد اشخاص است:  
از  دنيا دو 1. توصيف مكان: اين توصيف بهمنزلة كمترين نشان حضور راوي است. راوي
تمام مكانهاي دربسته آگاهي دارد؛ براي مثال از اتاق خانمناز و اتفاقات درون آن باخبر 
است و همچنين ميداند خانمگرگه وقتي با امير پسرش تنها در اتاق هستند، مادر براي 

پسرش چه كارهايي انجام ميدهد. 
دنيا دو 2. تعيين هويت شخصيتها: مبين پيششناخت راوي از شخصيت است. راوي

شخصيتهاي روايتش را بهخوبي ميشناسد و گويي پيششناخت راوي از شخصيتها 
دقيق است. او قصد دارد با توصيف و تعيين هويت تمام و كمال آنها، هيچ ابهام و 
شكي براي روايتشنو يا مخاطب بهجا نگذارد و همة اطالعاتي كه از گذشته و حال و 

آينده دارد در اختيار روايتشنو قرار دهد. 
3. خالصة زماني: متضمّن ميل به توجيه زمان، گذشت زمان و ارضاي پرسشهاي ذهن 
دنيا دو روايتشنو در باب هر آن چيزي است كه در اين ميان اتفاق افتاده است. راوي

بهسبب گذشتهنگري و آگاهي از گذشته و حال و آينده، شخصيتهاي روايتش را بدون 
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هيچ ابهامي به مخاطب يا روايتشنو معرفي ميكند، عاقبت هركدام از آنان را بيان 
ميكند و علت بهوجود آمدن چنين سرنوشتي را براي آنان پيشبيني ميكند. 

4. توصيف شخصيت: معرّف گزيدهگويي، تعميمپذيري يا جمعبندي راوي از شخصيت و نيز 
بيانگر تمايل راوي به نمايش اينگونه عنوانها بهمنزلة شخصيتپردازي تمام و كمال است. 
در داستان خانمها راوي از حد شناساندن شخصيتها پا را فراتر ميگذارد و به 
دو شخصيتپردازي تمام و كمال خانمگرگه و خانمناز و... ميپردازد. در واقع داستانهاي

دنيا روايت شخصيتپردازي است. راوي آنقدر صريح و بيكموكاست شخصيتها را 
معرفي ميكند كه روايتشنو ميتواند شكل و قيافة شخصيتها را ببيند و حتي اعمال بعدي 
آنها را پيشگويي كند. گاه راوي آنقدر به توصيف مستقيم و غيرمستقيم شخصيتهايش 
ميپردازد كه حوصلة مخاطب سر ميرود؛ بهگونهاي كه از كنشهاي شخصيت عصباني 

ميشود و دلش ميخواست در داستان حضور داشت و جلوي رخداد را ميگرفت. 
5. ارائة گزارش راوي از آنچه شخصيتها به ذهن خطور نداده يا بر زبان نراندهاند: راوي
از ذهن و ناخودآگاه آدمهاي روايتها باخبر است؛ حتي از فكرهايي كه بر زبان  دنيا دو
نميآورند: «اما من كه چشمهاي شاد و شنگول و بدجنس او را ميشناسم، ميبينم كه 
چه غم بزرگي ته چشمهايش خوابيده است و چقدر زور ميزند تا خودش را بياعتنا و 

بيخيال نشان دهد.» (ترقي، 1383: 41).  
در داستانهايش پيوسته در  دنيا دو 6. نقد و نظر: نوعي نقد و نظر در مورد داستان است. راوي
حال تفسير و نظر دادن در مورد روايتش است. براي مثال در داستان خانمها پيوسته به تفسير 
تأثير نماز و روزه و حرفهاي خانمناز بر او ميپردازد. تظاهر و رياي خانمناز را نفي ميكند 
و از رك و راستي خانمگرگه تعريف ميكند: «من برخالف ديگران از خانمگرگه خوشم 

ميآيد، حرف خودش را رك و راست ميزند.» (همان، 32). 
  

8. بازنمايي گفتار و انديشه  
1-8. گونههاي ارائة گفتار  
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برايان مك هيل، نظريهپرداز و منتقد آمريكايي، طيف «نمايش محض» تا «واگويي محض» 
را در مقالة جامعي ترازبندي كرده است. اين ترازبندي مورد استناد ريمون- كنان نيز بوده و 

به اين شرح است:  
1. خالصة داستاني: گزارش صرف از اداي گفتار بهگونهاي كه از ويژگي يا چگونگي اداي آن 

سخني به ميان نيايد؛ مانند «كامران فيلم را كه ديد، آن را براي خواهرش تعريف كرد».  
2. خالصة كمتر داستاني محض: خالصهاي كه فقط به نقل گفتار بسنده نميكند؛ بلكه تا 
اندازهاي رخداد گفتار را بازمينمايد چندان كه در آن از موضوع گفتوگو سخن به ميان 
ميآيد؛ مانند «كامران تا صبح در خانة بهرام ماند و با او و اعضاي خانوادهاش از سيل 
ويرانگر ماه پيش خوزستان و غرق شدن چند كودك و زن و مرد پير و از دير آمدن 

نيروهاي امدادگر حرف زد».  
3. بازگفت غيرمستقيم محتوا (گفتار غيرمستقيم): بازگفت محتواي يك رخداد گفتاري بي

توجه به سبك يا شكل پارهگفتة مفروض خود؛ مانند «مرد همسايه به كامران گفت كه 
بهرام و بقيه، شهر را ترك كردهاند و نيروهاي امدادگر حرف زد».  

4. سخن غيرمستقيم و تا اندازهاي محاكاتي: شكلي از گفتار غيرمستقيم كه «حفظ» يا «بازتوليد» 
جنبههاي سبك پارهگفته را بيشتر و پيشتر از گزارش صرف محتوا به ذهن متبادر ميكند؛ 
مانند «توي ماشين كه نشستند، بهرام با غمگيني گفت برنامه داشته كه پس از تمام شدن 

درسش با زهره ازدواج كند و همراه او براي زندگي و ادامه تحصيل به تهران برود».  
5. سخن غيرمستقيم آزاد: از نظر دستوري، ميان گفتار غيرمستقيم و مستقيم قرار دارد 
(بهنوعي تركيب صداي راوي و كانونيگر است)؛ مانند «بهرام و كامران به اين خاطر 
جاده را بلد نبودند كه تا آن روز باران ساعتي قطع نشده بود كه بتوانند سوار ماشين 

شوند و چرخي در اطراف بزنند».  
6. گفتار مستقيم: نقل مونولوگ يا ديالوگ: اين موضوع توهم محاكات «صرف» را به بار مي

آورد؛ هرچند هميشه و در همه حالي به سبكي تازه مطرح ميشود؛ مانند «كامران گفت: 
آن سيل و اين زلزله بدترين اتفاقهاي زندگي من بودهاند».  
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7. سخن مستقيم آزاد: گفتار مستقيم جدا از نشانههاي نوشتاري قراردادي: اين شكل نوعي 
حديث اولشخص است؛ مانند «ماشين كه ترمز كرد، انگار جرقهاي در ذهن كامران درخشيد. 
زبان انگليسي كه بلدم، از پس كامپيوتر هم كه برميآيم. ولي خوب! بايد بر اينترنت كامالً 

مسلط باشم.» (ريمون- كنان، 1387: 148-149؛ مثالها برگرفته از بينياز، 1387).  
     گونههاي ارائة گفتار در حسنك وزير به اين شكل است كه گفتار، شاخص اصلي 
روايت بيهقي است؛ زيرا او به نقل گفتارهايي ميپردازد كه از راويان زيرداستاني شنيده و 
به اين وسيله توانسته است داستان قتل حسنك وزير را بنويسد. اما او از گفتار مستقيم 
بيشتر استفاده كرده است. هدف او از به كار بردن گفتار مستقيم، نقل واژهبهواژة گفتار است 

تا حقيقت از ميان اين گفتار هرچه سريعتر آشكار شود.  
بوسهل را طاقت برسيد، گفت: خداوند را كرا كند كه با چنين سگ قرمطي كه بر دار 
خواهند كرد به فرمان اميرالمؤمنين چنين گفتن؟ حسنك گفت: سگ ندانم كه بوده است، 
خاندان من و آنچه مرا بوده است از آلت و حشمت و نعمت جهانيان دانند و... (بيهقي، 

  .(232 :1378
  

9. نتيجهگيري  
روايتشناسي در اصل، بررسي دستور حاكم بر روايتها و بيشتر، روايتهاي داستاني 
است. اين پژوهش اثبات كرد كه با الگوي ساختاري روايتشناختي، ميتوان چارچوبي 
ساختاري براي تحليل مؤلفههاي اصلي متن روايي يعني داستان و متن فراهم كرد. همچنين 
جامعيت كلي و ويژهاي در كاربرد عملي روايتشناختي در حوزة مطالعات ادبيات داستاني 
معاصر و كالسيك ارائه كرد. در ضمن، محققان با يكي از جديدترين علوم به نام روايت

شناسي آشنا شدند. اين روند راهگشاي تحقيقات انتقادي وسيعي در حوزة روايتشناسي 
در روايات فارسي ميشود و عالقهمندان را از سرگرداني در ميان كتب ترجمه كه فقط 
فصلي محدود به اين علم اختصاص دادهاند، بينياز ميكند. از اهداف ديگر اين پژوهش، 
كاربردي كردن نظريههاي ادبي جديد در ادبيات فارسي، ايجاد الگو و ساختار روايت

شناسي در تحليل آثار داستاني فارسي و همچنين شناخت روايتشناسي و امكان كاربرد 
عملي آن فراتر از دانستن نظريههاي روايتشناختي است.  
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     اين پژوهش نشان داد الگوي ساختاري روايتشناسي توانايي بررسي دستور زبان حاكم 
شب، ذكر بر دار كردن  يك و هزار بر روايتهاي داستاني فارسي چون حكايت مكاران از
بيوتن از صادق هدايت و خون قطره سه اثر گلي ترقي، دنيا دو بيهقي، تاريخ حسنك از
نوشتة اميرخاني را دارد و امكان كاربرد عملي اين الگو و مؤلفههاي آن در اين داستانها 
نشان داده شد. بنابراين، محققان و منتقدان ميتوانند داستانها و روايات تاريخي بيشماري 
را در ادب فارسي با اين الگو بررسي و تحليل كنند. اين الگو از جهاتي در باب نحو روايت 
و لحن و شخصيتپردازي ضعفهايي دارد. در واقع با بررسي اين الگو، احساس ميشود 
هنوز در داستان بهطور كامل به تمام عناصر روايي و بافتهاي داستاني پرداخته نميشود و 
جنبههاي ادبي و رويكرد زبانشناختي در هيچ قسمت اين الگو بررسي نميشود؛ اما در 
عين حال، ميتواند ساختاري هماهنگ از تحليل روايي داستان بهصورت بارز و مشخص 

ارائه دهد.  
     اميد است اين پژوهش در حوزة تحقيقات روايتشناسي و تحليل نظرية روايت و 

روايتشناسي كه حضور آن در نقد ادبي فارسي ضروري است، راهگشاي محققان باشد.  
  

منابع   
رماننويسان. ترجمة عليمحمد حقشناس. چ2 تهران:  روايت به - آلوت، ميريام. (1380). رمان

نشر مركز.  
داستان. اصفهان: نشر فردا.   زبان - اخوت، احمد. (1371). دستور

ارسطو. هلن اوليايينيا. اصفهان: نشر فردا.   - ارسطو. (1386). بوطيقاي
- اميرخاني، رضا. (1387). بيوتن. چ5. تهران: علمي.  

- انصاري، خواجهعبداهللا. (1354). مناجاتنامه. تهران: كتابخانة علمية احمدي.      
روايتشناسي. تهران: افزار.   و داستاننويسي بر - بينياز، فتحاهللا. (1387). درآمدي

در:    روايتشناسي و داستاننويسي بر - ـــــــــــــ (1387). درآمدي
  <www.jenopari.com>

بيهقي. به كوشش دكتر خليل خطيبرهبر. ج1. تهران: مهتاب.    - بيهقي، ابوالفضل. (1378). تاريخ
دنيا. چ3. تهران: نيلوفر.  - ترقي، گلي. (1383). دو

ساختارگرا. ترجمة محمد نبوي. چ2. تهران: آگاه.   - تودروف، تزوتان. (1382). بوطيقاي



548   □   نامة نقد/ مجموعه مقاالت نخستين همايش ملي نظريه و نقد ادبي در ايران  
 

روايت. ترجمة ابوالفضل حري  بر زبانشناختي نقادانه- - توالن، جي. مايكل. (1383). درآمدي
تهران: انتشارات بنياد سينمايي فارابي.  

ادبي. مركز  نقد - حدادي، الهام. (1388). «رويكردي روايتشناختي به دو دنيا گلي ترقي». فصلنامة
تحقيقات زبان و ادبيات فارسي. دانشگاه تربيت مدرس. س2. ش5. صص72-41. 

- حري، ابوالفضل. (1387). «احسنالقصص: رويكرد روايتشناختي به قصص قرآني». فصلنامة
ادبي. مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي. دانشگاه تربيت مدرس. س1. ش2. صص122-83.   نقد

 - ــــــــــــــ (1387). «زاوية ديد در مقابل كانونيشدگي». پايگاه رسمي انتشارات سورة مهر. 
ادبي. ترجمة محمدتقي صدقياني و غالمحسين يوسفي.  نقد - ديچز، ديويد. (1379). شيوههاي

چ5. تهران: علمي.  
حكايت. ترجمة رويا نونهالي. ج1. تهران: گام نو.   و - ريكور، پل. (1384). زمان

معاصر. ترجمة ابوالفضل حري.  داستاني: بوطيقاي - ريمون- كنان، شلوميت. (1387). روايت
تهران: نيلوفر.  

تهران: آن.   معاصر. داستان در شخصيتپردازي و - عبداللهيان، حميد. (1381). شخصيت
مركز تحقيقات زبان و ادبيات  ادبي. نقد - قاسميپور، قدرت. (1387). «زمان و روايت». فصلنامة

فارسي دانشگاه تربيت مدرس. س1. ش2. صص144-123. 
ترجمة فرزانه طاهري. تهران: نشر مركز.  ادبي. - كالر، جاناتان. (1382). نظرية

سينما. ترجمة اميد نيكفرجام. تهران:  و ادبيات در روايت بر - لوته، ياكوب. (1386). مقدمهاي
مينوي خرد. 

روايت. ترجمة محمد شهبا. تهران: هرمس.  - مارتين، واالس. (1382). نظريههاي
روايت. ترجمة فتاح محمدي. تهران: مينوي خرد.   - مكوئيالن، مارتين. (1388). گزيدهمقاالت

شهرزاد. تهران: ققنوس.   - مندنيپور، شهريار. (1383). ارواح
داستان. تهران: شفا.   - ميرصادقي، جمال. (1364). عناصر

خون. تهران: جامهداران.  قطره - هدايت، صادق. (1383). سه
(1377). ترجمة عبداللطيف طسوجي تبريزي. ج4. تهران: دنياي كتاب.  شب. يك و هزار -

ادبي. ترجمة مجتبي ويسي. تهران: سپيدة سحر.   نظرية پژوهش بر - وبستر، راجر. (1380). درآمدي
داستاننويسي. چ8. تهران: نگاه.   - يونسي، ابراهيم. (1384). هنر

- Daivid, Crystal. (1992). An Encyclopedic Dictionary of languge and languge. 
Oxford. P. 262. 

- Gerald, Prince. (1989). "Narrative". In Erie Barnouwn, International of 
communication. NewYork:Oxford up. P.164. 



درآمدي بر روايتشناسي در حوزة نقد ادبي.../ الهام حدادي  □   549  
 

- Lebow, William. (1972). "The Transform of Experience in Narrative". London. 
Routledge. P. 229.  

- Rimmon-Kenan, Shlomith. (1983). Narrative fiction:contemporary poetics. 
London: Routledge. 

- Toolan, M. J. (2001). Narrative: Acritical and linguistic introduction. London: 
Routledge. 

- Trask, R. L. (1999). Key concepts in languge and linguistics. London: 
Routledge. 





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فصل ششم
  
نقد جامعهشناختي  

  
  



  



  
  
  
  

  
  

پير بورديو و نقد ادبي 
حسين پيرنجمالدين  
استاديار ادبيات انگليسي دانشگاه اصفهان  
شيما شهبازي  
دانشجوي كارشناسي ارشد ادبيات انگليسي دانشگاه اصفهان  

  
چكيده  

پير بورديو، فيلسوف و جامعهشناس مشهور، از برجستهترين و تأثيرگذارترين انديشمندان 
معاصر غرب است. روش جامعهشناختي بورديو در تحليل توليدات فرهنگي بر ادبيات، 
بهعنوان يكي از مهمترين عرصههاي توليد فرهنگي، تأكيد ميكند. مفاهيمي چون «سرماية 
فرهنگي1» و «سرماية نمادين2» به درك بهتر وجوه گوناگون و پيچيدگيهاي فرهنگ، طبقة 
اجتماعي و قدرت بسيار كمك ميكنند. بورديو معتقد است سرماية فرهنگي بهاندازة سرماية 
اقتصادي در تعيين روابط اجتماعي و شكل بخشيدن به آن مؤثر است؛ چرا كه بهنوعي 
ميتواند تشخّص3 ايجاد كند و به سرماية اجتماعي يا نمادين تبديل شود. رابطة ميان ادبيات 
و جامعهشناسي از راه فرهنگ و زبان-  كه هر دو ماهيت اجتماعي دارند- شكل گرفته 
است. در واقع، ادبيات بازتابندة فرهنگ و زبان هر جامعه است. نظريات بورديو كوششي 
است براي ايجاد نوعي «علم آثار ادبي» يا جامعهشناسي توليدات فرهنگي. در اين مقاله به 

بررسي اين نظريات و تأثيرات آنها بر نقد ادبي و مطالعات فرهنگي ميپردازيم.  

                                                      
1. Cultural Capital 
2. Symbolic Capital 
3. Distinction 
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واژههاي كليدي: پير بورديو، نقد ادبي، مطالعات فرهنگي، فرهنگ، طبقة اجتماعي، 
قدرت.  

 
1. مقدمه  

پير بورديو، فيلسوف و جامعهشناس مشهور، از برجستهترين و تأثيرگذارترين انديشمندان 
معاصر غرب است. آنچه روش بورديو را از انديشمندان ديگر متمايز ميكند، جامعهشناسي 
وسيع او است كه عرصههاي مختلف را شامل ميشود. پيش از بورديو، گاه به اين موضوع 
پرداخته شده كه جامعهشناسي زبان در تحليل آثار ادبي مؤثر است؛ اما بورديو بهطور 
مشخص اين ارتباط را به ما مينماياند. روش بورديو را در زمرة مطالعات فرهنگي قرار 
دادهاند و ادبيات بهعنوان عنصري نقشآفرين در فرهنگ، از ديد تيزبين او دور نمانده است. 
از آنجا كه ادبيات بازتابدهندة زندگي انسانهاست، تأثير جامعه و فرهنگ را در 
شكلگيري آن نميتوان انكار كرد. بنابراين، روابط ميان افراد، حوزههاي مختلف، فرهنگها 
و غيره در آثار ادبي نيز اهميت دارد. در آغاز، براي فهم بيشتر موضوع، شرح مختصري از 

مفاهيم انديشة بورديو بازگو ميشود.   
  

2. ميدان1  
Bourdieu & ) ميدان (حوزه) شبكه يا پيكربندي روابط عيني ميان مواضع است

Waquant, 1992: 97) و به فضاي اجتماعي پويايي گفته ميشود كه اشخاص در آن براي 

Webb, Schirato & ) بهدست آوردن مواضع اجتماعي2 و سرمايه3 تالش ميكنند
Danaher, 2002: x). هريك از ميدانها شرايط بازي، موضوعات و منافع خاص خود را 

دارد (ميدان ادبي، علمي، سياسي، دانشگاهي، قضايي، بنگاهي، ديني و مطبوعاتي). اين 
خردهفضاهاي اجتماعي نسبت به يكديگر خودساالري4 دارند؛ يعني در تنظيم قواعد خود 

                                                      
1. Field  
2. Social Positions  
3. Capital 
4. Autonomy 
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آزادند؛ دور از تأثيرات دگرساالرانة ميدانهاي ديگر اجتماعي به كار خود ادامه ميدهند 
(براي مثال برخي ضوابط اقتصادي يا سياسي در ميدانهاي دانشگاهي يا علمي) (شويره و 
فونتن، 1385: 138). ميدانها بازاري براي سرمايههاي خاص هستند كه در آنها عاملهاي 
اجتماعي1، بنابر استعدادهاي خاص خود، در انواع سرمايهها ميانديشند و عمل ميكنند 
(همان، 139). هر ميداني با پيگيري هدف خاصي مشخص ميشود و بينشي خاص از 
اهداف به كساني كه در آن زندگي ميكنند تحميل ميكند (همان، 141). بهطور كلي، 
عاملها براي بهدست آوردن موضع مسلط در ميدان به رقابت با يكديگر ميپردازند؛ اما 
گاهي با نوعي همدستي عيني كه در رابطة ميان همة رقيبان نهفته است به يكديگر پيوند 
ميخورند (همان، 143). بورديو اين عرصة رقابت را ميدان قدرت2 ميخواند كه ميدان 
هنر3 بيان ميكند كه  قوانين اصلي در نظرية او است (Eastwood, 2007: 153). او در
ميدان قدرت «فضاي مناسبات قدرت4 ميان عوامل يا مؤسساتي است كه مشتركاً سرماية 

الزم را براي بهدست آوردن موقعيت مسلط در ميدانهاي مختلف دارا هستند.» (215).  
از ديدگاه بورديو، ميدان روشنفكري به مجموعهاي از نهادها، سازمتنها و بازارهايي 
گفته ميشود كه توليدكنندگان نمادين همچون هنرمندان، نويسندگان و دانشگاهيان براي 
   .(Swartz, 1997: 117 نقلشده در) دستيابي به سرماية نمادين، در آن به رقابت ميپردازند

ميدان فرهنگي5-  كه موضوع اصلي بحث اين مقاله را تشكيل ميدهد-  به مجموعهاي 
از نهادها، قوانين، تشريفات، آداب و رسوم، مقوالت، و عناوين و القاب منصبها اشاره 
ميكند كه سلسلهمراتبي عيني را بهوجود ميآورد و گفتمان6 و فعاليتهاي خاصي را توليد 
ميكند و در اختيار ميگيرد (Webb et al., 2002: x). براي مثال، ادبيات از توليدات ميدان 
فرهنگي است كه عواملي همچون نويسنده، خواننده، منتقد، ويراستار، ناشر و غيره در خلق 

آن سهيم هستند.   
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3. هبيتس(1)  
بورديو هبيتس را اينچنين تعريف ميكند: «نظامي از رغبتهاي پايدار و قابل انتقال و 
تشكيالت داراي ساخت [هستند و بهعنوان] اصول مولّد و سازماندهندة اعمال و 
بازنمودهايي عمل ميكنند كه ممكن است بهطور عيني با هدف اين نظامها مطابقت داشته 
باشند... .» (53 :1992). هبيتس نظامي است كه از طريق آن توليدات اجتماعي شكل 
ميگيرد (Eastwood, 2007: 150) و فقط در سطح افكار (ضمير خودآگاه) يا زبان 
عاملها يافت نميشود؛ بلكه در سطح تن1 نيز مشهود است؛ هبيتس بيشتر ناخودآگاه است 
تا خودآگاه (Webb et al., 2002: 115). افراد از طريق هبيتس رفتارها و ارزشهاي 
خاصي مييابند؛ رفتارها و ارزشهايي كه تصوير اجتماعي آنها را شكل ميدهد. از آنجا 
كه هبيتس مانند طبيعت ثانوي عمل ميكند (شويره و فونتن، 1385: 78- 79)، ما را 
واميدارد ويژگيهاي زندگي اجتماعي را- كه جامعه عمالً بنا كرده و سپس براي مشروعيت 
بخشيدنشان «حالت طبيعي» به آنها داده است- بديهي و طبيعي ارزيابي كنيم. اينگونه است كه 
هبيتس عامل توهّم است. ما با زحمت ميتوانيم خود را از خصلتهاي طبقاتي خويش، بهويژه 
خصلتهاي زباني برهانيم (مانند شخصيتهايي كه براي تغيير وضعيت اجتماعي خود، مجبورند 
گويش و لهجة مادري خود را انكار كنند). هبيتسهاي طبقاتي دوام دارند؛ بنابراين الزاماً 

بازگشتپذير نيستند. ادبيات پر از نمونههايي از ايندست است.  

4. طبقهبندي اجتماعي2   
مفهوم طبقة اجتماعي بورديو با نظر جامعهشناسان ديگر (مانند ماركس) متفاوت است. 
برداشت او از طبقات، رابطهاي3 است نه ذاتي4. ماركس به آگاهي طبقاتي5 اعتقاد دارد؛ 
درحالي كه بورديو درك «جاي خود» در فضاي اجتماعي را ترجيح ميدهد (شوبره و 
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فونتن، 1385: 108). از نظر بورديو، طبقات واقعي محصول طبقهبندي1 و بهويژه نتيجة 
«مبارزة طبقهبنديها» بهعنوان مبارزة نمادين، سياستي براي تحميل بينش خود به جهان 
اجتماعي است و در نهايت نوعي ساختن جهان اجتماعي است (همان، 109). در درون 
ها2 و تفاوتها حاكماند و جامعهشناسي بورديو بيشتر، تفكري  طبقات اجتماعي تشخصّ
مبتني بر تشخصّ و طبقهبندي است تا تفكر دربارة طبقات اجتماعي. بورديو مينويسد: 
«سوژههاي اجتماعي... كساني هستند كه با قائل شدن تمايز ميان خوشمزه و بدمزه، زيبا و 
زشت، شيكپوش و بدلباس، متشخص و عامي خود را از ديگران متمايز ميسازند.» 

(همان، 59).  

5. سرمايه  
بورديو سرمايه را فقط در معناي عام كه سرماية اقتصادي است، بهكار نميبرد؛ بلكه آن را 
به چندين دسته ازجمله سرماية فرهنگي، اجتماعي، زباني و نمادين طبقهبندي ميكند. 
سرماية فرهنگي مجموعهاي از ثروتهاي نمادين است كه از يكسو به معلومات 
كسبشدهاي برميگردد كه «به شكل رغبتهاي پايدار ارگانيسم حالت درونيشده به خود 
ميگيرند» (Bourdieu, 1986) (در دانشي خاص مهارت داشتن، بافرهنگ بودن، به زبان و 
فنّ بالغت تسلط داشتن، و جهان اجتماعي و رمزگان آن را شناختن)؛ از سوي ديگر 
بهصورت موفقيتهاي مادي و ميراث فرهنگي (مانند كتاب، تابلو و غيره) جلوه ميكند و 
سرانجام ميتواند به حالت نهادينهشده در جامعه بهصورت عناوين، مدارك تحصيلي و 
موفقيت در مسابقات ورودي باشد. سرماية فرهنگي فقط با كوشش شخصي بهدست ميآيد 
و به ارث برده نميشود؛ البته كسب سرماية فرهنگي به سرماية اقتصادي نيز نيازمند است.  

سرماية نمادين كه همان اقتدار فرهمندانة3 ماكس وبر است، سرمايهاي انكارشده است 
(Swartz, 1997: 77). در واقع سرماية نمادين نوعي قدرت است (مانند وجهة اجتماعي، 
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شهرت، اقتدار، اعتبار و غيره) كه بهتنهايي معنا ندارد و چنانچه ديگران مشروعش بدانند، 
معنا پيدا ميكند. تمام سرمايهها ميتوانند نقش سرماية نمادين را نيز داشته باشند. براي مثال 
پزشك، استاد، وكيل و غيره هريك در ميداني خاص فعاليت ميكنند و با قدرت برآمده از 

سرماية فرهنگي، به نوعي سرماية نمادين نيز دست مييابند.  
سرماية اجتماعي1 مجموعهاي از رابطهها، آشناييها، دوستيها و دينهاست كه بر 
اجتماعيِ كموبيش سنگين و  حسب كيفيت و كميت شبكههاي ارتباطي، به عاملْ «وزن» ِ

قدرت كنشي و واكنشي كموبيش زياد ميبخشد (شويره و فونتن، 1385: 98).  
ميزان قدرتي كه عامل در ميداني خاص پيدا ميكند، به موقعيت مسلط و ميزان سرماية 
او بستگي دارد. براي مثال، در ميدان دانشگاهيان2، مدرّس بهعنوان يك عامل، با تحصيل و 
مطالعه و پژوهش سليقههايي خاص و نيز الگوهاي رفتاري مشخصي را بهعنوان سرماية 
فرهنگي بهدست ميآورد و با آنها به افراد ديگر شناسانده ميشود. عالوهبر اين، 
مجموعهاي از روابط و آشناييها ميان اين عامل و عوامل ديگر در ميدان دانشگاهيان شكل 

گرفته است كه در مجموع، سرمايهاي نمادين براي عامل به ارمغان ميآورند.  

6. عادت پاية بدني3   
عادت پاية بدني «اسطورهشناسي سياسي است كه به رغبتي پايدار تبديل شده و به اين 
صورت درك ميشود. [در واقع] شيوة پايدار ايستادن، سخن گفتن، راه رفتن و نيز احساس 
كردن و انديشيدن است.» (Bourdieu, 1992: 70). عادت پاية بدني به ايستارهاي فيزيكي4 
و رغبتهايي گفته ميشود كه در نتيجة روابط بين ميدانهاي مختلف و هبيتس افراد، در 
آنها ايجاد ميشود (Webb et al., 2002: X). بورديو معتقد است زبان بدني نوعي 
تشخصّ براي افراد بهشمار ميرود. براي مثال، آشفتگي و شتاب بيش از حد، شكلك و 
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اشارات دست و سر1 در بورژوا در مقابلِ كندي و ژستهاي آرام در اشراف- كه نشانة 
بلندمرتبگي است- قرار ميگيرد.  

7. درك غلط2   
درك غلط كاركرد خشونت نمادين3 است؛ بهعبارتي «خشونتي است بر يك عامل اجتماعي 
كه با همكاري خودش بر او اعمال ميشود.» (Ibid, 25). به سخن ديگر، افراد در معرض 
انواع خشونت قرار ميگيرند (مانند تحقير شدن، ناديده گرفته شدن و محدود شدن آرمانها 
و جنبشهاي اجتماعي)؛ اما اين موقعيتها را به اين شكل احساس نميكنند و اين شرايط 
را روند طبيعي مسائل ميدانند. نظام مردساالرانه يكي از نمونههاي رابطة ميان سوء 
برداشت و خشونت نمادين است. در جامعة مردساالر، مردان همواره در اولويت تحصيل 
(مانند بورس تحصيلي يا فعاليت پژوهشي) و شغل قرار ميگيرند. اين مسئله چنان جا 
افتاده است كه زنان و دختران نهتنها اعتراضي نميكنند؛ بلكه آن را روند طبيعي در نظام 

اجتماعي ميدانند.  

8. زبان   
بورديو زبان را آينهاي براي نمايش حقيقتي ازپيشتعيينشده نميداند؛ بلكه آن را عملي4 
ميشمارد كه «دنيا را ميسازد» يا حداقل درك ما را از دنيا تعيين ميكند. هرچه تسلط 
ها براي شكل بخشيدن به  عاملها بر زبان بيشتر باشد، بيشتر قادرند از مزاياي نظام تشخصّ
مواضع اجتماعي خود استفاده كنند (Thompson, 1991). زبان ابزار قدرت است؛ 
بهگونهاي كه هركسي بر زبان و بالغت تسلط داشته باشد، قادر است قدرتي مشخص 
بهدست آورد. گفتمان بهعنوان نوع خاصي از زبان كه با ارزشهاي ميدان فرهنگي خاصي 
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درآميخته است، هبيتس را شكل ميدهد و براي آن كس كه در آن مهارت الزم دارد، به 
منبعي از قدرت تبديل ميشود.  

9. بحث  
با شرح مختصري كه از مفاهيم اساسي بورديو ارائه شد، ميتوان به مبحث اصلي يعني نقد 
ادبي پرداخت. با تعريف بورديو از ميدان، ادبيات نيز گسترهاي خاص را تشكيل ميدهد و 
در اجتماع قرار ميگيرد. در اينجاست كه رابطة ميان جامعة عام و توليدات فرهنگي بايد در 
نظر گرفته شود تا جايگاه آثار ادبي در فضاي اجتماعي مشخص شود. بورديو از اجتماعي 
شدن آثار ادبي بحث ميكند كه پيش از اين در مطالعات جامعهشناسي جايي نداشت. 
توليدكنندگان آثار ادبي، خود جامعهاي مشخص تشكيل ميدهند كه البته زيرمجموعهاي از 
اجتماع عام قرار ميگيرد (Dubois, Emery & Sing, 2000). كار ادبي1 نيز فقط در 
ارتباط با مسئوالن، عوامل و موقعيتهاي منظم معنا پيدا ميكند. تغييرات ساختاري در 
حوزة ادبي با مسائل سياسي و اجتماعي ارتباط دارد. خصوصيات عواملي كه پا به ميدان 
ادبيات2 ميگذارند، در ادبيات بازتاب مييابد؛ زيرا هريك از اين عوامل، خود موجودي 

اجتماعي نيز است.   
در ميدان ادبي، نويسنده در مقام توليدكننده و خواننده در جايگاه مصرفكننده عمل 
ميكنند و با يكديگر تعامالت خاصي دارند. ادبيات در ميداني وسيعتر كه ميدان فرهنگي 
است، قرار ميگيرد؛ بنابراين بهعنوان زيرمجموعهاي از فرهنگ، در فرايند اجتماعي كردن 
افراد يا عاملها3 نقش بسزايي دارد. ميدان ادبي همچون ديگر ميدانها، داراي هبيتسهايي 

است كه در شكل بخشيدن به توليدات فرهنگي مؤثرند.   
عاملهاي ميدان ادبي اعم از نويسنده، خواننده، منتقد، ناشر و غيره خودآگاهي و 
تشخصّ اجتماعي را از راه ادبيات كسب ميكنند. بهعبارت ديگر، آنچه فرد كتابخوان را 
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از فرد عامي متمايز ميكند، سواد ادبي او است. براي مثال، در ميان گروهي كه در مراسم 
شب شعر حضور دارند، آن كسي كه اشعار بيشتري را ازبر ميخواند در مرتبهاي باالتر از 
بقيه قرار ميگيرد و اين همان طبقهبندي بورديو بر اساس تشخصّ اجتماعي است. عاملها 
كه در ميدان ادبي فعاليت ميكنند، براي كسب سرماية فرهنگي در تالشاند. اينچنين است 
كه ميدان ادبي به ميدان قدرت تبديل، و مبارزه ميان عاملها آغاز ميشود. سواد ادبياي كه 
خواننده بهدست ميآورد، رماني كه نويسنده مينويسد و مقالهاي كه منتقد چاپ ميكند، 
همه نوعي سرماية ادبي هستند. حال، سرماية ادبي كمكم، آشناييها و روابطي ميان 
عاملهاي اين ميدان و حتي ميدانهاي ديگر ايجاد ميكند كه سرماية اجتماعي را تشكيل 
ميدهد. براي مثال، نويسندة مشهور آمريكايي، دان دليلو، تا حدي با همسو كردن مواضع 
بهاصطالح روشنفكرانة خود با نظام حاكم بر آمريكا اين سرماية اجتماعي را كسب كرده 
است؛ يا اسپنسر، شاعر انگليسي، سعي كرده است با سرودن «ملكة پريان1» جايگاه خود را 
در دربار و نيز جامعة ادبي انگليس تثبيت كند. همانطور كه اشاره شد، هر سرمايهاي 
ميتواند به سرمايهاي نمادين تبديل شود؛ پس ميتوان گفت هر عاملي2 با سرماية فرهنگي، 
گاه در ميان عاملهاي ديگر چنان مشروعيتي پيدا ميكند كه داراي نوعي سرماية نمادين يا- 
بهعبارتي-  قدرت ميشود. اساساً سرمايهها منبعي براي كسب قدرت در اين مبارزات 
درونميداني هستند. هرچه سرماية فرهنگي و اجتماعيِ عامل بيشتر باشد، سرماية نمادين 
نيز افزايش مييابد و در نتيجه عامل با قدرتي كه بهدست آورده است پيروز ميدان ميشود.  
سرماية زباني3 نيز در آثار بورديو بسيار مورد توجه است. زبان فصيح و آشنا با فنون 
بالغت نوعي سرماية فرهنگي است و تشخصّ را بههمراه ميآورد. بنابراين، عاملهايي 
همچون نويسندگان كه كارشان با زبان گره خورده است، سرماية فرهنگي خود را از اين 
راه بهدست ميآورند. براي مثال، شكسپير- كه به گفتة برخي منتقدان در ادبيات انگليس 

                                                      
1. "The Faeri Queen" 
2. Agent 
3. Linguistic Capital 
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مانند ندارد- اين تشخّص را از زبان استعاري، شعرگونه و بسيار تأثيرگذارش گرفته و 
همين سرماية زباني و فرهنگي پديدآورندة سرمايههاي اجتماعي و نمادين نيز بوده است.  

عاملها هبيتس را بهطور خودآگاه يا ناخودآگاه از ميدان ميگيرند. گاه اين خصلتها در 
زمينة تفكر است. براي مثال، نويسندهاي كه تالش ميكند ظلم و استعمار را به تصوير 
بكشد، اين خصلت را از جامعة تحت استعمارياي كه در آن زيسته بهدست آورده است. 
گاه هبيتسها (خصلت) فيزيكي و در پيوند با تناند؛ براي نمونه بسياري از شاعران حالت 

و ظاهري شوريده و عرفاني دارند.  
درك غلط نيز در ميدان ادبي بهچشم ميخورد. در قرن نوزده ميالدي كه جامعهاي 
مردساالر بر ميدان ادبي حاكم بود، برخي نويسندگان زن براي چاپ آثار خود بهناچار از 
اسم مردانه استفاده ميكردند. براي مثال، جرج اليوت داستانهايش را با اين نام مردانه 
چاپ ميكرد تا هم چاپ شوند و هم خوانندگاني پرشمار جذب كنند. او با انتخاب نامي 
مردانه، سرماية زنانة خود1 را مورد ترديد قرار ميداد و زندگياش را زير چتر سرماية 

مردانه2 ميگذراند.  
آنچه تا كنون در زمينة ميدان ادبي بحث شد، نميتوان فقط به عاملهايي همچون 
نويسنده و خواننده نسبت داد. از آنجا كه تمام كارهاي ادبي ازجمله داستان و نمايشنامه را 
ميتوان تجلي واقعيات اجتماعي و بهقلمدرآمدة هر آنچه بر صحنة هبيتس بازي ميشود 
دانست (Dubois et al., 2000)، برخي از نگرههاي كليدي بورديو با آنها همخوان 
هستند. شخصيتهاي داستان، خود عاملهاي اجتماعياي هستند كه در ميدانهاي مختلف 
به رقابت مشغولاند و بر اساس هبيتسهاي مسلط بر ميدان، اجتماعي ميشوند و گاه با 
تغيير ميدان دچار دگرگونيهاي اجتماعي ميشوند. هركدام از شخصيتها براي بهدست 
آوردن قدرت به كسب سرمايههاي مختلف مشغولاند و يكديگر را به چالش ميكشند. 

براي فهم بيشتر موضوع، به مثالهايي از ادبيات فارسي و ادبيات جهان اشاره ميشود.  

                                                      
1. Feminine Capital 
2. Male Capital 
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در داستانهاي جالل آلاحمد تغييرات اجتماعي و تشخصّ بر مبناي سرمايهاي خاص، 
نزهتالدوله، شخصيت اول زني از  خانم بهوضوح بهچشم ميخورد. براي مثال، در داستان
طبقة اشراف است كه با پوشش، آرايش و عادات رفتاري و اجتماعي خاصي به خواننده 
معرفي ميشود (تشخّص). او همواره به دنبال بهدست آوردن سرماية اجتماعي براي ايجاد 
روابط با طبقة اشراف (با هدف پيدا كردن شوهر مناسب) است. زمينة داستان در دوران 
مشروطه شكل ميگيرد و به عاملهايي اشاره ميشود كه ناگهان از فكر كارها و حرفهاي 
خالهزنكي بيرون ميآيند و به فكر «حزب و روزنامه»، «آزادي» و «مشروطيت» (آلاحمد، 
1357: 56) ميافتند كه در واقع سرمايههاي فرهنگي هستند. شرايط زماني و مكاني در اين 
دوره، براي برخي عاملها تغييرات ميداني و اجتماعي ايجاد ميكند. در جاي ديگري از 
داستان، شوهر سوم خانم نزهتالدوله قدرتي پيدا ميكند كه ميتواند بهظاهر حتي دولت را 

استيضاح كند و اين همان قدرت نمادين او است كه از سرماية اقتصادي برآمده است.  
(Albee, 1963) و ميترسد وولف ويرجينيا از كسي چه در نمايشنامههايي همچون

(Mamet, 1993) ميدان دانشگاهيان كاويده شده است. سرماية فرهنگياي كه استاد  اوليانا
دانشگاه بهعنوان يك عامل اجتماعي بهدست آورده است، براي او سرمايهاي نمادين نيز 
چه و استادان تازهكار در اوليانا رقم ميزند و قدرت تسلط بر بقية عاملها (نظير دانشجو در

ميترسد) را براي او فراهم ميكند.  وولف ويرجينيا از كسي

10. نتيجهگيري  
در حوزة نقد ادبي و مطالعات فرهنگي، رويكرد جامعهشناختي يكي از شيوههاي بررسي 
توليدات فرهنگي است. در اين ميان، جامعهشناسي پير بورديو، منتقد فرانسوي، از 
رويكردهايي است كه ادبيات را بهعنوان منبع توليد فرهنگ نقد و بررسي ميكند. در 
حوزههاي مختلف اجتماعي كه بورديو از آنها با نام ميدان ياد ميكند، عاملها براي كسب 
سرمايه به رقابت ميپردازند. از ديدگاه بورديو، يكي از مهمترين سرمايهها، سرماية فرهنگي 
است كه عامل ايجاد تشخصّ است. اين سرمايه ميتواند به سرماية نمادين تبديل شود و 
قدرتي خاص به عامل بدهد. بهاين ترتيب، دستهبندي اجتماعي نه بر اساس طبقة اجتماعي 

عاملها، بلكه بر پاية تشخصّ آنها صورت ميگيرد.   
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در ميدان ادبيات، سرماية فرهنگي و زباني از عواملي هستند كه در شكلگيري تشخص،ّ 
رغبتها و قدرت نمادينِ عاملهاي ميدان نقش بسزايي ايفا ميكنند. نقد ادبي با استفاده از 
نظريات بورديو ميتواند بعد اجتماعي آثار را مطالعه، و پيچيدگي فرهنگي آنها را بر ما 

نمايان كند.  
  

پينوشت  
Habitus .1 ترجمة اين اصطالح به خصلت يا كلمات مشابه، هرگز معناي مورد نظر بورديو را افاده 

نميكند.  
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درآمدي بر نقد تكويني در تحليل آثار ادبي  
نسرين دفترچي  
دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فرانسه دانشگاه تبريز  

علياصغر شهناز خضرلو  
 كارشناس ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني  

چكيده   
نقد تكويني1 مبحثي نو در نقد ادبي است كه «سرچشمهها و فرايند زايش و تكوين يك اثر 
را مطالعه و بررسي ميكند؛ به همين دليل آن را "جنينشناسي اثر" نيز ناميدهاند.» 
(اسداللهي و نامور مطلق، 1388: 11). مطالعة مراحل تكوين اثر ادبي مطلب تازهاي نيست. 
از قرن نوزدهم ميالدي، منتقداني چون گوستاو النسون2 به تحليل مبحث «خالقيت در حال 
شكلگيري» عالقهمند بودند؛ فقط با اين تفاوت كه منتقدان تكوينگرا از روشهاي سنتي 
فاصله گرفتند و تحليلهاي خود را بيشتر بر اساس «روانكاوي چركنويس»ها قرار دادند. 
آنان از وراي دستنوشتهها و چركنويسها، چگونگي پديداري اثر و شكلگيري آن را از 
وراي نسخههاي مختلفي ازقبيل «پيشامتن3»، «پيرامتن4»، «پيشمتن5» و «پسامتن6»-  كه 
ژنهاي اثر نهايي را در خود نهان دارند- مورد بررسي قرار دادند تا نقش تخيل مؤلف در 
شكلگيري نهايي اثر ادبي را تجزيه و تحليل كنند. حال اين پرسشها مطرح ميشود كه 
واژة «ژنتيك» كه بيشتر در علوم پزشكي كاربرد دارد، اكنون در حوزة نقد ادبي چه معنايي 

                                                      
1. Critique Génétique   
2. Gustave Lanson 
3. Avant-Texte 
4. Paratexte 
5. Hypo-Texte 
6. Après-Texte 
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ممكن است داشته باشد؟ چه عواملي ويژگيهاي ژنتيكي اثر ادبي را تعيين ميكنند؟ 
چركنويسها و يادداشتهاي شخصي مؤلف در تحليل آثار ادبي چه نقشي ممكن است 

داشته باشند؟ در اين مقاله به اين پرسشها پاسخ داده خواهد شد.   
واژههاي كليدي: نقد تكويني، آثار ادبي، نقد ژنتيك، سانسور، ريختشناسي 

خطخوردگيها، جنينشناسي اثر ادبي، روانكاوي چركنويسها. 

1. مقدمه  
نقد تكويني مبحثي نو در نقد ادبي است و مطالعة ژنهاي سازندة اثر ادبي را مبناي 
تحليلهاي خود قرار ميدهد. پيروان نقد نو، نقد روانكاوي و نقد جامعهشناختي سرانجام 
به اين نتيجه رسيدند كه چركنويسها و دفترچة يادداشتهاي هر نويسندهاي نيز ميتواند 
مالكي براي نقد ادبي باشد. نقد ژنتيك چركنويس مدرن1 يا همان CGMM بر مطالعة 
تمام مطالبي كه در جريان شكلگيري آن مفيد واقع شدهاند متمركز ميشود و ديگر، متن 
چاپشده محور تحليلهاي منتقدان مدرن قرار نميگيرد. منتقدان تكوينگرا به كشف 
گفتمان ضمير ناخودآگاه نهفته در البهالي چركنويسها عالقهمند بودند و با تحليل 
ريختشناسي2 چركنويسها در صفحههاي پيشامتن از وراي تجزية هريك از 
خطخوردگيها پرده از اسراري برميداشتند كه هرگز در متن ادبي آشكار نميشود. در اين 
باب، حتي برخي از نشانههاي ريختشناسي نيز به محك كشيده ميشوند و خود، اسراري 
ناگفته را بازگو ميكنند. در اين ميان، خطشناسي، نشانههاي مربوط به نوع جوهر و حتي 
كاغذ بهكاررفته، بخشي از مرحلة تحليل نقد ژنتيك را تشكيل ميدهد. ماريا ترزا ژياوري3 

نيز اذعان داشته است نقد ژنتيك مفهوم «روي ديگر متن4» را تداعي ميكند.   
شعر اثر ادگار آلنپو، در قرن نوزدهم راهنماي انديشة مطالعة  قطعه يك تكوين

چركنويسهاي متن ادبي در نقد و تحليل آثار بوده است. در اواخر دهة شصت ميالدي، 

                                                      
1. Critique Génétique du Manuscrit Moderne 
2. Typologie  
3. Maria Teresa Giaveri 
4. L’autre du Texte 
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CNRS گروهي از محققان را دور هم گرد آورد تا چركنويسهاي شاعري آلماني به نام 

هاين1 را مطالعه كند. با اينكه پيش از اين نيز منتقدان ديگري جستهوگريخته به تحليل 
دستنوشتهها و يادداشتهاي نويسندگان و شاعران پرداخته بودند، پيدايش اين گروه 
خود، گامي بهسوي تشكيل گرايشي نو در نقد ادبي بود. اين گروه الگويي براي منتقدان 
ديگر ارائه دادند و سرانجام، ديري نپاييد كه پايههاي روششناسي نقد تكويني برچيده شد. 
بهاين ترتيب، يادداشتها و دستنوشتههايي كه تا به حال در رديف زبالههاي ادبي قرار 
داشتند، در آزمايشگاههاي منتقدان تكوينگرا تجزيه و تحليل شدند. بنابراين، مجموعهاي از 
عناصري كه به شناخت ردپايّ نحوة پيدايش اثر ادبي كمك ميكند، به موضوع مورد مطالعة 

نقد تكويني تبديل شد.   
در سال 1972م، ژان بلمن نوئل2 با مطالعة چركنويسها و يادداشتهاي ميلوز3، براي 
اين دستنوشتهها و يادداشتها عنوان «پيشامتن» را بهكار برد. گروههاي ديگري نيز كه به 
تجزيه و تحليل چركنويسهاي نويسندگاني چون فلوبر، پروست و والري ميپرداختند، از 
اين پيشنهاد استقبال كردند. منتقداني چون ر. دوبراي ژنت4، ژان لوئي لوبراو5، آلموت 
گريسون6، پير مارك دوبيازي7، لوئي آي8 و ژان بلمن نوئل از پيشروان اين حوزه بهشمار 
ميرفتند. ناشران بزرگ علمي مانند اَشت9 و شامپيون10 و همچنين پايهگذاران تاريخ ادبيات 
مدرن چون گوستاو النسون، دانيل مورنه11 و گوستاو رودلر12 جزء نخستين كساني بودند 

                                                      
1. H. Heine 
2. Jean-Bellemin Noël 
3. Milosz 
4. R. DEBRAY-GENETTE 
5. Jean-Louis LEBRAVE 
6. Almuth GRÉSILLON 
7. Pierre-Marc de Biasi 
8. Louis HAY 
9. Hachette 
10. Champion 
11. Daniel Mornet 
12. Gustave Rudler 
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كه معيارهايي را تعريف كردند؛ معيارهايي كه بعدها مبناي تفسيرهاي منتقدان نقد ژنتيك 
قرار گرفت.   

 
2. نگاهي به دورنماي پيدايش نقد ژنتيك 

خاستگاه نقد تكويني به انسانهاي اوليه برميگردد. انسانهاي نخستين براي اولين بار 
انديشههاي خود را با نقاشي بر روي غارها ابراز كردند و از اين راه با همديگر ارتباط 
برقرار كردند. نخستين بارقههاي تمدن انساني در سرزمين بينالنهرين بين عراق و ايران 
كنوني كشف شد. در اين مناطق نوشتههايي بر روي لوحهاي گلي بر جاي مانده بود؛ البته 
تحليل نخستين نوشتهها، به نگاشتههايي برميگردد كه بر پاپيروس در 2600سال قبل از 
ميالد نقش بسته بود. نخستين كاغذي كه نوشتار بر روي آن حك شد، حدود 250 سال 
قبل از ميالد در خاور دور يا همان كشور چين پديد آمد كه از درخت توت توليد ميشد. 
در سال 1250م نيز صنعت توليد كاغذ در اروپا برپا شد. نويسندگان بزرگ آن عصر، مانند 
پترارك و ديگران براي خلق آثار خود از كاغذ استفاده كردند. در سال 1450م، گوتنبرگ با 

اختراع ماشين چاپ در آلمان، تحولي در چاپ و نشر كتاب ايجاد كرد. 
آفرينش اثر ادبي و هنري مراحل خاص خود را دارد كه طي آن، جنين اثر قدم به عرصة 
وجود مينهد. از نخستين تجسّمات ذهني نويسنده تا آخرين امضايي كه در پاي اثر خود 
مينهد، جزء پيكرة اثر ادبي است. از قرن نوزدهم ميالدي، منتقدان به اهميت تحليل مراحل 
پيشنگارشي پي بردند (اسداللهي و نامور مطلق، 1388: 45- 56). گوستاو النسون فعاليت 
ادبي خود را با ارائة نظرياتي در مورد جنبة مادي نوشتار آغاز كرد. مبناي تفكر انتقادي 
النسون تحليل چركنويسها و يادداشتهاي محرمانة نويسنده بود. او بر اين باور بود كه 
ميتوان از وراي چركنويسها به عمق كيفيت تالشهاي نويسنده پي برد و نگرانيهايش 
ولتر1 (1909)  فلسفي نامههاي را در يافتن بهترين واژه احساس كرد. او در دو اثر مهم خود:

                                                      
1. Lettres philosophiques de Voltaire  
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اساس فكري خود را اعالم كرد و سعي داشت فهرستي از  (1915) المارتين1 تفكرات و
تمام اطالعات تاريخي مربوط به يك اثر ادبي را گردآوري كند. البته، در مقالهاي با عنوان 
«نوشتاري در باب پلd و ويرژيني2»- كه مبناي آن تحليل چركنويسها و يادداشتها قرار 
گرفته- بيشتر بهصورت مرجعي براي منتقدان تكوينگرا در نظر گرفته شده است. چهبسا با 
اين نگرش، ارزش چركنويسها از متن چاپشده بيشتر ميشود. بهاين ترتيب، النسون 
سعي كرده جزئياتي را نشان دهد كه نويسنده در لحظة خالقيت اثر ادبي تجربه كرده است. 
سرانجام، اين نگرش به ظاهر شدن مراحل نوشتاري در نظر خواننده منجر ميشود 

   .(Tadié, 1987: 275)

نقد تكويني آخرين شناخت ممكن از فضاي نقد ادبي است. بهاين ترتيب، نگاهي به 
مراحل نوشتار همراه با تصحيح، منتقد را با مراحل ماقبل پاياني خالقيت ادبي آشنا ميكند. 
تحليل هريك از جملههايي كه بهعنوان ساختار فرضي در ذهن نويسنده تجلّي يافته، از فعل 
و انفعاالتي خبر ميدهد كه در ذهن نويسنده روي داده است. با توجه به اين مطلب كه هيچ 
اثر ادبي بدون چركنويس بهوجود نيامده است، مطالعة دنياي اين كاغذهايي كه تا قبل از 
گوستاو النسون در ظاهر بيارزش بهنظر ميرسيدند، در نقد ادبي هيچ جايگاهي نداشت. 
بيشك، نويسنده ساعتها به هريك از جملهها انديشيده و در يافتن هريك از جملههاي 
مناسب در بطن اثر ادبي از كاغذهاي زيادي بهعنوان چركنويس استفاده كرده است. گاه نيز 
در حين نوشتن، از حاشية كاغذها براي ثبت جمالت شخصي و احساسياش بهره برده 
است. تحليل هر جملهاي كه در شكلگيري جملة نهايي تأثير گذاشته است، در نقد تكويني 
امكانپذير ميشود. النسون به اين نتيجه رسيد كه چركنويسها بهعنوان مبدأ اثر ادبي، در 
شكل دادن به ويژگيهاي سازندة آن نقش مهمي ايفا ميكنند؛ چرا كه نويسنده در حين فكر 
كردن به جملههاي اثر ادبي، مراحل مختلف شكلگيري جملة دلخواه خود را بر روي 
چركنويسها ثبت كرده است. باري، جملههايي كه روي چركنويس باقي ماندهاند، هريك 
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سرشار از نشانههايي هستند كه در بين آنها تالش مستمرّ نويسنده در يافتن جملهاي كه در 
Kahnamouipour &)  چارچوب عاليق شخصي و اجتماعي او باشد، نمايان است

 .(Khattate, 2003: 228

گوستاو رودلر يكي از پيروان النسون است كه براي مدت طوالني در آكسفورد تدريس 
روش نقد خويش را تعريف كرد. به  پگي1 نام به جديدي خداشناس ميكرد. او در كتاب
طرحي از روششناسي نقد تكويني را معرفي  ادبيات2 تاريخ و نقد تكنيكهاي دنبال آن در
كرد. هدف نقد تكويني اين است كه انديشه و طرح ابتدايي اثر ادبي را پيدا كند و به 
سازوكار فكري نويسنده در حين آفرينش اثر ادبي دست يابد. بنابراين، نقد تكويني از 
توصيف ساختار ثابت اثر ادبي به ديدگاهي پويا ميرسد كه به زعم رودلر، باعث تفكيك 
مرزهاي نقد درونمحور از نقد برونمحور ميشود. نقد درونمحور از زماني آغاز شد كه 
اهميت چركنويسها در تحليل اثر ادبي بررسي شد. با نگاهي به تصحيحاتي كه نويسنده 
در چركنويسها به يادگار گذاشته است، جنبههايي از ضمير خودآگاه و ناخودآگاه هنرمند 
آشكار ميشود. از سوي ديگر، بخشي از چركنويسها كه تاريخ نگارش بر روي آنها ثبت 
شده است، منتقد را در يافتن زمان شكلگيري طرح اولية اثر ادبي ياري ميدهد. براي مثال، 
تاريخي كه بر روي چركنويسهاي ويكتور هوگو بهطور منظم ثبت شده، گوياي اين است 
كه طرح نخستين اغلب شعرهايش بهصورت نشانههايي كمرنگ در تاريخهايي پيشين نيز 

در البهالي يادداشتهايش وجود داشته است.  
بنابراين، يكي از كاربردهاي تحليل يادداشتها و چركنويسهاي نويسنده اين است كه 
ميتوان به طرحي جامع از افكار، انديشهها و اليههاي زيرين تفكر هنري او پي برد. بهاين 
ترتيب، منتقد ميتواند با تحليل چركنويسها به مراحل شكلگيري طرحي از تفكر 
نويسنده-  كه به شكلگيري نهايي اثر ادبي منجر ميشود- دست يابد. بهعبارت ديگر، 
نشانههايي كه در دل چركنويسها نهفتهاند، منتقد تكوينگرا را به شناخت مراحل تكوين 
اثر ادبي هدايت ميكنند. عالوهبر آن، رودلر معتقد بود به كمك نگرشي تكويني، حتي 
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ميتوان به دادههاي حسي و احساسي نويسنده نيز دست پيدا كرد. در مرحلة بعدي، اين 
دادهها بايد طبقهبندي شود تا تأثير هريك از آنها در شكلگيري روح هنري در نويسنده 
مورد مطالعه قرار گيرد، سپس هر انديشه بر اساس ارزش و تعداد تكرارش در اثر ادبي و 
نيز بسته به پيوندي كه با دنياي بيروني دارد، بررسي شود. بهاين ترتيب، رودلر پيشنهاد 
ميكند كه ميتوان ساختار كلي انديشة هر نويسندهاي را با فرمولهايي ازقبيل بررسي 
  .(Tadié, 1987: 277-279) دادههاي حسي و احساسي و همچنين عقيدتياش مطالعه كرد
در سال 1924م، پير اوديا1 پيشنهاد داد كه براي تحليل اثر ادبي، بهتر است شرايطي 
فراهم شود تا منتقد بتواند زندگي نويسنده و طرز فكر او را دوباره تجربه كند. بهاين 
ترتيب، وجود منتقد و نويسنده در هم ادغام خواهد شد و حضور اين دو ديگر با هم در 
تضاد نخواهند بود. باري، تحليل اثر، بازآفريني شرايط توليد آن اثر است. با اين نظريه، 
مطالعة مراحل مختلف توليد اثر، مفهوم «زمان» يا همان ترتيب توالي زماني شكلگيري اثر 
در نقد ادبي مطرح ميشود كه مقدمهاي براي ترسيم محور زماني توليد «ايدة مولّد2» است. 
به نظر اوديا، اين ايده را ميتوان از وراي تصوير ادبي يا ايهام و حتي در شكل جملهاي 
كليدي در ابتداي كتاب كشف كرد، سپس براي درك و تحليل عميقتر آن، به دستنوشتهها 
و يادداشتهاي نويسنده مراجعه كرد. با نگاهي به يادداشتها و چركنويسهاي نويسنده، 
منتقد به حالت اولية شكلگيري اين ايدة مولّد دست مييابد. در اين راه، گاه برخي از 
گفتههاي نويسنده نيز ميتواند مؤثر واقع شود و نشانههايي براي يافتن مراحل شكلگيري 
اين ايده در اختيار منتقد قرار دهد. در مرحلة دوم، اوديا پيشنهاد كرد كه ميتوان طرحي از 
نقشة كلي شكلگيري اثر را همراه با تغييرات آن بازسازي كرد3. مرحلة سوم نيز به مطالعه 
و بازتوليد سبك نگارش نويسنده اختصاص دارد. همانطوري كه روشن است، اوديا بيش 
از النسون و رودلر در بازسازي و ارائة طرحي از تغييرات و تصحيحات در چركنويسها 
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و روند شكلگيري ايدة مولّد پيش رفته و شرايط را براي شكلگيري نقد ژنتيك آماده كرده 
   .(Ibid, 283) است

بعد از اينكه رودلر در سال 1923م و اوديا در سال 1924م بر اهميت مطالعة 
چركنويسها تأكيد كردند، نقد ادبي براي بار ديگر در دهة پنجاه محور مطالعة مراحل 
تكويني اثر ادبي را پاية تحليل خود قرار داد. منتقداني همچون روبر ريكات1، رونه ژورنه2، 
گي روبر3، ژان لووايان4 و كلودين گوتو مرش5 از پيشروان تجددگرايي در نقد ادبي دهة 

پنجاه هستند كه هيچ روش ثابتي را تعريف نكردند.   
پس از كشف دستگاه چاپ، چركنويس تعريف جديدي در نقد ادبي پيدا كرد و 
بهعنوان مجموعهاي از ردپايّ نشانههاي شخصي خالقيت فردي در نظر گرفته شد. در سال 
پيشمتن6 را به نگارش درآورد. پس از مدتي، اين منتقد  و متن 1972م، ژان بلمن نوئل
با عنوان «اصول تكوين متن8» منتشر كرد. بر  ادبيات7 مقالهاي را در دسامبر 1977 در مجلة
اساس نظريات او در اين مقاله، با بازتوليد دستنوشتهها و معرفي چركنويسها ميتوان 
طرحي از پيشمتن را به نمايش گذاشت. اما با توجه به اينكه دستنوشتهها بسان اشياء 
موزهها هستند و نميتوان آنها را بازتوليد كرد و نيز اينكه اين نوشتههاي بازماندة اسراري 
از نويسنده را آشكار ميكنند، ابزار ارزشمندي در نقد متخصصان بهشمار ميآيند. اين 
كاغذها نشانههايي از يادداشتهاي شخصي نويسنده را نيز در خود نهان دارند؛ نوشتههايي 
كه نويسنده در حين خلق اثر ادبي خطاب به خويش دربارة مطالبي كه بهنوعي ذهنش را 
درگير كردهاند در گوشهاي از كاغذ نگاشته است. نگاهي به نوع خط نويسنده، بخشي از 
اسرار روحيات نويسنده را براي منتقد تكوينگرا آشكار ميكند. بهاين ترتيب، منتقد با 
دانش خطشناسي ميتواند در سرعت و پيچوخم نوشتار نويسنده دقيق شود و با توجه به 
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يادداشتهاي نويسنده، تاريخ نگارش و تصحيح دستنوشته، به تحليلهاي جديدي از اثر 
  .(Ibid, 287) ادبي دست پيدا كند

زماني كه ژان بلمن نوئل تقسيمبندي جديد «متن و پيشمتن» را ارائه داد، در واقع 
پايههاي نقد تكويني را تعريف كرد. بر اساس اين انديشة نوين، «متن» به محصول نهايي 
گفته ميشود؛ درحالي كه «پيشمتن» تاريخ پيدايش خاص خود را دارد كه بر مبناي چهار 
معيار اصلي قرار دارد: ويژگيهاي اجتماعي1، خوانش2، پيوستگي3 و نويسنده4. بر اساس 
اين تعريف، براي تحليل اثر ادبي در اين چارچوب، ابتدا منتقد از نظر زماني تاريخ پيدايش 
اثر ادبي را كه در قالب چركنويسها و يادداشتهاست، با تاريخ وقايع اجتماعي ميسنجد 
و تأثير جامعه و ويژگيهاي اجتماعياي را كه در چركنويسها عيان ميشود بررسي 
ميكند. در مرحلة دوم، به كمك خوانش دقيقي از چركنويسها، به مراحل تكوين اثر ادبي 
در بطن پيشنويسهاي آن اثر پي ميبرد. در ادامه، بخشي از ويژگيهاي تاريخي و فرهنگي 
كه معرفههاي ساختاري متن را تشكيل ميدهند، بهصورت چارچوبي پيوسته در بطن 
پيشمتن آشكار ميشوند. در مرحلة نهايي، نويسنده متن را از بطن پيشمتن بيرون ميكشد 

و در سكوت شاهد تولد اثر ادبي خويش ميشود.  
حال در اين مرحله، اين سؤال مطرح ميشود كه آيا ميتوان «متن» و «پيشمتن» را 
بهعنوان همزاد در نظر گرفت؟ لوئي آي ميگويد تعريف متنيت عبارت است از زمينههاي 
متغيري كه در عمل نگارش نهفقط به توليدِ يك متن، بلكه توليد متنهاي بيشماري منجر 
ميشود و تأكيد ميكند كه «ما نميتوانيم درك خود را نسبت به متن از مجموعه عناصري 
كه به تاريخ تكوين آن بستگي دارند، تفكيك كنيم.» (Beugnot, 2003). بهاين ترتيب، نقد 
ژنتيك به بازگشت و بازتوليد شرايط خلق اثر ادبي عالقهمند ميشود و با كمك مجموعهاي 
از اصول تعريفشده در قالب نقد روانكاوي را نيز پايه و اصول تحليل آثار قرار ميدهد. 
اصولي كه با تحليل مراحل نوشتار كه در ارتباط با ضمير ناخودآگاه نويسنده است، مراحلي 
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از تغيير و تحول شخصيت نويسنده را نيز بر روي محور تجزيه و تحليل قرار ميدهد. براي 
مثال، نويسندهاي كه بارها روي يك كلمه خط زده و در يافتن واژة مورد نظر خويش دچار 

ترديد شده است، در واقع با عمل سانسور1 در ناخودآگاه خويش درگير بوده است.  
 نقد تكويني ادبي به دو گرايش تقسيم ميشود: 1. نقد تكويني سناريك يا پيشمتن2 كه 
به مطالعة نسخههايي از نوشتهها و يادداشتهاي نويسنده ميپردازد كه در خلق اثر ادبي 
نقش مهمي داشتهاند؛ 2. نقد تكويني متني3 كه به مطالعة ميزان متغيرها وتغييرات موجود در 
تصحيحات ميپردازد. نخستين گرايش، بهترين منبع مطالعه را براي نقد ژنتيك و تاريخ 
فرهنگ4 ارائه ميدهد (Mittérand, 1989). منتقد با نگاهي به چركنويسهاي نويسندگاني 
چون فلوبر و پروست، نوسانهاي تغييرات را بر روي محورهاي همزماني و درزماني5 
نشان ميدهد. در مرحلة بعدي، ضمن نماياندن اليههاي متنوع موجود در پيشمتن، با 
خوانشي متعالي و مداوم6، نشانههايي را براي تحليل جستوجو ميكند. گام بعدي، 
جستوجوي علل و عوامل تغييرات موجود در اليههاي مختلف پيشمتن بر اساس توالي 

زماني تا پيدايش طرحي ثابت در متن نهايي است.   
بيازي چركنويس را «هر آنچه به هدف چاپ نوشته نشده باشد»، در نظر ميگرفت كه 
براي تفسير اهميت بسيار زيادي داشت (84 :2000). او بر آن تأكيد دارد كه ويژگي 
متوالي بودن متن نهايي هرگز قبل از رسيدن به مرحلة چاپ به ثبات نميرسد و همواره 
بسته به نياز متني كه نوشته شده است، تصحيحاتي صورت ميگيرد كه به شكلگيري 
نوشتار حاضر ميانجامد (Ibid, 70). بنابراين، بيازي چهار مرحلة تكوين اثر ادبي را به 
مرحلة پيشنگارشي، نگارشي، پيش از چاپ و مرحلة انتشار طبقهبندي ميكرد. ژنتيك متني 
نيز با تكيه بر روشهاي علمي، متون ادبي را مرزيابي و تفسير ميكرد و با تكيه بر 

                                                      
1. Censure 
2. La génétique Scénarique ou Avant-Txtuelle 
3. Génétique Manuscriptique, ou Scripturale, ou Textuelle 
4. Critique Génétique et Histoire de la Culture 
5. Paradigmatique et Syntagmatique 
6. Lectures Transcendantes ou Immanentes  
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روشهايي نظير رمزشناسي يا علم پايههاي مادي نوشتار، تحليل نوري به كمك ليزر و 
سرانجام تجزية انفورماتيكي دادهها، گامي نو در نقد تكويني بهشمار ميرفت.   

ريموند دوبراي ژنت روشي را بر اساس «بوطيقاي نوشتار» پيشنهاد كرد كه بر مبناي 
مطالعة پيشمتن قرار داشت و بر تحليل جنبة زماني اسناد و مداركي تأكيد ميكرد كه به 
شكلگيري متن نهايي منجر شدهاند. آن هرشبرگ نيز با نگرشي نو سبك را «يكي از مراحل 
تحول يك اثر ادبي در نظر ميگيرد كه ميتواند نشانههايي از مراحل تكوين اثر ادبي را 
دربرداشته باشد كه با خوانشهاي متعددي از آنها رونمايي ميشود.» (3 :2005). ازاينرو، 
او سبك نگارش را مرحلهاي خالقانه ميشمارد كه بر محور زمان قرار گرفته است. 
هرشبرگ بر آن است تا با استناد به سبك اثر ادبي، به نقد ژنتيك آن اثر بپردازد و مراحل 
تكوين و توليد سبك هر اثر را از وراي چركنويسهاي آن اثر تجزيه و تحليل كند. 
هرشبرگ به اين نتيجه ميرسد كه سبك اثر ادبي «مجموعة پيچيدهاي از مراحل را شامل 

 .(Ibid, 181) «.ميشود ... كه يك اثر ادبي را منحصربهفرد ميكند
تا اينجا به اين نتيجه رسيديم كه منتقدان از اوايل قرن نوزدهم درصدد تحليل 
چركنويسها و يادداشتهاي شخصي نويسنده برآمدند. همچنين دريافتيم كه 
چركنويسها حاوي مطالب جديدي هستند. اكنون، زمان آن رسيده است كه ما آنها را به 
Contant, 1996). هيچچيز زيباتر از چركنويسها و كاغذباطلهها  حرف واداريم (207 :
نيست. شعر كامل، شعري است كه از كاغذهاي باطله شروع ميشود و نگاهي به تحوالت 
آن، تكوين واقعياش را نمايان ميكند (Ibid, 1). چركنويسهايي كه از نويسنده به يادگار 
مانده است، با خط خود نويسنده و نوشتههاي گاه درهموبرهم پرده از اسراري برميدارد كه 
منتقدان هرگز نميتوانند فقط با اكتفا به اثر چاپشده به اين نشانهها دست يابند؛ نشانههايي 
كه اثري جاودان از نويسنده هستند و بهاين ترتيب، اثر ادبي را بهطور مستقيم به آفرينندة اثر 
پيوند ميدهند. گرايش نقد ژنتيك زماني بر روي صحنة ادبيات گام نهاد كه انديشههاي 
ساختارگرايان و اعتقاد به «مرگ نويسنده» ذهن منتقدان را خسته كرده بود. ديگر زمان آن 
فرا رسيده بود كه نويسنده بار ديگر با دستنوشتههايش جايگاه خود را در نقد ادبي 
بازيابد. اين، خود بهانهاي شد براي تولد گرايشي نو با عنوان «نقد تكويني» و شيوهاي نو كه 
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در جستوجوي اسرار نهفته در دستنوشتههاي پيشامتن نويسنده بود. راستي، تحليل 
پيشامتن چگونه ميتوانست از اسراري نهان پرده بردارد؟  

3. گونهشناسي پيكرة مطالعاتي نقد تكويني  
بر اساس اين نقد، تولد اثر ادبي نيز همانند تولد انسان مراحل خاص جنيني دارد. نقد 
تكويني، نقدِ فرايند نگارش است كه از وراي «پيشمتن، پيرامتن، فرامتن، پيشامتن و متن 
نهايي» حاصل ميشود. پيشامتن مهمترين عنصر مطالعاتي در نقد تكويني است و گونههاي 
مختلف آن عبارتانداز: پيشامتن اوليه، پيشامتن پايه و پيشامتن نهايي. واژة «پيشامتن» را 
ژان بلمن نوئل در سال 1972م ابداع كرد. پيشامتن به مرحلة جنيني متن اشاره دارد كه 
هنوز به مرحلة تولد نرسيده است. منتقد تكويني در مقام جنينشناس متن، چگونگي 
شكلگيري و گسترش پيشامتن را بررسي ميكند (اسداللهي و نامور مطلق، 1388: 16). 
پيرامتن به متنهاي خانوادگي و اجتماعي نويسنده گفته ميشود كه در طول تدوين اثر پديد 
آمده است و به دو دستة دروني و بيروني تقسيم ميشود. پيرامتنها همچون رحمْ جنين 
پيشامتن را دربرميگيرند و از اهميت خاصي برخوردارند. فرامتن نيز به مجموعة 
خودزندگينوشتها، مصاحبهها، گفتوگوها و مقاالت مؤلف متن گفته ميشود كه از آن 
جمله ميتوان به پيمان تكويني1 اشاره كرد. پيمان تكويني به تعهد نويسنده گفته ميشود كه 
بر اساس آن، داستان چگونگي خلق اثرش را بيان ميكند. پيشمتنها متنهايي است كه 
نويسنده آگاهانه يا ناآگاهانه در خلق اثر ادبياش از آنها بهره گرفته است. پيشامتن نهايي 
نيز به مرحلة قبل از چاپ اثر گفته ميشود كه در گام بعدي، ناشران آنها را چاپ ميكنند. 

در اين مرحله، مسئلة «مرگ نويسنده2» و «پسمرگي3» اثر مطرح ميشود.  
چركنويسها يگانه آثار باارزشي هستند كه نشانههايي از لحظات خلق اثر ادبي را 
بهصورت نشانههايي ابدي در خود نهان دارند؛ به همين سبب منتقدان نقد ژنتيك از 

                                                      
1. Pacte  Génétique 
2. La Mort de L’Auteur 
3. Postume 
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البهالي آثار باقيمانده با دقت به دنبال اين نشانهها ميگردند و «پديدههاي تغييرشكليافته1» 
را رديابي ميكنند. گاه نيز نويسنده بنا به داليلي، برخي واژهها را در حين نگارش پيشمتن 
حذف، و واژههاي ديگري را جايگزين آن ميكند. گاهي نيز همين واژههاي حذفشده 
بهعنوان زيرساخت ايدة اصلي در آثار بعدي تكرار ميشوند. براي نمونه، پير ژرژ 
كاستكس2 از منتقداني بود كه نشان داد ويليه دو ليل آدام3 در حين نگارش نبوغ زيادي در 
ايجاد تغييرات ناگهاني در متن داشت و تا حد ممكن، لغات زيادي را بهمنظور ساده كردن 
از متن حذف ميكرد و بهاين ترتيب، متن نهايي را از هرگونه پيچيدگي ميزدود. آندره 
مورياك4 نيز از نويسندگاني بود كه بخشي از لغات را حذف ميكرد. واكنش سانسور در 

   .(Tadié, 1987: 288) نوشتار اين نويسنده نقش بسزايي داشت
گاه برخي از چركنويسها بر اثر گذر زمان، تقريباً ديگر قابل خواندن نيستند. در مورد 
اين نوع چركنويسها منتقدان نقد ژنتيك چه روشي را پيشنهاد ميكنند؟ در قرون وسطي 
زماني كه هنوز ماشين چاپ اختراع نشده بود، براي انتشار اثر، نويسندگاني مجبور بودند از 
روي نسخة اصلي بازنويسي كنند. گاهي در حين نگارش عواملي مانند خستگي، بيتوجهي 
و نداشتن تمركز باعث بروز اشتباهات نگارشي ميشد. از آنجا كه چركنويسي از اين 
نوشتهها در دسترس نبوده، در بررسي اشتباهات اين متون هرگز نگرشي ريختشناسي 
وجود نداشته است. يگانه نسخة چركنويس باقيمانده از اين دوران، مربوط به اوايل قرن 
شانزدهم است. اين چركنويسي از جنس پاپيروس است و تقريباً جزء نخستين 
چركنويسها بهشمار ميرود و متعلق به اومانيستهاست. چركنويسهاي قرن هفدهم 
مقاالت5 اثر مونتني6 و  مربوط به نويسندگان فرانسوي است و شامل چركنويسهاي

است كه در كتابخانههاي ملي نگهداري ميشوند.   اثر پاسكال8 افكار7 چركنويسهاي

                                                      
1. Les Phénomènes de Transposition  
2. Pierre-Georges Castex 
3. Villiers de L’Isle-Adam 
4. Mauriac 
5. Essais 
6. Montaigne 
7. Pensées 
8. Pascal 
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نقد ژنتيك معموالً بر آثار ادبي قرن نوزده و بيست متمركز شده است و به اين دليل كه 
چركنويس و دستنوشتههاي چنداني از آثار قرون قبلي در دست نيست، نميتواند به 
تحليل آثار دورههاي قبل بپردازد. حال اين سؤال مطرح ميشود كه آيا نقد ژنتيك فقط به 
مطالعة نحوة تكوين آثار ادبياي كه در اين دورة محدود زماني پديد آمدهاند خالصه 
ميشود؟ البته از زماني كه ماشين چاپ و رايانه كشف شده و فناوري در خلق آثار ادبي 
ايفاي نقش كرده است، دستنوشتههاي زيادي از نويسندگان و شاعران بر جاي نمانده 
است. حال، آيا بدون در دست داشتن چركنويسها و با استناد به نوشتار الكترونيكي نيز 
نقد ژنتيك معنا خواهد داشت؟ براي اين كار الزم است تمام آثار و نشانههاي باقيمانده از 
نويسنده را از دستنوشتهها و يادداشتهاي شخصي و روزانه تا مصاحبه و چاپهاي 
مختلف اثر ادبي او مطالعه كنيم. در مرحلة بعدي، تمام نشانههاي خارجي يك بحث ادبي 
را در داخل اثر پيگيري، و تفاوتها و تشابهها را بررسي ميكنيم. بهاين ترتيب، به سير 

نوسانها در شكلگيري انديشة ادبي دست خواهيم يافت.   
در عصر مدرن، چركنويس ديگر معنايي ندارد و گمان ميرود اهميت نقد ژنتيك 
كمرنگتر شود. در عصري كه انواع نرمافزارها در نگارش، نويسنده را همراهي ميكنند و 
حتي به تصحيح اشتباهات نگارشي ميپردازند، آيندة نقد ژنتيك غير قابل پيشبيني 
مراحل نوشتار جلوهاي پويا به خود گرفته و فناوري بر تمام مراحل  مينمايد؛ زيرا تمام
تكوين اثر ادبي سايه افكنده است. امروزه، ديگر چركنويسي پر از خطخوردگي در 
البهالي نوشتههاي نويسنده يافت نميشود (Grésillon, 2010). ما ديگر نميتوانيم به 
لحظهاي برگرديم كه در آن تمناي نوشتن به تولد نوشتار ادبي منجر ميشود. هر مطلبي كه 
نوشته ميشود و هر اثري كه خلق ميشود، به جملهاي تبديل ميشود كه تا ابد به حيات 

خود ادامه خواهد داد.   
منتقدان ژنتيك براي كشف مراحل تكوين اثر ادبي، از اثر چاپشده شروع ميكنند و 
سعي ميكنند به شكل نخستين جمالت از وراي چركنويسها دست يابند. اين مطلب در 
مورد كتابهايي كه بارها مورد بازنگري قرار گرفتهاند چگونه خواهد بود؟ در اين صورت، 
آيا چاپ اول پيشامتن چاپهاي بعدي قرار نخواهد گرفت؟ اين موضوع حتي در مورد 
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 .(Ibid) نمايشنامهها نيز صدق ميكند كه در حين اجرا بارها دچار تغيير و تحول ميشوند
در نقد ژنتيك، اهميت نويسنده در لحظة نگارش و پيدايش اثر ادبي خالصه ميشود. او در 
مجموعهاي از نشانهها خالصه ميشود كه مراحل تكوين هنرش را نمايان ميكند. تجزيه و 
تحليل مراحل تكوين عبارتاند از: 1. نشانههاي موجود در چركنويسها1؛ 2. نشانههاي 
زباني2؛ 3. ريختشناسي جملهبنديها3؛ 4. ويژگيهاي فردي4 (Hay, 2002). نويسندهاي 
كه اكنون در مورد اثري كه در گذشته نگاشته است صحبت ميكند، ديگر همان فردي 
نيست كه آن اثر را آفريده است. او اكنون به انسان ديگري تبديل شده است و مثل فرد 

  .(Ibid) ديگري به اثر نگاه ميكند
نقد ژنتيك نيز در آستانة قرن 21 ميالدي به بررسي رابطة بين متن و نحوة شكلگيري 
اثر ادبي عالقهمند شد. اين نقد مدرن نيز با روشي تجربي و استقرايي به مطالعة جنبههايي 
از بخش پنهان اثر ادبي ميپردازد. الگوهاي مطالعه در اين روش نقد ادبي بر محور مشاهدة 
دقيق استوارند. در اين روش، منتقد با در نظر گرفتن اثر ادبي بهعنوان دادة مادي قابل 
مشاهده و جزئيات ساختار پيشامتن بهعنوان عناصر سازندة هوشمند بافت چركنويس، به 
تحليل اثر ادبي ميپردازد. در نقد ژنتيك، چركنويسها بهعنوان مرحلة پيشمتن، محور 
مطالعه قرار ميگيرند كه در عين حال، نشانههايي از تحوالت فكري نويسنده و اثر نهايي را 
در خود نهان دارند. بنابراين، چركنويسها واقعيتهاي پنهانياي از اثر را به نمايش 
ميگذارند كه به مرحلة چاپ نرسيده است. در بيوانفورماتيك ترتيب توالي ADN يا 
 .(Bourdaillet, 2009: 64) پروتئين، اسراري از ويژگيهاي ژنها را نمايان ميكند
نشانههاي موجود در چركنويسها نيز بهمنزلة ژنهاي اثر ادبياند. در تحليل اين نشانهها، 
عوامل زيادي در نقد تكويني نقش مهمي ايفا ميكنند؛ ازجمله خطشناسي، ميزان تكرار، 
تجزية علل تأكيد بر برخي كلمات كه در التين با حروف كوچك و بزرگ نوشته ميشوند، 
كشيده ميشود. همانطوري كه  و كلماتي كه بهنحوي عالمتگذاري و يا دور آنها خط

                                                      
1. Les Marques du Manuscrit 
2. Les Marques du Langage 
3. La Typologie des Opérations 
4. Les Caractéristiques Individuelles 
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مشاهده ميكنيم، تحليل ژنتيك سازندة اثر ميتواند با علوم مختلفي در ارتباط باشد. در اين 
مرحله از تحقيق در نظر داريم به رابطة نقد ژنتيك با علوم ديگر اشاره كنيم.  

نقد تكويني نگرشي تحليلي بهشمار ميرود كه با تكيه بر برخي علوم، پايههاي خود را 
استوارتر ميكند. در اين ميان نقد جامعهشناختي نيز ميتواند با نقد ژنتيك در ارتباط باشد و 
به شكلگيري نقد جامعهشناسي تكويني بينجامد؛ بهاين ترتيب نقد «ژنتيك فرهنگي1» پديد 
خواهد آمد. منتقدان درپي علل و عوامل محيطياي هستند كه به ايجاد هر نوع جرقة تغيير 
در متن منجر ميشود. آنها محيط بيروني و جامعه را نيز همزمان با تحوالت روحي 
نويسنده بررسي ميكنند. ريموند دوبراي ژنت دو عنصر عوامل بيروني تكوين (1) و عوامل 
دروني تكوين(2) را نقد و بررسي ميكند. بهاين ترتيب، نقد ژنتيك پيوندي با نقد متنمحور2 
برقرار ميكند. ژنت ضمن بررسي چركنويسها به اين نتيجه ميرسد كه تحليل ژنتيكي 
پيشمتنها سه مرحله دارد: آخرين مرحلة متوقفشده3، متن در حين رسيدن به مرحلة 
تكامل4 و متن بهعنوان پروژة كامل5. بنابراين، جريان پيشرفت در البهالي چركنويسها 
نمايان ميشود. همچنين او پيشنهاد ميكند كه ميتوان در مواردي كه نويسنده در قيد 
حيات است، از خود او براي تحليل آثارش استفاده كرد. براي مثال، ريموند روسل6 

نويسندهاي است كه خود توضيح ميدهد چگونه آثارش را نگاشته است. 
نقد ژنتيك كه به بررسي زبان نوشتار از وراي چركنويسها ميپردازد، علم زبانشناسي 
را پايه و اساس مطالعه و تجزيه و تحليل پيشمتنها قرار ميدهد. آلموث گريزون بر 

                                                      
1. Génétique Culturelle   
2. Critique Textuelle 
3. Finitude  
4. Finition  
5. Finalité  
6. Raymond Roussel 
7. Almuth Grésillon 
8. Théorie de la Production Écrite  

  
  
  
  
  



درآمدي بر نقد تكويني در تحليل آثار ادبي/ نسرين دفترچي، علياصغر شهناز خضرلو  □   581  
 

اساس اين، «تئوري توليد نوشتار» را مطرح كرد. اين نظريه مجموعه عناصري كه در عمل 
نوشتار دخالت دارند، به هم وابسته ميداند. آنگونه كه پيشتر نيز اشاره شد، در اين شيوة 
نقد ادبي دستخط نويسنده مورد تحليل قرار ميگيرد. يادداشتهايي كه هنوز رنگوبوي 
خالق خويش را در خود نهان دارند، گوياي اسرار زيادي در تحليل آثار هستند. زماني كه 
اثري به چاپ ميرسد، بسياري از نشانههاي قبل از تولد خود را از دست ميدهد؛ 
نشانههايي كه بهخوديخود رموزي زبانشناختي بودند و ميتوانستند ساختارهاي ممكن هر 
نوشتار ادبي را تعريف كنند. حال، در بررسي ساختارهاي گوناگون جملهاي ادبي، نقد ادبي 
عالوه بر اينكه از علم زبانشناختي در تحليل اين جملهها بهره ميگيرد، الگوهاي تحوالت 

ممكن زبان ادبي را نيز در اختيار اين علم قرار ميدهد.   

4. تحليل مراحل ريختشناسي پيشامتن  
منتقد تكوينگرا دستنوشتهها، چركنويسها و يادداشتهاي مؤلف را مطالعه ميكند. خط 
سير نگارش اثر از وراي تجزيه و تحليل واژههاي معلق و معطلمانده، جملههاي ناتمام، 
حاشيهها، پاورقيها، سرعت نگارش و بسياري از آثار بهجامانده در پيشامتن ميتوانند 
بيانگر سبك اثر باشند. بهاين ترتيب، منتقد تكويني با تفسير ساختارهايي كه مؤلف طي 
مراحل پيشين خلق اثر ادبي خود بر جاي گذاشته است، به اليههاي دروني و مخفي اثر 
دست مييابد. او با توجه به مسائل زنده و پوياي موجود در پيشامتن (براي مثال 
خطخوردگيها و حذفهاي مكرر) به تفسير و تفهيم متن ميپردازد. البته، در باب 

خطخوردگيها عوامل زيادي دخيل هستند:  
1. خطخوردگيهاي ناشي از ضمير ناخودآگاه نويسنده كه تاريكيهاي ذهن او را نمايان 

ميكند.  
2. خطخوردگيهايي كه ناشي از مسائل فني و دستوري است.  

3. خطخوردگيهايي كه به ذوق و شوق نويسنده در حين نگارش برميگردد.   
موقعيت وقوع خطخوردگيها نيز ميتواند گوياي اسرار زيادي باشد. رگههاي خطوط 
نگارش در دست نوشتهها آشكار ميشود. هر خطخوردگي نيز در آن بهمنزلة تغيير رأي و 
نظر نويسنده است. نحوة خطخوردگيها نيز بخش ديگري از اسرار جنينشناسي اثر ادبي 
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را آشكار ميكند؛ براي مثال حذف كامل، صرفنظر كردن، جايگزيني و اصطالحات ناتمام. 
ابعاد خطخوردگيها نيز در تحليل چركنويسها مهم مينمايد؛ اين خطخوردگيها 
ميتواند در محدودة «حرف»، «كلمه»، «قسمتي از عبارت»، «جمله»، «پاراگراف» و «صفحه 
يا صفحات» جلوه كند. كيفيت خطخوردگيها نيز بهصورت «خطخوردگيهاي كامل»، 
«خطخوردگيهاي ساده»، «خطخوردگيهاي رمزآلود»، «خطخوردگيهاي مورّب»، 
«الكگيري»، «عالمت ضربدر»، «رويهمنويسي مطالب»، «ارجاع واژهها يا عبارات به 
همديگر به وسيلة خطوط بلند يا نشانهها»، «هاشور»، «پوشش گذاشتن»، «برچسب زدن»، 
«برش»، «برجستهسازي»، «كروشه»، «پرانتز»، «خطخوردگيهاي مجدد» و غيره مشاهده 
ميشود. محل خطخوردگي نيز بهترتيب بر اساس «منابع چاپشده»، «حاشيهنويسيها»، 
«صفحات متفاوت»، «غلطهاي تايپي»، «مراحل فني پيش از چاپ» و «مراحل فني پس از 
چاپ» تقسيم ميشود. موقعيت خطخوردگيها و تراكم آنها نيز به اين موارد تقسيم 
ميشود: «روي خطوط نوشتاري»، «بين خطوط نوشتاري»، «آغاز و پايان خطوط نوشتاري»، 
«حاشية چپ يا راست» و «مركز نوشتار، باال يا پايين صفحه». طبيعت خطخوردگيها نيز 
بهصورت «واژه»، «جمله»، «نقطهگذاري» و «غلطهاي اماليي» نمود مييابد. در اين تحليل، 
منتقد به وجود برخي از خطخوردگيهاي اختياري و اجباري نيز پي ميبرد (اسداللهي و 
نامور مطلق، 1388: 57- 82). استفاده از فناوري علمي در خوانش متن و كشف رموز آن 
در مغربزمين بهويژه در كتابخانة ملي فرانسه بسيار رايج است. فن ليزري يكي از اين 
روشهاي فناوري بسيار پيچيده است كه براي خطشناسي دستنوشتهها استفاده ميشود. 
استفاده از رايانه و امكانات موجود در آن ميتواند تجزية دستنوشتهها و اسناد و مدارك 

مربوط به آن را بسيار سريعتر كند (همان، 83).  

5. نتيجهگيري  
نقد ژنتيك فقط به تحليل متن بهعنوان محصول نهايي بسنده نميكند و چركنويسها را 
بهعنوان شكل ممكن ديگري از اثر تجزيه و تحليل ميكند. چركنويسها نشانههايي از 
زمان، مكان و حالت روحي نويسنده را در حين نوشتن در خود نهان دارند. از زماني كه 
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منتقدان ادبي به اين موضوع پي بردند، اهميت دستنوشتهها و يادداشتهاي شخصي 
نويسنده در تحليل آثار ادبي بر همگان آشكار شد. با تجزيه و تحليل اين پيشامتنها، 
منتقدان نقد ژنتيك نموداري از نشانههاي درونمتني و برونمتني ترسيم كردند كه بر اساس 
آن، تمام نوسانهاي عوامل بيروني و دروني كه در جريان نگارش بر نويسنده تأثيرگذار 
بودهاند نمايان شد. اين نمودار سير تكوين اثر را به نمايش ميگذاشت. تمام دادههاي 
موجود در نمودار تكوين اثر، به منتقد كمك ميكرد تا همچون دانشمندي به تجزيه و 
تحليل ژنهاي سازندة آن اثر بپردازد، به علل و عوامل انتخاب هر واژه در آن متن پي ببرد و در 
جستوجوي عوامل جهشزا در اثر باشد. اين نگرش تحليلي ناگفتههاي اثر ادبي را از وراي 
اسرار چركنويسها و يادداشتهاي شخصي نويسنده آشكار ميكند. گفتني است كه جايگاه 
نقد تكويني در ايران هنوز كمرنگ است. باري، هر دستنوشتهاي دريچهاي را به روي منتقدان 

ميگشايد و زمينههاي نويني را براي تفسير آثار در اختيار آنها قرار ميدهد.  
  

پينوشتها  
Endogenèse .1 كه شامل بخشي از اطالعاتي از يادداشتها و مجموعهاي از اجزاست كه در 

مرحلة پيش از توليد نهايي نقش داشتهاند. 
 Exogenèse  .2 كه شامل تداخل بخشهاي سازندة اثر ادبي است.  
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همگرايي ادبيات تطبيقي و نقد ادبي  
  

عليرضا انوشيرواني  
عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز  

  
چكيده  

ادبيات تطبيقي از بدو تولد در قرن نوزدهم تا دهة شصت قرن بيستم، تحت سيطرة مكتب 
اثباتگراي فرانسوي بود كه ادبيات تطبيقي را بخشي از تاريخ ادبيات ميدانست. در سال 
1958م، رنه ولك- نظريهپرداز، مورخ نقد ادبي و استاد ادبيات تطبيقي دانشگاه ييل- با 
انتشار مقالة «بحران ادبيات تطبيقي» به مخالفت با مكتب فرانسوي پرداخت و جريان نويني 
جديد نقد تاريخ را در مطالعات ادبيات تطبيقي بنياد نهاد. ولك با تأليف كتاب هفتجلدي

در زمرة پيشگامان نقد نو بهشمار ميآيد. او معتقد است ادبيات پديدهاي جهاني، و ادبيات 
تطبيقي مطالعة ادبيات در فراسوي مرزهاي ملي و زباني است. به نظر او، ادبيات تطبيقي 
همان ادبيات است و بس، بدون هيچ صفت محدودكنندهاي. براي پژوهش ادبي به 
مالكهايي براي داوري و ارزشيابي نياز داريم. بهبيان ديگر، هر ارزشيابي اساساً عملي 
انتقادي است. بهاين ترتيب، هيچ پژوهش ادبي بدون نقد امكانپذير نيست. بر اساس 
سخنان ولك، مكتبي جديد در ادبيات تطبيقي شكل گرفت كه آموزش نظريه و نقد ادبي را 
اي از فعاليتهاي گروه ادبيات تطبيقي  سرلوحة كار خود قرار داد. در بخش پاياني شمهّ
را  تطبيقي ادبيات ويژهنامة فرهنگستان زبان و ادب فارسي را خواهيم گفت و اولين شمارة

بهاختصار معرفي خواهيم كرد.   
     واژههاي كليدي: همگرايي، ادبيات تطبيقي، نقد ادبي.  
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بحث  
اين مقاله دو هدف كلي را دنبال ميكند: اولين هدف، تبيين ادبيات تطبيقي بهعنوان نظريهاي 
جديد در ادبيات، و دومين هدف آن، طرح ادبيات تطبيقي بهعنوان رويكردي جديد در نقد 
ادبي معاصر است. اين دو هدف از هم جدا نيستند و توأمان مطرح ميشوند. بهطور كلي، 
ادبيات تطبيقي را مقايسة يك ادبيات با يك يا چند ادبيات از زبان، فرهنگ و يا مليتي ديگر 
ميدانند. بازگوكردن تعريفي جامع و كامل از ادبيات تطبيقي به دو دليل مشكل مينمايد: 
يكي بدفهمي واژة وصفي «تطبيقي» است كه عدهاي بهغلط آن را هدف اين رشته 
پنداشتهاند؛ حال آنكه تطبيق روشي است كه در ساير شاخههاي دانش بشري مانند اقتصاد 
تطبيقي، حقوق تطبيقي، آناتومي تطبيقي، فلسفة تطبيقي و مانند آن رايج است. دومين دليل 
اين است كه ادبيات تطبيقي رشتهاي پويا و در حال تحول بوده و در طول دو قرن گذشته 
فرازونشيبهاي فراواني را پيموده است. اين تصور كه نظرية ادبيات تطبيقي از بدو تولد در 
فرانسه (از قرن نوزدهم) تا به امروز ثابت باقي مانده، موجب پريشاني مطالعات ادبيات 
تطبيقي در ايران شده است. هنوز وقتي در ايران صحبت از ادبيات تطبيقي ميشود، همان 
تعريف مكتب سنتي فرانسوي به ذهن اكثريت متبادر ميشود و نظريههاي جديد چندان 

مورد توجه قرار نگرفته است.  
براي فهم ماهيت و عملكرد ادبيات تطبيقي ابتدا بايد خالصهوار به دو مكتب اصلي 
ادبيات تطبيقي نظري بيفكنيم: مكتب فرانسوي و مكتب آمريكايي. آبل- فرانسوا ويلمن1 
(1790-  1870م)، استاد دانشگاه سربنd فرانسه، اولين پژوهشگري بود كه در كالسهاي 
درسي خود از اصطالح ادبيات تطبيقي2 استفاده كرد. پس از او، پژوهشگران اروپايي و 
بهويژه فرانسوي مطالعات گستردهاي در مورد ادبيات مختلف اروپا انجام دادند و گهگاهي 
اصطالح «ادبيات تطبيقي» را در آثار خود بهكار بردند. براي مثال آمِدِه دوكوسنل3 در طول 
در درسهايي ادبيات؛ تاريخ چهار سال (1841- 1845) كتاب هشتجلدي خود را با عنوان

                                                      
1. Abel-Françios Villemain 
2. la Littérature Comparée 
3. Amédée Duquesnel 
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تطبيقي1 بهچاپ رساند. نمونههاي مشابهي نيز در انگلستان، آلمان و همچنين ايتاليا  ادبيات

بهچشم ميخورد؛ هرچند در اين كشورها چند دهه بعد از فرانسه اين رشته پاگرفت.  
بر اساس مكتب فرانسوي، وظيفة پژوهشگر ادبيات تطبيقي، مطالعة روابط و مبادالت 
ادبي بين ملتهاست؛ بهعبارت ديگر ادبيات تطبيقي به چگونگي و ماهيت تأثيرگذاري و 
تأثيرپذيري بين نويسندگان و آثار ادبي ملتها و زبانهاي مختلف التفات دارد. گويار در 
تطبيقي2- كه به سال 1961م در پاريس منتشر شد- معتقد است ادبيات تطبيقي  ادبيات كتاب
شاخهاي از تاريخ ادبيات بهشمار ميآيد و «عبارت از مطالعة تاريخ روابط ادبي بينالملل 
است.» (1374: 16). از ديدگاه مكتب فرانسوي، وظيفة پژوهشگر ادبيات تطبيقي، بررسي 
ارتباطات ادبي بين فرهنگهاي مختلف- اغلب بين فرهنگ فرانسه و ساير فرهنگها-  
است. اين مكتب تحت تأثير پوزيتيويسم (اثباتگرايي) قرن نوزدهم اروپاست و بر ارائة 
مستندات و مدارك تاريخي پافشاري ميكند و هرگونه مطالعة تطبيقي را مشروط به اثبات 

رابطة تاريخي بين دو فرهنگ مورد نظر ميداند.  
از ديدگاه مكتب فرانسوي، اثبات روابط تاريخي بين آثار ادبي كه به زبانهاي مختلف 
نگاشته شدهاند، شرطِ قطعي ورود به عرصة پژوهشهاي ادبيات تطبيقي است. بهاين 
برخالف برداشت عدهاي- تطبيق يا مقايسه  ترتيب، روشن ميشود كه در اين حوزه هدف- 
نيست. تطبيق فقط وسيله يا روشي است براي رسيدن به هدف كه همان تبيين تعامالت و 
مبادالت ادبي بين ملتهاي مختلف است. اسداللهي (1379) هم به اين نكته اشاره ميكند 
و ميگويد نميتوان دامنة ادبيات تطبيقي را فقط در مقايسه خالصه كرد. اصالً از ديدگاه 
اين ادبيات، كلمة مقايسه در معناي يادشده مردود است. يكي از صاحبنظران فرانسويِ 
 La comparaison n'est pas raison اين رشته، رنه اتيامبل، در كتاب خود با عنوان
(1963)، اينگونه برداشت را دربارة ادبيات تطبيقي نادرست ميداند. انديشمند ديگري به 

نام گويار ميگويد: «ادبيات تطبيقي، تطبيق ادبي نيست». ايو شووِرل اضافه ميكند: «ادبيات 
تطبيقي به مقايسة ادبي تقليل پيدا نميكند...». بنابراين هدف ادبيات تطبيقي، حتي در باور 

                                                      
1. Histoire des Letters; Cours des Littératures Comparées 
2. La Littérature Comparée 
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متفكران نخستين آن، فقط مقايسه نيست. در واقع كشفِ مكانيسمهاي مربوط به ارتباط 
است كه ما را ناچار بهسوي تطبيق بين روابط رهنمون ميشود. باري، ادبيات تطبيقي 

مقايسه را بهانه قرار ميدهد و به ارتباط ميرسد (گويار، 1374: 33).  
پژوهشگران عرب و ايراني ادبيات تطبيقي كه تحت تأثير مكتب فرانسوياند، همسو با 
اين نظريه هستند. غُنيمي هالل ادبيات تطبيقي را «تحقيق در باب روابط و مناسبات بين 
ادبيات ملل جهان و نظارت بر تمام مبادالت و معامالت فكري و ادبي كه از سرحد قلمرو 
زبان قومي فراتر رود» ميداند (1373: 31). او نيز مانند ديگر پژوهشگران بر اين نكته تأكيد 

ميكند:  
ادبيات تطبيقي غنيتر از آن است كه دربرگيرندة موضوعاتي باشد كه اساس و پايههاي آن 
مبتني بر تصادف و درك سطحي وجوه تشابه، و گردآوري اطالعات، و متون متشابه باشد؛ 
زيرا هدف ما از ادبيات تطبيقي چيزي نيست جز تجزيه و تحليل حقايق از مجاري 
تاريخي، چگونگي انتقال اين حقايق از زباني به زباني ديگر و از ادبياتي به ادبيات ديگر، 
پيوندهاي زايندگي از يكديگر، خصوصيات كلي ادبي كه در مرحلة انتقال به ادبيات ديگران 
برجاي مانده است و صبغههايي كه در نتيجة انتقال به زبانهاي ديگر بهدست آمده و يا از 

دست رفته است (همان، 36).  

غنيمي ميافزايد ادبيات تطبيقي از پيوندهاي كلي ميان ادبيات مختلف جهان بحث ميكند؛ 
با اين حال ناگزير است در ابعاد متنوع ادبي نفوذ كند، عناصر اصيل و ملي را بازيابد و آنها 
را از غيراصيل و بيگانه تميز دهد تا به اين وسيله ارزش و اهميت لقاح خارجي را در راه 
بالندگي ملي و باروري نشان دهد. بنابراين، رسالت ادبيات تطبيقي، تشريح خط سير روابط 
و پيوندهاي ادبي و بخشيدن روحي تازه و شاداب به آنهاست. ادبيات تطبيقي قادر است با 
شناساندن ميراثهاي تفكر مشترك، به تفاهم و دوستي ملتها كمك مؤثري كند. ادبيات 
تطبيقي زمينه را براي خروج ادبيات بومي از انزوا فراهم ميكند و آن را بهعنوان جزئي از 
كل بناي ميراث ادبي جهاني در معرض افكار و انديشهها قرار ميدهد. بنابراين، ادبيات 
تطبيقي نهتنها مكملّ تاريخ ادبيات، و پايه و اساس نوين و محكمي در نقد ادبي است؛ بلكه 
عامل بزرگي در تحقيقات جامعهشناسي و درك صحيح آنهاست و ميتواند جوامع بشري 

را بهسوي تفاهم و تعاون ميان انسانها سوق دهد (همان، 45-43).  
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با مكتب فرانسوي همسو  ادبي نقد تعريف زرينكوب از ادبيات تطبيقي در جلد اول
است. فشردهاي از نظر او به اين شرح است: ادب تطبيقي تحقيق در باب روابط و مناسبات 
بين ادبيات ملل و اقوام مختلف جهان است. پژوهندهاي كه به تحقيق در اين رشته 
ميپردازد مثل آن است كه در سرحد قلمرو زبان قومي به كمين مينشيند تا تمام مبادالت و 
معامالت فكري و ادبي را- كه از آن سرحد بين آن قوم و اقوام دور و نزديك ديگر روي 
ميدهد-  تحت نظارت و مراقبت خويش بگيرد و پيداست كه حاصل تحقيق او با ميزان دقت و 

مراقبتي كه در اين تحقيق بهكار ميبندد مناسب خواهد بود (زرينكوب، 1369: 125).  
ادبيات تطبيقي را چنين تعريف  ادبي نقد و ادبيات دربارة فرشيدورد در جلد دوم كتاب
ميكند: ادبيات تطبيقي شاخهاي است از نقد ادبي كه از روابط ادبي ملل مختلف با هم و از 
انعكاس ادبيات ملتي در ادبيات ملت ديگر سخن ميگويد؛ براي مثال از تأثير ادبيات ايران 
بر ادبيات عرب، فرانسوي، انگليسي، روسي، تركي، هندي، چيني و يا برعكس بحث 
ميكند. بهعبارت ديگر، «ادبيات تطبيقي تصوير و انعكاس ادبيات و فرهنگ ملتي است در 
ملت يا ملتهاي ديگر». پس نفوذ ادبي بر دو قسم است: يكي نفوذ شاعران و نويسندگان 
كشوري در نويسندگان و شاعران همان كشور؛ مانند تأثير نظامي، فردوسي و سعدي بر 
شاعران معاصر يا بعد از آنها. نوع دوم نفوذ ادبي، نفوذ شاعر، يا نويسنده، يا ادبيات ملتي 
است در شاعر، يا نويسنده، يا ادبيات ملت ديگر كه آن را ادبيات تطبيقي ميگوييم؛ مانند تأثير 
فردوسي بر ماتيو آرنولد انگليسي و تأثير حافظ بر گوته. ادبيات تطبيقي نوعي دادوستد فرهنگي 
است؛ زيرا همانطور كه فرهنگ ملل مختلف بر هم تأثير ميگذارند، ادبيات آنها هم-  كه يكي 
از اركان فرهنگ بهشمار ميرود- بر هم اثرگذار است. بنابراين، تحقيق در ادبيات تطبيقي به چند 
موضوع كمك ميكند: يكي به كشف روابط فرهنگي بين ملتها و ديگر به درك آن قسمت از 
تحوالت ادبياي كه مربوط به اين نوع روابط است؛ ازاينرو اين رشته از معارف بشري در 

برقراري دوستي و صلح بين ملل مؤثر است (فرشيدورد، 1373: 808).  
دربارة ادبيات تطبيقي چنين ميگويد: ارتباط گسترده  جهانبين جام اسالمي ندوشن در
با ساير كشورها و كنجكاوي روزافزون انسان متجدّد مبحث تازهاي وارد قلمرو ادبي كرده 
است و آن، «ادبيات تطبيقي» است كه مقايسه و سنجش ادب ملي با ادب سرزمينهاي 
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ديگر است. امروزه، با ارتباط همهجانبهاي كه با دنيا ايجاد شده، ادب ملي را بهدرستي 
نميتوان درك كرد، مگر آنكه كموبيش از آثار برجستة ادب جهاني آگاهي داشته باشيم. 
شبكهاي ارتباطي ميان فكر و ادب جهاني بوده است كه آشنايي با آن، چشم ما را به روي 

ادب خود بازتر ميكند (اسالمي ندوشن، 1374: 266).  
ماه در مورد ادبيات تطبيقي  كتاب اسالمي ندوشن در جايي ديگر در گفتوگو با
ميگويد: ادبيات تطبيقي يعني بازنمود تشابهها ميان دو اثر در دو زبان؛ چه اين تشابه 
اقتباسي باشد، چه اتفاقي. تطبيق به درك بهتر موضوع كمك ميكند و بهرهوري را افزايش 
ميدهد. اين نيز جزئي از جهانيشدن امور است كه بر اثر فشرده شدن ارتباطها، دادههاي 
ذهني هر كشوري را به آن سوي مرزها روانه ميكند. ادبيات تطبيقي چنين مينمايد كه 
انديشههاي آدميان در بنياد به يك سرچشمه ميرسند و با وجود اختالفهاي فرعي و طرز 
بيان، خويشاونديهايي در ميان آنهاست. براي مثال، مردم دنيا در هر نقطه از جهان يكسان 
عاشق ميشوند؛ اما همگي به يك شكل عشق خود را ابراز نميكنند. مقارنة آثار ادبي 
مختلف ميتواند به تفاهم ميان ملتها كمك كند و احساسات مشترك انسانها را تشريح 

كند (اسالمي ندوشن، 1386: 8).  
شفيعي كدكني نيز به مضمون تأثيرپذيري ادبي اشاره ميكند و در اهميّت آن ميگويد: 
«بدون مطالعة دقيق در ترجمههاي شعر فرنگي، تحقيق در تحول شعر فارسي عملي 

نيست.» (1359: 145).  
 مكتب ديگر ادبيات تطبيقي، مكتب آمريكايي است كه پس از جنگ جهاني دوم پا به 
عرصة پژوهشهاي ادبي نهاد. اين مكتب داراي دو ويژگي كلي است: 1. پژوهشگران اين 
مكتب ادبيات را پديدهاي جهاني و كليتيّ ميشمارند كه اجزاي آن، يعني ادبياتهاي ملي،ّ 
از وحدتي انداموار و انسجامي يگانه برخوردارند. مكتب آمريكايي با پذيرش عرصة 
ارتباطات و تأثيرات ادبي بهعنوان يكي از حوزههاي مهم پژوهشي اين رشته، راه را براي 
مطالعات تطبيقي در زمينة نهضتها، انواع ادبي (ژانر) و مضامين و بنمايههاي ادبي 
ميگشايد. 2. از ديدگاه اين مكتب، ادبيات تطبيقي در ارتباط تنگاتنگ با ساير رشتههاي 
علوم انساني و هنرهاي زيبا همچون تاريخ، فلسفه، اديان، روانشناسي، جامعهشناسي، 
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نقاشي، موسيقي و ساير هنرهاست. از منظر اين مكتب، ادبيات تطبيقي، فلسفه و نظرية 
جديدي در مطالعات ادبي است. اين مطلب در جمالت رنه ولك و ويكتور ژيرمنسكي 
خود را بهخوبي نشان ميدهد. درحالي كه ولك ميگويد ادبيات تطبيقي دقيقاً همان ادبيات 
Qtd. ) است، ژيرمنسكي تأكيد ميكند كه ادبيات اصوالًً چيزي نيست مگر ادبيات تطبيقي
in Jost, 1974: 24). ولك ميخواهد بگويد كه پايه و اساس ادبيات تطبيقي همان ادبيات 

است و استفاده از تطبيق، فقط رويكردي جديد در مطالعات ادبي است. ادبيات تطبيقي 
ادبيات را پديدهاي جهاني ميانگارد و خود را به مرزهاي جغرافيايي و فرهنگي خاصي 
محدود نميكند. از اين ديدگاه، ادبيات تطبيقي مانند نقد ادبي پديدهاي جهاني است. 
ژيرمنسكي روي ديگر سكه را بررسي ميكند و ميگويد هر مطالعة ادبي خواهناخواه 
پژوهشي در ادبيات تطبيقي است. ما براي فهم ادبيات ملي هم به شناخت ديگري نياز 
داريم. مگر ميشود تأثيرگذاري و تأثيرپذيري را در مطالعات ادبي ناديده انگاشت؟ پس 

مطالعات ادبي ناگزير از روش تطبيقي بهره ميجويند.   
فرانسوا يوست1 در مقدمة كتاب خود ميگويد: «هرگاه به ادبيات از ديدگاه بينالمللي و 
نه ملي بنگريم، وارد حوزة ادبيات تطبيقي شدهايم.» (P.vii :1974). بر اساس اين تعريف، 
هرگاه ما بدون توجه به مرزهاي سياسي، جغرافيايي، زباني، مليتي و فرهنگي به مطالعة 
ادبيات بپردازيم، وارد عرصة ادبيات تطبيقي شدهايم. يوست به چهار زمينة پژوهشي در 

ادبيات تطبيقي اشاره ميكند:  
1. ارتباطات ادبي: شباهتها و اثرگذاريها؛  

2. مكتبها و جريانهاي ادبي؛ 
3. انواع و گونههاي ادبي؛ 

4. مضامين، نمونهها و موضوعات ادبي.   
تطبيقي1، معتقد است اكنون همه  ادبيات مطالعات اون آلدريج2، سردبير مجلة بينالمللي
بر سر اين موضوع توافق دارند كه ادبيات تطبيقي به معناي مقايسة ادبيات قومي و ملي 

                                                      
1. Franςois Jost  
2. A. Owen Aldridge 
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نيست. ادبيات تطبيقي روشي براي دستيابي به رويكردهاي جديد ادبي است؛ روشي كه 
از افقهاي تنگ و كوتاه مرزهاي ملي، جغرافيايي، سياسي و زباني فراتر ميرود تا آنجا كه 
روابط بين ادبيات و ساير شاخههاي علوم انساني و هنرهاي زيبا را نيز دربرميگيرد. از نظر 
روش، مطالعات ادبيات تطبيقي با مطالعات ادبيات ملي تفاوتي ندارد، جز آنكه در ادبيات 
تطبيقي موضوع تحقيق گستردهتر است، بيش از يك ادبيات را فراميگيرد و هر آنچه را كه 
دانشجو قادر به خواندنش باشد شامل ميشود. پژوهشگر ادبيات تطبيقي بهجاي آنكه خود 
را به فروشگاه مليت واحدي محدود كند، در يك مركز تجاري بزرگ ادبي به خريد 
ميپردازد. باري، ادبيات تطبيقي در مطالعة پديدههاي ادبي فقط از مرزهاي ادبيات ملي 
فراتر نميرود؛ بلكه به ارتباط آن با ساير حوزههاي فكري و هنري نيز ميپردازد 

  .(Aldridge, 1969: 1)
هنري رماكِ در مقالة «ادبيات تطبيقي: تعريف و عملكرد آن2» چنين اظهار ميكند: 
ادبيات تطبيقي از يكسو مطالعة ادبيات در وراي محدودة كشوري خاص، و از سويي ديگر 
مطالعة ارتباطات بين ادبيات و ساير حوزههاي دانش بشري همچون هنرهاي زيبا (مانند 
نقاشي، مجسمهسازي، معماري و موسيقي)، فلسفه، تاريخ، علوم اجتماعي (مانند سياست، 
اقتصاد و جامعهشناسي)، علوم تجربي، مذهب و مانند آن است. بنابراين، ادبيات تطبيقي 
مقايسة يك ادبيات با ادبيات يا ادبياتهاي ديگر و همچنين مقايسة ادبيات با ساير 

  .(Remak, 1961: 1) حوزههاي تفكر و ذوق بشري است
بهاين ترتيب، ادبيات تطبيقي به رشتهاي بينرشتهاي تبديل ميشود. در دوران معاصر، 
نيازي به نوعي دانش جامع كه بتواند رشتههاي مختلف علوم انساني را به هم پيوند زند، 
كامالً احساس ميشود. مطالعات ادبي با محدود كردن خود به ادبيات، به حاشيه رانده شده 
بود و نياز به تغيير پارادايم در مطالعات ادبي كامالً محسوس بود. ادبيات تطبيقي با 
درهمآميختن تخصصهاي فراوان علوم انساني، پاسخي به اين نياز علمي بود. در سالهاي 

                                                                                                                             
1. Comparative Literature Studies  
2    . "Comparative Literature: Its Definition and Function" 
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رويكرد جديدي  كاربرد1 روش، تطبيقي: نظريه، ادبيات اخير، استيون توتوسي با چاپ كتاب
را با عنوان «ادبيات تطبيقي نو2» مطرح كرد. او نظرية ادغام ادبيات تطبيقي و مطالعات 
فرهنگي را- كه از چند دهه قبل مطرح شده بود- قوام بخشيد و نظريههايي نو در ادبيات و 
رويكردي جديد در نقد ادبي پي افكند. پاسخ توتوسي به اين سؤال كه «ارتباط اجتماعي و 
مشروعيت مطالعة ادبيات و فرهنگ را چگونه ميتوان توجيه كرد؟» اين است كه ادبيات 
تطبيقي رويكردي نظاممند و تجربي به ادبيات و فرهنگ است؛ روشي كه وامدار علوم 
اجتماعي است و ميتواند در احياي مطالعات ادبي و پايان دادن به حاشيهنشيني فعلي علوم 

  .( Mourao, 2000: 5 نقل شده در) انساني بسيار مؤثر باشد
ونگ نينگ3 در مقالهاي با عنوان «رويارويي با جهانيشدن: مطالعات فرهنگي در تقابل 
با ادبيات تطبيقي؟» اين بحث را پي گرفته و به اين نكته اشاره كرده است كه ادبيات تطبيقي 
و مطالعات فرهنگي از ديرباز عالئق مشترك پژوهشي فراواني با يكديگر داشتهاند. بنابراين، 

معتقد است اين دو رشته نهتنها در تقابل با يكديگر نيستند؛ بلكه تكميلكنندة هماند.   
مطالعات فرهنگي در يك معنا كموبيش از مطالعات ادبي سرچشمه ميگيرد؛ بهخصوص 
وقتي از مكتب مطالعات فرهنگي بيرمنگهام كه در دهة 1960 بهوجود آمد صحبت ميكنيم. 
در اين مكتب، هدفِ مطالعات فرهنگي، تحليل زندگي جمعي مردم و ادبيات و فرهنگ 

   .(Ning, 2001: 61) عاميانه است
نينگ در پايان نتيجه ميگيرد:   

بديهي است ما پژوهشگران ادبيات تطبيقي به اين نكته رسيدهايم كه در مطالعات ادبيات 
تطبيقي نميتوانيم خود را فقط به حيطة تنگ ادبيات محض محدود كنيم؛ چرا كه محدودة 
ادبيات در حال گسترش است و نظريههاي كلي نقد- كه هر روز بيشتر و بيشتر به 
مطالعات فرهنگي تقرّب ميجويند- جايگزين نظريههاي ادبي سنتي ميشوند. اين در مورد 
رشتة ما هم صادق است. به نظر من، مطالعات ادبيات تطبيقي در بهترين شكل آن وقتي 
صورت ميگيرد كه فرازبـاني، بيـــنفــرهنگي و بينرشتهاي باشد. ادبيات تطبيقي نبايد 

                                                      
1. Steven Totosy, Comparative Literature: Theory, Method, Application 
2. New Comparative Literature 
3. Wang Ning, "Confronting Globalization: Cultural Studies versus Comparative 
Literature Studies?" 



596   □   نامة نقد/ مجموعه مقاالت نخستين همايش ملي نظريه و نقد ادبي در ايران  
 

فقط به «متن» در معناي فرماليستي آن اكتفا كند؛ بلكه بايد به «متن» در معناي وسيع 
اجتماعي آن يا «زمينه» بپردازد. اين امر بدون تعامل با مسائل فرهنگي امكانپذير نيست. 
بههر حال، ادبيات تطبيقي بايد با پديدههاي ادبي آغاز شود و بعد از عبور از صافي 

   .(Ibid, 63) تحليلهاي نظري و بينرشتهاي باز به ادبيات بازگردد
فشردة كالم نينگ اين است كه ديگر مانند گذشته نميتوان مطالعات ادبي را از ديگر علوم 
انساني و بهويژه علوم اجتماعي جدا كرد. مطالعات فرهنگي «متن» را فقط به متن نوشتاري 
مانند شعر و داستان محدود نميكند و متن را در معناي وسيع آن اعم از نقاشي، سينما، 
مجموعههاي تلويزيوني، آگهيهاي تجاري، رسانهها و عكس و مانند آن بهكار ميبرد. 
«ادبيات تطبيقي نو» نيز در همين مسير حركت ميكند و ادبيات را با ساير رشتههاي علوم 

انساني پيوند ميزند.  
ادبيات تطبيقي در سير تاريخي خود دچار چرخشها و دگرگونيهاي نظري اساسي 
شده است و همين اتفاق خجسته باعث شده تحقيقات اين شاخه از دانش بشري متنوعتر، 
غنيتر و وسيعتر شود. ادبيات تطبيقي ابتدا از مرزهاي تنگ و تصنعيّ جغرافيايي فراتر 
ميرود، سپس فرارشتهاي و چندرگه ميشود و ارتباط خود را با ساير رشتهها برقرار ميكند 
و سرانجام با نگاهي تعاملگرايانه و ديدگاهي جسورانه، افق جديدي را در مطالعات ادبي 
ميگشايد. ادبيات تطبيقي پايهگذار نظريهاي جديد در مطالعات ادبي در هزارة سوم است؛ 
شيوهاي كه در آن، گفتمان ادبي همراه و در كنار گفتمانهاي فرهنگي ديگر مطرح ميشود. 
بهعبارت ديگر، ادبيات تطبيقي در هزارة سوم يعني درهمرفتگي مرزهاي گفتمانهاي 

فرهنگي ضمن حفظ موضوع و اهداف اين علم كه ادبيات در كليّت آن است.   
اين جستار بر دو نكتة اصلي تأكيد داشت: 1. ادبيات تطبيقي ما را در شناخت بهتر و 
دقيقتر ادبيات ملي ياري ميدهد. تطبيق فقط وسيلهاي است براي رسيدن به هدف كه 
همان تبيين تعامالت و مبادالت ادبي بين ملتهاي مختلف و در نتيجه شناخت ديگري 
است. شناخت ديگري نيز به شناخت بهتر خود ميانجامد؛ يعني ديدن خود در آينة ديگري. 
فرهنگهاي مختلف از قرنها پيش در تعامل با يكديگر بوده و همواره از يكديگر تأثير 
پذيرفتهاند. ادبيات تطبيقي رويكردي براي شناخت عميق و علمي تفكر و فرهنگ هر مرز و 
بومي است. از سوي ديگر، ادبيات تطبيقي با مطالعات فرهنگي يكي شده است و بهاين 
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ترتيب رويكردي جديد در نقد ادبي بهشمار ميآيد كه هدف آن، تفسير و ارزيابي متون 
است. 2. ادبيات تطبيقي بر اين نظرية ادبي استوار است كه ادبيات پديدهاي جهاني است و 

در ميان تمام ملل از جوهرة يكساني برخوردار است.  
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دربارة پديدة مترجم- منتقد در ايران  
  

عليرضا اكبري  
دانشجوي كارشناسي ارشد مطالعات ترجمه دانشگاه فردوسي مشهد  

  
چكيده  

 آيا مترجم ادبي مجاز است به حيطة نقد ادبي قدم بگذارد؟ پاسخ قطعي و روشن به اين 
سؤال تقريباً غيرممكن است و بسته به شرايط فرهنگي، ادبي، اجتماعي، آكادميك و حتي 
سياسي هر كشوري ميتوان پاسخ متفاوتي به اين پرسش داد. در ايران از اواسط دهة 
1370، با شكلگيري مطبوعات اصالحطلب، باالرفتن توليدات ادبيات داستاني ايراني و 
عوامل متعدد ديگر، توجه به چاپ و انتشار و ارائة نوشتههاي نقادانة ادبي بهصورت كتبي و 
شفاهي در روزنامهها و مطبوعات ادبي و فرهنگي و... افزايش يافت. درپي همين تغييرات، 
مترجمان ادبي نيز كه تا پيش از اين فعاليت نقادانة آنها فقط محدود به نگارش مقدمهها و 
پسگفتارهايي (گاه) نقادانه بر ترجمههاي خودشان بود، در بسياري عرصهها در مقام «منتقد 

ادبي» ظاهر شدند.   
     نگارنده در اين مقاله چهار حوزة مشخص براي فعاليت نقادانة اين مترجمان ادبي- كه 
در اين مقاله با عنوان «مترجم- منتقد» از آنها ياد شده-  مشخص كرده است: نخست 
مقدمهها يا پسگفتارهاي نقادانة مترجمان بر ترجمههاي خودشان؛ دوم اظهارنظرهاي نقادانة 
مترجمان در مصاحبههاي مطبوعاتي؛ سوم شركت مترجمان در «جلسات نقد جمعي» 
مطبوعاتي؛ حوزة چهارم داوري مترجمان در تركيب هيئت داوران جايزههاي ادبي داخلي. 
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براي توصيف فعاليت نقادانة مترجمان در اين چهار حوزه، ده مقدمه و پسگفتار نوشتهشده 
توسط مترجمان ادبي بر ترجمههايشان، ده مصاحبة مطبوعاتي و غيرمطبوعاتي با مترجمان، 
تركيب هيئت داوران  و اعتماد و شرق ده جلسة نقد جمعي به چاپ رسيده در روزنامههاي
و نحوة امتيازدهي سه جايزة مهم ادبي داخلي يعني جايزة «روزي روزگاري»، جايزة «بنياد 
ادبي گلشيري» و جايزة «انجمن نويسندگان و منتقدان مطبوعاتب مورد بررسي قرار گرفته-
اند. در پايان تحقيق مشخص شد كه افزايش روزافزون نياز و تمايل مطبوعات به توليد 
نوشتههاي نقادانة ادبي، ضعف عمومي نشريات آكادميك ادبي، عدم شكلگيري و تثبيت 
نهادهاي نقد آكادميك و مطبوعاتي در كنار شمار معدود منتقدان حرفهاي مطبوعاتي در 
ايران از عوامل پديدآورندة وضعيت موجود هستند. گفتني است نگارنده در اين مقاله قصد 
نداشته نگاهي ارزشگذارانه به اين پديدة نسبتاً نوظهور داشته باشد و تالش كرده تا حد 

امكان با ديدي بيطرفانه به توصيف وجوه مثبت و منفي اين پديده بپردازد.    
     واژههاي كليدي: پديدة مترجم-  منتقد، ترجمة ادبي، مقدمهنويسي، جلسات نقد 

جمعي، مصاحبههاي مطبوعاتي   
  

مقدمه  
آيا مترجم ادبي مجاز است به حيطة نقد ادبي قدم بگذارد؟ تقريباً محال است كه بتوان 
جواب دقيق، روشن و قاطعي به اين سؤال داد. قبل از پاسخ به اين سؤال بايد به 
پرسشهايي از اينقبيل پاسخ داد: كدام مترجم ادبي؟ در كدام كشور؟ با كدام شرايط 
فرهنگي، آكادميك، اجتماعي، ادبي و غيره؟ اگر سؤالي را كه در ابتداي كالم مطرح كرديم 
بهعنوان گزارهاي منطقي در نظر بگيريم، نميتوان تناقضي در آن يافت. چون فينفسه ميان 
ترجمه و پرداختن به نقد ادبي تناقضي وجود ندارد. از اين گذشته، اين پديده در غرب 
هم-  كه نهادهاي دانشگاهي و غيردانشگاهي نقد ادبي در آن كامالً تثبيتشده هستند-  
چندان بيسابقه نيست. مترجمان بزرگي همچون ژرار دونروال، كنستانس گارنت، جان 
درايدن، متيو آرنولد، گريگوري راباسا، اديت گراثمن، مارگرت سهيرزپدن، ساموئل تيلور 
فاوست) و والديمير نابوكوف- نويسنده، منتقد و مترجم  كالريج (با ترجمة معروفش از
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پوشكين به علت لفظگرايي بيش از حد  اونگين يوگني آمريكايي روستبار كه ترجمهاش از
بسيار بحثبرانگيز شد- آثار نقادانة زيادي در حوزة ادبيات تأليف كردهاند.  

بارها گفتهاند و شنيدهايم كه «مترجم، دقيقترين خوانندة هر متني است». گونتر گراس 
دربارة مترجمان آثارش ميگويد:   ريويو پاريس در گفتوگو با مجلة

... اين مترجمان همهچيز را دربارة كتابهاي من ميدانند و سؤاالت خيرهكنندهاي 
ميپرسند. آنها اين كتابها را حتي بهتر از خود من ميشناسند. اين مسئله گاهي برايم 
ناخوشايند است؛ چون آنها حتي اشكاالتي هم در كتابها پيدا ميكنند و به من گوشزد 
ميكنند («دروغگوي قهاري بودم» گفتوگوي پاريس ريويو با گونتر گراس، ترجمة 

نو، ش 82، تابستان 1388).    نگاه عليرضا اكبري،
همچنان كه از اين گفته برميآيد، هيچ مترجم ادبياي بدون داشتن نگاهي نقادانه به اثري 
كه در دست ترجمه دارد، نميتواند آن را ترجمه كند؛ بنابراين خوانش نقادانة اثر از 
ملزومات ابتدايي ترجمة ادبي است. در ايران از سالهاي آغازين شكلگيري داستاننويسي 
نوين، شخصيتهايي همچون صادق هدايت، بزرگ علوي، صادق چوبك و بعدتر ابراهيم 
گلستان، جالل آل احمد، بهمن شعلهور، سيمين دانشور و غيره در فعاليتهاي قلمي خود 
همزمان به ترجمه و تأليف پرداختند و به نخستين نويسنده- مترجم تاريخ ادبيات نوين 
ايران تبديل شدند. اين سنت تا به امروز هم در كار قلمي افرادي چون جعفر مدرس 
صادقي، سيامك گلشيري، حسين نوشآذر و احمد اخوت ادامه يافته است. شايد همين 
مسئله در كنار اين واقعيت كه بخش اعظم كارهاي ادبي منتشرشده در هر سال در ايران 
ترجمه است، سبب شده كه در صد سال اخير، مترجمان ادبي همواره جايگاه بسيار ممتاز و 
برجستهاي در ميان نخبگان ادبي داشته باشند. جايگاهي كه هرگز قابل مقايسه با موقعيت 

مترجمان ادبي در غرب نيست.   
اما در دو دهة اخير و بهويژه پس از ظهور مطبوعات اصالحطلب و شروع به كار نسل 
جديدي از روزنامهنگاران ادبي- كه با باال رفتن نياز به توليد نوشتههاي نقادانة ادبي در 
قالب ريويو و نقد همراه بود-  پديدة بهنسبت كمسابقهاي در ايران شكل گرفت و آن، ورود 
تعداد زيادي از مترجمان ادبي به حوزة نقد ادبي بود. اين مترجمان كه از اين پس آنها را 
مترجم- منتقد ميناميم، چه در قالب مصاحبههايي كه پس از انتشار هر اثر با آنها ميشد، 
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چه با نوشتن مقاالت مستقل در قالب نقد يا ريويو، چه در قالب جلسات گفتوگوي 
جمعي ادبي در نشريات گوناگون، به اين هويت جديد شكل بخشيدند. ما در اين مقاله 
هرگز قصد نداريم با صدور حكمي كلي به سرزنش يا جانبداري از اين پديدة نوظهور 
بپردازيم. فعاليتهاي نقادانة مترجمان در اين سالها گاه بسيار درخشان و گاه بسيار 
ضعيف بوده است. در اين سالها، نقدهاي مترجمان ادبي اغلب قويتر از نقدهاي منتقدان 
حرفهاي مطبوعاتي يا آكادميك بوده و گاهي هم عكس اين موضوع اتفاق افتاده است. 
گذشته از اين، بسياري از شخصيتهاي جوان ترجمة ادبي كار خود را با نقدنويسي در 
مطبوعات آغاز كردند، سپس وارد حوزة ترجمة ادبي شدند. از ميان اين افراد ميتوانيم 
بهطور مشخص از ليال نصيريها، امير احمدي آريان و سهيل سdمي نام ببريم. هدف ما در 
اين مقاله، بيشتر توصيف وضعيت موجود است تا اگر كاستيهايي در اين ميان هست، 
بتوان در جهت رفع آنها گامي برداشت. در ادامه، به حوزههاي مختلف فعاليت نقادانة 

مترجمان ادبي ميپردازيم.  

مقدمهنويسي  
در تمام دنيا رسم است كه وقتي مترجمي اثري را به زباني ديگر برميگرداند، مقدمهاي بر 
ترجمهاش بنويسد. معموالً اين مقدمهها بسيار كوتاهاند و مترجم در آنها به معرفي كوتاه 
نويسنده و اثر، داليل برگزيدن اثر براي ترجمه، جايگاه نويسنده در ادبيات جهان و ادبيات 
ملي كشورش و مطالبي از اينقبيل بسنده ميكند. اين نوع مقدمهها نهتنها مصداق عمل 
نقادانه نيستند؛ بلكه بسيار الزم و ضرورياند؛ بهويژه در آنجا كه مترجمي براي نخستين بار 
اثري را از نويسندهاي خارجي به زبان خود (يا هر زبان ديگري) برميگرداند. تا اينجا 
مشكلي نيست و وجود اين نوع مقدمهها براي هر ترجمهاي ضروري است. اما گاهي اين 
مقدمهها بسيار فراتر از يك پيشگفتار ساده در معرفي اثر و نويسنده هستند و ديگر نميتوان 
آنها را در قالب شرح و معرفي كتاب دستهبندي كرد. ما حتي در اين چارچوب هم 
نوشتههاي نقادانة درخشاني از مترجماني چون نجف دريابندري و ابوالحسن نجفي داشته-
ايم كه از جديترين نقدهاي ادبي نوشتهشده در دهههاي اخير در زبان فارسي بهشمار 

را با اين جمله آغاز ميكند:   رگتايم ميآيند. نجف دريابندري مقدمهاش بر كتاب
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يك رمان نو است. نه به معنايي كه در جنبش فرانسوي رمان نو ميبينيم؛ يعني  رگتايم
گرفتن يك نظرگاه ذهني و حل شدن «من» يا «اگو»ي نويسندة داستان در سراسر بافت 
داستان، وجستوجوي نظم در آشفتگي يا آشفتگي در نظم. صناعت (يا تكنيك) اين رمان 

از اين جهت «نو» است كه به مقتضيات موضوع خود پاسخ ميدهد... (3).   
همانطور كه از اين جمالت آغازين برميآيد، اين نوشتة دريابندري و ديگر مقدمههاي او 
بر ترجمههايش را (بهجز در مواردي معدود) نميتوان ريويو يا معرفي كتاب دانست. اما 
مشكل از جايي آغاز ميشود كه مترجمي به صرف اينكه كتابي را از نويسندهاي ترجمه 
كرده است، خود را مجاز ميبيند بهجاي نوشتن مقدمهاي موجز، دربارة كل جهان داستاني 
و ويژگيهاي داستاننويسي و سبكي نويسندة اثر اظهارنظر كند؛ حال آنكه ميدانيم تقريباً 
تمام آثار ادبي اعم از رمان يا مجموعههاي داستان كوتاه در غرب همراه با مقدمههايي چاپ 
ميشوند؛ معموالً اين مقدمهها را استاد ادبياتي كه متخصص آن نويسنده است (براي مثال 
جيمز جويس يا گوستاو فلوبر) مينويسد. بنابراين اگر مترجم ميخواهد كارش را در 
معرفي اثر و نويسنده به كمال برساند، بهتر است همين مقدمه را ترجمه كند تا اينكه 
خودش مجموعهاي از «گفتههاي ديگران» را سرهم كند و با عنوان مقدمه به چاپ رساند. 
ممكن است عدهاي بگويند ايندست مقدمهها براي خوانندة زبان مبدأ نوشته شدهاند و 
براي خوانندة فارسيزبان كاربردي ندارند. اين گفته ممكن است در مورد بعضي از 
نويسندگاني كه براي اولين بار آثارشان در ايران ترجمه و منتشر ميشود صادق باشد؛ اما در 

مورد نويسندگان شناختهشد تا چه حد صادق است؟  

جلسات نقد جمعي  
جلسات نقد جمعي چندسالي است كه در مطبوعات ايران رواج پيدا كرده است. تا جايي 
برگزار شد كه  هفت ماهنامة كه حافظهام ياري ميكند نخستين نمونهها از چنين جلساتي در
عنوان «گفتوگوي جمعي دربارة...» را با خود داشت. اين گفتوگوها به آثار ادبي محدود 
نميشد و تئاتر، سينما و هنرهاي ديگر هم در اين جلسات مورد بحث بودند. پس از آن 
بود كه اين كار كمكم در نشريات فرهنگي ديگر و بهويژه در صفحات ادبي روزنامهها 
مرسوم شد. در اين جلسات، وجه ديگري از عمل نقادانة مترجمان آشكار شد. بهلحاظ 
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صنفي، تركيب افراد حاضر در اين جلسات در اين سالها هيچوقت ثابت نبوده؛ ولي 
معموالً خود نويسنده هميشه در جلسه حضور داشته است (حضور نويسنده راه را بر مطرح 
هفت ماهنامة شدن بسياري حرفها و نقدهاي جدّي ميبست، درحالي كه جلساتي كه در

برگزار ميشد معموالً بدون حضور نويسنده بود). بههر حال، در اين جلسات بهجز 
نويسنده، معموالً يكي دو منتقد يا نويسنده هم حضور دارند و در اين ميان يك و گاهي دو 
مترجم هم در جلسه حاضرند. اگر تا پيش از اين، مترجمان بر كتابهايي كه خود ترجمه 
كرده بودند مقدمه مينوشتند، حاال در اين جلسات دربارة كتابها و نويسندگان وطني 
اظهارنظر ميكنند. معموالً اين جلسات به اظهارنظرهاي كلي (و بيشتر تمجيدآميز) دربارة 
نويسنده و اثرش، صحبتهايي دربارة شخصيتپردازي اثر و مباحثي از اينقبيل محدود 
ميشود. حتي در همين جلسات هم بسياري از حرفها و اظهارنظرهاي مترجمان بسيار 
پختهتر و سنجيدهتر از منتقدان حاضر در جلسه است. اما اينكه از مترجمان دعوت ميشود 
تا در جلسة نقد اثري ادبي شركت كنند، پديدة جديدي است كه بخشي از آن مربوط است 
به اينكه مطبوعات فرهنگي- كه تعدادشان روزبهروز در حال فزوني است- نياز به توليد 
مطلب دارند و تعداد كم منتقدان مطبوعاتيِ كنوني هرگز پاسخگوي نياز آنها براي توليد 
مطلب نيست. بخش مهمتري از اين مسئله هم بهيقين ناشي از اين است كه بسياري از 
مترجمان ادبي بهواسطة زبانداني و دسترسي مستقيم به متون اصلي-  كه معموالً ضعف 
اصلي اكثر منتقدان و داستاننويسان ايراني است- از لحاظ دانش ادبي در مرتبهاي قرار 

دارند كه ميتوانند به اظهارنظر كارشناسانه دربارة آثار ادبي فارسي بپردازند.  

مصاحبههاي مطبوعاتي  
در مطبوعات ايران رسم است كه بعد از ترجمة هر اثري-  چنانچه اثر مورد توجه قرار 
بگيرد يا نويسندة اثر نويسندة مهمي باشد يا مترجم، مترجم مشهوري باشد- گفتوگويي با 
مترجم كتاب ترتيب ميدهند. اما در تمام گفتوگوهايي كه در اين سالها خواندهام، كمتر 
ديدهام كه هنگام گفتوگو با مترجم كتابي، مصاحبهگر (حتي يك سوال!) دربارة كار اصلي 
مترجم كه همان ترجمه است، از او پرسيده باشد. در اين مصاحبهها بيشتر سؤاالتي دربارة 
نويسندة كتاب، جايگاه او در ميان نويسندگان هموطنش، مضمون كتاب و يا مكتب ادبياي 
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كه كتاب وابسته به آن است پرسيده ميشود. در واقع به تمام اين پرسشها بايد منتقد 
پاسخگو باشد نه مترجم (اما سؤال اينجاست كه كدام منتقد؟). سياوش جمادي در 

كه در همين باره انجام شده است ميگويد:    مترجم مجلة گفتوگويي با نگارنده در
خود شما همين كه مرا خطاب پرسشها و پيشفرضهاي خود قرار ميدهيد به من اجازه 
ميدهيد كه پا از آنچه جايگاه مترجمش ميناميد فراتر بگذارم. بهبياني ديگر، در دام همان 
چيزي ميافتيد كه آن را محل اعتراض و انتقاد قرار ميدهيد. پاسخ به پرسش شما نيازمند 
پژوهشي گسترده در ترجمههاي دستكم يك دهه، فراهم آوردن مصاديق و گريز از كلي-
گوييِ خشك و ترسوز است... ميگوييد در ايران نويسنده با ترجمة چند اثر از نويسندهاي، 
كارشناس آن نويسنده ميشود؛ اما اين هويت افزوده را چه كسي به نام مترجم الصاق مي-
كند. من هم از كافكا ترجمه كردهام و هم آثار تأليفي دارم كه باز هم كشمكش دروني 
مترجم در مراودة دو زبان، دو فرهنگ و دو تفكر زيرالية آنهاست. پس از مدتي برخالف 
ميل خودم كافكاشناس شدم. دربارة نيچه و هايدگر هم همينطور... شما در اروپا بايد با 
چراغ در روز روشن همهجا را از پاشنه در كنيد تا شايد استثنائاً چنين اعجوبهاي را پيدا 
كنيد كه همزمان كارشناس كافكا، هايدگر و نيچه باشد و بعد هم بتوانند هر دو سه سالي 
يكبار كارشناس يكي ديگر شود! («نظرخواهي مترجم دربارة جايگاه مترجم ادبي در 

مترجم، ش47، بهار و تابستان 1387).   ايران»،
چنان كه از اين نقلقول بهنسبت طوالني پيداست، مطبوعات در شكلدهي به وضعيت 

موجود در اين زمينه نقشي انكارناپذير دارند.   
اما در پايان اين بحث بايد بگويم آنچه در مورد پديدة مترجم-  منتقد در ايران 
برشمردم، بخشي از بحران كلي نقد ادبي در ايران است. متأسفانه، در ايران هنوز نقد ادبي 
آكادميك چندان جايگاه و پايگاه استواري نيافته است. مجالت ادبي دانشگاهي ايران كه 
نقدهاي آكادميك را منتشر ميكنند، مخاطبي در ميان بدنة اصلي كتابخوان جامعه ندارند 
(و برخي از مقاالت تأليفي اين مجالت از هر ترجمهاي ترجمهتر است!) و دايرة تأثير آنها 
حتي در درون دانشگاهها هم بسيار محدود است. شايد بههمين دليل است كه چند سال 
قبل كه انجمن نقد ادبي ايران تأسيس شد، دو مترجم برجسته يعني مرحوم رضا 
سيدحسيني و ابوالحسن نجفي براي عضويت در هيئت امناي اين انجمن- كه بنا بود 
انجمني دانشگاهي باشد- دعوت شدند. در عين حال تكرار ميكنم كه ورود مترجمان ادبي 
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به حيطة نقد هم داراي وجوهي مثبت است و هم وجوهي منفي دارد. اين وظيفة همة اهالي 
ادبيات اعم از دانشگاهي و غيردانشگاهي است كه با تدابيري مناسب از وجوه مثبت اين 

پديده بيشترين استفاده را ببرند و تا آنجا كه امكان دارد از وجوه منفي آن بكاهند.  



  
  
  
  
  
  

ترجمة ادبي از ديدگاه نظرية دريافت  
  

وحيد قسمتي تبريزي  
دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فرانسه دانشگاه شهيد بهشتي  
مينا دارابي امين  
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فرانسه دانشگاه تبريز  

  
چكيده  

در سال 1972م، هانس روبر ياوس نظرية ادبي «دريافت1» را معرفي كرد. اين نظريه زمينة 
مناسبي را در اختيار منتقدان ادبي قرار داد تا به بازنگريِ روابط ميان نويسنده، اثر و خواننده 
بپردازد. پردهبرداري از اين روابط نشان داد كه عالوه بر آفرينش، دريافت و خوانش اثر نيز 
سطوح مختلف و فراواني را شامل ميشود كه اثر را از دستخوش نوعي ارجاع مداوم به 
واقعيت مبرا ميكند و به چندگانگيِ تفسيرهاي ممكن و منطبق با «افق انتظار» خوانندگان 
ميانجامد. اين نظريه را شايد بتوان با فرايند فكري ديگري به نام ترجمه در ارتباط دانست؛ 
فرايندي كه همواره با سطوح مختلف خوانندگان در زبان مقصد و سطوح مختلف دريافت 
در اين خوانندگان روبهرو است. با اتخاذ ديدگاه نظرية دريافت در ترجمه، ميتوان توجه به 
ترجمهاي خاص را كنار گذاشت و ترجمه، آشنايي و دريافت اثرِ ادبي را روندي ادامهدار 
در نظر گرفت. ترجمه و دريافت نيز درست همانند آفرينش آن يكباره نيست و حالتي 
نقطهاي ندارد؛ بلكه با سطوح مختلف دريافت در خواننده مواجه است. چهبسا پس از ايجاد 

                                                      
1  . Théorie de la Réception 
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شناخت و گذر از سطوح اوليه بتوان خواننده را در شكلدهي به افق انتظار ياري كرد و او 
را در ورود به سطوح بعدي دريافت همراهي نمود. از سوي ديگر، ميتوان گفت ترجمة 
وفادار و ترجمة آزاد چندانهم در تقابل با يكديگر نيستند؛ بلكه وجود هر دو بر اساس نوع 
دريافت خواننده و در برهة خاصي ضروري بهنظر ميرسد. در واقع سطح دريافت و افق 

انتظار خوانندگان است كه تعيين ميكند ترجمهاي وفادار باشد يا آزاد. 
واژههاي كليدي: نظرية دريافت، خوانش، ترجمة ادبي، افق انتظار، خواننده.  

 
مقدمه  

امروزه، بسياريِ فرهنگها و لزوم برقراري ارتباط ميان آنها، بشر را بر آن داشته است تا با 
ايجاد راهكارهاي نظري و عملي، سدهاي زبانشناسي را در هم شكند. پيش از اين، اثر 
ادبي و تأثير آن به فضايي كامالً مشخص محدود بود و فقط براي مردمي خاص كه 
اجتماعي از مليت و فرهنگي خاص بودند، قابل دريافت دانسته ميشد. اما امروزه، بهلحاظ 
كيفي، مسئلة ترجمه ابعادي كامالً جديد و پراهميت به خود گرفته است؛ زيرا از بين رفتن 
مرزها، زمينة انتقال آزاد ميراث فرهنگي ملتها را فراهم كرده است؛ ميراثي كه تا اين زمان 

در چارچوبي محدود، محصور مكان و زماني معين بود. 
با اين حال، انتقال كالم به صورت نوشتار دشواريِ خاص خود را دارد؛ زيرا برخالف 
آنچه در نگاه اول مينمايد، مسئله فقط ارائة ترجمه از متن ادبي نيست؛ بلكه بحث بر سر 
مشخص كردن نوع دريافت اثر ادبي بر اساس فرهنگ مقصد و درنتيجه رمزگشاييِ معناي 
استعاري و نهفتة متن است؛ معنايي كه از خوانندهاي تا خوانندة ديگر و از دورهاي به دورة 
ديگر صورتهاي مختلفي به خود ميگيرد. در اينجا ديگر يافتن معادلهاي صوري براي 
ساختارهاي زبانشناسي كافي نيست و ميبايست در چارچوب شرايط فرهنگيِ خوانندة 
مقصد، به دنبال معادلهايي كاركردي بود. در نتيجه، بايد ميان ترجمة سادة متن و ترجمة 
ادبي كه اساساً ماهيتي زيباييشناسانه دارد، تفاوتي بنيادين قائل شد. متن ادبي، با داشتن 
اليههاي پيدا و پنهان بسيار، متني هميشه گشوده است كه ميتواند منبع بينهايت تعبير و 

تفسير مختلف خوانندگان واقع شود.  
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ياكوبسن سالها پيش به اين ويژگي ترجمة ادبي پي برد و از «ترجمة هدفمند» و 
«انتقال خلّاق يك متن ادبي» سخن گفت (Jakobson, 1963: 350). به اين منظور، بايد 
معيارهاي زيباييشناسي و شاعرانة اثر اصلي، شرايط فرهنگي- اجتماعي آن و همچنين 
دريافت اثر را در كشور مبدأ مورد توجه قرار داد و اين خود، مستلزم شناخت كامل 
شرايطي است كه اثر در چارچوب فرهنگي آن شكل گرفته است. از سوي ديگر، بايد توجه 
داشته باشيم كه ترجمة اثر و همزمان با آن، انطباق دادن اثر با چارچوب فرهنگيِ ديگر، 
نيازمند داشتن شناختي كامل از نوع استقبال و نوع دريافت بالقوة اثر در زبان مقصد است.  

  
خوانندهمحوري در آفرينش و ترجمة آثار ادبي 

ادبي2 كه در  تأويل و دريافت1 زيباييشناسي هانس روبر ياوس با دو اثر خود به نامهاي
سالهاي 1978و 1988م در فرانسه به چاپ رسيدند، دريچهاي نو در نوع نگاه به متن 
گشود. ياوس بهنوعي ادامهدهندة روش نقد جامعهشناختي است كه پيش از اين بر مناسبات 
نويسنده و متن استوار بود و نيز به شرايط اجتماعي، اقتصادي و ايدئولوژيكياي مي- 
پرداخت كه متن ادبي در آن آفريده شده است. توجه به زندگي نويسنده و زمينة تاريخي، 
اجتماعي و سياسياي كه او در آن باليده است، از دغدغههاي اساسي نقد جامعهشناختي 
است. هانس روبر ياوس و همكار و همفكر او، ايزر، با چنين رويكردي «نظرية دريافت» را 
مطرح كردند. البته، اينبار آنان نگاه خود را نه به نويسنده، بلكه به خواننده معطوف كردند 
و بر آن شدند تا مراحل شكلگيري معناي اثر را بررسي كنند؛ زيرا برخالف آنچه پيشتر 
تصور ميشد، اين معنا از قبل در متن گنجانده نشده است؛ بلكه در تعامل ميان خواننده و 

  .(Iser, 1985: 48) متن پديد ميآيد
نظريهپردازان مكتب كنستانس شايد در خوانش متن ادبي، خواسته يا ناخواسته 
بهگونهاي وامدار سنت ادبي پيشين خود بودهاند. پروست كه در شكلگيري ادبيات مدرن 
سهم بسزايي دارد، خواننده را چنين توصيف ميكند: «هر خوانندهاي، خوانندة خويشتن 

                                                      
1  . Esthétique de la Réception 
2  . Pour Uneherméneutiquelittéraire 
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خويش است. اثر تنها ابزاري بصري است كه نويسنده به خواننده ارزاني ميدارد تا وي 
بتواند آن چيزي را كه بدون وجودِ اثر در خويش نمييافته بازيابد.» (894 :1947). 
ميخاييل ريفاتر از شش ركن اساسياي كه ياكوبسن براي ارتباطات زباني در نظر گرفته بود 
(Jakobson, 1963: 215-220)، فقط دو مورد را در خوانش ادبي حاضر ميداند: متن و 

از شكلگيري متن در ذهن خواننده سخن مي-  متن توليد خواننده. ريفاتر در اثر خود با نام
گويد. در نظر ريفاتر، «پديدة ادبي» شامل متن، خواننده و تمام واكنشهاي ممكن خواننده 
در برابر متن پيشرويش است (11-9 :1979). در چنين نگرشي، نويسنده بهتنهايي نه در 
آفرينش اثر ادبي نقش دارد و نه در آفرينش معناي متن ادبي. فقط در نگاه و خوانش 

خوانندة متن است كه معنا، صورت واقعي خود را بازمييابد.  
  

اثر ادبي، منبع نامحدود معاني 
باز1 ويژگي اساسي ساختار ادبي را در  اثر اومبرتو اكو در نخستين صفحات اثر خود با نام
جنبههاي گوناگون معنايي آن ميداند؛ چيزي كه به خواننده امكان ميدهد تا خوانشهايي 
متعدد و برداشتهايي متفاوت از متن ادبي داشته باشد (Eco, 2006: 16-25). اين ويژگيِ 
چندساحتي بودن اثر ادبي، درست در مقابل ويژگي تكساحتي بودن زبان روزمره قرار 
ميگيرد؛ زباني كه فقط براي ايجاد ارتباط استفاده ميشود. همگان تابلوي راهنمايي يا 
آدرسي ساده را فقط به يك صورت ميفهمند؛ اما متن ادبي ميتواند منبع نامحدودي از 
برداشتهاي مختلف باشد. در گفتمان ادبي، پيوندي كه ميان دالهاي زباني وجود دارد، 
باعث ميشود تا يك اثر بارها و بارها به گفتة پل والري «از خاكستر خود زاده شود» 

  .(1928: 75)

متن ادبي ميتواند در ترجمة خود نيز همواره گشوده بماند؛ به اين معنا كه مترجم 
هيچگاه درصدد يكپهلو و تكساحتي كردن متن ادبي برنميآيد. مترجم اثر ادبي بيش از 
هرچيز «باز بودن» متن نخستين را به مخاطب جديد انتقال ميدهد. ارائة ايهامها، بازيهاي 

                                                      
1  . L’œuvreouverte 
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زباني، موسيقي نهفته در ميان دالهاي زباني و معناهاي چندگانهاي كه از ارتباط ميان 
كلمات برميخيزد، همه و همه در ترجمة باز رعايت ميشوند. هرچه وجه شاعرانة متن 
ادبي و يا به قول ياكوبسن، «وجه ادبيت» اثر ادبي افزونتر شود، ويژگيِ شعر بودن-  نه به 
معناي بيان احساسات لطيف شاعرانه، بلكه به معناي وجود ساختاري نهفته در ميان دالها و 
Anne ) ايجاد رابطهاي موسيقايي ميان آنها- بيشتر و متن بازتر و چندپهلوتر ميشود

Maurel, 1984: 70-74). بهاين ترتيب، نه يك ترجمة باز، بلكه چندين ترجمة باز از يك 

اثر اهميت ويژهاي مييابد.  
از سوي ديگر، اثر باز فقط معلول ارتباط دوبهدوي ميان دالها نيست؛ بلكه معلول نگاه 
ذهنيتگراي خواننده نيز هست. اين نوع خاص نگرش به توانايي احساسي كلمات نيرويي 
دوباره ميدهد. پل ورلن در شعر معروف خود به نام «هنر شاعرانه1»، وجه اساسي شعر- و 
بهعبارتي وجه اساسي ادبيت متن ادبي- را در موسيقي كالم و ابهام شاعرانه ميداند 
(142 :1979). همچنين، نظرية «شعر ناب2» كه شاعران ساختارگرايي همچون ماالرمه و 

والري آن را مطرح كردند، تالشي است براي رها كردن گفتمان ادبي از تكساحتي بودن و 
بيان سادة پيامي ارتباطي. همين چندوجهي بودن اثر و ترجمة آن است كه به خيال خواننده 
اجازه ميدهد تا در ميان ابهام و نيروي احساسي كلمات و دالها جوالن دهد و به اين 

شكل در خلق اثر با نويسنده شريك شود.  
نويسنده، خواننده و يا مترجم اثر ادبي همواره درپي كشف و يا پديد آوردن چنين 
ويژگيِ خاصي در مواجهه با متن ادبي هستند. گويي خواننده، مترجم و يا نويسنده هر سه 
يك شخص هستند. مارسل پروست نويسندگي را با كار پياپي مترجم يكسان ميداند 
(589 :1947). نويسنده نيز مترجمِ حاالت دروني و انديشه و نگاه خود در قالب اثر هنري 

است. خواننده هم در خوانش خود از اثر ادبي، سعي ميكند ادبيت متن موردنظر را كشف 
كند و مترجم كسي است كه ادبيت متن را به نشانههاي ديگر تبديل ميكند و به زباني ديگر 
درميآورد. بنابراين خواننده، نويسنده و مترجم هر سه به دنبال هدفي واحد هستند: كشف 
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ادبيت زبان. اما هريك براي منظور خاصي اين ادبيت كشفشده را بهكار ميگيرند. با 
اينهمه، ميتوان گفت كار مترجم فقط بازتوليد اثر نيست؛ بلكه نوعي بازآفريني متن است؛ 
آفرينشِ اثر جديدي كه ديگر برگرداني ساده از متن اصلي نيست، بلكه پيش از هرچيز ظهور 
خوانشي جديد است؛ تنوع برداشتها و شرايط فكري و اجتماعي مترجم-  در حكم نخستين 
خواننده- تا كارش به فعاليتي خالق تبديل شود. ترجمه حتي اگر اثر كامالً جديدي نباشد، 

دستكم برايند خالقيت بديعي است كه بر پاية شناخت خاص خواننده از اثر ادبي است.  
اثر ياوس، زني را نشان ميدهد كه در روشناي  دريافت زيباييشناسي طرح جلد كتاب
رنگارنگي كه از باال بر سرش فرود آمده فرورفته و غرق در خواندن كتابي است كه در دست 
گرفته است. شايد بتوان گفت اين تصوير، نظرية دريافت را به بهترين شكل توضيح ميدهد. در 
اينجا ديگر از الهام شاعرانه كه هنگام آفرينش اثر ادبي به سراغ نويسنده ميآيد، خبري نيست. 

در واقع، اين خواننده است كه در وضعيت مشابه الهام شاعرانه، در حال آفرينش معناست.  
  

فضاي بيناذهاني در خوانش اثر ادبي 
در چنين رويكردي، تأكيد اساسي نه بر متن بهمثابة انتقالدهندة معنا (ديدگاه ايدئولوژيك و 
سنتي) و نه بهمثابة ساختاري خودبهخود و متكي به متن (ديدگاه ساختارگرايان) است؛ بلكه 
بحث بر سر بازتعريف اثر ادبي بهمثابة برايند متن و دريافت آن است. بهعبارت ديگر، در 
نظر گرفتن ساختاري پويا كه نه در متن و نه در ذهن خواننده، بلكه در فاصلة ميان متن و 
خواننده قرار ميگيرد. اين فاصله، فاصلهاي نظري، خيالي و يا بازي با كلمات نيست؛ بلكه 
اشاره به آمدوشد هميشگي، پويا و بالقوهاي است ميان ذهن خواننده و متن مورد خوانش. اين 
فضاي ميانه، فضايي تاريخي- اجتماعي است كه در آن، هر خوانندهاي قادر است اليهاي بر 

اليههاي تودرتوي خوانش بيفزايد.   
اين فضاي گفتماني بسيار بيناذهاني است و ميان گذشته و حال در نوسان است. متني 
از گذشته با صداي اكنون خوانده ميشود و وجه وضعيتزدة خود را در دنياي ذهني 
خواننده بازمييابد. سوژة خوانشگر همواره در دل گفتماني از گذشته، به دنبال پاسخي براي 
پرسش وجودي خويش است. متن هميشه پاسخهايي در دل خويش نهفته دارد؛ اما سوژة 
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خوانشگر است كه در هر زمان پرسشهاي نويي در ذهن ميپرورد. حيات متن در گرو 
توانايي پاسخگويي به پرسشهايي است كه سوژههاي خوانشگر متفاوت در بازههاي زماني 
مختلف از آن ميپرسند. متن ادبي هرگز جوابهايي قطعي و واضح براي سؤاالتي مشخص 
و ازپيشتعيينشده ندارد. برخالف متون ديگر كه از پيش معنايي خاص دارند و هر كه 
گوشي براي شنيدن داشته باشد، پيام آنها را درك خواهد كرد؛ متون ادبي ساختاري باز 
دارند و معنا در آنها در فضاي ديالكتيكي دريافتهاي متفاوت از متن و در زنجيرهاي 

تاريخي از پرسش سوژههاي خوانشگر زاده ميشود.  
ترجمه را نيز ميتوان بهمثابة يكي از همين خوانشها در فضايي بيناذهاني تصور كرد. 
بسيار اتفاق ميافتد كه مترجمي براي برگرداندن متني از زبان پايه به زبان مقصد، به 
ترجمههاي ديگر آن متن در زبانهاي ديگر نيز رجوع كند؛ براي مثال كاري كه مهدي 
انجام داده است. اين نوع رجوع  ازدسترفته زمان جستجوي در سحابي براي ترجمة كتاب
كردن به ترجمههاي ديگر كوششي است از سوي مترجم براي ايجاد فضاي بيناذهاني، 

تاريخي و ديالكتيكي ميان خودش، متن پايه و خوانشهاي ديگر متن پايه.  
همانطور كه پيشتر هم اشاره كرديم، فضاي بيناذهاني ميان نويسنده، متن و خوانندگان 
متعدد، فضايي تاريخي، وضعيتزده و اليهاليه است؛ به اين معنا كه دريافت متن و 
بهعبارت ديگر زاياندن معناي متن در گرو گردآوري مجموعهاي از پرسشهاي مختلف از 
سوي چندين سوژة خوانشگر در زمانها و وضعيتهاي گوناگون است. شايد از همين رو 
است كه برخي ترجمههاي كتاب مقدس با مخالفتهاي بسياري روبهرو شد؛ زيرا ترجمة 
اين كتاب فقط برگرداندن متني از زباني به زبان ديگر تصور نميشد؛ بلكه خوانشي ديگر از 
متن مقدس در نظر گرفته ميشد (Moréri, 1970: 269). به ديگر سخن، خوانش سنتي با 
در نظر گرفتن معنايي فرازباني براي متن- يعني معنايي كه در هر زمان و جغرافيايي قابل 
دريافت است- افقي ازپيشتعيينشده براي متن قائل ميشود. حال آنكه در نظرية دريافت، 
اين افق انتظار مدام در حال عقبنشيني و يا بهعبارتي درستتر در حال جا دادن به 

معناهاي جديدتر است.  
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ترجمة همگام با افق انتظار 
ياوس در نظريات خود «افق انتظار» را تجربهاي ميداند كه خوانندگان پيشاپيش از نوع و 
ارزش ادبي اثري در ذهن خود دارند (53 :1978). ياوس در نظرية افق انتظار، بهنوعي 
وامدار ادموند هوسرل، فيلسوف و پديدارشناس آلماني، است. هوسرل براي نشان دادن فهم 
انسان از هستي و پيرامون خود، استعارة «افق» را بهكار ميبرد. در نظر او، آدمي در مسير 
شناخت خود از هستي، مدام بهسوي اين افق معنايي گام بر ميدارد؛ اما افق معنايي نيز 
همواره خود را پس ميكشد و به همين دليل، مسير روبهسوي افق جاودانه و هميشگي 
است. هوسرل با استفاده از استعارة افق، به تجربة زماني آدمي در شناخت خود از دنياي 

پيرامونش اشاره دارد.  
اگر در زبان معمول، از كتاب بهعنوان وسيلهاي براي باال بردن سطح آگاهي عمومي ياد 
ميشود، در ديدگاه نظرية «دريافت»، از خوانش متن بهعنوان ابزاري براي شكل دادن به افق 
انتظار جمعي نام برده ميشود؛ افقي كه لزوماً با ارزشهاي ازپيشتعيينشده و قالبزدة 
پيشين همخواني ندارد. شايد به اين ترتيب بتوان دشمنستيزي بسياري از جريانهاي 
قدرتمند را-  از قرون وسطي تا آلمان نازي- با كتاب و كتابخواني توجيه كرد. از چنين 
نظرگاهي، عمل ترجمه از هر زباني به زبان ديگر، تالشي است در جهت پيوند دادن و- به 
سخن ديگر- گستراندن افق انتظار دستهاي از خوانندگان جامعهاي مشخص به افق انتظار 
جمعيِ جامعهاي ديگر. البته، گاه چنين اقدامي فقط فعاليتي ميان دو مليت نخواهد بود؛ زيرا 
ترجمة هر اثر و متني، پيوند زدنِ يك افق انتظار جمعيِ در حاشيه يا در قرنطينه مانده به 
افق انتظار جهاني است. بسيارند آثاري كه تقريباً به همة زبانهاي زندة دنيا ترجمه شدهاند 
و ترجمة آنها به زباني ديگر گاه توانسته است منشأ حركتي ادبي و يا اجتماعي شود. 
ياوس در اثر خود غير از افق انتظار جمعي، افق انتظار ديگري را نيز تعريف ميكند كه در 
ارتباط تنگاتنگ با قبلي است. او اين افق انتظار را محصول آثار جديدي ميداند كه در هر 
جامعهاي آفريده ميشود. اگر در افق انتظار جمعي خواندن اثر توسط عدهاي از خوانندگان 
صورت ميگيرد، در اينجا آفرينش ادبي يا هنري جديد-  كه با چارچوبهاي معمول و 
ازپيش تعريفشده چندان همخواني ندارد-  در حكم رقمزنندة افق انتظاري دورتر وارد 
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بازي ميشود. در واقع اثر جديد با فاصلهگيري زيباييشناسي از افق انتظار جمعي و يا 
بهعبارتي از افق انتظار پيشساختة قبلي، سعي در افكندن طرحي نو و سامان دادن به افقي 

ديگر است.  
پديد آمدن شاهكارهاي ادبي و هنري هميشه برآمده از آثاري نيست كه با شرايط روزمرة 
اجتماعي و قواعد كالسيك هنري روزگار خود همخواني داشته باشند (مانند بسياري از آثار 
كالسيك قرن هفده فرانسه كه از چارچوبهاي بوطيقايي ارسطو پيروي ميكردند)؛ بلكه گاه 
آثاري بهدليل فاصلة زيباييشناختي با افق انتظارِ پذيرفتهشده، جزء شاهكارهاي ادبي و هنري 
بودهاند. نام بسياري از جريانهاي هنري و ادبي در ابتدا با هدف رد كردن اين آثار و به سخره 
گرفتنشان به آنها داده شده است (فرماليسم، امپرسيونيسم، كوبيسم و غيره). در واقع اينگونه 
نامگذاري، نشان از غريب بودن اين آثار در نگاه پذيرفتهشدة روزگار خود دارد. گاهي اين دسته 
از آثار بهدليل بهوجود آوردن شكاف زيباييشناختي، بسيار تدريجي و آهسته افق انتظار جديدي 
ميآفرينند كه با خود آنها همخواني دارد. به اين ترتيب، هنگامي كه اين آثار قدرت و تأثير 
خود را بر روي معيارهاي پيشين زيباييشناختي بهآرامي تثبيت كردند، خودشان به معيار زيبايي-

شناختي جديدي تبديل ميشوند.  
 

ترجمة وفادار يا ترجمة آزاد  
به موضوع تقريبي بودن ترجمه  گفتن1، را چيز همان تقريباً اومبرتو اكو در اثر خود با نام
ميپردازد. از نظر او، مترجم هميشه در تالش براي بيان تقريبيِ چيزي از زباني به زبان 
ديگر است (Eco, 2006 : 8). براي مثال اگر عبارت "it`s raining cats and dogs" را 
اينگونه ترجمه كنيم: «سگ و گربه از آسمان ميبارد»، هرچند در ترجمة عبارت انگليسي 
دقيقاً و بهظاهر با وفاداري كامل كلمات را ترجمه كردهايم، از منظور كالم كامالً دور افتادهايم. 
در زبان فارسي ميتوان جمالت زير را براي اين عبارت پيشنهاد كرد: «هوا طوفاني است»، 
«از آسمان سيل ميبارد» و غيره. تقريبي بودن ترجمه از آنجا ناشي ميشود كه ترجمه نه 
برگردان كلمهبهكلمة اثري به زباني ديگر، بلكه برگردان جهاني به جهاني ديگر است. براي 

                                                      
1  . Dire Presque la Même Chose 
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مثال، براي ترجمة اثر حافظ به زباني ديگر، بيشك بايد در ابتدا براي خوانندة ناآشنا 
توضيح داد كه «جام جم»، «كوي يار» و «خسروي خوبان» چه معنايي در خود نهفتهاند. 
شايد به همين دليل است كه هانري دوفوشه كور در ترجمة شعر حافظ به زبان فرانسه، 
واژههايي چون شاهد و محبوب و گيسوي يار را با حروف درشت نوشته و به تفسير و 
توضيح آنها پرداخته است تا معناي نمادين و شاعرانة آنها را در دنياي حافظ به خواننده 
معرفي كند (دوفوشه كور، 1387). اين نوع تفسيرها در كار مترجمان، اغلب توضيحاتي 
مربوط به محتوا و فرم هستند و حالوهواي اثر اصلي را به خواننده منتقل ميكنند. البته، بايد 
پذيرفت اين تفسيرها ميتوانند تهديدي بهشمار آيند؛ زيرا نظر خود را به خواننده تحميل ميكنند 
و او را از جستوجوي شخصي و تفكر و تأمل براي يافتن معنايي جديد بازميدارند. اين 
موضوع گاه ميتواند دريافت آزاد را نزد خواننده با مشكل روبهرو كند. اما اگر از ديدگاهي 
ديگر به مسئله توجه كنيم و دريافت اثر را روندي ادامهدار بپنداريم، ارائة اين نوع تفسيرها در 

ترجمههاي نخستين، گامي روبهجلو در دريافت نهايي است.   
نبايد ترجمه و دريافت اثر را بهصورت نقطهاي در نظر گرفت؛ بلكه بايد سطوح مختلف 
دريافت را در خواننده مورد توجه قرار داد. چهبسا پس از ايجاد شناخت اوليه در خواننده، بتوان 
در سطح بعديِ دريافت و در روند ترجمههاي ديگر اثر، شاهد ترجمههايي وفادارتر به قالب و 
صورت باشيم كه در عين حال آزاديِ تفسير بيشتري نيز به خواننده ميدهند. از اين ديدگاه، 
ترجمة وفادار و ترجمة آزاد در تقابل با يكديگر نيستند؛ بلكه وجود هر دو بر اساس نوع 
دريافت خواننده و در برههاي خاص ضروري بهنظر ميرسد. در واقع، سطح دريافت و افق 

انتظار خوانندگان است كه تعيين ميكند ترجمهاي وفادار باشد يا آزاد.   
اما همانطور كه اشاره شد، شايستهترين نوع وفاداري در ترجمة اثر، وفاداري به ميزان 
ادبيت و حفظ چندساحتي بودن آن است؛ زيرا زايايي و آفرينش معنا فقط زماني امكانپذير 
است كه همهچيز در ترجمه بيش از حد شفاف بيان نشده باشد و يا اينكه متن بيش از حد 
گنگ و تاريك نباشد. براي مثال، اگر رماني از ابتدا تا انتها بدون هيچ ايهام و نمادي 
داستاني را بهتصوير كشد، در اين صورت با صفحة حوادث روزنامه تفاوت خاصي نخواهد 
داشت. برعكس، اگر شعري چنان گنگ و پيچيده باشد كه راه را بر ذهن خواننده ببندد، باز 
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هم آفرينش معنا با مشكل مواجه ميشود. لذت خوانش فقط زماني حاصل ميشود كه 
خواننده بيآنكه دچار خستگي و نااميدي از درك متن شود، با يافتن نشانهها و درك 
نمادهاي نهفته در متن، با جريان انديشة متن همراه شود. در برگردان متني ادبي به زباني 
ديگر، گاه هر دوي اين پديدهها اتفاق ميافتد؛ يعني گاه مترجم براي فهم خواننده، ايهام و 
گنگي متن را آگاهانه يا ناآگاهانه از بين ميبرد و يا برعكس متن را چنان دشوار ميكند كه 

خواننده هيچگاه رغبتي براي خواندن اثر پيدا نميكند.  
بيشك بايد پذيرفت كه نوع خوانش مترجم در برگردان هر متني از زباني به زبان 
ديگر، در نوع ترجمة او تأثير بسزايي خواهد داشت. براي مثال، در اوج روزگار روشنفكري 
در ايران، گاه ترجمة اثري ادبي فقط بهمنظور انتقال مفهوم پايه و يا روايت داستان بهكار 
ميرفته و مترجم چندان به جنبههاي فرماليستي و صوري اثر توجه نميكرده است. از 
ديدگاه نظرية دريافت، افق معنايي و يا- بهعبارتي ديگر-  افق پذيرش معنايي خوانندة 
ايراني در دهة سي و يا چهل بسيار متفاوت با افق پذيرش معنايي خوانندة معاصر است. 
همچنان كه خواننده در مسير زمان به جلو گام برداشته است، افق پذيرش معنايي او نيز 
دورتر از گذشته قرار گرفته و گويي خوانندة امروز در جايي قرار دارد كه پيش از اين 

جايگاه افق پذيرش معنايي گذشته بوده است.  
در فرايند ترجمه، با خوانشي خاص از سوي مترجم روبهروييم. اگر در خوانش مستقيم 
اثر ادبي، خواننده در آفرينش معناي متن مشاركت جويد و فعاالنه نقشآفريني كند، در اثر 
ترجمهشده كار اندكي پيچيدهتر ميشود؛ زيرا خواننده ديگر در ارتباط مستقيم با اثر ادبي 
نيست. او هميشه نيازمند واسطه و برگردان (برگردان رمزگان و ساختارهاي زباني نخستين) 
است. بنابراين اگر فرايند ترجمه در نسبت درست با تجربة زمان زيستن خواننده صورت 

نگيرد، خواننده هرگز قادر به برقراري ارتباط با اثر نخواهد بود.  
بههر حال ترجمة اثر ادبي روندي تفسيري دارد كه بايد بر اصولي دقيق تكيه كند. پيش 
از هرچيز، مترجم بايد سطوح خوانشهاي ممكن را بررسي كند و آنها را به كمك نوعي 
تحليل مضموني و صوري متن و نيز به كمك مطالعة موشكافانة پيوندهايي تعريف كند؛ 
پيوندهايي كه اثر را به بافت آن، به زمانش و به شرايط خاصي مربوط ميكنند كه ويژگيها 
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و يگانگيِ آن را ميسازند. بهاين ترتيب، ترجمة متن زيباييشناختي، تفسير بسياري از 
پديدههاي فراادبي خواهد بود. ترجمه همواره تحت تأثير عوامل تاريخي و اجتماعي بوده و 
در سطح صوري و قراردادي، تفسيري است از مجموعة عوامل پيچيدهاي كه نميگذارند 

ترجمه فقط گذر از يك نظام رمزگان زباني به نظام رمزگان ديگر باشد.  
ميدانيم كه خواننده موجودي تجربهگراست و اين تجربة زيستن او بسيار دربند شرايط 
زماني او است. بهعبارت ديگر، تجربة زماني زيستن براي ايرانياي كه اكنون در جغرافيايي 
ديگر زندگي ميكند، با شرايط اجتماعي و زيستي كسي كه در وضعيت اجتماعي ايران 
امروز زندگي ميكند، كامالً متفاوت است. از اين ديدگاه، نخستين و اوالترين خوانندة متن 
ادبي، خود مترجم است و هم او است كه در برگرداندن اثر ميتواند قابليتهاي پيدا و 

پنهان اثر را بازآفريني كند تا خواننده بتواند در كنشي مناسب با اثر قرار گيرد.  
البته، بايد توجه كرد كه دريافتهاي جديد از متن هرگز به معناي «مدرن ساختن» متن 
نيست. براي روشن شدن مطلب، ميتوان مثالي از معماري و شهرسازي آورد. در بسياري از 
شهرهاي ايران مدرنسازي همراه با از بين بردن بافت سنتي شهر، از بين بردن ميراث فرهنگي و 
ساختن آسمانخراشها همراه شده است و طي آن، بافت اصيل شهر از بين رفته است. در 
ترجمة مبتني بر خوانشهاي جديد، هيچ الزم نيست كه مثالً زبان كالسيك شكسپير به زبان 
امروزي يا كوچه و بازاري تغيير كند؛ بلكه خود ترجمه ميتواند اساساً خوانشي جديد محسوب 
شود بيآنكه به ساختار و مضمون آسيبي رساند. بهاين ترتيب، وجود چند ترجمة همزمان و يا 
غيرهمزمان در بستر تاريخي جامعهاي، ميتواند از طريق تعيين نوع واژگان و يا نوع بهكارگيري 

ساختارهاي گرامري، خوانش چند مترجم متفاوت را از متني واحد نشان دهد.  
از سوي ديگر، بر اساس نظرية دريافت، خوانش متن فقط پيوندي دوسويه ميان خواننده و 
متن نيست؛ بلكه رابطهاي همهسويه ميان خواننده، متن و ديگر خوانندگان است. متن در اينجا 
ديگر كاركردي ارتباطي ندارد كه پيامي ازپيشساخته را به خوانندگان خود انتقال دهد؛ بلكه 
خوانش متن كاركردي ارتباطي و اجتماعي پيدا ميكند. با اينهمه، خواندن متن، ديگر كنشي 
فردگرايانه نيست كه خواننده را در اتاق خود و يا پشت ميز محبوس كند؛ بلكه كنشي كامالً 

اجتماعي است كه افق انتظار خوانندهاي را به افق انتظار جمعي پيوند ميزند. 
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نتيجهگيري 
نظرية دريافت در برابر خوانش معمولي و پذيرفتهشده از يك متن ميايستد و شكلگيري 
معنا را از قيوميّت انديشهاي خاص ميرهاند. معناي تكبعدي بهويژه در خوانش متون 
سياسي، اجتماعي و ايدئولوژيك جايگاه ويژهاي دارد. اما در خوانش ادبي، همة افراد جامعه 
همچون خوانندگان متن در نظر گرفته ميشوند كه هريك توانايي خوانش ويژة خود را از 
متن پايه دارند. نكتة ديگري كه نظرية دريافت آن را مردود ميداند، خودمحور بودن متن 
است. به اعتقاد آنان، متن فقط از روابط داخلي عناصر سازندة خود معنا نمييابد. برخالف 
برداشت ساختارگرايان، نظرية دريافت متن را در بافت تاريخي و اجتماعي زمان اكنون 
خواننده قرار ميدهد. ديگر متن مستقل از فضاي پيرامون خود در نظر گرفته نميشود؛ بلكه 
زمان خوانش اثر و وضعيت اين خوانش بر توليد معنا تأثيرگذار است. بهاين ترتيب، هنر 
ميتواند نقش اجتماعي و كاركرد ارتباطي خود را كه در رهگذر ساختارگرايي از دست 

داده بود بازيابد.  
نوع خوانش در ترجمة آثار ادبي اهميت ويژهاي دارد؛ زيرا به مدد آن، ميتوان 
خوانندگاني عيني را تصور كرد كه با عوامل فراادبي و فرهنگي درگير هستند. ايجاد 
نسخهاي جديد از متن در زبان مقصد كافي نيست، بايد اين نسخه را به خوانندهاي كامالً 
تعريفشده عرضه كرد (مثالً به كودكان يا به جوانان) و اين كار را با توجه به شرايط 
اجتماعي، فرهنگي، تاريخي و زبانشناسيِ خواننده انجام داد. بهاين ترتيب، ترجمه از 
معيارهاي صرفِ ادبي در زبان مبدأ دور ميشود تا خود را با افق انتظار در زبان مقصد 
سازگاري دهد. تأكيد ما بر اين است كه ميتوان ترجمه را با ديد جديدي نگريست كه در 
واقع نوعي خوانش خاص از متن است؛ خوانشي كه بايد با فرهنگي كه قصد وارد شدن به 
آن را دارد سازگار باشد. اين وظيفه بر عهدة مترجم است تا در مقام خوانندة نخست متن، 
ارزشهاي بديعِ اثر را تفسير كند و با شكل و قالبي مناسب، آن را وارد محيط و دنياي 

جديدش كند.  
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نقد ادبي، رويكردي ميانرشتهاي  
احمد رضي   
دانشيار دانشگاه گيالن 
عبداهللا راز  
دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيالن  

  
چكيده  

ادبيات پديدهاي چندوجهي است و در شكلگيري يك اثر ادبي عوامل گوناگوني اعم از 
متني، برونمتني و بينامتني نقش دارند؛ ازاينرو فهم و نقـد همهجانبة متـن ادبـي مستلزم 

نگاه ميانرشتـهاي و بهرهگيري از رشتههاي متعدد و متنوّعي است.  
     اين مقاله بر آن است تا بر خصوصيت ميانرشتهاي بودنِ نقد ادبي تأكيد كند و نشان 
دهد كه اغلب رويكردهاي نقد ادبي در تعامل با ساير رشتهها شكل گرفتهاند و زمينههاي 
خوانش تازه از متون آثار ادبي را فراهم آوردهاند. همچنين يادآوري كند كه برخي از 
رويكردهاي نقد ادبي در ابتداي شكلگيري خود، بهمقتضاي هويتيابي و مرزبندي با ساير 
رويكردها، به تخصصگرايي و نفي ساير رشتهها در بررسي متون ادبي ميپرداختند؛ اما 
اندكاندك به تعامل با ساير رويكردهاي نقد روي آوردند و حصرگرايي و تقليلگرايي را 

به كناري گذاشتند.  
     در اين مقاله ضمن اشاره به مباني و خصوصيات پژوهشهاي ميانرشتهاي، زمينههاي 
تعامل نقد ادبي با ساير رشتهها توضيح داده ميشود و آن دسته از رويكردهاي نقد كه بر 
اساس ميانرشتگي شكل گرفتهاند معرفي ميشود؛ همچنين نمونههايي از نقد آثار ادب 

فارسي كه با چنين نگاهي تحليل شدهاند ارائه ميشود.  
     واژههاي كليدي: بينرشتهاي، نقد ادبي، پژوهش ادبي.  
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مقدمه  
امروزه، در جوامع انساني هريك از افراد به فراخور نيازمنديها و گرايشهاي علمي و 
اجتماعي خود با حجم انبوهي از اطالعات روبهرو ميشوند و بخش قابل توجهي از 
دادههاي مختلف را در ذهن خود انباشته ميكنند كه از نظر ماهيت و لزوماً اطالعاتي تك
بdعدي بهشمار نميآيند؛ زيرا آنها نتيجة شبكهاي از مناسبات و روابط با ساختارهاي 
چندگانهاند. انسانها در چنين شرايطي همواره در جستوجوي روشها و ابزارهايي هستند 
كه عالوه بر اينكه اطالعات تكميلي و مرتبط بيشتري را دربارة پديدهها و واقعيتها در 

اختيارشان قرار دهند، بتوانند زوايا و ابعاد چندگانة آنها را هم بهتر آشكار كنند.  
     گسترش چشمگير مدلها و شبكههاي ارتباطي و به دنبال آن، تنوع نيازهاي زيستي و 
فرهنگي به ايجاد مسئلههاي مشتركي منجر شده است؛ بهگونهاي كه مرزهاي ميانِ رشتهها و 
علوم-  بهويژه علوم انساني و اجتماعي- را به مرزهايي مجازي و نامرئي فروكاسته است. 
همچنين موجب شده است مرزهاي قراردادي ميان رشتهها و علوم اصالت خود را از دست 
بدهند يا در معرض كمرنگ شدن قرار بگيرند. به سبب همين درآميختگي و نزديك شدن 
حوزههاي علوم به يكديگر و شكلگيري مسئلههاي مشترك، اين ضرورت بهوجود آمده 
است كه از مجموعهاي از ابزارها، بينشها و فنون براي رويارويي با اين مسائل چندبdعدي و 
حلّ آنها استفاده شود؛ زيرا امروزه محدودة عمل و اثرگذاري بسياري از معضالت و 
مسئلههاي فرهنگي و انساني فراتر از تواناييها و امكانات حوزه و رشتهاي خاص است. در 
واقع هريك از علوم- بهويژه علوم انساني- فقط ميتوانند بخشي از ابعاد واقعيتهاي 
پيچيده و چندبdعدي را تبيين كنند و ديگر نميتوان بهنحوي خوشبينانه و سادهانگارانه، و با 
اتكا به تسلط بر روش رشتهاي خاص، فرايند شكلگيري و عموميت يافتن مسائل را 
ردگيري و نسبت به حلّ آنها اقدام كرد. بهعبارت ديگر، در جهان پيرامون شبكة پيچيده، 
متنوع و گستردهاي از مناسبتها و تعاملهاي علمي و فرهنگي ميان علوم مختلف بهوجود 

آمده كه مستلزم نگاهي چندبdعدي و ميانرشتهاي است.  
     در اين مقاله، ميانرشتگي بيشتر به معناي عام و بهعنوان گفتماني مسلط در نقد و نظرية 
ادبي مطرح است. در واقع ميانرشتگي فراتر از همكاري و مشاركت دو يا چند رشتة 
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علميدر يك فعاليت است؛ چرا كه ميانرشتگي در دانش بهعنوان يك ضرورت و گفتمان 
كالن مطرح است؛ گفتماني كه در الگويي ديالكتيكي، عالوهبر عرضة نگرشها و روشهاي 
تازه، خود نيز تحت تأثير سازههاي معرفتي و اجتماعيِ جوامع است. همچنين مقصود از 
نقد ادبي، مجموعهرويكردهايي است كه بر اساس مباني و روشهايي، براي شناخت و 
فهم، تفسير و نقد پديدة ادبي بهعنوان پديدهاي چندوجهي اقدام ميكنند. بنابراين در اين 
پژوهش، نقد ادبي و نظرية ادبي الزم و ملزوم يكديگرند. نقد ادبي نقطة برخورد و پيوند 
رويكردهاي متمايزي است كه با دارا بودن چارچوبهاي نظري و روششناختي 
منحصربهخود، در فرايندي تاريخي و معرفتشناختي، در فضايي مشترك گرد آمده و 
ماهيتي ميانرشتهاي به خود گرفتهاند. از اين منظر، نقد ادبي توانسته است بهعنوان 
رويكردي ميانرشتهاي از مرزهاي قراردادي ميان علوم فراتر رود و خود را بهعنوان 
رهيافتي بديل و راهگشا براي فهم واقعيتها و مسائل زندگي امروز مطرح كند. به همين 
سبب، ديويد كوزتر هدي دربارة وضعيت چندگانة نقد ادبي ميگويد: «نقد ادبي فقط 
رشتهاي در ميان ديگر رشتههاي علوم انساني نيست؛ بلكه عمليات اساسي اين رشتهها را به 
نحوي يكجا گرد ميآورد كه دشواريهاي روششناسانه را بارز و متمركز ميسازد.» 

(بهشتي و داوري، 1388: 28).   
     هريك از رويكردهاي نقد ادبي به يك ميزان از خصوصيات و ويژگيهاي ميانرشتهاي 
برخوردار نيستند. بهعبارت ديگر، در رويكردهاي مختلف نقد ادبي، بنا بر ماهيت 
روششناسي و حوزة عملشان، با سطوح مختلفي از ميانرشتگي روبهروييم. حتي گاه در 
گرايشهاي جزئيتر يك رويكرد ميانرشتهاي نيز اين اختالف سطح مشهود است؛ مثل 
جامعهشناسي ادبيات. بديهي است كه هريك از اين رويكردها با توجه به آبشخورها، مباني 
نظري و تواناييهاي روششناختي خود، سطوح مختلفي از واقعيتها را تحت پوشش قرار 
ميدهند. بهعبارت ديگر، اين رويكردها با برجسته كردن آن بخش از واقعيت كه خود، 
خواهان بررسي و فهم آن هستند، ساير عناصر را يا به حاشيه ميرانند يا كامالً بياثر 
ميكنند. براي مثال، در برداشتِ جديد ماركسيستي از مسائل زنان (فمينيسم) مقولة جنسيت 
بهمثابة ساخت اجتماعي و فرهنگي بازخواني ميشود و رابطة آن را نهادهاي قدرت و 
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حاكميت تحليل ميكنند؛ زيرا چنين نقدهايي معموالً صبغهاي سياسي و ايدئولوژيك دارند 
و در آنها تحليلهاي زيباييشناختي جايگاه مهمي ندارند. اما در مكتب انتقادي 
 فرانكفورت، در بررسي مسائل زنان در بستر اثر ادبي، عالوهبر نقد فرهنگي، مقوالت 

زيباييشناختي و عناصر متني نيز مورد توجه است.   
     اين پژوهش اين نكته تأكيد ميكند كه نقد ادبي معاصر اساساً فعاليتي ميانرشتهاي است 
و بر اساس تحوالتي كه در فرايند تاريخي و معرفتشناختي در مفاهيم، روشها و عناصر 
مركزي آن رخ داده است، نقد ادبي را به دانشي ميانرشتهاي تبديل كرده است. اثبات اين 
فرضيه مستلزم توجه به اين نكته است كه نقد ادبيِ تخصصگرا- كه در آغاز قرن بيستم 
رواج داشت- از نظر روش و ديدگاه نظري، ديگر توان پاسخگويي به بسياري از مسائل و 
معضالت متن ادبي را نداشت؛ همچنين به سبب كاستي در امكانات روششناختي و 
معرفتشناختي آن در بازخواني متون، الزم بود با ارتباط و تعامل با ديگر حوزههاي دانش، 
اين شايستگي و توانمندي را در خود ايجاد كند. در بخش زيادي از اين مقاله، ضمن 
پرداختن به وجوه و ابعاد ميانرشتهاي بودن نقد ادبي و تبيين فرايند گذار آن از مطالعات 
سنتي تخصصگرا و رسيدن به وضعيت كنوني، تالش ميشود به ملزومات و امكاناتي 
اشاره شود كه علوم براي ميانرشتهاي شدن به آنها نياز دارند. در اين پژوهش، با استفاده 
از روش توصيفي- تحليلي و مروري انتقادي بر الگوهاي روششناختيِ تحقيقات 
ميانرشتهاي در حوزة نقد ادبي، تالش ميشود براي آشكار شدن وجوه تحوالت 

معرفتشناختي و روششناختيِ صورتگرفته در اين دورة تاريخي، مثالهايي بيان شود.  
  

پيشينة تحقيق  
تا كنون، چنان كه بايسته است بهصورت متمركز به ابعاد مختلف تحوالت معرفتشناختي و 
روششناختي نقد ادبي و ارتباط آن با مطالعات ميانرشتهاي پرداخته نشده و آبشخورها، 
الگوهاي معرفتي و روششناختي و عناصر اثرگذار در روند ميانرشتگي نقد ادبي تبيين و 
بازكاوي نشده است. البته، ميتوان به چند مورد اشاره كرد كه در آنها به جايگاه ادبيات در 
ساير رويكردهاي ميانرشتهاي و بينرشتهاي اشاره شده است؛ ازجمله رسالة دكتري با 
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كه در دانشگاه گيالن دفاع شده است  ادبي پژوهشهاي در ميانرشتهاي رويكرد عنوان
(فرهنگي، 1388) و اشارات حسين پاينده در بعضي از كتابهايش (ر.ك پاينده، 1385: 

141-145 و 1382: 304-289).  
 

شيوههاي مختلف ارتباط رشتهها با يكديگر 
مطالعة ميانرشتهاي عنوان عمومي رهيافتهايي است كه تالش ميكنند با كثرتگراييِ 
روششناختي و استفاده از زبان و بيان مشترك، زمينههاي تعامل و پيوند ميان رشتهها و 
علوم مختلف را فراهم كنند. يكي از قابليتهاي نگرش ميانرشتهاي به علوم و پديدهها، 
توانايي آن براي ايجاد تعامل و عرضة ساختارهاي تازه و نيز طبقهبندي الگوها و مسئلههاي 
پيشرو است؛ زيرا در جريان ارتباط علوم، دادهها و عناصري شناسايي ميشوند كه به سبب 
ماهيت چندگانهشان، به حوزههاي گوناگوني از علوم مرتبطاند و عمالً براي رتبهبندي و 
ردهبنديشان نيازمندِ نگرش و روشي ميانرشتهاي هستيم. ثمرة ميانرشتگي براي علوم، 
ساماندهي حجم انبوهي از دادهها و طبقهبندي آنها در الگوهايي است كه ميدانيم كجا و 

چگونه از آنها استفاده كنيم.  
     دربارة ميانرشتگي برداشتها و تعريفهاي زيادي وجود دارد؛ اما سياليّت و تن در ندادن 
به تعريف جامع و دقيق، ويژگي بارز اغلب نظريهها و رويكردهاي علوم انساني در چند دهة 
اخير بوده است. اغلب اين نظريهها كه ماهيتي تكثرگرا دارند، زمينهساز دگرگونيهاي بسياري 
در عرصة فرهنگ و اجتماع بودهاند و ساختارشان بر الگوي كالن فرانظم استوار است. «در 
ميانرشتگي، ميان رشتهها و موضوعات مختلف، ارتباط شفاف و مشخصي برقرار است و دانش 
و مهارت و روش در رشتههاي مختلف در يك فرايند متعامل و متقابل رشد ميكنند.» 
(خورسندي طاسكوه، 1388: 63). بنابراين، ميانرشتگي بر الگوي اشتراكي استوار است و نوع 
فعاليت آن، برخالف رويكرد خطّيِ تخصصگرا، بر اساس مدل پيوستاري است كه قصد دارد 

با عبور از همكاريهاي مقطعي، زمينهاي را براي تلفيق و وحدت فراهم كند.  
     صرفنظر از ساختارهاي حاكم بر روابط هر رشتهاي با ديگر رشتههاي نزديك و 
خويشاوند، رابطه و همكاري رشتههاي علمي بهصورتهاي مختلفي تصور ميشود. 
عالوهبر حجم و نحوة شكلگيري اين ارتباط و ميزان اشتراك هريك از اين رشتهها، عوامل 
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ديگري چون نوع مسئلة پيشرو،ِ روششناسي، نحوة برخورد با پديدهها و نيز 
چشماندازهاي انديشيدهشده براي تداوم اين همكاري بسيار اثرگذار خواهد بود. بسياري از 
همكاريهاي ميان رشتهها با آنكه از نظر ماهيت ظرفيت تكرارپذيري دارند، فقط بنابر 
ضرورتهاي دورهاي و در برههاي خاص شكل ميگيرند. در جريان اين همكاريها، 
پژوهشگران رشتههاي گوناگون اين امكان را مييابند تا بهواسطة تكرار تجربهها و آشنايي 
با ابزارها و حدود علمي ديگر رشتهها، مسائل علمي حوزة خود را با نگاهي متفاوت و تازه 
بررسي كنند. فراهم آمدن زمينة چنين تجربههايي، به پژوهشگر اين امكان را ميدهد تا با 
اتخاذ رويكردي انتقادي و به مدد زاوية ديدِ تازهاي كه اين تجربههاي جديدِ چندبdعدي به 

او دادهاند، بهسوي تفكر ميانرشتهاي-  حتي به معناي عام- گام بردارد.  
     بر اساس عوامل و زمينههايي كه گفته شد، روابط ميان رشتهها ميتواند بهصورتهاي 
مختلفي ازجمله بينارشتهاي1، چندرشتهاي2، فرارشتهاي3، ميانرشتهاي4، پسارشتهاي5 و غيره 
محقّق شود (ر.ك همان، 58-81). هريك از اين حالتهاي تعاملي شاخصهها، روششناسي 
و ساختار خاص خود را دارند. فعاليتها و تعاملهايي كه بر اساس اين الگوها شكل 
ميگيرد نيز داراي مراتب و درجهبندي مختلف است؛ همچنان كه هريك از رويكردهاي 

نقد ادبي نيز بهلحاظ دارا بودن صفت ميانرشتگي، در سطوح مختلفي هستند.  
     يكي از اصول بنيادين حاكم بر فضاي ميانرشتگي آن است كه هيچيك از رشتههاي 
همبسته در اين رويكرد نبايد در حكم تابعي براي ديگر رشتهها و زائد باشد. بههمين سبب، 
يكي از رهيافتهاي اساسي ميانرشتهاي- يعني مطالعات فرهنگي- با نفي ديدگاههاي 
سلسلهمراتبي در طبقهبندي رشتهها، علوم و آثار جامعهشناسي ماركسيستي را مورد انتقاد 
قرار ميدهد؛ زيرا جامعهشناسي ماركسيستي در سدههاي آغازين قرن بيستم، پديدههاي امور 
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انساني را تا حد متغيرهاي عيني و وابسته-  بهلحاظ ماهيت، عمل و اثرگذاري-  تقليل ميدهد و 
با القاي ساختارهاي نظري خود، شيوهها و سازوكارهاي ذهني آنها را ناديده ميگيرد.  

     امروزه، معموالً ميانرشتگي عنوان كلي و عمومي رهيافتهايي است كه هدف 
اصليشان، برقرار كردن پيوند ميان رشتههاي علمي است. «علم و جامعه به نحو فزايندهاي 
اين امر را پذيرفتهاند كه رشتگي و ميانرشتگي به نحو تقابلي منحصر و مجزا نيستند؛ بلكه 
همديگر را تقويت ميكنند.» (فوردمن، ميچم و ساكس، 1387: 248). زيرا همانقدر كه 
مسائل بشري در جهان امروز نيازمند پاسخها و راهحلها و تحليلهاي دقيق تخصصياند، 
به همان ميزان هم كشفِ همكنشي و ارتباط ميان اجزاي پديدههاي پيچيده نيازمندِ 
بررسيهاي موشكافانة ميانرشتهاي است. بنابراين، اساس ميانرشتگي بر تلفيق مجموعهاي 
از ابزارها و مباني فكري رشتههاي مختلفي استوار است كه هدف نهاييشان، گسترش 

حوزة دانش و ارائة پاسخ دقيق و مناسب به واقعيتهاست.  
     رهيافت ميانرشتهاي با پdركردن شكاف مرزهاي تخصصي، قصد دارد دانش و 
مهارتهايي را به جامعة علمي عرضه كند كه ضمن داشتن اصول و مباني آن رشتهها، 
عناصر و ظرفيتهايي را در خود داشته باشد كه در آن رشتهها نيست. همچنين، فرايند 
ميانرشتگي تا رسيدن به وحدت كامل ادامه مييابد. بنابراين، در رهيافت ميانرشتهاي شرط 
الزم تلفيق و تركيب يافتههاي تخصصي «به نحوي است كه جداسازي آنها از يكديگر، 
ناممكن و شناساييناپذير است... بهگونهاي كه آنچه بهدست ميآيد، نه اولي و نه دومي، 
بلكه سنتزي ديالكتيكي و نوعي شناخت جديد است.» (برزگر، 1387: 39). از نظر روالن 
بارت نيز فعاليت ميانرشتهاي زماني بهطور مؤثر آغاز ميشود كه همبستگي بين علوم و 
رشتههاي كهن به سود ظهور موضوع و زبان جديد درهم شكند؛ موضوع و زباني كه به 

هيچيك از شاخهها يا عرصههايي از علم تعلق ندارد (بارت، 1373: 57).  
  

زمينهها و چگونگي شكلگيري رويكردهاي ميانرشتهاي  
بيان دقيق آغاز شكلگيري و سير تحول مطالعات ميانرشتهاي- بهمعناي مصطلح- دشوار 
است. مطالعات ميانرشتهاي را واكنشي نسبت به جزمگرايي و انعطافناپذيري ديدگاههاي 
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نظري و معرفتشناسي علوم پس از جنگ جهاني دوم ميدانند. پس از جنگ جهاني دوم، 
بهويژه در دهة 1950م، با گسترش روزافزون علوم، تخصصها و رشتههاي بسياري 
بهوجود آمد. تأكيد بيش از حد بر رشتههاي تخصصي و اعتماد به تواناييهاي اين 
متخصصان، بهويژه در علوم انساني، جريان عمومي انديشه و دانش را بهسوي اثباتگرايي 
و ديدگاههاي تجربي كشاند. در همين دوران، شكلگيري مكتب انتقادي و به دنبال آن 
مطالعات فرهنگي در دهة 1960م نيز نقطة عطفي در انتقاد از ساختارهاي انعطافناپذير و 

خشك دانشهاي تكرشتهاي و تخصصگرا بهشمار ميآيد.  
     اين موج آغازين توانست اين انگيزه را در برخي مؤسسات و مراكز پژوهشي و 
آموزشي براي ايجاد همفكري و تعاملهاي عميقتر فراهم كند. نخستين همكاريها اغلب 
بهصورت بحثها و گفتوگوهاي نظري ميان صاحبنظران اين رشتهها صورت گرفت تا 
به اين وسيله زمينهها و شيوههاي ممكن براي اين ارتباط را بررسي كنند و كيفيت 

اثرگذاري اين تعامل را بر فعاليتها و ماهيت دانشهاي تخصصي مورد توجه قرار دهند.  
     در دهههاي 1970 و 1980 م نيز نقدها و ديدگاههاي ساختارشكنانه و نسبيگراي 
نظريهپردازان پساساختارگرا و نيز پيروان هرمنوتيك فلسفي در شكسته شدن رويكرد 
مطلقگرايي و جزمانديشي، بهويژه در ادبيات و فرهنگ، نقش مهمي در گسترش رويكرد 
ميانرشتهاي داشت. عالوه بر اين مواضع انتقادي و بازانديشانهاي كه بر الگوي فرانظم 
مبتني بود، پستمدرنيسم نيز شتاب اين جريان را دوچندان كرده بود. با وجود اين، بيشترِ 
بحثهاي نظري و روششناختي مطالعات ميانرشتهاي بهعنوان يك رهيافت و گفتمان در 

دانش، در سالهاي پاياني دهة 1970م به بعد شكلي مدوّن و نظري به خود گرفته است. 
     مهمترين زمينههاي شكلگيري و رشد الگوي ميانرشتهاي عبارتاند از:  

1. افراط دانشمندان علوم مختلف در تخصصگرايي؛  
2. اعتماد بيش از حد به روششناسي مدرنيستي؛  

3. ناتواني در عرضة روششناسي متناسب با مسئلهها؛  
4. برخورد تكبdعدي و گزينشي با دادههاي پژوهشي.  

     برخي ويژگيهاي نگرش ميانرشتهاي به دانش نيز عبارتاند از:  
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1. انعطافپذيري و انطباقپذيري با تحوالت و رويكردهاي مختلف؛  
2. مركزگريزي؛  

3. تكثر در روش و الگوهاي نظري؛  
4. پرهيز از ارزشگذاريها و مرزبنديهاي كاذب؛  

5. نفي ديدگاههاي سلسلهمراتبي در طبقهبندي علوم و آثار؛  
6. استفادة بهينه از اختالفها و تمايزهاي ميان رشتهها و تبديل چالشها به تعامل و 

همكنشي.  
  

وجوه ميانرشتگي نقد ادبي  
اغلب مسائل ادبي بهدليل ماهيت پيچيدهشان نيازمند نگاهي چندوجهياند. درهم تنيدگي 
عناصري چون زبان، انديشه، تصوير، قالب، فرم، ژانر، سبك و غيره و كثرت روابطي كه اين 
عناصر در متن ادبي ميسازند، نشانهاي از اين پيچيدگي و چندسويگي است. ازاينرو الزم 
است براي فهم و تفسير مسئلههاي چندوجهي ادبي از تبيين ميانرشتهاي بهعنوان امكاني 
براي فهم بهتر استفاده شود. از سوي ديگر، ادبيات با هنرهايي مانند موسيقي، خطاطي، 
نقاشي و رشتههايي چون فلسفه، تاريخ، روانشناسي، جامعهشناسي و غيره ارتباطي ديرينه 
و گسترده داشته است. نقش و تأثير اين هنرها و علوم در مجموعة خيالپردازيها و 
تداعيهاي ذهني و در نتيجه شكلگيري روابط بينامتني آشكار است. عالوه بر اين، 
مجموعة دانشها و عواطف خالقان آثار ادبي در فرايند آفرينش ادبي تأثير بسياري دارند و 
بديهي است كه اين اثرگذاري در فرايند توليد، خوانش، فهم، تفسير و نقد اين متون هم 

قابل توجه است.  
     پديدههاي ادبي در بستر زمان و در پيوند با تاريخ، در حال تحولاند. همزمان با تحول 
متن ادبي، فهم و تفسير و نقد ما هم از آن تغيير مييابد و روشها و ابزارهاي كسب اين 
فهم نيز دگرگون ميشود. بهعالوه، گاهي بهكار بردن مجموعة روشهاي مختلف در تفسير 
 متن گونهاي بازآفرينش بهشمار ميآيد؛ زيرا از ديدگاه نظريههاي ادبي جديد، خوانش 
متون، بخشي از فرايند توليد متن ادبي است و آن را پيوند ميان عنصر آفرينش و خالقيّت 
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ميدانند. روالن بارت ميگويد: «تنها نوشتن يك اثر خالقانه و آفرينش نيست، بلكه نقد آن 
(ر.ك ضميران، 1383: 133). از نظر  . « هم ميتواند يك كار خالقانه تلقي شود
هرمنوتيكهاي جديد نيز اساساً فهمْ فعاليتي توليدي است؛ بهعبارت ديگر درپي خوانش 
متن، همواره طيفي از معناها شكل ميگيرد؛ زيرا مفهوم متن همواره نامعيّن است و هر 
تالشي براي دستيافتن به فهم، معناهاي ديگر را بازتوليد ميكند و افق معنايي متن را 

گسترش ميدهد (ر.ك نيوتون، 1373: 189-187).  
     به همين سبب، نقد ادبي معاصر هميشه از سطحي از ميانرشتگي برخوردار بود؛ اما در 
مراحل اولية شكلگيري به تخصصي شدن گرايش داشت. ازاينرو، نقد ادبي در آغاز قرن 
بيستم حوزة توجه و عمل خود را به بررسي تخصصي متون ادبي محدود كرد كه به 
سادهسازي پديدههاي ادبي و تقليلگرايي در نقد ادبي منجر شد. از نظر منتقدان ادبي اين 
دوره، در اثر ادبي بايد چيزي ميبود كه منتقد ادبي را متقاعد كند. بنابراين، توجه به عناصر 
زيباييشناسانه و هنجارگريزيهاي زباني- آنهم بهصورت محض- نخستين چيزي بود كه 
ميتوانست اينگونه منتقدان را اقناع كند. در نتيجه، گروهي از آنان به آثار ادبي بر اساس 
قالب، ژانر يا نوع ادبي و حتي نوع بيان ادبي توجه ميكردند و متن ادبي را فقط از منظر 
هنجارگريزيهاي زباني و بهندرت بهصورت تركيبي از زبان و معنا بررسي ميكردند. 
همچنان كه از نظر فرماليستها و ساختگرايان نخستين، متن وجودي مستقل داشت كه 
توان ارائة هرگونه پاسخي را دارا بود؛ بهگونهاي كه نياز به هيچگونه ارجاع برونمتني 

احساس نميشد.   
     از سوي ديگر، گروهي ادبيات را واقعيت مسلمّ فرض ميكردند و با استفاده از 
روشهاي علوم طبيعي و تجربي به دنبال يافتن اموري قطعي در آن بودند. در دهههاي 
آغازين قرن بيستم، اين رويكرد بهسبب تفوّق ديدگاهها و الگوهاي جامعهشناسيِ 
ماركسيستي، به شكلگيري روششناسي ماترياليستي منجر شد. آنان فهم پديدههاي 
اجتماعي و به دنبال آن متون ادبي را به زمينهها و عوامل تاريخيِ اقتصاد منوط ميكردند. 
اين امر شايد بهخوديخود، خللي نباشد؛ اما مشكل اصلي در آن بود كه امور اقتصادي و 
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دادههاي تاريخي را علت غايي و علتالعلل شكلگيري اين متون ميدانستند و بر اساس 
همين ديدگاه ماترياليستي، به دنبال يافتن رابطة علّي و معلولي در اين متون بودند.  

     در همين زمان گرايش ديگري در نقد ماركسيستي بهمنظور كشف سازوكارهاي حاكم 
بر اليههاي اجتماعي در آثار ادبي وجود داشت كه آغازي براي مطالعات نقد جامعهشناسي 
ادبيات بود. نكتة اساسي و قابل تأمل در مطالعات ماركسيستي، در ماهيت نگرش آنان به 
ادبيات نهفته است؛ زيرا يكي از مسائل محورياي كه در نگرش ماركسيستي به ادبيات 
اهميت دارد، موضوع امكان اعتماد به متون ادبي بهعنوان «مستندات» اجتماعي است 
(برتنس، 1387: 107)؛ نيز مسلة ديگر اين است كه جامعهشناسي ادبيات مبتني بر نقد 
ماركسيستي، تمام پديدهها و امور انساني را تا سطح متغيرهاي عينيِ اجتماعي فروميكاهد 
و كنش متقابل ميان اين پديدهها و جامعه را به ديدگاهي كلگرا و متراكم منحصر ميكند 
(ر.ك نوذري، 1384    : 217-223). حال آنكه رويكرد ميانرشتهاي اساساً براي شكستن 
مطلقگرايي و جزمانديشيِ روشيِ حاكم بر فضاي علمي و پرهيز از نگاه تكبdعدي به 

پديدهها شكل گرفته است.  
     از زماني كه نقد ادبي حوزة همكاري و تعامل خود را با ساير دانشها و علوم انساني 
گسترش داده و توانسته است با تكيه بر ظرفيتها و قابليتهاي ذاتي خود و نيز بر اساس 
شكلگيري روابط چندبdعدي و ديالكتيكي ميان نويسنده/ متن/ خواننده، فضاهاي تازهاي 
جهت فهم، تفسير و نقد ايجاد كند. قبل از شكلگيري اين تعامل در بستر متن ادبي، هريك 
از رويكردها با تكيه بر روشها و دستاوردهاي خود به تحليل و تفسير مسائل ميپرداختند. 
آنها دستاوردها و ديدگاههاي رشتههاي ديگر را بهمنزلة ديدگاه رقيب ميشمردند و كمتر، 
آنها را بهعنوان «ديدگاه ديگر» در كنار ديدگاههاي خود ميپذيرفتند. براي مثال، نقد 
روانكاوانة فرويد رويكردي تخصصگرا بود؛ زيرا بر بخش كوچكي از واقعيتي بزرگ و 
چندبعدي،d يعني بررسي محتويات ناخودآگاه فردي نويسنده تمركز كرده بود. در آغاز 
شكلگيري نقد روانكاوانه، متن ادبي براي فرويد و پيروانش در حكم ماده و موضوع كار 
جهت انجام طرحهاي تحقيقاتي تخصصي بهشمار ميآمد. بنابراين، استفادة آنان از متن ادبي 
بيشتر جنبة وامگيري داشت و اساساً رابطهاي يكسويه و منفعالنه براي ادبيات بهشمار 
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ميآمد. حال آنكه امروزه در نقد ادبي، گسترش حوزة مطالعات و مسائل روانشناختي 
ادبيات موجب شده است تا براي تحليل، بازشناخت و كشف رمزگان و محتويات 
آگاهيهاي فردي و جمعيِ متون، از رويكردهاي ديگري چون اسطورهشناسي، نشانهشناسي، 
زبانشناسي، تحقيقات ادبي، تاريخ و غيره هم كمك گرفته شود. همچنان كه گاه در تحليل 
كهنالگوييِ ناخودآگاه جمعي، از عناصر و عوامل فرهنگي و اجتماعياي كه در امور منعكس 
شدهاند نيز براي رسيدن به فهمي جامع و چندسويه بهره برده ميشود. بنابراين، نقد ادبي با 
چشماندازي به گذشته و توجه به حال و آينده، تالش كرده است با عمق بخشيدن به تفسيرها، 

رويكردهاي مختلف را در نقطة مشتركي به نام «متن» گرد هم آورد.  
     پيوند مطالعات فرهنگي و نقد ادبي در بستر متن ادبي نيز يكي از عوامل مهم در گذار 
از مطالعات تخصصي بهسوي ميانرشتگي بوده است. از آغاز شكلگيري مطالعات فرهنگي 
(در دهة 1960م) نقد ادبي يكي از حوزههاي مورد توجه آن قرار گرفت؛ زيرا از ديدگاه 
مطالعات فرهنگي، نقد ادبي يكي از ابزارها و روشهاي مهم و كارآمد براي خوانش و 
رمزگشايي متون است. مطالعات فرهنگي در دگرگون كردن حوزة عمل، تعريفها و ايجاد 
تحول در زاوية ديد نسبت به پديدههاي فرهنگي، چنان اثرگذار بوده كه بيشتر حكم الگويي 
روششناختي را يافته است تا دستگاهي نظري. در فضاي فكري مطالعات فرهنگي، 
بهوسيلة نقد ادبي از رمزگان موجود در متون فرهنگي رمزگشايي ميشود تا گفتمانهاي 
مسلّط و برسازندة كدهاي (رمزگان) آن شناسايي شود. ازاينرو، مطالعات فرهنگي با 
استفاده از روششناسي نقد ادبي تالش ميكند تا ضمن تبيين فرايند كدگذاري متون 
فرهنگي، بتواند گفتمان فرهنگي و ساخت ايدئولوژيك كاال/ متن فرهنگي را كشف و 
تحليل كند. بنابراين، نقد ادبي همواره درپي برقراري روابطي تعاملپذير بوده است تا بتواند 
با جذب امكانات تازه، تفسير بهتري از پديدهها عرضه كند. چند جنبش فكري و فرهنگي 
قوي، بهلحاظ معرفتشناختي و هويتي، تقريباً همزمان ظهور كردند و نقد ادبي را بهسوي 

خود جذب، و ساختار و پيكرة آن را دگرگون كردند؛ ازجمله:  
1. مكتب انتقادي بهوسيلة بازنگري در اصول و قواعد ماركسيسم ازجمله عوامل برسازندة 

متن ادبي و بهتبع آن مطالعات فرهنگي؛  
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2. رشد رويكردهاي انتقادي و نسبيتگرايي پستمدرنيستي و شكلگيري جبهة ضد 
مدرنيستي؛  

3. ظهور نقدهاي پساساختگرا، ساختشكني و غيره كه انتقادهاي اساسي نسبت به 
بنيادهاي فلسفي و فرهنگي قبل از خود داشتند.  

     حذف مفهوم امتياز و قرار دادن تمايز بهجاي آن، يكي از دستاوردهاي تحول معرفتي و 
فرهنگي نهضت مطالعات فرهنگي است. مفهوم امتياز و ارزشگذاري ميان رشتهها، علوم و 
آثار ميراثي است كه از نظام ارزشگذاري و ديدگاههاي كلنگرانة ماركسيستي برجاي مانده 
است. اين مكتب رشتههاي علمي را بر اساس عواملي چون جامعهنگري، سودبخشي، 
كلنگري و واقعنگري صرف طبقهبندي ميكرد. از سوي ديگر، حذف فاصلة ميان سوژه/ 
متن با پژوهشگر و منتقد-  بهويژه در هرمنوتيك، پديدارشناسي و مطالعات فرهنگي- و 
نزديك كردن عنصر فهم و حذف عواملي كه اين عنصر را به تعويق مياندازند، از ديگر 

تحوالت فكري مؤثر در ميانرشتگي نقد ادبي است.  
  

شكلگيري زبان و اصطالحات جديد  
يكي از ملزومات و ويژگيهاي نظريههاي جديد در علوم انساني، شكلگيري اصطالحات 
تازهاي در كنار تعريفهاي جديد از مفاهيم بنيادين است. هريك از دستگاههاي نظري، 
 Dominant در ساختارگرايي و Center  اصطالحشناسي خاص خود را دارند. براي مثال
در فرماليسم اگرچه شبيه به هماند، كامالً منطبق برهم نيستند و در درون ساختار نظري 
خود، كاركردي منحصربهفرد دارند. بنابراين براي بازنگري در ميراث فكري هر نظريهاي، 
بازنگري در اصطالحات آن ضرورت دارد. اين بازنگري در اين مواقع ضرورت بيشتري 
دارد: زماني كه واژگان آن نظريه معناي كدگذاريشدة خود را در آن دستگاه نظري از دست 
دادهاند؛ وقتي كه اين واژگان ديگر قابليت طبقهبندي و صورتبندي1 دادهها و ديدگاهها را 
ندارند؛ زماني كه اين واژگان و اصالحات بنيادين هنگام مقابله با نظريههاي جانشين و 

                                                      
1.  Categorization   
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رقيب، با عدم حمايت از سوي دستگاه ايدئولوژي روبهرو شوند و كارايي خود را از دست 
بدهند.  

     فعاليت ميانرشتهاي زماني بهطور مؤثر آغاز ميشود كه به شكلگيري زبان جديدي 
منجر شود. در اين ميان، نقد ادبي تالش كرده است خود را با جريانهاي فكري و فرهنگي 
هماهنگ كند و بر مبناي آگاهي از نيازها و مقتضيات زندگي در جامعة امروزي، نسبت به 
ارائة تعريفها و چشماندازهاي تازه و بازنگري در اصطالحات اقدام كند. براي نمونه، 
ميتوان به گسترش مفهوم «متن» در مقابل «اثر» اشاره كرد. بازتعريف فرهنگي در مفهوم 
متن توسط مطالعات فرهنگي (1960 - 1970 م) و بعدd معرفتشناختي و فلسفي آن توسط 
كساني چون روالن بارت و پلريكور صورت گرفت. مطالعات فرهنگي متن فرهنگي را به 
اعتبار رابطة ارگانيك آن با اجزايش و نيز رابطة آن با ساير نهادهاي اجتماعي- و نه بهمنزلة 
يك الگوي ساختيِ ازپيشتعيينشده- بازتعريف ميكند: الف. فرهنگ بهمثابة تجربه؛ ب. 
فرهنگ بهمثابة سبك زندگي؛ ج. فرهنگ بهمثابة ابزار ايدئولوژي؛ د. فرهنگ بهمثابة روش؛ 
ه. فرهنگ بهمثابة ساخت و غيره. نقش مهم اين بازتعريف در الگوي مشترك (پارادايمها)، 

حذف نگرشهاي سلسلهمراتبي و مطلق به رويكردها و رشتههاي علمي است.  
     بههر حال، چرخش و تحول تعريف «اثر« به «متن« از مهمترين نمودهاي دگرگوني 
روششناختي و معرفتشناختي، در گذار از مطالعات سنتي تكرشتهاي به مطالعات 
ميانرشتهاي است. نكتة قابل تأمل اين است كه قائل شدن به تمايز ميان متن و اثر 
نشاندهندة تقابل و تمايزي واقعي نيست؛ زيرا اساساً متن و اثر مكملّ يكديگرند و 
سويههاي شكلگيري فهم را تشكيل ميدهند. با اين تفاوت كه بهلحاظ اصطالحشناسي، در 
«متن ادبي» پويايي و ديالكتيكي هست كه در «اثر ادبي» نيست؛ زيرا متن ادبي با هويت 
تازهاي كه يافته است هرچه بيشتر به «زندگي روزمره»- بهعنوان هدف نظرية ادبي- نزديك 
شده است. شايد به همين دليل است كه روالنبارت ميگويد اين دگرگوني در تعريفها 
بيش از آنكه نشاندهندة گسست معرفتشناختي باشد، مؤيد جابهجايي معرفتشناختي 
است (1373: 58). بهكارگيري تمايز بهجاي امتياز نيز ناشي از نگاه ميانرشتهاي در نقد 

ادبي است كه قبالً به آن اشاره شد.  
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تحول روششناختي در نقد ادبي  
از شكلگيري مطالعات ميانرشتهاي تا به امروز، روششناسي يكي از مسائل مهم و 
چالشبرانگيز بوده است. در پاسخ به اينكه «آيا پس از شكلگيري تعامل ميان رشتههاي 
مختلف، روششناسي متناسب با آن هم ايجاد ميشود؟» بايد گفت اساساً روششناسي1 در 
مطالعات ميانرشتهاي ماهيتي تعاملي و ديالكتيك دارد؛ زيرا تالش ميكند تا ميان روش2، 
مسئله3 و بنيان نظري4، تركيبي كارآمد ايجاد كند و براي حل هر مسئله، روشي متناسب با 
ساختار و هويت آن در پيش بگيرد. پژوهشگر ميانرشتهاي الزم است بداند كه هرگونه 
ناهماهنگي، ضعف يا نبود يكي از اين اصول سهگانه، آسيبي روششناختي را درپي خواهد 
داشت كه كمترين نتيجة آن، فروكاستن تحقيق ميانرشتهاي به نگاهي مكانيكي و 

غيرروشمند است.   
     نقد ادبي بهعنوان رويكردي ميانرشتهاي، قصد دارد تا ناكارآمدي و نابسندگي شيوه و 
الگويي واحد را براي خوانش و تحليل واقعيتهاي چندگانه و چندبdعدي خاطرنشان كند. 
همچنين بر آن است تا با استفاده از مهارتهاي روششناختيِ رشتههاي مختلف-  بهمنزلة 
شعاعهاي حركتي خود- مسئلة پژوهشي مبتالبه را كانوني كند تا ضمن دستيابي به 
روششناسي جديد، سرعت و كيفيت حركت خود را با تحوالت هماهنگ كند و بهوسيلة 
طيفي از روشها، گونهاي جديد از نظام ارزشيابي و اولويتسنجي را براي كشف 

مسئلههاي اولويتدار، چندبdعدي و داراي تنوع ساختاري عرضه كند.  
     نقد ادبي با رويكردي ميانرشتهاي، خود را به بازبيني و انتقاد از امكانات روششناختي 
و نوع برخورد رويكردهاي سنتي نقد با مسائل و متون ملزم ميداند؛ زيرا معتقد است نگاه 
سنتي به نقد، تالش ميكند تا بهنحو فزايندهاي حجم دادهها، موضوعات و محتويات خود 
را افزايش دهد؛ بدون آنكه براي صورتبندي و پيرايش اين دادهها و تبديل آنها به 
اطالعاتي شايسته، طرح و ايدهاي داشته باشد. بنابراين نقد ادبي به پشتوانة حساسيت و 
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نگرشي چندبعدي،d توانسته است دادههاي تخصصمحور را صورتبندي و اولويتسنجي 
كند و با تبديلشان به اطالعات مورد نياز، آنها را در افزايش سطح دانش و آگاهي 

استفادهكنندگان بهكار گيـرد.   
     پيوند نقـد ادبـي و نظرية ادبي (بوطيقا) و نيز درآميختن آنها با مباحث فلسفي و 
معرفتشناختي موجب شده است منتقدان به دور از تفسيرهاي سنتي و تكبdعدي و بر 
اساس ويژگيهاي زباني، ساختي، فرهنگي و غيره خوانشي ارائه دهند كه ابعاد و 
ظرفيتهاي متن ادبي را بهتر نشان دهد؛ نه آنكه مانند نقدهاي سنتي با برجسته كردن 
بخشي از واقعيت و در نتيجه شكلگيري شناختي تكبdعدي و برشگونه، خوانندگان را با 
اين تصور كه با چند متن روبهرويند گمراه كند. بهعبارت ديگر، نظرية ادبي كه كار فهم متن 
را برعهده دارد، با متن فقط مواجههاي معرفتشناسانه يا فني داشته باشد (بهشتي و داوري، 
1388: 31)؛ زيرا تفسير و زندگي بهگونهاي رازآميز و پيچيده در متن به هم گره خوردهاند؛ 
به اين معنا كه فهمِ بهتر از زندگي، خود از طريق ايجاد ارتباط با زندگيهاي ديگر- جهان 
متن- و فهم آنها امكانپذير است (فهم بهمثابة تجربه). بنابراين فهم ما از مسائل، واقعيتها 
و جهـان اطراف در طول زمان، بنا بر روشي كه براي كسب اين فهم بهكار ميبريم دگرگون 

ميشود؛  
[زيرا] هر چارچوب مفهومي كه براي نقد ادبي در نظر گرفته شود پيامدهايي دارد 
كه به فراسوي خود نقد، به قلمرو ايدئولوژي و جايگاه ايدئولوژي در شكلبندي 
اجتماعي بهطور كلي گسترش مييابد. [در نتيجه] مفروضات مربوط به ادبيات، 
متضمّن مفروضات مربوط به زبان و معناست و اينها نيز به نوبة خود متضمّن 

مفروضاتي دربارة جامعة انساني است... (بلزي، 1379: 47).  
     بنابراين، در رويكرد ميانرشتهاي به نقد ادبي، برجسته كردن بخش خاصي از متن و 
غفلت از ابعاد ديگر آن شايسته نيست. براي مثال، منتقد جامعهشناسي ادبيات نبايد بهدليل 
صبغة سياسي خوانش خود، عناصر زباني و زيباييهاي هنري و فنّي متن را انكار كند و يا 
به حاشيه براند و فقط رويكردي محتواگرايانه داشته باشد؛ زيرا گرايش محتواگرا پژوهشگر 
را بهسوي جامعهشناسي پديدههاي اجتماعي سوق ميدهد. در اين گرايش بهدليل آنكه فقط 
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به محتواي آگاهي و دادههاي تاريخي ميپردازند، قصدشان فقط يافتن اسناد و آگاهيهاي 
بيروني (تاريخ و وقايع اجتماعي) در متن است. در نتيجه، بهسبب حركت از مصاديق 
بهسوي الگوها و مفاهيم، نتايج و يافتهها تحقيق را به ورطة استقراء ميكشاند و به 

تقليلگرايي ميانجامد.   
     لوسين گلدمن، برخالف رويكرد ماركسيسم كالسيك كه وحدت ميان واقعيت 
اجتماعي و جهان متن را ضروري ميدانست، بر وجود انسجام- و نه تطابق مورد نظر 
ماركسيستهاي كالسيك-  و همخواني ميان ساختارها با محتواي آگاهي جمعي- و نه عين 
واقعيت- تأكيد ميكند. از نظر گلدمن، «اثر ادبي بازتاب آگاهي واقعي و معين نيست؛ بلكه 
گرايشهاي خاصي، آگاهي گروه اجتماعي معين را به سطح انسجام بسيار باال ميرساند؛ 
واقعيتي كه به سمت نوعي تعادل پيش ميرود.» (1377: 32- 33). بر اساس اين رويكرد 
تازه به جامعهشناسي ادبيات، اثر ادبي از گزارهاي منفعل خارج شده و به عنصر سازندة 
آگاهي جمعي تبديل شده است؛ يعني عنصري كه به آگاهيهاي جمعي و واقعيتها سامان 
و شكل ميدهد. اما نكته اينجاست كه با توجه به اينكه آثار اندك و انگشتشماري اين 
معناداري و انسجام را بازتاب ميدهند، ساختارگرايي تكويني- خواسته يا ناخواسته-  

شاهكارها و آثار ادبي واال را براي بروز اين قابليت مورد توجه قرار ميدهد.  
     پس از جنگ جهاني دوم، به دنبال رشد و گسترش روزافزون انواع دانش و گردآوري 
بسياري از رشتههاي علمي، مناسبتها و هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي نيز بهگونهاي 
عميق دگرگون شد. علوم انساني كه تا آن زمان از نظر روششناختي بهطور گسترده زير 
ساية علوم طبيعي و تجربي قرار گرفته بود، با انتقاد از اين وضعيت، تالش ميكرد 
چارچوب روششناختي و نظري خود را بيابد؛ هرچند بخشي از اين تالش فكري و تحول، 
نتيجة ديدگاههاي انقالبي ويلهلم ديلتاي و بازنگري او در مقولة روششناسي علوم انساني 
بود و روشهاي تفسيرياي چون هرمنوتيكهاي اوليه نيز واكنشي از جنس علوم انساني 
به اين گرايشهاي تجربي و اثباتگرا بهشمار ميآمد. ديلتاي با هدف تمايز قائل شدن ميان 
روششناسي تجربي با علوم انساني، ديدگاههاي خود را دربارة تفسير متن بيان كرد. او 
يادآوري كرد واقعيت در علوم انساني- برخالف علوم تجربي- هستي و كيفيتي عقالني و 
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ذهني دارد و نميتوان با روشهاي تجربي به ماهيت و حقيقت مقصود دست يافت. اين 
آغازِ تحولي عظيم براي علوم انساني بهشمار ميآمد؛ زيرا نقد و مطالعات حوزة علوم 

انساني را بيشتر به مباني فلسفي و معرفتشناختي متن پيوند ميداد.   
     تحول اساسي ديگري كه در روششناسي نقد ادبي صورت گرفت، عبور از عينيگرايي 
و تجربهگرايي صرف و نيز تفسيرهاي انتزاعي بود. براي مثال، بورديو با انتقاد از اين دو 
نوع نگاه به پديدههاي ادبي، روش جايگزيني را پيشنهاد ميكند؛ يعني «چندگانهانگاري 
روششناختي» كه عبارت است از «بهكار گرفتن هرگونه روند مشاهده، حقيقتپژوهي و 
اثباتگري كه با موضوع مطالعه بهتر سازگاري داشته باشد و مقابلة مستمر و پيوستة نتايجي 
كه بهواسطة روشهاي متفاوت بهدست ميآيد.» (طلوعي و رضايي، 1386: 10). اين نظريه 
از معدود نظريههايي است كه سازگاري و همسانيِ روش را با موضوع كار در كانون توجه 

قرار داده است.  
     بورديو با نظرية روششناختي «تبيين عمل» توانست ميان ديدگاههاي فردمحور و 
ديدگاههايي كه فقط مبناي جامعهنگر دارند، فصل مشتركي ايجاد كند. تبيين عمل نوعي 
تبيين ميداني است كه در آن، منش در ارتباط با ميدان قرار ميگيرد و برخالف 
جامعهشناسي ساختگرايِ تكويني گلدمن، علت و معلول به حالت تعليق درميآيد و 
اعمال انسانها در فضاي اجتماعي، منش و موقعيت آنان را نشان ميدهد. هرچند روش 
بورديو هم ساختگرايي تكويني نام دارد، بهلحاظ روششناختي با مدل گلدمن متفاوت 
است. عالوهبر اين، در مباني نظري بورديو عنصر عامل انساني حذف نميشود؛ زيرا از نظر 
او، كردار اجتماعي محصولي از تعيّنهاي ساختاري و فردي است. بنابراين، دوگانگي و 

تقابل ديرينة فرد و جامعه در انديشة بورديو، به رابطة منش و ميدان تبديل ميشود.  
     لزوم سازگاري روش با مسئلة تحقيق يكي از ملزومات نقد ادبي ميانرشتهاي است. نقد 
ادبي همچون ديگر ميانرشتهايها قصد دارد با عبور از مرزهاي رشتهاي و 
ارزشگذاريهاي دروغي، در كنشها و تعاملهاي خود بهنحو حداكثـري عمل كند تا 
بتوانـد متناسب با مسئلههاي پيشرو، از خالل اين همكنشي دادههاي الزم را گردآوري، 
تبارشناسي و اولويتبندي كند و هريك از دادهها را بر اساس جايگاهشان در دستگاه 
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نظري، دستهبندي و تجزيه و تحليل كند. از آنجا كه نقد ادبي كانون گردآمدن و تعامل علوم 
و رويكردهاي مختلف است و مجموعه دادههايي كه در اين علوم بهدست ميآيند بهلحاظ 
كمّي و كيفي تفاوتهاي آشكاري دارند، منتقد ادبي تالش ميكند تا آگاهيهاي محتوايي بر 
دادههاي فنّي و زباني ترجيح و تعميم داده نشود؛ زيرا چنين نقصاني پژوهش را بهسوي 
تقليلگرايي سوق ميدهد. براي نمونه ميتوان به برداشت رئاليستهاي سوسياليست و 
ماركسيستها از ويژگيهاي زيباشناختي و هنري آثار ادبي اشاره كرد. آنان با ترجيح محتوا 
و كاركرد اجتماعي و اقتصادي آثار، به بعدd ادبي و هنري آن اعتنايي نميكنند؛ زيرا از نظر 
آنان، زيبايي در كاركرد است نه در ماهيت. آنان بهجاي اينكه بهصورت همهجانبه تمام 
وجوه واقعيت را بررسي و تحليل كنند، بخشي از واقعيت را استخراج ميكنند و پس از 
تجزيه و تحليل، آن را به كل واقعيت تعميم ميدهند. كامالً آشكار است كه با اتخاذ چنين 

روشي نميتوان به شناخت واقعيت- چنان كه هست- دست يافت.  
     بعدd ديگر نگاه تقليلگرا در رويكرد ميانرشتهاي آن است كه با قرار دادن دو رشتة 
علمي در مقابل يكديگر، يكي از آنها را اصل و مبنا قرار دهيم و ديگري را تابع و فرع 
بهشمار آوريم. اما بايد توجه كرد در تحليل ميانرشتهاي، كشف حقيقت فقط با تجزيه و 

تحليل مجموعة اطالعاتي كه از چند سويِ اين رابطه بهدست آمدهاند، امكانپذير است.  
  

پارادايم ميانرشتهاي نقد ادبي  
پارادايمها عناصر مركزياي هستند كه نظريهها را گرد هم ميآورند. براي مثال در 
نظريههاي فرهنگي، فرهنگ، عنصر مركزي و عامل پيوند مجموعهاي از نظريههاست. 
بنابراين در مدل پاراديمي، الگويي مشترك داريم و مسئلهها بهعنوان ضرورتهاي معرفتي 

و شناختي، سازنده يا تعريفكنندة اين الگوهاي اساسياند.  
     نقد ادبي با ارائة فهرستي از مسئلههاي اولويتدار و فراهم كردن بسترهاي ارتباطي، 
خواهان جذب بيشترين همكاري است و از اين راه مسائل و دغدغههاي خود را در همة 
رشتهها تكثير ميكند. مسئلهها رشتهها و علوم را به جريان دانش پيوند ميزنند و الگوهاي 
مشترك تازهاي را طراحي و عرضه ميكنند؛ زيرا پارادايمها، خود دربردارندة بنيانهاي 
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فلسفي و معرفتشناختياند و از اين جهت بر الگوي روششناختي تقدّم دارند. بهعبارت 
ديگر، ساختارها در روابط ميانرشتهاي چنان پيچيدهاند كه به الگوهايي نمادين 

(كهنالگويي) تبديل شدهاند.  
     بهسبب گونهگوني و گستردگي مطالعات ميانرشتهاي، پارادايمهايي كه پيش از اين در 
ساحت نظري و روششناختيِ رشتهمحور خود نسبتي تقابلي يا پارادوكسيكال با ساير 
پارادايمها داشتند، از اين موضع تقابلي خارج ميشوند و بر حسب كاركرد مورد انتظار در 
دستگاه نظري جديد، ماهيتي تبييني، توجيهگر، علّي و تفسيري به خود ميگيرند. اگر 
پارادايمي در ساختمان نظري پيشين خود- يعني پيش از وارد شدن به گفتمان 
ميانرشتهاي-  فقط ميتوانست تفاسيري تكبعدي و متناسب با مسائل رشتهمحور عرضه 
كند، بهسبب قرارگرفتن در نظامي ديالكتيك، همان كاركرد را با طيفي از دادههاي چندبعدي 
و متنوع، بهمنظور رسيدن به تفسيري بهتر بهكار ميگيرد. بنابراين، پارادايمها در اين الگويِ 
مبتني بر «خودسنجي» عالوهبر بازتعريفي كه بهلحاظ ماهوي و كاركردي از خود ارائه 
ميدهند، ميتوانند بر اثر تركيب و تعامل با ساير اجزاء و الگوها، روشها و الگوهاي نويني 

جهت حل مسئلهها ايجاد كنند.  
     مزيت ديگر الگوي مبتني بر پارادايم، عالوه بر عبور از مرزهاي قراردادي، خارج شدن 
از حوزة تسلط گفتمان مسلط و ايدئولوژيك و اتصال با جريان عظيم فكري و گفتمان 

دانشمحور است.  
  

مسئله                                               روششناسي  
مسئله                          پارادايم                                                دانش  

مسئله                                                مباني نظري  
  

تعامل دمكراتيك رويكردهاي نقد در نگاه ميانرشتهاي  
نقد ادبي نقطة پيوند و هماهنگي مسئلهها و پارادايمهايي است كه بدون قرار گرفتن در 
نظامي روشمند، معموالً كاركردهاي تقليلگرا، متضاد، متقابل و متباين پيدا ميكنند. تعامل 
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دموكراتيك صداهاي متنوع و گاه مخالف در فضاي نقد ادبي، نشانهاي از حاكميت روح 
دموكراتيك بر آن است. در بسياري از رويكردهاي نقد ادبي، مفاهيم گوناگون از ساير 
رويكردها (گاه رقيب) وام گرفته ميشود؛ زيرا «نقد ادبي مستلزم باور داشتن به دموكراسي 
و منوط به درك اين موضوع است كه بهمنظور قرائت يك متن، گفتمانهايي مختلف و 
گهگاه متضاد را ميتوان دخيل يا كارآمد دانست.» (پاينده، 1385: 232). بنابراين «متن» بايد 
در فضايي دموكراتيك توليد و خوانده شود. در غير اين صورت، برداشتهاي مقطعي و 
موزاييكي از آن (دموكراتيك/ غيردموكراتيك) روند خوانش متن را بهسوي ايدئولوژي 
منحرف ميكند؛ زيرا در ذهنيت دموكراتيك حاكم بر نقد ادبي، رابطة توليد، عرضه و 

خوانش متن با ايدئولوژي، اساساً معكوس است.  
     بر اساس حاكميت همين روح دموكراتيك بر فضاي نقد ادبي است كه نقد 
ماركسيستي، نقد ساختگرا، نقد روانكاوانه، نقد فمينيستي، نقد تاريخگرايانة جديد، نقد 
فرهنگي، نقد پسااستعماري، نقد فرماليستي، نقد نشانهشناسانه و غيره همه و همه ميتوانند 
بدون حذف يكديگر، و با مجال دادن به صداهاي متباين، با يكديگر همزيستي داشته باشند 

(ر.ك پاينده، 1385: 224-221).  
     زماني كه ضرورتهاي فرهنگي و معرفتي ايجاب كند، مسئلة «بازانديشي» در ساختار، 
مفاهيم و روشهاي هر نظريهاي، فقط با تكيه بر جوهرة دموكراتيك نقد ادبي امكانپذير 
است. براي نمونه، ميتوان به انتقادهاي مكتب انتقادي فرانكفورت از نقد جامعهشناختي در 
نحوة نگرشش به واقعيت اشاره كرد يا انتقاد آنان از نابسندگي ديدگاه ماركسيستهاي 
ارتدوكس دربارة اينكه پديدههاي فرهنگي را فقط ميتوان بر اساس الگوي روبنا- زيربنا 

بهدست آورد (ر.ك نوذري، 1384: 219- 220 و 286).  
     در فضاي دموكراتيك، هر رويكردي درپي نابسندگي و ناكارآمديِ رويكردهاي موجود 
در تحليل مسائل مبتالبه ظهور ميكند و بر اثر تعامل و همكنشي با آنها و به چالشكشيدن 
مباني فكري و روششناختيشان، ميتواند به درجة تكامل و هماهنگي دروني1 برسد. پس 
هر رويكردي براي رسيدن به تعامل و اثبات تواناييهاي خود به چند عامل اساسي نيازمند 
                                                      
1. Adaptation 
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است: 1. زمينة دموكراتيك و ذهنيت پذيرفتار؛ 2. ضرورت اجتماعي و معرفتي؛ 3. ارائة 
دستاوردهاي تازه. فرانقد1 نيز كه به مطالعة نظريهها و رويكردهاي انتقادي ميپردازد، 
درصدد است تا با بررسي نقدها در دو سطح خرد و كالن، نگاهي سيستمي را ترويج دهد 

كه در آن متن، مؤلف، خواننده و بافت با هم ديده شوند (ر.ك مكاريك، 1383: 213).  
  

نتيجهگيري  
امروزه، با توجه به كمرنگ شدن مرزهاي ميان حوزههاي مختلف علوم، بهويژه علوم 
انساني، مرزهاي ميان علوم و تخصصهاي رشتهمحور ماهيتي مجازي به خود گرفته و ميان 
اين حوزهها «مسئلههاي مشتركي» پديد آمده است. درك و تفسير معطوف به فهم اين 
مسئلهها مستلزم بهرهگيري از ابزارها و روشهايي است كه بتواند وجوه چندگانه و اضالع 

متكثّر اين پديدهها را تبيين كند.  
     متن ادبي كليتي است كه با زمينهها و عناصري چون فرهنگ، تاريخ، جامعه، ناخودآگاه 
و غيره- كه در فرايند آفرينش، عرضه و بازخواني متن اثرگذارند- رابطهاي ديالكتيكي 
برقرار ميكند؛ بنابراين درون پيكرة ادبيات انبوهي از روابط، تناسبها و تعاملهاي متني و 
برونمتني وجود دارد كه نشاندهندة همكنشي است. درك ماهيّت و سازوكار اين 
چندسويگي مستلزم نگاهي چندوجهي و ميان رشتهاي است. اصوالً رويكرد غالب در 
تحقيقات حوزة نقد و نظرية ادبي، گفتمان ميانرشتهاي است. نقد ادبي رويكردي تعاملگرا 
و مشاركتجو است و نقطة پيوند رويكردهاي متمايزي است كه با دارا بودن چارچوب 
نظري و روششناختي خاص خود، در فرايندي تاريخي و معرفتشناختي، در فضاي 
مشتركي گرد هم آمده و ماهيتي ميانرشتهاي يافتهاند. از اين ديدگاه، نقد ادبي توانسته است 
بهمثابة رويكردي ميانرشتهاي و با فراتر رفتن از مرزهاي قراردادي ميان علوم، بهعنوان 

رهيافتي جايگزين و راهگشا براي فهم واقعيتها و مسائل زندگي امروز مطرح شود.  

                                                      
1. Metacriticism 
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     نقد ادبي در فرايند گذار از حوزهاي تخصصگرا بهسوي ميانرشتگي، ضمن تحولي 
اساسي در روش و بينش، بر اثر تعامل با ديگر رويكردها امكانات و توانمنديهايي را 
بهدست آورده است؛ بهگونهاي كه اين تحول تا حد آميختگي و وحدت ادامه يافته و نقد 
ادبي را به كانوني جهت گردآمدن مجموعهاي از فنون و روششناسيها تبديل كرده است.  
     در جريان دگرگوني نقد ادبي سنتيِ تخصصگرا بهسوي نسبيشدن و ميانرشتگي، 
عوامل و زمينههاي مختلفي مؤثر بودهاند كه در سه ساحت معرفتشناختي، روششناختي و 
مسئلهها بررسي و تبيين شده است. مجموعة اين زمينهها سبب شده است امروزه، نقد ادبي 
بهعنوان رويكردي جامعنگر براي روبهرو شدن با پديدههاي فرهنگي معرفي شود و خود را 

هرچه بيشتر به مسائل و پديدههاي زندگي روزمره نزديك كند.  
     هرچند در رويكردهاي مختلف نقد ادبي بر اساس ماهيت، روششناسي و مسائل، با 
سطوح مختلفي از ميانرشتگي روبهرو هستيم؛ هريك از اين رويكردها بنا بر آبشخورهاي 
معرفتشناختي، مباني نظري و امكانات روششناختي خود، سطوح و ابعاد مختلفي از 

واقعيت (پديده/ مسئله) را تحت پوشش و بازخواني قرار ميدهند.  
     پرهيز از نگاه ارزشگذارانه، اتخاذ رويكرد آسيبشناسانه، عبور از روششناسي تجربي، 
نقد موضعگيريهاي تكبعدي و جزمگرايانه، لزوم توجه به تبارشناسي مسئله و غيره از 

مهمترين نتايج ميانرشتگيِ نقد ادبي است.  
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بررسي تطبيقي فرماليسم در نقد هنر، نقد ادبي و نظرية فيلم  
  

فريده آفرين  
دانشجوي دكتري پژوهش هنر دانشگاه الزهرا  

  
چكيده   

دغدغة مهم نظريهپردازان فرماليستي بيشتر، وضع نظريههايي بهمنظور برجسته كردن 
سبكهاي هنري است تا مكتبي فلسفي. با اين پيشفرض، در مقالة حاضر، ديدگاههاي 
منتقدان فرماليستي را دربارة نقاشي، ادبيات و سينما مقايسه ميكنيم. بهنظر ميرسد پيش از 
آنكه سرآمدان فرماليسم روسي مانند شكلوفسكي ديدگاههاي خود را مطرح كنند، مايههاي 

اصلي اين ديدگاهها در عرصة هنرهاي تجسّمي بوده است.  
     در اين مقاله، ضمن مقايسة اين ديدگاهها به اين مهم ميرسيم كه نظريهپردازان 
فرماليستي در هر رسانة هنري بنا به دادههاي بنيادينِ همان رسانه، ويژگيهاي فرمال را 
بررسي ميكنند. در نتيجه، صرفنظر از شباهتهاي احتمالي ويژگيهايِ هر سه عرصه، 
تفاوتهاي بنياديني سربرميآورد. نظريههاي فرماليستي در عرصة تجسميّ (نقاشي) آنقدر 
از بازنمايي دور ميشود كه تا دفاع از انتزاع مطلق پيش ميرود؛ درحالي كه در ادبيات و 
سينما هيچگاه به اين ورطه نميافتد. آنقدر كه فرماليستهاي روس چه در عرصة نقد ادبي 
و چه در مورد نظرية فيلم، قائل به يك نظرية منسجم علمي بودند، فرماليستهاي عرصة 
تجسّمي ادعايي در اين حد، آنهم با اصول و ضوابط خاصي مطرح نميكردند؛ بهگونهاي 

كه ايدههاي نظريهپردازان اين عرصه تفاوتهايي با هم دارند.   
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     واژههاي كليدي: فرماليسم روسي، نقد هنر، نقد ادبي، نظرية فيلم.   
  

مقدمه  
اين مقاله از سه بخش تشكيل شده است. در هر قسمت دستاوردهاي نظريههاي فرماليستي 
در نقد هنر، نقد ادبي و نقد فيلم بررسي شده است. در هر بخش ابتدا مباحث كلي و سپس 
ويژگيهاي فرماليستي مربوط به سه رسانة نقاشي، ادبيات و سينما بيان شده است. هر 
رسانهاي بسته به مواد و ابزار متفاوتي كه در آفرينش آن استفاده ميشود، ويژگيهاي 
فرماليستي متفاوتي را هم خلق ميكند. اختالفات و تشابهات فرماليستي در هر سه رسانه از 

جنبهها و ابعاد همان رسانه سرچشمه ميگيرد كه در ادامه بحث ميشود.  
  

1. فرماليسم در هنرهاي تجسّمي  
در نظريههاي فيلسوفان برجستة قبل از ميالد مانند افالطون و ارسطو از فرم سخن گفته 
شده است. همة اشياء زميني چه محسوس، چه انتزاعي در يك ويژگي مشتركاند: همة 
آنها صورت دارند. توجه به صورتهاي مثاليِ آنجهاني بهعنوان مقولهاي مستقل، ثابت و 
تغييرناپذير در نظرية افالطون و تصوير اشياء اينجهاني بهعنوان سايهها و تقليدهايي از 
آنها، از اولين مباحث در تاريخ فرماليسم بوده است. در اوايل قرن بيستم ميالدي، هنرمندان 
سم) با  مدرن در سبكهاي مختلف (فوويسم، اكسپرسيونيسم، سورئاليسم و سوپرماتيِ

بسياري از مسائلي كه در نظرية صور افالطون مطرح شد، سروكار داشتند.  
     ارسطو بحثهاي افالطون را با اذعان به ضرورت وجود صورت چيزها در خود آنها 
كامل كرد. از نظر او، فرم، شكل واحدي است كه در پس كثرتهاي متفاوت آن شيء 
وجود دارد. در ادامه، بحثهاي فلسفي كانت، فيلسوف آلماني قرن هجده، به ميان آمد. 
كانت بر فرماليسم در بحث فلسفة هنر با اين عبارت صحهّ ميگذارد: زيبا آن است كه لذتي 
بيافريند رها از مفهوم و غايتمندي. اين زيبايي در صورت اثر نهفته است. خودانتقادي در 

هنر فرماليستي نيز از كانت شروع شد.  
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     جداي از تأكيد فيلسوفان بر فرم، افراد ديگري پايههاي نظري فرماليسم هنري را بنياد 
نهادند. بهطور مشخص، نقد فرماليستيِ هنر به دورة روشنفكري در قرن هجده فرانسه 
برميگردد؛ زماني كه دنيس ديدرو1 داوري و ارزيابي دربارة نقاشي را با در نظر گرفتن 
شرايط اخالقي و شخصي هنرمندان در اثر انجام ميداد. جان راسكين2، منتقد هنر انگليسي 
در قرن نوزده، اين نوع داوري را ادامه داد و در نتيجه جريانهاي مخالفخواني را 
برانگيخت. البته اين منتقد در سال 1843م اولين شماره كتاب از پنج شمارة نقاشان مدرن را 
چاپ كرد. به باور راسكين، عالوه بر ارتباط هنر با اخالق، «شكل ابژهها بر ذهن نقاش» 

(احمدي، 1382: 289) نيز تأثير ميگذارد.  
     هنر براي هنر كه به سمبوليسم انجاميد، پاياني بر اينگونه داوريهاي اخالقي بود و 
«سمبوليسم در واقع پدر مدرنيسم شد». همچنين در سال 1854م، بهطور اختصاصي 
گرد هم آورد  موسيقي زيباييشناسي هانسليك اولينبار نظريات فرماليستي خود را در كتاب
(كرول، 1384: 67). او معتقد بود موسيقي فقط در كيفيتهاي ساختاري آن شناختهشدني 
است. در سال 1890م، موريس دنيس3 نقاش مقالهاي با نام «تعريف سنتيگرايي جديد» 
نوشت و در آن، نقاشي را فقط سطح سادهاي پوشيدهشده در رنگ دانست كه با نظمي 
 حتمي شكل گرفته بود. ترنر، نقاش مورد ستايش راسكين، و همچنين اينقبيل نظريهها در 

پيشرفت نقاشي امپرسيونيست در فرانسه بسيار مؤثر واقع شد.   
     رواج اصطالح امپرسيونيستي لحظة شروع نقاشي فرماليستي و بهعبارتي مدرن بود. در 
كل، هنر مدرن در نقاشي را به دو بخش ميتوان تقسيم كرد: 1. مدرنيستهاي اروپايي كه 
كارشان با ظهور جنبش امپرسيونيستها در سال 1890م شروع شد. از دهة 1890 به اين 
سو، نقاشي مدرن در سبكهاي مختلف كوبيسم، فوتوريسم، اكسپرسيونيسم، 
كنستراكتيويسم، فوويسم، نئوپالستيسيسم و سوررئاليسم داراي ويژگيهاي مشتركي چون 
مفهوم تازه از واقعيت، ذهنيتگرايي، فردگرايي هنرمند و برتري ناخودآگاه او بوده است. 2. 

                                                      
1. Didrot 
2. Rushin 
3. Denis 
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مدرنيستهاي آمريكايي بعد از جنگ جهاني دوم كه اكسپرسيونيسم انتزاعي نتيجة بارز آن 
است. كلمنت گرينبرگ1، منتقد آمريكايي، هنر مدرنِ اكسپرسيونيست انتزاعي را تكملهاي 
بر زيباييشناسي مدرنيستي اروپايي و دستاوردي شكلي در راستاي الگوي سطحيگرايي و 
كلپوشاني (براي نمونه امپرسيونيستها) آنها ميدانست (سميعآذر، 1389: 37 و 34). 
ويژگيهاي ديگر هنرمندان اكسپرسيونيستهاي انتزاعي نيز با ويژگيهاي نقاشان مدرن 
اروپايي پهلو ميزد. در مرحلة بعد، نقاشان انتزاع پسانقاشانه(1) موضوع و محتوا را حذف و 
جريانهاي شكلي و فرميِ رنگي و باانرژي ايجاد كردند (همان، 109). راجر فراي2 و كاليو 
بل3 نيز از نظريهپردازان مهم حوزة فرماليستي بودهاند كه به نظريات آنها نيز پرداخته 
ميشود. در نهايت، فرماليسم با انتقال صرف معنا و پيام اخالقي، معنوي و اجتماعي مخالف 

است و نظرية صرف خوانندهمحور را اصيل نميداند (نوروزيطلب، 1387: 73).   
در اين مرحله بهدليل گستردگي موضوع فقط به ويژگيهاي فرماليسم در نقاشي 
(دربرگيرندة ويژگيهاي اطالقي توسط منتقدان و ويژگيهاي مورد استفاده در آثار 

هنرمندان اين شيوه) پرداخته ميشود.  
  

 1-1. اهميت فرم در مقابل محتوا  
تأكيد فرماليسم بر تجربههاي زيباييشناسانة فرمال است و بنابراين عناصر درون رسانة 
ارتباطي را دستكاري ميكند. در فرماليسم خصيصههاي بازنمودي در خدمت فرم شيء 
است. تأكيد موريس دنيس بر فرمِ اثر و همچنين مشخص كردنِ ارزش هنر در فرم آن 
توسط فراي، منتقد فرمگرا،ُ راه را بر نويسندة ديگر گروه بلومزي به نام كاليو بلِ (فراي و 
بل نظريههاي خود را در زمينة هنر بر پاية نظريات زيباييشناسانة كانت بنا نهادند) هموار 
را با هدف تمايز بين فرم واقعيِ چيزي و فرم معنادار آن  هنر كرد تا در سال 1914م كتاب
بنويسد. در اين راه، او شكلهاي معنادار سبك بيزانسي را به ويژگيهاي واقعگراي آثار 

                                                      
1. Greenberg 
2. Fry 
3. Bell 
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جوتو برتري داد. او دربارة فرم معنادار ميگفت: «خطوط و رنگها با هم تركيب ميشوند 
و احساس زيباييشناسانة ما را برميانگيزند. اين روابط و تركيبات و رنگها و خطها و 
Bell, 1913: ) «.فرمهاي متحرك زيباييشناسانه فرم داللتگر و بامعنا را بهوجود ميآورند

18-17). به اعتقاد كاليو بل،ِ هنر مستقل از زمان و مكان و بدون توجه به زمينة تاريخي، 

داراي حقيقت دروني و قدرتِ «راهبري مردم از وضع كنوني به سوي جذبه» (آدامز، 1388: 
45) است. هنر امپرسيونيستي بهترين راهنمود اهميت درون اثر به برون آن است. راجر 
فراي نيز خالصهوار ارزش اثر هنري را در فرمش ميداند. «بل در كنارگذاري كيفيتهاي 

  .(Bogaard, 2010) «.توصيفي از فراي منتقد ديگر فرماليستي راديكالتر است
     در دهة 1940م، كلمنت گرينبرگ در مقالة «هنر آوانگارد و كيج» در متن گيرايي در 
ريويو شاخصترين مصداق آوانگارد، يعني تابلوهاي اكسپرسيونيستهاي  پارتيزان مجلة
انتزاعي را بهمثابة اميد رهاييبخشي از سلطة سرمايهداري آمريكا ميدانست. او تحت تأثير 
فراي، كارهاي موندريان و كانديسكي را سواي محتواي عاطفي و ايدئالشان، بر حسب 
ويژگيهاي فرميشان ارزشگذاري كرد. در نظر وي، هنر ميتواند با طرد مفهوم بازنمودي، 
تماميت خود را بهتر حفظ كند. او ميگويد: «فضاي تصويري درون خود را از دست داده 
است و كالً به بيرون تبديل شده است.» (آدامز، 1388: 48). در نهايت، فرم هر نقاشي، نه 
در فرم چيزي كه نشان ميدهد، بلكه در چگونگي نشان دادن اين فرم نهفته است 

  .(Wollheim, 2001: 132)

  
2-1. اهميت سبك در فرماليسم هنري   

فرماليسم در نقاشي گاهي به انتزاع ميانجامد و گاهي بازي با رنگها، خطوط، اندازه، 
شكلها و نسبتها بههمراه سايز و اندازة تابلو است كه به اهميت فرم ميانجامند. اما در 
نهايت، دستاورد مهم نقاشي فرماليستي، تنوع و تفاوت سبكهاست. گزينش و تركيب 
ويژگيهاي شكلي در نقاشي، در سبك خاصي ترتيب مييابد. بنابراين، دليل اهميت فرم در 

بيرنگ كردن عوامل زمينهاي در خلق اثر و ايجاد سبكهاي گوناگون است.  
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     پس از جنگ جهاني دوم در دهههاي پنجاه و شصت ميالدي، تقريباً بسياري از 
حركتهاي هنري مدرن مانند كوبيسم، فوتوريسم، دادائيسم، و غيره به جاي توجه به 
مدارك و مستندات تاريخي و اجتماعي به تغييرات تكنيكي در خود هنر و ديد تازه به 

واقعيت توجه نشان ميدادند و ادعاي سبكشناختي داشتند.   
ريويو، شيفتگي  پارتيزان      گرينبرگ در مقالة «هنر آوانگارد و كيچ» چاپشده در مجلة
خود به سبك را نشان داد. در واقع هنر آوانگاردِ مورد نظر گرينبرگ، به اكسپرسيونيسم 
انتزاعي يا انتزاع پسانقاشانه انجاميد كه هريك دربردارندة سبكهاي شخصي بسياري است. 
اكسپرسيونيستهاي انتزاعي بهدليل تأكيد بر تعلقات شخصي در ايجاد امكانات 
زيباييشناسانه، بسيار درونگرا و فردگرا هستند. اكسپرسيونيسم انتزاعي خود به سه شاخه 
يا گرايشِ انتزاع كنشي يا رنگچكاني، نقاشي حوزههاي رنگي و حالتگرايي تهاجمي يا 

رفتارنما تقسيم ميشود.   
  

3-1. جدايي زندگي روزمره و واقعيت از نقاشي  
اولين چيزي كه در برخورد با تاريخ نقاشي از مانه تا كوبيسم تحليلي و كارهاي ماتيس-  كه 
همه ذيل فرماليسم جاي ميگيرند- به ذهن خطور ميكند اين است كه از بازنمايي واقعيت 
در اين سبكها چشمپوشي ميشود. همچنين در اين سبكها، بررسي فرماليستي اثر هنري 
در درجة نخست بهجاي واكاوي واقعيت روزمره، به تأثيرهاي زيباييشناسانة طرح 
(1909) بيشتر با ذات  طرح و نگاه ميپردازد. فراي در مقالة «دربارة زيباييشناسي» در كتاب
هنر در ارتباط است. برعكسِ كانت، فراي اعتقاد دارد زيبايي زيباييشناسانة حقيقي در 
طبيعت نيست. به نظر او، طبيعت خود، بينظم و پركشمكش است و براي الهام دادن به هنر 
نامناسب است. بر اساس ادعاي او، هنرمند توانايي برانگيختنِ احساسات از طريق ريتم، 
حجم، فضا و رنگ را بدون استفاده از طبيعت و واقعيت دارد (Pateman, 2010). فراي 
دربارة گسستگي پيوند ميان هنر و زندگي ميگويد: «اين فرض كلي كه ميتوان ميان هنر و 
زندگي به ارتباطي قاطع و بالواسطه قائل شد، بيپايه و اساس است.» (هايد ماينر، 1387: 
241). از نظر او، «هر شيء فقط زماني در زندگي ما وجود دارد كه هيچ غايتي بر آن مترتب 
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نباشد جز آنكه كه ما واقعاً به آن بنگريم» (همان، 242) و اين، غايت تجربة زيباييشناسانه 
است.  

     هارولد رزنبرگ1، منتقد آمريكايي، ميگويد: «نقاشي نه يك محصول بل يك فرآيند است.» 
(سميعآذر، 1389: 36). تأكيد بر مراحل ساخت و پرداخت آثار هنري توجه به واقعيت در اثر 
هنري را مورد ترديد قرار ميدهد. بارنِت نيومن2، نقاش اكسپرسيونيست انتزاعي، معتقد است 
نقاشياي كه او خلق ميكند، به دور از بيان زندگي شخصي است. او با گسترههاي وسيع و 
رنگي خود نوعي سادگي واال را نشان ميدهد. نقاشيهاي مارك روتكو نيز از هميندست است. 
اين نوع نقاشيها اپيزوديك است و بهعبارتي بهدنبال پايان و نتيجه است؛ ولي حسّ تماميت و 
اجراي كامل را به اثر نميدهد (Harrison, 2007: 784). تماميت آن با حضور و مشاركت 
خلّاق بيننده شكل ميگيرد. گرينبرگ نيز نقاشيهاي كليشهاي هنرمندان واقعگراي قرن نوزدهم 
را رد ميكند و از آوانگاردها به علت روشن كردن تكليف خود با هنر فاخر و عامهپسند دفاع 
ميكند. نقد گرينبرگ بر هنر كيچ اساس روشنفكرانهاي براي حمايت از گرايشاتي به سمت 
انتزاعهاي بزرگتر در هنر مدرن است. وي در اكسپرسيونيسم انتزاعي از تحوالت فرمي و رنگي 
نقاشيها دفاع كرد؛ گرايشهايي كه پس از جنگ دوم جهاني در اين نوع نقاشيها اوج گرفت. 
فرانسيس بيكنِ نقاش نيز با هدف از ريختاندازي و اعوجاج كار ميكرد و معتقد بود فقط از 
راه از فرماندازي حقيقتِ شناخته ميتوان واقعيت را نشان داد (سيلوستر و بيكن، 1386: 177). 
دوري از واقعيت در جنبشهاي مدرنيستي فقط دوري از بازنمايي ابژههاي قابل تشخيص 
نيست؛ بلكه در اصل، كنارهگزيني از بازنمايي فضايي است كه اشياء سهبعديِ شناختپذير 

ميتوانند در آن سكنا گزينند.  
  

4-1. غريبنمايي  
درباره ديد عادتزدة ما ميگويد: «فقط كافي است كه يك  طراحي و ديدن فراي در كتاب
شيء يا شخص را تشخيص دهيم و بشناسيم، با انجام گرفتن اين كار، آنها در فهرست 

                                                      
1. Rosenberg 
2. Newman 
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ذهني ما از چيزها و اشخاص جايي مييابند و ديگر واقعاً ديده نميشوند... .» (بيردزلي، 
1376: 76). اين نگاه عادتزده بايد اصالح شود و بهترين راه آن، حذف بازنمايي از نقاشي 
است. فراي مانند كانت معتقد است هنر، زندگي خيالپردازانه را بهجاي زندگي واقعي 
نشان ميدهد. هنر چيزي دارد كه در بيرون از آن وجود ندارد. فرايند آفرينش در انواع هنر 
مدرن معطوف به از دور خارج كردن و از شكلاندازيِ تصاوير متعارف از راه غلبة ذهنيت 
بر عينيت يا برعكس است. بارنِت نيومن در مصاحبهاي ميگويد: من از چيزي آني يا 
 (Harrison, 2007: 783) خاص بدون استفاده از فرمولي عمومي در نقاشي استفاده ميكنم
و همين چيز خاص يا آني است كه ديد عادتزدة تماشاگر را به هم ميزند. او از خطهاي 
عمودي بر روي گسترههاي تكرنگ استفاده ميكند و اين نوارها بهنوعي حضور بيننده 
است (سميعآذر، 1389: 84). در نظر گرفتن ضمني بيننده ميتواند نوعي غريبنمايي 
بهشمار آيد. جكسون پوالك، نقاش آمريكايي معاصر، ميگويد: «من پيوسته از ابزار معمول 
كار نقاشي مانند سهپايه، تختهرنگ، قلممو و غيره فاصله ميگيرم. برعكس ترجيح ميدهم 
از چسب، كاردك، چاقو و رنگ چكاندني يا رنگ غليظ آميخته با شنريزه، خردهشيشه و يا هر 
مادة خارجي ديگر استفاده كنم.» (لوسي اسميت، 1382: 42). همچنين آنچه از نگاه تماشاگر 
دگرگون ميشد، شيوة رفتار او با فضا بود. نقاشان اكسپرسيونيست انتزاعي براي ردّ عناصر سنتي 
از تابلوهاي قطع بزرگ روي زمين و نيز عناصر تخت استفاده ميكردند. هنريبودن هر اثر 
نقاشي با ايجاد تعادل بصري بين تخت بودن و عمقنمايي بر سطح بوم و بهدست دادن كيفيتي 
يكپارچه بدون وجود نظام سلسلهمراتبي ميان اجزاي اثر بهدست ميآيد (سميع آذر، 1389: 
102). فرانسيس بيكن، نقاش انگليسيتبار، ميگويد: «به نظر من براي اينكه امروز كاري بكني 
مجبور هستي تكنيك را بشكني، سنت را بشكني.» (سيلوستر و بيكن، 1386: 176). بهطور كلي، 
در فرماليسم از روشهاي معمول آفرينش در هنر سنتي مانند پرسپكتيو و عمقنمايي كنارهگيري 

ميشود و روش برخورد تماشاگر با فضا نيز غريبنمايي ميشود.   
  

5-1. آشكارسازي تمهيد   
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گفته ميشود كه هنر مدرن آشكار ميكند و محتمالً چيزي را ارائه ميكند كه در هنر سنتي 
بنا به داليلي آشكار نبود. تمهيد و روشهايي كه در هنر مدرن آشكار ميشود، همه در 
جهت تأكيد بر خلوص و ناببودن هنر نقاشي از يكسو و بيان محدوديتهاي آن از سوي 
ديگر است (Harrison, 2007: 799). در سال 1952م هارولد روزنبرگ، منتقد هنر، آثار 
جكسون پوالك را «نقاشي كنشي» ناميد (لينتن، 1386: 272). اين نام بر فرايندي تكيه دارد 
كه مخاطب از آن آگاه ميشود و به دريافت او كمك ميكند. هانس ناموث عكسهايي را 
از پوالك در حال اجراي بداههاش گرفته است كه عالوه بر آگاهي بيننده از مراحل اجراي 

اثر هنري، مشاركت فعالتر مخاطب را ميطلبد.   
     ويلم د. كونينگ1، از شخصيتهاي مهم اكسپرسيونيستهاي انتزاعي، از افرادي است 
كه به گفتة لينتن، فرايند كار در آثار او بسيار اهميت دارد. او ميگويد: «بوم نقاشي آماده 
شده يا نشده، محل مواجهة نشانههايي است كه فرمها را القا ميكنند، فرمهايي كه فضاها را 
خلق ميكنند.» (همان، 276). تأكيد بر اين بوم بزرگتر از اندازة معمول و فرايند كار و 
آفرينشهاي بداهه براي كساني كه از نزديك شاهد هنر وي بودهاند، ميتواند گوياي 
آشكارسازي تمهيد باشد. همانگونه كه در فرماليسم ادبي تمهيدات از دورهاي به دورهاي 
ديگر يا حتي در يك دوره تعريف ثابتي نداشتند و با توجه به زمينه متفاوت ميشدند، در 

نقاشي نيز بنا به گفتة بارنِت نيومن، فرمول عمومي براي روشهاي خاص وجود ندارد.  
  

6-1. خودكاري و استقالل اثر نقاشي  
فرماليسم در هنر داعية دفاع از مفهوم هنر براي هنر را دارد. تئوفل گوتيه دربارة هنر براي 
هنر ميگويد: «فقط آن چيزي واقعاً زيباست كه به درد هيچ كاري نخورد.» (نوري، 1385: 
405). اين انديشه جدايي هنر از ساير حوزهها را القا ميكند. تعداد بسياري از هنرمندان و 
منتقدان داعية دفاع از چنين ادعايي را داشتهاند. براي نمونه آثار انتزاعي موندريان ميتواند 
حدّ اعالي هنر تجسّمي تصور شود (قرهباغي، 1383: 180). همچنين اغلب هنرمنداني كه 
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ذيل مكتب اكسپرسيونيست انتزاعي آمريكا قرار ميگيرند، كمابيش داراي سويههاي فكري 
از ايندست هستند و به دفاع از هنر بدون كاربرد منجر شدهاند. جكسن پوالك يكي از 
(1947 -1948) ميگويد: «هنگامي كه غرق  امكانات مدافعان اين روش است. او در مجلة
نقاشيام هستم... از بهعمل آوردن تغييرات و از بين رفتن تصويرها و غيره هيچ هراسي 
ندارم؛ زيرا نقاشي حياتي ازآن خود دارد.» (لينتن، 1382: 273). حيات ازآن خودِ نقاشي اين 
هنر را از ساير وابستگيهاي اجتماعي، روانشناسي و غيره رها ميكند. مارك روتكو1، 
بارنِت نيومن و آدولف گوتليب معتقد بودند در اصل هر تالشي براي تفسير اثر هنري، آن 
را از ارزشهاي ذاتي تهي ميكند. بهعبارت ديگر، هنر بايد خودارجاع و به گفتة پوالك، 

«حياتي ازآن خود داشته باشد.» (لينتن، 1386: 273).   
     گرينبرگ در مقالة «هنر آوانگارد و كيچ»، فرماليسم يا آوانگارديسم را روشي براي 
تضمينِ هنر واال در برابر كمبود استقالل و خودمختاري فرهنگ توده و كيچ در نظر گرفت؛ 
پس نظر اين منتقد بر سوية مستقل فرماليسم است. نزد گرينبرگ، خودارجاعگري و انتزاع 
روشي براي حفظ هنر از تأثيراتِ بهابتذالكشانندة فرهنگ توده و كيچ است. اين منتقد 

آمريكايي در دفاع از اكسپرسيونيست انتزاعي، دربارة استقالل اثر نقاشي نيز بحث ميكند.  
  

7-1. تدوين نظريه و علم در نقاشي  
رواج هر سبك هنري مرهون تالش منتقدان بسياري است. بحث فرماليسم در هنر با 
منتقدان نامآشنايي (گرينبرگ، رزنبرگ، فراي و بل) در هم پيچيده شده است. هريك از اين 
منتقدان بخشي از تدوين شيوهنامة هنر فرماليستي را بهعهده داشتهاند. هنر مدرن از 
هنرمنداني بهرهمند بود كه خود آنها با كاربرد شيوهنامههايي، سبك كارشان را بهوجود 
آوردند. اغلب، آنها داعية سبكهاي شخصي داشتند تا شيوهنامههاي ثابتِ كلي. پيكاسو 
هميشه به تشريح كارهاي خود ميپرداخت و كاندينسكي نيز به تدوين رسالههاي نظري 
همت ميگماشت. همچنين در مدرسة باوهاوس در آلمان به پشتيباني والتر گروپيوس، به 
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تدوين يكسري اصول علمي در زمينة رنگ با ايجاد چرخة رنگ و طبقهبندي رنگها به 
دستههاي اصلي و فرعي پرداخته شد. نوربرت لينتن در مورد نقاشيهاي انتزاعي معتقد 
است حتي «تركيببنديهاي انتزاعي ميتوانند در نهايت واجد معناي واقعي باشند.» (لينتن، 
1386: 284). آن دسته از اكسپرسيونيستهاي انتزاعي كه به خلق نقاشيهاي معنادار همت 
ميگماشتند، بيشتر به يك شيوة كار يا فرمول پايبند بودند (همان، 281). همانگونه كه آثار 
بارنت نيومن در وراي زيباييشناسي صوري خود معطوف به معناست، براي خود قاعده و 
فرمول قابل خوانش خاصي هم دارد. توجه به شيوة كار و فرمولها را ميتوان تالشي 

هرچند نامعلوم در جهت تدوين اصول كار دانست.   
ميگويد: «در اين كتاب كوچك سعي كردهام تا يك  هنر      بلِ در آغاز كتاب خود يعني
نظرية كامل را دربارة هنر شكل بدهم... .» (قرهباغي، 1383: 137). با اينكه بلِ ادعاي 
نظريهپردازي كاملي را دربارة هنر داشت، ادعاهاي اينقبيل نظريهپردازان و در ادامه 
هنرمندان هرگز آن جامعيتِ مورد نظر صاحبانشان را پيدا نكرد؛ به اين دليل كه هنر مدرن 

به سبكهاي متعدد و فرمولهاي شخصي وابسته است تا به فرمولهاي عمومي و كلي.  
  

8-1. عنصر غالب   
در هنر مدرن كه با فرماليسم در هم پيچيده شده، عناصر اصلي و پيشبرنده از عناصر فرعي 
بازشناخته ميشود. در دورهاي، شايد مسطّح بودنْ خصيصة اصلي باشد و عناصر ديگر گرد 
اين عنصر شكل گرفته باشد. در گرايشي هم رنگ، مهمترين عنصر است. گرينبرگ 
ميگويد رنگ در هنر مدرن و انتزاعي، از كاربردهاي مرسوم خود كناره گرفته و استقالل 
بيشتري بهدست آورده است. نزد اكسپرسيونيستهاي انتزاعي مانند پوالك و كالين، بوم و 
رنگ خيلي مهماند (لوسي اسميت، 1386: 60). دكونينگ، فرانكتالر، گوركي، گوتليب، 
هافمن، مادرول، نيومن و روتكو از نقاشاني هستند كه به رنگ بسيار اهميت دادهاند. در 
مكتب نئوپالستيسيزم، پيت موندريان و ژرژ روئو نيز رنگ را بسيار مهم دانستهاند. 
هنرمندان فوويسم و انتزاع پسانقاشانه نيز به عنصر غالب اهميت دادهاند. در دورهاي نيز 
مانند مكتبهاي كوبيسم و فوتوريسم دگرگونيِ نگرش به واقعيت و اتكا به ذهنيت اهميت 
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مييابد. عنصر غالب در هر دورهاي چيزي است و تأكيدها در گرايشهاي متفاوت فرق 
ميكند.  

     پس از بررسي مدرنيسم در نقاشي با برتري عناصر فرمال، به دورة آوانگارد نوين يا 
پستمدرن ميرسيم. در اين دوره با نفي هرچه بيشتر عناصر نقاشانه يا عناصر هنري 
روبهرو هستيم. از دهة شصت به بعد، مفاهيم و ساختار هنر مدرن مورد ترديد واقع 

ميشود.  
2. فرماليسم در ادبيات   

نظرية فرمال با اين ديدگاه قوّت گرفت كه فرم به آنچه ميبينيم چارچوب و معنا ميدهد. 
اساس اين شيوه بر استقالل اثر و متن است. در سال 1915م، رومن ياكوبسن انجمن 
زبانشناسي مسكو را بنياد نهاد. در سال 1916م در پترزبورگ، انجمن مطالعة زبان شاعرانه 
يا ادبي (اپوياز) به رهبري ويكتور شكلوفسكي پايهگذاري شد. عالوهبر او، يوري تينانوف، 
بوريس آيخنباوم و بوريس توماشسكي نيز به اين انجمن تعلق داشتند. منشأ نظريات 
اعضاي اين حلقهها در آثار پژوهشگران روسي مانند پوتبنيا (اوحدي، 1387: 301) و 
وزلوفسكي و در نظرياتي راجع به زبان، ادبيات و فرهنگ نهفته بود (پين، 1382: 418). اين 
دو حلقه به جهت مخالفت با واقعگرايي و تأكيد بر واژة خودكفا با جنبش شعر فوتوريستي 
از ويكتور شكلوفسكي در  واژه رستاخيز پيوند داشتند. نخستين نمود فرماليسم در رسالة
سال 1914م شكوفان شد (امامي، 1377: 190) و تا سال 1929م بهطول انجاميد و سرانجام 

با اجبار استالينيسم از بين رفت.   
     فرماليستها درپي كشف جوهر ادبي در متون بودند و با خواندن دقيق1 ميخواستند به 
اين مهم دست يابند. آنها به روش دلبستگي بسياري داشتند و درپي دستيابي به مبنايي 
علمي براي ادبيات بودند. به گفتة آيخن باوم، «روش فرمال حاصل تالشهايي است كه 
براي خلق يك علم مستقل و انضماميصورت گرفته است.» (1385: 31). براي رسيدن به 
اين منظور، مسائل كلي مانند زيبايي و معناي هنر و مسائل جامعهشناختي، اقتصادي، 

                                                      
1. Close Reading 
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پژوهشهاي تاريخي و زندگينامهاي را به كناري نهادند و معتقد بودند محتوا، فقط زمينه را 
براي عملكرد تمهيدات ادبي ايجاد ميكند. آنها تالش ميكردند تا نشان دهند تمهيدات 
ادبي چگونه نتايج زيباييشناسانه ايجاد ميكند. بهگونهاي كه تمركز اصلي آنها متن بود و 

متن را با سه استعارة ماشين، مدل ارگانيك و نظام بهكار ميبردند.   
فرماليستها در مرحلة اول يك قطعه شعر را در حكم كليت صناعات آن ميديدند. 
ياكوبسن و يوري تينيانوف در سال 1920م به پراگ رفتند و در آنجا در سال انتشار كتاب 
به ادبيات همچون علمي نظاممند نگريستند. با  پريان، قصههاي ريختشناسي پراپ يعني
توجه به اين مطالب بهتر است اضافه كنيم فرماليسم دو مرحله دارد: در مرحلة اول نوعي 
ديدگاه مكانيستي به فرايند ادبي وجود دارد و تمايز زبان شاعرانه و روزمره اصل موضوع 
است. در مرحلة دوم به تحقيق دربارة مسائل علمي پرداختند و درپي تدوين علم ادبيات 
بودند. در ادامه، فرماليستهاي آمريكايي ادبيات را صورتبندي هنري معنا ميدانستند. 
آنها در ازاي سه فرم ماشينوار، ساختمند و نظاممندِ فرماليستهاي روس، به فرم انداموار 

و به جاي اعتقاد به ساخت سلسلهمراتبي به ساخت افقي- عمودي اعتقاد داشتند.   
  

1-2. فرم و محتوا  
فرماليستهاي روس فرم را با الهام از سمبوليستها، اما نه در مفهوم چيزي در تقابل با 
محتوا ميدانستند. فرم از نظر آنها، مجموعة مناسباتي است كه ميان عناصر و نشانههاي اثر 
وجود دارد. فرم در اين مفهوم، تمام جنبههاي اثر را بههمراه محتوا دربرميگيرد؛ پس فرم و 
محتوا در تقابل با هم و جداي از هم نيستند، بلكه به هم تنيدهاند. در واقع آنچه پيام هنري 
و زيباييشناسيك را از ديگر پيامها جدا ميكند، فرم بيان آن است. فرمي كه فرماليستها از 

آن ياد ميكردند، امرزوه به ساختار تعبير ميكنيم.   
  

2-2. جدايي از زبان روزمره   
فرماليستهاي روس در تمايز بين زبان شعر و روزمره از انديشة نمادگرا و مدرنيست 
كردند. بين اين دو زبان تفاوتهاي اساسي وجود داشت. «زبان شاعرانه  فرانسوي پيروي
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آگاهانه آفريده ميشود تا ادراك را از خودكاري آزاد كند.» (شكلوفسكي، 1385: 102). در 
اين زبان بهجاي توجه به كاركرد عملي زبان به بافت آن توجه ميشود. زبان ادبي 
ويژگيهايي دارد كه زبان روزمره ندارد. ادبيت، غريبنمايي و آشكار كردن تمهيد از 
عواملي است كه زبان روزمره را به زبان ادبي تبديل ميكند. پس چيزي كه ادبيات را از 

زبان روزمره جدا ميكند، فقط كيفيت برساختة آن است.   
     ياكوبسن، از نظريهپردازان فرماليست، دربارة زبان شاعرانه ميگويد: «شعر تغيير فرم 
آگاهانة زبان معمولي است. شعر تعرّضي سازمانيافته به سمت زبان روزمره است.» 
(Elrich, 1965: 214). بنابراين كار زبانِ شعر، جلب توجه بهسوي خود زبان و واژگان 

آن و دوري گزيدن يا فاصله گرفتن از زبان روزمره است.  
  

3-2. غريبنمايي1  
براي اولينبار شكلوفسكي در مقالة مهم «هنر بهمثابة تمهيد» به غريبنمايي2 پرداخت. او 
معتقد بود انديشة تصويرمحور بهطور كامل نميتواند همة جنبههاي ادبي را دربرگيرد. 
شكلوفسكي در اينباره ميگويد: «پيوندي كه تمام شاخههاي هنر يا حتي شاخههاي هنر 
ادبي را وحدت ميدهد، انديشة مبتني بر تصاوير نيست؛ همچنان كه تغيير تصاوير اساس 
تحول شعر نيست.» (1385: 83). تصوير شعري يكي از تمهيدات زبان شاعرانه است. 
غريب و ناآشنا كردن جهان موجود در اثر هنري، آرمان ادبيات و هنر است. ادبيات با ناآشنا 
و غريبكردن امورِ آشنا، توجه مخاطب را به جهان اثر جلب ميكند. مشكل كردن فرمها، 
طوالني كردن اعمال و قطع و تأخير فرايندِ دريافت از شيوههاي غريبنمايي است. در رمان 
اثر استرن از تأخير و طوالني كردن اعمال براي غريبنمايي استفاده شده  شندي تريسترام
است. هدف هنر ادبي اين است كه پديدهاي عادي را بهگونهاي نشان دهد كه گويي 
اولينبار است با آن روبهرو شدهايم. غريبنمايي از كيفيات ذاتيِ تمهيدهاي ادبي نيست؛ 
بلكه كيفيتي مبتني بر تمايز است. بهعبارت ديگر، غريبنمايي به كاركردهايي بستگي دارد 
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كه درون متون مختلف پيدا ميكند. بعدها در مكتب پراگ از واژة برجستهسازي بهجاي 
غريبنمايي استفاده شد.  

  
4-2. آشكارسازي تمهيد 1   

از ديگر راههايي كه باعث دشواري فرايند دريافت ميشود و اثر ادبي را از زبان روزمره 
جدا ميكند، آشكارسازي تمهيدات اثر است. اين عامل وقتي رخ ميدهد كه اثري در طول 
خود، دربارة تمهيدهاي ادبياش سخن بگويد. اين تمهيد مرتب در حال تغيير است و 
اصول ثابتي ندارد. به قول هارلند، «ادبيات براي آنكه بتواند انجام دادن يك كار را ادامه 
دهد، بايد همواره راههاي انجام آن را دگرگون كند.» (1385: 243). در واقع دگرگون كردن 
اين راههاست كه ادبيت آن را به نمايش درميآورد. با اين تمهيدات، فرم نسبت به محتوا 

برجسته ميشود. آشكاركردن تمهيدات در زبان، مفهوم و اشكال زباني رخ ميدهد.   
  

5-2. ادبيت   
ياكوبسن ميگويد موضوع علم ادبي ادبيات نيست؛ بلكه ادبيت است؛ يعني آنچه از اثري 
معلوم، اثري ادبي ميسازد (آيخن باوم، 1385: 38). دستهاي از ويژگيهاي صوري و زباني 
كه آثار ادبي را از ديگر انواع سخن متمايز ميكند، ادبيت ناميده ميشود. بهعبارت ديگر، 
«فرماليستها ادبيت را در كاربرد ويژة زبان جا دادند.» (هارلند، 1385: 237). ماهيت ادبيت 
بهصورتِ مجموعة ثابتي وجود ندارد و به شكل مجموعهاي متغير و جزئي از روابط ميان 

متون درميآيد.  
  

6-2. تدوين علم ادبيات  
فرماليستها معتقد بودند ادبيات، علم است. آيخنباوم ميگويد: «علم ادبيات... بايد يك 
علم ويژه ناوابسته و داراي مسائل شخصي خودش باشد.» (همان، 236). فرماليسم در 

                                                      
1  . Laying Bare  



662   □   نامة نقد/ مجموعه مقاالت نخستين همايش ملي نظريه و نقد ادبي در ايران  
 

مراحل بعديِ كار خود قوانين عام را كشف كرد و معتقد بود «هرچه عامتر، بهتر» (ويلم 
برنتز، 1382: 50). اعتقاد به اصول عام، آنان را به سمت اختراع علمي به نام ادبيات به 
شكل مجموعهاي از رويدادها رهنمون كرد. رومن ياكوبسن علم ادبيات را بوطيقا ناميد؛ 
علمي كه بررسي خودِ ادبيات و بحثهاي مربوط به آن را دربرميگيرد و كانون توجهش 
خود پيام است نه فرستنده و مخاطب. علم ادبيات در برابر بررسي يا تأويل آثار منفرد و در 

برابر علومي چون جامعهشناسي، روانشناسي و غيره قرار ميگيرد.   
  

7-2. عنصر غالب  
اولينبار ياكوبسن اين مفهوم را در سخنرانياي در چكسلواكي مطرح كرد (قاسميپور، 
1386: 66). عنصر غالب از مفاهيم مربوط به اواخر دورة فرماليستهاست. به گفتة 
, 1992: ) . « ياكوبسن، «اين عنصر غالب است كه تماميّت ساختار را تضمين ميكند

Stam, et al.11). عنصر غالب بهمثابة عنصر كانوني اثر هنري است و ديگر عناصر تحت 

تأثير آن هستند. هر تمهيد واحدي ميتواند در آثار گوناگون كاركرد زيباييشناسانة متفاوتي 
بيابد. بر اثر جابهجايي عنصر غالب در صورتهاي شعري، تغييراتي بهوجود ميآيد. حتي 
ممكن است عناصر زيباييشناسانه كه در آثار دورههاي قبل بهمثابة عنصر غالب در 
پيشزمينه بودهاند، امروز در اثر ادبي ديگري به پسزمينه بيايند (سلدن، 1384: 56). 

بنابراين، اصول ثابتي براي عنصر غالب وجود ندارد.   
  

8-2. روايتشناسي فرماليستي  
فرماليستها عالوه بر شعر، روايت را نيز بررسي كردهاند. ادبيت، غريبنمايي و 
آشكارسازي تمهيدات در روايت هم بهكار ميرود. عالوهبر اينها، فرماليستها در بحث 
روايت از دو مقوله به نامهاي فابيوال1 و سيوژت2 به مفهوم ماجرا و پيرنگ نام بردهاند. 
ماجرا واقعيت بدون دخل و تصرف و بهعبارتي مادة خام روايت بدون ارزشهاي 
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زيباييشناختي است. ارسطو پيرنگ را ترتيب حوادث ميدانست؛ درحالي كه در نظر 
فرماليستها، پيرنگ اعمال تمهيدات زيباييشناسانه روي متن است. در هنر روايت، ماجرا 
با تمهيداتي مانند انتخاب زاوية ديد خاص و شگردهاي ابهامآفرين به پيرنگ تبديل 
ميشود. «در صورتبندي توماشفسكي فابيوال خود، عمل است؛ درحالي كه سيوژت 
چگونگي آگاه شدن از خودِ عمل است.» (هارلند، 1385: 238). يعني سيوژت يا پيرنگْ 
داراي تمهيد، حذف از طول ماجرا، كوتاه كردن يا به تأخير انداختن زمان آن است؛ درحالي 

 كه ماجرا، اتفاقات ماوقع بدون تمهيد و بهترتيب زماني و بدون حذف است.  
  

9-2. انگيزش1  
توماشفسكي كوچكترين واحد پيرنگ را انگيزش مينامد. انگيزش وابستگي به مفروضات 
خارجي و غيرادبي است و به دو نوع آزاد و مقيّد تقسيم ميشود (سلدن، 1384: 54-53). 
وجود نقشماية مقيّد براي قصه ضروري است. نقشمايههاي آزاد بخشي از قصة مورد نظر 
نيستند؛ اما «كانون بالقوّة هنرند» (همان، 52). انگيزش واقعگرايانه، آشناترين نوع انگيزش 
است كه توقع عرضة امر واقع را بدون توجه به تمهيدات اثر در ما ايجاد ميكند. انگيزش 
واقعگرايانه متن ادبي را به جريانهاي عادي زندگي شبيه ميكند. بعدها درونماية انگيزش 
اهميت پيدا كرد. درونمايه هم يعني قرار دادن موضوع در چارچوب نظمي كه فرهنگ 

فراهم ميكند.  
     در نهايت، اين انتقاد به فرماليسم وارد شد كه آن را غيرتاريخي و ماشينوار دانستند. 
تينيانوف با طرح ساختار پويا و بعد ياكوبسن با همزماني پويا سعي كردند اين مشكل را 
حل كنند. در اواخر دورة فرماليسم روسي در مكتب باختين كه از ميخاييل باختين، پاول 
مدويدف و والنتين وولوشينوف تشكيل شده بود، ماركسيسم و فرماليسم در هم آميخته شد.  

                                                      
1  . Motivation 
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ساختگرايي در ادبيات بهنوعي ادامة فرماليسم است حتي نشانهشناسي و ظهور آن در دهة 
1960م نيز ادامة بررسي فرماليستي اثر است. بررسي نشانههاي اثر و ساختار آن نوعي 

بررسي فرماليستي است.  
  

3. فرماليسم در نظرية فيلم   
نئوفرماليست شيوة نقد فرماليستي در سينماست كه اصول اساسياش را از فرماليسم روسي 
وام ميگيرد. استفاده از فرماليسم در هنرهاي ديگر مانند سينما مستلزم تغييراتي چند است. 
تامسن در حوزة مطالعة فيلم، شيوة نئوفرماليستي را با توجه به ويژگيهاي سينما طراحي 
كرده است (تامسن، 1377: 114). روش نئوفرماليستي در فيلمهاي داستاني در دو بخش 
روايت (عناصر روايت سينمايي) و سبك بهكار گرفته ميشود. در بخش روايت انتظارات 
روايي فيلم، بررسي پيرنگ با بحث سببيّت، چينش زماني و مكاني در فيلم، الگوي گسترش 
پيرنگ، انگيزش، قرينهسازي، مشخص كردن نوع راوي و توجه به ماجرا يا داستان كل 
(اسالمي، 1382: 80-100) از عوامل مهم هستند. در سبك، استفاده از تمهيدهاي گوناگون 
سينمايي كه به بيان روايت ميپردازند (مانند نحوة ميزانسن، صدا، دوربين/ قاب، گرافيك و 
انتخاب جلوههاي اپتيكي) (تامسن، 1377: 124) بههمراه ويژگيهاي اطالقي فرماليستهاي 
روس در ادبيات مانند غريبنمايي و آشكارسازي تمهيد نيز قابل بررسي است. «ابزارهاي 
هنري و عناصر روايت سينمايي» (شهبا، 1385: 121) دو مبحث مهم فرماليستها در نقد 

سينمايي است.   
     نظريهپردازان فرماليست در حوزة سينما سه دستهاند: نظريهپردازاني كه بهطور صرف و 
با تأثير از فلسفة نئوكانتي و يا با تأثير از فرماليستهاي روس به سينما پرداختهاند؛ مانند 
هوگو مانستربرگ1، آرنهايم2، آيزنشتاين3 (بهعنوان نظريهپرداز) و بال باالژ4 در قسمتي از 
به زمينههاي فنّي سينما پرداخته است. دستة دوم  سينمايي نظرية نظرياتش. بال باالژ در كتاب

                                                      
1  . Munsterberg  
2  . Arnheim 
3  . Eisenstein  
4  . Balasz 
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فرماليستهاي روس هستند كه دربارة سينما نيز مينوشتند. براي نمونه، شكلوفسكي عالوه 
بر نظريهپردازي در زمينة سينما، در نوشتن فيلمنامه به كارگردانان مطرح كشور خود در 
دهة بيست كمك ميكرد. تينيانوف نيز دربارة سينما مينوشت. بعدها نشانهشناسان سينما 

مانند متز و پازوليني از آراي اين دو متأثر شدند (احمدي، 1384: 7).  
     از لحاظ زماني نيز ميتوان نظريههاي فرماليستي را به دو دوره تقسيم كرد: از دهة 
1920 تا 1935م كه اغلب در اين دوران شاهد سلطة نظريههاي فرماليستهاي روس در 
زمينة سينما هستيم. همچنين در سال 1919م مدرسة دولتي سينماي شوروي برپا شد 
(ليندگرن، 1385: 90). در اين دوره، تعدادي از نظريهپردازان حوزة تدوين مانند لف 
كولشوف، زيگاورتوف، آي پودوفكين و آيزنشتاين گرد هم آمدند كه برخي از آنها مانند 
آيزنشتاين زير تأثير مستقيم فرماليستهاي روس بودند. با آغاز دوران ناطق سينما، در بخش 
نظريات سينمايي شاهد نزول فرماليسم هستيم. به اين افراد، نظريهپردازاني چون هوگو 
مانستربرگ، آرنهايم (هر دو با نظرياتي فلسفيتر) و باالژ را بايد افزود. دورة دوم سينماي 
فرماليستي از دهة شصت آغاز ميشود و هنوز هم به كار خود ادامه ميدهد. ديويد بوردول، 
كريستين تامپسن و جنت استايگر نظريههاي فرماليستي مخصوصِ سينما مينوشتند و رويكرد 
نئوفرماليستي را با گسترش نظريههاي فرماليستي بهوجود آوردند. ويژگيهاي سينماي فرماليستي 

از اين قرار است:  
  

1-3. فرم و محتوا در نظرية فرماليستي فيلم   
فرم فيلم در سينما عاملي خلّاق و فعال است كه محتوا را متأثر ميكند. همانگونه كه در 
از بوردول و تامسن آمده است: «شكل مجموعهاي كامل از مناسباتي است  فيلم هنر كتاب
كه ميان عناصر فيلم وجود دارد.» (25-24). فرم فيلم نتيجة برهمكنش عوامل و نشانههاي 
حركتي، صوتي و موسيقيايي، نشانههاي كالمي و آوايي است. مانستربرگ، آرنهايم، 
آيزنشتاين و باالژ موضوع و مضمون را همراه عناصر ديگر، بخشي از فرم فيلم ميدانستند. 
باالژ در مورد اهميت فرم دو تختهسنگ را با هم قياس ميكند و ميگويد آنچه تختهسنگي 
در بيابان را از مجسمهاي متمايز ميكند، شكل آن است (يوسفينژاد، 1380: 184). فرم فيلم 
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به انتظارات بيننده جواب ميدهد و سيستمي دروني است كه بخشهاي مختلف اثر، مانند 
موضوع و مفاهيم نظري را به هم ميپيوندد. مانستربرگ در بحثهاي زيباييشناسي خود 
متأثر از مكتب فلسفي نئوكانتي است. او در اينجاست كه بحث فرم و كاركرد را مطرح 
ميكند و غايتپذيري بدون غايت در آثار هنري مورد بحث او است. باالژ، از 
فرماليستهاي عرصة فيلم، مانند همتاي روسي خود به مقايسة زبان و فيلم ميپردازد؛ البته 
اين مقايسه در اساس بيربط است؛ چون سينما اصالً زبان نيست و حرف ربط و فعل و 
ادات تشبيه ندارد. اما اين مقايسه نشان ميدهد نظريهپردازي فرماليستي در زمينة سينما تا 

چه حد مرهون حوزة ادبي بوده است.  
   

2-3. رابطة سبك و فرماليسم سينمايي  
در سينما نيز فرماليسم با بحث سبك آميخته است. توجه به روشهايي مانند انواع تدوين و 
نوع نورپردازي و غيره سبكهاي مختلفي بهوجود ميآورد. فيلمسازاني مانند ريختر، فرنان 
لژه و ديگر سبكآفرينان فرماليستي در عين وابستگي به يك سبك بزرگ هنري، هريك 
مونتاژ را نظامي  سينما سبكشناسي سبك شخصي ويژهاي داشتند. آيخن باوم در كتاب
سبكشناختي ميپندارد كه مستقل از پيرنگ (طرح) است. سينما نظام ويژة زبان تصويري 
است. اتصال نماها به هم، به عبارات و جمالت شباهت دارد و سبكشناسي سينما همان 

نحو فيلمي است (احمدي، 1384: 236).   
     همانگونه كه پيشتر بحث كرديم، فرماليستها روايت در سينما را با طرح يا پيرنگ 
پيش ميبرند. طرح وقتي بهوجود ميآيد كه بهوسيلة تكنيكها و تمهيدهاي سينمايي در 
ماجرا يا فابيوال (بهعبارتي واقعيت) گسست زماني و مكاني و علّي و معلولي اتفاق بيفتد. 
شيوة بيان طرحها متفاوت است و در ايجاد آنها از روشهاي متفاوتي بهره گرفته ميشود 
و همين، به شكلگيري سبكهاي مختلف سينمايي منجر ميشود؛ بهگونهاي كه يوري 
تينيانوف-  نويسندة مشترك در زمينة ادبيات و سينماي فرماليسم-  با در نظر گرفتن اهميتِ سبك 
در سينماي مدرن (روش بيان طرح) در سال 1927م ميگويد: «سرانجام به فيلمهايي خواهيم 
رسيد كه روش بيان و سبك در آنها نقش مركزي داشته باشد.» (احمدي، 1384: 249). از نظر 
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آرنهايم، سبكهاي هنري گوناگوناند؛ همانگونه كه ذهن بشر و طبيعت بهشكلهاي گوناگوني 
ميتوانند به توازن درآيند (آندرو، 1387: 77). اين هم نوعي اعتقاد به سبك بهشمار ميآيد.  

  
3-3. جدايي از زندگي روزمره و واقعيت   

نوشته است كه دو بخش دارد: روانشناسي و  تصويري نمايشنامة هوگو مانستربرگ كتابي به نام
زيباييشناختي. در بخش روانشناسي گفته است كه حركت در سينما نه در بيرون، كه در ذهن 
اتفاق ميافتد. بهطور كلي، پاية نظريهپردازي او بر ذهن استوار است. او مادة خام سينما را ذهن 
ميداند و طبقات ذهن را با مراحل سينما در تناظري يكبهيك قرار ميدهد (همان، 43). از نظر 
مانستربرگ، در برخورد با شيء زيبا جز نگريستن كاري نميتوانيم انجام دهيم. شيء زيبا در 
لحظة تجربة زيباييشناسانه از تجربههاي روزانه جدا ميشود. شيء زيبا كاربردي نيست و شايد 
نتوان جايگاهي در طرح كلي جهان براي آن يافت. فيلم نيز ما را از دنياي واقعي خارج ميكند و 
فيلم «ما را در تاب آنچه توجه جذبهآور نام دارد» (همان، 51) قرار ميدهد. آرنهايم كتابي به نام

(1932) دارد. او در اين اثر ميگويد چون سينما چيزهايي را ندارد، هنر است. سينما  هنر بهمثابة

محدوديتهايي دارد كه آن را از ساير رسانهها متمايز، و خود اين رسانه را محدود ميكند: 1. 
پردة سينما: پرده و تصوير سينما دوبعدي است؛ درحالي كه واقعيت سهبعدي است. رنگ و 
سينما اسكوپ براي سينما مزيتي نميآورند؛ زيرا اين دو ميخواهند سينما را به واقعيت بيروني 
نزديك كنند. 2. محدودة ديد: نسبتهاي رياضي كه در واقعيت بيروني ديده ميشود، در سينما 
ديده نميشود. 3. نور: واقعيت بيروني نورپردازي نشده است؛ اما در سينما همهچيز نورپردازي 
شده است. 4. حسّ المسه: در سينما فقط دو حس بينايي و شنوايي كار ميكند و براي مثال 
حسّ المسه كارايي ندارد. 5. گسست در زمان و مكان: هر روايتي گسستهايي در روابط و 
عليتهاي مكاني و زماني بهوجود ميآورد و بهعبارتي پيرنگي براي كل ماجراست. اين فرايند 
سينما را از واقعيت موجود دور نگه ميدارد. حتي بحث برش كه در سينما مطرح ميشود، براي 

ايجاد گسستهاي زماني و مكاني است.   
     در نظر فيلمساز روسي، آيزنشتاين، همهچيز فرم است. آيزنشتاين با تأثيري كه از 
فرماليستهاي روس و كانستراكتيويستها پذيرفته بود، هم به تأثيرپذيري اوليه از واقعيت 
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اعتقاد داشت و هم در مرحلة بعد به دخالت ذهنيت سينماگر در تركيب قطعههاي 
گزينششده از واقعيت (احمدي، 1384: 268). او معتقد بود براي اينكه به واقعگرايي 
برسيم، بايد واقعيت را نابود و دستكاري كنيم. ناگفته پيداست كه روحية انقالبي براي 
تحوالت عظيم در او موج ميزد. اين روحيه در نقاشان فرماليست انتزاعگرا نيز وجود 
داشت. آيزنشتاين، همنظر با پودوفكين و كولشوف، در سال 1927م از پذيرش صدا در 
سينما امتناع كرد و بر آن بود كه سينما هنر تصوير است (همان، 117) و لزومي ندارد 
همهچيز آن تقليد از واقعيت باشد. باالژ و آرنهايم نيز با ورود صدا به سينما مخالف بودند 
(آندرو، 1386: 155). باالژ همچنين در اين نظر كه مادة خام سينما از مادة خام جهان يعني 
واقعيت نيست، به فرماليستهاي روس نزديك است؛ البته بر اساس گفتههاي او، وضعيت 

واقعي شيء نبايد بسيار خدشهدار شود.   
     فرماليستهاي روسي كه در زمينة سينما نيز مينوشتند، شكل شاعرانة فيلم را با شكل 
شاعرانة زبان مقايسه ميكردند. تينيانوف هر نماي سينمايي را معادل مصراعي از شعر 
ميدانست. آيخن باوم نسبت فيلم با عكاسي را نسبت زبان ادبي و شعر با زبان روزمره 
ميدانست (احمدي، 1384: 236). فرماليستهاي روس مانند آيخن باوم، شكلوفسكي و 
بر استفادة شاعرانه از فيلم همچون استفادة  سينما بوطيقاي تينيانوف در گزيدهمقاالتي به نام

ادبي از زبان تأكيد كردند.  
  

4-3. غريبنمايي  
فرماليستها دربارة ادراك پيشفرضهايي دارند. از نظر آنان، ادراك فرايندي فعال ميان 
ادراككننده و ادراكشونده است. از اين ديدگاه، فرماليستها از پديدارشناسي هوسرل 
متأثرند؛ با اين تفاوت كه هوسرل به كنارزدن اليههاي مفهومپردازي و ادراك عالقه داشت 
و فرماليستها به دشوارسازي فرايند ادراك ميپرداختند (تامسن، 1377: 126). سينما 
اساساً رسانة تحريف واقعيت و غريبنمايي آن است. غيرطبيعيسازي در سينما معادل 
غريبنمايي است. در فيلم نبايد توقع ديدن طبيعت و جريان روزمره را داشته باشيم؛ زيرا 

فيلمها واكنشي به فرايندهاي فرهنگي هستند تا طبيعي.   
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     آيزنشتاين به رويهمگذاري نماها اعتقاد داشت و ميگفت اين رويهمگذاري به خلق 
معنا منجر ميشود. از ديدگاهي، اين رويهمگذاري نماها براي رساندن و هدايت معنا، 
نوعي فاصلهگذاري و غريبنمايي در فيلم بهشمار ميآيد. با اين كار روند دريافتِ تماشاگر 
با نوع جديدي از كنارهمگذاري نماها برخورد ميكند و حسّ زيباييشناسانه در او بهوجود 
ميآيد. مخاطب همان مسيري را طي ميكند كه مؤلف هنگام آفرينش فيلم پيموده است. 
آيزنشتاين به ايجاد شوك در بيننده اعتقاد داشت و از تصاوير رنگي در كنار تصاوير سياه و 
استفاده كرد. از نظر او، «تصوير درشت فقط شكلي يا تصويري  مخوف ايوان سفيد در فيلم
ميان انواع شكلها و يا تصويرهاي ديگر نيست، بل امكان خواندن مؤثر تمام فيلم است.» 

(احمدي، 1384: 98). البته، نوعي غريبنمايي و عنصر غالب نيز هست.   
     از نظر آرنهايم، سينما كنترلي است بر عوامل انساني ثبت تصوير و از اين راه است كه 
واقعيت را تحريف ميكند. استفاده از محدوديتهاي سينما- كه در مورد جدايي از زندگي 
روزمره به آن اشاره كرديم- و تشديد آن، به غريبنمايي در سينما كمك ميكند. براي 
مثال، بهوجود آوردن تشديد در نورپردازي باعث اغراقهايي در تصوير ميشود كه حاصل 

آن، اكسپرسيونيسم در سينماست.  
     بحث باالژ در مورد غريبنمايي بهشدت با نظريات فرماليستهاي روس پهلو ميزند. به 
عبارت او در اينباره دقت كنيد: «تنها از طريق روشهاي غيرمنتظره و دور از عادت، كه 
تركيبهاي گيرا ايجاد ميكنند.» (آندور، 1387: 156). او ميگفت وقتي هنرمند واقعيت را در 
اثرش بهگونة متفاوت و تحريفشده ميآورد، لطمة چنداني به اثرش وارد نميكند. البته، اين 
ازشكلاندازي نبايد از حدّ تعادل خارج شود تا بيننده قادر باشد آشنا را از ناآشنا تشخيص دهد. 
بال باالژ معتقد است سينما بهدليل استفاده از نماهاي نزديك و ارائة جزئيات تصويري، بايد از 
مقام هنر برخوردار باشد (همان، 145). معموالً نماي نزديك را با برجستهسازي يكي ميدانند. 
باالژ در بحث برجستهسازي و دوري از افراط در آن، متأثر از موكاروفسكي است (همان، 156). 
تأكيد باالژ بر نماي نزديك، نزديكي او را به نظريات توماشفسكي ميرساند. نظريههاي او در 
زمينة سينما آميزهاي از واقعگرايي و فرماليسم است. او در نفي آوانگارديسم و سينماي تجريدي 

نماي نزديك، بسيار واقعگرايانه ميانديشد.   و ستايش ِ
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5-3. آشكارسازي تمهيد   
فيلمي كه هدفي زيباييشناسانه داشته باشد، مانند ادبيات داراي فرم تأخيرزا و دشواركننده 
است. از نظر آرنهايم- كه بسيار از نظريات فرماليستهاي روس متأثر بود-  سينما هنري 
تجريدي است؛ زيرا از بقية حواس در آن خبري نيست. هنر سينما بر اثر تأخير يك فرايند 

ساخته شده است. سينما وقتي هنر است كه فرايند بازنمايي در آن به تأخير افتد.  
(1932) است كه در آن، هر رسانه هنگام كاربرد  هنر بهمثابة فيلم      مهمترين كتاب آرنهايم
هنري، توجه را از شيء توصيفشده به ويژگيهاي رسانة خود جلب ميكند. هر رسانهاي 
بهوسيلة يك سلسلهاعصاب مركزي كار ميكند؛ براي مثال موسيقي از طريق صدا، رقص از 
طريق حركت و شعر از راه واژه عمل ميكند. رسانههاي گوناگون كاركردهاي متفاوتي 
دارند. باالژ با آيزنشتاين در اين مورد همنظر است كه ميگفت هنرمند در نمايش تكنيكها 
بايد بهحدي جسارت داشته باشد تا بيننده را دچار وسوسة پيداكردن واقعيت در اثر نكند.  

آيزنشتاين در مقالة «مورد ارگانيك و مورد احساسي-  عاطفي» معتقد بود اصل تدوين بر موارد 
متضاد دوتايي استوار است و اين تضاد به شكل نماها وابسته است. او از اين نوع، به تدوين 

ديالكتيكي ياد ميكرد كه از ديد تماشاگر نيز پنهان نميماند (احمدي، 1384: 174).  
دارد. او معتقد است تدوين در سينماي جديد با  سينما مباني      تينيانوف رسالهاي به نام
كاربرد آن در سينماي قديم متفاوت شده است. در گذشته، تدوين وظيفة سادة 
بههمچسباندن نماها را داشت و از چشم تماشاگر پنهان ميماند. اما در سينماي جديد، 
تدوين عنصر مهمي است و با توجه به وضعيت داستان شكل ميگيرد (همان، 173). 
شيوههاي مختلف تدوين به چشم تماشاگر ميآيد و جزء عوامل زيباييشناسانه است. 
آيزنشتاين نما را بهعنوان مادة اصلي سينما، برايند مشاركت سينماگر و تماشاگر ميداند. در 
اين ميان عمل مفهومپردازي نماهاي مونتاژشدة بيربط به عهدة تماشاگر است و اين، نوعي 
آشكار كردن تمهيد است. همچنين در اين نما ممكن است عنصر غيرمنتظرهاي وجود داشته 

باشد يا خود نما از تركيب دو عنصر متضاد بهوجود آيد.   
     از نظر باالژ، موضوعات راستين سينمايي از راه تكنيكهاي سينمايي خلق و دگرگون 
ميشوند. نمونهاي از اين تكنيكها، استفاده از فيد اين، فيد اوت و ديزالو و نقطهگذاري 
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است كه شبيه به فرايند ذهن ما در گذر از تصويري به تصوير ديگري است. با اين فرايندها 
تماشاگر متوجه ميشود كه فيلم روبهروي او واقعيت نيست.  

  
6-3. تدوين نظريه و علم در سينما  

رسمي درگير سينما شدند. آنها در تالش بودند تا  بهطور عدهاي از فرماليستهاي روسي
همان بوطيقاي ادبيات را در سينما بهكار بندند. گزيدهمقاالت فرماليستها در كتابي به نام 
(1927) نشاندهندة اين عالقه و تأثيرپذيري است. در زمينة بوطيقاي سينما،  سينما بوطيقاي
مقالههايي از فرماليستهاي روسي وجود دارد كه استفادة شاعرانه از فيلم را همچون 
استفاده از زبان ادبي در ادبيات ميدانستند. آنها علم عروض در ادبيات را با مونتاژ مقايسه 
ميكردند. براي فرماليستها سينما فضايي بود كه ميتوانستند ايدة علميخود را بر آن اجرا 
سينما از  بوطيقاي سينماشناسي اثر كازانيسكي، كنند. به گفتة استم، اين عالقه در كتاب
نوشتة آيخن باوم جلوه كرده است (استم، 1383: 48).    سينما سبكشناسي پيوتروفسكي و

دارد كه در يك بخش آن سعي كرده است هنر سينما را با  سينمايي نظرية باالژ كتابي به نام
آنچه شكل-  زبان مينامد، با فرمولي بهمثابة فرمول زبان قاعدهمند كند. او دربارة نظرية 
كامل سينمايي ميگويد: «وظيفة يك نظرية سينمايي عبارت است از هدايت سينما بهسوي 
روشهاي پربارتر.» (آندرو، 1386: 149). بعدها ديويد بوردول و كريستين تامپسن به تأثير 
از فرماليستهاي روس، بوطيقايي پديد آوردند كه بوطيقاي تاريخي نام گرفت. اين بوطيقا 
به هنجارها و شيوههاي هنري در بافت تاريخي توجه نشان ميداد (اسميت، 1384: 350). 

اغلب، فرماليستها در زمينة سينما به بحث روشها و تنوع سبكها ميرسند.   
  

7-3. عنصر غالب  
منتقد نئوفرماليسم بحث غريبنمايي را بهصورت عنصر غالب استفاده ميكند (بوردول، 
1386: 56). عنصر غالب تعيين ميكند كه كدام شگرد بهعنوان عنصر غريبنماييكننده 
جلوهگري كند. اثر هنري با پيشزمينه قرار دادن برخي از تمهيدات، باعث جلو آوردن 
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برخي از آنها ميشود. وجه غالب، عنصر يا تمهيدي است كه در شكلگيري تم اثر 
بيشترين سهم را دارد.   

     آيزنشتاين فيلمساز فرماليستي است كه اعتقاد دارد هر نمايي عنصر مسلطي دارد كه به آن، 
عنصر جاذبه ميگويند. وقتي در هر نما رنگ، حركت، نور و كالم برجسته شود، عناصرِ ديگر 
اهميت خود را از آن مييابند. فيلمسازي يعني عناصر مسلط نماها را بههمپيوستن. آيزنشتاين به 
نيروي خلاقةّ مونتاژ اعتقاد دارد و بر اين باور است كه از رويهمگذاري نماها با هم معاني 
خلّاقه بهدست ميآيد. بال باالژ معتقد است سينما بهدليل استفاده از نماهاي نزديك و ارائة 
جزئيات تصويري بايد از مقام هنر برخوردار باشد (آندرو، 1387: 145). معموالً كلوزآپ را با 

برجستهسازي يكي ميدانند. مونتاژ را نيز معادل ريتم يا ضرباهنگ ميشمارند.   
     در بحث «روشِ بيانِ طرح» كه بيانگر سبك در سينماست، ميتوان به اين امر قائل شد 
كه سبك به عنصر غالب تبديل شود و طرح روايي را نيز از شكل بيندازد. وقتي سبك 
مسلّط شود، بقية عناصر اثر يعني تمهيدات و تكنيكهاي مؤثر در روشِ بيانِ روايت نيز 
تحت تأثير آن قرار ميگيرند (احمدي، 1384: 250). در سينما هم ممكن است سبكْ عنصر 
غالب باشد. وقتي اين اتفاق ميافتد، نظم و قاعدة طرح از شكل ميافتد. ويكتور 
شكلوفسكي اذعان داشت نقطة مركزي در سينما داللت است (همان، 148). وقتي عنصر 
غالب در سينما داللت باشد، عناصر ديگرِ اثر مانند عناصر صوري و فرمال نيز با اين نكتة 

مركزي درهمپيچيده ميشوند.  
  

8-3. روايتشناسي سينمايي  
مانند بحث فرماليستهاي روسي، پيرنگ و داستان يا ماجرا در روايت سينمايي هم قابل پيگيري 
است. پيرنگ تجسمّ مادي رويدادها در فيلم است. داستان هم چينشِ رويدادهاي ارائهشده 
بهترتيب زمان در ذهن تماشاگر است. پيرنگ هر فيلمي قابل مقايسه با ساير فيلمها نيست؛ حتي 
اگر داستان يا ماجراي آن يكي باشد. آيزنشتاين، آرنهايم و باالژ به فيلمهاي داستاني اهميت 

بيشتري ميدادند؛ بنابراين تمايز پيرنگ و ماجرا نيز در نظر آنها پررنگ بوده است.  
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9-3. انگيزش   
پيشتر در مورد انگيزش بحث كرديم. مناسبات علت و معلولي شكل اصلي ظهور انگيزش 
هستند. انگيزش در سينما ميتواند ماهيتي وراي روايت و يا در پيوند با ژانرها بيابد يا 
ممكن است منشي بينامتني داشته باشد. انگيزش واقعگرايانه زمينة كنشها در اثر است. در 
سينماي كالسيك، انگيزش بهگونهاي است و در سينماي مدرن بهگونهاي ديگر. بههر حال، 
انگيزش «روشنگر منطق جهان داستان (ماجرا) است.» (احمدي، 1384: 244). انگيزش 
ممكن است جنبة زيباييشناسيك بيابد و ما را متوجه سوية زيباييشناسي متن كند 
(همانجا). ازشكلاندازي واقعيت، فاصلهگذاري و غريبنمايي همه بهنوعي تلنگري است 
بر تماشاگر تا توجه او را به اين نكته جلب كند كه «تو داري فيلم ميبيني و اين واقعيت 
نيست»؛ براي نمونه بازيگري كه روبهدوربين ميايستد و صحبت ميكند يا كارگرداني كه 
شيوة فيلمسازياش را در نمايي به تماشاگر نشان ميدهد. اين موارد از جنبههاي 
زيباييشناسيك انگيزش است. بهعبارتي، اين بحث فرماليستها جداي از انگيزش 

واقعگرايانه، تا حد زيادي با بحث غريبنمايي در سينما همپوشاني دارد.   
  

4. نتيجهگيري  
فرماليسم گرايش زيباييشناسانة صوري است و ويژگي بارز آن، در اهميتي است كه براي فرم 
قائل ميشود. تاريخ مشخصي را نميتوان براي اهميت فرم در نظر گرفت؛ زيرا همواره در تاريخ 
هنر و ادبيات بوده است. بهدور از اين كليگويي، ميتوان گفت انديشههاي فرماليستي در برخي 
شرايط اجتماعي و سياسي بهوجود آمدند تا پاسخي به سنتهاي رئاليستي و رئاليست 
سوسياليستي باشند. فرماليسم داعية كنارهگزيني از روشهاي معمول و عادتزدة تماشاگر در 
خلق اثر و روبهرو شدن با آن را دارد. تاريخ ظهور نظريههاي صرف فرماليسم در زمينة تجسميّ 
 را ميتوان در سدة هجده دانست؛ آنجا كه دنيس ديدرو و هانسليك بنيان نظري آن را 
پيريختند. فرماليسم در هنرهاي تجسّمي، ابتدا در دامن نقد و نظريه پرورده شد و بعد به عرصه 
و سوية پراكتيكال و عملي كشيده شد. تا اينجا در زمينة نظريهپردازيِ صرف، عرصة تجسّمي بر 
ادبيات و ادبيات هم بر سينما مقدّم است. اگر بحث در زمينة تجسّمي را به نقاشي محدود كنيم، 
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اشاره به اين نكته نيز بد نيست كه بين شروع نظريهها و بهكارگيري عملي آنها در نقاشي فاصلة 
زماني زيادي هست. با نظر به منطق مدرنيستي، بايد آغاز عملي آن را در امپرسيونيسم فرانسه 
دانست. تقريباً در همين دوره در روسيه، هنرمندي تجسّمي به نام ميكائيل وروبل پيشگام 
اجراي فرماليسم در زمينة تجسّمي بوده است. پس از آن، كازيمير مالويچ و تابلوهاي كمينهگرا و 
نوينش به نام «مربع سياه و سفيد روي سفيد» را ميتوان نام برد. در زمينة ادبي و سينمايي، تقريباً 
بين زمينههاي نظري و كاربرد آن فاصلة اندكي هست؛ چون اغلب نظريهپردازان اين دو عرصه 
به آفرينشهاي هنري نيز ميپرداختند. منتقدان فرماليسم ادبي و فرماليسم سينمايي توانستند 
عالوهبر كار در حوزة نقد، به ساخت آثار هنري با قواعد فرمال نيز بپردازند. اما بررسي كار 
نقاشان فرماليست نشان ميدهد آنها آنقدر كه به كار عملي شيفته بودند، به كار نقد نپرداختند 

و اين وجه تمايز، عنصر مهمي است.  
     با توجه به پيشزمينهاي كه در اول مقاله به آن اشاره كرديم، ويژگيهاي اصلي هنر 
فرماليستي در سه رسانة نقاشي، ادبيات (شعر و رمان) و سينما بيشتر مرهون نظريهپردازان 
زمينههاي فرماليستي است تا نظريههاي زيباييشناسانة فيلسوف انتقادي امانوئل كانت (يعني 
مرهون نقد و نظريهپردازي است تا فلسفه). با اينكه تقريباً در هر سه رسانة مورد بررسي 
ادعاهاي بسياري در مورد تدوين علم بهچشم ميخورد، بررسي آثار در اين زمينه نشان ميدهد 
منتقدان فرماليستي در حوزة نقاشي، كمتر به تبيين روشن حدومرز تعريفهاي موجود در 
مفاهيم فرماليستي پرداختهاند. منتقدانِ ادبيات و سينما ادعاها و تعريفهاي روشنتري داشتند تا 

را نوشته است.    سينمايي نظرية و باالژ سينما مباني جايي كه در زمينة سينما، تينيانوف
  

پينوشت  
1. كلمنت گرينرگ به نقاشي دهة شصت اطالق ميكرد كه آثار صرفاً شكلي را با رنگهاي متنوع 

ايجاد ميكردند؛ مانند آثار موريس لوئيس، هلن فرانكن تالر و السورث كلي.  
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درآمدي بر بومنقد 
  

مسيح ذكاوت  
كارشناس ارشد ادبيات انگليسي  

چكيده  
نظرية ادبي بومنقد بر مطالعة (بينارشتهاي) ادبيات و زيستبوم در ارتباط با يكديگر تأكيد 
دارد. اين مقاله درآمدي است بر پيشينه، فرايند پيدايش و شكلگيري، مباني و روششناسي 
بومنقد. در آغاز، پس از بيان پيشينهاي كوتاه، روند و علل ظهور اين نظريه در نيمة دوم قرن 
بيستم بررسي ميشود. پس از آن، تعاريف بومنقد از ديدگاه صاحبنظران مختلف بازگو 
ميشود. در بخش ديگري از مقاله، موقعيت رويكردهاي گوناگون بر طيف بومنقد بين دو 
منتهاي ساختگرايانه و واقعگرايانه مورد بررسي قرار ميگيرد. در ادامه، به چند نمونه از 
روششناسيهاي بومنقد پرداخته ميشود. سرانجام، بعد از اشارهاي مختصر به بومفمنيسم و 
عدالت زيستمحيطي، واژهنامهاي كاربردي و منابعي براي مطالعة بيشتر معرفي ميشود(1).  

     واژههاي كليدي: بومنقد، ساختگرايي، واقعگرايي، طبيعت، محيط زيست.  
  

مقدمه  
دهة 1960م آغاز «انقالب» در نظريه و نقد ادبي بود؛ بهگونهاي كه متخصصان از اين دوره 
به رنسانس يا نوزايش نظريه و نقد ياد ميكنند. ديري از معرفي ساختارگرايي نگذشته بود 
كه نظريات پساساختارگرا مطرح شد. تا اواخر دهة 1980م، پساساختارگرايي در حيطههاي 
گوناگون و در آثار متفكران مختلف رشد كرد. امروز، تفكر حاكم بر اين سه دهه، معموالً 
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بهعنوان «نظريه» (ساختارگرايي، پساساختارگرايي و ساختگشايي) شناخته ميشود. اين 
جريان چند ويژگي اصلي داشت: نسبيتگرايي فرهنگي، متنيّت، عدم قطعيت، مباحث و 
استداللهاي پيچيده، انتزاعي و متنمحور، شكاكيت نسبت به آنچه در گذشته متقن پنداشته 
ميشد مانند عينيت علوم، كارآمدي منطق و شفافيت زبان، و همچنين تسلط وسيع متفكران 

فرانسوي.  
     اما در دهة 1990م، شاهد جهتگيري جديد و تغييري اساسي در روند مطالعات ادبي 
بوديم. از يكسو، انتقادهاي روزافزوني متوجه «نظريه» بود. ترديد دربارة پساساختارگرايي 
بنا به داليلي افزايش يافت؛ داليلي چون گرفتار آمدن در چارچوب متن و در نتيجه 
محافظهكاري، بيتوجهي به جهان واقعيت، و به چالش كشيدن فراروايتها، زبان، منطق و 
عينيت علوم. افزون بر اين، پساساختارگرايي بيشتر رويكردي نفياي است؛ به اين معنا كه 
فقط به رد كردن برخي از ذهنيات رايج ميپردازد و براي آنچه نفي ميكند، هيچ جايگزيني 
ارائه نميدهد. اين عامل در افول پساساختارگرايي نقش مهمي داشت. از سوي ديگر، 
بسياري از صاحبنظران خواستار نزديك شدن مطالعات ادبي به علوم ديگر بودند. برخي 
منتقدان از روشها و نظرياتي كه در پژوهشهاي ادبي بهكار ميرفت، بسيار ناراضي بودند. 
آنان بهرهگيري از نظريات و روششناسي علوم ديگر را يگانه راه برونرفت براي ادبيات 
Zekavat, ) ميدانستند. چنين گرايشي، واكنش به حاكميت سهدههاي «نظريه» بود

   .(2010

     طي دو دهة گذشته، رشد و پيشرفت نقد ادبي زمينة جديد و متفاوتي يافته است. 
بومنقد يكي از اصليترين رويكردهايي است كه در اين دوره ظهور كرد و توجه 
چشمگيري را به خود معطوف نمود. رشتهها، كتابها، مجالت تخصصي، انجمنها، 
همايشها و وبگاههاي متنوع در حوزة بومنقد، دوام اين رويكرد را تضمين ميكند. بر 
همين اساس، معرفي و گسترش اين رويكرد در مجامع علمي ايران بسيار ضرورت دارد؛ 
زيرا پژوهشهاي ادبي نيازمند چارچوبهاي نظري هستند و روند معرفي، آموزش و 
بهرهگيري از آخرين نظريات در ايران كند بوده است و نيز اينكه نوآوري در پژوهش-  كه 
از عوامل مهم تأثيرگذاري و ماندگاري است-  مستلزم كاربرد چارچوبهاي نظري نوين 
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است. بررسي اكثر متون قاموس ادب پارسي با روشهاي سنتي چنان تكراري شده است 
كه ديگر بهسختي ميتوان سعدي، حافظ و امثال آنان را دوباره در همان چارچوب خواند و 
به نتايج جديدي رسيد. حال آنكه خوانش همان متون در چارچوب نظريههاي جديد امكان 
نوآوري در پژوهشهاي ادبي و بررسي ابعاد پوشيدة فرهنگ و ادب پارسي را فراهم 
ميآورد. همچنين توجه به مسائل زيستمحيطي در دانشگاهها و مجامع علمي ميتواند 
آگاهي افكار عمومي را نسبت به بحران زيستمحيطي، علل و پيامدهاي آن ارتقا دهد. فقط 
در صورت آگاهي و حساسيت افكار عمومي است كه ميتوان به برداشته شدن قدمهايي در 
راه نجات محيط زيست و بازسازي آنچه تا به حال بهدليل ناآگاهي و غفلت از دست 

دادهايم اميد داشت.  
     اين مقاله درآمدي كوتاه بر بومنقد است. در آغاز، به پيشينه، روند و داليل ظهور 
بومنقد اشاره شده، سپس تعريفهاي گوناگون بومنقد از ديدگاه صاحبنظران مختلف 
بررسي شده است. پس از روشن كردن رابطة بومنقد با پساساختارگرايي، برخي از 
روشهاي مورد استفاده در مطالعات بومنقد معرفي شده است. همچنين در اين مقاله 
مباحثي دربارة بومفمينيسم و عدالت زيستمحيطي كه حاصل تعامل بومنقد با ديگر 
رويكردهاست آمده است. سرانجام، امكان، ظرفيت، ضرورت و نتايج كاربست بومنقد در 
مطالعات ادب پارسي بيان شده است. واژهنامهاي كوتاه و كاربردي از واژگان كليدي مورد 

استفاده در اين حيطه بههمراه معرفي منابع اساسي، پايانبخش مقاله است.  
  

پيشينه، روند و داليل ظهور بومنقد  
حضور طبيعت در ادبيات پيشينهاي بسيار طوالني دارد. پيشينة وصف و بازنمود طبيعت در 
ادبيات به ديرينگي خود ادبيات است. نخستين نشانههاي توجه به طبيعت در سنت ادبي 
مشهود است. اسطورههاي يوناني و رومي هم با طبيعت پيوندي  عتيق عهد مغربزمين در
ناگسستني دارند. زئوس يا ژوپيتر ايزد آسمان، باران و رعد است؛ پوسايدن يا نپتيون 
فرمانرواي درياست و آرتيميس يا دايانا ايزدبانوي وحوش. بهعالوه، بسياري از پريان، 

ايزدان آبها و ايزدان زمين رابطهاي بسيار نزديك با طبيعت دارند.  
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     اما شايد بررسي اين موضوع در سنت ادب پارسي جذابتر باشد. مشابه آنچه در 
اسطورههاي يوناني و رومي صادق است، در اسطورههاي ايراني نيز طبيعت نقش 
برجستهاي دارد. در ميان امشاسپندان، اسپندارمد ايزدبانوي زمين (آموزگار، 1386: 17)، 
امرداد «سرور گياهان» (همان، 18) و بهمن «موكلّ و پشتيبان حيوانات سودمند در جهان 
است» (همان، 17). «گندم بسامان [كذا] رشدكرده» هم از نشانههاي ارديبهشت (همان، 16) 
است. خرداد نيز «آب را حمايت ميكند و در اين جهان، شادابي گياهان مظهر اوست.» 
(همان، 17). در ميان ايزدان، مهر «همراه با خورشيد از مشرق به مغرب ميرود و پس از 
فرو رفتن خورشيد نيز به زمين باز ميآيد.» (همان، 20). اناهيد ايزدبانوي آب و رطوبت 
(همان، 23) و تيشتر ايزد باران و آب و باروري است (همان، 24). رپيثيون «سرور و 
نگهبان گرماي نيمروز است... هر زمان كه ديو زمستان به جهان هجوم ميآورد، پيتيون در 
زير زمين پناه ميگيرد و آبهاي [كذا] زيرزميني را گرم نگه ميدارد تا گياهان و درختان از 
بين نروند.» (همان، 26). واي ايزد باد (همان، 28)، هوم «سرور گياهان» (همان، 33)، 
گوشورن «ايزد نگهدارنده و مينوي چهارپايان مفيد» (همان، 34) و درواسپ «از ايزدان 
حامي چهارپايان و بخصوص [كذا] اسبان» (همان، 34) است. ايزدان باد، آسمان، ماه، 
خورشيد، اوشبام و زامياد نيز همگي با طبيعت پيوند دارند. جالب اينكه سَرْديوان، ديوان و 
دروجان يا با طبيعت هيچ رابطهاي ندارند يا ويرانگر و متعارض آن هستند: تيريز «گياهان و 
دامها [كذا] را به زهر ميآميزد» (همان، 38)؛ هيز «ديو قحطي و خشكسالي و نايابي است» 
(همان، 40)؛ اپوش «ديو خشكي و خشكسالي است... نام او به معناي بازدارندة آب است» 
(همان،40)؛ چشمك هم «ديوي است كه موجب گردباد، زمينلرزه و ويراني ميشود» 

(همان، 41).  
     اما نقش طبيعت در اسطورههاي ايراني فقط محدود به ايزدبانوان و ايزدان نيست. 
پيشنمونهها كه در سههزار سال دوم آفرينش خلق شدهاند، عناصر طبيعي بودند: آسمان، 
آب، زمين، گياه، جانور و انسان (همان، 44-45). در دورة گذار بين سههزار سال دوم و 
سوم و در يورش دوم اهريمن، گاو يكتاآفريده مرد و انواع گياهان و غالت از جسد او 
 روييدند (همان، 46-49). حتي نخستين انسانها نيز بهصورت گياه از زمين روييدند. 
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گيومرث (پيشنمونة انسان) بعد از سي سال پادشاهي طي يورش دوم اهريمن از بين رفت 
و هنگام مرگ، نطفة او بر زمين ريخت (به ياد داشته باشيم كه از ديرباز ويژگي زنانگي و 
مادرانگي به زمين نسبت داده شده است). بعد از چهل سال، گياه ريواسي از زمين روييد 
كه دو ساق و پانزده برگ داشت. اين دو ساق به دو انسان تبديل، و در آنها «روان» داخل 
شد. اينان همان مشيه و مشيانه نخستين زوج بشر هستند. اورمزد به آنان چنين تلقين كرد: 
«شما تخمة آدميان هستيد؛ شما نياي جهان هستيد؛ من شما را بهترين كاملانديشي 
بخشيدهام. نيك بينديشيد، نيك بگوييد و كار نيك كنيد و ديوان را مستاييد.» (همان، 49).  

     طبيعت همواره جايگاه خود را در ادبيات حفظ كرده است. در آغازِ بسياري از قصايد 
پارسي وصف طبيعت را ميبينيم. در غزلها معشوق و بدن او بارها به گل و نرگس و 
نسرين تشبيه شدهاند. نقش طبيعت در بدايع و مضمونپردازيهاي اشعار سبك هندي نيز 
بسيار پررنگ است. ولي توجه آگاهانه و حساسيت به محيط زيست پيشينهاي چندان 
طوالني ندارد. هرچند در ادبيات غرب كتابهاي زيادي در اينباره نوشته شده(2)، توجه 
آگاهانه به محيط زيست پديدهاي است كه در نيمقرن اخير ظهور كرده است. در ادامه، به 

چند عامل مؤثر در پيدايش بومنقد اشاره ميكنيم: 
1. مطرح شدن نگرانيهاي زيستمحيطي در بين افكار عمومي: از حدود دهة 1960م 
مسائل زيستمحيطي در صدر اخبار رسانههاي مختلف دنيا قرار گرفت. تشويشهاي ناشي 
از احتمال آخرالزمان و نابودي حيات بههمراه بازتاب آنها در رسانههاي عمومي به 
دلمشغولي افكار عمومي تبديل شد. رسانهها به وحشت ناشي از آثار ناشناختة فعاليتهاي 
بشري و تهديد احتمالي آنها براي محيط زيست دامن زدند. با توجه به فجايع جنگ 
جهاني دوم، ويرانيهاي جنگ و كشتار ناشي از آن، دور از انتظار نبود كه تهديد جديدي 
براي تداوم زندگي و نسل بشر بر روي كرة خاكي، مردمان وحشتزده و رنجديده را 
برآشفته كند. كساني كه شاهد آسيبپذيري بشر در برابر جنگ (در واقع در برابر همنوعان 
خود) بودند، از ابعاد فاجعة پيشبينيناشدني و مهارناپذيري كه ممكن بود بشر را تهديد 
كند بهشدت هراسيدند. اما فقط رسانهها و موقعيت جامعة جهاني پس از جنگ دوم در 

برانگيختن حساسيت افكار عمومي به موضوع محيط زيست مؤثر نبودند.  
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خاموش1 (1962): منتقدان از اين كتاب بهعنوان يكي از عوامل آگاهيبخش  چشمة 2. كتاب
و حساسيتبرانگيز دربارة محيط زيست و در نتيجه پيدايش بومنقد نام ميبرند. چشمة

اثر ريچال كارسن2، از نخستين آثاري است كه با ياري گرفتن از مسائل علمي و  خاموش
مطرح كردن آنها در قالبي ادبي، بهطور آگاهانه به موضوع محيط زيست پرداخته است. 
مباحث آغازين كتاب، توصيف هماهنگي آرماني بين عناصر طبيعي در طبيعت است. در 
ادامه با بهرهگيري از عناصر بديعي و صنايع ادبي، برهمخوردنِ اين هماهنگي نشان داده و 
بشر، مسئول مستقيم اين معضل شناخته شده است. هدف كارسن، مبارزه با آفتكشهايي 

مثل.D. D. T بود كه استفاده از آنها پس از جنگ جهاني دوم رواج بسيار يافت.  
3. تغيير رويكرد در مطالعات ادبي: همزمان با افول «نظريه» و پسامدرنيسم از اواخر دهة 
1980م، بسياري از متفكران و پژوهشگران خواستار نزديك شدن ادبيات- كه تا آن زمان 
بيشتر از روشهاي علوم انساني بهره ميگرفت- به علوم عقلي و اجتماعي شدند. آنان بر 
اين باورند كه مطالعات ادبي بايد از نظريات و روششناسيهاي علمي مطرح در حيطة 
علوم عقلي بهره گيرد. بهاين ترتيب، ادبيات به سمت علم ادبيات راه يافت. از اوايل دهة 
1990م، مطالعات ادبي بهسوي مطالعات بينرشتهاي در چارچوبهاي علمي حركت كرد. 
استفاده از آمار، علوم پزشكي، زيستشناسي، رياضيات، علوم اجتماعي و روانشناسي 

تكويني از اين رويكردهاي نوين در مطالعات ادبي هستند(3).  
4. دو عامل اساسي ديگر نيز در پيدايش بومنقد دخيل بوده است. نخست اين است كه 
معناي خود «ادبيات» تغيير كرد. در گذشته، اغلب ادبيات را براي نامنهادن بر گونههاي 
خاصي (مثل شعر، نمايشنامه، حماسه، رمان، داستان كوتاه، ادبيات غنايي، ادبيات تعليمي و 
ادبيات داستاني) از نگاشتهها بهكار ميبردند. حتي تمام متوني كه در قالب اين گونهها 
نوشته ميشدند، مورد توجه پژوهشگران ادبي قرار نميگرفتند. اكثر پژوهشگران وقت خود 
را فقط صرف «ادبيات واال» ميكردند. از ديدگاه آنها، فقط آثار برجستة چاسر، شكسپير، 
ميلتن، جويس، دانته، روسو، فردوسي، نظامي، مولوي، سعدي، حافظ و امثال آنان ارزش 

                                                      
1. Silent Spring 
2. Rachel Carson’s 
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پژوهش داشت. ولي در دهههاي پاياني قرن بيستم، تفاوتهاي ادبيات واال و ادبيات عامهّ 
از بين رفت. امروزه، مطالعات ادبي فقط شامل پژوهش در ادبيات واال نيست؛ سينما، 
تلويزيون، آگهيهاي بازرگاني، رمانهاي علمي تخيلي، مد،d ادبيات شفاهي و تقريباً تمام 
كاالهاي فرهنگي موضوع پژوهشهاي ادبي بهشمار ميآيند. پيش از اين، متون بسياري 
بهدليل نقص و كاستي در جنبههاي ادبيشان فراموش ميشدند. اين دگرگونيها باعث شد 
گسترة پژوهشهاي ادبي نيز گستردهتر شوند؛ به اين معنا كه از اين پس مطالعات ادبي فقط 
به ادبيات واال نميپرداخت؛ بلكه ادبيات عامه و متوني را كه تا پيش از اين بهدليل 
كاستيهايشان مورد غفلت قرار گرفته بودند واكاوي ميكرد. بسياري از اين متون در 

فرهنگ عامهّ تأثيرگذارند و يكي از جنبههاي چنين تأثيراتي، مسائل زيستمحيطي است.   
هاي قاموس ادبي»: قاموس ادبي به مجموعة آثار ادبي گفته ميشود كه بنا به  5. «جنگَ
اجماع متخصصان و پژوهشگران و آموزگاران، آثار اصلي و متون پايدار سنت ادبي بهشمار 
ميآيند ( Abrams & Harpham, 2009: 38). روند شكلگيري قاموس ادبي كه تا چندي 
پيش كامالً عادي جلوه مينمود، به چالش كشيده شد. بسياري خواستار تغييرات اساسي در 
قاموسهاي ادبي شدند. آنان ميخواستند برخي نويسندگان و آثاري كه تا آن زمان مورد 
غفلت و كمتوجهي قرار گرفته بودند، به دايرة قاموس ادبي وارد شوند. در نتيجه، حيطة 

قاموس ادبي بسيار وسيعتر و منعطفتر از گذشته شد.  
مجموعة اين عوامل در حوزة پژوهشهاي ادبي (و البته تحوالت ديگري در حوزههاي 
سياسي، اقتصادي، اجتماعي، علمي و فناوري) به ظهور بومنقد(4) انجاميد. واژة 
Ecocriticism نخستين بار در دهة 1970م ابداع شد. در دهة 1990م، جايگاه اين 

چارچوب بهعنوان رويكردي جامع و منسجم در پژوهشهاي ادبي تثبيت شد. در سال 
مطالعات 1992م، انجمن مطالعات ادبيات و محيط زيست (ASLE) و در 1993م، مجلة

(ISLE) در آمريكا تأسيس شد. انجمنهاي مشابهي  زيست محيط و ادبيات در بينارشتهاي
در كشورهاي ديگر دنيا مانند استراليا، نيوزلند، كره، ژاپن، هند و انگلستان، و انجمن 
اروپايي مطالعات ادبيات، فرهنگ و محيط زيست (EASLCE) نيز در زمان كوتاهي اعالم 
موجوديت كردند (Heise, 2006: 505). كتابها، مقاالت، مجالت تخصصي، همايشها، 
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انجمنها، عناوين و حتي برنامههاي درسي در دانشگاههاي مختلف دنيا در كنار ديگر 
رسانهها ازجمله اينترنت به رشد و شكوفايي بومنقد بهعنوان يكي از جديدترين 
رويكردهاي اصلي در نظريه و نقد ادبي ياري رساندند. امروزه، بومنقد بهعنوان نظرية ادبي 
مستقلي جاي خود را نهتنها در پژوهشهاي ادبي، بلكه در برنامههاي آموزشي نيز باز كرده 
است. اين رويكرد شاهد رشد فزايندهاي است و روزبهروز به تنوع (و در نتيجه تزاحم و 
تضاد) آن افزوده ميشود (امروزه بومنقد ديگر همگن و همساز نيست و برخي جريانهاي 
آن با هم ناسازگار و حتي متضاد هستند). اهداي نوبل صلح 2009م به ماثايي1، فعال محيط 

زيست اهل كنييا، شاهدي استوار بر اين مدعاست.  
  

تعريفهاي بومنقد  
بومنقد رويكردي همگن نيست؛ به همين دليل متخصصان و صاحبنظران مختلف بر 
تعريف واحدي از آن توافق ندارند. ايبرامز و هارپهم بومنقد را به مطالعات نقادانهاي اطالق 
ميكنند كه از يكسو رابطة بين ادبيات و از سوي ديگر طبيعت و محيط زيست را مطالعه 
ميكند. آگاهي و حساسيت به تخريب محيط زيست، بهدليل فعاليتهاي بشر، زمينة اصلي 

  .(Abrams & Harpham, 2009: 87) چنين مطالعاتي است
     گالتفلتي بومنقد را چنين تعريف ميكند: «به بيان ساده، بومنقد مطالعة رابطة ادبيات و 
محيط طبيعي است. ... بومنقد رويكردي زمينمحور به مطالعات ادبي برميگزيند.» 
(نقلشده در Phillips, 1999: 599). بيوئيل تعريف دقيقتري از اين مفهوم ارائه ميكند. به 
اعتقاد او، «بهاختصار ميتوان بومنقد را مطالعة رابطة بين ادبيات و محيط زيست دانست كه 
Ibid,  با تعهد نسبت به [مطالعات] محيط زيست كاربردي صورت ميگيرد.» (نقلشده در
583). از ديدگاه گارارد، «... وسيعترين تعريف از موضوع بومنقد، مطالعة رابطة انسان و 

غيرانسان است در طول تاريخ فرهنگي انسان». او اذعان ميكند اين تعريف مستلزم تجزية 
نقادانة واژة «انسان» است (Garrard, 2004: 5). چنان كه از اين تعريفها برميآيد، بومنقد 

                                                      
1. Wangari Maathai 
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سه تعهد اصلي دارد: 1. «مطالعة علمي طبيعت»؛ 2. «تحليل تخصصي بازنمودهاي فرهنگي» 
آن؛ 3. «فعاليت سياسي براي [يافتن و بهكار بستن] راههاي پايدارتر سكونت در جهان 

  .(Heise, 2006: 506) «طبيعي
     چند نكتة اساسي در ديدگاه اكثر صاحبنظران مشترك است: نخست اين است كه 
بومنقد در معناي وسيع آن، به بررسي رابطة فرهنگ و محيط زيست ميپردازد. دوم اين 
است كه فقط خبررساني در مورد بحران زيستمحيطي و يا آگاهي علمي صرف از آن، 
براي حلّ بحران كافي نيست. بسياري بر اين باورند كه نظام ارزشي، فرهنگ و تخيلّ نكاتي 
كليدي در مورد مسائل زيستمحيطي هستند (Buell, 2005: 15). براي برونرفت از 
بحران زيستمحيطي، اطمينان پيدا كردن از عدم بروز آن و جبران آنچه تا كنون از دست 
رفته است، نهتنها بايد از علوم ياري گرفت و افكار عمومي را آگاه كرد؛ بلكه بايد به 
ريشهيابي علل ايجاد بحران در فرهنگ و ذهنيت غالب نيز همت گمارد؛ زيرا تا علت اصلي 
بروز بحران زيستمحيطي- كه برخاسته از فرهنگ است-  حل نشود، هيچ تضميني براي 
رفع آن و تكرار نشدنش وجود ندارد. سومين نكتة مشترك در ديدگاه صاحبنظران اين 
است كه بومنقد آرمان و هدفي سياسي دارد. هدف و آرمان سياسي تنها اشتراكي است كه 
همگي متفكران و منتقدان اين رويكرد بر آن اتفاق نظر دارند. بهعبارت ديگر، بومنقد 
بهعنوان رويكردي در پژوهشهاي ادبي، لزوماً بر پاية اشتراكات نظري و يا روششناسي 
يكسان و مشخص بنياد نشده است. آنچه منتقدان، نظريهپردازان و تفكرهاي گوناگون را با 
عنوان بومنقد يكپارچه ميكند، هدف و آرمان سياسي آنهاست (Heise, 2006: 506). بر 
همين اساس، فقط يك نظرية جهانشمول و يا يك روششناسي ثابت و مشخصي در 
پژوهشهاي بومنقد وجود ندارد؛ بلكه هر پژوهشي بنا به مقتضيات خود، چارچوب نظري 

و روششناسي خاصي را برميگزيند؛ بهبيان ديگر بومنقد رويكردي تجويزي نيست.    
     اما پيش از آنكه به بررسي بيشتر در طيف بومنقد بپردازيم، بايد به تضادي دروني در 
اين رويكرد اشاره كنيم. مطالعة علمي جزئي از پژوهشهاي بومنقد است. استفاده از 
دادههاي آماري، زيستبومشناسي، زيستشناسي و ديگر علوم از ملزومات بومنقد است. 
بومنقد براي دستيابي به آرمان و هدف غايي خود، از اطالعات علمي بيشترين بهره را 
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ميبرد. از سوي ديگر، همين علم مسبّب ويراني طبيعت و ايجاد بحران زيستمحيطي 
است. ريشة بحران زيستمحيطي به معناي امروزي آن را بايد در انقالب صنعتي 
جستوجو كرد. با به خدمت گرفتن طبيعت از سوي بشر و رشد روزافزون فناوري-  كه 
بهظاهر بهمنظور ايجاد رفاه و آسايش بيشتر براي انسان بود- جنگلهاي بيشتري براي ايجاد 
زمينهاي كشاورزي تسطيح شد، راهها طبيعت بكر را دستيافتني كردند، استفاده از سموم، 
آفتكشها و ديگر مواد شيميايي مصنوعي بهشدت افزايش يافت و كاربرد سوختهاي 
فسيلي براي تأمين نيروي محرك خودروها و تأمين برق رايج شد. انسان به كمك فناوري 
به توانايي تأمين مسكن، خوراك و پوشاكِ بيشتري دست يافت؛ از سوي ديگر موهبت 
پيشرفت علوم پزشكي و تجهيزات مدرن آن درصد اميد به زندگي را براي بشر باال برد. در 
نتيجه، جمعيت بشر افزايش يافت و اين افزايش جمعيت، تالش براي دست يافتن به منابع 
گستردهتر و فناوريهاي برتر را بهمنظور پاسخگويي به نيازهاي روزافزون، گريزناپذير كرد. 
پس، در رابطة علم با محيط زيست دوگانگياي وجود دارد؛ از يكسو علم و فناوري 
مسئول تخريب محيط زيست و ايجاد بحران زيستمحيطي است و از سوي ديگر، يكي از 
اساسيترين راههاي درك و تحليل بحران زيستمحيطي و همچنين يافتن راههاي 

  .(Ibid, 508) برونرفت از آن، پژوهشهاي علمي است
  

طيف بومنقد  
بومنقد را ميتوان واكنشي در مقابل پسامدرنيسم و پساساختارگرايي دانست. بومنقد 
بازگشتي دوباره به رابطة خواننده، متن و جهان واقع است. در آغاز، بومنقد بر پاية شرح و 
بيان مسائل زيستمحيطي با استفاده از عينيّت علوم، واقعيتهاي جهان خارج، محاكات و 
واقعگرايي بنيانگذاري شده بود. اين رويكرد از انتزاعات، ناپايداريها، بنبستها و نسبيّت 
فرهنگي، زباني و منطقي رايج در پسامدرنيسم و پساساختارگرايي دوري كرد. اما پس از 
چندي پرسشي اساسي مطرح شد: انسان چگونه ميتواند از منظر طبيعت، محيط زيست، 
گياهان و يا جانوران سخن بگويد؟ با توجه به اينكه هر ناظري از منظري خاص به جهان 
مينگرد، نهتنها نگاه دو ناظر مختلف به يكديگر شبيه نيست، بلكه حتي نميتوان با قطعيت 
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و بهطور كامل نگاه ديگري را درك كرد؛ زيرا منظري كه او از آن به پديدهاي مشخص 
مينگرد، با منظري كه ديگران از آن به همان پديده مينگرند بهناچار يكسان نيست. اما 
وقتي انسان ناظرِ پديدهاي طبيعي باشد و بخواهد به وكالت از عناصر زيستمحيطي و از 
منظر آنان اين پديده را تفسير كند، موضوع حتي پيچيدهتر نيز ميشود. به زبان سادهتر، 
وقتي ما با تجربة درخت بودن، گربه بودن، آتش گرفتن، بريده شدن، مسموم شدن و امثال 
اينها بيگانهايم، چگونه ميتوانيم در مورد اين موضوعات سخن بگوييم؟ تفسير مسائل 
زنان براي هر زني و يا شرح موضوعات نژادي براي اقليت قومي، امري معقول و عملي 
است؛ چرا كه اين فرد خود، نمايندة جامعهاي است كه مسائل آن را بررسي ميكند و 
تجربيات مشتركي با ديگر اعضاي آن جامعه دارد. ولي انسان چگونه ميتواند به تجربة 
ذوب شدن يخهاي قطبي از ديدگاه پنگئونها و خرسها يا تجربة گرمايش از ديدگاه زمين 
دست يابد؟ چگونه همان بشري كه طبيعت را تخريب كرده است ميتواند سخنگوي آن 

باشد و روشهاي مناسب براي حفاظت از آن را مشخص كند؟  
     چنين پرسشهايي به نزديك شدن بخشي از طيف بومنقد به برخي از مباني 
پساساختارگرايي يا نسخههاي جرحوتعديلشدة آن انجاميد. بنابراين، بومنقد را با تمام 
گوناگونيهايش، ميتوان به صورت طيفي تصور كرد. يك سوي طيف بومنقد به عينيت 
علوم، واقعگرايي، محاكات و نظريهپردازي قائل است و كمتر متمايل به نسبيّتگرايي است؛ 
ولي سوي ديگر آن اشتراكات بيشتري با تفكر پساساختارگرا دارد، عينيت مطلق علوم را به 
پرسش ميكشد و بر نقش عظيم فرهنگ، وابستگي علم به آن و همچنين ساختگرايي 
تأكيد ميكند. در كرانِ واقعگرا، توجه بيشتر به خود طبيعت، مطالعة علمي آن و 
نظريهپردازي معطوف است. طبق اين ديدگاه، «طبيعت واقعيتي عيني، مادي و آسيبپذير» 
(Kerridge, 2006: 531) است. بومنقد واقعگرا با پسامدرنيسم و پساساختارگرايي در 

فرهنگي)  تعارض است. پسامدرنيسم و پساساختارگرايي پديدهها را ساخت (اجتماعي-
ميپنداشتند و بر نقش زبان بهعنوان عاملي مهم در تشكيل اين ساختها تأكيد ميكردند. 
همچنين زبان، منطق و فراروايت در «نظريه» به چالش كشيده شد و اين خود به ايجاد شك 
و شبهه در اصالت نظريهپردازي و عينيت علوم منجر شد. اما بومنقد بازگشتي است به 
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مدرنيته؛ بنابراين عينيت علوم و اهميت نظريهپردازي در آن بازسازي ميشود. براي مثال، 
كريج (2006) نسبت به ديدگاههاي ساختگرا شكّاك است. به باور او، نظرياتي كه 
بهشدت ساختگرايانهاند، بر داللتهاي فرهنگي پديدهها تأكيد ميكنند؛ بنابراين از 
واقعيات مادي آنها غافل ميشود. همين موضوع دليل نگراني منتقدان بومنقد است: اگر 
طبيعت بهعنوان ساخت يا مجموعهاي از ساختهاي فرهنگي و ايدئولوژيكي مطرح شود، 
اين خطر وجود دارد كه خود طبيعت بهعنوان «واقعيتي عيني، مادي و آسيبپذير» به دست 

  .(Ibid) فراموشي سپرده شود
     بازگشت به (نسخهاي بازنگريشده از) واقعگرايي يكي از نتايج اين رويكرد است. 
بنابراين، بازنمود محيط زيست در متون اهميت مييابد (Buell, 2005: 33). اينكه كدام 
موتيفهاي زيستمحيطي برگزيده و چگونه بازنمايانده ميشوند، از دلمشغوليهاي 
اساسي بومنقد است (Ibid, 29). نظريات بيوئل به اين ديدگاه نزديكترند (Ibid, 31)؛ 
هرچند نبايد فراموش كرد كه او منكر ساختگرايي نيست. بيوئل تأثير مسائل اجتماعي- 
فرهنگي را در ساخت متون رد نميكند (Ibid, 5 & 8)؛ ولي تأكيد او بر عامل ديگري در 
ساختگرايي است. او معتقد است محيطزيست بهعنوان عاملي در ساخت متون، از اولين 

  .(Ibid, 33- 34) مراحل شكلگيري تا پذيرش متن نقشي اساسي ايفا ميكند
     اما منتهاي ديگر طيف بومنقد به پساساختارگرايي گرايش دارد. وفاداري و مطابقت در 
بازنمود ادبي طبيعت و جهان طبيعي ديگر چندان اهميتي ندارد؛ زيرا چارچوب 
پساساختارگرايي فقط واقعگرايي را برنميتابد؛ بلكه انديشة واقعيت عيني را هم برنميتابد. 
فيليپس با بيان اين نكته كه نه طبيعت و نه فرهنگ، هيچيك نميتواند ما را از مهار ديگري 
برهاند، بر تأثير متقابل اين دو بر يكديگر تأكيد ميكند. درك طبيعت جز در چارچوب 
فرهنگ ناممكن است؛ حال آنكه فرهنگ نيز خود در بستر طبيعت پديد ميآيد، متحول 
ميشود و تطوّر مييابد (Phillips, 1999: 585). ديويد ميزل «محيطزيست را ساختي 
گفتماني ميانگارد؛ چيزي كه واقعيتش را از چگونگي نوشتن، صحبتكردن و انديشيدن ما 
(نقلشده در Heise, 2006: 511). بنابراين، محيط زيست  . « دربارة آن كسب ميكند
واقعيتي خارجي و متكي به خود نيست؛ بلكه ساختي است حاصل تعامل گفتمانها. بهبيان 
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ديگر، انديشيدن و گفتمان انسانهاست كه پديدهاي به نام محيط زيست را بهوجود ميآورد؛ در 
غير اين صورت، چنين چيزي هرگز پديد نميآمد. بِنِت نيز تأكيد ميكند: «حتي جالبترين 
سياسي... تصور شوند.» (نقلشده در  محيطهاي طبيعي نميتوانند جدا از ساختارهاي اجتماعي-
Ibid, 508). همين ساختارها كاربردهاي محيط زيست را تبيين، و البته موارد سوءاستفاده از آن 

را نيز تعيين ميكنند. فوت (2007) نيز فرايند روايت را حاصل تأثير متقابل ميداند. بهعبارت 
فرهنگ، سياست، زبان، سنت روايي، اقتصاد و محيط طبيعي است و در عين  ديگر، روايت برايند ِ

حال در شكلدهي به يكيك اين عوامل مؤثر است.  
     بين اين دو منتهاي طيف بومنقد ميتوان نظريهها و منتقداني را جاي داد كه نه بهطور 
كامل به انديشة پساساختارگرايي معتقدند و نه آن را كامالً مردود ميشمرند. در اين طيف، 
تمايل بعضي بيشتر به ساختگرايي و كمتر به توجه به محيط زيست بهعنوان واقعيتي عيني 
است و برخي هم برخالف اين ميانديشند. به هر حال، تمايل هر نظريه يا منتقد به هريك 
از اين دو منتها، محل قرار گرفتن آن را روي طيف مشخص ميكند. آنچنان كه گارارد نيز 
اذعان ميكند، چالش بومنقد اين است كه از يكسو به اين واقعيت كه محيط زيست 
ساختي فرهنگي است توجه كند و از سوي ديگر به مطالعة علمي آن بهعنوان واقعيتي عيني 
و البته بعيدتر، «منشأ گفتمان ما» بپردازد (Garrard, 2004: 10). با بيان اينكه محيط زيست 
ميتواند «منشأ گفتمان» باشد، گارارد به ساختگرايي زيستمحيطي اشاره ميكند. بر 
اساس اين ديدگاه، محيط زيست بهعنوان عاملي در ساخت ديگر پديدهها، ازجمله گفتمان 
ادبي و روايت، نقش مؤثري دارد. بهجاي اينكه تعامل گفتمانها محيط زيست را پديد 
آورد، محيط زيست به ديگر گفتمانها شكل ميدهد. بنابراين، «... مسائل زيستمحيطي به 
تجزية علمي و فرهنگي نياز دارند؛ چرا كه مسائل زيستمحيطي برايند تعامل دانش 

 .(Ibid, 14) «.زيستبومي و تحريف فرهنگي آن هستند
     منتهاي واقعگرا در اوايل تأسيس بومنقد چيره بود. پس از چندي، با به چالش كشيده 
شدن برخي از ابعاد آن، روند جديد ساختگرا ظهور كرد. الرنس بيوئل اين دو روند را 
بهترتيب «موج اول بومنقد» و «موج دوم بومنقد» مينامد. يكي ديگر از تفاوتهاي موج 
اول و دوم بومنقد، تعريفهاي آنها از طبيعت است. موج نخست بومنقد محيط زيست را 
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همان طبيعت فرض ميكند؛ بنابراين اغلب پژوهشهاي موج اول فقط طبيعت بكر و 
وحشي را مورد توجه قرار ميدهند. اما موج دوم بومنقد بين طبيعت و محيط زيست 
تفاوت قائل است و اعتقاد دارد كه امروز ديگر طبيعت بكر وجود ندارد. بر اساس اين، 

حوزة مطالعه به محيطهاي مصنوعي، مثل پارك و باغ وحش نيز گسترش مييابد.   
  

روششناسي  
همانطور كه پيش از اين نيز گفتيم، بومنقد رويكردي تجويزي و محدود به روششناسي 
مشخصي نيست. ما در اينجا به چند نمونه از روشهاي كلياي اشاره ميكنيم كه بيوئل در 

آورده است:   ادبي تخيل و زيستمحيطي زيستمحيطي: بحران نقد آيندة فصل دوم كتاب
مطالعة بديعي يكي از روشهاي بومنقد است (Buell, 2005: 45- 46). در اين روش، علم 
بديع و بررسي صنايع ادبي در كانون توجه قرار دارد. گارارد ساختار مطالعة خود را در 
بر پاية علم بديع استوار كرده است (Garrard, 2004: 7). او فصول كتاب را  بومنقد كتاب
بر اساس آنچه «استعاراتي در مقياس بزرگ» (Ibid) ميخواند، تقسيم كرده كه عبارت است 

از: ادبيات شباني، حيات وحش، آخرالزمان، مأوا و حيوانات.   
     در بررسي بديعي دو نكته درخور تأمل است: يكي اينكه «... معناي صنايع بديعي كامالً 
مرتبط با موقعيت اجتماعي وسيعتر آنهاست. بنابراين، [صنايع بديعي] چيزهاي ثابتي 
نيستند و در طول تاريخ تغيير ميكنند و تكوين مييابند.» (Ibid, 8). در فصل اول كتاب، 
گارارد با بررسي تحولِ Pollution (آاليندگي) شاهدي بر تكوين معناي صنايع بديعي 
معرفي ميكند. نكتة ديگر اين است كه صنايع بديعي در نزاعهاي اجتماعي (چون 
درگيريهاي قوميتي، جنسيتي و طبقاتي) ايفاي نقش ميكنند. از يكسو، همه در 
شكلگيري فرهنگ غالب نقش و سهم برابر ندارند و از سوي ديگر، خردهفرهنگهاي مؤثر 
نيز به يك اندازه تأثيرگذار نيستند. بنابراين، هرچند بهنظر ميرسد امكان بهرهگيري از برخي 
صنايع بديعي براي برانداختن عادات غيردوستدار محيط زيست وجود دارد، نبايد فراموش 
كرد كه بهرهكشي و سوءاستفاده از همين صنايع بديعي نيز ناممكن نيست. براي مثال، 
 (SUV) كاربردي معرفي طبيعت وحشي بهعنوان منزلگاه طبيعي خودروهاي ورزشي-
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نمونهاي از اين سوءاستفاده است. اگرچه تعارضي ذاتي بين محيط طبيعي و پيشرانة 
پرمصرف و آاليندة اين خودروها وجود دارد، توليدكنندگان اين خودروها توانستهاند اين 
Garrard, 2004: ) عناصر صنعتي و آالينده را رهروان «طبيعي» طبيعت وحشي معرفي كنند

9 -8). بنابراين، نظريات مختلف استعاره ميتواند در بازشناخت ذهنيت زيستمحيطي 

نويسنده و يا جامعة او به ما كمك كند.   
     ساختگرايي زيستمحيطي ميتواند از ديگر موضوعات پژوهشهاي بومنقد باشد. در 
اين صورت، چگونگي تأثيرگذاري محيط زيست در شكل دادن به بيان و ابزارهاي بياني 
مورد مطالعه خواهد بود؛ يعني ديگر نويسنده عامل مطلق خلق «اثر» نيست؛ بلكه «متن» در 
تعامل با گفتمان زيستمحيطي ساخته ميشود. بهبيان ديگر، محيط زيست بهعنوان عامل 

ساخت متون، در آفرينش متن نقش فاعليّت دارد. 
     بررسي رابطة متن و جهان خارج يكي ديگر از روشهاي بهكاررفته در بومنقد است. 
در اين روش، ميتوان رابطة متن را با جهان خارج بر دو محور زماني يا مكاني واكاوي 
كرد. در بررسي زماني رابطة متن و جهان، تأثير متن بر موقعيت و يا دانش زيستمحيطي 
دورههاي بعد از آن بررسي ميشود. در بررسي مكاني نيز نحوة انتقال جوهر يك پديده و 
يا عنصر طبيعي از جهان خارج به جهان متن (با ابزار بياني و چيدماني متفاوت) مورد 

واكاوي قرار ميگيرد.  
     اما بومنقد فقط از اصول و مباني ديگر رويكردها استفاده نميكند. بومنقد در تعامل با 
ديگر نظريات، نهتنها به رشد آنها كمك ميكند؛ بلكه از التقاطش با آنها رويكردهاي 
كامالً جديدي نيز شكل ميگيرد. بومفمينيسم و عدالت زيستمحيطي از اين جملهاند. 
بومفمينيسم واژهاي كلي است كه به مواضع گوناگوني اشاره ميكند. نقطة اشتراك آنها 
تابعيت زن و طبيعت در نظام مردساالر است. بومفمينيستها معتقدند اين تابعيت ساختة 
نظام و فرهنگ مردساالر است و در گذشتههاي دور بنيان گذاشته شده است. جوهرگرايي 
و ساختگرايي در بومفمينيسم نيز مانند فمينيسم، بحثبرانگيز است. براي نمونه، 
همعرضي تقابل دوگانة فرهنگ/ طبيعت و مرد/ زن-  كه بهطور ضمني بر برتري و تقدّم 
واژة نخست در هر تقابل دوگانه داللت دارد-  به ايجاد رابطه بين زن و طبيعت از يكسو و 
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مرد و فرهنگ و تمدن از سوي ديگر ميانجامد. خورشيد خانم و خاله سوسكه (زن- 
طبيعت) و رجل سياسي (مرد-  فرهنگ) از مصداقهاي اين روابط هستند.      

     عالوه بر فمينيسم، بومنقد با مطالعات قومي و نژادي نيز تعامل داشته كه حاصل آن، 
عدالت زيستمحيطي است. اغلب، محيط زيستِ گروههاي قومي، نژادي و اقليتها با 
تهديدهاي بيشتري روبهرو است؛ زيرا گروه اكثريت معموالً ترجيح ميدهد براي حفظ محيط 
زيست خود، آلودگيها و تهديدها را به نواحي ديگر انتقال دهند. براي مثال، دفن زبالههاي 
شهري و يا تأسيس صنايع آاليندة محيط زيست و شهركهاي صنعتي اغلب در (حواشي) 
محلهاي سكونت اقليتهاي قومي، نژادي و يا اقتصادي صورت ميگيرند. عدالت 
زيستمحيطي به دنبال مبارزه با اين پديده و رفع تبعيضهاي زيستمحيطي شكل گرفته است.   

  
نتيجهگيري  

با توجه به غناي ادب پارسي و نقش غالب طبيعت در دورهها و گونههاي مختلف آن، 
امكان و ظرفيت زيادي براي بهرهگيري از بومنقد در پژوهشهاي ادب پارسي وجود دارد. 
بحران زيستمحيطي و پيامدهاي آن- كه متوجه تمام جهان بهويژه كشورهاي 
درحالتوسعه است- ضرورت استفاده از بومنقد را در دانشگاهها و پژوهشها روشن 
ميكند. اين رويكرد جديد ميتواند به پژوهشها غنا و تنوع ببخشد. فراهم آوردن امكان 
واكاوي جنبههاي فراموششدة فرهنگ پارسي از ديگر ظرفيتهاي اين رويكرد است. 
بهعالوه، با مطرح شدن موضوع محيط زيست، اهميت آن و خطرهايي كه آن را تهديد 
ميكند، افكار عمومي هم نسبت به اين مسئله حساس ميشود. با حساسيت و باال رفتن 
آگاهي افكار عمومي، ازيكسو هر فردي به وظيفة خود در برابر محيط زيست آشنا ميشود 
و از سوي ديگر خواستههاي افكار عمومي موجب بهسامان شدن برنامهريزيها، 
تصميمگيريها و سياستگذاريهاي كالن نيز خواهد شد. اهتمام به مسائل فرهنگي در 
كنار تالشها براي حفاظت از محيط زيست- كه فراهمكنندة تمام ملزومات حيات 

موجودات است- يگانه راه رسيدن به توسعة پايدار براي هر ملتي است.     
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واژهنامه  
در اين بخش واژهنامهاي كوتاه از واژگان و اصطالحات كليدي مورد استفاده در اين 
رويكرد ارائه ميشود (اين بخش از واژهنامههاي مشابه در Garrard, 2004: 183- 184 و 
Buell, 2005: 134- 149 برگرفته شده است). هيچ تفكر، نظريه و يا رويكردي را نميتوان 

فقط به چند كليدواژه فروكاست. براي هر پژوهشي بايد تفكري را كه در پس نظريه و رويكرد 
وجود دارد درك كرد. اما هنگام نگارش ناگزير از كاربرد برخي واژگان و اصطالحات تخصصي 
هستيم. اين واژهنامه دربردارندة چند نمونه از چنين واژگان و اصطالحاتي در حيطة بومنقد 
است. فراموش نكنيم فقط فراگرفتن چند كليدواژه و جستوجوي مفهوم و شناسايي آنها، در 

مقاله با غايت نظريه و نقد ادبي فاصلة بسيار زيادي دارد.    
• تقابل دوگانه1: از عناصر اساسي تفكر ساختارگراست كه در پساساختارگرايي مورد نقد 
قرار گرفت. بر اساس ساختارگرايي، تقابل دوگانه بين دالها و يا مدلولها علت ايجاد معنا 
در زبان است. از هم تمييز دادن پديدههاي مختلف بر اساس همين تقابلهاي دوگانه ممكن 
است. براي مثال، انسان ميتواند يا مذكر باشد يا مؤنث؛ پس تشخيص زن از مرد تابع تقابل 
دوگانة مذكر/ مؤنث است. يكي از جنبههاي نقد پساساختارگرايي بر اين انديشه، اين است 
كه در تقابلهاي دوگانه، واژة نخست بر واژة دوم برتري دارد. در مثال باال، مرد بر زن تقدّم 
دارد. فرهنگ/ طبيعت، مرد/ زن، و بشر/ طبيعت از تقابلهاي دوگانهاي هستند كه در بومنقد 

مورد توجه قرار ميگيرند.   
• محيط زيست2: محيط پيرامون يك فرد، يك گونه، يك جامعه و يا اَشكال حيات بهطور 

كلي. محيط زيست شامل محيطهاي طبيعي و مصنوعي است.  
• طبيعت3: آنچه مصنوع بشر نيست.  

• زيستبومشناسي4: مطالعة روابط موجودات و محيط زيست است.  
• مردمحوري1: نظام عملي يا فكرياي كه مرد را بر زن ترجيح ميدهد.  

                                                      
1. Binary Opposition  
2. Environment 
3. Nature 
4. Ecology 



694   □   نامة نقد/ مجموعه مقاالت نخستين همايش ملي نظريه و نقد ادبي در ايران  
 

• انسانمحوري2: ديدگاهي كه بشر و منافع او را بر غيرانسان متقدم ميشمرد.  
• زيستمحوري3: ديدگاهي كه بر اساس آن، همة موجودات ازجمله انسان بخشي از شبكه 
يا جامعة زيستي بزرگتر هستند. منافع اين جامعة وسيع زيستي است كه بايد به 

فعاليتهاي بشر جهت دهد و منافع او را مشخص كند.  
• بوممحوري4: ديدگاهي است كه بر اساس آن، منافع زيستبوم بر منافع گونههاي خاص 

تقدّم دارد.   
• سايبورگ5: موجودي مركب از عناصر زيستي و الكتريكي- مكانيكي. اين واژه ناظر بر شكسته 

شدن مرز بين موجود و دستگاه، انسان و غيرانسان و همچنين طبيعي و غيرطبيعي است.    
• ارزش ابزاري6: ارزشگذاري تنها با معيار منافع بشر، بهويژه منافع مادي.  

• ارزش ذاتي7: ارزشگذاري بدون در نظر گرفتن منافع بشر و تنها با معيار اصالت خود پديده.  
• زيستبومشناسي ژرف8: ديدگاهي كه قائل به همبستگي تمام موجودات در شبكهاي از روابط 
ذاتي است. آنچه در زيستبومشناسي ژرف اهميت دارد، اصالت پديدهها و موجودات و روابط 
آنهاست نه منافعي كه براي گونة بشر دارند. در اين تفكر، نظر بر آن است كه ديدگاه و 

ارزشهاي ما بايد از منظري انسانمحور به منظري طبيعتمحور تغيير كنند.  
• زيستبومشناسي سطحي9: ديدگاهي كه فقط بهمنظور تأمين منافع بشر (مانند سالمت، 
بقاي نسل و معاش) به محيط زيست و مسائل آن توجه دارد. بهعبارت ديگر، خود 

موجودات بهمثابة تار و پود درهمتنيدة محيط زيست براي اين ديدگاه اهميتي ندارند.  
  
  

                                                                                                                             
1. Androcentrism 
2. Anthropocentrism 
3. Biocentrism 
4. Ecocentrism 
5. Cyborg 
6. Instrumental Value 
7. Intrinsic Value 
8. Deep Ecology or Deep Environmentalism 
9. Shallow Ecology or Shallow Environmentalism  
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معرفي منابع براي مطالعة بيشتر(5)   
1. انجمنها و همايشها 

وبگاههاي اين انجمنها نهفقط خبرنامهها، فراخوانها و اخبار همايشها را منتشر ميكنند؛ 
بلكه با پيوندهاي موجود شما را به شاخههاي ملي و ديگر انجمنها و برنامههاي 
دانشگاهي هدايت ميكنند. برخي از آنها (مثل ASLE) سخاوتمندانه منابعي را بهصورت 

الكترونيكي و رايگان (با رعايت حقوق مؤلف و ناشر) به اشتراك گذاشتهاند:   
ASLE (Association for the Study of Literature and Culture) 

<http://www.asle.org> 
ALECC (The Association for Literature, Environment, and Culture in 

Canada) <http://www.alecc.ca/index.php> 
EASLCE (European Association of the Study of Literature, Culture and 

Environment) <http://www.thermaldegree.com/designs/easlce> 
NiCHE <http://www.niche-canada.org> 

2. وبگاهها  
پيوندهاي موجود در اين وبگاهها شما را به وبگاههاي ديگري هدايت ميكنند.  

<http://www.asle.org> 
<http://www.alternativesjournal.ca> 
<http://www.gingerbooth.com> 
<http://www.hds.harvard.edu/cswr/publications/rel world ecol.html> 
<http://www.hds.harvard.edu/cswr/resources/environment.html> 
<http://www.social-ecology.org> 
<http://www.thegreenpages.ca/portal/ca> 

 
3. كتابها  

عالوه بر آنچه در منابع اين مقاله آمده است، اين كتابنامة كوتاه براي شروع مطالعه در 
بومنقد مفيد خواهد بود. افزون بر اين، مراجعه به كتابنامة هريك از اين منابع شما را با 

كتابها و مقاالت ديگري آشنا خواهد كرد.  
Bate, Jonathan. (1991). Romantic Ecology: Wordsworth and the 

Environmental Tradition. London: Routledge. 
____________ (2000). The Song of the Earth. Cambridge. MA: Harvard 

University Press. 
Buell, Lawrence. (1995). The Environmental Imagination: Thoreau, Nature 

Writing and the Formation of American Culture. London: Princeton 

University Press. 
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____________ (2001). Writing for an Endangered World: Literature, 
Culture, and Environment in the U. S. and Beyond. London: Belknap 

Press. 
Glotfelty, Cheryll and Harold Fromm (Eds.). (1996). The Ecocriticism 

Reader: Landmarks in Literary Ecology. Athens: University of Georgia 
Press.  

Kerridge, Richard and Neil Sammells (Eds.). (1998). Writing the 
Environment: Ecocriticism and Literature. London: Zed Books. 

Phillips, Dana. (2003). The Truth of Ecology: Nature, Culture, and 
Literature in America. New York: Oxford University Press.  

Soper, Kate. (1995). What Is Nature? Culture, Politics, and the Non-Human. 
Oxford: Blackwell. 

4. مجالت تخصصي  
برخي از اين مجالت بدون نياز به اشتراك و بهصورت رايگان در اينترنت قابل دسترسي 

هستند.  
ISLE: Interdisciplinary Studies in Literature and Environment 
<www.asle.org/site/publications/isle> 
Ecocriticism <http://www.ecocriticism.ca> 
Ecopoetics <http://ecopoetics.wordpress.com> 
Environmental Ethics <http://www.cep.unt.edu/enethics.html> 
Environmental History <http://www.environmentalhistory.net> 
Green Letters <http://www.green-letters.org.uk> 
UnderCurrents <http://www.yorku.ca/currents> 

  
پينوشتها  

1. در ويرايش اين مقاله، نگارنده خود را مديون راهنماييهاي آقاي دكتر انوشيرواني ميداند. شايان 
ذكر است كه چون تمام نقلقولهاي مستقيم از منابع انگليسي در اين مقاله ترجمة نگارنده است، از 

تكرار و گوشزد كردن اين نكته پس از هر نقلقول پرهيز كردهام.  
2. Ralph Waldo Emerson’s Nature (1836); Henry David Thoreau’s Walden 

(1854); Norman Forster’s Nature in American Literature (1923); Leo Marx’s The 
Machine in the Garden: Technology and the Pastoral Ideal in America (1964); and 
Raymond Williams’ The Country and the City (1973) among others.  

3. براي مثال نگاه كنيد به:  
Steven Tötösy de Zepetnek’s Comparative Literature: Theory, Method and 

Application (1998); Joseph Carroll’s Literary Darwinism: Evolution, Human Nature 
and Literature (2004); Glen A. Love’s Practical Ecocriticism: Literature, Biology, 
and the Environment (2003); Jonathan Gottschall’s “The Tree of Knowledge and 
Darwinian Literary Study”; Brian Boyd’s “Literature and Evolution: A Bio-Cultural 
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Approach”; Ursula K. Heise’s “Science and Ecocriticism” and “Toxins, Drugs, and 
Global Systems: Risk and Narrative in the Contemporary Novel” Also, see journals 
such as Literature and Medicine, and Nebula among others. 
4. متخصصان واژة «زيستبومشناسي» را بهعنوان واژة معادل اكولوژي (Ecology) پيشنهاد 
ميكنند. ولي به نظر نگارنده، معادل زيستبومنقد بهعلت طوالني بودن، چندان مناسب نيست. بنابراين، 
«بومنقد» بهعنوان معادل Ecocriticism انتخاب شده است. «مطالعات زيستمحيطي» معادل 

Environmental Studies و «مطالعات سبز» معادل Green Studies پيشنهاد ميشوند.  

5. همة نشانههاي اينترنتي (URLs) كه در اين مقاله به آنها ارجاع داده شده، مربوط به زمان 
نگارش مقاله است. با توجه به اينكه بسياري از نشانههاي اينترنتي تغيير مييابند، جستوجوي نامها و 

عنوانها راهكاري براي بازيابي نشانيهاي جديد است.    
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مطالعات فرهنگي و نقد ادبي 
   سهيال فرهنگي  
استاديار دانشگاه پيام نور مركز رشت  
  

چكيده  
مطالعات فرهنگي رويكردي بينرشتهاي است كه در آن دايرة شمول تحقيقات ادبي به تمام 
جلوههاي فرهنگ جامعه گسترش داده ميشود و مصنوعات فرهنگي همچون متنهايي كه 
بايد آنها را خواند مورد بررسي قرار ميگيرند. ادبيّات از دو جنبه در مطالعات فرهنگي 
سهيم است: يكي به اين دليل كه اصليترين سرچشمة معاني فرهنگي هر ملّت است؛ پس 
پژوهش دربارة ادبيّات در واقع پژوهش دربارة فرهنگ است و ادبيّات بهعنوان گفتماني 
فراگير، نشانههايي از رمزگانهاي فرهنگي جوامع انساني را در خود دارد. دوم اينكه 
مطالعات فرهنگي در تحليل و بررسيهاي خود مديون ادبيّات است و از شيوههاي 
تحليلي-  ادبي بهويژه نقد ادبي بهره گرفته است؛ به همين سبب آثار مربوط به مطالعات 
فرهنگي در ايران را نيز ميتوان به دو دسته تقسيم كرد: دستة اول آثاري است كه در آنها 
متون ادبي با توجه به نقش آنها در فرهنگسازي و نقش شاعران و نويسندگان در تغيير و 
تحوالت فرهنگي و اثرپذيري آنان از فرهنگ حاكم بر جامعه بررسي شدهاند. دستة دوم 
شامل آثاري است كه در آنها از شيوههاي قرائت متون ادبي در بررسي پديدههاي فرهنگي 

استفاده ميشود. 
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در اين مقاله ضمن نگاهي تاريخي به پيدايش مطالعات فرهنگي، رابطة نقد ادبي با آن 
واكاوي ميشود و روش پژوهشي مطالعات مطالعات فرهنگي توضيح داده ميشود. 

همچنين نمونههايي از مطالعات فرهنگي در زبان و ادبيّات فارسي معرفي خواهد شد. 
     واژههاي كليدي: نقد ادبي، مطالعات فرهنگي، ميانرشتهاي، نقد فرهنگي.  

 
1. مقدمه  

مطالعات فرهنگي1 رويكردي ميانرشتهاي است كه از پيوند جامعهشناسي، ارتباطات، 
ادبيّات، انسانشناسي، فلسفه و غيره بهوجود آمده و هدفش، مطالعة پديدههاي فرهنگي در 
جوامع گوناگون است. مطالعات فرهنگي بيشتر بهدنبال پاسخگويي به اين پرسش است: 
چگونه پديدهاي خاص با موضوعات مربوط به ايدئولوژي، ملّيّت، قوميّت، عقبة اجتماعي و 
جنسيّت ارتباط برقرار ميكند؟ و نيز چگونه گروههاي خردهفرهنگي با مقاومت در برابر 

شكلهاي حاكم فرهنگي و هويّت، سبك و هويّتهاي خود را ميآفرينند؟   
     مطالعات فرهنگي در نقد فرهنگ و جامعة نو و گسترش حوزة مطالعاتي خود، از 
مجموعهاي از مفاهيم و انديشهها سود برده است؛ از علوم زبانشناسي و نشانهشناسي تا مفاهيم 
ايدئولوژي، هژموني و گفتمان نزد آلتوسر، گرامشي و فوكو. مطالعات فرهنگي با تلفيق همة اين 
مفاهيم و ديدگاهها، افق نگرش انتقادي خود را گسترش داده است. همين امر نشاندهندة 

خصلت ميانرشتهاي و متنوّع بودن اين مكتب است (ر.ك مهديزاده، 1379: 25).  
     مطالعات فرهنگي مجموعهاي از رشتههاي پراكنده نيست؛ بلكه بيشتر قلمروي 
ميانرشتهاي است كه گرايشها، حوزهها و روشهاي مختلفي را در قالب تركيبي جديدي 
به هم پيوند زده است. ازاينرو، اين مقاله درصدد است تا عالوه بر نشان دادن ماهيت ميان

رشتهاي مطالعات فرهنگي، با روش توصيفي- تحليلي، به بررسي رابطة دوسوية مطالعات 
فرهنگي و نقد ادبي بپردازد و نشان دهد چگونه نقد ادبي در پيدايش مطالعات فرهنگي 
مؤثر بوده و تأثير مطالعات فرهنگي بر نقد ادبي چه بوده است. بررسي پيشينة موضوع نشان 
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ميدهد در موضوع اين مقاله بهصورت پراكنده مباحثي مطرح شده؛ اما پژوهش مستقلي در 
باب رابطة مطالعات فرهنگي و نقد ادبي انجام نشده است.  

  
2. چيستي و قلمرو مطالعات فرهنگي  

مطالعات فرهنگي در مفهوم گستردة آن، درك كاركرد فرهنگ است. تعريفي كه در 
مطالعات فرهنگي از مفهوم «فرهنگ» ارائه ميشود، ديدگاههاي مختلفي را دربرميگيرد. 
فرهنگ را معاني مشتركي ميدانند كه ما انسانها در زندگي ايجاد ميكنيم و با آنها 
سروكار داريم. فرهنگ داراي ذات نيست و در «متوني» خاص تجسمّ پيدا نميكند؛ بلكه 
فرهنگ عبارت است از رفتارها و فراينـدهاي معناسـازي با «متوني» كه در زندگي روزمره 
با آنها سروكار داريم. جان فرا1 و ميگان ماريس2 معتقدند مفهوم «متن» در مطالعات 
فرهنگي بهعنوان الگويي بنيادي مورد استفاده قرار ميگيرد. «متن» جايگاهي نيست كه 
معاني در آن، در سطحي واحد از نگارش( نوشتار، گفتار، فيلم، لباس و غيره) برساخته 
شوند؛ بلكه بهصورت در ميان قراردادنِ چيزي بين سطوح مختلف عمل ميكند. براي مثال 
اگر مركز خريدي را بر مبناي الگوي متنيّت در نظر بگيريم، آنگاه اين «متن» رفتارها و 
ساختارهاي نهادي و شكلهاي پيچيدهاي از كنشگري، شرايط حقوقي و سياسي و مالي 
آنها، همچنين جريانهاي خاصّي از قدرت و دانش، بهعالوة نظام چنداليهاي خاصّي از 
معنا را شامل ميشود. بهعبارت ديگر، مركز خريد مقولهاي است برخوردار از چندين 
ويژگي وجودشناسانه؛ مقولهاي كه نميتوان براي آن قرائت ممتاز يا درستي قائل بود. همين 
عامل بيش از هر عامل ديگري، توجه دستاندركاران مطالعات فرهنگي را به تنوّع مخاطبان 
يا مصرفكنندگان متنهايي كه آنان مورد تحليل قرار ميدهند معطوف ميكند؛ به همين 
دليل مطالعات فرهنگي ناچار قرائتهاي خود را نيز هرگز مناقشهناپذير يا غايي نميداند. 
دستاندركاران مطالعات فرهنگي بهجاي آنكه فقط «بهترين مطالب انديشيدهشده و 
بيانشده» را بررسي كنند، خود را موظفّ ميدانند «همة مطالب انديشيدهشده و بيانشده» را 
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بكاوند (استوري، 1386: 14-18). در حوزة مطالعات فرهنگي، «متن» به نوشتار، فيلم، 
عكس، مد، الگو و بهعبارت ديگر به تمام محصوالت معنادار فرهنگي اطالق ميشود.  

     چندمعنايي بودن مطالعات فرهنگي هم در مورد اصطالح «مطالعات» و هم واژة 
«فرهنگ» و «فرهنگي» صدق ميكند. نهفقط بر سر موضوع مورد مطالعه، بلكه بر سر شيوة 
انجام دادن اين مطالعه نيز توافق چنداني وجود ندارد. معاني گوناگون مطالعات فرهنگي را 
ميتوان در چهار معناي اصلي خالصه كرد: معناي اول آن را مطالعة بينرشتهاي يا 
فرارشتهاي معرفي ميكند. هوگارت در طرح اولية تأسيس مركز پژوهشي خود، مطالعات 
فرهنگي را داراي كيفيّت اساساً بينرشتهاي آشكاري در نظر گرفت؛ اما در عين حال 
مطالعات ادبي را مهمترين ركن آن و ركني بيهمتا تلقي كرد. مفهوم مطالعات فرارشتهاي 
فرهنگي مطرح شد، با مفهوم  مطالعات بينالمللي نشرية نيز كه در شمارههاي نخست
بينرشتهاي هوگارت تفاوت اندكي دارد. در تعبير دوم، مطالعات فرهنگي نوعي مداخلة 
سياسي دانسته ميشود. اين برداشت بيش از همه به استوارت هال برميگردد. به نظر او، 
اهميت مطالعات فرهنگي در سوية سياسي آن نهفته است. او معتقد بود در مطالعات 
فرهنگي چيزي در معرض خطر قرار ميگيرد. تعبير سوم، مطالعات فرهنگي را رشتهاي 
ميداند كه بر مبناي موضوعي كامالً جديد تعريف ميشود؛ يعني مطالعة فرهنگ عامه. هر 
سه بنيانگذار بريتانيايي نامدار اين رشته- هوگارت، تامپسون و ريموند ويليامز- به مطالعة 
فرهنگ عامّه و فرهنگ طبقة كارگر تعهد آشكاري داشتند. در تعبير چهارم هم مطالعات 
پسند به مطالعة  فرهنگي چيزي تلقي شده است كه بهعمد درصدد پيوندزدن مطالعة امر عامهّ
امر «ادبي» بوده است. اين تعبير نشاندهندة تغيير در پارادايم نظـري، و نـه در مـوضوع 
تجـربيِ مـورد مطالعة اين رشتـه است. اين تعبير در برداشت ايست هوپ از «مطالعة 
ادبي»، بهمنزلة شاخهاي كه تفكيك آن از مطالعات فرهنگي روزبهروز سختتر ميشود، 

حضور دارد (ميلنر و براويت، 1385: 18-14).  
     نلسون1 در ترسيم قلمرو مطالعات فرهنگي مينويسد: مطالعات فرهنگي حوزهاي 
بيرشتهاي، ماوراي رشتهاي و گاه ضد رشتهاي است. مطالعات فرهنگي تعهد دارد طيف 
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كامل هنرها، اعتقادات، نهادها و روشهاي ارتباطي جامعه را مطالعه كند. به نظر او، فرهنگ 
هم بهعنوان شيوة زندگي شامل انديشهها، نگرشها، زبانها، شيوهها، نهادها و ساختار 
قدرت و هم بهعنوان مجموعة كاملي از شيوههاي فرهنگي شامل شكلهاي هنرمندانه، 
متون، سنّتها، معماري، كاالهاي توليدشده و غيره درك ميشود (ر.ك شرفالدين، 1387). 
در واقع، مطالعات فرهنگي هم توجه خود را به شيوههاي بيان نمادين، گفتمان و متن 

معطوف ميكند و هم مفهوم فرهنگ را در همة وجوه زندگي بهكار ميبرد.  
  

3. سير تحول مطالعات فرهنگي  
ريچارد جانسون معتقد است رشتة مطالعات فرهنگي دو زمينة نظري مجزّا دارد: نخست 
نوعي فرهنگگرايي آنگلو- ماركسيستي كه به بارزترين وجه در آثار تاريخنگار مشهور، اي. 
پي. تامپسون، و منتقد ادبيِ معروف، ريموند ويليامز، منعكس شده است؛ دوم نوعي 
ماركسيسم ساختارگرايانة فرانسوي است كه لويي آلتوسرِ فيلسوف آن را پايه گذاشته است. 
آنچه فرهنگگرايي ناميده ميشود، در صورتبندي آلمانياش سه شاخة نسبتاً جداگانه 
دارد: رمانتيسم، تاريخگرايي و هرمنوتيك؛ در صورتبندي انگليسياش باز هم مديون 
رمانتيسم و تـاريخگرايي است. مصداق بـارز تحليل كالسيك سير تاريخيِ سنّت بريتانيايي، 

است (ميلنر و براويت، 1385: 41-35).   جامعه و فرهنگ كتاب ريموند ويليامز بـا عنـوان
     تاريخگراييِ نو و ماترياليسم فرهنگي استقالل و نبوغ فردي مؤلف و استقـالل اثر ادبي 
را رد ميكنند و متون ادبي را از زمينة تاريخيشان كامالً جداييناپذير ميدانند. آنها نقـش 
مؤلف را انكار نميكنند؛ اما معتقدند مؤلف در بهترين حالت، فقط تا اندازهاي بر نقش خود 
كنترل دارد و بيشتر شرايط تـاريخي است كـه تعيينكننـدة نقـش مؤلف است. همانگـونـه 
كـه استفـن گرينبالت1، معروفترين منتقد تاريخگرايي نو، مينويسد: اثر هنري محصول 
تعامالت آفريننده يا طبقه يا آفرينندگان است كه مجموعهاي پيچيده از قراردادها، نهادها و 
كردارهاي مشترك دارند. در نتيجه، متن ادبي همواره بخشي از نظام وسيعتر فرهنگي، 
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سياسي، اجتماعي و اقتصادي است. متن ادبي عالوهبر آنكه با لحظة تاريخي آفرينشش 
مرتبط است، بهطور مستقيم با تاريخ نيز سروكار دارد. ادبيّات، درست مانند هر متن ديگري، 
 فقط مناسبات قدرت را منعكس نميكند؛ بلكه در تحكيم و يا ساختن گفتمانها و ايدئولوژيها 
فعّاالنه مشاركت دارد؛ درست همانگونه كه در ساختن هويتها، نهفقط در سطح فرد، بلكه در 
سطح گروه يا حتي در سطح ملّي نيز كاركرد دارد. تاريخگرايان نو و ماترياليستهاي فرهنگي با 
توجه به اهداف خاصشان-  كه ردگيري و آشكار كردن مناسبات قدرت و فرايندهاي ساخته 
 شدن ايدئولوژي و فرهنگ است-  ميان ادبيات و متون غيرادبي تفاوت چنداني قائل نميشوند؛ 
البته متون غيرادبي ممكن است ديني، سياسي، تاريخي و يا محصول خردهفرهنگهاي حاشيهاي 

باشد كه تا كنون ناديده گرفته ميشد (برتنس، 1384: 205- 206).  
     مطالعات فرهنگي بهعنوان حوزهاي مطالعاتي، در دهة 1950م در بريتانيا ظهور كرد. اين 
حوزة مطالعاتي برخاسته از ليويسيسم1 بود؛ نوعي از مطالعات ادبي كه نامش را از ليويس، 
مشهورترين شخصيّت اين رويكرد، گرفت. ليويسيسم تالشي بود براي رواج دوبارة آنچه 
اكنون به پيروي از پيير بورديو «سرماية فرهنگي2» ناميده ميشود. ليويس قصد داشت از 
نظام آموزشي براي توزيع گستردهتر شناخت و درك ادبي استفاده كند. ليويستها براي 
رسيدن به اين هدف، از فهرست محدودي از آثار ادبي اصيل حمايت ميكردند. آنها آثاري 
را مورد توجه و حمايت قرار ميدادند كه هدفشان، افزايش حسّاسّيت اخالقي خوانندگان 
بود. مطالعات فرهنگي با آثار هوگارت و ويليامز- كه در سنّت ليويسيسم قرار داشتند-  
توسعه يافت (ديورينگ، 1382: 31). ويليامز و هوگارت با وفاداري به نقد اخالقي جامعه 
و اشتغال ذهني به كيفيّت زندگي افراد جامعه، سنّت اومانيستي اهل ادب را ادامه دادند. 
ادوارد تامپسون در آثاري كه دربارة تاريخ عمومي قرن هجدهم و نوزدهم انگليس نوشت، 
كار ويليامز را تعديل كرد. تامپسون در دهة 1970م كار خود را به بررسي سنّت اومانيستي 
روشنفكران اهل ادب اختصاص داد. به گفتة او، سنّت ادبي تجربة مشخصيّ از تغيير 

اجتماعي را نشان ميدهد.   
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     مركز مطالعات فرهنگي معاصر كه در سال 1964م به مديريّت ريچارد هوگارت تشكيل 
شد، از آثار تامپسون در مطالعات نظري و تجربي بهره گرفت. اين مركز كانون ارزشمندي 
براي بررسي روشهاي مطالعة مسائل فرهنگي در انگليس فراهم آورده است (جانسون، 
نشان داد ادبياتّ جزئي از  باسوادي 1378: 236- 238). هوگارت در كتاب خود: فوايد
زمينهاي فراگيرتر به نام فرهنگ است. اين كتاب بهمنظور ارائة نقدي فرهنگي، حوزههاي 
جداگانهاي مانند تاريخ اجتماعي و مردمشناسي را با زندگينامة شخصي در هم آميخت. 
رهيافت هوگارت آشكارا ميانرشتهاي بود و همين باعث شد همكارانش در گروه ادبياتّ 
انگليسي كتاب او را نامربوط قلمداد كنند و مسكوت بگذارند. پس از هوگارت، استوارت 
هال مركز مطالعات فرهنگي را به مدت يازدهسال مديريت كرد. در اين دوره بود كه 
انتشارات آن بهنحوي نظاممندتر و تثبيتشدهتر صبغهاي ميانرشتهاي يافت. از آن زمان به 
بعد، تحقيقات مركز را نه محقّقان منفرد، بلكه جمعي از متخصصانّ حوزههاي مختلف 
علوم انساني و اجتماعي ازجمله جامعهشناسان، منتقدان ادبي، روانكاوان، روانشناسان 
اجتماعي، تاريخدانان، سياستشناسان و غيره انجام دادند. بهطور مسلم،ّ اين فعاليتها به 
ماهيّت ميانرشتهايِ اين تحقيقات قوام بخشيد (پاينده، 1382: 295-296). يكي از 
دستاوردهاي مهم مركز مطالعات فرهنگي معاصر بيرمنگام اين بوده كه نمادها را همراه با 
بازنمودها وارد مطالعة فرهنگ معاصر كرده است (لش، 1383: 13). فعاليت اين مركز كمكم 
از تأكيد بر مطالعة فرهنگ عامهّ و بافت رسانههاي جمعي و نقش آنها در انتشار 
ايدئولوژي، به كاوشهاي قومنگارانة زندگي روزمره بهويژه پژوهش و تحليل 
خردهفرهنگهاي متنوّع و نوظهور، گروههاي جديد مانند رپ و مطالعة ايدئولوژيهاي 
سياسي مانند ملّيّتگراييِ نژادپرستانه تغيير يافت. در ادامه نيز عالقه به تحليل متون ادبي، 
ذهنيتهاي فرهنگي، نقش و كاركرد ايدئولوژي، ساختارگرايي، نشانهشناسي، ابعاد اجتماعي 

جنسيّت در ميان اعضاي اين مركز بهوجود آمد.  زبان و جنبههاي فرهنگي ِ و فرهنگي ِ
     كريس روژك1 تاريخ تحوّالت مطالعات فرهنگي را شامل چهار برهه ميداند و معتقد 
است اين چهار برهه داراي خاصّيت فرايندي است و بين آنها همپوشاني وجود دارد. اين 
                                                      
1. Chris Rojek 
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چهار برهه عبارتاند از: 1. برهة ملّي- عمومي؛ 2. برهة متني- بازنمايي؛ 3. برهة جهاني- 
پساذاتگرايي؛ 4. برهة حكومتي- سياسي. برهة اول برگرفته از ماركسيسم، متدولوژي 
اجتماعي كالسيك و فلسفة قارهاي1 است. براي كاوش در حوزة جوانان و 
خردهفرهنگهاي عام از اين ديدگاهها استفاده ميشود. در برهة دوم تحليلهاي ادبي، 
بررسي فرهنگ عامه،ّ زندگي روزمره، رسانه و فيلم شكل جدّيتري به خود ميگيرد. 
روژك معتقد است در اين دوره، نقش فرهنگيِ رمزگان متني و معاني برگرفته از متون 
بسيار مهم و قابل توجهّ شد و فرهنگ تودهاي- كه به شكل فزايندهاي بازنمايي از جهان در 
قالبهاي ادبي و ساير متون روايي را تحققّ بخشيد- در مطالعات فرهنگي و با روش 
نشانهشناسي مورد توجهّ قرار گرفت. بيشك اين دوره، بيش از همه وامدار آثار و 
نوشتههاي استوارت هال است؛ او با استفاده از ديدگاه نشانهشناسيِ برآمده از آراي سوسور 
و نگاه گفتمانيِ برگرفته از ديدگاههاي فوكو نشان ميدهد كه بازنمايي داراي ويژگي 
برساختي است. برساختي بودنِ بازنمايي براي استوارت هال از خالل نگاه به زبان بهمثابة 
رسانة محوري در چرخة فرهنگ شكل ميگيرد كه معاني بهوسيلة آن در چرخة فرهنگ 
توليد ميشوند و چرخش مييابند. بنابراين، مطالعات فرهنگي مانند ساير روشهاي تحليل 
كيفي به «چرخة معنايي» متمركز ميشود كه شكل بارز آن را در تحليلهاي هرمنوتيكي و 
تفسيري ميتوان سراغ گرفت. در برهة سوم، مطالعات فرهنگي تحت تأثير آثار دريدا، 
الكائو و موفه به اين نتيجه ميرسد كه طبقه، نژاد، جنسيّت، ملّيّت و جز آن معناي جوهري 
و ذاتي خود را از دست دادهاند. در آثار اين متفكرانّ نشان داده ميشود كه هيچ چيزي 
بيرون از گفتمان وجود ندارد. روژك معتقد است در برهة چهارم مطالعات فرهنگي، 
انديشههاي ميشل فوكو در مركز مباحث قرار ميگيرد. فوكو مبحث بازنمايي را با نهادهاي 
سياسي، اشكال مختلف زندگي اجتماعي و نظامهاي ممنوعيّت و اجبار پيوند ميدهد. در 
نگاه اول، چنين انديشهاي فوكو را در برهة متني- بازنمايي قرار ميدهد؛ اما فوكو تنها به 
اين برهه وابستگي ندارد؛ بلكه از تحليل متني-  بازنمايي فاصله ميگيرد و به سمت تاريخ، 
قدرت، دانش و معضالت مربوط به عدالت اجتماعي و دولت پيش ميرود. بهطور كلي در 
                                                      
1. Continental Philosophy 
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هر چهار برهه، مطالعات فرهنگي، بازنمايي را بهعنوان يكي از مهمترين مسائل پيشروي 
خود مطالعه ميكند. اما نكتهاي كه روژك به آن اشاره ميكند اين است كه نگاه مطالعات 
فرهنگي به مفهوم بازنمايي، چندوجهي است و آن را بنا به گفتة هال، بايد در تركيببندي 
پسند، ايدئولوژي و بازتوليد قرار داد؛ به اين  با ساير مفاهيم مانند سياست، قدرت، امر عامهّ
دليل كه نميتوان مرزبندي دقيق و قاطعي ميان چهار برهة مطالعات فرهنگي قائل شد (ر.ك 

سروي زرگر، 1388).   
  

4. نقد ادبي و مطالعات فرهنگي   
ازآنجاكه مطالعات فرهنگي در وسيعترين مفهوم خود، درك كاركرد فرهنگ است؛ پس 
مطالعات فرهنگي بررسي ادبيّات بهمنزلة نوع خاصي از فرهنگ را هم دربرميگيرد. اما 
رابطة مطالعات فرهنگي با مطالعات ادبي مسئلة پيچيدهاي است. مطالعات فرهنگي از جهت 
تا موسيقي رپ؛ از فرهنگ  شاهنامه نظري همهچيز را دربرميگيرد: از آثار ادبي فاخر مثل
واال تا نازل؛ فرهنگ گذشته و حال. اما در عمل، مطالعات فرهنگي در تقابل با تلقّي سنتيّ 
از مطالعات ادبي شكل گرفته است. مطالعات فرهنگي در تقابل با مطالعاتي است كه 
كارشان تفسير آثار ادبي بهعنوان دستاورد مؤلّفانشان است و توجيه اصلي آنها براي مطالعة 
ادبيّات اين موارد است: ارزش ويژة آثار بزرگ، پيچيدگي آنها، زيباييشان، شمول عامّ 
آنها و منافع بالقوّهشان براي خوانندگان. درواقع مطالعات فرهنگي از بهكار بستن 
تكنيكهاي نقد ادبي در مورد ساير مصالح و مواد فرهنگي بهوجود آمده است. در اين 
مطالعات، مصنوعات فرهنگي همچون «متنهايي» كه بايد آنها را خواند بررسي ميشوند 
نه همچون اشيائي كه بايد آنها را شمارش كرد. در مقابل، وقتي ادبيّات چون نوع فرهنگي 
خاصّي مورد مطالعه قرار گيرد و آثار ادبي به گفتمانهاي ديگر مرتبط شوند، ممكن است 
منافعي براي مطالعات ادبي داشته باشد؛ به اين ترتيب كه دامنة پرسشهايي را كه آثار ادبي 
ميتوانند به آنها پاسخ دهند گسترش ميدهد و توجهّ را به اين مسئله متمركز ميكند كه 
اين آثار با چه راههايي در برابر ايدههاي عصر خود مقاومت كرده يا آنها را پيچيدهتر 
كردهاند. مطالعات فرهنگي در اصل با اصرار بر مطالعة ادبيّات بهمنزلة يك شيوة داللت و با 
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بررسي نقشهاي فرهنگي كه به ادبيّات اعطا شده است، ميتواند مطالعة ادبيّات بهمنزلة 
پديدهاي پيچيده و بينامتني را شدّت بخشد (كالر، 1382: 65-64).  

     مطالعات فرهنگي در بريتانيا در واكنش به تعريف غالب از فرهنگ در سنتّ 
محافظهكارانة نقد ادبي سربرآورد و درپي به چالش كشيدن اين سنّت بود. سنّت نقد ادبي 
در انگلستان فرهنگ را مترادف با متنهايي ميدانست كه آنها را مقدّس جلوهگر ميكرد و 
روشهايي كه آنها را مشروع و معيار ميدانست؛ درحالي كه مطالعات فرهنگي به مفهوم 
شيوههايي را كه مردم موقعيتشانّ را  انسانشناسانة فرهنگ دست يازيد و كوشيد تمام
درمييابند، درك كند و بر زبان بياورد. مطالعات فرهنگي به همان اندازه به متنهاي زندة 
مربوط به آيينها و نهادهاي اجتماعي عالقه نشان ميدهد كه به فرآوردههاي هنري. سنّت 
نقـد ادبي طبقـة كارگر را فـاقد فـرهنگ ميدانست و از كنـار اين طبقه با بياعتنايي 
ميگذشت؛ درحالي كه مطالعات فرهنگي سعي دارد تنوّع و سرزندگيِ موقعيّتهاي خاص 
و باورهاي اين طبقه را برجسته كند و شيوههاي اصيل تجربيّات مردمي را باز نماياند (ر.ك 

شرفالدين، 1387).   
به نظر وايت و اسكواچ، محدودهاي از رشتههاي انفرادي بر مطالعات فرهنگي تأثير داشته و 
دارند؛ درست همانطوري كه سعي شده است در مطالعات فرهنگي رشتههاي سنتيّ 
بازتعريف شوند. اين رشتهها شامل ادبيّات مدرن، ادبيّات تطبيقي، نقد ادبي، مردمشناسي، 

  .(White & Schwoch, 2006: 14) جامعهشناسي، تاريخ، علوم سياسي و غيره است
     مطالعات فرهنگي با گسترش دايرة شمول تحقيقات ادبي و فرهنگي به تمام جلوههاي 
فرهنگ جامعة معاصر، بنياديترين مقوالت نقد ادبي سنتيّ را مورد ترديد قرار داده است. از 
نظر منتقدان مطالعات فرهنگي، مرزگذاري بين فرهنگ متعالي و فرهنگ عاميانه و محدود 
كردن حوزة پژوهشها به فرهنگ متعالي همانقدر بيهوده است كه منحصر كردن تحقيقات 
شيميدانان به عناصر باارزش مانند طال و انجام ندادن كارهاي آزمايشگاهي دربارة عناصر 
كمارزش مانند مس. بنابراين، منتقد ادبي نبايد حوزة تحقيقات خود را به آثار معتبر محدود 
پسند را نيز معرّف فرهنگ جامعه و درخور نقد بداند. مطالعات  كند؛ بلكه بايد ادبيّات عامهّ
فرهنگي مرزگذاريهاي سنتيّ بين دورههاي مختلف ادبي و ويژگيهاي ژانرهاي ادبي را نيز 
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مورد ترديد قرار داده است. برتري دادنِ تراژدي بر كمدي و تقسيم تاريخ ادبيّات به 
دورههاي كامالً مجزّا، از انديشهاي سرچشمه ميگيرد كه قائل به ارزشگذاري سلسلهمراتبي 
است؛ درحالي كه مطالعات فرهنگي اصوالً با سلسلهمراتب سنتيّ و هرگونه فرقگذارياي 

كه بر اين سلسلهمراتب استوار باشد مخالفت ميكند (پاينده، 1382: 293-292).  
     رويكرد مطالعات فرهنگي مباحث اجتماعي، فرهنگي، تاريخي و ادبي را درهم ميآميزد 
گراييهاي قراردادي و جزئينگريها غلبه ميكند تا به شناخت درستي از  و بر تخصصّ
فرهنگ و هويّت هر جامعه دست يابد. اين رويكرد در گامهاي بزرگتر فقط به توصيف 
فرهنگها نميپردازد؛ بلكه مداخله در فرهنگها و بازسازي آنها نيز از اهداف آن است. 
مطالعات فرهنگي به بررسي رابطة ميان زبان و قدرت، بهويژه راههاي ايجاد هويّتهاي 
دربارة فرهنگي مطالعات اجتماعي نيز توجهّ دارد. استوري در عناوين فصلهاي كتاب

پسند،  (1386) مطالعات مربوط به فرهنگ عامهّ همچون داستانهاي عامهّ عامهّ فرهنگ
پسند و بحث دربارة مصرف كاال در  تلويزيون، فيلمها، روزنامهها، مجالت و موسيقي عامهّ

زندگي روزمره را از مباحثي ميداند كه در مطالعات فرهنگي بررسي ميشود.  
     مطالعات فرهنگي را خواه مطالعة همة متون تعريف كنيم خواه فقط مطالعة متون 
پسند، روشن است كه موضوع اين رشته با موضوعي كه نقد ادبي سنتيّ اختيار كرده،  عامهّ
متفاوت است. تا زماني كه مطالعات ادبي موضوعش را ادبيّات متعالي ميداند و مطالعات 
پسند ميپندارد، داوريهاي ارزشي نيز در  فرهنگي نيز موضوعش را فرهنگ واقعاً عامهّ
نحوة تعريف موضوع مطالعه دخالت ميكند. البته، دربارة نقد ادبي بهطور خاص بايد گفت 
محور اصلي توجه، بررسي نوشتهها و آثار معتبر نيست؛ بلكه چگونگي اعتبار بخشيدن به 
پسند هيچيك  پسند بودن» امر عامهّ اين آثار و قدرداني از آنهاست. «ادبيّت» ادبيّات و «عامهّ
خصلت ذاتيِ نوع خاصّي از متون نيستند؛ بلكه هركدام تابعي از اين امرند كه توليدكنندگان، 
توزيعكنندگان، منتقدان و مخاطبان فرهنگي چگونه انواع مختلف متون را بهلحاظ اجتماعي 
پسند، صرفنظر از ساير خصوصيّاتشان، برساختههايي  پردازش ميكنند. امر ادبي و امر عامهّ

اجتماعياند (ميلنر و براويت، 1385: 289-287).  
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     به نظر ديويد شاموي، مطالعة فرهنگي بهعنوان نظريهّ و روش، مسئلهاي را كه از زمان 
پيدايش نقد نو در مطالعات ادبي نقش محوري داشته است ناديده ميگيرد. در نقد، عنصري 
به نام قضاوت هست كه از زمان كانت به بعد در نظريةّ زيباييشناسي نقشي اساسي داشته 
است؛ اما ظاهراً در مطالعات فرهنگي اثري از آن نيست. مطالعات فرهنگي نيز مانند نقد نو 
تالش خود را به تأويل يا قرائت دقيق متون معطوف كرده است؛ اما در مورد كيفيّت يا 

ارزش موضوع اين تأويل و تفسير چيز زيادي براي گفتن ندارد (شاموي، 1386: 20).  
     به هر حال، رويكرد مطالعات فرهنگي تأثير بسيار زيادي بر مطالعات ادبي داشته است. 
اين رويكرد موجب نزديكي مفهوم نقد ادبي به نقد فرهنگي شده است. از يكسو، 
مطالعات فرهنگي با در نظر گرفتن امور مورد مطالعهاش بهعنوان متنهايي، درصدد كشف 
معاني و رسيدن به معناي ضمني آنهاست؛ از سوي ديگر نيز نقد ادبي با در نظر گرفتن 
شواهد موجود، به جستوجو در معاني متون ميپردازد. توجهّ به متن بهعنوان واحد 

تحليل، مهمترين وجه اشتراك مطالعات فرهنگي و نقد ادبي است.  
     سهم مطالعات فرهنگي در نقد ادبي در ارزيابي دوبارة رابطة ميان حال و گذشته نهفته 
است. در اين رويكرد به خوانندگان يادآوري ميشود كه هر متني تاريخي دارد و آگاهي از 
شرايط تاريخي ميتواند فهم شخص و ارزيابي او را از آثار ادبي غني كند. نظريهپردازان 
مطالعات فرهنگي خواهان نگاهي دقيقتر به پيچيدگيهاي جامعهاند و ميخواهند اين كار 
را از رهگذر توصيف فرهنگ بهمثابة ارگانيسم زندهاي كه پيوسته تغيير ميكند و نه بهعنوان 
موجود ثابتي كه ميتواند به شكل عيني توصيف شود، انجام دهند. همچنين آنان بر اين 
نكته تأكيد دارند كه اگر خوانندگان، محقّقان و ناقدان فكر كنند كه ارزشها و 
نگرشهايشان بر فهم آنان از ادبيّات و فرهنگ خودشان و گذشته تأثيري ندارد، خود را 

فريب دادهاند (ر.ك مكاريك، 1384: 271-270).  
     به نظر حسين پاينده، كار بسيار مهمي كه مطالعات فرهنگي انجام داد و تأثير بسزايي كه 
در نقد ادبي گذاشت، تبديل كردن كلمة «اثر» به «متن» بود. از ديدگاه او، وقتي از «اثر» 
صحبت ميكنيم، توليد فرهنگي- ادبي را در هالهاي از تقدّس قرار ميدهيم و آن را برتر يا 
ماية تأمالتّ و ژرفانديشيهاي عجيب و غريب ميدانيم. پاينده بر آن است كه مطالعات 
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فرهنگي ادبياتّ را خيلي «زميني» كرده است. اين نوع مطالعه مرزها را حذف كرده و 
برانگيز و آثار سادهتر ادبي بوده، از بين برده  شكافي كه در گذشته بين آثار فخيم و تأملّ

است (پاينده، 1386: 16).  
     بحث بر سر ارتباط مطالعات ادبي و فرهنگي را ميتوان حول دو مبحث عام جمع كرد: 
1. آنچه «مجموعة آثار ادبي معتبر» ناميده ميشود؛ آثاري كه معموالً در مدارس و دانشگاهها 
بررسي ميشوند و ميراث ادبي را تشكيل ميدهند. 2. روشهاي مناسب براي تحليل اشياء 
فرهنگي كه در واقع مطالعات فرهنگي از تحليل ادبي در بررسي ساير مواد و مصالح 
فرهنگي سود برده است. بحثهايي كه دربارة پيوند ادبيات و مطالعات فرهنگي درگرفته، 
پر است از شِكوه دربارة نخبهگرايي و اتّهاماتي از اينقبيل كه مطالعة فرهنگ عامّه ماية مرگ 
ادبيات خواهد شد. اما بايد توجه داشت كه خوانش دقيق نوشتههاي غيرادبي به معناي ارزيابيِ 
زيباييشناختيِ آنها نيست؛ همانطور كه طرح پرسشهاي فرهنگي دربارة آثار ادبي به اين معنا 

نيست كه اين آثار فقط مستندات يك دورهاند (ر.ك كالر، 1382: 65- 74).  
     دربارة ارتباط مطالعات فرهنگي و مطالعات ادبي جا دارد به تقسيمبندي هوگارت اشاره 
كنيم. هوگارت از سه شاخة مطالعات تاريخي-  فلسفي، مطالعات جامعهشناسي و مطالعات 
نقد ادبي سخن گفته است. از نظر او، سومين شاخه، مهمترين شاخه است؛ زيرا فقط 
ادبيّات، بهدليل آنكه واكنشي بهتماممعنا به كيفيّت زندگي است، ميتواند بينش بيهمتايي 

دربارة ماهيّت جامعه به ما بدهد (رهادوست، 1382: 199).  
  

5. روش پژوهشي مطالعات فرهنگي  
مطالعات فرهنگي رويكردي است كه موضوع و قلمرو مطالعاتي مشخص،ّ چارچوبهاي 
نظريِ نهاديشده، اصول و مبانيِ پذيرفتهشده و روششناسي معيّني ندارد. نداشتن روش 
پژوهشي مشخصّ از مسائلي است كه منتقدان بهعنوان يكي از ضعفهاي مطالعات 
فرهنگي به آن پرداختهاند. برخي بر اين باورند كه مطالعات فرهنگي هيچگاه تكليف خود 
را بـا مـوضـوع روششناسي روشن نكـرده است؛ بـه همين دليـل ميتوان با قاطعيّت 
گفت «نخستين ابهام در مطالعات فرهنگي، ابهام روششناسانه است.» (فكوهي، 1383). به 
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اعتقاد اين گروه، چون مطالعات فرهنگي آبشخورهاي گوناگوني دارد و در قالب خاصّي 
جاي نميگيرد، نوعي بينظمي و پراكندگي در روش پژوهشي آن نيز راه يافته است. در 
واقع، مطالعات فرهنگي شيوهاي است كه «مرتب در حال تغيير عالئق و روشهايش است، 
هم به اين دليل كه درگير تعامل با زمينة گستردهتر تاريخياش است، هم به اين دليل كه 

هنوز از اقتدار خود بهعنوان رشتهاي تحقيقاتي خرسند نيست.» (ديورينگ، 1382: 27).  
     گروهي نيز معتقدند مطالعات فرهنگي سبب ايجاد گونهاي روششناسي شده است كه 
فراتر از اصول و روشهاي صرفاً تجربي است و بيشتر به روشهاي كيفي نزديك است؛ 
يعني مطالعات فرهنگي حتي در حوزة روش نيز بينرشتهاي يا فرارشتهاي عمل كرده و 
دستاندركاران آن برآناند تا «تالش براي توليد مدلهاي نظري و روششناختي نوين در 
جهت پرداختن به توليد، سازماندهي و انتقال دانش كار اصلي پشت صحنة آنان باشد.» 
(ژيرو، 1385). مطالعة فرهنگي مبيّن نوعي روششناسيِ ميانرشتهايِ متكثّر و متشكلّ از 
مفاهيم و روشهاي رشتههاي مختلف است. امروزه، طيف وسيعي از روشهاي كيفي 
ازجمله تحليلهاي مردمنگاري، تحليل روايت، تحليل گفتمان، نشانهشناسي و غيره در 
مطالعات فرهنگي بهكار گرفته ميشود. محقّقان اين حوزه در پژوهشهاي خود بهجاي 
تبيين آماري، به تفسير و تأويل روابط بين پديدهها ميپردازند. اين پژوهشگران تقليلگرايي 

روشي را نميپذيرند و تالش ميكنند از روشها و امكانات ديگر رشتهها نيز بهره گيرند.  
     مطالعات فرهنگي از تحليل ادبي در بررسي مواد و مصنوعات فرهنگي استفاده كرده 
است. قرائت توليدات فرهنگي، كردارهاي اجتماعي و حتي نهادهاي اجتماعي بهعنوان 
«متن» از مطالعات ادبي و نيز نشانهشناسي سرچشمه گرفته است. البته، استفاده از رويكرد 
نشانهشناسي- كه خود رويكردي بينرشتهاي است-  در بررسي پديدههاي فرهنگي 
عالوهبر محاسن آن، معايبي نيز دارد. نشانهشناسان به دنبال كشف رمزگان نظامهاي 
ارتباطياند و برداشتهاي آنان اغلب با مالحظات و تفسيرهاي ذهني همراه است. عالوهبر 
اين، در پژوهشهاي نشانهشناسانه معموالً شواهد آماري و استناد عيني بهكار گرفته 
نميشود و پژوهشها معموالً كيفياند. هرچند نتايج چنين پژوهشهايي اغلب متقاعدكننده 
بهنظر ميرسد، كامالً ذهنياند و همين كيفيّت ذهني امكان تعميم نتايج تحقيق را سلب 
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ميكند؛ به اين دليل كه برخي، تحليل نشانهشناسانه را رهيافت قابل اعتمادي براي كاويدن 
فرهنگ نميدانند. به نظر اين عده، در مطالعة فرهنگي استفاده از رويكرد «تحليل محتوا»- 
كه ويژگي اصلي آن عينيتمبنايي و نظاممندي و اتكاّ به توصيفهاي كمّي است- كارآمدتر 
است. اما «تحليل محتوا» نيز محدوديتها و معايبي دارد؛ ازجمله اينكه انتخاب هر كُد يا 
مقولهاي براي بررسي كمي،ّ مبيّن ديدگاهي نظري يا گزينشي جهتدار است. بنابراين، 
نميتوان اينقبيل بررسيهاي آماري را بهدور از ارزشگذاريهاي ضمني دانست. معناي هر 
متن فرهنگي بيشتر از امر بيانناشده مايه ميگيرد تا امر بيانشده در آن متن؛ بنابراين هر 
تحليلي كه از محتواي ظاهري برآيد، لزوماً تحليلي سطحي و ناكافي خواهد بود. اشاره به 
امر بيانشده و ضرورت معناكاوي، نه از راه تحليل سطحي بلكه به مدد تحليل 
نشانهشناسانه و روانكاوانه، سبب شده است توجهّ به نقد ادبي بهعنوان رويكردي براي 

مطالعة متون فرهنگي مورد نظر پژوهشگران قرار گيرد (ر.ك پاينده، 1385الف: 63-46).  
     بعضي پژوهشگران متنگراييِ مفرط در مطالعات فرهنگي را يكي از مسائل مهم اين 
حوزه ميدانند. كريس باركر معتقد است در مطالعات فرهنگي اغلب، بررسي فرهنگ را با 
نوعي كشف معاني يكسان گرفتهاند؛ معانياي كه بهنحوي نمادين و از طريق نظامهاي 
داللتگر توليد ميشوند كه همانند زبان عمل ميكنند. به نظر او، چنين چرخشي دربردارندة 
نوعي ضايعه يا دستكم بصيرتي ناقص است؛ زيرا در نتيجة چنين رويكردي از يكسو 
غلبة تحقيقات زبانشناختي در مطالعات فرهنگي، خطر اولويّتدهيِ صرف به مطالعة متون 
را درپيدارد و از سوي ديگر، اين حوزه در مطالعة عملكردهاي زبان به قدر كافي به 
زندگي روزمرة كنشگران جهان اجتماعي نميپردازد. به نظر بعضي از منتقدان، ميدانهاي 
سياسي، اقتصادي و مهمتر از همه امر اجتماعي در مطالعات فرهنگي مورد غفلت قرار 
گرفته است. در واقع، مطالعات فرهنگي متّهم به نوعي متنگرايي است كه به زمينه اعتنايي 
ندارد. البته، بعضي همچون سيدمن بر اين باورند كه در مطالعات فرهنگي، متون بههيچوجه 
قلمروهايي فروبسته بهشمار نميآيند؛ بلكه همواره در ارتباط با ساير متون- يعني همان 
اصل بينامتنيّت-  و نيز در ارتباط با كنشهاي اجتماعي و تضادهايي(جنسي، طبقاتي و غيره) 
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تحليل ميشوند كه هم در توليد متن دخيلاند و هم از متون تأثير ميپذيرند (ر.ك رضايي، 
  .(1387

     نشانهشناسي و نقد ادبي به پژوهشهاي فرهنگي كمك بسياري كردهاند. البته، توجهّ به 
نحوة ايجاد معنا و لذّت از متن، تعليق تقاضاي دركپذيري فوري، آمادگي براي پذيرش 
چندمعنايي و ابهام، توجهّ به تأثيرات زايا و غيرمنتظرة زبان و تخيل،ّ فقط براي خواندن 
متون ادبي ضروت ندارند؛ بلكه پژوهشگران براي ساير پديدههاي فرهنگي نيز بايد آنها را 

مورد توجه قرار دهند.  
     مطالعات فرهنگي در مقابل نگرشهاي پوزيتيويستي، به رمزآلود و معنادار بودن عناصر 
فرهنگي و در نتيجه لزوم رمزگشايي آنها بهوسيلة مطالعات نشانهشناسانه تأكيد دارد. 
بنابراين، افراد فرايندها و روابط اجتماعي را فقط از طريق صورتهايي درمييابند كه آن 
فرايندها و روابط در قالب آنها به ايشان عرضه شده است. اين صورتها بههيچوجه 
شفّاف نيستند و در لفّافة «فهم متعارف» پوشيده شدهاند كه بهطور همزمان آنها را معتبر و 
پررازورمز ميكند. همة ابعاد فرهنگ ارزش نشانهشناختي دارند و مسلمّ انگاشتهشدهترين 
پديدهها ميتوانند بهعنوان نشانه عمل كنند (ر.ك شرفالدين، 1387). البته، در مطالعات 
فرهنگي معموالً كسي به دنبال تبيين علّي نميرود؛ بلكه در بهترين شكل ممكن، تبيين 

توصيفي مورد توجهّ قرار ميگيرد.  
     بـاري، در مطالعات فرهنگي دو گرايش در تحليل متن ديده ميشود: «1. تحليل متن و 
قرائت رمزهاي تشكيلدهندة آن (تحليل درونمتني)؛ 2. تحليل زمينههاي اجتماعي، 
اقتصـادي، تاريخي و سياسي كه متن در درون آنهـا توليـد مـيشود (تحليل برونمتني)» 
(مهديزاده، 1379: 31). البته بايد به اين نكته توجهّ كرد كه مطالعات فرهنگي رويكردي 
ميانرشتهاي است و حوزة گستردهاي از جامعهشناسي، انسانشناسي، نظريه و نقد ادبي، 
فلسفه، تاريخ و اخالق را دربرميگيرد. امروزه در عصر جهانيشدن و ادغام گفتمانهايي كه 
پيشتر جدا ازهم بودند، اتخاذّ رهيافتي ميانرشتهاي براي تحليل فرهنگ، با روند عامّ زندگي 
بشر همسويي دارد؛ همچنان كه هرگونه تالش براي تافتة جدابافته جلوه دادنِ نقد ادبي و 
بهرهنگرفتن از روشها و مفاهيم ساير حوزههاي علوم انساني و اجتماعي، مغاير با اين 
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روند است و فقط نشانة ناآگاهي از وضعيّت امروز تحقيقات ادبي است (پاينده، 1382: 
303). از نظر روش، مطالعات فرهنگي كامالً خلّاق شمرده ميشود و شايد هيچ روش 
مشخصّ و رهيافت نظري معينّي نتواند نياز پژوهشگر را در عرصة مطالعات فرهنگي 
برآورده كند. بنابراين، پژوهشگر ميتواند با تركيبي از روشها به حلّ مسئلة خود بپردازد.  

  
6. مطالعات فرهنگي در زبان و ادب فارسي   

مجموعهاي از مقاالت صاحبنظران اين عرصه ازجمله آدورنو،  فرهنگي مطالعات كتاب
فوكو، ليوتار، بورديو و غيره است. جمعآوري و ويرايش مقاالت آن را سايمن دورينگ 
(1378) برعهده داشته است. اين كتاب از اولين آثاري است كه در زبان فارسي بهطور 
مستقل به حوزة مطالعات فرهنگي پرداخته است. اين اثر را حميرا مشيرزاده به زبان فارسي 
ترجمه كرده است؛ البته بيشتر مقاالت اين مجموعه با همين عنوان، چند سال بعد (1382) 
منتقدان نيز بهوسيلة نيما ملكمحمّدي و شهريار وقفيپور ترجمه و روانة بازار شد. كتاب

فرهنگ نوشتة لزلي جانسون (1378) نيز از اولين آثار ترجمهشده در حوزة مطالعات 
فرهنگي در ايران است.   

     «مطالعات فرهنگي: رهيافتي انتقادي به فرهنگ و جامعة نو» نوشتة سيدمحمّد 
مهديزاده (1379) از اولين مقاالتي است كه بهطور مفصلّ به تاريخچه و نحوة شكلگيري 
و اصول و مفاهيم اساسي رويكرد مطالعات فرهنگي پرداخته است. به نظر نويسندة اين 
ترين  مقاله، نشانهشناسي براي مطالعات فرهنگي مهم و اساسي است. به اعتقاد او، مشخصّ
استراتژي نظري مطالعات فرهنگي، قرائت توليدات فرهنگي، كردارهاي اجتماعي و حتي 
نهادهاي اجتماعي بهعنوان «متن» است كه از مطالعات ادبي و نيز نشانهشناسيِ بارت و اكو 

اقتباس شده است.  
     بهار رهادوست (1382) در مقالة «رويكرد بينرشتهاي و مطالعات ادبي» بخشي از آن را 
به مطالعات فرهنگي و ادبيّات اختصاص داده و در آن به رابطة ادبيّات و مطالعات فرهنگي 
پرداخته است. به نظر او، مطالعة فرهنگي مستلزم مطالعة انواع گفتمانهاي ادبي، علمي و 
فلسفي است كه ميتوان آنها را به سه شاخة فرهنگ ايدئالي آرنولدي (قائل به سنتّ 
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گزينشي هنر و ادبيّات واال)، فرهنگ مستند (مبتني بر ضبط تجارب انساني در پيشينههاي 
مدوّن و رسانهها) و فرهنگ اجتماعي (قائل به وجه نهادي شيوههاي زندگي اجتماعي) 

تقسيمبندي كرد.  
ادبي جاناتان كالر ترجمة فرزانه طاهري (1382) با عنوان  نظريةّ      فصل سوم كتاب
«ادبيّات و مطالعات فرهنگي»، به پيدايش مطالعات فرهنگي، تنشها، هدفها و تمايزات 

ادبيّات و مطالعات فرهنگي اختصاص دارد.  
پسند در مطالعات فرهنگي» از حسين پاينده (1382) نيز       در مقالة «جايگاه ادبيّات عامهّ
به ارتباط ادبياتّ و مطالعات فرهنگي توجه شده است. پاينده در اين مقاله عالوه بر مرور 
پيشينة مطالعات فرهنگي، از نگاه منتقدي ادبي، بر اين حوزه تمركز كرده است. به نظر او، 
امروزه دو ويژگي بارز مطالعات فرهنگي: لحاظ كردن فرهنگ عاميانه و ارائة تحليلهاي 
ميانرشتهاي، چنان در نقد ادبي ريشه دوانده كه با قاطعيّت ميتوان گفت نقد ادبي معاصر 

تحت سيطرة بيچون و چراي مطالعات فرهنگي است.  
ادبي- كه محمّدرضا ابوالقاسمي (1384) آن را  نظريةّ مباني      هانس برتنس در كتاب
ترجمه كرده است- درپي نشان دادن اين نكته است كه چگونه نظريةّ ادبي و كار ادبي- كار 
تأويل- بهطور قهري به هم مرتبطاند. فصل هفتم اين كتاب با عنوان «ادبيّات و فرهنگ» به 

بحث تاريخگرايي نو و ماترياليسم فرهنگي اختصاص دارد.  
     «شخصيّت داستاني و گفتماني فرهنگي» مقالهاي از تژا ميرفخرايي (1384الف) است. 
هاي داستاني در متني  هدف اين مقاله، بررسي رابطة ميان تصوير ترسيمشده از شخصيتّ
روايي و گفتمان فرهنگي آن روايت است. به نظر ميرفخرايي، شخصيّتهاي داستاني با 
انتساب مشخّصههاي اجتماعي، فيزيكي و اخالقي بهوسيلة متن معرفي ميشوند؛ بهعبارت 
ديگر مجموع توصيفات متن دربارة شخصيّتهاي داستاني، باعث شكلگيري تصويري از 
آنان در ذهن خواننده خواهد شد. به نظر نويسنده، اين تصوير را ميتوان بهمثابة يكي از 

يك روايت تحليل كرد.   غليظترين نمودهاي گفتمان فرهنگي ِ
پسند ايراني؛ سازگاري زن» مقالة ديگري از تژا ميرفخرايي (1384ب)  هاي عامهّ dرمان»     
پسند ايراني در دهة هفتاد را بررسي كرده  است. نويسنده در اين پژوهش ژانر 21 رdمان عامهّ
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است. در اين مقاله آمده است كه زنان خانهدار به مقام رهبران فكري بازار ادبياتّ داستاني 
پسند دست يافتهاند كه اين پيامد، براي صنعت نشر و سياستگذاران امور فرهنگي  عامهّ

ميتواند اهميت زيادي داشته باشد.   
     مقالة «بازخواني رمانd شوهر آهوخانم» نوشتة يوسف اباذري (1384) و نادر اميري 
را از زاوية سازوكار بازسازي  آهوخانم شوهر است. نويسندگان اين مقاله، رمانd تاريخگراي
كردهاند. آنان پس از اشاراتي به تكيهگاههاي نظري مقاله،  حافظة جمعي و روايت بازخواني
پرداختهاند. در بخش نهايي و اصليِ مقاله،  آهوخانم شوهر به شرحي از حقايق داستاني
ويژگي گفتوگوييِ رمان،d سطوح روايتيِ آن و نيز چگونگي بازسازي گذشتة اجتماعي بر 

مبناي مؤلّفة گفتماني عصر نگارش آن تحليل شده است.    
نوشتة آندرو ميلنر و جف براويت ترجمة جمال محمديّ  فرهنگي نظريةّ بر درآمدي  
(1385) از معدود كتابهاي ترجمهشده در حوزة مطالعات فرهنگي است كه به مباني 

نظري اين رويكرد ميپردازد.  
نوشتة آرتور آسا برگر (1385) يكي ديگر از كتابهاي ترجمهشده در حوزة  فرهنگي نقد
پردازان مطالعات فرهنگي، مفاهيم و حوزههاي  مطالعات فرهنگي است. اين كتاب نظريهّ
هاي ادبي، جامعهشناختي، روانكاوي، نشانهشناسي و  موضوعي اصلي آن همچون نظريهّ

ماركسيسم را دربرميگيرد.  
     حسين پاينده (1385ب) در مقالة «بررسي يك آگهي تلويزيوني از منظر مطالعات 
فرهنگي» نشان ميدهد پژوهشگران مطالعات فرهنگي با از ميان برداشتن مرزهاي معمول 
پسند، عرصههاي جديدي را كه تا پيش از اين جزء حيطة كار  ميان هنر نخبهگرا و هنر عامهّ
محقّقان علوم انساني نبود، در كار خود لحاظ كردهاند. به نظر او، يكي از مهمترين اين 

حوزهها، آگهيهاي تجاري است.   
     «در مصاف با ديگري (بازخواني سه رمانd فارسي در پرتو گفتمان غربزدگي)» نوشتة 
احتجاب شازده رdمان يوسف اباذري (1386) و شاپور علي بهيان است. در اين پژوهش دو

سيمين دانشور در بستر  سووشون dاثر هوشنگ گلشيري و نيز رمان راعي گمشدة برّة و

گفتماني يك دورة خاص، يعني دهة چهل بازخواني شده است.  
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     اولين كتابي كه گروه پژوهشي جامعهشناسي جهاد دانشگاهي بهمنظور تقويت ادبيّات 
نام دارد. اين  مناقشات و فرهنگي: ديدگاهها مطالعات مطالعات فرهنگي در ايران منتشر كرد،
كتاب شامل مقاالتي از صاحبنظران اين حوزه با ترجمة گروهي از مترجمان است و 
محمّد رضايي (1386) كار گزينش و ويرايش مقاالت را برعهده داشته است. هدف از 
انتشار اين كتاب، ارائة چشماندازهاي مختلف مطالعات فرهنگي است تا زمينة آشنايي با 

ديدگاههاي مختلف فراهم شود.   
نوشتة كريس باركر و ترجمة  عملكرد و نظريهّ فرهنگي، مطالعات      سرانجام، ميتوان به
مهدي فرجي و نفيسه حميدي (1387) اشاره كرد. از نظر پاول ويليس، مقدّمهنويس اين 
اثر، كتاب كريس باركر براي كساني كه با دشواريهاي آموزشي مطالعات فرهنگي و 
رويكردهاي آن روبهرو ميشوند مفيد است و مجموعة كاملي از ديدگاههاي نظري و 

تجربي مدرن را براي درك صورتهاي فرهنگي فراهم كرده است.  
     مرور آثار منتشرشده در زمينة مطالعات فرهنگي نشان ميدهد يكي از حوزههاي 
شكلگيري مطالعات فرهنگي در ايران، مطبوعات است. مقاالت منتشرشده در مطبوعات 
ارتباطات و فرهنگي مطالعات فصلنامة ايران در گسترش اين رويكرد نقش مهمي داشتهاند؛
از نمونه مجالتي است كه به اين رويكرد اختصاص دارد. عالوه بر استاداني كه در 
رشتههاي علوم اجتماعي، ارتباطات و انسانشناسي پژوهش و تدريس ميكنند، بعضي از 
يّت ميكنند نيز از مدّعيان مطالعات فرهنگي در ايران  كساني كه در حوزة نقد ادبي فعالّ

هستند. 
     مطالعات فرهنگي را نميتوان فقط يك علم دانشگاهي ناميد. در آغاز شكلگيري اين 
رويكرد، عدهاي آن را دانشي ضد رشتهاي، فرارشتهاي و بعدها بينرشتهاي ناميدند؛ به اين 
دليل آن را ضد رشتهاي ميدانستند كه با نهادهاي مستقرّ دانشگاهي در تقابل بود. به نظر 
آنها، مطالعات فرهنگي چيزي را مطالعه ميكرد كه آنها، يعني نهادهاي دانشگاهي مطالعه 
هاي فرهنگي بود. اما  نميكردند و آن، گروههاي حاشيهاي و فرودست جامعه و اقلّيتّ
مطالعات فرهنگي در ايران در دانشگاهها ايجاد شد نه در محافل روشنفكري و انتقادي؛ در 
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صورتي كه در اروپا اين نوع مطالعات ابتدا در محافل روشنفكرانة چپ برپا شد و بعدها 
اقبال آكادميك پيدا كرد و در نهادهاي دانشگاهي گسترش يافت (كاظمي، 1386: 11).  

     البته مطالعات فرهنگي در ايران هنوز به مرحلهاي نرسيده است كه بتوان دربارة آن 
قضاوت كرد. مجموعه آثار نوشتهشده در اين حوزه انگشتشمارند و بيشتر آنها نيز 
ترجمة آثار غربياند. هنوز در ايران معناي مشخصّ و معيّني از مطالعات فرهنگي وجود 
ندارد. محقّقان اين حوزه هنوز الگوي مشخصي را تعيين نكردهاند و معلوم نيست در 
مطالعات فرهنگي كدام سنتّ فكري را دنبال ميكنند. نكتة ديگر دربارة وضعيّت مطالعات 
فرهنگي در ايران، اين است كه در ايران بيشتر، نهادها و مراكز دولتي به تشكيل مراكز 
پژوهشيِ مطالعات فرهنگي اقدام كردهاند؛ درحالي كه تاريخچة اين رويكرد نشان ميدهد 
اساساً مطالعات فرهنگي، برخالف رشتههاي علوم اجتماعي، به دنبال اين بوده است كه 
صداي فرودستان جامعه و گروههاي خارج از قدرت و حاشيهاي را منعكس كند؛ اما بهنظر 

ميرسد اينك درگير سياستگذاري فرهنگي نيز شده است.  
     آثار مربوط به مطالعات فرهنگي در ايران را ميتوان به دو دسته تقسيم كرد: 1. آثاري 
است كه در آنها مباحث نظري مطالعات فرهنگي بيان شده است؛ بسياري از آثاري كه از 
آنها ياد شد، در اين دسته قرار ميگيرند. 2. آثار عملي و كاربردي حوزة مطالعات فرهنگي 
است. اين دسته را ميتوان به دو بخش تقسيم كرد: بخش اوّل آثاري است كه در آنها 
متون ادبي با توجهّ به نقش آنها در فرهنگسازي و نقش شاعران و نويسندگان در 
تحوّالت فرهنگي و اثرپذيري آنان از فرهنگ حاكم بر هر جامعه مورد بررسي قرار گرفته 
نويسان زن ايراني» نوشتة وحيد  dاست. نمونة اين بخش، مقالة «جنسيّت در آثار رمان
ارشد نويسنده در رشتة  وليزاده است كه بر اساس يافتهها و نتايج پاياننامة كارشناسي
مطالعات فرهنگي تهيهّ و تنظيم شده است. بخش دوم شامل آثاري است كه در آنها از 
شيوههاي قرائت متون ادبي در بررسي پديدههاي فرهنگي استفاده شده است و نمونة آن، 
ايران نوشتة حسين پاينده است.  تلويزيون در تجاري آگهيهاي از نه نقاداّ قرائتي كتاب

نويسنده در اين كتاب ساختار و مضامين آگهيهاي تجاري را با تعبيرها و روشهايي 
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بررسي كرده است كه در نقد ژانر ادبي داستانك1 بهكار گرفته ميشود و از اين رهگذر، 
آگهيهاي تجاري را به ساختار متون ادبي شبيه دانسته است. به نظر او، ميتوان از 
رهيافتهاي گوناگون نقد ادبي (ازقبيل نقد فرماليستي، نقد روانكاوانه، نقد فمينيستي و 

غيره) براي كاوش و بحث دربارة معاني داللتشدة آگهيها بهره گرفت.  
  

نتيجهگيري  
هاي  امروزه، مطالعات فرهنگي حوزة گستردهاي دارد و جامعهشناسي، انسانشناسي، نظريهّ
ادبي، رسانه، تاريخ، جغرافيا، فلسفه، اخالق و بسياري از رشتههاي ديگر را دربرميگيرد؛ 
ازاينرو نميتوان تعريف دقيقي براي آن بيان كرد. نقد ادبي با مطالعات فرهنگي پيوند 
عميقي دارد؛ ادبيّات اصليترين سرچشمة فرهنگ هر ملّت است و نشانههايي از 
رمزگانهاي فرهنگي جوامع انساني را در خود دارد. مطالعات فرهنگي در تحليل و 
بررسيهاي خود نيز مديون ادبيّات است و از شيوههاي تحليل ادبي بهويژه نقد ادبي بسيار 
بهره گرفته است. در نظر گرفتن پديدههاي فرهنگي همچون «متن» و استفاده از شيوههاي 
نقد ادبي در بررسي آنها، نشانهاي براي اين مدّعاست. البته در مطالعات فرهنگي محدودة 
كار از آثار مكتوب، يعني چيزي كه بهطور معمول در ادبيّات با آن سروكار داريم، بسيار 
گستردهتر است؛ بهطور كلّي مطالعات فرهنگي مطالعه دربارة وجوه مختلف فرهنگ را 
پسند نيز از حوزههايي است كه بهدليل  دربرميگيرد. مطالعه دربارة رمانd و ادبيّات عامهّ

مخاطبان زيادش از حوزههاي اصلي مطالعات فرهنگي بهشمار ميآيد.  
     نگاهي به آثار منتشرشده در زمينة مطالعات فرهنگي در ايران نشان ميدهد رويكرد 
مطالعة فرهنگي بيشتر مديون مترجماني است كه آثاري را از زبانهاي ديگر به فارسي 
برگرداندهاند. نهضت ترجمة اينگونه آثار از اواخر دهة هفتاد آغاز شد و در دهة هشتاد به 
اوج خود رسيد. البته بيشتر اين آثار به بيان مباحث نظري، مباني و چيستي مطالعات 
فرهنگي پرداختهاند و آثاري كه شيوهها و نمونههاي عملي اين رويكرد را شامل ميشوند 

                                                      
1. Short Short Story 
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انگشتشمارند. هرچند اغلب پژوهشهاي مطالعات فرهنگي بهصراحت به روش بررسي 
خود اذعان نكردهاند، از رويكرد نشانهشناسي و نقد ادبي بهره گرفتهاند.  
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