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 چکیده
هاای نداد متا ن، یپا  زا  از      هاا و یای    نظریه مدرن به ایران،های ورود مظاهر از نخستین سال

به فضای علم  و ادب  ما را  یافتند؛ اما گروه  از محدداان  ز طریق ترجمه از فرهنگ غرب  دیگری ا
ی د، وجا د  آنچه که امروز  نظریه و ندد نامید  م در سنت ادب  کهن ما  ک یند بگ یند که اوالًم 

 ، و در ثاان    باه زباان فارسا  نیسات؛    نظری امپان آفرینش آثار درخشان ادب هدارد و بدون زشت ان
در سانت   گا  ماا از دید اند.ها زیش گفتهگ یند متفپران ما سد نچه را اندیشمندان غرب  م آنظائر 

، محصا ل مساتدی    زیارا ایان دو زدیاد     ؛گیری نظریه و نظام ندد ادب  نب دادب  ایران  امپان یپل
 هخالق»ال  تفپیک ع هنتیج مظاهر هست  و هدوران مدرنیته، برخ رد علم  انسان عصر جدید با هم

 دگیرمنطق عل  ادب  ص رت م متمایز از با منطد   رینش ادب  نیزاست. آف« عل  ادبیات»از « ادب 
الهیاات، کاالم و فلسافه در    ندد ادب  نیست. اگرچه تفپر نداداناه در  من ط به وج د نظریه و نظام  و

ادبیاات از قادرت   ای ، ول  به دلیال زیسات شایایه   تمدن اسالم  در ایران وج د دایتعصر زرین 
چنانپاه باه خطاا زندایاته      ،استبداد سیاس  نیاز  به فضای ادب  ما را  زیدا نپرد.سیاس ، این تفپر 

در مدابل، بااور باه منشال الها  و      دان نظریه و نظام ندد ندایت.ای در فدکنند ندش تعیین ،ی دم 
فددان  ه. در این ن یتار مسللستبدی ادب  تا شد زیادی م متافیزیپ  یعر و هنر ادب ، را  را بر ندا

 .ای نظریه و نظام ندد ادب  در ایران را با طرح هفت دلیل عمد  بررس  کرد 
 

 ادب  غرب  هادب ، ندد ادب ، سنت ندد ادب  ایران ، ندد و نظری هنظری واژگان کلیدی:
 

 

  یهید بهشت  تهران زبان و ادبیات فارس  دانشگا  دانشیار *
 

* ghodrat66@yahoo.com 
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 مقدمه -1

را گذرد؛ دوران  کاه ماا   م  از آغاز دوران جدید تاریخ و فرهنگ ایران کم  بیش از یپصد سال

اسات کاه زایش از آن، باا     کرد  ها و م ض عات  درگیر و آینابا مظاهر، زدید  -خ ا  و ناخ ا –

هاا، نظاام   دیاد  برخ ردی دایتی  و ناه ههنیتا . در میاان ایان مظااهر و ز     نه یک از آنها هیچ

 سااشات زنادگ  ماا را    هتدریبااً هما  « دانشگا »و « آم زش و زرورش»آم زی  جدید به یپل 

 ،های ورودش باه ایاران  ، از همان نخستین سال«نظام آم زی  دانشگاه »است. دگرگ ن کرد 

دانشاگا   »و ساس   ش(  0203)« دانشسارای عاال   »و  ش( 0327)« دارالفنا ن »یعن  تلسای   

باا ایاپال   « نظاام مطب عاات   »اش، و ن ادگان کالن و خرد اماروزی  هبا هم ش( 0202)« تهران

درخشاان آن   هبا قدمت  بیش از هزار سال و باا کارناما  « ادبیات فارس »ناگزیر با متن ع خ د به

کاه رهااورد مساتدی  دوران     ایان دو نظاام  اند. همرا  ید  ،ها و آفرینشگران ادب از نظر آفرید 

با ادبیات؛ اع  از مت ن و زدیدآورندگان آنها برخا ردی دیگرساان در مدایساه باا     اند، جدید ب د 

 تا ان از ایان برخا رد تحات عنا ان تعامال      ما   در کال اناد.  های مَدرَس  گذیته دایاته نظام

تصاحی   »، «های ادب  و تربیت ادیباان آم زش»های که به یپل (0)با ادبیات یاد کرد 0«علم »

 هنداد و نظریا  »و در نهایت، « های ادب تدوین تاریخ»، «هاض متنیرح و تبیین غم »، «مت ن

 هندد و نظریا » زژوهش به سرن یت دانش در این هااست. از بین این فعالیتنمایان ید « ادب 

ایا  دو ادعاای   ادب  که امروز  ما با آن درگیر یاد   هخ اهی  زرداخت. دانش ندد و نظری« ادب 

و  ؛ ط باه آن متنا  مربا  و ماهیت متن ادبا  و عا ال  بارون   نخست تبیین چیست   :اصل  دارد

محت ای . بادین یاپل و باا چناین ادعاای       -متن از شیث محاسن ص ری گزاریدیگری ارزش

علا م  »ات هماان  فراگیری، در سنت فرهنگ  ما دانش  وج د ندایته و علا  مربا ط باه ادبیا    

ت اناد بناا بار    نم  -اهی  زرداختچنانپه در این ن یتار به آن خ - است کهب د مشه ر « بالغ 

ندد و نظریه قرار گیرد. نظریاه و نظاام     ی د، در ش زادب  م  هتعریف  که از دانش ندد و نظری

، در بطن و ضمن ورود مدرنیته به ایران، همگام با نظام مطب عات  و نظاام آم زیا    (3)ندد ادب 

هاا و  مق مدرنیته افزود  یاد ، گ ناه  فرهنگ  ما را  یافته و هرچه بر دامنه و ع هجدید به جامع

اسات. شاال   دانشگاه  را  یافتهو درون تری از آن در میان فعاالن فرهنگ  برونشج  گسترد 

اش بدانی  یا یرق ، کارآمد بدانی  یا ناکارآماد، یپا  از   چه با آن مخالف بایی  یا م افق، غرب 

در عاال  ادبیاات ایاران اسات. لاذا       جهان و به تبع آن ههای مطالعات  عصر شاضر در همش ز 

                                                           
1 . Scientific 
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 هرغا  هما  ؛ مانند مدرنیته کاه علا   ادب  کنارش گذایت هجامعت ان با آن قهر کرد و یا از نم 

 هکارانه برای کنارگذایتن یا محدود کاردن آن، در تماام زوایاا و خبایاای جامعا     تدبیرهای خام

ت ان به کال تسالیمش   دیگر، نم ی د. از طرف آن افزود  م  هبر دامن هر روز  ،کرد ایران نف ه

. تنها را  چار  آغاز گفتگا ی انتداادی باا    نددهنم  چنین کاری  های دیرزا اجازید؛ زیرا سنت

مدرنیتاه کاه بار مبناای نداادی و گفتگا ی نداداناه یاپل          آن است؛ یعن  استفاد  از امپانات

گازینش رویپارد نداداناه    ای جاز  ها و نظام ندد ادب  جدید ه  چار است. در م رد نظریهگرفته

 وج د ندارد.   

های نداد ادبا     ها و نظامجا و نابجا از نظریههای اخیر، به دلیل استفاد  وسیع، بهدر سال

و معاصر فارس ، وضاعیت  ویاژ   باه وجا د آماد  و       غرب  برای تحلیل مت ن ادب  کالسیک

ست. هدف اصال  ن یاتار   اای جدی تبدیل ید به مسلله« هانسبت ما با این نظریه»م ض ع 

شاضر این است که به مناقشه م ج د در بین زژوهشاگران اماروزی وارد یا د و باه صا رت      

طرح مددمات  م ض ع و قرار گرفتن در یپ  از طرفین ماجرا؛ یعن  باورمندان به فددان نداد  

 و نظریه منسج  ادب  در گذیته فرهنگ  ایران، بستر و زمینه مناسب برای تعااط  افپاار و  

هاا و نظاام نداد    نخستین گام برای ورود به گفتگ ی ندادانه با نظریه .ها به وج د آورداندیشه

به عباارت دیگار بایاد مشاخ       .های فرهنگ  ما با آنهاستادب  جدید، تعیین نسبت سنت

هاای  هایچ اغراقا  دور    ت ادب  با  هنگ  و ادب  ایران که در امر خالقیی د آیا در سنت فر

است، نظاام ارزیااب   ادبا   مادون، منساج  و قابال یاناخت  وجا د         کرد  درخشان  را ط 

    در ایران کهن، م ضا ع بسایار مهما   ب د و نب د نظریه و نظام ندد ادب هاست؟ مسللدایته

ک. محبتا ،  نا )کرد  مالمترا باورمندان به وج د آن در سنت ادب  گذیته  ت اناست و نه م 

ادب  در ایران  عصار   هرا که معتددند چنین نظام  از اندیشکسان  ت ان م و نه  (0/32: 0211

ناه   رفات به در برد. به زع  ما را  بارون  گرای  از صحنهکالسیک وج د ندارد، به تهمت غرب

ی ساازند ، جادی، مساتند باه     «گفتگا  »؛ بلپه «دفاع سرسختانه»و نه « رد و انپار ناآگانه»

رود ایان  است ار است. بادیه  اسات انتظاار نما     ها و براهین استدالل هی اهد به همرا  اقام

باه ثمار    های علم  و یاک یاا دو کتااب   ا نشستگفتگ  بت اند در قالب چند مداله، همایش ی

داری کاه میاان متخصصاان مختلاف، اعا  از      بنشیند؛ بلپه باید در جریاان گفتگا ی دامناه   

گیارد  درما   ،زان سیاس زردا فان و نظریهیناسان، فیلسیناسان، جامعهمنتددان ادب ، زبان

 ابعاد و زوایای آن کاوید  ی د.   ههم
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 پژوهش هپیشین -2

بایش از صاد ساال از ورود      د نظریه و نظاام نداد ادبا  باا گذیات     اما چرا بحث از ب د و نب

مدرنیته به ایران و به تبع آن یپل  از اندیشیدن در باب ادبیات که آن را نظریه و ندد ادبا   

دانی  که برای نخستین بار میرزا فتحعل  آخ ندزاد  م  است؟همیت یافتهبرای ما ا نامی ،م 

خ انند و باه مادد   م « کریتیپا»ها ما چیزی از ن ع آنچه غرب  که در عصر بیداری بیان کرد

 0312او در ساال   .(33: 0230ک. آخ نادزاد ،  نا )کنند، ناداری   آن مت ن ادب  خ د را تحلیل م 

ه دلیال اصال  زیشارفت ملال اروزاای  و      مت ج« کریتیپا» ه یتن مدالبا ن میالدی(0122) قمری

هاا  شا ز   هدر هم« فن کریتیپا»کارگیری ایران  ید و از ضرورت به هماندگ  علم  جامععدب

این سری است خفا    [...]فن کریتیپا در منشآت اسالمیه تا امروز متداول نیست»سخن گفت. 

 .(33 هماان: ) «فال اسات  د. ملت من هن ز از این سار غا انکه شپمای ی روپ این را دریافت کرد 

العات  که از نداد  که با اطآخ ندزاد  فدط شپ  به فددان کریتپا داد و تالش کرد آن را همچنان

ادبیات روس ( گرفته ب د، در محافل ادب  از جمله نشاریات   هرئالیست  روسیه و اروزا )به واسط

اندازی کند. او از دالیل عدم فددان ندد ادبا     ب دند، را سیاس  و اجتماع  که تاز  به را  افتاد

 ناگش د  باق  ماند.   سخن نگفت و این بحث همچناندر سنت فرهنگ  ما 

ک ب که نخستین کتاب مدون در بااب نداد   دوران آخ ندزاد  تا عبدالحسین زرین هدر فاصل

اتفاا  زژوهشاگران ادبا     ، تاالش اکرار قریاب باه     (2)ادب  را در دو مجلد تدوین و تللیف کارد 

آنها ید و در بیارون از مراکاز   « یرح و تفسیر»مت ن و « ی  انتدادیتصح»دانشگاه  مصروف 

سانت و  »یاا  « نا  و کهان  »مباشث  اغلب بهمحددان و روینفپران ادب ،  ت جهدانشگاه  نیز، 

 یاا یاد و همچناان م ضا ع وجا د      مصاروف  ن یسندگان و یاعران« ت ادب قیخال»و « تجدد

ه  نشاان  آخ ندزاد  تا ج  هدون آنپه به مسللک ب بینمغف ل ماند. زران ندد ادب  در ایران فدد

باه نگاارش اثار خا د     « همان  بالغت و ندد ادب این»دهد، ظاهراً با فرض وج د ندد یا با فرض 

. صرف نظر از مباشث مددمات  و کلیات و ندد ادب  در اروزا از ی ناان باساتان تاا    مبادرت ورزید

راب و ایرانیاان اختصاا    ر قرن ن زده ، تنهاا دو فصال کتااب وی باه نداد در میاان اعا       اواخ

آثااری کاه در    ه، تدریبااً هما  ندد ادب از زمان تللیف کتاب  .(302 -023 /0 :0221ک. ن) استیافته

اناد  ک ب، یا همان مباشث وی را بساط داد  اند، در چارچ ب فپری زریناین زمینه ن یته ید 

عنا ان  اناد. باه   جدد مباشث ایشان، نددهای ن ین غرب  را به آن ضمیمه کارد  یا ضمن طرح م

با هماان   و تدریباً را منتشر کرد (0222) ادبیات و ندد ادب   دربارمرال، خسرو فرییدورد کتاب 
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هاای  ندد یعر در ایران؛ بررس  یی  ندد زرداخت. محم د درگاه   هه مسللک ب بینرویپرد زر
را منتشر کرد و به م ض عات  نظیر ندد یعر در  (0200) از آغاز تا عصر جام  ب  در ایرانندد اد

ی نان باستان، ندد یعر عرب، ندد یعر در ایران و برخ  مباشث ندد ن ین زرداخت. خاط کلا    

ک ب مطرح کرد  ب د به استرنای مباشث ن ین ندد سیر مباشث این کتاب همان است که زرین

 نداد ادبا   . یک سال بعاد، سایروش یمیساا    استافزود  ید  اثراین که به ص رت ضمیمه به 

ی د، همان مباشاث ماد   را ن یت و در دو بخش نخست آن که یش فصل را یامل م  (0201)

ی اهد ادب  بیشتر مطرح کرد. دقت و تلمل در مطالب فصال   هک ب را با تفصیل و ارائنظر زرین

اور به وج د ندد ادب  در بین یاعران ایرانا  از  کند که تا چه انداز  بزنج  این کتاب آیپار م 

ساه بخاش زایاان      .(072 -17: 0212ک. یمیسا، ن)علم  است  هنگا  این ن یسند  خال  از زشت ان

اسات.  ادب  جدید غرب  اختصاا  یافتاه   هکتاب )یامل دوازد  فصل( تماماً به طرح ندد و نظری

نادی منتشار   مح ر ندد ادب  در سابک ه  را با (0201) ندد خیالیک سال بعد، محم د فت ش  

چاپ ید و از باین کتاب   ( 0213) ندد ادب  در سبک هندیبا عن ان کرد که ویراست جدید آن 

مشخ ، اثاری قابال ت جاه با د.       ندد ادب  در ایران، از نظر روش تحدیق و تمرکز بر یک دور

دانساته و باه سارا      فت ش  نیز، وج د ندد ادب  در دوران کالسیک ایران را مفروض و بادیه  

ت یاعر و یااعری، ایاعار    اظهارنظرهای یاعران در باب ماهیا  بندی و تحلیلآوری، دستهجمع

اسات. باه   یعر یااعران سابک هنادی رفتاه      ن یسان دربارهای تذکر خ د و دیگران و داوری

ایان دور  باه دلیال فاروکش      دالیل  که خ اهی  گفت اظهارنظرهای یخص  یاعران را که در

هاای  از  ول  رگاه  ؛ت ان ندد و نظریه دانستتر ید  ب د، نم قیت اصیل ادب  زررنگخال کردن

تا ان  ن یسان ایان دور  ما   نددهای با اص ل و مه  را در بیان اظهارنظرهای تذکر نددها و یبه

ب دند، بعید نب د که نظاام نداد   فپری و فلسف  م  هها دارای زشت اناگر این دیدگا مشاهد  کرد. 

نسبتاً منسجم  در این دور  یپل بگیرد. اما باور به وج د ندد ادب  در ادبیات کالسایک   هنظری و

یعنا  از   ،ک ب بیش از هر کس  مهدی محبتا  باا دو اثار خا د    ایران را بعد از عبدالحسین زرین

اسات. باه   ز  گرفته (0213) ندد ادب  در ادبیات کالسیک فارس و  (0211)دو جلدی  معنا تا ص رت

ادب  یااعران و   یهای ادب  غرب  ایشان با آراندد و نظریه« سازیهمان این»رسد رویپرد نظر م 

قیت ادب  یاعران طراز اول فارس  باه نظاام نداد و    ایران ، نیز گر  زدن سرن یت خالن یسندگان 

بلپاه   کناد مطالعات و ندد ادب  نم  هادب  نان یته و م ه م، نه تنها کمپ  به رید و ت سع هنظری
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 نبا د  یاا  ب د هکند. بنابراین الزم است مسللتر م تر و زیچید مشپل ندد و نظریه را در ایران مبه 

 داً م رد بررس  قرار گیرد.    ادب  در ایران دوران کالسیک مجد هنظام ندد و نظری

 بحث از ب د و نب د نظریه و نظام ندد ادب  در ایران کهن از آن روی مه  است کاه تپلیاف ماا   

کند؛ یعنا   ها روین م مان با جهان امروز و مظاهر آن از جمله همین نظریهرا در برقراری نسبت

هاای ادبا    از یر نظریه اطرخبا آس دگ  ت ان با اثبات وج د نظام ندد ادب  در فرهنگ سنت  م 

حلیال  آنهاا ها  در ت   که به تعبیر مخالفان نسبت  با فرهنگ ما ندارند و کاربستراشت ید جدید 

است. یا بالعپ  با اثبات فددان نظریه و نظام نداد ادبا    مت ن ادب  فارس  نتایج درخ ری ندایته

. های جدیاد رفات  ت ان به استدبال استفاد  از نظریهمان، با جرأت بیشتری م فرهنگ  هدر گذیت

« ساازی  هماان  ایان »  استادان مطرح که به دنباال  دانشج یان مبتدی یا شتک  نیستند  امروز 

 ای کهن ایران  هستند.ههای ادب  غرب  با نم نهنظریه

 

 چیستی نظام نقد ادبی -3
آن تااریخ از    تاریخ هر م ضا ع  باه مفها م  بساتگ  دارد کاه ن یساند       استدالل هگل،»بنا بر 

باه   ،نبایی  تاریخ  قائل بایی  یا اینپه برای ندد، .(30 /0: 0211)ولک، « م ض ع در ههن خ د دارد

ماان  ماا و مخالفاان   ،د ادب مفه م نظام ند ت ضی  در م ردتلد  ما از مفه م ندد بستگ  دارد.  ن ع

 از نظر ما: دهد.نجات م « ایتراک لفظ »شاصل  برآمد  از را از درافتادن در جدال ب 

گر در بااب متا ن ادبا  اسات و آنهاا را کساان  کاه دارای        های تبیینای از گزار نظام ندد، مجم عه

کنند؛ مشروط باه آنپاه ایان مجم عاه از     صیت شد ق  مستدل از سایر اصناف هستند، مطرح م یخ

هاای  را  زی ساته از گازار   ه ای که یک نظام بهگ نهوشدت، انسجام، تمرکز و تداوم برخ ردار باید. به

هاای  ها و بسترهای آفارینش آثاار، گشا دن غما ض و زیچیادگ      تشپیل دهد که در یناخت زمینه

 ن، سنجش و ارزیاب  آنها به کار آید.مت 

تا ان نداد   هر کس  را نما   الی مت ن ادب  و از س یهر اظهارنظری در البه  ،با این تلد

ک. ن)ندد در معنای متلخر آن وج د ندارد  ،در سنت فرهنگ  ما در دوران زیشامدرن نامید؛ و

ت اند درباب اثاری یاا در   ادب  م هر فردی با هر سطح  از ادراک و یع ر  زیرا .(37: 0213فت ش ، 

تارین  تارین تاا دقیاق   ع  از زایش زاا افتااد    در طیف متنا   ،باب مفاهی  و ابعاد مرب ط به ادبیات

چنانپاه  این نپته درباب دیگر عل م و فن ن نیز صااد  اسات؛   . کنداظهارنظر های یخص  قضاوت

 .(01-00: 0212طباطباای ،  ک. نا ) دگ یام ر و عل م سیاس  م   د ج اد طباطبای  دربارسیف  المرل 



 03 9317بهار و تابستان ، اول هدور، سومسال  /نقد و نظریه ادبی ...جستجوی امر ناموجود

 

ه به استدالل ف  ، اظهار نظر خاقان  دربااب یاعر عنصاری و قائال یادن باه       برای نم نه، با ت ج

هاای  را که ضمن هماوردطلب  با فردوس  باه گ ناه   ب ستانهای ایعار وی و بیان سعدی در گ نه

 .(21-20: 0201ک. یمیساا،  ن)کرد  ژانر تعبیر هت ان به نظریایار  کرد ، نم « بزم  و رزم »یعری 

ای از را نم ناه ( 032 -030: 0237ک. فروزانفر، ن) یعری عنصری با غضائری رازی  ت ان مناظرنیز نم 

نژاد نیز ضمن مرور سریع تاریخ ادبیات ایران، به درست  بار  ادب   به شساب آورد. ایرج زارس  ندد

متعاارف   ت ان ندد در معنایها را نم زردازییا نپته هاگ نه گفتهاست که ایناین نپته تلکید کرد 

  که در نظریه و ندد ادب  وجا د دارد و باا   اصل مهم دو .(21 -21: 0217نژاد، ک. زارس ن) آن دانست

های فردی را نظریه و نداد نامیاد، عبارتناد از: وجا د دساتگا  فپاری       ت ان دیدگا م  هاوج د آن

الت تئ ریاک دایاته بایاد و    اب هات ادبیات به ص رت منظ  تالم بای که فرد در گ نهمنسج ؛ به

هناگ، خا دم مفلاف،    عالو  بر ماهیت ادبیات، دربااب نسابت آن باا جامعاه، قادرت سیاسا ، فر      

های زبان ، بالغ  و محت ای  آثار اندیشید  و اثر علما  ت لیاد کارد  بایاد.     صهخ انندگان، مشخ

زرداز و منتدد ادبا   عناصر اصل  دستگا  فپری نظریه منظ ر ما از اصل انسجام، این است که بین

زی ند منطد  وج د دایته باید؛ ط ری که بت ان جهات فپاری و نگارش او را دربااب ادبیاات و      

بندی و تعریف کرد. سخنان  که در ندد اثری یا مجم عه آثار یااعری  مت ن ادب  یناسای ، دسته

 ، لاذا نبایاد  ناد ایا ند، فاقاد انساجام   بیان ما  «  عندی، عنداللزوم، زراکند  و هوقمن»به ص رت 

به ص رت مساتدل اسات؛ یعنا      یمرد. اصل دوم، طرح اندیشه زردازآن را منتدد و نظریه  گ یند

ناه در کناار یاا     ،ل در باب ادبیات را به ص رت امری مرکزی و باالستدالل طرح کرد  بایدفرد تلم

اغلب اظهارنظرهای ادب  که به مناسابت  . (32/ 0: 0211 ک. ولک،ن)ها و مسائل  دیگر دانش هشایی

هاای مختلاف و همچناین در    طرح م ض عات کالم ، فلسف ، اجتماع  و فرهنگا  در داناش  

ه باه  ناد. باا ت جا   ات ادب  در آثار زیشینیان آمد ، بالعرض و فاقد این اصل اساس جریان خالقی

ادبا  باه یامار     های نداد و نظریا  ایهانتدادی که از قضا جزو مت ن ز هوج د چند نم ن اصل اخیر،

نماط  »ه راش و « هنر یاعری»ارسط ، « فن الشعر»ی د؛ از جمله کتاب ساز م روند، مشپلم 

سار فلیاس سایدن .    « در دفااع از یاعر  »لنگین ش در تمدن ی نان باستان و آثاری مانناد  « عال 

در فضاای  غیار از فضاای     تا ان گفات  ما   ،یانت و جایگا اهمیرغ  ها نیز عل درباب این کتاب

ت مساتدالً ادبا  ندایاتند. در اداماه علال       یته ید  و ن یسندگان آنهاا، یخصای  ادبیات و هنر ن

 گیری .  فددان نظریه و نظام ندد ادب  در سنت فرهنگ  ایران را در هفت بخش ز  م 
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 نسبت نظریه و نظام نقد ادبی با عصر پیشامدرن -1 -4

ت ان یافت، دانش  ن بنیااد و  های  از آن را در جهان کالسیک م هادب ، اگرچه رگ هندد و نظری

یعن  عصر روینگری به بعد است. چنانپه اغلب منتددان تیزبین، زمان  ،مرب ط به دوران جدید

بیسات   مند آن را در دوران متلخر یعنا  اوایال قارن نا زده  و بیشاتر قارن       گیری نظامیپل

گیارد  مند م اول قرن هجده  را مبنای آغاز ندد نظام هنیم اند. به عن ان مرال رنه ولکدانسته

اند، مسائل منسا خ   گ ید آنچه دیگران در باب ادبیات زیش از این تاریخ گفتهصراشت م و به

فح ای کاالم ولاک در   (. 20/ 0: 0211ک. ولک، ن)است که ارتباط  با مسائل امروزی ادبیات ندارد 

ایان   ت ان شادش زد او که نهایتاً م  ای استگ نهگذیته به باب اصالت مباشث انتدادی ادبیات

ت اناد تنهاا در شپا     شر  که م ند؛ مبابیم « زیشانددی-زیشانظری»به امری مرابهرا مباشث 

مه یا الگ های نخستین نظریه و ندد ادب  به شساب آورد  یا د. تاری ایگلتا ن نیاز ساال      مدد

آغااز رسام     ،«مراباه تمهیاد  هنار باه  »ت عنا ان  را تح ،یپل فسپ  ه، سال انتشار رسال0100

 هنظریا  همری کلیگاز نیاز در درسانام    (.0: 0212ک. ایگلتا ن،  ن) داندگیری نظریه ادب  م یپل

یا چهل سال  که ط  س  [داندم ]های  دیدگا  همجم ع»ا ادب  ر هادب  خ د، نهایتاً نظری

هاا تالثیر فاراوان    ها و دانشگا جدر کال« ادبیات»ر، تدری  و ت لید گذیته بر چگ نگ  تفپ

  (.03: 0211)کلیگز،  «استدایته

نظریاه و  با آغاز رسم   از نسبت بین دوران مدرنت ان ه به این ایارات صری ، م ت جبا 

ت ان گفت در دوران ز  از رنسان  که عصر رویانگری  به اجمال م  نظام ندد ادب  زرسید.

مراباه  دیگاری باه    مت ن ادب  نیاز مانناد هار زدیاد     ی د، برای نخستین باررا نیز یامل م 

اگار چناد   –ای قابل بررس  در نظر گرفته ید. از طرف دیگر، رنسان  تا شاد زیاادی   «ابژ »

جهت دید و فپر انسان غرب  را از عال  متافیزیک به عال   -سترنا کنی ن یسند  و متفپر را م

، سیاسا  و  هاای اجتمااع   باا زمیناه  کاه بیشاتر    به وجا د آورد  فیزیک تغییر داد و ادبیات 

گار  خا رد و یااعران و    « اصل زندگ ». بنابراین، سرن یت ادبیات به اقتصادی زی ند دایت

ند. تبدیل یاد های اروزای  تبزرگ زندگ  اجتماع  و فرهنگ  مل «مفسران»ن یسندگان به 

اروزاا ایجااد    ر مناطق مختلاف   درسیدند و ن ع  ادبیات ملل م که تاز  به استدال ملتهای 

به عن ان مهمترین « اندالب فرانسه». برای مرال و بدون تردید، (02: 0212ک. کازان ا، ن) یدم 

رخداد سیاس  عصر روینگری برای نخساتین باار یااعران و ادیباان را باه مرکاز مباادالت        

یخ بشار هرگاز   کشاند و باه آنهاا ندشا  داد کاه در طا ل تاار      « قدرت سیاس  و اجتماع »
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ت ک یل، ضمن اینپه یک فصل از کتاب خ د را به همین م ضا ع یعنا     . الپس  دوندندایت

ندش رهبری سیاس  ن یسندگان و یاعران در انداالب فرانساه اختصاا  داد  و باه یاپل       

های اجتماع  یااعران و  کند که دیدگا است، به درست  ایار  م مبس ط آن را تحلیل کرد 

آنهاا، در ایان امار خالصاه       ساترد هاای گ ا وج د تفااوت ن یسندگان فرانس ی  عصر اندالب ب

های سنت   شاک  بر نظام اجتماع  را از میاان بردایات و باه    عرف هباید مجم ع»ید که م 

ت ک یال،   )دو« ری و قاان ن طبیعا  را نشااند   جای آن، ق انین ساد  و اساس   منتج از خرد بش

ای به امری مرکازی  ات از امری شاییهدهد که چگ نه ادبیهمین اید  نشان م  .(332: 0210

تا  کاه ادبیاات و ادیباان در عصار      است. بنابراین، به دلیال اهمی کنند  تبدیل ید و هدایت

یااعران و ن یساندگان   « رسالتم»ادبیات و « چیست  »روینگری زیدا کرد  ب دند، زرسش از 

ایاپال  داد ادبا  باه    های فلسف  به امری شیات  تبدیل ید. نظریه و نظاام ن ابتدا در کان ن

هاا  «آکاادم  »ای باه وجا د آماد و باا ایجااد      ه در چنین زمینههای اولیمختلف و در ص رت

رار ادبیات و مت ن ادب  باالستدالل در مح ر مباشث علم  و انتداادی باه صا رت رسام  قا     

اسات، اهال   امیل دورکی  ایار  کرد   اوایل قرن هجده ، چنانپه گرفتند. زیش از این، شت

آمدناد  ت ب دند و به عن ان صنف  مستدل به شساب نما  مطالعه هن ز جزئ  از روشانی ل  وق

م قارن هجاده  زاا باه زاای صانعت  یادن ج اماع         دو هول  از نیم .(32: 0221ک. دورکی ، ن)

یاناش،  یا د و دیگار افارادی کاه همزماان ساتار       ص  انجام ما  وزای ، تدسی  کار تخصار

 .(21-21 :. هماننک) رسندرمند بایند، به ظه ر نم فیزیپدان، ریاضیدان، فیلس ف و هن

گاا   هایچ  -هاای جهاان   فرهناگ  که در دیگار منااطق و  چنان–در دوران زیشامدرن ایران 

ادبیات زی ندی مستحپ  با ع ال  دیگر اجتماع  مانند نهاد سیاست، اقتصاد و جامعه ندایات و  

یافتند، چندان عمیاق و  زی ند م  و محدودی که گا  با رخدادهای مشخ  تاریخ آثار معدود 

الت اجتماع و تحا   هتلثیرگذار در بدن گسترد  نب دند که یاعران و ن یسندگان  آنها را به افرادی

ادب  و یاعران و ن یسندگان به یپل خ دخ استه یا تحمیلا ،   هقآن تبدیل کند. لذا، عال  خال

ماندند و تدریباً مشاارکت  در  ق  م های سیاس  و اقتصادی بانهادها و قدرت ههم ار  در شایی

که از مپت بات و سایر آثاار وی  به عن ان مرال، ارتباطات م النا چنانج امع سنت  ندایتند.   ادار

ماابین و  آید، در شد شض ر سالطین و سایر ارباب قدرت در مجال  او رفات و آمادهای فا    برم 

 اسات د با  های مردم ص فیان( و سایر ت د مپاتبه با شاکمان برای رفع و رج ع مسائل اطرافیان )

رغا  طارح   عرفاان  م الناا، علا    –هاای ادبا    تای ب دن فعالیشاییه .(20-21: 0213ک. فت ش ، ن)
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اشماد افالکا ،   « العارفینمناقب»و « فریدون سسهساالر هرسال»برجسته و مفصل آن در دو کتاب 

( 0217با ،  با  ابان )« ئیاه فا  اما ر العالئیاه    االوامار العال »ی د که به کتاب تاریخ وقت  نمایان م 

 هترین کتاب دربااب تااریخ ساالجد   ب  مراجعه کنی . در این اثر که مفصلب  معروف به تاریخ ابن

ناام  از   ،م النا است، جاز یپا  دو ما رد بسایار مختصار      هویژ  رخدادهای ق نیه در زمانروم و به

ر نظار اربااب قادرت و سیاسات، ادبیاات و      این، داسات. بناابر  م النا و رخدادهای زندگ  او نیامد 

سیاسا  یاا اماری    به سااختارهای  « بخشابزارهای تبلیغات   مشروعیت»مرابه در نهایت بهادیبان 

هاای بنیاادی در   آمدند و به این دلیل هرگز ضرورت  برای طرح زرساش به شساب م  «تجمل »

 ید.  باب ادبیات و مت ن ادب  اشساش نم 

 

 ت ادبیکیک علم ادبیات از خالقیعدم تف -2 -4

تار،  ی . به عبارت روینرویهکامالً متفاوت روب  با دو ش ز« عال  ادبیات»ابتدا باید گفت ما در 

 «0آفارینش »عال   همنزلمتفاوت تدسی  کرد؛ نخست ادبیات به (2)«عاَل »ادبیات را باید به دو 

این تفپیک بارای نخساتین باار در     «.3دانش»مرابه یک قیت ادب  و دیگری ادبیات بهیا خال

 که رنه ولاک ت یناخته ید. چنانحت تلثیر رنسان  ایجاد و به رسمیعصر روینگری اروزا ت

مطلب  است مرب ط به ههن خ دآگا ، ول   [  ماعل  ادبیات در تلد]ادبیات  هظرین»گ ید: م 

ری منحصار باه   است که خا دم آفارینش هنا   هیچ منتدد معتبری تاکن ن بر این عدید  نب د 

یا ریدگ   »، «2نبا   یااعر  »، «2نبا   »صاطالشات  چا ن   فرایندی از عدال خ دآگاا  اسات. ا   

تارین  زرسات ان ص رت  از میهای هنر در رنسان  است و شترساله از اجزای الینفک «3یاعرانه

، «الهاام »کنناد کاه یااعران باه     ترین آنها نیز هرگز این مطلب را فرام ش نم بمنتددان، متعص

 (.  002: 0213ک. برلین، نو   30ا 37/ 0: 0211)ولک، « نیازمندند« ابداع»و « یلتخ»

باه تباع آن در میاان مسالمانان و     هاا و  تیاک از ملا  چنین تفپیپ  در عصر زیشامدرن  هیچ

آن بررسا ، تحلیال و سانجش آثاار ادبا         هقه که وظیفمستدل از ادبیات خالو نهاد  ،ایرانیان نیز

اسات. تنهاا ابازار یاا ما ازین      وجا د ندایاته  اعران و ن یسندگان بایاد،  آفرید  ید  از س ی ی

در بااب آن ساخن   کاه در مباشاث بعادی    که چنان ب د« بالغت»یناخت و سنجش ادبیات 

                                                           
1. creation 
2. Science 
3. Genius 
4. Poeta vates 
5. Poetic madness 
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گراناه    نب د و در ثان  بیش از آنپه دارای رویپردی سانجش لخ اهی  گفت، اوالً نهاد مستد

گیاری  یاعری دایت. از این گذیته، یپل برای تربیت« تعلیم  -تج یزی»باید، رویپردی 

نهادی مستدل از نهاد آفرینش ادب  در عصر زیشامدرن به دالیل  کاه بادان ایاار  خا اهی      

جهاان سانت، اشسااش یگاانگ  انساان باا عا ال  و         هدانی  مهمترین مفلفا م  کرد، منتف  ب د.

است. به عباارت دیگار،   آدم  از آنه« گیریفاصله»برعپ ، مهمترین مفلفه و ج هر جهان مدرن 

زرسید و باین خا د   زیست و از دین و عدل نم که در جهان دین و عدل م انسان سنت  همچنان

بین خ د و عال  ادبیاات و   ،(233: 0202. سروش، نک) کردو ع ال  دین و عدل مفارقت  اشساش نم 

معاان   « ههمدالنا »فه  ت بردن، قص ای او لذ کرد و غایتآثار ادب  نیز همین نسبت را برقرار م 

گارفتن از  که انسان جدیاد باا فاصاله   ول  در دنیای مدرن همچنان ؛مت ن و یپ  یدن با آنها ب د

 -علا   هدین و فلسف هبه ص رت فلسف-کند، مرابه یک ابژ ، تحلیل عدالن  م دین و عل ، آنها را به

هاای تااریخ    باه هار یاک از دور    گیارد و  ادبیات و آثار ادب  نیز آگاهانه فاصله م  هقاز عال  خال

قابال یاناخت و تحلیال      قه به چش  یاک اباژ  تک آثار خالادبیات، م ض عات و ان اع ادب  و تک

« ارزیااب  »و « آما زش »، «فها   ماتن  »  ادبیات در این مفه م، یامل سه ش ز همطالعنگرد. م 

هار یاک از آثاار    « 0فاعل یناساا »ی ند به عن ان ل چنین کاری م ی د و افرادی که متپفم 

 هدر درجا  ،«فهمناد ما  »اول  هجا ، در در«عدل  ق »قابل یناخت به مدد  3 اُبژ همرابادب  را به

زارداز  کنند. در مدام ارزیاب ، نظریهم ارزیاب  م س  هو در درج دهندم به دیگران آم زش م دو

ا باه عنا ان   هاای طبیعا  ر  و منتدد ادب  درست مانند دانشمند عل م تجرب  است کاه زدیاد   

 کند.قابل یناخت مطالعه م « اییاءم»

بارای  » ها معترف بایای : ر و زدید در یناخت ام  «گیریفاصله»اصل  باید به رسدبه نظر م 

ما رد یناساای  در عاین      آنپه یناخت  ص رت گیرد، نه تنها باید میان دستگا  یناخت  و زدید

واشاد ها    های یک جهاان  ها و میان زدید دید تعلق به یک دنیای واشد، جدای  باید، بلپه در ز

ت و تحلیال ماتن، غیار از لاذ    بدیه  است یاناخت   .(313: 0210)م رَن، « باید فاصله و تمایز باید

گیارد ولا    انجام ما  « از آن  خ دسازی»در لذت و فه  همدالنه،  .آن است هبردن و فه  همدالن

هنگاام  کاه   »اسات؛ زیارا   نیز نهفتاه « نجشندد و س»در یناخت و تحلیل، عالو  بر فه ، شتماً 

ت ان نسبت به آن انجام داد، نداد کاردن اسات.    ی د، مهمترین کاری که م چیزی فپر م   دربار

                                                           
1. Subject 
2. Object 
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یپسان بادانی . در ایان دوران، عدال     0لذا هیچ ایپال  ندارد که ما دوران مدرن را با دوران ندادی

و زبان و عل  را م رد نداادی قارار داد؛ بلپاه     کار ید و نه تنها دین، سنت، اخال  هنداد وارد عرص

رنسااان  و از عصاار از  هدر نتیجاا .(233: 0202)سااروش، « خاا دش را هاا  ماا رد ندااادی قاارار داد

ت ادبا   ر نهاد عل  ادبیات از نهاد خالقیاست که برای نخستین با ی و آغاز دوران مدرنیتهروینگر

در  و بارای نخساتین باار    لا  ادبیاات اسات   ی د. نظریه و نظام ندد ادب  محص ل نهااد ع جدا م 

هاای  مطب عاات و رساانه  »  یاد هاا در نهااد تااز  مت لد   ز آکادم یا بیرون ا« های جدیدآکادم »

هاای اصال    است. هرچند به این نپته اهعان داریا  کاه مایاه   به وج د آمد « دیداری و ینیداری

ران غیرادبا  باه وجا د    و سایر متفپا یناسان ناسان، انسانیهای ادب  را فیلس فان، جامعهنظریه

رغا   وجا د ندایات؛ یعنا  علا     « خ دآگااه  ادبا   »اند. در عصر کالسیک، چیزی به نام آورد 

آثااری را   گرفت.های ادب ، خ دم ادبیات م ض ع تفپر قرار نم ها و یاهپارترین جل  آفرینش عال 

هرگاز از  اماا  کردناد،  صارف ما   م ماردم   ید و نخبگان و گا  ت دیاعران و ن یسندگان بزرگ ت ل

د نداد ادبا  در   ریا  ،ید. دیلتاای چیست ، چرای  و چگ نگ  آنها به ص رت منسج  زرسید  نم 

داند که بعد از به اوج رسیدن ادبیات آن کش ر به وج د آماد. باه نظار او    امر متلخری م آلمان را 

رد نیاروی م لاد، هادف    وقت  یعر ما به اوج خ د رساید، یااعران و فیلسا فان، هار دو، در ما      »

یابپه یاا    اندیشیدند. فن یعر آلماان  آن زماان بایاد باه عنا ان     و وسایل کار ادبیات م  [غایت]

یناس ، نزاع بین گ ته و ییلر در م رد فان و نیاز   ترین اص ل زیبای  نظام  یناخته ی د که کل

نیرومناد و زربااری    گیرد. شالات م ها و یالیر ماخر را در برط یلگلتحلیل ص رت و ترکیب ت س

)دیلتاای،   «تاریخ  تلثیر نهااد  –های فلسف  یا ادب ب د که بر یعر و ادبیات، ندادی، فه  و زژوهش

فرهنگا    هگ نه اندیشدن در باب هات ادبیات و یعر، هرگز در گذیات بدیه  است این .(13: 0212

 است.    ت لید نشد ما ظه ر نپرد  و نظام  از ندد که محص ل مستدی  آن باید ب د  باید، 

یاات وجا د دایات و آن ها      در ایران کهن، تا آغاز عصر بیداری، تنها یک نهاد رسام  ادب 

هرآنچاه زیراما ن ایان آثاار از      کاه محصا ل عینا  آن، آثاار ادبا  اسات.      قه با د  ادبیات خال

یساان و  ن های یاعران با یپدیگر یا بیانات تاذکر  ها تا عداوتها، از رقابتاظهارنظرها تا قضاوت

بینای ، چیازی جاز بیاان اشساساات یخصا  و       فالسافه ما   مان و یبهدیگر اقشار مرل متپل

ایاران،   هگذیات  . فددان نهاد عل  ادبیات درتئ ریک نیستند هزشت انانسجام و ب های ب قضاوت

 د.نزردازان و منتددان به وج د آیبه نام نظریه های مستدلداد یخصیتاجاز  نم 

                                                           
1. Critical 
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 اط نظریه و نظام نقد ادبی با آفرینش هنریعدم ارتب -3 -4

نسبت به یپادیگر،   و تددم و تلخر آن دو ار بزرگ ادب میان نظریه و نظام ندد و آفرینش آث نسبت

ایان   از معناا تاا صا رت   جلاد اول کتااب    هنفسه زرسش مهم  است. مهدی محبت  در مددمف 

بادون وجا د   »اسات کاه   نهاد  طرح کرد  و فرض خ د را بر این اصل به طر  مختلفرا  زرسش

نداد ادبا  در ادبیاات    ناام   سس  اثری دیگری به او .«ت ان اثری ادب  خلق کردمبنای نظری نم 
 عای ایشان چنین است:  اصل اد (3)است.نگایته را بر همین مبنا کالسیک فارس 

پیاه بار   تا ان بادون ت  ات و یعر، اص الً ما  ادبی  ویژ  در ش زرهنگ و هنر بهآیا در وادی ف»

های هناری از  مبان  تئ ریک، اثر ادب  آفرید؟ آیا نباید هرگ نه بنای خارج  در تمام  شیطه

ساخته ی د؟ آیا مشت   -هرچند نامپت ب و ههن -جمله ادبیات، لزوماً بر یک مبنای نظری 

آن -ویژ  بررس  و زیرایش اثر ادبا   های هوق  و زریشان، ت ان آفرینش و زیدایش و بهگفته

ی د بادون تپیاه بار یاک سانت قا ی و قا ی         را دارد؟ آیا م  -از ن ع عال  و ممتاز آن ه 

نظری، طرش  در وادی کالم ز  انداخت کاه صادها ساال در اوج بماناد و از گزناد بادهاا و       

های مختلف، رنج و آسیب نبیند؟ آیا تمام  یاهپارهای بزرگ ادب فارسا  در فضاای    باران

نظاام  و   زیپار هفتاند؟ آیا اند و هیچ بنیان است ار نظری ندایتهخألگ ن یپل و ق ام یافته

در متن یک سنت زایا و ز یای نظری زیدا گشته و با تپیاه بار مجم عاه     -مرالً - غزل شافظ

اناد،  اص ل و م ازین و ق انین آن سنت، خ د را برکشید  و چنین زیبا و گیرا و است ار ساخته

هو  یخص  نظام  و شافظ زیدا یاد  و در زایش رو و    هزای ها صرفاً بریا این مرن ی و غزل

« شافظ، هیچ بنیاد است ار و دستگا  همساز نظری وج د ندایاته اسات؟   -عمق ههن  نظام 
    .(32 /0: 0211)محبت ، 

یعن  تلثیر آن دو بر یپادیگر   ،ت(نظریه و عمل ادب  )خالق هفه  رابط واقعیت این است که

اب نسابت  دربا  .(23/ 0: 0211)ولاک،  ای مشاپل و جدیاد اسات    سالله ، مکه رنه ولک گفتهچنان

تدادم نظریاه بار عمال      :ت ان سه فرض ممپان را در نظار آورد  نظریه و عمل آفرینش ادب  م 

هار یاک از   گازینش   ض  آن دو نسبت به یپدیگر. البتهعرادب ، تددم عمل ادب  بر نظریه و ه 

ت ندد و نظریاه و تااریخ آن و   ر فه  ما از ماهیهای  است که دفرضها مبتن  بر زیشاین فرض

فرایند و منطق آفارینش ادبا  و    هه بقه و تاریخ آن، اثرگذار است. با ت جنیز ماهیت ادبیات خال

تردیاد    بایاد باه دیاد    فرض نخست را -کالسیک و جدید- هاتجربیات م ج د در همه فرهنگ

ادبیاات   هخالقان هیعن  جنب ،ادب  و آنچه که عم ماً یاعری یا ن یسندگ  همیان نظری نگریست.

هاای نداد و نظریاه    گ نه نیست که ابتادا نظاام  این .مستدیم  وج د ندارد هی د، رابطنامید  م 
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الع  و تبعیت از اص ل آنها، به آفارینش  یاعران و ن یسندگان با عل  و اط یپل گرفته و بعد از آن

کساان  کاه    ،در میان یاعران سلف و امروزی .(01-00: 0213. فت ش ، نک) بایند ادب  دست یازید 

های آنان بسیار مجمل، کل  و باواسطه است ولا   دانند یا دانستهچیزی از اص ل ندد و نظریه نم 

یعنا  تدادم آفارینش آثاار      ،ماما فارض دو نیستند.  آفرینند،یمند ادب  م در همان شال آثار ارز

طاق  هاا و ها  باا من   هاای ادبا  منادرج در فرهناگ    ه و نظام ندد ادب ، ه  با تجربهادب  بر نظری

. البتاه ایان فارض    ایا  صحی  دانساته  آفرینش ادب  سازگارتر است. در این ن یتار، فرض اخیر را

 .(22/ 0: 0211 . ولک،نک) نیز داردطرفداران مشه رتری مانند رنه ولک 

هاای ادبا  و   ن یساندگان  ناآگاا  از مباان  نظریاه     عالو  بر ی اهد تاریخ   وج د یاعران و

اسات، الزم باه   « تدادم نظریاه بار آفارینش ادبا      » همنطق آفرینش آثار که هر دو علیه فرضی

قه و عال   عل   ادبیاات )نظریاه   یعن  عال  ادبیات خال ،ادبیات یادآوری و تلکید است که دو عال 

ت ارند. ادبیات خالقه چنانپه گفته ید مبتنا  و  دو ج هر کامالً متفاوت اسو نظام ندد ادب ( بر 

قالاب زباان   هنرمناد اسات کاه در    « ل و اشساش ید  با تخیهای زیست   غن تجربه»پ  بر مت

 استدالل و عدالنیت اسات.   نپه نظریه و نظام ندد مبتن  و متپ  بر ق شال آ ی د،بازنمای  م 

عدل و اساتدالل   زردازان و منتددان به مددیهآفرینند، نظرآنچه را که یاعران و ن یسندگان م 

  باه اما ر شسا   »خا اهی   گفت ما در عل   ادبیات م که کانت م کنند. چنانتبیین علم  م 

ل و هیجاان را  جهان تلثرات، یه د، تخی [خ اهی م ]یا به بیان دیگر،[ ببخشی ]ای علم  جنبه

در شال  که این جهاان باه طا ر     [نجانی بگ]ها و مفاهی  هو آن را در قالب نظری [کنی ]دالن ع

 .(12: 0217)ژیمناز،  « زناد طبیع  سرکش است و از زذیرش هر ن ع نظارت یا اجباار سار باازم    

ادبیاات   ه؛ اگرچاه هار دو در زمینا   زردازان با ه  متفااوت اسات  بنابراین، رسالت یاعران و نظریه

ایان  ناد،  آفارینش آثاار ادبا  تلثیرگذار   ر های ندد دها و نظامنظریه که ند. اگر مفروض بگیری فعال

هاای نداد تنهاا از طریاق     ها و نظاام به عبارت دیگر، نظریه .باواسطه و غیرمستدی  است ذاریاثرگ

تار کاه مدبا ل    ارتداء سط  هو  و زسند مخاطبان، یاعران و ن یسندگان را به خلق آثاری متعال 

زان و منتدادان، بیشاتر باا مخاطباان آثاار      زاردا دارند. لذا نظریاه یان بایند، وام طبع خ انندگان

      گ یند تا خ دم هنرمندان.هنری سخن م 

هاا، انا اع ادبا  م جا د در سانت ادبا        ها، یاپل آغاز، تپ ین و تداوم قالب که بسذیری  اگر 

کاه ایان نظریاه یاا     زرسش اساس  این است  زذیر نب د ؛امپان« ادب  هظرین»فارس  بدون وج د 

یااعران و ن یساندگان    کجا باید جستج  کرد؟ آیا قائل یدن به نظریه در ههان  را درهای نظریه
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 اسات؟ از طارف دیگار،   کنناد   عناگذایات، قا  ت ادبا  را در اختیاریاان ما    که الگا ی خالقیا  

ه و نظاام نداد ادبا     تا ان نظریا  اظهارنظرهای یخص  و زراکند  در دل مت ن ادبا  را نیاز نما    

  یک اثر مدون نظریه و نداد ادبا  از دوران   دهد که شتم  تاریخ  ه  نشان تحدیدات دانست و

ایا  از  گ یاد عادم تادوین کتاب نظاری ادبیاات، ن      است. محبت  ما  کالسیک به یادگار نماند 

ک. محبتا ،  نا ) اندیش  هات  ایرانیاان اسات  ت فرهنگ یفاه  در ایران و همچنین، زراکند شاکمی

اهال  ]ایرانیاان  »کناد.  به سخن جاشظ استناد م در م رد عامل نخست، ایشان  .(31-22 /0: 0211

مرل کاخ اردیایر و اصاطخر و   -ها و میراث فرهنگ  خ د را با ایجاد یهرها و قلعه [کتابت نیستند

هاا  ا عارب اند اما   در ساخت آنها یرکت کرد ها هدارند. عربزاش م  -ساختمان مداین و سدیر

یا ند چا ن   های خ یش، از ایرانیان متمایز ما  تهدایت اخبار و ایعار و گفبا ن یتن کتاب و نگه

اث فپاری بشار را   ن یتن کتاب و انتدال زبان به کتابت، بسیار مهمتر از ساختمان و عماارت میار  

هماه  اناد ایان  اگر ایرانیان به ق ل جاشظ، اهال کتابات نبا د     . اما(27-31 /0 هماان: )« داردنگا  م 

زا  از قارن سا م     و منش  تاا انا اع متا ن زهلا ی    های عصر هخان یتهاز سنگ و ل ح-ن یتار 

جاای  چارا بایاد باه    چیسات؟  استرسید که به دست ما  -همه مت ن ادب  و غیرادب هجری این

 هاای ایرانیان  کاه اندیشاه   ظ استناد کنی ؟جاش اساشب به سخن  های فرهنگ تت جه به واقعی

ی انتداادی خا د را در بااب یاعر و     هاا اندیشه نگایتند، چراها م ترین سنگخ د را بر سرسخت

تارین  همه متن ادب  که هریک از آنها الگ ی  از عاال  ، اینند؟ همچنینادبیات به کتابت درنیاورد

کاه  رساد  اند؟ باه نظار ما    کرد  اندیش ایرانیان ترواشند، چگ نه از ههن زراکند اهای زبان نظ 

ای محصا ل زماناه و   ان در هار دور  هیچ هنری اختصا  به یک یا چند ناژاد نادارد، بلپاه انسا    

ت، ای در فرهنگ و تمدن ندایته چه بساا باا تغییار وضاعی    . ملت  که سابدهفرهنگ خ یش است

جنباان تمادن با د ، باا تغییار      لهسلس ساز بزرگ  تبدیل ی د و برعپ ، ملت  کهنبه تمدبت اند 

 .  یبان عزلت بپشد، سر در گراوضاع

 
 های کالم و فلسفه به عالم ادبیات ز حوزهعدم ورود تفکر نقادانه ا -4 -4

ی وسیع اسالم ، در عصر زریان تمادن  آن )در فاصاله قارن     ر ندادانه در مناطد  از امسراط رتفپ

های بزرگ علم  مانند عارا  عارب )بغاداد، ک فاه و بصار (،      م تا زایان قرن هشت ( در کان نس 

ه، دمشق و شلاب(، انادل    امات )قسطنطنیهربایجان(، روم و یایران )خراسان بزرگ، نیشاب ر و آ

ن اول آغاز کارد و در  گمان به نهضت علم  که اسالم در قرر، ب این تفپ هآفریدا برقرار ب د. ریشو 
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گشات.  الحپماه اداماه یافات، برما     اس  و با تلسای  بیات  قرن دوم هجری و در عهد خلفای عب

گیاری فمارَ    و یاپل سا   و هندی از یاک های ی نان ، ایران ، سریان  آثار علم  از فرهنگ هترجم

هاای علما  ماذک ر در ج اماع اساالم  را باه سامت        ترین یپل خ د، کاان ن عاسالم  در متن 

زیاادی    عا کرد تاا اناداز  ت ان ادای که به جرأت م گ نههب .دادس   م « جدی هگفتگ ی ندادان»

 ههاای  از جامعا  ی  در بخاش یهرهای آتان و اساسارت( گا    همان بافتار علم   ی نان قدی  )دولت

 اساالم  از طریاق باه نداد کشایدن آرای     علم  در میان دانشمندان  هاسالم  اشیا ید  و مپالم

یاماری اسات کاه باا عنااوین  مانناد       های با  کتاب نم دم عین   این گفتگ ب د. یپدیگر در جریان 

یادند.  ن یته م « هان یس هها و خالصتحشیه»، «االقتصاد و ف  االعتدادها»، «الردها»، «هاالندض»

دانست، یا از سنت علم  شاک  بار  آخ ندزاد  که این یی   از انتداد را صرفاً از آن  ملل اروزای  م 

په ندد جدید با مفها م مَدرَسا    برای این ، یا(22: 0217نژاد، ک. زارس ن) ج امع اسالم  خبر ندایت

بارای تلییاد    (2)کارد. کریتیپا استفاد  ما    واژ مشتبه نش د، از کردن سر  از ناسر یعن  جدا  آن،

د. ت ان به سخن زا زر اساتناد کار   ازجمله م ر ندادانه در ج امع اسالم  در قرون میانه، وج د تفپ

او برخالف بسیاری از اندیشمندان اروزای  که دانش بشری  امروز را دانش  تماماً غربا  )اروزاای (   

خااه روش انتدااد از یاک    گ نه تلسای  یاد: باا ات   دی ایننداسنت »کند که دانند، تصری  م م 

خا د در   هبادیع کاه باه ن با    یافته و داستان یا تبیین م ج د و سس  گذر به یک روایت ن ، بهب د

کن  که این روش، روش علا  اسات. باه نظار     عا م انداخت. من ادهای بعدی سسر م ادیبرابر ند

گاا   زماین، آن است. این روش در مغربشر ابداع ید بار در تاریخ برسد که این روش تنها یکم 

تم زیروز سرک ب گردیدند، ناب د یاد. هرچناد در یار     مسیحی همپاتب فلسف  آتن به وسیل که

سط  از صاحنه غایاب   قرون و ین در ط زممسلمان به شیات خ د ادامه داد. این روش، در مغرب

این روش دوبار  ابداع نگردید، بلپه از یار   رنسان    انگیز. در دوربار و شزنفغیبت  تلسب د؛ 

)زا زر،  « عل  ی نان  نیز دوباار  کشاف گردیاد   مسلمان به غرب وارد ید و همرا  با آن فلسفه و 

عطف و عامل اصل  زیشرفت تمادن جدیاد    هبدون تردید، رواج تفپر ندادانه، ندط .(11: 0212

. ناک ) ن یافتاه با د  ایان امار تفطا    اشتمااالً باه  « ریتیپاا ک»غرب  است و آخ ندزاد  در مداله 

 .(30-32: 0230آخ ندزاد ، 

های دین، کاالم و فلسافه   ای که در جهان اسالم یپل گرفته و در عرصهر ندادانهمتلسفانه تفپ

هاای  شا ز  تا ان گفات   ل  ادبیات وارد نشد. م آورد  ب د، هرگز به عاآثار درخشان علم  را زدید 

ت و خاط مشا  آنهاا بسایار     درآمیخته و در تعیین ماهی« س سیاهای قدرت»مذک ر به ن ع  با 
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تا ان گفات   یاد. ما   زاردازی ما   درباب آنها باالجبار نظریه کنند  ب دند و به همین دلیلتعیین

هاای  و تاریخ هاتذکر  ی کهر، بر خالف تص آفریدندآثاری که م نیز یاعران و ن یسندگان ادب  و 

ت یا یرانا  اهم ا -اساالم    ههاای سیاسا  در دوران میانا   تیاند، برای شاکمب  مدرن برساختهاد

مرابه امری تجملا ، تبلیغاات ،   سیاست و جامعه و به هچندان  ندایتند و ادبیات هم ار  در شایی

اسات. باه عباارت دیگار، در آن دوران، ادبیاات  را کاه یااعران و        ن  یا التذاهی مطارح با د   تفن

نخبگان فرهنگ  آن روزگاار مانناد وزیاران و دبیاران و     های  از کردند، طیفن یسندگان خلق م 

ای کاه در بااب   نها مسللهتید. کردند و اشساش نیازی به تبیین  علم   آنها نم واعظان مصرف م 

هاای ادبا  و   ترسیدند با سسری یدن زمان چهار  م  که کرد این ب دافراد را درگیر م ههن  ادبیات

هاای ادبا    ها برای نگارش تاریختالش  ی د. به همین دلیل، عمدفرام ی  سسرد   هآثار آنان به ب ت

ناه تنهاا ادبیاات و ادیباان بارای      یاد.  ف ما  مصارو « هاا تاذکر  »یعن   ،در سبک و سیا  قدمای 

بارای ورود باه    عم مااً نیاز  یاعران و ن یسندگان ایران   ران، متپلمان و فالسفه مه  نب د،سیاستمدا

باه جاز    ،یاعران و ن یسندگان مادادند. ه رغبت  از خ د نشان نم مان و فالسفمجادالت فپری متپل

گرفتند کاه  ها در کنار دستگا  یریعت ارتدکس  قرار م بندیتلثیرگذار عرفان ، در جبهه  چند چهر

 (0)ری است.ای از چنین تفپاقان  تنها نم نهمعروف خ  کرد. قصیدت را سرک ب م یدت عدالنیبه
 

 ایرانی -ستگاه بالغت اسالمیعدم زایایی د -5 -4

. ناک )سنگ بنای بالغت اسالم  ابتدا به قصد تبیین اعجاز لفظ  و معن ی قرآن گذایاته یاد   

 ههای نخسات نیما  سال های را که در فاصلهتنها کاف  است کتب بالغ  اولی .(01: 0212فت ش ، 

ساس  باا آیانای      .(1) اناد، از نظار بگاذرانی    یاد   م تا اوایل قرن زانج  ن یاته  اول قرن س 

  ارسط ، بالغات از محادود  « هالخطاب»و « فن یعر»دانشمندان مسلمان با آثار ی نان  مانند 

ه باه غیار از ی ناان،    البتا  مطالعات ادب  نیز کشید  ید.  های قرآن  فراتر رفت و به ش زبحث

 اناد داش دایاته  در تپمیل بنای بالغت اسالم  ن یدند کهظاهراً آثاری از هند و ایران نیز ترجمه 

تحلیال تااریخ بالغات    ماا   هفعاالً مسالل  . (33-20: 0212و ضایف،   27-32: 0111. خطیب قزوینا ،  نک)

خ اهی  بر این نپته تلکید کنی  که بالغات اساالم  نیاز باا وجا د عظمات و       بلپه م  (1)نیست،

ام نداد  ت اند باه عنا ان نظریاه و نظا    اش به ندد ادب ، نم رویپردی -گستردگ  و نزدیپ   روی 

دد ادب  اسات کاه   ت ان گفت رویپرد بالغ ، بخش  از نادب  به شساب آید و یا اینپه شداکرر م 

ها و محاسن خیاال   زیبای  هیعن  مجم ع ،فانه در سنت ادب  ما کلیت ندد بر همین بالغتمتلس
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داد به درسات  و باه تفصایل نشاان      (0213)مددم است. داوود عمارت تدلیل داد  ید  ،و تص یری

ط کاه ت سا  اسات  نهااد  « خطاباه »را بر مبنای علا    بالغت اسالم  یپ  از ارکان اصل  خ د که

م هجری از طریاق ترجماه   دیشمندان روم  تپمیل و در قرن دوارسط  و بعدها ن ارسط ئیان و ان

یعنا    ،را ، به مهمترین اصا ل فان خطاباه    هدر ادامبالغت به دنیای اسالم را  یافته ب د. هرچند 

    .(07: 0212. فت ش ، نک) ه چندان  نپردت ج ،«تلثیر و انگیزش کالم در تعامالت اجتماع » اصل

  بارای  ری و عمل  ایراد سخن از سا ی ماتپل    شاوی اص ل نظعل  خطابه در بردایت کل

مستمعان در یک ارتباط شض ری است. وقت  دانشمندان اسالم  مبان  تئ ریک عل  بالغت را 

آن را بر مبناای اصا ل و ما ازین خطاباه اسات ار کردناد؛ غافال از اینپاه در         نهادند، بنیان م 

آفرینش ادب  که آن ه  مانند خطابه ن ع  ارتبااط باا مخاطاب )خ اننادگان( اسات، ارتبااط،       

و در غیاب یااعر یاا ن یساند  خ اناد       ،شض ری نیست و متن ادب  در غیاب خ انندگان خلق

تا ان مانناد   م ار  یپا  از طارفین غایاب اسات، نما      ی د. بدیه  است در ارتباط  که هم 

 ،ارتباط  که هر دو طرف شض ر فیزیپ  دارند، سخن گفت. بناابراین، مهمتارین رکان بالغات    

نابجاا   ،بر مبنای فن خطابه( 00: 0203. رجای ، نک« )ایراد سخن به اقتضای شال مخاطب»یعن  

بالغت آفرینش ماتن باه اقتضاای    »د: یاست. درست این ب د که گفته م و غلط بنا نهاد  ید 

 ههمچنااین اصاا ل فاان سااخن ری و مجم عاا .«شااال م ضاا ع، ن یسااند  و خ انناادگان اساات

« یاعر گفاتن  »های عل  خطابه در بالغت اسالم  به ص رت اص ل تج یزی بارای  دست رالعمل

باه   بازت لید ید و بیش از آنپه رسالت اصل  آن ارزیاب  آثار ادب  باید، آم زش فنا ن یااعری  

های آن قرار گرفت. تنها کاف  است از این منظر به امهات کتاب بالغا    یاعران در رأش برنامه

الساحر،  البالغاه، شادائق  و تحت تلثیر آنها آثار بالغ  فارس  مانناد چهارمدالاه و ترجماان    ،عرب 

کا ب  یان انداخته ی د. استاد عبدالحسین زرالصدور نگاه  العج  و راشهمعاییراالیعارالمعج  ف 

و عاین گفتاار ن یساندگان آثاار      هاا ایاار   های  از این ت صایه به نم نه ندد ادب نخست در جلد 

   .(00-02/ 0: 0221ک ب، ین. زرنک) استمذک ر را ندل کرد 

خ است یاعر و ن یسند  و دبیر تربیت کند نه نخست م  هبنابراین، بالغت اسالم  در درج

های بنیادی که در نظریاه  ش بگیرد. به همین دلیل، زرسشچیست  و ماهیت ادبیات را به زرس

ی د، در بالغات اساالم  اثاری از آنهاا مشااهد       و نظام ندد ادب  زیشاروی ادبیات گذایته م 

مناد متا ن   تا سنجش نظاام  اغلب کتب بالغت، تمرکزیان بر چگ نه یاعر یدن استی د. نم 

کتاب بالغات اساالم  را نداد در      هگرانا سانجش  ه  اگر اظهارنظرهای جسته و گریختادب . شت
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دانای  علا    ی ند. ما  دیگری م اجه م   معنای امروزی بگیری ، باز ه  این نددها با ایپال عمد

یعن  نگارش کتااب او   ،بعدبه ( 232ای )مت فسپاک    های فراوان از دوربالغت بعد از کش و ق ش

تدسی  ید  و تاکن ن نیاز بار هماین منا ال      بدیع، بیان و معان  هبر سه یعب ،العل ممفتاحبه نام 

 به فارض اینپاه اصا ل    ،بالغت ههر سه یعب .(02: 0212زاد ، مددم و ایرف. عل ینک) استباق  ماند 

ت گارفتن از آنهاا کلیا   ت ان باا بهار   هستند و نم « نگرجزئ »ت یدبگیری ، به« انتدادی»آنها را 

یاعری  « فاا  ال»ت اند از محاسن و معایب معنا بدیع نم یک اثر ادب  را ندد و ارزیاب  کرد؛ بدین 

و صا رت و  « جملاه »ماناد و معاان  از ساط     بااق  ما   « ترکیبات ادب » فراتر رود، بیان در شد

عی ب متن ناه از طریاق تحلیال اجازای      زیبای  و  شال آنپه بخش عمد .گذردمعنای آن درنم 

ی د. لذا به این ساه دلیال، نداد و نظریاه     ایان م اش نمه  زی ستهبه کل هآن، بلپه از را  مطالع

هاای بسایار   بگا یی  بخاش   بایاد بهتار   اماا یااید   دانستن کتب بالغ  خال  از ایاپال نیسات.  

محدودی از دستگا  عظی  بالغت مرال بحاث از اساتعار  و تشابیه و مجااز و سارقات ادبا  تاا         

 هعتبار ماتن ادبا  را سانجید. نپتا    ت ان بر مبنای آنها ارزش و اشدودی رنگ انتدادی دارند و م 

)اساالم ( کاه   فارسا    -دانساتن بالغات عربا    « ندد»زایان  در این باب این است که به فرض 

دهد، در سانت ادبا  کالسایک ماا،     ت مت ن ادب  را م رد مطالعه قرار م بخش ناچیزی از واقعی

ی دیگاری را تجرباه   هاا تنگ بالغت خارج نشاد  و محادود     مباشث انتدادات ادب  هرگز از دایر

ای فرباه یاد  با د کاه امپاان      ق اعد آن باه گ ناه   هاست؛ به عبارت دیگر، بالغت و مجم عنپرد 

ت ان گفات سانت انتداادی باه     نم د و لذا م اندیشیدن به سایر ابعاد مت ن ادب  را غیرممپن م 

مابعاد  »هاای  بالغت که یروع یاد  با د، بااق  ماناد و باه عرصاه       هفرض وج د، در همان عرص

 وارد نشد.  « بالغت

 
 نظام استبداد سیاسی و نسبت آن با فقدان نظریه و نظام نقد ادبی  -6 -4

« اساتبداد سیاسا  و فپاری   »ی د میان فددان نظریه و نظام ندد ادب  با که زندایته م آیا چنان

گذیاته  ایاران در دوران   همعناداری وجا د دارد؟ در اینپاه جامعا    هدر دوران کالسیک ایران رابط

مانند بسیاری از ج امع بشری ص رت و سیرت استبدادی دایته، تردیدی نیست. ول  برای زاساخ  

ت انساته بارای   ادب  چه زیان  م  ه  ی د وج د ندد و نظریفتن به این زرسش، ابتدا باید مشخگ

 ای در محافل  جماع یا ند و دربااب ادبیاات و آثاار      ی استبدادی دایته باید؟ اینپه عدهانظام

ت انسات  هاا ما   تع سیاس ، اقتصادی و معرفت  شاکمیید  مداقه نمایند، کدام منافادب   آفرید 
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یادند  در معرض خطر قرار گیرد که برای ممانعت از ایان تهدیادات، شاکماان مساتبد وادار ما      

ایا  نظریاه و نداد چاه       نپرد ادی را بگیرند؟ تا زمان  که مشخسازی و ندامپان هرگ نه نظریه

  های استبدادی دایته و همچنین ی اهد مستند تااریخ  از رفتاار بازدارناد   برای شپ مت ضرری

ت انی  عامل اساتبداد سیاسا  را   دو به دست نیامد ، نم گیری و گسترش اینها در یپلشپ مت

و  رسد در باب جستج ی دالیل فدادان نظریاه  در فددان نظریه و ندد تلثیرگذار بدانی . به نظر م 

آن یعنا     یعن  انتساب آن باه عامال سیاسا  و بادترین چهار      ،ترین را ای ساد   ، عدندد ادب

 اند.استبداد را انتخاب کرد 

هاای  مادها، استعارات، کنایات و ایهاام قه به مدد ابهام هنری )نگ یند ادبیات خالای م عد 

فارینش هناری خا د    است باه آ های استبدادی رسته و ت انستهیاعرانه( از قید و بندهای نظام

ول  ندد و نظریه به دلیل اینپه نیااز باه صاراشت بیاان  و زباان  دایاته، باه ساد          ،ادامه دهد

: 0217. بشردوسات،  ناک ) در دوران گذیاته یاپ فا یا د   است استبداد برخ رد کرد  و نت انسته 

 هجامع  ،رسد این ت جیه نیز بالوجه است؛ زیرا در همان دوران استبداد سیاسبه نظر م  .(372

فلساف ،    شا ز  ررا باه نماایش گذایاته و د   « ر نداداناه تفپا »های ترین جل  عال  علم  ایران

آن   اسات. اگار در ج اماع اساتبدادزد    یاماری باه وجا د آورد    کالم  و دین  آثار انتدادی ب 

خا رد،  هاای ماذک ر باه چشا  ما      که در ش ز آن چنانادب  روزگاران، چیزی از ندد و نظریه 

رساید. از طارف   آمد و به دست ما م ه کتابت درم دایت، باید الاقل بخش  از آنها بوج د م 

ات ، کالما ، فلساف  و سیاسا  ممپان با د بارای       ها و ندادهای الهیا  خطری که نظریه دیگر،

ها و نددهای ادب  اشتمال  ب د. با ایان  شاکمان مستبد به وج د آورد، به مراتب بیشتر از نظریه

  یاک اثار   نتدادی به وف ر ن یته ید  ول  شتا ها کتب نظری و ار این ش ز بینی  دوصف، م 

 است.  انتداد ادب  ه  به کتابت درنیامد 

 

 اعتقاد به منشأ متافیزیکی شعر و هنر  -7 -4

جای عامل استبداد سیاس  و ندش آن در فدادان نظریاه و نظاام نداد ادبا ،      رسد بهبه نظر م 

ما ی گرفت. در نظر قاد یعر و هنر را در دوران کالسیک جدیزیپ  باید عامل باور به منشل متاف

 باه عنا ان  یاعر   ،ت ان مشاهد  کارد ای را نیز در آن م ر اسط ر های  از تفپها و نشانکه رگه

الها ، آسامان  و قدسا  دایات. در آن دوران،      هنر ادب  نازد آناان، منشال    هین گ نتریاخ 

در سارودن  « الهام خادای  »و « وش »ای از اد به درجهیعر و دین و از آن مهمتر اعتد همدایس
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ای از ایعار فارس  را با آیات قرآن باه میاان   همریشگ  یا یباهت دور زار  هناچار مسللیعر، به

آورد و همین عامل راه  برای امپان ندادی ایعار و نشاان دادن زسات و بلندیاان را بااق      م 

های سطح  که معم الً در ارتباطات محادود  گیریهگذایت. به همین دلیل، به غیر از نپتنم 

طرح مساائل  در بااب    ماند، به ص رت بنیادی مرالً از س ی فالسفه امپانبین یاعران باق  م 

آمد. باور به منشل ورزی منسج  در باب هنر ادب  به وج د نم ت یعر و اندیشهچیست  و ماهی

یاپ   یاعر   گاا  کاه از هیمناه و    یاعران ماا، آن الی ایعار تعدادی از متافیزیپ  یعر، در البه

است. به عن ان نم نه، نظام  با اتپا به چنین دیدگاه  است که باه  کرد  گفتند، بروزسخن م 

اله  را در یک مسیر واشاد قارار دهاد. تنهاا چیازی کاه        یدهد یاعران و انبیاخ د اجاز  م 

 هر دو صانف،  پ  و تلخر دیگری است؛ واالکند، تددم یمتمایز م  یاعران و انبیاء را از نظر وی

کنناد. یاا هنگاام  کاه عطاار      تغذیاه ما   « وشا  الها   »یعن   ،عرفت گ ی  از یک مشرب م

ک باازی  زباان  ظااهراً سااد ،     ه به همان دیدگا ، یعر و یرع و عرش را در یا نیشاب ری با ت ج

زارداز یاا   عنا ان نظریاه   اندیش  معناترای  بهداند، کدام معرفتید  از یک منشل واشد م صادر

ت اند به خ د اجاز  دهد انگشت بر چنین امر مددس  بگاذارد و آن را باه مادد عدال     منتدد م 

       (07)بشری تحلیل علم  نماید؟

باا وجا د اینپاه باه     - کهار، ابیات زیر از م الناست های نظام  و عطتر از گفتهدوکس ارت

م از یاهد سیک فارس  هم ست و در بیت دوکال ترین یاعرت ان گفت آزاداندیشجرأت م 

هیچ ابای  ندارد در ج اب کس  که ظاهراً بار مرنا ی معنا ی وی     -مرال زیر نیز نم د یافته

م مپار « نبا  »و به تعریض خا د را باا   « قرآن»خ د را با ن   هایپال  وارد کرد  است، گفت

گیری را یسه، امپان هرگ نه خرد ا این مداخ اهد بیدین م النا م به. (00) اسالم مدایسه نپند

   (30)روی و دیگران  از همین دست، بستاند.تراش  ناترایید از این ایپال

 

 گیرینتیجه -5

ای را هاای رقیاب، نظریاه   ، از میان نظریهبنابر اصل استدالل  ویلیام اوکام، فیلس ف قرون وسطای 

در  .(02: زااورق   0212. هیاک،  ناک ) دکمتاری دایاته بایا   « مفروضات»باید انتخاب کرد که نیاز به 

ه به میراث مپتا ب غنا  کاه در    نظام ندد ادب  در ایران، با ت ج م رد وج د یا عدم وج د نظریه و

ه  از آنهاا در اثار شا ادث طبیعا  و     ت جرغ  از بین رفتن بخش قابلل ع ،های علم زمینه ههم

ر ادبا   این یاخه از تفپ نب دمبه ست که است، خردمندانه اغیرطبیع  از گذیتگان به یادگار ماند 
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نازذیرناد باه یپسا  نهای .     های  را کاه اثباات  فرضکنی  و سایر زیششپ  در میان ایرانیان قدی  

مان و بالغی ن اساالم   ای از متپلهای ادب  زار نظریه های  بینسازی یا یافتن یباهتهمان این

  است به اشتمال قریب به یدین، باا انگیاز    باب ید های منتددان غرب  که امروزو ایران  با نظریه

گیارد.  دوست  و سرز ش گذایتن بر خأل اندیشاه صا رت ما    وطن هکردن اشساش و علدسیراب

اسات. باه عباارت دیگار،     « ضعف بنیاادین فرهنگا   »ادب   هکنند ندایتن نظری  فپر م این عد

ب  اسات. شاال   اسی نالیسات  و ماذه  های  از تلثیرات مخرب ایادئ ل ژی ن های  جل  چنین تالش

نشاان  از ضاعف    ،کنای  ادب  تعبیر ما   هر که امروز  از آن به نظریآنپه، فددان ن ع خاص  از تفپ

آنهاا در    ها برای زاساخ گفاتن باه مساائل عماد     ها، محص ل تالش انسانفرهنگ  نیست. نظریه

  دوران کالسایک ایاران،   بسترهای اجتماع ، سیاس  و اقتصادی است و لذا در بسترهای اجتماع

ها نب د  و بابات فدادان آن نیاز،    گیری نظریهتفصیل گفتی ، امپان یپلکه در چند م رد بهچنان

. نای  نباید گذیاتگان را مالمات و خا د را در قیااش باا غارب، مغبا ن و سارفپند  اشسااش ک         

هاای  اورد ای از فار هاا ممپان اسات فاقاد زاار      که غرب نیز، در قیاش با ساایر فرهناگ  همچنان

ت به ظها ر برساد،   مظاهر فرهنگ  در میان یک مل ههم فرهنگ  باید. اینپه انتظار دایته بایی 

هاای یپادیگر   ت انند از یافتهبینانه است. در اثر تبادالت فرهنگ  است که ج امع م کم  غیرواقع

ز  تا  در چناد شا    اسات اگار جامعاه یاا مل    فرهناگ بشاری میادان داد و ستده    .مند یا ند بهر 

 آن را  یافته باید.     آنپه ندص  به کنند  باید ب ت اند در چند م رد دیگر واردم  صادرکنند  باید،

 

 نوشت:پی
آن در  ت، تاریخچه و ایپال، ماهی«عل  ادبیات»تر در باب ج العات بیشتر و منسبرای کسب اط -0

 . 22 -27 :0213نک. طاهری،  ،ایران  عصر جدید

و ادبیات است. اینپاه آیاا ایان د     به شدیدت یپ  از مسائل زیچید« ندد ادب » و« نظریه» هرابط -3

ری )نظریاه( دارد و آن دیگاری   ت صارفاً نظا  یک امر یا مفه م واشدند یا مجزا از ه ، آیا یپ  ماهیا 

شاضر ماا   هچندان روین نیست. با وج د اهعان به این زیچیدگ ، در مدال ،ت  عمل  )ندد ادب (ماهی

ر و تئ ریپاال دارناد و   تها خصلت  ههن به نظر ما نظریه .ای را از یپدیگر مفروض گرفتهجدای  آنها 

 .کلیاات آن بایاد  «  کنناد تبیاین »گیرند تا سش م ت و هات ادبیات را فیلس فانه به زربیشتر ماهی

کنناد،  ها ت لید م دارد و آنچه را که نظریه و عمل  که ندد ادب ، بیشتر خصلت  سنجشگرانهدرشال 

ین الزم به یادآوری است کاه در  گیرد. همچندر مدام سنجش و داروی مصادیق ادب ، به خدمت م 
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است؛ زیارا باه زعا  ماا، نداد ادبا        استفاد  ید « نظام ندد ادب »متن مداله، به قصد از عبارت  کل

   مندی باید.ند فاقد انسجام و نظامت انم 

 .استمنتشر ید  0232سال نسخه اولیه و یپل نهای  آن 0221سال  -2

( Da- Seinهمان چیزی است که هایدگر در جزء نخست اصاطالح دازایان )  « عال »منظ ر ما از واژ   -2

باه آن افپناد    « هسات  »یعنا    Seinاست که « جا –آن »در نظر هایدگر  Daکند. از آن اراد  م 

رفیزیپ  و مپاان  باه هسات،    عالم  است که به عن ان امری غی« جا-آن»ی د. به عبارت دیگر، م 

بخشد و برای تدریب باه ههان، در ترکیباات  مانناد دنیاای ورزش، دنیاای هنار، دنیاای         هست  م 

 .(020-022: 0217)نک. واعظ ، در نظر هایدگر ز  برد « جا -آن»ت ان به مفه م یپسسیر م 

یااد  ش دهاه زایش زناد    یاست که تدریباً مهدی محبت  در تللیف دو اثر خ یش، همان راه  را رفته -3

نگارد و  ی آنان م اشترام به آرا  ک ب رفته ب د. راق  این سط ر با وج د مخالفت، به دیدینعبدالحسین زر

ع دارد زژوهشگران دیگر نیز زای بر عرصه نهاد  و در رفع ابهامات در ایان زمیناه اهتماام بلیاز ورزناد.      ت ق

 هت اناد تپلیاف جامعا   ما   -له یا علیه دو دیادگا  - باید ت، هرچههای اشتمال  نزدیک به واقعیزاسخزیرا 

 های غرب  روین کند.  ادب  و زژوهشگران ادبیات فارس  را در برخ رد با نظریه

 خان  به متن مداله اضافه ید.  دکتر عیس  امن هآید بنا به ت صیتر م م که به نظر صائباشتمال دو -2

 ابیات مه  این قصید  عبارتند از:  -0

 سر   ت شید   را   خلل   منهید  تعطیل  مشن ید  از  غیر  عل 

 وانگه   نام  آن  جدل    منهید  فلسفه  در  سخاان  میامیزید

 ای  سران  زای در  وشل منهید  وشل  گمره   است بر سر را 

 گ ش همت بر این  زجل منهید  زجل  زناادقه  جهان  بگرفت

 در  کیسه    عمل  منهیدفل     فلس  استازک فلسف  نددهر

 باز   بنیادش   از   فشل  منهید  استرستهفشلازشقتیزبهدین

 دا    ی نانش   بر   کفل  منهید  دین که زاد  عرب استمرکب

 بر    در   اشسن   الملل  منهید  قفل  اسط ر   ارسطااااا   را

 نهیدبر    طراز    بهین  شلل  م  ندش  فرسااا د   فالط ن  را

 شیز  را  جفت  سام  یل  منهید  فلسف   مرد   دین   مسندارید
 (002-003 :0202)خاقان ،                                                            

 
دهد که تا چه انداز  اثبات یا دفاع از اعجااز  لیه نشان م   اجمال  به عناوین کتب بالغ  اونگاه -1

 370اثر فاراء )مت فاا    الدرآنمعان برای بالغت اسالم  اهمیت دایت. از جمله   ی قرآنلفظ  و معن
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اثار   الدرآنتلویل مشپلهجری(،  302تا  371ثر اب عبید  معمربن مرن  )مت فا ا مجازالدرآنهجری(، 

   .(02-0: 0212زاد ، . عل ی مددم و رضا ایرفنک) هجری( 302)مت فا ابن قتیبه 

داوود و ( 0212)یا ق  ضایف    : ناک. درباب تاریخ بالغات  بیشتر همطالع رایبخ انندگان گرام   -1

 .(0213)عمارت  مددم 

 ت ان به ابیات زیر استناد کرد:برای نم نه م  -07

 باز   چه  مانند  به  آن  دیگران  زرورانسخن   بلبل   عریند  

 با ملک از جمله خ یشان ی ند زآتش فپرت چ  زریشان ی ند

 زیغمبری است  از زرد ای سایه  زروری استسخنهکرازی  زرد

 ز    یعرا  آمد  و  زیش  انبیا  زیش و  زس  بست صف کبریا

 ز ستندچ نهمهآنمغزچ دواین  یک دوستنداین دو نظر محرم 
 (01: 0202، نظام )                                                     

 آراستند شرفتا که عال  زین سه   استندخه ازیرع عرش وویعر

 جهاندوهرصفتیکشرفسهزین  ن ر گیرد چ ن زمین از آسمان
 ( 002-003 :0212عطار، )                                                         

 

ی و ات، بلپاه در سرتاسار مرنا    ، م النا ناه در هماین ابیا   نانپه تد  ز رنامداریان بحث کرد چ -00

قارآن مدایساه   باا  گفته و به صراشت یاا باه کنایات، یاعر خا د را      « اناالنب »ات یم ، بارها غزلی

 .(030-022: 0217. ز رنامداریان، نک)است کرد 

 عین  برخ رد م النا با مخالفان یعر خ د و قیاش آن با قرآن کری  ابیات زیر است:  هنم ن -03
 

 رساد مخلا   تاقصه اینآنک اززیش

 بطاا   ناگااا   از خااارخانه  ای  خر

 مرنا ی  یعن  است زستکین سخن

 نیساات  هکاار  بحااث و اساارار بلنااد

 از   مدااااامات   تبتااااال  تااا  فنااا 

 یاارح  و  شااد هاار  مدااام و منزلاا 

 چ ن  کتااب  ا  بیاماد ها  بارآن    

 نژنااد هکااه اساااطیر اساات و افسااان 

 کنناادک دکاان  خاارد  فهمااش ماا  
 

 [...]شسددود و گندی آمد از اهل   

 سر  بارون  آورد چا ن طعاناه ای   

 زیغااامبر اسات  و  زیاروی     هقص

 که  دوانند  اولیا  آن  سا   کمناد  

 ه  تاااا  مالقااات  خااادا زلااه  زلاا  

 که به زر زو بار زارد صااشب دلا     

 این چنین طعنه زدناد آن کاافران  

 نیست  تعاامید   تحدیدا   بلناد  

 نیست  جز   امار زساند و نازساند   
 (2321-2330 /2 :0222م النا، )     
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 منابع  
 .آوا تهران: .مفمن  .ب  گردآوردمداالت، . 0230. آخ ندزاد ، م

 .، تصاحی  ژ با  با   ابان  تاریخ: به معروف العالئیه االم ر ف  العالئیه االوامر. 0217.ن.ح. اب ، ب ابن

 .فرهنگ  مطالعات و انسان  عل م زژوهشگا تهران:  .متحدین

 مرکز. ترجمه ع. مخبر. تهران: درآمدی بر نظریه ادب ،یشز. 0212ایگلت ن، ت. 

 .ماه تهران:  .ف الدوند .ا.ع هترجم آزادی و خیانت به آزادی،. 0213. برلین، آ

م ج و مرجان؛ رویپردهای ندد ادب  در جهان جدید و سرگذیت ندد ادب  در . 0217. بشردوست، م
 .سروشتهران:  ایران،

 .سخنتهران: ، گران ایران  و ندد ادب روین. 0217. نژاد، ازارس 

 : طرح ن .تهران .زایا .ع هترجم چارچ ب؛ در دفاع از عل  و عدالنیت،  اسط ر. 0212 ز زر، ک

 .سخن تهران: آفتاب، هدر سای. 0217. ز رنامداریان، ت

 .زوارتهران:  ،دی ان خاقان  یروان . 0202. خاقان  یروان ، ا

 . بیروت:خفاج  .ع م.یرح و تعلیق و تندی  البالغه، ضاح ف  عل مالیا. 0111، الدزوین الخطیب

 .لمه للپتاب شالعالمیالشرکه

 .کتابسرای بابلبابل: . زرهام .ب هترجم تدسی  کار اجتماع ،  دربار. 0221. دورکی ، ا

 .دمرواریتهران: . ثالث  .م ه، ترجمهای زیش از آناندالب فرانسه و رژی . 0210. دو ت ک یل، ا

 . تهران: قدن ش. بیدی در  صانع  .م، ترجمه انسان  عل م بر مددمه. 0212دیلتای، و. 

 .ییراز دانشگا  نشر مرکز، ییراز: بدیع و بیان و معان  عل  در البالغه معال . 0203رجای ، م.خ. 

 .انتشارات امیرکبیرتهران:  .0ج  ندد ادب ،. 0221. ک ب، عینزر

 .ماه تهران:  .اب الداسم  .ر.م هترجمیناس  چیست؟ زیبای . 0217. ژیمنز، م

 .فرهنگ  صراط هسمفستهران: تر از ایدئ ل ژی، فربه. 0202. سروش، ع

 .میتراتهران:  ادب ، ندد .0201یمیسا، ش. 

ساازمان مطالعاه و تادوین کتاب     تهاران:   .ترک  .ر.م هترجم تاریخ و تط ر عل م بالغت،. 0212. ضیف، ش

 .ها )سمت(شگا عل م انسان  دان

 .انتشارات علم تهران:  اص ل و مبان  روش تحدیق در ادبیات، . 0213. طاهری،  

 ، تهران: مین ی خرد.تاریخ اندیشه سیاس  در ایران؛ مالشظات  در مبان  نظری. 0212طباطبای ، ج. 

 .سخنهران: ت .کدکن یفیع  .ر.م ، مددمه، تصحی  و تعلیداتمهنامصیبت. 0212. ار نیشاب ری، فعط

سازمان مطالعه و تادوین کتاب علا م انساان      تهران:  معان  و بیان،. 0212زاد ، ر. . و ایرفم، ممددعل ی

 .ها )سمت(دانشگا 
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ی ناان و روم باساتان و    هبالغت از آتن تا مدینه؛ بررس  تطبید  فان خطابا  . 0213. م، دمددعمارت 
 .رم هتهران:  بالغت اسالم  تا قرن زنج  هجری قمری،

 .سخنتهران: ندد ادب  در سبک هندی، . 0213. رودمعجن ، م فت ش 

زژوها ،  ادب«. های بالغت سانت  نگاه  انتدادی به مبان  نظری و روش. »0212اااااااااااااااا . 
(2 :)1-20. 

 .«الدین بلخا  باا نهادهاای سیاسا  قادرت در ق نیاه      تعامل م النا جالل». 0213 . ااااااااااااااا

 .21 -21 (: 30)02 مه زبان و ادبیات فارس ،فصلنا

 .خ ارزم  تهران: سخن و سخن ران،. 0237. فروزانفر، ب

 .مرکز تهران:. اعتماد .ش هترجم جمه ری جهان  ادبیات،. 0212. کازان ا، پ

 .اخترانتهران:  .سخن ر و همپاران .ج هترجم ادب ، هنظری هدرسنام. 0211. کلیگز، م

 .سخنتهران:  .0جمعنا تا ص رت، از . 0211. محبت ، م

 .سروشتهران: . اسدی .ع هترجم روش یناختم یناخت،. 0210. م رن، ا

 .امیرکبیرتهران: . 2ج .نیپلس ن .تصحی  ر مرن ی معن ی،. 0222. م النا، ج

 تهران: راد. .وشیددستگردی ، تصحی  ح.نظام  خمسه کلیات. 0202نظام  گنج ی، ا. 

 .نیل فرتهران:  .اولجلد  .ییران ارباب .ش هترجمدجدید، تاریخ ند. 0211. ولک، ر

 تهران: نیل فر. .ییران ش. ارباب ترجمهنددجدید، تاریخ . 0211اااااا . 

 .قدن شتهران:  .فروتن .ا ه، ترجممیان یک و ایمان. 0212. هیک، ج

 

 


