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Abstract 
Literary Darwinism is a recent approach in literary studies that makes 
extensive use of evolutionary psychology and cognitive science to explain 
and make sense of literary phenomena. In this paper, I have done two 
interrelated things: 1. I have given a brief account of literary Darwinism and 
its epistemological foundations which puts it in direct opposition to the 
current constructivist paradigm of literary theory or simply “theory”, and 2. I 
have given a Darwinian account of fictional narrative. To do the latter, I have 
adopted an anti-constructivist stance and have drawn on the ideas of Brian 
Boyd, Joseph Carroll, Jonathan Gottschall and Steven Pinker to explain the 
cognitive aspect of fictional narrative. I have gone so far as to formulate the 
idea that the fictional narrative constructs a possible world and a model of 
reality significantly analogous to the world in which we are living, in such a 
way that makes it possible for us homo sapiens to understand the biological 
and social challenges that lie ahead of us and experience them vicariously 
and at almost no cost. Successful fictional narratives, thus, beyond their 
structural and genric dimensions, have a cognitive significance, and making 
sense of them in an inter-subjective world is an adaptation for the the 
literary animal that in turn explains their functionality and universality. 
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1. Introduction 
Literary Darwinism is a recent approach in literary studies that makes 
extensive use of evolutionary psychology and cognitive science to 
explain and make sense of literary phenomena naturalistically. In this 
paper, I have done two interrelated things: 1. I have given a brief 
account of literary Darwinism and its epistemological foundations. I 
have, thus, put it in direct opposition to the current constructivist 
paradigm of literary theory or simply “theory”, and 2. I have given a 
Darwinian account of fictional narrative. 
 
2. Theoretical Framework 
The theoretical framework of this paper is informed by literary 
Darwinism. Literary Darwinism seeks to transcend and transform literary 
theory by bridging the chasm between humanities, on the one side, and 
the natural sciences, on the other. If the study of literature, as put by 
Gottschall, is ultimately the study of the human mind – for the human 
mind both creates and makes sense of literary works – then the study of 
literature cannot be secluded from evolutionary psychology and other 
Darwinian sciences, for evolution has not only shaped our physiological 
traits but has also built our mental and psychological features. I have 
also borrowed Lamarque and Olsen’s definition of fictional narrative, 
but I have gone on to reshape and reuse this working definition within 
the paradigm of Darwinian or evolutionary literary theory. 
 
3. Methodology 
I have followed the standard method of speculative theoretical 
academic papers, that is, I have focused on valid reasoning, conceptual 
clarity and conceptual analysis. The data provided by the sources 
underwent the process of critical scrutiny and assessment before 
becoming part of the overall structure of my paper. 
  
4. Findings 
In my paper, I have adopted an anti-constructivist stance and have 
drawn on the ideas of Brian Boyd, Joseph Carroll, Jonathan Gottschall 
and Steven Pinker to explain the cognitive aspect of the fictional 
narrative. I have gone so far as to formulate the idea that the fictional 
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narrative constructs a possible world and a model of reality significantly 
analogous to the world in which we are living, in such a way that makes 
it possible for us, homo sapiens, to understand the biological and social 
challenges that lie ahead of us and experience them vicariously and at 
almost no cost. I have also highlighted Joseph Carroll’s idea that 
literature helps us learn and sharpen social and communication skills 
and that, pace Pinker, literature is not simply a byproduct of evolution 
but an adaptation. It is my contention that Carroll’s ideas on this issue 
are better supported and justified by evidence. 
 
5. Conclusion 
Fictional narratives are a human universal. The creation and reception of 
them are an adaptation. Successful fictional narratives, beyond their 
structural and generic dimensions, have a cognitive significance. They 
imitate reality and build mental models of reality for us. By reading 
fiction, we learn about our social environment and the complexity of 
social and moral life. In short, they navigate us through our social and 
cultural life. Making sense of fictional narratives in an inter-subjective 
world is an adaptation for the literary animal. Literary Darwinism can 
arguably explain their functionality and universality in a cogent manner, 
a task much neglected by the common and current methods of literary 
analysis. 
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 چکیده

گیم ی از اندازی متمخر  در مااعاماا ادبمی اکم  امب بما ب   داروینیسم ادبی یا نقد تکاملی چشمم

انگارانمب از ددیمدارهای علوم تج بی و شمنارتی، تییینمی یییا  شناکی تکاملی،دکتاوردهای روان

ام هم میانی ما فتمی داروینیسمم ادبمی و تقابم  ان بما دهد. در این مقاعب اوشید دک  میادبی بب

ف هنگی را روشن انم و هم ب  بنیاد مااعاماا داروینمی تییینمی از روایم   ادبی/ بیا نظ ی« نظ یب»

گ ایانب را دک  دهم. من در این مقاعب منظ ی داروینی و ضد ب کمار  بشموعی ان بریاعی و ج ان

های ب ایان بوید، جوزف ا ول، جاناتان گاتشال و اکمتیون دینکم  ام و با ارجاع بب اندیشبدنیال ا د 

بندی و ام. ب  ایمن بنیماد، ایمن اندیشمب را  موراشنارتی روای  ریاعی تکیب و تخاید ا د  بب  جنی

هایی اکتوار با ج ان واقای ام اب روای  ریاعی با اف یدن ج انی ممکن و دارای دیوندیبموجب داشت

اجتماعی را اب  - های زیستیواقای  و نیز ف م انواع چاعش بهزینغی مستقیم و ام بما، امکان تج ب

موفم  در های ریاعی اند. بب این ت تیب، روای ما در مقام انسان ر دمند با ان مواج یم، ف اهم می

 ما در ج مانی رتی ب روردارنمد و ایجماد و ف مم انف اکوی ابااد ژان ی و کارتاری از اهمیتمی شمنا
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 مقدمه -1

 های عممدتاًاوشند بما اکمتداللاک  می 1گ ایی ادبی ا شنار فیلسوفانی اب موضع فک ی ان

 . بما(1)قم  اننمدای را بب ما منتداافتاد توانند شنار  غی دیشنشان دهند اثار ادبی می فلسفی

دشممتوانب و  ها بممبرکممد ایممن اکممتداللظمم  می مما، بممب نهای انوجممود قممدرا و قمموا اکممتدالل

شمد  و تموان در رویکم د امتم  شنارتبانداز را می. این چشممدنیاز داراندازی تج بی نیز چشم

 انداز داروینیسمم ادبمی. داروینیسمم ادبمی، رویکم دی درمتخر  در مااعااا ادبی یافم   چشمم

مااعااا ادبی متخر  اک  اب تفسی  و تییین هن  و ادبیاا را در چ ارچوبی متفماوا بما ان مب 

شود و شام  ییفی متنوع رواند  می« نظ یب»کادگی یا بب« ف هنگی بنظ ی»یا « ادبی بنظ ی»

و گا  ت اییمی  غی  ؛  ایی، دساکارتارگ ایی، فمینیسم وها چون ماراسیسم، کارتارگاز نظ گا 

  یمانممد. در اینجمما ممما بمما چمم رش دممارادایمی مممواج شممود، دنیممال میهمما مییممن نظ گا از ا

گ ایانب، زبمان، تماری ، های ادبی ب رالف اه  نظ یمب امب در چ مارچوبی ب کمار داروینیس 

داننمد و دهند  بمب عموس کمفید ذهمن و ضممی  انسمانی میف هنگ و ایدئوعوژی را عوام  شک 

داننمد، بما بماور و ناوابستب بب گفتمان را نامحتم  بلکب ناممکن می ما ف  عینی غی ایدئوعوژیک

شناکمی داروینمی، علموم شمنارتی و بب وجود یییا  انسمانی، بیشمت  از دکمتاوردهای زیس 

هممای رممود و تییممین متالقمماا بندی، دفمماع از نظ گا شناکممی تکمماملی بمم ای  مموراروان

گام با دانشمندان علوم یییامی ملمزم بمب هم انند، رود را هم ا  وهایشان اکتفاد  میدژوهش

داننمد و ماتقدنمد حا م  دذی  و روشن درباب ادبیاا و هنم  میهای اباالبندی ف ضیب ورا

اند و بب این نحو بم  نزدیمک ام دن علموم ها در ن ای  ما را بب واقای  نزدیک میاین دژوهش

 بشمنا  ب جسمت. بب تاییم  زیس (2)شنارتی تخاید دارندانسانی بب علوم یییای از منظ  روش

  د دازحیوان ادبیااگفتار اتاب ، در دیش2ام یکایی، ادوارد ازبورن ویلسون

تواننمد از می -علوم یییامی، علموم اجتمماعی و علموم انسمانی- های کت گ ما ف یا شارب

ان هسمتی توتوانند. یا میدذی  از تییین علی با هم دیوند یابند یا نمیتحقی  ایرهگذر شیکب

گ ا مام س د دازان یییام امب نظ یمبرا با امک علم هم ون دیوکتاری ت کیم ام د چنان

 «تن ا یکی از اشکال ما فم »گ ا باور دارند د دازان ب کار اب نظ یبانند یا علم چنانمی

گ ا درکم  بگوینمد و نمب تن ما یییام  انسمانی بلکمب د دازان یییام اگ  نظ یب [...] اک 

های زیستی دیوند یابد، این امم  نحوی مستحکم با ریشب ین محصوالا ان بتواند ببتبی ونی

                                                           
1. literary cognitivism 
2. Edward Osborne Wilson 
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ت ین رویدادهای تاری  اندیشب رواهد بود. اتحاد علمم تج بمی و علموم انسمانی  یکی از بزرگ

 گ ایانب دیوکتب نااام گ دد اننظ  مقاب  بب همان میزان جذاب اک . اگ  جستجوی یییا 

حتمی دیشم فتی  گ ایان قیول عمام یابمد، ایمن امم  ضع مف وض ب کارهم تا بدانجا اب مو

های منتقدان ادبی داروینمی، افتم ام میمان شمارب [...] ت  در تاری  اندیشب رواهد بودبزرگ

گ ایانب در علوم یییای در یکسو، علوم انسمانی و علموم اجتمماعی انسمان- کت گ ما ف  را

چنمین مم زی  دانند. از نظ  انمان، اکاکماًیق  نمیم ز جدایی میان دو نوع از حق -دیگ  کو

مانمد  و در انتظمار  نامکشموف های عممدتاً ب هس  قلم و وکمیای از ددیمد وجود ندارد، ان

. چنین درک و دریمافتی، ایمن مزیم  بمزرگ را اک  ااتشاف تااملی محققانی از ه  دو کو

یا در بدت ین حاع  الینح  توان بب شک  تج بی  ح  و کقم ان را اثیاا ا د دارد اب می

 .( vii :2005)بودنش را نشان داد 

گ ایان از منظم ی های ادبمی را در تقابم  بما ب کمار اگ  بخواهیم نظ گا  الی داروینیسم 

اکمتفاد  انمیم.  از ما ف  ه ا توانیم از ی س بوغوکیان در اتاب شنارتی بیان انیم میما ف 

گوید  تصوی  االکیک اب او رمود ممدافع از شنار  کخن می در انجا او، از تقاب  میان دو تصوی 

. در تصمموی  االکممیک،  (Boghossian 2006: 19-23)گ ایانبان اکمم  و تصمموی  ب کممار 

ها یا امور واقع، توجیب ما فتی و تییین عقالنمی. بمب گ ایی مااوف بب کب چیز اک   فاا عینی 

و روابم  میمان اشمیا و  بم  اشیا و همم نسمج ان در مانای وکیع ان اب هم شا -1  این ت تیب

این ام  امب  -2 ؛امور اک ، مستق  از ذهن و ذهنی  ما و باورهای ما در باب این امور، وجود دارد

اورد، امم ی ایمدئوعوژیک، ای از شواهد و ق ائن، توجی ی ما فتی ب ای بماوری ددیمد ممیمجموعب

حقمایقی »کیاکی نیس . بب تاییم  بوغوکمیان ای ف هنگی، اجتماعی و ای زبانی یا ب کارتببازی

 ؛(Ibid: 22)« جاماب هسمتند حقایقی مستق  از« داردرا موجب می Bباور  Eایالعاا »در قاعب اب 

اکما  دکت کمی ب    فاً« تح  ش ای  مناکب»تواند کب چ ا ما باورهایی راص داریم میاین -2

یا باورهای ایدئوعوژیک یا نیازهمای اجتمماعی  مسائ ب  بنیاد ما بب شواهد و ق ائن تییین شود و نب 

ها، توجیب ما فتی و تییین عقالنمی بمب گ ایانب، فاا و کیاکی ما. در مقاب  اما در تصوی  ب کار 

چیزی بمب نمام حقمای  یما ج مان  -1  شوند. در این چ ارچوبشکلی متفاوا درک و دریاف  می

ای امب مشملول ان انیم یا بازی زبمانی  میمستق  از ذهن ما، گفتمانی اب ما در درون ان زیس

این ام  اب ادام شواهد و قم ائن، تموجی ی ما فتمی بم ای بماوری ددیمد  -2 ؛هستیم وجود ندارد

روی همی نظمام باورهمای مما را بمب -2اورد، ام ی ایدئوعوژیک و وابسمتب بمب گفتممان اکم  و می
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یح داد بلکب باید در این میان از تماری ، اکا  دکت کی ما بب شواهد و ق ائن توضب  توان   فاًنمی

 ف هنگ، ایدئوعوژی و کارتارهای گفتمانی، مدد گ ف . 

گنجد. از در چ ارچوب تصوی  االکیک از شنار  می« نظ یب»داروینسم ادبی در ب رالف 

و رد  2، داروینیس  ادبی مش ور، ضمن دذی ش نموعی از راماگ ایی1رو، جاناتان گاتشالهمین

 بمحمدود کمارتن دامنم»شنارتی میمان علموم انسمانی و علموم یییامی، ادین روشافت ام بنی

داند. روش علمی بب بماور او متمممن را ویژگی بارز نگا  علمی بب ج ان می 2«های ممکنتییین

های بدی  و رقیب اکم  تما در ن ایم  ها و رد ف ضیبمند، دیوکتب و مداوم ف ضیبازمودن نظام

های ممکن محدود شمود؛ اماری تییین بباقی بمانند و دامن 2«تحکممس»های ف ضیاا و تییین

های مکانیمک رورشیدی رورشیدمحور و ب ری جنیمب بمنظوم بتکام ، نظ ی باب علم با نظ ی

ها تممام انسمان»ها چنان اکم  امب اک . قدرا و قوا تییینی این نظ یباوانتومی انجام داد 

انمد « مادم»همایی امب چنمین تییین« ننمداکما  ایمن فم ض عمم  ابایسم  ب می عجاعتاً

(Gottschall, 2008: 8) . بب باور گاتشال، مااعااا ادبی باید در نظ  و روش بب علوم تج بی نزدیمک

زدگی رها گ دد و درک و ف می علمی و تا ک  حمد ممکمن عینمی از شود تا از رروا ناشی از نظ یب

دک  دهد. چنمین درامی  ذهن ادمی اک ، ببمحصوالا  بمثابمتال  دژوهش رود اب اثار ادبی بب

 (.Ibid: 21)های علمی رایج باشد ت ین نظ یبتواند در تقاب  با ب ت ین یا مستحکمنمی

تکامم  دارویمن،  بهای ادبمی بمب کم اظ نظ یمدر چنمین کمیاقی اکم  امب داروینیسم 

زیم ا ؛ نمدروشناکمی تکماملی میشناکی تکماملی و روانهای متخر  ان در قاعب زیس روای 

بیننمد. های علممی موجمود میمف وضاا بنیادین فلسفی نظ یب را در تقاب  با ب ت ین نظ یب

جمود و« یییام  انسمانی»ادبی یا ف هنگی، چیزی بمب نمام  بب ای مثال، در چ ارچوب نظ ی

ای از او ماف و رود و مجموعمب ا کخن از یییام  انسمانی ممیهایی اب در انندارد و نظ یب

های شود، رود ب کمارتبایفیاا و او اف ذاتی یا یییای انسان ف  ک  می بمثابایفیاا بب

شموند، دنداشمتب می« یییای». افزون ب  ان، اموری اب (2)اجتماعی، ف هنگی یا زبانی هستند

هستند. روالن بارا، منتقد کمارتارگ ا و دساکمارتارگ ای ف انسموی، در « تاریخی»در واقع 

شد  در ف هنگ بب نشان دادن تاریخی بودن امور یییای دنداشتب اب هااکاور اتاب  بمقدم

                                                           
1. Jonathan Gottschall 
2. fallibilism 
3. narrowing the space of possible explanation 
4. robust  
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شمنارتی را بما ماراسیسمم در روزگار او ارتصاص دارد و رویک د نشانب ببورژوای ف انس بییق

 گوید امیزد، چنین میهم می
« یییای بودن»احسا  ناشکییایی ناشی از مواج ب با نوعی از اغاز این تخمالا ماموالً بنقا

ها، هن  و شاور متاارف با ان دائمما بم  قامم  واقایتمی امب بمدون ت دیمد از ب روزنامببود ا

دوشانند، اگ چب این واقای  همانی اک  اب ما ای دیگ  مییابد، جامبرهگذر تاری  تاین می

رلم  دائمم یییام  و تماری  در   یور رال ب، من از مشاهدانیم. ببدر درونش زیس  می

 .(10 :1991) شد، متنف  بودمدک  داد  می و احوال ماا   ما ببروایتی اب از اوضاع 
همای بما ویژگی»در مانای « یییا  انسانی»های ادبی هم قائ  بب داروینیس   ،در مقاب

هستند و هم قائ  بب امور   (Carroll, 2011: 6) «مختص نوع انسان  شدها حا  ژن بواکا

انسان هم ون کای  موجموداا محصمول تکامم   یییای یا ایفیاا ناشی از یییا  انسانی.

ها و ایفیاا شنارتی، روانی و های فیزیوعوژیک بلکب ویژگیاک  و این تکام  نب تن ا ویژگی

هما شمک  اک . اندیشب، تفکم  و رفتمار مما از رهگمذر ایمن ویژگیارالقی او را نیز شک  داد 

توانمد تییینمی موجمب از کمای  ییابد و تن ا درک و ف م انسان در چنین قاعیی اک  اب ممی

  1دک  دهد. بب تایی  جوزف ا ول وجو  بنیادین م تی  با او هم ون تاری  و ف هنگ بب
اننمد. یانمی، بندی میف هنگی را  ورا -های زیستیهای ادبی اندیشبتمام داروینیس  تق ییاً

در تاام  با اوضاع  ،ییییا  انسان  شدها حا  ژن بهای بب واکاانند اب گ ایشاکتدالل می

رود را   ا مشخصاًاص ق ار دارند. با وجود این، انهای ف هنگی رراص محیای و از جملب کن 

بخش دهند  و قموامامب در واقمع ف هنمگ را تن ما نیم وی شمک « گ ایان ف هنگمیب کار »از 

اممور »وف  اک  توجب رود را مص نحوی اب مختص انها ببداروینیس انند. دانند، جدا میمی

امب ناشمی از هنجارمنمدی اننمد میای های ف اف هنگمییما هنجارمنمدی« شمول انسانیج ان

شناکمند امما های ف هنگی راص را بب رکممی  مییییا  انسانی اک . انان تخثی  موعد ارایش

انند اب ف م درک  ه  ارایش ف هنگی مف وض، وابستب بب ق ار دادن ان در دیونمد اکتدالل می

 .  (Ibid) هاک بخش تمام ف هنگای اک  اب قوامهای بنیادین زیستیبا ویژگی و نسی 
اک  امب « انسان ر دمند»ادبیاا واثار ادبی هم یکی از وجو  بنیادین تاری  و ف هنگ  

ف هنگی تییین شود چ اامب  -های زیستیتواند در چ ارچوب اندیشبماهی  و اارا د ان می

، 2ذهن ادمی اک  و ذهن ادمی هم بب تایی  مماتوو مماملیایجاد و درک ان ه  دو محصول 

                                                           
1. Joseph Carroll 
2. Matteo Mameli 
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« ها، ه یور اب باشد، محصول تکام  اکم های روانی انسانای زیستی دارد و ویژگیریشب»

(Mameli, 2007: 21)اوشمم از منظم ی داروینمی، نقمش و ایمد می. در ان ب بب دنیمال می

های ادبی، نشان دهم امما بحمم ممن  اارا د شنارتی ادبیاا را با اکتناد بب اثار داروینیس

روای  »تن ا مااوف بب اارا د شنارتی ان دکتب از اثار ادبی رواهد بود اب در ذی  مف وم 

ایمن مف موم بمب ممدد   اید، نخسم  دربمارگنجند. بناب این در ان ب بب دنیال میمی« ریاعی

رویکم د  تخمالا المارک و اوعسن بیشمت  کمخن رمواهم گفم ، کملي تحلیلمی مختصم  از

همای رمود او، با رجوع بب اموز ، ف هنگی -در چ ارچوبی زیستیرا انسان  بداروینی بب مااعا

ت  گ دد و های ان مشخصگذار بب داروینیسم ادبی و رهیاف انم تا ادای ک م بنیانارائب می

اد. در ن ای  تییینی از روای  ریاعی ب  بنیاد دکتاوردهای مااعااا داروینمی ارائمب رمواهم د

امموز محققمان داروینمی بم  کم  مکم  این بخش اری  د دارتن بب ب ری از مناقشاا در 

 بخشیدن بب قوای شنارتی ما رواهد بود.میزان ک م روای  ریاعی در شک 

 

 «روايت خیالی»تأملی در معنا و مفهوم  -6

ونمب گشمنا  ان را اینروای  1همان چیزی اک  اب ج اعمد دم یني« روای »منظور من از 

ای ام دو رویداد یا موقای  واقای یا ریاعی در زنجیم  روای  بازنمود دک »اند  تا یف می

گیم د و یما متمممن ادام ازین دو، وجود دیگ ی را از دیش مفم وض نمیزمانی اک  و هی 

. چنان مب الممارک و اوعسمن Lamarque & Olsen, 1994: 225)بب نقم  از (« دیگ ی نیس 

بمم رالف نظمم  - ضمم ورتاً« بممازنمود»شممود یممن تا یممف اکممتنیا  میا ازدهنممد و توضممیح می

یما  2بازیتوان روایتی ب  بنیاد رموشو می (2)زبانی نیس   -انانشناکانی چون ریمونروای 

ام امب در ان بمازنمودی از دکم الزم اک  « زمانی  زنجی »رقص و تصوی  داش  اما وجود 

اوروش بب بنفشمب فکم  »شود. دک  داد  می ارند، ببدو رویداد اب رب  زمانی و نب مناقی د

 دهد، چون در اینجما  م فاًتشکی  روای  نمی« ا د و بنفشب در فک  و ذهن اوروش بودمی

 (.Ibid)اک  بیان شد « ماادل مناقاً بدو جمل»یک رویداد در قاعب 

امما در  .(5)ادبیاا ماا م  اکم  باز میاحم دی ید  و مفص  فلسف 2«ریاعی بودن»بحم 

اینجا من باز هم از رویک د المارک و اوعسن در تا یف و تحدید این را ب یا ایفی  اکتفاد  

                                                           
1. Gerald Prince 
2. mime 
3. fictionality 
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بنیادین در ایمن مقمام ان اکم    دهم. ایددک  می ای از نظ گا  انان را ببانم و رال بمی

ح توضمی 1«بنیادای قاعمد مشی»اکا  بایس  ب ها را میها یا روای ناب ریاعی بودن داکتا

ها وجود دارد امب نگ   ای ازو در دیگ  کو مجموعب 2ریاعی بداد  در یکسوی این تییین، گفت

گنجاند. بب این ت تیب، در این رویکم د تکیمب و  2«نظ گا  ریاعی» ا را ذی  عنوان توان انمی

های کارتاری یا  وری جمالا بلکب ب  ش ایای اک  اب جممالا تحم  تخاید نب ب  ویژگی

دگان یما ین جمالا در شمنونا شد  ازهای ب انگیختبب  نظ گانیز تااید ایند و ن میان بب بیا

  ا در تاامالا اجتماعی اک . مخاییان و نیز اارا د ان

گو یما ریاعی انشی زبانی بما غایماتی مشمخص اکم  و داکمتان ببنا بب این رویک د، گفت

 ما عیمارا از ان د امب همدف از انانتی را توعید میکازد، جمالگویی اب داکتانی را میقصب

گفتاری مایمار ریال انند یا وانمود انند اب تا داا انش»اک  اب مخاییان یا شنوندگان 

یانی وانمود اننمد  ؛«نیس دانند چنین اب میحاعییافتب با ان جمالا در اار اک  دردیوند

کب ایما ایمن فارظ از انشود ادهای راص گفتب می ا چیزی در مورد اف اد، اشیا یا رویداب بب ان

اننمد در واقمع نظ گما  اف اد، اشیا یا رویدادها وجود دارند یا نب و مخاییان وقتی چنمین می

اند و این اار مستلزم ان اک  اب مخاییان بب این ام  واقف باشمند امب ریاعی را اتخاذ ا د 

بب این ت تیمب، . گونب ف م شوندگو، این اک  اب جمالا و عیاراا او ایننی  و قصد داکتان

د داز و مخاییمان گو یا داکمتانمیان داکتان یاالذهانبین یگویی مستلزم وجود ج انداکتان

و  اننمدیو ف مم داکمتان مشمارا  مم نشیو شنوندگان اک  اب در ان اف اد در انش افم 

 . بب تایی  المارک و اوعسن (2)الزم اک  ید دازداکتان یتکمی  مش یوجود ه  دو ب ا
    ریماعی( از رهگمذر نحموای ریاعی بب نحوی اک  اب چگمونگی وجمود اممور )در اثممحتو

انمد زیم ا شود. این ام  تقاب  با  دم را ب جستب میریاعی متاین می ب ا در گفتتو یف ان

شمنارتی امم  یابد. وابسمتگی هستیها تاین نمیوجود امور )در ج ان( از رهگذر گفتب  نحو

 :Ibid) بنیادین تمایز میمان ریماعی و غی ریماعی اکم  ن ان، جزءِشدریاعی بب انحای ارائب

51). 

دادن اارا د شنارتی روای  تخیلی از منظم ی تخمالا من در این مقاعب مااوف بب نشان

ای اکم  های شمنارتیاارهای یییای و مکانیسممدادن کازوتکاملی اک . هدف غایی نشان

                                                           
1. rule-governed practice 
2. fictive utterance 
3. fictive stance 
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شمنارتی از   همای ریماعی و اکمتفادیجاد روای اب در روند تکام  ذهن انسان بب او امکان ا

ای مشمی»دم دارتیم از ان بما عنموان دهد. هنگامی اب بب تا یف ام  ریماعی میرا می هاان

داکمتانی را بم  -های ریماعیگو،گفتبد داز یما قصمبیاد ا دیم اب در ان داکمتان« مندقاعد 

نیز این نی  گویند  یما نویسمند  نویسد و مخاییان اورد یا میاکا  نیتی راص بب زبان می

درک کخن رویش اگا  اک  و هم مخاییمان بمب   هم گویند  از این نحو ؛انندرا درک می

های اجتمماعی در رونمد و این ام  وقوف دارند. این رود بب مانای قیول نقش هنجارها و ن م

هنگمی و ف  بهما و ق اردادهمایی امب  میلن میانمی گی ی و ف م داکمتان اکم ؛ روال شک 

رکد امب نقمش تاریخی دارند و محصول ق اردادهای انسانی هستند. بب این ت تیب بب نظ  می

ت  اک  اما هم نان اب دیشمت  گفتمب در اینجا د رنگ« یییا »در مقاب  « ف هنگ»و ک م 

امب نیمازی بمب ف هنگی دارند و از همین رو با این-های ادبی منظ ی زیستیشد، داروینیس 

 بگی ی روای  تخیلی نیس  اما نکت اردادهای زبانی، تاریخی و ف هنگی در شک انکار ک م ق

حصمول تکامم  های شنارتی و روانی امب مای از تواناییبنیادین ان اک  اب بدون مجموعب

د دازی و ف مم روایم   ا رواهم د دار ، انسان ر دمند امکان داکتاناک  و در ادامب بب ان

در مورد زبان نیز وضع از همین ق ار اک   زبان ماهیتی قم اردادی کب چنان (2)تخیلی را ندارد

کازد اما توانمایی یمادگی ی و االذهانی و اجتماعی میدارد و این ام  زبان را بدل بب ام ی بین

 ف م و درک زبان ق اردادی یا ف هنگی و تاریخی نیس  و ام ی ذاتی و یییای اک .

 (.Ibid: 226)اری، ارجاعی و ژان ی ان کمخن گفم  توان از ابااد کارتدر مورد روای  می

کمازی، اقسمام راوی، محق  مااوف بب مسائلی چمون زممان، اانونی بدر باد کارتاری، عالق

 ما  گما  کمارتارگ ایان و بیشمت  از انرالف نظب -اک . در باد ارجاعی غی   وایی وکاوس ر

ن نکماا مام س اکم  امب ایما ایم -دساکارتارگ ایان اب اهمیتی ب ای این باد قائ  نیستند

امب ممتن بمب افم اد، اشمخاص یما حاعیاند یا نب و دراتفام افتاد  شد ، واقااًرویدادهای روای 

شد  ادام افم اد یما اشمیا هسمتند. در بامد های ما سدهد، مصدام اکمهایی ارجاع میمکان

ئم ، انتظماراا، هما، عالنیاا، نظ گا »اکاکی اارا د روای  اک  اب شام   بژان ی نیز مسخع

همای هما هم مون روای شود اب با انواع روای و اموری ازین دک  می« ها، ق اردادهاواانش

کمب در اینجا نیز بدون ان (.Ibid: 232) یابدتاریخی، فلسفی، علمی، تاریخی یا ریاعی دیوند می

هما و روای واع گی ی انمنیازی بب انکار ک م تاری  و ف هنگ و ق اردادهای اجتماعی در شک 

روای  در نظ  گ ف  و ان هممان  بتوان باد دیگ ی ب ای مااعا ا باشد، میقواعد حاام ب  ان
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دهی و ف مم ج مان و ا لی در اینجا ان اک  امب کمامان بتکاملی اک . اندیش -باد زیستی

زیستی انسان ر دمند و محصول تکام  اک  و -تجارب انسانی در قاعب روای ، قابلیتی ذاتی

 اهی  روای  بدون ف م ان ازین منظ ، ناقص و أبت  اک .ف م م

 

 داروين و داروينیسم ادبی  -3

، دیمدایش و تحمول انمواع 1انتخماب یییامی ببم  بنیماد نظ یم (1252) منشخ انواعداروین در 

های اغازین ق ن بیستم با قموانین گوناگون موجوداا را تییین ا د. این تییین بادها در کال

دارویمن افمزود. بم   بب  قدرا و قوا نظ ی 2«ت ایب تاز »هم امیخ  و این  وراث  مندل در

همای های مختلمف در ویژگیموجموداا بمب شمک  -1  انتخاب یییامی دارویمن ببنیاد نظ ی

بمال، ر یموم، کمارتار کملوعی،   تفاوا در انمداز ؛رفتاری، یا فیزیوعوژیک با هم تفاوا دارند

 :Buss, 2008)« رمام  ماد». این تنوع و تفاوا غی   قدرا حملب یا دفاع، هوش اجتماعی و

اکم  یانمی از  2«دمذی وراث » 2هاها یما دگ کمانیب ری از این ارتالف -2؛ تکام  اک  (5

ب رمی از ایمن  -2شود و رکد و از نسلی بب نس  دیگ  منتق  میارث می ،واعدین بب ف زندان

رقابتی بین اف اد ب  کم  منمابع محمدودی های وراثتی، در ش ایای اب ها یا ارتالفدگ کانی

چون غذا، جف  یا محلی ب ای زندگی وجود دارد، بب دارندگانشان در بقا و توعید نس  موف ، 

شوند. در نتیجب، ب ری از اف اد در رقاب  ب  ک  منابع محدود، بب کیب داشمتن مددرکان می

انند یما تخاب جف  ب ت  عم  میدر ان مثالً ؛انندت  از کای ین عم  میها موف این ویژگی

در اجتناب از شکارچیان توانایی بیشت ی دارند. ف زندان این اف اد، این ایفیاا مددرکان بمب 

ب ند و از رهگمذر ایمن رونمد و روال بما محمی  بقا و توعید مث  موف  را از واعدین بب ارث می

 .(Dunbar et al, 2007: 16) شوندکازگار می

شمود نمی منشمخ انمواعانتخاب یییامی و اتماب  بتن ا محدود بب نظ یاما اهمی  داروین 

بنای های مامم س در ان کممنگو اندیشممب (1221) تیممار انسممانبلکممب اثممار باممدی او بممویژ  

شمنارتی، دارویمن از ایفیماا روان بگ ایانمهمای یییا شناکی تکماملی اکم . تییینروان

او از شمواهد   یوند بما تکامم  و اکمتفاد ا در دو شنارتی انسان و چگونگی تحول ان ارالقی

                                                           
1. natural selection 
2. new synthesis 
3. variation 
4. heritable 
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شمنارتی روزگمار رمود در ایمن اثم ، از شنارتی، ااعیدشمنارتی و جنینشنارتی، روانم دم

 فصول دررشان تاری  اندیشب اک . بب بیان اارول، در این اتاب 
کمان بحیوانی اجتماعی، اشکال رفتاری و نظم اجتماعی را بم بمثاباو با عحاظ ا دن انسان بب

مث  مورد ب رکی شنارتی مااوف بب بقا و توعید های ابتدایی زیس تجلیاا یییای گ ایش

بخش دهد اب تمام تخثی اا تاینبومی ق ار می ا را در باف  و کیاقی زیس دهد و انق ار می

 :2011) گی کای  حیوانماا نیمز اث گمذار اکم اند اب ب  زندای میرا محدود بب ان دکتب

247). 

و دین در انسان توجب انیم.  1شنارتی ای مثال بب تحلی  داروین از حي زییاییبیایید ب

دارویمن « قوای ذهنی انسان و حیواناا ف وت  بمقایس»و ذی  عنوان  تیار انساندر فص  دوم 

امب تفماوتی بنیمادین میمان »دانمد اثیاا این ام  می هدف رود را از نگارش این فص ،   فاً

. بم ای نمونمب، (Darwin, 1981: 35)« ت  در قوای ذهنی وجمود نمداردانسان و دستانداران ب 

انمد حافظب ب روردارند و داروین ب ای اثیاا این ام  از کگ رود یاد می  حیواناا هم از قو

اش، دي از دنج کمال دوری از او، نزدیمک ا مایلی امب در انجما اب بب قصد امتحان حافظب

دنیمال  ذشتب بب همان شیو  با  دای بلند کگ را بمبرود و مانند گاک ، میا د زندگی می

  ا قودر مورد عق  ی ؛(Ibid: 45)افتد الفا لب بب دنیال او را  میرواند و کگ نیز برویش می

کب امت  اسی منک  وجود نوعی از ان در حیواناا اک ، از قمول اکتدالل، ضمن اشار  بب این

انمد. همای ام یکمایی اشمار  میدکت   میمونم ظ در او در ق ار دادن تخم ببب تج ب 2رنگ 

گی ند اب یمک یم ف انند اما در دفااا بادی یاد میها را عب میم ظبار تخمها اوعینمیمون

 ا، تن ا باد د  را با دک  ب دارند. هم نین انهای بازمانان را بب جسمی کخ  بکوبند و تکب

اننمد یما بما   زدن بمب ان اجتنماب میاز یک بار ب یدن دک  رودشان با ابزاری تیز، از دک

و بممب ایممن ت تیممب از نمموعی تمموان حمم  مسممخعب  (Ibid: 47)اننممد احتیمما  ان را حممم  می

 ب روردارند.

و « ف هنممگ»شممنارتی انسممان اگ چممب دارویممن منکمم  کمم م در تحلیمم  حممي زییایی

نیسم  و عمذا بم دن از « شمنارتیزییایی  قمو»در تکامم  و رشمد « های دی یمد تداعی»

 :Ibid) دانمدرا وابستب بمب ان می« موکیقی عایف»یا « ای زییامنظ  »، «کتارگان در شب»

                                                           
1. sense of beauty 
2. Renggar 
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اما در تحلی  ن ایی این را ب را نیز دارای بنیمادی زیسمتی و مشمت ک بمین انسمان و ، (64

 بیند حیوان می
اک  اما هنگامی اب د نمدگان نم  را این حي راص انسان اعالم شد  ،شنارتیحي زییایی

  ای باشکوهشان را در ما ض نگا  همنوعمان ممادهانیم اب با ظ اف  د ها و رنگمی نظار 

اننمد، گ ی نمیین زیور و زین ، چنین جلو ا ب    ازاب د ندگان بیگذارند درحاعیرود می

 اننمدهمای نم  رمود را تحسمین مید نمدگان زییمایی جف   ماند اب مادت دیدی باقی نمی
(Ibid: 63). 

تکاملی  -اند  تحلی  زیستیدین، داروین دو مسخعب را از هم تفکیک می  ددید در تییین

گ ایانب از چگونگی ددید امدن دین و وجود یا عدم وجود ردایی اب راع  و حماام و یییا 

انمد. بمب بماور دارویمن، شمواهد و اول می بب  اائناا اک . او توجب رود را مااوف بب مسخع

شمود و بب قادری مال  در بین اقوام وحشی و بمدوی مشماهد  نمیق ائنی دال ب  وجود باور 

گزارش اشنایان با ف هنگ و ایین این جماعاا انسانی حاای از ان اک  اب این اقوام علتمی 

امما اگم   .ب ای نامیدن ردا یا ردایان ندارند و چنین مف ومی همم در ذهمن، حاضم  ندارنمد

در  عالن نام ئی و متافیزیکی باشد، این ام  تق ییماًباور بب وجود عامالن یا فا« دین»منظور از 

تخیم ، اعجماب و   ایمن امم  را بایمد در تحمول قمو بمیان جوامع متمدن، ف اگی  اک . ریش

او بمب دنیمال درک  بیافتاکتدالل تاحدودی تکام   شگفتی انسان دانس  اب در ت ایب با قو

اکم  و ب تم ین و جود رویش ب اممد عل  و دادن امور ای اف رود و احتماالًو ف م عل  رخ

ارواحمی اک  اب ب ای امور یییای قائم  بمب روس یما دید ت ین تییین را در این ام  میکاد 

اب با تخم  در احوال درونمی رمویش، رمود را واجمد  اک  چناننام ئی شود اب حاام ب  ان

 بب تایی  داروین  (.Ibid: 65-66)اک  انگاشتبچنین روحی می

اکم  زیم ا شمد کادگی بدل بب باور بب وجود ردا یما رمدایان میعامالن غی مادی بب باور بب

نسمی   ا دنمد بمب ارواساب رود تج بمب می یور یییای همان اموری راهای بدوی، ببانسان

 .(Ibid: 67) ت ین شک  عداع  و عوایفام، کاد ها، عش  بب انتقدادند  شور و جوششمی

تمب او در روزگمار مما دارویمن، ک مشمقی بم ای شماگ دان مک بگ ایانهای یییا تییین

 بمب های ف هنگی ج ان ما ا نیز در همین چ ارچوب، تحلی  و تییینی از ددید شود تا انمی

دک  دهند، اعیتب با ا الس ب ری رااهای داروین و اکتفاد  از دکتاوردهای علوم شمنارتی 
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 2«اکمید ف اگیم »داروین در واقع  ب، نظ ی1دن  بب باور انان و بب تایی  دنی  و تج بی مدرن.

چیز از ان در اممان نیاشمد و ای اب هی ندگیی را تصور انید با چنان قدرا روراک   اکید

نتوان ان را در هی  ظ فی گنجاند زی ا رود ظم ف نیمز از ایمن مظم وف کم مگین در اممان 

انمد و راهمی دگ گمون می نخواهد بود. این اکید با ه چیزی اب تما  داشمتب باشمد، ان را

داروین در واقع همین اکید ک مگین اک  اب نمب تن ما  بب ای جلوگی ی از ان نیس . نظ ی

شنارتی بلکب قلم و مااعااا اجتماعی و انسانی را نیز بم  اثم  تمما  قلم و مااعااا زیس 

ود بلامد و در دمی رمتممام مفماهیم کمنتی را می تق ییماً»اند. این نظ یب رود دگ گون می

اش قابم  هایی از گذشتبگذارد اب در ان هنوز نشانبای را ب  جای میشد متحول بینیج ان

 .(Dennett, 1995: 63)« اک شناکایی اک  اما بب ی قی بنیادین دگ گون شد 

 

 روايت خیالی و کارکرد شناختی آن -4

ان و روای  ریماعی بمب ، تییین و تحلیلی تکاملی از داکتمنشخ داکتان، در اتاب 2ب ایان بوید

دهد. میدأ عزیم  تحلی  او، همانند کمای  محققمانی امب تییینمی داروینیسمتی از دک  می

شموعی روایم  ریماعی دهند، توجب بب ج انهای ف هنگی و بب یور راص هن  ارائب میددید 

 بنیادینی اب در این مقام وجود دارد این اک  اب هن  در تممام جواممع بشم ی باک . اندیش

شمول اک  اب مستلزم   ف وق ، انم ژی و کمای  منمابع اکم  و وجود دارد و ام ی ج ان

کمب بسم  و ایجماد ان حساکاا عمی  در انسان اک  حال انماحص  ان توعید عذا و کای  ا

توانمد تییینمی از ایمن تکامم  می بهای عادی نیازمند اموزش را ی نیس . نظ یمدر انسان

های زیستی ان را روشن اند. ایمن امار ان ارائب دهد و ریشبشموعی و و وجو  مختلف ج ان

شود. کازگاری بنا بب تا یف عیارا اکم  از محق  می 2کازگاری بمثاببا عحاظ ا دن هن  بب

ای زیستی، روا  فیزیوعوژیک، روا  روانی یا رفتاری امب از رهگمذر انتخماب یییامی ویژگی»

ژنمی بمب نسم    ر توعیمد مثم  و انتقمال ذریم توان ارگانیسم د] 5گی د تا کازواریشک  می

 . (Boyd, 2005: 150)« را ارتقا بخشد [بادی

                                                           
1. Daniel Dennett 
2. universal acid 
3. Brian Boyd 
4. adaptation 
5. fitness 
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انند و قلمم و تمخثی  لف عم  میبوید ب  ان اک  اب ف ایندهای داروینی در کاوس مخت

تحلی  هن  بب یور رماص وشود. ب ای تجزیبها یا ارگانیسم نمی ا فق  محدود بب کاح ژنان

همای  ایندها در کاح فیزیوعوژیک )ملز(، کاح ف هنگی و کماح رالقی باید بب تخثی  این ف

بمب  1با رشمد مما، ب رمی از دیونمدهای عصمیی»ف دی یا گ وهی توجب ا د. در کاح ملزی، 

کب چنان« شوندکتامال شدن، تقوی  میرای  عدم فااعی  تمایف و ب ری دیگ  از رهگذر ا

کمازند و های تماز  را می، باورهما و مشمی«م ور زممان و بما همم»در کاح ف هنگ، اف اد بب 

از  کمارتب های تمهای ف دی یا گ وهی، اشیا یا اندیشمبانند و در کاح رالقی انتخاب می

 :Boyd, 2009) شموندت  بادی رلم  میهای دی ید  ا، اشیا یا اندیشبشوند و ب  بنیاد انمی

381). 

شممار اورد  توان یک کازگاری بمببیینیم چگونب روای  تخیلی و داکتان را می بایدحال 

بقا و توعید مث  را بم ای مما  اک  و امکانهای داروینی شک  گ فتباب از رهگذر روند و روال

ب انگیز، ذاتی ما و در ذاا ماک . ب ای ایمن امار بیشت  ا د  و بب تایی ی تا حدودی مناقشب

 ب ویم.« ریاعی بودن»و « روای »باید بب ک اظ تحلی  بوید از 

د دازانی امب در شمول اک . حتی نظ یبروای  و ف م ج ان در قاعب روای ، ام ی ج ان

دهنمد بمب های ف هنگی و ادبی ارائب میگ ایی اجتماعی، تییینی از ددید چ ارچوب ب کار 

های زیستی ان توج ی ندارند. بارا، در کم اغاز جسمتار این ام  اذعان دارند اگ چب بب ریشب

 گوید چنین می« هابب تحلی  کارتاری روای درامدی »مش ور 
ای، حاض  اک ؛ روای  با رود تماری  نموع روای  در ه  عص ی، در ه  مکانی و در ه  جاماب

ب م   از اکم  امب در ان م دممانی بیشود و در انجا هی  جایی نیس  و نیمود بش  اغاز می

 ا عذا ب دن از ان رود را دارند ابهای انسانی، روایاا روای  باشند. تمام ییقاا، تمام گ و 

توجب های ف هنگی مختلف و حتی متماد، مشت ک اک . روای  بیهایی با زمینبمیان انسان

اعمللی، ف اتاریخی و ف اف هنگی اک   روایم  بب م زبندی میان ادبیاا روب و بد، ام ی بین

 .(109 :1966) کادگی هس ، مث  زندگیبب
یور شموعی ارائب ام د  هممانتوان ب ای این ج انای مینگیف ه -اما چب تییین زیستی

زبمانی داشمتب باشمد و بمازنمود  باب در تا یف روای  دیدیم، عزومی ندارد امب روایم  جنیم

تواند از رهگذر ح اماا بمدن نیمز محقم  شمود. بمازنمود رویمدادها از تقلیمد و رویدادها می

                                                           
1. neural connections 
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اند. مما از بمدو توعمد ایمن قابلیم  را زیسمتی بها مقلدت ین گونشود و انسانمحاااا اغاز می

هم ا  داریم و نب تن ا این قابلی  را داریم اب مقلمد ییمف وکمیای از رفتارهما باشمیم بلکمب 

نیز از رهگذر بازی اگماهیم و یا بازنمود افزون ب  ان از همان اودای از ماهی  تقلیدی تقلید 

دیمد. هم نمین، « داعمی موشمب»چمون  ایهمای اوداانمبتوان در بازیشواهد این ام  را می

دهد اب ی م متفاوتی بم ای بمازنمود رویمدادها در ب رورداری از زبان این امکان را بب ما می

افزار انمد. در ایمن میمان اعیتمب کمخ ب   ارتیار داشتب باشیم امب کمای  جانمداران از ان بی

مودهای ذهنی را ب  ع مد  اک  و د دازش الیب بازنبنیادینی اب در مسی  تکام  شک  گ فتب

 دارد، ملز اک  
امب گ چمب مما ازین- ای داشمتب باشمندها حیاا درونی غنمیاک  تا انسانملز تکام  نیافتب

اکم  تما موجموداا ب رموردار از ان امکمان بلکمب تکامم  یافتمب -ایمچنین اک ، مشماوف

و ر حال را جسمتجهای موجود دبایس  ک ن گی ی ب ت  را داشتب باشند. ذهن ما میتصمیم

 ا را از ی ی  ایالعاا حا   از گذشتب داالیش انمد و بمدل بمب اشماراا و امماراتی اند، ان

 .(Boyd, 2009: 162) توانیم ب  بنیاد ان ا عم  انیماند اب ما میمااوف بب ایند  

ما ب ای بقا نیازمند اسب ایالع از ج ان ای اف رود هستیم؛ هم از ج ان یییای و همم 

گ ی تاریخی و اجتمماعی و روایم  و روایم  -موجوداتی اجتماعی، از ج ان ف هنگی در مقام

در اینجا دو کویب وجود دارد  فم د یما افم ادی  کازد.محق  می این اارا د را بب ب ت ین نحو

 و  کمودمند انندگان ایالعماا. روایم  بم ای هم  دو گمانند و دریاف بخشی میاب ایالع

های ب تم ی های دریافتی و ایالعماا اکمت اتژیک، تصممیماکا  داد شنوها، ب اک   روای 

ها، منزع  و اقتمدار اجتمماعی بیشمت  د دازان در چ ارچوب این تیادل داد گی ند و روای می

 بانسمانی، جنیم بانند. این کودمندی دوکویب و اهمی  نظارا اجتماعی ب ای گوناسب می

 دهد.شموعی روای  را توضیح میج ان

توانند بمب اممور مختلفمی ارجماع داشمتب شوند میویدادهایی اب در قاعب روای  بیان میر

ها و افم ادی امب مخاییمان بما ی های ممکن ما در حال و ایند  یا بب موقاباشند  بب انتخاب

توانمد ی قمی بم ای اار دارند. هم نمین روایم  )در قاعمب حکایم  یما تمثیم ( میان ا ک و

هایی ریزی اجتماعی در ارتیار اف اد ق ار دهمد، ک مشم دن در ب نامبا نظ ورزی و اکتدالل

ها و احوال و رفتمار انسمانی توان از ان تیای  یا اجتناب ا د و یا تصاوی ی از موقای اب می

اند. در شم ای  مسماوی، افم اد و بمب اب ف م دیگ ی و احوال و ایوار او را ب ای ما اکان می
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مث  ردار ازین را ب هسمتند، اقیمال بیشمت ی بم ای بقما و توعیمدب روهایی اب تیع ان گ و 

 موف  دارند. بب تایی  بوید 
تواند در کاوس گونماگون بمب دهد، میاز انجا اب انتخاب یییای در کاوس مختلفی رخ می 

اف اد یا جوامع در رقابتشان با اف اد یا جوامع دیگ  مدد ب کاند. امما روایم  بمویژ  از رهگمذر 

از امار و امنش یکمدیگ ، مددرکمان همای منسمجم و هماهنمگ، شی بب اف اد گ و بخایالع

همای مثیم  اجتمماعی را امب بمیش از هممب احتممال دارد، مالموب  اک . روای ، ارزشان

 [بب اممور]دهد. روای  توانایی ما را ب ای نگ یستن گی  باشد گست ش مید داز و روای روای 

ای دوکمویب بما رمود، رابامب بکازد و این توانایی بب نوبمیت  اندازهای گوناگون غنیاز چشم

 د و همم گیمدذی ی ذهن ادمی دارد  هم از این دو نشمخا میتکام  همکاری و رشد اناااف

 .(Ibid: 176) رکاندبب این دو یاری می

ها هم مون رکد  انسمانهای زیستی اف ینش ام  فیکشنال یا ریاعی بب اجا میاما ریشب

 یهمایها قادریم بب ک اظ بازیاند اما فق  ما انسانبازی ا دن بان از اودای شیفتکای  جانور

ماک  بم ای اف یمدن  انیم. نقش بازی ا دن نخستین تالشب ویم اب در ان نقش بازی می

ج انی ریاعی و ب ای تج بب ا دن ام  ممکمن و محتمم  در ج مان واقامی. در نقمش بمازی 

ج ان ای اف در عاعم اودای رلیان، رانند  یا شکارچی باشمم؛  توانم با تقلید ازا دن من می

تواند در فنجان راعی، از قوری راعی چای یا ق و  ب یزد و ه  دوی ما بایمد بازی میدرت  هم

های شمنارتی ها، ای اف را اغشتب نکند. با رشد تواناییمواظب باشیم تا محتویاا این فنجان

یابمد. بم ای مما د دازی تکامم  میبمازی ام دن و داکمتانو ادراای ما، توانایی مما در نقمش

« اشمخاص»تمدریج بمدل بمب اشکاعی با شمای  انسانی هستند اما بب ها، نخس    فاًع وکک

شوند. اگ چب اودامان در یابند و  احب احسا  و ادراک میوار میشوند و هویتی انسانمی

تان های ریماعی در قاعمب داکمج اناغاز بیشت  مای  بب نقش بازی ا دن هستند تا کارتن 

کب درک و دریاف  ااملی از کارتار داکمتان داشمتب باشمند، بمب کاعگی، قی  از اندر کب»اما 

در ایمن  (.Ibid: 183)« انمدرکد قادر بب ف م نقش م م کارتار و جلب توجمب دیگ اننظ  می

و رویمدادهای  های عجیب و غ یمب ا بیشت  مااوف بب شخصی های انم حلب هنوز داکتان

رالف عادا اک  و امت  ب روردار از دیوکتگی و وحدا مامول ممورد انتظمار از داکمتان و 

گی ی و تکامم  قموای شمنارتی و ادراامی در م احم  میمانی و روای  تخیلی اک . با شک 

شمود. ت  میهما دی یمد ت  و نقش بمازی ا دنت  و دیوکتبها منسجممتخر  اودای، داکتان

توانند، نیماا، اهمداف، اغم اض، احساکماا و باورهما را وارد ج مان بمازی و نون میها ااب ب
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م ممی ب روردارنمد  اهمداف و اغم اض  بها در این دوران بویژ  از را داکتان انند. داکتان

 (.Ibid: 186)ت  اک  های داکتان منسجمشخصی 

یتمی زیسمتی و یمک های ریاعی چیس  و چ ا باید ان را مزاف ینش این ج ان  اما فاید

اکم . ای درک انتزاعمی اممور ی احمی نکم د شمار اورد  یییا ، ذهن ما را ب  کازگاری بب

ذهن و قوای شنارتی ان ب ای واانش بالفصم  بمب محمی  یییامی و فیزیکمی ایم اف، بمب 

اید ت دید اکم  جانوری اب بب کم  من می»اک   کارتب و د دارتب شد « اانون و اینجا»

اکم  تما در اما یییا  این قابلی  را نیز بب ذهمن داد «. ار اک  یا شکارچی یا ف     شک

دوران نب چندان اوتا  اودای )ب رالف دوران اوتما  امودای کمای  جمانوران( بما اعگوهما و 

تمدریج، مما بما اف ینی انمیم. بمبهای انان، بازی و نقشها و واانشهای عامالن و انشاید 

همایی امب در ف هنمگ رمود داریمم و اکمتفاد  از قمدرا تخیم ، گی ی از می اث روای ب   

های بالفص  رها شمویم. توانیم بب اموری ف ات  از اانون و اینجا بیندیشیم و از قید واانشمی

همای هما و واانشواقمع، از انش های ریاعی و اممور رمالفبا اف یدن و اشنا شدن با ج ان

اگم  هم مون وینسمتون »شویم. ن امور، اگا  میمحتم  انسانی، روند و روال محتم  و ممک

، «ای توتاعیت  زندگی انم، وضمای  ممن چگونمب رواهمد بمود ، در جاماب1222در  1اکمیم

مانا بیمابم، زیسمتن ممن چمب مانمایی رواهمد ، بیبیگانبدر  2اگ  زندگی را هم ون مورکو»

 . بب تایی  بوید (2)« داش  
دادن احساکاا بب  ا ب ای شک دادها و با انتخاب انص و رویداکتان از رهگذر اف ینش اشخا

بخش هایی موجز و اقنماعتواند حافظب را انیاشتب از مثالهایی مشخص، میکوی دایانوکم 

ان را از  ها و احواعی اب احتمال دارد ما دقیقماًموقای  ها نماید ان هم نب ماموالًاز موقای 

 اا و تماثالا عایفی و ارالقی امافی بما ان مب مما هایی با تشابک  بگذرانیم، بلکب موقای 

توانمد رویمدادها و انیم تا بنیادی ب ای اندیشمیدن مما فم اهم گم دد. داکمتان میتج بب می

دکمتی، ت دیمد، گشود   دربار ها را ی احی اند و ازین ی ی  ما را ب انگیزد تا مثالًشخصی 

 .(Ibid: 193) ااری یا مقابلب با ان تخم  انیمف یب

دیگم ی  باعیتب جنی« هایی با تشاب اا و تماثالا عایفی و ارالقیموقای »اف ینش این 

نیز دارد و ان تقوی  حي ارالقی ماک . بب نظ  بوید، داکتان بنا بب ماهی  رمود مسمتلزم 

هاکم  و ب تم ین اندازهای مختلف این شخصی های گوناگون و چشمد دارتن بب شخصی 

                                                           
1. Winston Smith 
2. Meursault 



 222   9311پاییز و زمستان ، دوم هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی  ...تکامل و کارکرد شناختی روایت تخیلی: 

 

 ما ها بلکب ذهن و زبمان انانش شخصی   ا نب تن اهستند اب در ان هایینها، داکتاداکتان

انمد امما های داکتایوککی اشار  نمییابد. بوید اعیتب بب رمانبب ب ت ین شک  مجال بیان می

همای چند مدایی او مصمدام روشمنی از بمازنمود اکم ، رماناب بارتین نشان داد هم نان

تمام رویش و اعیتب در دیونمد و ارتیما  بما اگماهی اگاهی دیگ ی در اکتقالل وجودی تام و 

. (2)رودشمار مینمونب اثاری اک  اب مؤید نظ گا  بوید بب  دیگ ی اک  و از همین رو از زم 

ما از رهگذر رو گ فتن بمب مواج مب بما  1بشوند تا تخی  همدالنهایی باعم میچنین داکتان

 ناگون تقوی  شود و بس  یابد.اندازهای گوهای انسانی از چشممسائ  و موقای 

بب این ت تیب در ج ان اجتماعی و ف هنگی د تنش، د تمماد و چندبامدی مما، توانمایی  

ا، همهمای مختلمف و کمنجش انشدرک، دریاف  و تفسی  و تایی  درک  مسائ  و موقای 

از های افم اد تجارب شخصی یا گزارش ب ا نب تن ا بب دشتوانها و دیامدهای محتم  انواانش

همایی فکم ی، مزیتمی داکمتانی در مقمام ازمایش -های ریاعیتجاربشان بلکب ب  بنیاد ج ان

در اینجاک  اب روای  ریماعی امارا دی شمنارتی  و دقیقاً (Ibid: 195)غی قاب  انکار اک  

 ای هم مونای یما غی گمزار های گمزار تواند شام  شمنار یاید. قلم و این شنار  میمی

دالنمب و شمنار  چگمونگی باشمد و اعیتمب تممام انداز، شمنار  همچشممشنار  میتنی ب  

شموند بنما بم  موضمع  ایی اب میاما ان ؛شوندب انجام این اار نمیموف  ب ،های ریاعیروای 

 شنارتی نیز دارند.گ ایان ادبی، نب تن ا ارزش شنارتی اب ارزش ادبی و زییاییشنار 

 

 کرول و ماهیت هنر و ادبیاتا:  میان دوستان  پینکر، مناقشه -5

ای تحقیقی و مستند بمب شمواهد ای بستب از جزمیاا بلکب د وژ داروینیسم ادبی نب مجموعب

ها و شمواهد تج بمی امم ی ها در تییین داد تج بی اک  و ارتالف نظ  در میان داروینیس 

کمتیون دینکم  توان در ارتالف نظ  میان اای ازین مناقشاا محلی را میغ یب نیس . نمونب

اب در بخمش دمیش دیمدیم، و جوزف ا ول ب  ک  ماهی  هن  و روای  تخیلی دید. هم نان

روای  تخیلی تن ا اارا دی ف هنگی و اجتماعی ندارد، بلکب یک کازگاری و مزیتی زیسمتی 

اندازهای گونماگون و درک و دریافم  حماالا ممکمن و امکان ف م ج ان از چشمهس .  نیز

مسمتقیم ان، مزیتمی  بهای انسانی متلون بدون دذی فتن را  تج بموقای محتم  امور و م

 اید.شمار می زیستی بب

                                                           
1. sympathetic imagination 
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ذهمن چگونمب در اتاب رود با عنموان تکاملی، دینک ،  بشنا  ب جستشنا  و زبانروان
دانمد. از نظم  او ذهمن هن  را نب یک کازگاری بلکب محصول ف عمی تکامم  می، 1انداار می

یافتب از رهگذر انتخاب یییای اکم  های عصیی و شک متشک  از رشتبهم ون ااملیوت ی 

کم د اشمیا، عمل  نحمو  انگارانمب دربمارو عل  انگارانمباب قادر بب اکتدالل اکمتق ایی، احتمال

ان، رکیدن بب  بهای دیگ  اک  و نی وی مح امصنوعاا، جانداران، حیواناا و اذهان انسان

شممنارتی در محممی  اجممدادی ممما کمازگاری زیس  اممب در رممدم اکمم  اهمداف و غایمماتی 

 :Pinker, 1998) غیم   اک ؛ اموری از قیی  غذا، امیزش جنسمی، دوکمتی، شمنار  وبود 

چون زبمان، درک  ییهاتوان در این چ ارچوب، توانایی. درک  بب همان دعیلی اب نمی(524

 ما ، یانی ب رمورداری اننیاورد شمار بادی از ج ان و احساکاا را کازگاری ببو دریاف  کب

، قائ  شمدن «افزایشد  و توعیدمث م ندکیشمول، دقی  ی س و کارتار دی ید ، ج ان»از 

، ایمن بب چنین نقشی ب ای هن  اب فاقد چنین ی س و کارتاری اک ، اشتیا  اک . با وجمود

ج مان بمب  یا نگ یسمتن بمب 2ام  متااعی بتواند بب ما توانایی تج بدینک  ماتقد اک  هن  می

 (.Ibid: 225-226)ی م تاز  را بیخشد 

رکد، او با اع ام از کمخن مشم ور همورا ، شماع  هنگامی اب نوب  بب تحلی  ادبیاا می

اثار ادبی را از هم تفکیک  بداند، دو جنیمی« بخشی و تالیمعذا»رومی، اب هدف ادبیاا را 

های حا   ب ای فشمار دادن دگممبای بیمحصول فناوری احتماالً»اند  عذا و اعتذاذ اب می

اکم  « ای شمنارتیکمازگاری»محصمول  بخشی اب احتمماالًو تالیم و ما ف « عذا ماک 

(Ibid: 539)اند شنارتی را چگونب تییین می ب. اما دینک  این جنی 

اورد. مؤعمف شممار ممی ازمایش بب بمثاب، رمان را بب2دینک  با تشیم بب نظ گا  ج ی هابز

دهد؛ این ج ان ف ضی اعیتب از حیم حاامیم  اعی را در ج انی ف ضی ق ار میشخصیتی ری

ای هم ون ج ان ماک . بب ایمن ت تیمب، مؤعمف بمب رواننمدگان ی و حقای  زمینبقوانین علّ

های ریماعی در اوضماع و احموال دهمد تما دیاممدهای قم ار گم فتن شخصمی رود مجال می

بب باور دینک ، حتی داکمتان کموررئاعی چمون  گوناگون در این ج ان مف وض را اشف انند.

 -توانمد بمدل بمب حشم   شمودانسان می- شودای رالف واقع اغاز میاافکا اب با گزار  مس 

                                                           
1. How the Mind Works  
2. the sublime 
3. Jerry Hobbs 
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اافی شییب ج ان ماک  و ما در   اجزائش بب انداز بافتد اب بقیهم نان در ج انی اتفام می

 (.Ibid: 541)ستیم ای هیوالوش هها بب حش  داکتان شاهد واانش انسان بادام

ق  مان با مموانای هسمتیم امب بم  کم   ببب این ت تیب، ما در ج ان ریاعی، ناظ  مواج 

های ج ان ریاعی بب هممان شمکلی رفتمار شخصی  مف وض او وجود دارد.بب اهداف کیدن ر

 بمواج م  انیم. مما از نحموانند اب ما در ج ان واقای ب  بنیاد هموش رمود چنمین ممیمی

همای ها و تااتیکهای گونماگون و اکمت اتژیها و وضمای  ان ریاعی با دشواریق  مانان ج

گی یم. این اهداف چب هستند  از منظ  داروینی داکم  دینکم  انان در این رویارویی، اعگو می

شناکمان کمارتارگ ایی چمون ماننمد روای مشخص اک   بقا و توعید مث . دینک  اگ چمب بب

، اما با رجوع بمب (12)د دازدنمی 1مند انواع دی نگ و عنا   رواییبندی نظامگ ما ، بب تقسیم

 ما را در نموزدهم، از اقسمام دی نمگ، بیشمت  انف انسوی ق ن   ، نویسند2ف  ک  جورج داعتی

 ا را قابم  داند و انمان یا بستگان اوک  میدیوند با عش ، ککي یا ت دیدی اب متوجب ق  

 :Ibid)اورد شممار ممی بمب« بقا و توعیمد مثم »سیم یانی ف وااکتن بب اهداف بنیادین ارگان

541.) 
کارتن نقش شنارتی روای  ریاعی، بب تمثی  شما نج و در ن ای ، دینک  ب ای ب جستب

ای اک . م مارا شود. شا نج، بازی اکت اتژیک و دی ید اتب اموزشی شا نج متوک  می

هممما و ح ا  بکلسمممل های گونممماگون و شمممنار در ان مسمممتلزم دانسمممتن اکمممت اتژی

عممالو  بمم  تو ممیف و تحلیمم   هاکمم . اتممب رمموب اموزشممی شمما نج، ماممموالًضدح ا 

بازان، دهند تا شا نجهای مش ور ارتصاص میهای گوناگون، بخشی را نیز بب بازیاکت اتژی

روبی با ان مواجب شوند. زندگی از نظ  دینکم  اگ  در موقای  مشاب ی ق ار گ فتند بتوانند بب

همای اکمت اتژی. مما بمب ممدد همای ریماعی هم مون اتابن شما نج اکم  و روای هم و

یابی بمب غایماا و اشخاص بما مموانای امب بم  کم  دکم  بمواج   های ریاعی از نحوروای 

 ما ب م   شویم تا در زنمدگی واقامی از انمیاهدافشان در این ج ان ریاعی وجود دارد، اگا  

 بب تایی  دینک  بجوییم و در ح  مسخعب موف  باشیم. 
توانمد چنمان اشمکال هایی اب در جمدال و جمدل بما یکدیگ نمد، میهای انسانی س و ب نامب

ها را در ذهن رویش حاضم  اورد. ح اي نتواند، دیامدهای تمام را گوناگونی بیابد اب هی 

های رای ی اب روزی ممکمن اکم  بما های ریاعی ب ای ذهن ما ف  کتی از دشواریروای 
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2. Georges Polti 
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مما واقمع   ها مورد اکتفادهایی اب در ان موقای مواجب شویم و از دیامدهای اکت اتژی ان ا

جمای او بم  اند. اگ  ظن من ان باشد اب عموی من، دمدرم را اشمتب، بمبشوند، م یا میمی

اشمار  بمب داکمتان ]انمد  های من اداماک ، انتخابتخ  نشستب و با مادر من ازدواج ا د 

مقمام  ام دربار زنمدگیمن، وارد راباب با ف دی شوم تا از روزم گمی اسماع اگ   [...[ ]همل 

اشمار  بمب داکمتان ]همس  دزشک دهکد ، رها شوم، بدت ین اتفام ممکن چب رواهمد بمود  

ف کود اب زندگی تقلیدی از هن  اک ، این کخن دک  [...] [مادام بوواری از گوکتاو فلوب ا

 :Ibid) ن  ان اک  امب زنمدگی مقلدشمان باشمدقسام هدرک  اک  زی ا اارا د ب ری از ا

543). 

داوری رایج اارا د اعتذاذی هن  را ناشی از این دیش جوزف ا ول تکیب و تخاید دینک  ب 

تکماملی مما تکامم   بداند  تن ا ان اارا دهایی اب در گذشتشناکان تکاملی میدر بین روان

شممار بیاینمد. از نظم  ایمن دکمتب از  اری بمبکمازگ بتواننمد ب رموردار از را ماند، مییافتب

هزار کال دیش شک  گ فتمب و بنیادین قوای ذهنی ما دیش از  د شناکان، اارا دهایروان

ذهمن در در اتماب  1های اکمتیون میمثناک . در مقاب ، ا ول با ارجاع بب اندیشبقوام یافتب
انقالبمی »هزار کال دمیش چ  اند اب در حدود کتب اشار  میبب این ن (1222) 2ماقی  تاری 

در زندگی انسان ر دمنمد رخ داد و شمواهد حماای از بم وز و ظ مور عنا م ی از « ف هنگی

در ایمن دوران « کازماندهی اجتماعی  اقسام دی ید»ت  هم ون هن ، دین و ف هنگ دی ید 

بشم   اند، تحوعی شنارتی در کارتمان ذهمناک . بب باور میثن، ان ب این ام  را تییین می

اک  بب این مانا اب قلم وهای گوناگون ذهن انسمان در دکمت   یکمدیگ  قم ار گ فتنمد و 

تماری  »و « تاامم  اجتمماعی»، 2«بنیمادف مم فن»ت ایب شدند؛ یانی قلم وهای م بو  بب 

همای شمنارتی فااعی از ای با یکدیگ  ت ایب شدند و حا   این امتمزاج مجموعمب« یییای

روانمد و ان را بنیماد می 2«کمیاعی  شمنارتی»ی شمنارتی تماز  را بود. میمثن، ایمن توانمای

 ,Carroll)اوردحسماب ممیف هنگ بب بورزانب در ع  ت  رالقانب و ریالدکتاوردهای دی ید 

2004: 65) . 

انمد امب هنم ، ا ول ضمن موافق  با میثن و در تقاب  با دینک  بمب ایمن امم  اشمار  می

 ا بب دکتگا  شنارتی رود نظم و نس  از ی ی  ان ند اب ماموکیقی و ادبیاا ابزارهایی هست

                                                           
1. Steven Mithen 
2. The Prehistory of the Mind  
3. technical understanding 
4. cognitive fluidity 
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اکم . وابسمتب ان ها ببما انسان  اگون و دی ید  دکتگاهی اب اارا دهای گون(11)بخشیممی

ها هسمتند و ان مب از ایمد ها و عوایف و هم اندیشمب  ادبیاا، موکیقی و هن  هم درب گی ند

 ما نداشمتب ای از اناک  و اگ  اسی تج بب ش یب بشود، ایفیاا تج ب ا منتق  میرهگذر ان

ب    یما های ارتیایی در تاام  اجتماعی بیمانند اوداان اوتیستیک از تواناییبب باشد تق ییاً

شمنارتی با این تفاوا اب بیماری اوداان اوتیستیک منشمخ عصبد، ب    رواهد بوبسیار ام

هن ، ادبیاا و موکیقی، توانایی ذاتمی بم ای ب    از اما اوداان بی ،افزاری اک دارد و کخ 

چنمین  . اکهای اجتماعی را هم نان دارند اما این توانایی رشد و بس  نیافتباسب م ارا

 اودای بب تایی  ا ول 
 بخشی بب احساکاا و کارتار نیازها و امال انسمانی، احتمماالًجای اعگویی مانادار در نظمبب

رکد. تصمور حیماتی درونمی مشمتم  بم  واانش انگیختاری میای ف ات  از ندرا بب م تیببب

های ک مگین درنیافتنی می  و ت   گا  و بیگما  بم  ان مت وک د ناوری اب یوفاننواحی 

گوییم، بخشی کخن می ورتی از نجاا بمثابوزند، دشوار نیس . هنگامی اب از تمدن ببمی

 .(Ibid: 66) اوریمینظ  م یافتگانی از چنین اوضاع و احواعی دررود را نجاا

اب هم از منظ  دینک  و هم ا ول، اارا د شنارتی ادبیماا ممورد بب این ت تیب، درحاعی

ت ی ب ای هن  و ادبیاا قائ  اک  و بب یور راص دیونمدی ش بنیادیققیول اک  اما ا ول ن

در این میمان، اند. های اجتماعی و ادبیاا ب ق ار میهای شنارتی، م اراوثی  میان توانایی

ت  اک   شواهد و ق ائن تج بمی، حماای از ان اکم  امب نظ گما  ام ول ادام نظ گا  موجب

 های جاناتان گاتشال نیز مؤید این ام  اک . تج بی اکتوارت ی دارد و دژوهش بدشتوان

منمد و قمدیمی واقایم  مجمازی اکم  امب ام  ریاعی فنماوری قدرا»کب او، با باور بب ان

ها و ، بب ب رکی (Gottschall, 2012: 67)«اندکازی میم حیاا بش  را شییبهای م دوراهی

 ما نشمان انمد. ب رکمی اندو اشار  می و همکاران ان 2، ریموند مار1های ایم اوتلیدژوهش

دهد اب روانندگان جدی روایاا ریاعی در مقایسب با اسانی اب بیشمت  اثمار غی ریماعی می

تماعی ب ت ی ب روردارند و این ام  نب بمب رمای  ان اکم  امب های اجروانند، از م ارامی

همای انمد بلکمب ازمونهای ریماعی رفتبها بب ک اظ رواندن روای اف اد ب روردار ازین م ارا

ضم یب هوشمی  های شخصیتی افم اد و امموری چمون جنسمی ، کمن وبادی اب بب ویژگی

بب عیارا دیگم ، ب تم ین تییمین از   نان مؤید نتایج ازمون اول بود ارتصاص یافتب بود، هم

                                                           
1. Keith Oately 
2. Raymond Mar 
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شمواهد  (.Ibid: 66)افم اد اکم   بهای اجتماعی، توجب بب نوع غاعمب مااعامتفاوا در م ارا

همای های ناشی از مواج ب با ام  ریاعی باعم تح یک نوروندهد اب مح کتج بی نشان می

 1های عصمییها موجب تصفیب و تقویم  ان دکمتب از مسمی شود و تح یک این نورونما می

 اک . بب تایی  گاتشال « مسائ  زندگی بهدای  ماه ان»گ دد اب در ن ای  باعم می
ما بب ام  ریاعی نب ناشی از نقصانی تکاملی بلکب بب عل  ان اک  اب امم   بین منظ ، عالقا از

ریاعی، در ا  ب ای ما روب اک  و این روب بودن از ان روک  اب زندگی انسمان و بمویژ  

جتماعی، بسیار دی ید  اک  و مخای اا ان بسیار. ام  ریماعی بمب ملمز مما مجمال زندگی ا

های امم وز و دیم وز امب بم ای ت ین انواع چاعشدهد تا در واانش نشان دادن بب بنیادیمی

 .(Ibid: 67) اک ، ممارک  ورزدامد شمار میموفقی  ما در مقام یک گونب، بنیادی بب

 

 گیر:نتیجه -2

بندی گی ی از دکتاوردهای علوم تج بمی و شمنارتی ممدرن،  موراادبی با ب   داروینیسم 

دهد تما بمب روایم  اندازی را در ارتیار ما ق ار میدذی ، چشمدذی  و اباالهای تحقی ف ضیب

 بریاعی تن ا در چ ارچوب کارتاری و ژان ی نیندیشیم و تییین و توضیحی علمی ب ای جنی

های ریاعی تن ا بم ای کم گ می بیابیم. در این چ ارچوب، روای شموعی روای  ریاعی ج ان

بازتاب عالئم  ایمدئوعوژیک یما ت ایمب ایمدئوعوژی و  اند و   فاًگذرانی ما ددید نیامد و وق 

رود. انسان در مقمام حیموان شمار می  ا مزیتی زیستی ببریال نیستند بلکب ایجاد و درک ان

ی ریاعی اما م تی  با واقای  نب تن ا امکان درک واقایم  و د داز با ب کارتن اعگوهایداکتان

اورد بلکب بمب های ان را در ج انی ممکن اب بسیار شییب ج ان اوک ، ف اهم میروند و روال

 ت ین وجب، شنارتی از حاالا محتم  امور بمبهزینبام ادهد تا بکای  اف اد انسانی مجال می

همای اجتمماعی و هم نمین رمود موجمب تقویم  م ارادک  اورند. افزون ب  ان، این ام  

توانمد در دم ورش حمي شمود و میها میانداز کمای  انسمانما در ف م چشمم بتخی  همدالن

های ریاعی موف  وجود دارند و انسمان ارالقی ما مؤث  باشد. این ایفیاا اعیتب تن ا در روای 

همای ریماعی، و تحلیم  روای اارگی ی قوای شمنارتی رمود و تجزیمب ر دمند از رهگذر بب

انمد. بمب های ریاعی فاقد این ایفی ، تفکیمک میاموز را از روای های ریاعی ما ف روای 

                                                           
1. neural pathways 
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گ ایان ادبمی در دفماع از ارزش های فلسمفی شمنار شود اب اکتداللاین ت تیب روشن می

 اک .ای تج بی و علمی نیز یافتبشنارتی ادبیاا، اانون دشتوانب

 

 نوشتپی

 .122-115  1222، همدانینک.  ،گ ایی ادبیب ای اشنایی با شنار  -1

ب ایان بوید، ماتقد اک  نقد تکاملی، ضمن کازگار بودن با بسیاری از ان ب دیشت  در نقمد و  -2

های دانیم، ف ضمیباک ، در باب ان ب ما از ییف وکیای از رفتارهای انسانی میادبی امد  بنظ ی

ادبی هم ون باور بمب  بن د و اعیتب با ب ری مف وضاا نظ ی ی، دیش میقاب  ازمون تج بی و نظ

همای گونماگون بم  بنیماد تفارم و تفاوا بنیادین میان ذهن انسان در ادوار مختلمف یما ف هنگ

 .(Boyd, 2009: 385)گ ایی ف هنگی، در تقاب  اک  ب کار 

گ ایانب اب بب باور او بدل کار ب  بعلیب این اندیش عوس کفیداکتیون دینک  در اتاب مش ور  -2

اند و نشمان اک ، اکتدالل میشد  (Pinker, 2002: 3)« دین ککوالر حیاا فک ی مدرن»بب 

توانمد درک مما را از زبمان، دهد اب تصوی  بدی  ب امد  از داروینیسم و علم مدرن چگونب میمی

 -اک غی علمی ق ار داشتب راب تاانون ب  بنیاد تصو-اندیشب، حیاا اجتماعی، ارالم و کیاک  

ای بم ای های عصمیی دی یمد شیکب»دگ گون اند. در دریاف  علمی جدید، ذهن ما متشک  از 

« روحی درنیافتنی»یا « عوحی کفید»نب متشک  از « ا دن، و امورتن اک اندیشیدن، احسا 

بم ای اشمنایی بما (. Ibid: 72را از رود و ف هنگ غنا و عم  بخشمد ) تواند ف م ماو این ام  می

   (Ibid: 59-72).تحلیلی تکاملی ف هنگ از منظ ی داروینی بنگ ید بب 

رونمد و رواعمی ارتیمایی امب در ان  -1دانمد  را دال ب  دو امم  می« گ یروای »کنان، ریمون -2

ماهیم  زبمانی ابمزار ایمن انتقمال  -2یابمد و دیامی از متکلم بب مخایب انتقال می بمثابروای  بب

(Rimmon-Kennan, 2002: 2). 

 (New , 1999: 39-52)این بحم بنگ ید بب  بب ای اشنایی با دامن -5

ای کمارتب و های ریماعی در جامامببب باور المارک و اوعسن، تییمین ایمن امم  امب داکمتان -2

ب نمد، ان همم بمدون درک و دریافم  غلم  یما  ما عمذا میشوند و مخاییمان از اند دارتب می

یارانممب اکمم  ا، مسممتلزم توجممب و دمم دارتن بممب ق اردادهممای دوکممویب و همهای رامماکممتنیا 
.(Lamarque & Olsen, 1994: 37)   

المارک و اوعسن باور دارند اب در ن ای  تفاوا چندانی میان کخن گفتن از روایم  ریماعی  -2

تو میف، وجود ندارد زیم ا در هم  دو « یافتب فااعی  یییای داالیش» بمثابو بب« مشی» بمثاببب

شود. انان اعیتب تحقی  رمود دک  داد  نمی های روانی یا اجتماعی این مشی ببتییینی از ریشب

 .(Ibid: 37)دانند را فلسفی و نب علمی می
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شممار  کماز دم واز بمبها را هم مون شییبجاناتان گاتشال بب تیای  از ایم اوتلمی، داکمتان -2

دهمد تما در ایمنمی اامم  امموزش ب رلیانان امکمان میکاز د واز بگونب اب شییباورد  همانمی

اننمد. امماد  می« های بزرگ حیاا اجتماعیچاعش»ها نیز ما را ب ای مواج ب با بیینند، داکتان

دکم   کمازی بمبشمویم، شییبروای  ریاعی از مسائلی اب ما در ج ان واقای بما ان مواجمب می

انمد. بمب تاییم  ایتی رای  را ب ای ما ف اهم میموق بهزینرا  و امبی بدهد و امکان تج بمی

ما از این اب مواجب شدن با ادمی را ناک یا اغموای همسم  دیگم ی چگونمب چیمزی »گاتشال 

« میم دجای مما میاوریم و ق  ممان داکمتان بمبشمد  ف اچنمگ ممیکازیاک ، موقایتی شییب

(Gottschall, 2012: 58-59). 

انمد امب موضمع داکتایوکمکی در قیمال تایوککی تخاید میبارتین در مسائ  بوییقای داک -2

اکم  یانمی « و بب نحوی منسمجم دیاعوژیمک اامالً»ق  مانان اثار چند دایی رویش، موضای 

تثیی  و تخییمد « ناشدگی و نامتاین بودن ق  مان رااکتقالل، ازادی درونی، تحدید»موضای اب 

منی دیگ  و دیگ  »ک  یانی «تو»بلکب یک « من»یا « او»ین منظ ، ق  مان نب یک ا اند. ازمی

. افزون ب  ان، در اثمار داکتایوکمکی، در (Bakhtin, 1984: 63)« ب روردار از اکتقالل« منی»

و ف اگی  ق  مان، تن ا یک ج ان عینی دیگ  وجود دارد و ان ج مان « بلاند همب»مقاب  اگاهی 

 (.Ibid: 49-50  )های دیگ  با حقوقی ب اب  با حقوم ق  مان اکاگاهی

ها در از نظ  کارتارگ ایانی چون گ ما ، عنا   روایی دالع  ب  اارا د و نقش شخصمی  -12

شموند. ح یف تشمکی  می-رکانگی ند  و یاری-ابژ ، ف کتند -روای  دارند و از کب جف  کوژ 

امار یما  جمویی، میم  بمبعش ، ازمندی، حسادا، نف ا و انتقام»ای چون های رواییمایبدرون

، اقسام ت   هم ون تم   از غی   رکاعتی مشخص، اقسام نیاز هم ون نیاز بب  لح و ارامش و

نیازهما، -ای چمون امیمالهای تقمابلینیز از نظ  گ ما  ب  بنیاد جف « غی   م گ، گنا ، ف ام و

 توانند. عنا   روایی می(Greimas, 1966: 181-182) کای  چیزها، قاب  تقسیم اک -هات  

 های میتنی بم  جسمتجو/در داکتان وجود بیاورند؛ مثالً ب  بنیاد منا  روایی اقسام دی نگ را بب

اممب ی شممیء، شممخص یمما حمماعتی رمماص اکمم . درحمماعیمیمم ، ق  مممان یمما کمموژ  در جسممتجو

همای گونماگون کارتارگ ایان در تییین داکتان در ن ای  بب کارتارهای مشمابب در دمي روای 

د از قواعد یا هنجارهما و ت ایمب ای محدوها را ب  بنیاد مجموعب ی روای رکند و اث ا ظاهمی

کمب وجود دارد و ان عیارا اک  از ان  ا شکافی تییینیاما در اار ان ؛دهندهم توضیح می  ا باان

های د داز شدیم  توضیح این ام  ب  بنیاد کارتارهای ف هنگمی یما شماالبما چ ا و چگونب روای 

های ریماعی، ش   ب وز و ظ ور روای  بمثابهای زیستی ببهای تکاملی و ریشببمف ومی، از جنی

هایی مشابب چون کمکي، مایبهای اقوام مختلف ب  مدار دروناند. این ام  اب داکتانغفل  می

اهمیتمی چمون غمذا موضموعاا ام  دربمار اک  و ممثالًشک  گ فتبغی  ،  عش ، م گ، قدرا و
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همای کب این موضموعاا بما چاعشیا رفتن بب گ دش نیس  )مگ  ان دنروردن، چایی درک  ا 

هایی هستیم اب رب  و دیوند ایمن دهد اب ما نیازمند تییینزیستی ما رب  دیدا انند(، نشان می

ها و کارتارها را با یییا  انسانی اشکار انند. این همان ااری اک  امب داروینیسمم مایبدرون

 ادبی در حال انجام ان اک .

، نظ گا  ا ول در بماب روایم  ریماعی بمب نظ گما  هن   غ یزبب باور دنیي داتن در اتاب  -11

یمادگی ی یمک  ، اب ب  بنیاد ان اموزش یا تالمیم  م فاBildungًکن  تالیمی اعمانی یا همان 

های مانوی و ف هنگی در انار  اممورتن م ارا نیس  بلکب روند و روال دائمی بس  حساکی 

 ا با یکدیگ  از رهگذر رالقیم  و نظ گما  فم دی ی، اجتماعی و کازگار ا دن ان دهای فم ارا

اورد شممار ممی بنیمادین بمب« شکوفایی شخصی  ادمی»اک ، نزدیک اک  زی ا او هن  را ب ای 

(Dutton, 2009: 126). 
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