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 چکيدهچکيده
فهم عمومي دارد. ام ا  ادبي ات به معنای مجموعة متون ادبي، مفهومي متعارف در

کند؟ چگونه  يميي از اين دست که چه چيز متن ادبي را از متن غيرادبي جدا ها پرسش
متن ادبي وابسته به  ادبي تآيند؟  يمة ناهمگوني از متون با عنوان ادبي ات گرد هم گستر

ات دهند که روياروی شناخت ادبي  يمتوان تحليل کرد؟ نشان  يمرا چگونه  ادبي تچيست؟ 
 آندهی بسياری قرار دارد. در عين حال، نبود ديدگاهي منسجم نسبت به ادبي ات و ها چالش
شود مطالعة علمي و تدقيق در مسائل و آثار ادبي، در حد   يمگذرد، باعث  يمدر آن 

کارهايي پراکنده با معيارهای ناپايدار باقي بماند که برای توسعة شناخت از ادبي ات تعاملي 
يي که طرح شد و ضرورتي که بيان شد، در نوشتار ها پرسشندارند. نظر به برنده  پيش
برسيم. سپس اين  ادبي تی بنيادين ها مؤل فهة تعريفي از ادبي ات، به ارائکوشيم با  يمحاضر 
کنيم. در اين  يمرا در متن بررسي  آنهاگذاريم و چگونگي تجل ي  يمرا به تحليل  ها مؤل فه

شناسانه خواهيم  يباييزرويکردی  ادبي تی ها مؤل فهسفة هنر به فرايند، در چارچوب فل
به محورهای  آنگاهکنيم.  يمشناسي بازخواني  يباييز تجربة نظري ةيدة دررا از  آنهاداشت و 
متون ادبي خواهيم پرداخت تا نظم حاکم بر اين گستره را  گسترةدر  ها مؤل فهظهور اين 
 تبيين کنيم.
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 مقدمه

به معنای مجموعة متوني که ارزش ادبي دارند، ظاهراً در فهم عمومي مفهومي بـديهي دارد.  به معنای مجموعة متوني که ارزش ادبي دارند، ظاهراً در فهم عمومي مفهومي بـديهي دارد.  « « ادبي اتادبي ات»»
ناميم و وجوه تمايز چنين متني از ديگر متون ناميم و وجوه تمايز چنين متني از ديگر متون   ييممام ا پرداختن به اين پرسش بنيادين که چرا متني را ادبي ام ا پرداختن به اين پرسش بنيادين که چرا متني را ادبي 

متن و طرح چـارچوبي پايـدار بـرای گسـترة     متن و طرح چـارچوبي پايـدار بـرای گسـترة       ادبي تادبي تدهد که ارائة تعريفي جامع و مانع از دهد که ارائة تعريفي جامع و مانع از   ييممست، نشان ست، نشان چيچي
يي جـد ی  يي جـد ی  هاها  چالشچالشمتون ادبي يا توصيف معيارهايي که در چنين چارچوبي جريان دارد، مسائلي هستند که متون ادبي يا توصيف معيارهايي که در چنين چارچوبي جريان دارد، مسائلي هستند که 

فـاوت زبـان ادبـي بـا     فـاوت زبـان ادبـي بـا     کنند  مثالً تکنند  مثالً ت  ييممی دشوارتری ظهور ی دشوارتری ظهور هاها  پرسشپرسشپيش رو دارند  زيرا بالفاصله در قالب پيش رو دارند  زيرا بالفاصله در قالب 
زبان غيرادبي چيست؟ آيا اگر نوشتاری از زبان ادبي بهره برده باشد، لزوماً متني ادبي است؟ در زبان ادبي زبان غيرادبي چيست؟ آيا اگر نوشتاری از زبان ادبي بهره برده باشد، لزوماً متني ادبي است؟ در زبان ادبي 

رود؟ ناپيدايي مرز ميان زبان ادبي و زبان غيرادبي از يك سو و گسترة وسيعي رود؟ ناپيدايي مرز ميان زبان ادبي و زبان غيرادبي از يك سو و گسترة وسيعي   ييممهايي به کار هايي به کار   يكيكتکنتکنچه چه 
آيند، از سوی ديگر، رسيدن بـه  آيند، از سوی ديگر، رسيدن بـه    ييممنوان ادبي ات گرد هم نوان ادبي ات گرد هم های ناهمگون که ذيل عهای ناهمگون که ذيل ع  يژگييژگيوواز متون متنو ع با از متون متنو ع با 

 سازد.سازد.  ييممتعريفي دقيق از ادبي ات و توصيفي جامع از زيرمجموعة آن را دشوار تعريفي دقيق از ادبي ات و توصيفي جامع از زيرمجموعة آن را دشوار 
شـود،  شـود،    يينمنمگذرد، مانع از خواندن يك اثر ادبي گذرد، مانع از خواندن يك اثر ادبي   ييممدر آن در آن   آندهآندهنبود ديدگاهي منسجم نسبت به ادبي ات و نبود ديدگاهي منسجم نسبت به ادبي ات و 
مسـائل ادبـي و آثـار ادبـي را در حـد  کارهـايي پراکنـده بـا         مسـائل ادبـي و آثـار ادبـي را در حـد  کارهـايي پراکنـده بـا         ام ا چنين فقداني، مطالعة علمي و تـدقيق در  ام ا چنين فقداني، مطالعة علمي و تـدقيق در  

برنـده ندارنـد. از ايـن رو،    برنـده ندارنـد. از ايـن رو،      گذارد که برای توسعة شناخت از ادبي ات، تعاملي پيشگذارد که برای توسعة شناخت از ادبي ات، تعاملي پيش  ييمممعيارهای ناپايدار باقي معيارهای ناپايدار باقي 
در متون ادبي با تکيه بر يك ديـدگاه نظـری منسـجم نسـبت بـه      در متون ادبي با تکيه بر يك ديـدگاه نظـری منسـجم نسـبت بـه        هاها  طرحطرحجستجو در پي ساختار پيوسته جستجو در پي ساختار پيوسته 

گرا، بر تالش برای ارائة تحليل منفرد از آثـار ادبـي اولوي ـت دارد. اهمي ـت ايـن      گرا، بر تالش برای ارائة تحليل منفرد از آثـار ادبـي اولوي ـت دارد. اهمي ـت ايـن        يجهيجهنتنتظر ظر نن  ادبي ات، از نقطهادبي ات، از نقطه
ی ی شـگردها شـگردها يخي آن، شـناخت  يخي آن، شـناخت  تـار تـار ساختار پيوسته در مسائل مهم ي همدون فهم رابطة اثر ادبي با زمينـة  ساختار پيوسته در مسائل مهم ي همدون فهم رابطة اثر ادبي با زمينـة  

طالعـه  طالعـه  شـود )بـرای م  شـود )بـرای م    ييممادبي متون، ساخت الگو برای نقد آثار و تبيين چگونگي ترجمة متن ادبي آشکار ادبي متون، ساخت الگو برای نقد آثار و تبيين چگونگي ترجمة متن ادبي آشکار 
(. ايـن ضـرورت از جملـه داليـل     (. ايـن ضـرورت از جملـه داليـل     17911791دربارة اهمي ت تحليل ساختاری از ادبي ات، ر.ک  شفيعي کـدکني،  دربارة اهمي ت تحليل ساختاری از ادبي ات، ر.ک  شفيعي کـدکني،  

 اساسي در پديد آمدن نظري ة ادبي ات است.اساسي در پديد آمدن نظري ة ادبي ات است.
البتّه اين به معنای جستجو در پي چارچوبي مطلق نيست که بتواند در حوزة ادبي ات به همه چيز پاسـخ  البتّه اين به معنای جستجو در پي چارچوبي مطلق نيست که بتواند در حوزة ادبي ات به همه چيز پاسـخ  

ی از زمان آزمايش کرد و ی از زمان آزمايش کرد و اا  بازهبازهو ايستا نيست که بتوان تمامي ت آن را در و ايستا نيست که بتوان تمامي ت آن را در دهد  زيرا ادبي ات موضوعي مطلق دهد  زيرا ادبي ات موضوعي مطلق 
يي است که به يي است که به هاها  کوششکوششنتيجة نهايي از يك تجربة کامل را اعالن کرد، بلکه چنين جستجويي بخشي از نتيجة نهايي از يك تجربة کامل را اعالن کرد، بلکه چنين جستجويي بخشي از 

  هـا هـا   کـنش کـنش و و   هـا هـا   کوشـش کوشـش شود و با ديگر شود و با ديگر   ييممو پويای ادبي ات انجام و پويای ادبي ات انجام   گراگرا  للتحو تحو ی جدالي دربارة موضوع ی جدالي دربارة موضوع اا  گونهگونه
، ، هـا هـا   پاسـخ پاسـخ يابد و ميزان کـارآيي ايـن   يابد و ميزان کـارآيي ايـن     ييممي خود ي خود اصلاصلی ی هاها  پرسشپرسشيي که برای يي که برای هاها  پاسخپاسخدارد و نظر به دارد و نظر به   ارتباطارتباط
کوشيم به طرحي پايدار برای تبيـين نحـوة نموديـابي    کوشيم به طرحي پايدار برای تبيـين نحـوة نموديـابي      ييممشود. در اين راستا، در مقالة پيش رو شود. در اين راستا، در مقالة پيش رو   ييممارزيابي ارزيابي 
ي متون ادبي تبيـين کنـد و   ي متون ادبي تبيـين کنـد و   در متون ادبي برسيم که بتواند ساختار منظّم ادبي ات را در عين ناهمگوندر متون ادبي برسيم که بتواند ساختار منظّم ادبي ات را در عين ناهمگون  ادبي تادبي ت

در متون ادبي را در عين پيوستگي اين متون ذيل عنوان ادبي ات توجيه کند کـه  در متون ادبي را در عين پيوستگي اين متون ذيل عنوان ادبي ات توجيه کند کـه    ادبي تادبي تنيز تنو ع نمودهای نيز تنو ع نمودهای 
 از معيارهای شناور داشته باشد.از معيارهای شناور داشته باشد.  ترتر  مقاوممقاوميي يي هاها  مؤلّفهمؤلّفهالبتّه البتّه 

ای سيستميك يا ای سيستميك يا هه  يستيستفرمالفرمالويژه در کار ويژه در کار   توان در نظري ة فرمالسيم روسي، بهتوان در نظري ة فرمالسيم روسي، به  ييممپيشينة چنين طرحي را پيشينة چنين طرحي را 
تـر از  تـر از    يقيقدقدق(. گزارشي (. گزارشي 4646، ص ، ص 17911791شناسيك، پيگيری کرد )ر.ک  شفيعي کدکني، شناسيك، پيگيری کرد )ر.ک  شفيعي کدکني،   يختيختررهای های   يستيستفرمالفرمال
ات    ی رومن ياکوبسون و تزوتان تودوروف بـر کتـاب   ی رومن ياکوبسون و تزوتان تودوروف بـر کتـاب   هاها  مهمهمقد مقد توان در توان در   ييممای را ای را   يشينهيشينهپپچنين چنين  ات    نظري ـة ادبيـ  نظري ـة ادبيـ 
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ة ساختگرايي نيز چنين طرحي را دنبال ة ساختگرايي نيز چنين طرحي را دنبال تر، نظري تر، نظري   يافت. در رهيافتي پسينيافت. در رهيافتي پسين  های روسهای روس  يستيستفرمالفرماليي از يي از هاها  متنمتن
از تـودوروف نمـود يافتـه اسـت. در کتـاب      از تـودوروف نمـود يافتـه اسـت. در کتـاب        بوطيقای ساختگرابوطيقای ساختگراکرده که در آثار متعد د ساختگرايان از جمله کرده که در آثار متعد د ساختگرايان از جمله 

اين تالش اين تالش « « ساختارگرايي چيست؟ساختارگرايي چيست؟»»يژه در فصل يژه در فصل وو  بهبهاز رابرت اسکولز، از رابرت اسکولز،   درآمدی بر ساختارگرايي در ادبي اتدرآمدی بر ساختارگرايي در ادبي ات
(، در (، در Lamarque, 2001, P. 449در زمرة انـواع هنـر جـای دارد )   در زمرة انـواع هنـر جـای دارد )   که ادبي ات که ادبي ات   آنجاآنجاتشريح شده است. از تشريح شده است. از 

ات، نتـايج           نظري ـه نظري ـه هنر نيز آرای هنر نيز آرای   فلسفةفلسفة  گسترةگسترة ات، نتـايج         پـردازان و فيلسـوفان هنـر در بحـث نظـری پيرامـون ادبيـ  پـردازان و فيلسـوفان هنـر در بحـث نظـری پيرامـون ادبيـ 
ـ که از پارادايم فلسـفة هنـر   ـ که از پارادايم فلسـفة هنـر   « « شناسانهشناسانه  يبايييباييززتجربة تجربة »»روشنگری به بار نشانده است. در اين ميان، نظري ة روشنگری به بار نشانده است. در اين ميان، نظري ة 

ـ  ـ برخاسته است  ی هنـری، بـا نظري ـة فرماليسـم ـ کـه از       ی هنـری، بـا نظري ـة فرماليسـم ـ کـه از       هـا هـا   فرمفرمدر تمرکز بر روابط ساختاری موجود در در تمرکز بر روابط ساختاری موجود در   برخاسته است 
(. ايـن  (. ايـن  Carroll, 1999, Pp. 202-203دارد )دارد )ی مشـترکي  ی مشـترکي  هاها  افقافقپارادايم نظري ة ادبي ات برخاسته است ـ  پارادايم نظري ة ادبي ات برخاسته است ـ  

  عـام عـام هـای  هـای    ويژگـي ويژگـي »»ويژه در بخش ويژه در بخش   از دنيس داتون، بهاز دنيس داتون، به« « شناسيشناسي  های عام زيباييهای عام زيبايي  مقولهمقوله»»سازگاری در مقالة سازگاری در مقالة 
 مد  نظر قرار گرفته است.مد  نظر قرار گرفته است.« « هنرهنر
ی بنيادين ادبي ات در اين نوشتار به رأی پيتـر  ی بنيادين ادبي ات در اين نوشتار به رأی پيتـر  هاها  مؤلّفهمؤلّفهيشينة نظری و فلسفي، برای تعيين يشينة نظری و فلسفي، برای تعيين پپاين اين   ادامةادامةدر در 

ات بـه مثابـة هنـر بحـث کـرده        19481948المارک ـ فيلسوف انگليسي هنر و ادبي ات ) المارک ـ فيلسوف انگليسي هنر و ادبي ات )  ات بـه مثابـة هنـر بحـث کـرده        م.( که از چيسـتي ادبيـ   م.( که از چيسـتي ادبيـ 

شوند تا مفاهيم اصلي در شناخت شوند تا مفاهيم اصلي در شناخت   ييممرح شده به تحليل گذاشته رح شده به تحليل گذاشته ی طی طهاها  مؤلّفهمؤلّفهشود. سپس شود. سپس   ييمماست ـ رجوع  است ـ رجوع  
شناسـي  شناسـي    يبـايي يبـايي زز  نظري ـة نظري ـة شـود و از  شـود و از    ييمـ مـ متن ادبي به مثابة اثر هنـری تلقّـي   متن ادبي به مثابة اثر هنـری تلقّـي     آنگاهآنگاهمتن تبيين شوند. متن تبيين شوند.   ادبي تادبي ت
هـای  هـای    يژگـي يژگـي وودر قالـب  در قالـب    ادبي ـت ادبي ـت ی ی هـا هـا   مؤلّفـه مؤلّفـه شـود تـا   شـود تـا     ييمـ مـ ی تحليل شده گشـوده  ی تحليل شده گشـوده  هاها  مؤلّفهمؤلّفهای رو به ای رو به   يدهيدهدردر
شناسي داليـل و  شناسي داليـل و    يبايييباييزز  نظري ةنظري ةويژه به اين دليل است که ويژه به اين دليل است که   اني شوند. اين بازخواني، بهاني شوند. اين بازخواني، بهشناسيك بازخوشناسيك بازخو  يبايييباييزز

دهد که چگونه آثـار  دهد که چگونه آثـار    ييممدهد و نشان دهد و نشان   ييممي به تنو ع آثار هنری به دست ي به تنو ع آثار هنری به دست بخشبخش  نظمنظمراهکارهای مفيدی برای راهکارهای مفيدی برای 
ی ی هاها  مؤلّفهمؤلّفهي ي يابند. وقتيابند. وقت  ييمميي بينادين اشتراک يي بينادين اشتراک هاها  مؤلّفهمؤلّفهيز دارند، در يز دارند، در گرگر  وحدتوحدتهنری در عين حال که تنو عي هنری در عين حال که تنو عي 

شناسيك به لحاظ نظری تبيين شدند، سپس بـه ايـن پرسـش خـواهيم     شناسيك به لحاظ نظری تبيين شدند، سپس بـه ايـن پرسـش خـواهيم       يبايييباييززهای های   يژگييژگيووادبي ت به مثابة ادبي ت به مثابة 
يابنـد؟  يابنـد؟    ييمـ مـ شـوند و نمـود   شـوند و نمـود     ييمموسيع و متنو ع ادبي ات توزيع وسيع و متنو ع ادبي ات توزيع   گسترةگسترةها عمالً چگونه در ها عمالً چگونه در   يژگييژگيوورسيد که اين رسيد که اين 
هـای  هـای    ییبنـد بنـد   طبقـه طبقـه متـون ادبـي، از   متـون ادبـي، از   شناسـيك در  شناسـيك در    يبايييباييززهای های   يژگييژگيوونموديابي و توزيع نموديابي و توزيع   نحوةنحوةبرای شناخت برای شناخت 
يي که با عناوين گوناگون ـ و ظاهراً  يي که با عناوين گوناگون ـ و ظاهراً  هاها  طبقهطبقهادبي ات بهره خواهيم برد و خواهيم ديد ادبي ات بهره خواهيم برد و خواهيم ديد   نظري ةنظري ةشناخته شده در شناخته شده در 

ات بـه دسـت داده شـده، در کنـار يکـديگر دقيقـًا            ات بـه دسـت داده شـده، در کنـار يکـديگر دقيقـًا           جداگانـه ـ بـرای ادبيـ  هـای  هـای    يژگـي يژگـي وونموديـابي  نموديـابي    نحـوة نحـوة جداگانـه ـ بـرای ادبيـ 
هـا  هـا    ییبنـد بنـد   دسـته دسـته دهند. ساختاری که از تعامل ايـن  دهند. ساختاری که از تعامل ايـن    ييممبازتاب بازتاب   متنو ع آثار ادبي رامتنو ع آثار ادبي را  گسترةگسترةشناسيك در شناسيك در   يبايييباييزز

ا مـنظّم، در    اا  گسترهگسترهی نظری مشترک، در ی نظری مشترک، در هاها  مؤلّفهمؤلّفهآيد، نشان خواهد داد که چگونه آيد، نشان خواهد داد که چگونه   ييممبيرون بيرون  ا مـنظّم، در    ی متنـو ع، امـ  ی متنـو ع، امـ 
شناسـيك طرحـي کلّـي از    شناسـيك طرحـي کلّـي از      يبـايي يبـايي ززيابند و از اين رهگذر، با ديـدگاهي  يابند و از اين رهگذر، با ديـدگاهي    ييممشوند و نمود شوند و نمود   ييممآثار ادبي توزيع آثار ادبي توزيع 
 شود.شود.  ييممدر متون ادبي به دست داده در متون ادبي به دست داده   ادبي تادبي تابي ابي ساختار نموديساختار نمودي

 ادبي تـ چيستی 9

تـوان نوشـتاری زيبـا و تخي لـي/     تـوان نوشـتاری زيبـا و تخي لـي/       ييمـ مـ متن ادبي را در معنايي که از قرن هجدهم ميالدی به بعد يافته، متن ادبي را در معنايي که از قرن هجدهم ميالدی به بعد يافته، 
(. بر اين اساس، سه ويژگي الزم (. بر اين اساس، سه ويژگي الزم Lamarque, 2001, P. 459خالّقانه با مضمون تعه د اخالقي دانست )خالّقانه با مضمون تعه د اخالقي دانست )

 باشد و بنابراين، کيفي ت ادبي متن يا همان ادبي ت به اين سه وابسته است.باشد و بنابراين، کيفي ت ادبي متن يا همان ادبي ت به اين سه وابسته است.  است تا متني ادبياست تا متني ادبي
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انگيزنـد. در ايـن   انگيزنـد. در ايـن     ييبرمـ برمـ بخشـي  بخشـي    هايي داللت دارد که در مخاطب پاسخ لذّتهايي داللت دارد که در مخاطب پاسخ لذّت  يژگييژگيووبر بر « « زيبازيبا»»قيد قيد   الف(الف(

تعريف، مفهوم زيبايي متضم ن واکنش مخاطب است، ام ا چون تحليل ما بر ادبي ت به مثابة کيفي تي تمرکز تعريف، مفهوم زيبايي متضم ن واکنش مخاطب است، ام ا چون تحليل ما بر ادبي ت به مثابة کيفي تي تمرکز 
يابد، به بررسي کيفي ت درک و التذاذ از سوی مخاطـب نخـواهيم   يابد، به بررسي کيفي ت درک و التذاذ از سوی مخاطـب نخـواهيم     ييممای به نام متن نمود ای به نام متن نمود   يدهيدهپدپدارد که در ارد که در دد

های متني امکان های متني امکان   هايي خواهيم پرداخت که در قالب مناسبتهايي خواهيم پرداخت که در قالب مناسبت  يژگييژگيووو و   هاها  محرّکمحرّکپرداخت و تنها به بررسي پرداخت و تنها به بررسي 
اسـت کـه ممکـن اسـت     اسـت کـه ممکـن اسـت     « « لـذّت لـذّت »»ين شوند. مؤلّفة ديگری که در اين تعريف قيد شـده،  ين شوند. مؤلّفة ديگری که در اين تعريف قيد شـده،  آفرآفر  لذّتلذّتيابند، يابند،   ييمم

کنـيم  زيـرا اگـر    کنـيم  زيـرا اگـر      ييمـ مـ ، ما به فهم متعارف از لذّت اعتماد و بسـنده  ، ما به فهم متعارف از لذّت اعتماد و بسـنده  بارهبارهشود. در اين شود. در اين   سازساز  پرسشپرسشچيستي آن چيستي آن 
بخواهيم لذّت را هم تعريف کنيم و مثالً بگوييم محصول تعادل ميان خيال و دانـايي اسـت، بـاز ممکـن     بخواهيم لذّت را هم تعريف کنيم و مثالً بگوييم محصول تعادل ميان خيال و دانـايي اسـت، بـاز ممکـن     

ـ بـ ی ی شود و به همين ترتيـب، در سـير  شود و به همين ترتيـب، در سـير    سازساز  مسئلهمسئله« « خيالخيال»»است چيستي است چيستي  انتهـا از تعـاريف بيفتـيم. نکتـه     انتهـا از تعـاريف بيفتـيم. نکتـه       ييب
ايم و بنابراين، تدقيق در مفهوم لـذّت،  ايم و بنابراين، تدقيق در مفهوم لـذّت،    يدهيدهرسرسينجاست که ما در پي تدقيق در مفهوم ادبي ت به مؤلّفة لذّت ينجاست که ما در پي تدقيق در مفهوم ادبي ت به مؤلّفة لذّت اا

کار اين نوشتار نيست، بلکه کار نوشتار ديگری است که هدف آن همين باشد  شايد متني روانشناسانه يـا  کار اين نوشتار نيست، بلکه کار نوشتار ديگری است که هدف آن همين باشد  شايد متني روانشناسانه يـا  
يابنـد  يابنـد    ييمـ مـ هـايي اسـت کـه امکـان     هـايي اسـت کـه امکـان       يژگـي يژگـي ووحاصـل  حاصـل  »»در بحث مـا،  در بحث مـا،  « « ييزيبايزيباي»». در مجموع، . در مجموع، شناسانهشناسانه  عصبعصب
خواهيم گفت، به درکي کلّي از چيستي لذّت در ادبي ات، در حيطـة  خواهيم گفت، به درکي کلّي از چيستي لذّت در ادبي ات، در حيطـة    آندهآندهالبتّه در ضمن البتّه در ضمن «. «. ين شوندين شوندآفرآفر  لذّتلذّت

 بحث کنوني خواهيم رسيد.بحث کنوني خواهيم رسيد.
ين شوند، بايد ين شوند، بايد آفرآفر  لذّتلذّتيابند يابند   ييممهايي که در ادبي ات امکان هايي که در ادبي ات امکان   يژگييژگيوودر باب زيبايي در ادبي ات، يا به تعبيری در باب زيبايي در ادبي ات، يا به تعبيری 

ی خاص از کاربست عناصر زباني به مثابـة مـواد  خـام هسـتند  يعنـي      ی خاص از کاربست عناصر زباني به مثابـة مـواد  خـام هسـتند  يعنـي      اا  نحوهنحوهها محصول ها محصول   يژگييژگيووگفت اين گفت اين 
ات نيـز      ييممی خاص از کاربست آب و خاک زيبايي ی خاص از کاربست آب و خاک زيبايي اا  نحوهنحوهی ی سازساز  مهمهمجس مجس که در که در   گونهگونه  همانهمان ات نيـز    آفرينـد، در ادبيـ  آفرينـد، در ادبيـ 
خام در ادبي ات عناصر زباني هسـتند. ايـن   خام در ادبي ات عناصر زباني هسـتند. ايـن   آفريند. مواد  آفريند. مواد    ييممی خاص از کاربست عناصر زباني، زيبايي ی خاص از کاربست عناصر زباني، زيبايي اا  نحوهنحوه

ي زبان کارکردی متعارف دارند که همان ارتبـاط اسـت. در ارتبـاط متعـارف و     ي زبان کارکردی متعارف دارند که همان ارتبـاط اسـت. در ارتبـاط متعـارف و     شناختشناخت  نشانهنشانهعناصر در نظام عناصر در نظام 
ی زباني از سوی فرسـتنده بـه   ی زباني از سوی فرسـتنده بـه   هاها  نشانهنشانهی از ی از اا  مجموعهمجموعهکه اهمي ت دارد، بار اطّالعي است که که اهمي ت دارد، بار اطّالعي است که   آندهآندهمعمولي معمولي 

ی ساخته شـود کـه زيبـا باشـد، بايـد      ی ساخته شـود کـه زيبـا باشـد، بايـد      اا  مجموعهمجموعهر بنا باشد از اين عناصر ر بنا باشد از اين عناصر کند. ام ا اگکند. ام ا اگ  ييممسوی گيرنده منتقل سوی گيرنده منتقل 
را در توليـد  را در توليـد  « « خـود خـود »»هـای  هـای    قابلي ـت قابلي ـت ي خود در نظام زبان فاصله بگيرنـد و  ي خود در نظام زبان فاصله بگيرنـد و  معمولمعمولی زباني از کارکرد ی زباني از کارکرد هاها  نشانهنشانه
ی زباني و کاربرد متعارف آنهـا وجـود   ی زباني و کاربرد متعارف آنهـا وجـود   هاها  نشانهنشانهين فع ال سازند. تفاوتي که ميان کاربرد ادبي ين فع ال سازند. تفاوتي که ميان کاربرد ادبي آفرآفر  لذّتلذّتصفات صفات 

ادبي ات از مقولة ادبي ات از مقولة »»بينند و بر اين باورند که: بينند و بر اين باورند که:   ييممدارد تا جايي است که برخي ادبي ات را نظامي جدای از زبان دارد تا جايي است که برخي ادبي ات را نظامي جدای از زبان 
هنر است و با زبان که ابزار ارتباط و وسيلة شناخت مستقيم جهان است، فر  ذاتي و مـاهوی دارد... ايـن   هنر است و با زبان که ابزار ارتباط و وسيلة شناخت مستقيم جهان است، فر  ذاتي و مـاهوی دارد... ايـن   

ای نشـان از آن  ای نشـان از آن    يـده يـده ااان طرح چنين ان طرح چنين (. امک(. امک4545، ص ، ص 17821782، ، شناسشناس  حقحق« )« )دو، دو نظام کامالً جداگانه هستنددو، دو نظام کامالً جداگانه هستند
دارد که در ادبي ات مناسباتي ضرورت دارد که در زبان متعارف ضرورت ندارد. اين مناسـبات از يـك نظـر    دارد که در ادبي ات مناسباتي ضرورت دارد که در زبان متعارف ضرورت ندارد. اين مناسـبات از يـك نظـر    

ی زباني به خودی خود دارند، بـرای سـاخت اثـری    ی زباني به خودی خود دارند، بـرای سـاخت اثـری    هاها  نشانهنشانههايي که هايي که   قابلي تقابلي تعامل لذّت هستند. در ادبي ات عامل لذّت هستند. در ادبي ات 
 روند.روند.  ييممين به کار ين به کار آفرآفر  لذّتلذّت

کنـد،  کنـد،    ييمـ مـ يي که زبان ايفـا  يي که زبان ايفـا  هاها  نقشنقشتوانيم نحوة خاص  يادشده را در توانيم نحوة خاص  يادشده را در   ييممگفته شد، گفته شد،   آندهآندههتر هتر برای تبيين ببرای تبيين ب
ی زبـان بـر اسـاس اجـزاء     ی زبـان بـر اسـاس اجـزاء     هـا هـا   نقـش نقـش پيگيری کنيم. بنا بر طرحي کـه ياکوبسـون بـه دسـت داده اسـت،      پيگيری کنيم. بنا بر طرحي کـه ياکوبسـون بـه دسـت داده اسـت،      

دانـد: گوينـده،   دانـد: گوينـده،     ييمـ مـ گيرند. وی فراينـد ارتبـاط را دارای شـش جـزء     گيرند. وی فراينـد ارتبـاط را دارای شـش جـزء       ييممدهندة فرايند ارتباط شکل دهندة فرايند ارتباط شکل   يليلتشکتشک
ب، مجرای ارتباطي، رمز، پيام، موضوع. وقتي فرايند ارتباط به سوی يکي از اين شش جـزء جهـت   ب، مجرای ارتباطي، رمز، پيام، موضوع. وقتي فرايند ارتباط به سوی يکي از اين شش جـزء جهـت   مخاطمخاط
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گيرد )ر.ک  گيرد )ر.ک    ييممشود. بر اين اساس، شش نقش برای زبان شکل شود. بر اين اساس، شش نقش برای زبان شکل   ييممی زبان فع ال ی زبان فع ال هاها  نقشنقشگيرد، يکي از گيرد، يکي از   ييمم
ـ  گگ  جهتجهت(. در اين ميان، وقتي در فرايند ارتباط (. در اين ميان، وقتي در فرايند ارتباط 7878، ص ، ص 17871787صفوی، صفوی،  ـ  يری پيام به سوی خـود پي ام باشـد،  ام باشـد،  يری پيام به سوی خـود پي

ديگـر عناصـر فراينـد ارتبـاط     ديگـر عناصـر فراينـد ارتبـاط       آنکـه آنکـه از از   تـر تـر   مهـم مهـم يشتر و يشتر و ببشود. پس در متن ادبي شود. پس در متن ادبي   ييممنقش ادبي زبان فع ال نقش ادبي زبان فع ال 
)رمزبندی گوينده، رمزگشايي مخاطب، موضوع پيام، مجرای ارتباطي پيام، رمزگان پيـام( اهمي ـت داشـته    )رمزبندی گوينده، رمزگشايي مخاطب، موضوع پيام، مجرای ارتباطي پيام، رمزگان پيـام( اهمي ـت داشـته    

ة پيـام هسـتند، در   ة پيـام هسـتند، در   دهنددهند  شکلشکلي که ي که اهمي ت دارد. لذا در متن ادبي، عناصر زباناهمي ت دارد. لذا در متن ادبي، عناصر زبان« « پيامپيام»»باشند، چگونگي خود باشند، چگونگي خود 
شود شود   ييمممحقّق محقّق   آنجاآنجانفسه عناصر زباني نفسه عناصر زباني   کانون توج ه قرار دارند و به خودی خود ارزش دارند. ارزشمندی فيکانون توج ه قرار دارند و به خودی خود ارزش دارند. ارزشمندی في

که اين عناصر از کارکرد متعارف خود، يعنـي کـارکرد ابـزاری بـرای انتقـال اّطالعـات فاصـله بگيرنـد و         که اين عناصر از کارکرد متعارف خود، يعنـي کـارکرد ابـزاری بـرای انتقـال اّطالعـات فاصـله بگيرنـد و         
ند نقش کانوني خود را ايفا کنند و جلب توج ه کنند. اين تحو ل، ند نقش کانوني خود را ايفا کنند و جلب توج ه کنند. اين تحو ل، موجودي ت خود آنها اصل قرار گيرد تا بتوانموجودي ت خود آنها اصل قرار گيرد تا بتوان

ايان، فاصله گرفتن عناصر زبان از فرايند خودکـاری زبـان و قـرار گـرفتن در فراينـد      ايان، فاصله گرفتن عناصر زبان از فرايند خودکـاری زبـان و قـرار گـرفتن در فراينـد      صورتگرصورتگربنا به تعبير بنا به تعبير 
افزايـي  افزايـي    سازی است که از طريق دو شيوة هنجارگريزی )انحـراف از قواعـد زبـان معيـار( و قاعـده     سازی است که از طريق دو شيوة هنجارگريزی )انحـراف از قواعـد زبـان معيـار( و قاعـده       برجستهبرجسته

(. بـدين ترتيـب، فراينـد    (. بـدين ترتيـب، فراينـد    4848گيـرد )ر.ک  همـان، ص   گيـرد )ر.ک  همـان، ص     ييمـ مـ دی بر قواعد زبان معيـار( انجـام   دی بر قواعد زبان معيـار( انجـام   )افزودن قواع)افزودن قواع
سـازد کـه امکـان جلـب توج ـه و      سـازد کـه امکـان جلـب توج ـه و        ييمـ مـ ی ی اا  مجموعهمجموعهی از کارکرد متعارف زبان، از عناصر زباني ی از کارکرد متعارف زبان، از عناصر زباني سازساز  برجستهبرجسته
هدفمند هدفمند   زدايي است برای فاصله گرفتن از قراردادهایزدايي است برای فاصله گرفتن از قراردادهای  ييييآشناآشنايابد. اين نتيجه، برآيند نوعي يابد. اين نتيجه، برآيند نوعي   ييمميني يني آفرآفر  لذّتلذّت

ات   اا  فاصـله فاصـله شناختي. در چنين شناختي. در چنين   يبايييباييزززباني و رسيدن به نوعي فاصلة زباني و رسيدن به نوعي فاصلة  ات   ی، بـه کيفيـ  بـه آن نگريسـته   بـه آن نگريسـته     آندـه آندـه ی، بـه کيفيـ 
  آنجاآنجاشايد شايد »»صورت متعارف بر آن مترتّب شده است. صورت متعارف بر آن مترتّب شده است.     بهبهشود و نه به هدف و فرجامي که شود و نه به هدف و فرجامي که   ييممشود، توج ه شود، توج ه   ييمم

شـناختي  شـناختي    يبـايي يبـايي ززيم، در انديشـة  يم، در انديشـة  نگرنگر  ييمم ((Immanentی )ی )بودبود  دروندرونکه به زبان، برای خود زبان، با نگاهي که به زبان، برای خود زبان، با نگاهي 
 (.(.763763، ص ، ص 17811781)رفيعي، )رفيعي، « « يميماا  گذاشتهگذاشته  گامگام

يابنـد،  يابنـد،    ييمـ مـ هـايي کـه امکـان    هـايي کـه امکـان      يژگـي يژگـي ووبر اين اساس، نحوة خاص  در کاربست عناصر زباني برای توليـد  بر اين اساس، نحوة خاص  در کاربست عناصر زباني برای توليـد  
توانـد چنـين   توانـد چنـين     ييمـ مـ ی بر زبان است و اين فرايند بـه ايـن دليـل    ی بر زبان است و اين فرايند بـه ايـن دليـل    سازساز  برجستهبرجستهين شوند، ا عمال فرايند ين شوند، ا عمال فرايند آفرآفر  لذّتلذّت
يني عناصر زبـاني را  يني عناصر زبـاني را  آفرآفر  لذّتلذّتهای های   قابلي تقابلي تکند و کند و   ييممزدايي زدايي   ييييآشناآشناتوليد کند که از عناصر زباني توليد کند که از عناصر زباني   هاييهايي  يژگييژگيوو

کند. ناگفته نماند که ممکن است جمالتي کـه برسـاختة نقـش ادبـي زبـان هسـتند، در کـاربرد        کند. ناگفته نماند که ممکن است جمالتي کـه برسـاختة نقـش ادبـي زبـان هسـتند، در کـاربرد          ييممفع ال فع ال 
دبي زبان نسـبت بـه   دبي زبان نسـبت بـه   يزی منافاتي با خاص بودن نقش ايزی منافاتي با خاص بودن نقش اآمآم  همهممتعارف زبان نيز به کار گرفته شوند، ام ا اين متعارف زبان نيز به کار گرفته شوند، ام ا اين 

ال شـدن نقـش       ييييآشناآشنای )ی )سازساز  برجستهبرجستهينکه چون ينکه چون اانقش صرفاً ارجاعي زبان ندارد. نتيجه نقش صرفاً ارجاعي زبان ندارد. نتيجه  ال شـدن نقـش     زدايي( بـرای فعـ  زدايي( بـرای فعـ 
ی را نمـود  ی را نمـود  سـاز سـاز   برجسـته برجسـته هايي وجود داشته باشد که اين هايي وجود داشته باشد که اين   يژگييژگيووادبي زبان ضرورت دارد، بايد در متن ادبي ادبي زبان ضرورت دارد، بايد در متن ادبي 

 بخشند و بتوانند موجب لذّت شوند.بخشند و بتوانند موجب لذّت شوند.
زدايي از عناصر زبـاني  زدايي از عناصر زبـاني    ی، هر نوع آشناييی، هر نوع آشناييسازساز  برجستهبرجستهشود که آيا در فرايند شود که آيا در فرايند   ييمماکنون اين پرسش مطرح اکنون اين پرسش مطرح 

شـود؟  شـود؟    ييمـ مـ آفريني در چه محورهايي فع ال آفريني در چه محورهايي فع ال   يبايييباييززهای زبان در های زبان در   قابلي تقابلي تشود؟ به تعبير ديگر، شود؟ به تعبير ديگر،   ييممموجب لذّت موجب لذّت 
 پس از بررسي دو شرط ديگر ادبي ت به اين پرسش خواهيم پرداخت.پس از بررسي دو شرط ديگر ادبي ت به اين پرسش خواهيم پرداخت.

رد تخي ل در پيدايش متن ادبي اشاره دارد، نه صرفاً به اين معنا که رد تخي ل در پيدايش متن ادبي اشاره دارد، نه صرفاً به اين معنا که به کارکبه کارک« « تخي لي/ خالّقانهتخي لي/ خالّقانه»»قيد قيد   ب(ب(

از آن بدين معنا که نوعي واکنش خالّقانـه  از آن بدين معنا که نوعي واکنش خالّقانـه    ترتر  مهممهممتن ادبي در پيدايش خود از قو ة تخي ل مايه دارد، بلکه متن ادبي در پيدايش خود از قو ة تخي ل مايه دارد، بلکه 
کوششي است که کوششي است که »»(. تخي ل در پيدايش متن ادبي (. تخي ل در پيدايش متن ادبي Lamarque, 2001, P. 454انگيزد )انگيزد )  ييبرمبرمدر مخاطب در مخاطب 
(. از (. از 119119، ص ، ص 17381738)داد، )داد، « « برد تا ميان اجزای طبيعت پيوندی نو و بـديع بيافرينـد  برد تا ميان اجزای طبيعت پيوندی نو و بـديع بيافرينـد    ييمم  به کار   به کار ذهن خالّذهن خالّ
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 هـای  هـای    جـذّابي ت جـذّابي ت نـوعي تفسـير را ممکـن سـازد کـه      نـوعي تفسـير را ممکـن سـازد کـه      »»رود اثر ادبي بـرای مخاطـب   رود اثر ادبي بـرای مخاطـب     ييممسوی ديگر، انتظار سوی ديگر، انتظار 

 در ميـان کـنش خـالّ  نويسـنده     در ميـان کـنش خـالّ  نويسـنده       آندـه آندـه . . Lamarque, 2001, P. 454« )« )سـازد سـازد   ييمـ مـ ادبي آن را آشکار ادبي آن را آشکار 

 اسـت. بنـابراين، خالّقيـت در مـتن ادبـي، کيفي ـت       اسـت. بنـابراين، خالّقيـت در مـتن ادبـي، کيفي ـت       « « متن خالّ متن خالّ »»و مشارکت خالّقانة مخاطب قرار دارد، و مشارکت خالّقانة مخاطب قرار دارد، 

که ما بر ادبي ـت  که ما بر ادبي ـت    آنجاآنجاخاص ي است که محصول تخي ل نويسنده و موجب فهم خالّقانة مخاطب است. باز از خاص ي است که محصول تخي ل نويسنده و موجب فهم خالّقانة مخاطب است. باز از 
را به بررسي خـواهيم  را به بررسي خـواهيم    به مثابة کيفي تي عارض بر پديدة متن تمرکز داريم، چيستي و چگونگي اين کيفي تبه مثابة کيفي تي عارض بر پديدة متن تمرکز داريم، چيستي و چگونگي اين کيفي ت

 گذاشت.گذاشت.
ی از دخـل و تصـرّف وی در کـاربرد    ی از دخـل و تصـرّف وی در کـاربرد    اا  نحوهنحوهنسبت به متن ادبي، دخل و تصرّف نويسنده در طبيعت، در نسبت به متن ادبي، دخل و تصرّف نويسنده در طبيعت، در 

ير ير پـذ پـذ   امکـان امکـان يابد که چنين کاربردی برای مخاطب نيز نحوة خاص ي از رويارويي بـا زبـان را   يابد که چنين کاربردی برای مخاطب نيز نحوة خاص ي از رويارويي بـا زبـان را     ييممزبان نمود زبان نمود 
در در   ادبي ـت ادبي ـت يابند. مؤلّفـة خالّقيـت بـرای    يابند. مؤلّفـة خالّقيـت بـرای      ييمم  نمود   نمود سازد. نهايت اينکه اين دو نحوة خاص در متن خالّسازد. نهايت اينکه اين دو نحوة خاص در متن خالّ  ييمم

يابند يابند   ييممراستای مؤلّفة قبلي )زيبايي( قرار دارد. در مؤلّفة قبلي ديديم که عناصر زباني در متن ادبي اصالت راستای مؤلّفة قبلي )زيبايي( قرار دارد. در مؤلّفة قبلي ديديم که عناصر زباني در متن ادبي اصالت 
به مثابة مواد  خامي که به خـودی خـود ارزشـمندند، زيبـايي     به مثابة مواد  خامي که به خـودی خـود ارزشـمندند، زيبـايي       آنهاآنهاشوند تا در نتيجة کاربست شوند تا در نتيجة کاربست   ييممو کانوني و کانوني 

شـوند، عـالوه بـر وجـود مـاد ی و صـوری، از       شـوند، عـالوه بـر وجـود مـاد ی و صـوری، از         ييمـ مـ ناصر زباني که در ادبي ات به کـار بسـته   ناصر زباني که در ادبي ات به کـار بسـته   آفريده شود. عآفريده شود. ع
کـه  کـه    آندـه آندـه موجودي ت معناداری برخوردارند  يعني معناداری از خواص  مواد خام در ادبي ات اسـت. نظـر بـه    موجودي ت معناداری برخوردارند  يعني معناداری از خواص  مواد خام در ادبي ات اسـت. نظـر بـه    

رّف و رّف و ی را نيـز کـه نـوعي دخـل و تصـ     ی را نيـز کـه نـوعي دخـل و تصـ     سـاز سـاز   برجستهبرجستهتوان توان   ييممآفريني با عناصر زباني گفتيم، آفريني با عناصر زباني گفتيم،   يبايييباييززدربارة دربارة 
زدايي از عناصر زباني بود، عملکردی خالّقانه در نظر بگيريم. ام ا در بخـش قبلـي، مـا بـر عناصـر      زدايي از عناصر زباني بود، عملکردی خالّقانه در نظر بگيريم. ام ا در بخـش قبلـي، مـا بـر عناصـر        ييييآشناآشنا

را در نظـر گـرفتيم، ولـي    را در نظـر گـرفتيم، ولـي      آنهاآنهازباني به مثابة مواد خام تأکيد کرديم و اين يعني موجودي ت ماد ی و صوری زباني به مثابة مواد خام تأکيد کرديم و اين يعني موجودي ت ماد ی و صوری 
گيـرد.  گيـرد.    ييمـ مـ شان را نيز در بـر  شان را نيز در بـر    ييييمعنامعنابُعد بُعد   آنهاآنهازدايي از زدايي از   ييييآشناآشناچون اين عناصر موجودي تي معنادار نيز دارند، چون اين عناصر موجودي تي معنادار نيز دارند، 

ی برجسته شده و ی برجسته شده و اا  گونهگونه، کاربست عناصر زباني به ، کاربست عناصر زباني به ادبي تادبي تبودن بودن « « تخي لي/ خالّقانهتخي لي/ خالّقانه»»توان گفت منظور از توان گفت منظور از   ييمم
. پس قيد خالّقي ت در اين بخش به نحوة خاص ي از بُعـد  . پس قيد خالّقي ت در اين بخش به نحوة خاص ي از بُعـد  آنهاستآنهاستزدا شدة نظر به خاصي ت معناداری زدا شدة نظر به خاصي ت معناداری   آشناييآشنايي

ی خاص از کاربست زبان بـرای رسـيدن بـه قيـد     ی خاص از کاربست زبان بـرای رسـيدن بـه قيـد     اا  نحوهنحوهدارد. در سخن پيرامون دارد. در سخن پيرامون   معنايي عناصر زباني نظرمعنايي عناصر زباني نظر
فرض گرفته شده که متن ادبـي از آن فاصـله   فرض گرفته شده که متن ادبـي از آن فاصـله     يشيشپپی معمولي از کاربرد زبان ی معمولي از کاربرد زبان اا  نحوهنحوهخالّقانه )معنايي( گويا خالّقانه )معنايي( گويا 

 شود.شود.  ييممخالّقانه خالّقانه   آنگاهآنگاهگيرد و گيرد و   ييمم
باني در مقولة داللت زبان آشکار باني در مقولة داللت زبان آشکار توان گفت خاصي ت معناداری عناصر زتوان گفت خاصي ت معناداری عناصر ز  ييممبرای تبيين بهتر اين موضوع برای تبيين بهتر اين موضوع 

که نخستين هـدف از  که نخستين هـدف از    آنجاآنجاشود. از شود. از   ييممفع ال فع ال   آنهاآنهای زبان متعارف در نقش ارجاعي ی زبان متعارف در نقش ارجاعي هاها  نشانهنشانهشود. داللت شود. داللت   ييمم
کاربست زبان ايجاد ارتباط و انتقال پيام است، در زندگي روزمرّه که اساساً زندگي در جهان واقعي اسـت،  کاربست زبان ايجاد ارتباط و انتقال پيام است، در زندگي روزمرّه که اساساً زندگي در جهان واقعي اسـت،  

ات در   هاها  متنمتنافتند. افتند.   ييممهای جهان واقعي به کار های جهان واقعي به کار   واقعي تواقعي تی زبان در رابطه با ی زبان در رابطه با هاها  داللتداللت ات در   يي که پيرامـون واقعيـ  يي که پيرامـون واقعيـ 
برند. اصل در اين متون بر ايـن اسـت   برند. اصل در اين متون بر ايـن اسـت     ييممشوند، از همين نقش ارجاعي زبان بهره شوند، از همين نقش ارجاعي زبان بهره   ييممجهان واقعي نوشته جهان واقعي نوشته 

يشـان صـد  و   يشـان صـد  و   هاها  گـزاره گـزاره خـود عمـومي و   خـود عمـومي و       ييييمعنـا معنـا ی صريح، روشن و شـفّاف دارنـد و حـوزة    ی صريح، روشن و شـفّاف دارنـد و حـوزة    هاها  داللتداللتکه که 
از حيث کاربرد صوری عناصر زبـان، نقـش ادبـي از نقـش     از حيث کاربرد صوری عناصر زبـان، نقـش ادبـي از نقـش       کهکه  همدنانهمدنانا در متن ادبي، ا در متن ادبي، ير است. ام ير است. ام پذپذ  کذبکذب

يابد، از يابد، از   ييممينکه بار اطّالعي پيام اصل باشد، چگونگي خود پيام اصالت ينکه بار اطّالعي پيام اصل باشد، چگونگي خود پيام اصالت ااگيرد و به جای گيرد و به جای   ييممارجاعي فاصله ارجاعي فاصله 
زبـان  زبـان    ییهـا هـا   داللـت داللـت گيرد. در متن ادبي، گيرد. در متن ادبي،   ييممحيث کاربرد معنايي نيز متن ادبي از نقش ارجاعي زبان فاصله حيث کاربرد معنايي نيز متن ادبي از نقش ارجاعي زبان فاصله 

زباني در ارتباط واحدهای زبـان نسـبت بـه يکـديگر، درون     زباني در ارتباط واحدهای زبـان نسـبت بـه يکـديگر، درون       ی درونی درونهاها  داللتداللتهستند و با هستند و با     يهيهالالمبهم و چندمبهم و چند
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ی چندگانـه، ابهـام، هنجـارگريزی،    ی چندگانـه، ابهـام، هنجـارگريزی،    هـا هـا   داللـت داللـت (. (. 5555، ص ، ص 17981798سازند )ر.ک  صـفوی،  سازند )ر.ک  صـفوی،    ييممنظام زبان، معنا نظام زبان، معنا 
ی ادبـي،  ی ادبـي،  هاها  داللتداللتارة ارة شوند نتوان دربشوند نتوان درب  ييممهايي هستند که موجب هايي هستند که موجب   يژگييژگيووشدگي زبان از آشکارترين شدگي زبان از آشکارترين   شخصيشخصي

 حکمي قطعي ارائه کرد.حکمي قطعي ارائه کرد.
کشد تا نمودها و پيوندهای منجمد خـود را بـه فراينـد    کشد تا نمودها و پيوندهای منجمد خـود را بـه فراينـد      ييممبه يك تعبير، متن ادبي جهان را درون زبان به يك تعبير، متن ادبي جهان را درون زبان 

ی زبان متعـارف اسـت، نـوعي    ی زبان متعـارف اسـت، نـوعي    هاها  داللتداللتزدايي از زدايي از   ييييآشناآشناي الي ت معنا بسپارد. اين کارکرد معنايي که نوعي ي الي ت معنا بسپارد. اين کارکرد معنايي که نوعي سس
ی زبـان  ی زبـان  هـا هـا   نشـانه نشـانه گيرد و در انتخاب و ترکيب گيرد و در انتخاب و ترکيب   ييممي از جهان واقع فاصله ي از جهان واقع فاصله است. متن ادباست. متن ادب« « گريزیگريزی  واقعي تواقعي ت»»
، ، 17911791های جهان پيراموني ارجاع نـدارد )ر.ک  صـفوی،   های جهان پيراموني ارجاع نـدارد )ر.ک  صـفوی،     واقعي تواقعي تکند که حاصل آن به کند که حاصل آن به   ييممی عمل ی عمل اا  گونهگونه  بهبه

، ، انـد انـد   داشـته داشـته (. متن ادبي عناصر زباني را که در موجودي ت متعارف خود داللتي ارجاعي به واقعي ات (. متن ادبي عناصر زباني را که در موجودي ت متعارف خود داللتي ارجاعي به واقعي ات 412412ص ص 
بخشد. اين عناصر چـون  بخشد. اين عناصر چـون    ييمم  آنهاآنها، معنايي سي ال به ، معنايي سي ال به آنهاآنهاگيرد و با زدودن اين خاصي ت ارجاعي از گيرد و با زدودن اين خاصي ت ارجاعي از   ييممر ر به کابه کا

، معنادار هستند، ام ا چون در هيئت کنـوني خـود ديگـر بـه هـيچ واقعي ـت       ، معنادار هستند، ام ا چون در هيئت کنـوني خـود ديگـر بـه هـيچ واقعي ـت       انداند  داشتهداشتهقبالً به واقعي ات ارجاع قبالً به واقعي ات ارجاع 
خيال است. بدين ترتيب، عناصر خيال است. بدين ترتيب، عناصر خاص ي در جهان واقعي ارجاع ندارند، نمايانگر دنيايي هستند که برساختة خاص ي در جهان واقعي ارجاع ندارند، نمايانگر دنيايي هستند که برساختة 

سازند که تصو ر آن ممکن است، ام ا واقعي ت ندارد. بـر ايـن مبنـا،    سازند که تصو ر آن ممکن است، ام ا واقعي ت ندارد. بـر ايـن مبنـا،      ييممزباني در متن ادبي، جهاني ممکن را زباني در متن ادبي، جهاني ممکن را 
هـای  هـای    واقعي ـت واقعي ـت امکان درک در جهان ممکني غير از جهان امکان درک در جهان ممکني غير از جهان »»توان تخي ل در ادبي ات را چنين تعريف کرد: توان تخي ل در ادبي ات را چنين تعريف کرد:   ييمم

ر هر بار قرائت هر مخاطبي، به تصو ری ارجاع خواهد داشت که ر هر بار قرائت هر مخاطبي، به تصو ری ارجاع خواهد داشت که (. بنابراين، متن د(. بنابراين، متن د451451)همان: )همان: « « ماما  اطرافاطراف
شود، بلکه ارزشش در همان تصو ر شخصي و منحصر به فردی است شود، بلکه ارزشش در همان تصو ر شخصي و منحصر به فردی است   يينمنمی ی ارزشگذارارزشگذاردر ارتباط با واقعي ات در ارتباط با واقعي ات 

آورد. ناگفته نماند که نقش ادبي زبان از اين بُعـد نيـز ممکـن اسـت در زبـان      آورد. ناگفته نماند که نقش ادبي زبان از اين بُعـد نيـز ممکـن اسـت در زبـان        ييممکه برای هر کس پديد که برای هر کس پديد 
ات اسـت و ثانيـاً    متعارف به کار افتدمتعارف به کار افتد ات اسـت و ثانيـاً    ، ام ا او الً در هر حال، برای هدفي ارتباطي و ارجاعي وابسته به واقعيـ  ، ام ا او الً در هر حال، برای هدفي ارتباطي و ارجاعي وابسته به واقعيـ 

 ضرورت ندارد.ضرورت ندارد.
يي وجود دارد که به واقعي ـت خاص ـي ارجـاع ندارنـد )مـثالً      يي وجود دارد که به واقعي ـت خاص ـي ارجـاع ندارنـد )مـثالً      هاها  نشانهنشانهاز سوی ديگر، اگر در زبان متعارف از سوی ديگر، اگر در زبان متعارف 

شوند. در شوند. در   ييممواقعي ات به کار گرفته واقعي ات به کار گرفته   بهبه  دهندهدهنده  ارجاعارجاعهای های   ياميامپپدر خدمت در خدمت   هاها  نشانهنشانهی دستوری( باز اين ی دستوری( باز اين هاها  نشانهنشانه
پذير و باز باشـد کـه امکـان    پذير و باز باشـد کـه امکـان      انعطافانعطاف  قدرقدر  آنآنخود از حيث داللت خود از حيث داللت   تتي ي کلّکلّرود متن ادبي در رود متن ادبي در   ييمممجموع، انتظار مجموع، انتظار 

هـای  هـای    يژگـي يژگـي وونوعي مشارکت خالّ  مخاطب در مضمون اثر را فراهم کند. تأکيد قيـد خـالّ  بـر همـين     نوعي مشارکت خالّ  مخاطب در مضمون اثر را فراهم کند. تأکيد قيـد خـالّ  بـر همـين     
شوند. چنـين اسـت کـه    شوند. چنـين اسـت کـه      ييممت که موجب جذّابي ت خالّقانة متن ت که موجب جذّابي ت خالّقانة متن پذير و باز و قابل تفسير در متن اسپذير و باز و قابل تفسير در متن اس  انعطافانعطاف

ـ بـ ی ی هـا هـا   خـوانش خـوانش متن ادبي بـه دور از داللتـي يکّـه، دارای تفسـيرهای متعـد د و      متن ادبي بـه دور از داللتـي يکّـه، دارای تفسـيرهای متعـد د و       شـود. ايـن   شـود. ايـن     ييمـ مـ پايـان  پايـان    ييب
گريزی زبان و تمرکزگريزی معنا، نشان از نقش فع ال تخي ل در متن ادبي دارد. بر ايـن اسـاس، از   گريزی زبان و تمرکزگريزی معنا، نشان از نقش فع ال تخي ل در متن ادبي دارد. بر ايـن اسـاس، از     واقعي تواقعي ت
گيرد تا با نوعي داللت گيرد تا با نوعي داللت   ييممادبي از خاصي ت داللتي صريح و ارجاع به واقعي ات فاصله ادبي از خاصي ت داللتي صريح و ارجاع به واقعي ات فاصله که زبان در متن که زبان در متن   آنجاآنجا
گيرد و تخي لي و گيرد و تخي لي و   ييممگريزی بنيان گريزی بنيان   واقعي تواقعي تی ممکن بسازد، متن ادبي از حيث معنا بر ی ممکن بسازد، متن ادبي از حيث معنا بر هاها  جهانجهانزباني باز زباني باز   دروندرون
 شود.شود.  ييممانگيز انگيز   ياليالخخ

ـ پرسشي که مطرح است اينکه آيا کاربست زبان بر اساس هر نوع پرسشي که مطرح است اينکه آيا کاربست زبان بر اساس هر نوع  ـ واقعي  گريـزی، محصـول تخي ـل و    گريـزی، محصـول تخي ـل و      تتواقعي 
يي قابل پيگيری است؟ پس يي قابل پيگيری است؟ پس هاها  قالبقالبانگيزی است؟ به عبارت ديگر، خالّقانه بودن متن در چه انگيزی است؟ به عبارت ديگر، خالّقانه بودن متن در چه   ياليالخخموجب موجب 

 از بررسي شرط ديگر ادبي ت، به اين پرسش نيز خواهيم پرداخت.از بررسي شرط ديگر ادبي ت، به اين پرسش نيز خواهيم پرداخت.

 



 حسام حاج مؤمن، مجيد صالح بک 44
(Hesam Hajmomen/ Majid Salehbek) 

 

 ای ای رود اثـر ادبـي بـا مقولـة تکثرگـر     رود اثـر ادبـي بـا مقولـة تکثرگـر       ييمـ مـ ی اسـت کـه انتظـار    ی اسـت کـه انتظـار    اا  رابطـه رابطـه بيانگر بيانگر « « تعه د اخالقيتعه د اخالقي»»قيد قيد   پ(پ(

 هـا  هـا    يـده يـده اای حيـات بشـری حامـل    ی حيـات بشـری حامـل    هـا هـا   ارزشارزشاخال  داشته باشد. از اين منظر، متن ادبي در کنش متقابل با اخال  داشته باشد. از اين منظر، متن ادبي در کنش متقابل با 
 شـوند. موافقـان ايـن شـرط معتقدنـد کـه       شـوند. موافقـان ايـن شـرط معتقدنـد کـه         ييمـ مـ و مضاميني است کـه موجـب پـرورش اخالقـي خواننـده      و مضاميني است کـه موجـب پـرورش اخالقـي خواننـده      

« « شـناختي دارد شـناختي دارد   يييبـاي يبـاي ززشناختي باشـد، قُـبح   شناختي باشـد، قُـبح     يبايييباييززکه متضم ن قُبح اخالقي مرتبط با بُعد که متضم ن قُبح اخالقي مرتبط با بُعد   اثر هنری ماداماثر هنری مادام»»
((Gaut, 2001, p. 256     ام ا تهي بودن متن ادبي از قُبح اخالقي شرطي است کـه مـورد توافـق همـة .)     ام ا تهي بودن متن ادبي از قُبح اخالقي شرطي است کـه مـورد توافـق همـة .)

آثار هنری گـاهي بـه علّـت وجـود قُـبح      آثار هنری گـاهي بـه علّـت وجـود قُـبح      »»نيست و مخالفان ضرورت اين شرط معتقدند که نيست و مخالفان ضرورت اين شرط معتقدند که   نظراننظران  صاحبصاحب
شناختي شناختي   يبايييباييززی نيز ارزش ی نيز ارزش اا  ههعد عد )همان(. در اين ميان، )همان(. در اين ميان، « « شناختي ارزشمندندشناختي ارزشمندند  يبايييباييززخود، به لحاظ خود، به لحاظ     اخالقياخالقي

حُسن يا قُبح اخالقي، يك چيـز اسـت و   حُسن يا قُبح اخالقي، يك چيـز اسـت و   »»گيرند و بر آنند که گيرند و بر آنند که   ييممآن در نظر آن در نظر   اخالقياخالقياثر را جدای از ارزش اثر را جدای از ارزش 
« « اخـال  اخـال  »»)همان(. با اين همه، نقطة اشتراک اين آرای متناقض، مقولـة  )همان(. با اين همه، نقطة اشتراک اين آرای متناقض، مقولـة  « « حُسن يا قُبح هنری، چيز ديگرحُسن يا قُبح هنری، چيز ديگر

ی با مقولة اخال  خواهيم ديد. حضور ی با مقولة اخال  خواهيم ديد. حضور اا  رابطهرابطهادبي را دارای ادبي را دارای است و از هر ديدگاه که وارد بحث شويم، متن است و از هر ديدگاه که وارد بحث شويم، متن 
ی انسـاني در  ی انسـاني در  هـا هـا   مقولهمقولهاين اثر دارد )يعني متن ادبي با اين اثر دارد )يعني متن ادبي با « « انساني بودنانساني بودن»»بُعد اخالقي در متن ادبي، نشان از بُعد اخالقي در متن ادبي، نشان از 

ينجا، با ارجاع به بحث ينجا، با ارجاع به بحث ااداند، در داند، در   ييمميان را شايسته يان را شايسته گراگرا  اخال اخال ارتباط است(. گرچه نويسندة اين سطور، رأی ارتباط است(. گرچه نويسندة اين سطور، رأی 
دربارة اين شايسـتگي، از بررسـي آرای نـاهمگون پيرامـون مقولـة      دربارة اين شايسـتگي، از بررسـي آرای نـاهمگون پيرامـون مقولـة      « « هنر و اخال هنر و اخال »»گات در مقالة گات در مقالة بريس بريس 

کنـيم تـا در   کنـيم تـا در     ييمـ مـ « « تعه د اخالقيتعه د اخالقي»»را جايگزين قيد را جايگزين قيد « « دارای مضمون انسانيدارای مضمون انساني»»پوشيم و قيد پوشيم و قيد   ييمماخال  چشم اخال  چشم 
ـ    ييممعين حال که مفهوم تعه د اخالقي را برای متن ادبي حفظ عين حال که مفهوم تعه د اخالقي را برای متن ادبي حفظ  ـ  کنيم، برای توجيه آرای ديگـر ني ز مقـامي  ز مقـامي  کنيم، برای توجيه آرای ديگـر ني

 قائل شويم.قائل شويم.
ی عميقي با بـار انسـاني   ی عميقي با بـار انسـاني   هاها  مضمونمضمونفارغ از موضوع ظاهری آن، فارغ از موضوع ظاهری آن، »»رود اثر ادبي رود اثر ادبي   ييممبر اين اساس، انتظار بر اين اساس، انتظار 
ای بـرای انديشـيدن تخي لـي در همـان     ای بـرای انديشـيدن تخي لـي در همـان       ينـه ينـه زمزمشود انديشيدن در موضـوع اثـر،   شود انديشيدن در موضـوع اثـر،     ييممداشته باشد که موجب داشته باشد که موجب 

« « دارای مضمون انسانيدارای مضمون انساني»»قيد قيد   (. بدين ترتيب،(. بدين ترتيب،Lamarque, 2001, p. 454« )« )ی عميق بسازدی عميق بسازدهاها  مضمونمضمون
ات جهـان       ييممدر راستای مؤلّفة قبلي تعريف در راستای مؤلّفة قبلي تعريف  ات جهـان     شود. اگر متن ادبي برساختة کارکرد ارجاعي زبـان بـه واقعيـ  شود. اگر متن ادبي برساختة کارکرد ارجاعي زبـان بـه واقعيـ 

بيگانه است  زيرا جهان ممکني بيگانه است  زيرا جهان ممکني   هاها  انسانانسانبيروني نيست، اين بدان معنا نيست که متن ادبي با دنيای واقعي بيروني نيست، اين بدان معنا نيست که متن ادبي با دنيای واقعي 
ی ی نگرنگر  جهانجهانی انساني است. اين ی انساني است. اين نگرنگر  جهانجهان، محصول نوعي ، محصول نوعي شودشود  ييممکه به گونة خالّ  در متن ادبي ساخته که به گونة خالّ  در متن ادبي ساخته 

سازد. بنابراين، جهـان  سازد. بنابراين، جهـان    ييممديدگاهي دربارة مجموعة واقعي ات دارد که بسته به آن ديدگاه يك جهان خالّ  ديدگاهي دربارة مجموعة واقعي ات دارد که بسته به آن ديدگاه يك جهان خالّ  
کنـد  زيـرا مـتن ادبـي در بسـتری      کنـد  زيـرا مـتن ادبـي در بسـتری        ييممممکني که در متن ادبي آفريده شده، با جهان واقعي ارتباط برقرار ممکني که در متن ادبي آفريده شده، با جهان واقعي ارتباط برقرار 

کند که محرّکي برای ارتباط يـافتن بـا   کند که محرّکي برای ارتباط يـافتن بـا     ييممشود و همدنان اين امکان را حفظ شود و همدنان اين امکان را حفظ   ييمم  انساني و اجتماعي خلقانساني و اجتماعي خلق
با قرار دادن جهاني خيالي بـين مخاطبـان خـود و    با قرار دادن جهاني خيالي بـين مخاطبـان خـود و    »»واقعي ات زندگي انساني باشد  به تعبير ديگر، اثر ادبي واقعي ات زندگي انساني باشد  به تعبير ديگر، اثر ادبي 

 (.(.2525، ص ، ص 17871787)اسکولز، )اسکولز، « « دهددهد  ييممواقعي ت، به جهان واقعي ارجاع واقعي ت، به جهان واقعي ارجاع 
تن ادبي نام شخص يا مکاني واقعي راه يابد يا متن، نظر به رويـدادی  تن ادبي نام شخص يا مکاني واقعي راه يابد يا متن، نظر به رويـدادی  بنابراين، حتّي محتمل است در مبنابراين، حتّي محتمل است در م

ی خالّ  است  يعني متن ادبي يك ی خالّ  است  يعني متن ادبي يك اا  گونهگونه  بهبهواقعي پديد بيايد. ام ا اين ارتباط به گونة گزارشي نيست، بلکه واقعي پديد بيايد. ام ا اين ارتباط به گونة گزارشي نيست، بلکه 
کشاند تـا  کشاند تـا    ييممکند و آن را به درون جهان ممکن خود کند و آن را به درون جهان ممکن خود   ييمماش جدا اش جدا   ييواقعواقعپديده و موضوع واقعي را از جهان پديده و موضوع واقعي را از جهان 

هـا و  هـا و    يـده يـده پدپدباشد. پس اين ارتباط به شيوة ارجاع صريح بـه  باشد. پس اين ارتباط به شيوة ارجاع صريح بـه    اشاش  نهفتهنهفتهی ی نگرنگر  جهانجهانای برای ابراز ای برای ابراز   يهيهماما  ستستدد
 يابد.يابد.  ييممشود، بلکه در الية مضموني اثر جريان شود، بلکه در الية مضموني اثر جريان   يينمنمی عيني بر قرار ی عيني بر قرار هاها  موضوعموضوع
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ت که ت که سازد و چنين نيسسازد و چنين نيس  ييمممتن ادبي حتّي در پيوند با بستر انساني، باز امکاني برای برداشت آزاد فراهم متن ادبي حتّي در پيوند با بستر انساني، باز امکاني برای برداشت آزاد فراهم 
کـه مـتن   کـه مـتن     آنجـا آنجـا گزارشي واقعي يا نظریِ غيرقابل تفسير دربارة يك موضوع انساني ارائه کند. بنـابراين، از  گزارشي واقعي يا نظریِ غيرقابل تفسير دربارة يك موضوع انساني ارائه کند. بنـابراين، از  

شود و اين بستر محاط در مقوالت زندگي انساني همدـون  شود و اين بستر محاط در مقوالت زندگي انساني همدـون    ييممادبي در سنّت زباني و بستر انساني آفريده ادبي در سنّت زباني و بستر انساني آفريده 
ی انسـاني پيونـد   ی انسـاني پيونـد   هاها  ارزشارزشبا با   فرهنگ، اخال ، جامعه، مذهب، سياست و اقتصاد است، متن ادبي از سويي،فرهنگ، اخال ، جامعه، مذهب، سياست و اقتصاد است، متن ادبي از سويي،

ی علـوم انسـاني.   ی علـوم انسـاني.   هـا هـا   شـاخه شـاخه های موجود در دنيای واقعي و از اين گذر، حتّي بـا  های موجود در دنيای واقعي و از اين گذر، حتّي بـا    ي تي توضعوضعدارد و از سويي با دارد و از سويي با 
سازد، نقطة تقاطع هندسي نيروهايي است که بيرون سازد، نقطة تقاطع هندسي نيروهايي است که بيرون   ييممهنر را هنر را   آندهآندههنر حاصل نبوغ و ارادة فرد نيست، هنر حاصل نبوغ و ارادة فرد نيست، »»

(. ايـن مسـئله در نظـر    (. ايـن مسـئله در نظـر    274274، ص ، ص 17911791شـفيعي کـدکني،   شـفيعي کـدکني،   )اشکلوسکي  به نقـل از  )اشکلوسکي  به نقـل از  « « از هنرمند قرار دارنداز هنرمند قرار دارند
رابطـة  رابطـة  »»رود: رود:   ييمـ مـ ، نقطـة کـانوني بـه شـمار     ، نقطـة کـانوني بـه شـمار     انداند  کردهکردهي که بر زمينة اجتماعي آثار ادبي تمرکز ي که بر زمينة اجتماعي آثار ادبي تمرکز نظراننظران  صاحبصاحب

شود که آگاهي تجربي گروهي معي ن شود که آگاهي تجربي گروهي معي ن   ييمميي مربوط يي مربوط هاها  مقولهمقولهضروری زندگي اجتماعي با آفرينش ادبي... به ضروری زندگي اجتماعي با آفرينش ادبي... به 
 (.(.742742، ص ، ص 17811781)گلدمن، )گلدمن، « « سازندسازند  ييممهمزمان همزمان   طورطور  بهبهه را ه را و جهان تخي لي آفريدة نويسندو جهان تخي لي آفريدة نويسند

 خـود کـه در جهـاني    خـود کـه در جهـاني        ییظـاهر ظـاهر پس ادبي ات با زندگي واقعي انساني پيوند دارد و صرف نظـر از موضـوع   پس ادبي ات با زندگي واقعي انساني پيوند دارد و صرف نظـر از موضـوع   
 ای ای   يـده يـده پدپدينکـه مـتن ادبـي    ينکـه مـتن ادبـي    اايي با رنگ و بـوی انسـاني دارد. نظـر بـه     يي با رنگ و بـوی انسـاني دارد. نظـر بـه     هاها  مضمونمضمونگيرد، گيرد،   ييممخالّ  شکل خالّ  شکل 

گيرد، حضور مضامين انساني در متن ادبي يك ويژگـي بنيـادين   گيرد، حضور مضامين انساني در متن ادبي يك ويژگـي بنيـادين     ييممل ل زباني است که در بستر انساني شکزباني است که در بستر انساني شک
 است، حال چه متن ادبي بر اساس ايدة تعه د پديد آمده باشد و چـه بـر ايـن اسـاس پديـد نيامـده باشـد،        است، حال چه متن ادبي بر اساس ايدة تعه د پديد آمده باشد و چـه بـر ايـن اسـاس پديـد نيامـده باشـد،        

 باشـد،  باشـد،    آنهـا آنهـا ی متعـارف باشـد و چـه در تضـاد بـا      ی متعـارف باشـد و چـه در تضـاد بـا      هاها  ارزشارزشچه محتوای آن همسوی با اخال ، هنجارها و چه محتوای آن همسوی با اخال ، هنجارها و 
 شـرط  شـرط    ادبي ـت ادبي ـت ي از مضـمون انسـاني تهـي نيسـت و وجـود مضـمون انسـاني بـرای         ي از مضـمون انسـاني تهـي نيسـت و وجـود مضـمون انسـاني بـرای         در هر حال، متن ادبدر هر حال، متن ادب

متن ادبي به سبب کاربست زبان انساني دارای مضـامين  متن ادبي به سبب کاربست زبان انساني دارای مضـامين    کهکه  همدنانهمدناناست. نکتة قابل توج ه اين است که است. نکتة قابل توج ه اين است که 
 يابنـد  ايـن يعنـي در    يابنـد  ايـن يعنـي در      ييمـ مـ انساني است، به طور متقابل اين مضامين نيز در کاربست عناصر زبـاني تجلّـي   انساني است، به طور متقابل اين مضامين نيز در کاربست عناصر زبـاني تجلّـي   

را دالّ بر حضور مضامين انساني دانسـت. اکنـون ايـن    را دالّ بر حضور مضامين انساني دانسـت. اکنـون ايـن      آنهاآنهاتوان توان   ييممی زباني موجود است که ی زباني موجود است که متن، عناصرمتن، عناصر
يابند و چگونه قابـل تشـخيص   يابند و چگونه قابـل تشـخيص     ييممماند که مضامين انساني در عناصر زباني چگونه نمود ماند که مضامين انساني در عناصر زباني چگونه نمود   ييممپرسش باقي پرسش باقي 

 هستند؟هستند؟
ال   آفرينـي در چـه   آفرينـي در چـه     يبـايي يبـايي ززهای زبان در های زبان در   قابلي تقابلي تام ا سه پرسشي که باقي ماند عبارتند از: ام ا سه پرسشي که باقي ماند عبارتند از:  ال   محورهـايي فعـ  محورهـايي فعـ 

يي قابل پيگيـری اسـت؟ مضـامين انسـاني در عناصـر زبـاني       يي قابل پيگيـری اسـت؟ مضـامين انسـاني در عناصـر زبـاني       هاها  قالبقالبشود؟ خالّقانه بودن متن در چه شود؟ خالّقانه بودن متن در چه   ييمم
يابند و چگونه قابل تشخيص هستند؟ اين سه پرسش در طول هـم از ايـن مسـئلة کلّـي     يابند و چگونه قابل تشخيص هستند؟ اين سه پرسش در طول هـم از ايـن مسـئلة کلّـي       ييممچگونه نمود چگونه نمود 

يي يي هـا هـا   قالـب قالـب ون انساني در چه ون انساني در چه چيستند؟ يعني زيبايي، خالّقيت و مضمچيستند؟ يعني زيبايي، خالّقيت و مضم  ادبي تادبي تی نمود ی نمود هاها  قالبقالبپرسند که پرسند که   ييمم
 يابند؟يابند؟  ييممنمود نمود 

(  (  Lamarque, 2001, p. 449گيرد )گيرد )  ييمممتن ادبي نظر به سه مؤلّفة مذکور، در زمرة آثار هنری جای متن ادبي نظر به سه مؤلّفة مذکور، در زمرة آثار هنری جای 
اليتي    يبايييباييزززيرا استفاده از مواد  خام زباني برای زيرا استفاده از مواد  خام زباني برای  اليتي  آفريني و خالّقيت و حمل مضامين انساني، زبان را به فعـ  آفريني و خالّقيت و حمل مضامين انساني، زبان را به فعـ 

ی هنرآفرين در زبان رخ دهد، زبـان  ی هنرآفرين در زبان رخ دهد، زبـان  اا  حادثهحادثهوقتي وقتي »»دهد. دهد.   ييممرا به انواع هنر پيوند را به انواع هنر پيوند سپارد و ادبي ات سپارد و ادبي ات   ييممهنری هنری 
، ، 17821782، ، شـناس شـناس   حـق حـق « )« )شود: به امر هنری  امری که فراتر از زبان استشود: به امر هنری  امری که فراتر از زبان است  ييممدر پي آن به چيزی ديگر بدل در پي آن به چيزی ديگر بدل 

کلّي کلّي   (. بر اين مبنا، متن ادبي به عنوان جزئي از يك کلّ  يعني هنر، تابعي از مناسبات اين ساختار(. بر اين مبنا، متن ادبي به عنوان جزئي از يك کلّ  يعني هنر، تابعي از مناسبات اين ساختار4848ص ص 
کنيم تا ببينـيم  کنيم تا ببينـيم    ييممخود، متن ادبي را به عنوان يك اثر هنری تلقّي خود، متن ادبي را به عنوان يك اثر هنری تلقّي   پرسشپرسشاست. ما برای رسيدن به پاسخ است. ما برای رسيدن به پاسخ 
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در در   ادبي تادبي تيي را که يي را که هاها  قالبقالبتوانيم توانيم   ييممنظر به مناسبات جاری در ساختاری که ادبي ات را در بر گرفته، چگونه نظر به مناسبات جاری در ساختاری که ادبي ات را در بر گرفته، چگونه 
 يابد، تعيين کنيم؟يابد، تعيين کنيم؟  ييممنمود نمود   آنهاآنها

 هنریـ متن ادبی به مثابة اثر 3

شناسايي متن ادبي به عنوان يك اثر هنری منوط به اين است که بتوان اين متن را از طريق انطبا  با شناسايي متن ادبي به عنوان يك اثر هنری منوط به اين است که بتوان اين متن را از طريق انطبا  با 
تعريفي از هنر شناسايي کرد  يعني در ابتدا بايد بر اساس تعريفي از اثر هنری، متن ادبي را به عنوان هنـر  تعريفي از هنر شناسايي کرد  يعني در ابتدا بايد بر اساس تعريفي از اثر هنری، متن ادبي را به عنوان هنـر  

تا تعريفي از هنر ارائـه کننـد کـه البتّـه     تا تعريفي از هنر ارائـه کننـد کـه البتّـه     اند اند   يدهيدهکوشکوشهای متعد دی های متعد دی   نظري هنظري هدرک کنيم. در گسترة فلسفة هنر، درک کنيم. در گسترة فلسفة هنر، 
همواره جامع و مانع بودنشان محلّ نقد بوده است. با اين حال، وقتي شروطي که در يکي از اين تعـاريف  همواره جامع و مانع بودنشان محلّ نقد بوده است. با اين حال، وقتي شروطي که در يکي از اين تعـاريف  

شود. بنـا بـر   شود. بنـا بـر     ييممشناخته شناخته « « هنرهنر»»عنوان شده است، در اثری پاسخ مثبت بگيرند، آن اثر بر طبق آن تعريف، عنوان شده است، در اثری پاسخ مثبت بگيرند، آن اثر بر طبق آن تعريف، 
شناسانه بـرای درک  شناسانه بـرای درک    های زيباييهای زيبايي  يژگييژگيووری اثری است که به قصد ارائة ری اثری است که به قصد ارائة شناسانة هنر، اثر هنشناسانة هنر، اثر هن  تعريف زيباييتعريف زيبايي

هايي که قابلي ت ايجاد تجربـة  هايي که قابلي ت ايجاد تجربـة    يژگييژگيوو(  يعني ارائة (  يعني ارائة Carroll, 1999, p. 170مخاطب طرّاحي شده باشد )مخاطب طرّاحي شده باشد )
های عيني در اثر های عيني در اثر   يژگييژگيووشناسانه برای مخاطب دارند )ر.ک  همان(. اين تعريف از يك سو به وجود شناسانه برای مخاطب دارند )ر.ک  همان(. اين تعريف از يك سو به وجود   يبايييباييزز

يـم،  يـم،  اا  گرفتهگرفتهای که در اين بررسي پيش ای که در اين بررسي پيش   ي هي هرورورد و از سوی ديگر، به تجربة مخاطب از اثر. مطابق با رد و از سوی ديگر، به تجربة مخاطب از اثر. مطابق با اشاره دااشاره دا
 شناسانة اثر تمرکز خواهيم کرد.شناسانة اثر تمرکز خواهيم کرد.  يبايييباييززهای های   يژگييژگيووباز بر باز بر 

ی خود ديديم که در متن ادبي زبان از کارکرد ابزاری متعارف خـود  ی خود ديديم که در متن ادبي زبان از کارکرد ابزاری متعارف خـود  ضرورضروردر تجزية ادبي ت به سه مؤلّفة در تجزية ادبي ت به سه مؤلّفة 
گفتـيم، ايـن   گفتـيم، ايـن     کهکه  چنانچناناصر زباني برجستگي يابند، جلب توج ه کنند و زيبايي بيافرينند. اصر زباني برجستگي يابند، جلب توج ه کنند و زيبايي بيافرينند. گيرد تا عنگيرد تا عن  ييممفاصله فاصله 
گذارد و زبان را از معنارسـاني  گذارد و زبان را از معنارسـاني    ييممزدايي از کارکرد متعارف زبان بر بُعد معنايي عناصر زبان نيز تأثير زدايي از کارکرد متعارف زبان بر بُعد معنايي عناصر زبان نيز تأثير   ييييآشناآشنا

. همدنـين گفتـيم کـه    . همدنـين گفتـيم کـه    ی خالّ  و تفسيرپذير بيابنـد ی خالّ  و تفسيرپذير بيابنـد هاها  داللتداللتکند تا عناصر زباني کند تا عناصر زباني   ييممدقيق و ارجاعي دور دقيق و ارجاعي دور 
ی انسـاني اسـت و مضـامين    ی انسـاني اسـت و مضـامين    هـا هـا   ارزشارزشی که آفريدة عناصر زباني است، حاوی مقوالت و ی که آفريدة عناصر زباني است، حاوی مقوالت و اا  خالّقانهخالّقانهساخت ساخت 

صـورت همزمـان در يـك پديـدة واحـد      صـورت همزمـان در يـك پديـدة واحـد          بهبهگيرد. اين سه مؤلّفه در يك پيوند عمودی، گيرد. اين سه مؤلّفه در يك پيوند عمودی،   انساني را در بر ميانساني را در بر مي
زند. اين ساخت صوری، داللت معنـاييِ  زند. اين ساخت صوری، داللت معنـاييِ  ساسا  ييممينِ متن ادبي را ينِ متن ادبي را آفرآفر  لذّتلذّتشوند: عناصر زباني صورت شوند: عناصر زباني صورت   ييممظاهر ظاهر 

خالّ  دارد و اين داللت معنايي، مضمون انساني دارد. نظر به وحدت متن ادبي در ارائة ايـن سـه مؤلّفـه،    خالّ  دارد و اين داللت معنايي، مضمون انساني دارد. نظر به وحدت متن ادبي در ارائة ايـن سـه مؤلّفـه،    
يني است يني است آفرآفر  لذّتلذّتتوان زيبايي را شاخصة اصلي متن ادبي دانست  زيرا اين کاربست عناصر زباني برای توان زيبايي را شاخصة اصلي متن ادبي دانست  زيرا اين کاربست عناصر زباني برای   ييمم

انگيز انگيز   تخي لتخي لگذارد. در واقع، القای مضامين انساني و گذارد. در واقع، القای مضامين انساني و   ييممزباني نيز تأثير زباني نيز تأثير که بر بُعد معنايي و مضموني عناصر که بر بُعد معنايي و مضموني عناصر 
ين عناصر زباني با داللـت  ين عناصر زباني با داللـت  آفرآفر  لذّتلذّتين عناصر زباني هستند. پس کاربست ين عناصر زباني هستند. پس کاربست آفرآفر  لذّتلذّتبودن، محصول کاربست بودن، محصول کاربست 

آفرينـي  آفرينـي    يبـايي يبـايي ززآفرينـد. وقتـي بپـذيريم کـه     آفرينـد. وقتـي بپـذيريم کـه       ييمـ مـ خالّ  و مضامين انساني، در يك مجموعة واحد، زيبايي خالّ  و مضامين انساني، در يك مجموعة واحد، زيبايي 
ـ تـوانيم  تـوانيم    ييمـ مـ اسـت،  اسـت،    ادبي ـت ادبي ـت اولي و اصـلي  اولي و اصـلي  شاخصة شاخصة  انگيـزی و القـای مضـامين انسـاني را محصـول      انگيـزی و القـای مضـامين انسـاني را محصـول        للااخيـ خي

آفريني عناصر زبان بدانيم. بر اين مبنا، برجستگي عناصر زباني و داللت خالّ  و مضمون انسـاني،  آفريني عناصر زبان بدانيم. بر اين مبنا، برجستگي عناصر زباني و داللت خالّ  و مضمون انسـاني،    يبايييباييزز
 آفرين در ادبي ات هستند.آفرين در ادبي ات هستند.  يبايييباييززهای های   يژگييژگيوو

هنر، گويا تقرير کلّي ديگری است از مجموع سه شرط متن هنر، گويا تقرير کلّي ديگری است از مجموع سه شرط متن شناسانه از شناسانه از   يبايييباييززبنا بر اين تحليل، تعريف بنا بر اين تحليل، تعريف 
انگيزند، در انگيزند، در   ييبرمبرمهايي که با داللتي خالّقانه و مضموني انساني، پاسخ لذّتمندانه هايي که با داللتي خالّقانه و مضموني انساني، پاسخ لذّتمندانه   يژگييژگيووادبي. بدين ترتيب، ادبي. بدين ترتيب، 

 يابند.يابند.  ييممشناسيك در متن برای درک مخاطب پديد شناسيك در متن برای درک مخاطب پديد   يبايييباييززهای های   يژگييژگيووقالب قالب 
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شناسـيك مـتن   شناسـيك مـتن     يبـايي يبـايي ززهـای  هـای    يژگييژگيوو  و مضمون انساني را   و مضمون انساني را ين، داللت خالّين، داللت خالّآفرآفر  لذّتلذّتتوانيم نمود توانيم نمود   ييممپس پس 
گونـه  گونـه    يـن يـن اا« « چيسـتند؟ چيسـتند؟   ادبي ـت ادبي ـت ی نمـود  ی نمـود  هاها  قالبقالب»»را مبني بر اينکه را مبني بر اينکه   پرسشمانپرسشمانتوانيم توانيم   ييممادبي بدانيم. سپس ادبي بدانيم. سپس 
 آورند، چيستند؟آورند، چيستند؟  ييممشناسيك را در متن پديد شناسيك را در متن پديد   يبايييباييززهای های   يژگييژگيوويي که يي که هاها  قالبقالببازخواني کنيم: بازخواني کنيم: 

 ي اتشناسيک ادب یباییزی ها قالبـ 3

 شناسـانه را در سـه محـور    شناسـانه را در سـه محـور      هـای زيبـايي  هـای زيبـايي    يژگييژگيووشناسانة هنر، بر طبق روايت محتوامحور، شناسانة هنر، بر طبق روايت محتوامحور،   تعريف زيباييتعريف زيبايي
 (. ايـن سـه محـور، عـالوه     (. ايـن سـه محـور، عـالوه     Carroll, 1999, p. 170شـمارد ) شـمارد )   ييبرمبرم« « وحدت، تنو ع و شد توحدت، تنو ع و شد ت»»کلّي، يعني کلّي، يعني 

(، در رويـارويي  (، در رويـارويي  131355ــ136136ينکه برای پوشش همة آثار هنری الزم و کافي نيستند )ر.ک  همان، صص ينکه برای پوشش همة آثار هنری الزم و کافي نيستند )ر.ک  همان، صص اابر بر 
 شـوند  يعنـي وسـعت گسـترة     شـوند  يعنـي وسـعت گسـترة       ييمـ مـ با گسترة متنو ع صفات عينـي در آثـار هنـری، موجـب اخـتالف نظـر       با گسترة متنو ع صفات عينـي در آثـار هنـری، موجـب اخـتالف نظـر       

 شود همواره در باب تعيين کامل و انتساب دقيـق ايـن صـفات در ذيـل آن     شود همواره در باب تعيين کامل و انتساب دقيـق ايـن صـفات در ذيـل آن       ييممآفرين سبب آفرين سبب   يبايييباييززصفات صفات 
ة ايـن اخـتالف،   ة ايـن اخـتالف،   (. منشـاء عمـد  (. منشـاء عمـد  191191ــ ــ 198198سه محور، اختالف نظر وجود داشته باشد )ر.ک  همان، صص سه محور، اختالف نظر وجود داشته باشد )ر.ک  همان، صص 

 تمرکزناپذيری مشخّصات پديدة زيباست  يعني گرچه ممکن است رابطـة علّـي ميـان يـك شـيء زيبـا و       تمرکزناپذيری مشخّصات پديدة زيباست  يعني گرچه ممکن است رابطـة علّـي ميـان يـك شـيء زيبـا و       
ا هـيچ مجموعـه ويژگـي           ييبرمبرملذّتي که در مخاطب لذّتي که در مخاطب  ا هـيچ مجموعـه ويژگـي         انگيـزد، قابـل تشـخيص و توصـيف باشـد، امـ  هـا و  هـا و    انگيـزد، قابـل تشـخيص و توصـيف باشـد، امـ 

مصاديق زيبايي اطـال   مصاديق زيبايي اطـال   خصوصي اتي وجود ندارد که شرايط کافي را برای زيبايي برشمارد و بتواند بر همة خصوصي اتي وجود ندارد که شرايط کافي را برای زيبايي برشمارد و بتواند بر همة 
هـايي کـه بـر همـة     هـايي کـه بـر همـة       يژگييژگيوو    (. به عبارت ديگر، ارائة مجموعه(. به عبارت ديگر، ارائة مجموعهAnne Mcmahon, 2001, p.229))شود شود 

انواع هنر صاد  باشد، کاری است که دائماً ممکن است در معرض مثال نقض قرار گيرد يا به تهي بـودن  انواع هنر صاد  باشد، کاری است که دائماً ممکن است در معرض مثال نقض قرار گيرد يا به تهي بـودن  
عنای کـاهش زيبـايي تـا حـد  يـك      عنای کـاهش زيبـايي تـا حـد  يـك      ی، به می، به ماا  مجموعهمجموعهاز يك ويژگي جديد متّهم شود. ام ا نفي وجود چنين از يك ويژگي جديد متّهم شود. ام ا نفي وجود چنين 

ينجاست که اگر تنو ع آثار هنری را بـه عنـوان يـك واقعي ـت     ينجاست که اگر تنو ع آثار هنری را بـه عنـوان يـك واقعي ـت     ااپاسخ شخصي و درک پراکنده نيست. نکته پاسخ شخصي و درک پراکنده نيست. نکته 
شناسانه، اغلب به گونه و سنّت هنری بستگي دارد )ر.ک  شناسانه، اغلب به گونه و سنّت هنری بستگي دارد )ر.ک    يبايييباييززهای های   يژگييژگيووبپذيريم، خواهيم ديد انتساب بپذيريم، خواهيم ديد انتساب 

هـای  هـای    يژگـي يژگـي ووتـوان ليسـتي از   تـوان ليسـتي از     يينمنمع انواع آثار هنری ع انواع آثار هنری (  يعني وقتي به خاطر تنو (  يعني وقتي به خاطر تنو 198198م.، ص م.، ص 19991999کارول، کارول، 
تـوان  تـوان    ييمـ مـ آفرين ارائه کرد که بر همة آثار هنری صد  کند، با تکيه بـر اصـل تنـو ع آثـار هنـری،      آفرين ارائه کرد که بر همة آثار هنری صد  کند، با تکيه بـر اصـل تنـو ع آثـار هنـری،        يبايييباييزز
آفرين با تجم عـي  آفرين با تجم عـي    يبايييباييززهای های   يژگييژگيووی کرد. ی کرد. بندبند  دستهدستهآفرين را بر اساس انواع آثار هنری آفرين را بر اساس انواع آثار هنری   يبايييباييززهای های   يژگييژگيوو

بندی هستند  به عبارت ديگـر، انـواع   بندی هستند  به عبارت ديگـر، انـواع     از آثار، با نوعي توافقِ نسبتاً پايدار قابل دستهاز آثار، با نوعي توافقِ نسبتاً پايدار قابل دستهی ی اا  مجموعهمجموعهسازگار در سازگار در 
تعيـين دقيـق اينکـه يـك اثـر      تعيـين دقيـق اينکـه يـك اثـر      »»آفرين باشند. آفرين باشند.   يبايييباييززهای های   يژگييژگيوويي مشخّص از يي مشخّص از هاها  مجموعهمجموعهتوانند توانند   ييممهنر هنر 

ی ی شناسانه است، بسته به اين است که آن اثـر را در چـه طبقـة هنـری جـا     شناسانه است، بسته به اين است که آن اثـر را در چـه طبقـة هنـری جـا       هنری واجد چه صفات زيباييهنری واجد چه صفات زيبايي
 ( تا طرّاحي آن را بر اساس طرح آن طبقه ارزيابي کنيم.( تا طرّاحي آن را بر اساس طرح آن طبقه ارزيابي کنيم.198198)همان، ص )همان، ص « « دهيمدهيم

شناسـيك در  شناسـيك در    يبـايي يبـايي ززهـای  هـای    يژگـي يژگـي ووکند. بـرای تعيـين   کند. بـرای تعيـين     ييمماين نتيجه بر ادبي ات نيز به عنوان هنر صد  اين نتيجه بر ادبي ات نيز به عنوان هنر صد  
ات را مشـتمل بـر آثـار بسـيار        گـرا گـرا   للکُکُادبي ات، بايد بر همين گونه از هنر تمرکز کرد. در نگاهي ادبي ات، بايد بر همين گونه از هنر تمرکز کرد. در نگاهي  ات را مشـتمل بـر آثـار بسـيار      بـاز ادبيـ    بـاز ادبيـ 

شـود.  شـود.    ييمـ مـ   گشـا گشـا   گـره گـره   گـرا گـرا   نظمنظمينجا نيز همان نگاه ينجا نيز همان نگاه ااخوريم. خوريم.   ييبرمبرميابيم و به همان مسئلة تنو ع يابيم و به همان مسئلة تنو ع   ييممگوناگون گوناگون 
هايي که در باب ادبي ات صورت پذيرفته، مصاديق ادبي ات را بر اساس وجـوه اشـتراک و افتـرا     هايي که در باب ادبي ات صورت پذيرفته، مصاديق ادبي ات را بر اساس وجـوه اشـتراک و افتـرا       ییبندبند  طبقهطبقه

هـای  هـای    يژگـي يژگـي ووتـر از  تـر از    يـق يـق دقدقو و درکـي جزءگـرا   درکـي جزءگـرا     آنهـا آنهـا آورد که رجوع بـه  آورد که رجوع بـه    ييمميي منظّم گرد يي منظّم گرد هاها  مجموعهمجموعهآنها در آنها در 
، مفهـوم کلّـي و فراگيـر    ، مفهـوم کلّـي و فراگيـر    هـا هـا   طبقـه طبقـه شناسيك متن ادبي به همراه دارد. مطالعة ادبي ات از دريدة ايـن  شناسيك متن ادبي به همراه دارد. مطالعة ادبي ات از دريدة ايـن    يبايييباييزز
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ــات را کــه مصــاديق متنــو ع و نــاهمگون دارد، بــه  ــات را کــه مصــاديق متنــو ع و نــاهمگون دارد، بــه ادبي   تــر بــا مصــاديق تــر بــا مصــاديق   ييجزئــجزئــی از مفــاهيم ی از مفــاهيم اا  مجموعــهمجموعــهادبي 
هـايي  هـايي    ییبندبند  طبقهطبقهشناسيك برای ادبي ات، با نظر به شناسيك برای ادبي ات، با نظر به   يبايييباييززی ی هاها  قالبقالبکند. بنابراين، تعيين کند. بنابراين، تعيين   ييممتبديل تبديل   همگونهمگون

ات،     ییبنـد بنـد   طبقـه طبقـه عملي خواهد بود که برای آثار ادبي صورت گرفته است. بدون در نظر گـرفتن  عملي خواهد بود که برای آثار ادبي صورت گرفته است. بدون در نظر گـرفتن   ات،   هـای ادبيـ  هـای ادبيـ 
 شناسـيك کـه بـر همـة آثـار ادبـي صـد  کنـد، تالشـي          شناسـيك کـه بـر همـة آثـار ادبـي صـد  کنـد، تالشـي            يبـايي يبـايي ززی ی هاها  قالبقالبتالش برای ارائة فهرستي از تالش برای ارائة فهرستي از 

ات بيگانـه اسـت و  از ايـن رو، ناکـام          راراگگ  شمولشمولو و   گراگرا  جزمجزماست برآمده از نگاه است برآمده از نگاه  ت تنـو ع ادبيـ  ات بيگانـه اسـت و  از ايـن رو، ناکـام        که با واقعيـ  ت تنـو ع ادبيـ   که با واقعيـ 
کننـد کـه بـا    کننـد کـه بـا      ييمـ مـ بخشند و از هر طبقه، توصيفي منظّم ارائه بخشند و از هر طبقه، توصيفي منظّم ارائه   ييممها به ادبي ات نظم ها به ادبي ات نظم   ییبندبند  طبقهطبقهماند. اين ماند. اين   ييمم

 شناسـيك بـرای هـر طبقـه     شناسـيك بـرای هـر طبقـه       يبـايي يبـايي ززی ی هـا هـا   قالبقالبتوان فهرستي از توان فهرستي از   ييممها، ها،   يفيفتوصتوصرجوع پژوهشگرانه به اين رجوع پژوهشگرانه به اين 
 (، تـاريخ  (، تـاريخ  هـا هـا   گونـه گونـه تـوانيم در سـه شـاخة انـواع ادبـي )     تـوانيم در سـه شـاخة انـواع ادبـي )       ييممها را ها را   ییبندبند  طبقهطبقهکلّي، اين کلّي، اين   طورطور    بهبهاد. اد. به دست دبه دست د
صـورت مـنظّم بـه    صـورت مـنظّم بـه        بـه بـه ( و مکاتب ادبي جستجو کنيم. رجـوع بـه ايـن سـه شـاخه، مـا را       ( و مکاتب ادبي جستجو کنيم. رجـوع بـه ايـن سـه شـاخه، مـا را       هاها  دورهدورهادبي ات )ادبي ات )

  هـا هـا   شـاخه شـاخه   رساند که در هر يك، وجوه اشتراک و همگـوني جريـان دارد. ايـن   رساند که در هر يك، وجوه اشتراک و همگـوني جريـان دارد. ايـن     ييممهای ادبي ات های ادبي ات   يرمجموعهيرمجموعهزز
انگيـزی و مضـمون   انگيـزی و مضـمون     يـال يـال خخشناسيك )يا همان زيبايي و تخي لي/ شناسيك )يا همان زيبايي و تخي لي/   يبايييباييززهای های   يژگييژگيووروشن خواهند کرد که روشن خواهند کرد که 

يي قابـل  يي قابـل  هـا هـا   قالبقالب( چگونه بسته به چارچوب هر طبقه، برای نموديابي ( چگونه بسته به چارچوب هر طبقه، برای نموديابي ادبي تادبي تانساني به عنوان شروط الزم انساني به عنوان شروط الزم 
 يابند.يابند.  ييممتعيين تعيين 

 ی ادبیها گونهی بند طبقهالف( 

شناسانه يك متن ادبي را به مثابة اثری هنری تعيين کنيم، نخسـت بايـد   شناسانه يك متن ادبي را به مثابة اثری هنری تعيين کنيم، نخسـت بايـد     باييباييوقتي بخواهيم صفات زيوقتي بخواهيم صفات زي
و و   هـا هـا   چـارچوب چـارچوب ، ، هـا هـا   گونـه گونـه ی ادبي )انواع ادبي( تعلّق دارد  زيـرا  ی ادبي )انواع ادبي( تعلّق دارد  زيـرا  هاها  گونهگونهدريابيم که آن متن به کدام يك از دريابيم که آن متن به کدام يك از 

ی از ی از اا  مجموعـه مجموعـه از از   عبارتنـد عبارتنـد شـوند و  شـوند و    ييمـ مـ توليـد و تفسـير   توليـد و تفسـير     آنهاآنهاعوامل ساختاربخشي هستند که متون درون عوامل ساختاربخشي هستند که متون درون 
پـور،  پـور،    گـذارد )ر.ک  قاسـمي  گـذارد )ر.ک  قاسـمي    ييمـ مـ يافته که بر شيوة توليد و تأويل معنا اثر يافته که بر شيوة توليد و تأويل معنا اثر   و سازمانو سازمان    قاعدهقاعدههای قالبي، باهای قالبي، با  لزاملزاماا

هـايي دارد کـه   هـايي دارد کـه     (. بنابراين، هر گونة ادبي به عنوان بخشي از نظام ادبي ات، روابط و مناسبت(. بنابراين، هر گونة ادبي به عنوان بخشي از نظام ادبي ات، روابط و مناسبت7272، ص ، ص 17911791
هـای  هـای    يژگـي يژگـي ووصـف، بـرای تعريـف    صـف، بـرای تعريـف    آورد. بـا ايـن و  آورد. بـا ايـن و    ييمـ مـ ی از متون را ذيل خود جمـع  ی از متون را ذيل خود جمـع  اا  دستهدسته  آنهاآنهابر اساس بر اساس 

ی رجوع کرد کـه مـتن بـه آن    ی رجوع کرد کـه مـتن بـه آن    اا  گونهگونهنخست بايد به مناسبات نخست بايد به مناسبات « « متن ادبي/ اثر هنریمتن ادبي/ اثر هنری»»شناسانة يك شناسانة يك   يبايييباييزز
يافتة يك غزل با چارچوب يـك رمـان متفـاوت اسـت.     يافتة يك غزل با چارچوب يـك رمـان متفـاوت اسـت.       و سازمانو سازمان    قاعدهقاعدههای قالبي، باهای قالبي، با  تعلّق دارد  زيرا الزامتعلّق دارد  زيرا الزام

ـ   وارهواره  ناهمگونناهمگونيك نوع يك نوع   novelيك يك »» ـ است و داستان کوت « « ، سـاده و جمـع و جـور   ، سـاده و جمـع و جـور   همگـون همگـون اه يـك نـوع   اه يـك نـوع   است و داستان کوت
شناسـانه يـك مـتن ادبـي هنگـامي امکـان       شناسـانه يـك مـتن ادبـي هنگـامي امکـان         (. پس تعيين صفات زيبايي(. پس تعيين صفات زيبايي221221، ص ، ص 17911791)شفيعي کدکني، )شفيعي کدکني، 

شناختي آن کلّي را که بر اثر سايه افکنـده، در نظـر   شناختي آن کلّي را که بر اثر سايه افکنـده، در نظـر     بخش و اغراض زيباييبخش و اغراض زيبايي  خواهد يافت که اصول وحدتخواهد يافت که اصول وحدت
عامي که هر يك، مشخّصات و قوانين ويژة خود را عامي که هر يك، مشخّصات و قوانين ويژة خود را   از: مجموعة خصائص فنّياز: مجموعة خصائص فنّي  عبارتندعبارتندانواع ادبي انواع ادبي »»بگيرد. بگيرد. 

« « دارند. هر يك از انواع شعر حماسي، غنايي، نمايشي و تعليمي، ساختمان و هندسة خاص  خود را داراستدارند. هر يك از انواع شعر حماسي، غنايي، نمايشي و تعليمي، ساختمان و هندسة خاص  خود را داراست
 (.(.9999، ص ، ص 17621762)همان، )همان، 
هـای مشـترکي   هـای مشـترکي     يژگييژگيووی ادبي در تعاملي پيوسته با هم موجودي تي پويا و مت ي ر دارند و گاه ی ادبي در تعاملي پيوسته با هم موجودي تي پويا و مت ي ر دارند و گاه هاها  گونهگونهالبتّه البتّه 

دارد، دارد،   هاها  گونهگونههای خاص  خود با ديگر های خاص  خود با ديگر   يژگييژگيوويي که به سبب يي که به سبب هاها  تفاوتتفاوتيابند، ام ا هر گونة ادبي بر اساس يابند، ام ا هر گونة ادبي بر اساس   ييمم
يژه در نوع نثر، در يژه در نوع نثر، در وو  بهبههای فراوان در انواع ادبي، های فراوان در انواع ادبي،   ييگوناگونگوناگونراز وجود راز وجود »»شود. شود.   ييممجدا جدا   آنهاآنهاين از ين از چچ  خطخطبا نوعي با نوعي 
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آفرينش نظام يا ساختار ادبي خـود از يکـي از   آفرينش نظام يا ساختار ادبي خـود از يکـي از   توانند در توانند در   ييمماين واقعي ت نهفته است که هر يك از آن انواع اين واقعي ت نهفته است که هر يك از آن انواع 
(. (. 5656شـناس، ص  شـناس، ص    )حـق )حـق « « گاه ادبي ات بهره بيشتری بگيرنـد گاه ادبي ات بهره بيشتری بگيرنـد   ييتجلّتجلّی مختلف زبان در مقام ی مختلف زبان در مقام هاها  جنبهجنبهسطوح يا سطوح يا 

و و   قاعـده قاعـده هـای قـالبي، با  هـای قـالبي، با    ی از الـزام ی از الـزام اا  مجموعـه مجموعـه اگر اين امکان هست که بـرای هـر گونـة ادبـي سـخن از      اگر اين امکان هست که بـرای هـر گونـة ادبـي سـخن از      
يي رسيد که حدود يي رسيد که حدود هاها  قالبقالبی منظّم از ی منظّم از اا  مجموعهمجموعهبرای هر گونه، به برای هر گونه، به توان توان   ييمميافته به ميان آورد. پس يافته به ميان آورد. پس   سازمانسازمان

ی ی هـا هـا   قالـب قالـب کند. بنابراين، نخستين اقـدامي کـه بـرای تعيـين     کند. بنابراين، نخستين اقـدامي کـه بـرای تعيـين       ييممدر هر يك را مشخّص در هر يك را مشخّص   ادبي تادبي تنموديابيِ نموديابيِ 
 ی ادبي است.ی ادبي است.هاها  گونهگونهشناسيك ادبي ات ضروری است، رجوع به شناسيك ادبي ات ضروری است، رجوع به   يبايييباييزز

 های تاریخی یبند طبقهب( 

 يي شناسانه متن ادبي بسيار مهم  است که بـدانيم آثـار ادبـي درون ژانرهـا     يي شناسانه متن ادبي بسيار مهم  است که بـدانيم آثـار ادبـي درون ژانرهـا     های زيباهای زيبا  يژگييژگيوودر شناخت در شناخت 
آيد، آيد،   ييممی که متن در آن پديد ی که متن در آن پديد اا  گونهگونهدر کجای تاريخ ادبي ات قرار دارند؟ اين دانش مشخّص خواهد کرد که در کجای تاريخ ادبي ات قرار دارند؟ اين دانش مشخّص خواهد کرد که 

 خود قرار داشته است، متن در گسترة بينامتنيِ گونـة خـود چـه جايگـاهي     خود قرار داشته است، متن در گسترة بينامتنيِ گونـة خـود چـه جايگـاهي         ينيينيتکوتکودر کدام مرحله از سير در کدام مرحله از سير 
 ی نويسـندگان  ی نويسـندگان  نگرنگر  جهانجهان، ، انداند  بودهبودهآيد، چه آيد، چه   ييممهای اجتماعي و سياسي که متن درونشان به دنيا های اجتماعي و سياسي که متن درونشان به دنيا   ينهينهزمزمدارد، دارد، 
 هـای زبـاني و محتـوايي غالـب در     هـای زبـاني و محتـوايي غالـب در       يژگـي يژگـي ووهای اجتماعي و فرهنگي ايشـان چـه بـوده اسـت،     های اجتماعي و فرهنگي ايشـان چـه بـوده اسـت،       يشيشگراگراو و 

شـود،  شـود،    يينمـ نمـ ر خـ  نوشـته   ر خـ  نوشـته   آيند که متن دآيند که متن د  ييبرمبرماز اين واقعي ت از اين واقعي ت   هاها  پرسشپرسش؟ اين ؟ اين انداند  بودهبودهبستر پيدايش آثار چه بستر پيدايش آثار چه 
تاريخ ادبي ات عبارت است از: تاريخ ادبي ات عبارت است از: »»شود. شود.   ييممهای خاص  آن ظرف زاده های خاص  آن ظرف زاده   يژگييژگيووبلکه در ظرفي از زمان و مکان با بلکه در ظرفي از زمان و مکان با 

 « « کنـد کنـد   ييمـ مـ کـه تجربـة تخي ـل هنـری و شـاعرانه آن را آينگـي       کـه تجربـة تخي ـل هنـری و شـاعرانه آن را آينگـي         گونـه گونـه     آنآنهـای اجتمـاعي   هـای اجتمـاعي     يشـه يشـه انداندتاريخ تاريخ 
زمينة آفرينش آثار با خصوصي ات بـافتي  زمينة آفرينش آثار با خصوصي ات بـافتي    (. بنابراين،(. بنابراين،276276، ص ، ص 17911791)وسه لوسکي، نقل از شفيعي کدکني، )وسه لوسکي، نقل از شفيعي کدکني، 

کننده است  مثالً رماني که در قرن نوزده ميالدی در کننده است  مثالً رماني که در قرن نوزده ميالدی در   ويژة خود، در خلق ادبي اتي خاص، عاملي بسيار تعيينويژة خود، در خلق ادبي اتي خاص، عاملي بسيار تعيين
روسيه نوشته شده، نمودی دارد متفاوت با رمـاني کـه در همـين زمـان در انگلـيس نوشـته شـده اسـت.         روسيه نوشته شده، نمودی دارد متفاوت با رمـاني کـه در همـين زمـان در انگلـيس نوشـته شـده اسـت.         

 ی نمودی متفاوت با غزلي در قـرن سـيزدهم دارد يـا مـثالً     ی نمودی متفاوت با غزلي در قـرن سـيزدهم دارد يـا مـثالً     غزلي فارسي در قرن هشتم هجرغزلي فارسي در قرن هشتم هجر  کهکه  همدنانهمدنان
 شود، همان چيـزی اسـت کـه    شود، همان چيـزی اسـت کـه      ييممدر هنر عصر رنسانس، چيزی که اوج نقطة معيار جمالي عصر شناخته در هنر عصر رنسانس، چيزی که اوج نقطة معيار جمالي عصر شناخته »»

 انـد خـود را بـه آن نزديـك کننـد و بـا       انـد خـود را بـه آن نزديـك کننـد و بـا         يدهيدهکوشـ کوشـ در هنرهای بصری بازتاب يافته است و هنرهـای ديگـر   در هنرهای بصری بازتاب يافته است و هنرهـای ديگـر   
 رسـيم  رسـيم    ييمـ مـ وقتـي بـه دورة صـفوي ه    وقتـي بـه دورة صـفوي ه    »»(. يا در هنر ايران، (. يا در هنر ايران، 752752، ص ، ص 17911791)ياکوبسون، )ياکوبسون، « « آن هماهنگ شوندآن هماهنگ شوند

 بينيم که اين انديشة تلفيقـي در شـعر، معمـاری، نقّاشـي و هنرهـای      بينيم که اين انديشة تلفيقـي در شـعر، معمـاری، نقّاشـي و هنرهـای        ييمميابيم، يابيم،   ييدرمدرمو انديشة مالّصدرا را و انديشة مالّصدرا را 
 « « رونـد رونـد   ييمـ مـ يکـديگر بـه کـار    يکـديگر بـه کـار      ارزارز  هـم هـم ديگر نيـز تجلّـي يافتـه اسـت. ترکيـب و انتخـاب در کنـار هـم و         ديگر نيـز تجلّـي يافتـه اسـت. ترکيـب و انتخـاب در کنـار هـم و         

 (.(.188188، ص ، ص 17981798)صفوی، )صفوی، 
هـای  هـای    يژگـي يژگـي ووی از ی از اا  مجموعـه مجموعـه پس آگاهي از محلّي که آثار ادبي در طيف تاريخ ادبي ات دارند، مـا را بـه   پس آگاهي از محلّي که آثار ادبي در طيف تاريخ ادبي ات دارند، مـا را بـه   

ات آن      يژگييژگيوورساند که زمينة توليد آثار هستند. رساند که زمينة توليد آثار هستند.   ييممفکری و بياني فکری و بياني  ات آن    های تاريخي هـر دوره در زبـان و ادبيـ  های تاريخي هـر دوره در زبـان و ادبيـ 
بد که برآمده از شرايط بستر توليـد  بد که برآمده از شرايط بستر توليـد  يايا  ييممهايي هايي   يژگييژگيووگذارد. اين يعني بيان ادبي در هر دوره گذارد. اين يعني بيان ادبي در هر دوره   ييممدوره تأثير دوره تأثير 

در هر دوره، متأثّر از شرايط تاريخي بستر توليد ادبي ات است. در هر دوره، متأثّر از شرايط تاريخي بستر توليد ادبي ات است.   ادبي تادبي تة ة گانگان  سهسهی ی هاها  مؤلّفهمؤلّفهادبي هستند و نمود ادبي هستند و نمود 
گـذارد و بـه   گـذارد و بـه     ييمـ مـ ی هـر گونـة ادبـي تـأثير     ی هـر گونـة ادبـي تـأثير     هـا هـا   قالـب قالـب يابد، بـر  يابد، بـر    ييممدر هر دوره در هر دوره   ادبي تادبي تهايي که نمود هايي که نمود   يژگييژگيوو
 دهد.دهد.  ييممنه جهت نه جهت شناسيك آن گوشناسيك آن گو  يبايييباييززهای های   يژگييژگيوو
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 ی ادبیها مکتبهای  یبند طبقهپ( 

 تــاريخ ادبي ــات از ديــدگاهي مــنظّم، آثــار را بــر اســاس تشــابهات صــوری، محتــوايي و کــارکردی در تــاريخ ادبي ــات از ديــدگاهي مــنظّم، آثــار را بــر اســاس تشــابهات صــوری، محتــوايي و کــارکردی در 
هايي است کـه در  هايي است کـه در    ي تي تخصوصخصوصها و ها و   نظري هنظري ههر مکتب ادبي مجموعة هر مکتب ادبي مجموعة »»کند. کند.   ييممبندی بندی   قالب مکاتب ادبي دستهقالب مکاتب ادبي دسته

ة تاريخي در ادبي ات يك يا چند کشور در نتيجة نحوة نگـرش  ة تاريخي در ادبي ات يك يا چند کشور در نتيجة نحوة نگـرش  شرايط فرهنگي، اجتماعي و سياسي هر دورشرايط فرهنگي، اجتماعي و سياسي هر دور
 (. بـا ت ييـر نحـوة    (. بـا ت ييـر نحـوة    298298، ص ، ص 17881788)ميرصـادقي،  )ميرصـادقي،  « « و زمينة فلسفي و فکری اديبان به وجـود آمـده اسـت   و زمينة فلسفي و فکری اديبان به وجـود آمـده اسـت   
کارگيری کارگيری   يری از زبان و کيفي ت بهيری از زبان و کيفي ت بهگگ  بهرهبهرهآيد و نوع آيد و نوع   ييممنگرش، ت ييرهايي در شکل بيان هنری نيز به وجود نگرش، ت ييرهايي در شکل بيان هنری نيز به وجود 

سـازد و  سـازد و    ييمميابد  به ديگر سخن، نوع تفکّر در هر مکتب، شيوة بيان هنری خاص ي يابد  به ديگر سخن، نوع تفکّر در هر مکتب، شيوة بيان هنری خاص ي   ييممعناصر زباني تفاوت عناصر زباني تفاوت 
آفرينـد. هـر مکتـب ادبـي     آفرينـد. هـر مکتـب ادبـي       ييمـ مـ از طريق ساختي ويژه، وجوه شاخصي برای تمايز مکاتب ادبي از يکـديگر  از طريق ساختي ويژه، وجوه شاخصي برای تمايز مکاتب ادبي از يکـديگر  

ی از متون ادبي است که برساختة گرايش و نگرش خاص ي نسبت به جهان هستند و در پيدايش ی از متون ادبي است که برساختة گرايش و نگرش خاص ي نسبت به جهان هستند و در پيدايش اا  مجموعهمجموعه
سـازند. ايـن نگرگـاه    سـازند. ايـن نگرگـاه      ييمـ مـ الگوهای بياني خاص ي به طور نسبي، نگرگاه مشـترک خـود را نمايـان    الگوهای بياني خاص ي به طور نسبي، نگرگاه مشـترک خـود را نمايـان    خود، با خود، با 

جـزء  جـزء  »»خوانـده اسـت  يعنـي    خوانـده اسـت  يعنـي    « « وجه غالـب وجه غالـب »»يابد که ياکوبسون يابد که ياکوبسون   ييممويژه در همان چيزی نمود ويژه در همان چيزی نمود   مشترک، بهمشترک، به
« « کننـده دارد کننـده دارد   دهـد و جنبـة تعيـين   دهـد و جنبـة تعيـين     ييمـ مـ مرکزی از مجموعة اجزای سازندة اثر ادبـي و هنـری کـه فرمـان     مرکزی از مجموعة اجزای سازندة اثر ادبـي و هنـری کـه فرمـان     

 (.(.769769کوبسون، ص کوبسون، ص )يا)يا
 ی بيـاني  ی بيـاني  هـا هـا   شـکل شـکل هـا و  هـا و    يـده يـده اای ی هـا هـا   تفـاوت تفـاوت ی مکاتب ادبي در واقـع، بـر مبنـای تشـابهات و     ی مکاتب ادبي در واقـع، بـر مبنـای تشـابهات و     بندبند  طبقهطبقه
ی که رمان سوررئاليستي را در خود ی که رمان سوررئاليستي را در خود اا  دستهدستهی است جدای از ی است جدای از اا  دستهدستهپذيرد. رمان رئاليستي نمايندة پذيرد. رمان رئاليستي نمايندة   ييممصورت صورت 

 ی غـزل اسـت و نـه مکاتـب     ی غـزل اسـت و نـه مکاتـب     هـا هـا   سبكسبكدهد. از سوی ديگر، نظر به اينکه در غزل فارسي سخن از دهد. از سوی ديگر، نظر به اينکه در غزل فارسي سخن از   ييممجا جا 
 غزل ـ غزل سبك عراقي برسـاختة چـارچوبي اسـت متفـاوت از قـاب غـزل سـبك هنـدی و يـا مـثاًل             غزل ـ غزل سبك عراقي برسـاختة چـارچوبي اسـت متفـاوت از قـاب غـزل سـبك هنـدی و يـا مـثاًل             

 در هنر رمانتيك، ارزش فرازين بـه موسـيقي محـو ل شـده اسـت و هنرهـا، همـه در همـاهنگي بـا آن          در هنر رمانتيك، ارزش فرازين بـه موسـيقي محـو ل شـده اسـت و هنرهـا، همـه در همـاهنگي بـا آن          »»
شناسي رئاليستي شناسي رئاليستي   )ام ا( در جمال)ام ا( در جمالقرار دارند: شعر رُمانتيك خود را با موسيقي همراه و هماهنگ کرده است... قرار دارند: شعر رُمانتيك خود را با موسيقي همراه و هماهنگ کرده است... 

ی شـعری بـر اسـاس آن    ی شـعری بـر اسـاس آن    هـا هـا   ارزشارزشمراتـب  مراتـب    وجه غالب عبارت بود از هنرهای زبـاني و در نتيجـه، سلسـله   وجه غالب عبارت بود از هنرهای زبـاني و در نتيجـه، سلسـله   
سبك خراساني ناميده شـده اسـت،   سبك خراساني ناميده شـده اسـت،     آندهآنده»»(. يا در ادبي ات فارسي، (. يا در ادبي ات فارسي، 752752)همان، ص )همان، ص « « پذيرفتپذيرفت  ييممدگرگوني دگرگوني 

سـبك قـرن ششـم    سـبك قـرن ششـم      آندـه آندـه يني است، )ام ا( يني است، )ام ا( نمايانگر گرايش به ترکيب، يعني عملکرد بر روی محور همنشنمايانگر گرايش به ترکيب، يعني عملکرد بر روی محور همنش
« « نمايانـد نمايانـد   ييمـ مـ شود، گرايش تدريجي به سمت انتخاب، يعني عملکرد بر روی محور جانشـيني را  شود، گرايش تدريجي به سمت انتخاب، يعني عملکرد بر روی محور جانشـيني را    ييممناميده ناميده 

 (.(.197197، ص ، ص 17981798)صفوی، )صفوی، 
ی از ی از اا  مجموعـه مجموعـه بنابراين، تشخيص اين مهم که يك متن ادبي به کدام مکتب تعلّق دارد، ما را به سوی بنابراين، تشخيص اين مهم که يك متن ادبي به کدام مکتب تعلّق دارد، ما را به سوی 

شود که کارکردی هنری دارند  زيرا اگر در هر مکتب ادبي سخن از مجموعه شود که کارکردی هنری دارند  زيرا اگر در هر مکتب ادبي سخن از مجموعه   ييممهای متن رهنمون های متن رهنمون   يژگييژگيوو
هايي است که در هر دورة تاريخي در ادبي ات به وجود آمده است، ايـن يعنـي چنـين مجموعـة     هايي است که در هر دورة تاريخي در ادبي ات به وجود آمده است، ايـن يعنـي چنـين مجموعـة       ي تي تخصوصخصوص
. به . به انداند  دادهدادههايي به چگونگي نمود سه مؤلّفة زيبايي، تخي لي و مضمون انساني در ادبي ات جهت هايي به چگونگي نمود سه مؤلّفة زيبايي، تخي لي و مضمون انساني در ادبي ات جهت   ي تي تخصوصخصوص
ی تاريخي درون ژانرها جريان دارند، ی تاريخي درون ژانرها جريان دارند، هاها  دورهدورههايي که در مکاتب ادبي بنا به هايي که در مکاتب ادبي بنا به   ي تي تخصوصخصوصترتيب، شناخت ترتيب، شناخت اين اين 

 شناسيك متن ادبي ضرورت دارد.شناسيك متن ادبي ضرورت دارد.  يبايييباييززی ی هاها  قالبقالببرای تعيين برای تعيين 

 



 1919 شناسيکشناسيک  یبایییباییززدر متون ادبی؛ رهيافت در متون ادبی؛ رهيافت   ادبيّتادبيّتساختار نمودیابیِ ساختار نمودیابیِ  
(The Structure of Identifying the Manifestations of Literariness:. . .) 

 

يي يي هـا هـا   محـدوده محـدوده ادبي ات يك عبارت مبهم نيست، چراکه ما نظر بـه  ادبي ات يك عبارت مبهم نيست، چراکه ما نظر بـه  « « شناسانةشناسانة  يبايييباييززهای های   يژگييژگيوو»»اکنون اکنون 
ات مـتن ادبـي فـراهم       منـد منـد   نظامنظامتوانيم گزارشي توانيم گزارشي   ييممآورند، آورند،   ييممي به وجود ي به وجود های ادبهای ادب  ییبندبند  طبقهطبقهکه که  ات مـتن ادبـي فـراهم     از مختصـ  از مختصـ 

، ، ادبي ـت ادبي ـت شناختي يا همان شناختي يا همان   يبايييباييززهای های   يژگييژگيووکه به که به   آنهاآنهاشناسيك شناسيك   يبايييباييززی ی هاها  قالبقالبآوريم  يعني فهرستي از آوريم  يعني فهرستي از 
 بخشند.بخشند.  ييممنمود نمود 
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گيرند، بـدين معنـا   گيرند، بـدين معنـا     ييممه، تاريخ و مکتب، ادبي ات را در ميان ه، تاريخ و مکتب، ادبي ات را در ميان ، بر اساس گون، بر اساس گون  قاعدهقاعدههای باهای با  ییبندبند  طبقهطبقهينکه ينکه اا
، بلکه بدين معناست که متـون  ، بلکه بدين معناست که متـون  انداند  شدهشدهی از پيش تعيين شده، منفعالنه منجمد ی از پيش تعيين شده، منفعالنه منجمد هاها  قالبقالبنيست که متون در نيست که متون در 
آيند. در عـين حـال،   آيند. در عـين حـال،     ييممی معهود و در ظرفي زماني/ مکاني، با گرايشي ادبي پديد ی معهود و در ظرفي زماني/ مکاني، با گرايشي ادبي پديد هاها  قالبقالبادبي در يکي از ادبي در يکي از 
يابد، موجودي تي يگانه دارد  به عبارت ديگـر، ايـن   يابد، موجودي تي يگانه دارد  به عبارت ديگـر، ايـن     ييمم  هاها  طبقهطبقهه نمود خاص ي که درون اين ه نمود خاص ي که درون اين هر متني نظر بهر متني نظر ب

، ، 17911791پـور،  پـور،    يت هستند و انعطاف الزم برای ظهور فردی را دارند )ر.ک  قاسـمي يت هستند و انعطاف الزم برای ظهور فردی را دارند )ر.ک  قاسـمي خالّقخالّقی ی هاها  عرصهعرصه  هاها  طبقهطبقه
د، از د، از ی ديگـر مناسـبت دار  ی ديگـر مناسـبت دار  هـا هـا   مـتن مـتن هـا بـا   هـا بـا     ییبنـد بنـد   طبقهطبقه(. يك متن ادبي در عين حال که از دريدة (. يك متن ادبي در عين حال که از دريدة 7979ص ص 

ظهوری منحصر برخوردار است که در جلد خود قرار دارد. به همـين دليـل اسـت کـه زبـان ادبـي نـوعي        ظهوری منحصر برخوردار است که در جلد خود قرار دارد. به همـين دليـل اسـت کـه زبـان ادبـي نـوعي        
شدگي زبان است. به طور مثال، رمان تورگينف و رمان تولستوی هر يك نمود خاص  خود را دارد، شدگي زبان است. به طور مثال، رمان تورگينف و رمان تولستوی هر يك نمود خاص  خود را دارد،   ييشخصشخص

ب رئاليسم روسـيه در  ب رئاليسم روسـيه در  زدند و به مکتزدند و به مکت  ييممبا اينکه هر دو در دهة شصت از قرن نوزده ميالدی در روسيه قلم با اينکه هر دو در دهة شصت از قرن نوزده ميالدی در روسيه قلم 
های مشترکي که با غـزل  های مشترکي که با غـزل    ينهينهزمزمغزل سلمان ساوجي، با وجود همة غزل سلمان ساوجي، با وجود همة   کهکه  همدنانهمدنان. . ددننداشتداشتدورة نخست تعلّق دورة نخست تعلّق 

 (.(.473473ــ442442، صص ، صص 17811781حافظ داشته، نمودی متفاوت از غزل وی نيز داشته است )ر.ک شفيعي کدکني، حافظ داشته، نمودی متفاوت از غزل وی نيز داشته است )ر.ک شفيعي کدکني، 
خـود، در نهـاد   خـود، در نهـاد   « « حضور ويژةحضور ويژة»»است، با است، با « « های فراگيرهای فراگير  يژگييژگيوو»»ينکه متأثّر از ينکه متأثّر از ااگونه هر متن، افزون بر گونه هر متن، افزون بر   ينيناا

های فراگير های فراگير   يژگييژگيوويابد. متن ادبي در اين حضور ويژه، به سبك ويژة خود به يابد. متن ادبي در اين حضور ويژه، به سبك ويژة خود به   ييممادبي ات جايگاهي تأثيرگذار ادبي ات جايگاهي تأثيرگذار 
ای از واژگـان،  ای از واژگـان،    يـژه يـژه ووسازی بيشتر ناظر بر گزينش و کاربرد سازی بيشتر ناظر بر گزينش و کاربرد   ييشخصشخصدر زبان نويسنده، ... در زبان نويسنده، ... »»بخشد. بخشد.   ييممنمود نمود 

زبان است... که در نتيجه، صدای مؤلّـف را از ديگـران متمـايز    زبان است... که در نتيجه، صدای مؤلّـف را از ديگـران متمـايز      ی مجازیی مجازیهاها  صورتصورتساخت جمله، لحن و ساخت جمله، لحن و 
شـناختي  شـناختي    يبايييباييززهای های   يژگييژگيووشناسيك که به شناسيك که به   يبايييباييززی ی هاها  قالبقالب(. بنابراين، (. بنابراين، 8282، ص ، ص 17981798)فتوحي، )فتوحي، « « کندکند  ييمم

گيرند. اين گيرند. اين   ييممصورت يگانه و منحصر شکل صورت يگانه و منحصر شکل     بهبهبخشند، در حيطة خصوصي ات قالبي هر متن ادبي بخشند، در حيطة خصوصي ات قالبي هر متن ادبي   ييممنمود نمود 
تـوان  تـوان    ييممهای مطرح در ادبي ات، های مطرح در ادبي ات،   ییبندبند  طبقهطبقهتوان همان سبك متن دانست. به اعتبار توان همان سبك متن دانست. به اعتبار   ييمما ا نمود يگانة متن رنمود يگانة متن ر

  آنهـا آنهـا رود متني خاص، مصـداقي خـالّ  از   رود متني خاص، مصـداقي خـالّ  از     ييممشناسيك رسيد که انتظار شناسيك رسيد که انتظار   يبايييباييززی ی هاها  قالبقالبی از ی از اا  مجموعهمجموعهبه به 
 باشد.باشد.

 گيری نتيجه

 از آنهـا نـاهمگوني   از آنهـا نـاهمگوني   آورد کـه ميـان بسـياری    آورد کـه ميـان بسـياری      ادبي ات گسترة متنـو عي از متـون را ذيـل خـود گـرد مـي      ادبي ات گسترة متنـو عي از متـون را ذيـل خـود گـرد مـي      

دهد به فهرستي از نمودهای زيبايي دست يابيم که دهد به فهرستي از نمودهای زيبايي دست يابيم که   غيرقابل اغماضي وجود دارد. اين ناهمگوني اجازه نميغيرقابل اغماضي وجود دارد. اين ناهمگوني اجازه نمي
دهـد بـرای شـناخت عـواملي کـه ايـن گسـترة        دهـد بـرای شـناخت عـواملي کـه ايـن گسـترة          بتواند بر همة آثار ادبي صد  کند. اين واقعي ت نشان ميبتواند بر همة آثار ادبي صد  کند. اين واقعي ت نشان مي
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شگردهای روساختي در متون ادبي به سوی شگردهای روساختي در متون ادبي به سوی   آورد، بايد نگاه خود را ازآورد، بايد نگاه خود را از  ناهمگون را ذيل يك عنوان گرد ميناهمگون را ذيل يك عنوان گرد مي
انگيزی و مضـمون انسـاني   انگيزی و مضـمون انسـاني     های بنيادين ادبي ت عمق دهيم. ادبي ت بر مبنای سه مؤلّفة زيبايي، خيالهای بنيادين ادبي ت عمق دهيم. ادبي ت بر مبنای سه مؤلّفة زيبايي، خيال  مؤلّفهمؤلّفه

شــود کــه در رأس آنهــا زيبــايي قــرار دارد و دو مؤلّفــة ديگــر را بــه دنبــال دارد. زيبــايي از شــود کــه در رأس آنهــا زيبــايي قــرار دارد و دو مؤلّفــة ديگــر را بــه دنبــال دارد. زيبــايي از   حاصــل مــيحاصــل مــي
گريزی زبان، و مضمون انساني از رابطة زبـان بـا   گريزی زبان، و مضمون انساني از رابطة زبـان بـا     انگيزی از واقعي تانگيزی از واقعي ت  للآيد، خياآيد، خيا  سازی زبان پديد ميسازی زبان پديد مي  برجستهبرجسته

 بستر کاربردش.بستر کاربردش.
شناسـيك نمـود   شناسـيك نمـود     هـای زيبـايي  هـای زيبـايي    بخش متون ادبي هستند که در قالـب بخش متون ادبي هستند که در قالـب   اين سه مؤلّفه همان عوامل وحدتاين سه مؤلّفه همان عوامل وحدت

دهـد. بـر اسـاس    دهـد. بـر اسـاس      شوند. همين خاصي ت، متن ادبي را در زمرة انواع هنر جای مـي شوند. همين خاصي ت، متن ادبي را در زمرة انواع هنر جای مـي   آفرين ميآفرين مي  يابند و لذّتيابند و لذّت  ميمي
انگيزنـد، در  انگيزنـد، در    بخش برميبخش برمي  شناسانه، عناصر زباني که در متن ادبي در مخاطب پاسخ لذّتشناسانه، عناصر زباني که در متن ادبي در مخاطب پاسخ لذّت  نظري ة تجربة زيبايينظري ة تجربة زيبايي

آيند، متن ادبي را در شمار آثـار هنـری   آيند، متن ادبي را در شمار آثـار هنـری     شناسيك که برای درک مخاطب پديد ميشناسيك که برای درک مخاطب پديد مي  های زيباييهای زيبايي  مقام ويژگيمقام ويژگي
 دهند.دهند.  قرار ميقرار مي

شناسيك در ديگر شناسيك در ديگر   های زيباييهای زيبايي  يابي ويژگييابي ويژگيهای ادبي ت در متن، همدون نحوة نمودهای ادبي ت در متن، همدون نحوة نمود  نحوة نموديابي مؤلّفهنحوة نموديابي مؤلّفه
شناسـيك برآمـده   شناسـيك برآمـده     های زيبـايي های زيبـايي   انواع هنر، بسيار متعد د و متنو ع است. تنو ع متون ادبي از تنو ع همين قالبانواع هنر، بسيار متعد د و متنو ع است. تنو ع متون ادبي از تنو ع همين قالب

توان فهرستي بسته از آنها تهي ه کرد. در عين حال، توان فهرستي بسته از آنها تهي ه کرد. در عين حال،   است که گرچه در هر متن ادبي، نمودی دارند، ام ا نمياست که گرچه در هر متن ادبي، نمودی دارند، ام ا نمي
نيست که ميان آثار ادبي از نظر نموديابي ادبي ت هيچ نظمي برقرار نيست. ميـان  نيست که ميان آثار ادبي از نظر نموديابي ادبي ت هيچ نظمي برقرار نيست. ميـان    چنين تنو عي به اين معناچنين تنو عي به اين معنا

شناسيك که در خود دارند، نوعي همگرايي وجود دارد که موجـب  شناسيك که در خود دارند، نوعي همگرايي وجود دارد که موجـب    های زيباييهای زيبايي  متون ادبي نظر به نوع قالبمتون ادبي نظر به نوع قالب
ای ای هـ هـ   بندی کنيم  به عبارت ديگر، به سبب همگرايي و واگرايـي ميـان قالـب   بندی کنيم  به عبارت ديگر، به سبب همگرايي و واگرايـي ميـان قالـب     شود بتوانيم آنها را دستهشود بتوانيم آنها را دسته  ميمي

 های مشترک يا متفاوت قرار دهيم.های مشترک يا متفاوت قرار دهيم.  توانيم متون ادبي را در دستهتوانيم متون ادبي را در دسته  شناسيك ميشناسيك مي  زيباييزيبايي
دهنـد تـا   دهنـد تـا     هايي که در باب ادبي ات صورت پذيرفته، همين همگرايي و واگرايي را بازتـاب مـي  هايي که در باب ادبي ات صورت پذيرفته، همين همگرايي و واگرايي را بازتـاب مـي    بندیبندی  طبقهطبقه

واني کـرد.  واني کـرد.  شناسيك بازخشناسيك بازخ  های زيباييهای زيبايي  های قالبهای قالب  بندیبندی  ها را به عنوان دستهها را به عنوان دسته  بندیبندی  توان اين طبقهتوان اين طبقه  حد ی که ميحد ی که مي
های( ادبي های( ادبي   گانه در محورهای انواع ادبي، تاريخ ادبي ات و مکاتب )يا سبكگانه در محورهای انواع ادبي، تاريخ ادبي ات و مکاتب )يا سبك  های سههای سه  بندیبندی  طور عمده، طبقهطور عمده، طبقه  بهبه

شناسـيك را از سـه منظـر الزامـات قـالبي،      شناسـيك را از سـه منظـر الزامـات قـالبي،        هـای زيبـايي  هـای زيبـايي    هايي هستند که همگراييِ ميان قالـب هايي هستند که همگراييِ ميان قالـب   مجموعهمجموعه
کننـد  کننـد    هايي که ارائه ميهايي که ارائه مي  يق دستهيق دستهدهند و از طردهند و از طر  های فکری و هنری نشان ميهای فکری و هنری نشان مي  های تاريخي و گرايشهای تاريخي و گرايش  ويژگيويژگي

سازند. البتّه هر متن در اين ساختار، سازند. البتّه هر متن در اين ساختار،   ها را نيز از يك دسته تا دسته ديگر آشکار ميها را نيز از يك دسته تا دسته ديگر آشکار مي  ميزان واگراييِ اين قالبميزان واگراييِ اين قالب
ها و چگونگيِ نمودبخشـي بـه   ها و چگونگيِ نمودبخشـي بـه     در عين حال که تابعي از اصول کلّي است، در نحوة انتخاب و ترکيب قالبدر عين حال که تابعي از اصول کلّي است، در نحوة انتخاب و ترکيب قالب

 کي يگانه دارد.کي يگانه دارد.ها، در چارچوب عناصر زباني، سبها، در چارچوب عناصر زباني، سب  آنآن
ای از ايـن  ای از ايـن    شود که وقتي متن ادبي را بـه عنـوان سـازه   شود که وقتي متن ادبي را بـه عنـوان سـازه     ويژه آنجا روشن ميويژه آنجا روشن مي  اهمي ت چنين ساختاری، بهاهمي ت چنين ساختاری، به
توانيم به مسائل مربوط به متن در يك طرح کلّي و عمـومي بپـردازيم کـه از    توانيم به مسائل مربوط به متن در يك طرح کلّي و عمـومي بپـردازيم کـه از      ساختار کلّي تلقّي کنيم، ميساختار کلّي تلقّي کنيم، مي

هـای  هـای    يابد و تا طرحيابد و تا طرح  ای بيروني خود ادامه ميای بيروني خود ادامه ميهه  دارترين زمينهدارترين زمينه  شود و تا دامنهشود و تا دامنه  کوچکترين عناصر متن آغاز ميکوچکترين عناصر متن آغاز مي
رود. يك متن ادبي به سبب جايگاهي کـه در چنـين سـاختاری    رود. يك متن ادبي به سبب جايگاهي کـه در چنـين سـاختاری      اند، پيش مياند، پيش مي  کالني که آن را در بر گرفتهکالني که آن را در بر گرفته

ت آن وابسـته بـه قالـب          ت آن وابسـته بـه قالـب         يافته، در نهاد هنر/ ادبي ات به ظهـور رسـيده اسـت و وجـه هنـری و ادبيـ  هـای  هـای    يافته، در نهاد هنر/ ادبي ات به ظهـور رسـيده اسـت و وجـه هنـری و ادبيـ 
 نمود بخشيده است.نمود بخشيده است.شناسيکي است که در خود به آنها شناسيکي است که در خود به آنها   زيباييزيبايي
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 ..119119ــ9595. صص . صص 1212

 . تهران: انتشارات سخن.. تهران: انتشارات سخن.تاخيز کلماتتاخيز کلماترسرس(. (. 17911791ـــــــــــــــــــــــ . )ـــــــــــــــــــــــ . )
 . تهران: نشر آگاه.. تهران: نشر آگاه.موسيقی شعرموسيقی شعر(. (. 17811781ـــــــــــــــــــــــ . )ـــــــــــــــــــــــ . )

  نظـم. چـاپ او ل. تهـران: پژوهشـگاه       نظـم. چـاپ او ل. تهـران: پژوهشـگاه     11. جلـد  . جلـد  از زبانشناسی بـه ادبيّـات  از زبانشناسی بـه ادبيّـات  (. (. 17871787صفوی، کورش. )صفوی، کورش. )
 فرهنگ و هنر اسالمي.فرهنگ و هنر اسالمي.
شـعر. چـاپ سـوم. تهـران: پژوهشـگاه      شـعر. چـاپ سـوم. تهـران: پژوهشـگاه          22. جلـد  . جلـد  از زبانشناسی به ادبيّاتاز زبانشناسی به ادبيّات(. (. 17981798ــــــــــــــ . )ــــــــــــــ . )

 فرهنگ و هنر اسالمي.فرهنگ و هنر اسالمي.
. چاپ او ل. تهران: نشـر  . چاپ او ل. تهران: نشـر  آشنایی با زبانشناسی در مطالعات ادب فارسیآشنایی با زبانشناسی در مطالعات ادب فارسی  (.(.17911791ــــــــــــــ . )ــــــــــــــ . )

 علمي.علمي.

 تهران: انتشارات سخن.تهران: انتشارات سخن.  ..هاها  روشروشها، رویکردها و ها، رویکردها و   نظریّهنظریّهشناسی؛ شناسی؛   سبکسبک(. (. 17981798فتوحي، محمود. )فتوحي، محمود. )

. سال ششـم. شـمارة   . سال ششـم. شـمارة   پژوهیپژوهی  ادبادب  «.«.ی ادبيی ادبيهاها  گونهگونهدرآمدی بر نظري ة درآمدی بر نظري ة (. »(. »17911791اهلل. )اهلل. )  پور، قدرتپور، قدرت  ييقاسمقاسم
 ..6868ــ2929. صص . صص 1919

 . ترجمة محم دجعفر پوينده. تهران: نشر چشمه.. ترجمة محم دجعفر پوينده. تهران: نشر چشمه.جامعه، فرهنگ، ادبيّاتجامعه، فرهنگ، ادبيّات(. (. 17811781گلدمن، لوسين. )گلدمن، لوسين. )
 . چاپ چهارم. تهران: نشر کتاب مهناز.. چاپ چهارم. تهران: نشر کتاب مهناز.نامه هنر شاعرینامه هنر شاعری  واژهواژه(. (. 17881788ميرصادقي، ميمنت. )ميرصادقي، ميمنت. )

. ترجمة محم درضا شفيعي کدکني. تهـران:  . ترجمة محم درضا شفيعي کدکني. تهـران:  رستاخيز کلماترستاخيز کلمات«. «. وجه غالبوجه غالب(. »(. »17911791ن. )ن. )ياکوبسون، رومياکوبسون، روم
 انتشارات سخن.انتشارات سخن.
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