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مجيد صالح بک
چکيده

ادبيات به معنای مجموعة متون ادبي ،مفهومي متعارف در فهم عمومي دارد .اما
پرسشهايي از اين دست که چه چيز متن ادبي را از متن غيرادبي جدا ميکند؟ چگونه
گسترة ناهمگوني از متون با عنوان ادبيات گرد هم ميآيند؟ ادبيت متن ادبي وابسته به
چيست؟ ادبيت را چگونه ميتوان تحليل کرد؟ نشان ميدهند که روياروی شناخت ادبيات
چالشهای بسياری قرار دارد .در عين حال ،نبود ديدگاهي منسجم نسبت به ادبيات و آنده
در آن ميگذرد ،باعث ميشود مطالعة علمي و تدقيق در مسائل و آثار ادبي ،در حد
کارهايي پراکنده با معيارهای ناپايدار باقي بماند که برای توسعة شناخت از ادبيات تعاملي
پيشبرنده ندارند .نظر به پرسشهايي که طرح شد و ضرورتي که بيان شد ،در نوشتار
حاضر ميکوشيم با ارائة تعريفي از ادبيات ،به مؤلفههای بنيادين ادبيت برسيم .سپس اين
مؤلفهها را به تحليل ميگذاريم و چگونگي تجلي آنها را در متن بررسي ميکنيم .در اين
فرايند ،در چارچوب فلسفة هنر به مؤلفههای ادبيت رويکردی زيباييشناسانه خواهيم
داشت و آنها را از دريدة نظرية تجربة زيباييشناسي بازخواني ميکنيم .آنگاه به محورهای
ظهور اين مؤلفهها در گسترة متون ادبي خواهيم پرداخت تا نظم حاکم بر اين گستره را
تبيين کنيم.
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مقدمه
«ادبيات» به معنای مجموعة متوني که ارزش ادبي دارند ،ظاهراً در فهم عمومي مفهومي بـديهي دارد.
اما پرداختن به اين پرسش بنيادين که چرا متني را ادبي ميناميم و وجوه تمايز چنين متني از ديگر متون
چيست ،نشان ميدهد که ارائة تعريفي جامع و مانع از ادبيت متن و طرح چـارچوبي پايـدار بـرای گسـترة
متون ادبي يا توصيف معيارهايي که در چنين چارچوبي جريان دارد ،مسائلي هستند که چالشهايي جـدی
پيش رو دارند زيرا بالفاصله در قالب پرسشهای دشوارتری ظهور ميکنند مثالً تفـاوت زبـان ادبـي بـا
زبان غيرادبي چيست؟ آيا اگر نوشتاری از زبان ادبي بهره برده باشد ،لزوماً متني ادبي است؟ در زبان ادبي
چه تکنيكهايي به کار مي رود؟ ناپيدايي مرز ميان زبان ادبي و زبان غيرادبي از يك سو و گسترة وسيعي
از متون متنوع با ويژگيهای ناهمگون که ذيل عنوان ادبيات گرد هم ميآيند ،از سوی ديگر ،رسيدن بـه
تعريفي دقيق از ادبيات و توصيفي جامع از زيرمجموعة آن را دشوار ميسازد.
نبود ديدگاهي منسجم نسبت به ادبيات و آنده در آن ميگذرد ،مانع از خواندن يك اثر ادبي نميشـود،
اما چنين فقداني ،مطالعة علمي و تـدقيق در مسـائل ادبـي و آثـار ادبـي را در حـد کارهـايي پراکنـده بـا
معيارهای ناپايدار باقي ميگذارد که برای توسعة شناخت از ادبيات ،تعاملي پيشبرنـده ندارنـد .از ايـن رو،
جستجو در پي ساختار پيوسته طرحها در متون ادبي با تکيه بر يك ديـدگاه نظـری منسـجم نسـبت بـه
ادبيات ،از نقطهنظر نتيجه گرا ،بر تالش برای ارائة تحليل منفرد از آثـار ادبـي اولويـت دارد .اهميـت ايـن
ساختار پيوسته در مسائل مهمي همدون فهم رابطة اثر ادبي با زمينـة تـاريخي آن ،شـناخت شـگردهای
ادبي متون ،ساخت الگو برای نقد آثار و تبيين چگونگي ترجمة متن ادبي آشکار ميشـود (بـرای مطالعـه
دربارة اهميت تحليل ساختاری از ادبيات ،ر.ک شفيعي کـدکني .)1791 ،ايـن ضـرورت از جملـه داليـل
اساسي در پديد آمدن نظرية ادبيات است.
البتّه اين به معنای جستجو در پي چارچوبي مطلق نيست که بتواند در حوزة ادبيات به همه چيز پاسـخ
دهد زيرا ادبيات موضوعي مطلق و ايستا نيست که بتوان تماميت آن را در بازهای از زمان آزمايش کرد و
نتيجة نهايي از يك تجربة کامل را اعالن کرد ،بلکه چنين جستجويي بخشي از کوششهايي است که به
گونهای جدالي دربارة موضوع تحولگرا و پويای ادبيات انجام ميشود و با ديگر کوشـشهـا و کـنشهـا
ارتباط دارد و نظر به پاسخهايي که برای پرسشهای اصلي خود مييابد و ميزان کـارآيي ايـن پاسـخهـا،
ارزيابي ميشود .در اين راستا ،در مقالة پيش رو ميکوشيم به طرحي پايدار برای تبيـين نحـوة نموديـابي
ادبيت در متون ادبي برسيم که بتواند ساختار منظّم ادبيات را در عين ناهمگوني متون ادبي تبيـين کنـد و
نيز تنوع نمودهای ادبيت در متون ادبي را در عين پيوستگي اين متون ذيل عنوان ادبيات توجيه کند کـه
البتّه مؤلّفههايي مقاومتر از معيارهای شناور داشته باشد.
پيشينة چنين طرحي را مي توان در نظرية فرمالسيم روسي ،بهويژه در کار فرماليستهای سيستميك يا
فرماليستهای ريختشناسيك ،پيگيری کرد (ر.ک شفيعي کدکني ،1791 ،ص  .)46گزارشي دقيقتـر از
چنين پيشينهای را ميتوان در مقدمههای رومن ياکوبسون و تزوتان تودوروف بـر کتـاب نظريـة ادبيـات
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متنهايي از فرماليستهای روس يافت .در رهيافتي پسينتر ،نظرية ساختگرايي نيز چنين طرحي را دنبال
کرده که در آثار متعدد ساختگرايان از جمله بوطيقای ساختگرا از تـودوروف نمـود يافتـه اسـت .در کتـاب
درآمدی بر ساختارگرايي در ادبيات از رابرت اسکولز ،بهويژه در فصل «ساختارگرايي چيست؟» اين تالش
تشريح شده است .از آنجا که ادبيات در زمرة انـواع هنـر جـای دارد ( ،)Lamarque, 2001, P. 449در
گسترة فلسفة هنر نيز آرای نظريـه پـردازان و فيلسـوفان هنـر در بحـث نظـری پيرامـون ادبيـات ،نتـايج
روشنگری به بار نشانده است .در اين ميان ،نظرية «تجربة زيباييشناسانه» ـ که از پارادايم فلسـفة هنـر
برخاسته است ـ در تمرکز بر روابط ساختاری موجود در فرمهـای هنـری ،بـا نظريـة فرماليسـم ـ کـه از
پارادايم نظرية ادبيات برخاسته است ـ افقهای مشـترکي دارد ( .)Carroll, 1999, Pp. 202-203ايـن
سازگاری در مقالة «مقولههای عام زيباييشناسي» از دنيس داتون ،بهويژه در بخش «ويژگـيهـای عـام
هنر» مد نظر قرار گرفته است.
در ادامة اين پيشينة نظری و فلسفي ،برای تعيين مؤلّفههای بنيادين ادبيات در اين نوشتار به رأی پيتـر
المارک ـ فيلسوف انگليسي هنر و ادبيات ( 1948م ).که از چيسـتي ادبيـات بـه مثابـة هنـر بحـث کـرده
است ـ رجوع ميشود .سپس مؤلّفههای طرح شده به تحليل گذاشته ميشوند تا مفاهيم اصلي در شناخت
ادبيت متن تبيين شوند .آنگاه متن ادبي به مثابة اثر هنـری تلقّـي مـيشـود و از نظريـة زيبـاييشناسـي
دريدهای رو به مؤلّفههای تحليل شده گشـوده مـيشـود تـا مؤلّفـههـای ادبيـت در قالـب ويژگـيهـای
زيباييشناسيك بازخواني شوند .اين بازخواني ،بهويژه به اين دليل است که نظرية زيباييشناسي داليـل و
راهکارهای مفيدی برای نظمبخشي به تنوع آثار هنری به دست ميدهد و نشان ميدهد که چگونه آثـار
هنری در عين حال که تنوعي وحدتگريز دارند ،در مؤلّفههايي بينادين اشتراک مييابند .وقتي مؤلّفههای
ادبيت به مثابة ويژگيهای زيباييشناسيك به لحاظ نظری تبيين شدند ،سپس بـه ايـن پرسـش خـواهيم
رسيد که اين ويژگيها عمالً چگونه در گسترة وسيع و متنوع ادبيات توزيع ميشـوند و نمـود مـييابنـد؟
برای شناخت نحوة نموديابي و توزيع ويژگيهای زيباييشناسـيك در متـون ادبـي ،از طبقـهبنـدیهـای
شناخته شده در نظرية ادبيات بهره خواهيم برد و خواهيم ديد طبقههايي که با عناوين گوناگون ـ و ظاهراً
جداگانـه ـ بـرای ادبيـات بـه دسـت داده شـده ،در کنـار يکـديگر دقيقـ ًا نحـوة نموديـابي ويژگـيهـای
زيباييشناسيك در گسترة متنوع آثار ادبي را بازتاب ميدهند .ساختاری که از تعامل ايـن دسـتهبنـدیهـا
بيرون ميآيد ،نشان خواهد داد که چگونه مؤلّفههای نظری مشترک ،در گسترهای متنـوع ،امـا مـنظّم ،در
آثار ادبي توزيع ميشوند و نمود مييابند و از اين رهگذر ،با ديـدگاهي زيبـاييشناسـيك طرحـي کلّـي از
ساختار نموديابي ادبيت در متون ادبي به دست داده ميشود.
9ـ چيستی ادبيت
متن ادبي را در معنايي که از قرن هجدهم ميالدی به بعد يافته ،مـيتـوان نوشـتاری زيبـا و تخيلـي/
خالّقانه با مضمون تعهد اخالقي دانست ( .)Lamarque, 2001, P. 459بر اين اساس ،سه ويژگي الزم
است تا متني ادبي باشد و بنابراين ،کيفيت ادبي متن يا همان ادبيت به اين سه وابسته است.
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الف) قيد «زيبا» بر ويژگيهايي داللت دارد که در مخاطب پاسخ لذّتبخشـي برمـيانگيزنـد .در ايـن
تعريف ،مفهوم زيبايي متضمن واکنش مخاطب است ،اما چون تحليل ما بر ادبيت به مثابة کيفيتي تمرکز
دارد که در پديدهای به نام متن نمود مييابد ،به بررسي کيفيت درک و التذاذ از سوی مخاطـب نخـواهيم
پرداخت و تنها به بررسي محرّکها و ويژگي هايي خواهيم پرداخت که در قالب مناسبتهای متني امکان
مييابند ،لذّتآفرين شوند .مؤلّفة ديگری که در اين تعريف قيد شـده« ،لـذّت» اسـت کـه ممکـن اسـت
چيستي آن پرسشساز شود .در اين باره ،ما به فهم متعارف از لذّت اعتماد و بسـنده مـيکنـيم زيـرا اگـر
بخواهيم لذّت را هم تعريف کنيم و مثالً بگوييم محصول تعادل ميان خيال و دانـايي اسـت ،بـاز ممکـن
است چيستي «خيال» مسئلهساز شود و به همين ترتيـب ،در سـيری بـيانتهـا از تعـاريف بيفتـيم .نکتـه
اينجاست که ما در پي تدقيق در مفهوم ادبيت به مؤلّفة لذّت رسيدهايم و بنابراين ،تدقيق در مفهوم لـذّت،
کار اين نوشتار نيست ،بلکه کار نوشتار ديگری است که هدف آن همين باشد شايد متني روانشناسانه يـا
عصبشناسانه .در مجموع« ،زيبايي» در بحث مـا« ،حاصـل ويژگـيهـايي اسـت کـه امکـان مـييابنـد
لذّتآفرين شوند» .البتّه در ضمن آنده خواهيم گفت ،به درکي کلّي از چيستي لذّت در ادبيات ،در حيطـة
بحث کنوني خواهيم رسيد.
در باب زيبايي در ادبيات ،يا به تعبيری ويژگيهايي که در ادبيات امکان مييابند لذّتآفرين شوند ،بايد
گفت اين ويژگيها محصول نحوهای خاص از کاربست عناصر زباني به مثابـة مـواد خـام هسـتند يعنـي
همانگونه که در مجسمهسازی نحوهای خاص از کاربست آب و خاک زيبايي ميآفرينـد ،در ادبيـات نيـز
نحوهای خاص از کاربست عناصر زباني ،زيبايي ميآفريند .مواد خام در ادبيات عناصر زباني هسـتند .ايـن
عناصر در نظام نشانهشناختي زبان کارکردی متعارف دارند که همان ارتبـاط اسـت .در ارتبـاط متعـارف و
معمولي آنده که اهميت دارد ،بار اطّالعي است که مجموعهای از نشانههای زباني از سوی فرسـتنده بـه
سوی گيرنده منتقل ميکند .اما اگر بنا باشد از اين عناصر مجموعهای ساخته شـود کـه زيبـا باشـد ،بايـد
نشانههای زباني از کارکرد معمولي خود در نظام زبان فاصله بگيرنـد و قابليـتهـای «خـود» را در توليـد
صفات لذّتآفرين فعال سازند .تفاوتي که ميان کاربرد ادبي نشانههای زباني و کاربرد متعارف آنهـا وجـود
دارد تا جايي است که برخي ادبيات را نظامي جدای از زبان ميبينند و بر اين باورند که« :ادبيات از مقولة
هنر است و با زبان که ابزار ارتباط و وسيلة شناخت مستقيم جهان است ،فر ذاتي و مـاهوی دارد ...ايـن
دو ،دو نظام کامالً جداگانه هستند» (حقشناس ،1782 ،ص  .)45امکان طرح چنين ايـدهای نشـان از آن
دارد که در ادبيات مناسباتي ضرورت دارد که در زبان متعارف ضرورت ندارد .اين مناسـبات از يـك نظـر
عامل لذّت هستند .در ادبيات قابليتهايي که نشانههای زباني به خودی خود دارند ،بـرای سـاخت اثـری
لذّتآفرين به کار ميروند.
برای تبيين بهتر آنده گفته شد ،ميتوانيم نحوة خاص يادشده را در نقشهايي که زبان ايفـا مـيکنـد،
پيگيری کنيم .بنا بر طرحي کـه ياکوبسـون بـه دسـت داده اسـت ،نقـشهـای زبـان بـر اسـاس اجـزاء
تشکيلدهندة فرايند ارتباط شکل مي گيرند .وی فراينـد ارتبـاط را دارای شـش جـزء مـيدانـد :گوينـده،
مخاط ب ،مجرای ارتباطي ،رمز ،پيام ،موضوع .وقتي فرايند ارتباط به سوی يکي از اين شش جـزء جهـت
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ميگيرد ،يکي از نقشهای زبان فعال ميشود .بر اين اساس ،شش نقش برای زبان شکل ميگيرد (ر.ک
صفوی ،1787 ،ص  .)78در اين ميان ،وقتي در فرايند ارتباط جهتگيری پيام به سوی خـود پيـام باشـد،
نقش ادبي زبان فعال ميشود .پس در متن ادبي بيشتر و مهـمتـر از آنکـه ديگـر عناصـر فراينـد ارتبـاط
(رمزبندی گوينده ،رمزگشايي مخاطب ،موضوع پيام ،مجرای ارتباطي پيام ،رمزگان پيـام) اهميـت داشـته
باشند ،چگونگي خود «پيام» اهميت دارد .لذا در متن ادبي ،عناصر زباني که شکلدهندة پيـام هسـتند ،در
کانون توجه قرار دارند و به خودی خود ارزش دارند .ارزشمندی فينفسه عناصر زباني آنجا محقّق ميشود
که اين عناصر از کارکرد متعارف خود ،يعنـي کـارکرد ابـزاری بـرای انتقـال اطّالعـات فاصـله بگيرنـد و
موجوديت خود آنها اصل قرار گيرد تا بتوانند نقش کانوني خود را ايفا کنند و جلب توجه کنند .اين تحول،
بنا به تعبير صورتگرايان ،فاصله گرفتن عناصر زبان از فرايند خودکـاری زبـان و قـرار گـرفتن در فراينـد
برجسته سازی است که از طريق دو شيوة هنجارگريزی (انحـراف از قواعـد زبـان معيـار) و قاعـدهافزايـي
(افزودن قواعدی بر قواعد زبان معيـار) انجـام مـيگيـرد (ر.ک همـان ،ص  .)48بـدين ترتيـب ،فراينـد
برجستهسازی از کارکرد متعارف زبان ،از عناصر زباني مجموعهای مـيسـازد کـه امکـان جلـب توجـه و
لذّتآفريني مييابد .اين نتيجه ،برآيند نوعي آشناييزدايي است برای فاصله گرفتن از قراردادهای هدفمند
زباني و رسيدن به نوعي فاصلة زيباييشناختي .در چنين فاصـلهای ،بـه کيفيـات آندـه بـه آن نگريسـته
ميشود ،توجه ميشود و نه به هدف و فرجامي که به صورت متعارف بر آن مترتّب شده است« .شايد آنجا
که به زبان ،برای خود زبان ،با نگاهي درونبودی ( )Immanentمينگريم ،در انديشـة زيبـاييشـناختي
گام گذاشتهايم» (رفيعي ،1781 ،ص .)763
بر اين اساس ،نحوة خاص در کاربست عناصر زباني برای توليـد ويژگـيهـايي کـه امکـان مـييابنـد،
لذّتآفرين شوند ،اعمال فرايند برجستهسازی بر زبان است و اين فرايند بـه ايـن دليـل مـيتوانـد چنـين
ويژگيهايي توليد کند که از عناصر زباني آشناييزدايي ميکند و قابليتهای لذّتآفريني عناصر زبـاني را
فعال مي کند .ناگفته نماند که ممکن است جمالتي کـه برسـاختة نقـش ادبـي زبـان هسـتند ،در کـاربرد
متعارف زبان نيز به کار گرفته شوند ،اما اين همآميزی منافاتي با خاص بودن نقش ادبي زبان نسـبت بـه
نقش صرفاً ارجاعي زبان ندارد .نتيجه اينکه چون برجستهسازی (آشناييزدايي) بـرای فعـال شـدن نقـش
ادبي زبان ضرورت دارد ،بايد در متن ادبي ويژگيهايي وجود داشته باشد که اين برجسـتهسـازی را نمـود
بخشند و بتوانند موجب لذّت شوند.
اکنون اين پرسش مطرح ميشود که آيا در فرايند برجستهسازی ،هر نوع آشناييزدايي از عناصر زبـاني
موجب لذّت ميشود؟ به تعبير ديگر ،قابليتهای زبان در زيباييآفريني در چه محورهايي فعال مـيشـود؟
پس از بررسي دو شرط ديگر ادبيت به اين پرسش خواهيم پرداخت.
ب) قيد «تخيلي /خالّقانه» به کارکرد تخيل در پيدايش متن ادبي اشاره دارد ،نه صرفاً به اين معنا که
متن ادبي در پيدايش خود از قوة تخيل مايه دارد ،بلکه مهمتر از آن بدين معنا که نوعي واکنش خالّقانـه
در مخاطب برميانگيزد ( .)Lamarque, 2001, P. 454تخيل در پيدايش متن ادبي «کوششي است که
ذهن خالّ به کار مي برد تا ميان اجزای طبيعت پيوندی نو و بـديع بيافرينـد» (داد ،1738 ،ص  .)119از
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سوی ديگر ،انتظار ميرود اثر ادبي بـرای مخاطـب «نـوعي تفسـير را ممکـن سـازد کـه جـذّابيتهـای
ادبي آن را آشکار مـيسـازد» ( .Lamarque, 2001, P. 454آندـه در ميـان کـنش خـالّ نويسـنده
و مشارکت خالّقانة مخاطب قرار دارد« ،متن خالّ » اسـت .بنـابراين ،خالّقيـت در مـتن ادبـي ،کيفيـت
خاصي است که محصول تخيل نويسنده و موجب فهم خالّقانة مخاطب است .باز از آنجا که ما بر ادبيـت
به مثابة کيفيتي عارض بر پديدة متن تمرکز داريم ،چيستي و چگونگي اين کيفيت را به بررسي خـواهيم
گذاشت.
نسبت به متن ادبي ،دخل و تصرّف نويسنده در طبيعت ،در نحوهای از دخـل و تصـرّف وی در کـاربرد
زبان نمود مي يابد که چنين کاربردی برای مخاطب نيز نحوة خاصي از رويارويي بـا زبـان را امکـانپـذير
مي سازد .نهايت اينکه اين دو نحوة خاص در متن خالّ نمود مييابند .مؤلّفـة خالّقيـت بـرای ادبيـت در
راستای مؤلّفة قبلي (زيبايي) قرار دارد .در مؤلّفة قبلي ديديم که عناصر زباني در متن ادبي اصالت مييابند
و کانوني مي شوند تا در نتيجة کاربست آنها به مثابة مواد خامي که به خـودی خـود ارزشـمندند ،زيبـايي
آفريده شود .عناصر زباني که در ادبيات به کـار بسـته مـيشـوند ،عـالوه بـر وجـود مـادی و صـوری ،از
موجوديت معناداری برخوردارند يعني معناداری از خواص مواد خام در ادبيات اسـت .نظـر بـه آندـه کـه
دربارة زيباييآفريني با عناصر زباني گفتيم ،ميتوان برجستهسـازی را نيـز کـه نـوعي دخـل و تصـرّف و
آشنايي زدايي از عناصر زباني بود ،عملکردی خالّقانه در نظر بگيريم .اما در بخـش قبلـي ،مـا بـر عناصـر
زباني به مثابة مواد خام تأکيد کرديم و اين يعني موجوديت مادی و صوری آنها را در نظـر گـرفتيم ،ولـي
چون اين عناصر موجوديتي معنادار نيز دارند ،آشناييزدايي از آنها بُعد معناييشان را نيز در بـر مـيگيـرد.
مي توان گفت منظور از «تخيلي /خالّقانه» بودن ادبيت ،کاربست عناصر زباني به گونهای برجسته شده و
آشناييزدا شدة نظر به خاصيت معناداری آنهاست .پس قيد خالّقيت در اين بخش به نحوة خاصي از بُعـد
معنايي عناصر زباني نظر دارد .در سخن پيرامون نحوهای خاص از کاربست زبان بـرای رسـيدن بـه قيـد
خالّقانه (معنايي) گويا نحوهای معمولي از کاربرد زبان پيشفرض گرفته شده که متن ادبـي از آن فاصـله
ميگيرد و آنگاه خالّقانه ميشود.
برای تبيين بهتر اين موضوع ميتوان گفت خاصيت معناداری عناصر زباني در مقولة داللت زبان آشکار
ميشود .داللت نشانههای زبان متعارف در نقش ارجاعي آنها فعال ميشود .از آنجا که نخستين هـدف از
کاربست زبان ايجاد ارتباط و انتقال پيام است ،در زندگي روزمرّه که اساساً زندگي در جهان واقعي اسـت،
داللتهای زبان در رابطه با واقعيتهای جهان واقعي به کار ميافتند .متنهايي که پيرامـون واقعيـات در
جهان واقعي نوشته مي شوند ،از همين نقش ارجاعي زبان بهره ميبرند .اصل در اين متون بر ايـن اسـت
که داللتهای صريح ،روشن و شـفّاف دارنـد و حـوزة معنـايي خـود عمـومي و گـزارههايشـان صـد و
کذبپذير است .اما در متن ادبي ،همدنانکه از حيث کاربرد صوری عناصر زبـان ،نقـش ادبـي از نقـش
ارجاعي فاصله ميگيرد و به جای اينکه بار اطّالعي پيام اصل باشد ،چگونگي خود پيام اصالت مييابد ،از
حيث کاربرد معنايي نيز متن ادبي از نقش ارجاعي زبان فاصله ميگيرد .در متن ادبي ،داللـتهـای زبـان
مبهم و چنداليه هستند و با داللتهای درون زباني در ارتباط واحدهای زبـان نسـبت بـه يکـديگر ،درون
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نظام زبان ،معنا ميسازند (ر.ک صـفوی ،1798 ،ص  .)55داللـتهـای چندگانـه ،ابهـام ،هنجـارگريزی،
شخصيشدگي زبان از آشکارترين ويژگيهايي هستند که موجب ميشوند نتوان دربارة داللتهای ادبـي،
حکمي قطعي ارائه کرد.
به يك تعبير ،متن ادبي جهان را درون زبان ميکشد تا نمودها و پيوندهای منجمد خـود را بـه فراينـد
سياليت معنا بسپارد .اين کارکرد معنايي که نوعي آشناييزدايي از داللتهای زبان متعـارف اسـت ،نـوعي
«واقعيتگريزی» است .متن ادبي از جهان واقع فاصله ميگيرد و در انتخاب و ترکيب نشـانههـای زبـان
بهگونهای عمل ميکند که حاصل آن به واقعيتهای جهان پيراموني ارجاع نـدارد (ر.ک صـفوی،1791 ،
ص  .)412متن ادبي عناصر زباني را که در موجوديت متعارف خود داللتي ارجاعي به واقعيات داشـتهانـد،
به کار مي گيرد و با زدودن اين خاصيت ارجاعي از آنها ،معنايي سيال به آنها ميبخشد .اين عناصر چـون
قبالً به واقعيات ارجاع داشتهاند ،معنادار هستند ،اما چون در هيئت کنـوني خـود ديگـر بـه هـيچ واقعيـت
خاصي در جهان واقعي ارجاع ندارند ،نمايانگر دنيايي هستند که برساختة خيال است .بدين ترتيب ،عناصر
زباني در متن ادبي ،جهاني ممکن را مي سازند که تصور آن ممکن است ،اما واقعيت ندارد .بـر ايـن مبنـا،
ميتوان تخيل در ادبيات را چنين تعريف کرد« :امکان درک در جهان ممکني غير از جهان واقعيـتهـای
اطراف ما» (همان .)451 :بنابراين ،متن در هر بار قرائت هر مخاطبي ،به تصوری ارجاع خواهد داشت که
در ارتباط با واقعيات ارزشگذاری نميشود ،بلکه ارزشش در همان تصور شخصي و منحصر به فردی است
که برای هر کس پديد مي آورد .ناگفته نماند که نقش ادبي زبان از اين بُعـد نيـز ممکـن اسـت در زبـان
متعارف به کار افتد  ،اما اوالً در هر حال ،برای هدفي ارتباطي و ارجاعي وابسته به واقعيـات اسـت و ثانيـاً
ضرورت ندارد.
از سوی ديگر ،اگر در زبان متعارف نشانههايي وجود دارد که به واقعيـت خاصـي ارجـاع ندارنـد (مـثالً
نشانههای دستوری) باز اين نشانهها در خدمت پيامهای ارجاعدهنده به واقعيات به کار گرفته ميشوند .در
مجموع ،انتظار ميرود متن ادبي در کلّيت خود از حيث داللت آنقدر انعطافپذير و باز باشـد کـه امکـان
نوعي مشارکت خالّ مخاطب در مضمون اثر را فراهم کند .تأکيد قيـد خـالّ بـر همـين ويژگـيهـای
انعطافپذير و باز و قابل تفسير در متن است که موجب جذّابيت خالّقانة متن ميشوند .چنـين اسـت کـه
متن ادبي بـه دور از داللتـي يکّـه ،دارای تفسـيرهای متعـدد و خـوانشهـای بـيپايـان مـيشـود .ايـن
واقعيت گريزی زبان و تمرکزگريزی معنا ،نشان از نقش فعال تخيل در متن ادبي دارد .بر ايـن اسـاس ،از
آنجا که زبان در متن ادبي از خاصيت داللتي صريح و ارجاع به واقعيات فاصله ميگيرد تا با نوعي داللت
درونزباني باز جهانهای ممکن بسازد ،متن ادبي از حيث معنا بر واقعيتگريزی بنيان ميگيرد و تخيلي و
خيالانگيز ميشود.
پرسشي که مطرح است اينکه آيا کاربست زبان بر اساس هر نوع واقعيـتگريـزی ،محصـول تخيـل و
موجب خيال انگيزی است؟ به عبارت ديگر ،خالّقانه بودن متن در چه قالبهايي قابل پيگيری است؟ پس
از بررسي شرط ديگر ادبيت ،به اين پرسش نيز خواهيم پرداخت.
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پ) قيد «تعهد اخالقي» بيانگر رابطـهای اسـت کـه انتظـار مـيرود اثـر ادبـي بـا مقولـة تکثرگـرای
اخال داشته باشد .از اين منظر ،متن ادبي در کنش متقابل با ارزشهـای حيـات بشـری حامـل ايـدههـا
و مضاميني است کـه موجـب پـرورش اخالقـي خواننـده مـيشـوند .موافقـان ايـن شـرط معتقدنـد کـه
«اثر هنری مادامکه متضمن قُبح اخالقي مرتبط با بُعد زيباييشناختي باشـد ،قُـبح زيبـاييشـناختي دارد»
( .)Gaut, 2001, p. 256اما تهي بودن متن ادبي از قُبح اخالقي شرطي است کـه مـورد توافـق همـة
صاحبنظران نيست و مخالفان ضرورت اين شرط معتقدند که «آثار هنری گـاهي بـه علّـت وجـود قُـبح
اخالقي خود ،به لحاظ زيباييشناختي ارزشمندند» (همان) .در اين ميان ،عدهای نيز ارزش زيباييشناختي
اثر را جدای از ارزش اخالقي آن در نظر ميگيرند و بر آنند که «حُسن يا قُبح اخالقي ،يك چيـز اسـت و
حُسن يا قُبح هنری ،چيز ديگر» (همان) .با اين همه ،نقطة اشتراک اين آرای متناقض ،مقولـة «اخـال »
است و از هر ديدگاه که وارد بحث شويم ،متن ادبي را دارای رابطهای با مقولة اخال خواهيم ديد .حضور
بُعد اخالقي در متن ادبي ،نشان از «انساني بودن» اين اثر دارد (يعني متن ادبي با مقولههـای انسـاني در
ارتباط است) .گرچه نويسندة اين سطور ،رأی اخال گرايان را شايسته ميداند ،در اينجا ،با ارجاع به بحث
بريس گات در مقالة «هنر و اخال » دربارة اين شايسـتگي ،از بررسـي آرای نـاهمگون پيرامـون مقولـة
اخال چشم ميپوشيم و قيد «دارای مضمون انساني» را جايگزين قيد «تعهد اخالقي» مـيکنـيم تـا در
عين حال که مفهوم تعهد اخالقي را برای متن ادبي حفظ ميکنيم ،برای توجيه آرای ديگـر نيـز مقـامي
قائل شويم.
بر اين اساس ،انتظار ميرود اثر ادبي «فارغ از موضوع ظاهری آن ،مضمونهای عميقي با بـار انسـاني
داشته باشد که موجب ميشود انديشيدن در موضـوع اثـر ،زمينـهای بـرای انديشـيدن تخيلـي در همـان
مضمونهای عميق بسازد» ( .)Lamarque, 2001, p. 454بدين ترتيب ،قيد «دارای مضمون انساني»
در راستای مؤلّفة قبلي تعريف مي شود .اگر متن ادبي برساختة کارکرد ارجاعي زبـان بـه واقعيـات جهـان
بيروني نيست ،اين بدان معنا نيست که متن ادبي با دنيای واقعي انسانها بيگانه است زيرا جهان ممکني
که به گونة خالّ در متن ادبي ساخته ميشود ،محصول نوعي جهاننگری انساني است .اين جهاننگری
ديدگاهي دربارة مجموعة واقعيات دارد که بسته به آن ديدگاه يك جهان خالّ ميسازد .بنابراين ،جهـان
ممکني که در متن ادبي آفريده شده ،با جهان واقعي ارتباط برقرار ميکنـد زيـرا مـتن ادبـي در بسـتری
انساني و اجتماعي خلق ميشود و همدنان اين امکان را حفظ ميکند که محرّکي برای ارتباط يـافتن بـا
واقعيات زندگي انساني باشد به تعبير ديگر ،اثر ادبي «با قرار دادن جهاني خيالي بـين مخاطبـان خـود و
واقعيت ،به جهان واقعي ارجاع ميدهد» (اسکولز ،1787 ،ص .)25
بنابراين ،حتّي محتمل است در متن ادبي نام شخص يا مکاني واقعي راه يابد يا متن ،نظر به رويـدادی
واقعي پديد بيايد .اما اين ارتباط به گونة گزارشي نيست ،بلکه بهگونهای خالّ است يعني متن ادبي يك
پديده و موضوع واقعي را از جهان واقعياش جدا ميکند و آن را به درون جهان ممکن خود ميکشاند تـا
دستمايهای برای ابراز جهاننگری نهفتهاش باشد .پس اين ارتباط به شيوة ارجاع صريح بـه پديـدههـا و
موضوعهای عيني بر قرار نميشود ،بلکه در الية مضموني اثر جريان مييابد.
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متن ادبي حتّي در پيوند با بستر انساني ،باز امکاني برای برداشت آزاد فراهم ميسازد و چنين نيست که
گزارشي واقعي يا نظریِ غيرقابل تفسير دربارة يك موضوع انساني ارائه کند .بنـابراين ،از آنجـا کـه مـتن
ادبي در سنّت زباني و بستر انساني آفريده مي شود و اين بستر محاط در مقوالت زندگي انساني همدـون
فرهنگ ،اخال  ،جامعه ،مذهب ،سياست و اقتصاد است ،متن ادبي از سويي ،با ارزشهای انسـاني پيونـد
دارد و از سويي با وضعيتهای موجود در دنيای واقعي و از اين گذر ،حتّي بـا شـاخههـای علـوم انسـاني.
«هنر حاصل نبوغ و ارادة فرد نيست ،آنده هنر را مي سازد ،نقطة تقاطع هندسي نيروهايي است که بيرون
از هنرمند قرار دارند» (اشکلوسکي به نقـل از شـفيعي کـدکني ،1791 ،ص  .)274ايـن مسـئله در نظـر
صاحبنظراني که بر زمينة اجتماعي آثار ادبي تمرکز کردهاند ،نقطـة کـانوني بـه شـمار مـيرود« :رابطـة
ضروری زندگي اجتماعي با آفرينش ادبي ...به مقولههايي مربوط ميشود که آگاهي تجربي گروهي معين
و جهان تخيلي آفريدة نويسنده را بهطور همزمان ميسازند» (گلدمن ،1781 ،ص .)742
پس ادبيات با زندگي واقعي انساني پيوند دارد و صرف نظـر از موضـوع ظـاهری خـود کـه در جهـاني
خالّ شکل ميگيرد ،مضمونهايي با رنگ و بـوی انسـاني دارد .نظـر بـه اينکـه مـتن ادبـي پديـدهای
زباني است که در بستر انساني شکل ميگيرد ،حضور مضامين انساني در متن ادبي يك ويژگـي بنيـادين
است ،حال چه متن ادبي بر اساس ايدة تعهد پديد آمده باشد و چـه بـر ايـن اسـاس پديـد نيامـده باشـد،
چه محتوای آن همسوی با اخال  ،هنجارها و ارزشهای متعـارف باشـد و چـه در تضـاد بـا آنهـا باشـد،
در هر حال ،متن ادب ي از مضـمون انسـاني تهـي نيسـت و وجـود مضـمون انسـاني بـرای ادبيـت شـرط
است .نکتة قابل توجه اين است که همدنانکه متن ادبي به سبب کاربست زبان انساني دارای مضـامين
انساني است ،به طور متقابل اين مضامين نيز در کاربست عناصر زبـاني تجلّـي مـييابنـد ايـن يعنـي در
متن ،عناصری زباني موجود است که ميتوان آنها را دالّ بر حضور مضامين انساني دانسـت .اکنـون ايـن
پرسش باقي مي ماند که مضامين انساني در عناصر زباني چگونه نمود مييابند و چگونه قابـل تشـخيص
هستند؟
اما سه پرسشي که باقي ماند عبارتند از :قابليتهای زبان در زيبـاييآفرينـي در چـه محورهـايي فعـال
مي شود؟ خالّقانه بودن متن در چه قالبهايي قابل پيگيـری اسـت؟ مضـامين انسـاني در عناصـر زبـاني
چگونه نمود مي يابند و چگونه قابل تشخيص هستند؟ اين سه پرسش در طول هـم از ايـن مسـئلة کلّـي
ميپرسند که قالبهای نمود ادبيت چيستند؟ يعني زيبايي ،خالّقيت و مضمون انساني در چه قالـبهـايي
نمود مييابند؟
متن ادبي نظر به سه مؤلّفة مذکور ،در زمرة آثار هنری جای ميگيرد ()Lamarque, 2001, p. 449
زيرا استفاده از مواد خام زباني برای زيبايي آفريني و خالّقيت و حمل مضامين انساني ،زبان را به فعـاليتي
هنری ميسپارد و ادبيات را به انواع هنر پيوند ميدهد« .وقتي حادثهای هنرآفرين در زبان رخ دهد ،زبـان
در پي آن به چيزی ديگر بدل ميشود :به امر هنری امری که فراتر از زبان است» (حـقشـناس،1782 ،
ص  .) 48بر اين مبنا ،متن ادبي به عنوان جزئي از يك کلّ يعني هنر ،تابعي از مناسبات اين ساختار کلّي
است .ما برای رسيدن به پاسخ پرسش خود ،متن ادبي را به عنوان يك اثر هنری تلقّي ميکنيم تا ببينـيم
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نظر به مناسبات جاری در ساختاری که ادبيات را در بر گرفته ،چگونه ميتوانيم قالبهايي را که ادبيت در
آنها نمود مييابد ،تعيين کنيم؟
3ـ متن ادبی به مثابة اثر هنری
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
درک کنيم .در گسترة فلسفة هنر ،نظريههای متعددی کوشيدهاند تا تعريفي از هنر ارائـه کننـد کـه البتّـه
همواره جامع و مانع بودنشان محلّ نقد بوده است .با اين حال ،وقتي شروطي که در يکي از اين تعـاريف
عنوان شده است ،در اثری پاسخ مثبت بگيرند ،آن اثر بر طبق آن تعريف« ،هنر» شناخته ميشود .بنـا بـر
تعريف زيباييشناسانة هنر ،اثر هنری اثری است که به قصد ارائة ويژگيهای زيباييشناسانه بـرای درک
مخاطب طرّاحي شده باشد ( )Carroll, 1999, p. 170يعني ارائة ويژگيهايي که قابليت ايجاد تجربـة
زيبايي شناسانه برای مخاطب دارند (ر.ک همان) .اين تعريف از يك سو به وجود ويژگيهای عيني در اثر
اشاره دارد و از سوی ديگر ،به تجربة مخاطب از اثر .مطابق با رويهای که در اين بررسي پيش گرفتهايـم،
باز بر ويژگيهای زيباييشناسانة اثر تمرکز خواهيم کرد.
در تجزية ادبيت به سه مؤلّفة ضروری خود ديديم که در متن ادبي زبان از کارکرد ابزاری متعارف خـود
فاصله ميگيرد تا عناصر زباني برجستگي يابند ،جلب توجه کنند و زيبايي بيافرينند .چنانکه گفتـيم ،ايـن
آشناييزدايي از کارکرد متعارف زبان بر بُعد معنايي عناصر زبان نيز تأثير ميگذارد و زبان را از معنارسـاني
دقيق و ارجاعي دور ميکند تا عناصر زباني داللتهای خالّ و تفسيرپذير بيابنـد .همدنـين گفتـيم کـه
ساخت خالّقانهای که آفريدة عناصر زباني است ،حاوی مقوالت و ارزشهـای انسـاني اسـت و مضـامين
انساني را در بر ميگيرد .اين سه مؤلّفه در يك پيوند عمودی ،به صـورت همزمـان در يـك پديـدة واحـد
ظاهر ميشوند :عناصر زباني صورت لذّتآفرينِ متن ادبي را ميسازند .اين ساخت صوری ،داللت معنـاييِ
خالّ دارد و اين داللت معنايي ،مضمون انساني دارد .نظر به وحدت متن ادبي در ارائة ايـن سـه مؤلّفـه،
مي توان زيبايي را شاخصة اصلي متن ادبي دانست زيرا اين کاربست عناصر زباني برای لذّتآفريني است
که بر بُعد معنايي و مضموني عناصر زباني نيز تأثير ميگذارد .در واقع ،القای مضامين انساني و تخيلانگيز
بودن ،محصول کاربست لذّتآفرين عناصر زباني هستند .پس کاربست لذّتآفرين عناصر زباني با داللـت
خالّ و مضامين انساني ،در يك مجموعة واحد ،زيبايي مـيآفرينـد .وقتـي بپـذيريم کـه زيبـاييآفرينـي
شاخصة اولي و اصـلي ادبيـت اسـت ،مـيتـوانيم خيـالانگيـزی و القـای مضـامين انسـاني را محصـول
زيبايي آفريني عناصر زبان بدانيم .بر اين مبنا ،برجستگي عناصر زباني و داللت خالّ و مضمون انسـاني،
ويژگيهای زيباييآفرين در ادبيات هستند.
بنا بر اين تحليل ،تعريف زيباييشناسانه از هنر ،گويا تقرير کلّي ديگری است از مجموع سه شرط متن
ادبي .بدين ترتيب ،ويژگي هايي که با داللتي خالّقانه و مضموني انساني ،پاسخ لذّتمندانه برميانگيزند ،در
قالب ويژگيهای زيباييشناسيك در متن برای درک مخاطب پديد مييابند.
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پس ميتوانيم نمود لذّتآفرين ،داللت خالّ و مضمون انساني را ويژگيهـای زيبـاييشناسـيك مـتن
ادبي بدانيم .سپس ميتوانيم پرسشمان را مبني بر اينکه «قالبهای نمـود ادبيـت چيسـتند؟» ايـنگونـه
بازخواني کنيم :قالبهايي که ويژگيهای زيباييشناسيك را در متن پديد ميآورند ،چيستند؟
3ـ قالبهای زیباییشناسيک ادبيات
تعريف زيباييشناسانة هنر ،بر طبق روايت محتوامحور ،ويژگيهـای زيبـاييشناسـانه را در سـه محـور
کلّي ،يعني «وحدت ،تنوع و شدت» برميشـمارد ( .)Carroll, 1999, p. 170ايـن سـه محـور ،عـالوه
 ،)13در رويـارويي
بر اينکه برای پوشش همة آثار هنری الزم و کافي نيستند (ر.ک همان ،صص 136ـ1355
با گسترة متنوع صفات عينـي در آثـار هنـری ،موجـب اخـتالف نظـر مـيشـوند يعنـي وسـعت گسـترة
صفات زيباييآفرين سبب مي شود همواره در باب تعيين کامل و انتساب دقيـق ايـن صـفات در ذيـل آن
سه محور ،اختالف نظر وجود داشته باشد (ر.ک همان ،صص 198ــ .)191منشـاء عمـدة ايـن اخـتالف،
تمرکزناپذيری مشخّصات پديدة زيباست يعني گرچه ممکن است رابطـة علّـي ميـان يـك شـيء زيبـا و
لذّتي که در مخاطب برمي انگيـزد ،قابـل تشـخيص و توصـيف باشـد ،امـا هـيچ مجموعـه ويژگـيهـا و
خصوصياتي وجود ندارد که شرايط کافي را برای زيبايي برشمارد و بتواند بر همة مصاديق زيبايي اطـال
شود ( .)Anne Mcmahon, 2001, p.229به عبارت ديگر ،ارائة مجموعه ويژگيهـايي کـه بـر همـة
انواع هنر صاد باشد ،کاری است که دائماً ممکن است در معرض مثال نقض قرار گيرد يا به تهي بـودن
از يك ويژگي جديد متّهم شود .اما نفي وجود چنين مجموعهای ،به معنای کـاهش زيبـايي تـا حـد يـك
پاسخ شخصي و درک پراکنده نيست .نکته اينجاست که اگر تنوع آثار هنری را بـه عنـوان يـك واقعيـت
بپذيريم ،خواهيم ديد انتساب ويژگيهای زيبايي شناسانه ،اغلب به گونه و سنّت هنری بستگي دارد (ر.ک
کارول1999 ،م ،.ص  )198يعني وقتي به خاطر تنوع انواع آثار هنری نميتـوان ليسـتي از ويژگـيهـای
زيبايي آفرين ارائه کرد که بر همة آثار هنری صد کند ،با تکيه بـر اصـل تنـوع آثـار هنـری ،مـيتـوان
ويژگيهای زيباييآفرين را بر اساس انواع آثار هنری دستهبندی کرد .ويژگيهای زيباييآفرين با تجمعـي
سازگار در مجموعهای از آثار ،با نوعي توافقِ نسبتاً پايدار قابل دستهبندی هستند به عبارت ديگـر ،انـواع
هنر ميتوانند مجموعههايي مشخّص از ويژگيهای زيباييآفرين باشند« .تعيـين دقيـق اينکـه يـك اثـر
هنری واجد چه صفات زيباييشناسانه است ،بسته به اين است که آن اثـر را در چـه طبقـة هنـری جـای
دهيم» (همان ،ص  )198تا طرّاحي آن را بر اساس طرح آن طبقه ارزيابي کنيم.
اين نتيجه بر ادبيات نيز به عنوان هنر صد ميکند .بـرای تعيـين ويژگـيهـای زيبـاييشناسـيك در
ادبيات ،بايد بر همين گونه از هنر تمرکز کرد .در نگاهي کُلگـرا بـاز ادبيـات را مشـتمل بـر آثـار بسـيار
گوناگون مييابيم و به همان مسئلة تنوع برميخوريم .اينجا نيز همان نگاه نظمگـرا گـرهگشـا مـيشـود.
طبقهبندی هايي که در باب ادبيات صورت پذيرفته ،مصاديق ادبيات را بر اساس وجـوه اشـتراک و افتـرا
آنها در مجموعههايي منظّم گرد ميآورد که رجوع بـه آنهـا درکـي جزءگـرا و دقيـقتـر از ويژگـيهـای
زيبايي شناسيك متن ادبي به همراه دارد .مطالعة ادبيات از دريدة ايـن طبقـههـا ،مفهـوم کلّـي و فراگيـر
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ادبيــات را کــه مصــاديق متنــوع و نــاهمگون دارد ،بــه مجموعــهای از مفــاهيم جزئ ـيتــر بــا مصــاديق
همگون تبديل ميکند .بنابراين ،تعيين قالبهای زيباييشناسيك برای ادبيات ،با نظر به طبقهبندیهـايي
عملي خواهد بود که برای آثار ادبي صورت گرفته است .بدون در نظر گـرفتن طبقـهبنـدیهـای ادبيـات،
تالش برای ارائة فهرستي از قالبهای زيبـايي شناسـيك کـه بـر همـة آثـار ادبـي صـد کنـد ،تالشـي
است برآمده از نگاه جزمگرا و شمولگرا که با واقعيـت تنـوع ادبيـات بيگانـه اسـت و از ايـن رو ،ناکـام
ميماند .اين طبقهبندیها به ادبيات نظم مي بخشند و از هر طبقه ،توصيفي منظّم ارائه مـيکننـد کـه بـا
رجوع پژوهشگرانه به اين توصيفها ،ميتوان فهرستي از قالبهـای زيبـاييشناسـيك بـرای هـر طبقـه
به دست داد .به طور کلّي ،اين طبقهبندیها را ميتـوانيم در سـه شـاخة انـواع ادبـي (گونـههـا) ،تـاريخ
ادبيات (دورهها) و مکاتب ادبي جستجو کنيم .رجـوع بـه ايـن سـه شـاخه ،مـا را بـه صـورت مـنظّم بـه
زيرمجموعههای ادبيات مي رساند که در هر يك ،وجوه اشتراک و همگـوني جريـان دارد .ايـن شـاخههـا
روشن خواهند کرد که ويژگيهای زيبايي شناسيك (يا همان زيبايي و تخيلي /خيـالانگيـزی و مضـمون
انساني به عنوان شروط الزم ادبيت) چگونه بسته به چارچوب هر طبقه ،برای نموديابي قالبهـايي قابـل
تعيين مييابند.
الف) طبقهبندی گونههای ادبی
وقتي بخواهيم صفات زيبايي شناسانه يك متن ادبي را به مثابة اثری هنری تعيين کنيم ،نخسـت بايـد
دريابيم که آن متن به کدام يك از گونههای ادبي (انواع ادبي) تعلّق دارد زيـرا گونـههـا ،چـارچوبهـا و
عوامل ساختاربخشي هستند که متون درون آنها توليـد و تفسـير مـيشـوند و عبارتنـد از مجموعـهای از
الزامهای قالبي ،باقاعده و سازمان يافته که بر شيوة توليد و تأويل معنا اثر مـيگـذارد (ر.ک قاسـميپـور،
 ،1791ص  .)72بنابراين ،هر گونة ادبي به عنوان بخشي از نظام ادبيات ،روابط و مناسبتهـايي دارد کـه
بر اساس آنها دستهای از متون را ذيل خود جمـع مـيآورد .بـا ايـن وصـف ،بـرای تعريـف ويژگـيهـای
زيباييشناسانة يك «متن ادبي /اثر هنری» نخست بايد به مناسبات گونهای رجوع کرد کـه مـتن بـه آن
تعلّق دارد زيرا الزامهای قالبي ،باقاعده و سازمانيافتة يك غزل با چارچوب يـك رمـان متفـاوت اسـت.
«يك  novelيك نوع ناهمگونواره است و داستان کوتـاه يـك نـوع همگـون ،سـاده و جمـع و جـور»
(شفيعي کدکني ،1791 ،ص  .)221پس تعيين صفات زيباييشناسـانه يـك مـتن ادبـي هنگـامي امکـان
خواهد يافت که اصول وحدت بخش و اغراض زيبايي شناختي آن کلّي را که بر اثر سايه افکنـده ،در نظـر
بگيرد« .انواع ادبي عبارتند از :مجموعة خصائص فنّي عامي که هر يك ،مشخّصات و قوانين ويژة خود را
دارند .هر يك از انواع شعر حماسي ،غنايي ،نمايشي و تعليمي ،ساختمان و هندسة خاص خود را داراست»
(همان ،1762 ،ص .)99
البتّه گونههای ادبي در تعاملي پيوسته با هم موجوديتي پويا و مت ير دارند و گاه ويژگيهـای مشـترکي
مي يابند ،اما هر گونة ادبي بر اساس تفاوتهايي که به سبب ويژگيهای خاص خود با ديگر گونهها دارد،
با نوعي خطچين از آنها جدا ميشود« .راز وجود گوناگونيهای فراوان در انواع ادبي ،بهويژه در نوع نثر ،در
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اين واقعيت نهفته است که هر يك از آن انواع ميتوانند در آفرينش نظام يا ساختار ادبي خـود از يکـي از
سطوح يا جنبههای مختلف زبان در مقام تجلّيگاه ادبيات بهره بيشتری بگيرنـد» (حـقشـناس ،ص .)56
اگر اين امکان هست که بـرای هـر گونـة ادبـي سـخن از مجموعـهای از الـزامهـای قـالبي ،باقاعـده و
سازمانيافته به ميان آورد .پس ميتوان برای هر گونه ،به مجموعهای منظّم از قالبهايي رسيد که حدود
نموديابيِ ادبيت در هر يك را مشخّص ميکند .بنابراين ،نخستين اقـدامي کـه بـرای تعيـين قالـبهـای
زيباييشناسيك ادبيات ضروری است ،رجوع به گونههای ادبي است.
ب) طبقهبندیهای تاریخی
در شناخت ويژگيهای زيبايي شناسانه متن ادبي بسيار مهم است که بـدانيم آثـار ادبـي درون ژانرهـا
در کجای تاريخ ادبيات قرار دارند؟ اين دانش مشخّص خواهد کرد که گونهای که متن در آن پديد ميآيد،
در کدام مرحله از سير تکويني خود قرار داشته است ،متن در گسترة بينامتنيِ گونـة خـود چـه جايگـاهي
دارد ،زمينه های اجتماعي و سياسي که متن درونشان به دنيا ميآيد ،چه بودهاند ،جهاننگری نويسـندگان
و گرايش های اجتماعي و فرهنگي ايشـان چـه بـوده اسـت ،ويژگـي هـای زبـاني و محتـوايي غالـب در
بستر پيدايش آثار چه بودهاند؟ اين پرسشها از اين واقعيت برميآيند که متن در خـ نوشـته نمـيشـود،
بلکه در ظرفي از زمان و مکان با ويژگيهای خاص آن ظرف زاده ميشود« .تاريخ ادبيات عبارت است از:
تاريخ انديشـههـای اجتمـاعي آن گونـه کـه تجربـة تخيـل هنـری و شـاعرانه آن را آينگـي مـيکنـد»
(وسه لوسکي ،نقل از شفيعي کدکني ،1791 ،ص  .)276بنابراين ،زمينة آفرينش آثار با خصوصيات بـافتي
ويژة خود ،در خلق ادبياتي خاص ،عاملي بسيار تعيينکننده است مثالً رماني که در قرن نوزده ميالدی در
روسيه نوشته شده ،نمودی دارد متفاوت با رمـاني کـه در همـين زمـان در انگلـيس نوشـته شـده اسـت.
همدنانکه غزلي فارسي در قرن هشتم هجری نمودی متفاوت با غزلي در قـرن سـيزدهم دارد يـا مـثالً
«در هنر عصر رنسانس ،چيزی که اوج نقطة معيار جمالي عصر شناخته ميشود ،همان چيـزی اسـت کـه
در هنرهای بصری بازتاب يافته است و هنرهـای ديگـر کوشـيدهانـد خـود را بـه آن نزديـك کننـد و بـا
آن هماهنگ شوند» (ياکوبسون ،1791 ،ص  .)752يا در هنر ايران« ،وقتـي بـه دورة صـفويه مـيرسـيم
و انديشة مالّصدرا را درمييابيم ،ميبينيم که اين انديشة تلفيقـي در شـعر ،معمـاری ،نقّاشـي و هنرهـای
ديگر نيـز تجلّـي يافتـه اسـت .ترکيـب و انتخـاب در کنـار هـم و هـمارز يکـديگر بـه کـار مـيرونـد»
(صفوی ،1798 ،ص .)188
پس آگاهي از محلّي که آثار ادبي در طيف تاريخ ادبيات دارند ،مـا را بـه مجموعـهای از ويژگـيهـای
فکری و بياني مي رساند که زمينة توليد آثار هستند .ويژگيهای تاريخي هـر دوره در زبـان و ادبيـات آن
دوره تأثير ميگذارد .اين يعني بيان ادبي در هر دوره ويژگيهايي مييابد که برآمده از شرايط بستر توليـد
ادبي هستند و نمود مؤلّفههای سهگانة ادبيت در هر دوره ،متأثّر از شرايط تاريخي بستر توليد ادبيات است.
ويژگيهايي که نمود ادبيت در هر دوره مييابد ،بـر قالـبهـای هـر گونـة ادبـي تـأثير مـيگـذارد و بـه
ويژگيهای زيباييشناسيك آن گونه جهت ميدهد.
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پ) طبقهبندیهای مکتبهای ادبی
تــاريخ ادبيــات از ديــدگاهي مــنظّم ،آثــار را بــر اســاس تشــابهات صــوری ،محتــوايي و کــارکردی در
قالب مکاتب ادبي دستهبندی ميکند« .هر مکتب ادبي مجموعة نظريهها و خصوصيتهايي است کـه در
شرايط فرهنگي ،اجتماعي و سياسي هر دورة تاريخي در ادبيات يك يا چند کشور در نتيجة نحوة نگـرش
و زمينة فلسفي و فکری اديبان به وجـود آمـده اسـت» (ميرصـادقي ،1788 ،ص  .)298بـا ت ييـر نحـوة
نگرش ،ت ييرهايي در شکل بيان هنری نيز به وجود ميآيد و نوع بهرهگيری از زبان و کيفيت بهکارگيری
عناصر زباني تفاوت مي يابد به ديگر سخن ،نوع تفکّر در هر مکتب ،شيوة بيان هنری خاصي ميسـازد و
از طريق ساختي ويژه ،وجوه شاخصي برای تمايز مکاتب ادبي از يکـديگر مـيآفرينـد .هـر مکتـب ادبـي
مجموعهای از متون ادبي است که برساختة گرايش و نگرش خاصي نسبت به جهان هستند و در پيدايش
خود ،با الگوهای بياني خاصي به طور نسبي ،نگرگاه مشـترک خـود را نمايـان مـيسـازند .ايـن نگرگـاه
مشترک ،بهويژه در همان چيزی نمود مييابد که ياکوبسون «وجه غالـب» خوانـده اسـت يعنـي «جـزء
مرکزی از مجموعة اجزای سازندة اثر ادبـي و هنـری کـه فرمـان مـيدهـد و جنبـة تعيـينکننـده دارد»
(ياکوبسون ،ص .)769
طبقهبندی مکاتب ادبي در واقـع ،بـر مبنـای تشـابهات و تفـاوتهـای ايـدههـا و شـکلهـای بيـاني
صورت ميپذيرد .رمان رئاليستي نمايندة دستهای است جدای از دستهای که رمان سوررئاليستي را در خود
جا مي دهد .از سوی ديگر ،نظر به اينکه در غزل فارسي سخن از سبكهـای غـزل اسـت و نـه مکاتـب
ال
غزل ـ غزل سبك عراقي برسـاختة چـارچوبي اسـت متفـاوت از قـاب غـزل سـبك هنـدی و يـا مـث ً
« در هنر رمانتيك ،ارزش فرازين بـه موسـيقي محـول شـده اسـت و هنرهـا ،همـه در همـاهنگي بـا آن
قرار دارند :شعر رُمانتيك خود را با موسيقي همراه و هماهنگ کرده است( ...اما) در جمالشناسي رئاليستي
وجه غالب عبارت بود از هنرهای زبـاني و در نتيجـه ،سلسـلهمراتـب ارزشهـای شـعری بـر اسـاس آن
دگرگوني ميپذيرفت» (همان ،ص  .)752يا در ادبيات فارسي« ،آنده سبك خراساني ناميده شـده اسـت،
نمايانگر گرايش به ترکيب ،يعني عملکرد بر روی محور همنشيني است( ،اما) آندـه سـبك قـرن ششـم
ناميده مي شود ،گرايش تدريجي به سمت انتخاب ،يعني عملکرد بر روی محور جانشـيني را مـينمايانـد»
(صفوی ،1798 ،ص .)197
بنابراين ،تشخيص اين مهم که يك متن ادبي به کدام مکتب تعلّق دارد ،ما را به سوی مجموعـهای از
ويژگيهای متن رهنمون ميشود که کارکردی هنری دارند زيرا اگر در هر مکتب ادبي سخن از مجموعه
خصوصيتهايي است که در هر دورة تاريخي در ادبيات به وجود آمده است ،ايـن يعنـي چنـين مجموعـة
خصوصيت هايي به چگونگي نمود سه مؤلّفة زيبايي ،تخيلي و مضمون انساني در ادبيات جهت دادهاند .به
اين ترتيب ،شناخت خصوصيتهايي که در مکاتب ادبي بنا به دورههای تاريخي درون ژانرها جريان دارند،
برای تعيين قالبهای زيباييشناسيك متن ادبي ضرورت دارد.
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اکنون «ويژگيهای زيباييشناسانة» ادبيات يك عبارت مبهم نيست ،چراکه ما نظر بـه محـدودههـايي
که طبقهبندیهای ادبي به وجود ميآورند ،ميتوانيم گزارشي نظاممنـد از مختصـات مـتن ادبـي فـراهم
آوريم يعني فهرستي از قالبهای زيباييشناسيك آنها که به ويژگيهای زيباييشناختي يا همان ادبيـت،
نمود ميبخشند.
4ـ نمود زیباییشناختی یگانه متن
اينکه طبقهبندیهای باقاعده ،بر اساس گونه ،تاريخ و مکتب ،ادبيات را در ميان ميگيرند ،بـدين معنـا
نيست که متون در قالبهای از پيش تعيين شده ،منفعالنه منجمد شدهاند ،بلکه بدين معناست که متـون
ادبي در يکي از قالبهای معهود و در ظرفي زماني /مکاني ،با گرايشي ادبي پديد ميآيند .در عـين حـال،
هر متني نظر به نمود خاصي که درون اين طبقهها مييابد ،موجوديتي يگانه دارد به عبارت ديگـر ،ايـن
طبقهها عرصههای خالّقيت هستند و انعطاف الزم برای ظهور فردی را دارند (ر.ک قاسـميپـور،1791 ،
ص  .)79يك متن ادبي در عين حال که از دريدة طبقهبنـدیهـا بـا مـتنهـای ديگـر مناسـبت دارد ،از
ظهوری منحصر برخوردار است که در جلد خود قرار دارد .به همـين دليـل اسـت کـه زبـان ادبـي نـوعي
شخصي شدگي زبان است .به طور مثال ،رمان تورگينف و رمان تولستوی هر يك نمود خاص خود را دارد،
با اينکه هر دو در دهة شصت از قرن نوزده ميالدی در روسيه قلم ميزدند و به مکتب رئاليسم روسـيه در
دورة نخست تعلّق داشتند .همدنانکه غزل سلمان ساوجي ،با وجود همة زمينههای مشترکي که با غـزل
حافظ داشته ،نمودی متفاوت از غزل وی نيز داشته است (ر.ک شفيعي کدکني ،1781 ،صص 442ـ.)473
اينگونه هر متن ،افزون بر اينکه متأثّر از «ويژگيهای فراگير» است ،با «حضور ويژة» خـود ،در نهـاد
ادبيات جايگاهي تأثيرگذار مييابد .متن ادبي در اين حضور ويژه ،به سبك ويژة خود به ويژگيهای فراگير
نمود ميبخشد« .در زبان نويسنده ... ،شخصي سازی بيشتر ناظر بر گزينش و کاربرد ويـژهای از واژگـان،
ساخت جمله ،لحن و صورتهای مجازی زبان است ...که در نتيجه ،صدای مؤلّـف را از ديگـران متمـايز
ميکند» (فتوحي ،1798 ،ص  .)82بنابراين ،قالبهای زيبايي شناسيك که به ويژگيهای زيباييشـناختي
نمود ميبخشند ،در حيطة خصوصيات قالبي هر متن ادبي به صورت يگانه و منحصر شکل ميگيرند .اين
نمود يگانة متن را ميتوان همان سبك متن دانست .به اعتبار طبقهبندیهای مطرح در ادبيات ،ميتـوان
به مجموعهای از قالبهای زيباييشناسيك رسيد که انتظار ميرود متني خاص ،مصـداقي خـالّ از آنهـا
باشد.
نتيجهگيری
ادبيات گسترة متنـوعي از متـون را ذيـل خـود گـرد مـيآورد کـه ميـان بسـياری از آنهـا نـاهمگوني
غيرقابل اغماضي وجود دارد .اين ناهمگوني اجازه نميدهد به فهرستي از نمودهای زيبايي دست يابيم که
بتواند بر همة آثار ادبي صد کند .اين واقعيت نشان مي دهـد بـرای شـناخت عـواملي کـه ايـن گسـترة
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ناهمگون را ذيل يك عنوان گرد ميآورد ،بايد نگاه خود را از شگردهای روساختي در متون ادبي به سوی
مؤلّفه های بنيادين ادبيت عمق دهيم .ادبيت بر مبنای سه مؤلّفة زيبايي ،خيالانگيزی و مضـمون انسـاني
حاصــل مــيشــود کــه در رأس آنهــا زيبــايي قــرار دارد و دو مؤلّفــة ديگــر را بــه دنبــال دارد .زيبــايي از
برجستهسازی زبان پديد ميآيد ،خيالانگيزی از واقعيتگريزی زبان ،و مضمون انساني از رابطة زبـان بـا
بستر کاربردش.
اين سه مؤلّفه همان عوامل وحدتبخش متون ادبي هستند که در قالـبهـای زيبـاييشناسـيك نمـود
مييابند و لذّتآفرين ميشوند .همين خاصيت ،متن ادبي را در زمرة انواع هنر جای مـيدهـد .بـر اسـاس
نظرية تجربة زيباييشناسانه ،عناصر زباني که در متن ادبي در مخاطب پاسخ لذّتبخش برميانگيزنـد ،در
مقام ويژگيهای زيبايي شناسيك که برای درک مخاطب پديد ميآيند ،متن ادبي را در شمار آثـار هنـری
قرار ميدهند.
نحوة نموديابي مؤلّفههای ادبيت در متن ،همدون نحوة نموديابي ويژگيهای زيباييشناسيك در ديگر
انواع هنر ،بسيار متعدد و متنوع است .تنوع متون ادبي از تنوع همين قالبهای زيبـاييشناسـيك برآمـده
است که گرچه در هر متن ادبي ،نمودی دارند ،اما نميتوان فهرستي بسته از آنها تهيه کرد .در عين حال،
چنين تنوعي به اين معنا نيست که ميان آثار ادبي از نظر نموديابي ادبيت هيچ نظمي برقرار نيست .ميـان
متون ادبي نظر به نوع قالبهای زيباييشناسيك که در خود دارند ،نوعي همگرايي وجود دارد که موجـب
ميشود بتوانيم آنها را دسته بندی کنيم به عبارت ديگر ،به سبب همگرايي و واگرايـي ميـان قالـبهـای
زيباييشناسيك ميتوانيم متون ادبي را در دستههای مشترک يا متفاوت قرار دهيم.
طبقهبندیهايي که در باب ادبيات صورت پذيرفته ،همين همگرايي و واگرايي را بازتـاب مـيدهنـد تـا
حدی که ميتوان اين طبقهبندیها را به عنوان دستهبندیهای قالبهای زيباييشناسيك بازخواني کـرد.
بهطور عمده ،طبقهبندیهای سهگانه در محورهای انواع ادبي ،تاريخ ادبيات و مکاتب (يا سبكهای) ادبي
مجموعههايي هستند که همگراييِ ميان قالـبهـای زيبـايي شناسـيك را از سـه منظـر الزامـات قـالبي،
ويژگيهای تاريخي و گرايشهای فکری و هنری نشان ميدهند و از طريق دستههايي که ارائه ميکننـد
ميزان واگراييِ اين قالبها را نيز از يك دسته تا دسته ديگر آشکار ميسازند .البتّه هر متن در اين ساختار،
در عين حال که تابعي از اصول کلّي است ،در نحوة انتخاب و ترکيب قالبها و چگونگيِ نمودبخشـي بـه
آنها ،در چارچوب عناصر زباني ،سبکي يگانه دارد.
اهميت چنين ساختاری ،بهويژه آنجا روشن مي شود که وقتي متن ادبي را بـه عنـوان سـازهای از ايـن
ساختار کلّي تلقّي کنيم ،مي توانيم به مسائل مربوط به متن در يك طرح کلّي و عمـومي بپـردازيم کـه از
کوچکترين عناصر متن آغاز ميشود و تا دامنهدارترين زمينههای بيروني خود ادامه مييابد و تا طرحهـای
کالني که آن را در بر گرفتهاند ،پيش ميرود .يك متن ادبي به سبب جايگاهي کـه در چنـين سـاختاری
يافته ،در نهاد هنر /ادبيات به ظهـور رسـيده اسـت و وجـه هنـری و ادبيـت آن وابسـته بـه قالـبهـای
زيباييشناسيکي است که در خود به آنها نمود بخشيده است.

ساختار نمودیابیِ ادبيّت در متون ادبی؛ رهيافت زیباییشناسيک
)(The Structure of Identifying the Manifestations of Literariness:. . .
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