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 چكیده

امرروه  چنران    ...ای چون ساختارگرایی، هرمنوتیک مدرن، تبارشناسی وهای ادبیاقبال و توجه به نظریه  

هرا را در عنروان خرود    ریهرایج است که تعداد بسیاری اه مقاالت و تحقیقات ادبی معاصر نام یکی اه این نظ

-و نه تنها محققان جوان( نیز می) توان در مقاالت و آثار اساتید سنتیدارند؛ این پذیرش عمومی را حتی می

ولی همیشره نیرز چنرین نیسرت کره بره        ؛دلیل باشدتواند بیتوان مشاهد  کرد. این توجه به نظریه، البته نمی

سیار نیز پیش آمد  و می آید که آنچه باید درمان باشرد، خرود درد   ها، گر  گشا بود  باشد و بکارگیری نظریه

باشد، توانایی و قابلیّت آنهرا در  ها میرسد که آنچه انگیزۀ اصلی توجه به این نظریهشود.چنین به نظر میمی

 ...رویکردی که بزرگانی چون مینوی، قزوینی، اقبرال و ) روشن ساختن هوایای پنهانی است که رویکرد سنتی

-هرا :: بری  شناخت دقیق و درست نظریره  نبوداند( ناتوان اه نشان دادن آنهاست اما الف: آن را به کار بسته

-پ: نادید  گرفتن واقعیتاند ها در آن بالید  و شکل گرفتهتوجهی به بستر تاریخی و فرهنگی که این نظریه

ریره بررای هرر    تروان اه یرک نظ  تیجه نمینظریه ها متنوع و بسیارند و در ن) هادرست نظریهنا: انتخا: ها ت

نه تنهرا سرودی نداشرته     آنها شود تا کاربردسبب می ،ها: ناتوانی در ترکیب نظریهموضوعی سود جست( ث

 باشد بلکه خود دردی باشد در کنار دیگر دردها.
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 مه:مقد

به هحمت به قدمت آنها پیشینۀ چندانی در غر: ندارند و  ایۀ مبانی نظری استوارند،که بر پ تحقیقاتی

ها مانند ساختارگرایی، تبارشناسی، ن هم این است که عمدۀ این نظریهرسد. دلیل آیکی دو قرن می

ند و نمایندگان و ا در قرن بیستم و پس اه افول پوهیتیویسم پدیدار شد ...هرمنوتیک مدرن، پدیدارشناسی و

قرن  شناسانجامعهان و غالباً فالسفه، هبان شناسن ...و ستروس، هوسرلبنیانگذاران آن کسانی چون سوسور، ا

-ودن این نظریهایران نیز عمر چنین تحقیقاتی به مراتب کمتر است؛ جدای اه وارداتی ب در باشند.مذکور می

کمتر مجالی برای  فضای دانشگاهی در ...و هماییچون فروهانفر، رایی گتسنّی هاها، حضور شخصیت

هایدگر، سفۀ هستی فلدر بیرون اه دانشگا  نیز هرچند  .گذاشتباقی میهایی طرح چنین نظریه

به بیشتر نیز های فلسفی اما توجه به این نحله ،طرفدارانی داشت ...سارتر، مارکسیسم واگزیستانسیالیسم 

 های تحقیقاتی آنها.وشبود تا رمعطوف آگاهی طبقاتی  های آنها چون اضطرا: ودرونمایه

نار( توجه یا در ک) عنی که به جایر شد  است بدین ماین در یکی دو دهۀ اخیر کار اه لونی دیگ وجود با

مثالً اگر همانی  ،شناسی آنها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، روشهااین مکتب های فلسفیبه درونمایه

 یخاص ، توجهبه ویژ  نگا  انتقادی او به تکنولوژی الف غر: بودند، به فلسفۀ هایدگر،ایرانیانی که مخ

کنند تا آن را دهند و سعی مییاسی هرمنوتیکی، روی خوش نشان مپدیدارشن ،، حاال به روش اوداشتند

برخی متون تر اه ( تا بدین نحو به شناختی متفاوت و عمیق8811 دهقانی،) چون ابزار تحقیق به کار گیرند

 هایی چون عین القضات و حافظ دست یابند.و شخصیتآن به ویژ  شاخۀ عرفانی  ،فارسی اد:

هنوه اساتیدی  است؛ها یکدست ا در پذیرش این نظریهجامعۀ دانشگاهی مفت توان گنمیبا این حال 

سبب شد   مسألههمین  که نقدهایی جدی بر آن دارند؛ نقدهایی که بسیاری اه آنها وارد است. شوندپیدا می

-هنظری روهی بر این باورند که اینادبیات فارسی به وجود آید. گ نظرانمیان آراء صاحب جدی است تقابلی

گروهی دیگر آن را عملی د و نبخشجانی دوبار  می را که قالب تحقیقات ادبی اندیی تاه هواهمچون ها 

خوانندگان  ...هایی چون پدیدارشناسی هرمنوتیک، ساختارگرایی تکوینی ودانند که تنها با ذکر نامبیهود  می

که توانایی و  ن مقاله بر این باور استگارندۀ این .ندبیش نیست ی میان تهیطبلد و نساهرا مرعو: میخود 

شد  ترین دلیلی است که سبب ، اصلیآثار ادبی روشن ساختن هوایای پنهان ماندۀدر  هااین نظریهقابلیّت 

-ها :: بیشناخت دقیق و درست نظریه نبوداما به دالیلی چون الف:  آنها را بپذیرند؛ محققان امروهیاست 

درست نااند پ: انتخا: ها در آن بالید  و شکل گرفتهگی که این نظریهتوجهی به بستر تاریخی و فرهن



 

 

توان اه یک نظریه برای هر موضوعی سود جست( ت: در نتیجه نمی ها متنوع و بسیارند،نظریه) هانظریه

در نتیجه انتقادات ود و به درستی انجام نش آنهاسبب گردید  است تا کاربرد  ،هاناتوانی در ترکیب نظریه

توجه و به پرداخته شود که ذکر دالیلی  بهنخست تا  تالش بر آن استین مقاله در ا راوانی را بر انگیزد.ف

مورد توجه قرار  هاکاربرد نظریهآسیب شناسی نیز و در ادامه  ساهندها را امری ضروری میکارگیری نظریه

ساهد. این ناپذیر میرا گریزها ربرد نظریهکه توجه و کا شودپرداخته میدالیلی  بهدر آغاه بنابراین . گیردمی

 توان به دو دستۀ دالیل تئوریک و عملی تقسیم کرد.دالیل را می

پیش اه هر چیز باید بتوانند در نزاعی  نگرندها با دیدۀ انکار و تردید میآنان که به نظریه تئوریک: (الف

به پیشینۀ این بحث کار و این کار با توجه  ها پیروه شوندیک بر باورمندان به کاربرد نظریهنظری و تئور

و تقدم آنها بر واقعیت  هامطالعات بر گریزناپذیری اه نظریهچرا که نتایج تحقیقات و  ؛بسیار دشواری است

 دهند.گواهی می

ن نه به واسطۀ کتا: که شناخت جها شدمدرن( در غر: این اندیشه رایج ) همزمان با آغاه عصر جدید

یات اه طریق بررسی جزئ ای کلیسا بلکه تنها اه طریق مشاهد  و تجربه امکان پذیر است.همقدس و آموه 

 «ها[ مشترک استکم کلی که در همۀ افراد ]و پدید به یک ح»دهد تا گر مید  این اجاه  را به مشاهد مشاه

تجربه نیز همانی اهد  و ای مدون ساهد. مشد و بر پایۀ آنها نظریهدست یاب (72: 8818گندمی نصرآبادی،)

-به تعبیری دیگر مشاهد  کامالً بی فرضی رها باشد یاداوری و پیشه پیشبود که اه لوث هرگون پذیرفتنی

هایی است که ممکن فرضپیشت یک تحقیق کنار نهادن صحّ ترین شرطِپس اصلی طرف و خنثی باشد.

لسوف فی ،در آثار فرانسیس بیکن را مسألهاست مشاهد  را فاسد ساهد. صورتبندی و بیان کالسیک این 

 دینامشوند، بت میعواملی را که سبب فساد مشاهد  میبیکن  توان جستجو نمود.تجربه گرای انگلیسی، می

 کردتقسیم می های نمایشنامههای باهار و بته، بتهای غار، بتو آنها را به چهار دستۀ بتهای طایف

قین نقص خویش یۀ بیر مشاهدتوانست بمیهمانی دانشمند یا  فیلسوفبه نظر او  ؛(801: 8811 جهانگیری،)

-ط تمایزی میان نظریه و مشاهد  میاین رویکرد خ ها را پیشتر درهم شکسته باشد.داشته باشد که این بت

 .گرفتی نظریه هیچ جایی در نظر نمید و برایکش

ز مشاهده، مستقل از نظریه های ماخوذ اگزارشاساس فلسفه باهساهی منطقی علم این دعوی است که »

های ماخوذ اه توان صدق و کذ: گزارشکردند که میه پرداهان فلسفۀ علم رسمی فرض می. نظریاست

مشاهد  را بدون تمسک به عبارات مرتبۀ نظری معین کرد: فلسفۀ علم رسمی بر آن بود که عبارات مستقل 



 

 

آورد. قائالن به فلسفۀ علم رسمی اعتقاد فراهم میها اهد  آهمون مناسبی را برای نظریهاه نظریۀ مرتبۀ مش

کند. امور قابل مشاهد ( اخذ می) شاهد داشتند که عبارات سطح نظری، معاتی تجربی را اه عبارات سطح م

اما دیدگاهی که  .(731: 8837 الهی،) «بدین ترتیب سطح نظری به منزلۀ انگل سطح مشاهده است

سیاری پندارد، در روهگار ما منتقدان باقع میداند و نظریه را طفیل امر ویاقعیت را امری مستقل اه نظریه مو

هموار  طرف و خنثی امری محال است و کوشند نشان دهند که مشاهدۀ بییافته است؛ منتقدانی که می

 این دیدگا  را برخی .(18: 8812 چالمره،) «های مشاهدتی شد  باشدکلیۀ گزار نوعی نظریه باید مقدم بر »

 .دهنداثبات گرایی( قرار می) ویسممنظرگرایی نامید  و در مقابل پوهیتی

منظرگرایی روش مسلط معرفت شناختی در هندگی فکری معاصر است. در منظرگرایی ویژگی اساسی »

نها هموار  درون چارچوبی های علمی و ارهیابی آدن آن است؛ به این معنا که گزار دانش نظرگاهی بو

شود. ن میآورد که به واسطۀ آنها جهان توصیف و تبییای را فراهم میه منابع مفهومیگیرد کصورت می

نگرند یت به عنوان چیزی در ذات خود نمیمطابق منظرگرایی فاعالن شناسایی هرگز مستقیماً به واقع

 .(878: 8811 فی،) «آنهاست ها و دانش پیشینبلكه نگرش آنها برخاسته از تمایالت شخصی، فرض

اه بزرگان توان می( 8) اندکرد اشار  ن که به تقدم نظریه بر مشاهد  یشتیناه بزرگانی چون ا شتهگذ

ترین منتقدان تفکیک مشاهد  اه نظریه که اه اصلییاد کرد  نیزدیگری چون توماس کوهن و میشل فوکو 

-تعبیر فوکو گفتمان( نمیایم و به به تعبیر کوهن پاراد) ای مستقل اه نظریهآنها نه تنها مشاهد  .هستند

 دانند.ها امکان پذیر میچهارچو: نظریه بلکه هر مشاهد  و شناختی را تنها در ،شناسند

حدود به آن م« دیدن»فهم جهان خارج و اعتقاد داشت کوهن فیزیکدان و فیلسوف علم بود که توماس 

د که فیزیک ارسطویی را ه این باور رسیاو همانی ب .بیندجهان را میگر اه منظر آن پادادایمی است که مشاهد 

رسید که آنها و  کرد. او پس اه مشاهدۀ تفاوت بنیادین فیزیک ارسطویی و نیوتنی به این نتیجهمطالعه می

ها و دانش ند و دلیل چنین امری نیز پیش فرضبینای واحد را به دو شکل متفاوت میپیروانشان پدید 

ها و دانش پیشین را فاوت داد  است. کوهن این پیش فرضهاتی متست که بر مشاهدۀ آنها جپیشین آنها

کند؛ شاید هایی ذکر میاه آن مثال واو برای اثبات گفتۀ خویش به تاریخ علم مراجعه . (7) نامیدمیپادایم 

 :یابدپس اه حرکت سرانجام حالت سکون میبهترین مثال او جسم آویخته به ریسمانی باشد که 

که معتقد بودند جسم سنگین آویخته به ریسمان بنابر طبیعت خود اه وضع باالتر به  برای ارسطوییان»

 آید، تببین نوسان آونگ بسیار ساد  بود: سقوط مقید. چون بندت سکون طبیعی در وضع پایین تر میحال



 

 

ند بار کند و پس اه مدتی و طی چشود، جسم تا حدودی سقوط میمتصل به جسم مانع اه سقوط آن می

ای بر مبنای این نظر ارسطو بود که ماند. چنین مشاهد ترین نقطه ساکن میفت و برگشت جسم در پایینر

. اه نظر ...کنندام سبک به سوی باال حرکت میاجسام سنگین طبق طبیعت خود به سمت پایین و اجس

ر وجود داشت که به آن ارسطوییان همین در مرکز عالم بود. در فاصلۀ ما  اه همین قشری کروی مملو اه اِتِ

چرخید. منطقۀ تحت القمری اه چهار عنصر آ:، در داخل این کر  به دور همین می گفتند و ما می کرۀ ما 

خاک، آتش و هوا تشکیل شد  بود. مراتب قرار گرفتن این عناصر به ترتیب خاک بر روی همین، آ: بر 

صورت کامالً طبیعی بود که حرکت اجسام  روی خاک، سپس هوا و در باالترین نقطه آتش بود. در این

به سوی مرکز جهان، همین و حرکت اجسام ه آ: یا خاک بودند به طرف پایین سنگین یعنی اجسامی که ا

. این چیزی بود که ارسطوییان در تجربۀ اال یعنی رویۀ مقعر کر  ما  باشدسبک همچون آتش به طرف ب

م نیوتنی به اما سقوط سنگ در پارادای .(81-2: 8811 ،مقدم حیدری) «دیدندمیروهانۀ خود به وضوح 

شد چراکه سقوط سنگ به جای آنکه به دلیل طبیعت آن باشد، به دلیل جاذبۀ همین می« دید »شکلی دیگر 

دو شکل  ارسطویی و نیوتنی( به) در دو پارادایم متفاوت سقوط سنگ بینیم کهمی( 83همان: ) شودتلقی می

 .حضور دارندبینندگان آن هر یک در پارادایمی متفاوت  شود هیرامی« دید »کامالً متفاوت 

 ،نظریه اشار  نشد  است مشاهد  با «آغشتگی»بدین تفضیل و صراحت به  نیز گرچهدر آثار میشل فوکو 

به کوهن نزدیک باشد. فوکو نیز همچون کوهن به وجود امر واقعی  ،آید که دیدگا  او در این بار به نظر می

داند که بر بینند  احاطه دارد و می (8) ل اه مشاهد  باور دارد اما دیدن این امر واقع را منوط به گفتمانیمستق

واقعیتی پیش اه مشاهد  را رد فوکو هرگز وجود  پرداهد.واقع میآن به مشاهدۀ جهان  دریچۀبینند  تنها اه 

هدات خود را رد  بندی اه مسیر گفتمان، مشاگوید گفتمان تنها را  درک واقعیت است و ما کند بلکه مینمی

م در نظر فوکو با مثالی چنین ترسیرا  کلو و موفه ارتباط میان گفتمان و مشاهدۀ امر واقعال کنیم.و تفسیر می

 نمایند:می

ای به عنوان یک ابژۀ گفتمان برساخته شد  است، ربطی به اینکه جهانی هست که این امر که هر ابژ »

آلیزم ندارد. یک همین لره  یا افتادن یک آجر رخدادی است یا ربطی به تقابل رئالیزم/اید  بیرون اندیشه

اما  ،افتدکنون مستقل اه ارادۀ من اتفاق میبه این معنا که این رویداد اینجا و ا .است که یقیناً وجود دارد

آیات خشم شود یا بر حسب ساخته می های طبیعیپدیدهاینکه آیا خاص بودگی آنها به مثابۀ ابژ  برحسب 

-فتنی نیست این نیست که چنین ابژ وابسته است به ساختار یافتن یک حوهۀ گفتمانی. آنچه پذیر ،خداوند



 

 

توانستند خود گوید آنها میادعای نسبتاً متفاوتی است که می هایی در بیرون اه اندیشه وجود دارند بلکه آن

 .(31-3: 8817 نقل اه میلز،) «دگفتمانی حاکم بر ظهورشان برساهن هایی بیرون اه هر شریطۀرا به مثابۀ ابژ 

 

ه نظریه و برای بسیاری که بحتی ای که بدان اشار  گردید، به احتمال فراوان جنبۀ نظریعملی: ب: 

ا مهاست که این جنبۀ عملی و کاربردی نظریه هیرا اند، چندان شناخته شد  نباشد.کاربست آنها روی آورد 

-می هاه انگیزۀ اصلی توجه به این نظریههمانگونه که پیشتر گفته شد آنچ انگیزاند.بر می هاستفاد  اه آنرا به ا

سنتی ناتوان اه نشان دادن آنها  که رویکردهایاست باشد توانایی آنها در روشن ساختن هوایای پنهانی 

نوشته در این همینه ه توماس کوهن هاست تا آنجا ک، گویی در ذات نظریهاین توجه به هوایای پنهان. هستند

 است:

گیرند و به ند، ابزارهای نوینی را به کار میکرادایم نوین آنها را راهنمایی میدانشمندانی که یک پا»

یشان به هنگامی که با ابزارهای آشنا ی علمیهاکنند مهمتر آنکه در جریان انقال:افای نظر می جاهای تاه

: 8812 کوهن،) «بینندچیزهای تاه  و متفاوتی می کنند،اند، نگا  میگریستهنجاهایی که پیش اه این می

702). 

به چگونگی کشف دو سیارۀ  یمتوانمی بیاوریم،تر است، ای اه تاریخ علم که ملموسنمونه بخواهیماگر 

که  بوداین قرار داستان اه  .شد؛ کشفی که تنها به واسطۀ نظریۀ نیوتن امکان پذیر کنیمنپتون و پلوتون اشار  

اما  کنندترسیم را  مدار آن ،تا بر اساس اصول نیوتن کردندتالش دانشمندان  ،پس اه کشف سیارۀ اورانوس

شناسان را به تار س ،انحرافاتِ متعدد این سیار  ؛گرفتت، انجام نمیرفین تالش آنگونه که انتظار میا

در مدار اورانوس را  ای دیگرظریۀ نیوتن وجود سیار بر اساس ن . برخی اه ستار  شناسانه بودداشتشگفتی وا

. پیش بینی درست بود و شودای که جاذبۀ آن سبب تغییر حرکت اورانوس کردند؛ سیار پیش بینی می

کشف گردید و نپتون نامید  شد اما در مدار نپتون نیز چون اورانوس  8113سرانجام این سیار  به سال 

نظریۀ  ،شدای که اگر چه دید  نمیداد، سیار ای تاه  میخبر اه وجود سیار انحرافاتی وجود داشت که باه 

( سرانجام مشاهد  8180) های فراوانداد. این سیار  نیز پس اه سالنیوتن اه حضور قطعی آن خبر می

 .(873: 8813 بیکسبی،) گردید و پلوتون نام گرفت

ای چون نپتون و پلوتون را به های تاه ود که سیار کاربست نظریۀ نیوتن بشود این آنگونه که دریافت می

ها پیشتر اه آنکه دید  شوند، ستار  ای که سالارات تاه یآنها؛ س تار  شناسان نشان داد و نه مشاهدۀس



 

 

ها در حوهۀ مطالعات ادبی نیز رسد نظریهبه نظر می اه حضور آنها خبر داشتند. نظریۀ نیوتن به کمک شناسان

اشته باشند و به واسطۀ همین خصلت آنها هم باشد که پای آنها به مجالت علمی ر چنین خصلتی د

 .شد  استپژوهشی که در مقایسه با سایر مجالت محافظه کارترند، باه 

ها را با مشکل مواجه تواند کاربرد نظریهتوجهی به آنها میهایی نیز وجود دارند که بیبا این حال نکته

 ها عبارتند اه:تهترین این نکساهد؛ اصلی

 

 و مبانی آنها هاشناخت دقیق و درست نظریه نبودالف: 

ارشناسی، تبارشناسی مانند پدید) شونددر تحقیقات ادبی به کار گرفته میهایی که نظریهبسیاری اه    

ان، ه شناسآنها جامع پدیدآورندگان قرار دارد وهایی هستند که شالودۀ آنها بیرون اه حوهۀ ادبیات ( نظریه...و

شان اه موطن اصلیها را این دیدگا  ،در نقش واسطهاند. در این میان برخی بود و یا فالسفه  هبان شناسان

هایدگر اشار   توان به نظریۀ پدیدارشناسی هرمنوتیکیمیمثال  برایاند.  گرفته، در تحقیقات ادبی به کار برد

( به کار گرفت و اگر چه خود Dasein) داهاینبرای بررسی  را کرد. این فیلسوف آلمانی این روش

 (823: 8822 پالمر،) کرداستفاد  اه روش مذکور در مطالعۀ آثار ادبی خود  به ندرت فیلسوفی اهل اد: بود،

به حوهۀ مطالعات ادبی سوق پدیدارشناسی هرمنوتیکی را و این شاگردان او مانند گادامر و ریکور بودند که 

  .(800: 8811 توران،) دادند

ساهد اما به دالیلی را گریز ناپذیر می ...شناسان و آشنایی هرچند مختصر با آثار فالسفه، جامعه ،مسألهاین 

ای ها به گونهما گا  در به کارگیری این نظریه حتی بزرگان ؛آشنایی با این مبانی در ایران بسیار ناچیز است

کافی نداشته  اشرافِاش پندارد محقق به مبانی نظریهی ، مکنند که خوانندۀ آشنا با مبانی یاد شدعمل می

طور به محققان ایرانی هبان شناس سوئیسی، اشار  کرد که  ،سوسور نظریۀ توان بهنمونه می برایاست. 

با سوء تعبیر همرا  بود   هاین نظریگا  به کارگیری شود که . اما دید  میاندآن استفاد  کرد اه  ایگسترد 

گیرند، خوانشی شعر معاصر اه این نظریه بهر  می کدکنی در بررسی هبانوقتی دکتر شفیعیمثالً  است.

  دهند.آن ارائه میدیگرگون اه مبانی نظری 

نویسند: کدکنی را اه نظریۀ سوسور بیاوریم. ایشان میبرداشت دکتر شفیعی بهتر استپیش اه هر چیزی 

سانی نتایج درخشانی را به بار آورد ، توجهی است که در نکاتی که در حوهۀ علوم ان ترینیکی اه ظریف»

انداهِ بسیار شد  است. اصل این ابداع و کشف این چشم synchronic – diachronicاین علوم به مسالۀ 



 

 

(، به حاصل 8188-8112) شناس برجستۀ سوئیسی، فردینان دو سوسورهای هبانها و درسمهم، اه اندیشه

توان گفت که هر هبانی دو نوع موجودیت دارد: یکی به هبان بسیار ساد ، می ،ن نظریهآمد  است... بر طبق ای

آن که خود  کنونیکه اه آغاه پیدایش تا اکنون دارد و دیگری موجودیت  مستمریو  تاریخیموجودیت 

یک دستگا  کامل و یک منظومۀ مستقل صرفی و نحوی و واژگانی است. مثالً هبان فارسی دری، همین 

هاد و نویسندگانش اه بلعمی تا صادق هدایت، حوهۀ تاریخی نی که شاعرانش اه رودکی تا فروغ فرخهبا

دهند، یک موجودیت صرفی و نحوی و واژگانی در آثار هدایت و ای را تشکیل میهزار و دویست ساله

ی و بلعمی تا های گرامری( که اه رودکشامل انواع واژگان و ترکیب) فروغ دارد و یک موجودیتِ تاریخی

 شود.هدایت و فروغ را شامل می

ای کاغذ که در آن سطرهای بسیاری اه باال توان موجودیت تاریخی هبان را به صفحهاه با: تمثیل می  

آن را به آخرین سطری که صفحه  synchronicتا پایین نوشته شد  تشبیه کرد و موجودیت همزمانی یا 

ای در گفتار و نیاههای هبانی خود با توان گفت که مردم هر دور می شود و اه با: تمثیلبا آن تمام می

همان سطر آخر سر و کار دارند. نحو و صرفشان، همان نحو و صرف سطر آخر است و واژگانشان نیز 

-شود، هیچ احساس نیاه نمیهمان واژگان سطر آخر و به سطرهای دیگری که بر روی این صفحه دید  می

 بینند.است که گویی آن سطرهای پیشین را نمیکنند، اصالً چنان 

های هنری هبان سر و کار دارد، بیش و کم خود را محدود در اما ادیب و شاعر، و هر کس که با ساحت

شناسانۀ خویش اه سطرهای دیگری داند، بلکه به تناسب نیاههای روحی و جمالسطر آخر این صفحه نمی

کند... نکتۀ مورد نظر خودم را اه مقایسۀ فروغ و اخوان آغاه اد  میکه بر روی این صفحه وجود دارد، استف

گیریم و اخوان را یک شاعر در همانی. شما اگر کنم و فروغ را یک شاعر همزمانی در نظر میمی

شاهکارهای فروغ را که در تولدی دیگر و ایمان بیاوریم... انتشار یافته و شاهکارهای اخوان را که شعرهای 

درنگ متوجه این نکته می همستان و آخر شاهنامه و اه این اوستا است، با هم مقایسه کنید، بی نو او در

در کار او ر در شاهکارهای او ر « در همانی»های است و نشانه« همزمان»شوید که فروغ فقط یک شاعر 

شناسد و یبسیار نادر و در حکم معدوم است. فروغ، کسی است که فقط سطر آخر صفحه را به رسمیت م

کوشد با است و می« در همان»به دیگر سطرهای آن کاری ندارد؛ اما اخوان در شاهکارهای خویش شاعری 

تمام سطرهای این صفحه ر که رمزی اه کل موجودیت تاریخی هبان فارسی است ر سر و کار داشته باشد. 

صداق دارد. فروغ به اندیشۀ های فرهنگی نیز همین حکم میان این دو شاعر بزرگ مدر حوهۀ دیگر ساحت



 

 

تر و آن کاری ندارد یا کم diachronicتاریخی و ذهنیت فلسفی و اساطیری و دینی ما به اعتبار جانبِ 

دهد، شعرهایی است تر سر و کار دارد در صورتی که آنچه اوج شاهکارهای اخوان را تشکیل میبسیار کم

 (. 888 - 888: 8810 کدکنی،شفیعی) «داریمکه در آن با تمام ساحات فرهنگ و هبان سر و کار 

کدکنی هبان رایج عصر را همزمانی دانسته و هبان توان دریافت که دکتر شفیعیاه این برداشت می  

دانند. بر می« در همانی»هایی دارد، شد  و نسبت به هبان حاضر تفاوتپیشینیان را که در گذشته استفاد  می

است در حالی « همزمانی»برد، شاعری که تنها اه هبان عصر خویش بهر  میاین اساس شاعری مانند فروغ 

 اند. «در همانی»که اخوان و شاملو چون به هبان گذشتگان نیز گوشۀ چشمی دارند، شاعرانی 

-در کمال ناباوری باید گفت که نه تنها سوسور هرگز چنین نظری نداشته، بلکه برداشت دکتر شفیعی

 ها عبارتند اه:ترین این تفاوتیادی در تقابل با آراء سوسور است. اصلیکدکنی تا حد بسیار ه

شود؛ هیرا در نظر الف: در برداشت دکتر شفیعی کدکنی بارِ تاریخی و حرکت تکاملی و مستمر دید  می

دارد و عصر حاضر نیز هبان خاص خود را. برای همین مثالً بارها اه  ای هبانی خاص خود راایشان هر دور 

 نویسند: در بحث خود استفاد  کرد ، می« استمرار»و « تاریخی»اژۀ و

 «.تاریخی»دارند و یک ساحت « عصری»های معرفت و آگاهی انسان که یک ساحت یک یک شاخه»

است، هرچه این جنبۀ  تاریخیچون شعر یک پدیدۀ فرهنگی است و فرهنگ یک واحد ».(887همان: )

 (.881همان: ) «شعر ر که یکی اه وجو  آن است ر بیشتر خواهد بود راراستمتر باشد، بقا و تاریخی عمیق

اش در تقابل با نظر آن در حالی که نظریۀ سوسور کامالً ضد تاریخی و غیر تکاملی است و اصالً نظریه

-سوسور این نظریه را نمی»دانند. شناسانی قرار دارد که هبان را امری تاریخی و فرهنگی میدسته اه هبان

دهد. هبان برای خودش یک هیأت مستقل دارد. وی یرد. اه نظر سوسور تاریخ، بستر هبان را تشکیل نمیپذ

شود... گفتار یک پدیدۀ فرهنگی است؛ اما هبان یک پدیدۀ میان هبان، گفتار و قابلیت گفتار تفاوت قائل می

لذا سسیستم یا نظام اه لحاظ فرهنگی نیست. بلکه هبان، سیستم یا نظامی است که پشت گفتار نهفته است. 

 (.171:  8813خاتمی، ) «تاریخی تدریجی الحصول نیست. هبان یک محصول تاریخی نیست

کدکنی در این بخش اه کتا: خود و اه این مقدمۀ تا حدی ای که دکتر شفیعی:: هرچند نتیجه  

اند نسبت «در همانی»عرانی که ایشان بر این باورند که شعر شا) آیدگیرند، به نظر ناصوا: نمینادرست می

« در همانی»( اما گرفتن جانبِ 881: 8810 کدکنی،شفیعی) تری دارد(ارهش بیش« همزمانی»به شعر شاعرانی 

مخالف پروژۀ فکری سوسور است.هیرا به گوا  سوسور شناسان، سوسور « همزمانی»و برتری دادن آن بر 



 

 

پیش اه سوسور هبان اه منظر تاریخ تغییراتِ کلماتِ »دانست:هبان را اصل و مهم می« همزمانی»خود مطالعۀ 

گرفت و فرض بر این بود که کلمات به مورد مطالعه قرار می« در همانی»منفرد در طول همان یا به صورت 

-کنند. سوسور پی برد که باید هبان را نه به عنوان مجموعهنوعی اه چیزهایی که مبیّن آنها هستند، تقلید می

ای منفرد، بلکه به عنوان نظامی ساختاری اه روابط میان کلمات آن گونه که در لمات منفرد با پیشینهای اه ک

 (.818: 8812تایسن، ) «در نظر گرفت« همزمانی»روند، یا به شکل مقطع همانی مشخصی به کار می

 

 اندها در آنها بالیدهتوجهی به بسترهایی که این نظریهب: بی 

ر مکانی قرار داد و  یها را فراتر اه بُعد هماننظریه : اول(توان به دو گونه اندیشیدا میهدربارۀ نظریه  

مکان در امان باشند. دوم(  که اه آسیب و گزند همان و مُثُل( نشاند) همچون افالطون آنها را در عالمی برتر

 ؛اول اه بحث ما خارج است ها را پای بند همان و مکان کرد ، آنها را دستخوش تاریخ دانست. گرو نظریه

هنگام انتخا:  بایستمیها را شکل گرفته و بالید  بر بسترهای همانی و مکانی می دانند، اما آنها که نظریه

میان محققان ایرانی در  مسألهاین متاسفانه  کنند. حتماً به شرایط تاریخی آن توجهنظریه و به کارگیری آنها 

ر  یای را که در بُعد هماننظریه ،کرد ه بستر همانی و مکانی نظریه ها توجه شود و آنها کمتر بکمتر دید  می

-تفاوتی پدید آمد گیرند که در شرایط کامالً مه است، در بررسی آثاری به کار میمکانی خاصی شکل گرفت

نانکه . چها به این درد گرفتارنداش بیش اه سایر نظریهحاضر باختین و نظریۀ منطق مکالمهدر حال  اند.

ر تبیین و تحلیل آثاری به ( د1) دموکراتیک استای ای با همینهنظریهبسیاری اه محققان ما نظریۀ او را که 

برای نمونه باید به کتا:  اند.کراتیک سرود  یا نوشته شد گیرند که در فرهنگی استبدادی و ضد دموکار می

ی است دربارۀ گفتگومندی در ادبیات و سایر اشار  کرد که مجموعه مقاالت در ادبیات و هنرگفتگومندی 

گفتگومندی و »هنرها مانند معماری و سینما. به دلیل اختصار این نوشته تنها به یکی اه مقاالت آن با نام 

 کنیم.بسند  می« ر شعر حافظچند صدایی د

-قاضی) د  استبه گوا  تحقیقات انجام گرفته، فرهنگ ایرانی تا روهگار مشروطه، فرهنگی استبدادی بو  

 محدود این فرهنگنظام سیاسی و حکومتی  بهالبته نباید چنین پنداشت که استبداد تنها  (1: 8811 مرادی،

اه معرفت  ،های تفکر ایرانیانداد را در تمامی حوه توان حضور استباست چرا که به آسانی می شد می

، است های فرهنگ ایرانیترین شاکلهاصلی یکی اه کهعرفان  چنانکه شناسی گرفته تا اخالق مشاهد  کرد.

تنها برای اگر استبداد را تفکری بدانیم که در آن آهادی مطلق  .استبدادی داردو نه هموار ( ) سرشتی عمدتاً



 

 

در عرفان ( 11: 8811 ریشتر،) گردندرفته شد ، دیگران بند  قلمداد میدر نظر گ( ...اربا:، شا  و) یک نفر

آیا رابطۀ مرید و مرادی  ی وجود دارد که نشان اه حضور اندیشۀ استبدادی در آن دارد.های بسیارنمونهنیز 

تواند ی دیگر آمد  است نمیاای استبدادی نیست؟ آیا داستان خضر و موسی که در مثنوی و جاهرابطه

 حافظانعکاسی اه رابطۀ استبدادی باشد؟ آیا این بیت 

 به می سجاد  رنگین کن گرت پیر مغان گویرد 

 

 هرا که سالک بیخبرر نبرور ه را  و رسرم منرزل     

  

گمان مثبت است اما نکته در این است که چرا برخی اه دهد؟ پاسخ بیخبر اه ذهنیتی استبدادی نمی

در بستری خصوصاً اشعار حافظ  آثار ادبی گذشته عموماً و محققان ما بدون در نظر گرفتن این مطلب که

اثری  را نظریۀ منطق مکالمه را به آن تحمیل کرد ، دیوان حافظاند ، کوشید اندشکل گرفته استبدادی

 شمارد؟آوا بر می دهند که واجد تمام معیارهایی است که باختین برای یک اثر چند نشانچندصدایی 

است که به خوانندگانش بقبوالند حافظ آن  «گفتگومندی و چند صدایی در شعر حافظ»هدف نهایی مقالۀ 

در اشعار الهامی حافظ هر یک اه »یوانش تجلی چندصدایی است و به قول نویسندۀ مقاله شاعری است که د

-ساهند همچنان که باختین در رمانهایی را میها در حکم یک ملودی هستند و مجموعۀ آنها نغمهشخصیت

 چند برای اثبات این ادعا نویسند  به .(888: 8810 صالحی مقدم،) «های داستایوفسکی چنین دید  است

کند که به نظر ایشان حضور آنها دلیلی است ها اشار  میتعدد شخصیتو به ویژ  خصیصۀ دیوان حافظ 

های گویا نویسندۀ مقاله باور دارد که چون در دیوان حافظ شخصیت .قاطع بر چندصدایی بودن دیوان حافظ

تواند باشد. برای چندصدایی میشوند، پس این دیوان شاهکار دید  می ...هاهد، حافظ، مفتی وچون متعددی 

 آورد. ابیاتی اه این دست:نویسند  ابیات فراوانی اه دیوان حافظ را در مقالۀ خود می مسألهاثبات این 

 عشقت رسد بره فریراد گرر ترو بسران حرافظ      

 

 قررررآن ه برررر بخررروانی برررا چرررارد  روایرررت 

  

ها مواجه اشد، هرگا  با تعدد شخصیتاینجانب تا آنجا که به یاد دارد، ندید  است باختین جایی گفته ب

و نه شرط اصلی( رمانِ ) باشیم به ناگزیر با چندصدایی نیز مواجه خواهیم شد. درست است که شرط اولیه

 مسألهچنانکه در داستان برادران کاراماهوف ما شاهد این  ،های متعدد استچندصدایی، حضور شخصیت

روبروییم، دیوان حافظ هم چندصدایی  ...با محتسب و رند وهستیم، اما باور اینکه چون در دیوان حافظ 

. اگر چنین باشد، تاریخ است است، نیز درست نیست. این ساد  ساهی محض و عقیم ساختن نظریۀ باختین

بیهقی و شاهنامه بر دیوان حافظ ارجحیت دارند چرا که افراد بیشتری در آنها حضور دارند. سخن باختین 



 

 

اش خود در آغاه مقاله« گفتگومندی و چندصدایی در شعر حافظ»نکه نویسندۀ مقالۀ چیز دیگری است و چنا

تمام صداها حق حضور داشته باشند بدون اینکه یکی »این است که آورد ، اما خود برخالف آن رفته است، 

( اما آیا در دیوان حافظ جایی برای طنین صدای محتسب و هاهد و 881همان: ) «ری مسلط باشدبر دیگ

 هست؟ آیا این ابیات اه حافظ نیستند؟ ...عابد و

 خرورد مفتی شهر بین که چون لقمۀ شبهه مری 

 

 پرراردمش دراه برراد آن حیرروان خرروش علررف  

  

 ای نبرررد روه باهخواسررتترسررم کرره صرررفه 

 

 نرررران حررررالل شرررریخ ه آ: حرررررام مررررا  

 

. به دلیل سلطه و ...گویند که در دیوان حافظ صدای هاهد و محتسب واین دست به ما می ابیاتی اه

چیرگی صدای رند ر که شخصیت مورد عالقۀ حافظ و ساختۀ اوست ر فروغ و طنینی ندارد. در دیوان 

شنید   برابر نیست، بلکه کامالً بلندتر و تنها صدایی است که ...حافظ نه تنها صدای رند با صدای هاهد و

 است.  و هماهنگ با فرهنگ تک صدایی گذشتۀ ایرانیان شود و این درست مخالف گفتۀ باختینمی

و آنان سکوت  هشتاگفتگو به معنایی که در جهان مدرن منظور ماست، در جهان گذشتگان ما اعتباری ند

-ت که مانند آنان نمیکه به احتمال فراوان کسی اس) صحبت بداند و اه همپسندید و انزوا را بیشتر می

اند. جهان قدیم جهان ذهنی بودن و درونی گریختهاند و یا به یکبار  اه میان مردم میکرد اندیشد( پرهیز می

بودن حقایق است و وقتی که حقایق درونی و ذهنی باشند، مراقبه و نظارۀ درون بهترین را  رسیدن به 

 :ین ابیات حافظ بر درستی ادعای ما شاهد استحقایق است و عزلت گزینی شرط اصلی آن چنانکه ا

 دارنرررداه آن بررره دیرررر مغرررانم عزیرررز مررری 

 

 کرره آتشرری کرره نمیرررد همیشرره در دل ماسررت 

  

 نرردای عشررق تررو دیشررب در انرردرون دادنررد  

 

 فضررای سررینۀ حررافظ هنرروه پررر ه صداسررت   

 

شود و به نی قلمداد میاما داستان روهگار ما، اه لونی دیگر است چرا که حقایقِ در آن نه ذهنی بلکه عی

( نظریۀ 10: 8812 هاو،) جای آن که سخن اه کشف حقایق باشد، حرف اه تولید آن در کنشی ارتباطی است

ای که اه آشکارگی حقیقت به واسطۀ گفتگو باختین نیز درست در چنین فضایی مطرح شد  است؛ نظریه

ن در تضاد است. به دیگر سخن شرط های بزرگان آگوید و این با ذات جهان قدیم و آموه سخن می

 :bakhtin,9111)است آن ( outward) و بیرونی بودنباور به عینی بودن حقایق  ،حضور چندآوایی

 .امری است درونیو همروهگارانش در حالی که حقیقت در نزد حافظ ( 718



 

 

 

 

 

 هاپ: نادیده گرفتن واقعیت

ها قابل درک است و این بدین تنها به واسطۀ نظریههمانطور که در بخش آغاهین مقاله گفته شد، واقعیت 

-بینیم واقعیت محض نیست؛ نظریه سبب گزینش برخی اه اجزاء واقعیت و بیمعنی است که آنچه ما می

چرا که  هست؛نیز  های کاربرد نظریهیکی اه دشواری احتماالً مسألهشود. همین توجهی به اجزای دیگر می

ها هدایت کنند، وجود دارد. ها ما را به بیراههای اه واقعیتها با پنهان کردن پار هموار  این امکان که نظریه

 کرد. مسألهو او را نمونۀ کالسیک این  گانی چون کارل مارکس را نیز گرفتبالیی که حتی دامن بزر

ر ابزار نگریست و بر این باور بود که تسلط برخی بمارکس جهان پیرامونش را اه هاویۀ تضاد طبقاتی می

بیگانگی  تولید و همچنین تقسیم کار به طبقاتی شدن جامعه انجامید  است. نتیجۀ گریزناپذیر آن نیز اه خود

( 820: 8812 وود،) بودطبقه داری و پیدایش جهانی بیپرولتاریا و تالش انقالبی او برای نابودی سرمایه

اش سبب شد تا اما ایمان به نظریه ؛اختداری همانش پردمارکس با این باور به بررسی جامعۀ سرمایه

 ها ببندد.خود چشمانش را بر بسیاری اه واقعیتحتی یا  ها اه چشمان او به دور بماندبسیاری اه واقعیت

 نویسد:( کارل یاسپرس در این بار  می817: 8ج ،8811 کوالکوفسکی،)

کند بلکه تنها آنهایی را نقل می ؛آوردیاش باشد، نمها یا واقعیاتی را که خالف نظریهاو ]مارکس[ نمونه»

 تأییدپندارد. تمامی رهیافت او اه نوع چیزی است که آن را حقیقت نهایی می مؤیدکه به روشنی موافق یا 

وان به عن مؤمنچیزی که نه با عقیدۀ یک دانشمند بلکه با ایمان یک  تأییداست و نه تحقیق و آن هم 

 (882: 8813 اه جانسن، نقل) «حقیقت کامل اعالم شد  است

 ،داری ضرورتاً به بدتر شدن شرایط هندگی کارگران خواهد انجامیدمارکس که باور داشت رشد سرمایه

 کرد.می تأییداش همخوانی داشت و آن را گزید که با نظریهدر بررسی خود تنها مواردی را بر می

های کند، تقریباً جملگی مربوط به شرکتشواهدی که ]مارکس[ برای توجیه این مدعا به تفصیل نقل می»

داری کوچک، فاقد کارایی و کم سرمایه در صنایعی قدیمی است که در بیشتر موارد به دوران پیش اه سرمایه

مثالً نانوایی( وضع ) کنددر بسیاری اه موارد مشخصی که ذکر می ...تعلق داشتند مثالً سفال ساهی، خیاطی

شرکت قادر نبود اه ماشین آالت استفاد  کند هیرا سرمایه نداشت. در واقع درست به این علت بد بود که 



 

 

-می پرداهد و حقیقتی را که کمتر در برابر چشمان اوست نادید داری میمارکس به شرایط پیش اه سرمایه

 (872: 8813 جانسن،) «گیرد: یعنی سرمایۀ بیشتر، رنج کمتر

 چون و چرا بهشود. ایمان بیزد محققان ما نیز دید  میسفانه رفتاری اه این دست کم و بیش در نمتأ

ترین واقعیات نادید  گرفته شوند؛ واقعیاتی که اگر در نظر گرفته ها سبب شد  است تا گا  بدیهینظریه

شوند چه بسا اساس و شالودۀ تحقیق را سست گردانند. اجاه  بدهید تا به همان نمونۀ قبل یعنی مقالۀ 

ها نادید  گرفته باهگردیم هیرا در این بررسی بسیاری اه واقعیت «صدایی در شعر حافظگفتگومندی و چند »

هایی اه اثبات چندصدایی بودن شعر حافظ( هم به کتمان واقعیت) اند. محقق برای نیل به مقصودششد 

 هایی اه دیوان حافظ پرداخته است. نظریۀ باختین مبادرت کرد ، هم به کتمان واقعیت

باختین بر چندصدایی بودن رمان و تک صدا بودن  تأکیدنظریۀ باختین نادید  گرفته شد  است، آنچه در 

شعر است. دیدگا  باختین در خصوص انواع ادبی و خصلت چندصدایی بودن آنها هموار  یکسان نبود. او 

همچون شعر را های ادبی دانست و سایر گونههای داستایفسکی را واجد چنین خصلتی میدر آغاه تنها رمان

صدا های آثار تککرد. در این مرحله حتی آثار تولستوی نیز در نظر باختین نمونهصدایی قلمداد میتک

ها خصلتی چندصدا دارند و این شعر است که بودند. اما پس اه مدتی باختین بدین باور رسید که تمام رمان

کند، باور باختین به تک دو دور  تغییری نمی بینیم که آنچه در اینمی (.713: 8811 هارلند،) تک صداست

آشکارا این  «گفتگومندی و چند صدایی در شعر حافظ»صدایی بودن شعر است. در حالی که نویسندۀ 

اش و برخالف گفتۀ صریح باختین، به دنبال چندصدایی در واقعیت را نادید  گرفته است و برخالف نظریه

-پاسخ گوید که چرا برخالف گفتۀ باختین عمل کرد ، بر واقعیت لهمسأشعر حافظ است بدون اینکه به این 

 ها چشم پوشید  است.

های دیوان حافظ نیز به ناچار و برای شود بلکه بسیاری اه بخشاین تنها آراء باختین نیست که کتمان می

هستند که بر  چراکه ابیات متعددی در دیوان حافظ ؛شوداثبات چندصدایی بودن شعر حافظ نادید  گرفته می

 گفتگو ستیزی اشار  دارند. ابیاتی مانند 

 گفتگررررررو آیررررررین درویشرررررری نبررررررود

 

 ورنررررره برررررا ترررررو ماجراهرررررا داشرررررتیم 

  

 ای آنکرره برره تقریررر و بیرران دم هنرری اه عشررق

 

 مررا بررا تررو نررداریم سررخن خیررر و سررالمت    

  



 

 

شود و چرا آغاه میاش( با ترک گفتگو و کنار نهادن چون البته تدوین امروهی) شگفت آنکه دیوان حافظ

 :گویدآنجا که حافظ می

 به می سجاد  رنگین کن گرت پیر مغان گوید

 

 هرا که سالک بیخبرر نبرود ه را  و رسرم منرزل     

  

 شوند اما این نیزبه شکل محض آن می ها مانع اه مشاهدۀ واقعیتخالصه آنکه درست است که نظریه

ها، ها کنیم. همانی که واقعیتی آشکار را عمداً فدای نظریههاای باشد برای اینکه واقعیتتواند بهانهنمی

سی تأگرایان ساهند بهترین کار آن است که به آموهۀ پوپر و ابطالها را با چالشی جدی مواجه مینظریه

 چالمره،) گیریمای دیگر بهر البته دربارۀ موضوع تحقیق( و اه نظریه) کرد ، آن نظریه را ناکارآمد بدانیم

8812 :18.) 

 

 هادرست نظریهنا: انتخاب ت

است که آنها هر  ها خنثی نیستند؛ منظورم اه خنثی نبودن اینژ ها هم مانند بسیاری اه مفاهیم و وانظریه

ۀ چنانکه مثالً تبارشناسی بر تاریخی بودن حقیقت بنا شد  است و شالود ؛هایی استوارندکدام بر پیش فرض

ای است که هر مسألههای هر نظریه غایی است. توجه به پیش فرض تهرمنوتیک مدرن نیز فقدان حقیق

چرا که نظریه به مثابۀ چهارچو: و  ؛محقق در انتخا: نظریۀ تحقیقش حتماً باید به آن توجه داشته باشد

کند بلکه ه روشن شدن موضوع تحقیق کمکی نمیروش کار تحقیق است و انتخا: نادرست آن نه تنها ب

و شوربختانه تحقیقاتی که این نقیصه را داشته  و حاصل تحقیق را هم هیر سوال ببرد.ممکن است نتیجه 

 تواند گویاتر باشد:ۀ یک نمونه میارائ باشند، کم نیستند.

کوشد به بررسی روایت در مثنوی و کتابی است که نویسندۀ آن میروایت در مثنوی  کتا: بوطیقای

سندۀ کتا: این است که هر کدام اه آثار بزرگ ادبی فارسی مانند باور نوی بوطیقای خاص روایت آن بپرداهد.

بیش و کم ساختاری خاص و منحصر به خویشتن دارند که غالباً اه » و به ویژ  مثنوی منطق الطیر شاهنامه،

در سراسر کتا: نیز  .(73: 8811 توکلی،) «های ساد  و آشنا پدید آمد  استتتلفیق و کیمیاکاری ساخ

 دارند. مثالً تأکید مسألهرات فراوانی نیز وجود دارند که بر این جمالت و عبا

تا انداهۀ هیادی اه با هر متن دیگر اما این ساختار غریب  ناسنجیدنیبا آنکه مثنوی متنی است یکّه و »

 .(17همان: ) «ساختارهای پیشین به دست آمد  استگرانه و هنری آمیزش آفرینش



 

 

« چیزی دیگر»یابد که با ای نخستین به آسانی و سرعت در میهآشناییاطب مثنوی موالنا در همان مخ»

های دیگر کار آسانی ها و کتا:گر بودن و تمایز مثنوی اه منظومهسر و کار یافته است؛ توضیح این دی

 .(73همان: ) «ای دشوار بنمایدو پژوهندۀ حرفه نیست و چه بسا برای خوانندۀ آشناتر

 مستقلترین ویژگی نگا  بوطیقایی را در پذیرش و فهم متن به عنوان ساختاری یشاید بتوان گوهر»و یا  

فرض نویسند  این است که مثنوی به لحاظ بوطیقای روایتش  ،شودچنانکه دید  می.(64همان: ) «دانست

اه  آید که نویسند  بایدگونه به نظر میچنین پیش فرضی اینمتنی است یکه، ناسنجیدنی و البته مستقل. با 

مثالً روش تبارشناسی فوکو ر  ،استفاد  کند که پیش فرض آن بر تمایز و قیاس ناپذیری استوار باشد ایهنظری

ناسنجیدنی ) پذیرییا نظریۀ پارادایم توماس کوهن که اساسش قیاس نا دارد ر تأکیده بر گسست و تمایز ک

های چون پراپ و همچنین رایی و شخصیتدر ادامه اه ساختارگاما برخالف انتظار  استها بودن( پارادایم

های آنها نه تنها هیچ سنخیتی با موضوع آید که پیش فرضمینظریۀ منطق مکالمۀ باختین سخن به میان 

ساختارگرایی  هایفرضپیشیکی اه چرا که  گیرنده درست در نقطۀ مقابل آن قرار میبلک ؛تحقیق ندارند

ۀ باختین بیش اه آنکه استقالل متن باشد وابستگی و به فرض نظریۀ منطق مکالمششباهت است و پی

نیز نتیجۀ تحقیق آن نیست که نویسند  در  دلیلبه همین  .(38: 8810 نامورمطلق،) اصطالح بینامتنیت است

وی( بپرداهد و فقط مثن) کوشید  است به بوطیقای روایت مثنویچرا که او می مقدمه به آن اشار  کرد  است.

اما در عمل انتخا:  کند.متن را اه دیگر آثار ادبی جدا میشاخصۀ روایتی آن چیست که این  و نشان دهد که

متن های سراغ ر نویسند  را وا می دارد تا به  استنادرست نظریه ر که بر تشابه و ارتباط متون استوار 

مثالً وقتی  .رودب ...ر وگوو لره کیرکهو ادبی گرفته تا متون فلسفی مانند ترس  قرآن() دینی متوندیگری اه 

التفات در  مسألهگوید به ناچار به ت در مثنوی سخن میهای روایاه التفات به عنوان یکی اه شاکلهنویسند  

 نویسد:می پرداختهقرآن نیز 

ت. اساساً این شگرد در قرآن مجید التفات به شکلی گسترد  و متنوع و با تشخص بسیار به کار رفته اس»

آید. نخستین و نام ۀ کلیتی غریب و ممتاه به شمار میترین عوامل تکوین ساختار قرآنی به گونبالغی اه مهم

ای بالغی . التفات مانند بسیاری اه شگرده...شودت در سورۀ آغاهین قرآن نمایان میآورترین نمونۀ التفا

متن قرآنی توجه به تحلیل  ها منشا اختالفاتی در فهم و تفسیر شد  است. دردیگر قرآن، در برخی آیه

-می ؛ مثالً وقتیها و تبیین کارکرد این اسلو: با توجه به بافت خاص هر نمونه اهمیت فراوان داردالتفات

-دانید اه پژوهنگان کتا:وحی کردیم نفرستادیم؛ پس اگر نمیو پیش اه تو جز مردانی که بدیشان »خوانیم 



 

 

[ در پارۀ نخست آیه روی سخن با پیامبر 18،( 83) حل]ن« اهل الذکر( جویان و پرسان شوید.) های آسمانی

-مخاطبان قرآن( مورد توجه قرار میگرو  عام ) گراید و مردمانفرد به جمع میاست اما ناگهان خطا: اه م

 .(13-2: 8811 ،توکلی) « ...گیرند

گوید که می شابه در سایر متون به خوانند های مو جستجو برای یافتن مثالبه طور خالصه این مقایسه 

بلکه در گفتگو با سایر متون و به ویژ  قرآن به وجود آمد   ،روایت مثنوی نه تنها متمایز اه آثار دیگر نیست

 . باشدنیز نمی یمستقل . پس متناست

 

 ها: ناتوانی در ترکیب نظریهث

یرانی تطابق اند و طبیعی است که کامالً با فرهنگ اوجود در بطن فرهنگ غر: شکل گرفتههای منظریه

-اروپا و مهد آن آتن( و تمدن ایران اه روهگاران دور با یکدیگر تفاوت) چرا که تمدن غر: ؛نداشته باشند

اند، اشار  کرد. در هایی که اه مارکسیسم ریشه گرفتهتوان به نظریهبه عنوان نمونه می اند.داشته های بنیادین

غالب مفاهیم اصلی این نحلۀ فلسفی مانند آگاهی  هیرااست  ترین مفاهیمیکی اه اصلی« طبقه»ها این نظریه

در ایران مفهوم طبقه به معنای  ،رخالف غر:اما ب اند.اه این مفهوم مشتق شد  ...ی وطبقاتی، نبرد طبقات

هایی چون خواهند اه نظریهبنابراین محققانی که می (1: 8813 ،کاتوهیان) شودید  نمیاش دغربی

کیب این ها توجه کرد ، بکوشند تا با تراستفاد  کنند، باید به این تفاوتنی لوسین گلدمن ساختارگرایی تکوی

واحد دست یابند که توانایی تبیین و تحلیل البته ای ترکیبی و ، به نظریههای دیگرنظریه با نظریه یا نظریه

شود. محققان یا نشانی دید  می ها در ایران کمتراما متاسفانه اه ترکیب نظریه مسالۀ تحقیق را داشته باشد.

یا به جای ترکیب  گیرند،ا فرهنگ ایرانی به کار میاش بنگینظریه را به همان شکل و بدون توجه به ناهماه

کنند به ای که احساس میشوند دست و دلباهانه اه هر نظریههرجا که دچار مشکل روش شناختی مینظریه 

های خوبی برای این در غر: نمونه پرند.ین شاخه به آن شاخه میو اه ا گیرندآید، بهر  میکارشان می

 ها وجود دارد. ترکیب نظریه

-می ،ای آورد  باشیماسته باشیم طبق روال مقاله نمونهدر ایران بیشتر تشتت است تا ترکیب. اگر خواما 

خواهد اه تحقیقات که می . نویسندۀ کتا:اشار  کنیم ایران و قلمرو هبان فارسی به کتا: تاریخ ادبییم توان

اه  کندعه شناختی و آثار ادبی ارتباطی معنادار ایجاد سنتی در این حوه  فاصله گرفته، میان رویکردهای جام



 

 

اه میان این رویکردها آنچه بیشتر در نگارش »نویسد: رایی تکوینی گلدمن بهر  جسته، میرویکرد ساختارگ

 (.17: 8811 هرقانی،) «رگرایی تکوینی لوسین گلدمن استتاریخ ادبی کارآمد است، همان مکتب ساختا

تز این کتا: دگردیسی و »اصلی کتا: هماهنگی دارد ناگفته نماند که انتخا: این نظریه با تز و فرض 

شویم که ی ایران متوجه انقطاع و گسستی میهای فعلرها است. با مطالعۀ تاریخ ادبیاتصیروریت ژان

ها فقط به مقطع .. این گسستادبیات ایران پیش و پس اه اسالم ایجاد شد  است.خواسته یا ناخواسته میان 

های مذکور جریان شناسانه و کل نگر در کتا: شود، بلکه فقدان بینشتاریخی ظهور اسالم محدود نمی

یکی  به نظر برسند و اینارتباط با یکدیگر های بیادوار تاریخ ادبی نیز چونان پار سبب شد  است تا سایر 

ای را مبنا توان اید ت که آیا میهای ایران است. اکنون پرسش مهم این اسهای عمدۀ تاریخ ادبیاتاه اشکال

مستمر قرار داد که بر اساس آن بررسی ادبیات ایران اه ابتدا تا اکنون در قالب یک کلیت منسجم و جریان 

رکزی چیزی نیست جز دگردیسی و کنم پاسخ مثبت است و آن ایدۀ مامکانپذیر گردد؟ من فکر می

اش طبیعتاً به صیروریت تاریخ و ر اعتقادات مارکسیستیگلدمن نیز به خاط(. 71همان: ) «صیروریت ژانرها

 تز تحقیق.با  تحقیقحرکت تکاملی آن باور داشت و این یعنی هماهنگی چهارچو: نظری 

دای اه آنکه در ایران هرگز مفهوم طبقه به هایی نیز دارد. جونه که گفته شد، این نظریه کاستیاما همانگ

و این در تقابل  معنایی که گلدمن مد نظر داشت، شکل نگرفت فرهنگ ما نیز فرهنگی فردگرایانه بود  است

: 8811 سلدن و ویدوسون،) با رویکرد ساختارگرایی تکوینی گلدمن است که به فاعل فرافردی باور دارد

 هایطریق ترکیب این نظریه با نظریه یا نظریه ها اهنکه به این کاستیکتا: به جای ای نویسندۀاما (.881

در حالی که در ابتدای کتا: به  ،دهداش را تغییر می، هرلحظه و به فراخور همان نظریهدیگر بپرداهد

 مثالً در صراحت اه ساختارگرایی تکوینی گلدمن به عنوان چهارچو: نظری تحقیق خود یاد کرد  است.

ها سود فرمالیستگویند که برای نشان دادن دگرگونی ژانرها اه نظریات ۀ تاریخ ادبی آشکارا میبخش نظری

: نظری دقیقاً چهارچو باک تحقیق روشمند خواهد برد، در حالی که چنین کاری شایسته و مناسب ی

 بر شیوۀ تأکیدو پس اه  شود، چراکه بالفاصلهانگاری به همین جا ختم نمی. سهلنیستمشخص 

نویسد که اه نظر اسکارپیت، یک جامعه شناس ه مدل اسکارپیت استفاد  کرد ، میها محقق افرمالیست

ای مستلزم سه واقعیت ای نداشت( هر پدید روش های پوهیتویستی میانه گلدمن با) ادبیات پوهیتویویست،

 .د(، :. مخاطب، جمحقق فراموش کرد  است که گلدمن به فاعل فردی اعتقادی ندار) شاعر .است: الف

 شود، اه نظر نویسند  همین سه عنصر استصورت هبانی. آنچه موجد ژانرها و هیر ژانرهای ادبی می

لوسین د: ساختارگرایی تکوینی چیزی که در چهار چو: نظری گفته ان( و نه آن 871 :8811 هرقانی،)



 

 

که ای و آشفتگی اثر؛ آشفتگیست جز تشتت هایی در نظریه تحقیق چیزی نینتیجۀ چنین جابجاییگلدمن.

با سایر آن نکردن و ترکیب ۀ اصلی نظری هایتوجهی به کاستیترین دالیل آن بیشک یکی اه اصلیبی

 ای است که بیشترین هماهنگی را با موضوع داشته باشد.و ایجاد نظریه هانظریه

 

 

 گیری نتیجه

ای که اه غر: آمد   و همانند هر پدید موجود ریشه در فرهنگ و تفکر غر: دارندادبی های نظریه  

برخی آنها را با فرهنگ ایرانی  های متفاوتی اه سوی محققان ایرانی به آن داد  شد  است.واکنشاست، 

اگر این  و برخی دیگر با آغوشی باه پذیرای آنها هستند. پرداهندآن میطرد  بهبیگانه دانسته، به همین خاطر 

به ها جهانِ پیرامون خود را چراکه همۀ انسان) ، رها کنیماستمحصول غر:  اهباور نادرست را که نظریه

توانایی و قابلیّت آنها در روشن  نظریه بر مشاهد  و بینند( باید گفت که به دو دلیلِ تقدمِها مینظریه واسطۀ

به یاد داشت که  اما باید ؛و کاربرد درست آنها ضروری است هانظریهتوجه به  ایای پنهان ماند ،ساختن هو

نبود الف:  اه . مهمترین این موارد عبارتندباید مورد توجه قرار گیرندها موارد متعددی نیز در کاربرد نظریه

بنا نهاد   ...اختی، فلسفی وها عمدتاً بر مبانی هبان شننظریه؛ و مبانی آنها هاشناخت درست و دقیق نظریه

توجهی به بستر : بی: ناگزیر است.آنها . ...هی به مبانی فلسفی وآگا هااین نظریهپس برای کاربست  نداشد 

 ای در بستر تاریخی خاصیهر نظریه؛ اندها در آن بالید  و شکل گرفتهکه این نظریه ایتاریخی و فرهنگی

 ایط تاریخی آن، اه آنها بهر  جست.توجه به این بسترها و شرتوان بیشکل گرفته است به همین دلیل نمی

 باشند پس در هنگاماستوار می یها خنثی نیستند و هر یک بر پیش فرضنظریه؛ هادرست نظریهناانتخا: پ: 

 های حاضر بهنظریه؛ هات: ناتوانی در ترکیب نظریه .فرض آنها دقت شودانتخا: نظریۀ تحقیق باید به پیش

-گی با فضای ایران نیستند و کاستیناند، به طور کامل قابل انطباق و هماهدلیل اینکه در فرهنگ غر: بالید 

 ها پرداخت.اید به ترکیب آنها با دیگر نظریههای آنها ببه همین دلیل نیز برای رفع کاستیهایی دارند 

 

 

 

 ها:نوشتپی



 

 

که    استدانسته و بر این باور بودنیز نظریه را مقدم بر مشاهد  می رسد که اینشتینچنین به نظر می.8

ای که با دیگر فیزیک دان نامی باشد. این باور او در مناظر ها عملی می: نظریهمشاهد  در چهارچو

شود. هایزنبرگ این مناظر  را در کتا: جزء و کل خویش آورد  می هایزنبرگ، انجام داد، دید ،همروهگارش

 :ن را اینگونه نقل کرد  استیاست و نظر اینشت

راهنمای مفیدی برای جست و جوست. اما علی االصول شود، ظر داشتن آنچه در واقع مشاهد  میدر ن»

دهد غلط است و آنچه در واقع روی می های مشاهد  پذیر کامالًایۀ کمیتسعی در بنا کردن نظریه فقط بر پ

 .(31: 8810هایزنبرگ، ) «کند چه چیزی مشاهد  پذیر استمی خالف این است: نظریه است که حکم

دو تعریف اه آن به دست  دایم کار آسانی نیست حتی خود کوهن نیزمشخص اه پارا .ارائۀ یک تعریف7

سو در بخش بزرگی اه کتا: واژ  پارادایم به دو معنای متفاوت به کار رفته است. اه یک»نویسد: داد ، می

ها، فنون و امثال آنهاست که اعضای یک جامعۀ معین در آن اشتراک نمایندۀ آمیزۀ کاملی اه باورها، ارهش

د و اه سوی دیگر به یک نوع عنصر در این مجموعه اشار  دارد؛ یعنی به معماگشایی مشخص که اگر به دارن

م بهنجار، ای برای حل باهماندۀ معماهای علتواند همچون پایهگو یا نمونه به کار برد  شود، میمثابۀ ال

 .(710همان: ) انددتر میاو تعریف دوم را ژرف .(710: 8812 کوهن،) «جانشین قواعد صریح شود

. اند این دو تعریف را تا حد هیادی به یکدیگر نزدیک کرد ، تعریفی واحد ارائه دهندالبته برخی کوشید 

پارادایم مشتمل است بر مفروضات کلی نظری و قوانین کاربرد آنها »اند: چنانکه برخی در تعریف آن نوشته

 .(711: 8811 حقی،) «کنندۀ علمی خاصی آن را اتخاذ میکه اعضای جامع

ترین اصطالحات در هبان علمی امروه، اصطالح گفتمان است. اصطالحی که به دلیل یکی اه شایع .8

کاربرد فراوان، کم کم وارد هبان روهمر  نیز شد  است؛ اصطالحی که سیّالیّت آن، تعریفش را با دشواری 

(؛ مثالً به 82: 8811/ فیلیپس، یورگنس) ر نزد محققان گردید  استروبرو ساخته و سبب تشتّت تعاریف د

: 8810مک دانل، ) شناسی که برای نخستین بار معنایی خاص به این واژ  دادنظر امیل بنونسیت، اسطور 

گفتمان را باید با توجه به آن وجوهی اه هبان در نظر گرفت که تنها با ارجاع به شخص گویند  به »(، 70

ن دست که در جهت مشخص ساختن همینۀ تخصیص گر متغیرهایی اه ایموقعیت همانی ر مکانی او یا به دی

ر حالی که دیگران با توجه به (. د181: 8813نوریس، ) «کنند، قابل تأویل خواهند بودسخن عمل می یافتۀ

 خویش، تعاریفی دیگر اه آن به دست خواهند داد. رشتۀ

و اهگفتمان در نظر داشت، با مشکل روبرو این تعاریف متفاوت و گا  متعارض، فهم دقیق آنچه را که فوک

هایی برای توان گفتمان را اه نظر فوکو، همان چیزی دانست که مرهها و محدودیتساهد. با این حال میمی



 

 

آنها بیندیشیم و  مرههایی که ما ناگزیریم در محدودۀکند؛ ی شناخت و آگاهی ایجاد میانسان به عنوان سوژ 

 (.17: 8811 میلز،) توان اه آنها گریختهایی که به ندرت میودیتسخن بگوئیم؛ مرهها و محد

های ای اه قواعد و قانونخاص تاریخی، مجموعه هر رشتۀ خاص اه دانش در هر دورۀ» به نظر فروکو

توان بحث کرد و چه چیزهایی می کند دربارۀپذیرند  و طرد کنند ( را دارد که معین می) ایجابی و سلبی

های نانوشته ر که در عین حال بر هر توان وارد بحث شد. همین قرواعد و قانونزهایی نمیچه چی دربارۀ

برنز، ) «خاص تاریخی هستند ری حاکمند ر سخن ]گفتمان[ آن رشتۀ خاص در آن دورۀگفتار و نوشتا

8817 :88.) 

ت خود را ارائه کرد  آن نظریا.ممکن است گفته شود که باختین نیز در دورۀ استالین و در فضای توتالیتر 1

های در پاسخ باید گفت که حکومت پس همینۀ آثار او نه تنها دموکراتیک نیست بلکه توتالیتر است. ،است

یکی اه این  ساهند.رند که آنها را اه یکدیگر جدا میهای بنیادین و متعددی دااستبدادی و توتالیتر تفاوت

های دموکراتیک وجود متهای استبدادی پیش اه حکوتحکوم کهدانیم می تفاوت همانی است. ،هاتفاوت

د و در حقیقت های توتالیتر اه لحاظ همانی پس اه عصر دموکراتیک پدیدار شدنحکومتاند اما داشته

ادعا ». آنها آنها دشمنان دموکراسی هستند که پیش اه آنها وجود داشته است باشند.محصول قرن بیستم می

کنند و هدفشان مباره  با افسانۀ ردم و کشور واقعی را نمایندگی میهای مد دارند که ارادۀ راستین تو

های است و وحدت مردم را با تشکیل حز:دموکراسی است که آلت دست صاحبان انگل وار منافع خاص 

 .(882: 8810گوریان،) «کندرنگارنگ نابود می

سفۀ بزرگ ما با تفکرات دموکراتیک و فالهیست اهمان حکومت توتالیتر استالین می باختین نیز هرچند در

: 8818،گاردینر) انددر جوانی فیلسوفی نوکانتی دانستهتا آنجا که محققان باختین را آن چون کانت آشنا بود. 

هایش ریشه در فضای دموکراتیک داشت. و ی اه مخالفان تفکر توتالیتر بود و نظریهدر حقیقت او یک .(81

 ،تودوروف) یا به نام افراد دیگر به چاپ رسیدند ها اجاهۀ چاپ نیافتندرش سالآثاشاید به همین دلیل هم 

8822 :77). 
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