
 

  زیباشناسی، نقد ادبی و شفیعی کدکنی
  

  علی اصغر ارجی
 دانشگاه فرهنگیان قزوین

 چکیده
که زیبایی را باید در  ،از قرن هجدهم در غرب بر این پایه رشد و تکوین یافته ،اي فلسفیبه عنوان مقوله زیباشناسی

و خرد دانسته، هم آن را به حیطه  را ترکیبی از حس هم زیبایی ،این نگرش تازه. احساسات و ذهن انسان جستجو کرد
ثر از أمت ،گرادر نقد ادبی صورت .قلمداد کرده است اي متمایز از موضوعات غیرزیباشناسانهزبان کشانده و هم مقوله

- آن تعریف میکشف سازوکارهاي زیباشناسانه  اثر و شکل و صورت در هاي کلی فلسفه هنر، مقوله زیباشناسیدریافت
تا  شود،و متمایز بودن زبان ادبی از غیرادبی تأکید می اثر گرا به فراتر از اجزاي عینی و صورتساخت در نقد ادبی. شود

 ،اندثیر را از فالسفه زمانه خود گرفتهأکه بیشترین ت یانپساساختارگرا. باز شود معنا راه براي رسیدن به کشف تمامیت
- و سهم مخاطب را براي آفرینش معناها و داللتدر تأویل مهم شمرده نقش زمان را  ،پایان دانستهدنیاي زبان و معنا را بی

بر پایه نظریات فوق نگاهی زیباشناسانه  ،شفیعی کدکنی بیش از هر منتقد ادبی در ایران .شناسندهاي متکثر به رسمیت می
شعر در نقد . داندمی او متون عرفانی را در درجه اول از حیث سالست و استواري شکل مهم .داردبه شعر و نثر فارسی 

  .آن اعتبار زیباشناسانه قایل است انسجام کلی و پیرنگ شاعرانه اثر و محور عمودي براي نیز
  سازه فرم، عینیت، ذهن، پیرنگ، ادبیت، زبان، هنر فلسفه، :يکلیدواژگان 

  
 تعریف و تطور زیباشناسی)الف

ند که زیبایی امري حسی و شهودي و ذهنی است و از هر دان امروزه بیش از هر زمانی دیگر اندیشگران و فیلسوفان می
در هنر « :کند گونه توصیف می رمزآلودي آن را این نامی، ارنست کاسیرر، اسطوره شناس. تعریف و تعینی گریزان است

ن آن دهد که در واقع شکافی است میا تجربه زیباشناختی این فاصله را نشان می. افتد بین مورد محسوس و معنا فاصله می
 ،زیبایی نماد نمادهاست: گوید وایلد می و اسکار ).269 ،1391:احمدي( »آید با معناهاي نمادین چه به ادراك حسی در می

بیان  تعریف اقناعی از امر زیبا» کانت«با این حال ). 300همان،( »کند کند، زیرا هیچ چیز را بیان نمی همه چیز را آشکار می
یی آن است که لذتی بیافریند رها از بهره و سود، بی مفهوم و همگانی که چون غاییتی بی زیبا« :گوید او می. کرده است
  ).81همان، ( »هدف باشد

هنر و آفرینش زیبایی « به نظر افالطون. بوده است با این حال بحث زیباشناسی از زمان افالطون مورد توجه و نقد
او به امر زیبا ساحتی شهودي، ذاتی و  .)58همان ،( »است محصول از خود به در شدگی هنرمند در لحظه آفرینش هنري

عینی یا ذهنی . کرد شاگرد او، ارسطو امر زیبا را در پدیده هاي عینی و بیرونی جستجو می ،در مقابل. داد سوبژکتیو  می
یژگی ابژکتیو و گروه اول که به و .از فالسفه است که تا کنون برقرار مانده است چالش بزرگ این دو گروه بودن زیبایی

که آن را ادراکی حسی  گروه دوم و فلوطین و در دوره معاصر فرمالیست ها و  مانند ارسطو. عینی امر زیبا تاکید کرده اند
هرگاه معنا در هنر از جنبه « : کند  کاسیرر مبنا و محصول این دو گروه را چنین ترسیم می. دانند می یا شهودي و سوبژکتیو

. کتیو عمل کند تاکید بر بیان قرار خواهد گرفتژبناي کار تقلید خواهد بود و هر گاه از سویه سوبابژکتیو عمل کند م
  ).270همان،(» رسد گذرد و به دیدگاه امروزي خود می از ارسطو می شناسی در گذر از نخستین به دومی زیبایی
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رکب از اجزا، ناچار باید که بین اجزاي آن امر زیبا خواه موجود زنده ایی باشد و خواه چیزي باشد م «: گفت ارسطو می

نظم و ترتیبی وجود داشته باشد و همچنین باید حد و اندازه ایی معین داشته باشد؛ چون زیبایی و جمال شرطش داشتن 
زیبایی هر چیز، تناسب درونی «: گفت و فلوطین می). 36، 1358:زرین کوب( »اندازه ایی معین و همچنین نظم است

و جیمز جویس به تبعیت از ارسطو براي تعریف زیبایی به روي سه واژه عینی و ). 70، 1391:احمدي( »ستاجزایی آن ا
  ).41 ،1388:کالینسون( »تمامیت، هماهنگی و وضوح« :این سه واژه عبارتتد از. گذارد مکانیکی انگشت می

تاکید » تمامیت«و » شی مداري«اعده هم در باب خصوصیت تجربه زیباشناسی به دو ق» بیردزلی«در معیارهاي پنجگانه 
  ).154همان،( »شی مداري، فارغ البالی، تاثیر بی طرفانه، اکتشاف فعاالنه و تمامیت«: شده است که جنبه تعینی دارد

آن . توان گفت فرمالیست ها نیز تا حدودي متاثر از فلسفه هنر به جنبه هاي فیزیکی و عینی امر زیبا توجه داشته اند می 
  . خواستند شکل و نظام اثر زیبا از غیر زیبا جدا شود ها  می

شناختی آن تعمق  اما از قرن هجدهم با توجه به این که زیبایی در حیطه فلسفه قرار گرفت و  به جنبه هاي زبانی و روان 
ی دانسته اي حسی و عاطف در این جا زیباشناسی اساساً تجربه. اي یافت بیشتري شد، بحث ها شکل دینامیکی و گسترده

به معنی دیگر گروه دوم به جاي بازنمایی بیرونی . شود شده و جایی براي جنبه بیرونی و ابژکتیو آن در نظر گرفته نمی
با این توضیح که دریافت هاي حسی در این جا . دهند اشیا، فرانمایی تجارب ذهنی و احساسات درونی را مدنظر قرار می

شود و تا دریافت هاي خیالی، شهودي،  و ترکیب آن ها به عنوان مواد اولیه میچشم، گوش : شامل مجموعه حواس مانند
توان گفت از هیوم، کانت، هگل، دکارت،  به طور خالصه می. یابد ناخودآگاهی و توانایی بی پایان ذهن گسترش می

دانند  ی را ادراکی حسی میکروچه گرفته تا جان الك و نظریه پردازان پدیدارشناش و هرمنوتیک و پساساختارگراها، زیبای
  .)1393:ارجی.( استدالل هاي منظقی آمیخته اند که به

زیبایی در . زیبایی را باید در احساسات انسان بجوییم«: گوید  دیوید هیوم به عنوان  یکی از پایه گذاران این نگرش می
 ،1388:هیوم(»سی متعلق به ذوق استزیبایی احسا. کند خود اشیا نیست، بلکه در ذهنی است که در مورد اشیا تامل می

9.(  
زیبایی «بر این مبنا ) 212، 1391:احمدي( به هیچ وجه ممکن نیست اصل ابژکتیوي براي ذوق بیابیم«: گوید کانت نیز می 

. کند او امر مطبوع، امر زیبا و امر خیر را از یکدیگر جدا می. نوعی بازي خیال و دانش. داند را محصول ادراك حسی می
امر خیر چیزي . کند و میان انسان و حیوان مشترك است نظر او، امر مطبوع میل هوس و اشتیاق و شهوت را ارضا میاز 

اما امر زیبا هیچ . شناسد، همچون کنش اخالقی که در نهایت داراي بهره و سود نیز هست است که آن را با ارزش می
و به همین دلیل ویژه موجودات زنده خردورز و سرچشمه آن حس است . ربطی به میل و خواست و شهوت ندارد

  ).84همان،( »حساس یعنی خاص انسان است
شود؛  زیبایی هنري زیبایی است که از ذهن زاده می«: نویسد داند و می زیبایی هنري را از زیبایی طبیعی برتر می نیز هگل

گذرد، برتر از هر فراورده طبیعت  ن انسان میاي که از ذه حتی خیال احمقانه« :گوید او می .»شود یعنی دوباره زاده می
اضافه از این رو ). 62 ،1391:هگل(»بایست داراي ویژگی هاي هستی فکري و آزادي باشد زیرا چنین خیالی می. است

شود در شکلی از انتزاعی ترین ذهنیت  آن چه احساس می. احساس عبارت از حیطه گنگ نامعین ذهن است «:کند می
هنرمند پیش از خلق اثر هنري تحت تاثیر احساسی « و کالینگوود که معتقد است ).108همان،(»ماند فردي پوشیده می

  ).27، 1388:ویلکینسون(»گیرد شکل نیافته با ماهیتی مبهم قرار می
تفاوت دیگر این است که بر خالف رویکرد گروه اول که در آن اثر هنري صرفاً از راه ارجاع به ادراك حسی یا ارجاع به 

شود و در آن شناخت اثر، ارتباطی به موقعیت تاریخی ندارد؛ مثال در شیوه  قراردادهاي نشانه شناسانه قابل فهم می
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اي از رافایل یا داوینجی تفاوتی میان ما و تماشاگران دوره رنسانس وجود ندارد، اما در رویکرد دوم  دریافت و درك پرده
گیرد و اثر بر اساس شرایط تاریخی از سوي مخاطب درك و  قرار نمیبیانگري هنري در بند ادراك حسی و پدیداري 

بابک . در نتیجه فاصله و شکاف میان افق تاریخی پیدایی اثر و افق تاریخی زمان دریافت آن مهم است. شود تفسیر می
و فلسفه هرمنوتیک داند که در قلمر فیلسوفانی می احمدي این رویکرد را مبناي فهم مشترك نویسندگان فمینیستی و تمامی

...( رومن اینگاردن و ،دانند؛ همچون سارتر، گادامر، پل ریکور گیرند و نقش مخاطب را برجسته می قرار می
  ).388 ،1391:احمدي

پردازان فلسفی گروه دوم که موضوع تاویل و تفسیر و دریافت مخاطب از اثر را همواره  بدون شک تاثیرگذاري نظریه 
اما با این حال تاثیر رویکرد گروه اول نیز  بر نظریه هاي ادبی و هنري دوره معاصر بسیار بیشتر است،مد نظر قرارداده اند 

چرا که توجه به شکل متن و تمرکز  خصوصاً نقد هنري و ادبی در قرن حاضر قابل کتمان نیست؛ بر جریان زیباشناسی و
  .آثار ادبی را پایه گذاري کرده است بر کشف سازوکارهاي درون متنی زمینه نگاه ساختاري و ژرف تر به

در مباحث  اما پرواضح است ها توجه داشت، ارسطو به عنوان اولین کس در تحلیل آثار ادبی به شکل آن درست است که
ریشه «: گوید بابک احمدي در این باره می. تاکید بیشتري بر اثر هنري و بیانگري شکل شد فلسفی هنر در قرن نوزدهم

ن سده نوزدهم از اهمیت شکل اثر هنري را باید در اصل کلیدي زیباشناسی کالسیک یعنی استقالل اثر برداشت متفکرا
کانت با پیش « .)299همان،(»کانت با صراحت و دقت بیان شده بود هنري یافت که خاصه در سنجش نیروي داوري

( »ر تحلیل شکل را دانسته بودشود و از زیبایی وابسته جداست اعتبا کشیدن زیبایی آزاد که در خود مطرح می
این طرف تر کاسیرر هم به ویژگی ابژکتیوي و اصل مادي امر زیبا و هنر توجه اشاره و تاکید داشته  کمی). 301همان،
طبیعتاً چنین دیدگاه هایی ). 271همان،(»گیرد، اهمیت دارد یابد، یعنی شکل می همین تجسم است که وقتی پیکر می«:است

« و همچنین بر این مبنا )299همان،( ادگار الن پو و بودلر گذاشت :رمندان نیمه نخست نوزدهم مانندتاثیر ژرفی بر هن
  ).304همان،( »مدرنیست ها قاعده هایی را کشف کردند که آنان را به سوي فرمالیسم راهنمایی کرد

اي براي  ستره و مفهوم تازهخصوصاً از قرن هجدهم  به بعد گ این دو نحله فلسفی توان گفت مضافاً و در مجموع می
زیباشناسی دیگر صرفا محصول و نتیجه احساسات و تجربه هاي  خام  از زمان کانت به بعد. زیباشناسی ترسیم کردند

همان طور که کانت . درونی تلقی نشد، بلکه این تجربه براي ساخته شدن و بیان گري با نیروي تعقل انسانی ترکیب شد
  ).250احمدي،( »ت که حسی شده و حسی است بخردانه، از این رو در وي سود نیستزیبایی خردي اس«: گفت می

. یابیم، اما این فقط آغاز کار است راست است که با هنر از راه ادراك حسی ارتباط می« :گفت یا ارنست کاسیر  که می
شوند الیه  جا که ساخته میآیند بل از آن  خطوط، طرح ها ، حجم ها و خالصه شکل ها فقط به ادراك حسی ما در نمی

گذریم و شکل هاي  با هنر ما از ادراك حسی می. شوند آورند و با آن ها یکی می هاي معنا را همراه خود می
اشعار گوته، « افزاید که کاسیرر می .)270همان،( »یابیم شناسیم و از این جا به معنا راه می را باز می» گشتالت«نهایی

 »ر حکم انفجار احساسات نیستند، بل روشنگر وحدت و تداوم و مداومتی ژرف هستندهلدرلین، وردزورت و شلی د
  ).272همان،(

و گادامر از نظریه پردازان هرمنوتیک مدرن، تجربه زیباشناسی را نوعی از خودبی خود شدگی و بی ارادگی همراه با تامل 
دقیقا همان چیزي نیازمند . تصال به خود استاز خود بی خود شدگی معشوقانه تماشاگر عین ا«: نویسد داند و می می

یعنی همان لحظه مطلقی که یک ... کند حضور پیوسته خود اوست که او در آن خود را در مقام یک  تماشاگر گم می
همزمان هم از خود بی خود شدگی است و هم آشتی با خویش همان چیزي که او را از هر . تماشاگر در آن قرار دارد

  ).176کالینسون، ( »کند کرده، کل هستی اش را هم بار دیگر اعطا می چیز دیگر منفعل
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اي برجسته تر از غیر آن ترسیم و  را به گونه هنر دیگر فلسفه در دو قرن اخیر این بوده که آثار هنري و ادبی و زیباشناسانه

فه توانسته است مقوله فلس همچنین. به تبع بر کشف نظام ارتباطی خاص این گونه متون و آثار تاکید کرده است
و  قرار داده و نظام و داللت هاي متکثر و بی پایان از آن استخراج کند و سهم مخاطب زیباشناسی را در درون زبان

  .طرح ها، پیکربندي ها و کشف تناسب هاي هنري تازه او را به رسمیت بشناسد استنتاج ها،
کردن مسیر است و با کار منتفد و نظریه پرداز ادبی که به هر چند باید اذعان داشت کار فلسفه نشان دادن و روشن 

آیین هاي زیباشناسی و فلسفی به جاي تبیین کارکرد  بیشتر« . کند مکانیسم هاي جزیی تري دست رسی دارد، فرق می
). 77 ،1389:احمدي( »پردازد کنند، می ادبی و تاکید بر شکل پیام به تاثیرهاي که مخاطب هاي اثر هنري احساس می

چه  مرکزي آن در بحث از زیبایی نکته مهم و«: نویسد کند و می وایتس را مطرح می موریس احمدي در این باره گفته
نوشت فلسفه تحلیلی باید این نکته را از  او. شوند نیست، بل کشف عملکردهاي آن هاست مفاهیم اصلی خوانده می

شود پرسید که ماهیت آفرینش هنري و بیان  نمی. باره کاربرد استویتگنشتاین بپذیرد که مساله بر سر معنا نیست، بل در 
شود  یا این همه چه معنایی دارند؟ پرسش اصلی این است که کارکرد آن ها کدام است؟ و از این راه می ؟شکل چیست و

  ).278 ،1391:احمدي( »آید فهمید که گوهر منطقی آن ها به چه کار می
  

  زیباشناسی در عرصه نقد ادبی) ب
  فرمالیسم -1

 ظرفیت قابل استناد و ن و تا حدوديشود، مصداق، تعی پرواضح است مقوله زیباشناسی وقتی به حوزه نقد ادبی کشیده می
این . تفسیر و ارزیابی آثار ادبی منظور مطالعه، تحلیل و نقد ادبی فعالیتی است روشمند به« که یابد، چرا اندازه گیري می

مند کردن اصول زیباشناسانه و روش شناسانه معیاري به دست دهد تا منتقدان  ست تا با قاعدهشاخه از دانش در پی آن ا
  ).28 ،1389:برسلر(»بتوانند بر مبناي آن به ارزیابی متون ادبی بپردازند

و  و باعث تغییرات اساسی در نگاه به متون هنري و ادبی واجد اهمیت بسیار ها بی شک در این حوزه ظهور فرمالیست 
نشانه هایش آشکار  نخستین 1914جنبش فرمالیسم روسی که در سال « . تاثیرات عمده بر جنبش هاي ادبی بعدي است

در پی حمله رژیم استالینی از هم پاشید، اما در همین فاصله کوتاه به یکی از مهم ترین  1920شد، در آخر سال هاي 
ث اصلی و روش کار فرمالیست ها هنوز هم بر نظریه ادبی تاثیر مباح. آیین هاي اندیشه گرانه عصر حاضر تبدیل شد

اولی حلقه زبان شناسی مسکو که در . فرمالیسم روس از دو انجمن ادبی زاده شد«). 38 ،1389:احمدي( »آشکار است
دیگري در سن پتزبورگ به وجود آمد و انجمن مطالعه زبان . در مسکو به ابتکار چند دانشجو تشکیل شد 1915سال 
در پتزبورگ اکثر اعضاي او شاگردان بودوئن دوکورتنه . در مسکو رییس حلقه رمان یاکوبسن بود. انه نام گرفتشاعر

این . چهرهاي مشخص در میان آن عبارت بود از یاکوبینسکی، ویکتور اشکلوفسکی، بوریس آیخن باوم. فیلسوف بودند
  ). 18 ،1386:نیوا(  »ان شناسی و عشق به شعر مدرنگهواره فرمالیسم دو مخرج مشترك نیز داشتند؛ عالقه به زب دو

لوي اشتروس سعی کردند بر  مثال کسانی چون یاکوبسن و توان یک صدا و نظریه واحد را از فرمالیسم شنید، اگر چه نمی
اساس نوعی قواعد خاص چون قافیه و نحو تناسبات و توازن هاي ادبی متون را تفسیر و ارتباط هاي آن ها را کشف 

نخست مطالعه ادبیات در ذات « :شود اما به طور کلی دو وجه مشترك در کار آن ها دیده می، )37، 1386:شولس(ند کن
سازد و دوم تعیین مختصاتی  تشخیص مختصاتی که آفرینش ادبی را از سایر آفرینش هاي هنري انسان متمایز می خود و

« این در حالی است که ). 238 ،1391:صفوي( »د ادبی به کار رودکه بتواند متون ادبی را از یکدیگر متمایز سازد و در نق
اي و کشورهاي انگوساکسون  نه تنها در روسیه بل در اروپاي قاره 1928و دانشگاهی نقد ادبی در دهه  آیین هاي رسمی
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. شناسیکجستند؛ یعنی در چشم انداز جامعه شناسیک، تاریخی یا روان موضوع اصلی پژوهش خود را بیرون از متن می
مرکز کار خود را با  اما فرمالیست هاي روسی موضوع اصلی و سازد؟ چه چیز متن را می پرسش اصلی برایشان این بود

متن یا به عبارت بهتر آن چه در متن بازتاب یافته شناختند و هرگونه چشم اندازي را که خارج از متن مطرح شود در 
یاکوبسن در معروف ترین سخن خود این دیدگاه را به شکل موجز  ).42 ،1389:احمدي( »مرتبه دوم اهمیت قرار دادند

  ).42همان،( »متون است) ادبیت( موضوع علم ادبی نه ادبیات، بل ادبی بودن« :بیان کرده است
و در تحلیل هاي ادبی خود بنیان روش  البته به موازات این نگرش تازه، ایور آمسترانگ ریچاردز هم در جایی دیگر

ناقدان جدید یعنی اندیشگرانی چون الن تیت، کنت برککلینت، بروکز و « را ریخته بود تا بر میناي کار او سانه نومعناشنا
پ ، بلک مور توانستند در بررسی متن هنري چنان قاطعانه کار را محدود به عناصر بسته . وایمست، رابرت پنوارن، ر. ك

یعنی بررسی تاریخی اجتماعی و روان شناسانه را کنار  ؛ر بیرون متنو ساختاري متن کنند و تحلیل هاي استوار به عناص
 ).285 ،1391:احمدي( »بگذارند

  :نگاهی تفصیلی خواهیم داشت اکنون به یافته ها و شگردهاي فرمالیست ها
  
  شکل -1-1
صورت گرایان  اًاساس. در تعریف فرمالیست ها با آن چه در دیدگاه سنتی و کالسیک مطرح بوده متفاوت است »شکل« 

. متمایز ساخت از یکدیگر این دو را شود یا آن که بشود دانندکه محتوا درونش ریخته می شکل و صورت را ظرفی نمی
 .شکل در این منظر شامل طرح، نظام واره و سازوکاري متنوع، متکثر و بی پایان است که تنیده در جوهر متن و اثر است

رود، بل مجموعه ایی پویا و مشخص  کار نمی دربرگیرنده به دیگر چون یک لمفهوم شک «: گوید بوریس آخن باوم می
معانی را چون  و شکلوفسکی). 306همان،( »است که در خود محتوایی دارد و با این محتوا نسبت درونی یافته است

از . ی وجود دارددانست که میان عناصر ادب شکل را مناسباتی می« و ) 51 ،1389:احمدي(اي براي ساختمان هنري  ماده
  ).43:1377سلدن،(» سازد مناسبات درونی یا شکل اثر می نظر او مخاطب محتوا را به کمک کشف

در آن هنگام تمام حقایق  ،اگر منظور از جنبه صوري همان جانب جمال شناسانه باشد «: گوید ویکتور ژیرموسکی نیز می
شکل در نقد ادبی به « از این رو  باید گفت ).1369:ولک( »دمحتوا در آثار هنري پدیده هاي صوري به شمار خواهند آم

  ).1388:محمدیان(» رود مفهوم نظم یا هیاتی است که براي بیان محتواي اثر هنري به کار می
  
  آشنایی زدایی -1-2
د نهفته ادبیت را در خو و آن ها معتقدند شعر تمام ظرفیت زبان. موضوع با اهمیت دیگر در نزد فرمالیست ها شعر است 

شعر کاربرد جمال « : گفته است 1921یاکوبسن در سال  .اي است غیر تکراري و غیر قابل انتقال در عین حال تجربه. دارد
فرمالیست هاي روسی ادبیات را نمایشگر درهم ریختن سازمان « اساساً  ).367، 1392:شفیعی کدکنی(»شناسانه زبان است

کند و به گونه ایی نظام یافته آن را از  ادبیات زمان معمول را دگرگون می «: گفتند و می» دانستند یافته گفتار متداول می
بنابر این یکی از مهمترین نکاتی که فرمالیست ها در باره شکل بیان ). 6 ،1372: ایگلتون(»سازد گفتار روزمره منحرف می

او در باره آشنایی  .مفهوم را مطرح کرد شکلوفسکی نخستین بار این. است »آشنایی زدایی«کنند مفهوم  ادبی مطرح می
نه آن گونه که  ،بی واسطه اشیا است، بدان گونه که به ادراك حسی در آیند هدف هنر احساس مستقیم و «:گفت زدایی می

صناعت هنري عبارت است از آشنایی زدایی از موضوعات و دشوار کردن قالب ها، افزایش . شناخته شده و مالوفند
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زمان ادراك حسی، زیرا فرایند ادراك حسی فی نفسه یک غایت زیبا شناسانه است و باید طوالنی دشواري و مدت 

  ).50سلدن، (»شود
هنر به طور . آیند شوند و به صورت اتوماتیک درمی صناعات ادبی به طور مداوم فرسوده می« به عقیده شکلوفسکی 

  ).21نیوا، (»)زداییآشنایی (کوشد تا دید ما را تازه تر کند خستگی ناپذیري می
  
  ساختارگرایی-2

. آغاز شد ،شده بود دنباله کار فرمالیست ها که با  سرکوب استالین متوقف در در فرانسه و 1950ساختارگرایی در دهه 
دیدگاه نزدیک به فرمالیست ها داشتند، اما در کنار این روش خود را , این ها اگرچه در آغاز در تعریف ساختار و کلیت

به معنی دیگر ساختارگرایان مبناي کار خود را  .دانستند علم زبان شناسی خصوصا فردینان دوسوسور نیز می وام دار
از صورت فیزیکی و موسیقایی کلمات، توازن ها و ساختار نحوي  دامنه آن راتوانستند  اما  دادند، صورت و فرم قرار می

به . توانند به کشف نهایت هر ساختاري نایل شوند تصور که میبسط بدهند، با این  به کلیت اثر و تا کارکرد ذهن آدمی
نه از چیزها؛ یعنی هیچ چیز  جهان از مناسبات شکل گرفته و«گفته بابک احمدي بنیان فلسفی ساختارگرایی این است که 

ناصر همان ماهیت هر چیز در هر شرایطی از پژوهش مناسباتش با ع توان بیرون از الگوي ساختاري اش شناخت و را نمی
 رسد که بکوشیم تا به ساختارهاي جا می به آن منطق چنین حکمی .شود که در آن جاي گرفته است ساختار تعیین می

مجمع چک ها «  ).316 ،1391:احمدي( »نخواهد بود پی ببریم که چیزي جز بیان ساختار نهایی ذهن آدمی دایمی نهایی و
زیرا آنان . نظریه را به جاي صورتگرایی ساخت گرایی خواند مده بودند اینکه در پیرامون انجمن زبان شناسی پراگ گردآ

از سنگینی بعضی حدس هاي  احساس کردند که اصطالح ساخت با کلیت و تمامیت اثر هنري تطابق بیشتري دارد و
  .)1369:ولک رنه(»مرتبط با جنبه هاي خارجی که در کلمه صورت وجود دارد برکنار است

است به برجسته ترین ویژگی هاي ادبی و زیباشناسانه ساختارگرایی که بخش دیگري از ظرفیت زبان را در این جا بهتر 
  :اي تفصیلی بکنیم اشاره ،به روي ما باز کرده است

  
  ساختار و کلیت   -2-1
ي بی موجودات در جهان را به صورت تکه پاره ها ذهن انسان، اشیا و«: گویند می گشتالتی ها در حوزه روانشناسی 

کند، بلکه آن ها را به صورت هیات هاي از اجزا و موضوعات یا کلیت هاي معنی دار و  ارتباط با یکدیگر درك نمی
ساختار، کلی است که اجزاي آن زندگی مستقلی ندارند، « در نزد ساختارگرایان نیز  ). 67سلدن، (»یابد سازمان یافته درمی

( »شود و قانون این دگرگونی اش را موجب می خود شکل شود و می واقعیتی پویاست که شکلش دگرگون
کاربرد . در پی معنا برنیایید، بل در پی کاربرد باشید «: گوید از این روست که ویتگن اشتاین می). 331 ،1391:احمدي

خالل آن  فلسفه و در« : گوید او در جایی دیگر می). 278همان،(»کند واژه است که معناي آن را در گزاره ایی تعیین می
اي وسیع  به معنی دیگر مفهوم ساخت دایره). 1369:ولک رنه(»علم الجمال چیزي نیست جز آزمون راه هاي کاربرد زبان

که در آن زمینه براي بازي هاي زبانی، داللت هاي متکثر و ) مدلول دال و( نظام نشانه اي .کند تر از صورت پیدا می
« : که پل والري از صورت و ساختار مد نظر دارد مفهومی .شود اهم میتداعی معانی در عین سالست و استواري فر

صورت به معنی انگاره و طرح است؛ یعنی در ترکیب خاصی که واژه ها به خود گرفته اند تا بدان جا که مضمون دست 
هنر این است  زتعریف شخصی من ا« : گوید یا آن گونه که امبرتو اکو می). 1369:ولک رنه(» شود کم در نظریه محو می

  ).1369:اکو( »که هنر صورتی است که در آن تجلی ارزش ها در ساخت هاست
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  تمایز زبان ادبی از غیر ادبی - 2 -2 
اگر چه فرمالیست ها با پیش کشیدن اصطالحات آشنایی زدایی و برجسته سازي، زبان ادبی را نوعی انحراف از زبان  

ه شناسان از این فراتر رفته و زبان ادبی را متمایز از زبان عادي و برتر از آن نشان دانستند، ساختارگرایان و ارجاعی می
 متن نشانه شناسیک ادبیات نه تنها با زبان هر روزه و« : نویسد یوري لوتمن از ساختارگرایان مکتب پراگ می .دانستند

این زبان نیز . ویژه خود را داراست داستان زبان. شود که سازنده بیان هنري است اي مشخص می معیار بل با زبان ویژه
رود و زبان ویژه خود را  شود، اما از آن فراتر می ادبیات با زبان ساخته می. ساختاري دارد برتر از ساختار زبان طبیعی

یگري و و این پیام از هیچ راه د آفریند تا پیام ویژه خود را ساده تر بیان یا ارایه کند نشانه ها و قاعده هایی می یابد و می
  ).129، 1389:احمدي( »از راه زبان طبیعی ارایه شدنی نیست

از . سویه هاي کارکرد نشانه هاست اي شکل موجز و آزمایشی در حق تمامی متنی زیباشناسیک گونه« : گوید نیز می اکو 
ارکردهاي تولید ک تمامی. آن جا که از اشکال متنوع داوري و کنش به مثابه احکام فرانشانه شناسیک تشکیل شده است

بیهوده نیست که نشانه شناسان همواره به تجربه هاي  ... کند تولیدي را بیان می گونه کار گذارد و هر کننده را نمایش می
اما دالیل دیگري هم براي رویکرد نشانه شناسیک به متون . هنري عالقه نشان داده اند-متون ادبی زیباشناسیک و

که فلسفه زیباشناسی حل  رود که بررسی این متون به بسیاري از پرسش هاي مهمی یامید م. زیباشناسیک وجود دارد
  ).77، 1389:احمدي(»نانشده باقی گذاشته است اکنون بتوان پاسخ داد

« : بر اساس همین گستره و داللت هاي بی پایان زبان ادبی است که ریچاردز، نظریه پرداز ساخت گرا   هم معتقد است
درست داشت یا تحقیق  یعنی اصل مهم علمی. قابل اثبات و انکار نیستند) ون و زبان ادبی و هنريمت(داده هاي هنري

قبول یا  ،نادرست بودنش بررسی توان از دیدگاه راست و گزاره هاي ادبی را نمی .پذیري در مورد آن ها قابل طرح نیست
  ).286 ،1391:احمدي( »باطل کرد

 
  محور همنشینی و جانشینی زبان -2-3

موضوع دیگري که در نزد ساخت گرایان اهمیت و گسترش عمده یافت کارکرد محور جانشینی و هم نشینی زبان در 
یاکوبسن ابتدا زبان خود ارجاع ادبی را از زبان عادي که کارش ارجاع به بیرون از خود است . حیطه شعر و داستان بود

داد، زبان ادبی را  دو محور افقی و عمودي مورد تحلیل قرار می جدا ساخت، آن گاه متاثر از نظریه سوسور که زبان را در
اي که کاربردش را تا کنون در آثار هنري و  نظریه. بازتوصیف کرد) نشینی هم( و مجازي) جانشینی(در دو محور استعاري

وییم به جانشینی شباهت یا بهتر بگ اًبراي یاکوبسن روشن بود که استعاره اساس« . ادبی به صورت بارز نشان داه است
اسطوره ها ... نشینی عناصر نسبت دارد در حالی که مجاز مرسل با همجواري یا به عبارت بهتر با هم .عناصر نسبت دارد

تاترها بر اساس استعاره شکل گرفته . و حماسه هاي قهرمانی استوار به مجاز مرسل و اشعار غنایی روسی استعاري هستند
بر این اساس  ).3-80، 1389:احمدي(»و رمان در کل به مجاز مرسل وابسته است... رسلاست و سینما بر اساس مجاز م

توانستند علم روایت شناسی را پایه ... نظریه پردازانی چون لوي اشتروس، ژرار ژنت، تزوتان تودروف، ریمون کنان و
 .گذاري کنند

  
  نظریه هاي مخاطب محور-3
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خاطر که  کسانی مثل یاکوبسن در  رسد به این تگرایان گاه کوتاه به نظر میساخ همان طوري که دیوار بین صورتگرایان و

نیز با همین رویکرد  ساختارگرایی به پساساختار زگذر زمان از صورتگرایی به ساختگرایی رسیده اند، در روند گذار ا
را اي  هاي تازه ز زبان دریچهساحت ابهام آمی در حقیقت. ساختارگرایانی چون بارت و اکو این گونه هستند. روبرو هستیم

 ؛ها باز کرده است تا از حوزه عینیت و متن محوري به ذهنیت و مخاطب محوري در حوزه زبان ادبی برسند به سوي آن
  .استاز متن بدون حضور مولف تا  مخاطبی که میان دار کشف و معنی متن یعنی 

که  فاصله میان دو جنگ جهانی هنگامی در«: نویسد می او. اي دیگر ترسیم کرده است رنه ولک این موضوع را به گونه
 کلیت به هم آمیخت و هم در آن جا با سنت آلمانی یعنی شمول و صورتگرایی روسی به لهستان و چکسلواکی صادر شد

شود یا به  چنین آمیخته شد به نگرش فلسفی نسبت به طبیعت موضوع آن گونه که در پدیدارشناسی هوسرل دیده می
  ).1369:رنه ولک( »هاي رمزي در اندیشه کاسیرر دیگر در فلسفه صورت اي گونه

جا بخواهیم  به فرایند تاریخی گذار از  نظریه هاي مولف محور و متن محور به نظریه هاي مخاطب  بی آن که در این
 اًاشاره کنیم، صرف) پساساختارگرایان( محور و دریافت، یعنی نظریه هاي پدیدارشناسان، اهل هرمنوتیک و ساختارشکنان

  .شود که از نظریات فوق تاثیر پذیرفته اند به تحوالت و انقالبات ادبی اشاره می
لذت کلی متن، هر آن چیزي است که از یک معناي شفاف واحد فراتر « : گوید سلدن درکتاب نظریه هاي ادبی می

ز ذهن و زبان، تفسیر و تاویل، متن، مخاطب و اگر این سخن را بپذیریم ناچار باید تعریف مان ا .)168سلدن،( » رود می
  .پرکردن خالء هاي متن توسط او، زمان و نسبیت، مرکز زدایی و کلیت و ساختار تغییر بیابد

  :حال چند شاخصه این نظریات 
  
  بی نهایتی زبان و معنا   -3-1

روالن بارت در . کند هام پیدا میاساساً زبان خاصیت پیچیده و متناقض و پراب ساختارشکن در نظریه هاي هرمنوتیک و
قاعده اش فاقد هرگونه پایان، غایت  که به رغم نظم و نظامی .زبان واجد ساختی پارادوکسیکال است«: گوید این باره می

متن تابع ابهام محتواي آن نیست، بلکه  تکثر... دهد نه به تفسیر می متن به انفجار و انتشار معانی پاسخ. است یا مرکز
 توان به خواننده متن را می. بافند دانست که متن را می الهامی توان آن را استریوگرافیک و متکی بر بنیانی است که می اساساً

زند که در کف آن  این سوژه کم و بیش تهی با فراغ بال بر کنار دره ایی قدم می. اي تنبل و بیکار تشبیه کرد ذهن یا سوژه
بدترین « : نویسد بارت به این خاطر می ).61 ،1386:بارت( »ثر وتقلیل ناپذیر استبیند متک می چه او آن. رود جاري است

اي طبیعی و شفاف است که خواننده از  تواند مرتکب شود این است که وانمود کند زبان وسیله گناهی که یک نویسنده می
« ).166سلدن،(» ن به بازي بپردازدکند با آ کند و سعی می طریق آن یک حقیقت یا واقعیت منسجم و یگانه را دریافت می

توان  متن را می... توان درهم شکست متن را می .ندارد براي متن قایل به هیچ گونه احترام حیاتی باشیم  بنابراین لزومی
  ).63بارت، (» بدون ضمانت پدرش خواند

شود، مجازي است و به دلیل هر شکل سخن به هرگونه که مطرح «به نظر گادامر، از پایه گذاران هرمنوتبک نوین هم  
یعنی از راه ساختار . خواهد بیان کند منش مجازي خود هرگز قادر نیست به دقت آن چه را که پدیدآورنده اش می

. شود چیزي که همواره بیان نمی. آگاهانه ذهن مولف شکل گیرد و هر چه باید گفته آید وابسته است به بیان چیز دیگر
  ).136 ،1391:احمدي( »رسد است و تا نهایت خود نیز نمی زبان این سان سیري قهقرایی

  
  نقش زمان در تاویل -3-2
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ما هرگز معناي حقیقی متنی از افق دانایی ها و داللت هاي گذشته را نخواهیم شناخت، چرا که در آن «گوید  هایدگر می
 گوید که از این رو ریفاتر نیز می). 137 ،1385:احمدي( » نگریم بریم و از منظر افق دوران خود بدان می افق به سر نمی

یا رابرت یاوس از نظریه پردازان مکتب کنستانس که  )87، 1389:احمدي.( (گیرد هر شعر در زمان خواندنش شکل می
اي در هر دوره ایی یک معناي واحد  ادبی شی نیست که وجود فی نفسه داشته باشد و به هر خواننده اثر« : معتقد است

ر ادبی بناي یادبود نیست که جوهر الیزال خویش را با صداي واحد آشکار سازد، بلکه بیشتر به تنظیم آهنگ اث. ارایه دهد
  ).1پوینده، سال یک، ش ( »کند ماند و در خوانندگانش دایما پژواك هاي جدید ایجاد می می

اي که میان انواع  تجربه و ي تاریخیها نادیده گرفتن تفاوت« و سرانجام امبرتو اکو که در تحلیل و زیباشتاسی متن ادبی 
را نادرست و )69، 1386:اکو(»تجربی آن ها موضوعات اجتماعی و نیز طبقه خاص بالغی و مختلف هنري وجود دارد و

   .داند بی ثمر می
  
  نقش خواننده سازنده -3-3
معناسازي  و دریافت مخاطب ویابد بیانگر این است که درك  در فلسفه هنر این سخن که تا متن خوانده نشود معنا نمی 

به طور . با این حال نقش خواننده در نظریه هاي هرمنوتیک و شاختارشکنانه واحد نیست. او  داراي اهمیت خاص است
  .نظریه مخاطب محور) 2نظریه دریافت ) 1: کلی دو نظریه معروف در این جا مطرح است

شود هنوز نقش تعاملی متن و خواننده به رسمیت شناخته  که مربوط به هرمنوتیک هاي نوین می »دریافت«در نظریه  
رومن اینگاردن،  .رود که بتواند فضاهاي خالی و سفید متن را پر کند تا به آن جا پیش می صرفاً شود و خواننده می

. ی دقیق اندنقد ادب گیرند و همه  این ها  به مقوله زیباشناسی و در این گروه قرار می ولفگانگ آیزر، گادامر، پل ریکور
شود  یکی خواندن پذیرا نامیده می: شود تفاوتی میان دو گونه خواندن قایل می«  )پیرو ادموند هوسرل شاگرد و( اینگاردن

کند و کارش  در نخستین، خواننده خود را مقید به ادراك جمله به جمله متن می. و دیگري خواندن سازنده نام دارد
شناسد، تصور درستی از تمامیت متن به  چون هر یک را در انفراد و انزواي خود می شود و محدود به ادراك هر جمله می

رود و در نتیجه فراشد خواندن  اما در خواندن سازنده، خواننده بر اساس پیش بینی کلیت معنایی پیش می. آورد دست نمی
  ).400، 1391:ياحمد( »شود به حدس ها، ابطال ها و به طرح ریزي استراتژي و آزمون ها تبدیل می

در متن هاي ادبی، فضاهاي خالی و سفیدي وجود دارد که خواننده باید آن « :کند می ولفگانگ آیزر هم به این نکته اشاره
اساس آگاهی هاي خود به خواندن متن می پردازد و  چون در این متن ها، ابهام وجود دارد، خواننده، بر. ها را پر کند

  ).227سلدن، (» اه هاي خود را تعدیل می کند و یا حتی  تغییر می دهدبرقراري پیوند با متن، دیدگ
ادبیات با گزاره ساخته و پرداخته سروکار ندارد، بلکه با بازي گوینده و نویسنده سرو کار « : نیز اعتقاد دارد تو اکو اومبر

ه را پیکر مندي و  باز پیکرمندي و پل ریکور که طرح نویسند.  )69، 1386:اکو(» کند دارد که جاذبه کلمات را کشف می
  ). 266 ،1391:احمدي(» داند را کار مخاطب می

که فراتر از هرمنوتیک  قرار دارندپساساختارگرایانی مثل روالن بارت و ژاك دریدا  »خواننده محور«نظریه پس اما در 
قشی براي مولف و متن باقی درنتیجه هیچ ن.دانند مقصد تاویل را بی پایان و همیشه در حال تغییر می ي نوین،ها

شود، بلکه همیشه از  هرگز به طور کامل درك نمی. کامل نیست معنا هرگز« کند که دریدا استدالل می.  گذارند نمی
شود که این  اي دیگر تعریف می اي به وسیله واژه هر واژه. کند افتد یا درنگ می دسترس ما خارج است و به تعویق می

توانیم به درك کامل معانی مستقل  در نتیجه ما هرگز نمی. شود اي دیگرتعریف می ه وسیله واژهواژه نیز به نوبه خود ب
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گزاره ها، سخن و متن داراي مرکز معنایی « :گوید می که هم بر این مبناست ).252،  1386: وبستر( »دست یابیم

  ).483، 1391:احمدي(»نیستند
 

  شفیعی کدکنی، زیباشناسی، نقد ادبی ) ج
کودکی خود . در روستاي کدکن از توابع کنونی تربیت حیدریه به دنیا آمده است 1318یعی کدکنی در سال محمدرضا شف

دبیرستان نرفته و خواندن و نوشتن و مقدمات  گوید دبستان و آن گونه که خود می. را در روستا و مشهد گذرانده است
  ).76-79، 1388:فیضی( فته استزبان عربی را از پدر ومادر آموخته و سپس راه طبلگی را پیش گر

نخستین دریچه هاي خالقیت ادبی در درس هاي گوناگون « در نوجوانی از محضر ادیب نیشابوري بسیار بهره ها برده و 
اي که  دریچه... هایش تبدیل گشته است ادیب به روي او گشوده شده است و بعد ها به بخشی از جدي ترین اندیشه

( «مهم داشته است نیز نقش اي از زبان شناسی او و گونه نوعی تامالت و زبان دانی وعالوه بر شاعري در تحقیق 
سپس برخالف تصور خودش به سراغ دیپلم گرفتن و کنکور رفته و به عنوان دانشجوي دانشکده  ادبیات ). 110فیضی،

ض از محضر بدیع الزمان آمدن به تهران و کسب فی. فارسی مشهد زمینه تازه براي اندیشه وري خود پیدا کرده است
  ، و دانشگاه پرینستون آمریکا و1352فروزانفر، استادي دانشگاه تهران، فرصت مطالعاتی در دانشگاه اکسفورد در سال 

  .سازد او را می ژاپن بخشی دیگر از زندگی سراسر علمی
ر محضر استادن این رشته نزد پدر و چه ددر جدیت چه از همان کودکی با که فلسفه را نکته جالب دیگر این است 

اي در تحول فکریش  در نوشته هایش از کسانی که نقش عمدههمچنین . کند و در نوشته هایش نیز بدان اشاره می آموخته
بحث  و من با دکتر شریعتی جر« :نویسد او می. از جمله آشنایی با دکتر شریعتی در مشهد. داشته اند یاد کرده است

یادم هست که آن شعر چاووشی را با . خوانم ببین من این شعر را برایت می: هست که او گفت یادم. کردم بر سر نیما می
خواند و من با شنیدن شعر زمستان مرحله  زد و آن وسط می لحن قشنگش خواند و همان جور هم هی پک به سیگار می

آزرم که ساخت نوگراي . و م در کنار شریعتی«  ).57، 1379:بشردوست( »تازه ایی از شعر نو جلوي چشمم باز شد
در زندگی و عقاید تئوریک . فریدون نقاش هنرمندي بود.... دهند از فریدون مژده نیز باید یاد ببرم وجود من را تشکیل می

  ).82بشردوست،( »اش نوگرا و در شعر و نقاشی معتدل بود
 ه هاي تازه خود را در میدان شعر اودیدگا و خصوصا دوستی با مهدي اخوان ثالث به او کمک بسیار کرد تا نظریات

عناصر بدیعی در آن به گونه ایی  به جایی هنرسازه ها و بیازماید و به محور عمودي و ساختار کالن شعر و ترکیب و جا
  . دیگر نگاه کند

و فرصتی البته شعر او مجال  .اندازیم نگاهی تفصیلی به پنجاه سال متدلوژي و نظریه پردازي او می با این مقدمه حال
  .»پردازد پیرنگ شاعرانه در شعر شفیعی کدکنی بدان می« اي دیگر با عنوان نگارنده در مقاله. طلبد دیگر می

اولین نوشته ها و نقد هاي او متاثر از حضور در انجمن هاي ادبی مشهد بود که غالبا  بیشتر صائب مدار بودند و شفیعی 
یادم هست که علی « : خوانیم میدر کتاب در جستجوي نیشابور . و هوا بودکدکنی نیز در اوایل کار متاثر از این حال 

آن روزها چنان مسحور صائب ... من هنوز دانشجوي دانشکده بودم دشتی آن روزها سیري در دیوان را منتشر کرده بود و
شمس به یک بیت صائب تمام دیوان . اي نوشتم و ادعا کردم که این حرف ها که موالنا گفته شعر نیست بودم که مقاله

خوریم که ظاهرا سنخیتی با  برمی این چنین البته در البه الي نقدهاي مدرن او نیز گاه به مطالبی ).167فیضی،( »ارزد نمی
در حالی که در  .از جمله مسلط دانستن محتوا و زمینه انسانی و اجتماعی اثر بر طرح کلی متن ادبی ؛دیگر مباحث ندارد
در برابر چگونه گفتن و ظرافت هاي بیان  ارزشی  یکسان   ن بیستم موضوع ادبی و چه گفتن هانظریه هاي ادبی قر

باید زمینه انسانی یا پیام اجتماعی  «: نویسد می 1352در سال » اي کوتاه بر مباحث طویل بالغت مقدمه«در مقاله . ندارد
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مفردات و اجزاي جمله مسلط باشد و باید اجزاي  بر) یا محور عمودي( اثر بر طرح کلی آن مسلط باشد و باید طرح کلی
  ).1352:شفیعی کدکنی( »عناصر بیانی تسلط داشته باشد جمله بر مفردات و

گوید  بر خالف نظریات خود و فرمالیست ها  با این که ساخت و  یا وقتی در زمینه موضوع و محتوا شعر بهار سخن می
اجتماعی زمانه خودش را در آن بیان کرده است،  اما به خاطر این که مسایل سیاسی و ،داند صورت شعر بهار را سنتی می

از آن تجربه ها را به خدمت مسایلی درآورده که قدما  او در پایان یک دوره عظیم از تجارب قدما بخش مهمی« : ستاید می
بیشتر در خدمت معانی محدودي از  از پرداختن به آن محروم بوده اند؛ یعنی ساخت و صورت هاي قدمایی شعر را که

در .... اجتماعی و فرهنگی عصر جدید درآورده است اي از مسایل سیاسی و اخالق بوده به قلمرو گسترده مدح و هجو و
اي به خود گرفته  که  شعر بهار ساخت و صورت هاي قدمایی در اثر ترکیب با عوالم روحی انسان عصر جدید بافت تازه

  ).1363:شفیعی کدکنی( »شخصی را در شعر او به وجود آورده است در مجموع نوعی سبک
بر نظریه هاي فرمالیستی، ساختگرایی، زیباشناسی و فلسفه هنر وجه غالب کارها در بخش  عالقه و تمرکز با این حال
. غربی نیست او از روي شیفتگی و دلبستگی محض  به ادبیات و نظریه هاي البته ناگفته پیداست نگاه .اوست دوم زندگی
رسد چند دلیل اساسی براي این کار دارد؛ نخست این که عالقه او به شعر، تحقیق و مطالعه ژرف و ساختاري  به نظر می

هاي عمده من که بر تمام مشغله ها همواره تقدم دارد مرور کتاب  یکی از مشغله «:را برایش اجتناب ناپذیر ساخته است
مطالعات در باب تصوف هم از  من به نقد ادبی و کند که دلبستگی کس باور نمی هیچ .نشریات در باب شعر است ها و

در ثانی در عین حالی که بخشی از شعر کالسیک  ).دو ، بیست و 1370:عی کدکنییشف( »فرط دلبستگی به شعر است
بیند و  ها ایراد نیز وارد می داند، اما  بر آن فارسی، نثر صوفیه و شعر نو را واجد ظرافت ها و فرم هاي متنوع و استوار می

به عنوان نمونه یکی از اشکاالت شعر کهن گسست ساختاري و بی . نواقص را شناسایی کند خواهد آسیب ها و می
اي در ساختمان کلی شعر  کوشد طرح تازه ذهن شاعر همان گونه که می «:نویسد او می .توجهی به محور عمودي است

 هاي شاعرانه برخوردار باشد، اما این کوشش در ادبیات ما در اجزاي بیان او از خیال کوشد که چنان می بوجود آورد، هم
دور از  دهد که محور عمودي خیال همواره ضعیف و بررسی شعر فارسی به روشنی نشان می. جهت یکسان نیست هر دو

 »اند بدیع به وجود آورده ه واند در محور افقی خیال تصویرهاي تاز ابداع بوده و در عوض شاعران تا توانسته خلق و
 او همچنین از شلختگی و گسیختگی صورت و ساخت بسیاري از اشعار فارسی خصوصاً ).170، 1366:شفیعی کدکنی(

کلمات و مجموعه ایی از تصاویر جدولی بوده  آن چه دیده ام کنسرو «: گوید اشعار امروزي ها  نیز شکوه دارد و می
کیمیاکاري در قلمرو زبان و مثل جوجه هاي بیرون  ه مندي از ساخت و موسیقی وبی هیچ پیرنگ شعري و بهر. است

  ).سه و ، بیست 1370:شفیعی کدکنی( »آمده از ماشین جوجه کشی، همه مثل هم
ثالثا بیش از هر کسی خالء نقد زیباشناسی و ادبی در ایران را چه در حال حاضر و چه در دوره هاي گذشته احساس 

ما در قلمرو نقد ادبی چیزي که قابل توجه باشد نداشته ایم و اگر هم کسی به موقعیت کالم و «  :سدنوی و می کند می
شفیعی ( »اهمیت آن توجهی نشان داده باشد از حد عرف دستوري و مراعات نکات صرفی پاي بیرون ننهاده است

  .)257، 1392:کدکنی
پرداخته است که زیبایی چیست؟ مبحث جمال یا فلسفه هیچ گاه در میان قدما کسی به این نکته ن« :یا این سخن 

فالسفه و متفکران قدیم که تمام موضوعات کوچک و . زیباشناسی امري است که از قرون متاخر اروپا آغاز شده است
  ).484 ،1392:شفیعی کدکنی( »بزرگ عالم حتی امور موهوم پرداخته اند از این امر مهم گویی غافل بوده اند

ان حافظ زیبایی را بیشتر از دیگران حتی بیشتر از بسیاري از علماي جمال شناسی عصر حاضر احساس گم بی« : یا
خواست کتابی در نقد شعر بنویسد چه  می اگر کرد؟ خواست کتابی در این باب بنویسد چه می می کرده است، ولی اگر می
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آن  برد؟ ین گونه اصطالحات و مقوالت را به کار میلزوم ماالیلزم و ا تصور کنید باز هم ردالعجز علی الصدر و کرد؟ می

خواست کتابی در نقد شعر بنویسد به  بی گمان اگر می ،گنجید کس که زیبایی شعرش در قالب این گونه مفاهیم نمی
  ).490 ،1392:شفیعی کدکنی(»مقوالتی که شاید براي انسان عصر ما نیز تازگی داشت .رفت جستجوي مقوالتی دیگر می

حال وقوف و آگاهی عمیق او به ادبیات فارسی و عربی، ادبیات غرب و هنر شاعري باعث شده وام گیري هاي او  با این
به این  نگاهش بلکه ،برچسب هاي بی فایده گونه بهاز نظریه هاي فلسفی و ادبی غربی نه مطابق نعل به نعل باشد و نه 

در مقاله شعر فارسی در دوران مشروطیت معتقد  از این رو. تاستنتاج هاي کلی اس انتقادي و غالباً به صورت نظریات،
اي باشد که جامعه روح آن اثر ترجمه شده را با تغییراتی  الگو پردازي از نظریه هاي غربی باید به گونه است هر تقلیدي و

براي نمونه ).  227،  230شماره  1385:شفیعی کدکنی(»جذب کند و شاعر آن را از جامعه بگیرد، نه اینکه آن را تقلید کند
گیرد که در باره محور هاي زبان ادبی بر پایه شعر روسی خاستگاه شعر  به یاکوبسن ایراد می »رستاخیز کلمات«در کتاب 

اي از آن شاعرانی است  در حالی که به نظر او سعدي نمونه. را استعاره و خاستگاه نثر هنري را مجاز مرسل دانسته است
  :اي او استعاره غایب است و این بیت او را مثال آوردهشاهکاره که در تمامی

  شب عاشقان بی درد چه شب دراز باشد 
  .تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد 
اي بسا فرم هاي بسیار بیشتري براي نظریه پردازي خود  کوبسن به شعر فارسی آشنایی داشتیاگوید اگر  از این رو می 

نگارنده خود حتی در کالس درس از او شنیده است که بعضی از  ).354-359، 1391:شفیعی کدکنی( داشت در اختیار می
  .ها ساخته اند نظریه هاي ادبی غربی قابل اعتماد نیستند و گویا غربیان آن ها براي  مشغول کردن ما جهان سومی

  .شود با این توضیح به دو  محور از اندیشه وري  شفیعی کدکنی اشاره می اکنون 
  

 ه فلسفه و جمال شناسیگرایش ب -1
سپس . »شود همه چیز از فلسفه آغاز می« کند؛  شفیعی کدکنی در فصلی از همان کتاب با این عنوان  بحث را آغاز می

دهد که  فرمالیسم روسی ریشه در جریان سمبولیسم روسی دارد و آن نیز از درون اندیشه کسانی برخاسته که  توضیح می
و . ا توجه داشته اند و باز این مساله نیز ریشه در تامالت کانت در باره زمان و مکان داردبه ارزش و رابطه فرم و محتو

جریان ها و سبک ها و  و خورد که چرا در شبه فلسفه خودمان از این گونه تاثیرات خبري نیست سرانجام افسوس می
بی شک «: دهد به این سوال خود جواب میاو ). 29 ،1391 :شفیعی کدکنی.(توان در آن ردیابی کرد مراحل تاریخی را نمی

اي که در طول تاریخ همواره ثابت است و همه کس آن را به  به گونه. کردند قدما زیبایی را امري ازلی و ادبی تصور می
در باب زیبایی نیز گویا قایل به  ،ل به بداهت آن بوده اندئهمانطور که در باب وجود قا. یابد طبیعت و سرشت خود درمی

هت جمال بوده اند و هیچ یک از قدما شاید به این نکته توجه نکرده باشند که مفاهیم و مصادیق این زیبایی گاه بدا
این که مصادیق زیبایی بیش و کم در طول تاریخ در حال دگرگونی بوده است . ممکن است در طول زمان دگرگون شود

  ).487، 1393:شفیعی کدکنی(»ازین نقد شعري قدماهم در نوع آرایش ها و اسالیب هنري هم در مو ؛شواهدي دارد
تئوري و پیش و ناگزیر باید . دغدغه جمال شناسناسانه همیشه با او و در نوشته هایش هست بینیم از این روست که می

افرادي چون کانت که تجربه  و متاثر از نظریه هاي فلسفی شفیعی کدکنی. زمینه اش را در فلسفه غرب بجوید
تامالتی هستند که از یک سوي  در کنار عواطف، اندیشه ها و« : گوید دانند، می می خردرا محصول شهود و  زیباشناسانه

اگر بتوان چنین تمثیلی را پذیرفت باید . منطق ما سرو کار دارند و از سوي دیگر زمینه بعضی انواع شعر هستند با خرد و
ن ها تجربه هاي منطقی و غیر عاطفی است که به کمک نیروي این گون معانی را به سکه هایی تشبیه کرد که یک روي آ



 ٩٩/  زیباشناسی، نقد ادبی و شفیعی کدکنی

 

 
 

شود همه  که در حوزه شعر داخل می بسیاري از تامالت فلسفی و یا حقایق علمی. گیرد خیال جنبه شاعرانه به خود می
تجربه با ذهن منطقی ما سروکار دارند و از سوي دیگر با حس و  هایی هستند که از یک سوي با واقعیت جهان و اندیشه

  ).262 ،1366:شفیعی کدکنی(»هاي شعوري و شهودي ما
داند و  بند تو کروچه، تجربه به شهود غنایی رسیده را برتر می در جایی دیگر متاثر از سخن فیلسوف قرن نوزدهم،

یال تصرف نیروي خ تواند موضوع شعر قرار گیرد، بی تاثیر و اي از تجربه هاي انسانی که می هیچ تجربه« : نویسد می
  ).27،  1366:شفیعی کدکنی( »ارزش هنري و شعري پیدا نخواهد کرد

 تجربه جمال شناسی امري است شهودي و غیر قابل انتقال و« : این دیدگاه کروچه را که او شاید بتوان گفت همچنین 
ارتباط داده و به نظریه هاي پساساختارگرایانه فیلسوفان معاصر  )270، 1392:شفیعی کدکنی( »نیز غیر قابل تکرار

تن که داراي تجربه معنوي  تواند نزدیک به هم باشد، اما دو هنري افراد می ذوقی و تجربه هاي دینی و« : گوید می
  ).266، 1392:شفیعی کدکنی( »داراي یک جایگاه روحی باشند، قابل تصور نیست اًعین مشترك باشند و

او به این نکته در . عینیت است دهد صورت و ن اهمیت میبدا موضوع دیگري که شفیعی کدکنی در حیطه جمال شناسی
کند که ادبیات غرب بر نشانه هاي عینی و ابژکتیو بنا شده و در مقابل، مباحث اثیري و  نوشته و صحبت هایش تاکید می

کند  می از این رو به شکل نامحسوسی از صورت پرستی بعضی از عرفا دفاع. ادبیات ما را پرکرده است انتزاعی فلسفه و
بینی؟ نقدي است که از نظریه او در باب  این که  شمس تبریزي به اوحدالدین کرمانی گفته چرا ماه را در آسمان نمی« :

توان به  کرده اند که از رهگذر صورت می اوحدالدین و بسیاري از امثال او چنین وانمود می. جمال پرستی داشته است
فراتر از این چشم انداز که  گامی. لی بوده است براي عبور به سوي معنیپس از نظرگاه آنان صورت پ. معنی رسید

رسیم که در بسیاري موارد انسان ها از طریق استغراق در جمال  برداریم در قلمرو خالقیت هنري نیز به این حقیقت می
ز خالقیت موالنا در ا بخشی عظیمی... شناسی زبان به معنی دست یافته اند که از طریق دیگر قابل وصول نبوده است

اي از شعرهاي منثور روزبهان در شرح شطحیات حاصل سفر از صورت به معنی  غزلیات شمس و حجم قبل مالحظه
  ).276، 1392:شفیعی کدکنی( »است

شود که سنخیتی ناب بین تجربه زیباشناسانه و تجربه هاي عرفانی  فلسفی و هنري این می و طبیعتاً نتیجه چنین نگاه عمیق
جمال شناسانه  چیزي نیست مگر نگاه هنري و عرفان«: این گونه بنویسد »نگاه هنري به الهیات ؛عرفان«بد و در مقاله بیا

از یک سو عارفی که با  ؛وجه یا ساخت است هنري داراي دو مثل هر نگاه جمال شناسانه و عرفان. دین به الهیات و
از سوي  بخشد و ذوقی می مذهب را وجه هنري و و آن دین ونگرد  مذهب را می خالق خود دین و تجربه هاي هنري و

اینان . کنند نگرند، عرفان حاصل  از نگاه او را تجربه می دیگر کسانی که در پرتو خالقیت و نگاه هنري او به آن دین می
  ).مقدمه ،1384:شفیعی کدکنی( »در حد سیر و سلوك در تجربه ذوقی او ،اي دیگر عارفان آن مذهب اند نیز به گونه

همان  «: گوید کند و می همچنین بر این مبنا تجربه عرفانی را با ساختن یا شنیدن یک ملودي و تابلو نقاشی مقایسه می او 
غیر قابل انتقال به  هنري امري است شخصی؛ تجربه عرفانی نیز امري است شخصی و گونه که تجربه جمال شناسانه و

  ).، مقدمه1384:شفیعی کدکنی( »دیگري
استوار هاي ادبی در ایران اساساً بر محور زیباشناسی  نگاه او به شعر و نثر صوفیه و جریان توان گفت می کلی به طور

قبل از این که به معنی آن برسیم، مسحور زیبایی و وجه جمال شناسیک . شعر ناب چنین است« :است ومعتقد است که
  ). 61، 1391:شفیعی کدکنی(»شویم  آن می

نگاه تازه او به ذهن و زبان است  ،ي که در نگرش فلسفی و جمال شناسانه شفیعی کدکنی قابل ردگیري استاتفاق دیگر
هاي متفاوت، نسبی و فردي ماست، حتی از واقعیت هاي  گوید، بلکه روایت گر دریافت و این که زبان از قطعیت نمی
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 ویتگنشتاین،  آن سخن .و ذهن چیزي جز زبان نیست زبان چیزي جز ذهن نیست «:نویسد او در این باره نیز می. پیرامون

قدر  هر  هرکس. »جهان من است   محدوده زبان من،  محدوده «: گفت  ي طراز اول قرن بیستم را از یاد نبریم که از فالسفه
و روي زبان و فکر د چون از لحاظ علمی،. ست تري وسیع  بینی گسترش زبانی داشته باشد، به همان اندازه داراي جهان

اصول نقد  و علم تا وقتی که کتاب معنی معنی و شعر و« :گوید در جایی دیگر می). 1384:شفیعی کدکنی(»اند سکه  یک
. مقوله اند؛ یا صادق اند یا کاذب موجود در زبان از یک ادبی ریچاردز را نخوانده بودم بر این باور بودم که تمام عبارات

گزاره هایی از نوع مثلث سه  و بر من مسلم شد که. ي در برابر چشمم گشوده شدا ها دریچه کتاب بعد از خواندن این
. زیرا بازگشتش به عالم حس و تجربه است. کذب است ضلع دارد یا طول این درخت پانزده متر است، داراي صدق و

وقتی با  ،دانند متر را میپانزده  دانند یا معنی طول و درخت و را می »دارد«و  »سه ضلع«و  »مثلث«تمام کسانی که معنی 
به حاالت گوینده  »!چه صبح باشکوهی«ولی گزاره  ،دهد شوند ذهنشان به یک امر واحد ارجاع می می آن گزاره ها روبرو

تواند متفاوت و  و به تعداد گویندگان و شنوندگان میزان عکس العمل مخاطب در مورد آن می. و شنونده وابسته است
حتی براي گزاره هایی که ظاهراً به یک  نددان البته شفیعی کدکنی بی شک می، )28 ،1392:نیشفیعی کدک( »متعدد باشد

امروزه  ساختار شکنان و نسبیت گرایان . نیز وضع به همین گونه است )گزاره هاي خبري( دهند امر واحد ارجاع می
. در زبان وجود ندارد اًمعناي واحد اساس بیشتر به این خاصیت مبهم و پیچیده زبان دست یافته اند که هیچ  امر قطعی و

 «: کند می تصوف را این گونه ترسیم پردازد و نسبی بودن مفهوم عرفان و از این رو در ادامه بحث خود به این نکته می
کم رنگی و پررنگی خود  خیال و چند معنایی بودن و رمز با شدت و ضعف و عاطفه و قدر مسلم این است که عناصر

نگاه اول خود را نشان  منطق الطیر در همان در مثنوي و. هم در گفتارهاي ساده منطق الطیر وجود دارد و و در مثنوي هم
به همین  زبا ).83 ،1392:شفیعی کدکنی(» شود مقایسه این امر قابل مشاهده می ولی در آن گفتارها با تامل و ،دهند می

نا را در متون عرفانی گریزپا و بی پایان و عناصر زیباشناسانه آن خاطر همچون فیلسوفان و منتقدان ادبی پساساختارگرا مع
تحلیل  کسانی که با در دست داشتن چتکه آثار هنري را تجزیه و تمام«  :داند را نیز بسیار فراتر از چند قاعده معمول می

چتکه  این هنر شناسان و. ه انددهند غالبا کسانی هستند که از تجربه خالق هنري بی بهر کنند و با چتکه به آن نمره می می
مورد بررسی قرار  هاي خود همان جاهایی را که قابل ادراك با چگونه است ارزیابی به دست ها غالبا در محاسبات و

 زبان عارف« در حالی که). 71 ،1392:شفیعی کدکنی(»دهند و از اصل هنر که قلمرو بی چگونه دارد غالبا در غفلت اند می
هر عارفی مرزهاي جهان . گیرد به جهان درونی او از عناصري بی نهایت متنوع و رنگارنگ شکل میاي است  که دریچه

  ).357، 1392:شفیعی کدکنی( »کند معنوي خویش را با مرزهاي زبان هنري اش مرتبط می
پذیرند و  بعضی ها می. عرفان عرصه اقناع است داند و معتقد است عرصه هنر و او ذهن ها را متفاوت از یکدیگر می

در مرکز هر « :یا این سخن). ، مقدمه1384: شفیعی کدکنی(اثبات نیست بعضی نه و چرا که عرصه هنر عرصه نفی و
  ).68، 1370:شفیعی کدکنی( »عاطفی یک امر بالکیف و یک ابالغ بی چگونه نهفته است پدیده هنري و هر بیان

دانند  ویژگی هاي زبان را مرکززدایی از موضوعات و مفاهیم میبه تاسی از نظریه ساختار شکنان که یکی از  شاید هم باز
  ،ناممکن عبور از این. نثر صوفیه لبریز از تجاوز به تابو هاست و زبان شعر« :گوید به چنین برداشتی رسیده است که می

حد حافظ هم همین علت محبوبی بیش از ... یعنی تابوها به وسیله زبان آن هم صورت هنري زبان، امکان پذیر بوده است
مبارز  از هجوم به امیر: تابوهاي عصر خود تجاوز کند است که با هنري ترین بیانی توانسته است به تابوهاي تاریخی و

  ).438 ،1392:شفیعی کدکنی( »پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت« رید تا یبگ
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خواهد فاصله خود را با فرمالیسم روسی حفظ کند و نگاه  می شود که ط میچنین استنباشفیعی کدکنی از نوشته هاي  
شود؛  منتقدانه به آن داشته باشد، اما تردیدي نیست که پایه هاي جمال شناسی او بیشتر بر بستر نظریات آن ها گذاشته می

هاي تاریخی و اجتماعی اثر و  این که زبان ادبی دنیایی مستقل از زبان عادي دارد و حتی باید آن را مستقل از زمینه
 آفریننده آن بررسی کرد، یا این که شکل و فرم اثر ادبی تمام نظام، مضمون و محتواي آن است، موضوعاتی است بدیع و

براي این که اطاله کالم نشود و با تکرار و مکررات ذهن . دنده می نفوذذهن  بازي  که خود را به درون هر  شگفت آور
  :اندازیم کیم، ابتدا نظري اجمالی و تیتروار به گفته ها و نوشته هاي او در این باره میمخاطب را خسته ن

از مطالعات در باب آثار ادبی به ویژه شعر را در سراسر جهان از پاریس تا پراگ از لینگراد تا  امروز بخش عظیمی« 
تشتت تغییرات یک هدف را  حات وبا همه پراگندگی اصطال... دهد هاروارد جستجوهاي صورت گرایانه تشکیل می

  .»تحلیل متن جدا از شرایط تاریخی آن و رها از همه عواملی که در خارج از متن قرار دارد. کند دنبال می
کار داشته باشد و در درون همان اثر به وجه جمال  و از نظر فرمالیست ها پژوهش گر آثار ادبی فقط باید با خود اثر سر« 

وظیفه محقق ادبی . پردازد، نه به زمینه هاي اجتماعی و تاریخی اثر یا زندگی نامه پدیدآورنده آنشناسیک و ادبیت آن ب
  ).63 ،1391:شفیعی کدکنی(» جستجو در طرز کارکرد هنرسازه ها در داخل متن است

ی شفیع(» فرم در نظر  صورتگرایان روس نه شی است و نه ماده، بلکه فقط عبارت است از روابط میان مواد «
  ).1391،70:کدکنی

  ).3:1370:شفیعی کدکنی( »دهد اي است که در زبان روي می شعر حادثه «
 .عوامل صوري است ادبیات بوده است همین مالك طبق عقیده صورت گرایان روس آن چه در ادبیات محل تغییر و« 

لوفسکی تصاویر شعري دیر دیر زیرا بر طبق نظریه اشک. محتوا و حتی تشبیهات و انواع تصویر هم مالك خالقیت نیست
تواند صد در صد بدیع و بی سابقه  تصویري نمی در حقیقت هیچ تشبیه و .کنند و قرن به قرن تغییرات جزیی پیدا می

کیفیت نظام بخشیدن به عوامل  همین ترکیب و ،شود ادبیت یک اثر می و مالك خالقیت شود و آن چه نو می. باشد
  ).370، 1392:شفیعی کدکنی( »ادبی استهنرسازهاي زبان آثار  صوري و

شود  هنرها در طول تاریخ دگرگون می چه در حوزه ادبیات و در آن بعضی از صورتگرایان روسی عقیده داشته اند که« 
( »توانیم منکر درستی گفتار آنان شویم اگر منظور آن را از صورت به درستی دریابیم، نمی صورت هاست نه محتواها و

  ).، بیست1370:شفیعی کدکنی
مهم ترین فرقی که از  اصالً. فرمالیسم یعنی اهمیت دادن به ساخت و صورت و درهنر چیزي جز این درکار نیست «

 وظیفه فرم هم وظیفه هنرمند چیزي جز ایجاد فرم نیست و دوران ماقبل سقراط تا امروز گفته شده است این است که
ازوم و انگور مثنوي  جنگ طرفداران عنب و قیه اش نزاع لفظی است وب. چیزي جز ایجاد احتماالت و تداعی ها نیست

  ).،سی و یک1370:شفیعی کدکنی(»مولوي
هیچ  همان معنی عرفی و شناخته شده اش و گاه به کتاب موسیقی را گاه به معنی ساخت و صورت گرفته ام و در این« 

در این کتاب . کنند کم نیستند آن هاي که جذب می. هاي واترپروف آن را جذب نکنند باکی نداشته ام که بعضی از ذهن
  ).، سی1370:شفیعی کدکنی( »آشکارا به ستایش فرم و صورت پرداخته ام

  ).150شفبعی کدکنی،(آن چه در ادبیات و هنر قابل مطالعه است فقط همین هنرسازه هاست « 
نوع  ی هم مورد بررسی قرار داده اند که زبان دوناسشامروزه در نقد ادبی این نکته پذیرفته شده است و از لحاظ زبان  «

شفیعی ( »هنري زبان است/ شعر حاصل کاربرد عاطفی. هنري/ کاربرد عاطفی) 2ارجاعی / کاربرد خبري)1کاربرد دارد
  .)367 ،1392:کدکنی
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 ایه هاي ادبی معمولنظام در شعر و نثر چیزي فراتر از قالب، آر از این رو باید انتظار داشت در نظر شفیعی کدکنی فرم و

باز بر این  .کل با یکدیگر ، وزن و قافیه و صنایع ادبی نخ نما و غیر زیباشناسانه باشد؛ یعنی روابط متقابل اجزاي یکمرده
 «شود که هم براي این سخن عبدالقاهر جرجانی اهمیت واال قایل می و داند میرا پایه گذار فرمالیسم  بایزید بسطامیمبنا 

 ).1352:شفیعی کدکنی(»اي از روابط است زبان مجموعه
شود که ارزش نثر  منجر به این دریافت نغز و بی نظیر می صورت گرایانهو  انهجمال شناس نتیجه چنین نگرش بنابراین

بداند و و هنري وابسته  فرمی هاي که به جنبه موضوعات عرفانینه به محتوا و  ها را صوفیه و کرامات و شطحیات در آن
شطحی که فرم هنري نداشته . مبتذل کرامتی است مضحک و ،کرامتی که تصویر آن فرم هنري نداشته باشد «:بنویسد

شطح نیست و اگر توسعاً شطح نامیده شده باشد، سطحی است مبتذل و لوس که با اصالت تجربه عرفانی در ستیز  ،باشد
  ).356 ،1392:شفیعی کدکنی(» است

یکی انتخاب بیان نقیضی : گیرد رفی که شطحیات صوفیه دارد در قلمرو هنري شکل میتاثیر ژ« : گوید در جایی دیگر می 
و پارادوکسی و دیگري شکستن عادت هاي زبانی و این کارها رفتار هنري با زبان است و نتیجه نگاه هنري به االهیات و 

 ).93 ،1392:شفیعی کدکنی( »مذهب
« : نویسد در مقدمه کتاب می. کند ویه شکل گرایانه و هنري نگاه میخصوصاً به کتاب اسرارالتوحید به طرز اوال از زا

پس از آن  محتواي آن و نه تمام جوانب پیام و هاست و ادبی آن نخستین هدف از نشر این گونه کتاب ها جنبه هنري و
  ).7ج اول،  ،1367:شفیعی کدکنی( »جامعه شناسی و فواید دیگري که دارند ارزش هاي تاریخی و

. است» آشنایی زدایی« کند جنبه هنري دیگري که او از متون ادبی استخراج میها  بر اساس دیدگاه فرمالیست ع وبه تب 
عارف با گفتار و « : و معتقد است براي او تجربه و نثر عارفانه فراتر از اتوماتیزه شدن و کلیشه و تکراري بودن است

کند و زبان را  عبیر صورت گرایان روسی هنرمند عادت ستیزي میکند، همان گونه که به ت رفتار خویش عادت ستیزي می
  ).89 ،1392:شفیعی کدکنی(»بخشد آورد و در برابر چشم ما  بدان طراوت می می از شکل معتاد و دستمالی شده آن بیرون

منسجم متن  کلیت اما بسیار مهم است که بگوییم شکل و قاعده آشنایی زدایی از نظر او اتفاقی است که در ساختار و
یابند و طرح و  ارتباط خاص می به این معنی که هنرسازه هاي تکراري و معمول در یک نظام تازه کارکرد و. دهد روي می

تواند  و طبیعتاً به کارگیري و ساختن چند ترکیب استعاري و تشبیهی منظور او نمی. کنند پیرنگ و هندسه هنري پیدا  می
  .باشد

از این رو براي بسیاري . در دیدگاه متقدمان به عنوان ابزار فرعی و زینتی زبان تلقی شده است»  هاستعار «به عنوان نمونه 
شفیعی کدکنی بر پایه نظریه . رسد از شاعران استفاده از ترکیبات استعاري گذشتگان امري بدیهی و بی اشکال به نظر می

تصویرسازي و ایماژ را محدود به انواع  ،استعارگی زبانآشنایی زدایی فرمالیست هاي روسی یا دیدگاه هاي نو در باره  
او در مقاله  ).16، 1366:شفیعی کدکنی.( چه را که تنیده بر روح و جوهر شعر باشد داند، بلکه آن مجازهاي معمول نمی

. میتی ندارداز نظر جرجانی استعاره به اعتبار استعاره بودنش اه «:نویسد این گونه می»  نظر جرجانی در باب صور خیال«
این کاري است که حافظ با . بخشد کند و جان می اهمیت آن در ترکیب هنري کار شاعر و ادیب است که آن را زنده می

و از این رو در دیوان حافظ بسیاري از تصاویر از آن دیگران است که او در  تمام تصاویر شاعران قبل از خود کرده است
  ).78فیضی،( »تها را ابدیت بخشیده اس نظم خویش آن

  :گوید زند و می در جایی دیگر این بیت حافظ را مثال می
  از مشرق پیاله برآید چو آفتاب می«
  زباغ عارض ساقی هزار الله برآید 
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از قبل آشنایی داریم؛ یعنی در ادبیات فارسی » باغ عارض«و » مشرق پیاله«و » آفتاب می« ما با هنرسازه هایی از نوع تشبیه
آن چه باعث انگیزش این تشبیهات در این شعر . شود ز روزگار حافظ این گونه تشبیهات به تکرار دیده میو عربی قبل ا

به وجود آورده است که در آن فرم آن هنر سازه ها از نو  شده است آن عمل ذهنی شاعر است که با این نظام نو فرمی
  ).60 ،1392:شفیعی کدکنی( »شوند فعال می

چندین و چند شعر درخشان اخوان صورت گسترش یافته یا الهام  «:لث هم چنین برداشتی دارددر باره شعر اخوان ثا
یا گل در همان کتاب که او با خالقیت ) آخر شاهنامه( مانند خفتگان .گرفته از همین تک بیت هاي دوره صفوي است

هیچ . آید ین راه حاصل نمیشعر خوب شعر درخشان جز از ا. تعالی بخشیده بود ذهنی خویش آن را گسترش داده و
  .)1370:شفیعی کدکنی(»تواند بی بهره باشد مولوي هم از ذخایر سنت ادبی قبل از خویش نمی حافظ و ذهنی حتی ذهن

در مباحث قبل به این نکته اشاره شد که زبان ادبی ساحت و کلیتی استعاري و مستقل دارد و چیزي از زبان دیگر عاریه 
استعاري  را عالمی تجربه دینی و عرفانیبر این قاعده دهد و  به استعاره کلیتی یکپارچه میشفیعی کدکنی . گیرد نمی
سخن او در این باره بس زیبا . شود داند که بذات ارزش هنري، مستقل و تام دارد و به عالم و معناي دیگر ارجاع نمی می

کوشیم که از درون  ما می گیرد و روي ما قرار می ای ظلمتی روو  ناخواه ابهام اي خواه در هر استعاره «: و شنیدنی است
تجربه دینی ما از ظلمت استعاره عبور  اما در هنر و ،استعاره را بشکافیم عمالً این ظلمت خود را به روشنایی برسانیم و

قرار  روشنایی که در پرتو آن جهان ناشناخته رویا روي ما. شود کنیم، بلکه همان ظلمت خود روشنایی آفرین می نمی
  ).269 ،1392:شفیعی کدکنی( »این سلسله به یاري زبان تا بی نهایت گسترش پذیر است گیرد و می

او در . نهاده شده استانسجام عمودي، پیرنگ و وحدت ارگانیک اجزاي اثر ادبی  در شق دیگر شکل گرایی اوبه نظر 
خواه بلند از این عناصر برخوردار  ثر خواه کوتاه وبی گمان هر اثر ادبی خواه شعر و خواه ن «: نویسد این باره نیز می

  :است
 طرح کلی یا محور عمودي )1
 اجزاي سازنده محور عمودي یا طرح که عبارتند از بندها یا فقرات یا پاراگراف ها  )2
 ).1352:شفیعی کدکنی(اجزاي سازنده بندها یا فقرات که عبارتند از جمله ها  )3

، بلکه به تکامل و حرکت شعر از نداشته باشدیقی کلمات و ریتم روان شعر تاکید به تاثیر موس اًرسد او صرف به نظر می
از نظر او هر شعر ناب در کنار ساختار موسیقایی و دیگر سازه هاي شعري باید واجد . نقطه آغاز تا پایان متمرکز است

  ).1391،189:شفیعی کدکنی(»برسدباشد که با چینش و جا به جایی و تغییر در حجم کلمات به شکل  تازه از هنر  نظامی
درست است که زیبایی یک طرح به مجموعه اجزاي آن است، اما نقش ترکیب و « :گوید در جایی دیگر به تفصیل می

اي است که رعایت آن در زیبایی و عدم زیبایی کمتر از زیبایی اجزا اهمیت  چگونگی پیوند این اجزا با یکدیگر مساله
براي . یبایی و تاثیر ي که طرح کلی یک اثر داراست به مراحل از زیبایی اجزاي آن مهم تر استبلکه در مجموعه ز ،ندارد

دهلوي  در سطر شعرایی از نوع بیدل و) یعنی زیبایی هاي جزیی(استعارات  نمونه در ادبیات گذشته ما شاید تشبیهات و
تر از استعارات و تشبیهات سعدي یا ناصر یا ناصر علی سرهندي و جمع انبوهی از شعراي اسلوب هندي به مراحل بیش

شود که کارشان از زیبایی  اجزاي سخن ناصر خسرو و سعدي سبب می خسرو باشد، اما طرح کلی و پیوند عمومی
یعنی ( شاید نیز صادق هدایت. توانید پیاده کنید در مورد ادبیات معاصر می را همین مساله. بیشتري برخوردار باشند

مثال نثر یک جوان تحصیل کرده و با سواد که در . چندان زیبا و دل انگیز نباشد) لمات و ترکیباتک: اجزاي عبارت او
نویسد از نظر زیبایی مفردات و انتخاب کلمه ها بر نثر هدایت ترجیح داشته باشد، اما مقاله آن  اي می روزنامه ها مقاله

 کلی و زیرا آن ترکیب و طرح. رد نخواهد داشتتاثیري را که داستان هاي هدایت دا شخص هیچ گاه ارزش هنري و
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. قدرت اثر صادق هدایت نیست نوشته به قوت و هر اثر ادبی است در آن خالقیت در محور عمودي که اساس داستان و

شاعر ایرانی نیز متاثر از  و... دهد هنرمند هر چه دارد در یک بیت خویش جاي می .در ادبیات عرب واحد شعر بیت است
شود که زیبایی و  صرف این می تمام کوشش علمایی بالغت اسالمی وي این حساب واحد شعر ما بیت است ور. اوست

اما ... یعنی محور عمودي آن توجهی نکنند ؛اثر عمومی مجموعه کلی و طرح زشتی را فقط در بیت مالحظه کنند و به
ر شعر بیت نیست، بلکه سراسر قطعه شعر دیگر واحد سنجش د. کند امروز شعر و نثر فارسی در جهتی دیگر سیر می

پس از این که حدود و ارزش هاي آن . طرح کلی یک اثر چه شعر و چه نثر در آغاز باید مورد بررسی قرار گیرد. است
  ).1352:شفیعی کدکنی( »بررسی شد باید در جزییات آن سخن گفت
تمهیداتی است که شاعران و نویسندگان و هنرمندان به هنرسازه تمام  «: نویسد بر همین مبنا در تعریف پیرنگ شاعرانه می

 1391:شفیعی کدکنی(» گیرند تا از ماده زبان یا ماده قصه و حکایت و وقایع روزمره به شعر یا به پیرنگ برسند کار می
،71.(  

ه خود را داند که هندسه و جمال شناسی ویژ در مقاله جمال شناسی قصیده فارسی قصیده را نوع خاصی از شعر می او
اي از عناصر سازنده یک  اگر به مجموعه «: گوید داند و می واجد این خصایص می مبنا شعر سنایی را بر این و.  داراست

پیرنگ و بدعت ها و بدایع در قلمرو بالغت خاص قصیده توجه  ویژگی زبان، تازگی طرح واز قصیده که عبارت است 
سنایی است اهمیت الزم قایل  مثل که شیوه خاص طفی خاص شعر زهد وحال و هوا و فضاي عا کنیم و براي مضمون و

  ).، مقدمه1372:شفیعی کدکنی ( »ترین قصیده سرایان زبان فارسی است توانیم بگوییم که او یکی از بزرگ می ،شویم
که اندیشه هاي  توان یافت هیچ شعري از شعرهاي موفق او را نمی« : در باره شعر اخوان ثالث نیز قضاوت این گونه دارد

در صورتی که شعر معاصر پر است . نشان داشته باشد) به اصطالح، معانی جدولی( پراکنده و متداعی از طریق کلمات و 
را شاهد مثال پهري سشعر  او ). 281 ،1381:اسماعیلی( »از این گونه بازي ها و شوخی ها، یعنی فقدان نظام داخلی شعر

دهد و  ره ایی است از مصراع هاي مستقل که عامل وزن، بدون قافیه آن را به هم پیوند میشعر او در کل  زنجی« : آورد می
شفیعی ( »به ندرت داراي ساخت شعري است و به تعبیر نوصورت گرایان روسی، امثال لتمان، فاقد پیرنگ شعري است

  ).21، 1370: کدکنی
زیی آن در محور افقی و برخی صنعت هاي متعارف به زیبایی هاي ج کهرود بی آن  وقتی به سراغ شعر فروغ می اما

 «: کند با نگاه به روح و عمق و ساحت ارگانیک شعرش درونمایه و جوهر آن را کشف می استعاري و تشبیهی بپردازد
در نگاه او . شود گونه نقابی از صنعت و ریاي روشنفکرانه در آن دیده نمی هیچ معنی در شعر او مدرن است و صورت و

هنوز به هیچ چیز دیگري نپیوسته است، وصف ها از لحاظ معنی شناسی خبر از  باره از مجموعه سنت گسیخته وکه یک 
اما نگاه  ،اي است ایستا و نگاه سنتی نگاهی است مطمئن سنت پدیده. دهند ناپایداري و شتاب و ابهام و دوردست ها می

طرب و گیج و ضوش و سرگردان و بی اعتبار و مفروغ از دریچه وصف هایش نگاهی است که در آن همه چیز مغش
  ).1384:شفیعی کدکنی(» است... ار و دوردست و پریشان وگذران و درهم و نامعلوم و فرّ

عناصر اصلی  که نزد فرمالیست ها و شفیعی کدکنی ازهم  در پایان این بخش مناسب است به جنبه موسیقایی شعر
است که معنی را جهت  soundدر شعر این موسیقی کلمات یا « : ویدگ تینیانو می .زیباشناسی است اشاره کنیم

و اساساً زبان ادبی را در  )389:1373(داند شفیعی کدکنی نیز شعر را تجلی موسیقایی زبان می). 1373:میرصادقی(»دهد می
لفظی گوش نواز در  هايسازي و بسیاري از آرایهوزن، ریتم، قافیه. کند دو گروه موسیقایی و زبان شناختی خالصه می

تشبیه، استعاره، مجاز و مانند آن ها در گروه زبان : گیرند و عناصر تصویري، ذهنی و بیانی چون بخش موسیقایی قرار می
او متاثر از ریچاردز دو محور جمال شناسیک شعر یعنی موسقی معنوي و موسیقی  ).7، 1370: شفیعی کدکنی(شناختی 
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قلمرو جمال شناسی حرکت از سوي موسیقی یعنی صداها است به سوي « : گوید ن مبنا میشمارد و بر ای لفظی را مهم می
« :کند و در آخر به نکته کشفی و برجسته اشاره می )427، 1370:شفیعی کدکنی( »معنی و از معنی به سوي انتخاب لفظ

استفاده کرده و در مراحل بعد ) محور همنشینی زبان( حافظ در نخستین دوره شاعري از موسیقی معنوي و مراعات النظیر
  ). 427، 1370: شفیعی کدکنی( »همچون آثار منثور عرفانی به موسیقی لفظی تاکید داشته است

اعتقادي ندارد، اما به ظرافت  منتقدان ادبی در ایران او هر چند به تقسیم بندي هاي عجیب و غریب صنایع لفظی و بالغی
و معتقد است  آورد ورت در فرهنگ و ادبیات فارسی نیز سخن به میان میخاص از کشف نوعی موسیقی و جادوي مجا

او اضافه . صرفاً  بعد موسیقی است که این دو کلمه را در کنار هم نشانده است» فیل و فنجان« به عنوان نمونه در عبارت 
هر در حیات بشر است و  زبان بعد وجودي تاریخ... انسان در طول تاریخ در زندان سراي زبان زیسته است« :کند  می

ما در پرتو جادوي مجاورت از رهگذر تشابه صوري آن عناصر یا وحدت . کند در درون زبان خویش زیست می قدمی
شویم و آن ها را چنان که دو صورت در  صوتی آن ها نسبت به جنبه معنوي آن ها که چه قدر از یکدیگر دورند غافل می

  ).1377: شفیعی کدکنی(»یمکن منحنی هم نزدیک به هم احساس می
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