زنانه؛ مطالعه موردي چهار رمان «سووشون»« ،پرندۀ من»« ،داالن
بهشت» و«اي کاش گل سرخ نبود»



دکتر عليرضا اسدي*
استادیار زبان و ادبیات فارسي دانشگاه ایالم

مهین رزمگیر**
دکتر عليرضا شوهاني
استادیار زبان و ادبیات فارسي دانشگاه ایالم

کلیدواژهها :استعارۀ مفهومی ،سبک فکری ،نوشتار زنانه ،سووشون ،پرندۀ من ،داالن بهشت،
ای کاش گل سرخ نبود.

تاریخ دریافت مقاله1397/9/25 :

تاریخ پذیرش مقاله1397/12/20 :

* نویسنده مسئول a.asadi@ilam.ac.ir
** کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالم
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چکیده
این پژوهش به بررسی انواع استعارههای مفهومی در چهار رمان فارسی از چهار نویسندۀ زن
معاصر میپردازد و هدف آن دستیابی به برخی الگوهای شناختی در این آثار و میزان معناداری
آن در شکل دادن به سبک نوشتار زنانه است .نوع فهم نویسندگان زن  -به لحاظ جنسیتی-
متفاوت است و این تفاوت به طورکلی موجب تمایز در سبک فکری نوشتار زنانه میشود .این
مقاله میکوشد این تمایز فکری را در قالب تحلیل استعارههای مفهومی نشان دهد.
تحلیل دادههای رمانها ،که به صورت کیفی و بر مبنای روش پژوهشی تحلیل محتوا انجام
شدهاست ،نشانمیدهد که مبدأ استعارههای این نویسندگان در بیشتر موارد ازجمله :لباس،
بافتنی ،غذا ،خانه ،نطفه ،زایش و ...برچسب زنانه دارد و تحت تأثیر فکر و هویت و زندگی
زنانۀ آنان است .همچنین در آثار بررسی شده ،استعارۀ هستیشناختی بسامد بیشتری دارد.
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بررسي کاربرد نظریۀ استعارۀ مفهومي در تعیین سبک نوشتار

طرح اندیشۀ استعارههای مفهومی در معنیشناسی ،یکی از تأثیرگذذارترین دسذتاوردهای
زبان ناسی جدید به شمار مذیآیذد .جذر لیکذاف و مذار جانسذون بذا انتشذار کتذا
«استعارههایی که با آنها زندگی میکنیم» در سال  1980برای نخستین بار بینشهای تازهای
دربارۀ اهمیت استعاره مطرح کردند  .در مقدمۀ این کتا آمده است:
ما دریافتهایم که استعاره در زندگی روزمره و نه تنها در زبان ،که در اندیشه و عمل
ما جاری و ساری است .نظام مفهومی ما که در چهارچو آن میاندیشیم و عمل
میکنیم ،ماهیتی اساساً استعاری دارد .نظام مفهومی ما در تعیین واقعیتهای روزمره
نقش اساسی دارد .اگر این پیشنهاد ما ،که نظام مفهومی بشدت استعاری است،
صحیح باشد ،شیوۀ اندیشیدن ما ،آنچه تجربه میکنیم و آنچه هر روز انجام میدهیم
نیز بسیار استعاری است (لیکاف و جانسون.)13 :1394 ،
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استعارههای مفهومی به وجود میآید ،برای اینکه ما برخی مفاهیم را بیشذتر و آسذانتر
در  ،و آنها را در ذهن سازماندهی کنیم(لیکاف و جانسون .)16 :1394 ،استعاره عشق ،سفر
است یا زمان .پول است که باعث میشود ما راحتتر و سازمان یافتهتر در مورد مفذاهیم
انتزاعی و پیچیدۀ عشق و زمان صحبت کنیم .لیکاف معتقد است که اسذتعاره و مجذاز از
عناصر اساسی سازوکارهای کشف شدۀ شناخت بشری ماننذد چهذارچو بنذدی ،پذیش
نمونهها یا کهن الگوها است (.)Lakoff, 1987
بر مبنای نظریات لیکاف و جانسون ما به شکل خودکار در قالب الگوهای مشخصی
میاندیشیم و عمل میکنیم که معموالً نسبت به آن آگاهی نداریم؛ اما راهی برای شناخت
این الگوها وجود دارد و آن بررسی زبان است(لیکاف و جانسون.)14 :1394 ،
استعارههایی که ما با آنها میاندیشیم بهگونه وسیعی در زبان /متن پراکندهاست؛ مذلال
وقتی با چنین عبارتهایی رو به رو میشویم:
 در بحث با او پیروز شدم. استدالل شما قابل دفاع نیست. به عقاید همدیگر حمله نکنید. از نظر خودت دفاع کن.به بحث در قالب جنگ میاندیشیم؛ امذا آیذا نمذیتذوان در چهذارچوبی دیگذر بذه بحذث
اندیشید؟ تفکر در این پرسش میتواند توجه ما را به نقش استعاره در نوع شناخت معطوف
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سازد.
به اعتقاد لیکاف و جانسون ،تحلیل استعارههای مفهومی در زمانهذای مختلذف و در
نسلهای مختلف میتواند ،بازتابندۀ بنمایههای فکری افذراد باشذد .اسذتعارههذایی کذه در
صحبت روزمره به کار میرود ،برساخته از استعارههای اولیه به اضافه گونههایی از دانش
مشتر است که در هر فرهنگ مورد قبول اکلریت قذرار گرفتذه اسذت(لیکذاف و جانسذون،
)1999؛ برای ملال فرایند استعاری ماشینانگذاری کذه در اسذتعارههذای روزمذرۀ معاصذر
فارسی بسیار رایج است ،تحت تأثیر غلبه فناوری و ماشینیسم بر ذهن و زندگی ماسذت.
وقتی ماشین در مقامی برتر از انسان ایستاد ،این اسذتعاره ،کذه «انسذان ،ماشذین اسذت»،
پدیدار شد .چنین انگارهای معمذوال تحذت تذأثیر محذید زنذدگی ،ایذد ولوجی و تجربذۀ
شخصی در ذهن شخص متمرکز مذیشذود .اکنذون پذز از ح ذور ماشذین در زنذدگی
فارسیزبانان و غلبۀ تدریجی آن بر زندگی ما ،نظامی از استعارههای ماشینانگار در زبان
فارسی پدیدار شده است(فتوحی.)332:1392 ،
بر مبنای این نظر ،که بسیاری از مفاهیم ،استعاری در زبان متن ظهذور مذیکنذد و بذا
تحلیل این استعارهها میتوان به شناخت الگوهای فکری پدیدآورندگان آنها رسید ،یکی
از راههای رسیدن به شناخت نویسندۀ متن ،تحلیل استعارههای مفهومی آن متن است .
از جملۀ مباحث جدید در ادبیات داستانی ،بررسی نوشتار زنانه یا سبک نوشتار زنذان
است و یکی از عناصر سبک ساز ،الگوهای فکذری و شذناختی نویسذنده اسذت .در ایذن
پژوهش منظور از نوشتار زنانه صرف نوشتار به معنی سبک نگارش زنانذه نیسذت بلکذه
بیشتر سبک فکری یعنی ایذدههذا ،جهذانبینیهذا و بنمایذههذای ذهنذی زنذان نویسذنده و
چگونگی نگرش آنها نسبت به موضوعات اساسی داستانها ملل زنذدگی ،رابطذه ،عشذق،
مرگ و ...مطرح است .بر این اساس ،سؤال پژوهش این است که آیا تحلیل استعارههای
مفهومی در رمانهای بررسی شده میتوانذد مذا را بذه بیذنش زنانذۀ نویسذندگان و سذبک
شناختی آنان برساند.
از آنجا که محتوای متن ادبی بیشتر بر دریافت و تخیل فردی متکذی اسذت و امکذان
بیشتری برای بیان باورها و تلقیهای شخصی فراهم میسازد ،فرضیۀ تحقیذق ایذن اسذت
که دستیابی به ویژگیهایی سبک فکری زنان نویسنده با تحلیل استعارههای مفهومی آنذان
فراهماست؛ به دیگر سخن استعارههایی که گوینده میآفریند ،تابع ذهنیت و نوع نگاه او
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 .2استعاره مفهومي
استعارۀ مفهومی دراصل ،در و تجربۀ چیزی در اصطالحات و عبارات چیز دیگر
است  .این استعارهها حاصل انطباق بین دو قلمرو است .حوزههایی که مفهوم عینیتر
دارد ،حوزۀ مبدأ و حوزههایی که ذهنیتر یا غیر ملموستر است ،قلمرو مقصد نام دارد.
لیکاف و جانسون اساس این رابطه را ،که به شکل تناظرهایی میان دو مجموعه صورت
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به جهان و زندگی است؛ پز نقش عمذدهای کذه اسذتعاره در بذه هذم پیوسذتگی سذبک
شخصی بهعهده دارد تحت تأثیر سیطره نگاشتهای اصلی و اید ولوجی نویسنده است.
برای دستیابی به این هدف ،ابتدا اصطالح استعارۀ مفهومی و انواع آن بر مبنای کتذا
لیکاف و جانسون و با استفاده از شواهدی از رمانهای مورد بررسی ،معرفذی شذده اسذت.
الزم به ذکر است کذه در ایذن قسذمت بذه دلیذل مشذتر بذودن برخذی از حذوزههذای
استعارههای هستی شذناختی و سذاختاری در تشذخیص نذوع اسذتعارۀ مفهذومی آنهذا بذا
مشکالتی روبهرو بودیم .برای رفع این مشکل و اینکه بتوانیم اطالعاتی دقیق در اختیذار
خوانندگان این پژوهش قرار دهیم از تقسیمبندی دکتر افراشذی تحذت عنذوان«بذازنگری
دیگر استعارۀ مفهومی» استفاده کردیم .ایذن تقسذیمبنذدی تعریفذی دقیقتذر از نذوع ایذن
استعارهها به دست میدهد؛ سپز در قالب جدولهایی ،بسامد همۀ استعارههای مفهذومی
مستخر از چهار رمان یادشده ارا ه ،و کلیذدیتذرین آنهذا در جریذان داسذتان تحلیذل
شدهاست.
در زمینۀ تطبیق نظریۀ استعاره مفهومی با متون ادبی تا کنون پژوهشذهای متعذددی از
جمله مقاالت زمان در شعر فروغ فرخزاد از دیدگاه زبانشناسی شناختی از ارسالن گلفام،
عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا و سیما حسندخت فیروز و همچنین مقاله امید و ناامیذدی در
بوف کور تحلیل مفاهیم انتزاعی بوف کور براساس نظریه استعاره مفهذومی از ابوالقاسذم
قوام و زهره هاشمی؛استعارۀ مفهومی نور در دیوان شمز از مینا بهنذام؛ بررسذی اسذتعارۀ
جهتگیرانه و طرحوارههای تصویری در شعر شاملو از احمد رضا بیابانی و یحیی طالبیان؛
استعاره های مفهومی در حوزۀ شرم با اسذتناد بذه شذواهدی از شذعر کالسذیک از آزیتذا
افراشی و محمد مهدی مقیمی زاده و پایان نامۀ «بررسذی اسذتعاره در ادبیذات فارسذی از
دیدگاه زبانشناسی شناختی» از نیره صدری  1385به چذا رسذیده اسذت؛ امذا تذاکنون
پژوهشی با این رویکرد و در جهت تبیین سبک نوشتار زنانه صورت نگرفته است.
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انبار وکیل

 .3همین مرضی که میگویند قشون خارجی نطفهاش را تو آ
ریخته(سووشون ،ص .)31
 .4عقلهایشان را روی هم ریختند و شروع کردند به معالجه (سووشون ،ص .)148
 .5دستپاچه و هول از اینکه نکند مادرم فکرم را خوانده باشد(داالن بهشت ،ص .)13
 .6چه احساس آرامشی از گرمای دستهایش که برای اولین بار حسشان میکردم،
یکباره به جانم ریخت(داالن بهشت ،ص .)43
 .7چشمها را بست ،ولی درد با همه قوت به او حمله کرد(ای کاش گل سرخ نبود ،ص
.)144

کاربرد این جمالت برای کاربران معمول زبان فارسی ،عادی است؛ اما در پز تمام
این عبارات چیزی به نام استعارۀ مفهومی نهفته است .کمی دقت در این جمالت نشان
میدهد که این جمالت ،مفاهیمی خار از مفاهیم اولیۀ واجگان دارد .الگوهای متناظر
بین دو قلمرو مبدأ و مقصد ،امکان در مفاهیم گزارهها را برای ما فراهم میکند .
در این گزاره الگوی نگاشت هر استعاره مشخص شده است:
.1انسان ماشین است.
 .2زمان ساختمان است.
 .3بیماری شیء است.
 .4عقل سرمایه است.
 .5فکر نوشته است.
 .6جان ظرف است.
 .7درد دشمن است.
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 .8دلتنگیهاشان را با هم قسمت کنند(ای کاش گل سرخ نبود ،ص .)237
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میگیرد« ،نگاشت» مینامند؛ بدین ترتیب لیکاف در اصل استعاره را نگاشت میان
قلمروهای متناظر در نظام مفهومی تعریف میکند و بر این اساس ،هر نگاشت را
مجموعهای از تناظرهای مفهومی میداند.
به این جمالت که از چهار رمان بررسی شده استخرا شدهاست ،توجه کنید:
 .1امیر دور برداشته است و ول نمیکند(پرندۀ من ،ص .)50
 .2نمیتوانم به آینده فکر کنم ،نمیدانم از چه چیزی ساخته میشود(پرندۀ من ،ص

 .3انواع استعاره مفهومي
 3-1استعاره جهتي
در استعارههای جهتی ،نظام کاملی از مفاهیم با توجه به نظام کامل دیگری سازماندهی
میشود  .این استعارهها را استعارههای جهتمند مینامند؛ زیرا بسیاری از آنها با
جهتهای مکانی پیوند دارد  :باال -پایین ،درون -بیرون .این جهتهای مکانی نتیجۀ
ویژگیهای جسمانی و نوع عملکرد کالبد و جسم ما در محید فیزیکی است(لیکاف ،جر و
جانسون ،مار .)29 :1394 ،
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موارد  1تا  7نمونههایی از کاربرد استعارۀ جهتی در رمانهای بررسی شده است:
بیماري پایین است:
 )1کلو تب محرقه گرفته و روی دستم افتاده (سووشون ،ص .)150
 )2با سابقه بیماری گذشته ام ،دکترها تشخیص داده بودند همان بیهوشی برایم بهتر
است .این بود که من جسدی شده بودم با سرمی در دست که با تزریق آرامبخش ،گوشه
ای افتاده بود (داالن بهشت ،ص .)325
شکست پایین است:
 )3اگر افتادی ،بدان که در این دنیا هیچ کز خم نمیشود دست ترا بگیرد؛ بلندت
کند .سعی کن خودت پا شوی(سووشون ،ص .)77
فضیلت باالست:
 )4خودتم پاشو وضویت را بگیر؛ نماز اول وقت با نماز مؤمنها میره باالو من خندان
ادامه دادم  :بله میدونم از وقت که بگذره برمیگرده و میخوره توی سر آدم (داالن بهشت،
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 .8دلتنگی سرمایه است.
تمامی این جمالت ،حوزههای مبدأ و مقصد دارد .حوزههای مبدأ شامل «ماشین،
بنا،شیء ،سرمایه ،نوشته ،ظرف ،دشمن و سرمایه» است که معموال از تجربه زندگی
روزمرۀ انسانها یعنی اموری شناخته شده و معموال محسوس گرفته شده و حوزههای
مقصد شامل مفاهیم انتزاعی «انسان ،زمان ،بیماری ،عقل ،فکر ،جان ،درد و دلتنگی»
است که از طریق حوزههای ملموس و عینی در میشود.

بررسي کاربرد نظریۀ استعارۀ مفهومي در تعیین سبک نوشتار زنانه؛ مطالعه موردي ...

زیاد باال است:
 )7نباید کشک قاطی آش میکردی؛ باال رفته(پرندۀ من ،ص .)96
در همۀ این ملالها ،جهتهای ف ایی ،نظاممند شده و مفاهیم را ارزشگذاری کرده-
است .بع ی از این ارزشگذاریها ممکن است در فرهنگهای مختلف متفاوت باشد.

.)49 :1394

موارد 1تا 8نمونههایی از کاربرد استعارۀ هستیشناختی در رمانهای بررسی شده
است:
 )1زندگی ظرف است :روزی صد بار به او خیانت میکنم؛ روزی صد بار از این
زندگی بیرون میرود؛ با ترس و وحشت زنی که هرگز از خانه دور نشده است (پرندۀ
من ،ص .)42

 )2دل شیء شکننده است :ممکن است روزی خودمان را در آیینه ببینیم و دلمان
بشکند از دیدن صورت خودم (پرندۀ من ،ص .)111
 )3دل ظرف است :زری تحسینش را فرو خورده ،دست یوسف را گرفت و با
چشمهایش التماس کرد و گفت ترا خدا یک امشب بگذار ته دلم از حرفهایت نلرزد
(سووشون ،ص.)5
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 3-2استعاره هستيشناختي
تجربۀ ما از اجسام فیزیکی و مواد ،بنیان دیگری را برای ادرا فراهم میسازد؛ بنیانی که
براساس جهت نیست بلکه فراتر از آن است .در تجربهها به واسطۀ اجسام و مواد به
ما اجازه میدهد که بخشهایی از تجربههای خود را برگزینیم و آنها را وجودها یا موادی
جدا و مستقل از کل واحد به شمار آوریم .هنگامی که بتوانیم تجربههای خود را در قالب
موجودها یا مواد بازشناسیم  ،میتوانیم به آنها اشاره کنیم و آنها را مقولهبندی و طبقهبندی
کنیم؛ آنها را بسنجیم و به این ترتیب دربارۀ آنها بیندیشیم(لیکاف ،جر و جانسون ،مار ،
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ص 12و .)13
 ) 5خان عمو ،عمه خانم اینجا بزرگتر همۀ ما هستند و روی سر همهمان جا
دارند(سووشون ،ص .)25
 )6وامیداشت از ته دل سر به آسمان بردارم و خدا را شاکر باشم(داالن بهشت ،ص)54

(ای کاش گل سرخ نبود ،ص .)153

 )8ذهن ظرف است :کلماتی که سالها در ذهنش رسو
شفاف شده بود(ای کاش گل سرخ نبود ،ص .)240
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کرده و اینک بلورین و

 3-3استعاره ساختاري
استعارههای ساختاری به ما اجازه میدهند عالوه بر جهتمند ساختن مفاهیم ،ارجاع به
آنها و ،...یعنی عملکردهایی که با استعارههای هستیشناختی و جهتمند نیز امکان
پذیراست ،عملکردهای بسیار بیشتری داشته باشیم .آنها به ما اجازه میدهد از هر مفهوم
بشدت ساختمند و آشکارا تعریف شده برای ساختار بخشیدن به مفهوم دیگر استفاده
کنیم؛ مانند استعارههای جهتمند و هستیشناختی ،استعارههای ساختاری نیز براساس
ارتباطات نظاممند تجربههای ما شکل میگیرد(لیکاف ،جر و جانسون ،مار .)110 :1394 ،
در استعارۀ ساختاری با استفاده از دو ویژگی ساماندهی و برجستهسازی میتوان مفاهیم
را گسترش داد در صورتیکه در استعارۀ جهتی فهم استعارهها براساس جهتگیریهای
ف ایی است و در استعارۀ هستیشناختی  ،مفهوم را بهصورت ظرف یا شیء بدون
ساختار در نظر میگیریم .
موارد  1تا  8نمونههایی از کاربرد استعارۀ ساختاری در این رمانها است:
 )1آینده ساختمان است :نمیتوانم به آینده فکر کنم .نمیدانم از چه چیزی ساخته
میشود (پرندۀ من ،ص .)75
 )2رابطه چسب است :من چسبم ،مامان نچسب است(پرندۀ من ،ص.)95
 )3عقل سرمایه است :عقلهایشان را روی هم ریختند و شروع کردند به معالجه
(سووشون ،ص.)148
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 )4انسان پرنده است :مدام دلش شور زده بود و خیالش هرآن هزار جا رفته
بود(سووشون ،ص .)41
 )5عقل پرنده است :دیوونه ،مگه عقل از سرت پریده ،مامان بابای من یکشبه شاخ
درآوردن(داالن بهشت ،ص .)35
 )6جان ظرف است :چه احساس آرامشی از گرمای دستهایش که برای اولین بار
حسشان میکردم ،باره به جانم ریخت(داالن بهشت ،ص .)43
 )7زندگی جاندار است :زندگی راه خودش را میرفت؛ بدون توجه به آرزوهای او

بررسي کاربرد نظریۀ استعارۀ مفهومي در تعیین سبک نوشتار زنانه؛ مطالعه موردي ...

بهشت ،ص .)13
 )7انسان ماشین است :هر چه صالح میدانی انجام بده .من که فکرم کار نمیکند (ای
کاش گل سرخ نبود ،ص .)54
 )8دلتنگی سرمایه است :دلتنگیهاشان را با هم قسمت کنند(ای کاش گل سرخ نبود ،ص
.)237
جدول شمارۀ -1بسامد انواع استعارههاي مفهومي در رمانهاي«سووشون»« ،پرندۀ من»،
«داالن بهشت»« ،اي کاش گل سرخ نبود»
نام کتاب

جهتي

هستيشناختي

ساختاري

سووشون

3

48

17

پرندۀ من

4

29

18

داالن بهشت

3

194

80

اي کاش گل سرخ نبود

1

41

42

نام کتاب

درصد استعارۀ

درصد استعارۀ هستي

درصد استعارۀ

جهتي

شناختي

ساختاري

سووشون

27/27

/15

/10

پرندۀ من

36/36

/09

/11

داالن بهشت

27/27

/62

/50

اي کاش گل سرخ نبود

/09

/13

/26

تحلیل جدول شمارۀ :1استعارۀ جهتی کمترین بسامد و استعارۀ هستیشناختی،
بیشترین بسامد را در این آثار دارد .استعارههای جهتی به دلیل ماهیت غالباً فراجنسیتی و
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بسامد استعارۀ

بسامد استعارۀ

بسامد استعارۀ
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 )4فکر رشته است :صدای عزت الدوله رشته فکرش را برید :زری جان چقدر سبک
و سنگین میکنید اینکه کار مهمی نیست(سووشون ،ص.)173
 )5تجربه سرمایه است :این تجربه را از اولین خواستگاری که برایم پیدا شده بود به
دست آورده بودم(داالن بهشت ،ص .)11
 )6فکر نوشته است :دستپاچه و هول از اینکه نکند مادرم فکرم را خوانده باشد(داالن
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 .4استعارۀ مفهومي از نگاهي دیگر
فارغ از انتقادهایی که به نوع طبقه بندی و نامگذاری استعارههای مفهومی میشود،
دبوستوس 1معتقد است که در بسیاری از موارد ،یک اسم نگاشت را میتوان در بیش از
یک طبقه قرار داد(نقل از افراشی ،آزیتا و حسامی ،تور  .)9 :1391،افراشی و حسامی( )1391بر
اساس این نظر و برای رفع مشکل همپوشانی بین استعارۀ هستی شناختی و استعارۀ
ساختاری ،تقسیم بندی دیگری را مطرح کردهاند که در این مورد راهگشا خواهد بود.
اینان با توجه به مسیر حرکت نگاشت استعاری از حوزۀ مبدأ به مقصد و ذهنی بودن این
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بسامد کم ،نقشی در تعیین سبک نوشتار زنانه ندارد و نمیتوان از طریق تحلیل این
استعارهها به نگرش زنانۀ نویسندگان رسید؛ اما بسامد زیاد استعارههای هستیشناختی
در آثار مورد نظر میتواند بیانگر ذهنیت زنانۀ نویسندگان باشد .بدیهیترین استعارههای
هستیشناختی ،استعارههایی است که در آنها پدیدههای غیرانسانی ،انسان پنداشته شود.
زنان به دلیل روحیۀ عینیتگرا و حسی برای پدیدههای غیرانسانی هستی قا ل میشوند.
نوع دیگری از استعارههای هستیشناختی ،کاربرد مفاهیم به صورت ظرف و مکانواره
است که علت بسامد زیاد این استعاره در چهار اثر مورد نظر در بخش استعارههای
ظرف بنیاد تحلیل شده است .زنان با توجه به جنسیت زنانهشان برای مفهومسازی
مفاهیم از حوزههایی ظریف ،زنانه ،ساده و بدون ساختار استفاده میکنند؛ این در
مقایسه با مردان است که برای مفهومسازی بیشتر از امور پیچیده و ساختاری استفاده
میکنند .بیشتر عادات مردان و زنان را میتوان توسد نقش آنها در روند تکامل توضیح
داد .با اینکه وضعیت زندگی تغییر کردهاست باز هم زنان و مردان تمایل دارند از برنامه
بیولوجیکی خود پیروی کنند .زنان ،دید محیطی بهتری دارند که به آنها کمک میکند
اتفاقات پیرامون منزل خود را زیر نظر بگیرند .همین دید محیطی و توجه به اطراف
موجب استفاده از حوزههای در دسترس برای در بهتر مفاهیم ذهنی میشود .زنان در
گذشته وظیفه خانه داری و تربیت فرزند را بر عهده داشتند و تصمیمگیری برای زندگی
و کارهای مهم آن بر عهدۀ مردان بود؛ این امر موجب تقویت تفکر مادیگرا و
عینیتمدار در وجود زنان شدهاست؛ بنابراین بهطور طبیعی کمتر به موضوعات ذهنی و
سوبژکتیو میپردازند.
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 .2استعارۀ ذهني به ذهني :در این نوع استعارۀ مفهومی ازویژگیهای هر حوزۀ
مفهومی ذهنی به عنوان حوزۀ مبدأ استفاده میکنیم تا شناخت در مورد حوزۀ ذهنی دیگر
فراهم شود.
 .3استعارۀ عیني به عیني :در این نوع استعارۀ مفهومی ازویژگیهای هر حوزۀ
مفهومی عینی به عنوان حوزۀ مبدأ استفاده میکنیم تا شناخت در مورد مفاهیم در حوزۀ
عینی و ملموس دیگر فراهم گردد.
تحلیل دادهها برمبنای طبقه بندی جدیدی که به آنها اشاره شد:

19
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 .1استعارۀ عیني به ذهني :در این نوع استعارۀ مفهومی از ویژگیهای حوزۀ مفهومی
ملموس و عینی به عنوان حوزۀ مبدأ استفاده میکنیم تا شناخت حوزۀ مفهومی انتزاعی
میسر شود .با توجه به ویژگیهای مفاهیم در حوزۀ عینی ،پنج زیر طبقه معرفی میشود:
الف) ساختار بنیاد :این نوع استعارۀ مفهومی با تعریف استعارۀ ساختاری لیکاف و
جانسون منطبق است و زمانی شکل میگیرد که حوزۀ مبدأ ،نظامی ساختمند داشتهباشد.
ب) جاندار بنیاد :هرگاه نگاشت مفاهیم از حوزۀ شناختی جانداری به حوزۀ
مفهومی ذهنی صورت پذیرد ،طبقۀ استعارۀ مفهومی عینی به ذهنی جاندار بنیاد شکل
میگیرد.
پ) حس بنیاد :هرگاه نگاشت مفاهیم از حوزۀ شناختی حواس پنجگانه به حوزۀ
مفهومی ذهنی صورت پذیرد ،طبقۀ استعارۀ مفهومی عینی به ذهنی حز بنیاد شکل
میگیرد.
ت) شيء بنیاد :هرگاه نگاشت مفاهیم از حوزۀ شناختی اشیاء به حوزۀ مفهومی
ذهنی صورت پذیرد ،طبقۀ استعارۀ مفهومی عینی به ذهنی شیء بنیاد شکل میگیرد.
ث) ظرف بنیاد :هرگاه نگاشت مفاهیم از حوزۀ شناختی اجسام حجم دار به حوزۀ
مفهومی ذهنی صورت پذیرد ،طبقۀ استعارۀ مفهومی عینی به ذهنی ظرف بنیاد شکل
میگیرد.
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مسیر حرکت و با در نظر داشتن این نکتۀ بسیار مهم ،که اصوالً ذهنی و عینی بودن ،روی
یک پیوستار قابل در است ،سه نوع استعاره را در نظر گرفتهاند:

 4-1-1ساختار بنیاد
زمان ساختمان است :اما جرعهای خورده و نخورده یکی از مهمترین لحظههای
زندگیش ساخته میشود(پرندۀ من ،ص.)20
داستان بافتنی است :در غربت یادم است درباره ایرلند افسانه میبافتی(سووشون،
ص.)13

زندگی ساختمان است :زمان ما یک خشت اگه میخواستیم به زندگیمون اضافه
کنیم ،سختیها داشت و داستانها(داالن بهشت ،ص .)138
زندگی ساختمان است :خاله قوزی گفت :دختره یک شب هم سازگاری نکرد؛ از
همان شب اول بنای ناسازگاری را گذاشت(ای کاش گل سرخ نبود ،ص .)18

20
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 4-1-2جاندار بنیاد:
زمان انسان است :من هم گذشته را دوست ندارم؛ تأسفآور است چون گذشته مرا
دوست دارد(پرندۀ من ،ص .)15
بیماری مهمان ناخوانده است :خودشان کم بودند مرضشان را هم آوردند(سووشون،
ص.)32

عقل پرنده است :دیوونه ،مگه عقل از سرت پریده ،مامان بابای من یکشبه شاخ
درآوردن(داالن بهشت ،ص .)35
غم انسان است :به گل چهره نگاه کرد که سرخی دوران جوانی از گونههایش رفته
بود و جای پای غم به صورت شیارهایی عمیق بر پیشانی و دور لبهایش ظاهر شده
بود(ای کاش گل سرخ نبود ،ص .)19
 4-1-3حس بنیاد:
محبت نور است :دوست داشتن دل آدم را روشن میکند(سووشون ،ص.)29
زندگی حز بویایی است :او بوی عشق را هم ملل بوی همۀ گلبرگهای دنیا با دماغ
تیزش حز کرده بود(ای کاش گل سرخ نبود ،ص .)13
 4-1-4شيء بنیاد:
سکوت شیء شکننده است :بعد از مرگ آقاجان بود که سکوتم را شکستم(پرندۀ من،
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 4-1استعارۀ عیني به ذهني
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فکر رشته است :صدای عزتالدوله رشته فکرش را برید .زری جان چقدر سبک و
سنگین میکنید اینکه کار مهمی نیست(سووشون ،ص.)173
زندگی کتا است :خیلی مونده بفهمی که توی زندگی ،زن اگه زن نباشه ،شیرازۀ
زندگی به هم بند نمیشه(داالن بهشت ،ص .)155
فکر شیء است :تازه مجبوری فکرت رو قایم هم بکنی(داالن بهشت ،ص .)370
 4-1-5ظرف بنیاد:
دل ظرف است :زن باید یاد بگیرد همه چیز را اینجا(در سینهاش) نگه دارد(پرندۀ من،
ص .)35

 4-2استعارۀ ذهني به ذهني:
زندگی جنگ است :اگر من بخواهم ایستادگی کنم اول ازهمه باید جلو تو بایستم و آن
وقت چه جنگ اعصابی راه میافتد(سووشون ،ص.)129
 4-3استعارۀ عیني به عیني:
طبیعت موجود جاندار است :دنیا خوا

بود .سایهها روی دیوار میرقصیدند(پرندۀ من،

ص .)52

انسان پرنده است :از ساعتی که اومده تا االن چشمش به در بوده .هم زنت پرپر زده،
هم من دلم هزار راه رفته(داالن بهشت ،ص .)187
طبیعت انسان است :بعد از برف زیادی که باریده بود ،آفتا تنبل زمستانی ،حز و
رمقی نداشت(ای کاش گل سرخ نبود ،ص .)43
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دل ظرف است :زری تحسینش را فرو خورده دست یوسف را گرفت و با
چشمهایش التماس کرد و گفت ترا خدا یک امشب بگذار ته دلم از حرفهایت
نلرزد(سووشون ،ص .)5
جان ظرف است :چه احساس آرامشی از گرمای دستهایش که برای اولین بار
حسشان میکردم یکباره به جانم میریخت(داالن بهشت ،ص .)43
ذهن ظرف است :کلماتی که سالها در ذهنش رسو کرده و اینک بلورین و شفاف
شده بود(ای کاش گل سرخ نبود ،ص .)240
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ص .)26

«داالن بهشت»«،اي کاش گل سرخ نبود».
بسااااااامد بسااااااامد بسااااامد بساااااامد بساااااامد

عنوان کتاب

اساااااتعارۀ اسااااتعارۀ اسااتعارۀ اساااتعارۀ اساااتعارۀ
ساختار بنیاد

جاندار بنیاد

حسبنیاد

شيء بنیاد

ظرف بنیاد

سووشون

13

8

13

3

16

پرندۀ من

16

7

1

4

12

داالن بهشت

65

14

3

14

170

اي کاش گل سرخ نبود

38

38

-

4

28

عنوان کتاب

22

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،15شماره ،62زمستان 1397

22
22

درصداستعارۀ

درصداستعارۀ

درصد استعارۀ

درصداستعارۀ

درصداستعارۀ

ساختار بنیاد

جاندار بنیاد

بنیادحس

شيء بنیاد

ظرف بنیاد

سووشون

9/85

11/9

76/4

/12

/7

پرندۀ من

12/1

10/4

5/8

/16

5/30

داالن بهشت

49/2

20/8

17/6

/56

75/22

اي کاش گل سرخنبود

28/7

56/7

0

/16

12/38

در رمانهای سووشون و داالن بهشت غلبه با استعارههای ظرف بنیاد است که
میتواند از نگاه منفعالنه و مطابق با چهارچوبهای تعریف شده از زن سنتی حکایت
کند .محدود بودن فعالیت زن به خانه و برونگرا نبودن در فعالیتهای اجتماعی موجب
افزایش استعارههای ظرف بنیاد شده است .در رمانهای پرنده من و ای کاش گل سزخ
نبود ،استعاره ساختار بنیاد غلبه دارد و اگرچه در این رمانها نیز استعارههای ظرف بنیاد
با اختالف نه چندان زیادی در رتبۀ دوم قرار دارد ،این بسامد نسبت به دو رمان دیگر،
نشان میدهد که نویسنده در دو رمان اخیر ،چنانکه در شخصیت زنان داستان نیز دیده
میشود ،کنشگرتر و تحلیلگرتر هستند و حداقل نسبت به موقعیت ناگزیری که در آن
قرار گرفتهاند ،واکنش دارند.
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«پرندۀ من»«،داالن بهشت»« ،اي کاش گل سرخ نبود»
بسامد استعارۀ

عنوان کتاب

عیني به عیني
سووشون
پرندۀ من
داالن بهشت
اي کاش گل سرخ نبود

13
9
19
13

درصد استعارۀ
عینی به عینی

24/04
16/66
35/18
24/07

جدول شمارۀ  -4بسامد استعارۀ ذهني به ذهني در رمانهاي«سووشون»،
«پرندۀ من»«،داالن بهشت»« ،اي کاش گل سرخ نبود»
بسامد استعارۀ

درصد استعارۀ

عنوان کتاب

ذهني به ذهني

ذهني به ذهني

سووشون

1

/50

پرندۀ من

-

0

داالن بهشت

1

/50

اي کاش گل سرخ نبود

-

0
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جدول شمارۀ  -5بسامد حوزههاي مبدأ مشترک در رمانها

جدول شمارۀ  -6بسامد حوزههاي مقصد مشترک در رمانها

مفاهیم

بسامد

مفاهیم

بسامد

ظرف

223

دل

82

ماشین

30

فکر

58

جاده

27

ذهن

42

انسان

18

زمان

39
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همانگونه که انتظار میرود در رمانهای نویسندگان زن به سبب گرایش به تفکر غیر
پیچیده و ملموس بسامد استعارههای عینی به عینی بیشتر باشد در ادامه با ارا ه
جدولهای ی روشن خواهد شد که زنان نویسنده بیشتر از چه مبدأهایی در ساخت این
استعارهها استفاده میکنند.
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24
24

موجود جاندار

11

حرف

23

پرنده

10

زندگي

19

ریسمان

9

طبیعت

14

کاال

9

آینه

11

نوشته

8

عشق

10

غذا

8

عقل

9

بافتني

4

غم و رنج

9

لباس

3

خیال

6

نور

2

بیماري

5

ترس و وحشت

4

شادي

3

سکوت

3

استخرا مفاهیم مبدأ و مقصد در رمانهای یاد شده نشان میدهد که «استعاره دل
ظرف است» یکی از پر کاربردترین در این آثار است؛ اما مسلماً برای تحلیل سبک
شناختی باید به نقش این استعاره در گفتمان معرفتی و ف ای اندیشگانی حاکم بر این
آثار پرداخت؛ به همین سبب در ادامه با توجه به بافت و محتوای رمانها نقش شناختی
این استعاره در هر کدام از رمانها به صورت جز یتر بررسی خواهد شد.
استعاره دل ظرف است
مفهوم«دل» از مفاهیم انتزاعی است که عبارات استعاری زیادی در زبان فارسی در
ارتباط با آن به کار رفته است .دل فراهم کنندۀ بنیادی مفهومی است که تجربه زبانی،
فرهنگی -اجتماعی ،احساسی و شناختی را به تصویر میکشد .دل ظرف و کانون تمام
احساسات و عواطف است؛ پز امکان در و تفهیم آن از طریق مفاهیم عینیتر وجود
دارد .دل چون ظرف احساسات است ،زنان نویسنده این مفهوم را بیشتر به صورت
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ساختمان

15

انسان

37
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طرحوارۀ حجمی یا ظرف و مظروفی به کار میبرند .یکی از اختالفات زن و مرد،
عقالنی یا عاطفی اندیشیدن و عمل کردن آنهاست .بر بسیاری از رفتار زنان برچسب
عاطفی و احساسی بودن خورده و باور عمومی این است :عاطفه در زنان پایدارتر است.
زنان به علّت داشتن روحیهای متفاوت با مردان در مقایسه با آنها از احساساتی بیشتر
برخوردارند؛ از این روی در نگاشتههای زنان ،ابراز این احساسات بروشنی دیده میشود.
بسامد زیاد استعاره دل همچون ظرف عالوه بر اینکه بر نقش پررنگ احساسات در
عملکرد شخصیتهای رمانهای زنانه تأکید میکند ،معموال جلوهای از حبز شدگی این
احساسات در وجود آنها را به نمایش میگذارد .دل زنان داستان ظرفی پر از احساس
است که همواره میجوشد؛ اما به سبب اوضاع حاکم آنها باید دا ماً بر آن سرپوش
گذاشته شود و تنها با واگویههای درونی بپردازد.
در سووشون میخوانیم« :زری تحسینش را فرو خورده  ،دست یوسف را گرفت و با
چشمهایش التماس کرد و گفت ترا خدا یک امشب بگذار ته دلم از حرفهایت نلرزد»
(سووشون ،ص « .)5به دلم افتاده بود که خان داداشم میآید و به باغ صد و بیست و چهار
هزار متری میبرتم»(سووشون ،ص  .)213این مفهوم چندبار در داستان و از زبان
شخصیتهای زن داستان و بویژه زری به کار رفتهاست .زنان این داستان در دستۀ منفعل
قرار می گیرند و خانم فتوحی تنها شخصیت زن در داستان است که ظلم و ستم را
تحمل نمیکند و سرانجام او به جنون و زندگی در دارالمجانین میکشد .برادرش معتقد
است که همین ظلمهای جامعه موجب جنون او شدهاست .او انتظار دارد که برادرش او
را از این زندگی نجات دهد .دیگر زنان داستان و بویژه زری نیز زنانی منفعل هستند.
رزی در بخشهای مختلف داستان برای حفظ آرامش خانواده در موقعیتهای مختلف
سکوت ،و مسا ل را در درون خود واکاوی میکند و به واگویههای درونی میپردازد .او
حتی در مقابل واکنشهای یوسف به مصادیق ظلم از او میخواهد که دلش(زری) را
آشو نکند .زری اگر چه نگران است در فکر راه حلی فوری برای مشکالتش نیست،
در عوض در جستجوی آرامش است و میخواهد آ در دل کسی تکان نخورد.
مفهوم«دل» در رمان«پرندۀ من» نیز عمدتا به صورت گزارۀ«دل ظرف است» به کار
رفته است« .زن باید یاد بگیرد همه چیز را اینجا در سینهاش نگه دارد» (پرندۀ من ،ص
« .)35حاال که به خودم رو دادهام میفهمم که چقدر دلتنگم .مالل ملل بادکنکی توی دلم
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بادکرده است .اشک از چشمانم بیرون میزند» (پرندۀ من ،ص « .)58بچه با تحقیر بزرگ
نمیشود .قد میکشد ولی هرگز بزرگ نمیشود .اینها را توی دلم میگویم» (پرندۀ من،
ص  .)78این مفهوم در داستان و از زبان راوی به کار رفتهاست .راوی زنی سنتی،
خانه دار ،منفعل و درونگرا است .در چهار دیواری خانه خود را حبز کردهاست و با
همسرش نیز به دلیل بلند پروازیهایش رابطۀ عاطفی مناسبی ندارد و به دلیل تنهایی
روحی به گذشته رفت و برگشتهایی دارد و مشکالت و دغدغههایش را در خود
واکاوی میکند .او در کودکی مدتی خالهاش از او مراقبت میکرده و نقش فرزندش را
داشته و شاهد ماجراهایی در خانۀ اوست؛ اما به دلیل سن پایینش مجبور به سکوت
میشود .راوی چون در زندگی همواره به رازداری دعوت شده و به دلیل این ویژگی
مورد تشویق قرار گرفته ،این ویژگی سکوت و رازداری ملل برچسب برای او شده و از
کودکی این عبارت را به خاطر سپردهاست که زن باید رازدار باشد .راوی پرندۀ من در
عرصۀ موقعیتهای خانوادگی نوعی«خود» را به نمایش میگذارد که تحت فشار زندگی،
شکلی مسخ شده به خود گرفته است؛ نوعی«خود» که دیگر خودش نیست .همان
شخصیتی را می پذیرد که الگوهای فرهنگی به او عرضه کردهاند و در نتیجه همانگونه
رفتار می کند که دیگران از او توقع دارند .در چنین وضعیتی خود کاذ  ،همۀ اندیشهها،
احساسات و خواستهایی را که نمایشگر انگیزههای حقیقی شخص است ،مهار میکند و
از صحنه بیرون میراند .عالوه بر درونگرا بودن ،راوی چون زن است و زنان ذاتا
خواهان حفظ آرامش خانواده و سازش هستند ،مشکالتش را ابراز نمیکند و تنها
حسرت همۀ چیزهایی را که میتواند داشته باشد و ندارد میخورد .همسرش برای
مهاجرت به کانادا قصد فروش خانه را دارد؛ اما چون با او موافقت نمیکند راوی و
فرزندانش را رها میکند و به دنبال آرزوهایش میرود .راوی به دلیل حساسیتهای زنانه
و مادرانهاش تمام سعی خود را میکند که آرامش فرزندانش را حفظ کند و کمبودهایی
را که خود در گذشته تجربه کردهاست نداشته باشد .زنان اغلب سعی دارند فرزندانشان
همواره راضی و راحت باشند .راوی به دلیل عدم تفاهم با همسرش با اشیای خانه
مأنوس ،و به گونهای دچار شیء شدگی گردیده است؛ از همین رو برای عینی کردن
مفهوم دل از مفهوم شیء استفاده میکند .این موضوع نشاندهندۀ ذهنیت راوی است که
از زندگی شخصی او نشأت میگیرد.

بررسي کاربرد نظریۀ استعارۀ مفهومي در تعیین سبک نوشتار زنانه؛ مطالعه موردي ...

27

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،15شماره ،62زمستان 1397

Downloaded from lire.modares.ac.ir at 15:08 IRDT on Friday April 3rd 2020

در رمان«داالن بهشت» نیز استعاره «دل ظرف است» در تصویر درونیات زنان داستان
نقش بارزی دارد « .امیر گفت :یعنی خودش گفته یا محترم خانم و حا آقا این حرفو
زدن؟ توی دلم گفتم آفرین که عقلت رسید بپرسی»(داالن بهشت ،ص « .)17ولی این قندی
که توی دل تو آ می کنن ...نگذاشتم حرفش تمام شود و خودم را انداختم توی بغل
خانم جون» (داالن بهشت ،ص «.)22توی دلم هی به زری بد و بیراه میگفتم» (داالن بهشت،
ص « .)31تقصیر منه که جلوی این زبونم رو نمیتونم بگیرم از بز که دلم پره» (داالن
بهشت ،ص « .)147دلم از خشم و غ ب پر شده بود و اینبار از عصبانیت چهار ستون
بدنم میلرزید» (داالن بهشت ،ص  « .)257بدون اینکه حتی به خودم اعتراف کنم ،ولی ته
دلم امیدوار بودم» (داالن بهشت .)296 ،این مفهوم با بسامد زیاد در داستان و از زبان مهناز
به کار رفتهاست .موضوع اصلی رمان«داالن بهشت» زندگی عاشقانۀ محمد و مهناز
است .مهناز فردی احساساتی ،وابسته و درونگرا از خانوادهای سنتی و مذهبی است.
زمانی که به صورت ناخودآگاه و از سر کنجکاوی زنانه متوجه موضوع خواستگاری
محمد از او میشود ،دچار اضطرا و آشفتگی روحی می شود و در خود احساس نیاز
به وجود کسی را دارد که بتواند از این موضوع با او صحبت کند .این موضوع میتواند
به دلیل رابطهگرایی زنان باشد؛ زیرا زنان هنگامیکه ذهنشان درگیر موضوعی باشد
براحتی با دیگران بازگو میکنند و با این کار از م یزان فشار روحی و روانی خود
میکاهند .از سویی نیز وقتی پیشنهاد ازدوا را از سوی خانوادۀ محمد ،که در پز
زمینۀ ذهنش به محمد عالقهمند است ،میشنود به نوعی از این موضوع ،که مورد توجه
قرار گرفته است ،حز غرور به او دست میدهد؛ اما به دلیل سنتی بودن خانواده و
ارزشهای حاکم بر خانواده ،مجبور به حفظ ظاهر و پنهان کردن این عالقه است و از
روی شرم و حیای زنانه نمیتواند رضایتش را علناً بیان کند؛ زیرا دختران در
خانوادههای سنتی ،مجبور به رعایت اصولی هستند که برای حفظ این اصول برای خود
حریم شخصی میسازند .وجود این عوامل موجب واکاوی درونی مسا ل از جانب
مهناز است .این واگویهها ی درونی بعد ازدوا نیز همراه اوست و همواره مسا ل را در
درون خود واکاوی میکند .زمانی که نسبت به محمد به دلیل ارتباطش با دوستانش
بویژه ثریا ظن و گمان بد دارد و وجود ثریا را تهدیدی برای زندگی خود میداند به
دلیل درونگراییش نمی تواند این موضوع را با همسرش در میان بگذارد؛ بنابراین سعی
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در قطع ارتباط همسرش با آنها از طریق بهانهگیری میکند .چون حسادت در وجود
زنان از مردان قویتر است ،مهناز نمیتواند نسبت به این موضوع خوشبین باشد .ترس از
فروپاشی زندگی مشتر و از دست دادن همۀ عواطف شوهر از جمله اموری است که
برای زن می تواند بسیار واهمه برانگیز باشد که گاه از سوی برخی به«حسادت زنانه»
تعبیر میشود.
در رمان«ای کاش گل سرخ نبود» نیز استعاره دل ظرف است ،جلوههایی مشابه از
واگویههای زنانه را آیینگی میکند« :گللر ،نگاهی به دور و برش کرد و در دل گفت:
غیر ممکن است .مگر من میگذارم سپهر در چنین جایی بزرگ شود» (ای کاش گل سرخ
نبود ،ص  « .)38در دل گفت :کاش گلرخ اینجا بود ،حتی رحیم آقا» (ای کاش گل سرخ نبود،
ص « .)52در دل گفت :البد پیشانی نویسمان این طوری بوده» (ای کاش گل سرخ نبود ،ص
 .)115این مفهوم در داستان و از زبان نویسنده به کار رفتهاست.گللر فرزند خانوادهای
سنتی و مذهبی است .پدرش پیشنماز ترکها و فردی متمول است .آشنایی و ازدوا با
مهدی مسیر زندگی گللر را تغییر می دهد .مرگ مهدی و پناه بردن به خواهر و در
نهایت تصمیم برای خرید خانه آن هم در یکی از نقاط پایین شهر ،که بسیار با سطح
زندگی قبلی آنها متفاوت است ،گللر را وادار میکند که همۀ این مسا ل و اتفاقات را
به عنوان تقدیر و سرنوشت بپذیرد .زنان باورپذیری و اعتقاد زیادی به مسا لی مانند
خرافات و جادو و جادوگری دارند.آنها به تلهپاتی ،ستارهشناسی ،پیشگویی ،نذرهاو،...
بیشتر از مردان ایمان دارند .در داستانهای زنان نویسنده نیز بسیاری از این اعتقادات و
خرافهها نمودار می شود که نشان از باور آنان به این اعتقادات ،آیینها و افسانهها
دارد.گللر بعد از مرگ مهدی و با از دست دادن سرپناهش و حز تنهایی و نداشتن
تکیه گاه ،ترس را برای او به دنبال دارد.تنهایی و ترس از جمله موضوعاتی است که
همواره در نوشتهها ی زنان وجود دارد .وقتی نامۀ تیمسار را برای تخلیه خانه دریافت
میکند علی رغم میل باطنی برای مالقات با تیمسار مجبور است که این دیدار صورت
بگیرد .گللر چون از قبل می داند از طرز نگاه و رفتار او امنیت ندارد ،سعی میکند بدون
آرایش و با پوشش سادهای برود .این موضوع امنیت نداشتن زن در جامعه و نگاه
تحقیرآمیز به او به عنوان جنز دوم و وسیلۀ عیش مرد را نشان میدهد .غالبا طرح
مشکل هویت و جایگاه زن به راهی برای انتقاد از جامعه تبدیل میشود.
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مفهوم دل از مفاهیم مشتر در رمانهای« سووشون ،پرندۀ من ،داالن بهشت و ای
کاش گل سرخ نبود» با بیشترین بسامد است .این مفهوم در رمانهای بررسی شده به
صورت گزارۀ«دل ظرف است» به کار رفتهاست .در واقعیات روزمره و نوشتههای دیگر
نویسندگان مرد و زن نیز این گزاره به کار میرود؛ اما نکتهای که در تحلیل این مفهوم
در این پژوهش مهم به نظر میرسید یکی بسامد زیاد این مفهوم و دیگر اینکه زنان
داستان افرادی سنتی و تا حدودی منفعل در جامعه بودند؛ بنابراین این افراد زمانی که
مشکل فکری و روحی دارند به جای مقاومت و واکنش به واگویۀ مسا ل در خود
میپردازند .از طریق تحلیل این مفهوم میتوان به درونگرایی این زنان رسید .در
رمانهای«سووشون» و «پرندۀ من» برای حفظ آرامش خانواده زنان به بازگویی مسا ل در
درون خود میپردازند؛ اما در رمان«داالن بهشت» به دلیل اینکه راوی نمیتواند با
دیگران ارتباط برقرار کند ،مسا ل برای او درونی شدهاست .البته بررسی درونگرایی این
شخصیت از نظرگاه فمینیستها جای بحث و بررسی دارد .فمنیستها معتقدند از آنرو که
برای احساسات ،غرایز و تمایالت زنانه در نظام مرد محور ،حد و اندازههایی تعیین
شده است بر برخی از ویژگیها و احساسات مشتر و انسانی او با مردان نامهای
دیگری نهادهاند؛ ملال همان احساسی را که نزد مردان«غیرت» نامیده ،و نکوهش بسیار
کردهاند اگر از سوی زنان سر بزند« ،حسادت» نامیده میشود(توکلی .)60 :1382 ،در این
داستان نیز افکار زنانۀ مهناز برای از میان برداشتن ثریا به نوعی ،حسادت زنانه به شمار
میآید؛ اما اگر همین موضوع از محمد سر میزد ،حسی موجه و منطقی به نظر
میرسید .در رمان«ای کاش گل سرخ نبود» نیز راوی به دلیل ترس و تنهایی روحی بعد
از مرگ همسر به دنیای درون پناه میبرد .باری با در نظر گرفتن بسامد و نقش حیاتی و
مفهومی استعاره دل ظرف است در پیکرۀ رمانهای بررسی شده ،میتوان ادعا کرد که
این استعاره نقش بارزی در سبکشناختی این آثار دارد و میتوان آن را شاخص
معناداری در نوشتار این رمانها در نظر گرفت.
مجال اند این گفتار به اجازه ارا ه جز یترِ دیگر استعارههای کلیدی این رمانها و
بررسی نقش سبک شناختی آنها را نمیدهد؛ به همین سبب در ادامه تنها به صورت
جدولی مهمترین نگاشتهای استعاری در این آثار به دست داده خواهد شد.

مفاهیم انتزاعي
دل

نگاشتهاي استعاري
دل ظرف است( ،)66دل سااختمان اسات( ،)5دل پرناده اسات( ،)2دل شايء
شکننده است( ،)1دل مایع است(.)1

فکر

فکر ظرف است( ،)29فکر دریا است( ،)2فکر رشاته اسات( ،)1فکار متحارک
است( ،)1فکر لشکر است( ،)1فکر نوشته است( ،)1فکر زایش اسات( ،)1فکار
جاندار است(.)1

زمان

زمان جاده است( ،)20زمان ماشین است( ،)8زمان انسان است( )2زمان نوشاته
است( ،)1زمان ساختمان است( ،)1زمان کاال است(.)1

انسان

انسان ماشین است( ،)13انسان پرنده است( ،)5انسان دریا است( ،)3انسان کااال
است( ،)3انسان چارپا است( ،)1انسان شيء است( ،)1انسان سااعت اسات(،)1
انسان لباس است(.)1
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ذهن

ذهن ظرف است( ،)26ذهن انسان است(.)1

طبیعت

طبیعت انسان است(.)18

حرف

حرف ظرف است( ،)10حرف نخ است( ،)4حارف خاوردني اسات( ،)2حارف
ماشین است(.)1

زندگي

زندگي ساختمان است( ،)3زندگي ظرف است( ،)1زندگي گل است( ،)2زندگي
لباس است( ،)2زندگي جنگ است( ،)1زندگي کارخانه است( ،)1زندگي کتاب
است( ،)1زندگي درخات اسات( ،)1زنادگي داالن اسات( ،)1زنادگي رشاته
است( ،)1زندگي جاندار است( ،)1زندگي آتش است(.)1

دیدن

دیدن لمس کردن است(.)11

نتیجهگیري
از آنجا که زبان ماهیتی استعاری دارد با تحلیل استعارهها در زبان اشخاص و یا آثار
ادبی میتوان به الگوهای شناختی و فکری افراد پیبرد؛ زیرا از دید شناختی ،استعاره
سازوکار شناختی است و نه زبانی؛ یعنی آنچه در زبان ظاهر میشود ،نمود و تجسم آن
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ساختار شناختی است .پژوهش به بررسی انواع استعارههای مفهومی در چهار رمان
فارسی از چهار نویسندۀ زن معاصر میپردازد و هدف آن دستیابی به الگوهای ذهنی و
سبک شناختی نویسندگان این آثار است .تحلیل دادههای رمانها نشان میدهد که
استعارههای این نویسندگان ،تحت تأثیر از فکر و هویت و زندگی زنانۀ آنهاست و غالباً
به گونهای برچسب زنانه دارد؛ استعارههایی نظیر غذا ،نطفه ،زایش ،اشیاء ،خانه ،لباس،
بافتنی .اگرچه ممکن است مردان نیز از این استعارهها در آثارشان استفاده کنند ،بسامد
زیاد آنها در گزارههای استخراجی و تحلیل آنها در بافت داستان میتواند نشانۀ زبان
زنانۀ نویسندگان باشد .همچنین کاربرد حوزههای مبد ی مانند طبیعت ،جسم شکننده و
پرنده و نظایر آن میتواند از ویژگیهای سبکی روانشناختی آثار مورد بررسی به شمار
آید .در پژوهش ،هر سه نوع استعارۀ جهتی ،هستی شناختی و ساختاری یافت میشود
واز این میان ،استعارۀ هستیشناختی بیشترین بسامد را داراست .در طبقهبندی
استعارههای هستیشناختی و ساختاری ،نمونههای زبانی که منتج از اسم نگاشتهای
مفهومی عینی به ذهنی بود ،بیشترین بسامد را دارد و استعارههای ظرف بنیاد ،بیشترین
نوع این استعارهها در رمانها است .مفاهیم «دل»« ،فکر»« ،زمان»« ،انسان»« ،ذهن»،
«طبیعت»« ،حرف»« ،زندگی» و «دیدن» ،بیشترین بسامد را در این رمانها دارد و
مفاهیم«رابطه»« ،عشق»« ،شیء شدگی«« ،غم«« ،بیماری»« ،دلتنگی» و «خوشبختی» از
مفاهیم کلیدی و سبکی نویسندگان مورد نظر است.در گزارههای رمانهای مورد نظر،
حوزههای مبدأ پرکاربرد عبارت است از :انسان ،ماشین ،مسیر ،ساختمان ،پرنده ،کاال،
دریا ،ظرف ،اشیاء ،بافتنی ،غذا ،دیدن .از آنجا که نگاشتها متناظری ثابت نیست ،بنیادهای
تجربی آنها متفاوت است و از فرهنگی به فرهنگ دیگر و حتی از گفتمانی به گفتمان
دیگر فرق می کند و تفاوتهای سبک شخصی نویسندگان ناشی از تفاوت در نگاشتهای
آنها از مفاهیم مستخر است و تفاوت نگاشتها ناشی از تفاوت در تجربۀ زیستی و
پایههای تجربی تفکر استعاری هر شخصی است.
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چکیده
در این پژوهش روش خوانش اکتشافی داستان «آبیها» از منیرو روانی پور نشان داده میشود
که تا چه اندازه در حوادث و رویدادهای این داستان  -که در پیوند با باورهای بومی مردم
جنوب است  -ارتباط میان زنان و طبیعت را می توان مالحظه کرد .تفاوت نگاه زنان و مردان
در این داستان به طبیعت چیست؟ مبتنی بر این پژوهش ،می توان گفت ،منیروروانی پور با
دغدغه های زنانه خود توانسته است در این داستان – و البته دیگر داستانهای خود -عالوه بر
تأکید بر دوگانه زن و مرد با مطرح ساختن موجودی افسانه ای مانند پری به نوعی ارتباط
نزدیک میان زن و طبیعت را نشان می دهد .زنان این داستان بر خالف مردان فارغ از نگاه
سودجویانه ،نوعی رفتار مراقبتی و همدالنه با طبیعت دارند .روانی پور همچنین با تقسیم
پریان به آبیها و قرمزها ،توانسته است چهره دو گانه طبیعت را نشان دهد .چهره ای که
متناسب با رفتار انسانها (مردان) به یکباره تغییر میکند و زنان ،این تغییرات ناگهانی را بهتر
درک میکنند.
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اکوفمینیسم 1یا رویکرد اصالت طبیعت و زن محصول دغدغه همزمان سلطه بر طبیعت
و زن است .از سویی آن را شاخه ای از فمینیسم رادیکال می دانند و از سوی دیگر با
رویکرد بوم شناسی ژرف 2پیوند می دهند؛ در عین حال اکوفمینیسم همزمان از مباحث
اخالق زیست محیطی و اخالق فمینیستی بهشمار میرود .نخستین بار این اصطالح را
فرانسوا دااُبون 3در سال  1974در کتابش با عنوان «فمینیسم یا مرگ» به کار برد .سلطه
مردان بر زنان در طول تاریخ /سلطه انسان بر طبیعت در طول تاریخ ،ارتباط میان سلطه
همزمان مردان بر زنان و طبیعت ،وجهه زیانبار و منفی این سلطه هم بر زن و هم
طبیعت و نیز اختالف نگرش مردان و زنان نسبت به طبیعت از مباحث اصلی
اکوفمینیسم به شمار می آید .اکوفمینیستها« مردان را مظهر صفات جاه طلبی،
پرخاشجویی و ویرانگری بویژه در منابع طبیعی و محیط زیست می دانند و بحرانهای
زیست محیطی را اصوال با ارزشهای منفی مردانه و نگرش مردان در باره طبیعت ربط
می دهند(حکیمپور .)381 :1382،اکوفمینیستها با گرایشهای مختلف بر موضوعات گوناگون
تأکید می کنند .هر چند پیشفرضهایی که پیش از این ذکر شد در همه آنها مشترک است.
همانگونه که «کارن ورن» 4مؤلف چندین اثر در حوزه فمینیسم و اخالق زیست
محیطی ،بیان میکند ،اکوفمینیست سوسیالیست (تأکید بر عدالت اجتماعی)،
اکوفمینیست فرهنگی (نقد فرهنگ مردساالری و تأکید بر روابط بیولوژیک و نمادین
میان زن و طبیعت ) ،اکوفمینیست لیبرال (تأکید بر ساختارهای دولتی و قوانین)
اکوومنیست 5و اکوفمنیست افراطی .... ،میتوانند گرایشهای این رویکرد به شمار روند
) .(Lorentzen& Eaton:2002:1بهرغم اینکه ارائه تیپولوژی منسجمی از اکوفمینیسم
سخت و ناممکن است ،وال پالموود  )1992( 6دو شاخه اصلی اکوفمینیسم را تحت
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من پری کوچک غمگینی را
می شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد
و دلش را در نی لبک چوبین
می نوازد آرام ،آرام
پری کوچک غمگینی
که شب از یک بوسه میمیرد
و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد (فروغ فرخزاد)
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عنوان اکوفمینیسم فرهنگی و اجتماعی مطرح میکند که تفاوت دو گرایش به چگونگی
نگرش آنها به ارتباط دو مفهوم زن و طبیعت بر میگردد .اکوفمینیسم فرهنگی تمایل
دارد زن و طبیعت را در پیوند با همدیگر مطرح کند؛ زیرا معتقد است زنان با توجه به
ویژگیهایی که دارند از نظر شناختی درک ویژه تری نسبت به طبیعت در مقایسه با مردان
دارند (  Mies& Shiva, 1993به نقل از همان .)49 :اکوفمینیسم فرهنگی معتقد است زنان
به دلیل ویژگیهای بیولوژیکی طبیعت را بهتر میفهمند ونیز به دلیل ویژگیهای زیستی
مثل وظیفه تهیه آب و علوفه و ارتباط داشتن با زمین بیشتر با طبیعت پیوند خوردهاند
و بیشتر از تخریب محیط زیست آسیب میبینند(که البته به شیوه زیست در مناطق
مختلف جغرافیایی بستگی دارد) .عناصر طبیعت مثل درختان و جنگلها از نظر
اکوفمینیستهای فرهنگی پدیدههای فمینیستی هستند؛ چرا که مثل خود زمین ویژگی
باروری دارند؛ یعنی اکوفمینیسم فرهنگی نوعی رابطه ذاتی میان زن و طبیعت برقرار
میکند که هم در فرهنگ و هم در ویژگیهای بیولوژیکی ریشه دارد؛ اما فمینینیسم
اجتماعی به شبکه اجتماعی و روابط قدرت در طول تاریخ توجه میکند که کم کم در
ساختار اجتماعی و روابط فردی نهادینه شده است .اکوفمنیسم اجتماعی  ،اکوفمینیسم
فرهنگی را نوعی تقلیل گرایی تلقی میکند(ر.ک عنایت و فتحزاد .)50 :1388،این رویکرد
جنبشهای مدنی و سیاسی را با خودش به همراه داشته است .هرچند مقولهبندی
اکوفمنیسم ،مورد مناقشه است ،آنچه این امور ناهمسان را منسجم میسازد ،همان
ادّعایی است که کارن ورن آن را بدینگونه توصیف میکند« :روابط مهمی بین غلبه
زنان و غلبه طبیعت وجود دارد» ( .)Lorentzen&Eaton:2002:1گرچه طیفی از
تعامالت مربوط به زن /طبیعت در جریان تفکّر و فعالیّت اکوفمنیست بررسی شده است
به نظر میرسد که سه نوع از این تعامالت برای نظریّه اکوفمنیست مرکزیّت دارد که
عبارت است از« :تعامل تجربی»« ،تعامل مفهومی و یا تعامل فرهنگی /نمادین» و «تعامل
معرفتشناسانه»(همان) .در این مقاله بر تعامل فرهنگی /نمادین میان زن و طبیعت
تمرکز میشود .کارن وارن میگوید«:فمینیسم بومشناختی عقیدهای است که در آن
پیوندهای مهم تاریخی ،نمادین و نظری بین سلطه بر زنان و سلطه بر طبیعت غیر
انسانی بررسی میشود»(وارن،1383،ج .)79 :2بررسی نمادها ،اسطورهها و آداب و رسوم
ملل و اقوام مختلف به منظور دستیابی به مظاهر پیوند تاریخی و فرهنگی میان طبیعت و
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مردیها.)117 :1390 ،

افسانه پری دریایی ،که از لحاظ قدمت و گستره در فرهنگ ملل مختلف قابل
مالحظه است ،نمونه خوبی از ا ین باورهایی است که پیکر دو پاره او ،دوگانه انسان و
غیر انسان در عین حال زن و طبیعت پیوند برقرار کرده است .این موجود افسانه ای از
سویی با انسانها بویژه زنان رابطه و ت عامل دارد و از سوی دیگر با آبها و دریاها .در
افسانهها و داستانها از جمله داستانهای منیرو روانیپور  ،نوع رابطه همزمان پری دریایی

با انسان و طبیعت قابل تأمل و بررسی است بویژه اینکه تمایز قابل توجهی میان رفتار
آنها با زنان و مردان مشاهده میشود .دو پاره بودن بدن این موجود افسانهای رفتارهای
او را نیز در تعامل با انسانها دوگانه کرده است؛ گاه عاشق آنها میشود و گاه همانند
طبیعت برآنها خشم میگیرد تا جایی که داستان نویس تالش میکند این رفتار دوگانه را
به دو نوع پری دریایی با دو رنگ متمایز نسبت دهد .منیروروانی پور با دغدغههای
زنانه خود توانسته است در داستانهای خود با برجسته ساختن شخصیت پری دریایی
(آبیها و سرخها) نقش آنان را در تغییرات زیست محیطی از دید باورهای زنان بومی
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زن میتواند ما را در فهم و پذیرش این رویکرد یاری کند .عدّه زیادی با این عقیده
«روتر» ،7که شیوههای فرهنگی غربی ،تصوّراتی ذومراتب و دوگانه درمورد جهان ارائه
میدک ند ،موافقند .این تصوّرات در راستای سازماندهی جهان قرار دارد .ادّعای «روتر»
این است که ساختارهای مفهومی دوگانه ،زنان را با ویژگیهایی همچون «زنانگی»،
«جسم»« ،زمین»« ،تمایالت جنسی» و «شهوت» مشخّص و مردان را با ویژگیهایی
همچون «مردانگی»« ،روح»« ،ذهن» و «قدرت» تعیین میکند .این ادّعا دالّ بر این است
که مردان نسبت به زنان و طبیعت از قدرت ذاتی برخوردارند .این ساختار دوگانه ،نزد
یونانیان مورد حمایت قرار گرفت و به واسطه مسیحیّت تداوم یافت به طوریکه بعدها
در جریان انقالب علمی ،تقویت شد .در این فضای فرهنگی ،غلبه تؤامان بر زنان و
طبیعت ،موجّه و طبیعی به نظر میرسید .این غلبه ،عمدتاً به واسطه «مذهب»« ،فلسفه» و
دیگر «نمادهای فرهنگی»« ،شبکههای رسانهای» و «ساختارها» مورد تقویت قرار گرفت
( .)Lorentzen& Eaton:2002:2رادرفورد معتقد است« :تمام مشکالت جامعه در
تقسیم خود/دیگری ریشهدارد .از نظر او دوگانههای انسان/طبیعت ،خدا /آفرینش نیز از
نوعی بیگانگی فرعیت جزء دوم رنج میبرند؛ درست مثل بحث مرد /زن»(پاک نیا و
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پیشینه
پیشینه این تحقیق را در دو زمینه میتوان پیگرفت :نخست پژوهشهایی که در باره
اکوفمینیسم انجام شده است .سابقه پرداختن به این موضوع در ایران زیاد نیست و
منابع مستقل و متعددی را نمیتوان سراغ گرفت .در مجلد دوم کتاب اخالق زیست
محیطی از لویی پویمان ،فصل ششم به مباحث نظری این موضوع پرداخته است.
همچنین مباحث نظری اکوفمینیسم را میتوان در مقالهای با عنوان «رویکرد نظری به
مفهوم اکوفمینیسم» از حلیمه عنایت و حیدر فتحزاده پی گرفت .پارساپور در کتاب
نقدبومگرا () 1392فصلی را به محیط زیست و جنسیت اختصاص داده است و در باره
این رویکرد و ارتباط آن با ادبیات بحث کرده است .همین نویسنده مقاله مشترکی با
خانمها قلیپور و خلیلاللهی با عنوان « خوانش اکوفمینیستی رمان اندوه جنگ با تکیه بر
رابطه فرهنگی و نمادین» در پژوهشنامه زنان دارد که نمونهای از نقد عملی با چنین
رویکردی را ارائه کرده است .دسته دوم از منابعی که میتوان به عنوان پیشینه این مقاله
ذکر کرد ،تحقیقاتی است که درباره اسطوره پری و پری دریایی انجام شده است به غیر
از فرهنگهای مربوط به اسطورهها و نمادها به مقاله ارزشمند مهران افشاری ذیل مدخل
«پری» در دانشنامه جهان اسالم میتوان اشاره کرد .داستانهای منیرو روانیپور بویژه از
دید نمادها و فولکلور نقد و بررسی شده است؛ از آن جمله میتوان به مقاله سیده
نرگس رضایی با عنوان «بررسی و تحلیل حضور عناصر فولکلوریک در داستانهای
منیرو روانیپور ،اهل غرق ،سیریا سیریا ،سنگهای شیطان و کنیزو» اشاره کرد که در
بخشی از آن به نقش پری دریایی در داستانهای او پرداخته است .الزم به ذکر است که
تاکنون داستانهای منیرو روانی پور از دید اکوفمینیستی بررسی نشده است .در این مقاله
با تمرکز بر داستان «آبیها» به نقش پریان دریایی در پیوند اسطورهای و نمادین میان
مفهوم زن و دریا پرداخته و تالش میشود این پیوند در ادبیات ،فولکلور و فرهنگ
مردم جنوب نشان دادهشود که در داستانهای روانیپور متجلی شدهاست.
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نشان دهد .در این مقاله تالش میشود با معرفی این موجود اسطورهای و افسانهای و
نقش آن در باورهای زنان جنوب در داستانهای روانیپور آن را با مباحث مطرح در
اکوفمینیسم پیوند دادهشود.
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خالصه داستان «آبيها»
داستان با زاویه دید اول شخص از زبان دختری روایت میشود ،از روزی که همه زنان
ساحل در پاتیل بزرگی که مردان با آب دریا پر کرده بودند ،حنا درست ،و دستهایشان
را رنگین کر دند .زنان یک کاسه حنا را نیز در دریا به شکل نمادین برای آبیها (پریان
دریایی) میریزند و مردان جشن می گیرند .بعد از آن مردان برای گرفتن ماهی به دریا
میروند و از ساحل دور میشوند .دختر راوی به همراه مادربزرگش که منتظر پدربزرگ
است در شبی مهتابی به ایوان میرود .دختر ،پریان دریایی را این گونه توصیف میکند:
«آبی است ،صورتش هم آبی است .موهایش نقرهای است .مثل رنگ دریا وقتی که صبح
زود است و ماهی گیرها زنبیلهای پر از ماهی را به ساحل میآورند .موهایش هر شب
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پري دریایي در داستانهاي منیرورواني پور
منیروروانی پور متولد 1333در بوشهر نویسندهای است که داستانهایش با طبیعت و
مردم جنوب پیوند خورده است .آشنایی او با این منطقه موجب شده است بسیاری از
آداب و رسوم و باورهای مردم این منطقه در داستانهای او دیده شود .زنان در
داستانهای این نویسنده نقش پررنگی دارند .اولین مجموعه داستانی او با نام کنیزو در
سال  1367منتشر شد .این مجموعه شامل داستانهای «کنیزو»« ،شب بلند»« ،آبیها»،
«طاووسهای زرد»« ،دریا در تاکستانها»« ،مانا»» ،مانای مهربان«» ،پرشنگ»« ،مشنگ» و
«جمعه خاکستری» است .زنان و دریا در بیشتر این داستانها نقش پررنگی دارند .در
جای جای داستان ،صدای زنان و دریا همزمان به گوش میرسد؛ اما حضور برجسته
پریان دریایی را در کنار زنان و دریا در داستان «مانا،مانای مهربان» و«آبیها» مالحظه
میکنیم .همچنین در رمان «اهل غرق» همین نویسنده ،که به سبک رئالیسم جادویی
نوشته شده است پریان دریایی نقش برجستهای دارند .در این رمان زنان جٌفره نگران
همسران ماهیگیر خود هستند که مبادا همزمان که به بهرهمندی از دریا مبادرت میکنند
در اندیشه تصاحب پریان زیبای دریایی باشند .در اینجا داستان کوتاه «آبیها» را برای
بررسی عنوان مقاله انتخاب شدهاست تا ضمن تحلیل داستان ،مقایسهای میان
شخصیتپردازی این پریان دریایی توسط روانیپور با شخصیت اسطورهای و افسانهای
آن انجام شود.

نقد اکوفمنیستي داستان «آبيها»
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تحلیل داستان «آبيها»
در این داستان زنان ،پریان دریایی ،مردان ماهیگیر نقش اصلی را دارند .نوع رابطه و
نگاه هر یک از آنها به دریا ،که در این داستان مظهر طبیعت مهار نشده است با دیگری
متفاوت است .پری دریایی به عنوان موجودی افسانهای از یک سو با دریا و از سوی
دیگر با زن پیوند خورده است .در روایات اسطورهای نیز این پیوند هم در شکل
ظاهری او و هم در توصیفاتی که از شیوه زیست و خلق و خوی او شده است ،مالحظه
میشود .در اینجا به طور خالصه ،چهره پری دریایی در افسانهها مرور میشود تا بتوان
پیوندی میان چهره اسطورهای او و آنچه روانیپور در این داستان به آن اشاره کرده
است برقرار کرد.
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برق میزند» .مادر بزرگ و دختر راوی او را میبینند که الغر شده و روبهروی ماه
نشسته است .زنان با توسل به طلسمها و با التماس از آبیها میخواهند مردانشان را
برگردانند .مادربزرگ میگوید که پری دریایی تنهاست و گریه میکند تا مرد ماهیگیر
کنارش بماند .پری دریایی گریه میکند و از ماه میخواهد جای ماهیگیر را به او نشان
دهد .زنها معتقدند که آبیها به کسی آسیب نمیرسانند و این سرخها هستند که تنها
مردان را به هالکت می رسانند .شب بعد دوباره پری دریایی را الغرتر میبینند که به
ساحل آمده است .مادر بزرگ آبیها را دوست دارد و به ماهیگیر نفرین میکند .شبهای
بعد از ماه خبری نیست و دیگر زنان آبی را نمیبینند .مادر بزرگ نمیگوید اما دخترک
میداند که اگر آبیها نفرین کنند ،همه میروند زیر دریا ،همانجا در خانه میماند .باال
آمدن آب دریا مال گریستن همزمان همه ماهیگیران است .صحنه آخر صحنه عزاداری
زنان است که از بازگشت مردان ناامید شده اند .ماه دیگر دیده نمیشود .در تاریکی
شب دوباره مادر بزرگ آبی را میبیند .آبی الغر و تکیده از مادربزرگ میخواهد که
دلش را به او بدهد تا برود و ماهیگیر را پیدا کند .مادر بزرگ با التماس از او میخواهد
منصرف شود؛ چرا که اگر از ساحل فاصله بگیرد خواهد مرد .اما سرانجام دلش را به او
میدهد و همان لحظه نیمی از پیکرش به ماهی تبدیل می شود .مادر بزرگ به انتظار
بازگشت او میماند اما ناگهان ماه در آسمان ظاهر میشود و او میفهمد که پری مرده
است .دخترک در حالی که میداند پدربزرگ دیگر برنمیگردد نگران مادربزرگ است
که مبادا برود به دریا و مادربزرگ ماهیها شود.

از جمله در آیین زروانی باد و آتش را به عنوان عناصر نرینه و آب و زمین(خاک)
عناصر مادینه نام برده شده است .این چهار آخشیج در چهار طبقه زمین را فرا
گرفته اند .آب و خاک ،که مادینه بودند در پایین و باد و آتش ،که نرینه بودند در
باال قرار میگرفتند(قائمی ،یاحقی و پورخالقی.)63 :1388 ،
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به این ترتیب تقابل دوگانهای که ژاک دریدا از آن سخن میگوید در اینجا لحاظ
می شود .در تعبیر دیگری که در ادبیات فارسی رواج دارد هر چهار عنصر زیر فلک
مادینه هستند که از آنها به امهات سفلی تعبیرمیکنند که در برابر آبای علوی که
ستارگان هستند در باال قرار گرفتهاند و به این ترتیب آسمان جنسیت مردانه پیدا میکند
و زمین و آنچه تحت فلک است مادینه میشود و باز با این تفسیر تقابل دوگانه
جنسیتی همچنان لحاظ میشود.در باورهای عامیانه از جمله باورهای مردم جنوب نیز
آب و دریا عنصری مادینه هستند( .)1در بوشهر وجود قدیسههای متعدد چون بیبی
زلیخا ،بیبیخاتون تداعیکننده روان پاک آب هستند(ر.ک شیاسی و ولی عرب.)1396:118 ،
پری دریایی اسطورهای ترکیبی است که نیمی از پیکر او زن و نیمی دیگر ماهی
است .رستگارفسایی در فصل آخر کتاب پیکرگردانی در اساطیر ،بخشی را به اسطورههای
ترکیبی اختصاص میدهد(ر.ک رستگار فسایی)1388 :؛ موجوداتی که انسان با تخیل خود
پیکر آنها را ترکیبی از انسان و دیگر موجودات مثل اسب  ،مار  ،عقاب ،گاو  ،اژدها و یا
ماهی ساخته است .شاید این پیکرهها بیان ذهنیت انسانهای گذشته باشد که برخالف
انسان امروز فاصله زیادی میان جهان خود و دیگر موجودات قائل نبودند .اسطوره پری
دریایی با سابقهای بسیار در اساطیر جهان با آبها و دریاها گره خورده است.
واژه یونانی  Nymphsبه معنی عروس و نیز عروسک است و همراه برخی از
الهههای اسطورهای نام برده میشود .بر مبنای نظر میرچا ایلیاده پریان در اصل با
آب در حال جریان یا فوارهها و یا چشمهها ،سیالبها و آبشارها برابرند و به سبب
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رابطه زن ،آب و پري دریایي در اسطوره
آب در اسطورهها عنصری زنانه ،و نمادی باستانی برای زهدان و باروری و همچنین
نماد پاکسازی و نوزایی است(حسنی جلیلیان،حیدری و دیگران .)21 :1393،در باور قدما
جهان تحت قمر و عالم طبیعت از چهار عنصر تشکیل شده است .این عناصر چهارگانه
یا چهار آخشیج یعنی باد و خاک و آتش و آب از نگاه گذشتگان ماهیتی جنسیتی
داشتند.

نقد اکوفمنیستي داستان «آبيها»

در قصههای پریان در داستانهای عامیانه ایران نیز جایگاه پریان عبارتست از چشمه
سارها و چاهها و پاکنهها و پلکان آبانبارها (شریفی .)354 :1387،بر خالف پری
دریایی در اسطورههای یونان ،که میان پیکر زن و ماهی پیوند برقرار کرده ،پری در ایران
بیشتر در شمایل زنی زیباست که بال و پر دارد و از چشم انسانها پوشیده است؛ به
عبارت دیگر پیکر پری در ایران از پیوند زن و پرنده شکل گرفته است .شاید این
تفاوت شمایل به ویژگیهای اقلیمی و تفاوت اقلیم یونان و بخشهای مرکزی ایران
بازگردد که متناسب با زیستگاه پریان در یونان دریا و در ایران چاهها و آبانبارها چنین
شمایلی را شکل داده است؛ اما آنچه در این بحث برای ما مهم است پیوندی است که
این موجود ا ز سویی میان انسان و طبیعت و از سوی دیگر میان زن و آب برقرار کرده
است.
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چهره دوگانه آب ،پري دریایي و زنان
پری در تاریخ و ادبیات ما چهره واحدی نداشته است .شخصیت پری از موجودی
اهریمنی و افسونگر و ویرانگر تا موجودی زیبا و دوست داشتنی ،که موجب باروری و
سرسبزی میشود ،متغیر است .مهران افشاری در دانشنامه جهان اسالم ،ذیل عنوان پری
به بررسی چهره دوگانه پری در اسطورههای پیش از زردشت و اوستا پرداخته است :در
اسطورهها ی پیش از زردشت پری ایزدبانوی باروری و زایش بود که تولد فرزندان ،
برکت و فراوانی نعمت جاری شدن آبها و رویش گیاهان به نیروی او بستگی داشت.
زنی بسیار زیبا و فریبنده بود که به مردان عشق میورزید و آتش عشق را در نهاد انسان
برمیافروخت؛ از این رو ستایش میشد .این چهره پری در ادبیات ما به جا ماندهاست؛
ویژگی زیبایی و دلربایی پری ،که در داستانهای عاشقانه و غزلیات با تعابیری مثل پری
رخ ،پری پیکر ،پریزاد و پری چهره و  ....معشوقهها را توصیف میکنند و ازدواج با
دختر شاه پریان به صورت آرزو مطرح میشود؛ اما در اوستا پریان در کنار جادوان
مطرح میشوند که به یاری اهریمن می آیند و موجب گمراهی پیروان مزدیسنا میشوند
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ارتباطی که با آب دارند و مفهوم آنها ضد و نقیض است؛ یعنی همان اندازه که
میتوانند بر تولد و باروری ناظر باشند با مرگ و نیستی ارتباط دارند .یونگ از
دیدگاه روانشناسانه فردیت ،پریان را نمودی مستقل و گاه ناقص از ویژگیهای زنانه
ناخودآگاه میداند(سرلو.)225 :1388 ،
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در پیش هم نهادم و سنجیدم

طبع زن و طبیعت دریا را
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و ضد زم ین و آب و گیاه و ستوران در کارند و موجب خشکسالی میشوند .این
پریان به شکل ستاره دنباله دار با تیشتر فرشته باران در ستیزند تا وی را از بارندگی باز
دارند(ر.ک دانشنامه جهان اسالم /پری ).
این دو چهره پری را در طول تاریخ و ادبیات همچنان مالحظه میکنیم .در باورهای
عوام و داستانهای عامیانه ،پریان موجوداتی غیبدان هستند که گاه دیوان را یاری ،و یا
دیگران را طلسم میکنند؛ گاه به شکلهای گوناگونی در میآیند و مثل فرشته به یاری
گرفتاران و افراد نیازمند و بیماران میشتابند .پری از لحاظ چهره شبیه انسان است اما
از لحاظ پیکر به شکلهای گوناگون مثل اسب ،گاو ،مار سپید ،کبوتر در میآید .گاه
پیکری کامالً شبیه زن دارد که دارای دو بال هست.
آب نیز درست مثل خود طبیعت دو چهره دارد :حیاتبخشی و نابودکنندگی(سرلو)91:؛
در عین حال که حیات برآمده از آب ،و آب نمادی از حیات این جهانی است ،میتواند
موجب سیل و ویرانی و مرگ شود و یا موجودات را در خودش غرق کند .از این رو
ژرفای دریا در دنیای اسطوره دنیای مردگان و جهان پس از مرگ است .از سوی دیگر
بیرون آمدن از آب به منزله تولدی دوباره است که در غسل تعمید این معنا مالحظه
میشود.
این دو چهره بودن در مورد زنان چگونه است؟ میشود به نوعی در ماجرای عشق
مردان به زنان ،که در ادبیات ما مطرح میشود ،این دو جنبه را همزمان دید .زنان در
عین حال که مردان عاشق را مثل پریان دریایی مجذوب خودشان میکنند با چهره دیگر
که در اشعار بی رحم و قاتل و عاشق کش از آن تعبیر شده با بی اعتنایی و فراق او را
در دریای عشق از پا در می آورند .این تعبیر دریای عشق بارها در ادبیات ما به کار رفته
است .البته در این تمثیل باز مردان نقش صیاد و شکارچی را دارند که برای تسلط و یا
مالکیت حاضرند مخاطره کنند و در این دریا که موج بیکران دارد وارد شوند.
بد نیست در این مجال ،شعری از مترجم و شاعر معاصر استاد ابوالقاسم حالت با
عنوان «زن و دریا» نقل میشود  .در این شعر ابوالقاسم حالت به زیبایی ضمن به تصویر
کشیدن چهره دوگانه زنان در ادبیات  ،شباهتهایی را میان خلق و خوی آنان با دریا بیان
میکند:

نقد اکوفمنیستي داستان «آبيها»

دریاست پر مخاطره و زن هم

این را تو درک کردهای و من هم

دریا چو تند باد بر آمد تیز

از او رمید موج و عنان بگسست

در پیش تند باد حوادث نیز

زن میدهد عنان شکیب از دست

آری به هر تصادف نا مطلوب

دریا کند طالتم و زن آشوب

صرف نظر از اینکه شعر تا چه حد با دادههای روانشناسی امروز مطابقت کند ،باشد
می تواند مؤید پیوند میان زن و دریا در ذهن و زبان ما و نیز لحاظ کردن چهره دوگانه
آنان در ادبیات باشد.
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تحلیل و مقایسه داستان «آبيها» با دادههاي اسطورهاي
همان طور که بیان شد ،اسطوره پری دریایی از یک سو با دریا و از سوی دیگر با زن
پیوند خورده است و از این رو مالحظه میشود هم ویژگیهای دریا و آب در اوست و
هم ویژگیهای زن .در گفتگوی گلپر با مادربزرگ ،واژه «آبی»در مورد پریان دریایی
میتواند به دو معنا به کار رود و این ارتباط را پر رنگتر سازد« :گلپر میگوید :پیراهنش
آبی است .مادر بزرگ میگوید :جنسش آبی است ».از جمله ویژگیهای مشترک او با
دریا ،که هم در اسطوره و هم در داستان بر آن تأکید شده چهره دوگانه اوست که هم
آسیب زننده است و هم یاری کننده و حتی عاشق .این دو چهره متفاوت را در
داستانهای روانی پور نیز مشاهده میکنیم با این لحاظ که نویسنده این دو چهره را از
شکل یکپارچه اسطورهای خود خارج ساخته و در قالب دو نوع جدا از پریان دریایی
یعنی آبیها و سرخها به تصویر کشیده است .درواقع سرخها نوع دیگری از پریان
نیستند بلکه زمانی که از آدمها خشمگین میشوند سرخ میگردند( .)102در داستان جنبه
سالمت و عشق ورزی پریان به ماهیگیران به نوع پریان دریایی آبی نسبت داده شده
است که به قول مادربزرگ هیچ کس را غرق نمیکنند و آسیبی به کسی نمیزنند و نوع
خشونت و طوفانزایی آنها به «سرخها» سرکرده آنها بوسلمه حاکم زشت روی
دریاهاست .سرخها طوفان برمیانگیزند و انسانها را در در دریا و آبادیهای نزدیک آن
در کام دریا فرومیبرند(ر.ک حسنعلی زاده)44 :1388 ،؛ در عین حال در جای جای داستان
مادربزرگ مواظب است آبیها خشمگین و ناراحت نشوند.اشک آبیها میتواند تمام
بندر را زیر آب دریا غرق کند .گویی پری دریایی آبی همیشه آبی نیست و میتواند در
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نتیجه رفتار نادرست آدمها خشمگین شود و نقش پریان سرخ را بازی کند؛ به این
ترتیب داستان به گونه نمادین خشم طبیعت را نتیجه عملکرد انسانها میداند .پری
دریایی آبی عاشق در طول داستان در انتظار مرد ماهیگیری خود را به ساحل میزند و
مویه میکند و چشم به ماه دارد؛ چرا که ماه از سرنوشت مردان داستان خبر دارد .ماه در
اسطورهها نماد مذکر است و در این داستان با باال گرفتن احتمال غرق شدن مردان در
آب با پوشیده شدن چهره ماه نیز پشت ابر (آب) پنهان میشود.
آبی از زنان آبادی کمک می خواهد .مادر بزرگ با دیدن حال نزار او حتی مرد ماهیگیر
را نفرین می کند .این عشق با وجود هشدار مادربزرگ سرانجام او را از دریا دور میکند
و به شهر میکشاند که حاصلی ج ز مرگ برای او به همراه ندارد .صحنه نمادینی در این
بخش از داستان روایت می شود و آن اینکه آبی برای یافتن ماهیگیر به دل مادربزرگ
نیاز پیدا میکند؛ دلی پر از غم و جالب اینکه مادربزرگ با از دست دادن دلش به پری
دریایی مبدل میشود و پاهای خود را به آبی میدهد تا بتواند به جستجوی ماهیگیر
برود .گویی وجه تمایز زن داستان با پری دریایی دل دردمند مادرانه اوست .مادربزرگ
با پیدا شدن چهره ماه از زیر ابرها میفهمد که آبی مرده است .مادربزرگ میدانست که
پریها نمی توانند از آب دور شوند .عشق پریان دریان دریایی در ادبیات و مرگ آنها بر
سر این عشق ازموتیفهای پر تکرار در ادبیات است .در شعری که از فروغ فرخزاد در
اغاز این مقاله آمد ،همین موتیف مالحظه میشود .در داستان دیگر مجموعه کنیزو به
نام «مانا ،مانای مهربان» نیز راوی میگوید «پریان دریایی تا وقتی آبی هستند عاشق
میشوند»(.)102
دریا (آب) چنانکه در اسطوره مالحظهشد ،دو چهره دارد :هم مظهر حیات و
آفرینندگی است و هم مظهر نابودکنندگی و مرگ؛ هم موجب بقای انسان و دیگر
موجودات است و هم سیل ،و دریا میشود و انسانها را در کام خود فرو میبرد .دریا در
داستان «آبیها» هم مظهر حیات و زندگی این جهانی است که هم ماهیگیران از آن
ارتزاق می کنند و هم ژرفای آن جایگاه غرق شدگان است که راوی از آنها تعبیر به
مردگان نمیکند بلکه میگوید مردان غرق شده میروند در خانه پریان مینشینند و
برای خانههای خود دلتنگی میکنند .در بحث اسطورهها نیز مالحظه شد که ژرفای دریا
نماد دنیای پس از مرگاست و از این لحاظ با داستان پیوند دارد.
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دو گانههاي انسان /طبیعت و زن  /مرد در داستان
اکوفمینیستها همزمان ،دوگانه انسان و طبیعت و نیز دوگانه مرد وزن را در نظر
میگیرند و در صدد دفاع همزمان از زن و طبیعت و از بین بردن سلطه همزمان مرد بر
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زنان در داستان آبیها ارتباطی بسیار نزدیک و مبتنی بر احساسات و گاه خرافات با
طبیعت ،دریا ،ماه و پریان دریایی دارند و نوع تعامل آنها بر نگاه و باورهایی مبتنی است
که نشانی از سلطه بر طبیعت را در خود ندارد بلکه پدیدههای طبیعت را موجوداتی
زنده مینگرند و با آنها ارتباط برقرار میکنند  .صدای باد ،صدای امواج ،وضعیت ماه
همه و همه با او حرف میزنند و او میتواند با طبیعت اطراف خود ارتباط برقرار کند.
مادر بزرگ برای آبیها هم حنا درست میکند و به دریا میریزد تا آنها هم موها و
دستهایشان را رنگ کنند .حرفهای پری دریایی را میشنود؛ حال او را میفهمد و برای
او دلسوزانه میگرید (ص)58؛ حتی حاضر میشود دل خود را به او بدهد .عجیب تر این
که در پایان داستان خود به پری دریایی تبدیل میشود که نیمی از بدن او انسان و نیمی
دیگر متعلق به دریاست و این خود نشان دیگری از نزدیکی زنان داستان به طبیعت
است .زنان داستان منیرو از یک سو نگران همسران و فرزندان خود هستند و از سوی
دیگر نگران دریا و تاریکی و باد و خشم طبیعت و این همه نگرانی مادرانه آنها را وادار
میکند به طلسم و ج ادو و خرافات بیشتر از مردان روی بیاورند .ارتباط زنان با جادو و
خرافات در طول تاریخ ادبیات و نقش زنان ساحره و جادوگر از جمله مباحثی است که
مورد توجه فمینیستها قرار گرفته است .فمینیستهای رادیکال از «ساحرهها» به عنوان
پیشتازان مبارزه زنان تجلیل میکنند و جادوگری و سحر را به عنوان گفتارهای ضد
مردانه و نقطه مقابل خردورزی مردانه مطرح میکنند و از اینکه در طول تاریخ غرب در
مقابل هژمونی مردانه مقاومت کردهاند آنها را ستودنی میدانند (مشیرزاده.)293 :1381 ،
شاید بتوان گفت زنان از این طریق خواسته اند با طبیعت پیوند و ارتباط برقرار کنند،
چنانکه مردان از طریق قدرت فکر و قدرت بدنی تالش کردند و بر طبیعت مسلط
شوند.
از سوی دیگر دریا و پریان دریایی ،حتی سرخها با زنان کاری ندارند  .بر اساس
تعریفی که روتر از دوگانهها دارد در این داستان نیز ارتباط زنان با طبیعت ،زمین و
احساسات ،پر رنگ مالحظه میشود.

در اولی بین انسان و غیر انسان خطی اخالقی کشیده میشود و حقوق غیر انسانها
به نسبت ارتباط آن با انسانها تعریف میشود .این ارتباط میتواند در مورد منافع
انسانها یا در مورد تأثیر آن بر زندگی بهتر انسانها باشد .در رویکرد دوم این تعیین
خط مشی اخالقی همزمان شامل انسانها و غیر انسانها میشود با این فرض که غیر
انسانها هم میتوانند موجوداتی معقول ،دارای حواس و حقوق و منافع خاص
خودشان باشند (وارن.)254 :1993،
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ارتباط انسانها با طبیعت در این داستان به ارتباط ساحل نشینان با دریا محدود میشود.
دریا و پری دریایی در این داستان پدیدهای منفعل و ایستا نیستند بلکه چونان بازیگرانی
فعال نقش خود را ایفا میکنند .در نگاه مردان ،که در طول داستان در دریا گم شدهاند،
دریا عرصهای است که باید از طریق آن خود و خانواده شان را سیر کنند.جدال و تسلط
بر امواج دریا و تصاحب ماهیها هدف غایی ماهیگیرانی است که همزمان ،زنان ساحل
نشین را در تصاحب خود دارند .در مقابل ،امواج دریا مدام آنها و ساحل را تهدید
میکند .زنان ساحل نشین مدام بیم دارند که این امواج همسران آنها را از آنها بگیرند؛
کشتیها را غرق کنند؛ زنان این خشم دریا را ناشی از خشم پری دریایی میدانند که
عاشق مردی است که او را گم کرده است.در این تقابل طبیعت و مردان ،وابستگی
همزمان پری به دریا و به عشق او به مرد ماهیگیر قابل توجه است.مادربزرگ هم در
این میان دچار حسی دوگانه است .از سویی عشق او به پدربزرگ موجب میشود که
نسبت به دریا و پری دریایی که ممکناست نفرین او سبب خشم دریا شود ،حس
خوبی نداشته باشد و از سوی دیگر حس مادرانهای نسبت به پری عاشق دارد و برای او
غصه میخورد.
هوا مهتابی است.ماه باالی نخلها نشسته ،به پشت پنجره ایوان که میرسیم
می بینمش .آنقدر الغر شده ،انگار که درد باریک گرفته باشد .مادر بزرگ تا او را
میبیند صورتش را با دست میپوشاند .شانههایش تکان میخورند .مادر بزرگ
آبیها را دوست دارد و مرد ماهیگیر را نفرین میکند.

همانگونه که مالحظه میشود حس زنانه موجب میشود در انتخاب میان دوگانه
انسان و طبیعت مادربزرگ جانب طبیعت را بگیرد؛ چرا که میتواند احساس پری عاشق
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زن و طبیعت برمیآیند  .کارن وارن با توجه به نظریههایی که در اخالق زیست محیطی
وجود دارد ،دو مفهوم اصلی از بوم شناسی فمینیسم لیبرال ارائه میکند:

نقد اکوفمنیستي داستان «آبيها»

یکی از نمونههایی که اغلب مورد بحث متفکران اکوفمنیست قرار میگیرد،
«جنبش چیپکو» است .در  1974میالدی 27 ،زن روستایی در شمال هندوستان با
درآغوش گرفتن درختان جنگل مانع قطع شدن آنها به دست چوب برها شدند .این
جنبش نشاندهنده نظرگاه متفاوت زنان روستایی در مقایسه با کارشناسان بیگانهای
است که شروع به تخریب جنگلها میکنند (وارن.)103 :1395 ،
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آنها بر معرفت و درک زنان بومی از طبیعت تأکید میکنند .در این داستان مالحظه
میشود که مادربزرگ نسبت به طبیعت اطراف خود ،نشانههای محیطی و وضعیت
آسمان و دریا حساسیت و درک ویژهای دارد و هر گونه تغییر محیطی برای او معنی
خاص خود را دارد .ویژگی مشترک میان زنان و طبیعت یکی از دالیل مهمی است که
موجب میشود زنان نسبت به طبیعت درک بیشتری از مردان داشته باشند؛ برای مثال
زایایی ،مراقبت ،تغذیه و پرورش در زنان و طبیعت مشترک است .بنابر آنچه گفته شد
در تقابل دوگانه میان انسان و طبیعت ،تأکید بیشتر بر تقابل مردان و طبیعت در طول
تاریخ است و در داستان آبیها نیز این تقابل مالحظه میشود.
در این داستا ن تقابل میان زنان و مردان به دلیل غیبت مردان مشاهده نمیشود .در طول
داستان ،زنان ،نگران مردان هستند و منتظرند تا برگردند .راوی داستان در غیبت مردان،
عشق مادربزرگ به پدربزرگ ،زنان به همسرانشان و نیز پری دریایی به ماهیگیر را به
تصویر کشیده است.
نکته آخری که در اینجا به آن اشاره میشود ،تفسیری بومگرایانه از بخشی از داستان
است .پری دریایی به دنبال عشق مرد ماهیگیری که از دریا دور شده و احتماال به شهر
رفته است؛ مریض و الغر میشود و از پیرزن دل او را وام میگیرد تا به دنبال مرد
ماهیگیر بگردد و از دریا فاصله بگیرد .در داستان «کنیزو» نیز روانیپور به این باور مردم
جنوب اشاره دارد که
زایر آن قصه قدیمی را به یاد آورد که آبیها گـاهی آن زمـان کـه دلتنـگ ماهیگیری
میشوند که از دریا بسیار دور است  ،پای زنان اهل زمین و یـا سـایه ساکنهای دریا را
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را کامال درک کند و حتی زندگی خود را برای کمک به او به مخاطره اندازد.
اکوفمینیستها معتقدند زنان به دالیل متعدد درک بیشتری نسبت به طبیعت دارند و از
مردان به طبیعت نزدیکترند.
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نتیجه
تعامل مفهومی و یا تعامل فرهنگی /نمادین که به اعتقاد اکوفمینیستها میان زن و طبیعت
در طول مختلف تاریخی وجود داشت در اسطورهها نیز به چشم میخورد .منیرو روانی
پور در داستانهای خود همزمان به اسطوره پری دریایی و زنان برجستگی خاص داده و
باورهای بومی مردم جنوب را در مورد دریا و پریان دریایی بخوبی در این داستانها
منعکس ساخته است .این باورهای بومی مبتنی بر افسانهها و اسطورهها ،پیوند میان
زنان ،دریا و پریان دریایی را نشان میدهد .نزدیک بودن زنان به طبیعت و حساس بودن
آنها نسبت به تغییرات محیطی ،تفاوت نگاه آنان به طبیعت نسبت به مردان از جمله
باورهای اکوفمینیستهاست که در داستانهای روانیپور ظهور پیدا میکند؛ این رابطه به
گونهای است که می تواند دوگانه انسان /طبیعت را به مردان /طبیعت تغییر دهد.
همچنین در داستانهای روانیپور ،دریا و پری دریایی با دو چهره متفاوت خود حضور
دارند و متناسب با رفتار انسان چهره مهربان یا خشمگین خود را ظاهر میسازند .مردان
در داستانهای روانی پور صیادانی هستند که تالش میکنند با تسلط بر دریا ،روزی خود
و خانواده خود را تأمین کنند؛ در عین حال دل زنان و گاه پریان دریایی را نیز گرفتار
میکنند .در داستان آبیها به دلیل غیبت مردان دوگانه زنان /مردان نمودی ندارد و
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میگیرند و در به در بیابانها و شـهرها مـی شـوند تـا او را از فریب بزرگی که در راه
است باخبر کنند.
براستی این فریب بزرگ چیست؟در گفتار مادربزرگ دو هشدار مهم دیده میشود:
نخست اینکه دل آدمیزاد را نخواه که پر از غصه است و دوم اینکه اگر از دریا فاصله
بگیری خواهی مرد .در باورهای کهن موجودی اسطورهای به نام اوآنه 8وجود داشت که
به شکل نیمی انسان و نیمی ماهی ترسیم شدهاست .این موجود شبیه پری دریایی،
پدیدآورنده فرهنگ بشریت دانسته شده است (ر.ک سرلو .)93 :1388 ،اگر براساس این
اسطوره تصویر یادشده از داستان تفسیر شود ،چنین پیامی خواهد داشت که فرهنگ
بشری تا زمانی حیات دارد که به بهانه شهر و شهر نشینی به محیط طبیعی خود و
طبیعت پشت نکند؛ این هشداری است به همه ما انسانها .عشق به تمدن و شهر نشینی
و گریز از طبیعت و بی اعتنایی به آن ،چیزی جز فریب ،دلمردگی و مرگ تدریجی
جسم و روحمان در پی نخواهد داشت.
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پينوشت
محمد علی بهمنی شاعر جنوبی در غزل خود از دریا با عنوان «خواهر»یاد میکند:
شاعرتر از همیشه نشستم برابرش
دریا شده است خواهر و من هم برادرش
تا با شما قشنگ شود نیم دیگرش
خواهر سالم! با غزلی نیمه آمدم
1. Ecofeminism
2. Deep ecology
3. Francoise d ‘Eaubonne
4. Karen Warren
« .5اکوومنیست» (« :،)Ecowomanistجنبشی است که درصدد همسانسازی موقعیّت اجتماعی زنان
با مردان است».
6. Val Plumwood
7. Ruether
8. Oannes

افشاری ،مهران ،دانشنامه جهان اسالم  ،مدخل پری .در:
http://rch.ac.ir/article/Details?id=13104&&searchText
پاک نیا ،محبوبه و مردیها ،مرتضی؛ سیطره جنس؛ تهران :نشر نی.1390 ،
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خواننده تنها شاهد نگرانی زنان ساحل نشین نسبت به مردان و عشق پری دریایی نسبت
به ماهیگیری غایب است؛ به عبارت دیگر تنها با یک چهره زنان در این داستان روبهرو
میشویم .منیرو روانیپور در داستانهایش بخوبی توانسته است تعامل زنان بومی را با
طبیعت و تالش آنها را برای حفظ رابطه صلح آمیز با دریا و مردان داستان نشان دهد.

عنایت ،حلیمه و فتح زاده ،حیدر؛ «رویکردی نظری به مفهوم اکوفمینیسم»؛ مجله مطالعات
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در این مقاله به بررسی تطبیقی تقابلهای جنسیتی در دو رمان دهه شصت شمسی (باغ بلور و
دل فوالد) با دو رمان دهه هشتاد شمسی (نگران نباش و کافهپیانو) پرداخته شده است .سطح
بررسی تقابلها ،دو عنصر بنیادین روایت یعنی رویداد و شخصیتپردازی است .از تحلیل کلی
تقابلهایی که در پس نگاه جنسیتی متون مورد مطالعه وجود دارد ،برمیآید .1 :در رمانهای دهۀ
شصت ،دوگانههای سنت/تجدد؛ تقید /آزادی؛ پاکدامنی /روسپیگری و افسردگی /سرزندگی
مشترک است .2 .در رمانهای دهه هشتاد ،تقابلهای امروز /گذشته؛ تجرد /تأهل؛ واقعگرایی/
آرمانگرایی؛ جنسیت روانی /جنسیت فیزیولوژیک نسبت به تقابلهای دو رمان دهه شصت
متفاوت است و البته دوگانههایی مانند تقید /آزادی؛ سنت/تجدد و سرزندگی /افسردگی در
رمانهای دو دهه مشترک است.
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از نظر ساختارگرایان ،تقابلهای دوتایی در به نظم آوردن پیچیدگی تجربیات بشری نقش
بسیار مهمی دارد .یاکوبسن در تحقیقات خوود بوه ایون نتیجوه رسویده اسوت کوه درک
تقابلهای دوگانه ،نخستین فعالیت منطقی در کودکان است؛ چرا که کودک اولوین چیوزی
را که تشخیص میدهود ،ایون اسوت کوه کسوی موادر او هسوت یوا نوه کوه ایون خوود
دوگانهانگاری است؛ اما برخی از تقابلها در سطح پیشرفتهتری مانند زبوان وجوود دارد و
در فرآیندهای فرهنگی به کار گرفته میشوود (چنودلر .)159 –153 :سوسوور تموایز میوان
نشانه ها را مهمتر از شباهت میان آنها میدانست .او میگوید مفاهیم به گونهای سولبی و
از طریق تقابل با دیگر اجوزای یوک پیوام شوناخته مویشوود و ارزش موییابود« .آنچوه
مشخصکنندة هر نشانه است به بیان دقیق بودن آن چیزی اسوت کوه نشوانههوای دیگور
نیستند» (سجودی.)18 :1393 ،
بسیاری از تقابلهای دوگانه در فرهنگ برای اهل فرهنگ طبیعی به نظر میرسد؛ بورای
نمونه تقابل «مرد  /زن» و «ذهن  /بودن» بورای اهول فرهنوگ عوادی و طبیعوی بوه نظور
میرسد؛ چرا که با آن مأنوس شدهاند و در تمام ارتباطوات روزانوۀ خوود آن را تموایزی
مبتنی بر عقل سلیم میدانند .عالوه بر عادی شدن ،اتفاق دیگری که در هر فرهنگ برای
برخی تقابلها میافتد ،این است که رابطهای عمودی هم بر رابطۀ افقی اضافه میشود کوه
جفتهای متقابل با هم دارند .سیلورمن میگوید« :هور رمزگوان فرهنگوی ،نظوام مفهوومی
است که بر اساس تقابلها و تعادلهای کلیدی شکل گرفته است؛ چنانکه اصوطالیی ملول
مرد در تقابل با اصطالیی ملل زن ،تعیّن مییابد و بوه هموین ترتیور هور اصوطال در
دستهای از نسبتهای نمادین جای میگیرد» (سیلورمن .)36 :1983 ،زن در دسوتۀ نموادین
بدن و ضعیف و مرد در دستۀ قوی و ذهن جای میگیرد به طوری که برای ملوال تولیود
کنندگان لوازم خانگی ،لوازمی را که بیشتر مورد استفادة زنان است بوا اواهر جوذابتر و
رنگیتری به بازار عرضه میکنند در یالی که لوازم مورد استفادة مردان ،ااهری سادهتر
دارد و اغلر مشکی است؛ مانند لوازم صوتی و تصوویری .کوالر موینویسود :تقابلهوای
دوگانه میتوانند نامتجانسترین عناصر را به نظم در آورد و همین سبر شده اسوت کوه
دوگانهانگاری تا این ید فراگیر شود چرا که انسانها با به کار بستن تقابلها راهوی نسوبتا
آسان برای بوه نظوم درآوردن تجربیوات خوود یافتوهانود(کوالر .)25 :1388 ،از نظور لوویی
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استراوس همین تقابلهای دوگانوه زیربنوای فرهنگوی جواموع را مویسوازند و کنشوهای
فرهنگی انسانها از این تقابلها نشئت میگیرد« .یکی از عملکردهای بنیادین ذهون آدموی
خلق تقابلهاست»(برتنس.)77 :1384 ،
متون نیز ساختۀ این تقابلها است .نظریهپردازان ساختارگرا زوج دالهوا را بخشوی از
ژرفساخت یا ساختار پنهان متن در نظر میگیرند .از نظر سوسور ،معنوای هور واژه در
نظام نشانهای به روابط تقابلی منوط است که با دیگر واژگان دارد .گاهی تنها یک سوویه
از تقابلها در متن ذکر میشود و میتوان با تحلیل تقابلها به سویه پنهان نیز دست یافوت.
«متون ساختۀ مجموعهای از تقابلهای دوگانه هسوتند کوه در اختیوار سواختار موتن قورار
میگیرند و به تلبیت آن یاری میرسانند و اغلر سربسوته و ناپیودا هسوتند؛ بورای ملوال
ممکن است در استعارات متن پنهان شده باشند یا در بیشتر موارد تنها یک جوز تقابول
دقیقا ذکر میشود و در نتیجۀ این ذکر دقیق ما میتوانیم از وجود یک جوز غایور هوم
آگاه شویم» (برتنس.)149 :1384 ،
1
تقابلها کمتر وزنی برابر دارد .یاکوبسن مبدع نظریۀ نشانداری معتقد است هور جوز
از یک نظام زبانی بر اساس تقابل در امر متناقضی شکل گرفته است؛ یعنی یضوور یوک
ویژگی(نشانداری) در مقابل غیابش (بینشانی) وقتی الفوا بوه صوورت جفتوی وجوود
داشته باشد ،کمتر اتفاق میافتد که این جفتشدگی متقارن باشد ،بلکه در بیشوتر مووارد
جفتها سلسله مراتبی را تشکیل مویدهنود .در موورد بیشوتر جفتهوایی کوه مویشناسویم،
مدلولهای دو قسمت تقابل از نظر ارزش متفاوتند .وجه بینشان ،مقدم و اولی اسوت در
یالیکه وجه نشاندار معموال ثانوی تلقی میشود .در تقابل زن /مرد این مرد است که به
عنوان سویۀ بینشان عام و مقدم ،و زن سویۀ منحورف اسوت و وزن تقابلهوای دوتوایی
تقریبا به طور دائمی به سمت مردانگی سنگینی میکند و بر این مفهوم داللت میکند که
آنچه عادی و طبیعی است ،مردانگی است و زنوانگی بوه عنووان چیوزی متفواوت بوا آن
تعریف میشود(چندلر.)168 :1386 ،
سوواختارگرایان ،تقابلهووای دوگانووه را باعوود ایجوواد و پیشووروی روایووت موویداننوود.
تودوروف بر این عقیده است که تقابل در گزارهها باعد انجام دادن فعول و بوه وجوود
آمدن کنش میشود؛ برای ملال در جملۀ اژدها دختر را ربود ،تقابل میان صفتهای خوب/
بد و زشت /زیبا ،باعد فعل ربودن میشود(ر.ک .تودوروف1379 ،؛بارت17 :1387 ،؛ ایمدی،
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166 :1371؛ و توالن .)150 :1393 ،گرماس مادة اولیۀ هر روایت را تقابلهای دوگانهای ماننود
خوب /بد ،چپ /راست و مرگ /زندگی میداند .از نظر او تقابل و ارتباطی که دو سوی
این تقابلها با یکدیگر دارند ،باعود ایجواد موقعیوت جودلی و بسوط و گسوترش طور
میشود .این تقابلهای دوگانه است که با گرفتن شکل و شمایل خصلتگونه به ویژگوی
تبدیل میشود و اگر به این ویژگیها فردیت هم بدهیم ایون تقابلهوا بوه شخصویت بودل
میشود(توالن.)150 :1393 ،
تقابلهای دوگانه در تحلیل ایدئولوژیک متن نیز بهکار میآید .هیچ نظام نشوانهای کوه
از نظر ایدئولوژی خنلی باشد ،وجود ندارد و نشانهها نوه تنهوا انسوان را بوه ایودئولوژی
ارجاع میدهد ،بلکه گاهی انسان را به پذیرش ایودئولوژی وادار مویکنود .از آنجوا کوه
عملکرد ایدئولوژی در فرایندهای داللتی پوشیده میماند ،تحلیل نشوانهشوناختی همیشوه
شامل تحلیل ایدئولوژیک هم هست(سجودی133 :1385 ،و .)165تقابلهای دوگانوه یکوی از
بنیانهای شکلدهنده به ایدئولوژی متن است؛ زیرا ایدئولوژی بر ارزشها بنا میشوود کوه
این ارزشها برای تعریف شدن در مقابل ضد ارزشها قرار مویگیورد ،اموا بوه بیوان لوویی
استروس ارزشگذاری تقابلها تلبیت شده نیست به این معنا که ساختار تقابلها قابل تغییور
است و تقابلهای هر نظام با نزدیک شدن دو قطر بوه یکودیگر تغییور موییابود؛ سوپس
اصطال جدیدی به جای آن دو قطر برگزیده ،و بودین ترتیور سواختارها دسوتخوش
تغییر و تحول میشود (لویی استروس.)1974 ،161 ،
ادبیات داستانی نیز امکان زیادی برای جای دادن اندیشههوای متفواوت در خوود دارد و
این سبر میشود که در رمانها خطوط فکری متعددی به موازات هوم در موتن یضوور
داشته باشد .با تحلیل نشانه شناختی این متون میتوان به ایدئولوژیهای آنها دست یافوت
و همچنین دانست که متن یامی کدامیک از این خطوط فکری است .باورهای جنسیتی
نیز میتواند زیرشاخه ایدئولوژی قلمداد شود .یکی از تقابلهای دوگانوهای کوه مویتووان
دربارة آن سخن گفت ،تقابلی است که میان زن و مرد وجود دارد و این دو مفهوم بدون
دیگری معنایی ندارد .این تقابل در طول زمان و در جوامع مختلف با تقابلهوای دیگوری
رابطه عمودی برقرار میکند و یتی در سویههای مختلف غیر متقابل نیز بوا یکودیگر در
تقابل قرار میگیرد؛ برای ملال زن در جامعه سنتی در یال گذر به تجدد در تقابل بوا زن
با تمایالت میل به زندگی مدرن قرار میگیرد و نمیتوان رفتار و واکونشهوای زنوان در
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.3تحلیل تقابلهاي جنسیتي در رمانهاي دهه شصت و هشتاد شمسي
یکی از روشهای ساختارگرایان این است که تقابلها را ذیل تقابل عام تعریف کننود و بوه
این طریق به تقابل ساختاری متن دست یابند که اندیشۀ اصلی و مفهوم مرکوزی موتن را
بازتاب میدهد (ییاتی .)10-1 :1388 ،این مقاله در نظر دارد تقابلهایی را اسوتخراج و آنهوا
را با یکدیگر قیاس کند که میتواند ،به شیوهای که ذکر شد ،نشواندهنده نگواه جنسویتی
متون مورد مطالعه باشد.
 1-3تحلیل تقابلهاي جنسیتي در رمان دل فوالد

تقابلهووای جنسوویتی رمووان دل فوووالد را موویتوووان در دو سووطح پرداخووت رویوودادها و
شخصیتپردازی مورد تحلیل قرار داد.
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.2پیشینه پژوهش
پژوهشگرانی که پیش از این با به کارگیری تقابلهای دوگانه به تحلیل متون پرداختهانود،
عموما تقابلها را در روساخت و ژرف سواخت اثور موورد تحلیول قورار دادهانود؛ ماننود
«بررسووی تقابلهووای دوگانووه در سوواختار یدیقووه سوونایی»(عبیوودینیووا و موویالن)6-1 :1388 ،؛
«تقابلهای دوگانه در در داستانهای عامیانه»(شریفنسور)10-1 :1394 ،؛ بررسوی تقابلهوای
دوگانه در شعر ایمدرضا ایمودی (طالبیوان و دیگوران)9-1 :1388 ،؛ روی مواه خداونود را
ببوس (شریفی ولدانی)10-1 :1391 ،؛ مقالۀ «بررسی نشانهشناختی عناصر متقابول در اشوعار
موالنا (ییاتی)10-1 :1388 ،؛ تحلیل تقابلهای دوگانه در غزلیات یافظ (نبیلوو.)5-1 :1392 ،
این پژوهش در نظر دارد تقابلها را در سطح رویداد(پیرنگ) و شخصیتپوردازی کوه دو
سازة اصلی روایت است در دو رمان دهۀ شصت (باغ بلور و دل فوالد) و دو رمان دهوۀ
هشتاد (نگران نباش و کافهپیانو) بررسی و مقایسه کند .نوآوری این تحقیوق مقایسوه دو
دهه ،و بر این فرضیه استوار است که بسیاری از تقابلهوای ایودئولوژیک موتن ،دسوتاورد
ذهن جمعی در دورهای خاص است.
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جوامع امروزی را بدون واکاوی در وضعیت آنان در گذشته فهم کرد .این دربارة سووی
دیگر تقابل نیز صادق است؛ چرا که با تغییر وضع جامعه ،زنان و مردان از نقشهایی که
در گذشته داشتهاند ،فاصله میگیرند و نقشهای تازهای مویپذیرنود کوه شواید بتووان بوا
تحلیل این تغییرات و با استخراج و تحلیل این تقابلها به دیدگاه متوون دربوارة جنسویت
دست یافت.
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دل فوالد نوشتۀ منیرو روانیپور در سال  1365است .داستان از این قرار است کوه زنوی
به نام افسانه از دست شوهرش از شیراز به تهران میگریزد .افسوانه نویسونده اسوت؛ در
یک مؤسسه مشغول است و در خانۀ پیرزنی زندگی میکنود .پیورزن دوسوت دارد بوا او
همصحبت شود و افسانه به همین سبر خانهاش را عوض مویکنود .او گموان مویکنود
پیرزن مانع این است که او انسانی بزرگ شود .افسانه خانۀ سرهنگ را پیدا می کنود .در
آن خانه پسری معتاد به اسم سیاوش هست .ناهید ،نامزد سیاوش به دلیل اعتیاد سیاوش
از او جدا میشود .زن با سیاوش آشنا و بوه او عالقوهمنود مویشوود و کموک مویکنود
اعتیادش را ترک کند .سیاوش برای کار به مسافرت میرود و به زن وعده مویدهود کوه
برمیگردد و با او ازدواج میکند؛ اما پیرزن نامههای سیاوش را از افسانه پنهان میکنود و
رابطه آنها را به هم میزنود .سویاوش برمویگوردد و بوا ناهیود ازدواج مویکنود .افسوانه
وسایلش را جمع میکند تا از خانه سرهنگ برود.
چگونگی پردازش رویدادها و شیوه شخصیتپردازی متن رمان دلفوالد دربارة ایون
تقابلها شکل می گیرد :سنّت /تجدّد ،زنانگی /عدم زنانگی ،زن /مرد ،تقید /آزادی ،عوامی/
فرهیخته ،تجرّد /تأهل ،استقالل /وابستگی ،گذشته /امروز ،افسردگی /سرزندگی و مرید/
مراد.
ب) تحلیل تقابلهاي جنسیتي در رویدادها و شخصیتپردازیهاي رمان دل فوالد
 سنت/تجدد

یکی از رویدادهای داستان دل فوالد ،فورار افسوانه از خانوۀ شووهرش اسوت؛ چورا کوه
شوهرش او را مورد الم قرار میدهد .افسانه از خانه فرار میکند و بوه ایون سوبر کوه
جامعه و خانواده سنتی از انتخاب همسر برای دختر یمایت نمیکند به خانه پدری نیوز
نمیرود .در این رویداد تقابل سنت /تجدد وجود دارد.
و چرا به خانۀ پدر نرفت ...شرمساری انتخاب و سکوت سکوتی که با خوود مویکشوید
تا هیچ کس نداند قمار باز است؛ مردش را میگویم (روانیپور .)215 ،
شیوه بیان متن یاکی از انتقاد نسبت به نگاه سنتی جامعه به زن است:
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الف) درباره رمان دل فوالد

تحلیل و مقایسه تقابلهاي جنسیتي در رمانهاي دهههاي شصت و هشتاد؛ مطالعه موردي...

)215

در جای دیگری تسلیم شدن در مقابله قرار می گیرد و این عقیده بیان میشوود کوه اگور
مقابله با سنّت با ترسیدن از اطرافیان همراه است ،پس تسلیم میشود و تنها از یوک نفور
میترسد که همسرش باشد.
بله دیگه سیگار هم نمیکشم ،میترسم ،از همه میترسم! مخصوصا از اون پیرزنی
که مدام در قاب پنجره ایستاده و رفت و آمدت را ملل دقیقترین ماشین یساب
دنیا کنترل می کنه و اگر قراره از این پیرزن بترسم ،چرا از شوهرم نترسم؟ (همان،
)60

رویداد متقابل فرار افسانه ،تسولیم شودن دوسوت افسوانه بوه شووهری اسوت کوه او را
میآزارد.
«خسرو طرفدار زن سنّتی بود؛ نبود؟»

نسرین دلیل بازگشت خودرا این می داند کوه جامعوۀ سونّتی ،زنوی تنهوا را بوه زنوی
خیابانی بدل میکند:
نسرین محکم روی فرمان کوبید« :مجبورت میکنند راهی بری که اونا اجازه میدن یا
برگردی یا بایستی کنار خیابون .آن وقت هم داد میزنن ایها الناس  ...میدونی تو ذهون
مردم جز این دو راه ،هیچ راه دیگهای نیست( »...همان.)59 ،
افسانه شخصیتی است که از سنّت گریوزان اسوت و در قسومتهای مختلوف موتن در
گفتگوهای خود این اعتراض را نشان میدهود .تنهوا بوودن و سویگار کشویدن کنشوهای
اوست که در سال  1365برای زنان موجه نبود.
گوشت گرانه.
زن بشقاب را جلو کشید و سیگارش را خاموش کرد.
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بود یا نبود ،یاال بریدهام .استعفا دادم ،یوصله ندارم پیشآهنگ باشم ،اگه ادامه بدم
یا کنار خیابون یا توی تیمارستان باید پیدام کنی .در افتادن آسون نیست ،در افتادن
با سنّتها ،آزادی و این جور چیزها برای ما یه کلمه است ،آزادی و ایترام
متقابل؟! زرشک! اینجا هیچ کس با هیچ کس نمیتونه دوست باشه ،یا مریدی یا
مراد  ...رسم دو هزار ساله (...همان.)60 ،
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خباثت را ببین  ...صبح مرد به خانۀ پدر تاریخی میرود و عربده میکشد که دختر شوما
گم شده است و هیچ کس نمیپرسد چرا و همه میگفتند کجا رفته است؛ کجا؟! (همان ،

 تقید/آزادي
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تقابل تقیّد/آزادی از عوامل شکل دهندة اتفاقات داسوتان اسوت .افسوانه بوه ایون دلیول،
خانهاش را عوض میکند که از قید و بند سنّت و انتظار دیگران از او به عنوان زن رهوا
شود:
باید میشکست؛ همه چیز را میشکست! در شکستن راهها پشت سرش اسوتاد بوود.
استاد .باید جایی برود که به هیچ کس و هیچ کجا وابسته نباشود .آزاد باشود آزاد (هموان،
.)65

در مقابل ،نسرین در خود توان آزادی را نمیبیند و به همۀ سنّتها و قید و بند جامعه
پایبند میماند .هرچند این پایبندی کامال مطابق میل او نیسوت ،تووان رهوایی از تقیّود را
ندارد:
در افتادن آسون نیست ،در افتادن با سنّتها ،آزادی و این جور چیزهوا بورای موا یوک
کلمه است ،آزادی و ایترام متقابل! زرشک (همان.)60 ،
 زنانگي/عدم زنانگي

از آغاز داستان این تقابل درونی شخصیت افسانه ،کنشهای او را پیمیریوزد و در واقوع
پیرنگ داستان را شکل میدهد .افسانه در خانوه پیرزنوی زنودگی مویکنود کوه خواهوان
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مهم نیست.
تو ،هیچ وقت چیزی برات مهم نبوده،فقط فرت فرت سیگار (روانیپور.)13،
در گفتگوی دیگر او با صایبخانهای که برای اجاره آگهی داده است ،ایون تنهوایی بیوان
میشود که با زندگی سنتی متعارض است:
چند نفرین؟
تنها
صدای ریز با تعجر توی تلفن جیغ کشید.
تنها؟
من ...من یک نویسنده تنها هستم و خوب سنّم هم زیاده.
ملال˝ چند سالته؟
سی سال
نه! هنوز جوونین (همان.)26 ،

تحلیل و مقایسه تقابلهاي جنسیتي در رمانهاي دهههاي شصت و هشتاد؛ مطالعه موردي...

 زن وابسته /زن مستقل
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این تقابل میان شخصیت افسانه و دوستش نسرین ،دیده میشود .نسورین زنوی عواطفی
است و نمیتواند بعد ایساس وجود خود را کنترل کند .او زنی عاشقپیشه است و ایون
در تقابل با شخصیت افسانه قرار میگیرد که سعی در کنترل ایسواس و عواطوف زنانوۀ
خود دارد:
نمیتونم! اصال˝ نمی تونم ،هنوز منتظرم ،می دونی اینکه ،اینکه سر سواعت دو کسوی
زنگ میزد .اینکه غذا میپختم و بوش تو آشپزخانه میپیچود و بعود منتظور مویمانودم
چشم به راه  ...آخ (...همان.)49 ،
نسرین خود را با افسانه مقایسه میکند که نتوانسته مانند او باشد:
خو  ...خیال میکردم میتونم ... ،با کار زندگیمو پرکنم ملل تو (...همان.)49 ،
در ادامه از کالم راوی میتوان دریافت زندگی افسانه نیز با کوار پور نشوده و او نیوز
خلئی در زندگی خود دارد که یاضر به اعتراف به آن نیست:
«امّا من  »...یرفی نزد .امّا من چی؟ چی می خواستی بگویی ،خوواری ،...خوواری،...
اعتراف ،...ساکت ماند ،تا نسرین خوب گریههاش را بکند(همان.)49،
در مجموع از شیوة بیان متن در به تصویر کشیدن این تقابلها میتوان برداشوت کورد
که متن متمایل به سویۀ تجدد ،آزادی ،زن نجیر ،سرزندگی ،مبارزه با بعد زنانه و توجه
به درون است.
به طور خالصه میتوان تقابلهای موجود در میان رویودادهای موتن دل فووالد را بوه
شکل زیر در جدول جای داد:
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معاشرت با افسانه است؛ امّا او به همین دلیل آنجا را تورک مویکنود .دودلیهوای افسوانه
نسبت به مهر پیرزن و شخصیت اجتماعی بودن در تکگوییها خود را نشان میدهد:
«رها کن .قصه اش دارد تمام میشود .از تنهایی میترسد .به خاطر تو نیست» (هموان،
.)25
او مدام به خود یاد آوری میکند که باید به جای جدید برود و فقوط بوه کوار فکور
کند:
فقط کار میفهمی؟ جایی برای کار؛ نه چیز دیگر (همان.)25 ،

سویه مثبت

سویه منفي

تجدّد
آزادی
زن نجیر
واکنش به زنانگی

سنّت
تقید
زن هرجایی
زنانگی

 2-3تحلیل تقابلهاي جنسیتي در رمان باغ بلور

تقابلهای رمان باغ بلور در دو سطح شخصیتپردازی و رویدادهای رموان قابول تحلیول
است .خالصهای از رمان باغ بلور در ادامه ذکر میشود.
الف) دربارۀ رمان باغ بلور
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باغ بلور نوشتۀ محسن مخملباف در سال 1368است .متن ،داستان زنودگی زنوانی اسوت
که همسران خود را در جنگ از دست دادهاند و بناچار بار زندگی را به تنهایی بوه دوش
میکشند .یکی از این زنان الیه است .الیه زایمان میکند .خورشید برای الیه خواسوتگار
پیدا می کند و برای اینکه دل الیه نرم شود و قبوول کنود بوا آن مورد ازدواج کنود بوه او
محبتهای نابههنگام میکند .خورشید قرار خواسوتگاری از الیوه را مویگوذارد .یمیود
شوهر معلولِ ملیحه از ایلارهای او نارایت است .همه بجز سوری به عروسی میرونود.
کریم طاقت دیدن عکسهای منصور و بچهها را ندارد .مشهدی به جای سووری و ایمود
تصمیم میگیرد که آنها با هم ازدواج کنند .کریم الیه را کتک مویزنود و خانوه را تورک
میکند .خورشید زنی هر جایی بوده که صیغۀ مردان مختلف میشوده و هموۀ خواطرات
خودش را برای الیه تعریف میکند .خبر میآورند اکبر ،پسر اول مشوهدی زنوده اسوت.
برای معلوم شدن صحت این خبر ،قبر اکبر را نیمه شر میشوکافند و معلووم مویشوود
اکبر شهید شده است .سوری به بیماری روانی مبتال ،و بستری میشود .مشهدی به جبهه
می رود .یمید شوهر ملیحه از صبح آن شر نبش قبور عووض شوده اسوت و دیگور در
رؤیاهایش غرق نمیشود و ملیحه را آزار نمیدهد .مشهدی و ایمود شوهید مویشووند.
زنان از آن خانه به جایی که بنیاد شهید برای آنها فراهم کرده است مویرونود و در یوک
اتاق به سختی زندگی میکنند .خورشید آنها را پیدا میکند و میآید و زیور گووش الیوه
میخواند و او را با خود میبرد .نوزاد سووری کوه الیوه او را شویر مویداد از گرسونگی
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برداشت نهایي از معناي تقابلهاي جنسیتي در رمان دل فوالد

تحلیل و مقایسه تقابلهاي جنسیتي در رمانهاي دهههاي شصت و هشتاد؛ مطالعه موردي...

ب) تحلیل تقابلهاي جنسیتي در رویدادها و شخصیتپردازيهاي رمان باغ بلور
 سنت /تجدد
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یکی از رویدادهایی که در رمان به آن اشاره میشود و میتواند نشاندهندة تقابول باشود،
تصمیم گرفتن دیگران برای ازدواج دختران است .شیوة بیان متن در این باره به گونهای
است که گویی منتقد این سنت است؛ برای ملال عالیه در جایی از داستان میگوید:
پدرش بسوزه که به جای من به تو بعله گفوت .آتویش بوه قبورش ببواره .دودمونموو
آتیش زدی ،آتیش به جونت بگیره(همان )141 ،یا بدون اینکه سوری خبور داشوته باشود،
پدر شوهرش برای ازدواج او و پسر دیگرش تصمیم میگیرد:
مرد عاقبت زن میخوادو زن عاقبت سرپرست میخواد .تو زنی ،او مرد ،عاقبوتتوان
به خیر .به پای هم پیرشین(همان.)142 ،
متن ،نارضایتی زنان را از این سنت به این شکل بیان میکند:
مشهدی خود تدارک عروسی می دید .سوری که هنوز جوواب نوداده بوود .آینوده را
بییضور او بنا کرده بودند و تنها به او خبرش را داده بودند(همان.)143 ،
در جای دیگر:
سوری بازی بچگانهای را آغاز کرده بود .دهن کجی میکورد .اینکوه مشوهدی روزی
پارچه او را به قامت پسریش و روزی دیگر بر تن این یکی قواره میگرفت ،میآزردش
(همان.)144 ،
در متن پنج شخصیت زن ،نقش ایفا میکنند :زنانی که همگوی خانوهدار هسوتند و از
نظر مالی به کسی نیازمندند که زندگیشان را تأمین کند و این ،تنها جنبۀ نیاز آنها به مورد
نیست .متن نیاز مهمتر و جدیتری را برای داشتن مردی مطر مویکنود کوه سوایۀ سور
معرفی میشود و آن نیاز به امنیّت و بسامانی است:
من از همون شبی که بچّه اومد ،چشمم روشن شد .به دلم برات شد یه بابای خوب
برای بچههات پیدا میشه .سروسامون میگیری(مخملباف.)96 ،
این نیاز در گفتگوی الیه با دخترش نیز آمده است:
میخوایم بریم بیرون؟
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بیتابی میکند و هرچه میکنند آرام نمیگیرد .عالیه سینهاش را به دهان نوزاد میگذارد و
گویی از دنیا میرود.

 تقید /آزادي
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علّت بسیاری از وقایع داستان تأکید بر تقید در مقابول آزادی اسوت و شخصویتها رفتوار
خود را به خاطر تقیّدی انجام میدهند که به عرف و سونّت دارنود؛ بورای ملوال الیوه و
سوری هر دو به دلیل مقیّد بودن به سنّتهای آن زمان ،به ازدواج تن میدهند .ایون دلیول
هم از زبان شخصیتها و هم از زبان راوی دانای کل بیان میشود؛ برای ملال باور سونتی،
زنِ تنها را بیسروسامان می داند .زن در جامعوۀ سونّتی کمتور تووان کوار کوردن و اداموۀ
زندگی خود را دارد و یتی اگر به لحا مالی هم مشکلی در ادارة زندگی نداشته باشود
از فشار جامعۀ سنتی در امان نیست:
به خاطر بچههایت .بچهها بابا میخواهند الیه تو یوک زن دسوت تنهوا چگونوه سوه
فرزند را بزرگ میکنی(همان.)113 ،
مرد عاقبت زن میخواد .زن عاقبت سرپرست میخواد (همان.)143 ،
 مرد آرماني /مرد واقعي

مرد آرمانی داستان شهید می شود و تقابل میان آرمان و واقعیت ،برخی یوواد داسوتان
را رقم می زند .مرد آرمانی نه تنها از نگاه زن با مرد واقعی قیاس ،و این قیاس ،سبر دل
چرکین شدن زن میشود ،بلکه مرد واقعی داستان نیز ،خود را با آرمانها قیاس مویکنود.
کریم که نماینده سویۀ مرد واقعی است از دیدن عکسهای منصور عصبانی میشود.
و کریم آقا از این عکس و عکسهای دیگر چندان خوشش نیامده بود .امّا همه را
با دقّت نگاه میکرد .گونهها و اللههای گوشش آرامآرام سرخ میشدند ،سرخسرخ.
زنش با مرد دیگری ایستاده بود .آن هم آن قدر نزدیک الیه کمکم موضوع را
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نه .دلت میخواد بریم بیرون.
تو که نمییایی.
آخه مرد نداریم .بدون مرد که دو تا زن پا نمیشن هلکهلک برن بیرون(همان.)120،
در نگاه سنتی پیوسته این زن است که باید از خود گذشتگی نشان دهد و زنودگی را
نگه دارد و این نگاه در گفتگویی که عالیه با الیه دارد نشان داده میشود:
دلواپس نباش .مردها از این قهرها خیلی میکنند .ناز کشیدن میخوان ایون مشوهدی
که خودش رو پسر پیغمبر نشون میده .چند سال از این قهرهوا کورده باشوه خوبوه؟ زن
باید دست زیر بگیره(همان.)153،

تحلیل و مقایسه تقابلهاي جنسیتي در رمانهاي دهههاي شصت و هشتاد؛ مطالعه موردي...

قیاس کریم با منصور یتی از زبان بچهها نیز به نمایش گذاشته میشود که بچههوا را
بیش از پیش از چشم مرد میاندازد و سبر میشود آنها را ترک کند:
کریم آقا این بابای منهها .رفته پیش خدا .ببین چه خوشگله(همان.)130 ،
در مجموع بهنظر میرسد بتوان سوگیری متن را میان دو سوی تقابلها به شوکل زیور
دستهبندی کرد:
برداشت نهایي از معناي تقابلهاي جنسیتي در رمان باغ بلور
مثبت

منفي

تجدّد
آزادی
زن نجیر
مرد آرمانی

سنّت
تقید
زن هرجایی
مرد واقعی

 3-3تحلیل تقابلهاي جنسیتي در رمان نگران نباش

الف)دربارۀ رمان نگران نباش
رمان نگران نباش نوشتۀ مهسا محبعلوی در سوال  1384و داسوتان یوک روز از زنودگی
دختری معتاد و دگرپوش بهنام شادی است .روزی که تهران در یالت زلزله قورار دارد،
مادر شادی و برادرش ،بابک قصد دارند از تهران خارج شوند و شادی را نیوز بوا خوود
ببرند .شادی معتاد است و خانه را برای پیدا کردن جنس تورک مویکنود .اشوکان کوه از
دوستان شادی است به او خبر میدهد که میخواهد خودکشوی کنود .شوادی بورای بوه
دست آوردن جنس و نجات اشکان به خانۀ او میرود و پس از نجات اشکان از خانۀ او
خارج میشود .شادی با پسر مودماسبی آشنا میشود و پسر ،شادی را با موتور بوه خانوۀ
سارا می رساند .سیامک ،شوهر سارا و ساقی شادی ،در خانه نیست و شادی نمویتوانود
جنسی پیدا کند .شادی به خانه زنگ میزند و متوجه میشوود موادر و بابوک رفتوهانود.
شادی به خانه برمیگردد و آرش به شادی قرص روانگردان میدهد .شادی به جای تریاک

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،15شماره ،62زمستان 1397

تقابلهای رمان نگران نباش را میتوان تحت عناوین تقید /آزادی ،سنت /تجدد ،زنوانگی/
پرهیز از زنانگی ،افسردگی /سرزندگی ،گذشته /امروز و جنسیت فیزیولوژیک /جنسویت
روانی دستهبندی کرد.
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دریافت .امّا دیگر دیر شده بود .غیرت آقا کریم به جوش آمده بود و در تمام
صورتش سرخی عصبانیت و تلخی غلیظ نشسته بود(همان.)128 ،

ب) تحلیل تقابلهاي جنسیتي در رویدادها و شخصیتپردازیهاي رمان نگران نباش
 تقید /آزادي
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آرش و شادی از یید عدم تقید به خانواده در مقابل بابک قرار میگیرند .مادر خوانواده
قصد دارد خود و فرزندانش همگی از تهران بروند؛ امّا این تصمیم او تنهوا موورد تأییود
بابک است و برای آرش و شادی در کنار هم بودن اعضای خوانواده اهمیتوی نودارد .در
پایان هم مادر به همراه بابک از تهران میرود و برای شادی پیغامی تلفنی میگذارند:
برمیگردم دم تلفن و شمارة خانه را میگیرم.
هنوز زنگ دوم تمام نشده صدای بابک توی گوشم میپیچد؛ «شوادی! مون و ماموان
داریم میریم  »...مکد  « ...بابا هم قراره با ماشین خودش بیاد  » ...مکود « ...خوواهش
میکنم تو هم زودتر بیا  »...مکد « ...ما نگورانتیم  ...خوواهش مویکونم» صودای بووق.
تنکسفر کالینگ (همان.)113 ،
این تقابل در شخصیتپردازی رموان بوهخووبی نموایش داده مویشوود .شوادی ،کوه
شخصیت اصلی این رمان است ،سویۀ آزاد این تقابل را نمایندگی میکنود و توصویفاتی
این را نشان میدهد که از شخصیت او در رمان وجود دارد:
تصویرم از باال جان میدهد برای یک های انگل :صورت فرورفتوه در بوالش ،مالفوه
چروک پیچیده دور شلوار جین و تیشرت خیس عرق چرا اینقدر خمارم؟ (همان)7،
در مقابل توصیفاتی است که از بابک در متن وجود دارد؛ برای ملال:
شلوار پاکوکرم پوشیده با تیشرت جوردانو بژ که خیلی به موهوای خرموایی لخوتش
میآید؛ یتی توی همچوین روزی هوم تمیوز و مرتّور اسوت .کوی وقوت کوردی دوش
بگیری؟ همان نصف شر که همه جیغ میکشیدند و توی دست و پای هم میلولیدنود؟
(همان)11 ،

 سنّت/تجدّد

این تقابل در چند جای داستان به چشم می خورد .مادر شادی زمان انقوالب سوال 57از
دانشجویان مبارز بوده است .او زمانی که چریکها را دستگیر میکردنود بوه خانوه اسوتاد
خود پناه می برد و بعد هم با او ازدواج میکنند .این عمل برای یک زن در جامعه سنتی،
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از قرصها استفاده میکند.

تحلیل و مقایسه تقابلهاي جنسیتي در رمانهاي دهههاي شصت و هشتاد؛ مطالعه موردي...

همیشه وقتی هقهق میکنی باور میکنم همان دختر شهرستانیای هستی که توی
بگیر و ببندهای سالهای شصت به خانه استادت پناهنده شدی و بعد هم سه تا
شکم برای استاد مهربان و عزیزت زاییدهای و بکل چریک بازی یادت رفته تا هی
مامان ملوک برود و بیاید و بگوید دخترة دهاتی بیآبرو(همان.)27 ،

ممکن است به نظر رسد متن به سنت نگاه ملبتی نودارد؛ اموا شخصویتهای متجودد و
امروزی جامعه رمان نیز مورد تایید قرار نمیگیرند و سرنوشت شخصیت اصلی داسوتان
یعنی شادی نیز نامعلوم و ناخوشایند است.
از نگاه شخصیتپردازی ،توصیفاتی که از شادی در متن ارائه مویشوود در تقابول بوا
تصویری قرار دارد که از زن سنتی در ذهنها وجود دارد و در متن غایر است:
تصویرم توی آینه جان میدهد برای کلوزآپ آدمهای روانی :موهوای کوتواه تیوغتیغوی،
صورت زرد ،زیر چشمها کبود(همان.)16:
 جنسیت فیزیولوژیک /جنسیت رواني
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روایت از زبان دختری بیان میشود که ویژگیهای روانی و ااهری مردانه دارد و هموین
مسئله رویدادهای رمان را شکل میدهد .شادی برخالف نام و جنسیت خوود بوه لحوا
فیزیولوژیک در جامعه بهعنوان زنی دگرپوش ااهر میشوود .هموین تقابول بوا پوشوش
جمع است که برخی رفتارهای او را رقم می زند .شادی در درون خود نیز این تقابول را
تجربه میکند و در گفتار وی هویداست؛ برای ملال در جایی که سراغ اشکان رفته است
و کودکی در کالسکه گریه میکند و شادی با ایساسی زنانه او را در آغوش میگیرد:
بچّه انگشتهایش را باز و بسته و باسنش را بلند میکندو طاقوت نمویآورم یتو اگوه
کیفش را هم توی کلهام بکوبد مهم نیست(همان.)50 ،
درست بعد از اینکه شادی بچه را بر میدارد ،او را مزایم میبیند و آرزو میکند کوه
کاش او را برنداشته بود:
ممکن است اشکان توی اتاق الهام باشد .کاش توو را از کالسوکه بور نداشوته بوودم.
شاید بتوانم چفت در را باز کنم .االن یک پویچگوشوتی از تووی جعبوه ابوزار بابوات بور
میداریم و در را باز میکنیم(همان.)53 ،
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کاری متجددانه و مدرن است و متن این تقابل را از نگاه موادربزرگ شوادی بوه تصوویر
میکشد:

اورکتم را میپوشم و کاله پشمی سیاه را تا روی ابروهایم پایین میکشم .کوله را
روی شانهام میاندازم و اتاق را نگاه میکنم؛ دلم میخواست تیرآهن و آجرهای تو
هوار بشن روسرم ،ولی میبینی که نمیذارن .تازه لنگ جنس هم هستم .خدا رو
چه دیدی ،شاید برگشتم ...یا علی (همان.)36 ،
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یا در جای دیگر هنگام خارج شدن شادی از خانه توصیفی از او ارائه مویشوود کوه
رفتارش را مردانه نشان میدهد:
صدای فریاد بابک را پشت سرم میشنوم .نباید برگردم .نباید برگردم .کیپ توا کیوپ
ماشین ایستاده از کاپوت ماشینها باال میروم .از روی سوقفشوان ،روی صوندوق عقور
ماشین بعدی میپرم و بعدی (...همان.)37 ،
انتظاری که دیگران از شادی دارند و ااهر او این تقابل را آشکار میکند:
مودم اسبی تو صورتم میخندد؛ «تو از این ترنسفر مرنسفرایی؟»
کی به کی میگوید:
«من مخلص شما آبجیتونم»
«پس چرا کاله سرته؟»
«همینطوری الکی»
«الکی که نمیشه؟» (همان.)80 ،
در نهایت با توجه به نمونههایی که از متن ذکر شد و شیوة بیوانی کوه موتن در بیوان
دوسوی این تقابلها برمیگزیند ،مویتووان سووگیری موتن میوان دو سووی تقابلهوا را در
جدول زیر نشان داد:
برداشت نهایي از معناي تقابلهاي جنسیتي در رمان نگران نباش
مثبت

منفي

آزادی
تجدّد
جنسیت روانی
تجرّد

تقید
سنّت
جنسیت فیزیولوژیک
تأهّل

 4-3تحلیل تقابلهاي جنسیتي در رمان کافهپیانو

تقابلهای متن رمان کافهپیانو را ،که نشاندهندة نگاه جنسیتی متن است ،میتوان تحت
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شادی دختری است که لباسهای مردانه به تن میکند و روییوات مردانوه نیوز دارد .ایون
تقابل در توصیفی نمایان است که از شخصیت وی ارائه میکند:

تحلیل و مقایسه تقابلهاي جنسیتي در رمانهاي دهههاي شصت و هشتاد؛ مطالعه موردي...

الف) دربارۀ رمان کافهپیانو

همسر راوی نزد یک وکیل میرود و به سبر نارضایتی از همسرش ،مهریهاش را بهاجرا
میگذارد .راوی داستان کافهای باز میکند تا بتواند با پولی که به دست مویآورد ،مهریوۀ
همسرش را بدهد و از او جدا شود .دختر راوی با او رابطۀ بسیار خوبی دارد و هر روز
به کافه میآید و بابت کاری که در کافه انجام مویدهود ،پوول دریافوت مویکنود .دختور
دلفریبی به نام صفورا به کافه میآید و پیشنهاد میکند کوه در کافوه اجورا داشوته باشود.
راوی میپذیرد .صفورا با راوی ارتباط دوستانه و نزدیک برقرار میکند؛ اما راوی بهرغم
میل باطنیاش وارد رابطۀ نزدیکتر با او نمیشود.
ب) تحلیل تقابلهاي جنسیتي در رویدادها و شخصیتپردزایهاي رمان کافهپیانو
 سنت /تجدد

یکی از رویدادهای رمان ،که شاید بتووان علوت آن را تقابول سونت بوا تجودد دانسوت،
جدایی راوی از زنی است که با وجود ویژگیهوایی کوه او را شوبیه زنوان سونتی وصوف
میکند ،نمیتواند مانند زن سنتی با همۀ خوب و بد همسرش بسازد؛ چوون بور خوالف
زنان سنتی برای خود فکری مستقل دارد و راوی این را تحقیر کردن خود میداند.

 تقید/آزادي

این تقابل از رودررویی شخصیت صفورا و پریسیما نشان داده میشود .متن ،پری سیما
را زنی مقیّد و صفورا را زنی آزاد توصیف مویکنود .راوی خوود را در جسوتجوی زنوی
معرّفی میکند که آزاد باشد.
ازش خوشم آمده بود وقتی خوب فکرش را کردم ،میدیدم همیشه دنبال کسی ملل
او میزدهام به این در و آن در ،کسی که خیلی مقیّد نباشد و بشود سر
چهارراه توی غلغلۀ ماشینها ازش بپرسی موافقی بعبع کنیم؟ و آن وقت
دوتایی شیشه ماشین را بدهیم پایین او رو کند به راننده ماشین بغلدستی و
من به مسافر ماشین بغلی و درست ملل گوسفندی که از رمه جدا مانده و
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کافه را بازکردم برای اینکه با درآمدش بتوانم یکیدودست کت و شلوار تازه بخرم
که تویش ایساس هویت کنم و البته بتوانم مهریه پریسیما را هم جفتوجور کنم
که برود پی کار و زندگیش و از تحقیر کردنم دست بردارد (همان.)9،
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عناوین سنت /تجدد ،آرمانگرایی /واقعگرایی ،و زن نجیر /زن اغواگر دسته بندی کرد.

کردن کنیم (همان.)127:
درست بالفاصله پس از این ،راوی آن سوی تقابول را در شخصویت پوریسویما بوه
نمایش میگذارد:
کاری که اگر به پریسیما پیشنهاد بدهی ،طوری بهت نگاه میکند که انگار پیشنهاد
بیشرمانهای بهش دادهای چیزی نمیگوید و فقط صورتش را میکند آن طرف و
مشغول دید زدن مغازهها میشود و طوری بهت بیتوجهی میکند که از خودت و
پیشنهادی که دادهای خجالت میکشی و شرم میکنی(همان.)127،

متن سویه آزاد تقابل را با صفات دلربا و باهوش و یشری نشان میدهد.
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اما همین که جانمازش را ملل همیشه تاکرد؛ بدون اینکه یتی نگاهی بهمان بیندازد،
رفت توی اتاق و در را هم پشت سرش بست و چراغ اتاق را هم نکرد روشن کند.
قطعا میخواست برود کنج اتاق زانوهایش را بغل کند و فکر کند چقدر بدبخت
است که شوهرش عاشق دختری شده که خیلی باهوش و دلربا و یشری است و
اگر پا بدهد ،میآید توی یک کلّهپزی پایین شهر مینشیند با شما به بناگوش
خوردن و ابدا باکش نیست که لباسش بوی تن کارگرهایی را بگیرد که کمکم یک
ماه است خودشان را نشستهاند؛ یعنی نرسیدهاند که خودشان را بشویند (همان.)209،
مردآرماني/مرد واقعي

به گفته راوی ،همسر راوی به دلیل شباهت نداشتن مرد زندگیش بوه مردآرموانی ذهنوی
او ،همسرش را تحقیر میکند و در پایان نیز به نزد یوک وکیول مویرود و از همسورش
گالیه میکند .این تقابل هم می تواند از عوامل و علل یکی از مهمترین یواد پیرنگ،
یعنی طالق قلمداد شود.
منظورم این است که وقتی با من ازدواج کرده ،البد پویش خوودش فکور کورده مون
شاهزادهای چیزی هستم و یک اتواقخوواب از آن اتواقخوابهوایی کوه آن موردک بورای
سیندرال ترتیر داده بود ،برایش ترتیر دهم (همان.)62،
همانطور که از شیوة بیان گفتگو پیداست ،متن نه تنها برای مرد آرمانی داستان قداسوتی
قائل نیست ،بلکه او را به سخره هم میگیرد.
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توی گرگومیش هوا ،هرچه چشم میکشد رمه را نمیبیند و دارد دلش از
هول و وال میترکد دهانمان را گشاد کنیم و از ته یلقمان شروع به بعبع

تحلیل و مقایسه تقابلهاي جنسیتي در رمانهاي دهههاي شصت و هشتاد؛ مطالعه موردي...

این تقابل را هم میتوان از تقابلهای اساسی و تأثیرگذار در پیرنگ روایت دانست .راوی
همسری نجیر دارد که بارها در متن به شیوههای مختلف از نجابت او سخن میگوید:
بووا ایوون کووارش تهدیوودم کوورد و چیزهووایی بهووم گفووت کووه البوود از روی نجووابتش
نمیتوانست صاف برگردد و بهم بگوید(همان )171،یا در جای دیگر وقتوی دربواره زنهوا
سخن میگوید نجابت پری سویما را دلیول پوردازش نکوردن موردان در خوارج از منوزل
میداند:
ملال پریسیما ،چشم سومش درست روی آخرین مهره گردنش قرار گرفته و برای
همین است که هر وقت مقنعه سرش میکند ،کمترین اطالّعی از پشت سرش ندارد
و به این خاطر دل آدم به یالش کباب میشود که نمیداند دور و برش چه خبر
است(همان.)34،

گفتم :درسته که پریسیما هیچوخ دکمههامو نمیدوزه یعنی نمیکنه هرچنوخ یه
بار یه نگاهی به پیرهنام بندازه که اگر دکمههاش دارن وامیرن بدوزدشون یا نشده
هیچ وخ ببینم نشسته پای تشت ،داره یقه پیراهن مو صابون میکشه – تازه یه
بدجنسیهای زنونه ریزم داره که آدم رو کفری میکنه– اما اینارو مادرم هم داشته
خواهرمم داره ...عوضش زن درستیه .یعنی اگر بهش بگی دلت نمیخاد یه وخ از
این جین کوتاها بپوشه ،محال ممکنه پاش کنه ...خیلی که دلش بکشه ،میگه بذار
وقتی باهاتم یکی دوبار بپوشم که عقده نشه برام(همان .)234

نمونههای فراوانی از این تقابلها در متن هست که در اینجا بوهاختصوار بوه برخوی از
آنها اشاره شد .از تحلیل این تقابلها و جهتگیری متن ،که از شویوة بیوان موتن مشوخص
میشود به نظر میرسد بتوان این تقابلها را در جدولی به شکل زیر دستهبندی کرد:
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در مقابل زنی وارد داستان میشوود کوه راوی اغوواگری او را بوا نجابوت همسورش
مقایسه میکند و میتوان گفت جذابیت زن اغواگر از دالیل پیشبرد روایت است و نقطه
اوج داستان جایی است که کشمکش میان این دو زن در ذهن راوی بوه اوج مویرسود؛
جایی که راوی میان آن دو قرار میگیرد و خواننده در این گیرودار است که او کدامیک
را برمیگزیند؛ با وجود اینکه زن اغواگر نزد راوی جذابیت بسیار زیادی دارد در نهایوت
او را ترجیح نمیدهد .راوی علت این موضوع را که یاضور نیسوت صوفورا را تورجیح
دهد ،مطیع بودن همسر خود میداند.
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 زن اغواگر  /زن نجیب

منفي

مثبت

سنّت
تقید

تجدّد
آزادی

زن نجیر

زن اغواگر

مردآرمانی
تجرد

مرد واقعی
تأهل

 .4دریافتهاي پژوهش
الف)فهرست تقابل رویدادها و شخصیتپردازیها
تحلیل تقابلهاي جنسیتي در رویدادهاي رمان دل فوالد

70


ازدواج سنتی (سویۀ غایر ) /ازدواج افسانه کوه خوود همسورش را سنّت /تجدّد
انتخاب کرده است.
بازگشتن نسرین به نزد همسری که او را آزار میدهد از ترس نگواه
سنتی جامعه به تنهایی زن /فرار افسانه
نگاه جنسیتی جامعه به زن /نگاه غیر جنسیتی به زن (سویۀ غایر )
بازگشت نسرین به نزد شوهرش  /فرار افسانه به سبر آرزوی تقید/آزادی
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زندگی آزاد

70

عوض کردن خانه افسانه برای رهایی از قید سنت (سویۀ غایور ) /
آزادی از قید و بند سنت

70

محبت کردن به پیرزن /ترک خانه پیرزن

زنانگی /عدم زنانگی

عاشق شدن و ایساس تعلق زن به سیاوش /موفقیت در کار
نویسندگی
دیکتاتور /انجام دادن رفتار زنانه
تحلیل تقابلهاي جنسیتي در شخصیتپردازي دل فوالد
پیرزن  /افسانه

سنّت /تجدّد

زن صایبخانه  /افسانه
ااهر قوی و بی درد سر افسانه /باطن پرغوغای شخصیت افسانه

ااهر /باطن

افسانه /نسرین

زن مستقل/زن وابسته

افسانه به عنوان زنی که به لحا عاطفی مستقل است( دیکتاتور)/
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برداشت نهایي از معناي تقابلهاي جنسیتي در رمان کافهپیانو

تحلیل و مقایسه تقابلهاي جنسیتي در رمانهاي دهههاي شصت و هشتاد؛ مطالعه موردي...

زن /مرد

افسانه /مهاجرانی

تحلیل تقابلهاي جنسیتي در رویدادهاي رمان باغ بلور
ازدواج الیه /سویۀ غایر :ازدواج متجددانه

سنّت/تجدّد

ازدواج عالیه /سویۀ غایر :ازدواج متجددانه
ازدواج سوری /سویۀ غایر :ازدواج متجددانه
سنت به عنوان مانعی برای جدایی زن از مردی که او را تحقیر
میکند /توان زن در جامعهای متجدد برای جدایی از مردی که
موجر آزار او میشود (سویۀ غایر).
زایمان در خانه  /سویۀ غایر :زایمان در بیمارستان
اطاعت کامل زنان از مردان /نارضایتی زنان از مطیع بودن
تصمیم ازدواج دوبارة الیه تحت تأثیر مقید بودن به سنت /آزادی از تقّید /آزادی
بند سنت و تن به ازدواج ناخواسته ندادن (سویۀ غایر )
تحمل ازدواجی ناموفق به سبر تقید به عرف /سویۀ غایر :جدا
شدن از ازدواج ناموفق با آزادی از قید و بند عرف
سلطه و قدرت مرد آرمانی /ضعف و معلولیت مرد واقعی
زایمان الیه به عنوان عملی زنانه  /سویۀ غایر :رایتی مرد بودن

زن /مرد

زن بودن به عنوان عیر /برتری مرد بودن
تسلیم شدن الیه و سوری به تصمیم مردان در ازدواج /تصمیم
گرفتن کریم و مشهدی برای ازدواج الیه و سوری
مهربانی ملیحه با همسر معلول خود /بدرفتاری یمید با ملیحه
تحلیل تقابلهاي جنسیتي در شخصیتپردازي رمان باغ بلور
الیه به عنوان زنی سنتی /شخصیت زن مدرن (سویۀ غایر )
عالیه به عنوان زنی سنتی /سوری به عنوان شخصیتی مایل به تجدد
عالیه به عنوان شخصیت زن سنتی /شخصیت زنی متجدد (سویۀ
غایر )

سنّت /تجدّد
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شهید شدن مرد آرمانی /زنده ماندن مرد واقعی

مرد آرمانی /مرد واقعی

71
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افسانه به عنوان شخصیتی که به لحا عاطفی وابسته است.

منصور به عنوان شخصیت مرد آرمانی /کریم به عنوان شخصیت مرد آرمانی /مرد واقعی
مرد واقعی
عالیه و مشهدی به عنوان شخصیتهایی که بر سنت تأکید دارند /سنت /مذهر
خورشید به عنوان شخصیتی که مذهر را پشتوانه میداند.
زن /مرد

الیه /کریم
سوری /مشهدی
عالیه /مشهدی

تحلیل تقابلهاي جنسیتي در رویدادهاي رمان نگران نباش
رفتن بابک به همراه مادر و خانواده /رها کردن خانه و مادر توسط تقیّد /آزادی
شادی و آرش
مقید بودن بابک به نامزد خود /بیقیدی سیامک و دوستان دیگر
شادی نسبت به شرکای زندگیشان
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پناهنده شدن دختری که مبارز سیاسی است به خانۀ استادش به سنّت/تجدّد
عنوان امری امروزی /شماتت کردن و بیآبرویی دانستن این شیوه
ازدواج به عنوان امری سنتی
رفتار شادی به عنوان زن /رفتار شادی به عنوان مرد

جنسیت فیزیولوژیک/
جنسیت روانی

72

تحلیل تقابلهاي جنسیتي در شخصیتپردازي رمان نگران نباش
بابک به عنوان شخصیتی مقید /شادی بهعنوان شخصیتی آزاد

تقید/آزادی

بابک به عنوان شخصیت مقید /آرش بهعنوان شخصیتی آزاد
شادی به عنوان شخصیتی که به لحا فیزیکی زن است /شادی به جنسیت فیزیولوژیک/
عنوان شخصیتی که به لحا روانی مرد است

جنسیت روانی

شخصیت شادی به عنوان دختری متجدد /شخصیت زن سنتی(سویه سنّت /تجدّد
غایر)
شخصیت مو دم اسبی به عنوان فردی امروزی /شخصیت پیرمرد به
عنوان فردی سنتی
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مشهدی به عنوان شخصیتی سنتی /شخصیت متجدد (سویۀ غایر )

تحلیل و مقایسه تقابلهاي جنسیتي در رمانهاي دهههاي شصت و هشتاد؛ مطالعه موردي...

ماندن در ازدواج بدون تفاهم به عنوان عملی مورد تأیید سنت /سنّت  /تجدّد
جدایی در ازدواجی که زن از آن راضی نیست به عنوان عملی در
روزگار مدرن.
برقراری رابطهای مستبدانه و پدرساالرانه و سنتی با فرزند /برقراری
رابطۀ آزاد و امروزی با فرزند
برقراری رابطه به شیوة سنتی با همسر /برقراری رابطه به شیوة
امروزی با فرزند
جدایی از زنی مقید /برقراری رابطه دوستی با زنی آزاد

تقید /آزادی

داشتن مردی آرمانی (سویه غایر)  /جدایی پریسیما از مرد واقعی

مردآرمانی/مرد واقعی

جذابیت زن اغواگر و برقراری رابطه با او /جدایی از زن نجیر

زن اغواگر  /زن نجیر

تحلیل تقابلهاي جنسیتي در شخصیتپردازي رمان کافهپیانو
پدر راوی به عنوان شخصیتی سنتی /راوی به عنوان شخصیتی سنّت/تجدّد
متجدد

73


شخصیت راوی به عنوان پدری مدرن /شخصیت راوی به عنوان
همایون بهعنوان شخصیت مجرد /راوی بهعنوان شخصیت متأهل

تجرّد /تأهل

پریسیما بهعنوان شخصیت مقید /صفورا بهعنوان شخصیت آزاد

تقید/آزادی

شخصیت مرد مورد عالقۀ پریسیما (سویۀ غایر )  /شخصیت مرد آرمانی /مرد واقعی
راوی بهعنوان مردی واقعی
پریسیما به عنوان شخصیت زن نجیر /صفورا به عنوان شخصیت زن نجیر /زن اغواگر
زن اغواگر

ب) مقایسه رمانهاي دو دهه براساس تقابلهاي مفهومي

 .1با توجه به فهرست تقابلها ،که از رمانها استخراج شود ،مویتووان مشواهده کورد کوه
تقابلهای سنت /تجدد ،تقید /آزادی ،آرموانگرایی /واقعگرایوی در رمانهوای هور دو دهوه
هست؛ اما جهتگیری متون دو دهه در باب این تقابلها متفاوت است.
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تحلیل تقابلهاي جنسیتي در رویدادهاي رمان کافهپیانو

رمانهای انتخاب شده از دهۀ هشتاد آن نگاه انتقادی شدید را نسبت بوه سونّتها ندارنود و
گویی میپذیرند که این سنّت با پایهای قوی در جامعه وجود دارد و نگاه آنها به سونّت،
اصال خواهانه است.
 .3متون دهۀ شصت در ترسویم تقابول آزادی /تقیود ،آزادی را ماننود آرموان و آرزو
ستایش میکنند و میتوان گفت با مطر کردن این غیاب ،یضور آن را پررنگتور نشوان
میدهند؛ اما در رمانهای دهۀ هشتاد هر دو سوی تقابل آزادی/تقید ،در متن یاضر است
و البته آزادی بر تقید برتری دارد.
 .4آرمانگرایی /واقعگرایوی تقابول دیگوری اسوت کوه رمانهوای هور دو دهوه بوه آن
میپردازند .به نظر مویرسود نگواه رمانهوای انتخواب شوده از دهوۀ شصوت بوه سومت
آرمانگرایی متمایل است؛ اما ارزشگذاری این تقابل در دهۀ هشتاد متفاوت شده اسوت و
رمانهای دهۀ هشتاد رأی ملبت خود را به واقعگرایی میدهند.
 .5در تحلیل تقابل تقابل زن /مرد در آثار مورد مطالعه ،میتوان گفت رمانهوای دهوۀ
74

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،15شماره ،62زمستان 1397

74
74

شصت ،مرد را سویۀ قدرتمند این تقابل توصیف میکنند و یتی اگور ایون توصویف بوا
انتقاد همراه باشد ،متن به سود زنها جهتگیری میکند؛ اما در رمانهوای انتخواب شوده از
دهۀ هشتاد تقابل به گونهای عکس آن چیزی کوه در گذشوته بووده اسوت ،ارزشوگذاری
میشود و زنان در این داستانها قویتر وصف میشوند و به طور کلی تقابول زن /مورد در
رمانهای انتخابی از دهۀ هشتاد کمرنگتر است.
 .6از مقایسۀ فهرست تقابلهای رمانهای دو دهه میتوان دریافت که برخی تقابلها بوه
شکل دیگری در متن یاضر میشوند؛ برای ملال ،تقابلی که متون دهۀ شصوت میوان زن
نجیر و زن هرجایی به تصویر میکشد در رمانهوای دهوۀ هشوتاد دیوده نمویشوود .در
رمانهای انتخاب شده از دهۀ شصت ،زنانی هسوتند کوه بوا معیارهوای زن نجیور در آن
روزگار مطابق نیستند و نویسندگان نگاه منفی جامعه به این زنان را به تصویر میکشوند،
اما در هیچ یک از رمانهای مورد مطالعه از دهۀ هشوتاد تقابول زن نجیور /زن هرجوایی
وجود ندارد و به جای آن ،زنانی اغواگر وصف میشوند ،که نمیتوان برداشتی منفوی از
وصف این زنان در متن داشت.
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 .2رمانهای انتخاب شده از دهوۀ شصوت ،منتقود سونّت و یامیوان تجودّد هسوتند و

تحلیل و مقایسه تقابلهاي جنسیتي در رمانهاي دهههاي شصت و هشتاد؛ مطالعه موردي...

تقابلهای جنسیتی بیش از این کوه بوه سوبک فوردی نویسوندگان مربووط باشود بوه دورة
اجتماعیای مربوط است که هر رمان در آن نوشته شدهاست.
پينوشت

1. markedness

فهرست منابع
ایمدی ،بابک؛ ساختار و تأویل متن؛ ج ،1تهران :مرکز.1370 ،
بارت ،روالن؛ درآمدی بر تحلیل ساختاری روایتها ،ترجمۀ یمد راغر ،تهران :فرهنگ صبا،
.1387
برتنس ،هانس؛ مبانی نظریۀ ادبی ،ترجمۀ محمدرضا ابوالقاسمی ،تهران :ماهی.1384 ،
تودوروف ،تزوتان؛ بوطیقای ساختارگرا ،ترجمۀ محمد نبوی ،تهران ،نشر آگه.1379 ،
توالن ،مایکل؛ روایتشناسی ،ترجمۀ فاطمه علوی و فاطمه نعمتی ،تهران :سمت.1393 ،
جعفری ،فرهاد؛ کافهپیانو ،تهران ،نشر چشمه.1386 ،
چندلر ،دانیل؛ مبانی نشانهشناسی ،ترجمۀ مهدی پارسا ،تهران ،نشر سورة مهر.1386 ،

روانیپور ،منیرو؛ دل فوالد ،تهران ،نشر نیلوفر.1369 ،
سجودی ،فرزان؛ نشانهشناسی کاربردی ،تهران ،نشر علم.1393 ،
شریف نسر ،مریم؛ تقابلهای دوگانه در داستانهای عامه« .دوفصلنامۀ فرهنگ و ادبیات عامه»
س سوم ،ش  ،1394 ،6ص .20-1
شریفی ولدانی و سایرین ،بوسه بر روی خداوند« :مجله بوستان ادب دانشگاه شیراز» .س
چهارم .ش دوم ،1391 ،ص .150-129
طالبیان ،یحیی و دیگران؛ تقابلهای دوگانه در شعر ایمدرضا ایمدی ،پژوهشنامۀ زبان و ادب
فارسی(گوهر گویا) س سوم ،ش چهارم ،1388 ،ص .34-21
عبدینیا ،محمدامیر و علی دالیی میالنی؛ بررسی تقابلهای دوگانه در ساختار یدیقۀ سنایی:
«فصلنامۀ علمی -پژوهشی» .پژوهش زبان و ادبیات فارسی .ش  ،1388 ، 13ص.42-25
کالر ،جاناتان؛ بوطیقای ساختگرا ،ترجمۀ کورش صفوی ،تهران :مینوی خرد.1388 ،
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ییاتی ،زهرا؛ بررسی نشانهشناختی عناصر متقابل درتصویرپردازی اشعار موالنا« :فصلنامۀ نقد
ادبی» .س دوم .ش  ،1388 ،6ص . 80-63
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 .7از شباهت شیوة بیان رمانهای هر دهه با هم میتوان نتیجه گرفت کوه شویوة بیوان

مخملباف ،محسن؛ باغ بلور ،تهران ،نشر نی.1368 ،

76
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محرعلی مهسا؛ نگران نباش ،تهران ،نشر چشمه.1387 ،

میثم دادخواه



دکتر علينقي باقرشاهي
دانشیار فلسفه دانشگاه بین المللي امام خمیني (ره)

تاریخ دریافت مقاله1397/ 9/25 :

تاریخ پذیرش مقاله1397/12 /14 :

 دانشجوی دکتری رشته فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی – نویسنده مسئول
meysam.dadkhah@gmail.com
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چکیده
علم هرمنوتیک در بستر تاریخی خود ،دستخوش قرائتهای پرشمار ،مباحثات و منازعات
بسیاری بوده است .به شکل خالصه میتوان دو رویکرد عمده در حوزهی هرمنوتیک معاصر را
اینگونه از هم بازشناخت :هرمنوتیکِ رمانتیک و هرمنوتیک پدیدارشناسانه .در این میان ،پُل
ریکور فیلسوف معاصر فرانسوی ،به شکل قابل توجهی خوانش مخصوص به خودش از
هرمنوتیک فلسفی را ارائه داد ،به طوری که هرمنوتیکِ هستیشناسانه او سودای جمع آراء
فیلسوفان دو رویکرد عمدهی هرمنوتیکِ معاصر را در سر دارد .آنچه در مقالهی حاضر مورد
بررسی قرار گرفته ،نگاه خاص ریکور و مُدل جدید هرمنوتیک فلسفیاش است ،که او را وارد
گفتگویی دوسویه با نظریهی ادبی ساختارگرا نمود؛ بطوری که از طرفی وی عطف توجه به
عناصری ساختاری متن و نگاه عینیگرایانه ساختارگرایان در جهت تقلیل خوانشهای ممکنِ
متن را میستود و از سوی دیگر اصرار مفرط آنان بر این تقلیل ،که به حذف جایگاه خواننده
متن میانجامید و همچنین صرفِ توجه به بُعد نشانهشناسانهی متن (در ذیلِ نظامِ النگِ
سوسوری) و کوشش در جهت دستیابی به ساختارِ نهاییِ متن را تقبیح مینمود .برخورد
ویژهی ریکور با ساختارگرایی البته هم محصولِ قرائتِ جدید او از هرمنوتیک فلسفی و هم
نظریهی تفسیریاش (مُدل قوسِ هرمنوتیکی) است؛ مُدلی که هم نگاه عینی و ساختاری به
متن را توجیه مینماید و هم جایگاه ذهنیّت و سوبژکتیویته را حفظ کرده است .لذا در ادامه این
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هرمنوتیکِ ریکور و گفتگویي دوسویه با نظریه ادبي ساختارگرا



کلید واژهها :هرمنوتیک؛ ساختارگرایي؛ پُل ریکور؛ نظریه تفسیري
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 .1مقدمه
پیش از پرداختن به هر موضوعی در ابتدا الزم است بررسی شود اساساً چگونه بحث
هرمنوتیک ،که موضوعی فلسفی است با مباحث نظریات ادبی پیوند میخورد و راز این
پیوند و ارتباط در چیست تا پس از آن بتوان از نسبت و پیوند هرمنوتیکِ ویژه ریکور با
نظریات ادبی سخن گفت و تبیین کرد که مقصود و مُراد از گفتگویی دوسویه با
ساختارگرایان چیست.
از نگاه دانشجوی ادبیات ،این روزها مطالعات ادبی از نظریه انباشته شده است؛ نظریاتی
که درباره موضوعاتی است که ربطشان به ادبیات اصالً روشن نیست و بیش از آنچه
باید در ارتباط با موضوعات غیرادبی مانند روانکاوی ،فلسفه ،جامعهشناسی ،زبانشناسی
و  ...است .اینجاست که به نظر می رسد باید تعریفی از نظریه ادبی به دست داد تا
روشن شود علت ورود حجم وسیعی از موضوعات غیرادبی در حوزه ادبیات چیست.
نظریه ادبی تبیین سرشتِ ادبیات یا شیوههای بررسی آن نیست؛ بلکه مجموعهای
1
است از تفکرات و مفاهیمی که تعیین حدود و ثغورش بغایت دشوار است .مِری کلیگز
نظریه ادبی را محصولی میان رشتهای متشکل از زبانشناسی ،روانشناسی ،انسانشناسی،
فلسفه ،تاریخ ،اقتصاد ،مطالعات جنسیت ،مطالعات قومی ،علوم سیاسی و  ...میداند
(کلیگز ،1384 ،ص )13و به این معنا او معتقد است آنچه تحت عنوان «ادبیات» شناخته
میشود با به شکل مستقیم مباحث «نظریه ادبی»  ،ارتباط اندکی دارد؛ به عبارت دیگر
این ژانرِ میان رشتهای در حال حاضر به آن آثاری اطالق میشود که بتواند اندیشه را در
عرصههایی به غیر از عرصههای در ارتباط مستقیم با ادبیات به مبارزه و چالش بخواند؛
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موضوع مورد بررسی و ایضاح قرار میگیرد که نظریهی تفسیری ریکور چگونه با دست
یازیدن به دستاوردهای متنوّع در حوزهی زبانشناسی و ساختارگرایی ،به نظریهای ترکیبی
دربارهی تفسیر متن منتهی شد؛ نظریهای که از یک سو میتوان آنرا مُدلی میانجیگرایانه در
تقابل بین هرمنوتیکِ روشمند و هرمنوتیکِ زمینهگرا دانست و از سوی دیگر واجدِ برخوردی
دوسویه با نظریهی ادبی ساختارگرا.
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پس آثاری که از آنها به «نظریه» تعبیرمیشود در ورای عرصه اصلیِ کارخود تأثیر
میگذارد.
حال در حوزه نظریات ادبی معاصر ،متفکرانی که در عرصه مطالعات ادبی کار
میکردند از نوشتهها و آثار بیرون از این عرصه سود جُستند؛ زیرا تحلیلی که این آثار از
زبان ،ذهن ،تاریخ یا فرهنگ به دست میدادند ،تبیینهای جدید و اقناعکنندهای از
مسائل متنی در اختیار آنها میگذارد و به این معنا نظریه ادبی ،مجموعهای شد بیمرز از
نوشتههایی درباره هر چه فکر کنید از فنّیترین مسائل فلسفه گرفته تا مردمشناسی،
تاریخ هنر ،زبانشناسی ،روانکاوی و. ...
پس در واقع وسعت حوزه نظریه ادبی است که باعث پیوند آن با فلسفه به شکل
عام و هرمنوتیک فلسفی به شکل خاص میشود و این موضوع مستقیماً به وسعت خود
ادبیات برمیگردد.
در سوی دیگر این زنجیره ارتباط ،هرمنوتیک قرار دارد .هرمنوتیک در گونههای
مختلف تاریخیش؛ دامنه نفوذ وسیعی دارد که یکی از محورهای مورد بحثِ همیشگی
در آن «متن» و «زبان» بوده است؛ محوری که میتواند پیوند هر چه عمیقتر هرمنوتیک و
نظریه ادبی را توجیه و تبیین کند .عمق این ارتباط به اندازهای است که به هیچ رو
نمیتوان از بررسی مساعدتهای هرمنوتیک در حوزه نظریه ادبی چشم پوشید و در این
مقاله با تبیینی که از هرمنوتیک فلسفی ریکور و نظریه تفسیری آن ارائه میشود ،جایگاه
هرمنوتیکِ آن را در ارتباط با نظریه ادبیِ ساختارگرا و زبانشناسیِ ساختارگرایانه بررسی
خواهیم کرد.
حال با توجه به مقدمهای که ذکر شد ،روشن است که چرا برای ریکور به عنوان
فیلسوفی برجسته در حوزه هرمنوتیک ،نظریات ادبی در مرکز ثقلِ عنایت و توجه قرار
میگیرد تا حدّی که سه تألیف عمده او یعنی استعاره زنده ،2زمان و روایت 3و آخرین
کتابش خویشتن همچون دیگری 4به طور مستقیم در حوزه نظریه ادبی است.
نکته دیگری که الزم است در مقدمه به آن پرداخت این است که اساساً این مقاله به
دنبال پاسخ به چه پرسشهایی است .در میان عالقهمندان و دانشجویان ادبیات،
انجمنهای شعر و داستان و محافلِ نقد ادبی ،همواره پرسشهایی جدی و تأملبرانگیزی
مطرح است که گهگاه طرحِ اینگونه پرسشها و پاسخهای محتمل به آن به تقابل و
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 .2نظریه تفسیري ریکور
نظریه تفسیری ریکور با دست یازیدن به دستاوردهای گوناگون در حوزههای
زبانشناسی ،هرمنوتیک ،فلسفه تحلیلی -زبانی و ساختارگرایی ،نظریهای ترکیبی درباره
تفسیر متن ارائه میکند .پس از اینکه ریکور ،مسیر فلسفی خویش را با تأمل در باب
نشانههای زبانی و نماد آغاز کرد ،6فلسفه متأخر او بر «گفتمانِ نوشتاری» و «متن» تمرکز
دارد .او اساساً میان گونه گفتاری و نوشتاری ،گفتمان تمایز قائل ،و معتقد است متن یا
همان گفتمانِ نوشتاری ،ویژگیهایی دارد که گونه گفتاری فاقد آن است .از آنجا که در
متن برخالف گفتار ،مخاطب معیّن میتوان آن را از زمینه خاص خود جدا کرد و در
معرضِ خوانشهایِ نامحدودی قرار داد .این ویژگی زمینهزدایی 7باعث میشود افق
وسیعی در مقابل متن قرار بگیرد .او میگوید« :مسیرِ متن ،گریختن از افقِ محدودی
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تعارضِ بین دو طرفِ گفتگو منتهی میشود؛ پرسشهایی از این دست که آیا میتوان به
معنای متن و آنچه مُراد مؤ لف است راه یافت و یا برعکس اساساً قائل شدن به وجود
معنای نهایی برای متن آرمانی دست نیافتنی است .آیا می توان با تکیه بر عناصر
ساختاری و عوامل زبانشناسانه ،متن را تحلیل و تبیین کرد و یا بر خالف آن ،معنا به
سقوط در گرداب نسبیگرایی محکوم است؟ اگر امکانِ برخوردی ساختاری و روش-
شناسانه با متن ادبی وجود دارد ،حدود و مرز این شکلِ از برخورد تا کجاست؟ کدام
خوانش و تفسیر از متن مطمئنترین تأویل است و مبنای آن چیست؟
پاسخ به سوأالتی از این دست غالباً باعث به وجود آمدن دوقطبی و شکاف در بینِ
مباحثهکنندگان میشود که میتوان آن را دو قطبیِ برخوردِ ابژکتیو و عینیگرایانه در
مقابلِ نگاه سوبژکتیو و ذهنی به متن نامید .این مقاله بر آن است تا توضیح دهد که
چگونه پُل ریکور ،فیلسوف معاصر فرانسوی با تکیه بر نظریه تفسیری خویش سعی در
پیدا کردن ناحیهای تعادلی در میانه این مباحث دارد؛ ناحیهای که تا حدودی میتواند
راهحلّی باشد بر پایانِ سردرگمیها و شکافهای این حوزه؛ همچنین برآنیم که نشان
دهیم این دیدگاه چگونه به رویکردی دوگانه از سوی ریکور نسبت به نظریه ادبی
ساختارگرا منتهی میشود؛ رویکردی حاکی از نقدِ جدّی و از سوی دیگر استفاده بهینه
از دستاوردها.

هرمنوتیکِ ریکور و گفتگویي دوسویه با نظریه ادبي ساختارگرا

81

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،15شماره ،62زمستان 1397

Downloaded from lire.modares.ac.ir at 15:08 IRDT on Friday April 3rd 2020

است که به دست مؤلف ایجاد شده است .اکنون آنچه متن میگوید ،فراتر از آن است
که مؤلف قصد گفتن آن را داشت» (واعظی ،1384 ،ص.)361
از این روست ک ه ریکور به نوعی در آثار متأخر خود قلمرو هرمنوتیک را تغییر
میدهد .او که در ابتدا نماد را قلمرو هرمنوتیک معرفی میکرد ،اکنون متن را محور
هرمنوتیک می داند و نظرّیه تفسیری خویش را براساس این تلقی از متن بنا مینهد؛ اما
باید توجه کرد که او معنای وسیعتری برای متن در نظرش است؛ معنایی که مسلماً به
نوشتار و مکتوبات منحصر نمیشود.
در اینجا الزم است به این نکته نیز اشاره شود که به نظر میرسد ریکور برای
رسیدن به نظریه تفسیری مورد نظر خود باید در دو جبهه مبارزه میکرد :جبهه اوّل را
فیلسوفانِ حوزه هرمنوتیکِ رمانتیک تشکیل میدادند که نمایندهای از آنان همچون
دیلتای به تمایز جدّی میان «تبیین» باور داشت که رویکرد اساسی در علوم طبیعی است
با «فهم» که مختصِّ علوم انسانی است (جریانِ هرمنوتیکِ روشمند) .در نظر او در آنجا
که ما با تکیه بر منطق استقرا به شرح علمی ابژههای علوم طبیعی میپردازیم در علوم
انسانی درك و فهم حیاتِ روانی فردِ بیگانه از طریقِ تفسیر و فهم نشانههاست و این
هدف علوم انسانی هرگز با الگوی تبیین تأمین نمیشود؛ اما مشکل اساسی و نقص مهم
در فلسفه دیلتای ،که از نظر ریکور دور نماند ،این بود که چگونه میتوان پس از قائل
شدن به این تمایز ،همچنان رؤیای علمی کردن علوم انسانی را در سر داشت .این
تناقضی روششناختی در نظریه دیلتای بود که ریکور نظریه تفسیری خویش را دقیقاً از
همین نقطه آغاز کرد.
تأکید بر کنشِ ساختاری و روشی در برخورد با متن از سوی دیلتای و دیگر
فیلسوفان حوز ه هرمنوتیکِ رمانتیک باعث شد تا آنان همچون ساختارگرایان برای
رسیدنِ به فهمِ صحیحی از متن بر عناصرِ ساختاری تأکید ویژهای کنند؛ اما این
هرمنوتیک ،هرچند به برخی ویژگیهای ساختارگرایی ملتزم بود از سوی دیگر هم
چنانکه بیان شد ،واجد رویکردی دوگانه و حتی تناقضآمیز بود؛ به این معنا که دیلتای
بین تعهّدی عینی گرایانه از آن نوعی که در علوم طبیعی وجود داشت و اعتبار آن را
تضمین میکرد و درکی که از حیات تاریخی انسان داشت ،گرفتار شده بود؛ لذا جمع
بین شأن روش شناسانه و ملتزم به ساختار از یک سو(متدولوژی خاصِ علوم طبیعی) و
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این واقعیت ،که حیاتِ انسان اساساً تاریخی است و لذا تأویلِ متن نیز واجدِ عناصر
تاریخی است از سوی دیگر ،نقطه مناقشهای بود که دیلتای درگیر آن بود .به هر حال او
نتواست گریبان خود را به طور کامل از علمگرایی و عینیتِ مکتب تاریخی رها کند.
این مشکل از طرفی به شأنی که او برای روش قائل بود نیز باز میگردد .فلسفهای که
بنایِ کارش روش و قاعده است و برای آن شأن ویژهای در رسیدن به شناخت قائل
است ،خواهناخواه به دنبال عینیّت و در نتیجه به دنبال قواعد علمی و ساختاری میرود.
این ویژگی روش است و گریزی از آن نیست؛ چیزی که بشدت مورد نقد گادامر قرار
گرفت .گادامر معتقد است دیلتای خود را در تناقضی درونی گیر انداخت و نتوانست
تاریخمندیِ حیات را بخوبی درك کند .این تناقض درونی این بود که پژوهشی
روششناسانه و دکارتی دربارة معرفتِ به شکل عام معتبر در حوزه علوم انسانی
نمیتواند با مفهوم فلسفه زندگی هماهنگ باشد (.)Gadamer, 2004,p. 213-235
جبهه دوّم هرمنوتیکِ فلسفی گادامر بر خالف دیدگاهِ قائالنِ به هرمنوتیکِ رمانتیک،
هرگونه تالش روششناسانه ،ساختارشناسانه و مبتنی بر روش در باب واقعیت را دارای
حق انحصاری نمیداند (جریانِ هرمنوتیکِ زمینهگرا) و لذا تحلیل گادامر از واقعه فهم و
تجربه هرمنوتیکی اساساً در بردارنده عناصر تبیینی و ساختارشناسانه نیست .در نظر او
فهم نوعی رویارویی است و لذا فهم در نهایت نوعی فعل نیست بلکه گونهای انفعال
است و میتوان آن را نوعی شکلگیری یا "تکوین" در نظر گرفت؛ حال اینکه ریکور
معتقد است ما همواره در ارتباط با رشتهها و دانشهایی هستیم که به دنبال انجام دادنِ
تفسیر به شیوهای روشمنداست و در مقابل وسوسه جدا کردن واقعیت از روش،
ایستادگی خواهیم کرد (.)Ricoeur, 1974, p.11
حال که مشخص شد مقصود پژوهش گادامر دریافتن آن چیزی است که در همه
گونههای فهم مشترك است و نشاندادن اینکه فهم هیچگاه نسبتی سوبژکتیو با ابژه
مشخص ندارد(توران ،1389 ،ص ،)23میتوان به ضدّیتی که نظریهپردازان ادبی ساختارگرا
و فرمالیست به اندیشه هرمنوتیک فلسفی داشتند ،بیشتر آگاه شد؛ چرا که برای اینان،
تجربه هستیِ اثر هنری به مثابه برخوردی روشمند با ساختار آن بود؛ ساختاری که دقیقاً
در برابر آگاهی سوژه قرار دارد و این نگاه تا بدان جا پیش رفت که برخی
ساختارگرایان مدعی بنیان نهادنِ «علم ادبی» شدند .در دهه  1960و  1970زبانشناسیِ
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سوسوری به عنوان مبنای تفکرات ساختارگرایانه مطرح شد؛ مبنایی که با عینیتر کردن
هر چه بیشترِ اثر هنری ،کمکم دشمنی خود را با نگاه هرمنوتیکی گادامر روشن کرد.
ساختارگرایان میگویند با توضیح ادبیات به منزله نظامی از نشانههای محصور در
چارچوبی فرهنگی که به آن نظام امکان عمل میدهد ،دیگر نمیتوان اثر ادبی را مبیّنِ
رابطهای رازآمیز یا جادویی بین نویسنده و خواننده تلقی کرد؛ لذا تحلیلی عینی از
چگونگی تفسیر متون توسط خوانندگان و نه واکنشی استعالیی یا شهودی به متن،
راهگشایِ معناست (برسلر،1389 ،ص  .)131-132توجه به اینکه متون چگونه معنا
میدهد ،نه اینکه متون چه معنایی میدهد و نگاه کامالً عینی ،ساختاری و فناورانه به اثر
هنری کار را به جایی رساند که جاناتان کالر از چهرههای شاخص ساختارگرایی در
امریکا در واکنشی به تأویل بیان میکند« :تکالیف بسیاری در برابر نقد قرار دارد .ما
برای پیشبرد و فهم خویش از ادبیات به چیزهای بسیاری نیاز داریم؛ اما آنچه ما را به آن
نیازی نیست ،تأویل بیش از پیش اثر ادبی است» (واینسهایمر،1389 ،ص .)39
به هر روی گریز از کنشِ روشمند به عنوان تنها مسیر به سوی معنا در فلسفه
گادامر ،واکنشهای کم و بیش تندی را در محافل دانشگاهی برانگیخت که آنچه ذکر
شد ،تنها نمونهای از آنها بود .از سوی دیگر نقّادیهای شدید امیلیوبتّی 8و هرش 9از
نمایندگان معاصرِ هرمنوتیکِ رمانتیک به گادامر و متّهم ساختن او به گرفتار شدن در
گرداب نسبیگرایی ،موردی نبود که از چشم ریکور دور بماند؛ به عنوان مثال هرش
معتقد بود علم هرمنوتیک هایدگر و گادامر ،تمام متون گذشته را در معنای اصلیش
نامفهوم میسازد .مطابق بیانِ آنها از هرمنوتیک ما تنها قادر به فهم چیزهایی هستیم که
در قالب محتوای دوره حاضر قرار گرفته شد ( .)Dostal, 2016: 419از اینرو ریکور
در جبهه دوّم ،یعنی در رویارویی با قائالنِ هرمنوتیکِ پدیدارشناسانه نیز به دنبال
راهحلّی بود تا بتواند حق دیدگاه آنان را نیز در نظریه خود به شکلی ادا کند.
راهحلّ میانجیگرایانه ریکور در برخورد با این دو جبهه ،که بنای نظریه تفسیری او
را نیز تشکیل میدهد ،مبتنی است بر ایجاد ارتباط میان «فهم» و «تبیین» بهگونهای که آن
جدایی آشتیناپذیر میان آنها که مورد نظر دیلتای بود براساس ارتباطی دیالکتیکی
بازتعریف میشود .نکته مهمی که ریکور در این زمینه اشاره میکند این است که هر
چند عرصه علوم انسانی اساساً با علوم طبیعی متفاوت است و با فهم سروکار دارد باید
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پذیرفت که از جهات تبیینی نیز خالی نیست و منش صحیح در برخورد با ابژههای
علوم انسانی احترام نهادن به هر دو جنبه یاد شده است .از نظر معرفت شناختی این
تلفیق باعث میشود تا علوم انسانی نیز از وصف علمی بودن برخوردار شود و گونهای
خاص از اعتبار را بتوان برای آنها متصوّر شد؛ اگرچه باید پذیرفت که این اعتبار از آن
نوعی نیست که در علوم طبیعی در جریان است .از نظر هستیشناسی نیز این دیدگاه
معتقد است که هستیشناسی ای قرین صواب است که هم از شیوه تبیینی سود بجوید و
هم سهم فهم را ادا کند.
این توجه به عناصر ساختاری متن با تکیه بر الگوی تبیین ،موردی است که میتوان
گفت ریکور در آن بشدت از دستاوردهای ساختارگرایی دهه  60فرانسه استفاده کرده و
نکته مهم اینجاست که او از این نظر ساختارگرایی را امری ستودنی میدانست که باعث
شد موارد دلبخواهی در روندِ تأویل و تفسیر متن از سوی خواننده محدود شود.
ساختارگرایان فرانسوی ،متن را چون ساختاری فرض میکردند که قوانین خاص خود
را دارد ولی میتوان آن را به گونهای ابژکتیو بررسی کرد بیاینکه ذرّهای با انتظارها،
پسندها ،پیشداوریها یا امیدها و دلبستگیهای خواننده همراه باشد؛ اما باید گفت این پلّه
ابژکتیو در فهم متن را ریکور در کنار پلّه سوبژکتیو قرار میدهد و در این باره نقدهای
زیادی به افراطیگری ساختارگرایان وارد میکند که موضوع بحثی است که در بخش
آینده روشنتر خواهد شد.
بر این اساس در نظر ریکور فرایند تأویل عملی دیالکتیکی است که در آن تأویلگر
پ س از گذار از مرحله تبیین که قبل از آن فهمی خام و بسیط دارد به سوی فهمی
عمیقتر میرود و بدین معنا فهم روندی است که در آن ،تبیین نقشی اساسی را بهعهده
دارد و به فهمی جدّیتر منتهی میشود؛ لذا به عقیده ریکور فهم بدون تبیین نابیناست؛
همانطور که تبیینِ بدون فهم ،میان تهی است (ریکور ،1384 ،ص  .)124از طرفی هم
باید پذیرفت که نقش تبیین متناسب با حوزههای مختلف علمی متفاوت است؛ مثالً
جایگاه تبیین در تأویل متنی فلسفی از تأویل متنی ادبی بسیار پررنگتر است؛ چرا که به
هر حال متن فلسفی قاعدهمندتر از متن ادبی است .در هر صورت شاید بتوان گفت که
متن فضای محدود تأویلهاست؛ فقط یک تأویل وجود ندارد؛ اما از سوی دیگر به دلیل
تکیه بر عنصر تبیین پذیرشِ تعداد بیپایانی از تأویلها نیز بیمعناست .متن فضای
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نوساناتی است که محدودیتها و الزامهای خود را دارد .برای برگزیدن تأویلی متفاوت ما
باید همواره دلیلی بهتر ارائه کئیم .همچنین وقتی تأویل بخواهد به حوزه گفتگو وارد
شود ،مسلماً فضای محدودتری نسبت به حوزه شخصی دارد؛ چرا که حضور در گفتگو
الزمه بیان دالیل است و این نقش تبیین را در کمک به گریز از اختالف تأویلها روشن
میکند؛ موضوعی که تا حدّی نقص نسبیگرایی در هرمنوتیک گادامر را برطرف میکند.
گام اوّلِ نظریه تفسیر متن ریکور با تأکید بر زبانشناسی «جمله» آغاز میشود و علت
این موضوع تمایزی است که ریکور میان زبان 10و سخن 11قائل است در حالی که زبان،
واقعی و فارغ از زمان و مکان ،و از نظر زبانشناسان ،واحد آن نشانه 12است ،سخن
منش استوار بر منطق گفتگو را داراست؛ به عبارتی کسی چیزی را به کسی دیگر درباره
چیزی میگوید .ریکور چهارسویه اصلی در این تعریف را از هم تمیز میدهد :گوینده،
شنونده ،مایههای معنایی و داللت (احمدی ،1380 ،ص)616؛ لذا «سخن» در زمان و مکان
خاصی اتفاق میافتد و برخالف زبان ،که واحدِ آن «نشانه» است از «جمله» تشکیل شده
است؛ پس هرمنوتیکِ ریکور در این مرحله و تفسیر متنِ مورد نظر او با «زبانشناسی
جمله» آغاز میشود.
14
13
از سوی دیگر ریکور در همراهی با فرگه میان معنا و مصداق نیز تمایز قائل
است .معنا چیزی است که در هر ساختارِ زبانی یافت میشود؛ اما مصداق را فقط در
سخن میتوان یافت؛ به عبارتی معنا هم شامل زبان و هم شامل سخن است؛ اما مصداق
فقط شامل سخن؛ چرا که فقط سخن دارای دنیایی است که بر آن داللت میکند .نتیجتاً
مصداق وجه تمایز زبان از سخن است.
حال که مشخص شد هر کنش ،معنا و مصداقی دارد ،باید گفت نظریه تفسیری
ریکور دارای دو سویه است :یکی سویه «نشانهشناسانه» ،که مشخصکننده معنا است و
بُعد قابل تبیین متن را تشکیل میدهد و دوّم سویه «معناشناسانه» که در آن ما به درك
مفاد و مصادیق متن میرسیم .نکته اینجاست که سویه نشانهشناسانه یک شکل دارد و
سویه معناشناسانه چند شکل؛ از اینروست که علت وجود تأویلهای متفاوت و گهگاه
رقیب ،بُعد معناشناسانه متن است؛ اما ساختارگرایان و نشانهشناسانی همچون لوی
استراوس که به دنبال علم ادبی بودند تنها به سویه نشانهشناسانه توجه کردند و ناگزیر
به این فرض میرسیدند که هر متن یک معنا دارد و نه بیشتر؛ اما در مقابل ریکور وجودِ
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زبانی آرمانی و ناب را نپذیرفت؛ زبانی که در آن هر واژه یک معنا و هر جمله یک
معنای صریح و کامل و هر متن یک داللت داشته باشد و زبان ،تصویر یا بازتاب دقیق و
عالی ساختار واقعیتها باشد (همان ،ص.)624
از سوی دیگر ریکور همچون دریدا ،گفتار و نوشتار را نیز از هم جدا میداند و
قبول نمیکند که نوشتار را میتوان برگردان یا بازتاب گفتار در نظر گرفت .طرفین در
گفتار در موقعیت گفتمانی مشترك به سر میبرند و از اینرو تعیین مصداقها در گفتار از
نوشتار بسیار آسانتر است که در آن متن از زمینه پیدایش خود جدا شده است .نتیجه
پذیرش این تمایز این بود که همانطور که گادامر بیان کرد ،هستیای که به فهم
درمیآید ،زبان است .ریکور نیز بیان میکند زبان خود حرف میزند؛ لذا او در همراهی
با گادامر به استقالل معنای متن از نیّت مؤلف رأی داد و همچون فوکو و بارت گفت
که باید نویسنده را مُردهای انگاشت و با متن ،مناسبت کامل برقرار کرد .او همچنین متن
15
را از زمینه پیدایش خود نیز جداشدنی میداند و بر لزوم این جداسازی و زمینهزدایی
نیز تأکید میکند .هرچند ریکور معنایِ متن را مستقل در نظر میگیرد به تعبیرِ خودش
این استقاللِ معنایی با احترام به  )1نیت آغازین مؤلف  )2موقعیتِ نخستین و اولیّه
سخن و  )3مخاطب آغازین همراه است( .)Kearney, 2004, p.31در این روش،
هرمنوتیک به وضعیت تفسیر متنی نزدیک میشود که در آن معنادارایِ متن از ارجاع
مرتبه اوّلیِ معنا مستقل است و ارجاعی مرتبه دوّمی را در مقابل متن میگشاید و این
مرتبه جدیدِ ارجاعی ،کثرتی از خوانشها را فرامیخواند؛ یعنی گشایش افق تأویلها؛ لذا
انتقال تاریخی معنا ما را در دوری هرمنوتیکی قرار میدهد که در آن هر تأویلی هم
مسبوق است به افق معنایی که از سنّت به ارث رسیده است و هنوز در معرض
بازخوانشهای پسینی چندگانه قرار دارد و هم در معرض خوانشِ خاصِ دیگر
تأویلگران؛ بدین معنا ما در وسط گفتگویی وارد میشویم که پیش از این شروع شده
است .متن نیازمند خواننده است؛ به همان اندازه که نیازمند مؤلف نخستین است؛ این
موضوع جهانی از معانی محتمل را برای ما میگشاید؛ جهانی جدید که توسط متن به
زبان آورده شده؛ آن چیزی است که ریکور ارجاع مرتبه دوّم 16مینامد که ما را از ارجاع
17
مرتبه اولِ جهانِ آشنایی دور میکند که اینجا و اکنون در آن سکونت داریم ( Ibid,
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نکته دیگری که در نظریه تفسیری ریکور او را به هایدگر وگادامر نزدیک میکند،
مفهوم به خود اختصاص دادن 18است .به طور طبیعی ،متن یا هر ابژه فرهنگیِ نیازمند
تفسیر ،نوعی فاصله زمانی با تأویلگر دارد و لذا تأویل تالشی در جهت به حداقل
رساندن این فاصله است و این تالش با به خود اختصاص دادن چیزی که بیگانه است
محقق میشود .این ویژگی اختصاص به زبانِ حاضر داشتن از ویژگیهای کلیدی نظریه
گادامر است و همانطور که بیان شد در ارجاعی مرتبه دوّم ،این به خود اختصاص دادن
به خویش فهمی تأویلگر منجر میشود؛ چرا که در هر متن دنیایی وجود دارد و تأویلگر
با فرایند تأویل خود را در این دنیای وجودی میافکند.
با توجه به این مطالب ریکور با تشبیه فرایند نظریه تفسیری خود به پُل ،آن را
«قوس هرمنوتیکی» مینامد .در این قوس ،که در مقابل «دور هرمنوتیکی» 19هایدگر و
20
گادامر بیان شده است سه عنصر اساسی «تبیین»« ،فهم» و «به خود اختصاص دادن»
وجود دارد .عنصر تبیین ،که آغاز این قوس است ،بُعد زبانشناسانه و ساختارشناسی
عملِ فهمِ متن را تشکیل میدهد .عنصر فهم به معنای درك مفاد و مصداقهای متن است
که در میانه این پُل قرار دارد و در انتها نیز با درگیر شدن تأویلگر با معنای متن و ورود
به جهانی جدید و به خود اختصاص دادن آن ،قوس کامل میشود .این یکی از نقاط
اساسی در تمایز دیدگاه ریکور با گادامر است؛ چرا که گادامر به طور خاص به این
نکته تأکید کرد که فهمِ متن محصول گفتگوی دیالکتیکی مفسّر و متن است .هم چنانکه
مفسّر از متن پرسش میکند ،متن نیز افق معنایی مفسر را به چالش میکشد و از آن
میپرسد .فرایند فهم ،جریان حلقوی و دوری است که از مفسّر و پیشداوریها و پیش
دانستههای او آغاز می شود و به توافق و امتزاج افق معنایی مفسّر با متن پایان مییابد
حال اینکه تحلیل ریکور از فرایندِ فهمِ متن ،آن را در مسیری غیرحلقوی به تصویر
میکشید .فهم در نظر ریکور مراحلی پیدرپی را طی میکند و از سطح به عمق
معناشناختی متن کشانده میشود و سرانجام در تعامل با مفسِّر قرار میگیرد و امکان
وجودی خاصّی را به روی او میگشاید و او را به فهمی متفاوت از خویشتن میرساند
(واعظی،1384 ،ص  .)388-387یکی از مزایای قوس هرمنوتیکی این است که عملِ فهم
متن بر این اساس فرایندی بیپایان نیست و میتوان برای آن سرانجامی را متصوّر شد.

88

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،15شماره ،62زمستان 1397

88
88

همان طور که بیان شد ،هرمنوتیک ریکور ،که در ابتدا با تأویل نمادها آغاز شده بود،
کم کم با تکیه بر گفتمان نوشتاری و متن به معنای وسیع خود به سمت هرمنوتیکی متن
محور سوق پیدا کرد .این گرایش به متن در هرمنوتیک متأخر ریکور تحت تأثیر از
نظریه تفسیری او بود؛ نظریهای ترکیبی با تمسّک به دستاوردهای حوزههای مختلف از
جمله زبانشناسی ،فلسفه تحلیل زبانی ،ساختارگرایی و ...دربارة تفسیر متن .اساس این
نظریه تفسیری هم چنانکه در بخش پیش بیان شد ،جمع میان فهم و تبیین است« .فهم»،
آن طور که مورد نظر گادامر و هرمنوتیک فلسفی او است و«تبیین» آن چنانکه که در
میان فیلسوفان هرمنوتیک رمانتیک مطرح میشود .توجه به عناصر ساختاری متن با تکیه
بر الگوی تبیین موردی بود که ریکور در آن بشدت از دستاوردهای ساختارگرایی دهه
 60فرانسه استفاده کرد؛ چرا که در نظر او ساختارگرایی کوششی است برای به نظم
درآوردن تخیّل آفریننده به یاری ترکیبی از نشانهها (ریکور ،1384 ،ص.)54
مسأله دیگری که باعث گرایش ریکور به نظریات ساختارگرایانه شد ،کمبودی است
که او در هرمنوتیک گادامر مشاهده کرد .مسلم است که هرمنوتیکِ گادامر در حوزه نقد
و نظریهپردازی ادبی کاربردی ندارد؛ چراکه هرمنوتیک فلسفی او اساساً نوعی نظریه
نیست .در درك هرمنوتیک گادامر هیچ موضوعی بیش از این اهمیت ندارد که فلسفه را
از نظریه تمیز دهیم .با تعریفی از جوزف بالشیر 21این تمایز بهتر روشن خواهد شد .او
میگوید« :منظور ما از نظریه  ...تالش برای ضبط و مهار تأویلهای متون جزئی با
توسل به روایتی از تأویل به طور کلی است» (واینسهایمر ،1389 ،ص.)49
بنابراین تعریف« ،نظریه» خواهان ارائه روشی برای تبیین است و به عبارتی مبنای
روششناسانه دارد؛ چیزی که اساساً گادامر به دنبال آن نبود و همین موضوع باعث
دوری هرمنوتیک فلسفی گادامر از مباحث نظریه ادبی بود .او خود معترف است که به
دنبال صورت بندی دستورالعملی برای هدایتِ فهم به همان سبک و سیاق کسانی
همچون امیلیو بتّی یا اریک هرش نیست و نمیخواهد مجموعهای از قواعد و مبانی
نظری را برای توصیفِ روالِ روشمند در علوم انسانی فراهم سازد ( Gadamer, 2004,

.)p.xxv
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نتایج هرمنوتیک فلسفی گادامر گرچه قرین صحّت باشد ،نتایج اندکی برای انسان
ابزارساز دارد و آگاهی ریکور به این کمبود نظریه و مبانی روششناسی در هرمنوتیک
گادامر از جمله عوامل گرایش او به مباحث ساختاری و نزدیک شدن او به
ساختارگرایان است .با بیانی که از نظریه تفسیری ریکور ارائه شد مشخص است که او
به دنبال نقطه تالقی و تعامل دوسویه است؛ نقطهای که هم حق فلسفه هرمنوتیکی را ادا
کند و هم جانب نظریه هرمنوتیکی را نگاه دارد .کوشش در جهت یافتن این ناحیه
تعادل ،او را وارد گفتگویی دو سویه با ساختارگرایان میکند که موضوع اصلی این مقاله
است .او از یکسو از دستاوردهای ساختارگرایی در راستای تبیین متون بهره میجوید؛
اما از سوی دیگر آنان را به سبب افراط در تمسّک به ساختار متّهم میکند .برای فهمِ
بهتر این ارتباط دوسویه الزم است در این قسمت به بیانِ برخی ویژگیهای نظریه ادبی
ساختارگرا بپردازیم.
22
نظریه ادبی ساختارگرا ،که از این پس از آن با عنوان کوتاه ساختارگرایی یاد
خواهیم کرد در دهه  1960به اوج شکوفایی خود رسید .آنچه با بررسی تاریخ این
نظریه ادبی به دست میآید ،این است که تعریف واحدی از آن بسختی امکانپذیراست؛
چرا که این اصطالح آن قدر صورتهای مختلف و گوناگونی به خود گرفته است که
دشوار بتوان وجه مشترکی میان آنها پیدا کرد .در عینحال تالش من در این قسمت این
است که بتوانم عوامل عمده و مهم ساختارگرایی و همچنین شرح کوتاهی از تاریخ این
نظریه را ارائه کنم که در ارتباط جدّیتری با نظریات ریکور است و زوایایی از این
نظریه را برای خوانندگان روشن کنم که چه از جهت استفاده و بهرهبردن و چه از
جهت نقد به آنها در کانون توجه ریکور بوده است.
ظهور ساختارگرایی با جریانِ علمگرایی قرن بیستم و همچنین پیشرفتهای خاص
علوم طبیعی از جمله شیمی و فیزیک در قرن نوزدهم بیارتباط نیست .همان طور که
مثالً در علم شیمی ثابت شد که ماده از مولکول و در نهایت اتم تشکیل شده است،
بررسی ساختارگرایانه متن ادبی با این پرسش شروع شد که بنیادیترین اجزا ،یعنی
«اتمهای» متن کداماست؟ به عبارت بهتر ساختارگرایان در هر حوزهای در جستجوی
اجزا یا بخشهای بنیادینی است که ناظر و بیانگر ساختارِ نظام است ؛ یعنی تحلیل
ساختارگرا هدفی فراتر از کشف رابطه متقابل بین اجزا و قوانین ندارد .نکتهای که باید
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در همین ابتدا بر آن تأکید کرد این است که کشف این ارتباط به معنای قبول فهمپذیری
متن است و همان طور که ژان پیاژه تأکید میکند« :واقعاً همه ساختارگرایان دربارة باور
به آرمان فهم پذیری 23اشتراك نظر دارند یا حداقل میتوان گفت این آرزو را در سر
دارند؛ هرچند هدفهای انتقادی آنها بسیار متفاوت است» (.)Piaget, 1970, p.4
نگاه ساختارگرایان به مفهوم «ساختار» در ادامه بینش فرمالیستهای روس به مفهوم
«شکل» مطرح شد و با نظر آنان چندان تفاوتی ندارد .در نظر آنان ساختار ،مفهومی
خودبسنده است؛ یعنی ساختار کلیّتی است که اجزاء آن دارای هماهنگی و همبستگی
درونی است و به عبارت بهتر اجزای هر ساختار ماهیت مستقلی ندارد؛ هم چنانکه
24
ریاضیدانان ،ساختارگرایی را مفهومی در مقابل مفهومِ «جداسازی و بخشبندی»
دانستهاند که با تأکید و تمرکز بر تناظرها 25به دنبال دستیافتن به وحدت و همبستگی
درونی است ( .)Ibidاز سوی دیگر فهم ساختار با توجه به خودبسنده بودن آن نیازمند
رجوع و استناد به انواع عناصر و شواهد بیرونی ندارد .این تحلیل از مفهوم ساختار به
قرابتی روشن با علمگرایی قرن نوزدهم منتج شد؛ چرا که تحلیل ساختارگرا همانند
علوم طبیعی مدعی است که بُعدی جهانشمول دارد و به دنبال یافتن ساختارها و اجزایی
است که در هر زمان و مکان ثابت و یکسان است .همان طور که ریکور نیز بر این
ویژگی بارز ساختارگرایی تصریح دارد و مهمترین ویژگی ساختاری هر نظام زبانی را
ویژگی سازوار آن میداند که منظور اولویت کل بر اجزا و بر سلسله مراتب سطوحی
است که از آن ناشی میشود (ریکور ،1384 ،ص.)59
اگر مفهوم «کلیّت» 26یا «همبستگی» را اولین عامل اصلی ساختارگرایی بدانیم ،عاملی
که در درجه دوّم اهمیت قرار میگیرد ،مفهوم تبدیل 27است .در توضیح این مفهوم باید
گفت که ساختار واقعیتی پویاست؛ یعنی ساختار را باید به مثابه نظامی از تبدیلها
نگریست و نه به شکل صورتهایی ایستا .از سوی دیگر چون ساختار ،سامانه است و نه
فقط مجموعهای از عناصر و ویژگیها ،این گونه تبدیلها شامل قواعدی است :اول اینکه
ساختار از طریق تعامل قوانین حاکم بر این تبدیلها حفظ شده است و از سوی دیگر
گسترش و بسط نیز مییابد .دوم اینکه هرگز این تبدیلها نتایجی خارج از نظام ندارد و
همچنین عناصری را به کار نمیگیرد که در نسبت با این نظام ،خارجی بهشمار میرود.
پس تکامل ساختار ،گونهای از این شکل به آن شکل شدگی است؛ از یک الگوی
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ساختاری به الگویی دیگر رسیدن است؛ اما در این تبدیلها هر ساختار توانایی نظم دادن
به خود را دارد و به هیچ رو نیازمند چیزی بیرون از خود نیست و این سوّمین ویژگی
عمده مفهوم ساختارگرایی یعنی خودتنظیمکنندگی 28است؛ به این معنا تبدیلهایی که در
ساختار اصلی و ذاتی است ،هیچ گاه از حدود خودِ نظام پیشی نمیگیرد ،بلکه در
مرزهای آن باقی میماند و به عناصری محدود است که به نظام تعلّق دارد و از قوانین
آن پیروی میکند؛ به عبارت بهتر در جریان این تبدیلها و پویاییها ،ساختار جدید،
ساختار گذشته را نقض نمیکند بلکه آن را تقویّت میکند و گسترش میدهد ( Piaget,
)1970, p.5-14؛ به عنوان مثال در جمع یا تفریق هر دو عدد صحیحِ مفروض ،عدد
صحیح دیگری به دست میآید؛ عددی که از قوانین ساختاری اعداد صحیح پیروی می-
کند و در واقع باعث تقویت و گسترش آن مجموعه ساختاری میشود.
پس از بیان عوامل عمده ساختارگرایی ،نکته قابل ذکر دیگر که بعداً خواهیم دید ،باعث
نقد جدّی ریکور به ساختارگرایان میشود ،منطقی افراطگرایانه در تمسّک به ساختار
است .دیدیم که بنیان فلسفی ساختارگرایی این است که جهان از مناسبات شکل گرفته
است نه از چیزها؛ یعنی هر چیز را باید در درون الگوی ساختاری آن شناخت و ماهیت
هر چیز در هر حالتی از پژوهش ،مناسباتش با عناصر همساختاری تعیین میشود که در
آن قرار گرفته است .منطق چنین حکمی در شکلی افراطگرایانه به آنجا میرسد که
بکوشیم تا به "ساختار نهایی و دائمی" پیببریم؛ چرا که فرض وجود ساختاری بغایت
کلّی و نهایی با این تعریف محال نیست و این موضوعی بود که کلود لِوی استراوسِ
مردمشناس مدعی آن شد .این ادعای بلندپروازانه از سوی او بیان میکند که از راه
پژوهشِ الگوهای اصلیِ ساختاریِ فراوردههایِ ذهن آدمی ،میتوان به کارکرد آنها
پیبُرد .از سوی دیگر این موضوع سبب شد که ساختارگرایان ،طرح خود را بغایت به
علم نزدیک بدانند تا آنجا که مفهوم "علم ادبی" را مطرح ساختند؛ چیزی که بسیار
مورد انتقاد ریکور بود و این روزها چندان معتبر نیست؛ چرا که حتی با کشف ساختار
نهایی ،هنوز همه رازهای اثر هنری قابل کشف نیست .لوی استراوس از معدود
ساختارگرایانی است که به صراحت به علمی بودن این نظریه اعتراف میکند و البته
بحق به تمام لوازم ساختارگرایی وفادار میماند .او در تعریفی ساده از ساختارگرایی
میگوید:
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اما یکی از بخشهای جذاب نظریه ساختارگرا ،بیان مساهمتهای زبانشناسی جدید
در این نظریه است؛ چرا که نقادی ساختاری و بررسی ساختاری متن ادبی ،روشهای
خود را از علمی وام گرفت که سروکارش با ماده اصلی بیان ادبی بود؛ یعنی همان
زبانشناسی؛ پس با علم به اینکه زبان خمیرمایه ادبیات است برای درك چگونگی
عملکرد ادبیات باید درباره چگونگی عملکرد خود زبان بحث شود .اینجاست که در
نخستین دهه قرن بیستم ،نظریات فردینان دوسوسور ،29زبانشناس مشهور سوئیسی در
نظریه ادبی ساختارگرا تأثیرات بسزایی میگذارد.
با توجه به اینکه آثار ادبی از واحدهای زبانی تشکیل شده است ،میتوان گفت
تحلیل هنری آثار ادبی بر پایه نظریات و روشهای علم زبانشناسی آسانتر از این کار در
مورد آثار هنری دیگر است .شاید به این دلیل محور اصلی بررسیهای ساختارگرایانه،
آثار و متون ادبی بوده است .سوسور که زبانشناسی را بخشی از علم کلی نشانهشناسی
میداند ،کار خود را با بررسی نظامهای داللتی 30آغاز کرد و این نظام را مجموعه اجزا و
قواعدی دانست که روشی برای انتقال معنا به وجود میآورد .هر نوع رمز مثل رمز زبان
مورس ،نشانههای راهنمایی و رانندگی و ...نیز نظامی داللتی است و به اعتقاد سوسور
هر نظام داللتی بدون در نظر گرفتن تعداد اجزایش و میزان سادگی یا پیچیدگی آن
براساس یکی از اصول بنیادی هر زبان عمل میکند و آن ارتباط واژه با تصوّری ذهنی
یا واقعیتی خارجی است .او هر واحد زبانی را در نظامی داللتی شامل دو جزء میداند.
مدلول یا مفهوم و دال یا تصویرآوایی .تصویرآوایی دقیقاً همان صدای فیزیکی نیست که
به گوش میرسد  ،بلکه اثر روانی صدا یعنی تأثیری است که به وجود میآورد .نشانه
زبانی از پیوند مفهوم و تصویر آوایی به وجود میآید و این پیوندی بسیار نزدیک است
به طوری که هر قسمت بالفاصله قسمت دیگر را در ذهن مجسّم میکند؛ پس به طور
کلّی نشانه در هر واحد زبانی شامل ترکیب دال و مدلول است .دال همان تصویر آوایی

Downloaded from lire.modares.ac.ir at 15:08 IRDT on Friday April 3rd 2020

علم در فراشد پژوهش یا تقلیلگر است یا ساختارگرا .آنجا تقلیلگر است که بتواند
پدیداری پیچیده را به پدیداری سادهتر فروکاهد که در جایگاهی دیگر قرار دارد ...
اما در رویارویی با پدیداری چنان پیچیده که امکان کاهش یافتن به میزان کمتر را
ندارد ،صرفاً میتوان آن را از راه شناخت مناسبانی درك کرد که با پدیداری دیگر
برقرار میکند .در این حالت تالش میکنیم تا دریابیم که این پدیدار به کدام نظام
آغازین و اصیل تعلّق دارد (احمدی ،1380 ،ص.)184
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هیچکس منکر اصل اختیاری بودن نشانه نیست؛ ولی اغلب کشف یک حقیقت
آسانتر از اختصاص دادن جایی شایسته به آن است .اصلی که بدان اشاره شد،
تمامی زوایای علمِ زبانشناسی را تحت تأثیر قرار میدهد و پیامدهای بسیاری در
بردارد (کالر ،1386 ،ص.)19
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منظور سوسور از اختیاری و قراردادی بدون نشانهها این است که هیچ عامل
مشترکی در شیء یا واژه وجود ندارد که آنها را به هم ارتباط دهد .هیچ رابطه طبیعی،
ذاتی یا منطقیای میان هر تصویر آوایی خاص و مفهوم وجود ندارد .این اصل ،که به
باور سوسور کشف خاصی نیست و بسیار مسلم است دو نتیجه عمده در پیدارد که به
پیامدهای ویژه این اصل میانجامد :اوّل اینکه این اصل ،جداسازی دال و مدلول یا تغییر
رابطه میان آنها را ممکن میسازد و دوّم اینکه این دیدگاه را ،که دالی ممکن است با
چند مدلول مرتبط باشد یا بالعکس و همچنین ابهام و چندگانگی معنی را توجیه
میسازد .می بینید که نتایج این اصل تا چه حد به بحث تأویل و ترجمه نزدیک میشود؛
به عبارتی در اینجا مسأله مهم «چندمعنایی» پیش میآید که درك معانی واژهای را در
گرو درك معنای واژگان دیگر و چه بسا کلّ سخن میکند و دشواری پژوهش ادبی
درست از همینجا یعنی از وابستگی معنا به سخن آغاز میشود .آنچه مسلم است در
بررسی متون و آثار ادبی با کاربردهای منحصر به فردی روبهروییم که به هیچوجه
همگانی و قراردادی نیست و معموالً آنها را کاربرد رمزگان شخصی مؤلف مینامند .از
سوی دیگر سهم ناخودآگاه مؤلف در پیدایش اثر را نمیتوان نادیده گرفت و همین
مشکل در برابر علم ادبی مدّنظر استراوس قد علم میکند .شاید در تحلیلی بغایت
ساختارگرایانه ،شماری از نتایج تحلیل ،که در این گونه تحلیلهای زبانشناسانه ریشه
دارد ،لذّتی را به تحلیلگر پیشکش کند؛ اما پس از خواندن این گونه بررسیها وتحلیلهای
ساختاری احتماالً باز احساس میکنیم که چیزی کم است و این دقیقاً همان نکته مورد
نظر ریکور است .او معتقد است این گونه تحلیلها تمام تأویل نیست؛ بلکه در روند
قوس هرمنوتیکی برای رسیدن به معنا ،فقط یک وجه آن تحلیلِ ساختاری است؛ اما
نباید از وجوه دیگر غفلت کرد.
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است و مدلول همان مفهوم است .یکی از ویژگیهای مهم نشانه ،اختیاری بدون پیوند
میان دال و مدلول است .سوسور میگوید:
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آنچه در بررسی نظریات سوسور روشن میشود این است که او قصد دارد ما را با
31
کلیّت نظام زبان آشنا کند؛ نه با ویژگیهای جداگانه این نظام .او کل نظام زبان را النگ
و هر جزء جداگانه آن را پارول 32مینامد .در حالی که پارول همان سخن واقعی است؛
یعنی عمل سخن گفتن از طریق زبان .النگ همانی است که فرد فرد مردم هنگام
یادگیری زبان دریافت میکنند؛ یعنی مجموعهای از صورتها یا گنجینهای که در اثر
کاربرد پارول به افرادی عرضه شده است که به جامعه واحد یا نظام زبانی تعلّق دارند.
از آنجا که ساختارگرایان معنا را در روابط میان اجزای متشکله گوناگونِ هر نظام
می جویند ،آنها نظام النگ را مورد تأکید قرار میدهند که به موجب آن متون با یکدیگر
پیوند مییابد ،نه بررسی متن مجزا (پارول) را (برسلر ،1389 ،ص  .)131در نظر سوسور
معنا در هر دو نظام النگ و پارول وجود دارد؛ اگر پیوند میان دال با مدلولش را
داللت 33بنامیم ،داللت در سطح پارول وجود دارد؛ اما معنا در کل ساختار یعنی در
سطح النگ را سوسور ارزش 34مینامد؛ به عبارت بهتر ،زبان نظامی از واژگان وابسته به
یکدیگر است که در آن ارزش هر واژه صرفاً حاصل حضور همزمان واژههای دیگر
است؛ چرا که ارزش از این واقعیت نشأت میگیرد که در اطراف هر واژه خاص (که
جزئی از یک نظام است) همه واژهها یا اجزای دیگر آن نظام وجود دارد .تمایزی که
سوسور میان داللت و ارزش قائل میشود بیانگر این است که داللت رابطهای ایجابی
است که در آن یک دال با یک مدلول مشخص پیوند دارد اما به عکس ،ارزش حاکی از
رابطهای سلبی است به این معنا که هر دال را به این دلیل می شناسیم که معادل هیچ دال
دیگری در نظام نیست (کلیگز ،1384 ،ص.)59-60
نتیجه این گونه مباحث زبانشناسانه ،ساختارگرایان را در مسیری قرار میدهد که
مدعی شوند با توضیح ادبیات به منزله نظامی از نشانههای محصور در چارچوبی
فرهنگی که به آن نظام امکان عمل میدهد ،دیگر نمیتوان اثر ادبی را مبیّن رابطهای
رازآمیز یا جادویی بین نویسنده و خواننده تلقی کرد؛ لذا تحلیلی عینی از چگونگی
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یکی از مباحث اصلی مورد نظر سوسور دربارة زبان این است که اندیشه از طریق
زبان ظهور مییابد .به اعتقاد سوسور هیچ اندیشهای پیش از زبان وجود ندارد؛ بلکه
این زبان است که به مفاهیم شکل میدهد و آنها را قابل بیان میکند و لذا اندیشه
بدون زبان نمیتواند وجود داشته باشد .با این تعبیر انسانها بیانگر زبان نیستند ،بلکه
زبان ما را بیان میکند (کلیگز ،1384 ،ص.)58
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این توجه به چندگانگی خواندن ،سرچشمه خود را در نقّادی ادبی مییابد؛ چونان
اصالحکننده ساختارگرایی افراطی که نکته مرکزی را متن و فقط متن میداند .این
اولویّت متن در آن مورد ،پلهای ناگزیر بود در فراشد پایان دادن به پنداری که
مؤلف را همچون آفرینندهای میشناخت که قادر مطلق است؛ اما خواننده نیز هم
ردیف مؤلف کنار گذاشته شد (ریکور ،1384 ،ص.)63
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درنظر ریکور راهیابی به معنای متن ،حاصل دیالکتیک دو دنیاست :دنیای متن و
دنیای خواننده .برخورد میان متن و خواننده ،برخوردی است میان تمامی ادعاهای متن؛
افقی که بدان راه مییابد ،امکاناتی که آشکار میکند و افقی دیگر ،یعنی افق انتظارهای
خواننده (همان ،ص.)64
ریشه اصلی جدال ریکور با نظریه ادبی ساختارگرا به تمایزی مربوط میشود که او
میان «زبان» و «سخن» مطرح میسازد .او واژه سخن را بر مفاهیمی ترجیح می دهد که
سوسور و شاگردانش بهکار میبردند؛ چرا که معتقد است سخن ،منش استوار به منطق
گفتگو را داراست .در بخش پیش توضیح دادیم که سخن دارای چهار عامل اصلی
است :گوینده ،شنونده ،مایههای معنایی و داللت .در اینجا نقد ریکور به ساختارگرایان
این است که اهمیت سخن را درك نمیکنند و از چهارگوشه سخن تنها یکی از
گوشهها ،یعنی صرفاً مایههای معنایی را مورد بحث قرار میدهند (احمدی،1380 ،
ص .)616درك معنای اثر ادبی در گرو توجه به هر چهار وجه اصلی سخن است و
نمیتوان تنها با تأکید بر وجه مایههای معنایی در درون ساختار متن به درك صحیحی
از معنای متن رهیافت؛ پس سخن ،آن چیزی نیست که زبانشناسانی همچون سوسور آن
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تفسیر متون توسط خوانندگان و نه واکنشی استعالیی یا شهودی به متن ،راهگشای
معناست .ساختارگرایان ابراز میکند که همه متون ،بخشی از نظام معنایی مشتركاست
(نظام النگ) که این نظام البته بینامتنی 35است؛ نه مختص متن خاص؛ بدین معنا که همه
متون ،خوانندگان را به متون دیگر ارجاع میدهد .آنها با اعالم این نکته ،که خواننده و
نویسنده از اهمیت اندکی برخوردارند ،میکوشند تا ادبیات را از نیروهای سحرآمیز یا
به اصطالح معانی نهفتهاش ،مبرّا سازند .این توجه افراطی به متن و ساختار متن ،که در
نظام النگ ره به سوی معنا میبرد و کنار گذاشتن خواننده و جایگاه او در رسیدن به
معنا ،موردی بود که بشدت مورد انتقاد پُلریکور قرار گرفت .او در مصاحبه خود با
ژوئل دومان میگوید:
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را «نظامهای زبانی» یا نظامهایِ زبانشناختی میدانند .زبان ،که واقعیتی مرکب از
نشانههاست ،متفاوت از زبان در زمان کاربرد (سخن) است .سخن فعالیّتی زبانی است
که در آن از این نظامها کمک گرفته میشود و به عبارتی نظامهای زبانشناختی تنها یک
وجه از وجوه معنایی را روشن میسازد .در نظر ریکور تحلیل متن چیزی فراتر از
کشف ساده معنا و بیش از ادراك ساده کارکرد زبان است .این تحلیل شکل تأویل به
خود میگیرد؛ جریان پیوسته حدس زدن ،ساختن و آزمودن معناست .این تحلیل
هیچگاه درست یا غلط نیست؛ آن طور که ساختارگرایان معتقدند نظامی بسته نیست،
بلکه بر روی دنیاهای ممکن گشوده و همان طور که هایدگر معتقد است ،فراشدی
است از سخن به مثابه طرحریزی جهان.
به طور کلی ریکور برخورد زبانشناسانه و ساختارگرا با متن را تنها در مواردی خاص
معتبر میداند:
 .1آنجا که میتوان در نظامی بسته و محدود پژوهش کرد.
 .2آنجا که میتوان دستهبندی عناصر درونی نظام را قطعی دانست.
 .3آنجا که میتوان عناصر ساختار را در مناسبات ضدیّت و تخالف قرار داد.
 .4آنجا که میتوان با دقت ترکیبهای ممکن را محاسبه کرد (همان ،ص.)620
اما سؤال اینجاست که در اثری ادبی کدام یک از این موارد خاص رخ میدهد؛ آیا
با این «علم دستهبندیِ» مدنظر ساختارگرایان ،میتوان به طور کامل به جهان متن ره-
یافت و اساساً آیا جهان متن به نظام زبانشناختی آن منحصر است؟!
همان طور که در بیان نظریه تفسیری ریکور اشاره شد ،او با قائل شدن به تمایز میان
معنا و مصداق ،دو سویه برای نظریه تفسیری خود مطرح ساخت :سویه اول نشانه-
شناسانه است که مشخصکننده معناست و بُعد تبیین متن را تشکیل میدهد و جهت
دوّم ،سویه معناشناسانه است که در آن ما به درك مفاد و مصداقهای متن میرسیم؛ اما
نکته مهم این است که واژه در سویه نشانهشناسانه زبان ،یک شکل دارد و در سویه
معناشناسانه زبان ،چند شکل .وجود گونههای مختلف در سویه معناشناسانه توجیه
کننده «چندمعنایی» متن است؛ چند معناییای که در گستره سخن وجود دارد؛ اما
نشانهشناسی و ساختارگرایی با روشی که پیش گرفته است ،ناگزیر به این فرض است
که هر متن دارای یک معناست و نه بیشتر و علم ادبی ،آن
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اینجاست که او به میانجیگری کنشهای ابژکتیو صحّه میگذارد .عنصر تبیین در
قوس هرمنوتیک ریکور ،که همان برخورد ابژکتیو از نوعی که مورد نظر ساختارگرایان
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من باور ندارم که این دو رویکرد ،یکی بشدت ابژکتیو ،که در ساختارگرایی مسلّط
است و دیگری سخت سوبژکتیو که بر آن موردی سلطه دارد که هم اکنون به خود
تخصیص دادن نامیدمش با یکدیگر در تضاد باشند؛ زیرا آنها در رابطهای متقابل
همدیگر را تقویت میکنند .بررسی به گونهای کامل ابژکتیو ،متن را از بین میبرد؛
چرا که کار روی جسد انجام میگیرد؛ اما برعکس ،آن خواندنی هم که کامالً ساده
باشد و از مسیر تمامیِ تعمقهایِ رویکردی ابژکتیو و ساختاری نگذرد ،تنها تحقق
طرحی خواهد شد از سوبژکتیوتیه و کار ذهنی خواننده روی متن .در نتیجه،
ضرورت دارد که از برخورد سوبژکتیو تا حدودی فاصله گرفت و به خود
تخصیص دادن از راههایی با رویکردهایی کامالً ابژکتیو تعدیل شود (همان ،ص.)25
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طور که لوی استراوس مطرح ساخت وظیفه کشف آن معنا را دارد .هرگاه ساختارگرایان
به درك سویه چند معنایی متنی موفق شوند به این معناست که از روش سختکیش و
سختگیر کار خود گسستهاند؛ علم ادبی را کنار گذاشتهاند و در بهترین حالت به
هرمنوتیک روی آوردهاند.
همان طور که در ابتدای بحث بیانشد ،ریکور رویکردی دو جانبه به سمت
ساختارگرایان دارد .هم به آنان انتقادهای تندی وارد میکند و هم از سوی دیگر؛ منکر
دستاوردهای ساختارگرای ی نیست و معتقد است باید از این دستاوردها در جهت رسیدن
به معنا استفاده کرد .او معتقد است ساختارگرایی ،هرمنوتیک مدرن را از افتادن به
باتالق نسبیگرایی نجات خواهد داد به شکلی که با بررسی عناصر ساختاری متن ،دیگر
هر تأویلی را نمیتوان مجاز دانست .در فراشد رهیافت به معنا و برخورد با کثرتی از
تأویلهای رقیب ،بررسی ساختار عنصری تقلیلگر است .او میگوید« :ساختارگرایی از
این نظر ستودنی است؛ چون این نکته را به یاد میآورد و موارد دلبخواهی خواننده را
محدود میکند» (ریکور ،1384 ،ص.)68
ریکور تنها با این موضوع سرستیز دارد که رویکرد بشدت ابژکتیو ساختارگرایان،
رویکردی که از انتظارها ،پسندها ،پیشداوریها و در یک کالم از افق خواننده جداست،
تمام تأویل نیست .او معتقد به نردبانی است که فقط یک پله آن "پلّه ابژکتیو" است؛ اما
در قوس هرمنوتیک باید پلّههای دیگر را نیز طی کرد .او میگوید:

98

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،15شماره ،62زمستان 1397

98
98

همیشه میشود در زبانی معیّن رمز پیام را پیدا کرد یا به تعبیر سوسور ،میتوان زبان
را از سخن جدا ساخت .رمز و زبان نظاممنداست .گفتن اینکه زبان نظاممند است
به منزله این است که بپذیریم حالت همزمان ،یعنی حالت تقارن آن را میتوان از
حالت در زمان ،یعنی جنبه متوالی و تاریخی آن ،جدا کرد (همان،ص .)58

با حذف حالت در زمانی یعنی جنبه تاریخی اثر ،ساختارگرایان همه چیز را به
نشانههای نظام فروکاستند .در این وضعیت ،میتوان هر ساختار را به منزله مجموعهای
بسته از روابط درونی میان تعدادِ محدودِ واحدها توصیف کرد و این تکیه بر درون ذات
بودن روابط به معنای عدم توجه به واقعیت برون زبانی است .نکته دیگری که ریکور
در توصیف این انقالب روششناختی مطرح میسازد این است که مسیر این الگوها در
جهت استنتاجی پیش میرود؛ چرا که اساساً در آثار روایی با تنوّع تقریباً شمارشناپذیر
بیانهای روایی مانند گفتاری ،نوشتاری ،نگارهای و حرکتی و از سوی دیگر ردههای
روایی همچون اسطوره ،فولکلور ،رمان ،حماسه ،تراژدی و ...روبهرو هستیم؛ لذا این
موقعیت هرگونه نگرش استقرایی را غیرعملی میسازد .تنها راه استنتاجی باقی میماند؛
یعنی ساخت الگویی فرضی از توصیف که چند زیررده اساسی ممکن است از آن مشتق
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است ،میتواند جلوی ارائه تعداد نامحدودی از تأویلها را بگیرد و نقص هرمنوتیک
گادامر را تا حدودی برطرف کند .موقعیت درست ،باید از میان بهترین انتظارها و
پیچیدهترین اطالعات و شناخت نشانهها و عالمتهای متن ،یافته شود .در واقع تأویل
قرین صواب ،پیدا کردن نقطه توازن میان این دو است :برخورد سوبژکتیو و برخورد
ابژکتیو .اگر معنا را به نمایشنامهای در حال اجرا تشبیه کنیم ،مخاطب خوب کسی است
که نه آن قدر به صحنه نزدیک باشد که درگیر چهره و گریم و فضای صحنه شود
(برخورد ابژکتیو) و نه آن قدر از صحنه دور باشد که همه این جزئیات از دست برود
(برخورد سوبژکتیو) .مخاطب زیرك در عرصه رسیدن به معنا ،صندلیای را بر میگزیند
که هم کلیات صحنه و هم جزئیات آن را در اختیار داشته باشد.
نکته دیگر ،که در انتهای این بخش الزم است ذکر شود ،نقد دیگر ریکور به
ساختارگرایان است که او معتقد است آنها ،تاریخ را به نفع ساختار رها کردهاند و این
کار از طریق انقالبی روششناختی رخ داد .یکی از عوامل این انقالب روششناختی
جدا کردن بررسی «در زمان» اثر ادبی با بررسی «هم زمان» آن است .او میگوید:
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 .4نتیجهگیري
در گامِ نخست از این مقاله ،صحبت از کیفیتِ پیوند و ارتباط میانِ هرمنوتیکِ فلسفی و
نظریه ادبی به میان آمد و بیان شد در یک سوی این زنجیره ارتباط ،نظریه ادبی قرار دارد
که وسعت این حوزه از آن رو که ژانری میانرشتهای است ،باعث ارتباط آن با دیگر
رشته ها از جمله هرمنوتیک شده است؛ اما در سوی دیگر این زنجیره ،هرمنوتیک قرار
دارد که ی کی از مسائل محوری آن همواره زبان و متن بوده است و لذا از این دیدگاه
میتوان فهمید که چرا هرمنوتیکِ فلسفی با ساختارگرایی به عنوان شاخهای از نظریات
ادبی در ارتباط و تعامل بوده است  .در بخش بعدی ،نظریه تفسیری ریکور به عنوان
یکی از قرائتهای هرمنوتیکِ معاصر مورد بررسی قرار گرفت و دیدیم که ریکور چگونه
در این خوانشِ ویژه از هرمنوتیک سعی در تلفیقی منطقی از دو شقِّ عمده هرمنوتیک
یعنی هرمنوتیکِ رمانتیک و هرمنوتیکِ پدیدارشناسانه داشت؛ تلفیقی که حق هر دو نگاه
را ادا کند و در عین حال کاستیهای آنها را تا حدودی پوشش دهد .به طور مشخص
خوانشِ ویژه او از هرمنوتیک در ذیل نظریه تفسیری او ،مبتنی است بر ایجاد ارتباطی
دیالکتیکی میان «فهم» و «تبیین»  .او باور دارد عرصه علوم انسانی هرچند با فهم سروکار
دارد از عناصر تبیینی نیز خالی نیست و همین تأکید بر بهرهگیری از عناصر تبیینی و
نشانهشناسانه ی متن بود که ریکور را به سمت استفاده از دستاوردهای ساختارگرایی
دهه  1960فرانسه سوق داد .او از طرفی بر واکنشی استعالیی و شهودی نسب به متن
تأکید میکند که مبیّن رابطهای رازآمیز و ذهنی بین خواننده و اثر است و از سوی دیگر
با تمرکز و بهره بردن از عناصر ساختاری متن با نظریه ادبی ساختارگرا و مفاهیم
زبانشناسانهاش ،همراهی و همدلی میکرد .نکته دیگر اینکه نگاه هرمنوتیکیِ خاص
ریکور در ذیلِ نظریه تفسیری او به رویکردی دوگانه در رویارویی با ساختارگرایان
منتهی شد .از یک سو ساختارگرایی موردِ ستایش او بود؛ چراکه باعث شد موارد
دلبخواهی در تأویلها محدود شود و دیگر ما با کثرتی نامتناهی از تفسیرها روبهرو
نباشیم؛ اما از سوی دیگر تکیه افراطی آنان بر سویه نشانهشناسانه متن مورد نکوهش و
تقبیح او بود؛ امری که باعث شده بود لذّت و بهجتی که مخاطبِ متن میتواند از
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شود (همان،ص  )58و این آرمان عقلگرایانه دربارة ساخت الگوهای فرضی تنها در حیطه
زبانشناسی ،جامه عمل به خود میگیرد.

پینوشت

100

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،15شماره ،62زمستان 1397

100
100

 Mary Klages .1پژوهشگر در حوزه نظریه ادبی و استاد دانشگاه کلورادو.
2. the Viva Metaphor
3. Time and Narrative
4.Oneself as Another
5. Ricoeur’s Theory of Interpretation
 .6ریکور در هرمنوتیک متقدّم خود ،پدیدارِ معنایِ چندگانه یا همان بیانهای چند معنا را به نماد تعبیر
میکند .او معتقد است به تأویل نیز باید همان گسترشی را ببخشیم که به نماد بخشیدهایم و از این رو
تأویل را فعالیتی مکرّر میداند که بر رمزگشایی معنای پنهان در پسِ معنای ظاهری و آشکار کردن
سطوحِ داللتِ ضمنی در ضمنِ داللتهای تحتالفظی مبتنی است ( . )Ricoeur, 2004: 13با بررسی
این دو تعریف متوجّه خواهیم شد که نماد و تأویل اساساً مفاهیمی وابستهاند؛ لذا آنجا که نماد و
بیانهای چند معنا حضور دارد تأویل نیز وجود دارد و در مقابل چندگانگی معنا نیز در تأویل است که
مشخص میشود؛ بدینگونه است که حوزه عمل هرمنوتیک متقدّم ریکور به شکل روشنی «تأویلِ
نمادها» است.
7. Decontextualize
 :Emilio Betti .8فیلسوف و متأله ایتالیایی ( – .)1890 - 1968م.
 :E.D. Hirsh .9فیلسوف و نظریهپرداز در حوزه نقد ادبی (  – .)1957 -م.
10. Language
11. Discourse
12. Sign
13. Sense
14. Reference
15. Decontextualize
16. Second-Order Reference
17. First-Order Reference
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برخورد با اثرادبی به دست آورد به کالبد شکافی ادبی کاهش یابد .همچنین ریکور با
وام گرفتن از برخی مفاهیم زبانشناسی سوسوری نشان داد که ساختارگرایان صرفاً بر
نظام النگ یا همان بُعد نشانهشناسانه متن تمرکز میکنند و این مسأله باعث شدهاست
آنان به مؤلف و مخاطب متن توجه الزم را نکنند .آنچه مشخص است الگوی
میانجیگرایانه ریکور در تقابلِ هرمنوتیکِ روشمند و زمینهگرا ،سعی در حفظ نگاه
ساختاری و عینی به متن با احترام به جایگاه سوژه و ذهنیتِ مخاطب دارد و براساسِ
همین رویکرد میانه است که وارد گفتگویی دو سویه (از همراهی تا نقد) با نظریهادبی
ساختارگرا میشود.

هرمنوتیکِ ریکور و گفتگویي دوسویه با نظریه ادبي ساختارگرا

احمدی ،بابک؛ ساختار و تاویل متن؛ تهران :نشرمرکز.1380 ،
برسلر ،چارلز؛ درآمدي بر نظریهها و روشهاي نقد ادبي؛ ترجمه :مصطفی عابدینیفرد،
تهران :انتشارات نیلوفر.1389 ،
توران ،امداد؛ تاریخمندي فهم در هرمنوتیک گادامر -جستاري در حقیقت و روش؛ تهران:
انتشارات بصیرت.1389 ،
ریکور ،پل؛ زندگي در دنیاي متن؛ ترجمه :بابک احمدی ،تهران :نشرمرکز.1384 ،
ریکور ،پل؛ زمان و حکایت؛ ترجمه :مهشید نونهالی ،تهران :نشرگام نو.1384 ،
کالر ،ج؛ فردینان دوسوسور؛ ترجمه :کورش صفوی ،تهران :نشر هرمس.1386 ،
کلیگز ،مری؛ درسنامهي نظریهي ادبي؛ ترجمه :جالل سخنور /االهه دهنوی /سعید سبزبان،
تهران :نشر اختران.1388 ،

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،15شماره ،62زمستان 1397

فهرست منابع

101


Downloaded from lire.modares.ac.ir at 15:08 IRDT on Friday April 3rd 2020

 : Hermeneutical Circle .18فهم از ماهیت دوری برخوردار است و چون در این دور ،معنا برای
مخاطب متن روشن و تبیین میشود آن را دور هرمنوتیکی نامیده اند .در تشریح این دور باید گفت که
فهم درواقع عملی ارجاعی است به این معنا که ما چیزی را در مقایسه با چیز دیگری که از قبل
میدانیم ،میفهمیم .هر متن شامل مجموعهای از جزءها یا تک مفهومهاست؛ اجزایی که ما معانی آنها را
به شکل پیش فرض میدانیم ،این اجزا و تک مفهومها هستند که معنای کل متن را شکل میدهند؛ اما از
سوی دیگر همین تک مفهومها ،معنای واقعی خود را از کلّی میگیرند که جزئی از آن هستند.
19. Appropriation
20. Hermeneutical Circle
 :Josef Bleicher .21نویسنده معاصر در حوزه هرمنوتیک
22. Structuralism
23. Intelligibility
24. Compartmentalization
25. Isomorphism
26. Wholeness
27. Transformation
28. Self-Regulation
 :Ferdinand de Saussure .29زبانشناس سوئیسی ( – .)1913-1857م.
30. Signifying System
31. Langue
32. Parole
33. Signification
34. Value
35. Intertext

، نشر ققنوس: تهران، مسعودعلیا: ج؛ هرمنوتیک فلسفي و نظریه ادبي؛ ترجمه،واینسهایمر
.1389
Dostal, Robert, J., the Blackwell Companion to Hermeneutics; Edited
by: Niall Keane and Chris Lawn; Wiley Blackwell.2016.
Gadamer, Hans-Georg, Truth and Method, translation revised by Joel
Weinsheimer & G. Marshall. London and New York:
Continuum.2004.
12- Kearney, R., On Paul Ricoeur, Burlington: Ashgate publishing
company. 2004.
13- Piaget, j., Structuralism, tra: Chaninah Maschler, London:
Routledge. 1971.
14- Ricoeur, P., The Conflict of Interpretation, tra: Don Ihde,
London: continuum International Publishing Group. 2004.
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این پژوهش با رویکردی توصیفی  -تحلیلی در پی تبیین ،توضیح و مقایسه تطبیقی نظریه
ژانرهای ادبی مکاتب کالسیسم و رمانتیسم بر مبنای اصول و مبانی فکری – فلسفی و اجتماعی
است که در شکل گیری این نظریه مهمترین نقش را دارند و تغییر در آنها زمینهساز تحول
نظریه انواع ادبی است .مقاله به دنبال پاسخگویی به این پرسشها است که علل تمایز نظریه
انواع ادبی در این دو مکتب چیست و عوامل اساسی که به ایجاد نظریه انواع ادبی در این
103
مکاتب مذکور منجر شده ،کدماست .نتایج پژوهش نشان میدهد نظریه ذاتگرایی و برداشتهای

مختلف ازنظریه محاکات ،مبنای شکلگیری اصول کلی نظریه انواع ادبی کالسیسم شامل اعتقاد
به وجود قوانین ثابت و تغییرناپذیر در انواع ادبی ،خلوص انواع ادبی ،همچنین اعتقاد به وجود
سلسلهمراتب بین انواع ادبی و برتر دانستن انواع روایی همچون تراژدی و حماسه شده است.
در مقابل عواملی همچون تاریخگرایی ،توجه به نبوغ شاعر در خلق اثر ادبی و گرایش به
فردیت به شکلگیری نظریه جدید ژانر در مکتب رمانتیسم انجامیده است که بر طرد قواعد و
قوانین حاکم بر انواع ادبی ،ترکیب انواع ادبی موجود ،توجه به انواع ادبی دیگر بویژه ادبیات
غنائی و رمان و خلق انواع جدید مبتنی است.
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 .1مقدمه
مطالعه مبانی و اصول مکاتب ادبی ،یکی از حوزههای مهم پژوهشهای ادبی است که
روند فهم آثار و کیفیت شکل گیری و تطور اصول و مبانی نقد آنها را در دورههای
مختلف آسان می کند .در میان مکاتب ادبی شاید بتوان گفت کالسیسم 1و رمانتیسم 2از
اهمیت ویژهای برخوردارند .اهمیت کالسیسم به دلیل تسلط طوالنیمدت بر فضای
فکری ،ادبی و هنری اروپا است .رمانتیسم هم بهعنوان بزرگترین جنبش در زندگی و
اندیشه دنیای غرب در چند قرن اخیر و عامل بزرگترین تغییر در آگاهی مردم غرب بر
بسیاری از زمینههای فکری دوره معاصر ازجمله زیباییشناسی و نقد و نظریه ادبی تأثیر
گذاشته است (رک :برلین.)20 :1394 ،
بخش عمده ای از تفاوت این دو مکتب در حوزه نظریه انواع ادبی است .پیشینه این
نظریه به یونان باستان میرسد و امروزه بهعنوان یکی از مهمترین مباحث در حوزه
نظریه ادبی در ردیف نظامهایی همچون نقد ادبی و سبکشناسی قرار میگیرد که
موضوع اصلی آن طبقهبندی آثار ادبی بر اساس شباهتهایی در شکل ،محتوا یا کارکرد در
گروههای محدود و مشخص است.
از نظر برخی صاحبنظران ،نظریه انواع ادبی مکتب کالسیسم تجویزی است که به
وجود قواعد ثابت و همیشگی برای هر یک از انواع ادبی ،عدمتخطی از این قوانین،
لزوم خلوص انواع ادبی ،توجه به آثار یونان باستان بهعنوان بهترین نمونههای آثار ادبی
و لزوم تقلید از این آثار تأکید میکند .در مقابل رویکرد مکتب رمانتیسیسم به انواع ادبی
رویکردی توصیفی است که با نگاهی فلسفی به ماهیت انواع ادبی و تمایز انواع از
یکدیگر می پردازد و در پی نفی اصول و قوانین ثابت و تقلید از آثار ادبی گذشتگان
است .شاعران و نویسندگان این مکتب به ترکیب انواع ادبی و خلق انواع جدید
پرداختهاند (ولک.)269-273 :1389 ،
پژوهشها در این موضوع بیشتر به توصیف نظریه انواع ادبی در این دو مکتب نظر
داشتن و عوامل مؤثر در تکوین نظریه انواع ادبی را موردمطالعه قرار ندادهاست.
نوآوریهای اصلی ،که این پژوهش را از پژوهشهای دیگر در این موضوع متمایز میکند،
تبیین نظریه انواع ادبی دو مکتب کالسیسم و رمانتیسم بر پایه نظریات فلسفی و اوضاع
اجتماعی و مقایسه تطبیقی نظریه انواع ادبی این دو مکتب بر این مبناست .فرض

مقایسه نظریه انواع ادبي در مکتب کالسیسم و رمانتیسم
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 .2پیشینه پژوهش
می توان گفت نظریه ژانر و نقد مبتنی بر آن در فضای نقد و نظریه ادبی کشور مبحثی
جدید و در پی آن تعداد منابع درباره نظریه انواع به زبان فارسی اندک است؛ اما میتوان
این منابع را در ارتباط با موضوع این پژوهش نام برد :دیوید دیچز در کتاب «شیوههای
نقد ادبی» ( )1366مطالب ارزشمندی در توضیح و تحلیل دیدگاههای منتقدان کالسیک و
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نویسندگان مقاله این است که نظریه ذاتگرایی ،گستردگی مفهوم محاکات و برداشتهای
مختلف از این مفهوم در کنار وجود نظامی طبقاتی در یونان و روم باستان مهمترین
عوامل در شکلگیری نظریه انواع ادبی در مکتب کالسیسیسم است و در مقابل نظریه
تاریخگرایی ،توجه به نبوغ در برابر تقلید و گرایش به فردیت که در آرا و اندیشههای
فیلسوفان رمانتیک ریشه دارد در شکلگیری نظریه انواع ادبی مکتب رمانتیسیم بیشترین
تأثیر را داشته است؛ به همین منظور در این مقاله نظر و دیدگاههای فلسفی و ادبی
فیلسوفان و منتقدان در یونان باستان و بازخوانی ،شرح و تفسیر و در مواردی تحریف و
تعمیم این نظریات توسط منتقدان مکتب نئوکالسیسیسم برای بررسی چگونگی
تأثیرپذیری نظریه انواع ادبی مکتب کالسیسیسم ازنظریه ذاتگرایی و ارتباط این نظریه با
مواردی همچون تعریف انواع ادبی ،ارتباط نوع ادبی با شخصیت شاعر و ارتباط نوع
ادبی با وزن ،همچنین بحث درباره دالیل اعتقاد به خلوص انواع ادبی و سلسلهمراتب
انواع ادبی در نظریه انواع ادبی مکتب کالسیسیسم ،مورد مطالعه قرار گرفت.
در مقابل تحوالت اجتماعی ،سیاسی ،فکری همچون وقوع انقالب کبیر در فرانسه،
گسترش سرمایهداری ،سوبژکتیویسم 3ذهنگرایی بین فالسفه ایدئالیست 4و نقش
اندیشههای بنیانگذاران فلسفه رمانتیک همچون فیخت ،5شلینگ 6و شیللر 7در کنار
تحلیل نظریات کانت 8در مورد هنر و زیبایی برای تبیین نظریه انواع ادبی مکتب
رمانتیسم بررسی شد.
یافتههای پژوهش بیانگر این است که نظریه انواع ادبی مکتب کالسیسیم برگرفته از
اصول حاکم بر اندیشه منتقدان کالسیک یعنی ذاتگرایی 9و نظریه محاکات 10است .در
مقابل گرایش رمانتیکها به فردیت  ،امر جزئی ،و نسبیگرایی تاریخی ،11که برگرفته از
آرا و اندیشههای فیلسوفان آلمانی است ،زمینه شکل گیری نظریه انواع ادبی مکتب
رمانتیسیسم را فراهم میآورد.
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 .3اصول و مباني نظریه انواع ادبي مکتب کالسیسیسم
 3-1ذاتگرایي

از مهمترین دیدگاههای فلسفی ،که در نظریه انواع ادبی مکتب کالسیسیسم تأثیرگذار
بود ،نظریه ذاتگرایی است .توجه فیلسوفان یونان باستان به حرکت و تغییرات و
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رمانتیک آورده است .رنه ولک در «تاریخ نقد جدید» ( )1373ضمن بحث در مورد
منتقدان و نظریهپردازان نئوکالسیک و رمانتیک به تبیین نظریات این منتقدان درباره
انواع ادبی پرداخته است .محمدحسین جواری و محسن آسیب پور در مقالهای با عنوان
«طبقهبندی انواع ادبی از منظر نظریهپردازان رمانتیک» ( )1387نگرش فلسفی را در
طبقهبندی انواع ادبی مکتب رمانتیسم مؤثر میدانند .رنه ولک و اوستین وارن در «نظریه
ادبیات» ( )1389بهصورت مختصر اصول و دیدگاههای نئوکالسیسیسم را درباره انواع
ادبی توضیح دادهاند .هدر دوبرو هم در کتاب «ژانر» ( )1389هنگام بحث درباره نظریه
ژانرهای ادبی از دوره ارسطو تا متیو آرنولد به بررسی سیر تحول انواع ادبی در مکاتب
یادشده پرداخته است .سید مهدی زرقانی نیز در کتاب «نظریه ژانر» ( )1395عمدتاً با
استفاده از منابع غربی ،مباحث و چهرههای مهم نظریه انواع را در دو مکتب بررسی،
توصیف و تبیین کرده است.
در میان منابع غربی هم دیوید داف در «نظریه جدید ژانر» ( ،)2000نظریه ژانر مکتب
رمانتیسم را به عنوان نقطه آغاز نظریات جدید درباره ژانر مطرح میکند و در «رمانتیسم
و کاربردهای ژانر» ( )2009به طور مختصر به تأثیر ایدئالیسم در آلمان و نقش آن در
انتقال نظریه عملگرایانه ژانر به نظریهای فلسفی میپردازد و نقش منتقدانی همچون
برادران شلگل ،شیلر ،لسینگ و هگل را در این مورد یادآور میشود .جوزف فارل در
مقالهای عنوان «ژانر کالسیکی در نظریه و عمل» ( )2003به نقش و تأثیر نظر ارسطو در
شکل گیری نظریه انواع ادبی مکتب کالسیسیسم پرداخته است .حبیب هم در «تاریخ نقد
ادبی» ( )2005دیدگاههای منتقدان کالسیک و رمانتیک را در حوزه نظریه انواع ادبی
تشریح کرده است.
راجان در «تاریخ نقد ادبی کمبریج» ( )2008نظریه ژانر رمانتیک را ،فلسفی و
پدیدارشناسانه معرفی میکند که در برابر رویکرد تجویزی مکتب کالسیسیسم به انواع
ادبی قرار میگیرد.

مقایسه نظریه انواع ادبي در مکتب کالسیسم و رمانتیسم

نخستین تأثیر ذاتگرایی در تعریف مفهوم انواع ادبی بود .طبق دیدگاه ذاتگرایانه برای
ارائه تعریفی درست ،دقیق و تغییرناپذیر از هر چیزی باید ویژگی یا ویژگیهای بنیادینش
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دگرگونی پدیدهها ،نهایتاً برخی از آنان را به این نتیجه رساند که برخی صفات و
ویژگیهای پدیدهها ،ضروری ،الزمۀ آن پدیده و تغییرناپذیر است و در طول همه
دگرگونیها ثابت میماند بهطوریکه آن پدیده بدون ویژگی ذاتی خود نمیتواند باشد؛
در مقابل ،برخی دیگر از صفات آن قابلتغییراست بدون اینکه پدیده عوض شود .همه
خواص و ویژگیهای هر چیز وضعیت و جایگاه مساوی ندارد؛ برخی از این ویژگیها
برای آن شیء ذاتی و ضروری است و برخی دیگر عرضی .ویژگیهای ذاتی هر چیز
صفاتی است که شیء به آنها نیاز دارد تا همان چیزی باشد که هست .این مجموعه از
صفات برای هویت و عملکرد آن چیز ضروری است(.)craig,2005:p 241
13
ابتدا افالطون 12تصدیق کرد که هر چیز دارای ذات است و پس از او ارسطو بر
مبنای این دیدگاه به مطالعه قوانین طبیعت پرداخت و بنیان متافیزیک را برای علوم
دوران خود بنا نهاد .از دید ارسطو پدیدههایی مانند آب ،میز ،درخت و… واجد
ذاتاست؛ ذاتی که حاوی عوامل و ویژگیهایی چند است و در جهان پیرامون یافت
میشود؛ به عنوان مثال به لحاظ وجودشناختی ،درختها واجد عواملی مشترک هستند که
در میان تمام درختان یافت میشود(سروش دباغ :2017 ،ص  .)85اهمیت این موضوع در
نظر ارسطو به حدی است که در کتاب «متافیزیک» 14استدالل میکند اگر اشیا ذات
نداشته باشد ،نمیتوان آنها را از یکدیگر تمیز داد و اصالً نمیتوان در مورد آنها
اندیشید .ارسطو معتقد است ذات هر شیء ماهیت آن را مشخص میکند و این ویژگی
ذاتی مشخصکننده نوعی است که شیء به آن تعلق دارد (.)farrel,2003:p 384
بنابراین از نظر او ذات هر چیز دو ویژگی مهم دارد :ثابت و تغییرناپذیر بودن و
اشتراک این ذات در میان موجودات همنام .اگرچه ارسطو این دیدگاه را در مطالعه و
بررسی انواع طبیعی به کاربرد ،بعد از او کسانی این نظریه را به غیر انواع طبیعی هم
تعمیم دادند و حتی برای اعتباریات نیز قائل به وجود ذات شدند (ملکیان ،بیتا :ص -57
 .)55یکی از موارد این تعمیم توسط منتقدان مکتب کالسیسیسم در مفهوم انواع ادبی
صورت گرفت.
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 3-1-2رابطه نوع ادبي با شخصیت شاعر
17

این دیدگاه را افالطون در رساله ایون مطرح کرد و پسازآن مورد توجه منتقدان دوره
بعد قرار گرفت .او به تناسب نوع ادبی ،که شاعر در آن نوع شعر میسراید با الهامی که
الهگان 18شعر بر او دارند اشاره میکند و معتقد است شاعر در انواع ادبی دیگر
نمیتواند شعر بسراید ،یا اگر بسراید موفق نخواهد بود (افالطون :1366،ص )612؛ در
رساله فایدروس 19هم به تناسب روحی خواننده و تأثیرپذیری او از گونه ادبی خاص
تأکید میکند .درنتیجه می توان گفت از دید افالطون تناسبی روحی بین شاعر و شعر و
همچنین مخاطب وجود دارد(همان :ص  .)1265ارسطو نیز در فن شعر آنجا که درباره
شکلگیری و تکوین شعر بر اساس غریزه سخن میگوید به ارتباط ذات و نهاد شاعر و
نوع ادبی تصریح میکند و میگوید« :آنگاه شعر بر وفق طبع و نهاد شاعران گونهگون
گشت .آنها که طبع بلند داشتند ،افعال بزرگ و اعمال بزرگان را تصویر کردند و آنها که
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را مشخص و بیان کرد .در این صورت برای تعریف هر یک از انواع ادبی باید
ویژگیهای ذاتی و بنیادین آن ژانر را مشخص کرد و مبنای تعریف آن قرار داد .همچنین
اعتقاد به اشتراک ذات بین موجودات و پدیده های همنام سبب شد در نگاه آنان ،برای
مثال ،تراژدی ژانری دارای اوصافی مشخص باشد و تنها آثاری که این اوصاف را دارا
باشد ،یکی از مصداقهای این نوع ادبی به شمار آید .از آنجا که این ویژگیهای بنیادین
در همه زمانها و مکانها ثابت و تغییرناپذیراست ،مفهوم ژانر نیز ثابت و بدون تغییر باقی
میماند .همچنین همه آثاری که تراژدی نامیده میشود ویژگیهای مشترکی دارد که این
ویژگیها با ویژگیهای ذاتی انواع ادبی دیگر متفاوت است.
در اینجا باید گفت با اینکه ارسطو ،خود از تبیینکنندگان بزرگ نظریه ذاتگرایی
است ،نوع ادبی برای او موضوعی سیاه یا سفید و دارای قطعیت نیست به طوری که
تصدیق میکند اگرچه منظومه ایلیاد 15به نوع ادبی حماسه 16متعلق است ،به دلیل لحن و
نجابت شخصیتهایش میتواند تراژدی بهشمار آید؛ این در حالی است که بسیاری از
منتقدان کالسیک و نئوکالسیک از تناقضات این نظام کمتر آگاه بودند و بر طبیعت
ذاتگرایانه ژانر اصرار می ورزیدند .به نظر آنان هیچ جایی برای ابهام در طبقهبندی انواع
ادبی وجود نداشت؛ چراکه این طبقهبندیها دارای کیفیتهای ذاتی بود که نمیتوانست
نادیده گرفته شود (.)farrel,2003:p384

مقایسه نظریه انواع ادبي در مکتب کالسیسم و رمانتیسم

 :1382ص  .)118بنابراین به نظر افالطون و تصریح ارسطو ژانر بیان ارتباط و پیوستگی
بین افراد مشخص برای تقلید انواع مشخصی از رفتار است.
 3-1-3رابطه نوع ادبي و وزن

ارتباط بین انواع مختلف با وزنهای خاص ،یکی دیگر از نتایج دیدگاه ذاتگرایانه در
نظریه انواع ادبی بود .منتقدان باستان عقیده داشتند اوزان خاص ،مناسب انواع خاص
هستند .از دید آنان فرم موزون بهجای شخصیت عملگر ،نشانه اصلی شناسایی ژانر ادبی
است؛ بهعنوان مثال برای بسیاری از منتقدان معاصر اشعار هومر ،20هسیود 21و
تئوکراتوس 22به انواع مختلف ادبی تعلق دارد؛ اما برای منتقدان باستان همه این اشعار
رزمی است که در وزن حماسی 23سروده شدهاست .ازنظر ارسطو بین صفات و
ویژگیهای اصلی و ماندگار شعر و فرم موزون نوعی ارتباط وجود دارد .به عقیده او «ما
غریزهای طبیعی برای نمایش ،لحن و آهنگ داریم که مردان بسیاری بتدریج آنها را
توسعه دادند تا زمانی که شعر را به دور از بداهههایشان ساختند»(همانجا)؛ اما باید توجه
کرد دیدگاه او در این مورد با دیدگاه آن منتقدان تفاوت دارد .برای او وزن در
طبقهبندی انواع ادبی در مرحله دوم اهمیت قرار میگیرد؛ چنانکه دراینباره میگوید:

سخن ارسطو بیانگر این است که وزن در نظر منتقدان باستان نهتنها مهمترین عامل
تشخیص و تمایز انواع ادبی بهشمار میآید ،بلکه مهمترین مقوله در تمایز اثر ادبی از اثر
غیرادبی است؛ حال ای نکه وزن نزد ارسطو اهمیتی ثانویه دارد و او همچون دیگران هر
اثری را که دارای وزن باشد ،اثری ادبی نمیداند .در این مورد نیز منتقدان کالسیک
بهجای دیدگاه ارسطو بیشتر به سنت نقد یونان باستان توجه کردند .هوراس 25در کتاب
هنر شاعری 26خود شکل کاملتری از این دیدگاه را در قالب مفهوم «نزاکت» مبنی بر
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مردم را عادت بر این جاری است که بین نوع اشعار و اوزان آنها به اتحاد حکم
میکنند  ...لیکن آنها را نه از بابت موضوع و ماهیت کارشان شاعر میخوانند بلکه
فقط از بابت وزنی که در سخنان خویش به کار میبرند؛ چنانکه اگر کسی هم
مطلبی از مقوله علم طب یا حکمت طبیعی به سخن موزون ادا کند بر سبیل عادت
او را شاعر میخوانند درصورتیکه بین سخن هومر و سخن انباذقلس 24جز در
وزن هیچ شباهت نیست (همان :ص .)114
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طبعشان پست و فرومایه بود به توصیف اعمال دونان و فرومایگان پرداختند»(ارسطو،

 3-2نظریه محاکات

27

 3-2-1محاکات ازنظر افالطون

110
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نظریه محاکات ،ذاتگرایانه و مهمترین مفهوم در نظریه انواع ادبی مکتب کالسیسیسم
است .این نظریه ،که نخستین بار در کتاب سوم رساله جمهوری مطرح شد ،تبیینی از
28
مهمترین اصل در هستیشناسی و معرفتشناسی فلسفه افالطون یعنی نظریه «مثل»
بود که همه پدیده های عالم ازجمله هنر و ادبیات را بر اساس آن درک و تفسیر میکرد.
افالطون معتقد بود محسوسات ظواهر است نه حقایق؛ به این معنی که هر امری از امور
عالم چه مادی باشد چه معنوی ،اصل و حقیقتی دارد که سرمشق و نمونه کامل اوست
و با حواس درک نمیشود؛ بلکه تنها عقل آن را درمییابد .نسبت پدیدهها با این حقایق
کلی نسبت سایه به صاحب سایه است و درواقع محسوسات تقلیدی از مثال خود
هستند(فروغی :1344،ص21و .)22او معتقد بود هر چه در جهان وجود دارد ،تقلیدی از
«مُثُل» یا ایده همان چیز است .واقعیت حقیقی از مثل اشیا تشکیل شده و اشیا فقط
انعکاس یا تقلید آن است؛ پس کسی که آن اشیا را تقلید میکند درواقع تقلیدی از تقلید
انجام میدهد؛ بنابراین چیزی به وجود میآورد که از حقیقت مطلق بسیار دور است.
این دیدگاه سبب شد تا افالطون یکی از نظریات مهم تاریخ نقد ادبی را صادر کند و
شعر را نهتنها تقلیدی از تقلید و از همین روی دور از حقیقت ،بلکه زاییده جهلی
بیحاصل بداند(دیچز :1388،ص .)52از دیدِ او شاعر دو گام از حقیقت غایی یا حقیقتِ
حقیقی دور شده؛ زیرا او چیزی را تقلید کرده که خودِ آن ،تقلیدی از دیگری است؛
بنابراین ،اثر شاعر نمیتواند مطمح نظر باشد.
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لزوم تناسب هر نوع ادبی با سبک ،موضوع ،شخصیتها و استفاده از وزن شعری
متناسب با خود ارائه کرد که بهعنوان یکی از مفاهیم مهم این مکتب موردتوجه منتقدان
و شاعران و نویسندگان قرار گرفت (.)perminger,1993:p 282
رویکرد ذاتگرایانه بعدها توسط فیلسوفانی همچون جان الک و ویتکنشتاین مورد
نقد قرار گرفت؛ اما چنانکه گفته شد در رویکرد نظریه انواع ادبی مکتب کالسیسیسم در
تعریف انواع ادبی ،ارتباط نوع ادبی با شخصیت شاعر و ارتباط بین انواع مختلف با
وزن های خاص نمود یافت که به ثبات و تغییرناپذیری انواع ادبی از دیدگاه آنان
انجامید.

مقایسه نظریه انواع ادبي در مکتب کالسیسم و رمانتیسم

کار شاعر آن نیست که امور را آنچنان که رویداده است بدرستی نقل کند بلکه کار
او این است که امور را به آن نهج که ممکن هست اتفاق افتاده باشد ،روایت نماید
و البته امور بعضی بهحسب احتمال ممکن هستند و بعضی دیگر بهحسب ضرورت
(ارسطو :1382 ،ص .)128

در اینجا بر مبنای اصل بنیادین ضرورت و احتمال به مقایسه شعر و تاریخ
می پردازد .به گفته او ،شاعر برخالف مورخ به اموری که میدانیم اتفاق افتادهاست،
نمیپردازد بلکه رویدادهایی را روایت میکند که بنا بر احتمال یا ضرورت ممکن است
اتفاق افتاده باشد .ارسطو معتقد است در شعر ،محتمل غیرممکن بر ممکن غیرمحتمل
برتری دارد؛ همین امر سبب میشود که شعر را به دلیل اینکه از امر کلی حکایت
میکند از تاریخ ،که از امر جزئی حکایت میکند ،فلسفیتر و دارای جایگاه باالتری
بداند(همانجا) .بنابراین شعر با گزارههای کلی یا کلیات سروکار دارد و آن اشیا و
رویدادهایی را نشان دهد که دارای معنا و مفهومی کلی و بهعبارتیدیگر نوعی هستند؛
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در مقابل ،ارسطو از همین مفهوم استفاده کرد تا نشان دهد ادبیات بهرغم نظر افالطون،
حقیقی ،جدی و مفید است .طبقه بندی انواع ادبی در کتاب فن شعر بر مبنای مفهوم
محاکات است .ارسطو تعریف دقیقی از محاکات ارائه نمیکند؛ اما به این نکته اشاره
میکند که محاکات در آدمی غریزی و طبیعی است و همچنین لذتبخش و خوشایند؛
است چراکه ازنظر او یادگیری لذتبخش است .او محاکات را سبب پیدایش شعر
میداند (ارسطو  :1382ص  )117و تمایز انواع ادبی را با توجه به تفاوت در «وسایل
تقلید»« ،موضوع تقلید» و «شیوه تقلید» توجیه میکند(همان :ص .)113
باید گفت دریافتِ ارسطو از مفهوم محاکات با برداشت افالطون تفاوت دارد .او
اگرچه هنر را محصول محاکات طبیعت میداند ،دیدگاه افالطون را مبنی بر محاکات
صرف شاعر از جهان محسوسات رد میکند و به نقش تعقل شاعر و معرفت او در خلق
شعر اعتقاد دارد .ازنظر ارسطو محاکات نوعی ظهور یا انعکاس تصویری طبیعت یا
جهان خارج است و تفاوت آن با تقلید صرف این است که شاعر آنچه را از طبیعت
میگیرد به صورت واالتر در تراژدی و یا پایینتر در کمدی نشان میدهد .او در این راه
از ذوق سلیم و هنر شاعری خود بهره گیرد و جهانی خودبسنده میآفریند(دیچز:1388 ،
ص  .)79ارسطو در توضیح و اثبات مدعای خود میگوید:
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پس از بررسی نسبت شعر و حقیقت و بیان دیدگاههای افالطون و ارسطو ،موضوع مهم
دیگری که درباره مفهوم محاکات مطرح میشود ،رابطه شعر و طبیعت است؛
بهبیان دیگر ،پاسخ به این پرسش که مفهوم طبیعت در نظر این منتقدان چیست و شعر
چگونه آن را محاکات میکند .در این مورد باید گفت این مفهوم پیچیده در نظر منتقدان
کالسیک چند معنا داشته است :در یک معنای نسبتاً وسیع ،طبیعت نزد منتقدان کالسیک
به نظم هماهنگ و سلسله مراتبی جهان ،شامل سلسلهمراتب سیاسی و اجتماعی مختلف
اشاره میکرد  .در این مفهوم وسیع از طبیعت هر چیز دارای جایگاه مناسب و از پیش
تعیین شده خود است ( .)habib,2005: p274ساموئل جانسن از منتقدان کالسیک،
محاکات را بازآفرینی طبیعت عام و آنچه کلی ،جهانی و نمونه نوعی است ،میدانست؛
چراکه معتقد بود خرد و طبیعت یکدست و انعطافناپذیراست و طبع بشری همیشه
یکسان باقی میماند .ازنظر او اثر ادبی برای اینکه کامالً نامفهوم یا کسالتآور نباشد باید
به نحوی از انحا کلی باشد و چیزی جز بازآفرینی درست طبیعت کلی نمیتواند مدت
مدیدی خوشایند عده زیادی از افراد باشد (ولک :1388،ص .)132-135
در معنای دیگری از طبیعت که با نظر ارسطو منطبق است ،این مفهوم به طبیعت
بشری اشاره دارد به آنچه در تجربه انسان ،مرکزی ،بیزمان و جهانی و کلی است.
بنابراین ارسطو شعر را محاکات طبیعت و سرشت انسان میداند که این محاکات لزوماً
با کنش همراه است .از نظر او موضوع محاکات آدمیان در حال کنش است و از آنجا که
کنش در ژانرهای دراماتیک و روایی همچون تراژدی و حماسه بیشتر از آثار تغزلی
نمود دارد ،ارسطو به ژانر غنایی توجه چندانی نکردهاست (هالیول :1388 ،ص .)281این
رویکرد در کنار باستانگرایی و حجیت نویسندگان باستان سبب شد منتقدان کالسیک
بهطورکلی پیشینیان همچون هومر و ویرژیل 29را کسانی بشناسند که قوانین اساسی
طبیعت را کشف و بیان کردند .بنابراین نزد بسیاری از آنان محاکات طبیعت و سرشت
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بدین ترتیب از نگاه ارسطو ،محاکات فرایند رسیدن به عام از طریق خاص است .شاعر
میکوشد حوادث ویژهای را عمومیت بخشد که در زندگی انسان میبیند(مقدادی:1393 ،
ص  .)472این گزاره در نظر منتقدان مکتب کالسیک برجسته ،و بهعنوان یکی از
رویکردهای اصلی در نظریه انواع ادبی این مکتب مطرح شد.
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در دورهها و مکاتب مختلف ادبی برخی انواع به دلیل عوامل مختلف ازجمله مقتضیات
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انسان ی به تقلید از آثار نویسندگان و شاعران یونان و روم باستان کاهش یافت .بر این
اساس ،اصل محاکات طبیعت در کتاب هنر شاعری هوراس در قالب تقلید از الگوهای
باستان باز تفسیر شد .در آغاز قرن چهاردهم میالدی پترارک 30تقلید و ترجمه از سبک
نویسندگان باستان همچون سیسرون 31و ویرژیل را توصیه کرد .دوبله 32معتقد بود شعر
تنها با تقلید از نویسندگان باستان به کمال میرسد و ژان پله تیه 33وظیفه شاعر را تقلید
از الگوهای قدیمی دانست(زرقانی :1395،ص)106؛ به این ترتیب به اعتقاد منتقدان
کالسیک جهان خارج ازجمله جهان کنش انسان ،میتواند به بهترین شکل توسط
نویسندگان جدید بیان شود؛ اگر آنها مسیری را که قبالً توسط قدما هموار شدهاست،
دنبال و تقلید کنند(.)habib,2005: p275
بر مبنای آنچه آمد ،میتوان گفت با توجه به اینکه در نظریه ادبی ارسطو ارتباط
مفهوم محاکات با متون روایی همچون تراژدی و حماسه بیشتر است ،انواع ادبی دیگر
در نظریه ادبی مکتب کالسیسیسم چندان مورد توجه قرار نگرفت و تمرکز این مکتب
بیشتر بر انواع ادبی روایی بود .با اینکه حداقل سه برداشت متفاوت از مفهوم محاکات
بین کالسیکها وجود داشت ،تأثیر تقریباً واحدی در نظریه انواع ادبی این مکتب
بر جای گذاشتند .در محاکات طبیعت توجه به طبیعت عام ،کلیت و نمونههای نوعی،
وجود قوانین کلی حاکم بر جهان خارج و جهان متن ،همچنین اصرار بر رعایت قوانین
کلی و ثابت انواع ادبی را به همراه داشت .عالوه بر این ،تمرکز عمومیت و کلیت در
نظریه انواع ادبی مستلزم تکرار الگوها و قوانین انواع ادبی ،بیتوجهی و منع هرگونه
خالقیت و نوآوری در خلق آثار ادبی و در نهایت تثبیت انواع ادبی موجود بود.
رمانتیکها به دلیل همین کلیتگرایی ،کالسیکها را کسلکننده و ماللتآور میدانستند.
تقلید از آثار گذشتگان نیز به معنای تکرار سنت ادبی و قوانین انواع ادبی است .در باب
محاکات طبیعت بشر ،عالوه بر نگاه کلی و عمومی که بیان شد ،کالسیکها معتقد بودند
باید به محاکات سرشت بزرگان و افرادی از طبقات باالی جامعه پرداخت؛ چراکه
سرنوشت آنان برای مخاطبان از سرنوشت مردم عادی مهمتر و تأثیرگذارتر است و با
ادبیات تناسب بیشتری دارد .این دیدگاه به تقویت اعتقاد به سلسلهمراتب در بین انواع
ادبی و جایگاه هر یک از انواع ادبی در این سلسلهمراتب انجامید.
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فرهنگی و اجتماعی از جایگاه باالتر و اهمیت بیشتری نزد منتقدان و نویسندگان
برخورداراست  .منتقدان کالسیک نیز معتقدند که انواع ادبی در ماهیت و فخامت با
یکدیگر فرق دارد و از همین روی سلسله مراتبی برای انواع ادبی قائلئند .مبنای چنین
دیدگاهی اعتقاد به وجود طبقات مختلف در نظام هستی و جامعه انسانی در میان مردم
و اندیشمندان یونان باستان بود؛ برای مثال بر اساس رویکرد کلیگرا و ذاتگرایانه ارسطو
جهان بهطور طبیعی به بخشهایی تقسیم میشود و کار ادراککننده ،تحقیق به روش
نظاممند درباره این تقسیمبندیهاست .کسب دانش و شناخت و تقسیم این بخشها ازنظر
ارسطو امکانپذیر است( .)Rollin,1981:p130جهان وجود دارد تا شناخته شود و انسان
وجود دارد تا بشناسد .ویژگیهای فرهنگی و جامعهشناختی یونان ،که بر طبقات
اجتماعی تأکید میکرد ،سبب شد سلسله مراتب انواع بر مبنای طبقه اجتماعی
شخصیتها ،همچنین کارکرد اجتماعی و اخالقی هر یک از ژانرها مشخص شود.
دیدگاه افالطون در این مورد صریح و روشن است .او به لحاظ اخالقی و فلسفی
انواع شعر را نفی میکند؛ بنابراین به این موضوع توجه چندانی ندارد؛ اما با استفاده از
نظر او درباره شعر میتوان به نوعی دیدگاه ی سلبی را در این مورد به او نسبت داد؛
چنانکه اشعار هومر را نکوهش میکند و تنها اشعار تعلیمی 34و یا اشعاری را مناسب
میداند که به لحاظ اخالقی برای جامعه سودمند باشد.
ارسطو ،چنانکه پیشتر بیان شد در طبقهبندی انواع ادبی به طبقه اجتماعی شاعر و
شخصیتهایی توجه دارد که شاعر ،زندگی آنان را محاکات میکند .بر همین مبنا
تراژدی و حماسه ازآنجاکه رفتار و کنش انسانهای بزرگ را تصویر میکند از کمدی و
طنز برتر است که به تصویر مردم طبقه متوسط و فرودست میپردازد .این تمایز بارز در
شخصیتهای نمایشی انواع ادبی مختلف با الگوهای رفتار اجتماعی و تقسیم سبک
واژگان به اعلی و وسطی و سفلی مالزم است(ولک :1389 ،ص .)269
در مقایسه تراژدی و حماسه هم ارسطو تراژدی را از حماسه برتر میداند .از نگاه او
حماسه و تراژدی هر دو روایتی جدی در مورد انسانهای بزرگ و در سبکی واال هستند
و حماسه تنها ازنظر طول داستان ،آزاد بودن در بهکارگیری اپیزودها و وزن است که با
تراژدی تفاوت دارد .این مقدار از شباهت و همسانی بر مبنای این فرض است که
حماسه ژانر نخستین و متقدم و درعینحال فرودستتری است که تراژدی بهمرورزمان
و در روندی تکاملی از دل آن به وجود آمده و بهعنوان ژانری مستقل و برتر مطرح
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پیوند مفهوم ژانر با طبقات اجتماعی ،که برگرفته از نگاه ذاتگرایانه و سلسله مراتبی
منتقدان کالسیک به هستی و جامعه انسانی بود ،عالوه بر اعتقاد به سلسلهمراتب در
میان انو اع ادبی در قالب اعتقاد به خلوص انواع ادبی در نظریه انواع ادبی مکتب
کالسیسیسم نمود یافت .نظریه محاکات نیز بر این دیدگاه تأکید میکرد؛ چنانکه منتقدان
کالسیک معتقد بودند برای هرگونه از هنر الگوی کاملی هست که هنرمند باید تا حد
ممکن به آن قالب کامل و طبیعی نزدیک شود (دوبورو :1389ص .)71به لحاظ بعد
اجتماعی نیز برخی از منتقدان از دوره باستان تا دوره رنسانس بر این باور بودند.
همانطورکه اختالط طبقات در نظام طبقاتی ممکن نیست ،اختالط و ترکیب ژانرها نیز
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شده است(هالویل :1388 ،ص  .)265این تکامل از نظر ساختاری و فنی بهگونهای است که
به گفته ارسطو ،عناصر و اجزایی که در حماسه هست در تراژدی نیز موجود است
درحالیکه عناصر و اجزای تراژدی در حماسه وجود ندارد(ارسطو :1382 ،ص .)121به
همین دلیل ارسطو تراژدی را نوع ادبی برتر می داند .عالوه بر این کارکرد روانشناختی-
جامعهشناختی و درعینحال اخالقی تراژدی ،که ارسطو آن را «کاتارسیس» 35مینامد در
نظر او سبب برتری تراژدی بر حماسه است؛ این در حالی است که منتقدان دوره
رنسانس با توجه به دالیلی در اثبات کارکردهای اجتماعی و اخالقی برای حماسه این
ژانر را از تراژدی برتر میدانستند (ولک :1389 ،ص .)265
نکته جالبتوجه اینجاست که ارسطو درباره ادبیات غنایی سکوت کرده است.
هرچند برخی منتقدان در توضیح این مسئله گفتهاند بخشی از کتاب فن شعر ارسطو از
بین رفته یا ارسطو قصد داشتهاست کتابی مستقل درباره ادبیات غنایی تألیف کند؛ اما
بهطورکلی باید گفت در دوران باستان ادبیات غنایی را هرگز آشکارا در حکم نوع ادبی
واحدی به حساب نیاوردند بلکه شکلهای گوناگون آن از قبیل اود ،مرثیه ،هجا و مانند
آن را مستقالً مورد بحث قراردادند .چنین به نظر میرسد که ماهیت غیر روایی و غیر
محاکاتی شعر غنایی (رک:آسیب پور :1387،ص  ،)39رویکرد درونگرایانه و فردی آن همراه
با بیان احساسات و عواطف شخصی و حتی حجم کوتاهتر اثر غنایی در مقابل تراژدی
و حماسه سبب شده است که این نوع ادبی از نظر کالسیکها نسبت به انواع یادشده
جایگاهی نازلتر را به خود اختصاص دهد.

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،15شماره ،62زمستان 1397

116
116
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 4-1تاریخگرایي

38

تاریخگرایی نوعی تفکر و جنبش فکری است که در قرن نوزدهم بهطور برجسته در
آلمان شکل گرفت و در عرصههای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصاد و سیاست نمود یافت.
این جنبش بهعنوان نقدی بر هنجارها و معرفتشناسی دوره روشنگری مطرح شد که بر
مبنای آن ،همه تحوالت با توجه به اصول اساسی حاکم بر طبیعت قابل توضیح است و
انسان و مسائل مربوط به او همچون پدیدههای طبیعت از این الگوی منظم پیروی
میکنند .رویکرد تاریخگرایانه معتقد است که میان پدیدههای طبیعت و پدیدههای تاریخ
تفاوتی اساسی وجود دارد و از همین رو باید رویکردی که برای مطالعه علوم اجتماعی
و فرهنگی انتخاب می شود از اساس با رویکردهای علوم تجربی متفاوت باشد .این
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ممکن نیست که هر یک درواقع با یکی از طبقات اجتماعی و بازتاب آن مرتبط است.
عالوه بر آن ،این عقیده متضمن یک اصل زیباییشناسی واقعی بود که این اصل عبارت
بود از تمسک به وحدت قاطع لحن ،خلوص شکلگرفته ،سادگی و نیز حصر توجه به
عاطفهای واحد و درعینحال به طرح یا مضمونی واحد (ولک:1389،ص.)259
هرچند باید گفت اصل خلوص انواع ادبی ،چنانکه در حوزه نظری بر آن تأکید
می شد در عمل چندان مورد توجه قرار نگرفت و انواع ادبی ترکیبی یا نوعهای ادبی
جدیدی که بیرون از فهرست مقوالت و فاقد قاعده بود در طول دوران طوالنی تسلط
مکتب کالسیسیسم ب ه وجود آمد .در دوران پس از ارسطو در مکتب اسکندریه ترکیب
انواع ادبی اگرچه در قالب تحقیقات نظری بیان نشد ،تمرینی رایج بود .دلیل این امر
برای آنان ،خواه فقط برای تجربه باشد یا بیشتر برای انطباق انواع ادبی کهن با زمینههای
تاریخی دوره آنان الزم بود( .)Barbara,2010:p284اصرار دانته 36بر کمدی نامیدن
37
کتابش و نگارش آن در سبکی میانه ،ترکیب کمدی و تراژدی توسط شکسپیر
همچنین ترکیب رومانس با حماسه سبب شد در قرن  16میالدی ،منتقدان ایتالیایی
همچون تاسو و آریستو از این باب احساس خطر کرده بر خلوص انواع ادبی تأکید کنند
()perminger,1993:p456؛ اما سرانجام با ظهور مکتب رمانتیسیسم اعتبار این اصل و
اصول دیگر مکتب کالسیسیسم با نقض و تردید روبهرو شد و بتدریج راه شکلگیری
نظریهای کامل و متفاوت هموار گشت.
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دیدگاه نخستین بار توسط هردر 39مطرح شد؛ اما باید گفت پیشازاین دیدگاههای
منتسکیو 40دربارة رابطه نظامهای قانونی ،تکامل تاریخی و تأثیر آب و هوا و محیط بر
انسان و نیز نظریات ویکو ،41بر هردر تأثیر گذاشت(.)Hamilton,2003:p29-30
نظریه هردر بر مبنای تکامل تاریخی و مخالفت با نقد و نظریهپردازی کامالً انتزاعی
بود .از دید او تکامل هر ملتی بر مبنای اصولی است که در روحیه منحصربهفرد همان
ملت تجسم مییابد و در ادبیات ،هنر ،دین و نهادهای اجتماعی آن ملت انعکاس پیدا
میکند؛ بهبیاندیگر ،وی زیبایی هنر را تابع فرهنگهای متفاوت و دورههای متفاوت این
فرهنگها می دانست و از همین رو بر لزوم توجه به معیارهای زمانی و مکانی در خلق
اثر هنری تأکید میکرد .چنین نگرشی رویکرد کلیانگارانه و مطلقنگر مکتب
کالسیسیسم و تأسی آنان به نویسندگان یونان و روم باستان را در خلق آثار ادبی به
چالش کشید .درحالیکه منتقدان کالسیک معتقد بودند «ما چارهای نداریم مگر
خوشهچینی از خرمن باستانیان و ورزیدهترین امروزیان ،یعنی ماهرترین مقلدان
کالسیکهای بزرگ»(سکرتان:1388،ص )16از دیدِ هردر گرچه هومر براستی بزرگترین
شاعر یونانی بود ،آفرینشهای نبوغ شاعرانهاش به شرایط تاریخی مقید بود و بنابراین
نمیتوان کارش را سرمشق قرار داد (کاپلستون :1387،ص  .)156بنابراین مفهوم فردیت در
مقابل آموزه کالسیک تقلید از نویسندگان یونان باستان و سرمشقهای جاودان آنان قرار
می گیرد و با تأکید بر تقلید نکردن از گذشتگان و فاصله گرفتن از سنتهای ادبی آنان
درزمینه خلق آثار ،کمرنگ شدن اصول و قواعد ثابت و تغییرناپذیر نظریه انواع ادبی
کالسیک را به همراه دارد .همچنین تاریخگرایی هر در درزمینه نظری نیز به نسبیت
احساس زیبایی شناسانه انجامید؛ چنانکه او معتقد بود آنچه هر ملت در یکزمان خوب
میدانند ،کمی بعدتر میتواند زشت ،ناکارآمد و ناخوشایند به نظر آید
( .)rajan,2008:p230بنابراین مالکهای زیبایی شناسانه نهتنها در میان ملتهای مختلف
متفاوت است بلکه درک هر ملت از زیبایی در زمانهای مختلف ممکن است متفاوت
باشد .پیامد منطقی این دیدگاه نیز این خواهد بود که ملتهای مختلف باید متناسب با
ویژگیهای فرهنگی و تاریخی و ماهیت آرمانهای زیباییشناختی منحصربهفرد عصر و
دوره خود به خلق و تولید آثار ادبی بپردازند .از همین رو زبان و شعر قومی و فرهنگ
عامیانه ،ترانههای غیررسمی ،افسانه های ملی و اشعار بازمانده از گذشتههای دور در

 :1378ص  )94که نمونه های آن را در آثار گوته و دیگر شاعران رمانتیک میتوان دید.
این رویکرد تنوع و تکثر آثار ادبی را به همراه داشت .مطرحشدن گونهها و ژانرهای
جدید شعر قومی و ملی و معیارها و ویژگیهای خاص هر یک ازاینگونهها در کنار
ژانرهای شناختهشده پیشین ،زمینههای ذهنی را برای ترکیب انواع ادبی پدید آورد و
فاصله گرفتن از تمایزات و خلوص ژانرها پدید آورد .همچنین این موضوع قطعیت
قواعد نئوکالسیک را در هم شکست؛ چراکه بسیاری از این آثار اگرچه بر طبق قواعد
نئوکالسیک سروده نشده بود در نظر قومیتهای مختلف زیبا به نظر میرسید؛ این امر
سبب شد بسیاری از رمانتیکها به این باور برسند که میتوان شعر زیبا گفت ولی از
قواعد خشک و رسمی انواع ادبی پیروی نکرد.
 4-2نبوغ رمانتیکي در برابر تقلید کالسیک
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واژه نبوغ به لحاظ ریشهشناسی با تعبیرهایی همچون جنزده و فرشته همزاد ،همریشه،
و به معنای شخصی است که از هوش و قریحه فوقالعادهای برخوردار است .قدمت
کاربرد این تعبیر به یونان باستان بازمیگردد .افالطون هنگام بحث درباره خلق آثار ادبی
در قالب مفهوم الهام و شوریدگی به نبوغ توجه ،و لونگینوس 42نیز در کتاب «در باب
شکوه سخن» بر نقش و جایگاه آن تأکید میکند(لونگینوس :1378 ،ص )58؛ اما نقش آن
در مکتب کالسیسیسم و تسلط تفکر منطقی در این دوره دوباره بود تا اینکه در دوره
پیش رمانتیسم مجدداً موردتوجه منتقدان و خالقان آثار ادبی قرار گرفت و بتدریج
جایگزین مفهوم سنجیدگی و وقار در نظریه ادبی مکتب کالسیک و نئوکالسیک شد
(جعفری:1378،ص .)111نقش و تأثیر شکسپیر در گرایش به مفهوم نبوغ قابلتوجه
است...باید اذعان کرد که بین متفکران این دوره اتفاقنظری درباره معنای نبوغ وجود
ندارد و تفاوت برداشتها و معانی درباره این مفهوم فراوان است؛ برای مثال در قرن
هجدهم نبوغ با تعبیرهای ظرافت طبع و هوش همپوشانی معنایی داشته است .در
نهضت اشتورم اوند درانگ 43نبوغ بهصورت شعاری درآمد که در آن طرد کامل انضباط
و سنت با اعتقاد به صرافت طبع خالق پیوند خورده بود .نخستین نشانههای دریافت و
تعبیر جدید درباره نبوغ در نظریات شافتسبری پیدا شد که بر درک عقالنی واقعیت در
خلق اثر هنری تأکیدمیکرد(کاسیرر :1370 ،ص  .)525هامان نبوغ را احساس ،تخیل،
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سرزمین اروپایی در قالب نوعی بدوی گرایی موردتوجه رمانتیکها قرار گرفت (جعفری،
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التهاب ،الهام ،ابداع و خالقیت ،و نابغه را همانند نبی و مجانین ملهم میدانست .از
دیدگاه هردر نبوغ عمدتاً غریزی و حتی حسی بود .او نبوغ را فطری میدانست که خود
بیان خویش است و تنها حاوی تخیل و خرد نیست؛ بلکه به قریحهای حسی و نیز
کششی الهی متمایل است؛ این در حالی است که ژان پل برخالف هردر معتقد بود
شاعر بزرگ از نبوغی برخوردار است که آن را مؤکداً از قریحه محض متمایز میکند.
قریحه ناقص است حالاینکه نبوغ مستلزم این است که همه وجود شاعر در کار باشد.
گوته نبوغ را با ناخودآگاهی هممعنا میداند(ولک :1388،ص  .)124چنین برداشتی از نبوغ
به معنای عدم دخالت آگاهانه شاعر در فرایند خلق اثر ادبی است و از همین رو عدم
توجه به قواعد و قوانین حاکم بر خلق اثر ادبی ازجمله قواعد ژانر را در پی خواهد
داشت .کولریج مفهومی وسیعتر از نبوغ در ذهن دارد .از دیدگاه او نبوغ همیشه ،عینی و
غیرشخصی و به دریافت کل عالم وجود معطوف است .مندلسون نیز در نوشتههایش
درباره نبوغ بر نیاز به همکاری کامل تمام قوای ذهنی در جهت دستیابی به هدفی واحد
تأکید میکند(همان :ص  .)20در اینجا نبوغ مستقیماً در فرایند خلق اثر ادبی مشارکت
ندارد بلکه ترکیب و هماهنگی عوامل دخیل در تولید شعر را بر عهده دارد .این دیدگاه
پیش درآمد نظر کانت در باب نبوغ بود .فیلسوفی که در نظریات زیبایی شناسانه خود
توجه خاصی به بحث نبوغ میکرد و میتوان گفت نظریات او در این مورد بیشترین
تأثیر را بر منتقدان و متفکران رمانتیک گذاشت.
ازنظر او «نبوغ موهبتی طبیعی است که به هنر قاعده میبخشد؛ چون این قریحه
بهمثابه قوه خالقه فطری هنرمند ،خود به طبیعت تعلق دارد .میتوان مطلب را به این
صورت بیان کرد :نبوغ استعدادی ذهنی و فطری است که طبیعت از طریق آن به هنر
قاعده میبخشد» (کانت :1377،ص .)243معنای این سخن این خواهد بود که نبوغ و
خالقیت هنری مهارتی نیست که طبق روش و قاعدهای بتوان آن را آموخت .همچنین
این قوه فطری خالق از طبیعت و سرشت شخص برخاستهاست که به هنر قاعده
میبخشد .البته باید توجه کرد که این قوانین بهصورت از پیش تعیینشده برای خلق
آثار هنری به وجود نمی آید بلکه طی فرایند خلق اثر هنری خود را به نمایش میگذارد؛
بنابراین باید گفت نبوغ از دیدگاه کانت این دو ویژگی مهم را دارد :فردی است و
غیرقابل تقلید .وی درجایی دیگر بر این نکته تأکید میکند و میگوید« :همگان متفقند
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فردیت یکی از مفاهیم اساسی و کلیدی در مکتب رمانتیسم است که شکلگیری و
گسترش آن معلول اوضاع و عوامل تاریخی خاصی است که در سالهای پایانی قرن 18
براثر عوامل اجتماعی و سیاسی ،فکری و فلسفی و دینی و مذهبی بر کشورهای اروپایی
حکمفرما بود .ظهور و رشد انقالب صنعتی ،پیامدهایی همچون تغییر در ساختار
اجتماعی جوامع اروپایی و برچیده شدن نظام فئودالی و درپی آن ،تغییر در پایگاه
اشرافی ادبیات داشت؛ بنابراین شاعران که تا پیشازاین برای گذران زندگی خود مورد
حمایت و وابسته طبقه حاکم نظام اجتماعی خاصی بودند از این قید رها شدند و
میتوانستند آزادانه موضع فردگرایانه خود را در آثارشان انعکاس دهند(هارلند :1393 ،ص
 .)110همچنین گسترش مفهوم سرمایه داری و به دنبال آن استثمار ،سبب ایجاد حس
بیگانگی از جامعه و پناه برد ن به دنیای لزوماً فردی درون خود شد(پاینده :1373 ،ص
)108؛ چنانکه برخی منتقدان معتقدند فرد منزوی آفریده سرمایهداری است .تحقق
انقالب فرانسه نیز موجب گسترش آرمانخواهی و فردگرایی بین رمانتیکها شد .مفهوم
آزادی تنها در آزادیهای مدنی و سیاسی منحصر نماند بلکه امکان بیان آزادانه اندیشه و
احساسات هر فرد نیز موردتوجه قرار گرفت .اولین دفاع صریح و روشن از فردگرایی
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که نبوغ تماماً ضد روحیه تقلید است» و «محصول نابغه از بابت آنچه باید به نبوغ و نه
به امکان تعلیم و تربیت نسبت داده شود ،نمونۀ ،تقلید نیست»(همان :ص .)58
فردیت و تقلیدناپذیری در آثار نوابغ دربردارنده مفهوم اصالت در این آثار و به
معنای توجه نکردن به سنت ادبی پیشین و طرد قواعد و قوانین مترتب بر خلق آثار
ادبی است که در مکتب کالسیسیسم بسیار موردتوجه بود .یانگ قواعد و قوانین را
عصای افراد لنگ می نامید و معتقد بود نوابغ قوانین خود را در درون خود دارند
( .)Bromwich, 1985:p143لسینگ 44نیز نبوغ را دارایی فرد دانسته و گرستنبرگ به
انکار تمام مطالب مربوط به انواع و قواعد تألیف پرداخت است (ولک :1388 ،ص .)238
حاصل سخن اینکه رشد و گسترش مفهوم نبوغ بین متفکران و منتقدان این دوره بویژه
کانت ،سبب انکار قواعد و قوانین مرتبط با انواع ادبی در مکتب کالسیسیسم و
شکلگیری نظریه ای جدید در انواع ادبی شد که بین محصوالت نبوغ و محصوالت
تقلید تمایز قائل میشد و راه را بر فردیتی عمیق میگشود.
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بهعنوان آرمان شخصی در اواخر قرن هجده در آلمان با انتقاد از دخالت دولت در
کارهای امور شخصی و زندگی اجتماعی مرتبط بود؛ چنانکه برخی از اندیشمندان،
دولت را مانعی جدی برای تحقق فردیت میدانستند( .)izenberg, 1992:p5از سوی
دیگر اثبات شکننده بودن نظم سیاسی جامعه و امکان برقراری نظام سیاسی مبتنی بر
آزادی ،این اندیشه را بین شاعران گسترش داد که قواعد و قوانین در حوزه خلق آثار
ادبی نیز شکننده و قابلتغییراست و از همین روی شورشی را بر ضد عرفها و سنتهای
دیرپای کالسیسیسم آغاز کردند(پاینده :1386 ،ص  .)104عالوه بر این موارد عواملی
همچون نظریه بدبینانه مالتوس 45درباره آینده جهان ،جنگهای سیساله ،شیوع برخی
بیماریهای واگیردار و اخبار مرگومیر ناشی از آن را ازجمله مسائل اجتماعی مؤثر در
شکلگیری مفهوم فردیت رمانتیک دانستهاند.
در حوزه دالیل فکری و فلسفی باید اذعان کرد که یکی از عوامل مهم شکلگیری و
رشد مفهوم فردیت در میان رمانتیکها دیدگاه انسانمحور مکتب اومانیسم بود
(جعفری :1378،ص .)134بنابراین باید گفت زیباییشناسی به معنای عطف توجه به فردیت
و واکنش انضمامی و محسوس فرد بود .مقابله با دستاوردها و نتایج سوء عصر
روشنگری در گرایش رمانتیکها به مفهوم فردیت تأثیر داشت .در عصر روشنگری
انسان ،مجموعهای از موجودات مشابه تعریف شده بود که حقیقتی جهانی به آنها اعطا،
و یا توسط عواطف مشخص برانگیخته میشوند()izenberg, 1992:p5؛ اما رمانتیکها با
توجه به احساسات و عواطف نیرومند به مقابله با نگاه کامالً تجربی-حسی به پدیدهها
و کاهش انسان به ماشینی متحرک برخاستند و بر تفاوتهای انسانها تأکید کردند.
در حوزه عوامل دینی نیز باید گفت رویکرد دینی و هستی شناسانه برخی از رمانتیکها
بهنوعی انتقال آموزههای عرفانی نوافالطونیان در شکلی طبیعتگرایانه و این جهانی به
مسیحیت بود که سه مرحله را در تاریخ تطور وجودی انسان مفروض میدانست:
مرحله اول اتحاد و نیکی است .در مرحله دوم تفاوت در فراوانی و ویژگیهای انفرادی
که با سقوط در شرور و رنجها مترادف است و پسازآن بازگشت به یگانگی و خوبی
که سبب ابقای تفاوتهای انفرادی است( .)ibid:p7آنها انسان را در دومین مرحله تصور
میکردند و ازاینرو به بحث فردیت و ویژگیهای انفرادی توجه کردند .مجموع عوامل
یاد شده از دید منتقدان به رها کردن جهتگیریهای برونگرایانه و عمومی که خاص جهان
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کهن بود و پیشه کردن جهتگیریهای درونگرایانه و خصوصیتر در مکتب رمانتیسم
انجامید .اهمیت این مفهوم را میتوان در نظر شاعران و متفکران رمانتیک دید ،چنانکه
گوته معتقد بود هنرمند همواره باید به ندای درون خویش گوش فرا دهد؛ زیرا بهرغم
هر آنچه انجام دهد؛ فقط خواهد توانست فردیت خویش را متجلی سازد؛ اما باید
دانست برداشت یکسانی از مفهوم فردیت نزد رمانتیکها وجود نداشت و هر یک از آنها
درک و دریافتی متفاوت از این مفهوم داشتند .در نظر برخی از رمانتیکها فردیت توجه
به نفس فردی و بیان درونیات این نفس یگانه بود؛ اما برخی دیگر فردیت را در
چارچوب محیط یا در تضاد با آن مییافتند؛ بهبیاندیگر بهموازات افزایش آگاهی نسبت
به ویژگیهای افراد مختلف در دورههای مختلف ،مفهوم فردیت و ارزش آن کمکم به
انواع مختلف هنر گسترش یافت و مثالً ویژگیهای ملی هر سنت ادبی در تضاد با
دیگری یا نوع درام در مقایسه با نوعی دیگر مورد بررسی قرار گرفت.
گرایش به فردیت در مکتب رمانتیسم در قالب تقابل امر جزئی و امر نوعی و توجه
به فردیت خالق هنرمند بهجای توجه به مخاطب و تأثیر شعر در او ازجمله تفاوتهای
این مکتب با کالسیسی سم در حوزه نظریه ژانر است .رویکرد مکتب کالسیک با توجه
به برداشتی که از مفهوم محاکات طبیعت وجود داشت ،کلیگرایانه بود؛ این در حالی
است که گرایش به امر جزئی و مشخص بین دیگر منتقدان قرن 18رواج داشت.
متفکران رمانتیک همچون برگسون 46و کروچه 47هدف هنر را همواره جزئی و فردی
میدانستند.
گرایش به امر جزئی بین رمانتیکها به معنای نفی قواعد کلی و اصول جهانشمول
مترتب بر هر یک از ژانرها بود که منتقد و هنرمند کالسیک هنگام خلق اثر ادبی خود
ملزم بود از آنها پیروی کند .معنای دیگر این گرایش نیز برای برخی از رمانتیکها اعتقاد
به تنوع و تکثر آثار هنری و عدم انحصار انواع ادبی به سه ژانر اصلی است؛ چنانکه
تعبیر شلگل مبنی بر اینکه هر شعر برای خودش یک ژانر است و هر هنرمند ،ژانر خود
را برای خود خلق می کند ،نشانگر تأکید او بر امر جزئی و فردیت است .نتیجه این
خواهد شد که مفهوم طبقهبندی سنتی ژانر نزد او ،ناکارآمد و بیفایده خواهد بود
) .(Rajan,2008:p235عالوه بر این تأکید بر فردیت خالق هنرمند ،توجه بیشتر شاعر
به احساسات و عواطف شخصی خود را به همراه داشت که این موضوع سبب شد در
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 .5نتیجهگیري
 )1نظریه انواع ادبی مکتب کالسیسیسم بر اصول فکری و اجتماعی مبتنی است که
سابقه این اصول عموماً به یونان باستان و اندیشههای ارسطو برمیگردد .پس از او
منتقدان و نظریهپردازان این مکتب به تشریح ،توضیح و توسعه دیدگاهها و نظریات او
پرداختند و در مواردی نیز با ارائه برداشتهایی متفاوت ازنظریات ارسطو درمجموع
نظریه انواع ادبی این مکتب را بنیان نهادند.
 ) 2از اصول مهم کالسیسیسم نظریه ذاتگرایی است که طبق آن هر پدیده طبیعی
دارای صفات و ویژگیهایی است که این صفات ثابتاست و ماهیت آن پدیده را
مشخص میکند؛ چنان که شیء به این صفات نیاز دارد تا همان چیزی که هست باشد.
هرچند ارسطو این نظریه را در مورد انواع طبیعی مطرح کرد ،بعد از او محققانی این
نظریه را به غیر انواع طبیعی هم تعمیم دادند و حتی برای اعتباریات نیز قائل به وجود
ذات شدند .نظریهپردازان کالسیک از این نظریه برای شناخت ،تمایز و تعریف انواع
ادبی استفاده کردند؛ چنانکه برای هر ژانر صفات و ویژگیهای ذاتی در نظر گرفتند که
این ویژگیها ثابت و تغییرناپذیراست  .لزوم و وجود تناسب نوع ادبی با شخصیت شاعر
و اختصاص وزنی مشخص برای هر یک از انواع ادبی تأثیر دیگر این نظریه بر انواع
ادبی مکتب کالسیسیسم است.
 ) 3دو مفهوم اساسی دیگر در نظریه ادبی کالسیسیسم محاکات و طبیعت بود که این
دو بهطور نزدیکی باهم مرتبط بود .تبیین ارسطو ازنظریه محاکات و استدالل او درباره
ارتباط شعر با امور کلی و نوعی به همراه برداشتهای متفاوت از مفهوم طبیعت در قالب
طبیعت کلی ،سرشت و طبیعت انسان و تقلید از آثار و الگوهای نویسندگان یونان و
روم باستان ،سبب شد نظریهپردازان کالسیک ،انواع ادبی را واجد قوانین و قواعد ثابت،
مشخص و تغییرناپذیر بدانند و بر لزوم تمایز انواع و رعایت خلوص هر یک تأکید
کنند.
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سلسله مراتب انواع ادبی ،ژانر غنایی جایگاهی بمراتب باالتر از مکتب کالسیسیسم به
خود اختصاص دهد .نوع ادبی رمان نیز در بین رمانتیکها بسیار مورد توجه قرار گرفت
بهطوریکه ازنظر شلگل در میان انواع ادبی ،رمان رمانتیکی این توانایی را دارد که انواع
دیگر را در برگیرد و از همین رو رمان را بهعنوان ژانر مسلط و برتر معرفی میکند.
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 )4ویژگی دیگر نظریه ژانر کالسیک ،تأکید و توجه به اجتماع و مخاطب بود؛
چنانکه از زمان افالطون و ارسطو تا ظهور رمانتیسم ،غالباً آفرینش هنری را امری
اجتماعی و شعر را وسیله برای آموزش و تربیت اخالقی جامعه میدانستد و سودمندی
و لذت بخشی شعر نیز جهتی برونگرایانه و مخاطب محور داشت .ارزشگذاری ژانرها
و تعیین سلسلهمراتب ژانر نیز با توجه به این عامل مشخص میشد؛ این در حالی است
که در مکتب رمانتیسم تأکید بر نسبیگرایی تاریخی از یکسو با طرد دیدگاه مطلقنگر
و تقلید نکردن از آثار نویسندگان یونان و روم باستان اصول و قواعد ثابت و تغییرناپذیر
نظریه انواع ادبی کالسیک را بیاعتبار کرد و از سوی دیگر با توجه و احیای زبان و
شعر قومی و فرهنگ عامیانه ،ترانههای غیررسمی ،راه نقض اصول یکپارچه و جهانی
مکتب کالسیسیسم و مطرحشدن گونهها و انواع جدید را با معیارهای خاص خود در
مقابل ژانرهای شناختهشده پیشین گشود .تعریف جدید نبوغ و نقش و جایگاه واالی آن
در خلق آثار ادبی نزد رمانتیک ها به تقابل این مفهوم با مفهوم تقلید انجامید .گرایش به
فردیت ،که در اروپای بعد از رنسانس تحت تأثیر عوامل مختلفی ایجاد شد در حوزه
نظریه انواع ادبی کالسیک و رمانتیک ،تقابل بین امر کلی و جزئی را در پی داشت و
درنهایت به نفی طبقهبندی سنتی انواع ادبی انجامید.
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چکیده
امروزه یکی از چالشهای تحقیقات دانشگاهی حوزة زبان و ادبیات ،بسامد استفاده از نظریه در
پژوهشهای بنیادین در حیطة نقد نظری و عملی است .موافقان چنین رویکردی بهسبب
نظاممندی و انسجام و ماهیت میان رشتهای نظریهها لزوم چنین ابزارهای بازخوانشی را برای
تحقیقات ادبی ،پابهپای پژوهشهای ادبی جهان غرب الزم و ضروری میدانند و مخالفان چنین
رویکردی بر کلیشهای بودن ،تصنعی ،سطحینگری ،تقلیلگرایی و غربزدگی چنین
پژوهشهایی اصرار دارند و با سیاست نفی نظریهگرایی ،بازگشت به شیوههای نقد سنتی 127
گذشتگان یا پیشگامان بنام این عرصه را ،واجب و مستفیض میشمرند .نگارنده معتقد است در 
تقاطع دو آرای یادشده ،میتوان راهی معتدل و میانه جست؛ لذا این جستار به شیوة توصیفی-
تحلیلی به این نکته تأکید میکند که ضمن پرهیز از هرگونه افراط و تفریط در توجه به
پژوهشهای نظریهمحور ،دو کالنچاره برای بازخوانی متون ادبی ،تلفیق روشهای علمی و
میانرشتهای در تحلیل و ارزشگذاری متون ادبی از یک سو و آشنایی عمیق با اصول و مبانی
نظریهپردازی و رویکردهای فلسفی برای تولید نظریههای بومی و سازگار با جهانبینی حاکم بر
متون ادب فارسی از دیگرسو است.
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 1-1بیان مسأله
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پژوهش و تحقیق ،ذات دانش و بینش علمی و مایة پویایی و تعالی فکری و عملی
است .روزآمدی هر صاحب علمی به سطح و نوع مطالعات و تحقیقات و استمرار حس
پرسشگری و مسألهیابی وی بستگی دارد .آنچه در تحقیقات ادبی به پرسشگری تازه و
کشف مسألههای جدید کمک میکند ،نوع رویکرد نظری خواننده در رویارویی با متن
ادبی است .در این نگرش ،نظریهها نه به قصد آزمونپذیری بلکه به منظور پیشبینی و
کمک برای کشف پیچیدگیها و پاسخگویی به مسألهها به کار گرفته میشود.
واقعیت این است که هر رویکرد و گفتمان نظری از دید خاص خود به تحلیل و
بازخوانی و نقد ادبی میپردازد؛ مثال ساختارگرایانی مثل تودوروف با باورداشتن به این
گزاره ،که «امروزه اثر ادبی ،ابژة زبانی فروبسته ،خودبسنده و مطلق» است(تودوروف،
 ،)30 :1394تنها به روابط متقابل عناصر درونی اثر پرداختند؛ چنانکه اغلب نظریههای
ادبی محتوامحور نیز برآمده از بنیادی ایدئولوژیک و متکی بر نظام فکری و فرهنگی و
تجربه هنری خاص آن بینش و مکتب است؛ بنابر همین قاعده است که گلدمن نظریة
نقدتکوینی را براساس ایدئولوژی مارکسیستی خود بنا نهاد یا هِردر و هگل ،که با تأسی
به نگرش تاریخیگرایی و پارادایمهای گفتمان تاریخی در غرب به تشریح و تحلیل
متون ادبی و تاریخی روی آوردند ،باورداشتن این انگاره ،بدان معنا نیست که معتقد
باشیم نظریهها به بافت فرهنگی و جغرافیایی خاص خود مقید و محصور است و امکان
گسترش ،نفوذ و استفاده از آنها به دیگر فرهنگها وجود ندارد؛ زیرا اساسا نظریهها
تعمیمپذیر و امکان کاربستن در بازخوانی متون ادبی دیگر اقالیم و قلمروهای فکری و
ادبی را دارا هستند .بر این باوریم که خوانندة آگاه (منتقد ادبی) چه درصدد تولید نظریه
یا گسترش آرای نظری خویش به متون فاخر و شکوهمند روی آورد ،چه به قصد لذت
بردن از خوانش متن ،بدان مشتاق گردد ،نمیتواند بدون افقهای انتظار خویش از متن و
بدون اعتنا به تجربه معرفت شناختی و باورهای نهادینه شده در خود ،به نقد و بازخوانی
متون ادبی بپردازد .از دیگر سو ،حس زیباییشناسی انسان معاصر به تحلیلهای علمی و
ساختارمند عالقهمند است و به خدمت گرفتن نظریهها -که ماهیت میانرشتهای و خادم
دارند -میتواند به ارضای این حس کمک کند؛ اما آنچه در پژوهشهای نظریه محور در
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ایران تأملبرانگیز است ،گاه استفادة ناصحیح از نظریههای ادبی ،بیاعتنا به بستر
فرهنگی و تاریخیِ آفرینشِ آن است؛ مانند نگارش مقالة «گفتگومندی و چندصدایی در
شعر حافظ» (ر.ک :امن خانی و علی مددی )62-61 :1391 ،یا تالش محققان برای استفاده از
نظریة پسااستعماری در نقد رمانهای فارسی پس از انقالب اسالمی -زمانی که اساساً
کشور در معرض استعمار قرار نگرفته و گفتمانی ضد امپریالیستی و شعار جهانوطنی
اسالمی دارد -که میتواند نمونهای از این کاربردهای نابجا در کشاکش
مشروعیتبخشی و جذابیت آفرینی کاذب تحقیقات باشد؛ با این حال ،همانگونه که
هرگونه رویکرد کلیشهوار و افراطی ،همانند بیدقتی در استفاده از نظریههای ادبی
آسیبزاست ،نفی و طرد نظریهها نیز آفتی دیگر است؛ رویکردی تفریطی که خود نشانة
آشفتگی و برتری تحلیل التقاطی و استحسانی به پژوهشهای مسألهمحور و ساختارمند
به نظر میرسد .البته این نظر به منزلة طرفداری از فرمولهشدگی یا استفاده مکانیکی از
نظریهها نیست؛ زیرا هرگاه نظریه از روح تاریخی و فرهنگی خویش خالی شود و
خاصیت مسألهیابی و پیش بینی و گرهگشایی خود را از دست دهد به عنصری سطحی
با مقوالت و مفاهیم و گزارههایی ساده و استعاراتی مرده و کلیشهای بدل میشود که
تنها به کسب دادههای یکسان و مشابه منجر میشود.
گرچه نظریههای ادبی در غرب به تناسب جهانبینی آرمانگرایانه ،اومانیستی و
روشنگری شکل گرفته ،و یا متناسب با تحوالت بنیادین فکری معاصر مایهور و هدفمند
شدهاست ،باید توجه کرد که خواندن هر اثر ادبی مثل رمان به تجربههای فکری
خواننده هم وابسته است .بدیهی است از این دیدگاه اتکای خواننده به جهانبینی و
تجربههای زیستی خود میتواند به فهم بهتر متونی کمک کند که در فضای فکری و
فرهنگی ایرانی -اسالمی آفریده شدهاست و با آن تناسب بیشتری دارد .بنابراین ،فارغ از
فواید یا آسیبهای حضور نظریهها در پژوهشهای نقد ادبی در ایران ،بیتوجهی به نبود
نظریه های ادبی بومی و برآمده از روح تاریخی و فرهنگی و برخاسته از نظام
معرفتشناختی و زیباشناختی ملی برای بازخوانی و تحلیل آثار ادبی فارسی ،مسألهای
است که امروزه نیازمند توجه و تأمل دیگرگونه و دغدغهمند است .هر نظریه از دل
پژوهشهای دامنهدار و در بستر تاریخ و تجربه فرهنگی و هنری سربرمیآورد و از
افتخارات هر نظام معرفتی تولید نظریههای تحتتأثیر بافت فکری و تجربه مختلف
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هیچ ادبیاتی با تقلید از دیگران به وجود نمیآید؛ اگر ما در گذشته ،ادبیات پرباری
داشتهایم به سبب پشتوانة قوی نطری آن بوده که امروزه با اینکه مورد توجه
پژوهشگران غربی است ،خود ما از آن غافلیم و تا این نطریهها امروزی نشود و ما
پابهپای پیشرفت مطالعات ادبی در غرب به فطرت خویشتن بازنگردیم و آثار
امروزی ،از پشتوانة قوی فرهنگی (چه در قالب و چه در محتوا) برخوردار نباشد،
نمیتوانیم منتظر باشیم که تنها با تقلید از دیگران و بهطور تصادفی به رشد ادبی
دست یابیم (سیدحسینی :1376 ،ج.)12 /1

این جستار تنها تلنگری بر بازنگری در مبانی نظری و گاه شاهکارهای ادبی به
منظور کشف سازههای نظریههای ادبی است که بیشک به استقالل و جهانیشدن
اندیشههای ایرانیان در جهان میانجامد.
 1-2پیشینة تحقیق

فارغ از تقابل دو گفتمان رو به گسترشی که در انتقاد از کاربست نظریههای ادبی در
تحلیل و بازخوانی متون ادبی ایجاد شده است ،مانند دیدگاه نگارندگان مقالة «درد یا
درمان ،آسیبشناسی کاربرد نظریههای ادبی در تحقیقات معاصر» (امن خانی و علی مددی،
 ،)75-51 :1391که با برشمردن خطاهای استفاده کنندگان از نظریههای ادبی به
آسیبشناسی مقاالت نظریهمحور در دورة معاصر پرداختهاند و گفتمان مدافعان و
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زیستی ،فرهنگی ،تاریخی و ...آن است .گرچه پیشتر غربیان در زمینة تولید و استفاده از
نظریههای ادبی پیشگام بودهاند و بسامد تنوع و تعدد آرای نظری در غرب چشمگیر
است و با اینکه در ایران تمایل به تحقیقات نظریهبنیاد رو به گسترش است و به اهمیت
نظریهپردازی و برتری آن بر نقد کلیگو و پراکندهسو توجه ویژه میشود (ر.ک :شمیسا،
 ،)18 :1378نگارنده معتقد است در دل آرا و پژوهشهای متفکران ایرانی -اسالمی،
مباح ثی که بتوان به چارچوب نظری منسجم و تولید نظریة ادبی منجر شود ،فراوان
است؛ هم چنانکه علی اکبر رشاد طی سخنرانی خود در نخستین همایش ملی کرسیهای
نظریهپردازی ،نقد و مناظره با نقل خاطرهای از عالمه جعفری می آورد که ایشان
مصرانه به امکان استخراج نظریه از خالل متون ادب فارسی ایمان داشت
(ر.ک .)http://rashad.ir/?p:1190:دغدغة رضا سیدحسینی در مقدمة خود بر «مکتبهای
ادبی» گویای همین ادعاست که
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نویسنده در این کتاب دغدغة بومیسازی را ترویج و تشویق میکند و معتقد است
بی گمان آثار ادبی فاخر فارسی و عربی در فضای خألگون قوام نیافته است و بنیان
نظری استواری دارد .وی در برابر مخالفان نظریهسازی بومی میآورد:
آیا ادبیات فارسی اساسا نظریه ندارد یا نظریة ادبی همسان نظریههای ادبی غربی
ندارد؟ اگر بگوییم که نظریه ندارد ....آیا واقعا اثر ادبی نابی هست که بدون مبانی
نظری-هرچند ذهنی و نامکتوب -آفریده شود؟ و اگر بگوییم دارد ،آیا میتوان
گفت که مبانی تئوریک این ادبیات ،چون همسان مبانی غربی نیست؛ این ادبیات
نظریه ندارد یا نظریهاش عمق و ارزش ندارد؟ (همان.)28 :

دیدگاهی که بیشباهت با نگاه شفیعی کدکنی نیست؛ چنانکه با باورمندی به وجود
نظریههای بومی در فرهنگ و ادب فارسی درباب عبدالقاهر جرجانی میآورد:
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این کتاب در واقع جزء نخستین کوششها در روشمندسازی و نظریهپردازی در
مبادی و مبانی ادبیات کالسیک فارسی برای دستیابی به گونهای نقد و نظریة ادبی
بومی و فارسی بهشمار میآید که  -بیتردید -لغزندهترین و دشوارترین حوزة در
حیطة تحلیل و پردازش اثر ادبی هم هست(محبتی :1388 ،مقدمه).
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طرفداران استفاده از نظریههای ادبی در کشف الیههای پنهان متون و ارزشگذاری
علمی؛ مثل دیدگاه نویسندة مقالة «تبیین چالشها و ظرفیتهای رابطه نقد و نظریه ادبی و
ادبیات تطبیقی» (ذکاوت )119-103 :1391 ،که معتقد است بهرهگیری از نظریههای
غیربومی (خارجی) برای خوانش محصوالت فرهنگی هر ملتی به عنوان راهکاری در
پژوهشهای ادبی و ادبیات تطبیقی مؤثر است و با وجود مقاالتی که در میانه این دو
گفتمان -بدون ارزشگذاری مثبت یا منفی -به ردیابی مبانی فلسفی نظریهها میپردازند،
مانند مقالة «خاستگاه فلسفی نظریه جامعه شناسی ادبی و آسیب شناسی به کارگیری آن
در متون ادبی فارسی» (عاملی رضایی ،)164-147 :1391 ،تاکنون مقالهای که ناظر بر
ضرورت استخراج و تولید نظریههای بومی و ردیابی موانع و دالیل تولید نشدن
نظریههای ادبی بومی باشد  ،نگاشته نشده است؛ اما از میان کتابهای پژوهشی شاید
نزدیکترین دیدگاه به این رویکرد ،دیدگاه مهدی محبتی نویسندة «از معنا تا صورت»
است که آشکارا از ظرفیت متون ادبی و میراث هزار ساله زبان و ادبیات فارسی در
تولید نظریههای ادبی بومی سخن گفته است:
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با این حال آنگاه که نویسندة کتاب از معنا تا صورت به سوی طرح مبانی
نظریههای بومی در متن کتاب میرود ،تقریبا با رویکرد تاریخ ادبیاتی و سبکشناختی به
سراغ نقد متون ادبی و گاه معیارهای نقد صوری و محتوایی میرود و شاهد کشف و
ارائة نظریههای ادبی بومی با معیارهای علمی متناسب با یک نظریة ادبی مقبول و کامل
نیستیم؛ زیرا به باور نگارندة این جستار ،کشف و استخراج نظریههای ادبی بومی،
فرایندی پیچیده و چندوجهی است و باید به لوازمات و متعلقات تولید نظریه و روح
تاریخی پژوهشهای ادبی و فلسفی توجه کرد .از تفاوتهای دیگر دیدگاه نویسندة «از معنا
تا صورت» با نگارنده این است که درست است نویسندگان و شاعران بزرگ از مبادی
و چارچوب فکری و هنری خاص خود برخوردارند ،هیچگاه دغدغة نظریهپردازی
نداشته ،و به سبک و پسند زیباییشناسی و فکری روزگار و مخاطبان آن به آفرینش
ادبی دست زدهاند و کشف مبانی و سازههای نظری آرای هنری آنها نیازمند رویکرد
بازخوانشی محققان آگاه و پژوهشگران اندیشمند است و به آسانی محقَق نمیشود؛ به
دیگر سخن مدعای ما این است که با زبان اشارات و ایجاز نمیتوان انتظار کشف
نظریههای ادبی داشت ،بلکه ایجاد یا تولید نظریههای بومی با تمام لوازمات و
شاخصهای آن ،پیچیده و زمانبر است و شاید به تالشی جمعی و آزمون و خطای بسیار
نیازمند باشد.
در سویه دیگر ادعای امکان تولید نظریة بومی ،دیدگاههای معارضی نیز وجود دارد؛
مانند نظر نویسندة مقالة «جستجوی امر ناموجود ،مقدمهای بر دالیل فقدان نظریه و نظام
نقد ادبی در ایران» (طاهری ،)1397 ،که اساسا با رویکرد تاریخی به دو دلیل عمده،
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نظریة عبدالقاهر ،که به نظریة نظم شهرت یافته گویای همین نکته است که امکانات
کلمه در ترکیب و بافت زبان است که روشن میشود و هیچ کلمهای را به صورت
مفرد بر کلمة دیگری رجحان نیست و نیروی هیچ کلمهای به اعتبار ذاتی ،بیش از
نیروی کلمة دیگری نمیتواند باشد (شفیعی کدکنی:1397 ،ج.)51 /1
در چشمانداز فلسفی بحث ،این سخن را با اطمینان میتوان طرح کرد که اگر
مرز مباحث «صورتگرایی پویا» و «صورتگرایی ایستا» است ،بدون تردید نخستین
کسی که در تاریخ نظریههای ادبی و فلسفة جمال به نگاهی پویا در حوزة فرمها و
صورتها رسیده بوده ،جرجانی است .نقطة تالقی جرجانی با صورتگرایان روس در
همین جاست و این دستاورد بزرگی است (شفیعی کدکنی.)299 :1391،
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شکلگیری نظریه را در ایران ناممکن میداند :نخست اینکه نظریههای ادبی اساسا
محصول تحوالت دنیای مدرنیته در غرب است و ایرانیان پیشتر در چنین فضایی زیست
نکردهاند و مسأله یا دغدغة مستقیم تجربه آنها نیست و دیگر اینکه عالم خالقیت ادبی
با علم یا دانش نظری ادبیات جداست و هرگز آفرینش ادبی به وجود نظریه و نظام نقد
ادبی منوط نیست (ر.ک :طاهری)69 :1397 ،؛ اما نظر ما با دیدگاه نویسندة این مقالة به
سبب اختالف در زاویة دید ،اندکی متفاوت است؛ دیدگاهی که در رد گزارة ادعایی
«بدون وجود مبانی نظری نمیتوان اثر ادبی خلق کرد» (محبتی ،)26/1 :1388،معتقد است
نظریة ادبی بومیای وجود نداشته است که آثار خالقه ادبیات کالسیک فارسی بر اساس
آن نظریه یا نظام نقادانه آفریده شده باشد .به اعتقاد ما تولید نظریة ادبی بومی به کمک
پشتوانة نظام ادبی و فلسفی در ایران به معنی این نیست که حتما بپذیریم آفرینش آثار
ادبی کالسیک فارسی بر پایة نظریههای بومی از پیش موجود آفریده شدهاست؛ لذا
زاویة نگاه ما بیش از اینکه تاریخی باشد و ناظر بر امکان آفرینش اثر ادبی خالق بر
اساس الگویی خاص نظری ،بیشتر به نقد ادبی و خوانش نظاممند آثار ادبی در دورة
معاصر معطوف است؛ یعنی برای خوانش دقیقتر آثار ادبی فارسی میتوان با دقت در
ساختار زبانی و فرمیک و محتوایی آنها و آگاهی از شیوه خالقانة نظریهپردازی و نظام
متکی به آن به خلق نظریههای ادبی خودبنیادی دست زد که بیش از اینکه برآمدة از متن
جامعة غربی و جهان شناختی او باشد ،برآمده از بافت و جهاننگری خاص ایرانی باشد
که در نقد متون ادبی و بازخوانش نقادانه آن به کار گرفته شود و اگر ظرفیت
جهانشمول داشته باشد ،مانند نظریههای ادبی غربی در نقد ادبی دیگر آثار جهانی نیز به
کار آید؛ مثال اگر بپذیریم که شاهنامة فردوسی شاهکار بزرگ حماسی در جهان است با
کشف دالیل شاهکار بودن آن بتوان نظام فلسفی یا نظری خاص آن را کشف و
استخراج کرد تا بنای تحلیل و نقد دیگر متون حماسی قرار گیرد .در واقع رویکرد این
جستار -برخالف دیدگاه یادشده -ناظر بر امکانسنجی و آیندهپژوهی نظریهپردازی در
جامعة نقد ادبی ایران است .افزون بر آن اگر توجه شود که درک دنیای مدرن و سبک
زندگی آن از یک سو و از سر گذراندن تجربه خاص زیستبوم فرهنگی چون زندگی
در جهان سوم و روبهرو شد ن با پدیدة استعمار از دیگر سو ،کسانی مثل ادوارد سعید را
به تولید نظریة پسااستعماری کشانده است ،میتوان با کوشش اندیشمندانه و رفع موانع

نظریه ذاتا کنشی فلسفی است و وقتی فلسفه دربارة چیزی بحث میکند ،کامال
مستقل و بیرون از آن میایستد و نمیتواند به آن وابسته باشد .نظریه ،عمومیت و
شاملیت دارد و قابل کاهش و تحدید به زمان و مکان تولد خود نیست؛ یعنی
نمیشود نظریة استعارة ارسطو را به آتن روزگار ارسطو محدود کرد .نظریه ،جهانی
است؛ نه محلی و زمانی .نظریة نظم جرجانی اگر نظریه شده باشد ،دیگر به جرجان
یا قرن چهارم و حتی زبان عربی محدود نیست(همان.)16 :
134
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در واکنش به نگاه به ظاهر مخالف این آرا با ادعای جستار پیشرو ،باید اشاره کرد
که اتفاقا نگارنده در تقابل با چنین نگاهی قرار ندارد و مدعی بومیسازی نظریههای
غربی نیست؛ بلکه معتقد است نظریه ،ماهیتی فلسفی و جهانشمول دارد و میتواند به
خوانشی دیگرگونه در متون ادبی کمک کند؛ چنانکه خود اغلب با استفاده از این
نظریات به بازخوانی و نقد آثار ادبی کالسیک و معاصر پرداخته است .اگرچه معتقدیم
گاه ممکن است نظریههایی با بافت فرهنگی و تاریخی و حتی زیباییشناختی ما در
تناقض باشد و در عین حال با متون خالق غربی سازگاری و قرابت بیشتری داشته
باشد؛ منتهی ادعای نویسندة مقاله این است که چرا با وجود پشتوانة معرفتی و هنری
هزارساله و با وجود گذراندن تجربة بهرهگیری از نظریات غربی ،هنوز در فکر کشف و
استخراج نظریههای بومی برآمده از آرای اندیشگانی هنرمندان ،فالسفه ،متکلمان و...
برنیامده ایم و اساسا چرا منتقدان و محققان بزرگ از گذشته تا امروز به طرح بوطیقای
نظری حاکم بر انواع ادبی و یا شاهکارهای ادبی چون شاهنامه یا گفتمان عرفانی و ...در
فرهنگ ایرانی -اسالمی نپرداختهاند .چرا ما تاکنون همانند بسیاری از نظریهپردازان مانند
افالطون ،ارسطو ،باختین ،دریدا ،هایدگر ،هردر ،هگل و ...از خالل مطالعات ادبی به
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فرهنگی و روانی موجود به تولید نظریههای ادبی در ایران نیز امید داشت و از رهگذر
تولید نظریة ادبی به گسست تاریخی -معرفتی ناممکن بودن تولید نظریه در شرق از
جمله ایران پایان داد.
البته برخی مانند محمود فتوحی نیز با وجود باورمندی به نقش نظریهها در
بازخوانی و فهم دیگرگونه متون ادبی و فربهتر و غنیتر شدن نگاه انتقادی ،بومیگرایی
را در نظریههای ادبی دریافتی سادهانگارانه و ایدئولوژیک میخواند (ر.ک :فتوحی:1395 ،
 )17و برآن است که تلقی بومیسازی نظریه با سرشت نظریهپردازی در تناقض است؛
زیرا:
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 .2تأملي در باب نظریه
جای انکار نیست که امروزه وجود نظریه برای پژوهشهای مختلف علمی ضرور
مینماید و به تعبیر هوارد بیکر 1یک شرّ ضروری است()Becker,1993: 218؛ اما این
ضرورت نباید معیار یا جواز نگرشهای افراطی در کاربست نظریه در پژوهشگری باشد؛
همانند نظر ام .آگار 2که معتقد است «بدون نظریه حتی نمیتوانید سنگهای یک میدان را
جمع کنید» ( .)Agar,1980: 23یا به عقیدة آن هارتل 3نظریه مایه نجات ما در تحقیقات
است ()45 :1387؛ زیرا همچنانکه نگرش جزم اندیش مخالفان نظریه و پژوهشگران
سنتگرا و حتی دیدگاه افراطی پسامدرنیستهایی چون فوکو و لیوتار -که ادعای
جهانشمولی نظریههایی چون مدرنیسم و ساختارگرایی را رد میکنند(ر.ک :بست و کلنر،
185 :1387و -)186نیز مذموم و نامقبول ،افراط در کاربرد نظریه و اصرار بر تحمیل نظریه
بر متن نیز غیرمنطقی و نامشروع است .با وجود این ،واقعیت این است که بدون احاطه
بر نظریه و بدون مسلح بودن به آن ،قادر به فهمی دقیق و علمی و تازه از بسیاری از
پدیدهها و موضوعات نیستیم .ذهن فاقد نظریه ،غالباً متشتت ،گنگ و پراکندهبین است و
ذهن مسلح به نظریه ،روشمند و منظم.
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آفرینش نظریة ادبی دست نیافتهایم و دالیل عقبماندگی و راه رسیدن به چنین موقعیتی
چگونه ممکن است؟
در این فرایند ،منظور از نظریههای ادبی بومی ،بومیسازی نظریههای غربی ،یعنی
دخل و تصرف در آرا و چارچوب نظریههای ادبی برآمده از افکار نظریهپرداز غربی و
هماهنگ سازی یا انطباق آن نظریه برای بازخوانی و نقد و یا کانالیزه کردن مقوالت و
مفاهیم آن برای دریافت نتایج مشخص در فرهنگ خاص مثل ایران نیست ،بلکه تولید
نظریههایی مختص به تاریخ و فرهنگ ملی ،که از خالل مطالعه و دقت در فرایند
پژوهشهای دامنهدار در تاریخ فرهنگی و فکری و تجربه آن ،بویژه از مطالعه و تأمل در
شاهکارهای ادبی ،فلسفی ،کالمی و بالغی و ...به دست آمده باشد ،نظریههایی است که
به فرض آفرینش ،میتواند هم نشانة هویت علمی و دستمایه تحلیلهای دقیقتر متون
ادبی و افزایش لذت بازخوانی متون فارسی و حتی متون تأثیرپذیر آن در ادبیات جهان
شود.
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مفهوم و تعریف نهایی «نظریه» ،همانند اغلب مفاهیم حوزة علوم انسانی دشوار
است .این واژه از روزگار ارسطو نیز به نوعی مطرح بود؛ چنانکه ارسطو «نظریه» را
دانشی پویا برای جستجوی حقیقت میخواند و فیثاغورث نیز آن را اندیشة ناب و
نوعی ژرفاندیشی میپنداشت؛ اما به معنای اصطالحی و امروزی از عصر روشنگری
این واژه جایگاه واقعی خویش را مییابد و اساساً هویت و ماهیتی خاص در تحقیقات
علمی مییابد .بیکن و دکارت آن را تجربهای نظاممند از هستی تلقی میکنند .نظریه،
تالش محققان برای تفسیر ،تأویل و قابل درک کردن رویدادهاست؛ پس هدف آن،
تشریح و کمک به درک و تفسیر پدیدهها و ارائة رهنمودهایی برای بازنمایی چرایی
پیدایی یا جریان یافتن پدیدههاست (ویلیامز .)14:1386 ،در تعریفی جامعتر نظریه 4را
مجموعهای از مفاهیم ،تعاریف و گزارههای بههم مرتبط دانستهاند که از طریق مشخص
ساختن روابط بین متغیرها با هدفِ تبیین و پیشبینی پدیدهها ،نگرشی منسجم از آنها
ارائه میکند(کرلینگیر .)29 :1377 ،از این تعریف برمیآید که هر نظریه عالوه بر اجزای
چهارگانه (تعاریف ،قوانین ،فرضیهها و نتایج) دو بخش اصلی دارد :نخست ،مفاهیم
پارادیمی و دوم ،توصیف و تبیین.
مفاهیم پارادیمی ،اصول و معیارهای برساختة نظریهپرداز برای کشف و شناخت
ساختار فرد یا جامعه و یا موضوع مورد مطالعه است؛ به تعبیری ابزار پژوهش برای
فهمپذیر کردن پدیده ،موضوع یا ابژه است« .تمام دنیای نمادین با تمام شناختهها و
ناشناختههای آن از شکلگیری مفاهیم نشأت میگیرد» (لیتل جان73 :1384 ،و .)74مفاهیم
به ذهن محقق انسجام و قوام می بخشد؛ اما توصیف و تبیین به واکاوی روابط متغیرها و
ریشهیابی تحقق رویدادها و وقایع و بیان روابط علّی و معلولی میان متغیرهای پدیدهها
و ...میپردارد.
5
ساختار فکری نظریهبنیاد ،هدفدار ،جهتدار ،منظم و روشمند است .ویلیام اسکیدمور
مؤلف کتاب «تفکر نظری در جامعهشناسی»( ،)1392با دقت در این نکته ،که بسیاری از
آنچه را در عرف دانشگاهی نظریه نامیده میشود ،نمیتوان نظریه دانست ،کاربردهای
نظریه را در چهار گزاره خالصه میکند:
.1نظریه میتواند موجب برانگیختگی افکاری تازه در روند حل مسائل نظری شود.
 .2نظریه ممکن است ،الگوهایی از موضوعات و مسائل مرتبط ارائه کند ،بهگونهای
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که بتوان توصیفی جامع و طرحگونه از آنها عرضه کرد.
 .3تجزیه و تحلیل و نقد هر نظریه ممکن است به نظریاتی تازه منجر گردد.
 .4نظریه میتواند الهام بخش فرضیاتِ علمی جدیدتر باشد.
بنابراین ،نظریه به کمک پارادایمهای خود ،یعنی مجموعهای از مفروضات ،مفاهیم،
ارزشها و تجربیات که روشی را برای مشاهدة واقعیت جامعه ارائه میکند ،پرسشهایی
مختص به آن جامعه یا موضوع را مشخص میکند و راه رسیدن به پاسخ و تفسیر علمی
و دقیق آن پرسشها را به پژوهشگر نشان میدهد.
برخی نظریه را متشکل از گزارهها ،مفاهیم ،مفروضات و شرایط میدانی میدانند (پرایس،
 .)83 :1387گزارهها هستة نظریه ،و مبیّن ارتباط علّی میان دو یا چند مفهوم است؛ برای
مثال عبارت « هرچه روزمرگی شغلی بیشتر باشد ،میزان رضایت شغلی کارکنان کمتر
خواهد بود» یک گزاره است .مفاهیم همان اندیشهها است؛ چنانکه در این مثال،
«روزمرگی» و «رضایت شغلی» مفاهیم کلیدی است .مفروضات ،پیشفرضهای نظریه
است؛ چنانکه در مثال ،فرض این است که کارمندان به تنوع در کار خود اهمیت
میدهند .شرایط نیز شروطی است که نظریه (گزارهها) را معتبر میسازد؛ مثال ارتباط
رضایت شغلی و روزمرگی تنها در باب کارمندان تمام وقت مصداق دارد نه کارکنان
موقت یا پارهوقت (ر.ک :همان.)83 :
دربارة ویژگیهای هر نظریه اتفاق نظر وجود ندارد .هریک از صاحبنظران از زاویة
نگاه خویش به بخشی از ویژگیهای آن اشاره کردهاند؛ مثال برخی معتقدند که نظریه باید
«اعتبار ،سازگاری مشاهده[متن] و نظریه ،قدرت تعمیمدهندگی ،امکان بازآفرینی،
قاطعیت واثباتپذیری» داشته باشد (استراس و کوربین .)27 :1387 ،با وجود این ،میتوان
مهمترین ویژگیهای نظریه را به این شرح خالصه کرد:
 .1نظریه ،باید امکان تحلیل و تبیین منطقی یافتههای تجربی را داشته ،و قادر به
پیشبینیهای صحیح و دقیق دربارة موضوع یا پدیده مورد نظر باشد.
 .2نظریه باید شایستگی و توانایی استنتاج روابط علّی و معلولی متغیرها را داشته
باشد.
 .3نظریه ،امکان تعمیمپذیری و روایی دارد؛ یعنی میتوان آن را به فراسوی مطالعات
و موضوع خاص سوق داد و با کاربست آن در موقعیت و اوضاع مشابه میتوان به نتیجة
مشابه دست یافت.
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 2-1ماهیت نظریة ادبي

نظریة ادبی ،دانش و علمی قراردادی است که در عالم ادبیات به خدمت گرفته میشود.
این نظریهها ،که ذاتاً ماهیت میانرشتهای دارند ،وسیلهای میشوند تا در خدمت
بازخوانی متون ادبی قرار گیرند و مطابق با افقهای انتظار مخاطبان به پرسشهای تازه
دنیای معاصر در رویارویی با متن ادبی ،پاسخی درخور و علمی دهند .فتوحی نظریة
ادبی را «نظامی از ایده ها و راهکارها دربارة متن و مسائل پیرامون آن مانند معنا ،شکل،
فرایند خواندن و درک ادبی» (فتوحی )10 :1395 ،و نظام معرفتشناختی جدید برای
نوسازی متن و احیای آن و زمینهساز خوانشی دیگرگونه میخواند (همان .)10 :اغلب
محققان بین تأویل متن و نظریة ادبی تفکیکی قائل نیستند؛ زیرا به زعم آنها نظریة ادبی
با عمل نقد و تأویل متن متناظر است (برتنس .)9 :1384 ،از این رو ،نقد ادبی و بازخوانی
متون ادبی بدون استفاده از نظریههای ادبی ذوقی و استنباطی به شمار میآید .باید
پذیرفت که عصر ما« ،برهة نظریه» یا عصر «تقاطع نظریهها» است و «تقریبا هیچ فعالیت
ادبی -نقادانهای نیست که زیرسازی نظریهای نداشته باشد» (سلدن و ویدوسون.)20 :1384 ،
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 .4نظریه ،ویژگی جهانی و فرامرزی دارد و به فرهنگ یا جامعة خاص محدود
نیست.
 .5نظریه دانشبنیاد است و به توسعه و گسترش دانش کمک میکند.
 .6نظریه به کشف و طراحی پرسشهای تازه کمک میکند؛ به عبارت دیگر زمینه
نگاه متفاوت و غیرکلیشهای را فراهم میسازد.
 .7مفاهیم و اصول و مبانی نظریهها از احکام مسلم و یقینی ساخته شدهاست نه
فرضیات اثبات نشده یا گنگ.
 .8نظریه ،ماهیت بینارشتهای و چندبعدی دارد.
 .9بین اجزای تشکیلدهندة آن هماهنگی و سازگاری وجود دارد.
بدیهی است نبود حداکثری این ویژگیها یادشده ،آرای ذهنی فرد را به «نظر» کاهش
میدهد .از این رو ،باید توجه کرد هیچگاه نباید نظر شخصی افراد را (اعم از مبتدی یا
متخصص) با عنوان علمی «نظریه» یکسان تلقی کرد .نظریهپردازی موجب ارتقای
سطوح دانش و اعتبار علمی و دستیابی به پرسشها و فرضیههای جدید و بازخوانی یا
تفسیر و فهم دگرگونه و عمیقتر متون یا پدیدهها میشود و این نتایج در اتکا به آرای
شخصی ناممکن است.

امتناع و امکان نظریهپردازي بومي در بازخواني متون ادبي فارسي

قرائت ادبیات با عینک نظریه برخالف باور برخی -که آن را نوعی مدرنزدگی
و رویکرد شبهروشنفکری میخوانند« -پدیدهای کامال ضدنخبهگرایی است .در مطالعات
ادبی آنچه واقعاً نخبهگرایانه به شمار میآید ،این فکر است که آثار ادبی را فقط کسانی
درک می کنند که دارای نوعی ژن فرهنگی باشند .کسانی هستند که ارزشهای ادبی در
جانشان النه کرده است و دیگرانی که در فضای تاریک بیرون حسرت میخورند .یکی
از دالیل مهم رشد نظریة ادبی از دهة  1960به بعد درهم شکسته شدن تدریجی این
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مهمترین چیزهایی که نظریه میتواند به ما نشان دهد این است که روششناسی هر
نظریة نقادانه ،شیوهای برای نگریستن به جهان است ...در واقع چون نظریههای
نقادانه شیوههای نگریستن به دنیا است به منظور نفوذ در مجامع آموزشی و
فرهنگی با یکدیگر رقابت میکند .هر نظریه خود را صحیحترین روش (یا یگانه
روش صحیح) برای فهم امور بشری معرفی میکند (همان.)21 :
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اگر نظریه را معادل بینش علمی بخوانیم ،نظریة ادبی بینش تحلیل و خوانش اثر ادبی
و متعلقات آن است .تاریخ پیدایش نظریة ادبی به سال  1917و رسالة ویکتور
شکلوفسکی با عنوان «هنر به مثابه تمهید» برمیگردد (ایگلتون« .)1 :1393 ،نظریة ادبی
اصطالحی فراگیر است شامل رویکردهای مختلف به متون ادبی» (کلیگز.)12 :1388 ،
نظریههای ادبی حاصل ورود نگاههایی خارج از حوزة ادبیات صرف است و کمک می
کند به حل پرسشهایی در بارة متن که چه معنایی دارد؛ چگونه معنا میدهد؟ چه
چیزی تولید میکند و چه تأثیری بر ما و دنیای ما دارد؟ (کلیگز19 :1388 ،و)20
برتنس تأویل و نظریه را یکی میداند؛ زیرا «وقتی متنی را تأویل میکنیم همواره از
بینش نظری نیز بهره میگیریم» ( .)9 :1384به نظر او نمیتوان «نظریه ادبی و کار ادبی
(تأویل) را از یکدیگر جدا کرد؛ این پیوستگی بیشتر در سطوح پیشرفته تر مطالعات
ادبی دانشگاهی به چشم میخورد» (همان .)9 :حسین پاینده در مقدمة خویش بر کتاب
«نظریههای نقد ادبی معاصر» ( ،)10 :1394فراگیری نظریههای ادبی را مبرمترین نیاز
دانشجویان تحصیالت تکمیلی میداند .دغدغه نظریهدانی تنها مشکل جامعة ادبی ما
نیست .لیس تایسن در کتاب «نظریه های نقد ادبی معاصر» چشم و همچشمی آموختن
نظریه های ادبی و فضل فروشی نظریه خوانی را در غرب از پیامدهای نظریه محوری
میدانست (تایسن .)18 :1394 ،به قول تایسن شناخت «نظریه نقادانه میتواند به ما کمک
کند که یاد بگیریم خود و دنیایمان را به شکلی نو بنگریم که برایمان راهگشا خواهد
بود » (.)20 :1394

(ایگلتون :1393 ،هشت).

از آنجا که نظریة ادبی میخواهد از رهگذر کاربست پارادایمهای علوم دیگر به
تأویلی خاص دست یابد ،نوعی روششناسی تحقیق نیز در ادبیات بهشمار میرود (ر.ک:
واینسهایمر ،)49 :1389 ،از این دیدگاه به نقد ادبی ،چارچوب میبخشد و نتایجی علمی
برای ارزشگذاری در دسترس آن قرار میدهد .نظریة ادبی کسب بینش و تجربهای تازه
در نقد است؛ بنابراین «چشماندازهای تازة نگریستن به ادبیات نه تنها بر فهم ما از متن
تأثیر میگذارد ،بلکه میتواند به تفسیرهای ما جانی تازه بخشد» (سلدن و ویدوسون:1384 ،
 . )15نظریة ادبی ،نقد ادبی را به علوم دیگر پیوند میزند و ابزارهای علمی برای کشف
وجوه ادبیت متون در اختیار منتقد قرار میدهد و به او در کشف الیههای معنایی پنهان
متون خالق ادبی کمک میکند .اگر توجه داشته باشیم که به قول جاناتان کالر:
140

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،15شماره ،62زمستان 1397

140
140

هدف حقیقی ادبیاتشناسی ،خود اثر نیست ،بلکه قابلیت فهم آن است ،شخص
باید سعی کند این مسأله را تبیین کند که آثار ادبی به چه ترتیب میتواند قابل درک
باشد؛ آن دانش و قراردادهای نهفتهای که خواننده را قادر میسازد آثار را درک
کند ،باید تدوین شود (واینسهایمر152 :1389 ،و.)153

بنابراین نظریة ادبی ،راهبرد فهم و نقد متون ادبی را برای مخاطبان آشکار میسازد و
راههای لذت بردن را از متن نشان میدهد .نمودار ذیل این رابطه را بازنمایی میکند:
نمودار جایگاه نظریة ادبي در آفرینش ادبي و نقد
متن به مثابه روایتي از
جهان طبیعت(محاکات)

فرایند فهم و تفسیر و تأویل
از رهگذر نظزیة ادبي

نقد متن و ارزش آن مقایسه با متون
مشابه در بازنمایي و محاکات واقعیت

تجربه بیروني با
واقعیت وطبیعت
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فرض بود؛ روندی که خود تحت تأثیر انواع جدید دانشجویانی بود که گمان میرفت
با سوابقی نافرهیخته وارد عرصة آموزش عالی شدهاند .نظریه راهی برای آزاد کردن آثار
ا دبی از چنگ نوعی ظرافت طبع متمدنانه بود و این آثار را در مقابل نوعی جدید از
تحلیل قرار میداد که در آن دستکم در اصول همه میتوانستند مشارکت کنند»

امتناع و امکان نظریهپردازي بومي در بازخواني متون ادبي فارسي

اگر بنیان تفکر محققان ایرانی ،نظاممند و بر روششناسی دقیق مبتنی بود ،بیشک
قبل از آرای نظریهپرداران هرمنوتیک در غرب ،مانند شالیر ماخر ،بارت ،هایدگر ،دریدا
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جوانمردا! این شعرها را چون آیینه دان! آخر دانی که آیینه را صورتی نیست در
خود؛ اما هر که در او نگه کند ،صورت خود تواند دید .همچنین میدان که شعر را
در خود هیچ معنی نیست؛ اما هرکس از او تواند دیدن که نقد روزگار او بود و
کمال کار او است و اگر گویی شعر را معنی آن است که قائلش خواست و دیگران
معنی دیگر وضع میکنند از خود ،این همچنان است که کسی گوید صورت آینه،
صورت روی صیقل است که اول آن صورت نمود (.)216 :1377
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 .3علل نبود نظریهپردازي ادبي و ملزومات تولید نظریههاي بومي در ایران
کلید واژة «نظریهپردازی» در نسبت با دانشمندان ایرانی قبل از معاصر و دورة معاصر به
این سؤاالت بنیادی نظر دارد :نخست اینکه بین اندیشمندان ایرانی در دورههای گذشته
و نظریههای ادبی چه نسبتی هست؟ دوم اینکه چرا و چگونه اندیشمندان معاصر باید
به تولید نظریههای ادبی بومی بپردازند؟
در گذشته پژوهشگران ایرانی خود به سبب ناآشنایی با ساختار نظریهپردازی به
معنای خاص امروزی و دغدغهمند نبودن زمانه ،چندان ادعای نظریهپردازی و
گفتمانسازی نداشتهاند؛ اما امروزه ،که بدون نظریه و تفکر هدفمند نمیتوان انتظار
بازخوانی و کشف الیههای پنهان متون را داشت ،تالش برای تولید و یا بازتولید نظریة
ادبی کارآمد در جامعة علمی یکی از دغدغههای جدی و مهم در راستای پویایی و
تحرک علمی است و از اندیشمند آگاه انتظار میرود از نگاه انسدادی و استحسانی
گذشتگان فراتر رود و به سوی تولید نظریة ادبی بومی گام بردارد؛ چنانکه بیاعتنایی و
خمودگی ناشی از غفلت تاریخی درونیشده و اشتیاق به بهرهگیری بیچون و چرا و
افراطی از نظریههای ادبی تولید شده در غرب ،آفاتی چون تولید مقاالت کلیشهای و
پرتکرار ،نبود نوآوری و خالقیت ،غفلت از داشتهها و به قول شایگان ،خودگمگشتگی
فرهنگی(شایگان )202 :1381 ،را به دنبال داشته است؛ چنانکه مطالعه و ژرفاندیشی در
آرای اندیشمندان ایرانی؛ مثل عبدالقاهر جرجانی ،خواجه نصیرالدین توسی ،خوارزمی،
ابن سینا ،فارابی و ...و گاه عرفای ایرانی ،مثل غزالی ،عینالقضات همدانی ،موالنا و ...از
سوی پژوهشگران متأخر و معاصر میتوانست عوامل نظریهبنیاد آرای دانشمندان را
برای مخاطبان کشف و بازسازی کند؛ همانند این سخنان عینالقضات همدانی:
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نظریة ادبی بیش از هرچیز به پشتوانة فلسفی نیاز دارد .متأسفانه در ایران سنت
فلسفی نیرومندی وجود نداشت .آن فلسفة نیم بندی هم که تا پیش از دورة جدید
و ورود فلسفة غرب به ایران دیده میشود ،سخن وابسته الهیات و علوم کالم بود و
مخصوصا در حیطة هنر و ادبیات نتوانست ابراز وجود کند و مولد نظریههای ادبی
یا هنری باشد (دهقانی.)9 :1380 ،

قدرت اهلل طاهری نیز در این باره میآورد:
متأسفانه تفکر نقادانهای که در جهان اسالم شکل گرفته و در عرصههای دین ،کالم
و فلسفه آثار درخشان علمی را پدید آورده بود ،هرگز به عالم ادبیات وارد نشد ...و
ادبیات همواره در حاشیه سیاست و جامعه و به مثابة امر تجملی ،تبلیغاتی ،تفننی یا
التذاذی مطرح بوده است (طاهری 84 :1397 ،و.)85

نکتهای که در غرب -برخالف جامعة ما -کامال بدان آگاه بودهاند؛ به این معنا که
برای سیاست گذاران و هم برای محققان ادبی در غرب مسلم بود که نمیتوان بدون
فلسفه و نظریه به خوانش و تحلیل متن یا جهان درون و بیرون آن پرداخت .از این رو،
ورود آزاداندیشانه و معرفتشناسانة اندیشمندان و فیلسوفان به عرصة نظریههای ادبی
به باروری و غنای تحقیقات ادبی منجر شد .ورود فیسلوفانی چون هوسرل ،فرگه،
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و ...عینالقضات همدانی را مبدع نظریة هنرمنوتیک در جهان میخواندیم و آرای او را
مبنای پژوهشهای تأویلگرایانه در متون ادبی به شمار میآوردیم؛ اما افسوس ،که قبل از
تنظیم ساختاری این آرا در قالب نظریه ،نظریة هرمنوتیک سر از آستین غربیان درآورد یا
با دقت در آرای عبدالقاهر جرجانی چون «نظریة نظم» و یا آرای دیگر نظریهپردازان
بالغت -فارغ از ریشههای یونانی آرای جرجانی -میتوانستیم با تدوین الگوی
ساختاری ،گزارهها ،مفهوم سازی و ...آفرینندگان نظریة فرمالیسم را ایرانیان بنامیم؛ اما
چرا این اتفاق نیفتاد؟ شاید بتوان دالیلی چند برشمرد:
نخست اینکه ،نهتنها احساس ضرورتی برای ایجاد نظریه در دورههای مختلف
فرهنگی و فکری ایرانیان ایج اد نشده بود ،نگاه فلسفی و اندیشگانی ایرانی با نگاه ذوقی
و زیباییشناختی ادبای ایرانی مدتها بود که از یکدیگر جدا شده و به عبارتی گسستی
عمیق و ترمیم ناپذیر بین فلسفه و ادبیات ایجاد شده بود و از دست دادن توان
دیالکتیکی ادبیات و فلسفه از ظرفیت نقدپذیری ایرانیان کاست و به برتری نقد هیجانی
و ذوقی بر اقناع منطقی و استدالالت علمی منجر شد.

امتناع و امکان نظریهپردازي بومي در بازخواني متون ادبي فارسي

خوب یا بد در این هزار سال ،چندین جریان هنری و ادبی و بسیاری دگرگونیهای
اجتماعی و سیاسی داشتهایم و رد پای فلسفة خودمان را در هیچ یک از جریانها و
سبکها و مراحل تاریخی نمیتوان جستجو کرد .درحالی که ریشة تمام جریانهای
خرد و بزرگ هنری و ادبی و سیاسی و اجتماعی غرب را با تمام جزئیاتِ آن می-
توان در اندیشههای فالسفة غرب جستجو کرد؛ مثل همین قضیة پیدایش فرمالیسم
و سمبولیسم (شفیعی کدکنی29 :1391 ،و.)30
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بنابراین چارهای جز پناه بردن به فلسفه و کسب بینشی فلسفی و بهرهگیری از زبان
منطق و استدالل و آگاهی از سازِکار نگرشی ساختاری و نظاممند وجود ندارد .فلسفه
تأمل ثانوی بر موضوع علم ،هنر و اخالق است و نگاه فیلسوفانه میتواند به سبب اتکا
به ساختار و زبان استدالل و منطق به چارچوببندی ،مفهومسازی ،فرضیهسازی و
نظاممندی آرا و عقاید بپردازد.
دودیگر ،نبود تجربة عملی در نظریهپردازی بود .بیگمان راه ورود به جهان
نظریهپردازی کسب تجربه تاریخی است و ایرانیان از کسب چنین تجربهای محروم
بودند .شاید بتوان گفت از عوامل اساسی این خامبودگی ،نخست ،نبود نگرش تاریخی
در میان اندیشمندان ایرانی است؛ به دیگر سخن ،ذهنیت ایرانی چندان با پیوستگی
تاریخی و فرایند خطی تکامل علمی ندارد .به قول یداهلل مؤقن در مقدمة کتاب
کارکردهاي ذهني در جوامع عقب مانده «سرشت ذهن اسطورهای روشنفکر ایرانی
بی زمان و ضدتاریخی است؛ از این رو آگاهیِ تاریخی بدان نفوذ نمیکند ...اندیشة
روشنفکر ایرانی پایبند اصل امتناع تناقض نیست بلکه از قانون آمیختگی پیروی میکند»
(ر.ک :لوی برول .)53 :1390 ،بنابراین باید توجه کرد که از یک سو ،نظریهپردازی در دلِ
توجه به تاریخ (تاریخگرایی) و تجربه زیسته در آن ایجاد میشود و از دیگر سو ،نظریه
مانند هر پدیدة فرهنگی دیگر ،کامال زبانی است که در متن و بستر تاریخ به وجود
میآید؛ تلفیق و یا تولید میگردد .اگر توجه شود که به تعبیر رورتی «زبان ساختاری
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دیویدسون ،هایدگر ،دریدا و ...در نقد ادبی بویژه فلسفة زبان ،فهم معنا و زبان استعاری
و تولید نظریههای علمی ،موجبات نویافتگی و تازگی بحثهای ادبی شد ،چنانکه ورود
هگل به مبانی نظری حماسه و کشف شاخصههای حماسی خود از موفقترین تالشهای
فالسفه در ورود به مباحث ادبی است ( .)Hegel, 1975:1040-1090شفیعی کدکنی نیز
دراین باره آورده است:
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شاعرانه است که سازندة جهانهاست و نه آیینهای که بازتابکنندة واقعیت باشد و هیچ
حقیقت بدون پیشفرض و یا بیطرفانهای-که از رویدادهای فردیت تاریخی اجتناب
ورزد -وجود ندارد» (بست و کلنر ،)186 :1387 ،نظریهها در بستری تاریخی و
ایدئولوژیکی خاصی رشد و نمو مییابند؛ مانند نظریة پسااستعماری یا نظریة مارکسیسم
و به همین دلیل است که ادعای جدایی نظریه و ایدئولوژی مقبول نمینماید؛ نکتهای که
برخی را به نفی نظریهپردازی متکی بر اندیشههای خودی کشانده و میکشاند .دوم
اینکه ،دانش ایرانی-همانند دانش شرقی -به معرفت شهودی و ادراک متافیزیکی متکی
است و به تصریح بسیاری از محققان حتی بینش فلسفی ایرانیان در دورة حکمت
خسروانی(قبل از اسالم) و دوران خردگرایی پس از اسالم تا پایان قرن پنجم چندان
عینی و ملموس نبود که نتایج آن به مرحلة عملیاتی و استفادة عملی ختم ،و به تعبیری
به تولید و محصول عینی ،مانند محصوالت صنعتی در غرب منجر شود .روشن است
چنین معرفتی ،که بنیان آن بر امور انتزاعی باشد ،بروندادی عینی و ملموس نخواهد
داشت .بینش غالب بزرگان فکری و ادبی ایران همچون اندیشة اسطورهای بر «قانون
آمیختگی» و «اصل ترکیب» استوار است (ر.ک :لوی -برول)140 :1390 ،؛ یعنی تجربه فکری
ایرانی بیشتر به پیوندهای عرفانی و تجربه ذهنی و سنتی از پیش شکلگرفته شده و
القایی متکی است تا تجربه عینی و واقعی و تاریخی آزمونپذیر و تجزیهمحور منطق
علمی؛ از این رو ،روشن است دستیابی به نظریة ادبی بدون تَحقُق ساختار بینش علمی
جدید ناممکن است .فارغ از وجود و غلبة نگرش القایی و تقلیدی در دستگاه
اندیشگانی بزرگان ادبی و فکری پیشین ،حتی بنیان فکری پیشگامان و تجددطلبان
معاصر نیز ،مثل عالمه قزوینی ،تقی زاده ،دهخدا ،بهار و فروزانفر به عنوان متجددان
سنت گرا؛ یا سعید نفیسی و دشتی نمایندگان متجددان میانه رو و سیاح ،هدایت و نیما از
متجددان پیشرو(همان -)63 :فاقد معیارهای علمی و فلسفی برای نظریهپردازی و نقد
علمی نظریهبنیاد بود؛ چنانکه علی دشتی «متن» را مطمئنترین ابزار رسیدن به شخصیت
معنوی یا صورت ذهنی گوینده و نویسنده میشمرد؛ اما برای رسیدن به این صورت
ذهنی هیچ معیاری را به دست نمیدهد و میگوید« :هیچ معیاری در کار نیست؛ تنها
معیار سنجش در ذهن خود ماست»(دشتی )90 :1339 ،یا در جایی دیگر میآورد:
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سعید نفیسی هم که اینگونه پیشگویانه از آیندة پرفروغ تحقیقات ادبی سخن گفته
که «سبکها و روش های جدید در تحقیقات ادبی و طرز نویسندگی و انواع مختلف آثار
ادبی پیدا شده که آینده بزرگی را نوید میدهد و میتوان امیدوار شد که دوباره ایرانیان
از راه ادبیات خود مقام مهمی در عالم تمدن به دست آورند» (نفیسی149 :1318،و.)150
معیار و اصولی دقیق و علمی برای پژوهشگران به دست نمیدهد .فروزانفر نیز شیوة
انتقاد قدما را ذوقی و مبهم میدانست و معتقد بود شیوة انتقاد قدما چون جاحظ و
شمس قیس رازی و دیگران بر روی ترکیب کلمات و صنایع بدیعی دور میزد؛ در
حالی که شاعری و عالم نقد آن بسیار گستردهتر از صنایع بالغی است (ر.ک:
محمد قزوینی که با ستایش شیوة انتقادی اثبات گرایانه غربیان اقتباس امثال عباس
اقبال و کسروی و جمال زاده از طریقة انتقادی غیرایدئولوژیک را میستاید (به نقل از
دهقانی )75 :1380 ،نیز چندان معیاری دقیق و یکپارچه برای نقد آثار ادبی به دست نمی-
دهد؛ چنانکه نگاه منتقدانه ایشان بیشتر محصول تفسیر و تصحیح و فهم زبان و محتوای
آثار ادبی بود .نقد وی بر «یکی بود یکی نبود» جمالزاده خود نشانة این ناهمگونی در
شیوة انتقادی اوست:
کتاب یکی بود یکی نبود ...نموداری از شیوة انشای شیرین سهل ساده خالی از
عناصر خارجی است و اگرچه این سبک انشای کار آسانی نیست و به اصطالح
سهل ممتنع است ،ولی معذلک فقط این طرز و شیوه است که باید سرمشق
چیزنویسی هر ایرانی جدیدی باشد که میل دارد به زبان پدر و مادری خودش چیز
بنویسید(...قزوینی :1323 ،ج.)15 /1
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من به همان قیاس که برای لذت میخوانم نه کسب معلومات در نگارش هم به
ترسیم صور ذهنی خود میپردازم .روش من در نگارش نقشی از حافظ و سیری
در دیوان شمس چنین بود؛ یعنی صرفا ذاتی و انعکاس احساسات شخصی .من ابدا
دنبال حافظ خارج ،حافظی که در طی کتب تاریخ و ادب موجود است ،نرفتهام.
حافظ تصورات خود ،حافظی که از اشعار بلند وی انتزاع شده در ذهنم به شکل
مجرد زندگانی میکرد ،رسم کردهام .سیری در دیوان شمس انعکاس تابشی است
که غزلیات موالنا بر اعصابم افتاده بود .در این دو نوشته به عالم خارج توجهی و
کاری نداشتم (همان.)18 :
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حتی شیوة انتقادی رضا براهنی نیز بر اساس الگوبرداری از سنت انتقادی و فاقد
چارچوب نظری منسجم است و گاه بر دریافتهای شخصی او استوار است؛ چنانکه در
تفسیر خویش از رابطة موالنا و شمس آورده است .لُب کالم اینکه هیچ کدام از این
بزرگان پیشگام چون پیشینیان خویش ،دغدغة خوانش میانرشتهای و تولید نظریه
نداشتهاند تا بتوانند الگویی برای محققان بعدی باشند.
سوم ،نفوذ گستردة اندیشه و جهانبینی عرفانی نیز-که بزرگترین آبشخور فکری و
فرهنگی ادبیات فارسی است -نتوانست به تولید نظریة ادبی خاص منجر شود؛ زیرا
زبان و ادبیات فارسی تنها ابزاری در خدمت پرداخت معنا و انتقال دیدگاه آنان نسبت
به موضوعات هستیشناختی ،انسانشناسی ،خداشناسی به مخاطبان بوده است.
با غلبة صوفیگری و ورود اندیشههای عرفانی ،کورسوی امید عصر خردگرایی و
پیروی از فلسفة یونانی در دانشمندان ایرانی -که با استمرار آن بینش علمی برای مدتی
محدود ،دانش ایرانی به سوی تولیدات عینی و محصوالت عملی مثل الکل ،رصدخانه
و ...ختم شد -هم به نابودی کشانده شد؛ بویژه اینکه با شدت گرفتن صوفیگری ،مبارزه
با فلسفة مشاء و یونانیزدایی از علم برای حکما و عرفای ایرانی اهمیتی بسیار یافت
(ر.ک :قاسم زاده )10-7 :1396 ،درحالی که در فرهنگ و تمدن یونانی از زمان افالطون و
ارسطو شاهد ترویج بینش و جهانبینی یونانی در قالب نظریههای ادبی ،فلسفی و
اخالقی جهان شمول هستیم؛ اندیشمندانی که با بازخوانی آثار فاخر یونان قدیم چون آثار
هومر ،هزیود و سوفوکلس و دیگران به کمک مبانی فلسفی زمانة خویش پایههای
معرفتی نظریههای خود را بنا نهادهاند .از قضا بهرهمندی ایرانیان از مکتب این
اندیشمندان بود که در طول قرن سوم تا اواخر قرن پنجم هجری اندیشمندانی چون
جابر ابن حیان ،ابن سینا ،فار ابی ،زکریای رازی و  ...را به تولید دانش و اختراعات
بزرگ کشاند و گاه بزرگانی چون ابن سینا را به آفرینش آثار ادبی خالق با محوریت
آرای فلسفی خود سوق داد .اگرچه از آثار این اندیشمندان نیز تام و تمام نمیتوان
ردپای نظریة ادبی را جستجو کرد ،حاکمیت چنین نگرشی میتوانست به تولیدات
نظری در عرصة ادبیات کمک کند؛ چنانکه بعدها در علوم بالغت شاهد بروز بالغیونی
هستیم که با تکیه بر آرای آنها میتوان به تولید نظریههای بومی امید بست؛ چنانکه
آرای خواجه نصیر الدین توسی در «اساس االقتباس» بخوبی میتواند به کمک اصول و
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م عیارهای علمی به چارچوب بندی نظریة بالغی خاص یا دانش معنیشناسی بومی
منجر شود یا آرای اخالقی او در کتاب «اخالق ناصری» میتواند در قالب نظریة اخالقی
استخراج شود و به خدمت تحلیل مبانی اخالقی متون ادبی کالسیک درآید.
چهارم ،شیفتگی و احساس بسندگی محققان ایرانی در برابر نظریههای ادبی جدید
برآمده از غرب و کاربست بیقید و شرط آن در آثار ادبی فارسی یا در سطح کالنتر
ادبیات شرق .فارغ از اینکه اغلب این نظریههای ادبی تک ساختی و یک بعدی ،ناقص
و تنها ناظر بر جنبههای خاص از متن و هنرمند است ،مثل توجه صرف به روانشناسی
هنرمند یا جامعهشناسی اثر یا زبان و ساختار آن و ....لذا کمتر با نظریة ادبی کاملی در
میان نظریههای ادبی روبهرو هستیم؛ مانند کالن نظریة بینامتنیت ،که به سبب تنوع
نظریه پردازان حول آن ،مخاطب را با آرای متفاوت و متناقض همراه میسازد و تکیه بر
یک نظریه نمیتو اند حق مناسبات بینامتنی متون را ادا کند .گاه الزم است برای
واگشایی همهجانبه متن به استفاده از نظریههای مکمل روی آورد و به کمک تفاسیر و
دادههای هر نظریه و تلفیق آن دادهها کلیت و متنیت اثر ادبی را واکاوی کرد و به
ارزشگذاری متن پرداخت؛ چنانکه تایسن ،رمان «گتسبی بزرگ» نوشتة فیتز جرالد را
اثری درخشان در کاربست نظریههای مختلف ادبی میداند که میتوان با تلفیق دادههای
کاربست نظریههای متعدد به نقدی تمام و کمال از آن دست یافت.
پنجم ،ناآشنایی با ساختار نظریهپردازی در ایران است .اساسا محققان ایرانی چندان
با ساختار و چگونگی شکلگیری نظریه آشنا نیستند و به استفاده و تطبیق نظریة ادبی
رایج غربی در متون ادبی اکتفا میکنند .درست است که بسیاری از نظریههای ادبی
برآمده از علوم مختلف ،ویژگی روایی و آزمون پذیری دارد و در اغلب آثار ادبی جهان
قابل تطبیق است و میتواند به افقی خاص از متن دست یابد و زمینة لذت متن را
فراهم سازد از ضرورت تالش برای ایجاد نظریههای بومی نباید مغفول ماند .باید دید
که غرب چگونه به این سطح از تولید دانش و روشمندی دست یافتهاست تا با
الگوگیری از آن به تولید نظریههای ادبی ملی پرداخت؛ مثال اگر توجه داشته باشیم که
اندیشیدن در ساختار ،محتوا و عوامل درونی و بیرونی آفرینش آثار ادبی فاخر و
شکوهمند میتواند به تولید و یا کشف عوامل نظریة ادبی (گزارهیابی ،مفهوم سازی،
مفروضات و شروط میدانی معتبر) کمک کند؛ چنانکه ریچارد رورتی پیشتر بیان کرده
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که « ادبیات شیوة قدرتمندی برای تفسیر جهان و ارائة توصیفات مورد نیاز برای
خودآفرینی و پیشرفت اجتماعی است» (بست و کلنر ،)189 :1387 ،نگارنده بر آن است
زبان و ادبیات فارسی در طول دورههای مختلف خویش از دیدگاههای گوناگون و به
پشتوانة معارف و میراث گرانقدر ادبی و فلسفی خویش ظرفیتهای بیکرانی برای تولید
نظریههای ادبی داشته و دارد و چارهای جز بازگشت به جهان متن و هنرمند ایرانی با
نگاهی ساختاری و دغدغهمند خودبنیاد برای کشف نظامهای داللتی آنها و تولید
نظریههایی متناسب با زیستجهان فکری و تاریخی ایرانی -اسالمی نیست .همانگونه
که هنرمند وابسته به زیستبوم یا زیستجهانی است که اشتراکات عامی با همة متعلقان
به آن زیست بوم دارد ،محقق و منتقد به عنوان خواننده نیز به کمک مجموعه اطالعات
زیستجهان خود فعاالنه به خواندن و فهم متن میپردازد (ر.ک .موحد21 :1389 ،و.)22
همانگونه که بدون آگاهی از زیستجهان موالنا یا فردوسی و حافظ ،تحلیل و تفسیر
آثار آنان دشوار و گاه بیراهگی است ،یافتن نظریههای علمی متناسب با آن زیستجهان
نیز دشوار ،و روشن است با وجود بهرهمندی از نظریههای جهانشمول میتوان
تاحدودی به تفسیری تازه دست یافت و به خوانشی جدید پرداخت .اگر بپذیریم که
«نقد ادبی به تمامی نوعی عمل نظریهای است و درک نظریه و کسب قابلیت ریختن
فعالیت علمی خود به قالب نظریه به معنای آن است که شخص در حوزة سیاست
فرهنگی برای خود حق رأی قائل شود» (سلدن و ویدوسون ،)21 :1384 ،باید پذیرفت که
تولید نظریههای بومی مبتنی بر جهانبینی ایرانی ضرورتی تاریخی است و نشانههای
فرهنگی برای بازنمایی استقالل فکری و به تعبیری هویت فلسفی مستقل است؛ لذا
پرداختن به چنین نظریههایی به معنای دشمنی با نظریههای جهانشمول غربی و نیز «به
معنای مخالفت با نظریههای دیگران و رواداری نسبت به نظریة خویش» نیست (ایگلتون،
)2 :1393؛ چراکه حاصل بسیاری از پژوهشهای نظریهبنیاد به سبب ناسازگاری نظریه با
متن ،تحریف نظریه یا تخریب و کاهش بخشهایی از متن برای ایجاد سازگاری با نظریه
است.
ششم در کنار عوامل یادشده ،بیتوجهی به ساختار شکلدهندة متن و تسامح و
سادهانگاری در نظریهپردازی را باید افزود .اگر مطابق آرای رابرت دو بوگراند و
گئورگ درسلر عناصر هفتگانة شکلگیری متن را شامل انسجام ،پیوستگی ،نیتمندی،
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 )dressler, 1981برای تحلیل و تفسیر هر متنی نیازمند چارچوبی نظری جدا برای
یکایک این ساحتها و عناصر هستیم و نظریهپردازی بیاعتنا به عناصر هفتگانة متن و به
دست دادن تعاریف و چارچوب نظری مشخص و ساختارمند امکانپذیر نیست .روشن
است ،توجه به عوامل سبکی ،مکتب فکری و هنری ،نوع ادبی و مناسبات معنایی و
زبانی و ...در چارچوببندی عناصر یاد شده باید درنظر گرفته شود تا به تحقق نظریهای
جامع ،روشمند و کارا منجر شود.

پينوشت

1. H. Becker
2. M. Agar
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امروزه درکنار استفاده از نظریههای غربی سازگار با متون ادبی ،لزوم بازنگری در فلسفة
ادبیات و تولید نظریههای بومی در کنار نظریههای ادبی وارداتی از غرب ضرورتی
انکارناپذیر است؛ چه نظریههایی که به کشف جهان متن ،محتوا و پیام متن بپردازد یا
نظریه هایی که به دنبال کشف صورت ،زبان و ساختار آثار ادبی یا به دنبال شناخت
مؤلف و جهان فکری او یاری رساند .برای دستیابی به نظریههای بومی باید به این
نکات توجه ویژه کرد  :نخست آشنایی محققان و منتقدان ایرانی با چارچوب نظریه-
پردازی و ساختار نظریهها به منظور ممارست در استخراج یا کشف نظریة ادبی بومگرا.
دوم ،آشنایی عمیق و روزآمد با نظریههای ادبی غرب و آرای نظریهپردازان برجستة آن.
سوم ،داشتن رویکرد میانرشتهای در مطالعات و آگاهی از ظرفیتهای تلفیقی در
کاربست نظریههای علمی .چهارم ،شناخت غور و عمیق از سازهها و عناصر هفتگانة
سازنده متن شاهکارهای بزرگ ادب فارسی؛ چون شاهنامة فردوسی ،مثنوی موالنا،
غزلیات حافظ ،گلس تان و بوستان سعدی ،تاریخ بیهقی ،هزار و یک شب ،هفت پیکر
نظامی و ...و آثار فلسفی -ادبی ابن سینا ،سهروردی و ...و متون عرفانی -ادبی بزرگ
مانند آثار عین القضات ،غزالی ،هجویری و . ...پنجم ،آشنایی ژرف با جهانبینی ایرانی-
اسالمی و تسلط بر آرای فالسفه ،بالغیون ،اخالقیون ،متکلمان ایرانی -اسالمی؛ ششم،
آشنایی و تسلط بر تاریخ ایران و اسالم.
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