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 چکیده
ههای  تجربهه  یها، علمِ انسان خالصهدانستند. به باور آنادراکات بشری می یباور، حس را منشأ همهگرا و تجربهفیلسوفان علم

« اصهالت  توهور  »ی ایدئالیست، چه در آلمان و چه در فرانسه، بر اوست و محدود است به محسوسات او. اما فالسفه یگذشته
 یاندک انسهان را بهه عنهوان عنوهر اساسهی و معنادهنهد       کردند و اندک)اصالت علم یا اصالت معقول=اصالت ذهن( تأکید می

ذههن یها    یپردازند و گا  بهه مطالعهه  ذات میعین و برون یگا  به مطالعه کردند. به این ترتیب مکاتب فلسفیهستی مطرح می
آورنهد و گها  آن را   ی حس به شناخت درمیگیری از تجربه و قو ذات؛ گا ، جهان اکبر را از را  مشاهد  مستقیم و با بهر درون

ی همهه  کز عالم هستی به عنوان خالق یا معنادهنهد  دانند و گا  نیزانسان را در مراز را  مطالعه در جهان اصغر قابل شناخت می
گرایهی و  ی مهم این است که جریانی همانند سیر تحول و تغییر رویکرد مکاتب فلسفی از تجربهآورند. نکتهچیز به حساب می

-به عینیّات، بهه ایهد    گرایی و توجهها از واقعشود؛ در ادبیات هم نگرشگرایی به ایدئالیسم، در هنر و ادبیات هم دید  میواقع

شود کهه  یابد. این تغییرات بنیادین در زیربنای فکری و مبانی نظری، باعث میگرایی و توجه به دنیای نمادهای ذهنی، تغییر می
های مکتب رئالیسم )و البته ناتورالیسم( که بر اصالت واقع تأکید دارند متزلزل شود و را  بر مکتبی گشود  شود که اصهالت  پایه
کنهد  دهد؛ مکتب هنرمندان نمادپرداز )سمبولیسم( تالش میها میتر، جهان اید ها و به تعبیر روشنبه جهان نمادها و سمبول را

ای، هماننهدی  رشهته به کمک عالئم و اشارات و رمزها راهی به سوی جهان فراواقع باز کند. ایهن پههوهب بها رویکهردی بهین     
 کند.  ین میهای ادبی و فلسفی یادشد  را تبیمکتب

  
 ی تحولی، ایدئالسیم.ای در ادبیات و فلسفه، رئالیسم، سمبولیسم، فلسفهرشتهبین پهوهب :واژگان کلیدی

 
 مقدمه

انهد؛ فیلسهوفان بسهیاری از افال هون و     های بنیادین و غیرقابل انکاری داشهته از دیرباز پیوستگی "ادبیات"و  "فلسفه"
شعر دید و دیدگا  مهوافقی   حتی اگر دربار  -اند، بسیاریشانادبیات سخن گفته دربار ارسطو تا هگل، نیچه و هایدگر 

انهد و نویسهندگان و شهاعران    ای بهر  برد هایشان از زبان کامالً ادیبانه و شاعرانهدر شرح باورها و دیدگا  -اندنداشته
انهد و تقریبهاً   فلسفی را هنرمندانه به خدمت گرفته هایمایهها و بنبسیاری نیز در خلق آثار ادبی خود برخی از دیدگا 

از  -گوینهد و چیستی یا ماهیت ادبیات سخن میادبی، فلسفه که از نظریهپردازان نقد ادبی و نیز آنانبخب اعظم نظریه
انهد.  ساختهور های تحلیلی خود را از هر دو آبشخور ادبیات و فلسفه مایهنوشته -قبیل سارتر، فوکو، بارت، دریدا و...

: 1389«)استعار : نظریه علهی دیویدسهون  »(، 30-5: 1389«)سهم فلسفه معاصر در نقد ادبی»های ضیاء موحد در مقاله
نوع و فرد در ادبیات »( و 54 -41: 1389«)قانون دونالد دیویدسوننقد ادبی در ارتباط با نظریه وحدت بی»(، 39 -31

نقد  ادبیات و فلسفه بویه  در حوز  های گوناگون به پیوستگی(، از جنبه73-51: 1385«)و فلسفه: از افال ون تا بکت
(، در تبیین این 1394)درآمدی بر فلسفه و ادبیاتهای ادبی پرداخته است. اوله مارتین اسکیالس در پیشگفتار و نظریه

ند فلسفه و ادبیات سهخن  چیست؟، از سه وضعیت مهم در پیو« فلسفه و ادبیات»مسأله و در پاسخ به این پرسب که: 
(.در ایهن  32-9: 1394ادبیات)اسهکیالس،   . فلسفه3. ادبیات در حکم فلسفه و 2. فلسفه در حکم ادبیات، 1گوید: می

مقاله، باتوجه به پیوند ناگسستنی ادبیات و فلسفه از دیرباز تا اکنون، از افال ون و ارسهطو و حتهی از پهیب از آن تها     



 1396 اسفند بیرجند -زبان و ادبیات فارسی همایش ملی پژوهشهای نهمین /      2

تی پس از آن، به تبیین همانندی مبانی نظری و رویکردی برخی از مکاتب ادبی بها برخهی   بارت و فوکو و دریدا و ح
شناختی فلسفه تحققی، تحولی با رئالیسم ادبی و های فلسفی، پرداخته و مشخوا همانندی معرفتها و جریانمکتب

ی توان گفهت فرضهیه  راین میشود. بنابشناختی فلسفه ایدئالیستی با سمبولیسم، بررسی میمشابهت رویکردی و جهان
 –فلسفی و در پی آن، شماری از مکاتب ادبهی  –آوری برخی از مکاتب فکری کوشد رویبنیادین این جستار، که می

، تبیین نمایهد، ایهن اسهت کهه سهیر      «گراییذهنیت»به « گراییعینیت»و از « اصالت ذهن»به « اصالت عین»هنری را از 
 کاتب فلسفی نیز ریشه دارد.تحوالت مکاتب ادبی در تحوالت م

 
 ی تحصلی تا ایدئالیسم؛ از اصالت عین تا اصالت ذهن در مکاتب فلسفی. از فلسفه1

  ی تحصلی: اصالت عینالف( فلسفه
 1688باور انگلیسی و به تعبیر راسل پیامبر انقهالب  (، فیلسوف تجربه1632-1704در قرن هفدهم میالدی، جان الک)

گفت به جای ا مینان به تفکهر و خهرد   از ا مینان دکارت به خرد، به شدت انتقاد کرد. او می(، 789: 1390انگلستان)
مان دنیها را بشناسهیم. بهه کمهک     مان در آموختن اعتماد کنیم و از  ریق حواسمان و به تواناییانتزاعی، باید به تجربه

ه نسبت به حواس کنار گذاشته شد، شکی کهه  گرایی بریتانیایی آغاز شد و شک دیرینالک بود که سنت ماندگار تجربه
(. الک معتقد بود که تمام ماد  شناخت انسان، از 132: 1387از قبل از افال ون در غرب پابرجا بود)سالمن و هیگینز، 

آید.البتهه او سرشهت و شهیو     (فهراهم مهی  introspection«)نگهری درون»( و sense-perception«)ادراک حسی»
باور نیهز  شناسد، او عقلهای حسی را میپنداشتند انسان تنها داد گرایانی نبود که میاز تجربهنگرش معتدلی داشت و 

حهال،  (. بها ایهن  5/84: 1387بود و باور داشت که باید همه آرا و معتقدات را به پیشگا  محکمه عقل برد)کاپلسهتون،  
رو نخست معطوف به بیرون است و از ایهن  دانست. به باور او توجه آدمیالک، تجربه را سرچشمه همه توورات می

(. با اینکه تکیه الک بر این اصل که شالود  توهورات بهر تجربهه    92احساس، سرچشمه اصلی توورات است)همان: 
، اما این سخن را نباید بهدان معنهی دانسهت کهه الک     «باوری  راز کهن انگلستان بودمبدائی بنیادین در تجربه»است، 

قدیس توماس آکویناس در قرن سهیزدهم قائهل بهود کهه همهه توهورات و شهناخت        »ورانه است. بامبدع مبداء تجربه
باوری، اعتبار یافت و بر قلمرو دانهب و  (. به هر روی، پس از الک تجربه93همان: «) بیعی ما بر پایه تجربه استوارند

-بینهی فهراهم  (، جههان 1727 -1642ای گذاشت؛ یکی از دوستان الک، سر آیزک نیوتن)بر علوم مختلف تاثیرات ویه 

(. روش 164آورد  کوپرنیک، گالیله و کپلر را به کمال رساند و فیزیهک نوین)فیزیهک نیهوتنی( را بنیهان نهاد)همهان:      
(؛ تحلیل یعنهی پهرداختن   synthesis (composition)«)ترکیب»( و analysis«)تحلیل»علمی نیوتن مبتنی بود بر 

ایج کلی از اینها به مدد استقرا و ترکیب یعنی مفروض گرفتن قهوانین یها مبهادی یها     به آزمایب و مشاهد  و گرفتن نت
(. ذکهر ایهن نکتهه، بهه صهورت      166ها به یاری قیاس یا استنتاج نتایج از این قوانین)همهان:  علل مسلم و تبیین پدید 

ا ورود بهه جههان داسهتان،    های کهامال تجربهی نیهوتن، به    ترین کشفمعترضه، خالی از فاید  نیست که یکی از بنیادی
اصالت تجربه و در عین حال، اجزاء روش علمی نیوتن را، به تمامی، در قامت یک تمثیل به توویر کشهید  اسهت و   

 های فلسفه، ادبیات و علم را پدید آورد  است.کنشییکی از هم
ترین اثر فلسهفی  ش رساند. مهما(، فلسفه تجربی الک و بارکلی را به نتیجه منطقی1711 -1776دیوید هیوم انگلیسی)

ی اقامت او در فرانسه، نوشته شد  ، یعنی دور 1737تا  1734است کهدر سالهای « ی  بیعت انسانیرساله دربار »او، 
تهوانیم بهر علهت و معلهول علهم حاصهل کنهیم.        مها فقها از را  تجربهه مهی    »(. به اعتقاد او، 856: 1390است)راسل، 

توان گفهت، بهه   (. در مجموع می863 -862همان: «)کند، باید تجربه باشدرا حاصل میآنچهمعرفت بر علت و معلول 
ی اوست و محدود اسهت  های گذشتهی تجربهی ادراکات بشری حس است، علم انسان خالصهباور هیوم، منشأ همه

 (.  100-99/ 2: 1317به محسوسات او )فروغی، 



 3/       و از رئالیسم تا سمبولیسم ایدئالیستی تحصلی تا فلسفه ای؛ از فلسفهرشتهادبیات و فلسفه از منظری بین 

تقد بود فلسفه با علم فرقی ندارد و عبارت اسهت از توافهق و   (، فیلسوف فرانسوی، که مع1798 -1857اگوست کنت)
(. 314و  313: 1369هماهنگی کلی علوم از نظر پیشرفت و ترقی زندگی انسان، فلسفه تحققی را بنیاد نهاد)دورانهت،  

ن فلسفه تحققی یا تحولی، همانند جریان فکر فلسفی انگلیسی، که در آن، روش بیکن، فکر را به سوی اشهیاء و ذهه  
را به جانب ماد  متوجه ساخته بود و مادیگری هابز و اصالت حهس الک و شهکاکیت هیهوم و اصهالت نفهع بنتهام از       

کنت این « گرایفلسفه مثبت»ی بنیادی (.آموز 315نگریست)همان: مظاهر اصلی آن بود، واقعیات را با نظر احترام می
(. اثهرمهم او کتهابی   638: 1386ها محدود کند)بابایی،  درخواست بود که علم، خود را به توصیف نمود ظاهری پدید

گفت: معلومات انسان به مرور زمان سهه مرحلهه   ی تحوّلی(. کنت میفلسفه«)=ی تحققیفلسفه یدور »است به اسم 
ی علمهی کهه   مرحلهه  -3ی فلسهفی کهه تعقلهی اسهت.     مرحله -2ی ربّانی که تخیّلی است. مرحله -1کند؛ را  ی می
چه معتبر است، امر محسوس و مشهود است)اصالت عین(. ایهن مرحلهه بهه امهور     ی سوم آنست. در مرحلهتحققی ا

چند ویهگی مهم دارد؛ موضوعب امهور محقهق   « فلسفه تحققی»پردازد. آیند، نمیمطلق که به مشاهد  و تجربه درنمی
شهبهه و تشهکیک نیسهت، از     است، یعنی امور مشهود محسوس، مباحث آن محقق و مسلم است و محل اخهتالف و 

 – 66/ 1317:3حاصهل نیسهت)فروغی،   بخشد و قیل و قال آن بیکه بحث آن برای زندگی سودی میتر اینهمه مهم
سیمون، فعال و متفکر اجتماعی فرانسوی که مهارکس او را  ، منشی و همکار سن1824-1818های (. کنت در سال68

سهیمون  (. سن65/ 3: 1317؛ فروغی، 638: 1386است بود)بابایی، کرد  گرا توصیفهای خیالی سوسیالیستدر زمر 
خواست که همرا  با روشنفکران، برای بهبود وضهع  کرد و از هنرمندان، نویسندگانو شاعران میدفاع می« هنر مفید»از 

 (.1389:1/274اجتماع تالش کنند)سیدحسینی، 
 

 ب( ایدئالیسم: اصالت ذهن

(، بیشهتر  1724 -1804که فلسفه ایمانوئل کانهت)  19میالدی، بویه  قرن  19و  18های گ سد ی بزراما بیشتر فالسفه
« اصالت  توور»(، چه در آلمان و چه در فرانسه بر 229: 1369از هر مسلک فلسفی دیگری برآن مسلا بود)دورانت، 
اصهالت  »توان گفهت:  خ فلسفه، میکردند. البته با درنگ در تاری)اصالت علم یا اصالت معقول=اصالت ذهن( تأکید می

اند که علم و حقیقهت  ی حکمایی است که متوجه بود ، مذهب همه]یا اصالت توور و ذهن[معقول یا اصالت معلوم
فروغهی،  «)شود و سردفتر این حکما افال ون است و ارسطو نیز همهین مکتهب را دارد  آن است که به عقل ادراک می

1317:3/22.) 
-ا الک و مکتب انگلیسی به مبارز  برخاست: همه معلومات ما از را  حس نیست، تجربه به ههی  کانت در آغاز کار، ب

از «. آنچهه بایهد باشهد   »کنهد، نهه بهه    راهنمایی مهی « آنچه هست»وجه تنها را  درک و علم نیست، تجربه فقا ما را به 
-از تجربه تشویق و تحریک مهی  آید؛ عقل ما که مخووصا تشنه چنین حقایقی است،تجربه حقایق کلی به دست نمی

نفسه و بالهذات،  گردد. حقایق کلی که متوف به ضرورت ذاتی هستند، باید از تجربه، مستقل و فیشود ولی قانع نمی
شهود؟ از  از کجها حاصهل مهی   « ضهرورت »قطعی و یقینی و صریح باشند. حال پرسب این است: صهفت و خاصهیت   

وط به ساختمان ذاتی ذهن ماست. ذهن، عضو و عامهل فعهالی اسهت    تجربه؟ خیر، صفت ضرورت در این حقایق مرب
آورد و کثرات درهم و برهمهی را کهه از تجربهه حاصهل     دهد و به قالب صور در میکه محسوسات را با هم وفق می

ی آن چیهزی کهه کانهت    وسهیله (. ذههن بهه  242– 240سهازد)همان: شود، به وحدت منظم فکر و اندیشه مبدل مهی می
بهودن  دهد، در حالی که خاصیت اساسی حسهی های شهود حسی را سازمان مینامد، داد منطقی از عقل میی استفاد 

معرفهت  »معرفهت بهه اعیهان و محسوسهات( را تبهدیل بهه       «)معرفهت حسهی  »گهذارد؛  نخورد  باقی میها را دستآن
 (.  218/ 6: 1387کند)کاپلستون، کنند( میمعرفت به متعلقاتی که حواس را متأثر نمی«)عقلی

 هور کلهی از درون مهن است)کاپلسهتون،     ( معتقد به برکشیدن آگهاهی بهه  1762-1814یوهان گوتلیب فیشته)فیخته()
(، البته مراد او از من، منِ ناب است، منی که بنیاد فلسفه است و نه منی که موضوع روانشناسهی تجربهی   50/ 7: 1387
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شیاری به من ناب در درون آگاهی است و هر کس کهه از کهردار   توان به شهود عقلی دریافت؛ هاست. من ناب را می
حهق  »گویهد:  (. او با این تعریف از من می52-51/ 7: 1387گوید، به این شهود اشار  دارد)کاپلستون، خود سخن می

عهالم  »یعنهی  « جز مهن »بود. با این بیان معلوم است که )عین، جهان بیرون( هم نمی« جز من»بود نمی« من»، اگر «منام
شهیء  « جهز مهن  »شهخ  اسهت و   « من»است. « من»شود، مخلوق چه عالم خارج از ذهن نامید  میو آن« محسوس

گیرد که عال م و معلوم یکهی اسهت و جهز مهن چیهزی      معلوم. در نهایت نتیجه می« جز من»عال م است و « من»است. 
 (.3/12: 1317نیست)فروغی، 

معلهوم  « جز مهن »عال م است و « من»جا که گوید: از آنپذیرد و میرا نمی( این سخن فیشته 1775-1854البته شلینگ)
کهدام حقیقهت مطلهق و وجهود     هر دو حقیقت دارند ولی هی « جز من»و « من»و عال م بدون معلوم معنی ندارد، پس 

اور شهلینگ،  (. به به 3/18: 1317ذاتی نیستند. حقیقت مطلق برتر از این دو است، هم عالم است و هم معلوم)فروغی، 
ای( و امهر واقعهی، شهکاف افکنهد      اندیشی میان امر ذهنی و امر عینی و به تعبیر دیگر میان امر مثالی)اید رشد باریک

اندیشی را به کناری نهیم، این شکاف از میان خواهد رفهت و انسهان را بها  بیعهت یگانهه خهواهیم       است. اگر باریک
 (.7/113: 1387یافت)کاپلستون، 

ی حهد اعهالی جریانیهدر    ( و نماینهد  7/163: 1387بهاوران آلمانی)کاپلسهتون،   (را بزرگترینِ اید 1831 -1770هگل)
(. به باور او جز کل، هی  امری مآال و تماما حقیقهی  941: 1390اند که با کانت در آلمان آغاز شد)راسل، فلسفه دانسته

نامیهد   « ارگانیسهم »به نام منظومه مرکبی، از آن نوع که نیست. البته در نظر هگل، کل نه به نام یک جوهر بسیا، بلکه 
گوید که امر حقیقی معقول است و امر معقول، حقیقی است. البته وقتهی کهه چنهین    شود. هگل میشود، توور میمی
است، که آنچه به نظهر  گویند نیست. هگل اذعان دارد، و حتی مدعیکه تجربیان میآن« حقیقی»گوید، منظورش از می
عنوان رسد، غیر معقول است و باید هم چنین باشد. فقا وقتی که با در نظر آوردن آن امور بهربیان امور واقعی میتج

(. در نظر هگل، حقیقت و خود 942: 1390آیند)راسل، هایی از کل، صفت ظاهر دگرگون شد، معقول به نظر میجلو 
 (.  3/23: 1317ظاهر او و مخلوق او هستند)فروغی، هستی به جز عقل یا علم چیزی نیست و عین و ذهن، همه، م

جهان توهور  »(، فیلسوف بدبین، در آغاز اثر معروفب، جهانهمچونارادهوتوور، نوشت:1788-1860آرتور شوپنهاور)
ی کانهت را تأییهد کنهد کهه عهالم      خواست قبل از هر سخنی، این عقید ی خاص، و با این مطلع و آغازینه« من است

(. مقوود از جهانی که توور من اسهت،  280: 1369را  حواس و توورات بر ما معلوم است)دورانت،  خارج، فقا از
ذاتهی کهه جههان تکثهر اسهت،      شود. ایهن جههان بهرون   جهان عوارض و حوادث است که به حس و شعور ادراک می

یان از دکارت گرفتهه تها   ذاتی من است که امری واحد است.این گزار  بنا بر تحقیقات پیشینوجودش تابع وجود درون
چهه عهال می   است که جهان چیزی نیست جز معلومی )یا علمی( نزد عهال می. چنهان  برکلی و کانت روشن و ثابت شد 

ی متغیر که ظهور و پهرورش آن بهه تهأثیر و تهأثر     نباشد، معلومی)یعنی جهانی( نیز نخواهد بود. جهان نیست جز ماد 
(؛ 47-1317:3/46سهازد )فروغهی،   ها که ذهن انسان آن را میومی از مفهومیعنی علیت است و علیت نیست مگر مفه

سازد؛ جهان توور من است.شوپنهاور رسم تأکیهد بهر اراد  را بنها نههاد کهه از      ذهن و توور آدمی)من(، جهان را می
فقا تعهین   جهان و همه نمودهای آن،»(. به باور او، 969: 1390خوای  فلسفه قرون نوزدهم و بیستم است)راسل، 

بندی بحهث، ایهن نکتهه مههم بایهد      (. در جمع974، وقتی اراد  نباشد، اندیشه نیست، جهان نیست)همان: «اراد  است
یادآوری و تکرار شود که از لحاظ تاریخ، دو چیز شوپنهاور مهم است: بدبینی او، و نظریه او دائر بر اینکه اراد  برتهر  

 (.  976از معرفت است)همان: 
 
 های ادبیلیسم )و ناتورالیسم(تا سمبولیسم؛ از اصالت عین تا اصالت ذهن در مکتب. از رئا2

گرایهی  های ادبی و مکاتب فلسفی، تجربههای نظری مکتبها و همانندیچنانکه پیشتر نیز گفته شد، یکی از مشابهت
ههای ادبهی ههم    کرد که در مکتبتوان ادعا ای دیگر است؛ میگرایی و ایدئالیسم در دور ای و ذهنو رئالیسمدر دور 



 5/       و از رئالیسم تا سمبولیسم ایدئالیستی تحصلی تا فلسفه ای؛ از فلسفهرشتهادبیات و فلسفه از منظری بین 

گرایی و توجه به دنیای نمادهای ذهنی، تغییهر کهرد و همهین    گرایی و توجه به عینیّات، به سمت اید رویکرد، از واقع
های مکتب رئالیسم )و در ادامه ناتورالیسم( که بر اصالت واقع و عهین تأکیهد   عامل و تحول اساسی باعث شد که پایه

هها و  ا  بر مکتبی گشود  شود که اصالت را به رؤیا و جهان رویاها یا جهان نمادهها و سهمبول  داشت متزلزل شود و ر
کرد تا به کمک عالئم و اشارات و رمزهها راههی را   داد؛ مکتب هنرمندان نمادپرداز که تالش میدرواقع، عالم ذهن می

لیسم( و سمبولیسم، از حیث اصالت دادن بهه  به سوی جهان فراواقع باز کند. در ادامه، دو مکتب ادبی رئالیسم)وناتورا
 گیرند.عین و ذهن مورد بررسی قرار می

 
 الف( رئالیسم )و ناتورالیسم(: اصالت عین

  رئالیسم   .1
مدرسی)اسکوالستیک(  است، ابتدا برای توضیح این آموز اصطالح رئالیسم که خود، از فلسفه به ادبیات را  پیدا کرد 

ها یافهت  ت )عدل و خیر و غیر ( از موجودیت حقیقی برخوردارند و از اعیان جزئی که در آنرفت که کلیابه کار می
شد)که به وجود کلیهات در خهارج از ذههن اعتقهاد     شوند استقالل دارند. این دعوی در مقابل توورگرایی اقامه میمی

ئالیسهم فلسهفی صهاحب معنهای     تامس رید، ر« عقل سلیم نحله»(. در قرن هیجدهم و در 14: 1379نداشت()گرانت، 
انهد و از موجودیهت حقیقهی در خهارج از ذههن      کامالً متفاوتی شد. این بار رئالیسم مدعی شد که مدرکات از اعیهان 

(. در این دور ، شهلینگ، رئالیسهم   14انواع ایدئالیسم رشد کرد)همان: معنا در تقابل با همهمدرِک برخوردارند و همین
(. سهپس و در پهی سهنت    4/11: 1377تعریهف کرد)ولهک،   « گرفتن وجهود  جهز خهود   مسلم»را، در مقابل ایدئالیسم، 

اسکاتلندیِ رئالیسمطبیعی و در مقابل گرایشبه این اصل که هم اشیا و هم حقایق مربوط به اشهیا موجودیهت خهود و    
مفهوم وجهود جسهمانی    رئالیسم، بر ها مدعی شدند که واژ اند، رئالیستماهیت خود را مدیون فعل و انفعاالت ذهنی

فهرض اصهلی   ی یک پهیب (.رئالیسم قرن نوزدهم بر پایه15و14: 1379کند)گرانت، خارجی مستقل از ذهن داللت می
شد: دنیا شناختنی است و درنتیجه قابل شرح و بیان و قابل تعمهیم  ی اصلی آن شمرد  میقرار گرفته بود که مشخوه

ای که برای خود قائل بود بیان روشن و صریح واقعیت بود. البته یگانه وظیفهنویس، دادن. بر اساس این دیدگا ، رمان
شهدن،  کهرد)از قبیهل اثهرات صهنعتی    مراد از واقعیت، واقعیت کلی قرن و تحولی که تحرک آن در جامعهه ایجهاد مهی   

اههای شخوهی و   هها، ماجر نویس به تحلیل خهرد  داسهتان  ها و ازخود بیگانگی( نبود، بلکه رمانسازی رسانههمگانی
-شهد بسهند  مهی   درونی موجودات و عملکردهایی که به حساب ماجراهای علمهی و فرهنگهی جدیهد گذاشهته مهی     

روست که تحلیل رئالیستی حیات مبتنی بهر اسهاس واقعیهت اسهت؛     (.این، خود، از آن1389:1/314کرد)سیدحسینی، 
یات رئالیستی موجودات  بیعهی و اجتمهاعی را   وجو و بیان کیفیات واقعی هرچیز است. البته ادبهدف رئالیسم جست

پایهان عمهل و   ی زنجیهر بهی  مثابهه ها بهه دهد، بلکه با آنبالذات مورد مطالعه قرار نمیبه عنوان موجودات منفرد و قائم
 (.  44: 1394کند)پرهام، العمل رفتار میعکس

نویس نبود، قود تشکیل مکتب نداشت و تئوریکه آثار خود با عنوان کمدیانسانی، با این یبالزاک با نوشتن دور 
که خود را تسلیم تخیل (. بالزاک به جای این271و1/270: 1389پیشوای مسلم نویسندگان رئالیست شد)سیدحسینی، 

دادند، واقعیت بیرونی و مشههود و محسهوس اجتمهاع    سازد، کاری که عموم نویسندگان و شاعران رمانتیک انجام می
ههایی کهه در آن بهود در آثهار خهویب نشهان       صفات و عهادات و نیکهی و بهدی    خوات و با همهمش خود را با همه

(. رئالیسم، در برابر برتری حساسیت ذهنی و نیروی تخیل، رویکردی اساسا انتقادی دارد. این مکتهب،  271داد)همان: 
اول بهه صهورت کشهف و بیهان      درجهخیزد. رئالیسم در بینانه، به مقابله با تخیل رمانتیک برمیبا سالح آگاهی روشن

 کرد. در این دوران، کهه دور  سهلطه  شود که رمانتیسم یا توجهی به آن نداشت و یا آن را مسخ میواقعیتی تعریف می
تواند وجود خود را توجیه کند مگر با کنار گذاشتن وهم و خیال و البته با توسهل  اثباتی است، رمان نمی علم و فلسفه

گوید: رمان باید همان روش علم را بهرای  این رویکرد است که گوستاو فلوبر، آفرینند  مادامبوواری میبه مشاهد . با 
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ی آن چیزههایی کهه در رمانتیسهم، غیهر واقعیهت را جهایگزین       خود برگزیند. نیز بر اساس همین نگا  است کهه همهه  
رشتگان، جادو و اشباح( به قلمرو رئالیسم را  پیدا الطبیعه، فانتزی، رؤیا، افسانه، جهان فکرد)از قبیل ماوراءواقعیت می

ی بسیار مهم و شایسته یادآوری این است که،  رفداری از آگاهی عینی و دقیق کهه بهر رئالیسهم غربهی     کند. نکتهنمی
ی ی شرایا فکری و اجتماعی خاصی است؛ عور، عوهر علهم و فهن اسهت، عوهری کهه همهه       فرماست زایید حکم

کوشند به روش آگاهی و روش عمل دقیقی دسهت یابنهد: شهناختن دنیها بهرای تغییهر دادن آن.       یمتفکران بزرگ آن م
هها ههم بهه ههی  وجهه خیالبهافی و پنها  بهردن بهه عهالم رؤیها جهایز             ی ایهن آگهاهی  ی این شناخت و نتیجهه دربار 

ان و نویسهندگان آن، بها   ایهن دوران را فیلسهوف   یاصهلی اندیشهه   ی(. در نهایت، باید گفت که زمینه279نیست)همان:
« اصهل انهواعِ  »های علمی و اثباتی و تحققی فهراهم سهاختند:   ی انتقاد، تاریخ و اصالت و معناداری گزار آثاری دربار 

سنت بهوو در شهمار ایهن آثهار     « پرت رویالِ»اسپنسر، « نخستین اصولِ»اگوست کنت، « اثباتیِ دروس فلسفه»داروین، 
 (.278و277بود)همان: 
« برونهی »توان گفت: رئالیسم مکتبی عینی یا های آثار رئالیستی میی رئالیسم و برخی از ویهگیموع، دربار در مج

ی رئالیست، هنگام آفریدن اثر، بیشتر تماشاگر است و افکار و احساسات خود را در جریهان داسهتان   است و نویسند 
کشهد. دیگهر   بیرون مشاهد  کرد  است، بهه توهویر مهی   چه را در واقعیت عینی (، بلکه آن287سازد)همان: ظاهر نمی

ی رفتهار آدمهی را در   خووصیت ادبیات رئالیستی، توصیف انسان به صورت موجودی اجتماعی است. رئالیسم ریشه
های  بیعی و ذاتی وجهود  را پدید « بد»و « نیک»جوید. البته، این مکتب، صفات شرایا اجتماعی و واقعیات زمان می

(. نویسند  رئالیسهت در  47: 1394شمرد)پرهام، ها را محوول جامعه و واقعیات اجتماع میندارد، بلکه آنپانسان نمی
رو و به همین سهبب، خهود   داند. از اینعنوری را برتر از دیگری یا دیگران نمیگزینب غرایز و عوا ف انسانی، هی 

ی رمان خهود قهرار دههد، زیهرا در نظهر وی،      و یگانهها عشق را موضوع محوری بیند که مانند رمانتیکرا مجبور نمی
(. 289و1/288: 1389هها ندارد)سیدحسهینی،   های اجتماعی و رجحانی بر آنای است مانند سایر پدید عشق نیز پدید 

سازد، توانایی او در اجتماعی کردن غرایز حیوانی می« اشرف مخلوقات»چه انسان را ی رئالیست آندر چشم نویسند 
-کند و به همین دلیل آدمی را در اوج و تمامیت خود مجسم میرئالیسم، سیر تکامل تاریخی انسان را، بیان میاست. 

 (.65: 1394سازد)پرهام، 
قهرمان در آثار رئالیستی فرد مشخ  و غیرعادی و عجیبی که با افراد معمولی فرق دارد، نیست. قهرمهان از میهان   

ی همنوعان خود و وابسته به اجتماعی اسهت کهه در آن زنهدگی    ود. او نمایند تواند انتخاب شمردم و هر محیطی می
ی برجسته و مؤثر یک عد  از مردم باشد ولی فردی مشخ  و غیرعهادی نیسهت.   کند. این فرد ممکن است نمونهمی

 (.1/288: 1389همین است)سیدحسینی، « اهمیتکوچک و بی»ها به افراداصال علت تمایل رئالیست
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گریهزی را در  جهویی و هرگونهه دیهن   گرایی، لذترفت که ماد قدیم به معنایی به کار می یدر فلسفه« گرایی بیعت»
عنوان یک دستگاهی فلسهفی،  اولباک)هولباخ( فرانسوی بود، به یگرایی قرن هیجدهم، که پرداختهگرفت.  بیعتبرمی

دید؛ نوعی ماشین کیهانی که سرنوشت انسان و نیز  بیعت را قابل درک میهای انسان را صرفاً ساکن جهانی از پدید 
گرایی تها قهرن   در دست داشت و خالصه، عالمی تهی از نیروهای متعالی، ماورای  بیعی، یا الهی. معنی اصلی  بیعت

ود بسیار آغشهته  ای که خها از علوم و از  ریق فلسفه(. ناتورالیست11: 1380نوزدهم همین بود)فورست و اسکرین، 
ی علمی بهود، توهور خاصهی از انسهان را کهه خواههان بیهان آن در تألیفاتشهان بودنهد اسهتخراج کردنهد.            به اندیشه

ها و ثبت دقیق امهور  واقعیت یی موشکافانهاش هستند تنها با مشاهد ها معتقد بودند حقیقتی را که در پیناتورالیست
  (.22توانند به دست آورند)همان:می



 7/       و از رئالیسم تا سمبولیسم ایدئالیستی تحصلی تا فلسفه ای؛ از فلسفهرشتهادبیات و فلسفه از منظری بین 

العمل بر ضد دید رمانتیک یا ایدآلیستی، دنیها را تنهها در مظهاهری عینهی و مشههود      ناتورالیسم به تبع منطق عکس
(. 409/ 1: 1389دهد)سیدحسهینی،  نگهری انجهام مهی   کند و اغلب این کار را تحت عنوان رئالیسم و واقهع خالصه می
شهک بهه  هور عمهد  مخلهوق رنسهانس اسهت.        ههان، بهی  گرا و علمی انسان از جگرا،  بیعتنگر و واقعادراک واقع

گرایی این دور  کرد  و گهرایب بهه   بورکهارت، در توصیفی که از رنسانس به دست داد ، بیشترین تأکید را بر  بیعت
است)هاوزر، معرفی کرد « نوزایی»ترین عامل در این را به عنوان اساسی« کشف جهان و انسان»واقعیت تجربی، یعنی 

 (.  336و2/335: ج1377
کنهد. دریهافتی را کهه از    گرایی علوم  بیعهی اخهذ مهی   ی معیارهای احتمال خود را از تجربهناتورالیسم تقریباً همه

-ی  رح داستان را بر حذف معجز  استوار مهی قاعد نهد؛ بسا و گسترش بهحقیقت روانی دارد بر اصل علیت بنا می

انتهای شرایا و اوضهاع و  ی بیی  بیعی جایی در رشتهه که هر پدید سازد؛ تشریح و توصیف محیا را بر این اندیش
ی علمهی  کند؛ پرداختن به جزئیات و دقایق خووصیات اشخاص داستان را بر روش مشاهد موجبات دارد مستقر می

را بهه نحهوی    نهد؛ و سرانجام احتراز از پرداختن قالبدارد بنیاد میکه هی  موردی، هرچند ناچیز، را از نظر دور نمی
-که خالی از خطا و مبرا از هرگونهه نقه  و لغزشهی باشهد بهر اسهاس عهدم قطعیهت پههوهب علمهی توجیهه مهی            

 (.  4/991کند)همان:
تهوان برشهمرد: ناتورالیسهم    های ناتورالیسم و آثار ناتورالیستی را اینگونه میها و مؤلفهدرمجموع، برخی از ویهگی

دگی اجتماعی وجود داشت برمال کرد و موانعی را که در برابر رشهد آزاد فهرد   اختالف عمیقی را که بین حقیقت و زن
-ی بورژوازی مهی عدالتی را که جامعهها و فجایع فقر و بیگفتن از زشتیکنند، نشان داد. ناتورالیسم سخنقد علم می

نقاب از چههر  دورویهی و    خواست آن را ندید  بگیرد، به اوج رساند. از عرف قراردادی شرف و افتخار انتقاد کرد و
عنوان اصل پذیرفته شد  است و وضع روحی را بایهد اثهر   (.در ناتورالیسم وضع جسمانی به4/408ریا برداشت)همان: 

-408/ 1: 1389ای از شرایا جسهمی است)سیدحسهینی،   شمار آورد. یعنی تظاهرات روحی، نتیجهای از آن بهو سایه
410.) 

 
 ب( سمبولیسم: اصالت ذهن

ها مخالفت کردنهد و ههم بها سرسهختی و     ای از شاعران فرانسه، هم با شعر خشن پارناسینعد  1880حوالی سال در 
دیدنهد،  جا را پر از معما و اسرار و اضطراب میها همهگرا. اینان برخالف پوزیتیویستتحققی تجربه یقا عیت فلسفه

ی تحققهی، همهه در   عد ، رمان رئالیسهتی، ایمهان بهه فلسهفه    از واقعیت روگردان بودند. نظم اخالقی، هنر منظم و باقا
روزنامهه فیگهارو مانیفسهت     1886سهپتامبر  18ای، در شهمار   اعتبار بهود. ژان مورئهاس در مقالهه   نظرشان، با ل و بی

ی او کوشب بهرای دادن  سمبولیسم را ارایه کرد. او جنبب تاز  را مخالف توصیف عینی خواند. هدف جنبب به گفته
اولین شاعری که این نوع نگرش در شهعرش آشهکار شهد، شهارل     (. 15: 1382ها بود)چدویک، لی صوری به اید شک

( تحهوالتی در شهعر ایجهاد کهرد کهه بعهداً اسهاس        1875های شر )( بود. او با انتشار گل1867-1821بودلر فرانسوی)
(، آرتهور  1945-1871ری)(پهل واله  Verlaine( )1844– 1896مکتب سمبولیسهم قهرار گرفهت. سهپس پهل ورلهن)      

گیهری ایهن مکتهب    ای در شهکل گونه( هرکدام به1898 –1842( و استفان ماالرمه )Rimbaud( )1854-1891رمبو)
ترین اشعار خود را سرودند و بعهد از آن بیشهتر بهه کهار     نقب خاصی ایفا کردند.بیشتر این شاعران در جوانی معروف

 (.  1387؛ پریستلی، 1382؛ چدویک، 287 – 282: 1350هنرمندی، پردازی پرداختند )ر.ک: نقد شعر و نظریه
کند. در اثر سمبولیک یک توویر عینهی بهرای   سمبول ادبی معموالً توویری عینی را با یک مفهوم ذهنی جمع می

ه دادن دنیهای ایهدئال مقبهول که    شود؛ گاهی تواویر عینی برای نشهان ی ذهنی به کار گرفته میبیان یک مفهوم یا اید 
(. سهمبول یها نمهاد، از سهویی محوهول      224-211: 1379رود)شمیسها،  ای از آن است، به کهار مهی  جهانِ واقع، سایه

 1387شاعر است و از دیگرسو، بیانگر اندیشه و فرهنگ و اجتماعی که در آن شکل گرفتهه اسهت )ثهروت،     یاندیشه
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به کمک عالئم و اشارات و رمزها راهی را بهه سهوی   کرد تا سمبولیسم یا مکتب هنرمندان نمادپرداز تالش می(. 163:
جهان فراواقع باز کند. در سمبولیسم، نویسند  یا شاعر به جای بیان مستقیم مفهومی، با استفاد  از نمهاد، موضهوعی را   

(. جنبب سمبولیسم، انقالب و تمردی بهر ضهد   503: 1393کند )مقدادی، که در ذهن دارد به  ور غیرمستقیم بیان می
کنههد و نیههز  غیههانی بههر ضههد مکتههب هنههر بههرای  تههب  بیعههی بههود کههه در ارتبههاط بهها واقعیههت پافشههاری مههی  مک

توان کوششی برای رخنهه در فراسهوی جههان    نهایتاً، سمبولیسم را می(. 176 -175: 1378هنر)پارناسی()محمدسعید، 
 هون یعنهی جههان فرا بیعهی     ههای افال «اید »توورات دانست، خوا  توورات درون شاعر، خوا  توورات به مفهوم 

البته ذکر این نکته ضروری است کهه سهمبول یها    (. 14: 1382کاملی که انسان آرزوی راهیابی به آن را دارد)چدویک، 
هایی وجود داشته باشهد کهه   که: در اثر ادبی، نشانهشود؛ ازجمله ایننماد، با شرایا و کیفیت خاصی، خلق و درک می

کل بافت اثر ادبی، موجد و مؤید معنای آن باشد، معنایی متفاوت با معنای لفظهی را القها    تفسیر نمادین را توجیه کند،
 (.503-502: 1393ای از معانی را القا کند)مقدادی، کند و نهایتا اینکه بیب از یک معنی داشته باشد و دسته

بتواند ماننهد افهراد عهادی و     برد که محال استغربی پی  یهنگامی پا گرفت که هنرمند مطرود جامعه»سمبولیسم 
: 1388زد  و گرفته کنار  بگیرد)عباس، اندو  یو کوشید از جامعه( 122: 1394پرهام، «)رنگ جماعت شود بیعی هم

رمهز و تمثیهل پنههان شهود تها       یکند که برای بیان افکار خود، در پس پرد (. معموالً این شرایا ادیب را وادار می71
گونه که در ادبیات فرانسه در دوران اشغال این کشور توسا آلمان،  ی جنگ جهانی دهد، همان بتواند خود را نجات

شود. در آن زمان ادبیات سهمبولیک در فرانسهه رواج پیهدا کهرد و نویسهندگان بهرای بیهان عقایهد و         دوم مشاهد  می
نیتهی کشهور قهادر بهه شهناخت و      های امکردند تا نیروهای اشغالگر و سازماناحساسات خود از این روش پیروی می

 (.  25 -21: 1378ها نباشند)محمدسعید، درک آن
دوم قرن نوزدهم کهه نهابودی    یعالو  بر این، سمبولیسم واکنشی بود در برابر ناتورالیسم و ماتریالیسم علمی نیمه

 (.Haghighi183,1993:کامل منزلت و احترام انسان را آغاز کرد  بود)
نوزدهم، این مکتب، تخیل دورپرواز رمانتیسم را به سوی قشرهای درونی وقوف بشری رانهد و در  در اواخر قرن 

قدم شد؛ توصیف که اساس تخیّل رمانتیسم بهود؛ جهای خهود را بهه اشهارات و کنایهات ذهنهی        کردن شعر پیبذهنی
رد. شهعر سهمبولیک تظهاهر    ی کانت جستجو ک(. اصول فلسفی سمبولیسم را باید در فلسفه2/839: 1380داد)براهنی، 

روح انسان است اما نه به مفهوم رمانتیکی آن بلکه به مفهوم فلسفی آن، یعنهی جسهتجو در حقیقهت اسهرار روح کهه      
(. سمبولیسهم اروپهایی، در کشهورهای    515: 1373ههالل،  اسهت)غنیمی ها با داللت الفاظ ناممکنتشریح و توویر آن

تهر میهان سمبولیسهم فرانسهوی، سمبولیسهم روسهی، سمبولیسهم در        یر روشنهای متفاوتی دارد؛ به تعبمختلف، چهر 
: 1350ههایی نیهز وجهود دارد)ر.ک هنرمنهدی،     های اساسی، تفهاوت انگلستان و سمبولیسم آلمانی، با وجود همانندی

 حال اصول بنیادین سمبولیسم، اصول مشترکی هستند که عبارتند از:(، با این76 -71: 1388؛ عباس، 574
ها بر واقعیت و توجهه بهه امهور واقعهی زنهدگی      ارزش است و اعتباری ندارد. هرچه رئالیستحقیقت واقع بی. 1

گرداندند و واقعیت دومی بهر اسهاس رؤیاهها و خیهاالت خهود      ها از واقعیت روی بر میکردند، سمبولیستتأکید می
شود که با حقیقت واقع )رئالیته( قطع رابطهه  یجا شروع می شعر از آنگفتند: عرصهها میکردند. سمبولیستایجاد می

ها یا عوا فی که شود. در سمبولیسم حرکت از عین به سوی ذهن است. از منظرها و بوها و صداها به سوی برداشت
 (.  46: 1382انگیزند)چدویک، ها برمیاین

ترس حواس دور اسهت؛ جههانی   برد که کامالً از دس. گریز از واقعیت، شاعر سمبولیست را به جهانی نمادین می2
سهازد و یها   ی انسهانی سمبولیسهم را مهی   ی توورات شخ  شاعر است که جنبهه ایدئال. این جهان ایدئال یا نمایند 

های محدود به ذات شاعر نیست بلکه نمادههای گسهترد  و عهام و آرمهانی اسهت کهه       ها و احساسی اندیشهنمایند 
آورد. توور وجود جههانی آرمهانی در فراسهوی واقعیهت، ریشهه در افکهار       یسمبولیسم فراروند  و متعالی را پدید م

ههای آن را  ی خهاکی و دیهدنی  گوید؛ کهر  که بودلر میاو دارد. در هر صورت سمبولیسم چنان« عالم مُثل»افال ون و 



 9/       و از رئالیسم تا سمبولیسم ایدئالیستی تحصلی تا فلسفه ای؛ از فلسفهرشتهادبیات و فلسفه از منظری بین 

ی حیهات  مکاشفه»گوید؛ هنر که ییتس می(، و چنان26/ 4/2: 1379داند)ولک، ی ملکوت یا متناظر با آن میوار  رح
ای است از اشارات و عالئمی که جهان فراواقع و ایهدئال  (. جهان واقع تنها مجموعه5/36: 1383است)ولک، « مکتوم

 دهد.را نشان می
یابهد و از  ریهق آن بها جههان نمهادین فراتهر از       . شاعر با قدرت ادراکی که دارد، زبان نمادین  بیعت را درمهی 3

ی خود را چگونه باید برای دیگران بازگو کنهد؟ در  کند. پرسب این است که؛ شاعر، دریافته بیعت ارتباط برقرار می
گویند: هنر باید از زبان تلویح استفاد  کند نه زبان مستقیم؛ چراکه برقراری ارتباط ها میپاسخ این پرسب، سمبولیست

 برد.یی جهان را از بین ممستقیم میان هنرمند و جهان خارج، زیبایی شاعرانه
خهواهم چیزهها را بهه    گویهد: مهی  مدار یا رئالیست کهه مهی  واقع-1گوید؛ دوگونه هنرمند وجود دارد: . بودلر می4

-2بازنمهایم؛ جههان هسهتی منههای آدمهی.       -داشهت بودم، وجود میکه اگر من نمیبه فرض این-صورتی که هست 
ولک، «)های دیگر بتابانمها را بر ذهننم و بازتاب آنخواهم چیزها را با ذهنم روشن کگوید: میهنرمند متخیل که می

هنرمند بر الگوی »گوید: بیند و میدادن آن می(. بودلر شاعر را در کار استیال بر  بیعت و تغییر شکل265/ 4/2: 1379
کهرد و  برداری از  بیعت حمله میی نسخه(. او به آموز 264که خالق بر مخلوق خود)همان:خود مستولی است چنان

 شمرد. آن را دشمن هنر می
بهاال ببرنهد.   « بهین شاعر غیب»رمبو  کوشیدند مقام شاعر را تا حد کشیب یا پیغمبر یا به گفتهبودلر و پیروان او می

ی پنههان در جههان آرمهانی را    بین شد  و توانایی آن را دارد که در فراسوی جهان واقعی، جوهر یعنی کسی که غیب
 (.12: 1382ظریف واقعیت مشهود، برای خوانند  ایجاد کند)چدویک،  یواقعیت را با استحالهببیند و جهان فرا

-بهین مهی  شاعر خهود غیهب  »یابد؟ رمبو معتقد بود که حال پرسب این است؛ شاعر چگونه به این مقام دست می 

ی او، جربهه کنهد. بهه گفتهه    ی حواسهب را ت ریختگی خودخواسته، گسترد  و شدید همههمکار باید بهبرای این«. شود
-رسد که او را قهادر مهی  بر خود به نوعی حساسیت شدید می« عشق، رنج و جنون»های ی شکلشاعر با تحمیل همه

گفت: کار شاعر ایهن  زبان را بفهمد. ماالرمه میها و چیزهای بیبینند، ببیند و زبان گلکند چیزهایی را که دیگران نمی
 ور کامل با واقعیت قطع کند، نوعی خأل در درون خود بیافریند که اشکال آرمانی جههان  ی خود را بهاست که رابطه

دانسهت کهه   (. او شهاعر را کهاهنی مهی   48: 1382الیتناهی موجود در بطن نیستی در آن خهأل تبلهور یابند)چهدویک،    
د سهال بعهد در مها  مهه     ای که رمبو چنه ی هنرش است؛ خاضعانه و زاهدانه.میان این سخن ماالرمه و جملهسرسپرد 

شباهت شگرفی وجود دارد؛ اما واقعیت ایهن اسهت کهه    « من کسی دیگر است»ای به دوستب نوشت؛  ی نامه 1871
گوید ههدفب ایهن اسهت کهه خهود کنهار       روش و برداشت آن دو با هم تفاوت دارد؛ رمبو در توضیح سخن خود می

(. به نظر او شاعر باید به شعر اجهاز  دههد کهه    37شنود)همان: اش را تماشا کند و آن را بگیری اندیشهبایستد و شکل
-کنهد و بهاز بهه   ی توویرهای موجود در واقعیت خالی مهی خود شکل بگیرد، اما ماالرمه آگاهانه ذهن خود را از همه

داشهتن  نپردازد. ماالرمه به امکامی« های ناببرداشت»و « های غیبگل»ای آگاهانه به ترسیم توویرهای خود از گونه
« مهن »(. در سمبولیسم شهاعر یها آن   286: 1379:4/2سخت معتقد است)ولک، «  بع ادبی» بع انسانی کامالً متمایز از 
گیهری شهعر   ها و نمادهای ناخودآگاهی بشر و شکلاختیاری برای به جریان افتادن سمبولدیگر شاعر، بستر تقریباً بی

 ناباست.
شود؛ دانستند؛ شعر در عالمی دیگر زاد  و بر زبان شاعر جاری میجهان دیگر میها شعر را آمد  از . سمبولیست5

کند. به اعتقاد استفان ماالرمه، شعر ناب مستلزم ناپدید شهدن شهاعر   چه را به او الهام شد  بازگو میبین، آنشاعر غیب
گام سرودن هرودنامه، به یکهی از  در مقام گویند  است. کلمات، خود عنان کار را به دست خواهند گرفت. ماالرمه هن

-شناختی نیستم، بلکهه یکهی از را   ام، استفانی که تو زمانی میمن خویشتن خویب را نفی کرد »نویسد: دوستانب می

ولک، «)چه زمانی من بود یافته استی خود و آشکارساختن خود به مدد آنام که عالم معنوی برای مشاهد هایی شد 
عنهوان شهاعر،   گویهد: بهه  ، می«من کس دیگری است»ی مشهور ی جمله. آرتور رمبو، گویند (286 -285: 4/2: 1379
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-هستم، نگاهب مهی  شنوم؛ شاهد شکوفا شدن فکرمکنم و آن را میام را تماشا میگیری اندیشهایستم و شکلکنار می

سازد، بلکه باید به شعر اجاز  بدههد  عمد شعر بدهم. اصالً کار شاعر این نیست که آگاهانه و بهکنم و به آن گوش می
 (.37 -36: 1382که خودش شکل بگیرد)چدویک، 

ها بر همین نگا  تاز  به جههان بهود.   ی آنای دیگر ببینند. تکیهگونهکوشیدند جهان را به. شاعران سمبولیست می6
دهد. جهان جهز  تر بشر به آن میگفتند؛ معنای جهان و اشیای پیرامون، همان معنایی است که شاعر و در نگا  کلیمی

-ی حواسمان از آنها درک میخیال ما چیزی نیست. اشیا چیزهای ثابتی نیستند بلکه آن چیزی هستند که ما به واسطه

ی  بیعت، عبارت از زنهدگی روحهی   گفتند: نظریات ما دربار ها خود ما هستند. میها در درون ما هستند. آنکنیم. آن
ی دکتهر شمیسها،   گردد. به نوشتهکنیم و نقب روح خود ماست که در اشیا منعکس میحس می خود ماست. ماییم که

: 1380«)انهد شهد  اثر هنری، جهانی از اشیا و موجودات مشخوی است که از نظرگا  خاصی نگریسهته »در این مکتب 
256  .) 
 هور  شهود بلکهه بهه   و تعبیهر مهی  ای خاص نگریسته . در شعر سمبولیستی نه تنها هنگام خلق اثر، جهان به گونه7

ای که شعر معانی متعدد دارد( هنگام خوانهدن ههم   گونهی آن بر ابهام سمبولیک است )بهخودکار در این شعر که پایه
بهودن  شهود. چنهدمعنایی  های متفهاوت نگریسهته مهی   گونهای خاص و توسا مخا بان بهگونهتوسا مخا ب جهان به
شود و خوانند  نه تنها در فهم آن آزاد است بلکه از فههم خهاص   سمبولیک منجر می بودن شعرسمبول به چند معنایی

ادای نهام موضهوع،   »گوید: روست که ماالرمه میبرد. از اینخود که شاید اندکی به زحمت دست دهد، لذت کافی می
ی اسهت)چدویک،  کند، چه این لذت همان روند کشف و ظههور تهدریج  ی لذت نهفته در شعر را تبا  میبخب عمد 

1382 :10  .) 
هها  شد  توسا ناموران این مکتب، پهیب از خوانهدن آن  های سرود ی بیشتر قطعه.نگاهی به عنوان و معنای اولیه8

ایهن خهود ازآن روسهت کهه      (.184: 1387هها باشهد)ثروت،   ی کهافی افشهاگر بهدبینی سمبولیسهت    تواند به انداز می
گرفهت و در حهوالی   ی ایدئالیسهم بهود کهه از متافیزیهک الههام مهی      یر فلسهفه بیشتر تحت تهأث »سمبولیسم از نظر فکر 

( نیز تأثیر زیادی در شاعران سمبولیست Schopenhaverیافت. بدبینی شوپنهاور)در فرانسه باز رونق می 1880سال
-ی روحیهه ند کنچیز را از پشت منشور خرابور بودند و همهها در سوبهکتیویسم عمیقی غو هکرد  بود. سمبولیست

بودنهد ههی  چیهزی    ای پهرورش یافتهه  ی بدبینانهه کردند. برای شاعرانی که با چنین فلسهفه آمیزشان تماشا میی تخیل
ی آلود و مبهمی که تمام خطوط قا ع زندگی در میان آن محو شود و هی  محیطی بهتهر از نیمهه  تر از دکور مهمناسب

آمیهز و در میهان رؤیاههای خهودش، تسهلیم      ت در چنین محیا ابههام تاریکی و مهتاب وجود نداشت. شاعر سمبولیس
ههای  ها را بهرگ های راکدی که روی آنشد، قورهای کهنه و متروک و شهرهای خراب و آبمالیخولیای خویب می

خورنهد و  هها تکهان مهی   زند و اشباحی که روی پهرد  زرد پوشید  باشد و نور چراغی که در میان ظلمت شب سوسو 
ی عالم رؤیایی و اسرارآمیزی ها جلو ی ایناست؛ ... همهو چشمانی که به افق دوخته شد « سلطنت سکوت» باالخر 

 (.2/543: 1389سیدحسینی، «)شدها دید  میبود که در اشعار سمبولیست
رؤیها  » (.185: 1387ی تخیّل اسهت)ثروت،  .اگر جهان یک راز باشد به نظر بودلر تنها را  رسوخ در آن به وسیله9

خواست آن را از عالم ادبیات براند، دوبار  با سمبولیسهم وارد ادبیهات شهد.    می« رئالیسم»و « پوزیتیویسم»و تخیل که 
کنیم ی  بیعت، عبارت از زندگی روحی خودمان است. ماییم که حس مینظریات ما دربار »گویند: ها میسمبولیست

د. وقتی انسان مناظری را که دید  است بها ظرافتهی کهه توانسهته     گردو نقب روح خود ماست که در اشیا منعکس می
کند. خالصه، تمهام  بیعهت سهمبول وجهود و     است درک کند، مجسم سازد، در حقیقت اسرار روح خود را برمال می

بهودلر و پیهروان وی، تخیّهل شهعری را چشهم بینهایی       (. 544 -2/543: 1389سیدحسینی، «)زندگی خود انسان است
را خلهق کنهد و از   « دنیهای دیگهر  »ترتیب شاعر قادر است ایهن  تواند اشکال دنیای ایدئال را ببیند. بدینمی دانستند که

بهودلر و  (. 187 -186: 1387تر برسهد)ثروت،  تر و جاودانه ریق سمبولیسم و انتقال حقیقت )رئال( به حقیقتی بزرگ



 11/       و از رئالیسم تا سمبولیسم ایدئالیستی تحصلی تا فلسفه ای؛ از فلسفهرشتهادبیات و فلسفه از منظری بین 

ریختگهی خودخواسهته، شهدید و    همکه برای این کار باید بهبینی شاعر باور داشتند، البته رمبو معتقد بود رمبو به غیب
 (.  43-42: 1382ی حواسب را تجربه کند)چدویک، ی همهگسترد 

گرایانهه بهه   توان گفت: اگر رمانتیسم نگرش احساسی و عا فی به  بیعت بود و رئالیسم نگرش واقعدر نهایت می
ها گاهی چیزههایی را  بود؛ آفرینب  بیعت در ذهن. سمبولیست به  بیعت آن، سمبولیسم نگرش متخلّقانه و متخیّالنه

را زمانی سرود که اصالً دریها ندیهد    « قایق مست»بار هم ندید  بودند؛ مثالً رمبو شعر کردند که حتی یکتوصیف می
 بود.

شهعر  ههای  توانهد یکهی از مشهابهت   کردن شهعر را مهی  نکته پایانی اینکه، سرودن شعر توویری و مبهم و معمایی
« یک چهرخب  هاس  »سمبولیستی و شعر کالسیک فارسیدانست؛ کاری که ماالرمه یک سال قبل از مرگب در کتاب 

انجام داد؛ هم در چینب کلمات و هم آرایب ظاهری کتاب. بسیاری از تواویر شعری کتاب به دریها و آسهمان ربها    
ههایی سهیا  در   روبهروی ههم ماننهد سهتار     هایی که گاهی به صورت منفرد در دو صفحه دارد و شکی نیست که واژ 

ی یک کشهتی امتهداد دارنهد، بهرای     اند و سطرهایی که بر کاغذ مانند نگاتیو عکس خا دنبالهآسمان سفید چید  شد 
دانهد کهه در   اند. رنه ولک این کار ماالرمه را احیای روشی قهدیمی مهی  گونه ارائه شد تشدید تأثیر آن توویرها بدین

ین یونانی و برخی از انواع موشح فارسی)اشعاری نظیر مشجّر، مطیّر، مدّور و معقّهد( رواج داشهته   شعر توویری گلچ
 (.1379:4/2/284است)ولک، 

 
 گیریبندی و نتیجهجمع

گرایهی بهه سهوی ایدئالیسهم و از     گرایی و واقهع توان گفت که جریانی شبیه جریان تحول مکاتب فلسفی از تجربهمی
واقعیت بیرونی، تا اصالت بخشی به ذهن و جهاد اید  و توور، در عالم هنهر و ادبیهات ههم    اصالت بخشی به عین و 

-گرایی و توجه به عینیّات تمایل و گرایب دارد و گا  به ایهد  ها گا  به واقعقابل مشاهد  است؛ در ادبیات هم نگرش

شهود کهه در روزگهاری، رئالیسهم و     گرایی و توجه به دنیای نمادهای ذهنی. همین تعییر نگرش و رویکرد باعث مهی 
های مکتب رئالیسم گرایی بر آفرینب آثار ادبی و هنری چیرگی داشته باشد و در روزگاری دیگر، و آنگا  که پایهواقع

)و در ادامه ناتورالیسم( متزلزل شود و را  بر مکتبی گشود  شود که اصالت را به رؤیا و جهان رویاها یا جهان نمادها 
 دهد.میها و سمبول

ی رئالیست، هنگام آفریدن اثر، بیشتر تماشاگر است و تنهها آنچهه   است و نویسند « برونی»رئالیسم مکتبی عینی یا 
تهر، رئالیسهم،   کشد. ادبیات رئالیسهتی، و در معنهی دقیهق   را در واقعیت عینی بیرون مشاهد  کرد  است، به توویر می

ی معیارههای احتمهال خهود را از    جوید. ناتورالیسم تقریبهاً همهه  ماع میی رفتار آدمی را در واقعیات زمان و اجتریشه
ی  بیعهی جهایی در   کند. تشریح و توصیف محیا را بر این اندیشه کهه ههر پدیهد    گرایی علوم  بیعی اخذ میتجربه
سهتان را  کند و پرداختن به جزئیات و دقایق خووصیات اشخاص داانتهای شرایا و اوضاع دارد مستقر میی بیرشته

 نهد.  دارد بنیاد میی علمی که هی  موردی، هرچند ناچیز، را از نظر دور نمیبر روش مشاهد 
کندکه به کمک عالئم و اشارات و رمزها راهی را به سوی جهان فراواقع بهاز  مکتب هنرمندان نمادپرداز تالش می

داند و تنها او را بستری بهرای ظههور   اهمیت میرنگ و کمکند. البته گاهی در این مسیر حضور خود هنرمند را هم کم
شد، اثری به ظهاهر زیبها و پیراسهته و آراسهته اسهت. سهاختار       داند. اثری که به این شکل خلق میو تجلی نمادها می

د. گیرای ذهن خوانند  را به بازی میگونهکند. بهبرد. خوانند  را با متن درگیر میها مینمادین آن معنا را به دوردست
کند. در این حالت بخشی از لذت مخا ب حاصل کوشهب او بهرای درک   او را در آفرینب اثر یا معنای اثر دخیل می

گونه ابهام نمادین با حال و ههوای شهعر،   ی متن است. بسیار روشن است که اینمعنای متن و فهم نمادهای معماگونه
)برخالف رئالیسم و ناتورالیسم( بیشتر در قلمهرو شهعر    سازگارتر است تا داستان یا رمان به همین سبب مکتب جدید

 جریان یافته است.  
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