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  تأثير فرهنگ بر ادبيات و
  شناختي آنهاي معرفتبرخي دلالت

 حامد رشاد*

  چكيده
اند و مبحث مناسبات و افزاري حيات آدميترين عناصر نرماز مهم» ادبيات«و » فرهنگ«دو مقوله 

يگر است. از سوي د» فلسفه ادبيات«از سويي و » فلسفه فرهنگ«تعاملات آن دو از  مباحث اساسي 

شناختي آن هاي معرفتمسئلة اين نوشتار بررسي چگونگي تأثير فرهنگ بر ادبيات و برخي دلالت

از رهگذر كاربست روش مطالعه عقلي و فلسفي است. اين مقاله ادعا دارد با فرض اختيار يك 

بعة هاي متعدد اين دو مفهوم، تأثيرگذاري فرهنگ بر ادبيات در چارچوب علل ارتلقي از تلقي

كند در عين استقلال مفهومي فرهنگ و ء قابل بررسي است. اتخاذ اين روش آشكار ميوجود شي

 يفرهنگهر  و نتيجه آنكه گذاردادبيات، فرهنگ بر علل وجودي و ماهوي ادبيات تأثير مستقيم مي

عث با ،هدكر هيكه از عناصر فرهنگ تغذ پروراند؛ هرچند اين پروردهميمتناسب خود را  اتيادب

به » كنش«و » منش«، »گرايش«، »بينش«. در اين ميان شودآن فرهنگ  ميو تحك تيو تقو يبالندگ

ترين نقطة تلاقي اين دو عنصر هاي فرهنگ از ديگرسو مهمعنوان موضوع ادبيات از سويي و مؤلفه

  شناختي قابل توجهي است.هاي معرفتاست و اين تأثير داراي دلالت

شناسي ادبيات، ادبيات، نسبت ادبيات و فرهنگ، معرفتفلسفة واژگان كليدي: 
  .شناسي ادبياتشناسي فرهنگ، جامعهمعرفت

                                                

  مربي گروه ادبيات و انديشه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.  *
         hamed_rashad@yahoo.com 

 ٩/٥/٩٩تاريخ تأييد:                ٢/٥/٩٨تاريخ دريافت: 



١٦٠  
 

ن 
ستا

تاب
١٣

٩٩
مار

 ش
/

ة
٨٢/  

شاد
د ر

حام
  

 

 

 

  مقدمه
، »پيانسان«هاي مشترك بسياري دارند؛ از جمله اينكه هر دو ادبيات و فرهنگ جنبه

از  يموجز فيدر تعر يمحققان علوم انسان يبرخهستند. » ديرپا«و » زادجامعه«

؛ )١٤٣ص ،١٣٦٨، الاميني(روح» است بافرهنگ يوانيانسان ح«اند: تهگف نيانسان چن

دهنده ادبيات) هم آمده است: كه اين اختصاص در خصوص نطق (قوه شكلهمچنان

فرهنگ با تشكيل نخستين ). ٦٤، ص١٣٧٨(طباطبايي، » انسان حيوان ناطق است«

گري از يتتجمعات زيست انساني پديد آمده است. ادبيات هم به مثابه روا

از  فورستركه ها بوده است؛ آنچنانرويدادها و احساسات، همزاد نخستين انسان

از واقعه شكارش در جمع قبيله و بر دور  انسان نئاندرتالگويي شامگاهي داستان

  آدمحضرت  تذكره الشعراءو يا صاحب ) ١٨، ص١٣٩٣(فورستر، گويد آتش مي

ها نيز اهل نظر را همين قرابت). ٣١، ص١٣٨٢(سمرقندي، نامد را نخستين شاعر مي

  بر آن داشته تا به مطالعه تأثير و تأثر هر يك و تعامل بين آنها بپردازند. 

در باب نسبت اين دو قرين ديرين و ديرپا در پيچ و خم مطالعات فرهنگي و 

شناختي و شناختي و نشانهشناسي ادبيات، نقد ادبي تا تحقيقات زبانجامعه

اجمال به به - و نه ذيل عنواني مشخص و منسجم - ي معناشناختي پراكندههاپژوهش

اقتضاي رويكرد رشته سخن رفته است. برخي ادبيات را جزو فرهنگ دانسته و 

اند و بعضي اين دو را نمود برخي ديگر، بالعكس، فرهنگ را جزو ادبيات پنداشته

اين بحث اولًا و  لم است،آنچه مس اند. امايكديگر يا منشأ زايش ديگري تصور كرده

مورد توجه قرار  *آن زمان كه نسبت دو مقوله در نگاهي فرانگر عقلاني - بالذات

بحثي فلسفي است؛ چه آنكه سخن از نسبت هر علم يا مقوله با مقولات  - گيردمي

؛ هرچند براي تحكيم )١٣٨٩(رشاد، گيرد غير آن، در عداد فلسفه مضاف آن جاي مي

  ند شواهد تاريخي و اجتماعي باشد. مدعيات خود نيازم

هاي مسئلة اين نوشتار بررسي چگونگي تأثير فرهنگ بر ادبيات و برخي دلالت

شناختي آن از رهگذر كاربست روش مطالعه عقلاني فلسفي است. مناسبات معرفت

                                                

 روش آن عقلاني و است كهبه موضوع از بيرون مشرفانه و نگاهي مطالعه فرانگر عقلاني منظور از  *

د و روش آن تجربي است. در زبان ؛ بر خلاف علم كه نگاه دروني دارستا احكام كليآن مسائل 

 اند.را براي آن برگزيده» فوق عقلانيه«عرب معادل 
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و » فلسفه فرهنگ«زاد از مسائل حوزه معرفتي مهم پي و جامعهاين دو مقوله انسان

نظريه «است و از نتايج آن غنابخشي به مطالعات مقدماتي توليد » ياتفلسفه ادب«

تواند از شناسي شناختي و معناشناختي است و ميبومي، مطالعات زبان» ادبي

انگاشته » مهندسي فرهنگي«شناختي مسئله مهم الزامات نظري و مقدمات معرفت

ر مبسوط و مستقلي به شود. درباره مسئله اين مقاله از زوايه ديد مطروحه، نوشتا

فارسي منتشر نشده است؛ از اين رو سخن از پيشينه مشخص براي آن چندان مقدور 

  نيست.

  » فرهنگ«و » ادب«وضعيت معنايي الف) 
  » فرهنگ«و » ادب«. درباره مفهوم كهن ١
ها و مفاهيم، برخوردار از تطورات مانند بسياري از واژه» ادب يا ادبيات«و » فرهنگ«

است؛ اما در يك ند كه بررسي دقيق آن موضوع تحقيقات مستقل و مفصلي اتاريخي

توان گفت اين دو مفهوم در دوران پيشامدرن معنايي كاملًا بندي كلي ميجمع

اند. در زبان فارسي و شده از آنها در دوران معاصر داشتهمتفاوت از معناي استنباط

معنايي زيادي بين اين دو لفظ  زمين در ادوار گذشته، قرابتساحت معرفتي ايران

شده ميان آن دو نزديك مي» همانياين«وجود داشته و بعضًا اين شباهتِ معنايي به 

رفته است؛ چه آنجا كه ادب چون فرهنگ در معناي آموزش و پرورش به كار مي

و چه آنجا كه واژه ادب در معناي سنت يا رسوم و  )٦، ص١، ج١٤١٤(فيّومي، است 

و همانند فرهنگ، ) ١٣٨٦ ،قوام فاروقي(شده ده استعمال ميعادات پسندي

خورده اش به زمان و زمين مشخص يا سلك و صنفي خاص گره ميپسنديدگي

است. اين پيشينه نزديكي معنا تا جايي است كه اين دو گاه به عنوان مترادف در 

ي، ديفرهنگ رش ، مدخل ادب/١٣٧٣(لغتنامه دهخدا، اند ها برابر هم نهاده شدهنامهلغت

، ٧، ج١٣٨٥(موسوي بجنوردي، » معرفت«و » عقل«و گاه هر دو مترادف ) ١٣٣٧

به عنوان يكي از  »دانايي و دانش«و  )١٣٥٠/ معين، ١٣٧١ ،ديعم/ ١٣٥١ / اينجو،٢٩٦ص

، ١٣٦٨الاميني، (روحترين معاني اصطيادشده و با بسامد بالا در متون پهلوي كهن

» فرهنگ«و » ادب«اما مطمح نظر اين نوشتار معناي  اند؛هنيز قرار گرفت) ١٨٣-١٨١ص

  در عصر حاضر است.
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  » فرهنگ«. درباره مفهوم امروزي ٢
در معناي مدرن ارائه شده است و بسياري چون » فرهنگ«تعاريف مختلفي براي 

زمين آن را جز دو با نگاهي به تطورات معنايي اين مفهوم در مغرب ريموند ويليامز

با اين حال . )١٧، ص١٣٧٨(پهلوان،  داننديار پيچيده زبان انگليسي ميسه كلمه بس

است و بر » جزئي«اگرچه هر يك از اين تعارف واجد ظرايف و تمايزات مفهومي 

از فرهنگ در عصر حاضر، » كلي«كند، تقريبًا تلقي وجهي از اين مفهوم تأكيد مي

ادوارد در تعريف نو مورد توافِق اجمالي است كه همان حدود مفهومي مذكور 

اي است تافتهكليّت درهمفرهنگ «است: است يا بر پايه آن برساخته شده  تايلور

گونه توانايي و عادتي  شامل دانش، دين، هنر، قانون، اخلاقيات، آداب و رسوم و هر

- ١١٢، ص١٣٨٠(آشوري،  »آوردكه آدمي همچون هموندي از جامعه به دست مي

يك آن در اين كه مجال طرح يك - تعاريف مهم ديگرمفاهيم مأخوذ از  ).١١٣

كنند، عمومًا تنها در جهت توسعه يا تضييق اين مفهوم كلي عمل مي - نوشتار نيست

  گيرند.آنكه كليت آن را مخدوش كنند يا در مخالفت با آن قرار بي

در معناي امروزي آن در زبان فارسي مقتبس از مفهوم واژه » فرهنگ«ترديد بي

با  -»فرهنگ«و تحولات فكري غرب مدرن است و اگرچه لفظ » Culture«غربي 

، ١٣٦٨ ،ياري(محمودى بخت واژهاي كهن در زبان فارسي است - هاي مختلفضبط

مفهوم محمول بر آن، نو و نتيجه درآميختگي يك سده اخير با فكر و ، )٣٤-٣٠ص

  .)١٧، ص١٣٧٨(پهلوان، فرهنگ غربي است و به شكلي نمايان وامدار آن است 

مطابق با تعريفي  - »فرهنگ مطلوب«از » فرهنگ«در اين تلقي جديد و غيركهن 

با تعريفي  - »فرهنگ موجود«فاصله گرفت و به كشف  - پيشيني و كهن خود

و بار معنايي مثبت و ارزشي خود را از  )٢٦ص ،١٣٨١(كوش، نزديك شد  - پسيني

ان داوري و ارزشگذاري تلقي داد و به مثابه امر عيني و تاريخي، فاقد امكدست 

از وضعيت كهن به  - ترين تغييرات معنايي فرهنگگرديد و اين يكي از بزرگ

  در غرب و متعاقبًا در فارسي است. - وضعيت امروزين آن

  » فرهنگ«. تعريف مبنا از ٣
اي طيف گسترده و سازوارشده«در اين بررسي » فرهنگ«شده ما از تعريف پذيرفته

زادِ هنجاروِش ديرزي و پي جامعههاي انسانها و كنشها، كشششها، مناز بينش
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دهنده ذهن و زندگي آدمي كه چونان طبيعت ثانوي و هويت معنابخش و جهت

» ها، در بازه زماني و بستر زميني معيني صورت بسته باشدجمعي طيفي از انسان

ناي آن بر ) است. انتخاب اين تعريف به جهت جامعيت، دقت و ابت١٣٨٩(رشاد، 

  نظرگاه فلسفه اسلامي است.

  و مفهوم امروزي متعلق آن» ادبيات«. درباره واژه ٤
شود، بيان مي» ادبيات«ادب در معناي وسيعي كه امروز درك شده و تحت لواي واژه 

در زبان فارسي تا يك سده پيش هيچ گاه مورد توجه و استعمال نبوده است. اين 

پيشينه و به تعبيري بيات محصول رويكرد متفاوت، بينگاه جديد به مقوله ادب يا اد

است. در بررسي سابقه  - در معناي كهن آن - شناسان به مقوله ادبآكادميِك شرق

يابيم گذشته از اشارات پراكنده در آثار مختلف، نخستين بار موضوع در مي

صر اي مختاست كه اين تلقي نو را به صورت مقاله )Ignac Goldziher( گلدتسيهر

به  تاريخ ادبياتدر  )Carlo Alfonso Nallino( نالينوسازد و سپس منتشر مي

و البته اين  )٢٩٦، ص٧، ج١٣٨٥(موسوي بجنوردي، پردازد تري به آن ميشكل مفصل

 Edward Granville( ادوارد براونرويكرد با آثار مرجع پژوهشگراني چون 

Browne( بي زبان فارسي گذاشته است، قابل توجهي بر مطالعات نو اد كه تأثير

نگر و بيشتر تكنيكال به ميراث حكمي ادبي يابد؛ رويكردي تاريخبسط و تثبيت مي

ريشه گرفته است، در تلقي امروز » ادب«از » ادبيات«ايران زمين؛ از اين رو اگرچه 

ما، گذشته از لفظ، از حيث مفهومي هم با ادب در معناي كهن متفاوت است و 

اختصار در بيان اين تفاوت يكصد سال در زبان فارسي ندارد. بهعمري بيش از 

ناميم، پيش از اين، اي كه امروز ادبيات ميتوان اشاره كرد: در مقولهمي مفهومي

اوليت نداشته است بلكه ادبيت به قصد و غايت معنا و محتوا به استخدام » ادبيت«

و  موجده غير از ادبيت بودهاست و علت شده آمده و آفريده يا معتبر ميميدر 

هاي خانوادهدر آفرينش و خوانش نمايان بوده است؛ لذا هم» احاطه معنا بر صورت«

است؛ اما و... بوده » تربيت«، »اخلاق«، »حكمت«، »معرفت» «ادب«معنايي و مرتبط 

احاطه «اي كه در دوران نو در تعريف ادبيات، اصالت با ادبيت متن است؛ به گونه

شود معناپرداز پنداشته مي» صورت«شود و حتي خوِد استشمام مي» بر معناصورت 

برند. در اين نگاه ادبيات از در وصف آن به كار مي» فرم معناساز«و برخي تعبير 
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هاي گيرد و به مثابه يك نظام زباني واجد زيباييوجه كهن حكمي معرفتي فاصله مي

هايي واجد نشانه» ادبي» «متنِ «ر قامت شود و دشكلي و بطني مورد مطالعه واقع مي

  شود.شناختي تحليل و برانداز مي

  » ادبيات«. تعريف مختار ما از ٥
ادبيات محصول فعاليت خيال/ خرد اهل زبان يا زمان و «از منظر ما در اين بررسي 

هاي زيسته به يا زمين معيني است كه براي بازگفت عقايد، علايق، عواطف و تجربه

انتخاب اين ». باشدشناختي در قالب يكي از صور سخن ظاهر شده يطرز زيباي

  تعريف به جهت جامعيت آن و توجه به علل اربعه وجود شيء بوده است.

  از حيث نسب اربعه» ادبيات«و » فرهنگ«نسبت ب) 
اند و هر دو پسينيهر دو امري » ادبيات«و » فرهنگ«بر اساس دو تعريف مختار 

و به صورت جمعي از  - . ادبيات چه كليو تاريخي دارنداشاره به امري محقق 

متأثر از و مؤثر بر » ادبيات فارسي«در نظر گرفته شود، مثلًا در اصطلاح  - افراد

هاي ادبي در نظر گرفته شود، فرهنگ خواهد بود و چه به مثابه يك فرد از فراورده

ه نوعي از آن نشئت اش متأثر است و بمانند شعر يك شاعر، باز هم از فرهنگ زمانه

گيرد و البته ممكن است خود تدريجًا بر فرهنگ تأثير بگذارد. آن زماني كه اوج مي

بنشيند و بينش و گيرد و چون غزلي از حافظ يا حكايتي از سعدي در جان جامعه 

فرهنگ تلقي » جزو«دهد، در هر صورت منش و كنش و كشش جامعه را جهت 

است كه ممكن است در طول زمان » فرهنگي«محصولي شود، بلكه تنها امري يا نمي

ايفاي نقش كند و به عنصري  - پردازيفرهنگبه تعبير ديگر  - در ساختن فرهنگ

  تبديل گردد.» زافرهنگ«

و احيانًا مقولات ديگرِ  - فرهنگ افتهيتينيصورت عپس ادبيات با تلقي مختار 

جزئي از «است و نه » هزادفرهنگ«است؛  - جز فرهنگ چون اسطوره، تاريخ و...

آورند. به حساب مي» تمدن«و اساسًا به همين قرينه برخي آن را جزئي از » فرهنگ

  از حيث نسب اربعه تباين است.» ادبيات«و » فرهنگ«بر اين پايه نسبت منطقي بين 

  آن يشناختمعرفت يهادلالتتأثير فرهنگ بر علل اربعه ادبيات و ج) 
بودن اين دو از هم شدن متباينهنگ و ادبيات و مشخصبعد از تعيين نسبت بين فر

توان از براي بررسي تأثير ادبيات بر فرهنگ، با عنايت به ساحت شناختي بحث مي
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گيري كرد؛ از اين رو تأثيرگذاري الگوي تبيين تأثير علل اربعه بر معلولش بهره

علل مادي فرهنگ بر هر يك از علل وجودي (علت فاعلي و غايي) و علل ماهوي (

شناختي آن مشخص هاي معرفتشود و برخي دلالتو صوري) ادبيات كاويده مي

  گردد:مي

 . تأثير فرهنگ بر آفرينشگر ادبي؛ علت فاعلي ادبيات١

نظرات متعددي ارائه  - تر، هنرو در معنايي عمومي - در باب علت فاعلي ادبيات

ت؛ اما با توجه به شده است كه شرح و بحث آن خارج از موضوع اين مقاله اس

رويكرد اين مقاله و تعريف مختار، ادبيات محصول خيال/ خرد اهل يك زبان يا 

 ي انسان يا جامعه انسانيتفكرات و عواطف درون يرونينمود ب زمان يا زمين معين و

يابد و او به مثابه يك انسان در كه در عمل يك نويسنده و شاعر ظهور مي *ستا

ز ظرف زمين و زمان و زبان معين، جهان را ادراك كرده، از مجتمعي انساني متأثر ا

  گيرد.فرهنگ عصر و عرصه زيست خود تأثير مي

افتد؛ براي تأثيرپذيري آفرينشگر ادبي از فرهنگ در سطوح مختلفي اتفاق مي

كاربردن خيال به» به چه ميزان«و » چگونه«، »نحوه و ميزان كاربست«مثال در سطح 

تر و تر و محسوسشود آثار ادبي قومي لطيفدبي موجب ميو خرد در آفرينش ا

هايي كه براي نمونه ميان هر يك تر شود. تفاوتتر و منطقيقومي يا عصري، معقول

گيرد يا هاي خراساني و عراقي و هندي وجود دارد، از اين سرچشمه مياز سبك

شد. تعالي و تواند نتيجه تأثير فرهنگ حسگراي معاصر باشعر حسگراي معاصر مي

توسعه نماياِن هنرهاي كلامي در يك عصر يا عرصه خاص و درعوض، هنرهاي 

اي ديگر، نتيجه همين حاكميت فرهنگ زمانه است. بر ديداري در عصر و عرصه

در زبان عربي گستره و » شعر«هاي دور تا امروز، همين منوال است كه از گذشته

هاي ها، فنون و آرايها گرفته تا قالبهنظيري داشته است؛ از كميت سرودهعمق كم

                                                

هي، به عنوان يگانه آفرينده حقيقي يا به تعبير ديگر عقل ه از اينكه آفرينشگري به سپهر الگذشت *

خرد مجاري يا واسطه يا تلقي شوند و يا علت فاعلي ادبيات  فعال، نسبت داده شود و اين خيال/

كه  و توان آفرينشگري ادبي او فرض شودخيال و خرد انسان بما هو انسان » قوه«ما هي ادبيات ب

خرد تجلي اين  به تبيين افلاطوني، همان بازتاب مُثل قوه تخيل و تفكر انساني است و اين خيال/

 شوند.هاي ُمثلي تلقي ميصورت



١٦٦  
 

ن 
ستا

تاب
١٣

٩٩
مار

 ش
/

ة
٨٢/  

شاد
د ر

حام
  

 

 

 

هاست. اين پديده ترين ادبياتمتعلق شعر و شايد از اين حيث ادبيات عرب غني

گيرد. شعر اساسًا در شناختي و فرهنگي ايشان نشئت ميكاملًا از ساخت ذهني، روان

ها به حكم طبيعت ثانوي متأثر فرهنگ عرب از ارزش خاصي برخوردار است. عرب

اند و علاقه ورزند؛ اهل خطابه و كلامسرا و سخنفرهنگ بومي، سخناز 

اي به حفظ شعر و كاربرد آن در معاشرت روزمره دارند و... تا آنجا كه العادهفوق

را دليل توسعه و » كلام«شناسان اين تعلق خاطر خاص به خود برخي زبان

ين خصايص فرهنگي و به هر روي ا *دانند؛العاده زبان عربي ميشدن فوقتخصصي

شده با فرهنگ، زيرساختِ توسعه و تقويت شعر در زبان عربي است و علايق عجين

  بر خيال و خرد فردي/ جمعي هژموني دارد. 

بايد اشاره كرد همان طور كه از شناختي اين فقره ميهاي معرفتدر تبيين دلالت

وجودآورنده لي و بهعلت فاع» نفس انساني«آيد، به تقريري، تعريف مختار بر مي

كه دو شأن يا قوه از شئون و قواي ادراكي نفس » خيال«و » خرد«ادبيات است و 

شناختي، خرد يا عقل قوة ادراك شوند. از حيث معرفتاند، مناشي آن تلقي ميآدمي

معقولات و معاني كلي در نفس انساني است و تمايزبخش اصلي حيوان و انسان را 

ما خيال يك قوة ادراكي در حد واسط حس و عقل است و اند؛ اهمين قوه گفته

وظيفة تفصيل و تركيب تصورات پس از غيبت آنها از حواس و ايجاد صور خيال را 

بر عهده دارد. ادبيات محصول تلفيق اين دو قوة ادراكي در انسان است. سخن از 

نقش اينكه  كند.را مطرح مي» ذهنيت«با » ادبيات«بحث از رابطه »  خيال«و » خرد«

و نقش واسطگي اين  هاي خارجيموقعيت» سازيمفهوم«در  اديب ذهن

چگونه است، وجهي  هاي خارجيها براي زبان و واقعيتسازيمفهوم

فرايندمندي تكوّن ادبيات » فعاليت خيال/ خرد«گيرد و تمركز بر شناختي ميمعرفت

شود، ذيل ي چگونه خلق مياي زبانآورد. اينكه ادبيات به مثابه فراوردهرا پيش مي

                                                

و  يصرفمختلف  هايفرض ليه دلباست و جهان  يهازبان نيترشياز پرگو يكي يزبان عرب *

 يبرا ژهيوبه ايدن يهازبان نيتراز سخت يكي ي و ساختي مفصل،و قواعد دستور ينحو

 شود.شناخته مي گفتنسخن
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يابد. و در معركه مطالعات جديد رابطه زبان و ذهن پاسخ مي *شناسي شناختيزبان

پذيرند. از سوي ديگر معرفتي كه اديب به زبان و ذهن هر دو از فرهنگ تأثير مي

كند و همين طور نحوه شناخت، متأثر از عناصر نهفته عنوان شناسا آن را روايت مي

  يستگاه اوست. در فرهنگ ز

كلي به دو دسته توان وجود دارد، ميكسب معرفت  نظرياتي را كه در باب

و  - خصوصًا كلاسيك - اهل فلسفهكه از جانب  نظرياتي يك دسته .كرد ميتقس

رسيدن به معرفت يعني  است كه نياو مبتني بر شود  يم ارائه يتجرب موافقان علم

در فلسفه به  يقل و استدلال منطقع يا يحس در علوم تجربقوه  قياز طر آنكه

  . بپردازيم دنياي خارج قيحقا وجو و تأمل درجست

ي صادق و تا حد ريتصوكوشد يم كهاست  اهل فلسفه كسي انديشمند و متفكر

 لسوفي. از نظر فپديد آورددر ذهن خود  دنياي بيروناز  يجامع و كامل ممكن

ادراك كند كه هست با عقل خود جهان را چنانفرد است كه  آن يكمال انسانغايت 

 يو او جهان ابدي يوجود عقلان متأملجهان در وجود  و تفكر فلسفي به آن رسد كه

 عقلية مضاهية الانسان عالماً  ةصيرور: «نداگفته فلسفه فيلذا در تعر ي؛شود عقلان

مشابه با  يو عقلان يشود علم يكه انسان جهاننيفلسفه عبارت است از ا ي:نيللعالم ع

  .)١٦٠-١٦١، ص١٣٦٨ ،يي(طباطبا» يو خارج ينيهان عج

گيري از تفكر ي و بهرهعقل اسيعلاوه بر اسلوب برهان و ق زين يدر علوم تجرب

 معنا محصول ني. علم در اهم مجراي شناخت استتجربه  در تحليل عقلايي،

و  ظاهرحواس جز به البته و  آيدبه دست ميحواس  شناختي است كه از رهگذر

 يوجوهادر جستمدعاي مشترك  .رديگيتعلق نم دارهايپد اي عتيطبعوارض 

 يخال تا حد ممكن ديها ذهن باگونه پژوهش نياست كه در ا تجربي آنو  يفلسف

                                                

اي كه محصول يندهاي زبانياشناسي است كه بيشتر بر فراي از زبانشناسي شناختي شاخهزبا *

به بررسي  )؛Aud, 1995, p.129اين محصول (تمركز دارد تا خود  ،كنندشناخت را توليد مي

توان به يندهاي زباني مياپردازد و مدعي است از طريق بررسي فررابطة ميان زبان و ذهن انسان مي

 بردساختار ذهن و شناخت انسان پي
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بر  *.شوديمنع مو مشاهدات  اتياز دخالت در واقع و شناسا در حالتي انفعالي باشد

شود كه به يم ياديص يو فلسف يعلم كارگيرنده روشوجوگر بهجست اين اساس

  .دينما ديآن را ص دارد تابر ميگام شود و متوجه مي يمعرفت و آگاه سمت

دسته ديگر نظرياتي است كه از سوي امثال عرفا، هنرمندان و اديبان ابراز 

 صيدبه  وجوگر نيست كه بايدشود مبني بر اينكه در حقيقت امر، اين فرد جستمي

 يآگاه به نحوي كه را در ضميرش فراهم كند؛ نهيزمبايد او ميرود، بلكه  معرفت

در اين طريق  .رددمعرفت گ ديخود ص كهچنان؛ آنتابدببر او  و ديسراغ او آ

 رونيرنگ درون است كه به ب اين و خواهد بودعالم درون  نقطه شروع شناخت،

و ادراك درست  گرفتناما بهره ؛است كسانيهمه  يبرا پيرامون جهانشود. يزده م

  **است. نكته سنجشناساي قابِل به  منحصر آن

به آن نحوه كه مورد انسان،  ريعالم در ضم افتنيو معنا يانعكاس درون نيا

 يو الهام يكشف فان و برخي حكماست، و وجه اشراقي،ادعاي اهل هنر و عر

وفادار  كاسيررِ ها در باب شناخت دارد. اي با نظر كانتييابد؛ البته قرابت ظاهريمي

و ادبيات به عنوان  - شناسي كانتي معتقد است صور فرهنگ از زبان تا هنرناختبه ش

دهند، ها ارجاع نميهيچ يك به عينيات فيزيكي اشاره ندارند و بدان - نوعي از هنر

از  ).٦٥، ص١٣٧٤ اند (سلوكوور،بلكه تجليات عواطف و افكار و تصورات انساني

در  زيبلكه تصور چ ،ستيمحسوسات ن افتيذهن انسان در تيفعال نينخست اونظر 

شكل  جيتدربهاست كه هنرمند نزد  ريتصو، قدم اول نشيفرآ ندايفر درو  ذهن است

و احساس بر تن  ريلباس تصو دهيا در گام بعدي همان و رديگيبه خود م دهيا

است كه به عالم  يواجد صورت حساثر هنري  يخلاف تفكر افلاطون بر لذا ؛كنديم

   .)٧٢ص همان،است ( يبلكه در دل زندگ ،ندارد يبرتر وابستگ

است كه  يتيچون محاط در واقع ؛را خلق كند تيواقع توانديذهن نم البته

                                                

از اين رو برخي  ؛شودميهمچون كشكولي خالي كه پذيراي همه آن چيزي است كه در آن ريخته  *

 ناميدند.» علم يكشكول نظريه«آن را  س بيكنفرانسيچون 

 .)٨٨، ص١ج ،١٣٧٨هست شد ني ما از او (مولوي، قالب از ما  /ني ما از او/ باده از ما مست شد **

هر كه را باشد ز  ).٢٠همان، ص( بعد از آن آن نور را ادراك كن/ /رو تو زنگار از رخ خود پاك كن

 .)٧٣ص (همان، ابآفت ندبيب او ز هر شهري //فتح باب نهيس
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و  يانسان يهاتيفعال قياز طرو لذا  رديرا بپذ آن بايدمي پس ،ستياش نسازنده

و  پردازديم تيواقع نيا ريبه تفس - مذهب، فلسفه و علمو البته  - هنرمتنوع چون 

افتيانسان در پس .)٩٠، ص١٣٨٦ ،نآيي(مهر كندمي ريپذروشن و فهم ،را منسجم آن

و اين عالم دروني  است نشگريفرآ و بلكه فعال ،ستين يرونيكننده منفعل جهان ب

  شود. اوست كه متأثر از زمان و مكان، فهم را باعث مي

ن آكه در است  ريعالم صغ كي - و به تبع آن، ادبيات - هنر كاسيررنظر  از

و  بازتاب دارد - بخوانيم فرهنگ - يو عادات اجتماع يو مكان يملاحظات زمان

كه از  ستيانسان ن نيكه ا افتدگونه اتفاق مي نيا ريو جهان كب ريجهان صغ وحدت

 ديپد يتن آدم يجهان است كه از اجزا نيبلكه ا است، جهان ساخته شده ياجزا

ها ر شخص از جهان با كمك واسطهه درك .)١٦٢، ص١٣٩٠ ،رري(كاسآمده است 

 ينها را براآ خود هستند كه بشر ينينماد يهاها فرمواسطه نيا ؛رديگيانجام م

و طبيعي است اين ) ١٤٣، ص١٣٨٩(موقن،  نديآفرياز جهان م شدركدهي شكل

  ها متأثر از اقتضائات خاص او و فرهنگ پيراموني او باشد.خودساخته

با توجه به مهم است اشاره شود  كاسيررنظر  از حيث بررسي وجه شناختي

 يچراكه عالم ؛كنندينم افتيدر واسطهيرا ب هاتيواقع گريها دانسان ن،يجهان نماد

 از مملو يبلكه جهان ،ستين يعالم محض ماد گريد ،كندمي يكه انسان در آن زندگ

انـسان  كيسمبل يهاتيفعال شرفتيبا پ ي پياپيماد يهاتيهاست. واقعنماد

با خود رابطه  ت،يارتباط با واقع يبرقرار يجا به نسانا جهيو درنت كننديعـقبگرد م

و به آن  نديبيرا م يزيچ كه است نينماد يهاصورتزاويه ديد كند و از برقرار مي

 يفرهنگ اتيح يهاتمام صورت كاسيرر .)٢٦٠، ص١٣٧٣ رري(كاسكند مي دايعلم پ

  .)٤٦همان، ص( دانديم نينماد ييهاانسان را صورت

مشاهدات و  آوريجمع و از باشد يا خيرعلم محصول استقرا به هر روي اگر 

و  هنر حاصل شده باشد يا نه، و استنتاج آنها بدون دخالت فاعل ادراكات بيروني

بپردازد، به  ميبه استدلال و تفه انتقال حقايقآنكه در  يبه جا ادبيات به طور يقين

  .است اقسامي با ديگرمعرفت هنر توجه دارد و اين مايز نيتلقمشاهده و 

تفاوت هنر و ديگر مقولات  نييدر تب يشناسييبايز اتيكلدر كتاب  كروچه 

 يدر باب مقولات كل هست يچراكه فلسفه تفكر منطق ؛ستي: هنر فلسفه نگويدمي
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 ريو غ يقعامر وا انيم قيدق يزيمستلزم تما خيچراكه تار ست؛ين خياست. هنر تار

 تيواقع يبندبر طبقه يمبتن يعيچون علم طب ؛ستين يعيطبعلم  ،است. هنر يواقع

چون  ؛ستين اتياضير ،است. هنر يو انتزاع ينظر يامر نيو بنابرا يخيتار

است... و سخن آخر آنكه هنر را  يو موضوعات انتزاع لئمسا يدر پ زين اتياضير

 ييغناشهود  اي. هنر، شهود ناب ختيرآمد يگريد يهااز شكل كي چيتوان با هينم

 يآگاه گريآن را در برابر گونه د توانيم يروشناست كه به يگونه آگاه نيو نخست

دهيسپ[ يشكل اشراق ،هنر«لذا  ؛)٧٢ص ،١٣٤٤(كروچه، كرد  ييكه منطق است، شناسا

» درك نمود نتوايتر را نمدهيچيو پ يبعد يهامعرفت است كه بدون آن شكل ]دم

 .)٢٢٧ص ،(همان

 . تأثير فرهنگ بر غايت اثر ادبي؛ محاكات ٢

الضمير يك نويسنده مافي» بيان«و » محاكات«در يك تلقي كلي، علت غايي ادبيات 

ها و انفسيات مردم يك ها، دغدغهها، ارزشآرمان - تربه بيان دقيق - و شاعر و يا

تو و طولي را براي ادبيات توان غايات تودرزمان، زمين و زبان معين است. البته مي

بازگفت براي مخاطب به «، »بازگفت براي مخاطب«، »بازگفت«تصور كرد؛ چون 

كه برخي قايل به غايات مختلف براي آثار ادبي و...؛  چنان» قصد تأثيرگذاري

)، ٧، ص١٣٨٠(هوف،  *»آفرينشگري«اند و از مختلف و ادبيات ملل مختلف شده

 ***»نقد و سنجش زندگي«)، ٢٨- ٢٢، ص١٣٨٦عشري، (اثني **»كشف جهان«

همسو يا « )،٢٧، ص١٣٧٣(پرين، » ساخت تجربيات تازه« )،١٧٩، ص١٣٨٠ ،يفتوح(

و... به عنوان اهداف ادبيات ) ١٢٨، ص١٣٧٠ ،يحافظ(» كردن دو زمينه ذهنيهمسان

غايت اقلي و اقرب ادبيات است » محاكات«يا » بازگفت«اند؛ اما بديهي است نام برده

آيد و مترتب و هر غايت ديگر مد ظر قرار گيرد، از استكمال اين غايت به دست مي

بر آن است و چه بسا عموم موارد ديگر برشمرده، به بيان دقيق، كاركردهاي ادبيات 

  اند و نه غايات آن.يا فوايد و ثمرات آن

رود از شناختي است و گمان مياصطلاحي با صبغه و سابقه معرفت» محاكات«

                                                

 ).Gottlieb Baumgarten Alexander( الكساندر بام گارتناز  *

 ).J. Hillis Miller( جي هيس ميلراز  **

 ).Matthew Arnold( ماتيو آرنولداز  ***
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هاي ادبي شده است؛ هرچند امروز مفهومي لسفه وارد قلمرو ادبيات و پژوهشف

معادل يوناني » محاكات«بومي و فراگير در مطالعات نظري ادبيات است. 

و  افلاطونبوده است. اين واژه در تلاطم تاريخ تفكر از  )Mimesis(» زيسميمه«

ه با تطور معنايي همراه تا عصر حاضر معاني متعددي به خود گرفته و هموار ارسطو

هنرمند از طبيعت در خلق اثر هنري در » تقليد«آن را در معناي  افلاطونبوده است. 

در ضمن آن، نقش تخيل هنرمند در آفرينش اثر هنري را  ارسطونظر گرفته و 

را براي آن » تخييل«برجسته كرده است؛ از اين رو فلاسفة اسلامي نيز گاه معادل 

داند؛ غايت فعل اديب را بازگفت دست سوم از حقيقت اشيا مي اطونافلاند. برگزيده

  ).١٩٩٧(پلاتو،  يابدلذا در نظريه شناختي او اين محاكات ارزش بالايي نمي

را  - و كل حاصل از جمع آن به عنوان ادبيات - به هر حال غايت يك اثر ادبي

، فرهنگ است؛ آن ترينهرچه تصور كنيم، متأثر از عناصري است كه يكي از مهم

حكيم  شاهنامههاي زبان فارسي از جمله نامهبراي مثال موج سرايش خداي

هاي اجتماعي، نتيجه احاطه فرهنگ احياي هويت ملي و زباني و جريان فردوسي

فرهنگي و فكري قرن دوم و سوم هجري قمري است؛ همين طور ادبياِت اجتماعِي 

از فرهنگ زمانه خود به قصد ايفاي  متمايِز پديدآمده در عصر مشروطه كه متأثر

دادن هيچ يك از شده است و تصور رخسياسي سروده و منتشر مي - تحول اجتماعي

 اند، ممكن نيست. اينها به غير از فضا و فرهنگ عصري كه در آن زاده شده

از وجهي ديگر، تفطن يك ملت به اينكه براي ادبيات چه غايات و كاركردهايي 

گاهي براي آن در بين عناصر تمدني ببيند، از آن چه ايفاي نقشي تصور كند، چه جاي

را طلبد كند يا در مقام مخاطب با چه انگيزه و توقعي سراغ آن رود، خود متأثر از 

هاي فرهنگي ملل مختلف است؛ ادبيات به مثابه سرگرمي، ادبيات فرهنگ و ظرفيت

همه متأثر از درك فرهنگي يك  به مثابه تفكر، ادبيات به مثابه رانشگر اجتماعي و...

ملت و فرهنگ عمومي حاكم بر آن است. مردمان در مقام خوانندگان ادبيات، 

اند و اين كنشگران نيز متأثر از اي در ساخت فضاي ادبي جامعهكنشگران جدي

خوانند؛ براي گيرند و ميفرهنگ محاط و محيط دور و برشان ادبيات را پي مي

اش، براي و به صراحت آفرينندهله خود بهدر ماوضع دوسيفرحكيم  شاهنامهنمونه 

زمين در بافتار نوي ايراني اسلامي سروده شده كردن هويت ايرانغايت احيا و زنده
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خواني صرفًا به قصد اما ممكن است در ادواري از تاريخ، فرهنگ شاهنامه *است؛

 -ي مردم شايع بودهگويي، تفنن و گذراندن خوش اوقات و... بين طيف عمومداستان

ها خانهدر قهوه كرد شبستريحسينالمثل خواندن و نقالي داستان كه فيچنانآن

آنكه غايت خوانندگان و شنوندگان همان احيا و انسجام بي - مرسوم بوده است

شده هويت باشد، هرچند اين مهم به عنوان فايده و كاركرد جنبي احيانًا محقق مي

ت كه هميشه غرض و غايت مؤِلف با غرض و غايت است و اين بدان جهت اس

تواند بر اي ديگر، مخاطب اثر يكي نيست و فرهنگ ميموَلف و اثر و در مرتبه

 غايات هر يك از اين سه تأثيرگذارد.

  . تأثير فرهنگ بر موضوع و ماده ادبيات ٣
ا و اميدها، هبيم - آن »مايهدرون«و به تعبير رايج در مطالعات ادبي،  - ادبيات» ماده«

ها، تفكرات و تصورات مردم يك سرزمين ها و خواهشها، گرايشها و ارزشآرمان

زبان يا زمان است؛ هرچند در حد انفسيات يك فرد فروكاهيده شود؛ به تعبير 

در تعامل و  )٦٧، ص١٣٦٨(كارلوني، » يدرون فرهنگِ  شِ ينما ابزارِادبيات « كارلوني

ابزاري كه به واسطه آن تجربه زيسته اديب و جهان ي است؛ رونيتناسب با فرهنگ ب

شود. اگر علم، ايمان و امثال آن تجربه شخصي افراد تلقي ذهني آن روايت مي

گرفته از تجربه شخصي هنرمند و اديب تواند نشئتنشود، در اينكه هنر و ادبيات مي

مخالفان آن؛ گرايي ادبيات و چه لين به شناختاشد، اجماع وجود دارد، چه نزد قايب

خواه اين تجربه لاهوتي باشد يا ناسوتي؛ به هر روي در وادي ادبيات و هنر، اين 

معرفت و ادراكات اديب، نزد مخاطب شبه حجيتي يافته، به ديده صدق پذيرفته 

  شود.مي

كند ادبيات گاهي علم حضوري اديب را در صورِت تحققِي متنِ ادبي متجلي مي

لي يا معرفتي درجه دو براي مخاطب خود باز و آن را به صورت علمي حصو

از شناخت چيزي بدون واسطه يا  باشدعلم حضوري عبارت اگر  نماياند؛ لذامي

)، اتفاقًا ادبيات در پي حكايت از ٨٣، ص١٣٦٨(طباطبايي، كننده حكايتبدون واسطه 

ِد خوكند كه گويي آن مدرَك  است؛ اما آن را تا بدان حد و بدان شكلي حكايت مي

و اين از  دارد  حضورروايت (مخاطب ادبيات)   كنندهشده نزد ادراكواقعّيتِ درك

                                                

 عجم زنده كردم... .  بسي رنج بردم... *
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شود كه برخي آن را بين اديب و مخاطب حاصل مي» پنداريهمذات«رهگذر 

. حتي طيفي چون )٣٣٤، ص١٣٩٣(هاسپرس، دانند ترين شاخصه ادبيات و هنر ميمهم

گرايي ادبي را مله نظريه شناختبخشي ادبيات از جكه نظريات معرفت پيتر لامارك

 ها قرباني نيروهاي غيرانسان« پذيرند، معتقدند: استخراج اين گزاره كهبتمامه نمي

مايه اصلي، از داستاني به عنوان درون »ده و مهار خود هستنداشخصي و خارج از ار

صحت آن در عالم  اي] براي[معرفتي تأييدهيچ  كافكااثر  محاكمهچون داستان 

هاي اثباتش نيازمند استدالال و حتماً كند و دعوي را اثبات نمي رج داستان نيستخا

 ، تبيين و تلقينرا [به شكلي باورپذير] نمايش اما آن ؛شناختي استفلسفي و جامعه

  .)٢٣٧، ص٢٠٠٩(لامارك،  كندمي

گرفته از تجربيات نگارنده از سوي ديگر اعتقاد بر اينكه ادبيات فقط نشئت

گرا براي ادبيات است؛ چون شناسي واقعليل بحث و اكتفا به نوعي معرفتاست، تق

توان برشمرد؛ از ادبيات جادويي در مخالفت با اين تلقي، آثار ادبي بسياري را مي

مدرن امريكاي لاتين تا ادبيات عرفاني كهن شرقي كه فراتر از تجربيات بشري 

  اند. نويسنده خلق شده

جان و نفس «به مثابه شناخت و  **،»به مثابه معرفت« *،»به مثابه تفكر«ادبيات  

و... به خودي خود گاهي موجب تعميق و تعالي شناخت است؛ به عبارت  ***»علم

توسعه «، معرفت را »به مثابه روشي براي تفكر و شناخت«تواند ديگر ادبيات مي

مبتني بر اين ؛ اين تجربه زيسته جمعي از حكماي اديب است؛ البته اين نظريه »دهد

تواند جزو جوهِر نوعي از ادبيات باشد و كه انديشه و حكمت ميفرض است پيش

گاهي آفرينش ادبي محصول نوعي بسط وجود شاعر يا نويسنده در كائنات است كه 

 نوعي از ادبيات كه رسول اكرم  ****يابد؛سرمنشأ ناخودآگاهانه و فراناسوتي مي

                                                

 .)٣٠٩ص ،١٣٩٥(خاتمي،  هايدگربه تعبير  *

هنرمند  يحضور و شهود برا نيمعرفت است كه در ع ينوع ادب و هنر قتيحق« آوينيبه تعبير  **

در  گريد يدر محتوا و از سو يسو كياست كه از  يواحد يكشف تجل نيو ا گردديمكشوف م

 .)١٣٥ص ،١٣٩٦ (آويني،» شوديقالب هنر ظاهر م

 ./rezadavari.irدر:  به نقل از:  عقل و نقد / جستار آرنولد متيو به تعبير ***

 ستيك يينه منم در دهنم گو ايگو/ /ستيك ييمن نه منم آنكه منم گو نيا ****
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 ينظامو امثال  )٩، ص٢، ج١٣٩١ي، نيما(» ِمن الّشعِر َلحِكمَهٌ إّن «فرمايند: اش ميدرباره

، ١٣٤١(نظامي، دانند اي از علم و حكمت حقيقي ميو رشحه» جان«، »مغز«آن را 

اينكه ميان صدق و محصول ادبي چه پيوندي برقرار است و  ؛ گذشته از)٤١ص

د به قلمرو مباحث خواندن آثار ادبي تا چه پايه ارزش معرفتي براي ما دارد كه ورو

 Literary( گرايي ادبيشناسي و داروي درباره نظريه شناختمعرفت

Cognitivism.است (  

شناسي شناختي و هاي نوپديدي چون زباناما آنچه مسلم است، شاخه

دهند و از نقش و كاربرد معناشناسي شناختي كه اين مقولات را مطمح نظر قرار مي

گويند، اجماعًا كاركرد معرفتي يا ناخت سخن ميزبان و ادبيات در معرفت يا ش

  اند. لتوجهي براي زبان و ادبيات قاي شناختِي قابل

 توانديكند كه هنر هم ممي حيتشر هنر به منزله تجربهدر كتاب  ييويد جان

چون دربردارنده شناخت و درك ما از جهان  ؛باشد يگاهآمانند علم منبع دانش و 

 گرينجا كه دآتا  ؛تعامل دارند تينيو ع تين ذهنآزه كه در تا ياتجربه ؛اطراف است

 زين رريكاس .)١٤٠، ص١٣٩٤ ،ي(سادات ندارند يمستقل اتيح تينيو نه ع تينه ذهن

وهيكند در شل است و تأكيد مييعلم قا يهمتا يشناختنظام معرفت كيهنر  يبرا

آن  - وجود بشر يو عاط يبر وجه احساس شتريب ديمختلف درك ما از جهان با يها

شناخت  او .)١٤٩، ص١٣٨٩(موقن تأكيد شود  - دهدگونه كه در هنر و ادبيات رخ مي

از  معرفتي كهاست؛  تيكل يوجوكه در جست دانديم يرا روش يو هنر يعاطف

هنر تحقق  افزايديم دو نيا اسيدر ق و دآيينم بر يو عقل يعلم ناختعهده ش

و به تبع  - هنر نينماد ذات .) ٥٨ص ،٢٠٠٦ ر،ي(با تينياست و علم تحقق ع تيذهن

 تيواقع ديتشد ينوعو به دهديقرار م ييو بازنما انياو را فراتر از ب - آن، ادبيات

و خاص  يمعرفت جزئ ينوعو به مثابه  )١٣٨، ص١٣٩٤ ،ي(سادات رسانديم

 ترقيعم يو معرفت دهديبه دست م تيتر از واقعنيتر و رنگتر، زندهيغن يريتصو«

 تيواقع ريتفس هنر« .)٢٥٥، ص١٣٧٣ ،رري(كاس» كندآن ارائه مي ياز ساختار صور

نه  يريبلكه از ره شهود و مكاشفه و به تعب ياستدلال ميمفاه قينه از طر يول ،است

  .)١٩٤، صهمان(» محسوس يهابه واسطه تعقل بلكه به كمك صورت

 يو عاطف ياحساس بر وجهاين نوع خاص از معرفت كه هنر و ادبيات با ابتنا 
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 ،ي(سادات انجامديو شناخت خود م يبه خوداگاه ،گذارديم او يرو شيانسان پ

ذهن فقط در  وانسان است  يگاهآخود ديكلي همانا كار هنر .)١٢٩، ص١٣٩٤

به  ددهيكه بروز م ياخلاقانه تيثار خلق شده و فعالآو از رهگذر  يهنر نشيفرآ

  . )١٥٤، ص١٣٨٩ ،(موقن شوديل ميدرك خود نا

در  يجهان تجرب ييبازنما چيزي جز - و ادبيات - اساسا هنر كاسيرردر انديشه 

صورتو اين ا .)١٣٧، صهمان( گاه كه مبتني بر شهود باشد، نيستها، آنقالب نماد

تنها به واسطه  رايز ؛اندتيواقع يهابلكه اندام تيواقع دينه تقل نيخاص نماد يها

 نيو بد گردديم ليتبد يعقل افتيموضوع در كيبه  يواقع زينهاست كه هر چآ

سرسخت از مدافعان  دياو را بالذا  ؛)٤٥، ص١٣٩٠ رري(كاس دآييسان به فهم ما در م

  هنر دانست. يشناخت هينظر

آنچه در نسبت و تأثير فرهنگ بر ادبيات مهم است، آن است كه  به هر حال

و رسوم  آدابهنگ، مانند ادبيات، دالِ مدلول فرهنگ است و برخي وجوه عيني فر

 متيوبه تعبير تاباند. ها را باز ميو بخشي از وجوه ذهني آن مانند باورها و بينش

اين . )١٣، ص١٣٨٢(ويليم برتنز، » شعر [= ادبيات] تجلي اصلي فرهنگ است« آرنولد

 - پنداشت فرهنگ افتهيتينيصورت عتوان ادبيات را مي قرابت تا جايي است كه

هرچند همه  - ماندخش از ادبيات كه در حافظه تاريخي يك ملت ميخصوصًا آن ب

ماده ادبيات از فرهنگ نيست و عناصر ديگري چون اسطوره، تاريخ و... موضوع 

ها و ها، كنشها، منشاي از بينششوند؛ همين طور ممكن است پارهادبيات واقع مي

اسايي نيستند، موضوع هايي كه هنوز شيوع نيافته و به شكل فرهنگ قابل شنگرايش

ادبيات قرار گيرند؛ اما تصديق اين گزاره كه ادبيات يك ملت بازتاباننده فرهنگ و 

مايه بخوانيد: بخش قابل توجهي از درون - )٦٣، ص١٣٧٨(افخمي، رسوم آن است 

براي تأييد ميزان اثرگذاري فرهنگ بر ادبيات كافي  - گيردخود را از آن فرهنگ مي

ت كه اساسًا يكي از ابزارهاي انتقال فرهنگ، به عنوان حافظه است و جز اين نيس

و شايد بتوان  )٦٤، ص(همانعمومي قابل اكتساب توسط افراد جامعه، ادبيات است 

مايه) بيشترين اثر را از فرهنگ پذيراست. گفت ادبيات از اين وجه (وجه درون

)، Arnold Hauser( هاورزمدافعان نظريه جبريت اجتماعي هنر و ادبيات چون 

 Lucien( گلدمن )،Georg Lukács( لوكاچ )،Karl Mannhei( مانهايم
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Goldmann ( ولفو )Janet Wolff( اند.در اين باب مباحث متقني مطرح كرده 

اين گونه است كه براي مثال متأثر از فضا و فرهنگ حاكم بر جامعه ايراني در 

ار ادبي، پرداختن به انفسيات و مايه اصلي آثيكي دو سده پس از حمله مغول، درون

» انسان«ا توجه به . ي)٢٢- ١، ص١٣٩٥ ،اميري خراساني(شود گزينانه ميتعلقات عزلت

گيري فكر و زمين در زمانه رنسانس و طليعه شكلمضمون غالب آثار ادبي مغرب

 گردد.فرهنگ اومانيستي مي

اگر بر پايه نظريات جديد، ادبيات را تا مرحله فهم مخاطب و خوانش متن 

تسري دهيم، بايد گفت فرهنگ بر فهم فهمنده و خوانش آن از آثار ادبي هم تأثير 

 Reception( ذارد و اين موضوع را نظريات متعددي چون تئوري دريافتگمي

Theory(  كورس، در ساحت مطالعات فرهنگي)و نظريات متعدد در  )٢٠، ص١٣٨٣

 اند. باب خوانش و تأويل متن به مطالعه نشسته

  تأثير فرهنگ بر سازه اثر ادبي .٤
وح مختلف است: در هاي متنوع آثار ادبي در سطعلت صوري ادبيات همان سازه

يافتگي گفتار، سطح واژگان، در سطح ساختمان متمايز زباني، در سطح نحوه سازمان

هاي ها و سرزمينها و زباندر سطح تمهيدات سبكي، قوالب ادبي متعارِف زمان

به عنوان سلول بنياديِن صورِت اثر ادبي عنصري كاملاً فرهنگي » زبان«مختلف و... . 

(براي مطالعه يبشتر ر.ك:  برخي آن را جزو فرهنگ قلمداد كردنداست؛ تا آنجا كه 

Hudson, 1980, p.74(  يا رابطه عام و خاص من وجه بين زبان و فرهنگ قايل

را به عنوان » زبان فرهنگ«اصطلاح  عضيب و حتي )٢٤٥، ص١٣٩٥ ي،مراد(اند شده

براي مثال  )؛١، ص٢٠٠٢ س،(ري اندپيشنهاد كرده »زبان«براي واژه  تردقيق جايگزيني

  اند.دانسته »زبان فارسي«تر از  را دقيق» زبان فرهنگ فارسي«

 ، معتقدند نخستينارنست كاسيررنظران حوزه فلسفه زبان، چون برخي صاحب

 سمبليك بيان نوعي هميشه تصور ادراك. نـه اسـت تصور انسان ذهني فـعاليت

 را انساني سمبليك، تفكر هايرتصو گيرد و همينمي نقش انسان ذهن در كه است

 جهان نخستينو از طرفي ) ٤٩، ص١٣٧٣(كاسيرر  دهندمي سوق خلاقيت سمت به

 انـسان كـه اسـت زبانهمين  راه ازاست و  زبان آفريندمي انسان كه سمبليكي

 زباني هاينشانه انسان ذهن است. در فرهنگ جهان كه كندخلق مي ايتازه جهان
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 نمادين جهان يك زبان با تمام وسعت خود، گيرند؛ لذامي را ديما اشياي جاي

 كه زماني تا زبـان را سمبليك و معنابخش و اين نـقش )٧١(همان، ص خواهد بود

(همان، دريابيم  توانيمتصور شود بدانيم، نمي كـلمات از ايمـجموعه تنها زبان

 نـه است »عـالم منظر« در تفاوت هازبان بين اختلاف بايد پذيرفت عمده ).١٦٣ص

  ).١٦٨(همان، ص علائم و اصـوات

ها و نحو يك زبان و روشي كه سخنگويان آن زبان به بين آواها، واژه رابطه

 .)١٩٨٦(وارداف،  امري قريب به بديهي است، »كنندرفتار مي«و  »نگرندمي«جهان 

، همان(دهد ينشان م »عناصر زباني«خود را به نحوي در  »فرهنگ«آنچه مسلم است 

ها و نقاط يهمپوشان ك،يقابل تفك ياز نظام يبرخوردار نيو اين دو در ع) ٣٨ص

در يك زبان فقط براي انسان » مردن«اينكه مثلًا فعل  *دارند. يشماريو تأثير ب يتلق

، ١٣٧٨(افخمي، شود و جانداران و در زباني ديگر براي همه اشيا به كار برده مي

ضماير يا صرف افعال به تفكيك مؤنث و مذكر وجود دارد  . يا در يك زبان)٦٣ص

و در ديگري اين تفكيك وجود ندارد. يا قواعد نحوي و صرفي حاكم بر يك زبان، 

و...  )٣٣، ص١٣٨٨(زاهدي،  مفصل و پيچيده و در زبان ديگر مختصر و ساده است

  همه ريشه در فرهنگ يك قوم دارد. 

رابطة منطق و دستور زبان اشاره و اظهار به  احصاء العلومدر رساله  فارابي

دهد و از اين جهت دست ميكند كه منطق بخشي از قوانين واژگان را بهمي

اند كه منطق مشاركتي با دستور زبان (نحو) دارد؛ اما اين دو از اين جهت متفاوت

هاي بشري براي فكركردن صحيح دربردارندة قواعد دستوري عام در همة زبان

هاي دارد كه به هر يك از زبانالي كه دستور زبان قوانيني را عرضه مياست؛ در ح

خاص ناظرند. از ديد او منطق از اين جهت مشابه دستور زبان است كه ربط منطق 

زاده، (عباس به عقل و معقولات، همانند ربط دستور زبان به زبان و عبارات است

اند، منطق، مطالعة ش مستقل؛ لذا اگرچه منطق و دستور زبان دو دان)٦٧، ص١٣٩٨

فلسفِي مستقلي در باب زبان است و هم منطقيون و هم فيلسوفان در بيان 

هاي خاص، به دانش دستور زبان نيازمنداند هاي خويش در هر يك از زبانديدگاه

                                                

و ) Anthropology Linguistic( شناختيشناسي زبانهاي نوپديدي چون انسانمطالعه آن دانش *

 است.شناسي را به وجود آورده هايي از مردمشاخه
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نوآم شناسان معاصر همچون و البته اين نكته نزد زبان )٣٠٨، ص١٣٨٩(بلاك، 

(مراديان و مورد توجه و تأكيد واقع شده است  هم) Noam Chomsky( چامسكي

  ).١٥١، ص١٣٩٣نوري خاتونباني، 

مستفيد است كه نوع دستور زبان و  فارابياما بحث ما از اين جهت از ديدگاه 

نحو يك ملت متأثر از فرهنگ آنان است. دستور زبان جز اينكه برگرفته از يك زبان 

المثل كه فيچنانتواند باشد؛ آنيز ميدهنده و مولد آن نو ادبيات است، خود شكل

فرهنگستان ادب يا نخبگان ادبي پيشرو جامعه لغتي يا ساختي جديد را بر اساس 

كند و دايره زباني و ادبيات ايران زمين را گسترش صرف و نحو فارسي خلق مي

  دهد. مي

كند؛ از ديگرسو نوع صرف و نحوي يك زبان، ماهيت يك زبان را معلوم مي

مند و منضبط است؛ تر دارد يا كمتر نظامتر و منطقيكه يك زبان ماهيتي رياضياين

زباني پيشوندي و پسوندي است و ديگري اشتقاقي است و... همه در فرهنگ آن 

  قوم ريشه دارد. 

تواند به كيفيت از سوي سوم كيفيت پديدآوري علم نحو و صرف يك زبان مي

شد؛ مثلاً صرف و نحو عربي دستاورد ايرانيان فكر و فرهنگ يك قوم اشاره داشته با

حاكي  است نه فقط چون ايرانيان در پي آموختن و آموزش زبان عربي بودند، بلكه

ها از جمله يك زبان جديد از ذهن منطقي ايشان و نحوه مواجهه ايرانيان با پديده

يراني كه نجوم، منطق، رياضيات و.. در بستري فرهنگ و خاك اچنانبوده است؛ آن

 سربرآورده و پرورده شده است.

شناختي مطالعه نسبت زبان و فرهنگ در ذيل در مطالعات جديد معرفت

شود. معناشناسي شناسي شناختي ممكن مياي از زبانمعناشناسي شناختي، شاخه

)Semantics( ها (الفاظ و عبارات) ياو كاربرد واژهمعاني  فهمبررسي و  پي در 

 شناسينشانهمختلف است و اخص از  هايزبان در و معنا واژه ميان كشف روابط

)Semiotics/ Semiology (قائميشود تلقي مي) ،٧٨-٨٢و  ٣٨-٤٤، صص١٣٨٩نيا .(  

برانگيز ديگر در بررسي وجوه تأثير فرهنگ بر سازه ادبيات از رهگذر نكته توجه

يك اقليم با كميت و كيفيت » هاي زبانيظرفيت«عنصر زبان، رابطه مستقيم بين 

پردازي در زبان عربي با توجه به آن اقليم است؛ براي نمونه قافيه» عه ادبياتتوس«
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 - چه از وجه دايره گسترده لغات و چه ساخت نحوي كلمات - ظرفيت اين زبان

تر هاي ديگر است؛ لذا طبيعي است سرايش شعر سهلتر از برخي زبانبسيار آسان

توسعه و تفصيل بيشتري شود و ساخت و بافت شعر در قياس با سرزمين ديگر 

 يابد.

و » ساخت زبان ادبي«، نحوه »اسلوب كلام«بر همين سياق، فرهنگ بر 

نيز تأثيرگذار است. در اشعار يك اقليم همچون خراسان، روح » تمهيدات سبكي«

پيرايگي و سادگي كلام جزو عناصر نهادي حماسي، صلابت و فخامت سخن و بي

فارس و آذربايجان، لطافت، ظرايف معنايي و است و در اشعار اقليمي ديگر چون 

هاي اصلي و مطبوع طبع اهالي آن عصر و عرصه است؛ پيچيدگي سخن جزو ويژگي

چه آنكه طبع ظريف و فرهنگ لطيف آذري شاعرپرور است و در كنج هر خانه يك 

شود؛ اما در سرزميني آن سوتر خبري از اين چشمه گون يافت ميمنظومه حيدربابايه

 اين اقليم ريشه دارد.» وراثت«و » فرهنگ«نيست. اين تمايز در  جوشان

» ابداع«متناسب با خودش را » قوالب ادبي«در سطحي ديگر يك فرهنگ، هم 

زمين پديد گيري فرهنگ مدرن، در مغربكه رمان در طليعه شكلچنانكند؛ آنمي

يا شعر نو آمد و تصور ظهور آن مثلًا در فضا و فرهنگ مشرق زمين ممكن نيست 

فارسي در پي تحولات و فضاي متفاوت فكري و فرهنگي جامعه ايراني اوايل سده 

تر، در يك قالب ادبي تصرف اخير هجري شمسي متولد شد و هم در سطحي پايين

را از دل غزل » ـ حماسهغزل«كه فرهنگ و فكر عصر انقلاب اسلامي چنانكند؛ آنمي

(براتي، قابل ذكر در تاريخ ادبيات فارسي داشته باشد اي آنكه پيشينهآورد، بيپديد مي

  *.)٢٧، ص١٣٨٨

يك عناصر سازه اثر ادبي و كليت آن، در مراتب مختلف، از به اين ترتيب يك 

 واژه گرفته تا قالب، به شكلي گسترده متأثر از فرهنگ است.

  گيرينتيجه
اند؛ ي با هم داشتهدر تلقي كهن خود، نزديكي مفهومي بسيار زياد» فرهنگ«و » ادب«

                                                

گفتمان فرهنگي بعد  برآمده ازگذشته از آنكه در همان نوع مرسوم غزل عاشقانه نيز تغزل شاعر  *

تر هاي قبلاي، متمايز از تغزل عاشقانه شاعر دورهبا عناصر مشخص و منحصركننده ١٣٥٧از بهمن 

 ).١٨٣، ص١٣٩٣(سنگري، است 
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انجاميده است؛ اما بعد از تطورات هماني معنايي ميتا آنجا كه گاه اين قرابت به اين

در عصر » فرهنگ«و » ادبيات«معناي و لفظي و الصاق مفهومي جديد به دو لفظ 

حاضر، نسبت و مناسباتشان تغيير كرده است. از حيث نسب چهارگانه چنانچه 

هاي ها و كنشها، منشاي از بينشو تنيده و سازوارشده مجموعه تافته«» فرهنگ«

پايدار در بستر زميني و بازه زماني مشخصي كه همچون هويت و طبيعت ثانويِ 

محصول فعاليت خيالخرد «د و ادبيات را باش »ها صورت بستهجمعِي طيفي از انسان

ايق، عواطف و اهل زبان يا زمان و يا زمين معيني است كه براي بازگفت عقايد، عل

در قالب يكي از صور سخن ظاهر شده  شناختيهاي زيسته به طرز زيباييتجربه

  دارند.» تباين«بدانيم، اين دو همواره نسبت » باشد

براي درك نحوه تأثير فرهنگ بر ادبيات، از رهگذر شناخت اثر فرهنگ بر علل 

  يابيم: اربعه آن در مي

به عنوان علت غايي » محاكات«و » زگفتبا«اولًا فرهنگ در تعريف مختار بر 

و » نفس انساني«شناختي است، بر ادبيات كه مفهومي واجد صبغه و سابقه معرفت

مايه اثر درون«آن، به عنوان علت فاعلي ادبيات، بر » خيال«و » خرد«خصوصًا دو قوه 

ت كه برآمده از تجربه زيسته و علم حضوري اديب است، به عنوان ماده ادبيا» ادبي

كه در مطالعات چنان، آن»زبان«خصوصًا در سطح  - »سازه و صورت اثر ادبي«و بر 

به عنوان علت صوري ادبيات،  - گيرداخير معناشناسي شناختي مورد توجه قرار مي

تأثيري شگرف داشته و قابليت تصرف در هر يك از اين شئون پديدآور ادبيات را 

  داراست. 

ي كه بخش قابل »ناخودآگاه«ه قومي است؛ ادبيات از يك سو بيان ناخودآگا

كننده احاطه دايناپي كه به مثابه اتمسفري »فرهنگ«است؛  »فرهنگ«توجهي از آن 

كشند و آنكه متفطن باشند، در آن نفس ميجامعه انساني است و آحاد اين جامعه بي

الضمير اديب، ادراكات و علم گيرند؛ از سوي ديگر ادبيات بيان مافيشكل مي

كه دو شأن يا قوه از شئون و قواي » خيال«و » خرد«ضوري و حصولي اوست. ح

  .اند و هر دو  متأثر از فرهنگاند، مولد ادبياتادراكي و معرفتي نفس آدمي

كند و از كه به فرايندمندي تكوُّن ادبيات اشاره مي» نحوه فعاليت خيال/ خرد«

با » ادبيات«سد، بحث از رابطه پراي زباني ميچگونگي ادبيات به مثابه فراورده
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شناسي شناختي و در معركه مطالعات كشد و در ذيل زبانرا پيش مي» ذهنيت«

  يابد.جديد رابطه زبان و ذهن سامان مي

بينش، گرايش، منش و «در اين بررسي دريافتيم در ميان انواع تأثير و تأثرها، 

از سوي ديگر » ماده فرهنگ«از يك سو و »موضوع ادبيات«به عنوان » كنش

ترين نقطه تلاقي و تأثير بين اين دو مقوله است و اين تأثير و تأثر داراي جدي

امري تمامًا » بينش«كم شناختي قابل توجهي است؛ چه آنكه دستهاي معرفتدلالت

نيز اگرچه به تمامت » كنش«و » منش«، »گرايش«شناختي است و ديگرانِ معرفت

حت تأثير مباني و مفروضات معرفتي قرار دارند. شناختي تلقي نشوند، تمعرفت

شود كه زبان واجد شناسي شناختي و معناشناسي شناختي ابراز ميكه در زبانچنانآن

  وجه است. كاركرد شناختِي قابل

تواند ما را در شناخت تر در شيوه و سطوح اين اثربخشي ميپژوهش عميق

هاي يه ادبي بومي و پژوهشفرهنگ و ادبيات، مهندسي فرهنگي و ساخت نظر

  شناسي و معناشناختي مددرسان باشد.زبان
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