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برخي دلالتهاي معرفتشناختي آن
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*

چكيده
دو ﻣقوله »فﺮهنگ« و »ادبيات« از ﻣهمﺗﺮين عناصﺮ نﺮمافزاري حيات آدﻣياند و ﻣبحث ﻣناسبات و
ﺗﻌاﻣلات آن دو از ﻣباحث اساسي »فلﺴﻔه فﺮهنگ« از سويي و »فلﺴﻔه ادبيات« از سوي ديگﺮ است.

ﻣﺴئلة اين نوﺷﺘار بﺮرسي چگونگي ﺗﺄﺛيﺮ فﺮهنگ بﺮ ادبيات و بﺮﺧي دلالتهاي ﻣﻌﺮفتﺷناﺧﺘي آن
از رهگذر كاربﺴت روش ﻣطالﻌه عقلي و فلﺴﻔي است .اين ﻣقاله ادعا دارد با فﺮض اﺧﺘيار يك

١٥٩

ﺗلقي از ﺗلقيهاي ﻣﺘﻌدد اين دو ﻣﻔهوم ،ﺗﺄﺛيﺮگذاري فﺮهنگ بﺮ ادبيات در چارچوب علل اربﻌة
وجود ﺷيء قابل بﺮرسي است .اﺗخاذ اين روش آﺷكار ﻣيكند در عين اسﺘقلال ﻣﻔهوﻣي فﺮهنگ و

ادبيات ﻣﺘناسب ﺧود را ﻣيپﺮوراند؛ هﺮچند اين پﺮورده كه از عناصﺮ فﺮهنگ ﺗغذيه كﺮده ،باعث

بالندگي و ﺗقويت و ﺗحكيم آن فﺮهنگ ﺷود .در اين ﻣيان »بينش«» ،گﺮايش«» ،ﻣنش« و »كنش« به
عنوان ﻣوضوع ادبيات از سويي و ﻣؤلﻔههاي فﺮهنگ از ديگﺮسو ﻣهمﺗﺮين نقطة ﺗلاقي اين دو عنصﺮ

است و اين ﺗﺄﺛيﺮ داراي دلالتهاي ﻣﻌﺮفتﺷناﺧﺘي قابل ﺗوجهي است.

واژگان كليدي :فلسفة ادبيات ،نسبت ادبيات و فرهنگ ،معرفتشناسي ادبيات،

معرفتشناسي فرهنگ ،جامعهشناسي ادبيات.

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

ﺗاريخ دريافت٩٨/٥/٢ :

ﺗاريخ ﺗﺄييد٩٩/٥/٩ :

ﺗﺄﺛيﺮ فﺮهنگ بﺮ ادبيات و بﺮﺧي دلالتهاي ﻣﻌﺮفتﺷناﺧﺘي

ادبيات ،فﺮهنگ بﺮ علل وجودي و ﻣاهوي ادبيات ﺗﺄﺛيﺮ ﻣﺴﺘقيم ﻣيگذارد و نﺘيجه آنكه هﺮ فﺮهنگي

مﻘدمه
ادبيات و فﺮهنگ جنبههاي ﻣشﺘﺮك بﺴياري دارند؛ از جمله اينكه هﺮ دو »انﺴانپي«،
»جاﻣﻌهزاد« و »ديﺮپا« هﺴﺘند .بﺮﺧي ﻣحققان علوم انﺴاني در ﺗﻌﺮيﻒ ﻣوجزي از
انﺴان چنين گﻔﺘهاند» :انﺴان حيواني است بافﺮهنگ« )روحالاﻣيني ،١٣٦٨ ،ص(١٤٣؛
همچنانكه اين اﺧﺘصاص در ﺧصوص نطق )قوه ﺷكلدهنده ادبيات( هم آﻣده است:
»انﺴان حيوان ناطق است« )طباطبايي ،١٣٧٨ ،ص .(٦٤فﺮهنگ با ﺗشكيل نخﺴﺘين
١٦٠

ﺗجمﻌات زيﺴت انﺴاني پديد آﻣده است .ادبيات هم به ﻣثابه روايتگﺮي از
رويدادها و احﺴاسات ،همزاد نخﺴﺘين انﺴانها بوده است؛ آنچنانكه فورسﺘﺮ از

داسﺘانگويي ﺷاﻣگاهي انﺴان نئاندرﺗال از واقﻌه ﺷكارش در جمع قبيله و بﺮ دور
آﺗش ﻣيگويد )فورسﺘﺮ ،١٣٩٣ ،ص (١٨و يا صاحب تذكره الشعراء حضﺮت آدم 
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را نخﺴﺘين ﺷاعﺮ ﻣيناﻣد )سمﺮقندي ،١٣٨٢ ،ص .(٣١همين قﺮابتها نيز اهل نظﺮ را
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

جاﻣﻌهﺷناسي ادبيات ،نقد ادبي ﺗا ﺗحقيقات زبانﺷناﺧﺘي و نشانهﺷناﺧﺘي و
پژوهشهاي ﻣﻌناﺷناﺧﺘي پﺮاكنده -و نه ذيل عنواني ﻣشخص و ﻣنﺴجم -بهاجمال به
اقﺘضاي رويكﺮد رﺷﺘه سخن رفﺘه است .بﺮﺧي ادبيات را جزو فﺮهنگ دانﺴﺘه و
بﺮﺧي ديگﺮ ،بالﻌكس ،فﺮهنگ را جزو ادبيات پنداﺷﺘهاند و بﻌضي اين دو را نمود
يكديگﺮ يا ﻣنشﺄ زايش ديگﺮي ﺗصور كﺮدهاند .اﻣا آنچه ﻣﺴلم است ،اين بحث اول ًا و

بالذات -آن زﻣان كه نﺴبت دو ﻣقوله در نگاهي فﺮانگﺮ عقلاني* ﻣورد ﺗوجه قﺮار
ﻣيگيﺮد -بحثي فلﺴﻔي است؛ چه آنكه سخن از نﺴبت هﺮ علم يا ﻣقوله با ﻣقولات
غيﺮ آن ،در عداد فلﺴﻔه ﻣضاف آن جاي ﻣيگيﺮد )رﺷاد(١٣٨٩ ،؛ هﺮچند بﺮاي ﺗحكيم
ﻣدعيات ﺧود نيازﻣند ﺷواهد ﺗاريخي و اجﺘماعي باﺷد.
ﻣﺴئلة اين نوﺷﺘار بﺮرسي چگونگي ﺗﺄﺛيﺮ فﺮهنگ بﺮ ادبيات و بﺮﺧي دلالتهاي
ﻣﻌﺮفتﺷناﺧﺘي آن از رهگذر كاربﺴت روش ﻣطالﻌه عقلاني فلﺴﻔي است .ﻣناسبات
* ﻣنظور از ﻣطالﻌه فﺮانگﺮ عقلاني نگاهي ﻣشﺮفانه و از بيﺮون به ﻣوضوع است كه روش آن عقلاني و

ﻣﺴاﺋل آن احكام كلي است؛ بﺮ ﺧلاف علم كه نگاه دروني دارد و روش آن ﺗجﺮبي است .در زبان
عﺮب ﻣﻌادل »فوق عقلانيه« را بﺮاي آن بﺮگزيدهاند.

اين دو ﻣقوله انﺴانپي و جاﻣﻌهزاد از ﻣﺴاﺋل حوزه ﻣﻌﺮفﺘي ﻣهم »فلﺴﻔه فﺮهنگ« و
»فلﺴﻔه ادبيات« است و از نﺘايج آن غنابخشي به ﻣطالﻌات ﻣقدﻣاﺗي ﺗوليد »نظﺮيه
ادبي« بوﻣي ،ﻣطالﻌات زبانﺷناسي ﺷناﺧﺘي و ﻣﻌناﺷناﺧﺘي است و ﻣيﺗواند از
الزاﻣات نظﺮي و ﻣقدﻣات ﻣﻌﺮفتﺷناﺧﺘي ﻣﺴئله ﻣهم »ﻣهندسي فﺮهنگي« انگاﺷﺘه
ﺷود .درباره ﻣﺴئله اين ﻣقاله از زوايه ديد ﻣطﺮوحه ،نوﺷﺘار ﻣبﺴوط و ﻣﺴﺘقلي به
فارسي ﻣنﺘشﺮ نشده است؛ از اين رو سخن از پيشينه ﻣشخص بﺮاي آن چندان ﻣقدور
نيﺴت.

الف( وضعيت معنايي »ادب« و »فرهنگ«

١٦١

 .١درباره مفهوم كهن »ادب« و »فرهنگ«
»فﺮهنگ« و »ادب يا ادبيات« ﻣانند بﺴياري از واژهها و ﻣﻔاهيم ،بﺮﺧوردار از ﺗطورات
جمعبندي كلي ﻣيﺗوان گﻔت اين دو ﻣﻔهوم در دوران پيشاﻣدرن ﻣﻌنايي كاﻣل ًا
ﻣﺘﻔاوت از ﻣﻌناي اسﺘنباطﺷده از آنها در دوران ﻣﻌاصﺮ داﺷﺘهاند .در زبان فارسي و
ساحت ﻣﻌﺮفﺘي ايﺮانزﻣين در ادوار گذﺷﺘه ،قﺮابت ﻣﻌنايي زيادي بين اين دو لﻔظ
وجود داﺷﺘه و بﻌض ًا اين ﺷباهتِ ﻣﻌنايي به »اينهماني« ﻣيان آن دو نزديك ﻣيﺷده
است؛ چه آنجا كه ادب چون فﺮهنگ در ﻣﻌناي آﻣوزش و پﺮورش به كار ﻣيرفﺘه
است )فيّوﻣي ،١٤١٤ ،ج ،١ص (٦و چه آنجا كه واژه ادب در ﻣﻌناي سنت يا رسوم و
عادات پﺴنديده اسﺘﻌمال ﻣيﺷده )قوام فاروقي (١٣٨٦ ،و همانند فﺮهنگ،
پﺴنديدگياش به زﻣان و زﻣين ﻣشخص يا سلك و صنﻔي ﺧاص گﺮه ﻣيﺧورده
است .اين پيشينه نزديكي ﻣﻌنا ﺗا جايي است كه اين دو گاه به عنوان ﻣﺘﺮادف در
لغتناﻣهها بﺮابﺮ هم نهاده ﺷدهاند )لغﺘناﻣه دهخدا ،١٣٧٣ ،ﻣدﺧل ادب /فﺮهنگ رﺷيدي،
 (١٣٣٧و گاه هﺮ دو ﻣﺘﺮادف »عقل« و »ﻣﻌﺮفت« )ﻣوسوي بجنوردي ،١٣٨٥ ،ج،٧

ص /٢٩٦اينجو /١٣٥١ ،عميد /١٣٧١ ،ﻣﻌين (١٣٥٠ ،و »دانش و دانايي« به عنوان يكي از
كهنﺗﺮين ﻣﻌاني اصطيادﺷده و با بﺴاﻣد بالا در ﻣﺘون پهلوي )روحالاﻣيني،١٣٦٨ ،

ص (١٨٣-١٨١نيز قﺮار گﺮفﺘهاند؛ اﻣا ﻣطمح نظﺮ اين نوﺷﺘار ﻣﻌناي »ادب« و »فﺮهنگ«
در عصﺮ حاضﺮ است.

ﺗﺄﺛيﺮ فﺮهنگ بﺮ ادبيات و بﺮﺧي دلالتهاي ﻣﻌﺮفتﺷناﺧﺘي

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

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

ريموند ويلياﻣز با نگاهي به ﺗطورات ﻣﻌنايي اين ﻣﻔهوم در ﻣغﺮبزﻣين آن را جز دو
سه كلمه بﺴيار پيچيده زبان انگليﺴي ﻣيدانند )پهلوان ،١٣٧٨ ،ص .(١٧با اين حال
اگﺮچه هﺮ يك از اين ﺗﻌارف واجد ظﺮايﻒ و ﺗمايزات ﻣﻔهوﻣي »جزﺋي« است و بﺮ
وجهي از اين ﻣﻔهوم ﺗﺄكيد ﻣيكند ،ﺗقﺮيب ًا ﺗلقي »كلي« از فﺮهنگ در عصﺮ حاضﺮ،

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

١٦٢

ﺗايلور است يا بﺮ پايه آن بﺮساﺧﺘه ﺷده است» :فﺮهنگ كليّت درهمﺗافﺘهاي است
ﺷاﻣل دانش ،دين ،هنﺮ ،قانون ،اﺧلاقيات ،آداب و رسوم و هﺮ گونه ﺗوانايي و عادﺗي
كه آدﻣي همچون هموندي از جاﻣﻌه به دست ﻣيآورد« )آﺷوري ،١٣٨٠ ،ص-١١٢
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 .(١١٣ﻣﻔاهيم ﻣﺄﺧوذ از ﺗﻌاريﻒ ﻣهم ديگﺮ -كه ﻣجال طﺮح يكيك آن در اين
نوﺷﺘار نيﺴت -عموﻣ ًا ﺗنها در جهت ﺗوسﻌه يا ﺗضييق اين ﻣﻔهوم كلي عمل ﻣيكنند،
بيآنكه كليت آن را ﻣخدوش كنند يا در ﻣخالﻔت با آن قﺮار گيﺮند.
بيﺗﺮديد »فﺮهنگ« در ﻣﻌناي اﻣﺮوزي آن در زبان فارسي ﻣقﺘبس از ﻣﻔهوم واژه
غﺮبي » «Cultureو ﺗحولات فكﺮي غﺮب ﻣدرن است و اگﺮچه لﻔظ »فﺮهنگ« -با
ضبﻂهاي ﻣخﺘلﻒ -واژهاي كهن در زبان فارسي است )ﻣحمودى بخﺘياري،١٣٦٨ ،

ص ،(٣٤-٣٠ﻣﻔهوم ﻣحمول بﺮ آن ،نو و نﺘيجه درآﻣيخﺘگي يك سده اﺧيﺮ با فكﺮ و
فﺮهنگ غﺮبي است و به ﺷكلي نمايان واﻣدار آن است )پهلوان ،١٣٧٨ ،ص.(١٧

در اين ﺗلقي جديد و غيﺮكهن »فﺮهنگ« از »فﺮهنگ ﻣطلوب« -ﻣطابق با ﺗﻌﺮيﻔي
پيشيني و كهن ﺧود -فاصله گﺮفت و به كشﻒ »فﺮهنگ ﻣوجود« -با ﺗﻌﺮيﻔي
پﺴيني -نزديك ﺷد )كوش ،١٣٨١ ،ص (٢٦و بار ﻣﻌنايي ﻣثبت و ارزﺷي ﺧود را از
دست داد و به ﻣثابه اﻣﺮ عيني و ﺗاريخي ،فاقد اﻣكان داوري و ارزﺷگذاري ﺗلقي
گﺮديد و اين يكي از بزرگﺗﺮين ﺗغييﺮات ﻣﻌنايي فﺮهنگ -از وضﻌيت كهن به
وضﻌيت اﻣﺮوزين آن -در غﺮب و ﻣﺘﻌاقب ًا در فارسي است.
 .٣تعريف مبنا از »فرهنگ«
ﺗﻌﺮيﻒ پذيﺮفﺘهﺷده ﻣا از »فﺮهنگ« در اين بﺮرسي »طيﻒ گﺴﺘﺮده و سازوارﺷدهاي
ش ديﺮزي و
از بينشها ،ﻣنشها ،كششها و كنشهاي انﺴانپي جاﻣﻌهزادِ هنجارو ِ

ﻣﻌنابخش و جهتدهنده ذهن و زندگي آدﻣي كه چونان طبيﻌت ﺛانوي و هويت
جمﻌي طيﻔي از انﺴانها ،در بازه زﻣاني و بﺴﺘﺮ زﻣيني ﻣﻌيني صورت بﺴﺘه باﺷد«
)رﺷاد (١٣٨٩ ،است .انﺘخاب اين ﺗﻌﺮيﻒ به جهت جاﻣﻌيت ،دقت و ابﺘناي آن بﺮ
نظﺮگاه فلﺴﻔه اسلاﻣي است.
 .٤درباره واژه »ادبيات« و مفهوم امروزي متعلق آن
ادب در ﻣﻌناي وسيﻌي كه اﻣﺮوز درك ﺷده و ﺗحت لواي واژه »ادبيات« بيان ﻣيﺷود،
در زبان فارسي ﺗا يك سده پيش هيچ گاه ﻣورد ﺗوجه و اسﺘﻌمال نبوده است .اين
نگاه جديد به ﻣقوله ادب يا ادبيات ﻣحصول رويكﺮد ﻣﺘﻔاوت ،بيپيشينه و به ﺗﻌبيﺮي
ك ﺷﺮقﺷناسان به ﻣقوله ادب -در ﻣﻌناي كهن آن -است .در بﺮرسي سابقه
آكادﻣي ِ

١٦٣

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

ﻣنﺘشﺮ ﻣيسازد و سپس نالينو ) (Carlo Alfonso Nallinoدر تاريخ ادبيات به
ﺷكل ﻣﻔصلﺗﺮي به آن ﻣيپﺮدازد )ﻣوسوي بجنوردي ،١٣٨٥ ،ج ،٧ص (٢٩٦و البﺘه اين

رويكﺮد با آﺛار ﻣﺮجع پژوهشگﺮاني چون ادوارد بﺮاون ) Edward Granville

 (Browneكه ﺗﺄﺛيﺮ قابل ﺗوجهي بﺮ ﻣطالﻌات نو ادبي زبان فارسي گذاﺷﺘه است،

بﺴﻂ و ﺗثبيت ﻣييابد؛ رويكﺮدي ﺗاريخنگﺮ و بيشﺘﺮ ﺗكنيكال به ﻣيﺮاث حكمي ادبي
ايﺮان زﻣين؛ از اين رو اگﺮچه »ادبيات« از »ادب« ريشه گﺮفﺘه است ،در ﺗلقي اﻣﺮوز
ﻣا ،گذﺷﺘه از لﻔظ ،از حيث ﻣﻔهوﻣي هم با ادب در ﻣﻌناي كهن ﻣﺘﻔاوت است و
عمﺮي بيش از يكصد سال در زبان فارسي ندارد .بهاﺧﺘصار در بيان اين ﺗﻔاوت
ﻣﻔهوﻣي ﻣيﺗوان اﺷاره كﺮد :در ﻣقولهاي كه اﻣﺮوز ادبيات ﻣيناﻣيم ،پيش از اين،
»ادبيت« اوليت نداﺷﺘه است بلكه ادبيت به قصد و غايت ﻣﻌنا و ﻣحﺘوا به اسﺘخدام
در ﻣيآﻣده و آفﺮيده يا ﻣﻌﺘبﺮ ﻣيﺷده است و علت ﻣوجده غيﺮ از ادبيت بوده و
»احاطه ﻣﻌنا بﺮ صورت« در آفﺮينش و ﺧوانش نمايان بوده است؛ لذا همﺧانوادههاي
ﻣﻌنايي و ﻣﺮﺗبﻂ »ادب« »ﻣﻌﺮفت«» ،حكمت«» ،اﺧلاق«» ،ﺗﺮبيت« و ...بوده است؛ اﻣا
در دوران نو در ﺗﻌﺮيﻒ ادبيات ،اصالت با ادبيت ﻣﺘن است؛ به گونهاي كه »احاطه
صورت بﺮ ﻣﻌنا« اسﺘشمام ﻣيﺷود و حﺘي ﺧو ِد »صورت« ﻣﻌناپﺮداز پنداﺷﺘه ﻣيﺷود
و بﺮﺧي ﺗﻌبيﺮ »فﺮم ﻣﻌناساز« در وصﻒ آن به كار ﻣيبﺮند .در اين نگاه ادبيات از

ﺗﺄﺛيﺮ فﺮهنگ بﺮ ادبيات و بﺮﺧي دلالتهاي ﻣﻌﺮفتﺷناﺧﺘي

گلدﺗﺴيهﺮ ) (Ignac Goldziherاست كه اين ﺗلقي نو را به صورت ﻣقالهاي ﻣخﺘصﺮ

وجه كهن حكمي ﻣﻌﺮفﺘي فاصله ﻣيگيﺮد و به ﻣثابه يك نظام زباني واجد زيباييهاي
ن« »ادبي« واجد نشانههايي
ﺷكلي و بطني ﻣورد ﻣطالﻌه واقع ﻣيﺷود و در قاﻣت »ﻣﺘ ِ
ﺷناﺧﺘي ﺗحليل و بﺮانداز ﻣيﺷود.
 .٥تعريف مختار ما از »ادبيات«
از ﻣنظﺮ ﻣا در اين بﺮرسي »ادبيات ﻣحصول فﻌاليت ﺧيال /ﺧﺮد اهل زبان يا زﻣان و
يا زﻣين ﻣﻌيني است كه بﺮاي بازگﻔت عقايد ،علايق ،عواطﻒ و ﺗجﺮبههاي زيﺴﺘه به
طﺮز زيباييﺷناﺧﺘي در قالب يكي از صور سخن ظاهﺮ ﺷده باﺷد« .انﺘخاب اين
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ﺗﻌﺮيﻒ به جهت جاﻣﻌيت آن و ﺗوجه به علل اربﻌه وجود ﺷيء بوده است.

ب( نسبت »فرهنگ« و »ادبيات« از حيث نسب اربعه
بﺮ اساس دو ﺗﻌﺮيﻒ ﻣخﺘار »فﺮهنگ« و »ادبيات« هﺮ دو اﻣﺮي پﺴينياند و هﺮ دو

تابستان  /١٣٩٩شمارة /٨٢حامد رشاد

اﺷاره به اﻣﺮي ﻣحقق و ﺗاريخي دارند .ادبيات چه كلي -و به صورت جمﻌي از
افﺮاد -در نظﺮ گﺮفﺘه ﺷود ،ﻣثل ًا در اصطلاح »ادبيات فارسي« ﻣﺘﺄﺛﺮ از و ﻣؤﺛﺮ بﺮ
فﺮهنگ ﺧواهد بود و چه به ﻣثابه يك فﺮد از فﺮاوردههاي ادبي در نظﺮ گﺮفﺘه ﺷود،
ﻣانند ﺷﻌﺮ يك ﺷاعﺮ ،باز هم از فﺮهنگ زﻣانهاش ﻣﺘﺄﺛﺮ است و به نوعي از آن نشئت
ﻣيگيﺮد و البﺘه ﻣمكن است ﺧود ﺗدريج ًا بﺮ فﺮهنگ ﺗﺄﺛيﺮ بگذارد .آن زﻣاني كه اوج
گيﺮد و چون غزلي از حافظ يا حكايﺘي از سﻌدي در جان جاﻣﻌه بنشيند و بينش و
ﻣنش و كنش و كشش جاﻣﻌه را جهت دهد ،در هﺮ صورت »جزو« فﺮهنگ ﺗلقي
نميﺷود ،بلكه ﺗنها اﻣﺮي يا ﻣحصولي »فﺮهنگي« است كه ﻣمكن است در طول زﻣان
در ساﺧﺘن فﺮهنگ -به ﺗﻌبيﺮ ديگﺮ فﺮهنگپﺮدازي -ايﻔاي نقش كند و به عنصﺮي
»فﺮهنگزا« ﺗبديل گﺮدد.
پس ادبيات با ﺗلقي ﻣخﺘار صورت عينيتيافﺘه فﺮهنگ -و احيان ًا ﻣقولات ديگﺮِ
جز فﺮهنگ چون اسطوره ،ﺗاريخ و -...است؛ »فﺮهنگزاده« است و نه »جزﺋي از
فﺮهنگ« و اساس ًا به همين قﺮينه بﺮﺧي آن را جزﺋي از »ﺗمدن« به حﺴاب ﻣيآورند.
بﺮ اين پايه نﺴبت ﻣنطقي بين »فﺮهنگ« و »ادبيات« از حيث نﺴب اربﻌه ﺗباين است.

ج( تأثير فرهنگ بر علل اربعه ادبيات و دلالتهاي معرفتشناختي آن
بﻌد از ﺗﻌيين نﺴبت بين فﺮهنگ و ادبيات و ﻣشخصﺷدن ﻣﺘباينبودن اين دو از هم
بﺮاي بﺮرسي ﺗﺄﺛيﺮ ادبيات بﺮ فﺮهنگ ،با عنايت به ساحت ﺷناﺧﺘي بحث ﻣيﺗوان از

الگوي ﺗبيين ﺗﺄﺛيﺮ علل اربﻌه بﺮ ﻣﻌلولش بهﺮهگيﺮي كﺮد؛ از اين رو ﺗﺄﺛيﺮگذاري
فﺮهنگ بﺮ هﺮ يك از علل وجودي )علت فاعلي و غايي( و علل ﻣاهوي )علل ﻣادي
و صوري( ادبيات كاويده ﻣيﺷود و بﺮﺧي دلالتهاي ﻣﻌﺮفتﺷناﺧﺘي آن ﻣشخص
ﻣيگﺮدد:
 .١تأثير فرهنگ بر آفرينشگر ادبي؛ علت فاعلي ادبيات
در باب علت فاعلي ادبيات -و در ﻣﻌنايي عموﻣيﺗﺮ ،هنﺮ -نظﺮات ﻣﺘﻌددي اراﺋه
ﺷده است كه ﺷﺮح و بحث آن ﺧارج از ﻣوضوع اين ﻣقاله است؛ اﻣا با ﺗوجه به
رويكﺮد اين ﻣقاله و ﺗﻌﺮيﻒ ﻣخﺘار ،ادبيات ﻣحصول ﺧيال /ﺧﺮد اهل يك زبان يا
زﻣان يا زﻣين ﻣﻌين و نمود بيﺮوني ﺗﻔكﺮات و عواطﻒ دروني انﺴان يا جاﻣﻌه انﺴاني
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است* كه در عمل يك نويﺴنده و ﺷاعﺮ ظهور ﻣييابد و او به ﻣثابه يك انﺴان در
فﺮهنگ عصﺮ و عﺮصه زيﺴت ﺧود ﺗﺄﺛيﺮ ﻣيگيﺮد.

ﺗﺄﺛيﺮپذيﺮي آفﺮينشگﺮ ادبي از فﺮهنگ در سطوح ﻣخﺘلﻔي اﺗﻔاق ﻣيافﺘد؛ بﺮاي
ﻣثال در سطح »نحوه و ﻣيزان كاربﺴت«» ،چگونه« و »به چه ﻣيزان« بهكاربﺮدن ﺧيال
و ﺧﺮد در آفﺮينش ادبي ﻣوجب ﻣيﺷود آﺛار ادبي قوﻣي لطيﻒﺗﺮ و ﻣحﺴوسﺗﺮ و
قوﻣي يا عصﺮي ،ﻣﻌقولﺗﺮ و ﻣنطقيﺗﺮ ﺷود .ﺗﻔاوتهايي كه بﺮاي نمونه ﻣيان هﺮ يك
از سبكهاي ﺧﺮاساني و عﺮاقي و هندي وجود دارد ،از اين سﺮچشمه ﻣيگيﺮد يا
ﺷﻌﺮ حﺴگﺮاي ﻣﻌاصﺮ ﻣيﺗواند نﺘيجه ﺗﺄﺛيﺮ فﺮهنگ حﺴگﺮاي ﻣﻌاصﺮ باﺷد .ﺗﻌالي و
ﺗوسﻌه نمايا ِن هنﺮهاي كلاﻣي در يك عصﺮ يا عﺮصه ﺧاص و درعوض ،هنﺮهاي
ديداري در عصﺮ و عﺮصهاي ديگﺮ ،نﺘيجه همين حاكميت فﺮهنگ زﻣانه است .بﺮ
همين ﻣنوال است كه از گذﺷﺘههاي دور ﺗا اﻣﺮوز» ،ﺷﻌﺮ« در زبان عﺮبي گﺴﺘﺮه و
عمق كمنظيﺮي داﺷﺘه است؛ از كميت سﺮودهها گﺮفﺘه ﺗا قالبها ،فنون و آرايههاي

*

گذﺷﺘه از اينكه آفﺮينشگﺮي به سپهﺮ الهي ،به عنوان يگانه آفﺮينده حقيقي يا به ﺗﻌبيﺮ ديگﺮ عقل

فﻌال ،نﺴبت داده ﺷود و اين ﺧيال /ﺧﺮد ﻣجاري يا واسطه يا ﺗلقي ﺷوند و يا علت فاعلي ادبيات
بما هي ادبيات »قوه« ﺧيال و ﺧﺮد انﺴان بما هو انﺴان و ﺗوان آفﺮينشگﺮي ادبي او فﺮض ﺷود كه
به ﺗبيين افلاطوني ،همان بازﺗاب ﻣُثل قوه ﺗخيل و ﺗﻔكﺮ انﺴاني است و اين ﺧيال /ﺧﺮد ﺗجلي اين

صورتهاي ﻣُثلي ﺗلقي ﻣيﺷوند.

ﺗﺄﺛيﺮ فﺮهنگ بﺮ ادبيات و بﺮﺧي دلالتهاي ﻣﻌﺮفتﺷناﺧﺘي

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

ﻣﺘﻌلق ﺷﻌﺮ و ﺷايد از اين حيث ادبيات عﺮب غنيﺗﺮين ادبياتهاست .اين پديده
كاﻣل ًا از ساﺧت ذهني ،روانﺷناﺧﺘي و فﺮهنگي ايشان نشئت ﻣيگيﺮد .ﺷﻌﺮ اساس ًا در
فﺮهنگ عﺮب از ارزش ﺧاصي بﺮﺧوردار است .عﺮبها به حكم طبيﻌت ﺛانوي ﻣﺘﺄﺛﺮ
از فﺮهنگ بوﻣي ،سخنسﺮا و سخنورزند؛ اهل ﺧطابه و كلاماند و علاقه
فوقالﻌادهاي به حﻔظ ﺷﻌﺮ و كاربﺮد آن در ﻣﻌاﺷﺮت روزﻣﺮه دارند و ...ﺗا آنجا كه
بﺮﺧي زبانﺷناسان اين ﺗﻌلق ﺧاطﺮ ﺧاص به ﺧود »كلام« را دليل ﺗوسﻌه و

ﺗخصصيﺷدن فوقالﻌاده زبان عﺮبي ﻣيدانند؛* به هﺮ روي اين ﺧصايص فﺮهنگي و
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علايق عجينﺷده با فﺮهنگ ،زيﺮساﺧتِ ﺗوسﻌه و ﺗقويت ﺷﻌﺮ در زبان عﺮبي است و
بﺮ ﺧيال و ﺧﺮد فﺮدي /جمﻌي هژﻣوني دارد.
در ﺗبيين دلالتهاي ﻣﻌﺮفتﺷناﺧﺘي اين فقﺮه ﻣيبايد اﺷاره كﺮد همان طور كه از
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ﺗﻌﺮيﻒ ﻣخﺘار بﺮ ﻣيآيد ،به ﺗقﺮيﺮي» ،نﻔس انﺴاني« علت فاعلي و بهوجودآورنده
ادبيات است و »ﺧﺮد« و »ﺧيال« كه دو ﺷﺄن يا قوه از ﺷئون و قواي ادراكي نﻔس
آدﻣياند ،ﻣناﺷي آن ﺗلقي ﻣيﺷوند .از حيث ﻣﻌﺮفتﺷناﺧﺘي ،ﺧﺮد يا عقل قوة ادراك
ﻣﻌقولات و ﻣﻌاني كلي در نﻔس انﺴاني است و ﺗمايزبخش اصلي حيوان و انﺴان را
همين قوه گﻔﺘهاند؛ اﻣا ﺧيال يك قوة ادراكي در حد واسﻂ حس و عقل است و
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
»ﺧﺮد« و »ﺧيال« بحث از رابطه »ادبيات« با »ذهنيت« را ﻣطﺮح ﻣيكند .اينكه نقش
ذهن اديب در »ﻣﻔهومسازي« ﻣوقﻌيتهاي ﺧارجي و نقش واسطگي اين
ﻣﻔهومسازيها بﺮاي زبان و واقﻌيتهاي ﺧارجي چگونه است ،وجهي
ﻣﻌﺮفتﺷناﺧﺘي ﻣيگيﺮد و ﺗمﺮكز بﺮ »فﻌاليت ﺧيال /ﺧﺮد« فﺮايندﻣندي ﺗكوّن ادبيات
را پيش ﻣيآورد .اينكه ادبيات به ﻣثابه فﺮاوردهاي زباني چگونه ﺧلق ﻣيﺷود ،ذيل

* زبان عﺮبي يكي از پﺮگويشﺗﺮين زبانهاي جهان است و به دليل فﺮضهاي ﻣخﺘلﻒ صﺮفي و
نحوي و قواعد دسﺘوري و ساﺧﺘي ﻣﻔصل ،يكي از سختﺗﺮين زبانهاي دنيا بهويژه بﺮاي
سخنگﻔﺘن ﺷناﺧﺘه ﻣيﺷود.

زبانﺷناسي ﺷناﺧﺘي* و در ﻣﻌﺮكه ﻣطالﻌات جديد رابطه زبان و ذهن پاسخ ﻣييابد.
زبان و ذهن هﺮ دو از فﺮهنگ ﺗﺄﺛيﺮ ﻣيپذيﺮند .از سوي ديگﺮ ﻣﻌﺮفﺘي كه اديب به
عنوان ﺷناسا آن را روايت ﻣيكند و همين طور نحوه ﺷناﺧت ،ﻣﺘﺄﺛﺮ از عناصﺮ نهﻔﺘه
در فﺮهنگ زيﺴﺘگاه اوست.
نظﺮياﺗي را كه در باب كﺴب ﻣﻌﺮفت وجود دارد ،ﻣيﺗوان به دو دسﺘه كلي
ﺗقﺴيم كﺮد .يك دسﺘه نظﺮياﺗي كه از جانب اهل فلﺴﻔه -ﺧصوص ًا كلاسيك -و
ﻣوافقان علم ﺗجﺮبي اراﺋه ﻣي ﺷود و ﻣبﺘني بﺮ اين است كه رسيدن به ﻣﻌﺮفت يﻌني
آنكه از طﺮيق قوه حس در علوم ﺗجﺮبي يا عقل و اسﺘدلال ﻣنطقي در فلﺴﻔه به
جﺴتوجو و ﺗﺄﻣل در حقايق دنياي ﺧارج بپﺮدازيم.
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انديشمند و ﻣﺘﻔكﺮ اهل فلﺴﻔه كﺴي است كه ﻣيكوﺷد ﺗصويﺮي صادق و ﺗا حد
غايت كمال انﺴاني آن است كه فﺮد جهان را چنانكه هﺴت با عقل ﺧود ادراك كند
و ﺗﻔكﺮ فلﺴﻔي به آن رسد كه جهان در وجود ﻣﺘﺄﻣل وجود عقلاني يابد و او جهاني
ﺷود عقلاني؛ لذا در ﺗﻌﺮيﻒ فلﺴﻔه گﻔﺘهاند» :صيرورة الانﺴان عالم ًا عقلية مضاهية
للﻌالم عيني :فلﺴﻔه عبارت است از اينكه انﺴان جهاني ﺷود علمي و عقلاني ﻣشابه با
جهان عيني و ﺧارجي« )طباطبايي ،١٣٦٨ ،ص.(١٦٠-١٦١

در علوم ﺗجﺮبي نيز علاوه بﺮ اسلوب بﺮهان و قياس عقلي و بهﺮهگيﺮي از ﺗﻔكﺮ
در ﺗحليل عقلايي ،ﺗجﺮبه هم ﻣجﺮاي ﺷناﺧت است .علم در اين ﻣﻌنا ﻣحصول
ﺷناﺧﺘي است كه از رهگذر حواس به دست ﻣيآيد و البﺘه حواس جز به ظاهﺮ و
عوارض طبيﻌت يا پديدارها ﺗﻌلق نميگيﺮد .ﻣدعاي ﻣشﺘﺮك در جﺴتوجوهاي
فلﺴﻔي و ﺗجﺮبي آن است كه در اين گونه پژوهشها ذهن بايد ﺗا حد ﻣمكن ﺧالي

*

زباﺷناسي ﺷناﺧﺘي ﺷاﺧهاي از زبانﺷناسي است كه بيشﺘﺮ بﺮ فﺮايندهاي زبانياي كه ﻣحصول

ﺷناﺧت را ﺗوليد ﻣيكنند ،ﺗمﺮكز دارد ﺗا ﺧود اين ﻣحصول )(Aud, 1995, p.129؛ به بﺮرسي
رابطة ﻣيان زبان و ذهن انﺴان ﻣيپﺮدازد و ﻣدعي است از طﺮيق بﺮرسي فﺮايندهاي زباني ﻣيﺗوان به

ساﺧﺘار ذهن و ﺷناﺧت انﺴان پيبﺮد

ﺗﺄﺛيﺮ فﺮهنگ بﺮ ادبيات و بﺮﺧي دلالتهاي ﻣﻌﺮفتﺷناﺧﺘي

ﻣمكن جاﻣع و كاﻣلي از دنياي بيﺮون در ذهن ﺧود پديد آورد .از نظﺮ فيلﺴوف

باﺷد و ﺷناسا در حالﺘي انﻔﻌالي از دﺧالت در واقﻌيات و ﻣشاهدات ﻣنع ﻣيﺷود *.بﺮ
اين اساس جﺴتوجوگﺮ بهكارگيﺮنده روش علمي و فلﺴﻔي صيادي ﻣيﺷود كه به
سمت ﻣﻌﺮفت و آگاهي ﻣﺘوجه ﻣيﺷود و گام بﺮ ﻣيدارد ﺗا آن را صيد نمايد.
دسﺘه ديگﺮ نظﺮياﺗي است كه از سوي اﻣثال عﺮفا ،هنﺮﻣندان و اديبان ابﺮاز
ﻣيﺷود ﻣبني بﺮ اينكه در حقيقت اﻣﺮ ،اين فﺮد جﺴتوجوگﺮ نيﺴت كه بايد به صيد
ﻣﻌﺮفت رود ،بلكه او ﻣيبايد زﻣينه را در ضميﺮش فﺮاهم كند؛ به نحوي كه آگاهي
سﺮاغ او آيد و بﺮ او بﺘابد؛ آنچنانكه ﺧود صيد ﻣﻌﺮفت گﺮدد .در اين طﺮيق
١٦٨

ﺷناﺧت ،نقطه ﺷﺮوع عالم درون ﺧواهد بود و اين رنگ درون است كه به بيﺮون
زده ﻣيﺷود .جهان پيﺮاﻣون بﺮاي همه يكﺴان است؛ اﻣا بهﺮهگﺮفﺘن و ادراك درست
**

ل نكﺘه سنج است.
آن ﻣنحصﺮ به ﺷناساي قاب ِ
تابستان  /١٣٩٩شمارة /٨٢حامد رشاد

اين انﻌكاس دروني و ﻣﻌنايافﺘن عالم در ضميﺮ انﺴان ،به آن نحوه كه ﻣورد
ادعاي اهل هنﺮ و عﺮفان و بﺮﺧي حكماست ،و وجه اﺷﺮاقي ،كشﻔي و الهاﻣي
ﻣييابد؛ البﺘه قﺮابت ظاهﺮياي با نظﺮ كانﺘيها در باب ﺷناﺧت دارد .كاسيﺮ ِر وفادار

به ﺷناﺧتﺷناسي كانﺘي ﻣﻌﺘقد است صور فﺮهنگ از زبان ﺗا هنﺮ -و ادبيات به عنوان
نوعي از هنﺮ -هيچ يك به عينيات فيزيكي اﺷاره ندارند و بدانها ارجاع نميدهند،
بلكه ﺗجليات عواطﻒ و افكار و ﺗصورات انﺴانياند )سلوكوور ،١٣٧٤ ،ص .(٦٥از
نظﺮ او نخﺴﺘين فﻌاليت ذهن انﺴان دريافت ﻣحﺴوسات نيﺴت ،بلكه ﺗصور چيز در
ذهن است و در فﺮايند آفﺮينش ،قدم اول ﺗصويﺮ نزد هنﺮﻣند است كه بهﺗدريج ﺷكل
ايده به ﺧود ﻣيگيﺮد و در گام بﻌدي همان ايده لباس ﺗصويﺮ و احﺴاس بﺮ ﺗن
ﻣيكند؛ لذا بﺮ ﺧلاف ﺗﻔكﺮ افلاطوني اﺛﺮ هنﺮي واجد صورت حﺴي است كه به عالم
بﺮﺗﺮ وابﺴﺘگي ندارد ،بلكه در دل زندگي است )همان ،ص.(٧٢
البﺘه ذهن نميﺗواند واقﻌيت را ﺧلق كند؛ چون ﻣحاط در واقﻌيﺘي است كه
* همچون كشكولي ﺧالي كه پذيﺮاي همه آن چيزي است كه در آن ريخﺘه ﻣيﺷود؛ از اين رو بﺮﺧي
چون فﺮانﺴيس بيكن آن را »نظﺮيه كشكولي علم« ناﻣيدند.

** باده از ﻣا ﻣﺴت ﺷد ني ﻣا از او //قالب از ﻣا هﺴت ﺷد ني ﻣا از او )ﻣولوي ،١٣٧٨ ،ج ،١ص.(٨٨

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

سينه فﺘح باب //او ز هﺮ ﺷهﺮي ببيند آفﺘاب )همان ،ص.(٧٣

سازندهاش نيﺴت ،پس ﻣيبايد آن را بپذيﺮد و لذا از طﺮيق فﻌاليتهاي انﺴاني و
ﻣﺘنوع چون هنﺮ -و البﺘه ﻣذهب ،فلﺴﻔه و علم -به ﺗﻔﺴيﺮ اين واقﻌيت ﻣيپﺮدازد و
آن را ﻣنﺴجم ،روﺷن و فهمپذيﺮ ﻣيكند )ﻣهﺮآيين ،١٣٨٦ ،ص .(٩٠پس انﺴان دريافت
كننده ﻣنﻔﻌل جهان بيﺮوني نيﺴت ،بلكه فﻌال و آفﺮينشگﺮ است و اين عالم دروني
اوست كه ﻣﺘﺄﺛﺮ از زﻣان و ﻣكان ،فهم را باعث ﻣيﺷود.

از نظﺮ كاسيﺮر هنﺮ -و به ﺗبع آن ،ادبيات -يك عالم صغيﺮ است كه در آن

ﻣلاحظات زﻣاني و ﻣكاني و عادات اجﺘماعي -بخوانيم فﺮهنگ -بازﺗاب دارد و

وحدت جهان صغيﺮ و جهان كبيﺮ اين گونه اﺗﻔاق ﻣيافﺘد كه اين انﺴان نيﺴت كه از
اجزاي جهان ساﺧﺘه ﺷده است ،بلكه اين جهان است كه از اجزاي ﺗن آدﻣي پديد

١٦٩

آﻣده است )كاسيﺮر ،١٣٩٠ ،ص .(١٦٢درك هﺮ ﺷخص از جهان با كمك واسطهها
ﺷكلدهي دركش از جهان ﻣيآفﺮيند )ﻣوقن ،١٣٨٩ ،ص (١٤٣و طبيﻌي است اين
ﺧودساﺧﺘهها ﻣﺘﺄﺛﺮ از اقﺘضاﺋات ﺧاص او و فﺮهنگ پيﺮاﻣوني او باﺷد.

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

جهان نمادين ،انﺴانها ديگﺮ واقﻌيتها را بيواسطه دريافت نميكنند؛ چﺮاكه عالمي
كه انﺴان در آن زندگي ﻣيكند ،ديگﺮ عالم ﻣحض ﻣادي نيﺴت ،بلكه جهاني ﻣملو از
نمادهاست .واقﻌيتهاي ﻣادي پياپي با پيشﺮفت فﻌاليتهاي سمبليك انـﺴان
عـقبگﺮد ﻣيكنند و درنﺘيجه انﺴان به جاي بﺮقﺮاري ارﺗباط با واقﻌيت ،با ﺧود رابطه
بﺮقﺮار ﻣيكند و از زاويه ديد صورتهاي نمادين است كه چيزي را ﻣيبيند و به آن

علم پيدا ﻣيكند )كاسيﺮر  ،١٣٧٣ص .(٢٦٠كاسيﺮر ﺗمام صورتهاي حيات فﺮهنگي
انﺴان را صورتهايي نمادين ﻣيداند )همان ،ص.(٤٦

به هﺮ روي اگﺮ علم ﻣحصول اسﺘقﺮا باﺷد يا ﺧيﺮ و از جمعآوري ﻣشاهدات و
ادراكات بيﺮوني و اسﺘنﺘاج آنها بدون دﺧالت فاعل حاصل ﺷده باﺷد يا نه ،هنﺮ و
ادبيات به طور يقين به جاي آنكه در انﺘقال حقايق به اسﺘدلال و ﺗﻔهيم بپﺮدازد ،به
ﻣشاهده و ﺗلقين ﺗوجه دارد و اين ﻣايز ﻣﻌﺮفت هنﺮي با ديگﺮاقﺴام است.

كﺮوچه در كﺘاب كليات زيﺒاييﺷﻨاﺳي در ﺗبيين ﺗﻔاوت هنﺮ و ديگﺮ ﻣقولات

ﻣيگويد :هنﺮ فلﺴﻔه نيﺴت؛ چﺮاكه فلﺴﻔه ﺗﻔكﺮ ﻣنطقي در باب ﻣقولات كل هﺴﺘي

ﺗﺄﺛيﺮ فﺮهنگ بﺮ ادبيات و بﺮﺧي دلالتهاي ﻣﻌﺮفتﺷناﺧﺘي

انجام ﻣيگيﺮد؛ اين واسطهها فﺮمهاي نماديني هﺴﺘند كه بشﺮ ﺧود آنها را بﺮاي

است .هنﺮ ﺗاريخ نيﺴت؛ چﺮاكه ﺗاريخ ﻣﺴﺘلزم ﺗمايزي دقيق ﻣيان اﻣﺮ واقﻌي و غيﺮ
واقﻌي است .هنﺮ ،علم طبيﻌي نيﺴت؛ چون علم طبيﻌي ﻣبﺘني بﺮ طبقهبندي واقﻌيت
ﺗاريخي و بنابﺮاين اﻣﺮي نظﺮي و انﺘزاعي است .هنﺮ ،رياضيات نيﺴت؛ چون
رياضيات نيز در پي ﻣﺴاﺋل و ﻣوضوعات انﺘزاعي است ...و سخن آﺧﺮ آنكه هنﺮ را
نميﺗوان با هيچ يك از ﺷكلهاي ديگﺮي درآﻣيخت .هنﺮ ،ﺷهود ناب يا ﺷهود غنايي
و نخﺴﺘين گونه آگاهي است كه بهروﺷني ﻣيﺗوان آن را در بﺮابﺮ گونه ديگﺮ آگاهي
كه ﻣنطق است ،ﺷناسايي كﺮد )كﺮوچه ،١٣٤٤ ،ص(٧٢؛ لذا »هنﺮ ،ﺷكل اﺷﺮاقي ]سپيده
١٧٠

دم[ ﻣﻌﺮفت است كه بدون آن ﺷكلهاي بﻌدي و پيچيدهﺗﺮ را نميﺗوان درك نمود«
)همان ،ص.(٢٢٧

 .٢تأثير فرهنگ بر غايت اثر ادبي؛ محاكات
تابستان  /١٣٩٩شمارة /٨٢حامد رشاد

در يك ﺗلقي كلي ،علت غايي ادبيات »ﻣحاكات« و »بيان« ﻣافيالضميﺮ يك نويﺴنده
و ﺷاعﺮ و يا -به بيان دقيقﺗﺮ -آرﻣانها ،ارزشها ،دغدغهها و انﻔﺴيات ﻣﺮدم يك
زﻣان ،زﻣين و زبان ﻣﻌين است .البﺘه ﻣيﺗوان غايات ﺗودرﺗو و طولي را بﺮاي ادبيات
ﺗصور كﺮد؛ چون »بازگﻔت«» ،بازگﻔت بﺮاي ﻣخاطب«» ،بازگﻔت بﺮاي ﻣخاطب به
قصد ﺗﺄﺛيﺮگذاري« و...؛ چنانكه بﺮﺧي قايل به غايات ﻣخﺘلﻒ بﺮاي آﺛار ادبي
ﻣخﺘلﻒ و ادبيات ﻣلل ﻣخﺘلﻒ ﺷدهاند و از »آفﺮينشگﺮي«* )هوف ،١٣٨٠ ،ص،(٧
**

»كشﻒ جهان«

***

)اﺛنيعشﺮي ،١٣٨٦ ،ص» ،(٢٨-٢٢نقد و سنجش زندگي«

)فﺘوحي ،١٣٨٠ ،ص» ،(١٧٩ساﺧت ﺗجﺮبيات ﺗازه« )پﺮين ،١٣٧٣ ،ص» ،(٢٧همﺴو يا
همﺴانكﺮدن دو زﻣينه ذهني« )حافظي ،١٣٧٠ ،ص (١٢٨و ...به عنوان اهداف ادبيات
نام بﺮدهاند؛ اﻣا بديهي است »بازگﻔت« يا »ﻣحاكات« غايت اقلي و اقﺮب ادبيات است
و هﺮ غايت ديگﺮ ﻣد ظﺮ قﺮار گيﺮد ،از اسﺘكمال اين غايت به دست ﻣيآيد و ﻣﺘﺮﺗب
بﺮ آن است و چه بﺴا عموم ﻣوارد ديگﺮ بﺮﺷمﺮده ،به بيان دقيق ،كاركﺮدهاي ادبيات
يا فوايد و ﺛمﺮات آناند و نه غايات آن.
»ﻣحاكات« اصطلاحي با صبغه و سابقه ﻣﻌﺮفتﺷناﺧﺘي است و گمان ﻣيرود از
* از الكﺴاندر بام گارﺗن ).(Alexander Gottlieb Baumgarten
** از جي هيس ﻣيلﺮ ).(J. Hillis Miller

*** از ﻣاﺗيو آرنولد ).(Matthew Arnold

فلﺴﻔه وارد قلمﺮو ادبيات و پژوهشهاي ادبي ﺷده است؛ هﺮچند اﻣﺮوز ﻣﻔهوﻣي
بوﻣي و فﺮاگيﺮ در ﻣطالﻌات نظﺮي ادبيات است» .ﻣحاكات« ﻣﻌادل يوناني

»ﻣيمهزيس« ) (Mimesisبوده است .اين واژه در ﺗلاطم ﺗاريخ ﺗﻔكﺮ از افلاطون و
ارسطو ﺗا عصﺮ حاضﺮ ﻣﻌاني ﻣﺘﻌددي به ﺧود گﺮفﺘه و همواره با ﺗطور ﻣﻌنايي همﺮاه
بوده است .افلاطون آن را در ﻣﻌناي »ﺗقليد« هنﺮﻣند از طبيﻌت در ﺧلق اﺛﺮ هنﺮي در

نظﺮ گﺮفﺘه و ارسطو در ضمن آن ،نقش ﺗخيل هنﺮﻣند در آفﺮينش اﺛﺮ هنﺮي را
بﺮجﺴﺘه كﺮده است؛ از اين رو فلاسﻔة اسلاﻣي نيز گاه ﻣﻌادل »ﺗخييل« را بﺮاي آن

بﺮگزيدهاند .افلاطون غايت فﻌل اديب را بازگﻔت دست سوم از حقيقت اﺷيا ﻣيداند؛
لذا در نظﺮيه ﺷناﺧﺘي او اين ﻣحاكات ارزش بالايي نمييابد )پلاﺗو.(١٩٩٧ ،

١٧١

به هﺮ حال غايت يك اﺛﺮ ادبي -و كل حاصل از جمع آن به عنوان ادبيات -را
بﺮاي ﻣثال ﻣوج سﺮايش ﺧدايناﻣههاي زبان فارسي از جمله ﺷاﻫﻨاﻣﻪ حكيم

فﺮدوسي نﺘيجه احاطه فﺮهنگ احياي هويت ﻣلي و زباني و جﺮيانهاي اجﺘماعي،
ي
ت اجﺘماع ِ
فﺮهنگي و فكﺮي قﺮن دوم و سوم هجﺮي قمﺮي است؛ همين طور ادبيا ِ

ﻣﺘماي ِز پديدآﻣده در عصﺮ ﻣشﺮوطه كه ﻣﺘﺄﺛﺮ از فﺮهنگ زﻣانه ﺧود به قصد ايﻔاي
ﺗحول اجﺘماعي -سياسي سﺮوده و ﻣنﺘشﺮ ﻣيﺷده است و ﺗصور رخدادن هيچ يك از
اينها به غيﺮ از فضا و فﺮهنگ عصﺮي كه در آن زاده ﺷدهاند ،ﻣمكن نيﺴت.
از وجهي ديگﺮ ،ﺗﻔطن يك ﻣلت به اينكه بﺮاي ادبيات چه غايات و كاركﺮدهايي
ﺗصور كند ،چه جايگاهي بﺮاي آن در بين عناصﺮ ﺗمدني ببيند ،از آن چه ايﻔاي نقشي
را طلبد كند يا در ﻣقام ﻣخاطب با چه انگيزه و ﺗوقﻌي سﺮاغ آن رود ،ﺧود ﻣﺘﺄﺛﺮ از
فﺮهنگ و ظﺮفيتهاي فﺮهنگي ﻣلل ﻣخﺘلﻒ است؛ ادبيات به ﻣثابه سﺮگﺮﻣي ،ادبيات
به ﻣثابه ﺗﻔكﺮ ،ادبيات به ﻣثابه رانشگﺮ اجﺘماعي و ...همه ﻣﺘﺄﺛﺮ از درك فﺮهنگي يك
ﻣلت و فﺮهنگ عموﻣي حاكم بﺮ آن است .ﻣﺮدﻣان در ﻣقام ﺧوانندگان ادبيات،
كنشگﺮان جدياي در ساﺧت فضاي ادبي جاﻣﻌهاند و اين كنشگﺮان نيز ﻣﺘﺄﺛﺮ از
فﺮهنگ ﻣحاط و ﻣحيﻂ دور و بﺮﺷان ادبيات را پي ﻣيگيﺮند و ﻣيﺧوانند؛ بﺮاي
نمونه ﺷاﻫﻨاﻣﻪ حكيم فﺮدوسي در ﻣاوضعله ﺧود بهصﺮاحت آفﺮينندهاش ،بﺮاي و به
غايت احيا و زندهكﺮدن هويت ايﺮانزﻣين در بافﺘار نوي ايﺮاني اسلاﻣي سﺮوده ﺷده
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هﺮچه ﺗصور كنيم ،ﻣﺘﺄﺛﺮ از عناصﺮي است كه يكي از ﻣهمﺗﺮين آن ،فﺮهنگ است؛

است؛* اﻣا ﻣمكن است در ادواري از ﺗاريخ ،فﺮهنگ ﺷاهناﻣهﺧواني صﺮف ًا به قصد
داسﺘانگويي ،ﺗﻔنن و گذراندن ﺧوش اوقات و ...بين طيﻒ عموﻣي ﻣﺮدم ﺷايع بوده-

آنچنانكه فيالمثل ﺧواندن و نقالي داسﺘان حﺴينكﺮد ﺷبﺴﺘﺮي در قهوهﺧانهها
ﻣﺮسوم بوده است -بيآنكه غايت ﺧوانندگان و ﺷنوندگان همان احيا و انﺴجام
هويت باﺷد ،هﺮچند اين ﻣهم به عنوان فايده و كاركﺮد جنبي احيان ًا ﻣحقق ﻣيﺷده
است و اين بدان جهت است كه هميشه غﺮض و غايت ﻣؤلِﻒ با غﺮض و غايت
ﻣولَﻒ و اﺛﺮ و در ﻣﺮﺗبهاي ديگﺮ ،ﻣخاطب اﺛﺮ يكي نيﺴت و فﺮهنگ ﻣيﺗواند بﺮ
١٧٢

غايات هﺮ يك از اين سه ﺗﺄﺛيﺮگذارد.
 .٣تأثير فرهنگ بر موضوع و ماده ادبيات
»ﻣاده« ادبيات -و به ﺗﻌبيﺮ رايج در ﻣطالﻌات ادبي» ،درونﻣايه« آن -بيمها و اﻣيدها،
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آرﻣانها و ارزشها ،گﺮايشها و ﺧواهشها ،ﺗﻔكﺮات و ﺗصورات ﻣﺮدم يك سﺮزﻣين
زبان يا زﻣان است؛ هﺮچند در حد انﻔﺴيات يك فﺮد فﺮوكاهيده ﺷود؛ به ﺗﻌبيﺮ

گ دروني« )كارلوني ،١٣٦٨ ،ص (٦٧در ﺗﻌاﻣل و
ش فﺮهن ِ
كارلوني »ادبيات ابزارِ نماي ِ
ﺗناسب با فﺮهنگ بيﺮوني است؛ ابزاري كه به واسطه آن ﺗجﺮبه زيﺴﺘه اديب و جهان
ذهني آن روايت ﻣيﺷود .اگﺮ علم ،ايمان و اﻣثال آن ﺗجﺮبه ﺷخصي افﺮاد ﺗلقي
نشود ،در اينكه هنﺮ و ادبيات ﻣيﺗواند نشئتگﺮفﺘه از ﺗجﺮبه ﺷخصي هنﺮﻣند و اديب
باﺷد ،اجماع وجود دارد ،چه نزد قايلين به ﺷناﺧتگﺮايي ادبيات و چه ﻣخالﻔان آن؛
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
ﻣيﺷود.
ي ﻣﺘنِ ادبي ﻣﺘجلي ﻣيكند
ت ﺗحقق ِ
ادبيات گاهي علم حضوري اديب را در صور ِ
و آن را به صورت علمي حصولي يا ﻣﻌﺮفﺘي درجه دو بﺮاي ﻣخاطب ﺧود باز
ﻣينماياند؛ لذا اگﺮ علم حضوري عبارت باﺷد از ﺷناﺧت چيزي بدون واسطه يا
بدون واسطه حكايتكننده )طباطبايي ،١٣٦٨ ،ص ،(٨٣اﺗﻔاق ًا ادبيات در پي حكايت از
آن ﻣدرَك است؛ اﻣا آن را ﺗا بدان حد و بدان ﺷكلي حكايت ﻣيكند كه گويي ﺧو ِد
واقﻌ ّيتِ دركﺷده نزد ادراككننده روايت )ﻣخاطب ادبيات( حضور دارد و اين از
* بﺴي رنج بﺮدم ...عجم زنده كﺮدم. ...

رهگذر »همذاتپنداري« بين اديب و ﻣخاطب حاصل ﻣيﺷود كه بﺮﺧي آن را
ﻣهمﺗﺮين ﺷاﺧصه ادبيات و هنﺮ ﻣيدانند )هاسپﺮس ،١٣٩٣ ،ص .(٣٣٤حﺘي طيﻔي چون
پيﺘﺮ لاﻣارك كه نظﺮيات ﻣﻌﺮفتبخشي ادبيات از جمله نظﺮيه ﺷناﺧتگﺮايي ادبي را

بﺘماﻣه نميپذيﺮند ،ﻣﻌﺘقدند :اسﺘخﺮاج اين گزاره كه »انﺴانها قﺮباني نيﺮوهاي غيﺮ

ﺷخصي و ﺧارج از اراده و ﻣهار ﺧود هﺴﺘند« به عنوان درونﻣايه اصلي ،از داسﺘاني
چون داسﺘان ﻣحاكمﻪ اﺛﺮ كافكا هيچ ﺗﺄييد ]ﻣﻌﺮفﺘياي[ بﺮاي صحت آن در عالم
ﺧارج داسﺘان نيﺴت و دعوي را اﺛبات نميكند و حﺘم ًا اﺛباﺗش نيازﻣند اسﺘدالالهاي
فلﺴﻔي و جاﻣﻌهﺷناﺧﺘي است؛ اﻣا آن را ]به ﺷكلي باورپذيﺮ[ نمايش ،ﺗبيين و ﺗلقين
ﻣيكند )لاﻣارك ،٢٠٠٩ ،ص.(٢٣٧

١٧٣

از سوي ديگﺮ اعﺘقاد بﺮ اينكه ادبيات فقﻂ نشئتگﺮفﺘه از ﺗجﺮبيات نگارنده
در ﻣخالﻔت با اين ﺗلقي ،آﺛار ادبي بﺴياري را ﻣيﺗوان بﺮﺷمﺮد؛ از ادبيات جادويي
ﻣدرن اﻣﺮيكاي لاﺗين ﺗا ادبيات عﺮفاني كهن ﺷﺮقي كه فﺮاﺗﺮ از ﺗجﺮبيات بشﺮي
نويﺴنده ﺧلق ﺷدهاند.

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

علم«*** و ...به ﺧودي ﺧود گاهي ﻣوجب ﺗﻌميق و ﺗﻌالي ﺷناﺧت است؛ به عبارت
ديگﺮ ادبيات ﻣيﺗواند »به ﻣثابه روﺷي بﺮاي ﺗﻔكﺮ و ﺷناﺧت« ،ﻣﻌﺮفت را »ﺗوسﻌه
دهد«؛ اين ﺗجﺮبه زيﺴﺘه جمﻌي از حكماي اديب است؛ البﺘه اين نظﺮيه ﻣبﺘني بﺮ اين
پيشفﺮض است كه انديشه و حكمت ﻣيﺗواند جزو جوه ِﺮ نوعي از ادبيات باﺷد و
گاهي آفﺮينش ادبي ﻣحصول نوعي بﺴﻂ وجود ﺷاعﺮ يا نويﺴنده در كاﺋنات است كه
****

سﺮﻣنشﺄ ناﺧودآگاهانه و فﺮاناسوﺗي ﻣييابد؛

نوعي از ادبيات كه رسول اكﺮم 

* به ﺗﻌبيﺮ هايدگﺮ )ﺧاﺗمي ،١٣٩٥ ،ص.(٣٠٩

** به ﺗﻌبيﺮ آويني »حقيقت هنﺮ و ادب نوعي ﻣﻌﺮفت است كه در عين حضور و ﺷهود بﺮاي هنﺮﻣند

ﻣكشوف ﻣيگﺮدد و اين كشﻒ ﺗجلي واحدي است كه از يك سوي در ﻣحﺘوا و از سوي ديگﺮ در
قالب هنﺮ ظاهﺮ ﻣيﺷود« )آويني ،١٣٩٦ ،ص.(١٣٥

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

**** اين ﻣن نه ﻣنم آنكه ﻣنم گويي كيﺴت //گويا نه ﻣنم در دهنم گويي كيﺴت
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است ،ﺗقليل بحث و اكﺘﻔا به نوعي ﻣﻌﺮفتﺷناسي واقعگﺮا بﺮاي ادبيات است؛ چون

دربارهاش ﻣيفﺮﻣايند» :إ ّن ﻣِن الشّﻌ ِﺮ َلحِكمَ ٌه« )اﻣيني ،١٣٩١ ،ج ،٢ص (٩و اﻣثال نظاﻣي

آن را »ﻣغز«» ،جان« و رﺷحهاي از علم و حكمت حقيقي ﻣيدانند )نظاﻣي،١٣٤١ ،

ص(٤١؛ گذﺷﺘه از اينكه ﻣيان صدق و ﻣحصول ادبي چه پيوندي بﺮقﺮار است و
ﺧواندن آﺛار ادبي ﺗا چه پايه ارزش ﻣﻌﺮفﺘي بﺮاي ﻣا دارد كه ورود به قلمﺮو ﻣباحث
ﻣﻌﺮفتﺷناسي و داروي درباره نظﺮيه ﺷناﺧتگﺮايي ادبي ) Literary

 (Cognitivismاست.
اﻣا آنچه ﻣﺴلم است ،ﺷاﺧههاي نوپديدي چون زبانﺷناسي ﺷناﺧﺘي و
١٧٤

ﻣﻌناﺷناسي ﺷناﺧﺘي كه اين ﻣقولات را ﻣطمح نظﺮ قﺮار ﻣيدهند و از نقش و كاربﺮد
زبان و ادبيات در ﻣﻌﺮفت يا ﺷناﺧت سخن ﻣيگويند ،اجماع ًا كاركﺮد ﻣﻌﺮفﺘي يا
ي قابل ﺗوجهي بﺮاي زبان و ادبيات قايلاند.
ﺷناﺧﺘ ِ
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جان ديويي در كﺘاب ﻫﻨر بﻪ ﻣﻨﺰلﻪ تﺠربﻪ ﺗشﺮيح ﻣيكند كه هنﺮ هم ﻣيﺗواند

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

اطﺮاف است؛ ﺗجﺮبهاي ﺗازه كه در آن ذهنيت و عينيت ﺗﻌاﻣل دارند؛ ﺗا آنجا كه ديگﺮ

نه ذهنيت و نه عينيت حيات ﻣﺴﺘقلي ندارند )ساداﺗي ،١٣٩٤ ،ص .(١٤٠كاسيﺮر نيز
بﺮاي هنﺮ يك نظام ﻣﻌﺮفتﺷناﺧﺘي همﺘاي علم قايل است و ﺗﺄكيد ﻣيكند در ﺷيوه

هاي ﻣخﺘلﻒ درك ﻣا از جهان بايد بيشﺘﺮ بﺮ وجه احﺴاسي و عاطي وجود بشﺮ -آن
گونه كه در هنﺮ و ادبيات رخ ﻣيدهد -ﺗﺄكيد ﺷود )ﻣوقن  ،١٣٨٩ص .(١٤٩او ﺷناﺧت
عاطﻔي و هنﺮي را روﺷي ﻣيداند كه در جﺴتوجوي كليت است؛ ﻣﻌﺮفﺘي كه از
عهده ﺷناﺧت علمي و عقلي بﺮ نميآيد و در قياس اين دو ﻣيافزايد هنﺮ ﺗحقق
ذهنيت است و علم ﺗحقق عينيت )بايﺮ ،٢٠٠٦ ،ص .( ٥٨ذات نمادين هنﺮ -و به ﺗبع
آن ،ادبيات -او را فﺮاﺗﺮ از بيان و بازنمايي قﺮار ﻣيدهد و بهنوعي ﺗشديد واقﻌيت
ﻣيرساند )ساداﺗي ،١٣٩٤ ،ص (١٣٨و به ﻣثابه نوعي ﻣﻌﺮفت جزﺋي و ﺧاص
»ﺗصويﺮي غنيﺗﺮ ،زندهﺗﺮ و رنگينﺗﺮ از واقﻌيت به دست ﻣيدهد و ﻣﻌﺮفﺘي عميقﺗﺮ
از ساﺧﺘار صوري آن اراﺋه ﻣيكند« )كاسيﺮر ،١٣٧٣ ،ص» .(٢٥٥هنﺮ ﺗﻔﺴيﺮ واقﻌيت
است ،ولي نه از طﺮيق ﻣﻔاهيم اسﺘدلالي بلكه از ره ﺷهود و ﻣكاﺷﻔه و به ﺗﻌبيﺮي نه
به واسطه ﺗﻌقل بلكه به كمك صورتهاي ﻣحﺴوس« )همان ،ص.(١٩٤

اين نوع ﺧاص از ﻣﻌﺮفت كه هنﺮ و ادبيات با ابﺘنا بﺮ وجه احﺴاسي و عاطﻔي

انﺴان پيش روي او ﻣيگذارد ،به ﺧوداگاهي و ﺷناﺧت ﺧود ﻣيانجاﻣد )ساداﺗي،

 ،١٣٩٤ص .(١٢٩كار هنﺮي همانا كليد ﺧودآگاهي انﺴان است و ذهن فقﻂ در
آفﺮينش هنﺮي و از رهگذر آﺛار ﺧلق ﺷده و فﻌاليت ﺧلاقانهاي كه بﺮوز ﻣيدهد به
درك ﺧود نايل ﻣيﺷود )ﻣوقن ،١٣٨٩ ،ص.(١٥٤

در انديشه كاسيﺮر اساسا هنﺮ -و ادبيات -چيزي جز بازنمايي جهان ﺗجﺮبي در

قالب نمادها ،آنگاه كه ﻣبﺘني بﺮ ﺷهود باﺷد ،نيﺴت )همان ،ص .(١٣٧او اين صورت

هاي ﺧاص نمادين نه ﺗقليد واقﻌيت بلكه اندامهاي واقﻌيتاند؛ زيﺮا ﺗنها به واسطه
آنهاست كه هﺮ چيز واقﻌي به يك ﻣوضوع دريافت عقلي ﺗبديل ﻣيگﺮدد و بدين
سان به فهم ﻣا در ﻣيآيد )كاسيﺮر  ،١٣٩٠ص(٤٥؛ لذا او را بايد از ﻣدافﻌان سﺮسخت

١٧٥

نظﺮيه ﺷناﺧﺘي هنﺮ دانﺴت.
ادبيات ،دالِ ﻣدلول فﺮهنگ است و بﺮﺧي وجوه عيني فﺮهنگ ،ﻣانند آداب و رسوم

و بخشي از وجوه ذهني آن ﻣانند باورها و بينشها را باز ﻣيﺗاباند .به ﺗﻌبيﺮ ﻣﺘيو
آرنولد »ﺷﻌﺮ ]= ادبيات[ ﺗجلي اصلي فﺮهنگ است« )ويليم بﺮﺗنز ،١٣٨٢ ،ص .(١٣اين

قﺮابت ﺗا جايي است كه ادبيات را ﻣيﺗوان صورت عينيتيافﺘه فﺮهنگ پنداﺷت-

ﺧصوص ًا آن بخش از ادبيات كه در حافظه ﺗاريخي يك ﻣلت ﻣيﻣاند -هﺮچند همه
ﻣاده ادبيات از فﺮهنگ نيﺴت و عناصﺮ ديگﺮي چون اسطوره ،ﺗاريخ و ...ﻣوضوع
ادبيات واقع ﻣيﺷوند؛ همين طور ﻣمكن است پارهاي از بينشها ،ﻣنشها ،كنشها و
گﺮايشهايي كه هنوز ﺷيوع نيافﺘه و به ﺷكل فﺮهنگ قابل ﺷناسايي نيﺴﺘند ،ﻣوضوع
ادبيات قﺮار گيﺮند؛ اﻣا ﺗصديق اين گزاره كه ادبيات يك ﻣلت بازﺗاباننده فﺮهنگ و
رسوم آن است )افخمي ،١٣٧٨ ،ص -(٦٣بخوانيد :بخش قابل ﺗوجهي از درونﻣايه
ﺧود را از آن فﺮهنگ ﻣيگيﺮد -بﺮاي ﺗﺄييد ﻣيزان اﺛﺮگذاري فﺮهنگ بﺮ ادبيات كافي
است و جز اين نيﺴت كه اساس ًا يكي از ابزارهاي انﺘقال فﺮهنگ ،به عنوان حافظه
عموﻣي قابل اكﺘﺴاب ﺗوسﻂ افﺮاد جاﻣﻌه ،ادبيات است )همان ،ص (٦٤و ﺷايد بﺘوان
گﻔت ادبيات از اين وجه )وجه درونﻣايه( بيشﺘﺮين اﺛﺮ را از فﺮهنگ پذيﺮاست.
ﻣدافﻌان نظﺮيه جبﺮيت اجﺘماعي هنﺮ و ادبيات چون هاورز )،(Arnold Hauser

ﻣانهايم ) ،(Karl Mannheiلوكاچ ) ،(Georg Lukácsگلدﻣن ) Lucien

ﺗﺄﺛيﺮ فﺮهنگ بﺮ ادبيات و بﺮﺧي دلالتهاي ﻣﻌﺮفتﺷناﺧﺘي

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

 (Goldmannو ولﻒ ) (Janet Wolffدر اين باب ﻣباحث ﻣﺘقني ﻣطﺮح كﺮدهاند.

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

يكي دو سده پس از حمله ﻣغول ،درونﻣايه اصلي آﺛار ادبي ،پﺮداﺧﺘن به انﻔﺴيات و
ﺗﻌلقات عزلتگزينانه ﻣيﺷود )اﻣيﺮي ﺧﺮاساني ،١٣٩٥ ،ص .(٢٢-١يا ﺗوجه به »انﺴان«
ﻣضمون غالب آﺛار ادبي ﻣغﺮبزﻣين در زﻣانه رنﺴانس و طليﻌه ﺷكلگيﺮي فكﺮ و
فﺮهنگ اوﻣانيﺴﺘي ﻣيگﺮدد.
اگﺮ بﺮ پايه نظﺮيات جديد ،ادبيات را ﺗا ﻣﺮحله فهم ﻣخاطب و ﺧوانش ﻣﺘن
١٧٦

ﺗﺴﺮي دهيم ،بايد گﻔت فﺮهنگ بﺮ فهم فهمنده و ﺧوانش آن از آﺛار ادبي هم ﺗﺄﺛيﺮ
ﻣيگذارد و اين ﻣوضوع را نظﺮيات ﻣﺘﻌددي چون ﺗئوري دريافت ) Reception

 (Theoryدر ساحت ﻣطالﻌات فﺮهنگي )كورس ،١٣٨٣ ،ص (٢٠و نظﺮيات ﻣﺘﻌدد در
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باب ﺧوانش و ﺗﺄويل ﻣﺘن به ﻣطالﻌه نشﺴﺘهاند.
 .٤تأثير فرهنگ بر سازه اثر ادبي
علت صوري ادبيات همان سازههاي ﻣﺘنوع آﺛار ادبي در سطوح ﻣخﺘلﻒ است :در
سطح واژگان ،در سطح ساﺧﺘمان ﻣﺘمايز زباني ،در سطح نحوه سازﻣانيافﺘگي گﻔﺘار،
ف زﻣانها و زبانها و سﺮزﻣينهاي
در سطح ﺗمهيدات سبكي ،قوالب ادبي ﻣﺘﻌار ِ
ت اﺛﺮ ادبي عنصﺮي كاﻣلاً فﺮهنگي
ن صور ِ
ﻣخﺘلﻒ و» . ...زبان« به عنوان سلول بنيادي ِ
است؛ ﺗا آنجا كه بﺮﺧي آن را جزو فﺮهنگ قلمداد كﺮدند )بﺮاي ﻣطالﻌه يبشﺘﺮ ر.ك:

 (Hudson, 1980, p.74يا رابطه عام و ﺧاص ﻣن وجه بين زبان و فﺮهنگ قايل
ﺷدهاند )ﻣﺮادي ،١٣٩٥ ،ص (٢٤٥و حﺘي بﻌضي اصطلاح »زبان فﺮهنگ« را به عنوان
جايگزيني دقيقﺗﺮ بﺮاي واژه »زبان« پيشنهاد كﺮدهاند )ريس ،٢٠٠٢ ،ص(١؛ بﺮاي ﻣثال
»زبان فﺮهنگ فارسي« را دقيقﺗﺮ از »زبان فارسي« دانﺴﺘهاند.

بﺮﺧي صاحبنظﺮان حوزه فلﺴﻔه زبان ،چون ارنﺴت كاسيﺮر ،ﻣﻌﺘقدند نخﺴﺘين

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

است كه در ذهن انﺴان نقش ﻣيگيﺮد و همين صورتهاي سمبليك ،ﺗﻔكﺮ انﺴاني را
به سمت ﺧلاقيت سوق ﻣيدهند )كاسيﺮر  ،١٣٧٣ص (٤٩و از طﺮفي نخﺴﺘين جهان
سمبليكي كه انﺴان ﻣيآفﺮيند زبان است و از راه همين زبان اسـت كـه انـﺴان
جهان ﺗازهاي ﺧلق ﻣيكند كه جهان فﺮهنگ است .در ذهن انﺴان نشانههاي زباني

جاي اﺷياي ﻣادي را ﻣيگيﺮند؛ لذا زبان با ﺗمام وسﻌت ﺧود ،يك جهان نمادين
ﺧواهد بود )همان ،ص (٧١و اين نـقش ﻣﻌنابخش و سمبليك زبـان را ﺗا زﻣاني كه
زبان ﺗنها ﻣـجموعهاي از كـلمات ﺗصور ﺷود بدانيم ،نميﺗوانيم دريابيم )همان،

ص .(١٦٣بايد پذيﺮفت عمده اﺧﺘلاف بين زبانها ﺗﻔاوت در »ﻣنظﺮ عـالم« است نـه
اصـوات و علاﺋم )همان ،ص.(١٦٨

رابطه بين آواها ،واژهها و نحو يك زبان و روﺷي كه سخنگويان آن زبان به
جهان »ﻣينگﺮند« و »رفﺘار ﻣيكنند« ،اﻣﺮي قﺮيب به بديهي است )وارداف.(١٩٨٦ ،
آنچه ﻣﺴلم است »فﺮهنگ« ﺧود را به نحوي در »عناصﺮ زباني« نشان ﻣيدهد )همان،

ص (٣٨و اين دو در عين بﺮﺧورداري از نظاﻣي قابل ﺗﻔكيك ،همپوﺷانيها و نقاط

١٧٧

ﺗلقي و ﺗﺄﺛيﺮ بيﺷماري دارند *.اينكه ﻣثل ًا فﻌل »ﻣﺮدن« در يك زبان فقﻂ بﺮاي انﺴان
ص .(٦٣يا در يك زبان ضمايﺮ يا صﺮف افﻌال به ﺗﻔكيك ﻣؤنث و ﻣذكﺮ وجود دارد
و در ديگﺮي اين ﺗﻔكيك وجود ندارد .يا قواعد نحوي و صﺮفي حاكم بﺮ يك زبان،
ﻣﻔصل و پيچيده و در زبان ديگﺮ ﻣخﺘصﺮ و ساده است )زاهدي ،١٣٨٨ ،ص (٣٣و...
همه ريشه در فﺮهنگ يك قوم دارد.

فارابي در رساله احصاء العلوم به رابطة ﻣنطق و دسﺘور زبان اﺷاره و اظهار

ﻣيكند كه ﻣنطق بخشي از قوانين واژگان را بهدست ﻣيدهد و از اين جهت
ﻣشاركﺘي با دسﺘور زبان )نحو( دارد؛ اﻣا اين دو از اين جهت ﻣﺘﻔاوتاند كه ﻣنطق
دربﺮدارندة قواعد دسﺘوري عام در همة زبانهاي بشﺮي بﺮاي فكﺮكﺮدن صحيح
است؛ در حالي كه دسﺘور زبان قوانيني را عﺮضه ﻣيدارد كه به هﺮ يك از زبانهاي
ﺧاص ناظﺮند .از ديد او ﻣنطق از اين جهت ﻣشابه دسﺘور زبان است كه ربﻂ ﻣنطق
به عقل و ﻣﻌقولات ،همانند ربﻂ دسﺘور زبان به زبان و عبارات است )عباسزاده،

 ،١٣٩٨ص(٦٧؛ لذا اگﺮچه ﻣنطق و دسﺘور زبان دو دانش ﻣﺴﺘقلاند ،ﻣنطق ،ﻣطالﻌة
ي ﻣﺴﺘقلي در باب زبان است و هم ﻣنطقيون و هم فيلﺴوفان در بيان
فلﺴﻔ ِ
ديدگاههاي ﺧويش در هﺮ يك از زبانهاي ﺧاص ،به دانش دسﺘور زبان نيازﻣنداند
* ﻣطالﻌه آن دانشهاي نوپديدي چون انﺴانﺷناسي زبانﺷناﺧﺘي ) (Linguistic Anthropologyو
ﺷاﺧههايي از ﻣﺮدمﺷناسي را به وجود آورده است.

ﺗﺄﺛيﺮ فﺮهنگ بﺮ ادبيات و بﺮﺧي دلالتهاي ﻣﻌﺮفتﺷناﺧﺘي

و جانداران و در زباني ديگﺮ بﺮاي همه اﺷيا به كار بﺮده ﻣيﺷود )افخمي،١٣٧٨ ،

)بلاك ،١٣٨٩ ،ص (٣٠٨و البﺘه اين نكﺘه نزد زبانﺷناسان ﻣﻌاصﺮ همچون نوآم
چاﻣﺴكي ) (Noam Chomskyهم ﻣورد ﺗوجه و ﺗﺄكيد واقع ﺷده است )ﻣﺮاديان و
نوري ﺧاﺗونباني ،١٣٩٣ ،ص.(١٥١

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

نحو يك ﻣلت ﻣﺘﺄﺛﺮ از فﺮهنگ آنان است .دسﺘور زبان جز اينكه بﺮگﺮفﺘه از يك زبان
و ادبيات است ،ﺧود ﺷكلدهنده و ﻣولد آن نيز ﻣيﺗواند باﺷد؛ آنچنانكه فيالمثل
فﺮهنگﺴﺘان ادب يا نخبگان ادبي پيشﺮو جاﻣﻌه لغﺘي يا ساﺧﺘي جديد را بﺮ اساس
١٧٨

صﺮف و نحو فارسي ﺧلق ﻣيكند و دايﺮه زباني و ادبيات ايﺮان زﻣين را گﺴﺘﺮش
ﻣيدهد.
از ديگﺮسو نوع صﺮف و نحوي يك زبان ،ﻣاهيت يك زبان را ﻣﻌلوم ﻣيكند؛
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اينكه يك زبان ﻣاهيﺘي رياضيﺗﺮ و ﻣنطقيﺗﺮ دارد يا كمﺘﺮ نظامﻣند و ﻣنضبﻂ است؛
زباني پيشوندي و پﺴوندي است و ديگﺮي اﺷﺘقاقي است و ...همه در فﺮهنگ آن
قوم ريشه دارد.
از سوي سوم كيﻔيت پديدآوري علم نحو و صﺮف يك زبان ﻣيﺗواند به كيﻔيت
فكﺮ و فﺮهنگ يك قوم اﺷاره داﺷﺘه باﺷد؛ ﻣثلاً صﺮف و نحو عﺮبي دسﺘاورد ايﺮانيان
است نه فقﻂ چون ايﺮانيان در پي آﻣوﺧﺘن و آﻣوزش زبان عﺮبي بودند ،بلكه حاكي
از ذهن ﻣنطقي ايشان و نحوه ﻣواجهه ايﺮانيان با پديدهها از جمله يك زبان جديد
بوده است؛ آنچنانكه نجوم ،ﻣنطق ،رياضيات و ..در بﺴﺘﺮي فﺮهنگ و ﺧاك ايﺮاني
سﺮبﺮآورده و پﺮورده ﺷده است.
در ﻣطالﻌات جديد ﻣﻌﺮفتﺷناﺧﺘي ﻣطالﻌه نﺴبت زبان و فﺮهنگ در ذيل
ﻣﻌناﺷناسي ﺷناﺧﺘي ،ﺷاﺧهاي از زبانﺷناسي ﺷناﺧﺘي ﻣمكن ﻣيﺷود .ﻣﻌناﺷناسي
) (Semanticsدر پي بﺮرسي و فهم ﻣﻌاني و كاربﺮد واژهها )الﻔاظ و عبارات( يا
كشﻒ روابﻂ ﻣيان واژه و ﻣﻌنا در زبانهاي ﻣخﺘلﻒ است و اﺧص از نشانهﺷناسي
) (Semiotics/ Semiologyﺗلقي ﻣيﺷود )قاﺋمينيا ،١٣٨٩ ،صص ٣٨-٤٤و .(٧٨-٨٢

نكﺘه ﺗوجهبﺮانگيز ديگﺮ در بﺮرسي وجوه ﺗﺄﺛيﺮ فﺮهنگ بﺮ سازه ادبيات از رهگذر
عنصﺮ زبان ،رابطه ﻣﺴﺘقيم بين »ظﺮفيتهاي زباني« يك اقليم با كميت و كيﻔيت
»ﺗوسﻌه ادبيات« آن اقليم است؛ بﺮاي نمونه قافيهپﺮدازي در زبان عﺮبي با ﺗوجه به

ظﺮفيت اين زبان -چه از وجه دايﺮه گﺴﺘﺮده لغات و چه ساﺧت نحوي كلمات-
بﺴيار آسانﺗﺮ از بﺮﺧي زبانهاي ديگﺮ است؛ لذا طبيﻌي است سﺮايش ﺷﻌﺮ سهلﺗﺮ
ﺷود و ساﺧت و بافت ﺷﻌﺮ در قياس با سﺮزﻣين ديگﺮ ﺗوسﻌه و ﺗﻔصيل بيشﺘﺮي
يابد.
بﺮ همين سياق ،فﺮهنگ بﺮ »اسلوب كلام« ،نحوه »ساﺧت زبان ادبي« و
»ﺗمهيدات سبكي« نيز ﺗﺄﺛيﺮگذار است .در اﺷﻌار يك اقليم همچون ﺧﺮاسان ،روح
حماسي ،صلابت و فخاﻣت سخن و بيپيﺮايگي و سادگي كلام جزو عناصﺮ نهادي
است و در اﺷﻌار اقليمي ديگﺮ چون فارس و آذربايجان ،لطافت ،ظﺮايﻒ ﻣﻌنايي و
پيچيدگي سخن جزو ويژگيهاي اصلي و ﻣطبوع طبع اهالي آن عصﺮ و عﺮصه است؛

١٧٩

چه آنكه طبع ظﺮيﻒ و فﺮهنگ لطيﻒ آذري ﺷاعﺮپﺮور است و در كنج هﺮ ﺧانه يك
جوﺷان نيﺴت .اين ﺗمايز در »فﺮهنگ« و »وراﺛت« اين اقليم ريشه دارد.
در سطحي ديگﺮ يك فﺮهنگ ،هم »قوالب ادبي« ﻣﺘناسب با ﺧودش را »ابداع«
ﻣيكند؛ آنچنانكه رﻣان در طليﻌه ﺷكلگيﺮي فﺮهنگ ﻣدرن ،در ﻣغﺮبزﻣين پديد
آﻣد و ﺗصور ظهور آن ﻣثل ًا در فضا و فﺮهنگ ﻣشﺮق زﻣين ﻣمكن نيﺴت يا ﺷﻌﺮ نو
فارسي در پي ﺗحولات و فضاي ﻣﺘﻔاوت فكﺮي و فﺮهنگي جاﻣﻌه ايﺮاني اوايل سده
اﺧيﺮ هجﺮي ﺷمﺴي ﻣﺘولد ﺷد و هم در سطحي پايينﺗﺮ ،در يك قالب ادبي ﺗصﺮف
ﻣيكند؛ آنچنانكه فﺮهنگ و فكﺮ عصﺮ انقلاب اسلاﻣي »غزلـ حماسه« را از دل غزل
پديد ﻣيآورد ،بيآنكه پيشينهاي قابل ذكﺮ در ﺗاريخ ادبيات فارسي داﺷﺘه باﺷد )بﺮاﺗي،

 ،١٣٨٨ص.(٢٧

*

به اين ﺗﺮﺗيب يكيك عناصﺮ سازه اﺛﺮ ادبي و كليت آن ،در ﻣﺮاﺗب ﻣخﺘلﻒ ،از
واژه گﺮفﺘه ﺗا قالب ،به ﺷكلي گﺴﺘﺮده ﻣﺘﺄﺛﺮ از فﺮهنگ است.

نتيجهگيري
»ادب« و »فﺮهنگ« در ﺗلقي كهن ﺧود ،نزديكي ﻣﻔهوﻣي بﺴيار زيادي با هم داﺷﺘهاند؛
*

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

از بهمن  ١٣٥٧با عناصﺮ ﻣشخص و ﻣنحصﺮكنندهاي ،ﻣﺘمايز از ﺗغزل عاﺷقانه ﺷاعﺮ دورههاي قبلﺗﺮ
است )سنگﺮي ،١٣٩٣ ،ص.(١٨٣
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ﻣنظوﻣه حيدربابايهگون يافت ﻣي ﺷود؛ اﻣا در سﺮزﻣيني آن سوﺗﺮ ﺧبﺮي از اين چشمه

ﺗا آنجا كه گاه اين قﺮابت به اينهماني ﻣﻌنايي ﻣيانجاﻣيده است؛ اﻣا بﻌد از ﺗطورات
ﻣﻌناي و لﻔظي و الصاق ﻣﻔهوﻣي جديد به دو لﻔظ »ادبيات« و »فﺮهنگ« در عصﺮ
حاضﺮ ،نﺴبت و ﻣناسباﺗشان ﺗغييﺮ كﺮده است .از حيث نﺴب چهارگانه چنانچه
»فﺮهنگ« »ﻣجموعه ﺗافﺘه و ﺗنيده و سازوارﺷدهاي از بينشها ،ﻣنشها و كنشهاي
پايدار در بﺴﺘﺮ زﻣيني و بازه زﻣاني ﻣشخصي كه همچون هويت و طبيﻌت ﺛانويِ
ي طيﻔي از انﺴانها صورت بﺴﺘه« باﺷد و ادبيات را »ﻣحصول فﻌاليت ﺧيالخﺮد
جمﻌ ِ
اهل زبان يا زﻣان و يا زﻣين ﻣﻌيني است كه بﺮاي بازگﻔت عقايد ،علايق ،عواطﻒ و
١٨٠

ﺗجﺮبههاي زيﺴﺘه به طﺮز زيباييﺷناﺧﺘي در قالب يكي از صور سخن ظاهﺮ ﺷده
باﺷد« بدانيم ،اين دو همواره نﺴبت »ﺗباين« دارند.
بﺮاي درك نحوه ﺗﺄﺛيﺮ فﺮهنگ بﺮ ادبيات ،از رهگذر ﺷناﺧت اﺛﺮ فﺮهنگ بﺮ علل
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اربﻌه آن در ﻣييابيم:
اول ًا فﺮهنگ در ﺗﻌﺮيﻒ ﻣخﺘار بﺮ »بازگﻔت« و »ﻣحاكات« به عنوان علت غايي
ادبيات كه ﻣﻔهوﻣي واجد صبغه و سابقه ﻣﻌﺮفتﺷناﺧﺘي است ،بﺮ »نﻔس انﺴاني« و
ﺧصوص ًا دو قوه »ﺧﺮد« و »ﺧيال« آن ،به عنوان علت فاعلي ادبيات ،بﺮ »درونﻣايه اﺛﺮ
ادبي« كه بﺮآﻣده از ﺗجﺮبه زيﺴﺘه و علم حضوري اديب است ،به عنوان ﻣاده ادبيات
و بﺮ »سازه و صورت اﺛﺮ ادبي« -ﺧصوص ًا در سطح »زبان« ،آنچنانكه در ﻣطالﻌات
اﺧيﺮ ﻣﻌناﺷناسي ﺷناﺧﺘي ﻣورد ﺗوجه قﺮار ﻣيگيﺮد -به عنوان علت صوري ادبيات،
ﺗﺄﺛيﺮي ﺷگﺮف داﺷﺘه و قابليت ﺗصﺮف در هﺮ يك از اين ﺷئون پديدآور ادبيات را
داراست.
ادبيات از يك سو بيان ناﺧودآگاه قوﻣي است؛ »ناﺧودآگاه«ي كه بخش قابل
ﺗوجهي از آن »فﺮهنگ« است؛ »فﺮهنگ«ي كه به ﻣثابه اﺗمﺴﻔﺮي ناپيدا احاطهكننده
جاﻣﻌه انﺴاني است و آحاد اين جاﻣﻌه بيآنكه ﻣﺘﻔطن باﺷند ،در آن نﻔس ﻣيكشند و
ﺷكل ﻣيگيﺮند؛ از سوي ديگﺮ ادبيات بيان ﻣافيالضميﺮ اديب ،ادراكات و علم
حضوري و حصولي اوست» .ﺧﺮد« و »ﺧيال« كه دو ﺷﺄن يا قوه از ﺷئون و قواي
ادراكي و ﻣﻌﺮفﺘي نﻔس آدﻣياند ،ﻣولد ادبياتاند و هﺮ دو ﻣﺘﺄﺛﺮ از فﺮهنگ.
»نحوه فﻌاليت ﺧيال /ﺧﺮد« كه به فﺮايندﻣندي ﺗكوُّن ادبيات اﺷاره ﻣيكند و از
چگونگي ادبيات به ﻣثابه فﺮاوردهاي زباني ﻣيپﺮسد ،بحث از رابطه »ادبيات« با

»ذهنيت« را پيش ﻣيكشد و در ذيل زبانﺷناسي ﺷناﺧﺘي و در ﻣﻌﺮكه ﻣطالﻌات
جديد رابطه زبان و ذهن ساﻣان ﻣييابد.
در اين بﺮرسي دريافﺘيم در ﻣيان انواع ﺗﺄﺛيﺮ و ﺗﺄﺛﺮها» ،بينش ،گﺮايش ،ﻣنش و
كنش« به عنوان »ﻣوضوع ادبيات«از يك سو و »ﻣاده فﺮهنگ« از سوي ديگﺮ
جديﺗﺮين نقطه ﺗلاقي و ﺗﺄﺛيﺮ بين اين دو ﻣقوله است و اين ﺗﺄﺛيﺮ و ﺗﺄﺛﺮ داراي
دلالتهاي ﻣﻌﺮفتﺷناﺧﺘي قابل ﺗوجهي است؛ چه آنكه دستكم »بينش« اﻣﺮي ﺗماﻣ ًا
ﻣﻌﺮفتﺷناﺧﺘي است و ديگﺮانِ »گﺮايش«» ،ﻣنش« و »كنش« نيز اگﺮچه به ﺗماﻣت
ﻣﻌﺮفتﺷناﺧﺘي ﺗلقي نشوند ،ﺗحت ﺗﺄﺛيﺮ ﻣباني و ﻣﻔﺮوضات ﻣﻌﺮفﺘي قﺮار دارند.
آنچنانكه در زبانﺷناسي ﺷناﺧﺘي و ﻣﻌناﺷناسي ﺷناﺧﺘي ابﺮاز ﻣيﺷود كه زبان واجد

١٨١

ي قابل وجه است.
كاركﺮد ﺷناﺧﺘ ِ
فﺮهنگ و ادبيات ،ﻣهندسي فﺮهنگي و ساﺧت نظﺮيه ادبي بوﻣي و پژوهشهاي
زبانﺷناسي و ﻣﻌناﺷناﺧﺘي ﻣددرسان باﺷد.

ﺗﺄﺛيﺮ فﺮهنگ بﺮ ادبيات و بﺮﺧي دلالتهاي ﻣﻌﺮفتﺷناﺧﺘي

پژوهش عميقﺗﺮ در ﺷيوه و سطوح اين اﺛﺮبخشي ﻣيﺗواند ﻣا را در ﺷناﺧت
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