
 ادبیّاتگرایی در تبمک

 6حسن زختاره

 چکیده

ی تواری  ادبوی جوای گرا به ادبیّات از جمله مطالعاتی اسوت کوه در حووزهنگرش مکتب

ی زمانی مشخص، کوششی است بورای ایجواد گیرد. بررسی مؤلفان و آثار در یک بازهمی

رو  ای نامتجوانس و سرشوار از گسسوت. نوشوتار پویشنظم، انسجام و تداوم در مجموعه

ی مکتوب ادبوی و دسوت یوافتن بوه عناصور کوشد تا افزون بر بررسی تعریف انگوارهمی

بپوردازد.  شناسویی این اجزا در پیونود بوا تواری  و زیبواییاش، به مطالعهدهندهتشکیل

جستار حاضر در ادامه درصدد اسوت توا بوا نگرشوی انتقوادی، عملکورد و پیامود چنوین 

گرایی و معیارگرایی، افوزون بور ل کند. نتیجه اینکه مکتبای را تحلیشمارانهرویکرد گاه

گورا اسوت و بوا گرایانه به ادبیّات، کاملاً تجوویزی و تقلیولتحمیل نگرشی تاریخی و ملی

دهود. هور چنود هور محور  راردادن مؤلف رویکرد سببی را در مطالعات ادبی ترویج می

ا امکانات جدید، در برابور مکتبوی ی آزادی، نوآوری و خلمکتب ادبی، با توسل به انگاره

دبیّوات را از  یودها و بنودهایش ی آن را دارد کوه ازنود و داعیوهدست بوه طغیوان موی

شود. معمولواً پیودایش ا سرانجام خود به زندان دیگری برای ادبیّات بدل میامّ مرهاندمی

توداوم از  شوودم اموا تکورار، تقلیود وی گسستی در ادبیّات شمرده میمثابههر مکتبی به

سوازند. کاهند و آن را به زوال رهنموون مویشناختی مکتب جدید نیز میکارکرد زیبایی

و فه برای نیول بوه آزادی در تلواش آورد و بیگویی ادبیّات هی   ید و بندی را تات نمی

 است.   
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را در مقابوول نقوود ذهنووی و  ادبیّوواتنوووعی رویکووردی عینووی بووه  8دورکوویم

ب، فون بلاغوت و نقود بدین ترتی گذاری کند.عصرانش پایههم 9یگرایانهبرداشت

داد. نقود موروّج رویکوردی  4هوا بوه تواری  ادبویادبی، جای خود را در دانشوگاه

گرفوتم اموا تواری  بود و تاری  را نادیوده موی ادبیّاتشمول به زمانی و جهانهم

ی شصوت گزید. در دهوهگرا برمیادبی در مطالعاتش دیدگاهی درزمانی و نسبی

انتقام نقد را از تاری  ادبی گرفتنود و  7نقد نو ی بیستم، رویکردهای مختلفسده

کردنود. تواری  ادبوی بورای حفوظ اعتبوار و ی مطالعات ادبی دور آن را از عرصه

ف ی مؤلّوشد. انگارهی عمل یا نقد میبایست وارد حوزهناچار میی خود بهوجهه

ی گذشوته نقشوی ی دوم سودهسنگ بنای تاری  ادبوی بوود و توا اواسو  نیموه

چووون  1کوورد. متووووفکرانی سوواختارگراایفووا مووی ادبیّوواتادین در تعریووف بنیوو

ی موتن را بور ( و انگاره6) به حیاتش خاتمه دادند 3و فوکو 5، بارت5اسوووتروس

ی پایان هرگونوه نگورش مثابهمسند  درت نشاندند. مرا مؤلف و تاری  ادبی به

ادبوی توانسوت بوا بود. تنها پس از گذشت چند دهوه، تواری   ادبیّاتبه  60سببی

بازیابد و  اش رااصلاح مواردی که مورد انتقاد وا ع شده بود، اعتبار از دست رفته

به کمک هرمنوتیک متون ادبی بشتابدم سورانجام، نقود ادبوی و تواری  ادبوی بوا 

 یکدیگر آشتی کردند.

                                                                                                        
1- Gustave Lanson 
2- Dourkheim 
3- Impressionniste 
4- histoire littéraire 
5- Nouvelle Critique 
6- Structural 
7- Strauss 
8- Barthes 
9- Foucault 
10- Causal 
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ی هوایی بوود کوه در حیطوهترین بررسیهای ادبی یکی از مهمی مکتبمطالعه

کوشود ( می8) رو(. جستار پیش32: 6،4991مورل) گرفتجای می تاری  ادبی

ی آن را هوای متمایزکننودهی تعریفی از مکتوب ادبوی، ویژگویتا افزون بر ارائه

هوای های بنیوادینی را کوه ورای مشخصوهکوتاه یادآوری کند و مفاهیم و نظریه

هتوری از دهود توا بوه در  ببارز آن مستترند آشکار سازد. این مهم اجوازه موی

دست یافت و خصوصاً به دلایل مطرود شدن چنوین  ادبیّاتگرا به رویکرد مکتب

شود تا پیوند مکتوب دیدگاهی در مطالعات ادبی پی برد. در این زمینه، سعی می

تردید، این ( نیز مورد بررسی  رارگیرد. بیادبیّات) شناسیادبی با تاری  و زیبایی

زادی و محودودیت کوه در وجوود مکتوب ادبوی ی بنیوادین آبررسی با دو انگاره

هایی چون اثر، مؤلف، تقلید، تأثیر، نووآوری و غیوره خورد. انگارهپنهانند گره می

ی گرای مکتب ادبوی بوه پدیودهآورند تا گواهی باشند بر نگاه تقلیلنیز سر برمی

 ادبی.

 

 ی آن دهندهمکتب ادبی و عناصر تشکیل-0

انود، در اغلوب مووارد، اختصا  داشته 8های ادبیمطالعاتی که به بررسی مکتب

گرفتنود یوا پاسو  آن را واضوا و روشون فورض پرسشی بنیادین را نادیوده موی

ی کردند. آن پرسش این بود: مکتب ادبی چیست؟ البته طفره رفوتن از ارائوهمی

ی ویوژه در عرصوههوا بوهتعریف از موضوع مورد مطالعه در این دست از بررسوی

رواج داشت. شاید خاستگاه چنین رفتاری را باید بیش از هور چیوز  علوم انسانی

نموودم کننده گاه آسان نمویدر ماهیت موضوع پرسش جست. یافتن جوابی  انع

که تعریفی موبهم و مقبوولِّ همگوان از  پردازان با استناد به اینهروی نظریّازاین

ی مطالعوه یک انگاره در ذهن همه وجود داشت از تعریف د یوا موضووع موورد

                                                 
1- Maurel 
2- Ecoles littéraires 
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کند کوه در برخوی موا وع زدند. این فرض نیز به ذهن خطور میخود سر باز می

ی تعریفی د یا و بالاخص جامع از یک انگاره ممکن نیستم زیرا برشمردن ارائه

کنود، خصوصیات موضوع مورد مطالعه از یک سو مجال را برای انتقاد فراهم می

 سازد.یار محدود میی مورد بررسی را بسو از سویی دیگر حوزه

پوردازان هموواره بور آن بودنود کوه بورای تعریوف موضووع یوک علوم بوه نظریه

ی مطالعوات علووم هایی از آن اشاره کنند که تا حد ممکن یا در حووزهمشخصه

های دیگور داشوته باشود. دیگری  رار نگیرد یا کمترین وجه اشترا  را با حوزه

عنوان یک علم مستقل قلال خود را بهتوانست هم استبدین ترتیب، هر علمی می

ی ویوژه علووم مجواور را در عرصوهحفظ کند و هم امکان دخالت دیگر علوم، به

ی نخسوت تووان در نیموهاش کاهش دهد. در این زمینه، میپردازیتحت نظریه

، 6ر : نورمند) شناسیهای سوسور برای تعریف علم زبانی بیستم به تلاشسده

پردازان مطالعات ی دوم همان سده به کارهای نظریهنیمه ( و در85-85: 8000

( اشواره کورد. 60-1: 8061گویدیر،) 8شناسیی ترجمهترجمه برای ایجاد رشته

ی اخیور مودام ای که در چند دههتردیدی نیست که پیدایش مطالعات بینارشته

-شود ترسیم هرگونه حد و مرز مشخصی را میان حووزهبر ضرورت آن تأکید می

ای کوه بور کند. رویکورد بینارشوتهمورد مطالعات علوم انسانی از نظر دور می ی

گووذارد، بووه وجووود وابسووتگی و تعاموول میووان رویکردهووای گونوواگون صووحّه می

کند و بوا انحصوارطلبی رویکردهوا رویکردهای گوناگون به یک موضوع اشاره می

حصوارطلبانه، ورزد. به دیگر سخن، ناظر حرکوت از سووی دیودگاه انمخالفت می

 گرا هستیم. گرا و نسبیگرا به سمت نگرش گفتگومدار، تعاملگویه و مطلاتک

                                                 
1- Normand 
2- Guidère 
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تعریوف  ابول  هوای ادبویها و جریوانمکتبکه در کتات برای این 6ایو استالونی

و  8هوایی چوون حرکوت بولی از مکتب ادبی ارائه دهد، نخسوت آن را از انگواره

(. سوپس، بوا تکیوه بور اصول 86-6: 7806اسوتالونی، ) کنودمتمایز می 9جریان

شومرد و پوس از ی یک مکتب ادبوی را برمویدهنده شباهت، شش جز  تشکیل

های ادبی از آن، بر اساس اصل افتراق، از همان شش مفهوم برای تفکیک مکتب

 است: کند. این شش معیار به شرح زیریکدیگر استفاده می

 مجاورت زمانیم -الف

 صورتم گرایی در الهام وهم -ت

 مبنای نظری و مفهومی یکسانم -ج

 ی نمادینمرهبر و نماینده -د

 محل دیدارم -ه

 و نام. -و

هوای ادبوی و یوا تواری  ادبوی نشوان ی مکتبها در حوزهنگاهی گذرا به نگاشته

شوود. ی زمانی خاصی درنظر گرفته میدهد که برای هر مکتب ادبی یک بازهمی

حیات سورئالیسم را بین دو جنوگ جهوانی تعیوین ی زمانی وان نمونه بازهعن به

ی ی آثاری که در یک بوازهتوان در مجموعه(. می416: 6330، 4ماسن) کنندمی

هوا شوند اصول، مضمونی یک مکتب ادبی تولید میزمانی مشخص در محدوده

های مشتر  و مشابهی را مشاهده کرد. کافی است بوه بررسوی آثواری و صورت

البتوه اگور بتووان آن را یوک مکتوب بوه شومار آورد( ) ان نووی رموکه در حوزه

گورا، نفوی شوند پرداخت تا به اصولی چون انتقواد از رموان وا وعبندی میطبقه

شناسی، حضور پربسامد اشویا، خلوا یوک و روان شخصیّتپیرنگ سنتی، حذف 

                                                 
1- Yves Stalloni 
2- Mouvement 
3- Courant 
4- Masson 
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ها و عدم صورت ادبی جدید برای توصیف پدیدارشناسانه و عینی، ظهور اسطوره

ی اصول پردازان مجموعه(. معمولاً نظریه761-767همان: ) برخورد ادبیّاتد تعه

پردازی گذار آن مکتب نظریههای پایهو مبانی بنیادین هر مکتب ادبی را در متن

های متفاوت در متون گوناگونی ها و مکتبکنند. این مبانی در دورهو مطرح می

ی مکتوب ن نظوری و غیوره. انگوارهشود: پیشگفتار، بیانیه، جستار، موتظاهر می

ای ناسازمند بور گونه برد، بهی مؤلف را از بین میبایست انگارهادبی که شاید می

آن صحّه گذاشت به نحوی که نوام هور مکتوب ادبوی بوا نوام موؤلفی کوه آن را 

تووان بوه کرد عجین شوده اسوت. در ایون زمینوه موینمایندگی و یا هدایت می

م و راسوین، رمانتیسوم و هوگوو، رئالیسوم و بوالزا ، هایی چون کلاسیسیسزوج

ناتورالیسم و زولا، پارناس و گوتیه و سورئالیسوم و بروتوون اشواره کورد. معمولواً 

پورداز یوا رهبور نویسندگان هر مکتب ادبی در محول خاصوی گورد ایون نظریوه

که گاه نام یک محفل ادبی پیوندی تنگاتنگ بوا شدندم طوریتأثیرگذار جمع می

هوای گونواگون تواریخی آن مکتب ادبی داشته است. این محافل نیز در دوره نام

، سالن، انجمن، محفل، حلقه، اند: کالجهای گوناگونی به خود گرفتهها و نامشکل

گروه، مکتب و انتشارات. تخصیص یک نام خا  به یوک مکتوب، چوه از سووی 

اسوت کوه  همّیّوتابنیانگذارانش، چه از جانب مخالفوانش، از ایون حیو  حوائز 

 تواند گواهی بر اثبات و پذیرش وجود و هویت آن باشد.می

 

 مکتب ادبی و تاریخ ادبی -0-3

بندی یوک مکتوب ها به تعریف و طبقهی معیارهایی که با استناد به آنمجموعه

، از ایون روگیرنود. شناسی  رار میی تاری  و زیباییپردازند در دو حوزهادبی می

 های گوناگون در پیوندی تنگاتنگ بوا تواری  ادبویبه مکتب یّاتادببندی تقسیم

گیورد. نگورش تواریخی نویسی،  رار مینامهی آن، یعنی زندگی( و شکل اولیه9)

ی گرایوی سودهت علمی که خود میرا  اثباتو اثر ادبی در نوعی عینیّ ادبیّاتبه 
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گونی و کثورت تووان بوه گونواتاری  ادبی موی نوزدهم است ریشه دارد. به کمک

ی زمانی مشخص نظوم بخشوید. پوس ایجواد نظوم از تولیدات ادبی در یک بازه

ی ناهمگن ادبی را در  الوب گرایی استم زیرا پدیدهها در مکتبترین دغدغهمهم

سوازد. تواری  ادبوی ای منسجم، همگن و  ابل توضیا و در  ممکن مویپدیده

زد و برای انجام این کوار نیوز بندی دست برای نیل به این هدف مهم به تقسیم

شماری، انواع ادبوی، مضومون و غیوره دسوت یازیود. به اصول متفاوتی چون گاه

گیوری تواری  ادبوی و کوه بتووان خاسوتگاه دیگوری بورای شوکلبرای این شاید

های گوناگون پیدا کورد بایود ایون دو پدیوده را بوا به مکتب ادبیّاتبندی تقسیم

( نیز پیوند زد. در وا وع، ایون 659-650: 8006د،نورمن) ادبیّاتمبح  آموزش 

گورا وار و تقلیولانگارانوه، طورحهوایی سوادهی برداشوتبندی با ارائهنوع تقسیم

سازند. تردیدی نیست که آمووزش خوود نیوز را ساده و آسان می ادبیّاتآموزش 

ی گرایرو نقد مکتبحافظ و پاسدار منافع جامعه و در نتیجه زبان است. از همین

از سوی نقود نوو واکونش شودیدی از جانوب فضوای  ادبیّاتو نگرش تاریخی به 

 (.  4) فرهنگستانی و دانشگاهی در پی داشته است

گرایوی در محور بر نقش تاری های مکتببندی در بررسیوجود دو الگوی تقسیم

 هوا و سوپس بوربندی بر اسواس سودهگذارد: نخست تقسیماین حوزه صحّه می

هوا خیلوی زود جوای بندی آثار براساس سدهها. تقسیمها و مکتبنی جریاپایه

هوای سیاسوی داد و محودودتر هوا بور مبنوای دورهبندی سودهخود را به تقسیم

آورد از آن بوا عنووان ی هفدهم سوخن بوه میوان مویو تی از سده6گشت. ولتر

ای بور مبنو ادبیّواتبنودی کرد. گاه این تقسویمیاد می« ی لویی چهاردهمسده»

بنودی پذیرفت. مشکل اساسوی در ایون دسوت طبقوهدوران حکومت صورت می

گرفتند و بیشتر به دوران گذار از ها جای نمینویسندگانی بودند که در این دوره

                                                 
1- Voltaire 
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گرچه معمولاً در  6عنوان نمونه، مالرتی دیگر تعلا داشتند. بهیک دوره به دوره

م اما بخش مهمی از آثوارش شودبندی میی هفدهم طبقهمیان نویسندگان سده

ی دیگوور ی تحریوور درآورده اسووت. نمونووهبووه رشووته 6100را پوویش از سووال 

ای کلاسیک محسوت کرد یا در شمار اولین است: باید او را نویسنده8سیمونسن

بنودی هور سوده جای داد؟ بیفزاییم که در تقسویم 9نویسندگان عصر روشنگری

گرفتنود. تاریخی خاصی مبنا  رار موی شد و تنها حواد مبنای زمانی لحاظ نمی

بوا مورا لوویی چهواردهم پایوان  6567ی هفدهم در سوال بدین ترتیب، سده

ا شوروع جنوگ جهوانی اول آغواز بو 6364ی بیسوتم در سوال گرفت و سدهمی

کوه در چیسوت؟ نخسوت ایون ادبیّواتا اشوکال چنوین نگرشوی بوه امّوشدم می

 ورار دارد صوورت  ادبیّاتی ج از حوزهها بر مبنای تاری  که در خاربندیتقسیم

شود دو نوع رمزگان متفاوت، یعنی هموان رمزگوان پذیرد. در وا ع، سعی میمی

( در تطابا با یکدیگر  رار بگیرنود. در ضومن، چنوین 7) ادبی و رمزگان تاریخی

را بوه ارائوه دهود آن  ادبیّواتجای آنکه تعریف مشخصوی از سرشوت نگرشی به

هایی خوا  خوود را داراسوت، ن و متفاوت، که هر یک ویژگیهایی گوناگودوره

تور گوردد. کند تا افزون بر آموزش، یادگیری آن نیز ممکون و راحوتتقسیم می

همچنین، تاری  ادبی همواره مبادی اصول و ایدئولوژی حاکم بر جامعه و مویهن 

(. 70-47: 8060،  4و ویلنت 6940: 6936شریفی، ) گرایانه استیاست زیرا ملّ

سازدم چرا آن را در بند و زبون می ادبیّاتی و یک چنین نگرشی به ادبیّاتچنین 

ی اسوت. ملّو ادبیّواتی هوم ایودهکه تاری  ادبی در خدمت یک ایدئولوژی، و آن

تواند در راستای نیل بوه آزادی گوام بوردارد چوه خوود ی چنین هرگز نمیادبیّات

  است.برد و در بند نخست از فقدان آزادی رنج می

                                                 
1- Malherbe 
2- Saint-Simon 
3- Siècle des Lumières 
4- Vaillant 
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گرایوی که تحت تأثیر اثبات ادبیّاتبندی در گرایانه به ایجاد طبقهاین تمایل ملی

گورا و که برخلاف ظاهر مطلاهای بارز دیگری هم دارد. نخست ایناست ویژگی

 نمایودم چوه ایوند یقش برای تعیین حدود زمانی هر مکتب بسیار متزلزل موی

اسوت و نوه طبیعوی.  و تصنعی  راردادی کاملاً ادبیّاتی در حوزه ونه مرزبندیگ

کافی است به سیر تحول و حیوات رمانتیسوم در کشوورهایی چوون انگلسوتان، 

هوای مختلوف آلمان و فرانسه نگاهی انداخت تا دریافت که این مکتوب در دوره

تاریخی در هر یک از این کشورها غالب بوده است. ظهور رمانتیسم در دو کشور 

ی نووزدهم بواز ی هجودهم و در فرانسوه بوه اوایول سودهنخست به اواس  سده

را در پیوند با بافوت فراادبوی  ادبیّاتگردد. درضمن، نظر به اینکه این نگرش می

ری گرایی سازگار است. سرآغاز چنوین تفکّوی نسبیدهد بیشتر با انگاره رار می

ین کتوات گردد. ابرمی 6500در سال  8مادام دو استال 6ادبیّاتدر بات به کتات 

(. بور نگورش 54-55: 8005، 9میلوت) و جامعوه ادبیّواتبا ایجواد پیونود میوان 

دهود و بور هوا پایوان مویاز منظور کلاسویک ادبیّواتشومول و غیرزموانی جهان

 (.88: 6334مورل،) گذاردها صحّه میادبیّاتبودن تاریخی و جغرافیایی نسبی

سوویار برخوووردار بووود: از رونووا ب ادبیّوواتی دیگووری در بررسووی توواریخی شوویوه

های گوناگون که در هور کودام یوک مکتوب ادبوی بندی هر عصر به دورهتقسیم

کرد، اما خاصی غالب بود. گرچه چنین ا دامی به در  آن عصر بسیار کمک می

ها در هوی  یوک از ها یا سالچندان جامع و کامل نبود. در وا ع، بخشی از دوره

ماندنود. یجه از کانون توجه و مطالعات دور موینت گرفتند و درها  رار نمیدوران

های زمانی که به هر دوره یا مکتب اختصا  یافته توجه کورد کافی است به بازه

اند. گویا حیات ادبی در ایون دوران متو وف ها از  لم افتادهتا دریافت برخی سال

                                                 
1- De la Littérature 
2- Madame de Staël 
3- Millet 
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در  بوده است. در ضمن، اگر هم این دوران مرده لحاظ شود، باز هوم در پیونود و

ی ادوار مشخص و در ارتباط با یک مکتب ادبوی خوا  اسوت. بوه هموین سایه

خواننود توا در پیونود بوا های زمانی را پیشا یا پسامکتبی مویعلت، برخی از بازه

گورا رویکوردی شود رویکورد مکتوبمکتب خاصی  رار گیرد. این امر موجب می

 نظر برسد.کارآمد و جامع به 

کورد. گواه در بنودی را برملوا مویمودی ایون تقسویمی دیگری نیوز ناکارآپدیده

هوای زموانی خاصوی مواجوه های گوناگون با بوازهندی یک سده به دورهبتقسیم

شدند که آفرینش ادبی بنا به دلایل متفاوتی از پویایی زیادی برخوردار نبوود می

توانسوت جریوان گرا، با استناد به معیارهای خود، نمیو در نتیجه رویکرد مکتب

یا مکتب ادبی خاصی را در آن بیابد. در چنین شرایطی، وجوود کمتورین رد یوا 

هوا را بوه یوک مکتوب ادبوی خوا  ای از یک مکتب کافی بود تا آن سوالنشانه

هوایی ی زمانی خا  چنان از وجود چنین نشوانهمنسوت کنند. اما گاه یک بازه

د. صورف اینکوه اثور یوا گرفتنوناچار آن دوران را کاملاً نادیده مویبری بود که به

شد که به مکتب خاصی تعلا داشته باشود، هموه چیوز در ای پیدا نمینویسنده

تعلوا نداشوته و  ادبیّواتشدم گویی آن دوران هرگز به تواری  سکوت برگزار می

ا در ایون میوان امّوم از کارکرد خاصی در آن زمان برخوردار نبووده اسوت ادبیّات

 کشوید. منظوور نویسوندگانیبالا را به چالش میبندی ی دیگری نیز طبقههپدید

هوای ادبوی بودند که در طی فعالیت ادبی خوود دسوت بوه آفورینش در مکتوب

گیورد. زمان در چندین مکتب جای مینحوی که آثار آنان هماند، بهگوناگون زده

ی دوم گنجد. البتوه در نیموهدر یک حصار نمی ادبیّاتدهد که این امر نشان می

هوا گرایوی، سواختارگرایی و پوس از آنهایی چون صوورتبیستم جریانی سده

و هرگونوه مرزبنودی را بوه چوالش  ی وجوودی مکتوببینامتنیوت نیوز فلسوفه
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همزمان به چندین مکتب  6گوعنوان نمونه، بسیاری از متون نقیضهاند. بهکشیده

گورا کتوب(. اما در تمامی این موارد، نگورش م1) و چندین نوع ادبی تعلا دارند

ی یوک مکتوب پرداخت که در حیطههایی از نویسنده و آثارش میتنها به جنبه

کننوده و گرفت. در حقیقت، باز هم نووعی نگورش کاملواً محودودخا   رار می

شد و بیشتر در خدمت صحّه گذاشتن و تثبیت مبوانی گرا به اثر اعمال میتقلیل

سخن، اثر در خودمت اصوولی های یک مکتب ادبی خاصی بود. به دیگر و نظریه

گورا و جبرگورا بور آن گرفت و بیشتر نگرشی واپوساز پیش تعیین شده  رار می

 نگر. حاکم بود تا نگرشی مولّد و آینده

  

 تقلید یا نوآوری-0-0

مراتوب اجتمواعی تقریبواً شواعر و هنرمنود مقلّود در سلسوله»از منظر افلاطون 

ه شواعر و هنرمنود تقلیودگر]...[ خیلوی از ترین جایگاه را دارند.]...[ جایگواستپَ

زعوم ایون فیلسووف، هنور مقلّود، (. به631: 6930ژیمنز،) «فیلسوف فروتر است

رو کنود. هنور از آنعینی منحرف موی وا عیّتآفرین و وانمودگر توجه را از توهّم

کنود و ایون یعنوی برداری مویاز روی یک کپی کپی»شود که مطرود شمره می

(. در حقیقوت، 635هموان: ) «که خوودش تقلیودی بووده اسوت تقلید از چیزی

افلاطون در پی آن است که هنر را به اطاعت از مرجعیت فلسفه واداردم زیرا تنها 

(. از 633همان: ) مند و هماهنگ باشدشهر عدالتتواند ضامن آرمانفیلسوف می

، گزینش و توان به سانسور، نظارتاخلا ی میهمین روست که برای مبارزه با بی

 (.800همان: ) حتی حذف آثار هنری دست زد

رود و شومار موی و هنور بوه ادبیّواتی های بسیار مهم در حووزهاز انگاره 8تقلید

گیرد. معمولاً این انگواره بوه دو های زیادی پیرامون آن صورت گرفته و میبح 

                                                 
1- Parodique 
2- Imitation 
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ادبی از  نماید. منظور از حالت نخست تقلید اثررخ می ادبیّاتی صورت در حوزه

 6هایی پیرامون مفهوم محاکاتاست که افلاطون و سقراط در  الب بح  وا عیّت

اند. در بند پیشین تلویحاً بوه نظور افلواطون اشواره شود. دوموین به آن پرداخته

هوای دیگور. گوویی ایون صورت حاکی است از تقلید یک متن از موتن یوا موتن

با نگرش نخست  رار داردم زیرا نوه در تقابل  ادبیّاتی برداشت از تقلید در حوزه

متنی که به دنیای متنوی و زبوانی محودود و وابسوته ادبی و برونبه دنیای برون

ها در برابور کند و واکنشهای گوناگونی نمود پیدا میاست. تقلید متنی به شکل

 الووواحدر کتووات  8هوور یووک از اشووکال گونوواگون آن متفوواوت اسووت. ژرار ژنووت

ها را توضویا داده اسوت. ر مفصل پیوندهای ممکن میان متنطو به 9بازنوشتنی

پردازان مدرن بیش از آنکه بور شوباهت کوتاه یادآور شویم که ژنت و اکثر نظریه

شومار بوه ادبیّواتو تفاوت را عامل و نیوروی اصولی تحوول  4تأکید ورزند، تغییر

گوویی قیضهگرایان روس نیز یکی از دو مکانیسم تحول ادبی را نآورند. صورتمی

شوگردهای یوک نووع یوا مکتوب ادبوی را برملوا  دانستند که  راردادی بودنمی

(. و بوا  ورار دادن شوگردهای تکوراری در 91-96: 6334، 5سانگسو) ساختمی

    کرد.ها اعطا میشناختی نوینی به آنبافت متنی جدید کارکرد زیبایی

گیوری ی شکلر مرحلهیکی از مبانی بنیادین مکتب ادبی است، هرچند دد، تقلی

کنود. معمولواً هور مکتوب تری ایفا مینقش پررنگ 1ی نوآورییک مکتب انگاره

شومار ادبی اصول، مبانی و رمزگان مکتبی پیش از خود را مانعی برای نوآوری به

آورد و برای خلا نوآوری خود را ملزم به چالش کشیدن آن برای خلوا آثوار می

بیند کوه خوود را ملوزم بوه های جدیدی را میکانبیند. در وا ع، او امجدید می

                                                 
1- Mimesis 
2- Gérard Genette 
3- Palimpsestes 
4- Transformation 
5- Sangsue 
6- Innovation 
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داند. اما مکتبی که نوآوری در دستور کارش  رار داشوته، پوس از ها میخلا آن

ی تقلیود که به رسمیت شناخته شود، بسویاری از نویسوندگان را در عرصوه آن

خواهد به اصول ادبی آن وفادار بماننود. معیارهوایی کند و از آنان میمحصور می

ی مبانی نظری و مفهومی و وجوود یوک گرایی در الهام و فرم، مجموعههمچون 

ی گذارند. فراموش نکنویم کوه در واژهپرداز بر این امر صحّه مینماینده و نظریه

مکتب، مفاهیمی چون آموزش جمعی، گروه، حضور یوک اسوتاد و شواگردان یوا 

زمندی در فراینود مریدان و حتی اهداف مشتر  وجود دارد. در وا ع، روند ناسا

سووی تقلیود حرکوت گیرد، زیرا از نووآوری بوهتکوین هر مکتب ادبی شکل می

ی شوباهت، ی تفاوت به سوی انگوارهکند. به دیگر سخن، هر مکتب از انگارهمی

یابد و د یقاً هموین اصورار بور توداوم سوق می 6از تجدید به سوی ثبات و تداوم

شوود. داسوتان حیوات ب منتهی مویتقلید و شباهت است که به مرا یک مکت

یک مکتب ادبی، پیش از هر چیز داستان تداوم استم گرچوه نووع پیونود آن بوا 

هایی که از لحاظ زموانی بوه آن نزدیکنود، بویش از ویژه مکتبها، بهدیگر مکتب

 گیرد. ی تفاوت و تضاد شکل میآنکه از جنس تداوم و شباهت باشد برپایه

، مشخص کورد. 8ی تأثیری دیگری، یعنی انگارهرا با انگارهالبته باید پیوند تقلید 

توان چند تفواوت اساسوی را های موجود بین این دو انگاره، میرغم شباهتعلی

رسد که تأثیر کنشوی اسوت کوه یوک اثور یوا نظر میها ترسیم کرد. بهمیان آن

نیوز  9گذارد. به دیگر سخن، در بح  تأثیر که نقد منوابعنویسنده بر دیگری می

ی آن استوار بوده است کانون توجه، بیشتر گذشوته اسوت توا خوود اثور. بر پایه

در این نگورش واپسوگرا بوه اثور، توأثیر اموری ناخودآگاهانوه و منفعلانوه  معمولاً

شومار شود. در مقابل، تقلیود بیشوتر کنشوی فعالانوه و آگاهانوه بوهمحسوت می

                                                 
1- Continuité 
2- Influence 
3- Critique des sources 
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شودم درنهایوت تقلیود ده میرود. هر چند برخی از اشکال آن به چالش کشیمی

و نقود مودرن  ادبیّاتکنشی خلا انه است که تحول را در پی دارد و کانون توجه 

ی توأثیر بیشوتر بوا نگورش رسد انگارهنظر میرا به خود اختصا  داده است. به

 6ی آنودره ژیودطور که بسیاری از جملهسازگار باشد، همان ادبیّاتگرا به مکتب

ی بیسوتم بوه ( در اوایل سده5) «ادبیّاتدربات تأثیر در » در متنی تحت عنوان

ی ژید خود گواهی بور یوک نگرانوی اند. هر چند، همین نوشتهمدح آن پرداخته

ی تأثیر در آن دوران به باد انتقاد گرفته شده است. شاید شک انگارهدهد: بیمی

کتب ادبی و از گونه که از اصول بنیادین مژید فراموش کرده بود که تقلید همان

های حیات و تثبیت آن است، به هموان انودازه حیوات آن را بوه مخواطره لازمه

گرایی در صوورت و الهوام و همچنوین پیوروی از اصوول مشوتر  اندازد. هممی

دهدم اموا تودوام و تکورار موجوب نویسندگان یک مکتب را به یک سو سوق می

ناختی خوود را از دسوت شوشود بسیاری از شگردهای ادبی کوارکرد زیبواییمی

ماننود. نما شوند. این شگردها و تکرارها از چشوم مخالفوان دور نمویدهند و ن 

آمیز و کمیوک توا ای سخرهولی این بار به گونه مزنندآنان نیز دست به تقلید می

 اند.ها نه طبیعی، بلکه ساختگی،  راردادی و تصنعینشان دهند آن

ی اهمّیّتوی شباهت از چنوان گرا، انگارهتبم است که تحت تأثیر نگرش مکمسلّ

داد که با یافتن کمترین برخوردار شد که ناخودآگاه ذهن را به این سو سوق می

ی خاصوی ها را در یک مجموعوهشباهتی میان چندین نویسنده یا چند آثار، آن

کوردن  رار دهد و نام خاصی را نیز به آن اطلاق کند. گاه این اصرار بور معیواری

 و تلاش برای یافتن شباهت در آثار بسیار متفواوت از یکودیگر بوه ادبیّاتو  هنر

 یی نوآورانهآنکه جنبهشدند بیبندی میی بود که همگی در یک رده طبقهحدّ

بنودی و شود. در برخی موارد، نویسندگان نیز با ایون نووع طبقه ها لحاظ( آن5)

نووعی گرا بوهفدندم جریان مؤلّکراطلاق برچسبی به خود و آثارشان مخالفت می

                                                 
1- André Gide 
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کورد تووجهی انگاشت و به نیتوی کوه او خوود اعلوام مویمؤلف را نیز نادیده می

ی نووزدهم، شواهد چنوین ی دوم سودهخصوو  از نیموه توان، بوهنداشت. می

عنووان نمونوه  گرایوی. بوهای بود که خود گواهی است بر آغاز افول مکتبپدیده

ی نوووزدهم و بیسووتم اشوواره کوورد. در سوودهتوووان بووه دو جریووان متفوواوت مووی

ی نوزدهم موجب شد معیارگرایی منتقدان و پاسداران حقیقت و زیبایی در سده

ی ورود بوه بسویاری از ی آثار برخی از نقاشان امپرسیونیسوت اجوازهتا مجموعه

(. مورد دیگر که در سال 871-877: 6915شاهین، ) ها را نداشته باشدنمایشگاه

   کرد، رمان نو بود.ظهور  ادبیّاتی هدر عرص 6310

ی شوباهت را بوه بواد انتقواد گرفتنود. در گرایان روس انگارهنخستین بار صورت

اند که  ادر است ی خاصی را ابداع کردهحقیقت، آنان بر این باور بودند که شیوه

 یرا مورد بررسی  رار دهد و برخلاف تاری  ادبوی انگواره ادبیّاتی تاریخی جنبه

را مبنوای  8زدایویآشونایی 6، شکلوفسوکی6385صورت را مطالعه کند. در سال 

را  9ی بنیادین مفهوم ادبیتکرد به کمک این انگارهتحول ادبی  رار داد و تلاش 

زدایی نیز بیش از آنکه بر شباهت تأکید داشته باشد بر اصل تبیین کند. آشنایی

اعتقاد داشتند کوه یوک صوورت  گرایانصورت گذاشت.تفاوت و افتراق صحّه می

آید. در همین زمینه، طرح ایجواد ی تفاوت به چشم میمدد انگارهادبی جدید به

دادند که دیگر در کانون آن نه آثوار ادبوی کوه یک تاری  ادبی جدید را پیشنهاد 

زدایانوه گرفتند. هر شگرد ادبی نووین کوارکردی آشوناادبی  رار می 4شگردهای

شد. البته این کارکرد در سوطا یوک ودکارشدگی دریافت میداشت و مانع از خ

 شودبلکوه از آن فراتور رفتوه و وارد سونت ادبوی نیوز موی ممانودمتن با ی نمی

                                                 
1- Chklovski 
2- Défamiliarisation 
3- Littérarité 
4- Procédés 
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در  8ی اختلوافمثابوهزدایی، بوه(. بدین ترتیب، آشونایی874: 6،6335کامپگنن)

میوان داد تا پیوند تاریخی را میان یک شگرد و نظام ادبی،  بال سنت، اجازه می

ی تحوول عنووان پایوه، پیدا کرد. بدین ترتیوب، تودوام سونت، بوهادبیّاتمتن و 

داد. رهواورد و بودعت  9، جای خود را به عدم توداوم یوا گسسوتادبیّاتتاریخی 

کوه مبنوای  ادبیّاتگرایان در این بود که برخلاف متخصصان تاری  اصلی صورت

شناسی نوگرا و پیشوتاز ند زیباییدانستند، درست همانرا تداوم می ادبیّاتتاری  

بخش آنان بودند، پویایی نوگرا و گسست را مبنای تحول  لموداد آثاری که الهام

 (.877همان: ) کردند

 

 شناختیبعد زیبایی -0-6

نامیود، های علمی از آنچه او اعموال گفتموانی مویمیشل فوکو حین تمایز رشته

کوالر، ) دانسوتها موینی این رشتهاساس این اعمال را تجدید و تداوم تأویل مبا

ی زبوانی و فکوری جدیود، گفتموانی (. در وا ع، در هر سامانه695-693: 6953

دهد. از این های بنیادین ارائه میبرخاسته از آن سامانه، خوانشی جدید از انگاره

توان هر مکتب ادبی را در چنین بستری جای دادم چه هر یک نگورش منظر می

دارد. نظر به اینکوه هور مکتوب در بافوت تواریخی، « ادبیّات»ی خاصی به انگاره

گیورد در جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ا تصادی خاصوی شوکل موی

را بوه  ادبیّواتزندم به این معنی که ها دست میای از انتخاتنتیجه، به مجموعه

ر کند و کارکردهای مشخصوی را نیوز بورای آن در نظوای خا  تعریف میشیوه

، هرچند جمعی، ناخودآگواه بورای خوود ادبیّاتشک، هر نگرشی به گیرد. بیمی

را در آن حیطه تعریوف  ادبیّاتشود و آزادی نویسنده و میهایی  ائل محدودیت

                                                 
1- Compagnon 
2- Ecart 
3- Discontinuité 
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کووه جووز   انوودی اساسوویکنوود. بنووابراین، آزادی و محوودودیت دو انگووارهمووی

 شوند.محسوت می ناپذیر هر رویکرد و مکتب ادبیجدایی

انود ها اجوازه دادهپردازان مکتبو آزادی به نظریه ادبیّاتهایی نسبی چون انگاره

هوا را موورد ها را نادیده گرفته و تنها برشی از پیوستار آنتا همواره بخشی از آن

توجه  رار دهند. تردیدی نیسوت کوه هور مکتوب و رویکورد ادبوی آزادی را در 

بینوی ی که در مکتب مخوالف پویشاکند، محدودهی خاصی تعریف میمحدوده

سوازد توا بورای این امکان را فراهم موی نشده بود. درست است که تعیین حدود

، اما چنین برش خاصوی از استخراج منابع و امکانات لازم در آن حوزه تلاش کرد

کند، گاه امکان گذار فراهم می وا عیّت، همانند برشی که زبان از ادبیّاتپیوستار 

سازد. هر چند هر مکتب ادبی نخسوت هودفش را رهوایی ا ممکن نمیاز مرزها ر

هوای جدیودی کندم در نهایت آن را پشت میلوهاز  ید و بندها مطرح می ادبیّات

بخوش دیگوری از راه ماند تا روزی رهواییدر انتظار می ادبیّاتکند. محبوس می

  است و تنها نوع برسد و او را برهاند، غافل از اینکه چنین انتظاری از بنیان عب

کننود. هور مکتوب ادبوی از های آن با هم فرق مویزندان، محل، ابعاد و مقیاس

سوازد توا ای است با بار ارزشی مثبوت، دسوتاویزی مویرو که انگارهآزادی، از آن

را در حصوار  یود و بنودهای جدیودی  ورار دهود. هور مکتوب خوود را  ادبیّوات

را خلوا  کورده اسوت، غافول از  بیّاتادخواند که به خیال خود بخش میرهایی

 که آن را از زندانی به زندان دیگر انتقال داده است.این

های ادبی گوناگون این بوود کوه به مکتب ادبیّاتبندی از دیگر پیامدهای تقسیم

گرفوت. ایون بوازه شوامل ی زمانی خاصی را در بر مویبندی، بازههرگونه تقسیم

شدند. بوه دیگور سوخن، کتب غالب گنجانده میمؤلفان و آثاری بود که در آن م

ی خاصوی را ی آثاری که بیشترین شباهت را با یکدیگر داشوتند طبقوهمجموعه

ل ای متشوکّاز مجموعه تردید، چنین رویکردی به در  آساندادند. بیمیشکل 

بخشوید. کرد و آموزش و یادگیری آن را تسهیل میاز عناصر گوناگون کمک می
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آمود؟ یوا گنجیدنود میی آن مکتب غالب نمیر آثاری که در حیطهاما چه بر س

 گرفتنود، دسوتشدند، یا اگر هم مورد بررسی  رار مینادیده گرفته و حذف می

هوا پرداختوه بنودی غالوب بوه آنی تاریخی، از منظور آن طبقوهم در آن برههک

کوه آثواری  گرفت، حتی مؤلفیفی مورد بررسی  رار میکه مؤلّ شد. البته اینمی

نگاشته بود که وفاداری و عضویتش در آن مکتب به اثبات رسیده بوود، بوه ایون 

معنا بود که تنها در حوزه و از منظر آن مکتب خا  بوه آثوارش نگریسوته و در 

 شده است. نتیجه دیدگاهی بسیار محدودکننده از آثارش ارائه

توا تنهوا از آن  کم نیستند نویسندگان که اطلاق برچسبی به آنان موجوب شوده

منظر به آنان نگریسته شود. این نگرش حتی گاه به آن منجر شده که بخشی از 

هوا یوا های ادبی نادیده گرفته شود. آنان سپس سالآثار یک نویسنده در بررسی

انود توا خووانش و مطالعوات ادبوی از رویکورد غالوب آن ها منتظر ماندهگاه سده

ی فکری آن ، فارغ از  ید و بندهای سامانهی زمانی برهد و رویکردی جدیدبرهه

ها ارائه دهد. خوانش جدیود دوران، در بستر فکری نوین، خوانش جدیدی از آن

یابد که بعضاً در تضاد با خوانش  بلی  رار هایی را در برخی از آثارشان میجنبه

 کنود. بوهگیرد و نویسنده و آثارش را از شرّ برچسب همیشوگی خلوا  مویمی

ارائه داده است اشاره  8از کنستان 6توان به خوانشی که تودوروفنمونه میعنوان 

عجوین شوده بوود در اثور هموین  9آدُلوفرموان  کرد. کُنستان که نامش تنها با

خوانش واحد به وادی فراموشی راه یافتوه و بسویاری از آثوار و افکوارش لحواظ 

ثوار ایون نویسونده، های دیگری از افکوار و آنشده بود. تودوروف با معرفی جنبه

 ی خووود معرفووی کوورده اسووتکنسووتان نوووین و متفوواوتی را بووه خواننووده

زموان در صورت همتوان حتی بهای را می(. چنین پدیده69-3: 6335تودورف،)

رویکردهای گوناگون نقد به آثار یک نویسونده نیوز مشواهده کوردم هور یوک از 
                                                 

1- Todorov 
2- Constant 
3- Adolphe 
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اند، هر کدام راسینی ائه دادهرویکردهای نقد نو خوانشی متفاوت از آثار راسین ار

انود. ها عرضه کردهنوین و متفاوت، حتی متفاوت از راسین کلاسیک، به خواننده

گورای رویکورد وجود رویکردهای گوناگون به آثار ادبوی ویژگوی تقلیولدر وا ع، 

ای چون بینامتنیت نیز وجود شوباهت و گرا را زیر سؤال برد. ظهور پدیدهمکتب

یا عصورند،  که متعلا به کدام سدهر ادبی گوناگون را، فارغ از آنتفاوت میان آثا

شوان نشوان ادبویها با بافت برونی نظام ادبی و بدون بررسی پیوند آندر حوزه

 به نظام بدل گشت.  ادبیّاتداد. تاری  از میان رفت و اثر به متن و 

توری صای مشوخّها  ید و بندهایی را با مرزهوالبته در این میان برخی از مکتب

ها گواه بوه  یموت خوروج از آن مکتوب که تخطّی از آننحویکنند بهتعیین می

توان به دو موورد اشواره کورد: واکونش مکتوب عنوان نمونه میشود. بهتمام می

کوه بوه جودایی او از  8و مورد آراگون 6اثر کرنی سیدی کلاسیسیم به نمایشنامه

گرایوی تمایول ها بوه نسوبیی مکتبمکتب سورئالیسم منجر شد. در عوض، برخ

دهند. البته گاه حتی این  یود بیشتری دارند و کرنش بیشتری از خود نشان می

هوا هوا نیوز از جانوب مکتوبکنند و واکونشای متفاوت عمل میگونهو بندها به

ها با توجه به میزان پیروی و تخطّی یک اثر از اصوول متفاوت است. این واکنش

 کنند: فرق میو مبانی آن مکتب 

همچنوین از حمایوت  ودرت سیاسوی  اگر یک مکتب ادبی از ا تدار لازم و -الف

 ادبیّواتی هفودهم(، آنگواه هماننود کلاسیسویم در سوده) حاکم برخوردار باشد

سازی آفرینش دست بزند و هرگونه تخطّی کوشد تا به نوعی یکسانتجویزی می

ی، نقد ادبوی نیوز بوه وضعیّت نیناز اصول خود را مورد نکوهش  رار بدهد. در چ

شتابد و با برشمردن و یوادآوری مبوانی و اصوول مسل  می ادبیّاتکمک زبان و 

پوردازد. یک مکتب و منفی انگاشتن هرگونه تخطّی از آن، به پاسداری از آن می

                                                 
1- Corneille 
2- Aragon 
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شود اصول مکتب خاصی را پیواده کنود، نوه تنهوا از حال اگر اثری که تولید می

ی آن عنوان الگوو و نماینودهگیرد، بلکه بهحمایت  رار میسوی آن مکتب مورد 

بودل  ادبیّواتشوود. چنوین اثوری بوه الگووی زیبوایی و مکتب نیز از آن یاد می

گردد و باید از آن پیروی کرد. اما اگر اثری خلا شوود کوه کاملواً از اصوول و می

 عصرش پیروی نکند ولی نکات مشوترکی بوا آن مکتوب داشوتهمبانی مکتب هم

گاه آن مکتب برای حفظ جایگاه خود، افزون بر نکووهش موواردی کوه باشد، آن

   داند.آنگونه که باید رعایت نشدند، کماکان آن اثر را متعلا به خود می

 دری زیاد اسوت کوه های میان یک اثر و مکتب ادبی حاکم بها گاه تفاوتامّ -ت

خود خارج سوازد. البتوه ی  درت آید تا آن را از عرصهمکتب غالب درصدد برمی

و  ادبیّات، نگرش به ادبیّاتهای متفاوتی دارد. اگر اثر ادبی چنین واکنشی شدّت

توان شاهد دو نووع واکونش بوود: یوا تموامی گاه میزبان را به چالش بکشد، آن

شووند توا دست میشان با یکدیگر همهای ادبی برای حفظ وجود و هستیمکتب

ها در برابور توان به واکنشمی) بندی معرفی کنندقهآن اثر خا  را غیر ابل طب

آمون اشاره کرد(م یا، البته باز هم بورای حفوظ وجوود اثر لوتره آوازهای مالدورور

زمان به خود وابسته دانند. در هر دو صوورت، چوه اثور غیر ابول خود، آن را هم

عیوار هوا باشود، مبندی تشخیص داده شود، چه در پیوند با تموامی مکتوبطبقه

هوا صوحّه گذاشوته واکنش به آن همان اصول و مبانی هر مکتب اسوت و بور آن

پذیرد تا وجود مکتب به چوالش شود. به دیگر سخن، هی  تلاشی صورت نمیمی

شود. البته چنین تلاشوی توا بلکه برعکس بر آن مهر تأیید زده می مکشیده شود

رسد که در نهایوت بوه مینظر  ی بیستم کارآمد بود، زیرا بهی نخست سدهنیمه

ی مکتب ادبی پایان داده شده است و عملاً از آن دوران کمتر شاهد حیات انگاره

ایم. هرچند تلاش شده است تا به برخوی ای تحت عنوان مکتب بودهظهور پدیده

پردازان خود بور ایون امور اصورار ها در  الب مکتب نگریسته شودم نظریهفعالیت

صوورت  ها خلا مکتب خاصی نبووده و صورفاً بوهیت آناند که هدف فعالداشته
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ها با دیگران وجود دارد. رموان نوو و تئواتر تصادفی وجوه مشترکی میان آثار آن

 ابسورد از این دست مواردند.

ی معالعوات ادبوی تنها مختص مکتب ادبی نست و به حوزه ادبیّاتمحصورکردن 

لانگاهی برای ر ابت و رویارویی به جو ادبیّاتنحوی که  نیز تسرّی یافته استم به

ای محودود شده است. هر یک از رویکردها تنها جنبوهرویکردهای گوناگون بدل 

داند. کافی است بوه تر میرا بررسی کرده و خود را در بررسی آن محا ادبیّاتاز 

جریانی که در طی آن در فرانسه نقد نو در برابر نقود دانشوگاهی  ود عَلَوم کورد 

ند رویکردهای نقد نو در برابر نقد دانشگاهی برای یکدیگر اعتبار پرداخت. هر چ

کوشید تا با انتقواد از دیگور رویکردهوا خوود را  ائل بودندم در نهایت هر یک می

کورد توا افوزون بور سعی می 6کارآمدتر جلوه دهد. در همین زمینه، دوبرووسکی

ی بوه آن، همچنوان های ادبوی فلسفه در بررسیبازگرداندن اعتبار از دست رفته

شمار آورد. چنوین انتقواداتی رویکرد فلسفی را برای تأویل متون ادبی بهترین به

هوا بوا تلفیوا چنودین نگورش تا بدانجا پیش رفتند که گاهی برخوی از جریوان

تر ساختند تا بتوانند در ر ابت با دیگر رویکردها خود حصارهای خود را گسترده

ی فراموشی سوپرده شود. به ورطه ادبیّاتکه اینرا کارآمدتر نشان دهند. نتیجه 

بود اثبات کارآیی یک رویکرد بود. اثبات اعتبوار در وا ع، آنچه بیش از همه مهم 

هوای آموزشوی، متوون ویژه در محوی شد که، بهو کارآیی رویکردها چنان مهم 

و  63-65: 8005تودورف،) شدندها بدل ادبی به ابزاری برای اثبات کارآمدی آن

گرفت  در معرض خطر  رار ادبیّات(. به تعبیر تودوروف 86-80: 6936تودورف، 

شوود: یافت. در چنین شرایطی، پرسشی بنیادین مطرح میو به وادی بحران راه 

تواند یکوی از پیامودهای تردید، این امر میچیست؟ بی ادبیّاتکارآیی و کارکرد 

 ی شود.تلقّ ادبیّاتگرایی در مکتب

                                                 
1- Doubrosky 
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تگاه پرسش بالا را باید در جای دیگر نیز جست. هر مکتوب ادبوی، بوا البته خاس

هوای را بوا حووزه ادبیّواتکم پیوند ، کمادبیّاتاعمال نگرشی خا  و محدود به 

گرفتوه ی خاصی  رار در ارتباط با حوزه ادبیّاتگوناگون  طع کرده است. هر بار 

ت. به مورور زموان ایون تا اینکه سرانجام ارتباطش با آن حوزه نیز  طع شده اس

به نظامی بسوته، خودارجواع،  ادبیّاتنحوی که تر شده بهتنگ ادبیّاتحلقه، دور 

متنی، بدل گشته است. ادبی و برونزبانی، برونبدون هی  پیوندی با دنیای برون

هوای فراادبوی  طوع شوده اسوت، ایون با دیگر حوزه ادبیّاتهر چه بیشتر پیوند 

روزافزونوی  اهمّیّوتچیسوت از  ادبیّواتو کوارکرد پرسش اساسوی کوه کوارآیی 

ی نووزدهم بوه ایون ی دوم سدهویژه از نیمهاست. پرسشی که به شدهبرخوردار 

پردازان ادبی و نویسوندگان  ورار های بسیاری از نظریهمشغولیسو در کانون دل

 گرفته است. 

 

 گیرینتیجه -6

هوای مختلوف تواریخی ه دورهآن را بو ادبیّواتی گرا برای مطالعوهنگرش مکتب

کوه مشوتمل بور  ادبیّواتی ناهمگنی چوون کرد. بدین ترتیب، پدیدهتقسیم می

گرفت های گوناگونی را در طول زمان در بر نویسندگان و آثار متفاوت بود، دوره

گشت. چنین امری آموزش و های گوناگون بدل و تاری  ادبی نیز به توالی مکتب

ی زموانی تور سواخت. هور مکتوب ادبوی، در بوازهیوز آسوانرا ن ادبیّاتیادگیری 

مشخصی، در تقابل و مخالفت با مکتب دیگری، و بر اساس معیارهای متفواوتی، 

داد. چنوین ارائوه  ادبیّاتویژه اصل شباهت و تداوم، تعریف منحصربه فردی از به

 را محصوور و ادبیّواتپذیرفت که مکتوب جدیود، بازتعریفی از این رو صورت می

آورد. هر چند هدف هور مکتوب ایون شمار می خلا امکانات جدید را ناممکن به

آزادی بوه ارمغوان آوردم سورانجام آن را در  یود و بنودهای  ادبیّاتبود که برای 

 کرد.جدیدی محبوس می
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گرفوت در پیونود بوا دو معیارهایی که هر مکتب ادبی با اتّکوا بوه آن شوکل موی

چوه از نوامش بودند. رویکرد تاریخی برخلواف آنشناسی ی تاری  و زیباییعرصه

و تواری  را  ادبیّواتتوانست نه پیونود میوان آید اصلاً تاریخی نبودم زیرا نمیبرمی

را مورد بررسی  رار دهود. رویکورد تواریخی بوه  ادبیّاتمشخص کند و نه تحول 

هوای یشد که  ادر نبود ویژگوشمارانه تبدیل میمعمولاً به مطالعاتی گاه ادبیّات

منحصر به فرد نظام ادبوی و کارکردهوای آن را در هور دوره مشوخص و تبیوین 

ی تموامی آثوار و گورا بوود کوه حتوی مطالعوهکند. در ضمن، رویکوردی تقلیول

گرفت. ی توانایی آن  رار نمیی زمانی مشخص نیز در حوزهنویسندگان یک بازه

ند زیوورا در شوودبایسووت یووک نویسوونده و آثووارش نادیووده گرفتووه موویگوواه مووی

ا ای را تنها متعلّوشد نویسندهگنجیدند، گاه نمیی هی  مکتبی نمیزیرمجموعه

 ی مکتوببه یک مکتب ادبی خاصی دانسوتم زیورا برخوی از آثوارش در جرگوه

بندی و تعیین حدّ و مرز که حتوی  وادر گونه تقسیمگرفتند. ایندیگری  رار می

نجاند کاملاً  راردادی و تصونّعی جلووه های تاریخی را در خود بگنبود تمام دوره

 کرد.می

ی ادبوی را در رسد که باید خاستگاه تلاش انسوان بورای در  پدیودهنظر می به

( جست. انسان دسوت بوه آفورینش 3) مندیهایی چون فناپذیری و کرانانگاره

مانود. موجوود میورا، در ی خویش بواز مویزند، اما خود از در  کامل آفریدهمی

و  انگارانوهای نامتناهی و جاودانه، تنها  ادر اسوت بوه درکوی سوادهدیدهمقابل پ

محدود از آن رویداد پیچیده و خارج از دسترس و کنترل دست بزند تا آن را در 

ی فهم خود بگنجاند. آیا وجود رویکردهای گوناگون نقد گواهی نیست بور حیطه

ش در پوی از بوین رفوتن ا، بر عجز و سورخوردگیادبیّاتناتوانی انسان در در  

رود، در پوی غوروری کوه هور نوبوت اعتماد به نفسی که هور بوار از دسوت موی

   شود؟دار میجریحه

 



 6935بهار ، سومی ، شمارهدومهای ادبی، سال ی مکتبنامهوهشژپ ■ 18

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هایادداش 

بوه  لوم  مؤلوف چیسوت؟ی مؤلف را به چالش کشیدند: سه متن مهم انگارهو 6

 تقدّس نویسندهو  (Barthes, 1984: 61-67) ی بارتنوشته مرا مؤلففوکو، 

، بوه سووی پسوامدرنبوه (. دو موتن نخسوت در aulBénichou) شواثر پل بنی

   اند.فارسی برگردانده شده

های ادبی و هنری کشور فرانسوه های موجود در جستار حاضر به مکتبمثالو 8

ای اسوت ی مکتوب پدیودهکوه پدیودهمحدودند. این خود گواهی است بور ایون

 گرا.تقلیل رو محدودکننده وهمین گرا، و ازجغرافیایی و ملی

دهود: پیونود میوان تاری  ادبی دو محور اساسی را در مطالعات خود  رار مویو 9

 از سوی دیگر. ادبیّاتو بافت تاریخی از یک سو، تحول و پویایی  ادبیّات

توان به تقابل میان نقد تاریخی و نقد نو در فرانسوه اشواره در این زمینه، می و4

رولوان بوارت بوه سوال  (Sur Racine) ینی راسوی آن با دربوارهکرد که شعله

بوا  6311( در سال Critique et vérité) برافروخته شد و نقد و حقیقت 6319

سونت و زبوان را مجبوور بوه  برتری نقد نو به آن پایان داد. کتات اخیور پلویس

 واکنش در برابر ایون نگورش نوو کورد. در یوک رنس ایون تقابول  لموی پیکوار

(Picard رار داشت که  ) ای تحت عنوان نقود با نگارش هجونامه 6317در سال

( بووه Nouvelle Critique ou nouvelle imposture) نوو یوا شوویادی نوو

 رویکردهای هرمنوتیکی تاخت، و در رنس دیگر آن بارت.

 و متون ادبی را به دو گونه ممکن دانست:  ادبیّاتشاید بتوان بررسی و 7

 études homogènes et) مطالعوووات متجوووانس و درزموووان ف والووو

diachroniques.) 

 زمان.های غیرمتجانس و همبررسی ت و 

 (.études hétérogènes et synchroniques) و1
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آموون در ی لووتره(، نوشتهLes Chants de Maldoror) آوازهای مالدورور و5

ای از این دست متون و مشتمل بر ی برجستهی نوزدهم، نمونهی دوم سدهنیمه

 است. مرحوم مدیا کاشیگر آواز اول آن را به فارسی برگردانده است. شش آواز

است و « ادبیّاتی تأثیر در درباره»عنوان این نوشته که در منابع وجود دارد و 5

ی سوخن آن را بوه فارسوی در مجلوه 6991مرحوم رضا سیدحسوینی در سوال 

 برگردانده است.

یابد که در تقابل با سنت عنا میخودی خود زمانی مای چون نوآوری بهانگارهو 3

انگواریم، پویش از آنکوه بخوواهیم بوه ای را نوآورانه موی رار گیرد. هرگاه پدیده

شوک، نخسوت آن را در  یواس بوا سونت تفاوت آن با گذشته اشاره کنویم، بوی

ای چون نوآوری نیز درنهایت بر ایم. در وا ع، انگارهما بلش نوآورانه ارزیابی کرده

 منودیی کورانگوذارد. انگوارهت، تکرار و تداوم صوحّه مویباهت، سنّی شانگاره

(finitudeرا از فوکو به عاریه گرفتیم ) ( ،681، 6930ضیمران.) 
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