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 چکیده
 و آموزشی اهداف با مناسب رویکردی انتخاب باشد، نظر مد باید دانشگاهی کتب تدوین در آنچه

 نشـا   هـا دانشـگاه  در ادبیـا   کتـب  بررسـی  بـاره،  ایـن  در اسـت   درسی مادۀ شناختیهستی جایگاه
 در ادبیـا   زیباشـناختی  ماهیـت  کـه  اسـت  شده سبب ادبیا  تاریخ بر کتب این تمرکز که دهد می

 سـازد: می متبادر ذهن به را زیر های سؤال موجود، خالءِ به توجه بماند  مغفول مذکور کتب تدوین
 کتـب  دارد؟ فاصـله  ادبیـا   ماهیـت  بـا  حـد  چـه  تا ادبیا  دانشگاهی کتب در غالب فعلی رویکرد
 ایجـاد  درس ماهیـت  بـا  مناسـب  کنشی مخاطبا  در تا باشند داشته خصوصیاتی چه باید ادبی درسی
 هنـر  مثابـ   بـه  ادبیـا   درک خدمت در تواند می کتب این تدوین در فراادبی نگرش چگونه کنند؟
 بـه  پاسـخ  منظـور  به است، شده انجام تحلیلی - توصیفی روش به که حاضر پژوهش در گیرد؟ قرار

 و ادبیـا   چیسـتی  سـس   و مطالعـه  ادبیـا   کتـب  تـدوین  فعلـی   رویکـرد  ابتـدا  مطـر،،  هـای  سؤال
 نگـرش  مطلـوب  تغییـر  در ادبیـا   ماهیت به توجه نقش پایا ، در شود؛ می تبیین آ  مهم های مؤلفه

 ادبیـا   به شناسانه هستی نگرش به توجه لزوم تا شود می مطالعه درسی مادۀ این به نسبت دانشجویا 
  گردد  آشکار درسی کتب تدوین در
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Abstract 

What needs to be considered in the development of academic textbooks is the 

selection of an appropriate approach to the educational objectives and the 

ontological position of the educational subject. In this regard, the study of literature 

textbooks at universities shows that the focus of these books on literary history has 

left the aesthetic nature of literature lagging behind. Taking into account the existing 

vacuum, the following questions are brought to light: How far is the current 

prevailing approach in literature textbooks away from the nature of literature? What 

features literature textbooks should have in order to create in audiences a reaction 

proportionate to the nature of the lesson? How can the meta-literary view serve to 

perceive literature as an art? In the present article which has been done by 

descriptive-analytical method, in order to answer the above questions, first the 

current approach to compiling literature books is studied. Then the literature and its 

important components are explained. Finally, we will study the role of focusing on 

the nature of literature to change students' attitudes toward this subject and to clarify 

the need to pay attention to the ontological attitude to literature in compiling 

textbooks. 
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  مقدمه
 و کارآمـد  نیـروی  تربیـت  در عـالی  آمـوزش  نظـام  عملکـرد  کشـور،  هر توسع  در تردید بی

 ایفا مهمی بسیار نقش آ  متعالی اهداف پیشبرد و جامعه مشکال  با رویارویی برای توانمند
 را مناسـب  آموزشی های برنامه تدوین و ها گذاری سیاست به توجه ضرور  امر این کند  می

 منظـور  بـه  و فراگیـرا   نیازهـای  راسـتای  در بایـد  ها برنامه این است بدیهی سازد  می برجسته
 کـه  برتـری  های توانایی از یکی شوند  تنظیمها  آ  در الزم های شایستگی و ها مهار  ایجاد
 اندیشـید   قـوۀ  تقویـت ، بیاورد ارمغا  به دانشجویا  برای دانشگاه در تحصیل رود می انتظار
 در مـدرس  شایسـتگی  جملـه،  از دارد، بسـتگی  بسـیاری  عوامـل  بـه  هـدف  ایـن  تحقق است 

 از اسـتفاده  الزم، اقتصـادی  هـای  زیرساخت همچنین و مناسب فرهنگی بستر وجود تدری ،
 درسـی  کتـب  تـثییر  میـا ،  ایـن  در آموزشـی   کمک وسایل و ابزارو  مناسب، تدری  روش

 پیشـنهادی  راهنمـای  و عـالی  آمـوزش  نظـام  تثییـد  مـورد  و پرکاربرد منبعمنزل   به دانشگاهی
 کتب اهمیت است  انکارناپذیر درس هر در نظر مورد آموزشی روند پیشبرد در ویوق مورد
 دانشـجویا   بـه معرفـی   آموزشـی  منبـع  تنها گاه بدانیم که شود مینمایا   بیشترزمانی  درسی
 اشـتباه  بـه  حتـی  یـا  دهـد  مـی  قـرار  الشـعاع  تحت را درس تدری  شیوۀ موارد برخی در و است
 اصـلی   مرجـع  کـه  دانشـگاهی  درسی کتب بر تکیه شود  می گرفته نظر در درس استاد با ارز هم

 «محـور  درسـی  کتـاب  هـای  نظـام » بـه  را موجـود  آموزشی های نظام گاه است، یادگیری فرایند
(Balakrishnan, 2005: 38) بـه  توجـه  ضـرور   مبـین  خـوبی  بـه  امـر  ایـن  و است کرده تبدیل 

 آموزشـی  اهـداف  بـا  کتـب  این تدوین در اتخاذشده رویکرد تناسب ویژه به منابع، این کیفیت
 بـا  تناسب در درسی مادۀ هر آموزشی اهداف تعیین به توجه انداز، چشم این از است  نظر مورد

 انتخـاب  درسـی،  مـادۀ  ماهیـت  بـه  نداشـتن  توجـه  زیـرا،  گیـرد؛  مـی  قرار اولویت در آ  ماهیت
 چـه  ادبیا ، دانشگاهی کتب در شد  خواهد مشکل مذکور کتب تدوین برای مناسب رویکرد
   شود  معطوف ادبیا  چیستی به باید توجه این خارجی، های زبا  ادبیا  چه و فارسی ادبیا 

 
 مسئله و ضرورت پژوهش

 جایگـاه  بـه  توجـه  لـزوم  تبیـین  و ادبیا  به شناسانه هستی نگرشکوشیم  می حاضر جستار در
 بنیـادین  ماهیـت  بـه  توجـه  بـا را بررسی کنیم  نیـز   ادبیا  درسی کتب تدوین در نگرش این

 ای مسـلله  عنـوا   بـه  درسـی  کتـب  تمامی به آ  شمول گسترۀ و نگرش مورد در پرسشگری
 مـوردی  مطالع  کهشود  می سعی کتب، این تدوین در مناسب رویکرد اتخاذ در گریزناپذیر
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 خرد ای مسلله به پژوهش اصلی مسلل  مصداق، چند به آ  کرد  محدود با تاصور  نگیرد 
 توصـی  مبحـث   ویـژه  بـه  جسـتار،  ایـن  مباحث کرد  تر ملموس هدف با اما نشود  محدود
 میـا   از مطالعـه  مـورد  کتـب  از نمونـه  چند ادبیا ، دانشگاهی کتب در فعلی غالب رویکرد

گفتنـی   گـردد   مـی  معرفـی  فرانسـه  ادبیا  و زبا  رشت  ادبیا  کتب و عمومی فارسی کتب
 هـای  رشـته  دانشـجویا   اسـتفادۀ  دامنـ   وسـعت  دلیـل  بـه  عمومی فارسی کتب انتخاب است،

 ایـن ؛ اسـت  گرفتـه  صـور   ادبیا  به دانشجویا  نگرش برآ   بسزای تثییر واز آ   مختل 
 فارسـی  ادبیـا   و نگـارش  زبـا ،  دانشـگاهی  درسـنام   پارسـی:  درسنام  :از ندا عبار  کتب

 و هـا  دانشـگاه  بـرای  عمـومی  فارسی و (1393 زاده، )اشرف عمومی فارسی  (؛1392 )قائمی،
 فرانسـه  ادبیـا   و زبـا   رشت  در شده معرفی کتب ( 1397 )قیصری، عالی آموزش مؤسسا 

 از خارجی های زبا  های رشته در درآمده نگارش به کتب از نمونه چند عنوا  به تنهاکه  نیز
 از: نـد ا عبار ، اند شده انتخاب رشته این در تدری  مورد تخصصی کتب پربسامدترین میا 

 ,Kahnamouipour & Khattat) 2ادبـی  نقـد  (؛Esmaili, 1378) 1فرانسـه  ادبیـا   بـر  درآمدی

 کتـب  از یـک  هـر  اسـت  بـدیهی  ( Ghavimi & Shahin, 1390) 3فرانسـه  در تلـاتر  و (1399
 درها  آ  ذکر واست  انکارناپذیری آموزشی - علمی های ارزش و قو  نقاط دارای مذکور

 توجـه  مورد کتب این مطالع  در آنچه اما  یستن ها ارزش این نقد یا نفی معنای به جستار این
 ادبیـا   بـه  تـاریخی  - علمـی  نگـاهی  مبنـای  بـر ها  آ  ساختار بود  مبتنی است، پژوهش این

 ادبــی، مختلــ  هــای گــرایشو  شــده معرفــی تحلیلــی رویکردهــای کتــب، ایــن در اســت 
 بـه  و ای دوره بنـدی  تقسـیم  یـک  اسـاس  بر بحث مورد  امنتقد متو  و ادبی آیار های گزیده
 بررسـی  ادبـی،  نقـد  و ادبیا  تحولی سیر به اشرافبدیهی است،  اند  شده ارائه زمانی ترتیب

اسـت،   مفیـد  بسـیار  فراگیـرا   بـرای  متـو   تحلیل مختل  های روش و دوره هر خصوصیا 
 هر ادبی جایگاه و داشت ادبیا  بر جامع و درست نگرشی توا  نمی ها دانسته این بدو  رازی
بـه طـور حـتم،     کرد  درک و ارزیابی آ  عصر هم و بعد قبل، آیار زنجیرۀ با ارتباط در را ایر

 را دانشـجویا   گونـاگو ،  رویکردهـای  و ادبـی  مختلـ   هـای  دوره معرفـی  بـه  کرد  اکتفا
 اطالعـا   از انبـوهی  بـا  سـازد،  نظـر  مـورد  اصـول  یادگیری ضرور  متوجه عمیقاً که آ  بی

 ؛ گیـرد  می قرار فراگیرا  محفوظا  زمرۀ در فقط سطحی صور  بهگاه  که سازد می مواجه
 

                                                                                                                                        
1. Initiation à la Littérature Française 

2. La Critique Littéraire 

3. Le Théâtre en France 
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 توانـد  مـی  آ  بـر  مسـتولی  بیـنش   و درسـی  مـادۀ  هـر  وجودی فلسف  در کاوش که حالی در
 طـور  بـه  بدهـد   قـرار  ادبـی  اطالعا  صِرف کنندۀ دریافت از تر فعال جایگاهی در را دانشجو
 شـناخت  زبـا ،  دسـتوری  نکـا   و قواعـد  دانسـتن  گفـت،  بایـد  ادبی دروس مورد در کلی،
 در موجـود  ادبـی  هـای  گـرایش  ،هـا  آ  خصوصیا  و ادبی مختل  های سبک ادبی، صنایع

 هـای  چهـره  زنـدگی  از فرازهایی شناخت حتی ادبی، تاریخ ملی، ادبیا  برها  آ  تثییر و دنیا
 قطعـاتی  خوانـد   و داردهـا   آ  آیار با ادبا زندگی رخدادهای که ارتباطی و ادبیا  ماندگار

 و هسـتند  خواننده «ادبی فرهنگ» به بخشید  وسعت برای ابزارهایی همه و همه آیار، این از
بـرای   زیباشـناختی  دریافـت  ایجـاد  در بلکـه  کننـد،  می کمک ادبی متن بهتر درک به تنها نه

 از تـری  عمیـق  دریافـت  بـه  موفـق  ای توشـه  چنـین با داشتن  خواننده را؛ زیمؤیرند نیز خواننده
 مثنوس برای مذکور، موارد آموزش به کرد  اکتفا کهداشت  توجهباید  اما شود  می 1ادبیت
 برقـراری  بـه  کمـک  و ادبـی  متـو   خوانش از لذ  ح  ایجاد ادبیا ، با دانشجویا  کرد 

 آنچـه  شـد،  گفتـه  کـه  گونـه  هما  زیرا نیست، کافی مخاطب و ایر میا  زیباشناختی ارتباطی
 بـه دسـتیابی   بـرای  الزم ابـزار  از بخشـی  فقط دارد، وجود ادبیا  دانشگاهی کتب در امروزه
ــناختی ادراک ــ  کــه آ  حــال اســت، زیباش  نگرشــی ادبیــا ، زیباشــناختی ادراک الزم
 آ  هنـری  ماهیـت  در را ادبیا  هستی چیز، هر از قبل که نگرشی؛ است آ  به شناسانه هستی

 جایگــاه بــه توجــه لــزوم تبیــین پــژوهش، ایــن اصــلیلل  مســ، رو ایــن از کنــد  مــی تعریــ 
 از یکـی  ارتبـاط  ابتـدا  راسـتا،  این در است  دانشگاهی کتب تدوین در ادبیا  شناسان  هستی

 با تاریخی، - علمی رویکرد یعنی، ادبیا  درسی کتب تدوین در موجود غالب رویکردهای
 تغییـر  در آ  به توجه نقش و ادبیا  ماهیت سس مطالعه و  ادبیا  به دانشجویا  نگرش نوع

 کتـب  تـدوین  در شناسـانه  هسـتی  نگـرش  بـه  توجه لزوم تاشود  تبیین می نگرش این مطلوب
 آشکار گردد  ادبیا  درسی

 
 پژوهشهای  سؤال

 دارد؟ فاصـله  ادبیـا   ماهیـت  بـا  حـد  چـه  تا ادبیا  دانشگاهی کتب در غالب فعلی رویکرد
 ماهیـت  بـا  مناسـب  کنشی  امخاطب در تا باشند داشته خصوصیاتی چه باید ادبی درسی کتب
 خـدمت  در توانـد مـی  درسـی  کتـب  تـدوین  در فراادبـی  نگـرش  چگونه کنند؟ ایجاد درس
 گیرد؟ قرار هنر مثاب  به ادبیا  درک

                                                                                                                                        
1. literariness 
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 مبانی نظری پژوهش
 تمـامی  در رو، ایـن  از دهـد   مـی  تشـکیل  را مقالـه  ایـن  نظری چارچوب 1«هنر شناسی هستی»

 خواهـد  «هنـر  شناسـی  هسـتی » ،«وجودشناسـی » یا «شناسی هستی» از منظور شده، ارائه مباحث
 ســایر هماننـد  ادبیــا  بـه  کــه فلسـفه  در کلــی ای مقولـه  عنــوا  بـه  «شناســی هسـتی » نــه بـود، 

 «وجـود » مطالعـ   بـه  کـه  «هنـر  شناسـی  هسـتی » در نگـرد   مـی  هنری( هستی )فاقد موضوعا 
 فـر   مسـلم  - هنرهـا  سـایر  هماننـد  - ادبیـا   هنـری  «وجود» پردازد، می هنر مثاب  به ادبیا 

 بهتـر،  عبـار   به است  «هنری وجود» این شناخت گیرد می قرار بحث مورد آنچه و شود می
 شـود  مـی شناسایی  هنر «چیستی» و «ماهیت»، هنر وجودشناختی یا شناختی هستی مطالعا  در
 تنهـا  نه «هنر شناسی هستی» بنابراین،  است «زیباشناسی» مهم موضوعا  از یکی خود این که
 شـمار  بـه  زیباشناسـی  علم زیرمجموع  مباحث از یکی بلکه نیست، ارتباط بی «زیباشناسی» با

 در شناسـی  هسـتی » گویـد:  مـی  خـود  شناختی زیبا پژوهش در 2سوانه پیر ،ارهب  این در رود  می
 صـفا   نیـز  و هنـری  آیـار  وجـودی  وجـوه  و ماهیت به و دارد محدودتری دامن  زیباشناسی
 ,Livingston) لوینگسـتو   پ یسـلی  ( 112 :1388 )سـوانه،  «پردازد میها  آ  با مرتبط وجودی

 در هنـر  شـناختی  هسـتی  مطالعـا   جایگـاه  بـر  «هنـر  شناسی هستی تاریخ» مقال  در نیز (2020
 زیرشـاخ   ایـن  مـورد  در گرفتـه  صـور   مطالعـا   گویـد:  می و کند می تثکید شناسی زیبایی

 تــرین مهــم ادامــه، در؛ نیــز اســت زیــاد شــود مــی نامیــده هنــر شناســی هســتی کــه زیباشناســی
معرفـی   انـد  پرداختـه  «هنـر  شناسی هستی» دربارۀ پژوهش به که را «شناسی زیبایی»  امتخصص

 شناسـی  هسـتی  فلسـفی،  شناسی زیبایی دربارۀ خود ایر در 3لوینسو  جرولد همچنین، کند  می
 شـث   تلقـی  ( 17 :1387 )لوینسـو ،  دانـد  مـی  شناسـی  زیبایی نوع این اصلی مباحث از را هنر

 کلـی  مبـانی  بـا  مغـایرتی  هیچ آ ، زیباشناختی ماهیت در هنر وجودشناختی یا شناختی هستی
 شناختِ شناختی، هستی مطالعا  در ،4کویین معروف اصل مطابق رازی ندارد، شناختی هستی
ــه وجــود ــدو  موجــودیتی هــیچ اســت: وابســته هویــت شــناخت ب ــت ب ــدارد وجــود هوی  ن

(Chateaubriand, 2003: 42 ) و زیباشناسـی  خـود،  ایـر  در 5دیـوی   دیویـد  راستا، همین در 
گویـد:   را بیـا  کـرده، مـی    ادبیـا   زیباشناسی و شناسی هستی میا  نزدیک مناسبا  ،ادبیا 

                                                                                                                                        
1. ontology of art 

2. Pierre Sauvanet  

3. Jerrold Levinson  

4. Quine 

5. David Davis 
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 آیار «وجودشناختی وضعیت» فلسفی، مصطلح زبا  به یا ادبی آیار ماهیت ما اصلی موضوع»
 بسرسـیم  خـواهیم  مـی  پـ   آ   بود  شیوۀ یعنی چیز یک وجودشناختی وضعیت است  ادبی
 بـودنش  شـیوۀ  اسـت؟  چیـزی  چگونه خود گستردۀ و عمومی بسیار معنای در ادبی، ایر یک

 ( 36 :1399 دیوی ،) «است؟ چگونه

 شـناختی  هسـتی  مطالعـ  ها  آ  میا  در که هنر شناختی هستی مطالعا  در حقیقت، در
 نظـر  در هنـری  ایـر  و هنـر  بـرای  وجـود  از مختلفـی  های حالت است، چشمگیر بسیار ادبیا 
 از غیـر  حاالتی دیگر برخی و اند، قائل وجود حاال  از کثرتی به فالسفه برخی شود: می گرفته
 هسـتی  بـاب  در پـژوهش  بنـابراین،   (Livingston, 2020) انـد  داده نسبت هنری آیار به را وجود
 عنـوا   بـه  هنـری  ایـر  وجـود  مانند - گیرد می بر در را هنری ایر وجودی حاال  مطالع  هم هنر

 وجـود  یـا  و (،Beardsley, 1958) زیباشـناختی  تجربـ   (،Ingarden, 1979اسـتعالیی)  ای پدیـده 
 پوییــوه روژه کــه چنــا  را؛ هنــر چیســتی و ماهیــت مطالعــ  هــم و -  (Gilson, 1957) جــوهری

(Pouivet, 2010،) مولینیــه ژرژ (Molinié, 1998) ژنــت ژرار و (Genette, 2010،) بررســی بــا 
 در (16 :1387) لوینسـو   انـد   داده نشـا   را آ  ادبیت الزم های ویژگی بیا  و ادبی ایر چیستی
 دربـارۀ  پیوسته هم به های توصی » گوید: می شناسی زیبایی در هنر چیستی مطالع  جایگاه تثیید

ــر، ماهیــت ــ  و زیباشــناختی، هــای خصوصــیت ماهیــت هن  مســائل زمــرۀ از زیباشــناختی تجرب
 ماهیـت » ،«هنـری  آفـرینش  فراینـد » بـه  توجـه  نمونـه،  بـرای  او « آیند می شمار به شناسی زیبایی
 و هنـر  شـناختی  هسـتی  مطالعـا   زمـرۀ  در را «هنری ارزیابی و تفسیر اصول» یا و «هنری سبک
 کنـد  مـی  بیـا   ابتـدا  شناسی زیبایی مفهوم تصریح برای و داند می شناسی زیبایی دانش از بخشی

 چیـزی  نـوع  چـه  دقیقـاً  هنـری  ایـر  یـک  که است متمرکز پرسش این بر هنر شناسی هستی» که
 در خالقیـت » مسلل  یعنی شناسی، زیبایی در مطالعه مورد مهم  مباحث از یکی دربارۀ نیز ؛«است
 تـا  احکام این که این و «دارند وجود آ  مورد در دوامی قابل احکام آیا» که کند می اشاره «هنر
 بُعـد  ایـن  مطالعـ   اهمیـت  ( 17 :1387 )لوینسـو ،  «دارنـد  ارتبـاط  هنـری  آیار درک با حد چه

 هـای  پـژوهش  موضـوع  کـه  اسـت  چنـا   شناسی زیبایی در هنری( ایر زیباشناختی های )ویژگی
 از پـیش  که (114ـ63 :1391) 1گـهنفلین والدـاس پژوهش: جمله، از است؛ گرفته قرار متعددی
 ایـن  مـورد  در بحـث  و برشـمرد   بـه  را خود ایر از مهمی بخش هنر، شناسی هستی به پرداختن
 و مشـخ   طـور  بـه  کـه  (Sibley, 1959: 421) سـیبلی  پـژوهش  و دهد می اختصاص ها ویژگی

                                                                                                                                        
1. Qswald Hanfling 
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 ایـن  در اسـت   کـرده  بحـث  هنـری  ایـر  زیباشناختی صفا  از وسیعی  مجموع  مورد در جزئی
 مشـترک  هنـری  آیـار  تمـام  بـرای  را زیباشـناختی  خصوصـیت  تعـدادی  کـه  زیباشناسـانی  میا 
 داننـد،  می ایر  هستی شناخت الزم  را هنری ایر زیباشناختی های ویژگی شناخت یا و پندارند می
 اصـل  سـه  صـراحت  بـه  کـه  (Beardsley, 1958: 426) بیردزلـی  مـونرو  نمونه، برای نیستند؛ کم

 یـا  کند؛ می ذکر هنری ایر هر برای را «پیچیدگی و فشردگی وحد ، وجود» یعنی زیباشناختی
 بـه  و شناسـد  مـی  رسمیت به را هنر شناسی هستی در تمرکز کانو  سه که (11 :1387) لوینسو 

 میـا   نزدیکـی  ارتبـاط  برقـراری  به و ـ شناختی زیبایی تجرب  و شناختی زیبایی خصوصیت ـ هنر
 آ  در کـه  انگاشت عملی منزل  به توا  می را هنر وی اعتقاد به زیرا است؛ معتقد کانو  سه این

 ارزشـمندی  شـناختی  زیبـایی  خصوصـیا   از کـه  آورنـد  وجـود  به اشیائی دارند قصد اشخاص
 کننـد  عرضه ای ارزنده شناختی زیبایی های تجربه شناسنده های ذهن به که اند آماده یا مندند بهره

 نحـو  بـه  هنـری  آیار که انگاشت خصوصیاتی منزل  به توا  می را شناختی زیبایی خصوصیا  یا
 هاسـت   آ  به معطوف اساساً ختیشنا زیبایی تجرب  که خصوصیاتی یا برخوردارند آ  از بارزی

 درک و شـناخت  در عمـدتاً  کـه  دانسـت  ای تجربـه  نوع آ  توا  می را شناختی زیبایی تجرب  یا
   کند  می بروز مصنوعی، خواه و طبیعی خواه چیزها، شناختی زیبایی خصوصیا  یا هنری آیار

 چیسـتی  بـه  توجه در ادبیا  شناختی هستی جایگاه به توجه حاضر،  مقال در ،بنابراین
 ایـن  بـر  هنـر   شناسـی  هسـتی  و شناسـی  زیبایی تالقی نقط  در یعنی یابد، می معنا آ  ماهیت و

 نگــرش ایجــاد و درســی کتــب در طــر، منظــور بــه کــه مبــاحثی پــژوهش، ایــن در اســاس،
 در ادبـی  ایـر  زیباشناختی های ویژگی مطالع  به، شد خواهند پیشنهاد ادبیا  به شناسانه هستی
 بـه  ادبیـا   جایگـاه  درسـت  درک حقیقـت،  در بـود   خواهنـد  معطوف ادبی غیر ایر با تمایز
رای بـ  رو، ایـن  از اسـت   ادبـی  مـتن  ذاتی های ویژگی شناخت مستلزم، درسیای  هماد عنوا 
 هـدایت  و زیباشـناختی  مـاهیتی  کـه  ادبیـا   ماهیـت  با ادبیا  درسی کتب فاصل  داد  نشا 

 ادبـی  متن های ویژگی ترین مهم به ، است زیباشناختی غایتی به ابزاری نگرشی از ها درسنامه
 شناسـی  زیبـایی  متخصـ   و فیلسوف ،1المارک پیتر ویژه به ادبی، نظری   امتخصص منظر از

 تـا  تنهـا  ها ویژگی این جستار، این محدود مجال به توجه با، است بدیهی  پردازیم می تحلیلی
 و باشـد  ادبیـا   درسـی  کتب شناختی هستی انداز چشم روشنگر کهشود  می بررسی ای اندازه

 بـه ، زیباشـناختی  محـور  شـر،  از پـ   حاضـر،  پـژوهش  در رو، این از کتب  این محتوای نه

                                                                                                                                        
1. Peter Lamarque 
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 ایـن  اصـلی  هـای  شـاخ   از هـایی  نمونـه ، کتـب  ایـن  آموزشی برنام  پیشنهادی مبنای عنوا 
 مباحـث  ایـن  طـر،  کـه  ای بـالقوه  نقـش  و ارزش تـا شـود   ارائـه مـی   ادبیا  مطالع  در محور

 مشخ  گردد  کند ایفا ادبیا  به شناسانه هستی نگرشی ایجاد در تواند می
 

 پیشینۀ پژوهش
 صـور   عمـومی  فارسـی  دانشـگاهی  کتـب  درخصوص ویژه به متعددی، های پژوهش تاکنو  

 بـرای  راهکارهـایی  و پیشـنهاد  و عمـومی  ادبیـا   هـای  درسـنامه  نقد» (1 جمله: از است،  گرفته
 در موجـود  هـای  کاسـتی  بررسی از پ  آ  در که (1398 پناه، )نیک «فراگیرا  یادگیری بهبود
 سـاختاری  بـازبینی  از: انـد  عبـار   عمـدتاً  کـه  است شده ارائه پیشنهاداتی عمومی فارسی کتب
 ارائـ   در تـاریخی  سـیر  رعایـت  متـو ،  گـزینش  به توجه موضوعی، بندی تقسم اساس بر کتب
 و اهـداف  هـا،  ضـرور  » (2 دانشـجویا ؛  آموزشـی  نیازهـای  با مطالب تناسب به توجه و ها آ 

 «نـور(  پیـام  عمومی فارسی موردی: )مطالع  ها دانشگاه در عمومی فارسی درسنام  رویکردهای
 جمله از نور، پیام دانشگاه عمومی فارسی در مشکال  برخی شر، به که (1396 زاده، )علیقلی

 بـه  )نگاهی عمومی فارسی مشکال » (3 است؛ پرداخته دستوری و محتوایی معنایی، مشکال 
 مشـکال   کـه  (1395 )سـیدا ،  «عمومی( فارسی تدری  برای منتشرشده های کتاب از برخی
 عمـومی  فارسـی  تـثلی   شناسـی  آسـیب » (4 اسـت؛  شـده  بررسـی  عمـومی  فارسـی  کتـاب  سـه 

 در کـه  (1395 آذر، )حکـیم  «منتخـب  کتاب درسی معاصر ادبیا  موردی، )مطالع  دانشگاهی
 نقـد  عیـار » (5 اسـت؛  گردیـده  بررسـی  معاصر ادبیا  منظر از عمومی فارسی درسنام  سی آ 

 خـاص،  طور به که (1393 )حاتمی، «نور( پیام دانشگاه عمومی فارسی کتب به انتقادی )نگاهی
 بررسـی  و نقـد » (6 است؛ پرداخته نور پیام دانشگاه عمومی فارسی های درسنامه نقد و مطالعه به

 کتـاب  موردی، پژوهشی در که (1385 )پناهی، «پژوه دانش دکتر فارسی نثر و نظم های گزیده
 در عمـومی  فارسی» (7 است؛ نموده جزئی بررسی را پژوه دانش دکتر فقید استاد عومی فارسی
 و محتـوایی  دیـدگاهی  از عمومی فارسی کتب نقد به که (1384 )جبارنژاد، «جستار و نقد آیین 

 آبـادی،  )حکـم  «دانشـگاهی  عمومی فارسی های کتاب به نگاهی» (8 و است پرداخته ساختاری
 مطالـب  ریختگـی  هم به جمله: از عمومی فارسی کتب مشکال  از برخی به آ  در که (1380

 اشـاره  انتخـابی  مطالـب   بـود   آور مـالل  و دشواری و ها، آ  انتخاب در مشخ  منطقی نبود و
 درس بـر  تنهـا  ادبـی  دانشـگاهی  کتب نقد زمین  در شده انجام های پژوهش درواقع، است  شده

 صـور   کتـب  ایـن  بالغـی  و محتوایی ساختاری، نقد بیشتر، و اند شده متمرکز عمومی فارسی
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 و شـده  بررسـی  مطالعـه  مـورد  کتـب   مصـداقی  مشـکال   نیـز  موارد بسیاری در و است گرفته
 است  نشده تحلیل ادبیا  درسی کتب بر حاکم کلی رویکرد

 لـی  شِـری  کتـاب  به توا  می آ  تدری  صحیح های روش و ادبیا  آموزش زمین  در
 حاضر جستار به جهاتی از که کرد اشاره ادبی یادگیری عنوا  تحت (Linkon, 1995: 2) لینکُن

 نقـد  بـه  کتـاب،  ایـن  در او است  ای عمده های تفاو  دارای حال، عین در اما شود می نزدیک
 راهکارهـای  موجـود،  ضع  نقاط رفع برای و پردازد می ادبیا  تدری  در مرسوم های روش

 همچنـین،  و ادبیـا   درسی برنام  شناسی  آسیب بخش در تحقیق این دهد   می پیشنهاد آموزشی
 «محتـوایی  دانـش » بـر  حـد  از بـیش  تمرکـز  کـه  کنـد  می بیا  آ  تدری  در موجود های شیوه

 «راهبـردی  دانش» تا است شده باعث «ادبیا  دربارۀ دانش» کلی طور به و ادبی تاریخ همچو 
 بـر  در را (Linkon, 2011:3) «نقـد  هـای  شیوه و ها گیری موضع فکری، مبانی ذهنی، عادا » که
 هـای  مهـار  » بـه  فراگیرا  کرد  مجهز برای ادامه، در لینکن گیرد  قرار غفلت مورد گیرد می

ــایی «فراشــناختی ــابی )توان  مناســب( هــای شــیوه انتخــاب و مشــکال  تشــخی  افکــار، ارزی
 ایـن  هـای  منـدی  دغدغـه  از بخشـی  اگرچـه  ( Linkon, 1995: 5) کنـد  مـی  معرفـی  راهکارهایی

 در ادبـی  تـاریخ  ویـژه  به محتوا، بر حد از بیش تکی  از ناشی های آسیب بیا  بخش در پژوهش
 دارد؛ رو  پـیش  جسـتار  بـا  اساسـی  هـای  تفاو  اما است، راستا هم حاضر مقال  با ادبیا  دروس
 در آ  جایگـاه  و ادبیا  به شناسانه هستی نگرش به وجه هیچ به خود، کتاب در لینکن درواقع،
 نگرشی ( Linkon, 1995) است نسرداخته است حاضر مقال  اصلی مسلل  که درسی کتب تدوین

 در یـادگیری  بـه  را مخاطبـا   کـه  اسـت  «فراشـناختی » نگرشی دارد، آ  تقویت در سعی او که
 تحقـق  راهکارهـای  بـر  بیشـتر  وی منظور بدین کند  می هدایت «فرایند مثاب  به یادگیری» مورد

 یـا  «دانشـجویا   در انتقـادی  تفکـر  و خواند  توانایی تقویت» همچو  راهبردی، دانش اهداف
 مغفـول  عمـالً  درسـی  هـای  برنامـه  بـر  تثکید رغم به که «ادبی استدالال  ارائ  توانایی گسترش»

 توجه آ  به پژوهش دو هر در )که شناختی دیدگاه از ( Linkon, 1995: 70) دارد تکیه اند مانده
 (،Linkon, 1995: 8) لینکن رـتعبی به اـبن یا ـ یـادب نگرشی در دافـاه نـای به لـنی است(، دهـش
 عبـارتی  بـه  فراادبـی   نگرشـی  در ادبیـا   به شناسانه هستی نگاه نیز و یابد می معنا ـ «ادبی تفکر»

 جستار در دارد  تمرکز فراگیرا  از متفاوتی شناختی سطح بر پژوهش دو این از یک هر دیگر،
 و شود بررسی ادبیا  کتب تدوین رویکرد متفاو ، دیدگاهی از تا است این بر سعی رو پیش

  گردد  ارائه ادبیا  اصلی ماهیت با کتب این کرد  راستا هم برای پیشنهاداتی
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 پژوهش روش
بـدین   روش ایـن  انتخـاب  است  شده استفاده تحلیلی - توصیفی روش از حاضر پژوهشدر 
 درسـی  کتـب  تـدوین  در غالـب  رویکـرد  مطالعـ   بـا  بایـد  سو یک از جستار این که است دلیل

 نگـرش  تبیین و ادبیا  ماهیت تحلیل با دیگر، سوی از و کند توصی  را موجود وضع ادبیا ،
 سازد  روشن درسی کتب تدوین در را نگرشی چنین به توجه اهمیت آ  به شناختی هستی

 
 آن پیشینۀ و ادبیات دانشگاهی کتب تدوین فعلی رویکرد ماهیت

 برابـر  در را خـود  علـم،  مخاطـب    1نمـایی  واقـع  ادبیا  موضوع و است واقعیت علم موضوع 
 - هنـری  تـر  عام طور به و - ادبی ایر اما؛ یابد می شود می شناخته واقعیت دانشمند نظر از آنچه

 از باشـد   واقعـی  کـه  ایـن  نـه  کند، جلوه واقعی مخاطب نظر در کهگیرد  شکل می ای گونه به
 صـور   میـانجی ه مثابـ  بـه  فلسفی سوژۀاز طریق  همیشه واقعیت با ارتباط ادبیا ، در رو، این
 ,Seba) است نویسنده سوژه گرایی، واقع در و است خواننده سوژه نمایی، واقع در پذیرد: می

 ادبیـا   دانشـگاهی  درسـی  کتـب  در غالـب  فعلـی  رویکـرد  انـداز،  چشـم  این از  (58 :1974
 بازتـاب  بـه  کـه  چـرا  ادبـی،  رویکـردی  نـه  و اسـت  ادبیـا   علم بر مبتنی و علمی رویکردی
 معطـوف  رویکردهای خود کتاب در( Maurel, 1998: 21) مور ل پردازد  می ادبیا  تاریخی

 کند: می تقسیم دسته دو به را ادبیا  به تاریخی نگرش به
 کنـد:  مـی  تعری  گونه این را رویکرد دو این میا  تفاو و  «ادبی تاریخ» و «ادبیا  تاریخ»

 ]   [ اسـت   فراموشـی  از ادبیـا   نجـا   تنهاآ   رسالت است  گذشته حافظ  ادبیا  تاریخ
 همـین  به و است، نثر یا شعر از اعم دوره یک ادبی  تولیدا  مجموع  گردآوری آ  هدف
 زمـانی  ترتیـب  بـه  نویسـندگا   اسـت   کاتـالو   کـار  ایـن  بـرای  شـکل  ترین مناسب دلیل،
 هر از ای خالصه همچنین، و آیار نام ازفهرستی  وسیل  بهها  آ  نام ذکر شوند  می بندی طبقه
 کفایـت  باره این در خوانندگا  عینی دانش و شناخت افزایش برای این شود  می تکمیل ایر
   «است ناکافی «تاریخ» و ادبیا  میا  روابط دربارۀ اندیشید  برای اما کند، می
 مـور   ادبـی،  تاریخ در زیرا رود، می «ادبیا  تاریخ» از فراتر «ادبی تاریخ» مقابل، در

 آیـار  یبـت  بـا ؛ نیز دهد توضیح و کند درک تاریخ طول در را ادبیا  حیا  خواهد می ادبی
 تکـوین  بازتـاب  بـه  فرهنگی، و سیاسی اجتماعی، تاریخی، علل از معناداری زنجیرۀ در ادبی

                                                                                                                                        
نمایی از اصـول زیباشـناختی    تخیلی، واقع - هایی همچو  ادبیا  شگرف و یا ادبیا  علمی حتی در گونه  1

 رود  ادبی به شمار میایر 
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 پاونـد  لوییز(  Maurel, 1998: 21-22) پردازد می شود می آیار این از که استقبالی و ادبی آیار
(Pound, 1918: 415 )نویسـد:  مـی داده،  قـرار  «ادبـی  تاریخ» با تقابل در را «ادبیا  تاریخ» نیز 

 و احساسـا   و افکـار  ایـن  تاریخ به ادبی تاریخ و است احساسا  و افکار از متشکل ادبیا 
  پردازد می شوند می بیا ها  آ  در که اَشکالی

 & Sprindyte) گـردد  برمـی  ارسطو زما  به ادبی تاریخ ابتدایی مفاهیم پیشین  هرچند

Jakonyte, 2004: 81 ،)بسـیار  مـیالدی  سیزدهم قر  از قبل تا آ  وجود که داشت اذعا  باید 
وی سـ  بـه  ادبیـا   منـدا    هعالق توجه تدریج به بعد، به سیزدهم قر  از درواقع، بود  رنگ کم

 بـه  نگـرش  ایـن  تبـدیل  امـا  شـود،  مـی  جلـب  آ  مهـم  وقـایع  و بشر زندگی با ادبیا  ارتباط
 گردد برمی میالدی نوزدهم قر  اوایل و هجدهم قر  اواخر به ادبیا  مطالع  جدی رویکرد

(Maurel, 1998: 22  )کالسیسیسـم  عصـر  هـای  آرمـا   از رفتـه  رفتـه   ،امنتقـد  دوره، ایـن  در 
 دیگـر  آنـا ،  نظـر  از برگزیدنـد   ادبـی  آیـار  ارزیابی برای ای تازه معیارهای و گرفتند فاصله
 بـود   گونـاگو   عوامـل  ازمتـثیر   و نسـبی  مفهومی بلکه نبود، مطلق و جهانی مفهومی زیبایی

 برجســته ادبــی نظــر از را آیــاری و بــود منــد قاعــده شــد  بــه ،)کالســیک( پیشــین دیــدگاه
 اصـول،  ایـن  جملـ   از باشـند   شـده   تعیـین  پـیش  از اصـول  شرط و قید بی تابع که دانست می

ــت ــا همــاهنگی نمــایی، راســت ســادگی، وضــو،، اصــل رعای ــرف ب ــین، و عُ  اصــل همچن
 از بسـیاری  امـا  بـود   نویسـی  نمایشـنامه  در ویـژه  به، ماجرا و مکا  زما ، گان  سه های وحد 
 :Maurel, 1998) اسـت  جامعـه  بیـا   ادبیا  که کردند اعالم هجدهم قر  اواخر در  امنتقد

 نـوزدهم  قـر   در ارتبـاط  این گردید  آشکار جامعه و ادبیا  میا  ارتباط ترتیب، بدین(  22
 از - 1اسـتال  دو مـادام  همچـو   دوره، ایـن    امنتقـد  برای رو، این از؛ گرفت قرار توجه مرکز

 بـه  را خـود  جـای  2ریطوریقـا  و نوشـتن  چگونـه  - ادبیا  به شناختی جامعه دیدگاه پیشگاما 
 هـای  قضاو  دیگر جدید، دیدگاه(  Maurel, 1998: 22) داد ایر خلق تاریخی شرایط تحلیل
ــلیقه ــورد در ای س ــار م ــی را آی ــد برنم ــعی و تابی ــت س ــه داش ــه ب ــی ای گون ــه و عین  از دور ب
-1857) النسـو   گوسـتاو  نام به فردی میا ، این در  کند ارزیابی را ادبی آیار ها داوری پیش

1934) (Lanson, 1910 )بررسـی  بـرای  منـد  روش رویکردی دیدگاه، این با مطابق شد موفق 
 نـه  کـه  دارد متـو   بـه  علمـی  نگرشیش رویکرد که داشت ادعاوی  کند  پیشنهاد ادبی آیار
 بـه  ،«ادبـی  تـاریخ  رویکرد»  مقال در او راهگشاست  ادبیا  مطالع  برای بلکه نقد، برای تنها

                                                                                                                                        
1. Madame de Stael 

2. rhetoric 
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(  Lanson, 1910: 391) پرداخـت  رویکـرد  این اساس بر ادبیا  مطالع  مختل  مراحل شر،
 ادبـی،  نـوع  اسـاس  بـر  راهـا   آ  سـس   ]   [، شـناخت  را متـو   باید ابتدا در شیوه، این مطابق

 فکری، زندگی باها را  آ  ارتباط ،سرانجام ]   [ و کرد بندی دسته ادبی های جنبش و مکاتب
 :Lanson, 1910مشخ  نمـود )  اروپایی تمد  و ادبیا  توسع  و کشور اجتماعی و اخالقی

 رویکـرد  ایـن  انگیـز  حیـر   رواج موجـب  دوره آ  در 1گرا تجربه اندیش  سیطرۀ(  391-392
 بـا  ادبیـا   ،امریکا و اروپا سس  و فرانسه های دانشگاه تمامی در زودی به که نحوی به شد،
ــا  گــرفتن نظــر در ــاریخی اجتمــاعی، واقعی ــدری  فرهنگــی و ت ــد  ت ــدین گردی ــب، ب  ترتی

 کتـب  تـدوین  در دانشـگاهیا   و شـدند  تبـدیل  ادبـی  تـاریخ  هـای  کرسی به ادبیا  های کرسی
 را ادبیـا   بـه  تـاریخی  نگرشـی  هـا،  دانشـگاه  اسـتفادۀ  مـورد  درسی منابع منزل  به ادبیا ، مرجع
 هـای  داوری مقابـل  در آ  گرایی عینی ادعای و رویکرد این گرایی علم جذابیت کردند  اِعمال
 قـر   در ویـژه  بـه  پیشـین،  های دوره 2ریطوریقامحور و فاضالنه نقد مستبدان  نوعی به و ای سلیقه

 شـد   تبـدیل  ادبی تاریخ کتب به دانشگاهی ادبی کتب تمامی سرعت، به که بود چنا  هفدهم،
 نیـز  3ایـرا   در ادبیـا   هـای  درسـنامه  غالـب  رویکـرد  به النسو  گوستاو رویکرد ترتیب، بدین
  گردید تبدیل

 
 ادبیات به تاریخی - علمی نگرش های چالش و ها کاستی

 ادبیـا   بـه  تـاریخی  نگاه که داشت وجود خألهایی مذکور، رهابخش و بدیع رویکرد پ  در
 انگاشـتن  نادیـده  یـا  تحریـ   بـه  رویکرد این محققا  گرایش جمله، از کشید؛ می چالش به را

ــت از بخشــی ــه واقعی ــل منظــور ب ــک تحمی ــی ســاختار ی ــب ب ــه در نقــ  و عی ــدی طبق ــا بن  و ه
 گونـه ایـن  در منـدی  هـدف  دیگـر،  عبـار   بـه  تـاریخ   بسـتر  در ادبـی  واقعیا  های بندی گروه

 درو  موجـود  واقعیـا   داد  جـای  اهمیـت  شـد   تبـدیل  مـداری  هدف به تدریج به مطالعا ،
 آنچـه  انجامیـد   می واقعیا  یبت در تصرف و دخل به گاه که بود چنا  مشخ  های مرزبندی

 هـای  دوره و مکاتـب  خاتمـ   و شـروع  مرزهـای  اعـالم  و تشـخی   در محقق توانایی بود، مهم

                                                                                                                                        
1. positivisme 

2. rhetorical 

؛ 1399؛ Esmaili, 1378؛ 1397؛ قـیـصــری،  1393زاده،  ؛ اشـرف 1392بــرای نمـــونه ر ک : قائمـــی،     3

Kahnamouipour & Khattat;  ؛Ghavimi & Shahin, 1390 ) 
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 و اندیشـه  تحـولی  سـیر  ترسـیم  امـا  بـود   ادبی گرایش هر به مربوط نویسندگا  و ادبی مختل 
 نیسـت،  پـذیر  امکـا   مشـخ   و روشن حدود با واضح چارچوبی در همیشه ادبی های گرایش

 کـه  دارد وجـود  گـذر  مرحل  برای ای مرحله همیشه متفاو ، دورۀ دو میا  در سو، یک از زیرا
 یـک  سـلط   و تسـری  دورا  در حتی دیگر، سوی از و بینجامد طول به ها سال است ممکن گاه

 دلیـل  بـه  غالبـاً  که دارند وجود پیشین های دوره پیرو یا و متضاد فکری های گرایش نیز، اندیشه
 دیـاز  گیـرد   مـی  قـرار  اعتنـایی  بـی  مـورد  آگاهانـه  ادبـی  تاریخ محقق توصیفی  نظام زد   هم بر
(Diaz, 2003: 519) ادبـی  تـاریخ  گویـد:  مـی  ادبیا  تاریخی یبت در بندی دوره آفت مورد در 

 سـازی، عُقالیـی  ضـرور   نمایانه، واقع بندی  بخش بیمارگون  وسوس  از را خود ]   [ بتواند باید
 امـا  برهانـد   کتـاب  و درسـی  هایجزوه های بخش به مطالب برش و قر  اساس بر سازی مرتب
 ادبـی  مختلـ   هـای  دوره از دقیـق  فکـری  های نقشه تعری  وسوس  مقابل در هم النسو  خود
 در هـدف  اصالت که ای ضربه تبیین در (Séba, 2014) سِبا رُنو - ژا  کند  مقاومت توانست نمی

 آشـکار  را مواردی و پردازد می النسو  تحقیقا  نتایج واکاوی به زند می ادبی تاریخ مطالعا 
 بـاره  ایـن  در او کنـد   مـی  مطلـوب  بـه  مصـادره  را حقـایق  پوزیتیویسـت  نگاه آ  در که کند می
 نفـع  بـه  1مـونتنی  تصـاحب  همـانی،  خـود  بـه  دیگـری  تقلیـل  مداری، هدف از هدف گوید: می

 از الگـویی  خطـوط  ترسـیم  خالصه، طور به و غیره، و ناتورالیسم نفع به 2بروییر ال پوزیتیویسم،
 بـا  و هسـتند  حکمفرمـا  ای زیباشناختی اصول تکرار آ  درو  در که است گذشته آیار خوانش

 هـم  نیسـت  تصاحب قابل گذشته ادبیا  در آنچه دارند  همخوانی بهتر مور  ادبی ایدئولوژی
 نـوع  ایـن  بـارز  هـای  مثال از یکی ( Séba, 2014: 54) شود می سانسور مدار هدف اندیش  این با

 مـورد  در خود مساعد گیری موضع او است  کالسیک غیر آیار به النسو  واکنش عملکرد،
 نمـود  منزلـ   بـه  ناتورالیسـم  و رئالیسـم  مد، به حتی و دهدمی نشا  وضو، به را کالسیسیسم

 معــرف کــه را 3شــاتوبریا  آیــار از دســته آ  مقابــل، در و پــردازد مــی کالسیسیســم دیگــر
 ( Lanson, 1922: 904) گیرد می نادیده هستند او کالسیکی ضد های گرایش

 & Sprindyte) هاسـت  روش و منـابع  مشکل ادبی، تاریخ مطالعا  بهوارد  ایراددیگر 

Jakonyte, 2004: 82  )آ  انجـام  هـای  شیوه و تحقیق منابع انتخاب در موجود های نابسامانی ،
 تـابع  زیـاد  حد تا راها  آ  گاه و سازد می متغیر دیگر مور  تا مور  یک از را پژوهش نتایج

                                                                                                                                        
1. Montaigne 

2. La Bruyère 

3. Chateaubriand 
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 وقتـی  ویـژه  به؛ شود می تاریخی های روایت و ها تحلیل تفاو  باعث، گردانده مور  نگرش
 حقـایق  برخـی  انگاشتن نادیدهسبب  گاه موضوع این باشد  زیاد وقایع از مور  زمانی فاصل 
 زند:  باره مثالی می این در( Bürger, 1985: 206) برگِر  شود می ادبی

 در نوزده ]قر  دوم امسراتوری عصر شعرای ترینمهم بودلر و هوگو ادبی، مور  یک برای
 تغزلـی  شـاعر  تـرین پرخواننـده  که است 1موسه این زیاد خیلی احتمال به اما هستند، فرانسه[

از جانب  او طرد و موسه موفقیت میا  ارتباط در باید راآ   علتو        است بوده دوره آ 
 ]اُدبـای  4والـری  و 3رَمبو، 2لوتر آمو  برای جُست  مدرنیسم اوایل برجست  نویسندگا  بیشتر

 بـرای  توانستمی موسه ایر 5روال مثل محوری اخالق شعر فرانسه[، در دوره آ  هنجارشکن
  باشد کافی او شمرد  حقیر
 تمرکـز  ادبی، رویدادهای و ادبیا  تحلیل در ادبیا   امورخ عملکرد به دیگر انتقاد

ف  خاص و اصلی تـاریخ ادبـی،   وظی ادبی، آیار بررسی در است  نویسنده بر آنا حد  از بیش
(  Lanson, 1922: 36) کننـد  بیا  خواستند میها  آ  نویسندگا  که است چیزیآشکارسازی 

 اینجا، در ایر حقیقی معنای اما است  ایر حقیقی معنای کش  منتقد وظیف  انداز، چشم این از
 صـال،  ذی معنـا  ایـن  کشـ   بـرای  کـه  است منتقد این و است نویسنده نظر مد معنای هما 

 نیـز  نویسـنده  زنـدگی  شـناخت  مستلزم نویسنده نظر از ایر مفهوم به دستیابی شود  می شناخته
 داده ر  واقعـی   رویـدادهای  بافـت  در ایـر  گرفتن نظر در با فقط دیدگاه، این از رازی ست،ه

 اهمیـت  آنچـه  کـه  اسـت  مـدعی  ابتدا از ادبی تاریخ حال، این با رسید  آ  معنای به توا می
 در هنـری  خصیص منزل   به ادبی آیار زیبایی دغدغ  نه رو، این از است  حقیقت شناخت دارد
 اخالقی  معیارهای دغدغ  نه و است میا 

 او سـازد   مـی  آشکار را ادبی تاریخ رویکرد در موجود تناقض خوبی به بار  روال 
 عمـالً  کـه  حـالی  در اسـت،  ایر حقیقت دنبال به که تازد می ادبی تاریخ ادعای این بر ویژه به

 ایـر  زمـا   هـم  تعلـق  بـر  او کند  می تحمیل نویسنده مقصود عنوا  تحت را واحد معنای یک
 هـای  دوره در آ  اقبـال  و ایر یک ماندگاری که کند می بیا  و تثکید گذشته و حال به ادبی
 ایـر  معنای که است آ  دهندۀ نشا  ایر یک از متنوع و جدید های برداشت همچنین، و بعدی

 ایـن  در بـار   نظـرا  (  Barthes, 1964: 67-69) کـرد  محـدود  واحد معنای یک به نباید را

                                                                                                                                        
1. Musset 

2. Lautréamont 

3. Rimbaud 

4. Valéry 

5. Rolla  
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 بعد سال چند که شود می( Barthes, 1968) مؤل  مر ، او معروف ایر ساز زمینه خصوص،
 زند  می رقم را ادبی نقد از جدیدی عصر و رسد می چاپ به

 همچنـین،  ادبیـا ،  بـه  انتقـادی  دیـدگاه  بنیـادین  تحـول  و بار  موفقیت وجود با اما
ــه ــمر ب ــایع غ ــه وق ــه در 1968 م ــثییر و فرانس ــزای ت ــترش در آ  بس ــد گس ــو نق ــ  و ن  اندیش

 تـاریخ  صـور   به و النسو  شیوۀ به همچنا  ادبیا  دانشگاهی کتب تدوین پساساختارگرا،
 بـرای  نانوشـته  تـوافقی  بـه  ادبی، نقد و دانشگاهی محافل در همگا  گویی؛ یافت ادامه ادبی

 گونـه  همـا   ترتیب، بدین بودند  رسیده دانشگاهی کتب برای ادبی تاریخ چارچوب انتخاب
 در بلکه فرانسه، در تنها نه کتب، این در ادبی تاریخ رویکرد شد، اشاره آ  به نیز تر پیش که

 دربـارۀ  میلر هیلی  ژوزف گرفت  قرار اقبال مورد ایرا  طور، همین و دنیا های دانشگاه تمام
 ( 146: 1384)میلر،  گوید: می رویکرد این سیطرۀ

 شـده،  نهادینـه  نگـاری  روزنامـه  در حـدی  تا و هادانشگاه و مدارس در عمدتاً که ادبی، مطالع 
 در غربی های دانشگاه است  دانش خاطر به دانش کسب به ما فرهنگ کلی گرایش از بخشی

 اسـت:  متجلـی  هـاروارد  دانشـگاه  شـعار  در خـوبی  بـه  آرما  این و امورند، حقیقت درک پی
 علم  به گرایشم برای بود جایگزینی ادبی مطالع  به گرایش من خود مورد در ]   [ « واقعیا »

 گـردآوری  و رویـدادها  مطالعـ   زمانی سیر رعایت ها،داده به بخشید  نظم واقع، در
 را هـا  داده منـد  روش بندی دسته امکا  که تفاو  و تشابه محورهای حول اطالعا  توصیفی

 و دارنـد  همخـوانی  علمـی  نگـرش  بـا  بسیار که هستند خصوصیاتی جمله از سازد، می فراهم
 اگرچـه  اسـت   شـده  هـا دانشگاه در ادبیا  درسی کتب تدوین در بینش نوع این غلب  باعث

 ابعـاد  تمامی در زندگی و ادبیا  میا  ارتباط برقراری با ادبیا ، کتب تدوین فعلی رویکرد
 تکـوین،  توصـی   بـه  موفـق  زیـادی  حـد  تا    (، و سیاسی اجتماعی، فرهنگی، )تاریخی، آ 

 کتـب  تـدوین  در مند تاریخ سوی  یک دیدگاه این به اکتفا است، شده ادبیا  تحول و حیا 
 یکـی  زیـرا  سـازد،  دور خود نخستین و اصلی هدف از را ادبیا  دروس تواند می دانشگاهی

 بـا  مـاهوی  ارتبـاط  ایجاد برای دانشگاهی مخاطب به الزم ابزار داد  ادبی، دروس اهداف از
 بـا  ارتبـاط  دیگـر،  بیـا   بـه  اسـت   هنر بلکه نیست، علم اینجا در که است تدری  مورد مادۀ

 کـه  حـالی  در؛ کنـد  لحـا   را ادبیـا   هنـری  ماهیت که گیرد صور  نحوی به باید ادبیا 
 توصـیفگر  مقـام  در تنهـا  راوی  زیرا کنند، نمی کمکی مخاطب به زمینه این در درسی کتب
 تـدوین نداشـتن   تناسـب  آ ؛ یعنـی  باشدللی خ نمایانگر تواند می مسلله این گذارند  می باقی
    ادبیا  شناختی هستی جایگاه با ادبیا  دانشگاهی کتب
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 درسی کتب تدوین در ادبیات شناختی هستی جایگاه شناخت لزوم
 مطالعـ   از هـدف  مثـال، رای بـ  گیرد  می تلنش آ  ماهیت از، علمی شاخ  هر آموزش غایت

 بنـابراین، ؛ اسـت  گذرد می ما پیرامو  آنچه درک و طبیعت بر حاکم قوانین شناخت فیزیک
 آ  بـر  حـاکم  اصول و محیط به توجه برای الزم کنجکاویبه  آموزنده در باید آ  آموزش

 بدهـد   را گوناگو  مسائل حلبرای  الزم های توانایی او بهدر این زمینه  همچنین،بینجامد و 
 دنبـال  بـه  همـواره  او زیـرا  بـود،  خواهـد  علمـی  نگرشی فرایندی چنین در یادگیرنده نگرش
 اسـت  آ  ماهیـت  با علمی  شاخ هر آموزش غایت میا  هماهنگی این هاست  پدیده توضیح

 رشـت   درسـی  کتـب  ،کـه  ایـن  دیگـر   نمونـ  آورد  مـی  فراهم را رفتار مطلوب تغییر زمین  که
 هـای  موقعیـت  بـا  رویـارویی  بـرای  را دانشـجویا   که شوند می تدوین نحوی به دندانسزشکی

 کتـب  تـدوین  در بایـد  و اسـت  مهـم  آنچه ادبیا  مورد در؛ نیز سازند توانا عملیو  ملموس
 در دانشـجو  آنچـه درواقـع،   علمـی(   نـه  )و اسـت  آ  هنری ماهیت شود تثکید آ  بر درسی
 هدف است  آ  گوناگو  انواع در ادبی متو  بیند، می درس های کالس از خارج و زندگی

 آیـار  ایـن  تحلیـل  یـا  و تفسـیر  بررسـی، ، ادبی آیار با رویارویی در واقعی زندگی در او اولی 
 او اسـت   خـود  زیباشـناختی  حـ  ی ارضـا  دنبال به هنرها سایر  امخاطب همانند بلکه نیست،
 او بـر  کـه  آیـاری  آورد  وجد به را او یا و برانگیزد را او تحسین ایر یک خوانش دارد انتظار

 بازتـاب  بیشـترین  که نیستند آیاری کند می یاد شاهکار عنوا  بهها  آ  از و اند بوده تثییرگذار
 مـردم  مـورد  در را اطالعا  بیشترین یا و بدهد او به را ایر نگارش عصر اجتماعی زندگی از

 ایجـاد  زیباشـناختی  هیجـا   او در باشـند  شـده  موفـق  که است آیاری بلکه بدهد، دوره یک
از سوی  آ  ساختن برجسته و درسنامه ابتدای در مذکور واقعیا  ذکر رسدمی نظر به کنند 

 در باشـد   ضـروری  ادبیـا   و مخاطـب  میا  مطلوب ارتباط نوع ساختن روشن برای مدرس
 چیسـتی  و چرایـی  بـه  را دانشـجویا   توجـه  توانـد  می فراادبی نگاهی تنها ادبی، دروس مورد
 هـر  از قبـل  ادبیـا ،  دانشـگاهی  کتـب  تدوین در است شایسته رو، این از سازد  متوجه درس
 در درس، ایـن  متفـاو   و خـاص  ماهیـت  بـه  دانشـجویا   در الزم اشـتیاق  و حساسیت، چیز

 هـای  ویژگـی  و ادبیـا   پدیدۀ شناخت به آگاهانه تا شود ایجاد 1محور علم دروس با مقایسه

                                                                                                                                        
دروســی اســت کــه بــه شــناخت واقعیــت بیرونــی و قواعــد حــاکم بــر آ   « علــم محــور» مــراد از دروس  1

برخالف ادبیا  که معطوف به هنـر  ؛ علوم اجتماعیو پردازند، همانند درس فیزیک، شیمی، جغرافیا،  می
 و مقول  زیبایی است و نه واقعیت بیرونی   
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 میـا   تعامل به فراادبی اندازی چشم از که شود می باعث؛ درنتیجه بیندیشند آ  فرد هب منحصر
 مـورد  آیـار  ادبیـت  همچنـین،  و خواننـده در مقـام   خـود  جایگاه و بسردازند ادبی آیار و خود

   کنند  ارزیابی دیدگاه این از را مطالعه
 

 ادبیات از دیدگاهی فراادبی
 یـا  و آ  بود  فاخر دالیل شر، و ادبی ایر یک از ای قطعه موردی مطالع  به پرداختن از قبل

 جلـب  ادبـی  ایـر  یـک  خلـق  فراینـد  به دانشجویا  توجه باید ایر، فرد ه ب منحصر خصوصیا 
 در مخاطـب  هیجـانی  انگیـزش  خاسـتگاه  دربـارۀ  تا شود خواسته آنا  از طریق این از و شود

 معتقـد  فرانسـوی  منتقـد  و شـاعر  ،1بـودلر  شارل ،باره این در  تثمل کنند ادبی ایر با رویارویی
 ,Valéry) «عقـل  و دل» زمـا   هـم  فراخوانـد   مسـتلزم  ادبـی،  ایر از زیباشناختی درک است،

 نیست، کافی تنهایی به نبوغ و الهاما  هنرمند، یک برای حتی او، نظر از است ( 601 :1957
 مطالـب  امـا وشـید   ک زیباشـناختی  هیجـا   مولـد منزل   به ایر آفرینش فرایند فهم در باید بلکه
 صـور   بـه  یـا  که چرا کنند، نمی فراهم خود  امخاطب برای تثملی چنین امکا  درسی کتب

برقـراری   و ارتبـاط  یـک شـد  بـه   وارددو  ب خواننده و شوندمی عرضه شده تمام محصولی
 بـه  یـا  وکنـد   را یبـت مـی   مطالعـه  مـورد  ایـر  ادبـی   هـای ویژگی از، برخی زیباشناختی تعامل
 بـه  نـه  خواننـده  ترتیـب،  بـدین  هسـتند   مـرتبط  ادبیا  تاریخ با تنها که اند شده تنظیم ای گونه
 ادبـی  آیار زیباشناختی رمزگشایی الزم  که فراادبی نگرشی به هرگز نه و ایر های زیبایی درک
 بهتـرین  از یکـی  ادبیـا   چیسـتی  و ادبی نظری  حوزۀ به ورود حقیقت، در یابد  می دست است
 بـه  یـافتن  دسـت  بـرای  دانشـجو  کـرد   فعال و ایر ادبی سازوکار دربارۀ اندیشید  برای ها شیوه

 چیسـتی  طـر،  بـا  ادبی درسی کتب است بهتر رو، این از است  ادبیا  از وجودشناختی درکی
 فرصـت  و فراادبـی  نگرشـی  زمینـ   ادبـی،  پردازا  نظریه آراءِ از مختصری پیشین  ارائ  و ادبیا 

 پیشـنهاد  راسـتا،  ایـن  در سـازند   فـراهم  دانشـجویا   بـرای  را ادبیـا   ماهیت دربارۀ پرسشگری
 شوند  گرفته نظر در ادبیا  دانشگاهی کتب تدوین در نمونه، برای زیر، مفاهیم شود می
 
 . ادبیت1

 هیجـانی  ایجـاد  بـه  موفـق  دریافـت،  مرحل  در که گیرند می قرار تحسین مورد وقتی هنری آیار
 فـارغ  هنـری،  ایر با مخاطب رویارویی هر در پدیده این شوند  مخاطب در زیباشناختی و عمیق

                                                                                                                                        
1. Charles Baudelaine 
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 مخاطـب  بـه  کـه  لـذتی  و رضـایت  احسـاس  دهـد   مـی  ر  مخاطب های ویژگی یا و ایر نوع از
 تـابلوی  یـک  مقابـل  در گـاه،  مثـال،  برای ،دارد درجاتی و نیست یکسا  همیشه دهد می دست
 دیگـر،  ایری مقابل  در شویم؛ می خود خودبی از موسیقی قطعه یک شنید  هنگام به یا و نقاشی

 حـ   هیجـانی  هـیچ  دیگـری،  ایـر  برابـر  در و آیـیم  نمـی  وجـد  بـه  امـا  کنـیم  می لذ  احساس
 نسـبت  بـاالتری  درج  از که شود می نامیده «حظ» زیباشناختی هیجا  درج  باالترین کنیم  نمی
 بـه  مخـاطبی  از توانـد  مـی  هیجـا   این کیفیت ( Molinié, 1998: 87) است برخوردار «لذ » به

 زمـا   دو در ایـر  همـا   از مخاطـب  یـک  هـای  دریافـت  در حتی، یا و کند تغییر دیگر مخاطب
 نکت  یک دهندۀ نشا  ها ضع  و شد  این رغم به زیباشناختی، هیجا  اما باشد  متغیر متفاو ،
 خصیصـه  ایـن  کند  می ایجاد حسی چنین که است هنری ایر از ای خصیصه آ ، و است اساسی
 و ذاتی ویژگی ادبیت است  ایر «ادبیت» هما  ادبیا ، در که «هنری جوهرۀ» جز نیست، چیزی
 چـه  و دارد وجـود  ایـر  یـک  ادبیت سنجش برای معیاری چه اما است  ادبی آیار الینفک جزءِ

 داشـته  مشـغول  خـود  بـه  را بشـر  ذهـن  کـه  هاست قر  سؤال این شمرد؟ ادبی توا  می را آیاری
 کنند  می کمک زمینه این در متعدد های دیدگاه بهتر درک به بعدی مفهوم دو است 

 
 . معیارهای سنجش ماهیت ادبی آثار در گذر زمان2

 و گـرا  اصـل  رویکـرد  دو تـابع  بـود ،  ادبـی  معیارهای مورد در مختل  های نظریه کلی، طور به
هـا   آ  بـا  آیار و شوند می گرفته نظر در اصل معیارهایی گرا، اصل رویکرد در هستند  گرا شرط

 باشـند   معیارهـا  این دارای که شوند می محسوب ادبی آیاری تنها نهایت، در شوند  می سنجیده
 بـود   ادبـی  شـرایط  نسـبی،  شـرایطی  بلکـه  شـوند،  نمـی  تعیین پیش از معیارها دوم رویکرد در

 ( Genette, 1991: 14-15) دنپذیر تحقق گوناگو  های  شاخ  با که شوند می تعری 
 در او گـردد  برمـی  ارسـطو  زمـا   بـه  آیـار  ادبـی  خصیصـ   مـورد  در نظریـه  تـرین   قدیم

 بـا  تقابـل  در کـه  انـد  ادبـی  آیـاری  تنهـا  کـه  رسـد  مـی  نتیجـه  این به مورد این در خود مطالعا 
 بـود   داستانی خصیص  فاقد که ایری هر او، عقیدۀ بهو  پرورانند می داستانی محتوایی واقعیت،

 باشـد  احسـاس  از سرشـار  و تغزلـی  کـامالً  ای قطعـه  اگرچـه  شـود،  نمـی  محسوب ادبیا  است
(Genette, 1991: 17 ) در ارسـطو،  نظریـ   از بعد گرا اصل نظری  تثییرگذارترین و ترین معروف 

 ایـن  در ؛کردنـد  مطر، یاکوبسن رومن خاص طور به و روس های فرمالیست بیستم، قر  اوایل
 ,Jakobson) باشـد  مربـوط  ایـر  فـرم  بـه  کـه  است ایر از هاییویژگی دارد، اهمیت آنچه نظریه،

 تحلیـل  از کـه  هـایی  نمونـه  در و کنـد  می معرفی پیش از را ها ویژگی این یاکوبسن ( 17 :1973
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 کـه  آیـار  ایـن  او، نظـر  مطابق  (Jakobson, 1973) دهد می نشا  دهد می ارائه آیار مدارانهشکل
 ارتبـاطی  شـبک   واژگا ، آوایی هماهنگی جمله: از هایی، ویژگی دارای باید هستند شعر عمدتاً
 هجاهـای  از قبل کوتاه هجاهای گرفتن قرار و قافیه، و وز  شعر، دهندۀ تشکیل اجزاءِ میا  غنی
 ( Jakobson, 1973) باشند بلند

 بـه  نگـرش  در آ ، پـی  در کـه  عمیقـی  تحـول  و دریافـت  نظریـ   پیـدایش  از پ  اما
 در کـه  آنجـا  از شـود   مـی  متحول نیز آیار ادبیت ارزیابی معیارهای آید، می وجود به ادبیا 
 کـه  اسـت  خواننده نظر این یابد، می ویژه جایگاهی خواننده مؤل ، مر  با دریافت، نظری 

 بـه  قـائم  ادبـی  آیـار  پـ ،  این از  یابد می مشروعیت آیار کرد  ارزیابی ادبی غیر یا ادبی در
 مفهـومی ؛ درنتیجـه  اسـت  وابسـته  خواننـده  دریافـت  بـه ها  آ  ادبی ماهیت بلکه نیستند، ذا 
 درتوانـد   می ادبی ایری تنها که اینیعنی  مفهوم این شود  می مطر، «سازی ادبی» عنوا  تحت

 ایـن  غیـر  در(؛ Molinié, 1998: 91-92) کنـد  زیباشـناختی  هیجـا   ایجاد خواننده در دریافت
 سـؤال حـال ایـن    ارزشمندند  کاغذ( ای )دسته خود مادی ارزش اندازۀ به فقط آیار صور ، 

 دریافـت  دیگـر،  عبـار   به ؟شوند می سازی ادبی فرایندموجب  عواملی چه که آید می پیش
میـا    از گونـاگو   هـای  پاسـخ  بررسـی  شـود؟  مـی  محقـق  شـرایطی  چـه  تحت ایر یک ادبی

دیـدگاه   و هـا  پاسـخ  ایـن  گذاشـتن  بحـث  به و دارد وجود ادبیا  به که متفاوتی های دیدگاه
 بـه  آنـا   هدایت همچنین، و مسلله ایندربارۀ  دانشجویا  در کنجکاوی ایجاد برای تواند می

 بـه  نمونـه رای بـ  ادامـه،  در باشـد   مـؤیر  بسـیار  پرسشـگر  و انتقادی فراادبی، رویکردی اتخاذ
 شود  تلقی ادبی متن، یک شوند می موجب که پردازیم می عواملی

 
 های ارزیابی کیفی ادبیات . شاخص3

 بـه  درواقـع  امـا  بیاید، ساده نظر به است ممکن متو  نبود  یا و بود  ادبی کلی شرایط تعیین
 است  ای پیچیده کار یافت توا  می پیشنهادی شرطِ هر برای که خُلفی های مثال کثر  دلیل
 اسـت   متـو   همـ   برای ادبیت شرط یک تعمیم دشواری افزاید، می امر این ظرافت به آنچه
 بـود   ادبـی  بـرای  اسـت  ممکن که شروطی اولین از یکی کند: می تر واضح را امر این مثالی
 لحـا   از آ  بـود   غنـی  کـم،  دسـت  یـا  و آ  بـود   منظـوم  شـود  متبـادر  ذهـن  به متن یک
 عبـار   ادبیـت  مـورد  در پ  کنیم، فر  درست را شرط این اگر اما است  ادبی های آرایه
 « بـروم     امشب باید سهراب؟ زد صدا بود کسی چه کو؟ کفشهایم» گفت؟ توا  می چه زیر
 ببینـد،  را عبـار   ایـن  فقـط  جـایی  در شناسـد،  نمـی  را سـسهری  سهراب اشعار که فردی اگر
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 حـال،  ایـن  بـا  باشد؟ داشته قطعه این از ادبی دریافتی تواند می معیاری چه اساس بر و چگونه
 شـاعر  ایـن  معـروف  اشعار از یکی از بخشی مذکور قطع  که شودمی مطلع وقتی فرد، همین

 ادبـی  را آ  چـرا  و چـو   بـدو   و نگـرد  مـی  عبـار   ایـن  بـه  دیگری دید به است، پرآوازه
 اسـت  روزمـره  مکالمـا   در رفتـه  کاره ب عبارا  به شبیه ظاهر، به که عبارتی پ  پندارد  می
 شـرط  ایـن  ظـاهر  به کههستند  نیز بسیاری عبارا  وانگهی، آید  حساب به ادبی تواند می نیز
 خـوبی  به ادبی پدیدۀ از خود مطالعا  در کالر جاناتا  آیند  نمی حساب به ادبی اما، دارند را
 نیسـت:  ادبیـت  الزم شـرط  «زبـا   نمـایش » کـه  دهـد  مـی  نشـا   و کند می اشاره مسلله این به
 را ]مـا[  توجـه  اگرچـه  را(، پـا  شـش  کـش  شـسش  شسش کشتم )مثالً دشوار تلفظ با عباراتی»

 هرگـز  امـا  اندازنـد،  می اشتباه به را ]ما[ و کنند می جلب خودشا  به زبا  از نمایشی همچو 
 شـود،  مـی  مالحظـه  کـه  گونـه  هما  ( 54- 53 :1390)کالر، «شوندنمی محسوب ادبی آیاری

 هرچـه و نیز  است  مواجه جدی مشکال  با متن ادبیت برای ظاهری شرایط دانستن مفرو 
 ظـاهری(  )نـه  ادبـی  ایـر  ذاتی  حال، عین در و پذیرتر انعطاف معیاری تعیین ضرور  به بیشتر

 مناسـب  کـه  مـتن  یـک  ادبیـت  های ویژگی از برخی نمونه،رای ب ادامه، در شود  می رهنمو 
 د:شو می آورده گیرند قرار توجه مورد درسی کتب تدوین در است

 مـادۀ  دیگـر،  بیـانی  به یابد  می موجودیت زبا  واسط  به ادبی ایر ادبی: بافت وجود -
 بـرای  کـافی  شرط، زبا  از شد  برساخته اما است  زبا  ادبی، ایر یک خلق برای الزم اولی 
 وجـود  بـه  خـاص  ای زمینـه  در بخشـی  آگاهی منظور به صرفاً متنی بسا چه؛ نیست بود  ادبی
 آنچـه  باشـد   یافتـه  موجودیت آموزشیی اهداف تحققراستای  در مثالً که این یا و باشد آمده

 از ای شبکه در متن موقعیت جز به نیست چیزی سازد، می ادبی ای پدیده زبانی پدیدۀ یک از
 ردیابی قابل متن در هایی نشانه واسط  به گاهاند؛  انتزاعی که ارتباطا  این فرامتنی  ارتباطا 
 ادبـی  ایـر  یـک  از ای قطعـه  بررسـی  به ادبیا  کتب تدوین در توا  می مورد، این در هستند 

 خـاص  ادبـی  گرایش و مکتب یک به قطعه این تعلق درک چگونه که داد نشا  و پرداخت
 کتـب  در ادبـی  مکاتـب  خصوصـیا   ترتیب، بدین کند  کمک آ  ادبی دریافت به تواند می

 عبـار   بـه شـود    بررسی می آیار ادبی جوهرۀ با مستقیم ارتباط در ادبیا  دانشگاهی درسی
 آیـار  مطالعـ  میـا    از ادبـی  هـای  گرایش یا و مکاتب های ویژگی آموزش است بهتر دیگر،
 از قطعاتی ارائ  شود  انجام هنره مثاب به ادبیا  با ها ویژگی این ارتباط درک هدف با و ادبی
 منظـور  بـه  گونـاگو  هـای   سؤال طر، و درسی کتب در زیباشناختی گرایش هر معرفِ آیار 
 نتیجـه،  در و قطعـه  هـر  بـه  مربـوط  معنـایی  های نظام تشخی  در دانشجویا  مشارکت جلب
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 درسـی  کتـب  تـدوین  کـه  اسـت  هایی راه جمله از ایر ادبیت توضیح و آ  زیباشناختی تفسیر
 همچنـین،  و بینـامتنی  ارتباطـا   کشـ   دهـد   مـی  قـرار  ادبیا  ماهیت راستای در را ادبیا 

 کـه  ایری دانستن ادبی در آ  تثییر و ژانر یک بر حاکم روابط مجموعه میا  ارتباط برقراری
 باشد  ادبی ایر خصوصیت این دهندۀ نشا  تواند می نیز است شده نوشته ژانر آ  در

 غیـر  ارتبـاطی  شـبک   یـک  درو  آ  جایگـاه  درک بدو  متن ادبی دریافت درواقع،
 - نمایشـنامه  رمـا ،  شـعر،  - ادبـی  ایـر  یـک » گوید: می باره این در المارک پیتر است  ممکن
 و قراردادها از ای شبکه در که متنی است، «نهادی موجودی» بلکه نیست، ]   [ متن یک فقط

 واژۀ دو تقابـل  ( 497 :1396 )المـارک،  «اسـت  «ایـر » یـک  یعنـی  است؛ گرفته قرار ها کنش
 یـک  عنـوا   بـه  «زبـا  » میا  سوسور که است ارتباطی یادآور المارک نگاه از «ایر» و «متن»
 تفـاو   ایـن  با گیرد، می نظر در انتزاعی نظام این از مناسباتی تبلور عنوا  به «سخن» و «نظام»

 گرفتـه  شـکل  آ  واسـط   به که ارتباطی بافت تغییر یا و پویایی گسترش، در ادبی ایر هر که
 کـه  حـالی  در اسـت،  دوسـویه  ادبیا  مورد در ارتباط این دیگر، عبار  به است  تثییرگذار

 اسـت   پدیـده  سـوی  بـه  خاستگاه از یکسویه، ارتباطی موجود ارتباط سخن، و زبا  مورد در
 در -دارد کـه  فـردی  همنحصـرب  و مسـتقل  موجودیـت  از فراتـر  - ایـر  هـر  جایگاه ادبیا ، در

 همچنـین،  و آ  پیشـین  و عصـر  هـم  بعد، آیار ،تعلق دارد آ  به که ادبی نوع قوانین با ارتباط
 ایـن  یابد  می معنا مرسوم قواعد به نسبت ادبی قواعد در نویسنده تصرف و دخل خاص شیوۀ

 بـه  بـاختین  کـه  شـود  مـی  حاصـل  ادبـی  مـتن  « گوگونـ و گفت» ماهیت از فرامتنی، ارتباطا 
 ( Bakhtine, 1978: 102) است پرداخته آ  شر، به تفصیل

 تنهـا  کـه  باشـد  امکانـاتی  بـا  ایـر  ارتباطـا   مؤیـد  تواند می همچنین، بینامتنیت پدیدۀ
 زبـا   از زدایـی  زمینه معنای به ادبیا  اگر» است: آ  کرد  فراهم به قادر زبا  ادبی کارکرد

 شـود  مـی  محسـوب  زمینه یک نیز خود است، اهداف و کارکردها دیگر از آ  کرد  جدا و
 خواننـدگا   ادبی، آیار در مثالً خواند  می خود به یا کند می تبلیغ را توجه از خاص نوعی که
 بیـا   این کنند فر  مثالً که آ  بدو ، کنند می توجه ضمنی معانی و بالقوه های پیچیدگی به
  ( 47 :1390 )کالر، «دهند انجام خاص کاری که گوید می  آنا به

 تـوا   مـی  کـه  اسـت  حدی به متن یک انگاشتن ادبی در ارتباطی بافت وجود اهمیت
 چـوب،  تکـه  )یـک  چیـزی  که وقتی » دهد: می تشکیل را ایر ادبیت ملزوما  از یکی گفت
 قـرار  منـد  قاعـده  چـارچوبی  در یـا  «فعالیـت » یـک  بسـتر  در مـتن(  یـک  یـا  کاغذ، از ای تکه
 ادبـی(  ایـر  یـا  بـازی،  ورق  شـطرنج،  )مهـرۀ  شث  یک تخصی  واسط  به تواند می گیرد، می
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 روابطـی  اسـت  بدیهی ( 499 :1396 المارک،) نیست دارا ذاتاً که کند کسب را هایی ارزش
 از بایـد  الجرم شود می تبدیل ادبی ایر به زبانی، کامالً موجودیتیمنزل   به متن آ  بستر در که

 افتـد مـی  اتفاق آ  خالل از و دریافت واسط  به تنها پدیده این برسند  بالفعل به بالقوه حالت
 کند می پررنگ بسیار متن ادبی دریافت در را خواننده نقش و

 بـا  تعامـل  در مـتن  شـد،  اشـاره  تـر  پـیش  کـه  گونـه  هما : ادبی متن استعالیی ماهیت -
 ادبـی  آیـار  از خوانندگا  تجرب  از مستقل ادبی ارزش هیچ» شود: می ادبی که است خواننده
 تـدوین  در ادبـی  مـتن  خصوصیت این مورد در آنچه ( 507 :1396 )المارک،« ندارد وجود
 تـاکنو   کـه  اسـت  ایـری  زیبـاترین  انتخـاب  بـه  دانشـجویا   هـدایت  شـود،  مـی  لحـا   کتب

 اسـت،  متفـاو   یکدیگر با آنا  نظرا  تنها نه که این به آنا  توجه جلب سس و  اند خوانده
 ادبـی  برجسـت   آیـار مثابـه   بـه  را دیگـر  برخـی  انتخـابی  هـای  نمونـه  آنا  از برخی گاهی بلکه
 بـرای  کـه  هـایی  مـتن   نمون تنوعباره،  این در نگرند  می تردید دیدۀ به آ  به یا وپذیرند  نمی

 کمـک  مطلب این درک به تواند می شود می ارائه درسی کتاب در ادبی مشخص  این درک
  شـود  مـی  بررسـی  سسهری سهراب از شعری کنار در حافظ از غزلی مثال،رای ب کند  زیادی

 بـه  هـا  نمونـه  بررسـی  باشـد،  بیشـتر  ظاهری خصوصیا  نظر از انتخابی های نمونه تنوعچه هر
  بود  خواهد مفیدتر ادبیت مفهوم درک منظور

 اتفـاق  سـازی  ادبـی  فراینـد  نتیجـ   در مـتن  کـرد   دریافـت  ادبـی  کـه  داشت تثکید باید
 دیـدگاه  مقابـل  در اسـت،  ادبـی  مـتن  بـه  نگـرش  تحـول  دهنـدۀ  نشـا   کـه  دیـدگاهی  افتـد؛  می

 نیـز  ادبـی  نقـد  تخصصـی  واژگـا   کـارگیری   بـه  و گـزینش  در و گیـرد  می قرار محور نویسنده
 بلکـه  کند، می «ایر» جایگزین را «متن» کلم  1بار  روال  تنها نه رو، این از گردد  می منعک 

 تعامـل » ،«چکنـوی  » جایگزین را «متن - پیش» ،«ایر» جایگزین را «متن» کلم  تکوینی، نقد در
 :Maurel, 1998) نمایـد  مـی  «متن تثییر» جایگزین را «متن عملکرد» و «منبع» جایگزین را «متنی

 کـار  بـه  معکـوس  شـکلی  بـه  را «ایـر » و «مـتن » کلما  ظاهر، به المارک، و بار  اگرچه ( 38
 محصـولی  نبایـد  را ایـر  کـه  معتقدنـد و  دارند نظر اتفاق مفاهیم سر بر منتقد دو هر اما، برند، می
 خواننـده  وسـیل   بـه  که دانست بالقوه روابط از میدانی را آ  باید بلکه گرفت، نظر در شده تمام
 هنـر؛  بـه  هـا  انسـا   هـای  واکـنش  به است وابسته هنری آیار وجود اصالً» رسد: می موجودیت به

 «هسـتند  واکنش به وابسته هایی ارزش معنا همین به ادبی های ارزش بنابراین و هنری های ارزش
 خـود  بـه  را منتقـدا   از بسـیاری  نظـر  ادبـی  ایـر  کنشی ماهیت به توجه ( 492 :1396 )المارک،

                                                                                                                                        
1. Roland Barthes 
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 :De Man, 1989) دومـا   پـل  و (Derrida, 1992: 73) دریـدا  ژاک جملـه  از کنـد،  مـی  جلـب 

 کند  می تثیید را ارجاع فریبندگی است، ارجاعی الزاماً که ای شیوه به شکنی، شالودهکه (166
 کـه  اسـت  هجـدهم  قـر   زیباشـناختی  نگـرش  بازتـاب  ادبیا  به نگاهی چنین مبنای

 کـه  اسـت  تـثییری  بر دال شکلی به بلکه نیست، ابژه یک در ذاتی کیفیتی زیبایی» آ  مطابق
 سنتی اندیش  برابر در آنچه ( 500: 1396 )المارک، «آورد می پدید مدر ک ذهن در ابژه آ 

 پـذیرش  و تعیـین  بـر  ذهنـی  میـا   ارتباطـا   تثییر کند، می علم قد زیبایی بود  مطلق به قائل
 ای انـدازه  تـا  کم دست بلکه نیستند، ذهنی تماماً ای سلیقه های داوری» است: زیبایی معیارهای

 نــوعی هـا  داوری ایــن یعنـی  برخوردارنــد، شـد  خوانــده «بـود   ذهنــی میـا  » بعــدها آنچـه  از
ــاهنگی ــوانی و هم ــر همخ ــواهی غی ــد دلبخ ــارک، «دارن ــا ( 500 :1396 )الم ــای ام  معیاره

 زیبـا  آنچـه  حقیقـت،  در کننـد   مـی  تفاو  دیگر دورۀ به ای دوره از و اند نسبی نیز ذهنی میا 
 مفهـوم  در سـوژه  بـه  کـه  اسـت  اسـتعالیی  واقعیتـی  بلکـه  متعالی، حقیقت نه شود می خوانده
   است  وابسته آ  فلسفی

کـه همـا    « بینامتنیت»مفهوم جدیدی در کنار مفهوم  1نوئل -بر همین اساس، ژا  ب لمَن 
نامـد و آ  را   مـی « تعامـل خوانشـی  »دهد  او این مفهـوم جدیـد را    تعامل متنی است پیشنهاد می

سنده برای نوشـتن بـا اسـتفاده از ارتباطـا      کند: بینامتنیت بر عمل و برنام  نوی چنین تعری  می
، از جانب خواننده، امکا  بازشناسایی ارتباطا  آشـکار  «تعامل خوانشی»بینامتنی داللت دارد؛ 

بینامتنی و همچنین، فعال کرد  ارجاعا  پنهانی است که به طور آشکار بـه تعـامال  بینـامتنی    
بار دیگر بـر برتـری و نقـش ذهنیـت در      کنوئل ی -(  بلمن Maurel, 1998: 122مربوط نیستند )

چـه   -گذارد و نیز، ذهنی بود  دریافت ادبـی را بـه هـر خوانشـی      تحلیل متن منتقدا  صحه می
دهـد  مطـابق ایـن     تسری می -ای و چه خوانش یک خوانندۀ معمولی  خوانش یک منتقد حرفه

را در مرکـز   -حق خواند  با فرهنگ خود، و ناخودآگـاه خـود    -دیدگاه، تحلیل متن، ذهنیت 
طـور کلـی در    ترتیب، فرهنگ بـه  (  بدینMaurel, 1998: 123دهد ) یک فعالیت نقادانه قرار می

 شود  طور خاص در شرایط دریافت ادبی وارد میزیباشناسی و به

 ایـر،  یـک  بـی اد داوری در خواننـده  اهمیـت  فرهنگـی:  ای پدیـده ه مثاب به ادبی متن -
 مبـانی  تنـوع  در ریشـه  تنـوع ایـن   دارد در پـی   را دریافت تنوع مسلل  ناپذیری اجتناب طور به

 و خواننـده  پیشـین  هـای  خـوانش  بـه  فرهنگـی  مبانی این از بخشی دارد  خوانندگا  فرهنگی
 و زندگی از او درک او، پیشین تجارب به دیگر بخش اما ،گردد بازمی ادبی سواد به درواقع

                                                                                                                                        
1. Jean Bellemin-Noel 
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 دریافـت  کیفیـت  در عمـده  متغیـر  دو، مکا  و زما  که این علت دارد  بستگیاو  بینی جها 
 فرهنـگ  کیفیـت  تعیـین  در عنصـر  دو این بسزای تثییر حقیقت، در شوند، می معرفی ایر یک

 برداشـتی ، خوانـد ب چینـی  خواننـدۀ  اگـر را  فارسـی  رمـا   یـک  رو، ایـن  از است  خوانندگا 
 ایـن  اگـر  ترتیـب،  همـین  بـه  داشت خواهد  عرب یا و روسیای  هخوانند برداشت با متفاو 

 پیـدایش  زمـا   دریافـت  بـا  متفـاو   دریـافتی ، شود خوانده آ  نگارش از پ  قر  دو رما 
 انطبـاق  از فراتر ایر به خواننده فرهنگی نزدیکی نیز مواردی در البته آورد  خواهد پدید خود
 اتفـاق  زمـانی  امـر  ایـن  و شـود  مـی  محقـق  ایر خالق و خواننده واقعی و زیستی زما  و مکا 
 داشـته  مطابقـت  خواننده فرهنگی باورهای با ایر در موجود فرهنگی های شاخ  که افتد می

 ایـر  و خواننـده  میـا  ( Béhar, 1990: 154) «فرهنگـی  همدسـتی » نوعی ایجاد به منجر و باشد
 ب هـار  هـانری  کـرد   نخواهـد  تجربـه  را زیباشـناختی  حـظ  خواننـده  صور ، این غیر در؛ شود

(Béhar, 1990 )ادبیـا   درس هـای  کـالس  در خـود  غافلگیرکننـدۀ  تجربـ   از مـورد  ایـن  در 
 متفـاو   ادبـی  ایـر  دو بـا  متـوالی  سال دو در را فراگیرا  از دسته دو رویارویی او نویسد  می

 و روزهـا  از متنـی  مقابـل  در کـالس  فرانسـوی   فراگیرا  اول،دست   در: کند می مقایسهچنین 
 را مـتن  ایـن  ب هـار  گیرند  می قرار (1907-1873) 2ژَری آلفرد فرانسوی، نویسندۀ ایر 1ها شب
 در تفکـر  شـبان   و روزانه فکری های نظام داد  نشا  برای قر ، پایا  مشهور آیار از ای نمونه
 و ظرایـ   و ایـر  مورد در بحث غمر به اما؛ کند می انتخاب ادبی ایر شناختی روا  های تحلیل
 مـتن  بـا  تواننـد  نمـی ، نداده نشا  ای عالقه متن به فراگیرا  که شود می متوجه آ ، های زیبایی
 سـال  در کـه  اندیشد می مسلله این به تعجب کمال در او  (Béhar, 1990) کنند برقرار ارتباط

ی ایـر  بررسی و خوانش از پ  او، ادبیا  های کالس از یکی در ییافریقا فراگیرا  گذشته،
، کـرده  برقرار ارتباط متن با سرعت به فرانسه، هفده قر  نویسندۀ ،4راسین نوشت  ،3فِدربه نام 

 در را علت دریافت، تفاو  این از خود تحلیل در او  (Béhar, 1990) بودند یافته زیبا را متن
چنـین   ییافریقـا  فراگیـرا   مـورد  در و کنـد  مـی  جـو و جسـت  ایـر  با  امخاطب فرهنگی تعامل

 (:Béhar, 1990: 155) گوید می
 را ایـر  تراژیـک  زمینـ   بالفاصـله  که جوانا  این با ادبی بحث از بسیار که کنم اعتراف باید

 و ممنوعـه  هوس یک سیطرۀ با فِدر چرا که دانستند می دقیقاًا  آن بردم  لذ  کردند درک

                                                                                                                                        
1. Les Jours et les Nuits 

2. Alfred Jarry 

3. Phèdre 

4. Racine 
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 پسـرخوانده  و نامادری میا  محارم با زنای ممنوعیت آنا  برای زیرا کرد، می مبارزه جنایی
 این مبنای که ممنوعیتی سه هر عمیقاً آنا  است  فرزند و مادر میا  ارتباط از شدیدتر هنوز

 زنـا  از بـدتر  محـارمی  بـه  زنـا  میـل  کـه  جـوانی  ز  کردند: درک داد می تشکیل را تراژدی
 فـرامین  از گناهکـار  تبـاری  از دختـری  به ورزید  عشق با که جوانی پسر کند؛ می احساس

 کالم که دهدمی قرار نفرین و لعن مورد را خود پسر چنا  که پدری کند؛می سرکشی پدر
 راسـین  بـه  را خـود  کـامالً  مـن   امخاطبـ  فرهنگـی،  نظـر  از شـود  می پسر اعدام با ارزهم او

 ژَری بـه  که آ  وجود با فرانسوی[، ]فراگیرا  قبلی فراگیرا  کهحالی در یافتند،می نزدیک
 نشدند: همراه نویسنده هایدلمشغولی از یکهیچ با بودند، ترنزدیک مکانی و زمانی نظر از
   بود بیگانه کامالً آنا  برای او
 نتیجه و کند می تثکید مکا  - زما  عنصر به توجه لزوم بر خود، پژوهش پایا  در او

 سـازی  هماهنـگ  همـا   درواقـع،  اسـت،  مهم ادبی متن فرهنگی تحلیل در آنچه که گیرد می
 عنصـر  دو ایـن  واگرایـی  اسـت   خواننـدگا   مـا  مکـا    - زمـا   بـا  مـتن  مکـا    - زما  عنصر
 بـه  مگـر  نـدارد  وجـود  ملمـوس  و حاضر ادبی  ایره مثاب به متن که آنجا از نیست، پذیر امکا 
 ( Béhar, 1990: 161) من خوانش واسط 

هـا و   ای از کلمـه  مجموعـه  شود که ایر ادبی تنهـا  اهمیت مسلل  فرهنگ وقتی روشن می
ها در نظر گرفته نشود  به عبار  دیگر، ماهیت ایر ادبی نباید به سـاختار زبـانی آ  تقلیـل     جمله

زمـا  دارای نظـام معنـایی     داده شود، چرا که ایر ادبی، برخالف آیـار غیـر ادبـی، بـه طـور هـم      
کـه داسـتا  زنـدگی    معنا کـه بـرای مثـال، یـک رمـا  در عـین حـال         ای نیز هست، بدین یانویه

کند )معنای اولیه(، نظام معنایی دیگری بـه همـراه دارد کـه     شخصیت اصلی خود را تعری  می
 :Stolz, 1999شود ) هما  عقاید نویسنده است که به واسط  برنام  زیباشناختی او در ایر بیا  می

نـوزده فرانسـه،    (، نویسـندۀ قـر   Balzac, 1934، رما  بالزاک )اوژنی گراندهترتیب،  (  بدین43
زیباشناختی نویسندۀ آ  را نیـز   -عالوه بر روایت داستا  اوژنی، قهرما  داستا ، برنام  اعتقادی 

کند که هما  اعتقاد به دقت در انعکاس واقعیت در ایر ادبی است  و یا در مثالی دیگر،  ارائه می
ی نزد اِما بواری هما  نظام شیوۀ خاص معنا بخشید  به زندگ»، 2ایر فلوبر 1مادام بواریدر رما  

(  نشـا  داد  جـوهرۀ فرهنگـی ایـر ادبـی از      60: 1390)کالر، « دهد معنایی یانویه را تشکیل می
نمایـد  در   های ارائه شده در کتب ادبیا  به درک این ویژگی ادبیا  کمـک مـی   خالل نمونه

کنـیم، هـدف    روایت میای را  متو  غیر ادبی برای نمونه، اگر داستا  زندگی فردی و یا حادیه

                                                                                                                                        
1. Madam Bovary 

2. Flaubert 
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نویسی ادبـی نیـز در    نویسی و داستا  رسانی است در مورد آنچه گذشت  تفاو  گزارش اطالع
کننـد و   همین نکته نهفته است  در ادبیا ، نه نویسنده و نه خواننده به سطح اولی  ایر بسنده نمـی 

یـا  شـیوۀ روایـت،    شود، بـه دنبـال همـاهنگی م    به دنبال معنایی هستند که در پ  پرده بیا  می
دهندۀ داستا  )شخصیت، زما ، مکا ، زاویـ    یک عناصر تشکیل سبک نگارش، پردازش یک

( بـه آ   Barthes, 1970: 126که بـار  )  بینی ایر  این معنای یانویه، همچنا  دید و غیره( و جها 
شـود    اذعا  دارد، هرگـز بـا توسـل بـه فرهنـگ لغـت و یـا کتـب دسـتور زبـا  دریافـت نمـی            

اند و آ  را ناشی از نظام  فرد ایر ادبی را مطالعه کرده ناشناسا  دریافت این ویژگی منحصر بهمع
(  بنـابراین، بررسـی نقـش توشـ  فرهنگـی      Molinié, 1998: 34داننـد )  پیچیـدۀ معنـایی آ  مـی   

های فرهنگی آنا  با یکـدیگر دارد در دریافـت ادبـی آیـار     هایی که زمینهخوانندگا  و تفاو 
ند برای درک این خصوصیت متن ادبی مفید واقع شود، چرا که ایر ادبی قبل از هر چیـز  توامی

خود برگرفته از دنیای فرهنگی مؤل  است و خطاب به مخاطبانی نوشته شده است که مؤلـ   
 به شکل مفرو ، آگاهانه یا ناآگاهانه، در نظر داشته است  

 

 گیری نتیجهبحث و 
 سـیر  در مـؤیر  عوامل شناخت به شایانی کمک ادبیا  تاریخکه  شدبررسی  پژوهش این در

 تـدوین  رویکـرد  کـرد   محصـور  اما ،است مفید بسیاری جها  از و کند می ادبیا  تحولی
 ادبیـا   هنـری  ماهیت انگاشتن نادیدهبه  تاریخی - علمی نگرشی به ادبیا  دانشگاهی کتب
 اسـتمرار  و دیگر دروس با ادبیا  درس ماهوی تفاو  بهی توجه بی حقیقت، در  انجامد  می
 خاصـی  نـوع  تثبیت سبب ادبی، درسی کتب تدوین در علمی های شیوه از صِرف استفادۀ در
 توجـه  بی علمی نگرشی بر که شود می ادبیا  و کتب این مخاطب  دانشجویا  میا  ارتباط از
 شـناختن  رسـمیت  بـه  در اول گـام  اسـت  بـدیهی  اسـت   مبتنـی  ادبیا  زیباشناختی اصالت به

 بـه  دانشـجویا   هـدایت  و ترغیب دانشگاهی، دروس سایر و ادبیا  میا  اساسی های تفاو 
 توجـه  ادبـی،  آیـار  بـا  رویـارویی  در راسـتا،  ایـن  در اسـت   هنـر منزلـ    بـه  ادبیـا   بـا  مواجهه

 از قبـل  منظـور،  بدین شود  جلب ادبی دریافت فرد هب منحصر های ویژگی به باید دانشجویا 
 مـتن  ذاتـی  خصوصـیا   شناختی، هستی نگرشی با باید ادبی درسی کتب تدوین در چیز، هر

 بـر  مؤیر عوامل و ادبیت عنصر مطالع  رو، این از شود  تبیین ادبی غیر متو  با مقایسه در ادبی
 بافـت  وجـود  تبیین میا  این در؛ است ضروری ادبی مطالب سایر بهتوجه  از قبل آ  کیفیت
 ایـن  درکبـا   فراگیـرا   زیرادارد؛  ای ویژه اهمیت، ادبیت های مؤلفه ترین بارز از یکی، ادبی
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 و گیرنـد  نظـر  در فرامتنـی  ارتباطـا   از ای شـبکه  در را ادبی متنتوانند  می ادبی ایر خصیص 
 جایگــاه تعیــین ترتیــب، بــدین و ادبــی پدیــدۀ بــه زبــانی پدیــدۀ یــک تبــدیل در راآ   نقــش
 یـک  بـه  مـتن  یـک  تعلق درک، صور  این در تنها کنند  درک بهتر ادبی ایر شناختی هستی

 بررسـی  یـا  و کنـد  کمـک  آ  ادبی دریافت به تواند می خاص ادبی ژانر یا گرایش، مکتب،
 بـا  مسـتقیم  ارتبـاط  در درسـی  کتـب  در شـناختی  گونـه  مطالعا  و ادبی مکاتب خصوصیا 

 ادبیـت  دیگـر  شناختی هستی ویژگی شود  می داده قرار ادبیت یعنی ادبیا  ساز هستی جوهرۀ
 روابـط  متن با تعامل در که است خواننده این حقیقت، در است  نهفته آ  بود  استعالیی در

 مفهـوم  درک رسـاند   مـی  موجودیـت  بـه  را هـا  آ  و کنـد  مـی  فعال را فرامتنی و بافتی بالقوۀ
 جلـب  ادبـی  دریافـت  بـود   متغیر درنتیجه و بود  ذهنی به را فراگیرا  توجه «کنشی تعامل»

 هـا  آ  ادبـی  ماهیـت  بررسـی  و متـو   مطالعـ   در آنـا   شـود  مـی  باعثای که  ؛ مسللهکند می
 معطـوف  متن با زیباشناختی تعامل به بیشتر ،شا های خوانش وبیابند  را الزم دقت و حساسیت

 میـا   موجـود  هـای تفـاو   کشـ   بـرای  تنها نه آنا  ترتیب، بدین ابزاری  نگرشی به تا شود
 از ناشی زیباشناختی هیجا  ضع  و شد  دالیل شناخت برای بلکه ادبی، غیر و ادبی متو 

 دریافـت  زیـرا  پردازنـد،  می کاوش و تفکر به دیگر برخی به نسبت ادبی آیار برخی خوانش
 قالـب  در آ  درک و اسـت  درونـی  فراینـدی  که دانند می «سازی ادبی فرایند» نتیج  را ادبی

 درک کـه  ادبیـت  دیگر شاخص   یستن پذیر امکا  شده تعیین پیش از قواعد یا و محفوظا 
ه مثابـ  بـه  ادبـی  مـتن  تلقـی ، اسـت  ضـروری  ادبیـا   بـه  شناسانه هستی نگرشی ایجاد برای آ 

 اسـت   آ  فرهنگـی  ماهیـت  از برگرفته ادبی ایر پیچیدۀ معنایی نظام است  فرهنگی ای پدیده
 منشـث  کـه  زیباشـناختی  - اعتقادی برنام  شناخت به را فراگیرا  ادبی ایر ویژگی  این در تثمل

 مثـال، رای بـ  کـه  است ادبی متن خصوصیتِ این واسط  به کند  می هدایت است ایر آفرینش
 ترتیـب،  بـدین  شـود   می درک آ  بود  سوررئالیستی یا و ایر، یک درو  نمادین های ارزش
 ایـن  تـدوین  درسـی،  کتـب  ابتـدای  در ادبیـا ،  در مقوله ترین بنیادی عنوا  به «ادبیت» تبیین
 از قبل ادبیت های مؤلفه از یک هر فهم رازی دهد، می قرار ادبیا  ماهیت راستای در را کتب

 سازد  می ادبیا  به شناسانه هستی نگرشی تابع را آیار این تحلیل ادبی آیار با رویارویی
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