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و روش شناسـانه هسـتند امـا بـا دو زبـان      یهسـت  یوجهـ  يو فلسفه هر دو دارا
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  )و آرنولدیمات( .توهم است ،ت و فلسفهیشعر، واقع

  مقدمه

د؛ اما در طول ینمایاست که مستحدث م ین پرسشیا! را؟ات، فلسفه یچه نسبت است به ادب

متفاوت، همواره ذهن  يهامختلف و به شکل يرهایبا تعبن دو واژه، یش از وضع ایپ یحتخ، یتار

خواهد بود که فلسفه  یرفتنیپذ ین مدعا، هنگامیا .را به خود مشغول داشته است شندهیاند بشر

اسـت کـه    ین کالم مجملـ یالبته ا .مینگاریلِ خالق بیات را سمبل تخیرا، نماد فکرِ معقول و ادب

ن که اگـر  ید و آن ایآش یز ممکن است پین يپرسش مقدر. دل خواهد آمن مقایل آن در ایتفص

ن نسـبت آن دو  یـی بـر تب  يزند چه اصـرار یسان از هم متما نیبد ين دو شاخه از معرفت بشریا

بـه   ،مسـتقل  معرفتمانند دو ات و فلسفه، هیاگر ادب ید گفت که براستیدر پاسخ با وجود دارد؟

ن دو، چنان در یاست و ا ن نشدهیاما در عمل چن ؛آمدیش نمیپ یالؤن سیرفتند چنیراه خود م

 یازمنـد مبـاحث  ین حدود و ثغورشـان ن ییاختالط و تع یو چگونگ یین چراییتباند که دهیهم تن

  .است در آن باب يان مقاله، مقدمهیت که اپردامنه اسژرف و 

ک از روابـط  یـ  ل کـدام یدر ذات یآن است که رابطۀ فلسفه با ادب ،ن جستاریا یپرسمان اصل

ا در طـول  یـ است؟ آ يگریجزء آن د ،یکیا یآ است با دو اسم؟ یک مسمیا یگنجد؟ آیم یمنطق

ن یـ دو وجـود دارد؟ و از ا ت آن یـ ع و روش و غان موضـو یبـ  يا؟ چه رابطها در عرض همیهمند 

ضـاح  یکم اا دستیمبهم، و  ن پرسشِیروشن به ا یافتن پاسخی يکوشش ما برا. هال پرسشیقب

ن دو یـ ا ید منطقـ یف و تحدینخست به تعر. چند را از سر خواهد گذراند یله، مراحلصورت مسأ

-ان انـواع گونـه  یم اه آنها درگیات و جایت فلسفه و ادبیماه ةآنگاه دربار. م پرداختیمقوله خواه

ن دو معرفـت را در  یـ تـا جـنس ا   م کـرد یتالش خواهم گفت و یسخن خواه یانسان معارف گون

گر یکـد یسرّ ترابط علوم را بـه   ،یفلسف يکردیسپس با رو. مین کنییتع يمعارف بشر يبندطبقه

   .م نمودین خواهییات تبیفلسفه را با ادب یم داد و در فرجام سخن رابطۀ منطقینشان خواه

  

  ست؟یات چیادب -1

ـ از ا يها و آثارگر، بالفاصله نامید يهاآن در زبان ياهات، و معادلیکلمۀ ادب بـه ذهـن    ،ن دسـت ی

 يسـعد  ،.))م W. Shakespeare)1564 -1616( ری، شکسپ)ق.ه 329- 409( یفردوس: کندیمتبادر م

 ،)ش.ه1281-1330( تیهـدا  ،) .)م Dante Alighieri )1321-1265( ، دانتـه )ق.ه 691-605(

ـارتر ).)م E. Hemingway)1961 -1899( ينگویهم آل  ،).)م Jean Paul Sartern)1980 -1905(، س

کمدي الهی، و شاهنامه، هملت، گلستان،  )ق.ه 206-284( ي، بحتر)ش.ه 1302-1348( احمد
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ـ  یـ آدم یم جمعـ متفـاه  .وان حماسهی، در مدرسهیا، تهوع، مدیرمرد و دریبوف کور، پ  یان بـر ادب

 یسـت یۀ چلبر مسـأ  يد، پرتویین تأیااما  ؛ن افراد صحه نهاده استیب بودن این آثار و ادیودن اب

دهـد  یک سـلک قـرار مـ   یـ را در  ین اسامیکه ا ینامرئ يارشته د مگر آنگاه کهافکنیات نمیادب

م و هـم  یدانـ یمـ ب یـ را اد ).)م Milan Kundera )- 1929( الن کونـدرا یمچرا هم . میکشف کن

ات اسـت  یـ قدر ادب همان ).)م Walt Whitman)1892-1819( تمنی؟ چرا اشعار والت وحافظ را

ف یتعر يست در راستاا ین پرسش، هرچه باشد، تالشیپاسخ به ا له و دمنه؟یانۀ کلیکه نثر منش

ن مقـال، مجـال آن   یدر ا. دینمایم نیگاه متبااست که  ياریکه معرکۀ آراء بس ياات؛ عرصهیادب

 يم نـدارد، امـا بـرا   ه یم، و بلکه ضرورتیات بپردازیف مختلف از ادبیو نقد تعار ست که به ذکرین

ــوگ ــ از  يریجل ــادن در دام اشــتراك لفــظ کــه ب ــتعبه افت ــر پی ــخی ــم رهــزن اســتدا«، ر بل  »ئ

  .میش بریم و بر اساس آن بحث را پیش نهیپ یفیم تعریری، ناگز)6/654موالنا،(

ـ ، از واژة دو نادرست اسیاست خالف ق یق، که اشتقایدر زبان فارس» اتیادب«اصطالح  ن یری

ر د Belles-lettresو  یسـ یدر زبـان انگل  Literatureمعادل است بـا  باًی، تقریدر زبان عرب» ادب«

هـا و  ن اصـطالحات در زبـان  یـ ا ییاوت معنـا کـه در تفـ   ییهـا م از ظرافـت یبگذر. يزبان فرانسو

گنجد، یة فرهنگ مریان به هرچه در داین که فرانسویاز جمله ا مختلف وجود دارد؛ يهاهنگفر

امـا   .کننـد یاطـالق مـ   Literatur، ...نما و رقص و شعر و داستان و یش و سیو نما یقیمثل موس

ش را ذکـر  یهـا نمونـه خـاص آن اسـت کـه     ن مقام، مفهـوم یات در ایادب و ادب مراد ما از يمعنا

ه و مادة یماهرچه هست،  اتیت که ادبد از نظر دور داشین نکته را نبایا. فاخرشعر و نثر  :میکرد

 ياسـت بـرا   ياخـاص خـود را دارد و سـامانه    فیز تعریم که زبان نیدانیزبان است و مش یاصل

، یبـ ی، ترغیعاطف( گوناگون ییهادکارکرملفوظ و مکتوب با  ۀگر به دو گونیکدیان با یارتباط آدم

معمـولِ   يهـا هـا و کاربرد گر گونـه یبا د ز آنیاما فصل مم. 1...)و یو ادب ی، فرازبانی، ارجاعیکالم

: انـد ات گفتـه یـ ف ادبیـ ن روست کـه در تعر یاز ا .آن است يریگبه کار يهادر ترفندزبان، همانا 

شـه و  یکـه هم  ياقۀ استفادهیطر. گر استید يهاا نشانهیها استفادة خاص از واژه یات نوعیادب«

هـا  هت واژیـ ات از اسـتعداد و ظرف یـ ادب... زنده خواهـد بـود   يهاهمه جا در فرهنگ بشر به شکل

ت آن بـه  یـ اب آنچه بدان اشاره دارد، بدون اثبات تحقـق و موجود یدر غ یکند تا حتیاستفاده م

  .)21-22، 1384لر، یم( »، همچنان معنا داشته باشددهیک پدیمثابۀ 

ن یابرابن. بخشدیز میص و تماکرده، به آن تشخّ ین ترفندهاست که زبان را ادبیدر واقع هم 

ن و یبلنـدتر  کـه  یعبارت است از مجموعـۀ آثـار مکتـوب   «ن جستار، یدر ا »اتیادب«منظور ما از 

 کـوب،  نیـ زر( »ر کـرده باشـد  یـ هـا تعب ن صـورت ین و بهتریتریعال ها را درالین افکار و خیبهتر
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ن یبهتـر «و » ن افکـار یبلنـدتر « ریـ با تعب شکلو  محتواپر واضح است که دو عنصر . )6، 1369

  .بحث به کارمان خواهد آمد ۀنظر است که در ادام ف، مدین تعری، در ا»هارتصو

  

  ست؟یفلسفه چ -2

روشن است از آن رو کـه  . ن حد روشن اما مبهم باشدیافت که تا بدیتوان یم یکمتر پرسش

 ياسـت بـرا   یین انسان و جستجویادیبن يهااست به پرسش یپاسخداند که فلسفه یم یهرکس

شود کـه  یاطالق م یفلسف يهااز دستگاه يرین لفظ به کثیا که امبهم است چر .قتیافتن حقی

   .می، فلسفه دارانلسوفیتوان گفت که به تعداد فیتنها م. دارندگر یکدیبه  یباهتش کمتر

ست و منطـق را مقدمـۀ   یک علم مستقل نگریبود که به فلسفه به عنوان  ین کسیارسطو اول

از  -فلسفه از آنجاکه علم به احـوال موجـودات اسـت    . مطرح کردقت یفلسفه و ابزار شناخت حق

ن یـ گنجـد و ا ینمـ  يگـر یچ علم دیدر ه –ن دارد یآن جهت که تع که موجود است نه از یجهت

  . در نظر گرفت يو نظر یت عملیعلم دو غا يارسطو برا .بود که ارسطو کشف کرد يزیچ

ـ ( اسـت  بـرده  کار به معنا سه در را) علم(= فلسفه  ،ارسطو  :اول يمعنـا  .)35، 2537، یتراب

: بخـش  سـه  بـه  خـود  کـه  ،ینقلـ  يهـا دانش برابر در یعقل يهادانش همه؛ فلسفه عام اصطالح

  .شودیم میتقس يدیتول/ یعمل/ ينظر

: شـود تقسیم می قسم سه به فلسفه نیا. عمل نه است دانش هدف دانستن، :ينظر ۀفلسف

 يماد امور( اتیعیطب/ )رمتحركیغ يماد امور( اتیاضیر/ )رمتحركیغ يرمادیغ موجود( اتیاله

  ).متحرك و

 مسـلمان  لسـوفان یف. اسـت  اعمال دادن سامان بلکه ستین دانش تنها هدف :یعملۀ فلسف

) / یخـانوادگ  اعمـال ( منـزل  ریتـدب ) / يفـرد  اعمال(اخالق: کنندتقسیم می بخش سه به ار آن

م همـین مباحـث را   بنـدي خـود از علـ   تقسیم؛ که فارابی نیز در )یاجتماع اعمال(مدن  استیس

  )78-65، 1381، همان ؛155، 1349 ،یفاراب .رك. (دهدبسط می

 تخنـه  آن به باستان ونانی در که است يورافن همان ،مقصود ):هنر و فن( يدیتول ۀفلسف

  است متفاوت يامروز هنر يمعنا با و است يتکنولوژ همان ،هنر از مقصود و گفتندیم

 از که است ينظر فلسفۀ همان است؛ فلسفه خاص اصطالح ،فلسفه از رسطوا دوم يمعنا

 ای اتیاله ؛است یمعان ریسا از اخص ،ارسطو سوم يمعنا .است ترخاص يدیتول و یعمل فلسفه

 عهیمابعدالطب ،یاله دانش ،یکل دانش ينامها به و است ينظر ۀفلسف جزء که است یاله حکمت

  .شودیم دهخوان یاولفۀ فلس و یاعل دانش، 
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ـا بـه   یسـه کنـ  یامقرا دو فرهنگ متفاوت از فلسفه به لسوف متعلق یف چهارف یاست تعر یکاف م ت

ن یکنـد چنـ  یمـ  ریـ تعب یه که از آن به علم الهاز فلسف سیالرئخیش یتلق م؛یببر ین شکاف پیعمق ا

). 10ص ،1960نا، یابـن سـ  ( »...ث هـو موجـود  یـ هوالموجـود مـن ح   یو موضوع العلم االله... «: است

ه بمعرفـه حقـائق   یاسـتکمال الـنفس االنسـان   ...« :کنـد یف مـ یـ گونـه تعر نیـ ز فلسـفه را ا یمالصدرا ن

 م کـه یابیین میه به ایشب يزیز چین »جمهور«در . )120، 1، ج1387ن، یصدرالمتاله( »...الموجودات

 .)335، ص1374 افالطـون، ( »نـد ینمایر را درك مـ یتغیو ال يهستند که وجود ابد یه کسانفالسف« 

 ياوهیشـ  .تفکـر اسـت   وةیفلسفه، شـ «: معتقد است زین .)م 1969 -1883( (Karl Jaspers) اسپرسی

تفکـر   وةین شـ یـ در اکـه  ن گفتارها بر آننـد  یا. بردیراه م یر جامع که به ذات آدمیهمچون تقر

شـمۀ  را که بـه سرچ  یآورند و بر آن اساس سر نخ يدار است روتیبه هرچه واقع حرکت کنند؛

به است  ین رو جهشیاز ا. دنن خاستگاه روشن سازیها را از اتیا واقعیابند و یزها روان است بیچ

فلسـفه   ين که مفهـوم و محتـوا  یگر اید. )13 ،1377 اسپرس،ی( »گریت دیفین طرز تفکر با کیا

ـ  مـی  همان گونه که .ر و تحول شده استییخ دستخوش تغیر علوم در طول تاریش از سایب م یدان

تـري   خـاص  ين لفظ، معنایارفته  د و رفتهیگنج می »فلسفه«ل نامیذ يمعارف بشر یتمام یمانز

 چـون سـقراط  هـایی   اد نـام یـ داشـته باشـد مـا را بـه      یفـ یفلسفه هر تعر ،به هر حال .دا کردیپ

(Sǒcratēs))470 م.ق( و ارسطو (Aristotle) )384-322 و دکـارت  )م.ق (Rene Descartes) 

و  .)م 1677-1632( (Baruch Benedict Spinoza) نوزایو اســـــپ .)م 1596-١۶۵٠(

 (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) هگـل  و.)م 1804-1724( (Immanuel Kant)کانـت 

 (Karl Popper) و پـوپر  .)م 1976-1889( (Martin Heidegger) دگریو ها .)م 1831-1770(

ـ  یـ گـر  یبـه عبـارت د  . ازداندیشان میو آثار ا .)م 1994-1902( دربـارة   یاالذهـان نیک توافـق ب

  .وجود دارد یت فلسفیق سخن و فعالیمصاد

  

  ات و فلسفهیرابطۀ ادب -3

ـ یـ نخست با ،یم به لحاظ منطقیات و فلسفه شویش از آن که وارد بحث رابطۀ ادبیپ رِد از س 

ـ  یـ بـه شـمار آور   يربشـ  ارفمعاز  ییهان دو را شاخهیا ،اجمال و مسامحه و موقتاً ه م و سـپس ب

ـ   يم تـا معنـا  ین ترابط علوم و معنا و انحـاء آن بپـرداز  ییو تب يسازمفهوم ن دو گونـه  یارتبـاط ب

گـاه  یة جاد دربـار یبایم يدر قدم بعد. ، مشخص گرددات و فلسفه، خصوصاًیو ادب عموماً ،معرفت

 ن دویـ ا یم ربط منطقیم تا بتوانیسخن بران يعلوم و معارف بشر يبندات و فلسفه در طبقهیادب

  .میان کنیل، بروشن و محص یگر با زبانیکدیرا به 
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   ترابط علوم) 1-3

بلکـه   ،ستندیگر نیکدیجدا و مستقل از  يهارهیهمچون جز يرف مختلف بشراها و معدانش

ت یـ فیتشـان در ک یهو گر بـوده، اصـوالً  یکـد یند که مدام در ارتباط بـا  ا يک کویهمانند ساکنان 

ر طـول  هـا د ثر دانشر و تأیتوان از تأثیم يریکث يهاونهنم. دشویف میگر تعریلشان با همدتعام

 يبرا( کشاندیکه اصل مدعا را تا مرز بداهت م ها آنچنان فراوان استن نمونهیا. خ ذکر نمودیتار

ن یـی نجـا سـخن بـر سـر تب    یامـا در ا . )1369 برت، ؛1371کوستلر، .كمتنوع، ر يهادن مثالید

 را يبشـر  يهـا دانـش  م کـه ین نکته هسـت یر از ذکر ایور ناگزظن منیبد. ن ترابط استیت ایماه

علـوم  « م کـرد؛ یکننـده تقسـ  دکننـده و معـارف مصـرف   یرف تولاک اعتبار، بـه معـ  یتوان به  یم

، یاضـ یک، ریـ زیمثـل علـم ف  . و قانون سازند ک دارندیهستند که جنبۀ تئور یکننده، علومدیتول

هسـتند   یکننده، علومعلوم مصرف. تندنده هسکندیک و تولینها علوم تئوریا. لسفها فیو  یمیش

از . دهنـد یرند و مورد استفاده قرار میگیدکننده را در برمیدشده در علوم تولیتول يهايکه تئور

از معرفـت و   يازهیـ آم کننده نوعاًعلوم مصرف. کننده، علم طب استبارز علوم مصرف يهانمونه

ها معرفت داشته باشد و هـم در بـه کـار    ياز تئور ياپاره به دیعالم، هم باشخص  یعنی .ندمهارت

کننـده  در علـوم مصـرف  . )88، 1373سروش، ( »بردن و بهره جستن از آنها مهارت داشته باشد

از  ییهـا گـزاره  یدر دانـش پزشـک   افت؛ مثالًی يرا به نحو بارز هدکنندیعلوم تول يتوان رد پایم

 ییخودنمـا  یشناسـ و جامعـه  ین روانشناسـ یانوقـ  ،تیریو در علم مـد  ،ک و آماریو استات یمیش

گر ید يهان در دانشیادیگاه بن راتییبه تغ تواند منجریم ین تحول در هر دانشیابنابر .کنند یم

ک علم جزو اصول موضـوعۀ  یاز  يقواعد گاه ،موارد ياریم در بسیکه گفت چرا که همچنان .شود

  .ردیگیمگر قرار ید یدانش

  

  سفه علم هستند؟ات و فلیا ادبیآ) 2-3

اسـت در برابـر    ییگاه به مفهـوم مطلـق دانـا   . است یمختلف یمعان يعلم در فرهنگ ما دارا

خـاصِ علـوم    يز در معنـا ین است و بعضاً یبه نحو کل )Knowledge( معرفت یجهل؛ گاه به معن

 کـدام در زمـرة   چیات و فلسفه هـ ین که ادبیدر ا .)11-12 ،1368 سروش، .كر( )Science( یتجرب

بـه  داسـت، تجر ی، همچنان که از نامش پیعلوم تجرب روش ست چراکهین یستند، سخنین یعلوم تجرب

ـال  نیهمچن. ریپذابطال يهاو مشاهده است و مملو از گزاره ـال  ،روشن است که فلسفه به هر ح  یتیفع

؛ یل عقلـ دالق تعقل و استیش بلکه از طریآن هم نه از راه مشاهده و آزما ؛شناخت عالم ياست برا يفکر

ارسـطو،   ،)م.ق 429 - 347( (Plato) طـون فلسفۀ افالشناسانه هستند همچون یکه هست ییهاچه فلسفه
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فلسـفۀ دکـارت، کانـت،    پردازنـد ماننـد   یم یکه به حدود فاهمۀ آدم ينقد يهاو چه فلسفه... هگل و

   .همانندانشان و .)م 1989 -1951( (Ludwig Wittgenstein) نیتگنشتایو

ق یشـناخت حقـا   ياسـت بـرا   یز روشـ یـ ات نیا ادبیاست؟ آ» علم«ات به کدام معنا یاما ادب 

ـ    دارد؟ در یتیو غـا  یو روشـ  ی، موضـوع یو همانند فلسفه و علوم تجربـ  یهست ه سـطور فـوق ب

از  يگـر یعنوان نوع دبه  یمعرفت، از علوم تجرب یم که آنچه فلسفه را به عنوان نوعیدیاجمال د

» روش«ز یـ ات از فلسـفه ن یـ ادبز یا وجـه تمـا  یـ است؛ آ )Method( »روش«کند، یمعرفت جدا م

: میات قائـل شـو  یـ ادب يد ابتدا دو مقـام بـرا  یال باسؤن یپاسخ به ا يا موضوعشان؟ برایآنهاست 

ح آن کـه شـاعر و   یتوضـ . )Critique(ات در مقـام نقـد   یـ ادب ؛)Creation(ات در مقـام خلـق   یادب

قـد و  تزان بـا من یـ ک میـ بـه   بـاً یکنـد تقر یق مـ ا منثـور خلـ  یـ منظـوم   ياثر که یسینوداستان

چـه بسـا    .دیـ آیب و اهل ادب به شـمار مـ  یسد، ادیونیم مطلب ،ثرآن ا ةکه دربار يپرداز هینظر

پـر  اما  .کمتر نباشد ینندگان آثار ادبیاز آفر ،اهل نظر ین عامه و حتیدر ب یشهرت منتقدان ادب

 ياریتفـاوت بسـ   کنـد یخلق م یاثر ادب ،ن کهبا آ یز ادبپرداهیک نظریواضح است که سنخ کار 

فرق دارد و هم موضوع و  یس با منتقد ادبینوشنامهیسرا و نماهم روش کار شاعر و داستان .دارد

م کـه  ید در نظر داشته باشـ یم بایکنیم يت داورایت ادبیعلمان ةدربار ین وقتیابربنا .تشیهم غا

مضـبوط   یست؛ چراکه نه روشـ ی، علم ن»خلق«م ات در مقایکه فلسفه، علم است، ادب ییبه معنا

» گ ودایـ ر«. د موضوع و غـرض کـرد  یتحدآن  يتوان براینه موجود دارد و  ینش ادبیآفر يبرا

، »اریات شهریغزل«توان در کنار یم یز براحتیرا ن» گاثاها«؛ »کبثم«ات است که یقدر ادب همان

ات در یادب .همسان یجزئدارند و نه موضوع  یان مشابهیکه نه ب یبه شمار آورد؛ در حال یاثر ادب

تـوان وحـدت   ینمـ  نیبنـابرا  .ردیگ می قرار يک و هنریشناس ییبایف مقوالت زین مقام، در ردیا

تـالش  د و یـ گویده سـخن مـ  یشـ یروشـن و اند  ،لسـوف یف .ات و فلسفه قائل شدین ادبیب یروش

ق یب در مقام خلق، کمتر با حقایداما ا .و ابهام باشد يپردازاز مجاز و لفظ يکند کالمش عار یم

 نشیدر مقـام آفـر   ادبیـات . ه و مجـاز و اسـتعاره  یـ رایاز پ و سخنش پر است دسر وکار دار ینیع

جمـالت در ادبیـات    .افزایـی اسـت  و رازپـردازي و حیـرت  سرشار از شـگرد و تردسـتی و جـادو    

هـا در هـر زمـان فقـط     هجمل ،انی التزامی و تلمیح و ایهام؛ در حالی که در فلسفهعسرشارند از م

 ؛کننده خیره آراسته وباشد یا  سادهممکن است ؛  نویسندگی ادبی هنر است. گویند یک چیز می

نویسندگی فلسـفی مسـتلزم حـذف صـداي شخصـی      در مقابل، . افتهیو تفرد یبشدت شخص اما

 در .افزایی اسـت اغلب رازپردازي و حیرت اق،خلّ هدف فلسفه روشن کردن و هدف ادبیات. است
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تر چگونه گفتن مهم غالباً ،ینش ادبینفسه ندارد اما در آفر یف ، ارزشِا فرمیکمال صورت  ،فلسفه

   .از چه گفتن است

ک یـ ب همچـون  یـ م، ادن مقـا یدر ا .گر استید يابه گونه» ات در مقام نقدیادب«ت یاما حکا

از  ینسجم و خـال م يساختار و روشمند است؛ ،هینظربر  یتش مبتنیفعال. کندیم دانشمند عمل

ات در مقـام  یادب .ندیگزین خواص برمیخود را از ب مخاطبِ شتر موارد،ید دارد و در بیحشو و زوا

کـه   یدر صـورت  ؛لیـ و تحل یل و بررسیش قابل جرح و تعدیاست و مدعا ز قابل نقدیخود ننقد، 

شـه  یاند يپـا  ریـ فلک را ز یه کرسرد که چرا نیدر مقامِ خلق خرده بگ ،بیتواند بر ادینم یکس

   !تا بوسه بر رکاب قزل ارسالن زند گذاردیم

  

  ات و فلسفهینۀ رابطۀ ادبیشیپ )3-3

اسـت   وجود داشته یو فلسف يآثار هنر انیم یارتباط ژرف شهیهم ،یفرهنگ جهان خیتار در

 آثـار کهـنِ  . نـد ا هافتـ یینمـود مـ   اتیدر ادب ،کیو ارگان قیعم یشکلبه  ژهیبو ،یفلسف يهادهیا و

 زیـ بعدها ن. ندا همنظوم بود نیو همچن يهنر – یادب یتیواجد ماه غالباً یاسته از تفکر فلسفبرخ

ـ   يهـا در سنت يو محور ینقش اساس يفایبه ا چنانهم یفلسف يهادهیا  یملـ و  یمختلـف ادب

آثـار و   نینخسـت  يتأمـل در محتـوا   رایـ اسـت؛ ز  یکهن ۀرابط ات،یفلسفه با ادب ۀرابط. پرداختند

  .بوده است اتیادبهمزاد رساند که فلسفه یم یبدرست یدبا يهادهیپد

اي بـین ادبیـات و فلسـفه    چالش تـازه  ،با نگاه آرمانی خوداست که  ین کسینخستافالطون 

جهان را بـه دو بخـش محسوسـات و معقـوالت      ،ياباور و نه اسطورهخرد یاو با نگاه. ایجاد کرد

قـرار داد و فلسـفه و علـوم اسـتداللی را در     تقسیم کرد و شعر و تراژدي را در دنیاي محسـوس  

ونـان  یدر  ،کنـد یبشـر مـدرن از آن اراده مـ    امروزه ات به آن معنا کهیادب البته. جهان معقوالت

ش و ینمـا  جـز  بـود ن يزیـ چخوانـد،  یات مـ یـ ادبافالطـون  آنچـه   باستان وجود نداشته اسـت و 

 يات در معنـا یـ ز، ادبیـ رسـطو ن از نظـر ا  .)، کتاب دوم و سوم1374افالطون،  .رك( یسرودخوان

کـوب،   نیـ زر؛ 52-49، 1386ارسـطو،  ( شـود یو حماسـه خالصـه مـ    ي، کمدياژددر تر ،خاص

نۀ فاضلۀ خود یبان و شاعران را از مدی، اديافالطون در کتاب دهم جمهور .)130 -125، 1385

 یتمـان ات بـر خـالف آن، گف  یچراکه معتقد است گفتمان دانش، فلسفه است و ادب .کندیطرد م

 .فرمـا شـود   تواند بر آن حکمیت نمیو عقالن یکننده و اغواگر است و خرد فلسف کیاست که تحر

که تنها مهارتشان فن  ییستهایسوف. هاستستیقت نزاع او با سوفیات، در حقینزاع افالطون با ادب

» الهام«را داند و آن ین فن را مهارت نمیاگرچه افالطون ا. اتیاز ادب ياگونه یعنی ،بالغت است
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 مثالً( نامدیم »روش آلوده کردن ذهن«ن بالغت را ف او. کندیر میخواند که مخاطب را تسخیم

   .)574کتاب دهم، ، 1374افالطون،  .رك

ات، ثبـات عقـل را   یـ به نظـر او ادب . بودن آن است یات، ضدعقالنیل مخالفت افالطون با ادبیدل

بخشـد،  یشـود و آنهـا را شـدت مـ    یم یطف ضدعقالنات، نه تنها مجذوب عوایادب«. کندیآشفته م

کـه آن هـم بـه نوبـۀ خـود       از جهـان ادراکـات ماسـت    يزیبـدل نـاچ   بلکه به هر حال صرفاً نسخه

  .)37، 1387الس، یاسک(» گانه و جاودان استیصور : موجود ان واقعاًیاز تنها اع يزیبدل ناچ نسخه

استوار  ،ان عقل و احساسینزاع م، بر ببا شعر و اد افالطون یان دشمنیبنداست، یچنانکه پ

ت یـ م و تربیدر تعلـ  ياژهیگاه ویپروتاگوراس آمده است که شاعران جا ةبا آن که در محاور. است

و در کتـاب اول  ) بـه بعـد   157به بعد؛ کتاب سوم،  107 ص کتاب دوم، ،1374 افالطون،( دارند

ب دهم شاعران را در مقابل فالسفه د اما در کتایگویدر جامعه سخن مات یاز نقش ادب يجمهور

  . رساندیم ياری) یلوسوفیف(ش نران داااعتبار کردن آنها به دوستدیدهد و با بیقرار م

 ز تقابـل افالطـون و هـومر   یـ ن .)م 1900-1844( (Friedrich Wilhelm Nietzsche)چـه ین

(Homerus)) و) 529، 1383، بابـک،  ياحمد( دانستین شکل تضاد میترلیرا اص )م.ق 8قرن 

: هـومر  يارویـ رو... ن دشمن هنر که اروپا هرگز نپرورانده اسـت ین بزرگتریا ،افالطون«: گفتیم

ن ی، ایبزرگ زندگ ين هواخواه ماوراء، بدگویترغشیآن سو ب –کامل ناب  يزین است همستیا

  .)202 ،1377چه، ین(  »نیزر یخداساز به طبع، به طبع] عرشا[ک یسو 

او خـود در  . نشـان داده اسـت   يگـر یز دیات، در عمل چیت با ادبوجود مخالفاما افالطون با 

او در  يهاات تمسک جسته است؛ چنانکه محاورهیش به ادبیخو ین مسائل فلسفین مهمترییتب

 یبوضوح بـا نـوع  در آن ما و  شودیمطرح م» کیالکتید« ی، در قالب ادبیهمگ» جمهور«کتاب 

 ؛ییک سوفسـطا یـ همچـون سـقراط و    ییرهـا با کاراکت يامهشناینما. میۀ مدرن مواجهشنامینما

از فلسـفه،   یداستان یپایپ يهاالوگیکنند و با دیم یش معرفیکه خود را در طول نما یاشخاص

 »لیـ تمث«از  زیـ ن »مثل ةدیا« یعنیاش یفلسف ۀینظرن یمهمتر ۀدر ارائ یو حتا .کنندیت میروا

  . کندیاست استفاده م یک نوع ادبیکه 

Die frö) »دانـش شـاد  «کتـاب   با اشـاره بـه   يآشور وشیدارگر، ید يسواز  hliche Wissenschaft) 

زبان را شناخته و اهمیـت   يا استعاره يبنیاد وجهاست که  یکس نینخستچه یمعتقد است که ن

نشان داده است کـه در زبـان فلسـفه و     او« :آن را با معنا بازگفته است يساختار ۀسبک و رابط

ناب باشد و بـس، تـا چـه انـدازه      يمعنا خواهد یآن، که م یسخت مفهوم  و   ظاهر سفت  به بنیاد

بـا ایـن   . کنـد  یم ينقش باز ،شاعرانه باشد زبان تنها از آن رسید یکه به نظر م) متافور(استعاره 
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و زبان شـاعرانه را از میـان بـردارد و در     یظاهر گذرناپذیر زبان فلسف  او توانست مرز به ت،شناخ

نیچـه در   ۀشـاعران   یجدل زبان. کند يورز ندیشهیکسره به زبان شاعرانه ا »ین گفت زرتشتچن«

   .)1388، يآشور( »گیرد یاز تمثیل نیز بسیار بهره م یفلسف يورز شهیاند

لسـوف تـا   یف يشـود بـرا  یمـ  يدی، ابزار و تمهکاربرد زبان است ینوعات چون یادببه هر صورت، 

ـارد ییمثالً ک. ل کندبه خواننده منتق مش رایمفاه در  .)م 1855 - 1813( (Soren Kierkegaard) رکگ

 کـامو آلبـر  و  »تهـوع «در رمـان   ا سـارتر یـ و  آوردیمـ  يت روایـ به ادب» خاطرات اغواگر« کتاب

(Albert Camus) )1960- 1913 ن یاز بـ ن دو دانـش را  یا يمرزها شیهاشنامهیاکثر نما در.) م

چنانکـه او خـود    ؛ب صرف دانسـت یا ادیلسوف و یک فیسارتر را  توانیکه نم ياگونهبه  بردیم

 (Stendhal)اسـتاندال  بـه عـالوة   .)م 1677-1632( (Baruch Spinoza) نوزایاسـپ  آرزو داشـت 

 یب معرفـ یـ کـامو، امـا خـود را اد   ). 532 ،1383، ياحمـد به نقـل از  ( باشد .)م 1842-1783(

مون یسـ  .)531همـان،  (» هـا دهیـ پد شم نه بـا یاندیها ممن با واژه«: که معتقد بود کرد؛ چرا یم

ختـه،  یات را در هم آمیو ادب فلسفه ،ز در آثارشین .)م 1986- 1908( (S. de Beauvoir) دوبوار

ک یـ ان یع باست انوایات و سیمعتقد است که فلسفه و ادب) 1948(» ییمعنایب معنا و«در کتاب 

ات و یـ ادب يکارکردها«: ت استیان واقعیشان کشف و بیاصل کرد به جهان هستند که هدفیرو

  . )533همان، (» .توانند از هم جدا شوندیگر نمیفلسفه د

زبـان خشـک و قلـم    عـالوه بـر   کرد که  اشارهدگر یها توان بهیمز یگر نیلسوفان دیان فیاز م

 شعر است که ما را به آغازهـا . زبانِ بودن، زبانِ شعر است«: و معتقد بود رودسیم دشوارش شعر

بودنـد   يسپرس، دو متفکرایز کارل یدگر و نیها. )35 ،1383ب، یبه نقل از دستغ(» گرداندیبرم

چـه از  یرکگارد و نییاز ک يرویرا در کانون تفکر خود قرار دادند، و هردو به پ يادة شاعرانهیکه ا

  .نوشتندفلسفه  یادب ،ياوهیاما به ش یدور شدند و با زبان منطق یفلسف يسازستمیج سیروش را

م یمفاه زین ییایاسپان هو متأل لسوفی، ف.)م 1936 -1864( (Miguel de Unamuno)اونامونو

وفان و شـاعران، بـرادران   لسیف«: ن باور بود کهیبر او  گنجاندیخود را در قالب داستان م یفلسف

ن یوســتیم کــه ینــیبیمــ »یســوف يایــدن«بــاز در رمــان و  )126، 1385اونــامونو، (» توأماننــد

. کنـد یت مـ یـ روا یخ فلسـفه را بـه زبـان داسـتان    یتـار  ،.)م 1952-( (Jostein Gaarder)وردرگـ 

و  يژاك قضا و قـدر «اثر معروفش  و .)م 1784-1713( (Denis Diderot)ودریدن است یهمچن

را  هاکیکالس دیچرا با« در کتاب .)م 1985-1923( (Italo Calvino)نویکالو تالویاکه  ،»اربابش

همـان انـدازه در    "يژاك قضا و قدر" در کتاب درویزاد دآنوشتار «: سدینو یمرة او دربا» خواند

کـه مـا امـروز بـه عنـوان       یاتیـ امـا ادب  .زمان خود اتیکه در مقابل ادب ردیگیبرابر فلسفه قرار م
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ن یتگنشـتا یو .)108ص ، 1386نو، یکالو( »همان نوشتار اوست میشناسیم یادب یقینوشتار حق

 کـه  او معتقد است. ابدییم دست یاست که به سبک ادب یلسوفین فیالطون بزرگتربعد از افز ین

ک یـ  »یفلسـف  -یمنطقـ  ۀرسـال «او در . زدیخواننده را برانگ يانتقاد يد قوایان فلسفه بایب ةنحو

در دهد که سـبک  ینشان م وگر، ید یسبک» یفلسف يهاپژوهش«و در  ردیگیم سبک را به کار

  .ر داردیتأث یمتن فلسف يمحتوا

 در ،)ق.ه 549- 587( ين سهروردیالدخ شهابیشخورد؛ یرابطه به چشم م نیز این یاسالم ۀدر فلسف

 یدر رسالۀ حـ ) ق.ه 370- 428(نا یابن سو  )لیعقل سرخ و آواز پر جبرئهمچون (اش یفارس يهاقصه

گلشـن   در) ق.ه 687-720( يخ محمود شبسـتر یشو  برند می بهره تیک روایاز تکنقضان، یبن 

  .ندیگزیراز قالب شعر را برم

ـ  ياند، آثارات بهره بردهیاز ادب يکه بنحو یدر کنار آثار فلسف ن یم کـه مضـام  یابیـ یمـ  یادب

ـ  یـ ن خلـق  یکـه در حـ   یبـان یانـد؛ اد داستان خود به کار برده يرا در فحوا یفلسف ، یک اثـر ادب

-نظر داشته مد یشتن آدمیوو مسألۀ وجود و خ یشناسیهست نۀیژه در زمیبو یفلسف ياشهیاند

 یسـک فویداستاسان بزرگ جهان همچون ینوار رماناز آث ییهاتوان به نمونهین دست میاز ا اند؛

(F. Dostoevsky) )1881-1821 م(. ي، تولسـتو (Leon ToletoI) )1945-1883 کافکـا .)م ، 

(Franz Kafka) )1924-1883 م(. الن کونـدرا ی، مـ (Milan Kundera) )- 1929 هرمـان  .)م ،

ن یـ سـان بـه ا  ینواز رمـان  ياریبسـ . اشاره کرد... و  .)م 1962-1877( (Hermann Hesse)هسه

ت یات و روایاما همواره کفۀ ادب .کردندین مید و آشکارا آن را در آثارشان تببرده بودن یارتباط پ

 :سدینویم »یو فراموشرمان، حافظه «الن کوندرا در کتاب یم .کرده استیم ینیبر فلسفه، سنگ

. شـود یر فلسفه مربوط مـ یبه تأث یشناسیدگاه هستیستم از دیتئاتر و رمان قرن ب يریگجهت«

ه یک سویات یان فلسفه و ادبین تصور که رابطۀ میا: یکن نشدنشهیر ياز خطاها یکین است یا

سـت آنهـا را از   یبایداشـته باشـند مـ    ییهادهیاز آنجا که ناچارند ا» تیروا يهاياحرفه« است و

 یشاعران نیهمچن .)67، 1385کوندرا، (» رند، سراسر باطل استیوام بگ» شهیاند يهاياحرفه«

 (Hermann Broch)رمـان بـروخ  ، ه.)م 1832-1749( (V.J. Wolfgang Goethe)گوتـه  مثـل 

  . دهندیعارشان نشان مات و فلسفه را در اشیادب تعامل.. .و .)م 1951-1886(

از  )ق.ه 394-481( یانیـ ناصر خسـرو قباد دارد؛  ين امر، نمود آشکاریز، اینران یاات یدر ادب

ـازد یش مـ یخو یلید اسماعیان عقایب يراب يابزار ،دهیقص حـافظ  و ) 455، 2، ج1371صـفا،   .كر( س

 اصـوالً ). 30 ،1، ج1372، یخرمشـاه  .رك( کندیم يپردازدر غزل، فلسفه هم) ق.ه 792.م( يرازیش

ماننـد جبـر و    یو کالم یمسائل ژرف فلسف ،کین موضوعات اشعار شاعران کالسیترجیرااز  یکی
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و  ین افکار فلسـف یاست و مهمتر... و  یالوجود، عدل اله ار، قضا و قدر، علت و معلول، واجبیاخت

 يبـرا ( ده شـده اسـت  یـ د یخاقـان ، موالنـا و  یی، سنایام، نظامیمانند خ یدر زبان شاعران یکالم

ان بلنـدآوازة  شـاعر ن تـن از یچنـد م بـر  یاطالق لقب حک. )1370، یثربی .رك ان،فراو يهانمونه

  . ه استین منظر قابل توجیاز ا یرانیا

  

  اتیفلسفه و ادب رابطۀ یانحاء منطق -4

عـت دانـش   یل طبیـ متنـوع، بـه دل   یعلمـ  يهام که رشتهیشد ادآوریش ترابط علوم در بخ 

ماننـد   ،انـد یمنطق ن روابطیگاه ا. اط بوده و هستند، به انحاء مختلف همواره با هم در ارتبيبشر

. یو پزشـک  یمیماننـد شـ   ؛ن دو علم برقرار استیب يدیگاه رابطۀ تول و اتیاضیک و ریزیرابطۀ ف

 یمعرفتـ  ییام نقـد، از سـو  ات هم در مقام خلق و هـم در مقـ  یادب. ن استیز چنیات نیدربارة ادب

شـود و  یه میذگر تغیاز علوم د هم ن معنا کهیبد .کنندهدیگر تولید يو از سو کنندهاست مصرف

افتـه بـود و   یدر یبخوب »چهار مقاله« لفؤمف را یظر ۀن نکتیا .رساندیم ياریگر یهم به علوم د

در انواع علوم متنوع باشد و در اطراف رسـوم   ...د که یاما شاعر با« :ن گونه عبارت کرده بود کهیا

 »شـود یدر شـعر بکـار همـ    یشود، هـر علمـ  یهم بکار یرا چنانکه شعر در هر علمیمستطرف، ز

و  یر بـه انـواع رابطـۀ منطقـ    یـ ن مالحظه در زیبا معتبر دانستن ا ).48، 1379 ،یعروض ینظام(

  :میپرداز می ات و فلسفهین ادبیب يدیتول

  

  ابزار فلسفه هات به مثابیادب) 4-1

تنگ بـین ادبیـات و فلسـفه،    یکی از دالیل ارتباط تنگا، میاشاره کردز ین نیش از ایپچنانکه 

هـیچ  نـه بـا واسـطه کـه بـی      ل به مقصـود خـود،  ینچرا که این هر دو مقوله براي  .است »زبان«

زبان پل ارتبـاط  در واقع، کنند و استفاده می» زبان«از یک ابزار مشترك تحت عنوان  ،ايواسطه

 ن بهره را برده، دریشتریب ،زبان یلسوفان از کارکرد ادبین که فیطرفه ا .میان این دو مقوله است

یکـی از   خـود،  يبه خودفلسفه د توجه داشت که یالبته با .اندقت آن را به استخدام درآوردهیحق

 یمبتنهاي ادبی و هنري بر مالحظاتی غیر از ارزشدربارة آن  يداورهاي ادبیات نیست، و  شاخه

ک یـ نثـر   ییبـا یامـا ز  انـد  هنویسـند  بان،یادفیلسوفان نیز همچون اگرچه  گر،یبه عبارت د .است

شـد   یک معنا مـدع یتوان به یمن همه، یبا ا. دیافزاینماو  یفلسف يهاارزش بر يزیلسوف چیف

هـر  چراکـه   .دهداین دو را به هم آمیزش می ،فلسفه صورتی از ادبیات است و زبان استعاريکه 

در چـه   کـه  نیته به ابس ،کلمات .است »کلمه«و آن  شوند یماده ساخته و پرداخته م کیدو از 
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 دیـ تول اتیـ و هـم ادب  شوندفلسفه  ل بهیتبد توانند یکنند، هم م یط یو چه راه فتندیب يریمس

شـود،  یده مـ یات نامیف موسع، ادبیدر تعرراث مکتوب بشر، که یبر م ،دو صورت که در هر کنند

  .کنندیم اضافه

ـ  یز همچون نویلسوفان نیگر، فید ياز سو ه اي از زبـان بهـر   یچیـده طـور پ  بـه  ،یسـندگان ادب

هـا، تصـاویر و    اسـتعاره از  ایـ برنـد و   کار می براي نوشتار خود به برند و تمهیدات ادبی خاصی می

، »سبک«ات در فلسفه، خود را در یقت کاربرد ادبیدر حق. کنندیاستفاده مهاي متعددي  سمبل

ات اصوالً شـکل، محتـوا   یدبدر ا. دهدینشان م یقالب ادب یبه معن» ژانر«گفتار و  ةویش یبه معن

. شـود یمـ  ده گرفتـه یـ ن موضـوع اغلـب ناد  یـ ا یدهد اما در فهم آثار فلسفیر قرار میرا تحت تأث

وجود داشته باشد،  شهیکه اند یوجود دارد و هنگام ياشهیاند ،یهر اثر ادب يدر محتوان یهمچن

از کـار   سـت ایصـول کـه مح  يهنـر اثر  رایز .ستا ریناگز يامر ،بدون شک حضور فلسفه در متن

 بـا  یانسان به لحاظ فلسـف  يفرد تیه ماهکاننست؛ چیانسان نۀ شیاند تنها حاصلانسان،  يفکر

:شهیو نه با استخوان و ر ردیگیشکل م شهیاند

  )2/278موالنا، ( ياشهیر استخوان و خود یمابق     ياشهیهمان اند برادر تو يا

ـ   یبان و حتـ لسوفان از زین که گرچه فیتر ااما نکتۀ جالب ن یـی تب يآن بـرا  یکـارکرد ادب

ـ  ح و روشـن و ید صـر یف، بایبرند و گرچه بنابر تعریم خود سود يها هینظر د یـ زوا و حشـو یب

ن یهمـ  ،دیـ فلسـفۀ زبـان در عصـر جد    و یشناسـ جامعـه  شمندان حوزةیاندند، اما یسخن گو

نۀ یزبان آن آی«گر ین، دن از نظر آنایابنابر. اندؤال بردهر سیز زیزبان را ن يسازت آشکاریخاص

 »...نـد کیمـ  فیـ ق را تحریت که حقااس یشۀ ماتیاند بلکه شیق را بنمایست که حقاین یشفاف

-نـه، مـنعکس  ییک آیـ زبان هماننـد   توان گفت که اصوالًین رو میاز ا .)نه ،1385زاده،  آقاگل(

کنـد  یگر عمل نمـ اره؛ همچون ابزار و نظ)21همان،  .رك( ستیشه نیازاء اندکنندة افکار و ما به

تـوان گفـت   یگـر سـخن مـ   یبه د. دزنیز را رقم میو گاه سرنوشت همه چ گر استیبلکه خود باز

جز از  ی؛ چراکه آدمسازدیکند بلکه آن را میان میشه را بینه تنها اند اتیو به تبع آن ادب ،زبان

 ).12، 1385، نیتگنشـتا یو( 2جهـان اوسـت   يزبـان او مرزهـا   يشـد و مرزهـا  یاند یراه زبان نمـ 

ات و یـ گـر، ادب ید یشـه و در سـطح  ین زبـان و اند یب یه و تعاملیدو سو يان همواره رابطهیبنابرا

 گیـرد، فلسـفه نیـز   از این جهت چنانکه ادبیات به مثابه ابزار فلسفه قرار می .فلسفه متصور است

  .تواند به مثابه ابزار ادبیات باشدمی
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   اتیابزار ادب هفلسفه به مثاب )4-2

 يبـرا . بشـر  دانش مختلف يهاهستند به شاخه ینگاه درجه دوم مضاف، معموالً يهافلسفه

ک بـه علـم   یسـتمولوژ یشناسانه و اپمعرفت يکردیعلم اشاره کرد که رو توان به فلسفۀینمونه م

اسـت   يدیـ ف و تحدیـ کند و در واقع تعرین مییاست که حدود و ثغور و عرصۀ جوالن آن را تع

خ و فلسـفۀ  یتوان به فلسـفۀ تـار  یفلسفۀ علم م يهامجموعه ریاز ز. علوم يبرا یفلسف و یمنطق

  .و امثال آن اشاره کرد یعلوم اجتماع

آن را بـه   یـی و چرا یسـت ین معنا کـه چ یبد. افکند درجه دوم یتوان نگاهیز میات نیبه ادب 

پرسـش   ،بـاره ن یـ له در ان مسـأ یآشـناتر . ن نمودییتب یشناختو معرفت یفلسف يکمک ابزارها

و خـارج از قلمـرو    یاست فلسف يان پرسش، خود، مسألهیا .باشدیم» ست؟یات چیادب«مشهور 

اسـت بـه نـام     یال، سـرآغازِ علمـ  ؤن سیاگر یر دیبه تعب. اخص و در مقام خلق يات به معنایادب

   .»اتیفلسفۀ ادب«

ـار  از ن .رویکرد تحلیلی در این فلسفه است ،ادبیات ۀترین ویژگی فلسف مهم ظر فیلسوفان ادبیات، ک

ـاي آن را از    هفیلسوف این است که به مثاب فیلسوف به ادبیات نگاه کند و مفاهیم آن را تحلیـل و مرزه

  .بنگردمستقل  ۀعنوان یک عرص به عبارتی به ادبیات به .هاي دیگر جدا کند حوزه

ابر فهـم معنـا،   ادراك هنري در برشوند، یم یات بررسیکه در فلسفۀ ادب یمین مفاهیمهمتر 

نکتۀ  .لذت خواننده و بررسی کیفیت داستانی و تخیلی ادبیات است ۀادراك هنري در برابر تجرب

تـري دارد   هاي مضاف، موقعیت پیچیده ادبیات در کنار دیگر فلسفه ۀفلسف قابل ذکر آن است که

 شـتر یب گـر آن کـه  ید و ادبیـات اسـت   ةخصـلت ذاتـی پیچیـد    بـه سـبب  علت این پیچیدگی  و

تشخیص تفاوت  گر،ید ياز سودهند و  هنر قرار می ۀفلسف ۀادبیات را زیر شاخ ۀیلسوفان، فلسفف

هـاي   پـردازي  چراکه با رشد نظریه .ادبیات کار مشکلی است ۀهاي ادبیات با فلسف نظریه و دیدگاه

امر ک ی هادبیات به مثابگر اجازه ندادند یدها  این نظریهو  افول کرد تادبیاۀ ادبی، ادبیات و فلسف

  .کندرشد  مستقل

  

  یشناختییبایز ر ذائقۀییتغ )4-3

ز بـه طـور   یـ فلسـفه بـوده اسـت، فلسـفه ن     یات نردبان ترقید گفت به همان اندازه که ادبیبا

قـاً  ین انـدازه و حـدود آن دق  یـی ع را فراهم آورده است گرچـه تع یو ترف ین ترقیاسباب ا متقابل

 ۀر ذائقـ ییـ تغ«تـوان از  یات، مـ یـ رة ادبیـ فلسفه بر دا رات مهمیاز تأث یکیبه عنوان . دشوار است

از زمـان و مکـان متـأثر از عوامـل      ياات در هـر برهـه  یـ ن کـه ادب یـ چه ا .نام برد» یشناختبایز
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  .است و از جمله فلسفه بوده استیا، سیخ، جغرافیچون اجتماع، تار یگوناگون

و به مرور زمـان   جیند که بتدریگزیبرم ياتازه يهاموضوعات و سوژه، ياات در هر دورهیادب

بـان و چـه از   یسندگان و ادیا ناخواسته چه از نگاه نویخواسته  ،ت قرار گرفتهیمورد توجه و اهم

ن موضـوعات بعـد از   یـ شـتر ا یالبتـه ب  .کندیده و مطلوب جلوه مینگاه مخاطبان آن عصر، پسند

  . دهندیخود را از دست م ۀگذشت یباشناختیز ۀگر آن جنبی، دیمدت

تـوان از  یمـ  ،ر ذائقـه ییـ گـذار در تغ رین عوامل تأثیا ان شد از جملۀیبحال با توجه به آنچه 

 ،)سـم یناتورال(عـت  یک موضـوع، مـثالً طب  یـ ز با محور قرار دادن یچراکه فلسفه ن. اد کردیفلسفه 

ف و یبه توصـ  ياشهین اندیاز چن یه و به تأسین قضیات آن عصر، متأثر از ایشود تا ادبیسبب م

 ،یسـت یاومان ۀگر از فلسفه، مثالً فلسـف ید یعت بپردازد و سپس با ظهور و بروز نوعیل از طبیلتج

ن یـ نوع بشـر بپردازنـد و ا   يد از مقام واالیبه بزرگداشت و تمج ین مکتبیعصر چنهم یآثار ادب

کـه   يز هـر اثـر  یکه از نگاه منتقدان ن ییبا جلوه کند تا جایاصر آن دوره زات معیموضوع در ادب

انـد،  بهرهیب یژگین ویکه از ا ير آثاری، نسبت به ساطبعبالباتر و ین امر متأثر باشد، زیشتر از ایب

 یگر ادبـ ین موضوع در ادوار دین حال ممکن است ایبا ا. است يباالتر یارزش و اعتبار ادب يرادا

د یـ به تحم توانیمذموم هم قلمداد شود که از آن جمله م یکه حت ییباینه تنها فاقد ارزش و ز

اشاره کرد که در دورة معاصر نه تنهـا بـه    یک پارسیات کالسیش از معشوق مذکر در ادبیو ستا

 ۀر ذائقـ ییـ از تغ یز قـرار گرفتـه اسـت کـه ناشـ     یـ شود بلکـه مـورد نکـوهش ن   یآن پرداخته نم

  . )1381سا،یشم .رك( است یشناخت ییبایز

  

  يسازمضمون) 4-4

بلکـه   ر فلسفه قرار گرفته،ی، تحت تأثیشناخت ییبایاز جنبۀ ز ردموا ياات نه تنها در پارهیادب

 .بـوده اسـت  بهـره ن یر و تأثرات بـ ین تأثیز از این یگوناگون ادب يهااز لحاظ پرداختن به مضمون

سندگان و شاعران قرار گرفتـه  یبان و نویکار اد ۀیمادست یفلسف يهامضمونش، یهمواره کم و ب

د آمـدن موضـوعات   یگفته شد، پد »یشناخت ییبایز ر ذائقۀییتغ«که در بخش  گونه همان .است

ره یـ ، و غيمحـور عقل ،يمحورعتی، طبيمحورانسان چونهم ،ر ادوار مختلفد یگوناگون فلسف

ـ   يبـرا  یز مستمسـک یات نین در حوزة ادبین موضوعات و مضامیا که سبب شده است  یکـار ادب

ـ   يگـاه غنـا  ، بـر گسـتره و   گونـاگون  يهارد و از جنبهیقرار گ يو شاعر یسندگینو  یمتـون ادب

ن اسـت کـه در تـأثر    یـ در ا یشـناخت  ییبـا یز با تأثرِ یمضمون رِین نوع تأثیالبته تفاوت ا. دیفزایب

شـود، امـا در   یز محسـوب مـ  یده و مطلوب نیشود پسندی، آنچه بدان پرداخته مشناسانه ییبایز
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شود خواه در آن عصر مطلوب یم تش بدان پرداختهین مضمون است که در کلی، ایر مضمونیتأث

ن امـر  یـ ا يتـا حـد   يسـاز گرچه در باب مضمون. فتدین امر اتفاق نیبا شناخته شود، خواه ایو ز

، وام گرفتـه  ین ادبـ یم و مضامیمفاه یات از برخیاز ادب یز به تأسیه بوده است و فلسفه نیسودو

  .سم اشاره کردیالیستانسیاگز توان به فلسفۀیت که از آن جمله ماس

 یسـندگان یادبـا و نو  يۀ فکـر یـ توان بـه تغذ ین شکل میبد ،ینیآفررات مضمونیاز جمله تأث

انـد و از آن متـأثر   کـار خـود قـرار داده    ۀیرا دستما ین فلسفیم و مضامین مفاهیاشاره کرد که ا

گـر  یدر نوشـتن د  یخود را حتـ  یو عقل يفکر ین رهگذر مبانیاند و سبب شده است تا از ابوده

  .کنند یانین آن کمک شایو مضام یادب یم عالیمفاه يند و به غنا و ژرفایبارورتر نما یبآثار اد

  

  آفرینش و نوزایی)4-5

چراکـه   .ۀ آفـرینش و نـوزایی اسـت   هاي مشترك بین ایـن دو حیطـه، مسـأل   از ویژگی یکی

بـه وصـف   ب، یـ ادمـثالً آنجـا کـه    . هاسـت تعریف یک رابطۀ جدید بین پدیده ،نفسهفی ،توصیف

توصیفی، به آفـرینش روابـط    پردازد براي این اغراقِمی »یاندام و خوشقامتی راست« آمیزِراقاغ

یا در فلسفه، تعریف و توصیفی که سارتر از  .زنددست می» قد سرو«ها چون جدیدي بین پدیده

ی و گـوی شود تا جهان تازه و بزرگی از رهایی و اختیار را با مبالغـه دارد باعث می» آزادي«مفهوم 

 البتـه ایـن   .ظریـۀ فلسـفی خـودش بـه همـراه بیـاورد      ها بـراي طرفـداران ن  نمایی واقعیتبزرگ

اسـت   انهگویی از نوع ادبی نیست که باعث تحریف واقعیت شود بلکه نوعی افراط فیلسـوف  مبالغه

ویتگنشتاین نیز در فلسـفۀ دوم  . نمایدهایی که این چنین جلوه میدر تشریح و بازنمایی واقعیت

 دةیـ در آن اپردازي و آفـرینش دنیـاي جدیـدتر را بـر خـالف نظریـۀ اولـش کـه         دش نظریهخو

داند و معتقـد اسـت کـه کـار فلسـفه همـان       نمی را طرح کرده بود، کار فلسفه» اتصویري معن«

گشایی است اما غافل از این که خود او با این کالمش به نظریـۀ  ها و گرهتوضیح و تبیین واقعیت

  .)1385ن، یتگنتشتایو .رك( راف نموده استجدید دیگري اعت

  

یزبان يهايباز) 4-6
3  

ژه یـ و یاصـطالحات  طلبـد و قهـراً  یان موضوعاتش زبان خـاص خـود را مـ   یب يبرا یهر دانش

 غالبـاً مختلـف   يهاست و در فرهنگین ین قاعده مستثنیز از ایفلسفه ن. ردیگیم به کارساخته، 

شاعران و  .کندیهم مزبان را فرا يع، موجبات غنایبد يهاها و اصطالحات و گفتمانبا وضع واژه

بـا  ن فرصت سود جسـته،  یدر اغلب موارد از ا ،حساس هستند ،بان هم که نسبت به امر زبانیاد
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در فرهنـگ و زبـان    مـثالً  .کنندیخلق م ینینو یزبان يهايباز، یاز اصطالحات فلسف يریگهرهب

را  یخاصـ  یانزب يبازبا استخدام گفتمان فلسفه و کالم،  یم فلسفی، شاعران آشنا با مفاهیپارس

نمونـه   يبرا. ز شده استین ین مختلف وارد علوم بالغیبا عناو کنند که بعضاًیبه خواننده ارائه م

اشـاره  » یولیـ مـاده و ه «، »دور و تسلسـل «، »فرد جوهر« یو منطق یفلسف يهاواژه توان بهیم

  :قرار گرفته است يگو یپارس ينسان مورد استفادة شعرایبد کرد که

   ستین نکته خوش استداللیکه دهان تو در     شائبه در جوهر فرد نم نبودیبعد از

  )5، ب 68غ  ،1367 حافظ،(

  دشیدور چون با عاشقان افتد تسلسل با     ا در گردش ساغر تعلل تا به چندیساق

  )7، ب276، غ انهم(

  هست  یوالئیست ه یخوب هرکجا صورت     ند چه شودیبنش یوانج ر با تازهیپ

  )133 ،1370 ،یثربیبه نقل از  ،یدجیه(

ناظر بر نظام  یزبانهاي  ين است که بازیدر ا ینیآفر با مضمون یزبان يها يتفاوت باز

ثر از أب در مقام تیگر سخن، ادیبه د. یناظر به نظام مفهوم ینیآفر است و مضمون یواژگان

آنها نظر داشته باشد،  یشناخت ییبایو ز یتخدام بالغو اس یفلسفه اگر تنها به اصطالحات فلسف

را بدون توجه به شاکلۀ  یم فلسفیشده است؛ اما اگر تنها مفاه یزبان يقت وارد بازیدر حق

  .پرداخته است ینیآفر شناسانۀ آنها مورد استفاده قرار دهد، به مضمون ییبایز

  

  اتیادب يده برایا ۀفلسفه به مثاب) 4-7

ن زبـان و  یبه هرحال ا یبه زبان است و لفظ در آن اصالت دارد ول ات عمدتاًیۀ ادبیگرچه تک 

گـر  یبه د. کندین میتأم فلسفه را و محتوا ن معنایگاه ا. داشته باشد یو مدلول ید مظروفیلفظ با

در  یشناسـ ین هستیا کند و طبعاًیفا میب ایاد يرا برا ینیب، نقش جهانیخن، مباحث فلسفس

و  یک موضوع فلسـف یب از یش ادد در نظر داشت که نوع گزاریالبته با. شودیر مگجلوه یاثر ادب

توان گفـت کـه   یم یحت فرق خواهد داشت و ،سوف از همان مطلبلیر فیشناسانه با تفسیهست

 نهـاد و گفـت  ز فراتـر  ین نیتوان پا را از ایم یحت .نهدیر میتأث یفلسف يریگبر جهت یزبان ادب

ـ اما به هرحال ا. است که گفتمان خاص خود را دارد یشناسیهست یز نوعیات نیادب که ن نـوع  ی

د در یـ ر کـرد، با یـ تعب» بـان یاد يفکر ۀیتغذ«توان به یکه از آن م را ات و فلسفهین ادبیتعامل ب

ن امـر گـوه   یـ ز بـر ا یـ ن يشۀ بشریخ اندیتار .ن به شمار آوردیمابیف يهان دادوستدیتر زمرة مهم

ر فلسفه مربوط یثبه تأ یشناسیهست دگاهیستم از دیو رمان قرن بتئاتر  يریگجهت« مثالً است؛

کـه از آغـاز عصـر مـدرن در نگـاه       یتحوالت يبه اقتضا نیهمچن ).67 ،1385کوندرا، ( »شودیم
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 عیفجاو  اول و دوم یدو جنگ جهانژه پس از یبو آمد وانسان نسبت به جهان و کائنات به وجود 

 ی، فلسـفه را بـه زنـدگ   یسندگان به طور ضمنیشمندان و نویاند ،دو جنگ داشت نیکه ا یبزرگ

انسان در جهـان حاضـر    تیمتوجه وضع عمدتاً یاز دو جنگ جهان یناش يهاشهیاند .وارد کردند

 کـه  يا فلسـفه  ؛ردیـ گ ینضـج مـ   الیستانسیاگز ۀفلسف ،دوم یرو بعد از جنگ جهان نیاز هم. بود

ز یـ شـتر ن ی، همچنان کـه پ ژان پل سارتر .است ختهیآم اتیبا ادب یفلسف يها حوزه ۀاز هم شیب

آلبر کـامو   شیکماب. یفلسفۀ رسال باهم با رمان و هم  دیگو یسخن م شنامهیبا نماهم  اشاره شد،

 1973- 1889( (Gabriel Marcel) مارسـل  لیگابر طور نیو هم کند ینحو عمل م نیهم به هم

شـۀ  یخ ادب و اندیدر تار .نسترمان دا یا نوعر دگریها» و زمان یهست« توان کتابیم یحت. .)م

نش یآفـر  يۀ ادبا بـرا یدستما یو کالم یفلسف يباورها .گونه بوده است نیش همیز کمابین یرانیا

ـاب دغدغـه   یـ قـت ادب یبـوده اسـت و در حق   یو ادبـ  يفکر و  ینـ یو د یفلسـف  يهـا ات هـر دوره، بازت

  .طلبد یم يگریآن مجال د یلیش تفصه گزارهمان دوره بوده است ک یاسیس یو حت یشناخت جهان

  

  جهینت

ـ ا. قتیک موضوع واحد است؛ حقیات و فلسفه در نگرش آنها به یوند ادبیاشتراك پ نقطۀ ن ی

فهم احساسـات؛   یدر پ يگریو د تیفهم واقع یدر پ یکی ؛ندا هر دو موجد فهم دو شاخۀ معرفت

. نگرنـد یواحـد مـ   یوت به موضوعاز مناظر متفا است و زیشان از هم متماروش ن تفاوت کهیبا ا

نزد سـارتر   :خواندیمرا بر یکه شاعر امرقدس است حال آن یهست يمعنا يدر جستجو لسوفیف

  .یآدم يدر تدارك آزاد یاسیس يوجودکنش  یعنی .همانا فلسفه در ساحت عمل است اتیادب

و  شـود  یمـ  میقسشعر ت ای شنامهیبه انواع رمان، نما اتیادب م،یدیات دیف ادبیچنانکه در تعر

بر برهـان و اسـتدالل    یکه مبتن يا با فلسفه يپرداز و عبارت انینوع ب يبه اقتضاف، ین تعریدر ا

 اتیـ امـا ادب . رنـد یبگ توانند یرا نم گریکدی يکدام جا چیدارد و ه يادیاست، تفاوت ز هخردورزان

ـا مسـائل    از عشق  ؛شود یطرح مدر آن  يبشر يها است و همه پرسش یعیوس اریبس دانیم گرفتـه ت

 زا يزیـ گر اتیـ ادب نیبنـابرا . یو روابط انسان يفرد يها رنج ،يمناسبات قدرت، مسائل اقتصاد ،یفلسف

   .ح استومطر زیکه در فلسفه ن رسد یم یمواقع به مسائل یدر برخو  فلسفه ندارد

هر ن یا. است» یوجود انسان«شوند و آن یک میگر نزدیکدیه به ک نقطیه در ات و فلسفیادب

اما . وجود انسان هستند ةباردر کالن و خرد یقینگران حقا يا، به گونهيرف بشرادو شاخه از مع

شناسـانه بـه   یهسـت  ید، هر دو در وجهـ یتردیاما ب .ز از همیمتما یتیروش وغا زبان، هر کدام با

  .شوندیک میگر نزدیکدی
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. ردیـ ن مکتب شکل بگیاش از آن که یال است پیستانسیاگز ۀفلسف یقت، نوعیات در حقیادب

 مکتــبدر . انــدپرداختــه یوجــود انســان مــه بــه مســألۀش از هیش و بــیچــرا کــه شــاعران پــ

دن، یـ د ین نـوع شـود و در آ یک دور مـ یو تئور یعقل م صرفاًیفلسفه از مفاه ،مسیالیستانسیاگز

وسـت و  پگوشـت و   يات ملمـوس انسـان، انسـان دارا   یـ و تجرب زهـا یکرد به خود چید و روشهو

 يافلسـفه ، گریر دیبه تعبات یادب. ات اسـت یادب ين همان معنایشود که ایمطرح م وان،استخ

   .ک استیستماتیر سیغ

به  ،هنر ۀاز فلسف یکند و بخشیل میو تحل هیتجز ،از هنر یات را به عنوان بخشیفلسفه، ادب

. دهـد یود مـ گاه رهنم. پردازدیات میادب ییفلسفه به چون و چرا. شودیات مربوط میادب ۀفلسف

  . دینمایات را مشخص میادب يهاکند و اهداف و کارکردها و روشین مییچارچوب تع

کنـد و از خـود عبـور    یفلسـفه را جـذب مـ    یشـناخت ییبایز يات به نحویادبگر، ید ياز سو

  .شوندیم میآثار سه يدر وحدت ساختار ین فلسفیدهد و مضام یم

و موجـودات و در یـک کلمـه بـه دنبـال توصـیف        هافلسفه به دنبال توصیف و تبیین پدیده

بـه  . یا قصـد انجـام آن را دارد   ،خواهدهمان چیزي است که ادبیات می هستی است و این دقیقاً

تر ادبیات به دنبال نقاشی کردن جهان هستی است و این دیدگاه کـامالً بـا فلسـفه    عبارتی ساده

 ات و فلسـفه وجـود دارد؛  یـ ان ادبیـ م فین توصیدر روش ا یفیاما تفاوت ظر. وجه مشترك دارد

باشـد و در حقیقـت بـه دنبـال     مـی  »آنگونه که هست«فلسفه به دنبال توصیف جهان و هستی 

زعم بسیاري، فلسفه بـه  برداشتن حجاب از چهرة هستی و جهان آدمی است و بر خالف آنچه به

تنها بـه دنبـال    پاسخ است، باید گفت فلسفههاي بیدنبال حل معماي هستی و پاسخ به پرسش

چرا که  .شودهایی است که دربارة هستی مطرح میتبیین و توضیح و رفع ابهام از چنین پرسش

در حالی که ادبیات دقیقـاً   .شودهاي روشنی خود نیمی از پاسخ محسوب میطرح چنین پرسش

ـ . آفرینـی در جهـان هسـتی اسـت    انگیزي و ابهـام دهد و به دنبال خیالعمل عکس انجام می ه ب

گونه که هست به تصویر نه آن ،»خواهدگونه که میآن« خواهد جهان راگر ادبیات مییعبارتی د

ر برقـرار  یناپـذ ییجـدا  يونـد یان آن دو پیـ مخود  ،بکشد و همین تضاد و طباق نسبت به فلسفه

  .کند یم

 کـه  مییبگو دیم بایکن يبندصورت یمنطق يارا در قالب گزاره يریگجهین نتیم ایاگر بخواه

از  شناسانه، همسان اسـت و آن عبـارت اسـت   یهست يهاژه فلسفهیات و فلسفه، بویادب موضوع

سـت؛ هـردو در   یز در ژرفا دور از هم نین دو نیا تیغا .هستنداز آن جهت که  جهانو  انسان

آنچـه  . یتدر جهان هسـ  یو وضع آدم» بودن« ي؛ معناباشندیماز عالَم  يریدن به تفسیرس یپ
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وة یشـ  .انـد کـرده  دایـ پ» زبـان «کـه بـا    یو نسـبت  است روشکند تنها یاز هم جدا من دو را یا

لسـوفان  یف. کیماتتسـ یر سیو غ یبان، ذوقیمند است و روش ادو نظام یعقالن ،استدالل فالسفه

ـ از ا .رندیگیل به کار میتأو يرا برا بان زبانیخواهند و ادین مییتب يزبان را برا ن روسـت کـه   ی

ک یـ ات و شـعر نزد یـ ن نسبت به ادببه هما ،زندیگریم يسازال که از نظامیستانسیلسوفان اگزیف

 !مختلف يهارینند با تعبیبیک خواب میب، هر دو یلسوف و ادیف: ن کهیکوتاه سخن ا .شوندیم
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  هانوشتپی

رگردان کورش نوشتۀ رومن یاکوبسن و ب» شناسی و شعرشناسیزبان«مقالۀ  .براي تفصیل مطلب رك -1

  105 - 89، صص 1380سجودي، فرزان، : صفوي، در

  .گوید، ادبیات نیستاگرچه آن زبانی که در اینجا ویتگنشتاین از آن سخن می - -2

نیامده ) مرحلۀ دوم فلسفۀ ویتگنشتاین(در اینجا به معناي ویتگنشتاینی کلمه » هاي زبانیبازي«-3

.شوداست، بلکه تنها نوعی صنعت ادبی محسوب می
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