
 

 

 

براساس آیات  جایگاه نویسنده و معنا در رویکرد ادبی اسالم
 1قرآن کریم

 2صافی حامد

 چکیده

دهند. مکاتب ادبی نویسنده، مخاطب، مضمون و قالب، چهار ضلع یک اثر ادبی را شکل می
عنوان یک مکتب فکری اند. اسالم بهپیرامون این چهار ضلع، نظرات مختلفی را عرضه کرده

ای در اهّمیت ویژه، گذارعنوان یک انسان تأثیرهایی دارد. نویسنده بهۀ آن دیدگاهآسمانی دربار
تواند صالح یا داند که میعنوان یک عمل میرویکرد ادبی اسالم دارد. دین اسالم اثر ادبی را به

ست. از دیدگاه اسالم شایان توّجه ا،  طالح باشد. اینکه اثر ادبی چه معنا و مفهومی را دربر بگیرد
های اسالم پیرامون دو ضلع نویسنده و معنا در اثر ادبی در این جستار تالش شده تا دیدگاه

نگاهی به نظرات دیگر مکاتب ادبی و سنجیده شود. برای درک بهتر از دیدگاه اسالم، نیم
محور و است. این بررسی نشان داد که برخالف متن تفاوتشان با رویکرد اسالمی شده

ودن بسیاری از مکاتب ادبی، رویکرد ادبی اسالم، معناگرایانه است و جایگاه محور بمخاطب
 ای دارد. نویسنده اهّمیت ویژه

 . های ادبیمکتب معنا، نویسنده، اسالم، ادبّیات :واژگان کلیدی
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 مقدّمه ـ1

. استچهار ضلع برای کامل شدن آن الزم ، یک شکل در نظر بگیریم عنوانبهاگر اثر ادبی را 
معنا و مفهومی . خالق اثر ادبی آن را بیافریند عنوانبهباید کسی . نویسنده است، اّولین ضلع

نویسنده این معنا را . دهدگیرد که ضلع دوم را تشکیل مینیز در ذهن این نویسنده شکل می
در نهایت .  اثر ادبی شکل خواهد گرفت،  این قالب اگر با واژگان قوام یابد.  دهددر قالبی قرار می

توان اضالع اثر را می،  اساس. براینمخاطب عرضه خواهد شد  عنوانبهاین اثر به شخص دیگری  
 گونه ترسیم کرد:این

 

( 1896-1982) 1برداشتی شبیه به نمودار روند ایجاد ارتباط است که یاکوبسن، این تصویر

پیام زمانی . فرستدگوینده پیامی را برای مخاطب می، »به اعتقاد وی. است طراحی کرده

باید از سوی گوینده رمزگذاری و از سوی مؤثّرخواهد بود که معنایی داشته باشد و طبعاً می

(. 16: 1383)گرین،  یابد«پیام از طریق مجرایی فیزیکی انتقال می. مخاطب رمز گردانی شود

تواند یک رویکرد اهمّیت جلوه دادن ضلع دیگر میاهمّیت دادن به هریک از این اضالع و کم

محوری چون مخاطبهای اهمیت دادن ضلع مخاطب مکتب. کند ادبی متفاوت را ایجاد

وضوح شناختی بهدر مکتب ادبی روان، اهمیت دادن به نویسنده. آوردمی هرمنوتیک را به وجود

چنان به  نیز آنها فرمالیست. به ضلع معنا و نویسنده اهمیت دادندها رئالیست .شودمی دیده

. اثر را یک فرم دانستند ءفرم و شکل اهمیت دادند که آن را از معنا جداناپذیر دانسته و همه

 بینیجهاناعتقادات و ، باورها، عالوه بر تاثیر نوع نگرش به اثر ادبی در ایجاد یک مکتب ادبی

 . نیز در ایجاد رویکردهای ادبی نقش اساسی دارد

، باورهایی که در ذهن دارد ءخویش حتی ندانسته بر پایه ءروزمرههر انسانی در زندگی 

 
1.Jakobson, Roman 

 معنا قالب

 نویسنده

 مخاطب
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 زندگی خویش را پی، بینی خودجهان ءهرکسی بر پایه :توان گفتمی حتی. کندرفتار می

ا به مکتب فکری و فلسفی حتی کسی که در ظاهر به هیچ دینی معتقد نیست و ی. گیردمی

ویژه هنرمند و به. کندمی زندگی، براساس تصور ذهنی خود از جهان بیرون، خاصی باور ندارد

یک هنرمند بینی جهان تفکر و. نیستند ااز این قاعده مستثن، انسان عنوانبهادیب و شاعر نیز 

دیگر  واژگان و، تصاویر ،ناخواه در اثر هنری او انعکاس خواهد یافت و از خالل مضامینخواه

هرچند این . دست یافت بینیجهانتوان به اندکی از این می بیشواو کم ءسرودههای بخش

توان می فردوسی را. در بسیاری از موارد راهگشاست، استثنا هم داشته باشد، قاعده ممکن است

حماسی تصور ای با روحیه، مسلمان شیعه، دوستوطن، شاعری حکیم، اشاز قبل شاهنامه

. یابیممی بین و حافظ قرآنسنج و باریکشخصی نکته، هایشالی غزلهحافظ را در الب. کرد

به دین خویش است که از زهدریایی متنفر است و برخی گناهان را به این  او انسانی معتقد

 . دهدمی نوع زهد ترجیح

گوییم می  از آن جهت.  دیگر شاعران را نیز ترسیم کرد  «کلی»طور شخصیت  توان همینمی
 عوامل دیگری نیز در جریان آفرینش اثر، و چهارچوب فکری شاعر  بینیجهانجز  که به  «کلی»

، گیری مکاتب ادبی توجه کنیماگر به جریان شکل،  تردر نگاهی کلی.  توانند تاثیرگذار باشندمی
"درست است که . . فلسفی ریشه دارند -تب فکریخواهیم دید که بیشتر این مکاتب در مکا

 پیشهای نمونه پرتو در -رمانتیسم و کالسیسیم همچون–ادبی های مکتب مفاهیم بعضی از
ای از پیش ادبی هیچ نمونههای  فراموش نکنیم که بعضی از مکتب، اما  شده است  مشخص  آن  از

ادبی آن مکتب به وجود آمده های  ونهنم،  فلسفی و فکریهای  بلکه به دنبال دیدگاه  ؛اندنداشته
ع شد وبه ؛است صورت یک مکتب ادبی مانند مکتب اگزیستانسیالیسم که از یک فلسفه شرو

ه سوسیالیسم یا مارکسیسم بازبست ءهمچنین رئالیسم سوسیالیستی که به فلسفه. ادامه یافت
 (. 3: 1376د )الکیالنی، است که پیش از آن پدید آمده بو

نازل  ءاگر ادیان آسمانی را جدای از اینکه از جانب خداوند و از جهان ماورا، با این حساب
دین به مفهوم عام ، خود هستند ءویژه بینیجهانیک مکتب فکری بدانیم که دارای ، اندشده
، ر این میانتفکر دیني د. گیری یک مکتب ادبی را فراهم کندتواند موجبات شکلمی آن
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، تفکر دیني». هنرمند باشدویژه به اطمیناني براي انسان ومستحکم و قابل ءتواند پایهمي
ارائه ها آن ارزش براساس کند تا اثر هنري خویش رامي ها هدایتهنرمند را به خاستگاه ارزش

« باشداش پایبند کند تا به اصول و مبادي معنويمي هنرمند را متعهد، تفکر دیني. کند
این ، ترین شریعت آسمانی دانسته شودکامل عنوانبهحال اگر دینی . (225: 1384زاده، )نقی

ون زندگی انسان ئش  ءترین دین خواهد بود که در همهدینی کامل  ؛ زیرامطلب ناگزیر خواهد بود
ین هرچند منظور ما این نیست که این د.  هاستسخن گفته باشد و ادبیات نیز یکی از این جنبه

 شمولی که بتوان برهمه بینیجهانبه طور مستقیم در مورد ادبیات سخن گفته باشدو تنها 
"از آنجا که شعر تنها .  کافی است،  تعیین کردبرای ادبیات  و حدو مرزهایی را  ها  ویژگی،  آن  ءپایه

ظهور وحی ،  تنها تفکر عصر جاهلی بود  ،از اسالم و به یک اعتبار  هنر یا هنر غالب قوم عرب قبل
شاعران را تا مدتی مرعوب خویش کرد و بسیاری از اشعار  ءهمه ،و کالم الهی در صورت قرآن

دینی . (297: 1387)مددپور،  را باطل ساخت و روح بسیاری از شاعران را متحول گردانید
 ، شعرویژه  به  امون ادبیات وناگزیر است پیر،  شودآسمانی که در چنین شرایطی بر مردم نازل می

 . گیری روشن داشته باشد و هرازچندگاهی به طور مستقیم در مورد ادبیات سخن بگویدموضع

 رویکرد ادبی اسالم ـ2

نخست  گیری اسالم در برابر ادبیات اطمینان حاصل کرد:توان از موضعاز چندین طریق می
 قرآن کریمبیان    شیوه.  نری نازل شده استدر قالب کامال ه،  این دینکتاب آسمانی    اینکه قرآن

از شگردهای  ،در این کتاب آسمانی. نه نثر دانند ومی ای است که برخی آن را نه شعربه گونه
 و آمیزیحس، کنایه، تشبیه، استعاره. گوناگونی برای تصویرسازی بهره گرفته شده است

 1378)ر. ک: سیدی،  شودمی یافتاز جمله فنون بیانی است که در قرآن به وفور ، تشخیص
 چنان هنرمندانه و مافوق تصور بود که حتی دشمنان خود را مجذوباین شیوۀ بیان آن.  (108:

مغیره چنان »کسانی چون ولیدبن. دانستندمی گاهی نیز این کالم زیبا را سحر. کردمی
 گوید:می  ک روحیزدگی و تالطم ذهنی و شوخودی و شگفتآشوبد که گویی در حالت بیمیبر
ْ َذاِْإن  ر ِْْإَّلَْْهَٰ َثُرِْْسح  قرآن به زیبایی حالت او را که نشان از آشفتگی روحی و . (23)مّدثر:  ُْيؤ 
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پس رو ترش نمود و چهره در هم . گاه نظر انداختآن» به تصویر کشیده است: ،ذهنی اوست
 ،اندری که به برخی آموختهاین قرآن جز سح   :گاه پشت گردانید و تکبر ورزید و گفتآن.  کشید

در آیات گوناگون قرآن کریم پیرامون شعر سخن   ،از سوی دیگر(.  110:  1387)سیدی،    نیست«
 بری،  پیامبر اسالم را از تهمت شاعری که کافران به او زدند  ،برخی از این آیات.  است  رانده شده

َناهَُْْوَما پیامبر: ءسرودهنه  داند ومی داند و از این طریق قرآن را سخن خداوندمی َرَْْعَلم  ع  ْالِشِّ
َْْلهَُْْينَبِغيَْوَما ر ِْْإَّلُْْهَوِْْإن  ِْْذك  آن  َْْوُقر  ِبين   (.69)یس: ْمُّ

شاعران و   در برابر گیری واضحی ، موضع ء شعرا  ء مانند آیات پایانی سوره  ، در برخی از آیات قرآن 
برخي بر این باور هستند که ادبیات اسالمي به  » بینیم. شایان ذکر است که بندی آنان می تقسم 

اي  بلکه ادبیات اسالمي در هر دوره   ؛ گونه نیست شود. این ادبیات صدر اسالم و عصر اموي محدود مي 
. در  ( 26:  1382سیاحی،  « ) تواند ظهور پیدا کند مي   ، مضمون آن و از هر شاعر و ادیبي باشد   ء بر پایه 

اصطالح ادبیات    ، اسالمی استفاده کنند   ء ادبیات دوره   ء واقع بیشتر پژوهشگران به جای اینکه از واژه 
ع از ادبیات می درحالی  ؛ برند اسالمی را به کار می    ء دانیم که یا بر پایه که ما ادبیات اسالمی را آن نو

است. بررسی و تبیین کامل اصول و مبانی    کم با آن همخوان دیدگاه اسالم خلق شده است یا دست 
ع بررسی این پژوهش نیست   ، دیدگاه اسالم در مورد ادبیات  بلکه تنها به دو وجه از این دیدگاه    ؛ موضو

مورد   اهمیت نویسنده و معناگرایی. ضمن تشریح موضع گیری مکاتب ادبی غربی در  : پردازیم می 
 اهیم پرداخت.  در مورد آن خو   م این دو وجه، به تبیین نظر اسال 

 نویسنده لف وؤاهمیت م ـ2ـ1

ارسطو در . توان در نظرات ارسطو و افالطون جستجو کردمی رّد پای توجه به نقش شاعر را 
آورد و بر نقش پای شاعر را هم به میان می، خواهد از شعر سخن بگوید« هرجا میفنّ شعر»
  نویسد:می گونهیند سرایش شعر اینافر ءاو درباره. کندتاکید می آفرینندگیرنگ شاعر در پر 

درسااتی به ،چنااان کااه روی داده اسااتکااار شاااعر آن نیساات کااه امااور را آن»
ق بلکه کار او این است کااه امااور را بااه آن نهاان کااه ممکاان اساات اتفااا ؛نقل کند

 . (114: 1387کوب، « )زرینروایت نماید ،افتاده باشد
 ءبرتری هومر یعنی آفریینده، او همچنین راز برتری ایلیاد و ادیسه را بر دیگر آثار مشابهش
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 داند:می ارسطو کار اصلی شاعر را محاکات. داندمی اثر

کااه زیاارا . شاعر بیشتر بایااد سااازندۀ افسااانه باشااد تااا سااازندۀ سااخنان مااوزون»
 . (118«)همان، کندشاعری وی به سبب آن است که تقلید می

توجّه او ، کنداز طبیعت محاکات می ،همین تآکید ارسطو بر اینکه شاعر در جریان سرایش

گونه فرآیند سرایش شعر را از دیدگاه ارسطو این. دهدخوبی نشان میرا به نقش شاعر به

 توان ترسیم کرد:می

 
کند. او در رسالۀ  افالطون نیز بیش از اینکه از شعر سخن بگوید، در مورد شاعران قضاوت می 

  ء کند. او شعر را از غلبه فدروس از زبان سقراط، شعر را از طریق معّرفی کردن شاعر تعریف می 
گیرد و از خویشتن  می او را بر   ، گوید که اگر این حالت بر کسی مستولی گردد داند و می خودی می بی 
. در  ( 203: 1383کوب، )زرین  گردد ها بر او الهام می شعرها و نغمه  ، کند و در آن حال خود می بی 

دلیل پریشانی  به  ، داند. هذیان بودن سخن شاعر واقع او شعر را هذیان انسان آشفته و پریشان می 
حال اوست و شاعری که از این آشفتگی دور باشد، شعرش سراسر صناعت است و رونقی ندارد. در  
واقع در این قضاوت افالطون در مورد شعر اصیل، توّجه به نقش شاعر بسیار پررنگ است. به بیانی  

افالطون دو نوع شعر  کند. بر پایۀ نظر دیگر، جایگاه شاعر و کیفیت حالت او درجۀ اثر را تعیین می 
 دهد: وجود دارد که در هر دو شکل، شاعر و عمل او اثر را در یکی از این دو نوع جای می 

 )شعر اصیل( نوع نخستالف( 

 
 

 شعر

 رشاع طبیعت

ت
کا

حا
م

 

 خودیبی غلبه گوییهذیان شعر شاعر انسان
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 )شعر غیراصیل( نوع دومب( 

 

. نخست است تر از نوعفرآیند سرایش کوتاه ،نوع غیراصیلدر ، گونه که مشخص استهمان

 . شودوضوح دیده میبه ،آفریننده عنوانبهنقش انسان شاعر ، در هر دو فرآیند

بر این باورند که باید  ،ها تحت تأثیر نهضت اومانیسمکالسیک، در میان مکاتب ادبی غربی

ای داشتند و همانند عر توجّه ویژهآنان به جایگاه شا. به شیوۀ شاعران گذشته تمسّک جست

باور به الهام تا . دانستندآفرینش شعر را حاصل از جریان الهام می، شاعران قدیم یونان و روم

عامل  عنوانبهامّا نقش شاعر  ؛کنداز شاعر سلب می ،حدودی اختیار را در جریان سرایش

در نظریۀ الهامی متعلق به هر  در واقع. توجّه استاصلی دریافت مطالب از طریق الهام قابل

انسان ، کندمکتب یا قومی که باشد و صرف نظر از اینکه سرچشمۀ الهام را در کجا جستجو می

 دهد:شاعر را در فرآیند سرایش در حلقۀ ثانویه قرار می

 
 

 صناعت شعر انسان

 منبع الهام

 شعر

 شاعر

ام
له

ا
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تر رنگعالوه بر کم، دانندمیهای شعری که منبع الهام را عامل اصلی سرایش در نظریه

ماند که شاعر احیاناً چه تغییراتی را در مطالب الهامی له مبهم میئاین مس، شدن نقش شاعر

فرآیند سرایش یک فرآیند بسته است و حدّ فاصل میان شعر  ،به بیانی دیگر. کندایجاد می

 . ماندشدن مطالب الهامی نامشخّص می

اند. ها به نقش شاعر اهمّیت ویژه دادهها و رئالیستهای ادبی غربی، رمانتیکدر میان مکتب

های برنامهدهند. آنها در همۀ ها در برنامۀ خود، نگاه ویژه به هنرمند و شاعر را نشان میرمانتیک

شهود( به دنبال آن هستند  سیاحت، کشف و احساسات، گریز و خود )آزادی، شخصیت، هیجان و

دادن به اثر که هنرمند، خود را از قید قواعد کالسیک برهاند. در واقع عنصر اصلی در جهت

رئالیسم که (. 180: 1387)سیدحسینی،  های هنرمند استها گرایشهنری در نظر رمانتیک

العملی در برابر جریان هنر برای هنر بود، توجۀ اصلی خود را به وظیفۀ هنرمند و واکنش عکس

 (. 273ند )همان: کدر برابر جامعه و آنچه که هست، معطوف می

( 1724-1804) 1نخستین مباحث مربوط به کنار گذاشتن نویسنده را باید در نظریات کانت

و  «شناخت»، «اجتماعی اخالقی»سه قوۀ جستجو کرد. او شخصیت انسان را متشکّل از 

کنند. این دانست و بر این باور بود که این قوا، جدای از همدیگر عمل میمی «شناسیزیبایی»

( به اینجا رسید که اگر قوۀ 1909-1994) 2اندیشۀ او در افکار اندیشمندانی چون گرینبرگ

گونه مرجع شناختی و اجتماعی را دربر شناختی و اخالقی جدا باشد، پس اثر هنری هیچزیبایی

یزی نباید در اثر وجود داشته باشد که برای در یافتنش به قوّۀ اخالقیات نخواهد گرفت. هیچ چ

گیری فرمالیسم در شکل ،های افراطی از نظر کانت. این برداشت(23: 1381)سجودی،  نیاز باشد

عنوان یک کل گرایی تأثیر بسزایی داشت. حاصل نظرات فرمالیسم، توجّه به اثر ادبی بهو صورت

دهند. در این میان، کمترین پیوسته هستند و فرم را تشکیل میهمآن بهاست که همۀ اجزای 

توجّهی به نقش پررنگ به نقش نویسنده در خلق این فرم خواهد شد. اوج بی ،توجّه ممکن

متن مؤلّفی داشت. امّا  ،گراییساختنویسنده را باید در ساختارگرایی جستجوکرد. »تا پیش از 

متن ادبی اصالً ربطی به  ،زیرا به نظر آنان ؛ؤلّف را اعالم کردندسرانجام مرگ م گرایانساخت

( و 1915-1980) 3روالن بارت «مرگ مؤلّف»مقالۀ  (201: 1382)شمیسا،  حقیقت ندارد«

 
1. Immanuel Kant                 
2. Clement Greenburg                                        
3. Roland Barthes  
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تواند حالتی را تقلید مؤیّد همین مطلب است. مؤلّف فقط می ،گرفتن نویسنده از جانب او نادیده

گاه خود اصل و منشأ نیست. تنها قدرت او آمیختن کند که همیشه پیشین است و هیچ

باید بداند که آن چیز کم میخواهد حدیث نفس خود را بگوید، دستهاست. اگر او مینوشته

ساخته است که کلمات آن را واژگان ازپیش فقط یک فرهنگ ،درونی که انتقالش را در سر دارد

شود بیان کرد و شرح داد. بارت در واقع قدرت آفرینندگی و فقط به موجب دیگر کلماتش می

حدّ یک مقلّد و واسطه پایین  کند و جایگاهش را تاگذاری نویسنده را در متن از او سلب میتأثیر

 نویسد: ( پژوهشگر ادبی غربی در درسنامۀ نقد ادبی خود چنین می1954)1آورد. کیت گرینمی

دانیم کااه مااتن یااک سااری لغااات نیساات کااه معنااایی الهاای )پیااام  »مااا ا ن ماای 
بلکااه فضااایی چندبعاادی اساات کااه در    ؛ کنااد خاادا( را عرضااه می   -  نویساانده 

بااا    ، ها کااه هاایچ کاادام اصاال نیساات های مختلفاای از نوشااتنی داخلااش گونااه 
شااود،  کننااد. هنگااامی کااه نویساانده عاازل می آمیزنااد و برخااورد می رمی یکاادیگر د 

ای قائاال شااویم،  اّدعای معنا کااردن مااتن باطاال اساات. اگاار باارای مااتن نویساانده 
 (. 283:  1383)گرین،  ایم« در واقع محدودیتی را به متن تحمیل کرده 

قد نو ادّعای دخیل ن. گیری تندی در برابر مؤثّر بودن نویسنده در متن داردنقد نو نیز موضع

. بودن نویسنده در معنای متن را رد و توجّه منتقدان را به کلمات روی صحنه معطوف کرد

مانند  ،بایست در ترتیب قرار گرفتن واژگان آن پیدا شود و نه از عوامل دیگرمعنای متن می

ه مالحظه طور کهمان. (272ش )همان، اقصد نویسنده یا زمینۀ تاریخی، شناسی خوانندهروان

 به نامشخّص بودن معنا و، لۀ نادیده گرفتن نقش نویسنده در آفرینش اثر ادبیئمس، شودمی

این سخن روشن است ، نظر از دیدگاه اسالم در مورد ادبیّاتصرف. شودمنظور اثر منجر می

جای پای خود را خواهد گذاشت و هنر و  ،روحیه و تفکّر ایجادکنندۀ اثر، که در هر اثری

گیری صریح خداوند در قرآن کریم در یک موضع .ات و شعر نیز شامل این قاعده استادبی

 آورد:از شاعران سخن به میان می ،پیرامون شعر

ْالغاوون َبُعُهُم ْيَتِّ َعراُء ْالشُّ َْيفَعُلوَنَْْو ْماّل َْيُقوُلوَن َنُهم
َ
ْأ َْو َْيهيُمون ْواٍد ُْكلِّ ْفي َنُهم

َ
ْأ َْتَر َلم

َ
  أ

کنند. آیا شاعران کساني هستند که گمراهان از آنان پیروي مي  (226-224)الشعراء:  
 کنند؟گویند که عمل نميند؟ و سخناني ميابیني آنها در هر وادي سرگرداننمي

 
1. Green, Keith  
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. نقشی بسیار حیاتی دارد، همین موضوع حکایت از این دارد که عنصر مؤلف در ادبیّات

 د که سه ویژگی دارند:سازشاعرانی را مشخّص می، خداوند در ادامه

ْ هْكثيرًاَْوْانَتصرواِْمنَْبعِدْماُْظِلمواَْوَْسَيعَلُمْْاّلِّ اِلحاتَْوَْذَكرواْاللِّ اَلذيَنْآَمنواَْوَْعِمُلواْالصِّ
َيُْمنَقِلٍبَْينَقِلُبون

َ
عراء) اَلذيَنَْظَلُمواْأ مگر کساني که ایمان آورده و کارهاي (؛ 227 :الشِّ

به هنگامي که مورد ستم واقع  کنند وخدا را بسیار یاد ميدهند و شایسته انجام مي
ع از خویشتن بر  ،شوند مي دانند که  زودي ميه ب ،خیزند. آنها که ستم کردند ميبه دفا

 بازگشتشان به کجاست.  

 است: سه نشانه ذکر کرده ،خداوند برای شاعرانی که مورد تأیید نیستند ،در آیات فوق

ها از واقعیت ،ند و با الگوهای پنداری و خیالیاگروه گمراهاناینکه پیروان آنها  (1
  ؛گریزندمی

شود و تحت تأثیر  هدفند و خّط فکری آنها به زودی دگرگون می آنها مردمی بی (2
   ؛پذیرندها به آسانی تغییر میهیجان

کنند. حّتی در آنجا که واقعیتی را بیان گویند که به آن عمل نمیآنها سخنانی می (3
 (.378: 1381)مکارم شیرازی،  دارند، خود مرد عمل نیستند«می

. کندخداوند گروه دیگری از شاعران را معّرفی می، در مقابل این گروه از شاعران (4
 با رعایت شروطی به این شرح است:، وارد شدن به این گروه

ایمان آن عنصرفّعال رواني است که حیات آدمي را بر مبناي اصول  ،  شرط یكم»  ( أ 
به حیات معقول   ، از یك پدیدۀ طبیعي محض  ، رشد و کمال به نین فطرت رو و قوا 

 گوي سؤاالت نهایي بشري است.  آن حیات معقول که پاسخ   ؛ سازد مبّدل مي 
دانیم که در صدر مي. آیدعمل صالح است که از ایمان برمي ،شرط دوم (ب

هجو و اهانت بر کساني که از راه هجو و تحقیر اسالم و مسلمین  ،اسالم
ع از   از بهترین اعمال صالح بوده  ،گرفتهوسیلۀ شعر صورت ميبه است که دفا

 ( 140: 1380)زیادی،  حق و حقیقت است«
 . است فراوان به یاد خدا بودن ،شرط سوم (ت
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با ، گ نویسنده در یک اثر ادبیباید به این نکته توجّه داشت که توجّه اسالم به نقش پررن

»منتقدانی که به بررسی . متفاوت است، شودشناختی مطرح میآن چیزی که در نقد روان

دانند که قادر است تمایالت خود را مجهّز به دانشی می، پردازندشناختی آثار ادبی میروان

گر ساختن جلوه. سازدناخودآگاه و فحواهای ندانسته را کشف کند و مقاصد ناشناخته را آشکار 

غرض آن است که . هدف اصلی آنهاست، شده در متندر ورای مفاهیم عرضه، مفاهیم نهانی

 ءآگاهانه ءدربارۀ نقشی که اراده آنکهبی ؛رابطۀ میان اثر و ضمیر ناخودآگاه نویسنده عیان گردد

بدین . داوری شودپیش ، « او در این میان بازی کرده استمن اجتماعییعنی » ،نویسنده

عالمتی است مانند عالئم یک بیمار روانی که از ضمیر ، شناساناثر ادبی از دیدگاه روان ،ترتیب

 روشنگر اثر ادبی است« ،نوبۀ خوددهد و شناخت این ضمیر بهناخودآگاه نویسنده خبر می

 (. 28: 1384)شمیسا، 

 ست: از دو جهت متفاوت ا ،شناختیبا نقد روان ،دیدگاه اسالم
به این معنا که  ؛شناختی بر نویسنده، پس از خلق اثر ادبی است تکیۀ نقد روان  (1

گاه خود را در اثر نویسنده وقتی برای روان  شناس اهّمیت دارد که تمایالت ناخودآ
اّما توّجه اسالم به نویسنده، هم پیش از آفرینش اثر ادبی و هم پس   . ادبی جاری کند 

از آن است. اسالم نویسنده را از آن جهت که یک انسان است و با خلق اثر خود 
ها نقش داشته باشد، مورد توّجه قرار یا سیر قهقرایی دیگر انسان  تواند در کمالمی 
ها را به دنبال خود به دهد. از دیدگاه اسالم، شاعری که سرگردان باشد، انسان می 

اهّمیت رویکردها و اعتقادات شاعر و نویسنده  ، کشاند. به بیان دیگر سرگردانی می 
این اعتقادات در اثر و انتقال آنها از که پیش از خلق اثر در او وجود دارند و تأثیر 

 دهد. طریق اثر ادبی به مخاطب، دو رویۀ اهّمیت نویسنده را از دیدگاه اسالم شکل می 
در درجۀ توجّه اسالم و نقد  ،شناختیتفاوت دیگر دیدگاه اسالم با نقد روان

روحیات خاطر اینکه شناختی، اثر ادبی تنها بهشناختی است. در نقد روانروان

نویسنده مورد مطالعه قرار گیرد، اهمّیت دارد. در واقع اهمّیت اثر ادبی به 

که از منظر اسالم، نویسنده با آنکه نقش درحالی ؛اهمّیت نویسنده بستگی دارد

یکی از سه ضلع  ،بسیاری در هدایت اثر ادبی دارد، در کنار معنا و مخاطب

توان تفاوت این دو تصویر زیر میدهد. در دو اهمّیت اثر ادبی را تشکیل می

 خوبی مشاهده کرد:رویکرد را به
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 شناختیرویکرد روان

 
 

 رویکرد اسالم

 

نخست یک انسان  ءسازی است و شاعر و هنرمند نیز در وهلهانسان، هدف اصلی اسالم

شعر و  براساس انسانیت است و سپس ۀگذاری یک شاعر ابتدا بر پایهارزش ،از این دید. است

ای پاك دارد و شعر زالل نیز حکایت از شاعری آب زالل حکایت از سرچشمه. اشاثر هنری

شعر خوب به دنبال  و باید انسان شاعر پرورید ،نخست از دیدگاه اسالم در درجۀ. زالل پاك و

 . آن خواهد آمد

 ادبیات معناگرا ـ2ـ2

یابیم که مسئلۀ هدف هنر میاخیر در قرون با نگاهی گذرا به نظرات ادیبان وفیلسوفان غرب در

است. سمبولیسم از  یکی از محورهای اساسی نظرات آنها بوده ،و جایگاه معنا در هنر و ادبیّات

توان تأکید بر عدم صراحت در اثر ادبی را در آن جستجو کرد. نخستین مکاتب ادبی است که می

یم یطبیعت، عبارت از زندگی روحی خودمان است. ما ءآنها بر این باور بودند که » نظریات ما درباره

گردد. وقتی انسان مناظری را کنیم و نقش روح خود ماست که در اشیا منعکس میکه حس می

که دیده است، با ظرافتی که توانسته است درك کند، مجسّم سازد، در حقیقت اسرار روح خود را 

)سیدحسینی،  «ستزندگی خود انسان ا سازد. خالصه تمام طبیعت سمبل وجود ومال میبر

ای باشد که خواننده در گونهاثر ادبی باید به ،هابرطبق این نظریات سمبلیست(. 859: 1387

 مواجهه با آن بتواند بر پایۀ روحیات خود با آن ارتباط برقرار کند و به آن بار معنایی دهد. 

تمایالت روحی 

 نویسنده
 

شناسایی 

تمایالت روحی 

 نویسنده

 اثر ادبی بازتاب در اثر ادبی

عنوان شاعر به

یک انسان 

دارای باورها 

 بینیو جهان

 مخاط

ثیرات أانتقال ت

 نویسنده به مخاطب

 

خلق اثر ادبی و 

 تأثیرگذاری در آن
 اثر ادبی
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مورد ادبیات سخن گفته  در یکی از کسانی که عنوانبه( 1905-1980) 1ژان پل سارتر

 نویسد:چنین میاین ،است

پااردازد و ایاان نکتااه را  »کاناات در مبحااد نقااد حکاام بااه بررساای زیبااایی و هناار می 
کنااد کااه احساااس زیبااایی عاااری از  انااد، بیااان می کااه پااس از او بساایار تکاارار کرده 

باارای  نیساات. مااا از زیبااایی  آن متصااّور  یعناای هاایچ سااودی باار  ؛ قصد انتفاااع اساات 
نااه باارای غااایتی کااه بیاارون از آن باشااد. یااا بااه عبااارت   ؛ بااریم خود زیبایی لااّذت می 

 (.  75تا: )سارتر، بی  زیبایی غایتی است که خود غایت ندارد«   ، دیگر 
 نویسد: سارتر در ادامۀ این سخن کانت می

 )همان(.  ایم که اثر هنری غایتی ندارد«عقیده»ما با کانت هم

بر این باور بودند که شعر باید  ،عنوان یکی از مخالفان جریان هنر برای هنرها بهرئالیستسور

1811-) 2پراکنی کرد، تئوفیل گوتیهباره سخنبه جایی رهبری کند. از دیگر کسانی که در این

و نخستین کسی است که نظریۀ هنر برای هنر را 19( نویسنده وشاعر فرانسوی قرن 1872

هدف است و بلکه عنوان مکتب هنری و ادبی اعالم کرد. بر طبق نظر او هنر وسیله نیست؛ به

 زشت است ،فایده است و هرچیز که مفید باشداین هدف فقط زیبایی است و زیبایی امری بی

 ( نیز در نگاه خود به شعر و هدف آن این1821-1867) 3. بودلر(477: 1387)سیدحسینی، 

داشته باشد. هیچ  واند هدفی دیگرتکند که »شعر جز خود هدفی ندارد و نمیگونه بیان می

خاطر مگر آنکه تنها به ؛دوتواند شراستی شایستۀ نام شعر نمیشعری چندان بزرگ و برجسته و به

ای از نظرات گونه که از این سخنان که چکیده. همان)همان( باشد شده سرودهسرودن شعر، 

آید، مسئلۀ معنا و هدف بیرونی هنر و ادبیّات از جانب میبر ،ادیبان و پژوهشگران غربی است

 ال رفته است. ؤرویکردهای ادبی غرب تحت الّشعاع قرار گرفته شده و زیر س

گیر ادبیات نان خیز بلندي داشت که هنوز هم گریبانچگرایي آنموج فرمالیسم و ساخت

 
1. Jean-Paul Charles Aymard Sartre  
2. Théophile Gautier  
3. Charles Pierre Baudelaire  



   

 

هش ژپو
 انهم

علوم
 

نی نسا ا
 

می سال ا
         

ماره 
ش

هم د
،  

تان 
مس ز و ز

یی پا
139

7
  

14 
 

آنها بر این باورند که شعر چیزي جز فرم نیست که در نهایت به نظراتي .  است  شرق و غرب شده
معنا وابسته به خواننده   ،در هرمنوتیك جدید.  مدار منجر شدچون هرمنوتیك جدید و نقد خواننده

البّته باید به تفاوت میان . کندرا خواننده مشخص ميمعني متن ، مداراست و در نقد خواننده
1768-)  1های سّنتی چون شالیر ماخرچرا که هرمنوتیک   ؛هرمنوتیک سّنتی و مدرن توّجه کرد

بردن به منظور نویسنده آسان اّما پی، ( بر این باور بودند که متن معنای واحدی دارد1834
های اّما هرمنوتیک ،  که نویسنده از آن اّطالعی نداردی پی ببرد  یانبسا خواننده به معنیست و چه

( معنای متن را به خواننده و 1900-2002) 3و گادامر (1976 -1889) 2مانند هیدگر مدرن
های مدرن به در واقع هرمنوتیک (. 314: 1384)ر. ک: شمیسا،  دانندخوانش او وابسته می

بدون آنکه توّجهی به نّیت مؤّلف  ؛هستند های متندنبال تأویل و تفسیر متن و یافتن داللت
های سّنتی چون شالیر ماخر با تفسیر کتب مقدس هرمنوتیک  ءاگرچه دغدغه. داشته باشند

  :ها از متن و تفسیر قرآن تفاوت اساسی قائل شدباید میان تأویل هرمنوتیک ولی  ،آغاز شده
معنای مشّخص یا غموض به جهت نداشتن  ،  نخست اینکه نیاز قرآن کریم به تفسیر (1

پذیری قرآن بدین جهت است که از گزند تفریط بداهت منّزه و از »تفسیر. نیست
قدر ساده است که نیازی به تحلیل مبادی نه آن. آسیب افراط تعمیه مصون است

چنان پیچیده و مبهم است که نظیر معّما تصّوری و تصدیقی نداشته باشد و نه آن 
 گ گفتگو خارج باشد و در دسترس تفسیر قرار نگیرد«از قانون مفاهمه و فرهن

 (.56: 1388)جوادی آملی، 
 دیگر آنکه خواننده در تفسیر قرآن و برداشت از آن کاماًل آزاد و رها نیست که (2

مانند آنچه که در  ؛چهارچوب ذهنی خود معنایی را به متن تحمیل کند براساس
یم بایستی به منابعی چون خود برای تفسیر قرآن کر. پذیر استهرمنوتیک امکان

از این  گیریبهرهمراجعه کرد و تفسیری که از  سّنت ائّمۀ معصومین و قرآن

 
1. Schleiermacher  
2. Martin Heidegger   
3. Hans-Georg Gadamer   
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ع تفسیر .  شود که ناصواب استتفسیر به رأی نامیده می،  منابع محروم باشد این نو
. (59)همان:  در احادید ائّمه ناپسند دانسته شده است ،و برداشت از آیات قرآن

بر آیات قرآن قابل  ،در معنای مدرنشویژه به هرمنوتیک ،توضیحات بر پایۀ این
ای از واژگان که مجموعه عنوانبهبرداشت از متن  ،به بیان دیگر. تحمیل نیست

 . از منظر اسالم پذیرفتنی نیست ،تهی از معنای مشّخص است
محوري و های ادبي غربي نوعي متندر واقع در مکتب، آنچه گفته شد براساس

ادبّیات اسالمي ادبیاتي ، در مقابل این نظریات. شودرنگ دیده ميرمحوري پخاطبم
« مهم است و چه چيز گفتن» ،بدین معنا که از دید اسالم ؛معناگراست و البّته نه معنامحور

گونه که در قرآن کریم که متنی همان ؛قرارگیرد نیز بایستي مّد نظر «چگونه گفتن»البّته 
عالوه بر توّجه بسیار به اینکه واژگان را با بار معنایی واال ایراد ، شودمحسوب میباارزش ادبی 

گیرد که به ماند و در حّد اعال از آنها بهره میاز شگردهای هنری و ادبی غافل نمی ،کندمی
جرگۀ  در بخش گذشته شروطي را که قرآن براي خروج شاعران از. ای از آن اشاره شدشّمه

نتیجۀ سازندۀ آن عبارت است از اجتناب   منفعت شرط یکم و.  ذکرکردیم  ،رده بودگمراهان برشم
چنین شاعري از  ،از طرف دیگر. سخناني که به محتویات آنها ایمان نداردبه شاعر از پرداختن 

دیدگاه واالي  ها ازانسان و ها داردکند که او رسالتي دربارۀ انساناعماق وجدانش دریافت مي
غ خداوندي هستندهاي او نهال غ هنر شعر نصیبش گشته لذا اگر ؛با به جاي ... است  نبو
با آرایش قافیه و وزن  خرافات را الطائالت و ،ها تشنۀ آنها هستندحقایق که انسان ها وواقعیت

)الکیالنی،  ها وارد کنداساس به مغز انسانانگیز بيهاي شگفتپردازيو الفاظ زیبا و نکته
نظر کردن از شگردها و ترفندهاي هنري بّته گفتیم که این به معناي صرفال. (141: 1376
ع ادبّیات ، زبان هنرمندانۀ قرآن به همراه عرضۀ معاني واال. نیست خود نمونۀ کاملي از این نو
، از نظر لفظ و بالغت، هاي بسیار مهّم آنجز دیگر جهات و جنبهگونه قرآن به»بدین. است

(. 3: 1382)حکیمی، اي مانندناپذیر است« نمونه ، آن ر عنصر ادبي درزیبایي و فصاحت و وفو
جهانی مکتبی آن، جهانی هستندهای غربی که اینمکتب اسالم برخالف مکتب ،از سوی دیگر

برای  ،به همین سبب. کندبه جهان دیگر توّجه می، در ارائۀ دستورات ،است و به همین دلیل
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دهد و در صورتی شعر را با همین دید نظر می ،قضاوت در مورد شعر که یک عمل انسانی است
شاعر باید به سرودۀ خود    ،به بیان دیگر.  مثابه عمل صالحی برای شاعر باشدکند که بهتأیید می

ای لهاز منظر اسالم »هنر وسی.  عملی صالح برای توشۀ آخرت نگاه کند و نه چیز دیگری  عنوانبه
چنان که جمال و زیبایی چنین است و آن  چنان که علم نیز اینآن  ؛برای رسیدن به کمال است

مشروط بر آنکه جمال را در یابیم و اجازه ندهیم تا  ؛ای برای وصول به کمال استنیز وسیله
 (. 105: 1389)جعفری،  ما را از درک حقیقت بازدارد«، زیبایی

 گیرینتیجه ـ3

های گوناگون یک پیرامون بخش، بینی خودیا پژوهشگر ادبی با تکیه بر جهان هر مکتب ادبی
در نظرات افالطون و ارسطو سخن از شاعر و نویسنده به  ،برای نمونه. گویداثر ادبی سخن می

خاطر به، اّما این توّجه به جایگاه شاعر و نویسنده در خلق یک اثر ادبی ؛شودوفور یافت می
یک واسطه و یا رسانه   عنوانبهبلکه بیشتر به دلیل نقشی است که مؤّلف    ؛ستتأثیرگذاری آن نی

گری یا مبّدل بودن او از طبیعت به به دلیل واسطه ،اهّمیت شاعر ،در نظر ارسطو. کندایفا می
 عنوانبهگویی طبیعت . دهدشاعر تنها عمل محاکات از طبیعت را انجام می. سوی شعر است
خودی و در سخن افالطون نیز غلبۀ بی. از اهّمیت بیشتری برخوردار است ،منشأ آفرینش اثر

، زندتواند هرکسی را به شاعر تبدیل کند و آنجا که خود انسان دست به سرایش میمی  پریشانی
ها به شاعر نیز از آن روست که موّفقیت در اهّمیت دادن کالسیک . صناعتی بیش نخواهد بود
شاعر امروز کمترین تأثیر را در اثر   ،از این منظر.  دانندعران گذشته میسرایش را در تقلید از شا

انگیزۀ اصلی . تر استموّفق  ،از شاعر گذشته تقلید کند ،بهتر و بیشتر اندازهادبی دارد و هر 
ها بود ها در اهّمیت دادن به جایگاه شاعر نیز به دلیل مخالفت با این دیدگاه کالسیک رمانتیک 

ع ها و رئالیست این در . اهّمیتی برای آن قائل شدند نیز در پرتو وظیفۀ مؤّلف در برابر اجتما
به دلیل اهّمیت ذاتی انسان در دین اسالم از یک طرف   ،حالی است که توّجه اسالم به نویسنده

که اسالم یک دین آسمانی است   روازآن.  گذاری فراوانش در اثر ادبی از سوی دیگر استو تأثیر
. هایش در راستای کمال بشری خواهد بودآموزه ءهمه، است تمندی بشر آمدهو برای سعاد
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 ،شاعر در وهلۀ نخست  ،به بیانی دیگر.  مورد توّجه دین اسالم است  ،یک انسان  عنوانبهشاعر نیز  
 ،پایبند باشد و پس از آن ،است باید به اصولی که دین اسالم برای سعادت انسان سفارش کرده

بینی شاعر در رویکردها و جهان، اعتقادات، چرا که باورها ؛و هنری اقدام کند به خلق اثر ادبی
های این اثر ادبی در مقام عرضه به انسان. اثر او بازتاب داشته و تأثیر مستقیم خواهد گذاشت

 ،لفؤپس توّجه دین اسالم به شاعر و م.  تأثیر مستقیم خواهد داشت،  مخاطب اثر  عنوانبه دیگر  
یتی است که برای سعادت و کمال انسان قائل است و از آنجا که در دو سوی یک به دلیل اهّم 

)نویسنده و مخاطب( و نویسنده تأثیر مستقیم در اثر دارد و  ها قرار دارنددو گروه از انسان ،اثر
از  ،مؤّلف بینیجهان و توّجه به دیدگاه، شوداین تأثیر از طریق اثر ادبی به مخاطب منتقل می

 . ای در رویکرد ادبی دین اسالم برخوردار استویژه اهّمیت
با مکاتب ادبی و  گرا بودن آنتفاوت دیدگاه ادبی اسالم در مورد وظیفۀ هنر و ادبیات و معنا

از تفاوت ، مبهم بودن اثر ادبی باور دارند و هدف بودن هنر، پژوهشگرانی که به هنر برای هنر
 دداند که بایمی اسالم که دنیا را فرصتی کوتاه. شودمی ناشیانسان  دیدگاه اسالم به جهان و

یک عمل و  عنوانبه به شعر و اثر ادبی و هنری نیز ، برای جهان دیگر آماده شد، با کردار نیک 
اثر ادبی و هنری که حامل مضامین و معانی .  تواند هم نیک باشد و هم بدمی  نگرد کهمی  کردار

عمل ،  ای برای آخرت فراهم کنداسالم باشد و بتواند توشههای  موزهموازی با آ  و  موافق با اصول
تواند از مصادیق اعمال نادرست به ، میرا نداشتها و اگر این ویژگی. شودمی صالح محسوب
 ءبر پایه. شودمی مالک خیر و شر بودن یک اثر ادبی نیز از محتوای آن مشخص. حساب بیاید

البته این به معنای .  بایستی حامل معنا و مضمونی مشخص باشد  یک اثر ادبی،  این دیدگاه اسالم
بلکه  ؛پردگی معانی و مضامین بدون به کار بردن شگردهای ادبی و هنری نیستصراحت و بی

بودن معنای مشخص است که نویسنده در اثر مفهومی در برابر تهی، این مشخص بودن معنا
 . به آن باور دارند نوهای جدید چون هرمنوتیک و بسیاری از مکاتب ادبی  کندمی ادبی تزریق
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 نامهکتاب
 قرآن کریم 
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 .ابوالحسن نجفی، تهران، نشر زمان ه:ترجم ، ؟ادبیات چیست. )بی تا(سارتر، ژان پل .7
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