وظایف دانشکدۀ ادبیات تبریز
«در همین حین هک دنشکهه هدب ندیهری  ،آثار قدهرر اهدث رن
حفظ میکند رثد پیکههآ ه ه ند ا ند یری رر ههی رن
جر ِن شو دهد ا قنر ا هههههیلۀ نر ،رط ر ند یری نراپرثی
مم ن ا میسهآ ن هه ...ن آ اونهی ند یری ا ههههن مر
،آای کند رثد نصههو ی رن ک در ند یری جنرن هسههه در
قن کرر آث  .ااتی ک نثن نصههور رن دنشکههنوثرن
قموختی قنهر رثد ر چکهمی شتهت رن ینند ا ر چکهمی
قثنده رن نگآشد ا ند یری رر ههی ب ر نثن تههآط ار
ر هه .ن سهر رتهت هر عل ک در دشیر اجود دنتهت
ا ی چون ر معهههآ ه جدثد پیوشد حرص ش آده ا ،حور
شیر ت شرچرر نز ین ر تهههه ن هه .نثنک نمآاز می ینید
ح مه ا لسههف ا خآثدنر شدنرد ا ی قن ن ههه ک
ۀ عونم ا ی هوند رتهد نز
نثن رتهت هر ااتی ،ننر آن
نثن جنه ن هه ک متدهدثرن نثن علهههوم شاون هت نشد ثر
شتونشسههت نشد ک قنهر رن ر رتههتۀ آهنگی ا علمی جدثد
مآ ،ب کنند نثن ش ت ه رثد ،وج دنته ک ان آن
ر تن شنگ ن ه ا اآنر جُستن در عل ر مُوی ن ه».
( دثع ن امرن آازنشفآر  ،آثار خآدند  1327خورتید ).
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سپاسگزاری
انگیزۀ اولیه در نگارش درآمدی بر ادبیاتشنااین  ،پیشننهادی بود که ریاسنت محترم پژوهشنگاه
ُ
علوم انسنانی ،آقای دکتر حسنینعلی قبادی در همایش آسنیبشنناسنی متون درسنی رشنتۀ زبان و
ادبیات فار نسی (دانشنگاه نیشنابور ،آبان 1395شنمسنی) حرا افکندند .ایشنان به ضنرورت تأمّلت
نظری و روشهای مسننألهسننازی برای ارتقای کیفی مطالعات ادبی تأکید ورزیدند و پیشنننهاد
دادند نشنسنتهایی در پژوهشنگاه علوم انسنانی برگزار شنود .چند ماه بعد با حمایت ایشنان و به
همت مدیر بخش ادبیات آن مؤسنسنه ،دکتر یوسنف محمدنژاد عالی زمینی آن جلسنات برگزار
شند و فرتنتی دسنت داد تا شناکلۀ اتنلی موضنوع را با اسنتادان و پژوهشنگران ارجمند ادبیات در
پژوهشننگناه بنه بحنر گن ارم و از رهنمودهنا و نظرات آن عزیزان بنهویژه اسننتناد فرزاننه دکتر تقی
پورنامداریان بهرهمند شنوم .پس از آن در نشنسنتهای هفتگی با دانشنجویان دکتری دانشنگاه
فردوسنی مشنهد ،مصنطفی جلیلی تقویان ،سنمیۀ حسنینیزاده ،سنعید رادفر ،فاحمۀ رضنوی ،داوود
ا
شننیخی ،حمزه کفاش ،محمد محمدی ،امیرحسننین مرت ننایی و امیر منصننوری بحر در این
موضوع ادامه یافت.
قدردانی از بزرگوارانی دیگر که این جسنتار مرهون کمکهای ایشنان اسنت بر من واجب اسنت:
دکتر علیرضنا نیکویی ،دانشنیار دانشنگاه گیّلن که در مبانی نظری کتاب به تأمل نگریسنت و
نکتهها در کار کرد .اسنتادان ارجمند دکتر مهدی نوریان و دکتر سنید محمد ترابی رهنمودهای
دقیق دربارۀ تاریخچۀ رشنته و اسنتادان ادبیات فارسنی ارزانی این کتاب فرمودند .دکتر کاووس
حسنلی از دانشگاه شیراز ،دکتر داوود عمارتیمقدم از دانشگاه نیشابور ،دکتر داوود پورمظفری
از دانشننگاه اهواز و دکتر مریم تننالحینیا از دانشننگاه مشننهد ،که هر کدام را بر بخشننی از این
نوشتار -که منشور حرفۀ ماست  -حقی است و سپاسگزاری از ایشان بر این قلم واجب.
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دربارۀ ویراست دوم
ویراسنت دوم کتاب درآمدی بر ادبیاتشنااین با چاپ اول آن (پژوهشنگاه علوم انسنانی1396 ،
خورشنیدی) تفاوتهای چشمگیری دارد .بسیاری از موضوعات از نو تحریر یافته و یکتد و
بیسنت تنفحه بر ویراسنت نخسنت افزوده شنده اسنت .کل فصنل سنوم در آموزش ادبیات و نیز
پیونند ادبینات و مطنالعنات ادبی بنا برخی رشننتنههنای علوم انسنننانی در فصنننل شننشننم از این
افزودههاسنت .فصنلها جابهجا شنده تا سناختار کتاب انسنجام بهتری به خود بگیرد .ویراسنت
دوم تأکید ویژهای دارد بر تعریف و تبیین مفاهیم کلیدی ادبیاتشننناسننی مانند ادب ،ادبیات و
بهویژه ادبیت (به عنوان سازۀ کانونی در مطالعات ادبی) ،فرم ،ساختار و مانند آن.
در پناینان برخی بخشهنا مننابعی برای مطنالعنۀ خواننندگنان معرفی شنننده اسنننت .هند کتناب
بازنمایی یک چارچوب روشنن و مشنخ

از سنازمان دانش ادبیاتشنناسنی در دانشنگاه اسنت.

فرض بر این اسنت که دانشنجویان و پژوهشنگران رشنتۀ زبان و ادبیات فارسنی ،نقشنۀ راهنمای
رشنتۀ تخصنصنی خود را در اختیار داشنته باشنند و ماهیت و جایگاه کنشهای ادبی خود را بر
اساس این کتاب مشخ

کنند.

آقایان دکتر غّلمرضننا اتننفهانی ،دکتر علی اتننرر باقری ،مهدی رفیعایی ،محمد محمدی و
دوستانی دیگر نکات و دقایقی را ارمران ویراست دوم کتاب ساختند .سپاسگزار لطف یکایک
ایشننانم .نیز قدردان آقای علی اتننرر علمی و همکارانشننان هسننتم که مرا به بازنگری و نشننر
ویراسنننت دوم کتناب در انتشنننارات سننخن ترغینب کردنند .برای این عزیزان و بلکنه برای تمنام
جهانیان آرزوی تندرستی و گ ار از بیداد ویروس جهانگزای کوید  19را دارم.
دوم شهریور 1400خورشیدی
مشهد

دیباچه
این روزها توجه به دانش کاربردی ،تردیدهایی دربارۀ کارآیی دانشهای تاریخ ،ادبیات ،فلسفه و
مانند آن روی میز برنامهریزان دانشنگاهی و مدیران نهادهای آموزش عالی نهاده اسنت .باور رایج
آن اسننت که در فرایند تجاریسننازی علم ،این دانشها دسننتاوردی برای دانشننگاه و جامعه به
ارمرنان نمیآورنند .در این مینان پرسننش از نقش اجتمناعی و کنارآیی دانش ادبیناتشنننناسننی،
جدیتر از همیشنه بر سنر زبانهاسنت .برخی از جامعهشنناسنان علم که دانش را بر اسناس انطباق
آن بنا واقعینت عینی و اجتمناعی مینگرنند و شنننناخنت را منحصننر بنه تجربنۀ عینی و حسننی
میپندارند چنان میانگارند که مطالعات ادبی ،کاری اسننت ُّتفننی و ذوقی که در ترازوی علم
و فناوری نوین چندان وزنی ندارد .ایشننان بخش عمدۀ پژوهشهای ادبی مانند ویراسننت متون
کهن ،شنرا و تفسنیر ،مقایسنه و تطبیق متون ادبی و پژوهش در تاریخ ادبیات و زندگینامهنویسنی
و  ...را از جنس خدمات پژوهشی میانگارند که شاید به کار پژوهشگران دیگر رشتههای علوم
انسانی بیاید.

ً
دانشآموختگان علوم انسنانی ایران که عموما دانش ادبی بسنیاریشنان در سنط دروس عمومی
ادبیات در دبیرسننتان و دانشننگاه فرو مانده ،بسننان عامۀ مردم ،مطالعات ادبی را امری ُّتفننی و از
َ
نوع ت اوق با شننمو و گل و بلبل میپندارند و از ادبیات فارسننی ،ورای شننعر سننه چهار شنناعر

مشنهور چیزی نمیدانند .آنان بر این گماناند که در کّلسهای رشنتۀ ادبیاتشنناسنی ،شنعر را
فقط برای حظ و ل هنری میخوانند و بر سنر تف نیل بزرگان شنعر و ترجی شنعرهای بزرگ در
مناقشنهاند .متأسنفانه این ناشنناخت ،آفتی اسنت که در ذهن بسنیاری از بزرگان علوم انسنانی و
برنامهریزان فرهنگی و علمی کشنور فرونشنسته و بر نگرههای علوم انسانی و برنامهریزی فرهنگی
کشور نیز سایه افکنده است.
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گناه این ناشننناخت ،بر گردن نهاد ادبی دانشننگاه و ما متولیان ادبیات فارسننی اسننت که در برج
عاج شناهکارهای ادبی نشنسنته و از کاروان علوم انسنانی ُم َنعزل گشنتهایم و ناخواسنته نگاه جامعه
و نخبگنان علوم انسنننانی را از ادراز ارزش ادبینات و کنارکردهنای فکری ،اجتمناعی و فرهنگی
دانش ادبی منصنر سناختهایم .ما ادبیاتشنناسنان فارسنیزبان هماره دلخوش به این گمانیم که
پنایگناه نیرومنند و پنایندار شننناهکنارهنای ادبی در فرهن

عمومی ینک پشننتوانۀ ملی ،فرهنگی و

تاریخی وال برای رشننتۀ زبان و ادبیات فارسنی بوده و هسننت و همین پشننتوانه بسنننده اسننت تا
مطنالعنات ادبی در دانشننگناه موجنه و ضننروری بنمنایند؛ امنا غنافنل از اینکنه روز بنه روز پنایگناه
اجتماعی ادبیات فرو میریزد ،حتی نسنل به نسنل ،نخبگان جدید با ادبیات بومی و هنر کّلمی
فارسی ،بیگانه و بیگانهتر میشوند.
ص ارانه بر آسنتانۀ دپارتمان نود سنالۀ زبان و ادبیات فارسی ایستادهاند و
اکنون ذهنهای پرسنشگر ُم ن
هوشمندانه از سرشت معرفتی و نقش اجتماعی این نهاد آموزشی و پژوهشی میپرسند که
 .1آیا رشتۀ زبان و ادبیات فارسی میتواند یک نظام دانش یا گفتمان دانشگاهی به شمار آید؟
 .2چه مسائلی باید موضوع کار ادبیاتشناسی باشد؟
 .3این مسائل با چه مّلزهایی تعیین میشود؟
 .4مبانی نظری ،اتول روششناختی و حدود دانش در این رشته چیست؟
 .5میزان سنجشپ یری دانش حاتل از مطالعات ادبی چقدر است؟
 .6آیا قواعدی هست که تعیین کند کدام گزارهها در مطالعات ادبی درست یا نادرست است؟
 .7آیا دسننتاورد پژوهشهای ادبیات فارسننی میتواند به شننکل یک معرفت منسننجم و دانش
هد مند در َبستار یک نظم معین که مشخصۀ هر نظام دانش است درآید؟
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 .8اگر ادبیاتشننناس نی به مثابه یک نظام دانش وجود دارد ،چه وظایفی بر عهدۀ اوسننت؟ نقش
فرهنگی ،کارکرد اجتماعی و کارویژۀ علمیاش چیست؟
 .9چه نسننبتی مینان ادبنیاتشنننناسننی با دیگر رشننتنههای علوم انسننانی از جملنه زبانشنننناسننی،
جامعهشناسی ،روانشناسی ،تاریخ ،فلسفه و  ...وجود دارد؟
پاسنخ به این پرسنشها و مسنائلی از این دسنت برای تحکیم مبانی حرفۀ ادبیاتشنناسنی بسنیار
حیاتی اسنت .ما دسنتاندرکاران علوم ادبی باید در این پرسنشها تأمل کنیم و موقعیت خود و
دانشنمان را بر اسناس این پرسنشها باز سننجیم و حدود و نقش حرفۀ خویش را تعریف و تبیین
نماییم .این روزها مهمترین ضنرورت برای رشنتۀ زبان و ادبیات فارسنی ،بازشنناسنی این شناخۀ
دانش ،چونان یک نهاد علمی ادبی در دانشنگاههای ایران و حتی جهان اسنت .اکنون بیش از
صصنی و مأموریت
هر زمانی ،ادبیاتشنناسنان ،ناگزیرند در سناختار دانش خود و در وظایف تخ ن
علمی و اجتماعی حرفۀ خویش باز بنگرند و چارچوبهای نظری و روششناختی دانش خود
رابنه مثنابنهینک نظنام دانشننگناهی تبیین کننند و در کننار دیگر نظنامهنای علوم انسنننانی ،اهندا و
مأموریتهای تخصصی و اجتماعی دانش خود را مشخ

نمایند.

پیشیین بث :از سنالهای 1350دغدغهها دربارۀ آموزش ادبیات فارسنی و کارآمدی مطالعات
ادبی و واکنش ناخوشننایند دانشننجویان به زبان و ادبیات فارسننی آغاز شنند .دکتر عبدالحسننین
زرینکوب در یک سنخنرانی ( )1356نگرانی خود از انقطاع نسنلهای جوان ایرانی از فرهن
و ادبیات را با انتقاد از روش تدریس استادان ادبیات بیان کرد .در سال 1358شمسی نیز جلساتی
در دانشننگاه تربیت معلم تهران برای بازنگری در روند آموزش ادبیات فارسننی برگزار شنند که
گزارش جزئیات آن در همین کتاب (بخش  )3-1-7آمده اسنت .از آن پس نیز نظام آموزشنی
و پژوهشنی ادبیات فارسنی ،فراوان در معرض انتقاد بوده اسنت؛ اما تنها کتاب در این زمینه با نام
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درآمندی بر نگرۀ آموزش ادبنیات :جسننرنار نای در شننانا ن مرن ادب  ،ینننا رنار علم ادب و
روششنااین را مهدی مؤذن جامی در سنال  1395ش 2015 /م .منتشنر کرد و سناختار نهاد
ادبینات مندرسننی  -بنهویژه آموزش ادبینات  -را بنا رویکردی انتقنادی ،توتننیف و تبیین نمود.
شنالودۀ دیدگاه آقای جامی بر پایۀ نگرشنی اسنت که در دهۀ هفتاد در پی آشننایی جامعۀ علمی
ایران با نظریههای ادبی جدید پدیدار شند و مسنائلی همچون تعریف ادبیات ،ماهیت متن ادبی،
روششنناسنی در آموزش و پژوهش ادبیات فارسنی را حرا افکند .کتاب حاضنر را میتوان به
وجهی ادامۀ آن کتاب دانسننت .با این تفاوت که آن کتاب به آموزش ادبیات بیشننتر نظر دارد و
این کتاب به پژوهش .دیگر اینکه در کتاب حاضننر رشننتۀ زبان و ادبیات فارسننی به مثابه یک
نظنام دانشننگناهی بررسننی شنننده اسنننت .پرسننش از سننودمنندی دانشهای ادبی ،بازار کار
دانشآموختگان ادبیات و مفاهیم بینارشننتهای و نسننبت مطالعات ادبی با واقعیات اجتماعی در
کتاب حاضر با حوتلۀ بیشتری مطرا شده است.
رشنتههای دانشنگاهی در حول حیات خود از هر سنو آماج حمله و تهدید هسنتند ،گاه از منظر
معرفتشننناسننی و گاه از منظر نقش اجتماعی .ظهور دانشهای نوین نیز دانش پیشننین را از
اعتبار میاندازد؛ مثل دو دانش کامپیوتر و عصنبشنناسنی که دانش سننتی فلسنفۀ ذهن را از بنیاد
دگرگون کردند؛ اما مهمترین تهدید برای خیلی از رشننتههای علوم انسننانی ،ایدۀ اسننتقّلل مالی
ً
دانشنگاههاسنت که ارزش دانش در هر رشنته را مسنتقیما با تقاضنای بازار پیوند میزند .در نشرایط
تجاریسنازی دانش ،رشنتههای نظری و علوم انسنانی از جمله زبان و ادبیات فارسنی از جهات
مختلف در معرض تهندیند هسننتنند .ینک نظنام دانشننگناهی برای بقنای خود در برابر اینگوننه
تهدیدها سه راهکار دارد:
 .1به درون مرزهای خود برگردد و هویت و حدود خود را تقویت نماید؛
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 .2به رشتۀ قویتری نزدیک شود و به آن بپیوندد؛
 .3قلمرو موضوع خود را نوتر و گستردهتر کند ).(Krishnan, 2009: 47
کتاب حاضنر تّلشنی اسنت برای بازاندیشنی در سناختار و مبانی رشنتۀ زبان و ادبیات فارسنی و
برای این منظور دانش ادبیناتشنننناسننی در دانشننگناه را از منظر معرفتی ،حرفهای ،اجتمناعی و
تاریخی نگریسنته و کوشنیده تا در بازنگری به رشنتۀ زبان و ادبیات فارسنی از هر سنه راهکار فوق
بهره بجوید.
رشننتنۀ زبان و ادبینات فارسننی ماننند هر نظنام علمی دانشننگناهی چهنار کارکرد دارد .1 :کارکرد
آموزشنی؛ .2کارکرد پژوهشنی؛  .3خدمات تخصنصنی؛  .4رسنالت اجتماعی .کتاب حاضنر این
چهار کارکرد را در فصنول سنوم تا شنشنم به تفصنیل بررسنیده اسنت :فصنل سنوم در آموزش
ادبیات ،فصننل چهارم در پژوهش ادبیات ،فصننل پنجم در فرایندهای تخصننصننی و حرفهای
ادبیات و فصل ششم در خدمات اجتماعی و کاربران آن.
ساختار کتاب :هر یک از هشت فصل کتاب جداگانه به مسائل ذیل میپردازد:
فصی او در تعریف ادبیات و ارزشهایش میکوشند تا بر مبنای نگرشنی همسنو با مقت نیات
روزگار ما مسنألۀ ادبیات را بازتعریف کند .چیسنتی ادبیات از منظرهای مختلف ،ارزش ادبیات،
چهنار فعنالینت ادبی (آفرینش ،خوانش ،آموزش ،پژوهش) کنه در گفتمنانهنای ادبی تننورت
میگیرد و نسبت دانشگاه با این کنشهای چهارگانه ،موضوع اتلی این فصل است.
علم َ
فصی دو حرکت مطالعات ادبی از ُ
الدب سننتی به سنوی ادبیاتشنناسنی امروزی را به
بحر میگ ارد و تّلش دارد تا هویت و مرزهای ادبیاتشناسی را به مثابه یک رشتۀ دانشگاهی
تبیین کنند .برای این کنار حندود و ررور دو منأمورینت این رشننتنه یعنی آموزش و پژوهش را
مشخ

کرده است.
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فصی سی  ،با حرا اهدا آموزش ادبیات و الگوهای تدریس ادبیات ،دو مهارت خواندن و
تدریس متن ادبی را بازمیکاود و رویکردهای آموزش در کّلسهای ادبیات را معرفی میکند.
فصی چهار از پژوهش ادبی ،قلمروها و شناخههای آن بحر میکند و با حراحی الگویی بر
بنیاد سننه اتننل نظام بخش (کانون شننناخت ،هنجار ،حرکت) روشننی برای دسننتیابی به یک
معرفت منسنجم دربارۀ موضنوعات و مفاهیم ادبی پیشننهاد میدهد .پایان فصنل به ماهیت ذوق
ادبی و نسبت آن با پژوهش ادبی اختصاص دارد.
فصی پنم  ،اختصناص به فرایندهای حرفهای در پژوهش ادبی دارد .مجموعۀ تحقیقات ادبی را
در ُنه کارویژۀ تخصنصنی ردهبندی میکند .هر کارویژه در عمل ،تخصن گروهی از محققان
ادبی است که جداگانه دارای کانون شناخت ،کارویژه ،مأموریت و کاربران متفاوت است.
در فصی شیشی از راهکار گسنترش قلمروهای موضنوعی رشنته بهره جسنته و با حرا مطالعات
میانرشننتهای ،مطالعات ادبی را به رشننتههای دیگر نزدیک سنناخته اسننت .این فصننل شننکل
بهرهبری از دسنتاورد پژوهشهای ادبی را در سنه حوزه .1 :خود رشنتۀ تخصنصنی؛  .2دانشهای
دیگر علوم انسنانی؛  .3فرهن

عمومی؛ تبیین کرده و نسنبت میان نتایج ادبیاتشنناسنی با آن سنه

قلمرو را نشان میدهد.
فصی هفت از یک چشننمانداز تاریخی ،برآمدن ادبیات فارسننی در دانشننگاه و روند تاریخی
ا
شکلگیری نهاد ادبی مستقر در دانشگاه ایران را به بحر میگ ارد و سیر تطور آن را تا به امروز
ا
بررسنی میکند .بسنیاری از تلقیهای جاافتاده و ُمتصنلب دربارۀ ادبیات ،متن ،شنرا ،تفسنیر،
شنناخت و کارکرد این مفاهیم ،در دوران آغازین شنکلگیری همین نهاد ،رقم خورده و تا امروز
پا برجاست.
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فصی هشیت مبانی نظری و روششنناختی رشنتۀ زبان و ادبیات فارسنی در قرن بیسنتم را به نقد
گرفته اسنت و برخی کاسنتیها را نشنان داده اسنت .این کاسنتیها از منظر نگرشهای انتقادی
نوین مطرا اسنت .بخش عمدۀ مطالب این دو فصنل حی دو شنمارۀ مجلۀ بخارا (شنمارههای
 93و  )120منتشر شده است.
هد این کتاب دسنتیابی به سناختار هنجارمند و نظم علمی برای رشنتۀ زبان و ادبیات فارسنی
اسننت تا از رهگ ر این تّلش اذهان تنناحبنظران را به تأمل دربارۀ هویت ،نقش و بقای این
رشننتنۀ وحنی برانگیزانند .ممکن اسنننت بگوینند اکنون کنه نگناههنا همنه معطو بنه مطنالعنات
میانرشنتهای در جوامو دانشنگاهی اسنت این پافشناری بر تحدید کار حرفهای در یک رشنته،
وجهی ندارد؛ اما میدانیم که رشننتۀ زبان و ادبیات فارسننی بر خّل بسننیاری از رشننتههای
تخصصی در سنت خود با قلمروهای علوم قدیم ،تداخل و ُ
تساهم فراوان داشته و شاید به همین
دلیل بوده که تا کنون دامنۀ کار تخصنصنی خود را به دقت تعریف و تحدید نکرده اسنت .این
کتناب نخسننتین گنام برای تبیین مناهینت و حندود دانش ادبیناتشنننناسننی اسنننت .مقندمنۀ کنار
میانرشننتهای آ گاهی دو رشننته از حدود دانش و روشهای همدیگر اسننت .هم متخصنن
ادبیاتشنناس باید درز روشننی از تخصن

خویش داشنته باشند ،هم پژوهشنگری که از رشنتۀ

دیگری برای همکناری مینانرشننتنهای بنه جناننب ادبینات میآیند نینازمنند آ گناهی از فراینندهنا و
َ
روشهای مطالعات ادبی و زوایا و خبایای دانش ادبیاتشناسی است.
محتوای این کتاب را باید معرفت درجۀ سنوم در یک شناخۀ دانش بدانیم .معرفت درجۀ اول در
ا
نظام ادبی ،ادبیات خّلقه اسنت .معادل معرفت درجۀ اول در قلمرو ریاضنی که اعداد اسنت؛
ا
معرفت درجۀ دوم ُ
علم الدب اسننت؛ یعنی دانش شننناخت ادبیات خّلقه ،به قیاس ریاضننیات
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میشنود علم ریاضی؛ اما معرفت درجۀ سوم ،دانش شناخت ُ
علم الدب است که معادل آن در
ریاضی عبارت است از ریاضیاتشناسی.
این کتاب از سننرشننت معرفتی خود ادبیات پرسننش نمیکند ،همچنین دربارۀ ماهیت ا
ادبیات
ا
خّلقنه و معرفنتبخشننی آرنار ادبی بحنر نمیکنند و بنه نقش معرفتی و اجتمناعی خود آرنار ادبی
نیز نمیپردازد؛ بلکه پرسنشنش از چیسنتی یک دانش و نقش و مأموریت یک شناخۀ دانش
اسنت ،دانشنی که به بررسنی سنخن ادبی و متعلقات آن میپردازد و ادبیات را به عنوان موضنوع
بررسنی و شنناخت خود بر میگزیند .آن دانش در این کتاب با عنوان ادبیاتشنناسنی شنناخته
میشنود .آنگاه که از ماهیت ادبیاتشنناسنی سنؤال شنود ،ماهیت یک رشنتۀ دانشنگاهی (نظام
علمی) در معرض پرسش است ،نه مجموعهای از متنهای هنری وال و زیبا .این کتاب دانش
شننناسننندۀ ادبیات را به پرسننش میگیرد و کاری به معرفت درون آرار ادبی ندارد .خّلتننه
آنکه موضوع بحر این کتاب ،ادبیات (و آرار ادبی) نیست ،بلکه علم ادبیاتشناسی است.
امید آنکه این درآمد بتواند گفتوگوهای روشنننگرانه را در این موضننوع تداوم بخشنند .بدیهی
اسننت که از رهگ ر بحر نقادانه و ت ننارب آرا تنناحبنظران ،انتظارات جامعه و کارکرد
فرهنگی و اجتماعی تحقیقات ادبی و چشنمانداز آیندۀ این رشنته بیشنتر شنایسنتۀ امعان نظر خواهد
شد.

.1ادبیاتچیست؟

ا
تا پیش از مشننروحه در زبان فارسننی اتننطّلا ادب بر مجموعۀ ادبیات خّلقه و دانشهای
ادبی احّلق میشند ،اما امروز وقتی از مطالعات ادبی سنخن میرود اتنطّلا ادبیات بیشنتر به
ذهن میآیند تنا ادب .از وا ۀ ادبینات آن دامننۀ معننایی گسننتردهای کنه ادب از دیربناز در بر
میگرفنت ُمسننتفناد نمیشننود .جنایگزینی وا ۀ ادبینات بنه جنای ادب در زبنان فنارسننی پس از
مشنروحه ،گویای محدودتر شندن دامنۀ ُ
علم اددب اسنت .در سندۀ معاتنر روز به روز دامنۀ کار

مطالعات ادبی محدودتر شننده و این روزها چونان یک شنناخۀ دانش به شننکل حرفهایتری به
بررسنی نوشنتار ادبی تنر میپردازد .برای اینکه ببینیم چگونه ُ
علم الدب از دسنتاندازی به
ُ ُ
فقه اللر
قلمرو گسنتردهای از دانشها و موضنوعات مختلف علوم ،پای پس کشنید و خود را به
و نوشننتار زیبا و وال محدود سنناخت ،لزم اسننت نخسننت بدانیم که ادب چه بوده و ادبیات
چیست؟ و این دو مفهوم چه تفاوتی با هم دارند؟

 .1-1ادب چیست؟
سننرگن شنننت معننای وا ۀ ادب در فرهن

اسننّلمی بسننینار درازدامن اسنننت 1 .هر ینک از

گفتمانهای سننتی اشنرافی ،دینی ،اخّلقی ،فلسنفی ،سنیاسنی ،زبانی ،تننفی و تعلیمی ،دریافتی
ً
متفاوت از این وا ه داشنته اسنت .مثّل کاسنانی (  587ق )112/1 :با نگرشنی اخّلقی ،ادب
 .1برای احّلع از تطور معنای لروی و فرهنگی وا ۀ ادب در تاریخ اسننّلم و ایران ،نک .مقالۀ مبسننوم و مفید »ادب به قلم آذرتاش آذرنوش ،در
دائرة المعارف بزرگ ایالم ( ،جلد اول ،ذیل ادب) .این مقاله روند تریرات معنایی و تحول فرهنگی مفهوم ادب را به دقت گزارش کرده است.

 18درآمدی بر ادبیاتشناسی

را »تزکیه در َع َ
ّلنیه پس از تزکیه در سن ار دانسننته و یا شننریف جرجانی در کتاب الرعریفات بر
وجه اخّلقی ادب تأکید کرده است .ادب از نظر وی در معنایی گسترده شامل»هر آن چیزی
اسننت که آدمی را از جمیو انواع خطا بازدارد( .شننریف ُ
الجرجانی 816 ،ق :ذیل ادب) .ابن
ُ
َ
خلدون گفته اسننت »ادب عبارت اسننت از حفظ اشننعار و اخبار عرب و چیدن حرفهای از هر
علمی از علوم زبنانی ینا شننرعی( .ابن خلندون 808 ،ق .)376/2 :در این معنی ادب نوعی
مهارت ادراکی و دریافت زیباشنناسنانه و الت اذی اسنت نه علم دربارۀ ادبیات .این معنای وسنیو
از ادب در فرهن

اسّلمی از زمان جاحظ بصری (  255ق) تا روزگار ما ادامه داشته است

تا اینکه از آغاز قرن بیستم مفهوم ادب به آرار مکتوب و بهویژه مکتوبات وال و برجسته محدود
شنند؛ در نتیجه وا ۀ ادبیات به جای ادب نشننسننت و تعریف آن نیز ترییر کرد .اگر وا ۀ ادیب و
معنای آن را در فرهن

اسّلمی بررسی کنیم معنای وا ۀ ادب بر ما روشنتر میشود.

 .1-2از ادیب تا ادبیاتشناس
در ف نای ادبی و فرهنگی پنجاه سنال اخیر ایران دو اتنطّلا ادیب و اسنتاد ادبیات در کنار
َ
هم به کسنانی احّلق شنده که با معار ادبی و ظرایف و حرایف آرار داسنتانی و شنعری آشننایند
و بر میراث ادبی وقو دارند؛ اما هر چه از گ شننتنۀ زبان فارسننی به امروز میآییم اتننطّلا
ادینب روزبنه روز از رونق میافتند و بنه جنای آن اتننطّلا متخصنن

ادبینات (عنالم ادبینات،

کارشنناس ادبی ،ادبیاتشنناس) مینشنیند که یک نقش حرفهای را معین میکند .لزم اسنت
بدانیم تفاوت این دو اتننطّلا در چیسننت؟ ادیب کیسننت؟ 1چه دانش یا مهارتی دارد؟ نقش

اجتماعی و فرهنگی او چیست؟ چرا ادیب جای خود را به استاد ادبیات داد؟

ً
 .1حرا پرسش َمن ُهو الدیب در محافل امروز جهان عرب احتمال ناشی از رن

باختن نقش سنتی ادیب در روزگار ماست.

