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  نتتصادفِ نظريه و م:بحران نقد

  

  داوود عمارتي مقدم

  دوسي مشهددانشجوي دكتري دانشگاه فر

  

هـاي پژوهـشي كـشور منتـشر         بوهي از مقاالت نقد ادبي در نـشريه        ان ،هاي اخير  در سال 

پردازنـد و در     ر بخش اول به معرفي يك نظريه مي        دارند؛ د   شود كه ساختاري دوپاره     مي

 بـراي مثـال در پـارة نخـست          .كننـد  ظريه را بر يك مـتن ادبـي اعمـال مـي           بخش دوم ن  

معرفي ... كاوي انتقادي و    سخنشناسي،   روايت، ساختارگرايي،   هايي چون فرماليسم   نظريه

 هـا و تناسـب آن بـا نظريـة          م متني اغلب بدون توجه بـه قابليـت         دو شوند و در پارة     مي

 آنچـه بـيش از هـر چيـز بـه            ،در حقيقـت  . گيـرد  شـده مـورد بررسـي قـرار مـي           معرفي

نـي اسـت كـه      در گـزينش نظريـه و مت      » تـصادف «اين روش منجر شده،     » بيمارگونگي«

نظـر    صرفكند و    در مورد يك نظريه مطالعاتي مي     ) دمنتق(نويسنده  . موضوع مقاله است  

هـاي پيـشين و پـسين، پـارة          ري و نسبت آن با نظريـه      گي از جايگاه تاريخي، داليل شكل    

ـ        از بافـت    جـدا گـاه متنـي را       ن آ ؛دهـد    اختـصاص مـي    هنخست مقاله را به معرفي نظري

بدين ترتيب  . دگزين بت آن با متون پيشين و پسين برمي       ه نس اش و بدون عنايت ب      تاريخي

 .يابد تنزل مي » فيعمال مكانيكي يك نظرية تصادفي بر يك متن تصاد        اِ«كار منتقد تا حد     

 »صـداي «رسد و     گوش نمي  الت هيچ صدايي از نويسندة نقد به      گونه مقا  دريغا كه در اين   

ـ       ها و فرمول    منتقد در پشتِ قاعده     خـاص خـاموش     شـدة آن نظريـة      ينهاي از پـيش تعي

 . شود مي
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هستند » ايده يا روشي بديع   «شوند فاقد    بسياري از مقاالتي كه با اين شيوه نوشته مي        

 بـا   گيـري نيـز خواننـده      در بخـش نتيجـه    ).  پژوهـشي اسـت     مقالة ترين ويژگي   كه مهم (

. كنـد اف اي بـر مـتن نمـي        روست كه پرتو تازه    بديهي روبه  - در بهترين حالت   -اظهاراتي  

 و مـتن    كه يافتن دليل گزينش نظريه     –براي روشن شدن مقصود، يكي از اين مقاالت را          

  . كنيم  بررسي مي-در آن دشوار است

فصلنامة (» شناسي شناختي  استعارة زمان در اشعار فروغ فرخزاد از ديدگاه زبان        «مقالة  

س نظريـة اسـتعارة   اسا  برفروغ بر آن است تا ادراك زمان را در شعر )7، ش2س، نقد ادبي 

با بحث مفيـدي در     پاره،  مقاله همچون تمامي مقاالت دو    . ندليكاف و جانسون بررسي ك    

شـود و بـا زبـاني كـه رنـگ و بـوي        شناسي آغاز مـي  اختي در زبان  هاي شن  مورد ديدگاه 

اي از زبان روزمره     بخش عمده . 1: كند  ن حاكم است اين مسائل را مطرح مي       آ ترجمه بر 

 يـك   مثابـة   زمان به . 2اند؛    هاي روزمره   هاي شعري بسط استعاره     ستعارهاست و ا  استعاري  

ايـن  . 3شـود؛     كان يا شيء ادراك مـي     اساس م  مفهوم انتزاعي همواره در زبان روزمره بر      

كـه   يا متحـرك اسـت در حـالي   كه ناظر متحرك است،  حالي مكان يا شيء ثابت است در   

هـا بـر    عمـال آن  امـا اِ   ؛رسـد  به نظر مي  مقدمات است و موجه     تا اينجا،   . ناظر ثابت است  

پژوهش در اين   «:  مقاله آمده است   در چكيدة . آورد  هايي را پديد مي      دشواري فروغاشعار  

شـواهد  .  مـشخص شـود    فروغ فرخزاد هاي زمان در شعر       استعاره ابتدا تالش شده است   

 همـان صـورتي كـه در گفتـار روزمـرة      هـا بـه   دهنـدة آن اسـت كـه ايـن اسـتعاره         نشان

  . »شود  نيز يافت ميفروغزبانان وجود دارد، در شعر  رسيفا

 روزمـره  هـاي   استعاره بسط شعري هاي  استعاره «را كه  نظر اين همكارانش و ليكاف

 ليكـاف ييـد نظريـة     آيا نويـسنده بـر آن اسـت كـه بـراي تأ            . اند  كرده قبالً اثبات  »هستند

هـايي در     ز چنين اسـتعاره    بياورد؟ ذكر چهل نمونه ا     فروغ فرخزاد  از اشعار    شواهدي هم 

توانـد     در واقع چيزي بيش از كوشش براي بيان صحت ديدگاه ليكاف نمـي             فروغاشعار  

 شناختي اسـتعاره و اشـعار       اي در مورد نظرية     فتة پژوهشي تازه  كم تا اينجا يا    دست. باشد

هـاي آموزشـي و       مقالـه را داراي ارزش     تـوان تـا اينجـا       خـورد و مـي      چشم نمي    به فروغ

  . دانستترويجي 
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 به  فروغشده از اشعار     هاي گردآوري  اند كه داده   مدعينويسندگان در بخش ديگري     

 نخست زمان متحرك و ناظر نسبت بـه آن ثابـت            در دستة «: استدو مقوله قابل تفكيك     

  . )126(» . دوم زمان ثابت است و ناظر متحركو در دستةاست 

 وجود دارند كه اگرچـه همچنـان        يهاي زمان  مواردي از استعاره   فروغالبته در اشعار    

چ قطعيتـي   هـا هـي     در مورد تحـرك يـا سـكون آن         ،شوند شيء يا مكان ادراك مي    مثابة   به

هاي مورد نظـر      ت كه جاي آن در كدام يك از مقوله        توان تصميم گرف   وجود ندارد و نمي   

راً انـد و ظـاه      ده گرفتـه  راحتي نادي  متأسفانه نويسندگان اين موارد را به     . نويسندگان است 

شدة مقالـه را      تعيين  شان قرار گرفته است كه فرضيات ازپيش      هايي مورد توجه اي    تنها داده 

   :چند نمونه.    دييد كنتأ

  )وصل( وار زيسته بوديم ديوانه/ اعتبار وحدت را  در يكديگر تمام لحظة بي -

ي هـا   آيـه ( اي داشت   مفهوم گنگ گمشده  / در ذهن كودكان    / خورشيد مرده بود و فردا       -

  )زميني

فهمـم   ها را مي و حرف لحظه  / دانم  ها را مي    من راز فصل  / ماه است   امروز روز اول دي    -

  )ايمان بياوريم(

 هـاي قـراردادي     اند و برخـي بـسط اسـتعاره          كه برخي نوآورانه   -ها  تحليل اين نمونه  

توانـست ابعـاد      مـي  -گنجنـد  شدة نويسندگان نمـي    تعيين  پيشهاي از   روزمره كه در مقوله   

ايـن  . بـه خواننـده بـشناساند      از آن    فـروغ را  و ادراك شاعرانة    » زمان«اي از واقعيت     زهتا

توان  مي.  هستند تصادفي بودن متن انتخابي     يعني ،تري  خود ناشي از ايراد اساسي     ايرادها

 را بـراي ايـن بررسـي        فـروغ موجـب شـده تـا نويـسندگان         » ضـرورتي «پرسيد كه چه    

كـدام وجـه از       و يـا   فـروغ  جنبة نامكـشوف اشـعار        اساساً اين پژوهش كدام    برگزينند؟

ذهـن  « گشوده است؟ اگر اين فـرض مـسلم را بپـذيريم كـه           را به مقولة زمان    نگرش او 

هاي شعري بـسط      هاستعار«و  » كند  انسان اساساً زمان را بر مبناي مكان يا شيء ادراك مي          

بررسي شود يـا   وغفركند كه شعر       چه تفاوتي مي   ،»هاي قراردادي روزمره هستند    استعاره

، تفـاوتي در اصـل قـضيه پديـد          شد ؟ هر شاعري برگزيده مي    سهراب يا   اخوان يا   شاملو

بـه اسـتفاده    ... نخستيندر اشعار   ... فروغ«:  آمده است  )134(اله  گيري مق  آمد؟ در نتيجه    مي

ـ  اما بـه ... اي متعارف گرايش داشته ه از استعاره  هـاي   اسـتعاره ... ژه در دو دفتـر پايـاني  وي



   8شمارة/ 2 سال                                                                                       218

 شـاعر    كـدام  !»خـورد   چـشم مـي     هايي كامالً بديع به     يابد و يا استعاره     اردادي بسط مي  قر

 هر شاعري در مـسير تقليـد تـا بازيـابي            هي است  بدي برجسته از اين قاعده مستثناست؟    

گيـرد و ايـن       ذهنيت قراردادي روزمره فاصله مي     ها و    كليشه رفته از   رفتهسبك شخصي،   

ض دو فـر  . يابـد  نمود مـي  » زمان«ازجمله مقولة    ،ستيتغيير نگرش در ادراك او از كل ه       

يـت  گيـري تـدريجي از ذهن      مثابة مكان و شيء و فاصـله        ادراك زمان به  (اصلي اين مقاله    

بـراي اثبـات ايـن ادعـا،        .  شاعران برجسته مصداق دارد    در مورد تمام  )قراردادي روزمره 

  :سهراب سپهرياز . كنيم اهدي را از چند شاعر ديگر ذكر ميشو

 )ها، مرغ افسانهزندگي خواب(پژمرد  درختي ميان دو لحظه مي -

 )مرگ رنگ، ديوار(...سوجا ماندم در اينمن به/ ها رفت  روز و شب-

 روز -/ هايي كـه فكنـدم در شـب    طرح/ شب ز راه آمد و با دود اندود / هايي كه كشيدم در روز     نقش -

 )مرگ رنگ، در قير شب( پيدا شد و با پنبه زدود

 )مرگ رنگ، دنگ(آيد باز آنچه بگذشت نمي/گذردها ميلحظه.../دنگ... دنگ-

 )آوار آفتاب، شاسوسا(در آمد و رفتم /  ميان دو لحظة پوچ -

 )ها آوار آفتاب، گردش سايه(شود  پر ميلحظة من / جهد فواره مي-

 )شرق اندوه، به زمين( روزن زيباي زمان/  ديدار دگر آري-

  )حجم سبز( كه از آن چهرة من پيداست /انديوار زم روزني دارد -

 )مسافر( ام برد سفر مرا به در باغ چندسالگي-

  :شاملو   از 

 )هواي تازه، بازگشت( بار دگر به سوي تو بازآرم/  راگذشتة شيرينباشد كه آن  -

 )شعر ناتمام( از سراشيبي كنون سوي عدم/ سان دومام از سي رفت و غلتكسال -

 )من مرگ را( گذردگذر زمان است كه در من ميناينك موج سنگي -

 )آيدا در آينه، آغاز (به زماني كه خود درنرسيده بود/ به غربت/گاهانبي -

به جانب كفـة   / كه شاهين ترازو را   / تنها تسالي عشقي است   / مرا ميراث محنت روزگاران   ...  -

  )درخت و خنجر و خاطره، شبانه: آيدا( كندفردا خم مي -

 )هاي خاك، مرثيهمرثيه( در چارراه فصول/ گريمدر معبر بادها مي/ تجوي توبه جس -

  )هاي كوچك غربت، در لحظهترانه( عريان/ انتهامعلق و بي/ كنمزمان را لمس مي -

 )همان، هجراني( كدام مجموعة پيوستة روزها و شبان را من؟/ امزيستهچه هنگام مي -
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 نيز استعارة زمـان اساسـاً       شاملو و   راب سپهري سهشود، در شعر     كه مالحظه مي    چنان

هـا    آن  مبتني است و در عين حال در شـعرهاي متـأخر           هاي قراردادي روزمره   بر استعاره 

يابنـد    هاي قراردادي بسط مي     زد و استعاره  با ذهنيت قراردادي روزمره رنگ مي    تدريج،    به

ر شـاعر ديگـري هـم    توان گفـت اگـر هـ       يقين مي   به. شوند  هاي بديع خلق مي     يا استعاره 

 با تغيير نام    -توان در مورد او نيز     گيري مقاله را مي     هاي بخش نتيجه    ، گزاره برگزيده شود 

زدة آن بر يك متن آن هـم          انطباق شتاب  انتخاب تصادفي يك نظريه و    . ر برد كا  به -فروغ

اي از    زههاي آن نه تنها جنبة تا       گيري  اي را پديد آورده است كه نتيجه        مقالهطور اتفاقي،    هب

ها را به دليل بداهت مفرط و          بلكه آن  ،نماياند   نمي  را به آن   فروغيا نگرش   » زمان«لة  مسئ

   .وان به هر شاعر ديگري تعميم دادت بودن مي كلي

 ديد بر متني تصادفي نمي   اي   نظريه عمال تصادفيِ اين مقاله اگر غايت پژوهش را در اِ       

هايي از ذهنيت اسـتعاري       توانست جنبه   مي ، تاريخي برخوردار بود    و و از نگاهي تطبيقي   

 شاملو يا   نيماهاي فروغ در استعارة زمان با         نوآوري مثال، مقايسة راي   ب ؛فروغ را بازنمايد  

ه شـايد    و از اين رهگذر، طرح مباحثي در مورد ذهنيت استعاري زنانه و مردان             اخوانيا  

ي شاعران گاه هـدف اسـت       ركه زمان در زبان استعا    ديگر اين . كرد  مقاله را سودمندتر مي   

به بـراي      يعني در مواردي زمان، هدف است و مكان يا شيء وسيله يا مشبه             .وگاه وسيله 

،  زمان وسيله است و چيز ديگـري هـدف         ي نيز  گاه هاي ذكرشده؛   مثل نمونه  ،تجسم آن 

 خـود   ، بررسي نوع شـناخت شـاعران از زمـان         .»هايي در ابد؟    ام جز لحظه    من كه «مانند  

  . كند   روشن ميناختي مهمي از شعرشان راهاي ش جنبه

در نقد دانشگاهي مـشهود اسـت و        » شناختي  روش«هاي    ، اين روزها كاستي   متأسفانه

هاي ناقص، ممكن است به توليد انبوه مقاالتي بينجامد كـه بـه هـدف نقـد ادبـي                    روش

  .رساند  نمي كمك چنداني)يعني كشف فرديت و ابداع و ارزيابي آن(

  


