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  فلسفه ادبيات

تعداد صفحه ، )چاپ اول( 1396نشرنو، : پيتر المارك، ترجمه ميثم محمد اميني، تهران

602.  

   1دكتر داوود عمارتي

  

سـال  منتشـر و در 2008، نخسـتين بـار در سـال ادبيـات فلسفهكتاب پيتر المارك با عنوان 
اين كتـاب مشـتمل بـر  .ني به فارسي برگردانده شده است، توسط آقاي ميثم محمد امي1396

، به رابطة ميان فلسـفه، ادبيـات، »هنر«با عنوان  فصل نخست: هفت فصل استيك مقدمه و 
دي را دربــاب مفــاهيم متفــاوت حــوزة هــاي مفيــپــردازد و بحــثادبــي و هنــر مــي نظريــة
؛ فصـل دوم بـه ايـن نكتـه ...)نظيـر تجربـه، كيفيـات، لـذت و( كندشناسي مطرح مي زيبايي

اعـم از ذاتـي و –ي هـاي ويژگيو چـه  شـوندناميده مي» ادبي«رخي متون پردازد كه چرا ب مي
بحثـي را  ك متن را مبدل به متني ادبي كنند؛ فصل سـومتوانند يوجود دارند كه مي -عرضي

 مسـئلةو آن  فلسفة ادبيات و نظرية ادبي اسـتترين مباحث يكي از بنياديكند كه مطرح مي
مهم در اين فصل اين اسـت كـه نويسـنده،  نكتة. مؤلف در تعيين معناي متن استمرجعيت 

) هاي بارت يا فوكـونظير ديدگاه(مؤلف هاي پسامدرن از به چالش كشيدن مرجعيت گزارش
ها به دسـت ز اين ديدگاهه اطرفانه و نسبتاً تعديل شداي بيرا تا حدي تعديل كرده و ارزيابي
» معنـاي«را بررسي كرده، به  تأويلتفسير و  مسئلة ،»كنش«داده است؛ فصل چهارم با عنوان 

ترين ناي متن ادبي، اساسيپردازد با تكيه بر اين نكته كه سازوكار كشف معيك متن ادبي مي
ادبيـات و  اي را در بـاب نسـبتمباحـث پيچيـده وظيفة نقد و خواننده است؛ فصـل پـنجم
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، معنـاي ذوات داسـتاني يـا »داسـتان«كوشد بـا بررسـي مفهـوم كند و ميواقعيت مطرح مي
متون  كند و اينكهمسئلة صدق در ادبيات را بررسي ميفصل ششم توضيح دهد؛  ناموجود را

-را چگونه مـيتوانند منشاء شناخت باشند و صدق و كذب اين شناخت داستاني چگونه مي

پـردازد و عـالوه بـر يات مـيارزش در ادب مسئلةفصل هفتم به كرد؛ نهايتا  توان اعتبارسنجي
هـاي مفيـدي را دربـاب هاي متفـاوت از مفهـوم ارزش، بحـثنديب تعاريف و صورت ارائة

  .كنداهميت اخالقيِ ادبيات نيز مطرح مي
اي از هدا به مثابـة شـاخ، در ابتشناسي زيبايي. در اين كتاب كامالً تحليلي است روش المارك

هـاي نوشته شد و مباحث مطروحه در اين حوزه، عمدتاً ريشه درتحليلي شناخته نمي فلسفة
اسـت كـه اي  اين حال كتاب المارك نشان دهنـدة اهميـت فزاينـدهبا  اي داشت،فالسفة قاره

همين رويكرد تحليلـيِ المـارك، باعـث شـده . تحليلي يافته است شناسي براي فلسفة زيبايي
هـاي پساسـاختارگرا، در ايـن كتـاب بـه اي، همچون ديـدگاهي قارهتر فلسفهطيمباحث افرا

اگر چه رويكـرد المـارك تحليلـي با اين حال، . طرفانه مطرح شوندنحوي تعديل شده و بي
المـارك اساسـاً . هاي نظريه پردازان ادبي و منتقدان نيز غافل نمانده استاما از دغدغه است،

هـا باشـد، عمـدتاً در پـي ارائـه هاي متفاوت و بررسيِ آناستدالل ةبيش از آن كه در پي ارائ
  . ادبيات است ي همه جانبه از حوزة فلسفةتصوير

عناوين فصول را به نحوي انتخاب كرده كه  نويسندهترين نقطه قوت كتاب اين است كه مهم
-ها، چالشبدر اين دست كتا معموالً. ادبيات، چندان رايج نيست هاي فلسفةكتاب در ديگر

ما با فصـلي  ما در كتاب الماركا شود،ه مربوط به هر موضوع مطرح ميهاي عمدها و بحث
حتـي در مواجه نيستيم ... و» يات و اخالقادب«، »و نيت تأويل«، »پارادوكس داستان«با عنوان 

اخت گرايـي ادبـي را بر خود دارد صرفاً به مباحث مربـوط بـه شـن» صدق«فصلي كه عنوان 
چـه نگـاه ت امـا آناحث در كتاب گنجانيـده شـده اسـته نشده است البته تماميِ اين مبپرداخ
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تـر نهـاد و گسترده كند اين است كه او تماميِ اين مباحث را در زمينةنوآورانه مي المارك را
نش و خـوانش مقصود، هنجارها، انتظارات و عاداتي است كه آفري: دهدكنشِ ادبيات قرار مي

 كـه فلسـفة اين نكته، پاسخي است به ايـن چـالش. خود داشته است يطرةادبيات را تحت س
. تفـاوت اسـتتحليلي نسبت به مسائل فرهنگي و تاريخ ادبيات بـي شناسي زيباييتحليلي و 

-، مـيشناسي زيباييدهد كه در عين اتخاذ رويكرد تحليلي به المارك در اين كتاب نشان مي

 فةتـوان فلسـو مـيي ادبي نيز غافل نماند و نظريه ادبياتتوان از مسائل تاريخ نقد و تاريخ 
المارك هنگام  تر كرد؛ براي مثالحوزة ادبيات نزديكتر تحليليِ ادبيات را به مسائل انضمامي

ضـد نيـت گرايـي، بـه تفصـيل و طرح مباحث مربوط بـه نيـت گرايـي و » مؤلف«بحث از 
دهد و به اين نكتـه اشـاره دارد قرار ميرا نيز مورد بررسي  مؤلفمربوط به مفهوم  تاريخچة

شـكل  در ذهن داريـم، عمـدتاً در عصـر روشـنگري مؤلفكه تصوري كه امروزه از معناي 
تا جايگاه الوهيت بركشيده شـده و در قـرن  مؤلفسيزم جايگاه گرفته است؛ در دوران رمانتي

هـاي ضـد هاي مربـوط بـه نوشـتار غيرشخصـي و گـرايش بـه نظريـهبيستم با رواج نظريه
مباحـث مطـرح شـده در كتـاب المـارك،  ريباً كليةتق. اومانيستي به چالش كشيده شده است

  .واجد همين نگرش تاريخي هستند
اگـر چـه المـارك در پـي  ها نيز به دور نمانده است؛ بـراي مثـالكاستي البته كتاب از برخي

هـاي  اين حـال نوشـته حوزة ادبيات و طرح دامنة آن است، باي تصويري همه جانبه از ارائه
 رانـدرا از اين حوزه بيـرون مـي.. .ها ونامه، خاطرات شخصي، زندگيهيئتفلسفي، تاريخ، ال

اما بـدون  محسوب كرد،» ادبي«رك در نظر دارد ها را نتوان به معنايي كه المازهوشايد اين ح
دبيات و هر يـك تر ادبيات را در نظر داشته باشيم، ترسيم مرز ميان اشك اگر معناي گسترده

رسد المارك بـه ادبيـات غيـر نظر مي به همچنينآسان نخواهد بود  هاي فوق چنداناز حوزه
عالوه بر ايـن، المـارك بسـياري از . شناسدداستاني چندان نپرداخته و آن را به رسميت نمي
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 محـدودة اند، دردبيات مورد توجه قرار نگرفتها تاني را هم كه به زعم او به مثابةژانرهاي داس
مهمي ندارند كـه  ك اين است كه اين آثار، درونمايةاستدالل المار. كار خود نگنجانيده است

. درا به كناري خواهـد نهـا ده يك بار پس از خواندن اين آثار آنهابرانگيز باشد و خواننتأمل 
ند اسـت بار ارزشي دارد و ادبيات ضرورتاً امري ارزشم» ادبيات« اين ادعا، تلويحاً يعني واژة

امـا ايـن ادعـا بـا ديـدگاه نهـادي  معناسـتبـي» ارزشادبيات بـي«يا » ادبيات بد«و تركيب 
)Instituitional (،متني توسط نهاد ادبيـات بـه چرا كه ممكن است  المارك در تضاد است

  .و ستايش خوانندگان قرار نگيرد تحسينمورد  به رسميت شناخته شود اما » ادبي«متن  منزلة
متـرجم كتـاب، متنـي نسـبتاً . كتاب نيز، ذكر چند نكته خالي از فايده نيست رجمةدر مورد ت

تواند جذاب باشد، بـا فراهم كرده است كه براي خوانندة مبتدي نيز ميخوان را روان و آسان
اي آن خورد كه عمدتاً دو دليـل اصـلي را بـرگاهي ابهاماتي در ترجمه به چشم مي اين حال

مبـاحثي ها، ناشي از دشـواريِ ذاتـيِ كه بخشي از اين پيچيدگيت ايننخس: توان ذكر كردمي
هيچ گاه نبايـد پوشيده نيست كه مباحث فلسفي را  خوانندگاناست كه در اصلِ اثر آمده و بر

ته اين نك. افتاده مطرح كردقيمت از دست رفتن ارزش فلسفيِ آن به نحوي ساده و پيش پابه 
آموزشي كتاب را نيز در نظر داشته باشـيم، سـاده سـازي  صحيح است كه اگر بخواهيم جنبة

اي گونـه ه هر حال اين ساده سازي نبايد بهاما ب رسدتا حد زيادي ضروري به نظر ميمطالب 
دوم، بـه روبـه روسـت؛ » عميق«و » پيچيده«بي صورت گيرد كه خواننده فراموش كند با مطل

 زآفريني كنـدنتوانسته در زبان مقصد با را نويسنده شماري از جمالت متن مبدأ رسدنظر مي
تحت تأثير ترجمه باقي مانده اسـت؛  هاي كتاب به شدتو به همين دليل زبان برخي قسمت

امـا «؛ يـا )220( »...نخست، استدالل بنا به روايت هست كـه از ايـن قـرار اسـت«براي مثال 
دي به جز كـاركرد دشواري در تصور عمل روايتي است كه به واقع شرط نداشتن هيچ كاركر

طالحات را كه متـرجم ها بايد شماري از اصبر اين). همان(»را برآورده سازد معمول خود نماد
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-برخي بخـشها آورده است افزود و همين فقره گاه به ابهام اي براي آنسابقه هاي بيمعادل

هـم معـادل  performativeبـراي مثـال متـرجم در برابـر  هاي ترجمه دامـن زده اسـت؛
نوس گذشـته از اينكـه معـادل دوم قـدري نامـأ. را» انجامگر«دل را آورده و هم معا» شاييان«

ت مسلماً استفاده از دو معـادل متفـاو -است» نادرست«توان گفت كامالً ياگرچه نم –است 
 ت كـم در ايـن مـورد خـاص، هـر گـزارةچرا كـه دسـ براي يك واژه سردرگم كننده است

  . نيست Performativeا ي» انجامگر«ضرورتاً » انشايي«
يـا » آموزشـي«كـه يتر المارك كتابي است كه بـدون آنگذشته از اين موارد، كتاب پ

يـات و ادب براي ورود به مباحث اصلي فلسفة اي نسبتاً جامع و فراگيرباشد، مقدمه» مقدماتي«
امينـي، روان و نسبتاً دقيق آقاي ميثم محمـد  شناسي فراهم آورده كه به واسطة ترجمة زيبايي

ادبيات، ضـروري  حوزةمند به مباحث نظريِ ارسي زبان عالقهندن آن براي خوانندگان فخوا
  . است

    

 


