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وودشهفههمدارد،ریشهکنیمتابدینوسیلهآسیبیکهدربنیادآگاهیکهدرآنزندگیمی
ایهناصهالحاتگشهودنافقهیةجمله.ازانوها گیهردحلآناقهداماتواصهالحاتیدر

شدنآموزشدراینرشتهاستکهمطالعهاتامهروزینبسهیاربهرآنایبینارشتهدرراستای
نهد.میتأکید

ها.جهان،تمایزاف زیست،عربیةرشتریزشدانشوو،:هاكلیدواژه



مقدمه.1

خاصهیتههایانسهانیبههسهوژههایبنیادینعلو انسهانیایهناسهتکههویژگییکیاز
گهریوآنبههپرسهشابهدهد.تفکرانتقادیابزاریاستکههبازاندیشیوتفکرانتقادیمی

وبرایتبدیلآنبهوضهعیتنهاموجودشودمینامطلوبپرداختهحاکماندیشهدروضعیت
باعطفنظهربههتمهامیجوانهب،پردازد.سپسپردازیمیهاندیشیونظریمطلوببهچاره

حلعملیبرایرسیدنبههوضهعیتراهةارائگردرمندوخودتنظیموباداوریهدفلهئمس
شناسینیهزازمفهاهیمیاسهتآسیب.(39-1393:35مرادیقاضی)کندمطلوبکوششمی

تمهامیدقیه وواکهاویحاکمگیریانتقادیازوضعیتکهدرهمینچهارچوبوبافاصله
فهراهمههابقهرانوها،ها،چالشها،مقدودیتجوانبمدنظرزمینهرابرایخروجازآسیب

شناسهیادبیهاتعربهینقهدوآسهیبزبهانوةرشتکنونیوضعیت،آورد.درایننوشتارمی
فلسفیفیلسهوفیبهههبردستاوردهاینظریکیهتباایورشتهدودرآنبانگاهیبرونشومی

کهزبهانعربهیبهاآنشودپرداختهمی(بهنقادیِرکودی 1938-1859)نا ادموندهوسِرل
یه ةمثابهبههابتهدادرهایایرانباآنمواجهاست.پدیدارشناسهیتمدنیدردانشگاهةپیشین

یه روشتققیه دسههتاوردهایبسهیاریرادراختیههارةمثابههبههدسهتگاهفلسهفیوسههپس
منطه تبیهینجاکههازآن.(1392:261مقمهدپور)متخصصانعلو انسانیقهراردادهاسهت

ههایبهتوربهه،شودکهدربخشمبانینظریبدانپرداختهمیچنانهماست،پدیدارشناختی
ویهژههبه،ادبیاتعربیسروکاردارندزبانورشتةکسانیکهبا(lived experiences)زیستة
دریافهتآنهانازایداردودر واتکهایویهژه،نگارندگاناینسهطورزیستةهایتوربه

تبعآنریزشدانشوویانومشتاقانبهآنمبانینظریایهننوشهتاررابهرکوداینرشتهو
نیزاینآسیبرابسهیارعربیرشتةاستادانخودمتصدیانو،دیگرسویازآورد.فراهممی

اندکهدانشهوویانافهتکمهیوکیفهیبسهیاریکنندوبراینامرواقفجدیقلمدادمی
هاوسمینارهایفراوانیبرگزارشدهوبدینشکلآسهیبهمایشزمینهاندودراینداشته

همگاناست.موردتأییدآن
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زبهانو(Life-World)جههانِزیستبسیاراساسیتفاوتاف ةلئمسمفروضایننوشتار
زینهد.کننهدگانایهنرشهتهدرآنمهیجهانکنونیاستکهتقصهیلادبیاتعربیبازیست

ادبیاتعربیواف زیسهتیکههزبانوةرشتگراندیگر،در ودریافتیکهتقصیلعبارتبه
ةزمانهتمهاعی،اقتصهادیجهانفرهنگهی،اجکندبااف زیستهاترسیممیاینرشتهبرایآن

و،اسهتادان،هایبسیاراساسیداردواینتمایزباعه شهدهکههدانشهوویانکنونیماتمایز
جههانمعاصهرراافقیبازیستکنندگاندرنظا داناییزبانعربیتواناییدر وهمتقصیل
عالقگیبهزبانعربهیهایکمیوکیفیوبیوبدینترتیبزمینهبرایریزشباشندنداشته

شود.فراهممی
گونههگهوییبهدانهسهتیم،ایهنکهدرصددپاسهخ،توانسؤالمدنظررامی،بنابراین

یافتگهاندرادبیاتعربیبرایتربیتزبانورشتةجهانیکهمطرحکرد:آیاسپهرزیست
تمهاعی،ههایاججههانکنهونیوبرسهاختآوردبهاسهپهرزیسهتاینرشتهفراهممهی
کوشدباتأکیدنهادنبرتمهایزخوانیدارد؟نوشتارزیرمیآنهمو...،فرهنگی،اقتصادی

جهانمهدرنیکندوزیستزبانادبیاتعربیدرآنسیرمیرشتةجهانسنتیکهزیست
کنند،بهاینپرسشپاسهخدههدوناچاردرآنزندگیمیبهیافتگاناینرشتهکهتربیت
دیگهریکههتمهیهدنکتهة.کندزشدانشوورادراینچهارچوبنظریتبیینآسیبری

حهداقلیه زیسهتةههایآورد،متکیبرتوربهالز رابرایورودبهموضو فراهممی
آوردنشهدیددانشهوویاندرانتخهابموضهوعاترویکه،اخیراست.توضیحایندهة
ههایجههانمدعاینگارنهدگاندرتمهایزبهینزیسهتهاتأکیدیبرهاورسالهنامهپایان
تقلیهلماننهدههایمهدرندانشهوویانموضهوعاتیرابهاروشاغلباست.شدهاشاره

درواحهدهایکنندکهاساساًهایتقلیلرمانانتخابمیروشوشناسی،گفتمان،نشانه
یدرمقهاععمختلهفگونهآشهناییذهنهآنانهیچ،دیگرعبارتبه.نیستنظریآنرشته

ههادرانتخابموضهو بههایهنروشاما،رندهاومناه نداتقصیلیخودبااینروش
راینهد.بهاگهرداندهندوازانتخابموضوعاتقهدیمرویبسیاررویخوشنشانمی

ههایادبهیجدیهدبهاروشنقهدتهرینواحهدراآموزشیاینرشتهکهمبرنامةدر،مثال
شهکلبههامهاگرایهیبههخهوداختصهادداده،تارگراییوپساسهاختفرمالیسموساخ

بهآناقبهالدارنهد.علهتدرادراکهیاسهتکههایهناستادانگیریدانشوویانوچشم
تهریبهاآنقرابهتبهیشوسهیلةبههدهدکههبهدانشوومی،غلطیادرستبه،هاروش

لقاظکمهیاسهتکههبهکند.منظورازریزشدرایننوشتار،هماکنونیتخودپیدامی
ویژهدرمقطعکارشناسهیهمندانبهاینرشتهفراواننیستوبمانندگاشتهتعدادعالقه
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یافقطبرایدریافتمدرکیحضورفیزیکهیدهندمیزیادیتغییررشتهیاانصرافعدة
گاشهتهدرمقایسههبهادانشهوویانلقاظکیفیاستکههکیفیهتعلمهیبهدارندوهم

شدتتنزلیافتهاست.به


تحقیقة.پیشین2

،نوشهتاریعربهیزبانوادبیاتةرشتشناسینگارندگانباتتبعفراواندربابموضو آسیب
مقهاالتیمهرتبطبهاامهاکهازدیدگاهموردنظردراینمقالههبهدانپرداختههباشهد،نیافتندرا

ههانوشهتاربهاآنایهنوجههتمهایز،باتقلیلایهنمقهاالتادامه،کهدرنوشتهشدهموضو 
:شود می بیان

«ادبیهاتعربهیزبهانوةرشهتسهازیدرکهارآفرینیوتوهاری»درهمایشیباعنوان.1
ازجملهه؛انهدشناسیزبانوادبیاتعربیپرداختهچندمقالهبهموضو آسیب(1393اسفند)
سهازیوههایتوهاریزبانوادبیاتعربیبراسها شهاخ ةرشتشناسیسرفصلآسیب»

بررسهیعلهل»چنهینهم.(189-1394:171عربیادبیاتوزبانایرانیانومن)«کارآفرینی
و«ههایورودبههبهازارکهاروچالش،مدیآموزشزبانعربی،سرفصلدرو رشتهآناکار

ةمقالهوچنهد«اشهتغالوکهارآفرینیهایجاریآموزشزبانعربیبرشناسیروشآسیب»
کهازعنهوانچنانهم،اشترا اینمقاالتةنقطچرخند.همهبری مقورمیدیگرکهتقریباً

،سازیودرآمدزاییاست.ایهننهو نگهاهنگاهبهزبانعربیبرایتواری،همایشپیداست
گنود.نگاهیکههمی«تدانش،ثرو»کهدرچندسالاخیرحاکمشدهاست،درکالنروایت

وتمها فرهنهووادبیهاتوههددمهیشکلیاقتصادبنیادپولرادرمرکزامورقراربهدرآن
خیهزد،مهیگیرد.آسیبیکهازایهننهو اندیشههبهرکارمیبهخدمتبهآنعلو دیگررادر

.نقهدبسهیارثروتبهامورتمامیتقلیل؛است(reductionism)گراییتقلیلةورعدرافتادندر
علهو انسهانیثهروتواقتصهادنیسهت.ةدغدغهکههاستمهمبرایننو نگرشایننکته

ارکاناساسهیعلهو منزلةبه.فلسفهوادبیاتاست«رهاییبرایآگاهی»علو انسانیةدغدغ
زاییدارند!نگارنهدگانایهنواشتغال،سازی،تولیدثروتانسانیچهربطونسبتیباتواری

هاوالزامهاتدنیهایمعاصهرادبیاتعربیمتوجهبایستهزبانوةرشتنکتهراکهمتصدیانامر
دنیهایکنهونیهایلفهؤمواشتغالیکیاز،گیرند،امااقتصاد،توارتفالنی میبه،اندشده
ــههنیزناشهیازتغییهردربافهتفکهریاقتصادةلئمس،دیگرسویاز.هالفهؤمنهتمامی،است

اقتصادرامتور کردهاسهت.ةلئمسچنینفلسفیودری کال تغییردرآگاهیاستکهاین
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ههایدنیهایبنیهان،بنابراین.(:40Berger 1974)ورانهنافنهاقتصادوتولید،لهآگاهیاستئمس
ادبیهاتههایزبهانوآوردهاستکهقابلیتپدیدزیستیراةشیوکنونیوالزاماتفکریآن

ایاسهتکههدرخوانینهداردوایهننکتههجهانهماشبااینزیستکنونیعربیدرشکل
؛استماندهاینمقاالتمغفولهمة
شناسیزبانوادبیاتآسیب»ایباعنوانچنینخلیلپروینیدرضمنمصاحبههم.2

(بههجهوانبیاز117-1395:110عربهیادبیهاتوزبهانةنامه)دوفصل«عربیدرایران
زمانهةکردنایهنرشهتهدرکاربردیاشارهکردهاست.ازآنجملهتأکیدایشانبرمسئله

زبانعربیوفهممتونانگارةبایستیاز،ویازنظرکنونیونیازهایعصرجدیداست.
وجهاقتصادی،سیاحتی،عهبدینیگارکردوبادیدگاهیروزآمدتر،ازجملهتأکیدبر

شدناینرشتهبههگرایشیچنینتأکیدبرلزو و...هم،درمانی،احیایمیراثگاشتگان
د.وجههغالهبدرکهرهاییارائهحلوراهپرداختاینرشتهکنونیشناسیوضعآسیب

سهیارکردنزبانعربیدردنیایامروزاست.ایهننکتههباقتصادیاینمصاحبهتأکیدبر
تقلیهلامهاکنهد،هایدنیایامروزرامطهرحمهیشوندهدغدغهمصاحبهشایستهاستکه
استکههاساسهاً«دانش،ثروت»انگارةاقتصاد،درافتادندرهمانمسئلةدنیایمعاصربه

امیهرمقهد متقهینیهزدرنوشهتاریهایعلو انسانیمنافاتدارد.بابسیاریازدغدغه
الصعوبات و التحدیات التی تواجه تعلیم اللغه العربیة فی جامعاات ایاراو و قار     »بهاعنوان
هاومشهکالتذاتهیونکاتیازجملهسختی(المؤتمر الدولی الرابع للغة العربیة«)عالجها

دراسهتادانوضعفدانشوویانوگهاهی،عرضیزبانعربی،مناه تدریسوآموزش
نهزدایشهاناینپرسهشاماداند،شعربیدرایرانمیهایآموزتکلمراازجملهچالش

وقهتازهیچچونسیبویهایدردنیایقدیمهمخواندهعربیچراایرانیِِکهمغفولاست
ههاومنهاه قهدیمبسهیگفهتوبهاهمهانروشهاسخننمهیهاوچالشاینسختی

تغییراتیاستکهدنیایمهدرنبهردانست.تفاوتدرهاعربیمیعربترازخودِعمی 
وجهعهرحچنهینهیچبهجهانماتقمیلکردهاست،وگرنهدرهماندنیایقدیمزیست

اسهتمهدنظرنوشهتارایندرچهآنباماکورهاییافت.پیشینهمقاالتیموضوعیتنمی
«آگهاهیِ»وجههبهرتریشسطوربیننگارندگانایدتأکجمله.ازداردعمیقیهایتفاوت
معلهولامهرزبانعربیرادردنیهایمعاصهرصهرفاًرشتةمدیآیعنیناکار؛استمسئله

دانند،بلکهبرتفاوتنو آگاهیودریافتنهفتهدراینرشهتهورویکهرداقتصادینمی
زیستشیوةکهکنندمیمعاصرتأکیدزمانةهایهاودریافتسنتیغالببرآنباآگاهی

است.وجودآوردههگاشتهببامتفاوتی
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.مبانینظری3

جزباتأمهلدرحیهاتفلسهفیِواضهع«جهانزیست»در مفهو مقوریایننوشتاریعنی
تغییهرو،ماننهدبسهیاریدیگهرازفالسهفه،ایناصطالحمیسرنخواهدبود.ادموندهوسِهرل

فلسهفیپدیدارشناسهیةاندیشگاارپایهتقوالتفکریبسیاریراازسرگاراندهاست.وی
ةفلسهفبود.عرحپدیدارشناسیبرایهوسرلدراصلتالشیاستبهرایرههاییازبقهران

اصهلیةلئمسه.(64-1393:61هوسهرل)جدیددرپایانقرننوزدهمواوایهلقهرنبیسهتم
گفتن.تالشهوسرلبرایتأسهیسروشسخنجدیدآگاهیاستوآرمانآنعلمیةفلسف

بهودنوفهادارعلمهیوآرمهانآنیعنهیآگاهییعنیمدرنیتهوضو مچنانبهههمجدیدیک
آگهاهیدرنهایهتةفلسهفآگاهیاستواینةفلسفباشد.پدیدارشناسیهوسرلدراصلی 

تعبیههریکههههوسههرلدر.(1388:70خههاتمی)انوامههد(مههیegology)بهههخودشناسههی
کههدراسهتههاییبازگشتبههداده(خوداشیابازگشتبه)کاربردهبهپدیدارشناسیخود

خارجیازعهالم.ویژگهیاصهلیةتوربنهدر،اندپدیداربهمادادهشدهمنزلةبهآگاهیةتورب
(intentional،یةالقصاد )آگاهیهموارهآگاهیازچیزیاستوایهننسهبتماهیهتِالتفهاتیِ

گهرنهوعیبازتهابوبودنآگهاهیبیهانیالتفات.(1392:21)دارتیودهدآگاهیرانشانمی
آنابهژهدسهتةتوربهابلکهبهرؤیتدرونیدرآگاهیاستکهبنابرآن،مانهبهخودابژه

پدیدارشناسهییعنهی،شهوند.بنهابراینچوندادهپدیدارمهیهادراینتوربههمابژه.یابیممی
چهونسهوژهیهافاعهلشناسهاآگاهیانسانههمچونابژهبرهایعالمهمکهچگونهدادهاین

.شوندپدیدارمی
ةدورآیهد،هوسهرلدوکهازآثاراینمتفکروشارحانآثارویبرمهیچنان1

وهوسرلمتقد مشههورشهدهةدوراولبهةدور؛عمدهرادرزندگیفکریعیکردهاست
(آثارویبرجستهاست.درایهندوره،هوسهرلepistemology)شناسیترجانبمعرفتبیش

اینچگونهفلسفهراهرسیدنبهکهداردیابیبهعلمدقی ومتقناستوبیانمیدرپیدست
کوژیتهویِدکهارتیازموضهو (.تأمهلدر1389:9،10)هوسهرلآوردمعرفترافهراهممهی

گمهانبه«اندیشم،پسهستمنمیم»مسئلةهایاصلیایندوراناست.دکارتباعرحویژگی
خودبنایرسیدنبهدانشمقکموبنیادینرافراهمکردهاست.هوسهرلبهانقهدوگهاراز

علهو ههایکوژیتویدکارتیسعیدربنانهادناساسیمتقنومدونداشتکهبقهرانمسئلة
موضهو آمدهاست،درآنراهنیابد.اینبودکهعهرحپدیددکارتاندیشةبنایمکهبر،اروپایی

در.(1984:201،202خهوری)راراهنواتاندیشهوعلهو دانسهت«سوژهیامنِاستعالیی»
براگولهوژیاسهتعالییبهودمبتنیشناسیاساسیهوسرلرسیدنبهمعرفتةدغدغایندوره

عریفکرد.ت«سوبژکتیویسمهوسرلی»عنوانباتوانآنراکهمی
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سوبژکتیویسموبیناسوبژکتیویسمهوسرلی1.3
چههاست.سوژهیافاعلشناساییهرآندهشابژهاستوارهمدرنبرثنویتسوژهةفلسفبنای

اصهلیدکهارتةاندیشهگیهرد.نظهرمهیرادربیرونازخوداستابژهیامتعل شناساییدر
اسهتبهژهامنزلةبهدراصلکوژیتوهمیننکتهاستکهچگونهسوژهیامناسا فهمجهان

بعهدیةفالسهفسوژهوابژهاسهتکههدرةرابطسوبژکتیویسمةهست.(1388:5زی اپریم)
کهبهآناشهارهشهد،چنانشود.همگیرمیچونکانتسوبژکتیویسمدچارانبساعیچشمهم

هوسههرلایهنثنویههترابهارویکههرد،ههادرعلههو اروپهاییههاوچههالشبقههرانبهاوقهو 
بهودنداشهتهعلمهیتواندادعهایگاهمی.فلسفهآناستکردهخودبازاندیشیةپدیدارشناسان

تقهویمةنقهوهایاذواتمطل اشهیاوباشدکهبهدیدگاهیدستیابدکهراهرسیدنبهایده
بپیمایهد،شهودکهآنازعری توصیفوتقلیلپدیدارشناسانهممکنمهیرا،هادرآگاهیآن

)درپرانتزگهااری(راهرسهیدن2چهوناپوخهه(.ویباعرحمفاهیمیهم1387:21)هوسرل
تهوانگفهتشهعارحهالمهی.(1386:295بهل)دههدبهچنینآگاهیاستعالییرانشانمی

حاصهل«منِمقض»کهدرآگاهیچنانست،آنا«سویخوداشیابهبازگشت»پدیدارشناسی
شناسانهاستوبهاسهیردرآگهاهیبویپدیدارشناسیدراینمرحلهمعرفتورنوشوند.می

شهودمهی(solipsism،األنانة)«استعالییخودتنهاانگارآلیسمایده»فردیِسوژهمنتهیبهنوعی
خودتنهاباوریسهوژهةایدبعدیازحیاتفلسفیهوسرل،ةمرحل(.در1385:144)جمادی

خودمقههوربهههةسههوژاگههویاسههتعالییتعههدیلشههد.یعنههیمرکزیههتبالمنههاز منزلههةبههه
چنهینجههانیکههدرآنسهوژهقهراردارد،شدنسهوژهوبهدندیگهریوههمگرفتهنادیده

گوید:آنمیةدربارانوامد.ایناشکالیاستکهخودهوسرلنیزازآنآگاهبودومی

امانشاندادهخواههد،شایدتعلی استعالییظاهری علمسولیپسیستیراداشتهباشد...
تههریاسههتوبایههدآنرابهههدالیههلفلسههفینههازلةمرتبههشههدکهههسولیپسیسههمفقههط

تریازآنتعله بهاالةمرتباألذهانیاستعالیی،کهبهشناختیبرایعرحمسائلبینروش
.(1384:69)هوسرلتکاملداددارد،

شودوبرایرههاییازویبرجستهمیةاندیشدر«دیگری»ازاینمرحلهبهبعد،حضور
پردازدودرنهایتبهمفهو بیناذهنیهتمی«دیگرةسوژ»خودتنهاباوریبهاستوارسازیوجود

ةویهتسهوبژکتیویتپهرداختنبههثنرسد.برایفهمموضعنههاییصهرفاًیااینترسابوکتیومی
پوشیثال مدنظرقهرارچشمغیرقابلجهانکافینخواهدبود،بیناسوبژکتیویتهنیزبایدعنصر

واانهد،دیگهردرحرکهتیه ةشانبهشانهتقویمجهانوتقویمخود،گیرد.ازدیدگاههوسرل
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افتهد.مهیصهورتبیناسهوبژکتیواتفهاببهشودتقویمجهانوتقویمخودچنینمدعیمیهم
جههانههیناسهوبژکتیویتهبههسهوبژکتیویتهشهاخةسهساختاری درتقویمیفراینددرنهایت
،مواجههبهود«خودتنهابهاوری»هوسهرلاولیههبهامعضهل.(Zahavi 2003: 76)دههدرویمی
اگوآگهاهیةحوزاستعالییبهةتوربدرآثارمتأخربرایفرارازاینمعضلباتعلی بنابراین

نامهدکههههارادیگرانهیمهیدانهدوآنهایاشیامیرامقوّ چیزهاییغیرازنمودهاونشان
ذههانیاسهت.هوسهرلاالبینو،ایندیگرانوجودجهانمشتر ،عینیةالزمند.اماامن غیرِ

نامهد.زنهدگیمهامهیههجهانیاجهانزیست،کهمادرآنقرارداریم،اینجهانمشتر را
استعالییجایخهودراومنِ«جهانما»یمکهنهجهانمنبلکهاروهحالدیگرباجهانیروب

بهدینترتیهبپدیدارشناسهیویازنهو (.1390:109)حیهاویدههدبهمایاستعالییمی
عهوربهه.(Zahavi 2003: 94)دشهومیمندبهپدیدارشناسیتکوینیتبدیلپدیدارشناسیایست

کند:اینمراحلراعیمیخرأمتناسیهوسرلکلی،پدیدارش

شود.جهانمیمنازعری آگاهیجهانچگونه.1

شود.جهانمیتوهمنةرابطبراسا چگونهجهان.2

 شود.جهانمیدرجریانزندگیروزمرهچگونهجهان.3

(1394:23علمداریمعینی)

هوسرلبهمفهو مقوریایهنةاندیشواراماضروریبهمراحلفلسفیبانگاهیخالصه
بسیارمهؤثردرفههممفههو یرسیمتاباتعریفاینمفهو گامجهانمینوشتاریعنیزیست

برداشتهشود.«جهانتمایزاف زیست»


جهانبرساختمفهومزیست2.3
ةنقهوایاسهتکههههاواسهطهدانشةعرصزندگیمشتر اجتماعیوةجهانعرصزیست

جههانهماننهدزنهد.زیسهتتاحدودزیادیرقهممهیراهازیستزندگیمادرجهانانسان
شهویم.سازد؛چونمادرچهارچوبآناجتمهاعیمهیعبیعتدو مارامینوعیبهفرهنو
ربهادیگهرانههایمعنهادابرقراریارتبها ةعرصماةروزمرزندگی،تبعآنبهجهانوزیست

کننهدودرنهایهتجههانهاییتکوینپیدامهیساختارهاوبیناذهنیت،است.عیاینفراگرد
جههانتلقهیزندگیروزمرهمفههو کلیهدیزیسهت.(9،14همان:)سازندهایمارامیاف 
ههایههاوتوربههتولیهسهتیةزمیناندوهایزندگیهادرواقعجهانجهانشود،زیستمی
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دهند.اینامرقبهلازهرچیهزدراجتمها وزنهدگیمشهتر هاراتشکیلمیمشتر انسان
جههانهوسههرلبهاعههرحمفهههو زیسههتةنظریهشههود.)زنههدگیروزمهره(واقههعمهیافهراد

ههایکندونسبتانسانوجهانوواقعیتدکارتیراردمیعالِمبدونعالَم«بودندرجهان»
زیسهتوةواژجههانحاصهلترکیهبدوگیرد.مفههو زیسهتنظرمیادرموجوددرآنر

.(43)همهان:منهدیاشهارهداردمنهدیوجههانجهاناستوبهدوارزشاساسهیزیسهت
کنیم.مفهو دیگهریکههجهانیاستکهدرآنزندگیمیآگاهیماناشیاززیست،بنابراین
اسهت(historicityمهدنظرداشهت،مفههو تاریخیهت)جهانبامفهو زیستتالص بایددر
،دیگهرعبهارتبهه.مندنهدکهجهانوانسانمفهاهیمیتهاریخ(واین1395:192سینی)قربانی

راخهویشةویهژکنیمباجهاناجدادماهسهتومندیتهاریخیجهانیکهمادرآنزیستمی
کند؛زیراهستیانسهانوفاوتعلبمیوزبانمت،هایمتفاوت،فکر،اندیشه.اینجهاندارد

جهانکنهونیراتشهکیلکهزیستهاییلفهؤمکهسخناینثمرةجهانبالااتتاریخیاست.
جههانگاشهتگانتمهایزاتدهندکهبااف زیستدهند،اف خاصیرابرایماتشکیلمیمی

یعنهی،اساسیایننوشتارةلئمسبهشدهبهاینمفاهیممطرحتوجهبابسیارعمیقیدارد.اکنون
جههانمعاصهروبازیست،کندزبانوادبیاتعربیترسیممیةرشتجهانیکهتفاوتزیست

کننهدگانایهنشودکهدریافتتقصیلپردازیموچنینتقلیلمیهامیانسانةروزمرزندگی
بنهابراینسهیررکهودِنینهدارد،خواآنانهمةروزمرجهانوزندگینظا داناییبااف زیست

شود.خوانیفراهممیاینرشتهدراینناهم


 .تجزیهوتحلیل4

یعنهیآگهاهی،دراینبخشازمقالهباانگشتِتأکیدنهادنبرتمایزاتعمی دونو آگاهی
تقلیلهیایهنهتوصیفیةزمین،کنونیةزمانادبیاتعربیوآگاهیمسلطبربرساختِزبانو

کهردنتبهدیلکردنیاسازلهئمسآید.(آنفراهممیproblematic)کردنسازلهئمسبرایچالش
هاست.اولینگا برایخروجازآسیب3ی آسیببهدشوارهدرسطحشناخت



زبانوادبیاتعربیوتوصیفزیستطبیعی1.4
جههانانزبانوادبعربیبازیسهتجهیکیازتمایزهایبسیاربااهمیتدرتفاوتزیست

اساسیزبانوادبیاتعربیتوصیفزنهدگیعبیعهیةشاکلگرددکهمدرنبهایننکتهبرمی
دردلبیابهانبهاحهوادثوحیوانهاتوآرامیاستکهدرآنفردیاسوژهبازندگیعبیعی
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سهروکاردارد.سهبباساسهیدرتسهلطوجههغالههبکننهدزنهدگیمهیعبیعهیکههدرآن
(dominant)گهرددکههدرعصهرتهدوینسازواساسیبرمیبودنبهانتخابیسرنوشتعبیعی

خالصهیزبهانعهربکردنزبهانعربهیازهرگونههنهاخال رویداد.گردآورندگانبرای
.استاعرابیبدویرابرگزیدند.زبانعصرتدوینزبان،یعنیعصرجاهلی،پیشااسالمی

نگاهیکهزبانعربیبهاهلآنازعری واژگانیکهدرعصهرتهدوینگهردآوریشهده
برداریاززباناعرابیبهدویاسهتکههدربسیارینسخهةاندازکندتااست،تقمیلمی
دورازتمدنباحیواناتوابهزاریهعلفودرجهانصقراوبآبوزمینخش وبی

.(1991:158الوابری)بردسرمیبهمندییحسیناتاریخاویژگیکنواختوب

«عقهل»،مثالرایحسیدارند.بةریشلغویِمعانیموردوانتزاعیةمادبرهمینمبناستکه
توانبههآنمیابعَقَلَیعنیبستنپایشترگرفتهشدهاست.سببآنعنابیاستکهةماداز

(.154)همهان:معنهایجلهو ونشسهتناسهتبههقعهودةمهاداز«قاعده»4آبچاهرسید،
فلزداخللوامیاستکههبههدههاناسهبمعنایبهحکمةریشاز«حکمت»ةواژ،چنینهم
ةمهاداز«الکتبهه»ةمهادچنهینههم.(«حکم»ةذیلماد،1،902:ج2005العربلسان)زنندمی

ةذیهلمهاد،4،3385:ج)همانبستندمیچرمیاستکهسرمش یاانبانراباآنتکهکتب
انسانعربهیةیافتانفکا جهانبودنزبانوزیستعبیعیآشکارةنمون(.معلقاتسبع«کتب»

هایمختلفادبعربیتهادورانمهدرنداشهتهاسهت.ردورهدیناپایراستکهتأثیرانکار
ههایاستکهانقطا درمقطهعسرایششعردردیگرادوارنیزتقتهژمونیایناشعاربوده

هایزیسهتبهدویاسهتکههدرآنههرزمهانتصهویریازعبیعهتخهودراشعرانقطا 
ههایکوچه خهوگرفتههبهودوهسهتیدرقالهبجفهتةتوزینمایاند.ذهنعربیبهمی

خهاعرنداشهت.ایهنذههنفرزنهدتعل شناختوبدانمندوکالنرانمیهایساختبافت
واروارگانیهه اجتمههاعیمههأنو نبههودایبههودوبههاسههاختارهایانههدا ایقبیلههههههتوربههه
تهرینفرهنهوترینشاهدمثالبرچنهینذهنهیعبیعهیپهرحومبزرگ.(1384:38 )فتوحی

فقهطنههاسهت.ایهنکتهابالعهربلسهانلغهویفرهنهوةریشهشتادهزارباواژگانعربی
نشهینویژهزندگیعرببادیهههاززندگیبدویوبالمعارفی دایرةایازقوانینبلکهموموعه

شودکههیچنهامیازابهزاروانهوا روابهطانگیزمیترشگفتآنزمانبیشةاستوخوانند
دمش وسپسبغهدادوةجامع)د(وخلفایچهارگانهومدنیومکیدورانپیامبرةجامع

کهانسهان،غریزیهدردورانمدرنزیستعبیعیاام(.1991:153الوابری)یابدقاهرهنمی
دههدکههدرآنزیستبسهیارانتزاعهیمهیمقصوردرعبیعتداشت،جایخودرابهشیوه



 165   عربي ادبیات و زبان رشتۀ در دانشجو ریزش شناسي آسیب

وآنرادرراسهتایاههدافخهودتسهخیرشهودمسلطمهیبرعبیعتمدنظرسوبژکتیویتة
،بلکهانسهاناسهتنداردعبیعتوزندگیعبیعینقشاولوآخررا،د.درایندنیاکنمی

چهرادربیرونازخهوداسهتبهرمعیهارذهنیهتسهوژهوهرآنشدهکهدائرمدارهستی
آورد.زندگیعبیعیودارایروابطبسهیارسهادهجهایوبهحرکتدرمیدهدمیسازمان

شدهباتقسیمکاراجتماعیتخصصیبسیارپیچیدهوانتزاعیوجامعةخودرابهزندگیدر
یافتههواززبهانتغییرتبعتغییردرآگاهیبهزبانوگفتارنیز.(1395:27،28کرون)دهدیم

هایدنیایمعاصرخودسرانگیعبیعهیگراید.بادگرگونیپیشامدرنعبیعیبهزبانجدیدمی
ةجامعهزبهانملهلپیشهامدرناسهت،جهایخهودرابههزبهانیمتناسهببهاةویژکه،زبان

،رفهتباشوروشتاببرایپیش،مدرنةاندیشزیستوةشیوعلمیودرکلتکنولوژی و
زبهانیفزاینهدهکههبسهترروانایهنحرکهتةسهرمایباموزآدستاینزبانیاستدهد.می

گرانزبهانوادبیهاتعربهیبها(.داناییتقصیل1394:28)آشوریپرشتابدرجامعهباشد
شهدتازبههآنهانةروزمهرادبیاتعبیعیپیوندیناگسستنیدارد،امازنهدگیعهادیزبانو
انتزاعهیشهدهههایازروابطارگهانیکیعبیعیفاصلهگرفتهوواردعرصههمکانیکیةجامع

رویهماهنگینظریوعملیباجهانروزمرهوفهماینروابطپیچیدهدشهواراینازاستو
روکههسهنخروانهیانسهانآنازمبازندگیروزمهرهبرقهرارنشهودوشود.وقتیکهتفاهمی

پسندد،عبیعهیاسهتکههازدنیهایگاشهتهوکهنههمنقطهعرامی«نوبودن»عوریاستکه
افهرادنیهزةروزمهربرایهنرشهتهبهاآگهاهیحاکمروستکهنظممعرفتیاینازهمشود.می

شود.میگسستیاساسیپیداکردهاستکهدرذیلتوضیحداده



 زبانوادبیاتعربیوآگاهیروزمره2.4

کههجهانمبقه آگهاهیروزمهرهاسهت.ایهنترینمسائلموردتوجهدرزیستیکیازمهم
بهارواسهت.ههرکسهخودباچهقضایاییروبهةروزمرآگاهدرزندگیةسوژمنزلةبهانسان

بهاویابدهایآگاهیروزمرهرادرمیبنیاندهندةتشکیلنگاهیبهاعرافخودنقا شناخت
ةبرسهازندههایلفهؤرواستکهمهسیاسیروبوفرهنگی،،نوعیازخانواده،مقیطاجتماعی

کهآگاهیانسانجدیهدبهاآنبادنیایگاشتگانازبنوبیخمتفاوتشدهاست.توضیحاین
ههایوقو پیوستونیزباوقو انقهالبهاشبفلسفیهوتقوالتیکهدرمبانیفکریتغییر

.(Berger 1974: 40)شهدتدگرگهونشهدبههعلمیوصنعتیوتولیدفناورانهوبوروکراسی
ایازخهودبپرسهدایهنترینپرسشیکهبایدههرانسهانفرهیختههدیگر،هوشمندانهسویاز
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است:هرموضو چهربطونسبتیبامندارد؟تعییندقی ربطونسهبتههرموضهو بها
یافتههدراکنهونِقهوا ةسهوژ،دیگرعبارتبهآورد.میانمیبهانسانیموضو اکنونیتراةسوژ

پرسهدانسانکنونیمهی،مثالرایزمانحالتعییننو ارتبا باموضوعاترابرعهدهدارد.ب
خهورد.بهاایهنتوضهیقاتمشهخ تاریخیبهچهدردزندگیاکنونمنمهیةحادثفالن
ادبیهاتعربهیتقصهیلزبهانوةرشهتکههدر،شودکهفرقیاساسیدرآگهاهیانسهانیمی
ویوجوددارد.انسانفرهیختهبایدبپرسدکهمیراثزبانیوادبهیةروزمرباآگاهی،کندمی

بایهدی دانشهوویهااسهتادعربهی،مثالرایکنونمادارد.بگاشتگانچهربطونسبتیباا
بهرایآیهاصهرفاً،بخوانهدرابپرسدکهچرابایدمعلقاتسبعیاادبکالسهی بهاآنتهور 

کهتلاذادبیازآنداشتهباشیم؟یابایدپرسیدهشهودشناختیاستواینهایزیباییدریافت
امهروالقیس،نابغهه،متنبهی،.کنونانسهانچههمعنهاییداردکهاینمیراثادبیوزبانیبرایا

توانندداشتهباشند؟واقعیتایناسهتزیدونبرایامروزانسانمدرنچهمیوابن،ابوالعالء
ههایایهرانمورداهتمها هکهبسیاردردانشهگا،جهانمیراثادبعربیکهتفاوتدرزیست

پرسهدوبایهدبپرسهداست.دانشوومیهشدهاییموجبآسیبجهانمدرناست،بازیست
ههایو...چهربطیبهدنیایکنونیمندارندکهتکنولوژیتمامیالیهه،متنبی،کهامروالقیس

آیااینمیراثادبیآسیبیازهزارانآسیبدنیهایمهدرنوی؟شناختیراتسخیرکردهاست
کههزمهانیخواند،ازچهدرکال در مینبیندکهآکنند؟ایندانشوووقتیمیراحلمی

چههآموختههتواندباآنخوانیبادنیایویرانداردونمیشود،توانهمازکال خارجمی
گهرویاستدر ودریافتیازخودوجهانشداشتهباشهد،دچهارسهرخوردگیوبیههوده

شناسهیوجامعههةرشهتشهوودردارد:چرای دانشودوناکامیخودراچنیناظهارمیمی
آندرکههجهانیباوجههیچبهمعاصرداردواویایبادنایویژهپنداریذاتهمچنانفلسفه
ومعاصهرروزمهرةیتفهاوتآگهاهیعنهی،نکتهاین.نداردایخوانیهمچنانکندمیزیست
دههد.آگاهیرانشهانمهیزبانوادبیاتعربی،موضو تاریخیتةرشتازشدهکسبآگاهی

و  کلُّ شای  مباقو  بماادة   )خویشاستةویژآگاهیانساننیزدارایزمانومکانتاریخی
نمایهد.اگهربخهواهیمایهننکتههرابهرشدتسختمهیبه(کهفرارَویاززندانتاریخمدّة

آگاهیبرخاستهازدیسهیپلینزبهانوکهموضو آگاهیروزمرهتطبی دهیم،بایستیبگوییم
ادبیاتعربیمربو ومعطوفبهتاریخوجهانیاستکهباآگاهیوتهاریخکنهونیجههان

نهنهدوآنوجههچونهایدِگِربرآنتأکیهدمهیایکهفیلسوفانیهممافربفارقیدارد.نکته
نظهرنقطهاست.ازناظرنسانیاةسوژانساناستکهبرهستیبالااتتاریخیِ«بودنجهاندر»

آموزشیزبهانوبرنامةبهآندرنداشتننگارندگانآگاهیروزمرهنیزتاریخیداردکهاهتما 
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ههاینهوین،بههدانهشنداشتنانگاریمیراثگاشتگانوتوجهادبیاتعربیوتور وبزرگ
کنوننوبتبهایهناست.اهشدچونعلو اجتماعیوفلسفهموجبگریزانیدانشوویانهم

دارد،بهامعرفهتورسدکهمعرفتودانشدرپارادایمیکهادبیاتعربیعرضهمینکتهمی
ههایجههانتاتفاوتیدیگهردرافه زیسهتدشودانشدرنظا داناییدنیایکنونیمقایسه

مختلفروشنشود.
 

 شناسیدرنظامداناییِعربیودرنظامداناییمدرنمعرفت3.4

وچگهونگی،ثغهور،هایموردمطالعهدرفلسهفهپرسهشازدانهش،حهدودیکیازشاخه
شناسههیدانههشنهها رسههمیمعرفههتمطالعههةوصههولبهههآناسههت.درفلسههفهبههرای

(epistemology)ترمعرفتیشناسیقدمابیش(.معرفت1394:9مارتین)شودکاربردهمیبه
امها،شهدههیمتصهلمهیکرانگهیاالبههبهیقدسیناشیازعقلکلهیِفیاضهیبهودکهه

کلهیبههخیزدکهماهیتدانشراایبرمیگرانهشناسیمدرنازعقلجزئیمقاسبهمعرفت
پنداشتندکههاست.قدمادانشومعرفترانوریمیکردهچهدرقدیمبودهدگرگونباآن

 ما   قلا   علای  اهلل یقذفنورٌ  العلم»:کندکسکهخودبخواهدواردمیخداوندبرقلبهر
وکنهدفهراهمهایدرونهیایهنآمهادگیرادرخهودکافیاستکهانسانباورزه5.«یشا 

هایخها راازشناسیکهدادهشناسیباآنمعرفت.اینمعرفتشودحاملدانشومعرفت
کردنوتنظیموسیستماتیزهوآزمایشگرفته،سپسبرای،عبیعتوازراهمشاهده،توربه

دسهتدادهههایمتقنعلمیبتاگزارهشودمیتنسی آنقواعدمنط صورتبرآناعمال
مهدرنزمانهةعوراستکههفقهوایعلهموعهالمدرهایکالنیداردواینشود،تفاوت

ههایرانهیسلسلهسهخن؛1392:157)نصرنداردرانزدگاشتگانرای وجهمعنایهیچبه
معرفهتودانهش.اول(:جلسهة1378فیملکیاندرانومناسالمیدانشگاهشریفمصط

امهرقدسهیقهبضوبسهطدربهارةشکلویژهبهعورعا وعلو ومعارفعربیهسنتیب
)ازجملهعلو بسیارمهمصرفونقهوونظا داناییعربیاغلببینیمکهمییابند.اینمی

شهود،دالبهرایهنمدعاسهت.بنهدیمهیصهورتنقهرآبالغت(برایفهممهتنمقهد 
آمیزیبادانهشوپنداریمسالمتذاتتوانندهمگراندراینپارادایمازدانشنمیتقصیل
سهخن،دیگهربههآندردنیایمعاصرداشتهباشهند.گرانةمشاهدههایتوربیبندیصورت

ههههایسهاختاریآندگرگهونیتعریفازعلموعالمدردنیایقدیمودربافهتعربهی
کههادرا ،ادبیهاتعربهیگیهرییافتههاسهت.حهالدانشهوویزبهانومقتواییچشهم
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شود،تواندر علو توربیوانسهانیجدیهدراازسنتیبرویغالبمیشناسانةمعرفت
نههچهدراینبابگفتهشهدکند.آندستدادهوبدینشکلارتباعیوثی باآنپیدانمی

یه بهتهریهاکههتعیهینشهودکهدا شناسیواینایندونو معرفتبارةگااریدرارزش
وشهودمیهاموجبآسیبآننشناختنکهمفیدتراست،بلکههدفبیانتمایزهاییاست

دنیهایازهاست،بایهدبرمبنهایشهناختوآگهاهیگونهرشتهاگرتصمیمبرتغییردراین
جههانادبعربهیتمهایزاتشناختیدرزیستبرتمایزمعرفتهعالوجدیدصورتگیرد.

روشمسهئلة،مثهالرایذکهراسهت.بهقابهلشهناختینیهزبسهیارشهناختیوروشهستی
(method)،ههایبشهریمقسهوبتهرینمعرفهتکهدربافتکنهونیآنیکهیازبهزرگ

بههفقهطزبانوادبیاتعربینداردوروشتققیه رشتةگونهجایگاهیدرشود،هیچمی
نویسیتقلیهلیافتههاسهت.بهانگهاهیبههنامهپایاننویسییامقالهسادهدربابمسئلةچند

ههاگونهرشهتهروشدراینمسئلةشناسیواهمیتجامعهمانندهاییآموزشیرشتهبرنامة
ادبیهاتعربهی،فقهرحهوزةشهوردرهایخارجازکیاحتیاهمیتآندربعضیدانشگاه

فقهرمسهئلةکنهد.پهرداختنبههشدتخودنمهاییمهیبهشناختیِاینرشتهدرایرانروش
ههایمتعهددتوانمثالعلبد،امابرایاثباتاینادعامیشناختیخودموالیدیگرمیروش

تقلیهلگفتمهاندرکهدراواناخیربهمانندمُدهایفرهنگیدیگرروشآورد.ازجملهاین
فلسهفیِایهنروشوهههایفکریادبیاتعربیمُدشدهاستودانشووبدونفهمبنیان

گیرد.ناکهامیهادرتققیقاتخودبهرهمیدو ازاینروشدستبااتکابهچندمنبعفقط
وجههههیچبههبستِفلسهفیروشبدونپشتموضو شودکهمضاعفازجاییناشیمی

قدرتودانشدرآثارفیلسوفیچونرابطةکهزمانیاصابتندارد،یعنیدانشووتاامکان
ماننهدمُهدوازبهابتش هبهبههبههمیشلفوکورافهمنکند،روشتقلیلگفتمهانانتقهادی

شهناختیوروش،شهناختیشهناختی،معرفهتشود.تمایزاتهستیگرمیبودنجلوهمدرن
هایمختلفاززیستاکنونانسانمعاصرمتمایزکردهاست.زیستقدیمرادرعرصه



زبانوادبیاتعربیوفهممتوندینی4.4
ویهژهدراسهنادباالدسهتیبهرآنبسهیارتأکیهدیکیازنکاتیکهدرآموزشزبانعربیبه

شود،موضو نگرشابزاریبهزبانعربیدرراستایفههممتهوندینهیاسهت.درایهنمی
یهابیبههایهنههدفخهودپرسشهیدسهتمیهزانزمینهنیزنقدهایفراوانیوارداسهت.

نظرنگارندگانایهننوشهتار،درایهنزمینههنیهزنقطهجاستکهبایدپاسخدادهشود.ازبه
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سهخنامثهالزمخشهریوسهیوعیفههممتهونررمکهتوفیقیحاصلنیامدهاست.تکرار
ایغیهرانگارانهازفهمگاشتگانیاستکهدرزمانهتفسیریدینینیست،بلکهفهمیساده

قهرناخیهرازدربهترینحالتفهمِاست.عیحدودنهیم،اند.بنابراینزیستهمامیزمانةاز
تواندمهدعینمی،چهازدانشوویانواستادانآموزشزبانعربیدرایران،ی نفرچهاز

کههبهافههممیهراثفکهریاسهتدسهتدادههباشدکهفهموخوانشیازمتوندینهیبه
آنرایهادگیریِبایهدنبایدنا فهمبرآننهاد،بلکهه،گاشتگانمتفاوتبودهباشد.بنابراین

تهرازبسهیارعمیه اللفظیقلمدادکرد.کنشفهمیدندربافتهرمنوتیکیآنتقتترجمة
سهوژةبرجانبتاریخیِتکیههایعملفهمدو است.یکیازویژگیهایدستاینبرداشت

فهمنهدهدرچههارچوبسوژة،دیگرعبارتبهاست.زمانهزایندةفهمزاییدهوفهمندهاست.
(و1379:38شبسهتری)تهاریخاسهیراسهتوچهونزبهان،بهدن،اجتمها ،هاییههمزندان

فهمنهدهدرورزد.پهسبهاینحدودوثغوراستکهبهفهمهرگونهمتنیمبادرتمیتوجهبا
کنهد.خودمتنیراکهبهسپهرزیستیدیگرمتعل استاسهتنبا وفههممهیسپهرزیست

ایباشدبرزبانعربیمعطوفبهزمینهوزمانهتکیهبابایستیفهممتوندینیسخن،دیگربه
بهرتکیههبهاسهخنازروزآمهدبودنِفههمدیهن،جهاگیرد.درایندرآنصورتمیکهفهم

یعنهی؛همتمتصدیانامرواقهعشهودوجهةآیدکهبایستیمیانمیبهآموزشزبانعربی
ایدگرگهونشهودکههفهمهیمتفهاوتازفههمگونههبهبایدآموزشزبانوادبیاتعربی

ینبابنیزچونآموزشزبانعربیباشهکلکنهونی.دراشودگاشتگانبهدانشووارائه
)فههمتوفی چندانینیافتهاست،برایکسانیکهبااینهدفمقررآندررسیدنبههدف

تهوانازاند،سخنچندانینداردواینمهوردرانیهزمهیمتوندینی(وارداینعرصهشده
شمارآورد.بهزاعواملآسیب

ادبیهاتعربهیجههانیکههزبهانوتوانمیاندواف زیستزمیهایدیگریرانیتفاوت
کهال بههةاعالهکندبااف زیستِبشرکنونینا بُردکهبرایجلهوگیریازترسیموارائهمی

آگهاهیمهدرنوتفهاوتزمهانةلئمسهشهود.یکهیذکردومورددیگرازتمایزاتاکتفامهی
ادبیاتعربیاست.در ودریافتاززمهاننهزدانسهانیزبانوةرشتآگاهیمسلطبرزمان

آگهاهیِدورانکنهونیتفهاوتدارد.زمهاندرکندبازمانکهدرنظا داناییِعربیتقصیلمی
زماندردورانمدرنخاصهیتاماودَوَرانیاست،،ادبیاتعربیتکرارپایر،بازگشتیزبانو
کهنظا داناییزبانوادبیهاتعربهیدرآنسهیرنیزماناپایردارد.خطیوبازگشتهعولی
،روایهناز.جهانسنتیاستباخاصیتدَوَرانیمتعل بهزیستاستداریکیفیکند،زمانمی

.دهدایازآنرانشانمینمایه1تصویر6برداروتاریخینیست.کمیت
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اصلبهبازگشتوتعالیروبهدورانی،آگاهیزمان.1تصویر

خهودآگاهیاستکهروبهتعالیوبازگشتبههاصهلزمانگرنوعیازنمایان1تصویر
رفهتوتکامهلموردتأکیهدکهدرآنامهرپهیش،جلووخطیراروبهزمانةایدترداردوکم

کنندگاناینرشتهدرجهانواقهعخهودبهاآنتقصیلکهزمانیاماکند.است،مهمقلمدادمی
ایستاییبههوپایری،جلوکهامکانتکرار،بازگشتبهروخطیاستوهزمانکمیزیند،می

.دهددستمیهآگاهیبزماندرکیازایننو 2رسد.تصویرحداقلخودمی



خطیـکمیآگاهیزمان.2تصویر

گاشتهبادیهدیانتقهادیوبهانگهاهبههةزمانیاستکهدرآناگراندیشهبیان2تصویر
نگریستهشدهوبهرناپایرگاشتهبانگرشینقادانهوبازگشت.یابدمیجلواهمیتروبهةآیند
شود.متکاملتمرکزگااردهمیةآیندةاید

بایدچنینبیانداشتکهدرکیکهدانشوویااستادزبانعربهیاززمهان،عورخالصهبه
واسهتمتفهاوتکندبادرکیکهزندگیاودرجهانواقعیخودکسبمیآورددستمیهب

پریشههیدرکنههدوآسههیبزمههانمههی(anachronism)پریشههینههوعیویرادچههارزمههانبههه
تأثیرنخواهدبود.بیزییگرعربی
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تعبیریفردگراییمطله دربهیاذهنیتفاعلشناسایاتمایزدیگرمربو بهتقق سوژه
ابهژهمنزلهةبههتما امورخارجازخودةکنندتعیینکهاینسوژهایگونهبهجهانمدرناست،

مدرنباعه پیشها(یااصالتفرددرجههانindividualism)اینفردانیتنشدنقق م7.است
مدنظرادباوفالسهفهشدهکهدر ودریافتازمفهو آزادیبهاینمعناکهدردنیایامروز

(یهاتِهمِحهاکمبهرمضهامینtheme)ومتفکراناستدرجهانقدیممفقودباشد.مایگانیه 
تهرخودودیگهریرابلندمرتبههنیافتنسراییاست.مدیقهیعنیتقق شعریشاعرانمدیقه
بژکتیویسهموجهباتقق فردانیتوسوهیچبهمضمونیشعریمثابةبهازخودیافتن.فخرنیز

گفتهه«الحا   أناا »ةمآبانهحالجدردنیایقدیمنیزسخن،دیگرعبارتبهربطونسبتیندارد.
تربرخبرِآنمبتدابودوحقیقهتبههفهردشهکلوشهمایلشد،امادرآندنیاتکیهبیشمی
یااگهوییامنِسوژه«أنا»داد،برخالفدنیایمدرنکهتکیهبرمبتدایجملهاست؛یعنیمی

کند.تفاوتیبسیارآشکاردرمثهالفهوببندیمیمفهو حقیقتراصورتاستوبرسازنده
فهوبةجملهبهرخبهرتکیههسنتیوکالسی آنةرویویژههنهفتهاستونظا داناییعربیب

ههایمتصهاعدازآنداللهتواندیشهمابرشیو فردگراییةروزمردارد.امازندگیکنونیو
کههدرزنهدگینیافتهمواجهاسهت،درحهالیتقق ارد.حالدانشوودراینرشتهبافردیتید

ههاگاراندوایننو تمایزدراف فردیهتجاباچنینفردیتیزیستخودرامیهمهروزمره
گاهکهدرتشهار افزاید.دانشوویعربیآنیمییهاعالقگیبهچنینرشتهنیزدرآسیببی

پهردازد،فقهرنظهریوعملهیخهودرادرهابهادرا مفهو آزادیمهیبادیگرسوژهاذهان
کنندگاندرایهنرشهتهوبهاکهتقصیلکند.اینشدتاحسا میبهسوژهوفردانیتةلئمس

دردنیایمعاصهرندارنهد،«رمان»وجهدر درستیازظهورژانرادبیهیچبهکنونیوضعیت
یهنایبهرایهیتهوجیااستداللیچهیوقت،دیگرعبارتبهاست.یادینبنضعفینازاحاکی

خهودرابههژانهریجها،«شعر»یعنی،قدیمدنیایدرمسلطادبیژانرچراکهندارندپرسش
برسهازندةایاندیشههچههوبودتبدلیوتغییرچهازناشیکهاینوداد«رمان»نثرگونةیادب

آوایهیبهاسهازوکارهایدلیلیبرضعفبنیادیناینرشهتهدرههمخود8،ژانرادبیرمانبود
،جههانیتوجهبهتمایزههایزیسهت،کهورزیدردنیایمعاصراست.کوتاهسخنایناندیشه

جهانکنونیانسانمعاصرالگهوییبازیست،کندادبیاتعربیدرآنسیرمیزبانوةرشتکه
ههایانتظهاردهدتامطاب بهاافه دستمیهرشتهبشناسیوضعموجوددراینبرایآسیب

،البتههشهر اساسهیانوا گیردهایمتناسبریزیاصالحاتوبرنامهاستاداندانشوویانو
گهرددکههیبرمهیاسهتاداندانشوویانو«آگاهی»ةلئمسدراینراهاوالًوبالااتبهتغییردر

شوند.کارگزاراناینرشتهمقسوبمی
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گیرینتیجه.5

بهرتکیهباادبیاتعربیزبانوةرشتکنونیشناسیوضعیتاینمقالهدرصددبودکهبهآسیب
بپهردازد.،ازدستاوردهاینظریفیلسوفپدیدارشنا ادمونهدهوسهرل،جهانمفهو زیست

زیهرتهواندرمهواردبهانگهاهیازبیهرونمهیراایرشهتهبرآینداینتوزیهوتقلیهلمیهان
بندیکرد:جمع

،کنهدمهیکهزمینهرابرایتعاملبهاجههانخهارجفهراهم،برمفهو آگاهیتکیه ـ
یعنیالز استآگاهیمطهابقتی؛داشتهباشدریشهجهانبایستیدرخا زیست

تبهعآنمفههو بههوکنهدواکنونیتاوبرقرار«بودنِانسانجهاندر»تا وتما با
«دانهشههزیسهت»انگهارةبندیشودوجهانصورتمطاب زیستدانشبایستی
 ؛مبناقرارگیرد

جهانیرابهرایکسهانیکههبهاآنسهروکاردارنهد،ادبیاتعربیزیستزبانوةرشت ـ
آناندرعالمواقعوجوهافتراباساسیدارد.ادراکیکههازکندکهبازیستترسیممی

دنیهایکنهونیوةبستد،کلیدیبرایگشایشدرهایآیدستمیهنظا داناییعربیب
 ؛دهددستنمیهزیستِمعاصرویب

مدرنپیشهادیسیپلینزبانوادبیاتعربیدرشکلکنونیآنبرساختدنیایسهنتیو ـ
ههایآنتمهایزوتفهاوتةبرسازندهاست،کهبادنیایمدرنوبنیادهایاساسیانسان

 ؛براینتمایزاتتأکیدشدعمیقیداردکهدرمتننوشتار

ایمتعله اسهتکههربهطوذهنیوادراکیبهرشهتهلقاظدانشوواز،بهاینترتیب ـ
نسبتیباجهانزندگیویندارندوچونباآننو ازدانشوادرا تهوانارتبها و

ههایکمهیووزمینهبرایریهزشودشمیعالقهبیتفسیرجهانواقعخودراندارد،
 ؛آیداهممیکیفیفر

شناسیایهنرشهتهنگرفتنکارکسانیکهدرراهآسیبنادیدهبرعالوهرو نوشتارپیش ـ
نههادیمتفهاوتازآنهانرابهرایپیشکهالیاینسطوربرآنبودهاند،درالبکوشیده

گهرفتنتمهایزاتبروجهآگاهیومدنظرکیدأتارائهدهدوآنکنونیخروجازوضع
هایمختلفاست.اینمهمنیزجهزبهااصهالحوتغییهرآگهاهیِجهانیستدراف ز

آوریبههمطالعهاتآموزشهیورویبرنامهةتبهعآنتغییهردربهههایانسانیوسوژه
 .ایمقق نخواهدشدرشتهمیان
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هانوشتپی
 

پدیدارشناسهیتربااندیشةپدیدارشناسیوتغییروتقوالتآنمراجعهشودبه.برایآشناییبیش1
چیست؟

هها،هها،موقعیهتفهرضگهرفتنپهیشنادیهدهالهاللقراردادنیعنییابین(epoche،التعلی اپوخه)2. 
کههستندوآگهاهیمعطهوفچنانو...کهباچنینتعلیقیاستکهپدیدارهاآن،هایپیشینشدان

.دشوهافراهممینمایانندوراهوصولدانشبدانهاستخودرامیبهآن

لهیاآسهیباسهتوئکردنتقلیلوموشکافیی مسسازلهئکردنیامسبهزبانساده،پروبلماتیزه.3
لهئعنهوانمشهکلومسهکهدیگهراننیهزبهاآنبههایگونهبهسطوحآگاهیعمومیبهرساندنآن

روشوند.بهرو

.نکتةبسیاردرخورتأملتفاوتفاحشمعنایعقلوواژگانیدرایهنحیطههدرفرهنهواسهالمی4
تفکهروحِورنیزبراندیشهونُهیةبرواژةعقل،بامعنایعقلدرفرهنومدرنغرباست.عالوه

معنایبازداشتنوحورنیزسنوودیوارچینیاسهتکههدرههرازمادةنهیبهنهیةداللتدارند.
داریاسهتومعنهایخویشهتنسهواژهمعنایمنعوبازداشتننهفتهاست.عقلدراینفرهنوبه

تهربهیشگونهنسبتیندارد.عقلقدیمیاعقلپیشامدرنرابایدباعقلکاشفخودبنیادغربیهیچ
مفسّردانست.اینعقلذاتاًحدبرداراستوباعقلمتصرفمهدرن،کههبرسهاختسهوبژکتیویتة

کلیمتمایزاست)دربارةتفهاوتعقهلقهدیمومهدرندکارتیوبسطسوبژکتیویسمنزدکانتبه
(.75-1395:74بنگریدبهنراقی

 شافعی:.درهمینچهارچوبمفهومیبنگریدبهایندوبیتازاما5

 حفظی سو  وکیع إلی شکوتُ
 

 المعاصی ترک إلی فأرشدَنی 
 

 نورٌ العاالااامَ بأوّ وأخاقاارنی
 

 لعاصی یُهاادَی ال اهلل نورُ و 
 

(1983:54)الشافعی

اسهت.آناعهدادوارقها اسهتداریوکیفهی.ازدیدگاهنگارندگان،زماندرمتهونمقهد زمهانی6
لیلاة  »تطبی نیست،بههمیندلیهل،آیهاتیماننهدکهفهمکنونیمدرنانساندارد،برآنقابلزمانی

کهجماعتیاقدا بههشهمارشوجهجنبةکمینداردواینهیچ(به3)قدر:«القدر خیرّ م  ألف شهر
شود،تطبی زمانکمیعددیمدرنبرزمهانکیفهیاندیسالمیوهزارماهکردهکهحدودهشتاد

کیفهیاسهتوحلقهوی.گاشهتهوحهالوقرآنرسد.زماندرنظرنمیاستوچنداندرستبه
آیدبهازمهانماضهیازمیانمیوقتیسخنازقیامتوامثالآنبهآیندهمطرحنیستوایناست

گهاهکهه:آنإذا الباما  انشاقّ   پیونهدد.وقهو مهیکهقیامتدرآیندهبهرود،درحالیآنسخنمی
آسمانشکافت.)نگارندگانمتفطنبهتوجیهنقویاندرتأثیرإذادرمابعدآنهستندوایننهوعی
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خهودنوشهتاریجداگانههقرآنویژهسخنازمفهو زماندرمتونمقد بهتوجیهنقویاست(،
منظوربازنمودنبابموضو مطرحشد،توربةزیسهتةمهاجادرسطحمفروضیبهعلبدواینمی

گاارد.آنانغالبهاًوقتهیمهثالًازنیاکانواجدادماننیزصقهبرعد در کمیایشاناززمانمی
کردندچههزمهانیظهریاشب،دقیقاًتعییننمیازگفتندصبحیابعددادند،فقطمیوعدهبهفردامی

عهوردقیه وکمهیبههزبهانازصبحیاچهزمانیازعصر،ساعتسه،سهاعتچههارو...رابهه
آوردند.نمی

رود.کارمیجایسوژهذاتوبهجایابژهموضو به.درزبانعربیبه7

ةژانرادبیرمانبرساختسوبژکتیویسمدراندیشةمدرنغربیاستوچهونایهن.ظهوروتوسع8
،رمهانخهاددنیهایغربهیاسهتواستنو ازاصالتسوبژهدردنیایغیرغربیمقق نشده

ههایازویژگهیکههکنند.حاکمیتعقلخودبنیاد،نویسیمیدیگرعوالمازجهتتشبهبهآنرمان
زبانراازشعر،کهوجههاسهتعاریمتافوریه بهرآنغالهباسهتواست،عمدةسوبژکتیویسم

کند،بهنثرگروانیدکهدرآنجنبةتمثیلیزبانمتناسهبنماییمیجانباحسا وعاعفهبرجسته
عورخالصه،شهعرزبهانگویهایدنیهایپیشهامدرنوشود.بهباجانبمسلطعقلیتبرجستهمی

 ست.رمانزبانگویایدنیایمدرنا
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