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 درآمد پیش

کوشیددر  کوتاه، در قالب درسام تا   هاین وجیزه  آرا و  گفتاری 
که در باب ادبیات سترگ و نظرات اندیشه  ،جدی فیلسوفانی را 

گرچه در ظاهرِ مرور و بررسی نمایم اند و پرسندگی داشته  امر . 
 ،نمایند، در نگاهی بستری ناجور می ۀدو وصل ادبیات و فلسفه

کنار  می کنون در  که فیلسوفان از قدیم تا  آرای توان دریافت 
اند و ماحصل این سیر  نیز اندیشیده فلسفی خود به ادبیات

گاه ابهامان  دو قوام و بر پیوند میان آن دایی بودهز دیشه 
گسست و تیرگی بخشیده و که اند. شایان  افزوده گاه  گفتن است 

که  کسانی بوده البته هم ادبای جهان در میان نویسندگان و اند 
بیات بشری نگاهی فیلسوفانه به جهان پیرامون خود و تجر

کافکاداستایوفسکیتوان به  یاند. از این میان م داشته ، کامو، ، 
کرد. به و خیام بکت برای تبیین پیوند و  عنوان نمونه اشاره 

یعنی  ،اول ۀهایی از دست گسست میان ادبیات و فلسفه به مثال



گسست 1  ها / ادبیات و فلسفه: پیوندها و 

که دل بیشتر پرداخته  ،اند تهمشغولی ادبیات داش فیلسوفانی 
 هایی چون در این وجیزه خوانندگان با مقوله شده است.

آرا فیلسوفان از دوران  ۀچیستی ادبیات و فلسفه و تاریخچ
 ،این موضوع باستان تا عصر حاضر به اجمال آشنا خواهند شد.

که حق مطلب در این  ثیرالتفسیر است و هرگز ادعا نمیک کنم 
که در پی می ادا شده است.خصوص  آید حکم مقدمه را  آنچه 

کم و تقریبا هیچ  صاحب ایدارد و بر نظران و اندیشمندان قطعا 
کتب و  است. رساله تا برای این مقصود از منابع خارجی )از 

کتاب فهرست اهم این  مقاله( بسیار بهره جسته که در انتهای  ام 
کارشناسی در پایان از دانشجویان م منابع موجود است. قطع 

مکتوب  برتشویقشان واسطه ترغیب و  هارشد و دکتری خود ب
 کنم. کردن این مباحث تشکر می

 فرید پروانه
 ۷۴۳۱مهر 



 

 : مقدماتاز ادبیات /فلسفهاز : فصل اول

که از علوم عقلی به حساب می که  آیا میان فلسفه  آید و ادبیات 
ارتباطی  ،قرار داردو احساس یعنی تخیل  ،مقابل عقل ۀدر نقط

گر به آرا فیل کنیم شاید بتوانیم دلیلی هست؟ ا سوفان رجوع 
این یکی از  است. محکم بیابیم: فلسفه با ادبیات در نزاع

که سبقه بالفصلو  ستعجلهای م پاسخ ای  به این پرسش است 
کنون بیش از دو هزار سال دارد. این پاسخ با تردید  به اما ا

گرفت: چه  پاسخ دیگر را از فلسفه میشود.  نگریسته می توان 
که متون فلسفی را   اند. نگاشته با خصلتی ادبیبسیار فالسفه 

که امروزه میان علوم مختلف ارتباطات  همان گسترده یافت گونه 
هم ارتباطی  شود )فیزیک و ادبیات( میان ادبیات و فلسفه می



گسست ۳  ها / ادبیات و فلسفه: پیوندها و 
که  مادر است و می ۀفلسفه رشت بس قدیمی وجود دارد. دانیم 

از دل این علم پدید  اقتصاد و هایی همچون ریاضی رشته
گر ریاضی و اقتصاد را ق آمده ترین فرزندان فلسفه  دیمیاند. ا

مادر  نورسیدگان این ۀدر زمری شناس ی و زبانشناس روان ،بنامیم
و  ای تحقیقی رشته ،ادبیات در مقایسه با این علوم هستند.

گی کمی پژوهشی با ویژ که  ه نظر نمیب های  رسد و از آنجا 
عموما  ،است کیفی ،تر به تعبیر امروزی ،و دلی ،ای ذوقی رشته

 .دانند بررسی آن را روشمند نمی

 داست  فلسفه1  1
تباط او با جهان ماهیت بنیادین بشر و ار ۀفلسفه را به مطالع

کرده توجه فلسفه  اند. شمول موضوعات مورد هستی تعبیر 
گستره می توان به متافیزیک،  گسترده است: از این 

گاه زیباییناسش معرفت ی اشاره شناس ی، اخالق، سیاست و 
 .است «عشق به دانش»یونانی فلسفه به معنی  ۀواژ .نمود

ک گاهیم  های فلسفی آغاز شده  کاویه تاریخ علوم جدید با واآ
ها در  ترین پرسش ه تعبیری فلسفه پرسشگر است و ژرفب ؛است

 موریس بالنشو، این علم نهفته است. باب هستی و حقیقت در
که دستی از دور ب آتش ادبیات هم دارد، ر فیلسوف معاصر 

و  که ذاتی بشر است داند ضرورت فرد می ۀفلسفه را ذاتا سرشت
که هدف فلسفه  براین باور ا است ت «شکار اسب تک شاخ»است 

تاریخ  .سرانجام بر جهان چیره شدبتوان به هر سو تاخت و  با آن
که انسان ها همواره به دو دسته تقسیم  بشر نشان داده است 


