
  سرآغاز 

در  پژوهش هـا  .موضوعي تازه نيست، پرداختن به اخالق در شعر
به صورت استخراج موارد و مضامين اخالقـي از   بيشتراين زمينه 

براي  .كالسيك، به صورت موضوعي، بوده است دواوين شاعران
دلسـوزي  خواري بينوايان، ظلم سـتيزي،   مواردي چون غم :نمونه

ـ  بر يتيمـان  ، خيرخـواهي بـراي همگـان،    ات، كهنسـاالن و حيوان
 هسـتند ، موضوعاتي اخالقـي  ديگرو بسياري مضامين  طلبي حق
  . اند پرداخته هاشاعران پارسي زبان، بسيار در اشعار خود به آنكه 

منظور از  به اين امر پرداخته است كهحاضر  پژوهشگر در مطالعة
آيا ممكن اسـت شـعري   ؟ اخالق در شعر، يا شعر اخالقي چيست

بـه نكتـه يـا امـري     پـرده،   بي ،آنكه در آنقي تلقي شود، بياخال
اخالقي اشاره شده باشد؟ آيا ممكن است شعري اخالقـي باشـد،   

؟ مواردي غيراخالقي مالحظه شـود كه در كليت آن حتي  درحالي
بـه حسـاب   رذايـل اخالقـي   جملـه  از  زمينـه چه مواردي در اين 

  ؟آيند مي
آن در شـعر   »ethics«اي بر اخالق در معنـ  تأكيد مطالعة حاضر

بايـد و نبايـدهايي كـه افـراد، بـر مبنـاي        اخالق به معناي. است
نگاري، كه  اخالق روزنامه؛ مانند كنند فرآيندي عقالني رعايت مي

بايـد آنـرا رعايـت    نگـار،   اي، يك روزنامـه  از ديدگاه اخالقِ حرفه
 :اصـولي ماننـد  . اخالق به اين معنا امري اجتماعي است .)1(كند
گويي، كه افراد آنهـا را از والـدين    گويي و بديِ دروغ وبيِ راستخ

  ).2(آموزند يا آموزگار خود مي
 ،ضمن مطالعه مفهوم اخالق از ديدگاه انديشمندان ديني ،نگارنده

فيلسوفان و متفكّران و همچنين تعاريف مربوط به هنـر، زيبـايي   
ـ  ) بـه عنـوان هنـر كالمـي    (شـعر   و 1شناسي  ران واز نظـر متفكّ

، ابتدا به ارائه تعريفي از شعر مبـادرت  منتقدان ادبي و زبانشناسان
داده اخـالق در شـعر ارائـه     ةورزيده، آنگاه ديدگاه خود را در زمين

  . است

 اخالق در شعر
  دكتر فاطمه راكعي

  ادبيات، زبانهاي خارجي و تاريخ، دانشگاه الزهرا ةگروه زبانشناسي، دانشكد

  )14/10/93: ، تاريخ پذيرش 15/5/92 :تاريخ دريافت(

  چكيده 

به عنوان هنر كالمي، همواره مورد توجه اديبان، فيلسوفان و منتقدان حوزه هاي اخالق، ادب و هنـر   مسئلة اخالق در هنر، از جمله در شعر، :زمينه
. انگارنـد  دانند و هرگونه اثر هنري خارج از هنجارهــــاي اخالقي را نادرست مـي  گرايان تندرو، وظيفة هنر را خدمت به اخالق مياخالق. بوده است

اين ديدگاه، از هرگونه اثر هنري، تنها انتظار هنري بـودن را دارد و نـه چيـز ديگـر؛ و انتظـارش از      . تندرو است ديدگاه مقابل اين نگرش، هنرگرايي
معروف است، كـه بـر تعامـل     »آميخته«رسد، به ديدگاه  روتر به نظر مي ديدگاه سوم، كه ميانه. اخالق و جامعه نيز اين است كه در خدمت هنر باشند

نگارنده ضمن پذيرش ديدگاه آميخته در رويكرد به شعر، و نقد برخي موارد مطرح در اين ديـدگاه، در زمينـة شـعر     .ورزد ميميان اخالق و هنر تأكيد 
  .اخالقي به ارائة ديدگاه خود پرداخته است

شـعر، و ارائـة تعريفـي     نظران در مورد اخالق، هنر، زيبـايي شناسـي و   هاي انديشمندان و صاحب پس از مطالعه و بررسي آرا و نظريه :گيري نتيجه
پايبنـدي بـه بعـد    ، پايبندي به بعـد هنـري  ، بري بودن از رذايل اخالقي :هاي زير را برشمرده است موقّت از شعر، نگارنده براي شعر اخالقي، ويژگي

  گرايي آرمان، زباني
  .اخالق، هنر، زيبايي شناسي، شعر، اخالق در شعر :كليدواژگان
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هنـر  اند، ابتدا بايد  تعريف كرده »هنر كالمي«از آنجا كه شعر را 
 پيوندي ناگسستني با زيبـايي دارد؛  همچنين، هنر. را تعريف كرد

بر ايـن  . شناسي نيز ارائه شود د تعريفي از زيبايي و زيباييپس باي
تعـاريفي   ةاساس، نگارنده پس از تعريف اخالق، به ترتيب به ارائ

شناسي و سپس شعر پرداخته، و در نهايت، تعريفي  از هنر، زيبايي
  . ارايه داده است )شعر اخالقي(از اخالق در شعر 

  
  اخالق

بـه   »خلـق «جمـع  خـالق را  هاي معتبر فارسي، ا برخي فرهنگ
تعريـف   و نيز طبيعت باطني و سرشت درونـي  »ها خوي« يامعن

اخالق تهذيب نفس، به عنوان يكي از شـعب   ،همچنين .اند كرده
دانش بد و نيـك   :كه عبارت است از ،حكمت عملي تعريف شده

  .)3(سان براي نفس خود يا يك تنِ خاصها و تدبير ان خوي
در ذيـل دو مــدخل   ي، ايـن معنــا هــاي انگليسـ  نامـه  در فرهنـگ 
  . و مشتقات آن 3وجدانو  2اخالق: شود مالحظه مي

رفتارهـاي   ةقواعد و اصول تعيـين كننـد   وجدان بهبه طور كلّي، 
اخالق  كه رزش و داوري اشاره دارد، درحاليا ديدگاهخوب و بد از 

كـاري   -اي ناظر بر قواعد اخالقيِ تعريف شـده در رفتـار حرفـه   
در تعريفـي  . اي از ضـوابط تـوافقي اسـت    جموعـه براي ترسيم م
را  آنانـد و   گفتـه  4قواعد اخالق و رفتـاري را آداب  ةديگر، سامان

  .)1(اند بتني بر ضوابط اخالقي دانستهم اي از فلسفة شاخه
اخالق و چيستي و چرايي آن، و اين كه اخالق، امـري   اما مسئلة

 مـورد كـران،  فالسفه و متف توسطمطلق است يا نسبي، از ديرباز 
، مورد تفكّر در مباني اخالق ،همچنين قرارگرفته؛بحث و بررسي 

  :براي نمونه .تأمل صاحب نظران بوده است
اعمـال،  ت كه اخالقي بـودن  بر ان اس 5قانون پرستي اخالقي ●

 .)4(دشوها تعيين ميتنها با قواعد، اصول يا فرمان

ا حقـوق  ستي اخالقـي اعمـال ر  در: گويداخالق حقوق گرا مي ●
 .)5(كندتعيين مي

ارادة  بر اين مسئله تأكيد دارد كـه  6مبتني بر ارادة خير اخالق ●
اهـداف   خير است، حتّي اگر به در درونخير تنها چيزي است كه 

  .)6(خود نايل نشود

بعـد از بحثـي    »فلسـفة اخـالق  «در كتـاب   يكي از محققان ●
ت زيـر  ق را بـه صـور  اخال گسترده در مورد اين موضوع، مفهوم

اخالق در حداقلّ معنـا، عبـارت اسـت از تـالش     «: دهد ارائه مي
يعنـي كـاري را   (براي قراردادن رفتار خود تحـت هـدايت دليـل    

و در ) وجـود دارد  آنانجام دهيم كه بهترين داليل بـراي انجـام   
عين حال، قايل شدنِ ارزش يكسان براي منافع كليه افرادي كه 

  .)7( »متأثر از رفتار ما خواهند بود
  

  هنر

قوانين عملي  ةرا شناسايي هم» هنر«، لغت رايجهاي  در فرهنگ
با ظرافت و ريزه  همراهامري  شناخت شغل و فن،مربوط به يك 

تعريـف   ،اجراي امري طبق قوانين و قواعد صنعت روشكاري و 
صـنايع  يـا   ظريـف، ظريفـه  (هنرهـاي زيبـا    ،همچنـين  .اندكرده

كـه در آنهـا   انـد  عريـف شـده  هـايي ت صنعتبه عنوان ) مستظرفه
سـازي   خطاطي، نقاشي، مجسمه: ظرافت به كار رفته است، مانند

  .)3... (و 
معاني زيـر   »art«نيز ذيل واژه متداول انگليسي هاي  درفرهنگ
هنر، فن، صنعت، استعداد، استادي، نيرنگ، حيلـه،  : شود ديده مي

لـي، هنـر   به طور ك: جادو، تعليم هنر دادن، هنر ياد دادن و اينكه
» artist« ،ها همچنيناين فرهنگ. عبارت است از حقايق علوم

را هنرور، هنرمند، داراي هنر، و در صنايع مستظرفه، هنر پيشـه،  
  ).4(كنند  مي صنعتگر، نقاش، هنرمند، موسيقيدان و غيره، تعريف

  
  چيستي هنر

كـه در   شـود  ه مـي پرداختـ تنها به مواردي در بحث چيستي هنر، 
 پردازان بسياري نظريه. كند را از غير هنر تفكيك مي تعريف، هنر

» هنـر چيسـت؟  «پاسخي مناسب براي در طول تاريخ براي ارائة 
، اند كردهبراي اين سؤال ارائه  گوناگونهايي و پاسخ تالش كرده

ينكـه اثـر   مشترك وجود دارد و آن ا ويژگيها يك آن در همة كه
كه با يك ابژه يك صناعت است  هنري يك چيز انسان ساخت و

هـا را  اما در چارچوب اين تعريـف، صـناعت  . در طبيعت فرق دارد
هنرهـاي  . نيز به هنرهاي زيبا و هنرهاي مفيد تقسيم كـرده انـد  

گيرد كه به منظور تدارك نـوعي واكـنش    زيبا آثاري را در بر مي
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 .، يا بدون توجه بـه ايـن طراحـي   اند زيبايي شناسانه طراحي شده
ـ   :ماننـد  .ة درك و فهـم زيبـايي شناسـانه اسـت    كاركرد آنها اراي
سازي، شعر و موسيقي، كه نه به منظوري غير از  نقاشي، مجسمه

. گيرنـد  مـي  خود، بلكه به خاطر خودشان، مورد بهره برداري قرار
  .)5(دارد البته در اين ميان، معماري،حالت بينابيني

در تعريـف هنـر    نظران ضمن نقد نظرات ديگران، يكي از صاحب
 است و شـامل ايـن اسـت كـه     هنر يك فعاليت انساني :گويد يم

تجربه كرده است، در خود بيدار  در گذشتهانسان، احساسي را كه 
ها، حركات، اشارات، خط و از طريق بر انگيختن آن به وسيلةكند 
به نحـوي كـه ديگـران نيـز      -ها، صداها، تصاوير و كلمات رنگ

آن را بـه سـايرين منتقـل     -نندبتوانند همان احساس را تجربه ك
كه اين احساسات به ايشان سرايت كند و آنها نيز سازد، به طوري

او بـر  آن احساسات را تجربه كنند و از همان مراحل حسـي كـه   
   .)6(گذشته است، بگذرند

  
  شناسي زيبايي

 شـود بايد مشـخص   هنرهاي زيبا هستند،هنرهاي گوناگون، اگر 
 .پـردازد اي مـي ه چـه مقولـه  شناسي بو زيبايي كه زيبايي چيست

اي از فلسفه است كه با ماهيت زيبايي، هنر،  شاخه شناسي زيبايي
تر،  به طور علمي ذوق، آفرينش و تحسين زيبايي سر و كار دارد و

د، شـو هاي حسي يا احساسي تعريف مـي ارزش ةبه عنوان مطالع
امـا  . شـود  هـاي ذوقـي و احساسـي ناميـده مـي     كه گاه قضـاوت 

از نظر كاربرد، بسيار گنگ و مـبهم   ،و زيبا زشت :نندما مفاهيمي
تـوان اشـياي موجـود در     اند كه نمي آنقدر ذهني ،و از نظر مفهوم

ورد زيبايي را گاه تنهـا در مـ  . تقسيم كردآنها  جهان را با دقت به
برنـد و در مـورد اعمـال و     كار مـي  آنچه خوشايند بينايي است، به

 ،زيبـا ، اما در فرهنگ اروپايي ؛ندگوي نميها از زيبايي سخن  پديده
ها  ، در مورد اعمال، افكار، رفتارها و پديدهديداريعالوه بر موارد 

بـه   »خـوبي « معنـي  بيشتر،ها در اين فرهنگ. رود به كار مينيز 
  .)7( شود نسبت داده مي ،زيبايي ةكلم

قــرن تــأمالت جــدي دربــاره هنــر و زيبــايي اســت و  ،18قــرن 
در ايـن   گونـاگون توسط متفكران  تضاديو م هاي مختلف نظريه

  :مانندزمينه مطرح شده است، 

 خوبي از زيبايي جداسازياعتقاد به  ●

زيبايي را معادل دلپذير و مطبوع دانستن، كه توسط ذوق قابل  ●
 .ندقوانين ذوق پابرجا و مشخص نيست گرچهاست؛ تعيين 

 دانستن تقليد زيبايي طبيعت را هنر ●

 انگاشتن اجتماعي و ضرورت جنسي حسرا مبدأ زيبايي ●

كـه بزرگتـرين لـذت را بـه مـا       به عنوان چيـزي زيبايي تلقي  ●
دارد و تصورات بسياري را در كوتاهترين مدت ممكن،  ارزاني مي
  )8. (بخشد به ما مي
مفهــوم زيبـايي و هنــر  بـه   انكانــت بـيش از ديگــر 19در قـرن  

د و به وجـود  انسان به طبيعت خارج از خو وي،از نظر  .پردازد مي
دارد و در طبيعت خارج از خود، حقيقت را  شناختخود در طبيعت 

نخست، كار عقل مجـرد   ةمرتب. جويد و در خويشتن، خوبي را مي
نيز تعبيـر   كار عقل عملي، كه به آزادي اراده ة دوم،است و مرحل
وجـود   7به نـام اسـتعداد قضـاوت   اي  ، وسيلههمچنين. شده است

، تشـكيل  هـا بدون در نظر گرفتن مفاهيم آنكه تصديقات را ، دارد
اين . آورد اشتياق و رغبت، براي ما فراهم مي دهد و لذت را بي مي

  )8(. است 8ايستااستعداد اساس احساس 
هايي در مورد زيبايي در آلمان ظـاهر   فرضيه 19در قرن زمان  هم
بـه  داند، بلكه  كه نه تنها زيبايي را تجلي يك تصور نمي ،شود مي

ورزد و آن را مــردود  بــا ايــن نظــر مخالفــت مــي ســتقيمطــور م
كه زيبايي بـه خـودي   ها برآننداز اين فرضيه اما برخي. شمارد مي

در . )8(آنچه وجـود دارد، قضـاوت ماسـت    بلكه ،اردخود وجود ند
زيبـايي را نـه از راه    بيشـتر، شناسـان،   زيبـايي  19انگلستان قرن 

ـ تعريـف كرد  ، بلكه از طريق ذوقمتمايز كنندة آنصفات  بـه   ،دن
  .)8(ي خود را به موضوع ذوق سپردزيبايي جا ةنحوي كه مسئل

  
  و زيبايي شناسينوگرايي 

تـأمالت هنـري و زيبـايي     ،و اوايل قرن بيستم 19در اواخر قرن 
ــويي  ــه ســمت و س ــناختي، ب ــرايش  ش ــتيا گ ــه  ف ــه از آن ب ك

سـنت ضـديت بـا    « تـوان  آن را مـي  وشود،  ياد مي 9»نوگرايي«
، داراي ويژگي زماني زيباشناسي از ديدگاه نوگرايي. ميدنا »سنت

اي  شكل زيبايي شناختي عنوانو ابدي انگاري، به  استو مكاني 
دستي نـدارد،  يك اييشود و توزيع جغرافي آغاز مي 20كه از قرن 
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مدافعان سنّت كالسيك  به وسيلةابتدا  ،اين واژه .)9(مطرح است
اصطالح معنايي مثبت يافت و  اين 19در اواخر قرن . به كار رفت

براي توصيف نهضت زيبايي شناختي و فرهنگـي بـه كـار رفـت     
)10(.  

  
  زيبايي شناسيو  پسانوگرايي

در نگـرش انتقـادي،     گسـترده  يتحـوالت  بـه سـير   10پسانوگرايي
كه از بطن  شودگفته ميفلسفه، معماري، هنر، ادبيات و فرهنگ 
. ان جانشين آن پديد آمـد نوگرايي و در واكنش به آن و يا به عنو

هاي واكنش محافظـه كارانـه در قبـال    يكي از شكل پسانوگرايي
شـود و آن را نهضـتي فراسـوي    ارزيابي مـي  نوگراييكاستيهاي 

اروپايي روزي خود را در  نوگراييدانند، كه افقهاي سنّت خرًد مي
  .)11(كردمتن آن درك مي

ه منزله برتر انگاشتن از نظر منتقدان و مخالفان آن، ب پسانوگرايي
توجيه غريزي زندگي بر توجيه زيبايي شناختي آن، از بين رفـتن  

ــدگي   ةفاصــل ــر و زن ــان هن ــيمي ــد و تجســم م ــن  داراي ياب اي
 ،حقيقـت  ،و اميـال جسـمي   ،كه عقل، دشـمن است موضعگيري 
  ).9( شوند محسوب مي

  
  

  )غرب(كالسيك  در تعاريفشعر 

  يونان ●
نگريسـته و در نظـر وي،    مي اخالقيشعر را از ديدگاه  ،سقراط -

ل، آن را هدف شعر ايجاد لذت و خوشايندي بوده و به همين دليـ 
هر چيز سـودمند را زيبـا    نجا كه اوآو از  دانسته است فايده مي بي
 ).10(انگاشته، براي شعر، زيبايي هم قايل نبوده است  مي

عر كرده و ش مي شاعر را فردي آشفته و پريشان تلقي ،افالطون -
داده و شـاعران  را از نظر تأثير اخالقي، مورد بحث و نقد قرار مي

وي نيز . خود نمي دانسته است آرمان شهرراهيابي به  ةرا شايست
دانسته و چون از نظـر آنهـا   الهام مي ةمانند سقراط، شعر را نتيج

ابتكار شاعر در ايجاد آثار شعري قابل مالحظـه نبـوده، هرگـز در    
 ).10(اند  براي شعر بر نيامده صدد يافتن قواعدي

از ايـن  . سعي داشته قواعدي را براي شعر و ادب بيابـد  ،ارسطو -
ائل ادبي محسوب توان نخستين محقق غربي در مس مي او را رو،
كوشـيده اسـت نشـان دهـد كـه       »فن شعر«وي در رسالة . كرد

آن،  هـدف اخالقـي نيسـت، بلكـه     ةهدف شعر محدود بـه فايـد  
ارزش اخالقــي شــعر را از ارزش  ،مچنــينه. خوشــايندي اســت

 زةزيبايي شناختي آن جدا دانسته و خود شعر را وابسـته بـه غريـ   
. طبيعـي انسـان بـه وزن و ايقـاع پنداشـته اسـت       ةتقليد و عالق

براي نخستين بار ميان شعر و نظم تمـايز قائـل شـده و     ،ارسطو
وزن را وابسته بـه  حاصل شعر را در معني و مضمون آن جسته و 

   .)10( نظم دانسته است
آخرين اثري كه از عصر مطالعات ادبي يونان باقي مانده، كتـابي  

تــوان گفــت نتيجــة  مــي كــه ،اســت از ديونيســوس لونگينــوس
ترين آثاري است كه از زمان افالطون تا قرنِ اول مـيالدي   مهم

شـكوه  «وي در اين رساله از . در باب سخنوري نوشته شده است
وه عبارت است از نوعي علّو و كمالِ برتر شك«: گويد مي »سخن

ترين شاعران و نويسندگان،  آن، بزرگ ةدر سخن، كه تنها در ساي
هرت و افتخارشــان جاودانــه  يابنــد و شــ  مــي مقــامي بلنــد 

  .)11(»شود مي
آن اثـري شـكوهمند اسـت كـه     «: كنـد  وي همچنين تأكيد مـي 

در برابـرِ  آزمايش مكرر را برتابد و تأثيري ايجاد كند كه مقاومت 
آن، نه تنها دشوار، بلكه غير ممكن باشد و در ذهنِ انسان، نقشِ 

شـكوهمند اسـت كـه     به حقيقتآن چيزي . ... پايدار باقي گذارد
 .)11(»ميشه و براي همه كس خوشايند باشده

  روم ●
استيالي روم و انقراض حكومت يونان، كه حدود شـش   ةدر دور

مطالعات ادبي  ةنچه در حوزتوان گفت آقرن به طول انجاميد، مي
  .)10( تقليد از مطالعات ادبي يونان استبر جاي مانده، 

  اقرون وسط ●
در اوايل اين دوران، مطالعات ادبي، محدود بـه فنـون بالغـت و    

، آنبا وجود اين، گرچه در اواسط  .تفسير و تأويل متون ديني بود
د ادبـي  به دنبال ارتباط غرب با جهان اسالم، به لحاظ ادب و نقـ 

تـوان گفـت كـه     مي به طور كلّي نيز آثاري قابل توجه پديد آمد،
نيز چيزي به افكار و آراي يونانيان در مورد چيسـتي   اقرون وسط

  ).10(و ماهيت شعر نيفزود 



 اخالق در شعر : اطمه راكعيدكتر ف
  

 5

  رنسانس و پس از آن  ●
فن شعر ارسطو كشف و به التين، و بعد، بـه   ، نسخةدر اين دوره

ة برخـي از فالسـف   ،همـين ايـام   در .ايتاليايي ترجمه و منتشر شد
براي بطالن آراي ارسطو، كوشيدند بـه آنچـه   فرانسوي با تالش 

شود، دست يابند و توجه خـود را   مي امروزه سبك شناسي ناميده
بندي كـاربردي آنهـا معطـوف كردنـد و      به صناعات ادبي و طبقه

در ايـن  . به بسط و تكميـل آراي ارسـطو پرداختنـد    ،برخي ديگر
و شعر نهاده بود، زي كه ارسطو ميان نظم و نثر و نظم دوره، تماي

 تمـامي  برخـي كوشـيدند تـا   19در قـرن  . )10( دوباره مطرح شد
اصطالحات فنون و صناعات ادبي را كه تا آن زمان مطـرح بـود،   

تحليلي نويني را با اصطالحاتي جديـد ارائـه    ةكنار بگذارند و شيو
صورت و محتوا تأكيـد  زمان، كساني بر تمايز بين  هم. )10(دهند 
تحليـل روانشـناختي ادبيـات را     ،و يكي از پژوهشـگران  ندورزيد

نقشـي مهـم در    19و  18هـاي   به طـور كلـي قـرن   . مطرح كرد
از آغاز قـرن بيسـتم،    .ندشناسي ايفا كرد تأمالت مربوط به زيبايي

اي در زبان  حادثه ةرا به منزل ،گروهي ديگر، ادبيات، به ويژه شعر
هـاي ادبـي از    ند و براي بررسـي چگـونگي آفـرينش   تعريف كرد

   .ابزارهاي زبانشناختي مدد گرفتند
  

  شعر در مطالعات ادبي مسلمانان

طو بهـره  امكان اين كه مسلمانان در آراي خود از آرا و افكار ارس
بديع و نقد عربي، پـيش   ، بالغت،اما .گرفته باشند، منتفي نيست

تأثير قرآن  پيشينةان باشد، كه تحت تأثير منطق و علم يون آناز 
مترجمان عربي و سرياني نيز آراي ارسطو را در فنّ  ).10(را دارد 

برخي از  ).10( اند نگرفته بهره آنشعر به خوبي درك نكرده و از 
ــا مقيــاس  ،صــاحبنظران ــون بالغــي را ب ــيهــاي  فن ــان عرب  زب

و فنـون  سنجيدند و با افكار ملل غير عرب در فنـون بالغـت    مي
 ةتـرين كتـاب در زمينـ    قـديمي . )10( وناني آشنايي داشتندشعر ي

محمـد بـن عمـر     »ترجمـان البالغـه  «رسـي،  علوم بالغت به فا
المعجم «ها در اين زمينه  ترين كتاب يكي از مهم. رادوياني است

 برخي. )10( است رازياثر شمس قيس  »في معايير اشعار العجم
و ايرانـي در ايـن    آور عـرب از آرا و نظرات علما و متفكـران نـام  

   :چنين استحوزه، 

بـود كـه    آندانسـت و بـر    مي يكي ازمحققان شعر را صناعت ●
 .)10(ز نوعي رنگ آميزي و صنعتگري نيستشعر، ج

كـه   كردمحققي ديگر شعر را كالمي موزون و مقفّي تلّقي مي ●
 .)10(كند به معنايي داللت مي

و گيرايي خـود   ي زيبايياعتقاد داشت كه شعر، همه ابن سينا ●
خيال از نظر وي نوعي بازآفريني . گيرد مي را از ذات خيالين خود

كه شعر براي كسـب ايـن نيـروي خالقـه و      ،از طريق تقليد بود
 ). 12و  11(گيرد مي مقلد، از لحن، كلمه و وزن، بهره

شعر، نزديك منطقيان، «: دخواجه نصيرالدين طوسي معتقد بو ●
رف جمهـور، كـالمِ مـوزون و    در عـ كالم مخيلِ موزون باشـد و  

 ).10( »مقفّي

  
شعر و رويكرد علمـي غـرب بـه     تعاريف جديد

  )11صورت گرا زبانشناسان ساختگرا و(شعر 

قرن بيستم آغـاز توجـه بـه مسـائل ادبـي بـا ديـد زبانشـناختي         
در اين قرن، برخي زبانشناسان با نشان دادن توجـه و  . )13(است

 را» 12 سـازي برجسـته  «سئلة دقت بيشتر به نقش ادبي زبان، م
بـه مطالعـات ادبـي     صـورتگرايان  قبل از آنها. )14(مطرح كردند

يكـي از  . پرداختند و فرم و ساختار ادبيات را در نظـر داشـتند  مي
فرآينـد   ةشـش جـزء تشـكيل دهنـد     با ارائة طرحـي  زبانشناسان

ارتباط، يعني گوينده، مخاطـب، مجـراي ارتبـاطي، رمـز، پيـام و      
 .زبـان معرفـي كـرد   ة هاي شش گاننقش ةعيين كنندموضوع را ت

هـاي  نقش: زبان از نظر وي عبارت بودند از هاي شش گانةنقش
وي در . ترغيبي، ارجـاعي، فرازبـاني، همـدلي و ادبـي    ، 13عاطفي

. )11( سـت دان مي نقش ادبي زبان، توجه پيام را به سوي خود پيام
بـه   ،جسته سـازي يكي ديگر از زبانشناسان،پس از طرح فرآيند بر

و ) قاعده كـاهي ( 14هنجارگريزي: دو گونه از اين فرآيند پرداخت
: زيــر را مطــرح كــردهــاي  وي هنجــارگريزي. 15قاعــده افزايــي

واژگاني، نوشـتاري، آوايـي، نحـوي، گويشـي، سـبكي، زمـاني و       
ــتعاره   ــه اس ــايي؛ ك ــاير    معن ــاز و نظ ــواع مج ــل آنو ان ، در ذي

نوع دوم برجسته سازي را با وي  .هنجارگريزي معنايي مطرح شد
عنوان قاعده افزايي مطرح كرد، كه مـواردي ماننـد وزن، قافيـه،    

  .)11( گنجد بندي مي آوايي در اين تقسيمهاي  رديف و هماهنگي
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تالش كرد نشـان دهـد كـه     در همين قرن، يكي از پژوهشگران
در وي . نوشتار در هر شكلش داراي سـبكي خـاص خـود اسـت    

و نويسـد  كند كـه مـي   اي اشاره مي به نويسندهتمايز دو نويسنده 
او معتقـد بـود كـه خواننـده در ايـن      . شـوند  يدرگيرِ نوشتن او مـ 

آن را بـراي خـود    زيرا يط، همچون نويسنده، خالق اثر است،شرا
بـه ميـان    »مرگ مؤلف«از بر اين اساس، صحبت . خواند مي باز

نـده در  نويسـد و خوان  مـي  اي كـه  آمد، به اين معني كه نويسـنده 
جريان خواندن اثرش حضور خالق دارد، در واقع، خـود را قربـان   

   ).11(شود ده، در نوشته اش جاودانه مياثرش كر
  

  تعريفي موقت از شعر

خـام آن را   مـادة شعر در ميان هنرهاي زيبا، تنها هنري است كه 
 در ... رنگ و خطّ در نقّاشي، سـنگ و فلـز و   (معني  بي سادةمواد

. دهد تشكيل نمي) و معماري و صداها در موسيقيسازي  مجسمه
و كلمه يك نماد است، كه خود شامل  خام شعر، كلمه است مادة
 اسـت و در زبـان  ) تصـور معنـايي  (و مـدلول  ) تصور صوتي(دالّ 

و  شـود  روزمرّه، از آن براي ناميدن اشـيا و مفـاهيم اسـتفاده مـي    
براي انتقال   عنوان عبارت و جمله هايي از آن به ها و رشته زنجيره

 ةجنبـ ، پـس  .رود مي با ديگران به كار) زباني(پيام و ايجاد ارتباط 
 ةشعر از زبـان يـا نثـر چيسـت، كـه آن را در زمـر       ةمتمايز كنند

  دهد؟  هنرهاي زيبا قرار مي
دارد و آن، وجـود   در جامعـه  »هنـر «همگـاني از   امروزه يك تلّقي

قادر به انجـام   كاري كه هر كسي - معنيِ كار مهم و بزرگ است 
و  »!كند هنر كـرده  فالني فكر مي«: مانندهايي  آن نباشد ـ جمله 

ايـن تلقـي از هنـر، بـا     . چنين نگرشـي اسـت   نمايانگرنظاير آن، 
خـواني  ة شـكوهمندي، هـم  دربـار » لونگينوس«بخشي از سخن 

در سخن، مانند ساختمان بدن انسان، «: گويدجا كه مي آندارد؛ 
هـر يـك از   . شود، تركيب اعضاستشكوهمندي مي ةچه ماي آن

وقتي همه . اين اعضا، جدا از اعضاي ديگر، هيچ چيز جالبي ندارد
در كنــار هــم قــرار گرفتنــد، تركيبــي هماهنــگ و كامــل پديــد  

  ).11(»آيد مي
بـدون  هـا و   بدون در نظر گرفتن كاركردهـا و مسـئوليت   ،اكنون

شعر، تعريفي كلّي و ماهوي از شعر ة سازند توجه به ابزار و عناصر
تعريفـي از   امـا اگـر  » .شعر يك هنرِ كالمي است«: شود مي ارائه
و با تأكيد بـر   -هاي ساختن و پرداختن آن با توجه به شيوه-شعر

بـا بسـط    شود، شـايد بتـوان  ارائه  -با ديگر انواع ادبي آنتفاوت 
تر در اين  ، به تعريفي دقيق»هنر كالمي استشعر يك «تعريف 

  .افتزمينه دست ي
شعر، فشرده ترين و «: يكي از منتقدان در تعريف شعر گفته است

، كـه در كوتـاهترين زمـان    ،ادبيات است تمركزيافته ترين شكل
اما با توجه به ). 14(»كند ن معني را به مخاطب منتقل ميبيشتري

 ز تأكيـد و نيـ  گذشـته بيان و بديع از  تأكيد بالغيون و علماي فنِّ
زبانشناسان و منتقدان جديـد بـرروي برجسـتگي زبـاني و انـواع      

ة خوب است در تعريف، بـه ابـزار تبـديل كننـد     ،هاهنجار گريزي
تعريـف بـاال بـه     از ايـن رو، . زبان عادي به شعر نيز اشاره شـود 

  :شود صورت زير كامل مي
ات اسـت كـه در     اي شعر، به عنوان هنر كالمـي، گونـه  « از ادبيـ

با بهره گيري از شگردهاي  -كوتاهترين زمان، بيشترين معني را 
، بـه مخاطـب   شيوهبه تأثيرگذارترين  -بياني و ظرفّيتهاي زباني 

  ».خود منتقل كند
شايد زمـاني همـان ديـدگاه كالسـيك      مخاطب كيست؟اين اما 

طول  هايي از مردم كه در گروه(لونگينوس در مورد مخاطب شعر 
تحصيالت، شغل و سنّ، شعري را بپسندند  ةها، فارغ از مسئل سال

 ،امـا امـروزه  ؛ مورد پذيرش بوده باشد) و با آن ارتباط برقرار كنند
ارتباطات، كـه بـه    ةبا توجه به تحوالت سريع و گسترده در عرص

ويژه در ادبيات و هنرها تأثيرگذار است، شايد ديگـر نتـوان روي   
ذوق  زيرا آثار ادبي تأكيد كرد؛مخاطبين در مورد قضاوت تاريخي 

زيبايي شناختي افراد در جوامع امروز، به سرعت در حـال  ة و شام
شايد بتوان تعريف زير را نيـز از مخاطـب    ،در هرحال. تغيير است

گروهي از افراد در يك جمـع شـاعر و   «: دست داد كيفي شعر، به
  ي انتقـادي شـعر   هـا  يـا شعرشـناس و آشـنا بـا ديـدگاه     /منتقد و
  .»و هنر

اگر در چنين جمعي چيزي خوانده شود، به طوري كه كلّ آن يـا  
ها و سطرهايي از آن، موجب تهييج و تحريـك احساسـات    بخش

هـايي حـاكي از انتقـال تـأثيرات عـاطفي،       جمع و ابـراز واكـنش  
بـه  «خواننده توانسـته باشـد    و شوداحساسي و هيجاني، به جمع 

ارب حسي و احساسات خود را به مخاطب آميز تج موفقيت شكلي
  ).8(خوانده شده است  شعرتوان گفت كه  مي ،»سرايت دهد
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  اخالق در شعر

اخـالق و   زيبايي شناسي، بعد از تعاريف و توضيحاتي كه از هنر،
در شـعر مـورد توجـه قـرار     ارائه شد، اينك مسـأله اخـالق    شعر
است و نه به  ننگاه به مت محقق در مطالعة حاضر،نگاه  .گيرد مي

عرهاي اخالقي از شاعراني بـوده  شاهد شادبيات  چون گاه. شاعر
كه در زندگي فردي و اجتمـاعي چنـدان اخالقـي نبـوده انـد، و      

  .بالعكس
  

  هاي شعر اخالقي ويژگي
 : بري بودن از رذايل اخالقي ●

رذايل اخالقي كه اخالقيون، عدم ارتكاب آن ها را به انسـان هـا   
  تواند باشد؟  مي در مورد شعر، چه چيزهايي توصيه كرده اند،

برداري از شعر ديگران يا بخشي از آن و  وكپي 17سرقت ادبي -1
الهـام پـذيري و تقليـد    در اينجـا،  (. چاپ و نشر آن به نـام خـود  

  غيرمستقيم، به اين شرط كه شـاعر از ارزش شـعري اثـر اصـلي    
مواردي  چيزي نكاسته، بلكه چيزي به آن افزوده باشد، همچنين،

هـا و تصـاويري    خبر، منفك و مجزّا از هم، شاعراني ايـده  كه بي
 .)مشابه را در شعرهايشان آورده باشند، مدنظر نيست

اين ( .استفاده از الفاظ ركيك، فحش، توهين و تحقير لفظي -2
نمايشنامه و رمان، كه مانند  ،هاي ادبي برخالف ساير گونه ،امر

ها، نويسنده گاه  ها يا نقش هدر آنها براي ترسيم برخي صحن
مگر -ناگزير از ذكر چنين مواردي است، در شعر توجيهي ندارد

كه در اين مورد استثنا -آنشعرهاي بلند دراماتيك و نظاير 
 .)د بودنخواه

بـه  اي اجتمـاعي،   در مورد فرد، گروه يا ايده نادرستة مطالب اراي
 در شعر  طور مستقيم يا تلويحي

هـاي  هنجارجن و مبتذل و توصيفات خارج از اراية تصاوير مسته
 فرهنگي و اعتقادي جامعه 

 و وابسـتگي بـه آنهـا،    هـا  ئولوژي ها و ايدواگذاشتن قلم به دولت
 ماديبراي نيل به اهداف 

  هاي غير هنريها و مجيزگوييمداحي اشخاص و مبالغه
  :پايبندي به بعد هنري شعر ●

از آنجـا كـه   . اسـت  كالمـي  هنريطور كه گفته شد، شعر  همان
دهـد   هنرها قرار مي ةمهمترين بعد ماهوي شعر، كه آن را در زمر

كند، هنـري بـودن    بي جدا ميهاي اد و از نثر و نظم و ساير گونه
يكـي از اصـول   ، هاي هنري آن ، رعايت جنبهآن است، از اين رو

تـوان از آن بـه عنـوان اصـل      مي اخالقي در اين زمينه است، كه
  . عدم قلب ماهيت ياد كرد هويت واحترام به 

  
 :پايبندي به بعد زبانيِ شعر ●

دهـد، شـعر   اي است كـه در زبـان رخ مـي    از آنجا كه شعر حادثه
به  ،زبان ةپذيرفته شد ةبايست به حفظ بعد زبانيِ خود و وظيف مي

د باشـد    ةعنوان وسيل زدايـي از   معنـا . ارتباط اجتماعي، نيـز متعهـ
جـاي   ها و يا اصوات نامفهوم و خَـش بـه   از ژستها، استفاده  واژه
اين اصل نيز به . ها، عدم تعهد نسبت به بعد زباني شعر است واژه

يـك   ماهيـت، رعايت اصل احترام به هويت و عـدم قلـب   مانند 
  .شود مي اصل اخالقي محسوب

  
  :گرايي آرمان ●

 آرمان هـا اي براي نيل به برخي  هنر را وسيله، هاي عملي نظريه
د اتّحـاد ملـل جهـان،    نـ توان مـي  هـا آرمـان ايـن  . كنند عريف ميت

فراخواني بشريت به خداخواهي يا بهبود بخشـيدن بـه باورهـاي    
  .باشد ...اخالقي مخاطبين هنر و 

  
شــناختي و  هــاي زيبــايي ارتبــاط ميــان ارزش

  اخالقي

چندين نظر تاريخي متمايز در مورد ارتباط ميان ارزشهاي زيبايي 
ره به آنها اشـا به صورت كوتاه قي وجود دارد، كه شناختي و اخال

  : شود مي
 ): اخالق پرستي(گرايانه هنر مفهوم اخالق ●

از  جديـد دفـاع   .گـردد  بنيان اين نظريه، به آراي افالطون برمـي 
براسـاس ايـن   . اخالق در هنر را نيز تولستوي انجـام داده اسـت  

اخالقيـات   ديدگاهها، هنر در خدمت اخالقيات است و تا آنجا كه
 را ارتقا بخشد و تشويق كند، قابل قبـول، و در غيـراين صـورت،   

هـاي ايـدئولوژيك، و ديـدگاه    دولـت اين، ديدگاه . نامطلوب است
ات، در    ةهم كساني است كه در هر چيز، از جمله در هنـر و ادبيـ

  .)6(جوي نكات اخالقي هستند و جست
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 ):زيبايي پرستي(مذهب اصالت زيبايي شناسي  ●

. گيـرد  گاهي است كه در مقابل ديدگاه اخالق گرايانه قرار ميديد
اين ديـدگاه  . برطبق اين ديدگاه، اخالق بايد در خدمت هنر باشد

اي اسـت كـه در    هنري، بزرگتـرين تجربـه   ةبرآن است كه تجرب
از ايـن نظرگـاه،   . اختيار بشر است و هيچ چيز نبايد مانع آن شود

ة پراهميتي كـه هنـر   سه با تجربآثار جانبي نامطلوب هنر، در مقاي
  .)6( كند، اهميتي ندارد ارائه مي

  :ديدگاه آميخته ●
ارزشـهاي زيبـايي شـناختي و     بـر آن اسـت كـه    آميخته ديدگاه

هيچيك از  ،اما .دارندمايز براي ايفا كردن تهايي م اخالقي، نقش
هنـر و اخـالق   از اين رو، و  كند از ديگري عمل نمي  آنها مستقلّ

تواند در خدمت اخالقيات  اين ديدگاه، هنر مي از. مربوطندبه هم 
؛ هنري خود را از دست ندهد  قرار بگيرد، به اين شرط كه ويژگي

ايـن  . ميلتـون » بهشـت گمشـدة  «و  دانتـه » الهي كمدي«مانند 
تواند آموزش اخالقي بدهد، اما نه  مي هنر، براين نكته كه ديدگاه
  .)6(اردتأكيد د، صريح و آشكار ةبا موعظ

قابل تأملّ و پذيرش است و بـا ديـدگاه    ديدگاه آميخته ديدگاهي
و  در مورد شعر، كه تبيين و تصوير زندگي،مطالعة حاضر اخالقي 

انتقال تجارب حسي و احساسي، با بهره گيري مناسب از عناصـر  
جوهري شعر و بيان غيرمستقيم مفاهيم اخالقي اسـت، تجـانس   

رفتـه، تـأثير اخالقـيِ اصـلي      تراين پيش ازاما اين ديدگاه، . دارد
ل را   و. داند مي تحريك تخيل،ادبيات را در قدرت آن براي  تخيـ

  .)6( كند بزار بزرگ خيراخالقي مطرح ميعنوان ا به
ارسـطو،  هيجـاني   ةتخلي و پااليش با تأكيد بر نظرية ديدگاه،اين 

 كنـد  و تصفيه روانشناختي تلقي مـي  اي براي تخليه هنر را وسيله
)6(.  

در مـورد اخـالق در آثـار    طرفدارن اين ديدگاه بر اين باورند كـه  
اصول اخالقي روزمره، وجود دارد اعمال  هنري، مسائلي مهمتر از

هايي كه آثار هنري به پربـار شـدن تفكّـر اخالقـي      و از جمله راه
هـاي تجـارب زنـدگي اسـت، بـه       كند، توصيف آرمـان  كمك مي

ها براي ارزيـابي و قضـاوت،    آن آرماننحوي كه شكل آشنايي با 
آثـار   .)15( گـذارد مقايسه، و شايد حتّي اقتباس، در اختيار ما مـي 

هـاي   را در قبال نيازها و عواطـف و ويژگـي   انسان تخيلهنري، 
آثار هنري داراي  از اين رو،. )16( كنداخالقي ديگران تقويت مي

رزشمندند كه ديدگاه اخالقي نامطلوب يا ناشايست، از اين جهت ا
دهند در فضاي باورهاي اخالقـي خـود تأمـل    امكان مي افرادبه 

چنين آثاري بـه رغـم ايـراد    معتقدند كه گرچه برخي  .)17( كنند
  .)14(ظ زيبايي شناختي، ارزشمند باشندتوانند به لحااخالقي، مي

هاي جنـايي  حتّي در مورد رمان هطرفداران اين نظريه معتقدند ك
 آنهـا اصي كه تأثيرات اخالقي سوء دارند، خواندن يا آثار هنري خ

 ةواسـط  تواند بالعكس عمل كند، به اين معني كه خواننده، بـه  مي
ها و تمايالتي از آن نـوع را بـه    رمان يا نمايشنامه، گرايش ةتجرب

هيچ اثـر هنـري   به اعتقاد آنها، . ضرر، آزاد و تخليه كند شكلي بي
ايـن   .دارد جاوز و زنـا وا نمـي  ارتكاب ت انگيزي مردم را به شهوت

 ةآثار به جاي واداشتن افـراد بـه ارتكـاب چنـين اعمـالي، دريچـ      
اطميناني در مقابل آنهاسـت و نـوعي از مسـرّت و خشـنودي را     

  . كند جايگزين آن مي
هـاي   ايـده  ، با وجـود آميختهنظرية از نظر نگارنده، اين بخش از 

  :است رانگيزب چالش كند، در موارد زير، مي جالبي كه مطرح
معلوم نيست كه اين ديدگاه با توجه به روانشناسي جديد، تـا   -1

 .استچه حد قابل اعتماد 

گـذارد و   به نحوي عميق و شديد بر جامعه تأثير مـي  هنرمند -2
كنـد، بلكـه بـه آن شـكل      برداري نمـي  هنر تنها از زندگي نسخه

عنـوان  طور كه طرفداران ايـن ديـدگاه    ، هماناز اين رو. دهد مي
تـأثير   چه آماري موجود است مبني بر اين كه تحت« كنند كه مي

 »انـد؟  هاي غيراخالقي، كساني دچار اَعمال غيراخالقي شدهرمان
بايد مطرح كرد كه چـه آمـاري موجـود اسـت مبنـي بـر اينكـه        

هاي غيراخالقي كساني دچار اعمال غيراخالقـي   تأثير رمان تحت
 !اند؟ نشده

شـود كـه مطالعـات     براي كساني نوشته مي هاتنآيا آثار ادبي  -3
عنـوان اثـر هنـري،     ، به در آنهاادبي جدي دارند و با تعمق الزم 

پردازند  خود مي ةتجرب گسترشكنند و به  مثبت از آن مي ةاستفاد
نـد؟ بـه   ا و الغير؟ و يا استفاده كنندگان از اين آثار، عمـوم مـردم  

ه اگـر اثـر ادبـي قـوي و     تجربه، كـ  تجربه يا كم جواناني بيويژه، 
  !گيرند وجود تحت تأثير آن قرار مي ةتأثيرگذار باشد، با هم

هاي آماري و مورد اسـتناد داده   ها پاسخ از آنجا كه به اين پرسش
بـاز   هـاي بيشـتر،   توان اين مبحث را براي تأمـل  مي نشده است،

  .گذاشت



 اخالق در شعر : اطمه راكعيدكتر ف
  

 9

هاي مطرح شده، تعريف زير، از شعر اخالقي حال، براساس بحث
  :شود مي ائهار
شعر اخالقي، شعري است عـاري از هرگونـه رذيلـت اخالقـي،     «

در محتـواي   كمال طلـب، و  ؛پايبند به ابعاد هنري و كالمي خود
  ».يفردي، اجتماعي و هنر

 
  يريگ نتيجه

بنـد   شود كه به اصول زيـر پـاي  شعر درصورتي اخالقي تلقّي مي
  :باشد

ادبي و چـاپ و  سرقت  :از رذايل اخالقي، همچون بري بودن -1
اسـتفاده از   ؛ عـدم نشر شعر ديگري يا بخشي از آن به نـام خـود  

در  نادرسـت ارائه مطالب عدم  ؛الفاظ ركيك، توهين و تحقيرآميز
تصـاوير و   ، عـدم ارايـة  اي اجتمـاعي مورد فـرد، گـروه يـا ايـده    

و  توصــيفات خــارج از هنجارهــاي فرهنگــي و اعتقــادي جامعــه
هـا و   گذاشـتن قلـم بـه دولـت    وا عـدم . هـاي غيـر هنـري   مبالغه

  .ها ايدئولوژي

از آنجا كه شعر يك هنر كالمي است، : به بعد هنري پايبندي -2
هنري آن، با بهره گيري از عناصر جـوهري،   نبةج التزام شاعر بر

ــايي و     ــد معن ــام و چن ــعري، ايه ــفيات ش ــيال، كش ــف س عواط
، و دقّـت  هاي زباني و بياني، انواع مجاز و استعاره، ايجاز خالقيت

 انجامـد، آن، كه به شاعرانگي اثـر مـي   مانندها و در انتخاب واژه
شـعر، يـك اصـل     ماهيتو عدم قلب  ،احترام به هويتهمچون 

 .اخالقي است

اي اسـت كـه درزبـان رخ    شعر حادثـه : به بعد زباني پايبندي -3
هايي است داراي دالّ و مـدلول  دهد و زبان، متشكّل از نشانه مي

هـا و  واژه ، معنـازدايي از از ايـن رو ) وتي و معنـايي تصورات صـ (
ها، عدم تعهد نسـبت بـه   مفهوم به جاي واژهت نااصوااستفاده از 

 .بعد زباني شعر و يك عمل غير اخالقي است

بدون توجه به كه  طوريبودن شعر، به  هدفمند: گرايي آرمان -4
هـاي شـعر مطـرح     هـا و بيـت   چه در سطرها و بندها يا مصراعآن

خالف اخالق نيز به نظر آيد، اثر حتّي شود و گاه ممكن است  مي
جامعـه  يـك  خيرخواهانه را براي افراد  هدف و آرمانيدر نهايت، 

 .يا جوامع بشري درنظر داشته باشد

  

  نامه واژه

 Aesthetics .1  زيبايي شناسي

 Ethics .2  اخالق

 Moral .3  وجدان

 Conventions .4  آداب

 Ethical Legalism .5  قياخال گرايي قانون

 Good Will .6  ، خيرخواهياراده خير

  Judgment talent .7  استعداد قضاوت

  Static Sense .8  احساس ايستا

 Modernism .9  نوگرايي

 Post modernism .10  پسانوگرايي

  Formalism .11  ييصورت گرا

  Foregrounding .12  برجسته سازي

  Emotive Function .13  عاطفي نقش

 Deviation .14  هنجارگريزي

 Extra Regularity .15  قاعده افزايي

 Post structuralism .16  پسا ساختگرايي

 Plagiarism .17  سرقت ادبي
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