
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 Michael ،Ryanسرشناسه: رایان، مایکل، 
 اصول و مبانی نقد. نویسنده مایکل رایان؛ادبیات، فیلم و فرهنگ: عنوان و پدیدآور: 

 محسن فخریمترجم 
 نویسی: فیپا  . وضعیت فهرست889-066-9898-06-4شابک: 

 9988مشخصات ناشر: تهران، نشر ِلگا، 
   An Introduction to Criticism: Literature, Film, Culture یادداشت: عنوان اصلی؛

 Critcism --نقد : موضوع
 ، _ ، مترجم.9939، محسن، فخریافزوده:  ۀشناس

 83/969بندی دیویی: .  ردهPN 99 بندی کنگره: رده
 0936499شناسی ملی: شمارۀ کتاب

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 ادبیات، فیلم، فرهنگ

 بانی نقداصول و م
  محسن فخری مترجم ،مایکل رایان نویسنده
 نجومیان امیرعلیدکتر با مقدمۀ 
 علی باقری طراح جلدراد، رضا رحمتیویراستار 

 نسخه 866،  9466،  سومچاپ 
    ، نشر ِلگا3دوم، واحد  ۀ، طبق466تهران، خیابان انقالب، چهارراه کالج، ساختمان 

 (619)  00  80  03  88:   تلفن تماس
 «.حقوق چاپ و نشر برای ناشر محفوظ است ۀکلی»

                                             www.legapress.ir @                lega.press                   



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 فهرست مطالب

 8   ...........................................................................  مقدمۀ مترجم
 99   ..........................................  وگو با دیگری/ دکتر امیرعلی نجومیانگفت
 13...........   ..........................................ه: درآمدی بر تحلیل انتقادی مقدم

 18   ................................................................................  فرمالیسم .1
 38  ...........................................................................  گراییساخت .2
  83   ............................................................................  نقد تاریخی .3
 98   ...............................................................  یشناسکاوی و روانروان .4
 968   ..............................................................  سیاسیمارکسیسم و نقد  .5
 918   ............................................................ گرایی و واسازیپساساخت .6
  949   ..........................................................................  یتینقد جنس .7
  989  ..................................................  نقد قومیتی، پسااستعماری و فراملی .8
  988  .............................................................................  نقد علمی .9
  199   .........................................................................  مطالعات فیلم .11
  198  ....................................................................  مطالعات فرهنگی .11

  139    .........................................................  خالصه: نظریه برای مبتدیان
   188   ...................................................................  نمایۀ اصطالحات

 198    ..........................................................................  نمایۀ اسامی
183     ........................................................  نامه )فارسی به انگلیسی(هواژ



 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 مقدمۀ مترجم

 در ستایش نقد 
که چه بسا در   توانبندد: مگر نمینقش میذهن بسیاری از خوانندگان این پرسشی است 

ایوسکی، داست گرفتارشدن در کالف پیچیدۀ نقد و نظریات ادبی از خواندن شعر حافظ، رمانی ازبی
های ادبی و هنری آفرینشوساوا مشعوف شد و از این ورکهای های شکسپیر یا یکی از فیلمنمایش

 حظ فراوان برد؟
کشیدن همچون نفس»طور که تی. اس. الیوت اعتقاد داشت نقد اگر در دنیای امروز آن

 کمک های ادبی و فرهنگیها و نقدناپذیر است. نظریهکم اجتنابنباشد دست« حیاتی
هایی نو به اندازها و افقو گسستگی، از چشم کنند تا ما در دنیایی چنین مملو از پیچیدگیمی

هایی که بر بودن ما، شیوۀ زندگی ما و نقش اجتماعی ما در مقام مان بنگریم. افقخود و پیرامون
یم چون ما را در فرآیند دارگذارند. ما ادبیات و هنر را دوست فرزند، پدر و مادر ، و شهروند تاثیر می

کند تا هویت کنند. نقد و نظریه نیز به همین سیاق به ما کمک میکشف و شناخت خود یاری می
خویش را در چالش با رویدادهای سیاسی، اجتماعی و ... بهتر درک کنیم و فهم بهتری از خود و 

 جایگاه خویش در هستی پیدا کنیم. 
دن یک متن، خواسته یا نخواسته، در جایگاه منتقد واقعیت دوم این است که هنگام خوان

گاه بهگیریم. دانش ما به شکنیز قرار می گاه و ناخودآ محض مواجهه با یک اثر درگیر تحلیل ل خودآ
گذاریم. حال که به شود و ما از همین نقطه پا به عرصۀ نظریه و نقِد فرهنگ مییا تفسیر متن می

که چارچوب نظریه و ابزار نقد را ایم بهتر آنن قرار گرفتهامنتقد ۀیاری در دستناچار یا از سِر بخت
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بشناسیم تا از خوانشی احساسی و اغلب غیرمنطقی بپرهیزیم. نقد همچون ابزاری به یاری ما 
های های مبتنی بر احساسات صرف را به خوانشی مستدل بدل کنیم و راهآید تا خوانشمی

آموزد سوی خوانشی متکثر ببریم. نقد به ما میید متعصبانه بهتفسیری واحد و شا بررسی متن را از
یابیم. طبعًا خواننده در این گیرودار فرا به یک اثر دالیلی روشن در متن آن ب که برای شیفتگی

 یابد و ناگزیر از تغییر است. ست، همواره گسترش میگیرد که نقْد دانشی پویامی
تفسیرهای متناقض از یک اثر چقدر معتبرند؟ آیا که ابیم کنند درینظریه و نقد به ما کمک می

تواند همان باشد که خواننده مدعی آن هر تفسیری درست و مقبول است؟ آیا معنی متن می
بتوان تفسیری معتبر از ها آناست؟ آیا اصول و قواعد راهنمایی در دسترس است که با پیروی از 

تواند حکم کند که یک تفسیر اعتباری بیشتر از میکسی انجام اینکه چهمتن ارائه داد؟ و سر
 تفسیری دیگر دارد؟

 
 نقد و نظریه

معادل همدیگرند، ولی توافقی اصولی بر سر « نقد»و « نظریه»هرچند برخی پژوهشگران معتقدند 
 طور کلی برشمرد.را بهها آنتوان های این دو حیطه نیز وجود دارد که میتفاوت

ها آنهایی است که بر اساس ای از مفاهیم، مفروضات فکری و روشنظریۀ ادبی مجموعه
ما متون  را درک کرد.ها آنتوان به تفسیر، تشریح، تجزیه و تحلیل ادبیات و آثار ادبی پرداخت و می

هایی در ایدهها آنمفروضاتی داریم و به کمک ها آنخوانیم، در مواجه با را با رویکردی معین می
ها که خبریم. این مفروضات و ایده، هرچند گاهی از داشتن چنین رویکردی بیپروریمذهن می

شود. طور عام، نظریه نامیده میکنند، بهاز چیستی متن فراهم می چارچوبی برای رمزگشایی
شوند که مفروضات ذهنی های خاص خود، شامل رویکردهایی میبندیها، در گروهنظریه

دهند، از آن جمله نند و معیارهایی برای خوانش متن ارائه میکبندی میخوانندگان را طبقه
 توان به فرمالیسم، نظریۀ مارکسیستی، نظریۀ جنسیتی، نظریۀ پسااستعماری و ... اشاره کرد.می

دهندۀ تالشی است برای درک معنا و مفهوم ادبیات، وجود نظریات گوناگون ادبی نشان
ن عملکردش. نظریه همچنین روابط متن را با مؤلف، ها و تبییبررسی ذات آن و شناخت ویژگی

کند. ما هنگام به کارگیری نظریه نه به کشف معنای یک اثر بلکه به مخاطب و جامعه تشریح می
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تر، در تالش برای درک ادبیات از رویکردها و پردازیم. به عبارت سادهمعنا و مفهوم ادبیات می
انداز یا کنیم. این رویکردها همچون چشمتفاده میهای خاص و متفاوت در تفسیر متن اسشیوه

کنیم. نظریه همچنین ادبیات و فرهنگ را بررسی میها آنهای متفاوتی هستند که به مدد دریچه
روش درک  آن  یا ایندهد، این ادراک که دریابیم چرا متون را به اندازی از زندگی ارائه میبه ما چشم

 کنیم. و تفسیر می
پردازند، به مفروضاتی که پایۀ ازان به کشف و بررسی فرایندهای فکری خواننده میپردنظریه

شناسی و ایدئولوژی ادراکات و تفسیر او از زبان، نحوۀ ساخت معنا و درک هنر، فرهنگ، زیبایی
های متفاوت خوانشی مخاطباِن است. پس نظریه، از این منظر، همچون ابزاری برای درک شیوه

ی که هایشناختی و همچنین ارزشهای ادبی، زیبایید و عالوه بر آن بر قضاوتکناثر عمل می
خواهد معیارهایی را معرفی کند که خواننده گذارد. نظریه میثیر میأخواننده به آن پایبند است ت

توان دریافت که کانون توجه نظریْه کند. از این توضیحات میمتن را تفسیر میها آنبر اساس 
می انگلستان باشد یا بو ۀاست نه اجزای یک متن. اگر خوانندای ذهنی خواننده هفرضپیش

ای از نیجریه، در هر حال آفریقایِی ساکن نیویورک و یا مثل چینوا آچبه، نویسنده_ یک آمریکایی
کنندۀ نحوۀ خوانش و ها تعیینمفروضات ذهنی و فکری او و چگونگی ادراکش از مفاهیم و ایده

کند که ما از کنراد خواهد بود. پس نظریه کمک می جوزف تاریکِی  دلنی همچون تفسیرش از مت
ایگاه یک منتقد بخواهیم از اندازهایی متفاوت، اثر را به نظاره بنشینیم. حال اگر در جچشم
مارکسیستِی ادبیات( به تفسیر یک متن بپردازیم توجه خود را  ۀ)مثاًل نظری ای خاصنظریه

بندی کرده است )مثاًل کنیم که اصول نظری آن رویکرد صورتمواردی میاالت و ؤه سمعطوف ب
 ها(. های داستان مطابق جایگاه طبقاتی آننحوۀ تعامل شخصیت

کمی متفاوت با نظریه است. نقْد یعنی توصیف، بررسی، تجزیه و تحلیل، « نقد»اما حیطۀ 
آثار ادبی. نقد به تفسیر معنا و ای از بردن از یک اثر خاص یا مجموعهتفسیر، ارزیابی و لذت

پردازد. در این میان، نقش نظریه ای از آثار خاص میقضاوت در مورد کیفیت یک اثر یا مجموعه
تب مختلف ساختن چارچوب نظری برای منتقد است تا متون و آثار را بررسی کند. مکافراهم

های نو پیش ها افقنند و بر پایۀ نظریهکاالت گوناگونی را دربارۀ اثر طرح میؤنقد با اتکا به نظریه س
فقط به متن بلکه به جامعه، فرهنگ، سیاست و ای نهگشایند تا نگاه تازهچشم خواننده می



 اصول و مبانی نقد ادبیات، سینما، فرهنگ:                                                                                                                                     11

 

خالف آنچه ممکن است در ابتدا به ذهن بیاید، د. پس به بیان ساده، کار نقد، برزندگی داشته باش
متن ادبی با اتکای به چارچوبی است که نظریه  نه لزومًا یافتن ایراد و اشتباه در متن بلکه بررسی

 ارائه کرده است. 
های اخیر کوشیده این موضوع را تبیین کند که متن ادبی محصول فرهنگ نظریه در سال

ها نیز، بر اساس این دیدگاه، به نوبۀ خود دست به است و نه آفریدۀ یک هنرمند خاص. متن
های اخیر نظریۀ ادبی را نظریۀ فرهنگی نیز در سالرو است که زنند. ازهمینساخت فرهنگ می

شود محصولی پردازان و پژوهشگران هر آنچه را که در بستر فرهنگ تولید میاند. نظریهنامیده
ر و مد نیز در چارچوب نظریه دانند و با این نگاه محصوالتی فرهنگی مانند اخبافرهنگی می

فقط کلمات در این مواجهه نه« متن»که مراد از  شوند. همچنین باید متذکر شدبررسی میقابل
ای فرهنگی در چارچوب آن ارائه هروی کاغذ یا نمایشگر، که هر نوع بستری است که آفرینش

ای که در آن تعامالت گفتمانی صورت گرفته باشد پردازان، هر حیطهشود. از همین رو نظریهمی
گاهی بر این واقعهب دانند.را متن می های مختلف فرهنگی همچون اجزای عیت که حیطهالوه، آ

ای حرکت داده است. نظریۀ سمت موقعیتی بینارشتهکنند نقد و نظریه را بهل عمل مییک ک
 تعریف کرده است. های متفاوت بازتنیدن رشتههای سنتی را با درهمانتقادی مرزهای گرایش

است که هر نظریه تصویری ناقص  اما آنچه مخاطبان ادبیات و فرهنگ باید لحاظ کنند این
ای دهد. در واقع وجود نظریات مختلف مهر تأییدی است بر اینکه هیچ نظریهاز دنیا ارائه می

ش ا هم در رقابتند و هر یک در تالکامل نیست. از سوی دیگر، نظریات برای اثبات حقانیت خود ب
رقابتی دهد. چنین را ارائه میترین درک از امور است تا اثبات کند رویکردش بهترین و کامل

کوشند ه وفاداران و حامیان یک نظریه میجا کهمراه دارد تا آنعواقب سیاسی و اقتصادی به
کادمیک اعمال کنند. مدافعان نظریه ۀسلطۀ نظری ای که محبوبیت خود را بر فضاهای علمی و آ

ی یافتن شغل و دریافت بیشتری در میان اساتید یک گروه دانشگاهی دارد امکان بیشتری برا
های تحصیلی و تحقیقی دارند. نظریات گاهی تا سر حد دیکتاتورمآبی و هزینهبورسیه و کمک

کار ست که مخاطبان ادبیات و فرهنگ و منتقدان تازهایروند و این مسألهسرکوب نیز پیش می
ریف ویژۀ آن از باید به جد مراقب تأثیراتش باشند. برای مثال، سلطۀ نقد نوی آمریکا و تع

های نژادی، قومیتی و جنسیتی بود. شدن آثار اقلیتها مانع مطرحهای ادبی برای سالارزش
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دهند. ی ارائه میهای مختلف تفاسیری متفاوت از رویدادهای تاریخی و سیاسهمچنین نظریه
کید میادوارد سعید به ای هیچ گوشهات جهان دارند و قکند که نظریه و نقد ریشه در اتفاوضوح تأ

ها طور که هنر و متناز این کرۀ خاکی نیست که از تأثیرات سیاست مصون مانده باشد. همان
ها و نقدهای ادبی و فرهنگی نیز ابعاد سیاسی دارند و برای همین نظریات اند نظریهسیاسی

ی و نقد دهند. از سوی دیگر، بعضی از رویکردهای نظرمختلف تفسیری متفاوت از وقایع ارائه می
توان به نقد اند که از این دسته میدر تالش برای ساختن جهانی بهتر و عاری از تبعیض

 پسااستعماری، جنسیتی، فمینیستی و مارکسیستی اشاره کرد. 
 

 ساختار کتاب 
کند. پیش از همه، هایی دارد که آن را از دیگر آثار حوزۀ نقد و نظریه متمایز میکتاب حاضر ویژگی

های مشابه خبری های معمول در نوشتهده و روان کتاب است و در آن از پیچیدگیزبان سا
بحث )اعم از کتاب و مقاله( را فهرست ترین آثار نظریۀ موردهر فصل مهم نیست. رایان در ابتدای

دنبال آن دهد و بههای مجزا توضیح میگرافترین مبانی آن نظریه را در پاراکند، اصلیمی
دهد. او ریح و کوتاه از اصطالحات کلیدی آن حوزه در اختیار خواننده قرار میهایی صتعریف

کند تا هایی ادبی، سینمایی و فرهنگی ارائه میترین عقاید هر رویکرد، مثالپس از توضیح اصلی
وجهی کتاب به دخوانندگان نحوۀ اعمال رویکردها را بر متون مختلف فراگیرند. این نظام چن

شده درک کنند های ارائهدهد تا ارتباط نظری و معنایی آثار را با توجه به مثالمی مخاطبان امکان
های انتخابی ها مشاهده کرده و بیاموزند. از جمله متنو روش و منش نقد را در بستر این مثال

به قلم هاثورن و فیلم برجستۀ تاریخ سینما  داغ ننگبرای تفسیر و تشریْح اثر برجسته و کالسیک 
ساختۀ اورسن ولز است. اما رایان خود را به این دو اثر بزرگ محدود نکرده و از آثار کین  شهریهم

شاعرانی همچون ویلیام وردزورث و الیزابیت بیشاپ و نویسندگانی چون جیمز جویس، ویلیام 
برد تا مفاهیم نظری را برای سیاسی بهره می _ارنست همینگوی و مباحثات فرهنگی فاکنر،

مندان نقد ارائه دهد. دانشجویان هایی عملی به دانشجویان و عالقهه تبیین کند و مثالیخوانند
مندان های ادبیات فارسی و انگلیسی، سینما، هنر و مطالعات فرهنگی و همچنین عالقهرشته

به فراگیری نقد و شیفتگان آثار و نمودهای مختلف ادبیات، هنر و فرهنگ مخاطبان اصلی این 
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های دهندۀ دانشجویان رشتهتواند یارید. هرچند در منظری عمومی اثر حاضر میکتاب هستن
 علوم اجتماعی و فلسفه نیز باشد. 

 
 های ترجمهچالش

فقط نشانی ها آندر متن نیست و از ها آنگاهی مؤلف آثاری را تفسیر و تشریح کرده که اثری از 
های دشوارتر از بخششان طبعًا رند و ترجمهلینکی اینترنتی ارائه شده است. بیشتر این آثار شع

ا به ارائۀ لینک و اند، چراکه اتکبوده است. این شعرها در متن حاضر به فارسی درآمده دیگر متن
ماندن ساختن خوانندۀ فارسی زبان از این آثار و مجهولفرجامی جز محرومها آن ۀپرهیز از ترجم

ها بود. در ترجمۀ اصطالحات یگر مربوط به معادلنداشت. چالش دها آنتفسیرهای مرتبط با 
فرهنگی فارسی انتخاب کنم تا از  _سو با سنت ترجمۀ ادبیهایی دقیق و همکوشیدم معادل

های واژگان رو منابع مختلف و فرهنگ خواننده پرهیز کرده باشم. از اینشدن احتمالی سردرگم
گاه کشور نیز بهره از  و اصطالحات موجود بررسی شدند و عالوه بر آن مشاورۀ مترجمان برجسته و آ

است. فهرستی  مند نمایۀ اصطالحات در پایان کتاب آمدهبردم. برای آسودگی خوانندگان عالقه
ها فهرستی از دقیق از تمامی اسامی ذکرشده در متن در نمایۀ اسامی ارائه شده و پس از این

وانندگان و مترجمان به کتاب افزوده شده های انگیسی اصطالحات نیز برای استفادۀ خمعادل
هایی به متن افزوده شده است تا ارتباط بهتری بین خواننده و است. همچنین در مواردی پاورقی

ها افزودۀ مترجم هستند. امیدوارم این کتاب راهگشای متن میسر گردد. تمامِی این پاورقی
ها و همچنین رویدادهای آثار ادبی و پدیدهتحلیل بهتر وزبان برای درک و تجزیهخوانندگان فارسی

 فرهنگی و سیاسی باشد. 
*** 

شان قدردانی های همیشگیها و راهنماییایتخاطر حمجا دارد از دکتر امیرعلی نجومیان به
های کنم که با حوصلۀ فراوان و در طی ساعتکنم. همچنین از دکتر کیان سهیل تشکر می

ها و خطوط مبهم متن کمک کردند. از صالح نجفی که در طوالنی مرا برای درک پیچیدگی
ویراستار کتاب، و مائده نوری که با حوصله  راد،ام کرد، از رضا رحمتیانتخاب اصطالحات یاری

 دریغ مقابلۀ ترجمه را با متن اصلی انجام داد بسیار سپاسگزارم. و بی
 

9911  اهمردادم  محسن فخری.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ریگو با دیگوگفت  
علی نجومیانامیردکتر   

 
ای با زبانی روان و گویا در برابر خواننده قرار داده رشتهکتاب پیش رو نقد و نظریه را در بستری میان

است. در این راه، مایکل رایان، استاد بازنشستۀ دانشگاه تمپل، از تحلیل آثار ادبی، سینمایی و 
کادمیک معرفی کند،  تنها نظریهگرفته تا نه های فرهنگی بهرهپدیده و نقد را کنشی در فضای آ

همراه ناشدنی بهندن این کتاب لذتی وصفبلکه آن را به تجربۀ زیستۀ هر روزۀ ما پیوند زند. خوا
های تواند با چابکی و جسارت قلمروهای مختلف را درنوردد و نسبتی میان متندارد چراکه می

تواند از این یابد که میمیراندن این کتاب دوجود آورد. همچنین خواننده با خوهمتفاوت ب
های متفاوت خواندن برای تحلیل و درک تجربۀ زیستۀ هر روزۀ خود استفاده کند. در این شیوه

مجال قصد دارم درک خود را از مقولۀ نظریه و نقد با شما در میان بگذارم، درکی که به چند دهه 
پردازی و کنش نقد در جامعۀ معاصر ۀ نظریهکار علمی در این حوزه و همچنین مشاهدۀ پدید

ها، میزگردها، و های این جستار را پیش از این در مصاحبهگردد. بسیاری از گزارهایران باز می
به اجمال سیری کوتاه و فشرده برای خوانندۀ محترم ترسیم  جااینام و در ها بیان کردهسخنرانی

 خواهم کرد.
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 نظریه
ها، مفاهیم، پیوسته از سازههمای بهمجموعه»کند: چنین تعریف میفرد کرلینگر نظریه را 

ای از یافتهید نظامها( است که از طریق تشخیص روابط بین متغیرها، دتعاریف و قضایا )گزاره
مند و ای نظامبر این اساس، نظریه شبکه«. کندها ارائه میبینی آنمنظور تبیین و پیشها بهپدیده

« مرتبطهمهای بهارهنظام گز»هاست و از همین رو، نظریه را ها و مفاهیم و گزارهزههدفمند از سا
 .اندنامیده

گاه باشیم و چه نباشیم. ما درون نظریهنظریه ها زندگی ها نقش مهمی در زندگی ما دارند؛ چه آ
های و تجربهدهند، از جهان شکل و نظم مینظم ما های گسسته و بیها به تجربهکنیم، نظریهمی

ها موقت، شوند. حتی اگر بپذیریم که نظریهدرک و دارای معنی میها قابلانسانی ما تنها با نظریه
گاهی نسبی نسبت به تجارب ها باز هم به ما نوعی گذرا، ساختگی و ایدئولوژیک هستند، آن آ

ها و روابط دیدهشوند که توان تحلیل و درک عمیق پها همچنین سبب میدهند. نظریهمی زندگی
توانیم از تجارب هاست که میگرفتن از نظریهتر، ما با یاریها را پیدا کنیم. به عبارت سادهبین آن

 روزمرۀ خودمان نوعی تحلیل داشته باشیم.
های ای زبانی است. ساختارها و چارچوباما فراموش نکنیم که نظریه پیش از هر چیز پدیده

کنند. اما از سوی دیگر، نظریه با ها را مشخص میهای نظریهها و توانشزبانی محدودیت
آورد. این موضوع اما نظریه را به امری گونه زبان الزم را برای اندیشیدن فراهم میساختاری روایت

ای پارادوکسی کنشی گونهعنوان امری انضمامی، بهپردازی، بهکاهد. نظریهاعی فرو نمیانتز
گاه خودبسنده نیست، یعنی در ه در نسبت با چیزی است و هیچاجتماعی است. نظریه همیش

گیرد. نظریه در فرایندی باز شکل یک بستر اجتماعی و فرهنگی فضای عمومی شکل می
توان ادعا است. به همین سبب است که می« ادامه»آغازی ندارد و همواره تنها  ۀگیرد، نقطمی

 انجام است.کرد هر اندیشۀ علمی یک پروژۀ همواره در حال 
بحث است. نظریه امری بینامتنی دیگری هم قابل ۀنده نیست از زاویبساینکه نظریه خود

ها همواره در حال به نظریه های مرتبط نیازمندیم.است، یعنی برای فهم یک نظریه به درک نظریه
 گاه به مقصد وهمدیگرشدن هستند. نظریه هیچ کشیدن، بازنگری، اصالح، و جایگزینچالش
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رساند. نظریه در رسد، ولی در طی مسیر ما را برای کشف دنیای اطرافمان یاری مینقطه یقین نمی
 شود. ها فربه میگیرد، و در مکالمه با دیگر نظریهوگو شکل میمکالمه و گفت

گاه عینی و ابژکتیو نیست. نظریه، گذارانه است، یعنی هیچنظریه همواره سوگیرانه و ارزش
ها دیگر نظریه تر برکند و به همین سیاق نظریۀ قویای را تحمیل مییا ایدئولوژی ویژهباور، ارزش 
سر نظریه عامل فردی و انسانِی یّکه و مشخص وجود ندارد، بلکه نظریه شود. پشتمسلط می

کند. الزم به توضیح است که گیرد و بر اساِس اصول آن رشد میدرون نظام گفتمانی شکل می
تنها در زباِن کالمی بلکه در تمام عرصۀ های داللتی است که نهای از نظاموعهگفتمان، مجم

ای های نشانههای انسانی ما تسری دارد. به عبارت دیگر، گفتمان خود را در همۀ نظامتجربه
دهد. برخی، مانند پیتر زیما، حتی پا را از این فراتر نهاده و مان نشان میپرداز در زندگیداللت

های ای از نظامبخشی به مجموعهاند که نظریه همان گفتمان است، یعنی نظریه نوعی نظمگفته
 داللتی ماست.

یک  ای است. درپردازی شاخص مهمی برای رشد و توسعۀ علم و دانش در هر جامعهنظریه
ای، شود. در چنین جامعهنمی« تولید»جویزی صورت امری تجامعۀ پویا، علم و اندیشه به

شود که علم و فکر در آن امکان رشد و ای مهیا میگونهی عمومی، گفتمانی و فرهنگی بهایطشر
گرفته در فضای فرهنگی، نفس شکلبهگری و اعتمادپردازی نتیجۀ پرسششکوفایی یابد. نظریه

ی ندارد. اندیشی نسبتشنیدن سخن دیگران است، و با مطلق ۀاعی است، نتیجآموزشی و اجتم
مهابای گذارِی بیکردن است و قضاوت بر اساس ارزشدلیل قضاوته دیگری بهنسپردن بگوش

پردازی با تفکر مرید و مرادی و ترجمۀ صرف یا تقلید کورکورانه نسبتی ای است. نظریههر پدیده
 ندارد. 

گرایی گرفتار پردازِی دانشگاهی همچنان در چارچوب اندیشۀ اثباتشوربختانه، نظریه
گرایی منطقی، نیاز به رویکردهای بدیلی به اندیشیدن از پوزیتویسم یا اثبات است. برای خروج

( 1شود. ( تفکر تاریخمند: تفکری که در آن اندیشه در بستر مناسبات تاریخی تحلیل می9است: 
( تفکر 9دهد. های تفسیری اهمیت میتفکر هرمنیوتیکی و تفسیرمحور: تفکری که به کنش

( 4ثر است. ؤها در برآیند نظریه مکنش آنرهمه در آن نقش سوژه و ابژه و بپدیدارشناختی: تفکری ک
گیری نظریه اهمیت دوچندان ها و بستر فرهنگی در شکلمحور: تفکری که شاخصتفکر فرهنگ
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( تفکر 0کند. های اخالقی میمحور: تفکری که خود را همواره درگیر پرسش( تفکر اخالق3دارد. 
ها و ساختارهای اجتماعی و ها در پدیدهها و گسسته به تناقضپساساختگرا: تفکری ک

 فرهنگی توجه دارد.
ای که مورد ها باید همواره خود را در معرض نقد و چالش قرار دهند. نظریهسرانجام آنکه نظریه

آوردن دستهشدن و بچالش و اصالح قرار نگیرد محکوم به مرگ است. نظریه باید برای فربه
ها را با کند، و البته نظریهها را قوی میحمله قرار گیرد. این چالش، نظریهدرپی مورداعتبار، پی

طور کلی اندیشه ها و بهاین همان راز بقای نظریهسازد. هر دوره سازگار می شرایط اندیشگانِی 
 است.

 
 نقد

« ش نقادانهکن»نظریه همواره به روشی برای کاربسِت خود نیاز دارد. اما روْش خود در چارچوب 
است که ما برای « کنشی»پردازد، نقد می« مشاهده و تبیین»قابل بررسی است. اگر نظریه به 

« عمل»همواره با اصطالحات « نقد»یریم. بنابراین، گای به کار میشدن به هر متن و پدیدهنزدیک
د که بر اساس کنهمراه بوده است. به عبارت دیگر، نقد نوعی پراگماتیسم را تداعی می« کنش»و 

 «.خواندمی»اصطالح کند و آن را بهای تمرکز میدیدهیافته بر متنی یا پروشی ویژه و سازمان
کنش نقد برای منتقدان تواند تعاریف متعدد و متفاوتی از نقد داشته باشد. منتقد البته می

تلقی از نقد را جا به اختصار چند تعریف و های متفاوتی دارد. در اینها و فرجاممختلف هدف
 کنم: طرح می

متن است: نقد ابزاری است برای سنجش خوبی یا بدی متن. این منتقدان « ارزیابی»نقد  (9
کنند و ایرادهای آن را بر اساس زنند، ارزیابی میای دارند و با آن متن را محک میکش ویژهخط
 دهند.کش خود به ما نشان میخط

کند. یا متن را معتبر نتقد در مقام قاضی حکم صادر میجا ممتن است: در این« قضاوت»نقد  (1
تواند وکیل مدافع کند. منتقد بر اساس همین تعریف و تلقی میشمرد یا با انتقاد آن را رد میمی

 کند. متن شود و از آن دفاعی جانانه
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 گمان این منتقدان کار یک منتقد مانند یک عالِم علوم تجربی،است: به« علمی»نقد کنشی  (9
 مند است.ای عینی و نظامبندی، و تحلیل به شیوهتوصیف، تعریف، تشخیص، طبقه

« معرفی»و فهم عاطفی متن است: چنین منتقدی متن را برای ما « ستایش»هدف نقد لذت،  (4
 پردازد.کند و بر اساس تأثیر عاطفی به سنجش آن میمی

است در قلمروی ناشناخته که ما های پنهاِن متن است: منتقد کاشفی معنا یا الیه« کشف»نقد  (3
شدِن راز نهفته در متن )البته شدن یا برمالکند. با پیداای پنهان راهبری میرا به گنج پنهان یا معن

« دیگری»داند که ایستد و خود را فاتح متنی میزعم منتقِد کاشف( او پیروزمندانه بر فراز متن میبه
 نوشته است. 

گرفته  ای در متن شکلمنتقدی دربارۀ اینکه چگونه معنی ویژهمتن است: چنین « تفسیر»نقد  (0
 کند.پردازی و فرآیند معناسازی تمرکز میکند و بر کنش داللتصحبت می

گیرد: منتقد در در زمینه و زمانۀ معاصر انجام میاست که به نیِت تغییر « اصالحی»نقد کنشی  (8
ها و هنجارهای معمول را از دتکند تا عاشش میبه شکل یک مصلح اجتماعی کو جااین

 های پنهان متن اصالح یا دگرگون کند.برداشتن از ایدئولوژیطریِق پرده
آید و خود را در سطح متن است: چنین منتقدی از جایگاه رفیع منتقد پایین می« خواندن»نقد  (9

حتی ممکن نامد و دهد. او نقد خود را یک خوانش از میان هزاران خوانش میقرار می خواننده
بنامد. او استفاده « خواندنغلط»گویند که هارولد بلوم و پل دومان میاست خوانش خود را چنان

های باالی فهرسِت ما کنار را برای منتقدان رده« معتبر»یا « درست»از اصطالحات خوانش 
گو وو متن و گفت بخشد. او در فرآیند ارتباِط متقابِل خوانندهگذارد و عطایشان را به لقایشان میمی

کند و هویت خود را ای دو سویه، متن را با هویت خود پر میکند و در رابطهشرکت می« دیگری»با 
 داند که تا به حال خوانده است.می یهایمحصول متن

متن است: چنین منتقدی در پی آن است که « کردن فرآیند خواندنپیچیده و مشکل»نقد  (8
ها و را پیدا کند، به ما بگوید که متن پر از طنین ایدئولوژی های جدیدیالبالی خطوْط متن

گاه نیست و در نتیجه مسیِر نقِد اثر همیشه هایي است که شاید خود نویسنده هم به آنروایت ها آ
« انتقادی»های پنهان درون متن است. به گمان من، چنین نقدی دستخوش تندبادهای داللت

ایرادهای متن نیست، بلکه نگاهی انتقادی به جایگاه متن در  کردناما این به معنی پیدااست، 
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شده است. ندههای مسلط و به حاشیه رازمینه و رابطه آن با ساختار قدرت، ایدئولوژی و گفتمان
 کند.یاد می« خوانش متعارض»گونه نقد به ادوارد سعید از این
روییم. با وجودی که هروب« نقد تعریف»ما آشکارا با چالش بینیم، طور که میبنابراین همان

توافق برای نقد وجود دارد، باید پذیرفت که نقد شده و موردگفت یک تعریف پذیرفتهتوان نمی
آمدن حل پیشنهادی من برای کنارز هر یک از تعاریف باال است. راهناخواه دارای عناصری اخواه

ًا یک تعریف یّکه از نقد وجود ندارد و با چالِش تعریف نقد در ابتدا پذیرش این امر است که اساس
نوعی به ها بههر یک از این تعریفهای متفاوت است. های متفاوت نیاز به تعریفدر موقعیت

مناسبات میان منتقد، نویسنده، خواننده با یکدیگر و به بستر فرهنگِی کنش نقد وابسته هستند. 
محور هم هر یک  _محور و زمینه _انندهمحور، خو _محور، نویسنده _دیگر، نقدهای متن از سوی

گسترۀ فراِخ فرهنگ، تعریِف نقد بر اساس گذارند. در نوعی گفتمان فرهنگی را به نمایش می
مناسبات فرهنگی حاکم بر جامعه همواره در حال دگرگونی است. پس تعریف نقد بر اساس ابژۀ 

کند. در یک کالم، تغییر میای خاص ها در جامعهمورد نقد و بستر فرهنگی مناسبات انسان
کیدها أها، تفهم است. تلقیدهد و در همین بستر هم قابلکنش نقد ادبی در بستر فرهنگ رخ می

« نویسنده»، «منتقد»های ما از نقد ادبی مفاهیمی جداافتاده از فرهنگ جامعه نیستند. و تعریف
هایی اجتماعی هستند انپیش از اینکه اصطالحاتی در نقد محسوب شوند، انس« خواننده»و 

ها در عرصۀ اجتماع جدا آن های فرهنگیشان در تولید و خواندن متن ادبی از کنشکه نقش
 نیست.

طلبد، ای از نقد را میتر، دلیل تکثر تعریف نقد این است که هر نظریه نوع ویژهاز همه مهم
گرا شکلی رویکرد ساختبینِی هر نظریه متفاوت است. نقد ادبی بر اساس چراکه هدف و جهان

است. باید « گونهقضاوت»شناختی بیشتر دارد، اما نقد ادبی متکی به رویکرد جامعه« توصیفی»
ها و رویکردها افِق انتظاری از تعریِف نقد های متفاوت نقد را شناخت و بر اساس نظریهتعریف

طلبد. منتقدی که در های متفاوتی را میترسیم کرد. همچنین کارکردهای متفاوت نقد تعریف
کند به ناچار باید نقش ارزیاب را هم داشته باشد، اما همین ای ادبی نقد میای یا جشنوارهمسابقه

 سازی متن تمرکز کند. تواند بر فرآیند و سازوکار داللت یا معنیمنتقد در یک کالس درس می
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های نظری متفاوتی قائل ها، و چارچوبها، محدودهگمان من، برای نقد باید تعریفپس، به
شمولی از نقد نداریم و نخواهیم داشت. اینکه ادعا کنیم که یک تعریف شد. هیچ تعریف جهان

برد. نقد امری متکثر و ویژه از نقد صحیح و دیگر تعاریف بدفهمی هستند راه به جایی نمی
ای است که در آن نگیپویاست و تکثر و پویایی آن ناشی از ارتباط تنگاتنگش با بستِر نظری و فره

 گیرد. شکل می
 

 تفکر نقادانه
تفکر »ثر است که با ؤهای دنیای امروز زمانی مو پدیدهها گمان من، خوانش و تحلیل متناما، به
ای از اندیشیدن است که اسیر یک چارچوِب از پیش همراه باشند. تفکر نقادانه گونه« نقادانه
رفته را دارد، در بند های همیشهشدن از راهرت خارجیافته نیست. تفکر نقادانه جساسامان

انگارد. تفکر نقادانه تغییر میمیان قلمروها را قراردادی و قابلهای ماند و مرزبندیقلمروها نمی
زند، و به فرآیند تفکر با های متفاوت دانش بشری را در مناسبتی بینامتنی به هم پیوند میحوزه

شود و میای ختم نگاه به نقطهنگرد. به عبارت دیگر، تفکر هیچمینگاهی بستاری و فاتحانه ن
ها و یک قلمرو را ندارد. تفکر نقادانه به محدودیتگاه احساس فتح یک متفکر آزاداندیش هیچ

گاه است و می کند. تفکر داند که همواره درون سازوکار زبان و روایت حرکت میتنگناهای خود آ
در  کند و به فرآیند اندیشیدن نگاهی بدون تاریخ ندارد.یخ مشاهده مینقادانه خود را درون تار

گاه است.نهایت تفکر نقادانه به نفوذ ایدئولوژی  ها به دروِن فرآیند تفکر آ
 

 فرهنِگ نقد
دهی ادراک خواند. انسان با سامان« بندی معناکنشی انسانی برای صورت»توان فرهنگ را می

شناسی نشانهشود. اگر از دید سازد و آن را با دیگران شریک میمی« گفرهن»خود از جهان اطرافش، 
ها خواند که در توان نظام یا سیستمی از نشانهو گفتمانی به این مسأله نگاه کنیم، فرهنگ را می

 ۀزند. فرهنگ، به این ترتیب، مجموعسامند از جهان را میتعامل با یکدیگر فهمی نظام
های زبانی، مواره در حال دگرگونی از مناسبات، رفتارها، آداب، ساختپیوسته، پویا و ههمبه

دانند. پس اینکه بگوییم ها خود را شریک میها در آنها، و باورها است که گروهی از انسانارزش
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ای فرهنگی البته با های نشانهمعنی است. نظاماست بی« فرهنگبی»یا « بافرهنگ»انسانی 
ها قادر به ای از این نشانهولی هیچ جماعت انسانی بدون مجموعهیکدیگر تفاوت دارند، 

 چند ابتدایی( نیست. پردازی و ارتباط )هرگری، داللتگیری، کنششکل
مند برای درک، شناخت و خوانش جهان است. اما نقد، کنش نقادانه از سویی کنشی روش

صاد، آموزش و رسانه در تعاملی های قدرت، اقتاز سویی دیگر، نهادی اجتماعی است که با نظام
کند، گفتمانی قرار دارد. منتقد ادبی گرچه کار خود را با تحلیل، تفسیر یا خوانش متنی آغاز می

)های( گفتمانی قرار دارند و ولی خوِد او، متِن موردنظرش، و مخاطِب نقدش همگی درون نظام
های نها بر اساس مناسباتش با نشانهشود که تای اجتماعی میبنابراین کنش نقد تبدیل به نشانه

عنوان یک موجود اجتماعی ناگزیر است که در نزاِع رایج بر سرِ دیگر قابل ارزیابی است. منتقد به
ای داشته باشد. بنابراین، نظریه و نقد خود گیری ویژهتثبیت قدرت و معنا شرکت کند و جهت

گ اهی از این مسأله به ما همواره یادآوری درگیر منازعات قدرت، ایدئولوژی و فرهنگ هستند و آ
حتی ورای ایدئولوژی و مناسبات قدرت در نظر پرداز ساکند تا مبادا برای منتقد و نظریهمی

 بگیریم. 
 

 نظریه و نقد در ایران
وری نظریه و نقد، نگاهی اجمالی به وضعیت نظریه و نقد در ایران ضر ۀپس از این مقدمه دربار

 های زیر است:ظریه و نقد در ایران درگیر چالشمن، نگمان است. به
 

 مند نقد:ضرورت آموزش روش
پردازی و کنش نقد نیازمند آموزش است و در این راه نظام آموزشی در سطح آموزش پیش از نظریه

سیس رشته یا گرایش نظریه و أثرتری داشته باشد. تؤتواند نقش فعال و مدانشگاهی می دانشگاه و
ای متفاوت علوم انسانی مانند ادبیات، هنر، معماری، حقوق و بسیاری دیگر و هنقد در رشته

های علمی پردازی و نقِد گزارههای علوم تجربی برای تشریح فرآیند نظریههمچنین در رشته
های های تخصصی در برنامۀ درسی رشتهاهمیت زیادی دارد. در همین حال، افزودن درس

تر برویم، هر نقدی بر اساس یادگیری ا باشد. اما اگر قدری عقبتواند راهگشگوناگون علمی می
های ست که آموزش نگارش مقالهجااینگیرد. تفکر نقادانه و قدرت استدالل شکل می


