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 بنیادگرایی در نقد یا نقد بنیادگرا

 
 1دکتر محمود رنجبر

 چکیده

شناسلانه در محلدردۀ نقد ادبی به دلیل  دلدا ارا له ررد لرد رر بسیاری از آرا در حوزۀ 

بنلدی صلور  ای منسلج بلا مجمودله درنهادلتاند ر دا های ادبی قرارگرفتهرهیافتردهخُ

از میللاج بنللبه ملل هبی  ییبنیااادگراانددشلل  نللد  کردای مشلل ر را بنللا ر نحللله شللدند

ادد ولوژدك،  نقد ازبملههای م تلفی دهی نظردهدر ش  ر  پررتستانیس  چهره برافررخت

نقلد فمینیسلتی ر  نقد پسااستعمار، ،ختیشنا، نقد بامعهمارکسیستیمحور، نقد  خواننده نقد

ر  ملداریارز  ا ت یله بلربل دی    سه  داشلت  در ادلراج نیلا بازتلاا مناسلبا  بنیلادگرا

هلادی تثثیرگل ار داشلته اسلت  در ادل  اثر ادبی بلوه ساختارهای نامتغیر فلسفی ر سیاسی

گرا ر نقد بنیلاد دیتحلیلی ربوه نگرشی ر برداج ساز بنیادگرا - پژرهه به رر  توصیفی

با نگاهی بله ادراج در ر  الیو   اس آرنولد ر  ماتیومش ر در دددگاه  طوربهر  در اررپا

های اد  پلژرهه شده است  دافتهبررسیاحساج طبری ر فاطمه سیاح  احمد کسرری،آرای 

ای از نلودی نقلد انگلاره ساحت نظری مستقلی ندارد، اما اگرچه نقد بنیادگرا دهدنشاج می

 گرادلی نابجلا بلها تعملی تقلی  مت  ادبی بلفررپاشی دا  ه در پیموابهه براندازان است که با

-به صور م تلل  در نحلله است ر منتقدمورد نظر  م هبی دا سیاسی محتوای ادد ولوژدكِ

 کند ای نقد ادبی خودنمادی میه

  ، نظرده ادبیادد ولوژی ،گفتماج ،دیبنیادگراادبی، نقد :هاکلیدواژه

 

 

 

                                                           
 amranjbar@gmail.com                    دانشیار زباج ر ادبیا  فارسی دانشگاه گیلاج                                    1

رۀ 
شما

ی، 
 ادب
د 
 نو
ای

ره
ستا

 ب
می

 دل
رد 

نش
60
2

یا 
 پا 
،

19
31

 



 بستارهای نود  ادبی )ادبیا  ر دلوا انسانی سابق(                          شمارۀ سوا                                   47

 

 مقدمه -1

در حلوزه گلادنه در میلاج  ( درdeterminismببرگرادی ) در اررپای قرج هجده  ر نوزده  برداج

بردلاج رراج داشلت   (universal determinismدلاا ) ر ببلر ابتملادی مسیرهای گوناگوج کنه

مربلو  بله هلر چیلا  ناگادر هایدلالت بر اد  دارد که تاردخ انساج ب شی از زنجیره دلیت»ببرگرادی 

در حلوزه انددشله ر  پل  از رنسلان  برداج پددلد آملدهبنابراد    (1103:1911 ر ك: داناگاج،است )

  (610:1914 )سیدحسلینی، «بلود یبینبهلاجادجاد اقتدار نظاا هوشمندانه تف ر ر »فلسفه غرا به دنبال 

 سلنت ادل  اصلالاح از میلاج آملد  پددلد یادگرادی در حوزه تف ر ددنلیهمی  تف ر بود که بن در سپهر

به اصلالت انجیل   ،م هبی کلیسا ر آدی  پررتستاج رراج دافت  توبه معتقداج در برابر تفسیرهای بددد

پررتستاج با ادماج به الهی ر ابلدی بلودج  گراداجاصالتمعاوف شده بود   ر حقیقت نر کتاا مقدس

ر خااناپ دری مت  انجی  به مبانی کلامی خاص پادبند بودنلد ر خواهلاج تمییلا دقیلق رسلتگار از غیلر 

هلای کلیسلا بلا آموزه در حوزه هنر نیا  (731: 1943 ررد،هیبودند )رگادده از غیر برگادده رستگار ر ب

سنت حاک  در انددش  هنلر ر ادبیلا   دنواجبه هاقرج ،از زدبادی دركدر برابر ر اصالت  ارز ررد رد 

-دلده  ربود داشته اسلتای بغرنج مسئله دنواجبهاز زدبادی  فه    در همی  دررهغرا رادج بوده است

 کلیسا بودند  رای مشتركآ رای با صورتبندی نظاا ببرگرادانه به دنبال تمهید غلبه دقادد 

 ( ]دلاnormative forceدبادی نیلرری دسلتوری )زهای یردژگ تازربه ممکانت امانو   به دقیدۀ  

نله  ،تجودای[ آج است که متضم  ادداهادی است درباره ادن ه مردا بادد چه احساس کننلد / هنجارد 

  البتله در مقابل  ادل  ادلدۀ (43: 1936هنفلینل،،) انلدکردهدا احسلاس  آن ه چه احساس خواهند کرد

کسانی بودند که توصی  تجودای، فه  فردی دلا تلقلی ار از املر بله خ وصلی را  ،کانت گیران بهت

 گیرانله ربهلت برداشلت (George Santayana) سانتادانابورج  ،  در همی  امر زدبادیکردندمینفی 

اا کانلت اشلاره چنلد در بحلخ خلود بله نلهر -کنلدمیرد  شلد بهدستوری ]تجودای[ از زدبادی را 

بادلد بلرای  ،اسلتباست که بگودی  آنچه بلرای دلك شل ر زد لاطا  ر  معنابی دگودمیر  -کندنمی

آدمیلاج بسلتگی دارد  چنی  بودج دا نبودج به اص  ر نسب، سرشت ر محیط زندگی   ددگری زدبا باشد

، ن واهلد همانند باشند، آنگاه چیای راحد محققاً برای هر در زدبا خواهد بلود ر اگلر نباشلد هااد اگر 

  (11اج: همبود )
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منتقلد، مناقشل  ددرپلادی  های برساختِدر اثر ادبی ر خوانه بر اساس دلالت آررالاااتثکید بر ربه 

ر  -ای دونلانیتواج رابد ردشلهبنابراد  چنی  خوانشی از آثار ادبی را می؛ است که تاکنوج نیا ادامه دارد

معتقداج بله آدلی   مدارارز اصول  بر پاد دانست که متثثر از فه  اثر ادبی  -مش  اً در دددگاه افلاطوج

ملدار توانسلته در شلهدی اند بسلررشی فراگیر دا  دنواجبهاما آدا اد  مناسبا  ؛ دا ررد ردی خاص دارد

چنلی   حضلور را تبیی  نمادد؟ گسلترۀ رز  ر پادبندی به اصول مسل ی خاصا مسئل حوزۀ نقد ادبی 

تثکیلد     هلای اخللاقی، ابتملادی، مل هبی، سیاسلی رالودهکه بر بنیادها ر ش در حوزۀ نقد ادبی ررشی

گونلاگوج  هلاینظاا ماالعل  هاد  ارز بنیاد ی بر پاد آدا گفتگو از نقد ؟تا چه اندازه بدی استدارد، 

 خاص خواهد بود؟ای شب ه هایمؤلفهرای بسط بفرهنگی 

ها در آثار ادبی قرج شلاناده  بله بعلد کاتولیك ردژهبههای بنیادگرای غرا بازتاا بدال ر گراده

 ر ((Stephen Edwin King نل،یک بررسلی آثلار اسلتف ها با سرآغاز اد  پژرههظهور دافته است  

  (Stähler:2009)بلود هملراه  بنیلادگرادی با موضلو  ((Mary Flannery O'Connorارکانر فلانری 

نیلادگرادی در ادبیلا  پرداختله اسلت  ( نیا در پژرهشی به بررسی بردلاج نفلوب ب6001حس  )ادهاا 

 Fundamentalism «بنیادگرایی و ادبیاا »مقالا   آثار پژرهشی ددگر در اد  حوزه، مجموده ازبمله

and Literature،  استردسللتوفر می ا یلل گللردآرری ر تللدرد  پسللو Pesso-MiquelKlaus 

Stierstorfer (6004 است  در اد ) ارتبا  بی  ادبیلا  ر بنیلادگرادی ، پژرهشگراج به بررسی مجموده

 یف لوهانلد  ناصلر تحولا  معاصر در آثار ادبی پرداخته به ر گفتماج سازی فرهنگی، ابتمادی ر ادبی

 ادلد ولوژدك -ساختار هنر سیاسی بررسی به «هنر ادد ولوژدك آمرد ا»دنواج  ای بانیا در مقاله (1936)

  ری در اد  مقاله بر ساختار تبلیغلا  سیاسلی آمرد لا پرداخته است  اددر آمرگیری آج ر برداج ش  

نقلد ادبلی نیا در کتلابی بلا نلاا  (1931خانی )دیسی ام  تثکید داشته است  در طول بن، بهانی درا
ها در اد  اثلر زمینله ری معاصر پرداخته است  ادراج در ادد ولوژدك ادبی نقد به تبارشناسی ادد ولوژدك

 را مورد بررسی قرار داده است  14 انقلاا تا مشررطه انقلاا ر الگوهای نقد ادبی از

 گرااخللا  شلبهرهیلافتی  دنواجبلهتحلیلی پیشین  بنیادگرادی  توصیفی، به ررشی حاضر در پژرهه

براندازانه دا تقلی  ملت  ادبلی بله محتلوای ادلد ولوژدكِ   موابهپی  رد ررسی شده است  اد  رهیافتب

بنیلادگرادی بازتلاا  است  در ب ه درا مقاله نیا در فه  ارز  ادبی م هبی دا سیاسی مورد نظر منتقد

نگرشلی  ،هدف از اد  پلژرهه بررسی شده است  منتقد ادرانی سه آثار از هادیگاددهبا طرح  در ادراج
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بنلدی ر ترمینوللوژی تعردل  شلده اسلت ر قد ادبی اسلت کله فاقلد طبقلهربوه ن ابمالی به د ی از

آج در غلرا ر کشل   برسلاختموابه  منتقداج ادبی با ررد رد بنیلادگرادی ر نظلاا همچنی  بررسی 

استوار است کله  است  مفررض اد  پژرهه بر اد  س   ت تقلی  دافته دا بسط دافت  آج در ادراجحسا

 شلود،گیرد ر از آج اسلتفاده ادلد ولوژدك ملیقرار میابااری ادبی در موقعیت  هنر ر اثردر نقد بنیادگرا 

در شلادر(  ،نودسلندههنرمنلد )ه ابتملادی قلبهاج ف ری ر حتی طبدار، با خوانه بهت که ایگونهبه

 برسلاختنظل   بنلابراد ؛ دکنلمی باست که منتقد در تفسلیر خلوده طلل هادیارز خدمت معنا ر 

موسلیقی ملت   مانندت اثر ادبی درمجمو  ر دناصر، سادر ساختار ،ادبی، هارمونی هایآرادههنرمند شام  

ی پیچیلدهنله همل  بهلاج  -است که با موبوددت بهاج خلاص یفمندفیل  در خدمت ت اردری هد

منلد اسلت، ای ارزشلی ر غادلتدارای رظیفله هاد  نو  نقد با نقد اخللاقی کل  شودمیهمراه  -پیراموج

کارکرد محتوای اثر ادبی نیسلت، بل له دملدتاً  ها داخبری از تحلی  سازه   در نقد اخلاقیاستمتفار  

های تمثیلی از سبك زندگی مسلیحیت ر موابهله رفت که به پیرن، نمادهکاری تحقیقی به شمار می

 شلناختیبامعله نقلد بله نقد بنیادگرا ( 616:1914 ،هرف  ،ادبراماداشت )با فضاد  ر رباد  آدمی اشاره 

 ناج نیا اثلر ادبلی را مشلاهدۀ بهلاجزدرا آ ،ناددك است ه  ری لوسی  گلدم   اچ ر خلَلوک گئورگ

ر نودسلنده را کسلی  دانسلتندمیر اشیاء  هاانساجامی ر تلقی خاص هنرمند از بهانی مش ر از مضنا

(  تلقلی 26:1942 ،گللدم ) دابلدمیر بیلاج ادل  بهلاج که صورتی مناسب برای آفردنه  پنداشتندمی

للدم  خوانشلی انح لاری ر گنظر بامعه شناساج ادبیا  ر مش  اً لوکاچ  زخاص هنرمند از بهاج ا

  اما ارزشی ر کمال گرادانه نیست است

کله در سلنت نقلد ادبلی قلرج  -1نقد رادیکال ردژهبهحوزه نقدهای محتوادی  در احخاز مجمو  مب

مت  ربلود داشلته  کردج بهت ردراج رکه نودی موابه  براندازانه د شودمیمعلوا  -نوزده  رادج بود 

 ر تفسلیر لی  دهلد ر دلا بله تعبیلرقتا مت  را به محتوای ادد ولوژدك باررمندان  خود ت کردمیکه تلا  

 خود ناددك سازد   نحلآج را به ساحت متعالی  ،منتقد

 تیو آرنوللدا، مکردمیخاص را دنبال کسانی که خوانه مت  برای دافت  معنای  ترد قددمید ی از 

Mathew Arnold (1166-1111است  ری با انتقاد از ا )بهلاج بلرای  هلاینظمیبیر  هاگسی تگی

تلا حلدی کله بلرای آج  دمت لور بلو ب هلل  زدبادی شناسانه ر  هایردژگیچیای فراتر از  ،ادبیا 

طلرح کلرد کله ادل  سل ناج را  درزملانیآرنولد   ، ررحانی ر معنوی قا   شدب هرحد بادگاهی 
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فلرا  6را فرآدنلد س ولاردااسلیوج -در نیمل  درا قلرج نلوزده  -انگلی  ردژهبهفضای فرهنگی اررپا ر 

ت یسلببددلد منشلث ر ت امل  دارردل  نظردله ن هاینظردهکلیسا ر رراج  هایآموزهگرفته بود  با افول 

ادماج ر دلل  شلد  دافتله تیاه برانگی ته ر م الفت رد سگَ رراج دافت « ی فرهنگی ر ابت الب» انیشتی 

راد  بشلر ببنلا؛ (674:1941 الیلو ،بود )قراری ر توفاج ررحی گفت اد  درره، دررۀ بی تواجمی ر بود

بلا  ایمقالهلد در در غیاا دن ری برای تس ی  ررح از سوی دد  به سمت شعر بررد  آرنو بادستمی

ثم  امل  ر کرد که بشر بلا گ شلت زملاج در شلعر مل دی( تثکThe study of poem) ناا ماالع  شعر

 خواهد دافت  ترام 

بنیلادی( نلاا ) یرادتقلادرا اددلادی رادد لال اد  س   آرنولد  «ادبیمبانی نظرده »کتاا  رتن  دبر

است که ری چندد  دهله بله نلاا فرهنل، در پیوسلتار  یدهاانددشهنقا  ارج ر پادانی  درراقعکه  9نهاد

برسللر، همچنلی :  16: 1914بلرتن ،    ر فرهن، زماج خلود درضله کلرد )ر ك:تارد ی میاج هلنیس

یسلت  ر بقلرج نلوزده  ر  رن،بیتوبه ژرف آرنولد به شعر برای معنادهی به زندگی   (61-63: 1932

در دررج خلود بیادلد  را مل و  خدارند ،ند با اباار شعرم هب بوده است  ادن ه انساج بتوا به درنهادت

نلاز ر نعملت، صلداقت »را بهانی توأا با هلنسی  ر به رشد، برتری ر انسانیت دست دابد  ری فرهن، 

تع لب، ظرافلت ادراك حسلی ر دمل لرد کله چیاهلادی ماننلد رهلادی از  شلماردبرمی «پردگیبیر 

سلبا  رنوللد از منا  تقلدد  راللای آآرردملینی را بلار آگاهی ر نیا دك فعالیت معنوی درر انهطرفبی

  شلمردبرمیثار کلاسیك دونانی در در هاار سال پیه را متوج معاصلر فرهن، هلنی چناج بود که ری آ

شلیده فرهنگی مستتر در اد  آثار از نظر ری بهترد  چیاهادی هسلتند کله در بهلاج اندد هایادد الل ا 

بلوده  ایبنیادگرادانلهآرنولد ربه قاعیت مبلانی ر تقلدد   نظر موردله ئشده دا بر زباج آمده است  مس

بسیاری از نودسلندگاج  توبه مورداست  اد  دددگاه آرنولد  دافتهتجس فرهنگی  آرماجاست که در دك 

 ( 61:1911 لیمی،تسهمچنی :  17: 1916 برتنا، ك:)ر اررپا قرار گرفت  یگرااخلا منتقداج  ر

بهتلرد  چیاهلای »   ری نیلا بلا تثکیلد بلر7آرنولد، تلی اس الیلو  اسلت ارلی  پیرراج ازبمله    

را « ملثم  امل » دنواجبلهمعیلار آرنوللد در شلعر « ف رخو  هایانساجانددشیده شده از سوی بهترد  

 هلایانگارهدخی  ر قللب را پیلرری از  هایپدددهتمادا آج از  ر پ درفت  الیو  راه شناخت آثار اصی 

 هرگلاهکه  زندمیمثال  «د ر طلادی» دنواجبه   ری ررزگار مل ه الیاابت راشماردبرمیمقبول اه  ادا 

د، بمعلی می مردا به ش   داد  درآاصالت خود را از دست داد ر برا درفی، م هبی ر «داشت بارر»
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خواهنلد گملارد ر در  هملتنه تغییر مبانی آج سرس تاگررهی به ر  نگاهداشتدر تقودت ر  با تع ب

(  الیلو  112: 1941 )الیلو ، شودمیبه کار گرفته  سلاح تغییر دنواجبهچنی  موقعیتی است که ادبیا  

کله در  گونلههماج: »نودسلدمیهدفمند ادبیا  ر تفسیر مش ر کتاا مقدس  کارگیریبهطرح  زپ  ا

 تلوانی می، رانلدسل    تلواجمیادبیا  در خدمت کلاربرد دلملی زمینه ادبیا  در خدمت تاردخ ر دا 

بله  به هماج ترتیلب کله تربمل  رفلادار که مراد م  آج است  نمادی  اظهارنظر هبی نیا دربارۀ ادبیا  م

بله هملاج  نملادی میاز ددلدگاه ادبلی بررسلی  را« ربرمی تیللو»ثار مت  ر مالوا کتاا مقدس ر دا آ

نقلد ر بررسلی قلرار دهلی  ر     را ملورد  «کلارنلدرج» تلارد ی هاینوشلتهر آثار  تواجمیصور  نیا 

 )هماج( 

 بحث -2

 مناسبا  گفتمانی نقد بنیادگرا -2-1

در خللال نقلدهادی بلا چلارچوا ر تئلوری  هدفمندنقد نودی  تواجاز مجمو  آنچه در مقدمه آمد می

 ر انح لاری آج قوادد برسلاخت ر کلیلا  گفتملانی فرضهیپکرد که  رددابیرا  شدهرفتهدپ منسج  

ی گفتملاج کله حاصل  ریگشل  منتقد است  در چنی  شرادای گاه منتقلد بلدرج توبله بله شلرادط 

مثال قوادلد خلاص  دنواجبه  ددبویمآج را در هم  متوج  تجربیا  دینی ر بهنی بوامعی خاص بوده،

در  لیوتلار دانه در آنجا بوده اسلت « رضعیت»اساس پیشرفته بر  بوامعدر  س یمدرنپستی ریگش  

پیشلرفته  بواملعبا ابداج به تحولا  اراخر قرج نوزده  بله رضلعیت دانله در  مدرجپستمانیفست 

رضلعیتی »  تثکیلد لیوتلار در نشلاج دادج ناملدملی سل یمدرنپستر آج را  کنلدیمآمرد ا اشاره  ژهدربه

ر در حال توسلعه در ادل  تعردل   افتهینتوسعه  بوامع در بوامع بسیار پیشرفته است، بنابراد «خاص

را  مدرجپسلتی ش  ی دا گررهی مفاهی  مبتلابله گفتمانی بستگدل  ل ا اگر منتقدی صرف دنگنجینم

ی ادبی بامعه خود کله در رضلعیت هاسنتدر چارچوا  شدهخلقبه داردت بگیرد ر سپ  بر متوج 

ی بررسلقاب  انلهدادگرایبن اصراری باا انددشانه است که در قوادلد ،نمادد  یتحم پیشا مدرج قرار دارد،

چارچوبی منسلج  بلرای نقلدی کله  قرار دادج رسدیمبنابراد  به نظر ؛ (11:1916 ر ك: خرمی،است )

ادجلاد نمادلد  بله  شناسلانهی رر  هانق اجدر آج باشد، همانند بسیاری از تعارد ،  انهدادگرایبنربوه 

آنچه باختی  در نادرستی رر  شناسانه از تعرد  رماج بهلره بسلت تلا کیفیلت ر  همانند  یدلهمی  
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-ملی بهلره« گلرابنیلادی»( از اصالاح نقد 97 هماج:) ددبجوردژگی رماج را در آثار ر ژانرهای م تل  

ی همواره در حال تغییر افااده دهلی  ر از هایژگدری کیفی را برای چنی  نقدی با هاتیظرفتا   دیبو

   دینما ایپرهمحدرددت نگرشی نیا 

را ملورد بررسلی  دی که مستقیماً ادبیلا هاگفتماجر  هایتئوردی در نقد ادبی همانند برخی ادگرایبن 

  حوزه ددنلی ر پلدر ابتدا  بررسی ن رده است  اد  ررد رد موضو  دنواجبه اند، آثار ادبی راقرار داده

 هایزدرسلاختاثلر ادبلی ر  گل اریارز بله  هتوبلاز آج در ساحت سیاست ظهور ر بلررز دافلت  

شلده اسلت   گربللوهاست که حتی در بررسی همامانی آثار ادبی  هایردژگی ازبملهادد ولوژدك آج 

موبلود ملت   هلایظرفیتفرهنگلی را در  برسلاخت کندمیتلا   ،محوردد ولوژیامنتقد در نقدهای 

گفتملانی  انضلمامی ر ر متوبله مناسلبا  رردملیر زباج فراتر  رب ارد، بنابراد  اهتماا منتقد از ساختا

، توبله دهنلدمیکه سلاختار قلدر  را شل    شودمیدا ادد ولوژی خاص  ، م هباز مردا هادیگرره

 هایشلب هشل  ر متوبله ک رردملیر قدر  از متوج معاصلر فراتل هایزدرساختمنتقداج در کش  

 توبله ملورد( نیلا radical styles)  لالدراد شناسیسبك  اد  رر  در گرددمیثار که  قدر  در آ

 رخلاص د هایادلد ولوژیاملا انع لاس  ،بر زباج اسلت ادد الر شناسیسبكبنلاد  اگرچهقرار گرفت  

بله بررسلی  منلددلاقهکه سبك شناساج رادد ال در انت اا الگوهای زبانی  ایگونهبه ؛زباج بازتاا دارد

ماننللد کمونیسلل ، سوسیالیسلل ،  هادیادللد ولوژیدر زبللاج هسللتند  ادللد ولوژدك  هللایگرادهبازتللاا 

  (130: 1930)فتوحی،  اندبودهزباج ر بهاج معاصر مسلط ، رفاه ابتمادی ر غیره که بر داریسرماده

 ایگونلهبه دهلدمینقه شگردهای تثثیرگل اری آج را افلااده  ،اثر ادبی هدفمند تِساحَتوبه به  

 هایسلازهبرای کلاربرد بهینل   ایشیوهنقد را به مثابه اباار ر  ،رددگ هایرر که منتقد بنیادگرا در خلال 

تملادی چش  ابااری برای پیشبرد اهداف اخللاقی، مل هبی، اببه »ر اثر را  ندکمیهنری اثر ادبی ت ور 

اسلت ر نله در بیلاج  رسازساخت  از اد  دددگاه اهمیت نه در دکنمینگاه  شناختیرراجسیاسی ر حتی 

 رر کاربردی اسلت کله د آددمیمیاه اد  در به دست است که از آ اینتیجهاهمیت دارد،  آنچهاحساس، 

فرهنگلی  نظلاا بلهدر نقلد بنیلادگرا توبله  رسلدمی(  به نظر 14: 1911، باغیقره) «کندمیابتما  پیدا 

 هلاینظااسل نی از  بلا ادل  شلیوه نقدهای با بررسی برخی گونه آن هحالابتما  اهمیت داشته باشد 

 اددلای ملورد مندنظاا هایمؤلفهاما ، شودمیفرهنگی ماالعه  هاینظااگوناگوج فرهنگی نیست، اگرچه 

  البتله دهدمیارا ه  برساختاا ظس ساخت بهنی ر فرهنگی نبر اسا خاص خود رامنتقد بنیادگرا تفسیر
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اردلك »  دهلدمیرا تغییلر  تفسیر() ریتعببل ه  دهدنمیرا تغییر  پدددآررندهله بنیاج معنی از نظر ئاد  مس

منظلور  بلرای ادل  ، پیدا کردج قوانینی مدرج ر اصلولیخوانه مت  غادت نهادی معتقد است: «هر د  

ادل  راقعیلت  ل ا .بادد آج را به دست آررد تثرد  ر مت  دارای معنادی ثابت استهر به نظر ری  است 

مربلو  سلازد راقعیلت  ایهسلتهددگر ارا ه ده  که آج را به بن،  ایگونهبهم بخ را  توان میکه م  

 رله خلوانه ملت  دئمسل  (39: 1914 ،)ادگلتلوج دهلدنمیگاه خود ش سلپیر تغییلر دمعنی آج را از دد

تسللط بلر  بلا یلتفرهنگی توبه به نظاا معنادی فراگیری است که بامعله دلا حاکم برساخت هژمونی

(  از همی  رر در نقلد بنیلادگرا ادبیلت 116: 1912برسلر،  ر ك:آررد )میتولید انددشه پددد  یهابرداج

 یپ در  شگردها مبتنی بر پل در  تفسلیرها اادبی، ادهاا، آدررنی ر     بادی ندارد، زدر هایهدآرا ،مت 

دلا  در» -که اباار مه  نقد بنیادگراسلت -حال آن ه در تفسیر  متفار  در ساح راژگانی ر نحوی است

: 1944)فاللك،  «د سلانی برخوردارنلد ساختژرفاز  ،کنندمیه معنی د سانی را القا کچند ررساخت 

630 ) 

اثلر را  تلواجنمیبنلابراد  ؛ گلرددبرمیادبی نیا به امر تلارد ی تارد ی اثر  هایردشهدر نقد بنیادگرا 

زمانی نقد ادبلی  بدرج ملاحظ  زماج ر م اج تفسیر کرد  اد  ن ته متمادا از س نی است که در بحخ در

دانلد ملینقلد ادبلی را بله نحلوی متلثثر از تلاردخ  یملداری اسلت ر همل  ررد ردهلامعتقد به تاردخ

موقعیلت در »گودلد کله هنری س   ملی بارهگرا درنقد بنیاد تعبیری ددگر هب ( 13: 1930بشردرست، )

احساسلاتی را  شود تا بارری را بلر کرسلی نشلاند،گیرد ر از آج استفاده ادد ولوژدك میقرار می ابااری

بگل ارد برانگیااند ر در دك کلاا بلر کلنه ابتملادی دلا ادتقلادا  بهنلی کنشلگراج ابنملادی تلثثیر 

 ( 134:1936 ف وهی،)

 های دیگر نقدنحلهاشتراک و افتراق نقد بنیادگرا و  هوجو -2-2

اسلت  ادل  پیوسلتگی  ج ملت دخوانامر دددج برای  رنودسنده برای تسهی  د ربنیادگرا قا   به اقتدانقد  

نودسنده را بر بهاج مت  غلبله دهلد ر  ماهیت ر برداج صدای غالب کندمیکمك  مفررض به خواننده

 هیچبلی هلافرهن،امی به ادتباری آج را فرازمانی بداند  در چنی  حالتی ت اردر ر معنای مت  ار در تمل

ن ستی  در فرهن، برآملدۀ نودسلنده خواهلد بلود  للودی آلتوسلر منتقلد « معنای متعالی»تغییری هماج 

آنچله  گملاجبی»: نودسدمیا(  1344)«درباا هنر اینگاشته»با دنواج  ایدر مقاله نومارکسیستپرآرازۀ 
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، چیای با م تبی کله داردمی ام اج دددج آج را برای ما فراه  آررده ر گاه حتی ما را به مشاهدۀ آج را

انتقلادی آرای آلتوسلر را  ایمقالله(  تونی بنت در 693: 1911خود از آج زاده شده نیست )بنت، ررد ، 

قلادر بله  سلادگیبهآلتوسلر در نقلد متلوج ادبلی نیلا  دیلارتماا: حتلی نگلر  نودسدمیر  کندمیرد 

اسلت بگلودی  کله ادل   راز آج اصلاح تناقضا  موبود در مت  نبوده ر حتی بهت ترمه ر  آش ارسازی

ر پرمعنلاتر از آنچله راقلع  تلربارگررد رد خاص نقادانه تناقضا  موبود در مت  را به صورتی بسیار 

 ( 671هماج: سازد )می گروهبلهستند 

 ای و بنیادگرایینقد اسطوره -2-2-1

اسلت کله در چلارچوا  هلادیحقیقتر  تقلی  حقلادق نظلاا ادبلینقد بنیادگرا در پی  رسدمیبه نظر 

برداج سلاز در تحلیل  متلوج داشلته  ایپیشینه  چنی  نگرشی گیردمیادق ادبی، تارد ی قرار ع حقسّموَ

 اسلاوره نقلد ،انجیل  هلایآملوزه بلر تثکیلد بلا که است پژرهشگرانی ازبمله 1فرای تراپ نور است 

 هلایچهلره ازبملله مل هبی شلددد گلراده به توبه با فرای  کرد رارد ادبی نقد حوزه به را شناختی

 فلرای  دارنلد تثکید کاتولیك گیران س ت زهدررزی ر رداضت بر که است 2متددس  آدی  شده شناخته

-ملی رماکل  دنواجبه مقدس کتاا نمادگرادی که دردافت انجی  ادبی ربوه پیراموج خود تحقیقا  در

 از تلواجملی آج رماگشلادی با ل ا  ررد شمار به بهاج ادبی هاینمونه که  برای دستوری مثابه به تواند

 ددگلر ر هلاددگلرمت  هلایاساوره همواره که بود بارر اد  بر ری  کرد رماگشادی بامعه ر هستی ک 

 نلامور) انلدبررسلی ر خلوانه قابل  مقدس هایاساوره همی  با نیا باستانی هایدرره ردژهبه هادرره

 از کله اسلت اسلاوره از بادگشلتی ه  ادبیا  تماا حتی که است بارر اد  بر ری(  120:1939مالق،

 ( 106 :هماجاست ) شده اقتباس کلاسیك دناصر ردا مقدس کتاا

 بنیادگراییماتریالیستی و  نقد -2-2-2

برابر نظرده ساختارگراداج قرار داد، املا دخاللت املور خلارج از ملت   تواج آرای فرای را دراگرچه نمی

 هایمناسلبتبلرای پرهیلا از تثثیرگل اری  را 4اربلا ل دآ ردژهبلهی های ررسلفرمالیسلتتوبه ادبی 

ای ژرف گونلها ادل  رر  را ربلا  دآ  ساخته بود ابتمادی بر ررابط دررنی مت  معاوفانضمامی ر 

کله هنلر در آج کمتلرد  نقله را دارد  شلیوۀ تعلاملی حقلادق نظلاا ادبلی ر  دانستمیشناسیك رراج

؛ (71: 1940احملدی،شلود )ملیربود دارند به ادبیلت ملت  خلت   زماجه  ایگونهبهکه  هادیحقیقت
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 گراداجصلور برشلمرد  بادلد راقعیلت ملت  را نملودار راقعیلت خلاربی  ینقلد اثلر ادبل ربنابراد  د

ادبیت مت ، تحلی  اثلر ادبلی را منلو  بله دناصلر  هایسازه سازیبربسته اتلا  کردند تا ب هوشمندانه

ر نله  شلوندمیددلده  کلهچناجسازنده آج نمادند ر هدف هنر را ادجاد احساسلی از چیاهلا برشلمارند 

 ( 73هماج: ) نددآدرمیدا به تحلی   شوندمیشناخته  کهچناج

املا ادل  پادلاج ؛ اثر ادبی بلوده اسلت« بر»ج نفی قوادد انضمامی داحرکت انقلابی ساختارگرا ماد ب  

ته شلدر نقد ماتردالیستی نیا ردشل  دمیقلی دا معاوف به خوانه خاص منتقد بل ه نقد ،کار نبوده است

در ادبیلا  ملورد بررسلی قلرار  «فه  انقلابی تلاردخ»ا نسبت ت شودمیاست  در نقد ماتردالیستی تلا  

کله  ایگونلهبهگیرد  مفررض برداج ماتردالیس  اصالت ماده ر نفی توضیحا  متلافیاد ی بلوده اسلت 

 مقلدادی،کنلد )ملی  اصلالت ملاده تفسلیر ادی، اخلاقی ر بهنی بشر را بر پادلابتم هایفعالیتتمامی 

تملادی ببه معنی غلب  ربوه تلارد ی ر هسلتی ا  فه  انقلابی از منظر منتقداج ماتردالیست (140: 1941

ر  شلودنمیچیلای شلمرده  ابتملادیکه آگاهی آدمی در برابر قدر  لاداال هسلتی  ایگونهبهارست 

ندگی امور ملادی ر شلیوۀ تولیلد ارسلت  در ادبیلاتی کله از دل چنلی  زملاك تعیی  حرکت انساج در 

ابتملادی اسلت کله  هایبرسلاختهاز شلرادط ر  ایدافتلهربوه مش ر ر قالب  ،آددمیپددد  نگرشی

، ضلم  تثکیلد ادد ولوژی بامعه است  بعدها نودسندگانی که قا   به چنی  تف ری بودند کنندهمنع  

 لیس  را پددد آرردند سبك ر ا بر بازتاا ابتمادی،

تملادی ر مبلانی تولیلد زنلدگی ملادی ر ( ضلم  تثدیلد هسلتی ابا1344-1111) لوکاچ گئورگ

که معتقد بود ادبیا  ماللق بله رسلیل  نیررهلای  -نظرد  ببری ماتردالیس  را ،انع اس آج در آثار ادبی

 هایادلد ولوژی ۀبلاررمردرد شمرد ر ابداج داشت ادبیا  نبادد تنها به تولیلد د ،گیردمیش   ابتمادی 

(  در انددشل  منتقلداج ادبلی 14)هملاج:  شلدرا بله نقلد ب  هلاادلد ولوژیازد، بل ه بادد اد  حاک  بپرد

انساج که در مارکسیس  ارلیه رادج بلود، ربلود نلدارد ، بدابتمادی  ردظی دقیق از نفردعیست تسمارکنو

م اردلك،  ر ك:داننلد )ملیاز دوامل  گونلاگوج  ایپیچیدهبل ه گرره اخیر ادبیا  را تحت نفوب شب   

1941 :149 ) 
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 گرا و بنیادگراییذهن نقد خوانندۀ -2-2-3  

للیچ در    ددودلدآدلدمیخواننده پددلد  فرضپیهنیا معنای مت  ادبی با تفسیر  گرابه  در نقد خوانندۀ

معناهلادی کله تفسلیرهای خواننلدگاج پددلد  بابلهمت  ادبی »بر اد  بارر بود که  گرابه نقد خواننده 

ادبی نیسلت بل له اثری  ،پردازندمی  مفهوا متنی که منتقداج به بررسی آج دربود ندارد ر به ا ،آرردمی

تفسلیر  ه(  در چنلی  حلالتی کله خواننلد616: 1914 ، دسلم توا خواننلدگاج اسلت )تا هایراکنه

-Reنمادسلازی )، دم  تفسلیری ری بلاز دهدمیر راکنه به مت  ارا ه معناهای تجربه شده بهنی را د

symbolizationنمادسازی توأا بلا میل  بله توضلیح از سلوی  ازبزماج تحقق  درراقعکه  شتا( ناا د

ا دلملت  نیسلت، نمادسلازی از ملت  اسلت کله  پسندد نمیدا  پسندد می آنچهاست  در راقع  خواننده

  رری ملت ،کنی ملیمتنی که ما رابع بله آج صلحبت  درنتیجه  شودنمیدا  شودمیراقع  موردپسندماج

  (619هماج: است ) بهنماجمت  دررج  کاغ  نیست،

از   سلازدمیررنل، پ ( راپراگماتیسل ) انهدگرادم دناصر برداج نقد  گرابه پرهیا از نقد خوانندۀ 

در  را بادلد هاانددشلهقیقلت املور ر حت که ادتقاد دارد معنلا ر سبنبشی فلسفی ا پراگماتیس » سودی

 هاانددشله  هاسلتآجملاك حقیقلت  ترد مه  هانددشهار  نظرهادملی  کرد  فاددۀ ربوبستفوادد آج 

را بهلت ر  هلاآجهستند که سودمند باشند، مردا را خرسند سازند ر زنلدگی  حقیقی ر باررها هنگامی

ر تغییلرا   تجددلدنظرخود را همواره در معرض  هاانساجآج است که  پراگماتیس هدف ب شند  پیامد 

 ( 610: 1916بشیرده،دهند )قیا  قرار آدنده در شیوۀ زندگی، تف ر ر اخلا

رهیافتی بلرای تحلیل  ملت  بپل درد ، بادلد  دنواجبهدر مجمو  بادد ابغاج داشت اگر نقد بنیادگرا را 

ای منسج  از نظرده ر ررد لرد های ادبی مجمودهابداج داشت، اد  رهیافت همانند بسیاری از رهیافت

-( ر حتی در برابلر سلادر نحلله103: 1912برسلر، کند )رر  شناسان  راحد برای تحلی  مت  ارا ه نمی

 گ رد ار آج میطرفانه از کنکند دا بیهای نقد س و  می

 نقد بنیادگرا در ایران -3

ددگر از پاداج قلرج نلوزده   هایگفتماج زبسیاری ا دظهور ر بررز گفتماج بنیادگرای نقد در ادراج همانن

پ  از دررنی کردج گفتمانی که بلر مبنلای تعلارد  ر ابتدای قرج بیست  صور  گرفت  در اد  درراج 

 هلاکلاا آخلرد منبلع  دنواجبلهر نتیجتاً پل در  غیلر  -بود شدهارا هکه از طرف غرا  -غرا ر شر 
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 صلور بهج را ند بر راقعیا  منع   کننلد ر سلپ  آینبب خواهندمینچه را که تا آ اندکردهدملاً تلا  

: 6191خرملی، برسلانند )وردته قلدر  دافتله بله گلو    منبع اتدصدادی در ظاهر اصی  که از طردق ا

دقیلق  طوربله تلواجملی البته بوده است  10ر  70از ده   ادبی ادراجی در نقدبنیادگراد(  نضج برداج 61

پل  از انقللاا مشلررطه  بنیلادگراتحت دنواج خوانشی  را« چگونگی قرا ت ر قضار  دك اثر» ۀدرر

 دانست 

  دالعابلد  دلز ،آخونلدزادهالللهفلتح کسلرری،احمدانددشمنداج ر اددبانی چلوج پ  از مشررطه  

گرفتنلد  هیدر پی را اوهیشآثار ادبی   بلاراسابا تثکید بر محتوای  زادهبمالمحمددلیای ر حتی مراغه

مسلا   »بامعله بپلردازد ر ادل   «مسا   اساسی»به  ددبایمکه ادبیا   کردیمآغاز  فرضهیپکه با اد  

(  پل  از ادل  17 ملاج:ه) گیلرد ی از دددگاه گفتماج سیاسی ملورد بررسلی قلرارستدبایمنیا « اساسی

ر تبعیلد گسست برداج انقلابی پل  از ح لر  ازبملهبه دلی  شرادط سیاسی، ابتمادی خاص درراج 

دللژه از مبللارزۀ شلل لی ر (ه   ) 1917از سللال انقلللابیوج مشللررطه، اسللتح اا پادشللاهی رضاشللاه 

در بهلت  در دهل  بعلد ر خوانه آج آثلار در ار ادبیی غالب بر برداج آثافض  ادد ولوژدك پددد آمد

 گرددد  فراه  ابی خاصع ادد ولوژدك حفمنا

 تلك فهل  در ادامه بحخ از در نمونه مش ر نقد بینادگرا با ررد رد حابی ر ددگری بلا ررد لرد

 ساحتی س   به میاج خواهد آمد 

 طبری و خوانش بنیادگرایانه -3-1

د که دلاره بر دضودت در ادل  حلاا احساج طبری د ی از فعالاج ر ادضای ارشد حاا توده ادراج بو

به دلی  گفتگو با ررشنف رانی چوج صاد  هدادت، نیما دوشیج ر دبدالحسی  نوشی  آثلار متعلددی در 

تیرملاه ) سلندگاجدنوسل نرانی ن سلتی  کنگلرۀ  حوزۀ تاردخ ادبیا  ر نقد ادبی نگاشته اسلت  ری در

دهد  طبری پل  از ادل  سل نرانی ای را ارا ه میآرای تازه ،( دربارۀ انتقاد ر ماهیت هنر ر زدبادی1961

طرفانله راقعیلا  دینلی بله بای نقد ر تحلی  بی تدردج به به»های خود ها ر خاابهدر بسیاری از مقاله

ت رار اح اا بامی حاا کمونیسلت شلورری ر پیلرری نودسلندگاج، شلادراج هنرمنلداج از م تلب 

(  ری در آرای 13: 1911)طبلری،  «هنلر ملنحط بلورژرادی پرداخلت ر الیس  سوسیالیستی ر پرهیلا از

-د لی از نمونلهبای توصیه ر تبلیغ ادد ولوژدك، خوانه بنیادگرادان  متوج را پی گرفت  بعدی خود به
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شلود  ری شلاج داده ملین (1913)«مسا لی از فرهن، ر زباج»کتاا  رد طبری گرادان های خوانه بنیاد

نسلته فضلای م تنلق اعر توز نظر ری اد  شا  کندمیفرددرج مشیری را نقد  1«هستو»شعر  در اد  کتاا

حاصل  هملاج ررد لرد  ،کندمی دآج راررادی که طبری بر داما ا ،کندتوصی   خوبیبهبامعه ادرانی را 

ه ر ررزج راهلی نشلاج داد رّفلدل  شلعر بلی مدر ا»  اسلت انددش  بنیادد  حابیی مارکسیستی دا ماب

شلادر تنهلا طلراح درد اسلت    رلی امیدی نیست   نشیندمیاندرهی سنگی  ر بانگاا بر دل  ،شودنمی

  (199: 1911 به نق  از پارسی نژاد، 11: 1913، است    )طبری ردا اد  رظیفه شادآ

 هبلوف کلور ارا ل زا ایبنیادگرادانلههلدادت خلوانه ثار درست خلود صلاد  به آ یطبری در نقد

ناشی از خفقاج ر دد تاتوری رضاشلاهی  در بوف کور سردگی ر نومیدی هدادت  به نظر ری افدهدمی

ج را بلار ر آ پلردازدمیبله تمجیلد از خودکشلی  گوربلهزندههلدادت در داسلتاج  کلهدرحالیاست  

    هاسلتآجدر خمیلره ر نهلاد  هسلت، هابعضلیخودکشلی بلا : »شماردمیربود خود  ناپ درتف یك

بله  ا هملهدر دنیا، مردا  ااگرفتهه مس ره ب    م  همیشه زندگانی را زادیده شده هابعضیخودکشی با 

نشلوا ب واب  ر ددگلر بیلدار  خواست میاست  معنابیپوچ ر  چیا دكنن،  كچش  م  دك بازدچه، د

 ( 67: 1976 هدادت،)

 یاهمسلوءتفج بله ارضلا  ابتملادی ناشلی از ز افسردگی هدادت ر نسلبت دادج آدردافت طبری ا

را  1961تلا  1960 هایسلالزدرا طبلری  ؛ج استبهترد  تعبیر آ دادشده  مت راندازن باست که خوانه 

بلوده اسلت، حاصل   پرسلتمیه بتله ر  ، آا زنلدگانی، قضلیه زدلرآقاحابیکه م ادف با نگار  

  (614: 1911اد، )پارسی نژ داندمیحاا توده  رامیدراری ر حضور هدادت د هایسال

 ساحتی تک کسروی و سیاح بنیادگرایی یا فهم -3-2

بنیلادگرا  نقلدتواج بسیاری از آرای ری در حوزه نقد را بله می کسانی بود که ازبمله نیا یرراحمد کس

خوانه متلوج را تلا  ،انتقادی دربارۀ رماج هایمقالهر نگار   «پیماج»نشرد   اندازیراه  ری با نسبت داد

 زدر غیر اد  صلور  اگلر اثلری ا ؛دنقد باش بنیادگرادانه ری در یهاانددشهدد که مؤ دهدمیبادی ادامه 

کتللاا  املل»  اسللت جشادسللته سللوزاند برخللوردار نباشللد، -مثلللاً ملل هب -رررد للردی ا هللایظرفیت

ی   آج کتلابکنلدمی هافرهنگیبی باخدا اربیبیرك رلی کداا کتاا؟ آج کتابی که دك شاد سوزانی می

 خوریگوی مفلتدلارهك   آج کتلابی کله دلك شلادرگیلردمیبه آفردنه خرده که دك بواج بدنامی 
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مرد ناپلاکی بله ددگلراج درس ناپلاکی  كج کتابی که د  آپسنددنمی  بارگی ر آراستگی را دستگاه به اد

 ( 101: 1947)آرد  پور،  «دهدمی

کسلرری در  ( بلود  1962-1611ه سلیاح )ی، فاطملررمد کسلنگر  بنیادگرادان  احنقا  مقاب  

کند ر آج را به دلی  کلاربرد ت یل  به رماج حمله می شد بهای شماره دك( با درج مقاله) ماجیپنشرده 

ر  7900شلمارۀ ) راجدلادر ررزنامله  پنلدارد  سلیاحطبیعت امری دررغ ملی خردمندانه غیرر بازسازی 

 ااری ماالبی است کله هرگلرماج سرتاسر ح گودندمیبرخی » دهد:میپاسخ  آجبه  ایمقاله( طی 7901

نلاج را بله زنلدگانی مراه کرده است ر آخوانندگاج را گر منبعی دررغ است ر  اندتهشنداربود خاربی 

است، اد  ددلوی خلود باطل   ته دب اخلا  نودسیرماجر ددوی اگ فرمادندمیر  نماددمیخارج معتاد 

: 1919سلیاح، ) «اسلتج دررغ پادله آ است که هرگا ربود نداشلته راقی کیفیاتی لاست زدرا مبنای اخ

کله فهل  خواننلده از دررغ  ایگونلهبه ،پردازدمیاز سوی انساج  حقیقت(  سیاح در ادامه به تفسیر 999

هنلری ترسلی  دقیلق  رف کاقرار باشد هداد  اگر بنابر؛ ستننده در راقعیت متفار  اادر هنر با فه  خو

اسلی د  رراقعلی آج باشلد زدلرا د کنندهمنع   تواندمینبل ه د   ه   ،تنها نقاشینه ،حقیقت باشد

 راگل» نودسلدمی  سلیاح در ادامله شودمیتفاده سبلوه دادج ت ودر ا ربرای بهت پرداخت(رتو  )ه  از 

رای خ هل  بلکله تلارد بادلد بگلودی  منتقلد خلوا نتیجله بگیلرد  ب واهی  مناقی باشی  ر از استدلال

خی هلر ملور یا از حقیقت صرف بری است ر دلیله آن لهادبیا  کافی نیست، زدرا تاردخ ن مقامیقا  

 دقیلدۀبلر ضلد  کلیبلهقضادای تارد ی را به نو  ددگری بیاج کرده است ر بعضی مورخی  مسا لی را 

 هك دربلتا دل»سیاح معتقد است در هنر به منال  صنعت   (997هماج: ) «اندنمودهمورخی  ددگر تفسیر 

ثیرگ اری که سلیاح از فهل  بشر است  مثال تث سرشت() عتیطباصلاح  ه آجهدف « دی دررغ استنو

های گوناگوج ر تفاسیر متفلار  را ربه خوانه ،دهدمیه فاهی  مقدس ارا متك ساحتی ر بنیادگرادانه 

ه اد  بوده کل ف تولستوی در اد  رماجهد»: نودسدمی« آناکارنینا»ماج ر  ری با اشاره به سازدمیبربسته 

ج دبلار  ادل  با  برسلاند ر آاده است به اثداا خود قرار ی  را که سرلوح  کتدبار  پر حقیقت انج

ج زج اسلت کله بله اثبا  مجلازا  آ ،ماجرر تماا ح ادت  «مجازا  ر م  مجازا  خواه  داد»است: 

ملد سیاح در پاسلخ بله اح اگرچه  (991)هماج: «ودمود را ترك ند خشوهر خوده خیانت کرد ر فرزن

ری بلا املا  ،دگونلاگوج از ملت  ادبلی را املری طبیعلی بللوه دهل یهاکسرری تلا  کرده تا خوانه

یاح در سل  3تسلرگیلر نقلد بنیلادگرا شلده اد نودیبله« ر مضر به حال ابتما مفید »به  رثاآ بندیدسته
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بادلد سلادی باشلی  تلا ملردا معرفتلی » :نودسلدمیعارف به رزار  م هقال  خود با توصیمه پادانی  ب

سلاارار اسلت کله مراقبلت    کننلد ر     شادسلته رصلخوا اررپلادی حا هایرماجنسبت به  تردمیق

 کله متثسلفانه در ادبیلا  اررپلادی معنلیبیمهمل   هلایرماجتربمل   راساهبه  مردا افرمادند که اخل

 ( 971هماج: ) «نگردد مسموا ،معاصر فراراج است

 شناسانهجامعه -سیاسی گفتمان دگرایی در نقد،بنیا -3-3

 ،هداررپلا ر ادلراج رادلج شل ره دکل ایگونلهبهرا گبنیاج نقد بنیادرسد بر اساس آنچه گ شت به نظر می

از  ایلپره    ر  سیاسلی های ابتملادی، مل هبی،حفظ ارز  نودیت  سبوده ا «نگهداشت ر بازگشت»

سلادگی ر راسلتگی در کملال آ»که در آج نودی  شدهفرامو ادگی ر تثکید بر بازگشت به خودشت  راد

 ژاج ژاك هماننلد ددلدگاه اد  نو  آراسلتگی گردد  چیاهمه راساهبیبه ادراك  رمنج «ءاشیا یفه  طبیع

 هادسلقم هلاآجرا با احساسا  نوادگلاج متملدج  ارلیه هایانساجاحساسا   کههنگامی   ریاست ررسو

سو برآمدج انسلاج از رضلعیت تلوحه به نظر رر ظ  منتسب کرد درباره به نرا زدبادی  ، ت ودرِکردمی

رضلعیت  ز  ]فاصلله گلرفت  اهسلتی آدملی از هملی هایم یبت  ر بیشترد ستضادع  بارگی بوده ا

از  یهلاارز  ،طبیعلی تضلعیر در نتیجه بلر اسلاس ( 27: 1936ین،، هنفلاست )شی شده طبیعی[ نا

ی دج اف ار ارلیله دلا غلاتباطی هژمونی حاک  ربود دارد که ماابق با آه اری شب واز س شدهتعیی پیه 

 ( 92: 1917)م اردك، شد ها محسوا میمعیاری برای ارزشیابی خوانه را تبیی  کرده ر سندهنود

)نرملاتیو دلا دسلتوری  01امیظلقلد انتاک  را در نح مونیارتباطی هژ  شب  ای ازهنمون سیاح فاطمه 

منتقلد  ،شلد ر نقد سنتی ادراج نیلا رادلجد آنچه  در اد  نو  نقد ماابق کندمی بندیصور  رهنجاری(

ای که آج ادبیلا  زمینه ر تئوری ترقی ادبیا  د ر خود را طبق تمادلا  ر اف ار فلسفی بامعه دا طبقه

 کند را به ربود آررده فراه  می

 نتیجه -4

  ثق  نقلد بنیلادگرا است  نقا رابسته به منتقد هایارز متوج ادبی بر پاد   رادد ال د بنیادگرا خوانهنق

 قراردادهلای رارفردضله رابسلتگی دیبنیلادگرا ردژگی ازبمله  است دد ولوژدكا برساختبر محتوای 

 ادل معتقداج به بنیلادگرادی  اگرچه از متوج چنی  چیای استنبا  نشود، اما  است حاک  ادبی ر ابتمادی

 شلمارندمی مفررض هادیبنیاج ر اصول ادبی غالب بو ر سیاست ر حاکمیت با نسبت در را قراردادها
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هلای نقلد بلا برخلی نحلله ربه اشتراك آج  دانندمی شدجطرد بادخ ر رانُ از خررج را آج از ت ای ر

 برسلاخت فرهنگلی، ترد  ربه تفار  اد  نو  نقلد نیلامه   است ه انضمامیتمرکا بر ربو محتوادی

موابهله بلا  لاج نقلد ر مکله ری دمللاً ا ایگونلهبه ادد ولوژدك خود خواندۀ منتقد اسلتابتمادی ر 

 هایسلالاز رآمرد لا در اررپلا  نقد بنیلادگرا درره ش وفادی  کندمیرا سد  راث اصر ادبیتبسیاری از دن

 شلیبنب از بنیلادگرادی راقلع در  بوده اسلت تع ب م هبی پررتستانیس میلادی به بعد در بستر  1310

 شللاخ  دررج در مسلیحیت «سلازی د لری» هلایبرداج بللا کله اسلت گرفتله سرچشلمه ادتراضلی

هملی  پیشلینه افلرا  گرادانله   شلد ج در اررپا ر آمرد لاافرار داخلی هایبن، ساززمینه پررتستانیس 

بامعله  -د لی از ربلوه نقلد ادبلی در گفتملاج سیاسلی دنواجبهنقد بنیاد گرادانه را بادخ شد تا بتواج 

ای مشل ر دنواج نحللهنتوانست بله اگرچهشناسانه در بوامع در حال توسعه پی گرفت  اد  نو  نقد 

نقلد نملود  هلای م تلل نظردههای در حوزۀ نقد ادبی قد دل  نمادد، اما به ش   چشمگیری در حوزه

مش  لی  سلان اادبی ررد لرد رر  شن هایرهیافت زسیاری اب داد  نو  نقد اگرچه همانن  دافته است

رای نلود  نقلد ی از آرنیادگرا در بسیاب که نقد دهدمینشاج  هابررسیاما  کندنمیبرای تحلی  مت  ارا ه 

 اینظردلهقاللب  رج را دآ تلواجمیبرشلمرده  هایشاخ لهه بلا کل ایگونلهبه بازتولید شده است، یادب

  کرد بندیصور منسج  
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 هایادداشت

دضلو هیلث  دلملی گلرره زبلاج ر  ،های دکتر دلیرضلا نی لودیدر نگار  اد  مقاله از راهنمادی

 نماد  از ادشاج تش ر می ؛ااادبیا  فارسی دانشگاه گیلاج بهره برده

 اصللاحا  افراطلى، طرفلدار ملداراصلى، اص ، سیاسلت رادد ال به معنی بنیادى، ردشه، قسمت -1

 ر ردشگى آمده است  رستب اساسى، بنیاج، 

امری ددنی بود که در گسست صنعتی شدج بالید  برای س ولاردس  در زبلاج سرآغاز س ولاردس   -6

گرادى، دنیامدارى، دنیاگرادى، بلدا انگلارى ددل  ر دل  :ازبملهاست  شدهطرحهادی فارسی معادل

    ددل ، اسلتغناى از ددل دنیا، لاددنى، درفى شدج، غیرددنى شدج، نامقلدس شلدج، کنلار گ اشلت

ب شادشلى،  -: ك دانند  برای اطلا  بیشلترر اد  انددشه می پردازهدنظر( را 1723 - 1164ماکیارل )

ردلسلوج، بلر  - 14 - 13، صر 41در کتاا نقد، شماره دك زمستاج  ،پیداده س ولاردس  ،احمد

 – 176ددل (، صلر  دد  ر دنیا، تربمه مرتضى اسلعدى )در کتلاا فرهنل، ر یبدا انگار  دا

161، porseman.org 

شلناختی تقردبلاً هل  سلو ر هل  رر  شناسلی ابتملادی ر نقلد بامعهاد  ررد رد را بلا سبك -9

گلراج ادل  رر  دلاقله دهندۀ اد  راقعیت است که تحلی اند  صفت بنیادگرا )رادد ال( نشاجدانسته

ها در مت  دارنلد ر گلاه در ادل  رر  زدادی به بررسی بازتاا تع با  ادد ولوژدك ر دا ان ار آج

 ( 131: 1930ر  ك: فتوحی، ) نددمایپراه افرا  نیا می

البته بعدها تی اس الیو  به د ی از منتقداج بدی آرنولد بدل شد ر بسیاری از اف لار ری را نقلد  -7

 ( 1941مقدادی،ك )برای اطلا  بیشتر ر کرد )

 کللرد طرفانله برخللورد ملیکشلید ر بللیکنلار مللیفلرای در ملورد نظرفرردللد همیشله خللود را  - 1

(Russell,2000,19،به نق  از نامور مالق )102:1939  

ه دسلت بل انگلستاج پررتستاجمنشعب از کلیسای  1491در سال  (Methodist)کلیسای متددست  -2

 اداللا  متحلده مردلنلداداللت  بلالتیموردر شهر  1417بنا نهاده شد ر در  باج رزلیر  چارلا رزلی

ها به شد  به اد  ن ته که زندگی ابتملادی آدنله متددستد  طور رسمی فعالیت خود را آغاز کربه

تجلی دد  است ر هیچ دستوری قاب  بحخ نیست مگر ادن له در زنلدگی ررزملره تلثثیر خلود را 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B3%DB%B8_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D9%88%D8%B2%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%B2%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%B2%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B8%DB%B4_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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دفتلر تهلراج:  ،«آمرد لااداللا  متحلده » (1916)  یحسلنیلا،  یدیلحم  نشاج دهد باررمند هسلتند

  المللیماالعا  سیاسی ر بی 

هنلر هل  چلوج »ادضای بنبه فرمالیس  ررس بود، بلا مقالله   دترمه بورد  آد   بارا که از  -4

محفل  ادل  بنلبه دعنلی   دتلرمعررف 1312ن ستی  بیانیه بنبه را نوشت ر در سلال « فرآدند

ز ادضای تاثیرگ ار، رد تور اش لوفسل ی، پادله توسط د ی ددگر ا)پژرهه زبانی ( انجم « ارپیاز»

  گ اری شد

گلرداج اسلت/ بلال هلا رریمردگیهمه دلشهر را گودی نف  در سینه پنهاج است/ آفتاا از اد  -1

 بسته است/ زندگی سر در گردباج است/   پرراز زماج بسته است/ هر صدادی را زباج

های اد  نو  نقد در نقلد سلنتی نلودی اربرد ظرفیتبندی نقد بنیادگرا در حوزه کفارغ از صور  -3

شلود ها میهادی که از آجاهمال ربود داشت  به دبارتی در نقد سنتی کشورماج آثار به دلی  استفاده

شود  شمیسلا شلرح مثنلوی های اثر چنداج بررسی نمیاهمیت داشتند  در چنی  نقدی اثر ر ردژگی

آثلاری  ازبمللهداند  از نظر ری اد  اثلر د  نو  نگر  به اثر میاستاد فررزانفر را نمونه مناسبی از ا

است که نودسنده ]فررزانفر[ در آج مسا   کلامی ر فلسفی ر مثخ  ف ری چوج آرا غااللی ر تشلابه 

شلمارد تلا خلود گونه امور را مه  برمیالدد  ب  دربی ر اد ر تمادا آج با آرای ددگراج چوج محی

 ( 71: 1919ها )شمیسا، هنری آجادبیا  مثنوی ر ساختار 

کند که بادد مجمو  ادبیا  ر صلنادع ظردل  هادی رضع مینقد انتظامی قوادد ر اصول ر هدف -10

 ( 921:1919سیاح،) ددنمااز آج تبعیت 
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