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Abstract 

The Works that examine the methods of criticism can be a good guide for who want studing in 
this field. The comprehensiveness of these works makes the work of the readers easier and the 
critique of these works can evolve the critique process. We use descriptive-analytical method 
in studing ‘Almnahj Alnkdiah Alhdithah ; A'sa'lah W Mkarbat’ book till Identify the features 
and shortcomings of the book that be considerd in reading of this book and other works. The 
result of study show that the small number of pages in the book does not make it a 
comprehensive work and Cannot be used for teaching. In reviewing the approaches of literary 
criticism, some sub-categories are not mentioned and some important approaches of criticism 
have not been seen  or have very general and brief explanations. In some cases, the author 
mentioned to approaches as a general topic. Despite the small number of pages in the book, in 
some cases there is unimportant content in the book or its historical course is mentioned, which 
practically does not help the reader to understand the new method of critique. There is no clear 
classification of the presented contnts and there is a kind of confusion in the arrangement of the 
topics. Therefore, providing a methodical structure in the methods of critique made it easier to 
understand the content. The method by which applied cash approaches were to be explained. 
The historical course of the theory, the leading theorists, and the theoretical foundations of the 
criticism methods were told, and the advantages and disadvantages of each approach were 
stated in a fair manner so that it could be understood by the reader. 
 
Keywords: Methodical critique; new critique; methods of critique.

                                                                                                     

* Assistant professor of Arabic Language and Literature fo Kosar university of Bojnord, Bojnord, Iran, 

oizanloo@kub.ac.ir. 
Date received: 2020-11-12, Date of acceptance: 2021-2-6 
Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article. This 

work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this 

license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, 

Mountain View, CA 94042, USA. 

mailto:oizanloo@kub.ac.ir




 ، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانینقدنامۀ زبان و ادبیات عربی
 10- 3، 0011بهار و تابستان ، ومس، شمارة مودنامۀ علمی )مقالۀ پژوهشی(، سال دوفصل

 اثر صالح هویدی المناهج النقدیه الحدیثه؛ أسئلة و مقارباتبررسی و نقد کتاب 

  *امید ایزانلو

 چكیده
ه مندان این عرصتوانند راهنمای خوبی برای عالقهپردازند میهای نقد میآثاری که به بررسی روش

واند تکنند و نقد این آثار میتر میتر باشند کار مخاطبان را راحتباشند. هر چه این نوع آثار جامع
ـ تحلیلی در جریان بررسی فرایند نقد جامة عمل بپوشاند. بهره به جامع بودن گیری از روش توصیفی 

 با این هدف بوده که نقاط قوت و ضعف کتاب تبیین المناهج النقدیة الحدیثه، اسئلة و مقارباتکتاب 
ن کتاب تایج بررسی ایشود تا در جریان مطالعة این کتاب و حتی تألیفات آتی، مدنظر قرار گیرد. ن

دهد حجم اندک آن سبب شده تا به جامعیت کتاب خدشه وارد شود و نتواند در عرصة نشان می
 ها ذکر نشده و از کنارآموزشی چندان کاربردی باشد؛ در بررسی رویکردهای نقدی، برخی زیرشاخه

ده در برخی نویسنبرخی رویکردهای مهم نقدی با توضیحاتی بسیار کلی و مختصر عبور شده است. 
موارد مباحث مهمی را به شکلی گذرا مطرح، و بدون تفصیل، رها کرده که توضیحاتی بسیار مختصر 
در این خصوص ارائه شده است. با وجود حجم کم، مؤلف در برخی موارد مطالب غیرضرور را در 

دید روش نقدی ج کتاب گنجانده و یا سیر تاریخی را ذکر کرده که درعمل کمکی به فهم خواننده از
هم ریختگی در چیدمان شده وجود ندارد و نوعی بهبندی روشنی از مطالب ارائهکند. طبقهنمی

-های نقد، فهم مطلب را راحتمند در شیوهخورد. بنابراین، ارائة ساختاری روشمباحث به چشم می

حول شد؛ سیر ته میهای نقدی کاربردی توضیح دادکرد؛ روشی که براساس آن، باید رویکردتر می
شد و معایب و محاسن هر های نقدی تشریح میپردازان شاخص و مبانی نظری روشنظریه، نظریه

 نحوی که برای خواننده قابل درک باشد.شد، بهورزی و منصفانه بیان میرویکرد بدون غرض
 های نقد.مند، نقد جدید، شیوهنقد روش :هاواژهکلید 
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 . مقدمه0
د تا ننقدی مواجه است که هر کدام تالش دار هایهنقد ادبی با گسترة وسیعی از نظریامروزه 

د. گرچه هر ند زوایایی پنهان آن را برای مخاطب نمایش دهنبا بررسی و تحلیل آثار ادبی بتوان
ی ارچوب و مبانهای خود و نیز تعریف چکنند تا با استداللکدام از این نظریات تالش می

ا و هاما سایر رویکردها نیز با تبیین کاستی ،جامع و گویا بدانند خود را نسبتاً نظری، رویکرد
مانده در جریان نقد و تحلیل آن رویکرد، جامعیت آن را مورد تشکیک تأکید بر عناصر مغفول

هد. حال درا نشان می فرایندخوبی این دهند. نگاهی به سیر تحول تاریخی نقد ادبی بهقرار می
تی راسگرفته در وادی نقد ادبی، بههای صورتاست که فارغ از تمام جدال و نزاعنکته اینج

 توان به نظری جامع در این عرصه دست یافت؟می
های زندگی خود را نشان داد، تحوالت چشمگیری که طی دو قرن اخیر در تمامی عرصه

تأثر حوالت متحول متر شد. نقد ادبی نیز از همین تهای ارتباطی عمیقفناوری سریعبا رشد 
تواند اثبات این ادعا باشد. عمر شده در این دوران میو خیل رویکردهای نقدی ارائه شد

دارد. لذا به های نقدی را از آدمی دریغ میغور در تمامی روش ةمحدود و علم معدود اجاز
. ردکتخاب کاری نیاز است تا با نگاهی اجمالی به رویکردها، بتوان روشی را برای کار انراه

ند تا انواع اتالش کرده آن هایی به رشتة تحریر درآمده است که نویسندگاندر این راستا کتاب
وانندگان تواند خهایی میخواندن چنین کتاب ،های نقد را تحلیل و بررسی کنند. بنابراینروش

 دیدی انتقادی نسبت کند تا مخاطبانآشنا آن مزایا و معایب  و های نقدی مختلفبا روشرا 
شود که با شمار زیادی از کسانی ها پیدا کنند. ضرورت چنین آثاری زمانی مشخص میبه آن

های نقدی اما ناآگاهی آنان از روش ،شویم که سعی دارند قدم در این راه بگذارندمواجه می
را ها از سوی دیگر، نوعی سردرگمی سو و کثرت این روشو معایب و محاسن آن از یک

تواند نقطة شروع خوبی برای ورود به عرصة نقد ادبی شود که وجود این آثار میسبب می
 باشد.

 بیان مسئله .0ـ0
بالغت،  ةاستادیار زبان و ادبیات عربی، کارشناسی ارشد خود را در رشت ،صالح هویدی ناصر
د معاصر ات و نقادبی ةی خود را در رشتتطبیقی در دانشگاه قاهره، و دکترنقد ادبی و ادبیات 

و  کندمیهای مختلف عراق، امارات و لیبی تدریس در دانشگاه بغداد گذراند. او در دانشگاه
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 ةبرندلقصيرة ا اإلماراتية القصة في نصية مقاربات: العائم السرد جبل با تألیف کتاب 2892در سال 

ویت شد. او عضالملی کتاب شارجه بهترین کتاب پژوهشی امارات در نمایشگاه بین ةجایز
دد ادیبان و نویسندگان متع ةهای داوری جوایز علمی و ادبی مختلف و عضویت اتحادیکمیته

مجالت مختلف در عراق و امارات و سردبیر  ةعضو هیئت تحریری هویدی ناصررا دارد. 
ان به تومی ویجمله آثار تألیفی است. ازانجمن نویسندگان و ادیبان امارات  الدراساتة مجل
 الحدیث األدبي النقد ،والسرد الشعر في قراؤات النص؛ لعبة، اإلمارات في الحدیث الشعري طابالخ
 أدب في للطبيعة يالفن التوظيف، القصيرة العراقية القصة في ووظيفتها الرؤیا بنية ،ومناهجه قضایاه -

 اشاره کرد. الحدیث العراقي القصصي الفن في الترميزو محفوظ  نجيب

به چاپ رساند.  2892را در سال  المناهج النقدیة الحدیثة؛ أسئلة و مقارباتهویدی کتاب 

تا در این کتاب مخاطب را با  است که از عنوان اثر پیداست نویسنده تالش کردهچنان
روی هر نقد آشنا سازد. تعدد رویکردهای نقدی نشان های پیشهای نقدی و چالشروش

توان تصویری روشن از آن ها نمیمبانی هر یک از آن دهد که بدون آشنایی با خاستگاه ومی
ای ههایی که روش. لذا مراجعه به کتابشودداشت و حتی ممکن است منجر به سوء تعبیر 

در  ،نماید. بنابرایناند امری ضروری و گریزناپذیر مینقدی را مورد نقد و بررسی قرار داده
ندان متواند راهگشای عالقهمی ثة؛ أسئلة و مقارباتالمناهج النقدیة الحدیکتاب  ةنگاه اول، مطالع

کتاب توانسته در رسیدن به این هدف  ةهای نقدی باشد، اما اینکه نویسنددر گزینش روش
ه رو این است ک. هدف پژوهش پیشاسترو محل بررسی پژوهش پیش ،موفق باشد یا خیر
را ن میزان کاربردی بودن آو  محاسن و معایب کتاب را برشمردتحلیلی  ـ با روش توصیفی

کتاب، محتوای  هایفصلضمن پرداختن به ساختار و  ،. لذاسازدبرای خواننده مشخص 
 داد. آید پاسختا بتوان به سؤاالتی که در ادامه میاست شده مورد بررسی قرار گرفته ارائه

 پیشینۀ پژوهش .1ـ0
ود. رشمار میعرصة نقد ادبی بهمندان های نقدی حکم چراغ راه برای عالقهپرداختن به روش

د تا آثاری که این رویکردها را مورد مداقه قرار شورویکردهای متفاوت نقدی سبب می
کجا صورت یها را بهالمعارف انواع روشةمثابة یک دایرزیرا به یابند،دهند اهمیت بسزایی می

و  هایین برجستگیتواند ضمن تبنقد چنین آثاری می ،آورد. لذابرای خواننده گرد می
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توان به مقاالت های احتمالی، ذهن خواننده را روشن سازد. در این رابطه میکاستی
آزاده  ةنوشت« المعاصر النقد مناهج کتاب نقد و بررسی نوین؛ نقد رویکردهای از اندازیچشم»

 ةنوشت« (تطبیقی ـ عملی) المعاصر العربی األدبی النقد مناهج کتاب بررسی»(، 9911منتظری )
 مصریونال النقاد الحدیث؛ النقد فی النفسی المنهج کتاب بررسی و نقد»(، 9911علی بشیری )

 رؤیة: الحدیث األدبیّ النقد مناهج بررسی و نقد»( و 9910عرفت پورزینه ) ةنوشت« نموذجاً
هر مقاله ضمن  ن( اشاره کرد که نویسندگا9919اهلل میرقادری )سیدفضل ةنوشت« إسالميّة

 های هر اثر را به فراخور مطالبو کاستی هابررسی ساختاری و محتوایی کتاب، برجستگی
بررسی این پژوهش، اند. اما درخصوص کتاب موردکردهنقد و بررسی  ،شده در آنگنجانده

 تحقیقی یافت نشد.

 سؤاالت پژوهش .3ـ0
ای ئلهمس بررسی نباشد، عمالً گیرد، یعنی تا موضوعی برایمسئله از موضوع سرچشمه می

 المناهجنیز وجود ندارد. لذا باید اول موضوع را مشخص کرد که همان بررسی و نقد کتاب 
د. دیدن های نقدی جدیکتابی با موضوع بررسی روش ؛است النقدیة الحدیثة؛ أسئلة و مقاربات

ا هود در پایان کتاب به آنرکند که انتظار میاین عنوان، سؤاالتی را در ذهن خواننده ایجاد می
 پاسخ دهد؛

 ؟  داردهای نقدی را بررسی کرده، جامعیت الزم را اثری که روش منزلةاین کتاب به ـ
 روشنی برای خواننده مشخص شده است؟ها و امتیازات هر رویکرد بهکاستی ـ
تواند راهگشای شده چگونه میپرداخت نویسنده به رویکردهای نقدی ارائه ةشیو ـ

 خواننده در جریان انتخاب روش نقد باشد؟

 بررسی ساختاری کتاب .1
 عنوان اثر. 0ـ1

ینوی به انتشارات دار ن درصالح هویدی  ةنوشت المناهج النقدیة الحدیثة؛ أسئلة و مقارباتکتاب 

 است.یده چاپ رس

 های کتابفصل .1ـ1
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خش درآمد مفهوم نقد این اثر در یک درآمد و چهار فصل نگاشته شده است. نویسنده در ب 
قد کند. فصل اول به بررسی نو سیر تحول تاریخی آن را در ادبیات عربی و غرب بررسی می

قد عربی ن ةرابط»و « ادبیات با نقد ةرابط»و روابط آن اختصاص دارد که نویسنده در دو بخش 
ر نقد اختصاص دارد که د هایطبه وظایف و شر بدان پرداخته است. فصل دوم« با نقد غربی

ل د. نویسنده در فصشوبخش اول نقش نقد و در بخش دوم شروط و الزامات ناقد بررسی می
ه است؛ بخش اول ب کردهسوم به مشکالت نقد ادبی پرداخته و در سه بخش آن را بررسی 

ذاتی یا موضوعی بودن نقد اختصاص دارد، بخش دوم ذوقی یا صنعت بودن نقد را بررسی 
و تعهد یا آزاد بودن در نقد، بخش سوم این فصل را به خود اختصاص داده است.  ،کندمی

ای همتنی و شیوههای برونهای نقد ادبی را در دو بخش شیوهنویسنده در فصل چهارم شیوه

های نقدی ای گذرا به برخی شیوهدهد و در ادامه نیز اشارهمتنی مورد بررسی قرار میدرون
 دیگر دارد.

 مشخصات ظاهری .3ـ1
ونه گصفحه و در قطع رقعی به چاپ رسیده است. بر روی جلد کتاب هیچ 911این کتاب در 

یک اثر نقدی، طراحی  منزلةرفت این کتاب بهشود، حال آنکه انتظار میطراحی دیده نمی
مناسب و درخوری داشته باشد که با استفاده از جذابیت بصری، تأثیرگذاری مطلوبی را در 

ن است ممک گاهیکیفیت بودن نوع چاپ کتاب، که در کنار بی نکتهننده ایجاد کند. این خوا
خواننده را در تشخیص برخی کلمات یا حروف با مشکل مواجه سازد، از ایرادات شکلی 

 رود .شمار میکتاب به

 عالئم نگارشی .0ـ1

های مونهخورد که نیبا توجه به حجم نسبتاً اندک کتاب، اشتباهات تایپی زیادی به چشم م 
 991 ،999 ،989 ،989 ،00 ،10 ،19 ،19 ،11، 20، 22، 02 ،99، 29 توان در صفحاتآن را می

 مشاهده کرد. عالئم نگارشی و ویرایشی در آن رعایت شده است.

 دهی و کتابنامهارجاع ةشیو .5ـ1
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متنی و روش علمی صورت پاورقی آورده شده است که بهتر بود از ارجاع درونارجاعات به
APA ویژه اصطالحات ادبی بدون ذکر ها و بهها و اثر آنشد. اما نام شخصیتاستفاده می

ود. بنا رشمار میضعف بزرگ این اثر به مواردمعادل التین یا انگلیسی آورده شده است که از 
پردازان، آثار نقدی و اصطالحات نقدی زیادی آورده شده است، به موضوع کتاب، نام نظریه

 رود.شمار میهای این اثر بهنبود نمایه در این خصوص، از دیگر کاستیکه 

 منابع  .6ـ1
اثر به موضوع  92دهد ها نشان میاند که بررسی آنمنبع کتاب بوده منزلةاثر به 00از میان منابع، 

گردد. نویسنده تنها بازمی 9112شده نیز به سال رین کتاب چاپاند و جدیدتنقد مرتبط بوده
 منتشر شده بودند و هانشریهاز شش مقاله استفاده کرده است که جز یکی، سایر موارد در 

ها درج نبود. اغلب منابع عربی هستند و تنها از پژوهشی بودن بر روی آن ـ نشانی از علمی
اصلی استفاده نشده است. عنوان از اثری به زبان  الًشده استفاده کرده و عمشش اثر ترجمه

کند که نویسنده حداقل بتواند از چند منبع به طمطراق کتاب این ضرورت را ایجاب میپر
 هایهنظری ةویژه آثاری که از در زمینبه ،زبان اصلی یا حداقل به زبان انگلیسی استفاده کند

رین تپرداز نقد ادبی مهم. وقتی نظریهشودنقدی خاصی مرجع محسوب می ةنقدی یا نظری
ی های نقدی را بررسای که روشرود نویسندهکند، انتظار میبیان می یهایش را در اثراندیشه

طور صددرصد، اما در حد امکان این اتفاق باید رخ ها مراجعه کند، نه بهکند به اصل کتابمی
نشده  9یا آدلر 2، یونگ9به منابع فروید شناختی، ارجاعیمثال در بررسی نقد روان برایدهد. 

 2ادبیات چیست؟یعنی  0است. یا در بحث ادبیات متعهد ارجاعی به اثر معروف ژان پل سارتر
 وجود ندارد.

توان در تعداد اندک مقاالتی دانست که نویسنده از ضعف اثر را می مواردیکی دیگر از 
روز چند جهت اهمیت دارد؛ نخست اینکه به ها بهره برده است. غالباً ارجاع به مقاالت ازآن

ها رصد کرد و به آخرین اطالعات در هر زمینه توان در آنهستند و جدیدترین مباحث را می
نظر وردتوان به پاسخ مها به راحتی میآن ةدست یافت. دوم اینکه تخصصی هستند و با مطالع

ای هشوند و محدودیتقرار داده میدست یافت و سوم اینکه این منابع به راحتی در اختیار 
 زاید.افمندی هر چه بیشتر از مقاالت بر غنای اثر میدسترسی به کتاب را ندارد. لذا بهره
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 بررسی و نقد محتوایی کتاب .3
کند که انتظار دارد پس از مطالعة کتاب االتی را در ذهن خواننده ایجاد میؤعنوان هر کتابی، س

ا اشاره هبرسد. به نظر نگارندة این سطور، به دالیلی که در ذیل بدانها این پرسش به پاسخ
 کتاب نتوانسته انتظارات متناسب با عنوان را برای خواننده برآورده کند. ةد نویسندشومی

 مند نبودن چیدمان مطالبنظام. 0ـ3
گی تبندی مناسب مطالب است. نوعی آشفیکی از نقدهای وارد بر این کتاب عدم وجود دسته

 همندی را مشاهده کند. نویسندتواند نظامشود و خواننده نمیمحتوایی در مطالب دیده می
گذاری کرده و در ابتدای بحث، نام« معنای نقد و تحول مفهوم آن»عنوان بخش درآمد کتاب را 

که  شده استباره وارد بحث لغوی حدود دو صفحه را به سیر تحول نقد پرداخته و به یک
بندی میان موضوع سیر تحول نقد و معنای لغوی آن به نحوی زیرا ترتیب ،دارد لجای تأم

د. از آنجایی که موضوع این بخش بررسی لغوی شواست که در این میان خأل مطلب حس می
 خصوص سیر تحول نقد چندان جایگاهی ندارد.است، ذکر مقدمه درنقد 

 نداشتن جنبۀ آموزشی. 1ـ3
ی بندشده طبقههای نقدی ارائهزیرا روش ،جامع و مؤثر استکتاب فاقد محتوای آموزشی 

شده در کتاب نیز دلیل خاصی ذکر نکرده بندی ارائهمشخصی ندارند و نویسنده برای طبقه
های نقدی نیز به نحوی است که برای مباحث مرتبط با روش ةاست. چگونگی شروع و ادام

یست، کار چندان رسا ناما برای افراد تازه ،نمایدافراد آگاه به نظریه قابل فهم و حتی بدیهی می
که عنوان کتاب و فهرست  تواند چندان قابل اتکا باشد. از آنجاییلذا از لحاظ آموزشی نمی

های نقدی را به خوانندگان ارائه دال بر این است که نویسنده قصد دارد روش مطالب ذکرشده
ی از آن روش کل یباشد که خواننده بتواند به فهم ایبنابراین چیدمان مطالب باید به گونه ،دهد

 نقدی دست پیدا کند و بداند که برای آگاهی بیشتر باید به آثار کدام اشخاص مراجعه کند.

 رویكردها   ۀبندی منطقی در ارائعدم رعایت دسته .3ـ3
ام هر کداما در ذیل  ،بندی کلی برای رویکردهای نقدی ارائه شده استدر این کتاب، دسته

 رده هستند و عدم رعایت تقدم و تأخمطالب درهم و پیچی نظم منطقی وجود ندارد و گاهی
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تا خواننده نتواند نظم منطقی خاصی از آن روش در ذهن است مطالب سبب شده  ةدر ارائ
معایب هر رویکرد است که منتقد باید  خود داشته باشد. یکی از این موارد بیان محاسن و

هتر آن خورد. باما این موضوع در اثر به شکلی جسته و گریخته به چشم می ،بدان توجه کند
پردازان شاخص آن، مبانی و گیری به همراه نظریهروند شکل ةبود که نویسنده ضمن ارائ
مثال وقتی به بررسی شرایط منتقد  برای داد.شده ارائه میبندیمفاهیم را به شکلی طبقه

. در همین بخش، نویسنده یکی از شرایط کندمیبندی ذکر وانپردازد، موارد را بدون عنمی
داند و در ذیل آن به موضوع لزوم آگاهی نویسنده از سایر علوم منتقد را داشتن فرهنگ می

ای هرشتکند، حال آنکه بحثِ ارتباط نقد ادبی و سایر علوم در ذیل مطالعات میاناشاره می
قرار گرفته است. اما نویسنده بسیار گذرا از این موضوع جای دارد که امروزه بسیار مورد توجه 

آید مباحثی است که به نظر نگارندة این سطور باید در این کند. آنچه در ادامه میعبور می
 شد که چنین نشده است.کتاب بدان پرداخته می

 ماندهمباحث مهم مغفول .0
 ساز تحوالت نقدی عصر عباسینقد دورة اموی زمینه. 0ـ0

نویسنده در بررسی سیر تحول نقد ادب عربی، نام عصر جاهلی، اسالمی و عباسی را ذکر 
جاهلی و اسالمی را فطری و  ةنقد دور ویآورد. کند و نامی از عصر اموی به میان نمیمی

 ،(92ـ99 ، صص.2892شمارد )هویدی، نقد عصر عباسی را نوعی نقد متحول و علمی برمی
دهد. از اسالمی قرار می ةگویی این دوره را ذیل دور ،آورده میان نمیاما نامی از عصر اموی ب

ادر داند، این مفهوم به ذهن متبگیری نقد علمی را مربوط به عصر عباسی میکه شکل آن جایی
اموی نیز نقدی فطری و ذوقی بوده است. حال آنکه آغاز تعامل تمدن  ةشود که نقد دورمی

ساز شکوفایی دهد و تحوالت این عصر زمینهعصر اموی رخ می ها دراسالمی با سایر تمدن
اموی  ةنقد در دور»د. نقد نیز از این امر مستثنی نیست. شوتمدن اسالمی در عصر عباسی می

ر حجاز، مدایح شام و فخ ةبه تناسب تعدد اغراض شعری، تنوع پیدا کرد، نقد غزلیات منطق
شاعر از سرودن شعر  ةنقد این دوره به انگیز .(09 ، ص.9111)الخضراوی، « و هجای عراق
رار بخشی به یک نوع شعر مورد بررسی قداد و تأثیر این انگیزه را بر کیفیتتوجه نشان می

تا نقد احساسی در کنار نقد ذوقی شکل گیرد که گامی رو به جلو  شدداد. همین امر سبب می
طور به .(999 ، ص.9118رود )عفیفی، شمار میو نمودی جدید از نقد ادبی در عصر اموی به
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کلی نقد در این دوره سهولت و وضوح بیشتری دارد، اصول فنی و عمیق بودن فهم از متون 
در  ،(. بنابراین01 ، ص.9111خورد )حسن جاد، در کنار ذوق و تعلیل علمی به چشم می

د م قرار داد و نقصدر اسال ةتوان عصر اموی را به نوعی در ذیل دورسیر تحول نقد ادبی نمی
 ذوقی دانست. آن را کامالً

ه محیط نقد ب فرایندشمارد که در عباسی را نقدی تعلیلی برمی ةنویسنده در ادامه، نقد دور
(. با توجه به اینکه هر یک 92 ، ص.2892)هویدی،  شودهای روانی شاعر توجه میو ویژگی

لی ک آیند، صرف اکتفا به عنوانشمار میبه های نقد ادبیها در نقد امروز از شیوهاز این زمینه
ای هزیرا توجه به ویژگی ،رسدکه محل بحث و بررسی زیادی دارد چندان علمی به نظر نمی

تواند دلیلی محکم بر نقد فنی و علمی در نقد ادبی خود می فرایندشناختی و محیطی در روان
 صورت جزئی، نیازمند دالیللو به بنابراین ادعای وجود چنین رویکردهایی و .باشداین دوره 

در  . نویسندهاستآنان  ةشدهای نقدنقدی بزرگان دوره و نمونه هایهمتقن و مستندی از نظری
های نقد اما در صفحات بعد ذیل شیوه ،کندای از آن ذکر نمیاین قسمت هیچ نمونه

 کند.ها اشاره میاین نمونه شناسی و نقد اجتماعی بهروان
یل، شد: به دو دلها در این بخش ذکر میبه نظر نگارندة این سطور، بهتر آن بود که نمونه

نخست آنکه در این قسمت به سیر تحول نقد اشاره شده است که پرداختن تفصیلی به بحث 
مخاطب ارائه های مختلف موضوعیت دارد و دوم آنکه، آنچه امروز به انواع نقدی در دوره

های متقدمان، جز های نقدی است و پرداختن به نظریهروز شدة همان روششود شکل بهمی
ابل ها زمانی قگونه پرداختنکند. اینساختن مطلب، درعمل کمکی به جریان نقد نمی فربه

تمام  رگشا در فرایند نقد ارائه داد. دهایی راهها نکتهبررسی است که بتوان با استفاده از آن
های نقدی متقدمان نقل کرده، صرفاً سیر تحول تاریخی مطرح مطالبی که نویسنده از روش

مندی است که بتواند ابعاد جدیدی از نقد را در برابر خواننده قرار دهد. بوده و فاقد بُعد روش
ی های نقدمنزلة نظریهاگر هدف نویسنده، روشنگری در این خصوص باشد ــ آنچه امروز به

تواند در جای دیگری مشخصاً شود و در متون کالسیک نیز وجود داشته است ــ میارائه می
به این موضوع بپردازد. اما موضوع این کتاب فضای چندان مناسبی برای پرداختن به این 

 موضوع فراهم نیاورده است.
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 سازی نقد و ضروریات آنبومی. 1ـ0
و غالب  شکل مغلوبآن را به ةبا نقد غربی، رابط نویسنده در جریان بررسی ارتباط نقد عربی

ینه های مختلف در برابر جریان نقد غربی، بهترین گزگیریکند و ضمن تبیین موضعمعرفی می
ای ههای خاص متون ادبیات سرزمینهای نقد غربی و توجه به ویژگیرا در بازتولید شیوه

های نقد ادبی وقتی به بررسی شیوه ،حال(. با این 20 ، ص.داند )همانعربی در روند نقد می
کند، اما راهکاری که بتواند به و نظر مخالفان و موافقان آن را بیان می را د، فقط آنپردازمی

ا رخورد و نویسنده صرفاً آن سازی جریان نقد کمک کند، به چشم نمیبازتولید و بومی
سزایی بترین مباحثی است که نیازمند توجه . حال آنکه این موضوع از بنیادیدهدمیپیشنهاد 

ازد، سرو دارد که رسیدن به سرمنزل مقصود را دشوار مینشیبی پیشبه آن است و راه پر فرازو
های علوم انسانی، از این امر مستثنی یکی از زیرشاخه منزلةاما ناممکن نیست. نقد ادبی به

طلبد که جز با لحاظ کردن مبانی یسازی نقد ادبی را منیست و بازتولید آن همان بومی
ناسی محقق ششناختی و روششناختی، معرفتشناختی، تبیین فلسفة آن و مبانی هستیانسان
 .شودنمی

 ررسیبسازی باید نگاهی به گذشته و تغییر نوع نگاه به علوم را در بررسی موضوع بومی
 مبانی براساس که گرفت شکل 1اومانیسم نام به ایفلسفه روشنگری، عصر آغاز . درکرد

 ماده عالم هب توجه انحصار آن مشخصة بارزترین و بود غرب شناختیهستی و شناختیمعرفت
 انانس به نیز جهان غایتمندی درنهایت و بود اقدامات و توجهات کانون در انسان دادن قرار و

 ویژهبه علوم، این به نگاه نوع انسانی علوم و تجربی علوم در تفکر این سیطرة. شدمی ختم
 رایندفداد و آن تقابل عینیت و ذهنیت بود. این تفکر از عوامل مؤثر در  تغییر را انسانی علوم
که حال آن ،رود که نوعی تقابل را میان اندیشمندان سبب شده استشمار میسازی بهبومی

 د. زتواند نتایج نزدیک به واقعیت را روشن ساتأکید بر یکی بدون توجه به دیگری نمی
ترین ربترین و مخعنوان بنیادیگرایی را بهگرایی و عینیتیر بوردیو تقابل ذهنیتپی

عنوان دو شیوة فهم و داند و با اشاره به این دو امر بهعامل دودستگی در علوم انسانی می
ی شناسها معرفتبیان، معتقد است که هر دو شیوه دارای اهمیت هستند، اما هر یک از آن

زمان به ذهن و عین کند. درنتیجه، ضرورت توجه همبرای فهم جهان ایجاد میخاصی 
 (.912، ص. 9911دهد )هیوز، ها سوق میسازی نظریهما را به بومی
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رین تیکی از اساسی منزلةبودن مکتب اومانیسم به« این جهانی»توجه به ماهیت اما با
ای هکشورهای اسالمی این موضوع چالشعد نیز، برای ها حتی با لحاظ کردن هر دو بُاندیشه

جمله ایجاد تغییر بنیادین در نگاه به انسان و جهان و به دنبال آن، ، ازرو دارددیگری نیز پیش
 تغییر در نوع اندیشه که تفکر تکنیکی ماحصل آن است. 

ابد، صفات یکند و طبیعت به اشیا تقلیل میدر این نوع تفکر، بینش شهودی نزول پیدا می
شود، انسان از جوهرة روحانی به سوائق نفسانی ی از طبیعت زدوده میدویی و ماورائجا

، ص. 9921)شایگان،  گرددپرستی جایگزین معاداندیشی میکند و تاریخنزول پیدا می
292 .) 

شود تا در دوران مدرنیته تعریفی از انسان ارائه شود که با تعریف ادیان همین امر باعث می
 ـ گرگ ـ ، ذات و سرشت انسان شر و انسان1هابز ةنی نداشت. در اندیشتوحیدی همخوا

اللهی انسان مورد خدشه قرار گرفته خليفة، جایگاه 0انسان معرفی شد. در برداشت داروینیستی

تر، معرفی شد و در اندیشة یافتهو در حد حیوانی مانند سایر حیوانات، ولی تکاملاست 
 های اقتصادی تعریفنیز، با نفی خداوند، انسان موجودی صرفاً مادی با انگیزه 1مارکسیستی

 شود. در این رویکرد عوامل فاعلی )خداوند( و غایی )معاد( عمداً مغفول و حتی انکار میشد
سازی بازگشت به این دو عامل ضرورت دارد. تعاریف جدید از انسان در بومی فرایندکه در 

ها، سخن از علوم انسانی بومی برای ود که بدون تغییر در این برداشتشسه جمله خالصه می
گرایانه گرایانه، و طبیعتزدایی از وجود انسان و نگاه مادیقداست .9ما ممکن نخواهد بود؛ 

خودبنیادی و خودمختاری  .9 ،مداری و فضایل اخالقی در سرشت انساننفی ارزش .2 ،به او
 (.20ـ29 ، صص.9919در انسان )سبزی و جمشیدی، 

این حال،  با .علوم انسانی به تأثیر از همین تعریف جدید از انسان شکل گرفت هایهنظری
 مبنایب این است که این علوم در غرب بریکی از مشکالت علوم انسانی در جهان غیرغر

ار ل قرنظر و ابطابالند شده است و مورد نقد، تجدیدواقعیت و ذهنیت انسانی همانجا تولید و 
شوند ر میتاریخی متأث و آن هم با تأخیر فرایندگیرند و کشورهای غیرغربی منفعالنه، از این می

زیرا مبانی، اصول  ،(01 ، ص.9901شوند )برزگر، کننده خارج نمیو هرگز از جایگاه مصرف
علوم انسانی، ماحصل تئوریزه کردن مسائل و نیازهای جوامع  ةشده در عرصهای تولیدو نظریه
اساس اقتضائات فرهنگی آن شکل یافته است، به همین و خاستگاه آن غرب بوده و برغربی 

بوم تکه زیس در تعمیم آن به سایر جوامع باید جانب احتیاط را رعایت کرد و از آنجایی ،دلیل
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سازی مطرح نشده است. از این رو، موضوع غربی دارد، لزومی برای طرح موضوع بومی
 (.90 ، ص.)همان شودمطرح و بارور  هاههای پذیرندة این نظریسازی باید در سرزمینبومی

. ابراهیم ودشسازی علوم انسانی چگونگی آن نیز باید روشن عالوه بر تبیین ضرورت بومی
 «فلسفة علم»بر مبنای  سازی علوم انسانی، آن را( در بررسی موضوع بومی9901برزگر )
ناسی، ششود؛ هستیاساس آن، در هر رهیافتی به سه مقوله توجه میکرده است که بربررسی 
ی های علوم انسانی در هر محیطشناسی، هستیشناسی. در بحث هستیشناسی و روشمعرفت

 یو وجود آزادی و اختیار در آن، نوع استمتفاوت است که ناشی از پویایی و سیالیت آن 
در علوم انسانی کثرت متغیرها وجود دارد،  ،بخشد. از سوی دیگرپذیری به آن میعد انعطافبُ

کیفی هستند و مفروضات فرهنگی حاکم بر آن در هر جامعه متفاوت است و دیگر اینکه در 
شان ها با جنس علوم تجربیوجود ندارد، یعنی جنس دانش آن« گسست معرفتی»جوامع غربی 
اما در اغلب جوامع اسالمی گسست معرفتی  ،انداز دل سنت و دانش متولد شده یکسان بوده و

غرب و دانش سنتی کشورهای اسالمی تجانس نیست. در بحث  scienceوجود دارد و میان 
سازی مطرح است. سطح اول معرفت در جهت بومی« ایمعرفت دودرجه»شناسی، معرفت

 یعنی شناختِ ؛ورهای پذیرنده صورت گیرددر غرب حاصل شده و سطح دوم آن باید در کش
لبد. ط. تحقق این امر، پذیرش نقادانه و اجتهادی را میشود منجرسازی شناخت، تا به بومی

ذیرفته نوعی نسبیت در نظرات پ بیانگرعد معرفتی علوم انسانی نظر جوامع غربی در بُاختالف
در کشورهای پذیرنده واجب  را هاهانگاری این نظریاست، و همین امر لزوم عدم مطلق

 به موضوع فهم پیدا کرد و به نقد وشناسی نیز، ابتدا باید نسبتسازد. در مبحث روشمی
که آن نظریه مورد نیاز بود، بنا به اقتضائات آن بررسی داوری آن پرداخت، سپس در صورتی

 . شودسازی نهایت بازتعریف و بومیآن سنجیده و درتا امکان سازگاری  شود
آن در سه  شناختی ةنقد ادبی غرب نیازمند تبیین فلسف هایهبر این اساس، پذیرش نظری

ای مورد هاساس اندیشهشناختی است، آن هم برشناختی و روششناختی، معرفتسطح هستی
ین . اگر ادارندپذیرش جوامع اسالمی، یعنی علل فاعلی و غایی در علوم که اهمیت بسزایی 

 هایهنتیجه حجم نظریسازی برداشت. درتوان اقدامی در جهت بومیمراحل طی نشود نمی
 ةهای مورد پذیرش آن جامعه، به ارائهای بومی و اندیشهوارداتی بدون لحاظ کردن ویژگی
شده در متون ادبی هر کشور در برابر خوانندگان غیربومی تصویری کژگونه از مفاهیم ارائه

برای  ،نگیرد. بنابراییات آن کشور در مقابل آنان قرار میپردازد و تصویری غیرواقعی از ادبمی
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با  مرحلة نخست آشنایی :سازی نقد ادبی باید دو مرحله طی شودبومی فرایندعملی ساختن 
مبانی نظری در هر روش نقدی، معایب و محاسن آن است. منتقد ادبی در این مرحله باید 

گاه تا ضمن آشنایی با خاست کندخود بررسی  گیری تا زمان معاصرِروش نقدی را از آغاز شکل
گیری و سیر تطور آن، نگاهی جامع به آن پیدا کند. در مرحلة دوم شناختِ شناخت شکل

نقدی با  هاییعنی بومی کردن روش ،سازی را عملی سازدبومی فراینداست، یعنی منتقد باید 
ری سپس استخراج مبانی نظ توجه به ساختارهای حاکم بر ادبیات و آثار ادبی سرزمین خود.

 جدیدی که قابلیت تبیین و تفسیر آثار ادبی کشورش را داشته باشد.

 پاسخادبیات متعهد و سؤاالت بی. 3ـ0
از کنار  اطالعات کلی ةنویسنده در پرداختن به موضوع ادبیات متعهد، بسیار سطحی و با ارائ

را  کاس مضامین دینی و اجتماعیکند و صرف انعمی بسندهبه سیر تاریخی  ،کندآن عبور می
دلیل شرایط دنیای است که به حالی(. این در12، ص. 2892شمارد )هویدی، نوعی تعهد برمی

رین تتواند از چالشیفناوری ارتباطات، تعهد در ادبیات می ةامروز، تحول بنیادین در عرص
منظور و مقصود از تعهد چیست؟ نویسنده و شاعر  که مشخصاًموضوعات نقدی باشد. این

تعهد  ةشمار آید؟ رابطباید به چه موضوعاتی بپردازد تا اثر او در زمرة آثار متعهد به مشخصاً
 ،هایی که به نوعی در زمرة تعهد در ادبیات هستندبا آزادی هنرمند چیست؟ حد و مرز عرصه

است.  و به ذکر کلیتی تاریخی بسنده کرده پاسخ گذاشتهچیست؟ نویسنده این سؤاالت را بی
« ودشبندی کلی شامل ادبیات متعهد دینی، اجتماعی و سیاسی تقسیم میتعهد در یک تقسیم»

بندی نیز با (. اما در دنیای امروز همین تقسیم21ـ21 ، صص.9919)فارسیان و رضایی، 
، ها از یکدیگردایی آنهای جدی مواجه است. اعتقاد به آمیختگی دین و سیاست یا جچالش

بندی ای و تحمیل بستههای فرقهایدئولوژی و مذهب، اختالفات مذهبی و جنگ ةرابط
ای دانست که ادبیات متعهد ها مسئلهتوان چند نمونه از دهها را میفرهنگی از جانب حکومت

و از ظنّ کشد روست. هر یک از مسائل مذکور، ادبیات متعهد را به وادی خود میبا آن روبه
 ،توان با ذکر کلیاتی چند از کنار این موضوع به راحتی عبور کردنمی ،شود. لذاخود یار او می

روی این نوع از نقد روشن ساخت. های پیشبلکه باید ذهن مخاطب را در برابر چالش
أثیرپذیری تای دوسویه است و سویه دانست، بلکه رابطهتوان رابطة جامعه با ادبیات را یکنمی

زیرا وقتی بنا به ضرورت شرایط جامعه،  ،شمار آوردتوان نوعی تعهد بهادبیات از جامعه را می
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زهای گویی به نیادهد بدین معناست که ادبیات برای پاسخادبیات رخ می ةتحولی در عرص
بیات توان ذیل ادجامعه گام مثبتی در جهت پویایی برداشته است. اما آیا این تحوالت را می

در کنار سؤاالت بسیار دیگر، ابهاماتی است که همین ادبیات  هاپرسشمتعهد قرار داد؟ این 
متعهد در بطن خود دارد و عدم پرداختن به تمام زوایای آن، برداشتی گزینشی از آن را سبب 

 د.شومی

 شناسان و منتقدان ادبیتقابل روان .0ـ0
( دو موضوع اصلی را در بررسی 09 ، ص.همانشناختی )نویسنده در پرداختن به نقد روان

شناسان و ادیبان نقدهای تندی را علیه یکدیگر ابتدا اینکه روان :گیرداین نوع نقد نادیده می
 یک هنر ندارند و منزلةشناسی درک درستی از ادبیات بهزیرا اغلب متخصصان روان ،دارند

ی از کاوی شوند و از سوی دیگر، برخباید روانبینند که آفرینندگان آثار ادبی را بیمارانی می
شناسی در میزان کاربردی بودن آن انگاری بیش از حد اصول روانپژوهشگران ادبی با ساده

کته دقت نقد ادبی باید به دو ن فراینددوم اینکه در  ؛در بررسی و تحلیل متون ادبی تردید دارند
اشد و این نوع نقد را داشته ب برایالزم  ةمینباید ز یداشده نقنخست اینکه آثار گزینش :شود

زیرا عدم  ،شناسی و هم ادبیات آشنایی کامل داشته باشددوم اینکه منتقد باید هم با علم روان
ها پیامدهای منفی را به دنبال دارد. ممکن است نویسنده جانبدار تسلط کافی به هر یک از آن

دهد و یا  شناختی تطبیقهای روانرا با یافته های مثبت آناثر خاصی باشد و تالش کند جنبه
ناپذیر و قطعی بداند و به دنبال شناختی را خدشهروان ةیعنی نظری ؛بالعکس آن رخ دهد

 های اثر او را اثبات کند.حالی نویسنده یا شخصیتشواهدی باشد که پریشان

 شناسی پدیدة ادبی یا آفرینش ادبیجامعه. 5ـ0
( به ذکر کلیاتی تاریخی بسنده 988 ، ص.اجتماعی در ادبیات )همان نویسنده در بررسی نقد

همچنین نویسنده  .در نقد امروز دچار تحوالت بنیادینی شده است درعملکرده است که 
خوبی تبیین نکرده است تا خواننده در جریان بررسی بهرویکردهای رایج در این حوزه را 
. در جریان بررسی رویکرد نقد اجتماعی نشودد نق فراینددچار نوعی سردرگمی و اشتباه در 

 «دبیا آفرینش شناسیجامعه» و «ادبی پدیدة شناسیجامعه» اصلی، یعنی نگرة باید میان دو
ا ادبیات که شناسی تکیه دارد تمبنای جامعهبیشتر برادبی  ةشناسی پدیدتمایز قائل شد. جامعه
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 ماا، در ذیل آن قرار دارند« شناسی خواندنجامعه» و« شناسی تولید و نشر آثار ادبیجامعه»
و به  روشی انتقادی که به متن»شناسی آفرینش ادبی بیشتر به ادبیات گرایش دارد. جامعه

های های اجتماعی، مانند ساختارهای ذهنی و شکلمعنای آن توجه دارد و با توجه به پدیده
دبی شناسی پدیدة اخود از جامعهی گسترش درک متن است و در مسیر پیشرفت درپآگاهی، 

شناسی محتوای آثار جامعه. »(19، ص. 9909)لنار، « کندها گذر مینگریشناسی جهانبه جامعه
این  هایاز زیرشاخه« گرایی تکوینیساخت»و « های اجتماعی در متنبررسی اندیشه»، «ادبی

ص این شیوة نقدی پردازان شاخروش نقدی هستند. همچنین، نویسنده به نظرات نظریه
لوکاچ و نظریة  98«بازتاب»ای ندارد. نظریة همچون لوکاچ و لوسین گلدمن هیچ اشاره

این حوزه هستند و در ادامه  هایهترین نظریمگلدمن از مه 99«گرایی تکوینیساخت»
نیز در این عرصه رخ نمود که نویسنده « مکتب فرانکفورت»دیگری همچون  هایهنظری

 ای به آن ندارد. اشاره
گرایی تکوینی گلدمن را متأثر از آن گرا، ساختصالح هویدی در بررسی نقد ساخت

بود و با الهام از  92ژان پیاژهدستیار (. اما گلدمن مدتی 909 ، ص.2892داند )هویدی، می
أثر شناسی تکوینی مترا آفرید. معرفت« گرایی تکوینیساخت»وی،  99«شناسی تکوینیمعرفت»

و  قریشناسی و سیبرنتیک بود )باگرایی ریاضی بورباکی، زیستکانت، ساخت ةاز فلسف
وین شناسی( و تکزبان ةپایگرایی )براصطالح از دو لفظ ساختاین  .(1 ، ص.9902خسروی، 

 اری )دال(عالئم نوشت یعنی ،گراییسیر تحول تاریخ( تشکیل یافته است. ساخت ةپای)بر
 اساسوجود آمدن این ساختارها را بربهمحتوایی )مدلول( را در خود دارند. تکوین نیز علت 

. بنابراین گلدمن در مترجم( ةمقدم ،1 ، ص.9911)گلدمن، دهد شرایط تاریخی توضیح می
د که کنمتنی را انتخاب میدر مسیری مجزای از پیاژه، روش برون« گرایی تکوینیساخت»

« ساختارهای ذهنی»اثر ادبی با جهان واقعی پیوند مستقیمی ندارد، بلکه اساس آن جهان بر
منزلة اثر پیوند دارد و نویسنده به ةاجتماعی است که با ساختارهای ذهنی آفرینند ةگروه و طبق

های این گروه را در اثر خود انعکاس ی، آمال و آرزوها و خواستیک فرد نابغه و استثنای
ا نگری رشود. نویسنده با خلق اثر، هم این جهانتعبیر می« نگریهانج»دهد که از آن به می

روه رساند و خود این گمی« آگاهی ممکن ةبیشین»و یا طبقه را به  گروه همبخشد و انسجام می
در « معیفاعل ج» منزلةنویسنده، به ةگیری اندیشگذار در شکلاثرعامل  منزلةیا طبقه نیز، به

 (.01 ، ص.9919اثر حضور دارد )ایزانلو، 
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 های نقدیسایر شیوه .5
کند که در نقد امروز چندان های نقدی دیگری را مطرح مینویسنده در فصل چهارم شیوه

ا تواند این مدعا رشده توسط نویسنده میها نیست. محتوای اندک ارائهجای پرداختن به آن
ی، نقد ناختشنقد اسلوبی، نقد زیبایی ،قد احساسی )امپرسیونیستی(به اثبات برساند. ن

 در روند. این نوع نقدها درعملشمار میجمله این انواع نقدی بهدانشگاهی و نقد تکاملی از
نقد امروز جایگاهی قابل توجه ندارند. جامعة منتقدان دیگر اسیر احساسات در جریان  ةعرص

ای علمی هچه بیشتر طبق موازین و یافتهشده، هرا نقد ارائهبلکه تالش دارند ت ،نقد نیستند
این سطور بر این عقیده است که صالح هویدی  ة. نگارندنشودای بر آن وارد باشد تا خدشه

 ملدرعو است های نقدی مذکور به ذکر کلیات در هر روش بسنده کرده در پرداختن به روش
ای هها داشته باشد. نکتة دیگر اینکه، این شیوهیوهتواند درک درستی از این نوع شخواننده نمی

ز اساس دیدگاه خاص خود که ناشی اتواند برو هر فرد می داردنقدی قابلیت تأویل و تفسیر 
توان برای آن مبانی علمی تعریف کرد که نمی به نقد بپردازد و عمالً ،هاستها و داشتهیافته

نوع توان در ذیل ااز این نوع نقدها را به نحوی می مورد قبول قاطبه باشد. دیگر اینکه هر یک
دیگر نقد جای داد. موضوع قابل تأمل در این بخش گنجاندن نقد فمینیستی و نقد 

های نقدی که جایگاهی قابل قبول در میان رویکردهای نقد دارند شناختی است. شیوهنشانه
گفت  توانارائه دهد. حتی میها قابل قبول از آن و ضرورت داشت نویسنده تعریفی نسبتاً

 عدم پرداختن به موضوع نقد فمینیستی متأثر از نوعی نگاه مردساالر بوده است. 

 00نقد فمینیستی .0ـ5

ست رفتة یسم است که تالش دارد تا حقوق ازدگرفته از جنبش فمینتئنقد ادبی فمینیستی نش
رند از زیر سلطة مردان خارج تالش حدود دویست سالة زنانی که سعی دا ؛سازد زنان را احیا

شوند و در جهان هستی خودی مستقل داشته باشند. چنین تالشی امروز هم در جریان است 
د نقد ادبی نیز تالش کن ةبدیهی است که عرص ،و طرفداران سرسخت خود را دارد. بنابراین

اه فمینیسم از نگ تا دین خود را به این جنبش ادا کند. خیل آثاری که به بررسی و نقد آثار ادبی
ر گنجاندن این روش نقدی در کنار سای ،کند. بنابراینخوبی این ادعا را ثابت میپردازند بهمی

ند کرسد. این موضوع زمانی اهمیت پیدا مینظر میانگاری بهکاربرد نوعی سادههای کمروش
که بتوان گفت امروزه موضوع زن از مسائل مهمی است که در آثار ادبی نویسندگان جوامع 
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کنند تا در کنار زنان ادیب، مسائل خورد و ادبای مرد تالش میدر حال توسعه به چشم می
پیش روی زنان را در آثار خود انعکاس دهند تا به نحوی آنان را از سیطرة تفکرات ناصحیح 

و عرصة بالندگی را برایشان فراهم آورند. به همین سبب، در نظر نگارنده، این رها سازند 
دست هی بنقد ادب ةقبولی در میان فعاالن عرصو جایگاه قابل داردرویکرد نقدی اهمیت بسزایی 

 آورده است.

 . پیشنهادات6
ندان به میک کتاب آموزشی در جهت آشنا ساختن عالقه منزلةبه المناهج النقدیة الحدیثةکتاب 

ر زیرا مخاطب را با کلیات ه ،نقد ادبی به رویکردهای نقدی مفید خواهد بود، اما کافی نیست
اما جامعیت الزم را ندارد. لذا پیشنهاد این است که عالوه بر کتاب  ،سازدشنا میآرویکرد 

به نسبت تریعرفی شود که بتوانند اطالعات جامعهای دیگری نیز به خوانندگان ممذکور کتاب
کلی شهای نقدی که در این کتاب یا بهخصوص روشویژه دررویکردهای نقدی پیدا کنند. به

شود یپیشنهاد م ،ای بدان نشده است. همچنیناشاره کلی و گذرا بدان پرداخته شده و یا احیاناً
تا ضمن پرداختن به خاستگاه و مبانی برای هر روش نقدی فصلی مجزا اختصاص داده شود 

سازی آن در ادبیات بومی نیز مورد بررسی قرار گیرد. در پایان هر نظری آن، چگونگی پیاده
فصل نیز فهرستی از منابع مهم که در هر رویکرد نقدی باید مورد استفاده قرار گیرد، مشخص 

 شود.

 . نتیجه7
یک منبع  ةمنزلدهد که این اثر جامعیت الزم را بهینشان م المناهج النقدیه الحدیثهبررسی کتاب 

شود. های آن در این اثر دیده نمیمجموعه، زیرا تمام رویکردهای نقدی و زیرآموزشی ندارد
 رعملدهایی پرداخته شده که کلی شده و یا اینکه به روش ةکما اینکه به برخی رویکردها اشار

در نقد امروز جایگاهی ندارند. ضمن اینکه نویسنده در پرداختن به هر روش نقدی مطالب 
بندی ارائه کرده است که شاید بتوان در آن خاستگاه نظریه، ای نامنظم و بدون دستهرا به گونه

سیر تطور تاریخی و محاسن و معایب آن را دید، اما همین عدم نظم نوعی سردرگمی در 
های ای از توجه به شاخصکند. کما اینکه در هیج جایی از کتاب نشانهد میخواننده ایجا

هم حالی که از موضوعات بسیار مدر شود،نقدی دیده نمی ةسازی نظریادبیات بومی برای پیاده
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ای هتری از روشاطالعات جامعبه کرد تا اگر نویسنده تالش می ،رود. بنابراینشمار میبه
یات سازی آن در ادببندی منظم و بیان معایب و محاسن و چگونگی پیادهنقدی به همراه دسته

 رفت.شمار میاز آثار بسیار برجسته در این حوزه به قطعاً ،کردبومی اشاره می

 ها نوشتپی
1. Freud 

2. Jung 

3. Adler 

4. Jean-Paul Sartre 

5. Qu'est-ce que la littérature? 

6. humanism 

7. Hobbes 

8. Darwinism 

9. marxism 

10. reflection 

11. structuralism genetic 
12. Jean Piaget 

13. genetic epistemology 
14. feminist criticism 
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