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چکیده
بسیاری از آرا در حوزۀ نقد ادبی به دلیل دلدا ارا له ررد لرد رر شناسلانه در محلدردۀ
خُردهرهیافتهای ادبی قرارگرفتهاند ر دا درنهادلت بلا مجمودلهای منسلج صلور بنلدی
شللدند ر نحلللهای مشل ر را بنللا کردنللد انددشل بنیااادگرایی از میللاج بنللبه م ل هبی
پررتستانیس چهره برافررخت ر در ش

دهی نظردههای م تلفی ازبمله نقد ادد ولوژدك،

نقد خواننده محور ،نقد مارکسیستی ،نقد بامعهشناختی ،نقد پسااستعمار ،نقلد فمینیسلتی ر
سه داشلت در ادلراج نیلا بازتلاا مناسلبا

بنیلادگرادی بلا ت یله بلر ارز ملداری ر

ساختارهای نامتغیر فلسفی ر سیاسی اثر ادبی بلوههلادی تثثیرگل ار داشلته اسلت در ادل
پژرهه به رر

توصیفی  -تحلیلی ربوه نگرشی ر برداج ساز بنیادگرادی ر نقد بنیلادگرا

در اررپا ر بهطور مش ر در دددگاه ماتیو آرنولد ر

ر در ادراج با نگاهی بله

اس الیو

آرای احمد کسرری ،احساج طبری ر فاطمه سیاح بررسیشده است دافتههای اد پلژرهه
نشاج میدهد نقد بنیادگرا اگرچه ساحت نظری مستقلی ندارد ،اما انگلارهای از نلودی نقلد
است که با موابهه براندازانه در پی فررپاشی دا تقلی مت ادبی بلا تعملی گرادلی نابجلا بله
محتوای ادد ولوژدكِ م هبی دا سیاسی مورد نظر منتقد است ر به صور م تلل

در نحلله-

های نقد ادبی خودنمادی میکند
کلیدواژهها :نقدادبی ،بنیادگرادی ،گفتماج ،ادد ولوژی ،نظرده ادبی
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 -1مقدمه

در اررپای قرج هجده ر نوزده برداج ببرگرادی ( )determinismدر در حلوزه گلادنه در میلاج
مسیرهای گوناگوج کنه ابتملادی ر ببلر دلاا ( )universal determinismرراج داشلت بردلاج
ببرگرادی «دلالت بر اد دارد که تاردخ انساج ب شی از زنجیره دلیتهای ناگادر مربلو بله هلر چیلا
است (ر ك :داناگاج )1103:1911 ،بنابراد برداج پددلد آملده پل

از رنسلان

در حلوزه انددشله ر

فلسفه غرا به دنبال «ادجاد اقتدار نظاا هوشمندانه تف ر ر بهلاجبینی بلود» (سیدحسلینی)610:1914 ،
در سپهر همی تف ر بود که بنیادگرادی در حوزه تف ر ددنلی پددلد آملد ادل اصلالاح از میلاج سلنت
م هبی کلیسا ر آدی پررتستاج رراج دافت توبه معتقداج در برابر تفسیرهای بددد ،به اصلالت انجیل
ر حقیقت نر کتاا مقدس معاوف شده بود اصالتگراداج پررتستاج با ادماج به الهی ر ابلدی بلودج
ر خااناپ دری مت انجی به مبانی کلامی خاص پادبند بودنلد ر خواهلاج تمییلا دقیلق رسلتگار از غیلر
رستگار ر برگادده از غیر برگادده بودند (هیررد )731 :1943 ،در حوزه هنر نیا آموزههلای کلیسلا بلا
ررد رد ارز

ر اصالت در برابر درك از زدبادی ،قرجها بهدنواج سنت حاک در انددش هنلر ر ادبیلا

غرا رادج بوده است در همی درره فه از زدبادی بهدنواج مسئلهای بغرنج ربود داشته اسلت دلده-
ای با صورتبندی نظاا ببرگرادانه به دنبال تمهید غلبه دقادد ر آرای مشترك کلیسا بودند
به دقیدۀ امانو کانت ربه ممتاز ردژگیهای زدبادی نیلرری دسلتوری ([ )normative forceدلا
هنجارد  /تجودای] آج است که متضم ادداهادی است درباره ادن ه مردا بادد چه احساس کننلد ،نله
آن ه چه احساس خواهند کرد دا احسلاس کردهانلد (هنفلینل )43 :1936،،البتله در مقابل ادل ادلدۀ
بهتگیران کانت ،کسانی بودند که توصی

تجودای ،فه فردی دلا تلقلی ار از املر بله خ وصلی را

نفی میکردند در همی امر زدبادی ،بورج سانتادانا ( )George Santayanaبرداشلت بهلتگیرانله ر
دستوری [تجودای] از زدبادی را بهشلد رد میکنلد -هرچنلد در بحلخ خلود بله نلاا کانلت اشلاره
نمیکند -ر میگودد بیمعنا ر لاطا است که بگودی آنچه بلرای دلك شل ر زدباسلت ،بادلد بلرای
ددگری زدبا باشد چنی بودج دا نبودج به اص ر نسب ،سرشت ر محیط زندگی آدمیلاج بسلتگی دارد
اگر اد ها همانند باشند ،آنگاه چیای راحد محققاً برای هر در زدبا خواهد بلود ر اگلر نباشلد ،ن واهلد
بود (هماج)11 :
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تثکید بر ربه الاااآرر در اثر ادبی ر خوانه بر اساس دلالتهای برساختِ منتقلد ،مناقشل ددرپلادی
است که تاکنوج نیا ادامه دارد؛ بنابراد چنی خوانشی از آثار ادبی را میتواج رابد ردشلهای دونلانی -ر
مش

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

دا ررد ردی خاص دارد؛ اما آدا اد مناسبا بهدنواج ررشی فراگیر دا سلب ی انددشلهملدار توانسلته در
حوزۀ نقد ادبی مسئل ارز

ر پادبندی به اصول مسل ی خاص را تبیی نمادد؟ گسلترۀ حضلور چنلی

ررشی در حوزۀ نقد ادبی که بر بنیادها ر شالودههلای اخللاقی ،ابتملادی ،مل هبی ،سیاسلی ر تثکیلد
دارد ،تا چه اندازه بدی است؟ آدا گفتگو از نقدی بر پاد بنیادد ارز ها ماالعل نظااهلای گونلاگوج
فرهنگی برای بسط مؤلفههای شب های خاص خواهد بود؟
بازتاا بدال ر گرادههای بنیادگرای غرا بهردژه کاتولیكها در آثار ادبی قرج شلاناده بله بعلد
ظهور دافته است سرآغاز اد پژرههها با بررسلی آثلار اسلتف کینل )Stephen Edwin King) ،ر
فلانری ارکانر ) )Mary Flannery O'Connorبا موضلو بنیلادگرادی هملراه بلود )(Stähler:2009

ادهاا حس ( )6001نیا در پژرهشی به بررسی بردلاج نفلوب بنیلادگرادی در ادبیلا پرداختله اسلت
ازبمله آثار پژرهشی ددگر در اد حوزه ،مجموده مقالا

«بنیادگرایی و ادبیاا » Fundamentalism

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

 )6004( Stierstorferاست در اد مجموده ،پژرهشگراج به بررسی ارتبا بی ادبیلا ر بنیلادگرادی
ر گفتماج سازی فرهنگی ،ابتمادی ر ادبی به تحولا معاصر در آثار ادبی پرداختهانلد ناصلر ف لوهی
( )1936نیا در مقالهای با دنواج «هنر ادد ولوژدك آمرد ا» به بررسی ساختار هنر سیاسی -ادلد ولوژدك
ر برداج ش گیری آج در آمرد ا پرداخته است ری در اد مقاله بر ساختار تبلیغلا سیاسلی آمرد لا

در طول بن ،بهانی درا تثکید داشته است دیسی ام خانی ( )1931نیا در کتلابی بلا نلاا نقلد ادبلی
ادد ولوژدك به تبارشناسی نقد ادبی ادد ولوژدك در ادراج معاصر پرداخته است ری در اد اثلر زمینلهها
ر الگوهای نقد ادبی از انقلاا مشررطه تا انقلاا  14را مورد بررسی قرار داده است
در پژرهه حاضر به ررشی توصیفی ،تحلیلی پیشین بنیادگرادی بلهدنواج رهیلافتی شلبه اخللا گرا
بررسی شده است اد رهیافت در پی موابه براندازانه دا تقلی ملت ادبلی بله محتلوای ادلد ولوژدكِ
م هبی دا سیاسی مورد نظر منتقد در فه ارز

ادبی است در ب ه درا مقاله نیا بازتلاا بنیلادگرادی

در ادراج با طرح گاددههادی از آثار سه منتقد ادرانی بررسی شده است هدف از اد پلژرهه ،نگرشلی
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شلده اسلت ر

همچنی بررسی موابه منتقداج ادبی با ررد رد بنیلادگرادی ر نظلاا برسلاخت آج در غلرا ر کشل
ساحت تقلی دافته دا بسط دافت آج در ادراج است مفررض اد پژرهه بر اد س

استوار است کله

در نقد بنیادگرا هنر ر اثر ادبی در موقعیت ابااری قرار میگیرد ر از آج اسلتفاده ادلد ولوژدك ملیشلود،
بهگونهای که با خوانه بهتدار ،بهاج ف ری ر حتی طبقله ابتملادی هنرمنلد (نودسلنده ،شلادر) در
خدمت معنا ر ارز هادی است که منتقد در تفسلیر خلوده طللب میکنلد؛ بنلابراد نظل برسلاخت
هنرمند شام آرادههای ادبی ،هارمونی ،ساختار ،سادر دناصر ر درمجمو ادبیت اثر مانند موسلیقی ملت
فیل در خدمت ت اردری هدفمندی است که با موبوددت بهاج خلاص -نله همل بهلاج پیچیلدهی
پیراموج -همراه میشود اد نو نقد با نقد اخللاقی کله دارای رظیفلهای ارزشلی ر غادلتمنلد اسلت،
متفار است در نقد اخلاقی خبری از تحلی سازهها دا کارکرد محتوای اثر ادبی نیسلت ،بل له دملدتاً
کاری تحقیقی به شمار میرفت که به پیرن ،نمادههای تمثیلی از سبك زندگی مسلیحیت ر موابهله
با فضاد ر رباد آدمی اشاره داشت (ادبراما ،هرف  )616:1914 ،نقد بنیادگرا بله نقلد بامعلهشلناختی
گئورگ لوکاچ ر خلَ

ری لوسی گلدم ه ناددك است ،زدرا آناج نیا اثلر ادبلی را مشلاهدۀ بهلاج

انضمامی ر تلقی خاص هنرمند از بهانی مش ر از انساجها ر اشیاء میدانسلتند ر نودسلنده را کسلی
میپنداشتند که صورتی مناسب برای آفردنه ر بیلاج ادل بهلاج میدابلد (گللدم  )26:1942 ،تلقلی
خاص هنرمند از بهاج از نظر بامعه شناساج ادبیا ر مش

اً لوکاچ ر گللدم خوانشلی انح لاری

است اما ارزشی ر کمال گرادانه نیست
از مجمو مباحخ در حوزه نقدهای محتوادی بهردژه نقد رادیکال -1کله در سلنت نقلد ادبلی قلرج
نوزده رادج بود  -معلوا میشود که نودی موابه براندازانه در بهت ردراج کردج مت ربلود داشلته
که تلا

میکرد تا مت را به محتوای ادد ولوژدك باررمندان خود تقلی دهلد ر دلا بله تعبیلر ر تفسلیر

منتقد ،آج را به ساحت متعالی نحل خود ناددك سازد
د ی از قددمیترد کسانی که خوانه مت برای دافت معنای خاص را دنبال میکرد ،ماتیو آرنوللد
1111-1166( Mathew Arnoldا) است ری با انتقاد از گسی تگیها ر بینظمیهلای بهلاج بلرای
ادبیا  ،چیای فراتر از ردژگیهای زدبادی شناسانه ر لل

ب ه مت لور بلود تلا حلدی کله بلرای آج

بادگاهی رحد ب ه ،ررحانی ر معنوی قا شد آرنولد درزملانی ادل سل ناج را طلرح کلرد کله
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فضای فرهنگی اررپا ر بهردژه انگلی  -در نیمل درا قلرج نلوزده  -را فرآدنلد س ولاردااسلیوج 6فلرا
گرفته بود با افول آموزههای کلیسا ر رراج نظردههای بددلد منشلث ر ت امل دارردل نظردله نسلبیت
انیشتی «بی فرهنگی ر ابت ال» رراج دافت گَرد ستیاه برانگی ته ر م الفت ادماج ر دلل شلد دافتله
بود ر میتواج گفت اد درره ،دررۀ بیقراری ر توفاج ررحی بود (الیلو )674:1941 ،؛ بنلابراد بشلر
میبادست در غیاا دن ری برای تس ی ررح از سوی دد به سمت شعر بررد آرنولد در مقالهای بلا
ناا ماالع شعر ( )The study of poemتثکید کرد که بشر بلا گ شلت زملاج در شلعر ملثم امل ر
ام تر خواهد دافت
برتن

در کتاا «مبانی نظرده ادبی» اد س

آرنولد را اددلادی رادد لال رادتقلادی (بنیلادی) نلاا

نهاد 9که درراقع نقا ارج ر پادانی انددشههادی است که ری چندد دهله بله نلاا فرهنل ،در پیوسلتار
تارد ی میاج هلنیس ر فرهن ،زماج خلود درضله کلرد (ر ك :بلرتن  16 :1914 ،همچنلی  :برسللر،
 )63-61 :1932توبه ژرف آرنولد به شعر برای معنادهی به زندگی بیرن ،قلرج نلوزده ر بیسلت ر
درنهادت به م هب بوده است ادن ه انساج بتواند با اباار شعر ،مل و خدارند را در دررج خلود بیادلد
ر به رشد ،برتری ر انسانیت دست دابد ری فرهن ،هلنسی را بهانی توأا با «نلاز ر نعملت ،صلداقت
ر بیپردگی» برمیشلمارد کله چیاهلادی ماننلد رهلادی از تع لب ،ظرافلت ادراك حسلی ر دمل لرد
بیطرفانه آگاهی ر نیا دك فعالیت معنوی دررنی را بلار ملیآررد تقلدد

راللای آرنوللد از مناسلبا

فرهن ،هلنی چناج بود که ری آثار کلاسیك دونانی در در هاار سال پیه را متوج معاصلر برمیشلمرد
ل ا ادد الهای فرهنگی مستتر در اد آثار از نظر ری بهترد چیاهادی هسلتند کله در بهلاج انددشلیده
شده دا بر زباج آمده است مسئله مورد نظر آرنولد ربه قاعیت مبلانی ر تقلدد

بنیادگرادانلهای بلوده

است که در دك آرماج فرهنگی تجس دافته است اد دددگاه آرنولد مورد توبه بسیاری از نودسلندگاج
ر منتقداج اخلا گرای اررپا قرار گرفت (ر ك :برتنا 17: 1916 ،همچنی  :تسلیمی)61:1911 ،
ازبمله پیرراج ارلی آرنولد ،تلی اس الیلو اسلت 7ری نیلا بلا تثکیلد بلر «بهتلرد چیاهلای
انددشیده شده از سوی بهترد انساجهای خو ف ر» معیلار آرنوللد در شلعر بلهدنواج «ملثم امل » را
پ درفت الیو راه شناخت آثار اصی ر تمادا آج از پدددههای دخی ر قللب را پیلرری از انگارههلای
مقبول اه ادا برمیشمارد ری ررزگار مل ه الیاابت را بهدنواج «د ر طلادی» مثال میزند که هرگلاه
«بارر داشت» م هبی ر درفی ،اصالت خود را از دست داد ر برای مردا به ش

داد درآمد ،بمعلی
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با تع ب در تقودت ر نگاهداشت ر گررهی به تغییر مبانی آج سرس تانه هملت خواهنلد گملارد ر در
چنی موقعیتی است که ادبیا بهدنواج سلاح تغییر به کار گرفته میشود (الیلو  )112 :1941 ،الیلو
پ

از طرح بهکارگیری هدفمند ادبیا ر تفسیر مش ر کتاا مقدس مینودسلد« :هماجگونله کله در

زمینه ادبیا در خدمت تاردخ ر دا ادبیا در خدمت کلاربرد دلملی میتلواج سل

رانلد ،میتلوانی

دربارۀ ادبیا م هبی نیا اظهارنظر نمادی مراد م آج است که به هماج ترتیلب کله تربمل رفلادار بله
مت ر مالوا کتاا مقدس ر دا آثار «برمی تیللور» را از ددلدگاه ادبلی بررسلی مینملادی بله هملاج
صور نیا میتواج آثار ر نوشلتههای تلارد ی «کلارنلدرج» ر را ملورد نقلد ر بررسلی قلرار دهلی
(هماج)
 -2بحث
 -1-2مناسبا گفتمانی نقد بنیادگرا

از مجمو آنچه در مقدمه آمد میتواج نودی نقد هدفمند در خللال نقلدهادی بلا چلارچوا ر تئلوری
منسج پ درفتهشده را رددابی کرد که پیهفرض آج قوادد برسلاخت ر کلیلا گفتملانی ر انح لاری
منتقد است در چنی شرادای گاه منتقلد بلدرج توبله بله شلرادط شل گیری گفتملاج کله حاصل
تجربیا دینی ر بهنی بوامعی خاص بوده ،آج را در هم متوج میبودد بهدنواج مثال قوادلد خلاص
ش گیری پستمدرنیس در بوامع پیشرفته بر اساس «رضعیت» دانه در آنجا بوده اسلت لیوتلار در
مانیفست پستمدرج با ابداج به تحولا اراخر قرج نوزده بله رضلعیت دانله در بواملع پیشلرفته
بهردژه آمرد ا اشاره میکنلد ر آج را پستمدرنیسل ملیناملد تثکیلد لیوتلار در نشلاج دادج «رضلعیتی
خاص» در بوامع بسیار پیشرفته است ،بنابراد بوامع توسعهنیافته ر در حال توسلعه در ادل تعردل
نمیگنجند ل ا اگر منتقدی صرف دلبستگی گفتمانی ش
به داردت بگیرد ر سپ

ی دا گررهی مفاهی مبتلابله پسلتمدرج را

بر متوج خلقشده در چارچوا سنتهای ادبی بامعه خود کله در رضلعیت

پیشا مدرج قرار دارد ،تحمی نمادد ،اصراری باا انددشانه است که در قوادلد بنیادگرادانله قاب بررسلی
است (ر ك :خرمی)11:1916 ،؛ بنابراد به نظر میرسد قرار دادج چارچوبی منسلج بلرای نقلدی کله
ربوه بنیادگرادانه در آج باشد ،همانند بسیاری از تعارد  ،نق اجهای رر
همی دلی همانند آنچه باختی در نادرستی رر

شناسانه از تعرد

شناسلانه ادجلاد نمادلد بله

رماج بهلره بسلت تلا کیفیلت ر
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بجودد (هماج )97 :از اصالاح نقد «بنیلادیگلرا» بهلره ملی-

بودی تا ظرفیتهای کیفی را برای چنی نقدی با ردژگیهای همواره در حال تغییر افااده دهلی ر از
محدرددت نگرشی نیا پرهیا نمادی
بنیادگرادی در نقد ادبی همانند برخی تئوریها ر گفتماجهادی که مستقیماً ادبیلا را ملورد بررسلی
قرار دادهاند ،آثار ادبی را بهدنواج موضو بررسی ن رده است اد ررد رد ابتدا در حوزه ددنلی ر پل
از آج در ساحت سیاست ظهور ر بلررز دافلت توبله بله ارز گل اری اثلر ادبلی ر زدرسلاختهای
ادد ولوژدك آج ازبمله ردژگیهای است که حتی در بررسی همامانی آثار ادبی بللوهگر شلده اسلت
منتقد در نقدهای ادد ولوژیمحور ،تلا

میکند برسلاخت فرهنگلی را در ظرفیتهلای موبلود ملت

ب ارد ،بنابراد اهتماا منتقد از ساختار ر زباج فراتر ملیررد ر متوبله مناسلبا انضلمامی ر گفتملانی
گررههادی از مردا ،م هب دا ادد ولوژی خاص میشود که سلاختار قلدر را شل
منتقداج در کش

میدهنلد ،توبله

زدرساختهای قدر از متوج معاصلر فراتلر ملیررد ر متوبله کشل

قدر در آثار که میگردد اد رر

شلب ههای

در سبكشناسی رادد لال ( )radical stylesنیلا ملورد توبله

قرار گرفت اگرچه بنلاد سبكشناسی رادد ال بر زباج اسلت ،املا انع لاس ادلد ولوژیهای خلاص در
زباج بازتاا دارد؛ بهگونهای که سبك شناساج رادد ال در انت اا الگوهای زبانی دلاقهمنلد بله بررسلی
بازتللاا گرادههللای ادللد ولوژدك در زبللاج هسللتند ادللد ولوژیهادی ماننللد کمونیسل  ،سوسیالیسل ،
سرمادهداری ،رفاه ابتمادی ر غیره که بر زباج ر بهاج معاصر مسلط بودهاند (فتوحی)130 :1930 ،
توبه به ساحَتِ هدفمند اثر ادبی ،نقه شگردهای تثثیرگل اری آج را افلااده میدهلد بهگونلهای
که منتقد بنیادگرا در خلال رر های ددگر ،نقد را به مثابه اباار ر شیوهای برای کلاربرد بهینل سلازههای
هنری اثر ادبی ت ور میکند ر اثر را «به چش ابااری برای پیشبرد اهداف اخللاقی ،مل هبی ،ابتملادی
سیاسی ر حتی رراجشناختی نگاه میکند از اد دددگاه اهمیت نه در ساخترساز اسلت ر نله در بیلاج
احساس ،آنچه اهمیت دارد ،نتیجهای است که از آمیاه اد در به دست میآدد ر کاربردی اسلت کله در
ابتما پیدا میکند» (قرهباغی )14 :1911 ،به نظر میرسلد در نقلد بنیلادگرا توبله بله نظلاا فرهنگلی
ابتما اهمیت داشته باشد حالآن ه با بررسی برخی گونههای نقد بلا ادل شلیوه سل نی از نظااهلای
گوناگوج فرهنگی نیست ،اگرچه نظااهای فرهنگی ماالعه میشود ،اما مؤلفههای نظاامند ملورد اددلای
منتقد بنیادگرا تفسیرخاص خود را بر اساس ساخت بهنی ر فرهنگی نظاا برساخت ارا ه میدهد البتله
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اد مسئله بنیاج معنی از نظر پدددآررنده را تغییر نمیدهد بل ه تعبیر (تفسیر) را تغییلر میدهلد «اردلك
د هر » معتقد است :غادت نهادی خوانه مت  ،پیدا کردج قوانینی مدرج ر اصلولی بلرای ادل منظلور
است به نظر ری هر مت دارای معنادی ثابت است ر تثرد بادد آج را به دست آررد .ل ا ادل راقعیلت
که م میتوان م بخ را بهگونهای ددگر ارا ه ده که آج را به بن ،هسلتهای مربلو سلازد راقعیلت
معنی آج را از دددگاه خود ش سلپیر تغییلر نمیدهلد (ادگلتلوج )39 :1914 ،مسلئله خلوانه ملت در
هژمونی برساخت فرهنگی توبه به نظاا معنادی فراگیری است که بامعله دلا حاکمیلت بلا تسللط بلر
برداجهای تولید انددشه پددد میآررد (ر ك :برسلر )116 :1912 ،از همی رر در نقلد بنیلادگرا ادبیلت
مت  ،آرادههای ادبی ،ادهاا ،آدررنی ر بادی ندارد ،زدرا پ در

شگردها مبتنی بر پل در

تفسلیرهای

متفار در ساح راژگانی ر نحوی است حال آن ه در تفسیر -که اباار مه نقد بنیادگراسلت« -در دلا
چند ررساخت که معنی د سانی را القا میکنند ،از ژرفساخت د سلانی برخوردارنلد» (فاللك:1944 ،
)630
در نقد بنیادگرا ردشههای تارد ی اثر ادبی نیا به امر تلارد ی برمیگلردد؛ بنلابراد نمیتلواج اثلر را
بدرج ملاحظ زماج ر م اج تفسیر کرد اد ن ته متمادا از س نی است که در بحخ در زمانی نقد ادبلی
معتقد به تاردخملداری اسلت ر همل ررد ردهلای نقلد ادبلی را بله نحلوی متلثثر از تلاردخ ملیدانلد
(بشردرست )13 :1930 ،به تعبیری ددگر نقد بنیادگرا درباره هنری س

ملیگودلد کله «در موقعیلت

ابااری قرار میگیرد ر از آج استفاده ادد ولوژدك میشود تا بارری را بلر کرسلی نشلاند ،احساسلاتی را
برانگیااند ر در دك کلاا بلر کلنه ابتملادی دلا ادتقلادا بهنلی کنشلگراج ابنملادی تلثثیر بگل ارد
(ف وهی)134:1936 ،
 -2-2وجوه اشتراک و افتراق نقد بنیادگرا و نحلههای دیگر نقد

نقد بنیادگرا قا به اقتدار نودسنده برای تسهی در امر دددج برای خواندج ملت اسلت ادل پیوسلتگی
مفررض به خواننده کمك میکند ماهیت ر برداج صدای غالب نودسنده را بر بهاج مت غلبله دهلد ر
به ادتباری آج را فرازمانی بداند در چنی حالتی ت اردر ر معنای مت ار در تملامی فرهن،هلا بلیهیچ
تغییری هماج «معنای متعالی» ن ستی در فرهن ،برآملدۀ نودسلنده خواهلد بلود للودی آلتوسلر منتقلد
پرآرازۀ نومارکسیست در مقالهای با دنواج «نگاشتهای درباا هنر»( 1344ا) مینودسد« :بیگملاج آنچله
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ام اج دددج آج را برای ما فراه آررده ر گاه حتی ما را به مشاهدۀ آج را میدارد ،چیای با م تبی کله
خود از آج زاده شده نیست (بنت ،ررد  )693 :1911 ،تونی بنت در مقاللهای انتقلادی آرای آلتوسلر را
رد میکند ر مینودسد :حتلی نگلر

تماادیلار آلتوسلر در نقلد متلوج ادبلی نیلا بهسلادگی قلادر بله

آش ارسازی ر مه تر از آج اصلاح تناقضا موبود در مت نبوده ر حتی بهتر اسلت بگلودی کله ادل
ررد رد خاص نقادانه تناقضا موبود در مت را به صورتی بسیار بارگتلر ر پرمعنلاتر از آنچله راقلع
هستند بلوهگر میسازد (هماج)671 :
 -1-2-2نقد اسطورهای و بنیادگرایی

به نظر میرسد نقد بنیادگرا در پی تقلی حقلادق نظلاا ادبلی ر حقیقتهلادی اسلت کله در چلارچوا
موَسّع حقادق ادبی ،تارد ی قرار میگیرد چنی نگرشی پیشینهای برداج سلاز در تحلیل متلوج داشلته
است نور تراپ فرای 1ازبمله پژرهشگرانی است که بلا تثکیلد بلر آملوزههلای انجیل  ،نقلد اسلاوره
شناختی را به حوزه نقد ادبی رارد کرد فرای با توبه به گلراده شلددد مل هبی ازبملله چهلرههلای
شناخته شده آدی متددس  2است که بر رداضت ر زهدررزی س تگیران کاتولیك تثکید دارنلد فلرای
در تحقیقا خود پیراموج ربوه ادبی انجی دردافت که نمادگرادی کتاا مقدس بهدنواج رماکل ملی-
تواند به مثابه دستوری برای که نمونههای ادبی بهاج به شمار ررد ل ا با رماگشلادی آج ملیتلواج از
ک هستی ر بامعه رماگشادی کرد ری بر اد بارر بود که همواره اساورههلای ددگلرمت هلا ر ددگلر
دررهها بهردژه دررههای باستانی نیا با همی اساورههای مقدس قابل خلوانه ر بررسلیانلد (نلامور
مالق )120:1939،ری بر اد بارر است که حتی تماا ادبیا ه بادگشلتی از اسلاوره اسلت کله از
کتاا مقدس ردا دناصر کلاسیك اقتباس شده است (هماج)106 :
 -2-2-2نقد ماتریالیستی و بنیادگرایی

اگرچه نمیتواج آرای فرای را در برابر نظرده ساختارگراداج قرار داد ،املا دخاللت املور خلارج از ملت
ادبی توبه فرمالیسلتهای ررسلی بلهردژه آد ل بلارا 4را بلرای پرهیلا از تثثیرگل اری مناسلبتهای
انضمامی ر ابتمادی بر ررابط دررنی مت معاوف ساخته بود آد

بلارا ادل رر

را گونلهای ژرف

رراجشناسیك میدانست کله هنلر در آج کمتلرد نقله را دارد شلیوۀ تعلاملی حقلادق نظلاا ادبلی ر
حقیقتهادی که بهگونهای ه زماج ربود دارند به ادبیلت ملت خلت ملیشلود (احملدی)71 :1940،؛
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بنابراد در نقلد اثلر ادبلی بادلد راقعیلت ملت را نملودار راقعیلت خلاربی برشلمرد صلور گراداج
هوشمندانه تلا

کردند تا با بربستهسازی سازههای ادبیت مت  ،تحلی اثلر ادبلی را منلو بله دناصلر

سازنده آج نمادند ر هدف هنر را ادجاد احساسلی از چیاهلا برشلمارند چناجکله ددلده میشلوند ر نله
چناجکه شناخته میشوند دا به تحلی درمیآدند (هماج)73 :
ب ماد حرکت انقلابی ساختارگراداج نفی قوادد انضمامی «بر» اثر ادبی بلوده اسلت؛ املا ادل پادلاج
کار نبوده است ،بل ه نقد معاوف به خوانه خاص منتقد در نقد ماتردالیستی نیا ردشل دمیقلی داشلته
است در نقد ماتردالیستی تلا

میشود تا نسبت «فه انقلابی تلاردخ» در ادبیلا ملورد بررسلی قلرار

گیرد مفررض برداج ماتردالیس اصالت ماده ر نفی توضیحا متلافیاد ی بلوده اسلت بهگونلهای کله
تمامی فعالیتهای ابتمادی ،اخلاقی ر بهنی بشر را بر پادل اصلالت ملاده تفسلیر ملیکنلد (مقلدادی،
 )140 :1941فه انقلابی از منظر منتقداج ماتردالیست به معنی غلب ربوه تلارد ی ر هسلتی ابتملادی
ارست بهگونهای که آگاهی آدمی در برابر قدر لاداال هسلتی ابتملادی چیلای شلمرده نمیشلود ر
ملاك تعیی حرکت انساج در زندگی امور ملادی ر شلیوۀ تولیلد ارسلت در ادبیلاتی کله از دل چنلی
نگرشی پددد میآدد ،ربوه مش ر ر قالب دافتلهای از شلرادط ر برسلاختههای ابتملادی اسلت کله
منع

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

بر بازتاا ابتمادی ،سبك ر الیس را پددد آرردند
گئورگ لوکاچ (1344-1111ا) ضلم تثدیلد هسلتی ابتملادی ر مبلانی تولیلد زنلدگی ملادی ر
انع اس آج در آثار ادبی ،نظرد ببری ماتردالیس را -که معتقد بود ادبیا ماللق بله رسلیل نیررهلای
ابتمادی ش

میگیرد ،مردرد شمرد ر ابداج داشت ادبیا نبادد تنها به تولیلد دربلارۀ ادلد ولوژیهای

حاک بپردازد ،بل ه بادد اد ادلد ولوژیهلا را بله نقلد ب شلد (هملاج )14 :در انددشل منتقلداج ادبلی
نومارکسیست تعردفی دقیق از نظرد ابتمادی ،بدانساج که در مارکسیس ارلیه رادج بلود ،ربلود نلدارد
بل ه گرره اخیر ادبیا را تحت نفوب شب
)149 :1941

پیچیدهای از دوامل گونلاگوج ملیداننلد (ر ك :م اردلك،
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 -3-2-2نقد خوانندۀ ذهنگرا و بنیادگرایی

در نقد خوانندۀ به گرا نیا معنای مت ادبی با تفسیر پیهفرض خواننده پددلد میآدلد ددودلد للیچ در
نقد خواننده به گرا بر اد بارر بود که «مت ادبی بلهبا معناهلادی کله تفسلیرهای خواننلدگاج پددلد
میآررد ،ربود ندارد ر به اد مفهوا متنی که منتقداج به بررسی آج میپردازند ،اثری ادبی نیسلت بل له
راکنههای م توا خواننلدگاج اسلت (تادسل  )616 :1914 ،در چنلی حلالتی کله خواننلده تفسلیر
معناهای تجربه شده بهنی را در راکنه به مت ارا ه میدهد ،دم تفسلیری ری بلاز نمادسلازی (Re-

 )symbolizationناا داشت که درراقع زماج تحقق باز نمادسازی توأا بلا میل بله توضلیح از سلوی
خواننده است در راقع آنچه میپسندد دا نمیپسندد ملت نیسلت ،نمادسلازی از ملت اسلت کله دلا
موردپسندماج راقع میشود دا نمیشود درنتیجه متنی که ما رابع بله آج صلحبت ملیکنی  ،ملت رری
کاغ نیست ،مت دررج بهنماج است (هماج)619 :
پرهیا از نقد خوانندۀ به گرا دناصر برداج نقد دم گرادانه (پراگماتیسل ) را پررنل ،میسلازد از
سودی «پراگماتیس بنبشی فلسفی است که ادتقاد دارد معنلا ر حقیقلت املور ر انددشلهها را بادلد در
فوادد آج بستربو کرد فاددۀ دملی نظرها ر انددشهها مه ترد ملاك حقیقلت آجهاسلت انددشلهها
ر باررها هنگامی حقیقی هستند که سودمند باشند ،مردا را خرسند سازند ر زنلدگی آجهلا را بهلت ر
هدف ب شند پیامد پراگماتیس آج است که انساجها خود را همواره در معرض تجددلدنظر ر تغییلرا
آدنده در شیوۀ زندگی ،تف ر ر اخلاقیا قرار دهند (بشیرده)610 :1916،
در مجمو بادد ابغاج داشت اگر نقد بنیادگرا را بهدنواج رهیافتی بلرای تحلیل ملت بپل درد  ،بادلد
ابداج داشت ،اد رهیافت همانند بسیاری از رهیافتهای ادبی مجمودهای منسج از نظرده ر ررد لرد
رر

شناسان راحد برای تحلی مت ارا ه نمیکند (برسلر )103 :1912 ،ر حتی در برابلر سلادر نحلله-

های نقد س و میکند دا بیطرفانه از کنار آج میگ رد
 -3نقد بنیادگرا در ایران

ظهور ر بررز گفتماج بنیادگرای نقد در ادراج همانند بسیاری از گفتماجهای ددگر از پاداج قلرج نلوزده
ر ابتدای قرج بیست صور گرفت در اد درراج پ

از دررنی کردج گفتمانی که بلر مبنلای تعلارد

غرا ر شر  -که از طرف غرا ارا هشده بود -ر نتیجتاً پل در

غیلر بلهدنواج منبلع آخلرد کلااهلا
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کردهاند تا آنچه را که میخواهند ببینند بر راقعیا منع

دملاً تلا
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کننلد ر سلپ

صدادی در ظاهر اصی که از طردق اد منبع اتوردته قلدر دافتله بله گلو

آج را بهصلور

برسلانند (خرملی:1916 ،

 )61نضج برداج بنیادگرادی در نقدادبی ادراج از ده  70ر  10بوده است البته ملیتلواج بلهطور دقیلق
دررۀ «چگونگی قرا ت ر قضار دك اثر» را تحت دنواج خوانشی بنیلادگرا پل

از انقللاا مشلررطه

دانست
پ

از مشررطه انددشمنداج ر اددبانی چلوج احمدکسلرری ،فلتحالللهآخونلدزاده ،زدل العابلدد

مراغهای ر حتی محمددلیبمالزاده با تثکید بر محتوای بلاراسا آثار ادبی شیوهای را در پیه گرفتنلد
که با اد پیهفرض آغاز میکرد که ادبیا میبادد به «مسا اساسی» بامعله بپلردازد ر ادل «مسلا
اساسی» نیا میبادستی از دددگاه گفتماج سیاسی ملورد بررسلی قلرار گیلرد (هملاج )17 :پل
درراج به دلی شرادط سیاسی ،ابتمادی خاص ازبمله گسست برداج انقلابی پل
انقلللابیوج مشللررطه ،اسللتح اا پادشللاهی رضاشللاه از سللال ( 1917ه

از ادل

از ح لر ر تبعیلد

) شلل لی ردللژه از مبللارزۀ

ادد ولوژدك پددد آمد فضای غالب بر برداج آثار ادبی ر خوانه آج آثلار در در دهل بعلد در بهلت
منافع ادد ولوژدك حابی خاص فراه گرددد
در ادامه بحخ از در نمونه مش ر نقد بینادگرا با ررد رد حابی ر ددگری بلا ررد لرد فهل تلك
ساحتی س

به میاج خواهد آمد

 -1-3طبری و خوانش بنیادگرایانه

احساج طبری د ی از فعالاج ر ادضای ارشد حاا توده ادراج بود که دلاره بر دضودت در ادل حلاا
به دلی گفتگو با ررشنف رانی چوج صاد هدادت ،نیما دوشیج ر دبدالحسی نوشی آثلار متعلددی در
حوزۀ تاردخ ادبیا ر نقد ادبی نگاشته اسلت ری در سل نرانی ن سلتی کنگلرۀ نودسلندگاج (تیرملاه
 )1961دربارۀ انتقاد ر ماهیت هنر ر زدبادی ،آرای تازهای را ارا ه میدهد طبری پل

از ادل سل نرانی

در بسیاری از مقالهها ر خاابههای خود «به تدردج به بای نقد ر تحلی بیطرفانله راقعیلا دینلی بله
ت رار اح اا بامی حاا کمونیسلت شلورری ر پیلرری نودسلندگاج ،شلادراج هنرمنلداج از م تلب
ر الیس سوسیالیستی ر پرهیلا از هنلر ملنحط بلورژرادی پرداخلت» (طبلری )13 :1911 ،ری در آرای
بعدی خود بهبای توصیه ر تبلیغ ادد ولوژدك ،خوانه بنیادگرادان متوج را پی گرفت د لی از نمونله-

بنیادگرادی در نقد دا نقد بنیادگرا
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های خوانه بنیادگرادان طبری در کتاا «مسا لی از فرهن ،ر زباج»( )1913نشلاج داده ملیشلود ری
در اد کتاا شعر «ستوه» 1فرددرج مشیری را نقد میکند از نظر ری اد شعر توانسلته فضلای م تنلق
بامعه ادرانی را بهخوبی توصی

کند ،اما ادرادی که طبری بر آج رارد میکند ،حاصل هملاج ررد لرد

بامی مارکسیستی دا انددش بنیادد حابی اسلت «در ادل شلعر بلی مفلرّ ر ررزج راهلی نشلاج داده
نمیشود ،اندرهی سنگی ر بانگاا بر دل مینشیند رلی امیدی نیست شلادر تنهلا طلراح درد اسلت
آدا اد رظیفه شادر است (طبری 11 :1913 ،به نق از پارسی نژاد)199 :1911 ،
طبری در نقدی به آثار درست خلود صلاد هلدادت خلوانه بنیادگرادانلهای از بلوف کلور ارا له
میدهد به نظر ری افسردگی ر نومیدی هدادت در بوف کور ناشی از خفقاج ر دد تاتوری رضاشلاهی
است درحالیکله هلدادت در داسلتاج زندهبلهگور بله تمجیلد از خودکشلی میپلردازد ر آج را بلار
تف یكناپ در ربود خود میشمارد« :خودکشلی بلا بعضلیها هسلت ،در خمیلره ر نهلاد آجهاسلت
خودکشی با بعضیها زادیده شده م همیشه زندگانی را به مس ره گرفتهاا در دنیا ،مردا هملها

بله

چش م دك بازدچه ،دك نن ،دك چیا پوچ ر بیمعنا است میخواست ب واب ر ددگلر بیلدار نشلوا
(هدادت)67 :1976 ،
دردافت طبری از افسردگی هدادت ر نسلبت دادج آج بله ارضلا ابتملادی ناشلی از سلوءتفاهمی
است که خوانه براندازن مت دادشده بهترد تعبیر آج است؛ زدرا طبلری سلالهای  1960تلا  1961را
که م ادف با نگار

حابیآقا ،آا زنلدگانی ،قضلیه زدلر بتله ر میه پرسلت بلوده اسلت ،حاصل

سالهای امیدراری ر حضور هدادت در حاا توده میداند (پارسی نژاد)614 :1911 ،
 -2-3کسروی و سیاح بنیادگرایی یا فهم تک ساحتی

احمد کسرری نیا ازبمله کسانی بود که میتواج بسیاری از آرای ری در حوزه نقد را بله نقلد بنیلادگرا
نسبت داد ری با راهاندازی نشرد «پیماج» ر نگار

مقالههای انتقادی دربارۀ رماج ،خوانه متلوج را تلا

بادی ادامه میدهد که مؤدد انددشههای بنیادگرادانه ری در نقد باشد؛ در غیر اد صلور اگلر اثلری از
ظرفیتهللای ررد للردی ار -مثللاً مل هب -برخللوردار نباشللد ،شادسللته سللوزاندج اسللت «ملا کتللاا
میسوزانی رلی کداا کتاا؟ آج کتابی که دك شادرك بیاربی باخدا بیفرهنگیها میکنلد آج کتلابی
که دك بواج بدنامی به آفردنه خرده میگیلرد آج کتلابی کله دلك شلادرك دلارهگوی مفلتخوری
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دستگاه به اد بارگی ر آراستگی را نمیپسندد آج کتابی که دك مرد ناپلاکی بله ددگلراج درس ناپلاکی
میدهد» (آرد پور)101 :1947 ،
نقا مقاب نگر

بنیادگرادان احمد کسلرری ،فاطمله سلیاح ( ) 1962-1611بلود کسلرری در

نشرده پیماج (شماره دك) با درج مقالهای بهشد به رماج حمله میکند ر آج را به دلی کلاربرد ت یل
ر بازسازی غیر خردمندانه طبیعت امری دررغ ملیپنلدارد سلیاح در ررزنامله ادلراج (شلمارۀ  7900ر
 )7901طی مقالهای به آج پاسخ میدهد« :برخی میگودند رماج سرتاسر حاری ماالبی است کله هرگلا
ربود خاربی نداشتهاند ر منبعی دررغ است ر خوانندگاج را گمراه کرده است ر آنلاج را بله زنلدگانی
خارج معتاد مینمادد ر میفرمادند اگر ددوی رماجنودسی ته دب اخلا است ،اد ددلوی خلود باطل
است زدرا مبنای اخلاقی کیفیاتی است که هرگا ربود نداشلته ر پادله آج دررغ اسلت» (سلیاح:1919 ،
 )999سیاح در ادامه به تفسیر حقیقت از سوی انساج میپردازد ،بهگونلهای کله فهل خواننلده از دررغ
در هنر با فه خواننده در راقعیت متفار است؛ بنابراد اگر قرار باشد هدف کار هنلری ترسلی دقیلق
حقیقت باشد ،نهتنها نقاشی ،بل ه د
ه از رتو

ه نمیتواند منع

کننده راقعلی آج باشلد زدلرا در د اسلی

(پرداخت) برای بهتر بلوه دادج ت ودر استفاده میشود سلیاح در ادامله مینودسلد «اگلر

ب واهی مناقی باشی ر از استدلال منتقلد خلوا نتیجله بگیلرد بادلد بگلودی کله تلاردخ هل بلرای
قا مقامی ادبیا کافی نیست ،زدرا تاردخ نیا از حقیقت صرف بری است ر دلیله آن له هلر ملورخی
قضادای تارد ی را به نو ددگری بیاج کرده است ر بعضی مورخی مسا لی را بلهکلی بلر ضلد دقیلدۀ
مورخی ددگر تفسیر نمودهاند» (هماج )997 :سیاح معتقد است در هنر به منال صنعت «تا دلك دربله
نودی دررغ است» هدف آجه اصلاح طبیعت (سرشت) بشر است مثال تثثیرگ اری که سلیاح از فهل
تك ساحتی ر بنیادگرادانه مفاهی مقدس ارا ه میدهد ،ربه خوانههای گوناگوج ر تفاسیر متفلار را
بربسته میسازد ری با اشاره به رماج «آناکارنینا» مینودسد« :هدف تولستوی در اد رماج اد بوده کله
دبار پر حقیقت انجی را که سرلوح کتاا خود قرار داده است به اثبا برسلاند ر آج دبلار ادل
است« :مجازا ر م مجازا خواه داد» ر تماا ح ادت رماج ،اثبا مجلازا آج زج اسلت کله بله
شوهر خوده خیانت کرد ر فرزند خود را ترك نمود»(هماج )991 :اگرچه سیاح در پاسلخ بله احملد
کسرری تلا

کرده تا خوانههای گونلاگوج از ملت ادبلی را املری طبیعلی بللوه دهلد ،املا ری بلا

دستهبندی آثار به «مفید ر مضر به حال ابتما » بلهنودی درگیلر نقلد بنیلادگرا شلده اسلت 3سلیاح در
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ب ه پادانی مقال خود با توصیه به رزار معارف مینودسلد« :بادلد سلادی باشلی تلا ملردا معرفتلی
دمیقتر نسبت به رماجهای خوا اررپلادی حاصل کننلد ر شادسلته ر سلاارار اسلت کله مراقبلت
فرمادند که اخلا مردا بهراساه تربمل رماجهلای مهمل بیمعنلی کله متثسلفانه در ادبیلا اررپلادی
معاصر فراراج است ،مسموا نگردد» (هماج)971 :
 -3-3بنیادگرایی در نقد ،گفتمان سیاسی -جامعهشناسانه

بر اساس آنچه گ شت به نظر میرسد بنیاج نقد بنیادگرا بهگونلهای کله در اررپلا ر ادلراج رادلج شلده،
«نگهداشت ر بازگشت» بوده است نودی حفظ ارز های ابتملادی ،مل هبی ،سیاسلی ر پرهیلا از
رادادگی ر تثکید بر بازگشت به خودشت فرامو شده که در آج نودی «آراسلتگی در کملال سلادگی ر
فه طبیعی اشیاء» منجر به ادراك بیراساه همهچیا گردد اد نو آراسلتگی هماننلد ددلدگاه ژاج ژاك
ررسو است ری هنگامیکه احساسا انساجهای ارلیه را با احساسا نوادگلاج متملدج آجهلا مقادسله
میکرد ،ت ودرِ زدبادی را درباره به نظ منتسب کرد به نظر ررسو برآمدج انسلاج از رضلعیت تلوحه
ضادع بارگی بوده است ر بیشترد م یبتهای هسلتی آدملی از هملی [فاصلله گلرفت از رضلعیت
طبیعی] ناشی شده است (هنفلین )27 :1936 ،،در نتیجه بلر اسلاس رضلعیت طبیعلی ،ارز هلای از
پیه تعیی شده از سوی شب ه ارتباطی هژمونی حاک ربود دارد که ماابق با آج اف ار ارلیله دلا غلادی
نودسنده را تبیی کرده ر معیاری برای ارزشیابی خوانهها محسوا میشد (م اردك)92 :1917 ،
فاطمه سیاح نمونهای از شب

ارتباطی هژمونی حاک را در نقلد انتظلامی( 10نرملاتیو دلا دسلتوری

رهنجاری) صور بندی میکند در اد نو نقد ماابق آنچه در نقد سنتی ادراج نیلا رادلج شلد ،منتقلد
زمینه ر تئوری ترقی ادبیا د ر خود را طبق تمادلا ر اف ار فلسفی بامعه دا طبقهای که آج ادبیلا
را به ربود آررده فراه میکند
 -4نتیجه

نقد بنیادگرا خوانه رادد ال متوج ادبی بر پاد ارز های رابسته به منتقد است نقا ثق نقلد بنیلادگرا
بر محتوای برساخت ادد ولوژدك است ازبمله ردژگی بنیلادگرادی رابسلتگی فردضلهرار قراردادهلای
ابتمادی ر ادبی حاک است اگرچه از متوج چنی چیای استنبا نشود ،اما معتقداج به بنیلادگرادی ادل
قراردادها را در نسبت با حاکمیت ر سیاست ر بو غالب ادبی اصول ر بنیاجهادی مفررض میشلمارند
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ر ت ای از آج را خررج از نُرا ر بادخ طردشدج میدانند ربه اشتراك آج بلا برخلی نحللههلای نقلد
محتوادی تمرکا بر ربوه انضمامی است مه ترد ربه تفار اد نو نقلد نیلا برسلاخت فرهنگلی،
ابتمادی ر ادد ولوژدك خود خواندۀ منتقد اسلت بهگونلهای کله ری دمللاً ام لاج نقلد ر موابهله بلا
بسیاری از دناصر ادبیت اثر را سد میکند درره ش وفادی نقد بنیلادگرا در اررپلا رآمرد لا از سلالهای
 1310میلادی به بعد در بستر تع ب م هبی پررتستانیس بوده اسلت در راقلع بنیلادگرادی از بنبشلی
ادتراضلی سرچشلمه گرفتله اسلت کله بللا برداجهلای «د لری سلازی» مسلیحیت در دررج شللاخ
پررتستانیس زمینهساز بن،های داخلی فراراج در اررپا ر آمرد لا شلد هملی پیشلینه افلرا گرادانله
بادخ شد تا بتواج نقد بنیاد گرادانه را بهدنواج د لی از ربلوه نقلد ادبلی در گفتملاج سیاسلی -بامعله
شناسانه در بوامع در حال توسعه پی گرفت اد نو نقد اگرچه نتوانست بلهدنواج نحللهای مشل ر
در حوزۀ نقد ادبی قد دل نمادد ،اما به ش

چشمگیری در حوزههای نظردههلای م تلل

دافته است اد نو نقد اگرچه همانند بسیاری از رهیافتهای ادبی ررد لرد رر

نقلد نملود

شناسلان مش

لی

برای تحلی مت ارا ه نمیکند اما بررسیها نشاج میدهد که نقد بنیادگرا در بسیاری از آرای نلود نقلد
ادبی بازتولید شده است ،بهگونلهای کله بلا شاخ لههای برشلمرده میتلواج آج را در قاللب نظردلهای
منسج صور بندی کرد

بنیادگرادی در نقد دا نقد بنیادگرا

سال پنجاه ر درا
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یادداشتها

در نگار

اد مقاله از راهنمادیهای دکتر دلیرضلا نی لودی ،دضلو هیلث دلملی گلرره زبلاج ر

ادبیا فارسی دانشگاه گیلاج بهره بردهاا؛ از ادشاج تش ر مینماد
 -1رادد ال به معنی بنیادى ،ردشه ،قسمت اصلى ،اص  ،سیاسلتملدار افراطلى ،طرفلدار اصللاحا
اساسى ،بنیاج ،ب رست ر ردشگى آمده است
 -6سرآغاز س ولاردس امری ددنی بود که در گسست صنعتی شدج بالید برای س ولاردس در زبلاج
فارسی معادلهادی طرحشده است ازبمله :دل گرادى ،دنیامدارى ،دنیاگرادى ،بلدا انگلارى ددل ر
دنیا ،لاددنى ،درفى شدج ،غیرددنى شدج ،نامقلدس شلدج ،کنلار گ اشلت ددل  ،اسلتغناى از ددل
ماکیارل ( )1723 - 1164را نظردهپرداز اد انددشه میدانند برای اطلا بیشلترر ك - :ب شادشلى،
احمد ،پیداده س ولاردس  ،در کتاا نقد ،شماره دك زمستاج  ،41صر  - 14 - 13ردلسلوج ،بلر
اد بدا انگاری دد ر دنیا ،تربمه مرتضى اسلعدى (در کتلاا فرهنل ،ر ددل ) ،صلر – 176
porseman.org ،161

 -9اد ررد رد را بلا سبكشناسلی ابتملادی ر نقلد بامعهشلناختی تقردبلاً هل سلو ر هل رر
دانستهاند صفت بنیادگرا (رادد ال) نشاجدهندۀ اد راقعیت است که تحلی گلراج ادل رر

دلاقله

زدادی به بررسی بازتاا تع با ادد ولوژدك ر دا ان ار آجها در مت دارنلد ر گلاه در ادل رر
راه افرا نیا میپیمادند (ر ك :فتوحی)131 :1930 ،
 -7البته بعدها تی اس الیو به د ی از منتقداج بدی آرنولد بدل شد ر بسیاری از اف لار ری را نقلد
کرد (برای اطلا بیشتر ر ك (مقدادی)1941،
 - 1فلرای در ملورد نظرفرردللد همیشله خللود را کنلار مللیکشلید ر بللیطرفانله برخللورد ملیکللرد
( )Russell,2000,19به نق از نامور مالق102:1939،
 -2کلیسای متددست )(Methodistدر سال  1491منشعب از کلیسای پررتستاج انگلستاج بله دسلت
چارلا رزلی ر باج رزلی بنا نهاده شد ر در  1417در شهر بلالتیمور اداللت مردلنلد اداللا متحلده
بهطور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد متددستها به شد به اد ن ته که زندگی ابتملادی آدنله
تجلی دد است ر هیچ دستوری قاب بحخ نیست مگر ادن له در زنلدگی ررزملره تلثثیر خلود را

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

نشاج دهد باررمند هسلتند حمیلدی نیلا ،حسلی (« )1916اداللا متحلده آمرد لا» ،تهلراج :دفتلر
ماالعا سیاسی ر بی المللی
 -4بورد

آد

بارا که از مه ترد ادضای بنبه فرمالیس ررس بود ،بلا مقالله «هنلر هل چلوج

فرآدند» ن ستی بیانیه بنبه را نوشت ر در سلال  1312معررفتلرد محفل ادل بنلبه دعنلی
«ارپیاز» ) انجم پژرهه زبانی(توسط د ی ددگر از ادضای تاثیرگ ار ،رد تور اش لوفسل ی ،پادله
گ اری شد
 -1شهر را گودی نف

در سینه پنهاج است /آفتاا از اد همه دلمردگیهلا رریگلرداج اسلت /بلال

پرراز زماج بسته است /هر صدادی را زباجبسته است /زندگی سر در گردباج است/
 -3فارغ از صور بندی نقد بنیادگرا در حوزه کاربرد ظرفیتهای اد نو نقد در نقلد سلنتی نلودی
اهمال ربود داشت به دبارتی در نقد سنتی کشورماج آثار به دلی استفادههادی که از آجها میشلود
اهمیت داشتند در چنی نقدی اثر ر ردژگیهای اثر چنداج بررسی نمیشود شمیسلا شلرح مثنلوی
استاد فررزانفر را نمونه مناسبی از اد نو نگر

به اثر میداند از نظر ری اد اثلر ازبملله آثلاری

است که نودسنده [فررزانفر] در آج مسا کلامی ر فلسفی ر مثخ ف ری چوج آرا غااللی ر تشلابه
ر تمادا آج با آرای ددگراج چوج محیالدد ب دربی ر اد گونه امور را مه برمیشلمارد تلا خلود
ادبیا مثنوی ر ساختار هنری آجها (شمیسا)71 :1919 ،
 -10نقد انتظامی قوادد ر اصول ر هدفهادی رضع میکند که بادد مجمو ادبیا ر صلنادع ظردل
از آج تبعیت نمادد (سیاح)921:1919،

سال پنجاه ر درا
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کتابنامه

آرد پور ،دحیی ( )1947از نیما تا ررزگار ما تهراج :زرار

احمدی ،بابك ( )1940ساختار رتثرد مت

تهراج :نشر مرکا

اخو  ،احمد ( )1941نشانهشناسی ماادبه اصفهاج :نشر فردا
الیو  ،تی اس ( )1941برگادده آثار ر قلمرر نقد ادبی تربمه سید محمد دامادی تهراج :دلمی
ام خانی ،دیسی ( )1931نقد ادبی ادد ولوژدك تهراج :انتشارا

خامو

انوشه ،مادك ( )1911مقاله «محاکا » فرهنگنامه ادبی به سرپرستی حس انوشه تهراج :سازماج
انتشارا

رزار

ارشاد

ادبراما ،اا ،اچ ،بفری گالت هرف
تهراج :انتشارا

( )1914فرهن ،توصیفی اصالاحا

ادبی تربمه سعید سباداج

رهنما

ادگلتوج ،تری ( )1912پیه درآمدی بر نظرد ادبی تربمه دباس م بر تهراج :نشر مرکا

بشردرست ،مجتبی ( )1930موج ر مرباج ،ررد ردهای نقد ادبی در بهاج بددد ر سرگ شت نقد
ادبی در ادراج تهراج :سرر
( )1914مبانی نظرد ادبی تربمه محمدرضا ابوالقاسمی تهراج :نشر ماهی

برتن  ،دوهان
برتنا ،دوهان

ردل

( )1916نظرده ادبی .برگرداج فرزاج سجودی تهراج :آهن ،فردا

برسلر ،چارلا ( )1912درآمدی بر نظردهها ر رر

نقد ادبی تربمه م افی دابددنی فرد تهراج:

نیلوفر
بشیرده ،حسی

( )1916آموز

دانه سیاسی ،مبانی دل سیاست نظری ر تثسیسی تهراج :نگاه

معاصر

بنت ،ا ندرر ،ررد  ،نی لاس ( )1911مقدمهای بر ادبیا
تهراج :معارنت فرهنگی ابتمادی رزار

ر نقد ر نظرده تربمه احمد تمی داری

دلوا

پارسی نژاد ،ادرج ( )1911احساج طبری ر نقد ادبی تهراج :دلمی
تادس  ،لی

( )1914نظردههای نقد ادبی معاصر تربمه مازدار حسی زاده ،فاطمه حسینی تهراج:

نگاه امررز ،ح ادت قل نود
حقشناس ،دلیمحمد ر ددگراج ( )1917فرهن ،معاصر هااره .تهراج :انتشارا
خرمی ،محمدمهدی ( )1916نقد ر استقلال ادبی تهراج :ردستار

داد ،سیما ( )1914فرهن ،اصالاحا

ادبی تهراج :انتشارا

مرراردد

فرهن ،معاصر

بستارهای نود ادبی (ادبیا ر دلوا انسانی سابق)
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داناگاج ،آل

(« )1911ببر در تاردخ» در مجموده مقالا

پی رادنا تربمه گرره متربماج تهراج :انتشارا

شمارۀ سوا

فرهن ،تاردخ انددشهها ردراستار فیلیپ

سعاد

ددچا ،ددودد ( )1943شیوههای نقد ادبی تربمه محمدتقی صدقیانی ،غلامحسی دوسفی تهراج:
دلمی
ردما م اردك ،ادرنا ( )1911دانشنامه نظردههای ادبی معاصر تربمه محمد نبوی؛ مهراج مهابر
تهراج :آگه
سیاح ،فاطمه ( )1919نقد ر سیاحت به کوشه محمد گلب

تهراج :قاره

سید حسینی ،رضا ( )1914م تبهای ادبی تهراج :نگاه
شمیسا ،سیررس ( )1919نقد ادبی تهراج :فردرس
فالك ،بولیا اس ( )1944زباجشناسی ر زباج تربمه خسرر غلامعلی زاده مشهد :آستاج قدس
رضوی
فتوحی رردمعجنی ،محمود ( )1930سبكشناسی ،نظردهها ،ررد ردهاررر ها تهراج :سف وهی ،ناصر ( )1936انساج شناسی هنر ،زدبادی ،قدر  ،اساطیر تهراج :ثالخ
قرهباغی ،دلیاصغر ( )1911هنر نقد هنری تهراج :سوره مهر
کلیگا ،مری ( )1911درسنامه نظرده ادبی تربمه بلال س نوری ،الهه دهنوی ،سعید سباداج تهراج:
اختراج
گلدم  ،لوسی

( )1942بامعهشناسی ادبیا

(دفا از بامعهشناسی رماج) تربمه محمد بعفر

پودنده تهراج :نشر چشمه

مقدادی ،بهراا ( )1941فرهن ،اصالاحا

نقد ادبی ،از افلاطوج تا د رحاضر تهراج :ف ر ررز

میرصادقی( ،برالقدر) میمنت ( )1942راژهنامه هنر شادری .تهراج :مهناز
نامورمالق ،بهم

ک

( )1939اساوره راساوره شناسی ناد نورتررپ فرای از کالبد شناسی نقد تا رما

تبردا :موغاا

هدادت ،صاد

( )1976زندهبهگور تهراج :بینا

هنفلین ،،اسوالد ( )1936چیستی هنر تربمه دلی رامی

تهراج :هرم

هیررد ،اندرر ( )1943درآمدی بر ادد ولوژی سیاسی تربمه محمد رفیعی مهرآبادی تهراج :رزار
امور خاربه

39
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