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سه سخنران ضیمران محمد، ۵۰۳۱ آذرماه ۰۳ شنبهسه  که بود ایجل

 و شدمی برگزار تهران دانشگاه در ایران معماری مطالعات گروه همتبه

 .داشت «هنری نقد هایشیوه بر یدرآمد» عنوان  

  ه  فلسف گروه عضو و ایرانی فیلسوف( اصفهان -۵۰۳۱) ضیمران محمد

  حقوق کارشناسی مدرک دارای او. است ایران هنر فرهنگستان در هنر

 دانشگگگاه از فلسگگفه ارشگگدکارشگگناسگگی(، ۵۰۱۵) تهران دانشگگگاه از

 از فلسگگفه آموزش و شگگناسگگیمعرفت دکتری و( ۵۳۹۰) ماسگگاسوسگگت

  مبانی» سون هاییکتاب مؤلف او. است( ۵۳۹۱) ماساسوست دانشگاه

  هفلسگگف» ،«مدرنیته و پایدا افالطون،» ،«هنرها در نظر و نقد فلسگگفی

  ،«معاصگگر فلسگگفی هایاندیشگگه باب در جسگگتاری: آینده و حال میان

 بر درآمدی» ،«زیبایی و هنر پیرامون پدیدارشگگگناسگگگانه جسگگگتارهای»

 و دانش: فوکو میشگگ » ،«ارسگگطو هنر فلسگگفه  » ،«هنر شگگناسگگینشگگانه

سی از گذار» ،«دولوز و دریدا هیدگر، از پس نیچه» ،«قدرت   پدیدارشنا

 به اسگگطوره جهان از گذار» و «پسگگاسگگاگتارگرایی به ورود و آن نقد به

 .است «فلسفه

  ینشییه سییه  »به متن با  یصگگوت سگگخنران ی تبد کار   .شگگودیمنتشگگر م« کوبه» ۀدر گاهنام  نشگگسگگت، آن سگگخنانکام   متن   کنونا

 بوده است. «حجازی

 

https://telegram.me/koubeh


 
https://telegram.me/koubeh 

 
 

 یمران؛ محمد ض «هن ی نق  هایشهو  ب  درآم ی»

 تهران دانشگاه ؛ ۵۰۳۱ آذرماه ۰۳ شنبهسه

 حجازی شه ینسه  صوت به متن از  تبدی 

 

 

 

ستی مدرن نقد طور کلیبه س سی گ سا شامدرنی نقد هایسارسوب با ا صربه کنممی سعی من که دارد پی مخت  در که را مطالبی طور 

 برای رصتف هم بعد برسانم؛ عرضتان به رسیده، امروز وضعیت به و کرده پیشرفت و شده مطرح نقد باب در روشنگری فلسفۀ سارسوب

سش ست هایبحث و هاپر شنوم را هاآن مایلم بنده که ه سخ مطالب به و ب سوف کانت طور کلیبه .بدم پا   گذاربنیان هجدهم قرن فیل

 به که اسگگت عناوینی از دیگر یکی روشگگنگری عصگگر آلمان در و گذاشگگتند «نقد دوران» یا «نقادی دوران» را نامش که سگگتدورانی

 به روشگگنگری حوزۀ در را مطالبی میخواهم اینجا در من حاال. شگگودمی اتالق دوره این فرهنگی و هنری علمی، فلسگگفی، هایپدیده

 .مکن عرض را حاضر، زمان تا شده دنبال و آمده بیرون روشنگری مفاهیم درون از که را نقد کیفیت و ماهیت بعد و برسانم عرضتان

  صرع در. هست نقادی و نقد تابع و گادم سیز، همه و سیز هر و گرفتیم قرار فراگیر عصری در ما نقادی، و نقد دوران از که است گفتنی

 برآمدند نآ پی در گرفتندمی قرار روشنگری اندیشۀ سارسوب در که کسانی همۀ طور کلیبه و غربی انسان که گفت باید درواقع نقادی

شان که شتوانه بدون و شرط و قید بدون را دریافت و معرفت بتوانند و بکنند رها بندی و قید هر از را بیرون جهان و گود  در هک هاییپ

 باطارت اکنون اکنونیت   با که بدهند شگگکلی را گود دریافت و معرفت بتوانند سارسوب این در و بدهند قرار بود سگگنتی معاصگگر درون

 و نگری،روش عصر ماهیت به گرددبرمی که است عناوینی از یکی نقادی، عصر که کنم عرض باید درحقیقت. باشد داشته وتمامیتام

 گیفرهن سه سیاسی سه اجتماعی سه- ایپدیده هیچ اصطالحبه که شودمی مطرح ُبّرنده بسیار سالح یک صورتبه نقد دوره این از

 به شتبازگ بدون درحقیقت حاضر عصر در نقادی هدف به نی . ماندنمی برکنار آن سلطۀ و نفوذ حیطۀ از -فلسفی سه و اقتصادی سه

شی صر و هاسنت بازاندی ست پذیرامکان معا ست بدیهی. نی شی این که ا  فرهنگ   و هجامع در تاریخی اکنونیت   پایۀ بر باید را بازاندی

 و نقد» به موسوم فوکو معروف مقالۀ در توانیممی را مدرن نقد باب در فلسفی دستاوردهای ترین مهم از یکی. کرد قلمداد پذیرصورت

  پرتوی رد که ستمهارتی و قدرت نقد نگرفتن، قرار حکومت تحت   زیاد هنر   از است عبارت نقد او گفتۀبه. کنیم دنبال «سیست نقادی

صاعد مندیحکومت درون از که تجویزاتی برابر در گواهیممی آن شویم رها شده مت شیم سالش به را آن و ب  درحقیقت مقاله این. بک

سفانه و کندمی مطرح کانت معروف مقالۀ آن پیرو فوکو که ستبحثی سالۀ این از ایترجمه هنوز متأ سبتا ر  که قد،ن باب در اجمالی ن

 آن پرتوی در که اسگگت مهارتی و قدرت نقد،. ندارم اطالعی من شگگده ترجمه هم اگر یا ندارد وجود فارسگگی به هسگگت، فوکو نوشگگتۀ

 برای هک نقد از تعریف این اساسی مفهوم. دهیم قرار ارزیابی و سنجش بررسی، مورد   را هاآن و کنیم قیام تجویزها مقاب  در گواهیممی

  ترجمه «مندیحکومت» یا «حاکمیت» به را آن توانمی فارسی به که 1یگاورمنتالیت نام به ستایواژه کرده، مطرح را آن فوکو بار اولین

                                                           
1 governmentality 
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ستفاده لغت این از فوکو وقتی که بماند یادمان البته. کرد سی ُبعد وجههیچبه مرادش کند،می ا سه در سیا ستن قدرت مراتب  سل . ی

  اتمناسگگب و روابط زیرین هایشگگبکه به مفهوم، این آنکه حال و قدرت هرم الیهمنتهی به گردانندبرمی را حاکمیت و حکومت بعضگگی

 که کندیم عرضه مندیحکومت و حاکمیت و حکومت از تعریفی فوکو بنابراین. گرددبرمی... و فلسفی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی،

  را مقوله این نباید ما گوید می فوکو: است تلخیصقاب    صورت این به
 
 سیاسی عرف رد طورکلیبه و بدیم تقلی  سیاست حوزۀ به صرفا

 
 
  و است ویژه کاربردی و محدود بسیار معنایی دارای حکومت واژۀ معموال

 
 حکومت از که است سیاسی حقوق و سیاسی علوم در صرفا

 وا. است جاری انسانی، جوامع و روابط در گصوصبه هستی، شئون همۀ در کرده مطرح فوکو که را بحثی آنکه حال شود؛می صحبت

  است مدعی و کندمی معرفی روابط و مناسبات همۀ سازوکار را حکومت «سیست؟ مندیحکومت» هست عنوانش که دیگری مقالۀ در

 ُگرد   فیزیک  » واقع در یا microphysics of power نام به بردمی کار به را اصطالحی و دارد حضور همواره قدرت سارسوب، این در که

  متراکم جوامع همۀ اجتماعی و فردی روابط عمیق هایالیه در را قدرت کند،می قدرت ُگرد فیزیک از صگگحبت فوکو وقتی. «قدرت

  .نکنیم مالحظه را آن تجلیات و هاهاله توانیمنمی ایجامعه هیچ در کند، می یاد مندیحکومت عنوان تحت فوکو آنچه. بیندمی

  گیردمی شگگک  ایجامعه اینکه محض به بنابراین
 
  سگگاری و جاری جاآن در هم مندیحکومت و حکومت و حاکمیت و قدرت معموال

  فوکو. کندمی پیدا اساسی نقشی و کندمی نفوذ مندیحکومت این حد این تا درواقع. فرزند-مادر و فرزند-پدر روابط در حتی شود؛می

. بود «اگالق علم» اصطالحبه و هانصیحت و اندرزها متضمن فالسفه هایرساله در حاکمیت مسئلۀ شانزدهم سدۀ از پیش تا گویدمی

سیک ادبیات در روابط همین و ست عنوان تحت   وفور به هم ایران کال ستورات و هانامهسیا صری اگالق   مث  اگالقی، د  اگالق   یا نا

  که ادبیاتی دیگر انواع و محسنی
 
 بعد هب شانزدهم قرن از اما. بوده رعیت قدمایی اصطالحبه یا تابع و دارزمان روابط از صحبت معموال

 به حکومت و حاکمیت دوره این در که معنا بدین. اسگگگت برگوردار ایویژه اهمیت از که شگگگودمی حادث اروپا ادبیات   در اتفاقی

  اهپدیده مرتب سیدمان را حکومت طورکلیبه شگگانزده قرن نویسگگندگان. کندمی پیدا تسگگری قدرت، و سگگیاسگگت از فارغ هایعرصگگه

 ینا در حاکمیت و حکومت گویدمی فوکو. کندمی سگیر مطلوب هایهدف سگمت به وظیفه و مسگئولیت کهنحویبه کنندمی قلمداد

 هرسه را قدرت اعمال که شگگگردهایی و هاتاکتیک ها،محاسگگبه تأمالت، ها،تحلی  ها،رویه نهادها، مجموعۀ از اسگگت عبارت قلمرو

  برادر، گواهر، بین نزدیک روابط کردم، عرض طورکههمان مثال، برای. کندمی متراکم جامعه زیرین هایالیه در ترعمیق و تردقیق

 مرئوس و رئیس رابطۀ عرصگگۀ در ایمندیحکومت سنین نقش ویژهبه. اسگگت جاری... و آموزگار و شگگاگرد نیز و آن نظایر و مادر پدر،

ضوحبه ست لمسقاب    و سئولیت و وظیفه پایۀ بر افراد بین موجود رابطۀ اینجا در. ا  رویکرد   این هب تکیه با بنابراین. شودمی تعریف م

 وجه را نهنقادا رهیافت   فوکو. کندمی مشگگخص اجتماع با مناسگگبت در را فرد زندگی شگگیوۀ که بدانیم رهیافتی توانیممی را نقد فوکو،

 و هاسگگازمان نهادها، مجموعه سالش و سگگنجش بررسگگی از اسگگت عبارت نقد هدف گویدمی و کندمی تلقی زیسگگت شگگیوۀ و هسگگتی

: کندمی ایفا کلیدی نقش عنصگگر سگگه نقادی و نقد در او گفتۀ به بنابراین دهد؛می شگگک  را اجتماع و فرد زندگی که سگگازوکارهایی

 .سوژه قدرت؛ حقیقت؛

سانی شه با که ک شنایی فوکو هایاندی صر سه این هم فوکو دیگر آثار در که دانندمی دارند آ  آثار در نبنابرای و دارند کلیدی نقش عن

 این در  او نکرد، فراهم را ساپش امکان او وفات که آگری جلد و رسیده ساپ به آن جلد سه که جلدی سهار در گصوصبه فوکو، متأگر

سیت تاریخچۀ» سئلۀ ،2«جن ستش جلد در و کندمی تحلی  ارگانیک و شفاف صورتبه را نقد و قدرت حقیقت، م  هب گرددمی باز نخ

ساس   فروید، که ایآموزه و فروید نظریۀ سانی روابط ا ستفاده با را ان صوصبه آن، از ا   هایناگرسندی» باب در معروفش کتاب آن در گ

                                                           
 چگونگی و پرداخته جنسیت تاریخی واکاوی به کتاب این در فوکو. است فرانسوی فیلسوف فوکو، میشل از کتابی( Histoire de la sexualité: فرانسوی به) یتهسؤالسک تاریخ 2 
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ست؛ کرده تحلی  ،3«تمدن ساس فروید ا  مثلث ینا کارگیریبه با درحقیقت فوکو. کرد تحلی  سرکوب پایۀ بر را تمدن گیریشک  ا

 که آیدمی وجود به روابطی تنیدگیدرهم از نقد اصلی محور او نظر به. کشد می سالش به را فروید برداشت این سوژه-قدرت-حقیقت

 باطیارت در فرد شدن  سوژه و( سوبژکتیویته) ذهنیت گیریشک  گویدمی او. است کرده متص  هم به را هاآن سوژه و حقیقت و قدرت

 را گودش ات کندمی پیدا امکان فرد نقد، بر تکیه با بنابراین. اسگگت گورده گره ارگانیک طوربه آن با قدرت و حقیقت که گیردمی قرار

  پاسگگخی توانمی را نقد درحقیقت. دارد انتظار او از قدرت آنچه با اسگگت متفاوت این و کند درک گواهدمی قدرت آنچه از متفاوت

 که نهگوآن را حقیقت بنابراین و بدهد حرکت گواهدمی که مسیری در را قدرت تواندمی فرد نقد سایۀ در. سیاست و قدرت به دانست

 نقد. استسی و قدرت به ستپاسخی نقد حقیقت در. شودمی محسوب فوکو بحث محوری بسیار نکتۀ این و کند تفسیر اوست مطلوب

.  نگرفت قرار سلطه زیر کمتر از است عبارت نقادی و نقد حقیقت  . اجتماعی و فردی هایگواسته تأمین جهت در سخت است تالشی

شنگری کانت آنچه گویدمی فوکو ست سیزی همان نامید، رو سۀ دیگر تعبیر به. نامممی نقادی و نقد من که ا شنگری فل ضمنم رو  ت

سوب نقد فرایند سوفی اولین کانت او تعبیر به. شودمی مح ست فیل صلی محور را نقد که ا سفی تفکر ا  در او. ردک قلمداد گودش فل

: لطانیس ادیب آقای تعبیربه یا) «محض گرد نقد» یعنی گودش اول نقد در یکی: کرد ریزیپایه را بزرگ انتقادی سنت دو نقد، از بحث

سئلۀ( ناب گرد سنجش سان شناگت هایمحدودیت آن طی و کرد مطرح را نقد م بررسی را ان  انقالب گودش تعبیربه و داد قرار مورد 

صۀ در را کوپرنیکی سیمعرفت عر شنگری» مقالۀ در هم را دوم سنت زد؛ دامن شنا ست رو  ورکهطهمان. ببینیم توانیممی کانت «سی

شریات از یکی در کانت زندگی زمان در دارید، اطالع شنگری نام به شد ساپ ای مقاله 4کونیگزبرگ در محلی ن ست رو  هم کانت و سی

  رسالۀ ینا معتقدند بعضی درحقیقت که «سیست روشنگری به پاسخ» نام به رساند ساپ به را ایمقاله سیست روشنگری به پاسخ در

 که دکنمی مطرح را پرسشی کانت مقاله این در. شودمی محسوب نقادی فلسفۀ عرصۀ در کانت دستاورد ترینمهم اجمالی و مختصر

  حوزۀ یعنی سیست؟ ما اکنونیت اینکه از است عبارت آن و بود نشده مطرح کیفیات این با و سارسوب این در و صورت این به او زمان تا

 مطرح اکنون و حال شناسیهستی سارسوب در را پرسش این فوکو است؟ تحلی  قاب  صورت سه به ۵۹ قرن انسان هایتجربه معاصر

بحث مقاله این در را آن و کرد  این رد. بود کانت مدنظر حقیقی شناگت امکان شرایط نقادی، و نقد یعنی اولی، سنت در. داد قرار مورد 

 یتمع در و یکدیگر با( بیرون جهان یعنی) اوبژه و( انسگگان یعنی) سگگوژه آن سارسوب در که شگگرایطی تحلی  از بود عبارت نقد سگگنت

  کانت ناب، گرد سنجش همان یا محض گرد نقد در. هستند واکنش و کنش و تعام  حال در هم با ملزوم و الزم مناسبت در و یکدیگر

 همیان هایسده در گصوصبه بعد به افالطون دوران از که است ذکر به الزم. کرد مطرح بار اولین برای را آدمی شناگت هایمحدودیت

سفۀ ظهور از قب  تا و سان توانایی که بور این بر عقیده کانت نقادی فل سب در ان  مرزی و حد واقع در و نامتناهی است امری معرفت ک

سان برای ست پذیرش و تبیینقاب    ان دیگربه. نی سان اینکه دلی  به تعبیر  شرف ان سوب مخلوقات ا سب ایرۀد و حوزه شود،می مح  ک

  کرد ماعال معرفت، سارسوب در گودش شناسیشناگت تحلی  با بار نخستین برای کانت. است مندناکران و حدوحساببی معرفتش

 در و تنیس مندناکران و نامحدود وجههیچبه هاانسان ما برای معرفت کسب امکان حیطۀ بودند معتقد و داشتند باور قدما طورکهآن که

سب در ما توانایی واقع سیار معرفت ک شخص و محدود ب شر علوم همۀ او که است دلی همینبه. است م   :کرد مطرح قلمرو سه در را ب

 سگگه همین در را هارشگگته همۀ بنابراین. بود حکم قوۀ نقد سگگوم قلمروی و عملی گرد نقد دوم قلمروی محض، گرد نقد اول قلمروی

سیاری و داد قرار نظرمد   حوزه صۀ در که را هاییجنبه از ب ستی یا اونتولوژیک عر سی،ه سفۀ شنا  رحمط معرفت دربارۀ او از قب  فال

  را اول نقد و برد بیرون را هاآن کانت کردند،می مطرح شناسانههستی امری را آن و کردندمی
 
.  ردک محدود انسان معرفت حدود به صرفا

شنگری مقالۀ همان در حقیقت در که دوم سنت در ست   رو ستی را آن فوکو تعبیربه توانیممی شده، مطرح او سی سی  ه  و اکنون شنا
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 در که را تاریخی وضعیت از ناشی هایمحدودیت از رفتن فرا امکان تا کرده سعی دوم سنت در کانت. کنیم تلقی آدمی گود   با آن پیوند

سایی شود،می تحمی  ما بر اکنون ستی دو جااین در. کند بررسی و شنا سیه توجه شنا ستی یکی: بوده او مورد  سیه  و نوناک شنا

ستی دیگر سیه شی سنت این در نقد. نفس یا گویش گود   شنا سش این با ما یعنی کند؛می پیدا تاریخی َمن   حوزۀ هک مواجهیم پر

 دیگری و فوکو نظریۀ یکی رسگگاندم، عرضگگتان به که مقدماتی این با کرد؟ تبیین را آن توانمی سگونه و سیسگگت ممکن تجربۀ کنونی

 با ارتباطش و امروزینش معنای به نقد مسئلۀ به را فرصت میخواهم حاال روشنگری، و نقد ارتباط ویژهبه و نقد مسئلۀ به کانت رهیافت

 یمعنا به نقد. برسگگانم عرضگگتان به مختصگگر بسگگیار هرسند را مطالبی و دهم اگتصگگاص کانت دریافت طورهمین و فوکو برداشگگت آن

ست عبارت کلمه امروزین ستور صدور از ا دیگربه و د شی شگرد و فن تعبیر  شی و بازاندی   منظور هب منظور؟ سه به و دلی  سه به. بازکن

  5پتیویسمپریسکری عنوان تحت هاغربی که است تعبیری تجویزسازی و تجویزپذیری اصطالح که تجویزپذیری و تجویزسازی از رهایی

 یقتحق و حکم موارد اغلب در. باشد سلطه با آمیخته که است حقیقت و داوری و حکم تحمی    تجویزپذیری، از مراد. کنندمی یاد آن از

 ُدگما هب فلسفی اصطالح در که کندمی پیدا بازتاب هیئتی و قلمرو یک در حقیقت و حکم درواقع یعنی شودمی محسوب جزم از آکنده

ست شده معروف ست بدیهی. ا ضمنم تحکم و حکم و تجویز فوکو، زعمبه و دارند تنگاتنگی ارتباط هم با تحکم و حکم و تجویز که ا  ت

شونت از وجهی سوب گ ست سوژه گریسلطه و قدرت حقیقت، پیوند از برآمده همگی هااین و شودمی مح صلی مدعی. ا  تجویز، ا

  معروف هایفیلسگگوف از یکی هفدهم، قرن اوای  و شگگانزدهم قرن در که برسگگانم عرضگگاون به باید جااین در. اسگگت حقیقت همانا

سی، سیس انگلی نظر بت، سهار مختلف، هایبت غالب در را تجویزها گونهاین بیکن، فران  هایتب عنوان تحت را، هاآن که داد قرار مد 

دیگربه و کنونی دانش و علم هدف بنابراین و داردبازمی نقادی و نقد از را انسگگان که کرد تلقی موانعی جملۀ از ذهنی،   انشد تعبیر 

سان وجود بر ذهنی هایبت این اثر در که موانعی این نموندن برطرف از است عبارت مدرن،   شانزدهم قرن از اما 6.شودمی عارض ان

 هایبندیصگگورت و شگگد مطرح مطالبی مختلف، اندیشگگمندان ناحیۀ از علمی و فلسگگفی انحرافات از رهایی هایراه غرب در بعد به

 و مکنی برطرف را هاآن و پیدا را ذهنی هایبت کشگگف هایراه بتوانیم گود کنونی جامعۀ در نقد مدد به باید ما. شگگد بیان گوناگونی

  وزۀح از را هاآن و شناسایی دارد، وپاگیردست هایسنت برگی هایداوریپیش و تعصبات در ریشه که را تجویزپذیری معروف،قولبه

 از و کنیم امقی رسیده ارث به ما به گذشته از که هاییتجویزگری مقاب  در باید گویدمی فوکو. کنیم جدا علمی هایپژوهش و تحقیقات

 اصطالحاتی و مسائ  انشائی، حکم   یا دستور صدور ما، گود کنونی فرهنگ در. دهیم نجات هاآن سنگال از را گود مناسب، هایراه

ست سازی همان که ا بحث   تجویزپذیری   و تجویز شاره حدی تا را فوکو مورد  ا ستۀ از آنچه مثال برای. دهدمی قرار مورد   وحکم،امثال د

  رسیده ما به ادبیات در گذشتگان هایگنجینه در که مطالبی و پندواندرزها
 
 علمی مندان  اندیش دیدگاه از نقضقاب    یا اثباتقاب    بعضا

سوب شی داوری پرتوی در گودمان هایپژوهش در کنیم سعی باید بنابراین و شودنمی مح   راه سر از را موانع گونهاین نقادی، از نا

 زا یکی لذا. سگگازیم هموار روشگگنگری بر را راه و کنیم جدا درواقع را گود جامعۀ در فرهنگی تجویزهای سگگنگین بار و برداریم پژوهش

شد موانع با برگورد در کارآمد و مهم ابزارهای سعه و ر ست فهم جوامع، در تو سترش و نقد دقیق و در ضایی گ ست ف   سنین در که ا

 .شودمی پذیرامکان رویکردی

                                                           
5 prescriptivism 

 خطاهایی هک قبیله هایبت. تئاتر هایبت و بازار هایبت غار، هایبت قبیله، هایبت: نامدمی چهارگانه هایبت را مانع ترینمهم دانش، پیشرفت موانع مفهوم ذیل در بیکن 6 
 خطاهای بازار هایبت. هستند ما فردی خصایص از ناشی خطاهای غار هایبت ؛گیرندمی منشأ هستیم واجد که کمبودهایی و ها ناتوانی همه با انسانی، موجودات ما از که هستند

 مکتب عقلی، و تجربی خرافی،: شمارد برمی را مکتب سه اینان از وی. است بیکن عهد فلسفی عدیده مکاتب از برخاسته خطاهای تئاتر هایبت است؛ زبان استعمال سوء از ناشی
 رسانیاطالع پایگان) .اندآفرین ضاللت فلسفه این نمایندگان روحانیان و متکلمان. کند می غور انجیل از پایه بی تفسیری در یا کند می بحث نهانی و موهوم موجودات درباره خرافی

 (حوزه
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صر در نقد کارکردهای به بپردازم گواهممی حال ضر ع شتر را هنری نقد ویژهبه و حا  رد طورکلیبه هنری منتقد. بدهم قرار نظر مد بی

  تجاوز یشناسشناگت گسترۀ از نقاد رویکرد. آیدبرمی شناگت گسترش و آگاهی افادۀ صدد در که شودمی اتالق کسی به حاضر عصر

  لیعوام دلی ،همینبه و کند دور عاطفی حاالت و احساسات دستبرد از را گود کندمی سعی منتقد است؟ معنی سه به این. کندنمی

 منا به معاصر محققان از یکی. بداند پژوهش هایمحدودیت را هاآن و شودمی شناگته گردگریز محورهای عنوانبه که کند مشخص را

  ما برای هک کرده بندیصورت معاصر نقد در را نگاه نوعی کرد، منتشر پیش سال سند تایمزنیویورک در که ایمقاله در ،«گلوک گریس»

 و نمک تشریح بیشتر را گود موضوع و بدهم آگاهی دیگران به کنممی سعی هنری منتقد عنوانبه من گفت او. است مالحظهقاب    هم

نقد آنچه به را شگگفافیت و دارد وجود هنری پدیدۀ یک در که کنم برطرف را تاریکی و مبهم نکات   ربیشگگت هرسه گیرد،می قرار مورد 

شم شامدرن دوران از نقد سنت از آنچه. کرد قلمداد دهیآگاهی و سازیشفاف تبیین، جز سیزی نباید را نقد بنابراین. ببخ   ارث هب پی

  هر ذهن   به متبادر معناشناسی دایرۀ شدمی نقد از صحبت وقتی و بوده هابزه و هاجرم ها،لغزش گطاها، اشکاالت، کردن پیدا رسیده

  شگنید،می را واژه این که فردی
 
  نتکا هایاندیشگه درون از که نقدی آنکه حال. بود پدیده یک ضگعف نقاط کردن پیدا متوجه معموال

شتر آمده، بیرون سیارزش به تا گیردمی تعلق معرفت حوزۀ به بی ستی بر مبتنی شنا سیه  آن پی در باید منتقد بنابراین. دیرین شنا

توجه بیشتر را اثر گود تا دهد امکان او به و کند هدایت اثر هایسرسشمه به را مخاطب که باشد  هرسه عنایت و دقت و دهد قرار مورد 

 نوعی و کند روشگگگن را آثار سگگگایر با موجود هنری اثر رابطۀ گود نقد در باید منتقد دیگرعبارت  به. دارد مبذول اثر به را ترعمیق

 از دیگر یکی. کند قلمداد نقد اسگگاسگگی هایرهیافت از یکی عنوانبه را تبارشگگناسگگی و دهد قرار توجه مورد را اثر پژوهیدودمان

  مسگگئوالن طورهمین و  مند هنر مقاب  در باید هنری منتقد گویدمی او. «ُکلمن» نام به اسگگت شگگخصگگی نقد، عرصگگۀ متخصگگصگگان

 منتقد. دنگیر  قرار گصمانه و دشمنانه روابط یا عاطفی و دوستانه روابط تاثیر تحت و کند حفظ را گود استقالل هنری، هاینمایشگاه

 گونه هر از باید لذا گودپاینده، و اجتماعی اسگگت کنشگگی نقد،. کند برقرار ارتباط عینی و علمی صگگورت به اثر با کند کوشگگش باید

  موریس» امن به است شخصی کرده، دنبال را نقد کار که محققانی از دیگر یکی. باشد برکنار وجاهت و محبوبیت کسب و طلبیقدرت

 و تسهی  تجه در زبان کارگیریبه متضمن باید را نقد بنابراین و شودمی محسوب سنجیده گفتمان از صورتی نقد گویدمی او. «وایتز

شیدن غنا صر جهان در که رویکردی بنابراین. کرد تلقی هنر فهم به بخ  را او و رددبرگ اثر صاحب به آنکه از بیش دارد، وجود نقد به معا

 دمتتانگ بعدتر که مطالبی از یکی. بگیرد فاصگگله ممکن حد تا اثر پدیدآورندۀ از و بپردازد اثر به باید بدهد قرار گودش ارزیابی آماج

صلی دغدغۀ کنم،می عرض صود به بردن پی ا ست آورندهپدید هدف و غرض و مق صوصبه این که ا  بس ایسابقه ما سرزمین در گ

 نام به دیگری شخص نظریۀ بحث این تأیید در من باز. کند مبری را گودش باید گرایش نوع این از مدرن نقد کهحالی در دارد؛ طوالنی

سوف 7«برودی هری»   کنیم، درگیر اثر پدیدآورندۀ وجود   با را همه نباید ما بود مدعی که کنممی مطرح نقد دربارۀ را وتربیتتعلیم فیل

 ایجاد از خشیب باید نقد سارسوب در هنر بنابراین. باشد اثر مخاطبان و هنری اثر بین تفاهم و وتفهیم ارتباط ایجاد باید نقد هدف بلکه

نظر، هنری اثر با شدن درگیر با گوب منتقد و باشد عمیق و معنادار ارتباط بررسی تأویلی و توصیفی دیدی با را آن مد   و بدهد رارق مورد 

:  گیردب عهده به باید را عمده وظیفۀ سهار هنری نقد در منتقد. کند گودداری زندمی لطمه اثر ماهیت به که هاییارزیابی از کند سعی

 .اثر ارزیابی. ۴ اثر؛ مقایسۀ.۰ آن؛ توجیهی هایجنبه و اثر تأوی  و تفسیر. ۳ اثر؛ توصیف و شرح. ۵

  فارغ را گود اول عنصر از همواره منتقد که است این بینممی من گودمان جامعۀ در شده مطرح نقدهای اکثر در که سیزهایی از یکی

 قسگگواب به توجه با ما سگگرزمین در که رسگگیدم جالبی نکتۀ یک به من. پردازدنمی اثر یک توصگگیف و شگگرح به وجههیچ به و داندمی

 دنبال که ایرشته به توجه با کالس سندین در من. هاسشم بهنسبت هستند تردقیق بسیار و ترحساس هاپدیده به هاگوش فرهنگی،
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 در که موضوعاتی درصد ۱۳ تا ۱۳ بین که بود این آوردم دست به که سیزی. ببینند را تابلویی که گواستممی دانشجویان از کردم،می

  و شگگدمی دیده بود، نقاشگگی تابلوی یک
 
توجه و افتادمی قلم از تابلو، روی بسگگتهنقش موارد   از درصگگد ۴۱ تا ۴۳ بین اکثرا  قرار مورد 

 این که اسگگت این کنم تأکید آن بر گواهممی که اینکته. دیدندنمی را هاآن یا بودند کرده پوشگگیسشگگم هاآن از یا یعنی. گرفتنمی

  سیست؟ ثرا توصیف و شرح از منظور ببینیم حاال. بینیممی ما نقدی کمتر در که ستسیزهایی از اثر، توصیف و شرح یعنی اول  ۀمؤلف

 است داریشنی موسیقی مانند اگر و ببیند را آن است، دیداری اثر اگر کند سعی که است این منتقد اولیۀ هایقدم از یکی طورکلیبه

 در اما شود؛ شروع اثر توصیف و شرح با باید نقد مقدمۀ. ببند نقش منتقد، ذهن در شنیداری و دیداری هایجنبه تمام و بشنود را آن

 اشابقهس بوده؟ سه این که رفته اثر پدیدآورندۀ سراغ به ابتدا در شده انجام که نقدهایی اکثر دارد، هم زیادی هایمثال که موارد اکثر

ست کی سه پدرش بوده؟ سه ست؟ مادرش و ا شکالتش کرده؟می کار کجا کی صال بوده؟ سه م ضوع به ورود با ا  دیگر پدیدآورنده مو

ست منتقد منتقد، ست سیزی این. نی صطالخ در که ا   آنکه محض به. شودمی شناگته «محورمؤلف مغالطۀ» عنوان تحت امروزین ا

سی شود عرصه این وارد ک ست؛ شده مغالطه یک دسار ب ستگی از یکی است ممکن قدما، تعبیر به کهدرحالی ا  این دنق یک هایبرج

شد سایی گوب را پدیدآورنده که با ضایی سه در ببیند کند، شنا ستا افتاده، اتفاق کجا وتربیتشتعلیم و شده بزرگ ف سی سه دشا  ک

  معطوف هپژوهانسرگذشت یا بیوگرافیکال موضوعات به را گود دغدغۀ منتقد «نباید» مدرن نقد در اما. گرفته الهام کسانی سه از بوده،

شت نوعی نقدها اکثر در حقیقت در ما. کند شت نقدهای این صورت بهترین در. کنیممی مطالعه را پژوهیسرگذ  هک پژوهانه،سرگذ

شد، طرفبی منتقد شه به راجع کتاب سند ببینید شما. کندنمی وارد نقد در را گود عاطفی حاالت منتقد با شریح و هااندی  شعارا ت

سانیسه استادانش شد، متولد کجا که شده، ساپ حافظ  هانای کنمنمی فکر من داشت؟ عارفی سه با مریدی و مراد رابطۀ بودند؟ ک

 بر تأکید و تدقیق حوزۀ از باید و باشد محورمؤلف نباید هرمنوتیک، به کنیم ورود ما اگر. کند فراهم ما برای حافظ هایغزل به شناگتی

  است اییسیزه آن دیدن برای تالش بردارد، هنری اثر نقد در باید منتقد یک که قدمی اولین لذا. باشد داشته فراغت پدیدآورنده نقش  

 حونوصرف مجموعۀ آن، از که برود معناشناسی سراغ به بعد و کند شناسایی را اثر فرمی هایصورت حقیقت در. دارد وجود اثر در که

 . آیدمی دست به اثر

سمی مثال   ۀحوز  در اما شی تابلوی دربارۀ ،تج شی یک یا نقا  آن درون رد ببیند هرسیز از قب  باید منتقد ن،آ امثال سیزهای و پیکرترا

 جاهای در هک نقدهایی بعضی در ماهدید من بساسه. بیفتد اتفاق نقد ببیند، را هاآن دقیق توانست اگر دارد، وجود سیزهایی سه تابلو

 به سنان و برده پی اثر عمق به هنرمند از بیش یعنی ندیده هم هنرمند گود   که دیده اثر در را سیزهایی منتقد شگگده، انجام دیگر

 نتقدم کار باید است شناسیمعرفت نوعی هنری نقد گوییممی وقتی. است کرده متحیر را همه که کرده پیدا احاطه اثر هایسارسوب

شد این  با که ندک واقف باید ،شوممی روبرو اثر آن با که وقتی را شنونده من   و بیننده من   گواننده، من   یعنی. کند معرفت ۀافاد که با

شتری سیزهای سه نقد آن گواندن ستهب بی صال   اثر، دیدن تنها با که امآورده د   ۀجنب کی باید نقد بنابراین .کردمنمی هم فکر آن به ا

 هایوزهح تداعی و بدهد گسترش تربیش هرسه را سازیفافش و آگاهی فضای باید یعنی. باشد هداشت آموزشی و شناگتی معرفتی،

 من که سیزهایی از یکی. کند فراهم مخاطب برای نشگگود، دیده یا باشگگد نداشگگته وجود اسگگت ممکن اثر آن در که را وسگگیعی سگگیارب

 من» بپرسد گودش از باید گودش یا پرسید منتقد فرد   از باید توصیف و شرح ۀمرحل در که است این کنم عنوان جااین در گواهممی

 کرده یفرتع برایشان میسو شخص و اندهنخواند یا نداهندید را هنری اثر یک هابعضی که بینیممی موارد از گیلی در ما «بینم؟می سه

 گوانده را اثر کهآن بی توانیممی که است زیاد درقآن تمانئجر . دارند تیئجر  نسنی هابعضی اند،نوشته نقد اثر بر ،تعریف آن اساس بر و

 ایرشته هر رد حاال بخواند، یا ببیند را اثر یک بار صدها که است سیک دقیق و عمیق منتقد   که حالی در. بنویسیم نقد باشیم دیده یا

 را اریک کند سعی و بگیرد الهام آن از مخاطبی هر که کند مطرح سنان را هایشدیده و ببیند هم باز و ببیند هم باز و کند،نمی فرقی

ضعی سنین در. بدهد انجام اثر آن از بهتر ست موثر نقد کار و شنگر و هدایتگر و شیآموز  نقش و ا شت گواهد رو  همان گواهممی. دا
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شنگری یعنی نقد :بگویم گدمتتان ترملموس و ترساده یزبان به را زده کانت که حرفی شنگری از نقد اگر. تمام. رو  دسار دوش دور رو

صان و گل  ست، کم ارزشش که نیدابد ،دارد سروکار پدیدآورنده با بینیدمی که را نقدهایی پس .شودمی نق  سیزی ماش که بدانید ه

ستهب صال   منتقد ندارد ارزش اثری یک اگر. آوریدینم د سی ولی ؛برود سراغش نباید ا سدمی منفی نقد که ک   ۀوز ح در واقع در نوی

 عاالتانف از را گود بتواند انسان که شودمی حاص  وقتی معرفت. نیست معرفت کار هم عاطفی انفعاالت و دارد قرار عاطفی انفعاالت

  ۀحوز  از اگر و هست تحقیق و پژوهش نوعی نقد تعبیریبه. شودنمی محسوب محقق یا شناسرفتعم ،نتوانست اگر .کند دور عاطفی

 من مکنی سؤال گودمان از توصیف و شرح همان یا اول ۀمرحل در باید ما بنابراین. گذاشت نقد نباید را آن اسم دیگر شود دور تحقیق

 که پاسخی و کنیم روشن را موضوع این بتوانیم اگر هستم؟ روهروب سیزی سه با و گوانممی سه من یا شنوممی سه من یا بینم؟می سه

سترده یمهمید سؤال این به شد، عمیق و گ شتر مخاطب با صیف و شرح) اول ۀمرحل پس. گیردمی بهره ما نقد از بی صول ،(تو   مح

  مصالحی و ابزار و رسانه. ۳ ؛اثر در مندرج موضوع .۵: کنم گالصه را محور سه شرح و توصیف این در توانممی من. ماست اتمشاهد

ستفاده که فرمی .۰ ؛رفته کار به اثر در که  کار   از مرحله یک بدهد بازتاب گوب بتواند منتقد اگر را محور سه این. همین. است شده ا

 و سگگتمعنی سه به این که شگگوندمی معناشگگناگتی هایبحث وارد امر بدو در هابعضگگی آنکه حال .اسگگت شگگده انجام درسگگتیبه نقد

 . شود مطرح مشاهدات باید ابتدا در فقط کرد، را کار این شودنمی ولی دارد؟ اشاره مسائلی سه به و ستسی برداشتش

 در نتقدم گفتیم طورکههمان. هست نقد یک بخش دشوارترین بخش این. تأوی  و تفسیر ۀمرحل نداهگذاشت را نامش که دوم ۀمرحل اما

صیف شریح و تو شاهده کارش ،ت ست م ست عبارت دوم، ۀمرحل اما ا شاهدهقاب    و ندیده منتقد که فرایندی از ا شد، م  دهفهمی اما نبا

 در ینبنابرا. هااستنتاج و هااستنباط ها،دریافت ها،فهمیده دوم قسمت در و شود،می بیان هادیده اول بخش در بنابراین .باشد دهش

 طاسگگتنبا آنچه طفق دوم بخش در پردازیم،نمی شگگده انجام اول قسگگمت در که هاشگگنیده و هادیده توصگگیف به دیگر ما دوم قسگگمت

 یداپ بازتاب منتقد شگگناگتی  معرفت و شگگناگتیسگگاننا معلومات تاریخی، معلومات عمق که جاسگگتاین. کنیممی متن وارد ،شگگودمی

 را اثر در کارشگده ۀنادید هایجلوه و کند معرفی را سگبک تواندمی جااین در سون. شگودمی مشگخص نقد به منتقد ۀاحاط و کندمی

 ینترساده که دانیدمی شما ۀهم. است «قصدمندی» موضوع آن و مویبگ را دیگری ۀنکت یک گواهممی زمینه همین در. بدهد بازتاب

. باشد رتفسی وجه   ترینساده شاید این ست،ا آورندهپدید نیت و دومقص و مراد جستجوی ،هنری آثار در تفسیری وجه تریندردسترس و

 او وجود در داریجانب و غرض که صورتی در منتقد نقد، این در. پدیدآورنده زندگی به است معطوف نقد در فرایند و پویه این واقع در

 هاگیلی. ستهنامزندگی فقط بلکه ؛نیست نقد ،نامهزندگی امروزه اما. دهد بازتاب تواندمی را نامهزندگی یک حالت بهترین در نباشد،

شتن کارشان هم ست این نو شتهد ستنو ضر حال در ایران در. ها سانی حا ستند ک شتند و کردند آوریجمع را هانامهزندگی که ه  و نو

ست هم ارزشمند سینامهزندگی ارزش در گواهمنمی. ه سی،نامهزندگی اما بکنم تردیدی نوی ست نقد نوی   هانامهپایان در کهسنان. نی

  ریدیگ سیز پژوهش گود   و است پژوهش ۀمقدم آن. نه. است پژوهش یک موضوع، یک ۀسابق و ادبیات بررسی کنندمی فکر هابعضی

 .بشود قلمداد تکنیکی معنایبه نقد نباید نویسینامهزندگی هم اینجا در. است

  که کنم معرفی شگما به گواهممی را معاصگر محقق دو من
 
  مونرو» و 8«ویمسگت ویلیام: »هسگتید آشگنا هاآن با شگما، از بعضگی حتما

  ختاری» نام به نوشگگته کتاب جلد یک و هسگگت معاصگگر شگگناسگگیزیبایی گرانپژوهش ترینمعروف از یکی بردسگگلی مونرو .9«بردسگگلی

 غوغایی که ندنوشت مقاله یک نفر دو این. شود ترجمه فارسی به کتاب این که دارد جا و هست باارزشی کتاب بسیار که «شناسیزیبایی

 و الطهمغ دسار ناگواسته دهند،می قرار لفؤم قصد را نقد هدف که نیامنتقد کنند ثابت کردند تالش محقق دو این. است کرده پا به

                                                           
8 William Wimsatt 
9 Monroe Beardsley 
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 است، لفؤم نیت ۀمغالط یا ،«The Fallacy of The Intention of The Author» نامش که ،معروف ۀمقال همین در. شوندمی سفسطه

  ظرن در اثر معنای تعیین برای معیاری حکم در را پدیدآورنده نیت و قصگگگد که دریافتی و درک هرگونه پس در که گویندمی دو این

.  کردند وارد مندگرانیت و محورمؤلف رهیافت این به ایراداتی هم دیگری افراد این، بر عالوه. است نهفته سفسطه از وجهی گیرند،می

  هنری فسیرت هستند مدعی که کسانی. تفسیر کثرت دیگری و وحدت یکی: کنممی اشاره تفسیر ۀمسأل در گرایش دو به من اینجا در

  جای تقادیان وحدتگرایان یا تفسیر گرایانوحدت ۀزمر  در ،باشد داشته تواندنمی حقیقی و واحد تفسیر به وصول جز هدفی قبولقاب   

صطالح که گیرندمی ست Critical Monism آن، غربی ا ست انتقادی گراییوحدت معنی به که ه  یک تنها اثر معتقدند عده این. ه

 هارس بیت، زیر مثال   و آورندمی شعر بیت یک. هست ها،دانشگاه هایکنکور در که سیزی همان. رسید معنا همان به باید و دارد، معنا

 همان هم آن و دارد وجود دنیا در تفسیر یک تنها شعر این از یعنی این. کنیم انتخاب را گزینه یک باید شما و من که گذارندمی را گزینه

سیری ست تف شته وجود سؤال طراح ذهن در که ا سی کمتر امروزه. برسیم آن به کنیم سعی باید ما که دا  تعلق گرایش نوع این به ک

 زیر مختلف هایگونه به امروزه معناییتک این. معناسگگت یک ۀکنندافاده تنها شگگعر، یا اثر یک که کنیم فکر نباید ما و دارد گاطری

 .است رفته سؤال

 واحد، راث یک در معتقدند که هسگگتند کسگگانی کنندمی فعالیت نقد، ۀحوز  در انتقادی گرایانوحدت این با تقاب  در که دیگری ۀعد

  تفسیر فمختل افراد توسط مختلف هنری آثار حتی. دارد وجود مختلفی تفسیرهای بلکه داشت، مفروض را واحد تفسیر یک تواننمی

 و انواع شاهد هامروز  ترتیب این به. ریخت دور باید را تفاسیر باقی که پذیرفت تواننمی واقعا کنیم قبول را گرایانوحدت نظر اگر و شده

سام سام و انواع نیز و نقدها اق سیرها اق ستیم تف سیرها این از رکدامه. ه  نبهج آن و دهدمی بازتاب ما برای را جنبه یک هم نقدها و تف

  یشترب امروزه که سیزی. نداهبود غاف  آن از دیگران که باشد دیده را عدیبُ  مفسری است ممکن .ستا حیاتی و دارد اهمیت بسیار هم

سیر از طرفداری دارد رواج سیرگرایان از پیروی یا متکثر تف ست باورکثرت تف سانی :ا سی هر معتقدند که ک   تواندمی گودش زعمبه ک

 و گیریممی فال و کنیممی اسگتشگهاد آن از و داریم حافظ دیوان یک ۀمانگان در هاایرانی ما ۀهم که همین. باشگد داشگته تفسگیری

سی ستنبا را آن نوعیبه هرک ست ممکن ،کندمی طا شناگتی گراییوحدت آن با تقاب  در   از ا شد معنا سی هر .با  مکان و زمان در ک

 این که بگوییم و بشویم باوریذات نوعی وارد هنری آثار با مواجهه در ما شودنمی بنابراین ؛کندمی برقرار ایویژه ارتباط اثر با ،گاصی

 داشته دنبالبه را زیادی هایگرفتاری انتقادی، گراییوحدت ۀلئمس این. کندمی درک کسفالن هم را معنا آن و دارد معنا یک تنها اثر

ست؛ شتر گراییکثرت امروزه دلی همینبه شاید بنابراین ا ست قبولقاب    بی سانی ۀهم. ه  نهیگا هدف و واحد نیت دارای را متن که ک

سیر   «یک» به کنندمی تلقی سیر فردیت از توانندنمی گروه این .دارند اعتقاد صحیح تف  در قتدارگراییا نوعی اینجا در و کنند عبور تف

سیر ست معتقد که دارد وجود تف ست نفر یک فقط که ا شیم رنف یک آن فهم پیرو باید هم ام و اندنفهمیده هیچ بقیه و فهمیده در .  با

  رویکردی سنین
 
  داشگگته وجود اثر آن از مختلف هایبرداشگگت اثر، یک انمخاطب تعداد به اسگگت ممکن .نیسگگت قبولقاب    مروزا واقعا

شد  یعنی .ندارد پدیدآورنده نیت با ارتباطی گونههیچ هنری اثر در معنا درک و فهم که ستا این بگیرم نتیجه همامیخو که سیزی. با

سبتی و پیوند گونههیچ دو این و ،هنری اثر درک یکی و پدیدآورنده نیت یکی: داریم اینجا سیز دو االن می امروزه ما. ندارند هم با منا

 جااین پدیدآورنده. دهندمی بازتاب را اثر این از جلوه یک کدام هر و گیردمی قرار مختلف کارشناسان نقد و بحثمورد   اثر یک که بینیم

 اثر و شگگده کار هفده قرن در که اسگگتتابلوهایی ترینمعروف از یکی که ،(هاندیمه) Las Meninas تابلوی روی مثال االن کجاسگگت؟

  ما را قدهان این از کدام هر که ماهدید را متفاوت تفسیر پنجاه از بیش شاید من ،است بوده ،اسپانیا دربار معروف نقاش والسکز، گودیه

 بعادیا دربارۀ را وجهی ،نامنتقد این از کدام هر که کندمی مشخص آشنایی این .شویممی آشنا تابلو این از ایجلوه یک با گوانیممی

 صفحه سه  حدود در و کرده نقد «اشیا نظم» کتاب در را تابلو این فوکو هم دلی همینبه. اندکرده روشنگری دارد وجود اثر این در که

شته منیناسالس تابلوی همین دربارۀ مطلب ست نو  و نزده ار  آگر حرف فوکو پس ؛نداهکرد رد را فوکو نظر نامنتقد اغلب حالبااین. ا

https://telegram.me/koubeh


 
https://telegram.me/koubeh 

 
 بسیار یونفونکس یک کند، مطرح را بحثی بتواند منتقد یک که همین. است بوده برانگیزبحث که گفته سیزهایی گودش حد در هم او

ست پرارزشی ست این منتقد کار. ا سیر و اثر ۀپدیدآورند نیت بین که گفت بتوان شاید. بیندازد سالش به و کند درگیر را هاآدم که ا  تف

 .ندارد وجود هم ارتباطی اثر،

ضوع کنم، مطرح گواهممی گودم نهایی بحث در که دیگری مطلب سییپد مو شنا ست دار شت در که بینممی امروزه ؛ا   اغلب هنر ۀر

 از تنها یدنبا ما که کنممی گوشزد را موضوع این شما به من اما. کنند تحقیق موضوع، فالن پدیدارشناسی ۀدربار  اندمای  دانشجویان

  هاپروپوزال در که سیزهایی اغلب. است جالب گیلی «پدیدارشناسی» که کنیم تصور اسمش گاطربه و بیاید گوشمان مکتب یک اسم

سله پدیدارشناسی. ندارد پدیدارشناسی با ارتباطی هیچ نویسند،می   پدیدارشناسی .شناگت باید را محورها آن دارد، محورهاییسل

سفی گرایش یک درواقع صی و بوده هجدهم قرن از لغتش. است مدرن فل ستفاده را لغت این 10«لمبرت» نام به شخ  هم بعد و کرده ا

سی» کتاب  هگ  شته را «روح پدیدارشنا ست نو ستم قرن در آنچه با هااین ۀهم ولی. ا  طارتبابی شده، مطرح عنوان همین تحت بی

 بحث در باید ما که گویدمی و کرده مطرح جذابی صورتبه را پدیدارشناسی بحث که است متفکری اولین 11«هوسرل ادموند. »است

 تعلق ثریا یک به که بدهیم قرار نظر مد را ذهنی آن شناگت و فهم و کنیم کیدتأ  اثر، ۀکننددریافت ادراک و ذهنیت بر پدیدارشناسی

  ما، آگاهی فرایند در پدیدار جهان و بیرون هانج که اسگگگت این کنیم آن به ویژه یتوجه باید ما که سیزی مکتب این در. گیردمی

  طالعهم را معماری پدیدارشناسی گواهممی گویدمی که کسی مثال سه؟ یعنی. است مهم گیلی این. گیردمی پدیدارشناسانه وجودی

ست معلوم کنم، صد آیا بدهد، انجام باید کاری سه که نی   ند؟کمی مطالعه را معماری هایتکنیک آیا دارد؟ را معماری تاریخ شناگت ق

 وام را تبمک اسم تنها لهئمس این از فرد این. نیست عملی کار این ؟عکاسی پدیدارشناسی یا سیست؟ معماری پدیدارشناسی از مراد

  بخواهد کسی اگر. شودنمی پدیدارشناسی ۀحوز  وارد و گیردمی
 
  رویکرد از دیفراین باید ،کند برگورد کار یک با پدیدارشناسانه حقیقتا

  نظر دم باید جااین در طیف دو واقع در. کند طی را( دانسگگتیمنمی ما آنچه) پدیدارشگگناسگگانه رویکرد به( گرفتیم یاد ما آنچه) متعارف

 از باید ،شودمی گفته Natural Attitude آن به انگلیسی زبان در که سیزی همان سیست؟ بیعیط و متعارف رویکرد اینکه یکی: باشد

ضوع این به راجع عام عرف که ببیند اول. کند شروع نقطه این  عرف از من ،تحقیق این از پس و فهمیدم سی من گفتند،می سه مو

 کار دهیم، رارق نظرد م را پدیدارشناسانه نقد ما اگر. است نکرده فکر کسی آن بهراجع پیشتر که برسم ساحتی به و کنم عبور ارفعمت

 را متعارف گاهن پدیدآورنده اینکه یا است شده عبور اثر این در متعارف رویکرد از آیا که ببیند شودمی روبرو اثر با وقتی که است این ناقد

سی یک به و کرده دنبال ست؟ رسیده نوین پدیدارشنا ست سپق یک این» اید،دیده را «ماگریت رنه» کار این همگی شما ا  بدون ،«نی

شناس ماگریت رنه اینکه شد، پدیدار سانه کار یک تابلو آن در با شنا ست کرده پدیدار ست سپق یک این» گویدمی. ا   عبارت ینا ،«نی

 و انواع. «است دیگری سیز نیست، سپق این» یعنی این ،«است سپق دوتا این» یعنی این. باشد داشته متفاوت گوانش پنج تواندمی

سام شت اق سی اگر. هابردا سانه نقد و کند نگاه بخواهد ک شنا ست این قدم اولین کند پیاده را پدیدار  ویکردر  و متعارف نگاه از که ا

سرل، زعمبه Idetic reduction کارگیریهب با و کند عبور طبیعی سی ساحت به برسد هو   توانمی هم نقد در را کار این. اثر پدیدارشنا

سانی. داد انجام سیر را ماگریت رنه تابلوی که ک سانه، نگاه با اند،کرده تف ست سپق یک این» ۀگزار  پدیدارشنا  گوناگون نواعا به را «نی

 .کنندمی عبور متعارف معنای آن از و کنندمی تفسیر

 هب پدیدارشگگناگتی صگگورتی ،منتقد آگاهی در که کنندمی پیدا تحقق امکان صگگورتی در ،پدیدارشگگناسگگانه نگاه در هاپدیده و ءاشگگیا

 اساسی نقش منتقد، شعور و آگاهی نقد این در. کرد تلقی پدیدارشناسانه نقد تواننمی را نقد آن صورت این غیر در بگیرند گودشان

                                                           
10 Johann Heinrich Lambert 
11 Edmund Husserl 
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 زا حتی اوقات گاهی ما. است ذهنیت و شعور آگاهی این از مراد و اوست آگاهی پدیدارشناس منتقد   اصلی ۀدغدغ پس ؛کندمی پیدا

 جدید فهم و ادراک مبنای منتقد ذهن   باید. است ذهن همانا، هوسرل ثبحمورد   آگاهی. داریم متنوعی هایبرداشت هم آگاهی لغت

 .بود نقد دوم ۀمؤلف این. باشد اثر یک از

 کتهن این است ما ۀجامع نقد در که مشکلی دوم، مورد   مث . است حکم و داوری قدم سومین تفسیر، از پس و توصیف و تشریح از پس

  زیادی یهاارزش اثر این اینکه گفتن به کنندمی شروع. روندمی مرحله این سراغ به مستقیم کار ابتدای همان نامنتقد ۀهم که است

ست، نقد کنیممی ما که کاری بنابراین. کنندمی تعریف اول از باشند، نزدیک مؤلف با اگر دارد،  و بلدیم بگو ما که است «مدح» یا نی

 به تا کردید فکر سواد، همین اصال. گوییممی مؤلف سوادیبی از سریع که «تقبیح» یا دادند آموزش ما به ءانشا زنگ در هم مدارس در

 یعنی ربیع در سواد سه؟ یعنی. است سوادبی کسفالن گویندمی که شنویممی گیلی دارد؟ معنایی سه پدیدارشناسانه نگاه از حال

  ما به هک کسی پدیدارشناسی معنای در اما نشده؟ گطیگط فرد مغز یعنی ندارد؟ سه یعنی ندارد سواد فالنی گویندمی اینکه سیاه،

 دارد دقص گوینده که شویممی متوجه و کنیممی عبور متداول و متعارف رویکرد و عام فهم آن از ما بالفاصله ندارد سواد یکی گویدمی

 .بکشد رخ به را گودش دانش

ضی. آگر پاراگراف در یعنی ؛بگیرد قرار نقد ۀمرحل آگرین در باید حکم صدور ص بع ص  گالق و سازنده نقدی که معتقدند نقد ن  امتخ

 و ارددوامی داوری به را ما نقد آن گواندن یعنی. کنیم فکر گونههمان توانیممی نقد ندناگو با ما اما ؛ندارد را آگر قسمت این که است

.  دگذارنمی نقد مخاطب ۀعهد به را سوم بخش این جدیدتر نگاه در. رسیممی ساحت این به گود ما درواقع که است شده تدوین جوری

شته عمیق نقدی اگر شد شده نو شنگر و با شد، رو   گواننده با
 
سدمی نتایج این به معموال ست نقدی سازنده نقد  . ر  به ار  داوری که ا

ستمی تجویز علیه قیام را نقد از مراد فوکو طورکههمان. نکند تجویز گواننده سی وقتی. دان سدمی ک  یا دارد واالیی ارزش اثر این نوی

  ارزش رد منتقد .برسد نتیجه این به مخاطب گود   دهدنمی اجازه و کندمی تجویز گواننده به را نتیجه نویسنده این ،ندارد ارزشی ال  صا

  ست؟ه زیبایی و هنر میان ارتباطی امروزه آیا دارد؟ را گود هایزیبایی اثر این آیا که باشد داده پاسخ ها،پرسش این به باید گود داوری

شد یادتان ستم قرن در با سیس آثار از پس و بی  برقرار زیبایی و هنر بین ایطهبرا نباید دیگر گفتمی که آمد پیش جریانی ،بیکن فران

ضی معاصر، دنیای در ولیکن گرفته قرار کیدأ تمورد   هنر و زیبایی بین مناسبت همواره بعد به افالطون دوران از سون کنیم به نقدها بع

  زیباست؟ اثر این بگوییم توانیممی سطور ما مثال   کمااینکه. بپردازند دیگری موارد به باید زیبایی جای
 
 مارس  که را اریک ایددیده حتما

شان ست کار یک کرده، ژکوند لبخند با دو  گودش درونی حاالت بیان در حدی سه تا هنرمند شود؟ مطرح گالق اثر یک باید یا زیبا

 اهنگ به گرددبرمی بیشگگتر که اسگگت؟ معناتک اثر این یا کرد جسگگتجو اثر این در توانمی را متعددی معانی آیا اسگگت؟ بوده موفق

 هستند؟ سه احکام این صدور برای منتقد من   دالی  یا دلی . هرمنوتیک

 

 

 

 ضهم ان محم  دکت  هایپاسخ و جلسه در حاض ان هایپ سش
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  و ؛ه خ یا دارد نق  جای اث ی ه  آیا که  بپ س خودش از را سؤال این بای  منتق  که گفته  را نکته این کنممی فک  -

 
 
  آثار بعضیی که ک دی  اشیار  موضیو  این به تلویحا

 
  ار دوب دیگ ی جای یا. شیون  نق  که ن ارن  ارزشیی چنان اصی 

 .ک د نبای  منفی نق  که گفته 

 این اشیمعن ولی ،هسگگتیم ینگاه سنین درگیر گیلی ما سون گفتم تأکیدبه را نکته آن .باشگگد منفی نباید مویگنمی نه؛ -

ست ست منفی نکات اثری در اگر که نی شاره هاآن به نباید منتقد ،ه شان که بکند را کار این باید طوری به .کند ا  ۀدهندن

 هاینا ۀهم بداند روشنگر را گود نقاد اگر. کند تجلی  اثر ابعاد ۀهم از اینکه نه. نباشد اثر مؤلف با ایویژه یا گصوصبه ۀرابط

 .هست توجیهقاب    نقد در

 

 از ک د خالی را ذهن بای  آیا. ک د عبور متعارف هایب داشییی  از بای  که گفته  ،پ ی ارشیییناسیییانه نگا  ۀدربار  -

 متعارف؟ هایدریاف 

 .هست و دیدید آنچه از کنید عبور باید فقط بلکه. کرد گالی هابرداشت آن از تواننمی را ذهن. توانیدنمی -

 

شانه و پ ی ارشناسی بهن توانمی ایرابطه چه ک دی ، ارائه پ ی ارشناسی از که تع یفی به توجه با -  په ا سیشنان

 ک د؟

ست نزدیکهم  به تعریف دو این - سی در است ممکن شما. ه شانه از پدیدارشنا سین سانی. بگیرید بهره شنا  امبرتو» مث  ک

 آقای. بود ییاناروپا ۀهم مطالعات الینفک ءجز پدیدارشناسی دوره آن در سون هستند مسلط پدیدارشناسی به گیلی «اکو

سی ۀعرص در اکو امبرتو سترده ایقاره اروپای در که پدیدارشنا شانه بود، گ سین   نوع هیچ ود این بنابراین .کرد پیاده را شنا

 .بگیرند قرار هم مکم  توانندمی بلکه ندارند باهم تضادی

 

   هه ب توضهحی اس ممکن  اگ  حاال ؛خه  یا هس  زیبا آیا دوشان مارسل اث  که ک دی  صحب  این به راجع جایی -

 دارد؟ وجود شناسیزیبایی و زیبایی مهان تفاوتی چه که

  شک  رسطو شناسیزیبایی ببینیم که ،بردمی زمان ساعت سند گودش یسؤال ینبه سن پاسخ و هست مهمی ۀلئمس گیلی -

 نره و زیبایی بین بعد به افالطون دوران از .سگگتا کهن ۀرابط یک زیبایی و هنر بین ۀرابط. هسگگت سه معنایش و گرفته

 باید هستند دور حقیقت از هنرمندان سون که دبو معتقد افالطون. هست هم زیبایی هست، هنر جا هر که هست ارتباطی

سطو شاگردش اما بروند، بیرون شهرآرمان از ستاد نظر این به کرد نقدی درواقع گود، شعر فن کتاب در ار  هنر ظهور با. ا

 «زیبا» از توانیمنمی دیگر ما که بوده بحث این همواره ،نوزدهم قرن اواگر از مدرنیسگگم، سارسوب در گصگگوصبه و مدرن

 .است استتیک کیفیات واجد اثر این گویندمی و شده زیبا جایگزین Aesthetic لغت این جااین در بنابراین. کنیم صحبت
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  بپذی یم ار  کث ت مفهوم اگ  ،ف مایه یم نق  ۀحوز  در ییگ اکث ت و ییگ اوح ت دربارۀ شما که تعبه ی این با دکت  -

 هب هن ی منتق  نگا  زنهم،می ح ف تفسه ها از که جااین در یعنی اس ؟ ممکن چطور نق  یابیارزش صورت آن در

 بود؟ خواه  استوار معهاری چه ب  نق  گذاریارزش و گه دمی ق ار جایگاهی چه در دیگ ان به نسب  نق  یک

-  
 
 ینا آنکه دلی  به ؛بگذاریم توانیمنمی گوب و بد اثر ما. کانت دوم نقد در هستند اگالقی یهایواژه بد، و گوب هایواژه اوال

 مطرح را موضوع این سومش نقد در کانت گصوصبه. هنر ۀحوز  در تا هستند نظرمورد   شناسیارزش نظام در بیشتر هالغت

 ینا به سگرانجام من گفت کردمی مطالعه را کانت که وقتی هابرماس سون ؛کرد برگورد اگالقی تواننمی اثر با که کندمی

 ست،ه شناگتیمعرفت بازی یک محض، گرد نقد در اول زبانی بازی. است زبانی بازی سه کانت نقد سه که رسیدم نتیجه

. شودمی دیده زیباشناسانه زبانی بازی یک سوم نقد در و است شناسانهارزش زبانی بازی یک عملی، گرد نقد دوم، نقد در

 و شگگایسگگت بد، و گوب مث  دوم نقد ابزارهای. کرد اعمال سگگوم نقد در تواننمی را دوم نقد ابزارهای که گویدمی کانت

 را اثری یک که گفت را مورد این توانمی شگگما سگگؤال این جواب در. اسگگت اسگگتفاده قاب  نقد همان برای ،ناشگگایسگگت

سانه شنا شتر را اثر یک کنیم،می تلقی زیبا سانه بی شنا سانه کمتر را اثر یک و زیبا شنا  زیبا و زشت و بد و گوب جایبه و زیبا

ستتیک لحاظ از اثر این گوییممی ست ارزشمندتر ا  آثار زا یکی که «ذوق معیار باب در» نام به دارد مقاله یک هیوم دیوید. ا

شمند ست ارز   متعارف هایآدم از را منتقد سیزی سه قراردهیم ارزیابیمورد   را اثری بخواهیم اگر که گویدمی مقاله آن در. ا

 من   اگر اساس این بر. است هنرشناسی و هنرمندی بینش، دانش، کند،می جدا را منتقد آنچه دهدمی پاسخ ؟کندمی جدا

ست هنری که بگویم و ببینم را اثری عامی شی آن واجد نه، یا ه ست ارز شت اثر بر مندهنر و هنرشناس مخاطب که نی   هگذا

  تغییر توانیممی گب اما. هستیم شرایطی سنین معلول هم ما ۀهم. است ساده و آسان نقادانه گراییوحدت هرحالبه. است

 .ببینیم نوتر بتوانیم باید. کنیم
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