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این مقاله قصد دارد با روش پیکره شناسی               نقد و با تأثیرپذیری از بوطیقای ارسطویی و به خصوص پیکرة نقد نورتراپ فرای 
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ــت و یکم را در قالب کان و در منظری پانورامیك به نمایش بگذارد.  نقدهای موجود به خصوص از قرن نوزدهم تا بیس
ــد می      ورزد. پس از معرفی  ــذاری دو محور اصلی یعنی پارادایم ها                            و رویکردها تأکی ــوص بر چگونگی تأثیرگ ــن خص در ای
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واژگان کليدی: 
پیکره شناسی، نقد، بوطیقا، انواع نقد، پارادایم، رویکرد. 

تاریخ دریافت مقاله: 97/10/15
تاریخ پذیرش مقاله: 97/12/06



10 دوره دوم؛  شماره 1؛ بهار 1398پژوهشـنامه فرهنگســتان هنـر

نقد ادبی- هنری به ویژه در ایران 
از نب��ود و یا کمب��ود یک نگاه 
کان و گس��ترده رنج می      برد و 
همین موضوع موجب شده است 
تا گس��تردگی و گوناگونی رویکردهای نقد چندان روشن 
نباشد. داش��تن این منظر پانورامیک می      تواند به نقدجویان 
و تحلیل گ��ران کمک ش��ایانی بکند. به خص��وص اینکه 
دانشجویان هنر و ادبیات بدون آشنایی با صورت بندی نقد 
و گونه شناس��ی تحلیل به سختی می      توانند دست به انتخابی 
مناسب بزنند. به همین دلیل معرفی پیکره و بوطیقای نقد در 
تحلیل ادبیات و هنر امری ضروری می      نماید. پژوهش های 
حوزة خلق )ادبی- هنری( با وجود تصویری جامع یا نس��بتاً 
جامع از منظر نقد و تحلیل می      توانند بهتر به فرایند پژوهشی 
خویش بپردازند. همچنین با چنین نقشه ای                                           از انواع نقدهاست 
که می      توان به وضعیت آنها و سهم دانش ها و فرهنگ ها در 

صورت بندی نقد پی برد. 
این مقاله می      کوشد تا طرحی اولیه و کلی از پیکرة نقد ارائه 
کند. ساختارشناسی و صورت بندی نقدها ازمة هر حرکت 
پای��داری در حوزة نقد به ش��مار می      رود. ای��ن نوع تحقیق 
به شکلی از اشکال  نقِد نقد سرو کار دارد. در این خصوص 
الگوهای زیادی وجود ندارند و از معدود الگوها می      توان به 
کتاب پیکرة نقد نورتروپ فرای اشاره کرد که می      کوشد تا 
تصویری کان از نقد و از گونه های                       ادبی- هنری ارائه کند 

و بوطیقای ارسطو را به روز کند. 
برای این منظور نخس��ت ب��ه گونه شناس��ی کان نقدها و 
دس��ته بندی آنها پرداخته می      شود. سپس چند مفهوم اصلی 

و عبارت کلیدی آن یعنی پارادایم و رویکرد مورد بررسی 
قرار می      گی��رد. خود نق��د در این جا تعریف نخواهد ش��د 
و نیازمند مبحثی مس��تقل و مفصل اس��ت. به همین روی به 
همان تعریف عموم��ی یعنی مطالعه به وی��ژه روش مطالعة 
کارشناس��انه و تخصصی اثر هنری و ادبی بس��نده می      شود. 
در انتها نیز پیکره بر اس��اس تاق��ی پارادایم ها                            و رویکردها 

استخراج و ارائه می شود. 

مهم تری��ن  از  نق��ادی  و  نق��د 
بش��ری  جامع��ة  ویژگی ه��ای 
محسوب می      شود. از این لحاظ 

می      توان انسان را موجود نقاد تلقی و تعریف کرد. نه فقط نقد 
موجب تمایز انس��ان از غیرانسان می      ش��ود بلکه نقد معیاری 
برای تمییز میان جوامع انس��انی نیز به حساب می      آید. بدون 
نقد و نقادی انس��ان هیچ گاه نمی                                                 توانس��ت به پیشرفت هایی 
که امروز تجربه کرده اس��ت دست یابد. جامعة بدون نقد و 
نقادی جامعه ای                                           ایستا و تکراری خواهد بود. همواره پیشرفت 
بش��ری در پرتو نقد صورت پذیرفته اس��ت. زیرا اگر نسبت 
به وضعیت موجود هیچ نقدی وجود نداش��ته باشد در نتیجه 
هی��چ اراده ای                                           برای تغییر و بهتر کردن آن نیز وجود نخواهد 
داش��ت. به همی��ن دلیل نق��د را می      توان یک��ی از مهم ترین 
عناصر تحول، رش��د و پیش��رفت تلقی کرد. یکی از دایلی 
که برخی کشورها و فرهنگ ها توانستند به رشد و پیشرفت 
قابل توجهی دست کم در برخی از حوزه ها       نایل شوند همین 
توج��ه به نقد و نقادی بوده اس��ت. نگاه��ی هرچند گذرا به 
آثاری که در حوزة نقد نگاش��ته شده، بیانگر آن است که از 

مقدمـه

اهميت نقد
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زمانی که نقد در جامعة اروپایی جدی گرفته شد فاصلة آن 
با جوامع دیگر محس��وس شد. روش نقد دکارتی، انواع نقد 
کانتی، نقد خرد دیالکتیکی س��ارتر، نقِد نقد تودورف، نقد 
چیست؟ میشل فوکو، پیکره شناسی               نقد نورتروپ فرای، نقد 
و کلینی��ک دلوز، نقد کار ژان- ماری ونس��ان1 و نقد تاریخ 
علم میش��ل بای2 نمونه هایی از بی شمار نظریه و اثر در این 
زمینه محس��وب می ش��وند. جامعة ایرانی و ایرانی- اسامی 
نی��ز تا زمانی که نقد و نقادی در آن فعال بود دورة رش��د و 
شکوفایی خود را سپری می      کرد. آثاري مانند تهافت الفاسفة 
غزالی و به دنبال آن تهافت التهافت ابن رش��د و یا نقد الش��عر 

قدامه ابن جعفر بیانگر این دورة درخشان هستند. 
ب��ا این حال نقد ب��رای اینکه مثبت و مؤثر باش��د باید معیار و 
ش��اخص، قواعد و ضوابطی داشته باشد. در غیر این صورت 
به نام نقد، تخریب و ویرانی صورت می      پذیرد. نقد و نقادی 
عنصری ازم نه برای کلیت جامعة بشری بلکه برای تک تک 
رشته ها       و شاخه های                       زندگی و معرفت آن است. به همین دلیل 
یکی از مهم ترین عناصر سازنده و پیش برندة هر شاخة معرفتی 
نیز نقد اس��ت. به طور کلی معرفت بش��ری و علوم گوناگون 
بدون نقد نمی                                                 توانند رشد کنند. به خصوص علم دورة معاصر 
بر پایة نقد و انتقاد اس��توار شده است. هنر و ادبیات نیز از این 
قاعده مستثني نیستند. گرچه حوزة آنها تخیل و خاقیت است 
و با دیگر معرفت ها مانند فلسفه و ریاضیات متفاوت است، اما 
همة انواع معرفت بش��ری نیازمند نقد هستند؛ با احتساب این 

مسئله که هر شاخه ای                                           نظام نقادانة خود را می      طلبد. 
1. Jean-Marie Vincent 
2. Michel Blay 

همان ط��وری که گفته ش��د هنر و ادبیات نیز نی��از به نقد و 
نقادی دارند تا از دور باطل تکرار برحذر باش��ند. چنان که 
ماحظه خواهد ش��د نقد هنری، هم می      تواند به کلیت نظام 
خلقی یک دوره مرتبط ش��ود و هم به ی��ک گروه از آثار 
مانند مکاتب و هم به یک اثر. برای اینکه هنر بتواند به رشد 
خود ادامه دهد و همراه با رش��د سریع بشری حرکت کند 
باید به یک نظام نقادانه مجهز باش��د. فقط در پرتو یک نقد 
منس��جم و منطقی است که نقد می      تواند در پیشرفت هنر و 
ادبیات مؤثر عمل کند. شناخت انواع نظریه ها       و روش های 
نقد ضروری به نظر می      رسد. این شناخت بیش از هرچیزي 
در فهم اثر از س��وی منتقدان مفید خواهد بود و س��پس به 
خود هنرمندان کمک خواهد کرد تا ضعف ها       و قوت های 
خود را بهتر بشناسند و در نهایت خوانش و فهم اثر را برای 
مخاطبان در س��طوح گوناگونی که هس��تند ممکن خواهد 
س��اخت. ب��دون نقد نه فقط خل��ق اثر هنری دچ��ار انجماد 
و نقص می      ش��ود بلکه فهم آن نیز ناق��ص خواهد ماند. نقد 
کمک می      کن��د تا دالت های پنهان اثر آش��کار و لذت و 

تأثیرگذاری آن نیز به مراتب بیشتر شود. 

با ی��ک نگرش کان می      توان 
نقده��ای ادبی- هن��ری را به 
دو دس��تة بزرگ کاربردی و 
نظری تقس��یم کرد. منظور از 

کاربردی که اغلب آثار نقد را به خود اختصاص می      دهد 
این اس��ت که یک نقد برای بررس��ی یک ی��ا چندین اثر 

گونه شناسی 
مطالعات نقد
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مورد اس��تفاده قرار گرفته باش��د. این ن��وع از نقد از نظر 
بس��یاری غایت نقد اس��ت، یعنی کاربرد آن در مطالعة اثر 
هنری بیش��ترین آث��ار مرتبط با نقد را ب��ه خود اختصاص 
می      ده��د و خود زیرگونه های��ی نی��ز دارد. کارول دراین 
خصوص می      نویسد:  »ناگفته پیداست که ممکن است نقد 
در مقیاس ه��ای                       گوناگونی صورت پذیرد. کس��ی ممکن 
اس��ت هدف نقد خود را تک داستان بلندی چون به سوی 
فان��وس دریایی یا تک نمایش نامه ای                                           مانند مرد بالش��ی در 
نظ��ر بگی��رد، حال آنکه ک��س دیگری ممکن اس��ت که 
جنبش سبک شناختی کاملی،  چون فتورئالیسم، را موضوع 
نقد قرار دهد« )کارول، 1۳۹۶: 1۹(. اما دس��تة دوم آثاری 
هس��تند که بر روی خود نقد متمرکز شده اند یعنی نقِد نقد 
یا فرانقد به حس��اب می      آیند. نوش��تار حاضر با این نوع از 
نقد سروکار خواهد داشت. به طور معمول آثار این گونه 
از نقد خودش��ان به س��ه دس��تة بزرگ قابل تقسیم هستند: 
مطالعة یک رویکرد خاص، مطالعة چندین رویکرد رایج 

و نقِد نقد. 
دستة نخس��ت مطالعة یک رویکرد خاص است. بیشترین 
کتاب ه��ای نقد بر روی یک رویکرد متمرکز می      ش��وند. 
برای مثال نقد روان کاوی یا نشانه شناختی. به طور معمول 
یکی از رویکردها انتخاب و در خصوص آن توضیح داده 
می      شود. برای نمونه کتاب های درآمدی بر اسطوره شناسی 
یا درآمدی بر بینامتنیت از نویسندة این مقاله به همین دسته 
تعل��ق دارند. همچنین کتاب مکالمه گرایی نوش��تة مایکل 

هولکوئیست به این گروه مرتبط می      شود.   
دستة دیگری از کتاب ها نیز به چندین رویکرد، برای مثال 

ده رویکرد اختصاص می      یابد. آنها می      کوش��ند تا نگاهی 
کان در مورد نقدهای اغلب رایج و برجس��تة یک دوره 
داشته باش��ند و تاریخچه و همچنین روش های آن را گاه 
همراه ب��ا مثالی کاربردی معرفی کنن��د. نقد ادبی در قرن 
بیس��تم نوش��ته ژان ایو تادیه یکی از آنهاست که به حدود 
ده رویکرد برجس��تة نقد در قرن بیس��تم می      پردازد. نظریه 
و نقد ادبی نوش��تة حس��ین پاینده که به ی��ازده رویکرد و 
زیررویکرد اختصاص یافته نیز در این دسته قرار می      گیرد.

دستة سوم نیز به بررس��ی خود نقد می      پردازند. این دسته 
انواع متنوعی دارد ک��ه می      توان به نظریه های                       نقد، تاریخ 
نقد، مباحث بینارشته ای                                           نقد مانند نقد و ایدئولوژی اشاره 
کرد. این دس��ته را می      ش��ود به چندین گونه یا زیرگونة 
بزرگ نیز تقس��یم کرد و ش��اید در یک نوش��تار مفصل 
باید به آن پرداخت. برای مثال همین روابط بینارش��ته ای 
                                          خود یک گونة بزرگ اس��ت که کلی��ة روابط میان نقد 
ادب��ی- هنری و عناص��ر بیرون از نق��د را دربر می گیرد. 
آثاري چ��ون هرمنوتیک فلس��فی و نظریة ادبی نوش��ته 
جوئل واینسهایمر و همچنین فلسفة فیلم نوشتة احمدرضا 
معتم��دی را می      ت��وان در این زمره ق��رار داد. تاریخ نقد 
ادبی اثر رنه ول��ک، برخی از آثار گئورگ لوکاچ مانند 
نویس��نده، نقد و فرهنگ، همچنی��ن اغلب کارهای تری 
ایگلتون مانند نظریة ادبی در همین دسته جای می      گیرند. 
همچنین می      توان از نق��د عکس تری برت و یا درآمدی 
ب��ر نظریه ه��ای                       عکاس��ی اش��لی اگرینج نیز ی��اد کرد. 
همان طوری که ماحظه ش��د، در این جا پیکرة مطالعاتی 

خود ادبیات یا هنر اس��ت. 
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بای��د ی��ادآوری کرد ک��ه برخ��ی از آثار برای اس��تادان و 
متخصصان آن حوزه نوش��ته شده اس��ت و به نوعی از آثار 
بنیادین و عمیق در حوزة نقد محسوب می      شوند؛ اما برخی 
دیگر برای نقدپژوهان جوان یا عاقه مندان تهیه ش��ده تا با 
خواندن این مطالب و نقدها بتوانند آثار هنرمند مورد عاقة 

خود را بهتر بشناسند و دریافت بهتري از آن داشته باشند. 
بی تردید گونه شناسی های                       دیگری نیز در خصوص نقد هنری 
وجود دارد که از زاویه ها       و مناظر دیگری انجام می      شود که 
باید در جای خود مورد بررس��ی قرار گیرد. نوشتار حاضر 
براساس گونه شناسی مذکور را موضوع مباحث بعدی قرار 
می      دهد. برای روش��ن تر شدن پیکره شناسی               و بوطیقای نقد 
مناسب است نخست چند واژة اصلی و کلیدی مرتبط مورد 
بررسی قرار گیرند تا بر اساس آنها بتوان به پیکرة نقد دست 
یاف��ت. در این می��ان مفاهیمی مانند پارادای��م و رویکرد از 

اهمیت ویژه ای                                           برخوردارند. 

چنان که گفته ش��د ب��رای تبیین 
نقد  رویکردهای  پیکره شناس��ی               
ازم اس��ت چند کلیدواژه مورد 
اشاره قرار گیرد و معنایی هرچند 
اولیه از آنها ارائه شود. نقد، تحلیل و نظریه از این واژگان 

محسوب می      شوند. 
نقد: گرچه مطالعة واژة نقد خود نیاز به یک بحث مستقل 
دارد اما مناس��ب اس��ت به ص��ورت بس��یار مختصر                                           به آن 
پرداخته ش��ود. نقد یکی از واژه های                       به شدت چندمعنایی 

محس��وب می ش��ود چنان که ع��دم توجه به ای��ن ویژگی 
معنایی می      تواند موجب س��وءتفاهم های بسیاری شود. نقد 
را گاه��ی معادل ارزیابی ی��ا داوری و یا تحلیل، گاهی نیز 
مع��ادل خوانش و توصیف و نیز مفاهی��م دیگر گرفته اند. 
ب��ا این حال می      ت��وان معانی گوناگون آن را به دو دس��تة 
کلی تقس��یم کرد: در معنای عمومی و در معنای خاص و 
تخصصی. نقد در کاربرد عمومی معنای گس��ترده ای                                           دارد 
چنان ک��ه گاهی مع��ادل مطالعه به حس��اب می      آید. یعنی 
هرگونه مطالعه ای                                           را نقد می      نامند. همین اختافات موجب 
ش��ده است تا تاریخ نقد نیز مانند تعریف آن دچار مشکل 
شود. تری برت در این خصوص می نویسد:  »به گفتة جیمز 
الکین��ز، در مدخل نقد هن��ری در واژنامة هنر، هیچ تاریخ 
قابل اعتمادی از نقد هنری در دس��ت نیس��ت و توافقی بر 
س��ر معنای این اصطاح وجود ن��دارد. برخی از محققان 
تاری��خ هنر و نقد هنر را یکس��ان می ش��مارند و میان آنها 
فرق��ی نمی بینند، برخی دیگر هم نقد هن��ر را مبنا یا نتیجة 

تاریخ هنر می دانند« )برت، 1۳۹۶: ۳۵(.
اما نقد در معنای خاص و تخصصی خودش بیشتر به روش 
نظام مند مطالعة آثار ادبی- هنری اطاق می ش��ود. در این 
ص��ورت نقد یا بهتر بگوییم روش نق��د یکی از دو عنصر 
اصلی رویک��رد به حس��اب می      آید. به عبارت روش��ن تر 
هر رویکردی دس��ت کم دو عنصر اصل��ی دارد که یکی 
نظریه و دیگر روش نقد اس��ت. با همین روش اس��ت که 
مطالع��ة آکادمیک خود را از مطالعة غیرآکادمیک متمایز 
می      سازد. چنان که مشاهده می      شود نقد در معنای عام فراتر 

نقد، نظریه و روش
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از واحد رویکرد به حس��اب می      آی��د در صورتی که نقد 
در معنای خاص و تخصصی آن یک قس��مت از رویکرد 
محس��وب می ش��ود. همچنین به همراه بسیاری از محققان 
این عرصه باید خاطرنش��ان کرد نقد با شرایطش نقد است 
و ن��ه با نامش. به بیان دیگر هر متنی را که ادعای نقد کرد 

نمی                                                 توان نقد نامید. 
همچنین برخی بر این باورند که نقد وظیفة ارزیابی ندارد 
و بیش��تر دریافت نظام مند یا معناشناسی نظام مندی از آثار 
هنری- ادبی اس��ت. در مقابل برخی با تکیه بر ریشة لغت 
نقد بر ارزیابی تأکید می      ورزند. کارول از این دس��تة دوم 
اس��ت که می      گوید: »اصط��اح »منتق��د« )critic( از واژة 
یونانی Kritikos )کسی از هیئت داوران که حکم را اعام 
می      کند( اشتقاق یافته است« )کارول، 1۳۹۶: 2۰(. در واقع، 
اکثر نظریه های                       نقدی که امروز در دست داریم، در اصل، 
نظریه های                       تفس��یرند. نظریه های                       تفسیر دربارة دریافت معنا 
)از جمله، معنای نش��انه ای( از آثار هنری سخن می      گویند. 
آنها       تفس��یر را س��رلوحة کار نقد قرار می      دهن��د« )همان: 
11(. کارول تفس��یر را در مقاب��ل داوری و ارزیاب��ی قرار 
می      دهد و خودش معتقد اس��ت منتقد هنری ازم است که 
ارزیابی کند. او در مورد کتاب خود دربارة نقد می      نویسد: 
»ای��ن فرضیه که جوهرة نقد ارزیابی اس��توار بر پایة دایل 
منطقی اس��ت،  اندیشة اصلی ای                                           است که به این کتاب نظم 

می      بخشد« )همان:  1۵(. 
از سوی دیگر فردی مانند دیو هیکی می      نویسد: »من شیء 
هنری را می      بینم؛ این مشاهده را به تصویر ترجمه می      کنم؛ 
ای��ن تصوی��ر را ب��ه کام برمی گردانم و س��پس هر فکر 

درخوری به ذهنم برسد،  به این کام اضافه می      کنم« )نک 
برت،1۳۹۶: ۷۳(. بر این اس��اس منتق��د بیش از هرکاری 
دس��ت به عمل ترجمه می      زن��د و نقش هرمس��ی به خود 
می      گیرد. یعنی اینکه زبان شاعران و هنرمندان را برای مردم 
ترجمه می      کند. در این جا نقد بیشتر به معنای تخصصی آن 
به کار م��ی      رود، چنان که روش تحقیق و رمزگش��ایی اثر 
هنری تلقی شده اس��ت. بدین ترتیب نقد می      تواند به انواع 
روش ها و ش��یوه هایی که به واس��طة آن به مطالعة یک اثر 
هنری در دل یک رویکرد پرداخته می      شود، اطاق شود. 
نظریه:  رویکردها بخش مهم دیگری نیز دارند که هس��تة 
اصل��ی رویکرد را ش��کل می      دهد و آن نظریه اس��ت. هیچ 
رویکردی نمی                                                 تواند بدون نظریه باش��د و همة عناصر یک 
رویکرد به واسطة همین نظریة اصلی شکل می      گیرد. بدون 
نظریه رویکرد تازه ای                                           ممکن نیس��ت و س��ایر عناصر مانند 
روش خ��ود را بای��د با نظری��ه هماهنگ کنن��د. البته رابطه 
میان نظریه و روش رابطه ای                                           پیچیده اس��ت که باید در جای 
خود م��ورد مطالعه قرار گیرد. به عب��ارت دیگر، نمی                                                 توان 
از نقد و رویکرد س��خن گفت اما از نظریه س��خنی به میان 
نیاورد. نظریه چنان  که از عنوانش مش��خص می شود ارتباط 
تنگاتنگ��ی با تفکر و دانش های فکری به خصوص فلس��فه 
دارد. ه��رگاه رویکردها به خصوص س��ررویکردهای نقد 
توانسته اند با فلسفه پیوند بخورند نظریه های غنی تری پدید 
آمده اس��ت. روان بارت در آغاز کتاب نقد و حقیقت بر 
این موضوع تأکید می ورزد و شکل گیری »نقد نو« را متأثر 
از فلس��فة نوین پ��س از جنگ جهان��ی دوم فرض می کند 

. (Barthes, 2002)
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پین و حبی��ب در مقدمة کتاب تری ایگلت��ون، در اهمیت 
نظریه می      گویند: »کار نقد ادبی در هر س��طحی که اختیار 
ش��ود ناگزیر به مسائل نظری منتهی خواهد شد« )ایگلتون، 
1۳۸۶:  ۹(. نظریه ها       نی��ز می      توانند با توجه به ارتباطی که با 
کنش ها به خصوص کنش های اجتماعی دارند دسته بندی 
ش��وند. ایگلتون در این  باره مي نویس��د: »ب��ه نظر من وقتی 
نظری��ه بیش از ح��د از عمل و کن��ش دور بماند، و این جا 
مقصودم فقط نظریة ادبی نیس��ت، بلکه معنای وسیع تری از 
نظریه را در نظر دارم، باید حواس��مان باشد که با مسئله ای 
                                          روبه رو هستیم« )همان: ۳۴(. چنان که ماحظه می      شود جنبة 
عملی نظریه از س��وی افرادی مانن��د ایگلتون که تمایات 

اجتماعی و چپ دارند بسیار مهم تلقی می شود. 
نظریه ها، نگرش و هدف رویکرد را مش��خص می      کنند و 
روش های نقد نیز ش��یوه های                       دست یابی به نتایج تحقیقاتی 
در مورد آث��ار را تعیین می کنن��د. بنابراین دو عنصر ازم 
و ملزوم هم به حس��اب می      آیند. ای��ن دو عنصر از عناصر 
اصلی رویکردها به شمار می      روند که در مورد آن صحبت 
خواهد ش��د اما پیش از رویکرد مناس��ب اس��ت کمی در 
خص��وص پارادایم که نقش مهمی در تغییرات رویکردها 

دارد توضیحی داده شود. 

لغ��وی  ریشه شناس��ی  نظ��ر  از 
یونان��ی  ریش��ة  از  پارادای��م 
پارادیگما به معنای الگو، مدل 
و نمونه برگرفته ش��ده اس��ت. 
در زبان شناس��ی به ریش��ة یک فعل یا اس��م گفته می      شود 

ک��ه بر اس��اس آن فعل ه��ای دیگر صرف و یا اس��م های 
دیگر برگرفته می      ش��وند. در فرهنگ ه��ای لغات از آن با 
معنای��ی مانن��د بازنمایی، نگرش به جه��ان، مدل و الگو و 
یا جریان فکری یاد شده اس��ت. به مرور زمان از پارادایم 
به معنای الگوهای فکری اس��تفاده شد. همچنین این واژه 
در جامعه شناسی به مجموعة عوامل و عناصری اطاق شد 
که بر اس��اس آن یک فرد واقعیت را دریافت می      کند. در 
اقتصاد نیز ک��م و بیش معادل بافت قرار می      گیرد چنان که 
تغییر پارادایم تغییر بافت و شرایط اقتصادی تلقی می شود. 
همان طوری که ماحظه می      شود پارادایم واژه ای                                           چندمعنایي

محسوب می      شود چنان که از یک دوره به دوره ای                                           دیگر و 
از یک رش��ته به رشته ای                                           دیگر معنای متفاوتی پیدا می      کند. 
در این جا با توجه به موضوع مورد بررس��ی بر روی یکی از 
آنها که مربوط به شناخت شناسی است بیشتر تکیه می      شود. 
در واقع، این واژه در س��ال 1۹۶2 میادی و به دنبال انتشار 
کتاب مع��روف توماس کوهن یعنی س��اختار انقاب های 
علمی بیش از پیش مورد توجه و اس��تفاده قرار گرفت. در 
این کت��اب به خصوص بر دو معنای این واژه تأکید ش��ده 
اس��ت: مجموع��ه ای                                           از نگرش ها و باوره��ای یک گروه و 
همچنین یک الگو برای حل یک مس��ئله. البته پارادایم در 

نگرش کوهن به ساختارهای علمی محدود می شود. 
»در تاش برای کش��ف خاستگاه این تفاوت است که من 
به شناخت نقشی پرداختم که در تحقیقات علمی پارادایم  
نامیده ام. یعنی کش��ف علمی و جهانی شناخته ش��ده برای 
ی��ک زمان برای ی��ک اجتماع از محققان، مس��ائل نمونه 
و راه حل ه��ا را تغذی��ه می کن��د.« )Kohn, 1983: 11( و 

پـارادایـم
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در ادامه می نویس��د: »هر انقاب علمی دی��دگاه تاریخی 
گروه��ی را ک��ه در آن زمان زندگ��ی می کنند دگرگون 
می کن��د. ای��ن دگرگونی دی��دگاه باید بر روی س��اختار 

.)Ibid: 12( »انتشارات تحقیقات پساانقابی تأثیر گذارد
در معنایی گسترده تر که مورد نظر ما نیز هست، پاراداریم به 
واحد بزرگی اطاق می      شود که مجموعه ای                                           از شناخت های 
ی��ک دوره را دربر می گیرد. ب��ه قول هگل این واحد بزرگ 
ش��ناختی »روح زمان« نیز محسوب می شود. زیرا همة عناصر 
شناختی یک دورة مشخص را متأثر می      کند. پاردایم بیش از 
هرچیز با ش��ناخت سر و کار دارد چنان که می      توان در معنای 
مورد نظر، »اپیس��تمه۳« ی فوکو را نیز ک��م و بیش معادل آن 
فرض کرد؛ همچنی��ن آن چیزی که ژان پیاژه از آن با عنوان 
»چارچوب ش��ناختی« یاد کرده اس��ت. اسطوره شناسی مانند 
ژیلبر دوران از عبارت »حوضچة معنایی«۴ استفاده کرده است. 
چنان که گفته شد معنایی که ما در این جا مورد استفاده قرار 
می      دهیم بیش��تر به همین معنا نزدیک است. به عبارت دیگر 
پارادای��م در این جا گس��ترده تر از معن��ای توماس کوهن به 
عنوان بزرگ ترین واحد معنایی تلقی می شود که مجموعة 
نگرش ها و دانش ه��ای یک دوره را دربر می گیرد. بنابراین 
پارادایم توماس کوهن بخش��ی از پارادایم در این نوش��تار 

محسوب می      شود. 
پاردایم ها دگرگونی های اساسی در تفکر، احساس و رفتار 
انس��ان به وجود می      آورند و می      توان همراه با کوهن گفت 
که آنها سبک زندگی را در یک جامعه تغییر می      دهند. در 
3. Episteme
4. Bassin sémantique

واقع، پارادایم ها                            چهار تغییر اساسی در نگرش انسا ن ها ایجاد 
می      کنن��د: تغییر در نگاه به خود، تغیی��ر در نگاه به دیگری، 
تغیی��ر در ن��گاه به جهان و تغییر در نگاه ب��ه متن. به عبارت 
دیگر، با تغییر پارادایم انس��ان ها به خودشان آن طوری نگاه 
نمی                                                 کنند که در گذشته نگاه می      کردند و یا به دیگری نگاه 
ت��ازه ای                                           پیدا می      کنند. همچنین ش��ناخت و برداش��ت ما از 

جهان با تغییر هر پاردایمی دگرگون می      شود. 
نکتة مهم در این جا این اس��ت که با تغییر پارادایم نگاه ما به 
مت��ن نیز تغییر می      کند. یعنی امروز م��ا به متن و اثر هنری و 
ادبی آن طوری نگاه نمی                                                 کنیم که در گذشته مي نگریستیم. 
نس��بت مؤلف با اث��ر، مخاطب با اثر ی��ا مخاطب و مؤلف، 
اثر با باف��ت و گفتمان همچنین مؤلف ب��ا گفتمان همواره 
در ط��ول تاریخ با تغییر پاردایم ها تغییر کرده اس��ت. علت 
اساس��ی دگرگونی ها در اثر هنری و شکل گیری مکاتب و 
سبک های گوناگون همچنین غلبة یک گونه بر گونة دیگر 
یا زای��ش گونه های                       تازه همین تغییر پارادایم ها هس��تند. از 

این رو آنها در چگونگی خلق اثر مؤثرند. 
بنابراین نمی                                                 توان به پیکره شناس��ی               نقد و رویکردهای نقد 
پرداخت اما نس��بت به پارادایم ها                                          بی توجه یا کم توجه بود. 
زیرا زندگی و جایگاه رویکرده��ا و زیررویکردهای نقد 
بستگی به نوع ارتباط و انطباقی دارد که با پارادایم ها برقرار 
می      کنند. در نتیجه پارادایم ها                            موجب دگرگونی هایی گاه 

اساسی و بنیادین در رویکردهای نقد نیز می      شوند.
اینکه خود پارادایم ها                                          چگونه تغییر می      کنند و مرگ و میر آنها 
بر اساس چه عواملی صورت می      گیرد خود بحثی مفصل و 
بسیار پیچیده محسوب می شود. از نظر کوهن »پارادایم های 
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                                                               نوین از پارادایم های                                                                قدیم زاده می      ش��وند« )نک حیدری، 
1۳۹۳: 1۳۶(. این امری طبیعی است که هر پارادایم تازه ای 
                                          بر پایة پارادایم های                                          گذشته شکل می      گیرد. به عبارت دیگر 
هرگاه پارادایمی شکل می      گیرد پس از مدتی و با تغییراتی 
که در فرهنگ انس��انی رخ می      دهد جایگاهش دستخوش 
دگرگونی می ش��ود. وقتی که پارادایم قدیمی ضعف ها و 
نقص های خود را عیان می      کند عده ای که کمتر به آن تعلق 
دارن��د و اغلب جوانان در پ��ی پارادایمی تازه می      گردند تا 
بتواند به نیازهای متفاوت و تازة آنها بهتر پاس��خ بدهد. این 
عنص��ر تازه با توجه به همین ضعف ها و نقص ها به ش��کل 
اغلب دیالکتیکی انج��ام می      گیرد. در این فرایند پاردایم ها 
صورت بندی معرفت بش��ری را شکل و آنها را به نفع خود 
تغییر می      دهند. دانش هایی را از صحنه خارج و حاشیه نشین 
می      کنند و دانش هایی دیگر را در کانون این صورت بندی 

قرار می      دهند و یا دانش های تازه ای                                           را تکوین می      کنند. 
حال مناسب است به تعدادی از مهم ترین پارادایم های                                          عرصة 
هن��ر و ادبیات اش��اره کنیم. پارادایم ها                            نیز مانند بس��یاری از 
مقوات به ش��کل درجه ای                                           طبقه بندی می      شوند. به عبارت 
دیگ��ر هم��ة پارادایم ها                            از قدرت و گس��تردگی یکس��انی 
برخوردار نیستند. برخی از آنها کان تر و برخی دیگر خردتر 
هستند. به همین دلیل می      توان در این خصوص سرپارادایم ها                            را 
از میان پارادایم ها                            و خردپارادایم ها متمایز کرد. سرپارادایم ها 
                           خود از چندین میان پارادایم و میان پارادایم ها                            به نوبة خود از 

چندین خردپارادایم تشکیل می      شوند. 
س��رپارادایم ها                            ش��امل باس��تانی، میان��ی، م��درن و معاصر 
می      ش��وند و در واق��ع بزرگ ترین واحده��ای پارادایمیک 

محس��وب می      گردن��د. ه��ر س��رپارادایم دارای چندی��ن 
میان پارادایم اس��ت. به ط��ور مثال در دورة م��درن با تعداد 
قاب��ل توجه��ی از میان پارادایم ه��ای                                          مهم روبه رو هس��تیم: 
خردگرایی و فلسفی، رمانتیستی و ایده آلیستی، علم گرایی و 
پوزیتیویستی، تجربه گرایی، کارکردگرایی و ساختارگرایی. 
از مهم تری��ن رویکرده��ای معاص��ر و یا پس��ت مدرنیس��م 
می      ت��وان ب��ه پساس��اختارگرایی و جغرافیاگرایی همچنین 

زیست محیط گرایی اشاره داشت. 

رویکرد به طور معمول، معادل 
به   )approche( اتین��ی  واژة 
کار ب��رده می      ش��ود. اپروش از 
فعلی با معنای »نزدیک ش��دن« 

برگرفته ش��ده اس��ت و به همی��ن دلیل نزدیک ش��دن به 
چیزی به خص��وص حقیقت آن چیز نیز با همین واژه بیان 
می      شود. رویکردها می      کوشند تا ما را به معنای نهفتة آثار 
ادبی و هنری آش��نا کنند. همچنی��ن رویکردها می      توانند 
جنبه های                       گوناگونی داشته باشند که یکی از آنها رویکرد 
روش شناختی اس��ت. رویکرد روش ش��ناختی رویکردی 
اس��ت که به مجموعة نظریه ه��ا       و روش های                       اغلب مرتبط 
با یک رش��تة خاص تخصصی به منظور بررس��ی و مطالعة 
آث��اری ادبی- هنری اط��اق می      ش��ود. در این خصوص 
گاهی نیز از عبارت رویکرد تحقیقی اس��تفاده می      ش��ود. 
رویکردهای تحقیق از عناصر متفاوتی تش��کیل می      شوند 
که برخی ش��ناختی و برخی کاربردی هس��تند. به عبارت 

رویـکردهـا
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دیگر هر رویکردی باید نظریه و روش تحقیقی داشته باشد 
اما همچنین الگوهای فرایندی و مهارت های پیاده سازی را 

نیز ارائه کند. 
رویکردهای تحقیقی در عرصة خلق به دو دستة کلی درون 
هنری و برون یا بیناهنری قابل تقسیم هستند. رویکردهای 
درون هن��ری آنهایی هس��تند ک��ه درون دانش ه��ای هنر 
و ادبی��ات تکوی��ن یافته اند. ای��ن رویکردها ب��ه وضعیت 
درونی اث��ر از نظر هنری ی��ا ادبی می      پردازن��د. مهم ترین 
آنها عبارت اند از: 1- سبک شناس��ی، 2- گونه شناسی، ۳- 
روایت شناسی، ۴- متن شناسی و متن کاوی، ۵- فرمالیسم، 

۶- بینامتنیت، ۷- صناعات )ادبی- هنری(. 
اما بیش��تر رویکردها به دس��تة ب��رون یا بینارش��ته ای                                           تعلق 
دارند که می      توان از میان آنها به فلس��فی، جامعه شناختی، 
روان شناختی و یا اسطوره ش��ناختی و نشانه شناختی اشاره 
ک��رد. رویکردهای برون یا بینارش��ته ای                                           مربوط به تحقیق 
رش��ته های                       دیگری به غیر از مطالعات هنری یا ادبی است 
که به مطالعة هنر یا ادبیات می      پردازد و در مورد آن بیشتر 

توضیح داده خواهد شد. 
در واقع، هر رویکردی از زاویه ای                                           خاص بر روی بخش یا 
بعدی خاص از اثر هنری متمرکز می      ش��ود و آن را کانون 
مطالعات خویش قرار می      ده��د. از آن جایی که اثر هنری 
از ابعاد و جنبه های                       گوناگونی ترکیب ش��ده است طبیعی 
اس��ت ک��ه از رویکرده��ای گوناگونی نیز تکوی��ن یافته 
باش��ند. برای مثال یکی به بع��د اجتماعی و دیگری به بعد 
روان ش��ناختی، تعدادی به جنبة فلسفی و تعدادی دیگر به 

جنبة اسطوره شناسی اثر می      پردازند.

رویکردها از این جهت نیز قابل توجه هستند که می      توانند 
موضوعات گوناگونی را کانون تحقیق خویش قرار دهند. 
به عبارت روش��ن تر، برخی رویکرده��ا بر مؤلف و برخی 
دیگر بر متن، تعدادی بر مخاطب و تعدادی دیگر بر بافت 
و گفتمان تأکید بیش��تری می      ورزند. البته چنان که خواهیم 
دید در این خصوص پارادایم ها                            نقش مهمی ایفا می      کنند. 
همچنی��ن می      توان اضافه کرد که تقریبا همة این تحقیقات 
به دو صورت انجام پذیر اس��ت: تطبیق��ی و غیرتطبیقی. به 
عبارت دیگر، هم رویکردهای درونی و هم رویکردهای 
بیرونی هردو قابلیت تبدیل ش��دن به تطبیقی را دارند. البته 
برخ��ی از رویکردها قابلیت تطبیقی بیش��تری دارند یعنی 
به طور بنیادین تطبیقی محس��وب می      ش��وند. از میان آنها 
می      توان به بینامتنیت یا تا حدی اس��طوره ای                                           اش��اره کرد. 
دس��تة تطبیقی نیز تعدادی رویکردهای مخصوص دارد و 
برخی از رویکردهای آن چنان توس��عه یافته اند که امروزه 
به عنوان یک رویکرد مس��تقل ش��ناخته می      ش��وند. برای 
مثال تصویرشناس��ی یکی از رویکرده��ای مهم ادبیات و 
هنر تطبیقی محسوب می ش��ود همچنان که پسااستعماری 
نیز یکی دیگر از این رویکرده��ا بود که امروزه به عنوان 
رویکردی مس��تقل از آن یاد می      ش��ود. نقد جغرافیایی نیز 
بیش��تر به دس��تة دوم نزدیک اس��ت زیرا برتران وستفال، 

طراح این نقد خود یک تطبیق گراست.  
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رویکردها نیز مانن��د پارادایم ها 
                           از اندازة کمی و کیفی متفاوتی 
تشکیل شده اند. یعنی هم نسبت 
به رویکردهای دیگر از گسترة 
یکس��انی برخوردار نیس��تند و هم درون خودش��ان دارای 
دسته بندی هایی هستند. به همین دلیل آنها را نیز به سه دستة 
کلی می      توان تقس��یم کرد: سررویکردها، میان رویکردها و 
زیررویکردها. بحث در مورد خود رویکردها بحثی مفصل 
اس��ت که ازم اس��ت در جای خود مورد توجه قرار گیرد 
و در این ج��ا به ان��دازة نیاز از آنها بهره برده می      ش��ود. اگر 
بخواهی��م مهم ترین س��ررویکردهای مطالعه و نقد هنری و 

ادبی را نام ببریم می      توان به موارد زیر اشاره کرد: 
1- هرمنوتی��ک، 2- اسطوره ش��ناختی، ۳- تاریخ گرای��ی 
مارکسیس��تی،  و  نوتاریخ گرای��ی، ۴- جامعه ش��ناختی  و 
۵- فیلولوژی��ک و اونوماس��تیک، ۶- روان ش��ناختی، ۷- 
مضمون��ی،   -۹ گفت وگومن��دی،   -۸ پدیدارش��ناختی، 
1۰- انسان شناختی و مردم ش��ناختی، 11- زیبایی شناختی 
آیکونول��وژی،   -1۳ س��نت گرایانه،   -12 دریاف��ت، 
1۴- نشانه ش��ناختی، 1۵- تکوین��ی، 1۶- شرق شناس��انه 
و پسااس��تعماری، 1۷- واس��ازانه،  1۸- فمینیس��تی، 1۹- 

جغرافیایی، 2۰- زیست محیطی. 
ش��اید این پرس��ش مطرح ش��ودکه جایگاه نخس��تین نقد 
یعنی فلس��فی که بتواند شامل مباحث فیلسوفان اولیه مانند 
افاطون و ارس��طو باش��د، کجاست. نخس��ت باید گفت 
که ازم اس��ت برای فلس��فه یک جایگاه به مراتب بااتر 
از س��ررویکرد قایل شد، زیرا خودش موجب شکل گیری 

چندین س��ررویکرد مانن��د هرمنوتیک، پدیدارش��ناختی، 
زیبایی شناس��ی دریافت، واس��ازانه و حتی مضمون شناسی 
شده اس��ت. دوم اینکه این نوشتار بر سررویکردهای فعال 

در قرن بیستم با کمی پیش و پس متمرکز می      شود. 
مناس��ب اس��ت در همین جا یادآوری ش��ود که برخی از 
سررویکردها ریش��ه در س��ررویکردی دیگر دارند اما به 
مرور به دلیل اهمیت فراوانی که یافته اند خود شکلي مستقل 
نیز پیدا کرده اند؛ برای مثال می      توان به مضمون شناس��ی و 
زیبایی شناسی دریافت ارجاع داد که هر یک به ترتیب از 
پدیدارشناسی و هرمنوتیک معاصر خود برگرفته شده که 

آن هم از پدیدارشناسی  شکل گرفته است. 

همان طوری که ماحظه می      ش��ود پدیدارشناس��ي یکي از 
ده ها رویکرد برگرفته ش��ده از فلسفه است. پدیدارشناسی 
نی��ز به نوبة خود دارای زیررویکرده��ای گوناگونی مانند 
شناخت شناس��ی هوس��رلی، هستی ش��ناختی هایدگ��ری، 
اگزیستانسیالیس��تی س��ارتری، ادراک��ی مرلوپونتی، مثالی 
کربنی، مضمونی باشاری و هرمنوتیکی گادامری است. 
اما از هرمنوتیک گادامری نیز زیرشاخه هایی مانند مکتب 
کنستانس۵ متولد می      ش��ود. همچنین در مکتب کنستانس 
5. Ecole de constance

فلسـفه

پديدارشناسي
هرمنوتيك

مكتب
 كنستانس

...

...

... ...

انواع سررویکردها
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آلمان دو ش��اخة فرعی دیگر خودنمایی می      کنند که یکی 
را یائوس و دیگری را آیزر نمایندگی می      کنند. 

اگ��ر بخواهیم مثال دیگری بزنیم می      توان از نشانه شناس��ی 
یاد کرد ک��ه به طور هم زم��ان و بدون هیچ گون��ه ارتباط 
نظام من��دی در س��ه نقطة فرهنگ��ی غرب یعن��ی اروپای 
ش��رقی، اروپای غربی و آمریکا با س��ه رویکرد فرهنگی، 
زبان شناختی و فلسفی ش��روع به فعالیت کرد. هرکدام از 
این جریانات برای خ��ود مکاتب دیگري را مانند پراگ، 
کپنهاگ و ایتالیایی-آمریکایی شکل دادند. بخشی از این 

فرایندها در شکل زیر به نمایش گذاشته شده است: 

 ح��ال هریک از ای��ن ش��اخه های                       انتهایی خ��ود دارای 
شاخه  های خردتري شده اند که امروزه به عنوان روش های 
اصلی مورد استفادة تحقیقات ادبی- هنری قرار می      گیرند. 
برای مثال در مکتب پاریس شاخه های                       برجسته ای                                           وجود 
دارد ک��ه یک��ی از آنه��ا نشانه شناس��ی اجتماعی اریک 
اندوفسکی۶ اس��ت. تحقیقات وی نه فقط در اروپا بلکه 
در سراس��ر جهان از جمله در ایران طرافداران و شارحان 
برجسته ای                                           دارد. جریان تل کل۷ نیز به نوبة خود گسترش 
یافت��ه اس��ت چنان که یک��ی از ش��اخه های                       آن بینامتنیت 
اس��ت. بینامتنیت که توسط کریس��توا مطرح شد به نوبة 
6. Éric Landowfski
7. Tel Quel

خود ش��اخه هایی مانند بینامتنیت خوانشی و ترامتنیت را 
موجب شد. 

ان��واع  از  نی��ز  س��ررویکردها 
خردتری ش��کل می      گیرند که 
آن را میان رویک��رد می      نامند و 
در واقع همی��ن میان رویکردها 

هستند که بیش��تر برای مطالعه مورد استفاده قرار می      گیرند. 
در این جا برای تسهیل در سخن به جای عبارت میان رویکرد 
از واژة رویکرد اس��تفاده می      شود. هر س��ررویکردی خود 
رویکردهای گوناگونی دارد. البته با توجه به عمر و قدرت 
س��ررویکرد تع��داد رویکردهای هر س��ررویکرد متفاوت 
و گوناگ��ون اس��ت. رویکردها از نظری��ه و روش های نقد 
مش��خصی برخوردارند و امکان مطالعه و تحلیل آثار ادبی 

و هنری را فراهم می      آورند. 
در واقع، موضوع اصلی همین است که رویکردها با تغییر 
پارادایم ها                            بیش��ترین تغییر را می      کنن��د و اغلب مواقع یک 
رویکرد تازه جایگزین رویکرد گذش��ته می      شود تا بتواند 
با بهره بردن از پارادایم مس��لط به بررسی اثر هنری- ادبی 
بپردازد. برای نمونه می      توان به سررویکرد اسطوره شناسی 
و رویکردهای آن اشاره کرد. سررویکرد اسطوره شناسی 
در اوایل قرن نوزدهم توسط فردریش کروزه۸ در پارادایم 
رمانتیس��م آن هم از گونة آلمانی شکل گرفته است. نگاه 
ای��ن پارادایم مهم ب��ه حوزة هنر و ادبیات موجب ش��د تا 
روش تحقی��ق در این رویکرد تمثیلی باش��د. در نیمة دوم 
ای��ن قرن ب��ا تغییر پارادایم و رش��د علم گرایی در س��طح 
8. Frédéric Creuzer

از سررویکرد تا 
ميان رویکرد

ـي
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مكتب كپنهاگ جريان هاي فرانسوي
مكتب پاريس

حلقه تل كل

نشانه شناسي فرهنگي

اروپاي غربي
سوسوري

اروپاي شرقي
ياكوبسني

آمريكايي
پيرسي

مكتب پراگ
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اروپا و به خص��وص تجربه گرایی در انگلس��تان رویکرد 
فیلولوژیک بر بخش بزرگی از معرفت مس��لط می      ش��ود. 
بر اس��اس همین تغییر پارادایم رویکرد فیلولوژیک توسط 
ماک��س مول��ر آلمانی تبار در انگلس��تان ش��کل می      گیرد. 
س��پس در بخش قابل توجهی از اروپ��ا پارادایم تازه ای                                           با 
عن��وان کارکردگرایی رایج می ش��ود. نتیجة حضور یک 
پارادای��م تازه در اسطوره شناس��ی، نظری��ة ژرژ دومزیل۹ 
است که کارکردهای سه گانه را به خصوص برای مطالعة 
آث��ار هندواروپایی ارائه می      کند. با ظهور و قدرت گرفتن 
س��اختارگرایی نیز رویکردهایی هماهنگ و س��ازگار در 
اسطوره شناس��ی متولد می      شوند که از میان آنها می                                                 توان به 
تک اسطوره، اسطوره -گونه شناسی و اسطوره سنجی اشاره 
کرد. با گذر معرفت به خصوص در غرب از ساختارگرایی 
به پساساختارگرایی رویکرد اسطوره کاوی تکوین می      یابد 
تا اسطوره شناسی بتواند نسخة سازگار خود با این تغییر را 

شکل دهد. 

رویک��رد  بح��ث  ادام��ة  در 
بای��د گف��ت گاهی و ش��اید 
بت��وان گف��ت در بس��یاری از 
دارای  رویکرده��ا  م��وارد 
زیررویکردهایی هس��تند که برای تحقی��ق نمی                                                 توان آنها 
را نادی��ده گرف��ت. زیررویکردها تفس��یرهای گوناگون 
رویکرده��ا از پارادایم ها                            تلقی می      ش��وند؛ به عبارت دیگر 
فرهنگ ه��ا و گروه ه��ای علمی نق��ش تعیین کننده ای                                           در 
9. Georges Dumezil

گوناگونی تفسیر و سپس شکل گیری زیررویکردها دارند. 
براي مثال با رجوع به س��ررویکرد اسطوره شناسی می      توان 
گفت که یکی از رویکردها اس��طوره کاوی اس��ت. حال 
اگر بخواهی��م زیررویکردهای آن را برش��ماریم می      توان 
گفت که نخس��تین زیررویک��رد یا ش��یوة تحقیقی همان 
تمدن کاوی ارائه شده توسط روژمون1۰ است. سپس ژیلبر 
دوران با ط��رح حوضچة معنایی به اس��طوره کاوی توجه 
نش��ان مي دهد. پس از آن پیر برونل در محور درزمانی به 
مطالعة اسطوره کاوی می      پردازد. هربرت فیشر نیز با تأکید 
بر روان شناس��ی اجتماعی طرحی نو در این خصوص ارائه 
می      کند. میشل مفزولی11 را نیز، که با گرایش جامعه شناسی 
در این زمینه دست به مطالعه می      زند، می      توان اسطوره کاو 
دانس��ت. پیر س��ولیه را نمی                                                 توان نادیده گرفت، زیرا یکی 
از مهم ترین ش��خصیت های این حوزه اس��ت که با تأکید 
بر روان شناس��ی یونگی دست به اس��طوره کاوی می      زند. 
میش��ل کازنو12 نیز به دنبال س��ولیه با همان جهت گیری به 

اسطوره کاوی می      پردازد. 

10. Rougemont
11. Michel Maffesoli
12. Michel Cazenave

از رویکرد تا 
زیررویکرد

زيررويكرد

)ميان(رويكرد

سررويكرد

اسـطوره ...
كاوي

برونليدوراني ... ...

اسـطوره 
شـناسي
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یک��ی از مهم تری��ن موضوع��ات مرتبط ب��ه رویکردهای 
تحقیق��ی چگونگ��ی انتخ��اب آنهاس��ت. به بی��ان دیگر، 
ی��ک رویکرد تحقیقی بر چه اساس��ی باید گزینش ش��ود 
و ی��ا اینکه چ��ه مراحلی در گزینش ی��ک رویکرد نقش 
تعیین کننده ای                                           دارن��د. با توجه به اینکه س��ررویکردهای 
متع��دد و رویکرده��ای فراوانی وجود دارد این پرس��ش 
مطرح می      شود که با چه شاخص و ماکی می      توان بهترین 

گزینش را برای مطالعة رویکرد به کار بست؟ 

چنان که ماحظه ش��د از بین دو 
عام��ل پارادای��م و س��ررویکرد 
و  میان��ی  رویکرده��ای  ای��ن 
زیررویکردها هس��تند که به نفع 
گفتمان های حاک��م تغییر می      کنند و ام��کان بقای خود را 
فراهم می      آورند. سررویکردی که نتواند خود را با پارادایم 
مس��لط و گفتمان آن همراه کند محکوم به حاشیه نشینی و 
یا حتی انقراض خواهد بود. برخی از س��ررویکردهایی که 
روزی حاکمیت داش��تند با تغییر پارادایم ها                            فعًا به حاش��یه 
رانده ش��ده اند و برخی دیگر نیز از بین رفته اند. نقد گیاهی 
که در ق��رن نوزدهم به دنبال کش��فیات داروین به یکی از 
رویکردهای نقد فعال تبدیل ش��ده بود، امروزه اثری از آن 
نیس��ت. نقد تاریخی گرایی ناب و س��خت جای خود را به 
نقد تاریخی گرایی نو داده اس��ت که با هم در برخی مسائل 

اختافات بنیادین دارند. 
برای مثال در این جا از نقد و سررویکرد اسطوره ای استفاده 

می      شود. س��ررویکرد اس��طوره ای                                           با گذر زمان و تغییراتی 
پارادایمی��ک رویکردهای گوناگون��ی را ارائه می      کند تا با 
روح زمان و اپیس��تمة آن مرتبط باش��د. جدول زیر بیانگر 
فرایند ش��کل گیری رویکردهای اسطوره شناسی با توجه به 

تغییرات پارادایم هاست: 

چنان ک��ه ماحظه می      ش��ود در قرن نوزده��م دو رویکرد 
تمثیل��ی ب��ه ابت��کار فردریش ک��روزه مطرح ش��د که با 
میان پارادایم ایده آلیس��م به خصوص ایده آلیس��م آلمانی 
پیون��د می      خورد و تعریفی خاص از اس��طوره و نماد ارائه 
می      ده��د. ای��ن پارادایم بی توج��ه به تاریخ هم نیس��ت اما 
برداشتی نسبتاً شاعرانه از تاریخ دارد که در کتاب ساامبو 
فلوبر که از کروزه متأثر ش��ده، تجلی یافته است. سپس با 
تغییر پارادایم به خصوص در انگلس��تان و تسلط پارادایم 
علم گرای��ی به وی��ژه تجربه گرایی، ماک��س مولر نظریه و 
روش تازه ای                                           را با فیلولوژی مطرح می      کند. اما قرن بیستم به 
دو پارادایم ساختارگرایی و پساساختارگرایی قابل تقسیم 
اس��ت. در دورة س��اختارگرایی نخس��ت کارکردگرایی 
ژرژ دومزی��ل را داری��م ک��ه ب��ه س��ه گانه هایش معروف 
اس��ت. سپس در همین دوره تک اس��طورة جوزف کمبل 
و اسطوره- گونه شناسی نورتروپ فرای و اسطوره سنجی 

تاقی پارادایم و 
رویکرد

پارادایم
رویکرد

پیشاساختارگرایی
قرن بیستم

ساختارگرایی
قرن بیستم تا دهة 70

پساساختارگرایی
+ دهة70

تمثيلی )نيمة 1(اسطوره شناسی
فيلولوژيك )نيمة 2(

كاركردگرايانه )نيمة 1(
تك اسطوره ای                                           )دهة 50(

اسطوره -گونه شناسی )دهة60(
اسطوره سنجی )دهة 70(

اسطوره كاوی )دهة ۸0(
بوطيقای اسطوره ای 

                                          )دهة ۹0(
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ژیلبر دوران را شاهد هس��تیم. با پایان دورة ساختارگرایی 
ت��ازه ای                                           از  رویکرده��ای  پساس��اختارگرایی  ش��روع  و 
سررویکرد اسطوره شناسی برگرفته شد که مهم ترین آنها 

اسطوره کاوی و بوطیقای اسطوره ای                                           هستند.1۳ 
چنان که پیش تر نیز یادآوری ش��د رابطة میان سررویکردها 
و پارادایم ها                            همواره یکسان نیست. به عبارت دیگر همواره 
سررویکردها با پارادایم ها                            همراهی نمی                                                 کنند. گاهی این عدم 
همراهی به دلیل ضعف سررویکردها برای تطبیق دادن خود 
با تحول زمان اس��ت و گاهی نیز سررویکردها قدرتمندانه 
مقاومت می      کنن��د. برای مث��ال س��ررویکرد تاریخ گرایی 
نتوانست خود را با پارادایم پساساختارگرایی همراه کند و به 
همین دلیل این پارادایم کوشید تا آن را با نوتاریخی گرایی 
جایگزین کند. مورد دیگر به پدیدارشناسی بازمی گردد که 
در دورة ساختارگرایی به دلیل تفاوت های بنیادین به حاشیه 
رانده شد؛ یعنی قدرت حضور گسترده را نیافت، اما همین 
که س��اختارگرایی افول کرد با نیروی جدیدی برای درهم 
کوبیدن س��اختارگرایی و تصاحب می��راث آن اقدام کرد. 
دس��ت کم در حوزة نشانه شناسی چنین ش��د. نشانه شناسی 
مکتب پاریس که محصول ساختارگرایی محسوب می      شود 
پ��س از افول س��اختارگرایی ب��رای رهایی از بن بس��ت به 

پدیدارشناسی رجوع کرد و از آن بهره های                       بسیاری برد. 
بنابرای��ن تاقی پارادایم ها                            و س��ررویکردها گاهی به یک 
تفاهم و گاهی نیز به یک چالش تبدیل می شود. میان تفاهم 
و چالش نیز همواره درجات گوناگونی وجود دارد؛ یعنی 
13. برای اطاعات بیش��تر به کتاب درآمدی بر اسطوره شناس��ی، نوش��تة مؤلف اين 

سطور و چاپ سخن مراجعه شود. 

گاهی سررویکردها با تغییراتی اندک می      توانند با پارادایم 
مسلط گفت وگو کنند و گاهی نیازمند جراحي هاي عمیق 
هس��تند. در نهایت در برخی م��وارد به جدایی و تقابل هم 
کشیده می      شود. قدرت و ماندگاری پارادایم ها                            نیز یکسان 
نیست. در دورة معاصر هم تنوع پارادایم ها                            در یک جامعه 
زیاد و موجب تش��تت پارادایمیک ش��ده است. همچنین 
طول عمر پارادایم ها                            نس��بت به گذش��ته به دلیل س��رعت 
زیاد اتفاقات کمتر می      ش��ود. بنابراین سررویکردها کمی 

ماندگارتر به نظر می      رسند. 
برای عینی تر شدن موضوع معرفی رویکردهای نقد بی فایده 
نخواهد بود اگر مثال هایی آورده شود. در این جا به دو مثال 

بسنده می      شود: 
لوری آدامز به هفت رویکرد بسنده می      کند که عبارت اند 
 .۳ ش��مایل نگاری،   .2 س��بک،  و  ش��کل گرایی   .1 از: 
رویکرده��ای زمینه ای، ۴. زندگی نامه و خودزندگی نامه، 
زیبایی شناس��ی.   .۷ و  روان کاوی   .۶ نشانه شناس��ی،   .۵
ش��ایان ذکر اس��ت ک��ه رویکرده��ای زمین��ه ای                                           خود از 
زیررویکردهای��ی مانند مارکسیس��م و فمینیس��م ش��کل 
می      گی��رد؛ همان طوری که نشانه شناس��ی از س��اختارگرا 
تا پساس��اختارگرا و ساخت گش��ا یا روا ن��کاوی از فروید 
و وین��ی کات و ی��ا اکان ترکیب می      ش��ود. همان گونه 
که ماحظه می      ش��ود ای��ن تقس��یم بندی از ویژگی هایی 
برخوردار است: نخس��ت اینکه برخی از رویکردها خود 
چندین رویکرد خرد دارند که می      توان آنها را سررویکرد 
نیز نامید؛ دیگر اینکه بس��یاری از س��ررویکردهایی که ما 
پیش ت��ر از آنها ی��اد کردیم در این جا دیده نمی                                                 ش��وند و 
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به س��ررویکردهایی مانند جامعه شناسی، اسطوره شناسی، 
هرمنوتیک یا پدیدارشناس��ی اشاره نشده است. برعکس 
برای رویکردهای زمینه ای مانند نشانه شناسی و روان کاوی 

دو فصل مستقل اختصاص داده است. 
ت��ری برت روش خاصی را در بررس��ی نق��د هنر به کار 
ب��رده اس��ت. وی در فص��ول ش��ش گانه اش به مس��ائل 
کان مرتب��ط ب��ا نقد پرداخته اس��ت ک��ه عبارت اند از: 
1. درب��ارة نق��د هنر، 2. نظریه و نقد هن��ری، ۳. توصیف 
هنر، ۴. تفس��یر هنر، ۵. داوری درب��ارة هنر و ۶. نگارش 
و گفت وگ��و دربارة هن��ر. وی در فصل دوم یعنی نظریه 
و نق��د هنری به نُه رویکرد نقد اش��اره دارد: 1. مدرنیته و 
پس��امدرنیته، 2. نقد و زیبایی شناسان مدرنیست، ۳. نقد و 
زیبایی شناسان پسامدرنیست، ۴. نقد مارکسیستی، ۵. نقد 
روان کاوانه، ۶. نقد و زیبایی شناس��ان فمینیست، ۷. نقد و 
زیبایی شناس��ان چندفرهنگی گرا، ۸. پسااستعمارگروی و 
۹. نظریة فراهنجار. در این  روش نیز از دسته بندی خاصی 
تبعی��ت می      کند. همچنی��ن تقریباً تمایزی می��ان پارادایم 
و س��ررویکرد قایل نش��ده اس��ت زیرا از یک سو نقد و 
زیبایی شناسي پسامدرنیست را می      آورد و از سوی دیگر 
نقد مارکسیس��تی یا روان کاوان��ه را. نگاهی گذرا به این 
فهرست نش��ان می      دهد که نویس��نده متأثر از گرایشات 

چپ بوده است. 
برخ��ی از آثار نی��ز صرفاً به خ��ود نقد اش��اره دارند و به 
رویکردهای گوناگون نقد توجهی نداش��ته اند که از میان 
آنها می      توان به دربارة نقد از کارول یا مبانی فلسفی هنر از 

آن شپرد اشاره داشت. 

بوطیقای نقد نش��ان از س��یالیت 
و پویای��ی دارد و نق��د را ن��ه به 
عنوان ی��ک پدیدة ایس��تا بلکه 
پویا معرفی می      کند. رویکردهای 

نقد با دگرگونی پارادایم ها                            دستخوش تغییرات می      شوند و 
کانون های تمرکز خویش را تغییر می      دهند. پارادایم ها                            یک 
روز ش��اعران را خدای��گان روی زمی��ن می      پندارند و روز 
دیگر مرگ مؤلف را اعام می      کنند. به همین شکل نظرات 
گوناگ��ون و گاه حتی متضادی در مورد متن و اثر هنری یا 

مخاطب و بافت حاکم دارند. 
در نقش��ة جغرافیای نقد مشخص شد که شرایط نقد تا چه 
حد به مناس��بات پارادایم ها                            و رویکردها بستگی دارد. در 
جغرافی��ای نقد آب و هوا با توجه به تأثیرات پارادایم ها                            و 
سررویکردها دچار تحول می      شود و گاهی منطقه ای                                           آباد 
و منطقه ای                                           دیگر بایر می شود. هر سررویکردی که نتواند 
خود را با ش��رایط همراه کند محکوم به حاشیه نش��ینی یا 

ویرانی است. 
همچنی��ن این نقش��ه با حض��ور و غیاب، فع��ال و منفعل 
ب��ودن فرهنگ ه��ا در فرایند تکوین نقدها نش��ان می      دهد 
ک��ه موضوع نق��د تا چه ح��د موضوعی فرهنگی اس��ت. 
فرهنگ های نقدس��از فرهنگ هایی با ویژگی های خاص 
هس��تند. رویکرده��ای نقد در جامعه ای                                           ش��کل می      گیرند 
که گفتمان حاکم به نقد در حوزة عمومی آن باور داش��ته 

باشد و امکان واقعی نقد را فراهم بیاورد. 
در نتیج��ه نق��د محققانه یک ضرورت ب��رای خلق مؤلفانة 
آثار ادبی- هنری به حس��اب می      آید. همچنین نقد مناسب 

نتيجـه 
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ممکن نیس��ت مگر با ش��ناخت کافی از انواع رویکردهای 
نقد و نس��بت هایی که می      توانند با خلق آث��ار برقرار کنند. 
پیکره شناس��ی               و بوطیقای نقد نه فقط امکان ش��ناخت بلکه 
انتخاب مناس��ب تری را نی��ز فراهم می      آورد. این نوش��تار 

کوشید تا درآمدی بر چنین نقشه ای                                           از نقدها باشد. 
منتقدان و محققان نقد به خصوص در ایران کمتر به کلیت 
و پیکرة نقدها می      پردازند و بیشتر به یک یا چند نقد بسنده 
کرده ان��د که بخش��ی از مهم تری��ن نیازهای ای��ن حوزه را 
ب��رآورده می      کند. اما در کنار این نقد بخش��ی و تخصصی 
نی��از دیگری هم وج��ود دارد و آن نقد پیکره ای                                           و عمومی 
است. نقد عمومی این امکان را فراهم می      آورد تا تصویری 
کامل ت��ر از حیات نقد ارائه ش��ود. تصویری که چگونگی 
فرایند زاد و ولد و س��پس رش��د و تکامل و در پایان مرگ 
نقدها را به نمایش می      گذارد. به نوعی به نظریه و فلسفة نقد 
مرتبط می      ش��ود. پیکره شناس��ی               نقد می      تواند به نقد مؤلفانه 
نیز کمک رس��اند. زیرا هنگامی که پازل نقدها چیده شود، 

قطعات گم شده یا پیدانشدة آن نیز مشخص تر می شود.  
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