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 چکیده    

مرز تحقيق ادبي ، نقد ادبي و نظريه ادبي تا کجاست؟ آيا تحقيق ادبي از نظريه ي ادبي بهره اي مي برد؟  نقد     

تعامال و   ( هساتدد؟ universalادبي چطور؟  نظريه ها چگونه شکل مي گيرند؟  آيا همه ي نظريه ها جهااني   

نسابت نقاد ادباي و نظرياه ادباي را       "نظرياه ي ادبياا   "در کتاا    "رنه ولا  "ترابط نظريه ها چگونه است؟ 

باا رريا    »مي گوياد    "گفتارهايي درباره ايستادگي در برابر نوليبراليسم "ديالکتيکي مي داند. بورديو در کتا  

يست با سالح هاي فرهدگي و روشدفکري با آنهاا  هايي طرف هستيم که مسلح به نظريه هستدد و به گمانم مي با

 key idea in  "انديشه هااي بدياادي در جامعاه شداساي     "( در کتا  Peter kivistoپيترکيويستو  «جدگيد.

sociology    نظريه ها صرفا سازه هاي ذهدي و مجموعه اي مدظمي از  واژه ها هستدد...نظريه هاا  »( مي گويد

تاري  "کارکرد نظرياه را تبياين ماي داناد ولاي       "کيويستو"«م آهدگ با تجربه باشدد.بايد روشن ، بي تداقض و ه

ايان  "و هابرماس، کارکرد نظريه را تبيين و تغيير مداسبا  اجتمااعي ماي دانداد.    "( Terry Eageltonايگلتون 

د  ( مي گويا modern social theory  "نظريه هاي مدرن در جامعه شداسي "در کتا  "( ian craibکريب 

همان طور که جهان تغيير مي کدد و به جهاني ديگري تبديل مي شود نظريه هم که وسيله ي فهام ايان جهاان    »

 اين جستار ، پژوهشي است درباره خاستگاه و کارکردهاي نظريه . « است تغيير خواهد کرد.
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 مقدمه

 ارزشمددترين بيدش ها روش هايدد/ نيچه

 The will to power, section 964) 

( ، دانشي است که درباره تعري  ، تحدياد ، ارزش ، کاارکرد و آسايب    Theory of Theoryنظريه نظريه     

شداسي نظريه ها بحث مي کدد. نوعاً جامعه شداسان ، روان شداسان ، زبان شداساان و پديدارشداساان ، در کداار    

بحاث ماي کدداد. فاي المیال ايان        نيا   تعريا  و کاارکرد نظرياه هاا     دربااره ي  ،بهره وري از نظريه اي خاص

( ماي  Modern Social Theory  "نظريه هاي مدرن جامعاه شداساي  "( در ابتداي کتا  Ian craibکرايب 

نظرياه تالشاي اسات     "( . 01   0941 کراياب ،   "براي يادگيري نظريه بايد از خود نظريه شروع کدايم. "گويد  

(. اصرار و تاکيد بر نظريه چه اهميتي دارد ؟ نظريه هاا ،  01  همان   "روزانه ي ما از عالم.  براي تبيين تجربه ي

زميده اي فراهم مي کدداد تاا    ؛د . قدر  تبيين به نويسدده مي دهددنمي شو نويسدده مانع تشتت و تداقض گويي

يم ها و گفتمان ها چه نسابتي دارناد؟   ديگري از درون آن توليد و باز توليد شوند . نظريه ها با پارادا ينظريه ها

 نقد ادبي و تحقيق ادبي چه بهره اي از نظريه ها مي برند؟ 

 اين جستار پاسخي است به اين سواال .

 پارادايم چیست؟

 structure of  ""سااختار انقاال  هااي علماي    "( کتاابي دارد باه ناا     Thomas Kuhnتوماس کاوهن     

scientific revolutions )" کوهن مي خواهاد بداناد کاه پيشارفت هااي      وط مي شود به فلسفه علمکه مرب .

علمي چگونه صور  مي گيرند ؟ روند پارادايم ها چگونه است ؟ آيا بين پاارادايم هاا پيوسات وجاود دارد ياا      

گسست؟ کوهن به گسست پارادايم ها اعتقاد دارد. في المیل بين پارادايم بطلميوسي و پارادايم کپرنيکي گسست 

. معماوالً  داناد ماي    جادا و مدفا  از پارادايم نيوتاوني ، کاامالً    را پارادايم کوانتومي چدان که ايي مي بيدد.و جد

پارادايم قديمي مقاومت مي ورزند و مي کوشدد تا پارادايم جديد را نپذيرند. کساني هم هستدد کاه   هباورمددان ب



 

 

  گرنا    "ه به آنها متفکران اصالح طلب مي گويددجوامع علمي را به پذيرش تغييرا  پارادايمي وا مي دارند ک"

 (949   0934و اولسن، 

 گفتمان

( در زبان شداسي قطعه ي زبانيي ب رگتر از جمله است ... با پيروي از ميشل فوکاو ماي   Discourseگفتمان    

يا  نهااد را    گفتمان ها عبارتدد از   مجموعه اي نظا  مدد از گ اره هايي که معدااي و ارزش هااي   "توان گفت 

 ( .996،  0934  نيکول  ، "بيان مي کددد.

نموناه اش گفتماان سادتي ،    گفتمان با اپيستمه ، ارزش ها ، رويکردها ، نهادها و رتي مدافع طبقاتي ارتباط دارد. 

 مدرن، پست مدرن.

ماان هاا از   هرکدا  از اين گفتمان راوي اپيستمه ها ، ارزشها و جهت گيري هاي طبقاتي خاصي هساتدد ... گفت 

پارادايم ها متاثرند ولي مساوي و مساوق با آنها نيساتدد. مایاًل گفتماان هااي سادتي ممکان اسات باه پاارادايم          

بطلميوسي گرايش داشته باشدد ولي گفتمان هاي مدرن رتماً به گاليله ، کپلر ، کپرني ، نيوتون، مارکس، فروياد  

 ها ثابت نيستدد ، با تغيير جهان تغيير مي کددد.و نيچه گرايش دارند. گفتمان ها هم ماندد پارادايم 

 نظريه و کارکرد آن

پيش از آن که درباره نسبت نظريه ي ادبي ، نقد ادبي و تحقيق ادبي بحث کدايم الز  اسات کاه دربااره خاود         

 نظريه و کارکرد آن گفت و گو کديم. 

علم باه تااريه هدار ماي تاوانيم چيا ي را       فقط با قرار گرفتن در جو ي  نظريه ي هدري و با  "مي گويد  دانتو

ري ببيديم. رتي وجود هدر همواره وابسته ي ي  نظريه است . بي وجود ي  نظرياه ي هدار   همچون ي  اثر هد

نظريه ها يا مفاهيم فلسفي، باه عداوان    "(. 003   0934 سوانه،  "لکه سياه رنگ فقط ي  لکه سياه رنگ است .

ب ارهايي در خدمت نقد مي تواندد به ما کم  کددد تا چي هايي را ببيدايم کاه   مدظري براي نگريستن به جهان و ا

 ( .90   0941  جانسون،  "بدون آنها ممکن بود از کدارشان بگذريم. 



 

 

همه آثار نظريه پردازان ايتاليايي مبدي بر اين فرض است که قواعدي وجاود دارد کاه هار     "رنه بري مي گويد   

 (. 90   0933،  سکرتانر ببرد تا موفق شود   شاعري بايد بداند و به کا

به ما قدر  تبيين مي دهدد. از نظر کرايب تبيين مد لتي باالتر از توصاي  دارد .   "اين کريب "نظريه ها به گفته 

تبيين چي ي را به ما مي گويد که نمي دانيم و نمي توانيم آن را با ديدن بفهميم و توصي  فقط چي ي  "چون که

(. کريب نتيجه اي که از بحث خاود  11   0941  کريب ،  "مي گويد که با ديدن مي توانيم آن را بفهميمرا به ما 

( و تجرياد تحليلاي   Generalizationسار و کارشاان باا تعمايم      ه هاا هماه نظريا   "مي گيرد اين اسات کاه   

 Analytic abstraction   تجريادي باشادد،    (. از نظر کريب نظريه ها باياد تعمايم پاذير و   91( است  همان

( مي داند. تاري ايگلتاون   Universalمي کديم اين است که او نظريه ها را جهاني   استدباطي که از آراي کريب

نظريه ها به نشانه هاا   "( 96   0936  ايگلتون ،  "همه نظريه ها ي  کدش اجتماعي واقعي هستدد. "مي گويد   

تفکار در بااره تفکار اسات.      ،نظرياه  "  ديگري از نظريه دارد  تعري "( . کالر15  همان    "ما ثبا  مي بخشدد

(. 16   0931  کاالر ،   "چي ها در ادبيا  و ساير رويه هاي گفتمااني کاويدن مقوالتي است براي سردرآوردن از 

، ه خوانادن  بما را دعو  مي کدد  ،دورنماي تفکر بيشتر را به رويمان مي گشايد. نظريه،ريهظن "کالر مي اف ايد   

( رال برمي 060  همان   "ه طلبيدن پيش انگاره ، ترديد در فرض هايي که بر مبداي آنها پيش مي رويم رزبه مبا

( ،  Theory of literature( . ولا  در ساه کتاا  نظرياه ي ادبياا        Rene Wellekگرديم به رنه ول   

( کوشايد  A history of modern criticism( و تاريه نقد جديد  Concepts of criticismمفاهيم نقد  

ماي   "تاريه نقاد جدياد  "آغاز جلد پدجم درتا مرز نظريه ي ادبي ، نقد ادبي  و تحقيق ادبي را مشخص کدد . او 

( ول  صرفاً به اماور انت اعاي نماي پاردازد.     10  1، ج 0939  ول  ،  "نقد عميقاً از فلسفه متاثر است  "گويد  

ني  کم  مي گيرد تا در دا  مفاهيم ذهدي و خدیي نيفتد . به همين دليال ماي   بلکه از تاريه و رخدادهاي واقعي 

مياان گذشاته و راال     ،( و انديشاه  Factتاريه و نظريه يکديگر را تبيين مي کددد و ميان امار واقاع     "گويد   

( ول  در جلد ساو  ، ماي کوشاد تاا نسابت مياان زيباا         00   9، ج  0951  ول   "وجود دارد قوردتي عمي

 "نظرياه ي ادبياا    "در کتاا   (. ولا  01شداسي و نظريه ، تاريه ادبي و نقد عملي را مشخص کدد   هماان    

مفصل تر بحث مي کدد. بخش اول کتا    تعاري  و طبقه بددي ها ( يکسر اختصاص دارد به نظريه ي ادباي ،  

کوشش مي کددد که فرديات يا  اثار ،    نقد ادبي و تاريه ادبي ، هر دو  "از نظر ول     .نقد ادبي و تاريه ادبي 



 

 

ي  دوره يا ادبيا  ملي را بشداسدد. اما اين شداخت تدها در قالب مفاهيم کلي و بر مبداي نظريه ي  ه،ي  نويسدد

  ولا  / وارن ،   "ادبي امکان پذير است. نظريه ادبي ارغدون روش ها و نياز عمده ي تحقيق ادبي امروزه است 

نظرياه ادباي ، مطالعاه     "ه ي ادبي ، نقد ادبي و تحقيق تاريخي را خو  مي شداساد.  ( . ول  مرز نظري3  0959

يا    رااصول ، مقوله ها ، و مالک هاي ادبيا  و موضوع هايي از اين دست را در بر مي گيرد... مطالعه خود آثار

نماي تاوان   "( . 99هماان       "( يا تاريه ادباي  ادبيا برخورد ايستاست با  ،اساسبايد( نقد ادبي بدانيم   که در

و نقد را بدون نظريه و يا تاريه را بدون نظريه و نقاد تصاور کارد . واضاح     نظريه ي ادبي را بدون نقد يا تاريه 

ادباي باشاد. ماالک هاا ،      است که نظريه ي ادبي وجود نخواهد داشت مگر آن که مبتدي بر مطالعه ي خود آثاار 

آيدد. اما از طرف ديگر، هيچ نقد يا تااريخي وجاود نخواهاد داشات      به وجود نمي ءمقوله ها و طرح ها در خال

مگر آن که بر مبداي مجموعه اي از مسائل ، نظامي از مفاهيم ، بعضي موازين مورد استفاده و پااره از تعمايم هاا    

 (.99  همان    "باشد

( و انت اعاي  Universalنتيجه اي که از ايان بحاث ماي گياريم ايان اسات کاه ، نظرياه هاا گرچاه جهااني             

 abstraction  ، هستدد ولي در عمل بسيار مفيد و کارآمدند. نقد اگر مبتدي بر نظريه نباشد ، سست ، متشاتت )

ذوقي و خلل پذير خواهد بود. نظريه ها به رويکرد انتقادي فر  و استحکا  بخشيده ، از ابها ، ت ل ل و فروپاشي 

يادرک  وال   "دچار تداقض گويي ماي شاود. مادا  از اصاطالح      د. نقدي که مبتدي بر نظريه نباشددنجا  مي ده

که عماالً باه    بهره مي برد "راز متن "،  "آنِ متن " داستفاده مي کدد و ني  از واژگان و اصطالراتي ماند " يوصَ

ان جديدناد.  ها د و محصول جونظريه هاي ادبي ، مول .ددمي ک يابطال ناپذيرگرفتار را گفته کارل پوپر نقد خود 

باويژه پديادار شداساي ،     ،ا رشد علو  به ويژه جامعه شداسي ، روان شداسي و زبان شداساي و تکامال فلسافه    ب

اگ يستانسياليساام و فلساافه آناليتياا ، نظريااه هاااي ادبااي نياا  توسااعه و تکاماال پياادا کردنااد . دو سوسااور در 

، توضايحاتي، هرچداد   "در زمااني ، هم مااني   "دربااره ي روش  "زبان شداساي  عماومي  دوره  "درسگفتارهاي 

 "امروزه مدتقدان از همان اشارا  ، نکا  نغ   ونيکويي استخراج ماي کدداد . او معتقاد باود        ؛مختصر داده بود

جدبه هم ماني به يقين بر جدبه ي ديگر مقد  است ... اين مساله در مورد زبان شداسي ني  صادق است. اگار وي  

ان را در نظر نمي گيرد ، بلکه تدها رشته اي از راواد  را بررساي ماي    چشم انداز در زماني را برگ يدد ديگر زب

در خاودش   ،غايت زباان شداساي در زمااني    "(  014   0931  دوسوسور ،  "کدد که آن را دگرگون مي سازند 



 

 

رويدادهاي هم ماني هرچه که باشدد نمودار نوعي نظم اند... برعکس رويادادهاي در   "( 014  همان    "نيست 

يگانه موضاوع راساتين زباان شداساي ،     (. 091  همان   "ي به زبان تحميل مي شوند ولي عموميت ندارند، زمان

 ( .999  همان ،  "بررسي زبان در نفس آن و به خاطر خود آن است 

اين سخدان گرچه در روزه زبان شداسي مطرح شده بودند ولي در همان روزه باقي نماندند . به نقاد ادباي نيا     

ند. مدتقداني که نگاه تاريخي به زبان و ادبيا  داشتدد اين خطر را ارساس مي کردناد کاه اساتفاده از    کشيده شد

باعث شود که از روزه ادبيا  به طرف تاريه ، جامعه وسياست ، اقتصاد ني  کشيده شوند، لاذا   "در زماني"نگاه 

برگشتدد . رويکرد جامعه شداسي ني  ماندد رويکارد در زمااني آسايب پاذير و لغ ناده       "هم ماني"ي نگاه وبه س

است . رويکرد جامعه شداسي خود به دو رويکرد جامعه شداسي ادبيا  و جامعه شداسي ادبي تقسيم ماي شاود.   

ماي خواهاد   اولي کامالً به علم جامعه شداسي مربوط مي شود و از روزه جامعه شداسي خارج نمي شود . مایالً  

بداند نويسددگان ي  جامعه صدفي دارند يا نه ؟ از چه طبقاه اي برخاساته اناد؟ درآمدشاان از کجاسات؟ راق       

رابطاه ي  به التالي  نويسددگان چگونه بايد به آنها برگردد ؟ ولي جامعه شداسي ادبي ، به متون ادبي مي پردازد. 

نسبتي با جامعه دارند ؟ و چگونه به وجود ماي آيداد ؟    جامعه و متن مي پردازد. مي خواهد بداند که متن ها چه

 آيا همه متن ها رالت آيده گون دارند يا نه ؟

جامعه شداسي ادبي در مقايسه با جامعه شداسي ادبيا  براي نقد ادبي فوايد بيشاتري دارد. لوکاا، ، گلاد مان .      

ان گاذاران مکتاب فرانکفاور  نيا  باه      ري، جيمسون ، ايلگلتون به اين رويکرد توجه ويژه اي داشاتدد. بديا  شما

رويکرد جامعه شداختي بي توجه نبودند. مباریي مانداد ايادئولوژي، جادايي داناش از ارزش، رهاايي، از خاود       

مي تواند براي مدتقد ادبي مفيد باشد اما ربط مساتقيمي باا ماتن     هر چدد ،بيگانگي ، شي شدن، طبقه ي اجتماعي

يده ي بسيار بايد آنها را از دل متن بدر کشد. گاه موفاق ماي شاود و گااه نماي      ندارد. مدتقد ادبي با دقت و طمان

شود. مدتقد نبايد از متن چي ي بپرسد که متن نمي تواند به آن پاسه گوياد. تحميال ارزش هاا و مفااهيم بارون      

 متدي بر متن روا نيست.

( و فارا مان   Ego( ، مان   Idد رويکرد روان شداختي ني  شکددده است. آشادايي کلاي باا مفااهيمي مانداد نهاا       

 super ego  ،نشايمن گااهي و تولياد میلاي ، مازوخيسام و       التاذاذ دهااني  ( ، ضمين خودآگاه و ناخودآگااه ،

صارفاً باه ساواال       هاا  ساديسم، سارت نمادين ، آيده گون و واقعي هيچ مشکلي از متن را رل نمي کدد. ماتن 



 

 

د بيداا  و( پاسخي نمي گويدد. متن ها ، مولcontextualمدد   د به سواال  زميدهد( پاسه مي دهTextualمتدي  

( . از دل متون مشابه و مماثل و مالز  خود توليد مي شوند. براي شداخت آنهاا  Intertextualityمتديت هستدد 

بايد به متون مقد  يا مالز  آن پرداخت. متن ها ، تا ردودي خودبدياد و خود آيين هستدد. براي شداخت هر متن 

ي و جهاان شامول   لما ايد به بديادها و آيين هاي ويژه آن متن توجه کارد. رويکارد روان شاداختي ، هرچداد ع    ب

 Universal    است اما شکددده و سيال ني  هست. رويکرد يونگ در قياس با رويکرد فروياد اشاتمال بيشاتري )

ه نظر مي رسد يوناگ نسابت   ظاهراً ب "( مي گويد  Ruthven. روتون دارد ولي آن هم کلي و ابطال پذير است

به فرويد ررف هاي بيشتري براي نويسددگان دارد زيرا گستره عاطفي تحت سايطره نظرياه کهان الگاو ، بساي      

 (99   0935وسيع تر از تاکيد صرفاً جدسي در آثار فرويد است   روتون ، 

،کاسايرر،   هاي ميرچااليااد باه تااثير از آر   "اساطوره شاداختي   "نقد رال به رويکرد اسطوره شداختي مي پردازيم.

ماليدوفسکي، فري ر رشد عظيمي يافته است.مدتقدان ايراني ني  از آثار اين اسطوره شداسان بهره هاي فراوان بارده  

و باري  بيدي را داشته باشايم وگرناه چي هاايي را بار      قهاند.در بهره وري از مفاهيم اسطوره اي بايد رداکیر مدا

 ه و بايسته ي متن نيست.متن تحميل مي کديم که شايست

در کتا  نقد ادبي   معرفي مکاتب نقد( ضمن توضيح صور  میالي يا کهن الگو ابياا  زيار از کلياا  شامس     

 ذکر شده است.

 نه شبم نه شب پرستم که رديث خوا  گويم                               چو غال  آفتابيم هم از آفتا  گويم

 پدهان از او بپرسم به شما جوا  گويم                                   نيچو رسول آفتابم به طريق ترجما

 (0610، غ ل  9 کليا  شمس، ج 

 ور  که استخوان استنخپا چه                  من سر نخور  که سرگران است                           

 من نور خور  که قو  جان است          ور  که هم زيان است                                  نخبريان 

 (951، غ ل  0 کليا  شمس، ج 



 

 

اين شاعران  تصوير میالي و مشترک را کاه در ناخودآگااه جمعاي     "آ  را گل نکديم "ياوقتي سهرا  مي گويد 

 (099   0939 شايگان فر ،  "ت مطرح کرده اند سهمه نوع بشر موجودا

موتياو  ؟ رد که موالنا از ضمير ناخودآگاه جمعي ماا ساخن گفتاه اسات    چطور مي توان اثبا  کرال بايد پرسيد 

آفتا  ونور در شعر موالنا ممکن است ريشه در زندگي اجتماعي موالنا داشته باشاد. ممکان اسات مواجهاه باا      

ناور   "اهلل نورالسموا  و االرض  "شمس او را نسبت به آفتا  و شمس رساس کرده باشد.ممکن است آيه ي 

را متدبه کرده باشد و شايد ازگدوسيسم يا فلسفه ها و فرهدگ هاي مبتدي بر اصالت نور متاثر باشد ماا  او  (91آيه 

رکم کديم که اين ابيا  به ضمير ناخودآگاه جمعي ايرانيان اشاره دارد؟و يا چطور مي  نهچطور مي توانيم  قاطعا

 آدمي اشاره دارد؟توانيم اثبا  کديم که سايه در بوف کور به بعد مدفي و شرار  طلب 

در هر متدي سايه مي تواند نماد مفاهيم و مصاديق مختل  باشد .چرا و چطور مدتقدان ما سايه را ي  ساويه باه   

 گر نوع بشر نسبت مي دهدد؟  بعد مدفي و تخريب

 درون بودگی نظريه

( ني  Immanence( نيستدد، بلکه به مرتبه ي درون بود Transcendenceنظريه ها هميشه در رالت فرابود  

انت اعي خود به در آيدد به دامان نقد ادبي فرو مي افتداد و در   -نظريه ها وقتي از رالت استعاليي فرود مي آيدد.

اصاال چاه   ؟ اين رالت شکل کاربردي تري به خود مي گيرند.رال بايد ببيديم نقد و تفسير متن چه ارزشاي دارد 

 د؟ سوانه مي گويد ل ومي دارد که ي  مفسر به تاويل متن بپرداز

   "نماي کداد   شتفسير ي  متن ادبي هرگ  به آن متن زيان نمي رساند و تحليل ي  اثار هداري آن را مخادو   "

 (010 همان    "اثر هدري به میابه ي ارزش در رد فاصل بوطيقا و هرمدوتي  جا مي گيرد"( 99  0934سوانه ، 

ا و نظريه ها اين همه مخاال  دارناد؟ جاناتاان کاالر در     اگر ارزش نقد و نظريه تا اين واالست پس چرا نقده  

؟ چارا کاالر از   يدشما تروريست هسات  با لحدي طد گونه مي نويسد  (literary Theoryکتا  نظريه هاي ادبي 

تشابه صوتي تروريست و تئوريست با لحن گ نده اي، ذهن مخاطب را درگير فرجا  فاجعه گون تئوري ها ماي  

 ؟ ندبه ترور متن مي پرداز ها ريتئو کدد؟ آيا واقعاً



 

 

 ! خاداي مان   "( در کتا  کم رجم کالسيسيسم خود مي نويسد   Dominque secertanدوميدي  سکرتان  

 45   0933 سکرتان ،  "چه استعدادهاي ب رگي را ي  نظريه خش  اما جذا  از نظر آموزشي خفه کرده است

از زماان   "ا بر نظريه تارجيح ماي دهاد و ماي نويساد      ( متن رdrama( در کتا  درا   Dawson( . داوسن  

جانسن ديگر مساله ي عمده براي نقد جدي آن ررفي نبود که ارسطو زده بود بلکه آن کاري باود کاه شکساپير    

( خود realism( ني  در کتا  رئاليسم  Damian grant(. ديميان گرانت   010   0936  داوسن ،  "کرده بود

 (11   0935 گرانت ، "قديسان خود را مي طلبدد.،نظريه ها( ماندد اديان =را آ  "به طعده مي نويسد 

است که ماي نويساد     "مارک ژيمد "ي  ايراد بديادين ديگر ني  وجود دارد که بايد به آن اشاره شود و آن سخن 

 (.011 ، 0941  ژيمد  ،  "آموزه ها ، نظا  ها و نظريه هاي هدري هميشه با تاخير به ميان آمده اند"

چرا کالر ، سکرتان ، داوسن، گرانت و ژيمد  از اين مدظر به نظريه ها مي نگرند؟ نظريه ها اغلب نقش عيدا  و  

تور را ايفا مي کددد. در نگريستن به فراسو و شکار رقايق درون متدي به ما کم  مي کددد.پس تروريست باودن  

و نمي کاهد. نظريه ها نسبت ديالکتيکي باا نقاد دارناد    آن ها چه معدي دارد؟رتي تاخر آن ها از مد لت آن ها فر

هم بر آن ها اثر مي گذارند و هم از آن ها اثر مي پذيرند. مدتقد بين متن و نظريه  ايستاده است. از عيد  نظرياه  

 را به شکل زير مي توان ترسيم کرد. و نظريه قدتدماستفاده مي کدد و به درون متن مي نگرد. نسبت متن و 

 

 رسم نمود.  نسبت نظريه ادبي، نقد ادبي و تحقيق ادبي را به شکل زير مي توان و ني

 



 

 

 

مد  ها فکر مي کردند که مدتقد خرمگس است و رائل و رجا  متن و خواندده است. و نسبت ماتن و مدتقاد   

 نمودند. و خواندده را به اين شکل ترسيم مي 

 

نظرياه هاا ياا     "ه از نقد و نظريه ارائه مي شود اين است که   اين باور امروز تغيير کرده است.تصويري که امروز

مفاهيم فلسفي به عدوان مدظري براي نگريستن  به جهان و اب ارهايي در خدمت نقد مي تواندد به ما کم  کدداد  

 (90   0941 جانسون ، "تا چي  هايي را ببيديم که بدون آن ممکن بود از کدارشان بگذريم.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 نتیجه گیري

( دارند ولي هميشه در آن راال نماي    transcendenceنظريه ها رالت انت اعي و جهان شمول و فرابودگي   

 ماندد.

 ( فرو مي کشد.Immanence  گينقد با بهره وري از نظريه ها ، آن ها را به رالت درون بود

 هم تغيير مي کددد. نظريه ها مولود علو  و فلسفه هاي عصري هستدد .با رشد علو  و معارف بشري آن ها

اگر مدتقد فاصله ي رقيقي را با متن و نسبت ديالکتيکي را با نظريه رفظ نکدد يا نظريه را مخدوش مي کداد ياا   

 متن را.

در جهان کدوني بدون اتکاي به پارادايم ها و گفتمان ها و نظريه ها نمي تاوان زيسات. اگار مدتقاد باا سرکشاي       

ا و نظريه ها اجتدا  کدد يا گرفتار تداقض گويي مي شود ياا تاذوق. باه قاول     بخواهد از پارادايم ها و گفتمان ه

   0941 ژيمدا  ،   "زيست جهان چي ي نيست مگر محيطي که تحت سلطه ي علم و نظريه قرار دارد. "ژيمد  ، 

144) 
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