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  2117-0100شاپا  

 آزاد است.  نویسندگان / دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز ) 

ای در ایران؛ با نگاهی به کتاب  رشته نقد ادبی و مطالعات میان
 «ای رشته ای میان نظریه و نقد ادبی: درسنامه»

 

 2 ، مسعود فرهمندفر1عبدالرسول شاکری *
 90/99/9900؛    پذیرش: 90/90/9900دریافت: 

چکیده
عنوان کتاا  درسای دانااگاهی  نوشتۀ حسین پایناد  باه ای ای میان رش   نظری  و نقد ادب : درسنام کتا  

ها( در دو  ها و نقد ادبی در دورۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی )برای همۀ گرایش برای درس نظریه
در انتاارات سازمان مطالعه و تدوین )سمت( منتاار شاد. باا توجاه باه  0138جلد نخستین بار در سال 

ای در ادبیات طی چند دهۀ اخیر و نیااز مبارب باه چناین مطالعااتی در  رشته اهمیت جهانی مطالعات میان
ای در کتاا  یادشاد  بررسای  رشاته ادبیات فارسی، در این مقاله میزان و نحوۀ کاربست رویکردهاای میان

ای از نظریاه و نقاد ادبای در  نگارانه و توصیف و تحلیل، تاریخچه شد  است. بر این اساس با روشی تاریخ
های ایران نیز ارائاه شاد   های رسمی داناگا  ایم. این موضوع در برنامه و سپس در ایران به دست داد غر  

است. پس از تبیین دورۀ رواج گفتمان نقد ادبی در ایران، شکل و سااختار کتاا  بررسای شاد  اسات. در 
عیت کناونی ها، نسبت مباحا  آن باا وضا ترین مؤلفه بخش بررسِی محتوای کتا ، ضمن برشمردن مهم

ای  رشاته نظریه و نقد ادبی در غر  و ایران توضیح داد  شد  و مطالب آن از جهت انطباق با مطالعات میان
توان ادعاا کارد انتااار  های این مقاله، می در ادبیات فارسی در کانون توجه قرار گرفته است. بر اساس یافته

دهندۀ  های ادبای، نااان حفا  پیوناد باا نظریاه ، ضامنای ای میان رش   نظری  و نقد ادب : درسنام کتا  
ای در ادبیاات فارسای اسات و انتااار آن در  رشته ها و عطف توجه به مطالعات میان گسست از این نظریه

 .توان چرخاگاهی در مطالعات ادبِی داناگاهی در ایران دانست جایگا  کتا  درسی داناگاهی را می
 ای رشته ات ادبی، رویکردهای میاننظریه و نقد ادبی، مطالع :ها کلیدواژه
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 . مقدمه1
نوشتۀ حساین پایناد  باه عناوان کتاا   ای رش   ای میان درسنام نظری  و نقد ادب : کتا  

ها و نقد ادبی در دورۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات  درسی داناگاهی برای درس نظریه
در انتاارات سازمان  0138ها( در دو جلد نخستین بار در سال  فارسی )برای همۀ گرایش

ای در  رشته همیت جهانی مطالعات میانمطالعه و تدوین )سمت( منتار شد. با توجه به ا
ادبیات طی چند دهۀ اخیر و نیاز مبرب به چنین مطالعاتی در ادبیات فارسی، مسئلۀ اصلی 

ها و رویکردهای  ای نظریه رشته ما در مورد کتا  یادشد  در این مقاله واکاوی وجو  میان
ت ادبی در خوانش متاون مندی از این وجه از مطالعا معرفی شد  و میزان توجه آن به بهر 

  ایرانی خواهد بود. 
متنی در  بدین سوی با رویکرهایی کاماًل درون 0321های  نقد ادبی در غر  از حدود سال

رایج بود تاا  0381  های ها و مجامع علمی رواج یافت. چنین رویکردی عمدتًا تا سال داناگا 
در کانون توجاه قارار گرفات و متاون  ای از این تاریخ به بعد رشته اینکه اهمیت مطالعات میان

های ادباِی  هنری و ادبی، در تعامل با جهان بیرون از متن، در پرتاو نظریااتی خاارج از نظریاه
  از مرزهاای  هناِر فراتار رفاتن  ای رشته آموزش میان»صرف مورد واکاوی قرار گرفت. در واقع، 

داناِش   ادغاب   ِتوانایی   یعنی  ای رشته میانآموزد. تفکر  ما می   دانش را به ِهای گوناگون رشته  سنتی
  رشاته  یا   از طریاق   تعاالی  . شااید ایان شاناختی    تعاالِی    به  رسیدن  با هدف  دو یا چند رشته

ِِ اماروز   مسائل  تواند برای می  رشتگی میان(. »113، 2113)اسپلت، « ناود  تحصیل غاام
  را باه  محادود نیسات پژوهااگران  از دانش  رشته  ی   بهصرفًا   که  بیابد زیرا رویکردی  حل  را 

این موضاوع (. 111)همان، « شود می  رهنمون  خاص  از موضوعی  تر و فراگیرتری روشن  درک
  هاای تالش  اماروز »اسات.   های علمی و داناگاهی نیز قارار گرفتاه در کانون توجه محیط

  ها و نهادهاای دانااگا   ای، از ساوی رشاته یانم  پژوهِی  دانش  و ترویج  تقویت  برای  بسیاری
  رؤساای  معمولً   اگرچه»( و 03، 2113)یاکوبس و فریکل، « گیرد می  صورت  خصوصی،

  فاراهم  ای رشاته میان  هاای پژوهش  محارک را بارای  و نیروی  ها انگیز  ها و داناکد  داناگا 
  داناِش   ضارورت و ارزش  بسایاریها نیاز تاا حاد  دانااگا   علمای  هیئت  اند، اعضای کرد 
  (.01)همان، « اند را پذیرفته  رشتگی میان
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نقد ادبی و مطالعات 

 ... ای در ایران رشته میان

در این میان، خوانش متون ایرانی )اعم از ادبای یاا غیار  ادبای( از طریاق رویکردهاای 
هایی عملی در جهت گسترش  ای و معرفی چنین رویکردهایی به همرا  ارائۀ نمونه رشته میان

ن تعامال جهاان ماتن و جهاان خاارج از آن، باه منظاور معناهای این متون و آشکار ساخت
ویژ   کاربردی کردن ادبیات و مطالعات ادبی در مواجهه با انبوهی از مسائل جامعۀ ایرانی، به

با توجه به اهمیت ادبیات در فرهنگ ایرانی، از اهمیت و ارزشی ویژ  برخوردار است. نگاا  
ای )درزی،  رشاته رایی در رویکردهای میانگ محور، کاربردی بودن و بومی انظمامی و مسئله

های متون ادبی و ایرانای در بررسای مساائل  ( نیز از جهت کاربست خوانش03-3، 0137
هاای  افزاید. بر این اساس، آموزش چنین رویکردهاایی در کتا  کاور نیز بر اهمیت آن می

نانکاه رساد. چ درسِی داناگاهی در کااورمان بسایار ضاروری و باا اهمیات باه نظار می
محوری که در  جای تمرکز بر موضوع ای، به رشته دهد، در مطالعات میان ها ناان می بررسی

آید، از طریق کاربسات رویکارد  های کاورمان همچنان گرایای رایج به شمار می داناگا 
توان موجبات افزایش امکانات  های درسی داناگاهی می تلفیقی در طراحی و تدوین برنامه

های عملی زنادگی  دی و اجتماعی و خودرهبری یادگیرندگان و کسب مهارتبرای تلفیق فر
 (. 10، 0131نژاد و نورآبادی،  را فراهم کرد )سبحانی

نظری  و نقد ادب :   هدف ما در این مقاله به دست دادن تصویری روشن از جایگا  کتا 
ارائاۀ راهکارهاایی  در مطالعات مربوط به ادبیات فارسی به منظور ای رش   ای میان درسنام 

های گونااگون علاوب انساانی در فضاای دانااگاهی  برای توجه هرچه بیاتر به ارتباط رشته
 شود.  های موجود در این فضا نیز پرداخته می کاورمان خواهد بود. در این میان به ضعف

نگارانه، نخسات باه ارائاۀ  برای رسیدن به هدف اصلی مقاله، در ادامه، با نگاهی تاریخ
پاردازیم. ساپس تصاویری کلای از  یری فارد  از تاریخ نظریه و نقد ادبی در غر  میتصو

دهیم و پس از آن، به دوران رواج گفتمان  پیاینۀ نظریه و نقد ادبی در کاورمان به دست می
پردازیم تا امکان مقایسه میان وضاعیت نقاد  های موفق می نقد ادبی در ایران و معرفی نمونه

نقاد ادبای در دانااگا  و  ا خاستگا  این مفهوب روشن شاود. تاریخچاۀادبی در کاورمان ب
زبان و ادبیات فارسی از آغاز تأسیس رشتۀ زباان و ٔه های داناگاهی رشت ها و درسنامه برنامه

ادبیات فارسی در کاورمان تا کنون موضوع بسیار مهمی است که در بخش بعدی مقاله باه 
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ش بعدی، که بدنۀ اصلی مقاله است، شکل و سااختار ها، در بخ پردازیم. پس از این آن می
وتحلیل  توصایف و تجریاه ای رشا   ای میان نظریا  و نقاد ادبا : درسانام و محتوای کتا  

شود. در تحلیل ما از کتا  یادشد ، مضمون کتا  در تعامال باا کاارکرد آن در جامعاۀ  می
یت نظریه و نقد ادبی در غر  و نگارانه به وضع ایرانی در کانون توجه بود  است. نگا  تاریخ

در کاورمان )اعم از فضای داناگاهی و غیرداناگاهی( برای تعیین جایگا  و کارکرد کتا  
مورد بررسی در فضای داناگاهی و غیرداناگاهی کاورمان ضروری بود  است. در بخش 

دبای در گیری خود را درباارۀ وضاعیت نقاد ا شد ، نتیجه پایانی مقاله، بر پایۀ مباح  مطرح
ایم و پیانهادهایی برای بهبود وضعیت آن و همچنین  فضای داناگاهی کاورمان ارائه کرد 

 ایم. های بعدی به دست داد  برای بهتر شدن کتا  مورد نظر در ویراست
 

 . نقد ادبی در غرب2
ای وارداتای از فرهناگ  های مدرنیتاه، مؤلفاه معنای مدرن آن، همانند دیگر مؤلفاه نقد ادبی به

در   مادرن  و نقاد ادبای  نظریاه باه   رسایدن  ها بارای تالش   غربی است. در انگلستان، نخستین
در عصار   شاان  کوشایدند خاود را از پیاینیان  گرفات، و نویساندگان  صورت  0731های  سال

  باوِر قارن نساانا  تأثیر آرنولد بر ناقادان   البته      ا      جدا سازند (1متیو آرنولد  چون  ویکتوریا )کسانی
هار   باه ( ماهود است. 2فورستر  و ُنرمن . چسترتن، َببیت، جی. کی  ایروینگ  )از جمله  بیستم

ضاد ویکتوریاایی( در نقاد   غیِر ویکتوریایی )اگر نه   جایگزینی  ارائۀ   برای  اولیه  روی، اقدامات
ویلیااب. سای.    ایناان، و بعادهاشاد.   انجااب 4و اسکار وایلاد 3والتر ِپیتر  از سوی  هنری و ادبی

بودند   و دینی  اخالقی  های از دغدغه   شناسی زیبایی    رهاسازی  دنبال به  ،6هانکر و جیمز  5براونل
  شدید باه    بود یا تعهدی  یا بیوگرافی   ویکتوریایی   دهند. نقد ادبِی   را ناان  نقد ادبی  تا استقالل

باا   تقاادیان  مقاالتی  وایلد با انتاار مجموعاه  داشت.    با نگرشی اخالقی  واقعیات  عینِی    ضبط
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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کارد و اههاار   مخالفات انتقادِی آرنولدی   با سنت  طور رسمی به 0730در سال  1ها نیتعنوان 
گیارد.  و ناقاد نیارو می نویساند     ِذهنِی گونااگون  های از تجربه  بلکه  از سنت  نه  نقد  داشت که

ببیناد   هسات  طور کاه انرا هما  ُاباژ   است که  منتقد این  مسئولیت  گفت می  آرنولد   که درحالی
  بار عنصار تخیال« هنرمناد  منتقد در مقاب»معروف   (، وایلد در مقالۀ031، 2113)حبیب، 
کید می   خالقاناۀ  بار ماهیات  گریزد و همزمان می   بیرونی  وار از واقعیات  برد   کند و از تبعیت تأ
بعاد،   اسات. چناد ساال  صالیاثار ا  بازساازی  نقد برای او نوعی  کند، زیرا عمِل  می  نقد تکیه

  و تکمیال  را دنباال  اندیااه   همین« مدرن  داستانی  ادبیات»تأثیرگذار   در مقالۀ  ویرجینیا وولف
  پردازند( و نویساندگان  می  بیرونی  اهمیت بی  مسائل  به  گرا )که مادی  نویسندگان  کند و میان  می

 (. 2111شود )وولف،  می  پردازند( تمایز قایل یها م انسان  و جان  َنْفس  به  نگر )که  باطن
  بیساتم  در آغاز قرن  مدرن  نقد ادبی آید،  برمی  وایلد و بعدها وولف  از آرای  طور که همان 

در   سارعت به  در دنیاایی« ساوژگی»هماناا   اش اصلی  شود و دغدغۀ می« بنیاد سوژ »بیاتر 
و دین زیر   و اخالقیات  و واقعیت  زبان   های و سنت  عرف  در آن  که  است، دنیایی  تحول  حال

را   اوضااع  آنچاه  شاد، ولای  نبایاد غافال  فروید هم  نظریات  از نقش  است. البته  رفته  سؤال
  موجاب  جهاانی  بود. جنگ  جهانی  جنگ  تر کرد وقوع را سست  اعتقادی  های تر و پایه وخیم

تردید روا   هم   غر   تمدن  بنیادین  در اصول بلکه « گریروشن»در میراث   تنها نه  شد متفکران
  4بلَسات را در مجلاۀ  3«ُورتیسیسم»مفهوب   2لوییس  ویندب  که  و هواست  حال  در این  دارند.
   و نقاد ادبای از جملاه  هنر، ادبیات  های در زمینه  روشنفکری  مجالت   اندازی کرد. را    تبلیغ

  کارد. ناقادان  کما   ناقادان  های نظرپردازی   رواج  به  هم  7اسکروتین و  6،داِیل 5،کرای ریان
  در ایان  8نایت، و ادموناد ویلسان  ویلسن  اف. آر. لیویس، جی.   از جمله  بزرگی    آزاداندیِش 

   نداریم.  با آثارشان  چندانی  آشنایی   امروز  ما    متأسفانه  زدند که می  قلم  مجالت
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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   زبان  گونۀ نظاب  ساختارمندی  سوسور در با   جهانی، تفکرات  دو جنگ  ینب  های در سال
و نقد   فرمالیسم   گفت  توان می  که  ایجاد کرد، طوری  و نقد ادبی  در نظریه  چامگیری   تحول

کوشاید   کاه  انگلیسای  زباان  به  مهم  انتقادِی    ِکتا   گرفتند. نخستین  سوسور مایه  نو از آرای
.  ِای  ( از آی.0320) 1نقاد ادبا   اصا  کار ببنادد  باه  آثاار ادبای  نقد نو را در مطالعۀ روِش 

و اثار   گرفات  را پی  رویه  ( نیز این0323) 3    نقد عمل    اش بعدی  او در کتا  بود.  2ریچاردز
  متن  (. او معتقد بود که311، 2113کرد )حبیب،   معرفی« خودبسند   زبانِی   سازۀ»را   ادبی
 در نظر گرفت.   و اجتماعی  سیاسی   سندی   را نباید در حکم  ادبی

تر از  آغاز شد و مهم  پیاین  در رویکردها و تفکرات  بازاندیای  دوب  جهانی  از جنگ  پس
  کااه  گرفاات  ، صااورت«زبااانی  چاارخش»بااه   شااناختی، موسااوب زبان  ، تغییاار پااارادایم همااه

  باود. ایان  فرآیند معناساازی  در  زبان     نقش    شدن   ر معنا و برجستهغیاِ  عینیت، تکث     پیامدش
  جهاانی  از جنگ  یافت. در ضمن، پس  محوری  گرا اهمیت پساساخت   های در نظریه  نکات

   بافاات  بااه  توجااه  نیااز  ضااد اسااتعمار، در نقااد ادباای  هااای جنبش  گرفتن دوب و بااا شاادت
تار  روز بیاتر و ژرف روزبه   و جنسیت نژاد و فرهنگ   و مسائل   متن  پیراموِن   سیاسی   ا  اجتماعی

  در این   ریاه و نژادی   فرهنگی  پسااستعماری و مطالعات   ها و رویکردهای نظریه  . پیدایی شد
به    بیرمنگاب  در داناگا « معاصر  فرهنگی  مرکز مطالعات»دارد. با تاکیل   تاریخی  تحولت

   گونااگون  های جنباه  باه  نقاداناه  توجه»، 0310در  5 هال  و استوارت 4 اگرتریچارد ه  دست
ای، آغاااز شااد؛ از  حاشاایه   هااای  فرهنگ  تااا خرد   وال گرفتااه  ، از فرهنااگ«معاصاار  فرهنااگ

تالقی   محل که   است  این  بیستم  قرن  پایانی  های در دهه  فرهنگی  مطالعات  توسعۀ   مختصات
تاا   گرفته  و پسامدرنیسم  از واسازی»بود  است، « نقد ادبی  سیاسِی   َاشکال ها و  رشته  انواع»

 (.008-007، 2111)ولفریس و همکاران، « شناختی و نقد بوب  جنسیت  مطالعات
ٔه های متعددی که در دو دها ها و مقاله رغم کتا  توان گفت به با این مقدمات اکنون می

در ایراِن پیاامدرن نوشته شد  و همچنین تأثیراتی که بالغات اخیر در تأیید وجود نقد ادبی 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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سنتی در آفرینش متون ادبی و مطالعات ادبی در دوران پیااماروطه داشته است، نقطۀ آغاز 
بررسی این مفهوب در کاورمان باید به آغاز توجه به گفتمان مدرنیته و تحولت مربوط به آن 

ترین اههارنظرها دربارۀ وجود یا  ربارۀ بعضی از مهمد  محدود شود. برای نمونه، در پژوهای
(، نویساند ، باا 13-30، 0138فقدان نقد ادبی در سنت ادبی پیاامدرن فارسی)طاهری، 

ترین اههارنظرها در تأیید وجود نقد ادبی در ایران پیاامدرن، طی یا  سلساله  معرفی مهم
ظریه و نظاب نقاد ادبای باا عصار های چیستی نظاب نقد ادبی، نسبت ن ها زیر عنوان استدلل

پیاامدرن، عدب تفکی  علم ادبیات از خالقیت ادبی، عدب ارتباط نظریه و نظاب نقد ادبی با 
های کالب و فلسافه باه عاالم ادبیاات، عادب  آفرینش هنری، عدب ورود تفکر نقادانه از حوز 

با فقادان نظریاه و ایرانی، نظاب استبداد سیاسی و نسبت آن  -زایایی دستگا  بالغت اسالمی
عاالم »نظاب نقد ادبی، و اعتقاد به مناأ متافیزیکی شعر و هنر، با عطف توجاه باه تفکیا  

  ، فقدان نقد ادبی در ایران پیاامدرن را بررسی کرد  است.«علم ادبیات»از « خالقۀ ادبی
 

 . نظریه و نقد ادبی در ایران3
خواهی نمایاان  میالدی در جنابش مااروطهنوزدهم ٔ  گفتمان تجدد در اواخر سد آشنایی با 

تادریج،  شود. در چنین وضعیتی است که اجزاء گوناگون حیات اجتماعی کااورمان، به می
گیرد. رویکرد نقادانه به ادبیات فارسای  بر اساس الگوهای غربِی تجدد، مورد انتقاد قرار می

ز مطالعات ادبی مادرن نیز در چنین وضعیتی و تحت تأثیر فرهنگ مدرن یا با الگوبرداری ا
شاوند،  صورت پذیرفته است. کسانی که به عنوان پیاگامان نقد ادبای در ایاران معرفای می

تاا  0231) تبریازی ق.(، عبادالرحیم طاالبوف 0233تاا 0227میرزا فتحعلی آخوندزاد  )
نژاد،  ؛ پارسای 0171ق.(، )دهقاانی، 0100تا  0281ق.(، و میرزا آقاخان کرمانی ) 0123
اند.  اند که آغازگر نگا  نقادانه به میراث اد  کالسی  فارسی بود  روشنفکرانی بود  (0171

های پایانی سدۀ سیزدهم خورشیدی، نظرهای تقای رفعات را   سال پس از ماروطیت، و در
توان در در تاریخ نقد ادبی در ایران بااهمیات دانسات.  شد می تجدد منتار میٔه که در مجل
، 0121تا  0111های  ( از سال011-032، 0182پور،  ؛ آرین081-080، 0182)نفیسی، 

ش(، نیماا یوشایج  0111) یک  ب د یک  نب دداستان  مجموعهٔه نظرهای جمالزاد  در مقدم
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( و در مجلاام م ساایق ش،  0103« )ارزش احساسااات در زناادگی هنرمناادان»در مقالااۀ 
(، و صاادق 0171)جاورکش،  های نیمای شای  مجم عم کامال ناما  وهای همسای   حرف

، صا  0171نژاد،  ( )پارسای0120« )چند نکته دربارۀ ویاس و راماین»هدایت در مقالۀ 
 شود. ( به نقد ادبی نزدی  می0128)پیا  کافکا ( و در 113تا  118

فضای ادبی و روشنفکری ایاران عمادتًا تحات تاأثیر  38تا انقال   0121های  از سال
ای که در این دور ، رئالیسم سوسیالیستی بر  گونه دارد، بهگفتمان مارکسیستی حز  تود  قرار 

آن تحات تاأثیر یا  ٔ  شود و ادبیات فارسی و اههار نظرها دربار فرما می ادبیات ایران حکم
(. در این میان، استثنائاتی مانناد 013-210، 0130گیرد. )تلطف،  گفتمان خاص قرار می

-0110محوریت هوشانگ ایرانای) با خروس جنگ و ناریۀ  خروس جنگ انجمن هنری 
های صورت داد که تاأثیرات آن  ها کوشش ویژ  ایماژیست ( تحت تأثیر فرمالیسم و به0132

تدوین و ترجمۀ رضا سید حساینی در ساال  های ادب  مک ببسیار اندک بود. انتاار کتا  
 ، نوشتۀ رضاا0100، در سال طال در مسادبی غربی و کتا    های در معرفی مکتب 0110

های فرمالیستی و گاا  سااختارگرایانه در تحلیال شاعر باا اهمیات  براهنی در توجه به نظریه
نظریه و نقد ادبی ٔه گفتمان غالب در زمینٔه دیگری که خارج از حیطٔ  های پراکند است. نمونه

ش(، چند مقالاه در  0100)نخستین شمار ،  جنگ اصفهانٔه اند از  مجل منتار شد عبارت
در  0107های شاهنامه از محمود صناعی کاه در ساال  انکاوانۀ بعضی داستانزمینۀ نقد رو

های نخساتین نقاد روانکاواناه  مجلۀ یغما منتار شد. این مقالت با اینکه همچنان در دور 
های موفق تحلیل روانکاوانۀ آثار کالسی  فارسی باه شامار  گیرد، از معدود تجربه جای می

صا ر خیاا  در شاعر پارسا : ، کتاا  0131(. سال 023-037، 0182آید. )یاوری،  می
های  های نظریاه شود که تحت تأثیر نظریه منتار می تحقیق ان قادی در تط ر ایماژهای شعر

نقد ادبا : جسا ج  در روشاها و مباحا  ، کتا  0130فرمالیستی بهر  گرفته است. سال 
شاود کاه  و  منتاار میکا عبدالحسین زرینٔه نوشت نقادی با بررس  در تاریخ نقد و نقادان

آیاد. انتااار ترجماۀ اباراهیم  نخستین اثر فارسی در ارائۀ تاریخی از نقد ادبی باه شامار می
های توجاه  نیز از نموناه 0132نوشتۀِ ای. اب. فوستر در سال  های رمان جنب یونسی از کتا  

 های جدید در مطالعات ادبی است. به نظریه
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ر حدود بیش از ی  دهه توجهات به نظریاه و نقاد پس از انقال ، به دلیل گوناگون، د
، تحت تأثیر واقعیت اج ماع  و جهان داس انکتا   0137ادبی بسیار اندک است. در سال 

 های نقد ادب  شی هپور ایرانیان منتار شد. کتا   نظریات لوسین گلدمن، از جماید مصباح
منتاار  0111ی در ساال از دیوید دیچز با ترجمۀ غالمحسین یوسفی و محمدتقی صدقیان

اداماه  0117ساله و سال  وبیش، تا پایان جنگ هات شود. اما شرایط رکود فرهنگی، کم می
، تحت تأثیر فرمالیسام، از شافیعی م سیق  شعرداشت. در همین سال ویرایش دوب کتا  

شود. در اواخر دهۀ شصت و اوایل دهۀ هفتاد چندین مقاله از آذر نفیسای  کدکنی منتار می
شود. با آرامش نسابی فضاای فرهنگای  منتار می کیانو  کیهان فرهنگ ، کلکناریات  در

تدریج آثاری ترجمه و منتاار  جامعه، از اواخر دهۀ شصت و اوایل دهۀ هفتاد خورشیدی به
هایی معاروف و  ها به طور مستقیم نظریه و نقد ادبی اسات یاا نموناه شود که موضوع آن می

تارین ایان  شاود. بعضای از مهم ظریه و نقد ادبای را شاامل میهای ن موفق از یکی از نحله
؛ 0117ای،  های پریاان از ولدمیار پاراب، بادر  شناسی قصه اند از  ریخت ها عبارت کتا 

؛ 0117شاناس،  محماد حق نوشتۀ میریااب آلاوت ترجماۀ علی ن یسان رمان ب  روایت رمان
زبانشناس  و نقد و پیتر َبری با عنوان چهار مقاله از راجر فالر، رومن یاکوبسن، دیوید لج، 

 . 0113خوزان و پایند ، ٔه ، گردآوری و ترجمادب 
های گونااگون باه  در شامار  فصلنامم ارغن ن( 81های آغازین دهۀ هفتاد )از بهار  در سال

اولی  ای دسات ها مقاالت ترجماه پاردازد و در برخای شامار  معرفی و نقد فرهنگ مدرن می
ترین  کند. بعضی از مهم دربارۀ نقد ادبی نو، رمان، و مباح  مدرن مربوط به ادبیات منتار می

راهنمای نظریم ادبا  اند از   های ترجمه در زمینۀ نظریه و نقد ادبی در دهۀ هفتاد عبارت کتا 
 تااریخ نقاد ادبا  جدیاد؛ 0182نوشتۀ رامان سلدن و پیتر ویدوسون، ترجمۀ مخبار،  معاصر

شیروانی )کتابی که در زمینۀ  با ترجمۀ اربا  0173تا  0181نوشتۀ رنه ول  در هات جلد از 
(؛ آیاد تاریخ نقد ادبی جدید همچنان منبعی معتبر و داناگاهی در سطح جهانی به شامار می

 نقد ادب  در قرن بیس م، 0188نوشتۀ ویلفرد گرین و دیگران، ترجمۀ طاهری،  مبان  نقد ادب 
های نار مرکز شامل سی عنوان،  کتا  ؛ سلسله0187از ژان ایوتادیه، ترجمۀ مهاید نونهالی، 

اند و موضوعاتی  برای ترجمه انتخا  شد  The Critical Idiomهای مجموعۀ  که از میان کتا 
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ها و برخای عناصار داساتانی را شاامل  های ادبی، انواع ادبی، ساب  ها و مکتب ارۀ جنبشدرب
شناسای ادبیاات باا ترجماۀ محمادجعفر  شوند. در این دهه چند کتا  در موضوع جامعه می

شناسا   جامع ؛ 0180از گلادمن، شناسا  ادبیاا  جامع اند از   پویند  منتار شد که عبارت
؛ 0181، گردآوری و ترجماه، س دای مکالم ، خنده و آزادیلت مقا از لوکاچ؛ مجموعه رمان

از گلدمن، آدورناو، و دیگاران، گاردآوری و  جامع ، فرهنگ، ادبیا مقالتی با عنوان  مجموعه
نوشااتۀ تااودوروف )ترجمااۀ داریااوش  منطااق تف گاا ی  باااخ ی . کتااا  0181ترجمااه، 

، ترجماۀ کاورش دو س سا رشناس  عما م  فردیناان  دورۀ زبانو کتا  مهم  0188کریمی،
 آیند. های منتار شد  در این دهه به شمار می ترین کتا  صفوی، از مهم

های تألیفِی موفق در زمینۀ نقاد ادبای  در این دهه، ترجمه همچنان غالب است و کتا 
از ؛ جلااد نخساات کتااا  0182، شمیسااا، داساا ان یااک رو شااماراند   بساایار انگات

روانکاوی و ادبیا : دو م   دو انسان و دو جهاان صفوی؛  از کورش شناس  ب  ادبیا  زبان
تجاادد و مقالتی بااا عنااوان  ؛ مجموعااه0180، یاااوری، از بهاارا  تاا ر تااا راوی باا ف کاا ر

ٔه یافت ها یا پرورش . گفتنی است، نویسندگان این کتا 0187میالنی،  تجددس یزی در ایران،
واساطه باا متاون  را مرهاون ارتبااط بیهای غربی هستند یا دانش خود از نقد ادبی  داناگا 

های ادبی تأثیری در  های فارسی از نظریه توان گفت ترجمه انگلیسی و فرانسوی هستند و می
 تألیفات آنان نداشته است. 

 . رواج گفتمان نقد ادبی در ایران1-3

هفتاد رایج شد  است. طی تاریخ آشنایی با نقد ٔه گفتمان نقد ادبی در کاورمان از اواخر ده
ها در این زمینه در دهۀ هاتاد و اوایل دهۀ نود صورت  ترین ترجمه ادبی در کاورمان، بیش

اناد، اماا  های جدیاد در نقاد ادبای ماؤثر بود  ها در معرفی نظریه پذیرفته است. این ترجمه
ادبای -های فرهنگای زمیناه فااوت پسها وارد است. در نظر نگرفتن ت ایراداتی به این ترجمه

های نامناسب  ها نوشته شد ، گزینش مخاطبان ایرانی با مخاطبان غربی، که این آثار برای آن
های جدید بادون توجاه باه آشانایی مخاطاب  در انتخا  متون برای ترجمه، ترجمۀ نظریه

نگرفتن سطح دانش و ها هستند، در نظر  نیاز فهم این نظریه های قبلی که پیش ایرانی با نظریه
هااای فارساای از  ویژ  در انتخاا  معادل ها بااه نیااز مخاطبااان ایرانای، آشاافتگی در ترجماه
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ای است که بعضای از منتقادان ادبای بادان  ترین دلیل ناکارآمدی اغلب متون ترجمه مهم
  (.0-3، 0171اند )پایند ،  اشار  کرد 

هاا  تارین کتا  زماانی بعضای از مهمبنیاد در این مقطع  مطالعات ادبی نظریهٔه در زمین
رّد پای ؛ 0171از محمد صنعتی در  های روانشناخ   در هنر و ادبیا  تحلیلاند از   عبارت

تف ماان نقاد: ؛ 0170کاامران ساپهران در ٔه نوشت 2311-2331تزلز : رمان تاریخ  ایران 
از  اس از مرگصادق هدایت و هر؛ 0172از حسین پایند  در  مقاالت  در نقد ادب  مجم ع 

؛ 0170حورا یاوری در  از زندت  در آین : تف ارهای  در نقد ادب ؛ 0172محمد صنعتی در 
؛ 0171از شااپور جاورکش در  ب طیقای شعر ن : نگاه  دیگر ب  نظری  و شعر نیما ی شای 

؛ 0170از احمد کریمی حکاک، ترجمۀ مساعود جعفاری در  طلیعم تجدد در شعر فارس 
نوشتۀ حسین پایند  در  دم کراس : جس ارهای  در نظری  و نقد ادب  جدید نقد ادب  وکتا  
 های تجاری در تل زی ن ایران نقد ادب  و مطالعا  فرهنگ : قرائ   نقادان  از آته ؛ 0173

، نوشاتۀ مساعود سیر رمان یسم در ایران: از مشروط  تاا نیماا؛ 0173از همان نویسند ، در 
(، ن ش م کاامران سارهران 2311-2121تئاترکراس  در عصر مشروط  )؛ 0171جعفری در 

(، 0173) های رئالیسا   و نات رالیسا   داس ان ک تاه در ایاران: داسا انگانۀ  سه؛ 2322در 
های  داسا ان ک تااه در ایاران: داسا ان(، و 0173) های مدرن داس ان ک تاه در ایران: داس ان

 تش دن رمان: رمان ایران در پرت  نظری  و نقد ادب  (، نوشتۀ حسین پایند ؛0131)پسامدرن
نوشاتۀ روایت ناب دی ناب: تحلیل ب ردی ی  ب ف کا ر ؛ کتا  0132از همان نویسند  در 

کاامران تلطاف، ترجماۀ مهارک کماالی در سیاسات ن شا ار از ؛ 0132شهراب پرستش در 
 .0138ند  در از حسین پای ای رش    ای میان نظری  و نقد ادب : درسنام ؛ 0130

شمار است. در ماورد وضاعیت  های تألیفی همچنان اندک بینیم، سهم کتا  چنانکه می
ٔه نظریه و نقد ادبای، بررسای مقاالت منتارشاد  در فصالنامٔه مقالت داناگاهی در زمین

تواند تصویری کلای باه ماا   پژوهای نقد ادبی )متعلق به انجمن نقد ادبی ایران( می-علمی
آن را با نگاهی نقادانه بررسی کارد  اسات. ایان ٔه سال د ٔه ردبیر این مجله کارنامارائه کند. س

گیرد و بر اساس  ش را در بر می 0131شمار  تا سال  13منتار شد  در ٔه مقال 111بررسی 
ای به دست آمد  است. سهم نااچیز نوشاتار نظاری و تحلیلای، قارار  آن، نتایج ناامیدکنند 
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تارین ماواردی  از جمله مهم« تمرین نقد»یا « نقد آموزشی»در قالب مقالت ٔه گرفتن بیاین
 (.8-00، 0131است که در این بررسی نقادانه عنوان شد  است )فتوحی، 

   زبان و ادبیات فارسی: برنامه و درسنامهٔه . نقد ادبی در دانشگاه و رشت2-3

توجه به نظریه و نقد ادبی  هفتاد بدین سو،ٔه رغم غالب شدن گفتمان نقد ادبی از اواخر ده به
تدریس ادبیات فارسی به صاورت ٔه های رسمی داناگاهی اندک بود  است. سابق در برنامه

دارالمعلماین مرکازی و دارالمعلماین   گردد. در این سال ش برمی 0118داناگاهی به سال 
تحصایلی جا دایر بود. ساال  ادبیات در ترکیب با فلسفه در آنٔه عالی تأسیس شد  بود و رشت

ش داناگا  تهاران تأسایس  0101ادبیات فارسی مستقل شد تا اینکه سال ٔه رشت 02-0100
های  دکتری ادبیات فارسی نیز داناجو پاذیرفت. سرفصالٔ  ش در دور 0101شد و از سال 

ی  زبان خارجه غیر از زبانی که بارای گارفتن  .0 دکتری از این قرار بود ٔ  درسی دورٔه برنام
. تااریخ مفصال 1. زبانهای ایران پایش از اساالب و زباناناسای؛ 2ته است؛ لیسانس آموخ

شناسای و مقایساه  . معانی بیان زباان فارسای و سب 3. دور  عالی ادبیات عر ؛ 0ایران؛ 
های مختلف و روش تاریخ ادبیات )دانااگا   . سنجش ادبیات زبان1های نظم و نثر؛  روش

ادبیات فارسی تصویب شد ٔه کرسی برای رشتش، هات  0111ما   (. در دی0138تهران، 
شناسای، تحقیاق در  . تاریخ ادبیات )دو کرسی(، فناون ادبای، سب 0که عبارت بودند از  

 متون فارسی، تاریخ زبان فارسی، دستور زبان فارسی، و تاریخ تصوف. )همان(. 
نیسات. در  گاناطالعی در دست نگارند 0138بعد از این تاریخ تا انقال   ،درسیٔه از برنام

ش نظریه و نقاد ادبای  0173های انقال  تا سال  درسی داناگاهی در کاورمان، از سالٔه برنام
ٔه برناما فنااوریش وزارت علاوب، تحقیقاات و  0173هیچ جایگاهی نداشته است. اما در ساال 

کارد.  پیاانهادها اعاالبٔه ها و مؤسسات آموزش عالی کاور برای ارائ بازنگری شد  را به داناگا 
کارشناسای، درس دو واحادی ٔ  بازنگری شاد ، در دورٔه (. در این برنام07 ،0173منش،  )نی 

های اختیاری گرو  دوب   های اصلی آمد  است و زیر عنوان درس کلیات نقد ادبی زیر عنوان درس
ر های ادبی و مکاتب نقد ادبی آماد  اسات. البتاه زیا فنون ادبی، دو درس دو واحدی با ناب نظریه

همین عنوان ی  درس دو واحدی اختیاری دیگر با عنوان فلسفه و ادبیات نیز گنجاناد  شاد  کاه 
ٔ  دورٔه نظریه و نقد ادبی باه شامار آورد. آنچاه در آخارین باازنگری برنامأه توان آن را در حیط می
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( آمد  هیچ تفاوتی باا اطالعاات 01 ،01 ،0130، فناوریکارشناسی )وزارت علوب، تحقیقات و 
درسای ٔه ناود در برنامأه ایی کاه در دها نادارد. در باازنگری 0173ارائه شد  در باازنگری ساال 

بارای « ها و نقد ادبای نظریه»کارشناسی ارشد و دکتری صورت گرفته ٔ  های گوناگون دور گرایش
استثنای گرایش نظریه و نقد ادبی، به عنوان ی  درس پایه در نظار گرفتاه شاد   ها، به گرایشٔه هم

های گوناگون از جمله روایی، عاّمه، ادبیاات معاصار و  های گرایش ست. البته، بررسی سرفصلا
توجه به اهمیت نظریه و نقد در دروس تحصیالت ٔه های فراوانی را در زمین ادبیات محِ کاستی

دکتاری شاامل ادبیاات غناایی، عرفاانی، و ٔ  هاای دور ساازد. از میاان گرایش تکمیلی نمایان می
ر گرایش حماسی، درسی تخصصی با عنوان مبانی نظری و تطبیقی نوع ادبی حماسه حماسی، د

های گرایش  آمد  است و در گرایش غنایی نیز درسی باعنوان مبانی نظری اد  غنایی، اما سرفصل
های اختیاری درسی با عنوان مطالعات  تر سنتی است و فقط زیر عنوان درس ادبیات عرفانی بیش

رفانی آمد  کاه چنانکاه از توضایحات آن مااخ  اسات )وزارت علاوب، تطبیقی در مکاتب ع
 شود.  ( ارتباط چندانی با نظریه و نقد ادبی در آن مااهد  نمی21 ،0131، فناوریتحقیقات و 

کارشناسای ارشاد زباان و ٔ  رخداد مهم دیگر تصویب گرایش نظریه و نقد ادبای در دور
های مربوط به نظریه و نقد ادبای در ایان  درساست که  8/1/0131تاریخ  ادبیات فارسی به

اند از  ی  درس پایه با عنوان نظریه و نقد ادبی در ایاران و جهاان اساالب تاا  گرایش عبارت
ها و نقد ادبی فارسای از مااروطه تاا اماروز،  های اصلی شامل نظریه ماروطه، درسٔ  دور

د شاعر، کارگاا  نقاد داساتان و ساختارگرایی و پسا ساختارگرایی، نقد هرمنوتی ، کارگا  نق
شااناختی و  شناساای نقااد ادباای در ایااران، نقااد روان هااای اختیاااری شااامل آسیب درس

شناسای.  شناسی و ادبیات، فرمالیسم و نقد نو، و نقد جامعه شناختی، کلیات زیبایی اسطور 
 (. 8-7 ،0131، فناوری)وزارت علوب، تحقیقات و 

های  ی توجه چندانی به نظریه و نقد ادبی در برناماهنود خورشیدٔه بینیم تا ده چنانکه می
ها نیز برای درس دو واحادی کلیاات نقاد  درسنامهٔه درسی داناگاهی ناد  است. در زمین

ای، چهار درسنامه تألیف شد  است که  کارشناسی، غیر از منابع عمدتًا ترجمهٔ  ادبی در دور
های ادبا  و  نقاد ادبا : نظریا ؛ 0173، اماامی، های نقد ادبا  مبان  و روشاند از  عبارت

. کاه باا وجاود 0130، شایگانفر، نقد ادب  ؛0177، شمیسا، ها در ادبیا  فارس  کاربرد آن
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هاا وارد  ها در در زمان انتاار در فضای ادبیات داناگاهی، انتقادهایی بار آن تأثیرگذاری آن
ظریه و نقاد ادبای در تأسیس ن غیر از گرایش تاز  (.18-30، 0131پور،  شد  است )قاسمی

هاای  گرایشٔه بارای هما« ها و نقاد ادبای نظریاه»کارشناسی ارشاد، گنجانادن درس ٔ  دور
 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی رخدادی مهم و ارزشمند است. 

 
 ای رشته ای میان نظریه و نقد ادبی: درسنامه. کتاب 4

ادبی جدید در غر  ارائاه شاد و باا ای که دربارۀ تاریخچۀ پیدایش نقد  با توضیحات فارد 
رج از دانااگا  و چاه در فضاای اچاه در فضاای خا -عطف توجه به تاریخچۀ این مفهوب 

نظریا  و نقاد توان دربارۀ کتاا   و وضعیت کنونی آن در کاورمان، اکنون می -داناگاهی 
ت در انتااارا 0138، نوشاتۀ حساین پایناد  کاه در ساال  ای ای میان رشا   ادب : درسنام 

ٔه سازمان مطالعه و تدوین )سمت( منتاار شاد ، ساخن گفات. ایان کتاا ، اگرچاه دامنا
ها و نقاد ادبای باه  گیرد، در اصل مخات  درس نظریاه ای از مخاطبان را در بر می گسترد 

 ای رش   ای میان نظری  و نقد ادب : درسنام نگارش درآمد  است. در ادامه، به معرفی کتا  
 کنیم. ن در گفتمان نقد ادبی در کاورمان را بررسی میپردازیم و جایگا  آ می

 . شکل و ساختار1-4

و در انتاارات سمت منتاار شاد  اسات.  0138کتا  در قطع وزیری و در دو جلد در سال 
اناد از  فرمالیسام،  شاود کاه عبارت صفحه است و شش فصل را شامل می 303جلد اول آن 

گرایی ناوین، و  الگویی، تاریخ کهن-ای نقد اسطور شناسی،  روانکاوی، ساختارگرایی و روایت
ترتیب  نقد لکانی. پس از پایان فصل شش، بخاای باا عناوان فهرسات اعاالب خاارجی )باه

حروف الفبای فارسی و همرا  با برابر انگلیسی( آمد  است و پس از فهرست منابع نیاز بخاش 
شاود. جلاد  حات را شاامل میها و مفاهیم و اصاطال نمایه آمد  که فهرست ناب کسان و کتا 

شناسی شعر، نقاد  اند از  ناانه شود که عبارت صفحه است و پنج فصل را شامل می 081دوب 
ٔه شناسای، و نظریا ادبی از منظر مطالعاات زناان، پسامدرنیسام، مطالعاات فرهنگای و ناانه

ترتیب  ا باهه دریافت و واکنش خوانند . در این جلد، پس از پایان یافتن فصل یازد ، این بخش
اصطالحات نظریه و نقد ادبی مد  است  سخن فرجامین، فهرسات نااب اشاخاص خاارجی، 
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ای که شاامل  اصطالحات نظریه و نقد ادبی )انگلیسی به فارسی(، مراجع، و در پایان نیز نمایه
 شود.  ها و مفاهیم و اصطالحات جلد دوب را شامل می فهرست ناب کسان و کتا 
هاِی فارسی رایج در بازار برگرفته  تر قلم های رایج تفاوت دارد. بیش قلم این کتا  با قلم

ها عربی است. این قلم، که انتخا  مؤلاف باود  اسات،  آنٔه از مایکروسافت هستند که پای
هاای  های موجود را ندارد. مزیت برای خط فارسی طراحی شد  و بسیاری از ماکالت خط

های  جزئی و چندجزئی و همچنین، نزدیکی نااانههای دو  این فونت ازجمله استقالل واژ 
حاروف نیاز باا ویژگای ٔ  گانه و تنوین به حروف است. وضوح و انداز های کوتا  سه مصوت

ای از دریاا و  آموزشی کتا  تناسب دارد. طرح جلد کتا  )تصویری از ی  میاز در زمیناه
هاا فانوسای  نآسمان که چندین کتا  به صورت عماودی روی آن چیاد  شاد  و بار روی آ

ای در آسامان( نیاز از  روشن قرار گرفته، به همرا  ی  فنجاان نوشایدنی روی میاز و پرناد 
آن است و معنایی نمادین و در جهت فایدۀ نظریاه و نقاد ادبای را القاا ٔه های برجست ویژگی

های ضمنی و آشکار تصویر و تناسب آن با محتوا و کاارکرد کتاا ،  کند. فارغ از دللت می
ستفاد  از این طرح، حقوق مؤلِف آن، نقاش آلمانی، کوینات باوخُهلز رعایات شاد  و در ا

 افزون بر آمدن امضای او، ماخصات رسمی حقوق وی بر پات جلد آمد  است. 
هااای داناااگاهی، کالساای  اساات،  آرایی کتااا ، طبااق الگااوی کتا  اگرچااه صاافحه

های ماابه کمتر در  ه در کتا اقتضای کارکرد آموزشی کتا  مواردی در آن رعایت شد  ک به
آنچاه در »گیرد، از جمله  در آغاز هر فصل در کادری مجزا زیر عناوان  کانون توجه قرار می

های مطرح شد  در آن فصل آمد  و در هر فصل باز در کاادری  عنوان« خوانید این فصل می
ماورد ٔه نظریارویکرد یاا ٔ  توضیحاتی ضروری دربار« چند نکته در حاشیه»مجزا زیر عنوان 

ای اسات کاه بارای  نااد  شامل نکات مرتبط اما بسط داد »مؤلف، ٔه بح  آمد  که به نوشت
اقتضاای مطالاب،  (. به21 ،0، ج0138)پایند ، « اند مزید اطالعات خوانند  گنجاند  شد 

هاا در  در جاهای مختلف کتا ، تصویر، جدول و نمودارهایی گنجاند  شد  و فهرسات آن
ها، با اینکه تحات  از فهرست مطالب آمد  است. زبان توضیحات و تحلیل هر دو جلد پس

گیرد که کاربست زبان فارسی در آن پیاینه  ای قرار می تأثیر الگوهای مدرن است و در حیطه
وتألیف  ترجماه و ترجماهٔه های مربوط به نقد ادبی در حیط اندکی دارد )اغلب متنٔه و تجرب
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های مرسوب است،  دور از پیچیدگی جا ارجاعی و به دارند(، در همهزبانی آشفته و دشوارفهم 
 های این کتا  دانست. توان از شاخ  ای که زبان ارجاعی و شفاف را می گونه به

کتا  ساختار ماخ  و دقیقی دارد. د  فصل این کتا  از ی  سااختار مااخ  پیاروی 
شود مطالب مربوط ذیال  که مطرح می ای ای که در هر فصل هر رویکرد یا نظریه گونه کند، به می

همان فصل، اصول و مفروضات بنیادین آن نظریاه، ٔه نظریٔ  آید  مالحظات کلی دربار د  مورد می
هایی کاه  ترند، پرسش شناسی نقد با آن نظریه، متونی که برای نقد شدن با آن نظریه مناسب روش

های  های آن نظریه، مرور نموناه دیتها و محدو خواهند پاسخ دهند، مزیت منتقدان آن نظریه می
دریافات و واکانش خوانناد ، ٔه نقد، و اصطالحات کلیدی آن نظریاه. در فصال یاازدهم، نظریا

گرایی در  گرایی در نقاد ادبای، نسابی شود و مؤلف زیر چهاار عناوان مطلاق ساختار متفاوت می
ٔه های نادرست از نظری شتگرایی در آراء یاوس و آیزر، و بردا پدیدارشناسی هوسرل، نسبیٔه فلسف

نقد ادبای و توضایحاتی ٔ  دریافت و واکنش خوانند ، با پیش کایدن بحثی تاریخی تحلیلی دربار
بعضی ٔ  دریافت و واکنش خوانند ، دربارٔه های فلسفی نظری نقد سنتی و سپس برخی بنیانٔ  دربار

 دهد. های نادرست از این نظریه توضیحاتی به دست می برداشت
 محتوا و کارکرد آموزشی کتاب. 2-4

ساازمان  باه سافارشای  رشا   ای میان نظری  و نقد ادب : درسانام با توجه به این که کتا  
ها )سمت( و برای ی  درس مصو  به نگارش  مطالعه و تدوین کتب علوب انسانی داناگا 

درآمد ، در بررسی محتوای آن، پرداختن به توضیحات رسمی و مصو  آن ضروری است. 
جز  های کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیات فارسی )به از آنجاکه این درس در همۀ گرایش

دبی( به عنوان درس پایه مصو  شد  و در نتیجه توضیحات آن در همۀ گرایش نظریه و نقد ا
هاا یعنای گارایش  ها یکسان است، توضیحات آن را بر اسااس یکای از ایان گرایش گرایش

 کنیم.  ( نقل می07-03 ،8/1/0130، فناوریادبیات معاصر )وزارت علوب، تحقیقات و 
ها در نقد و تحلیل آثار  کاربرد آنها و رویکردهای ادبی و  آشنایی با نظریه»هدف درس 

. تعریف نظریه، نقد، جریان، 0»ها نیز از این قرارند   ذکر شد  است. سرفصل« ادبی فارسی
. فرمالیسم و 1. نظریه و نقد ادبی در گذشتۀ ادبیات فارسی؛ 2؛ «ها های آن مکتب و تفاوت

ارگرایی، و نقد ی  نموناۀ . ساختارگرایی و پساساخت0نقد نو، و نقد ی  نمونۀ ادبی فارسی؛ 
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. نقاد 1شناختی، و نقد ی  نمونۀ ادبی فارسی؛  . نقد رواناناختی و اسطور 3ادبی فارسی؛ 
شناسی نقد ادبی  . آسیب8 فمنیسم، مدرنیسم و پسامدرنیسم و نقد چند نمونۀ ادبی فارسی؛

امۀ نظریۀ ادبی اند از درسن سه کتا  نیز به عنوان منابع اصلی ذکر شد  که عبارت«. در ایران
(، و سااختار و تأویال ماتن )احمادی، 0111، 1کو ، چ (، نقد ادبی )زرین0177)گیلز، 
(. د  منبع نیز به عنوان منابع بیاتر آمد  است. بررسی نقاداناۀ ایان درِس مصاو  و 0173

نظریا  و توضیحات آن موضوع این نوشته نیست و توضیحات ما دربارۀ آن در پیوند با کتا  
های برناماۀ مصاو  ایان  ها و ضعف خواهد بود که در این میان بعضی از کاستی  نقد ادب

شود. در ادامه، از طریق مقایسۀ محتوای کتا  و محتوای مصو  درس  درس نیز آشکار می
 گیرد. ها و نقد ادبی، محتوای کتا  نظریه و نقد ادبی در کانون توجه قرار می نظریه
ها، فرمالیسام و  بینیم، در سرفصال چنانکه مای .ها یه. شمول در معرفی رویکردها و نظر 3

نقد فمنیسام »شناختی، و  نقد نو، ساختارگرایی و پساساختارگرایی، نقد رواناناختی و اسطور 
به عنوان ضروریات محتوای درسانامه تصاویب شاد  اسات. در « و مدرنیسم و پسامدرنیسم

مستقل در کاانون توجاه قارار گرفتاه کتا  نظریه و نقد ادبی، یازد  رویکرد هر ی  در فصلی 
-ای شناسی، نقد اساطور  اند از  فرمالیسم، روانکاوی، ساختارگرایی و روایت است که عبارت

شناسی شعر، نقد ادبی از منظر مطالعاات  گرایی نوین، نقد لکانی، ناانه الگویی، تاریخ کهن
یافات و واکانش خوانناد . درٔه شناسی، و نظریا زنان، پسامدرنیسم، مطالعات فرهنگی و ناانه

در برناماۀ « نقاد فمنیسام و مدرنیسام و پسامدرنیسام»فارغ از عبارت مابهم و دارای اشاکال 
ها و رویکردهاای معرفای  بینیم، نظریاه ، چنانکه میفناوری، تحقیقات و  مصو  وزارت علوب

ب شاد  شد  در کتا  نظریه و نقد ادبی بیاتر از آن چیزی است که در برنامۀ یاد شد  تصاوی
 تر است.  است. در نتیجه کتا  از این جهت شمول بیاتری دارد و کامل

های مصاو ،  در سرفصال .متنری ای و مناسربات برون رشرته . تأکید برر رویکردهرای میان2
باه  -اگرچاه انادک –شناختی آمد  و این موضوع ناانۀ توجه  فمنیسم و نقد رواناناختی و اسطور 

ای اساسی که در توضیحات این  یات فارسی است، با این حال نکتهای در ادب رشته مطالعات میان
متنای اسات  ای و عطف توجه به مناسابات برون رشته درس مغفول واقع شد  رویکرد اساسًا میان

خصوص از طریق رواج مطالعاات فرهنگای، نظریاه و نقاد ادبای را  که از دهۀ هفتاد میالدی، به
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تحولت مطالعات مربوط به ادبیات، چنانکه در مقدمۀ  کلی متحول کرد  است. نگاهی به سیر به
ای و مناسبات برون متنای در  رشته دهد که مطالعات میان این جستار بدان پرداخته شد، ناان می

چند دهۀ اخیر تحلیل ادبیات و به طور کلی در تحلیل متون گوناگون در مرکاز توجاه قارار گرفتاه 
ظریه و نقد ادبی از جمله در فصول نقد ادبی از منظار است. این نکته در چندین فصل از کتا  ن

شناسای و مطالعاات  گرایی نوین در کانون توجه بود  اسات. فصال ناانه مطالعات زنان و تاریخ
ای در این کتا  باه شامار  رشته فرهنگی و پیوند این دو در ی  فصل اوج توجه به مطالعات میان

ها و منحصر نکردن متون تحلیلای باه متاون  انواع متنهای تحلیلی از میان  آید. انتخا  نمونه می
ای( و همچناین عناوان  رشاته ای میان صرفًا ادبی و عنوان فرعی در عنوان فارسی کتا  )درسانامه

دهندۀ عطف توجه به سیر تحولت نظریه و  ( همه ناانCritical Theoryاصلی انگلیسی کتا  )
 های ادبِی صرف بود  است. نظریهنقد ادبی و در نتیجه محدود نادن آن به 

ای باودن غالاب مناابع مرباوط باه  با توجه به ترجمه .های تحلیلی گرایی در نمونه . بومی1
های مبدأ  های مربوط به جامعه های انتخا  شد  برای نقد عملی متن نظریه و نقد ادبی، نمونه

ها  اند و ارجاعات مداوب به آن  ها غالبًا به زبان فارسی ترجمه ناد ها هستند. این متن این نظریه
های تحلیلی کتا  نظریه و نقد ادبی همه  کاهد. این در حالی است که نمونه از فهم نظریه می

از « هاا آن»از فاروغ فرخازاد، شاعر « جمعاه»اند از  شاعر  ها عبارت بومی هستند. این نمونه
هاایی از  و بخش  نس  قطاره خااز احمد شاملو، داستان « گر خوا  وجین»حسین سناپور و 

شا هر زؤیاا پیارزاد،  کنم هاا را ما  خاام ش ما  رماان ررا صادق هدایت،  ب ف ک ررمان 
، چناد تااریخ بیهقا از « ذکر بقیه احاوال امیرمحماد»از محمدعلی افغانی، بخش  آه خانم

از  حماا  بانف ٔه جمهاور کااورمان، داساتان عامیانا تصویر تبلیغاتی از آقای روحانی رئیس
ثالا ،  از مهادی اخوان« زمساتان»از سیمین داناور، شاعر  َس وش ندی، رمان صبحی مهت

از  زمس ان مرا تر  ک سیمین داناور، داستان مد  از از نیما یوشیج، داستان « ها آی آدب»شعر 
 باه کاارگردانیدارو نادار پساند  از هرمز شهدادی، ساریال عاّمه شب ه  علی خدایی، رمان 

و به کارگردانی رضا عطاران، و تصاویر  سروش صحتٔه نوشتبزنگاه  و سریالنمک   مسع د ده
 و کارکاتورهایی از محمد جواد هریف وزیر امور خارجه با موضوع برجاب. 
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های انتخابی مؤلف برای نقد عملای،  در نمونه .عملی  . گسترش معنای متن در بخش0
کهن )در مورد اخیر فقط ی  معنای متن گسترش یافته و هم شعر و ادبیات داستانی و متون 

ای از خبار و  های تلوزیاونی و مجموعاه گیارد و هام ساریال متن بررسای شاد ( را دربرمی
های نقاد  ترین نتایج چنین رویکردی، که در نمونه تبلیغات و عکس و کاریکاتور را. از مهم

 های عملی این کتا  نمایان شد  اسات، گساترش نظریاه و نقاد و نگاا  نقاداناه باه حیطاه
 گوناگون مربوط به حیات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کاورمان بود  است.

یره . بومی0 چاون مخاطباان اصالِی دانااگاهی  .ها گرایی در توضیحات مربوط بره نظر
گاهی کتا  های بیاتری در مقایساه  ها و مقالت مربوط به نظریه و نقد از جهات گوناگون آ

از توضیح بسیاری از موارد مرباوط باه مباحا   ها زبان دارند، مؤلفان آن با مخاطب فارسی
هایی مانناد  هاا را در جامعاه کنند، این موضاوع کاارایی ایان متن نظر می مطرح شد  صرف

گاهی از وضعیت منابع موجود و نقای  گوناگون این حیطه و آشانا  ما کم میٔه جامع کند. آ
گاهی مخاطبان ایرانی موجب شد  کتا   ای  ادبا : درسانام  نظریا  و نقادبودن به سطح آ

نظریاه و نقاد ادبای و رعایات ٔه مندی از روزآمدترین منابع در زمینا ضمن بهر ای  رش   میان
هر نظریه نیز بپردازد، مطالبی که برای مخاطباان ٔ  ای دربار مطالب پایهٔه مبانی علمی، به ارائ

 یافته غیرضروری است.  ایرانی ضروری اما برای مخاطبان کاورهای توسعه
ای از  اکثریت قریب به اتفاق منابع استفاد  شد  در کتاا  برگزیاد  .منابع دست اول .6

ای در ارجاعات کتا  نیز آشکار است مبنای معرفی هیچ ی   منابع انگلیسی است، به گونه
های فارسی نبود  است. این ویژگای از ایان جهات اهمیات  ها و رویکردها ترجمه از نظریه

خانی  ها )امن قد ادبی در کاورمان، عمدتًا به فهم نادرست نظریهشناسی ن دارد که در آسیب
ها کاه خطاهاای  انگاری در کاربرد نظریه ؛( و همچنین سهل30-83  0130مددی،  و علی
( اشار  شاد  اسات. باه 003-082 ،0138سر،  کله شناختی را موجب شد  )محمدی روش

ها باه داناش انادک  در کاربرد آنانگاری  ها و هم سهل رسد هم فهم نادرست نظریه نظر می
تر، دانش اغلب نویسندگان مقالت مرباوط باه نقاد  روشن  بیانی نویسندگان مربوط شود. به

ترجمه کسب شد  و ناه از طریاق ارتبااط مساتقیم باا متاون اصالی. متاون ٔه ادبی به واسط
ه ناد  شد  نیز هم از جهت انتخا  متن )زیرا بسیاری از متون اصلی همچنان ترجم ترجمه
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های  اند( و هم از جهت دقت در ترجمه غالبًا اشکالت فراوانای دارناد و ضاعف باقی ماند 
 ها نیز به تألیفات این حیطه را  یافته است. موجود این ترجمه

هاِی معتبِر مرباوط باه نظریاه و نقاد ادبای  در بعضی از کتا  .. تنوع در متون تحلیلی7
شاوند )بارای نموناه،  با ی  ماتن واحاد معرفای میرویکردهای نظری گوناگون در ارتباط 

های گونااگون  (. چنین روشی اگرچه به خوانش ی  ماتن از جنباه0130بنگرید به تایسن، 
ها در خاوانش متاون منجار  انجامد، در مواردی ممکن است به اجرای مکانیکی نظریاه می

قع، فقدان تناسب گیر شد  است. در وا رسد موضوع اخیر در کاورمان همه شود. به نظر می
میان نظریه و متِن موضوِع نقد نیز یکی از مهمترین ایراداتی است که به مطالعاات ادبای در 

شناسای نظریاه و نقاد ادبای در کااورمان در قالاب  نقد ادبی وارد شاد  و در آسیبٔه حیط
ناسازگاری »( و 203-203، 0177)عمارتی مقدب، « تصادف نظریه و متن»مفاهیمی مانند 

( به آن پرداخته شد  است. افزون بر تناوع در 213-200، 0173)بهفر، « با نوع ادبی نظریه
 نظریا  و نقاد ادبا ،متون تحلیل شد ، در قالب دو بخاش ثابات در هار فصال از کتاا  

هاا و  ترند و مزیت  متونی که برای نقد شدن با هر نظریه یا رویکرد مناسبٔ  هایی دربار بح 
رویکرد آمد  اسات کاه ایان موضاوع باه مخاطباان کتاا  در  های هر نظریه یا محدودیت

 کند.  انتخا  نظریه و رویکرد متناسب با متن کم  می
در فهم هر نظریاه، اصاطالحات تخصصای و کلیادی آن نظریاه  .شناسی . اصطالح8

ویژ  اینکه هر اصطالح در هر نظریه بار معناایی خاصای دارد. در ایان  اهمیتی ویژ  دارد، به
مورد بح  به همارا  ٔه کتا  در پایان هر فصل در کادری مجزا اصطالحات مربوط به نظری

 هر نظریه ابزاری مفید است.  ها آمد  که برای اصطالح شناسی برابر انگلیسی آن
یه .9 های  های نوین از جمله بعضی نظریاه بعضی از نظریه های مدرن: نبود بعضی نظر

شود.  های پسااستعماری، و مارکسیسم در این کتا  دید  نمی مربوط به امور جنسی، نظریه
در غالاب در این کتا  به باختین نیز پرداخته شد  اما نه در ی  فصل مستقل، در حالی که 

های او  که اتفاقًا نظریه -پرداز مهم  های این نظریه های نظریه و نقد ادبِی فرنگی نظریه کتا 
های  دهاد. محادودیت ی  فصال مجازا را تااکیل می -در جامعۀ ما کاربست فراوان دارد

هایی کاماًل پذیرفتنی است، اگرچاه  ای و محدودیت در حجم چنین کتا  تألیفات درسنامه
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های پیااین  و رویکردهای معرفی شد  در این کتا  و حجم آن، چنانکه در بخش ها نظریه
بینی شد  برای آن فراتر  های مصو  و حجم پیش گفته شد، به همین صورت نیز از سرفصل

هاای جامعاه و  های مربوط به امور جنسی احتمااًل اولویت جز این، در نبوِد نظریه است. به
به ممیزی دخیل بود  است. البته، با وجود این، کتا  نظریه موانع فرهنگی، و مسائل مربوط 

ترین اثر تألیفی در زمیناۀ نظریاه و  ترین و کامل ای مفصل رشته ای میان و نقد ادبی  درسنامه
 توان جلد سومی نیز برای این کتا  در نظر گرفت. نقد به زبان فارسی است، اگرچه می

در کتا  مورد بررسی در کانون توجه بود   بینیم، عمدۀ کارکردهای آموزشی چنانکه می
است که در همۀ فصول، پاس از نقاد یا  ماتن   ای بود  انداز  است. توجه به این کارکرد به

نمونه، روند، مراحل مختلف و نحوۀ نقد آن نیز مرور شد  که این امر بار وجاه کارگااهی و 
 آموزشی کار افزود  است.

 
 گیری . بحث و نتیجه5

خاوانی و  زبان و ادبیات فارسی بر اساس سنتی دیرینه هناوز متنٔه درسی رشت های در برنامه
های درخااان  شرح و تفسیر و تحلیل به شکلی سنتی غالب اسات. در ایان زمیناه، نموناه

فار(. باه هار روی،  الزمان فروزان اساتاد بادیع شر  مثن ی شاری تألیفی وجود دارد )مثاًل 
های تصحیح و توضایح لغاات و شارح متاون  حیطهمندی همزمان از سنت گذشته در  بهر 

العاد  ضروری است، زیرا هر پژوهش مدرنی دربارۀ ادبیات غنی کالسی  فارسی  امری فوق
های موفق دیگاری از  ها، خوانش گونه خوانش نیاز نخواهد بود. در کنار این  از این سنت بی

های مدرن  و بومی و نظریه متون اد  فارسی نیز وجود دارد که تلفیقی از رویکردهای سنتی
های محمدرضا شفیعی کادکنی )بیااتر  را در پژوهش  گونه خوانش هایی از این است. نمونه

توان دیاد. اماا  تحت تأثیر فرمالیسم( و تقی پورنامداریان )بیاتر تحت تأثیر هرمنوتی ( می
ساتثنائاتی، جز ا محور، به هایی نظریه های مدرِن متون فارسی یعنی خوانش در مورد خوانش

دهاد از یا  ساو  های اخیار نااان می وضعیت چنادان مطلاو  نیسات. تحاولت ساال
هااِی  های آن را در انبوهِی عنوان های پیاامدرن با بحران مواجه شد  است که ناانه خوانش

تاوان دیاد. از  هاای دانااگاهی می ها و کتا  ها، رسااله نامه ها، پایان مدرن انبوهی از مقاله
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انکه در این جستار به صورتی فارد  بدان پرداخته شد، به دلیال گونااگون، سوی دیگر، چن
ای مادرن و مطاابق اساتانداردهای روز  های تحلیل و نقد متون در کاورمان باه گوناه نمونه

رساد  مان بسیار انادک اسات. باه نظار می زمان طبق نیازهای جامعه داناگاهی جهان و هم
و فرهنگِی دیگر در کااورمان، در ایان زمیناه نیاز  های اجتماعی همانند بسیاری از ساحت

 ساختاری فروریخته است اما ساختار جدید هنوز جایگزین آن ناد  است.
نظریاۀ ادبای در دو »در سطرهای آغازین پیاگفتار کتا  رویداد ادبیات چنین آمد  اسات   

رفته کمتر دیاد  خواهناد  هایی از این دست رفته ای که کتا  دهۀ اخیر از مد افتاد  است، به گونه
شناسای،  ای از ناانه بینای اینکاه بخاش عماد  های دهۀ هفتااد و هااتاد پیش شد ]...[ در سال

هایی مانند آن برای دانااجویان سای ساال بعاد  ارگرایی، مارکسیسم، روانکاوی و زمینهپساساخت
ها،  مااغولی ای از دل ها را چهارگاناه اند، بسیار سخت بود. ایان زمیناه هایی ناشناخته گویی زبان

شامل پسااستعمارگرایی، مطالعات مربوط به قومیات، اماور جنسای، و مطالعاات فرهنگای باه 
کناد  (. نویسند  در ادامۀ همین بح  البته خاطرنااان میIX ،2102)ایگلتون،  «اند کناری زد 

که هیچ ی  از رویکردهای یادشد  خالی از نظریه نیستند. در واقع، نگااهی باه سایر تحاولت 
دهاد  مطالعات مربوط به مطالعات ادبی، چنانکه در مقدمۀ این مقاله بدان پرداخته شد، ناان می

ای و  رشاته مایالدی باه مطالعاات میان 0321از فرمالیسم و نقد نو در دهۀ  که نظریه و نقد ادبی
ای در  رشاته تحاول یافتاه اسات و رویکردهاای میان 0371مناسبات برون متنی به ویژ  از دهاۀ 

تحلیل ادبیات و به طور کلی در تحلیل متون گوناگون در چند دهۀ اخیر در غر  در مرکاز توجاه 
ر بخش تاریخچۀ نظریه و نقد ادبی بدان اشار  شد و چکیدۀ وضاعیت قرار گرفته است. چنانکه د

های  بینیم، اماروز ، انباوهی از نظریاه امروز آن را در اههارات منتقد معروف، تری ایگلتون، مای
اند و رویکردهای روزآمد در خوانش متون در پیوند با دیگر  شد « خارج از ّمد»ادبی به اصطالح 

« ماد»ای جایگزین آن شد  است. اساتعارۀ  رشته انسانی در کلیتی میانهای مربوط به علوب  رشته
در نقل قول ایگلتون همچنین ما را به سرعت تحولت در نقد و نظریه و از میان رفاتن مرزهاا در 

ساازد. ایان  ای متوجاه می رشاته های گوناگون علاوب انساانی در قالاب رویکردهاای میان شاخه
گرفته، روناد آشانایی باا  های صاورت ه، با وجود کوشاشدرحالی است که طی چند دهۀ گذشت

نظریه و نقد ادبی در کااورمان رونادی معیاو  و نااق  باود  اسات. کاربسات رویکردهاای 
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شاود. بارای  هایی انادک محادود می ای در مطالعات ادبی، چنانکه دیدیم، نیز به نمونه رشته میان
شناسی، برای آشنایی با  های روایت نظریه نمونه، توجه به ی  اههار نظر دربارۀ مباح  مربوط به

در ایران نیز کاه پیااینۀ »گر خواهد بود   های مدرن در کاورمان روشن وضعیت کاربست نظریه
تحلیل ساختاری روایت نه قدمت چند هزار ساله دارد )عصر ارسطو( و نه حتی قادمت چناد د  

دانای نوپاسات، بسایار نوپااتر از شناسی در ایران  ساله )عصر پراب( ]...[ بدین ترتیب، روایت
رواج آن در بسیاری از دیگر جوامع جهان. از این رو، انتظار پیادایی پژوهااگرانی باومی کاه در 
آیندۀ نزدی  بتوانند با دستاوردهای خود بر پیکرۀ نظاری و یاا حتای عملای ایان داناش بیفزایناد 

دین قیاس، ضارورت ترجماۀ آثاار فرسنگها از واقعیت به دور است. عمرها باید که تا ... . پس ب
 ص  هفت و هات(.   ،0130)رهنما، « شود. زیربنایی در این زمینه بیش از پیش احساس می

های معتبار جهاان و فهرسات  نگاهی به توضیح دروس نظریه و نقد ادبی در داناگا 
ان دهندۀ کمبود و ضعف منابع در این زمینه به زب ها ناان منابع درسی معرفی شد  برای آن

 1فارسی است. برای نمونه منابع مربوط به درس نظریه و نقد ادبای در دانااگا  کمباریج
( در ترب گذشتۀ این داناگا ، به طوری که در توضیحات این درس آماد ، حادود 2103)

های مقدماتی، متون اصلی، پیانهادهای بیاتر، و منابع  منبع در چهار بخش کتا  111
ای در زمینۀ نظریاه و نقاد ادبای و مباحا   ادبیات گسترد شود. چنین  مرجع را شامل می

مربوط به آن، به هیچ روی قابل مقایسه با وضعیت نقاد ادبای در کااورمان، چنانکاه در 
بررسی پیاینۀ نظریه و نقد ادبی در کاورمان بدان پرداخته شد، نیست. افازون بار ایان، 

ماادتًا از حالاات های شاااخ  ع تحصاایل در مقاااطع تحصاایالت تکمیلاای در داناااگا 
تری چون مطالعات فرهنگی قارار  های عمومی تخصصی خارج شد  و زیرمجموعۀ مقوله

برای نامیدن « داناکد »به جای « مدرسه»گیرد. همچنین، برای نمونه، کاربست واژۀ  می
شادن  دهندۀ برداشاته  های معتبر جهان ناان های مطالعاتی داناگاهی در داناگا  بخش

ای  رشاته های گوناگون و اهمیات و رواج رویکردهاای میان رشته مرزهای تخصصی میاِن 
 فضاهای داناگاهی است. 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 است  کرد  مراجعه زیر آدرس به 2103 آوریل 3 در کمبریج داناگا  سایت به نگارند  .1

http://www.cam/
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توان گفت جامعۀ ادبی و داناگاهی کاورمان در حالی که هنوز به شکلی  در نتیجه، می
های تحلیلِی موفِق اندکی در این زمینه  و نقد ادبی آشنا ناد  است و نمونه  مند با نظریه نظاب

رو شاد   هاِی صارفًا ادبای روباه ود است، با این رویکردهاِی خارج از نظریهبه فارسی موج
است. چنانکه در بخش توضیحات مربوط به محتوای کتا  آورد  شد، این مسئله در کتا  

ای در کانون توجه بود ،  تا انداز  ای در عل   انسان  رش   ای میان نظری  و نقد ادب : درسنام 
هاا و  های ادبی و معرفی دقیق آن توان گفت این کتا  ضمن پیوند با نظریه ای که می به گونه

های عملی بومی در ایان زمیناه، از طریاق عطاف توجاه باه کاربساِت  دادن نمونه  به دست
از نظریۀ ادبای و  ای در مطالعات ادبی و خوانش انواع متون، گسست رشته رویکردهای میان

 کتاا ،  ِکناد. در ترتیاب یاازد  فصال ای را نیز اعالن می رشته ورود به حیطۀ مطالعات میان
بندی آن این موضوع  رغم اینکه هیچ اصراری به دیدگا  کرونولوژی  نبود ، در شیوۀ فصل به

غااز آیاد آ نقد جدید به شامار میٔه تا حدودی لحاظ شد  است. کتا  با فرمالیسم که طلیع
های رایج در جهاان یعنای مطالعاات فرهنگای و همچناین  شود و با روزآمدترین نظریه می

 یابد. دریافت و واکنش خوانند  پایان میٔه نظریٔ  بحثی دربار
های  چنانکه در بخش مروری بر وضعیت نقد ادبی در کاورمان گفته شد، غالب نموناه

شماِر نقد ادبِی موفق همچنان تألیف پژوهاگرانی بود  است که افزون بار آشانایی باا  اندک
فرهنگ و ادبیات کاورمان و همچنین آشنایی با جامعۀ ایرانی، باه طاور مساتقیم از طریاق 

بر خارجی یا به علت تسلط بر زباِن )غالبًا ( انگلیسی با مفاهیم های معت تحصیل در داناگا 
های دیگاری باود   اند یا خاساتگا  آناان اساساًا از رشاته مربوط به نظریه و نقد آشنایی یافته

ای نیسات  است. در واقع، برنامۀ درسی در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی در کاورمان به گونه
های مدرن وارد کند. بر این پایه، بازاندیای اساسی  حیطهکه خوانش متون اد  فارسی را به 

هاا، از جهاات  حل در انتخا  متون ترجمه و ترجماۀ متاون اصالی، باه عناوان یکای از را 
ای در ادبیاات  رشاته ساز توسعۀ کیفی آموزش نظریه و نقاد و مطالعاات میان گوناگون زمینه

 فارسی خواهد شد. 
ریزی  های تخصصی و جدا از یکدیگر در شورای برناماه ایجاد ارتباط و پیوند میان گرو 

های  آموزش عالی در وزارت عطف و ماخ  کردن بعضی واحدهای درسی ضرورِی رشته
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ها برای دانااجویان زباان و ادبیاات فارسای در دورۀ کارشناسای و  دیگر و الزامی کردن آن
وب انسانی در مقاطع های دیگر عل همچنین، الزامی کردن گذراندن واحدهای درسی از رشته

هاا و « تخصا »تدریج زمینه را برای برداشتن مرزهای قدیمی میان  تحصیالت تکمیلی به
ها و  های گوناااگون علااوب انسااانی فااراهم خواهااد ساااخت. بازاندیااای در برنامااه رشااته

های علاوب انساانی باه منظاور  های مصو  در مقاطع تحصیات تکمیلی در رشاته سرفصل
های آماوزش دانااگاهِی رویکردهاای  تواناد زمیناه ها با یکادیگر می نپیوند هرچه بیاتر آ

ای  نظری  و نقد ادب : درسانام ای در کاورمان را فراهم سازد. در این میان، کتا   رشته میان
ای در ادبِیات فارسی در  رشته ها در حیطۀ مطالعات میان تواند یکی از نمونه می ای رش   میان

 در نظر گرفته شود.  فضای داناگاهی کاورمان
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