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و والتر بن مايکلز



مهدي جاويدشاد

*

علیرضا نیکويی
انشاا شبان و ا باات فا سیت انشگاه گاالن

چکیده
امروشه يكی اش بناا مترين و بیثبرانگااترين مباحث نظرم
کالننظريه

اش

ح ش نقد ا بی اجننا

خ انزهام ا بی است .نظريهپر اشان برجسنة اين ح شه که با عن ان

نئ پراگةاتاستها اناخنه میا ندت ترم ايگلن نت اسننلی فازت اسنا ن نَپ و والنر بن مايكلا
نا ا ند و تأکاداان بر اين است که امروشه مسار نقد و نظريه اش اهداف اولاة خ

اوايل

قرن هجدهم جهت ا تقام عدالت اجنةاعی منیرف و به بتوا هام تبديل اده است که
هة  4934ت ااهد اوج
بهخ مخ جامعة سلسلهمراتبی ا تق يت و باشت لاد میکند.
مباحث و خ انزهام نظرم
ضدنظرم و نظريه به اوج خ

قلةروم مطالعات ا بی ب يم؛ اما

هةان هه مباحث

می سد و آ ام نَپ و مايكلا ا يكی اش بااناههام کلادم خ

برمیاةر  .نَپ و مايكلا معنقدند که مباحث نظرم اش انفصال مباحثی تجايهناپذير مانند معنا ت
ناتت شبان ت کنزگفنا و نظريه ت عةل بهوج آمده و مسبِب پادايز «تجا ت نظرم»

ادهاند .اش نظر اين و مننقد با ت جه به اينكه غدغههام مرب ط به ن يسنده مسائلی «تجربی»-
اندت واکنز نظرم به اين مسائل نهتنها اهكا م ا ائه نةیکندت بلكه صرفاً يک «اغ ام نظرم»
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اين مقاله سعی اده است تا با مرو فشر آ ام منفكران

است.

همبسنة آنت مانند ضدنظريهت فرانظريه و پساتئ مت بهط

با

نظريه و مفاهام

خاص به انديشههام اين و

پر اخنه ا ت واکنزها به آنها و خطاهام م ج

اسنداللشان مرو گر و

پاا مقالة نَپ و مايكلا برام جامعة ا بی کش مان م

بر سی قرا گار .

پايان ناا

واژههاي كلیدي :نظريهسناامت کالننظريهت خ انز اننقا مت اسنا ن نَپت والنر بن مايكلا.

 .8مقدمه
برايان مگی 4اش ق ل اسل 2میگ يد که او گفنه ب

که تا چهلوچندسالگی هن ش «شبان»

ا وسالهام واضح تلقی میکر که میت انست آن ا بهکا گار ت بدون آنكه به خ
«شبان» ت جه خاصی کند .سپس مگی میگ يد« :به گةان منت اين حكم عةدتاً نهتنها
فالس فانت بلكه

م

با هةه قسم ن يسندگانت اش مانن يس گرفنه تا ااعران و

نةايزنامهن يسان و يگرانت ناا صا ق ب ه است» (.)237 :4070

واقع با بهچالز

کشاده ادن افافات مفاهامت ن بت به طرح پرسزهام خ انديشانه می سد.
اش کا ت 0به اين طرف که مشخصاً خ

«اناخت» م ض ع و منعلق «اناخت»

قرا گرفت و «معرفتاناسی /اناختاناسی» تك ين يافت تا امروشت ما با مق لة
خ انعكاسی /0خ باشتابی

ح شههام مخنلف م اجهام .هاال م الوسن 1میگ يد:

«خ انديشی اكلی اش خ آگاهی اش آغاش با خِر و فلسفه ب ه است؛ اما معةاهام
’خ انديشانه‘ قد ت خاص خ

ا

نناجة سةات يافنن نقز می م ’شبانت

نظريهت نشانه و منن‘ به ست آو هاند» ( :4031مقدمه) .وف
که با ""Meta-Post-Anti-Against of

ترکابات و اصطالحاتی

ط ل چند قرن اخار و بهويژه اش ناةة و

قرن باسنم و جنبز انشج يی  4913به اين طرف ساخنه اده استت 1خبر اش م قعانی
جديد
نقد» به خ

عرصة معرفت و نقد و فرانقد می هد .اين معط ف ادن «معرفت يا نظريه يا
و وا سی خ ت حاکی اش م قعانی مسئلهمند و بیرانی است؛ هةانط

سرآغاش اين ماجرا با بیرانی ادنِ «معرفت /اناخت»ت معرفت

که

جة و

(اپاسنة ل ژم) و با بیرانی ادن «شبان»ت ان اع فلسفهها و معرفتهام معط ف به شبان
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(فلسفة شبانت فلسفة تیلال شبانت فراشبان و غاره) قم خ

90

 .مفاهام و اصطالحاتی
هةان مضر

هةچ ن «فرانظريهت ضدنظريه /علاه نظريه و پسانظريه» ا ناا بايد

و

بر هةان مبنا بر سی کر  .نظريهها هة ا ه نقطة ا اةادسیام 7ا مفروض و اش اص ل
م ض عه3ام بهره می گارند .فرانظريهت پسانظريه و ضدنظريه غالباً من جه هةان نقطة
ا اةادسی و اص ل م ض عه و فرضاات و مفروضات 9نهفنه

نظريهها میا ند و

آنها ا بهچالز میکشند.
اايد بن ان نخسنان و مهمترين مننقد نظريه ا گئ گ هامان4704( 44ت) 4733
انست که با هر قان ن و اصل کلیام که فر يت و وج

منیصربهفر ا نا يده بگار ت

سخت اةن ب  .او مدافع سرسخت وجهِ فر م و بغرنج ب

و اعنقا

اات که

مسائل نظرم چندان اش اانباهات نظرية منطقیت منافاايكی يا واناناخنی ناای
نةیا ند؛ بلكه باشنر اش اعنقا تعصبآماا به اعنبا ِ «کلی و اشلی و ابدم نظريه» به
صِرف نظريه ب ن برمیآيند (برلانت  .)417 :4031اين ايرا م است اساسی که هن ش
مقابله با نظريه و مقاومت

برابر آن سختجانی میکند و بهاكلهام مخنلف طرح

میا ؛ مانند نقد کلاتت نقد مفاهام تجريدم و اننااعی و نقد غار« ونماندگا .»44
مقاومت

برابر نظريهت اَاكالت علل و شمانههام مخنلفی ا  :گاهی مرا ت ضديت

با اصل و ذات نظريه است؛ گاه هدفت مقابله با آبشخ هام فلسفی و کالن وايتهام
پشنابان نظريههاست؛ شمانی همت بهتعبار ترم ايگلن نت 42هرا

اش «اا ع مهلک نظريه

ابعا اپادماک» غدغة نقد نظريه يا مقابله با آن است ( .ک :ايگلن نت .)07 :4031
پل ومان 40هم

«جسنا م

نقد ا بی؛ مقاومت

برابر نظريه» به اين نكنه ااا ه

میکند که «پاز اش هة  4914گرايزهام مسلط نقد ا بی
نداانند»؛ اما عالقه و کشز اديد به نظرية ا بی
بهخص ص ا وپايیت سبب ن عی مقاومت
قسةت 4ت .)20

واقع جسنا «مقاومت

میافظهکا انه و سنگرگرفنه
ايسنا گی

امريكا مخالفنی با نظريه

امريكا با و و و نف ذ خا جیت

مقابل نظريه اد ( ومانت 4072الف:
برابر نظريه»م ومان حةله به م اضع

نها مطالعات ا بی است و مقاومت

مقابل اسنفا ه اش شبان اجع به شبان است .با اينهةهت خ

برابر نظريهت
اين جسنا
40

اد نظرية ا بی مؤثر ب ه است ( .ک :مکک ئاالنت 34 :4030ت .)31نال ن و سرلا
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ژيرو )41 :4091( 41لال بدنامی نظريه ا باشنر معط ف به امر آم شش و يا گارم
می انند؛ گ يی که نظريه بهمثابة اننااعات پ چ و ا ا فهمت نسبنی با عةل ندا  .گاهی
ناا هدف اصلی ضديت با کالننظريههاست؛ چنانکه

ن انة ي يد ب

ول 41و ن ئل

کا ول 47میبانام .مخالفت برخی ناا من جه «کا بست نا ست و سنخات نداانن»
نظريه با منن و ژانر است .اش اليل يگر باشنگرم اننقا م نظريه میت ان به ن انة
ژنت 43ااا ه کر :
من به نبال م
ا

م «خاص» ب

وم

م «هةگانی» ا يافنها  .میخ اسنم نظريه

خدمت نقد قرا همت برخالف مالم نقد ا

خدمت نظريه آو ها  .اما

اين معةام منناقضت بهگةانم پازِ وم نظرية ا بی

کل و بیاک

برابر تةا

کنز اناخت قرا ا که هة ا ه ماان اين و گسنر هةج ا وپا ه میا ند؛ اش
يک و با م ض عی «يكّه» ويا ويند و اش يگر س با علةی هةگانی» ( Genette,
Figures, 3/ 68-69ت به نقل اش احةدمت :4074

لال تقباح نظريه

49.)049

اثر اننقا م لا يس 24آن است که بهگفنة اوت وظافة مننقد اين

است که به پاسخگ يی هرچه ظريفتر به «تجربة مشخصی» برآيد که
استت نه آنكه اش تر
گرفنا ا
اصیا

کُند ادن لبة پاسخ خ يز

تا وپ

منن ا ائه اده

مسائل «نظرم مجر »

(بلامت  .)21 :4079اين وجه اش نقد نظريه (ا بی)

ن انههام يگر

نقد ن ناا يده میا ؛ شيرا آنها به قرائت قاق 24و م اكافانة خ

منن قائلاند ( .ک :ايگلن نت 14 :4034ت.)12
خ اهد آمد ت

ايد نظرية فالم ب

اثر و

ّ و تأثار اين نگاه ا بعدها ت چنانکه

ول و کا ول (پسانظريه) میبانام .خ ف برخی

ناا اش اين است که «تأکاد بر نظرية ا بی عةل خ اندن ا بهمثابة يک فعالات معص مانه
م

تر يد قرا می هد (سلدن و ويدوس نت .)41 :4077
برخی هم با نظريه

مقاا

مقاا

ک چک م افقاند .ب

با گ مخالفاند؛ اما با نظريهپر اشم

مادان عةل و

ول و کا ول میگ يند:

هةة اين نظريهها (گراندتئ مها) سنخ ش ن عی مداخلة س بژکنا هسنند و
براسا يک سلسله «کلاتساشم»ها و مفاهام اروع به تیلال فالم میکنند؛
حالی که فالم ا بايد بهعن ان مق لهام کامالً «تجربی» ا شيابی کر و سطح
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جسةانی اثر يعنی يال گهات خط وايی و جنبههام فُرمال که سطح پالسناک يا
تجسةی فالم ا تشكال می هندت بايد مد نظر قرا

ا ؛ چ ن حقاقت فالم چاام

ناست جا هةان عناصر تجربی تشكال هنده (برام تفصال .ک :ب

ولت :4031

01ت440؛ ژيژِکت 441 :4031ت.)401

ايگلن ن ( )09 :4031مشكل ع ا ض ناای اش انفجا

شمانة نظريه ا اش میدو

ا باات و نقد ا بی فراتر میبر و معنقد است اين مشكل باشنر مرب ط به نقز عل
انسانی

ج امع سرمايه ا م است تا ا باات و نقد ا بی.

به غم هةة اين ضديتها و مخالفتها با نظريه میت ان همصدا با ايگلن ن گفت:
کا نقد ا بی هر سطیی که اخناا ا ت ناگاير به مسائل نظرم مننهی خ اهد
اد .حنی گاا ههام بهظاهر انضةامی و تر يدناپذير چ ن «نةک ا به من بده» و
«گربه ا بر

بارون» ناا مباحث نظرم خاصی ا

با

طباعت جهان با خ

بههةراه میآو ند ( :4031مقدمه و .)01

حقاقت آن است که ما هة ا ه چا و سنخ ش «چا چ
تفاوت فقط

22

ا جاع» هسنامت

وق ف اانن يا نداانن به آن است 20.سلدن 20میگ يد:

ا باات هاچ بیثی برکنا اش با ا شای ناست و حنی بیث «خ انگاخنگی»
من ن ا بی ناا ناخ آگاهانه به «نظريهپر اشم» نسلهام کهنتر وابسنه است.
حرفهام آنها

با

«احسا ت تخالت نب غت صداقت و واقعات» سراا اش

«نظريات مر هام» است که شمان آن ا تقديس کر هت به بخشی اش شبان اع
منعا ف تبديل اده است (.)41 :4077

کا تر 21هم به «نظرية مر ه» ااا ه کر ه است:
و ن ع نظريه وج

ا  :يكی نظرية شنده 21و يا فعال يعنی نظريهام که ما
ه27

يعنی نظريهام که
هنگا قضاوت آگاهانه مد نظرش ا يم و نظرية مر
شيربنام قضاوتها و تلقیهام ما وج ا و آنچنان با آنها تلفاق اده که ما
اش وج

آن ناآگاهام .بساا م اش مر با اسنفا ه اش نظرية غارفعالت ا باات ا م

بیث و کنكاش قرا می ا هاندت بدون اينكه شحةنی ا جهت تیلال فرضاات
خ ت بر خ

هة ا ساشند (.)40 :4091

بلام 23تأکاد می کند:
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ندا ت هرقد هم که آن نظريه پ ااده و

هاچ عةلی بدون نظريه وج

مدوّننااده باادت يا بهمثابة امرم مسلّم

ک ا  .آنچه که ما بههنگا خ اندن

انجا می هامت هرقد هم که طباعی بنةايدت بر پازفرض يک سخن [گفنةان]
نظرم تةا عاا
باالخره خ

با

شبان و معنات مناسبات ماان معنا و جهانت معنا و مر

مر و جام آنها

و

جهان اسن ا است حنی اگر صراحناً باان نشده

بااد (.)41 :4079

ومان

«جسنا م

نقد ا بی؛ مقاومت

برابر نظريه» میگ يد« :نظرية ا بی

ايدئ ل ژمهام جانسخت ا اش اه افشام ساشوکا آنها به تالال میکشاند و به
معا ضه با آن سنت نارومند فلسفی میپر اش که ’شيبايیاناسی‘ بخز مهةی اش آن
بهاةا می و » (4072الف :قسةت 4ت .)21
با اطةانان میت ان گفت هاچيک اش اننقا ات فراوانی ا که علاه «نظرية ا بی» ابراش
ادهاند و هة ا ه ناا براسا

کجفهةی اصطالحاتی چ ن تقلادت خاالت واقعاتت

ايدئ ل ژمت ا جاع و حنی بر اات نا ست اش مناسبت اسن ا ندت اش يدگاه «نظرية
باان» نةیت ان مهم انست ( : 4072قسةت 2ت .)20

8ل .8پیشینة بحث
ايران اخنالف

با نظرية ا بی گرچه مدتی است که به فضام عة می مطالعات

ا بی و نقد و نظريه اه يافنهت کةنر به مبانی فلسفیت معرفتاناخنی و وشاناخنی
النفات اده است و اگر اش چند ن انة خ

ت جه بگذ يمت عةد مباحث به مخالفت

و م افقت مطلق يا مشروط با نظرية ا بیت کا بست

ست و نا ستت ساشگا م يا

ناساشگا م نظريه با منن و اثر و ب میساشم نظريهها اهنةا

ا ند .عةا تیمقد

مقالة «بیران نقد :تصا ف نظريه و منن» ( )241 :4033اش معضل تقلال منن به ابژ نقد
و ایء ادگی آن سخن گفنه است که
نظريه است .بهفر

نناجه نقز منن /اثر صرفاً اعنبا بخشی به

مقالة «ناساشگا م نظريه با ن ع ا بی» (241 :4039ت )244با طرح

پرسزهايی ناظر به قابلات ويكر هام نقد ا بی برام بر سی آثا ت بر ساشگا م و
هةاهنگی ماان منن و نظريه تأکاد کر ه که عةالً بسط سا ايد عةا تیمقد است.
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مقالة «گاينز منن و وشاناسی مطالعات ا بی» (07 :4092ت)13

به اهةات وشاناسی و نقز آن
ض اناان و کاانی

م اجهه با من ن و گاينز آنها ااا ه کر ه است.

پژوهز «ا شيابی اننقا م مقاالت ا بی انشگاهی اش منظر هژم نی

ايدئ ل ژيک و وشاناسی» (19 :4091ت )33بهن عی به نسبت نظريه و منن
مقالة «نقد نظريهش گی :کا بست نا ست نظريهها با تأکاد

پر اخنهاند .امنخانی ناا

بر مقاالت مرب ط به آ ام باخنان» (411 :4091ت )431و
و

علیمد م با عن ان «

مقالهام يگر با هةكا م

مان؛ آساباناسی کا بر نظريههام ا بی

معاصر» (14 :4094ت )71کا بر نظريههام ا بی

تیقاقات

تیقاقات معاصر ا بر سی کر ه

است.
مقالة حاضرت ضةن طرح آ ام اسنا ن نَپ 29و والنر بن مايكلا 04به يشه ا
ب ن مسئلة نظريه و آ ام له و علاه پر اخنهايم .اين بیث ا حنی میت ان به يشههام
فلسفی (اش افالط ن و ا سط تا ن مانالاستهام قديم و جديد) باش بُر ؛ ولی برام
پرهاا اش تفصال و عجالناً طرح آ ام نَپت مايكلا و هرش به هةان مقدا بسنده کر يم
ن انههام يگر طرح خ اهام کر .

و مطالب مفصّلتر ا

 .2نظريه و خوانش انتقادي از ديدگاه نَپ و مايکلز
2ل .8طرح ايدة نَپ و مايکلز
با ظه

نقد ن

04

هههام آغاشين قرن باسنمت کنزها و واکنزها

نظرية ا بی به اوج خ
خ انزهام پاز اش خ

ح ش نقد و

می سد .نقد ن که واکنشی به ويكر شندگینامهمی ِ
ب

و آن ا انیراف اش منن و خص صاات شيبايیاناخنی آن

میخ اندت به اثر ا بی بهمثابة ه ينی مسنقل و خ می
طريق خ انز منةرکا بر مننت به ا جاعات

مینگريست که میبايست اش

ونمننی و کافات ا بی آن پی بر .

اواخر هة  4914و منأثر اش جنبزهام انشج يی و کا گرم

فرانسهت پادايز

نظريههام ساخنا گرايی و پساساخنا گرايی مسار ا برام آنچه که « نسانس ن انههام
اننقا م»

هة  4934ناماده میا ت فراهم کر و

حالی که سنتگرايان اش فقدان

ت جه کافی به ا باات نج میبر ندت اين و ان تسلط نظريه

مطالعات ا بی ا

پی

سال  / 42اةا 01

93

اات ( .)Leitch et al., 2010: 2488اما باوج

حكمفرمايی نظريهت صداهام مخالف

جريان ب  .جاناتان کالر 02معنقد است:

با آن ناا

مخالفت با نظريهت اايع و ا ام ابعا مخنلفی است .اين مسئله مةكن است اش
س م افرا م بااد که معنقدند نظريه
م اجههاان با آثا هنرم میا

اكل گاا هها و ق اعد عة می «سدّ اه»

يا مةكن است غدغة افرا م بااد که مباحثی
کلی علاه نظريه

نظرم ا نه صرفاً علاه جهتگارمهام نظرم خاصت بلكه بهط
طرح میکنند (.)2007: 73

نَپ و مايكلات سرسختترين مخالفان نظريه
که

کالر جام میگارند؛ شيرا هةانط

عصر حاضرت

سنة و تعريف

با عن ان «علاه نظريه» 00باان

مقالة خ

میکنندت «هدف مبیث اننقا م مات بهکا گارم ن ع خاصی اش نظريه ناست؛ بلكه بهط
کلی ايد بهکا گارم نظريه است» ( .)Knapp & Michaels, 1982: 723آنها معنقدند
که اگر اسنداللشان

ست باادت میت ان ا عا کر که «ساشوکا نظرية اننقا م بهط

کلی اانباه است و بايد کنا گذاانه ا » (هةانت .)720
امروشه نَپ و مايكلا ا بهواسطة مقاالت مشنرکشانت اخصاتهام معنبر
نظريهسناام میاناسند .کالر بهمنظ
میکند که

تأکاد بر اهةات اين وت به اين حقاقت ااا ه

حالی که عةد مقاالت و کنب مخالف با نظريه میك

ب ه اندت نَپ و مايكلا سرن ات يگرم برام خ
نظريهها که

منص

عان مخالفت با نظريهت قد ت آن ا بهط

وای کامالً تقابلی

ح ش

پاز میگارند و

به اكست

ادند؛ شيرا برخالف يگر
ضةنی تصديق میکنندت آنها

پاامدهام نظريه تر يد میکنند و نهايناً

خ اسنا کنا گذاانن بیچ نوچرام آن میا ند .کالر ااا ه میکند که میب بات
مقالة «علاه نظريه» تا آنجا پاز فت که نَپ و مايكلا اقدا به اننشا «علاه نظرية »2
کر ند؛ اين عةل ا میت ان با منفعتطلبی تهاهکنندگان هالا و م

00

ا تقام فروش

گاشه مقايسه کر (.)Culler, 2007: 73-74

اهةات مقالة «علاه نظريه»

جريانساشم خ

اش طريق باشخ انی سنت فلسفی

امريكايی پراگةاتاسم 01ناا اسن ا است .اين جريان که با عن ان پراگةاتاسم جديد 01يا
نئ پراگةاتاسم 07اناخنه میا ت مقالة «علاه نظريه» ا يكی اش بااناههام کلادم خ

نظريهسناام و نئ پراگةاتاسم

سال  /42اةا 01

میاناسد و ضدمبناگرايی

03

ا سرل حة کا خ

انديشة اسنا ن نَپ...

99

قرا می هد ( Leitch et al., 2010:

 .)2489بهعن ان اثرم جريانساشت مقالة نَپ و مايكلا

پسشمانة نظرم هة 4934

امريكا با واکنزهام اننقا م منعد م م اجه اد که میت ان اش مقاالت افرا م هةچ ن
انال تی .اُها ا)4930( 09ت ام .م .هرش جِی .آ )4930( 04.ت جاناتان کرو)4930( 04ت
اسنا ن مال کس )4930( 02و هرال پا کر )4930( 00نا بر (.)Guy & Small, 2009: 9

2ل .2تعريف و آسیبشناسی نظريه
نَپ و مايكلا

جةلة آغاشين مقالة «علاه نظريه»ت تعريفی بساا مخنصر اش نظريه ا ائه

می هند« :منظ

نقد ا بی است :تالش برام حكةرانی

ما اش ’نظريه‘ پروژهام مخص ص

بر تفاسار من ن خاص اش طريق ت سل به ارحی کلی اش تفسار» ( .)1982: 723با ت جه به
اينكه غدغة نقد معاصر بر مةكن ب ن يا نب نِ تفاسار عانی اش منن اسن ا استت نَپ
و مايكلا به اين نناجه می سند که «نظريه تالش میکند تا سنهام اش مشكالت آانا ا
حل کند يا حل ناادنشان ا تصديق نةايد :کا کر نات ن يسندهت جايگاه شبان ا بیت
نقز فرضاههام تفسارم و غاره» (هةانجا) .اش نظر اين و مننقدت چنان تقابلی ا نه
میت ان حلوفصل کر و نه بايد مباحث الها بخز آن ا صد کر ؛ شيرا هر و وم
اين تقابل بر اسنداللی غلط بنا اده است:
اش نظر مات يشة خطام تةامی نظريههام اننقا م
مشكالت است.

فرض حقاقی ب ن اين

واقع ا عام ما اين است که وقنی نظريهپر اشان نةیت انند

تجايهناپذيرم بناا ين عناصر خال ا تشخاص هندت چنان مشكالتی صرفاً
حقاقی بهنظر میآيند و خ نظريه ناا صرفاً مةكن يا مرتبط بهنظر می سد
(هةانت .)720

اش نظر نَپ و مايكلات با شترين نة ِ خطام «فرض حقاقی ب ن» و نات انی
تشخاص «تجايهناپذيرم»

ط ل تا يخ نقد و نظريهت مسئلة نات ن يسنده و معنام اثر

ب ه است .به هةان لال بخز مهةی اش مقالة «علاه نظريه» منةرکا بر باشخ انی ابطة
معنا و نات میا

تا نشانی بااد بر اهةات مسئلة هسنیاناسی

نظريهپر اش .با اين وصفت واژ «نظريه»

فلسفة اين و

انديشة نَپ و مايكلا منرا ف با «هرمن تاک»
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است .به عبا ت يگرت مقالة آنها ا میت ان «علاه هرمن تاک» ناماد؛ شيرا اص ل
بناا ين جستوج برام تفسار و معنا ا نقد میکند (.)Fry, 2012: 332

2ل« .9معنا و نی »
نقد ن تا به امروشت ابطة نات ن يسنده و معنام منن مهم و بیثبرانگاا ب ه

اش ظه

00

يكی اش تأثارگذا ترين من ن نقد ن ت يعنی «مغالطة نانةندم» ()4901ت ويلاا

است.

ويةسَت 01و م نرو بار شلی 01به نقد شيستنامهام و تا يخی اوايل قرن باسنم که
امروشه اش آن به «تا يخگرايی قديم» 07يا میا ت واکنز نشان می هند« :بهعن ان
سنگ معاا م برام قضاوت م فقات يک اثر ا بیت طرح يا نات ن يسندهت نه مطل
سنر

نه

و

است» ( .)1946: 468ويةسَت و بار شلی معنقدند که اثر ا بی ويدا م

هةگانی است و نه کالمی اخصی؛ به هةان جهت جستوج برام معنام آن اش طريق
ن يسنده تالای نابجاست .بااناة پازگامانه و الها بخز اين و با م جی اش يگر
نظرات هةراه میا

که مهمترين آنها «مرگ مؤلف» )4917( 03اش والن با ت 09و

«مؤلف چاست؟» )4919( 14اثر ماشل ف ک  14است .حالی که با ت با مرگ ن يسنده
و ت لد خ انندهت نقز ن يسنده ا بهمنظ

ف ان بر ااتهام پنهان اش منن به حداقل

مةكن تنال می هدت ف ک با اتكا به مفه
طبقهبندم

«کا کر ن يسنده»ت ن يسنده ا منشأ

اكلگارمهام گفنةانی میخ اند و بر نقز ايدئ ل ژيكی آن تأکاد

میو ش (.)Maynard, 2009: 191

نَپ و مايكلا به لال اانراک يدگاه خ
اسندالل خ
می کنند.

اعنبا

با يدگاه هرشت فرضاات او ا نقطة آغاش

قرا می هند و اش طريق نقد آنت مباحث ضدنظرماان ا ساشمان هی
ابندام امرت نَپ و مايكلا به تعريف هرش اش ابطة معنا و نات

تفسار 10)4917( 12ااا ه میکنند و خطام اهبر م آن ا

کنا

«گذ اش تعريف

به وش» میيابند ( .)1982: 725هرش معنقد است که معنام منن چاام بهجا معنام
نظر ن يسند آن ناست و نقد ا بی صرفاً «بايد باشساشم اهداف و نگرش ن يسنده

م
ام

تأکاد قرا

هد تا سن العةلها و ق اعد برام تفسار معنام منن او ا ا تقا

بخشد» ( .)Hirsch, 1967: 224با ت جه به اينكه هرش جستوج م معنا اش طريق
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باشخ انی نات ن يسنده ا عانیترين وش تفسار منن تلقی میکندت باو نَپ و مايكلا
( )1982: 725اين است که تشخاص هةانندم معنا و نات بايد به تشخاص باه گی
تالش برام

ک يكی اش آنها اش طريق يگرم منجر ا ؛ شيرا اين و مق له اساساً

جدايیناپذيرند.
اينجا اين سؤال مطرح میا

که چگ نه جستوج برام معنا بدون خالت

نات ماسر می ا  .نَپ و مايكلات مانند هرشت گذ اش بالتكلافی معنايی به تعاان
معنايی ا

تفسار قبل اش

گروِ افاو ن اطالعات می انند؛ اما برخالف اوت منكر وج

واکاوم برام نات ن يسنده هسنند:
هرش به سنی معنقد است که حرکت اش بالتكلافی به تعاانپذيرم [معنايی]
نااشمند افاو ن اطالعات است .اما او هةچنان بهغلط باو

ا

که افاو ن

اطالعات منجر به افاو ن نات میا  .با ت جه به اينكه نات بهخ مخ حاضر
استت تنها چاام که اش حرکت اش بالتكلافی به تعاانپذيرم بايد اضافه ا ت
اطالعات با نات استت نه خ

نات (هةانت .)721

نناجه مشخص کر ن معنام مننت اش طريق اضافه کر ن منكلم به آن حاصل
نةیا ؛ بلكه معنا اش طريق اننخا
نَپ و مايكلات جةله يا منن ا بايد

اش ماان سنهام اش منكلةان حاصل میا  .اش نظر
م قعاتهام مخنلف فرض کر تا اطالعات

کافی با نات آن به ست آيد و ص تی که اطالعات کافی م ج
بهط

نباادت خ اننده

ناخ اسنه اقدا به اخصاتپر اشم منكلم آن میکند .نناجة اين اقدامات هرآنچه

بااد يا اگر اطالعات م

نااش م ج

بااد يا نباادت نات ن يسنده هةچنان با معنام

منن يكی است.
نَپ و مايكلا معنقدند تفكاک «نات و معنا» مغاير با کا کر اه می
و شبان ا اانباهاً به و سنة بیمعنا و معنا ا تقسام میکند.
نظرم مرب ط به نات ن يسنده بايد

ذهن است

باو آنهات مباحث

عان حال فرضاات تعا يف ضدنانةندم اش معنا ا

ناا پذيرا بااند؛ شيرا هةگی آنها لیظهام ا منص

میا ند که شبان عا م اش

معناست و معنا بايد به آن اضافه ا  .اما اش آنجا که شبان اساساً با معنا و نات منكلم
پا ند خ

ه و مخاطب ناا بهط

اه م آنها ا جستوج میکندت تعا يف
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ضدنانةندم اش معنا خطاهايی با گ هسنند که نظريه ا ايجا میکنند .نَپ و مايكلا
معنقدند ما امی که مسئلة ن يسنده و پاسخ به آن غدغهام «تجربی» باادت خطرات
مباحث نات و به صفر است .اما شمانی که اين مسئله به مبیثی نظرم بهمنظ
«حص ل تفاسار صیاح» اش منن تبديل میا ت خطرات آن بهادت افاايز میيابد؛
شيرا ايد نظريه پابرجا میماند .بنابراين نَپ و مايكلا تشخاص نااش به نظريه ا برام
پاسخ به سؤال معنا و نات منكر میا ند تا «اكست نظريه» حاصل گر

(هةانت

.)704
2ل« .4زبان و كنش گفتار»
اش نظر نَپ و مايكلات ومان م ض ع «تجايهناپذير» که بهاانباه م

تجايه و بیث

واقع ادهت شبان و کنز گفنا  10است .آنها برام و و به اين مبیثت پی .م .ي ل
ا نقطة اروع قرا می هند و هةانند وشاناسی خ
ا اش طريق نقد او باان میکنند.
با ي ل

خ
«تص

قبال هرشت باو هام خ

ابندات نَپ و مايكلا ( )1982: 731به نقطة اانراک

ّ نظرية هرش ااا ه میکنند و سپس اش میل افنراق خ

امكان وج

11

با او بهعلت

شبانت قبل و مسنقل اش نات» و باو به «اننخابی ب ن نات» سخن

می گ يند .نَپ و مايكلا معنقدند بیث با شبان بدون ناتت نامةكن است و به هةان
لال امكان وج

معانی بدون نات ا بر سی میکنند .اش نظر آنهات «تةامی

اسندالل هام نظرم مبننی بر نات ن يسنده بايد

عان حال فرضاات ضدنانةندم معنا

ا ناا بپذيرند» که اين نقطهت سرآغاش مباحث نظرم میا
اينكه ي ل چا اين «فرضاات» میا
خ

با نَپ و مايكلا

و نهايناً

يكسانخ انی معنا و ناتت

(هةانت  .)727با ت جه به

ا نظريه میافندت به غم اانراک
يف نظريهپر اشان مطرو قرا

میگار .
نَپ و مايكلا بهمنظ

بر سی امكان شبان بدون ناتت فرض میکنند که هگذ م

با خط طی بر وم انهام ساحل م اجه میا

که با قت

اعر ا اسننباط می کند .اين بدان معناست که او خط ط ا

آنهات وج

چند بات

نقز ن انه میباندت

میت اند معنايشان ا بفهةد و آنها ا بهعن ان قطعهاعرم اناسايی کند که هةگی اين

نظريهسناام و نئ پراگةاتاسم
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ن يسنده و نات او ص ت میپذير .

سپس فرض میکنند که يک م ج به ساحل میشند و خط ط ا اشبان میبر و کلةات
يگرم ا که ا امة اباات قبلی استت پديدا میکند .نَپ و مايكلا معنقدند
هنگا ت هگذ ناخ اسنه با سلسله /مجة عهسؤاالتی

ذهن خ

اين

م اجه میا :

اينكه آيا اين عالمات بهص ت تصا فیت ت سط عةلكر هام مكاناكی ام اج يا
فرسايز شمان بهوج
خداوند

آمدهاند؟ آيا

يا م ج م شنده است و نشانهام اش تجلی

طباعت است؟ يا آيا وح سرگر ان ااعر بر کرانهها کلةات ا مینگا ؟

حالی که فهرست سؤاالت میت اند هةچنان ا امه يابدت هةة آنها

و سنه

طبقهبندم میا ند :اولت نسبت ا ن خط ط به عاملی ا ام نات؛ و ت نسبت ا ن
عالمات به فرايندهام طباعی که هاچ نانی
و مايكلا میپرسند که آيا

م

و ايشان وج

ندا .

اين هنگا ت نَپ

و ت عالمات تصا فی کلةه میس

میا ند.

سپس با قاطعات میگ يند« :مشخصاً خار .آنها صرفاً اباه کلةه بهنظر می سند»
(هةانت .)723
نقطة افنراق نَپ و مايكلا با ي ل اش هةانجا آغاش میا ؛ جايی که ي ل عالمات
تصا فی ا کلةاتی می اند که اش نااتی که آنها ا تبديل به گفنا میکندت منفصل
ادهاند .او معنقد است که ااخاص میت انند اين عالمات ا به وش خاصی
کنند .ي ل ( )1980: 86وش خاص م
است به فر م خا جی طريقة

نظرش ا به م قعانی تشباه میکند که قرا
اين هنگا ت معنام

ک يک جةله ا تفهام کنام.

تکتک کلةات ا به او ت ضاح می هامت به تشريح عةلكر آنها
و طريقة اسنفا ه اش جةله بهمنظ

ک

جةله میپر اشيم

اننقال معنا ا بر سی میکنام.

واقع ي ل معنقد

است اين وش مكاناكیت آگاهانه و غاراه م میت اند به

ک عالمات تصا فی

منجر ا  .اش آنجا که وش ي ل مغاير با بر اات اه می

نَپ و مايكلا استت

آنها نناجه میگارند که ي ل واژگان عا م اش نات ا هةچنان معنا ا تلقی میکند
(.)Knapp & Michaels, 1982: 732

با ت جه به اينكه باشهم مسئلة جداساشم پديدههام جدايیناپذير
و مايكلا (هةان جا) معنقدند که تةايا م

ماان استت نَپ

نظر ي ل تةايا ماان شبان و کنز گفنا
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است که نهايناً به «تج يا وش» تبديل میا  :اينكه «هنگا م اجهه با قطعهام اش
نقز کنز گفنا بخ ان» .با ت جه به اثبات اينكه عالمات تصا فی يا

شبانت آن ا

نةیا ندت گذ اش شبان به کنز گفنا

عالمات بدون ناتت به هاچ عن ان شبان میس

باو نَپ و مايكلات هم هرش

اش طريق افاو ن نات به شبانت امرم اساساً باطل است.

و هم ي ل نقطهام پاز اش معنا ا تص میکنند که بايد با آن تصةامگارم ا :
حالی که هرش معنقد است که بايد نات ا به ا باات اضافه کنام تا معنام منن
ا مشخص کنامت ي ل بر اين باو است که اضافه کر ن ناات به شبان سبب
پادايز کنز گفنا (مانند آثا ا بی) میا

که معنام آن بهخ مخ

مشخص

است (هةانجا).

واقع «تج يا» نظرم ي ل

گذ اش «شبانت بهمعنام عا ت به گفنا م خاص مانند

اثر ا بی» نهفنه است (هةان جا) .با ت جه به اينكه هةانند نات و معنات شبان و کنز
گفنا ناا مباحث جدايیناپذيرند ت نَپ و مايكلا معنقدند ي ل ناات هةانند هرشت
خ اسنا «ايجا

وای عانی و معنبر برام تفسار ا بی [اش طريق] تص

نات» است (هةانت  )700و به هةان لال نهايناً

معانی بدون

ا نظريه گرفنا میا .

نَپ و مايكلا به نگرش مقابل ي ل ااا ه میکنند که برخالف ي ل که گذ اش شبان
به کنز گفنا
می اند.

ا تج يا میکندت ومان چنان گذ م ا تخطی اش وضعات حقاقی شبان
اين هنگا آنها نظريه ا به ااكال «مثبت» يا « واةند» و «منفی» يا

«ضد وش» سنهبندم میکنند« :اگر نظريه
ترجاح کنز گفنا بر شبان استت نظريه
تا اش اصالت شبان

اكل مثبت يا واةند خ
اكل منفی يا ضد وش خ

منكی بر

تالش میکند

مقابل تیريف کنز گفنا میافظت کند» (هةانجا) .به عبا ت

يگرت اش يدگاه نظرية ضد وشت افاو ن کنز گفنا به شبان میت اند به س ءبر اات
اش منن يا کال منجر ا  .نَپ و مايكلا با ااا ه به ومان نناجه میگارند که اين باو
اش ن عی نگاه خاص به شبان حاصل میا  .ومان معنقد است که اص ات پاز اش
اضافه ادن معانی (مدل ل11ها) به آنهات بهخ مخ
ومان ناا شبانِ بدون نات يا کنز گفنا
اش کنز گفنا

چا نظريه میا

ا منص

ال 17میس
میا

میا ند .واقع

و با فرض جداساشم شبان

(هةانت  .)700نَپ و مايكلا

واکنز به يدگاه

نظريهسناام و نئ پراگةاتاسم
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انديشة اسنا ن نَپ...

ومان میگ يند که اص ات يا عالمات تنها شمانی به ال تبديل میا ند که ا ام معنا
يا نات بااند و هنگامی که آنها ا اش ست می هندت يگر ال میس

نةیا ند و

صرفاً اباه به ال بهنظر میآيند (هةانت .)701
ا ن حكايت ساحل نناجه میگارند که ي ل و ومانت

نَپ و مايكلا با معاا قرا

نةايندههام نظريهپر اشان «مثبت» و «منفی»ت خط ط ايجا اده ت سط م ج و

ا

هةچنان اعر يا شبان قلةدا میکنند .اين نگاه «ضداه م» که اش و اكل منناقض اش
نظريه حاصل میا ت نهايناً به «تج يا نظرم» میانجامد« :تج يا ي ل اينگ نه است:
هنگامی که با شبان م اجه میا يدت آن ا کنز گفنا بخ اناد .تج يا ومان بدين
اكل است :هنگامی که با چاام اباه به کنز گفنا م اجه میا يدت آن ا شبان بباناد»
(هةانت  .)701اش آنجا که مدل ي ل به افاو ن و مدل ومان به تفريق نات خنم میا ت
نَپ و مايكلا هر و ا مطرو میخ انند؛ شيرا هةانط

که هة ا ه تأکاد میکنندت نات

بخز جدايیناپذير شبان است و نةیت ان آن ا اباا م برام تفسار کال و منن ناماد.
نهايت با مالک قرا
نناجهگارم میکنند« :

ا ن خط ط پديدا اده بر ساحلت آنها م ضع خ

ا چنان

نظر مننقد ضدنظريهت تنها سؤالی که اش حكايت م ج و ساحل

طرح میا ت اين ناست که چگ نه آن ا تفسار کندت بلكه آيا آن ا تفسار کند يا
نكند؟» (هةانجا).
2ل« .5نظريه و خوانش انتقادي»
نَپ و مايكلا

قسةت پايانی مقالة خ

مین يسند که تةامی مباحث مرب ط به معنا و

ناتت و شبان و کنز گفنا به ماهات هدف نظريهت يعنی منن و امكان انفصال شبان اش
ناتت مرب ط میا

و نناجه میت ان آنها ا جنبة هسنیاناسی نظريه ناماد .اين و

مننقد تأکاد میکنند که
معرفتاناسی خنم میا

فرايند نظريهپر اشمت اين مسئلة هسنیاناسی به مسئلة
و هدف آن اسنقرا

نظرم است .نَپ و مايكلا با ااا ه به حض

وای تفسارم اش طريق فرا واينی
پر نگتر «مباحث مرب ط به م قعات

معرفتاناسی مفسر نسبت به وضعات هسنیاناسی منن»

سنت آنگل ت امريكايی

نناجه میگارند« :اگر پروژ هسنیاناسیِ نظريه مبننی بر تص

وضعانی اش شبان پاز اش
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وضعانی اش انز پاز اش تفسار

نات استت پروژ معرفتاناسی آن مبننی بر تص
است» ( .)Knapp & Michaels, 1982: 737امكان تص
باو هام فر م مفسر

فرايند تفسار است.

و

گروِ تأثار يا عد تأثار

حالی که پروژ معرفتاناسی خ اسنا

م اجهة مسنقام با منن بدون خالت جهتگارمهام ذهنی مفسر استت گروهی اش
مننقدان با تأکاد بر مةكن نب نِ تفسار عا م اش باو ت معنقدند پروژ معرفتاناسی
نظرية میك

به اكست است .برخی تا آنجا پاز می وند که نهتنها اين نگاه ا

چالشی برام وش می بانندت بلكه آن ا مانعی برام تفاسار صیاح میخ انند .با ت جه
به اينكه اسننلی فاز« 13با گترين مننقد اقدامات نظرم برام گريا اش باو » است
(هةان جا)ت نَپ و مايكلا اش طريق او مباحث ضدنظرم خ

ا

با

وش طرح

میکنند.
ابندات نَپ و مايكلا اش نقطة اانراک خ
اش منظر هسنی اناسیت انكا

با فاز سخن میگ يند.

حالی آنها

وش ا عا م اش هرگ نه پاامد عةلی برام نقد ا بی

می انند که فاز ناا هةان باو ا اش منظر معرفتاناسی ا  .اش نظر فازت با ت جه به
اينكه برام افرا گريا اش باو و گريا اش اعنقا به صیت آنت غارمةكن استت نةیت ان
صیت نقد ا براسا

وضعانی اش انز که منفصل اش باو هام فر م استت سنجاد.

به عبا ت يگرت اقدامات نظرم معط ف به گريا اش باو جهت اکنسا
غارمةكن است و هةچ ن

انزت اقدامی

ک معنام منن اش طريق جستوج م نات ن يسندهت هاچ

کةكی به نقد ا بی نةی کند؛ شيرا مانند هةانندم معنا و ناتت انز و باو ناا
يكسانا ند .تا بدينجا نظرات فاز هةگا با آ ام نَپ و مايكلا است .اما اين و
فاع اش اتهامات وا بر خ ت با نسبیگرايی اسنداللهايزت چا

معنقدند فاز
نظريه میا .
نگرانیها
بههنگا

با

نسبیگرايی میص ل تش يز اش امكان بیثةر ادن تیقاقات

هاساشم وش است .فاز

نةیآيد؛ شيرا باو هام جديدتر
پديد بهنظر می سند.

پاسخ میگ يد که هاچ تیقاقی بیثةر بهنظر

با يک پديده بهنر اش باو هام پاشان

عان حالت فاز تأکاد میکند که

برترم صرفاً وانی است و الااماً کافی ناست.

با

هةان

ح ش نقد ا بیت اين حس

نظرگاه اوت مرش ماان باو هام ما و
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انديشة اسنا ن نَپ...

تفاوت است .نَپ و مايكلا انفصالی يگر

نظريه ا اناسايی میکنند و معنقدند« :تص

اينكه میت ان باو هايةان ا نه بهنرت بلكه

’صرفاً منفاوت‘ با باو هام منضا يگران انستت بهمعنام تص
آن میت انام باو هام خ

ا بدون اعنقا

وضعانی است که

اسخ به آنها مشاهده کنام» (هةانت .)709

نَپ و مايكلا با ت جه به هةانندم انز و باو
تناقض م ج

447

تفكر فازت انفصال انز اش باو

باو هام فاز می انند که او ا نهايناً

ا

ا نظريه میانداش .

نَپ و مايكلا نظريه پر اشانِ قائل به اين انفصال ا به و سنة ئالاست و ايدئالاست
تقسام می کنند .اش نظر سنة اولت نظريه مسار ا برام م اجهة مسنقام با مننت بدون
خالت باو هام فر مت فراهم میکند؛
برام گريا اش باو هام فر م بهمنظ

حالی که نظريه

م اجهة مسنقام با هةان باو هاست .اش آنجا که

فاز معنقد به گرياناپذيرم باو هام فر م
نقز آنها

سنان گروه و اباا م

تفاسار ا بی است و خ اسنا بر سی

ت لاد من ن ت و نه ماگشايی آن ت ت سط مفسر استت نقد ا بی ا اباا م

برام بر سی نقز مننقدان

ايجا نها هام ا بی و تفسارم می اند و بدون تر يد

نظريهپر اش ايدئالاست لقب می گار  .بنابراين اش نظر نَپ و مايكلات فاز برخالف
اسندالل پاشان خ

مبنی بر ناکا آمدم انكا

وش

نقد ا بیت به ايجا

وش برام

نقد ا بی مبا ت میو ش که علت آن چنان است« :او معنقد است که تعابار مرب ط به

باو بايد برگارند يک نظريه
با باو بااد» (هةانت .)704
به باو صرفاً بايد يک باو

با باو بااد؛ حالی که ما معنقديم تعابار مرب ط

مذک

«باو

واقع تفاوت تعابار

ا مكان ا ائة صیت و سقم باو است؛ بدين معنا که اگر مبیث
با

باو » بةاندت صیت باو مالک عةل قرا نةیگار و نناجناً

باو فر م باقی میماند .برعكس اگر

سطح «نظريه

سطح
حد يک

با باو » قرا گار ت مبیث

بهناچا پاامد عةلی برام نقد ا بی خ اهد اات.
اش نظر نَپ و مايكلات تفكرات فاز پاامد عةلی برام نقد ا بی ا ؛ شيرا «او تص
میکند که [نظريه اش] اهی برام سادن به حقاقت است که اين امر نه اش برتر ب نِ
برخی باو ها بر يگر باو هات بلكه اش ا جیات انزِ بدون باو بر تةامی باو ها
حاصل میا » (هةانت  .)704باآنكه فاز

ابندا خ

ا نظريهسناا معرفی میکندت
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ا نظريه میافند؛ شيرا به ايجا انز با ا ششگذا م باو ها میپر اش و

نهايناً
م

با آنها ت صاههايی میکند .اش نظر فازت نظريه بهمعنام حقاقت

ن ع برخ

19

باو است و خ انز اننقا م بهمعنام باو است و اين و عةالً هاچگاه با

با

يكديگر پا ند نةیخ ند 14.بنابراين
بااد.

ج ا

يدگاه اوت نظريه نةیت اند پاامد عةلی اانه

ت نَپ و مايكلا معنقدند[« :نظريه] پاامدهام عةلی ندا ت نه بهسبب

اينكه نةیت اند با خ انز اننقا م پا ند اانه بااد؛ بلكه به اين لال که نظريه
نةیت اند اش خ انز اننقا م منفک ا » (هةانجا).
2ل .6نئوپراگماتیسم
بهعن ان جديدترين نسل پراگةاتاستهات نَپ و مايكلا تیت تأثار افكا
يچا

و تی 14اند که و تی ناا تیت تأثار جان ي يی

12

10

هة 4974

هة  4904و 4904

است .اين تسلسل تأثار و تأثرات تا ويلاا جاةا و چا لا سند ش پر

10

ا امه ا

()Fry, 2012: 329؛ جايی که اولان تعا يف اش پراگةاتاسم قرن باسنةی اش شبان پر ت
پد پراگةاتاسمت ( )Potter, 1996: 17باان میا  .بهمنظ
افافساشم مفاهام

جنبز پراگةاتاسمت پر

تأکاد بر تصريح و

میگ يد« :پراگةاتاستهام جديد

بهعلت سبک باان م جات وان و عانیاان و هةچنان بهسبب لین وان منیصربهفر
خ

منةايا میا ند؛ گ يی آنها می انسنند که ااهکلاد حل تةامی اسرا منافاايک

سنان آنهاست» ( .)1997: 257اواخر هة  4974که اوج مباحث نئ پراگةاتاسم
استت فضام نظريه ااهد حض

پر نگ میب

ترين وشهام تیلال مننت اشجةله

واساشم11ت نقد الکان11م و خ انز آلن سر17مت است که مشخصة سبكی نظرم آنها
پراطنا ت اننااعی و میافظهکا انه ب ه است ( .)Bauerlein, 1999: 161اش نظر
پراگةاتاستهات سبکهام ن انا م مذک
نةیت انسنند بنبستهام اننقا م م ج
سبكی وان و وان ا
ستيافننیتر کر ند.

بهعلت ماهات پاچاده و غارکا بر م
ا حل کنند.

واکنزت نئ پراگةاتاستها

پاز گرفنند و فضام نقد و تیلال ا برام مخاطبان خ

نظريهسناام و نئ پراگةاتاسم
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انديشة اسنا ن نَپ...

بنابراين سبک ن انا م صريح و عانی ا میت ان يكی اش با شترين خص صاات
نئ پراگةاتاستها انست .اين مننقدان میک اند اش شبانی عامهپسند و هةهفهم بهره
ببرند؛ تا جايی که گاهی با بذله گ يی هةراه ا
نا يک ا  .برام مثال ايگلن ن
مرگ

و گاه به سبک ژو نالاسنی ا بی
اش واساشم بهعن ان «غريا

ت صافات صةاةی خ

سطح نظريه» يا میکند و اسننلی فاز ا « ونالد ترامپ انشگاههام امريكا»

مینامد ( .)Leitch et al., 2010: 2138هدف ايگلن ن اش اين سبک باانت نا يکتر کر ن
فضام نقد به اهداف اجنةاعی است؛ شيرا او معنقد است نظريه

و

معاصرت به

«بتوا ه»13ام تبديل اده که «ت جهات ا اش مسئلة اساسیتر کا کر هام اجنةاعی نقد
منیرف میساش » ( .)Eagleton, 1984: 95برام اثبات ا عام خ ت ايگلن ن گريام
تا يخی به اهداف آغاشين نقد میشند و میگ يد« :مفه
تنگاتنگ با ظه

امروشم نقد ا بی

عرصة مر می آشا مخ اه و طبقة من سط

ا تباط

اوايل قرن هجدهم

است» که بههةراه ا باات با «حك مت خ کامه و جامعة سلسلهمراتبی» مقابله میکند
(هةانت  .)44نناجناً سبک ن انا م بیتكلف و عامهپسند تدبارم اهبر م برام مقابله
با نظرية کالن و باشگر اندن نقد به امان اهداف اجنةاعی و م کراتاک ب ؛
خص صانی که مشخصاً

مقالة نَپ و مايكلا بهچشم میخ

مقالة «علاه نظريه» اش شبانی وشمرهت ملة
پازشمانه هام هرمن تاک ا که

.

و آانا بهره میبر و بهسا گی تةا ت

ط ل تا يخ نقد به مباحث اننقا م پاچاده و بعضاً

ستناافننی تبديل ادهاندت نقد میکند و نهايناً بهسا گی تةا نةیپذير  .اينكه اين
مقاله منةرکا بر هرمن تاک میا
اقدامی يگر

و پازشمانههام بناا ين آن ا مسئله ا می اندت

اسنام اهداف نئ پراگةاتاسم

اعطام نقزآفرينی 19برام خ انندگان

است ( .)Fry, 2012: 340با ت جه به اينكه يكی اش مهمترين سالتهام پراگةاتاسم و
ا امه نئ پراگةاتاسم ا تقام نقز افرا

بر ااتهام منیصربهفر خ

اش منن

استت نَپ و مايكلا واسطههام تفسار اش منن ا که با مباحث نظرم هرمن تاک جل ه
میکنندت اش ماان برمی ا ند و می يت ا به خ اننده میبخشند؛ به هةان لال
مقالة «علاه نظريه» نناجه میگارند:

پايان
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عا نظرم [ ]...هةاشه با تالش برام جداساشم مسائلی ب ه که نبايد اشهم جدا
میادهاند :اش جنبة هسنیاناخنیت معنا اش ناتت شبان اش کنز گفنا ؛ اش جنبة
معرفتاناخنیت انز اش باو حقاقی .نكنة م
تةايايافنهت واقع جدايیناپذيرند.

نظر ما اين است که اصطالحات

پايانت باان اينكه نظريه و خ انز اننقا م ناا

جدايیناپذيرندت وس سهانگاا مینُةايد .اما اين کا اانباه است .نه به اين لال که
نظريه و خ انز اننقا م (برخالف يگر اصطالحات) اشهم منفصلاند؛ بلكه به اين
سبب که نظريه چاام بهجا تالش برام گريا اش خ انز اننقا م ناست .معنا صرفاً
نامی يگر برام نات صريح استت انز صرفاً نامی يگر برام باو اسنان استت
اما نظريه نامی يگر برام خ انز اننقا م ناست .نظريه نامی برام تةامی
وشهايی است که افرا بهمنظ

بارون ايسنا ن اش خ انز اننقا م انجا

ا هاند

تا آن ا اش بارون هدايت کنند .فرض ما بر اين است که هاچکس نةیت اند به
جايگاهی خا ج اش خ انز اننقا م ست يابدت نظريهپر اشان بايد چنان اقدامی ا
من قف کنند و اينكه

نناجه تجا ت نظرم بايد بهپايان برسد ( & Knapp

.)Michaels 1982: 741-742

منظ

نَپ و مايكلا اش نظريهت هرمن تاک است و به هةان لال آنها م ض عاتی

مانند « وايتاناسیت سبکاناسی و عروضاناسی» ا اش فهرست نظريهت و

نناجه

ضديت با آنهات خا ج میکنند؛ شيرا اش نظراان اين مباحث «اساساً تجربیاند» (هةانت
به

 .) 720اش منظر نئ پراگةاتاسمت اش آنجا که م ض عات مذک

ک و تجربة بهنر

خ اننده اش منن منجر میا ندت بايد آنها ا مباحث «تجربی» ناماد و حسابشان ا اش
«تجا ت نظرم» جدا انست .بنابراين میت ان گفت نَپ و مايكلات بهعن ان
برجسنهترين نئ پراگةاتاسمهات ويكر م کامالً خ انندهمی

74

ا ند و به هةان لال

باشنرين تطابق فكرماان با فاز است.
 .9واكنشها
اهةات مقالة «علاه نظريه» به جام اينكه
واکنزهام نقا انهام ب
اين مقاله بهقد م سريع ب

که بهوج

جذ

م افقان باادت عةدتاً

مخالفتها و

آو ( .)Leitch et al., 2010: 2490واکنزها به

که يک سال پس اش اننشا آنت نُه مقالة برجسنه

پاسخ به

نظريهسناام و نئ پراگةاتاسم
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انديشة اسنا ن نَپ...

اظها ات نَپ و مايكلا مننشر اد که هةگی بههةراه پاسخ اين و مننقد به آنها

مجة عهام با عن ان علاه نظريه :مطالعات ا بی و نئ پراگةاتاسم
ابلا  .جی .تی .ماشل 72جةعآو م اد .ماشل ()1985: 3

حنی اگر پايه و اسا
آنها

74

مقدمة کنا

( )4931ت سط
مین يسد که

اسنداللهام نَپ و مايكلا چا «خطا» باادت ا شش حقاقی

انگااش واکنزهام نقا انة پس اش خ

است که پادايز چشمانداشهام جديد

ا سبب میا .
اُها ات اسنا ا باات انگلاسی انشگاه تةپلت 70يكی اش جدمترين مننقدان مقالة «علاه
نظريه» است که اعنقا

ا « :نَپ و مايكلا بخزهايی اش من ن ي لت ومان و فاز ا

گاينشی اننخا

کر هت ه اةندانه اكافهام بان آنها ا با ابنكا ات اسنداللی

بهط
خ

پر میکنند» ( .)O’Hara, 1983: 731بهنظر اوت نَپ و مايكلا سناو هام پد ان

خ

کر ند و ما ا به ناام نقد ن و مننقدان تا يخ ا بی (که غافل اش

ا ناب

وشاناسی نظرمت صرفاً به خ انزهام عةلی مشغ ل ب ند) باشگر اندند (هةانت
 .)702اُها ا نناجه میگار نَپ و مايكلا هاچ اهكا نظرم يا ضدنظرم بهجا اعال
مرگ نظريه ا ائه نةیکنند ( حالی که مفروضاتشان تةاماً نظرم است)ت انشج يان ا
چا خطر و م اش اسبا
«پ چگرايانه» است و

نااش نقد ا بی میکنندت اسنداللشان «غار م کراتاک» و

م

بهنرين حالتت به ا امة وضعات م ج

يا م می ساند (هةانت

723ت 729و 702ت.)700
کروت اسنا ا باات انگلاسی کالج ا تة ثت 70اسندالل ضدنظرم نَپ و مايكلا ا
«

خدمت يک ايدئ ل ژم ن ظه

م ج ِ

خدمتِ گروههام خاص

( .)Crewe, 1983: 749کرو

مقالة خ

عرصه يا صنف تفسار» می اند که «اش وضعات
مقابل پرسزهام اساسی میافظت میکند»
به کلادواژههات عبا ات و مثالهام م ج

«علاه نظريه»ت اشجةله تعريف نَپ و مايكلا اش نظريه و انفصالهام م
واکنز نشان می هد و آنها ا م
ايجا تةايااتی که

حقاقت امر وج

ااا

آنها

خ انز نقا انه قرا می هد .او معنقد است که
ندا ندت اهی برام

ک بهنر ارايط است

(هةانت  .)710سپس کرو اعال میکند که نَپ و مايكلات هرش و يگران ا منهم به
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ايجا تةاياات غارمةكن میکنند؛

آنها اش تلفاق هةان اصطالحات

حالی که خ

برام میافظت اش خ انز اننقا م بهره میبرند (هةانت 710ت.)710
71

مال کست اسنا ا باات انگلاسی انشگاه کالافرناا
 4930اش ج ج او وِل 71و کنا
با

مايكلا

حاکم با امپريالاسم هرمن تاكیت تةامی اعةال تفسارم ا به کننرل

و حاکةات بر مر

هةان عةل ا

ارقاناسی 77اش ا وا

سعاد 73به ا عام نَپ و

بینناجگی نظريه پاسخ می هد .مال کس نشان می هد که چگ نه

مان او وِل ت حا
میآو

ا وينت با اسننا به مان

ا تداو میبخشد .او ااا ه میکند که امپريالاسم غربی

با ارق اسالمی انجا می هد که افشاگرم اين مسئله مبنام نظرم

سعاد میا  .مال کس نناجه میگار که برخالف نظر نَپ و مايكلات نظرية باو
وم

مان او وِل و نظرية سعاد به ننايج کا بر م مننج میا .

امپريالاسم هرمن تاكی که ت سط سخنگ م حا ت اُبراين79ت تشريح میا
نظرم برام سلطه و يكنات م تبديل میا

و مبانی نظرم سعاد

مخنلفی هةچ ن نقد ا بی و وابط بانالةلل کا بر

ا

هر

فضام مانت
به مبنايی
ح شههام

(Mailloux, 1983: 764-

 .)765هةچنان مال کس نناجه میگار که «علاه نظريه» عناصر جدايیناپذيرِ نظريه و
خ انز اننقا م ا اشهم جدا میکند تا يک خ انز اننقا م ا تج يا کند که آن
هاساشم نظريه است (هةانت .)711
هرشت اسنا نقد ا بی انشگاه ويرجاناا 34و يكی اش افرا م که نَپ و مايكلا مباحث
خ

ا براسا

نظرات او ساشمان هی میکنندت معنقد است اين و مننقد

برضد او اسندالل خ

حالی

ا بناان میکنند که مشابهتهام نظرم بساا م بان آنها وج

ا  .هرش اقدا نَپ و مايكلا با خ

ا «بساا بد» میخ اند و اعال میکند« :ما

ضدنظريهها بايد باهم منید بااام» ( .)Hirsch, 1983: 743هرش تأکاد میکند هنگامی
که نخسنان با

هة  4914به مبیث نات پر اختت يكی اش اهدافز مقابله با بايدها

و نبايدهام ترساماده ت سط نقد ن ب ه است تا مسار ا برام پر اخنن به تاب هام
نظرمت اشجةله مسائل مرب ط به نات اصلی منن يا ن يسنده که اش م ا مةن عه

نقد

ن ب هت هة ا کند .با ت جه به اينكه نَپ و مايكلا اش اين تدبار چشمپ ای میکنندت
هرش نناجه میگار که چه بسا آنها هةانند مننقدان نقد ن «میخ اهند ت جهات

نظريهسناام و نئ پراگةاتاسم
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صريح نسبت به نات اصلی ا اش خ انز اننقا م کنا بگذا ند» و به هةان لال
«بهانداش ابلا  .کی .ويةست و نه ولک’ 34نظرم‘ هسنند» (هةانت .)701
هةچنان هرش
نات

نظرية خ

با جداساشم معنا و

مقا پاسخگ يی به ا عام نَپ و مايكلا

برمیآيد و میگ يد که اين و مننقد «آنچه ا که ن يسنده قصد

اات» و «آنچه که ن يسنده قصد ا » يكی میپندا ند؛

حالی که اين و کامالً

منفاوتاند .يكسانپندا م آنها بدان معناست که «آنچه که نات ن يسنده استت برابر
است با آنچه که خ اننده امروش آن ا نات گذانة آن ن يسنده میپندا » (هةانت .)701
هرش معنقد است که بیت جهی به مسئلة تا يخ با گترين خطام اهبر م نَپ و
مايكلا است؛ شيرا معنام امروشم منن برابر با نات ن يسندهام فرضی است که احنةال
ا با نات ن يسند اصلی (که مرب ط به گذانه است) بساا منفاوت بااد (هةانجا).
پايان نناجه میگار که «معنا يک نها قرا ا م استت نه يک نها

هرش

هسنیاناسی .معنا چاام است که ما آن ا اننخا

میکنام .من

نظريهسناام خ ت

اين اسندالل ضدهسنیاناسی ا به ضدنظرية هسنیاناسانة نَپ و مايكلا ترجاح
می هم» (هةانت .)707
پا کرت اسنا ا باات انگلاسی انشگاه ِالو 32ت اش نَپ و مايكلا بهسبب باشگر اندن
ن يسنده اش تبعاد نظرم تقدير میکند؛ اما معنقد است که آنها چاام به نظريات هرش
و ي ل اضافه نةیکنند ( .)Parker, 1983: 768پا کر بخز عةدهام اش مقالة خ

ا به

مسئلة نات ن يسنده اخنصاص می هد و با مثالهام منعد اش مانهام ا باات امريكا
اسندالل خ

ا بهپاز میبر  .او مین يسد« :ن يسندگان

ط ل فرايند ت لاد خالقانهت

مكر اً اش نال به معانی م

نظر خ

ت لاد به باشنرين مااان خ

است» (هةانجا) .پا کر با ااا ه به باشن يسی اثر اش جانب

خ

عاجاندت حنی شمانی که کننرلشان بر اثرِ

حال

ن يسنده يا ويراسنا انت به امكان بیمعنايی يا چندمعنايی بخزهايی اش آن اثر

ااا ه می کند تا نشان هد که اثر ا بی صرفاً منشكل اش نات ن يسنده ناست .پا کر به
ا بیت بیمعنايیت معانی کةاباز م

نظر

اين نناجه می سد که «

من ن اسناندا

ن يسندهت و معانی تصا فی و عا م اش ناتت همشمان با نات اصلی ن يسنده وج

ا »
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و بنابراين «پاز اش آنكه با اطةانان

اقندا ن يسنده صیبت کنامت اه شيا م

با

پاز ا يم» (هةانت 770ت.)770
فاز

30

مقالهام با عن ان «ع اقب » به تطابق فكرم خ

میکند و مین يسد که آنها «

با نَپ و مايكلا ااا ه

م افقت با من تقريباً تنها هسنند و اش من نه بهسبب

اسندالل ’بیع اقبی‘ت بلكه بهعلت فاصلة گهگاهم اش آن ايرا میگارند» ( Fish, 1985:

 . )433فاز بدون ااا ه به مباحث نَپ و مايكلات به باو هام خ
ع اقب نظريه میپر اش  .نكنة کلادم

با

ننايج و

اظها ات فاز اين است که «نظريه باز اش

آنكه عاملی مؤثر برام تغاار باادت يک ایء منفعل برام اشآنِخ ساشم است» (هةانت
سنان خ انز اننقا م ناست ( حالی

 .)014اش آنجا که نظريه چاام بهجا اباا م

که ا عام آن بر غنیساشم خ انز اننقا م است)ت فاز اعال میکند «شمان آن ساده
تا آنچه ا که هةه می انندت اعنراف کنام :نظريه پاامد ا ؛ اما نه به اين لال که خا ج
اش خ انز اننقا م قرا میگار و میت اند آن ا هدايت کند؛ بلكه به اين سبب که
خ ش ن عی خ انز اننقا م است» (هةانت  .)012فاز معنقد است که ننايج نظريه
«سااسی و ساشمانی» است و اش طريق آن افرا میت انند ن انههام خ
سانندت ا تقا گارندت تش يق ا ند و يا م
«پاامدم نظرم» خنم نةیا

ا بهچاپ

حةله قرا گارند؛ اما هاچگاه اين مسائل به

(هةانجا).

پايان مقالهت فاز میپرسد «آيا نظريه

من قف خ اهد اد؟» و بالفاصله پاسخ می هد که «مطةئناً بهسبب اسنداللهام من و
يگران برضد آنت خار»؛ شيرا اين اسنداللها «با می يتبخشی به آنت صرفاً حاات آن
ا تداو میبخشد» (هةانت  .)011فاز نناجه میگار که پايان نظريه اش طريق
«سك ت» حاصل نةیا ؛ بلكه اش طريق مباحثت مجالت و نشستهام هرچه باشنر
به ست میآيد؛ تا جايی که آنقد نخنةا ا

تا هاچکس مال به پاروشم

قابت

نظرم ا نداانه بااد (هةانجا).
اش نظر نگا ندگان مقالهت يكی اش کاسنیهام مقالة نَپ و مايكلا عن ان نابجام مقالة
آنهاست که

نگاه اول س ءتفاهةاتی ا برام خ اننده بههةراه ا  .ست است که

آنها بان مباحث نظرم و تجربی تةايا قائل میا ند و تعريف خاص خ
ا ائه میکنندت با ت جه به اينكه نظريه

اش نظريه ا

ط ل سالها معنايی ايج و عرفی ماان

نظريهسناام و نئ پراگةاتاسم
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و تكرا عبا ت «علاه نظريه» يا آو

تةامی وشهايی است که بهوسالة آنها مننقدان مشق اننقا م میکنند .اين ن ع
بر اات

پاسخ فاز به مقالة نَپ و مايكلا مشه

است .باآنكه فاز

پاسخگ يی به آنها ظاهر میا ت آگاهانه يا ناآگاهانه وا

مباحثی میا

مقا
که نظريه

ااكال مخنلف ا فرامیگار  .بنابراين اايد عبا ت «علاه هرمن تاک» هدفشان ا
بهنر مننقل میکر  .حنی اگر مخاطب مقاله چا چ
مايكلا ا

معنايی ا ائهاده ت سط نَپ و

نظر بگار ت مةكن است هةچنان سر گم بااد .اينكه نَپ و مايكلا

« وايتاناسیت سبکاناسی و عروضاناسی» ا نه مباحث نظرم بلكه مباحث
تجربی مینامندت بهخ مخ
ويكر هام مذک

تعريفی مبهم است که چندان منقاعدکننده ناست.

ن عی مشقهام اننقا ماند که

حالی که به تجربة بهنر خ اننده اش

منن منجر میا ندت برمبنام تعا يف نظرم گسنر هام هسنند که

ط ل سالاان

منةا م ت سط نظريهپر اشان منعد ا ائه ادهاند .بنابراين کالن وايتهام اين
ويكر ها ا نةیت ان مباحث نظرم ندانست .عن ان و اسندالل «علاه هرمن تاک»
مةكن است ا ام ااكاالت خاص خ
مايكلا ا

خ

بااد؛ اما بهاكل بهنرم میت اند منظ

نَپ و

اانه بااد .اين عبا ت يا عبا ات مشابه احنةاالً گارايی و جاذبة

ا عايی هةچ ن «علاه نظريه» ا ندا ند؛ اايد به هةان لال است که نَپ و مايكلا به
عن انی گارا مانند «علاه نظريه» من سل اده و با ترفند ا ائة تعريف خاص خ

اش

نظريهت اسنداللهايشان ا باان کر هاند .اگر اينگ نه باادت اقدا آنها ناا چاام ناست
جا آنچه خ اان «تجا ت نظرم» مینامند.
يكی يگر اش ايرا هام وا اده به مقالة نَپ و مايكلات اتها «تجا ت نظرم» به
مباحث مرب ط به هرمن تاک است .آنچه آنها تالش برام جداساشم مسائل غارقابل
تفكاک مینامندت الشمة مباحث علةی است که به پاشانة اسنداللهايی هةانند
اسنداللهام خ

نَپ و مايكلا تبديل میا  .تفكاک و تجايه هرقد

چا خطا يا

غارضرو م باادت نبايد با اتها تجا م ب ن که گسنرهام اش اللتهام ضةنی ا به
ذهن میآو ت م اجه ا  .اينگ نه برچسبها تیكمهايی يكنات گ نه است که
اسندالل هام نظرمت ول

چا لغاش و خطات ا به هةان مسارم میبر که نَپ و
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مايكلا اش آن پرهاا میکنند؛ يعنی مسار ت لاد فرا وايتهايی که اسنداللهام بهاصطالح
ناخ اسنه ا بهحاااه می اند .چنان برچسبهايی مسار اسندالل نَپ و مايكلا ا که
هةانا می يتبخشادن به خ اننده استت منیرف میکند و بههنگا تأکاد بر باو
اسنانت ذهن مخاطب ا با القا

بتوا هگ نه با باو هام غلط آل ه میساش .

 .4نئوپراگماتیسم و جامعة ادبی ايران
بدون اک بخز عةدهام اش مباحث نظرية ا بی منأثر اش نظريات يگر منفكران با
ملاتهام منفاوت ب ه است .اين بدان معناست که بهجام مرشبندمهام جغرافاايی
پذيرش يا

بهمنظ

ّ ويكر هام نظرمت اشآنِخ ساشم

م اجهه با نظريههام

خا جی میت اند يكی اش بهنرين خطمشیها بااد .مةكن است يكی اش غدغههام
يا نب ِ نظرية ا بی

امروش جامعة ا بی ايرانت وج

سنت ا بی اين کش

بااد .پاسخ

به اين سؤال نااشمند بر سیهام تا يخی است و ناا مسار اننقا م جامعة ايران ات
ستکم تا مدتیت گذانهنگر میکند.

حالی که اين بر سی الشمة تیقاقات مرب ط به

حال و آينده است و مسلّةاً افقهام ن

ا به وم پژوهشگران میگشايدت بخشی اش

جريان نظرم جامعة ا بی ايران میت اند

واکنز به ويكر هام وا اتی اكل گار .

اگر فقدا ن نظرية ا بی
بهعلت نب

ايران

حد فرضاه استت اين مسئله

جامعة امروش امريكات

پاشانههام تا يخی و فرهنگی کالساکت امرم مسلّم است .اما چگ نه

است که امروشه جامعة ا بی امريكا اش طاليه ا ان نقد و نظريه است؟ پاسخ اين سؤال
ا بايد

مبیث اشآنِخ ساشم جستوج کر .
ط ل تا يخت منفكران نقد و نظريه با تأسی اش نظريات فراملانیت به

اشآنِخ ساشم مبا ت و شيدهاند .برام مثال عصر وانگرم

ا وپا با اثرپذيرم اش

مباحث نظرم ي نان و و باسنان به جريانساشم جنبز نئ کالساساسم پر اخت و
منعاقب آن ويكر هام مانناساسمت مد ناسم و پسامد ناسم
فعلوانفعاالت نظرم بهوج
يدات

30

سلسلهام اش

آمدند .اين اشآنِخ ساشم تا جايی پاز می و که ژاک

اش پايهگذا ان جنبز پسامد ناسمت نظرات قرنباسنةی خ

ا با مبانی

افالط نیت يعنی مباحثی که حدو اً به چها صد سال پاز اش ماال مساح باشمیگر ت
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انديشة اسنا ن نَپ...

آغاش میکند .اين اهبر جريانساشم نظرم مشخصاً ت سط نَپ و مايكلا اتخاذ اده
است .آنها با باشخ انی ابطة معنا و نات با اسننا به نظريهپر اشان همعصر و هموطن
خ ت اين مبیث ا اشآنِ خ
مقالة پاز و به مرو

کر ند.
ويكر ضدنظرم نَپ و مايكلا و واکنزها به آن پر اخت تا

نشان هد که چگ نه يک مبیث نظرمت

خاص هرمن تاک که پاشانهام

اين م

ط النی ا ت میت اند به جريانساشمهام اننقا م منجر ا  .امروشه بخز چشةگارم
اش جامعة نقد و نظرية امريكا ويكر ضدنظريه ا آگاهانه اتخاذ کر هاند و
به فلسفة قا هامت نقد و نظريه ا ملة

تر و ستيافننیتر میکنند و

واکنز

اين مسارت

جستوج م چشمانداش هام جديد هسنند .نَپ و مايكلا با اين اسندالل خ ت اين
ويكر جةعی ا پاز چشم قرا می هند تا جايگاه و اهةات خ
ضدنظرم ا

مباحث

واکنز به مننقدان ضدنظريه باابند.

جريان ضدنظرم جامعة امريكات نَپ و مايكلا هشدا می هند که نظريه هةاشه
کةان استت حنی

کةان مباحث ضدنظرم .آنها با باشخ انی نظريات هرشت

ي لت فاز و ومان به لغاش و

نهايت به گرفنا م آنها

باآنكه برخی اش مننقدان صیت گفنههايشان ا

ا نظريه میپر اشند.

میکنندت واکنزهام منعد اش

اخصاتهام مهم نقد ا بی حكايت اش جريانساشم آنها ا .

حالی که بساا م اش

مننقدان اظها ات نَپ و مايكلا ا بهن عی نظريهپر اشم می انندت اين و مننقد
پاسخی ه اةندانه اعال میکنند که اين ا عا «مانند آن است که بگ يام کسی که
اسنداللهام ضدطالعبانی ا ت طالعبان است» (.)Knapp & Michaels, 1983: 793

مباحث بان نظريهپر اشان امريكا نشان می هد که خ
و واکنزها تبديل میا

نظريه به می

و اين مسئله به آگاهی هرچه باشنر

گفتوگ ها
با

نظريه و

کا کر هام آن می انجامد .اگر فرض کنام جامعة ا بی ايران پاشانة نقد و نظريه نداانه
باادت نكنهام که اش مرو نظرات نَپ و مايكلا و واکنزها به آنها سنگارمان میا
اين است که جامعة ا بی ايران بهجام وا ات صرف مباحث نظرمت بايد م ضع
اننقا م

قبالشان اانه بااد و اش طريق نقد و اشآنِخ ساشمت چشمانداشهام
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جديدم برساش  .اش طريق اين ويكر ت جامعة ا بی ايران میت اند ه يت مسنقلی
جريانهام نظرم برام خ

منص

ا

و

جامعة جهانی جايگاهی به ست آو .

برام حص ل اين امرت تبا الت نظرم ماان مننقدان ايرانی
چا چ

فضايی خا ج اش

هام سةی آکا ماک الش است .نئ پراگةاتاسم امريكا به ما نشان می هد که

شبان وشمره و ملة

ت به و اش تشريفات و ض ابط پرطةطراق علةیت فضام نقد و

نظريه ا به غدغههام اجنةاعیت سااسی و فرهنگی نا يکتر میکند و آنها ا به
سالت اصلیاانت يعنی مقابله با جامعة سلسلهمراتبیت باشمیگر اند .بهنظر می سد نقد
جامعة ا بی ايران عةدتاً کا کر بتوا هام يافنه که

و نظريه

پشن انه ام نظرم برام ا عاهام م ج
بهانهام برام مقالهساشم است.
میا

باشنر م ا

خ انز آثا است و

صرفاً

برخی م ا ت

مقاالت اينچنانیت سختن يسی به يک ا شش تبديل

و هرچه مفاهام ستناافننیتر بهنظر آيدت گ يی به عاا پژوهز میافاايد.

جهت سناابی به غدغة حقاقی برام نظريهت جامعة ا بی ايران نااشمند آن است تا
گاهی چا چ
آن

هام سةی ا کنا بگذا

و صراحناً با نظريهت کا بر ها و ع اقب

سلسلهام اش يال گهام اننقا م ماان منفكران

بافنی که

يافت میا ت

يعنی جامعة ايرانت سخن بگ يد .طبق اظها ات فازت يكی اش ننايج نظريهت اسنفا ههام
ساشمانی برام ا تقا و تش يق است؛ سخنی که با جامعة ايران ناا صا ق است .پس
چه بهنر است ساشوکا هام ساشمانی بهگ نهام تنظام ا

که ويكر هام نظرم

اسنام اشآنِخ ساشم ناا قرا گار  .اين مسئله شمانی حاصل میا

که بسنر برام

باان باو هام صريح و بیپر مننقدانت بدون تأکاد باز اش حد بر مسنندساشمها اش
طريق ا جاع به منفكران معنبر و برجسنهت مهاا ا .
اين بدان معناست که ه يت مسنقل نقد و نظرية ايرانی با آشم ن و خطا به ست
میآيد .هنگامی که فاز به مسئلة «باو » ااا ه میکند ت نكنهام که نَپ و مايكلا
بهسبب عدول اش آنت او ا نقد میکنند ت فضا برام اسنداللهام کا بر مت ملة

ت

جديد و خالقانه فراهم میا  .تأکاد فاز بر باو برخاسنه اش اعنقا او به تجربی
ب ن مسائل است؛ نكنهام که نَپ و مايكلا ناا به آن قائلاند .آنها معنقدند که بساا م
اش مسائل نظرم

واقع مباحث تجربیاند و نااشم به نظريهپر اشم ندا ند« :مسئلة
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اين

مسئله است که اين سؤاالت تجربی بايدت يا بهنر است کهت پاسخهام نظرم اانه بااد»
( .)Knapp & Michaels, 1982: 729میت ان تأکاد باز اش حد نَپ و مايكلا به مقابله
با نظريه ا افراط ناماد؛ اما اين نكنه ا میت ان اش آنها آم خت که مسائل بايد تاحدم
تجربی بايد باقی بةانند؛ تا جايی که کنزها و واکنزهام صريح نقا انه به تعريف ما
اش نظريه و نقد کةک کند.
اين مقاله به ما میآم ش ت آن است

نكنة يگرم که مباحث و واکنزهام م ج

که هة ا ه خ انزهام هرمن تاكی نااشمند آگاهی تا يخی

باشساشم معنا هسنند.

تأکاد نَپ و مايكلا بر هةانندم معنا و نات ن يسنده ا میت ان ا عايی ايدئ ل ژيک
انست که منجر به طباعیساشم معنا میا

و امكان بر سی ع امل تا يخی

ت لادکنند معنا ا اشبان میبر  .هرش به سنی مسئلة تا يخ ا با گترين خطام
اهبر م نَپ و مايكلا می اند و ماان ن يسند فرضی و ن يسند اصلی تةايا قائل
می ا .

واقع ن يسند فرضی هةان ن يسند تا يخی است که

ت سط نظا هام معنايی ت لاد میا
بااد .بنابراين

هر برهة تا يخی

و احنةاالً با ن يسند اصلی تفاوتهايی اانه

خ انزهام هرمن تاكیت هة ا ه بايد با فاصلهام نقا انهت هةراه با

آگاهی تا يخیت به مسئلة معنا و نات ن يسنده پر اخت و اش هةانندساشم ک ک انة
اين و که مةكن است به طباعیساشم ايدئ ل ژيک منجر ا ت پرهاا کر .
 .5نتیاله
مقالة «علاه نظريه» با تاابانی منیصربهفر مت نظريهپر اشانی ا نقد میکند که ويكر
ضدنظرم ا ند .نَپ و مايكلا به تضا هام م ج
میپر اشند تا مباحث ضدنظرم ا بهب

تفكرات همعصران خ

بخشند و آنها ا يک گا به جل ببرند؛ اما

اين اه چا خطاها و تناقضهام خاص خ

میا ند .تعريف ناقص اش نظريهت به

عقب باشگر اندن مباحث نظرم و ويكر غارتا يخی به مسئلة ن يسنده اشجةله
ايرا ات اسنداللهام آنهاست .باوج
برانگاخنهت به جريان ساشم اننقا م

اينت واکنزهايی که مقالة «علاه نظريه»
جامعة نقد و نظرية امريكا منجر اده و ه يت
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منیصربهفر به آن بخشاده است .اين ن ع جريانساشمها میت اند الگ يی الها بخز
برام جامعة نقد و نظرية ايران بااد تا با وشاناسی نظا مند به جريانساشمهام
نظرم بپر اش و ه يت مسنقل باابد .امروشه مباحث ضدنظرم امريكا با اجننا
کالننظريه ها و تأکاد بر می يت خ انندهت ويكر

اش

م کراتاک به نقد ا يک گا به

جل میبر ؛ اما اش طريق مقابله با فلسفة قا هام و معنبرساشم 31مننقدان امريكايیت
حال ت لاد کالننظريههام يگر است .بنابراين میت ان
کنزها و واکنزها ا تالش برام برترم

انز بهمنظ

و نهايناً آنها ا تجا ت و يا سااست نظرم ناماد.

بُعد کالنت اينگ نه
سناابی به قد ت انست

اين جريان قد ت ت انزت جامعة

نقد و نظرية ايران ناا بايد با ت لاد ه يت مسنقل نظرم جايگاه خ
پینوش ها

ا جستوج کند.
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