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ر ه ؛ یعنیدارد نیز به عهده فکریت نوعی فعالی ای خودحرفهکار هر انسانی فارغ از 

 ادراک در، باشدذوق خوش انسانی هنرمند یا تواند فیلسوف،می فردی درعین حال که

ه ب . بنابراینای داردسلوک اخلاقی خودآگاهانهو کند میمشارکت نیز خاصی از جهان 

 ییوهش و این به معنای ایجاد کنداصلاح آن کمک میبه از جهان یا تصوری ویژه تقویت 

  (۷، ص. 1۷۹1. )آنتونیو گرامشی، جدیدی از تفکر است

( در دفترهای گردآوری 5-32، ص. 1۷۹1) مارکسیست ایتالیایی ،آنتونیو گرامشی

گیری اجتماعی شکلزندان،  در 1۷3۷-1۷25های طی سالش هایشده از یادداشت

. او ستاامروز  نقد فرهنگیکند که مشابه توصیف می یاروشنفکران را براساس شالوده

گانیک و روشنفکران ار بین روشنفکران سنتی )وکلا، معلمان، پزشکان، روحانیون و غیره(

یت تخصصی و وضعوظایف رسد به نظر میکه  شود؛ روشنفکران سنتیتمایز قائل می

 کرانروشنفسیاسی  زندگی هایگرایشها را از اجتماعی نسبتاً پایدارشان آن -اقتصادی

از درون نیروهای سیاسی، فشارها و  که و روشنفکران ارگانیککند جدا می متعهد

)و  شوندرانده شده پدیدار میحاشیه بهو  فرودستهای اجتماعی تضادهای گروه

ی گرامشی ه. نکتاند(واکنشی به همین نیروهای سیاسی، فشارها و تضادهای اجتماعی

نافع سیاسی است. روشنفکران سنتی این است که هر دو نوع فعالیت فکری در خدمت م

 ،دکننمسلط اجتماعی عمل می نظمِ کارگزارانِ عنوانبهحزبی هستند و  ضمنیطور به

از شرایط  یا کننددولت مخالفت می یویژهها آشکارا با اقدامات حتی در مواردی که آن

 ارندد ای که روشنفکران سنتیحرفه یعملکردی مدنی احساس نارضایتی دارند. جامعه

 1کند.در آن حفظ می شان راجمله جایگاه ممتازاز ،معمول تصورات غالب از جهان طوربه

تکه و متناقضی که از طریق انقیاد آحاد تکهاز سوی دیگر، به دلیل ادراکات پراکنده، 

حاکم به دست آمده  یی قدرت طبقهکنندهتحریکآور و های رنجآمدپیافراد در برابر 

 برای مداخله در تصورات -در لحظات تأمل نظری -رگانیک است، روشنفکران ا

 یفرد قرار دارند و به تعبیر گرامشی شیوهبههژمونیک جهان، در موقعیتی منحصر

 ار نظریک تنگاتنگ . روشنفکران ارگانیک با تطبیقکنندجدیدی از تفکر را ایجاد می

توانمندسازی -خود جهتی داخلی در شدهو شناخته های اجتماعیبا مبارزات گروه خود
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فرایند اجتماعی  پیرامون 1هاییتوانند به شکلی مطلوب ضد نظریهمی، استقلال بومیو 

های یاند و دارای ویژگهمان زمان که مبتنی بر تاریخِ  هاییبیینو فرهنگی ایجاد کنند، ت

 گرامشی قابل توجههستند. تمایز  و همچنین متفاوت و ضمنی سیاسیبخش یرهای

ک، بخش روشنفکران ارگانیرهایی پتانسیلویژه ارزیابی او از بهبین انواع روشنفکران، 

انتقادی در مطالعات فرهنگی معاصر ی نظریهکرد کارچارچوبی مفید برای بازاندیشی 

 م مسائلیخواهسکوی پرش، می عنوانبهکند. با استفاده از بحث گرامشی فراهم می

 محل پرداز انتقادی و، موقعیت نظریهکارکرد آنانتقادی و  ینظریهمربوط به رابطه بین 

جا در این ام. هدف میطور مختصر بررسی کنبهنظری انتقادی را  یمداخله رویداد

ی انتقادی و نقد فرهنگی نظریه است کهمشترکی برجسته کردن برخی از موضوعات 

 2دهد.نشان می پراکسیسنوعی عنوان بهرا 

 

 انتقادی پراکسیس مذاکره برسرنظریه:  اهمیت
 آورامسرسو گسترش  یپردازهیبا نظر یاز حد علوم انسان شیبا توجه به اشتغال ب

شود، آن منتشر می یکه در نتیجه ناسازگاریظاهر و به رقیب یانتقاد یهاهینظر

گونه چپردازی اواخر قرن بیستم رسد که بپرسیم چرا اکنون؟ نظریهمنطقی به نظر می

پردازی انتقادی پدیدار که تحت آن نظریه وجود دارد تشخیصیاست؟ آیا شرایط قابل

 ی)حداقل در سطح پراکسیسو  ( معتقد است که نظریه1۷۷1شود؟ تری ایگلتون )می

که  کندوابسته به فرایندهای اجتماعی هستند. او بیان می عوامل( ابتدایی ابی ویغیرباز

 : مواردی از این دست است گسترده شامل طوربه 3گرانهنپردازی خودظهور نظریه

هم ممکن است و هم  آنافتد که انجام نظریه در مقیاس چشمگیر زمانی اتفاق می
 ما بوده است در معرض یروزانه هایفعالیت بنایدر خفا زیروقتی منطق سنتی که ؛ لازم
 امر ینا .شوداحساس میآن کنار گذاشتن  قرار گرفته و نیاز به تجدیدنظر یا ریاعتبابی

 طوربهها، فشارهای مشخص خارجی یا فعالیتاین  درونی مسائلخاطر هممکن است ب

                                                      

1 Counter-theory 

3self-reflexive 
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. نظریه صرفاً به دلیل مشکلات ناگزیری که ترکیبی از هر دو رخ دهد در اثر معمول
؛ 32)ص  .شودمی خودنگری با آن روبرو است، مجبور به ایجاد شکل جدیدی از

  (اضافه شده است تأکید
 ح کرد،مطر گلتونیاکه  را تیوابسته به موقع پردازی پراگماتیک یااه نظریهدگید

؛ رابینز، 1۷۷1گراف،  ؛مثال عنوانبه. )اندتعمیم بخشیدهنیز  انتقادیمحققان  ریسا

 ،بار برای همیشهدهد این است که یک( آنچه این دیدگاه نشان می1۷۷1، 1۷۹۹/۹۹

 شرح و بسط، «پردازی کلاننظریه»های انتقادی جدید ارتباط چندانی با ظهور نظریه

 ها برآن تأثیرو  دیجد یهاهیدر عوض، رواج نظر ندارد. «دریافت درست آن»یا  کلی

 یی پیرامونهاحلراه یافتن یبرا ییهابا روش میمستق طوربه یانتقاد پراکسیس

ی انتقاد شمندانیاند میان یانتقاد عمل کهضمن این ،مرتبط است «حساسمسائل »

را چ کنددر طول زمان تغییر می مذاکرهاست. شرایط  مذاکرهمورد  روشنفکری یجامعه

 اندیشمندان یند. آنچه که جامعهکنندگان همیشه در حال تغییرمذاکرهکه خود 

 یزمینههای نظری آن را در هر حلداند و همچنین راهمند میلهئانتقادی آن را مس

ماعی، اجت هایفعالیتتری از داند، باید در ارتباط با میدان وسیعمی ی مؤثرتاریخی خاص

ی خود را اکنند و معنشود که اعضا در آن حرکت می دریافتسیاسی و فرهنگی 

ادی مدرن ی انتقنظریه روایت قطعیانتشار با که اغلب  نیز . مکتب فرانکفورتیابندمی

 است. دستی از این شود، موردشناخته می

اجتماعی فرانکفورت  مطالعاتسسه ؤاعضای م 1۷32فرانکفورت که در سال  مکتب

ها و علایق زمینه رغمبه را گرد هم آورد که  اندیشمندانی، نددکر)آلمان( تأسیس 

ها تجدید نظر در نظریه و ف مشترکی داشتند. آناهدامفروضات و  مطالعاتیمختلف 

دستورکار خود قرار داده بودند تا بتوانند تغییرات در نقد مارکسیستی ارتدکس را 

مرگ مارکس رخ داده بود، مورد بررسی قرار دهند.  زمان را که از ایاجتماعی و سیاسی

فرانکفورت  مکتب اکثر اعضای 1۷21 یهیتلر در اروپا در اواخر دهه یپدیدهبا ظهور 

 «ی انتقادینظریه» برای سهولت را هابه ایالات متحده مهاجرت کردند، جایی که کار آن

 3.نامیدند
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نسبت به ظهور تهدیداتی علیه آزادی ، پردازان انتقادی مکتب فرانکفورتنظریه

 نگرفت قدرتو همچنین  - گرامصرفداری سرمایهفاشیسم، استالینیسم و  -فردی 

ها به همان اندازه در بودند. آننگران اتفاق به« صنعت فرهنگ»یا ی گروههای رسانه

 ،نظری آگاهیتحلیلی و  یکه نقد فرهنگی با استدلال اشتراک داشتند نیز این عقیده

دهد. ارائه می یدر برابر چنین نیروهای سرکوبگر مدرن را ثرترین شکل مقاومتؤم

 ی انتقادی بسیارکار نظریهفرانکفورت،  کتبمخصوصاً برای اعضای اصلی م

ردازان پبود. در بهترین حالت، این نظریهبخش رضایتگر و ، خودتعیینبرانگیزچالش

مهم به روشنفکران ارگانیک گرامشی شباهت داشتند.  یجنبهانتقادی حداقل از دو 

فت گرها سرچشمه میبود که از دنیای عینی زندگی آن مسائلیها بر اساس پژوهش آن

پردازی آمیزی نظریههم، از طریق همچنینها اهمیت داشت. شخصه برای آنبهو 

پیرامون فرایندهای اجتماعی و رویدادهای  حساسو تحلیل دقیق شرایط  واکنشی

خلاصه،  طوربه. شدمیپاسخ داده ل ئاین مسابه متناسب با زمان خود فرهنگی 

ر به صورت دیالکتیکی د اندازترین و پایدارترین کار نظری مکتب فرانکفورتطنین

 امل یافت،تک نویناجتماعی  -های فرهنگیفعالیتبا مطالعات تجربی  ی تنگاتنگارتباط

 در عین حال وگذاری تأثیر ترین میزانی با کمهاینظریهدرحالی که پیش از این 

 هنجارهب یالگوها ای نگریکل یهاستمیس عنوانبه شد کهمطرح می تریبرانگیزبحث

 هکضمن این ؛گرفتندشدند و مورد نقد و بررسی قرار میشرح و بسط داده می جامعه

ها پردازیی آن برهه از زمان نیز در این نوع دوم از نظریهاجتماع-یفرهنگ یهاتیفعال

 4شد.انتزاعی نادیده گرفته می طوربه

 

 گرمداخله عنوانبهپردازان انتقادی نظریه جایگاهمرزی:  هایتقابل
نتقادی پردازی اشرایط نظریه ،توان گفت که نقاط قوت و ضعف مکتب فرانکفورتمی

 رویدادهایاساس های رایج برتنها پویاترین نظریه. نهکرده استرا تعیین  متأخر

ایط با شر ارتباطدر  ی نظریرخدادهااستوار است، بلکه این  کنونی اجتماعی-فرهنگی

 یبا فرض محال بودن مشاهده ن،ی. علاوه بر اندشومی مندترروش خود نیز فعلی تاریخی

ر د برانگیزوضوعی چالشبه م یانتقاد پردازنظریه جایگاهفارغ از قدرت، و  فارغ از ارزش
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رهنگی به نقد ف که پردازان انتقادی پساساختارگراشود. نظریهیبدل م یانتقاد طرحکل 

از ماتریالیسم فرهنگی ای های برجستهمند هستند، با بیرون کشیدن نگرشعلاقه

ی با اجتماع-فرهنگیهای فعالیتکه دهند. )یعنی اینل پاسخ میئبه این مسا گرامشی

ها، علایق و روابط ها، ایدئولوژیخاص، ارزش یهایی مرتبط است که باورهاگفتمان

ذارد گمی تأثیر آحاد افرادهای گیری هویتگیرد و در نتیجه بر شکلبر میقدرت را در

و  ها تجربیاتدرعین حال آن 5(.بخشداجتماعی هژمونیک را تداوم می و نظم

 را متون )برای تفسیر(، فرهنگ و جامعه عنوانبهفرهنگی را -های اجتماعیگفتمان

 1هایای از وابستگیشبکه عنوانبههای تاریخی را قالبی بینامتنی و زمینه عنوانبه

 کنند.می بینیبینامتنی باز

وجهی دچن یبر گسترهپردازان انتقادی پساساختارگرا این نظریه یتمرکز یکپارچه

اختاری س تفسیری، یعنوان واقعیتبهها، واقعیت انسانی . از نظر آناستها متون و زمینه

نند، ککه در آن سیر می ایمتون مختلف فرهنگیو ها ناکه توسط گفتم دارداجتماعی 

« اطلاعات عینی»یا  «موثقدانش » عنوانبهد. آن دسته از متون که گیرشکل و معنا می

های خبری( مثال، نظرات کارشناسان یا گزارش عنوانبهدارای باری فرهنگی هستند )

دارد.  3گیری تصورات مشترک و ایجاد عقل سلیمشکل یات شدیدی بر نحوهتأثیر

  :عبارتند از کندهدایت میپردازان انتقادی را اصلی که کار این نظریه هایپرسش

ها، علایق و ها، ایدئولوژیچگونه تحت شرایط خاص تاریخی، باورهای خاص، ارزش

شود؟ کدام فرهنگی منجر میی سلطههای گفتمانی به فرم روابط قدرت مندرج در

/ هاگفتمانبرخی برتری و  پویاییمهم، ارزشمند یا واقعی برای  اصلی عنوانبه عوامل

اعتبار یب وها/ متون احتمالی که به حاشیه رانده فرهنگی نسبت به سایر گفتمانمتون 

ها/متون انتقادی در شود؟ گفتمانای خاص محسوب میاند، زمینهجا شدههشده یا جاب

 ارند؟ د ایاجتماعی -پیکربندی بینامتنی قدرت و دانش فرهنگی چه کارکرد سیاسی

                                                      
1 Affiliation 

مذکور ی ژهی وادر ترجمه (12۹۷رت توس، تهران: انتشا )اکبر افسری، «جهان متن منتقد»مترجم کتاب 

 را به کار برده است« ارتباط سببی»عبارت 

3 Common sense 



 

 
 

 ی سارا حضرتیانمری استراین، ترجمه 7

( 1۷۹2، 1۷۹3، 1۷۹1، 1۷۹۹آمریکایی )-ادی عربرداز انتقپادوارد سعید، نظریه

ی مسئلهی به درخشان طوربهدرخشان و پرشور،  منطقی باآثار خود،  ای ازدر مجموعه

ای )یا مقابله ی نظریه نقد و از گذاریتأثیرهای روشنفکری پرداخت و نمونه

اندیشد که ( بر این فرض می1۷۹2د. سعید )اپساساختارگرایی ارائه د 1(آمیزمخالفت

ز ا هاییگزاره»دارند، بنابراین  «دنیامحور»متون فرهنگی مبنایی و ها نای گفتمهمه

به وجود  قطعیی خدادهایر عنوانبههستند. متون دنیامحور هستند چراکه  «قدرت

ها قرار در آن که بخشی از جهان اجتماعی، زندگی بشر و لحظاتی تاریخی»آیند و می

در  رایز اند،از قدرتهایی گزاره هانیا (4)ص  .مانندباقی می «شوندگرفته و تفسیر می

ی رقابتو اغلب ها یکنواخت نیست متون زمانمندند و انتشار آن ،یفرهنگ ساختارهر 

را حذف  دیگر ی متون اساساً متون ]احتمالی[همه»که  کنداست. سعید ادعا می

 محوراقتدار متن نیبنابرا( 45 )ص «.یرندگرا مییکدیگر کنند، یا بیشتر اوقات، جای می

ه آن را ک شودبدل می ینامتنیب یهایوابستگ یاز شبکه یریناپذلیتقل کارکردبه 

ابزاری دقیق و در عین حال ، کند. مفهوم وابستگیمی تیدهد و تقویگسترش م

از قدرت  را گرامشی ادراکتا بتواند  کند( فراهم می1۷۹2پذیر را برای سعید )انعطاف

ای کند و همچنین در این فرآیند نیز مداخله بینیمتعدد خود باز هایحشرهژمونیک در 

بارات ثر با این عؤاصل تفسیری م عنوانبهوابستگی را ی انتقادی داشته باشد. او دامنه

 دهد: توضیح می

یک متن  عنوانبهسازد تا خود را ی چیزی است که یک متن را قادر میوابستگ
 یشود: وضعیت نویسنده، لحظهو این شامل طیف وسیعی از شرایط می حفظ کند

های ها و ایده، ارزشمعیارهای رایج آن، و دریافت ی متناشاعه، رتاریخی، شرایط انتشا
و غیره و غیره.  یضفر یپیشینه، ه، چارچوبی از مفروضات ضمنی توافق شدیفرض
 ( 1۹4-1۹5ص )ص

                                                      
1 Oppositional 

« مخالف ]یا موضع و مقاومت[»های ی عبارت فوق واژهدر ترجمه« منتقد ،متن ،جهان»مترجم کتاب 

 را معادل گرفته است
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ن و بازسازی پیوندهای بین مت»گر، استراتژی اصلی منتقد مداخله عنوانبهبنابراین 

است که متن را در اختیار هایی بخشجهان، آشکار ساختن و بازگرداندن اهمیت به 

بازآفرینی تاریخی یا بازسازی »این امر با  «دهد.جامعه، نویسنده و فرهنگ قرار می

 شود.ی( محقق م1۹5)ص  «وجود آمده استهامکاناتی که متن از آن ب

 (1۷۹1) «فلسطین یمسئله»(، 1۷۹۹) «شناسیشرق» کتاب چند سعید در طول

ابزاری  عنوانبه« وابستگی»دهد که چگونه نشان می (1۷۹1) 1«هارسانه اسلامِ » و

ی انتقادی به تحلیل گیرد تا با مداخلهسودمند در خدمت ساختارهای غربی قرار می

 بپردازند.ای های خاورمیانهفرهنگ

نخست  یلههودر  ؛است ینهاد یهایها بر وابستگکتاب نیتمرکز او در سراسر ا

 یلالملنیب گروهی یهاو رسانه ییکایآمر-ییاروپا یسسات علمؤم رامونیکه پ یموارد

کنند. هدف پایدار او این کمک می یغربریغ یهابرداشت از فرهنگءهستند و به سو

، چه در قالب تحقیقات ی )غیر(های دیگری بازنماییاست که نشان دهد چگونه همه

ه موجه ب وند اتاریخی تفسیریِ رایندهای خبری، محصول فعلمی و چه در قالب گزارش

 .خودنگرانه نیاز دارندبه نقد  اما رسندنظر می

دارای  و دنکنمیای تولید مؤسسات علمی و رسانه را «رسمی»جا که دانش از آن

د، خاص هستن منافعیو  حاکممستقیم با ساختارهای قدرت ظریف و غیر هایوابستگی

را از نظر راهبردی در مرز بین  (مخالفگر )یا مقابله( منتقد 1۷۹2، 1۷۹3سعید )

رنگ دبی( و فرهنگ )که دهدقرار می تأثیرکار او را تحت  های نظری )که معمولاًسیستم

رادی ا دانش»که منتقد متعهد به  کنددهد. او استدلال میاست( قرار می نقد ر تیررسد

( باید نسبت به سایر 3۷)ص  «شودکه به نفع آزادی بشر تولید می )بدون اجبار(

 اندی بسط یافتهانتزاع فکر که با یجهان یهاستمیمتون فرهنگی، از جمله سو ها ناگفتم

 صمانهی نه خ، موضعاندی داشتهخیخاص تار ینامتنیب یهایبر وابستگ اندکی تأثیر و

انه اتخاذ کند. بنابراین او مشابه روشنفکر ارگانیک گرامشی از موضعی هوشیار بلکه

سته به واب بومیی هافعالیتبا  فردناشی از مبارزاتی منحصربهکه  کندنظری حمایت می

                                                      

 .استشده ترجمه ( 12۹۷)تهران، نشر توس: کتاب مذکور  با عنوان فوق توسط اکبر افسری 1 
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( 1۷۹2گر است. سعید )و مداخله جوقابلهشناختی مستقل، ماست، اما از نظر قدرت 

 کند: به شرح زیر تلخیص می ایمقابله کارکرد نقد یدربارهرا دیدگاه خود 

ه تعدیل بلک عنوانبهی نقد به کار ببرم )نه ژهای را همواره در کنار وااگر بخواهم واژه
ه ای خاص نه باگر انتقاد پیرامون مسئلهخواهد بود. « ایمقابله»ی ژه( واکیدأت در مقام

ر همزمان باید هم د طوربهپذیر نباشد و اگر دکترین و نه به موضعی سیاسی تقلیل
ها جهان باشد و هم به خودآگاهی رسیده باشد، پس هویت آن تفاوتش با سایر فعالیت

اش تییهاست. در تردید خود نسبت به مفاهیم کلی، نارضاهای فکری یا روشو سیستم
ها، در علایق منحصر به فرد ها، در عدم اشتیاق خود نسبت به اجتماعابژهاز عینی شدن 

ها نقد بیشتر ی اینخود، در قلمروهای امپریالیزه شده، در عادات ذهنی جزمی، در همه
ای که از هر چیزی خودش است و اگر بتوان این تناقض را تاب آورد درست در لحظه

ای است، اغلب برخلاف خودش عمل یافتهسازمانحکم جزمی  در حال بدل شدن به

)ص  1استفاده شود.« ایمقابله»ی بدی نباشد تا در کنار ژهوا« آیرونیک»کند. شاید می

3۷)  

 

 انتقادیی های مداخله: گسترش شبکهبومی پراکسیس
منتقد این است که گفتمان  ایمقابلهو  هوشمندانه کارکردبرآیندهای یکی از 

ل کبرانگیز در ارتباطی هدفمند و مناقشه یشکل اولیه عنوانبهانتقادی را -نظری

 کارکرد( در مورد 34 .، ص1۷۹3دهد. سعید )می های فرهنگی قرارگفتمانساختار 

 وانعنبه] سازییبه جای عدم مداخله و تخصص»گوید: دیالکتیکی نقد فرهنگی می

برای  قاطعتلاشی  و [ باید مداخله، عبور از مرزها و موانعمسلط موضع انتقادی

 یبخشرسد عمومیتبخشی وجود داشته باشد، دقیقاً در مواردی که به نظر میعمومیت

هایی هستند که به دلیل اختلاف گروه یمنتقدان نماینده «آن غیرممکن است. به

ویژه هبشوند، حاشیه رانده میگیرند و به طبقاتی، نژاد یا جنسیت تحت ستم قرار می

 اند.ثر بودهؤم هستند نیز نتقادیامداخلات  که محل های نظریدلالت بسطدر 

                                                      

 .اضافه شده است منتقد ،متن ،جهان»مذکور از کتاب تهای متن نابتدا و ا1 
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( 1۷۷1، 1۷۹۹ 3،واکی؛ اسپ1۷۷1، 1۷۹۹، 1۷۹2 1،)بابا ایپردازان انتقادینظریه

دانند، بر ارتباط بین روشنفکران بومی جهان سوم و که خود را پسااستعماری می

را  2ی تغییرکنند تا نظریهغرب تمرکز می یتحت سلطه یجهان سومهای فرهنگ

پردازی کارآمدی نظریه برای مورد را( چندین 1۹۹ .، ص1۷۹۹دهند. اسپیواک ) تفصیل

بندی جمعیک مواجهه و نه گذار،  عنوانبهتغییر  اتاول اینکه لحظ»ند: دالازم می تغییر،

 4ایهنشانهای با تغییر کارکردی در سیستم مذکور و مطرح شود؛ ثانیاً این تغییرات

گر در آن ]یعنی شرایطی که فعالیت منتقد مداخله گذاری یا مشخص شوندعلامت

ر مثال از جنایت به شورش[ و د عنوانبهشود از منفی به مثبت تغییر کند: میتوصیف 

 6«.شود]منتقد جهان سوم[ واقع  «فرودستان»نهایت عاملیت تغییر در شورشیان یا 

های ( با استفاده از نظریه14۷ .، ص1۷۹2برای نشان دادن این فرایند، هومی بابا )

 ی«هلحظ»وابستگی متقابل گفتمان و هویت و فرهنگ،  پیرامونپساساختارگرایانه 

سازی که از طریق گفتمان ذهنیدرک فرایند »انتقادی را در  یمطلوب مداخله

( و 1۷۷1د. برای هومی بابا )گیردر نظر می ،«تاس )و محتمل(پذیر ای امکانکلیشه

، غالب و مغلوب، دیگرانو تفاوت، خود و  شباهتهایی مانند همکارانش دوگانگی

، تأیید بیانکارآمدی(  طوربه)ملی  اتاستعمار و مستعمره از طریق آثار ایدئولوژیکی روای

ای بررسی جوّ ملی، در سپس هدف او این است که این روایات را بر شوند.و بازتولید می

  بندی عناصر آن، با خوانش جزء به جزء واسازی کند:فرایند مفصل

هستند و  5روایت یمیانهها در آن ، چرا کههستند ناتماممعانی  در برخی شرایط
صویر ؛ و تقرار داردفرایند ساخته شدن طی زیرا در  ،ساخته باشدتاریخ ممکن است نیمه

                                                      
1 Homi k. Bhabha 
3 Gayatri Chakravotry Spivak 

که  ی مقدماتی اولیهی تغییر مدلی است پیرامون فهم عوامل دخیل در فرایند اجتماعی به مثابهنظریه2 

 شودمنجر به نتایج )تغییرات اجتماعی( می

 توان آن را معادل زبان گرفت؛ زبان گفتاریزبانشناسی است و می ای عبارتی کلیدی درسیستم نشانه4 

 ای استهای نشانهای از سیستمانسان نمونه

5 in medias res 
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 نامشخصی در طوربهفرهنگی ممکن است ضد و نقیض و مبهم باشد، چرا که  اقتدار
  (2)ص. .از خود گرفتار شده است مقتدرانهتصویری  ساخت

ی قدرت و همه هایگزاره عنوانبهمتون فرهنگی و ها نای گفتمتصور همه

 امر یدامنه، در حال تکمیلی هااز نظریهی روایت عنوانبههای انتقادی پردازینظریه

پردازی انتقادی ها نظریهدهد. در واقع نهادهایی را که در آنگسترش می راانتقادی 

سازی ازبکند. منتقدان سراسر علوم انسانی میبومی دهد و گیرد، گسترش میشکل می

و قطعات  ونمتو ها نارا که در طیف وسیعی از گفتم ایضمنی نهان و پردازینظریه

( از 1۷۹1جان برگر ) یهای بازنگرانهاند. خوانشه است آغاز کردهمتنی فرهنگی نهفت

سط تو شناسیتحقیقات مردم یدر زمینه عکاسی و هنرهای تجسمی، بازپروری مفاهیم

آمریکایی توسط -ی انتقادی بومی آفریقایی(، ساخت نظریه1۷۹۷مایکل جکسون )

های فرهنگی داستان تأثیر(، مطالعات جان تامپکینز پیرامون 1۷۹۹ی لوییس )رهن

 هایی( تنها نمونه1۷۷1) گی از نقش نقد بلاغی (، بازنگری مایکل مک1۷۹5) آمریکایی

 هایی موقت برای بازیابیاست و تلاش بومیپردازی بازنگری انتقادی در پرتو نظریه از

 ایلحظه لی کهئهایی برای مساحلراه یهئتفکرات فرهنگی پیرامون خود و ارا ینحوه»

 ( 1۷۹5)تامپکینز،  «دهند.تاریخی را شکل می

 

 گیرینتیجه
شده است، از  بر آن تأکیدهای انتقادی که در این مقاله پردازیمسیر نظریه

 7«تقادیِگرایی انتاریخ»فراگیر مکتب فرانکفورت گرفته تا  های اجتماعی نسبتاًنظریه

رسد که شود. به نظر میبومی شده، طیف وسیعی از آثار نظری اخیر را شامل می

پردازی انتقادی اخیر به جای پیشروی به سمت تعابیری جهانی و ترکیباتی کلی نظریه

ط ی مشروتری از پراکسیس بومی و مداخلات مدبرانهبه سمت اشکال مؤثرتر و متنوع

نگر و روش ی، زمانیگرامش کی، مانند روشنفکر ارگانیپرداز انتقادهینظررود. پیش می

و با تمام  گذاردر حال  یاجتماع طیبا شرا قاً یدق یو واکنشی یست که نقدهاثر امؤ

( با اشاره 22 .، ص1۷۷1کورنل وست ) یانتقاد لسوفیفها مطابق باشد. های آنویژگی

پرداز هینظر کارکرد نیترروشنفکر متعهد، درمورد مهم یکیدئولوژیو ا یاسیبه کار س
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نتقادی ا کیارگان رزویکاتال عنوانبه[ را متعهدروشنفکر ]من : »سدینویامروز م یانتقاد

شرح  یرا برا یلیتحل یابزارها نیتردهیچیو پ نیتردقیقکه  ی، کسگیرمدر نظر می

 بر یانتخاب فرد اتتأثیرسلطه و  یساختارها کارکرد یو روشن ساختن نحوه دادن

  «اختیار دارد.در  یگفتمانریغ یزبان و نهادها
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پردازان هینظررا   یکیدئولوژیا دیبازتول یهاوهیو ش یاسیسریظاهر غبه یفرهنگ ینقش نهادهابررسی 1 

، 1۷۹4) گلتونیا ی( و تر1۷۹3، 1۷۹1، 1۷۹2) امزیلیو موندی(، ر1۷۹1آلتوسر ) ییلومانند  یبعد

 .اندانجام داده با جزئیات بیشتری ( 1۷۷1

و  یآزاد یدر راستا کیستماتیبه تفکر س سی، پراکسشاره شداحاضر  یطور که در مقالههمان2 

 .اشاره دارد یتوانمندساز
 یفیعبارت توص 1۷2۹کنند که مهاجران مکتب فرانکفورت در سال ( اشاره می1۷۹۷برونر و کلنر )3 

 یمنف تلقیو  زیمتما یاسیس دستورکارهای گریرا به کار گرفتند تا کار خود را از د «یی انتقادنظریه»

خاص آن  یبه معنا «یی انتقادنظریه. »کنندمنعطف را خود  ییکایمخاطبان آمر نزد سمیمارکس از

سه(، سؤم ریو مد انگذاری)بن مریبا ماکس هورکها یو نقد اجتماع لیدر تحل یچندوجه یکردیرو عنوانبه

هابرماس  ورگنیفروم و )بعدها(  شیپولاک، ار کیهربرت مارکوزه، تئودور آدورنو، لئو لوونتال، فردر

 (3-1 .)ص .دشناخته ش
مکتب فرانکفورت ارائه  یبر دستاوردها یاجمال ی( مرور1۷۹۷( و برونر و کلنر )1۷۹5آراتو و گبهارت )4 

 کلیما ی( و مقاله1۷۹۹( و هونث )1۷۹1مکتب به هلد ) نینقاط قوت و ضعف ا یابیارز ید. براانداده

 .دیابرماس مراجعه کنهوسپک در نقد آثار ه
عبارات  نیگفتمان را با ا یانهیپساساختارگرا دگاهیاز فوکو، د یروی(، به پ5۹ .، ص1۷۷1پل بوو )5 

 یریگشکل یمدرن برااپسها در جوامع مدرن و روش نیترگذارتأثیراز  یکی «گفتمان»دهد: یم حیتوض

 یتمانگفی هاانتقال قیاز طر «قدرت»که  مییاست بگو . بهتراست «سوژه» عنوانبهها نساان یدهشکلو 

مقررات  یو تحت سلطه کندبدل می "سوژه"ما را به  یعنی: »دهدیقرار م «موضوع»ما را  خودِ  ی،و نهاد
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؛ دگیرآن در نظر میامکانات آزادی انسان را در قالب دهد و ید قرار مانحاکمما  یر جامعهبکه  یغالب

 .«کندمی "منقاد"ما را  یعنی
ها برخلاف تصورات به سوژه اریو اخت تیکه نسبت دادن عامل کند( اذعان می1۷۹۹) واکیاسپ6 

ا باتی است که موضوع قرار گرفته است. تأثیرای از یان است، چراکه هویت، خود زنجیرهپساساختارگرا

سوژه »به « اثر عنوانبهموضوع »که در تغییر  «کیاستراتژ ت باوریذا»که  کنداو استدلال می حال نیا

 ، اصلی لازم و بنیادی است، شکل مجازی از ساختارشکنی ایجابی است.«علت عنوانبه
 یمتن لیند در تحلفرای نیا یبرا یکل یفیمفهوم توص عنوانبهرا  «یانتقاد ییگراخیتار»من اصطلاح 7 

 .ام( وام گرفته1۷۹۹) تزیاز هوارد هورو ،هیبر نظر یو مبتن یخیتار


