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  نقد معيار و معيار نقد

  *يفدائ غالمرضا

  چكيده
گيـرد. فكـر همـان    ت مـي ئطبيعي و انساني است و از ميل انسان بـه آزادي نشـ  نقد امري 

شود  همين سبب مي سوي نتيجه و برعكس آن است  و خود حركت ذهني از مبدأ كاري به
انجـام   نقد كار همة متفكران ،د. در ادوار گذشتهشوشده  ارزيابي  كه راه رفته يا عمل انجام

هاي است. خودانتقادي در حوزه ت و رشد دانش شدهموجب پيشرف كار و همين دادند مي
اي جديـد   تفكر انتقادي پديـده  ،حال است. درعين ي داشتهمهم ديني و عرفاني هم جايگاه

چـه در  از ماركسيسـم رخ داد. آن  طور ويژه پـس  گرايي در غرب و بهدنبال جزم است كه به
هـاي  نويسنده واقف باشد و نيز زمينهنقد مهم است اين است كه بايد منتقد به مباني تفكر 

كند بشناسد تا بتواند نقـاد خـوبي باشـد.    كه نويسنده در آن زندگي مي را ايفكري جامعه
نظر است و نويسندگان مشـهور  مكتب فرانكفورت درزمينة تفكر انتقادي مبتكر و صاحب

ادي درونـي  تـر بـه نقـ   اند. تفكر انتقادي بـيش نظران در اين مكتب بودهاين حوزه صاحب
فرض در نقادي هم بسيار مهـم  كند. پيشبراساس اهدافي كه متن يا مؤسسه دارد تكيه مي
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  مقدمه. 1
خواهد آزاد گيرد. انسان ميت ميئذاتي و طبيعي بشر است و از ميل انسان به آزادي نش نقد

وچنـان   گوينـد چنـين  ترين نماد آزادي آزادي در فكر است. وقتـي بـه او مـي   باشد و بزرگ
از سقراط بايـد   ،صدر تاريخ پرسد كه چرا بايد چنين باشد. درگمان از خود ميبي ،بينديش

انـد و  نقد و انتقاد اقرار داشت و همة انديشـمنداني كـه بعـد از او آمـده     ياد كرد كه خود به
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مطلبـي  بـر   اند. وقتيبه نقد و نقدپذيري واقف بوده ،همه ،انداي را آغاز كردهمكتبي و نحله
تـر بـه   شود و انديشمندان جامعه دقيقتر ميگري بيشد اين پرسششوازپيش تأكيد مي بيش
  انديشند.ها ميييچرا

اند اگر با عقالنيت و آزادي توأم نباشـند ايمـان   اديان الهي كه مستقيماً ازجانب خدا آمده
كـه   ،ابراهيم ،دارد. نبي خداپايد و حتي مؤمنان راستين را به ترديد واميمردم به آن دير نمي

در ايمان او شك نيست باز براي استكمال ايمان و يقين خود از خدايش رؤيـت چگـونگي   
اش خللـي ايجـاد نشـود (بقـره). در دوران     كند تا در انديشهمردگان را تقاضا ميشدن  زنده

جد مطرح بود. تحقيق و وارسي جزو اساس دين ماست. خـدا بـه    نقد به ةاسالمي هم مسئل
) و اين بعد از آني است كه 64 :(نمل» قل هاتو برهانكم ان كنتم صادقين« :گويدمخالفان مي

مخالفـت   توانـد بـا آن بـه   نمي كس عقالًكه هيچ است لقي كردهخداشناسي را امري ثبوتي ت
آيـا در پديدآورنـدة   «): 10 :(ابـراهيم  »اهللا شـك فـاطر السـماوات و االرض   افي«برخيزد كه 

  »ها و زمين ترديد داريد؟ آسمان
دارد  اشعار) هم به تفكر و تذكر دروني 44 :(بقره» اتأمرون الناس بالبرِّ و تنسون انفسكم« ةآي
اي كه بـين  بنديد؟ و در محاجهكنيد آيا خود به آن پايكه اگر چيزي را از كسي طلب ميو اين

گويـد مـرا سـرزنش نكنيـد بلكـه خـود را       گيرد شيطان به خطاكاران ميشيطان و انسان درمي
 ة). آيـ 22 :(ابـراهيم » فال تلوموني و لوموا انفسـكم «گيرنده شما بوديد.  سرزنش كنيد كه تصميم

) جز بـا نقـادي و رويكـرد انتقـادي     18 :(زمر» عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه رفبشِّ«
). و گـاه خـود   8 :حائزاهميت است (الـرحمن  قرآنپذير نيست. ميزان و توجه به آن در امكان

  ).10ج  :1395جوادي آملي، ؛ 8 :اعراف( »والوزن يومئذ الحق: «شودحق ميزان واقع مي
بررسي دروني در متون روايات هم فراوان است. تقدم درايـت بـر روايـت     رب تأكيد

 »حاسـبوا قبـل ان تحاسـبوا   «) در گزينش روايات از اين مقوله است. 2: 1403(صدوق، 
هاي روشن آن است كـه هـركس بايـد بـه درون خـود      ) از نمونه1 ج :1403 ،(مجلسي

كند. ايـن  چنين هر فرد خود بايد كه محاسبِ بيروني به حساب برسد از اين بنگرد و قبل
گيـري از دنيـا از آن   محاسبه مربوط به همة مسائل زندگي اسـت و فقـط انـزوا و كنـاره    

مراقبـه و   و انـد كـه عبـارت اسـت از مرابطـه     آيد. البته عرفا مراحلي به آن افزودهبرنمي
  ... . محاسبه و مؤاخذه و

كـه  آن زمـان بـود و بـاآن    ةجامع دو مكتب اشاعره و معتزله حاصل برخورد نقدآميز در
گر روحية نقد در جامعه بود كه گاه به افراط و  نشان ها آن  فعاليت ها وارد بود،ايراداتي به آن

  ).143- 142 :1379ها هم انجاميد (حسني، خشونت از جانب پيروان آن
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ي بـود مـدار فكـري مسـلمانان     يمكتب مشاء كه برگرفتـه و متـأثر از افكـار ارسـطو    
حال افرادي به انتقاد و ايراد پرداختند. امام فخر رازي به امـام   د شد، اما درهمينانديشمن

تنهـا او را از   گرفت. اين ايرادهـا نـه  المشككين لقب يافت؛ زيرا او به هرچيزي ايراد مي
ي فكر و انديشة مسلمانان افـزود و افـرادي   يجامعة مسلماني حذف نكرد، كه بر شكوفا

). 1373سي به پاسـخ و رد شـبهات او پرداختنـد (حسـني،     چون خواجه نصيرالدين طو
ي و افالطـوني وارد شـد و انديشـمندان    يوقتي در دنياي اسـالم افكـار فلسـفي ارسـطو    

سـازي بـا آن   هاي قرآني درجهت همتأثير آن قرار گرفتند، به تأويل آموزه مسلمان تحت
گر شروع شد. امام محمـد  جا بود كه باز نقد و نقادي از جهت ديها پرداختند. اينفلسفه

تـوان  غزالي دانشمندي است كه با داشتن روحية نقدپذيري چند دوره در زندگاني او مي
منطق را بسـيار قبـول    ،افتد مشاهده كرد. او اگرچه در اواخر عمر خويش با فلسفه درمي

  ).1375دارد (ابراهيمي ديناني، 
و سرانجام  يي استهاروحيه ديگر از وجود چنين اي نشانه ظهور مكتب اشراق هم خود

مالصدرا با تأسيس حكمت متعاليـه خواسـت بـين دو نحلـه مشـاء و اشـراق جمـع كنـد.         
تا بـين دو   كوشيد مي» الجمع بين الرأي الحكيمين«گونه كه فارابي با رسالة خود به نام  همان

  ند.كاي برقرار نظر افالطون و ارسطو موازنه
اســت كــه ارســطو  كســي گفتــه  بــود كــه چــهازجملــه انتقــادات شــيخ اشــراق ايــن 

 :1375توان بعد از او چيزي گفت يا اظهار نظـري كـرد (ژيلسـون،    الحكماست و نمي خاتم
تـوان بعـد از متقـدمان    اي قائل بودند كـه نمـي  ). در ادبيات هم عده19 :1395؛ فدائي، 105

گفتار متقدمان  من به كند:مييازده) از قول ابن قُتَيبه نقل  :1377حرفي زد. عبدالغفور العطار (
چشم حقارت ننگريستم به ايـن دليـل    تنها با نظر جاللت و بزرگي نگاه نكردم يا به متأخران به

كه اولي متقدم است و دومي متأخر، بلكه با چشم عدالت به هر دو نگريستم تا حق هـر دو را  
صـاف نگريسـتي و بـا حجـت     زماني كه با چشم ان ،گويد: بدانادا كرده باشم. ابن عبد ربه مي

عقل برخورد نمودي، خواهي دانست كه هر صاحب فضلي فضلي دارد و تقـدم تنهـا مـالك    
  زند. اعتبار نيست و تأخر نيز ضرري به گفتار خوب نمي

گرايـي حـاكم شـد كـه براسـاس آن      در اروپا و پـس از دوران نـوزايي فكـري، انسـان    
بشر آن روز با عقـل و خـرد خـود درك     چهگويد و آنچه مسيحيت مي خواستند بين آن مي
آورد، تلفيقـي برقراركننـد. امـا مـرور     دست مي ويژه با مشاهده و تجربه آن را بهكند، و بهمي

جاي اربابان كليسا كار نقد را به روياورويي هاي مادي و تعصب نابهزمان و سرعت پيشرفت
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آمـده را حـل    تا مسائل پـيش  ها يكي پس از ديگري ظهور كردنداي كه نحلهگونه كشاند؛ به
كردن مسير  ند كه در باروري افكار و سهلكرد بيانكنند و هريك به فراخور زمان نظراتي را 
  گويد:نقد براي ديگران سهمي داشت. يثربي مي

هـاي  فرزند نقد است. با نقد است كه كاستي نظريـه  ةلئآيد؟ مسله چگونه پديد ميئمس
جا و فالن قسمت گردد كه فالن نظريه در فالنوم ميشود. با نقد معلموجود آشكار مي

بست گويد. همين بنرسد و مشكل را حل نكرده و به مجهول پاسخ نميبست ميبه بن
جاست كه محققـان   گردد. اينجدي ما مي ةلئپاسخ مسنشده و مجهول بي و مشكل حل

جاي آن  ة ديگري بهشوند تا آن نظريه را اصالح و تكميل كرده و يا نظريكار مي به دست
بست باز شده و مشكل و مجهول ما حل شـده و پاسـخ يابـد    سامان بخشند، تا اين بن

  ).26 :1388(يثربي، 
  

  تعريف و اصطالح. 2
گزيني، خوب را گزيني، سرهگزيني، سيمنقد درلغت داراي معاني فراواني است كه ازجمله به

(دهخـدا،   بـد را جـداكردن اسـت   سخن، و خـوب و   و راز بد جداكردن، نظركردن در شع
ـ معناي اندازه و پيمانه و ترازو و وسيله ). معيار هم به22656 :1377 چيـز   ا آناي است كه ب

ديگر را بسنجند و برابر كنند؛ ترازوي زرسنجه، ترازوي زرسنج، مقيـاس، مـالك، و سـنگ    
 يابيم كه درمي ). با بررسي دو واژة نقد و معيار21197 :ماناست (ه محك در معناي آن آمده

 يعنـي ايـن   است؛ گويي هر دو مؤيد يك چيزند و آن سنجيدن و سنجيدن با محك و معيار
آن را قبـول داشـته    كه در هر سنجشي بايد مالك و معياري باشد كه عامه يا متخصصان فن

چون  ،سنجندطال را با محك و معيار خاص مي ،مثالً .موارد با آن سنجيده شود ةتا بقي باشند
ويژه شود. امروزه و به با آن سنجيده مي شود ي معاملهيو هر طال استدقبول متخصصان مور

اي بـاالترين  يعني وقتي كسـي در زمينـه   ؛باشد در ورزش شايد ركورد جاي معيار را گرفته
ويـژه نقـد ادبـي بايـد     سنجند. در امور ادبي و بهپس بقيه را با آن مي دستاورد را داشت ازآن

اسـت مبنـا    وران كه مقبوليت عامه يافته طراز اولي از جانب شاعران و سخنسخن و اشعار 
هاي ادبي يكي از اين معيارهاست. سبك ،هاي بعدي باشد. درگذشتة ادبيات مابراي قضاوت

هاي مختلف معيارهـا هـم متفـاوت و    به تنوع دستاوردها در زمينه توجه با ،در جهان امروز
 است. گوناگون شده

شـدن از معنـاي    ها ويـژه اسـت و بـا آرزوي آگـاه    اصر، نقد ادبي در بين نقددر زمان مع
بخشي وجود داشت؛ برخالف گذشـته كـه   فرهنگ و جامعه همراه بود و در آن روح رهايي
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ترين هدف نقـد ادبـي   نشان از تسلط بر فنون زبان و مهارت اديب بر مباحث ادبي بود. مهم
 مقـدس  كتـاب بود و درآغاز روشي براي تأويـل   بررسي رابطة ميان متن و واقعيت تاريخي

  گويند:ميبود. ادگار و سجويك 
بسته با جايگاه داستان  بسته با ارزش ادبي كه امروزه در نسبت با مباحث هم مباحث هم

اي كه سينما و ديگـر  شود دغدغة ديرين است كه در هنگامهپسند پيش كشيده ميمردم
هـاي سـدة بيسـتم    تر هنري بر مردمان پايانهفرهيختههاي گروهي بيش از اَشكال رسانه

سازد كـه  يابد. اين مباحث در نقد ادبي روشن مياي ميگذارند برجستگي ويژهتأثير مي
 ايـدئولوژيك اسـت   ةتالش براي توضيح معناي ادبيات آوردگـاهي مهـم بـراي مبـارز    

)1388: 528 -530(.  

ي از اسارت يبخشي است؛ رهاييامر رهاتر ناظر به مباحث انتقادي در دنياي امروز بيش
تنـوع آن در امـور    ،فكر و جزميت. البته اگرچه جزميت در همة مسائل ممكن اسـت باشـد  

  گويد:ميدهد. وستفال ميتر رخ طبيعي نسبت به امور اجتماعي كم
انقالب علمي فقط بازسازي مقـوالت انديشـه دربـارة طبيعـت نبـود؛ انقـالب علمـي        

تر شدند و هم هاي علمي بيشاندركاران پژوهشهم دست؛  نيز بود هاي اجتماعي پديده
اند... و تر در زندگي جديد بازي كردهنهادهاي جديدي پديد آمدند كه نقشي هرچه مهم

  .)10 :1387( همين عامل اصلي در تكوين علم جديد است

كه دانشمندان ي است يهايا روش ر در امور طبيعي و علمي اگر نقد باشد، نقد بر سر ابزا
بر تفاهم با هم متحد شوند و  توانند با هم تفاهم كنند و عالوهبرند و خيلي زود ميكار مي  به

مباحـث اجتمـاعي    در آيـد تر اختالف پيش مـي جاكه بيشبه كار علمي خود ادامه دهند. آن
توان هاي آن را ميهم به نوع خود بر ديدگاه فكري و فلسفي متكي است. نمونهاست كه آن
روالن  .دكنـ كه مرگ مؤلف را مطرح مـي  ديد )Roland Barthes( هاي روالن بارتدر نوشته

گويد كه مؤلف ديگر مؤلف نيست بلكه او يك بافنده است. او مي ،فرانسوي ةنويسند ،بارت
كسي كه  يعنير . اسكريپتبردكار مي را به )scriptor( اسكريپتر )author( جاي اصطالح اتور به

چـه   نويسـد و بـا آن   چين يا كاتـب كـه فقـط مـي    بافد، مثل يك تايپيست، حروفصرفاً مي
  نويسد پيوند فكري ندارد: مي

ترتيب، خواننده بايد نوشتة ادبي را از خالق آن جدا درنظر بگيرد تا بتواند نوشته را  اين به
آزاد سازد. هر نوشته حـاوي چنـدين اليـه و     )interpretive tyranny(از استبداد تفسيري 

ند. بـارت نوشـته و   ا ريشه(پارچه) هم textile(نوشته، متن) و  textمعنا است. در التين، 



 نقد معيار و معيار نقد   132

هايي به نام  گويد: نوشته نوعي پارچه است كه از نخ كند و مي پارچه را به هم تشبيه مي
شمارشـي از مراكـز    يا غيرقابـل  ها از تعداد بسيار زياد ها بافته شده است. اين گفته گفته

بـار   اند و نه از يك تجربة منفرد كـه فقـط يـك    گرفته شده )centers of culture(فرهنگ 
است. معناي اصلي يك كارِ ادبي (نوشته) به برداشتي كه خواننده از آن دارد  اتفاق افتاده

شـته در  هاي نويسنده. وحـدت (يكپـارچگيِ) نو   وابسته است نه به احساسات يا سليقه
اسـت  خالق) نيسـت، بلكـه در مقصـد آن (خواننـده)      و هاي آن (يعني، نويسنده ريشه

  ).»مؤلف مرگ« ذيل ،پديا ويكي(

همين اظهارنظر بارت بر اثر انتقادي است كه او به وضـع موجـود دارد و خـود همـين     
 جهـت درسـت   نقادي كنند. نظـر او ازيـك   اونظر  دربارةشود تا ديگران مي سبباظهارنظر 

است، ولي حتـي    دست آورده بندي افكار ديگران بهاست كه هر مؤلفي فكر خود را از جمع
اگر براساس نظر بارت بپذيريم كه نويسنده هيچ مطلب جديدي به متن اضافه نكرده و فقط 

نحوي صاحب اثر  باز هم همين ساختار جديد او را به است ساختاري جديدي را ارائه كرده
نـوعي   خود را توضيح دهد بـه  ةكه اسكريپتر فقط بايد بنويسد و نبايد نوشتكند. البته اينمي

خود حق اظهارنظر نداشته باشد،  ةتوهين به نويسنده است. البته اگر نويسنده نسبت به نوشت
رسد چنين باشـد. تفسـير و    نظر نمي كه بهخواننده به طريق اولي نبايد قضاوت كند. درحالي

 ربـارة تر خود نويسـنده اسـت كـه حـق دارد د    است و از همه مهماظهارنظر كار هر انساني 
ديگـري اظهـارنظر كنـد.     ةتواند نسبت به نوشـت نوشتة خود اظهار نظر كند. خواننده هم مي

و  گاهي اظهارنظر او در راستاي اهداف نويسنده و گسـترش آن اسـت و گـاهي بـرخالف    
يعني تفسيري كه نويسنده با آن  ؛»بهتفسير ما ال يرضي صاح«گفتند مغاير. درگذشته به آن مي

  موافق نيست.
كه اگر نويسـنده چيـز جديـدي بـه     كند؛ ضمن اينمنوال گسترش پيدا مي همين دانش به

گويـد بـا   آوري است. بـارت مـي  دانش گذشته نيفزايد كارش پژوهش نيست و صرفاً جمع
تـر  بـيش  ،در ادبيـات ويـژه  بـه  ،كند. اين مسئلهمرگ نويسنده بافنده حيات خود را آغاز مي

زيرا اگر نويسنده مرده  ؛توان گفت كه اين درواقع يك جنگ لفظي استمشهود است اما مي
جـاي   زنيـد بـه  و تاريخي به تفسير دست مي ،ذهني، فرهنگي ةباشد شما كه با هر نوع سابق

ود شويم كه خـ رو مي ها نويسنده روبهجاي يك مؤلف اصلي با ده ايد و ما بهنويسنده نشسته
هاي سلبي يا منفي  شباهت به داللتدنيايي از نسبيت را در خود دارد. اين اظهارنظر بارت بي

 انةتفكـرات ساختارشـكن   ةنيسـت و البتـه همـ    ،شـناس معـروف   ، زبان)Saussure( سوسور
) و ممكن است 1395 ،(تردينيك هم شباهت دارند هب سيارهاي مختلف بپسامدرن در حوزه
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 )Tredinnick( ومرج هـم بينجامـد. تردينيـك    گويند به هرجساختارشكنان ميگونه كه همان
  :گويدميباره  دراين

 پسـامدرن  بـاوجوداين، . دانسـت  نيهيليسـتي  حتي يا بدبينانه توانمي را پسامدرن نظرية
همـراه   كـه غالبـاً   موردقبـول  فرهنگـي  دانـش  سـنتي  اَشـكال  فروپاشي در مهمي نقش
  .)222: 1395( است داشته است بوده ساالريو پدر ،گرايي عقل يسم،اومان

توجه اسـت. ادوارد   درخوركند شناسي مطرح ميشرق بارةي كه ادوارد سعيد دريهايا بحث 
شناسـان غربـي خـالي از شـائبه     شناسي را از طرف شرقكسي است كه ادعاي شرق 1سعيد

ويژه شرق تحقير ديگري و بهندانست و معتقد بود كه  نگاه غرب به شرق با خودبرتربيني و 
  نويسد:نيا ميهمراه بوده است. آريايي

بـر   تفكري اسـت كـه مبتنـي    ةشيو ‘يشناسشرق’ترين داللت مفهوم مهم ،تعبير سعيد به
شناختي ميان شـرق و غـرب اسـت. در ايـن تفكيـك و       ايجاد تمايز وجودي و معرفت

شمارد النيت، و فرهنگ غني ميوقتي غربي خود را منشأ و منبع تفكر، دانش، عق ،تمايز
و تاريك را بـه آن يعنـي    ،وجوه و صفات مخالف، معارض ةخود هم ‘رغي’در ساختن 

شناسي ميان غـرب و  سازد. در اين رابطه قدرتي كه در شرقبه شرق و شرقي منتقل مي
عنوان ابژه به  شناسا در فرايند شناختن شرق به ةعنوان سوژ شود غرب بهشرق ايجاد مي

  .)13 :1388( بخشدهويت ميآن 

گر و چه ازجانب منتقد حائزاهميـت اسـت؛ و   فرض چه ازطرف نويسنده يا تحليل پيش
ها واقعـي اسـت   فرضكه آيا پيشهاي اجتماعي. اينهاي امور طبيعي يا پديدهنيز در بررسي

هـا چـه   فـرض  يا فرضي و ذهني و قراردادي بسيار مهم است. در هر مبحث انتقـادي پـيش  
ويـژه   گر و مفسر بايد معلوم باشد و درمقام نقد و بـه ازطرف نويسنده و چه ازجانب تحليل

مكتب فرانكفورت و مدعيان  ،نقد دروني موردمالحظه قرار گيرد. در دوران معاصر در غرب
  بايد موردتوجه و دقت باشند. ،دار تحليل انتقادي بودند. بنابراين درون آن داعيه

  
  كتب فرانكفورتتفكر انتقادي و م. 3

  تفكر انتقادي به اين شرح است:  بارةچند تعريف در
گويد تفكر انتقادي دربردارندة سه امـر اسـت:   مي 1941در سال  )Glazer( ادوار گليزر

ـ       1  ة. رويكردي ناظر به آمادگي بـراي بررسـي مسـائل و موضـوعاتي كـه در قلمـرو تجرب



 نقد معيار و معيار نقد   134

هاي تحقيق و اسـتدالل  . دارابودن دانش روش2 ؛شده نحو حساب گيرند بهشخص قرار مي
هاي مايكـل  به نام ،ها. دو نويسندة انگليسيها در كاربرد آن روش. برخي مهارت3 ؛منطقي

دربـارة تفكـر    1987در سـال   ،)Richard Paul( و ريچارد بل )Michael Scriven( اسكريون
دي يـك فراينـد منضـبط    گوينـد: تفكـر انتقـا   وپرورش مي انتقادي و اصالحات در آموزش

ـ فكري ناظر به مفهوم اطالعـاتي   ةسازي، كاربرد، تحليل، تجزيه يا ارزيابي فعاالنه و ماهران
منزلة راهنمـايي   وگو بهگذر مشاهده، تجربه، تأمل، استدالل يا ارتباط و گفت است كه از ره

 دا الـدر اسـت و سـومين تعريـف از خـانم لينـ      آوري يا توليد شدهبراي باور يا عمل جمع
)Linda Elder(  گويـد تفكـر انتقـادي يـك شـيوة انديشـيدن       است كـه مـي   2007در سال

نحـوي منصـفانه    ترين كيفيت و بهكوشد به عاليگر و خودمنضبط است كه ميخودهدايت
  ).62- 60 :1396استدالل كند (پايا، 

وجو  درون جستها را از يينكتة مهم در تفكر يا نظرية انتقادي اين بود كه كه بايد چرا
و فرويد) بر فلسـفة باسـتان    ،نظران اين مكتب (چون كانت، هگل، نيچهكرد. اغلب صاحب

گري بود كه بنـاي نظريـة انتقـادي را    بايد پذيرفت كه ظهور روشن ،مسلط بودند. درهرحال
هـاي  نقد در غرب را به زمـان  ة). اگرچه تاريخچ254- 252 :1387، گذاري كرد (شرتپايه

نظرية انتقادي در معناي صحيحش از مكتب فرانكفورت  ،)251همان:ن برگرداند (تواقبل مي
توان از تأثير مكتـب ماركسيسـم دانسـت كـه ذهـن       گيرد كه آن را با مسامحه ميت ميئنش

را بـه خـود مشـغول كـرده بـود       1970 ةو اوايل ده 1960 ةفكران ده دانشجويان و روشن
ويژه در داري آنان از اومانيسم و به كه باوجود طرف). سؤال اصلي آنان اين بود 247 همان:(

 ازجمله هوركهايمر ،آلمان چرا نازيسم سر برآورد؟ سخن اعضاي اصلي مكتب فرانكفورت
)Horkheimer( و آدورنو )Adorno(،       اين بود كه مطالعات علـوم اجتمـاعي بايـد بـراي ايـن

  ).248 همان:مسئله پاسخ پيدا كند (
آلمان متأثر از افكار كانت و هگل بود. آن دو با اختالف نظـري  مكتب فرانكفورت در 

كه با هم داشتند هر دو در نگاه به تاريخ و پيوند بين مسـيحيت و عقالنيـت روز آن زمـان    
 ،پنداشـت. او شـمول مـي  ). هگل طـرح خـود را جـامع و جهـان    295 همان:متفق بودند (

به تاريخ دلبسـته بـود. تـاريخ     ،گريستنآغاز مي ةعنوان نقط برخالف كانت كه به فلسفه به
 ةهايي شامل چنـد مرحلـه اسـت. مرحلـ    اجتماعي ازنظر او و بعد درنظر ماركس با تفاوت

مرحلة  ؛گانگي يا هبوطيي، بيجدا ةيكه آدم و حوا در بهشت بودند؛ مرحل وحدت يا همان
رين دوره است تشود و اين دوره ازنظر آنان طوالنيميآغاز مسيح  آشتي كه با آمدن عيسي

  ).270- 260 همان:(
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فيثاغورسي ـ  ت افالطوني: سنّحاكم بودهفدهم  ةدو مضمون عمده بر انقالب علمي سد
نگريست و بر اين باور بود كه عـالم برپايـة اصـول رياضـيات     وار به طبيعت ميكه هندسي
آن بود پنداشت و درپي مكانيكي كه طبيعت را ماشيني عظيم مي ةاست و فلسف ساخته شده

  ).9 :1387ها را بيابد (وستفال،تا سازوكارهاي پنهان در پس پديده
نگريسـت؛  انتقـاد و بـدگماني مـي    ةديـد  البته مكتب فرانكفورت به انديشة ماركسيسم به

تي ماركسيسم پرولتاريا را با تكيه بر عقالنيت كامالً سياسي كـرده  جاكه ديدگاه سنّويژه آن به
 ،). نظرية انتقادي به كشف اهـداف درونـي يـك پديـده    518 :1388بود (ادگار و سجويك، 

 وجـه ذهنـي نيسـت. شـرت     هيچ پردازد. در نظرية انتقادي هدف بهمي ،مانند يك بيمارستان
)Sherratt( گويدمي:  

بيمارستان آن چيزي نيست كه ما فكر يا تصور كنيم. بيمارسـتان آن چيـزي اسـت كـه     
اه براي توصـيف يـك بيمارسـتان داريـم. ابتـدا      سه ر ،خودش قصد دارد باشد. بنابراين

اداره و عملكرد بيمارسـتان   ةبر واقعيت ساختمان، كاركنان، شيو توصيف بيروني و مبتني
ها. دوم نگرش شخصي من يا شما نسبت به بيمارستان است كه خوب يا بـد  و جز اين

عني هـدف  ي ؛كند و سوم هدف دروني بيمارستان استكه چگونه كار مياست و يا اين
مؤسسه. اين هدف دروني در خود تعريف بيمارسـتان جـاي دارد. نظريـة انتقـادي بـه      

  .)279: 1387( كار دارد ،يعني هدف دروني مؤسسه ،رويكرد سوم

پديده را براساس معيار و تعريف دروني و ذاتي آن پديـده از   هرنظرية انتقادي  ،بنابراين
رسد نظر مي است كه به هم ارزيابي دروني باب شدهها كند. اخيراً در دانشگاهخودش نقد مي

ملهم از اين تفكر باشد. اين كار در تقابل با نقد بيروني است. ارزيابي دروني به اين صورت 
است كه نهادهاي اجتماعي، اعمال يا افراد را با تفاوتي كه بين اهدافشان و عملكردي كه در 

قاضـي   ،مثال رايب ؛)280 همان:الت آن بروز كند (كنند تا اشكابرند رودررو ميسر مي آن به
اش  حال اگر اهل رشوه شـد پـس بـا اهـداف درونـي      .بايد عادل باشد و به عدل حكم كند

توان تمام رويدادها است كه مي كمونيسم معيار دروني تاريخ ،نظر ماركس يا به درتقابل است
). انتقاد 282 همان:بخشي دارند (گري و رهايي روشن ةها همه داعيرا با آن قياس كرد و اين

كند. اصوالً منتقدان اجتمـاعي بـه عنصـر    ها را بررسي ميدروني علل عدم تحقق اين آرمان
دهند و آن را همواره حركتي بـين اسـطوره و عقالنيـت در نوسـان     تاريخ بهاي فراواني مي

كنـد.  نمايـان مـي  جا كه عقالنيـت رنـگ ببـازد اسـطوره خـود را      ها معتقدند آنبينند. آن مي
فرانكفورت اوليه و واضع اصطالح نظريـة انتقـادي، و آدورنـو از     ةسسؤمدير م ،هوركهايمر

  گويد:اند. شرت ميگري و اسطوره پردازان نظرية انتقادي دربارة روشننظريه
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هـاي نازيسـم و   خودمـان را داريـم. اسـطوره    ‘هـاي اسـطوره ’مـا هـم    ،حال بااين
هـا هسـتند، امـا    ترين مثـال ياالت متحده ازجمله عمدهي ايفضا ‘هاي بازي شعبده’

بناي فرهنـگ غـرب را   هاي جديد چيزي است كه سنگترين مثال از اسطوره مهم
خـود را   ‘ديگـري ’دهد: فرهنگ علمي و ديواني. ترس ما از طبيعت و تشكيل مي

بـا اسـتفاده از    ،كنـيم دهد. تالش مـي آميز به كنترل نشان مي درقالب ميل وسواس
هــا و اعمــال هــا و نظريــهطبيعــت را شــبيه بــه خودمــان شــبيه بــه نظــام  ،علــم

كه  يم. درحالييكنندة آن فائق آتهديد ‘ديگربودگيِ’مان درآوريم تا بر  تكنولوژيكي
كرد، مـا طبيعـت را شـبيه بـه     ايِ بدوي خود را شبيه به طبيعت ميانسانِ اسطوره
هر دو يكي است: ترس از نيروي تهديدكنندة  ةحرككنيم. اما نيروي مخودمان مي

  ).291- 290 همان:بقا (

اصطالح نظرية انتقادي با تحليل متن پيوند خورد و نويسندگاني چون  1980از دهة 
آن را بـــا ســـاختاگرايي،  )Lyotard( و ليوتـــار ،)Derrida( ، دريـــدا)Faucault( فوكـــو

  ).518 :1388و پسامدرنيسم مرتبط ساختند (ادگار و سجويك،  ،پساساختارگرايي
  

  نقد واقعي. 4
. ذهـن و عـين همـواره    داردشناسـي اهميـت   شناسي و معرفـت در نقد واقعي تبيين هستي

چيـز را   عزيمت كجاست؟ آيا مـا همـه   ةت. بايد ديد كه نقطاستوجه متفكران در نقد  مورد
يم همـة  ياز مسائل و اگر نگو يوقت بسياركنيم؟ آنبينيم و آن را تفسير ميازمنظر ذهن مي

مسائل تابع نظرات افراد گوناگون خواهد بود و به تعداد افراد ممكن است تفسير و تأويـل  
كار نقد و نقادي بسيار دشوار خواهـد بـود.    ،صورتباشد. دراين و اظهارنظر وجود داشته

كـه ذهـن درگيـر آن شـود     از آن عزيمت عين باشد و ما به جهان خارجي قبل ةاما اگر نقط
درآن صورت، جهان خارج و ازجمله خود ما از عينيت برخوردار اسـت   ،باشيم باور داشته

گـاه بحـث    گونـه تفسـير و تـأويلي نيسـت. آن    و واقعيت آن محرز است و نيازي به هـيچ 
و  ،اسـاس مقتضـيات فكـري، ذهنـي    كـه هـركس بر  شـود و ايـن  شناسي مطرح مي معرفت
بـا   ،صـورت  ها اظهارنظر كند. دراينتواند دربارة مسائل و پديدهفرهنگي خود مي  ـ  تاريخي

 نظـر خـود را بـا   توان نقادي پرداخت و نقطهبا بررسي متن مي شناخت ديدگاه نويسنده و
نتيجـه رسـيد.    وگو بـه  هاي اختالفي با گفتيا در حوزه كردشناخت موقعيت نويسنده بيان 

جانـب   ايـن  شناسـي معرفـت  و شناسيهستي در جستارهاييتر به كتاب براي توضيح بيش
  ).1395(فدائي، كنيد مراجعه  يدتوانمي
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 ةزيرا واقعيتي را كـه مـا بـا همـ     ؛ستاندرت  شناسي نقد نيست يا بهدر هستي ،بنابراين
و همة جهان وجود دارند و  ،كنيم جاي نقد ندارد. من، شماوجود و حواس خود ادراك مي

از اقرار به آن تفسير و تبيـين   شناسي پسدهند. موضع ما درقبال هستيكار خود را انجام مي
هاي مـا يـا ابـزاري كـه     فرضجا ممكن است تبيين و تفسير ما با توجه به پيشاست. دراين

د آيـد كـه نظـرات    وجو تري بهبريم موردقبول نباشد يا ابزارهاي دقيقكار مي براي تحقيق به
شناسـي  رو، در معرفتقبلي را مخدوش كند يا تغيير دهد، اما اصل واقعيت برجاست. ازاين

طور كه گفته شد به تعداد افراد ممكن است آرا و نظراتي ابراز شود نقد فراوان است و همان
اجتماعي بتوان ويژه در مسائل فرهنگي و كه بهجا براي آنكه جاي بررسي و نقد دارد. دراين

 . درشوندكنم كه دو مقولة نقد معيار و معيار بررسي پيشنهاد مي كردتري نقادي با دقت بيش
  شود.مي بررسيهاي نقد معيار و معيار نقد ترين ويژگياي از مهمجا پارهاين

  
  نقد معيار .5

تـر نظـري اسـت و متكـي بـر آرا و نظريـات       نقـد معيـار بـيش    نقد معيار چيست؟ ـ
 ،هـا اي معتقدند. بررسي ديدگاههمه يا جمعي است كه به مكتب و نحله ةشد تهپذيرف
هـاي معيـار   و محـدوديت  ييتوانـا  هكاري نظري است و در نقد و انتقاد بايد ب، خود

اگر در نظام ديني و عرفاني كسي بـه پيـروي نـاب از اصـول      ،مثال ؛ برايتوجه شود
يا وحدت وجود در مناسـبات عرفـاني    گرياسالمي عقيده دارد يا با رويكرد اخباري

براسـاس   اثـرش  يا در زمان حال رويكـرد پوزيتويسـتي دارد يـا    است مطلبي نوشته
هـا  هـاي ايـن نحلـه   ها و محدوديتاست بايد قابليت سامان يافته مدرنديدگاه پست

  و مدنظر باشد.  ودي شيشناسا
گاه باالتري دارد كه بر درستي يا نادرستي معيار بستگي به ن آيا معيار درست است؟ ـ

شناسانه به جهـان اسـت   شناسانه و معرفت. به اين معنا كه نگاه هستيآن حاكم است
 ،تعبيرديگـر  توانـد سـخن بگويـد. بـه    صحت يا عدم صحت معيارهـا مـي   ةكه دربار

هـا بـا فـرض يـا     دهد تفسيرها و تحليلكه هرچيزي در نظام خاصي معنا ميچنان هم
گـو باشـد.   توانـد پاسـخ  اي به آن باور دارد مـي كتب و نحلهي كه هر ميهافرضپيش

  ممكن است نقد سازنده نباشد. ،صورت درغيراين
شـمول   ةريـ ويژگي ديگر براي نقد معيار اين است كـه دا  آيا معيار همگاني است؟ ـ

گيرد يـا  از آن  كه آيا آن همگاني است و جمع كثيري را دربر ميآن را بدانيم و اين
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نظريـة بـارت كـه مـرگ      آيـا همـه در   ،مثال رايند؟ با يا با آن موافق شوند منتفع مي
هـم بـا تحليـل     اي خاص با آن، آنيا عده نظر دارند مؤلف در آن محور است اتفاق

  ند؟ا موافق  ،خاص
آيا اين معيار فـارغ از ديـن و زبـان و محـدودة جغرافيـايي       آيا معيار جهاني است؟ ـ

ـ قبول افـراد بسـياري اسـت و مـي     مورد وان آن را در سـطح جهـاني طـرح و از آن    ت
  كرد؟  دفاع

حالي كه ممكن اسـت از كشـورهاي   ها درعينبه اين معنا كه نظريه آيا بومي است؟ ـ
هاي بومي ناسـازگار باشـد؛ تـازه    صنعتي باشد در بسياري از موارد با ويژگي ةپيشرفت

شناسـي غربيـان   آن شرق ةاگر از روي غرض و عمد آن را تدوين نكرده باشند. نمون
كارگيري نظريـة  اند. بديهي است بهشدت با آن مخالف است كه امثال ادوارد سعيد به

انجامـد و ايـن بـرخالف روح    هـاي دربنـد نمـي   شناسي جز بـه تحقيـر ملـت   شرق
  بخشي است كه در نظرية انتقادي موجود است. ييرها

اين مكتب و نحله  آيا بر واقعيت است يا ذهني و قراردادي است؟  متكي آيا معيار ـ
ذهني است يا بر عين و عينيت متكي است؟ گرچه در چيستي معيار هم ايـن مسـئله   

دانستن اين موضوع كه آيا آن مكتـب بـه واقعيـت     ،گيردنوعي موردتوجه قرار مي به
آن را  )1387خارجي بـاور و اذعـان دارد يـا هماننـد بـاركلي و هيـوم (كاپلسـتون،        

ر نقادي بسيار تأثيرگذار است. نويسندة اين سطور بـر  داند دمحصول ذهن انسان مي
خـود   شناسيمعرفت و شناسيهستيواقعيت منهاي ذهن باور دارد و آن را در كتاب 

خـوبي   است. آناني كه به نسبيت مطلق اعتقاد دارند بعيد است بتوانند بـه  توضيح داده
 كار نقادي انجام دهند.

  
  . معيار نقد6

در معيار نقـد   ،گرددبرمي  ي كاريتر نظري است و به فلسفه و چرابيشكه نقد معيار درحالي
كه آيا نقـاد يـا منتقـد    به فرد يا افراد نقدكننده است و اين تر انساني است و ناظرمسئله بيش

سـت؟  ااندازة كافي داراي توان علمي و اخالقي بـراي نقـد     صالحيت كار را دارد؟ آيا او به
فكري و ذهني او بررسـي شـود    ةيي كه وقتي شخصيت ناقد و سابقبسا نقدها چه ،نظر ازاين

كند و بايد منتقدان ديگر خطـاي وي را بـرمال كننـد.    نقد را فاقد ارزش علمي و داوري مي
  ند از:ا هاي ناقد و منتقد عبارتبعضي از ويژگي
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در معيـار نقـد يكـي از لـوازم كـار      داوري دارد؟ طرف است يـا پـيش  آيا نقاد بي ـ
دانند كـه هـيچ انسـاني بـدون نظـر و      بودن ناقد يا منتقد است. البته همه مي طرف بي

هـاي خـود را در نقـد دخالـت     فرضاند كساني كه پيشداوري نيست؛ ولي كم پيش
جا خـود را نشـان   رود در اينندهند. تقواي علمي و فكري كه گاهي از آن سخن مي

چـاه آب نظـر بدهـد شـايد      خواست دربارة احكـام كه مي را دهد. داستان عالميمي
كه مبادا نظـر او  كند تااينباشيد. او قبل از فتوا چاه خانة خويش را مسدود مي شنيده

از  ،كـار دشـواري اسـت    ايـن امـر   دار باشـد. البتـه اگرچـه   توأم با سوگيري و جهت
خواهد ارزش علمي او با  انتظار است. كسي كه نمي خوبي قابل هاي فرهيخته به انسان

  هايش مخدوش شود.سوگيري
اي در نقد دارد. بودن داوري منتقد هم جايگاه ويژه عالمانه آيا كار او عالمانه است؟ ـ

نظر نيسـتند.  كنند كه اصالً صاحببسا افرادي كه نسبت به موضوعي اظهارنظر مي چه
ارجاع كار نقد به اين افراد ظلم است و پذيرش كار نقد ازجانب آنان ظلم مضـاعف  

دانـم و ازايـن بابـت شـرم نكنـد      داند بايد صريحاً بگويد نمـي ه نميكس كاست. آن
داران  اوقـات، مخاطبـان و طـرف    و آن را افتخار بداند. گـاهي  )83 كالم: البالغه نهج(

اسـت كـه شخصـي     ديده شـده  ،مثالً ؛دنكنجا مي نظرهاي بي فردي را وادار به اظهار
بررسي است كه آيا واقعـي   قابلكند كه خود اين شهرت هم جهتي شهرت پيدا مي به

خواهند دربارة هر موضوعي اظهارنظر كند. افراد يا تصنعي است، هواداران از وي مي
 بـراي  ؛كننـد هويت اغلب به اين اظهارنظرها اسـتناد مـي  هويت يا بيظرفيت يا كمكم
كـاري كـه    نظر اسـت يـا هنرپيشـه يـا ورزش    كه در فيزيك صاحب اينشتين از ،مثال

  شود كه دربارة مسائل ديگر اظهارنظر كند.است خواسته مي همعروف شد
فكري موردقبول اوست؛ و آيا مبنـاي   ةانديشد و چه نحلناقد يا منتقد چگونه مي ـ

چـه مشـربي دارد    ،خـود  ،كه ناقد يا منتقـد  اين يا قراردادي؟ است فكري او واقعي
دانسـتن خـط فكـري او     ،اگرچه ممكن است تقواي علمي را در داوري رعايت كند

تواند كمك و معياري براي پذيرش يـا عـدم   خوانند ميبراي بقيه كه داوري او را مي
  پذيرش يا با رعايت احتياط باشد.

متفكران با دو رويكرد در مسـائل   ،در قرون اخير نگر است يا خُردنگر؟آيا او جامع ـ
كه بسياري ند و باوجود آنيگرااي اثباتكنند. عدهپژوهشي و نقد آثار حضور پيدا مي

اي به آن سخت وفادارند بينيم عدهباز مي انداز انديشمندان از اين نحله روي گردانيده
شك در هاي علمي حفظ كنند. بيكنند تا حضور خود را در صحنهيا آن را توجيه مي
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 ويـژه در و به ،است تري يافتهنگري درعين خُردنگري وجه مقبولدنياي امروز جامع
  كرد.  توان جزء را بدون درنظرگرفتن كل طرحامور انساني نمي

قـدر موردقبـول ديگـري يـا      هاندازه منطقي است و چ فرض(هاي) او تا چهپيش ـ
اش براي خودش محترم است. ولـي گـاهي مشـاهده    هركسي عقيده ديگران است؟

گرفتـار  هـاي ديگـر   نظرند از جنبـه ها صاحبشود كه افرادي كه در بعضي حوزهمي
توانند خود را از قيد باورهـاي خـويش رهـا كننـد.     شوند و نميمي تعصب و جمود

منتقد و ناقد بايد نسبت به اين موارد هشيار باشد و اگر كسي را بـراي داوري تعيـين   
  .كند بايد مواظب اين نوع تفكر او باشدمي

هاي داور يژگييكي از و نظر گرفته است؟ و مكان نويسنده را در ،آيا موقعيت، زمان ـ
كند موقعيـت حـالي،   اي بررسي ميو ناقد خوب اين است كه وقتي اثري را از نويسنده

و زماني وي را درنظر بگيرد و اگر حتي با نظر او مخالف اسـت، انصـاف را از    ،مكاني
ناچار وي را به اين نتيجه يا  بهط گوناگون محيطي و محاطي يدست ندهد و بگويد شرا

ام در شهر مشهد در درس تـاريخ  ست. من در دوران تحصيل كارشناسيا  نتايج رسانده
كـردم. او وقتـي مكاتـب ديگـر ازقبيـل مسـيحيت،       مرحوم دكتر شريعتي شـركت مـي  

چنـان خـوب تحليـل    كـرد آن  و مانند آن را تشريح مـي  ،يهوديت، ماركسيسم، بوديسم
كردم او شخصـاً بـه   گفت كه من فكر ميها را از زبان آنان بازميكرد و محسنات آن مي

آمد در نقد هم ماهرانـه نقـاط    آن مكاتب گرايش دارد، اما وقتي بحث نقد آنان پيش مي
كرد و اين خود هنري است كـه بخشـي از آن بـه تسـلط     خوبي تشريح مي ضعف را به

بينـد كـه   بند است كه مانعي نمـي  چنان به عقايد خود پايگردد كه آنناقد و منتقد برمي
  خوبي بيان كند. ديگر را هم به محسنات مكاتب

  
  گيري نتيجه. 7

نـد؛  ادترنق هم ترند طبعاًنقد و انتقاد امري ضروري در زندگي انسان است و افرادي كه عالم
كه نقاد نيسـتند و ديـد    هستند بسا عالماني حالي كه هر نقادي بايد عالم باشد، چه اما درعين

ايـن   كـه برشمردن اهميت نقد و نقادي و ايـن  ضمن ،انتقادي به مسائل ندارند. در اين مقاله
نماياند، بيان شـد كـه   تر خود را ميهاي اجتماعي و علوم انساني بيشعمدتاً در حوزه اتمور

 ،ها بسيار مهم است و نقاد يا منتقدهاي فكري انساننوع نگاه به جهان و انسان در ايجاد پايه
كه نقد و انتقاد با تـاريخ  بايد وضعيت خود را در صحنة نقد و انتقاد روشن كند.  باآن ،خود



 141   يفدائ غالمرضا

آن تأكيـد و دربـارة آن    است و همة اديان و مذاهب فلسفي هم بـر  زندگي بشر همراه بوده
گـذاري  اند، در دنياي امروز مباحث انتقادي با معارضه بـا ماركسيسـم و پايـه   رهنمود داشته

بخشي از جزميت آغاز شـده اسـت. در   ييگري و رها براي ايجاد روشن مكتب فرانكفورت
اسـت.   ت گذشته هم چنين بـوده كه در سنّ چنان هم ،ديدگاه انتقادي نقد دروني مطرح است

هـاي  شـد. در نقـد معيـار بـه ويژگـي     بررسي مهم نقد معيار و معيار نقد  ةدو مسئل ،درپايان
 ييهـا شاخص رب توجه كه در معيار نقد حاليرشد د ها اشارهفرضو پيش ،هاها، مكتب نحله
  بند باشد.كه هر انسان ناقد يا منتقد بايد به آن پاي بود

  
  نوشت پي

 

هـاي  هاي بسياري نوشت و در سـاحت ركاري بود كه در زمينهلف پؤم ـ فكر ادوارد سعيد روشن .1
و  شآثار و شخصيت دليل مجموعه شناسي بهانسانثير وي در حوزة أثير جهاني داشت. تأبسياري ت

گير بود. اين نوشـتار بـه بررسـي آثـار ادوارد      بسيار چشم، شناسيشرق ،ويژه كتاب معروف اوبه
 پردازد.سعيد در بافتار زندگي وي مي

از مرگ رياست دانشـكدة ادبيـات تطبيقـيِ دانشـگاه      تباري بود كه پيش  امريكايي فلسطينياو 
و فعـال سياسـي    ،كرف نگر، منتقد، روش ر نيويورك برعهده داشت. وي اديب، پژوهشكلمبيا را د

  .حامي فلسطين بود
  
  نامه كتاب
ــايي ــا، مســعود (آري ــادي ). 1388ني ــوم انســاني انتق ــر عل ــدي ب ــات  ، درآم ــران: پژوهشــكدة مطالع ته

  اجتماعي.  و  فرهنگي
  تهران: اميركبير، غزاليمنطق و معرفت درنظر ). 1375ابراهيمي ديناني، غالمحسين (

 ،برگردان ناصرالدين علي نقويان، مفاهيم كليدي در نظرية فرهنگي). 1388سجويك ( و پيتر ادگار، اندرو
  تهران: پژوهشكدة مطالعات فرهنگي و اجتماعي.

تهـران: پژوهشـكدة مطالعـات فرهنگـي و     ، شيوة فيلسوفان و مهندسـان  گشايي بهگره). 1396پايا، علي (
  انتشارات طرح نقد. و اجتماعي

، تهـران:  10ج  ،محمد صـفايي ظيم از ، تهيه و تن: تفسير قرآن كـريم تسنيم). 1395جوادي آملي، عبداهللا (
 نشر اسرا.

خواجــه  دو فيلســوف اســالمي انيــم ياختالفــ مســائل در يداور و يبررســ ).1373حســني، حســن (
  تهران: دانشگاه تهران.، يو امام فخر راز يطوس نيرالدينص
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مشـهد:   ،ترجمة سيدمحمدصادق عـارف  ،شيعه دربرابر معتزله و اشاعره). 1379( حسني، هاشم معروف
  هاي اسالمي.بنياد پژوهش

  هران.تهران: دانشگاه ت ،نقد تفكر فلسفي غرب). 1375ژيلسون، اتين (
 ونـان ي از( و نظرية انتقـادي  ،هرمنوتيك، تبارشناسي ،ايفلسفة علوم اجتماعي قاره). 1387شرت، ايون (
  تهران: نشر ني. ،ترجمة هادي جليلي ،)كميوستيب قرن تا باستان

: دفتـر  غفـارى، قـم   اكبـر  علـي  ، محقـق و مصـحح  خبـار الا معـاني  ). 1403بن بابويه (علي ، صدوق
 اسالمي. انتشارات

خانـه،   تهـران: كتـاب   ،ييترجمة غالمرضا فـدا  ،مقدمة صحاح جوهري). 1377عطار، احمد عبدالغفور (
  و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي. ،موزه

  تهران: اميركبير. ،شناسيشناسي و معرفتجستارهايي در هستي). 1395فدائي، غالمرضا (
  . ميكر قرآن

الـدين  اميرجالل ةترجم، )وميه تا هابز از يسيانگل لسوفانيف( فلسفهتاريخ ). 1387كاپلستون، فردريك (
  تهران: سروش. ،اعلم

  دارالتراث العربي. :، لبناننواراال بحار). 1403مجلسي، محمدباقر (
  .البالغهنهج

تهـران:   ،ييترجمة عبدالحسين آذرنگ و رضا رضا ،تاريخ پيدايش علم جديد). 1387وستفال، ريچارد (
  نشر ني.
تهـران: سـازمان انتشـارات پژوهشـكدة     ، اسـالمي  ةانتقادي فلسف ـ  تاريخ تحليلي). 1388( يثربي، يحيي

  اسالمي. ةفرهنگ و انديش
 


