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چکیده

پیوندگفتگومندیبانقدهنری،مسئلةموردتوجهاینمقالهراتشكیلدادهاست.نقشواژةگفتگومندیابتدادر
انسانشناسیفلسفی،فرهنگ،وسپسدرنقدهنریمعاصرموردبررسیقرارگرفتهاست.مفهومگفتگومندیازآرای
اولیةمیخائیلباختیندربارةرمانبهعاریتگرفتهشدهوسپسرابطةاینمفهومباآرایمتأخراوچونپاسخپذیری
ونانهاییپذیریدرارتباطقرارگرفتهاست.نقدگفتگوییاستبیندونظامنشانهایکههردوطرفمیتواندزبان
بوده،ویاگفتگویزبانبانظامنشانهایدیگرباشد.بنابراینگفتگومندیدردروننقدهموارهنهفتهاست.اینمقاله
نشاندادهاستکهمهمتریننمودهایکیفیتنقدگفتگومندانهمعاصر،عدمقطعیتمعناینقدوافزایشنقشتعاملی
مخاطبدرهنرونقدامروزینوگشودگینقدبررشتههایدیگرمیباشد.همچنیناینمقالهدریافتهاستکهاختالف
نظراتگفتمانهایمختلفهنریتوسطنقدگفتگومندانهوگفتگویبینآنها،میتواندبهتولیدمتنهنریتبدیل
شود.رویكرداینمقالهترکیبیازرویكردهایموردتوجهپژوهشهنریعنی،فلسفةهنر،زبانشناسی،جامعهشناسی

ومطالعاتفرهنگیبودهاست.
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مقدمه
اصلی مراکز در هنری منتقدان و تحلیلگران
هدایتکنندةهنرجهان،درنوشتههایشانازمسائلییاد
میکنندکهازنیمةدومقرنبیستممتوجةجهانهنر
ونقدهنرشدهاست.اینمسائلبهدنبالاهمیتپیدا
ریختن هم به و هنر« »چیستی دربارة تفكر کردن
مرزهایهنروغیرهنرایجادشدهاست.اینمسائلاز
سویی،ناشیازناکارآمدبودننقدهنریمدرنباهستة
زیباییشناسانهدرمواجههبابسیاریگرایشاتهنری
پسازنیمةدومقرنبیستموهمچنینازسوییدیگر
ناشیازنقدسایررشتههاوگفتمانهابرمسائلهنری
ایجادشدهاست.نقدهنریمعاصربرایپاسخگوییبه
ضرورتهایجوامعضروریاستکهبهسازوکارهایی
برایارتباطبیننقدهایمختلفوهمچنیندستیابیبه
روشهاونظریههاییبرای»معیارهایپذیرشهنری«

هرچندموقتولحظهایدستبیابد.
نقدهنریدرایرانبهمفهومجدیدشجوانبودهو
ازتاریخچهچنددههبرخورداراست.تحلیلمنتقدین
معتبرهنریوفرهنگیچون،رویینپاکبازوداریوش
مدرنیسم ناقِص دریافت نظری بحران نوعی شایگان
هنریدرایرانیابهطورخالصه»بحراننقدهنری«را
نشانمیدهد1درشرایطیکههنوزگفتمانکالسیک
مدرندرایراندرتمامابعادازجملهنقدهنریسامان
مدرنیسم متأخر گفتمانهای با مواجهه است، نگرفته
هنریویابهتعبیریپسامدرنیسموگفتمانهایبعداز
آنچونگفتمانهنرمعاصراجتنابناپذیرمیشود.نقد
جامعة مسئلة اصلیترین شده یاد بحران تحلیل و
هنرهایتجسمیایراناست.بهنظرمیرسدمشخصات
ارتباطیجدیِدجهان،درانتقالنظریههاوگرایشهای
و کرده عمل بیستم قرن ابتدای از سریعتر هنری
و تحلیلی تالش و توان مختلف مباحث با رویارویی

همچنینشتاببیشتریازگذشتهنیازدارد.
بهزعممنتقدینمعتبرجامعةهنریایرانبهغیراز
معضِلبحراننقدهنری،مشكلعدموجودارتباطو
گفتگوبیننهادهاواجزایمختلفجامعةهنریایران
جدیاست.ازاینرومسألةاینمقالهدر»محلتقاطع
انتخاب است. گرفته قرار هنری« نقد و گفتگومندی

دستاوردهای از که شد خواهد باعث مشترک عرصة
مختلفرشتههایمختلفعلومانسانی،هنروادبیاتدر

رفعمعضالتنقدبهرةبیشتریبردهشود.
هدفازاینمقالهآناستکهنقدهنریدرایران
بهمفاهیمیدستیابدکهآنرادرمسیررفعبحران
این که است آن پژوهش این اولیة حدس دهد. قرار
اینحدس با میباشد. گفتگو و گفتگومندی مفاهیم،
میشود: معرفی چنین مقاله این اصلی سؤال اولیه
»گفتگومندی«و»گفتگو«درنقدهنریمعاصردرچه
مؤلفههاییازنقدحضوردارند؟فرضاینمقالهآناست
کهگفتگومندیدر»دروننقدعنصریمطرحوعمدتاً
بربستر،افزایشنقشتعاملیمخاطب،گرایشاثرهنری
بهنهایینشدن،گرایشاثرهنریبهدریافتپاسخ،عدم
بر هنر دریچههای گشودگی و ارزیابی، در قطعیت
رشتههایدیگر«قرارداشتهاست.روشتحقیقپژوهش
بنیادیحاضر،مطالعةمبتنیبرمتونومقاالتمكتوب
بودهوبهدنبالیافتنروابطهمبستگیبینمتغیرهادر

نقدهنریمعاصرمیباشد.

1. گفتگومندی مفهوم عام معاصر
اهمیت استکه مقالهدرصدد این آنجاییکه از
مفهومگفتگومندیرادرمجموعهفعالیتهایهنریاز
جملهمتنهایهنریمطرحکند،خودابتداازگفتگودر

عرصةعامترازهنروادبیاتآغازمیکند.
یورگن بخصوص بیستم قرن مختلف متفكران 
مختلف عرصههای از باختین،3 میخائیل و هابرماس2
گوناگون، چشماندازهای از  نیز و بشری دانش
گفتگومندیراموردتوجهقراردادهاند.میخائیلباختین
باتكیهبرزبانوگفتگودرانسانشناسیفلسفیوکشف
حقیقتبهیاریدیگرانبهگفتگومندینزدیکشدهو
رمانپیگرفته بهخصوص و ادبیات رادر سپسآن
بر تأکید باختین است.ویژگیگفتگومندیدرنظرات
ترکیب در مختلف نواهای ویژگیهایخاص و تفاوت

نهاییاست.
هابرماسدرقلمرویفلسفهونظریةصرفوبهیاری
نظریة ارائة پودمستحكم و تار تاریخ و جامعهشناسی
»حوزةعمومی«راایجادکردهوبهسمتگفتگومندیو
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»خردمكالمهایاستداللی«پیشرفتهاست.علیرغم
توجههابرماسبه»خردمكالمهایاستداللی«بهعلت
توجهاوبرهمگراییو»وحدتهایصوری«نظراتشبا
»گفتگومندی« دربارة باختین میخائیل ایدههای

تفاوتهاییدارد:
»بهرغمبرخیشباهتها،تفاوتهادرپروژههایاین
پی در هابرماس حالیکه در بارزترند. اندیشمند دو
فعالیت خاص قلمروهای میان دقیق تمایزگذاری
اجتماعیواشكالگفتمان-برایمثالمیانعمومیو
نابخردی، و خرد عمومی، حوزة و دولت خصوصی،
چنین باختین است زیباییشناسی- و اخالقیات
تمایزگذاریهاییراسیال،انعطافپذیرومناقشهبرانگیز
مرزبندیها در که قدرتی مناسبات از مارا و میداند
مستتراستآگاهمیگرداند.بههمیننحودرحالیکه
هابرماسمشتاقاستکهازحیثوحدتهایصوریبه
مورد در میدهد ترجیح باختین بپردازد اندیشیدن
زیست بافتارهای ذاتی که تقلیلناپذیر پیچیدگیهای
شدةخاصاستتأملکندوبا)ازطریق(مفاهیمتنوع
وتكثربهاندیشهپیرامونپدیدارهایانضمامیبپردازد...
ازبسیاریلحاظهابرماسمتفكریمدرناست،کسی
کهدرپیکسبمیزانباالییاز»خلوص«عقالنیونظم
اندیشمند یک اگر باختین مقابل، در است. مفهومی
است« روشنگری و مدرنیته منتقد نباشد، پستمدرن

)گاردینر،5۹:13۹4(.
و اجماع از بیش تنوع و تكثر به باختین توجه
همگراییمشترکاست.»باختینپیوستهمیکوشدتااز
برابر در دیگر( نوع هر یا جدلی نوع )از تنوع و تكثر
نیروهاییكپارچهسازحمایتکند،پدیدههایمتنوعرا
از و دهد برتری بسنده خود و منزوی واحدهای بر
تحمیلی همگونگی با مخالفت در رادیكال« »تفاوت
پشتیبانیکند...بهاعتقادمنکارهایباختین،بهویژه
و رسمی امر کارناوالی ویرانسازی مورد در آرایش
ماهیتهژمونیزبانشناختیوایدئولوژیک،درمقایسه
و واقعگرایانهتر شرحی متضمن اغلب هابرماس با
)همان: است« مقاومت و سلطه قدرت، از عالمانهتری

.)87
اهمیتیکهباختینبهنقشتفاوترادیكالوتكثرو

تنوعوفرارازیكپارچهسازیوهمگراییمیدهدظریفت
ادبی و هنری مباحث با را نظراتش باالی هماهنگی

نمایانمیسازد.

2. گفتگومندی چیست؟
به dialogism انگلیسی کلمه ترجمة گفتگومندی
فارسیبوده،وازکلمهdialogueبهمعنیگفتگومیآید.
»گفتگو میگویند: آن ریشة دربارة قاضیمرادی آقای
)dialogue(ازکلمةیونانیlogosبهمعنایکلمهویادر
اینموردفكرمیکنیمبهمعنایکلمهو)dia(بهمعنی
ازطریقونهبهمعنایعدددو،است.گفتگومیتوانددر
میانتعدادیمردم،ویافقطدونفروجودداشتهباشد...
تصویریکهاینریشهیابیپیشمیکشدجریانمعنا،
)قاضی ماست« طریق از و ما میانة در ما، بین
مرادی،151:13۹1(درادبیاتفارسیپسوند»مند«از
اسم،صفِتتصاحبیمیسازد،وداللتبرصفتیعمق
اسم به که است صفتی »گفتگومند« دارد. یافته
واژة مقاله این است. شده تبدیل »گفتگومندی«
گفتگومندیرابراساستوضیحاتآقاینامورمطلق،در
ترجمةdialogismانتخابکردهاست:»برایدیالوژیسم
باختینیمعادلهایمتعددیدرزبانفارسیتصورشده
مكالمه دیگر یک گفتگویی، منطق را آن یكی است.
باوری،دیگریمنطقمكالمهترجمهکردهاست.مابدون
بیفزائیم معادلها تعداد بر باشیم خواسته که این
یافتیم« واژه نزدیكترین را گفتگومندی

)نامورمطلق،3۹۹:1387(

3. گفتگومندی در ادبیات و هنر 
آراییکهتادهةشصتمیالدیازباختینچاپشده
و چندآوایی4 و گفتگومندی مفاهیم با را او نام است
اما زده، پیوند هنری نقد و ادبیات در کارناوالیسم5
نظراتیکهپسازدهةهفتادازاوچاپشدهنظریهپردازان
تجسمی فرهنگ بررسی برای را هنری منتقدان و

باختینکنجكاوانهمتوجهخودکردهاست.

گفتگومندی و چند نوایی 
باب در باختین هنری ادبی نظرات مبنای
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بر »چندآوایی« به اعتقاد از ابتدا در گفتگومندی
میخیزد.درکتابپرسشهاینظریةادبیداستایوفسكی،
»چند گفتگومندی، دربارة باختین بحث اصلی هستة
آوایی«یا»پلیفونیک«کهازموسیقیبهعاریتگرفته
شده،فرضشدهاست.اتكایبحثباختینبرمباحث
موسیقیخوددلیلیبرکاربردمفهوم»گفتگومندی«در
گسترةوسیعتراززبانمیباشد.کتابباختینازسه
قسمتتشكیلشدهاست؛قسمتاول،ردیابیمنطق
انواع چون شده؛ فراموش ژانرهای تاریخ در مكالمه
مكالمةسقراطیواشكالبیانکارناوالیسدههایمیانی
اصلی هستة است. داده اختصاص خود به را
»گفتگومندی«ارائهشده،دربحثباختینازموسیقی
بر و شده، برداشت رمان با قیاس قابل هنر بهعنوان
مفهوم»چندآوایی«متمرکزاست.باختیندرانتقاداز
سبکشناسیسنتیواهمیتندادنبهگفتمانرمانگرا
بهتعریفوتشریحرمانپرداختهاندوباردیگرساختار

چندآواییرامحوراصلیبحثخودقرارمیدهد:
گاه )و اجتماعی گفتارهای از متنوعی »مجموعه
حتیمجموعهمتنوعیاززبانها(مجموعهمتنوعیاز
صداهایفردیکههنرمندانهسازمانیافتهاند.درهمه
زبانهایملی،یکردهبندیدرونیوجودداردکهدر
زبانملیواحد، تاریخیآن همهمقاطعخاصحیات
پیشنیازیضروریبرایگونهرمانمحسوبمیشود.
گویشهای به را ملی زبان درونی، ردهبندی این
تخصصی واژگان خاص، جمعی رفتارهای اجتماعی،
مختلف، محافل زبانهای گونهای، زبانهای حرفهای،
خدمت در که زبانهایی و متداول گذرای زبانهای
ساعت حتی و روز سیاسی اجتماعی- خاص مقاصد
هستند)هرروزشعار،واژگانوتأکیدهایخاصخودرا
دارد(تقسیممیکند...هریکازاینواحدهاامكانبه
وجودآمدنکثرتصداهایاجتماعیومجموعهمتنوعی
ازارتباطاتوروابطمتقابلآنهارا)کههموارهکمو
و ارتباطات میآورد. فراهم هستند( مكالمهای بیش
روابطمتقابلویژهبینبیانهاوزبانها،حرکتمضمون
ازمیانزبانهاوانواعگفتار،پراکندگیمضموندرنهرها
بودن مكالمهای و اجتماعی مفهومی دگر قطرههای و
مضمون،ویژگیهایاصلیوشاخصسبکشناسیرمان

محسوبمیشود)باختین،351:13۹1(.
میشود برداشت باختین آرای از که همانطور
منظورباختینازچندآواییدررمانوجودصرفگفتگو
دررماننیست،بلكهمنظورایشان،وجودگفتگوهادر
»عیناستقاللوتفاوت«فكریگویندگانمختلفحتی
بانویسندهاست،بهنوعیکهبعضیازگویندگانازنظر
ذهنیتوزبانازنویسندهوگویندگاندیگرمستقلاند

ونوایفردیخودراسرمیدهند:
»باختینمعتقدبودکهداستایوفسكیژانرجدیدی
ازنوولهایچندصداییراهستیبخشید.شاخصةاصلی
وویژگیایننوولهاچندگانگیصداهاییاستکهدر
نویسنده اختیار در هیچکدام و دارند حضور نوول
نیستند...ازدیدگاهباختین،داستایوفسكیمانندگوته
نیستکهفقطبردگانبیصداخلقکند،بلكهانسانهای
ایستادندر توان تنها نه آزادهایمیآفریندکه آزادو
کنارآفرینندةخودرادارند،بلكهسربهزنگهارودرروی
اونیزمیایستند،بااوبهمخالفتومجادلهبرمیخیزند...
از آکنده و است چندصدایی داستایوفسكی نوولهای
صدایانسانهایچندساختیوچندساحتیوآدمهایی
کشیده بیرون جامعه پویای و زنده درون از که است

میشوند«)قرهباغی،30:1383(.
زمینههایگفتگومندیوچندگونگیبهغیرازرمان
چشم به تجسمی هنرهای در بیستم قرن ابتدای از
میخورد.هنرمنداننقاشدراوایلسدةبیستممیالدی
گذر وجهی دو شدة تعریف سنتی چهارچوبهای از
کردهوتوسطبرخیازسبکهایمختلفبههنرچند
وجهیوچندنظامنشانهایرویمیآورند:»همزمانیو
همانندیهایبسیارتحوالتنظریوادبیازیکسوو
بارور را باور این دیگر، ازسوِی نقاشی ویژه به هنری
میکندکهروحیواحدوپارادایمییگانهدرشكلگیری
چندصدایوگفتگومندیتأثیرگذاراست....برهمین
اساس،مجموعهایازاتفاقاتدرعرصةهنررخدادکهبا
موضوعچندصداییوگفتگومندیباختینوتنیچند
ازمتفكرانومنتقدانبیشباهتنبود«)کاشفی،13۹0:

.)301
دنیای به گذر شكل به کوبیسم در گونگی چند
تأثیر و پدیدهها، گانة بافتگیچند هم »در و نسبیت
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متقابلوجوههستی«۶حضوردارد.چندگونگیفقطدر
ترکیبفرمدرابتدایسدةبیستمدرنقاشیدنبالنشده
نشانهای »نظامهای دادن قرار کنارهم در بلكه است.
مختلف«بهخصوصدرآثاررنهماگریت7عرصةوسیعی
ازمواجهةنظامهاینشانهایمختلفبودهاست.ماگریت
به بیننظامهاینشانهای ازهرچیزدرمواجهة بیش
تفاوتهایپیچیدةآنهادربازیواژههاوتصویرهاچشم
دوختهاست.«ماگریتنیزدرنقاشیهایشبااستفادهاز
و اغتشاشها روشنگری صدد در واژهها، و تصاویر
سادهسازیهاییبرآمدکهریشة،عمیقیدرعاداتزبانی
مادارندچنانکهحتیاغلبازتوجهمابهدورمیمانند.
اینکاوشها،همچونقسمتاعظممضامینمهمآثار
ماگریت،دراواخردهة1۹20بهمنصةظهوررسیدند

)گابلیک،۶8:1387(.
مصداقمواجهةنظامهاینشانهایمختلفبایكدیگر
درگفتگویماگریتبامیشلفوکو8بودهاست.نقدیکه
میشلفوکوازاینمواجههدرکتاباینیکچپقنیست
است داده انجام او آثار پیوستة نقد و دنبالگیری با
میباشد. متفاوت نشانهای نظام دو گفتگوِی حاصِل
آثار در بار یک مرحله دو در زبان، با تصویر مواجهة
ماگریتودیگریدرنقدمیشلفوکو،درایناثرصورت
در مختلف نشانهای نظامهای مواجهة است. پذیرفته
هنر در مییابد. ادامه میالدی بیستم سدة دوم نیمة
در هنری مختلف رسانههای بیست سدة انتهای
و پایان بی گفتگوِی چیدمانی و متفاوت ترکیبهای

نامحدودیراآغازکردهاند.

نهایی پذیری10   نا  و  پاسخ پذیری9  و  گفتگومندی 
آثار هنری و ادبی

تشریح برای عادی غیر الفبایی )باختین(11 »او
همچنین و یكدیگر عیناً ما آن با که فرایندی
خلق را هنری آثار و متنها چون دستساختهها،
چون مفاهیمی است. داده گسترش را میکنیم
پاسخپذیریوگفتگو،12بیرونبودگی،13پیوستارزمانو
باختین زیباییشناسی مرکز نهاییپذیری نا و مكان14

)Haynes,2002: 292(.»بودند
دومفهومپاسخپذیریونانهاییپذیریشایدبیشاز

سایرمفاهیمباگفتگومندیرابطهدارند.نانهاییپذیری
یكیازمفاهیمپایهایدرنظراتباختیناستکهتمایل
آثارهنریوادبیرابهنهایینشدنرانشاندادهودر
پیخودبهآثارهنریوادبیکیفیتگفتگومندمیدهد.
»درفرمولباختیناحساسآزادیوبازبودگیبوسیلة
نانهاییپذیرینهتنهادرآثارادبیوهنری،بلكهدربطن
 )Haynes,300( میشود« برده کار به روزمره زندگی
پاسخپذیرینیزمؤیدتمایلآثارهنریادبیبهدریافت
پاسخونقدرادربرداشتهوزمینهایایجادمیکندکه
نقدگفتگومندجاریشود.تماممفاهیمیادشدهدرعین
اینکهبایكدیگرشدیداًهمبستهاندضروریاستکهدر
نقدهنریوادبیبررسیشوند.امااینمقالهسعیدارد
کهمباحثخودرادرمحدودةدرکرابطةنقدامروزین

باگفتگومندیمحدودنگاهدارد.

گفتگومندی و بینامتنیت15 
ژولیاکریستوا»گفتگومندیوچندصداییباختینرا
به»بینامتنیت«گسترشدادومبانینظریاتاوکاماًل
با کریستوا ژولیا است. متكی باختین پژوهشهای بر
به »گفتگومندی«، ویژه به باختین نظرات و مطالعه
رمان« وگو، گفت »کلمه، مقالة در بینامتنیت تشریح
پرداختواولینبارازاصطالحبینامتنیتاستفادهکرد.
پرداختنبههردواصطالحازاینتفكربرمیخیزدکه
متنشاملمتنهاوگفتههاییاستکهدربطنخود
هم با مختلف بهطرق و دارند گفتگومندی به تمایل
رابطهبرقرارمیکننداینرابطهمیتواندمضمونمتنوعی
ازکشمكشتاحمایتراداشتهباشد.«ازنظرکریستوا
نمیتوانند هیچگاه متنها کریستوایی، بینامتنیت و
یكبارهخلقشوندوهموارهدرخلقمتنجدید،متنهای
دیگریشراکتدارند.ویبهتشریحوبازتعریفمتن
میپردازدومینویسد:»متنفرایندیتولیدگرانهاست؛
بدانمعناکهاوالًپیوندشبازبانیکهدرآنقرارمیگیرد
بازتوزیعی)واسازانه-سازانه(است،درنتیجه،بیشتردر
مقولةمنطقیقابلبررسیاستتافقطدرزبانشناسی؛
ثانیاًمتنتحولمتنها)بینامتنیت(است.درفضاییک
با دیگر ازمتنهای گرفته بر فراوانی گفتههای متن
)نامور میکنند« خنثی را همدیگر و تالقی یكدیگر
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مطلق،51:13۹1(.
ساحتبینامتنیگفتگوبهپیشگوییشبیهاستو
به آنها با و میکند پیشبینی نیز را آینده متنهای
بینامتنی ساحت مكالمه، »منطق میآید. در گفتگو
است.هرسخن)بهعمدیاغیرعمد،آگاهیاناآگاه(با
سخنهایآینده،کهبهیکمعناپیشگوییوواکنشبه
پیدایشآنهاست،گفتگومیکند.آوایهرمتندراین
»همسرایی«معنامییابد.ایننكتهتنهادرموردادبیات
صادقنیست،بلدرحقهرشكلسخنکارآییدارد.
فرهنگبهایناعتبارمكالمهایاستمیانانواعسخن
)کهدرناخودآگاههمگانیوجوددارند(.فرهنگبیروِن
از یكی پرسش واژة معناست... بی مكالمه« »منطق
مهمترینپایههایتداوممكالمهاست«)احمدی،13۹3:

.)۹3

1. گفتگومندی در  نقد هنری و ادبی امروزین
نقدهنریوادبی،یکنوِعادبیاستکهدرتطبیق
بارمانویژگیهاینوِعادبیگفتگومندرادرخوددربر
دارد.اساستحلیلباختینازرمانچندنواییمیباشد.
چندنواییدرموسیقیوگفتگومندیدررماندوویژگی
مشخصدارد،اوالًوجودنواهایمستقلمتفاوتودوماً
ترکیبنواهایمستقلدرارتباطیگفتگومند.همانطور
کهبحثشدباختینبرخالفهابرماسبرتفاوتتأکید
داشتهواصراریبرپوشاندنویاانكارتمایزاتدرترکیب

نهاییندارد.

1. 1. نواهای مختلف  چند نظام نشانه ای در نقد 
هنری 

درنقدهنرینظامنشانهایزبانیتوسطنوشتاراز
موقعیتویژهومستقلخودبهمواجهةنظامنشانهای
مستقلاثرهنریمیرودوگفتگوراآغازمیکند.حفظ
استقاللنظامهاینشانهایعالمتیبرگفتگومندبودن
شكلگیری ابتدای از مدرن هنری نقد دارد. ارتباط
عرصةگفتگوِیزبانبااثرهنریودربارةاثرهنریبوده
نقدکه ماهیت از نقدهنری است.ساختارگفتگومند
نظامهای با زبانی نشانهای نظام اندیشمندانة گفتگوی
نشانهایدیگرمیباشد،برمیخیزد.میشلفوکواستقالل

وتفاوتزباننقدرابازباناثرهنرینشاندادهومعتقد
استکهنقدتوسطزبانتنهاقادربه»اشارهکردن«به
استعارههایاثرهنریاست،وبهاینترتیبعملاصلی

نقدرابیانمیکند:
است. بیکران مناسبتی نقاشی با زبان »مناسبت
با رویارویی در یا ناقص واژهها که نیست این مسئله
جهانمرئیبهنحویچارهناپذیرناتواناند.هیچیکرا
نمیتوانبهدیگریفروکاست:بازگفتنآنچهمیبینیم
بیهودهاست،آنچهمیبینیمهرگزدرگفتههایمانسكنی
و تصاویر راه از میکوشیم که است بیهوده و ندارد.
استعارههاوتشبیهها،آنچهمیگوییمرانشاندهیم؛
در نه میرسند شكوه به آن در گفتهها که مكانی
چشمهایمان،کهدرعناصرمتوالِینحوجایدارد.وناِم
خاص،دراینزمینه،ترفندیبیشنیست:بهماانگشتی
میدهدبراِیاشارهکردن«)فوکو،20:13۹2(.فوکوو
ماگریت،»ویژگیگفتگومندانةنقدهنریرادرعمل«به
از بخشی نیست، اینیکچپق کتاب رساندند. اثبات
گفتگوهایفوکویفیلسوفومنتقدوماگریتنقاشرا
مّساحاندر مقام ماگریت،در و نشانمیدهد.»فوکو
همستان،بهسنجشِزبانمیپردازند،فوکوازدیدگاهی
دیدگاهی از ماگریت و شناسیک، شناخت تاریخی-
تصویری«)فوکو،15:1375(نقدهموارهمواجهةزبان
زبان به نقد تأکید است. نشانهایدیگر نظام با منتقد
تفاوت پذیرش نشاندهندة اثر زبان و خود مستقل
امكان  بر مصداقی امر این است. نشانهای نظامهای

دستیابیبهگفتگومندیدرنقدمیباشد.

از عدم  ناشی  نقد،  نمودهای گفتگومندانة   .2 .1
قطعیت 

مختلف موضوعات با معاصر دوران در هنری نقد
روبرومیباشد.اینامرانگیزهوگرایشبهگفتگورادر
افزایشدادهاست.زمینههای»عدمقطعیت«نقد نقد

عبارتنداز:

1. 2. 1. گفتگومندی در نقد و »ترجمه ناپذیری اثر 
هنری« 

نقدهنریوادبییکنوعادبیاستودرگسترة
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زبانجایداردوبهگسترةسایرنظامهاینشانهاینظر
با نشانهای نظامهای ارتباط بابچگونگی در میدهد.
یكدیگرنظراتمختلفیارائهشدهاست.بعضیهاامكان
ترجمةنظامهاینشانهایبهیكدیگرراردنكردهوبه
یكدیگر به نشانهای نظامهای ترجمة چگونگی تبیین
نشانهای نظامهای ترجمة دیگر بعضی پرداختهاند.
مختلفبهیكدیگرراچونتطبیقدونظامنشانهشناسی
ازچشماندازیكدیگردانستهوبهنوعیترجمهپذیریرا

امریناممكنتلقیمیکنند.
که روسی زبانشناس یاکبسون1۶ رومن برخالف
را بهیكدیگر نشانهایمختلف نظامهای امكانترجمة
برای روشهایی که داشت تالش و کرده پیشبینی
بیابد، یكدیگر به مختلف نشانهای های نظام ترجمة
گادامروریكور17حتیدربیننظامنشانهایزبانیهم
خانواده،ترجمهراامریپیچیدهناشیازتلفیقدونظام
نشانهایتحلیلمیکنند.نظریاتگادامروریكوردرباب
ترجمهبراینآگاهیمتكیاستکهترجمهنوعیامر
تطبیقاستکهدونظامنشانهایزبانیباهمروبرومی
شوند.نظامنشانهایدریافتکنندهتالشمیکندکهبه
معانینهفتهدرمتندستیابدولیازآنجاییکههمواره
ازافقخودبهمتننزدیکمیشود،نظامنشانهایخود
رابهنظامنشانهایمؤلفمیآمیزد.»براساساندیشه
گادامرانطباقهمیشهزمانیاتفاقمیافتدکهسازشو
توافقدرخصوصچیزیحاصلمیشود...ازاینمنظر
هرترجمهاینوعیانطباقاست...مترجمیکهمعنای
یکمتنبیگانهرامیفهمد،درواقعآنراباموقعیت
توافقی گیر در مستقیماً زیرا میدهد، انطباق خود
میشودکهبیناوومتناتفاقمیافتد«)معین،13۹2:

.)157
در نشانهها بارت،18 روالن زعم به دیگر طرف از
نقاشیقابلیتآفریدنمعنایواحدیراندارند.»بهنظر
آفرین کالم نشانههاست، خالق نحوی به نگارگر بارت
استونشانههاییکهاومیآفریندقابلیتانتقالمعنی
شدن جابجا قابل واژهها همچون یا ندارند واحدی
نیستند«)کهنموییپور،133:138۶(بارتهمچناندر
کتابامپراطورینشانههابهترجمهناپذیریآثارهنری
میپردازد.»روالنبارتدرامپراطورینشانههاهنگامی

کهترجمهناپذیریآثارهنریرابهبحثمیکشاند،اثر
هنریرابهیکزباِنمنسوخوناشناختهتشبیهمیکند
کهبههیچرونمیتواندبهزبانیشناختهترجمهشود«

)قرهباغی،8۹:13۹1(.
مرادبارتازترجمهناپذیریآثارهنریچهدرنقاشی
وچهدرادبیات،ایناستکهازابتدانقدراازرسیدن
بهنقطهایثابتوقطعیرهاساختهوآنرابهعرصههای
»بی بكشاند. امكانگفتگو ایجاد بهگسترش رو و باز
شکنقدخواندنیژرفاست)یابهبیانبهتربُرشدار(
نقددراثر،گونهایقابلفهمبودنکشفمیکندودر
نمایش به که چیزی اما مییابد. دست تأویلی به آن
میگذاردیکمدلولنیست)زیرااینمدلولهموارهبه
از زنجیرههایی تنها بلكه برمیگردد( سوژه سوِیخأل
نمادهاوسلسلهایازمناسباِتهمخواناست»معنا«یی
تنها نهایت در میدهد اثر به تام اختیاری با نقد که
)بارت، اثر.« سازندة نمادهای با است جدیدی تماِس
بارت زعم به اثر سازندة نمادهای و80(. 81 :13۹3
همانزباِناثراست.نقدزبانثانویهایاستکهبازبان

اولیةاثربهگفتگودرمیآید.

1. 2. 2.  گفتگومندی و عدم قطعیت ارزیابی در 
نقد

انتقال و میالدی هفدهم قرن در مدرنیته آغاز با
اقشار وپیدایش بهکارخانهها ازمراکزقدرت بخشی
خاطر به مذهبی و حكومتی هنری حامیاِن جدید،
حمایت هنرمندان از نمیتوانند قدرت نظام آشفتگی

کنند:
و سیاسی انقالبهای گرماگرم در »مدرنیسم
اجتماعیاروپامتولدشد.فرهنگروستاییوکشاورزی
اروپاییروزبهروزشهریتروصنعتیترمیشد.مذهب
سازمانیافتهاززندگیمردمرختبرمیبستواندیشة
سابق دستگاه که آنجا از میگرفت. را سكوالرجایش
هنرمندپروریازکارایستادهبود،هنرمنداندرانتخاب
محتوایآثارشانآزادبودند.هنرمنداندیگرناچارنبودند
درتجلیلوستایشاشرافونهادهایقدرتمندکلیسایی
اصلی دهندگان سفارش آن از پیش تا که محلی، و
مجسمهونقاشیبودند،اثرهنریخلقکنند.ازآنجاکه
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نداشت، هنر به چندانی توجه نوپا داری سرمایه بازار
هنرمندانبهآسودگی،تجربههاینوآزمودندوبهخلق
هنرهایشخصیرویآوردند.شعار»هنربرایهنر«به
درستی،درخوراینعصرجدیدبود.«)برت،۹0:13۹3(
اینوضعیتمقدماتیراپدیدمیآوردکهبهمرورهنربه
سمتازدستدادنحامیانسنتیخودپیشمیرود.با
به کمکم جدید شدة ایجاد اجتماعی قشرهای اینکه
حامیاناقتصادیهنربدلمیشوند،امابهمرورشرایط
الزمایجادمیشودکهمباحِثاستقالل،خودبنیادیو
خود  جدید موقعیت از هنر شود. مطرح هنر آزادِی
استقبالمیکندوبهسمتیمیرودکههرچهبیشتر

خودبنیادشود.
بنابراینتاقبلازنقدهنریمدرن،هنردرخدمت
سفارشدهندةقدرتهابود،اثرهنریباسفارشتطبیق
دادهمیشدوارزشگذاریمیشد،ازاینروقضاوتو
مراکز سفارش مبنای بر  ارزش سنجش برای داوری
قدرتدرهمپیچیدهبود.ازوقتیکههنرمدرنبهخود
واگذارشدومؤلفههایخودآییندرآنرشدکرد،آثار
هنریبااصولزیباییشناسیموردقیاسقرارگرفتهو
داوریوارزشیابیمیشد.درپیدایشدورانمدرنهنر
ونقدهنریبهطورموقتازسیطرةمراکزقدرتآزادشد
قدرت مراکز سیطرة از قبل انتقالی دوران یک در و
مبنایش که مدرن نقدکالسیک  سرمایهداریجدید،
از دور و ذوق مبنای بر زیباییشناسی ثابت اصول
تمایالتکاربردیبودهاست،امكاندستیابیبهحكمی
واحدوجودداشتهوازاینروگفتگوفقطدرحدتأیید

حكمواحدضرورتداشتهاست.
درنقدمعاصربهعلتتكثردریافتووجودنقدهای
هنریمختلف،وهمچنینبهعلتوجودنقدهایمختلف
رشتههایعلومانسانیوگفتمانهاازهنرامكاندستیابی
بهارزیابیوحكمیواحدازرخدادهایهنریکاهشیافته
وبهطورموازیگفتگوبیننقدهایمختلفزمینهایفراوان
یافتهاست.ازآنجاکهگفتگوهمیشهتمامنمیشودبلكه
قطعمیشودامكانارزیابیونظردهیدرهرتوقفگفتگو
وجودداردولیهموارهارزیابیوشایدحكمارائهشدهاز
قطعیتافتاده،ودرتداومگفتگوامكانردکردنحكمو

ارزیابیقبلیوجوددارد.

1. 2. 3.  تأثیر بازار هنر بر گفتگومندی نقد
ضرورت هنری، نقد حكِم قطعیت عدم علیرغم
را هنری نقد توسط ارزیابی هنر، اقتصاد در مبادله
ضروریساختهوبهعبارتیبازارهنرعدمقطعیتحكم
ازاینروسفارشدهندگان نقدهنریراتابنمیآورد.
سیاسی قدرت پیچیدة مراکز و هنر بازار یعنی جدید
تأثیر ارزشیابی و هنری نقد روند بر جدید اقتصادی
جریانهای از حمایت در منتقدین نقش میگذارند.
اهمیت همچنان اقتصادی مبادالت در مختلف هنری
و قضاوت اعالم است. تعیینکننده حتی و داشته
برروالگفتگو اثرمتضاد ارزشیابیمنتقدمیتوانددو
داشتهباشد.ازیکسواعالمنظرصریحویانهایتاًاعالم
حكمدرطیفرآیندگفتگو،فضایگفتگوراقطبیو
جهتدارکردهوبهتداومآندامنمیزندولیازسوِی
دیگراعالمداوریعجوالنهوشایدمتأثرازتمایالتبازار
هنرگفتگوراقطعکردهوخطرادامهندادننقدوگفتگو
منتقد قضاوت اعالم حالت این در میسازد. واقعی را
شناختهشدهکهدارایاعتبارهنریواجتماعیبودهویا
باشد، وابسته هنر بازار یعنی جدید قدرت مراکز به

میتواندبهطورزودرسمخِلبرقرارِیگفتگوباشد.
داشت، داوری سنتی کارکرد نقد که زمانی »تا
نمیتوانستچیزیجزیکسازشكارباشد.سازشكاربا
منافعداوران.»نقد«راستیِنُعرفهاوزبانهابهمعنای
»داوری«دربارةآنهانیستبلكهتمیزدادنجداکردن
ودوالیهکردنآنهاست.نقداگربخواهدانقالبیباشد
نیازیبهداوریکردنندارد.تنهاکافیاستکهبهجای
خدمتبهزباندربارةآنسخنبگوید.«)بارت،13۹3:

)25

1. 3.  نمودهای گفتگومندانة نقد ناشی از افزایش 
نقش تعاملی مخاطب در هنر و نقد

درهنرامروزیننقشتعاملیمخاطبدرآثارهنری
باالرفتهاست.اینامرموضوعیپذیرفتهشدهاستکه
نیازیبهاثباتآندرایننوشتهنمیباشد.حضورفعال
مخاطبومخاطبدرنقشمنتقد،برگفتگومندیدر
نقدتأثیرمیگذارد.بهعبارتیمخاطبدربازیکشف
معانیویابرساختمعانیشرکتمیکندوسعیدارد
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روایتخودراازآثاربیانکند.

1. 3. 1.  گفتگومندی و بازی »کشف معانی« در 
نقد

نقدفعالیتیدوگانهاست.درعینحالکهتالشی
آگاهانهرادرجهتنزدیکشدنبهمعانیصورتبندی
معانی از شبكهای تشخیص به میخواهد و کرده
دسترسیپیداکند،درگیربازیساختمعانیوافزودن

بهرازورمزاثرمیشود:
بامعناهاسروکارداردو نقد »نقددانشنیست.
از برخی گمان به نقد میآورد. پدید را معناها دانش
صاحبنظران،جایگاهیواسطهایمیاندانشوخواندن
دارد؛نقدزبانیرادراختیارگفتارنابیکهخواندنرا
گفتارهای میان )از گفتاری و انجاممیدهدمیگذارد
دیگر(بهزباناسطورهایکهسازندةاثراستمیبخشد.
مناسبتنقدبااثرهمانمناسبتیکمعنابایکفرم
ویژه به و اثر برگرداندن مدعی نمیتواند ناقد است.
روشنکردنآنباشدزیراهیچچیزیروشنترازخوِد
اثروجودندارد.کاریکهازناقدبرمیآید،تولیدگونهای
معناازراِهجداکردنمعناازفرمیعنیهماناثراست...
کارناقدتشخیصشبكهایازمعناهاست«)بارت،13۹3:

)73

1. 3. 2.  گفتگومندی و »برساخت معانی« در نقد 
بازو بررویجذبمعانیمتنوع اثرهنریعمدتاً
ماهیِتدرگذر و متكثر دریافتی معانی است. گشوده
برایمتن امكانرسیدنبهحكمیواحد متنهنری،
باعث آنچه و میسازند ممكن غیر تقریباً را هنری
همگرایینقدهابهیكدیگرمیشودهمانامنطقگفتگو
از برخاسته معناها »گوناگونِی است. گفتگومندی یا
دیدگاهینسبینگردرمورِدآدابورسوِمانسانینیست
نشانگرگرایشاجتماعبهبرداشتنادرستنیزنیست،
است.« گشودگی برای اثر آمادگی نشانة بلكه

)بارت،۶0:13۹3(
اندیشیدندربابمعانیوبیمعناییمرتبطبهاثر
هنریبخشمهمیازنقدهنریاست.گفتگوینقدبا
متنهنری،شرکتدربازیدریافتمعانیاحتمالیو

گفتگودرموردبخشهاینامعینوتاریکآثارونهایتاً
برساختمعانیتوسطمنتقداست.نقدهنریامروزاز
موقعیتمخاطبوتوسطزبانازدستیابیبهمعنادراثر
به و نمیماند باقی آن در ولی میکند آغاز هنری
فقط نقد که مییابد گسترش ناشناخته عرصههای
زندانی همانا بارت »آرزوی کند. اشاره آن به میتواند
شدندرکشفمعناست.درآخریننوشتههایشخودرا
نگاهخواننده ازنوشتهنشانمیدهدکه قالبی شیفتة
همچوننگاهتماشاگریروییکتابلومتوقفشدهدر

آنغرقمیشود«)کهنموییپور،134:138۶(
مختلف گرایشات با معاصر هنری آثار بیشتر در
بازی در نقد است. مطرح آن نبود یا و معنا از بحثی
کشفاالسرارشرکتمیکندودریافتخودرامینویسد
بارت نظر »از میزند. نیافتههاحرف مورد در وحتی
خواندنهامتفاوتاستودریافتهابیشمار.ماهیتو
حدودایندریافتهارامیتوانازآنچهبارتدربارةمتن
میگویداستنباطکرد.اومیگوید:همةمامیپذیریمکه
واژهها، حروف، رمزگشایی رمزگشایی، یعنی خواندن
معنیها،ساختارها،ولیباانباشتناینرمزگشاییهابا
محدودنكردنآنها،خوانندهدریکواژگونیدیالكتیكی
بلكه نمیکند رمزگشایی دیگر نهایتاً و میگیرد قرار
رمزافزاییمیکند.اورمزنمیگشایدبلكهرمزراتولید
میکندومعنیهایمتعددبهآنمعنایاولیهمیافزاید«

)همان:132(
هم و باشد اسرار کشف هم میتواند نقد هدف
به دستیابی از را خود فعالیت نقد یعنی رمز، افزودن
ضمن مخاطب و منتقد توسط و کرده آغاز  مفاهیم
گفتگوبراِیدستیابیبهمفاهیمگسترشمییابد.نقد
سپسبهعرصههاینامتعینمعنارفتهوحتیرازورمز
بیشتریبهآنمیافزاید.منتقدباتمایلشدیدبهسمت
موفق عمدتاً و درآورد معنا به را آن که میرود اثر
دستنیافتنی که است چیزی دنبال به زیرا نمیشود
است.کلرخدادهنریهمیناستایجادانگیزةکشف
و معنا برساختن نهایتاً و آن سمت به شدن راهی و
منتقداینهمهرابهامكانیبرایگفتگوبدلمیسازد.

از  ناشی  نقد  گفتگومندانة  نمودهای   .4  .1



52

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ فصلنـامۀ علمی پژوهشی                   سال هفتم، شامرۀ 26، بهار 1397

گشودگی دریچه های هنر بر رشته های دیگر
نقدهنریبهدنبالدستیابیمعیارهاومبانیکاملتر
ازآنچهزیباییشناسیدراختیارشمیگذاشتباحمل
پذیرای خود، در مفهومی جدید پرسشهای کردن
پاسخهایدیگرانخصوصاًازسمتنقدادبیونظریههای
ادبی-زبانیمرتبطباآنشد.بهغیراززبانشناسی،
نشانهشناسیونظریههایادبیسایرعلومدیگرچهاز
درونعلومانسانیوچهخارجازآنبرنقدهنریتأثیر

گذاشتند.
»امروزهاینفرضکهنقدهنرحوزةمستقلوخود
از باید داوریهایش که است فعالیت از آیینی
چارچوبهایخارجازهنربپرهیزدوبایدسازخودرابا
روالهای در استقرایی کندوکاوی از برآمده چارچوِب
جارِیهنرکوککند،دیگرفرضیهایمنسوخوخالف
روندتاریخمینماید.انتقادهایشدیدیکهمنتقدانپسا
ساختارگراازدهة1۹۶0بهمفروضاتاساسیوحدتو
انسجاماینرشته]یعنینقدهنر[واردکردندپایههای
اینطرزفكرراسستکردندکهنقدهنرمیتواندبه
شكلیمشروعموضوعاتکندوکاوخودراشناساییکند
یاحتیمرزهایحیطةفعالیتخودراترسیمکند.این
باب در ما زمانة تردید و شک دهندة نشان وضعیت
شاختارهاینظاممندمعرفتاست.«)شرهیاک،13۹2:

147و14۶(
همزمانباگشودگیهنربهرویرشتههایفلسفه،
این ادبی، نظریههای و نشانهشناسی و زبانشناسی
رشتههادرقرناخیرشدیداًرشدکردهویافتههایخود
»دانش گذاشتهاند. هنری رشتههای اختیار در را
به نوزدهم سدة از انتقال دهههای در نشانهشناسی
بهطورهمزماندرقطبهایمختلفیپایدر بیستم
مسیرشكلگیرینهادهاست.اگرنشانهشناسیفرانسوی
ازدامانزبانشناسیبرآمده،نشانهشناسیآمریكاییدر
و روسیه در و گرفته، شكل منطقی مطالعات حیطة
اروپاِیشرقیسهمنقدادبیونقدهنردرتباردانش
نشانهشناسی،بیشازهرشاخةدیگرازعلمبودهاست.«
)پاکتچی،۹:1385(نقدهنریهمیشهبافلسفهرابطة
به زبانشناسی اخیر قرن در است. داشته تنگاتنگ
بسیاریازمباحثیکههموارهفلسفهپاسخگویآنبود

میپردازد.»ازآغازسدةنوزدهمبهاینسوفیلسوفانبه
گونهایروزافزوندقتوتوجهخودرابرزبانمتمرکز
کردند«)احمدی،11:13۹3(ازاینرورابطةنقدهنری
وفلسفهبهرابطةنقدهنریوزبانشناسیبدلمیگردد.

1. 4. 1. نقد علوم انسانی از هنر
بارشدعلومانسانیدررشتههایمختلفوپدید
نقد بینارشتهای،  رشتههای و جدید رشتههای آمدن
عرصههایوسیعومتنوعیپیداکردهاست.رشتههای
روانشناسی،جامعهشناسی،مطالعاتفرهنگیبیشاز
رشتههایدیگرهنرراموردنقدخودقراردادهاند.در
دنیاِیمعاصرگفتمانهانیزبهغیرازعلومانسانینقدهای

خودراازهنرارائهدادهاند.
رشتههایدیگرعلومانسانیآوایخودرادرنقدسر
دادهودرموردهنرگفتگومیکنند.توجهبهفرهنگدر
قرناخیرباعثرشدمطالعاتفرهنگیشدهاست.این
توجهبیشازهرچیزازضرورتهایدورانمعاصربوده
کهبهدلیلجهانیشدن،فرایندهایمواجهةفرهنگی
بستر گفتگومندی میباشد. دورانیمطرح هر از بیش
اصلیمواجهةفرهنگیرابهخوداختصاصدادهاست.
نظریهپرداز مطلق، معیارهای از خالی جهان »در
فرهنگی،تبدیلبهشكلیازمفسرمیشودکهنقشاو
گوناگون عرصههای درون در و بین در گفتگو ایجاد
پر را نقد جاِی تحلیل امروزه واقع در است اجتماعی
کردهاست.حالبایددیدفرهنگومطالعاتفرهنگی
چگونهمیتوانندتوصیفکنندةوضعیتهنریامقوالت
مرتبطباآنباشد.عالوهبراین،چگونهنقدمیتوانددر
... بگذارد. تأثیر تفكریجامعه فضاِی بر اندیشه حوزة
فضایکنونیجهانمعاصروهمایران،ضرورتپرداختن
بهنقدفرهنگی،یابهعبارتیتازهترمطالعاتفرهنگیرا

پیشکشیدهاست.«)کامرانی،28-22:138۶(
گفتمانهایمختلفنقدهایمتنوعیراایجادکردهاند.
»تكثرنقدیاگوناگونیگفتارازپدیدههایخوشایندنقد
هنرمعاصراست.تنوعگفتارها،حتیاگرگاهیاینگفتارها
نقیضیكدیگرباشد،پدیداریسالماستچونبرایتفكر
به یشتری سازمایة آن، مولد دنیای و هنری اثر دربارة

مخاطبانعرضهمیکند.«)برت،24:13۹3(
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بینامتنی   ساختار  در  گفتگومندی   .2  .4  .1
نقدهای پژوهشی- تحلیلی 

نقدپژوهشی-تحلیلیمانندهرمتندیگریبهطور
آشكاریاپنهانازمتنهایقبلازخودساختهمیشود.
متنهایگذشتهدرمتنهایجدیددرارتباطیجدید
متنهای حضور میکنند. پیدا حضور و شده تعریف
گذشتهدرمتندربینگیومه،باارجاعاتونقلقولهای
مشخصویابهصورتنقلقولهایخارجازگیومهو
حتیبهصورتتأثیربرنظراتمنتقددیدهمیشوند.با
اینکهاستفادهازمتنهایگذشتهنشاندهندةتوجهبه
گفتگومندیاست،اماتسلطگفتگومندیوقتیدرمتن
افزایشدهندة قابلیتهای همه از که میافتد اتفاق
گزیدة میتواند هنری منتقد شود. استفاده چندآوایی
متنهایگذشتهرادرارتباطیصرفتأییدنظریةخود
متنهای به میتواند یا و دهد قرار پژوهشی نقد در
چندآوایی و بدهد را خود ساز نواختن اجازة گذشته
نظراتمختلفراکنارهمنشاندادهواجازهدهدکه
نهایت در و متنشنیدهشوند در درحدالزم صداها

منتقدآواییکهمیخواهدسردهدوجمعبندیکند.

نتیجه گیری 
وگفتگوِی بسترمواجهه ابتدا از نقدهنریمدرن
یکزبانبانظامهاینشانهایمختلفبودهاست.تمایل
که است آن نشاندهندة نقد اجزای توسط گفتگو به
گفتگوبهعنصریمسلطوعمقیافتهبهمروردردرون
نقد دیگر که معاصر دوران در است. شده تبدیل نقد
هنریبرزیباییشناسیصرفمتكینیستگفتگوبین
موقعیت از منتقد و یافته گسترش ضرورتاً نقد اجزاِء
مخاطبتوسطزبانبهتعاملوگفتگوبااثرهنری،نقد

رابهامكانیبرایگفتگوبدلمیسازد.
مؤلفههاینقدهنریجدیدچون،عدمقطعیتنقد،
و مخاطب فعال حضور هنری«، اثر ناپذیری »ترجمه
و معانی« »ساخت بر همچنین و »کشف« در منتقد
با مشورت از دور و عجوالنه ارزیابی ارائة از »گریز
ظرفیت افزایش نشاندهندة دیگر« رشتههای

گفتگومندیدرنقدهنریمعاصرمیباشد.
منتقدباترکیبیاز»تالشیآگاهانه«و»شرکتدر

بازیکشفمعانیبهبرساختمعانی«و»افزودنرمزو
رازاثرهنری«بااثرهنریبهگفتگودرمیآید.هنرنیز
از  خود مستقل مرزهای حفظ تاب و تب در دیگر
عرصههایگوناگونفعالیتانسانینیستودریچههایش
برتعاملونقددیگرانگشودهاست.دیگرانمیتوانند
از یا و هنر فلسفة و هنر دنیای چشمانداز از کاماًل
چشماندازروبهگسترشرشتههاوگفتمانهایمختلف
بااثرهنریبهگفتگودرآیند.ازآنجاییکهمعیارهای
گفتگو نیست، زیباییشناختی معیارهای تنها ارزیابی
برایدستیابیبهمعیارهایارزیابییكیازضرورتهای
میباشد. مختلف نقدهای بین گفتگومندانه ارتباط
گفتگوِی از همواره قطعی، غیر ارزیابِی معیارهای
سرگرفتهاستخراجمیشود.درهرتوقفگفتگوامكان
ارائهمعیارهایارزیابیوارزیابیایجادمیشود،اماهردو

قطعیتندارندودرادامةگفتگومیتواندتغییریابند.
هنر تحلیلی پژوهشی- نقدهای معاصر دنیای در
اهمیتویژهاییافتهاند.نقدهایپژوهشی-تحلیلیهنر
دارند جمعبندی و نتیجهگیری به تمایل اینکه با
نقدهای ارتباط دارد. زمینه نیز آنها در گفتگومندی
توسط گذشته متنهای با هنر تحلیلی پژوهشی-
بینامتنیتزمینةگفتگومندیدرآنهاراایجادمیکند.
درنتیجهگیرینقدهایپژوهشی-تحلیلیدرجمعبندی
خصوصیت نقد ایدهها سایر ارائة با نهایی ترکیب و
نقد دریافت به دریچههایش و گرفته گفتگومند
آمیختن برعكس میشود. گشوده دیگران دیدگاههای
نقدهایپژوهشی-تحلیلیهنربانقدهایآزادوگاهی
نیمهتخصصی نشریات در بیانگرایانهکه و احساساتی
هنریمعاصرایرانرایجاست،روالپژوهشِینقدرابر
نقدتشویق نقِد و بهگفتگو را ومنتقدین هممیزده

نمیکند.
نیز مختلف گفتمانهای و رشتهها نقد بین
ارزیابی به شدن نزدیک هدف با است »ضروری«
»گفتگو«برقرارشود.گفتگوبینرشتههایمختلفدر
ارائةارزیابیهنوزبهضرورتومیلدرونیبدلنشده
است.رشتههایمختلفمتكیبرچهارچوبهایخود
حضور حتی و میدهند ارائه را خود پژوهشی نقد
نظرات و نواها وجود نشاندهندة آنها در بینامتنیت
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به پژوهشی نقدهای در همه این با میباشد. مختلف
علتتمایلبهنتیجهگیریوجمعبندیبهتفاوتهای
نظراتاغلبتأکیدنمیشود.همچنینبااینکهامكان
وجود پژوهشی مختلف نقدهای بین گفتگو برقراری
دارد؛نمیتوانبهراحتیادعاکردکهپیوندگفتگومندانه
بیننقدهایپژوهشیرشتههایمختلفبهضرورتبدل

شدهاست.
»گفتگومندیدردروننقدهایهنری«و»گفتگو
خود درخور موقعیت به را نقد هنری«، نقدهای بین
هدایتمیکندوتعارضاتجریانهایهنریرادرجهت

تولیدمتنهنریقرارمیدهد.
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