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  مقدمه .1
 انسان آگاهي ارتقاي اش اصلي محور كه است دار هدف و پويا جرياني گو و گفت و نقد

 نقد بلكه نيست، آفرينش و خالقانه كار اثر يك نوشتن تنها« است معتقد بارت روالن. است
 اخالقي هاي قضاوت ).12: 1391 فاضلي،( »شود تلقي خالقانه كار يك تواند مي هم اثر آن

 فعاليت. آيد حساب به انتقاد از نوعي تواند مي نيز شان روزانه هاي فعاليت در گران كنش
 و نقد فرهنگ عبارتي، به ).Boltanski, 2011: 3( است انتقادي فعاليت از اي  نمونه اخالقي
 و نقد ارچوبهچ و نحوه كه هستند هنجارهايي و ها ارزش همان درواقع گو و گفت

  .دهند مي جهت را آن و كنند مي مشخص را گو و فتگ
  :است واقعي جهان در دگرگوني ايجاد توان داراي و بشري اي برساخته نيز گو و گفت

 مسـاعي  تشـريك  بگـذاريم،  اشتراك به خود ميان را معناها جمعي شكل به باشيم قادر اگر
 مفهوم. آفرينيم مي جديد ايمعناه و كنيم مي برقرار ارتباط طريق اين از ما و گيرد مي صورت

 كنـار  افـراد  از يك هيچ آن در كه گيرد مي شكل مشترك ةانديش يك كه است اين قضيه اين
  ).57: 1381 بوهم،( اند نشده گذاشته

 يگو و گفت و نقد به كه است حياتي ايران فكري روشن و علمي جامعة يبرا رو، اين از
 يا نداريم انتقاد يا كلي طور به ما« دارد بيان مي انيفرق با اين حال،. بپردازند عقالني و سازنده

 مسئله يك كردن منكوب و تخطئه و تخريب وادي به انتقاد اين شود، مي انتقاد جايي در اگر
 بـا  ،مختـاري  محمـد برخي نيز همچـون  ). 1369 ،ديگران و معتمدنژاد( »است شده كشيده
 جامعـة  در اي ديرينـه  فرهنگي عارضة را آن ،»ديگري« تحمل و پذيرش نبود مسئلة بر تأكيد
 »ديگري« كسي تر كم جامعه اين در. است دموكراتيك يافتة نظام تجربة فاقد كهنند دا مي ايران
 از ديگران پيروياصلي  مقصود گويند مي سخن اتحاد از بسياري كه درحالي و دارد قبول را
 يـا  گـو  و گفت از شانفهد كه اين جاي به ،انديشمندان كه است شرايطي چنين در. هاست آن

 مقابله و نقدشونده تخريب دنبال به باشد، ها انديشه شكوفاكردن و تكميل انتقاد كردن مطرح
 آشـنايي  نه و است دانش بالندگي و رشد نه شرايطي چنين حاصل. هستند او هاي انديشه با

 از هـدف  كه چرا علمي، هاي رشته تقويت و افزايي هم نه و ديگر يك هاي انديشه با متفكران
 دادن نشـان  نادرسـت  و خـود  ةانديش و رأي نشاندن كرسي به مباحث و نظرات طرح چنين
  .است ديگري ةانديش

 ةحـوز  در انديشـمندان  بين درگرفته هايگو و گفت و نقدها انتشار با ،تخصصي نشريات
 آگاهي كه جا آن از. اند آورده فراهم انديشه تعاطي و افزايي هم براي را سپهري انساني، علوم
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 دانـش  توليـد  و انديشه شكوفايي به تواند مي گو و گفت و نقد فرهنگ هاي ويژگي و الگو از
 نظـران  صـاحب  ميـان  هـا   ويژگـي  ايـن  سـاختن  آشـكار  دنبـال  به مقاله اين در رساند ياري
  .هستيم ايران در انساني   علوم
  

  مسئله بيان .2
 مفاهيم وجود بدون نيز انساني علوم. نيست طرح قابل مفاهيم وجود بدون علم اصوالً

. آيد مي كار به ها پديده تبيين در تواند نمي بنابراين و است خام هاي داده از اي مجموعه
 علمي پيشرفت به يابي دست براي ناپذير انكار ضرورتي علمي پردازي نظريه و دانش آفرينش

 آن تبع به و يپرداز مفهوم سير ،حال اين با. است علوم سازي بومي در ثرؤم گامي و
 ما و است مواجهه ركود نوعي با اجتماعي، علوم ةحوز در ويژه به در اين علم، پردازي نظريه
 نيازهاي پيش ترين مهم از. هستيم غرب جهان دانشي توليداتة كنند مصرف تر بيش
 جامعه در توليدشده هاي انديشه نقد و گو و گفت دانش، توليد آن تبع به و ،پردازي مفهوم
 سازنده، يگو و گفت و نقد براي الزم هاي ويژگي نداشتن يا، فضايي چنين نبود ةنتيج .است

  .است  انديشه و دانش توليد ركود و علمي خودباختگي
 را ايراني ةجامع يگو و گفت و نقد فرهنگ اند كرده سعي انديشمندان از بعضي طرفي از

 مند، روش پژوهشي دونب بعضاً و غربي مفاهيم به توسل با ،بسياري. دهند توضيح
 فرهنگ براي را...  و ،احساسي غيرسازنده، فردمحوري، بودن، مخرب همچون هايي ويژگي

 در تاريخي استبداد چونهم مواردي نيز را آن علل و ندا هبرشمرد ايران در گو و گفت و نقد
 ،حال عين در. دانند مي قبيل اين از و ،تاريخي ركود ناامن، ةجامع مطلقه، حكومت ايران،
 گو و گفت و نقد ترويج مانع را ايراني تاريخ و فرهنگ توان نمي كه معتقدند نيز برخي
 داشته وااليي منزلت نقد اسالمي ـ ايراني مكتوب سنت و فكري ميراث در كه چرا دانست
 و علمي ةجامع در گو و گفت و نقد فرهنگ از علمي و دقيق پژوهشي كه زماني تا اما. است
  .برشمرد آن براي نيز را قاطعي و محكم داليل توان نمي ،باشد نشدهانجام  اناير كريف روشن
 از متنوعي طيف با انساني علوم تخصصي نشريات ةمطالع جريان در بين، اين در
 رسيديم نتيجه اين به و شديم مواجه ايران فكري روشن فضاي در گو و گفت و نقد هاي شيوه
 مطرح ما براي هميشه الؤس اين كه چرا. شود جامان زمينه اين در پژوهشي است الزم كه

 بعضي و خارجي پردازان نظريه از بسياري كه طور آن ،ايراني ةجامع اگر كه است بوده
 يگو و گفت و نقد فضاي واست  خودكامه و زده استبداد كنند، بيان مي داخلي پردازان نظريه
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 شكوفايي براي گذشته هاي دهه در كه هايي كوشش پس وجود ندارد جامعه اين در شكوفا
 نقد فضاي اگر طرفي از است؟ داشته اي نتيجه چه گرفت صورت ايران در نقد و گو و گفت

 در خصوص به ،ما دانشي توليدات چرا ،ه استبود مانعي هيچ بدون ايران در گو و گفت و
 مواجه فضا اين در نسبي ركود با يا است كم كشورها ديگر با مقايسه در ،انساني علوم ةحوز

 خصوصيات عيني و دقيق كشف پژوهش اين در نيز ما اصلي مسئلة ،رو اين از. هستيم
  .است انساني علوم انديشمندان ميان در گو و گفت و نقد فرهنگ
  

  پژوهش اهميت و ضرورت .3
 هايجو و جست اساس بر ،زيرا ،است موضوع بودن تازه و بديع پژوهش اين علمي ضرورت

 گو و گفت و نقد فرهنگ توصيف در بسياري هاي زني گمانه و نظرها راظها گرچه ،شده انجام
 منتقدان نقد فرهنگ معين و دقيق طور به كه مشخص پژوهشي اما ،است  شده انجام ايران در

  .است نگرفته انجام كند تحليل را انساني علوم
. رددا بستگي گو و گفت و نقد كاركرد و نقش به تحقيق اين اهميت نيز عملي بعد از
 و ها انديشه درك و ،مفاهمه آشنايي، هاي راه ترين هزينه كم و ترين عملي از وگو گفت
 هاي گرفتاري رفع و مشكالت حل در اساسي نقشي تواند مي و است مختلف هاي نگرش
 در گو و گفت و نقد نقش به ديگر ضرورت. ايفا كند المللي بين و ملي سطح در مختلف
 پايدار ةتوسع دنبال به كه كشورهايي ،امروز جهان در كه اچر گردد مي باز دانش توليد
 اي نظريه گيري شكل ضرورت نهايتاً. باشند داشته جهاني دانش توليد در سهمي بايد هستند
 نگارندگان كه است ايران فكري روشن ةجامع در گو و گفت و نقد فرهنگ تبيين براي بومي

  .ه استشد رهنمون نهزمي اين در مقاله نگارش و پژوهش انجام به را
  

  نظري مباني .4
 هـاي  مؤلفـه  تشريح و نقد فرهنگ تبين باب در نظريات طرح به نظري مباني در القاعده علي

 مفاهيم ينتر مهم تعريف به ابتدا در لكن .شود مي پرداخته گو و گفت و نقد فرهنگ با مرتبط
 طـرح  در اسـت   شـده  تـالش . شد خواهد پرداخته گو و گفت و نقد فرهنگ يعني مقاله اين

 بـه  پـژوهش  اصـلي  متغير تبيين در كه ،بومي غير و بومي نظري رويكردهاي اهم به نظريات
  .شود توجه ،آيند مي كار



 5   آقايي انتظاري و عاطفه علي

  

  :گونه تعريف كرد را اين نقد فرهنگتوان  مي
 در خاص فردي يا گروه ةارزيابان رفتارهاي بر حاكم و سازنده معاني و ،باورها ها، ارزش به

 از كمال بد، از خوب زشت، از زيبا نادرست، از درست ناسره، از رهس تفكيك هنگام
 نقد فرهنگ. شود مي اطالق است ديگري يا خود به متعلق كه،معنوي يا مادي امر نقصان،
 ميان در آن تجربي واقعيت در را كنش نوعي ةمنزل به نقد معناي كه است چيزي همان

 و تعيين را نقد هاي ابزار و زبان اه موقعيت و ها روش و بخشد مي تحقق خاص گروهي
  ).47: 1386 فاضلي،( كند مي تعريف

 و ها ارزش شامل رفتاري و فكري الگوهاي ةدربردارند سو يك از نقد فرهنگ ،بنابراين
 و تشخيص براي رايج هاي شيوه ديگر يسو از و است نقد با مرتبط هنجارهاي و ها رويه
 با ناقدان ةمواجه نوع نقد فرهنگ. شود مي شامل را نادرست از درست و ناسره از سره اعالم

  .شود مي شامل نيز را نويسندگان و ،ها گزاره موضوع،
 تر افزون امكان و ،ارتباط سهم، به يابي دست براي مشترك كاوش توان مي را گو و گفت
 دارند شركت گو و گفت در كه كساني اصلي تالش). 11: 1384 ،پايا و راغفر( دانست انساني

 بنابراين،). 129: 1383 خانيكي،( كنند خلق ديگر يك مشاركت با را چيزي كه است ينا
. است  آن براي مناسب پاسخ يافتن و سؤال شناخت يعني ارتباطي كنش معناي به گو و گفت
 هرچند. است ديگران ةعقيد به نسبت الزم درك ايجاد گو و گفت آغاز براي مهم شرط اما

 و ،دارد قرار ،كند مي بازگو هگل كه گونه آن ،ديالكتيك مفهومي و نظري بستر در گو و گفت
 ديگري پاردايم در لكن ،است »بود انكار« و »بود« ميان تقابل اساس بر گو و گفت بستر آن در
 يك به متفاوت منظر دو از كهكرد  تعريف انسان دو ميان تعاملمثابة  به را گو و گفت توان مي
  .نگرند مي واحد امر

 و دار معنا مفهومي دباي گوينده كه اين جمله از است، شرايطي داراي تباطيار كنش
 به بتواند شنونده تا كند اظهار درست گفتاري با و صادقانه نحوي به را ديگريبراي  فهم قابل
 بودن، فهميدني’ در توان مي را قاعده چهار« اين ،خالصه طور به. يابد آگاهي سخنان آن

 ساز زمينه شرايط اين). 73 -  72: 1389 اباذري،( »كرد خالصه‘ صدق و درستي، صداقت،
 برتر استدالل قدرت فقط و برابرند انيوگ نسخ ةهم آن در كه است دوبنديق يب ييگو و گفت
  .دارد نياز طرف كيهر يدر برتر ياساس ينقش كه است
 ،اين. رود مي شمار به اجتماعي يمنتقد گر كنش هر هابرماس ييگو و گفت مدل در
 وضعيت هابرماس منظر از ؛است هابرماس نظر در گو و گفت آرماني وضعيت ،درواقع
 طريق از و عقالني نحو به برخوردها و ها اختالف آن در كه است وضعيتي« گفتار آرماني
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 پيدا غلبه تواند مي بهتر استدالل نيروي تنها آن در و شوند حل اجبار از دور كامالً ارتباطي
 انديشه اين بر مختلف طرق به همواره هابرماس ،ديگر عبارت به). 94: 1390 ،پيوزي( »كنند
  .است عقالني كنش و كالم هرگونه ضروري شرط آزاد يگو و گفت كه است كرده تأكيد

 بـا  مواجهـه  در دارد، علـم  بـه  انتقادي رويكردي اساساً كه متفكريدر مقام  ،هابرماس
 واقـع  با مطابق گزارة را حقيقت كه( ويستيپوزيتي گرايانة عيني رويكرد نه »حقيقت« مفهوم

 و پـذيرد  را مي )نيست وگو گفت مفهوم به ملتزم وجه هيچ به و داند مي ذهن از بيرون امر و
 و نيسـت  قائل حقيقت مفهوم براي موضوعيتي كه( مدرنيستي پست گراي نسبي رويكرد نه
 دو ميانـة  در را دخـو  ايـدة  او. پسـندد  را مـي ) كنـد  مـي  سلب را وگو گفت امكان عمل در

  .دهد مي قرار فوق رويكرد
 و تعامل از حاصل »ارتباطي عقالنيت« و سوژهـ  سوژه ةمواجه نوع از هابرماس

 خصوص در شناسانه معرفت رويكرد نوعي درواقع« ؛گويد مي سخن افراد بين وگوي گفت
 وگوي گفت و زبان بستر در و است هرمنوتيكي خود بنيان در كه دارد جامعه بر ناظر معارف

  ).76 -  74: 1387 ،خانيكي(» نمايد مي رخ ارتباطي كنش چهارچوب در و االذهاني بين
 از هدف و است زبان از بشر ةاستفاد »ذاتي« ارتباطي عقالنيت ،ديگر عبارت  به

دربارة  عقالني رأيي هم شرايط با كه است توافقي به رسيدن تفاهم و درك فرايندهاي
 به رسيدن هدف با زبان از استفاده« هابرماس ةانديش در. ددار تطبيق سخن يك محتواي
  ).21: 1384 ،خانيكي(» است زبان از استفاده اصلي ةشيو تفاهم

 هابرماس انتقادي ةنظري و سياسي ةفلسف براي  كه ،ارتباطي كنش كليدي هاي مؤلفه
 اييتوان شخصي، روابط برقراري متقابل، كنش: از ندا عبارت ،دارند فراواني اهميت
 و مبنا. هماهنگ عمل پيگيري و ،توافق براي كوشش تفاهم، براي تالش گفتن، سخن

 به و است عقالنيت همگاني ظرفيت دهد مي پيوند هم به را ها مؤلفه اين كه چهارچوبي
  ةفلسف در. كند مي پيدا عينيت زبان از استفاده با كه است ارتباطي عقالنيت تر دقيق عبارت
  :شود مي مطرح هابرماس سياسي

 عقالني  بحث و استدالل قدرت همراه به زبان از استفاده معناي به ارتباطي عقالنيت
 و دارد توافـق  و تفـاهم  بـا  هنجـارين  رأيـي  هـم  نـوعي  كه است كردن مجاب توان و

 عقالني وگوي گفت و مشاركتي وفاق و اجماع به معطوف آن) گيري سمت( سوگيري
 اسـت ) انتقـادي  بـازنگري  و تأمل بر مبتني( ييوگو  گفت اخالق و هنجارها اساس بر
  ).14: 1385 حسيني، نجاتي و منوچهري(
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 عمل يا گفتاري ارتباط گو و گفت« )David Bohm( بوم ديويد تعريف برمبناي
 »است نوشته يا بيان ةوسيل به ديگر يك با فرد چندين يا ،گروه با فرد فرد، دو ارتباطي

 بين يا درون معنا و ايده انتقال و جريان طريق از تباطار اين .)151: 1391 مرادي، قاضي(
 گري روشن و مفاهمه منظور به است كه مشترك موضوعبارة در ،جمع ميان در و ،افراد
 تعريف همين اتكاي به. شود مي انجام رابطه مشترك فضاي در موضوع اين ةدربار
  ).همان( گفت سخن نيز خود با دروني يگو و گفت از توان مي

 به ديگران با را ها پديده ةدربار خود هاي دريافت ما كه كند فراهم مي امكاني گو و گفت
 و تر منسجم يادراك و دريافت به گري روشن و مفاهمه طريق از و بگذاريم اشتراك
 با ههمواج حين شويم، مي ديگران با يانهگو و گفت ارتباط وارد كه همين. برسيم تر متعالي
 به و كنيم ترديد خود نظرات تام درستي به نسبت بسا چه ،ديگران متمايز و متفاوت نظرات

  .يابيم آگاهي نظرات اين هاي  محدوديت
است  برنده /برنده بازي ،است متكي مشاركت اصل به كه جا آن ازوگو،  به نظر بوم گفت

 در ؛است معمولي مشاركت يك از بيش چيزي گو و گفتاعتقاد دارد كه  از همين رو،
. كنيم مي شركت بازي اين در ديگر يك با بلكه ،پردازيم نمي ديگر يك عليه بازي هب گو و گفت
 خلق نيز و مشترك معناي ايجاد ، برمبناي نظر بوم،گو و گفت در مشاركت اصل از هدف
  :نويسد مي بوم. است مشترك صورت به معنا

 ركتمشـا  ديگـر  يـك  بـا  پـس  شويم سهيم و شريك مشتركي معناي در همگي بتوانيم اگر
 ،كرده صحبت كنيم، مي مساعي تشريك هم با ما. داريم مشترك معناي از اي بهره ما. ايم كرده

 هم و ‘در كردن شركت’ معناي به هم است مشاركتي اين. كنيم مي خلق را مشترك معناي و
  ).176 :1391 مرادي، قاضي( ‘در شدن شريك’ معناي به

 در مشاركت. برابري يا همتايي نياز يشپ اتكاي به مگر شود نمي محقق مشاركت اصل اما
 اعتماد ايجاد اصلي عامل مشاركت اصل و پذيراست امكان همتايان انديشي هم با گو و گفت
 ارتباط در را عضو هر مشاركت اصل ،عبارتي به). 177 :همان( است كنندگانگو و گفت بين

 كل كه انجامد مي تهنك اين اثبات به و دهد مي قرار كنندگانگو و گفت جمع كل با واقعي
  .است اجزايش ةمجموع از بيش چيزي همواره

 و »گفتن« عنصر دو ميان در ؛است گو و گفت در مشاركت اصل عملي ةمؤلف دادن گوش
 دادن گوش در مهارت به نخست ةدرج در گو و گفت آميز موفقيت برد پيش »دادن گوش«

. كنيم توجه او هاي گفته به ريديگ منظر از تا بكوشيم بايد كه معنا اين به دارد بستگي
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 هنگام در ما كه اين نتيجه. ديگري هم و هستيم خودمان هم دادن گوش در ما ،بنابراين
 و عواطف از برخي با بايد دادن گوش. كنيم نمي احساس جدا گوينده از را خود دادن گوش

  .باشد همراه يدل هم همه از تر مهم و احساسات
 به ادبيات، و هنر و وگو گفت ةحوز در خصوص به ،)Bakhtin( نيباخت ةگسترد مطالعات

 امكانات« عنوان اب را  آن باختين كه شود مي منجر) ديالوگيسم( ييگو و گفت منطق ةنظري
 »فرهنگ يك) نظري /اي مكالمه( گفتمانيِ هاي رويه ةهم ةوسيل به شده ايجاد انتهاي بي
)open-ended possibilities generated by all discursive conversational/theoretical 

practices of a culture (كند مي تعريف )Romney 2005: 5(.  
 دارند كيالوجيد طبيعتي همگي انساني بيان و ،زندگي انديشه، آگاهي، باختين ديد از

 ةينظر مسائل ،خود مشهور اثر در باختين. يابد مي معنا ييگو و گفت سازوكار در وحياتشان
  :گويد مي ،يفسكيتاداس يادب

 يك انسان زندگي صحيح) verbally expressing( زباني تشريح براي مناسب فرم تنها
 ديالوجيك خود طبيعت در زندگي. است) open-ended dialogue( انتها بي وگوي گفت
 دادن، پاسخ كردن، مالحظه كردن، سؤال: است گو و گفت در مشاركت معناي به زيستن ؛است

 خود زندگي كل طريق از و كامل صورت به فرد يك وگو گفت اين در ... و كردن موافقت
 وي. خود كردار و بدن كل با و ،روان روح، ها، دست ها، لب چشمان، با: كند مي مشاركت

 بافت به دوطرفه گفتمان اين و كند مي گذاري سرمايه گفتمان در را خود وجود همة
  ).Bakhtin 1984: 293( شود مي وارد انسان زندگي ديالوجيك

 كه آن از بيش ،و كشد مي چالش به را گو و گفت در بودن منطقي تك شيوة باختين چنين، اين
 چنـدگونگي  بـه  قائـل  او كنـد؛  مي تبليغ را زباني تكثر انديشة باشد، خاص يمعناي ةغلب پي در

ـ  بنابراين، .است ناخرسند قدرت خواست بر بنا صداها تنوع محدودشدن از و است كالم  اب
  .كند تقويت جامعه در را آواها و صداها گوناگوني كند مي سعي زباني تنوع از دفاع

 وي عقيـدة  به وكند  مي پيدا معنا ديگر گفتارهاي با رابطه در گفتار هر باختين نظر مطابق
 از جـز  شـود  نمـي  حاصل منطق اين است؛ حاكم ييگو و گفت منطق انساني مناسبات تمام بر

 درواقـع، . دارد اي ويژه جايگاه باختين تفكر در» ديگري« نظر، اين از ؛ريديگ با ارتباط طريق
گويي  تك فضاي در. كنيم مشاهده را خود توانيم مي »ديگري« طريق از ما است معتقد باختين
 بـاختين  نظـر  از كه صورتي در است، شنونده فقط »ديگري« و دارد وجود حقيقت يك فقط

  .شود مي زاده كه است »ديگري« از پرسش يقطر از ييگو و گفت رابطة در حقيقت
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 رابطه در ايراني انديشمندان هاي ديدگاه طرح به بخش اين در نظري مباني طرح از پس
 قائل تمايز احساسي و ادراكي نقد بين راد محسنيان. پردازيم مي مطالعه مورد موضوع با

 امري بايستي كه حالي در است احساسي امري ايران در انتقاد« است معتقد و شود مي
 نيازمند درست نقدي ئةارا براي منتقد). 12: 1369 ،معتمدنژاد و ديگران( »باشد ادراكي
 از جانبه همه و كامل و دقيق اطالعاتي بايستي اين بر عالوه. است تخصص و كافي دانش

 كه است شرايط اين در. گردد توانا اطالعات بررسي و تحليل در تا باشد داشته موضوع
 نيازمند تخصصي امري ةمنزل به نقد چراكه دهد ارائه عقالني و ادراكي نقدي تواند مي منتقد

 مورد در متخصصانه و صحيح درك داشتن بدون منتقد اگر. است فراوان كار و بررسي
 به نيست، نقدي چنين ةپشتوان تخصصي و علمي ةادل هيچ كه جا آن از كند، نظر اظهار مطلبي
 .افتد مي احساسات ةورط
 انتقاد در. سازنده انتقاد و مخرب انتقاد :كند مي تقسيم دسته دو به را انتقاد راد حسنيانم

 بر پتك چون كه دارد ابزاري حالت نقد است، منتقد احساسات از گرفته تئنش كه ،مخرب
 طرح اي گونه به و است همراه شونده نقد تحقير با معموالً و شود مي كوبيده نقدشونده سر
 و نيست مشخص وضوح به نقد موضوع. است صحيح منتقد نظرات فقط ييگو كه شود مي
 بين از را خطا هرگونه جبران امكان و دارد شماتت و ،جويي عيب گيري، خرده حالت تر بيش
 و نهدال هم نقد لذا. است شونده نقد پيشرفت و اصالح سازنده نقد هدف مقابل در. برد مي

  .ندارد را عقايد ميلتح حالت و است مشخص كامالً نقد موضوع
 كه بينيم مي دهيم قرار معنا منبع مدل در را ها ويژگي اين ةهم اگر راد محسنيان اعتقاد به

 و برعكس نه و باشد ذهنيت بر عينيت ةرابط بر متكي بايستي اوليه، معناي تجلي در ،منتقد«
 منتقد« هك معنا اين به .)21: 1380رستگار،(» است دانش و معرفت نيازمند چيزي چنين
 از و باشد بند پاي دهد مي ترجيح شخصي منافع بر را ديگران منافع كه هايي ارزش به بايستي

  ).22: 1380،رستگار( »كند پيروي اخالقي هنجارهاي
 :كند مي تأكيد شناسي معرفت ةحوز بر نقد، فرهنگي هاي ريشه به اشاره با ،نيز اسدي علي

 به و باشد گذرانده را ‘محور منبع’ة مرحل ايستيب جامعه ذهني و ارتباطي لحاظ از يعني«
  ).13: 1371 ،اسدي( »باشد رسيده ‘محور پيام’ة مرحل
 و ندارد وجود واقعي معناي به انتقاد برد مي سر  هب محور منبع ةمرحل در كه اي جامعه در
 انتقاد محور پيام ةمرحل در كه حالي در. است شخص به معطوف شود مطرح نقدي هم اگر
 لحاظ از ما اسدي اعتقاد به. شود مي نقد شونده نقد سخن و پيام بلكه نيست شخاصا از
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 در. معناست بي انتقاد كه است حالتي چنين در. ايم نرسيده محور پيام ةمرحل به هنوز ارتباطي
 تر پايين هاي رده در كه كساني فقط است، نظرمد شونده نقد شخص كه جا آن از شرايط، اين

 تر بيش و ندارد وجودنيز  انتقادي رويكرد فضا اين در البته كه شوند مي نقد نددار قرار اقتدار
  .است حاكم آن بر قدرت اعمال ةجنب

  
  مفهومي ـ نظري ارچوبهچ .5
 و باختين و هابرماس  نظريات بسط ةپاي بر ،»گو و گفت فرهنگ متغيرهاي« پژوهش اين در
 ،اسدي  علي مرحوم و راد محسنيان مهدي نظريات ةپاي بر ،»نقد فرهنگ«تعريف شده و  ،بوم

  .اند شدهسنجيده 
 احياي »عقالني تفاهم« به رسيدن راه است معتقد هابرماس ،شد بيان كه طور همان
 اقتدار ةحوز از بودن فارغ فضاهايي چنين ويژگي ينتر مهم كه است ييگو و گفت فضاي
 ارتباط كه است خشونت و فردي منافع از فارغ فضايي در. است زيرساختي عوامل و دولتي

است كه  ييگو و گفت بر مبتني ارتباط چنين رهگذر از و گيرد مي شكل مردم ميان تفاهم و
 و ارتباطي خرد آن در كه ،اجتماعي نظام چنين وجود. يابد مي برتري تر عقالني استدالل
 .است خشونت و قهر بدون اختالفات و منازعات حل ةالزم است، حاكم آزاد يگو و گفت

 االذهاني بين يگو و گفت و زبان بر نيتمب كه است مفهومي ارتباطي عقالنيت هابرماس نظر از
 شرط چهار. است توافق فقدان بازسازي براي تالشي هابرماس نظر از گو و گفت. است

 چنين در. است گو و گفت آرماني شرايط ساز زمينه صدق و درستي، صداقت، بودن، فهميدني
 استدالل فقط و دارند برابري شرايط كنندگان شركت ةهم كه است بندي و قيد بي يگو و گفت
 اين در. نامد مي گو و گفت آرماني وضعيت را موقعيت اين هابرماس. است غلبهباعث  برتر

 موقعيت و ارتباطي عقالنيت اصول بر  مبني يگو و گفت( گو و گفت كيفيت متغير پژوهش
  .كنيم مي استنباط هابرماس ةنظري از را) گو و گفت آرماني
 است پرداخته زباني تكثر و صدايي چند خصوص در باختين كه مفاهيمي به توجه با
. كنيم مي استنباط باختين ةنظري از را) دموكراتيك وغير دموكراتيك( گو و گفت محتواي متغير

 ختينبا. پندارد مي مكالمه و گو و گفت را گفتار و داند مي »گفتار« معادل را »زبان« باختين
 منطق با مطابق بنابراين. باشد گرفته شكل گو و گفت در كه داند مي معنادار را سخني
 منطق اين. يابد مي معنا ديگر گفتارهاي با ارتباط در گفتار هر باختين ييگو و گفت
 مخالف باختين ،ترتيب اين به. شود مي حاصل ديگري با ارتباط طريق از فقط ييگو و گفت
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. است زباني تكثر و كالمي چندگونگي به معتقد و ستگو و گفت در نبود منطقي تك ةشيو
 گويي تك مقابل ةنقط دگرگويي كه چرا است جامعه در صداها تعدد تقويت دنبال به باختين

  .سازد مي آشكار را حقيقت ،ها  انسان ميان زدن پل با ،گو و گفت و است ديالوگ ةهست و
 گيرد مي نظر در يانهگو و گفت ارتباط براي ار عملي هاي مؤلفه و نظري اصول نيز بوم

 بايد كنندگانگو و گفت كه معنا اين به. كند مي تأكيد مشاركت اصل بر همه از بيش و
 مشاركت هم با آن حفظ و ايجاد در كه ببينند اي يكپارچه كل همچون را خود جمع
 انديشي هم كه است مشاركت اصل بر متكي جمع اين در فقط است معتقد او. كنند مي

 به ديگران با را خود آراي و ايده فرد هر كه است مشاركت اين در. افتد مي اتفاق
 ةمؤلف با مشاركت اين. كنند خلق جديدي معناي هم مشاركت با تا گذارد مي اشتراك
 ،بوم نظرية به توجه با ،پژوهش اين در. شود مي پذير امكان »هم به دادن گوش« عملي
 سنجش براي را) يانهگو و گفت غير/ يانهگو و گفت ارتباط( گوو تگف در ارتباط نوع متغير

  .گرفتيم نظر در گو و گفت فرهنگ
 نظري ديدگاه از) سازندهـ  مخرب( نقد نوع و) احساسيـ  ادراكي( نقد كيفيت متغيرهاي

 دقيق و تخصصي اطالعات اساس بر ،ادراكي نقد در ،نقد. است شده استخراج راد محسنيان
 كه  حالي  در. دارد موضوع از اي جانبه همه و كامل و دقيق اطالعات منتقد ؛شود يم بيان علمي
 موضوع از علمي اطالعات اساس بر و است منتقد عاطفي واكنش از ناشي احساسي نقد

 فرد تحقير ،ابزارگونه خصلت داشتن با ،و باشد مخرب است ممكن شده مطرح نقد. نيست
 و نيست مشخص وضوح به انتقاد) target( گاه نشان نقد عنو اين در. كند دنبالرا  شونده نقد
 هدف و شود مي انجام دلي هم با ادراكي نقد اما. دارد جويي عيب و گيري خرده حالت تر بيش
 نيز »محور پيام يا محور منبع« نقد نوع دو تفكيك. است شونده نقد پيشرفت و اصالح منتقد

 نقد فرد ةايد و سخن محور پيام نقد رد. استانجام شده  اسدي علي ديدگاه اساس  بر
 به ،است جامعه نقد فرهنگ نيافتگي توسعه از نشان كه محور، منبع نقد كه حالي در شود مي

  .دهد مي قرار انتقاد هدف را فرد خود ايده جاي
 بر اساس را نقد نوع دو نيز منتشرشده نقدهاي روي محقق اكتشافي مطالعات بر اساس

 مĤب غربي نقدهاي در. »ايراني نقد/  مĤب غربي نقد«: كنيم مي كتفكي هم از مرجع گروه
 متون و دهند مي قرار غربي انديشمندان مفاهيم و نظريات ةپاي بر را خود سخنان انديشمندان

 و كنندگانگو و گفت مĤب ايراني نقد در اما. دانند مي خود علمي مرجع را آنان سخنان و
  .دارند اشاره ايراني پردازان ظريهن و بومي مفاهيم به تر بيش منتقدان
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 كلي ةدست سه و نقد فرهنگ براي كلي ةدست چهار فوق نظرات بندي جمع با بنابراين
  .ارائه شده است 1كه در جدول  گرفتيم نظر در گو و گفت فرهنگ براي

  گو و هاي كلي فرهنگ نقد و فرهنگ گفت بندي دسته. 1جدول 
  گو و گفت فرهنگ نقدفرهنگ

  ارتباطي عقالنيتغير/ ارتباطي عقالنيت بر مبتني گووگفتكيفيت احساسي/ادراكي دنق كيفيت
  دموكراتيك غير/ دموكراتيك گووگفتمحتواي سازنده/مخرب نقد نوع

  محور پيام/ محور منبع نقد محوريت
درارتباطنوع

  گو و گفت
  يانهگو و گفت   ضد ارتباط/ يانهگو و گفت ارتباط

    مĤبايراني/مĤببيغر نقد مرجعيت

  
  تحقيق روش. 6

 تحليـل  تكنيـك  بـا  و توصـيفي  ةشـيو  بـا  كه است اسنادي مطالعات نوع از حاضر پژوهش
 انسـاني   علـوم  نظـران  صـاحب  ميـان  در گـو  و گفـت  و نقد فرهنگ بررسي به كمي يمحتوا
  ،بنا به تعريف. پردازد مي

 است ارتباطي يينمادها پذير رارتك و) سيستماتيك( مند نظام آزمون ‘كمي محتواي تحليل’
 داده نسبت متن به گيري، اندازه معتبر قوانين اساس بر ،عددي هاي ارزش آن طي كه
. شود مي تحليل ها ارزش آن بين روابط ،آماري هاي روش از استفاده با ،سپس و شود مي
 يا ،آن معني دربارة نتيجه استخراج ارتباطات، محتواي توصيف منظور به عمل اين
 صورت ،مصرف مرحلة در هم و توليد ةمرحل در هم ارتباط، زمينة و بافت به بردن پي
  ).25: 1391 ديگران، و رايف( گيرد مي

 تعريـف  بـه  توجـه  بـا  ،عـددي  هاي ارزش كدنامه ابزار از استفاده با نيز پژوهش اين در
 نتـايج  يآمـار  هاي روش از استفاده با و گرديد استخراج متن از ،شمارش و ثبت واحدهاي
  .شد بررسي حاصل
  
  يريگ نمونه روش و ،نمونه حجم ،يآمار تيجمع 1.6

 در شده منتشر هايگو و گفت و انتقادي هاي جوابيه و ها نامه پژوهش اين آماري جمعيت
 روش از پژوهش اين در. است 1391 تا 1385 سال از انساني علوم تخصصي نشريات
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 آگاهي اساسبر  نمونه آن طي كه است دهش گرفته بهره) تعمدي( مند هدف گيري نمونه
 هاي هدف و شخصي قضاوت اساس بر خالصه طور به و ،تحقيق ماهيت جمعيت، از خود

 با و اكتشافي ةمطالع از پس نشريات، مناسب انتخاب منظور به. است شده انتخاب مطالعه
 و نقد هنگفر و رسانه ةحوز در كه علمي داوران به را نشرياتي پژوهش، اين هدف به توجه
 ها آن كارشناسي و داوري و نظر به توجه با و ايم كرده پيشنهاد اند بوده نظر صاحب گو و گفت

 ييگو و گفت و انتقادي فضاي به توجه با نشريات اين انتخاب. اند شده انتخاب نشريات
 و نقد رويكرد با ها آن در شده منتشر مطالب ميزان اساس بر همچنين و ها آن بر حاكم
 شوند انتخاب نشرياتي كه است شده توجه نيز نكته اين به راستا اين در. است بوده گو و گفت
 نقد به نشريات اين مطبوعاتي فضاي در تر بيش انساني علوم انديشمندان و نظران صاحب كه
  .پردازند مي هم با گو و گفت و

 در شده منتشر هايگو و گفت و انتقادي هاي جوابيه و ها نامه از تعدادي ،اساس اين بر
 نشريات و نييآ ةنشري از متن دوازده و )25 ةشمار تا 1 ةشمار از( مهرنامه ةنشري
 و انتخاب نمونهبراي  را يادب نقد و ،نيد ماه كتاب ،فلسفه ،فلسفه ماه كتاب پژوهشي  ـ  علمي
اين  كه است اين اصلي ةنشريدر مقام  مهرنامه ةنشري انتخاب علت. ايم كرده محتوا تحليل

 شماره هر در انتقادي متون از ميزان ينتر بيش داراي مربوط نشريات ساير ميان در ريهنش
 هاي نامه و هاي ديدگاه انساني علوم ةحوز در متعدد نويسندگان و نظران صاحب و است

 منظور به نيز نشريات ساير انتقادي مطالب. كنند مي مطرح نشريه اين در را خود انتقادي
 اين. اند شده انتخاب نشريه انتقادي رويكرد به توجه با و نمونه اريساخت و محتوايي تنوع
  .است صفحه 200 با برابر و انتقادي متن 45 از متشكل نمونه

  

  
  

  

  تحقيق و ساختاري نمونة ساختار تنوع محتوايي. 1تصوير 

  تحقيق هاي پرسش. 7
  تحقيق اصلي پرسش 1.7

  است؟ هايي ويژگي چه داراي يرانا انساني علوم نظران صاحب يگو و گفت و نقد. 1

 مورد 1767=گوييوو گفتانتقاديمتن45

 گوي منتقدانهوگفت پاسخ به نقد انتقاد



 ...مطبوعات  در ايران انساني علوم نظران صاحب يگو و گفت و نقد فرهنگ   14

  

  فرعي هاي پرسش 2.7
 و محوريـت  و نـوع  و كيفيـت  متغيرهـاي  بـه  توجـه  بـا  ،انساني علوم نظران صاحب نقد. 1

 است؟ هايي  ويژگي چه داراي ،نقد مرجعيت
 نـوع  و محتوا و كيفيت متغيرهاي به توجه با ،انساني علوم نظران صاحب يگو و گفت. 2
 است؟ هايي  ويژگي چه داراي ،گو و گفت در ارتباط
  

  ها مقوله عملياتي تعريف. 8
 بـه  مربـوط  معـاني  و ،باورهـا  ها، ارزش »گو و گفت و نقد فرهنگ« از منظور پژوهش اين در

 انساني علوم تخصصي نشريات در كه است انساني علوم منتقدان و نظران صاحب رفتارهاي
ـ  نقـد  فرهنـگ  سنجش براي. پردازند مي ديگر يك با گو و گفت و نقد به  نقـد  كيفيـت  ةمقول
/ محـور  پيـام ( نقد محوريت ةمقول ،)غيرمخرب/ مخرب( نقد نوع ةمقول ،)احساسي/ ادراكي(

 گـو  و گفت فرهنگ سنجش براي و) بĤم ايراني/ مĤب غربي( نقد مرجع ةمقول و ،)محور منبع
 ،)ارتبـاطي  يـت عقالن اصـول  از دور بـه / ارتباطي عقالنيت بر مبتني( گو و گفت كيفيت ةمقول
ـ و  ،)يانـه گو و گفـت   ضـد  ارتبـاط / يانـه گو و گفـت  ارتباط( گو و گفت در ارتباط ةمقول  ةمقول

  .گيريم مي نظر در را) دموكراتيك غير/ دموكراتيك( گو و گفت محتواي
  شده هاي كدگذاري فهرست مقوله. 2جدول 

  هايژگيو مقوالت
  احساسي/ادراكي نقدكيفيت
  هسازند/مخرب نقدنوع

  محور پيام/محورمنبع نقدمحوريت
  ايراني/غربي نقدمرجع
  غيرارتباطي عقالنيت/ارتباطيعقالنيت گووگفتكيفيت

  يانهگو و گفت ضد/يانهگووگفت گووگفتدرارتباطنوع
  غيردموكراتيك/دموكراتيك گووگفتمحتواي

 نقـدي  بـا  هرجـا  متون بررسي در): يعقالن و يادراك/ يعاطف و ياحساس( نقد تيفيك .1
 بررسـي  بـراي  را الزم علمـي  توان و ،گفت مي سخن مستند و علمي منتقد كه شديم مواجه

 در. اسـت   شـده  ثبـت  »ع« كد با و شده گرفته نظر در عقالني نقد داشت، نقد مورد موضوع



 15   آقايي انتظاري و عاطفه علي

  

 نسـخ  مستدل يا نداشته نقد براي كافي دانش منتقد كه شديم مواجه نقدي با هركجا مقابل
  .كرديم ثبت »ا« كد با و گرفتيم نظر در احساسي نقد است،   گفته نمي

 مقابل طرف تحقير به منتقد هرجا اسنادي متون بررسي در: )سازنده/ مخرب( نقد نوع. 2
 دست را شونده نقديا  زده، كنايه و طعنه بوده، شماتت و جويي عيب دنبال به ،است پرداخته
 دهش ثبت »م« كد با و شده گرفته نظر در مخرب نقد ثابةم به است كرده تمسخر يا انداخته

 بدون ،و برشمرده را نقدشونده اشكاالت محترمانه يدل هم با منتقد هرجا مقابل در. است 
 نظر در سازنده نقد در مقام كرده ارائه حل راه بكشد، رخ به را شونده نقد اشتباهات كه اين

  ؛است  شده ثبت »س« كد با و است  شده گرفته
 زندگي به نقد براي منتقد جا هر متون بررسي در: )محور اميپ/ محور منبع( نقد تيمحور. 3

...  و عقيدتي و شغلي سوابقو  تحصيلي مشكالت و كرده اشاره شونده نقد شخصي امور و
 دهش ثبت »ب« كد با و شده نظرگرفته در محور منبع نقد است كرده مطرح را شونده نقد

 در محور پيام نقد است كرده مطرح را شونده نقد سخنان فقط منتقد جا هر مقابل در. است 
  .است  دهش ثبت »پ« كد با و شده گرفته نظر

 شونده، نقد يا منتقد جا هر اسنادي متون بررسي در: )مĤب يرانيا/ مĤب يغرب( نقد مرجع. 4
 در جز هب( اند داده ارجاع غربي انديشمندان هاي نظريه و مفاهيم به ،خود ادعاهاي بيان در

 و شده گرفته نظر در مĤب غربي نقد )است بوده غربي انديشمند يك نقد موضوع كه مواردي
 نظري صاحب به شونده نقد يا منتقد كجا هر مقابل در. است  شده داده »رـ  غ« كد آن به

 نظر در مĤب ايراني نقد است داده ارجاع بومي مفهومي كلي طور هب و ،ايراني فرهنگ ايراني،
  .است  شده ثبت »ي ـ ا« كد با و شده گرفته
: )يارتباط تيعقالن اصول از دور به/ يارتباط تيعقالن اصول بر يمبن( گو و گفت تيفيك. 5
شده است  برقرار كنندگانگو و گفت بين برابر اي رابطه جا هر هاگو و گفت بررسي در
 تحصيلي يا سياسي، تماعي،اج موقعيت سبب به گو و گفت طرفين از كدام هيچ كه معني بدين(

 و) است  بوده برابر گو و گفت براي كنندگانگو و گفت حق و نداشته باالتر يموضع خود
 مغلق شانسخن يمحتوا و اند آورده زبان به را يدرست و فهم قابل جمالت كنندگان گو و گفت
 ،ياسيس مصلحت بنابر توانند ينم كه اند نكرده اشاره كنندگان گو و گفت واست،  نبوده

 برعكس و است شده گرفته نظر در يارتباط تيعقالن كنند، اعالم را نظرشان...  و ،ياجتماع
 كد با يارتباط اصول بر يمبن يگو و گفت. ميگرفت نظر در يارتباط ريغ تيعقالن را طيشرا نيا
  .است شده ثبت »ارـ  غ« كد با يارتباط تيعقالن از دور به يگو و گفت و »ر ـ ا«
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 يبررس در: )انهيگو و ضدگفت ارتباط/ انهيگو و گفت ارتباط( گو و گفت در رتباطا نوع. 6
 بدون كه معنا نيبد ،دادند گوش هم سخن به كنندگان گو و گفت كجا هر اسناد مجموع

 و داشته گريد كي سخن فهم در يسع مناسب يها پرسش طرح با و هم حرف كردن قطع
 ارتباط صورت نيا ريغ در و انهيگو و گفت ارتباط اند، دهيرس مشترك ييمعنا اي جهينت به تاًينها
 ارتباط و »گ« كد با يانهگو و گفت ارتباط. ستا  شده گرفته درنظر انهيگو و گفت  ضد
  .است شده ثبت »ض« كد با يانهگو و گفت  ضد

 كجا هر متون بررسي در :)كيردموكراتيغ/ كيدموكرات( گو و گفت يمحتوا. 7
 گو و گفت در كنندگان شركت ةهم تقريباً و ،اند گفته سخن مساوي ورط به كنندگانگو و گفت
 گو و گفت فضاي بر كس هيچ صداي كه طوري به اند داشته عقايدشان بيان در مساوي سهم
 گرفته درنظر غيردموكراتيك صورت اين غير در و دموكراتيك گو و گفت است، نداشته غلبه
  .است شده ثبت »غ« كد با غيردموكراتيك دنق و »د« كد با دموكراتيك نقد. است  شده

  
  )reliability( اعتماد تيقابل و اعتبار. 9

 قصد كه سنجيم مي را چيزي همان واقعاً آيا كه است اين اعتبار از منظور است معتقد بيكر
 دستورالعمل و مقوالت اعتبار تعيين براي حاضر پژوهش در داريم؟ را آن سنجش

 ةنحو و مقوالت تعريف و انتخاب يعني ؛است شده تفادهاس صوري اعتبار از كدگذاري
 انجام ها آن داوري و مشورت با و متخصصان نظر بر اساس ها كدگذاري و سنجش

). 142 :1390 بيكر،(» است مكرر سنجش نتايج ساني هم ميزان معناي به اعتماد«. است شده
  :شده است محاسبه ذيل فرمول اساس بر اعتماد ميزان

.
.

1 2  

 كرديم درخواست بودند آشنا محتوا تحليل با كه نفر دو از شيوه همين اساس بر
 توسط مورد 70 تعداد. كنند كدگذاري را متن چند شده تعريف كدهاي و مقوالت اساس  بر
 پايايي ميزان. است بوده مورد 66 كدگذار دو مشترك موارد كه شد كدگذاري نفر دو
 قابل و باال سطح در ها شاخص و مقوالت پايايي بنابراين. است 94/0 ذيل فرمول اساس  بر

  .است قبول
.

66 2
70 70 0/94 
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 توصيفي هاي  يافته .10

 پژوهش اين در شده مطرح ي ها پرسش به ،آمده دست به هاي يافته به توجه با ،قسمت اين در
  .گوييم مي پاسخ

 نـوع  نقد، كيفيت متغيرهاي به توجه با انساني علوم نظران صاحب نقد فرهنگ. 1سؤال 
  است؟ هايي ويژگي چه داراي نقد مرجعيت و نقد محوريت نقد،

  
  نقد تيفيك 1.10

  احساسي نقد/ ادراكي نقد هاي ويژگي حسب بر نقد كيفيت ةمقول درصدي و فراواني توزيع .3 جدول
  درصد مطلقيفراوان  

  8/12 226 يادراكنقد
  8/6 121 ياحساسنقد

  4/80 1420 ريسا
  100 1767 جمع

 يعبارت به .است شده يكدگذار يادراك نقد مورد 226 دهد يم نشان 3 جدول جينتا
 يكدگذار ياحساس نقد زين مورد 121. است) يعقالن( يادراك نقد موارد درصد 8/12

 گفت توان يم .دهد يم ليتشك ياحساس نقد را موارد درصد 8/6 حدود يعني ،است شده
 ريسا به درصد 4/80 و نقد تيفيك به شده يكدگذار موارد درصد 6/19 مجموعاً
 فرهنگ يها يژگيو درصد 6/19 نقد تيفيك ةمقول يعبارت به. دارد اختصاص مقوالت

  .دهد يم حيتوض را نقد
  سازنده نقد/ مخرب نقد هاي ويژگي برحسب نقد نوع ةمقول درصدي و فراواني توزيع .4 جدول

  درصد مطلقيفراوان  
  8/13 244 مخربنقد
  7/9 172 سازندهنقد

  5/76 1351 ساير
  100 1767 جمع

 اسـت،   شـده  كدگـذاري  مخـرب  نقـد  مـورد  244 كنـيم  مي مشاهده 4 جدول بر اساس
 يعني است، شده كدگذاري سازنده نقد مورد 172 دتعدا و مخرب نقد درصد 8/13 عبارتي  به
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 يعنـي  نقـد،  نوع به مربوط مورد 416 فتگ توان مي .است  بوده سازنده نقد ها آن درصد 7/9
 سـاير  مـورد  1351 تعـداد  و نقـد  نـوع  معيـار  اساسبر  ،موارد درصد 5/23 حدود مجموعاً
  .هستند مقوالت ساير درصد 5/76 يعني اند شده كدگذاري مقوالت
  ورمح پيام نقد/ محور منبع نقد هاي ويژگي برحسب نقد محوريت ةمقول درصدي و فراواني توزيع .5 جدول

  درصد مطلقيفراوان  
  4/10 184 محورمنبعنقد
  8/9 173 محورپيامنقد

  8/79 1410 ساير
  100 1767 جمع

 درصد 4/10 يعني مورد 184 تعداد است شده داده نشان 5 جدول در كه طور همان
 محور پيام نقدها درصد 8/9 عبارتي به يا مورد 173 دتعدا و محور منبع نقدها كل
 مطالب درصد 2/20 حدود يعني مورد 357 تعداد مجموعاً گفت توان يم .است  بوده

 مقوالت ساير در درصد 8/79 يعني مورد 1410 تعداد و نقد محوريت مقولة در انتقادي
  .اند گرفته قرار

  مĤب غربي نقد/ مĤب ايراني نقد هاي ويژگي برحسب نقد مرجعيت ةمقول درصدي و فراواني توزيع .6 جدول
  درصد قمطليفراوان  

  5/1 24 مĤبغربينقد
  0/8 15 مĤبايرانينقد

  7/97 1728 ساير
  100 1767 جمع

 موارد درصد 5/1 يعني مورد 24 تعدادشود  مي  مشاهده 6 جدول در كه طور همان
 .است  بوده مĤب ايراني نقد ها آن درصد 8/0 يعني مورد 15 تعداد و مĤب غربي نقد
 اريمع اساس بر يانتقاد مطالب درصد 2/2 حدود ينعي مورد 39 تعداد گفت توان مي

 مقوالت ريسا در نقدها درصد 7/97 يعني مورد 1728 تعداد و است بوده نقد تيمرجع
  .اند هگرفت يجا

 تيفيك يرهايمتغ به توجه با ،يانسان علوم راننظ صاحب يگو و گفت رهنگف. 2 سؤال
  است؟ ييها  يژگيو چه يدارا ،گو و گفت در ارتباط نوع و ،گو و گفت يمحتوا ،گو و گفت
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  گو و گفت تيفيك 2.10
  گو و گفت كيفيت مقولة درصدي و فراواني يعتوز. 7 جدول

  رتباطياغير  /ارتباطي عقالنيت بر نيتمب يگو و گفت سببرح 
  درصد  مطلق يفراوان  

  4/5  94  ارتباطي عقالنيت بر مبتني يگو و گفت
  2/6  110  يرارتباطيغ عقالنيت بر مبتني يگو و گفت

  4/88  1563  ساير
  100  1767  جمع

 هاگو و گفت درصد 4/5 يعني مورد 94 تعداد شود مي مشاهده 7 جدول در كه طور همان
  بوده ارتباطي عقالنيت از دور درصد 2/6 يعني مورد 110 تعداد و ارتباطي عقالنيت بر نيتمب

 بـر اسـاس   هـا گو و گفت درصد 6/11 مجموع در يعني مورد 204 تعداد گفت توان مي .است
 معيارهـا  سـاير  اسـاس  بـر  درصـد  4/88 يعنـي  مورد 1563 تعداد و گو و گفت كيفيت معيار

  .اند شده كدگذاري
  
  گو و گفت در ارتباط نوع 3.10

   در ارتباط نوع ةمقول درصدي و فراواني توزيع .8 جدول
  يانهگو و گفت ضد  /يانهگو و گفت ارتباط برحسب گو و گفت

  درصد  مطلق يفراوان  
  5  90  يانهگو و گفت ارتباط بر مبتني يگو و گفت
  8/4  83  يانهگو و گفت   ضد ارتباط بر مبتني يگو و گفت

  2/90  1594  ساير
  100  1767  جمع

 نـوع از  مـوارد  درصد 5 يعني مورد 90 تعداد شود مي استنباط 8 جدول از كه طور همان
 .است  بوده يانهگو و گفتضد ارتباط نوع از درصد 8/4 يعني مورد 83 و يانهگو و گفت ارتباط

 تعـداد  و يانـه گو و گفـت  ارتبـاط  نـوع از  درصـد  8/9 يعنـي  مورد 173 تعداد گفت توان مي
  .است  شده كدگذاري مقوالت ساير موارد درصد 2/90 يعني مورد  1594



 ...مطبوعات  در ايران انساني علوم نظران صاحب يگو و گفت و نقد فرهنگ   20

  

  گو و گفت محتواي 4.10
  غيردموكراتيك/ دموكراتيك يگو و گفت برحسب گو و گفت محتواي مقولة درصدي و فراواني توزيع .9 جدول

  درصد مطلقيفراوان 
  5/5 98 دموكراتيكيگووگفت
  5/7 133 دموكراتيكغيريگووگفت

  77 1536 ساير
  100 1767 جمع

 يگـو  و گفـت  مـوارد  درصـد  5/5 يعنـي  مـورد  98 تعـداد  كـه  دهـد  مي نشان 9 جدول
 گفت توان مي .هستند دموكراتيك غير نقدها درصد 5/7 يعني مورد 133 تعداد و دموكراتيك

 مورد 1536 و گو و گفت محتواي ةمقول اساس بر درصد 13 يعني مورد 231 تعداد مجموعاً
  .اند  شده كدگذاري نقد مقوالت ساير برحسب درصد 77 يعني

 مربوط نقد فرهنگ ويژگي ينتر بيش است  شده داده نمايش 10 جدول در كه طور همان
 بـا  بـودن  ادراكـي  ويژگـي  كـه  اسـت  ايـن  جالـب  امـا . است درصد 8/13 با بودن مخرب به
 ودرصد  4/10 با محور منبع نقدهايهاي  ويژگي. دارد قرار آن از كمي ةفاصل در درصد  8/12

 مĤب ايراني نقدهاي ضمناً. دارند هاي بعدي در جايگاه كم ياختالف با درصد 8/9 با محور پيام
  .هستند دارا نقد فرهنگ توضيح در را نقش ينتر كم درصد 8/0 با مĤب غربي و درصد 5/1 با

  )موارد كل دادن قرار مبنا با( نسبي فراواني حسب بر نقد فرهنگ هاي ويژگي بندي رتبه .10 جدول
  درصد مطلقيفراوان مقوالت رتبه
  8/13 244 مخرب 1
  8/12 226 ادراكي 2
  4/10 184 محورمنبع 3
  8/9 173 محورپيام 4
  7/9 172 سازنده 5
  8/6 121 احساسي 6
  5/1 24 مĤبغربي 7
  8/0 15 مĤبايراني 8
  6/65 1159 جمع 
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  )موارد كل دادن   قرار مبنا با( نسبي فراواني حسب بر گو و گفت فرهنگ هاي ويژگي بندي رتبه .11 جدول

  درصد  مطلقيفراوان مقوالت رتبه
  5/7 133 دموكراتيكغير 1
  2/6 110 ارتباطيعقالنيتازدور 2
  5/5 98 دموكراتيك 3
  4/5 94 ارتباطيعقالنيتبرمبني 4
  5 90 يانهگووگفت 5
  8/4 83 يانهگووگفتضد 6
  4/34 608 جمع 

 دور و درصـد  5/7 با بودن دموكراتيك غير ويژگي دهد مي نشان 11 جدول كه طور همان
 با اما. هستند ييگو و تگف فرهنگ هاي ويژگي ترين اصلي درصد 2/6 با ارتباطي عقالنيت از

 بـا  ارتباطي عقالنيت و درصد 5/5 ك بادموكراتي هاي ويژگي شاهد ما زياد چندان نه ةفاصل
 8/4 بـا  يانـه گو و گفـت    ضـد  و درصـد  5 با يانهگو و گفت نقدهاي سپس. هستيم درصد 4/5

  .دارند قرار هم از اندكي ةفاصل در درصد
  )موارد كل دادن   قرار مبنا با( نسبي فراواني حسب بر گو و گفت و نقد فرهنگ هاي ويژگي بندي رتبه .12 جدول

 درصد  مطلقيفراوان مقوالت رتبه
  8/13  244 مخرب 1
  8/12  226 ادراكيوعقالني 2
  4/10  184 محورمنبع 3
  8/9  173 محورپيام 4
  7/9  172 سازنده 5
  5/7  133 دموكراتيكغير 6
  8/6  121 احساسي 7
  2/6  110 ارتباطييتعقالنازدور 8
  5/5 98 دموكراتيك 9
  4/5 94 ارتباطيعقالنيتبرمبتني 10
  5 90 يانهگووگفت 11
  8/4 83 يانهگووگفت  ضد 12
  5/1 24 مĤبغربي 13
  8/0 15 مĤبايراني 14
  100  1767 جمع 
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 كه طور همان ايران، در گو و گفت و نقد فرهنگ هاي ويژگياز  كلي بندي جمع يك در
 اولويت ينتر بيش ترتيب به) ادراكي( عقالني و مخرب هاي ويژگي ،دهد مي نشان 12 جدول

 هاي ويژگي آن از پس. دارد مخرب نقد با اندكي اختالف ادراكي نقد البته. اند داشته را
 آن از پس و سازنده نقد به مربوط بعدي ويژگي. اند آمده هم از كمي ةفاصل با نقد محوريت

 را عقالني و مخرب نقد به مربوط هاي يافته نيز اين كه است كراتيكدمو غير نقد
 نقد نهايت در و اند آمده هم از اندكي ةفاصل به نقد ديگر هاي ويژگي آن از پس. كند مي  ييدأت

  .اند گرفته قرار كم فراواني با مĤب ايراني و مĤب غربي
  )موارد كل دادن  قرار مبنا با( نسبي راوانيف حسب بر گو و گفت و نقد فرهنگ مقوالت بندي رتبه .13 جدول

  درصد مقوالت رتبه
  5/23 نقدنوع 1
  2/20 نقدمحوريت 2
  6/19 نقدكيفيت 3
  13 گووگفتمحتواي 4
  6/11 گووگفتنوع 5
  8/9 گووگفتدرارتباطنوع 6
  2/2 نقدمرجع 7
  100 جمع 

 محوريـت  درصـد،  5/23 بـا  نقد نوع مقوالت آيد برمي 13 جدول نتايج از كه طور همان
 و درصـد  2/2با  نقد مرجعيت و ينتر بيش درصد 6/19 با نقد كيفيت و ،درصد 2/20 با نقد
 نقـد  فرهنگ هاي ويژگي توضيح در را نقش ينتر كم درصد 8/9 با گو و گفت در ارتباط نوع
  .اند داشته ايران نظران صاحب ميان در گو و گفت و

  
  ها يافته تحليل .11
 حسب بر گو و گفت و نقد فرهنگ مقوالت از يك هر تحليل به ابتدا بخش اين رد

 يگو و گفت ر،محو پيام نقد/ محور منبع نقد احساسي، نقد/ ادراكي نقد( آن هاي ويژگي
 گو و گفت و نقد فرهنگ مقوالت سپس. ايم پرداخته...)  و ،دموكراتيك غير/ دموكراتيك

 طور به را...)  و ،گو و گفت در ارتباط نوع ،گو و گفت محتواي ،نقد كيفيت نقد، محوريت(
 ةدهند نشان واقع در كه ،فراواني ينتر بيش حسب بر و ها آن هاي ويژگي اساس  بر و جداگانه
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 نقد فرهنگ هاي ويژگيبه بررسي  ،ادامه در. ايم كرده بررسي است، بوده ها ويژگي ينتر مهم
 و نقد فرهنگ شويم متوجه تاايم  پرداخته ،هم با تركيب در و كلي طور به، گو و گفت و

 فرهنگ مقوالت آخر در. دارد اولويتي چه و يي استها ويژگي چه داراي كل در گو و گفت
 ايران در انديشه فضاي اند توانسته اندازه چه تا كدام هر كه اين حسب بر را گو و گفت و نقد
  .ايم كرده بندي دسته دهند توضيح را

  
  نقد فرهنگ مقوالت 1.11

  ياحساس نقد/ يادراك نقد يها يژگيو حسب بر نقد تيفيك ةمقول 1.1.11
 حدود ادراكي نقد ،نقد كيفيت ةمقول حسب بر ،متون يبررس از آمده دست به جينتا به توجه با
 ايـن  و دارد وجـود  انسـاني  علـوم  نظـران  صاحب بين نقد فضاي در احساسي نقد برابر دو

 ذكـر  و اسـتدالل  بـر اسـاس   نقـدها  به پاسخ يا نقدها لباغ كه است اين دهندة نشان مطلب
 دانـش  و تخصـص  داراي منتقد نقدي چنين در. است گرفته صورت مصاديق بيان و شواهد
 امر اين. گويد مي سخن مستند و علمي خود نقد بيان در و دارد تحليل قدرت و است كافي
 امـا . دهـد  مي تخصصي و لميع وجه نقد به و شود مي ها برداشت سوء و ها فهمي كج از مانع
 بسياري كه بود اين است، شده ديگركدگذاري مقوالت ذيل و ،شديم مواجه آن با كه اي نكته
 لحني با تخصصي، اطالعات بر نيتمب و عقالني بيان رغم به ،نقدها به پاسخ و انتقادات اين از

 كـاهش  سـبب  امـر  اين. بودند شده بيان آميز خشونت حتي و ،ارتباطي غير دموكراتيك، غير
 تأكيـد  و دموكراتيـك  غيـر  رويكرد داشتن اين بر عالوه. شود مي ادله و مستندات نفوذ و ثيرأت

 طـرف  هـاي  استدالل پذيرش برابر در مانعي به خود هاي استنباط و ها ايده صحت بر صرف
 نظـر  صـاحب  دو ميان پي در پي انتقادي هاي نامه در را خود كه چيزي. است  شده بدل مقابل

 كـه  كـرد  اشـاره  بايدضمناً . كند مي ييدأت را نتيجه اين صحت بعدي هاي يافته. دهد مي شانن
 ،دهـد  مـي  توضيح را ايران در نقد فرهنگ هاي ويژگي از درصد 20 حدود نقد كيفيت لةمقو
  .است توضيح قابل مقوالت ساير با نقد فرهنگ ديگر هاي ويژگي لذا

  خربـ م سازنده نقد ياه  يژگيو حسب بر نقد نوع ةمقول 2.1.11
 شـده  بررسي تحقيق اين در ،مخرب و سازنده نقد يعني ،آن هاي ويژگي به توجه با نقد نوع
 طـور  همان. است  بوده مخرب تر بيش ايران در نقدها دهد مي نشان آمده دست به نتايج .است
 هكـ اسـت   احساسـات  از گرفته تئنش و ابزاري است نقدي مخرب نقد شد ذكر هم قبالً كه
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 اسـت  شماتت و جويي عيب با همراه نقدي چنين .است همراه مقابل طرف تحقير با معموالً
. برد مي  بين  از را خطايي جبران هرگونه امكان نيست، مشخص انتقاد گاه نشان كه حالي در ،و
 و كـرده  نگاه ديگر يك به باال از منتقد موضع در انساني علوم نظران صاحب ،ديگر عبارت به
. دارد اقتدارطلبانـه  نگـرش  از نشان خود ةنوب به كه اند داشته گفتاري خشونت ودخ كالم در
 و جايگاه تردانستن پايين و انداختن  دست تمسخر، كنايه، و طعنه شامل گفتاري خشونت اين
 تـر  سرشـناس  و تـر  معـروف  هاي چهره كه بود اين توجه قابل ةنكت. است مقابل طرف نأش

 طـرف  تخريـب  و تحقيـر  ترفنـد  ازو مثالً  ندا هبود مخرب نقد منفي هاي جنبه داراي تر بيش
 تـر  بيش امر اين. ندا هكرد مي استفاده وي شغلي سوابق و تحصيالت سطح به ارجاع با مقابل
 و تـر  ضـعيف  علمـي  ةرزومـ  تـر،  پـايين  تحصـيالت  نقدشـونده  كه شد مي ديده مواردي در
ـ  كـه  اسـت  توجه لقاب. بود تر كم علمي ةسابق با جوان استادي خصوص به  نقـد  نـوع  ةمقول

 .دهد مي توضيح را ايران در نقد فرهنگ هاي ويژگي درصد 23 حدود

  محور اميپ/ محور منبع يها يژگيو حسب بر نقد تيمحور ةمقول 3.1.11
 نقد فرهنگ كه اين با دهد مي نشان نقد محوريت ةمقول خصوص در حاضر پژوهش هاي يافته
 فضاي در آن از كمي بسيار اختالف با نيز محور پيام نقد اما است محور منبع تر بيش ايران در
 ها ايده نقد جاي به ،فرد يعني ،است شخص به معطوف نقد محور منبع نقد. دارد حضور نقد
 منتقد گاه نقدي چنين در. پردازد مي طرف مقابل جويي عيب و نقد به مقابل، طرف سخنان و
 اواز  جويي عيب به و كند مي تخطئه را او بلمقا طرف شخصي امور و زندگي به ارجاع با

 كه جا آن از. كند مي نقد را مقابل طرف افكار و ها ايده محور پيام نقد كه حالي در. دپرداز مي
 علوم نظران صاحب كه اين با گرفت نتيجه توان مي است نقد دو اين بين كمي اختالف
 نيز را  آن و نيستند توجه بي شده منتقل يامپ به اما ندكن مي نقد را پيام منبع نقد هنگام انساني

 دهد مي نشان نتايج همچنين. كند مي ييدأت نيز را پيشين مقوالت نتايج يافته اين. اند كرده نقد
 توضيح را ايران در نقد فرهنگ هاي ويژگي درصد 20 حدود نقد محوريت ةمقول كه
 علمي فضاي در آن رواج و رددا رواج سياسي فضاي در تر بيش پيام منبع به توجه. دهد مي

 نشان محور پيام نقدهاي رشد است بديهي. دارد آكادميك نهادهاي بودن سياسي از حكايت
  .دارد حوزه اين در سياسي تعلقات شدن كمرنگ از

  مĤب يرانيا/ مĤب يغرب نقد يها يژگيو برحسب نقد تيمرجع ةمقول 4.1.11
ـ  هاي ويژگي ميان اختالف درخصوص  هـاي  بررسـي  گفـت  تـوان  مـي  قـد ن مرجعيـت  ةمقول
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 مفـاهيم  يـا  غربـي  انديشمندان نظريات به نويسنده موارد اكثر در كه دهد مي نشان شده انجام
 مفاهيم و نظريات به انديشمندان بين نقد فضاي در حال، اين با. است داده ارجاع ازآن برآمده
 ةمقول است ذكر به الزم .است  هشد توجه نيز بومي دانش توليداتبه  و شده اشاره نيز ايراني

 اين هرچند. دهد مي توضيح را ايران نقد فرهنگ هاي ويژگي از درصد 2 حدود نقد مرجعيت
 ،مطالـب  بـه  بخشـي  اعتبار حيث از انساني علوم نشريات محتواي اگر كه دارد وجود احتمال

  .ندك تغيير نسبت اين گيرد قرار اختصاصي ةمداق و بررسي مورد ،نقد غير و نقد از اعم
  
  گو و گفت فرهنگ مقوالت 2.11

 تيـ عقالن بـر  يمبتنـ  يگـو  و گفـت  يهـا  يژگـ يو برحسـب  گـو  و گفـت  تيفيك ةمقول 1.2.11
  يرارتباطيغ  /يارتباط

 دو بـا  هابرماس يآرا به نظر كه است» گو و گفت كيفيت« گو و گفت فرهنگ هاي شاخصه از
 را ما پژوهش هاي داده واكاوي .شود مي ارزيابي غيرارتباطي و ارتباطي عقالنيت اصلي ةمقول
 بـه . است غيرارتباطي ايران در ييگو و گفت فضاي بر حاكم عقالنيت كه رساند نتيجه اين به

 صـراحت  و صداقت به توان مي جمله آن از كه( ارتباطي عقالنيت هاي ويژگي ديگر، معناي
 اسـتدالل،  عيـار  مـام ت ارجحيـت  ايهام، بي و فهم قابل نظريات ةارائ بيان، آزادي ،گو و گفت در

 ييگو و گفت فضاي در) كرد اشاره گو و گفت ةعرص به مختلف افراد محدوديت بدون ورود
 از عاري فضا اين كرد ادعا توان مي تحقيق نتايج به توجه با اما است، رنگ كم يا غايب فعلي

 عقالنيت به يابي دست بتواند كه نيست زياد قدر آن تفاوت اين؛ زيرا نيست ارتباطي عقالنيت
 هـاي  ويژگـي  درصـد  6/11 گو و گفت فرهنگ ةمقول حال عين در. سازد ناممكن را ارتباطي
 .دهد مي توضيح را ايران در گو و گفت فرهنگ

  انهيگو و رگفتيغ  /انهيگو و گفت ارتباط يژگيو برحسب گو و گفت در ارتباط نوع ةمقول 2.2.11
 فضاي بر يانهگو و گفت ارتباط تر بيش گفت توان مي گو و گفت در ارتباط نوع ةمقول برحسب

 با گو و گفت هنگام در انساني علوم انديشمندان يعني ،است  بوده حاكم ييگو و گفت
 معناي خلق به هايشان ايده گذاشتن اشتراك به با و هم مشاركت با اند كرده سعي ديگر يك

 متضاد رويكرد دو بين سيالي و كم ةفاصل كه است اين ملأت قابل ةنكت. يابند دست جديدي
 فرهنگ هاي ويژگي درصد 8/9 فقط مقوله اين. دارد وجود ما ييگو و گفت فرهنگ در

  .دهد مي توضيح را ايران در گو و گفت
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  كيدموكرات ريغ /كيدموكرات يگو و گفت يها يژگيو برحسب گو و گفت يمحتوا ةمقول 3.2.11
 شود مي بررسي ايران در ييگو و گفت فرهنگ ،گو و گفت محتواي ةمقول برحسب ،وقتي

 ييگو و گفت چنين در. است صدايي تك تر بيش ايران در ييگو و گفت فضاي گردد مي مشخص
 دنبال به و پندارد مي خطا را مقابل طرف سخن و داند مي صحيح را خود ةايد فقط شونده نقد فرد

 گويا. كند مطرح را خود هاي ايده خواهد مي تر بيش بلكه نيست، گو و گفتِ طرف از پاسخ شنيدن
 حالتي چنين در. كنند مي شركت گو و گفت در او نظرات و ها صحبت شنيدن براي فقط ديگران
 ييگو و گفت فضاي بر نفر يك صداي فقط و شود مي بدل طرفه يك راني سخن به گو و گفت
 به هتوج با حتي ،نيست بودن دموكراتيك ويژگي از عاري گو و گفت فضاي اين البته. دارد غلبه
 بر دموكراتيك يگو و گفت هاي نشانه از توجهي قابل ميزان گفت توان مي آمده دست به هاي يافته

 فرهنگ هاي ويژگي از درصد 13 حدود كل در مقوله اين. است حاكم ايران ييگو و گفت فضاي
  .دهد مي توضيح را ايران در ييگو و گفت
 

  نقد فرهنگ يها ويژگي 3.11
 به مربوط نقد فرهنگ ويژگي ينتر بيش گرفت نتيجه توان مي تحقيق هاي يافته به توجه با

 عقالني و ادراكي نقد وجود شاهد ويژگي اين از كمي ةفاصل با اما است آن بودن مخرب
 علمي توان ، ضمن داشتنايران در انساني علوم نظران صاحب دهد مي نشان يافته اين. هستيم

. پردازند مي هم نقد به تحقير با منتقد موضع در اما دارند تسلط بحث موضوعات به ،باال
 از كمي خيلي ةفاصل كه است محور پيام و محور منبع نقد شامل ترتيب به بعدي هاي ويژگي

 به اند كرده نقد را پيام منبع كه اين عين در ما انديشمندان گرفت نتيجه توان مي لذا دارند، هم
 هاي ويژگي نظرگرفتن در بدون، نقد ودنب سازنده بعدي ويژگي. دارند توجه هم پيام خود

. كند را تأييد مي ادراكي نقد اولويت نوعي به توجه قابل فراواني با كه است، نقد محوريت
 فضاي در ها ويژگي اين دهد مي نشان مĤب غربي و مĤب ايراني نقدهاي كم فراواني ضمن در
  .است رنگ كم ايران نقد

  
  گو و گفت فرهنگ هاي ويژگي 4.11

 گرفت نتيجه توان مي، تحقيق نتايج به توجه با ،گو و گفت فرهنگ هاي ويژگي صوصخ در
 از آن بودن دور و بودن دموكراتيك غير ايران در ييگو و گفت فرهنگ ويژگي ينتر بيش
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 ارتباطي عقالنيت هاي ويژگي شاهد ما زياد چندان نه اي فاصله با اما. است ارتباطي عقالنيت
 هم از اندكي ةفاصل با يانهگو و گفت ضد و يانهگو و گفت نقدهاي سسپ هستيم، دموكراتيك و
 انديشمندان دهد مي نشان ها يافته اين. شوند مي مشاهده يانهگو و گفت نقد اولويت با و

 حال عين در اما اند، داشته مشترك معناي خلق در سعي خود هايگو و گفت در انساني  علوم
 گاه و دهند اختصاص خود به را ييگو و گفت يفضا از يتر بيش سهم اند كرده مي سعي
 شده حاكم ييگو و گفت فضاي بر صدايي تك و كرده غلبه ديگران صداي بر نفر يك صداي

 و چندصدايي هاي ويژگي و يستندن مطلق ها ويژگي اين دهد مي نشان ينهمچن ها يافته. است 
  .خورند يم چشم به فضا اين در توجهي قابل طور به نيز ارتباطي عقالنيت

  
 كل در گو و گفت و نقد فرهنگ هاي ويژگي بندي اولويت 5.11

 ةدوگان هاي ويژگي بين درصدي اختالف گفت توان مي پژوهش اين مبناي بر ،مجموع در
 نقد مرجعيتو  ،)سازنده/ مخرب نقد( نقد نوع ،)عقالني /احساسي( نقد كيفيت مقوالت

 اختالف اين كه حالي در. است زياد قوالتم باقي نسبتبه ) مĤب ايراني/ مĤب غربي نقد(
 محتواي ،)غيرارتباطي/ ارتباطي عقالنيت( گو و گفت كيفيت مقوالت ةدوگان هاي ويژگي بين

 نوع و ،)محور پيام/ محور منبع نقد( نقد محوريت ،)غيردموكراتيك /دموكراتيك( گو و گفت
 بين كم ةفاصل اين. است كم) يانهگوو گفت غير/ يانهگو و گفت ارتباط( گو و گفت در ارتباط
 چهار ةزمين در گو و گفت و نقد فرهنگ كه معنا بدين است مثبتي ةنشان دوگانه هاي ويژگي
 نقد دموكراتيك، يگو و گفت ارتباطي، تيعقالن بر نيتمب يگو و گفت تا زيادي راه اخير ةمقول
 نهايتاً و درصدها شدن برابر تا فاصله اين رفع. ندارد يانهگو و گفت ارتباط و ،محور پيام

 و نقد فرهنگ پوياي و سازنده هاي  جنبه نفع به هاگو و گفت و انتقادات ةكف سنگيني
  .است تر سهل ييگو و گفت
  
 گو و گفت و نقد فرهنگ مقوالت بندي اولويت 6.11

 هـاي  ويژگـي  توضـيح  در را نقـش  ينتر بيش نقد كيفيت و ،نقد محوريت نقد، نوع مقوالت
 هـاي  شـاخص  عبـارتي،  بـه . انـد  داشته ايران نظران صاحب ميان در گو و گفت و نقد فرهنگ
 مرجعيـت  ،درضـمن . هسـتند  گو و گفت نقدو فرهنگ ارزيابي براي بهتري هاي مؤلفه مذكور

 ايـن  از يك هر سهم به توجه با. اند داشته را نقش ينتر كم نيز گو و گفت در ارتباط نوع و نقد
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 بـراي  را الزم هـاي  بنـدي  اولويـت  تـوان  مـي  گـو  و گفـت  و نقد فرهنگ توضيح در مقوالت
  .داد انجام انديشه فضاي شكوفايي و اصالح راستاي در فرهنگي هاي ريزي برنامه
 
  گيري نتيجه .12
 ايـران  انسـاني  علـوم  نظران صاحب كه اين جمله از شد، رهنمون نتايجي به را ما پژوهش اين

. برخوردارنـد  كـافي  دانـش  و علمي وانت از و اند بوده تخصص داراي بحث مسائل به نسبت
. باشـند  مسـتدل مشخصـاً   و باشـند  داشـته  علمي ةجنب تر بيش نقدها شود مي موجب امر اين

 انسـاني  علـوم  ةجامعـ  در نقد فرهنگ يارتقا و رشد از اي جلوه ادراكي نقد گير چشم فزوني
 از وزهحـ  ايـن  در نظـران  صـاحب  عمومي سرخوردگي تلقي ةواسطه ب شايد كه امري. است
 اكثـراً  عقالني و علمي نقدهاي اين كه است اين مسئله اما. است شده انكار ايشان خود سوي

 تـوان  مـي  زماني كه  حالي  در. دارد احساسي نقد از نشان كه اند شده بيان آميز خشونت لحني با
  .ودش همراه دلسوزانه و سازنده لحني با كه شود واقع ثرؤم ادراكي و عقالني نقد داشت انتظار

 خارج پژوهش اين مسئوليت و توجه ةحيط از نقد كيفيت تاريخي سير بررسي اگرچه
 نخواهد فايده از خالي ايران پيش قرن يك در نقد فرهنگ وضعيت به كوتاه نگاهي اما ،است
 پيش كمي و مشروطه زمان يعني ،انديشه هاي برهه ترين درخشان از يكي در كه حالي در. بود
 و رنگ اجتماعي، اشعار و ،اي روزنامه هاي مقاله قالب در گرفته صورت اتانتقاد اكثر آن، از

 تنگناهاي با انديشه كه اي زمانه در و ،اكنون د،ندار جويانه پرخاش و ،تند احساسي، بويي
  .است    كرده باز را خود جاي ادراكي و عقالني بعد در نقد است، مواجه بيروني و دروني
 ديگر به نسبت مخرب نقد ويژگي بودن رنگ پر تحقيق اين در توجه قابل نتايج از
 ها انديشه رويارويي ديرپاي سنت از امتدادي توان مي را مخرب نقد. است نقد هاي ويژگي

 اين در را تفكر جريان ركود موجبات ديرباز از كه جرياني. دانست فكري تعصب ةپاي   بر
 از جامعه در دانش شدن نهادينه و اجتماعي اخير تحوالت بركت به اما. كرد فراهم جامعه
 در مخرب نقد. هستيم انديشه پويايي شاهد علمي نهادهاي تدريجي بالندگي و سو يك

 فرض خود دسترس در فقط را بدان معرفت و واحد را حقيقت ما كه گيرد مي شكل بستري
 نآ فرض پيش كه نقدي ،است فهمي هم بر مبتني نقدي »سازنده نقد« كه حالي در ،كنيم مي

 است منظري چنين از. است ديد زواياي تنوع و ،معرفتي منابع تكثر نوين، علم بودن انباشتي
 سازنده نقد رواج. كند مي سنگيني تخريب سمت به همچنان ايران در نقد ترازوي ةكف كه

 فكري سنت در هم كه است اي آزادمنشانه فلسفي آبشخورهاي به زدن پل مستلزم
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 به كه است زمين مغرب دانشمندان نظريات از متأثر هم و اردد ريشه اسالمي انديشمندان
 .است يافته تكوين و تفصيل ايراني ةجامع وضعيت با متناسب نا و متناسب هاي گونه

 نقدش و تر بيش اش گفتاري خشونت بوده تر سرشناس منتقد هرچه كه است اين جالب
 سردمدار خود كه كساني رازي ؛دارد بسيار ملأت جاي مسئله اين. است  شده مي تر مخرب
 فرهنگ ارتقاي و تقويت به كمك جاي به ،شوند مي شناخته علمي هاي انديشه و مباحث

 نزاع براي فضايي به را نقد آزمايي، انديشه و آرا تضارب براي سازي زمينه و گو و گفت و نقد
  .اند كرده تبديل صدايي تك و شخصي

 كه گرفت نتيجه توان مي محور پيامو  محور منبع نقدهاي كم اختالف از همچنين
 محتواي به دادند مي قرار نقد مورد را پيام منبع كه حال همان در انساني علوم نظران صاحب

 گو و گفت و نقد و اميپ ،يعقالن و يادراك نقد و يعلم استدالل با ،و داشته توجه نيز پيام
 هم از كم ةفاصل در و هم با راههم ها ويژگي اين هردو كه اين. اند كرده يبررس را آن ةدربار
 تر سازنده را نقد فرهنگ فضاي محور پيام و عقالني نقد به تكيه با تا است فرصتي دارند قرار

 اصلي هاي ويژگي از بودن مخرب خصوص به و بودن احساسي چون طرفي از. سازيم
 نبود و نكته اين به منتقدان نكردن توجه صورت در كه هست اين امكان است نقد فرهنگ
 .شود تقويت ويژگي اين علمي صحيح ريزي برنامه
 و پردازي مفهوم سير ،حال اين با. نيست طرح قابل مفاهيم وجود بدون علم اصوالً دانيم مي

 از. است مواجهه ركود نوعي با اجتماعي، علوم ةحوز در ويژه به ،پردازي نظريه آن تبع به
 هاي انديشه نقد و گو و گفت دانش، توليد آن عتب به و ،پردازي مفهوم نيازهاي پيش ينتر مهم
 به سازنده، يگو و گفت و نقد فضاي در ،نظران صاحب اگر. است جامعه يك در شدهدتولي

 ايراني نظران صاحب ةانديش از برخاسته كه هايي نظريه و دهند ارجاع بومي هاي نظريه و مفاهيم
 اين خصوص  در ها انديشه و آرا بتضار قرارگيرد، هاگو و گفت و نقدها مرجع تر بيش است
. شود مي تر پختهدركل  و شود، مي رفع آن اشكاالت ،گيرد مي شكل بومي هاي نظريه و مفاهيم
  .گردد مي نهادينه مردم ةانديش و ذهن در آن تبع به و علمي ةجامع در مفاهيم اين سپس

 وجود از ننشا نيز انساني علوم نظران صاحب بين در ييگو و گفت فرهنگ هاي ويژگي
 ييگو و گفت فضاي دهد مي نشان تحقيق اين نتايج. دارد منفي و مثبت هاي ويژگي توأمان
 بر يانهگو و گفت روابط حال عين در اما است، ارتباطي غير عقالنيت بر مبتني و دموكراتيك غير

 و صدايي چند ،مواقع اكثر در ،فضا اين در هرچند. گيرد مي پيشي يانهگو و گفت غير روابط
 فراهم كنندگانگو و گفت ةهم براي برابر موضع و ،آزاد فضاي عقيده، ابراز در مساوي سهم
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 امكان و يافته غلبه صدايي تك بر چندصدايي نيز مواقعي حال عين در است  نبوده
 ةايد كنند مي سعي كنندگان گو و گفت طرفي از. است  شده فراهم برابر و آزاد يگو و گفت
 هركس بين اين در اما شود، خلق جديدي معناي تا بگذارند راكاشت به جمع با را خود
 ما نتايج اين. بكشاند سكوت به را ديگران و باشد بلندتر افراد باقي از صدايش كند مي سعي

 ها فرصت هم، كنار در ،منفي و مثبت هاي ويژگي وجود كه سازد مي رهنمون نكته اين به را
  .دارد همراه به ايران يگو و گفت و نقد فرهنگ براي فراواني هاي تهديد و

 انساني علوم نظران صاحب عمل و نظر ميان توجهي قابل ةفاصل رسد مي نظر به طرفي از
 و نقد مثبت يها ويژگي نقش و اهميت به نظر در نظران صاحب اين عبارتي به. دارد وجود
 منتقدان هرچند كه معنا اين به. نيستند بند پاي آن به چندان عمل در اما اند برده پي گو و گفت
 كه ديگري ةنكت. اند نبوده بند پاي آن به خود اما كرده مي توصيه سازنده نقد به را مقابل طرف

 مندانشاندي و فكري روشن ةجامع واست،  گرفته قرار مدنظر مكرراً ها بررسي خالل در
 هاي دنق از بسياري كه است اين دهند، نشان ويژه توجه آن به بايستي انساني علوم

 هاي نامه شده سبب امر اين. است افراد ميان اختالفات و شخصي مسائل بر ناظر منتشرشده
. گردد بدل و رد ديگر يك به پاسخ در و انساني علوم نظران صاحب ميان متعددي انتقادي
 ةسابق به فقط بلكه ،شود ارزيابي و نقد كه ندارد وجود اي انديشه و ايده ها آن در كه درحالي
 ادله كردن فراهم فقط نقدهايي چنين از هدف. است   شده اشاره مقابل فرد شغلي يا ليتحصي
. شود شمرده نادرست او ةايد تا است مقابل طرف ناآگاهي و سوادي بي كشيدن رخ به براي
 شده اشاره دستوري بعضاً و اماليي هاي غلط به »ديگري« تخريب براي كه اين ديگر مورد

 و ايده محتواي دارد اهميت چه آن اما ،است اهميت داراي نيز قدن فرم صحت هرچند. است 
  .باشد نشريه چاپي اشتباهات از ناشي اماليي و دستوري هاي غلط بسا چه است، نظر

 نكته اين به ،گو و گفت و نقد فرهنگ هاي ويژگي تمامي گرفتن نظر در با ،درمجموع
 است   داده اختصاص خود به مخرب نقد را درصد ينتر بيش كه اين برخالف كه بريم مي  پي
 روابط و دموكراتيك يگو و گفت همچنين و سازنده و ،محور پيام عقالني، نقدهاي اما

ة فاصل گو و گفت و نقد منفي هاي ويژگي با دارند، قرار بعدي هاي مرتبه در كه ،يانهگو و گفت
 انساني علوم نظران صاحب ،ديگر عبارت به. كرد پر را شكاف اينتوان  و مي ندارند چنداني
. اند آموخته است، انديشه فضاي شكوفايي به منجر كه، را گو و گفت و نقد مثبت هاي مؤلفه
 منفي هاي ويژگي كنار در و همراه همچنان مثبت هاي ويژگي اين كه جاست آن از مشكل اما

 هك شود مي سياه فضا اين چنان گاهي و كند مي آلوده را منتقدانه و ييگو و گفت فضاي
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 مدفون گو و گفت و نقد منفي هاي ويژگي از ناشي سنگين بار زير مثبت هاي ويژگي
 بين در گو و گفت و نقد فرهنگ و انديشه فضاي كه گرفت نتيجه توان مي همچنين. گردد مي
 اين بطن در كه مثبتي هاي ويژگي به اتكا با كه ،دارد را  آن توان و ظرفيت ايراني شمنداناندي
  .شود شكوفاتر و برسد بالندگي و رشد به د،دارن حضور فضا

  
  منابع
  .نو طرح: تهران ،يشناس جامعه خرد .)1389( يوسف اباذري،
 .سروش: تهران ،ارتباطات و يعموم افكار .)1371( علي اسدي،
 مركـز  فرهنگـي  هاي پژوهش دفتر :تهران، نژاد حسين محمدعلي ةترجم ،الوگيد ةدربار .)1381( ديديو بوهم،

  .ها تمدن يگو و گفت لليالم بين
 .ني: تهران نايبي، هوشنگ ةترجم ،ياجتماع قاتيتحق انجام ةنحو .)1390( ترزال بيكر،

 .هرمس: تهران تدين، احمد ةترجم ،هابرماس ورگني .)1390( مايكل پيوزي،
 مـة اخردن ،»فرهنگـي  مطالعـات  منظـر  از نگـاهي  ؛هـا  رسانه ةآيند و اي شبكه جهان« .)1383( هادي خانيكي،
  .35  ش ، ير ه ش م ه

  .هرمس: تهران ،گو و گفت جهان در .)1387( هادي خانيكي،
  اه ارگ ك  دومــين  االت ق م  ه وع م ج م ، »ي گ ن ره ف  ات ع طــال م و  ي شــ دي ان ده ن آي« .)1384( پايــا علــي و حســين راغفــر،

ـ  س  تحقيقات ز رك م انديشي آينده  و  مـديريت   ش ژوه پ و  وزش آم مؤسسـة عـالي   و ور شـ  ك علمـي   ت اسـ  ي
 .ريزي برنامه و مديريت پژوهش و آموزش عالي ةسسؤم :، تهران ريزي برنامه

ـ تحل .)1391( گو ي ف.  جي  ك دري ري ف و  ،ي س ي ل  ن ف ت اس دانيل، رايف، ـ پ لي  مهـدخت  ةترجمـ  ،يا رسـانه  يهـا  امي
  .سروش: تهران علوي، بروجردي

 دكتـر  بـا  ييگـو  و گفـت : ايـران  مطبوعـات  تاريخ استثنايي ةدور از ماندني ريتصوي« .)1380( ميالد رستگار،
 .46 ش ،رسانه ،»ايران مطبوعات در انتقاد صنعت و پژوهش ةبهان به راد محسنينان

 اجتماعـات  در نقـادي  و نقـد  چگـوني  و چرايي و چيستي نقادي و نقد فرهنگ« .)1386( اهللا نعمت فاضلي،
 .10 ش ،نييآ ،»علمي
 شعر، ات،يادب ةنيزم در يشناخت انسان و يشناخت جامعه يجستارها: هنر ينگار مردم .)1391( اهللا نعمت فاضلي،
 .فخراكيا: تهران ،هنر و يعكاس ،يقيموس لم،يف ،ينقاش
 .دات: تهران ،گو و گفت شوق .)1391( حسن مرادي، قاضي

 انتقـاد  مشـكالت  ميزگرد« .)1369( يفرقان مهدي محمد و ،اسدي علي راد، محسنيان مهدي ،كاظم معتمدنژاد،
 .3 ش ،رسانه ،»مطبوعات در

 ةفلسف در ييگو و گفت شهروندي ةنظري بر درآمدي« .)1385( حسيني نجاتي محمود سيد و عباس منوچهري،
  .29 ش ،ياجتماع علوم ةنام ،»هابرماس سياسي



 ...مطبوعات  در ايران انساني علوم نظران صاحب يگو و گفت و نقد فرهنگ   32

  

Bakhtin, M. M. (1984). Problems of Dostoevsky's Poetics, translated and edited by Caryl 
Emerson, Minneapolis: University of Minnesota. 

Boltanski, Luc (2011). On Critique: A Sociology of Emancipation. Cambridge, UK: Polity. 
Romney, P. (2005). ‘The Art of Dialogue’, Civic Dialogue, Arts and Culture: Findings from 

Animating Democracy, Washington DC: Americans for the Arts. 


