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پسا/ پست مدرنیسم / ساختارگرایی مدرنیته 

ساخت و ساز: ساختارگرایی

:دانشجو

هب انم خدا  یک مدل تفسیری

دوتایی ل های گرچه نظریه های ساختارگرایانه فراوان است ، اما یک هسته از ساختارگرایان معتقدند که سیستم داللت اولیه به عنوان یک سری از تقاب
ورت هر عمل دودویی را می توان به ص.  یافت می شود که خواننده آنها را سازمان می دهد ، ارزش گذاری می کند و برای تفسیر متن استفاده می کند

، در عملیات بر این اساس.  ارزش گذاری شده است( مخرج)چیزی است که بیشتر از نیمه پایینی مربوط به آن ( عدد)کسری تصویر کرد ، نیمه باالیی 
یز به همین بد ، خواننده ن/ تاریکی ، خواننده یاد گرفته است که برای نور بیش از تاریکی ارزش قائل شود ، و در عملیات دوتایی خوب / دوتایی نور 

ل آنها را که در متن اینکه چگونه خواننده عملیات مختلف دوتایی و روابط متقاب.  ترتیب یاد گرفته است که خوب بودن را نسبت به شر ارزش گذاری کند
ختارگرایی سا.  یافت می شود و از قبل در ذهن خواننده وجود دارد ، ترسیم و سازماندهی می کند ، تفسیر متن را برای آن خواننده خاص تعیین می کند

ورد تجزیه و گرچه تک تک متون باید م.فارغ از اینکه از چه متدیولوژی برخوردار باشد ، بر شکل و ساختار تأکید دارد و نه بر محتوای واقعی یک متن
متون به چه معنا اینکه.  تحلیل قرار گیرند ، ساختار گرایان بیشتر به سیستم حاکم بر قاعده که زیربنای متون است عالقه مند هستند تا خود متون

.  عالقه اصلی آنها است-و معنای متون نیست -هستند 
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:از ساختارگرایی تا ساختارگرایی پس از ساخت
تجزیه

رداز به نظریه در حالی که استفاده از اصول ساختارگرایی از نظریه پ.  ، ساختارگرایی بر نظریه و انتقاد ادبی اروپا و آمریکا تسلط داشت1960و 1950در بیشتر دهه های 
(  ه دست می آوریمیعنی چگونگی دستیابی به غرق شدن از طریق نشانه های زبانی و سایر نمادها را ب)دیگر متفاوت است ، همه معتقدند که زبان وسیله اصلی داللت است 

حیح واقعیت و ساختارگرایان با آرزوی کشف قوانین اعالم می کنند که مطالعه ص. و زبان سیستم حاکم بر قاعده خود را برای دستیابی به چنین مواردی نادیده می گیرد
ن نیز مانند حضور در یک بازی فوتبال یا ناهار خوری در یک رستوران خوب ، خواند.  معنا ، سیستمی است که عملکردهای فردی را پشت سر می گذارد ، نه خود افراد

است ، نه از نظر ساختارگرا ، مطالعه مناسب ادبیات تحقیق در مورد شرایط مربوط به عمل تفسیر.  یک کار فرهنگی و اجتماعی است که شامل کدهای خاص خود است
ثر عدم ، این فرضیه ساختارگرا مبنی بر اینکه می توان معنا را از طریق بررسی کدهای ساختاری یک متن آشکار کرد ، با حداک1960در اواسط دهه .  بررسی متن منفرد

لوژی برای کشف به جای ارائه پاسخ در مورد معنی متن یا متدو.  یک متن دارای معانی بسیاری است و بنابراین تفسیر قطعی ندارد: تصمیم گیری به چالش کشیده شد
کند و  آنچه دعا مین امعنی یک متن ، رویکرد جدیدی به نظریه خواندن ، ساختار شکنی ، سواالت متفاوتی را مطرح می کند ، تالش می کند نشان دهد آنچه که یک مت

ایت تفسیر ممکن با زیر سوال بردن اکثر نظریه های پیشین ، ساختارشکنی اعالم می کند که یک متن تقریباً بی نه.  در واقع می گوید به طور محسوسی متفاوت است
هور ساختار با ظ. اشندم ببعالوه ، برخی از ساختارگرایان را اعالم کنید ، تفسیرها به همان اندازه خالقانه هستند و ممکن است به اندازه متن یا متون تفسیری مه.  دارد

رضهای پیشگام زیربنای تمام پیش ف. شکنی و به چالش کشیدن آن با ساختارگرایی و دیگر نظریه های ثابت ، یک تغییر پارادایمی در نظریه و انتقاد ادبی رخ می دهد
ای حدود نگ غربی برفرهساخت گرایی در مورد جهان مجموعه ای از فرضیات فلسفی ، اخالقی و علمی است که ما مدرنیته را لقب می دهیم که پایه های اعتقادی را که 

غالباً مورخان ، مردم شناسان ، نظریه پردازان ادبیات و سایر محققان از پست مدرنیسم مترادف با ساختار شکنی و. سیصد سال در اختیار دارد فراهم می کند
ابداع شد و مفاهیم تاریخی گسترده تری را در خارج از حوزه نظریه ادبیات نسبت به 1930پساساختارگرایی استفاده می کنند ، اگرچه اصطالح پست مدرنیسم در دهه 

.  اصطالحات پساساختارگرایی یا ساختار شکنی دارد
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آغازین آن: ساختارشکنی

، فیلسوف و معلم فرانسوی مقاله خود را ( 2004-1930)در صحنه ادبیات آمریکا ظهور کرد وقتی ژاک دریدا 1966اصطالح ساختارشکنی نخستین بار در سال 
الت اساسی مشک"دریدا معنی این کلمه را از کاری تحت عنوان )هم اندیشی  .  در دانشگاه جان هاپکینز خواند"ساختار ، نشانه و بازی در گفتمان علوم انسانی"

های دریدا فرض» ساختار ، نشانه و بازی"در .( ، نوشته شده توسط مارتین هایدگر ، فیلسوف آلمانی ، وام گرفته و اصالح می کند( 1927)"پدیدارشناسی
قدند پیچیده ن معتقدامتافیزیکی را که از زمان افالطون توسط فلسفه غربی صادق بوده اند ، سوال کرده و آنها را نادیده می گیرد و آنچه را که بسیاری از منت

.ترین و چالش برانگیزترین روش تحلیل متنی است که هنوز ظاهر نشده است ، افتتاح می کند

سیس شده خود ، و تاازهاز آنجا که ساختارشکنی با استفاده از نظریه هایی که قبالً از سایر مکاتب انتقادی تدوین شده است ، کلمات بسیاری را برای ایده های ت
ز مطالعه ن ، ای آاعتقاداتی را که مدتهاست در فرهنگ غربی وجود دارد به چالش می کشد ، بسیاری از دانش آموزان ، معلمان و منتقدان از ترس عقاید پیچیدگ

.ایده های آن اجتناب می کنند
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:  محل شروع دریدا
ساختارگرایی

.  را می پذیرددریدا جایزه سوسور.  دریدا شروع به تدوین استراتژی خواندن خود با انتقاد از دوره زبانشناسی عمومی فردیناند دو سوسور می کند
دی پست عالوه بر این ، دریدا تص.  اعتقاد شرعی به اینکه زبان یک سیستم قاعده ای است و این قوانین بر همه جنبه های زبان حاکم هستند

.  هم دلخواه و هم متعارف است(𝑤𝑜𝑟𝑑جایگزینی زبانی سوسور برای کلمه )بنابراین عالمت زبانی .  سوسور را تأیید می کند

و  t( مکتوب)و عالمت امالیی /  t/دال ، مولفه گفتاری یا نوشتاری مانند صدا : به عبارت دیگر ، عالمت زبانی از دو قسمت تشکیل شده است
عیت موجود مفهوم یا واق)و مدلول ( به عنوان مثال کلمه سگ)سوسور این رابطه بین دال .  داللت شده ، مفهومی که توسط دال سیگنال می شود

ند و نه با بنابراین عالمت زبانی با اختالفاتی که آن را از سایر عالئم متمایز می ک.  است که خودسرانه و متعارف است( در پشت کلمه سگ
.خصوصیات ذاتی تعریف می شود

رار ول اصسوسور با اعتقاد به اینکه دانش ما از جهان با زبانی که آن را نشان می دهد ، شکل می گیرد ، در مورد رابطه خودسرانه بین دال و مدل
ارد ، سوسور ادعا می کند که فقط هنگامی یک دال و مدلول به هم پیوند می خورند که رابطه ای نوع بین این دو عنصر زبانی وجود د. دارد

فاوت سرانجام ، معنای سوسور در زبان در یک اصوات ترکیبی منظم وجود دارد که عمدتا به ت.  اگرچه رابطه خاص خود دلخواه و قراردادی است
انی تعیین می این مفهوم است که معنا در زبان با تفاوت در عالئم زب.  بین این عالئم متکی هستند ، و نه به خصوصیات ذاتی درون خود نشانه ها

.شود که دریدا از سوسور به عنوان یک عنصر اصلی در فرمول ساختارشکنی وام می گیرد
5

:  تفسیر دریدا از عالمت سوسور

ه ما می توانیم دریدا با سوسور موافق است ک.  ساختارشکنی دریدا با شروع سوسور آغاز می شود و تأکید می کند که زبان سیستمی مبتنی بر اختالفات است
ال ، مجاز مانند د.  برخالف سوسور ، دریدا نیز این استدالل را در مورد مدلول اعمال می کند.  معنی دال ها را از طریق روابط روابط آنها و اختالف بین آنها بدانیم

دگار کند ، بعالوه ، دریدا اعالم می کند ، مدلول نمی تواند معنای دال را بارز یا مان.  نیز می تواند از طریق روابط و تفاوت های آن با سایر داللت ها شناخته شود
.  بر این اساس ، داللت ها اغلب به عنوان دال عمل می کنند.  زیرا رابطه بین دال و مدلول هر دو اختیاری و قراردادی است
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: مفروضات تجزیه و تحلیل
داللت غیر جبری

کند که وی با جسارت تصور می.  با اعتقاد به اینکه داللت هم خودسرانه است و هم متعارف ، دریدا اکنون روند خود را برای چرخاندن فلسفه غرب آغاز می کند
سترن در جستجوی این خطای بزرگ ، جستجوی فلسفه و.  کل تاریخ متافیزیک غرب از افالطون تا به امروز بر اساس یک اشتباه اساسی و کالسیک بنا شده است

عالیی پس این عالمت است.  چیزی است که دریدا آن را واضح استعالیی می نامد ، یک نقطه مرجع خارجی که می توان بر اساس آن یک مفهوم یا فلسفه ساخت
به اشاره پایان اطمینان بخشی"از یافتن ، معنای نهایی را ارائه خواهد داد ، زیرا منشا آن ریشه است ، خود را منعکس می کند و ، همانطور که دریدا می گوید ، 

.در اصل ، این امر برای کسانی که به آن اعتقاد دارند تضمین می کند که موجودیت و معنی دارند. را فراهم می کند"از عالمت به عالمت دیگر

رچشمه می به عبارت دیگر ، معنای آن مستقیماً از خود س.  برخالف داللتهای دیگر ، معنای استعالیی باید بدون مقایسه با داللتها یا دالهای دیگر درک شود
ا به آنها امکان می بنابراین ، یک امر استعالیی داللت شده به عنوان مرکز معنا ارائه می شود ی. گیرد ، نه از نظر تمایز یا از نظر رابطه معنایی سایر داللتها یا دالها

.دهد ، به کسانی که به یک یا چند مورد از آنها اعتقاد دارند ، می توانند عقاید خود را از واقعیت حول چنین مراکز حقیقت ساختار دهند
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عقل مداری

یقت ، خدا ، عقل ، منشأ ، موجود ، ذات ، حق: به گفته دریدا ، متافیزیک غربی اصطالحات مختلفی اختراع کرده است که می تواند به عنوان مراکز عمل کند
ل استعالیی هرکدام می توانند به عنوان یک مفهوم ، خودکفا و منشأ دهنده خود باشند و می توانند به عنوان یک عم.  انسانیت ، آغاز ، پایان و خود ، به ذکر چند

قیقت که می اعتقاد به وجود یک واقعیت نهایی یا مرکز ح: دریدا این تمایل غربی را به دلیل تمایل به یک مرکزگرایی مرکزی نامگذاری می کند.  عمل کنند
ی خود دریدا به راحتی اذعان می کند که ما هرگز نمی توانیم کامالً خود را از عادت متعارف تفکر و مفهوم موروث.  تواند پایه و اساس همه افکار و اعمال ما باشد

ت مخالف"به عنوان مثال ، اگر خود مفهوم به عنوان مرکز من عمل کند و من خود ناخودآگاه خود را کشف کنم ، آنچه را که دریدا .  درباره جهان خالص کنیم
ود با شایسته سازی و زیر سال بردن از خود ، باعث می شوم که خ.  خود و خود ناخودآگاه: به طور خودکار حرکت می دهم( دو مفهوم متضاد)می نامد "دوتایی

.با زیر سوال بردن مرکز قدیمی ، من یک مرکز جدید ایجاد کردم.  ناخودآگاه به مرکز جدیدی تبدیل شود

به .  ردیک چیز هم نمی تواند خاصیت داشته باشد و هم خاصیت ندا: دریدا اعالم می کند که چنین تفکر منطق محور ریشه در اصل عدم تعارض ارسطو دارد
یی منجر می تعالگفته آریستو ، دریدا ، متا فیزیک غربی یک ذهنیت یا منطق ایجاد کرده است که ناگزیر به تفکر دوگانه گرایی و مرکزیت و تمرکز دالیل اس

.فرایند تفکر منطق محور ، به گفته دریدا ، برای خوانندگان غربی طبیعی اما مشکل ساز است.  شود
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مخالفت های دوتایی

م دودویی یا ستیاز آنجا که ایجاد یک مرکز وحدت به طور خودکار به معنای غیر متمرکز بودن مرکز دیگر است ، دریدا نتیجه می گیرد که متافیزیک غرب یک س
.  وجود دارد(بشریت ، به عنوان مثال/ مثالً خدا )برای هر مرکز ، یک مرکز مخالف (.  که به آن تقابل های دوتایی نیز گفته می شود)مخالفت های مفهومی است 

ف یا پایین ز مخالمرکعالوه بر این ، فلسفه غربی حکم می کند که در هر یک از این عملیات های دودویی یا مراکز مخالف ، یک مفهوم برتر است و آن را از طریق 
ن دوتایی دریدا به ایجاد ای.  ما خوب را می دانیم زیرا بد را می دانیم.  ، به عنوان مثال ،  ما حقیقت را می دانیم زیرا فریب را می شناسیم. خود تعریف می کند

.های سلسله مراتبی به عنوان مبنایی برای متافیزیک غربی اعتراض دارد
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متافیزیک حضور

تادکنمیسکهراحضورمتافیزیکعبارتدریدا،اساساینبر
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هایتقابللیستدرهاجفتبرترعناصریااولین،تفکرروشایندر

/خوب،بدن/روح،حیوان/انسان،مرد/زن:استممتاززیردوتایی
تهاستمدغربیتفکرکندمیادعاکهاستایندریداکلیدینکته.بد
بهنسبترگفتاامتیازاین.کندمیممتازنوشتنبهنسبتراگفتارکه

.شودمینامیدهphonocentrism،دریدانوشتن

10

متافیزیک حضور

مفهوم های ی وتایبر این اساس ، دریدا عبارت متافیزیک حضور را ابداع می کند تا شامل ایده هایی مانند عقل مداری ، گرایش تلفنی ، عملکرد تقابل های دو
چنین هدف او نشان دادن پایه های متزلزل و شکننده ای است که.  دیگری باشد که اندیشه غربی در برداشت های خود از زبان و متافیزیک مطرح می کند

یرهای جدیدی را دریدا با ساختارشکنی مقدمات اساسی متافیزیک حضور ، به ما استراتژی خواندن می دهد که انواع تفس.  اعتقاداتی بر پایه آنها ایجاد شده است
.که قبالً توسط کسانی که به قید و بندهای اندیشه غربی محدود نشده اند، باز می کند

11

کمان نویسی

.  ادنوشتار را می توان و باید تغییر د/ ، دریدا زمان زیادی را صرف توضیح این موضوع می کند که چرا سلسله مراتب گفتار ( 1967)در کتاب گراماتولوژی 
د که به وی به طور خالصه ، او در مورد تعریف مجدد اصطالح نوشتن بحث می کن.  گراماتولوژی اصطالح دریدا برای علم نوشتن و تحقیق او در مورد زبان ارگات

وشتن تبدیل طبق استدالل متافیزیکی دریدا ، زبان پس از آن به نوع خاصی از ن.  اجازه می دهد ادعا کند که نوشتن در واقع پیش شرط گفتار و قبل از آن است
ر جهت سلسله مراتب دریدا با استفاده از متافیزیک سنتی غربی که مبتنی بر واج سنجی است ، تغیی. می شود که وی آن را باستان نویسی یا بایگانی می نامد

.  نوشتار را با ذکر این نکته که هم زبان و هم خصوصیات مشترک دارند ، آغاز می کند/ گفتار 

شناسی متافیزیک سنتی غربی و زبان.  از نظر دریدا ، نوشتن و زبان هر دو وسیله داللت هستند و هر کدام را می توان یک سیستم داللت در نظر گرفت
ما درک خود را دریدا ادعا می کند که دلیل ما این است که. را با حضور برابر می دانند زیرا گفتار با حضور یک سخنران زنده همراه است( زبان)سوسورایی گفتار 

.وی اظهار داشت ، نوشتن را نمی توان به حروف یا سایر نمادهای نوشته شده در یک صفحه خالصه کرد.  از نوشتن گسترش می دهیم
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تفاوت

وهددمیرخغربیمتافیزیکتمامدرلزوماًمکملکهنکتهایندرکبا
توسعهبهشروعدریدا،غیرمحروموممتازعناصرسازیوارونهبا

رسرویراغربیمتافیزیک"اوکههنگامی.کندمیخواندناستراتژی
درراخودپاسخ،جدیدمفهوموکلمهیکابداعبا،"دهدمیقرارخود
ازودخکلمهاین.کندمیتأییدغربیعناصرسایرومداریعقلبرابر
تنانداختعویقبه"معنیبه،استشدهگرفتهdifférerفرانسویواژه

".زامتفاوت،متفاوت"و،"انداختنتاخیربهیا،انداختنتعویقبه،
طوربهرامعنیدوهروکندمیابداعمبهمراخودکلمهعمداًدریدا

.گیردمیخودبههمزمان

،دریدامانند،مااگرچیست؟متونخواندنهنگامدرتفاوتاهمیت
یدادر)کندمیعملنوشتندرهمچنینوزباندرتفاوتکهکنیمادعا

فاهیمم،(کندمیبرابرراکمانبانوشتندرتفاوتوتفاوتاوقاتگاهی
رحضوهامتنکهاستاینپاسخترینواضحچیست؟متنتحلیل
.ندارند

مکمل

.ستاآفرینمشکلوناپایدارهمیشهدوتاییمراتبسلسلههربینرابطه
رایغرباندیشهدرموجوددوتاییهایتقابلتمامکهنیستایندریداهدف

سلسلهچنینایجادبرایراایشکنندهمبانیخواهدمیدریدابلکه.برگرداند
هاینشبیبهدستیابیبرایرامراتبسلسلهاینواژگونیامکانومراتبی
هرابطبهاشارهبرایمکملازدریدا.دهدنشانزندگیوزبانمورددرجدید

،مثالوانعنبه.کندمیاستفادهدوتاییعملکردیکدرعناصربینناپایدار
میرارگفتاجایواقعدرومکالمهمکملنوشتن،نوشتن/گفتارتقابلدر

تاییدوهایتقابلهمهدرمکملکهکندمیادعادریدا.(نوشتنقوس)گیرد
ربیغتفکر،فریب/حقیقتمراتبسلسلهدر،مثالعنوانبه.داردوجود
نیذهنقشیکفقطفریببهوکندمیادعافریببرراحقیقتبرتری

سبتنراحقیقتخلوصمحورمنطقتفکرطرز.دهدمینسبتپذیرانعطاف
حداقلحاویحداقلازبیشترفریب،بررسیازپس.کندمیاثباتفریببه

زمانیهچکهپرسدمیدریدااز،بگویدبایدکسیچهاینکهو،استحقیقت
وصخلکرد؟تصورحتییا،آورددستبه،کن.استخوردهفریبحقیقت
مییگیرنتیجهدریدا.باشدنداشتهوجودسادگیبهاستممکنحقیقت

.کنندمیعملهامکمل،انسانیهایفعالیتتمامدر،کند
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پیشنهادات تجزیه و تحلیل
برای تجزیه و تحلیل متن

دارد و یک یک ساختار شکن تجزیه و تحلیل متن را با این فرض آغاز می کند که یک متن تفسیرهای متعددی
جدید با تکذیب موضع انتقادی.  متن به خود اجازه می دهد بازخوانی شود و در نتیجه بارها تفسیر می شود

یح دارد ، مبنی بر اینکه یک متن دارای موقعیتی هستی شناختی خاص است و یک و فقط یک تفسیر صح
دید در هر متخصصان ساختارشکنی ادعا می کنند که لذت بزرگ تجزیه و تحلیل متن در کشف تفسیرهای ج

سیرهای در نهایت ، معنای متن غیرقابل تصمیم است زیرا هر خواندن یا بازخوانی تف.  بار بازخوانی متن است
.مختلفی را به دنبال دارد

ا تکنیک شناسایی عملیات دودویی که در یک متن وجود دارد ، به ساختار گرایان این امکان را می دهد ت
، ساختار . نندفرضیات از پیش تصور شده ای را که اکثر ما تفسیرهای خود را بر اساس آنها بنا می کنیم ، افشا ک

ده یا این دیدگاه های مختلف توسط خوانن. شکن ها آرزو دارند ما را از محدودیت اعتقادات مغرضانه ما آزاد کنند
ته ساخ"گودمن براون جوان"به عنوان مثال ، در .  حتی نویسنده یک متن به طور همزمان قابل درک نیست

ریق دیدار ناتانیل هاثورن ، بسیاری از خوانندگان معتقدند که شخصیت پنجاه ساله ای که گودمن براون را از ط
. شبانه خود در جنگل چوپان می کند ، شیطان است و بنابراین ، لزوماً یک شخصیت شیطانی است

سیر روند نوسان بین تفسیرها ، سطوح یا دیدگاه ها به ما امکان می دهد عدم امکان انتخاب صحیح یک تف
ال انجام صحیح را ببینیم زیرا از دیدگاه دریدا ، معنی یک فعالیت مداوم است که همیشه براساس تفاوت در ح

.  است
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:ساختارشکنی
یک استراتژی جدید خواندن

راتژی خواندن در عوض ، آنها یک است.  ساختار شکن ها نمی خواهند فلسفه جدیدی ، نظریه جدید ادبی در مورد تجزیه و تحلیل یا مکتب جدیدی از نقد ادبی ایجاد کنند
.  ارندهمه سطوح ، آنها اعتبار د.  جدید ارائه می دهند ، استراتژی که به ما امکان می دهد در مورد سطوح مختلف تفسیر که در متن مشاهده می کنیم انتخاب کنیم

. آزاد می کندمی کند ،ود متخصصان ساختار شکنی همچنین معتقدند که رویکرد آنها برای خواندن ، خواننده را از بیعت های ایدئولوژیک که تکمیل معنا در متن را محد
خواندن ساختارشکنی در نگاه اول ، به نظر می رسد یک استراتژی. به اعتقاد آنها ، معنا از طریق تفسیر پدیدار می شود ، حتی نویسنده نیز تفسیر متن را کنترل نمی کند

:ماگر چنین است ، برای استفاده از این استراتژی در یک متن ، باید موارد زیر را انجام دهی.  خطی است ، یعنی داشتن یک آغاز ، میانه و انتهای کامال مشخص

.  عملیات دودویی حاکم بر یک متن را کشف کنید• 

.  در مورد ارزش ها ، مفاهیم و ایده های فراتر از این عملیات اظهارنظر کنید• 

. این عملکرد دوتایی موجود را معکوس کنید• 

.  برچیدن جهان بینی های قبلی• 

. امکان مشاهده چشم اندازها یا سطوح مختلف معنایی را در یک متن بر اساس وارونگی های دوتایی جدید بپذیرید• 

.اجازه دهید معنای متن غیرقابل تصمیم باشد• 

ند مجموعه ای از با بررسی متن به تنهایی ، ساختار گرایان امیدوارند بتوان.  و متن است( منتقد)به طور کلی ، ساختار شکنی خواستار یک رابطه مداوم بین مفسر ❖
.سواالت را مطرح کنند که به طور مداوم موقعیت های ایدئولوژیک قدرت و اقتدار حاکم بر نقد ادبی را به چالش بکشد
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سواالتی برای تجزیه و تحلیل

ساختارگرایی

،ساختارگراییدریچهازمتنیهربررسیهنگام❖
:بپرسیدخودازرازیرسواالت

نمتدرشدهبرجسته،دوتاییهایمخالفت،هاتنش
یااستجزئیهاتنشاینازیکهرآیاچیست؟

درتنشتریناصلییاترینعمدهشمانظربهعمده؟
هایجفتهمهبینامتنیتتوانیدمیآیاچیست؟کار

انهافسحاویاثراینآیادهید؟توضیحراشدهکشف
نهچگووهستندچهآنها،استچنیناگراست؟هایی

د؟کنیکشفرامتنساختارکنندمیکمکشمابه

ساختارگرایان آمریکایی

السدرخودآمریکاییمخاطبانبهدریداساختارشکنیمعرفیازپس
دارطرفزودیبهکهکردپیدادلسوزشنوندهچندینفیلسوف،1966
:شدندویخواندنجدیداستراتژیمدافعووفادار

باربارا،هارتمنجفری،وایتهیدندمن،پاولرمانتیکدانشمند
درکنیساختارشکهکردندمیتصورمنتقداناین.میلرهلیس،جانسون

.داشتخواهدشدهتثبیتجایگاهیوصداآمریکاادبیاتنظریه
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: دناتانیل هاثورن اعمال می کن"گودمن براون جوان"سواالت زیر درک شما از ساختارگرایی را در داستان کوتاه ❖

نند؟  مخالفت ها یا عملیات های مختلف دوتایی چیست؟  کدام یک از این دوتایی ها ساختار داستان را کنترل می ک
ارشد دوتایی چیست؟ 

ون ادبی چه افسانه هایی در داستان هاثورن مشهود است؟  چگونه این اسطوره ها بینامتنیت این متن خاص را با سایر مت
که خوانده اید نشان می دهد؟

ر متن با کدها ، نشانه ها یا تقابل های دوتایی که د"گودمن براون جوان"چگونه ویژگی های مختلف معنایی موجود در 
پیدا می کنید ارتباط مستقیم دارند؟ 

تیابی به حداقل سه روش مختلف ساختارگرایی را برای دستیابی به چگونگی دس"گودمن براون جوان"با استفاده از 
دارد؟  ، آیا در نحوه دستیابی متن به معنای خود ، تفاوتی وجود-در تحلیل نهایی .  معنی این متن بکار بگیرید

ند ، ورزش ، موسیقی ، آداب و معاشرت کالس و کدهایی را که معنی می ده: سیستم عالمت دیگری را انتخاب کنید
.توضیح دهید

ساختار شکنی

جوان "سواالت زیر درک شما از تئوری ساختارشکنی را در مورد ❖
:  ناتانیل هاثورن اعمال می کند"گودمن براون

خودفسیرتاینکهازبعد.بنویسیدراهاوتورنداستانازایصفحهیکتفسیر
شمایانتخابمتندرهمکهکنیداستناددودوییعملیاتبه،کردیدکاملرا
ودمنگ"ازاستفادهبادهنداجازهشمابهتاکنندمیعملشماتفکردرهمو

کردهمعکوسرادوتاییعملکردازیکی،برسیدخوددیدگاهبه"جوانبراون
یاضافدوتاییدو،شدتمامکارتانوقتی.کنیدتنظیمدوبارهرامتنو

تفسیردواینبیناختالفاتیچه.برگردانیددوبارهراداستانوکنیدمعکوس
نشان،خودمتنعنوانبه"جوانبراونگودمن"ازاستفادهبادارد؟وجود
باضمتناقمتناینکهیاکندمیصحبتاشتباهچگونههاوتورنکهدهید

خاص.شودمینامیده(aporia)آپوریااوقاتگاهیکهاستپارادوکسی
یامجازیگفتار،خطوطبهخودهایگفتهازحمایتبرایبتوانیدباشید
لحداق"جوانبراونگودمن"متنازاستفادهبا.کنیداشارهتخیلیزبان
.کنیدذکرساختارشکنانههایقرائتبراساسمتفاوتتفسیرچهار

هنگام بررسی هر متنی از دریچه تئوری و عمل ساختارشکنی ، ❖
:سواالت زیر را از خود بپرسید

چیست؟متنبرحاکمهایمخالفتیادوتاییعملکرد

شود؟میایجادهادوتاییاینتوسطهاییارزشومفاهیم،هاایدهچه

قداریمسیستمتوانیدمیآیا،هاجفتازیکهردرعناصربرگرداندنبا
بکشید؟چالشبهرااستکردهمطرحاصلیدوتاییقبالًکه

دادهنمتیکدردوتاییچندیایککردنمعکوسازپستوانیدمیآیا
کنید؟برطرفمتنآنازراخوداصلیتفسیر،شده

آندرموجوداصلیدوتاییسهازسرییکزدنورقباتوانیدمیآیا
کنید؟ذکرخودنظرموردمتنبرایمختلفتفسیرسه،متن
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انتقادات و پاسخ ها
ساختارگرایی

و سوسور ، قرض گرفتن و آمیختن عناصر زبانشناسی فردیناند د.  ، ساختارگرایی به نظریه ای غالب در ایاالت متحده و اروپا تبدیل شد1960در اواسط دهه 
ستی تئئو یکسنگرانی های متنی فرمالیسم روسی ، روانکاوی هر دو زیگموند فروید و ژاک الکان ، نگرانی های معرفت شناختی میشل فوکو ، نگرانی های مار

ه خود زندگی بلکه بلوئیس آلتوسر ، و عقاید متعدد روایت شناسان ، به نظر می رسد ساختارگرایی همه رشته ها را در برگرفته و نه تنها به نظریه ادبیات.  فرانسه
جهان خود در متن و فرهنگ ، لنز جدیدی را فراهم کرد که از طریق آن"علمی"و "عینی"با استفاده از تجزیه و تحلیل های . نیز رویکرد واحدی ارائه می دهد

.  را می بینید ، لنزهایی که نوید می دهد ادبیات و زندگی را از بین ببرد

نظریه های دیگری که اهمیت فرهنگی افراد و متون را در نظر می . .  برخوردار نیست1960به طور کلی ، ساختارگرایی امروزه از اهمیت بیشتری نسبت به دهه 
با .  ه می شوندمتن ها ، مانند مردم ، گاه غیر منطقی هستند و از سنت و نظام های اعتقادی شکست. .  گیرند به چندین دلیل از ساختارگرایی پیشی گرفته اند

اختار و زبان ، ، سظهور پست مدرنیسم و تأکیدات آن بر عدم باور به روایت های بزرگ و لغزنده بودن زبان ، ساختارگرایی با مطالعه منطقی و عینی سیستم ها 
. محبوبیت خود را از دست داد
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در صحنه ادبیات ظاهر شد ، زمانی وارد آکادمی شد که زیر سوال بردن وضع موجود هم از نظر آکادمی و هم از نظر 1960نظریه ساخت و ساز در نیمه دوم دهه 
یت غربی را با عدم پذیرش وجود یک امر استعالیی ، ساختارشکنی فرایند بشر. فرهنگی قابل قبول بود ، و همانطور که برخی ادعا می کنند یک هنجار است

چه شود دریدا جرات کرد سوال.  نسبت به عقل مداری و ارزش گذاری آن بر سایر عناصر و ایده های مورد تأیید مفهوم متافیزیک حضور دریدا ، زیر سال می برد
:  اگر را بپرسد

ساس ر اه باگر هیچ نشانه استعالیی وجود نداشته باشد ، چه می شود؟اگر موجودی به عنوان حقیقت عینی وجود نداشته باشد چه می شود؟  اگر واقعاً هم
اختالف و اختالف باشد ، چه می شود؟  و اگر زبان اختیاری و اختیاری باشد چه می کنید؟

.  ود ، آغاز شدبهبا ظهور تئوری ساختارشکنی و پست مدرنیسم ، پرسش از روایت های بزرگ عظیم که بشریت پیش از این ساختار خود را بر روی آنها ساختار داد
و مربیان را یاتبه طور کلی ، واژگان و روش ساختارشکنی توسط سایر رشته ها مورد استفاده قرار گرفته و همچنان بحث و تبادل نظر بین نظریه پردازان ادب

ریدا در اگرچه از زمان انتشار سخنرانی د.  برخی از طرفداران آن تجزیه و تحلیل ساختار را در سیاست و رویدادها و نگرانی های فرهنگی آورده اند.  ادامه می دهد
ست که در انواع ه ادانشگاه جان هاپکینز ، سایر مکاتب نقد ادبی پیشرفت کرده اند ، اما تئوری ساختارشکنی همچنان به عنوان یک نیروی قابل توجه باقی ماند

.نظریه ها و شیوه های ادبی معاصر جای گرفته است
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