
مندذهنساختارو،نظریه،نقد ،ما  هنر

یداریوشهامونفیلمدرهامونحمیدشخصیتبهنگایهبا مهرجوی 



ما
یچهماروشنفکران ؟هستندیکسای 

؟گویندییمچهماروشنفکران

؟دارندینظردرچهماروشنفکران

مندان یچهماهن  ؟هستندیکسای 

مندان ؟گویندییمچهماهن 

مندان ؟دارندینظردرچهماهن 

؟هستیمیکما

؟هستیمشکیلچهما

اق ؟چیستدیگرانباماافنر

؟چیستدیگرانباماتشابه

؟هستیمتمدندورانازعرصیچهدرما

؟خواهیمیمچهما

؟بشناسیمراخودتوانیمیمچطورما



بخش  هویتومرزبندی

برساختوگذارینام یتشخص موضوعتعریفوبخش 

یمحدودۀ یوجغرافیای  مکای 

یمحدودۀ یوتاریخ  زمای 

جامعهومردمفرهنگمحدودۀ تمدنیا هاانسان

یوالملیلبی  یروابطوسیاست حکومتر

اجتمایعطبقاتوقدرتروابطواقتصاد

توسعههایزیرساخت،یتحصیالت،یثروت،یرنگ،ینژادیوی

یویمطالعهی قیاسویتطبیقر

اجتمایعهایپدیدههمیدری

یهمیدری یویدراماتیکهایبازنمای  روای 



مندمتفکرحکیم منتقدروشنفکرهنر

کنیمیمنگاهدیدزاویهکداماز



نقد
ینبایدنقد ی

کندساقطراچن  یهستر

ی
 
شوندهرساضافههایشاخهاستکاف

؟کیستمنتقد؟چیستنقد

نیستنقدویرانگرانتقاد

سازندهوکاربردینقدتاویرانگرنقداز

نقدهایروشواصول

ینقد نظریهبرمبتت 

ینگاه پوزیتیویست 

اصیلخطوطترسیم



مندوهنر  هنر
مندازما داریم؟توقیعچههن 

مند ی
ینظریاتباکهروشنفکریهن  وفلسق 

یواجتمایع هبتواندیمپیایمچهآشناستهن 
بدهد؟جامعه

ی نماید؟یمزیبازیباچراوچیستهن 

یآثارییاستیکهیدارایی: نظریهیصورتیمعنادار
ٔ
یمجموعه هن 

یمیانیاجزاییخودیهستندیکهیبریاساسیآنیدریمیانینسبت معیت 
ندمنتقدان یشناسانهیبریمیانگن   حساس،یاحساسیزیبای 

ی من: نظریهیایدئالیست  یمجموعهیایدهیهاییایاحساساتیذهنیهن  دیهن 
کهیبهیصورتیجرحیویتعدیلیشدهیبهیافرادیدیگریمنتقلیاست

یمیگردند

یمجموعهیآثارییانسانیساختیاستیکهیازیجانبی: نظریهینهادی هن 
یییافتهیانداهایل یهن  یشأن 

هن 

ییمهارتیهاییعمیل: تعریفیدانشنامهیبریتانیکا یبهیکارگن 
یویهن 

یزیباست،یکهیبایدیگریتصورات یدریخلقیاشیاییایمحیطیهای 
انیذهت 
اکیگذاردهیشوندیمیتوانندیبه اشنر

معطوفیبهی: تعریفیفرهنگنامهیسخن یهرینوعیفعالیتیغن  هن 
یبریبرداشتیهاییشخیصیازیمحیطیویطبیعتیبایمادیسود ویمبتت 

وی یاستاستفادهیازینن  یشناختر تخیلیویقواعدیزیبای 



هانظریهوغالبهایپارادایم
یهاینظریه فلسق 

یپارادایم یواقعمثلهای  یاثباتوانتقادیگرای  رویکردهادیگروهرمنوتیکوگرای 

ی دیگرانونیچههگلکانتدکارتآگوستی  یآکویناسارسطوافالطونازنظریایر

اجتمایعهاینظریه
یپارادایم یاثباتمثلهای  یوگرای  گرای  انتقادیوتفسن 

ی دیگرانوفرانکفورتمکتبوبرزیملاسپنرسدورکیمکنتازنظریایر

یهاینظریه ادی 
یبه هانظریهترینمناسبیامدرنپستتاکالسیکازنظریهترینمناسبتکارگن 





روانکاوانهنقد

ی ی ییاتعمدیبازنمای  ییهایتعارضونیازهاوتمایالتتعمدیییغن 
یایر یمهایشخصیتروای 

یهایتعارض یشکلدرآنینویسندهروای  یچهمیر یگن  دارد؟نقش 



مارکسیست  نقد

ییاتعمدیبازنماییی یتعمدیییغن  حضورومیر یدرباوریطبقهیاوداریرسمایهنظام 
یایدئولوژی کلشدرکنندیمتضعیفیاتحکیمرااقتصادیاجتمایعهاینظامآنکههای 

ی یچهمیر یگن  دارند؟نقش 



فمینیست  نقد

ییاتعمدیبازنماییی حضورومیر یدرمردساالرانههایارزشومعیارهاتعمدیییغن 
یایدئولوژی یشکلدرکنندیمتضعیفیاتحکیمراهاارزشومعیارهاآنکههای  میر یگن 

یچه دارند؟نقش 



نونقد

یاثریکنظرموردمیر یآیا است؟بزرگادی 

ی یازآیایعت  یهمواستبرخوردارایدرونمایهووارانداموحدت  دارد؟شمولجهانمعنای 



خوانندهواکنشنقد

ی چهوآیدیمپدیدچگونهکنندیمبرداشتآنازمیر یمطالعۀباخوانندگانکهمعنای 
یبی  یایرابطه دارد؟وجودمیر یوکنندیمبرداشتآنهاکهمعنای 



ساختارگرایانهنقد

یساختارینظامآن یروایتیاوجیهیاالگویانهکهنمثالبرایزیربنای  بهماکهشناختر
یمفهومبهآنوسیلۀ چیست؟بریمیمی 



واساخت  نقد

یایدرونمایهقالبدرهاتناقضآنحلدرسیعجایبهمیر یهایتناقضتحلیل فراگن 
یچه آموزد؟یممابهمیر یدرکاراندردستهایایدئولوژییاایدئولوژیدربارۀراچن  



جدیدتاریخر نقد

یدرنظرموردمیر یهاینقش چیست؟تاری    ختفسن 

یدرمتداولهایگفتمانگردشدرمیر یاینمشخصطوربه
 

چیستآمدهپدیدکهفرهنگ
یچگونهآنبابرخوردتاری    خییطولدرمیر یایننقشیاو است؟کردهپیداتغین 



 نقد
 

فرهنگ

یکارکرد ی
 

یمحصوالتبهنسبتویژهبهنظرموردمیر یفرهنگ
 

مقایسهدررکارگطبقۀفرهنگ
چیست؟باالسطحفرهنگبهموسوممحصوالتوکارگرطبقۀمحصوالتبی  ی

ی یایدئولوژیمیر یاینچگونهیعت  یساختارکهکندیمدگرگونومنتقلراهای  جتمایعاقدرت 
یمتضعیفیاوتحکیمآنقرائتدورانرستارسدریاومیر یآمدنپدیدزماندرراسیایس
کند؟



پسااستعمارینقد

ی ی ییاتعمدیبازنمای  یهایتفاوتتعمدیییغن 
 

یابقهطیادینیانژادترکیبهایراهفرهنگ
جنشگرایشیاجنسیت یعقاید

 
میر یدرفردیهویتایجاد یبرایرسوموآدابوفرهنگ

تفاوتآندرکنحوۀتعیی  یبرایکهاستعماریضدواستعماریهایایدئولوژیحضورو
یشکلدرهستندرقابتدرها یچهمیر یگن  دارند؟نقش 



تبارافریقای  امریکای  نقد

ی ییاتعمدیبازنمای  ضدیانژادپرستانهایایدئولوژیحضورومیر یدرنژادتعمدیغن 
یشکلدرهستندرقابتدرنژادیتفاوتدرکنحوۀتعیی  یبرایکهاینژادپرستانه یگن 

یچهمیر ی دارند؟نقش 



گفتمانتحلیل



هامونفیلم

کارگردانونویسنده

یداریوش مهرجوی 

ساختسال : 1368



روایتساختاروفیلمساختاردرسازیمفهوم

یگفتار ذهنسیالجریانودروی 

واقعیتبهخواباز

خاطرهبهواقعیتاز

توهمبهخاطرهاز

سوررئالفضاسازی



مندومحوریاصیلقهرمانشخصیت روشنفکروهنر

یدرون هاآلایدهجهانوایستای 

رؤیاوخواب

دیگریوخودتمایز

یارجاع هدایتصادقکوربوفبینامتت 



الگوهاکهنوهانشانهومضمون

ی ناج 

ی قربای 

ایثار

ی یوخودکش  دیگرکش 



ساختارو روایتو شخصیتپرداختدر فیلمتأکیداتتریناصیل

Structure

Construction یتضادهای یودروی  وی  مندبیر هی  اجتماعو

مندعمیقترسیویلرزی اجتماعساختارهایدریروشنفکریهن 

مندیرفتۀبربادامیدهای یفضایبادریمواجههیهن  وی  بن 

ی یی  مندخانمای  روشنفکرهن 

یریشه زدهیویدریحالیاحتضارکپکوییپوسیدههای 

مندبرایاجتمایعجایگاهاعتباریوینداشیر یوجودی هن 

مندیمتقابلیدرکعدمی ویاجتماعهن 

یویبیهودهایثار خیایلوینتیجهی 

فریبقصدییایایثارحقیقتدریتردیدیوی



کاربرد اصول نقد و نظریه های شناخت

از

اعیدریساختاریرؤیایتأکیدیبریخیالیوی ویانی  
شخصیتیویروایتیفیلمیهامون

به

مندیروشنفکریازیاجتماع تأییدیگسستیهی 

Superstructuralism

Richard Harland Superstructuralism
The Philosophy of Structuralism and

Post-Structuralism



نهای  سؤاالت یبهتوانیمچگونه جامعهواقعیتبازنمای 
پرداخت؟

ۀدهندبازتابتوانندیمروشنفکرانچگونه
باشند؟جامعهواقعیت

ی یچههن  مخاطبانبینشاعتالیدرتغین 
یگروهدارد؟خود دادفلسف  تیر

بوذریخانمکنفرانس

زمستان

1398


