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معرفی مجموعۀ متفکران انتقادی

کتاب های این مجموعه متفکران انتقادی بزرگی را معرفی می کنند که بر مطالعات 
ادبی و علوم انسانی اثرگذار بوده اند. مجموعۀ متفکران انتقادی راتلج1 کتاب هایی را 
فراهم می آورد که می توانید هنگام مواجهه با یک نام یا مفهوم جدید در مطالعاتتان، 

پیش از هر کتاب دیگر به آنها رجوع کنید.
هرکـدام از ایـن کتاب هـا از طریق شـرح آرای مهم یک متفکر بـزرگ، قرار دادن 
آنها در زمینه و بستر شکل گیری شان و، شاید از همه مهم تر، نشان  دادن این موضوع 
که چرا این متفکر مهم تلقی می شـود، شـما را برای نزدیک  شـدن به متون اصلی آن 
متفکر بزرگ آماده می کند. تأکید این کتاب ها بر شرح های دقیقی است که به روشنی 
نگاشـته شـده اند و بـه دانـش تخصصی نیاز ندارنـد. این مجموعه، با اینکـه بر افراد 
خاصی متمرکز است، بر این تأکید می کند که هیچ متفکر انتقادی ای در خأل زندگی 
نمی کند، بلکه از دل تاریِخ فکری، فرهنگی و اجتماعی گسترده تری سر بر می آورد. 
در آخر، این کتاب ها مانند پلی میان شما و متون اصلی آن متفکر عمل می کنند: آنها 

جانشیِن متن های آن متفکر نیستند، بلکه نوشته های او را تکمیل می کنند.
ایـن کتاب هـا بـه چنـد دلیـل ضـرورت دارنـد. فرانک کرمـود2، منتقـد ادبی، در 
زندگی نامـۀ خـود به سـال 1۹۹7، تحت عنوان نامگذاری نشـده3، دربـارۀ برهه ای از 

دهۀ 1۹60 چنین نوشت:
1. Routledge Critical Thinkers
2. Frank Kermode
3. Not Entitled
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جوانان تمام شـب با هم بر چمن زار زیبای تابسـتانی دراز می کشـند، خستگی کار پ

روزانه را از تن به در می کنند و به دستۀ نوازندگان موسیقِی بالی گوش می سپارند. 
زیر رواندازها یا کیسه های خوابشان در خواب و بیداری از مرشدان1 زمانه حرف 
می زنند ... سخنانی که تکرار می کنند عمدتًا از شنیده های آنهاست. به همین دلیل، 
هنگام ناهار پیشنهادی دادم که تا حدی فی البداهه بود؛ پیشنهاِد تهیۀ مجموعه ای 
از کتاب هـای کوتـاه و بسـیار ارزان کـه معرفـی قابل اعتمـاد و قابل فهمی از چنین 

اشخاصی به دست دهند. 

هنوز هم به این »معرفی های قابل اعتماد و قابل فهم« نیاز است. اما این مجموعه 
از جهانـی متفـاوت بـا جهـان دهـۀ 1۹60 حکایـت دارد. متفکـران جدیـدی ظهور 
کرده اند و با پیشـرفت تحقیقات جدید، آوازۀ دیگر متفکران هم فزونی یا کاسـتی 
یافته است. روش شناسی های تازه و آرای چالش برانگیزی در گسترۀ هنر و علوم 
انسـانی رواج یافته انـد. مطالعـۀ ادبیـات دیگـر صرفـًا مطالعه و ارزیابِی شـعرها، 
رمان هـا و نمایش نامه هـا نیسـت - اگـر اصاًل چنین بوده باشـد. ادبیـات، در کنار 
اینها، به مطالعۀ ایده ها، مسـائل و دشـواری هایی می پردازد که در هر متن ادبی و 
تفسـیر آن به وجود می آیند. موضوعات هنرها و دیگر علوم انسـانی نیز به همین 

ترتیب تغییر یافته اند.
همـراه بـا ایـن تغییرات، مسـائل تازه ای نیز سـر بـر آورده اند. اغلـب اوقات آرا 
و مباحثـی کـه در پـس ایـن تغییرات همه جانبه در علوم انسـانی قـرار دارند، بدون 
ارجاع به زمینه های گسترده تر یا به منزلۀ نظریه هایی عرضه شده اند که می توانید آنها 
را به سادگی به متونی که می خوانید »بیفزایید«. یقینًا، برگزیدن مجموعه ای از آرا یا 
استفاده از نظری که به کار می آید بی اشکال است - درواقع برخی متفکران گفته اند 
تمـام کاری کـه می توانیـم انجام دهیم همین اسـت. اما ایـن موضوع گاهی فراموش 
می شـود که هر رأی تازه ای برآمده از بافتار و تحول اندیشـۀ کسـی اسـت و مطالعۀ 
دامنه و زمینۀ آرا و نظرات افراد اهمیت شـایانی دارد. مجموعۀ متفکران انتقادی 
راتلـج، در تقابـل بـا نظریه هـای »شـناور در فضـا«، متفکـران بـزرگ و آرای آنها را 

درست در زمینه و بسترشان قرار می دهد.
1. guru
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به عالوه، این کتاب ها نشان دهندۀ نیاز به بازگشت به متون و آرای خود متفکران 
هسـتند. هـر تفسـیری از یـک ایـده، حتـی آن تفسـیری کـه به نظـر می رسـد از همۀ 
تفاسیر دیگر بی غرض تر است، »پیچ وتاب« خود را، به طور تلویحی یا آشکار، ایجاد 
می کند. قناعت  کردن به خواندن کتاب هایی دربارۀ یک متفکر، به جای متوِن خود 
آن متفکر، محروم  ساختِن خود از بخِت شکل  دادن به نظرات خویش است. گاهی 
چیزی که باعث می شود ره یافتن به کار متفکری مهْم دشوار به نظر برسد، بیش از 
اینکه سـبک یا محتوای آن کار باشـد، این احسـاس است که نمی دانیم از کجا باید 
شروع کنیم. هدف این کتاب ها آن است که با فراهم  آوردن دورنمایی قابل دسترس 
از آرا و آثـار ایـن متفکـران و بـا هدایـت مطالعات آیندۀ شـما، که بـا متون خود آن 
متفکر آغاز می شوند، »گشایندۀ راهی« برای شما باشند. به تعبیر استعاری لودویگ 
ویتگنشتاین فیلسوف )188۹-1۹۵1(، این کتاب ها نردبان هایی هستند که پس از 
اینکه به مرحلۀ بعد رسیدید، باید آنها را دور بیندازید. پس آنها نه فقط شما را آمادۀ 
ره یافتـن بـه نظـرات تازه می سـازند، بلکه از طریق ارجاع دادن شـما به متون خود 
گاهانۀ  متفکر، توان شـما را نیز افزایش می دهند، و به شـما جرئت می دهند آرای آ

خود را بسط دهید.
در آخـر، ضـرورت وجـود ایـن کتاب ها در این اسـت که همـراه با تغییر نیازهای 
فکـری، نظام هـای آموزشـی سرتاسـر جهـان - بسـتر هایی کـه کتاب هـای مقدماتی 
معمواًل درون آنها خوانده می شوند - نیز به شکل ریشه ای تغییر کرده اند. چیزی که 
برای نظام آموزش عالی اقلیت در دهۀ 1۹60 مناسب بود، برای نظام های آموزشی 
بزرگ تر، گسترده تر، متنوع تر و با تکنولوژی پیچیده تر در قرن بیستم مناسب نیست. 
این تغییرات عالوه بر کتاب های مقدماتی تازه و روزآمد، روش های جدید ارائه را نیز 
 اقتضا می کنند. ابعاد ارائۀ مطالب در مجموعۀ متفکران انتقادی راتلج با در نظر داشتن

دانشجویان امروز شکل گرفته است.
کتاب هـای ایـن مجموعـه سـاختاری مشـابه دارند. ایـن کتاب ها با بخشـی آغاز 
می شـوند که دورنمایی از زندگی و نظرات هر متفکر را به دسـت می دهد و تشـریح 
می کنـد کـه آن متفکـر از چـه رو مهـم اسـت. بخـش اصلی هر کتاب را بحثی شـکل 
می دهد در باب آرای اساسی آن متفکر، زمینه و بستر شکل گیری آن آرا، تحولشان و 
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تلقی خوانندگان از آنها. هر کتاب با نظری به تأثیر متفکر مورد بحث پایان می یابد که پ

چکیده ای است از اینکه دیگران به چه ترتیب اندیشه های آن متفکر را ادامه و بسط 
داده اند. عالوه بر این، هر کتاب در پایانْ بخشی مفصل دارد که کتاب هایی را برای 
مطالعۀ بعدی پیشـنهاد و بررسـی می کند. این بخْش »اضافی« نیسـت، بلکه بخش 
جدایی ناپذیر هر مجلد است. در قسمت اول این بخش، توصیفی کوتاه از آثار مهم 
آن متفکر، و به دنبال آن اطالعاتی دربارۀ کارآمدترین آثار نقادانه و، در برخی موارد، 
وب سـایت های مرتبـط بـا آثـار او را خواهیـد یافت. این بخـش راهنمای مطالعات 
شماسـت و این امکان را برایتان فراهم می کند که به دنبال عالیق خودتان بروید و 
طرح های خودتان را بسط دهید. ارجاعات تمامی کتاب ها طبق نظام هاروارد تنظیم 
شده است )مؤلف و تاریخ چاپ اثر در متن آمده اند و شما می توانید جزئیات کامل 
را در بخش کتاب شناسی در انتهای هر کتاب بیابید(. این نحوۀ ارجاع حجم زیادی 
از اطالعـات را در فضایـی بسـیار محـدود فراهم مـی آورد. در این کتاب ها، عبارات 
فنـی نیـز شـرح داده شـده اند و در هر فصل کادرهایی به توصیـف جزئیات رویدادها 
کیـد اصلـی خود بحـث، اختصاص یافته اند. همچنیـن، از این  و نظـرات، جـدا از تأ
کادرها گه گاه برای برجسته ساختن تعریف عباراتی استفاده می شود که به دفعات در 
آثار آن متفکر به کار رفته یا معرفی شده اند. به این ترتیب، این کادرها حکم نوعی 

حاشیه نویسی را دارند که هنگام ورق  زدن کتاب به راحتی تشخیص داده می شوند.
متفکران این مجموعه به سه دلیل »انتقادی« نام گرفته اند. نخست اینکه آنها 
در پرتـو موضوعاتـی  بررسـی شـده اند کـه متضمن نقدند؛ در وهلـۀ اول، مطالعات 
ادبـی یـا مطالعـات زبان انگلیسـی و مطالعات فرهنگی، و همین طور رشـته های 
دیگـری کـه بـه نقـد کتاب ها، اندیشـه ها، نظریه هـا و فرض های آزموده نشـده تکیه 
دارند. دوم اینکه، کار آنها نوعی »جعبه ابزار« برای مطالعه و اندیشیدن نقادانه و 
گاهانۀ خود شما فراهم می کند؛ امری که خود شما را نیز انتقادی خواهد ساخت.  آ
در آخـر اینکـه، ایـن افـراد اساسـًا متفکـران مهمی انـد: آنهـا بـا آرا و پرسـش هایی 
سـروکار دارنـد کـه می تواننـد فهـم ُعرفی از جهـان، متن ها و هرچیزی را که مسـّلم 
فرض می کنیم زیرورو کنند، و برای ما فهمی عمیق تر از آنچه پیش تر می دانستیم، 

و افکاری جدید فراهم آورند. 
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هیچ مقدمه ای نمی تواند همه چیز را به شما بگوید. بااین حال، این مجموعه امید 
دارد با به  دست دادن راهی به درون تفکر انتقادی، سرآغازی باشد برای اینکه شما 

را درگیر فعالیتی کند که مولد، سازنده و به طور بالقوه  دگرگون کنندۀ زندگی است. 


