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انتشـارات وایلـى بلـک ول1 در سـال 2018  کتـاب راهنمـاى نظریـه ادبـى2 را بـا 
ویرایـش دیوید اچ. ریکتر3، اسـتاد دانشـگاه شـیکاگو، نویسـندة  کتاب مطالعـه  رمان قرن 
هجدهـم (2017) و ویراسـتار ایدئولـوژى و فرم در ادبیات قرن هجدهم (1999)، منتشـر 
کـرد. ایـن کتـاب ارزشـمند 36 مقالـه بـه قلـم صاحبـان اندیشـه در عرصه هـاى ادبیـات 
و مطالعـات فرهنگـى را شـامل مى شـود. در میـان اسـامى ایـن صاحبـان قلم و اندیشـه، 
نام هایـى همچـون سـیراج احمـد4 نویسـندة  باستان شناسـى بابـل: شـالوده  اسـتعمارى 
علـوم انسـانى (2018)، میشـل باالئـو5 نویسـندة  کتـاب رویکردهـاى معاصـر بـه نظریـه  
ترومـاى ادبـى (2014)، ریچـل سـگنر برمـا6 دانشـیار ادبیـات انگلیسـى کالج سـوارثمور 
در فیالدلفیـا، ویلیـام اى. کیـن نویسـندة  مقاله هایـى دربـارة  ارنسـت همینگـوى، جـورج 
اورول، ویلیام شکسـپیر و شـمار دیگرى از سـتاره هاى درخشـان آسـمان ادبیات، جوزف 
کـرال7 نویسـنده  کتاب هـاى نظریـه  فرهنگى متیو آرنولـد (1983) و تطـور و نظریه  ادبى 
(1994)، کارن کـت یکـى از نویسـندگان کتـاب مـادران در ادبیات کـودك و نوجوان: از 
قـرن هجدهـم تا پسافمینیسـم (2016)، توماس فاسـتر8 اسـتاد زبان انگلیسـى دانشـگاه 
واشـنگتن، هرولـد فـرام9 نویسـندة  کتاب قرائـت نقد بوم گـرا (1996)، مـارگارت گلوان10 
دانشـیار گـروه زبـان انگلیسـى دانشـگاه فلوریـدا، گلـن رابـرت گیـل11 نویسـنده  کتـاب 
نورتروپ فراى و پدیدارشناسـى اسـطوره (2006)، مارینا گریشـاکوا12 اسـتاد نظریۀ  ادبى 
در دانشـگاه تارتـو، ورن مونتاگ13 نویسـندة  کتاب ادم اسـمیتى دیگـر (2014) و پیتر ج. 

رابینوویتـز14 از نویسـندگان کتـاب نظریـۀ روایـت، دیده مى شـوند.
مقاله هاى این کتاب در هفت بخش طبقه بندى شده اند:

1. فرم ادبى: داستان و شعر (6 مقاله)
2. وظیفۀ  خوانش (5 مقاله)

 نویسنده: نیلوفر آقاابراهیمی
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3. جایگاه ادبیات و مطالعات فرهنگى (4 مقاله)
4. سیاست ادبیات (7 مقاله)

5. هویت ها (7 مقاله)
6. بدن ها و ذهن هایشان (4 مقاله)

7. انحناهاى علمى (3 مقاله)
بخـش اول بـا مقالـۀ «نقـد انگلیسـى و آمریکایـى جدید» به قلـم ویلیـام اى. کین15 
آغـاز مى شـود. در ایـن مقالـه کیـن از روزهـاى اوج نقد جدید16 کـه نام خـود را از عنوان 
کتـاب رنسـم17 وام گرفتـه اسـت، در بریتانیـاى کبیـر و ایـاالت متحـده، در قرن بیسـتم 
سـخن مى گویـد، از روزهایـى کـه نقد جدید به گفتـه  وگنـر18 (1957: 224) بهترین نقد 
بـود و بسـیارى از منتقـدان و آمـوزگاران ادبیات با وجـود تفاوت هاى مهمـى که در میان 
آنهـا مشـاهده مى شـد، گـروه منتقـدان جدیـد را تشـکیل داده بودنـد و توجهـى ویژه به 
سـاختار بالغـى متـن ادبـى داشـتند. کین بـه این موضـوع مهم اشـاره مى کند کـه ده ها 
سـال قبـل، عصـر طالیى این جنبـش نقد کـه لگـن19 (2008: 255) آن را «عصر طالیى 
نقـد ادبـى مـدرن» نامیـد، بـه پایان رسـیده اسـت. به بـاور کیـن شـکل گیرى و نهادینه 
 شـدن نقـد جدیـد را مى تـوان بـه مجموعـۀ مهمـى از نقدهـاى ادبـى، از جمله آثـارى از 
تـى. اس. الیـوت20، اى. اِى. ریچـاردز21، ویلیـام امپسـون22، بـورك23، ازرا پاونـد24، ف. ر. 
لیویـس25، بلکمـر26، ایـور وینتـرز27، رنسـم، بروکـس28 و الـن تِیـت29 پیونـد داد. ویژگى 
برجسـتۀ نقـد ادبـى جدیـد توجـه و تمرکـز آن بـر شـعر اسـت. کیـن بـا نقل قول هایـى 
از الیـوت، پاونـد و لیویـس بـه ایـن ویژگـى اشـاره کرده اسـت. زایـش نقد ادبى از بسـتر 
تحـوالت نقـد جدیـد، معرفـى آثـارى کـه در چارچـوب ایـن روش نقـد به رشـتۀ تحریر 
درآمده انـد، موضوعـات گوناگونى کـه مورد توجه منتقـدان جدید قرار گرفتنـد، منتقدان 
نقـد جدیـد، ستایشـگران نقـد جدیـد، و جایـگاه نقـد جدیـد در آمـوزش عصـر حاضر از 
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مباحـث مطـرح در ایـن مقاله  انـد. در خـط پایـان ایـن مقالـه مى خوانیـم: «امـروز نقـد 
جدیـد وجـود نـدارد. هیچ کـس یـک منتقد جدیـد نیسـت زیرا همـه منتقـد جدیدند».

مقالـۀ «صورتگرایـى شـیکاگو» را ریکتـر بـا اشـاره به خاسـتگاه صورتگرایى شـیکاگو 
در دانشـگاه شـیکاگو آغـاز مى کنـد. صورتگرایـى شـیکاگو به عنـوان دگـرواره اى بـراى 
نظریه هـاى صورتگـراى منتقـدان جدید مطرح شـد. تحلیـل متنى صورتگرایان شـیکاگو 
بـه کتاب هـاى علمـى و مجله هـاى علمـى و فرهنگـى محدود شـده بـود و مفاهیـم ژانر، 
اسـتقالل متنـى و کثرت گرایـى از جملـه مفاهیـم مهـم مطـرح در ایـن نظریـه بودنـد. 
اهمیـت جایـگاه ژانـر بـه ایـن دلیل بـود که بـه باور اندیشـمندان ایـن مکتب، متـن تنها 
زمانـى خـوب بـود کـه آن چیـزى را تحقـق مى بخشـید که بـراى انجامش طراحى شـده 
بـود. بـراى درك ایـن طراحـى، صورتگرایـان آن را در نظامـى از ژانرهـاى موجـود قـرار 
مى دادنـد. ریکتـر بـا ذکـر نمونه هایـى از تحلیل هـاى صورتگرایـان شـیکاگو، جایـگاه ژانر 
در ایـن چارچـوب نقـد را نشـان مى دهـد. صورتگرایـى شـیکاگو نسـل دومى داشـت که 
دامنـۀ خـود را تـا آنچـه اینـک نظریـۀ روایت بالغـى نامیده مى شـود و یکـى از مهم ترین 
شـاخه هاى روایت شناسـى معاصر اسـت، گسـترش داد. مقالۀ ریکتر نسـل اول، نسـل دوم 

و نیـز نسـل سـوم صورتگرایـى شـیکاگو را معرفـى مى کند. 
«صورتگرایـان اندیشـه هایى را دربـارة هنـر کالمـى و روش هـاى مطالعـۀ آن مطـرح 
کردنـد»: ایـن کلیـد طالیـى ورود بـه مقالـۀ دیویـد گرمـن30 اسـت. او مقالـۀ خـود، 
«صورتگرایـى روسـى»، را بـا اشـاره به ایـن نکته آغاز مى کنـد که در مقالۀ خـود این باور 
را کـه «صورتگرایـى زمینه سـاز سـاختارگرایى و در نتیجـه زمینه سـاز پساسـاختارگرایى 
اسـت»، بـاورى کـه در عصـر حاضـر مطرح شـده، کنـار مى گـذارد، و یادآور مى شـود که 
در مقالـۀ خـود بـه صورتگرایـى به عنـوان یـک «مکتـب» یـا «گـروه» اشـاره مى کنـد و 
آنچـه ارائـه مى دهـد، بازسـازى نظـرى صورتگرایى روسـى اسـت و نـه بازسـازى تاریخى 
آن. پیدایـش صورتگرایـى روسـى، چهره هـاى برجسـتۀ ایـن مکتـب، اصـول صورتگرایى 
روسـى، جایـگاه فرم، علم، شـعر، نثـر، تاریخ ادبیـات و آشـنایى زدایى از مهم ترین مباحث 

مطـرح در ایـن مقاله انـد.
سـاختارگرایى در پاریس و در دهۀ 1950 ایجاد شـد. کامو، سـارتر و بارتر نخسـتین 
چهره هـاى مطـرح سـاختارگرایى بودنـد: کامـو بـا کتـاب شورشـى31 ، سـارتر بـا ادبیـات 
چیسـت؟ و بـارت بـا درجـه  صفـر نوشـتار. کامـو بـر ایـن بـاور اسـت کـه ادبیات نسـبت 
بـه جامعـه نوعـى دیگـرى منفـى طغیان گـر اسـت، در حالى کـه سـارتر ادبیات را شـکلى 
از تعهـد اجتماعـى مسـتقیم مى دانـد، و بـارت چنیـن اظهـار عقیـده مى کنـد کـه تعهـد 
اجتماعـى ادبیـات غیرمسـتقیم اسـت و از زبـان، سـبک و نوشـتار اثـر مى پذیـرد. مارینـا 
گریشـاکوا در مقالـۀ «سـاختارگرایى و نشانه شناسـى»، زوایـاى گوناگون نمایش باشـکوه 

سـاختارگرایى را بـه تصویر کشـیده اسـت.
سبک شناسـى چیسـت؟ مایـکل تـوالن32 پاسـخ مى دهـد: «تحلیـل زبان شـناختى 
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متـون ادبـى یـا غیرادبـى کـه متـن را ارتبـاط نویسـنده-خواننده مى دانـد». خاسـتگاه 
کسـانى  چـه  سبک شناسـى  اثرگـذار  و  برجسـته  چهره هـاى  کجاسـت؟  سبک شناسـى 
هسـتند؟ جایـگاه متن هـاى ادبـى در مطالعات سبک شناسـى کجاسـت؟ مخاطبان اصلى 
سبک شناسـى چـه کسـانى هسـتند؟ اصـول سبک شناسـى کدام انـد؟ مایـکل تـوالن در 
مقالـۀ «سبک شناسـى» سـخاوتمندانه بـه ایـن پرسـش ها و هـر پرسـش دیگـرى کـه 

دربـارة سبک شناسـى داریـد، پاسـخ مى دهـد.
«نظریـۀ روایـت معاصـر»33 به قلم جیمـز فیلن34 آخریـن مقالۀ بخش نخسـت کتاب 
راهنمـاى نظریـۀ ادبـى اسـت کـه رویکردهـاى نظـرى گوناگون مطـرح در نظریـۀ روایت 
معاصـر در آن بررسـى مى شـود. «نظریـۀ روایـت و سـنت روایـت غیرنمایشـى»، «نظریۀ 
روایـت، مرزهـاى میـان آثـار داسـتانى و آثـار غیرداسـتانى»، «رویکردهـاى شـناختى و 
نظریـۀ ذهـن»، «رویکـرد فمینیسـم» و «رویکرد بالغـى» مهم ترین محورهـاى موضوعى 

مقاله اند. ایـن 
بى تردیـد «بیانیـۀ مـرگ مؤلـف» روالن بـارت را بـه یـاد داریـد. در مقاله هـاى بخش 
دوم کتـاب مباحـث مربوط به نیت نویسـنده، جایگاه نویسـنده و جایگاه خواننده بررسـى 
مى شـود. پتـر جـى. رابینوویتـز بـا بیـان اینکـه از زمانـى کـه سـقراط ادعا کرد شـاعران 
نمى داننـد دربـارة چـه چیـزى سـخن مى گویند، همـواره دربـارة جایگاه نویسـنده و نیت 
او بحـث و گفتگـو بـوده اسـت، به رونـد تاریخى شـکل گیرى این مباحـث و معرفى آراء و 
نظریه هـاى منتقـدان و صاحبـان اندیشـه در این حـوزه مى پـردازد. کریسـتوفر نوریس35 
در مقالـه اى بـا عنـوان «واسـازى»36، با اشـاره به قلمرو ایـن مفهوم که از فلسـفه و نظریۀ 
ادبـى تـا گفتمـان فرهنگـى و روزنامـه اى گسـترش یافته اسـت و با شـرح تفصیلـى ابعاد 
فلسـفى آثار دریدا و اشـاره به پیشـنهادهاى او براى خوانش واسـازانۀ آثار روسـو، کانت، 
هـگل، نیچـه، هوسـرل و دیگـران، چیسـتى این خوانـش دریدایـى را بررسـى مى کند. او 
بـه نقـل از دو مـان37 خوانـش واسـازانه را این گونـه تعریـف مى کنـد: «واسـازانه خواندن 
بـا سـماجت خوانـدن اسـت». بخـش مهمـى از مقالۀ نورس بـه اندیشـه ها و آثـار دومان 
اختصـاص دارد. «نظریـۀ واکنـش خواننـده» عنـوان مقالـۀ دیویـد س. میـال38 اسـت که 
بـا مـرور تاریـخ نظریـۀ خوانـش آغـاز مى شـود. میـال در ایـن مقالـه نتایـج آزمایش هاى 
مشـاهده اى خـود و همکارانـش را کـه بـا حضـور شـرکت کنندگان انجـام شـده اند، ارائـه 
مى کنـد. یکـى از بخش هـاى خواندنـى ایـن مقاله بخشـى اسـت که بـه تشـریح آزمایش 
چگونگـى واکنـش خواننـدگان بـه تغییر نقـش مقوله هاى دسـتورى در اتللوى شکسـپیر 
اختصـاص یافتـه اسـت. سـوزان کیـن39 در مقالـۀ خـود بـا عنـوان «مطالعـات احسـاس 
یگانگـى» احسـاس یگانگـى40 را کـه یکـى از ابعـاد واکنـش خواننـده بـه ادبیـات اسـت، 
بررسـى مى کنـد. مطالعـۀ احسـاس یگانگـى که ریشـه در زیبایى شناسـى روان شـناختى 
آلمـان دارد، از ابتـدا تالشـى میان رشـته اى بـوده اسـت کـه روان شناسـان، فالسـفه و 
منتقـدان ادبـى و در دهه هـاى اخیر، دانشـمندان علوم اعصـاب به آن اهتمـام ورزیده اند. 
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آخریـن مقالـۀ ایـن بخـش را ریچـل سـگنر برمـا و متیـو ك. گلـد41 نوشـته اند. آنچـه 
روزگارى تنهـا تصویـرى خیالـى در داسـتان هاى علمـى ـ تخیلـى بـود، امـروز بـه کمک 
فنـاورى تحقـق یافتـه اسـت: رایانه هایـى کـه مى خواننـد. اگـر بـه بحث هـاى رایانشـى 
دربـارة متـن و خوانـدن عالقه مندیـد و اگـر دانسـتن پاسـخ ایـن پرسـش کـه «امـروز 
چگونـه مى خوانیـم؟» بـراى شـما جالب توجه اسـت مقالـۀ «پیشـنهادهاى جدیـد دربارة 

خوانـدن در عصـر دیجیتـال» را بخوانید.
بخـش سـوم کتـاب راهنمـاى نظریـۀ ادبـى بـه موضـوع تعییـن مرزهـاى ادبیـات 
اختصـاص یافتـه اسـت. موضـوع آموزش هـاى ادبـى چه بـود و امـروز چیسـت؟ مرزهاى 
ادبیـات بـه کـدام متـون محـدود مى شـد و ایـن مرزهـا تـا بـه امـروز، تـا کجا گسـترش 
یافته انـد؟ در پاسـخ بـه ایـن پرسـش ها گفتـه شـده اسـت کـه فن بالغـت و فـن خطابه 
همه جـا تدریـس مى شـد، امـا بـه نظـر مى رسـد کـه ادبیـات، حتـى ادبیـات کالسـیک، 
موضـوع مهمـى نبـود و آثـار بزرگانـى  چـون شکسـپیر و میلتون اساسـاً بـا دوره هاى فن 
بالغـت کـه در اواخـر قـرن نوزدهم از صحنـۀ آموزش کنار گذاشـته شـد، وارد برنامه هاى 
آموزشـى شـدند. از آن پـس ادبیـات در گروه هاى نوپـاى زبان، به عنـوان موضوعى جانبى 
و در جایگاهـى پایین تـر از مطالعـۀ زبـان، پناهـى امـن یافـت. جـان گلـرى42 در مقالـۀ 
خـود بـا عنـوان «جایـگاه ادبیـات» بـه تاریـِخ جغرافیـاى ادبیـات پرداختـه اسـت. مقالۀ 
دوم ایـن بخـش را جیمـز اِى. دابلیـو هفرنـن43 با موضوع رابطـۀ زبان، ادبیـات و هنرهاى 
تجسـمى نوشـته اسـت. او مقالـۀ خـود را بـا نقل قولـى از شـاعر یونانـى قـرن پنجـم آغاز 
مى کند: «نقاشـى شـعر بى صدا، شـعر نقاشـى گویاسـت». یکـى از موضوعـات جالب توجه 
مطـرح در مقالـۀ هفرنـن چگونگـى واکنش هنرهاى تجسـمى بـه زبان اسـت. او مى گوید 
هنرهـاى تجسـمى بـه سـه روش بـه زبـان واکنـش نشـان مى دهنـد: 1) یک اثـر هنرى 
مى توانـد اثـرى ادبـى را بـه تصویـر درآورد، 2) یـک اثـر هنـرى مى توانـد بـا زبـان در 
هـم آمیـزد و 3) در عصـر مـا، آثـار هنـرى گاهـى تنها زبـان را ترسـیم مى کننـد. «فوکو 
و پساسـاختارگرایى» عنـوان مقالـۀ بعـدى ایـن بخـش اسـت. پساسـاختارگرایى در دهۀ 
1960 در فرانسـه پـا بـه عرصـۀ وجود گذاشـت و فوکو و دریـدا پیشـگامان آن بودند. الن 
دى. شـیفت44 بـا مقالـۀ خود شـما را به تماشـاى پرده هایـى از نمایش پساسـاختارگرایى 
دعـوت مى کنـد. تاریـخ مطالعـات فرهنگـى از ابتـدا تـا امـروز موضوعى اسـت کـه پائول 
اسـمیت45 در مقالـۀ آخـر ایـن بخش، بـا عنـوان «مطالعات فرهنگـى» بـه آن مى پردازد.
بخـش چهـارم کتـاب کـه شـامل مقاله هایـى بـا موضـوع سیاسـت ادبیـات اسـت، با 
مارکـس و نقـد مارکسیسـتى آغـاز مى شـود. «هوشـمندانه ترین نقـد مارکسیسـتى بـر 
تعهـد خـود نسـبت بـه اهمیت بنیادیـن کاپیتالیسـم بـراى معانـى و مفاهیم آثـار هنرى 
و تجربه هـاى زیبایى شـناختى مـدرن تأکیـد و هم زمـان ادعـا مى کنـد کـه چیسـتى آثار 
و تجربه هـاى ادبـى، زیبایى شـناختى و فرهنگـى به طـور یکجانبـه بـه واسـطۀ تقدیـر 
اجتماعـىـ  اقتصـادى و سیاسـى تعییـن نمى شـود و ازایـن رو ایـن آثـار و تجربه هـا تنهـا 

معرفى کتاب راهنماى نظریه  ادبى
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بـه  شـکلى منفعالنـه تقدیـر را منعکـس نمى سـازند. بلکـه آثـار ادبـى و دیگر آثـار هنرى 
بـه نوشـته شـدن ایـن تقدیـر کمـک مى کننـد و خـود آثـار غالبـاً پـرده از ابعـاد واقعیت 
اجتماعـى و سیاسـى برمى دارنـد و اگـر چنیـن نبـود ایـن واقعیـت خـام و ناپختـه باقـى 
مى مانـد». نقـد منتقـدان مارکسیسـت توانایـى ادبیـات را بـراى آشکارسـازى ابعـاد مهم 
واقعیـت سیاسـىـ  اجتماعـى و تاریخى نشـان داد. براى آشـنایى با اندیشـه هاى مارکس، 

انگلـس و منتقـدان مارکسیسـت، مقالـۀ رابـرت کافمـن46 را بخوانید.
«مکتـب فرانکفـورت و وارثانـش» بـه قلـم جفـرى ت. نیولـن47 مقالـه اى اسـت کـه 
بـه نفـوذ اندیشـه هاى مکتـب فرانکفـوت در عرصه هـاى گوناگـون سیاسـى، فرهنگـى و 
ادبـى مى پـردازد. نویسـنده بـراى نشـان دادن جایـگاه مکتـب فرانکفـورت در پیدایـش 
نظریـۀ ادبـى در دهه هـاى 1970 و 1980، بـه اظهارنظرهـاى فوکـو دربـارة ایـن مکتـب 
اشـاره مى کنـد. فوکـو مى گویـد شـاید اگـر آثـار مکتـب فرانکفـورت را پیش تـر خوانـده 
بـودم، نیـازى بـه نوشـتن برخـى مطالـب نداشـتم و از بعضى خطاهـا دور مى مانـدم. آراء 
و اندیشـه هاى هابرمـاس و تأثیـر آنهـا بـر نظریـۀ ادبـى، جایـگاه مکتـب فرانکفـورت در 
مطالعـات فرهنگـى، دیدگاه هـاى آدورنـو و بنیامیـن در عرصۀ مطالعات فرهنگ و رسـانه، 
تأثیـر اندیشـه هاى بنیامیـن بـر مطالعـۀ روابـط میـان آفرینـش هنـرى و ابداعـات عرصۀ 

فنـاورى از مهم تریـن مباحـث مطـرح در ایـن مقاله انـد.
«بـا آلتوسـر راهمـان را بـراى ورود بـه دنیایى تـازه خواهیم یافت». این جمله حسـن 
ختـام مقالـۀ «آلتوسـر: سـاختگرا یا ضدسـاختگرا؟» به قلـم وارن مونتاگ اسـت. مونتاگ 
مى گویـد آلتوسـر حتـى سـال ها پـس از مرگش به عنـوان مبدع مارکسیسـم سـاختارگرا 
کـه نتیجـۀ کاربـرد روش هـاى سـاختارگراى مـورد اسـتفاده در مطالعـات زبان شناسـى، 
انسان شناسـى و ادبـى در متن هـاى مارکسیسـت بـود، شـناخته شـده بـود. اگرچـه ایـن 
خوانـش از آلتوسـر غیرقابـل دفـاع بـه نظـر مى رسـد، امـا اشـتباه خواهـد بود اگـر تصور 
کنیـم چنیـن خوانشـى خطایى اسـت که مى توان به سـادگى فراموشـش کرد. ایـن مقاله 
بـا اشـاره بـه آثـار آلتوسـر و نقل قول هایـى از او نشـان مى دهـد کـه چگونه مى تـوان او را 
سـاختارگرا یا ضدسـاختارگرا دانسـت. معرفى آثار آلتوسـر در قلمرو هنر و ادبیات بخش 

دیگـرى از مقالۀ مونتاگ اسـت.
تاریخ گرایـى جدیـد تأکیـد مى کنـد که ادبیـات را بایـد در بافت تاریخـى اش فهمید، 
زیـرا تاریخ گرایـى جدیـد متـن ادبـى را محصـول فرهنگـى زمـان و مـکان آن مى دانـد. 
تاریخ گرایـى جدیـد در نقطـۀ مقابـل انسـان باورى قرار دارد زیـرا فرد را محصـول زمان و 
مـکان او بـه  شـمار مى آورد. ماتریالیسـم فرهنگـى نیز در تضاد با انسـان باورى اسـت زیرا 
فـرد را محصول سـاختارى قـدرت مى داند. «تاریخ گرایـى جدید و ماتریالیسـم فرهنگى» 
را نیمـا پروینـى نوشـته اسـت. نویسـنده مقالـۀ خـود را بـا این مقدمـه آغـاز مى کند که 
تاریخ گرایـى جدیـد و ماتریالیسـم فرهنگـى نشـان دهندة گـذار از دورة تمرکـز نقـد ادبى 
بـر متـون ادبـى بـه دورة تمرکـز بر بافـت تاریخى اسـت. چگونگـى پیدایـش تاریخ گرایى 
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جدیـد در ابتـداى دهـۀ 1980 در آمریـکا، اهمیـت تاریخ گرایـى جدیـد در مطالعـۀ آثـار 
شکسـپیر و ادبیـات ابتـداى دورة مدرن، انـواع تاریخ گرایـى جدید، معرفى اندیشـمندانى 
کـه بـر تاریخ گرایـى جدیـد اثرگـذار بوده انـد، نقد دیگـران و بیـش از همه فمینیسـت ها 
بـه تاریخ گرایـى جدیـد، چگونگـى پیدایـش ماتریالیسـم فرهنگـى در انگلیـس، معرفـى 
گرامشـى، ریمونـد ویلیامـز و آلتوسـر به عنـوان چهره هاى اثرگـذار ماتریالیسـم فرهنگى، 
معرفـى شـمارى از آثـار ماتریالیسـت هاى فرهنگـى و نقدهـاى وارد بـه آنهـا موضوعـات 

اصلـى ایـن مقاله اند.
تومـاس کارل وال48 در مقالـۀ «امانوئـل لوینـاس و جورجـو آگامبـن: علـم اخـالق، 
زیبایى شناسـى، بوطیقـا، سیاسـت» آثـار و اندیشـه هاى لوینـاس49 و آگامبـن50 را معرفى 
دو  ایـن  تصویـر  بـه  کـه  اسـت  هایدگـر  اندیشـه هاى  پنجـرة  از  مى گویـد  او  مى کنـد. 
فیلسـوف مى نگـرد زیـرا مسـیر زندگـى هـر دوى آنهـا پس از آشـنایى بـا هایدگـر تغییر 
کـرده اسـت. سـیراج احمـد بـا تکیـه بـر دیدگاه هـاى اسـکات51 و چکراوارتـى52، نظریـۀ 
پسااسـتعمارى را در مقالـه اى بـا همیـن عنـوان معرفـى مى کنـد. در دیـدگاه اسـکات، 
مطالعـات پسااسـتعمارى بایـد با نگاهـى انتقادى به شـرایط جدید انقالب بیندیشـند. در 
دیـدگاه چکراوارتـى، مطالعـات پسااسـتعمارى بایـد انسـان را نیرویى بداند کـه در فرایند 
دسـتیابى بـه آزادى هـاى خویـش، بنیان خود را که از خاك اسـت، ویـران مى کند. «همۀ 
تصـورات مـا از آزادى ـ خـواه لیبرال، خواه مارکسیسـت یا پسااسـتعمارى ـ با پیش فرض 
حاکمیـت مطلـق انسـان بـر زمیـن همراه انـد و بنابرایـن بـه تخریـب محیـط زیسـت که 
بقـاى آدمـى بـه آن وابسـته اسـت، مشـروعیت مى بخشـند». ریشـه هاى ضداسـتعمارى 
اندیشـۀ پسااسـتعمارى و عبـور از پساسـاختارگرایى بـه سـوى نظریـۀ پسااسـتعمارى از 
مهم تریـن مباحـث مطـرح در مقالـۀ سـیراج احمدنـد. «جهانى سـازى چیسـت؟، نقـش 
جدیـد تخیـل در زندگـى اجتماعـى و جهانى سـازى و مطالعات ادبـى» موضوعات آخرین 

مقالـۀ ایـن بخـش بـا عنـوان «مطالعـات جهانى سـازى» به قلـم دایانـا بریدن53  اسـت.
بخـش پنجـم کتـاب راهنمـاى نظریـۀ ادبـى بـا مقالـۀ «نـژاد، ادبیـات، نظریـه» آغاز 
مى شـود. جیمـز برکسـتون پیترسـون بـا اشـاره بـه اینکـه فصـل مشـترك نـژاد، ادبیات 
و نظریـه مجموعـه اى از ماتریس هاسـت کـه روابـط متقابـل پیچیـدة میان نـژاد، جامعه، 
شـهروندى و نقـش ادبیـات در ترسـیم دنیـاى ما را هماهنـگ مى کند، به جایـگاه و نقش 

نـژاد در ادبیـات، نقـد و نظریـۀ ادبى مى پـردازد.
«مطالعـات قومـى54 نتیجۀ مسـتقیم عمل گرایى سیاسـى اسـت.»، «مطالعـات قومى 
نتیجـۀ مسـتقیم اعتراضـات و خواسـته هاى دانشـجویان بـود.»، «مطالعـات قومـى پیش 
و بیـش از هـر چیـز بـه تالش هـا بـراى تغییـر اجتماعـى، سیاسـى و فرهنگـى و ترویـج 
عدالـت اجتماعـى مى پـردازد.»، «مطالعـات قومـى بـه شـیوه اى نظام منـد خوانـش مـا را 
از ادبیـات اصـالح مى کنـد، پیچیـده مى سـازد و گسـترش مى دهـد.» این هـا جمله هـاى 
اصلـى مقالـۀ «مطالعـات قومـى: خوانش بـه شـیوه اى دیگر» به قلـم ران اسـکپ55 اند که 

معرفى کتاب راهنماى نظریه  ادبى
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بـا نگاهـى دقیـق مطالعـات قومـى را معرفـى مى کند.
فمینیسـم از دهۀ 1970 تا امروز معانى صریح و ضمنى گوناگونى داشـته است. امروز، 
فمینیسـم بـه مجموعـه اى از نظریه هـا و کنش هـا داللـت دارد کـه هدفشـان شناسـایى، 
تحلیـل و تغییـر ظلم هـا یا تبعیض هاى جنسـى (زیسـتى یا فرهنگى) اسـت. «فمینیسـم 
انگلیسـى زبان» عنـوان مقالـۀ رابین وارهال56 اسـت که این شـاخه از فمینیسـم را معرفى 
مى کنـد. «فمینیسـم انگلیسـى زبان» جایگزینـى بـراى اصطـالح قدیمى تـر «فمینیسـم 
انگلیسـى  ـ آمریکایى» اسـت. اصطالح «فمینیسـم انگلیسـى  ـ آمریکایى» در دهۀ 1980 
بـراى متمایزسـازى نظریه هاى فمینیسـتى انگلیسـى و آمریکایى از فمینیسـم فرانسـوى 
ابـداع شـد. اصطـالح «فمینیسـم انگلیسـى زبان» فعالیت هـاى مهمـى را در برمى گیـرد 
کـه در بیسـت وپنج سـال پایانـى قـرن بیسـتم فمینیسـت هاى آمریکایـى و انگلیسـى 
انجـام دادند . فمینیسـت هاى انگلیسـى زبان سـه مـوج متفاوت داشـتند: موج اول شـامل 
جنبش هـاى حـق رأى زنـان در قـرن نوزدهـم و اوایل قرن بیسـتم بود، مـوج دوم انقالب 
جنسـیتى از دهـۀ 1960 تـا دهـۀ 1990 را دنبـال مى کـرد و مـوج سـوم نسـل بعـدى 
زنـان بودنـد. بـراى آشـنایى بـا فمینیسـت هاى انگلیسـى زبان و فعالیت هـاى آنهـا مقالـۀ 
وارهـال را مطالعـه کنیـد. «نظریـۀ جنسـیت: زنانگى هـا و مردانگى هـا» به قلـم مارگارت 
گالـوان57، «نظریـۀ فراهنجـار»58 نوشـتۀ اسـتیون ف. کروگـر59 و «مطالعـات معلولیت»60 
اثـر کریسـتوفر کرنتـز61 مقاله هـاى بعـدى این بخش انـد و آخریـن مقاله را میشـل باالئو 
بـا موضـوع «مطالعـات تروما» و با همین عنوان نوشـته اسـت. «تروماى روان شـناختى»، 
«بازنمایـى آن در زبـان و نقـش حافظـه در شـکل دادن به هویت هاى فـردى و فرهنگى» 

موضوعـات اصلـى مطالعات تروما هسـتند.
بخش ششـم کتاب بـه معرفى نقدهاى روانکاوانۀ فرویـدى و لکانى، نقد کهن الگویى62 
یونـگ63 و فـراى64 و نقـد شـناختى اختصـاص یافتـه اسـت. در مقالـۀ نخسـت بـا عنوان 
«نقـد روانکاوانـۀ فرویـدى»، دنیـل ت. اُهـرا65 اندیشـه ها و روش هـاى فرویـد را معرفـى 
مى کنـد و جایـگاه نقـد روانکاوانـۀ فرویـدى را در ادبیـات امـروز نشـان مى دهـد. «لـکان 
بـه فرویـد بازگشـت و ایـن موضـوع الهام بخـش احتمـاالت تعبیـرى تـازه در مطالعـات 
ادبـى، فلسـفه، علـوم انسـانى، نشانه شناسـى، مطالعـات زبـان، مطالعـات فیلـم، مطالعات 
چند فرهنگـى، نظریـۀ فراهنجار، مطالعات شـناختى، مطالعـات تروما، مطالعـات حیوانات 
و بسـیارى دیگـر از عرصه هـاى مطالعاتـى شـد». در مقالـۀ دوم، «نقد روانکاوانـۀ لکانى»، 
بـا اندیشـه هاى لـکان آشـنا مى شـنویم. نویسـندة مقالـه ابتـدا روشـى را بـراى خوانـدن 
لـکان پیشـنهاد مى دهـد و سـپس برخى مفاهیـم نظریـۀ روانکاوانۀ لکانى را کـه در تعبیر 
متن هـاى ادبـى سـودمندند، معرفى مى کند. بر اسـاس روش پیشـنهادى نویسـنده، بهتر 
اسـت خوانـدن لـکان را با آشـنایى بـا بافت فرهنگـى او آغاز کنیـم و براى نمونـه، بدانیم 
بـا کـدام اندیشـمندان و هنرمنـدان دوسـت و بـا کدام فالسـفه آشـنا بود. سـوژة لکانى و 

نظریـۀ گفتمـان لـکان مهم تریـن مباحـث مطـرح در ایـن مقاله اند.
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فـراى مى گویـد: «مقصـود مـن از کهن الگـو نمـادى اسـت کـه شـعرى را به شـعرى 
دیگـر پیونـد مى دهـد و از ایـن رهگذر به هماهنگ سـازى تجربۀ ادبى ما کمـک مى کند... 
نقـد کهن الگویـى در درجۀ نخسـت بـه ادبیـات به عنوان واقعیتـى اجتماعى و یک شـیوة 
ارتبـاط مى پـردازد... اگـر عنصـر کهن الگویى یا قراردادى را که شـعرى را به شـعرى دیگر 
پیونـد مى دهـد، نپذیریـم، حصـول هرگونـه پرورش ذهنـى نظام منـد در نتیجـۀ خواندن 
ادبیـات ناممکـن خواهـد بـود». در مقالـۀ سـوم این بخـش، «نقـد کهن الگویـى: یونگ و 
فـراى»، بـه قلـم گلـن رابرت گیـل، نقـد کهن الگویـى معرفى مى شـود. نقـد کهن الگویى 
بـه نظریه پـردازى دربـارة وجـود نمادهاى ناپیوسـته و پیوسـته، شـامل فرم هـاى روایى و 
انـواع شـخصیت، در اسـطوره هاى باسـتان و بررسـى تکرار آنهـا در اسـطوره ها مى پردازد 
و بـراى تفسـیر منتقدانـۀ ادبیات هـا و فرهنگ هـاى جدیدتـر از آنهـا اسـتفاده مى کنـد. 
«نقـد ادبـى شـناختى» آخریـن مقالۀ فصـل بدن ها و ذهن هایشـان اسـت که بـه معرفى 
رویکردهـاى شـناختى و مفاهیـم مطـرح در آنها مى پردازد. اسـتعاره، جهان هـاى روایى و 
داسـتانى، همدلى و ذهن هاى دیگر، بوطیقاى شـناختى و شـعر، و تاریخ گرایى شـناختى 

از جملـه موضوعـات مطـرح در ایـن مقاله اند.
بخـش پایانـى کتـاب راهنمـاى نظریـۀ ادبـى، بـا مقالـه اى بـا موضـوع نظریـۀ ادبـى 
تکاملـى66 و بـا همیـن عنـوان آغـاز مى شـود. در اواسـط دهـۀ 1990، تعـداد اندکـى از 
کردنـد.  آغـاز  را  تکاملـى  اجتماعـى  علـوم  شبیه سـازى  ادبیـات،  عرصـۀ  پژوهشـگران 
پژوهشـگران عرصـۀ ادبیـات کـه پیونـد نزدیکى بـا علـوم اجتماعـى تکاملـى دارد، اینک 
جنبشـى را شـکل داده انـد کـه در تعـدادى از کتاب هـا، مقاله هـا و فصل هـاى کتاب هـا 
بـه تصویر کشـیده شـده اسـت. مطالعـۀ ادبـى تکاملـى معمـوالً جهان بینى ناتورالیسـتى 
و معرفت شناسـى تعدیل یافتـه بـر اسـاس واقع گرایـى علمـى مـورد حمایـت کارل پوپر و 
کنـراد لرنـز را برمى گزینـد. بـراى آشـنایى بـا همـۀ جنبه هـاى ایـن نظریه مقالـۀ جوزف 
کـرال را بخوانیـد. هرولـد فـرام در مقالۀ «نقد زیسـت محیطى: جهان در حال گسـترش» 
بـه همـۀ پرسـش هاى شـما دربـارة نقد زیسـت محیطى پاسـخ مى دهـد. «سـایبرنتیک و 
پساانسـان باورى» آخریـن مقالـۀ کتاب راهنماى نظریۀ ادبى اسـت. سـایبرنتیک عرصه اى 
میان رشـته اى از پژوهش هـاى علمـى اسـت که در پایـان جنگ جهانى دوم در سـال هاى 
میـان 1943 تـا 1954 مطـرح شـد و پساانسـان باورى بازتعریـف یـا دگـرواره اى بـراى 
انسـان باورى اسـت. تومـاس فاسـتر در مقالـۀ خـود، سـایبرنتیک و پساانسـان باورى را 

تشـریح مى کنـد.
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