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گرایی نوین و ادبیات در حوزة مطالعات فرهنگییخبررسی پیوند رویکرد تار

1پوراعظم مهدي

دانشگاه حکیم سبزواري،کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده

تري هاي گستردهوزهـه حـهاي ادبیات امروز، یعنی وارد کردن آن بدر این مقاله به یکی از ضرورت
گرایی اي و بررسی پیوند آن با علوم این حیطه که در اینجا رویکرد تاریخرشتهچون مطالعات میانهم

اي از علوم و مطالعات گستردهمطالعـات فرهنـگی، عرصـۀ. شودنوین مورد نظر است، پرداخته می
وین نیز که امروزه جزو یکی از رویکردهاي ـگرایی نتاریخرویکرد. شودمیگر را شاملاي دیرشتهمیان

انند ـانی، مـوم انسـهاي علایر حوزهـشود، عالوه بر پیوند عمیق با سجدید این عرصه محسوب می
و شناسی و تاریخ، پیوندي ناگسستنی با ادبیات دارد و به بررسی چگونگی تأثیر بافت اجتماعیجامعه

این . تاریخ و ادبیات مواجه هستیمابطۀدر این رویکرد ما با خوانشی نو از ر. پردازدفرهنگی بر متن می
هاي فرهنگی موثّر بر متن و اي است که پرده از تعامالت اجتماعی، بافت زبانی، نشانهخوانش به گونه

. کندرفاي متن آشنا میدارد و در واقع ما را با حقیقت موجود در ژمیموقعیت تاریخی آن بر

.گرایی نوین، ادبیاتمطالعات فرهنگی، تاریخ: واژگان کلیدي

mahdipourazam@yahoo.com:رایانامه-1
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مهمقد
در واقع آشنایی با فرهنگ و . اي بسیار دیرینه استرشتهسابقۀ بحث و پژوهش پیرامون مطالعات میان

اي و رشتهپرداختن به مطالعات میان. شناخت اندیشۀ بشر، مقارن و مالزم با پرداختن به ادبیات است
پذیر نیست و هاي ادبی، امکاناندیشی و توجه به اصول نظریهتطبیقی و مطالعات فرهنگی، بدون ژرف

نظریۀ ادبی . پذیر استانتنها در قالب مفاهیم کلّی و بر مبناي نظریۀ ادبی امک«آشنایی دقیق با ادبیات 
انوشیروانی در بیان ). 32: 1373ولک و آوستن، (» ها و نیاز عمدة تحقیق ادبی امروز استارغنون روش

گوید و معتقد است که هر دو ماهیتی بین اهمیت ادبیات تطبیقی، از اهمیت وجود نظریه و نقد ادبی می
دارند؛ موجب به رسمیت شناختن و تفاهم متقابل بین ما و غیر اي و اهمیتی فراملّیتی و بین فرهنگی رشته

شوند؛ زمینه را براي شناخت خود در آینۀ دیگري فراهم شوند؛ باعث وسعت دیده و سعۀ صدر میمی
ورزند هاي بومی تأکید میهاي مختلف، بر حفظ    هویتکنند و ضمن استقبال از تعامالت فرهنگمی

). 17-15: 1389انوشیروانی، : ك.ر(
کند، مطالعات فرهنگی جلب توجه میهلۀ نخست در رویارویی با حیطۀچه که در وآن

به عقیـدة مکـاریک، . ود در آن استـوجـاعی مـرهنگی و اجتمـگستردگی آن از لحاظ اشکال ف
خواهند هاي هر جامعه هستند و میتر به پیچیدگیپردازان مطالعات فرهنگی، طالب نگاهی دقیقنظریه

کند؛ نه اي انجام دهند که پیوسته تغییر میاین کار را از رهگذر توصیف فرهنگ به مثابۀ ارگانیسم زنده
).271- 270: 1383: مکاریک: ك.ر(تواند به شکل عینی توصیف شود به عنوان موجود ثابتی که می

تداوم این اشکال گیري وشکلیت بیشتري برخوردار است، نحوةچه که در این حوزه از اهمآن
گرایی نوین از آن سخن به میان فرهنگی و اجتماعی است؛ یعنی همان اهمیتی که در رویکرد تاریخ

ه اهمیتی که براي بافت زبانی موجود در متن قایل است، در ـه بـرد با توجـاین رویک. آمده  است
در واقع این رویکرد . ستوجوي کشف روابط فرهنگی، اجتماعی و تاریخی متنِ مورد نظر اجست

در اینجاست که بحث . وجوي چنین حقایقی بپردازدتواند به جستحتّی در وراي یک متن ادبی نیز می
شود و در واقع، بحث از اهمیت این متون در آشکارسازي پیوند متون ادبی با این رویکرد مطرح می

هاي فرهنگی و اجتماعیِ ویژگیتاریخی خاص، با فرهنگی یک اثر و در اصل یک دورةرمزگان 
در این مقاله ابتدا پس از مطرح کردن چگونگی بررسی یک متن از .شودمختص به آن مطرح می

پردازیم مطالعات فرهنگی میه بررسی پیوند این رویکرد با عرصۀگرایی نوین، بدیدگاه رویکرد تاریخ
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ادبیات، به اهمیت متون ادبی در شناخت گرایی نوین و و پس از آن، با بررسی پیوند رویکرد تاریخ
.   شرایط فرهنگی و اجتماعی خواهیم پرداخت

گرایی نوین در نقد متنروش تاریخ
که در رویکرد آنان به متن با این. کنندهاي یکسانی براي نقد متون استفاده نمیگرایان نوین از روشتاریخ

-ویزر، به پنج فرض عمده که تاریخ. ارم. ه. مشترك استاختالف نظر وجود دارد، اما چند دیدگاه در آنان

:پیوندد اشاره کرده استگرایان را به یکدیگر می
.اي از اعمال مادي جاي داردهر عملِ بیانی در درون شبکه-1
کند و دهد که خود آن را محکوم میهر گونه افشاگري و نقد و مخالفت، ابزاري را مورد استفاده قرار می-2

.داردهاي همان امري است که از آن پرده برمیگرفتار شدن در چنگالدر خطر 
.کنندناپذیر جریان پیدا میمتون ادبی و غیر ادبی به صورتی تفکیک-3
شود و بیانگر طبیعت انسانی هیچ گفتمانی، خواه تخیلی و خواه مستند، به حقایقی تغییر ناپذیر منتهی نمی-4

.نامتغیري هم نیست
داري، خود در  توصیفی که انتقادي مناسب براي توصیف فرهنگ تحت سیطرة نظام سرمایهروش و زبانِ-5

).182-181: 1383به نقل از گرین و لبیهان، (دهند، سهم دارند ارائه میاز نظام اقتصادي
غیر ادبی از میان گرایان نوین، مرز بین امر ادبی و ي کار تاریختوان گفت در شیوهها میبا توجه به این فرض

اقتصادي -فرهنگی و اجتماعی-هاي اجتماعیچنین، تأکید، بر جریان یافتن متون در زمینههم. برداشته شده است
اي از شرایطی که در آن پدید آمده است هاي سنّتی دربارة ادبیات و فلسفه، هیچ نوشتهاست و برخالف دیدگاه

.    رودفراتر نمی
:گرایان نوین در تفسیر متن اشاره کرده استار تاریخرهادوست، به سه شیوة ک

ي تاریخی، میشل فوکو با الهام از شیوة کشف اشیاي براي کشف اپیستمه یا الگوي معرفت در هر دوره-1
هایی را که به الگوهاي معرفتی یک دوره شکل کند با آرامش و دقّت، گفتمانباستانی، به مورخان توصیه می

شان با نهادهاي فرهنگی، شان و نیز رابطهها را با توجه به روابط درونیالیـه بـررسی کنند و آنهبخشند را الیمی
هاي شناسانۀ گفتمانالبته کشف باستان. به یکدیگر بپیوندند تا شکل الگوي معرفت مورد بررسی مشخّص شود

هاي ناهماهنگ، نامنظّم و اغلب ماناي از گفتشود؛ بلکه مجموعهگویانه منجر نمیمختلف، به یک برداشت تک
. متناقض را آشکار خواهد ساخت

: گیردبراي کشف معناي متن، سه بخش مورد بررسی قرار می-2
.زندگی نویسندة متن؛ زیرا باورها و کردارهاي وي منعکس کنندة عالیق فردي و اجتماعی است: الف
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شود و مدام با متن عیارهاي رفتاري هر جامعه منعکس میبایدها و نبایدهاي اجتماعیِ مشهود در متن که در م: ب
.در تعامل است

.توان یافتبازتاب اوضاع تاریخی که شواهد آن را در متن و اثر هنري مورد مطالعه می: ج
توجه به این نکته نیز ضروري است که در جریان تحلیل متن، منتقدان نباید قایل به هیچ قطعیتی در مورد 

ها نیز مثل متن، در تعامل با فرهنگشان هستند و الزم است که براي پرهیز از هایشان باشند؛ زیرا آننظرها و روش
.اهمیت فرهنگی را نادیده نگیرندچنین جزئیات و نکات ظاهراً بیگویی بپرهیزند و هماشتباه، از کلّی

توصیف فرهنگ «یا » توصیف انبوه«برند، روش گرایان نوین در تحلیل فرهنگ به کار میروشی که تاریخ-3
گرایان نوین معتقدند که هر گفتمان فرهنگی باید به امید نشان دادن تاریخ. نام گرفته است» ضمن عمل

هاي دیگر و نیز تعامل آن با نهادها و مردم و عناصر فرهنگی دیگر تحلیل چگونگیِ تعامل این گفتمان با گفتمان
خـوانند و اي میرویداد فرهنگی را به گونـهشود و بر این پایه، هنگام تحلیل،

: ك.ر(کنند که بتوانند رفتارها، نیروهاي محرّك و منطقِ حاکم برکلّ جامعه را نشان دهند خوانی میباز
). 39-38: 1381رهادوست، 

گرایی نوین و مطالعات فرهنگی تاریخ
دامنۀ مطالعات خود در زمینۀ ادبیات و جامعه را در زمینۀ مطالعات فرهنگی،. م1970منتقدان ادبی از اوایل دهۀ 

به تأثیر از پساساختارگرایان، معتقد بودند فرهنگ امري . م1990و 1980هاي تر کردند و در دههگسترده
ها است بستانانتها از تعامالت و بدهاي بیو مشروط به مجموعه» برساخته«وار نیست؛ بلکه امري یکپارچه و اندام

-تواند مدعی اصالت باشدهیچ فرهنگی نمی«. اي پیچیده با نهادهاي گوناگون موجود در جامعه داردو رابطه
تواند ما را به حقایقی برساند که و هیچ فرهنگی نمی-ها معموالً چنین ادعایی دارنداگرچه بسیاري از فرهنگ

به عقیدة تایسن، به نظر ). 227-1382:226برتنز، (» وراي آن و به قول فوکو، وراي گفتمان آن، قرار دارند
گرایان جدید، هیچ گفتمانی به تنهایی قادر به تشریح پویشِ فرهنگیِ پیچیدة قدرت اجتماعی به حد تاریخ

چه وجود دارد، تأثیر در عوض، آن. کفایت نیست؛ زیرا چیزي به عنوان یک روح دوران یکپارچه وجود ندارد
، »درست«کـه چیزهـایی در یک فرهنـگ چنیـن، اینهم. و ناپایـدار استها به شکلی پویا متقابل گفتمان

هایی اجتماعی هستند که ریشه در اعماق آن فرهنگ شوند، همگی برساختهدانسته می» متعارف«و » طبیعی«
ما ذهنیت . دهندپذیرند و به آن شکل میشوند شکل میتمامی رویدادها از فرهنگی که در آن پدیدار می. دارند
-دهد و به نظر اکثر تاریخپذیرد و به آن شکل میایم، شکل میس ما، از فرهنگی که در آن متولّد شدهیا نفْ

گرایان جدید، هویت فردي ما صرفاً محصول جامعه و یا میل و خواست فردي ما نیست؛ بلکه هویت فردي و 
: 1387تایسن،: ك.ر(کنند تعریف میمحیط فرهنگی، در درون یکدیگر ساکن هستند و یکدیگر را منعکس و 
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گرایی چنین نگاهی به فرهنگ و پیوندي که این مفهوم با مطالعات ادبی دارد، در شیوة نقد تاریخ). 470-473
-گرایی نوین به فرهنگ، مستقیماً در نقدي که از متن ارائه مینوین تأثیر بسیاري گذاشته است؛ زیرا نگاه تاریخ

اي که مطالعات فرهنگی در بررسی فرهنگ دارد، ضروري به نظر ین، آگاهی از شیوهبنابرا. دهد بازتاب دارد
. رسدمی

مشخّصی پذیرد، مجموعۀاریخی و سیاسی میمطالعات فرهنگی با توجه به تأثیري که از تحوالت ت
بسیاري ، کندطور که استوارت هال بیان میشود؛ بلکه همانهاي تحقیق را شامل نمیها و شیوهاز نظریه

هایی چندگانه دارد و مطالعات فرهنگی، گفتمان«. هاي نظري متفاوتی دارندپردازان آن، دیدگاهنظریهاز 
ها را بنديکاملی از شکلمجموعۀ] این مطالعات. [هاي متفاوتی روایت شده استتاریخ آن به شکل

مطالعات فرهنگی انواع بسیاري .هاي تاریخی خاص خود را داشته استها و برههشود و بزنگاهشامل می
طور که همان). 14: 1389، به نقل از استوري، 278: 1992هال، (» گیرداز تحقیقات متفاوت را در بر می

شود، تعریف فرهنگ در مطالعات فرهنگی نیز با توجه اي واحد تشکیل نمیمطالعات فرهنگی از نظریه
.شودازان مختلف صورت گرفته است، ارائه میپردهاي گوناگونی که از سوي نظریهبه اندیشه

گ، آن را معانی مشترکی معرّفی ـاده از فرهنـگی در تعریفی سـات فرهنـاندرکاران مطالعدست
فرهنگ واجد «. کنند و در زندگی روزمره با آن سروکار دارندها آن را ایجاد میانسانکنند کهمی

ر هیچ کاال یا شیء یا رویدادي که بتوان به نحوي خاص، به بیان دیگر، د» متونی«در . ذات نیست
یابد؛ بلکه باید گفت فرهنگ عبارت است از رفتارها و مند آن را به کار برد، تجسم نمیداللت

). 17: 1389استوري، (» ها سروکار داریمکه در زندگی روزمره با آن» متونی«فرایندهاي معناسازي با 
در مطالعات فرهنگی اهمیت » متن«مفهوم . اي کلیدي استائه شد، واژهدر تعریفی که از فرهنگ ار» متن«

گرایی نوین، کند، تاریخطور که رهادوست بیان میهمان. هاي میشل فوکو استزیادي دارد و در پیوند با اندیشه
و زمینۀ 2نو از متنبیش از هر چیز، رویکردي به متن است؛ اما با معنایی متفاوت با معانی پیشین و در واقع تعبیري 

مراتبی یا تقابل بین چنین، هرگونه رابطۀ سلسلههم. که قایل به تفکیک مرزهاي این دو باشددارد، بدون آن3متن
هایی مانند متونِ برآمده از فرهنگ متعالی در برابر بنديها و تقسیمبنديبنابراین، رده. کندانواع متن را نفی می

دهند؛ زیرا متن، یک اثر متون مجاز در برابر متون غیر مجاز، معنایشان را از دست میمتون فرهنگی عامۀ مردم و 
خودجوش و خودبسنده نیست و در تعامل با جامعه و فرهنگ است و در واقع، جهان خود یک متنِ پیچیده است 

٢ . text

٣. context
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ورزد و امل میجوید و متن براي ساختن معنا با فرهنگ تعکه در آن، ادبیات در فرایندهاي تاریخی شرکت می
: 1381رهادوست، : ك.ر(گرایی نوین، تاریخی شدن متن و متن شدن تاریخ است به عقیدة لویی مونتروز، تاریخ

:کنندگونه تعریف    میجان فرا و میگان ماریس نیز  متن را این). 37
» متن«. گیرداستفاده قرار   میبه معنایی بسیار دقیق در مطالعات فرهنگی به عنوان الگویی بنیانی مورد» متن«مفهوم 

برساخته شوند؛ بلکه به ...) نوشتار، گفتار، فیلم، لباس و(جایگاهی نیست که معانی در آن در یک سطح واحد از نگارش 
براي مثال، اگر یک مرکز خرید را بر مبناي الگوي . کندمختلف عمل می» سطوح«صورت در میان قرار دادن چیزي بین 

ها، شرایط گري آناي از کنشهاي پیچیدهرفتارها و ساختارهاي نهادي و شکل» متن«گاه این گیریم، آنمتنیت در نظر ب
اي خاصی از معنا هاي خاصی از قدرت و دانش  به عالوة سامان چند الیهچنین جریانحقوقی و سیاسی و مالی وجود، هم

).18- 17: 1389: توري، به نقل از اس355- 6: 1996فرا، ماریس، (گردد را شامل می
هاي فوکو کامالً با توجه به تعریفی که از فرهنگ ارائه شده است، تأثیرپذیري منتقدان این حوزه از اندیشه

نگریم، گویی دامنۀ افکار فوکو در باب قدرت گرایان نوین میعالوه بر این، وقتی به نظرات تاریخ. مشهود است
-فوکو بخش زیادي از پژوهش. ایمفرهنگی در باب فرهنگ را دنبال کردهپردازان مطالعات هاي نظریهو اندیشه

- چنان که اشمیتس بیان میهم. هاي مرتبط با زبان و کاربرد زبان اختصاص داده استهاي خود را به موضوع

دهد که گفتمان، یعنی کاربرد زبان، شرح می. م1970کند، فوکو در سخنرانی معارفۀ خود در کولژدوفرانس، در 
چنین نیست که هر . شوددر جوامع انسانی، رها از هر نوع قید و بند نیست؛ بلکه به شدت کنترل و سازماندهی می

توانیم بگوییم، حاکم هستند چه میکس در هر موقعیتی هر چیزي که بخواهد بگوید؛ بلکه قواعد خاصی بر آن
داند که در اش را معطوف به تحلیل قواعدي میاصلیاو عالقۀ . و این وظیفۀ ماست که این قواعد را تحلیل کنیم

او زبـان را نظامی کـه فاقـد هرگونه ارتباط با جهان خارج . درون گفتمان و یا حداقل در مرزهاي آن قرار دارنـد
-زبانی، بهاو بر خالف نظام زبان ساختارگرایان، رابطۀ بسیار نزدیکی با مقوالت برون» گفتمان«داند و باشد نمی

زبان در مطالعات ادبی از ). 184-181: 1389اشمیتس، : ك.ر(ویژه موضوعات قدرت اجتماعی و سیاسی دارد 
درخور توجه است و این اهمیت با توجه به » زبان«اي برخوردار است و تمرکز فوکو بر موضوع جایگاه ویژه

کارکرد آن در نقد پساساختارگرایانۀ توجه به قدرت و چگونگی. شودهاي او دربارة قدرت، دریافت میاندیشه
کانون توجه «. خورد و ریشه در آثار فوکو دارداي به چشم میبه شکل برجسته.  م1990و 1980هاي دهه

چنین بر شیوة تفکّر ما در گرایی، گسست، تمایز و غیاب است و نه یکسانی، وحدت و حضور که اینپساساخت
در نقد ساختارشکنانه، پرده برداشتن از . از آنیم سلطه یافته استمورد خودمان و فرهنگی که ما بخشی

). 191: 1382برتنز،(» مراتبی پنهان و روابط قدرت، عموماً به متن موجود، محدود استساختارهاي سلسله
داند؛ بلکه اند نمیهایی که بدون دخالت زبان تولید شدهبنابراین، فوکو زبان را ابزار شفّافی که به انتقال   اندیشه

-1857(بر خالف سوسور، «. آوردآن را عامل مهمی در ایجاد محدودیت در حوزة تفکّر انسان به شمار می
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و نمایندگان ساختارشکنی، فوکو نه به زبان در حکم نظامی انتزاعی از قواعد عالقه دارد و نه به نوعی ) 1913
فوکو به تبیین این . دهدان را کانون توجه خود قرار میمتنیت فراگیر؛ بلکه شرایط اجتماعی حاکم بر کاربرد زب

فوکو قدرت را در زبان ). 181: 1389اشمیتس، (» پردازد که کاربرد زبان، نوعی نمایش قدرت استموضوع می
دهد که            حضور قدرت در همه جا نشان می«. داندیابد و آن را عاملی براي دسترسی ما به حقیقت میمی

اند که با این نگاه، زبان و زندگی روزمره، فضاهایی. نندگان قدرت، خود، بازتولیدکنندگان آنندکمصرف
هاي در واقع زندگی روزمره، محلّ تالقی زبان تکنیکی گفتمان. کنندروابط قدرت را تولید و بازتولید می

چگونگی رابطۀ  قدرت و دانش، دربارة اهمیت زبان در کشف ). 278: 1382خالقی، (»مختلف با زبان عامه است
معتقدند که کشف پیوند قدرت و دانش، چون به کاوش در این ) 79-78: 1388(آیسون لی و کیت پوینتون  

پردازد که اشخاص چگونه در جریان مشارکت در روابط اجتماعی، به فراخور نهادهاي خاص، درگیر مسایل می
ها با یکدیگر را به مثابۀ عناصر شکل اص و روابط آنشوند، اشخهاي گوناگون دانستن و شناختن میروش

. فهمد، نه به مثابۀ عناصري از پیش موجود یا بیرون از زبانگرفته در زبان می
تواند متن می. آوردهاي گـونـاگون را پدید مییابیم که رواج معانی گونـاگون، فـرهنگچنین درمیهم

هنگامی که سخن از . هاي مختلف باشداي براي تعارضرصهبندي معنا و همواره عجایگاهی براي ترکیب
آید، باید به چگونگی ساختار قدرت و نحوة تولید و مصرف متن، هاي گوناگون در معنا به میان میتعارض

کننده در زمینۀ اجتماعی خاصی قرار دارد و با متن همواره به منزلۀ نتیجۀ شرایط خاصی از مصرف«. اشاره کنیم
). 22: 1389استوري، (» سازدمصرف کننده با جرح و تعدیل متن، فرهنگ می. گردداجه میتولید مو

معنادار شدن جهان در گرو «. از جمله مفاهیم مهم دیگر در حوزة مطالعات فرهنگی است» بازنمایی«
معناي هر چیز . سازیمبازنمایی، رفتاري است که از طریق آن، ما واقعیت را واجد معنا می.  بازنماییِ آن است

» شوندة قدرت استچنین تابع مناسبات متحولآید و مشروط به عواملی دیگر و همهمواره از یک زمینه برمی
شود، از جمله منجر می» بازنمایی«هایی که به به کارگیري نظرات فوکو در زمینۀ پژوهش). 22: 1389استوري، (

ها به عقیدة فوکو، بازنمایی در گفتمان. نوین بسیار راهگشا استگرایان مطالعات فرهنگی، در شیوة کار تاریخ
اندرکاران مطالعات دست. تـوان گفتچه می» متن«کنند که دربارة یک ها تعیین میگیرد و گفتمانصورت می

. پردازندمی» حقیقت«وجوي شوند و به پیروي از فوکو به جستاهمیت زیادي قایل می» بازنمایی«فرهنگی براي 
بر (چگونه از طریق تولید حقیقت ] و زنان[مطالعات فرهنگی در پی کشف این موضوع است که مـردان «

).25: 1389: ، به نقل از استوري230: 2001فوکو، (» رانندحکم می) خویشتن و دیگران
گرایی نوین و ادبیاتتاریخ
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هاي تاریخی و اجتماعی آن وجود دارد، بر گرایان جدید، مرزهایی که بین متن ادبی و داللتبه نظر تاریخ
تر، نمایندگان این رویکرد، تاریخ را متشکّل از به بیان روشن. شودگرایی سنّتی، نادیده انگاشته میخالف تاریخ

مراتبی که در تاریخ سنّتی میان اثر ادبی و پیشینۀ تاریخی آن وجود دارد، دانند؛ یعنی سلسلههایی مستقل میبرهه
هاي فرهنگی، ادبیات را بخشی از گرایان نوین و ماتریالیستتاریخ«. گرایی جدید پذیرفته نیستاریخدر   ت

اي تاریخی و ابزاري اند و در نزد آنان، ادبیات ابژهاي دانستهگفتمان و فرهنگ در حیطۀ زمانی و مکانی ویژه
گرایی نوین، ادبیات پیوندي کرد تاریخدر روی). 225: 1388تسلیمی، (استبراي شناسایی بهتر تاریخ و حقیقت 

گري از ادبیات داشت، این بود که ادبیات، کلّیت تکامل برداشتی که تاریخی«. ناپذیر با تاریخ داردجدایی
). 179: 1372سلدن و ویدسون، (» کنداي است که روح تکاملی یک ملّت را منعکس مییابنده

که اول این: ادبی با واقعیت تاریخی، دو دیدگاه افراطی وجود داردبه نظر اشمیتس، در مورد رابطۀ آثار
وجوهاي هنري اومانیستی، غالباً حقیقت را در آن دسته از آثار هنري جستصاحبانِ نظریه

در این دیدگاه، ادبیات، کامالً . ها هستنددهنده به  آنشود مستقل از حوادث تاریخیِ شکلکنند که تصور میمی
هاي سیاسی، مانند تفسیرهاي که در تحلیلدیدگاه دوم این. شودتلقّی می» قایم به ذات«قریباً به طور کامل، یا ت

شود که تنها شرایط اقتصادي پنداشته می» روساخت ایدئولوژیکی«مارکسیستی، تمام آثار هنري، جزئی از یک 
گرایی نوین، دیدگاه اول را نفی تاریخ. یابدمیو اجتماعیِ جامعۀ محلّ تولید این آثار در آن روساخت، بازتاب 

گرایی نوین در مورد دیدگاه دوم نیز، تاریخ. داندکند و آثار هنري فاخر را محدود به نوعی خأل فکري نمیمی
به جاي تمایز شالوده و روساخت موجود در مکتب مارکسیسم، به تأثیر و تأثّر عوامل مادي و فرهنگی معتقد 

گرایی جدید شوند؛ بلکه تاریخن، متون موجود در چارچوب این نظام، شاهکارهاي ادبی تلقّی نمیبنابرای. است
).209: 1389اشمیتس، : ك.ر(بر جنبۀ اجتماعی این متون، تأکید دارد 

هاي اجتماعی گرایی نوین به داللتدر مورد تمایزي که بین گفتمان ادبی و غیر ادبی وجود دارد نیز، تاریخ
گرایان در اي، به روش متداول تاریخبلت در مقالهگرین.کندکارکرد زیباشناختی متن توجه میدر وراي 

توان چه کارکرد زیباشناختی دارد را میبه نظر او آن. کندشکستن مرز بین امر اجتماعی و زیباشناسی اشاره می
:شود، قرائت کردچه اجتماعی تلقّی میهاي آندر پرتو داللت

ها به مطالب زیباشناختی، به اي دیگر و تبدیل آنهاي انتقال مطالب از یک گسترة گفتمانی به گسترهراهبراي توصیف
از گفتمان اجتماعی به گفتمان -به نظر من یک طرفه پنداشتن این فرایند . وضع اصطالحاتی جدید نیازمندیم

- هاي سرمایهزیباشناختی به طور تمام و کمال منوط به فعالیتاشتباه است؛ نه فقط به این دلیل که گفتمان - زیباشناختی
- گرین(هاي زیباشناختی است چنین به این دلیل که گفتمان اجتماعی، پیشاپیش آکنده از داللتداري است، بلکه هم

).190: 1383، به نقل از گرین، 11: 1989بلت، 
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نگارانِ ادبی، بر این باور است که به نظر تاریختایسن نیز دربارة کارکرد مفاهیم تاریخی جدید در حیطۀ نقد
ها را تشخیص داد، توان آنادبیِ سنّتی، ادبیات بر خالف تاریخ که دربردارندة حقایقی است که به طور عینی می

از سوي دیگر، در نتیجۀ سلطۀ نقد نو، درك معناي یک متن، هیچ گونه . به قلمروي کامالً ذهنی تعلّق داشت
- تاریخ نـداشت و آثار ادبی بزرگ به صورت کامالً مستقل، در قلمرواي فراتر از تاریخ محسوب میارتباطی با 

گرایی تـاریخ. زمینۀ مطالعات ادبی پیدا کردرنگ در پسبنابـراین، مطالعۀ تاریخیِ ادبیات، حضوري کم. شدند
-حفوظ داشتن متن ادبی در بعدي بیگرایی سنّتی و هم مجـدید، هم به حاشیه رانده شدنِ ادبیات به دست تاریخ

-هایی فرهنگی هستندکـه میبه نظر پیروان این رویکرد، متون ادبی، فراورده. زمان در وراي تاریخ را طرد کرد

اندرکار ها و شبکۀ معانی اجتماعی، که در زمان و مکان نگارش متن دستتوانند در مورد تأثیر متقابل گفتمان
متن ادبی و شرایط تاریخی، که متن در آن پدید آمده است، به یک اندازه . بگوینداند، چیزهایی به ما بوده

مانند تأثیر متقابلِ پویایی . کننداهمیت دارند؛ چون متن و شرایط تاریخیِ ایجاد کنندة آن، یکدیگر را خلق می
ها شکل دهند و از آنمیهاي تاریخی خود را شکل که بین هویت فردي و جامعه وجود دارد، متون ادبی، زمینه

). 485-483: 1387تایسن، : ك.ر(پذیرند می
) به مفهوم فوکویی آن(گرایی و قدرت گرایی جدید، بیشتر به نسخۀ فوکویی پساساختبه نظر برتنز، تاریخ

اثر کنند، گرایش دارد و با این زمینۀ فکري، استقاللهایی که در حکم حامالن قدرت عمل میو به  گفتمان
متن ادبی بخشی از یک نظام بسیار . داندناپذیر میاش جداییکند و متون ادبی را از بافت تاریخیادبی را رد می

ناپذیر با گفتمان سر وکار ترِ فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادي است و چون به صورت اجتنابگسترده
مانند هر متن دیگري نه تنها منعکس کنندة روابط قدرت در نتیجه ادبیات . شوددارد، به محمل قدرت تبدیل می

ادبیات، صرفاً محصول تاریخ نیست؛ بلکه در . است، بلکه در تثبیت یا شکل دادن به گفتمان نیز شرکت دارد
در این راستا، عقیدة جاناتان کالر نیز در خور ). 228-227:  1382برتنز، : ك.ر(ساخت آن هم دخالت دارد 

کند و سهم آن نظر او رویکرد مطالعات فرهنگی، مباحث اجتماعی، تاریخی و ادبی را ترکیب میبه . توجه است
مطالعات فرهنگی با اصرار بر مطالعۀ ادبیات به . در نقد ادبی، در ارزیابی دربارة رابطۀ میان حال و گذشته است

ه به ادبیات اعطا شده است،هاي فرهنگی کهاي دیگر و با بررسی نقشمنزلۀ یک رویۀ داللت در میان رویه
).65-64: 1382کالر، : ك.ر(اي پیچیده و بینامتنی را شدت بخشد تواند مطالعۀ ادبیات به منزلۀ پدیدهمی

نتیجه
به وقتی . چه که مطرح شد دانستیم که در نگاه به مقولۀ فرهنگ، ابتدا باید به پیوند عمیق آن با زبان توجه داشته باشیمبر اساس آن

-در این نگاه  می. شودگر میکنیم، اهمیت ابعاد فرهنگی و اجتماعی زبان، بیش از پیش جلوهها دقّت میرابطۀ واژگان با معانی آن
.اي فرهنگی بدانیمتوانیم زبان را مقوله
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ین متن ادبی یا غیر ادبی نیست در این نگاه، فرقی ب. گرایی نوین به مقولۀ متن بسیار جامع استنکتۀ مهم دیگر اینکه دیدگاه تاریخ
توان در وراي ادبیات و متون نکتۀ درخور توجه این است که می. و آنچه که اهمیت دارد، پیوند ناگسستنی آن با مقولۀ فرهنگ است

در مقامی در این خوانش نوین، ادبیات و متون ادبی، تنها امري انتزاعی، ذوقی و ذهنی نیست، بلکه. ادبی، به کشف حقیقت پرداخت
. اي از معانی اجتماعی را در خود جاي داده استاي فرهنگی است که شبکۀ گستردهواالتر، پدیده
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