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  چكيده
 قلم مهدي زرقـاني و محمودرضـا قربـان    به ژانر ةنظريحاضر به نقد و بررسي كتاب  ةمقال

صـفحه و   438در  ،1395بـار در سـال    براي نخستين انتشارات هرمس پردازد كه صباغ مي
كتـاب،  . كتاب شامل چهار بخش و شانزده فصل است. اين آن را منتشر كردنسخه  1000

ژانر از  ةكتاب آمده است، تدوين و تأليف تاريخي و تحليلي نظري ةچه در مقدم براساس آن
گونه كـه  المعارفةدايرهاي زمان افالطون تا عصر حاضر است. كتابي است جامع با ويژگي

لحاظ تاريخي مرور كند. بررسـي   هاي مربوط به ژانر يا نوع ادبي را بهكند نظريهتالش مي
انـد،   داشـته  ژانر ةنظريتالش نگارندگان و اقبالي كه در معرفي  باوجوددهد مي كتاب نشان

يـابي اصـطالحات و   شناسي تحقيق و ساير مـوارد ماننـد معـادل   لحاظ محتوايي و روش به
  ها بـه تأمل در كتاب وجود دارند كه بازبيني و بررسي مجدد آن كلمات كليدي نكاتي قابل

 ژانـر  ةنظريـ چـه   دهد چناناين بررسي نشان مي ةافزود. نتيجغناي اين اثر انتقادي خواهد 
تر در مطالعـات ادبـي    انتقادي موردواكاوي قرار گيرد، جايگاهي بااهميتـ  لحاظ تحليلي به

  خواهد يافت.
  .بندي تحليلي، نوع ادبي، طبقهـ  ، ژانر، بررسي تاريخيژانر ةنظري ها: كليدواژه

  
 . مقدمه1

هاي جديـد   ترين رويكردها به ادبيات، تا پيش از ظهور مكتب از قديمي مثابة يكي ژانر به ةنظري
ل قرن بيستم از جايگاه بسـيار مهمـي برخـوردار بـوده اسـت. بـراي       يادبي در اوا ةنقد و نظري
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بنـدي ادبيـات و هنـر     روش ارسطو براي تعريف و تقسيم دادن اين اهميت كافي است به نشان
كه بتواند درمورد ادبيات سخن بگويـد   بيندازيم. ارسطو براي اينصورت عام نگاهي اجمالي  به

روايي  ةتوان به دو مقولبندي ادبيات آغاز كرد به اين صورت كه ادبيات را مي كارش را با طبقه
بازنمايي يا محاكـات انجـام داد و    ةبندي را براساس شيوو نمايشي تقسيم كرد. وي اين تقسيم

 اژدي هم تمايز آن را با كمدي نشـان داد و هـم بـه تعريـف تقريبـاً     تعريفي از تر ةسپس با ارائ
كـار بـرد.    توان آن را براي كل ادبيات بـه  تر منتقدان مي زعم بيش جامعي از تراژدي رسيد كه به

هاي افالطون برضـد ادبيـات   گويي به اتهام ليه، كه ارسطو آن را با هدف پاسخبندي او اين طبقه
تـر از دو هـزار سـال بحـث و تأمـل       برد دارد و آغازي شد براي بـيش كار برد، تا امروز كار به

  ).25 - 24 :1993بندي آن (ديچز شناسي ادبيات و قابليت طبقه درمورد هستي
بنـدي ادبيـات را دنبـال    ادبي و طبقه ةنظري ميالد، از پيش دوم و اول هايسده ها در رومي

مورد هاي ضد هنري آن، بحث درو آموزه كليسا ةدليل سلط ي بهاما با شروع قرون وسط ،كردند
سينا و فارابي بودند  جمله ابنويژه ايرانيان از ادبي مسكوت ماند و البته اين مسلمانان و به ةنظري

تأثير  بال كردند. با آغاز رنسانس و تحتگونه مباحث را با ترجمه و تفسير آثار ارسطو دنكه اين
مورد ادبيات و هنـر از سـر   تان، مباحث نظري درنان و روم باسبازگشت به دوران كالسيك يو

پـردازي  هاي نقد جديـد، نظريـه   مدرن در ادبيات و با ظهور مكتب ةگرفته شد. با ورود به دور
كمـك   ويژه به ژانر به ةچند كه تالش براي بسط نظريرنگ شد هر درمورد ژانر يا انواع ادبي كم

  ).13 - 12 :1963شناسي ادامه يافت (هال  هاي زبان نظريه
كـارگيري سـاختاري    بندي او و با به مورد ارسطو و سيستم طبقهكتاب با شروع بحث در

بنـدي ادبيـات را   طبقه ةژانر يا نظري ةكند تاريخچه و تطور نظريگونه تالش مي المعارفةداير
 در ادبـي  ةنظريـ  و نقـد  هـاي  حـوزه  سـاير  بـا  مقايسه در ژانر ةتحرير درآورد. نظري ةرشت به

 و جديـد  هـاي حـوزه  ظهـور  بـا  البتـه  و اسـت  شـده  ظاهر تر رنگ كم امروز ادبي مطالعات
 عنوان به ژانر ةنظري ادبيات، در جديد تاريخي مطالعات و فرهنگي مطالعات مانند پركاربردي

 از يكـي . كنـد  جلـب  خـود  بـه  را منتقـدها  توجـه  خوبي به است نتوانسته مستقل ايحوزه
 اسـت  گريـز  طبقـه  گفتماني عنوان به ادبيات بندي طبقه براي آن تالش ژانر ةنظري هاي اشكال
 نصيبشـان  چنـاني  آن اقبال درنهايت و كردندمي تالش آن براي ساختارگراها كه كاري همان
 فرمـي  و ذاتـي  هـاي  ويژگـي  و عوامل به باتوجه چه ،ايزاويه هر از ادبيات بندي طبقه. نشد

 بـدون  كـاري  اجتماعي، و ،فرهنگي تاريخي، شرايط و بيروني عوامل براساس چه و ادبيات
  بندي طبقه توان مي را زبان كاركردهاي هرچند و است زبان ادبيات ابزار زيرا ،نمايد مي فرجام
 چراكـه  ؛اسـت  غيـرممكن  بنـدي  طبقـه  اين وسيع مقياسي در كه است اين واقعيت اما ،كرد
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 امر و ادبي نوع ناميد، مي متن در مسلط عامل در تغيير ياكوبسن آن را رومان چه آن براساس
 موجود ادبيات دليل همين به. )Jacobson 1960: 35است ( تغيير درحال همواره آن در غالب
 به منتقدان چراكه ،است كم بسيار ادبي نقد هايحوزه ساير با مقايسه در ژانر ةنظري ةزمين در
  .اندبه آن پرداخته تر كم و هستند واقف هااشكال اين

ژانـر بـه زبـان     ةانواع ادبي و نظري ةشده در زمين درميان آثار تأليفي و ترجمهجو و جست
ژانر درمـورد   ةنظري ةگران به پژوهش در حوز دهد كه عدم گرايش پژوهشفارسي نشان مي

 1372توان كار حسين رزمجو در سال  ادبيات فارسي نيز صادق است. از ميان آثار تأليفي مي
 ةرا نام برد. از ديگر آثار موجـود در آخـر دهـ    ر آن در زبان فارسيانواع ادبي و آثابا عنوان 

هاي ادب در تاريخ ادبيات گونه اي از سيرانواع ادبي: شمههفتاد كار محمود عباديان با عنوان 
هشـتاد، كـه از اهميـت     ةمطالعات ژانر در ده ةتأليفي ديگر در حوز است. دو نمونة فارسي

انـواع ادبـي در ايـران    قلم سيروس شميسا و  به انواع ادبيند از ا خاصي برخوردارند، عبارت
 ةزدنـي از نگارنـد   مثال ةتوان دو نمون يعقوب آژند. و درنهايت مي ةگردآوري و ترجم امروز

تاريخ ادبي ايران و قلمرو زبان و  بوطيقاي كالسيككتاب موردبحث در اين مقاله با عناوين 
ـ فارسي: تطور و دگرديسي ژانرها تا م نـود را نـام بـرد. از     ةدر اوايـل دهـ   پـنجم  ة سـدة يان

گـران   ها براي پژوهشبودن آن استفاده ها و قابلبودن آن هاي خوب اين آثار كاربردي ويژگي
قلم هيثر  به )(نوع ادبي ژانرشده كتاب  زبان و ادبيات فارسي است. و البته از ميان آثار ترجمه

شـده، كـه    در مقايسـه بـا سـاير آثـار ترجمـه      1389فرزانه طاهري در سال  دوبرو و ترجمة
تر جلـب   تري برخوردار است و بيش هايي درمورد انواع ادبي دارند، از جامعيت بيش بخش

  كند. توجه مي
 يكياست:  ياساس ةنكتدو  گربيانژانر  ةينظر ةزميندر  يفيتأل هايمقاله بررسي و اما

تـر   اند و بـيش  مباني نظري فاصله گرفته از ينهزم يندر ا شدهانجام يكارها تربيش كهاين
 ،اند كه اين خود شايان تحسين اسـت ها پرداختهها روي آثاري است كه به آنتمركز آن

كه به مباحث صرفاً نظري بپردازنـد.   تر عملي است تا اين گران ما بيش زيرا نگاه پژوهش
هـوبرت   »ژانـر تحليـل  «هاي نظري يـا ترجمـه هسـتند ماننـد     تر بررسي كه بيش دوم اين

اي مقدمـه «، 95 ةشـمار  اطالعات حكمت و معرفت ةنام كنوبالغ و توماس الكمن در ماه
گيري  هفت دليل براي پي«و  183 ةشمار كتاب ماه ادبياتدر  دنيل چندلر »ژانر بر نظرية

هـاي  يـا در ژورنـال   19ة شـمار  سـينما و ادبيـات   وس گرينـگ در مجلـة  » ژانـر  ةمطالع
كتـاب مـاه    ةنامـ  كائدي در ماه ةقلم شهر به »تئوري ژانر«اند مانند  هغيرپژوهشي انجام شد

  .79 ةشمار كودك و نوجوان
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مدت كوتاهي  شود اين است كه در پاياني كه الزم است در اين بخش به آن اشاره ةنكت
هايي از آن چـاپ  ها و بررسيصباغ، يادداشتزرقاني و قربان ژانر ةنظريپس از چاپ كتاب 

كه آن را انتقادي بررسي كرده باشند. اين  تر نقش معرفي كتاب را دارند تا اين بيششدند كه 
ژانر  ةنظري«، زادهعباس واعظاز  »ژانر ةنظريمنابع پنهان: نقدي بر كتاب «ند از: ا كارها عبارت

سـارا  از  »ژانـر  ةنظريـ «و  ،زاده مقيمي مهديمحمد از »تاريخيـ  (نوع ادبي): رويكرد تحليلي
  منابع). هزاده گروسي (نگا شفيع
  

  نقد و بررسي كتاب. 2
ايـم،   بندي كرده منظرهايي كه در زير طبقه ايم با بررسي كتاب ازتالش كرده ،حاضر ةدر مقال

و درحـد تـوان    ،هـاي احتمـالي آن بپـردازيم    به بررسي و تحليل اثـر بپـردازيم، بـه اشـكال    
 شوند: شرح زير بررسي مي بهها ارائه كنيم. موارد هايي براي بهبود آن حل راه

 ؛شناسي (تحقيق) . روش1

 ؛محتواي كتاب. 2

 ؛يابي اصطالحات و كلمات كليدي معادل. 3

 ؛سبك نگارش. 4

 .نويسي گرداني يا حرف . نويسه5

  
 شناسي روش 1.2

) genre studiesشناسي معاصر مطالعات ژانر (ادبي و مطالعات زبان ةهاي نظري يكي از حوزه
كند اين است كه چرا حداقل فصلي از كتاب حاضر به كه به ذهن خطور مياست. پرسشي 

پردازاني در اين حوزه وجود دارند كه نام و جـاي  اين موضوع اختصاص نيافته است! نظريه
شـود   بندي مي مطالعات ژانر خود در چند مقوله طبقه ةها در اين كتاب خالي است. حوزآن

  كنيم:مي ها اشارهكه در زير به برخي از آن
اي  شـده  هـاي شـناخته  توان به پژوهش ) ميrhetorical genreژانر كالمي ( ةدر حوز  ـ

 ةمانند ژانر و كالم جديد، يادگيري و آمـوزش ژانـر، نوشـتن ژانـر: نظريـه و فلسـف      
 بنگريـد بـه  ( هايي براي تصنيف بـا ژانـر  هايي از نوشتار: استراتژي و صحنه ،كالمي
 اشاره كرد. )منابع
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تأملي در  ) مباحث قابلgenre as social actionعنوان كنش اجتماعي ( ژانر به ةدر حوز  ـ
تـوان در   هاي آن را مي طرح است كه نمونه تجزيه و تحليل كالم و گفتمان قابل ةزمين

 ) ديد.Carolyn Rae Millerهاي كارولين ميلر (پژوهش

 Richardريچـارد كـو (   يتوان بـه آرا  ) ميtyranny of genreاستبداد ژانر ( ةدر حوز  ـ

Coeباره قلم رانده است و رويكـرد او بـه رويكـرد ضـدژانري      ) اشاره كرد كه دراين
 ها شباهت دارد.رمانتيك

 Natashaهاي متفاوت ديگـري نيـز كسـاني ماننـد ناتاشـا آرتمـوا (      و البته در حوزه  ـ

Artemeva) جــوزف فــارل ،(Joseph Farrell) كثلــين جيميســون ،(Kathleen Hall 

Jamieson) مونيكا فلودرنيك ،(Monika Fludernik(،   ) و حتي هيـدن وايـتHayden 

White(، نام بـرد و البتـه توضـيح     ،ها در بخش منابع آمده است پژوهش آن ةكه نمون
 اين مقاله نيست.  ةها در حوصلتر درمورد آن بيش

 از برخـي  در مورداسـتفاده  تأمل درمورد كتاب اين اسـت كـه منـابع    از ديگر موارد قابل
 از نقـل  بـر  صـفحه  چند در عنوان مثال نگارندگان كتاب به و ندارند تنوع كتاب هايقسمت

 چنـان  تمركز نگارندگان بر يك يا دو اثـر آن  موارد برخي در. اند كرده تمركز منبع دو يا يك
 ،131و  130هـاي  توان بـه صـفحه  نمونه مي رايب .دهدمي ترجمه بوي كتاب كه است زياد

) Hall 1959اشاره كرد كه تمركز بر هـال (  ،ميان آمده است كه درمورد حماسه سخن به جا ن آ
) است. و در بخش نئوكالسـيك نيـز تمركـز بـر چهـار منبـع       Spingarn 1899و سپينگارن (

 ؛) اسـت Osbourneو آسـبرن (  ،)Novak)، نـوواك ( Habib)، حبيـب ( Sambrookسمبروك (
نئوكالسيك منابعي متعدد و متفـاوت موجودنـد. بـه همـين      ةادبيان دور ةكه در حوز آن  حال
ـ  رسـد مـي  نظـر  بـه  و دهنـد  مـي  ترجمه بوي بسيار سوم كتاب و اول هايبخش ،دليل  ةارائ

 رنسـانس  بخش هايارجاع درصد نود تقريباً. هستند انگليسي محدود منبع چند از گزارشي
روزتـري ماننـد    بـه  و متفاوت هايپژوهش كه آن حال هستند هال و سپينگارن ةنويسند دو به

 Parkerو پاركر و كوينت ( ،)Weinbergوينبرگ ( ،)Kennedy and Nortonكندي و نورتون (

and Quintدارنـد  وجود مورد اين ها در قسمت منابع آمده است، در)، كه اطالعات كامل آن 
 بـا  مصادف كه ،سپينگارن كتاب 2015 ةاست. البته نسخ خالي واقعاً كتاب در هاآن جاي كه

 ةتوانسـتند از ايـن نسـخ   است كه نگارنـدگان مـي   موجود نيز ،است شمسي 1394 و 1393
 لحـاظ  بسـيار قـديمي اسـت و اسـتفاده از آن بـه      1899 ةزيـرا نسـخ   ،كنندروزتر استفاده  به

  دارد.شناسي تحقيق قدري جاي تأمل  روش
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  هستند: موارد ديگري كه در كتاب الزم است بازبيني شوند به شرح زير
ـ . شـوند مـي  خـتم  قول نقل  به هاپاراگراف از برخي  ـ  تـوان در ايـن كـار را مـي    ةنمون

شناسي و اصول نگـارش در   لحاظ روش ديد. اشكال اين كار به 29 و 28 هاي صفحه
معنايي اسـت كـه در اختيـار نويسـنده قـرار دارد تـا        واحدياين است كه پاراگراف 

دادن بـه آن بـا    آغـازكردن و پايـان   ،بنابراين .كندموضوعي را در آن مطرح و بررسي 
كه اصول نگارش به مـا   ويژه اين به .استفاده از سخن ديگران از اين لحاظ اشكال دارد

زيـرا   ،تر هسـتند  ها مهم جمله ةهاي اول و آخر هر پاراگراف از بقيگويد كه جملهمي
 كند.ها معرفي ميخود را در آن ةنويسنده نظر يا فرضي

خواني ندارد.  نامه همهاي داخل متن با كتاباي ارجاعنامه دي اطالعات كتابدر موار  ـ
 آدرس ايـن  به منتقد روم باستان، هـوراس، بـه   36 و 34 هايصفحه عنوان مثال در به

Horace: 2001 منابع بخش در ارجاع داده شده است، اما Horace: 2000  اسـت  آمـده. 
هـا را بـا   درون متن را كنترل كـرده و آن  هايشود نگارندگان كتاب ارجاعتوصيه مي

قدري خواننده  ».ibid«يا  »همان«نامه تطبيق دهند. در برخي موارد نيز استفاده از كتاب
) Block Quoteقـول مسـتقيم (   داخل يك نقـل  93 ةدر صفح كند. مثالًرا سردرگم مي

 6 - 5خش . اين درحالي است كه در ب».ibid«صورت  ارجاع داده شده است آن هم به
مشـخص   تر اين است كه ايـن ارجـاع واقعـاً    مهم ةكتاب اين اولين ارجاع است. نكت

صـورت   هـاي تكـراري بـه   ارجـاع ة كـه چـرا همـ    تر اين نيست به كيست و البته مهم
آخر اين است كه در مواردي اين  ةاند! و نكت نوشته نشده »همان«صورت  دست به يك
تـر از   بـيش  ةتر و حاشـي  قلم كوچك ةخاطر انداز كه به جايي هاي مستقيم ازآن قول نقل

 قول استفاده شود. ها از عالمت نقلشوند الزم نيست براي آن متن اصلي جدا مي

  
 محتواي كتاب 2.2

اي ژانـر در محـدوده   ةپرسش اساسي كه درمورد اين كتاب مطرح است اين است كه نظريـ 
ادي از كشـورهاي اروپـايي   جغرافيايي خاص بررسي شده است. تمركز نگارندگان بر تعـد 

جغرافيـايي آسـياي صـغير اسـت.      ةويژه انگلستان و محدود و به ،مانند يونان، ايتاليا، فرانسه
لحـاظ   تواند به نفسه نمي اند في كه ساير نقاط جهان از اين لحاظ موردبررسي قرار نگرفته اين

حـدوديت را لحـاظ   گفتار ايـن م  كه نگارندگان در پيش جايي اما ازآن ،محتوايي ضعف باشد
ژانـر را در مقياسـي بسـيار     ةلئكند كه كتاب مساند، اين توقع را در خواننده ايجاد مي نكرده
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اين حقيقتي انكارناپذير است كـه   دهد.شمول موردبررسي و مداقه قرار ميتر و جهانوسيع
امـا حـداقل    ،انـد ها نگاشتهپردازي درمورد انواع ادبي را يونانيهاي نظريهترين نمونهقديمي

ژانـر پرداختـه اسـت، بـه      ةكه به ظهـور نظريـ   ،عنوان فصلي در بخش اول كتاب توان بهمي
كه در آن زمان در سنت پرداخت بررسي داليل عدم ظهور آن در ايران يا نزد اعراب جاهلي 

  اند.تاز بوده شعري شفاهي پيش
خـورد. نگارنـدگان   چشم مي تر به له بيشئدر بخش اول كتاب جاي خالي اين مس مثالً

انـد  تـاز بـوده   ژانـر پـيش   ةنظريـ  ةكـه در حـوز  خاطر اين كتاب در اين بخش يونانيان را به
انـد. امـا   ژانر نزد ساير ملل نپرداختـه  ةاما درمورد داليل احتمالي عدم رشد نظري اند، ستوده

امر كه در ايـن  اند. از داليل اين ژانر نداشته ةجاهلي نظري ةويژه اعراب در دور ايرانيان و به
ژانر نزد يونانيان و سـپس روميـان    ةبخش بحث نشده است اين است كه دليل زايش نظري

زيرا فيلسوفان و حكيمان يونان باستان ماننـد افالطـون شـعر و     ،دفاع از شعر و ادبيات بود
دليـل رشـد تفكـر فلسـفي يكـي از       بـه  ،ادبيات را موردانتقاد شـديد قـرار دادنـد. درواقـع    

يي كه مورداتهام فيلسوفان قرار گرفت ادبيات بود. به همين دليل بـود كـه اولـين    ها گفتمان
 ةبندي انواع ادبي كه توسط ارسطو برداشته شد با هـدف نوشـتن نظريـ    ها براي تقسيمقدم

كه درميان ايرانيـان و اعـراب مخـالفتي ازمنظـر حكمـي       آن ادبي و دفاع از ادبيات بود. حال
نام ايرانيـان   بندي ادبيات و هنر بهافتخار اين تالش براي تقسيمفلسفي نبوده است تا شايد 

لحـاظ بالغـت و    يا اعراب تمام شود. قدر مسلم اين است كه ايرانيان باستان و اعـراب بـه  
چـه نـزد    اما چون دليلي بـراي ايـن كـار از نـوع آن     ،اند تاز بوده سنت شعري شفاهي پيش

ادبيـات و   كـه ها خطـور نكـرده بـود    آن ةبه مخيلها اتفاق افتاده بود وجود نداشت، يوناني
قـوت يـا ضـعف بايـد      ةكـه ايـن را نقطـ    ايـن   بندي كنند. حالانواع ادبي را تعريف و طبقه

  حساب آورد خود بحث مفصل ديگري است. به
هاي ميانـه بحـث شـده    ژانر در سده ةديگر در بخش دوم كتاب، كه درمورد نظري نمونة

تفصـيل بررسـي شـده كـه البتـه       ويژه ايرانيـان بـه   انواع ادبي نزد مسلمانان و به ةاست، نظري
سبك و  ناگهان توجه كتاب به ،يعني بخش رنسانس ،ست. اما در بخش بعدياخواندني نيز 

 شـود. حـال  نقد ادبي بر كشورهاي اروپايي متمركز مي ةهاي تاريخچسياق بسياري از كتاب
هاي ميانه درمـورد  قرون وسطا يا سده ةو ايرانيان در دور پرسش اين است كه اگر مسلمانان

 اند بايد در رنسانس و بعد از آن نيز هم گفته باشـند. اگـر هـم واقعـاً    ژانر سخن گفته ةنظري
كـم   هاي ديگر كه كـم  زيرا، برخالف حوزه ،اند بررسي داليل آن اهميت داشتسخني نگفته

لحاظ ادبـي ايرانيـان    افول نهاد، به  به ايران رو رنسانس در جغرافياي اسالم وة ل دوريدر اوا
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بررسـي داليـل    ،انـد. بنـابراين   همواره آثار مكتوب ماندگاري را به ادبيات جهان هديه كرده
پرسشي  منزلة تواند بهرنسانس مي ةژانر در دور ةپردازي در حوز كردن ايرانيان به نظريه پشت

  حائز اهميت در كتاب پاسخ داده شود.
 چگونگي و وضعيت درمورد مختصر بسيار صورت به ،نخست بخش از چهارم فصل در
 از تـوان مـي  را فصـل  ايـن . اسـت  شـده  بحـث  پيشااسالمي ةدور و باستان ايران در ژانرها

 آن بـه  تـر  بـيش  داشـت  جـا  كـه  آورد حسـاب  بـه  كتـاب  ايـن  در نگارنـدگان  هاينوآوري
 نادر بسيار زمينه اين در نظري منابع كه كرد انكار را حقيقت اين تواننمي البته. پرداختند مي
 جديـد  گـري تـاريخي  مطالعـات  از استفاده مانند ديگر هاي روش به توان مي اما ند،محدود و
)new historicism( سيدمهدي ةارزند هايپژوهش به بايد البته و كرد استفاده هدف اين براي 

 بوطيقـاي  و) 1390( فارسـي  زبـان  قلمـرو  و ايـران  ادبـي  تاريخ مانند حوزه اين در زرقاني
  .كرد اشاره) 1391( كالسيك
 گـران  پـژوهش  به آن خواندن كه است خوبي بسيار پژوهش كتاب دوم بخش چنين هم
 زمـاني  ةبـاز  زيرا ،شودمي توصيه عام صورت به ادبيات دانشجويان و ادبي نقد تاريخ ةحوز
 منـابع  كمبـود  دليـل  به هاكتاب تر بيش در البته كه دهد مي قرار موردبررسي را ميانه هايسده
 محققان واكنش از مقاله اين نگارندگان ةتجرب. است گرفته قرار تفحص و موردبررسي تر كم

 و غـرب  در هـم  ميانه هايسده درمورد ها نگرش كه دهد مي نشان ايران، در حداقل ادبيات،
ــاي در هــم ــه اســت اشــتباه تاحــدودي اســالم دني ــل همــين ب ــان معمــوالً ،دلي  در محقق

 هـايي گوييكلي. شوندمي تناقض و گوييكلي دچار ميانه هايسده درمورد اظهارنظرهايشان
 اسـت  رايـج  بسـيار  گـران  پـژوهش  و محققـان  درميـان  ميانـه  هايسده خواندن تاريك نظير
 حداقل دوره اين در اند،كرده ارائه بخش اين در كتاب نگارندگان چه آن براساس كه، آن  حال
  .هستيم توجهي شايان اظهارنظرهاي و مباحث شاهد ادبي هايپژوهش و مطالعات ةحوز در

هاي بعدي كتاب لحاظ شود در يكي از اشتباهات محتوايي كتاب كه الزم است در چاپ
فصل هشتم از بخش سوم كتاب يعني بخش نئوكالسيسيم رخ داده است به اين صورت كه 

هجــدهم، ســاموئل جانســون، از منتقــد و  ةآشــناي انگليســي در ســد جــاي منتقــد نــام بــه
توانـد  هفدهم، بن جانسون، نام برده شده است. البته ايـن اشـتباه مـي    ةنويس سد نامه نمايش

 195و  ،169، 149، 148هـاي  هاي اين دو منتقد رخ داده باشد. در صـفحه دليل تشابه نام به
مقدار  طوالني و آن هم به چيزي براي مدتي هيچ«اين اشتباه تكرار شده است. اين عبارت كه 

كه به بن جانسون نسبت داده شده است،  ،»مگر نمايش طبع انساني ،بخش نيستزياد لذت
اي كه براي آثار شكسپير نوشته است آن را آورده به ساموئل جانسون تعلق دارد و در مقدمه
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اموئل جـاي ارجـاع بـه اثـر سـ      است. دليل اشتباه اين است كه در اين مورد نگارنـدگان بـه  
  اند كه او چون نام كوچـك جانسـون را ذكـر نكـرده     ) ارجاع داده2005جانسون به حبيب (

  است، اين اشتباه رخ داده است.
از رنسـانس  «تأمل در كتاب اين است كه در برخي موارد مانند بخش  يكي از موارد قابل

قدري تغيير كرده آن داده شده است  ةچه در ابتداي كتاب وعد كتاب با آن ةروي »تا مدرنيسم
رنسـانس،   ةجاي تحليل چرايي و چگونگي تحـول ژانـر در دور   به اين صورت كه به .است

اند به اين صـورت كـه در    به بازشماري انواع ادبي رنسانس پرداخته نگارندگان كتاب صرفاً
اند. امـا در بخـش    هر دوره انواع ادبي غالب آن هم در جغرافياي محدود اروپا نام برده شده

وفـادار   بودن خـود كـامالً   خوبي به تعهد تحليلي برعكس، كتاب به »مانتيك و پسارمانتيكر«
بردن ژانرها (مانند كاري كه در بخـش نئوكالسـيك انجـام شـده اسـت)       جاي نام است و به

رمانتيـك و اهميـت آن نـزد نويسـندگان      ةنگارندگان به تحليل معنا و مفهـوم ژانـر در دور  
ها مطرح شده كتاب، تئوري ضدژانربودن رمانتيك 224 ة، در صفحثالًماند. رمانتيك پرداخته

سـو و   با سـياق و هـدف كتـاب هـم     است كه بسيار خواندني و جالب توجه است و كامالً
ادبي رمانتيك ژانرستيز است به اين مفهوم است كه ژانر بـراي   ةكه نظري جهت است. اين هم

ها بـود و بـه همـين دليـل     خالق ادبي آن ةقونويسندگان رمانتيك مانعي براي تخيل آزاد و 
  گردان بودند. شدت از آن روي به

ـ  أت قابل مورد انـر بـا   ة ژمل ديگر اين است كه در برخي موارد بحث نگارنـدگان از نظري
ادبي آميخته شده است. يعني در جاهايي نگارندگان به بازتعريف يا بررسي رويكـرد   ةنظري

ژانـر معرفـي    ةعنـوان نظريـ   اند و آن را بـه لي پرداختهصورت ك يك دوره درمورد ادبيات به
ابتدا بسيار خوب به تحليل جايگاه  »رمانتيك و پسارمانتيك«عنوان مثال، در بخش  اند. بهكرده

كه درمورد كاركرد سياسي  جا ، آن260 ةاما درادامه در صفح ،اندها پرداختهژانر نزد رمانتيك
صـورت عـام    شناسي و كـاركرد ادبيـات بـه    هستي اجتماعي بحث شده است، عمالً درمورد

له دوباره نگارندگان را قدري از سـياق و غايـت اصـلي كتـاب دور     ئاند. اين مسسخن گفته
در بخـش رمانتيـك و    9- 4- 10تـوان بـه قسـمت    اي ديگـر مـي   نمونه رايكرده است. يا ب

زيـرا كتـاب بـه     ،پسارمانتيك اشاره كرد كه كتاب سياق يـك كتـاب مكاتـب ادبـي را دارد    
گيـري   گونـه نتيجـه   توان اينهاي ادبي پرداخته است. درواقع، ميبرشماري و توضيح مكتب

  بودن خود فاصله گرفته است. ها از غايت تحليليها و قسمتكرد كه كتاب در برخي فصل
 تـا  رمانتيـك  از پـس  ةدور بـه  پسارمانتيك عنوان تأمل در كتاب اطالق از ديگر موارد قابل

هدف نگارندگان كتاب از اطالق اين عنوان به اين دوره اين  مدرنيسم است. البته احتماالً ظهور
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هاي مشترك ادبيات جهـان در ايـن دوره را مـدنظر قـرار داد. امـا      بوده است كه بتوان ويژگي
ها مانند تاريخي در مقايسه با ساير دوره ةلحاظ گستر واقعيت اين است هرچند كه اين دوره به

رمـان   ةويژه در حوز به ،ميزان تغيير و تحوالتي كه در ادبيات اين دوره ،تر است كوتاهرنسانس 
 ،ويـژه رمـان انگليسـي    به ،دانيم كه رمان قرن نوزدهمتأمل است. خوب مي بسيار قابل ،رخ داد

توان ادبيات قرن عنوان مثال، مي هاي زيادي را در اين دوره به خود ديد. بهتحوالت و پيشرفت
)، I. A. Richardsادبي در آثار منتقداني مانند آي اي ريچـاردز ( ة نوزدهم انگلستان و بسط نظري

) نام برد كـه بسـي جـاي    Mathew Arnoldو متيو آرنولد ( ،)Thomas Carlyleتوماس كاراليل (
تـر و  بندي متفاوت توان گفت كه جا داشت اين دوره با تقسيم مي ،تأمل و درنگ دارد. درواقع

  گرفت تا حق مطلب در اين مورد ادا شود.دتري موردبررسي قرار ميمفي
 اين به ؛كرده است تغيير كار روند دوباره جديد، كه بخش آخر كتاب است، عصر بخش در
 داده هـا نظريـه  انـواع  بررسـي  به را خود جاي ژانر ةنظري تحليلي و تاريخي بررسي كه صورت
 تحـول  بررسي به كه نگارندگان اين جاي به درواقع،. كنندمي بررسي را ژانرها خاستگاه كه است
 در و انـد ميـان آورده  بـه  سـخن  ژاك دريـدا  از ناگهان دهم فصل در بپردازند بيستم قرن در ژانر

 ديگـر،  عبـارت  بـه . انـد  كـرده  بررسـي  را ژانرها خاستگاه درمورد تودوروف ةنظري يازدهم فصل
 متوقـف  تـاريخي  لحـاظ  بـه  بررسي كه است اين شده است ايجاد پژوهش روند در كه تغييري

 ةنظريـ  از يـازدهم  فصـل  در مثـال،  عنـوان  بـه . شـده اسـت   انجام مفهومي بررسي و شده است
 كالمي كنش يك از ادبي نوع هر كه ژانرها، خاستگاه براي تودوروف كالمي كنش شناختي زبان

 در كـه  رونـدي  بـا  امـا  ستا هم خواندني واقعاً كه شده است استفاده است، شده مشتق خاص
 قـدري  موضوع و كتاب سياق عبارتي، به. ندارد خواني هم است شده داده آن ةوعد كتاب ابتداي
 ةمقدمـ  در نگارنـدگان  كه است درحالي اين. است شده پراكنده موضوعات جذابيت تأثير تحت
 را واننـده خ ذهن نيز هافصل و هابخش عناوين و فرعي عنوان« كه اند نوشته 2 ةصفح در كتاب
 سير تحليلي بررسي يعني است، تاريخي تحليلي نويسندگان رويكرد كه كندمي نكته اين متوجه
بايد  البته. »بيستم قرن اواخر تا افالطون روزگار از تاريخي ايزمينه در ژانر ةنظري تطور و تكوين

 كـه  اسـت  ايـن  واقعيت اما ،ستا نيز خواندني و جالب بسيار جديد عصر بخش تأكيد كرد كه
عنوان كتابي متفاوت با توان بخش عصر جديد را  است به اين ترتيب كه مي ديگري كتاب خود

ها صورتي فرازماني و فرامكاني ارائه داد. نگاهي كلي به عناوين فصل آن به ةدرمورد ژانر و نظري
 له است:ئخوبي گوياي اين مس در اين بخش به

  تعريف ژانر است. 10فصل   ـ
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  خاستگاه ژانرهاست.شامل  11فصل   ـ
  بندي ژانرهاست.بندي و طبقهرده 12فصل   ـ

توان ادعا كرد كه نيست يا حداقل مي تحليلي تاريخي جديد عصر بخش در بحث روال
پردازان در اين تاريخي نيست. با اين اوصاف جاي خالي تعدادي از نظريه ،اگر تحليلي باشد

 امـر  و شـناختي  زبان هاينظريه براساس كه ياكوبسن مانند رومن .مشهود است بخش كامالً
  كرد. ارائه ادبي تاريخ و تحول سير بازنويسي براي مدلي )The Dominantغالب (
 براي نهادهايي پيش بخش هر پايان در كه است اين كتاب اين خوب هايويژگي از يكي
 فارسـي  ادبيات در ژانرها تحول روند بررسي و تحليل براي شده بحث هاينظريه از استفاده
زيـرا بحـث را از فضـاي نظـري      ؛هاي ستودني كتاب اسـت اين از ويژگي .است شده ارائه
بودن اين روش  كند. دليل بااهميتادبيات فارسي هدايت مي ةسمت تحقيق عملي در حوز به

ادبيـات   ةاي را براي تحقيق و پژوهش در حـوز نظري نقد ادبي زمينه ةاين است كه از حوز
هرچند كه ازلحـاظ   .تواند ادبيات فارسي را بيش از پيش جهاني سازدكند كه ميملي باز مي
  پردازيم.تر به آن مي ست كه درادامه بيشاتأمل نيز  ارزشي قابل

 مطالعـات  از اسـتفاده  ضـرورت  و اهميت از پاياني، گيري نتيجه در قسمت ،409 ةصفح در
حال پرسش اساسي اين است  .شده استبحث  ژانرها تحول سير بررسي و بازبيني براي ژانري

 شـده  آغاز غرب در پيش هاقرن نگارندگان كتاب زعم به كه را كاري دارد ضرورتي آيا واقعاً كه
 هـا  آن. نگـاه كـرد   سـاختارگراها  ةتجرب به توانمحققان ما آغاز كنند؟ براي تبيين بحث مي است
مطلـوب منتهـي    ةها به نتيجكار آن اما ،كردند ادبي انواع و ادبيات بنديطبقه براي زيادي تالش
 سـاير  درخـدمت  كمكـي  صـورت  بـه  تواندمي ژانري مطالعات بحث اين است كه ةنتيج نشد.

 مسـتقل  ايحوزه عنوان به نفسه في كه اين نه گيرد قرار شد الزم كه هركجا ادبي نقد رويكردهاي
ژانر از اين نظر بسيار شبيه به نظريه و روش فرماليسـم اسـت كـه اكنـون نـه       ةنظري. شود دنبال
رود. كار مـي  عنوان روشي كمكي و بنيادي در مطالعات ادبي به بلكه به ،اي مستقلعنوان حوزه به

همـان   در كتاب توسط نگارندگان داده شده اسـت  صفحه همين آخر خطوط در كه نهادي پيش
  .ها ديري نپاييد بردند و البته روش آن كار مي ادبيات به ةبراي مطالعروشي بود كه ساختارگراها 

  
 يابي كلمات و اصطالحات كليدي معادل 3.2
ويـژه   كه بخش وسيعي از منابع مورداستفاده در اين كتاب را منـابع غيرفارسـي بـه    جايي ازآن

ها و اصطالحات كليدي اند تعدادي از واژهدهند، نگارندگان ناگزير بودهانگليسي تشكيل مي
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عنوان مثال در آغـاز   ها جاي تأمل دارند. به ند كه در اين مورد تعدادي از آنكنيابي  را معادل
هاي شعر و شاعري اسـتفاده   از واژه ،جاكه درمورد دوران باستان بحث شده است آن ،كتاب

كار برده شده است و البتـه كتـاب معـروف     ) بهpoetryشده است. اين معادل براي پويتري (
) است. اين اصطالح را ديگران نيز بـه شـعر و فـن    poetics( پويتيكسارسطو در اين زمينه 

پـويتري تـا زمـان     ةله حـائز اهميـت اسـت واژ   ئانـد. امـا ذكـر ايـن مسـ     شعر ترجمه كرده
بـراي   ،زدهمشاعر رمانتيك انگليسي در قرن نـو  ،)Percy Bysshe Shelleyشلي (   بيش  پرسي

جاي شعر و شـاعري از ادبيـات    رفت؛ بنابراين، بهتر است به كار مي صورت عام به ادبيات به
  استفاده شود.

انـد هـم از معـادل فارسـي آن      گرداني كرده در مواردي اصطالح غيرفارسي را هم نويسه
اسـتفاده   )heroicكتـاب از اصـطالح هيروئيـك (    25 ةصفح اند. در موردي در استفاده كرده

 انـد نوشـته  ديگر جاي چند و صفحه همان در و پهلواني انداند و براي معادل آن نوشته كرده
كنـد. البتـه هيروئيـك    هاي متفاوت در متن سردرگمي ايجـاد مـي  استفاده از معادل. حماسي

اما معادل حماسـي نيسـت. اگـر آن را معـادل حماسـي درنظـر        ،شودشامل حماسي هم مي
بهتـر اسـت    ،) معادل ديگري پيدا كنـيم. بنـابراين  epicالزم است براي اپيك (گاه  آن ،بگيريم

هيروئيك را به پهلواني و اپيك را به حماسي ترجمه كنيم و در كل كتاب آن را رعايت كنيم. 
شعر. اين درحالي است كـه   ة) براي الهmuseميوز ( اندنوشته 34 ةصفح درمورد ديگري در

  شعر در فارسي كامالً رايج و درست است. ةالهصورت  معادل فارسي ميوز به
عنوان مثال  تري شود. به الزم است در مواردي در استفاده از اصطالحات ادبي تأمل بيش

آيـا ايـن همـان چيـزي نيسـت كـه در        .استفاده شده است »فخامت كالم«از  30 ةدر صفح
 خـدا ده فرهنـگ شناسي به كالم فاخر مصـطلح شـده اسـت؟ مصـاديق فخامـت در       سبك
 فـاخر  مفهـوم  كـدام  هـيچ  »داشـتن  گرامـي « و ،»بزرگوارداشتن«، »ستبرگرديدن«ند از ا عبارت

كـالم  «از  »فخامـت كـالم  «جاي  بهتر است به ،بنابراين .رسانندنمي را شناختيسبك لحاظ به
كـه   ،)Ars Poetica(آرس پويتيكـا   بـراي  34 ةصفح استفاده شود. درمورد ديگري در »فاخر

 آرس. شـاعري  هنر اند ست، نوشتهاعنوان اثر معروف هوراس منتقد معروف روم باستان نيز 
هنر. درحقيقـت   نه رفت مي كار به پيشه و صنعت معناي به رنسانس حتي و باستان دوران در

نزد منتقدان باستان شاعرشدن دو وجه بسيار مهم داشت يكي نبوغ و ديگري فن: اولي ذاتي 
تسابي. اصطالح آرس قائل به وجه دوم است كه درواقع الزم است به فن يـا  بود و دومي اك

 معادل براي 76 ةصفح در و البته دوباره. شعر فن شود نوشته بايد يعني تكنيك ترجمه شود
 فـن دسـتور   به است الزم كه »زبان دستور هنر« اند نوشته )ars grammatica( آرس گراماتيكا



 37   ژانر نظريةنقد و تحليل كتاب 

 انـد نوشـته  را )romantic epicرمانتيـك اپيـك (   معـادل  134 ةو در صفح .شود ترجمه زبان
  رمانتيك است. ةعاشقانه يا حماس ةمعادل درست اين اصطالح حماس. »عشقي ةحماس«

 

 نگارشي 4.2
ژانر اسـت، طبيعـي اسـت كـه      ةپژوهشي گسترده در حوز ژانر ةنظريكه كتاب  به اين باتوجه

هـا را در  تـوان آن داشـته باشـند كـه البتـه مـي     هاي نگارشي نيز در آن وجـود  برخي اشكال
  ند از:ا ها الزم است عبارتهاي بعدي كتاب برطرف كرد. مواردي كه ذكر آن چاپ
ونـدها در مـواردي    ونـدها و پـس   هـا بـين كلمـات و پـيش    فاصـله  هـا و نـيم   فاصله  ـ

 اند. نشده رعايت

 شده است. استفاده همزه از نسبت »ي« جاي در مواردي به  ـ

 ةصـفح  در عنوان مثـال  به. است ايمحاوره و شفاهي نگارش سبك ي مواردبرخ در  ـ
 42 ةصـفح  اي ديگـر در عنـوان نمونـه   به يا .»طور هچ« اند نوشته »چگونه« جاي به 39

 »ي« 43 ةصفح در. شده است استفاده زياد »مثالً« يا از. است »طبيعي خيلي« اندنوشته
 انـد نوشـته  58 ةصـفح  يـا در ). خسيسـي  هـاي انسان( انداندهبچس صفت به را نكره

 .»زياد خيلي احتمال به«

تـأثير منـابع    توان نام برد كه سـاختار فارسـي تحـت   مواردي را در متن كتاب مي  ـ
عنـوان   اند، تغيير كرده است. بهها به زبان انگليسي بودهتر آن مورداستفاده، كه بيش

 سـاده  مترجم يك بيروني و سينا ابن چون متفكراني« :اندنوشته 51 ةمثال در صفح
 ايـن . »گرفتنـد مـي  پـيش  در شـده  ترجمـه  آثار با ايخالقانه برخورد بلكه ،نبودند
 بيرونـي  و سـينا  ابـن  مانند متفكراني: شود نوشته است بهتر. نيست فارسي ساختار

 .نبودند مترجم فقط

 

 گرداني نويسه 5.2
ويژه  در اين كتاب منابع غيرفارسي بهتر منابع مورداستفاده  تر ذكر شد، بيش كه پيش گونه همان

هـاي غيرفارسـي   درنتيجه نگارندگان كتـاب نـاگزير از اصـطالحات و نـام     .انگليسي هستند
اند. نگاهي گذرا به تعدادي از ايـن مـوارد نشـان     گرداني كرده ها را نويسهاستفاده كرده و آن

يني قرار گيرند. تعدادي هاي بعدي اين كتاب اين موارد موردبازبدهد الزم است در چاپمي
  بريم: از اين موارد را در اين قسمت نام مي



  1398 خرداد، سوم، شمارة نوزدهمسال  ،يعلوم انسان يها متون و برنامه يانتقاد ةنام پژوهش   38

 معـادل  ديونوسـي كـه البتـه    اندنوشته Dionysian يا Dionysiac براي 249 ةصفح در  ـ
 .است ديونوزيسي درست

 شـود مـي  تلفـظ  التين در كه آن  حال »لوكيليوس« اند نوشته را Lucilius 35 ةدر صفح  ـ
. بهتر است يا معادل التين اين نام يا حداقل »لوسيليوس« انگليسي در و »لوچيليوس«

 گرداني شود. انگليسي آن نويسه
كه تلفظ اين نام در فارسي به ساموئل مصـطلح   آن سميويل. حال اندنوشته را Samuel ـ

 شده است و البته تلفظ صحيح انگليسي آن نيز ساموئل است.

  
  گيري نتيجه. 3
كتابي اسـت   ژانر ةنظريگيري كرد كه كتاب  گونه نتيجه توان اين مي ،دچه ذكر ش به آن توجه با

هـاي خـاص ماننـد    كه در نوع خود براي طيفي از مخاطب گونهالمعارفةدايرهاي با ويژگي
 ،تواند مفيد واقع شـود  گران اين حوزه مي زبان و ادبيات فارسي و پژوهش ةدانشجويان رشت

دهـد كـه    زيرا چنين منابعي در زبان فارسي اندك هستند. اما بررسي دقيق كتاب نشـان مـي  
تواند از چند لحاظ مفيد واقع شود. بازبيني كتاب و بررسي مواردي كه ذكر  بازبيني كتاب مي

تر  در باال بحث شد سبب غناي بيش »شناسي روش«و  »محتواي كتاب«هاي  ها زير عنوان آن
چنين بايد ازجانـب    هايي اين. يادآوري اين نكته ضروري است كه تالشكتاب خواهند شد

هاي زبان و ادبيات فارسي در داخل كشور موردتأييـد و تقـدير   هاي ادبي و دپارتمانانجمن
 قرار گيرند.

 

  نامه كتاب
  تهران: قطره. ،انواع ادبي در ايران امروز ،)1383آژند، يعقوب (
  .183 ش، كتاب ماه ادبياتپور،  قاسمي اهللا قدرت، ترجمة »ژانر ةاي بر نظريمقدمه« ،)1391چندلر، دانيل (
  طاهري، تهران: مركز. فرزانهترجمة ، ژانر (نوع ادبي) ،)1389دوبرو، هيثر (

يوسـفي،   حسـين غـالم  صـدقياني و  محمـدتقي  ترجمـة  ،هـاي نقـد ادبـي   شـيوه  ،)1993ديچز، ديويد (
  علمي.  تهران:

  مشهد: آستان قدس رضوي. ،انواع ادبي و آثار آن در زبان فارسي ،)1372رزمجو، حسين (
  ، تهران: سخن.بوطيقاي كالسيك ،)1391زرقاني، سيدمهدي (

 ةسد ةفارسي: تطور و دگرديسي ژانرها تا ميان زبان قلمرو و ايران ادبي تاريخ ،)1390سيدمهدي ( زرقاني،
  سخن.: تهران ،پنجم



 39   ژانر نظريةنقد و تحليل كتاب 

 ،تـاريخي ــ   تحليلـي  رويكـرد : ژانـر  ةنظريـ  ،)1394( صـباغ  قربـان  محمودرضـا  و سـيدمهدي  زرقاني،
  هرمس.  :تهران

  .159 ش ،پژوهش ةآين، »ژانر ةنظري« ،)1395زاده گروسي، سارا ( شفيع
  تهران: ميترا. ،انواع ادبي ،)1383شميسا، سيروس (
تهـران:   ،هـاي ادب در تـاريخ ادبيـات فارسـي     اي از سيرگونه انواع ادبي: شمه ،)1379عباديان، محمود (

  پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمي.
  .79 ش ،كتاب ماه كودك و نوجوان، »تئوري ژانر« ،)1383كائدي، شهره (

  .95 ش ،اطالعات حكمت و معرفت، »تحليل ژانر« ،)1392كنوبالغ، هوبرت و الكمن توماس (
، سـينما و ادبيـات  تبرايـي،  بابك  ترجمة ،»ژانر ةگيري مطالع هفت دليل براي پي« ،)1387گرينگ، وس (

  .19  ش
 ،نقد كتاب ادبيات، »تاريخيـ  ژانر (نوع ادبي): رويكرد تحليلي ةنظري« ،)1395زاده، محمدمهدي (مقيمي
  .8 ش
  .10، 9 ش ،نقد كتاب ادبيات، »ژانر ةينظرمنابع پنهان: نقدي بر كتاب « ،)1396زاده، عباس ( واعظ

  .د: دانشگاه فردوسيمشه ،نژاد مجتبي عبداهللاترجمة  ،تاريخ كوتاه نقد ادبي ،)1963هال، ورنون (
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