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  راتلج فرهنگي ةادبي و نظري نماي نقد راه يابي كتاب ارزش
  به ويراستاري سايمن مالپاس و پال ويك

  *طاهره رضايي

  چكيده
اسـت و موفقيـت    داناتاسـ هـاي   انتخاب كتاب مناسب براي درس نقد و نظريه از چالش

هاي  رشتهدر  ،دهد. در ايران ثير قرار ميأت مندي دانشجويان را تحت كالس و حس رضايت
كتـاب مناسـب بـراي     بنابرايند و شو به دانشجويان ارائه مي مختلف دانشگاهي اين درس

هـاي   كتـاب  ،تدريس اين درس از نيازهاي بازار نشر دانشگاهي كشور است. در اين بازار
كه درس نقد  جايي زبان است. ازآن متون انگليسي ةها ترجم كه اهم آن عرضه شدهمتعددي 

انتخاب كتـاب مناسـب    ،آيد  حساب مي و نظريه ازجمله دروس دشوار براي دانشجويان به
نمـاي   راه كتـاب  هنويسند ،تواند از فشار درس بر دانشجو و استاد كم كند. در اين مقاله مي

با ويراستاري سايمن مالپاس و پال ويك چـاپ سـال   را  فرهنگي راتلج ةنقد ادبي و نظري
ادبيـات انگليسـي    زبـان و  ةمورداستفاده در رشت با چند نمونه كتاب نقد انگليسيِ م 2013

و ازنظـر ارزش آموزشـي   شـود  ت اين كتـاب آشـكار   كند تا نقاط ضعف و قو مقايسه مي
كند.  كردن آن در كالس درس ارائه مي نهادهايي براي كاربردي پيش ،چنين ارزيابي شود. هم

كتـابي   فرهنگي راتلج ةنماي نقد ادبي و نظري راهنويسنده بر اين اعتقاد است كه  ،نهايتدر
مناسبي از آن در دست  ةچه ترجم اعتنا براي تدريس درس نقد و نظريه است و چنان لقاب

  ها نيز باشد. رشته رگيدگوي نياز  تواند پاسخ مي ،باشد
  .نقد، نظريه فرهنگ،، يابي ادبيات، ارزش ها: كليدواژه
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 مقدمه. 1

هـاي   هايي است كه به معرفي نظريه ازجمله كتاب فرهنگي راتلج ةنماي نقد ادبي و نظري راه
ديده هاي متعددي در بازار نشر جهان  پردازد. از اين دست كتاب، نمونه مختلف فرهنگي مي

زبـان و ادبيـات    ةانـد. رشـت   اين آثار راهي نيز در بازار نشر ايران بـاز كـرده   بو اغل شود مي
و دكتري درس نقـد و نظريـه را    ،دهر سه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارش انگليسي كه در

منظـور   د. از ديربـاز و بـه  دارثـار  آترين نيـاز را بـه ايـن     بيش ،رفصل دروس خود داردسدر 
هـاي ايـران    هـاي مختلفـي در دانشـگاه    گويي به نيازهاي دانشجويان اين رشته كتـاب  پاسخ

نهـادي خـود    ها را نيز وزارت علوم در سرفصل پيش مورداستفاده بوده است كه برخي از آن
از چـارلز اي.   كـارگيري آن  اي بر نظريه و بـه  نقد ادبي: مقدمهه است. ازجمله كتاب دقرار دا

مثـل   ؛نـد  تـر  شـده  ها و بين دانشجويان شناخته برخي عناوين در دانشگاه ،برسلر. از اين ميان
ويكردهاي مباني راز ام. اي. آر. حبيب يا كتاب  الطون تا بارثفا ادبي از ةنقد و نظريكتاب 

 ةنوشـت  انتقـادي در ايـن زمانـه    ةنظرياز ويلفرد ال. گوئرين و همكاران يا  انتقادي به ادبيات
مثل كتاب پيتر بري بـا عنـوان    ؛اند تر راهي به كالس درس يافته لويس تايسن. برخي نيز كم

قد ادبـي  اي بر ن از نظريه تا تمرين: مقدمهيا كتاب  فرهنگي و ادبي ةاي بر نظري نظريه: مقدمه
هايي كه در پنج سال اخير به بازار نشر دانشگاهي ايران راه پيدا  از اَن بي. دوبي. درميان كتاب

نماي نقد  راهگزين مناسبي براي هريك از آثار يادشده باشند، كتاب  توانند جاي مي واند  كرده
يم تـا عيـار   ا آن كه در اين نوشتار بر از اهميت برخوردار است فرهنگي راتلج ةادبي و نظري

  ها محك بزنيم. هاي مورداستفاده در دانشگاه آن با برخي نمونه ةآموزشي آن را ازطريق مقايس
 

 معرفي و توصيف اثر. 2
سايمن مالپـاس   م 2013بار در سال  اولينرا فرهنگي راتلج  ةنماي نقد ادبي و نظري كتاب راه

 و شـركت انتشـاراتي تـايلر انـد فرانسـيس      كردنـد  صفحه ويراستاري 296و پال ويك در 
)Taylor and Francis( د. سـايمن مالپـاس اسـتاد    كـر منتشر آن را و كانادا مريكا آزمان در  هم

فرهنـگ و ادبيـات    ةدرس ادبيات انگليسي در دانشگاه ادينبرو در اسكاتلند است و درزمينـ 
ر دانشـگاه متروپاليتـان   درآورده است. پال ويـك نيـز د   تحرير ةپسامدرن چند كتاب به رشت

شناسي آثار متعددي منتشر كرده  روايت ةكند و در حوز منچستر ادبيات انگليسي تدريس مي
 2006است. اين نسخه از كتاب، ويراست دوم كتابي با عنواني كمي متفاوت بود كه در سال 

ر خـود  را د »فرهنگـي  ةنظريـ «اوليـه عنـوان    ةبازار شده بود. اين نسـخ  ةفصل روان نُهدر  م
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جديد و تغيير عنوان اين كتاب حاكي از آن است كه  ةشدن سه فصل به نسخ نداشت. افزوده
بيننـد و   پردازي و نظريات فرهنگي مي نقادي و نظريه ةويراستاران ارتباط معناداري بين حوز

ديگـر  ه نفر راه نُ هم اين افراد به هاولي ةند. در نسخكنكيد أتتر  بيشدانند بر اين حيطه  الزم مي
اي بر نقد و اهميت  كه پس از مقدمه ،اند. در اين يازده فصل يازده فصل اين كتاب را نگاشته

انـد: سـاختارگرايي و    هاي نقد به اين ترتيـب ارائـه شـده    شوند، حوزه آن در كتاب ظاهر مي
پـال   ةشناسـي نوشـت   روايت و روايت ؛)Kate Mcgowan( گان شناسي به قلم كيت مك نشانه
 ة؛ پساسـاختارگرايي نوشـت  )Glyn Daly( ؛ ماركسيسم نگارش گلين دالي)Paul Wake( ويك

؛ )Simon Malpas( قلم سايمن مالپـاس  بهگرايي  ؛ تاريخ)Catherine Belsey( كاترين بلزي
 ؛ واسـازي نگـارش انـدرو بنجـامين    )Rob Lapsley( راب لپسـلي  ةشناختي نوشـت  روان نقد

)Andrew Benjamin(سوزان هكمن ةنيسم نوشتي؛ فم )Susan Hekman(ة؛ نقد جنسيتي نوشت 
و نژاد )؛ Linda Hutcheon( ليندا هاچن ة؛ پسامدرنيسم نوشت)Donald E. Hall( دانلد اي. هال

. از خصايص مهم اين كتاب در )Apollo Amoko( قلم آپولو آموكو بهو مطالعات پسااستعمار 
صل از كتـاب در آن حـوزه متخصـص و    مقايسه با آثار مشابه آن است كه نويسندگان هر ف

هـايي كـه يـك     كتـاب  در مقايسـه بـا  ند و درنتيجه اين كتاب ازنظر محتواي علمي ا مجرب
  اتكاتر است. ، قابلداردنويسنده 

دومي از اين كتـاب را بـه بـازار روانـه      ةنسخ شركت تايلر اند فرانسيس ،م 2013در سال 
تناسـب ايـن تغييـر عنـوان      و بـه  شده اسـت دوم تغييري در عنوان كتاب ايجاد  ةنسخدر كرد. 

به نقـد   »نقد فرهنگي«روزشده عبارت  به ة. در اين نسخه شده استفصولي نيز به كتاب افزود
مطالعات «و  ،»نقد سبز« ،»پسااومانيسم«طور سه فصل با عناوين  ادبي افزوده شده است و همين

 )،Ivan Callus and Stefan Herbrechter( ايوان كالوس و استفان هربرشتر قلم بهترتيب  به »تروما
بـه فصـول    )Richard Crawnshaw( شـاو  و ريچارد كران )،Laurence Coupe( الرنس كوپه

جديد، بخشي آغازين نيز اضافه شـده اسـت    ة. به ابتداي اين نسخستا  كتاب افزوده شده
تاريخي ظهور هريك از انواع نقـد اسـت. اهميـت ايـن      ةزمين كردن پيش كه هدف آن ارائه

 ةد، در آن است كه بـه خواننـد  شو اشاره ميبه آن كتاب نيز  در طوركه فصل آغازين، همان
و فرهنگي درك كند  ،افكار و افراد را در يك متن تاريخي، سياسي« تا كند كتاب كمك مي

 »فرهنگـي بهتـر آشـنا شـود     نقـد ادبـي و   ةهـا درزمينـ   و با جايگاه و اهميت هريـك از آن 
)Malpas and Wake 2013: xi.(  

مقـاالتي را   ،بخـش تـدوين شـده اسـت. بخـش اول      اين كتاب در هر دو نسخه در دو
كننـد.   آن را معرفـي مـي   اصليپردازان آن حوزه و مفاهيم  گيرد كه انواع نقد و نظريه دربرمي
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هـاي نقـد    هريـك از حـوزه   مهـم اي مفصل اسـت و مفـاهيم    نامه بخش دوم اين كتاب واژه
اي كه در  كند. هر واژه مختصر و مفيد تعريف ميطور  بهموردبررسي در فصول بخش اول را 

تر نوشـته   اين بخش تعريف شده، در فصول بخش آغازين و در اولين استفاده از آن درشت
اسـت.   آمـده كتاب متوجه شود براي آن كلمه تعريفي در بخـش دوم   ةشده است تا خوانند

زمـان بـا بخـش     كنند كه بخش اول اين كتاب هم كيد ميأخود ت ةاستاران كتاب در مقدموير
نامه بخشـي تكميلـي اسـت و كنارگذاشـتن آن      زيرا بخش واژه ،دوم مطالعه يا تدريس شود

تر از  كه بخش دوم كتاب كمي كم جايي كند. ازآن درك برخي مفاهيم و مباحث را دشوار مي
اي  نامـه  تـوان ايـن كتـاب را واژه    تصـاص داده اسـت، مـي   نصف حجم كتاب را به خود اخ

كنـد، جغرافيـاي    هايي كه تعريف مـي  فرد شمرد كه براي هريك از عبارات و واژه منحصربه
  كند. و سياسي آن را نيز تصوير مي ،فكري، فرهنگي، تاريخي

ده شـ اسـتفاده   12قلـم   ةفونت استاندارد و اندازاز ازلحاظ فرم نوشتاري،  ،اين كتابدر 
هـايي كـه بـه     كند. برخالف بسياري از كتاب كه خواندن آن را براي مخاطب آسان مي است

در آن مناسب نيز خطوط  ةشوند، اين كتاب ريزنويس نيست و فاصل زبان انگليسي نوشته مي
  است.رس  نيز در دستصورت افست  رقعي و به صورت كاغذي در قطع است. اين كتاب به

  
 محتواي اثرتحليل و ارزيابي . 3

  واكاوي محسنات اثر 1.3
 ةقد و نظرينهاي متعددي در سطوح دانشگاهي براي تدريس درس  كتاب ،هاي اخير در سال
 ةاند در حجمـي متناسـب بـا يـك دور     ها سعي داشته ترين آن كار رفته است كه مهم ادبي به

نشـجو آمـوزش   اي را بـه مخاطـب دا   فهم مفاهيم پيچيده آموزشي دانشگاهي و با زباني قابل
 A Reader’s Guide to( ادبــي معاصــر ةنمــاي نظريــ راههــا  ايــن كتــاب ةدهنــد. ازجملــ

Contemporary Literary Theory(  رامـان سـلدن   ةنوشـت )Raman Selden(  پيتـر بروكـر ، 
)Peter Brooker ،(و پيتر ويدوسن )Peter Widdowson( ةبـار در دهـ   است. اين كتاب اولين 

پردازي در غرب منتشر شد. محبوبيـت ايـن كتـاب بـين      وتاب نظريه م و در اوج تب 1980
بندي  ادامه پيدا كند. تقسيم م 21اول قرن  ةانتشار آن تا اواسط ده كه شد موجبدانشگاهيان 

اند و  چنيني دنبال كرده هاي اين فصول اين كتاب گوياي روند مشتركي است كه اغلب كتاب
شود. فصول در دو سطح در اين كتـاب   شمرده ميها نيز  ضعف در اين كتاب يك نقطه علت

فكـري   ةشوند: در سطح اول، نظريات براساس گرايش به يـك حـوز   به مخاطب عرضه مي
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سـطح اول   ةكـه زيرمجموعـ   ،اند و در سطح دوم شناسي ارائه شده مثل ساختارگرايي يا روان
 ةرسـد. هـر حـوز    مـي   نظر بندي الجرم به اند. اين تقسيم مطرح شده ها آن افراد و آراي ،است

هاي  ديگر مطرح و بررسي شود تا امر دريافت اصول و روش ةبايست مجزا از حوز نظري مي
 توانـد باعـث يكـي از    بنـدي مـي   امـا ايـن تقسـيم    ،كار آن حوزه براي دانشجو ميسر شـود 

هـر  درمـورد  كـردن   شوند. بحث هايي باشد كه اغلب دانشجويان با آن سردرگم مي تفاهمءسو
فرماليسـم قبـل از    كنـد كـه مـثالً    ها اين تصور را ايجاد مي ر حوزهگيدجداي از  نظري ةحوز

ساختارگرايي وجود داشته و بنابراين ساختارگرايي با فرماليسم پيوندي نـدارد. ايـن خـوانش    
هـا از ايـن نـوع     سـويه بـين آن   يـك  ةهاي نظري و رابطـ  انگارانه از توالي تاريخي حوزه ساده
هاي مكاتـب نظـري و    پوشاني درست از همناآن درك  ةشود و نتيج ها حاصل مي بندي تقسيم

 Literary( ادبـي: اصـول اوليـه    ةنظريـ مثل كتاب  ند؛هايي از اين دست زياد نقد است. كتاب

Theory: The Basics(، هانس برتنس ةنوشت )Hans Bretens(  ول ادبي بلـك  ةنماي نظري راهيا 
)Blackwell Guide to Literary Theory( آن گرگـوري كسـل   ةكه نويسند )Gregory Castle( 

نظريـات  «سو و  هاي موجود بين نظريه ازيك است. در كتاب كسل توجه زيادي به وابستگي
شده  »و جنيست ،شناسي شناسي، سياست، زبان، دانش، تاريخ، روان جامعه ةتر درزمين عمومي
تـري   بـرتنس از سـاختار قـوي    كتاب در مقايسه با . اين كتاب كه)Castle 2007: 2 - 3( است

در  .كنـد  هاي نقـد را ارائـه مـي    هاي ادبي و روش مجزا نظريه ةبرخوردار است، در سه دست
ـ  ،و بخش سـوم  ؛ها معرفي افراد و آراي آن ،در بخش دوم ؛ها اصول نظريه ،بخش اول  ةنمون

دو  قيـاس بـا   ها در تحليل متون ادبي است كه ايـن بخـش سـوم در    عملي استفاده از نظريه
هـا بـر    غيركاربردي است. در شرح و تفصـيلي كـه ايـن كتـاب     حتيتر و  بخش ديگر ساده

برتنس فصول خـود را   .تكيه بر تفاوت بين نظريات است اند معموالً نظريات مختلف نوشته
از هـم   »خـوانش سياسـي  «، يا »يافتن به فرم دست«، »يافتن به معنا دست«چون  با عباراتي هم
پوشـاني   اي به هـم  نيز در توصيف مبناي نظريات مختلف هيچ اشاره كند و كسل تفكيك مي

ها ذهن دانشجوي ناآشنا با اين  اين كتاب ،ديگر ندارد. درنتيجه ها از يك ها يا تأثيرگيري آن آن
  دهند. ها سوق مي ها براساس توالي تاريخي ظهور آن زمينه را به تفكيك نظريه

ها تعريف دقيقـي از نظريـه در    شود كه اين كتاب جا ناشي مي بخشي از اين مشكل از آن
م كتابي در همين حـوزه   1990 ةدر اواخر ده )Jonathan Culler( رو ندارند. جاناتان كالر پيش

 Literary Theory: A Very Short( اي مـوجز  ادبـي: ديباچـه   ةنظريـ ليف كرد كـه بـا عنـوان    أت

Introduction( هاي موجود در فصول كتاب را  بندي سيموارد بازار شد. كالر در اين كتاب تق
اي به تعريف نظريه بـه   شكني بهره برد و در مقدمه تغيير داد كه بعدها كسل نيز از اين سنت
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نظريه در مطالعـات ادبـي   «كند كه  كيد ميأكالر ت ،زبان بسيار ساده دست زد. در اين تعريف
اي از افكـار و   آن نيسـت [...]. نظريـه مجموعـه    ةهاي مطالعـ  شرح چيستي ادبيات يا روش

كـالر   ،ترتيب اين به ).Culler 1997: 3( »نوشتار است كه تعيين مرزهاي آن بسيار دشوار است
كـه ترتيـب ظهـور مكاتـب را از ثبـات       اول آن .در كتاب خود به دو مهم دست پيـدا كـرد  

هاي آن معرفـي   را با پيچيدگي كه نظريه كه به آن تحميل شده بود رها كرد. دوم آن اي جعلي
است كه اين كتاب با تمـام   علتكردن را در پيش نگرفت. شايد به همين  كرد و روش ساده

در  )Patricia Waugh( هاي آن كتاب درسي مناسبي نيست. در همين راستا پاتريشا وو ارزش
راه  هـم  بـه  كـه  )Modern Literary Theory: A Reader( ادبي مدرن: يك ارزيابي ةينظركتاب 

  گويد: نظريه چنين مي ةآن را نوشته دربار )Philip Rice( فيليپ رايس
شود بخشي از يك جنبش عظيم فكري بوده كه بر  چه امروزه به آن نظريه اطالق مي آن

هر موضوع شناخت را امري  ،رو ابزار بيان و تحليل خود ترديد روا داشته است و ازاين
كند كه توسط زبان و درون آن ساخته شده است [...] و تمييـزدادن   مصنوعي قلمداد مي

بين حقيقت معنا و معاني بيان، ادبيات و فلسفه، تاريخ و متن را تاحد زيـادي نـاممكن   
  ).Rice and Waugh 2009: xiii(كرده است 

انـد سـخت بتـوان     و كالر در تعريف نظريه داشته ،با اين معاضدت فكري كه وو، رايس
چـه ضـرورت    اين مسير تعريف كننـد. آن  خالفهاي درسي تالششان را  كه كتابپذيرفت 

بـراي   نيـز  ها، اصول يك نظريـه را  دادن پيچيدگي بر نشان است، يافتن راهي است كه عالوه
  فهم كند. دانشجو قابل

اين كتاب پيچيـدگي   .آن است ةت كتاب ويك و مالپاس همين كاركرد دوگانقو قاطاز ن
 ،ديگـر  كند و ازطرف ديگر آشكار مي ها با يك پوشاني آن ف را با تكيه بر همهاي مختل نظريه
انـد و   عبـارات تخصصـي تعريـف شـده     ،چون كتاب كالر غامض نيست. در اين كتـاب  هم

يـك   ،ها در متن نظريات متفاوت تشريح شده است. پـس  تغييرات محتوايي و كاركردي آن
عنـوان يـك    تـوان بـه   ديگر در اين كتاب آن است كه از اين كتـاب هـم مـي    ةكاركرد دوگان

نقد قلمداد  ةمقاالتي در حوز ةتوان آن را مجموع بسيار مفصل استفاده كرد و هم مي ةنام واژه
كند كتاب  نامه غني شده است. اين كاركردهاي دوگانه كمك مي استمداد يك واژه كرد كه به

كه قصد آشنايي با اين حوزه را دارند، مفيد و  ،مندان به نقد قههم براي دانشجويان و هم عال
ادبيات را با مفاهيم  ةنقد ادبي و فرهنگي دانشجويان رشت ةكه حوز جايي باشد. ازآن كاربردي

اي با متون نقد  كند، اغلب دانشجويان ارتباط دوستانه اي آشنا مي و عبارات غامض و پيچيده
فهمي موضوعات و دشـواري هضـم مفـاهيم متعـددي      ز سختدانشجويان ا ندارند. معموالً
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هـا را فرابگيرنـد. حتـي بـراي      آن ةبايست درطول يـك تـرم تحصـيلي همـ     نالند كه مي مي
مفاهيم ساده نيست. ايـن   ةترين و كوشاترين دانشجويان هم يادگيري و يادآوري هم باهوش

  كند. نامه را ملموس مي موضوع لزوم وجود واژه
ثبت اين كتاب تالش نويسندگان آن براي تدوين متـوني اسـت كـه    از ديگر نكات م

كنند،  نقد را معرفي مي ةكه منتخبي از افراد برجسته و مفاهيم اساسي هر حوز براين عالوه
كننـده   متن را از انبوه جزئياتي كه قادر است مخاطب را در تناقصـات گـيج و سـردرگم   

 منـد تـري ايگلتـون    اين كتاب با كتـاب ارزش  ةمقايس ،آاليند. در اين مورد غرق كند، مي
)Terry Eagleton(  ادبـي  ةاي بر نظريـ  مقدمهبا عنوان )An Introduction to Literary Theory( 

جـاي مـتن خـود نگـاه      خالي از لطف نيست. تري ايگلتون كه ماركسيست اسـت در جـاي  
ف نگـاه كنـد.   هـاي نظـري مختلـ    دهـد كـه از آن بـه حـوزه     ماركسيستي را معبري قرار مي

طرفـي و   كنـد، بـي   ادبي اظهارنظر مـي  ةادبيات و نظري ةكتابش دربار ةطوركه در مقدم همان
 شود نه كامالً چه ادبيات خوانده مي براي او آن .ها ناممكن است بودن در اين حوزه غرض بي
 ةريشـ «بلكه  ،اند ندهاو نه بوالهوسانه آن را ادبيات خواست چنين ناميده شده  غرضانه اين بي
چون برج امپاير استيت نيويورك ابـدي و   ها در ساختارهاي عميق اعتقادي ماست كه هم آن

بـودن را   غـرض  ايگلتون در اين كتاب تـوهم بـي   ).Eagleton 1983: 14» (آيند نظر مي ازلي به
مان أآرا و اصول اعتقادي هر نظريه، تو ةبر ارائ ترتيب عالوه  اين  و به دهد قرار ميال ؤسمورد

ايگلتون كـه خـود را در    ةكند. دركنار روش نوشتار پركناي آن را از نگاه ماركسيستي نقد مي
اين روند بررسي  ،»تر از يك مقدمه است اين كتاب خيلي بيش« :كند عنوان اثر هم آشكار مي

كند. كتاب مالپاس و ويك در مقايسه با كتاب  ها را براي دانشجو دشوار مي ها درك آن نظريه
كـار خـاص خـود     راه ،حال تر است و درعين فهم براي مخاطب دانشجو بسيار آسان ايگلتون

  هاي دنياي نظريه را دارد. براي معرفي پيچيدگي
راب  كند. مثالً درك موضوع را مطرح مي هاي متعدد و قابل هر مقاله در اين كتاب با مثال

، )Id( سي مفـاهيم نهـاد  جاي آغاز فصل با برر شناختي به لپسلي در فصل مربوط به نقد روان
 ةهاي مجرد حول عقـد  يا معرفي مفهوم كوه يخ يا بحث )Superego( و فراخود )،Ego( خود

آغـاز   ،كه از بيمـاران فرويـد بـود    ،ديپ، فرويد و روش كار او را با گفتن داستان اليزابتوا
وع را كه درك موض اول آن ؛كند. افزودن كيفيت روايي به اين فصل دو مزيت عمده دارد مي

كه  كند. دوم آن رود قابل درك مي يشناختي م بار سراغ نقد روان اولينبراي براي مخاطبي كه 
بـع آن نقـد   ت كـاو و بـه   عنـوان يـك روان   كند. كـار فرويـد بـه    روش كار فرويد را تكرار مي

گويي و روايـت اصـل    يابد و بنابراين قصه شناختي با روايت و تحليل حوادث معنا مي روان
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در اين حوزه بـه مخاطـب خـود    را نوعي روش كار  لپسلي به ،ترتيب  اين  آن است. به ةاولي
هاي درس نقد  شناختي در كالس دهد. اغلب دانشجويان پس از آشنايي با نقد روان نشان مي

تعـادل روانـي در   نبـود  هاي  شناختي يعني پيداكردن نشانه كنند نقد ادبي روان ادبي تصور مي
مـدد   شـناختي بـه   كـه نقـد روان   هـاي درون داسـتان. درحـالي    شخصيتمتن يا در  ةنويسند

خوانـدن بـراي   در كتاب  )Peter Brooks( چون پيتر بروكس هاي علمي افرادي هم معاضدت
ـ Reading for the Plot( يافتن خط روايـت   شناسـي و نقـد   ه پيونـد اساسـي بـين روايـت    ) ب

شناختي كـه   نقد روان ةي خام و اوليها نقد را از روش ةشناختي دست يافته و اين حوز روان
 دور كرده است. ،شوند دانشجويان اغلب به آن مبتال مي

شـود. در فصـل مربـوط بـه      اي مشابه براي فصول ديگر كتاب هم تكـرار مـي   خصيصه
نظري را با معرفي متون مهم دريدا كه در  ةشكني، اندرو بنجامين اين حوز واسازي يا شالوده
هـا بـا    ارتبـاط آن  درموردآيد و اظهارنظر  نمي  ميان  ها به نقد نامي از آنهاي  بسياري از كتاب
چـه بنجـامين در ايـن فصـل بـه آن دسـت        كند. آن و سياست موشكافي مي ،فلسفه، اخالق

رختي نوست و با تشريح  در حيات ةعنوان امكان فلسفه براي ادام معرفي واسازي به ،يابد مي
هـاي   سائل سياسي و اخالقي، تمييزدادن واسازي از حوزهاين امكان فلسفي جديد با م ةرابط

هـا را   مشابه آن يعني پسامدرن و پساساختارگرايي را، كه اغلب دانشجويان وجوه تمـايز آن 
كنـد. لينـدا هـاچن در فصـل مربـوط بـه        يابند، بـراي مخاطـب ميسـر مـي     راحتي درنمي به

كشاند و  پسامدرن حاكم است مي شناسي كه بر مطالب را به منطق زيبايي ةپسامدرنيسم، تكي
شناسـانه در   خصوص معماري به تشريح اهميت نگاه زيبايي بهو  ،با تشريح نقاشي، موسيقي

وبـوي   چـه بـه نوشـتار هـاچن رنـگ      براين، آن زند. عالوه هنر و ادبيات پسامدرن دست مي
و مدرنيسم با  ،پسااستعمار فمينيسم، ماركسيسم، ةاصرار او بر توضيح رابط ،دهد متفاوتي مي

يه را يا چگونه معناي نظر جاي هريك/ و به دهد منطق هردو/ پسامدرنيسم است كه نشان مي
  خوش تغيير كرده است. هم دست

مورداستفاده  هاي نقد اين كتاب كه اغلب كتاب ةبنابراين، از ديگر نكات حائز اهميت دربار
هاي مختلف نقد، با وجود  كه بين حوزهد، ارتباطي است ان بهره هاي ايران از آن بي در دانشگاه

كنند اين ارتباط را  هايشان، وجود دارد و نويسندگان فصول اين كتاب سعي مي تفاوت يتمام
دانشجويان ادبيات از توانايي برقراركردن ارتباط معنايي بين نظريـاتي كـه    افشا كنند. معموالً

ها  هاي نقد و افشاي آن ها در حوزه يپوشان كشف روابط و هم ند و معموالًا بهره خوانند بي مي
استاد درس است. اين كتاب افشاي اين روابط را هم براي اسـتاد و هـم دانشـجو و     ةبرعهد

هاي مفهومي يا كاركردي،  پوشاني بر هم ها عالوه پوشاني كند. اين هم ن فراهم ميار مخاطبگيد
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 ةكند كـه در هـر برهـ    ميتر درك  گيرد. مخاطب اين كتاب راحت زماني را هم دربرمي ةجنب
ر دهـا گـاه    زمـاني  اين هم ه،اند و درنتيج زمان فعال بوده همطور  بهنظري  ةتاريخي چند حوز

مقاله با معرفي دو اثر مهـم   ة، در بخش ساختارگرايي، نويسنداند. مثالً ثير گذاشتهأديگر ت يك
ا يـا پساسـاختارگرا   تنهـا افـراد درقالـب سـاختارگر     نه كه دهد از رولند بارث به ما نشان مي

هاي معنـاداري بـا هـم     بلكه ساختارگرايي و پساساختارگرايي گاه قرابت ،شوند خالصه نمي
م  1957ي بـارث كـه در سـال    هـا  اسطورهابتدا با معرفي كتاب دردارند. نويسنده اين كار را 

ق ي و تحليل دقيـ ئدهد كه بارث با خوانش جز دهد. نويسنده نشان مي انجام مي ،نوشته شده
ها وقتـي   دنبال آن است تا نشان بدهد بررسي روايت بهجزئيات حوادث و واقعيات روزمره 

تاريخي و فرهنگي آشنا كنـد.   ةمند است كه ما را با مكانيسم ساخت معنا در يك بره ارزش
يـش  هـا  اسـطوره چه بارث در كتاب  آن ةكند كه بهترين نمون مقاله عنوان مي ةنويسند ،سپس

يك مـتن سـاختارگرايانه    ها اسطورهخورد.   رقم مي s/zمطرح كرده، دركتاب دومي با عنوان 
كـه   s/zدادن تداوم افكار بارث كه در اين اثر مطرح شـده بـا كتـاب     رود. با نشان مي شمار به

 ةفهماند كه بارث هـم در حـوز   خوبي به مخاطب مي مقاله به ةمتني پسامدرن است، نويسند
 ةحوز پوشاني اين دو هم ،چنين پساساختارگرايي. هم ةي مطرح است و هم در حوزساختارگراي

  شود. مي هاي فرهنگي آشكار فكري حول اهميت زبان و روايت در ساختن معنا و ارزش
مجـزا از هـم   طور  بهو واسازي  ،هاي پساساختارگرايي، پسامدرنيسم در اين كتاب حوزه

در  را كننـده  هـاي تعيـين   گـرايش  تـا  كند كمك مياند. اين موضوع به مخاطب  بررسي شده
 هـا را پيـدا كنـد. معمـوالً     هركدام از اين سه حوزه تشخيص بدهد و توان تمييزدادن بين آن

كننـد. كـاترين    دانشجويان پساساختارگرايي يا واسازي را با پسامدرنيسم يكـي قلمـداد مـي   
و معناسـازي   ،بان، تفسـير كند كه ز مشخص مي ،در فصل مربوط به پساساختارگرايي ،بلزي

ند و ليندا هاچن در فصل مربوط به پسامدرنيسـم نتـايج هنـري تفكـر      نقد ةمعرف اين حوز
 ،كنـد. بـه ايـن ترتيـب     و ادبيات بررسي مـي  ،پساساختارگرا را در معماري، هنرهاي بصري

  د.شو شناسي تبيين مي در ارتباط با زيباييو هاي زباني خام  پسامدرنيسم مستقل از دغدغه
دوم بـه آن   ةاين كتاب سه فصل پاياني است كـه در نسـخ   ةبااهميت دربار ةآخرين نكت

شوند كه  ويكم مطرح مي هاي اساسي قرن بيست دغدغه ،اضافه شده است. در اين سه فصل
 ،روزتر اسـت. در ايـن سـه فصـل     هاي مشابه به دهد اين كتاب در مقايسه با كتاب نشان مي

ر دثير مخرب روابط انساني أو تغيير جايگاه انسان در دنيا، تچون تكنولوژي  موضوعاتي هم
طور  شود و همين الب ارتباط نامعقول بين تمدن و طبيعت از آن ياد ميقمحيط زيست كه در
چـون تروريسـم و شـكنجه بـر انسـان       هاي جوامع بشري در اشكالي هم تروما كه خشونت
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شـوند. فصـل    نگـي بررسـي مـي   و اهميت آن در مطالعـات ادبـي و فره   است تحميل كرده
اي مفصل بر  ، مقدمهاست قلم ايوان كالوس و استفان هربرشتر نوشته شده بهپسااومانيسم كه 

ثير دنيايي كه أهاست. پسااومانيسم ت هاي مطرح در اين حوزه و افراد شاخص و متون آن ايده
ثير اين أ، و تو زندگي مصنوعي كيفيت آن را تغيير داده ،هاي مصنوعي هوش مصنوعي، اندام

كنـد،   كند. درراستاي هدفي كـه كتـاب دنبـال مـي     ر ادبيات و هنر دنبال ميدتغيير كيفيت را 
دهند كه بين گفتمـان پسااومانيسـم و مكاتـب آوانگـارد      نويسندگان اين فصل هم نشان مي

. در اين فصل ارتبـاط  برقرار استهايي  مثل فوتوريسم و دادائيسم شباهت ماوايل قرن بيست
و فيليپ ديك هم مطـرح   ،مان پسااومانيسم با ادبيات آويد، دانته، شكسپير، اچ. جي. ولزگفت
نگـري   فكـري بـا تمـام آينـده     ةداربودن اين حوز كند ريشه شود كه به مخاطب كمك مي مي

چون بودريار، بارث، فوكو،  براين، به ارتباط نظريات افرادي هم انقالبي آن آشكار شود. عالوه
ديد  ةتواند زاوي شود كه مي و گتاري با پسااومانيسم هم اشاره مي ،، لكان، دلوزآلتوسر، دريدا

سومي  ةكه نسخ ،ها باشد. البته كتاب هانس برتنس جديدي براي بازبيني آراي اين شخصيت
 ةمان بـه سـه حـوز   أگيرد كه تو مي بر فصلي را در ،است منتشر شدهم  2014از آن در سال 

در معرفي هر دو كتاب پردازد.  و جانورشناسي مي ،محيطي هاي زيست پسااومانيسم، سياست
هـا بـا    پوشـاني  ولي در معرفي اشخاص، تشريح هـم  ،كنند بيش همانند عمل مي و مفاهيم كم

دار، ايوان كالوس و  ريشه ةعنوان يك فلسف به ،مانيسموو معرفي پساا ،هاي نظري ر حوزهگيد
  كنند. بهتر عمل مياستفان هربرشتر 

عنوان اكوكريتيسيسـم هـم يـاد     ا از آن ب يكه در برخي متون فارس ،نقد سبز يا بوم ةنظري
تر از پسااومانيسم و جانورشناسي محض موردتوجه  هاي نقد و نظريه بيش شود، در كتاب مي

يتر پردازد. پ نظري مي ةقرار گرفته است. ازجمله هانس برتنس در كتابش به معرفي اين حوز
 فرهنگـي و ادبـي   ةاي بـر نظريـ   نظريـه: مقدمـه  هم در كتابي بـا عنـوان    )Peter Barry( بري

)Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory(   فصلي را بـه بررسـي 
از هم در ويراسـت سـوم كتـابش     )Ann B. Dobie( دهد. ان بي. دوبي نقد اختصاص مي بوم

 Theory into Practice: An Introduction to Literary( اي بر نقد ادبي تمرين: مقدمهنظريه تا 

Criticism(،  فصلي در تشريح ايـن مبحـث دارد. در كتـاب     ،منتشر شده م 2012كه در سال
مريكـايي  آت نگاه وپردازد، تفا هايي است كه به معرفي اين حوزه مي اولين كتاب ازكه  ،بري

شود. در بخشي كه تقابل بين طبيعت و فرهنگ نـام   به اين حيطه مقايسه ميبا نگاه انگليسي 
شـود، بـري بـه     در كتاب مالپاس و ويك هم تكرار مي »نقد بوم«گرفته و در فصل مربوط به 
آن با  ةبازنمايي طبيعت در ادبيات و رابط ةالعطپردازد و م نقد مي تفاوت و تقابل نظريه و بوم
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ـ  مـورد . در)Barry 2002: 251( كند ظريه عنوان ميادبيات را افول گفتمان ن ر دنقـد   ثير بـوم أت
گرايـي   كند و عصر رومانتيسيسم انگلسـتان و تعـالي   ادبيات، بري از كتب مقدس شروع مي

كنـد. دوبـي هـم بـه      نگاري در ادبيات معرفـي مـي   را آبشخور و اوج اهميت طبيعتمريكا آ
 ةجنبـ  تـا  كنـد  پردازد و سـعي مـي   ظري مين ةشد هاي شناخته تفاوت مطالعات سبز با حوزه

 ةخالف بـري كـه ريشـ   بـر تر كنـد.   هاي عملي اين حوزه را پررنگ يافت پراكسيس يا دست
نامـد،   جويد، دوبـي در بخشـي كـه آن را تاريخچـه مـي      مطالعات سبز را در تاريخ بشر مي

كند. پس  جو ميو جست م 1960 ةو اجتماعي را در ده ،هاي اين جريان ادبي، سياسي ريشه
بـراي   را كارهـاي عملـي   منتقـد راه  از معرفي مختصر اين حوزه، دوبي بـه سـياق يـك بـوم    

بـه   هـا  اربـاب حلقـه  دهد. بـرتنس هـم بـا آوردن مثـالي از      منتقدشدن در اين باب ارائه مي
هـا   اريذگ عملي اين ارزش ةپردازد و نتيج اري روي عناصر طبيعي و غيرطبيعي ميذگ ارزش

 ةدار و به عمر قو در ادبيات ريشهرا بازنمايي طبيعت  ةبرتنس هم تاريخچ كند. را تشريح مي
برد. كتـاب   هاي متعدد از ادبيات و سينما پيش مي داند و فصل خود را با مثال تخيل بشر مي

اي  مالپاس و ويك معرفي مطالعات سبز را به الرنس كوپه محول كرده است و او نيز ملغمـه 
بار ديگر بررسي  ،حال كند. بااين ب ديگر وجود دارد به ما ارائه ميچه را در سه كتا آن ةاز هم

كـردن آراي   چراكه كوپـه بـا دنبـال    ،گيرد ها پيشي مي ر كتابگيداين حوزه در اين كتاب از 
خط فكري منسـجمي   ،هاي ديگر نامي از او نبود كه در كتاب )،Kenneth Burke( كنث برك

كه بين نظريات اين شخص را دهد تا ارتباط معناداري  ميكند و اين به او امكان  را دنبال مي
مشـخص   برقرار اسـت، هاي فكري و اجتماعي بشر  ر حوزهگيدو درنتيجه مطالعات سبز با 

 ديگـران  را چـه  كند و صحت آن كيد ميأثير پديدارشناسي مرلوپونتي تأاو بر ت ،كند. ازجمله
دهد. اگرچه  اي از ابهام قرار مي الههر كردند د انفصال مطالعات سبز و نظريه معرفي مي ةنقط

كيد دارد، كوپـه آن را بـه زبـان نظريـه     أنظريه و مطالعات سبز ت ةبري هم به پيچيدگي رابط
  كند. تر مي نزديك
  
  هاي اثر نگاهي به كاستي 2.3

موردبررسـي در ايـن مقالـه     ةهاي نقد و نظري ر كتابگيدفصل مربوط به مطالعات تروما در 
هـاي   آن در نظريـه  ةشاو به تعريف ترومـا، ريشـ   ريچارد كران ،در اين فصل مشابهي ندارد.

ـ      ةي و ارتباط آن با تجربيات ملموس جامعـ وكا روان  ةانسـاني پـس از جنـگ ويتنـام، تجرب
ر فصول ايـن كتـاب، نويسـنده    گيدپردازد. برعكس  و استعمار مي ،داري هولوكاست و برده
تروما در ادبيـات را   ةكند و چندوچون مطالع تشريح نميدرستي  ادبيات به ةتروما را در حوز
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از اولـين   ،)Cathy Caruth( شاو به كتـي كـاروث   كران ،كند. در ابتداي فصل سربسته رها مي
ولـي بـه    ،كنـد  اشاره مـي  ،كاوانه به تروما دارد رويكردي روانكه  پردازان تروماي ادبي ظريهن
شاو مبحث تروما را در رخـت   كران ،دازد. درواقعپر ثير او از لكان و واسازي دريدايي نميأت

اي  گاه ذهن خانه دارد و بنابراين پديـده آدهد كه در آن تروما در ناخود كالسيك آن ارائه مي
ها و زبان  آن نقصان در سيستم نشانه ةگنجد و نشان در كالم نمي درنتيجه،پيشازباني است و 

هـاي   كـه ترومـا را در مـتن نظريـه    هاي جديـد در ايـن حـوزه     است، و چيزي از پيشرفت
 ميان   كنند به رها مي »ثيرهاي همگانيأها و ت ويژگي«كاوي اجتماعي بازتعريف و از بند  روان
  .)Balaev 2014: 2( آورد نمي

دهد در فصـل   از ديگر نقاط ضعف اين كتاب كه كاستي در ويراستاري فني را نشان مي
كـه   كنـد  بيـان مـي  دوم از پاراگراف آغازين فصل، نويسنده  ةدهد. در جمل كتاب رخ مي 13

ولي نـام ايـن دو حـوزه در نگـاه اول      ،شود ديگر تقسيم مي ةحوز پسااومانيسم به دو ةحوز
رسد. مخاطب ممكن است از خود بپرسد كه چرا كتاب  مي  نظر تكرار عبارت پسااومانيسم به

 ،اما اگر دقـت كنـيم   ،ز قلم افتاده استيك عبارت را دوبار تكرار كرده و چرا موضوع دوم ا
گذاري بين اجزاي كلمات اسـت. عبـارت اول    چنين نيست. تفاوت در دو عبارت در فاصله

، »پسـا «كنـد و در عبـارت دوم دو تيـره عبـارات      جدا مي »اومانيسم«را از  »پسا«با يك تيره 
انتهاي خط قرار  كه عبارت دوم در جايي كنند. اما ازآن را از هم تفكيك مي »ايسم«و  ،»اومان«

به خط بعد منتقل شده است، تشخيص اين موضوع بـراي دانشـجو    »ايسم«گرفته و عبارت 
توضـيح آن   بـه نگارشـي   ةايـن شـيو   بيـان مقاله پـس از   ةنويسند ،شود. درضمن دشوار مي

همـي در ايـن بخـش از    كند كه دليل اصـلي كژف  يپردازد و مسئله را به حال خود رها م نمي
  است. كتاب

تواند مخاطب ناآشنا با اين حوزه را سردرگم كند، زبان كتاب  اين كاستي، كه مي بر عالوه
كـه   علـت بـه ايـن    ،عالي به زبان انگليسي داشته باشد. درواقع يطلبد كه دانشجو تسلط مي

در نوشتن مقاالت مخاطب دانشجو را ند، ا ن آن حوزهانويسندگان فصول اين كتاب متخصص
اش انگليسي  اند. شايد درك زبان اين كتاب براي دانشجويي كه زبان مادري مدنظر قرار نداده

هرحال يكي از نقاط ضـعف ايـن    چنان دشوار نباشد كه براي دانشجوي ما، ولي به است آن
آن بـازدارد.   ةمطالعـ تواند دانشجو را از  ت هم هست، ميقو ةكتاب، كه از نگاهي ديگر نقط

كافي به زبان  ياما تسلط ،اين كتاب براي دانشجويي كه انگليسي زبان دوم اوست ،هرحال به
هـاي سـطح    اين كتاب براي تـدريس در دانشـگاه   ،انگليسي دارد بسيار مفيد است. درنتيجه

  شود. باالتر توصيه مي
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هاي نقد ادبـي   كتابضعف بسياري از  ضعف ديگر كتاب مالپاس و ويك كه نقطه نقطه
آموزشي دانشـگاهي  نظام هاي نقد كه در  عملي است. بسياري از كتاب ةاست، كمبود نمون

عنـوان نقـد عملـي دانشـجويي      اي را بـه  ند كه مقاالت سـاده ا هايي شوند، كتاب استفاده مي
دوازده اثـر ادبـي از ژانرهـاي    درمـورد  كتاب گرگـوري كسـل    ،ضميمه دارند. براي نمونه

كنـد. يـا چـارلز     هاي مختلف نظري بحث مـي  ر مقاالت بسيار موجزي از ديدگاهمختلف د
 كـارگيري آن  اي بر نظريه و به نقد ادبي: مقدمهدر كتابش ) Charles E. Bressler( اي. برسلر

)Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice( هـاي   هايي از خوانش نمونه
 كنـد. لـويس تايسـن    هاي دانشجويي به خواننده عرضه مي قالب نوشته درانتقادي از آثار را 

)Lois Tyson( انتقادي در اين زمانـه  ةنظري هم در )Critical Theory Today(   گتسـبي  رمـان
 ة. اگرچه همكند ميهاي مختلف نظري بررسي  اثر اف. اسكات فيتزجرالد را از ديدگاه بزرگ

هـاي   مندند و هريك تاحدودي دانشجو را بـا روش  ارزش نقد ةنمون ةها براي ارائ اين تالش
در اين ميان كتاب ان  ؛ البتهدهند يك به نياز دانشجو پاسخ درستي نمي كنند، هيچ كار آشنا مي

دوبـي در   .كننده باشـد  تواند بسيار كمك كند كه مي بي. دوبي روش كار متفاوتي را دنبال مي
انتخاب اثر ادبي براي بررسي و انتخـاب رويكـرد    ي كاربردي دريها نمايي پايان هر فصل راه

كـه دانشـجو بايـد از مـتن ادبـي بپرسـد در        را االتيؤس ،كند. سپس نظري مناسب ارائه مي
و  ،چگونگي نوشتن شروع، بدنه ةهاي مفيدي دربار نمايي دهد و راه مفصل قرار مي فهرستي

دومـي كـه مـتمم كتـاب      كند. رامان سلدن هـم در كتـاب   پايان مقاله به مخاطب عرضه مي
كند و با اين روش بر  نخست اوست نقد عملي را متوازن با نقد تئوريك كتاب اول ارائه مي

ها  شود كه بسياري از پيچيدگي حد آن باعث مي از  اما سادگي بيش ،كند اين كاستي غلبه مي
بسـط   خطاب قرار نگيرند. با علم به اين موضوع كه كتاب مالپاس و ويك ازلحاظ تشريح و

دارد، الزم اسـت در   هاي كـار قـدمي برنمـي    اما براي آموزش روش ،كند آرا خوب عمل مي
نار آن صورت استفاده از اين كتاب در كالس درس، منبع دومي براي جبران اين كاستي درك

  مورداستفاده قرار بگيرد.
نظريـه،   هاي نقد و رمان: گزيدهدر كتابي با عنوان  )Dorothy J. Hale( دوروثي جي. هيل

1900 - 2000 )The Novel: An Anthology of Criticism and Theory, 1900- 2000( ةمجموع 
 ةقلم منتقدان متخصص در هـر حـوز   بهكه  ،رمان ةاز نقد عملي در حوزرا بسيار سودمندي 

اي از مقالـه جمـع كـرده اسـت كـه       كامل يـا گزيـده   ةشكل مقال به ،استنظري نوشته شده 
بسيار مناسبي براي كتاب مالپاس و ويك باشد. ارزش اين كتاب در آن است تواند مكمل  مي

ديگري نيـز   ةدر اين بين به نكتاما  ،كند كه دانشجو را با فرايند واقعي نقد و نوشتن آشنا مي
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تـر اسـت و    و دوبـي بـراي دانشـجو آسـان     ،خواندن كتاب تايسـن، برسـلر   :بايد توجه كرد
كند. سراغ  راه نمي بندي كالسي را با دشواري زيادي هم زمان ةها مسئل كاركردن با اين كتاب

ه بـا آن را  هـ هـاي درس توانـايي مواج   كـالس  ةمتون اصلي نقد رفتن چالشي است كه همـ 
طلبد كه انرژي مضاعفي براي يادگيري  تنها از دانشجو مي ندارند. استفاده از اين دو كتاب نه

كشد. اما ايـن   مي  چالش هاي تدريس استاد را هم به كار بندد، بلكه توانايي علمي و مهارت به
بنـده   ةبخش نيست. برعكس، تجرب به آن معنا نيست كه استفاده از آن ناممكن است يا نتيجه

تواند به  زمان مي همطور  بهاستفاده از اين دو كتاب  است كه هاي درس نشان داده در كالس
  كند.باط نظريه و نقد كمك بزرگي بدانشجو در تفهيم ارت

  
 گيري  . نتيجه4

و تخصصي است. مباحث را در نظم منطقـي دقيقـي    ،مدآروز، كار اين كتاب ازنظر علمي به
بودن نكرده است. اين كتاب  الوصول ها را قرباني سهل حال پيچيدگي و درعين است قرار داده

ت زبـان و ادبيـا   ةدر رشـت  را تواند درس رويكردهاي نقد ادبي دركنار يك مكمل عملي مي
بـه درسـي مفيـد و     ــ شدن در صورت ترجمه ــها  ر رشتهگيدانگليسي و دروس مشابه در 

بنـدي كـرد:    چنين دسـته  توان اين ت اين كتاب را مينقاط قو ،گشا تبديل كند. درمجموع راه
كنـد و   هاي نقد و نظريه را تكرار نمـي  ر كتابگيدهاي  مطالب در كتاب كليشه ةارائ ةشيو  .1

 بنابراين. نوشتار علمي و صريح است و 2 ؛ها دارد ها و پيچيدگي پوشاني نظري بر هم ةگوش
هر  ،اند و درنتيجه . نويسندگان متخصص نوشتن هر فصل را برعهده گرفته3 ؛غامض نيست
هاي فراوان موضوع  كتاب با مثالدر . 4 ؛ترين فرضيات را از قلم نينداخته است مقاله اساسي

نهاد نويسنده  پيش اين،كند. باوجود د كه به درك مخاطب كمك ميشو موردبحث بررسي مي
هاي درسي استفاده شود كـه دانشـجويان آن    اين است كه از متن اصلي اين كتاب در كالس

هايي نيز دارد كه از  آمادگي زباني خوبي براي مواجهه با متون اصلي دارند. اين كتاب كاستي
كه نظريات جديدتر تروما  آن ، حالاست ازباني ارائه شده. از تروما تعريفي پيش1اين قرارند: 

اومانيسـم و  - . تفاوت بـين پسـا  2 ؛دهند اجتماعي موردبررسي قرار مي كاوي را ازمنظر روان
گيري عبارت در پايان خط نيـز تشـخيص    و جاي است ايسم توضيح داده نشده- اومان- پسا

هـا بـراي    سـطح زبـان مقالـه    .3 ؛كنـد  در عبارت فـوق دشـوار مـي   را اين ويژگي نوشتاري 
 ةعملي نقد در اين كتاب وجود ندارد، كه الزم ة. نمون4 ؛نيست هساد هاي زبان دوم  خواننده

چـه مـتن فارسـي ايـن      ، چناناينجبران آن استفاده از منابع نقد عملي كمكي است. باوجود
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هـا   ر رشتهگيدسليسي داشته باشد، منبع علمي بسيار مناسبي براي دانشجويان  ةكتاب ترجم
كتـاب نقـد    ،هاي علوم اجتماعي و هنر است. با اين تفاصيل چون ادبيات فارسي و رشته هم

هاي  هاي درس است كه كاستي اعتنا براي استفاده در كالس فرهنگي كتابي قابل ةادبي و نظري
  داد. توان تاحدود زيادي پوشش هاي ديگر مي آن را با كمك كتاب
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