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   1دكتر مريم صادقي

  
  چكيده 

ادبي مورد  سياسي در نقدادبي و رويكرد ابتدا نقد بررسي شده است؛  رويكردهاي سياسي و نقد ادبيدر اين مقاله كتاب 
آلتوسر، گرامشي، مانندهاي كساني  تطبيقي با ديدگاهطريق  مهم نويسنده به هاي بررسي قرارگرفته سپس نظرات و ديدگاه

دهندة آن است كه اثر  چشم انداز پژوهش نشان. هاي ماركسيستي و ساير مباحث كتاب تحليل شده است آرنولد، ديدگاه
ت در نقد ادبي را فهميده و رويكردهاي آن را مورد بررسي قرار داده اما برخي مفاهيم و مورد نظر مسئلة مهم سياس

اصطالحات را مانند فرهنگ و ايدئولوژي با مكاتب فكري در يك رديف قرار داده كه همين امر باعث شده برخي از 
  .ناقص شودمهمترين مباني در موضوع سياست و نقد ادبي ناديده گرفته و 

  .مكتب، مفهوم، سياستنقد ادبي، : نيد واژگاكل
  

  مقدمه 
يسنده و مالحظات ديگر ها و محتواي يك اثر و مباني و چارچوب نظري نو نقد يك تأليف به معناي ارزيابي نوشته

كند بنابراين نويسنده  گيرد سپس بر اساس آن اثر خود را تأليف مي نويسندة يك اثر مباني نظري را درنظرمياست؛ يعني 
نقد ادبي به . پردازد خواند و به تبيين ونقد آنها مي هاي ديگران را مي كند، ديدگاه هر رويكردي خود، انتقاد ميبيش از 

در ديدگاه روانشناسان، منتقدان آثار، . هاست ويژه رمان هاي ادبي به معناي انتقاد و ارزيابي يك اثر كه عموماً نوشته
هاست كه گاهي مشترك وگاه  ها آيينة تجلي و انعكاس مسائل جامعه وانسان فيلسوفان، اديبان، جامعه شناسان وغيره رمان

ها وجوامع داراي محورها و مباني مشترك هستند؛ يعني حوزة نقد ادبي بسيار  انسان صورتغير مشترك است اما در هر 
مسائل تكنولوژيك و  نقد ادبي امروز حتي با. گيرد هاي زندگي انساني را دربرمي گسترده و وسيع است و تمام زمينه

هاي امروز حتماً و لزوماً با انواع محورها و مسائل زندگي روزمره  ارتباطاتي نيز گره خورده و تنيده شده است؛ يعني رمان
در ابعاد مختلف آن حتي تكنولوژي و ارتباطي برخورد، چالش، درگيري و ارتباط دارد، اين ارتباط گاهي تعارضي 

  .نويسد ويسنده براي اعتراض و برخورد با رويكردهاي حاكم وگاه در تأييد آنها رمان ميگاهي ن. وگاهي تعاملي است
براي نقد يك اثر نخست بايد محور اصلي و مبناي نقد را تعيين كنيم و بگوييم نقد و نقد سياسي چيست؟ تعيين كنيم كه 

ياسي و با مباني نقد سياسي ارزيابي شود چه گيرد و براي اينكه يك اثر از ديدگاه س هايي را دربرمي نقد سياسي چه حوزه
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شود  هاي روزمره و زمانة نويسندة اثر مربوط نمي محورها و نكاتي بايد مد نظر قرارگيرد؟ دامنة نقد يك اثر فقط به حوزه
گون هاي بينامتنيت آثار، حوادث و رويدادهاي پيشين در ابعاد گونا ترين حالت بايد گفت يك اثر در اليه بلكه در كامل

هاي  هايي است كه تا زمان تأليف اثر در جامعه به صورت انديشهقرار دارد و در واقع يك اثر برآيند تمام افكار و 
هاي مختلف جوامع را در طول  ها و واكنش است لذا براي نقد يك اثر بايد رويدادها، كنش تبيين شده گوناگون طرح و

هاي نويسنده را شكل  ررسي كرد؛ زيرا همين محورها هستند كه انديشهدوران تاريخ سياسي، ديني و غيره را سنجيد و ب
. رمان در واقع مواضع فكري و مهم نويسنده در هرزمينه است كه از عوامل و مباني گوناگون نشأت يافته است. دهند مي

متني با دنيا و جهان يك متن با جهان خود درتعامل است و نقد ادبي در اين معنا بررسي معناها وگشودگي ارتباطات بينا
ها و مسائل مطرح در جهان بر  و جهان است پس هر تغييري در ديدگاه ، تعامل متنتر است بلكه به بيان بهتر و روشن

هاي نقد متن  انتهايي زمينه پاياني و بي پايان براي توليد معنا هستند و همين بي ها كشمكش بي متن. گذارد متن نيز تأثير مي
  . هاي گوناگون وجود داشته باشد كنند كه امكان طرح نظرات و ديدگاه نقدها در فضايي رشد مي .كند را آماده مي

  في وتوصيف اثر معر:  1

نوشتة ناصر مطلب زاده نشر تيساست كه چاپ  رويكردهاي سياسي نقد ادبيكتاب : اي مشخصات شناسنامه:  1 – 1
  .منتشر شده است 1396نخست آن در 

رويكردهاي صفحه  پس از پيشگفتار، مهمترين  117در اين كتاب با قطع وزيري كوچك : معرفي ساختار اثر:  1 – 2
فرانكفورت، مطالعات   فرهنگي، مكتب ماركسيسم، پسااستعماري،مطالعات ادبي را كه شامل فرهنگ،سي در نقدسيا

قرار داده و با كتابنامة كتاب به پايان رسيده فرهنگي و زندگي روزمره و نقد فمينيستي را در شش فصل مورد بررسي 
تمام منابع اثر انگليسي است و نويسنده از منبع فارسي استفاده نكرده است البته برخي از اين منابع به فارسي مانند . است

اين . استاز جرج اليوت و منابع ديگر ترجمه شده  ميدل مارچاز تري ايگلتون،  نظريه ادبياز شارلوت برونته،  جين اير
  .امر نشان دهندة تسلط نويسنده به زبان انگليسي  است

اي  چهره. اي قرمز و نارنجي طراحي شده است طرح روي جلد در زمينه: ويژگي هاي فني و طراحي جلد:  1 – 3
، بنگرد و روي زمينة آن كلمات و جمالت  انگليسي با معاني كشتن، اسلحه، دوستان قديمي، انتخا نگران جايي را مي

نقد، انتخاب وگزينش است يا پيامدهاي نقد كه هردو با متن   نوشته شده كه مشخص نيست منظور نويسنده... ضرر و
  .نمايد متناسب مي

هاي مجزا و منفك از هم در پنج قسمت نوشته شده كه شايد معناي حصار يا بند و حريم  عنوان كتاب هم به صورت
هرروي رنگ وكلمات روي جلد از نوعي ترس، كشتار و نگراني گزارش  به. دهد كه باز هم با عنوان متناسب است مي
آشتي با » ي تهية اين كتاب هيچ درختي قطع نشده استبرا«نخستين نكتة مثبت كتاب آن است كه ناشر با جملة . دهد مي

كند اما اين كتاب داراي صفحات اضافي و زيادي در ابتداست؛ صفحة اول پس از عنوان با جملة  طبيعت را يادآوري مي
خواهد بيان كند؟ در صفحة  اي را مي معلوم نيست چه نكته» ما فقط كتاب فروشيم«مذكور و اين نوشته در پايين كه 
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/ با تو ياد هيچ كس نبود رها/ اي خداي اي فضل تو حاجت روا: عدي پس از شعري كه در باالي صفحه نوشته شدهب
  . متصل گردان به درياهاي خويش/ قطرة دانش كه بخشيدي زپيش

هاي سياسي نقد، مابعد استعمار در ادبيات،   جنبه: سياسي در هشت محورقدمشخصات ظاهري كتاب شامل محورهاي ن
در صفحة سوم پس از عنوان فهرست، انتشارات تيساست كه براي . است ينيستي، نقد ماركسيستي معرفي شدهفمنقد 

. تبليغ و بازاريابي نوشته شده و شامل هجده عنوان اثر است و در صفحة چهارم عنوان كتاب و نام نويسنده آمده است
هاي مجازي كتاب و در صفحة هفتم  م آدرسصفحة ششدر  .درصفحة پنجم كتاب شناسنامة مختصر كتاب آمده است

چيدمان صفحات كتاب . فهرست كتاب در صفحة هشتم نوشته شده است. عبارات و قوانين حقوقي اثر نوشته شده است
هاي خاص بسيار سبك و  قطع كتاب و وزن آن به دليل استفاده از ورق. تا اينجا  از نوعي هنجار شكني حكايت دارد

  .  دست است خوش
سته يا در اند رسد نويسندة محترم آن دسته آثار را كه خود مهم مي نظر مي به: رعايت اصول علمي وارجاع دهي:  1 – 4

از  رسالة تاريخدسترس داشته فقط مطالعه كرده و مورد استفاده قرارداده و ساير منابع فارسي يا ترجمه شده؛ مانند كتاب 
حبيب و ساير منابع ديگر . ر.ا.از منقش روشنفكر، نقدادبي و نظريه يا  سيشرق شنابابك احمدي، آثار ادوارد سعيد مانند 

   .خور تأمل و توجهي دارند ناديده گرفته استي مطرح شده در اين كتاب مطالب درها كه در زمينه
  اثر   تحليل وارزيابي محتوايي :   2

اين مباحث را در  نويسنده . كلّيت اين كتاب در مورد مباحث سياسي است كه در نقد ادبي مورد توجه قرار گرفته است
 و مباحث ايدئولوژيك در نقدادبي، مطالعات فرهنگي، ماركسيسم، است كه شامل مطالعات كردهشش ُبعد معرفي 

مكتب فرانكفورت و فرهنگ روزمره و هاي  ديدگاهمل زمينة استعمار وپسااستعمار، مطالعات فرهنگي شامطالعات در 
است؛ مثال ً چرا نويسنده، فمينيسم را در رديف سياست آورده  بندي ارائه نشده فمينيسم است اما مالكي براي اين تقسيم

د؟ و گويد يا فرهنگ و مطالعات فرهنگي يا قومي چه ارتباطي با مباحث وابعاد سياسي دارن و از كدام فمينيسم سخن مي
  .خوبي روشن نشده است ارتباط ديگر موارد نيز با رويكرد سياسي به

نكتة بسيار مهم ديگر آن است كه موضوعات و محورهاي مهمي كه براي نقد سياسي انتخاب شده نا متوازن و نامتناسب 
د و چگونه است؛ يعني ايدئولوژي و فرهنگ، رويكرد يا مكتب نيست اما ماركسيسم و فمينيسم مكاتب فكري هستن

هاي درون فصلي هم اين عدم توازن و تناسب وجود  بندي رديف آورده است؟ حتي در تقسيم  ها را در يكاين  نويسنده
اي و بدون اينكه سير تاريخي را در اين مسير تبيين  دارد؛ براي مثال در همان فصل نخست بدون هيچ تعريف و مقدمه

هاي او در نقد سياسي مطلقاً سخني به ميان نيامده  ولي از فوكو و ديدگاه كند ابتدا از آرنولد سپس گرامشي سخن گفته
  . است

عنوان  كند و با معرفي آرنولد وگرامشي به بخش نخست كتاب، مطالعات فرهنگي و نقش آن را در نقد ادبي مطرح مي
 هاي فصلآيد البته  در ادامه ميمطالبي كه . كند صورت خالصه مطرح مي بهآرنولد را  هاي ديدگاهنمايندگان اين رويكرد، 
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ازمطالب كتاب در فصل نخست در . پوشاني دارند ها هم گيرد زيرا اين فصل چهارم و پنجم اين اثر را هم به نوعي دربرمي
  : توان دريافت  مورد آرنولد مي

اآرام انسان مضطرب كه به روح ن چيزي تر، ادبيات از نظر آرنولد چيزي فراتر از عمل و فايده است چيزي متعالي«ـ  1
   ).18: 1396مطلب زاده (»اطمينان بخشد

شعر همچنين به دنبال سود . رو شعر و ادبيات را مطرح كرد ـ آرنولد در پي جايگزين كردن رويكرد دين بود ازين 2
ن ر متفاوت آن را برايمانمودهاي بسيا و توسل شد تا زندگي را براي ما توضيح دهدشخصي نيست پس بايد به شعر م

هاي متفاوت زندگي او نگاهي  داند و همدلي با چهره آرنولد شعر را مطالعة عميق زندگي مي ).20 :همان(معني كند
گيرد كه آرنولد بين دين، شعر و ادبيات مشابهت و همساني پيدا  نويسنده از اين ديدگاه آرنولد نتيجه مي. همدالنه دارد

درون ماست و فرهنگ نيز كمال را در شرايط ظر مسيحيت قلمروها از ن«: فرهنگ نيز چنين رويكردي دارد. كند مي
 و فرهنگ مذهب بين و همساني مشابهت، تطبيق ايجاد پي در آرنولد ).20 :همان(»كند دروني انسان جست وجو مي

    .است
از نظر او ...استبا وجود اين تعريف آرنولد از فرهنگ هنوز روشن نشده «: ـ ابهام در معناي فرهنگ از نظر آرنولد 3

توهمات خودخواهانة طبقة كارگر و در مرج را در سركشي  آرنولد اين هرج و«كند و هرج و مرج فرهنگي را تهديد مي
  ). 19 :1396مطلب زاده ( »و نامتعارف پروتستانتيسم طبقة متوسط مي بيند زننده

هايي كه امروزه تاريخ را عنصر غالب  ي از تئوريدر زمانة آرنولد بسيار«گري نو نشده بود  ـ در زمان او هنوز تاريخي 4
  ).  21 :همان( »داند وجود نداشته است مردمان ميفكر وفرهنگ 

رسد آرنولد در پي درك  نظر مي به. براي ارزيابي ديدگاه آرنولد بايد موارد و محورهاي زمان او را مورد توجه قرار داد
زماني از همة اين  ها از ديدگاه او انسان. گرفت خاص هم در نظرنمي تاريخي نبود شايد اصالً براي اين موضوع اهميتي

ها دلزده خواهند شد و اين ارتباطي به زمانة خاص ندارد بنابراين او به دنبال طرح نظرية شعر و فرهنگ براي  الگوسازي
پردازان دنياهاي ديگر و  يهنظربسياري ديگر از ها بود اما جاي يك سؤال هم خالي خواهد بود كه آيا آرنولد و تمام زمان

ها و مذاهب سرخپوستي يا عرفان و اديان هندي را  هاي ديگري را مانند امريكاي التين يا عرفان بيني ها وجهان فرهنگ
خواستند فرهنگ به معناي اخص آن را جانشين مذهب يا دين  و با چه مسيري مي  درنظرگرفته بودند؟ آنها چگونه

هاي آرنولد، نويسنده وكسان ديگري كه در مورد  تحقق اين امر و درستي يا نادرستي ديدگاه نظر از امكان بنامند؟ صرف
امثال آنها  ها و پذيرفت و ايرادات و اشكاالت اين نظريه اند اين امر چگونه تحقق مي هاي مشابه قلم زده آرنولد يا ديدگاه

  .متأثر از ماركسيسم هم صادق است هاي هاي ماركسيسم يا ديدگاه در كجاست؟ اين امر در مورد ديدگاه
اين اصطالح را مقابل تاريخ سنتي  گرايي از نظر نويسنده به چه معناست؟ آيا نويسنده  مطلب ديگر اينكه اصوالً نوتاريخ

گرايي، سياست، فرهنگ و مطالعات فرهنگي ارتباطي وجود دارد؟  صورت آيا بين مباحث نوتاريخ  اين است؟ در قرار داده
است؟ و سرانجام با توجه  ميان نيامده يا مكالوگ سخني بهكالينگوود كساني مانند   چرا از ديدگاهباطي وجود دارد واگر ارت

  گرايي تعريف نشده منظور نويسنده از طرح اين مبحث چه بوده است؟  به اينكه نوتاريخ
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رويكردهاي اند  دوسرتو تعاريفي از آن ارائه كرده و باختين آلتوسر، فوكو، ميشل كليفوردگيرش،نو كه  گري مبحث تاريخي
. دانند مي پساساختارگرايي و ماركسيسم جريانات از يافته نشأت و آمده بيرون را آن برخي. گيرد مختلفي را دربرمي

 متون و بازخواني "فرهنگ بوطيقاي خلق" روش را اين اصوًال هدف كه است بليانر و ريموند تأثير تحت ديگر تعريف
 درراستاي غيرداستاني/ داستاني بندي تقسيم درنورديدن و نوشتار متكثر و چندگانه اشكال از بخشي مثابه به سياسا

 و اجتماعي مناسبات تأثير تحت اي جامعه هر متون دانند؛ يعنيمي خاص نهادهاي و ها گفتمان بندي صورت كشف
   2.شوند تأويل نو از بايد گذشته آثار تمام بنابراين هستند توليدي نيروهاي

توان  در ادامه بايد گفت كه فرهنگ در نقد ادبي از مباحث جامعه شناسي يا مطالعات قومي جداشدني نيست و البته نمي
  .اين مبحث را در سياست محدود كرد

زمان ها نقشي فراگير و فرازماني دارند و از حيطة مكان،  زمان يعني ثابت است يعني فرهنگ ـ فرهنگ درديد آرنولد بي 5
  .روند و مليت فراتر مي

گرفت يا به اشاره از آن سخن  تأمل قرار ميكا دارد كه بايد در اين بحث موردآرنولد مباحث مهمي در مورد آمري 
آورد كه مشخص شود  آورده در ابتداي بحث مي 69بهتر بود نويسندة محترم تعريف فرهنگ را كه در صفحة  3.رفت مي

                                                      
 از بسياري رو اين از. كندمي روايت درگذشته را جامعه ساختار و نهادها و افراد عملكرد شناختي وجود دارد كهجامعه روش ديگري به نام رويكرد 2

: شودمي تقسيم روش سه در شناسيروش نظر از شناسانهجامعه تاريخ كه است عقيده اين بر لويد. گيرندمي قرار شيوه اين در نگاريتاريخ رويكردهاي
 دربارة تحليل و تجزيه به ،)عمل( كنش براي آنان هايانگيزه و مطالعه با داندمي افراد از ايتوده و انبوهه مثابه به را جامعه« كه فردگرايي رويكرد نخست
- مي تعيين آن درون در را چيز هر ساختار كه پردازدمي تماميتي مثابه به كل بررسي و مطالعه و پردازيمفهوم به« گراكل شناسيروش ؛ دوم»پردازدمي جامعه

 با« است ساختمندگرا روش سوم و» .است ساختاري تكامل اساسي معناي يا و دروني كنندة تعيين هايمكانيسم جوي و جست در شناسيروش اين. كند
اتكينسون و ( »پردازدمي زمان طي در ساختاري هايفرآيند مطالعة و پردازيمفهوم به آنان نيات و طبقات ها،گروه افراد، عّلي متقابل هايكنش بررسي

  .)325 همان،ديگران، 

به . منظورآرنولد از آمريكايي شدن اعتياد مردم به ابتذال است كه بر نبود معيارهاي متعالي داللت دارد. آرنولد هميشه نگران پديده آمريكايي شدن بود ٣   

آرنولد براي خروج از . مبتذل به شمار مي رودهاي عشقي آمريكايي مثالي از ادبيات  نابيان ساده آثار ديكنز نمونه اثري متعالي و متعلق به سنت بزرگ و رم
دولت تنها نيرويي است كه مي : فرمول وي ساده بود. كيد كردأود بر سه گانه دولت، فرهنگ و آموزش تخ زمان انگليس جامعه در ابتذال فزايندة ة روبهپديد

 در مراتبي سلسله تمايزات وجود به اعتقاد با متعالي فرهنگ بر تأكيد. را به مردم آموزش دهد) فرهنگ متعالي ( تواند از طريق آموزش مردم، سنت برگزيده 
تا فرهنگ اين دسته از اعضاي جامعه موضوع مطالعه گردد و  برد زمان ها سال. شود مي همراه كارگر طبقات فرهنگ پويايي و سرزندگي از غفلت و جامعه

  .كند تعريف را خود ة مطالعاتيدر نهايت مطالعات فرهنگي حوز
اگر قوت خود را از دست » ييتس«؛ بلكه منظور او نوعي مركز نگهدارنده است كه به قول شاعر ايرلندي »آمريكا پايتخت ندارد« گويد كه ميآرنولد  از نظر 

شود كه در آن نه اخالق  نظمي شناخته مي اي پر آشوب، شلوغ و بي براين مبنا از منظر پديدارشناختي آمريكا جامعه. بدهد، همه چيز از هم خواهد پاشيد
شبه  اي است كه يك ولگرد يك در چنين جامعه. تواند به هرجا كه پيش آمد حركت كند گسيخته مي انسان آمريكايي، به صورت عنان. دارد، نه قانونوجود 

و خود را دهد  شبه تمامي هستي خود را در قمار از دست مي  شود همچنين ميليونري يك رئيس جمهور آمريكا مي) جرالد فورد(ميليونر و پسربچه سرراهي 
اما آيا اين همه . به عبارت ديگر در آمريكا جامعه وجود ندارد و افراد را قيد و بندهاي اخالقي و عرفي به يكديگر متصل نساخته است! كند آويز مي حلق

به اعتقاد آنها در اين كشور، به  .گذارند نظران و انديشمندان هم هستند كه بر وجهي ديگر از جامعه آمريكا دست مي بسياري از صاحب داستان آمريكا است؟
كند و اساسا مهد كارايي نظام عقالني  پاشد، زيرا آمريكا مانند يك ماشين تكنولوژيك بسيار دقيق و منظم كار مي ، هيچ چيز از هم نمي"مركز"رغم نداشتن 

ريكا جايگاه دقت و نظم و تكنولوژي است و آمريكائيان از آم .ناميده است» اوتوپياي تحقق يافته«مدرن آمريكا را  ژان بودريار فيلسوف پست. مدرن است
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نويسد كه آرنولد فرهنگ را بهترين آنچه در جهان به  پردازد؟ او مي رتباط آن با سياست ميبا چه تعريفي از فرهنگ به ا
فرهنگ تنها « نويسد  در ادامه باانتقاد به اين تعريف مي).  68 :1396مطلب زاده (كند فكر و زبان درآمده تعريف مي

اور و ارزشي كه در زندگي هرگروهي از مردم هاي واال و باورهاي متعالي انساني نيست بلكه هر نوع ب دربرگيرندة ارزش
اين تعريف البته بسيار جامع است )  69 :همان( »گنجد كند در آن مي از هرطبقه اجتماعي، نژاد، زبان و مليت نقش ايفا مي

خوبي روشن نشده است در صورت پذيرش اين ارتباط، باز هم بخشي از نقد و فرهنگ در  اما ارتباط آن با سياست به
شود؟ مطالب  صورت فرهنگ با سياست مرتبط مي شود؛ يعني مشخص نشده درچه تعريف به حال خود واگذاشته مياين 

شد يا  طوركه نوشته شد مفاهيم مبنايي بايد در ابتدا توضيح داده مي نوشته شده در اين بخش داراي ابهام است زيرا همان
  .شد خوبي تعريف مي بهپردازان در اين زمينه  حداقل نظرات مطرح اشخاص و نظريه

دهد فرهنگ زيرمجموعة ايدئولوژي  دست مي هب 22 با تعريفي كه نويسندة اثر از فرهنگ و ايدئولوژي در صفحة
عنوان سرنمون و عنوان اصلي و ايدئولوژي و ساير مفاهيم مربوط به  گيرد اما در مباحث بعدي دوباره فرهنگ به ميقرار

زاده در مورد ايدئولوژي و  مطلب. دهد عنوان اصلي تغيير مكان مي است به قلمداد شدهآن، كه در اين اثر تماماً سياسي 
ها،  نظرنرسدكه باورها، نگرش شايد در نگاه اول اصالً چنين به«: نويسد آورد و مي مي» ديگري«ادبيات موضوعي در مورد 

كه اين  درحالي) 22 :همان(» م شودها  و طرز فكر مردم ممكن است به نفع گروهي و به ضرر گروهي ديگر تما ارزش
عنوان  توان دريافت زيرا در طول تاريخ ايدئولوژي ـ اگر بتوان چنين تعريفي داشت ـ همواره مردم به موضوع را كامالً مي

داران قرار  ها و حتي سرمايه اند و هم هرجا الزم بوده مورد استفادة حكومت شده سپاهيان خاموش ايدئولوژي هم رهبري
ها به  او پس از بيان اين نكته كه حكومت. آيد ارتباط به اين مقدمه مي اند اما بحث نويسنده در ادامه بسيار كلي و بي گرفته

در طول تاريخ در يك محدودة جغرافيايي «: دنويس كنند، مي دهند و با آن مخالفت مي تغيير شيوة مردم واكنش نشان مي
اين ديگري مانند هيوال يا يك دشمن، . شوند ميان برخي مردمان، مفاهيم و عقايدي خاص با عنوان ديگري تعريف مي

هاي  در اينجا نويسنده ضمن تأكيد بر اين نكته كه مخالفات). همانجا(»هاي راستين بيشتر مردمان است تهديدكنندة ارزش

                                                                                                                                                                           

قطبي شدن  به اعتقاد بسياري، بعد از جنگ جهاني دوم به طور مشروط و پس از تك! كنند تا نظم و كارايي را در همه جا گسترش دهند ها هم استفاده مي ثانيه
آورد و  ها را مي ريزد، دولت هاي بلندمدت مي كند، براي كشورهاي جهان برنامه يها را عوض م جهان در پايان جنگ سرد، آمريكا با اشاره انگشت، رژيم

 . داند كه طبق سناريوهاي خود در هر لحظه چه كار بايد انجام دهد برد و مي مي

اي ويژه  كند تا بفهميم با جامعه ها و اعتقادات، بايد وجوه دوگانه اين كشور را پذيرفت؛ اين پذيرش ما را ياري مي فارغ از درست و غلط بودن اين گزاره
دارنده است و روي ديگر آن حد اعالي  اي كه مانند سكه دو رو دارد؛ يك روي آن آشوب محض است كه فاقد هر نوع مركز نگه مواجهه هستيم؛ جامعه

توان  خواهد و نمي هاي ويژه خود را مي يوهش -ويژه مواجهه فرهنگي  هب –اي  از اين نظر بايد در نظر داشت كه مواجهه با چنين جامعه دقت و كارايي
كند، در خصوص اين كشور هم صادق است؛ به  بينانه و گاه به صورت تخيلي تصور كرد كه همه قواعد معمولي كه در برابر ديگر جوامع صدق مي خوش

از اين نظر فرهنگ هم در ! »تاريخ جهاني«است، نه  ساخته شده» ايده بشري«اي است كه بر مبناي  اساس جامعه» ساختارگريزي«و » پيچيدگي«رسد  نظر مي
يك آرمان فرهنگي كه بتواند نقش نوعي مركز نگهدارنده را بازي كند،  - كند  طور كه آرنولد خاطرنشان مي همان –در اين جامعه . اي دارد آن جايگاه ويژه

در  "چيزي"رسد  گيرد؟ چرا به نظر مي جامعه آمريكا را دربرنميشود، اما اگر چنين حرفي درست است، پس چرا آشوب همه جاي فرهنگ و  يافت نمي
   نده نيست، پس چيست؟راجتماعي تام و تمام را دارد؟ و اگر اين همان مركز نگهدا -دارندگي يك آشوب فرهنگي  آمريكا هست كه به نوعي قدرت نگه
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كنند و طالب آن هستند بر رويكرد تعميم  هاي فرهنگي است كه خود مردم از آنها حمايت مي در واقع مخالفتسياسي 
كه  ماند درحالي اي از سياست دور و بيرون نمي كند با اين تعريف در واقع هيچ حوزه سياست، هم در تمام موارد تأكيد مي

نويسنده در ادامه براي تبيين مطالب . سي منفك و جدا دآن استتوان كامالً از حوزة سيا هاي نقد را مي برخي از حوزه
هاي  خوب و متمدنانه از يك سو  ها را به ارزش ايدئولوژي ارزش«:نويسد و ميكند  خود ايدئولوژي را تعريف مي

).  22 :1396مطلب زاده (» بسياري از مفروضات ما ايدئولوژي هستند. كند وارزشهاي اهريمني از سوي ديگر تقسيم مي
كند كه هيچ محور و بعدي از زندگي از  اين تعريف گرچه داراي اشكال و ايراد است در مرحلة اول چنين القا مي

هاي آلتوسر را در ادامة نظرات آرنولد بيان  در ادامة بحث، ديدگاه. هاي حاكمان سياست دور نيست آن هم سياست
نويسد كه آلتوسر مفهوم ايدئولوژي را  او مي. تباين هستندكه  نظرات اين دو حداقل در اين بخش م دارد درحالي مي
ازنظر آلتوسر ايدئولوژي كاركرد «: صورت رابطة دوطرفانه تعريف كرد او ايدئولوژي را به. خوبي درك و تعريف كرد به

البته ) 23 :همان(»رداي بر اقتصاد، شيوة توليد و ابزارهاي آن تأثير بگذا طور تعيين كننده تواند به انگيزي دارد و مي شگفت
نويسنده به تعريف ايدئولوژي . شود هاي آلتوسر تبيين مي اينكه اين تعريف ناقص است و در ادامه ديدگاه  ضمن

هاي نويسنده در اين بخش بر ابهام  تعريف ها و تبيين. رسد بايد ابتدا اين كار انجام مي گرفت نظر مي پردازد كه به مي
براي جواب دادن به اين پرسش « : نويسد او در تعريف ايدئولوژي از ديدگاه آلتوسر  مي .افزايد مطلب بيش از پيش مي

ژاك الكان در آثار خود از زبان شناسي و . شود متوسل مي) 1901 – 1981(آلتوسر به آثار ژاك الكان روانكاو فرانسوي 
افزايد و فرويد را هم  بر ابهام مطلب مياين تعريف ). همان(»پردازد جويد و بازخواني فرويد مي ساختاگرايي بهره مي

كه معلوم نيست چرا نويسنده با اين تعميم غير علمي، از نظرات فوكو در اين مبحث  كند درحالي سياسي قلمداد مي
هاي نويسنده بر اساس و مباني غير  ها وگزينش توان گفت كه انتخاب آورد مي غفلت نموده و صحبتي از او به ميان نمي

 .و شايد دلخواهانه از افراد در حوزة نقد سياسي بوده است است بديهيعلمي 

آلتوسر : نويسد باره مي او در اين. پردازد كه از نظر او منتقدان بسياري داشته است نويسنده سپس به نقد نظرات آلتوسر مي
گرا  زدهم چندان واقعهاي انگليسي در اواسط قرن نو واقع گرايي و رئاليسم رمان«كند از جمله  مباحثي را مطرح مي

هاي  از جرج اليوت شخصيت)1872( ميدل مارچاثر شارلوت برونته و  جين ايرهاي  آنها استدالل كردند رمان. نيست
اي ناخودآگاهانه بر افراد  ايدئولوژي به شيوه: گويد آلتوسر مي. شناسانند مختار به خواننده مي  ييها عنوان انسان خود را به
  . كند نه طوري كه در رفتارها، ساختارها وتصورات بديهي وجود دارد صورت ضمني عمل مي شود و به تحميل مي

گنجاندن گفتمان نقد سياسي كه آلتوسر از سوي نويسندة محترم، نمايندة آن تلقي شده بدون هيچ توضيحي از ابتدا، ابهام 
هاي   آلتوسر ديدگاه. هام برطرف شودتوانست اين اب كه با يك تعريف روشنگرانه مي آور و گيج كننده است درحالي

آلتوسر «. خودرا از دو سنت ماركسيسم و ساختارگرايي گرفته و با نقد بر آن، در واقع ديدگاه خود را روشن كرده است
هاي  گاههاي دولت را به دست برگ ضمن تفكيك روابط بازتوليد روابط توليد از بازتوليد، نيروهاي توليد، نهادها و سازو

هاي سركوبگر دولت شامل پليس، دادگاه،  دستگاه.كند هاي سركوبگر دولت تقسيم مي دستگاه وژيك دولت ايدئولو
هاي ايدئولوژيك دولت؛ شامل نهاد خانواده، نهادهاي حقوقي،  هاي امنيتي هستند و اين درحالي است كه دستگاه دستگاه
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يعني بازتوليد روابط و مناسبات توليد را به عهده وظيفة تأمين هدفي واحد .. نهادهاي سياسي، وسايل ارتباط جمعي و
قنبري  ( »كند هاي مادي بروز مي به زعم آلتوسر ايدئولوژي، يك وجود مادي دارد بدين معنا كه در تمام ساحت. دارند
1396  :49  .(  

صرار نويسندة نكتة مهمي كه نويسنده هم بدان توجه داشته همپوشاني بسياري محورها با هم است اما معلوم نيست ا
محترم بر حفظ عنوان  مستقل سياسي براي همة اين موارد و تفكيك غير علمي اين موارد بر چه مبنايي است؛ براي مثال 

مطالعات فرهنگي اشتراكات بيشتري با رويكردهاي متنوع ديگر مانند ماركسيسم، نو تاريخ گرايي، « :نويسد مي
از اي  عنوان مجموعه فرهنگي نيز متن به عنوان مثال در مطالعات دارد؛ به ساختارگرايي، فمينيسم و پسا استعمارگرايي

كه منتقدان ساختارگرايي بر آن تأكيد  كند، چيزي شناختي عمل مي تري از يك نظام نشانه هاست كه در بستر وسيع نشانه
چنان وسيع است  همپوشاني گاهياين . از نگاه مطالعات فرهنگي اشتراكات زيادي با رويكرد ماركسيستي دارد. كنند مي

 :1396مطلب زاده  (»كنند ماركسيست آن را همان رويكرد ماركسيستي بدون تعهد سياسي ارزيابي ميكه برخي منتقدان 
71 .(  

ايم و با توجه به  گوييم بايد توجه داشته باشيم كدام ابعاد اين مكتب را درنظرگرفته وقتي از نقد ماركسيستي سخن مي
 وركسيستي ما هايي بين نقد تفاوتي چه؟ چه يعننقد ماركسيستي  كنيم و اصوالً  اي اين مكتب ارزيابي ميه كدام مالك

. گذارند امروزه روشنفكران بين ماركس جوان و ماركس پير تفاوت مي«ها وجود دارد؟  هاي مكتب فرانكفورتي ديدگاه
هاي دموكريتوس،  ماركس در جواني به انديشه. تهاي  پايان عمر او تفاوت داش هاي نخستين ماركس با دغدغه دغدغه

او هنوز زيربنا و روبنا را مطرح . خواند اپيكور  كانت، شلينگ، فيخته و هگل توجه داشت و اشعار گوته و هاينه را مي
د من ست او به ديالكتيك هگل عالقهاند نكرده بود ماركس در اين دوره ايدئولوژي را آگاهي كاذب يا آگاهي باژگونه مي

كه از  غلب كسانيبنا به نوشتة بشر دوست، ماركسيسم دركشور ما درست فهميده نشد ا).  86: 1390بشردوست، (بود
  ). 84: همان ( از ماركسيسم را درنظر داشته اند اي خواهانه گفتند در واقع رويكرد عدالت ماركسيسم سخن مي

  : در نقد ماركسيستي بايد به چندين نكته توجه داشت
عنوان  داند و آن را به مناسبات انساني ميزيربناي  ن از منظر و ديدگاه ماركسيستي ارتباطات اقتصادي را مبنا وـ رما 1

ميان مجموع مناسبات حاكم بر اشخاص رمان و مجموع مناسبات حاكم بر رفتار اقتصاد . كند ساختار و الگو مطرح مي
نويسد و با  نظرگاهي كه هنرمند اثر خود را در چارچوب آن مي«. اي وجود دارد داري آزاد همخواني بسيار گسترده سرمايه
هنر او نيز اشرافي، بورژوايي و ، بورژوايي و پرولتري باشد نگري اشرافي شود و اگر اين جهان نگري او تعيين مي جهان

نافي همة آنهاست گونه قصد آموزش يا تبليغ مفاهيم نظري همراه نيست بلكه  پرولتري خواهد بود ولي اين امر با هيچ
برند وآنها را به مشتي انتزاع بدل مي  خصلت زنده و واقعي موجودات و اشيا را از بين مي) نظري(زيرا مقاصد مفهومي

   .)262: 1376گلدمن،( »سازند
رسد حداقل  نظر مي به. خوبي تبيين نشده است ـ مرگ مؤلف كه در اين اثر هم بدان اشاره شده نيز از مواردي است كه به

ها مرگ مؤلف معنايي متفاوت با آنچه كه امروز از اين مفهوم مستفاد شده، وجود دارد اين واژه از آن  براي ماركسيست
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رسد هنوز هم   ها و تفاسير متفاوت دچار شده و به نظر مي برداشتها، معاني،  دست واژگاني است كه با دگرديسي
طور كه در  توان از ماركسيسم سخن گفت و ايدئولوژي را ناديده گرفت همان نميزيرا طور كامل فهميده نشده است؛  به

  ....   نظرات گلدمن هم بدان اشاره رفت اصولًا رمان براي ماركسيست صحنة ايدئولوژي وتبليغ است و
  : تي بايد به چندين نكته توجه داشتدر نقد ماركسيس

رمان را به مثابه الگو و  و كند ـ رمان از منظر و ديدگاه ماركسيستي ارتباطات اقتصادي و مناسبات انساني را تبيين مي 1
  .   كنند ساختار معرفي و قلمداد مي

ها را فروگذاشته و  هاي برخي افراد معدود صاحبنظر را بررسي كرده اما ساير ديدگاه ـ نويسنده در اثر خود ديدگاه 2
اولي مانند در نقد ماركسيستي صاحبنظران طراز مشخص نيست چينش او از افراد بر چه مبنايي صورت گرفته است؟ 

  .اند دربارة نقد ادبي هم سخناني نوشتههم وجود دارند كه .... يرماشري و  لوكاچ، گلدمن و پي
آلتوسر : نويسد باره مي او در اين. پردازد كه از نظر او منتقدان بسياري داشته است نويسنده سپس به نقد نظرات آلتوسر مي

گرا  هاي انگليسي در اواسط قرن نوزدهم چندان واقع و رئاليسم رمان »واقع گرايي«كند از جمله  مباحثي را مطرح مي
هاي خود را  از جرج اليوت شخصيت ميدل مارچاثر شارلوت برونته و  جين ايرهاي  آنها استدالل كردند رمان. يستن

اي ناخودآگاهانه بر افراد تحميل  ايدئولوژي به شيوه: گويد آلتوسر مي. شناسانند هايي مختار به خواننده مي عنوان انسان به
  .كه در رفتارها، ساختارها وتصورات بديهي كند نه طوري صورت ضمني عمل مي شود و به مي
هاي بحث را روشن كند از رويكرد ماركسيستي به رويكرد  بدون اينكه مباني و زمينه 29ـ نويسنده در صفحة  4

  .شناسانه پرداخته است نشانه
رهاي معاني سطحي متون نشانگ. متون را بايد همچون بيماران رواني نگريست«نظر فردريك جيمسون آن است كه 

يك منتقد از طريق توجه به نشانگان . ضرورتاً معتبري براي موضوعات مهم يعني آنچه در زير سطح مي گذرد نيستند
  .»تواند به ناخودآگاه دست يابد متن مي

كند  بين متن و بيمار رواني مقايسه مي كشد و نويسنده در اين قسمت موضوع نقد روانشناسي را هم بدون مقدمه پيش مي
ي خود را »ها ها وتعارض شكاف«كوشد خود را پنهان كند متن هم  گونه كه بيمار رواني مي همان؛ داند مي يكسانرا  آنها و

كند بر چه مبنايي صورت گرفته است؟ براي حصول نتيجه،  هايي را كه نويسنده بيان مي كند اما اين شباهت آشكار نمي
آورد و  وجود مي يكرد انتقادي بهرومؤلف و اين تناقضي بزرگ در  حساب آورد يعني همان مرگ ها را بايد مستقل به متن

نكتة  قابل تأمل در هر رويكرد انتقادي آن است كه ابتدا نخست نويسنده بايد به اين سؤال پاسخ دهد كه آيا  قائل بر 
توان بين  ديگر نمينويسنده در متن هست يا نه؟ اگرنويسنده مرگ مؤلف را پذيرفته باشد  هاي ديدگاه تأثير تفكرات و

قبول و تأثيرگرايانه را برقرار كرد پس مسئله از نخست   ها و مباني فرهنگي و سياسي ارتباطي قابل متن، رويدادها، ديدگاه
هيچ متني از «:نويسد او ميكند،  مبناست و نويسندة محترم در اين مرد سكوت كرده و هيچ نظري ابراز نمي پايه و بي بي

اگر نويسنده يا حداقل «: شود اجتماعي تفكيك قائل مي هاي سياسي و ي جدا نيست اما او بين واقعيتهاي اجتماع واقعيت
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هاي اجتماعي بازتاب بهتري در متن پيدا  شوند در عوض واقعيت كشمكش هاي سياسي او از متن حذف مي ديدگاه
  .نمايد كه جمله مبهم مي» كند مي
  

  برخي اصطالحات و مفاهيم اثر 

شد؛ براي مثال مفاهيمي مانند فرهنگ، هژموني  موضوع از موارد مهمي است كه بايد تعريف و تبيين مي مفاهيم اين
، نوتاريخ گرايي، 41در صفحة ) تاريخ سازي(زماني ، بي2فحة هرمنوتيك در ص، 32، ايدئولوژي در صفحة 26فحة ص

  ...و 69، 68و تعاريف مختلف فرهنگ در صفحات 70رويكرد فرهنگي درصفحة 
  
 ....  باره نقاط قوت وارزيابي نهايي اثر در:  3

  : در مورد اين اثر چندين نكته عالوه بر مطالب باال، قابل ذكر است
  : الف نقاط قوت اثر

او در اين فصل از نوتاريخ نگاري .  داند نويسنده در فصل نخست اثر نشان داده مفاهيم حوزة نقد و نقد سياسي را مي
  .ه دامنه و ارتباط آن را با نقد ادبي در بعد سياسي روشن نمي سازدك كند  در حالي بحث مي

سته اين انخوبي تو عنوان طرح مسئله در نظر گرفت كه از اين نظر نويسنده به هاي اين اثر را به طور كلي نوشته به توان مي
 .  كند او در واقع سياست و كاربرد آن را  در نقد ادبي مطرح مي. امر را انجام دهد

عنوان طرح مسائل فراگير در حوزة نقد سياسي نقشي مؤثر  كي از نكات ارزنده و مثبت اين اثر آن است كه در واقع بهي 
شمار آورد زيرا تقريبًا تمام محورهاي  عنوان سرآغاز و مقدمه به هاي بعدي به توان آن را در مطالعات و پژوهش دارد و مي
  .ده استرا بيان و تعريف كر» نقد سياسي«مهم حوزة 

  :  منفي اثر نقاط ضعف و: ب 
براي مثال مطالعات  ؛مكتب، جنبش، تفكر و رويكرد. چندين محور را با يكديگر خلط كرده استنويسنده نخست آنكه 

ت اما ماركسيسم يك مكتب فكري فرهنگي يك رويكرد و نوعي نگاه براي تحليل مسائل جهاني و رويدادهاي آن اس
اي بسيار بزرگ است  خود گسترهمبحث فرهنگ . توان ذيل رويكرد قرار داد اين دو نوع را نميرسد كه  نظر مي بهو  است

توان هر چيزي را ذيل آن قرار داد البته نويسنده خود به نوعي اين مطلب را متذكر شده اما در ادامة بحث  كه در واقع مي
هاي زياد و  است اما اين بحث به دليل همپوشاني يا در صفحات مياني و پاياني از اين آسيب همپوشاني در امان نمانده

  .عدم تقسيم بندي و تفكيك درست بسيار مبهم شده است
هاي  هاي فولكلور، تجربه گيرد؛ مانند سنت فرهنگ در تعريف عام و جامع خود بسياري از مسائل و ابعاد را دربرمي

ن و موارد مربوط به آنها و ساير موارد در مقولة ها و آداب و رسوم زندگي در جوامع مختلف، عرف، دي زيسته، فعاليت
تر از همه نقد سياسي  خواهد تمام اين موارد را ذيل فرهنگ ومهم نويسندة محترم چگونه مي. گيرند فرهنگ جاي مي

ترم  مكاتب سياسي بوده است رديف و درراستاي هم قرار داده است؟ آيا  مقصود نويسندة مح جاي دهد و نظريه را هم
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تفكر ونظرية استعمار و توان  ميهاي سياسي بوده است؟ چگونه  ومتي بوده است ؟ نگرشهاي سياسي وحك ؟ روش
استعمار ادوارد سعيد را با مكتب فرانكفورت در يك رده و ذيل يك عنوان تبيين كرد و قرارداد؟ چرا نويسندة محترم پسا

هاي  مطرح در  راه براي نقد سياسي اين بود كه ديدگاهترين  كه مطمئن مكاتب سياسي را در نظر قرار نداده، درصورتي
  .اين حيطه را در مورد نقد ادبي بررسي و تبيين كند؛ مانند گائتانوموسكايا يا حسين بشيريه

هاي  ها در قالب ها براي كمك به ذهن با هدف تفسيرداده توان گفت كه نظريه با توجه به مبحث اصلي اين كتاب مي
ها كاركردي ويژه دارند و كليدي براي فهم آنچه با آن روبرو هستيم  اما اين كليد  نظريه. هاست ويژه رمان مختلف به

ها براي تمام محورها و مسائل تمام جريانات ادبي  ممكن است فقط يكي از درها را براي ما باز كند يعني لزومًا نظريه
   .)192:بشر دوست (ق كليد مخصوص به آن را داشتوسياسي و فرهنگي و غيره نيستند لذا بايد براي گشودن درِ هر اتا

ها و ساختارهاي ادبي موجود و در تقابل يا تكامل آنها  اما مكتب يا نهضت ادبي عموماً در جهت نوگرايي در قالب  
  . توان اين دو مقوله را در يك رديف قرار داد گيرد و نمي شكل مي

در  كند ولي در جايي ديگر فرهنگ و نگاه فرازماني او مطرح مي در بحث از آرنولد، نويسنده نظرات او را در مورد 
چگونه ممكن است اين دو ديدگاه . »اي است كه در آن خلق شده است شعر يا فرهنگ تابع زمانه«: نويسد مي 22صفحة 

كرد گرچه  مي نويسندة محترم بايد ابتدا مقولة فرهنگ، ايدئولوژي واختالفات اين دو را تبيين .گيرند در يك مقوله جاي
هاي مورد اختالف  پرداز را در يكي از زمينه هاي يك نظريه طور كامل قابل تعريف نيست ولي وقتي ديدگاه اين مقوالت به

ها  و نظرات او را  توان ديدگاه كند  البته بايد محدوده وابعاد آن روشن شود در غير اين صورت نمي و گفتگو بحث مي
هاي  ويژه ديدگاه ها به در ادامة مطلب نويسندة محترم بايد تأثير انديشه. ت و ارزيابي كردساندرستي د طور كامل و به به

عنوان يكي از  در واقع مشخص نيست چرا نويسندة محترم، آرنولد را به. كرد سياسي او وتأثيرات او را بيان مي
هاي خود  طوركه از نوشته آن. كرده است هاي  اورا تشريح پردازان حوزة سياست در نقد ادبي تعيين كرده وديدگاه نظريه

آرنولد بيش از آنكه سياست را مدنظر قرار دهد از . توان در اين حوزه قرار داد نويسنده هم آشكار است آرنولد را نمي
او به دنبال ارائة الگوي فكري براي جانشيني امري است كه بتواند . جايگزيني مقولة فرهنگ به جاي دين سخن مي گويد

ام ابعاد فكري زندگي انساني قابل پذيرش و بحث باشد وهيچ محدوده، عقيده وديدگاهي آن را نفي نكند از همين با تم
  .   كند تر شعر را مطرح  مي رو فرهنگ سپس درحوزة وسيع

هاي چهارم و پنجم اين اثر كه رويكردهاي  كند با فصل فصل نخست كتاب كه بحث فرهنگ را در نقد سياسي مطرح مي 
ناپذير هستند لذا بهتر بود يا در  كند كامالً به يكديگر وابسته وتفكيك مطالعات فرهنگي و زندگي روزمره را مطرح مي

شد تا خواننده را كه از سردرگمي در تمام كتاب رها  و نوشته مي همان فصل اول يا حداقل در ادامة آن تنظيم، توضيح
  .هاي مهم تاريخ نگاري تبيين مي شد تر نكند ضمن اينكه در اين مورد بايد ديدگاه تر ومبهم شودگمراه نمي

روشن  خوبي تبيين و رسد نويسنده انواع وابعاد آن را به در فصل دوم كتاب رويكرد ماركسيستي بحث شده كه به نظر مي
  . نكرده است



 

 ٥٨  سياسي در نقد ادبيرويكردهاي 

 

  نقد نامه تخصصي زبان و ادبيات فارسي

 47-58: 1397، بهار و تابستان 1،شماره1دوره

كه فاقد  32و  30، صفحة 28برخي جمالت مبهم در اين اثر نيز وجود دارد كه بايد تعريف وروشن شود؛ مانند صفحة  
  .مبهم مانده استمثال است و 

ر گرفته است؟ آيا از نظبيان را درنظرغر هاي ديدگاهگذاري اثر خود فقط  اصوالً چرا نويسندة محترم درعنوان بندي و نام
گرامي ايشان نقد سياسي دركشورهايي مانند ايران يا آمريكاي التين معنايي يا مثالي، راهبردي يا راهكار و مسير 

  ها را مطرح و از هم تفكيك نكرده است؟    وساختاري ندارد؟ چرا نويسندة محترم در اثر خود اين محدوده
ن كتاب از موضوعات و اشخاص زيادي صحبت به ـ اين اثر فاقد اعالم اشخاص و اعالم موضوعي است چون در اي

  .ميان آمده بايد داراي اعالم باشد تا خواننده بهتر بتواند از كتاب استفاده كند
شدت  هاي زياد دشوار است ولي كمبود آن به ـ ضمن اينكه تنظيم فهرست موضوعي براي اين اثر به دليل  همپوشاني

  .شود احساس مي
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