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  چگونه ادبيات بخوانيم

  .صفحه 260چاپ اول، . 1394الهيتا، : تهران. تري ايگلتون ترجمه مشيت عاليي

   1دكتر قدرت اهللا طاهري
  
  

 اثر) صوري(معرّفي، توصيف و ارزيابي شكلي 

اثر تـري ايگلتـون، منتقـد و  )?how  to read literature( چگونه ادبيات بخوانيمكتاب 
 1394پرداز مشهور انگليسي است كه چاپ نخست آن با ترجمة مشيت عاليي به سال نظريه

پـردازي اسـت بـا  ايگلتـون، منتقـد و نظريـه. شده استاز سوي نشر الهيتا در تهران منتشر 
وي براي خوانندگان . آراء والتر بنيامين و لويي آلتوسر تأثيرهاي ماركسيستي و تحت گرايش

-ايراني اعم از دانشجويان، استادان و محقّقان ادبيات و نقد ادبي جديد، پژوهشـگران عرصـه

-پـيشاز ايشان، تاكنون آثار مهّمي از جملـه . آشناست هاي سياست و مطالعات فرهنگي نام

ترين گـذارتأثيركـه يكـي از –) نشـر مركـز(با ترجمة عّبـاس مخبـر  درآمدي بر نظرية ادبي
بـاز هـم بـا ترجمـة  معناي زنـدگي، -هاي نقد ادبي در دهة هشتاد ايران بوده استدرسنامه

با ترجمة محسن ملكي و مهـدي اميرخـانلو  ويليام شكسپير، )1389نشر مركز (عبّاس مخبر 
ر احمـدي آريـان و با ترجمة اميـ اهميت نظريه از پوليس تا پسامدرنيسم، )نشر مركز 1395(

بـا ترجمـة محسـن ملكـي  آثار ادبي را چگونه بايد خوانـد، )1394حرفه هنرمند (همكاران 
، )1393نشـر بوتيمـار (با ترجمة اكبر معصوم بيگـي  ماركسيسم و نقد ادبي، )1395هرمس (

، )1391مينـوي خـرد (بـا ترجمـة رحمـان بـوذري و صـالح نجفـي  هايي از ماركسپرسش
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ايـدة و ) 1391هـاي فرهنگـي دفتر پژوهش(بان با ترجمة مسعود كلبه يسمتوّهمات پسامدرن
  . منتشر شده است)1386حرفه هنرمند (با ترجمة علي اديب راد  فرهنگ
هايي بود كـه در ترين كتابترديد يكي از جذّاب و آموزنده، بيچگونه ادبيات بخوانيمكتاب 

انگليسـي و  –ر حاضـر اگرچـه در عنـوانش اث. امهاي اخير براي دومين بار مطالعه كردهسال
ولي بـه نظـرم اثـري اسـت بـراي آمـوختن  تأكيد داردبر چگونگي خواندن ادبيات  -فارسي
خود را بـه  ،لذا اگر مترجم محترم »ويژه داستان و رمان بههاي تحليل متون ادبي شيوه«عملي 

چگونـه ادبيـات «صـورت شد آن را به كرد، ميترجمة لفظ به لفظ عنوان انگليسي مقيّد نمي
خـواهم بـر ترجمـة عنـوان از سـوي متـرجم البته نمي(ترجمه نمود» ستاني را تحليل كنيمدا

با . )تأكيد كنماشكال وارد كنم، بلكه قصدم اين است كه بر موضوع و رويكرد تحليلي كتاب 
كتاب را شد اين مي چگونه شعر بخوانيم،گلتون كتاب ديگري دارد با عنوان توجه به اينكه اي

اگرچه در همـين كتـاب نيـز . هم منتشر كند» چگونه داستان بخوانيم«خود نويسنده با عنوان 
  .تحليل شعر جان كيتس 43فحة مانند صرد به تحليل شعر نيز پرداخته است؛ اي موادر پاره

صفحه و با صفحه آرايي الهام زرگـران  260در قطع رقعي و در  1395چاپ دوّم كتاب سال 
آرايي و طرح  چيني، صفحهحروف. منتشر شده است نسخه هزارفاطمه رضايي در و طراحي 

البـد كتـاب (كند در روي جلـد تصوير مردجواني كه متني را مطالعه ميجلد مناسب است؛ 
و صحنه تيره و تار از خيابان آكادمي در پشت جلـد گويـاي موضـوع و عنـوان ) ادبي است

  . كتاب است
گفتاري از نويسنده، پنج فصـل بدنـة اصـلي و واژه ت مترجم، پيشاثر ياد شده داراي يادداش

اگر متـرجم . جا و تركيبي است نامه و نماية موضوعي، اسامي اشخاص و آثار به صورت يك
 تـر و قابـل اسـتفادهكـرد، بهتـر محترم اين سه مقوله را از هم تفكيك و جداگانه تنظـيم مـي

فاقـد  ،كتـاب). گونه تنظيم شده بوده يا خيـر؟ معلوم نيست در متن اصلي كتاب هم اين(.بود
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گونه بوده اسـت يـا  باز هم معلوم نيست در متن اصلي هم اين. (فهرست منابع و مĤخذ است
، فصـل )64-15 صـفحات(» اوايل«بدنة اصلي كتاب شامل يك فصل مقدماتي با عنوان ) نه؟

 صـفحات(» وايـتر«فصل سـوّم بـا عنـوان ) 104 -65  صفحات(» شخصّيت«دوّم با عنوان 
و فصـل پـنجم بـا عنـوان ) 210 -147 صفحات(»تفسير«با عنوان ، فصل چهارم )146 -105

گونـه  آيـد هـيچاز ترجمه برمي كه چناننويسندة كتاب . است) 246 -211 صفحات(»ارزش«
گونه كـه متـرجم  گانه نداشته و همان هاي پنجارجاعي به منابع پژوهشي و يادداشتي در فصل

هـا ها و توضيحاتي كه در پاورقييادداشت ويژه خويش گفته است، همة يادداشتمحترم در 
گاه جاي بـهدر باب فقدان رجوع به منابع و استفاده از آنها، با توجـه . آمده از آنِ مترجم است

وه و شايد بتوان فقدان اين موضوع را عـال ي نويسنده شايد نتوان اشكال گرفتبرجستة علم
بحث، به ماهّيت كتاب نيز مربوط دانست؛ بـدين معنـا كـه  در زمينة مؤلف» خودبسندگي«بر 

اي بـراي آمـوزش »نامـهشـيوه«بگـوييم  نويسنده تصريح كرده درسنامه يا بهتر كه چنانكتاب 
نـه ) پيشـگفتار13ص (اسـت) دانشـجويان(ه مخاطبان مبتـدي اصول نقد به صورت عملي ب

البّته برخالف گفتة . به منابع پژوهشي باشدبايد مستند صرفاً يك اثر علمي و پژوهشي كه مي
نويسندة كتاب مخاطبان اين اثر، تنها مبتديان نيستند و با توجه به حجـم عظـيم متـون ادبـي 
غربي كه مدام در نقدها و اظهارنظرهاي نويسنده متن به آنها ارجاع داده و از آنها سخن گفته 

اسـتادان و (اي مخاطبـان حرفـه اي كه طـرح كـرده اسـت، بـراياست و نظرات بكر و تازه
  . نيز مفيده فايده است» پژوهشگران

بـا وجـود . سالم و مناسب اسـت اثر حاضر از نظر رعايت اصول ويرايشي و نگارشي كتابي
اي البّته اگر ناشي از تفاوت سليقه منتقد و مترجم در كاربرد عالئـم سـجاوندي و پـاره-اين 

هـا و دربـاب پانوشـتملـه از جشود؛ شاهده ميهايي در آن مضعف -اصول نگارشي نباشد
  :توان به موارد زير اشاره كردها آورده است، ميتوضيحاتي كه مترجم در پاورقي
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ابتدا اينكه اين توضيحات كه گاه با ارجاع به منابع صورت گرفته تا اندازة زيادي خأل  -

 .كندرجوع نويسندة متن اصلي به منابع را پر مي

كه داده شده است گاه ارتباط خوانندة ايراني را با متن كتـاب كـه  در ثاني، توضيحاتي -

ويژه  بـهسـازد؛  انگلستان نوشته شده است، ممكن ميدر حال و هواي فرهنگ ادبي 

اي هـ ي از ادبيـات فارسـي در تأييـد گفتـههـاي در مواردي كه شواهد ادبـي و مثـال

فحة و پاورقي صـ 20و  19 صفحاتمانند پاورقي شود؛ نويسندة متن اصلي ذكر مي

هـاي مـتن  نمونه ايـن توضـيحات در پـاورقي. اب نمايشنامه توفان شكسپيردرب21

 .  ترجمه فراوان است و به ذكر همين دو نمونه اكتفا كردم

از جملـه خـورد؛ هاي به چشم ميهمين پاورقيبا وجود دو امتياز فوق، اشكاالتي در  -

هـاي ادبـي مـورد نظـر ونـهدر مواردي مترجم دخل و تصرفي آشـكار در مـتن نم

ها را به شعر فارسي ترجمه كرده، تحليـل هـا  نده كرده و عالوه بر اينكه نمونهنويس

 حةشاهد مثال آشكار آن ص. را نيز با توجه به برگردان خود از شعر تغيير داده است

 شـود مينچه گفتـه هاي صوري و فرمي شعر جان كيتس كه آ ويژگيدر تحليل  43

ماننـد تكـرار  ت نه شعر بـه زبـان اصـلي؛به فارسي صحيح اس درباب ترجمه شعر

شـعر را  بهتر بود در اين مورد خود. حروف، نظم و ترتيب صامت ها و مصوت ها

شـد  آورده شود تـا مجبـور نميشد در پاورقي  به زبان اصلي ذكر مي كرد، حتي مي

 عرهاي صـوري ترجمـه شـ هاي نويسندة كتاب را براي هماهنگي با مشخصه تحليل

 .تغيير دهد



 

 29  بخوانيمچگونه ادبيات 

 

  نقد نامه تخصصي زبان و ادبيات فارسي

 25- 37: 1397 پاييز و زمستان، 2،شماره1دوره

 فحةمـثالً صـ شود؛اي آشكار هم در متن ديده ميهاي ترجمهيكي دو مورد از لغزش -

شخصي شاعران و نويسـندگان را بـا محتـواي /كه موضوع رابطه تجربه فردي 167

ه از تجربـه كند، در اينكه آيا شـعرهاي عاشـقانه شكسـپير برآمـدآثارشان تبيين مي

 . را به كاربرده است» عاشق«، كلمه »معشوق«جاي كلمه  شخصي اوست يا خير، به

 

  تحليل و ارزيابي محتوايي اثر -1

داشـت، بـه در باب اعتبار ترجمه با توجه به اينكه به اصل كتاب امكـان دسترسـي وجـود ن
توان اظهار امّا در باب بافت زبان فارسي كه زبان مقصد است، مي توان نظر دادصراحت نمي

از -آشـكاربخش است و اعوجاجـات زبـانيِ  وع زبان ترجمة اثر رضايتالمجمفي. نظر كرد
كه معموالً در متون  -جمالت حيث كاربرد كلمات و تعابير ناآشنا، غريب و نادرست و بافت

م امروزي كم نيست، در اين اثر چيزي وجود ندارد و خواننده بـه سـهولت و سـرعت مترج
  . تواند با متن ارتباط برقرار كندمي

هـايي اسـت كـه نـهز امتيازات بارز ترجمه كتاب، ترجمه موزون و ادبي شواهد و نمويكي ا
در  بـديهي اسـت. ثار ادبي انگليسي به عنوان شاهد مثال ذكر كرده اسـتنويسنده اصلي از آ

-از بين مـي) هاي بالغيجنبه(هاي صوري اي از زيبايي ترجمه متن هاي شعري بخش عمده

شود اما متـرجم كتـاب بـا  درك نميد نظر نويسنده اصلي بوده هاي ادبي كه موررود و جنبه
هـاي مـورد نظـر نويسـنده را بـراي  و موزون خود بخش هايي از آن جنبـههاي ادبي  ترجمه

كـه نمونـه و شـاهد  21و  20 فحاتمانند صـ فارسي زبان به نمايش گذاشته است؛ خواننده
 ،كند، مترجمنقل مي» پراسپرو«ز زبان ا» توفان شكسپير«مثال شعري كه نويسنده از نمايشنامة 
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ترجمة شعر نيز از حيث زباني و گـزينش واژگـان و . كندآن را در بحر متقارب بازسازي مي
نخست نمايشنامه  حن و آهنگ شعر حماسي مشكلي ندارد، همچنين بند اول صحنةرعايت ل
اثر شكسـپير نزديك به زبان اصلي  شكليبه زباني موزون و در ) 31-30 صفحات(شكسپير 

شود استشمام كرد و هم  را ميدر اين ترجمه هم حال و هواي متن اصلي . ترجمه شده است
نيز ترجمه ادبي  44 فحةصدر . سم زباني كه ترجمه را به متن اصلي نزديك كرده استآركائي

مقفـي و داراي انسـجامي  ترجمه شـعر مـوزون،. زيبايي از شعر جان كيتس ارائه شده است
  .   گونه كه در شعرهاي خوب نيمايي شاهد آن هستيم، مي باشد نزباني از آ

در فصـل اوّل، . از جمله امتيازات محتوايي اثر، به دست دادن نقد عملي از متون ادبي اسـت
. فورستر را نقد كرده اسـت. ام. اثر اي گذري به هندده، پاراگراف نخست رماني به نام نويسن
اي عملي بـراي نقـد و بررسـي هـر اثـر  كند، نمونه بند داستان ارائه مي هايي كه از اين تحليل

د و معـاني گيـرداستاني است؛ تحليل هاي نويسنده از اين بند، خصلتي تفسيري به خود مـي
رين خواننـده دهد كه ممكن بـود بـر ذهـن تيـزبين تـ اي نشان مي ضمني جمالت را به گونه

همـين گونـه اسـت تفسـير و تحليـل  ،)30-24 صـفحات. ك. ر(كرد  داستان نيز خطور نمي
شكسپير، مرثيـه ليسـداس ميلتـون و در انتظـار گـود سـاموئل » مكبث«صحنه اوّل نمايشنامه 

تصـريح  در پايان فصل اوّل نويسنده بر كاربردي بودن نقطه نظرات خود در اين كتاب. بكت
ام  نتقـادي خواسـتههـاي كوتـاه ا من در ايـن تمرين«: بدين گونه استاصل سخن او . كند مي

بافت آوايي متن را تحليـل كـرد،  توان مي. بعضي راهبردهاي گوناگون نقد ادبي را نشان دهم
تلفيق دستور زبان و ساختار نحوي جمـالت  تأثيريا بر ابهامات معنادار آن متمركز شد، يا به 

رد يـا بـر كند، مطالعه كـ متن در قبال موضوعي كه ارائه مي موضع عاطفي توان ميدقت كرد، 
همچنـين گـرفتن ردّ معـاني ضـمني و اثر تكيـه كـرد هاي  ها و تناقض پارادكس ها، تعارض
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تشخيص لحن مـتن و تغييـرات و به همين ترتيب . ، گاه مهم استشود ميناگفته آنچه گفته 
    ).63ص (»...گاه به همان اندازه اثربخش است ي آننوسĤنها

ادبـي جـالبي اسـت كـه در  -هاي علمياستنباط ها واز امتيازات مهم محتوايي كتاب، كشف
توانند در نقـد اي است كه ميگونهها بهعموماً اين استنباط. شودها ارائه ميحين تحليل نمونه

نويسـنده در تحليـل شـعر  هر شاعر ديگري به كار برده شوند؛ به عنوان مثال و تحليل اشعار
سـروده اسـت، بـه » ادوارد كينـگ«ش اثر جان ميلتون كه در رثاي دوست شـاعر» ليسيداس«

؛ اينكه ميلتون بر خالف ظاهر گمـراه كننـده شـعرش، نـه تنهـا از شود ميكشف بزرگي نائل 
سـپس آن اصـل مهـم را كـه در نقـد  نگ ناراحت نيست، بلكه شادمان استمرگ ادوارد كي

ين توانايي را شاعران ا«يعني اين اصل كه : كندبيان مي تواند به كار آيد،بسياري از شعرها مي
اي متأّسف باشـند، همـان طـور كـه بلدنـد آنكه خود ذرّههاي ناب بسرايند بيدارند كه مرثيه

بعد از بيان اين اصـل  .)53ص (» آنكه سر سوزني عاشق شده باشندبيشعر عاشقانه بگويند 
ميلتـون در سـرودن « : گويـداش مـياي قلبي ميلتون بـا موضـوع شـعر مرثيـه درباب نسبت

كه عالقـة آنداس حال كسي را دارد كه در مراسم عزاي همكارش شركت كرده است بيليسي
   .)همان(»خاّصي به او داشته باشد

ين جملـه نوشـته شـده در اي بـين نخسـتنمونه درخشان كشف ادبـي ديگـر، يـافتن رابطـه
عين سخن نويسـنده . والديمير لنين رسالة انقالبيساموئل بكت و  در انتظار گودونمايشنامه 

ترين نمايشنامة قرن در انتظار گودو، نوشتة ساموئل بكت كه شايد معروف«: بدين گونه است
گوينده استراگون است و . »كاري نميشه كرد«: شودروح آغاز ميبيستم باشد، با اين جملة بي

. ستو فالكتي تمام نشدني مردگي ارد كه تجّسم تمام عيار مالل، دلهمراهش والديمير نام د
ترين چهرة قرن بيستم هم والديمير لنين است، نويسندة رسالة انقالبي چه بايـد نام سرشناس
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كرد؟ اين البته شايد تصادف محض باشد، هرچند معدودند مواردي كه بكت در آنها نهايـت 
دي باشـد، اگر اشارة بكت در جملة مزبور عمـ. اش را به كار نبرده باشدوسواس نويسندگي

اش هـم بايـد اسـتراگون  گويندهاين حرف كمتر توي ذوق بزند، اينكه در اين صورت براي 
كننـد بـه اي كه عمومـاً خيـال مـي رود نمايشنامه ن اساس، احتمال ميبر اي. باشد نه والديمير

تاريخ و سياست پشت كرده است تا وضعيت فراتاريخي انسان را به نمايش بگـذارد، عمـالً 
الب بلشـويكي، سازترين رويداد سياسي عصر نوين، يعني انقمحتاطانه به سرنوشت اياشاره
     .)55ص (»دارد

انتقادي نويسنده كشـف دليـل امكـان متعـدد  –هاي ادبير جالب ديگر از استنباطنمونه بسيا
ايگلتـون . از متـون ادبـي اسـت -اي از موارد بي نهايت يا در پاره –دريافت معاني چندگانه 

هاي مختلف مـورد  وهدر قياس متون علمي يا حقوقي، متون ادبي به اين دليل به شي دگوي مي
نها استنباط شود، بـر زنـدگي و سرنوشـت كسـي ار مي گيرند كه هر معنايي كه از آتفسير قر

هاي مختلـف تفسـير شـوند، نـه تنهـا  كه متون حقوقي مثالً اگر به شيوهي ندارد حال آنتأثير
است ضايع شود، بلكه چه بسا ممكن است جان افراد مـورد تهديـد هاي از افراد ممكن حق

لذا افراد در برابر تفسيرهاي مختلف از يك قانون حقوقي مقاومت مي كننـد ولـي  رار گيردق
  .)176ص . ك. ر(انگيزد ز يك متن، حساسيت كسي را بر  نميتفسير متفاوت ا

همـان  ،استناد كرده است، مترجماصلي به شواهدي از متون داستاني  در مواردي كه نويسندة
اي مثالً قطعـهان اثر به زبان فارسي آورده است؛ هاي خوب و موجود همقسمت را از ترجمه

سـال (گوستاو فلوبر نقل شـده از ترجمـة محمـد قاضـي و رضـا عقيلـي  مادام بواريكه از 
  . گرفته شده و در پاورقي هم نشاني دقيق آن داده شده است) 1390



 

 33  بخوانيمچگونه ادبيات 

 

  نقد نامه تخصصي زبان و ادبيات فارسي

 25- 37: 1397 پاييز و زمستان، 2،شماره1دوره

و » شخصـيت«قسـمت هاي دوم و سوم كتاب؛ يعني ي، فصلي نقد ادبيات داستانبه نظرم برا
توانـد بـراي پژوهشـگران ايـن عرصـه هاي عملي بسيار عالي است كه مياز نمونه» روايت«

هاي برجسـته ها و نمايشنامههاي رماننويسنده با دقت قابل ستايش، شخصيت. كارساز باشد
توانـد تفـاوت و تمـايز هـا خواننـده مـينقد شخصيت از خالل. را معرفي و نقد كرده است

پرداخت شخصيت در مكاتـب كالسـيك، رمانتيـك، رئاليسـم، رمـان مـدرن و پسـامدرن را 
براي محققان ايراني كه عموماً در نقد شخصيت داستان ها بـه معرفـي و  ،اين قسمت. دريابد

-شناسي كتاب نيز همـينقسمت روايت . تواند مفيد باشدپردازند ميتوصيف ظواهر آنها مي

ها را با ذكر شواهد مثال عينـي از داسـتان و  ه است؛ در اين قسمت، نويسنده انواع راويگون
ها و تمايزها در مكاتب ادبي متعـدد بـه در باب روايت نيز، تفاوت. ها تبيين كرده استرمان

هـر يـك از  هـا و امتيـازاتگاه كه نويسنده دربـاب محـدوديت آن. اندخوبي نشان داده شده
كـه در  كنـد  مياي مطرح هاي بسيار تازهگويد، ايده اتب ادبي در امر روايتگري سخن ميمك

بـه  141 فحةبه عنـوان نمونـه، صـ توان نظائر آنها را پيدا كرد؛مي كمتر كتاب مكتب شناسي
رغم ادعـايش  بـهگونه كه هسـت؛  آن» واقعيت«محدوديت ذاتي مكتب رئاليسم در برساختن 

هـيچ . گرايي به معناي اخص آن از توان نويسنده خارج استواقع«: گويد كند و مي ياشاره م
گرا همه اثار به اصطالح واقع. گونه كه هست، روايت كندتواند واقعيت را آناي نمينويسنده

از يـك لكـه بسـيار كوچـك روي نـاخن . اندروايت دستكاري شده و ويرايش شده واقعيت
گـرا رمان واقـع. تا چه برسد به زندگي انسان. به دست داد» كاملي«توان روايت انگشت نمي

اش،  همه جزئيات درهم ريخته و پراكنـدههست منعكس كند، با  كه چنانخواهد هستي را  يم
ايـن دو . شكل را به قالـب روايتـي شـكيل در آوردولي در عين حال قصد دارد اين توده بي

ويس ناگزير از انتخاب، بازانديشي و حـذف اسـت داستان ن. هدف اما با يكديگر ناسازگارند
  .)141ص (»حض و عريان را براي ما ترسيم كندد حقيقت متوان ميو در نتيجه ن
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هاي علمي اين كتاب، اين است كه نويسنده دشوارترين مباحث ادبـي را يكي ديگر از ارزش
ز احاطه وافر او بـر گويي نويسنده اترين بيان ممكن مطرح كرده است، در واقع سادهبه ساده

به عنـوان نمونـه، در سـرآغاز  گيرد؛مي نقد و شناخت دقيق وي از ماهيت ادبيات سرچشمه
را با تمثيلي آشنا به سادگي تمام بيـان كـرده و در » مرگ مؤّلف«نظرية ) تفسير(فصل چهارم 

. سـتضمن اين تمثيل عالوه بر اين نظريه، فرق متن ادبي را از سـاير متـون تبيـين نمـوده ا
و ايـن معنـا بـه  اش باز هـم معنازاسـتاز بستر اصليخارج ] هر متن ديگر[شعر برعكس «

كند و از اين جهـت، مثـل ي ديگر، همراه با آن تغيير ميجاي  بهتناسب حركت شعر از جايي 
شود، رابطة شعر هم پس از سروده شدن با شاعر طفلي كه به محض تولد از مادرش جدا مي

اند و همـان طـور توان گفت همة آثار ادبي از لحظة تولّد يتيمب تشبيه مياز با. شودقطع مي
توانـد موقعّيـت دهند، شاعر هم نميكه والدين به تدريج نظارت بر اوالدشان را از دست مي

 راز چنـد يـا مسـئله) 148-147(»شود را تعيين كنـداز آن افاده ميقرائت شعر يا معنايي كه 
كند؛ بـه سـادگي تبيـين ي كه خواسته يا ناخواسته به آنها راه پيدا ميمعنايي آثار ادبي و ابهام

ها و نظرات بسار جالبي براي تفسير متون ادبي مطرح نويسنده در اين فصل، ايده. شده است
تواند براي پايان دادن به مجادالت ادبي يـا كاسـتن از دامنـه كرده است كه هريك از آنها مي

    .)175 -171و  156 -151 صفحاتك .ر(سودمند باشد  ميان منتقدان ادبي آنها، در

هنرمنـد بـا آثـار » رابطة تجربة شخصـي«موضوع بسيار مهم 170 -167ايگلتون در صفحات 
اش را طرح كرده و به صورت مطلق، ارتباط معنادار اثر ادبي با تجارب فـردي هنرمنـد هنري

ان نويسان عصر جديد رد كرده از رماي را با ذكر شواهد ادبي از سوفوكل تا شكسپير، و پاره
سـوفوكل هنگـام نگـارش اديـپ شـهريار، بـه ] آيا[« : گويدمثالً در باب سوفوكل مياست؛ 

ه تبعيـدي، و نـه يـك پـدركش تجارب شخصي اش مّتكي بود؟ گو اينكه نـه كـور بـود، نـ
طـه رسد ايگلتون بدون آنكـه نـامي از پيـروان نظريـه راببه نظر مي .)168-167ص (»زناكار
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شـعر و «تجربه فردي و خالقيت ادبي ببرد، امثال ويلهلم ديلتاي، نويسنده كتاب بسـيار مهـم 
تحليـل آثـار و  لئونـارد داوينچـيهايي ماننـد قدّم، فرويد در كتاباز منتقدان نسبتاً مت» تجربه

از متأخّرين، در برابر ديدگاه آنهـا موضـع  هنر و تجربهو جان ديويي با كتاب  داستايوفسكي
زيرا نـه ديلتـاي و  طه كرده استبه نظرم ايگلتون در اينجا، مغال. تند و سرسختي گرفته است

شـود، بـازگرداني از نه فرويد و نه ديويي نمي گويند عيناً حوادثي كه در اثر ادبـي بيـان مـي
 ا اين است كه تجارب فردي اوالًتجارب فردي نويسندگان و شاعران هستند، بلكه سخن آنه

 كند و در ثـاني، تجـارب بـا لباسـي ميگذارد و آن را غني  بر ذهنيت نويسنده و شاعر اثر مي
نمونه بـارز ايـن . هاي نهاني اثر بازتاب نمادين پيدا مي كنند مبدل و تغيير شكل يافته در اليه

  .  ي داوينچي نشان داده استها ادين را فرويد به درستي در نقاشيهاي نم گونه از انعكاس

اره كرده است هاي دانشجويي اش به ماهيت و كيفيت نقدها در رساله 182 فحةايگلتون در ص
ص هـاي مـا اختصـا ها است و فقـط بـه دانشـگاه اي عمومي در همه دانشگاه كه انگار پديده

ان اثـر بـا ستبه گفتن دا ترين شكل نقد صرفاً پيش پا افتاده«: عين حرف او چنين است. ندارد
كه  فقـط  درحالينويسند  كنند نقد مي بعضي دانشجويان خيال مي. كند بياني متفاوت اكتفا مي
ويژه  بـهاين مشكل عمده  .)182ص (»كنند اند و گه گاه اظهار فضلي مي مشغول بازگويي متن

نامـه، پـس از گـردآوري  نشـجويان مـا نمـود دارد و كـل پاياندر نقدهاي ادبيات داستاني دا
اي، بازتعريف داسـتان و دسـته بنـدي  عناصر داستان از چند منبع كليشه دسته بندي تعاريف،

سـت بلنـد انتقـادي كـه معـرف پدر اين آثار دريغ از يك نكتة . داستاني است مجدد عناصر
گونه كـه هسـتند و نـه بيـان  ها در واقع توصيف داستĤنها هستند آن اين متن. داستان ها باشد

  . گونه كه بايد باشند زيابانه آثار آنگرانه و ار سنجش

  جمع بندي نهايي  
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دانم كه تئـوري  مؤثرترين كتب نقد ادبي مي از نظر ارزش آموزشي، اين اثر را يكي از -

منـد بـه  و نه تنهـا بـراي دانشـجويان عالقـه را نقد ادبي به طرز استادانه جمع كرده

ابقه نيـز مفيـد و آموزنـده مباحث نقد ادبي، بلكه براي استادان و پژوهشگران با سـ

هايي مانند كارگـاه نقـد شـعر و  تواند يكي از منابع اصلي درسمي اين كتاب. است

 داستان كه در دوره كارشناسي زبان و ادبيـات فارسـي بـه عنـوان دروس اختيـاري

كارشناسـي ارشـد  دورةبـراي  تعريف شده است در نظـر گرفتـه شـود،  همچنـين

د توانـ ميگرايش نقد و نظريه ادبي و درس كارگاه نقد داستان يا كارگاه نقـد شـعر 

 . مورد استفاده قرار گيرد

با نظم و انظباط فكري بسيار عالي، مباحث مهم نقـد ادبـي را مطـرح كـرده و  ،كتاب -

درن اماز دوران يونان باستان تا دوره پسـ-ه شواهد مثال همگي از متون غربياگرچ

باحـث تئوريـك را د وقتي متوان ميشود، خواننده ايراني  را شامل مي -ادبيات اروپا

هاي ادبي ايرانـي را در  ، نمونهگذراند هاي ادبي را از پيش نظر مي خواند و نمونه مي

 . ذهن مجسم سازد و به فهمي جديد در باب متون ادبي فراسي دست يابد

ه محترم طرح كرده است، از اسـتحكام منطقـي اكثر قريب به اتفاق مباحثي كه نويسند -

 . كند سيار زيادي خواننده را متقاعد ميمطلوبي برخوردار است و تا اندازه ب

 .از نظر كاربرد اصطالحات ادبي بسيار مناسب است و اشكالي در آن نديدم -

هـاي ادبـي و  شـود و اسـتنباط آوري، در جاي جاي كتـاب مشـاهده ميخالقيت و نو -

 تقريبـاً ،پـيش از ايـن گفتـه شـد نويسـنده كـه چنان. انتقادي نويسنده عـالي اسـت

بسنده و بدون استناد و اتكا به منابع پژوهشـي سـاير پژوهشـگران مباحـث را خود
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پيش برده و از اين نظر اشكال جدي دارد مگر اينكه بگوييم نويسنده به دليل تسلط 

و خود از صاحبنظران بالمنـازع ايـن عرصـه اسـت علمي و انتقادي بااليي كه دارد 

 . نيازي نديده به ساير منابع رجوع كند

ادبي هستند و هيچ گونه سوگيري ضـد اخالقـي و سياسـي هـم  صرفاً ،مباحث كتاب -

 .   ندارد

  

 


