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مكاريك،  ريما  ايرنا  معاصر،  ادبي  نظريه هاي  دانشنامة   .4
ترجمة مهران مهاجر و محمد نبوي، تهران، آگاه، چاپ اول، 

1384ش، 594 ص.

اين اثر فرهنگي است كه مهم ترين نظريه هاي ادبي قرن 
بيستم و اصطالحات ويژة آن را در قالب مقاله هايي موجز 
معرفي مي كند. متن انگليسي كتاب كه محصول كار 150 
متخصص است در سال 1993 م از سوي دانشگاه تورنتو 
منتشر شد و اثر حاضر ترجمه اي گزينشي و مختصر از 
منابعي  از  نيز  آن  مدخل هاي  برخي  و  است  اصلي  متن 

ديگر اخذ و ترجمه شده است. 
دانشنامه به روش الفبايي فارسي منظم گشته، روبه روي 
هر مدخل معادل انگليسي آن در پرانتز ذكر شده و سپس 
كتاب  پايان  در  منابع  فهرست  است.  آمده  مربوط  مقالة 
در  و  469ـ518)  ص  (نك:  است  شده  شماره گذاري 
متن مقاالت تنها با ذكر شمارة هر منبع بدان ارجاع داده 
مي شود. در برخي از گفتارها نيز به ديگر مقاالت كتاب 
كتابشناسي  دربردارندة  دانشنامه  است.  شده  داده  ارجاع 

فارسي و واژه نامة فارسي ـ انگليسي نيز هست.
سيد محمد صاحبي

ادبيات و گفتمان ادبي، مهران مهاجر و محمد  5. واژگان 
نبوي، آگاه، چاپ اول، تهران، 1381ش، 239+223ص.

اين كتاب يك فرهنگ بسامدي دوزبانه است، كه واژگان 
ادبي،  نظريه هاي  ادبي،  نقد  در  به كار رفته  اصطالحات  و 
صنايع ادبي، و حوزه هاي مرتبط مانند فلسفه، زبانشناسي، 
جامعه شناسي، روانشناسي، سينما و تئاتر را دربر مي گيرد 
و شامل تمامي معادل هايي است كه براي هر اصطالح از 
سوي مترجمان ايراني پيشنهاد يا ساخته شده است. براي 
واژه سازي  واژه يابي/  مؤلفان  نيز،  اصطالحات  از  برخي 
كرده اند. اين فرهنگ با استفاده از 297 منبع فراهم آمده 
و فهرست منابع در پايان كتاب ذكر و شماره گذاري شده 

است. كتاب سه بخش دارد:
انگليسي  مدخل   9500 فارسي  ـ  انگليسي  بخش  الف. 
را در خود جاي داده و منطقي معنا جويانه بر آن حاكم 
است. در اين بخش معادل فارسي هر اصطالح در مقابل 
آن ذكر شده و در برابر هر معادل شماره هايي آمده است 
كه هر يك به منبعي از منابع كتاب اشاره دارد. معادل هاي 
فارسي به ترتيب بسامد كاربرد در كل منابع مرتب شده 
و منابع مربوط به هر برابر نهاده به صورت تاريخي آمده 
است. نخست قديمي ترين منبعي كه هر برابرنهاده در آن 
به كار رفته مي آيد و سپس، به ترتيب، منابع جديدتر ذكر 

مي شود.
مدخل   16000 حاوي  انگليسي  ـ  فارسي  بخش  ب. 
فارسي است و منطقي نام جويانه بر آن حاكم است. در 
اين بخش معادل هاي انگليسي هر اصطالح در برابر آن 
ذكر شده است، اما ساير ويژگي هاي بخش نخست در آن 

ديده  نمي شود.
ج. بخش منابع، نامنامه و كتابنامة واژه نامة حاضر.

م.ص
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چاپ  نگاه،  تهران،  سيدحسيني،  رضا  ادبي،  مكتب هاي   .6
دهم (چاپ اول تحرير جديد) 1376ش، 2 ج، 1209ص.

زبان  به  كه  است  اثري  كامل ترين  و  نخستين  كتاب  اين 
غربي  ادبي  جريان هاي  و  مكتب ها  معرفي  در  فارسي 
نوشته شده است. مكتب هاي ادبي، نخستين بار در سال 
گرديد.  چاپ  مختصر  و  موجز  گونه اي  به  1334ش 
نويسنده تا به حال سه بار آن را تكميل و تصحيح نموده، 
تا به صورت امروزي رسيده است. اين اثر معرفي جامع 
اروپا  هنري  و  ادبي  تحوالت  تاريخچة  و  مكتب ها  همة 
در چهار قرن اخير را دارد و از علل پيدايش مكتب هاي 
بررسي هاي  بر  عالوه  مي گويد.  سخن  ادبي  گوناگون 
تاريخي از مباني تئوريك و اصول هر مكتب نيز سخن 
رفته، و در پايان هر بخش نيز نمونه هايي از آثار نظري 
و ادبي چهره هاي برجستة هر يك از مكاتب ارائه شده 
است. اين كتاب، جز در بخش مقدمه، به ادبيات پيش از 
تأثير  به  چنداني  اشارة  نويسنده  ندارد.  توجهي  رنسانس 
كتاب  متن  نمي كند.  فارسي  ادبيات  بر  غربي  مكتب هاي 
از پاورقي هاي ارجاعي خالي است، اما فهرست منابع در 
پايان آن ذكر شده است. در مقدمه مطالبي دربارة قرون 
مطرح  اروپا  ملي  ادبيات  پيدايش  و  رنسانس  و  وسطي 

مي شود. مطالب ديگر بخش ها بدين قرار است:
دربارة دو  يك. باروك (ص 37ـ77)، در اين بخش 
ويژگي اصلي هنر و ادبيات باروك: حركت و تسلط 
هنر  با  مدرن  هنر  شباهت  و  مونتني  تتبعات  دكور، 

باروك سخن گفته مي شود.
حاوي  بخش  اين  79ـ157)،  (ص  كالسيسيسم  دو. 
و  اصول  رنسانس،  و  اومانيسم  است:  مسائلي  چنين 
قواعد كالسيسيسم كه شامل تعادل، تقليد، خردگرايي، 

و  زمان  و  موضوع  وحدت  حقيقت نمايي،  وضوح، 
مكان است، نمايشنامه ها و ديگر انواع ادبي كالسيك 

و نئوكالسيسيسم.
سه. رومانتيسم (ص161ـ266)، جستاري است دربارة 
رومانتيسم:  مكتب  اصول  پيشارومانتيسم،  ادبيات 
و  كشف  سياحت،  و  گريز  احساس گرايي،  آزادي، 
شهود و... رمان رومانتيك و رمانتيسم در كشورهاي 

گوناگون اروپايي.
اين  در  نويسنده  (ص269ـ390)،  رئاليسم  چهار. 
بخش از چنين مطالبي سخن مي گويد: تاثير بالزاك و 
فلوبر بر اين مكتب، نبرد رومانتيسم و رئاليسم، تحول 
ادبيات، برون گرايي و عينيت در اين مكتب، رئاليسم 
بورژوا، رئاليسم سوسياليستي و رئاليسم جادويي. در 
اين بخش به تأثير رئاليسم جادويي بر ادبيات فارسي 

با ذكر نمونه اي، اشاره شده است (نك: ص 370).
ناتوراليسم (ص393ـ469)، مهم ترين موضوعات  پنج. 
اين بخش بدين قرار است: تأثير فلسفة شوپنهاور و 
تحوالت اقتصادي و سياسي بر اين مكتب، ناتوراليسم 
و  زشتي ها  از  گفتن  سخن  وراثت،  مسئله  و  علم  و 
آثار  در  جزئيات  شرح  و  بي عدالتي  و  فقر  فجايع 
ناتوراليستي و به كارگيري زبان محاوره در آثار ادبي 

به ويژه در رمان.
شش. هنر بارت هنر و مكتب پارناس (ص473 ـ495)، 
هنري،  اثر  زيبايي  براي  كانت  شروط  از  بخش  اين 
يأس  و  كالسيك  دورة  به  مكتب  اين  شاعران  توجه 
و نااميدي در آثار ايشان و شعر اوبژكتيو عيني سخن 

مي گويد.
نويسنده در جلد دوم كتاب بيشتر به بررسي ادبيات 
معاصر غرب عنايت دارد. اين جلد با مقدمه اي در معرفي 
و  رمبو  بودلر،  آن:  شاخص  چهرة  سه  و  مدرن  ادبيات 
ماالرمه آغاز مي شود (نك: ص509ـ528). ساير مطالب 

كتاب به قرار ذيل است:
يك. سمبوليسم (ص529ـ609)، اين فصل از شاعران 
نفرين شده و منحط، اصول سمبوليسم: سوبژكتيويسم، 
دستور  به  تهاجم  ابهام،  و  رويا  و  تخيل  اندوه گرايي، 
شعر  و  ناب  شعر  و...،  كالم  موسيقي  روزمره،  زبان 
كشورهاي  در  سمبوليسم  و  سمبوليك  رمان  آزاد، 

اروپايي و تركيه سخن مي گويد.
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با  يا  شدند  جدا  سمبوليسم  از  كه  مكتب هايي  دو. 
قسمت  اين  در  611ـ 646)،   (ص  كردند  مقابله  آن 
ناتوريسم،  رومن،  مكتب  دربارة  موجز  گونه اي  به 
نقل  مطالبي  ايماژيست  و  اونانيميسم  جهان وطني، 
از  شاعري  اصل  سه  دربارة  همچنين  است.  شده 
نظر ايماژيست ها: بيان مستقيم شيء، اخراج كلمات 
عبارت  يك  مانند  شعر  قطعه  يك  تركيب  اضافي، 

موسيقي سخن گفته شده است.
اين  (ص647ـ695)،  روسيه  در  مكتب ها  تحول  سه. 
آيخنبام  مقاالت  از  يكي  ترجمة  دربردارندة  بخش 
سه  بررسي  شامل  كه  است  ــ  فرماليست  منتقد  ــ 
روسي  آكمه ايسم  و  فوتوريسم  و  سمبوليسم  مكتب 
در  كتاب  نويسندة  مقاله،  اين  ترجمة  از  پس  است. 
بخشي جداگانه از مكتب فوتوريسم سخن مي گويد 
(نك: ص660ـ678)، مكتبي كه در ايتاليا پايه گذاري 
شد و در فرانسه و روسيه ترويج گرديد. فوتوريسم 
و  تالش ها  نشان دهندة  كه  آورد  وجود  به  را  سبكي 
سروصداي زندگي صنعتي نو بود و بسياري از سنن 

ادبي را از پيش پابرداشت.
حاوي  (ص667ـ726)،  اكسپرسيونيسم  چهار. 
موضوعاتي است ماند بازنمود بحران تمدن جديد و 
نويسندگان  آثار  در  انقالبي  خوشبيني  و  تغزلي  يأس 

اين مكتب.
مقدمه اي  دربردارندة  (ص727ـ746)،  كوبيسم  پنج. 
كوبيسم  بررسي  و  جهاني  جنگ  از  پس  ادبيات  بر 

ادبي است.
حكم  در  فصل  اين  (ص747ـ778)،  دادائيسم  شش. 

ديباچه اي است براي بخش بعدي.
گفتار،  اين  (ص779ـ958)،  سورئاليسم  هفت. 
طوالني ترين و كامل ترين بخش كتاب است كه در آن 
موضوعاتي از اين دست مطرح شده است: پيدايش 
سورئاليسم و اسالف آن، بيانيه هاي اين مكتب، فنون 

سورئاليسم كه شامل طنز عيني و سياه، امر شگفت و 
جادو، نگارش خودكار، رويا، ديوانگي، تصادف عيني 
و اشياي سورئال است. در ادامه دربارة شعر، نقاشي، 
است.  شده  بحث هاي  سورئاليستي  سينماي  و  تئاتر 
اين فصل مقاالت و نوشتارهايي از نويسندگان غربي 

را در معرفي اين مكتب دربر دارد.
هشت. اگزيستانسياليسم (ص959ـ996) شامل مطالبي 
دربارة ارتباط ادبيات و فلسفه و فلسفة اصالت وجود 
و تأثير و بازنمود آن در آثار ادبي است. در اين گفتار 
بخشي از رمان تهوع اثر ژان پل سارتر ــ بزرگترين 
است  شده  درج  ــ  مكتب  اين  نويسندة  و  فيلسوف 

(نك: ص 979).
تئاتر  دربارة  نخست  (ص997ـ1056)  نو  تئاتر  نه. 
پوچي و سياهي سخن مي گويد و سپس طرح و داستان 
نمايشنامه هايي از اوژن يونسكو، ساموئل بكت، آرتور 
آدامف، ژان ژنه و چند تن ديگر از نمايشنامه نويسان 
بزرگ قرن بيستم را همراه با بحث هايي اجمالي دربارة 

آثار و احوال ايشان نقل مي كند. 
دگرديسي رمان (ص1057ـ1157) سخني است  ده. 
در تحول رمان از سال 1920م تا به امروز، تك گويي 
و جريان سيال ذهن، رمان نو ضد رمان و بحث در 
چارچوب هاي نظري آن، توصيف بصري در رمان نو 
و قالب ها و ساختارهاي آن، رمان و انديشه  و مقاله در 
رمان. در پايان اين بخش ترجمة مقالة «رمان به منزلة 
(نك:  است  گرديده  ارائه  بوتور  ميشل  اثر  پژوهش» 

ص 1117).
با  غرب  ادبيات  تاريخ  «نوعي  را  اثر  اين  مؤلف 
تقسيم بندي ديگر» معرفي مي كند و فصلي كه دربارة رمان 
است را «سرآغازي ... بر تحولي كه در سه دهة اخير در 

كار روايت شناسي رخ داده» مي داند (ص 1158).
پايان  اشخاص  و  آثار  نماية  و  كتابنامه  با  اثر  اين 

مي پذيرد.
م.ص


