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كتاب هاي  توصيفي  معرفي  به  متن شناسي  كتابخانة 
برگزيدة متن شناسي (در سه حوزة متن شناسي لفظي، 
معنايي و فلسفي) در زبان فارسي ــ اعّم از تأليف 
كه  اثر  چند  شماره  هر  در  مي پردازد.  ــ  ترجمه  و 
معرفي  هستند،  همانند  يكديگر  با  موضوع  حيث  از 
مركز  متن شناسي  و  متون  تصحيح  گروه  مي شوند. 
پژوهشي ميراث مكتوب در پي آن است كه از اين 
طريق باب آشنايي با زاويه هاي گوناگون تحليل متن 
تحليلي  بررسِي  راه  و  بگشايد  عالقه مندان  براي  را 

متون را هموار كند.

تهران،  مقدم،  علوي  مهيار  معاصر،  ادبي  نقد  نظريه هاي   .7
چاپ اول، سمت، 1377ش، 254 ص.

و  صورتگرايي  ادبي  نظرية  دو  بررسي  به  كتاب  اين 
ساختارگرايي مي پردازد. نويسندة اثر معتقد است كه اين 
دو رويكرد مي توانند به ياري ادبيات فارسي بشتابند و در 
تغيير گسترة ادبيات و نقد و تحليل ادبي نقشي بارز ايفا 
كنند. در اين كتاب، نخست از تاريخچة هر نظريه و سپس 
از مباحث تئوريك و شيوه هاي نقد ادبي بر مبناي آن سخن 
مي رود. امتياز اين كتاب آن است كه تنها به اين مطالب 
نظريات  اين  تأثير  و  كاربرد  مي كوشد  و  نمي كند  بسنده 
را در زبان و ادب فارسي نيز نشان دهد و با ارائة چند 
نمونه از متون منظوم و منثور فارسي و نقد و تحليل آنها 
با استفاده از اين مباني تئوريك، خواننده را با روش هاي 
نقد عملي آشنا سازد. همچنين در هنگام توضيح برخي 
ساختارگرايان،  و  صورتگرايان  شيوه هاي  و  نظريات  از 
شواهدي از اشعاركهن و نو فارسي مي آورد، تا درك و 

فهم مسائل براي خوانندگان ساده تر گردد. 
اين اثر شامل دو بخش صورتگرايي و ساختارگرايي 

است و هر يك از بخش ها نيز چند فصل را در بر دارد:
بخش نخست: صورتگرايي (ص 7 ـ 153)، كه خود 

به ده فصل تقسيم مي شود:
قسمت  اين   ،(29 7ـ  (ص  صورتگرايي  پيشينة   .1
شاخه هاي  آن،  نظريه پردازان  و  روسي  فرماليسم  آغاز  از 
فرماليسم و ارتباط آن با ديگر مكتب ها و نظريات صحبت 

مي كند و به رومن ياكوبسن توجهي ويژه دارد.
2. گذري بر نظريه هاي صورتگرايان (ص 29ـ 43)، از 
ادبيات متن در ديدگاه فرماليست ها، اهداف نقد صورتگرا 
در  او  زندگي  دوران  و  مؤلف  نيت  كم اهميت دانستن  و 

تحليل متن، سخن مي گويد.

3. فرم و محتوا (ص 43 ـ 54)، مطالبي را دربارة فهم 
كه  واقعيت  پذيرفتن اين  دروني متن،  عناصر  دريافت  و 
شكل به محتوا سمت و سو مي دهد، پيوستگي فرم و محتوا 
و... طرح مي كند. نويسنده در اين بخش از مباحث رضا 

براهني دربارة فرم و انواع آن بهره برده است.
4. شعر از ديدگاه صورتگرايي (ص 54ـ 63)، پس از 
ارائة تعريف شعر از نظر چند منتقد و نظريه پرداز ادبي، از 

ابهام و موسيقي شعر سخن مي گويد.
5. كاركرد زبان در شعر (ص 64ـ 72)، از تفاوت زبان 

ادبي و زبان پراتيك و بافت زبان ادبي بحث مي كند.
6. واژه عنصري اساسي در شعر (ص 73ـ 81)

از   ،(104 82ـ  (ص  زبان  برجسته سازي  فرايند   .7
قاعده افزايي  و  هنجارگريزي  برجسته سازي:  روش هاي 
سخن مي گويد، مؤلف براي رفع ابهام اصطالح فراهنجاري 
را به جاي هنجارگريزي پيشنهاد مي كند و به بررسي انواع 

آن مي پردازد.



51
دورة دوم، سال دوم، شمارة 19 و 20، فروردين و ارديبهشت 1387

فرماليست ها   ،(111 105ـ  (ص  آشنايي زدايي   .8
در  مي دانستند.  ادبيات  هدف  و  كاركرد  را  آشنايي زدايي 
اين بخش پس از تعريف اين اصطالح كليدي، نمونه هايي 

از آشنايي زدايي در ادب فارسي ارائه مي شود.
(ص 112ـ  صورتگرايي  نقد  در  كاربردي  عناصر   .9
و  نظريات  از  استفاده  با  بخش  اين  در  نويسنده   ،(139
صنايع  و  قافيه  و  وزن  صورتگرا،  زبانشناسي  روش هاي 
ادبي را طبقه بندي و بازتعريف مي كند. نويسنده آرايه هاي 
بديع نظم را در سه گروه توازن آوايي، واژگاني و نحوي 
كّمي  توازن آوايي  عبارت  با  وزن  از  مي كند،  طبقه بندي 
تكرارآوايي  دستة  دو  به  را  واژگاني  توازن  مي نمايد،  ياد 
سجع  قافيه،  آراية  سه  و  مي كند  تقسيم  ناقص  و  كامل 
و جناس را حاصل تكرارآوايي ناقص مي داند، در پايان 
صنايعي  شامل  را  آن  و  مي سازد  مطرح  را  نحوي  توازن 
مانند لف و نشر، قلب و... مي داند. مؤلف وزن و قافيه 
را بخشي از صنايع بديعي مي انگارد، برخالف بسياري از 
ادباي قديم و جديد كه وزن و قافيه را از ذاتيات شعر به 

شمار مي آورند. 
10. صورتگرايي در ايران (ص 140ـ 153)، پژوهشي 
منتقدان  انديشه هاي  و  شعر  از  قدما  تعاريف  در  است 
و  كدكني  شفيعي  محمدرضا  مانند  معاصر  صورتگراي 

رضا براهني.
بخش دوم: ساختارگرايي (ص 154ـ 239)، شامل پنج 

فصل است:
بحثي   ،(166 154ـ  (ص  ساختارگرا  زبانشناسي   .1
چهره هاي  و  ساختاري  زبانشناسي  تاريخچة  در  است 
برجستة آن در غرب و ايران و محدوديت هاي شيوه هاي 

زبانشناسي.
فصل  اين  در   .(173 (167ـ  دوسوسور  فردينان   .2
از باني  زبانشناسي نوين و انديشه هاي او در باب تمايز 
گفتار و زبان، زبانشناسي همزماني و درزماني و محورهاي 

همنشيني و جانشيني سخن گفته مي شود.
3. زبان ادبي به عنوان نظام نشانه ها (ص 174ـ 184)، 
تقسيم  اجزاي آن و  نشانه و  ماهيت  مورد  را در  مطالبي 
انواع نشانه ها به نشانة شمايلي، شاخصي و نمادين و نيز 

دانش نشانه شناسي و پيوند آن با زبانشناسي دربر دارد.
ابتداي  در   ،(230 185ـ  (ص  ساختارگرايي  نقد   .4
اين فصل از تاريخچة ساختارگرايي و ماهيت ساختار و 

عناصر ساختاري در شعر به گونه اي موجز بحث مي شود؛ 
سپس چند قطعه از اشعار كهن و نو فارسي را بر اساس 
اين نظريه، در سه سطح زباني، فكري و ادبي تحليل و 
داستاني  ادبيات  ساختاري  نقد  از  پايان  در  مي كند.  نقد 
صحبت  پراپ  ديد  از  پريان  قصه هاي  ريخت شناسي  و 
مي كند و حكايتي از كشف المحجوب هجويري را مورد 

بررسي ساختاري قرار مي دهد.
5. نظرية فرآيند ارتباطي زبان (ص 231ـ 239)، اين 
از  و  مي نمايد  تشريح  را  ياكوبسن  ارتباط  نظرية  قسمت 
اجزاي ارتباط (يعني پيام، گوينده، مخاطب، موضوع، رمز 
اجزا  اين  از  يك  هر  كاركردهاي  همچنين  و  تماس)  و 
(يعني كاركرد عاطفي، كنشي، ارجاعي، فرازباني، همدلي 

و كاركرد ادبي) سخن مي گويد.
اين كتاب بيشتر به نقد فرماليستي و تحليل ساختاري 
شعر مي پردازد و به متون منثور اعتناي چنداني ندارد، از 
تودورف،  بارت،  فوكو،  نظريات  باختين،  مكالمة  منطق 
ژنت و ... مطلب درخور توجهي نقل نمي كند. اخيراً دكتر 
اين  از  بخش هايي  كه  است  شده  مدعي  پاينده  حسين 
كتاب، انتحالي از نوشتارهاي وي و چند تن ديگر است 
(نك: حسين پاينده، نقد ادبي و دموكراسي، چاپ اول، 
اين  نهم  بخش   .(267 ص 235ـ  تهران، 1385،  نيلوفر، 
اثر نيز خالصة كتاب از زبانشناسي به ادبيات اثر كورش 
صفوي است در بسياري از قسمت هاي ديگر نيز موسيقي 
شعر شفيعي كدكني در نقل مفاهيم و حتي شواهد شعري 

استفادة بسياري شده است.
سيد محمد صاحبى

ضياء  ترجمة  وارن،  آوستن  و  ولك  رنه  ادبيات،  نظرية   .8
موحد و پرويز مهاجر، تهران، چاپ دوم، علمي و فرهنگي، 

1382ش، 418 + 21 ص.
نظرية ادبيات كتابي است كالسيك كه دو تن از چهره هاي 
شاخص نقد نو در امريكا آن را نوشته اند و تا به امروز به 
هجده زبان ترجمه شده است. اين كتاب به بررسي منظم 
ادبي  پژوهش هاي  روش شناسي  و  سبك شناسي  ادبيات، 
مي پردازد و مي كوشد تا ميان نظريه و نقد ادبي از يك سو 
و تحقيق و تاريخ ادبيات از ديگرسو، پيوندي برقرار سازد؛ 
در واقع كوششي است براي صورت بندي مفروضات و 
نظرياتي كه پژوهش هاي ادبي براساس آن انجام مي گيرد. 
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نويسندگان اين كتاب كوشيده اند گونه اي  مي توان گفت 
ارغنون ادبي پديد آورند. مؤلفان در هر موضوع، نخست 
تا  باستان  يونان  از  ادبي  متفكران  انديشه هاي  و  نظريات 
نظريات  سپس،  و  مي كنند  نقد  و  نقل  را  معاصر  دوران 
خويش را با دليل و برهان بيان مي دارند؛ بنابراين اين اثر 

نه التقاطي صرف است و نه نظريه گراي محض.

ترجمة اين اثر در سال 1350ش آغاز شد و پس از 
از  برخي  در  آن  از  بخش هايي  رسيد.  پايان  به  سال  دو 
برگردان  اين  رسيد.  چاپ  به  روزگار  آن  ادبي  نشريات 
با ترجمه هاي آلماني و فرانسوي كتاب نيز مقايسه شده 
داشته،  ارتباط  انگليسي  زبان  به  تنها  كه  قسمت هايي  و 
حذف گرديده است. به اين علت كه نگارش و ترجمة 
كتاب به شيوة مشترك انجام گرفته، ناهماهنگي هايي در 
به  آن  سبكي  ويژگي هاي  و  عبارات  واژگان،  از  برخي 

چشم مي خورد. اين اثر داراي چهار بخش است:
الف. بخش اول: تعاريف و طبقه بندي هاي (ص 1ـ49). 
اين بخش از چگونگي پرداختن انديشمندانه به ادبيات و 
روش هاي علمي و غيرعلمي در اين راه سخن مي گويد؛ 
در ادامه در باب ماهيت ادبيات و تمايز زبان روزمره و 
زبان ادبي بحث مي شود و به بررسي كاركردهاي ادبيات، 
نظريه،  يعني لذت بخشي و سودمندي، مي پردازد؛ سپس 
نقد و تاريخ ادبي را تعريف مي نمايد و تمايز ميان اين 
سه را آشكار مي سازد. پايان اين بخش، گفتاري است در 
بحث هاي  به  بخش  اين  در  تطبيقي.  و  ملي  ادبيات  باب 
و  متن  ادبيات  مورد  در  روسي  فرماليست هاي  ارزشمند 
آشنايي زدايي چنان كاركرد ادبيات، اشاره اي نشده، اين در 
حالي است كه اين كتاب مدت ها پس از تشكيل مكتب 

فرماليست  نوشته شده است.

بخش دوم: تمهيد مقدمات (ص 51ـ67)، در اين بخش 
از گردآوري نسخ تا تصحيح انتقادي آن سخن مي رود؛ 
سنتي  موضوع  به  ولك  همچون  مدرن  منتقدي  رويكرد 
نسخه پژوهي جالب و آموزنده است. نويسنده باور دارد 
كه تحليل انتقادي متن و فهم تاريخي آن بدون پرداختن 
به چنين مسائلي ناقص مي ماند. او نخست از فراهم آوري 
باب  در  سپس  مي گويد،  سخن  فهرست نويسي  و  متون 
دوران  و  وسطي  قرون  از  بازمانده  خطي  نسخ  تصحيح 
كالسيك، تعيين تاريخ كتابت نسخ و طبقه بندي و ترسيم 
شجره نامه آن، مالك هاي اصالت و صحت نسخه بحث 
و  تحريفات  مورد  در  جذابي  مطالب  ادامه  در  مي كند. 
اغالط نسخ نمايشنامه هاي عصر اليزابت و حواشي فراوان 
آثار شكسپير، مطرح مي شود. مسائلي مانند تعيين تاريخ 
كتابت و درجة اعتبار و اصالت نسخه و تعيين مؤلف و 
بررسي تجديد نظرهاي او در متن، در كشورهاي غربي 
از  كه  اصطالحي  مي شود؛  توصيف  برتر  نقد  عنوان  با 
مطالعات مربوط به كتاب مقدس اقتباس شده و رنه ولك 
آن را اصطالحي مبهم و نامناسب مي داند. در اين بخش 

از ويرايش و تنظيم نسخ چاپي نيز سخن رفته است.
ادبيات (ص 69ـ 150)،  بيروني  بررسي  سوم:  بخش 
شايع ترين و شكوفاترين شيوه هاي پژوهش در ادبيات به 
مي پردازد؛  (فرامتن)  آن  خارجي  عوامل  و  محيط  زمينه، 
اين بخش اين گونه روش هاي تحقيق را بررسي مي كند: 
روش هاي مأخوذ از شاخه هاي گوناگون علوم انساني و 
هنر. در اين قسمت دربارة زندگينامه نويسي، روانشناسي 
آن  مورد  در  نيچه  و  يونگ  فرويد،  نظريات  و  ادبيات 
صحبت مي شود، اما نكته اي در مورد نظرية مرگ مؤلف 
و  ادبيات  ارتباط  باب  در  همچنين  نمي گردد.  مطرح 
جامعه، انعكاس ايدئولوژي نويسندگان در آثارشان و نقد 
ماركسيستي و... بحث مي شود و از ارتباط ادبيات و فلسفه 
و افكار و تجلي روح دوران در آثار ادبي سخن مي رود. 
انديشه هاي  و  ادبيات  ارتباط  بررسي  كه  گفت  مي توان 
چرا  است؛  كتاب  فصل هاي  بديع ترين  از  يكي  فلسفي، 
كه در بيشتر كتاب هاي نقد ادبي به نقد روانشناسيك و 
جامعه شناسيك توجه بسيار شده است، اما كمتر كتابي از 
بخش  اين  در  است.  گفته  سخن  ادبيات  در  فلسفه  تأثير 
به كاربرد شيوه هاي جبرگرايانه در تحقيق ادبي از سوي 
هواداران  و  دارند  باور  اجتماعي  عليت  به  كه  كساني 
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پاياني  فصل  است.  شده  انتقاد  روح،  تاريخ  ايده آليست 
دربارة رابطة ادبيات و هنرهاي زيبا و موسيقي است.

بخش چهارم: مطالعة دروني ادبيات (ص 151ـ 312). 
بلندترين بخش كتاب است كه در آن متن و تحليل آن 
زبانشناسان،  نظريات  به  و  مي گيرد  قرار  توجه  مركز  در 
فرماليست هاي روسي و طرفداران نقد نو، عنايت ويژه اي 
گفته  سخن  ادبيات  هستي  شناسي  از  آغاز  در  مي شود. 
مي شود، سپس عروض و قافية كهن و نظريات گوناگون 
عروضي، از نو بررسي و بازتعريف مي شود. روش هاي 
در  و  مي گيرد  قرار  پژوهش  مورد  سبك شناسي  مختلف 
مي گردد.  مطرح  بحث هايي  ادبي  صنايع  و  بالغت  باب 
همچنين دربارة روايت شناسي و ژانرهاي ادبي و نظريات 
گوناگون در باب آن، صحبت شده و مالك هاي ارزيابي 
آثار ادبي در ادوار مختلف، مطرح گرديده است. خاستگاه 
اين بحث ها تعريف كانت از هنر چونان كنشي ذهني و 
خالي از غرض و سودمندي و در عين حال داراي غايت 
است. در پايان، كتابنامة گزيدة هر فصل به زبان انگليسي 

درج شده و پس از آن نماية كتاب آمده است.
م.ص

بارت،  تا  افالتون  از  ادبي  نظرية  بر  تاريخي  درآمدي   .9
تهران،  جوركش،  شاپور  زيرنظر  ترجمه  هارلند،  ريچارد 

چشمه، چاپ اول، 1382ش، 440 ص.
از  تنها  ادبيات  نظرية  به  مربوط  كتاب هاي  بيشتر  در 
تئوري هاي رايج در قرن بيستم و متفكران معاصر سخن 
نمي شود؛  چنداني  توجه  پيشامدرن  دوران  به  و  مي رود 
اما اين كتاب به بررسي نظريه هاي ادبي در طول تاريخ، 
ديدگاه  اين  از  و  مي پردازد  امروز،  به  تا  باستان  يونان  از 
كتاب جامعي به شمار مي رود، گرچه حدود دوسوم اين 
اثر نيز دربارة نظريه هاي قرن بيستم است و در آن هيچ 
نمي آيد.  ميان  به  مشرق زمين  اديبان  نظريات  از  سخني 
درهم  را  ديدگاه  چندين  ادبي،  نظرية  بيان  در  كتاب  اين 
مي آميزد: نخست آنكه نقد ادبي غيرنظري وجود ندارد؛ 
ديگر آنكه بحث هاي انتقادي دربارة ادبيات نوعي خاص 
نظرية  آنكه  سرانجام  و  نمي دهد؛  تشكيل  را  فعاليت  از 
شامل  كتاب  مي رود.  شمار  به  بين المللي  نظريه اي  ادبي، 

يازده فصل است:
1. نظرية ادبي در دوران كالسيك (ص 15ـ 46). اين 

فصل از تئوري ادبي در يونان باستان سخن مي گويد و به 
بررسي مسائلي از اين دست مي پردازد: نقد بالغي از ديد 
سوفسطاييان و خطيبان يونان، نظريات افالطون در مورد 
تقليد شاعرانه، افكار ارسطو در باب تقليد از حقايق عام 
در شعر نمايشي و كاتارسيس، وضع قوانين شعر از سوي 

هوراس و انديشة لونگينوس در باب نمط عالي.
2. نظرية ادبي در سده هاي ميانه (ص 47ـ 58). اين 
بخش بحثي است دربارة تفسير تمثيلي كتاب مقدس و 
اشعار ويرژيل در قرون وسطي. تفسير تمثيلي بر روشي 
متمركز است كه در آن معاني مطلبي وراي كلمات ظاهري 
در  تفاسير  از  گونه  اين  نمونة  كهن ترين  شود؛  درك  آن 
در  مي خورد.  چشم  به  رسول  پولس  نامه هاي  از  يكي 
ادامة اين فصل از خوانش انجيل در چهار سطح جداگانة 
معنايي و معيار محدودكنندة تفسير هاي ممكن، يعني اصل 
خيرخواهي آگوستيني كه طبق آن تمام خوانش ها مي بايست 
با آموزش هاي مسيحي منطبق باشد، سخن مي رود و در باب 
ويرژيل  آنه ايد  از  ششم  قرن  در  فولجنتيوس  تمثيلي  تفسير 
مطالبي ارائه مي شود. در پايان به استفادة دانته از اين شيوه 

در تفسير اشعار بومي غيرديني، اشاره مي شود.
(ص 59ـ 108).  نو  كالسيسيسم  افول  و  برآمدن   .3
در  ملي  ادبيات  پيدايش  نخست  بخش،  اين  در  مؤلف 
تشريح  را  التيني  زبان  با  آن  جدال  و  رنسانس  دوران 
اين  اديبان  بر  ارسطو  ادبي  نظريات  تأثير  از  و  مي كند 
دوره سخن مي گويد؛ سپس در مورد نظرية نو كالسيك 

فرانسوي و بريتانيايي، بحث مي نمايد.
4. نظرية ادبي رمانتيسيسم (ص 109ـ 138). گفتاري 
است در نظريات هردر و شيلر در باب ادبيات، تأثير كانت 
و ديگر فيلسوفان سرشناس بر مباني تئوريك رمانتيسيسم 
رمانتيك  ادبي  نظرية  سراسر  در  كه  اندام وارگي  اصل  و 
مورد  در  كانت  انديشه هاي  از  برگرفته  و  مي شود  ديده 
لزوم غايتمندي كار هنري است. در پايان اين فصل نكاتي 
راجع به مباني نظري مكتب رمانتيك در انگلستان، فرانسه 

و امريكا مطرح مي شود.
139ـ  (ص  نوزدهم  سدة  اجتماعي  نظريه هاي   .5
منتقدان  انديشه هاي  است:  مطالبي  چنين  حاوي   ،(160
ادبي روسيه در قرن نوزده، نظريات ماتيو آرنولد و ستايش 
او از آثار ادبي يونان باستان و جامعه شناسي ادبيات از ديد 

تن و ماركس.
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6. ناتوراليسم، سمبوليسم و مدرنيسم (ص 161ـ 203)، 
در بخش ناتوراليسم دربارة افكار زوال و فلوبر در مورد 
رمان صحبت شده است و در بخش سمبوليسم نظريات 
بودلر و به ويژه والري و ماالرمه بررسي شده، همچنين از 
زيبايي شناسي انگليسي، مدرنيسم و آوانگارديسم و تأثير 

انديشه هاي پاوند و اليوت بر آن سخن رفته است.

7. پيشرفت هاي تازه در نظريه (ص 205ـ 234)، تأثير 
و  سوسور  زبانشناسي  فرويد،  روانشناسي  نيچه،  فلسفة 

ماركسيست ها را در نظرية ادبي تشريح مي كند.
نظرية روس ها در سدة بيستم (ص 235ـ 265)،   .8
سخني است دربارة فرماليست هاي روسي. در اين فصل 
توجه  باختين  و  پراپ  اشكلوفسكي،  افكار  بررسي  به 
بيشتري شده است و نظريات پراپ در مورد ريخت شناسي 
قصه هاي پريان و منطق مكالمة باختين توصيف مي شود.

9. نقد انگليسي ـ امريكايي (ص 267ـ 319)، در اين 
فصل با نظريات ريچاردز در باب نقد نو، هفت نو ابهام 
امپسن، نقد اخالقي ليويز، شيوه ها و چهره هاي برجستة 
 ... و  ولك  ويمست،  بروكز،  برك  كنت  رنسام،  نو:  نقد 

تأكيد  مي شويم.  آشنا  فراي،  نورتروپ  اسطوره اي  نقد  و 
عمدة اين بخش بر نقد نو در امريكا و انگليس از سال 

1900 تا 1960 متمركز است.
(ص  آلمان  و  فرانسه  در  پديدارشناختي  نقد   .10
مورد  در  موجز  توضيحاتي  ارائة  از  پس   ،(349 321ـ 
مكتب  و  پوله  ژرژ  از  هايدگر،  و  هوسرل  پديدارشناسي 
ژنو، زيبايي شناسي دريافت، نظريات اينگاردن و آيزر در 
خوانش متن، هرمنوتيك گادامر و ياس سخن مي گويد، 
مطرح  ادبي  فمينيست  دربارة  بحثي  نيز  فصل  پايان  در 

مي شود كه با عنوان فصل سازگاري چنداني ندارد.
11. ساختارگرايي فرانسوي (ص 351ـ 378)، شايد 
مي شد؛  درج  ده  فصل  از  پيش  بخش  اين  كه  بود  بهتر 
چرا كه معموالً هرمنوتيك را نظريه اي مي دانند كه پس از 
ساختارگرايي اشاعه يافت. مطالب اين فصل عبارت است 
از: روابط ساختاري متن از ديد ياكوبسن، روايت شناسي 
ساختارگرا از نظر گرماس و بارت و بوطيقاي ساختارگرا 
و انديشه هاي تودورف و بارت در مورد آن. همچنين در 

بخشي مجزا از تئوري هاي بارت سخن مي رود. 
است  كالمي   ،(387 379ـ  (ص  پاياني  سخن   .12
فشرده دربارة دوران پسامدرن و پساساختارگرايي ادبي. 
در پايان كتاب نمودارهايي با نام «رويدادنگار» آمده است 
كه سير تاريخي نظرية ادبي از دوران باستان تا به امروز 
واژه نامة  آن  از  پس   .(388 ص  (نك:  مي دهد  نشان  را 
آمده  يادداشت ها  انتها  در  و  انگليسي  فارسي ـ   توصيفي 
اما  است،  شده  تدوين  و  ترجمه  گروهي  اثر،  اين  است. 
در آن تفاوت هاي سبكي و اختالف در ترجمة جمالت، 
عبارات و اصطالحات، به چشم نمي آيد يا الاقل چندان 

محسوس نيست.
م.ص 


