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  :نقد و معرفي كتاب

هاي هنري قرن بيست هايي از شكل آموزه :نظرية نقيضه
1  

  

  .سعيد سبزيان م

   كارشناسي ارشد ادبيات انگليسيةآموخت مترجم و دانش

  

نامه، معماري  اعم از نقاشي، فيلم، نمايش(د فرم نقيضه در آثار ادبي و هنري ر و تعدتكثّ

ي كه ا گونه  به؛ تبديل شده است مازمانةحاكي از آن است كه به فرم غالب ) و موسيقي

هاي هنري  هايي از شكل آموزه: نظرية نقيضهكتاب . بينند  كليشه ميبرخي آن را در حد

است كه خوانندگان و منتقدان را در درك نقيضه ياري    از منابع نظري مهميقرن بيست

  .دآور مي فراهم اي  براي نقد و بررسي آثار نقيضه رازمكند و ابزار نظري ال مي

برده نوشتة ليندا هاچن كتاب نام
2

 ، استاد ادبيات انگليسي دانشگاه تورنتو است كه 

: دارداين كتاب شش فصل .  انتشار استپايان يافته و آمادةتازگي  هة فارسي آن بترجم

: ضه؛ رمزگذاري و رمزگشايي تعريف نقيضه؛ دامنة كاربرد نقيضه؛ تناقض نقي؛مقدمه

  .پرداز اي، و نظريه جهان، متن نقيضه: رمزهاي مشترك نقيضه؛ نتيجه

، و  تحول نقيضه را از ابتدا تا امروز با نگاهي نقادانه بررسياولهاچن در فصل 

 وي در اشاره به مفهوم ، مثالبراي. كند الح را نقل و نقد ميطمعاني متحول اين اص

مدح و ذم آثار قبلي«اي از  گويد آميزه ها مي يكنقيضه در دورة رمانت
3

 بوده است و اين »

نقادانه و در عين حال : هاي اين دوره را داراي دو وجه بدانيم شود نقيضه باعث مي

 نقيضه رايشويم كه ب ميرو  روبه با تعريف نقيضه در قرن بيستم ،پس از آن. آميز تحسين



  7شمارة/ 2سال                                                                                        164

كوشد با   ولي مي؛اب ادعاي مطلق بودن ندارداين كت. دشو  ميقائلكاركرد ايدئولوژيك 

مدرن نقيضه را توضيح   با نگاهي پستهاچن  .نگاه بازنگرانه نقيضه را شرح دهد

بر ديدگاه فرانسوا ليوتارگويا  پردازي نقطة آغاز اين نظريه. دهد مي
4

 است كه مبتني 

باور ر گفته است كه ليوتا چنان. اعتمادند  بي»روايات كالن«گويد روايات امروز به  مي

شود روايات امروز  باعث مي) روايات مسلط بر انديشة بشر(ها  روايت  كالننداشتن

به .  انتقاد از خودشان باشندة دربرگيرند،ها مبرّا ببينند و در نتيجه خود را از تأييد آن

 اين خودانتقادي فقط در ادبيات داستاني وجود ندارد، بلكه در ،اعتقاد هاچن

بينيم هاچن قصد دارد نقيضه را  كه مي چنان. شود و فلسفة علم هم ديده ميشناسي  زبان

  .با اين مبناي بازنگرانه تعريف و تفسير كند

ها يا آثار  به اين معنا كه مثالً رمان؛ گويد نقيضه خاصيت بيناهنري دارد هاچن مي

. كنند گيري خودشان اظهارنظر مي  دربارة نحوة شكل و پوشيدهيضمنطور   بهموسيقايي

هاي والديمير نابوكوف توانيم به برخي رمان  مي،در ذكر مثال براي اين شرح تكوين
5

 

 آندره ژيدسازان سكه، رمان ختهآتش رنگباازجمله 
6

 نوشتة پيتر اكرويدهاكسمور، يا 
7

 

  .پردازد خودانتقادي و فراداستاني نقيضه ميدر حقيقت به ابعاد حث امباين . اشاره كنيم

كنـد     مي وارد نقيضه   موجود انتقاداتي به تعاريف     »تعريف نقيضه «وان   عن دوم با فصل  

 كه  –  را هااي را ارائه كند كه برونداد مشترك تمام نظريه          دهد تعريف ساده  و ترجيح مي  

ترين چيزهـايي    مهم.  در خود داشته باشد    - است  گفته شده   نقيضه رةها دربا در طول قرن  

:  معطوف به ايـن مـوارد اسـت        كند  مطرح مي يضه  كه ليندا هاچن در بازنگري تعريف نق      

دامنـة نقيـضه از لحـاظ       ) حد و مرز نقيضه با ساير ژانرهاي مـشابه و مـرتبط؛  ب             ) الف

هاچن در ابتداي تعريف خود بـا ژرار ژنـت مخالفـت            . كاركرد نقيضه ) درازاي متني؛ ج  

يسنده به سـاختار  نو. گيري تفاوت دارد گويد رابطة بينامتني در نقيضه با وام    و مي  كند  مي

شـكل  روزمينـه   /زمينـه  مـتن يـا متـون پـس    كند كه از  اشاره مي اي نقيضه دو يا چنداليه  

هـايي كـه اثـر        هاچن با ديدگاه  . متني است يا چند   دو اي   آميزه  نقيضه ،عبارتي به. دگير  مي

بـه  وي  .  مخـالف اسـت    ،داننـد    دو، فرعي و طفيلي يا ديگرستانده مي       ةاي را درج   نقيضه

به ليويس ص  طور مشخ 
8

 و راويت  
9

. ها هستند   ثر از رمانتيك  أنوعي مت  كند كه به     اشاره مي  
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 مهـم   دليلـي زيباشناسي رمانتيك، كه به ابتكار و زايش فردي اعتقاد دارد، نقيـضه را بـه                

  . تقليدي است: كند تحقير مي

بـاور داشـتند و حتـي       را  ها پيوند با آثار گذشته        هنرمندان رنسانس برعكس رمانتيك   

آيد هاچن با تي اس اليـوت        نظر مي  به. ديدند  ي ادبي را در اتصال با گذشتگان مي       برتر
10

 

موافق است كه پيوند با گذشتگان را در كنار خالقيت فـردي شـرط اهميـت و برتـري                   

ر آن در عرصة فرهنگ و ادبيات امـروز ناشـي از            نگاه مثبت به نقيضه و تكثّ     . دانست  مي

را ترين تأثير    قطعاً مهم ميان  اهي بوده است و در اين       تأثير نويسندگان و هنرمندان دانشگ    

بايد روالن بارت  
11

 و ميشل فوكو   
12

  را فوكو نگاه منفي رمانتيك    ،براي مثال . دن باش داشته 

از نظـر   . دانـد   داري و مالكيـت خـصوصي مـي         در پيوند با ايدئولوژي سـرمايه      به نقيضه 

ي كمابيش تـصادفي بـه هـم ربـط          نحو بارت، خواننده اين آزادي را دارد كه متون را به         

امـا  .  او طرز فكر شخصي و فرهنگ فردي خودش است         ةدهد، و تنها عامل محدودكنند    

 ريفاتر ،از ديگرسو 
13

كند كـه    تفسيري را بر خواننده تحميل مي      ،كند كه متن   استدالل مي  

روشن است كـه نقيـضه حتـي از         . اقتضائات بيشتر و در نتيجه محدوديت بيشتري دارد       

 و در فهـم آن       اسـت   زيرا حدود آن آگاهانـه تعيـين شـده         ؛تر است محدودكنندهاين هم   

 و  )ريا مفـس  ( بينامتني ميان رمزگشا     ة محدودسازي رابط  ،اما عالوه بر اين   . ضرورت دارد 

شـناختي و نيتمنـدي يـك رمزگـذار         اي مستلزم اين است كه تـوانِش نـشانه        متن نقيضه 

 هاچن در باب نقيـضه از ايـن         ةاين، گرچه نظري  بنابر. شده را هم در نظر بگيريم      استنباط

 دارد، بافـت  گيـرد مـاهيتي بينـامتني        و هـم مـتن را دربرمـي        ستحيث كه هم رمزگـشا    

 ميـان   -هـم رمزگـذاري و هـم اشـتراكي بـودن رمزهـا            : تر است   آن گسترده  گيري شكل

 مـورد بحـث قـرار       پنجد و در فصل      اهميت مركزي دار   -متن  ة  كنندآفريننده و دريافت  

  .دگيرمي

 مخالف  بسيارنقيضه به  نسبت دادن ويژگي استهزاهاچن در تعريف خودش با

 خود را »آماج«اي كنند كه اگر تقليد نقيضه هنوز احساس مي)از منتقدان(بسياري . است

يكي از نتايج منطقيِ اين نوع استدالل اين است . به تمسخر نگيرد، اسمش نقيضه نيست

 اين عنوان قرار زيرتوانند اندازند نمي را از اعتبار نميهاي حماسي كه حماسهكه هزل

. هاي منتقدان پيش از خودش است اين مخالفت هاچن در انتقاد و طرد نظريه .گيرند
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 اما داراي وجه كنايي با كاركرد ؛ و تقليد استپيرويبراي هاچن نقيضه نوعي 

 .بدانيمباه كردن آماج نقيضه  تايمعن سازي را به اما نبايد اين وارونه. سازي است وارونه

  . نبايد از احترام متن نقيضه به متن يا متون مورد نقيضه غافل شويمباره در اين

شباهت اين دو در اين است كه . در نظرية هاچن نقيضه به استعاره شباهت دارد

هاي ظاهريِ متن استنباط كند و از اين طريق معاني  گفتهةرمزگشاي متن بايد دربار

 معناي پاياناي وجود دارد و آن را در زمينه سازد و آگاه باشد كه بافت پسثانوي ب

  . كار گيرد روزمينه به

پيش از هاچن . هاي بحث هاچن، ميزان و دامنة نقيضه است يكي ديگر از زمينه

 مثال، رايب. اند كساني نظير ژرار ژنت و سيمور چتمن دربارة دامنة نقيضه بحث كرده

ها و عناوين  ها، جناس المثل  اشعار، ضربمانند متون كوتاه هبژنت نقيضه را فقط 

 ، كه ژنت براي نقيضه قائل است رااما هاچن دامنة محدودي. كند ها محدود مي كتاب

مخالفت هاچن با ژرار ژنت فقط به . داند  متن هم ميدهد و آن را در حد كلّ بسط مي

ا در ماهيت نقيضه هم وجود ه  بلكه اختالف آن،شود دامنه و محدودة متن ختم نمي

هاي بازيانه برخالف ژنت كه از منظر ساختارگرايي نقيضه را به شيوه. دارد
14

محدود و  

 .داند  كاربردشناختي و هرمنوتيكي مييكند، هاچن نقيضه را جريان درنتيجه تحقير مي

 ولي هاچن خواننده را در ؛ژنت براي خواننده جايگاهي در تفسير نقيضه قائل نيست

توانيم بگوييم در نظرية هاچن، نقيضه بدون  حتي مي. داند ثر ميؤأويل متن فعال و مت

 كاربردشناختي و تأثيرگراي هاچن ،در الگوي هرمنوتيكي. ماند  ميثمر بينقش خواننده 

: شود  كه در آن بر اين عوامل تأكيد ميهستارتباطي دوسويه ميان نويسنده و خواننده 

 توان در مقابلواننده، توان و آگاهي نويسنده در رمزگذاري و قصد نويسنده، تأثير بر خ

 در اين خوانشِ. ثر در درك نقيضهؤخواننده در رمزگشايي نقيضه، عناصر بافتي م

تكوين گفتار« هاچن نقيضه را مشمول نوعي هرمنوتيكيِ
15

لزم تجرياني كه مس: بينيم  مي»

اين وجه . ر استم و متأخّهاي متقد ناخطابگر، دريافتگر، زمان و مكان و گفتم

ختين نقيضه را نوعي ا ب؛ختين هم تعارض داردا نظرية هاچن حتي با نظرية بهرمنوتيكيِ

ختين، تفسير نقيضه اجلوتر از ژنت و ب  هاچن در گامي. ناميد گفتمان يا سخن منفعل مي

صد برد و تفسير قصد نويسنده يا ق را از سطح فرماليستي و شكلي يا ساختاري فراتر مي
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هاچن الزمة اين تفسير فراشكلي و تأويلي را با توسل به نظريات . داند متن را الزم مي

 از فرماليسم ژنت به معناشناسي وسيلهبه اين . داند  ميمكنشناختي امبرتو اكو م نشانه

  . رسيم متن مي

 به مفهوم كاربردشناختي تفصيل به، »دامنة كاربرد نقيضه«عنوان با كتاب  سوم فصل

هاي شكلي و كاربردشناختي نقيضه اشاره  نويسنده ابتدا به محدوديت. پردازد ه مينقيض

كوشد ميان نقيضه و  كند و بر مبناي تعريفي كه در فصل پيشين ارائه كرده بود مي مي

منتقدان پيش از هاچن، در تعريف نقيضه گاهي . ساير ژانرهاي مرتبط تمايز قائل شود

. اند آميختهويژه طنز  ي، سرقت ادبي، نقل قول، تلميح و بهآن را با تلفيق، تقليد استهزاي

براي  ؛اند ها را ناديده گرفته عبارتي، ميان اين انواع ادبي تمايز قائل نشده يا تفاوت آن به

  . اند نوعي نظيره است در تعريف نقيضه گفته ،مثال

تئودور وِروِيِن
16

: ه استبه دو دسته تقسيم كرداي را  تقليد نقيضهيها نظريه

اي كه كند و دستههجوي آن تعريف مييا اي كه آن را از حيث ماهيت كُميك  دسته

ها مشترك اما چيزي كه ميان اين ديدگاه.  آن تأكيد كندةدهد بر نقش نقادانترجيح مي

 كه هجو يا تمسخر را در است يپردازان نظريههاچن منتقد.  مفهوم استهزاست،است

مثل دين(ند ا دهاي گنجان تعريف تقليد نقيضهةجوهر
17

 اِيدسن،
18

 فالك،
19

 مكدونالد،
20

، 

پستما
21

 استون و
22

 نقيضه را شكلي از نقد برد كه  هم نام مياي منتقدانعدهاز اما ). 

مخالفت .اند را ابزار انتقاد برشمرده استهزا، هم ولي اين منتقدان ؛شناسندي هنر ميجد-

فرِد .  صورت گرفته است به استهزاي نقيضه ويژگمحدود كردندر مقابل   هاي مهمي

هاوسهولدر
23

 نقيضه، مفاهيم هجو و ةكلم  اشاره كرده است كه در كاربردهاي قديمي 

شود هاچن  ترين چيزي كه باعث مي مهم. اند را جزئي از معناي آن برنشمردهاستهزا

 مترجم .گيرد  مي در پرتو مفهوم كنايه صورت، تعريفي انتقاد كندبتواند از اين آميختگيِ

برد و در جاي ديگري به لزوم بسط معناي  كار مي ي آيروني بهامعن كنايه را بهاين كتاب، 

كنايه در ادبيات فارسي هم اشاره كرده است
24

 كنايه كه صناعت مجازي.
25

است، در  

 به شكل )ها در هردوي آن(ضرورت  به اما ؛ و طنز اهميت محوري داردعملكرد نقيضه

كه كنايه هم ويژگي معنايي است تفاوت مهم ريشه در اين واقعيت . كندنميواحد عمل 

 اُرِچيوني–كِربرَت  ()تأثيري(دارد و هم كاربردي 
26

كند كه نبايد   هاچن استدالل مي).
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كنايه را به صناعتِ مغايرت
27

كنايه  . تقليل دهيم تضادِ معنايي ميان لفظ و معناي مقصود

ضمن اما هاچن اينجا هم . كنديه قضاوت ميكنا: نقش مهم ديگري هم دارد

تقريباً  نقيضه. شود كه نبايد اين ويژگي را با طنز اشتباه بگيريم  ميهايي يادآور استدالل

 ها برايترين استهزادر اينجا از سبك. رد به متنِ زيرزمينه يا روزمينه ندايدشمنهيچ 

  . دهد ه آن مييت را بقابلاين كنايه گيرد و  مي تفاوت بهره سازيعيان

 را براي هايي  كه ويژگي- ة فصل قبل ادام، در »تناقض نقيضه« عنوان اچهارم بفصل 

يابد  ها نوعي تناقض مي پردازد و در آن  نقيضه ميمشخصات به - بودبرشمردهنقيضه 

كند و  آشكارا از هنر تقليد ميهكه نقيض از آنجا). بيند البته وي اين تناقض را مثبت مي(

ي خودآگاه و خودنقدگر توجه ما را به ماهيت خودش جلب ا نهوگ دگي، بهنه از زن

 هرگزخواند، اما در عين حال كه ما را به تفسير ظاهري و ادبي متن فرا مي. كند مي

 عمل  زيرا كلّ؛نامدمي» جهان« آن را ددوارد سعيارتباط با آن چيزي نيست كه ا بي

 . ظرافت داردع ايدئولوژيكي نقيضهموض.  دخيل استسازي نقيضهدر فعال تكوين

 واحد حاكي از اقتدار و عصيان است و اكنون  نقيضه در آنِماهيت متني و عملكرديِ

اگر از مقوالت منطقي استفاده كنيم، زبانِ متونِ . هردوي اين موارد را بايد در نظر داشت

كاربرد/ ذكر «اي تمايز سنتي ميان نقيضهتقليدي
28

 يعني هم به خودش ؛زند را برهم مي»

 قرار داده كند و هم به آن چيزي كه خود را به آن معطوف كرده يا مورد نقيضهاشاره مي

است، جاي تعجب ندارد كه » دوصدايي«متني و  چنين ميان نقيضه اين از آنجا كه. است

وگويي در پرداز مفهوم چندصدايي و منطق گفت  نظريه–ختين ا آثار ميخائيل بتازگي به

اي را  تقليد نقيضهباختين. اند بزرگ داشته و مورد توجه قرار داده را از نو –ات ادبي

ختين رمان ابا توجه به اينكه ب. يابدوگويي ميدانست كه آگاهانه وجه گفتاي مي آميزه

. كند  اين فصل نيز بر همين ژانر تمركز مياصليدانست، بخش  ادبي ميةرا برترين گون

 معاني بيند ميالزم  اما ؛ختين نقيضة مدرن را طرد كرده استاكند ب هاچن اشاره مي

 ةختين را بشناسيم تا بفهميم وي به چه علت دوراموجود در بافت زماني و مكاني ب

 الرنت جنيةگفتهاچن با توسل به . معاصر را طرد كرده است
29

 نقش متون 

ر فراداستانِ پسامدرن نقيضه دكند   و اشاره مينددا ميبازسازي و تغيير  را جو  دگرگوني

هاي مدرن از ترين نمونه شايد روشن،گيردكار مي اي كه به كنايي وو شگردهاي بالغي
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 دآميز درميوگويي با هم  گفتصورت  بهاين. ختين باشدامورد نظر ب» دوصدايي «ةكلم

  .كندها ديگري را از عرصه بيرون نمي ن يك از آهيچو 

سازيِ مشروع و در عين حال      واژگون: ه اين است  فرم نقيض تناقضِ  گويد    هاچن مي  

گرفته از نقيضه از ايـن        متنِ شكل  .اي است نقيضه هاي  ويژگي تمام نوشته    اين غيرقانوني

 اما مانند كارناوال    ؛شود كه از حد و مرزهاي سنت فراتر برود         امتياز خاص برخوردار مي   

عمل كند كه متنِ مورد     اي  صورت موقت و فقط در چارچوب مهارشده       تواند به ميفقط  

بـه رسـميت    قابليـت   «اي كـه     فقط و فقط در محـدوده      ،عبارتي  به ؛اي اجازه بدهد  نقيضه

ـ  نيرو دتواننقيضه مي گويد    هاچن مي . كند  ممكن مي را  » شناخته شدن  ي تهديدكننـده و    ي

. كنـد   ترديـد وارد مـي    مشروعيت متـون ديگـر      بر   يعني نيرويي كه     ؛باشدزننده هم   برهم

شكلوفسكي
30

كنـد و تـاج     زدايـي مـي   از معيارهاي ادبي واقعيت   «نقيضه   هم گفته است     

از ) گيري چه سرقت   چه وام  (اقتباس در سطح ديگر،     .»داردها برمي  سروري را از سر آن    

. دهـد  مورد انتقاد و ترديد قرار مـي    دارايي فردي    ةمنزل  ديگران، موقعيت هنر را به     دارايي

 ةواسـط   مشروع هستند و مشروعيتشان بـه       در نهايت  هاي نقيضه  با وجود اين، مرزشكني   

  هـم نقيـضه    حتـي در اسـتهزا    . ژگون كـردنش دارنـد    همان معياري است كه سعي در وا      

دهـد و    را در خودش جاي مي     هاي مورد استهزا  شكلي سنت نظر  كننده است؛ از    تقويت

  .بخشدها تداوم مي  به موجوديت آنراهاز اين 

، به اهميت »رمزهاي مشترك نقيضه: ي و رمزگشاييرمزگذار«عنوان با  پنجمفصل 

هايي كه هم   رمز؛پردازد ها مي متن و تفسير آن شده در تشخيص رمزهاي نهاده

ترين  مهم. دن آگاهي داشته باشها آناطب نقيضه بايد از خپرداز و هم خواننده يا م نقيضه

عبارتي   به؛ اثر استبودن اي تعبير هاچن، همان ماهيت نقيضه  اين رمزگشايي، بهياقتضا

اگر خواننده تشخيص ندهد كه اثري . بايد خواننده بداند كه يك اثر خاص نقيضه است

اي را از آن  ، يك وجه مهم نقيضه اثر يا آثار پيش از خود پرداختهپردازي از به نقيضه

اي با  آميز اثر نقيضه اين دوسويي همان وجه تقليدي و تفاوت. دوسويي آن: گرفته است

پردازد كه نقيضه  هايي مي هاچن سپس در اين فصل به انتقاد از ديدگاه. ر قبلي استآثا

. بلي استقدانند كه فهم آن مستلزم دانش كافي از آثار  گرا مي را يك فرم نخبه

 يعني آثار ؛داند مي  نظر وي در آنجاست كه نقيضه را داراي وجه تعليمي اختالف
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نايي در واقع ميراث هنري و ادبي گذشته را هم اي از راه تلفيق و اظهارنظر ك نقيضه

  . آشكار و پوشيده: رويم روبهبا دو نوع نقيضه ميان در اين . دهند آموزش مي

 »پرداز اي و نظريه جهان، متن نقيضه«هاي قبل است و  گيري فصل  نتيجهششمفصل 

جهان،  :عيداين عنوان، به نقل از نويسنده، برگرفته از عنوان كتاب ادوارد س. نام دارد

آيا نقيضه : پردازد هاچن در اين فصل به دامنة موضوعات نقيضه مي.  استمتن، منتقد

 هنر ةشود كه آيا نقيض ال او به اين مربوط ميؤانعكاس زندگي است يا آثار هنري؟ س

نظر  ختين هماكشد؟ گرچه وي با ب تصوير مي دربارة هنر است يا هنري كه زندگي را به

قيضه بيشتر به آثار هنري معطوف است تا جهان، نقيضه را بيان نگويد  مياست كه 

گويد وضعيت  وي مي. داند هاي زندگي هم مي احساسات دربارة مسائل و موقعيت

 متن به اين توجه كنيم كه ولي بايد ؛در نقيضه پيچيده است) تجسم جهان(محاكاتي 

باب  ختين دراات بيبا ارجاع به نظر. اي هميشه از دوصدايي برخوردار است نقيضه

   .وگوي متون بايد نقيضه را داراي تلويحات ايدئولوژيك بدانيم گفت

  ها نوشت پي

1. A Theory of Parody: The Teachings of Twentieth-Century Art Forms. Linda 
Hutcheon. University of Illinois Press. Dd. 2nd  (September 27, 2000).   

  

م نوشته شد و 1984 تصوير رنگي ابتدا در سال 10فحه با قطع رقعي، با درج  ص168اين كتاب در 

كتاب سير تكاملي .  با مقدمة جديد اما بدون تغيير تجديد چاپ شد2000، و سپس در سال 1985در 

. مدرن نشان دهد هاي هنري پست گيرد تا جايگاه، قصد و شيوه آن را در غالب شكل نقيضه را پي مي

 در ارزيابي جايگاه اين كتاب شايد اظهار .دهد م را پوشش مي2000 تا 1940 ةيباً از دهارجاعات آن تقر

 ».دهد دست مي اي از دامنة نقيضه را به كننده طرح قانع«: گويد  ترنس هاكس قابل اعتنا است كه مينظر

زم بنيان هاي هاچن با جزئيات ال گويد استدالل كند و مي هاكس بر جنبة استداللي اين كتاب تأكيد مي

توان به كتاب جان فرا اشاره كرد كه  مضمون با اين كتاب مي هاي مشابه و هم از كتاب. اند محكم يافته

هاي تشريحي اصطالحات ادبي است و وجه اجرايي و  اما كتاب فرا از سري كتاب. آن هم اهميت دارد

شناسي آثاري كه در نظريه و  اهميت ليندا هاچن در فهرست كتاب.  از مثال كتاب هاچن را نداردسرشار

نياز  بي اوهاي   از كتابتوانند قريباً تحقيقات امروز نمي چشمگير است و ت،شود نقد ادبي نوشته مي

  . ستنويسي منبعي راهگشا نامه نويسي و پايان ويژه براي مقاله اين كتاب به. باشند

2. Linda Hutcheon 
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