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  مقدمه
 زبانِ دورة نقد نو معموالً از تعريف و تشريح مفاهيم متدشناختيِ  منتقدين انگليسي

اكتفا » شكل معناست«هاي استعاري همانند  كردند و به گزاره تفسيرهاي خود اجتناب مي
در ايران نيز مسائل نظري ادبيات بر اين اساس گسترش ). 45: 1951بروكس، (كردند  مي

. اند  تفاوت كه در ايران به دنبال رسيدن به تعاريف متدشناختي نيز بودهيافته است، با اين
پردازم  ابتدا به تحليل آنها مي. دو نقل قول ذيل به دنبال تعريف شكل براي اثر ادبي است
  .كنم و از تحليلهاي پل دومان نيز براي توضيح بيشتر استفاده مي

توان  ر هر شعر دو شكل مينويسد كه د  مي»شكل ذهني در شعر«در براهني رضا 
وزني، تساوي مصرعها و يا  شامل وزن يا بي« كه نامد مي »شكل ظاهري« رااولين . يافت

: 1371براهني،(» .شود و صداها و حركات ظاهري كلمه مي[...] بلندي آنها، قافيه  كوتاه و
مفهوم شكل كه . است» شكل ظاهري« و جدا كردن مسئلة بندي اولين بخش طبقه) 73
شود تا امكان نظري  ود از قبل مربوط به حوزة ظاهر است با صفت ظاهر وصف ميخ

شكل «اما با ديدگاه علمي منظور از  .نيز به وجود آيد» شكل دروني«وجود مفهوم 
نظم اصوات و حس شنوايي، و : مسائل مطرح در سطح آواشناختي است» ظاهري

اين معنا بخش مهم، درك براي مفهوم شكل به . همچنين مسائل مربوط به نوشتار
اما . شوند آواشناختي تكرار مي) اي كليشه(زيباشناختي صداست؛ صداها در واحدهاي 

مسئله آن است كه كمتر كسي شعر را تنها براي صداهاي آن، و نه استفهام و تفسير، 
در اين سطح نظري، توجه صرف به . تر است خواند زيرا موسيقي از اين نظر غني مي

ها كلمات  اي در خواندن متن است كه در آن صداها  يا نوشته  گرفتن مرحلهصداها نايده
بنابراين مبحث تفسيري . يابند شوند تا با معناي خود همراهي  شوند، يعني خوانده مي مي

يابد كه شامل فرايندي است بين زبان و  از سطح آواشناختي به سطح معناشناختي ارتقا مي
هاي   سخن ديگر در ذهن، صدا دالّي است با ارجاع به مدلولبه. نظام آوايي و نوشتاري آن

خود در درون شبكة زباني خواننده و تنها در اين صورت است كه معنا و مفهوم ميسر 
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ها يا به زبان سنتي يند فرافكني دالّااين فر. شود ها ممكن ميشود و داللتگري دالّ مي
 .شود ب مي اول تفسير متن محسوة مرحل،فرافكني معنا به متن

ند و از اين جهت براهني در  مفهوم شكل در مطالعات ادبي در حد بررسي صداها نما
آورد يعني نوع دوم   او به وجود مي(terminology)شناسي مورد امكاني كه اصطالح

  :نويسد شكل مي
تر، كه  تر و فراخ اي گسترده تر، با دايره شكل ديگري هم هست؛ مهمتر و عميق

شكل ذهني عبارت از محيطي . قالب دروني و يا شكل ذهني دادبايد بدان نام 
رود و اشيا و احساسها را با خود  كند و پيش مي است كه شعر در آن حركت مي

خوانندة شعر، در بررسي اين شكل، با احساس، انديشه و . [...] برد پيش مي
ا اشيا خواهد بفهمد شاعر چگونه رفتاري ب كند و مي تخيل شاعر سروكار پيدا مي

طرز برخورد و رفتار شاعر با اشيا و احساسها، به شعر . در پيش گرفته است
بخشد و اين چيزي است كه با حس سامعه و باصره  شكل ذهني آن را مي

برد، آن را يافت و  توان بدان پي توان شنيد و ديد، ولي با بصيرتي دروني مي نمي
ل ذهني همان چيزي است منظور از اين شك. ثير ذهن شاعر قرار گرفتأتحت ت

دهد و يا آن را از وحدت و استحكام ساقط  كه به يك شعر يا يكپارچگي مي
  ).75-73: همان(كند  مي

: كند در ادامه نيز براهني با ترسيم دايره و خط، پنج نوع شكل ذهني را مشخص مي
  ».س، صعودي، نزولي و مختلطاي، افقي و مضرّ يرهاد«

چنانچه اين نوع شكل را با . دهد ت معمول را نشان ميتوجه به اين تعريف، تناقضا
توان دريافت، نويسنده چگونه وجود آن را با خط و دايره نشان  حس سامعه و باصره نمي

 سروكار دارد اما باعث »اشيا و احساسها«دهد؟ اين چگونه موجودي است كه با  مي
ة ر اثر نيست؟ رابط كهن وحدت موضوعي دةشود؟ آيا اين همان مسئل وحدت در شعر مي

شناسي و  رسد كه  اين مبحث با اين اصطالح گونه به نظر مي  چيست؟ اين»بصيرت«آن با 
تواند مشخص كند كه اين شكل  افزايند نمي هاي آن به ابهام آن مي  نظري كه گزارهةزمين
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هاي آوايي وزن و  اين نوشتار گويي به دنبال چيزي وراي كليشه. چگونه موجودي است
ال ؤاما س.  است تا بتواند هنري و زيبا بودن شعر و انواع ديگر ادبي را توضيح دهدقافيه

 آيا ؟ ذهني زبان است يا اصوات و نوشتارةآن است كه آيا اين زيبايي هنري متعلق به شبك
شناختي به موضوعاتي كه در گفتمان هنر در طول تاريخ به  زيبايي نيز فرافكنيِ هستي

 يمبني بر فرافكني واحدها(شناختي   كلي هستيةنانچه طبق قاعداند نيست؟ چ وجود آمده
آيا درك هنري : شود ال ديگري مطرح ميؤپاسخ مثبت باشد، س) زباني به جهان مادي
ها سان باشد؟ و آيا تحليل آنتواند يك  موسيقي با درك هنري متن ميةتابلوي نقاشي و قطع

ه تمام اين موضوعات در گفتمان هنر ميسر تواند با يك شيوه انجام شود به اين بهانه ك مي
  شود؟ مي

را    شكل ذهني را امري موهوم فرض نكنيم بايد آنةچنانچه بخواهيم اين قضي
توان موضوع شكل  مسئله آن است كه چگونه مي. يرمادي زبانغ ةموضوعي بدانيم در حوز

ح كرد و هنري  زبان مطرةرود در حوز  كار مي باصره به  مسائل حسةدرباربيشتر را كه 
تواند با  باره منطقاً نمي  هر گونه توضيحي در اين؟بودن آن را نيز توضيح داد

 زيرا تالش براي چنين ،شود كار برده مي هاي باشد كه براي فضا ومكان ب شناسي اصطالح
 و نه مبحثي استتوضيحي در نهايت تنها استفاده از تشبيه و گسترش نظري آن تشبيه 

 نقش زبان ةالبته بدون توجه به مسئل. ي و مناسب براي مطالعات ادبي علم)يا(منطقي و 
توان به اين مسئله اين گونه نگريست كه وقتي در مورد شكل در فضا صحبت  مي
 -  بنابراين موضوع در مورد شكل در زمان است؛ شكلي كه كامالً از جنس زمان ،كنيم نمي

شناسي   شكل هنري را در زيباييةن مسئلتوا اما تنها با اين استدالل نيز نمي. زبان است
  .رسد ادبيات توضيح داد و نياز به توضيح نظري نقش زبان ضروري به نظر مي

جايي يا حضور و غياب  هگونه كه گفته شد در سطح فهميدن تنها با نوعي جاب همان
شود ثابت است و از اين  اين اتفاق در مورد هر متني كه خوانده مي. كلمات مواجهيم

تي مستقل در خود و براي خود براي شعر و ادبيات در نظر توان شرايط و هوي  نميجهت
توان در اينجا مطرح كرد آن است كه اگر هر متني براي فهميده  الي كه ميؤاما س. گرفت
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توان بحث شكل و فرم در  شود و نمي  زبان خوانده و فهميده ميةشدن در نهايت در شبك
زيرا (ديگر وجود دارد ادامه داد ه در مورد موضوعات هنري زبانِ غيرمادي را به نحوي ك

 هنري تپس چه عاملي وراي نظم آوايي عامل هوي)  معنايي مبهم دارد»شكل غيرمادي«
 خواندن متن قرار نگرفته است كه ةشود؟ آيا اين هويت هنري در شيو شعر و ادبيات مي

عاملي به صورت مستقل اشاره شود شود؟ در اين بحث به هر  از خواننده به متن منتقل مي
هاي غير ادبي مثل آثار علمي و  خوريم كه در مورد نوشته باز در نهايت به اين مسئله بر مي

هاي متن  پس احتماالً تفاوتهاي اصلي را در كاركرد. توان آن عامل را يافت فلسفي هم مي
ز وجوه مختلف بنديهاي گفتماني كه متن را ا توان جست؛ تقسيم به صورت تاريخي مي

  .كند بندي مي كاربردي و تاريخي و ايدئولوژيك تقسيم
كند كه البته نبايد آن را از  هوشنگ گلشيري تعريفي ديگر را با نام ساختار ارائه مي

تاريخي را ناديده -تر ساختاري  گستردهةگراي فرانسوي دانست زيرا زمين مفاهيم ساخت
 آرايش ،قصود ما از ساختارم«: مشابهت داردتي گيرد و از اين جهت به مفاهيم فرماليس مي

ل است كه هر جزء در عين ارتباط با ديگر اجزاء بخش  متشكّيا تنظيم اجزا در يك كلّّ
از سوي ديگر، تمامي شعر نه تنها حاصل جمع صوري اجزاء . ضروري تمامي شعر باشد

سطوح مكتوب و مقصود از اجزا هم .  آنهاستةكه توجيه كنندة جا، معنا، و نحوة عرض
 ».ترين هستة ساختاري اثر است ملفوظ و زباني شعر است و هم نوع صور بياني كه نهاني

  )42 :1374گلشيري،(
نظام (از مكتوب و ملفوظ )  غيرمادي ذهني از كلماتةشبك(اين تعريف تفكيك زبان 

 ةئل اما مس،» سطوح مكتوب و ملفوظ و زباني«: شود را شامل مي) نوشتار و گفتار مادي
 ة و نحو»اجزا« ةتوجه به كلم. رود مطرح شده بر اساس اين تفكيك منطقي پيش نمي

شود كه  دهد كه در اين تعريف هم گويي از موجودي صحبت مي استفاده از آن نشان مي
بر اساس اين تعريف، . دآور واره دارد كه جمع آن شعر را به وجود مي ءتنها وجودي شي

شياء ديگر است و مانند آنها ساختاري يا فرمي يا شكلي نيز  در ميان اء شييك شعر نيز 
 شدن زبان ئي شيةبه عبارتي باز با پديد. هاي آن است وردهادارد كه معنا يكي از فر
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كند  ا دنبال نميو تفاوت بين دالّه  شناختي را در رابطه مواجهيم كه معنا و مفاهيم زيبايي
تواند به داللت   روشن نيست كه چگونه شيء مياما. بيند بلكه آن را كاركردي از ماده مي

 ارتباط اجزا به هم را براي هر ،به سخن ديگر بر اساس منطق متن. و معناسازي بپردازد
رسد  توان مطرح كرد و تنها يك عنصر شعري يا هنري نيست زيرا به نظر مي اي مي نوشته
 تنها بر اساس يك هاي درون يك گفتمان است كهها به مدلول اصلي ارجاع دالّةمسئل
 يك كلِّ«تواند  شناختي ساير هنرها مي اييهاي زيب شده از گفتمان فرض وام گرفته  پيش
  . را بسازد»لمتشكّ

 اصوات ةتوان دربار هايي كه مي خوانيم بعد از بررسي كليشه هنگامي كه شعري را مي
 بررسي ةحوزسان است به در مورد بسياري از اشعار يك كه ،يا خود نوشتار مطرح كرد

اي انجام دهيم باز با يك فرمول  بررسي فوق را با هر شيوه. رسيم مفاهيم و معنا مي
ها دالّكند و بر اين اساس حركت  هاي ديگر رجوع ميدالّ به دالّيك : معناشناختي مواجهيم

 استفهام ةآورد و اين شيو حركتي دائمي است و معنا و مفهوم و تفسير را به وجود مي
 مثالً كلمات را در ،دهند فرضهاي گوناگون انجام مي اين حركت را با پيش. انسان است

نامند و گسترش استفهام را بر اساس كنار هم قرار گرفتن  گفتمان هنري تصوير يا ايماژ مي
دالّها به  ارجاع ةتوان مفاهيم گوناگوني را با اين نظم دربار دهند كه مي ايماژها ادامه مي

ند كه تنش طبقاتي زمان تاريخ توليد ا يا در متن به دنبال عبارات و كلماتي. يگر نوشتيكد
ها افتد و اين ارتباط  نمي غذ اتفاق كاةروي صفح اما اين مسائل بر. متن را مشخص كند

در ( زبان خواننده ةتر در شبك  كاغذ وجود ندارد بلكه در ذهن يا دقيقةروي صفح
در چنين شرايطي نه . آيد  است كه اين ارتباطات به وجود مي)شناختي او هاي روشگفتمان

چنان پيچيده  براي اثر ادبي »ل متشكّيك كلّ« شكل بلكه مطرح كردن موضوع ةتنها مسئل
كند و در نتيجه طرح مبحث تنها با  تر ميدشوار كه درك مفهوم شكل را شود مي

ئله را مطرح كند كه حاال  يعني مفسر به صورت ضمني اين مس،شود پراگماتيسم ممكن مي
فرض شود كه مفهوم شكل در نقاشي بايد منطقاً در هنر شعر هم وجود داشته باشد و به 

 پراگماتيستي هر چند در علوم ديگر موفق بود اما در علوم ةشيو. تفسير خود ادامه دهد
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 ةدهويژه در مطالعات ادبي به صورت تاريخي با مشكالتي مواجه شد زيرا در  هانساني و ب
االت علمي مربوط به تفسير بر اين اساس پاسخ علمي و ؤشصت ميالدي نتوانست به س

  .منطقي بدهد
شوند  كتابهايي نيز هستند كه در دانشگاهها از كتابهاي درسي و مرجع محسوب مي

وقت با اين ديد كه مطالب آنها  ولي مباني آنها در ايران كمتر ارزيابي شده است و يا هيچ
 در بستر تاريخي خود مورد دشان باين خاطر انديشه بود ه و باند يتدشناختهاي م انديشه

مباني نقد توان از  به عنوان مثال مي. اند ارزيابي و احياناً گسترش قرار گيرند بررسي نشده
 مطالعات زبان انگليسي متن درسي بوده ة ويلفرد گرين نام برد كه اصل كتاب در رشتادبي
هدف اصلي خود را كشف «شود كه  نه نام برده ميامدار  شكلةودر اين كتاب از شي. است

اما در مورد اينكه خود ) 81: 1376گرين،  (».و تبيين شكل در اثر ادبي قرار داده است
شود كه هيچ كدام شكل را  شود و تنها به دو مثَل اكتفا مي شكل چيست  تعريفي ارائه نمي
ِ شكل كه قرار است مبناي يك  حث نظريمبناي ب. كند براي مطالعات ادبي تعريف نمي

ده و نه كار بر هلي است كه شاعر و نويسنده براي كار هنري خود بثَشيوه و رويكرد شود م
از تمركز شديد «گيرد كه  گونه نتيجه مي بينيم كه نويسنده اين ميبه اين سبب . تفكر منطقي

  )82 :همان (». به حاصل آمده بود و از اشراق شكلاشراق
يند آن اي ممكن شده است و فرا چنين مسئلهه منظور از اشراق چيست و چگونه اينك

 الزم براي توضيح ةكدام است روشن نيست زيرا شيو) و نه براي نقاشي(براي اثر ادبي 
  .چنين مسائلي در اختيار نويسنده نبوده است

فكر كه شناختي اين ت  تحليلي را از مبناي هستي»گرا بست نقد شكل بن«پل دومان در 
شناختي، هنر را  اين مبناي هستي. كند  ريچاردز نيز ارائه شده بود مطرح مي. اي.توسط آي

بيند كه در آن كنترل و تسلط آنها بر  هايي در زندگي افراد خاصي مي  لحظهةدارند نگه
 منتقد نيز آن است كه اين حركت نويسنده ةوظيف. رسد  خاصي به باالترين حد مي ةتجرب

 هنرمند ة اوليةساز به تجرب  به هنر را بالعكس كند يعني با تشريح شكل هنريِ معنااز تجربه
آورد كه با خود تجربه  اي را به وجود مي از نظر ريچاردز، نويسنده بافت زباني. برسد
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 ةشود كه به مجموع خواني دارد و خوانش و تفسير صحيح ادبي هنگامي حاصل مي هم
 توضيح هنر و نقد آن با تفكر عوامانه ةدارد كه قضي هار ميدومان اظ. تجربي هنرمند برسد

ميان ) شناختي و تاريخي معرفت (ةه است زيرا فاصلداد ريچاردز انجام راو غيرعلمي 
 يا  ء شيةمشاهد.  هنري شاعر و نويسنده و نظام زبان ناديده گرفته شده است ةتجرب
شود منطقاً   در مورد آن بيان مياي كه تواند با گزاره اي در جهان محسوسات نمي پديده

شكل «رود بايد با تئوريِ  ار ميك هاي كه براي توضيح جهان مادي ب  لذا تئوري،يكي باشد
 ).231-32( متفاوت باشد »ساز هنري معنا

دهد   تحليلي را ارائه مي  براي اين مسئله»نو آمريكايي ت در نقدشكل و ني«دومان در 
دومان از . د شرايط تاريخي مفهوم شكل را توضيح دهدتوان كه بيان بخش اصلي آن مي

 كل مطالعات علوم انساني غرب را به صورت (Erich Auerbach)قول اريك اورباخ
 قرار (sensory appearance and meaning)تي در تنش بين ظاهر و معناسنّ
نا را دهد و معتقد است كه مطالعات معناشناختي به شكل تاريخي از مطالعاتي كه مع مي

با . پردازند كامالً جدا شده است شناسي مي اند و به مسائل سطحي مثل سبك كنار نهاده
شناختي غرب  توان اين تنش تاريخي را همان خصوصيت تفكر معرفت دقت بيشتر مي

  .اند  آن را تبيين كرده»متافيزيك«ه هايدگر و بعد دريدا با اصطالح ناميد ك
اي كه از جنس زبان است نياز به  اي نوع هنري شكل برةرسد كه مسئل به نظر مي

شناختي آن به  هاي زيباييدارد تا هنري بودن ادبيات و ارزشنوعي دگرديسي نظري 
به طور كلي، تضادي كه در . صورت ثابت براي مباحث تحليلي و آموزشي روشن شود

ي شناخت مبحث نظري شكل به وجود آمده است ناشي از گسترش تاريخي مفاهيم معرفت
كهن حقيقت و ةد به حوززبان است و اين مسئله موجب توجه تحقيقاتي نظري مجد 

  .شناسي به جاي مفهوم شكل شده است زيبايي در گفتمان زيبايي
به . به دنبال اين مباحث از نظر تحقيق و آموزش تغييراتي منطقي به وجود آمده است

گفتمان بررسي  ((Philology)اين نحو كه علوم متدشناختيِ تاريخي، فيلولوژيك
شناسي و  ، ويرايش و متن بديعو بيان ،، معاني)ها از طريق تحليل تاريخي زبانفرهنگ
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هاي رايج  شود شيوه ها توجه ميشناختي آن هاي زبان ي كه به جنبها رشته چنين علوم ميانهم
از به بيان اين نكته نيز ضروري است كه اين علوم متدشناختي خود نيز ني. اند و معتبر شده
به . شناسي و معناشناسي دارد هاي جديد معرفت د و مطابقت نظري با يافتهبررسي مجد

گونه نتيجه گرفت كه آن به عاريت  توان اين مي) و يا تشبيه(عنوان مثال در مورد استعاره 
شفاهي (خواستن كلمه يا معنايي است از گفتماني براي گفتماني ديگر براي ذكر در متن 

اند و  ن دو بخش از دو گفتمان متفاوت معموالً در متن در كنار هم قرار نگرفتهاي). يا كتبي
ي به عبارت ديگر دالّ. شناسي دانست  در استعاره»نو« را تركيبي  توان آن از اين جهت مي

 ةشود و حوز كه تبديل به يك تركيب متفاوت و شايد بديع مي يابد مدلول متفاوتي مي
ها مثل فلسفه و ادبيات و علم كاربرد و در كلية گفتمان(كند  ييد ممعنايي خود را نيز تول

گيرد يعني علمي كه به  بيان قرار مي  و  علم معانيةبنابراين صنعت استعاره در حوز). دارد
 بين كلمات ةكند تا رابط پردازد و از مفاهيم صناعات استفاده مي  واحدهاي زبان ميةرابط

با اين ديد در .  ديگر از مفهومي براي تحليلِ مفهومي  و مفاهيم را توضيح دهد؛ استفاده
 ةشود و تنها در حوز  تحليل و فهم متن از جهان مادي قطع ميةبيان رابط و  علم معاني

بايد توجه شود كه اين صنعت . تواند نوشته يا گفته شود ماند كه البته مي زباني باقي مي
تمانهاي طور كه گفته شد گف ان هم،تنها اختصاص به تحليل متون ادبي ندارد بلكه

  .گيرد ا را نيز در بر مياجتماعي و ساير گفتمانه
  

  گيري نتيجه
 دوم قرن ة از ابتداي قرن تا نيم) زبان انگليسيمطالعات ةدر رشتويژه  هب( ادبي  نقدگفتمان

 ةدر زمين (نو و فرماليسم  نقدهاي نظريهي خاص خود يعني بر اساس هافرض بيستم با پيش
از اواسط . شد ارائه مي) شناسي متافيزيكي  معرفتةو زمين داري تاريخي سرمايه -ياجتماع

وجود ه  كه گفتماني به نام نقد ادبي را بهايي نظريهها و فرض  پيش شصت ميالديةده
 در اثر شناخت شكلا، مثل ه آننظريآورده بود مورد ارزيابي مجدد قرار گرفت و مباحث 

 ،دادند گرا ارائه مي اي كه عليه تفكر تاريخ ه و همچنين ادلّ،بياثر اد ةوار ء و درك شي،ادبي
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مجدد  شصت اساتيد اين درس شروع به بررسي ةلذا از همان ده. علمي ارزيابي شدغير
 براي مطالعات شناسي علوم انساني كردند و كالً مبحث متديها  ساير رشتهمتدشناسي

شناختي و تاريخي از  انه كه نگرش نشگسترش يافتبا عنوان تئوري ادبي ادبي 
 ةشناختي مفهوم شكل با زمين  تضاد معرفت ة در اين حوزه مسئل.خصوصيات بارز آن است
گرا در مطالعات  همچنين آموزش و تحقيق در وراي تفكر شكل. نظري موجود مطرح شد

  .ادبي به صورت اجمالي بررسي شد
 
  :نوشت پي
شناسي تفكّر فلسفي غرب است كه در تئوري ادبي معاصر        ي تئوريك از خصوصيات معرفت    زسا   اين دوگانه  - ١

  .شود و فلسفه با عنوان الگوي تفكّر متافيزيكي از آن ياد مي
ايـدئولوژي    و  »بازگـشت بـه فيلولـوژي   «مـان، بـه ويـژه    براي توضيح بيشتر رجوع كنيد بـه آثـار پـل دو    -  2

  .شناسي زيبايي
  .ك.ر. كند ييد ميأشناختي را ت  معرفت»نگرش«ف در استعاره نيز اين اكيتحقيقات ل - 3
 George Lakoff and Mark Johnson, Metaphors We Live By  

  



مطالعات ادبي معاصر و مفهوم 
  19  متدشناختي شكل

    
 

 زمستان و   ، چهارمشمارة   
 1386-87  بهار       

  منابع
، تهران، نويسنده، ص 1، طال در مس، ج »شكل ذهني در شعر«) 1371(براهني، رضا 

73-100.  
  .، ترجمة فرزانه طاهري، تهران، نيلوفرمباني نقد ادبي) 1376(گرين، ويلفرد 

  .، تهران، نيلوفردر ستايش شعر سكوت) 1374(، هوشنگ گلشيري
Brooks, Cleanth (1988) 'The Formalist Critic', in Twentieth 

Century Literary Criticism: A Reader, ed. by K. M. Newton 
,London, Macmillan, pp. 45-48. 

Man, Paul de (1983) 'The Dead-End of Formalist Criticism', in 
Blindness and Insight: Essays in the Rhetoric of Contemporary 
Criticism, trans. by Wald Godzich ,London, Methuen, , pp. 45-
229. 

____________ (1983) 'Form and Intent in the American New 
Criticism' in Blindness and Insight: Essays in the Rhetoric of 
Contemporary Criticism , London, Methuen, pp. 20-35 

Richards, I. A.(1934) Principles of Literary Criticism,London, 
Kegan Paul. 

  


