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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 نقد به مثابه يك ضرورت انساني  -1

رو قوة  بشري با نقد نه يك نياز تبعي كه يك ضرورت انساني است و از اينهمراهي تفكر 
حتي در (نّقاديِ بالقوة انسان با نخستين قرارگيري دو عنصر اطالعاتي در كنار يكديگر 

است؛ » پرسش«كند كه بهترين نشانة آن آغاز به حركتي فزاينده مي) ترين صورت آن خام
هاي ذهني در  ها و احياناً لذت اتي و جابجايي دادهگيري مواد اطالع پرسش از نحوة جاي

قراردادن تصورات موزون و ناموزون متفاوت در كنار يكديگر؛ اما نقد نه به عنوان يك حظّ 
  1!كودكانه كه شايد تا فلسفة خلقت انسان نيز پيش رود

  
  نقطة ثقل انديشه روشمند -2

ترديد نقطة ثقل يك انديشة روشمند و ورزي را به نقد بدانيم، بدون  چنانچه حيات انديشه
مند وابسته به مولفة نقد علمي است چون نه تنهابدون نقد، ساختار پژوهش علمي  هرآينه ، نظام

گيرد بلكه با نّقادي، خالقّيت آن تضمين شده، به پويايي بايستة خود دست  ناب شكل نمي
هاي حتمي يك پژوهشگر بدانيم  پس اگر در حوزة علمي ـ فردي، نقّادي را از ويژگي. يابد مي

را از نشانه هاي  3در حوزة علمي ـ اجتماعي نيز مي توان نقد اجتماعي 2)الف1389حسيني،(

                                                            
  .»نقد و فلسفة خلقت  نسبت فلسفة: بشنوازني«تحت عنوان  1373اشاره به يادداشتي منتشر نشده از نگارنده در سال . 1
  .هاي يك پژوهشگر قلمداد شده است ويژگيجويي و نقادي، از  در اين مقاله، نبوغ، پرشوري، جديت، عمق، سلطه. 2
و عناويني چون نظريه نقد، و فرهنگ نقد ) اما نه الزاماً با آنچه در متن مراد شده(در خصوص مفهوم نقد اجتماعي . 3

  .1387والزر، : ببينيد
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 ).70: الف1388وهم او،145و139:ب1392حسيني (پويش يك جامعة آزادانديش قلمداد كرد

حقيقي و مندي، نظم منطقي، ادبيات ت استدالل ورزي، گفتمان انتقادي، زبان ديالوگي، روش
كه انديشة انديشمند و پژوهشِ  )ب1388حسيني،(هاست اي از آن نشانه مسأله محوري، پاره

  .پژوهشگر و نقّاديِ منتقد را در مدخل فضاي بايسته و شايستة خود قرار مي دهد
  
  مؤلفه هاي مفهومي نقد -3

يك  هاي تحليل امتيازات و كاستي«: در چنين جايگاهي اگر نقد را در معنايي كلّي
بررسي، «:تر ، و در فراگردي ديگر و در معنا و مفهومي نزديك)32:1387حسيني،(»ديدگاه

تحليل و ارزيابي علمي نقاط قوت و ضعف يك موضوع در ابعاد شكلي و محتوايي آن با توجه 
فرهنگ «؛ آنگاه مي توان در دو سطح )1390حسيني،(بدانيم» به معيارهاي علمي مورد نظر

از توسعه و ترويج آن در جامعه سخن گفت؛ يعني هم در » علميفرهنگ «و » عمومي
در سطح . هاي درهم تنيدة جامعه علمي هاي تودرتوي جامعة فرهنگي و هم در دامنه اليه

نخست،توسعه وترويج فرهنگ نقد، سبب توجه دقيق به عمق مسائل اجتماعي، دوري از ظاهر 
تواند عامل  است و در سطح دوم، اوالً مي بيني و سطحي نگري ، و پرهيز از تظاهر و چاپلوسي

چراكه بدون نقد دستاوردهاي علمي پيشين، ابداع و توليد مكاتب و (توليد علم باشد 
و ثانياً بهترين نيروي محرّك آزادانديشي علمي ) هاي جديد علمي ممكن نيست انديشه

ق علمي راه به جايي تحقي گردد چون نقد در برابر تقليد است و آزادانديشي نيز بي محسوب مي
ندارد و البته پژوهش علمي ناب با تقليد صرف و بدون نقد، ايستادن در مرز انديشه است و نه 

  .هاي دانش راه بردن به دروازه
  
  منظومه نقد پژوهي  -4

است و البته » آداب اخالقي«و » اصول علمي«با اين همه، نقد علمي در زمانة ما نيازمند 
در اين منظومة متكثّر و . نيز بيانديشيم» منظومة نقد پژوهي«سزاوار است از اين فراتر، به 

پيچيده بايد به نقشة راهي دست يافت كه بتوان ساختار پژوهش پيرامون نقد را به درستي و 
هاي بايسته در حوزة نقد، تحليل و تبيين  طرح مسايل و پرسش. سيم و تنظيم كردراستي تر
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بندي و  هاي علوم انساني و اولويت هاي گوناگون رشته ها و گرايش نسبت نقد با قلمرو تخصص
هاي آن در جامعة  ريزي پايه بندي آنها، بخشي از كارسترگي است كه هم اكنون پي تقسيم

نخستين انتظار از . كند بردوش انديشمندان علوم انساني سنگيني مي ا اسالمي م -علمي ايراني 
تنظيم چنين منشوري كه درواقع حكم ثبت يك نظام نامة جامع نقد را دارد، آن است كه نحوة 
قرارگيري يك رشتة تخصصي علوم انساني، يك واحد سازماني دانشگاهي و يك پژوهشگر را 

در تبادل و (ها با يكديگر  احل بعد، نسبت كلّ رشتهدر مرحلة اول روشن كند و سپس در مر
و نيز نسبت مراكز آموزشي و پژوهشي دانشگاهي و همچنين نسبت اعضاء هيئت ) ارتباطشان

  .علمي و صاحبنظران را در يك مجموعة كالن، تبيين سازد
  
  دو انقالب علمي -5

تواند  سازد؛ در آغاز مي يترسيم چنين منظومة عظيمي مقدمة دو انقالب علمي ديگر را فراهم م
اي كه سامانة نقد پژوهشي را در بستر  ساز تحقّق شبكة نقد علمي و اجتماعي شود، شبكه زمينه

ساز توليد علوم جديد و  گذاري كند و در گام پسين، زمينه جامعة علمي كشور پايه
قلمروهاي در  )125:ب 1392ب و نيز هم او،1389حسيني،(هاي علمي و اجتماعي پردازي نظريه

  اعم از كتاب، مقاله، يادداشت(گرچه نقد انديشه و يا نقد يك اثر علمي . گوناگون خواهد شد
خود به تنهايي نيز  موضوعيت داشته و داراي بار علمي و ارزشي ) علمي يا طرح پژوهشي

اين اي  است و نبايستي صرفاً نقد را امري ابزاري و درجة دوم به حساب آورد اما جداي از  ويژه
اعم از ايراني و غير ايراني يا اسالمي و (هاي موجود  مقصود، در اين گام نيز، نقد نظريه

هاي نويني در حوزه بومي و اسالمي قرار  پردازي اي جهت نظريه تواند زمينه مي) غيراسالمي
  .گيرد

  
  همراهي شكل ومحتوا در نقد -6

پرسشي بايسته است؛ آيا بايد همانند افرادي ، )در نقد آثار هنري(به وِزان مباحث نقد مضموني 
، نقد را به غايت، شهودگرايانه دانست به نحوي كه كمترين بها را به شكل و 1»ژرژپوله«چون 

                                                            
1. Georges Poulet 
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براي نيل   هايي جدايي ناپذير بدانيم؟ در نگاه پوله فرم دهيم يا اين كه شكل و محتوا را واقعيت
و شكلي است، بايد شكل و ساختارها را كنار  به هستة انديشة يك اثر كه مقدم بر هر ساخت

بنابراين نقد وي . گذاشت تا به آن واقعيت انتزاعي مقدم و از پيش موجود غيرمادي دست يافت
ها و  به دنبال يكي شدن با اين آگاهي دروني و شهودي است و درصدد است با پس زدن شكل

  ).151و5:1389بابك معين، ( .رك كندآغازين و ناب نويسنده را از هستي د ساختارها، آگاهي 

هاي  نقد انديشه اگر اين سخن در حوزة آثار هنري جاي طرح داشته باشد، بايد ديد آيا در حوزة 
  مسأله به همين صورت تحليل خواهد شد؟) در همة جايگاهان آن(علوم انساني نيز 

كان دستيابي به آگاهي اولين نكته آن كه آيا با همة همدلي منتقد با جهانِ خالق يك اثر، ام
ناب و شهودي نويسندة اثر وجود دارد؟ اگر مسأله از سنخ شهود است كه در آن صورت، جهان 
شهودي هر فردي مختص خود و متفاوت با هر فرد ديگري و البته غيرقابل دسترس خواهد 

نه صرفاً علوم انساني، همدلي منتقد با مؤلف   دوم اين كه در دايرة نقد انديشه در حوزة. بود
اي و تفكرات  براي رسيدن به حس ناب مشترك كه به جهت فهم و درك درست نظام انديشه

گونه كه احساس ناب با همة درجة خلوصش، مادام كه صورت  سوم، همان. يك انديشمند است
به طريق اَولي چنانچه تفكر انتزاعيِ ذهني، شكل و شمايل  بيروني نيابد قابل تشخيص نيست، 

م و گفتارِ عيني پيدا نكند، قابليت مذاكره و گفتگوي علمي، نقد و بررسي، و سنجش سخن، كال
اي بايد صورت مكتوب علمي  رو  هر انديشه و از اين. و مقايسة صحت و سقم نخواهد يافت

گردد تا بتوان پيرامون راستي » ها شواهد و استدالل و تحليل و بررسي«يافته و همراه وقرين با 
به اين منظور محتواي علمي يك انديشه، . درستي و نادرستي آن سخن گفت و ناراستي و

محتاج شكل و صورت علمي است تا از زاوية اين قالب بتوان به باطن آن محتوا نظاره كرد و 
  .ارزيابي دقيقي از آن ارائه داد

ين بدين سان در يك كالم، نقد محتوايي يك انديشه بالضروره با نقد شكلي آن همراه و عج 
  .خواهد شد
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  الگوي نقد در شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني  -7
،با توجه به ضرورت هاي فوق و منطق ياد شده »شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«در 

و همچنين لزوم كاربردهاي علمي و عملي،  نقد و تحليل و بررسي كتب و متون علوم انساني 
به همين جهت .  ز دو زاوية شكلي و محتوايي مورد نظر بوده استبا توجه به الگوي نقد آثار ا
و دروني ) صوري و شكلي(هاي گوناگوني در دو بعد بيروني  مؤلفه  براي داوري علمي يك اثر،

  .شود ها نقد و تحليل مي مطرح و هر اثر بر اساس اين شاخصه) باطني و محتوايي(
با در اختيار داشتن سيزده گروه » علوم انسانيشوراي بررسي متون و كتب «بر اين بنيان، 

ها و حوزة وسيع علوم انساني، تنها مجموعة دانشگاهي و علمي پس  تخصصي در تمامي رشته
از انقالب شكوهمند اسالمي است كه با قريب به هجده سال سابقة فعاليت خود در زمينة 

مشاركت صاحبنظران و شبكة بررسي، تحليل، ارزيابي و نقد متون و كتب علوم انساني و با 
پوياي استادان حوزوي و دانشگاهي سراسر كشور، همچنان پرشتاب و نجيبانه به فعاليت 

ـ 3ـ علوم اجتماعي، 2علوم سياسي ، -1: اين گروهها عبارتند از .دهد تعريف شدة خود ادامه مي
علوم انساني  شناسي ـ روش6ـ روانشناسي، 5ـ علوم تربيتي، 4فلسفه ،كالم،اديان وعرفان،  

ادبيات فارسي وزبانهاي باستاني،  ـ 9 شناسي،  ـ تاريخ، هنر و باستان8ـ فقه و حقوق، 7  اسالمي،
  .ـ مديريت13ـ اقتصاد و 12شناسي وزبانهاي خارجي ، ـ زبان11ـ زبان و ادبيات عربي ، 10
  
  سياست ها واهداف شورا -8

كمك به رشد تفكر انتقادي در ) الف1393حسيني،:ك.ر(شوراهاي اصلي اين  از جملة سياست
اين شورا از ابتداي فعاليت خود،اعتقاد داشت كه توليد علم در .توليدات علمي دانشگاهي است

حوزة علوم انساني بدون توجه به نقد وضعيت موجود و البته نقد محتواي كتب درسي 
افزون بر اين، اهداف ديگري نيز . واهد شددانشگاهي و منابع علمي ، موجب ارتقاء اين علوم نخ

توسعة فرهنگ نقد در جامعة علمي، تقويت جايگاه علوم انساني در كشور، : شد، مانند دنبال مي
بيني اسالمي، تدوين و  نسبت سنجي سازواري توليدات علوم انساني با مباني فرهنگ و جهان

ز توليد متون دانشگاهي با رويكرد هاي آموزشي علوم انساني و ني ها و برنامه اصالح سرفصل
  .اسالمي ـ ايراني
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  رويكردهاي جديد شورا -9
هاي بسياري وجود داشته اما  هاي شورا فراز و نشيب ها در مسير فعاليت گرچه در طول اين سال

با همة تنگناها و مشكالت، نيت خير و صفاي صدق بانيان اصلي، انگيزة عالي و هدفمند 
ندانة استادان و صاحبنظران حوزه و دانشگاه، همكاري مشفقانه مديران اعضاء، همراهي انديشم

و ياري مجدانه اعضاي دبيرخانه شورا، سبب شده تا اين نهاد علمي به دور از هياهوهاي 
ظاهري كار خود را با اتقان پيش برد و متناسب با شرايط، نقاط قوت و ضعف خود را ارزيابي 

همزمان با رويكرد جديد مديريتي كه به ساختار شورا و كيفيت  1390در اين راستا از سال . كند
دادهاي آن صورت گرفت، مجموعة دستاوردها و كارهاي آن شتاب  ها و برون وكميت فعاليت

در اين رديف، نقد و تحليل . ايم روزافزوني به خود گرفته و شاهد تغيير و تحوالت بنياديني بوده
) ب1393حسيني،:ك.ر(در قالب كتب و متون تراز جهاني هاي مطرح و تاثيرگذار جهاني نظريه

در دستور كار گروههاي تخصصي شورا قرار گرفت تا به اين طريق عالوه بر ترويج جريان نقد 
مند نظريات مطرح در گسترة علوم انساني معاصر  در مراكز دانشگاهي، نقد علمي، جامع و نظام

 ل آن توليد علوم انسانيِ اسالمي ـ ايرانيو به ويژه غربي مورد نظر قرار گيرد و بدنبا
انتخاب . متناسب با مقتضيات جديد جهان علمي ، تحقّق يابد) 137:الف1392حسيني،:ك.ر(

بندي ملّي و جهاني، در نظر داشتن متون آكادميك جهاني و نه فقط  متون براساس تقسيم
محور، بخشي از آثار اين اي و همچنين ارائة نقدهاي نظريه محور و نه فقط متن  متون ترجمه

  .رويكرد جديد است
اميدوارم بتوانيم اين تالش مضاعف را با مديريت بهينه، ذهنيت خلّاق و همياري مراكز و 

اي نه چندان دور، مراكز  انديشمندان علوم انساني به سمت چنان هدفي پيش بريم كه در آينده
آخرين دستاوردهاي روز علوم انساني  "مراجع نقد علميِِ "علمي و پژوهشي در ايران، به عنوان

  ).الف1390شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني،:ك.ر(جهان به حساب آيند
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  هاي تخصصي شورا وظايف و برنامه هاي گروه -10
هاي موجود، وظايف  نامه نامه و آيين هاي تخصصي شورا براساس اساس گمان هريك از گروه بي

برگزاري جلسات : ؛ مانند1كنند هاي مختلفي تنظيم مي طة عنوانهاي خود را در حي و برنامه
هاي متون در تراز جهاني،  هاي تخصصي شامل نقد كتب ملي، ارائة نقدنامه گروه، ارائة نقدنامه

پژوهشي پژوهشنامه  -ارائة مقاالت علمي و پژوهشي نقد متون جهت چاپ در نشريه علمي 
هاي پژوهشي، طرح تأليف كتاب، برگزاري  انساني، طرحهاي علوم  انتقادي متون و برنامه

هاي علمي، برگزاري  برگزاري جلسات نقد نظريه  هاي تخصصي، همايش، كارگاه و نشست
  .جلسات مشترك نقد كتاب با مؤلفان و ناقدان 

  
  فرآيند نقد متون -11

صي در هاي تخص هاي تخصصي، تنظيم و چاپ نقدنامه هاي گروه ترين فعاليت يكي از مهم
هر نقدنامه . حوزة رشتة خاص خود است كه محصول فرايندي طوالني و بسيار پر زحمت است 

هاي علمي انجام شده در خصوص كتب منتخب در هر  نهايي داوري  بندي شامل خالصة جمع
تخصصي   گروههاي تخصصي متشكّل از استادان و صاحبنظران مرتبط با رشته. گروه است

هاي گوناگون در آن رشته خاص تشكيل شده وكوشش برآن است كه  رايشهستند و غالباً از گ
از لحاظ ساختار مديريتي، هر . داوران شورا،از ميان تمامي دانشگاههاي كشور انتخاب شوند

عنوان بازوي  به(و نيز دبير گروه ) عنوان مسئول اصلي و مدير علمي به(گروه متشكل از رئيس، 
) به عنوان بدنة اصلي علمي مجموعه(همچنين اعضاي گروه  و) گير امور گروه اجرايي و پي

بدين شكل ) 7و6: الف 1393حسيني،:ك.ر(روند اجمالي بررسي و نقد كتب در گروهها. است
ها و متون مورد نظر پس از معرفي از سوي اعضاي گروه يا مراكز و يا اعضاي  است كه كتاب

شوند و سپس  و بررسي انتخاب مي هيئت علمي دانشگاهها، در گروه مطرح شده، جهت نقد
. گردند هاي مخصوص نقد و داوري ارسال مي براي حداقل دو استاد صاحبنظر به همراه فرم

هاي متعدد و جامع شكلي و  هاي نقد و بررسي كه شامل پرسش منتقدان مورد نظر براساس فرم
                                                            

سايت شوراي بررسي متون و . : ك.جهت اطالع از روند فعاليت هاي گروههاي تخصصي و مسايل مرتبط با شورا ر.  1
  www.shmoton.ir:كتب علوم انساني با نشاني 
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. كنند ول منعكس ميهاي خود را در جدا محتوايي است، اثر برگزيده را بررسي و نظرات و پاسخ
اين نظرات در جلسة تخصصي گروه توسط اعضاء و استادان رشته، مطرح و به بحث گذاشته 

شود و نهايتاً در  مي شود و چنانچه نياز به بازبيني داشته باشد پس از نظر بازبين، تحرير مي
ف، بندي نظرات در قالب ابعاد شكلي و محتوايي و نقاط قوت و ضع هاي مخصوص، جمع فرم

براي مولف، ) مطابق با نظر گروه(رسد تا در فرجام كار  شود و به تائيد نهايي گروه مي ارائه مي
هاي ارسالي به مولفان و  در نامه. ناشر، گروه علمي، دانشكده، يا سايت شورا ارسال گردد 

اي كه به همين مناسبت توسط گروه مربوطه  شود در جلسه ناشران محترم از آنها دعوت مي
شود شركت كنند تا نظرات منتقدان و مؤلفان به بحث و تبادل نظر علمي مشترك  كيل  ميتش

شود، مجموعة ديدگاههاي انتقادي خود  از همچنين از منتقدان آثار درخواست مي. گذاشته شود
شوراي بررسي متون :ك.ر( را پيرامون اثر داوري شده در قالب يك دستورالعمل پيشنهادي

تنظيم كنند تا اين امكان فراهم » مقاله نقد«صورت يك  به) 9:ب1390وكتب علوم انساني،
گردد كه مقاالت پژوهشي منتقدان از طريق نشريات پژوهشي شورا يا وسايل ارتباطي ديگر در 
. اختيار شبكة علمي فرهيختگان كشور قرار گيرد و بدين وسيله چرخة نقد علمي رونق يابد

 »سامانة نقد نقد«ل و بر بالندگي آن بيافزايد امكان تحقّق تواند اين فرايند را تكمي آنچه مي
است كه در پي هر نقدي، نقدي ديگر؛  )سايت شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني: ك.ر(

تر، پي در پي درآيد تا نبض زندة نقد درسائقة جامعة علمي، پر تفطّن به حركت  تر و فربه پخته
ناگون مسائل علمي تحليل و تبيين شود ومتعاقباً، جامعة هاي گو آمده و عالوه بر اين، اليه

  .هاي علمي الزم را ببرد نخبگاني از اين پيكرة پردغدغه، بهره
ها و  پرواضح است كه فرايند نقد متون؛ از برگزاري جلسات گروه تا گزينش متن و ارسال فرم

گروههاي تخصصي شورا مند است اما آنچه براي  بندي كار، روندي زمان آوري و جمع جمع
اهميتي دوچندان يافته، دقت در افزايش كيفيت علمي نقدها و كم كردن زمان حصول نتيجه 

هاي نقد و بررسي آثار، چندين دوره تجديد نظر و بازنويسي شده و از اين  است و با اين كه فرم
ر است اما توان اذعان كرد كه در موقعيت خود از نصاب باالي معيار علمي برخوردا حيث مي

همچنان تا دربرداشتن تمامي شرايط مطلوب و جامع، فاصله وجود دارد كه اميدواريم قدم به 
 .قدم اين مرزها كمتر شود
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 توجه به مقتضيات كار جمعي   -12
يكي از دستاوردها » نقدنامه گروه تخصصي«با اين توضيحات، مجموعة پيش رو تحت عنوان 

است كه برآمده از يك » سي متون و كتب علوم انسانيشوراي برر«و محصوالت گروههاي 
باشد  مي» دبيرخانه شورا«و » گروه تخصصي«، »شوراي مركزي«روند پرتكافو بين سه حلقة 

  :و بر اين پايه، بايسته است خوانندگان فرهيخته به اين نكات توجه كنند
د است و از اين رو بايد اي نو و جدي تجربة نقد و بررسي متون علمي به شيوة جاري تجربه. الف

اي كه هنوز فرهنگ نقد، جايگاه ضروري و  به لوازم و مقتضيات چنين امري آن هم درجامعه
الزم خود را نيافته، توجه درخور داشت و به ويژه صبوري، آداب ديني و اخالقي و الزامات 

  .نقّادي علمي را در نظر داشت
از چاپ و نشر » كتب علوم انسانيشوراي بررسي متون و «ترين اهداف  يكي از مهم  . ب

  هاي تخصصي، عالوه بر ترويج جريان نقد علمي، دعوت خاضعانه از همة هاي گروه نقدنامه
ان «است تا چرخة » سامانة نقد نقد«خصوص مؤلفان محترم براي شركت در  صاحبنظران و به
ن و حلّ و تحليل بر مدار يك مسألة پژوهشي بتواند به روشن شدن ابعاد آ» قُلت قُلت علمي

 .منتهي گردد) از منظر كاركردهاي علوم انساني(مسائل و معضالت روزآمد جامعه 
فرهيختگان محترم بايد در نظر داشته باشند كه مجموعة عملكرد طوالني و دقت نظرهاي   . ج

ها صفحه  شود كه در واقع چكيدة ده بندي نهايي مي استادان، نهايتاً در يك يا دو صفحه جمع
هاي شورا مسئوليت علمي  نامه اگرچه براساس آيين. ها و نقدهاي موجود است داوري مطلب از

هاي گروه، به صورت طبيعي اين  ها با رئيس گروه است اما با همة مراقبت بندي نهايي جمع
درستي و با ظرافت  امكان وجود دارد كه در مواردي، مقاصد مؤلفان يا حتّي مطالب منتقدان به

 .توان با مراجعه به اصل متن  يا اصل نقد رفع ابهام كرد بنابراين مي. منعكس نشده باشد
گاه در يك گروه، بين نقدهاي ارائه شده از جهت تعداد صفحات يا حتي شيوة ارائه نقد يا بين .د

ها مشاهده نشود  هاي مختلف شورا، ممكن است وحدت روية كامل و جامعي در نقد نامه گروه
هاي تخصصي يا  دي عمل و تشخيص گروه يا تفاوت سبك و رشتهكه اين امر ريشه در آزا

توان سبك و سياق سيزده گروه تخصصي  تفاوت سياق كتب مورد نقد دارد و گرچه نبايد و نمي
سازي كرد اما درصدد هستيم با  را در دامنة پر پيمانة خانوادة بزرگ علوم انساني كامالً يكسان

 .ي صوري را به حداقل برسانيمها حفظ روحية خالقيت گروهها، تفاوت
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، كوشش 1391و1390ها در سالهاي  در مجموعة منشورات پيش روي نقد نامه هاي گروه.  ه
شده براي نخستين بار، شكل ارائه و قالب كار همسان باشد تا عالوه بر رفع نسبي اشكال 

اجد آن علوم انساني و  پيش ياد، همة آنچه  كه الزم است يك نقدنامة تخصصي در حوزة
اميدواريم با همت مثال زدني رؤسا و دبيران محترم گروهها بتوانيم در . باشد،يكجا جمع شود

 .سازي الزم حركت كنيم منشورات بعدي در جهت كيفي
  

 دعوت وقدرداني  – 13
انديشمندان، پژوهشگران و مؤلفان محترمي است كه كتب آنها در   سخن آخر، دعوت از همة

نقد و بررسي قرار گرفته تا با ارسال نظرات و نقدهاي خود ما را ياري اين مجموعة، مورد 
 .رسانند

جناب آقاي دكتر » شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«الزم است از رياست محترم 
اللهي و همة همكاران ايشان در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي به  حميدرضا آيت
: ها كوش دبيرخانه شورا خانم ويژه به اعضاي سخت رده و بهك هاي خود تشكر  پاس حمايت

  .كران بفرستم مقيسه، ، نصيري، و دكتر شهابي درودي بي: اسماعيلي و محسني و آقايان
رضايي به خاطر نكات بسيار سودمندي كه در تهية اين  همچنين از سركار خانم دكتر عاملي
  . كنم  ياداشت كوتاه،يادآور شدند تشكر مي

 حسينعليهاي ارزشمند استاد گرانمايه جناب آقاي دكتر  گزاري خالصانة خود را از تالش سپاس
و نيز دبير محترم گروه  باستاني هاي زبان و فارسي ادبيات و زبانرئيس محترم گروه قبادي 

كه توأمان زحمات اصلي تهيه و گردآوري اين مجموعه را برعهده محسن جماليان جناب آقاي 
هاي چشمگير  ، اعالم كرده و اميدوارم پس از اين، شاهد به بار نشستن ساير فعاليتاند داشته

                                                .اين عزيزان باشيم
  

  »با درود  و دعا«
  سيدحسين حسيني

  دبير شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني
5/5/1392  
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  شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني زبان وادبيات فارسي معرفي گروه 
  )يادداشت رئيس گروه(

  
 
 
 
 

 مقدمه





  
  
  
  
  
  

  :سخن گروه
 دستتا وقتي كه حساب موجودي آثار ادبي خود را كامالً وارسي نكنيم، مجال ابتكار هم به 

الدين  استاد جالل( .و ميزاني براي تميز ابتكار از تكرار در دست نخواهد بود.......آيد نمي
  1.)10-11ص ). 1367(، ]1324[همايي

جلد پيشين، اكنون  نقدنامةمجلّد تا به دنبال نشر دوتوفيق رفيق شدخداي بزرگ را سپاس كه 
شوراي بررسي متون به زيور طبع گروه زبان و ادبيات فارسي هاينقدنامهسوم  از مجموعه 

  .دوستان گردد آراسته و تقديم محضر فرهيختگان و ادب
 كه پذيرفته باشيم خواهد شدتر  زماني روشن ،هاضرورت خلق و انتشار مجموعة نقدنامه

در . استو آثار پژوهشي  يعلم آثار انباشت،ظهور و رواج گفتمان علمي شرطترين پيشمحوري
اقانة انتقادي اهميتبيشتري خواهد داشت؛ چرا آثار خلّ ،گمان وهشي نيز بيميان دستاوردهاي پژ

  .توليد علوم استكه نقد و آثار انتقادي دائماً درصدد تصحيح مسير و شيوه 
دبيات فارسي ضرورتي دوچندان دارد؛ در حوزه رشته زبان و انقد محور يِتحليل رويكرد توجه به

كه اگر به مدد اصول علمي نقد  اند  در تاريخ و تمدن ما خلق شده گرانقدري آثار از سوييزيرا
ل مبدو ايستا گرا عرضه و بيان نشوند، به كاالهاي خاموش ادبي به زبان امروز و مخاطب

خواهند شد و از عرصه صامت و ساكت به ساحت ناطق و پويا راه نخواهند يافت؛ از ديگر سو، 
، به اين پشتوانه در برابر امواج پياپي نظرات جهاني منفعل جريان نقد ادبي در كشور بدون اتكا

                                                            
الكفايه،تاليف عزّالدين محمـود بـن علـي     الهدايه و مفتاح مقدمه بر تصحيح مصباح) 1367( ]1324[الدين همايي، جالل. 1

  .چاپ اول، تهران، هماكاشاني، 
  



  هاي باستاني زبان و ادبيات فارسي و زباننقدنامه    18

، در زمينه نقد ادبي در ايران مسائل نكاويده و از اين روي.ماند كار خواهد بي برنامه و بي ساز
ل خواهد بود و اگر به ادبي مقبوحوزة نقد در هر كوشش روشمند گاه ناشناخته فراوانند لذا

شود؛ بويژه اگر رويكرد مشخصي را در  ن قبول آن افزوده مياستمرار يابد به حس صورت جريان
  .نقد ادبي دنبال كند، اثرگذاري آن بيشتر خواهد شدتخصصي حوزة 

مصداق گامي در اين راه به شمار آيد و ها  مجموعه پياپي نقدنامه ،اميد است به فضل الهي
عاي ياد شده باشداد .هابرنامه بر محور مشخص ل دانشگاهيچراكه به وسيله محققان تراز او 
در اينجا از . يابد شود و انتشار مي به صورت جرياني روشمند و يكپارچه توليد مي هاسرفصل و

ه خود ما را در خواهيم با داوريها و ارزيابي هاي عالمانتمامي صاحبنظران و اديبان فرهيخته مي
كه طبعاً اگر اين كوششها در چرا . هاي ادبي اين مرزو بوم ياري رسانندمسيرِ كمال پژوهش

آورد و به  معرض نقد اهل نظر قرار گيرد، نخست  موجب مباهات نويسندگان متن را فراهم مي
از اين . ها و افزايش نقاط قوت احتمالي آن را در پي خواهد داشت دنبال آن، كمتر شدن كاستي

بخش  ي و هدايتپيشاپيش انتقادهاي علمگروه زبان و ادبيات شوراي بررسي متون، روي،
  .خواهد بودمنتقدان اين مجموعه را پذيرا 

  :اين شماره از نقد نامه، چند حسن را بر خود افزوده است
برخي آثار منتقدان و تني چند از اعضاي گروه نيز در زمرة كتابهاي نقد شده، تقديم  -1

 .خوانندگان فرهيخته شده است
 .يق تر برخوردار باشندكوشيده شده تا نقدها از قوام، مايه و روشمندي دق -2
 .ساختمندي، يكساني و يكدستي تدوين نقدها، همت و خصلت ويژة اين شماره است -3
  

  سي شوراي بررسي متون در يك نگاهگروه زبان و ادبيات فار
يا كمك درسي بالفعل گوناگون  درسيروشمند منابع  و مستمرِ گروه عمدتاً بررسيِوظيفه اصلي 

اين رشته در سراسر كشور بوده است كه در مسيري پژوهشمدارانه و با در نظر داشتن فرآيند 
  ..رود طرفانه به پيش مي هاي محققانه و بي بررسي
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اگر به فعاليتهاي گروه از آغاز تاكنون نظري افكنده شود، روشنتر خواهد شد كه اين تشكل  
مدارانه و با چه توازن و تعادلي در جلب مشاركت استادان  ان با رهيافت دانشانتقادي تا چه ميز

  .دانشگاههاي مهم سراسر كشور كوشيده و فعاليت و حركت خويش را چگونه ادامه داده است
  :انداز فعاليتهاي گروه چشم -1
بي در بازشناسي، معرفي و تحليل آخرين آثار علمي توليد شده در حوزه نظريه و نقد اد -1-1

سازد  كشور؛ اين اقدام، هم موقعيت ايران را در توليد نظريه و نقد ادبي دانشگاهي روشن مي
  .كاهد هم از فاصلة اين رشته با مرزهاي دانش مي

جنبه فرا تحليلي متون وبهبود برنامة درسي دانشگاهي در كشور، مسير و رهيافت فعاليت -2-1
هاي علمي  ها و دستاورد ، مباحث، نقدها، داوريشناسي مجموعة مسأله. زند گروه را رقم مي

  .آيد هاي تخصصي، مصداق اين رويكرد به شمار مي انديشي ها و هم چاپ شده در نشست
، مأخذي جديد و متنوع  هاي انتقادي آثار مستقل توليد شدة گروه در قالب كتاب يا مقاله  -3-1

اين آثار، روزآمدسازي، ارتقا و تقويت منابع  نتيجه توليد. تواند به شمار آيد در حوزة اين رشته مي
 در قلمرو ادبيات حماسيدو جلد كتاب به توان از جملة اين آثار مي. درسي دانشگاههاست

  .اشاره كرد -يكي از اعضاي گروه-دكتر حسين رزمجو ايران نوشتة
. ژوهانه استپ هايي كه گروه در آن وارد شده، بديع، نوآورانه و آينده ها و مقوله زمينه -4-1

دهد كه اگر چنين اتفاقي در گروه رخ  وضعيت فعلي تحقيقات انتقادي ادبي در كشور نشان مي
داد، معلوم نبود كه تا سالها و دهةهاي بعد، در حوزة رشتة زبان و ادبيات فارسي اين  نمي

  شد يا خير؟  ضرورت دنبال مي
ر خطير است و دانشگاههاي ما نخستين اگر چه اين اقدام نيز به عنوان اولين گام  در اين مسي

جمعي و گروهي كه حاصل تعامل نظر جمعي است روبه رو بار است كه با پديدة نقد دسته
اي  باشد كه بيشتر با مرزهاي دانش آشنا شويم و راههاي علميِ  شوند، اميد است مقدمه مي

  . بازآفرينيِ ميراثهاي خود را بشناسيم
هاي جديد را  گروه همواره كوشيده است توازنِ ميان توجه به ميراثهاي ادبي و نظريه -5-1

درپيوند با يكديگر بررسي كند و از سوي ديگر به نقد عملي متنهاي درسي بپردازد و تعادل 
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مرور و بازشناسي فعاليتهاي گروه، حكايتگر . ميان رويكرد نظري و عملي را نيز رعايت نمايد
  :به شرح زير بيان كرد بخش 3توان در  اقدامات گروه را مي.وق استادعاي  ف

ـ نقد 2هايي كه عمدتاً متوجه مسائل نظري بوده است ـ برگزاري هم انديشي و نشست1 
  .ـ كوشش براي كشف ظرفيتهاي ميراث ادبي با نگاه كاربردي3عملي آثار متون درسي 

  :حركتي ملّي با رهيافتي پژوهشي -2
،  يعني سال آغاز فعاليت گروه زبان و ادبيات فارسي شوراي بررسي متون، اين 1375از سال 

ها و مؤسسات  هاي ملّي از سراسر دانشگاه گروه همواره كوشيده است از حداكثر ظرفيت
مند باشد و دائماً به مسائل كالن و ملي فراروي اين رشته بپردازد، از  پژوهشي كشور بهره

از جملة كساني كه با اين . مند بوده است ها بهرهعظمِ  اكثرِ دانشگاهروي از محضر استادان م اين
  :توان به استادان  زير اشاره كرداند، مي گروه همكاري جدي و مستمر داشته

دكتر ، شادروان ،مرحوماستاد ، )دانشگاه تهران(ياد، دكتر قيصر امين پور زنده ،فرزانة مرحوم 
، دكتر )دانشگاه فردوسي مشهد(كتر حسين رزمجو، د)دانشگاه گيالن(غالمرضا رحمدل،

، استاد )دانشگاه تهران(، دكتر علي شيخ االسالمي)دانشگاه فردوسي مشهد(مهدي ركني  محمد
 ، دكتر سيد حسين فاطمي)عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي( سميعي گيالني

، دكتر عباس )بيت معلمدانشگاه تر(، دكتر مصطفي مير هاشمي )دانشگاه فردوسي مشهد(
، دكتر ) »س«دانشگاه الزهراء(، خانم دكتر سهيال صالحي مقدم)دانشگاه تربيت معلم( ماهيار

 ، خانم دكتر حكيمه دبيران)پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي( ابوالقاسم رادفر
دانشگاه (، دكتر احمد رضي)دانشگاه شهيد بهشتي(، دكتر احمد خاتمي)دانشگاه تربيت معلم(

ابتدا از دانشگاه شهيد (، دكتر  مجتبي منشي زاده)دانشگاه گيالن( ، دكتر عليرضا نيكويي)گيالن
، )دانشگاه عالمه طباطبايي(، دكتر محمود بشيري)بهشتي سپس ازدانشگاه عالمه طباطبايي

 دكتر محمد رضا سنگري از معاونت پژوهشي وزارت آموزش و پرورش، دكتر ناصر نيكوبخت
 ، دكتر سعيد بزرگ بيگدلي)دا از طرف دانشگاه كاشان، سپس از دانشگاه تربيت مدرسابت(
، دكتر اسماعيل )»س«دانشگاه الزهراء(هدي نيك منش، دكتر م)دانشگاه تربيت مدرس(

دانشگاه ( ، خانم دكتر مريم صادقي)قزوين) ره(دانشگاه بين المللي امام خميني ( باشي قافله
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، )دانشگاه قم(، دكتر احمد رضايي جمكراني)دانشگاه الزهراء(راكعي ، خانم دكتر فاطمه)آزاد
  ).دانشگاه تهران(و دكتر محمد رضا تركي) دانشگاه تربيت معلم تبريز( دكتر رحمان مشتاق مهر

در برجسته سراسر كشور نيز مستمراً  قريب به حدود يكصد و هشتاد تن از استادان و محققان
آيند و نزديك به پنجاه تن استاد و محقّق  همكار گروه به شمار ميارزيابي آثار،   امر داوري و

. اند هاي گروه، مقالة علمي عرضه كرده انديشيهاي تخصصي و هم برجسته تاكنون در نشست
در آينده نيز كوشش بر آن است تا دامنة اين تعامالت فزوني يابد و از ديگر دانشگاهها يا 

  .دعوت گردد مؤسسات تحقيقاتي نيز براي همكاري
  ـ شيوة بررسي و فرايند داوري متون3

از   تن  به دو  » داوري«براي  اقل  حد  هركتاب متون،   بررسي شوراي نامة مصوب بر اساس شيوه 
  سراسر كشور ارسال دانشگاهها يا مؤسسات طراز اول تحقيقاتي  علمي  هيأت  صاحبنظر   اعضاي

  . شود مي
درس  تدريس بارة موضوع و همچنين  در صاحبنظربودن  چون  هايي  معيار نيزداوران  براي انتخاب 

» بازبين «عنوان  به  ديگر  دو نفر شده را  داوري  هاي  كاربرگ.به كتاب مطمح نظر است مربوط 
عرضه  گروه  جلسه  در  طرح  براي  بازبيني هاي  كاربرگ قالب  را در ها  داوري نتيجه  و   مالحظه 

  از متشكل  كه   متون بررسي  شوراي  فارسي  ادبيات و زبان گروه  آن،  از   پس. كنند مي 
است، پس از  ها و مؤسسات پژوهشي مختلف  دانشگاه علمي   هيأت  اعضاي  از نفر  هجده

  .اعالم خواهند كرد  كتاب  درباره  نظر خود را بررسي مجدد و مشورت جمعي به صورت نهايي 
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زبان و ادبياتگروه  

ارسال اثر براي داوري

 داور دوم داور اول

ارسال نتايج داوري براي 
 بازبين

بازبين بازبين

ارسال نتايج براي طرح در 
 گروه

ارسال نتايج براي  ناشر و 
 نويسنده اثر
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نويسنده ارسال و در صورت استحقاق  و  ها نيز از طريق دبيرخانه شورا براي ناشر  داوري نتيجه
 .گردد مي ها ابالغ  تشويق به وزارت علوم يا دانشگاه

  
  :ها، حضور ملّي و گستردگي جغرافيايي محل اشتغال داوران تنوعِ تخصص -4

اين . هاي سراسر كشور داوران گروه هستند يكصد و هشتاد نفر از استادان زبده و منتقد دانشگاه
تعداد به تناسب تخصص و عالقة آنان و همچنين  اهميت موضوعات مورد بحث در رشته زبان 

  .كنند و ادبيات فارسي، منابع  و متون اين رشته را بررسي، تحليل و داوري مي
هاي  كشف تواناييهاي تخصصي و  تدريج و بر مبناي نيازاست تعداد داوران، به شايان ذكر

انتقادي و عالئق ارزشي داوران به عدد ذكر شده رسيده است و توجه به اين امر در فرايند 
  .رسد جمعي انتقادي مؤثر به نظر ميمديريت پژوهش و ساماندهي امر دسته

  :تنوع جغرافيايي و گسترة محل اشتغال داوران
  :ها و مؤسسات علمي شهر تهران از دانشگاه )الف
 دانشگاه تهران  
 دانشگاه شهيد بهشتي  
 دانشگاه تربيت مدرس  
  ره(دانشگاه عالمه طباطبايي(  
 دانشگاه تربيت معلم  
  ع(دانشگاه امام حسين(  
  س(دانشگاه الزهراء(  
 وزارت آموزش و پرورش 
  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 
 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي 
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  :ها هاي شهرستان از دانشگاه )ب
 دانشگاه كاشان 
 دانشگاه فردوسي مشهد  
 دانشگاه سبزوار  
 دانشگاه بيرجند  
 دانشگاه نيشابور 
 دانشگاه تربيت معلم تهران 
 دانشگاه شيراز  
 شهيد چمران(دانشگاه اهواز(  
 شهيد باهنر(دانشگاه كرمان(  
 دانشگاه اصفهان  
 دانشگاه يزد  
 دانشگاه گيالن  
  قزوين) قده(المللي امام خميني  بيندانشگاه  
 دانشگاه تبريز  
 دانشگاه اروميه  
 دانشگاه اراك  
 دانشگاه سمنان  
 دانشگاه زاهدان  
 دانشگاه ايالم 
 دانشگاه قم 
 دانشگاه آزاد اسالمي 
 دانشگاه تربيت معلم تبريز 
 دانشگاه گرگان 
 دانشگاه مازندران 
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  :هاي نقد و بررسي شده گروه ها و موضوع كتاب زمينه -5
  حوزه نظري و بنيادي -1-5
  شامل ديوان شاعران و كتابهاي اصلي نثر؛: آثار اصلي نظم و نثر -2-5
  هاي آثار؛گزيده ها و خالصه -3-5
  نقدها و شرح ها؛ -4-5
  متون بالغي قديم و جديد؛ -5-5
 متون سبك شناسي، نقد ادبي و انواع ادبي؛ -6-5
  تاريخ ادبيات؛ -7-5
  زبانشناسي؛دستور و  -8-5
شامل مضامين جامعه شناسي ادبيات، فلسفه و : اي رشته هاي بين متون با ظرفيت -9-5

هاي جديد جهاني و اسالمي، تاثير قرآن و حديث در ادبيات  الهيات، عرفان و ادبيات، نظريه
 ... .فارسي، مقايسه آثار، ادبيات تطبيقي، مكاتب ادبي و 

 :ثرها و معيارهاي انتخاب ا اولويت -6
  منبع اصلي بودن-1-6
  منبع فرعي بودن-2-6
  روش شناختي و جنبه هاي الگويي اثر -3-6
  ارزش علمي و جايگاه اثر -4-6
  روزآمدي اطالعات و نزديك بودن به مرزهاي دانش -5-6
  ارجاع استادان به مĤخذ -6-6
  مراجعه آزاد مخاطبان -7-6
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  :معيارهاي نقد -7
تصريح شده   معيارهاى داشتن  در نظربا كوشند ها، مي دانشور متن داوران ها، در اين نقدو بررسى

 براي منابع معرفي بهترين   در    و  نظر نمايند اظهار   ها كتاب  درباره   ،مصوب شورا هاى   كاربرگ  در
  :هاي زير را لحاظ كنند مالك ها، دانشگاه  تدريس در

و بهره گيري از آخرين دستاوردهاي علمي در حوزه  مطالب كتاب و غناي روز بودن   به -1-7
 نظريه ونقد ادبي؛

 الزم است؛براي تدريس مدت زمانى كه  با تعداد واحد درس و اثرتناسب حجم  -2-7
اصيل، متنوع، متناظر به ديدگاهها و نتيجه پژوهشهاي انجام استفاده مؤلف از منابع  -3-7

از حيث علمى و رعايت تسلسل و انسجام و روز آمد  معتبرمĤخذ و ناظر بر پيشينه تحقيق (شده
 ؛ )منطقى مطالب در كل متن

  بالغى  و نكات هماهنگ بودن عناوين كتاب با محتواى آن و رعايت قواعد زبان فارسى -4-7
 ؛ كتاب  تدوين  در  تحليلىو  توصيفى  نقلى،  هاى شيوه  صحيح  كاربرد و
و   ، ايراني اسالمى  فرهنگ با  نبودن آثار  مغاير   و قي اخال  اصول دادن  قرار  نظر مطمح -5-7

 ؛بومي
به  كاربرگيكه از سوى شوراى بررسى متون طى  نكات فني و ويرايشي رعايت ساير  -6-7

و بر  نمايند بررسى  و  نقد  را  موجود هاى كتاب  تا  شده  تدوين  نظران نظرخواهى از صاحب  منظور
  .ندكن ن تدوي  ار  ر آثا اساس ضوابط علمى، محاسن و معايب

  :اجمالي از دستاوردها. 8
اثر  500گروه، هاي تعيين شدة كتاب احصا شده به ترتيب اولويت700ميان نزديك به  از -8ـ 1

  .اثر براي نقد و بررسي در اختيار داوران قرار گرفته است 351خريداري شده و از اين بين
  اثر تاكنون داوري شده است؛ 250 -8ـ 2
  رسيده است؛ اثر به مرحله بازبيني  230ـ كه از اين تعداد  8ـ 3
  است؛ رسيده  نهايي  مرحله  به  اثر    190 -8ـ 4
ادب فارسي چاپ   ـ از نتايج داوريهايي تاكنون دو جلد كتاب مستقل به عنوان نقد نامه8ـ 5

  شده است؛ 
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جلد  2به عرصه نشر راه يافته و  گروهاز نقد نامه  دو جلدنون ـ از نقدهاي تفصيلي تاك8ـ 6
  .سازي براي نشر است ديگر در حال آماده

برگزار ) بعضاً در سطح ملي(هم انديشي تخصصي و ميزگرد و سمينار علمي  52ـ تاكنون 8ـ 7
  .شده است

  .است ميزگردها و سمينارهاي علمي مطالبي  چاپ شده  ها، از نتايج هم انديشي -8ـ 8
  .ـ از نقدهاي تفصيلي جديد، يك جلد كتاب انتقادي از سوي گروه در حال تدوين است8ـ 9

ها و معرفي نيازها به وسيله شوراي گروه، براي درس تمدن  شناسي از حاصل مسأله -10-8
تأليف و چاپ شده و  "در قلمرو ادبيات حماسي ايران"حماسي دو جلد كتاب با عنوان 

روزرساني متن  همچنين  در امر تقويت و به. ها قرار گرفته است سي دانشگاهبه عنوان منابع در
  .فارسي عمومي نيز گروه اهتمام وافي مبذول داشته است

  .نتايج برخي داوريها براي شوراي عالي برنامه ريزي،مولف و ناشر ارسال شده است -11-8
  :ـ محورها و مقوالت داوري شده9

و تقريباً تمام مباحث رشته ادبيات  -اند  توجه واقع قرار گرفتهمهمترين بخشهايي كه در مركز 
  :اند از عبارت –شود  فارسي را شامل مي

  بخش تاريخ ادبيات �
  بخش متون حماسي �
  بخش دستور �
  بخش متون نظم عرفاني �
  بخش متون نظم غير عرفاني �
  بخش متون نثر عرفاني �
 بخش متون نثر غير عرفاني �
  بخش ادبيات معاصر �
  شناسي، نقد ادبي و انواع ادبي سبكبخش  �
  بخش متون فارسي عمومي �
  بخش متون بالغي و قرآن و حديث �
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  )انگليسي(بخش عربي و زبان خارجي تخصصي �
 بخش زبانهاي باستاني �
 اي رشته بخش ادبيات و مسائل بين �
 

علمي  و دغدغه محور را در فعاليت  فراگير، ملّي، جامع  است تا نگاهي كوشيده  ترتيب،گروه  بدين
 ان، از تمامِ سرورانِشايسته است بار ديگر پس از حمد خدايِ منّ. جويي كند و انتقادي خود پي

، دانشجوي محترم دورة آقاي خيام جوكار جنابنقد نگار، همه داوران گرامي و همچنين 
و از همه  داشته باشمقدرداني  دكتري رشتة زبان و ادبيات فارسي بابت همكاري هاي شايسته

جناب آقاي دكتر  جناب آقاي دكتر بيگدلي، اي فعلي گروه، جناب آقاي دكتر بشيري،اعض
سركار خانم دكتر دبيران، سركار خانم دكتر راكعي، جناب آقاي  جناب آقاي دكتر خاتمي، تركي،
رضي، جناب آقاي دكتر رضايي جمكراني، جناب آقاي دكتر سنگري، سركار خانم دكتر  دكتر 

زاده، جناب آقاي دكتر  آقاي دكتر منشي  باشي، جناب جناب آقاي دكتر قافله ،صادقي گيوي
جناب آقاي دكتر  و جناب آقاي دكتر نيكوبخت، جناب آقاي دكتر نيكويي مشتاق مهر،

از كارشناس زبده و خلّاق گروه جناب آقاي محسن . سپاسگزاري داشته باشم منش نيك
  .كنم جماليان قدرداني مي

  
  خداستو توفيق از 

  حسينعلي قبادي
  شوراي بررسي متون زبان و ادبيات فارسي رئيس گروه

  تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
1391  

  
  



 
  
  
  
  
  

 
 

  
در  ي گروهاستادان محترم شورا علمي و كندوكاوهاي تامالتحاصل  ،آيددر ادامه ميآنچه 

مرتبط با  آثارهاي از آنجا كه مجموع  كمي و كيفي نقد. شناسي استزمينة خاقاني
، بر آن شديم تا طي سالهاي جاري در گروه زبان و ادبيات افزونتر بوده استشناسي  خاقاني
 اين قسمت در نظر گرفته شود و ثمرة نقدها به صورت ويژه و منسجماي مستقل براي پرونده

توجه و اقبال مشتاقان و  بااميد كه . مندان عرضه گرددقهبه محضر عال در فصلي مجزا
  .روبرو شوددانشوران 

  
  
  
  

 فصل اول
شناسي كند و كاوي در جهان خاقاني: متن پژوهي  





  
  
  
  
  
  

  »)شرح شش قصيدة خاقاني(جام عروس خاوري«
 

 

  معدن كنمعصومه : مولف
  اول: نوبت انتشار

  مركز نشر دانشگاهي: ناشر
  تهران: محل نشر
   1387: سال نشر

  326: تعداد صفحات
  

  :منتقدان
  دكتر محمدرضا تركي

  دكتر مهدي نيك منش
  

  اثر معرفي
تنوع انتخاب از ويژگي هاي . خاب و شرح شده استتدر اين كتاب شش قصيده از خاقاني ان

رود؛ ستايش خراسان، مرثيه، مدح و تحقيق و موعظه زمينه موضوعي اين گزيده به شمار مي 
  :مطلع چكامه هاي برگزيده چنين است. قصايد ياد شده است



  هاي باستاني زبان و ادبيات فارسي و زباننقدنامه    32

 رهروم مقصد امكان به خراسان يابم تشنه ام مشرب احسان به خراسان يابم
 آن پير ما كه صبح لقائيست خضر نام هر صبح بوي چشمه خضر ايدش ز كام

 هر زمان زين سبز گلشن رخت بيرون مي برم آورم عالم فكرت به كف ميعالمي از 
 در كام صبح از ناف شب مشك است عمدا ريخته زرين هزاران نرگسه بر سقف مينا ريخته
 پيش كه صبح بر دردشقه چتر چنبري  خيز مگر به برق مي برقع صبح بردري
هردم شكر ريزي است پنهانينثار اشك من   كه همت را زناشوئيست از زانو و پيشاني  

  
  شكلي و محتوايي امتيازات

 يك گزيدة درسي از ديوان خاقاني به عنوانعالوه بر كيفيت چاپ، جام عروس خاوري، 
  :را دارد زير انكارناپذير محتوايي مزاياي

پژوهي است؛ كتاب  شناسي و خاقاني مولّف آن يكي از استادان شناخته شده در زمينة خاقاني -  
اي كوتاه  مفيد در شناخت شعر خاقاني، و ژانرهاي مختلف آن برخوردار است كه در  از مقدمه

هاي او و همچنين  سازي هاي خاقاني در زمينة تصويرهاي تشبيهي و تركيبآن به نوآوري
  .هاي خاقاني پرداخته است و قلندرانهها  مغانه

قصايد چون . اند، از اشعار قابل تأمل خاقاني است اي كه شارح محترم برگزيده شش قصيده -  
اند و مضامين مختلف مدحي ، عرفاني ، رثا و  هاي مختلف زندگي شاعر سروده شده در دوره

  .او به خواننده ارائه كنند توانند تصوير روشني از خاقاني و شعر حكمت را دربردارند، مي
سال درسي مناسب است و عالوه بر دانشجويان، ديگر  حجم كتاب براي ارائه در يك نيم -

  .توانند از محتوا و نثر روان و قابل فهم آن استفاده كنندمندان ادبيات نيز مي قهعال
  

  اشكاالت شكلي و محتوايي
رسد كه در متن مقاله به بخشي از  با وجود مزاياي يادشده اشكاالتي در شرح ابيات به نظر مي  

  :پردازيمآنها مي
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  :ذيل  48در ص 
  بحر اخضر نه به عمان، به خراسان يابم/ گاو عنبرفكن از طوس به دست آرم ليك  
با رفتن به طوس و خراسان تو گويي گاو عنبرافكن با ارزش و بحر اخضر دست : اند نوشته 

  .نيافتني را به دست خواهد آورد
گاو عنبرافكن در اينجا ! جاي اين پرسش هست كه خراسان چه ربطي به بحر اخضر دارد؟* 

  رده است؟را از كجاي بيت استنباط ك» گويي« و اينكه شارح محترم كلمة ! كند؟ چه مي
طوس از قديم يادآور گاو بوده است و مردم شهرهاي ديگر : نكتة ظريف بيت اينجاست

علي رغم اين سخن مشهور كه : گويد خاقاني مي. اند خوانده را از سر مزاح گاو ميطوسيان 
اصلي ندارد من به جاي گاو معمولي در طوس گاو عنبرافكن خواهم يافت، يعني به جاي مردن 

سانهايي ارزشمند رو به رو خواهم شد و خراسان را همچون  درياي عمان و بحر نادان با ان
« : اند اخضر مسكن گاوان عنبر خواهم ديد؛ بنابراين نظر شارح محترم كه چند سطر بعد فرموده

  .نيز هيچ وجهي ندارد» است ) ع(گاو عنبرافكن استعاره از زيارت مرقد حضرت رضا 
ص  3دهخدا ، ج(  امثال و حكم←اند خوانده ه طنز گاو ميدر مورد اينكه مردم طوس را ب

  .گاو طوس: ذيل )  1265
  :ذيل  70درص
  !من از آن جمع چه نقصان به خراسان يابم؟/ زانيات اند كه در دارقمامه جمع اند        
  .دارالقمامه، خانه و محل اجتماع زنان بدكار» دارقمامه « : اند نوشته

المقدس كه در ميان مسلمانان شهرت خوبي  مشهوري است در بيتدارقُمامه نام كليساي * 
در جاي ديگر به اين كنيسه و سوء شهرت آن در ميان مسلمانان اشاره شده . نداشته است

  )ذيل مدخل دارقمامه نويسي، فرهنگ ،فرهنگ سجاديحاشية ←. (است
  :ذيل   75در ص
  ملك و جان به خراسان يابمديو وانس و / الدين كه سليمان صفت است و خدمش  محيي

شاعر در بيان عظمت امام محمد يحيي او را به حضرت سليمان و خدمتگزاران وي : اند  نوشته 
  .را به ديو و انس و ملك و جنِّيان تحت فرمان او تشبيه كرده است

ا قبالً گفتيم كه امام محمد يحيي، سالها پيش از سروده شدن اين قصيده، در فتنه غُز از دني* 
  :رفته است و خاقاني نيز در همين قصيده به مرقد او اشاره دارد
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  به سر خاك محمد پسر يحيي پاك 
  ) 298ص( روم و رتبت حسان به خراسان يابم 

» الدين يحيي بن محمد بن يحيي محيي« ممدوح اين قصيده، فرزند امام محمد يحيي، يعني  
خاقاني خود . شده است مان آن ديار محسوب مياست كه جانشين پدر در خراسان بوده و از عال

آمده  948 – 949صفحات  ديواندر  مقدمة منثور اين قصيده كه به عربي نوشته و در پايان 
و  93و  92و  91شارح محترم در توضيح ابيات . به نام و نشان دقيق ممدوح اشاره كرده است

  .اند نير همين لغزش را تكرار كرده 94
  :ذيل   83در ص 

  خواهندة كنعان به خراسان يابم صاع/ ثاني مصري او يوسف مصري ست به جود          
و برادرش بنيامين و اينكه به دستور يوسف صاع ) ع(شارح محترم با اشاره به داستان يوسف  

خواهندة  من در خراسان در حكم بنيامين، صاع: اند زري را در انبان بنيامين نهادند، نوشته
  .كنعان، هستم

بديهي است كه بنيامين خواهندة صاع زر نبوده و به تدبير يوسف و ناخواستة او پيمانة مزبور * 
خواهنده اصطالحاتي است شرعي به معني مستحق  خواه و صاع صاع!  اند را در بار او نهاده

كنند و هر صاع  دانيم، زكات فطره را براساس صاع معلوم مي زكات و نيازمند؛ زيرا، چنان كه مي
  :خواه در اين بيت خاقاني نيز به معني نيازمند است صاع. رابر است با چهار مد طعامب

  او گرفته ز سخن روزه و از عيد سخاش   
  ) 99ص( خواهان زكات آدم و حوا بينند  صاع 
  .اي ايهامي است اشارة خاقاني در بيت مورد بحث به داستان يوسف و بنيامين تنها اشاره 

  :ذيل   98درص 
  شوريدة مسلسل و فارغ ز هر حطام/ گاهي سپيدپوش چو آب است و همچو آب        

  .به زنجير بسته شده، اشاره به رياضت سالكان است» مسلسل« : اند  نوشته 
مسلسل بودن در رابطه با آب اشاره دارد به امواج آن كه همچو زنجيرهاي به هم بافته بر اثر * 

شود؛ ضمنا مسلسل در كنار شوريده يادآور شور  وشكن ايجاد ميوزيدن نسيم و باد در آن چين 
  .و جنون الهي عارفان است
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  :ذيل 117درص
  ها شد بيدار الينام او خفت و فتنه/ ها شد بيمار اليعاد  او رفت و سينه     

  .شود يعني بازگردانده نمي» اليعاد« : اند نوشته 
  .كند از او عيادت نمي اليعاد صفت بيمار است ، يعني بيماري كه كسي* 

  :ذيل 123درص
  يأجوج بود نطفة آدم به احتالم/ خصمش به مستي آمد از ابليس همچنانك    

اي  رسد نكتة اخير، بيان نهايت فساد يأجوج است و جنبة روايي و افسانه به نظر مي: اند نوشته 
  .نيز ندارد

سخن اسطوره اي اشاره ، به اين )453،ص2ج(المستطرف في كلّ فنّ مستظرفدر كتاب * 
  .توان آن را بي اصل و روايت دانست رفته است، و نمي

  :ذيل   154در ص 
  سال و مه بنهاده سر بر خطّ خطّ ساغرم/ روز و شب آزاد دل از بند بند مصحفم         
  .هر قسمت و هر جزء قرآن» بند مصحف « : اند نوشته 

رآن براي معلوم شدن محلّ تالوت قرار اي بوده كه در الي برگهاي ق بند مصحف رشته* 
  :شده است هاي زر ساخته مي اين بند گاهي از رشته. دادند مي

  بند زر از مصحفم در وجه مي
  ) 475ص( بسته و راز نهان بيرون فتاد  
  :با اشاره به همين بند سروده است) 56ص ( و فرّخي  
  ها همي زرين كند از سر بت بند مصحف 

  وش نيكوان را گوشواروز دو چشم بت دو گ
  :ذيل 158در ص
  گر بياسايم دمي هندوستان ياد آورم/ پيل مستم مغزم از آهن بياشوبيد از آنك           

اي به نحوة كشتن فيل، در قديم، دارد كه با كوبيدن گرزي به سرش او را  بيت اشاره: اند نوشته 
  ...گويد مرا بكشيد انند كرده و ميشاعر خود را به فيلي مست م. كشتند زدند و مي به زمين مي

رسد كه كوبيدن برسر فيل با ابزاري چون چكش براي هدايت فيل بوده است، نه  به نظر مي* 
  :در همين مضمون سروده است)  52ص (  ليلي و مجنوننظامي در . كشتن آن
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  هندو ز چه مغز پيل كارد
  تا هندوستان به ياد نارد 

  :ذيل  185در ص
  آيينة برگستوان گرد شمرها ريخته/ آنك كمان، با برگ بيد آنك سنان  با شاخ سرو     
  .هاي يخ را در گرداگرد آبگيرها به آينة شكستة برگستوان مانند كرده است تكّه: اند نوشته 

دقيق نيست، ضمناً خوب بود » آينه شكسته« هاي قديمي تعبير  با توجه فلزي بودن آينه* 
در معناي ايهامي به نوعي » برگ بيد« كرد كه  هم اشاره مي شارح محترم به اين نكته ظريف

،  1، ج مجمع الفرس( كند  سالح اشاره دارد و با كمان و سنان و برگستوان ايجاد تناسب مي
  ) 132ص 

  :ذيل   227در ص
  آتش و آب و باد و گل برده به هم به ساحري/  مطرب سحرپيشه بين در صور هر آلتي     
استعاره از سرانگشتان مطرب كه تارهاي ساز و يا سوراخهاي ني را به صدا » گُل« : اند نوشته 

  .آورد در مي
تا چهار عنصر تكميل شود،  زيرا » گُل « بايد خواند، نه » گل « به قرينة آتش و آب و باد * 

موسيقي قديم، توضيح اينكه در . آميزد گل يادآور خاك است؛ يعني مطرب چهار عنصر را در مي
دادند و در تركيب  نغمات نيز به  هر سيم تار را به يكي از عناصر و مزاجهاي اربعه نسبت مي

دارد كه » خاك « به جاي گل )  114ص (  شرح شاه آباديدر نسخة . طبايع توجه داشتند
  .مويد همين معني است

  :ذيل   296در ص 
  وار از جهان بگسل كه ماتمدار عثماني علي/ علي را گو كه غوغاي حوادث كشت عثمان را 

شاعر در اينجا ماجراي مرگ پسر عم خود را به واقعة كشته شدن عثمان تشبيه : اند نوشته 
گويد در اين واقعه همچون حضرت علي عليه  كرده و با توجه به اعتقادات مذهبي خود مي

  .السالم در واقعة عثمان عزادار است
 *ار شرواني است و عثمان، چنان كه منظور از علي در مصراع اول پدر شاعر يعني علي نج

شاعر به پدر خود . اند، وحيد الدين عثمان، پسر عموي اوست شارح محترم به درستي فرموده
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از دنيا دل بگسلد و به ماتم برادرزاده اش، وحيدالدين ) ع(كند كه همچون علي توصيه مي
  .قتل عثمان بن عفّان نيز اشاره دارد جرايما بيت به صورت ايهامي به . عثمان بپردازد

  
  :گيري و پيشنهادها نتيجه

 ادبيات رشتة زبان و جام عروس خاوري يك گزيدة درسي موفق است و عالوه بر دانشجويان
نثر روان و . نيز خواندني و سودمند است و فرهنگ ايران براي  عالقه مندان ادبيات فارسي

توضيحات روشن و به دور از تكلف و خالي از حشو و زائد قطعا از مزاياي اين كتاب محسوب 
فضل و اطالع مثال زدني مولف در موضوع و تنوع مضموني قصايدي كه شرح شده . مي شود

. ش اثر افزوده استدر كنار فهرست ها و ضمايم الزم و حروف چيني بسيار كم غلط بر ارز
در گزارش ابيات وجود دارد كه به بخش مهمي از آنها در متن اشاره شد و ي البته اشكاالت

  .پيشنهاد مي شود مولف محترم در چاپ بعدي كتاب به رفع اين اشكاالت اهتمام ورزند





 
 
 
 
 
 

  »سراچة آوا و رنگ«
 

 

  ميرجالل الدين كزازي: مولف
  نوبت ششم: نوبت انتشار
  تهران: محل نشر

  سمت: ناشر
   1376:سال نشر

  288: تعداد صفحات
  

  :منتقد
  دكتر محمد رضا تركي 

  
  معرفي اثر

متون «منبع اصلي براي درس عنوان 	به 1376سراچة آوا و رنگ را انتشارات سمت در سال 
نظم «در مقطع كارشناسي و منبع اصلي براي بخشي از درس » خاقاني: ، قسمت اول3	نظم

  .در كارشناسي ارشد منتشر كرده است» خاقاني و نظامي: 3		فارسي
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كه با درنگي در سخن و نگاهي به زندگي خاقاني همراه است، اي كوتاه كتاب پس از مقدمه 
شناسي، به همراه شرح نكاتي در زمينة واژههايي اشعار خاقاني را درپي، نمونه پيدر چند بخش 

شناسي و زيباشناسي شعر خاقاني پيش روي استادان و  شناسي، باورشناسي، سبكريشه
  .دهدپژوه قرار مي دانشجويان خاقاني

  
  شكلي و محتوايي امتيازات

ها  ع مضموني نيز برخوردارند؛ هم مدح در آنبر تنوع قالب، از تنو شده، عالوه  اشعار انتخاب
هست، هم مرثيه و شعر بزمي؛ هم سخن حكيمانه و صوفيانه هست و هم مضمون قلندرانه و 

توانند تصوير نسبتاً ها مربوط به يك دورة خاص از زندگي شاعر نيستند و ميسروده. مغانه
. او ارائه كنندي مختلف زندگي هاهاي شاعر در دورهگويايي از حاالت و روحيات و انديشه

اند، بلكه تمامي يك ها را مثله نكردهخالف برخي شارحان اين روزگار، سروده كزّازي، به استاد
ه و ساختار دروني و ها حفظ شدگونه همگوني و يكپارچگيِ سروده بدين واند شعر را آورده
  .هم نريخته است		معنايي اثر به

سراغ ابيات پردازان روزگار، رندانه به خالف برخي شارحان و گزيده كزّازي، بازهم به استاد
دار و دقيق هاي نكتهاند، سرودهدر ميان ابيات و قطعاتي كه برگزيده اند و بنابراينتر نرفتهآسان

او  شناسي را در تواند روح اجتهاد و متنرويارويي ذهني دانشجو با چنين ابياتي مي. كم نيست
  .تقويت كند

عنوان 	تري از ديوان خاقاني را باپس از انتشار اين اثر، شرح مبسوط با اينكه مؤلّف گرامي
اند، نكات ارجمند و مفيدي در منتشر كرده 1378گزارش دشواريهاي ديوان خاقاني به سال 

 لحاظ	حجم كتاب، از. سراچة آوا و رنگ وجود دارد كه در گزارش دشواريها نيامده است
  .آموزشي، متوازن با دو واحد درسي است و تقريباً در طي شانزده جلسة درسي قابلِ ارائه است

  
  اشكاالت شكلي و محتوايي

شناسي مفيد  مثل كتاب(اختصار از آن گذشتيم  با وجود همة نكات مثبت يادشده و آنچه به 
آموزشي، با توجه عنوان يك متن  توانست، به، اين اثر مي)پايان كتاب و قيمت مناسب آن
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دست مانع اقبال  اين	شايد داليلي از. رو شود هاي ادبيات روبهتر دانشكدهتر و شايستهبايسته
  :تر اهل فضل و دانشجويان به اين كتاب شده باشدجدي
واسطة  در عين ارزش ادبي و هنريِ آن، به وت و گاه دشوار و ديرياب كتاب كهنثر متفا -الف
  از نثر معيار و قابل فهم يك متن آموزشي دور كرده است؛ گرايي، آن را هسر
جاي اصطالحات جاافتادة ادبي و تعبيراتي كه ذهن دانشجو  كاربرد اصطالحات برساخته به -ب

ها را آموخته است؛  هاي معاني و بيان و عروض و قافيه، آن ها مأنوس است و در درس با آن
جاي  به» استعارة ريشخند«ستعارة مرشّحه، جاي ا به» استعارة پرورده«اصطالحاتي چون 
اليه،  جاي مضاف به» برافزوده«جاي اسناد مجازي،  به» بازخواني هنري«استعارة تهكّميه، 

جاي  به» انديشي دين«اشتقاق و  جاي شبه به» ريشگي هنري هم«جاي تلميح،  به» زد چشم«
  ... .علم كالم و 
در پايان كتاب  -ها البته نه همة آن-رساختة مؤلّف رسد ذكر شماري از اصطالحات ببه نظر مي

بايد توجه داشت كه اين كلمات . ها نكاسته باشد نيز از غرابت آن) 274-273صفحات (
عنوان 	وضع تعييني يا تعيني،  به		اند، يعني تعبيراتي هستند كه براي مفاهيمي، به»اصطالح«
كار برد 		ها را به يستند كه بتوان مترادف آناند و جزء كلمات معمولي ن قرارداد شده» اسم علم«

  .ها تراشيد سادگي مترادفي براي آن يا به
گراييِ مؤلّف در حدي است كه حتّي القاب و اسامي اعالم را نيز برنتابيده و برخي متأسفانه، سره

اند دهمبدل فرمو» فرزانة فروغ«را به » شيخ اشراق«اند، از جمله ها را هم دگرگون كرده از آن
  .رسدنظر نمي	لحاظ لفظي، به	كه معادل دقيقي نيز، از) 197	ص(

شايسته بود نويسندة محترم در مقدمة هر قصيده توضيحاتي در مورد ممدوح و مقصود قصيده 
اين . كردند اصطالح شأن سرودن آن ذكر مي مورد فضاي كّلي و به		و اطّالعات كوتاهي در

كاست؛ ها مي كرد و از غموض آنبهتر ابيات آماده مي اطّالعات ذهن دانشجو را براي درك
در معارضة با او  40-38مثالً اطّالعات مختصري در مورد شيخ بغدادي، كه قصيدة صفحة 

، و ديدگاه كالمي خاقاني در 78-76سروده شده، و مجدالدين خليل، ممدوح قصيدة صفحة 
  ... .و  89-88آغاز قصيدة صفحة 
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شناسي و حتّي نكات بديعي، بياني، شناسي و واژهات مربوط به ريشهذكر گستردة اطّالع -پ
در شرح و توضيح متون تا جايي ضروري است كه گرهي از بيتي بگشايد و ... دستوري و 

فرض كه  دستي در آوردن اطّالعات پراكنده و متنوع، بهابهامي از آن رفع كند، وگرنه گشاده
تواند نشانة دانش گستردة مؤلّف باشد هم نباشد، تنها مي ها محلّ مناقشه و اشكال برخي از آن

  .و بر حجم كتاب و، بيش از همه، دشواري آن بيفزايد
توان اشاره  فارغ از نكات يادشده، به مواردي در زمينة سجاوندي و ويرايش متن هم مي -ج 

بديهي . اندردهصورت توفان ضبط ك جا به قبيل كه مؤلّف محترم واژة طوفان را همه از اين: كرد
نام (» افالطون«ايشان . اند و دليلي براي عدول از طوفان وجود ندارد دو متفاوت	است كه اين

جا از قديم به همين شكل نوشته شده است،  را نيز، كه هميشه و همه) فيلسوف مشهور
ت گرايي در امالي كلما ظاهراً، دليل ايشان نوعي سره). 94	ص(اند صورت افالتون نوشته به

) جا همان(را » ارسطو«است؛  معلوم نيست، اگر افالطون را بايد افالتون نوشت، به چه دليلي 
بدل » ت«هاي غير تازي بايد به را در واژه» ط«به هر حال، اگر هرچه ! اند؟نوشته» ط«با 

كه _صحيح است » ط«كرد، چرا بايد در مورد ارسطو تبعيض قائل شد و، اگر امالي ارسطو با 
  !گرايي در امالي كلمات، دانشجو را به سرگشتگي دچار كرد؟ چرا بايد، با سره _استصحيح 

هاي مؤلّف محترم از ابيات خاقاني، نكاتي قابل طرح است كه به برخي  در مورد شرح و دريافت
  :كنيمها با رعايت اجمال و اختصار اشاره مي از آن

  :، ذيل35	در ص -
  چون دهان كوزة سيماب كفشان كم عطا               چون ميان كاسه ارزير دلشان بي فروغ    

آرامي از دهانة كوزه بيرون  پوي، به جنب و كُند سيماب كه فلزي است روان، گران: اندنوشته
  .ريزدمي
را از اين قرار و ناآرام و دهان كوزة سيماب  جيوه فلزي است بي. عكس است قضيه كامالً به  

  :باره از دهانة آن سرازير نشود قراري، يك اند كه، به دليل همين بي ساختهرو تنگ مي
  )401ص(شنگرف رنگ گشته و بي قرار               با بانگ و نام نيك تو دجله ز شرم          

، ديوان¬. (قرار شدن به كار برده است را به معني لرزان و بي» شدن سيماب«و خاقاني 
  )22	ص
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  :، ذيل36	در ص -
  اند از لقااند از صفت     پوستشان از سر برون آرم كه پيسمغزشان در سر بياشوبم كه پيل

شده است و  كه پيل، مست و ديوانه مي  آنگاه: اندبه پيل مانند شده... دشمنان سخنور : اندنوشته
نمايد كه اند؛ چنان ميآورده مياند و از پايش دركوفتهشوريده است، با پتك بر تاركش ميمي	بر

، در زشتي و گلستاناند و سعدي نيز، در شمردهايرانيان پيل را جانداري خوشايند و زيبا نمي
  . »الفيلُ جيفةٌ و الشّاةُ نظيفةٌ«: آواز است و گفته است پلشتيِ پيل، با خاقاني دمساز و هم

اند؛ دليلي نداشته كشتهند و نمياكردهنخست اينكه فيل را با كوبيدن بر سر هدايت مي  
آشوبد دهد و مستانه برميحيوان بيچاره را كه در ايام جفتگيري حاالتي خاص از خود بروز مي

بودن فيل  بكشند؛ و ديگر اينكه عبارت سعدي ربطي به شومي و زشتيِ فيل ندارد، چراكه جيفه
يرا يكي به دليل شود، ز بودن گوسفند پس از مرگ است كه نمودار مي و پاكيزه

بودن، با همة فربهي و بزرگي، مردار است و آن ديگري، با همة خُردي، پاك و  گوشت حرام
شارح محترم بهتر بود براي شومي فيل به شواهدي از قبيل اين بيت . شودحالل شمرده مي
  :فرمودنداستناد مي) 41	ص(سوزني سمرقندي 

  ديدار روي اوست به سيصد هزار بار              تر           تر و ناخجستهاز پيل و بوم شوم  
  :، ذيل42	در ص -
  ام حج تو هفتادو حج بود امسال               اين چنين سفته مكن تعبيه در بار مراگويي   

تواند بود كه  كارگرفتن شمار هفتاد و دو، به كناية ايما از بسياري، نيز از آن روي مي به: اندنوشته
بر پاية سخني : هاي اسالم ياد كند ها و گروه گونه از همة كيش قاني خواسته است بدينخا

، مسلمانان به هفتاد و دو گروه بخش خواهند شد و هر گروه كيش )ص(		بازگفته از پيامبر
  .خويش را بهترين خواهد شمرد

د، ثواب حج بيت اشاره به اين باور دارد كه هرگاه روز عيد قربان با روز جمعه مصادف شو 
نامند؛ خاقاني در جايي ديگر نيز مي» حج اكبر«برابر با هفتاد و دو حج خواهد بود و آن حج را 

  :به اين باور اشاره دارد
  حج ما آدينه و ما غرق طوفان       خود به عهد نوح هم آدينه طوفان

  )94-93ص (خلق هفتاد و سه فرقت كرده        انسي و جنّي و شيطاني مسلمان   
  .اند، ندارد لذا بيت ربطي به هفتاد و دو فرقه و مذهب، كه همگي بر كيش اسالم
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  :، ذيل93	در ص -
  فلس در كيسة عمل منهيد            ست    نقد هر فلسفي كم از فلسي               

  .ارزش است فلس پشيزه و پولك ماهي است كه بي: اندنوشته
هم همين برداشت را » كيسه«و » نقد«هاي واژه. است ارزش فلس به معني پول سياه و كم  

  .كنندتأييد مي
  :، ذيل112	در ص -

  امران آوردهاز نسيم يار گندمگون يك جوسنگ مشك       با دل سوزان و چشم سيل
  .يار با تشبيه ساده و مجمل به گندم مانند شده است: اندنوشته

. ارمغان خود را از سر بالين او آورده استاست كه خاقاني ) ص(پيامبر » يار گندمگون« 
آمده  غزليات شمسدر . اند، اَسمر و گندمگون بوده استكه آورده ، چنان)ص(		سيماي پيامبر

  :است
  آن روح لطيف صورتي شد       با ابرو و چشم و رنگ اسمر              
  يمبرچگونه            در صورت مصطفي پبنمود خداي بي               

  )755، ص 1مولوي، ج (                                                                  
  :، ذيل119	در ص  - 

  امنطق را در خركمان آوردهزاد بر چرخ دوم                تير عيسيز امتحان طبع مريم
تواند ن كناية ايما ميآورد	كمان	در... خركمان در معني كمان بزرگ و سخت است : اندنوشته 

خواهد طبع را بيازمايد و برتريِ كه مي  آور شرواني، آنگاه سخن... رفتن و تيرافكندن  بود از نشانه
گيرد كه دبير آن را آشكارا به نمايش درآورد، به تير سخن، عطارد را در چرخ دوم نشان مي

  .آسمان است و نماد نويسندگي و شاعري
برج «در اينجا » خركمان«شد كه از بايد به اين نكته اشاره ميبراي توضيح دقيق بيت   

يعني آن » تير را در خركمان آوردن«تير يا عطارد است و » خانة وبال«مراد است كه » قوس
  . را به برج قوس كشاندن و دچار وبال كردن

م همچون زاد خود، عطارد را كه در چرخ دو خاقاني بر آن است كه، در آزمون طبع بكر و مريم
عيسي خداوندگار سخنوري است به خركمان قوس كه خانة وبال اوست كشانده و او را زبون 

  ).173	، صثري تا ثريا ماهيار،¬براي توضيح بيشتر ! (ام ساخته
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  :، ذيل130	درص  -
  ست خسي هم حريف اوست           آري ز گوشت گاو بود بار زعفرانهر جا محرمي

اند تا در خشكانيده اند و ميآغشتهاند و با زعفران ميكردهرشته مي رشته گوشت گاو را: اندنوشته
  .اند، از آن توشه بسازندزمستان، كه به گوشت دسترسي نداشته

شدة گاو آن را  هاي گوشت خشككمك رشته		بيت به نوعي زعفران تقلّبي اشاره دارد كه به  
  :خاقاني سروده است. اندساختهمي

  )334ص(ير داند تا سحر من           اهل بصر گوشت گاو داند تا زعفرانشاه جهان نظم غ
  )1332	، ص3	، جامثال و حكمدهخدا، ¬نيز (
  :، ذيل156	درص  -

  گيتي ز گرد لشكرش طاووس بسته زيورش   در شرق رنگين شهپرش، در غرب منقار آمده
منقارش در باختر؛ اين دو شهپر رنگين اين طاووس در خاور افتاده است و : اندنوشته   

  .فام است منقار طاووس تيره. اند آشكار از روشنايي روز و تيرگي شب هايي استعاره
واسطة شباهت ظاهري هالل ماه است كه در مغرب  منظور از منقار طاووس، در بيت، به  

ابروي زال «و  » عين عيد«و » شاخ گوزن«در ابيات قبلي هم با تعبيراتي چون . شودنمودار مي
درستي به آن تصريح  به هالل ماه اشاره رفته و شارح محترم نيز در گزارش ابيات به» زر

  .اندفرموده
  

  :گيري و پيشنهادها نتيجه
ضاي كلي آن و نيز شخصيت ممدوح و مخاطب ف بارةچنانچه در آغاز هر سروده، مقدمه اي در

  .هد بودو دليل سرايش آن نوشته شود، در فهم مطلب مفيدتر خوا
مباحث بياني، دستوري و زبانشناسي صرف  مسائل حاشيه اي از جمله بهتر است از طرح بعضي

  .گرددنظر 





  
  
  
  
  
  

  »بر بساط قلندر«
  
  

  معصومه معدن كن: مولف
  اول: نوبت چاپ

 آيدين: ناشر
  تبريز :محل نشر
  1372:سال نشر

  452: تعداد صفحات
  

  :منتقد
  دكتر محمدرضا تركي

  
  معرفي اثر
غزل مندرج در چاپ شادروان ضياءالدين سجادي را در  340غزل از مجموع  151بساط قلندر 

صفحه، عالوه بر زندگي نامه و  60مؤلّف محترم، در مقدمه و پيش گفتار، طي حدود . بردارد
معرفي مختصر آثار خاقاني، در باب غزل اين سخنور بزرگ قرن ششم، مبحث جامع االطرافي 
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 9و  8، 7به نظر خانم معدن كن، غزل هاي اصيل خاقاني معموالً كوتاه و بين . اند مطرح كرده
  ).11ص (بيت است و غزل هاي شش بيتي نيز در ميان آنها كم نيست

بحث قابل توجه مقدمه، تقسيم بندي غزليات خاقاني به چهار دستة عاشقانه، عارفانه، نيمه    
لف، بيشترين غزلِ اين شاعر عاشقانه است و به نظر مؤ. عرفاني، و مغانه و قلندرانه است

. شود غزل هاي نيمه عرفاني نيز شمار قابل توجهي را شامل مي. كمترين شمار آن عارفانه
  :مؤلف، در اين بخش، بر اين باور مشهور در ميان منتقدان صحه مي گذارد كه
  )23ص . (نيست عرفان خاقاني عرفان نظري است و اساساً خاقاني، در عمل، مرد راه عرفان

رسد كه، با برخورداري از رنگ و  سرانجام، نوبت به غزل هاي مغانه و قلندرانة خاقاني مي
چاشني آشكار انديشه هاي مالمتي، در ميان انواع ديگر غزل هاي خاقاني جلوه اي نظرگير 

  . دارد
-بر ميرا در  405تا  193از صفحة  پر حجم ترين بخش كتاب است و بساط قلندرتعليقات   

فهرست هاي كتاب، عالوه بر فهرست هاي متعارف، راهنماي تعليقات را نيز شامل . گيرد
  .شود مي
  

  امتيازات شكلي و محتوايي
زاده، كه خود از محققان اين جمشيد علي » ويرايش و بازخواني دقيق«از مزيت  بساط قلندر

صميمانه از زحمات ايشان بويژه در اند، برخوردار بوده و مؤلف گرامي، در پيش گفتار، عرصه
  .اند سپاسگزاري كرده» ستردن نادرستي هاي متن«
در ميان گزيده هاي منتشر شده از متون ادب فارسي، اثري مقبول، جدي و  بساط قلندر  

مديرينه بزمؤلف و شارح محترم، به شيوة مرضيه اي كه در . برخوردار از روش تحقيقي است
اند و جز در يك مورد، ابيات غزل هاي برگزيده را آورده ته بودند، همةنيز در پيش گرف عروس

  .اند كه به آن اشاره خواهيم كرد، پاره اي را حذف نكرده
سبيل اتفاق يا استحساني  ، به رغم بسياري گزينش ها كه بربساط قلندر شيوة گزينش در  

مؤلف گرامي، چنان كه . گيرد،  كامالّ ذوقي و بر اساس سليقة شخصي نيستصورت مي
هاي برتر اند نمونهتقسيم كرده و علي القاعده كوشيدهگفتيم، غزليات خاقاني را به چهار دسته 
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توضيحات ايشان در بخش تعليقات نيز، در عين . هر نوع را در مجموعة  خويش درج كنند
توان يافت كه شارح از ذكر نكته  و كمتر بيت محتاج شرحي را مي ايجاز، دقيق و محققانه است
  .اي دربارة آن تن زده باشد

خاقاني از شاعراني است كه گذشت روزگار و تغييرات وسيع فرهنگي شعر و انديشة آنان را از 
دسترس فهم ما دور كرده و بيش از پيش حكم شاعر خواص، آن هم طبقة خاصي از نخبگان، 

اينكه . اين ويژگي ارزش سنجي كار شارحان خاقاني را دشوار ساخته است. ده استرا پيدا كر
دير «شارح محترمي، با همة علم و فضل و كمال، در فهم ابياتي از اين شاعرِ به قول دشتي 

بنابراين، تعجب نكنيد، اگر بگوييم براي داوري . دچار لغزش گردد كامالً طبيعي است» آشنا
خاقاني نبايد يكسره به خطاها و لغزش ها چشم دوخت بلكه بايد كاميابي دربارة آثار شارحان 

  .هاي آنان را در شرح مشكالت نيز منظور داشت و در ارزيابي حاصل كوشش آنان دخالت داد
  

  اشكاالت شكلي و محتوايي
مي  بساط قلندربه سراغ برخي از نكات تأمل برانگيز و قابل بحث و اشكال در  اين قسمتدر 

اين موارد خوشبختانه فراوان نيستند و، چنانكه مقبول بيفتد، اصالح آنها در چاپ هاي . رويم
  .بعدي را بايد مغتنم شمرد

كتاب آغاز مي كنيم، در آنجا،  18اين مبحث را با نكته اي توضيحي در باب حاشية صفحة  
به غزلي اشاره رفته كه به دليل سبك » خلط غزل هاي ديگران با غزل خاقاني«ذيل عنوان 

  :درحاشيه آمده است. »كامالً متفاوت مي بايد متعلق به شاعري از شاعران سبك هندي باشد
بيتي ميرزا جالل الدين  86علي زاده، اين غزل بخشي از يك قصيدة طبق تحقيق جمشيد 

  )، ص نُه، دوازه، سيزدهساغري در ميان سنگستان( اسير، شاعر عصر صفوي، است 
  پيش از ايشان، استاد دكتر شفيعي كدكني هم به اين نكته در جلسات درس اشاره فرموده

واسع است و عالوه بر مضامين شعر،  بودند، كه البته چندان عجيب نيست؛ چون باب توارد
  .شود شامل تحقيقات ادبي هم مي

  :ذيل 218در ص 
 ست به خورشيد وافرست نوري كه عاريه             /   بردار از رخ و از ديده هاي ما         
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گويد پرده از رخسار خود بردار تا چشم ما به ديدار تو روشن شود  مي... «: اند اينگونه معني كرده
  ».خورشيد ايهامي به چهرة دوست دارد... . نور خيره كنندة جمال تو ديدة ما را كور كند و

از ديده نگارنده ظاهراً در اين بيت شاعر مي خواهد بگويد نور خورشيد عاريه است كه بايد به او 
  .باز فرستاد و به جاي آن نورِ خورشيد رخِ تو را نشاند

  : ذيل 277در ص 
  ناكام ِ جهان هم ز جهان كام توان يافت        /  وصلِ دالرام توان يافتگر هيچ شبي      

  .»كام نگرفته از عالم«: اند ناكام جهان را معني كرده
اين تعبير در متون ). ذيل همين واژهبرهان قاطع  -( است » ناخواست«ناكام در اينجا به معني 

  :آمده است) 762ص ( يديوان خاقان دررسي فراوان به كار رفته است؛ مثالَ فا
  دل جام جام زهرِ غمان هر زمان كشد  
  جان نگر كه چه در كامِ جان كشد ناكام  

 :به كار رفته است» خواه ناخواه«به معني ) 854ص ( ديوان خاقانيناكام و كام هم در 

  .است» به رغم خواست جهان«به نظر نگارنده، در بيت موضوع شرح، ناكام جهان به معني 
  : ذيل 228در ص 

  آفاق ز سبزه تازه روي است/  مي خور كه جهان حريف جوي است                  
  .معني كرده است» هماورد طلب و جويندة هم زور«را حريف جوي شارح 

است و فضايي كامالً لطيف و غيرحماسي دارد، حريف را در فضاي آن، » بهاريه«چون غزل 
حريف به اين معني به فراواني در شعر خاقاني و . كرد معني» نديم شراب«و » هم پياله«بايد 

  .ادبيات فارسي آمده است
  :، ذيل252در ص 

  تا خونم از آن غمزة غماز نخواهد/ گر كُشت مرا غمزة غمازش زنهار                     
  .مبادا، زنهار: تا شبه جمله است: اند نوشته

كه به جملة بعدي با حرف ربط تا تركيب شده را بايد شبه جمله شمرد ) صوت(ظاهراً زنهار 
  .است
  : ، ذيل254ص 

  كرد به من آنچه كرد برد ز من آنچه بود/ پردة نو ساخت عشق زخمة نو در فزود              



 51   بر بساط قلندر

  

  .اند معني كرده» زدن و جراحت وارد كردن«زخمه فزودن را 
. و نظاير آن باشد» ر كردنآهنگ تازه س«با توجه به سياق عبارت زخمه فزودن بايد به معني 

  :گويد خاقاني در غزلي ديگر مي
  باز از كرشمه زخمة نو در فزوده اي

  ).673ص (درد نُوم به درد كهـن بـر فـزوده اي 
صرفاً «را، چون  75توضيح داده اند كه چهار بيت پاياني از غزل شمارة  6، سطر 287در ص 

  .اند كرده، حذف »مدح ممدوح و موضوعي خارج از غزل دارد
اي كاش همة ابيات ذكر مي شد تا معلوم . اين حذف خالف روش عالمانة شارح محترم است

شود كه شاعر در مواردي مضمون تغزّلي را به مديحه ختم مي كرده و دست كم، براي حذف 
  .چند سطر، نيازمند به افزودن چند سطر توضيح نمي شدند

  :ذيل 303در ص 
  در چارسويِ اميد و بيمم/ اين است كه از براي يك امر                             

سپس به آية . »يك امر اشاره به حكم و مشيت خداوند در تحمل بار امانت دارد: اند نوشته
  .اند اشاره كرده) 72: 33احزاب (امانت 

استناد مي كردند تا تطابق بيشتري  با ) 50: 54قمر (مناسب تر بود به آية و ما اَمرُنا االّ واحده 
  .تلميح بيت داشته باشد
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  :نتيجه گيري و پيشنهادها
، به رغم بسياري گزينش ها كه بر سبيل اتفاق يا استحساني بساط قلندر شيوة گزينش در

مؤلف  محترم، غزليات خاقاني . گيرد،  كامالّ ذوقي و بر اساس سليقة شخصي نيستصورت مي
هاي برتر هر نوع را در نمونه ستا چهار دسته تقسيم كرده و علي القاعده كوشيدهرا به 

توضيحات ايشان در بخش تعليقات نيز، در عين ايجاز، دقيق و . مجموعة  خويش درج كند
توان يافت كه شارح از ذكر نكته اي دربارة آن  محققانه است و كمتر بيت محتاج شرحي را مي

با اصالح نكات فوق الذكر، مي تواند جزء منابع مفيد درسي در اين حيطه اين اثر . تن زده باشد
  .به شمار آيد

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  »)ثري تا ثريا( دفتر يكم -شرح مشكالت خاقاني«
  
  

    عباس ماهيار: مولف
    اول: نوبت انتشار
  كرج :محل نشر

      جام گل: ناشر
  1382: سال انتشار

  349: تعداد صفحات
  

  :منتقد
  دكتر محمدرضا تركي

  
  معرفي اثر

نوشته استاد محترم دكتر  ،جلديِ شرح مشكالت خاقاني 5مجموعه  دفتر يكم از  ،اين كتاب 
نويسنده به خوبي از پس . نثر پخته و استوار و از لحاظ آموزشي مفيد است. عباس ماهيار است

  .توضيح مفاهيم پيچيده در بخش هاي مختلف برآمده است
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  امتيازات شكلي و محتوايي
ه در اين كتاب به خوبي بيان شده و نويسنده ب -رغم پيچيدگيعلي-اصطالحات نجومي  

كمك مفاهيم نجومي رايج در اين روزگار به تعريف مفهوم اصطالحات نجومي پيشينيان 
  .پرداخته است

البته اشكال صور فلكي كه در  زوده است؛جداول و اشكال كتاب بر فايدة آموزشي كتاب اف
در كنار آثار  اين اثر .شدالي متن به فراخور مباحث درج مي پايان كتاب آمده بهتر بود در البه

 بسيار مفيدي چون فرهنگ اصطالحات نجومي دكتر ابوالفضل مصفي، در شرح اصطالحات و
  . ترين مضامين شعر فارسي است بسيار مفيد استمفاهيم نجومي كه الحق از پيچيده

از ويژگي هاي اين كتاب طرح مباحث نوين نجوم در حاشيه مباحث پيشينيان است كه در 
اما . نوآوري در اين كتاب در نحوه ارائه مطالب است. مفيد خواهد بود تفهيم موضوع بسيار

  .از تازگي و اصالت آن كاسته است) سحر بيان خاقاني(مشابهت اين اثر با اثر ديگر مؤلف 
  

  اشكاالت شكلي و محتوايي 
  :در پايان به نكاتي هرچند جزئي در باب برخي مباحث كتاب اشاره مي شود

مطرح شده .... در مورد تأثيرپذيري منجمان اسالمي از كاهنان يهود و اي نكته 14 در صفحه
كه درست است، اما به جنبه تأويلي سخن عالمان اسالمي درخصوص اينكه مثالً آسمان اول از 

  .ساخته شده توجه نفرموده اند... زمرد سبز و آسمان دوم از نقره سفيد و 
مستقيم يكي دانسته شده كه ظاهراً فلك فلك اعظم و فلك المحيط با فلك ال 15در صفحه 

البته در حاشيه صحفه بعد به اختالف نظر دانشمندان . المستقيم با اصطالحات ديگر تفاوت دارد
  .انددرخصوص فلك المستقيم اشاره كرده

به حمايلي اشاره مي ... شب ز انجم گرد بر گرد حمايل طفل وار : در شرح بيت 63در صفحه 
... انداختند كه نكته درستي است، اما دوش اطفال براي دفع چشم زخم ميكند كه بر گردن و 

رك فرهنگ . (حمايل به عنوان اصطالح نجومي به ميل شمالي يا جنوبي فلك نيز اشاره دارد
  )مرحوم سجادي ذيل حمايل



 55  )ثري تا ثريا( دفتر يكم -شرح مشكالت خاقاني 

  

برآنند كه، سرطان، معناي .. كه اقبال به نو هست با ادبار سرطانش: ذيل بيت 142در صفحه 
ضمن اينكه اين سخن تازگي ندارد و قبالً در مقاله اي . درست است» شرطان«ندارد و فصلي 

از مرحوم داناسرشت و در شرح اصطالحات مرحوم سجادي آمده، نمي توان نسخه سرطان را 
بويژه . كه به كج روي سرطان و خرچنگ اشاره دارد غلط دانست» ادبار«با توجه به كلمة 

  .ديوان هم به شكلي تكرار شده است 365 اينكه همين مضمون در صفحه
منجمان قديم به وجود هفت كوكب موسوم به نامهاي كيد، غطيط «: نوشته اند 286در صفحه 

كوكب اشاره  6بايد ياداور شد كه نويسنده محترم در اينجا به نام » اعتقاد داشته اند... و 
  .اند كرده

  :نتيجه گيري و پيشنهادها
بهتر است تصاوير صور فلكي از پايان كتاب به متن منتقل شود و هركدام در توضيح بخش 

  . مربوط به خود قرار گيرد
 .بهره برددر چاپ هاي بعدي مي توان از شروح معتبري مثل شرح معموري 





 
 
 
 
 
 

  »)خارخار بند و زندان(دفتر دوم -شرح مشكالت خاقاني«
  
  

    عباس ماهيار: مولف
    سوم: نوبت انتشار
  كرج: محل نشر

        جام گل: ناشر
  1387: سال انتشار

  173: تعداد صفحات
  

  :منتقد
  دكتر محمدرضا تركي

  
  معرفي اثر

اين جلد به شرح قصيده مشهور . اين كتاب دفتر دوم از مجموعه شرح مشكالت خاقاني است  
مؤلف محترم به شيوايي ابيات دشوار قصيده .  و مهم خاقاني مشهور به ترسائيه اختصاص دارد

پيشگفتار متن نيز از حيث اشتمال بر شرح احوال خاقاني و سوانح زندگي او به . اندرا شرح كرده
  .گرفتار شدنش در زندان مفيد استويژه 
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  امتيازات شكلي و محتوايي
 500« مبحث 45 در صفحه مثالً. شودكات ظريفي در نوشته مؤلف ديده ميها و ننمونه  

و همچنين بحث در مورد زبان سرياني در  64و بحث در ذيل ناقوس در صفحه » هجرت
كه در آثار ديگران كمتر .... و128در تقويم يهود در ص » نيسان«و بحث در مورد  66صفحه 

  .مشاهده شده است
البته جاي شروحي مثل معموري و شرح خواجگي گيالني در  فهرست منابع استاد غني است؛

نشانه دقت و وسعت ارجاعات ) به بعد 139صفحات (بخش يادداشتهاي متن . ع خالي استمناب
  .مؤلف محترم است

  
  اشكاالت شكلي و محتوايي

اند كه بهتر بود از مؤلف محترم در توضيح مباحث وارد برخي نكات روشن و مشهور شده -1
و مباحث  51صفحه در ) ع(مثل شرح نسبتاً مبسوط زندگي حضرت يوسف . شدآنها پرهيز مي

 .57و  56صفحه 
مطابق ) 1ص(چشم پوشيده » حقايقي«اينكه خاقاني پس از يافتن اين تخلص از تخلص  -2

- تحقيق نيست و چنانكه در آثار معاصران او آمده پيوسته او را به عنوان حقايقي خاقاني مي

 .اندشناخته
را نديده و آنچه  شود كه مؤلف شرح بسيار مهم غنايي معموريمعلوم مي 30از صفحه  -3

 .شدبهتر بود از ارجاعات مستقيم استفاده مي. كند از مقاالت قزويني استنقل مي
  

  :نتيجه گيري و پيشنهادها
حذف ذوقي برخي ابيات از . برخي مطالب روشن و مشهور در شرح ابيات مي تواند حذف شود

  .افزوده گرددين ابيات اثر در محور عمودي لطمه زده است، بهتر است ا هر قصيده به ساختار
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  »)نسيم صبح(دفتر سوم  -شرح مشكالت خاقاني«
  
  

    عباس ماهيار: مولف
    اول: نوبت انتشار
  كرج: محل نشر

      جام گل: ناشر
  1380: سال انتشار

  305: صفحاتتعداد 
  

  :منتقد
  دكتر محمدرضا تركي

  
  معرفي اثر

صفحه شرح حال دقيقي از خاقاني ارائه كرده و به موضوعات  20نويسنده در آغاز در حدود 
شارح پس از آوردن سروده، به شرح چند نكته . كنداشعار او و توانايي هاي وي اشاره مي

او در . ورزدرح تك تك ابيات مبادرت ميكليدي و مفيد درباره آن مي پردازد و در پايان به ش
  .آوردپايان قصايدي را را نيز بدون شرح و براي مطالعه دانشجو مي
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  امتيازات شكلي و محتوايي 
غموض و . نثر كتاب به عنوان يك اثر آموزشي و گزيدة متونِ ادبي، رسا و قابل فهم است 

قواعد ويرايش و نگارش در  شود و نكته اي خالفپيچيدگي در سبك نگارش اثر ديده نمي
  .كتاب وجود ندارد

در ميان گزيده هاي موجود از اشعار خاقاني، اين كتاب به عنوان يك اثر دانشگاهي خوب و 
برخي اشكاالت معمول در گزيده هاي دانشگاهي موجود، در اين اثر به چشم مي . مفيد است

شود ساختار اثر در محور خورد مثل حذف ذوقي ابياتي از هر قصيده و غزل كه باعث مي 
مالك حذف در ذكر ابيات در اين قبيل گزيده معلوم نيست و سادگي و . عمودي به هم بخورد

  .رواني بيت ها و تناسب آن با ذوق نويسنده و ذوق ادبي روزگار ظاهراً معيار اين گزينش هاست
الزم را به كتاب كامالً با سرفصل هاي درس دو واحدي خاقاني تطابق دارد و اطالعات 

چنانچه فرصتي در جلسات درس براي تدريس همه كتاب فراهم نباشد، . دانشجو ارائه مي كند
  .مي توان بخشي از آن را به صورت خودخوان به دانشجو تكليف كرد

عالوه بر حسن انتخاب كه الزمه يك گزينه ادبي است، نوع مطالبي كه نويسنده به عنوان 
هايي روده آمده، از لحاظ محتوا و شيوه بيان داراي نوآورينكات كليدي در آغاز شرح هر س

براي نمونه  . است و همين ويژگي برتري خاصي به اين اثر در مقايسه با آثار مشابه داده است
اشاره  168تا  161توان به بحث خوب ايشان در باب موسيقي در ديوان خاقاني در صفحات مي
  .كرد

  
  اشكاالت شكلي و محتوايي

به ويژه طرح جلد مي توانست . متوسط است... از نظر حروف نگاري، صفحه آرايي و  كتاب  
بهتر باشد؛ البته در متون علمي و آموزشي سادگي و پاكيزگي بيشتر مدنظر است تا ظرافتهاي 

  هنري
كتاب داراي انسجام منطقي است؛ اما بهتر بود استاد ماهيار قصايد و غزليات مورد شرح را به 

  .ذكر مي فرمودند تا انسجام اصل اثر و محور عمودي در هر سروده حفظ مي شد صورت كامل
  .به گواهي كتابنامه پاياني، منابع مورد رجوع نويسنده گسترده و شامل مĤخذ درجه اول است



 61  )نسيم صبح( دفتر سوم -شرح مشكالت خاقاني 

  

گزيده . برخي نكاتي كه نويسنده در شرح ابيات آورده، مصداق توضيح واضحات و اطناب است
به صورت كامل و با ذكر همه نكات شرح كنند و بايد همواره  هاي آموزشي نبايد متن را

از موارد .بخشي نيز به عهده دانشجو نهاده شود تا با مراجعه به منابع خود به درك آن قائل شود
  .اشاره كرد 30 -29اطناب  به عنوان نمونه مي توان به توضيح مفهوم اعتكاف در صفحه 

  
  :گيري و پيشنهادها نتيجه

با محتواي اين دفتر سوم كه گزيده اي درسي است، ) شرح مشكالت خاقاني(عنوان كتاب
سحر (مشابهت اين اثر با اثر ديگر مولف. سازگاري نداردو مي تواند در چاپ بعدي اصالح شود

برخي ابيات از محور عمودي اشعارحذف شده . از تازگي و اصالت آن كاسته است) بيان خاقاني
  .افزوده گردد كه بهتر است در چاپ هاي بعد

  





  
 

 

 

 

 

  »)پنجنوش سالمت( دفتر چهارم -شرح مشكالت خاقاني«
  
  

    عباس ماهيار: مولف
      اول: نوبت انتشار
  كرج: محل نشر

      جام گل: ناشر
  1384: سال انتشار

  344: تعداد صفحات
  

  :منتقد
  دكتر محمدرضا تركي

  
  معرفي اثر

جلدي شرح مشكالت خاقاني است و به مباحث طبي و  5اين كتاب بخش چهارم از مجموعه   
  .داروشناسي قديم در ديوان خاقاني اختصاص دارد
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  امتيازات شكلي و محتوايي 
و ساير موارد خوب و از لحاظ طرح  نگاريكتاب از لحاظ حروف. و استوار است نثر كتاب پخته 

  .شود جلد، متوسط ارزيابي مي
تواند مورد استفاده و مطالعه دانشجويان اين كتاب به عنوان يك متن كمك درسي خوب مي 

تواند به عنوان متن مكمل  در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد قرار گيرد؛ و همچنين مي
  .واحدي مطرح باشد 2يك درس 
ت كلياتي به بررسي برخي مفاهيم كلي طب قديم از قبيل اخالط و مزاج و طبع نويسنده تح

گاه در گفتار حات مهم طب سنتي را شرح داده آنپرداخته، سپس در گفتار دوم برخي از اصطال
گفتار . م و چهارم اندامهاي بدن و بيماري هاي آنها و نيز شيوه مداوا را توضيح داده استسو

گفتار ششم به زهرها و گفتار هفتم به . اواي دارويي اشاره كرده استپنجم طي فصولي به مد
در گفتار هشتم به مباحث پيراپزشكي و . طب و اعتقادات ديني و آداب اجتماعي اختصاص دارد

  .ارتباط با ساير علوم اشاره دارد
مفاهيم متن، پخته و نثر استوار است و مولف محترم قدرت و تسلط كافي در توضيح و تبيين 

نكات و ظرايف تازه اي در شرح ابيات بيان شده است ونكات غامض طبي با زباني . داشته اند
  .ساده بيان شده است

  
  اشكاالت شكلي و محتوايي 

  .طرح جلد مي توانست مناسب تر انتخاب شود
طبعي چو بنات « : طبع بنات النعش مبرا از آرزو دانسته شدهبه استناد اين بيت  25در ص 

ظاهرا مقصود دوشيزه بودن جاودان بنات النعش است . » ز آمال     دوشيزة جاودان بينم نعش
مبرا بودن بنات النعش از آمال نيازمند مستند و دليلي . نه بري بودن طبع بنات النعش از آمال

  .است كه ارائه نشده است
ز مرغزار سالمت « :، ذيل اين بيت حضرت مسيح را با خبر از مزاج گياهان دانسته اند26ص 

ظاهرا مقصود از مسيح در اينجا . » دل مراست خبر    كه هم مسيح خبر دارد از مزاج گياه



 65  )پنجنوش سالمت( دفتر چهارم -شرح مشكالت خاقاني 

  

اين كاربرد در شعر خاقاني سابقه دارد و اساسا مداواي بيماران . پزشك است نه حضرت مسيح
  !به وسيلة آن حضرت با معجزه صورت مي گرفته نه از طريق اطالع از دارو سازي

مسلمانان استفاده از علمي با مراجعه به عالمي را منوط به تائيد قرآن كريم « :شته اندنو 23ص 
مي دانستند و مي ) ع(شيعيان آن را منوط به اخبار ائمه و اخبار نبوي و دست كم آثار صحابه و 

ظاهرا منظور استاد ديدگاه اخباريان و اهل ظاهر است وگرنه به طور مطلق در اسالم و » .دانند
  .يع به استفاده از علم و عالم سفارش شده استتش

بايد به ساخت تباشير تقلبي » ريشترين استخوانزان كه تباشير اوست « :ذيل اين بيت 99ص 
  .اشاره مي شد كه نويسنده به نكتة ديگري اشاره كرده كه دقيق نيست

پرده هاي چشم به » ديدبانان بام عالم را    ديده ها بر بصر ندوخته اند« :ذيل بيت 106ص 
  .ظاهرا مقصود از پرده در اينجا پردة بصيرت و حجاب است نه پرده هاي چشم. اشاره مي كند

  .ماخذ روايت مورد استناد ذكر نشده است 131ص 
در بحث خون نويسنده قول مي دهد به ذكر چند نمونه بپردازد  كه تنها به يك مورد  158ص 

  .اشاره شده است
  .ي تاج مي ساخته اند به شاهدي اشاره شده كه گويا نيستادعا شده كه از ن 184ص 
زرقا .  »اينت زرقايي كه چشم خضر از او    محرم كحل مسيحا ديده ام« در اين بيت 233ص 

نويسنده گويا . نام زني است عرب كه گفته اند چشم تيز بيني داشته و داستان مشهوري دارد
چشم حضرت خضر از چشم زرقاي او محرم كحل « :زرقا را به معني ازرق گرفته و نوشته اند

  »مسيح است
 مصراعذيل مبحث نوشدارو، آن را معجوني دانسته اند مفرح و مقوي قلب و به اين  246ص 

  :استشهاد كرده اند
بايد توجه داشت كه نوشدارو در اين بيت به .  »نوشدارو چون توان جست از دهان اژدها« 

  .معني پادزهر است
اشاره به جادوي » ....سحر چرخ از دو فواره ي مه و خور خوابم بست« بيت 284و  283ص 

  .بستن خواب دارد نه آنچه نويسنده آورده اند كه دقيق نيست
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  :گيري و پيشنهادها نتيجه
مباحث مطرح شده در كتاب اختصاص به ديوان خاقاني ندارد و در فهم ساير متون نيز مفيد 

. و كتابشناسي قديم به شيوه مناسبي در كتاب آمده استاست و اصطالحات طبي و داروسازي 
با توجه به پربسامد بودن اصطالحات پزشكي و دارويي در شعر خاقاني و شاعران ديگر، اين اثر 

البته درج . در شناساندن ابعاد مختلفي از شعر خاقاني و ديگر متون فارسي بسيار سودمند است
ا توجه به غرابت برخي از اصطالحات مرتبط و ناآشنايي تصوير برخي از گلها و گياهان دارويي ب

  .خواننده امروزي مي توانست بر فايده كتاب بيفزايد



  
  
  
  
  
  

  »)گنجينه اسرار( دفتر پنجم -شرح مشكالت خاقاني«
  
  

    عباس ماهيار: مولف
      اول: نوبت انتشار
  كرج: محل نشر

      جام گل: ناشر
  1382: سال انتشار

  282: تعداد صفحات
  

  :منتقد
  دكتر محمدرضا تركي

  
  معرفي اثر

باس جلدي شرح مشكالت خاقاني نوشتة استاد دكتر ع 5از مجموعه  آخر اين كتاب مجلد 
) ص(حديثي و تاريخي مربوط به پيامبر اسالم  در خصوص مباحث ديني، كالمي،كه است ماهيار

  .نوشته شده است از منظر شعر خاقاني
  شكلي و محتوايي امتيازات
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قواعد نگارش و ويرايش و كيفيت اثر از نظر حروف نگاري، صفحه . نثر اثر استوار و پخته است
  .در استنادها و ارجاعات دقت شده است. آرايي و طرح جلد خوب و مطلوب است

 داند، بخش قابل توجهي از آثار اومي» حسان العجم«ه خاقاني خود را با توجه به اينك 
اختصاص دارد و عمالً اثر مشابهي در اين زمينه به رشته ) ص(حضرت پيامبر خاتم  تنقببهم

شودتاب بر حسب اين موضوع آشكارتر ميك و نوآورانه بودن يتتحرير نيامده است، اهم. 
  .از منابع موجود به قدر كفايت استفاده شده است.مطالب كتاب از انسجام مناسب برخوردار است

  شكلي و محتوايي اشكاالت
آن طفل دبستان من آن   د از اين عقددنم كه دگر بار گهر دزدا: بيت: 130حاشيه صفحه 
  مردك كذّاب

ه اينكه اين بيت مربوط به نويسنده اين بيت را در هجو مجير دانسته، اما ظاهراً با توجه ب
ت و گويا سالگي سروده، ارتباط آن با مجير ثابت نيس 25اي است كه خاقاني در قصيده

تاريخي اين بيت هيچ ارتباطي  و با توجه به اين قرينة» ي گنجويابوالعال«تعريضي است به 
  .به هجو اصفهان هم ندارد

  
  :نتيجه گيري و پيشنهادها

شود توصيه مي درسي دانشگاهي براي رشتة زبان و ادبيات فارسي منبعاين اثر به عنوان يك 
  .و مي تواند يكي از ابعاد مهم شعر و شخصيت خاقاني را توصيف كند

  
  



 
 
 
 

 
  

  
  
  
  

  
 

گروه پيرامون مبحث  منتقدان، مجموع نقدهايي كه به همت بخش از جستار حاضردر اين 
مندان اين حوزه انجام شده است، به محضر خوانندگان گرامي و عالقه» نگارش و ويرايش«

و ادبي را به خود جلب  اي از جامعة علميهمواره توجه قشر گسترده زمينه اين. شودعرضه مي
 - هر چند اندك -اميد كه اين نقدها . شده است هاي فراواني تأليفو پيرامون آن كتاب كرده

  .گشايشگر  مسيرِ مخاطبان و پژوهشگران عزيز باشد

دومفصل  

 پيرامونِ نقد منابع نگارش و ويرايش





  
  
  
  
  
  

  »هاي ويرايشنكته«
  
  

  علي صلح جو: مولف
  سوم: نوبت انتشار
  تهران: محل نشر

  نشر مركز: ناشر
  1389: سال انتشار

 210: تعداد صفحات
  

  :منتقدان
  دكتر مجتبي منشي زاده

  دكتر ناصر نيكوبخت
  

  اثرمعرفي 
حاصل يادداشتهاي مؤلف در طي سالهاي تدريس و كار عملي » هاي ويرايش نكته«كتاب 

هاي مطرح  بسياري از نكته«گويد  مؤلف در خصوص هدف تأليف اين اثر مي. ويرايش است
گاه پس از طرح مسأله يا . دشو شده در اين يادداشتها، در كتابهاي رسمي ويرايش يافت نمي
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طيف گستردة يادداشتها، دربرگيرندة مسائلي . ام نكته، پيشنهادهايي نيز براي رفع مشكل داده
نويسي، عاليم  خواني، مأخذگذاري، فرهنگ گذاري پانوشت، نمونه الخط، نشانه در زمينة رسم

كنم  گمان مي. رداختصاري و موارد ديگري است كه شايد نتوان عنواني براي آنها پيدا ك
ها،  اي و براي غيرحرفه ها جالب، و در برخي موارد آموزنده، اي خواندن اين يادداشتها براي حرفه

  ). پشت جلد كتاب  يادداشت:نك(» .هاي ويرايش مفيد باشد از جمله دانشجويان دوره
، براساس )صفحه 5/1حدود (اي كوتاه  هاي كتاب پس از فهرست تفصيلي و مقدمهفصل

حروف الفباي فارسي موضوعي تنظيم شده است و دربارة موضوعات مختلف به اختصار بحث 
اين كتاب از صنف كتابهاي آموزشي نيست؛ بنابراين فاقد هرگونه ارجاع و استناد و . كرده است

قصد نوشتن كتاب «اند  ست و همانگونه كه مؤلف تصريح كردهجدول و نمودار و كتابنامه ا
اين كتاب در دو بخش عنوانهاي اصلي و زيرعنوانها، مشتمل بر حدود . »اند آموزشي نداشته

  . يادداشت كوتاه و بلند است 150
  

  امتيازات شكلي و محتوايي
فهرست .غالب مباحث مفيد و علمي است. آرايي بسيار خوب استنگاري و صفحهحروف

هاي سجاوندي در اغلب موارد كاربرد نشانه.تفصيلي كتاب با محتواي اثر كامالً منطبق است
  .نثر كتاب در غالب موارد، سخته و پخته است.بعد از نهاد) ،(نظير به كار بردن. هوشمندانه است

  
  اشكاالت شكلي و محتوايي

اي مؤلفان، مترجمان، تواند بر اين كتاب حاوي مطالب و موضوعات سودمندي است كه مي
ويراستاران مفيد واقع شود؛ با اين حال مانند هر اثر ارزشمند ديگر، عاري از سهو و خطا و 

  . شود اي از اين موارد اشاره مي لغزش نيست كه در ادامه به پاره
  غلطهاي مصطلح) الف

ست كه هاي كتابهاي مربوط به ويرايش، اجتناب از كاربرد غلطهاي مصطلح ايكي از ويژگي
كوشند آنها را اصالح  معموالً در آثار مؤلفان و مترجمان كمابيش وجود دارد و ويراستاران مي



 73  هاي ويرايش نكته

  

شود كه در غالب كتابهاي ويرايش از آنها تحت  هاي ديده مي در اين كتاب گاه واژه. كنند
  : شود ياد شده است؛ براي نمونه به مواردي اشاره مي» غلطهاي مصطلح«عنوان 

  گذاري جاي حركتاعراب به  -
هاي زير و زبر كلمات را اعراب  در ذيل مبحث اعراب، مؤلف حركات يا نشانه) 6(در ص 
اند؛ در حالي كه حركت حرف آخر كلمه را در عربي اعراب گويند كه نقش كلمه را در   ناميده

كند بنابراين شايسته است مؤلف محترم به جاي واژه اعراب، از  جمله مشخص مي
  . استفاده كنند» گذاري شكل«يا » گذاري حركت«
  ساز  صفت» ي«كاربرد صفت با  -

ساز همراه شده است؛ در حالي كه  صفت» ي«كه خود صفت است، با» قديم«در متن گاه واژه 
  .صورت قديمي آمده است 64گرايش قديمي يا در ص  7براي نمونه در ص. نيازي بدان نيست

  جعلي با كلماتي كه خالف معيار زبان عربي است » يت«كاربرد  -
همراه با كلمات فارسي نشانة مصدر جعلي است و معموالً در زبان فارسي، معني » يت«كاربرد 

رساند و در غير اين صورت كاربرد آن غلط است؛ مثالً بشريت،  را مي» شدن«و » بودن«
معني » وضع بودن«يا » وضع شدن«ه معني ب» وضعيت«اما لغت ... انسانيت، حاكميت و

اگر وضعيتي «در صفحات فراواني از كتاب اين واژه به كار رفته است؛ مانند . مناسبي ندارد
از خود واژة » وضعيت«، اگر به جاي )146ص (در وضعيت نحوي «، )16ص (» بيش بيايد

  . آيد استفاده شود، هيچ مشكلي پيش نمي» وضع«
  » ات« جمع كلمات فارسي با -

  ... و) 209ص (، پيشنهادات )27ص (دستورات 
  » پرحجم«در معني » حجيم«كاربرد واژة  -

هاي بر ساخته فارسي زبانان است و ساخت قياسي دارد؛ در حالي كه  از واژه) 52ص(حجيم 
اي در فرهنگ لغت عرب نيامده و در فرهنگ فارسي دكتر معين، دهخدا نيز به  چنين واژه

  . تناد شده استساخت غلط آن اس
  ) 57ص (نويسندة افغاني : آوردن تركيب -

  . است» افغان  نويسندة«افغاني، واحد پول كشور افغانستان است؛ صحيح آن 
  كاربرد مصدر جعلي به جاي اسم -
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در اينجا زايد بر معني و خالف مقصود است و بايد به صورت » يت«).  64ص (اكثريت افراد 
  . آمد مي» اكثر افراد«
در فرهنگ » حفاظت«، به جاي محافظت شده، واژة )108ص (كار بردن حفاظت شده  به -

  . لغت عرب نيامده است و بر ساخته فارسي زبانان است
به جاي همطراز، همطراز به معني هم رتبه، هم رديف، ) 135ص (به كار بردن همتراز  -

  . به كار رفته، و همتراز فاقد اين معني است.. مساوي و
  بين اجزاي فعل مركب » را« افزودن -
  : ، به جاي اين جمله، بهتر است گفته شود107ص » دقتي را بكند و اگر نويسنده اين بي«
  » .اي بكند دقتي و اگر نويسنده چنين بي«
  نويسي  عاميانه -

  : اي موارد به زبان شفاهي يا عاميانه نزديك شده است؛ براي نمونه نويسنده در پاره
  )144ص (ورزيده / به جاي نويسندگان ماهر» شتهنويسندگان كار ك«
هملت، شاهكار جاودانه شكسپير را كسي به نام نيگل الكساندر برداشته، مقدمة مفصلي به آن «

  )210ص (» نوشته
  شاهكار را برداشتي و مقدمه نوشتن به آن در زبان معيار متداول نيست 

  )210ص (» ناطالع داد«به جاي » تماس گرفتن«استفاده از تركيب  -
  . به نويسندگان آنها اطالع دهد= » با نويسندگان آنها تماس بگيرد«
  : »خط تيره«به كاربردن حشو زايد  -

) تيره(آند و حتي گاه به صورت خط  ياد كرده) خط فاصله(مؤلف محترم بارها از نشانه خط 
اند كه حشو  را به كار برده» خط تيره«سطر دوم، اصطالح  143اند؛ اما در ص  استفاده كرده

  . زايد از نوع سنگ حجراالسود است
  :بين دو اسم پسر و پدر» ابن«آوردن  -
آمده است؛ در حالي كه براساس نظر مهجور ويراستاران، الف  »قتبه ابن حارث« 210در ص 

  . ابن زايد است
  به كار بردن واژة غيرضرورِ بيگانه  -

  ) 211ص (، خالصه اثر براي استفاده در سطح آكادميك )208ص (حدود و ثغور پروژه 
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  حذف بدون قرينه   -
گيرد، آنها  گان چهارگانه ميفصل اول هر كتاب يا بخشي از فصل اول را از هر يك از نويسند«

  » گيرد تحويل مي«به جاي » گيرد مي«آوردن ) 209ص (» .خواند را به دقت مي
  افراط در كاربرد ويرگول   -

كنند و برخي تفريط  گذاري افراط مي برخي نويسندگان در نشانه«نويسنده مدعي است كه 
اي ديگر  گذارند و عده مييك ويرگول يا نقطه ويرگول  ،، بعد از هر دو سه كلمهاي عده
  ) 141ص (» .گذاري ندارد نيازي به نشانه ،به هيچ جه ،گويند زبان و خط فارسي مي

ون نمانده است و در همين جمله شود، خود نويسنده از اين تذكر مص چنانكه مشاهده مي
تعدادي ويرگول گذاشته است كه اگر همگي نيز حذف شوند، هيچ نقصي در خواندن و فهميدن 

» بعد از نهاد، گذاشتن ويرگول غلط است«شوند كه  ايشان متذكر مي. شود جمله ايجاد نمي
  . اند ل آوردهنهاد است و بعد از آن ويرگو» اي عده«، در حالي كه در جملة باال )143ص (

  : گذاري هاي ديگر افراط در نشانه از نمونه
كمي به   عدة ،اما ،اند العمل موافق در سطح نظر، با اين دستور ،دگان و ويراستارانناغلب نويس«

  )175ص (» .كنند آن توجه مي
  عطف » و«به كاربردن ويرگول بعد از  -
  ) 209ص (» .شود ت، كار آغاز ميپس از كسب موافق ،كند و دربارة مسائل مالي گفتگو مي«
  )210ص (» .نويسد سرانجام، مقدمه مفصلي براي آن مي ،دهد و توضيح مي«
  

  :گيري و پيشنهادها نتيجه
 :شود چاپ بعد توصيه مي برايزير  نكته هاي

 .ت داردبندي مطالب و مباحث كتاب ضرور طبقه .1
 .اي آورده شود براي هر فصل مقدمه .2
 .شود تدوين آموزشي با رويكرد كتابپاره اي از مطالب فني  .3
  .و برخي سهوها كه در متن توضيح داده شد، اصالح شود بيانمسائل اصلي  ،در هر مبحث .4
  





  
  
  
  
  
  

  »پژوهشي -آيين نگارش مقالة علمي«
  
  

  محمود فتوحي: مولف
  ششم: انتشارنوبت 

  تهران: محل نشر
  سخن: ناشر

  1390:سال انتشار
  294: تعداد صفحات

  
  :منتقدان

  دكتر احمد رضي
  دكتر ناصر نيكوبخت

  
  معرفي اثر

در جهان امروز . اين كتاب به تحليل شيوة نگارش مقاله علمي ـ پژوهشي اختصاص دارد 
هاي دانشگاهي نگارش مقاله  هاي علمي در همة رشته مهمترين روش براي انتقال يافته

تواند ابزار كار يك مقاله نويس باشد و   آورد اما مي نويس بار نمياين كتاب كسي را مقاله.است



  هاي باستاني زبان و ادبيات فارسي و زباننقدنامه    78

ها به مجالت و  نگارش مقاله ياري كند؛ به ويژه در زمينه چگونگي عرضة مقاله او را در مراحل
  .شيوه مستندسازي

  
  امتيازات شكلي و محتوايي 

.شودهايي در آن ديده مينگاري خوب است و به ندرت غلطكتاب از نظر حروف  
.طرح روي جلد با عنوان كتاب همخواني دارد  

الخط نظر نگارشي و درست نويسي مناسب است و رسمكتاب نثري روان و ساده دارد و از 
  .شوديكدستي در آن ديده مي

مباحث مقدماتي در ابتداي هر بخش موجب فهم بهتر شده و همچنين در ويراست دوم، مطالب 
منابع جديد فارسي و انگليسي افزوده شده و مطالب مفيدي در كتاب . كتاب به روز شده است

شيوة پاراگراف نويسي، شيوة ارجاع به منابع نوين، معرفي : از جمله. گنجانده شده است
هاي رده بندي مقاالت در تارنماي سازي مجالت علمي و روشهاي اينترنتي نمايه پايگاه
  ...مرجع

از جمله آوردن معيارهاي ارزيابي منابع الكترونيك، معرفي . نوآوري هايي در كتاب وجود دارد
  ....يات علمي وتارنماي نماهاي نمايه سازي نشر

  .وجود انسجام در كليت اثر، از نكات مثبت كتاب است
  .از منابع معتبر فارسي و انگليسي استفاده شده است

مستندسازي  مطالب كتاب خوب است اما بهتر بود تعريف اصطالحات تخصصي را نيز مستند 
مي قابل كه در حجاين كتاب از اين حيث كه. بي طرفي علمي رعايت شده است.كردندمي

  .باشدترين نيازهاي يك پژوهشگر پرداخته است درخور توجه مي قبول به اصلي
  

  اشكاالت شكلي و محتوايي 
اين نقد در . دكتر مصطفي گرجي پس از انتشار چاپ اول اين كتاب نقدي بر آن نگاشته است

هاي او   منتشر  شده است و مؤلف كتاب بخشي از ديدگاه) 1386ارديبهشت (كتاب ماه ادبيات 
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با اين همه در ويراست جديد هنوز مشكالتي وجود دارد كه . را در ويراست دوم لحاظ كرده اند
  :در ادامه تعدادي از اين موارد  ذكر ميگردد

بدون آنكه از روش تحقيق كيفي سخني به ميان آيد روشهاي تحقيق كمي  27ـ در صفحه 
  . كتاب قابل قبول نيستدر اين قسمت، تقسيم بندي ! سه نوع دانسته شده است

آورده شده است در واقع  »اخالق پژوهش«كتاب زير عنوان  35تا  33ـ آنچه در صفحات 
  .هاي يك پژوهشگر موفق است نه اخالق پژوهش ويژگي

هشت نوع روش تحقيق نام برده شده است؛ بدون آنكه توضيحي در معرفي  29ـ در صفحه 
نيستند بلكه رويكرد تحقيق يا روش تحليل  بعضي از آنها روش تحقيق. آنها بيان شود

  .اند اطالعات
كه صفحات » گذاري بحث از نشانه«ـ مباحث فرعي بهتر است در پايان كتاب بيايد؛ از جمله 

  .كتاب را اشغال كرده است 61تا  42
اي، مروري، نظري و  هاي دانشگاهي به چهار نوع دانشنامه  مبنايي براي تقسيم انواع مقاله -

  .ارائه نشده است) 130ـ  120ص (تحقيقات تجربي  گزارش
مراحل نگارش مقاله به ترتيب نام برده شده و تأكيد شده است كه اين  131ـ در صفحه 

در مرحلة پنجم آورده شده » تهيه پيشنهاد پژوهش«مراحل بايد گام به گام اجرا شوند اما 
جزئي از آن » ارائه فرضيههاي تحقيق و  طرح پرسش«است؛ در حالي كه مرحلة دوم يعني 

هم در مرحلة دوم و هم در مرحلة چهارم نام برده شده » از روش تحقيق«همچنين از . است
  .است

آمده است كه بايد از ردة تك عضوي پرهيز كرد يعني ) 150ص (ـ در بخش شيوة رج بندي 
دي انواع بن تواند تنها زير مجموعه داشته باشد  در همين كتاب در تقسيم هيچ بخشي نمي

ـ 2فقط يك نوع مقالة علمي و دانشگاهي با شمارة ) به بعد 120ص (بندي انواع مقاله  تقسيم
  .مشخص شده است 1ـ 1
  : ازجمله. خورداي اغالط مصطلح در كتاب به چشم ميپاره - 
هاي  ، نشانه)21ص ( اسناد قديمييافتن : ساز؛ مانند قديمي صفت» ي«كاربر صفت با -1

  . ).61ص( قديمي
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آنها  اعراب در داخل عبارات عربي، بايد«: »حركت«به جاي » اعراب«به كار بردن لفظ  -2
احتماالً مقصود نويسنده، . آخر كلمه است  نشانة» اعراب«؛ در حالي كه )71ص (» .رعايت شود

  . كلمات عربي است) گذاري شكل(گذاري  حركت
  : »افزايش دادن«عني در م» باال بردن«هاي زباني؛ مثالً  كاربرد كليشه -3
  )82ص (» .برد باال ميميانگين آگاهي اجتماعي را «
  .در غير معني وضعي خود و گاه كاربرد زايد آن» شرايط«برداري؛ مثل به كار بردن  گرته -4
  ) 97ص(» .با وضعيت اقتصادي خانوده من، بسيار همخواني دارد شرايط اين«

ه كار رفته است كه جانشين مناسبي نيست و ب» تسهيالت«در معني » شرايط«در اين جمله 
» يت«+ » وضع«مصدر جعلي از » وضعيت«بعالوه .  برداري معنوي از كلمه است نوعي گرته

. دهد؛ در اين صورت جمله فاقد معني است مي» وضع شدن«و » وضع بودن«است كه معني 
ح بر ساخته از غلطهاي مصطل» وضعيت«مصدر جعلي ساخت و » وضع«توان از  اصوالً نمي

  . زبانان است كه در خط فارسي راه يافته است فارسي
  در معني احتمال و  امكان » شانس«به كار بردن واژة  -5
  ) 279ص (» .كنند ثبت در فهرستگان اين مؤسسه را پيدا مي شانس«
  » بندرت«در معني » به زحمت«به كار بردن قيد مركب  -6
» .دهند هاي پژوهش ارجاع مي به مجله زحمت اني، بههاي هنر و علوم انس نويسندگان مقاله«
  ).286ص (
  :شوددقتي ديده ميدر برخي ارجاعات بي -

در اين كتاب قسمتي از ارجاعات دروني متني، به دقت ارائه نشده است كه به دليل كثرت آنها 
  : گردد؛ براي نمونه فقط به چند نمونه بسنده مي

تبريزي، محمد حسين بن خلف : به فرهنگ قاطع آمده استذيل ارجاع  291در كتابنامه در  -1
ابن خلف تبريزي، «بايد به صورت . زادگاه مؤلف است نه نام اشهر وي » تبريزي«در حالي كه 
  . شد ذكر مي» محمدحسين



 81  پژوهشي  –علمي  ةآيين نگارش مقال

  

ضمن اينكه نام دوم كتاب نيامده، در  ابوالحسن، غلط ننويسم،  -ذيل نجفي 293در ص  -2
ب ذكر شده كه معموالً در مأخذنويسي مصطلح نيست و براي ديگر انتها توضيحي دربارة كتا

  . كتابها چنين توضيحاتي نيامده است
در خصوص شعر  43شناسي و مستندسازي در ذيل شماره  در مبحث مرجع 225در ص  -3
ارجاع داده شده است؛ در حالي كه ) 1318دي ماه (مجله موسيقي  10به شماره » مرغ آمين«

مرغ آمين در زمستان   -كه غالب شعرهاي آن مورخ است -يوان نيمايوشيجبراساس كليات د
مجموعه : ك.ر. (معرفي يا منتشر شده باشد 1318تواند در  سروده شده است، چگونه مي 1330

يا مرغ ) 1317آبان (رسد مرغ آمين با مرغ غم  به نظر مي). 497كامل اشعار نيمايوشيج، ص 
  . ه باشداشتباه شد) 1318دي ماه (مجسمه 

  :شوددقتي يا خطاي تايپي در كتاب ديده مي برخي سهوهاي نگارشي از نوع بي
با بقيه  commaمعادل التين ) 1(در جدول  43هم قلم نبودن تايپ كلمات مثالً ص  -1

  . قلمها يكسان نيست
/ ش1358آمده است  53در ص . گذاري سال شمسي با ميالدي چندان دقيق نيست معادل -2

  . ميالدي باشد 1979كه بايد . م1989
،  »3زير نظر غالمحسين مصاحب، جلد«: المعارف فارسي آمده است معرفي دايره 74در ص  -3

  . صي استزير نظر مصاحب بوده و جلد سوم زيرنظر رضا اق 2و  1در حالي كه فقط جلد 
  : ، عدد اصلي و اعشاري جابجا شده است79در ص  -4

  . سانتيمتر باشد 5/1و  5/2كه بايد  1/5و سمت چپ  2/5لبه سمت راست كاغذ 
  . و دايره آمده است  المعارف به دو صورت دائره واژه دايره 123در ص  -5
شاعر ايراني قرن ) ق525ف (سنايي   در دانشنامة بريتانيكا دربارة«: آمده است 123در ص  -6

شاعر ايراني قرن : ، بايد گفت525كه با توجه به وفات شاعر در » .آمده است... پنجم توضيحي
  . ششم نه پنجم

برررسي پيشينة پژوهش ) 3«: ، در قسمت سوم بنيادهاي نگارش آمده است131در ص  -7
شناسايي و (، كه بهتر است عبارت داخل پرانتز به صورت »)شناسايي و جست و جوي منابع(

  .  باشد) نقد منابع
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گذاري است كه به چند  كتاب، مربوط به نشانه هاي ترين بخش به طور كلي يكي از پراشكال -
  : مورد اشاره خواهد شد

در ) متدولوژي(= شناسي  روشدر مقابل ) گذاري قبل از ورود به مبحث نشانه( 24در ص  -1
هم «در حالي كه يكي از كاربردهاي دو هالل، نشانه   دو هالل نشانة مساوي آورده شده است،

  . زايد است» =«است و افزودن نشانه » معني با
نقطه پايان جمله بايد قبل از گيومه بيايد نه بعد از گيومه، چون جمله «در كتاب آمده است  -2

ولي در شاهد مثال، نقطه هم بعد از گيومه، و هم بعد از دو هالل » يابد ن ميقبل از گيومه پايا
  . ارجاع داخل متني آمده است

كه خط تيره را معادل معادل خط فاصله آورده » كاربرد خط تيره «آمده است  50درص  -3
 به معني خط Tiretبايد متذكر شد كه خط تيره، نوعي حشو قبيح است؛ زيرا خود تيره . است

شود؛ كاربرد خط تيره نيز اشكالي ديگر  االسود تلقي مي فاصله است و از نوع حشوِ سنگ حجر
  . دارد و آن اينكه، هميشه اين خط تيره نيست و ممكن است به رنگهاي ديگر نوشته شود

كفايت » ص«نيز تا حدي غيرمعمول و غيرضروراست و تنها يك » صص«به كار بردن  -4
  . مفهومي ندارد» صص«است و گذاشتن  77تا  75به معني صفحه  77-75مثالً ص . كند مي

نويسنده محترم در كل اثر در ترتيب عددي دوگانه، معموالً عدد كوچك را به تبع زبانهاي  -5
؛ ادبيات »75-76صص «اند، مثالً  التين در سمت چپ و عدد بزرگ را در سمت راست آورده

ن نيز در خط فارسي نوعي خالف آمده است و كه اي) 51ص ( 1342-1357ايران در سالهاي 
  . حداقل توافق عمومي بر آن نيست

از (نوشتن اعداد تابع منطق خط رياضي : اند آورده) 56ص (نويسنده در مبحث عددنويسي  -6
اين پيشنهاد ايشان در كتابهاي رياضي و كتابهاي التين كه از سمت چپ . است) چپ به راست

  . كند نه در كتابهاي فارسي و متون غيررياضي دق ميشدند، ص به راست نوشته مي
شود،  شماره صفحات و سالهاي متوالي از چپ به راست نوشته مي: اند نيز آورده 57در ص  -7

كه اين مطلب نيز خالف معمول و مرسوم روش غالب ويراستاران است و گويا اين اظهار نظر، 
  .ترجمه شده از متني التين باشد

هاي غيرعلمي با حروف  اي در نوشته اعداد يك يا دو كلمه: اند آورده 57همچنين در ص  -8
  . شود نوشته مي
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اوالً نوشته علمي و غيرعلمي چه تفاوتي دارند، احتماالً : بر اين جمله دو ايراد عمده وارد است
متون غير رياضي منظور ايشان بوده است و از طرف ديگر احتماالً  مقصود ايشان از اعداد يك 

در متون غير رياضي معموال اعداد . دو كلمه اي، اعداد معطوف و غيرمعطوف بايد باشد يا
دو » چهل و شش«از طرف ديگر . شود و غيرمعطوف با حروف معطوف با عدد نوشته مي

  .اي يا همان عدد معطوف است كه بايد با عدد نوشته شود اي نيست، بلكه سه كلمه كلمه
ع، (اند، در حالي كه  ربي را منحصر در چهار حرف دانسته،  حروف خاص زبان ع70در ص  -9

  . در نوشتن اسامي غير عربي، از قلم افتاده است)  ض
كه  ياند؛ در حال  هاي بريتانيكا و امريكانا، عمومي محسوب شده ، دانشنامه123در ص -10

چه تفاوتي بين اين سه  يستمشخص ن. است صي معرفي شدهدانشنامه ايرانيكا تخص
  اند و ايرانيكا تخصصي؟ لي عموميالمعارف از نظر موضوعي وجود دارد كه دو تاي او دايره

با توجه به . شود گذاري در اين كتاب، به موارد گفته شده، منحصر نمي البته اشكاالت نشانه
ر اين بخش جايگاه اين كتاب در نزد دانشجويان و ديگر پژوهشگران، تجديد نظر اساسي د

  . امري ضروري است
 

  نتيجه گيري و پيشنهادها
  :به نكات زير عنايت شودبراي چاپ هاي بعدي بهتر است 

  .اند هاي ياد شده و نكاتي كه ديگران طي نقدهاي مستقل نوشته رفع كاستي .1
  .توضيح بيشتر درباره منطق و روش شناسي پژوهش در آغاز .2
  تقويت رويكردهاي آموزشي اثر .3

هاي بعدي به شوراي عالي برنامه  گروه آمادگي دارد در صورت تكميل اثر در چاپضمناّ اين 
ريزي وزارت علوم تحقيقات و فناوري توصيه نمايد تا اين اثر جزء منابع درسي دانشگاهي در 

  .سرفصلهاي برنامه هاي درسي قرار گيرد
  
  





  
  
  
  
  
  

  »مباني درست نويسي زبان معيار فارسي«
 

 

    ناصرنيكوبخت: مولف
      اول: نوبت انتشار
  تهران: محل نشر

  چشمه: ناشر
  1385: سال انتشار

  176: تعداد صفحات
  

  :منتقدان
  استاد احمد سميعي گيالني

  دكتر حسن ذوالفقاري
  

  اثرمعرفي 
بوده » زبان معيار«ي كارگاه ااي آموزشي براين كتاب بنا به تذكر مؤلف در مقدمه، ابتدا جزوه 

در كتاب در  عيارقيد كلمة م. است كه با جرح و تعديل نويسنده به كتاب تبديل شده است
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خواننده انتظار آموزش معيارهاي زبان معيار را تقويت مي كند ولي كتاب عمدتاً از نوع 
  .درست نويسي است راهنماهاي

  
  امتيازات شكلي و محتوايي

تا حد امكان رو به سادگي دارد و قابل استفاده براي . زبان كتاب روان، ويراسته و فصيح است
  .تمام قواعد نگارشي مطابق عقايد نويسنده رعايت شده است. دانشجويان خواهد بود

توانسته است به ) چشمه(شر نا. كيفيت چاپ كتاب بسيار عالي و حرفه اي انجام گرفته است
  .خوبي از عهده چاپ كتاب برآيد

  :از شواهد نوآوري اثر مي توان به موارد زير اشاره كرد
 نحوه دسته بندي موضوعات؛ -1
 ارائه مباحث همراه با شواهد مثال و پاسخ درست آنها؛ -2
غفلت بررسي جزئي نگرانه مباحث و پرداختن به نكات ريز كه گاه منابع ديگر از ذكر آنها  -3

 اند؛ورزيده
 .طرح مسئله زبان معيار و معيارهاي آن در كتاب آموزشي -4

. مؤلف محترم از منابع موجود براي تبيين موضوعات در حد كفايت استفاده كرده است    
منبع فارسي استفاده غير مستقيم كرده و گاه براي تكميل و ارجاع بيشتر به منابع  44ايشان از 

  .مورد نظر استناد و ارجاع داده است
بررسي علمي . بسيار مهم است نقش اثر در تبيين يكي از مؤلفه هاي هويتي، يعني زبان فارسي

و كاربرد علمي زبان معيار و آشناسازي كاربران با اين جنبه از هويت ملي، از ابعاد مثبت كتاب 
  .به شمار مي آيد

  
  اشكاالت شكلي و محتوايي

اين كتاب از لحاظ تناسب حجم با تعداد واحدهاي درس آيين نگارش نه وافي به مقصود است  
تواند كتاب درسي باشد؛ چون اوًال تنها به بعد زباني پرداخته است ميو نه از نظر محتوايي 

  .شودانياً خطاهاي فاحش در آن ديده ميث) ابعاد ديگر در حاشيه مانده(
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تواند در حوزه درست نويسي درس آيين نگارش به عنوان منبع فرعي اين كتاب تنها مي 
  :وجود ندارد آيين نگارش در كتاب كتاب فاقد جامعيت است و مباحث زير در. استفاده شود

شيوه خط فارسي، نشانه گذاري، تنظيم كتابنامه و مستندسازي، كتاب : در بخش ويرايش 
ها، صاري، نمودار، جدول، تنظيم فهرستآرايي، پاورقي نويسي و ارجاع دهي، نشانه هاي اخت

  . صفحه آرايي، عددنويسي، فرمول نويسي
 .و روش ها و قالب هاي نگارشي و مهارت هاي نگارشي آداب نويسندگي: و در بخش نگارش

اصطالحات و مفاهيم زبان شناسي در مواردي اشكال جدي دارد؛ مثالً در باب دستگاه 
  ....ها، و نه، مقوالت صرفي، مفهوم  اشتقاقي  مصوت
  :گيري و پيشنهادها نتيجه

ني به درجه اي پذيرفتني اما در محدوده زبا. اين كتاب در چارچوب آيين نگارش جامعيت ندارد
مثالً (رود شود و به حاشيه مياب هرجا از محدوده زباني خارج ميمباحث كت. جامعيت دارد

كتاب عمدتا جنبة كاربردي  .شوددچار اشكالهاي جدي مي) ش ساختاريويرايش فني، ويراي
كتاب ذكر شود جنبه هاي نظري آن تقويت شود و مطالبي كه در اشكاالت  دارد، پيشنهاد مي

  .شد، رفع گردد





 
 
 
  
  
  
  
 

 
 

ويژهنسبت به كتب تأليف شده در حيطة  يهاي خود همواره توجهگروه در مسير سياستگذاري
هاي احساس شده، بر ضرورت افزوندليل اين توجه . داشته است عملي نقد و هنقد نظري
مربوط آثار هاي آتي نقدنامه، نقداميد كه در شماره. هاي موجود در اين حوزه نيز هستظرفيت

  .افزونتر گرددبه نقد ادبي جديد
  
  
  
  

سومفصل  

 پيرامونِ نقد نقد





  
  
  
  
  
  

  »)مثنويبوطيقاي روايت در ( هاي دريااز اشارت«
 

 

  حميدرضا توكلي: مؤلف
  نوبت دوم: نوبت انتشار
  تهران: محل نشر

  مرواريد: ناشر
  1391:سال نشر

  706: تعداد صفحات
  

  :منتقدان
  دكتر عيسي امن خاني
  دكتر مصطفي گرجي

  
  معرفي اثر

از «شناسي، كتاب پژوهي و مولويهاي اخير در حوزه مثنوي يكي از پژوهشهاي جدي سال
رضا توكلي است كه انتشارات نيلوفر آن  اثر حميد» دريا، بوطيقاي روايت در مثنويهاي اشارت

را در و جامعه دانشگاهي اين كتاب به داليل مختلف اقبال خواص . را چاپ و منتشر كرده است



  هاي باستاني زبان و ادبيات فارسي و زباننقدنامه    92

موضوع كتاب .بيش از پيش شهرت يافته است ، »جالل آل احمد«داشته و با كسب جايزه  پي
  .روايت شناختي مثنوي استدرباره جنبه هاي 

  شكلي و محتواييت اامتياز
نثر كتاب جز در پارهاي .آرايي و صحافي خوب استصفحه. حروف نگاري دقيق و درست است

آشنايي نويسنده با مثنوي و چهارچوب نظري روايت شناسي از نكات مثبـت  . موارد شفاف است
 polyphonicمثالًبـه جـاي  .دكنـ نويسنده سعي دارد از اصـطالحات فارسـي اسـتفاده     .است

  .بردچندآواييرا به كار مي
اين كتاب بر اساس .ها و منابع كتاب از  نكات حائز اهميت و درخور ستايش استروزآمدي داده

توان گفت كه اولين اثر مستقل در حوزة گذاري شده است و مييك طرح ابداعي و نوآورانه پايه
بندي كتاب از انسجام و نظم منطقـي برخـوردار   لفص.بررسي بوطيقاي روايت در مثنوي دانست

  .است
امانت داري نويسنده شايستة قدرداني اسـت و ميـزان ارجاعـات و اسـتنادات هـم قابـل قبـول        

اثر بايد اعتراف كرد كه مؤلـف بـا اشـراف بـر     ) محاسن و امتيازات(اهميت و ارزش  دربارة.است
مجموعه چند زبان و احاطه بر معرفت شناسي، هستي شناسي  و انسان شناسي مولوي از يـك  

ـ (سو و با توجه به داشتن استادان راهنما و مشاور خبره و كاردان  دوين طـرح نامـه تـا    از زمان ت
ويي ديگر توانسته است پژوهشي ماندگار در تاريخ مولوي پژوهي از خود بـه  از س )دفاع از رساله

يادگار بگذارد و اگر هيچ پژوهش جدي ديگري هم از ايشان در آينده انجام نشـود همـين كـار    
البته اين بدان معنا نيست كـه اثـر حاضـر بـه تمـام و      . گوياي شناسنامه علمي ايشان تواند بود

چنانكه در مراحل بعد بـه پـاره   . نمي تواند اين ادعا را داشته باشد كمال است و هيچ محققي نيز
يكي از . اشاره خواهد شد) در مواردي جزيي و در مواردي نيز اساسي و جدي(اي از اين نواقص 

محاسن اثر اين كه مولف اهتمام دارد منابع تمام مدعيات و شواهد مثال را به دقت وافري ذكـر  
از محاسـن  يكـي ديگـر   . رسدخواننده متن نيز بديهي به نظر مياي حتي در مواردي كه بر. كند

هاي مفصل و ارزشمند در هر فصل، منـابع پايـاني آن اعـم از منـابع     كتاب، عالوه بر پي نوشت
هـاي يـاد شـده    نشانه تبحر و تسلط مولف بـر زبـان   عربي، فرانسه و انگليسي است كه  فارسي،

له روايت در مثنوي در زبان هـاي ديگـر غافـل نشـده     است و اينكه از پژوهشهاي پيرامون مسا
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در مواردي رنگ شاعرانه به خود يكي ديگر از محاسن اثر زبان و نحوه بيان آن است كه . است
رسد تالش براي شناسايي چشـم انـدازهاي تـازه در ايـن قلمـرو، رنـگ       به نظر نمي«: گيردمي

هـا خـالي از نقـص    انند تمام پـژوهش با وجود اين محاسن، اين اثر به م) 69ص(» درنگ بگيرد
  .كردآيد، توجه ميواردي كه در ذيل مينيست و شايسته بود مولف به م

  
  اشكاالت شكلي و محتوايي

  . شوداشاره مي...) ابعاد شكلي و(كتاب در اين مقام به مهم ترين نواقص و مشكالت جدي 
  : اشتباهات نگارشي و ويرايشي

و انتظام هستي و دريافت غيب شناختي او از اين انديشه آشنا مي با نگاه موالنا به موسيقي « -
  .در عبارت ياد شده پيام متن غامض و مبهم است) 3: ، پ16(»شويم

  ) / 327(» بي انضباطي«به جاي » بي انظباطي« -
  )629(» جز«به جاي » جر« -
در . نوشته است» بانگ ناي«در منابع پاياني مولف به اشتباه عنوان كتاب سودابه كريمي را  -

است » بانگ آب«حالي كه حاضر اثر محمد علي جمالزاده است و عنوان درست كتاب كريمي، 
  .»بانگ ناي«نه 
اشتباه در درج شماره ابيات اگر چه اندك شمار است؛ نشان مي دهد كه متن از اين منظر نيز  -

  . نياز به بازنگري دارد
  :وشت هاعدم يكدستي در ذكر اطالعات منابع در پي ن

يكي ديگر از اشكاالت روشي كتاب حاضر در اين است كه در برخي موارد سال تاليف منابع 
اگر ضرورتي بر آوردن سال تاليف است بايد  ه مي شود و در مواردي حذف مي شود،نوشت

ذكر نشده است » يگر«اثر » پايديا«، سال تاليف 116به عنوان نمونه در صفحه . يكدست باشد
). آمده است 1376البته در منابع پاياني سال تاليف اين منبع . (وارد ذكر شده استو در ساير م
با آنچه در آخر همين  10پي نوشت شماره  ، 5فصل  229ر فقره ديگر و در صفحه همچنين د

شناسي هابز است عبارت ديگر در متن سخن از شناخت به. فصل آمده است ربط و نسبت ندارد
  .   شودآن از جان الك سخن گفته مي وط بهنوشت مربو در پي
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  :عدم ذكر منبع و مرجع در موارد خاص
اگر چه يكي از محاسن كتاب اين است كه سعي مي كند براي هر ادعاي مرجع و منبع دقيق 

البته مواردي از اين دست بسيار اندك . آن نيز ذكر شود؛ در مواردي از آن غفلت شده است
اين بدان معنا نيست كه ني را استعاره «: عي به نظر مي رسداست و در كتاب با اين حجم طبي

از معناي راستين آن يعني ساز  بسياري از شارحان مثنوياز چيز ديگري فرض كنيم و مانند 
يا در همين صفحه ادامه ) 620) (كدام شارح و در كتاب شرح(» بادي آشنا يكسر چشم بپوشيم

در كدام منبع چنين ادعايي شده (» سبت داده اندن) مولوي(اختراع سازي را به او «: مي دهد
  ).است؟

  :ابهام در نوشتار
عدم توجه به مخاطب و فهم آن است؛ ) روشي و ساختاري(يكي ديگر از مشكالت زباني متن 

اي از ادعا عبارت ذيل است نمونه . شده است ه همين امر موجب ابهام در نوشتاربه گونه اي ك
فهم نيست و با تاويل و تفسيرهاي متعدد و تغيير ساختار عبارت،  براي مخاطب قابل كه اساساً

در روايت موالنا لحظه اي براي حضور آشكار و گستاخ گفت و گو «: امكان فهم مهيا مي شود
خواهد قضايش به تقدير نمي دهد و از خداوند ميبا خداوند گشاده تر از آن نيست كه آدمي تن 

تواند براي تدريس ر كه آيا اين متن مياين سوال مقد در برابر) 191(» را ديگرگون كند
بايد گفت الزمه تاييد اين آن،  -با توجه به اين موارد -استفاده شود ) متون درسي(دانشگاهي 

  .مخاطبان است/ اصالح اين موارد با توجه به سطح مخاطب
  ):بررسي و تحليل محتوايي(مباحث بينشي 

اثر  تر در مقام بيان ارزش و اهميت اين كتاب بايد گفتپيش از ورود به موضوع ياد شده پيش
 ن كوب دربارةهايي نظير آثار زريپژوهي در حد و اندازه پژوهشحاضر در حوزه تحقيقات مولوي

شناسي ر ماندگار تحقيقات پيرامون مثنويبوده و بدون ترديد از آثا) بحر در كوزه  سرني،(مولوي 
كاهد و در واهد شد از ارزش و اهميت اثر نميمطرح خ بنابراين نكاتي كه در ادامه. است

كه  يكي از مشخصات اين كتاب. رسدطبيعي به نظر مي  -ل گستردگي كاربه دلي –مواردي 
تواند حسن و در مواردي عيب آن به شمار آورد اينكه خواننده با حجم انبوهي از اطالعات و مي

شود كه البته از يك منظر نشانه ف آشنا ميمختل... فاء، محققان و عر  نظريه هاي فالسفه،
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متون (توغل و تامل وسيع و عميق مولف است و از سويي ديگر براي خواننده دانشگاهي 
تصوير و تصور ديدگاه هاي متفكراني همچون . دشوار و خسته كننده) درسي يا كمك درسي

) 16... (ش وآگوستين، آكويناس، كركگور، باختين، داستايوفسكي، ويتگنشتاين، تيلي
كاراليل  استيس، تيليش، برايت ويت، يان رمزي، هلمر،) 32... (كولريچ، شكلوفسكي و شلگل،

بارت، تودوروف، ژنت، گرماس، كريستوا، برمون، ريكور، پرنس، وايت، متز، ) 468-458... (و
در سراسر كتاب از يك سو نشانه اين توغل ... و) 40-36(آست، هردر، گادامر، شاليرماخر 

مولف است و از سويي ديگر براي خواننده اي كه مي خواهد با اسلوب روايت در مثنوي آشنا 
لذا حذف و تعديل اين موارد با توجه به هدف و عنوان كتاب . شود نشانه اظهار فضل مولف

كند ضمن بررسي وجه، در اين مجال نويسنده سعي ميبا اين ت. ضروري به نظر مي رسد
  .تحليل بينشي آن اهتمام ورزدمحتواي اثر به نقد و 

  :تناقض در اجزاي كتاب
يكي از اشكاالت جدي كتاب حاضر اين است كه در يك فقره و در يك فصل ادعايي مطرح 

به عنوان نمونه در تصوير تلقي بوطيقايي . شودكه فقرات بعدي همان ادعا نقض مي مي شود
» .نه آن كه از افقي فراتر در آن بنگرد مي كوشد تا با اثر درآميزد) تلقي بوطيقايي(«: مي گويد

)14  (م صفحه قبل در بيان شيوه بررسي بوطيقايي آورده بودحال آنكه پيشتر در پاراگراف دو :
معلوم نيست در نگاه مولف، بررسي ) 13. (تلقي بوطيقايي نگرشي كل نگر و فراگير است

ر آنكه نويسنده از واژه فرا در دو مگ... . بوطيقايي نگريستن از افقي فراتر و كل نگر است يا 
نمونه ديگر از اين موارد تناقض در بيان نوع . دو معنا مراد كرده باشد» فراگير«و » فراتر«تعبير 

راوي «: آورده است) مولوي(توكلي در يك فقره و در بيان حال ماتن . روايتگري موالناست
از اين فقره بر مي ). 226(است » ...مجال فراوان براي بازنگري و بازنگاري در روايت داشته 

آيد كه مولوي به ويرايش و پيرايش مثنوي دست زده است كه به فرض درست بودن اين ادعا 
از سويي ديگر در فقره ديگر در همين فصل بر آن است كه . نياز به دليل و مدرك دارد

رينش راوي گره مثنوي روايتي است كه بي هيچ فاصله و بازبيني و تدويني با لحظه هاي آف«
با اين دو ادعا معلوم نيست مولوي دست به بازبيني و ويرايش متن زده ) 330. (»خورده است
  . است يا خير
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    :دم تعريف روشن از مفاهيم و واژه هاي كليديع
كند كه نياز به تامل مولوي و سهروردي ادعايي مطرح مي مولف در مقايسه رمز در نگاه

ن گيرند و به معاني معيا رمزها در چارچوبي بسته جاي نميوالندر  روايت م«: بيشتري دارد
يك مفهوم ويژه  هاي امثال سهروردي هر بن مايه به دقت بهداللت نمي كنند؛ اما در قصه

محقق براي اين دسته از نمادها و رمزهاي سهروردي بايد شاهد مثالي ) 383. (»نداشاره مي 
رمز در معنايي باشد كه از نماد و عناصر آن فهم مي شود اگر . مي آورد تا مساله روشن تر شود

نمي تواند به دقت صرفا به يك مفهوم داللت كند مگر آنكه مقصود مولف استعاره باشد نه 
  .نماد

عدم توجه به پيشينه (قضاوت هاي شتابزده و كم فروشي تحقيقات پيشين 
  ):پژوهش

است كه در اين مجال به اين امر نه كار توجه نكردن به پيشي كتاب يكي از اشكاالت جدي اين 
مثنوي و گفت «از جمله اين موارد بحث . شودبا قضاوت هاي شتابزده پرداخته ميو رابطه آن 

به عبارت ديگر اين . در فصل دوم است» وضع غريب قصه ها«، )106(در فصل سوم » و گو
شناست پيش مي آيد كه تصور براي خواننده اي كه با تحقيقات پيشين آشنا نيست يا كمتر آ

لذا شايسته بود مولف به مهم ترين . پيشتر، اين مسائل در تحقيقات گذشته مطرح نشده است
 407 -400نمونه ديگر از عدم توجه به پيشينه كار در صص .  اين پژوهش ها اشاره مي كرد

ان اكثر داستان هايي كه از نظر روايت و داست. است» شاعرانگي ساخت داستان«ذيل بحث 
نمونه اي از اين . پردازي تحليل مي شود پيشتر در تحقيقات گذشته بررسي و تحليل شده است

با محوريت داستان پردازي مولوي است ) 16، ش1386(» پژوهش هاي ادبي«ويژه نامه   موارد،
كه نگاهي به مقاالت دوازده گانه اين شماره نشان مي دهد اكثر داستان هاي تحليل شده از 

) 12-10-9-8-6-5-3-1مقاله . (در اين كتاب نيز بررسي و تحليل شده است  يت،منظر روا
  ... و

  :تكرار مطالب و استفاده از شواهد مثال هاي غير ضرور
است كه موجب شده حجم كتاب  تكرار يك نكته و مطلب  يكي ديگر از نواقص و معايب،

و هم در فصل ) 96(م ل سوبه عنوان نمونه يك مطلب در فص. تر از حد الزم آن شودافزون
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به عبارت ديگر بحثي كه با موضوع خالقيت موالنا در روي . تكرار شده است) 242(پنجم 
جلوه هاي (آوردن به مخاطب روايت در فصل پنجم آمده است بهتر بود در همان فصل سوم 

با اين توصيف . چندان منطقي نيست) فصل پنجم(ها باشد و ارتباط آن با بحث تداعي) خطاب
 98-96تكرار مطالب صفحات  243و نيمي از صفحه  242تمام مطالب سه سطر آخر صفحه 

همچنين شواهد مثال غير ضرور از ادبيات ملل ديگر و ساير متون ادب فارسي و اينكه . است
و نسبتي با عنوان آن در مواردي مطالب ذيل يك عنوان گاهي به جز چند سطر آن، ربط 

 101به عنوان نمونه در صفحه . بخش ندارد؛ از موارد ديگري است كه الزم است؛ اصالح شود
است و مطالب آن چندان ربط به آن » زاويه روايت مثنوي در چشم انداز شامل«عنوان بحث 

  . ندارد
  :هاي نادرستتفسيرها و برداشت

فهم و دريافت خاص تفسيري از ابيات شده است كه نياز در برخي از موارد با توجه به ) الف     
به عنوان نمونه در نشان دادن تباين و تمايز مطلق عالم ماده و غيب بر آن . به تامل بيشتر دارد

ين است و نشان دهنده اين تبا» ز اتفاق منكري اشقيا/ افتاد جان انبيا گماندر «است كه بيت 
اي هست و عالم ماده و يشه و حتي براي پيامبران فاصلههم«كند كه آن را اينگونه تفسير مي

نكته نخست ) 177ص(» مي سازند آشفته خاطرشهادت و وابستگان اين عالم گاه جان انبيا را 
انهم  ظنواحتي اذا استيس الرسل و «سوره يوسف  110اينكه اين بيت به نوعي سويه ديگر آيه

ثانيا . شوداستنباط نمي) ين عالم ماده و غيبتبا(است و از اين بيت چنين نكته اي » ...قد كذبوا
قرآني » ظن«در بيت ياد شده نه به معناي آشفته خاطر بودن پيامبران كه ترجمه » گمان«

است و به معناي گمان و پندار است و روشن است اطالق پريشاني و آشفته خاطري براي 
بنابراين مولوي در اين فقره . ران الهي در قاموس عرفاني مولوي معنايي دور از ذهن استپيامب

با اين توضيح ... . پيامبران را مايوس كرد و ظن بردند كه بر آن است كثرت و تداوم انكار كفار، 
اين بيت ربطي به تباين و تمايز عالم غيب و ماده ندارد و اگر هم چنين چيزي باشد فهم مولف 

  .  رسد از واژه گمان؛ از نظر فقه اللغه قرآني و مثنوي موجه به نظر نمي
  
  



  هاي باستاني زبان و ادبيات فارسي و زباننقدنامه    98

  گيري و پيشنهادها نتيجه
نكته پاياني به عنوان حاصل تحليل و نقد كتاب اينكه، اثر حاضر با وجود همه اهميت و ارزش 

واردي همچنان نياز به بازنگري و در م  علمي و دانشگاهي و احاطه و اشراف بر مساله پژوهش،
روايت شناسي (مقايسه تطبيقي اين اثر با كتاب مشابه با همين هدف و رويكرد . بازنگاري دارد

دهد كه ساختار و شاكله بحث در كتاب اخير نشان مي) داستان هاي مثنوي اثر سميرا بامشكي
مبرهن البته گفتني و . تر استروشمندتر بوده و به دليل پرهيز از پراكندگي مطالب نيز منسجم

انگليسي و   است كتاب توكلي به دليل سابقه و قدمت بحث و اشراف و احاطه به منابع عربي،
  .فرانسه در نوع خود درخور ستايش است

  :موارد زير در كتاب لحاظ شوددر چاپهاي بعدي پيشنهاد مي شود 
به عوض منطق  بازبيني چارچوب نظري كتاب بر مبناي نظرية تبار شناسي ميشل فوكو .1

 .مكالمة باختين و ساختارگرايي
 وايي بر مثنويآحذف نگرش جانبدارانه از مثنوي و بويژه نگرش چند  .2
  اثر و خروج از پراكندگي تلخيص و برجسته سازي مباحث و تقويت ساختمندي .3
  .رويكرد آموزشي در اثر تقويت  .4
 



 
 
 
 
 
 

  »پسامدرنسيم در ادبيات داستاني ايران«
  
  

  منصوره تديني: مولف
  چاپ اول:نوبت انتشار 

  تهران: محل نشر
  نشر علم: ناشر 

  1388: سال نشر
  526: تعداد صفحات

  
  :منتقدان

  مجتبي بشردوست دكتر
  دكتر عطاءاهللا كوپال

  
  معرفي اثر

فصل اول به كليات، تاريخچه، و تعريف اصطالح و مباني و  :كتاب، شامل سه فصل است
در فصل دوم، آراي . مدرنيسم پرداخته و شامل هشت صفحه است هاي پسا ويژگي
نگاري نقل  مدرنيسم در ادبيات، به صورت خالصه و چكيده پردازانِ مشهور دربارة پسا نظريه

و . هاي آن، شامل صد صفحه است نوشت يز، بدون احتسابِ پيشده است و اين فصل ن
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مدرنيسم ادبي در چند داستان  هاي پسا هايي از ويژگي باالخره، فصل سوم كه به معرفي جلوه
  . پردازد و شامل سيصد و بيست صفحه است كوتاه و بلند ايراني مي

گيري از مباحث مطرح  يجهمؤلف، در پايان كتاب، در فصل چهارم، در حدود يازده صفحه، به نت
ضمناً در پايان كتاب، دو واژه نامة فارسي به انگليسي و انگليسي به فارسي . شده، پرداخته است

هاي مناسب براي واژگان تخصصيِ  درج شده است تا هرگونه ابهامي در برابر نهادن واژه
جايزة ادبي پروين اين كتاب توانسته است . مدرن، مرتفع گردد مباحث مربوط به ادبيات پسا

  .اعتصامي را نيز به خود اختصاص دهد
  

  امتيازات شكلي و محتوايي
ها و  گذرد و كتاب مدرن در كشورهاي غربي،بيش از نيم قرن مي اگرچه از آغاز دوران پسا

شماري دربارة پسامدرنيسم در آن كشورها انتشار يافته است، اما از آغاز مطالعات  مقاالت بي
هاي فرهنگي اين دوره در  گستردة آرا و نظريات متفكران جهاني، دربارة خصلتعلمي و انتشار 

هاي مربوط به ادبيات پست مدرن در  از اين رو، بحث. گذرد ايران، تنها كمتر از بيست سال مي
گمان بايد مغتنم  باره،بي جامعة ما، هنوز جوان است و انتشار هر متن تحليلي را دراين

ارزندة نويسندة كتاب، رجوع به منابع گوناگوني است كه دربارة هاي  يكي از تالش.شمرد
. در ارجاعات موازين علمي رعايت شده است.مدرنيسم به فارسي ترجمه يا تأليف شده است پسا

واژه نامة پايان كتاب كه به صورت فارسي به انگليسي و انگليسي به فارسي تدوين شده از 
في خوب است و قواعد عمومي ويرايش در آن صفحه آرايي و صحا.نكات مثبت كتاب است

  .رعايت شده است
  

  اشكاالت شكلي و محتوايي
با توجه . كند دروازة ورود به ساختار كتاب، اسم آن است كه تا حدودي مخاطب را سردرگم مي

به اينكه مؤلف محترم در فصل سوم، كه بخش اصلي كتاب است، فقط به بررسي دوازده 
راني پرداخته، اطالق نام پسامدرنيسم در ادبيات داستاني ايران، بر اين داستان كوتاه و بلند اي

هاي بسيار اندكي از ادبيات داستانيِ  كند، چرا كه نمونه كتاب، خارج از عرف و قاعده جلوه مي
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معاصر ايران در اين كتاب مورد نقد و بررسي قرارگرفته است و از اين گذشته، همة اين دوازده 
اند و برداشتي كه از محتواي كتاب به  مدرن در ذات خود نبوده مي خصال پساداستان، واجد تما

توانست، بررسي  تواند ما را به اين سو راهنمايي كند كه نام كتاب مي آيد، مي عمل مي
در هر صورت، . مدرن، در چند داستان برگزيدة معاصر ايران باشد هايي از خصوصيات پسا جلوه

  .تواي آن نداردنام كتاب، تناسب كلي با مح
هشت، صد، سيصد، : كند هاي كتاب، نامتناسب جلوه مي از اين گذشته، تعداد صفحات فصل

هاي  تري براي تشريح مؤلفه كه تقسيم بندي متناسبتوان انتظار داشت  مي !بيست و يازده
بندي كتاب از حيث كمي،به سوي تعادل بيشتري  گرفتتافصل علمي و نقد آثار ادبي صورت مي

  .يافت يش ميگرا
پردازان  هاي هر يك از نظريه از اين گذشته، مؤلف محترم در فصل دوم، در پايان بررسي نظريه

. هايي را قرار داده است كه گاهي هم مفصل و طوالني هستند نوشت مدرنيسم، پي شاخص پسا
در آنها العاتي كه شدند و تمام اطّ ها بايد يا به كلي حذف مي نوشت در حالي كه ترجيحاً پي

شدند و به صورت بسيار  شد و يا اينكه به آخر فصل، منتقل مي آمده است، درون متن ارائه مي
  . گرديدند مختصر ارائه مي

عالوه بر اين، در متن كتاب و به ويژه در فصل دوم، تعداد زيادي از كلمات ، بدون ضرورت، 
. هايي از نوشتة خود تأكيد بگذارد خواسته است بر روي جنبه در واقع، مؤلف مي. اند رنگ شده پر

، بييش از بيست واژه و در صفحة 78مثالً در صفحة . اما در اين زمينه، راه افراط را پوييده است
در اينجا بايد . كه عمالً ضرورت نداشته است  ، متجاوز از هفده واژه برجسته و پر رنگ شده82

م كشيده شده كه نتيجتاً صفحه را به نسبت اند، خط ه هايي كه بولد شده افزود كه زير نام كتاب
قرار دادن نام هر كتاب در گيومه، در هنگامي كه براي نخستين . قطع رقعي، كمي شلوغ كرده

  .توانست چهارچوب بهتري را براي اين منظور فراهم سازد شد، مي بار ذكر مي
هر بخش از هر از اشكاالتي كه به شكل ظاهري كتاب وارد است، فقدان نام يا چكيدة نام 

كتاب را بگشاييم در  395 مثالً اگر به صورت تصادفي صفحة . فصل در باالي هر صفحه است
در . "پسامدرنيسم در ادبيات داستاني ايران: فصل سوم": خوانيم باالي اين صفحه فقط مي

ن مثالً بدي. شد حالي كه ضرورت دارد نام كتابي كه در حال بررسي بوده است در اينجا درج مي
،تا خواننده در هر قسمت بتواند تشخيص دهد كه كجاي "ميرد بررسي داستان اكبر نمي": گونه
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هاي  خواندالبته اگر اين مهم انجام نيافته است شايد به اين دليل بوده كه بين بخش كتاب را مي
 124صفحه و برخي  3ها  بعضي از بخش. متعدد فصل سوم عدم تجانس كمي وجود دارد

  . صفحه است
هاي بررسي شده در فصل  هاي كميدر حجم مطالبِ مربوط به هر يك از داستان اين تفاوت

  :است زير به خوبي به نمايش درآمده سوم در
  صفحه 67، پور منيرو رواني،  كولي كنار آتش -1
  صفحه 124، رضا براهني، اش آزاده خانم و نويسنده -2
  صفحه 8، كاظم تينا، مرگ بازيگر -3
  صفحه 10، كاظم تينا  ، در هستيچند مكان  -4
  صفحه 4، كاظم تينا، اي رو به ويراني جاده -5
  صفحه 2، كاظم تينا، گذشت پيشامد كه مي -6
  صفحه 4، كاظم تينا، رقص مجسمه -7
  صفحه 30، سيروس شميسا،   ميرد اكبر نمي -8
  صفحه 6، سيروس شميسا، بازگشت -9

  صفحه 34، ساسيروس شمي، تاريخ سري بهادران فرس قديم -10
  صفحه 20، ابوتراب خسروي، پلكان -11
  صفحه 3، ابوتراب خسروي، حضور -12

هاي كتاب،  در بررسي شكلي كتاب نبايد اين نكته را ناديده گذاشت كه در بسياري از بخش
در حالي كه فصل يا عنوان اصلي عوض نشده و . گاهي ادامة يك صفحه سفيد مانده است

اي از صفحاتي كه فقط در فصل  پاره. فقط عنوان فرعي ديگري در ادامة مباحث قبلي آمده
 – 213 - 207: ز آنها بدون هيچ ضرورتي سفيد است، عبارتند ازسوم كتاب بيش از نيمي ا

 335 – 331 – 313 – 281 –.) فقط چهار خط نوشته دارد( 261 – 229 – 223 – 215
 – 415 – 413 –.) فقط چهار خط نوشته دارد( 406 – 371 –.) فقط چهار خط نوشته دارد(

ج خط نوشته دارد و بقيه صفحه كه فقط پن 466يا صفحة .) فقط سه خط نوشته دارد( 433
جهت افزايش  اين امر در كل كتاب سبب شده است كه تعداد صفحات، بي. دليل سفيد است بي

  .يابد و تداوم تمركز خواننده را در هنگام مطالعه كاهش دهد
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پردازان مشهور اختصاص يافته، چند مقالة انتشار  فصل دوم كتاب كه به بررسي آراي نظريه
هاي ترجمه و منتشر شده به  حب نظران پست مدرنيسم و يا مدرنيسم را از كتابيافته از صا

. نگاري كرده است زبان فارسي برگزيده است و آنها را جداگانه و به صورت مستقل، چكيده
مراجعة نويسندة كتاب پسامدرنيسم در ادبيات داستاني ايران، به اين منابع، اگرچه ارزشمند 

براي بحث دربارة هر . اي غير آكادميك و نامعمول است طالب، شيوهاست، اما، روشِ تدوين م
يك از مباحث علمي، مرجح است كه هر موضوع به صورت مستقل مورد پژوهش قرار گيرد و 

پرداز، با مراجعه به منابع مختلف و به صورت سنجشي، آن  در رد و يا قبوآلراي هر نظريه
هر چند كه ( روش چكيده كردن چند مقاله، . نظريات مورد بررسي و يا چالش قرار گيرد

  .، روشي علمي و جستجوگرانه نيست)مقاالت معتبري هم باشند
فقط بهتر است پردازان،  شايان ذكر است كه در چنين پژوهشي، نظريات هر يك از اين نظريه

يعني وقتي در مباحثي همچون عدم قطعيت، . در چارچوب يك بررسي موضوعي نقل شود
داري بر ادبيات،  فقدانِ كالن روايت،جنسيت، تأثير مناسبات سرمايه پراكندگي،
كند، بايد به آرا و نظريات مشابه يا  پردازي، اختالالت زباني و بينامتنيت بحث مي شخصيت

زده و  در حالي كه كتاب حاضر، فقط كاتالوگي شتاب. متناقض اين صاحب نظران رجوع كند
در واقع يك متدلوژي . پردازان تهيه كرده است ظريهكلي از مجموع آراي هر يك از اين ن

مدرن به كار گرفته نشده؛ بلكه به صورتي  علمي در بررسي مقوالت مطرح در ادبيات پسا
مثالً پديدة عدم . اي افراد، به صورت خالصه و چكيده نقل گرديده است پراكنده، نظريات پاره

، در مقالة ايهاب حسن )60صفحة ( ته ناپذيري، در مقالة مك هيل، مطرح گش انسجام و نظم
، دوباره در چكيدة )102صفحة ( نيز عدم قطعيت و پراكندگي و عدم مركزيت بررسي شده 

در ). 113و  109صفحات ( مقالة ديويد الج نيز عدم انسجام و فرجام قاعده اظهار شده است
مباحث ).63صفحة (چكيدة مقالة بري لوييس هم پديدة از هم گسيختگي مطرح شده است 

و همين موضوع در  123مربوط به فراداستان از ديدگاه بودريار، در چكيدة مقالة او در صفحة 
در حالي كه همين مبحث در . خورد نيز به چشم مي 131چكيدة مقالة ليندا هاچن در صفحة 

  .ده بودقبالً عنوان ش) 86صفحة (اي از پتريشيا و دربارة بينامتنيت در فرا داستان  چكيدة مقاله
شناسيِ تحقيق، نويسندة كتاب با سردرگمي، گاهي نقل  به علت همين آشفتگي در روش

شماري از يك منبع را به دنبال هم ذكر كرده است كه از مأخذيت  درپي و بي هاي پي قول
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اي براي نقل قول از  دهد كه هيچ تالش جستجوگرانه كاهد و نشان مي پژوهشي اين كتاب مي
قايسة آنها با يكديگر و استنتاج نظريه يا ديدگاهي جديد از حاصل اين مقايسه منابع متعدد و م

هاي مطبوعاتي  صورت نگرفته و اساساً اين روشمندي، غير علمي و شبيه به شيوة نگارش مقاله
  .است

به عنوان مثال، غايب بودن روشمندي علمي، سبب شده است كه در چكيدة يك مقاله، نوزده 
به عنوان نمونه . استفاده كند) شمارة صفحه/ همان( رجاع به منبع، از عبارت بار، نويسنده در ا

اي از وي با عنوان  در زير عنوان نگاهي به ساير مقاالت مك هيل، چكيدة مقاله 46در صفحة 
از كتاب ادبيات پسامدرن، تدوين  "تخيلي و سيبرپانك -داستان پسامدرنيستي، داستاني علمي"

جو، نقل شده در سطر سوم اين بخش، ارجاع دهي به اين شكل صورت و ترجمة پيام يزدان
پس از اين ارجاع دهي، نوزده بار، در نقل قول ). 89-67يزدانجو، ادبيات پست مدرن، : (گرفته

نوزده (و سپس شمارة صفحه آمده) همان: (هاي ديگر همين منبع،اين عبارت ذكر شده از بخش
كرّر به يك منبع، خصلت علمي اين پژوهش را كامالً اين مراجعة م). 53-47بار طي صفحات 

  .كند نقض مي
آيد، دوازده داستان ايراني مورد  ترين بخش آن به شمار مي در فصل سوم كتاب، كه اصلي

رسد، پيشينة  ترين چيزي كه غايب به نظر مي در اين فصل، مهم. بررسي قرار گرفته است
فقط دو صفحه بحث دربارة نويسندگان مدرن و  نويسندة كتاب پس از. آيد تحقيق به شمار مي

هايي پراكنده در اين باره و بدون وارد شدن به اصل تحقيق  مدرن در ايران، و نقل قول پسا
هاي پسامدرنيسم در ادبيات ايران، فقط به نقد تعداد معدودي داستان دست  دربارة ظهور جلوه

اي از  هاي پاره م، در نوشتهزند و برخي خصوصيات پسامدرنيسم را كه در فصل دو مي
آنچه در اين بخش . دهد پردازان گرد آورده است، در آن متون مورد جستجو قرار مي نظريه

هاي غربي در داستان نويسي معاصر ، در  ها از شيوه پذيري اي تأثير انجام يافته، پيدا كردن پاره
يا پسامدرنيسم را در ايران نويسندة كتاب معلوم نكرده است كه آ.آثار نويسندگان ايراني است

اند يا  هاي غربي تقليد كرده و آيا نويسندگان ايراني صرفاً از تكنيك. توان سبك دانست يا نه مي
اند؟عالوه بر اين وقتي از ادبيات داستاني  آنكه آنها را دگرگون ساخته و تكامل بخشيده

ند تكليف داستان پيشامدرن توا رود، آيا نويسندة كتاب مي پسامدرنِ ايراني سخن به ميان مي
  روشن كند؟ 178ايران را فقط در يك پاراگراف در صفحة 
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  :دهي هاي ارجاع تناقض در شيوه
آخرين مبحثي كه در نقد كتاب پسامدرنيسم در ادبيات داستاني ايران قابل بررسي است، 

كرده استفاده  MLAنويسنده گاهي از روش . دهي است تناقض و عدم يكدستي در شيوة ارجاع
يعني درون متن از نويسنده و يا اثرش نام برده و در انتهاي مطلب فقط شمارة صفحه را . است

دكتر تسليمي از گلشيري، پارسي پور، ": نويسد چنين مي 163و  162مثالً در صفحة . داده است
اين شيوه در . ")305-218(كند  به عنوان نويسندگان پسامدرنيست ياد مي... عباس معروفي و 

  .همه جاي تحقيق عيناً رعايت نشده است
در . ترين كاستيِ كتاب پسامدرنيسم در ادبيات داستاني ايران، فقدان نماية موضوعي است مهم

واقع چنين كتابي بدون نماية موضوعي عمالً  استفادة چنداني براي كساني كه قصد دارند از 
عالوه بر اين نويسندة كتاب از . آن به عنوان يك منبع آكادميك استفاده كنند، نخواهد داشت

منابع خارجي به صورت غيرپژوهشي نام برده و عمالً هرگز ارجاعي به منابع خارجي در متن 
  .كتاب نداده است

براي اطالع بيشتر در مورد اين : هاي مقالة اول از فصل دوم ذكر شده است مثالً در پي نوشت
  :ردتوان به اصل آن در منبع زير مراجعه ك مقاله مي

Mac Hale, Brian.Postmodernist Fiction. London: Routledge 
1987. 

ولي نويسندة كتاب، در متنِ كتاب،هيچ ارجاع مستقلي به منابع التيني نداده است و ذكر منابع 
التينيِ آخر كتاب، و نام بردن از چند فرهنگ و ديكشنري؛ تقريباً جنبة رفع تكليف از مراجعه به 

همچنين ذكر بيست مورد منبع اينترنتي از دانشنامة ويكي پديا . مي داشته استمنابع معتبر عل
چرا كه اين دانشنامه، قابل كاستن و . را به عنوان يك نقصان پژوهشي بايد در نظر گرفت

البته شيوة .  توان به آن اعتماد مطلق داشت هاي آكادميك، نمي برافزودن است و در پژوهش
نبع بزرگ اطالعات، مراجعه به منابع دست اولي است كه اين دانشنامه اصوليِ استفاده از اين م

  .مطالب خود را از آن نقل كرده است
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  نتيجه گيري و پيشنهادها
هاي محققان ايراني براي شناختن جامعة  تاليف چنين كتابي بيگمان گواه بارزي بر تالش

پسامدرن به علت فاصلة فرهنگي  اطالعات ما از ادبيات و هنر. جهاني امروز و ادبيات آن است
هاي اخير، فقط سينماي جهان در ايران تا حدودي معرفي  ما از جهان بسيار كم است و در سال

اما شناخت فرهنگ جهان از ديرباز براي ما ايرانيان به مثابه يك ضرورت مطرح . شده است
هاي  ترين نمونه ز كهنا تحقيق ماللهند ابوريحان بيروني يا سفرنامة ناصرخسرو، . بوده است

  .روند تالش پيشينيان ما براي شناخت فرهنگ جهاني به شمار مي
ها را با يكديگر به گفتگو فراخوانده است اما نبايد  در جهان امروز، ارتباطات گسترده، فرهنگ

مثالً به صورت پسامدرنيسم در جهان وجود دارد و   بپنداريم كه يك صداي غالب و كلي،
عصر كنوني عصر احترام به . اند، و يا بايد جاي بگيرند آن جاي گرفته سيطرة همگان در زير 

توانند فرهنگ مستقل خود را بيافرينند و هر يك از  تفرّد است و هر يك از اقوام و ملل مي
ها  دروازه. ها در جامعة خود به كار ببرند هاي آن را بدون نياز به درآميختن با ساير فرهنگ جلوه

ن چنين مسيري و آشنايي با ادب جهاني بايد باز شود تا مبادلة فرهنگيِ براي طي كرد
اي صورت پذيرد و جامعة ما به انتخاب شخصي خويش براي تعالي فرهنگ خود دست  شايسته

نوشتن چنين كتابهاييالبته بايد با احتياط بيشتر و در نظر گرفتن همة منابع . يابد
پيشنهاد مي شود مولف محترم در .صورت گيردتخصصيخصوصا منابع تخصصي به زبان اصلي 

  :چاپ بعدي اثر موارد زير را لحاظ كنند
  .در كتاب بازبيني كامل صورت گيرد و كاستي هاي آن از جمله نكات ياد شده مرتفع گردد .1
  . ها حذف شود و اطالعات آنها در درون متن گنجانده شودپي نوشت .2
 فاصله بگيرد اثر موجز شود و با تعميق مباحث از كاستي ها .3
 .از منابع موثق بخصوص منابع دست اول و زبان اصلي استفاده شود .4
 .نحوة ارجاعات اصالح شود .5
 .عنوان، جامع مندرجات كتاب باشد.انطباق عنوان با مندرجات كتاب رعايت شود .6
  . از اطناب هاي متن كاسته شود .7
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  معرفي اثر
چشم اندازي «اين كتاب از چند فصل اصلي تشكيل شده است؛ جداي از بحث مقدماتي، 

گردد و در آن نويسندة دانشمند كتاب به بيان فصلي است كه كتاب با آن آغاز مي» ديگر
پردازد و از برخي مضامين رايج در اين هاي تحول ادبيات معاصر و بويژه شعر فارسي ميريشه
اختصاص » پيشاهنگان تحول«فصل دوم به . گويندمي... همانند آزادي، مسالة زن و  دوره
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شود كه در هاي آغازگري چون آخوندزاده و ميرزا ملكم صحبت مييافته، در آن از شخصيت
- شايد اصلي» جاي پاي شعر فرنگي«. اندپيدايش ادبيات معاصر نقش غير قابل انكاري داشته

كدكني از تأثيرپذيري شاعران معاصر از د كه در آن دكتر شفيعيترين فصل اين كتاب باش
-گويند و به بررسي نقش اين تأثيرپذيري در پيدايش ادبيات معاصر ميشعراي غرب سخن مي

هاي ادبي اين دوره تر به مباحثي چون بيانيهنيز بيش» هاها و صورتدگرگوني ساخت«. پردازند
يافته است، هرچند كه در ميان آن باز از نهضت ترجمه  و تأثيرات بالغت شعر فرنگي اختصاص

هاي ادبي اين دوره و نگاهي معرفي شخصيت. و تأثير شعر اروپايي نيز سخن گفته شده است
آمده است و در نهايت، كتاب با چند » از سنت به نوآوري«انتقادي به آثار آنان نيز زير عنوان 

  .رسدبه پايان مي» طنتلقي قدما از و«پيوست مانند مقالة معروف 
  

  امتيازات شكلي و محتوايي اثر
قواعد عمومي .طرح روي جلد متوسط است.آرايي خوب استنگاري، صحافي و صفحهحروف

تسلط نويسنده بر جريانهاي شعري و ادبي معاصر ايران و .نگارش و ويرايش رعايت شده است
و شاعران معاصر از جنبه هاي غرب وشاعر بودن و اشراف ايشان بر رويكردها و وضعيت شعر 

بيان و  رعايت امانت و دقت علميدارد ومنابع و مراجع كتاب اصالت و اعتبار . مثبت كتاب است
ه دقت در ب.از ويژگي هاي ديگر اين اثر است رسا براي تفهيم مطالب و انتقال به مخاطب

بر امتياز كتاب افزوده معادلسازي هاي بجا و درخور اعتناو  كارگيري اصطالحات تخصصي
توانند به اين كتاب تشخّص داده، آن را مطالب درخشان در اين كتاب كم نيستند كه مي. است

اگر خواسته باشيم به . ترين منابع و مĤخذ در زمينة ادبيات و شعر معاصر سازنديكي از اصلي
  :خواهند بود چند نمونه اشاره كنيم، اين موارد شايان توجه

  :هايي چون وثوق الدولههاي ادبي شخصيتنبهمعرفي ج. 1
هاي مستقلي انتشار تا كنون كتاب... دربارة شاعراني چون عارف قزويني، ميرزادة عشقي و 

شايد تازگي خاصي  نويسند،كدكني در خصوص آنها مييافته است و آنچه كه دكتر شفيعي
اند و آنچه ايشان در اين ناشناختهتر شناخته شده و يا كه كمهستند شاعراني  نداشته باشد؛ 

  .نويسند، حائز اهميت استدربارة آنها مي كتاب
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الدوله كدكني به جايگاه ادبي كساني چون وثوق، اشارة دكتر شفيعيماية شگفتي استآنچه  
جنبة سياسي اوست؛ اما عموماً دانيم، نام مياين شخصيت نه چندان خوش دربارةآنچه . است
اين داوري . دارندپرده بر مي) هرچند به اختصار(از ساحت ديگر او  ة كتابسندة فرهيختنوي

وجو و تفحص در ديوان اين شاعرِ سياستمدار اي باشد براي جستكوتاه كافي است تا انگيزه
يكي از شعراي اين دوره كه با ادبيات «: نويسندالدوله ميايشان دربارة وثوق. دورة مشروطه

ها به شعر فارسي بسيار موفق يقي داشته و در جهت انتقال بعضي نمونهغرب آشنايي بسيار عم
وي كه سياستمداري ورزيده و به علت . است) ق.ه 1329-1254(بوده است وثوق الدوله 

در . قرارداد معروف مورد نفرت عامة مردم ايران بوده است، در شعر مقام بسياري وااليي دارد
رود و بعضي از قصايد او هار شاعر توانا به شمار ميبافت تاريخي عصر خودش يكي از سه ج

: همان(» رودهاي برجستة شعر مشروطيت و دورة بعد از فرمان مشروطيت به شمار مينمونه
579.(  

  : هاي الهام شاعران معاصرمعرفي بسياري از سرچشمه. 2
دنيا چون عربي، هاي دكتر شفيعي كدكني آشنايي عميق با چند زبان زندة يكي از بسيار ويژگي

اين آشنايي سبب شده است تا ايشان با شعر اروپايي و عربي نيز . انگليسي و گويا فرانسه است
عصاي » جاي پاي شعر فرنگي«داني ايشان است كه در فصل آشنا باشند و همين زبان

اند تا سرچشمة الهام شعرهاي ر شفيعي كدكني در اين فصل كوشيدهدكت. دستشان شده است
در «: نويسندمثالً دربارة شعرهاي يداهللا رويايي مي. هاي انقالب را بيابندمشروطه تا سالدورة 

هاي تهي را نشر داده است كه در مجموعة بر جاده) 1310متولد (ها يداهللا رويايي همين سال
، و 146فكري از پل والري، ص» چنار«و  68فكري است از پوشكين، ص» پشت پنجره«آن 

اين تالش )  223: همان(» ...  263از ادبيات فرانسه اقتباس شده است، ص» فقير و سگش«
بسيار براي يافتن سرچشمة الهام شاعران تا حد بسيار زيادي وابسته به فرضية كتاب با چراغ و 

ها و بدايع شعر مدرن تمام تحوالت و بدعت«آينه است؛ زيرا فرض اين كتاب اين است كه 
  )25: همان(» ارسيترجمه در زبان ف ايران تابعي است از متغيير

در نهايت اينكه اين كتاب در اصل محلي است كه بسياري از مقاالتي كه دكتر شفيعي . 3
اند، گردآوري شده كدكني در اين سه دهه در باب ادبيات نوشته، در مجالت مختلف چاپ كرده
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ده، ديدگاه شفيعي وجوي بسيار آسوده كراين كتاب محققان ادبيات معاصر را از جست. است
  .كندكدكني دربارة ادبيات معاصر را آينگي مي

  
  اشكاالت شكلي و محتوايي اثر

هايي نيز دارد كه از نگاه خوانندگان با تمامي اين محاسن، كتاب با چراغ و آينه به نظر ضعف  
از برخي . ماندترند، پنهان نميخود و بخصوص آنان كه به ادبيات معاصر و تحوالت آن حساس

توانست نباشند اما برخي ديگر روش پژوهش و نظرية اصلي و تزِ ها به راحتي مياين كاستي
ترين اين مهم. كشندرا به چالشي جدي مي) نقش ترجمه در پيدايش شعر معاصر(كتاب 
  :ها عبارتند ازكاستي

  :آشفتگي برخي از  فصول.1
گويد كند و ميتگي كتاب اشاره ميكدكني در آغاز، خود به برخي از داليل آشفدكتر شفيعي 

هاي سي سالة اوست و طرح مشخص و از پيش كه اين كتاب در اصل حاصل يادداشت
اي نداشته است و حتي چه بسا تناقضاتي نيز در آن باشد؛ اما حتي اگر اين موارد انديشيده

تند كه اوالً را نيز ناديده بگيريم، باز مواردي هس) ها و نبود يك طرح از پيش مشخصتناقض(
توانستند برطرف شوند و ثانياً اين موارد به راحتي ميسبب آشفتگي ذهن خوانندگان كتاب مي

كدكني رسد كه شفيعيچنين به نظر مي» چشم انداز ديگر«به عنوان نمونه در فصل . گردند
شعر هاي پيدايش ادبيات و هاي پيدايش مدرنيتة ايراني و زمينهكوشد تا به تحليل ريشهمي

معاصر بپردازد، به همين خاطر مطالبي را ذيل عناويني چون دگرگوني در نهادهاي اجتماعي، 
دانيم در تغيير جامعة سنتي آورد كه چنانكه ميدگرگوني در اقتصاد و اصالحات عباس ميرزا مي

ايران و گذر آن به دنياي مدرن نقش داشته است؛ اما بالفاصله و بدون اينكه توضيحي داده 
د عناويني چون آزادي، آرمان ملي، ميهن پرستي، انديشة اتحاد اسالمي، نقد خرافات، مسألة شو

آيد كه مشخص نيست اينها مانند اصالحات عباس ميرزا و دگرگوني در نهادهاي مي... زن و
هاي پيدايش مدرنيتة ايراني است و يا اينكه مضاميني هستند كه اجتماعي ـ اقتصادي از زمينه

هايي كه به مشروطه و در كتاب. تة ايراني در فضاي فكري آن روزگار رايج شدندبا مدرني
هاي پيدايش مدرنيتة ايراني بلكه ادبيات آن پرداخته شده است، موارد اخير نه به عنوان زمينه
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تواند سبب آشفتگي اند و اين متمايز نساختن ميبه عنوان مضامين رايج در اين دوره آمده
اين نوع آشفتگي در جاهاي ديگر كتاب نيز خود را نشان داده . اين كتاب شودذهني خوانندگان 
كدكني به معرفي كه در آن دكتر شفيعي» سفر از سنت به نوآوري«است؛ در فصل 

پرداخته است، به ناگاه با عناويني .... ) پروين، عارف و (هاي ادبي و شاعران اين دوره  شخصيت
شويم كه هيچ تناسبي با مباحث اين روبه رو مي» هجايي شعر در وزن«و » شعر جدولي«چون 

  . هاي شعري اين دوره است ـ نداردفصل ـ كه بررسي چهره
  :گريفقر تاريخي .2

- هاي اين كتاب، فقدان رويكرد تاريخي آن است؛ تا آنجا كه ميترين ضعفيكي از اصلي    

اين امر شايد به . ب داشته اشتترين سهم را در بيان مطالب اين كتاتوان گفت توصيف، بيش
-تر به اين رويكرد توجه شده و ميخودي خود ضعف به شمار نيايد، بويژه اينكه در ايران كم

تأكيد فراوان » نقش تاريخي«بارها بر تاريخ و  نويسندة دانشمند كتاب،شود؛ اما زماني كه 
يك آن و خيره شدن يك اثر و جانب حيات ارگان تاريخيغفلت از نقش «: نويسندكرده، مي

هايي است كه در هر زنندة نسلترين عامل گولدر اجزاي سازندة ساخت و صورت آن، مهم
توان از ايشان پرسيد كه چرا خود در عمل به رويكرد تاريخي مي. »اندعصري خود را تباه كرده

آنچه  اين نقد،يسندة البته به نظر نو. گيرندتفاوت اند و فقط گاهگاهي از آن بهره ميچنين بي
كدكني از روش تحقيق تاريخي در نظر دارند با آنچه امروزه در علوم انساني، بويژه دكتر شفيعي

مثالً جايي . رود،  تفاوت اساسي داردبه كار مي... شناسي، فلسفه، مطالعات فرهنگي ودر جامعه
يي كه هر نقش تاريخي در مجموع چيزي نيست جز معنا و رنگ و بو«گويند كه ايشان مي

اگر جاي شعر را در زنجيرة تاريخ پس و پيش كنيم ـ كه . گيردشعر از بافت تاريخي خويش مي
البته اين فقط در ذهن و در عالم خيال قابل تصور است و در عالم خارج تحقق پذير نيست ـ 

شوند؛ اما تا حدودي به روش تاريخي نزديك مي» .تواند ارزش متفاوتي پيدا كندآن شعر مي
گاه يك شاعر نيز در مجموع داراي نقش تاريخي است مثل سنايي و «: زماني كه مي نويسند

گيرند و از رويكرد تاريخي فاصله مي...) نيما، سنايي و(با تأكيد بر سوژة آگاه » در عصر ما نيما
ايستند؛ به كلي در مقابل نظرية تاريخي مي دانندزماني كه نقش تاريخي را موهبتي الهي مي

نقش تاريخي را هيچ ناقدي «آورند تا نشان دهند كه ا آنگاه كه نام افالطون را به ميان ميام
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اين را مردم زمانه و ادوار تاريخ . بيني كندتواند كشف يا پيشگيرم افالطون به طور نظري نمي
دارند زيرا كنند و بس درست در جهت مخالف رويكرد تاريخي گام بر ميعمالً كشف مي

پايان از او بر دل دارند و كوششان اي بيگرايان كينههمان فيلسوفي است كه تاريخافالطون 
نام بردن از . »هاي او بخصوص تئوري عالم مثُل بوده استهمواره اثبات نادرستي انديشه

افالطون آن هم با لحني فروتنانه در بخشي كه سخن از نقش تاريخي است، نه تنها تناقضي 
كدكني از تاريخ و رويكرد تاريخي دارد؛ ن از برداشت متفاوت دكتر شفيعياست بزرگ، بلكه نشا

از آنكه به  اما پيش. برداشتي كه البته خود هرگز به شكلي منسجم به بيان آن نمي پردازند
بپردازيم، به معرفي مختصر اين رويكرد خواهيم ) نبود نگاه تاريخي(نشان دادن اين ضعف 

  .پرداخت
توان از نيچه، فيلسوف آلماني، و آثار او قدمت و سابقة چنداني ندارد و ميرويكرد تاريخي    

اساس اين . هاي آغازين اين رويكرد ياد كردمانند تبارشناسي اخالق به عنوان يكي از چهره
موضوعاتي تاريخي و زمان و ... دهد كه بر پاية آن حقايق، مفاهيم ورويكرد را باوري شكل مي

به . كه با تغيير شرايط تاريخي و زماني و مكاني، آنها نيز تغيير خواهند كردباشند مند ميمكان
اين . نوعي اين ديدگاه هيچگونه ذات ثابت و پايداري براي حقايق و مفاهيم قائل نيست

اي چون هاي غيرتاريخي گذشتگان و فالسفهرويكرد در واقع واكنشي است به ديدگاه
ند كه حقايق و مفاهيم اموري ازلي و ابدي و بيرون از بعد گذشتگان بر اين باور بود. افالطون

تواند تأثيري بر آنها داشته باشند و به نوعي آنها را زمانند كه گذر زمان و تغيير مكان نمي
دانستند كه در هر زماني و مكاني يكسانند، چنانكه مثالً مقوالت كانتي اموري جهانشمول مي

اوج اين انديشه و . كردانين منطق را جهانشمول تصور ميچنين خصلتي داشتند؛ يا ارسطو قو
پردازان آن افالطون است كه با ارائة نظرية عالم مثُل خويش ـ عالمي ترين نظريهيكي از اصلي

- ناپذيري براي حقايق و مفاهيم در نظر ميكه بيرون از زمان و مكان است ـ ذات تغييري

  .گرفت
اند ـ بايد از شرايط ترين مروجان آن بودهفوكو، كوهن معروفبنابر رويكرد تاريخي ـ كه نيچه، 

غير منطقي بودن مفاهيم و /نابودي يا منطقي/ تحقق تاريخي سخن گفت كه سبب پيدايش
توان به اگر خواسته باشيم از ادبيات مثالي ذكر كرده باشيم مي. ها در هر عصري شوندگزاره

شود تا در رويكرد تاريخي تالش مي. زنان اشاره كردپيدايش رمان و يا گزارة برابري مردان و 
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بدان گفتمان و چهارچوبي دست يافت كه سبب پيدايش رمان و يا معنادار و منطقي شدن 
اند و يا از برابري شود و نه كساني كه اولين بار رمان را نوشتهگزارة برابري مردان و زنان مي

با توجه به اين ) فاعل و سوژة انساني است اين رويكرد مدعي مرگ(اند زن و مرد سخن گفته
است و پيدايش آن تنها در شرايط خاص زماني ) و نه ازلي ـ ابدي(رويكرد رمان ژانري تاريخي 

و مكاني عصر مدرن امكان پذير است؛ همانگونه كه گزارة برابري مردان با زنان، گزاره اي 
وده است و چه بسا كه فالسفه و جهانشمول نبوده و تنها در گفتمان مدرن منطقي جلوه نم

  . دانستنددانان گذشته آن را غير منطقي ميمنطق
كدكني در اين كتاب و برخالف گفتة توان گفت كه دكتر شفيعيبا توجه به اين مقدمات مي

... خويش عمدتاً رويكردي غير تاريخي داشته است و اگر سخني يا تاكيدي بر نقش تاريخي و
  . نيست ذكر كرديمتاريخ به معنايي كه مدتاً شود، عديده مي

  :از ديگر كاستي هاي كتاب مي توان موارد زير را ذكر كرد
صرفاَ فصل چهارم و پنجم (عدم مطابقت تمام مباحث و فصلهاي كتاب با هدف نويسنده -

يعني جاي پاي شعر فرنگي و دگرگوني . كتاب با ادعاي نويسنده و هدف كتاب مطابقت دارد
  .ساخت و صورت

  افراط و يكجانبه نگري مولف در نشان دادن سيطره نقش شعر فرنگي در شعر معاصر ايران -
  ...كم عنايتي به برخي منابع ايراني  در اينخصوص از جمله تاريخ تحليلي شعر نو و  -
بيشتر مبحث كتاب مقاالت ادوار گذشته مولف است كه در (فقدان نظم سراسري در كتاب -

  )نداين اثر در كنار هم نشسته ا
شتابزدگي يا كم عنايتي و عدم رعايت بي طرفي درباره شاعراني چون آتشي، كسرايي،  -

  ... .نادرپور و 
  

  گيري و پيشنهادها نتيجه
كوشند تواند پاياني باشد بر تحقيقاتي كه مياش، ميالعادة نويسندهاين اثر به دليل دانش فوق

ن در نظر گرفتن رويكردهاي تاريخي به هاي سنتي و بدوتنها بر اساس اسناد و با همان شيوه
شده در اين زمينه تر نوشتههنگامي كه با آثار پيش(اين كتاب . ترسيم ادبيات معاصر بپردازند
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كند كه حرف تازة بسياري كه گذشتگان و نويسندگان پيشين نگفته ثابت مي) مقايسه شود
تر توان گامي پيشسنتي نمي به تعبيري ديگر با رويكردهاي. باشند، نيست و يا بسيار نيست

ماندة ادبيات معاصر را بشناسيم، بايد با چشمي ديگر و خواهيم زواياي پنهاننهاد و اگر مي
  .به اين كار مبادرت نماييم)  مثالً رويكرد تاريخي البته در معناي دقيق آن(رويكردي ديگر 

  :پيشنهاد مي شود در چاپ بعدي موارد زير مورد نظر قرار گيرد
توجه به شاعراني كه در اين اثر يا سهم آنها بكلي فراموش شده است يا ناچيز شمرده شده  .1

  .است
طرح فرضيه هاي رقيب در باره ادعاي اصلي اثر و بحث و فصل و تحرير محل نزاع دراين  .2

  باره
پرهيز از افراط و يكسونگري در نشان دادن و ترسيم سيطره فرهنگ و هنر و بالغت  .3

  صر ايرانغربي در شعر معا
  تطبيق بيشتر محتواي كتاب با ادعاي اصلي نويسنده و حذف مطالب كم ارتباط يا نامرتبط .4
 .ايجاد نظم و انسجام بيشتر در سراسر كتاب .5

  



  
  
  
  
  
  

  »بينامتنيت درآمدي بر«
  
  

  بهمن نامور مطلق: مولف
  انتشارات سخن: ناشر

  تهران: محل نشر
    1390: سال نشر

  440: تعداد صفحات
  

  :منتقدان
  دكتر فاطمه راكعي

  دكتر مجتبي منشي زاده
  

  اثرمعرفي 
. مي پردازدامتنيت و برخي اصطالحات مربوط بدان ينسير تحول و مفهوم ب اين اثر به بررسي

و در » يوالكريستوا«به ا كند ت شروع مي» باختين«گامي چون  نويسندگان پيش در اين راه از
شرح نسبتاً خوبي نيز از ديدگاه روالن بارت يكي . رسدمي» ريفاتر«نهايت نويسنده آمريكايي 

  .ديگر از پيشگامان بينامتنيت در كتاب آمده است
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ندگان ظاهراً به روش نويسآوري نظرات گوناگون و آراي ديگر  نويسنده محترم ضمن جمع   
و سعي بليغ داشته است كه با مثالهاي   دست به نگارش اين كتاب زده است،» تحليل محتوا«

  .تر نمايد كه در اين راه تا حد زيادي موفق است ضميمه، بحث اصلي را روشن
  امتيازات شكلي و محتوايي

 اثر و يشكل لياتك.طرح روي جلد به صورت نمادين براي موضوع بينامتنيت مناسب است
داشتن بحث .يدر حد قابل قبول استو صحاف ييآرا صفحه.مناسب است چاپ آن نحوة

با  كتاب حتوايم. مقدماتي و نتيجه گيري در تمامي فصل ها، از نكات مثبت كتاب است
پيكرنده، بينا : سازيهاي مناسب نظيرادلمع. موضوع مطرح شده تناسب دارد و اثر جامع است

از منابع دست اول در تاليف . در آن به كار رفته است... اي، ميان متني ويان نشانهاي، منشانه
وپرداختن به  تيارئه ديدگاه روالن بارت و ريفاتر در موضوع بينامتن.اثر استفاده شده است

. از مزاياي اين كتاب است بينامتنيت ادبي و هنري  
 

  شكلي و محتوايياشكاالت 
» تحليل محتوي«آموزنده است و بيشتر به سير تحول و  مجموعه مطالب كتاب مفيد و

اي  تواند خالء چنين پژوهشي را تا اندازه هاي بينامتنيت پرداخته است كه در نوع خود مي نظريه
اي از  خورد كه به پاره هايي در آن به چشم مي ضعف اما به رغم نكات قوت كتاب،. مايدجبران ن

  :كنيم شاره ميهاي بعدي ا آنها براي بهتر شدن چاپ
كتاب در كل به دو .هاي مألوف و مأنوس سازگار نيست بندي فهرست مطالب كتاب با فصل -1
بدين . آمده يعني قسمت اول و دوم و سوم» قسمت«تقسيم شده و زير مجموعه آن » بخش«

  .ترتيب، ظاهراً به نظر مؤلف محترم بخش از قسمت بزرگتر است
خورد و در  اما يكدستي آن در بخش دوم به هم ميشايد بتوان اين مفهوم را پذيرفت 

مواجه » فصل دوم«و » اولفصل «با كمال تعجب با اصطالح   زيرمجموعه بخش دوم،
  .شويم مي
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مقدمة كتاب به جاي آنكه طرح كلي از مطالب كتاب در ذهن مجسم نمايد، به مطالبي  -2 
از اين صفحه به . 16عني تا ص ي  آيد، اختصاص يافته كه معني چنداني از آنها به ذهن نمي

  .رسيم كه نوعي معرفي و نقد منابع است بينامتنيت در ايران مي
ترجمه  1380شود كه كتاب گراهام آلن كه در سال  مؤلف مدعي مي 16ص  2در پاراگراف  

چندان مطلوب نيست زيرا كه بيشتر آثار   شد، به دليل آنكه از زبان انگليسي برگردانده شده،
تواند به  اين دليل، نمي.  ت در كشور فرانسه يا فرانسه زبان تهيه و تدوين شده استبينامتني

مترجم كتاب » آقاي پيام يزدانجو«شايد ايراد اصلي مربوط به. لحاظ علمي چندان مقبول باشد
هاي دانشجويي  اي در نقد و معرفي آثار ديگران و در بخشي از رساله ظاهرا، چنين شيوه. باشد

اين روند تا . هاي علمي جايي ندارد هاي كتاب بندي د كه لزوما در مباحث و فصلشو مطرح مي
  .يعني هنوز ساختار رساله دانشگاهي بر آن غلبه دارد  كتاب ادامه دارد، 20صفحه 

هاي  رسيم كه برخي از گزارهدر بخش نخست و در قسمت نخست به مقدمه ديگري مي-3
؛ يا آنكه در پاراگراف )جمله پاياني آن 28ص (شود  مهم مقدمه اصلي كتاب در آن تكرار مي

  .خوردآور از همان مقدمه به چشم مي نوعي تكرار مالل  29آخر ص 
اي از اصطالحات پاية فارسي ترجمه نشده يا در ترجمة آنها بدسليقگي به كار رفته  پاره -4

نوشت صورت در سطر نخست به كار رفته كه در پا» ممسيس«كتاب واژه  36در صفحة : است
هايي  نويسنده در ادامه كتاب در مطالب ديگري براي آن معادل. نوشتاري فرانسه آن آمده است

و جز آن را به كار برده معلوم نيست كه نوشتن صورت زباني » محاكات«يا » تقليد«مثل 
واژه  53؟ نوع ديگري از اين كج سليقگي ص !تواند داشت خارجي به خط فارسي چه لطفي مي

  .بارها به همين صورت با خط فارسي تكرار شده است» نقيصه«براي » ديپارو«
نويسنده اعتقاد دارد كه اين . ي مقدمه اختصاص يافته است» نتيجه«كتاب به  59صفحه  -5

كه در واقع چنين است و هيچ » شايد پراكنده به نظر آيد«صفحه مقدمه،  57بخش، يعني 
» هيواليي«يا » كانوس«ادامه از اصطالحاتي مانند در . كند كمكي به فهم مطالب بعدي نمي

ر خواننده آشنا به زبانهاي مگ. شود برد كه معني روشني از آن مستفاد نمي بينامتنيت نام مي
  .فلسفه و ادبيات خارجي و
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  نتيجه گيري و پيشنهادها
هاي  هاي نو در نقد ادبي و فهم متن يكي از نيازها و ضرورتهاي فعاليت آگاهي از انديشه
مطالب اين اثر در مجموع براي اهل ادبيات و تاريخ نويسان و در مباحث . دانشگاهي ماست

  . شناسي، فلسفه و نقد ادبي كاربرد دارد كلي رشته هايي چون زبانشناسي همگاني، نشانه
  :پيشنهاد مي شود مولف محترم در چاپ بعد نكات زير را در نظر داشته باشند

  .ها با هم هماهنگ باشند فصل دوم تجديد نظر شود و فصل در فصل بندي كتاب مخصوصاً
  . از بعضي مباحث طرح شده در مقدمه رفع ابهام شود

 .مطالب تكراري بازبيني و اصالح شوند
 .هاي تخصصي، معادل التين در پاورقي ذكر شود براي همة واژه .1
  .به درستي ترجمه شوندفارسي  پاية اصطالحات. 2

 



  
  
  
  
  
  

  »عرفان و تفكر«
  
  

  اميد همداني: مولف
  چاپ دوم: نوبت انتشار 

  تهران: محل نشر
  نگاه معاصر: ناشر 

  1389: سال نشر
  352: تعداد صفحات

  
  :منتقدان

  مهررحمان مشتاقدكتر 
  فاطمه مدرسيدكتر 

  
  اثرمعرفي 

را با عناصر عرفاني مارتين هايدگر مقايسه ري است كه تأمالت عرفاني موالنا كتاب جستااين 
در اصل پايان نامة اثر  .هايي را پيداكندهاي اين دومتفكر شباهتنمايد تا بتواند ميان انديشهمي

هاي فاضالنة استاد دانشمند و صاحب نظر جناب آقاي دكتر بوده كه از راهنمايي مولفدكتري 
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كه  -بهره نمانده و مورد نقد و ارزيابي استاد داور، جناب آقاي مصطفي ملكيان،پورنامداريان بي
  .ستاقرار گرفته  -صاحب نظر در مسائل فلسفي است

  
  شكلي و محتوايي امتيازات 

رنگ هاي به كار رفته در . حروف نگاري اثر، صحفه آرايي، صحافي و طرح جلد خوب است
نثر كتاب روان و نزديك به زبان معيار است و اصول نگارش .مناسب است نواز وروي جلد چشم

  .و ويرايش رعايت شده است
  .استفاده از نمودار براي تفهيم موضوع از ويژگي هاي مثبت كتاب است

اين كتاب اولين اثر در حوزة تطبيق موالنا و هايدگر از منظر عناصر عرفاني و فلسفي است؛ و 
آوردن بحث مقدماتي، نتيجه گيري و جمع بندي باعث تفهيم .جه استاز اين منظر درخور تو

  . ها غالباً درست و رسا هستندمعادل سازي.بهتر موضوعات طرح شده است
عنوان اثر . نامه كتاب و اصطالحات، فرهنگ ريچاردسون است كه منبعي مهم استاساس واژه

ضيح كلمه به كلمة آن به دقت انتخاب شده است و بخش اعظم مقدمه به تبيين و تو
  .اختصاص داده شده است 

 عربي، آلماني،( ميزان اعتبار منابع عالي است و مراجعه به منابع دست اول و زبان اصلي
در اين كتاب هيچ منبع واسطه و دست دومي .از نكات قابل توجه كتاب است) انگليسي فرانسه،

 .وجود ندارد
  .جام در آن وجود داردنحوة طرح سرفصلها نيز ابتكاري است و انس

و در هشت فصل كتاب آشفتگي وجود . روش بررسي عالوه بر تحليلي، انتقادي نيز هست
  .ندارد

ارجاعات، دقيق و مسئوالنه است و به صورت كامالً روشن با فونت جداگانه مشخص شده 
  .است

عرفاني و  هاي تحليل انديشه گفتني است كه نويسندة محترم اين كتاب سعي وافري دارد در
 در بتواند ، تاايجاد كند نوعي وضوح مفهومي كالمي موالنا و هايدگر،فيلسوف و پديدار شناس،
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رافراهم  آن، امكان ديالوگ ميان دو متفكر، كه متعلق به دو سنت فكري گوناگون هستند ساية
  .سازد

واياي درست است كه نويسنده بيان داشته كه هدف اين كتاب پرداختن به تمام جوانب و ز
. كندهاي بنيادين موالنا را در آن مطرح ميهاي مولوي و هايدگر نيست، اما انديشهانديشه

نويسنده كتاب به دليل آشنايي خود با فلسفه هايدگر و به نسبت عرفان مولوي همچنين با 
تسلط بسياري بر زبان آلماني ـ كه زبان هايدگر است ـ توانسته است، معرفي دست اولي از اين 

توان بخش هاي اين كتاب را به شكلي جداگانه خواند و دو متفكر ارائه دهد تا آنجا كه مي
 .شناختي از هايدگر و مولوي به دست آورد

  اشكاالت محتواييتبيين مباحث كتاب و برخي 
براي يك بررسي تطبيقي، انتخاب دشواري باشد؛  رود كه برگزيدن مولوي و هايدگرتصور مي

براي نمونه تطبيق ومقايسه ميان . هايي الزم استتطبيقي اصوالً پيش شرطچرا كه براي كار 
مثالً ميان خيام و  ؛دو فردي صورت گيرد كه بين آنها ارتباطي وپيوندي وجود داشته است

هگل در زمان نوشتن پديدارشناسي روح خويش با مثنوي (ابوالعال و يا ميان هگل و مولوي 
-به اين مسائل در كتاب عرفان و تفكر چندان عنايت نشده  اما) آشنايي مختصري داشته است

  .است
فلسفه (متفاوت  از دو حوزة) 34صفحه (ز معترف است مولوي و هايدگر چنانكه خود نويسنده ني

تالش مولف براي برقراري . سازدنكته بررسي تطبيقي را دشوارتر ميو اين  هستند) و عرفان
نيز مورد ) است در فلسفه هايدگر عناصر عرفاني وجود دارد كه معتقد(ارتباط ميان اين دو حوزه 
چنانكه استاد مصطفي ملكيان در نقدي كه بر اين كتاب دارد، منكر . پذيرش همگان نيست

  .وجود عناصر عرفاني در فلسفه هايدگر شده است
ه با اين وصف طريقة تدوين آن از نظر نگارنده اين سطور تأمل بر انگيز است زيرا همان گون

-تاب بايد يكي از دو كار انجام ميدر باب تفسير اين ك اعتقاد دارند كه استاد مصطفي ملكيان 

ويسنده محترم  بود يك بايست مطالبي كه در باب  موالنا، مورد نظر نيا نخست مي: پذيرفت 
مقايسة اين دو تفكر هم به مربوط به هايدگر را و در فرجام  كردند و سپس مطالبجا بيان مي

شد و شخصيت محور نبود بر اب اگر بر پاية  شخصيت تنظيم نمييا اينكه اين كت پرداختنديم
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ن شخصيت محوري و موضوع اي ميااين كتاب، آميزه. گرديداساس موضوع  تدوين مي
  .محوري است

درآمدي است » در جست و جوي بنيادها«: فصل اول.  گيردهشت فصل را در برمياين كتاب 
نويسنده در اين بررسي و بررسي هاي تطبيقي، اين امر را كه چگونه . بكتا به مباحث اصلي

هاي گوناگون نوعي ديالوگ و ارتباط برقرار كرد و بينين ميان سنّتهاي فكري و جهانتوامي
شود كه مسألة تر ميامر هنگامي پيچيدهاين از منظر او . بيندآنها را باهم سنجيد، دشوار مي

در آغاز بيان . نظر گرفته شود دنبال آن شاكله هاي مفهومي گوناگون دراختالف زبان و به 
از . سازد زبان ، نحوة تفكّر و انديشيدن ما را مشخّص مي: دارد كه هايدگر براين باور است مي

هاي ، نحوة تعبير و تفسيرها را از دادهتارهاي زباني و شاكله هاي مفهوميسوي ديگر ساخ
هاي هاي اروپايي با زبانها و ساختارهاي زباناز آنجا كه مفاهيم ، شاكله كند وحسي تعين مي

توان پس چگونه مي. شرقي متفاوت است ، نوعي خأل پر نانشدني ميان اين دوسنخ برقرار است
هاي تفكر اورا با تأمالت مولوي سنجيد؟ نويسنده براي پاسخ دادن به اين پرسش از درون مايه

گيرد تا بهره مي -دهداگرچه خود او را مورد نقد قرار مي _لسوف امريكايي آراي ديويدسون، في
هاي مفهومي و واقعيت را نشان دهد و بيان دارد كه امكان سنجش و ناموجه بودن تمايز شاكله

ها و برشمردن اختالف و اشتراك آرا و باورها وجود دارد و ها وجهان بينيمقايسه ميان انديشه
ها به لحاظ معرفت شناسي ناموجه پذيري مطلق بر مبناي تفاوت بنيادين شاكلهباور به قياس نا

  .پردازدعنصر عرفاني در تفكر هايديگر مي سپس به مسأله.است 
نام دارد كه مطالبي هم چون، تأمالت عرفاني » ديالكتيك وجود و عدم و مطلق«فصل دوم     

مؤلف . و مطلق را شامل مي شودبها ولد در باب عدم، عدم در انديشه مولوي و مولوي 
راهي براي فهم و درك ، در باب عدم و مطلق هاي بهاء ولد ، پدر موالنا رابازخواني انديشه

 ازجمله پارسي، بزرگ شاعر و عارف موالناجالل الدين،شناسي اي هستيهبهتر انديشه
ه زيرا بر اين اعتقاد است ك. داندمي ايران وصوفيانة عرفاني بيات مهماد نمايندگان

پيوند وثيقي با هستي » عدم«و» ديالكتيك وجود« شناسي عرفاني مولوي در باب هستي
هاي پدرش در اين باب نوعي وامدار انديشه به ، بهاء ولد دارد و به عبارت ديگرپدرششناسي
  .است
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نويسنده  از آن جايي اطالعات ژرفي در . نمايدمطرح ميرا بر اين پايه، عدم انديشي بهاء ولد 
باب موالنا و بهاء ولد دارد با آوردن شواهدي از مثنوي در پي تبيين اين نكته است كه عدم در 

يك هستي شناختي و عيني كه مساوي : ني برخوردار استانديشة موالنا در وهلة اول از دو مع
با وجود در مقام اطالق است و تعين نپذيرفته و وجود هيچ يك از موجودات نيست و به اين 

ديگر معرفت شناسي و ذهني، . ي است گردد، اما در عين حال امر متعالاعتبار عدم محسوب مي
و راه يابي به آن ساحت وجود بال كيف وجود به كلي غير از موجودات است به اين معني 

قتي امكان پذبر است كه دراوج تجربة عرفاني كه تمام موجودات از لوح ضمير وتعين  وبي
  .  قرار گرفت شود،سترده مي

عنوان فصل سوم است كه به بررسي » عنصر عرفاني در هستي شناسي هايدگر«     
نويسنده در اين فصل . متافيزيك و عدم، كمون و ظهور وجود، هايديگر و مطلق پرداخته است

اين آشكار شدن . به وجود و ناپوشيدگي كه دو مضمون بنيادين  فلسفة هايدگر است اشاره دارد
در پيوند با انسان رخ مي دهد ودر پرتو آن درك انسان از هستي، وجود پديده اي است كه 

سازد چون خود يك موجود وجود اگر چه موجودات را آشكار مي.  گيردجهان و خود شكل مي
هايدگر . ماندمتعين وخاص نيست و تنها شرط ظهور موجودات است، اما خود نهان وپوشيده مي

نمايد ، اما با آنكه از معناي وجود پرسش مي. نمايددر دوران متقدم  از اين وجود پرسش مي
فهمي پيشيني از وجود دارد و به  يعني موجودي كه درك و –تحليل مفصل او از دازاين 

دهد كه در بيان پيوند ورابطة ميان وجود و دازاين ، اولويت نشان مي –ساحت آن گشوده است 
اد است كه تفكر هايدگر را در اين مرحله مي نويسنده محترم بر اين اعتق. وتقدم با دازاين است

دارد كه هنگامي وارد قلمرو هايدگر در ادامه بيان مي.  ناميد» هستي شناسي بنيادين« توان 
اين بار؛ توجه . شودشويم، پيوند ميان وجود و دازاين از منظري ديگر مطرح ميمتأخر مي

در  -وجود و دازاين ، اولويت وتقدم  شود و در بررسي پيوند ميانهايدگر به وجود معطوف مي
  . داند و نه با دازاينرا از آن وجود مي -مفهوم هستي شناختي و نه زماني 

ي براي اين سؤال بيابد گيرد كه بتواند پاسخنويسندة محترم بقية موارد را از اين نظر پي مي   
او بدين منظور نخست توان چيزي مشابه خداي مولوي در تأملّات  هايدگر يافت؟ كه آيا مي

سازد و با سيري در تفكّر نقد هايدگر را از خداي متافيزيك وهستي شناسي الهياتي را مطرح مي
هايدگر . دهدادامه مي »آخرين خدا«و  »رويداد«و  »برون داد«هايدگر متأخر و مفاهيمي چون 
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جهان در  اين كليت موجودات همان. نخست عدم را با نفي كليت موجودات يكي مي دانست
هايدگر با رويكردي پديدار شناسانه معتقد است كه كليت موجودات . معناي هايدگري آن است 

شود يا به اصطالح پديدار در تجارب زيستة هر روزينة ما به نحوي بي واسطه پديدار مي
تجاربي كه ما در آنها كليت موجودات را با وجود خود حس .  شودشناسي به ما داده مي

  . ورزيم حضور وجود فردي كه به او عشق مي تجاربي چون ماللت و شادي ناشي از .كنيم مي
، هراس است كه در نمايدهايدگر معتقد است حالت بنياديني كه ما را با عدم مواجه مي    

هراس به مثابة يكي از حاالت دازاين  . كندو عدم را آشكار مي دهدمواقع نادر روي مي
متعلق اين هراس در بارة هيچ يك از امكانات و يا نحوة . معطوف به چيزي است و متعلقي دارد

هاي عيني و متحقق توانست -از بودنوجود خاص دازاين نيست  و از اين رو هم هيچ يك 
در تجربة هراس . بودن استن ن جا هراس در بارة نفس در جهاكند، در ايدازاين را تهديد نمي

روانشناختي نيست در  آيد، كه صرفاًنوعي احساس غربت و نامأنوس بودن به سراغ دازاين مي
شود، نوعي احساس در اين حالت افزون برآنكه هيچ كجايي آنچه هراس انگيز است آشكار مي

گر وهم در اين تجربه هم تجربه هم تجربه .دهد دست مي خانه نبودن يا غرابت به دازاين
، يعني اشيا و موجودات در كليتشان به درون نوعي يكساني و بي تمايزي متعلق تجربه

اين رويداد از منظر هايدگر از آن تجربة . گذارندغلتند و معناي معهود خويش را فرو مي مي
يابد در ا حقيقت دست ميعرفاني نيست كه اشيا در آن محو شوند و آدمي به نوعي اتحاد ب

،  در همان حال به جانب گيردتجربة هراس اگر چه آنچه كه هست  در كليتش از ما كناره مي
آورد و اين ديالكتيك همزمان كناره گرفتن و روي آوردن است كه در هراس رخ ما روي مي

. كندمي شود همان عدم است و هراس عدم ما را آشكاردر ان حالت آنچه تجربه مي. دهدمي
  .شودداند كه در هراس آشكار ميهايدگر عدم را با كليت موجودات يكي مي

وجود « گيرد كهمحترم با توجه به اين دو فصل كه مواردي از آن ذكر شد نتيجه مي نويسندة  
لق امر مط« به اصطالح هايدگر وجود. وهم براي هايدگر امري متعالي استهم براي مولوي 

و هايدگر مايلند تا اين امر مطلقاً ديگر را از آن حيث كه هيچ يك از مولوي . است» ديگر
هاي مشترك وجود به مثابة عدم از درون مايه انديشيدن به. موجودات نيست، عدم بخوانند

آشكار شدن وجود به مثابة عدم نيز در چهار چوب تفكر . هايدگر است هستي شناسي مولوي و
اين تجربه ويژه در نزد . نيازمند نوعي تجربة ويژه است لكه، بفهومي ممكن نيستعقالني و م
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مولوي همان تجربة عرفاني است كه با زوال آگاهي و اتحاد انسان با مطلق همراه است و در 
ن هراس اگر چه با انزالق اي. آيدنزد هايدگر هراس است كه آشكار كنندة عدم به شمار مي

، بلكه موجودات در آگاهي در آن وجود نداردمحو خود  ،  هيچ نشاني ازتهمراه اس موجودات
آورند و ما از اين كناره گرفتن و روي ، رو به جانب ما ميگيرندهمان حال كه از ما كناره مي

  )  274: نك( » .آوردن موجودات آگاهيم
نمايد كه در اين مورد وموارد مشابه ديگر به خوبي مشهود است كه ذكر اين نكته بايسته مي  

شباهت «هاي دلخواهانه شباهت هاي موجود و يا بهتر است بگويم محترم با خوانشنويسندة 
اما همين جمالت كه بايد حاكي  .دهد را به دست مي... موجود هم با اما و اگر و» سازي هاي

. از شباهت فكري اين دو متفكر شرق وغرب باشد، از تفاوت هاي بنيادين آنان حكايت دارد
  .با هراس  هرگز همساني ندارد چرا كه تجربة عرفاني 

به مباحث چيستي انسان و از جهان تا جان » انسان شناسي عرفاني مولوي«فصل چهارم  
  .جهان پرداخته است

دارد كه  آگاهي عرفاني گنوسي به موقعيت وجودي نويسنده در اين فصل از كتاب بيان مي   
حالتي كه بيش از . خواندحشت ميانسان در هستي ، با حالتي همراه است كه مولوي آن را و

نوعي اضطراب و نيست انگاري عرفاني است كه پوچي جهان را . اندوه دلتنگي  صرف است
براين پايه  جدايي از . خواندسازد و آدمي را به ترك جهان و جستن جهان معنا ميآشكار مي

را از  شود كه سرانجام روحمطلق و زيستن در جهان موجب پديد آمدن حس وحشتي مي
بدون فاصله گرفتن از . رساند رهگذر فرا روي از جهان به پيوند مطلق يا همان جمع مي

رسيدن به مطلق با تأمل عقالني  دربارة او يا با اخالقي . ، معيت با او ممكن نيست مطلق
تنها نوعي تجربة عرفاني و . زيستن  يا با زيستن در چهارچوب مذهبي خاص امكان پذير نيست

ه شكستن چهارچوب آگاهي معمول و متعارف يا آگاهي پديداري و رخنه به فراسوي نوعي ك
. رساندپديدارها و رسيدن به مطلق به مثابة شيء في نفسه است كه آدمي را به مطلق مي

آدمي ظرفيت . اني به فراسوي پديدارها ممكن استادراك مطلق تنها در پرتو نوعي جهش عرف
و اين امر يعني خود را در گرو مزلق نهادن . ظهور مطلق گردداين را دارد كه محل بروز و 
. ، با نفي خواست و اراده از يك سو و عقل از ديگرسو همراه استتسليم كردن روح به مطلق
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به اين ترتيب رها كردن عقل ، رستن از بند معقوالت  و تفكر مفهومي در كنار نفي اراده راه را 
  .گشايدزايش معنوي ميبر ظهور مطلق در ساحت روح و باز 

مؤلف كتاب با استادي از عهدة بيان آنچه در فصل چهارم مدعي آن است برآمده و با   
جمالتي فخيم وعبارات استوار و با نظم منطقي خاص كه حاكي از مهارت و تسلط او بر 

  .  موضوع مورد بحث است با داليل متقن  موضوعات را تبيين نموده است 
، به مطالبي مانند دازاين »دازاين، وجود و اصالت«ل پنجم اين كتاب با نام دكتر همداني در فص

 .پردازداصيل زندگي و وارستگي و اصالت ميبه مثابة حقيقت انسان، دازاين نداي وجدان و 
نويسندة محترم در اين فصل به اين نكته اشاره دارد كه هايدگر همواره نگاهي خاص به انسان 

ل مميز انسان را در چهار چوبي فراتر از قلمرو الهيات ، متافيزيك هايدگر فص. داشته است
او با به كاربردن دازاين براي انسان .  كندكالسيك، زيست شناسي و مردم شناسي جستجو مي

  . سازداين فصل مميز را آشكار مي
شامل مباحث متافيزيك زبان، شناخت و تفكر » متافيزيك زبان و تفكر در مولوي«فصل ششم 

گيرد ، لفظ همواره در تقابل با معنا قرار ميدارد كه در نزد موالنااين فصل بيان مي. شودمي
هاي دوگانه را در اي از تقابلچنين نگاهي در بنياد خود نگاهي متافيزيكي است كه مجموعه

ها همواره طرفي بر طرف ديگرترجيح داده در اين تقابل. آوردتأمالت عرفاني مولوي پديد مي
بايست در موالنا براين باوراست كه لفظ امري فرعي و ثانوي است و حقيقت را مي. شوديم

برپاية  اين باور سخن يا كالم هم كه تركيبي از الفاظ است به تبع آن . جهان معني جست
آفتاب حقيقت چيزي است كه در فراسوي  زبان وساختارهاي . اي است امري فرعي و حاشيه
كه برتر  در شكل دهي به اين حقيقت متعالي قل از آن است و زبان نقشيآن قرار دارد  ومست

يكي از كاركردهاي بنيادين زبان، خاصيت   .از ساحت جهان محسوس است، ندارد
آورد و آنچه در درون زبان حقيقت وجود انسان را ازكمون به ظهور مي. آشكاركنندگي آن است
تجربة عرفاني هم ذيل آن  ارب فراحسي كهاما براي بيان تج. سازدآدمي است آشكار مي

هاي زباني ها و داليك سو ناشي از تنگي دايرة نشانه اين امر از. ، ناقص و نارساستگنجد مي
اند تا براي بيان تجارب متعالي و غير است كه بيشتر به ازاي معاني بين االذهاني وضع شده

تواند فراپديداري كه نمي معنا يا جهاناز ديگر سو نشأت گرفته از وسعت عالم . بين االذهاني
تواند مولوي از سوي ديگر بر اين اعتقاد است كه كالم و سخن  مي.  در قالب زبان بازتاب يابد
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اين امر از رهگذر پيوند جان با حقيقت وجودي آدمي و گشوده شدن . به امر فرازباني بدل شود
بايست به نداي مطلق ست ميبراي تحقق اين امر نخ.دهدساحت روح به مطلق روي مي

پس . اين گوش سپاري به نداي مطلق  با خاموشي امكان پذير مي شود. سرچشمه گوش سپرد
  .از اين انسان مي تواند ترجمان كالم مطلق گردد و نداي او را بازتاباند

مولوي ايده باوري است كه ضمن تأكيد بر برتري انديشه و روح : اما درمورد شناخت وتفكر    
داند بلكه جسم و ماده ، انديشه و شناخت حقيقي را از رهگذر عقل جزوي ممكن نمي بر

تفكري كه مسير از پيش مشخصي ندارد و از . خواند همگان را به پروراندن تفكر شهودي مي
افزون بر آن او  انسان را به ترك علت انديشي و رهايي از . گيردجانب مطلق سرچشمه مي

تا انسان بتواند گام در قلمروي بگذارد كه به حقيقت وجود او تعلق  دارد،  خواندعقالنيت فرا مي
  .پيوستن به مطلق و نفوذ به فراسوي پديدارها

عنوان هفتمين فصل اين كتاب است كه به بررسي » هايدگر، مسأله زبان و طريق تفكر«     
م در اين فصل بيان نويسنده محتر. مطالبي هم چون هايدگر و مسأله زبان و تفكر مي پردازد

زبان براي هايدگر متقدم . دارد كه يكي از درون مايه هاي اصلي تفكر هايدگر زبان است مي
تأمالت هايدگر . يابدخاصيتي بين االذهاني دارد وتنها با كاربرد بافت و متني اجتماعي معنا مي

. كندز آلود پيدا ميمتأخر بيشتر معطوف به بررسي پيوند ميان زبان و وجود است و صبغه اي را
اين يعني آنكه در . دهد كه در باز بودگي و گشودگي موجودات بايستدزبان به دازاين امكان مي

از اين رو بدون زبان آشكار بودگي جهان . شود پرتو زبان معناي موجودات براي او آشكار مي
ند از جهان داشتن و سنگ ، گياه و حيوان كه بي بهره از زبان. دهد معناي خود را از دست مي

چرا كه به قول هايدگر تنها آنجا كه زبان هست ، جهان . اند بهرهدرك معناي موجودات هم بي
  )  244ص .(ريخ و كنش هاي معنادار انسان استو جهان هم خود زمينة ظهور تا. است

. خواندخوانيم كه هايدگر پديدار شدن گشودگي و باز بودگي زبان را شعر ميدر اين كتاب مي 
شعر در معناي . ، بنيان نهادن وجود از رهگذر كلمه استسازد كه شعراو خاطر نشان مي

اي خام هايدگري شرط تحقق زبان است نه پديده اي ثانوي و فرعي كه از زبان به مثابة ماده
ذات زبان در ذات شعر نهفته است و تنها از طريق آن قابل . گيرد براي آفرينش هنري بهره مي

اين آشكار ساختن اگرچه به . شعر آشكار ساختن موجودات از رهگذر زبان است. فهم است 
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زاين يا روشنيگاه  -آدمي تنها به مثابة دا. گيرد، اما او آفرينندة آن نيستواسطة آدمي صورت مي
  . ختن هم در واقع حاصل همين ظهور وجود در آدمي استمحل ظهور وجود است و آشكار سا

زبان پديده . مند از زبان است در ادامه آمده است كه هايدگر براين اعتقاد است كه آدمي بهره 
گفتار و سخن آدمي، . كندراهي است كه وجود خود را از رهگذر آن آشكار مي. اي بنيادين است

توان پيوند ميان تفكر در اين فصل مي. شمار آيدتواند پاسخي به خطاب وجود به خود مي
همان گونه كه در تفكر او، وجود به مثابة . مالت او را در بارة زبان را به روشني ديدأت هايدگر و

در پيوند ميان زبان و وجود . امر چيره بر آدمي غالب است و حقيقت آن تابع ذهن آدمي نيست
رسالة «هايدگر در . ود وجود كه محصول آن استهم تقدم با وجود است  و زبان نه باز نم

، آن را حاصل رويداد به » در راه زبان« برش و در - ، زبان را حاصل برون داد يا ميان»زبان
ميان برش يا برون داد، آن چيزي است كه در همان حال كه تمايز و تفاوت . آوردشمار مي

برش آن  -در واقع ميان. زنديگر پيوند ميآورد ، آنها را به يكدميان جهان و اشيا را پديد مي
زبان باز . قلمرو مياني است كه شرط اتصال وانفصال جهان و اشيا با وجود و موجودات است

هايدگر . شود اما اين ميان برش تنها در سكوت آشكار مي. برش است –تاب دهندة ميان 
مان سكوتي است كه آدمي اين ه. گويدكند كه زبان به مثابة طنين سكوت سخن ميتأكيد مي
شنود ، جهان و اشيا يا هنگامي كه آدمي اين خطاب را مي. دهدخواند ، ندا در ميرا فرا مي

برشي كه اتصال آنها را موجب مي شود همه و همه در ساحت زبان  -وجود و موجودات و ميان
  .شوند آشكار مي

گر آن است كه رويداد اگر چه نويسندة محترم مي نويسد كه نكته بنيادين در تأمالت هايد
با  ،يادين است كه سرچشمة همه چيز استاي بنمطلق در ساحت تجربة عرفاني پديدههمچون 

افزايد كه  برخالف  مطلق امري بيان پذير نيست، بلكه مي تواند در ساحت زبان اين وجود مي
. ماهيتي زباني داردرويداد يا ميان برش موجب پديدار شدن زبان است وخود .  تجربه شود

پديدارشدن زبان همزمان است با پديدار شدن جهان و موجودات و اولي آشكاركنندة دومي 
تحقق ماهيت انسان به مثابة موجودي كه برخوردار از نور ذاتي وگشوده شدن به ساحت . است 

قت چنين دركي از زبان مستلزم تجربه كردن حقي. وجود است ، بدون زبان امكان پذير نيست
دهد ماهيت زبان يعني وجود آن بدل به زبان هنگامي كه چنين تجربه اي روي مي. آن است

دهد كه آدمي تنها محل ظهور بدل شدن  وجود زبان به زبان نشان مي) . 251ص( شودمي
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اگرچه او موجودي برخوردار از زبان است ، اما اين زبان است كه به مثابة نداي . زبان است
در اين كتاب آمده است كه گوش سپاري به اين ندا ، شرط ظهور .  ه دارد وجود بر او سلط

سكوت اين جا چيزي .چنين گوش سپاري مستلزم سكوت است . زبان اصيل و بنيادين است 
سكوت يعني محو تصاوير ، مفاهيم وباز نمودها . بيش از صرف خودداري ازسخن گفتن است

تواند اميدوار باشد كه آزمايد، ميي را به جان ميي كه چنين تجربه امتفكر. وتسليم به وجود
  . بدل به سخنگوي راستين وجود وانعكاس دهنده نداي آن گردد 

نام دارد » عقالنيت و متافيزيك، به سوي خوانشي انتقادي از مولوي و هايدگر«فصل هشتم 
با عقل  كه مطالبي مانند مولوي، هايديگر شباهت ها، اختالف ها و ابطال ستيزي و ستيزي

  .ستيزان را در برمي گيرد
تالش مؤلف محترم  براي برقراري ارتباط ميان اين دو حوزه عرفان  مجمل سخن آنكه 

مورد پذيرش همگان )  او معتقد است در فلسفه هايدگر عناصر عرفاني وجود دارد(وفلسفه  
نيست چنانكه مصطفي ملكيان در نقدي كه بر اين كتاب دارد، منكر وجود عناصر عرفاني در 

  .فلسفه هايدگر شده است
  

  پيشنهادها نتيجه گيري و
نويسنده با مهارت خاص و زبان و بيان شيوا كه حاكي از وسعت انديشه و آگاهي هاي بسيار در 

اي در باب برخي از تفكرات ، در هفت فصل مطالب بسيار ارزندهاستباب موالنا و هايدگر 
درست است كه .گذاردعرفاني موالنا و انديشه هاي فلسفي هايدگر در اختيار خواننده مي

يسنده بيان داشته كه هدف اين كتاب پرداختن به تمام جوانب و زواياي انديشه هاي مولوي نو
اثر مي تواند در اين  .استشده هاي بنيادين موالنا در آن مطرح و هايدگر نيست، اما انديشه

  .درس مثنوي و تحقيق در متون عرفاني به عنوان اثري كمك درسي استفاده شود
  

 
 

  
  





  
  
  
  
  
  

  
 
 

  
در . نقد شده در حوزة تاريخ ادبيات ايران و مسائل مرتبط با آن اختصاص دارد آثاربه  بخشاين 

مطالب مربوط به كتب بيشتر شناخته شدة حوزة تاريخ كوشش بر آن بوده تا اين قسمت 
  . ادبيات، گنجانده شود

چهارمفصل   

 پيرامونِ نقد مĤخذ تاريخ ادبيات





  
  
  
  
  
  

  »تاريخ تحليلي شعر نو«
  
  

  محمد شمس لنگردوي: مولف
  چاپ ششم: نوبت انتشار
  تهران: محل نشر

  مركز: ناشر
    1390:سال انتشار

  2803: تعداد صفحات
  

  :منتقدان
  بشيري دكتر محمود

  دكتر مريم صادقي
  

  معرفي اثر
و كتاب تاريخ تحليلي شعر نو شايد يكي از جدي ترين و گسترده ترين پژوهش هاي تحليلي 

هجري شمسي يعني يكسال قبل از صدور فرمان  1284تاريخي در حوزة شعر فارسي از 
هجري شمسي يعني  1357عصر قاجار يعني مظفر الدين شاه قاجارتا  مشروطيت در ايران
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در واقع موضوع چهارجلد كتاب در . سقوط پهلوي دوم و وقوع انقالب اسالمي ايران باشد
خصوص تحوالت و زمينه هاي دگرگوني شعر فارسي از وقوع انقالب مشروطه تا وقوع انقالب 

  .اسالمي است
  

  امتيازات شكلي و محتوايي
كتاب ساده و روان است و قواعد نگارشي و ويرايشي در آن تا حد امكان رعايت شده  نثر

  .طرح روي جلدها هم مناسب با موضوع كتاب است.است
اثريست در خور اعتنا دربارة تاريخ شعر فارسي كه قطعاً مؤلف رنج بسياري براي تأليف آن 

 1370در سال » ت تا كودتااز مشروطي«جلد نخست كتاب با عنوان فرعي . متحمل شده است
هاي  هاي شعري جديد و ذكر بيانيه هاي مؤلف پيرامون جريان برخي از ديدگاه.چاپ شده است
هاي پرفايده كتاب است و مؤلف كتاب اطالعات خوبي به  دست  ها از بخش آن  به ظاهر ادبي

  . دهد مي
از .  ة ادبيات معاصر باشدمحتواي اثر بسيار جامع است و مي تواند جزء كتابهاي مرجع در زمين
مولف از همة منابع  .ه استنظم منطقي برخوردار است و مطالب هر فصل با فصل ديگر پيوست

مرتبط با حيطة تحقيق  از جمله نشريات هر دوره استفاده كرده است و بحث جامعي در ارتباط 
همچنين اطالعات مفيدي دربارة . با تاثير نشريات در گسترش شعر نو انجام داده است

اصطالحات تخصصي خوب و درست بيان شده است و زمينه ها و . هاي شعر نو دارد جريان
در استنادات و  .ني بحث و هدف از تدوين اثر در پيشگفتار به خوبي تشريح شده استمبا

ارجاعات دقت الزم را داشته است و دربارة مسائل و جريان هاي سياسي با ديدگاهي علمي 
  .قضاوت كرده است

  
  اشكاالت شكلي و محتوايي

توجه به حجم اثر بديهي  ها تا حدودي با اين كتاب داراي ايراداتي است كه البته برخي از آن
  :شوداست؛ با اين حال تعدادي از آنها ذكر مي



 135   تاريخ تحليلي شعر نو

  

اي فصول جلد  آور است به طوري كه مؤلف در پاره  اثر در بعضي موارد دچار اطناب مالل -1
شود و از  نويسد و آنقدر غرق مباحث تاريخي مي كند كه تاريخ شعر نو مي اول فراموش مي

گويد كه گويي قصد نوشتن تاريخ سياسي و اجتماعي دارد  سياست و مسائل سياسي سخن مي
  ). 38تا  218خصوصاً از ص (ب ادبي و آن هم شعر نه قصد نوشتن كتا

توانست با ذكر  ذكر برخي از اشعار غيرضروري بر حجم اثر افزوده است در حالي كه مي -2
جهت آن را قطور و حجيم  هاي دقيق و مهم از حجم اثر خصوصاً در جلد اول بكاهد و بي نمونه
  .نكند

يكن در مواردي نثر وي قابل دفاع نيست و آن با اين كه نثر نويسنده، روان و رساست ول -3
البته اين مشكل بيشتر در جلد اول كه حضور مؤلف نسبت به . استواري الزم و مناسب را ندارد

مثالً ميرزا عبداللطيف ... «: 30شود مثل ص  جلدهاي ديگر در اثر بيشتر است، ديده مي
فصيح ترجمه كرد ولي داد سروش  را  از زبان فرانسه به فارسي... طسوجي، هزار و يك شب 

حادثة اصلي از بيرون «: 44و يا ص . تر گردد اصفهاني اشعاري بر آن بگذارد كه كتاب فخيم
  ش شاهين.ه 1322بعدها، در آبان و آذر ... «: 209و يا ص » .افتاد شعر رسمي داشت اتفاق مي

   .»...صفحه منتشر شد بعدترها برتعداد آن افزود  31در  25تا  476
هاي متناقض گاهي  هاي متناقض مؤلف نيز در اين اثر كم نيست كه اين قضاوت قضاوت -4

الشعراي  در خصوص ملك 153مثالً مؤلف در جلد اول در ص . ادبي و گاه نيز سياسي است
وليكن اندكي بعد » .الشعراي بهار را نوپرداز دانست شود ملك مطلقاً نمي«: نويسد بهار كه مي

با اين كه بهار هيچ گاه شعر نويي به سبك «: نويسد برد و مي ود را از ياد ميمؤلف اين سخن خ
  » .توان شك كرد نيما نسروده است ولكن در نوجويي او با اشعار درخشانش نمي

انگاري و گزارش  هاي مؤلف محترم سهل در خصوص حوادث تاريخي نيز گاهي در نوشته -5
كند كه تقي رفعت پس  كتاب مؤلف تصريح مي 47در ص . شود نادرست و يا متناقض ديده مي

سالگي در  31ش در سن .ه 1299از شكست قيام شيخ محمد خياباني در تبريز به سال 
اين خودكشي را از  88گاه خويش در ده قزل ايزج خودكشي كرد وليكن، مؤلف در ص  مخفي

م خاصي را القا كه مفهو» .رضاشاه به قدرت رسيد. رفعت كشته شد«: ياد برده و نوشته است
  .كند كه مطابق واقعيت تاريخي نيست مي



  هاي باستاني زبان و ادبيات فارسي و زباننقدنامه    136

مؤلف . هاي ناصواب مؤلف محترم نسبت به آثار و شاعران در اين كتاب كم نيست قضاوت -6
هاي غزل و قصيده با  با انتشار ديوان... «: نويسد درباره فريدون توللي مي 316محترم در ص 

لقب » .پيوندد هاي شعر زبان فارسي مي جناحترين  هاي پويه، شنگرف، رسماً به مرتجع نام
ترين در يك اثر تحقيقي آن هم از محققي چون شمس لنگرودي كه تاريخ شعر  مرتجع

اين نوع قضاوت ناصواب . نويسد، به نظر پسنديده نيست و بيانگر نوعي تعصب خاص است مي
كبوتر صلح ... «: نويسد  كتاب كه مي 453شود از جمله در ص  در صفحات ديگر كتاب ديده مي

نوشت كه نيما هرگز اشعار  كه اصالً اعتقادي به شعر نو و شعر نيمايي نداشت، وقيحانه مي
  ».گيرد ابداعي خود را جدي نمي

توانست دست به انتخاب  به نظر مولف در انتخاب اشعار شاعران در هر چهار جلد مي -7
تمام خصوصيات شعر آن شاعر باشد؛  عالمانه بزند و اشعاري را برگزيند كه تا حدودي بيانگر

كرد، نسبت به  را انتخاب مي... و » شباهنگام«و » قايقبان«مثالً در خصوص نيما اگر شعرهاي 
هاي نيما از جامعيت برخوردار است و در عين حال،  اشعاري كه مؤلف برگزيده به لحاظ ويژگي

  .شد تر و حجم كتاب هم كمتر مي سخن مؤلف نيز كوتاه
تبليغاتي است؛ در صورتيكه اگر -مؤلف پيرامون مكتب بازگشت، ژورناليستي قضاوت -8

بينانه و بدون تعصب به اين مسأله بنگريم، خواهيم ديد كه اگر سبك بازگشت و برخي از  واقع
مقام فراهاني، محمد حسن خان  اهللا خان شيباني، قائم شاعران آن چون يغماي جندقي، فتح

. گرفت گاه شكل نمي شيرازي نبود، شايد سبك مشروطه هيچ اعتمادالسلطنه و حتي قاآني
عشقي و سيد  هاي شاعران مشروطه چون بهار، دهخدا، ايرج، عارف، بسياري از نوآوري

  .الدين حسيني مبتني بر اقتباسي است كه از شاعران ياد شدة سبك بازگشت داشتند اشرف
اي درستي نيست؛ زيرا در قضاوت مؤلف در خصوص نخستين شاعر نوپرداز داراي مبن -9

كند و به صورت  گونه مالك و نشانة مشخصي ذكر نمي خصوص نخستين شاعر نوپرداز هيچ
كند و گاهي جعفر خامنه را و گاه نيز تقي رفعت را به  كلي در اين باره بحث و قضاوت مي

لحاظ در صورتي كه اگر شعر نو را شعري بدانيم كه هم به . نامد عنوان نخستين نوپرداز مي
هاي ادبي و شاعرانه تازه باشد و هم  شكل بيروني مثل قالب، زبان، وزن و شگردها و تكنيك

هاي فرهنگي و اجتماعي و سياسي با  گيري به لحاظ شكل دروني و مضمون و معنا و جهت
شعر پيش از خود متفاوت باشد، به نظرم بايد برخي از شعرهاي دهخدا را در نظر بگيريم كه 
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» رؤساي ملت«تاريخي نيز مقدم بر اشعار ديگران است كه از جملة آن شعرهاي  حتي به لحاظ
شعر اخير يك سال قبل از صدور فرمان .  است» اي خدا كسي فكر ما نيست«و خصوصاً شعر 

شمسي سروده شده است كه هم شعري است وطني، اجتماعي  1284مشروطيت يعني در سال 
گيري كامالً جديد است كه مؤلف  ضمون و جهتو سياسي و هم به لحاظ زبان و وزن و م

  .محترم به اين مسأله به طور دقيق نپرداخته است
اي مطرح شده در كتاب،  هاي حاشيه هاي ديگر مؤلف دربارة بحث ضمناً برخي از قضاوت -10

جلد اول، كه  31قرين به صحت نيست مثل بحث مربوط به نخستين رمان فارسي در ص 
اي  برد كه اين نظر كامالً سليقه اثر جيمز موريه را نام مي» باي اصفهانيحاجي با«مؤلف، كتاب 

البته . و شخصي است و اعتبار علمي و تاريخي ندارد و بر هيچ دليل و مدركي استوار نيست
  .گردد نظر مي ها صرف موارد ديگري نيز هست كه به جهت اطالة كالم از ذكر آن

 
  گيري و پيشنهادها نتيجه

  : پيشنهاد مي شود مولف محترم در چاپ بعد موارد زير را در نظر داشته باشند
  يواجتماع  ياسيس يها فشرده كردن بحث .1
  از شاعران قيمهم و دق يشعر يها نمونه انتخاب .2
  جلد كيجلد در  4 صيتلخ .3
  ياسيو س ينيمباحث مرتبط با شعر د شيافزا .4
 شعر نو يها انيجر يدسته بند ارائه .5
 يخيمباحث تار يحذف برخ ايصيتلخ .6
 ارائة آمار مجموعه اشعار و شاعران در پايان هر فصل .7
 .بيان نتايج جزئي در پايان هر فصل و نيز نتايج كلي در بخش پاياني كتاب .8
  .جداكردن مبحث جنگ ها و نشريات از مجموعه اشعار .9
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  امتيازات شكلي و محتوايي
و هر جمله  مؤلف محترم از انشاءنويسي پرهيز كرده است. نثر كتاب ساده و عميق و رسا است

از نظر .قواعد ويرايش و نگارش كامالً رعايت شده است. و عبارت كتاب آموزنده و راهگشاست
در جاهايي كه الزم است از نشانه هاي نگارشي استفاده  .چاپ و صفحه آرايي بسيار خوب است

  .شود، استفاده شده است
به اصطالحات تخصصي  ادب فارسي است و اشراف كامل از استادان با تجربةيكي مؤلف چون 

معموالً اين اصطالحات را به شكل اصلي و تخصصي به كار گرفته  ؛ادب فارسي و عرفاني دارد
ضمناً اصطالحاتي . ا مؤلف از به كارگيري اصطالحات فرنگي نيز خودداري نكرده استام. است

  .يد است نيز در كتاب ديده مي شوداز قبيل دگرديسي كه يك اصطالح جد
ليكن به عنوان يك كتاب  اشدنب ك كتاب آموزشي مستقيم مناسببه عنوان ي شايد اين كتاب

مرجع مفيد و جامع درخصوص شناخت دقيق قلندريه و نيز مالمتيه و حواشي مربوط به آنان 
  .كارگشاست

در اين كتاب معناي قلندريه و مالمتيه و آميزش مفهوم اين دو اصطالح در ذهن مردم و اهل   
به معناي نوعي شعر » زجلي«همچنين از مفهوم . ي توضيح داده شده استتاريخ به خوب

عاميانه عربي آميخته به واژگان و اصطالحات فارسي كه زبان مخصوص برخي از قلندريان 
  .قرن هفتم در بغداد بوده است، سخن رفته است

ز تصوف مؤلف جديدترين مطالب را درخصوص قلندريه و مسائل و حواشي مربوط به اين فرقه ا
را در اين اثر ارائه كرده است و اين كتاب يكي از منابع مهم و دست اول درخصوص آشنايي 

  .دانشجويان و استادان زبان و ادب فارسي نسبت به اين فرقه است
يكي از نوآوري هاي اين كتاب درخصوص تقسيم بندي الحاد به لحاظ تاريخي و نيز گرايش  

مقفع و بشاربن بردطخارستاني براي پافشاري بر ابن الحاد -1): 15ص (هاي مختلف است 
الحاد ابونواس اهوازي كه در گروه اصحاب ذوق بوده و  -2. حفظ ارزش هاي قومي و ملي خود

ه اهل شوخ چشمي و ناميده اند ك» مجون«اينان را در تاريخ تمدن اسالمي به نام شاعران 
 - 3. ايشان به سوي شادخواريها بوده استاند كه الحاد، دريچه گذار و عبور خوشگذراني بوده

الحاد افرادي  -4. الحاد افرادي چون ايان بن عبدالحميد كه هر دو وجه گروه باال را داشته اند
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كه پايه هاي فلسفي داشته مثل محمدبن زكرياي رازي مؤلف بعد از اين تقسيم بندي قائل به 
  ...يك جريان الحاد ديگري نيز هست 

ب اين اثر به لحاظ ظاهر از انسجام برخوردار نيست، ليكن تمام مطالب اين هرچند كه مطال   
كتاب چه آنها كه به طور مستقيم مربوط به موضوع است و چه مطالبي كه غير مستقيم با 
موضوع مرتبط است در مجموع اطالعات مفيدي را درخصوص شناخت جريان قلندريان به 

مربوط به اين جريان و جغرافياي قلندريه ارائه لحاظ اعتقاد و وجه تسميه و نيز شاعران 
  .دهد مي
به طور ) بنا به سفارش مرحوم فروزانفر(مؤلف محترم بنا به گفته خودشان طي چهل سال   

مداوم و پيوسته در شرق و غرب و هر جا كه احتمال كسب اطالعات مفيد درخصوص اين 
تدريج اين اطالعات الزم را كسب و بوده، از آنها استفاده كرده و به جريان مهم تصوف مي

با اين حال، شايد در آينده منابع و مĤخذي به دست آيد كه در . جمع آوري و مدون نموده است
منبع فارسي و عربي و نيز  400مؤلف از . شناخت دقيق تر و كامل تر قلندريه به ما كمك كند

  .ه استمنبع انگليسي و التين براي نوشتن اين اثر استفاده كرد 23از 
هاي زيادي است و همچنين كتاب ها و پاورقي ها و نيز پي نوشتمتن داراي مقدمه و حاشيه

داراي فهرست واژگان و اصطالحات خاص تصوف است و فهرست اعالم نيز بسياري از 
  .كندمشكالت را حل مي

ان نكته مهمي كه در اين كتاب بدان توجه شده و آن نيز از پرسش هاي اساسي براي آشناي
نسبت به تصوف و فرقه قلندري بوده است، مسأله تخليط فرقه قلندريه با مالمتيه است كه 
مؤلف محترم يك عامل مهم عالوه بر عوامل ديگر را، مسأله ايراني و سري بودن آيين 

همچنين در اين كتاب به مسأله نسبت قلندريان با كسب قدرت نيز . داندقلندري و مالمتي مي
بحث مربوط به شاعراني همچون سنايي، عطار، عراقي، اوحدي . بحث شده استتوجه و از آن 

اند در خور مراغه اي، عبيد زاكاني و حافظ كه در شعرشان از خصوصيات قلندريه سخن گفته
  . توجه است

  :مزاياي ديگر اين كتاب شامل موارد زير است
به قلندريه و مالمتيان وجود معادلهاي فارسي و عربي در حوزه اصطالحات تخصصي مربوط  -

 .و اهل فتوت
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 .اثر التين درتاليف كتاب 23اثر فارسي و عربي و نيز  400بهره گيري از  -
 .نمونه هايي از نقادي دقيق و مطابق با اصول و معيارهاي نقد جديد در كتاب ديده مي شود -
 .نوآوري در تقسيم بندي الحاد به لحاظ تاريخي بدون جانبداري خاص -
 .كتاب از نظر محتوايي بسياري از مشكالت را حل مي كندفهرست اعالم  -
 .بهره گيري خوب از مقدمه، پاورقي و فهرست نويسي و فرهنگ لغات -
 .تقسيم بندي دقيق تاريخي -
  

  اشكاالت شكلي و محتوايي 
در كتاب مورد نظر نكته هاي مهم را مؤلف محترم بدون ذكر مأخذ ارائه نكرده است در عين 

ا شعري ذكر شده است كه شايد از نظر مؤلف شهره عام بوده و بدين حال گاهي مطالب ي
بدون ذكر مأخذ ذكر شده  16مثل ابياتي كه در ص . جهت به ذكر مĤخذ آن توجه نكرده است

  .است و فقط به طور كامل گفته كه از بهار است
اي ويژه نامه زبان قلندري است كه در جاي خود از ارزشاز مباحث كتاب، بحث پيرامون واژه

برخوردار است كه اين همه اطالعات مفيد و اطالعات ديگري كه در اين كتاب جمع آمده 
البته اي كاش استاد محترم به اين نكته . است، آن را به ضرورت اثري خواندني در آورده است

در خصوص قلندريه و قلندريه گري در ادب فارسي بيشتر توجه مي دادند كه اجزاء و عناصر 
و كردار و انديشه مالمتيان در اصل چه بوده است؟ مثالً اگر نخستين شاعر را در اين رفتار 

خصوص سنايي بدانيم، اجزا و عناصر فكري او در اين باب و زمينه هاي آن چه بوده است؟ به 
گردد رسد كه اين زمينه هاي فكري بيشتر به مسأله عياري و فتوت و جوانمردي بر مينظر مي

ده است، كه در اين خصوص ل قلندري و صوفيگري از نوع مالمتي ظاهر شو بعدها در شك
پرداختند، اين نكته ديگري كه الزم بود استاد بدان مي. اشاراتي دارند 74 فحةاستاد در ص البته

است كه چه اتفاقاتي افتاده است كه بلندكردن مو و گيسو داشتن كه در نزد زهاد مسلمان و 
در خصوص پيامبر اسالم آمده، امري شايسته و نشانه زهد و تقوا حتي آن گونه كه در مأخذ 

بوده است و اساساً خود پيامبر اسالم موي بلند داشته است، در نزد قلندريان و برخي از صوفيان 
به تراشيدن موي سر از بيخ و بن كشيده شد و بعدها مجدداً گيسو در نزد علويان و پيروان آل 
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به نظر . دوران بعد، داشتن گيسو به نشانه ي تقواي باال بدل شد نشانه زهد شد و در) ع(علي 
 79تا  77فحة ص اي كه استاد محترم ازبايد بيشتر به اين بحث پرداخته مي شد و آن اندازه

- ها در اين خصوص افزوده مياند، وافي به مقصود نيست و تا حدودي نيز بر ابهامبحث كرده

  .شود
  :ذكر چند نكته

مؤلف محترم ضمن ترجمه اي از ثمارالقلوب به عبارت  73از صفحه  6اره در پاورقي شم -1
قرار داده اند كه گويا معني آن را ) ؟(كه برخورده اند در مقابل آن عالمت سؤال ) فعله سيستان(

متوجه نشده اند در حاليكه معني فعله بسيار روشن است و به معني كارگران و عمله مي باشد و 
 .د ادب فارسي به كار رفته استدر متون قديم و جدي

مؤلف محترم بيتي از ديوان شمس تبريزي را با اين  264از صفحه  4در پاورقي شماره  -2
 : ضبط آورده اند كه

  خشك چه داند چه بود ترلالترلال    شش همچو شكرچمرد سخن را چه خبر از 
فروزانفر اين در باب كلمه حشش در اين بيت بايد گفت كه در ديوان شمس مصحح استاد 

كلمه نه در متن و نه در نسخه بدلها ذكر نشده است و به جاي آن كلمه خمشي آمده است كه 
به نظر مي آيد با كليت و حال و هواي غزل نيز همين كلمه خمشي سازگارتر است زيرا كه 

  :شاعر در سرتا سر غزل از سكوت و خاموشي تجليل مي كند
  كمتر فضل خمشي كش نبود خوف و رجا  مني نغزمني پرده آن  مغزاي خمشي 

  ر چشم شود گوش شمااديده شود حال من     آينه ام آينه ام مرد مقاالت نيم
مگر اينكه استاد نسخه اي از ديوان شمس را در اختيار داشته اند كه مطابق با ضبط ايشان 

  .است
 :جناب دكتر شفيعي آورده اند كه 4بيت اول از غزل  439در صفحه  -3

  مرا خواب به بادام ناتوان انداخت    اسرار در دهان انداخت لبت چو بسته
در همان صفحه ضمن آوردن شعري از ناصر خسرو ايشان فرموده اند  96و در پاورقي شماره 

  :كه بيت به اين صورت است
  پسته بنگ تناول كن و سرخوش بخرام  حنبلي گفت كه گر زانكه به غم درماني

  .به جاي پسته بنگ
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نظر استاد اين مطلب به نوعي ديگر نيز مي شود بيان كرد و آن اينكه پسته ضمن احترام به 
بنگ اضافه تشبيهي است و وجه شبه ان مي تواند هم سبزي و هم حجم كوچك و مشخص 
پسته باشد و در شعر اسرارسي مي تواند كلمه پسته با كلمه بادام در مصراع دوم نيز تناسب 

  .ه دهان انداختن نيز كامالً آشكار استداشته باشد و البته رابطه پسته و ب
 نتيجه گيري و پيشنهادها

اين كتاب اثري جامع و در نوع خود كم نظير است و تقريباً تمامي مطالبي كه الزم است يك 
دانشجوي زبان و ادبيات فارسي درخصوص قلندريه و مسائل مربوط به حواشي آن بداند، در آن 

كتابي مرجع عالوه بر رشته زبانو ادبيات فارسي مي تواند براي اين اثر به عنوان. جمع آمده است
. استادان و دانشجويان رشته هاي الهيات و معارف اسالمي، اديان، عرفان و فلسفه مفيد باشد

ها و توضيحات پاورقيها تجديد نظري صورت  بهتر است در چاپ بعدي در ضبط برخي كلمه
  .گيرد
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  اثر معرفي
. توان جزو متون آموزشـيِ شـاخص محسـوب كـرد    اين اثر را در زمينة ادبيات معاصر نثر مي    

هاي الزم و مفيدي را پيرامون سير تحـول نثـر فارسـي و ابعـاد      مؤلف كتاب به اختصار، دانستي
ي  عـالوه بـر ايـن، در ايـن اثـر مبـاحثي چـون سـابقه        . داستاني و نمايشي آن ارائه كرده است

نزنويسي در ايران و انواع نثر معاصر فارسي از قبيل نثر محققانه، نثر ترجمـه، نثـر   نقدنويسي، ط
  .نگاري مورد توجه قرار گرفته است روزنامه



  هاي باستاني زبان و ادبيات فارسي و زباننقدنامه    146

  امتيازات شكلي و محتوايي
توفيق نسبي مؤلف در نگارش چنين اثر مفيدي، مبتنـي اسـت بـر تجربيـات      مي رسد به نظر   

ي آموزشـي خـود    اجزاي اين اثر را براساس تجربه. آموزشي وي كه خود بدان اشاره كرده است
روزبـه، محمدرضـا،   (آوري و تـدوين كـرده اسـت     در طي ده سال تدريس ادبيات معاصـر جمـع  

1388 :7.(  
از چاپ اثرش، آثار موجود مشابه را خوانده و كمبود و نواقص آنها عالوه بر اين، مؤلف پيش     

همچنـين  ). 8: همـان مأخـذ  (را ديده و نيز كوشيده است تا اثرش آن معايـب را نداشـته باشـد    
مؤلف، هدف خود را در مقدمه كتاب درخصوص تدوين آن به صراحت گفته كه غرض وي ارائه 

انـداز   و اسـلوب و عناصـر آن و قـرار دادن چشـم     نويسي معاصر تحليلي داستان –سير تاريخي 
روشني از حيات و حركت ادبيات داستاني معاصر، فراروي مخاطبـان و دانشـجويان بـا تكيـه و     

: همان مأخـذ (تأكيد بر آشنايي آنان با نويسندگان شاخص و سبك و ساختار آثار آنها بوده است 
8.(  
هاي نگارشي و ويرايشي را بـه درسـتي    شانهبا اين حال، به لحاظ شكلي بايد گفت كه مؤلف ن  

ها بدون ابهـام   ها و عبارت رعايت كرده و به همين علت نيز نثر كتاب ساده و روان است و جمله
  . و پيچش خاصي است

درستي براي مخاطب تفهـيم گـردد، در     هاي مورد بحث كتاب به مؤلف براي اينكه موضوع     
آغاز كتاب وضعيت نثر فارسي را مختصر و مفيد بررسـي كـرده و در بخـش نثـر داسـتاني نيـز       
عناصر داستان را در حجمي اندك و قابل قبول توضيح داده است و همچنـين در ادامـة بحـث،    

  .ن را كه در ادبيات داستاني ايران مورد توجه بوده، بررسي كرده استمكاتب ادبي مهم جها
هايي كه مؤلف درخصوص اصطالحات تخصصي در اين اثر نسبت به واژگـان و   سازي معادل   

اصطالحاتي مثـل داسـتان   . رسد اصطالحات فرنگي انجام داده، به نظر درست و قابل قبول مي
، جريـان سـيال ذهـن    PolyLogueنـدگويي  ، چSetting، صـحنه  Anecdoteوار  لطيفه

Stream of cannscousness ، ...هـاي آنهـا ذكـر شـده      ي اصطالحات، معادل كه همه
عالوه بر اين، كتاب به لحاظ مطالب و محتوا تا حدودي از جامعيـت و تناسـب برخـوردار    . است
» درسـنامه «نـوان  با ع) 1(ي  البته بايد در نظر داشت كه اين اثر در عنوان خود در صفحه. است
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ي اول صرفاً براي تدرس درس نثـر معاصـر نوشـته     ذكر شده يعني مؤلف اين كتاب را در وحله
است و با اين حال، كوشيده است به طور خالصه و مفيد از انواع نثر مثل نثر ادبي، نثر ترجمـه،  

بـه   اي از صـفحات كتـاب   سـخن بگويـد و همچنـين پـاره    ... اي و  نثر محققانـه، نثـر روزنامـه   
طنزنويسي اختصاص يافته است كه در خور توجه است و همچنين در اين كتاب بحـث مربـوط   

نويسي مطرح شده است كه خوانـدن آن مفيـد    هاي كودك و نوجوان و نيز نمايشنامه به داستان
  .فايده است

به لحاظ انسجام مطالب كتاب نيز بايد گفت كه محتـواي اثـر بـا عنـوان و فهرسـت كتـاب           
هـاي مصـوب وزارت علـوم     ق كامل دارد و نيز مطالب كتاب تا حدودي با آخرين سرفصلانطبا

  اي از مطالـب كتـاب نسـبتاً    البته الزم به ذكر است كه پـاره . براي درس موردنظر مطابقت دارد
ي مصـوب وزارت علـوم اسـت     جديد است و از اين نظر، مطالب كتاب تازه و روزآمدتر از برنامه

نثر كاريكاتور، نيز ذكر آثار مشـهور نويسـندگان دوره انقـالب اسـالمي از      مثل بحث مربوط به
پور، محمدرضا مهديزاده و همچنين بحث مربوط به بررسي نثـر   جمله احمد عزيزي، قيصر امين

  .ها كامالً جديد است ها و روزنامه مقاله
الخصـوص پيرامـون    انـد، علـي   ها و شواهدي كه از نويسندگان آورده طور كلي، مؤلف نمونه به   

آثار داستاني از تازگي برخوردار است و ضمناً گزينش خوبي از آثـار نويسـندگان جديـد صـورت     
از داود » مـاه نگـار  «از مصـطفي مسـتور،   » رو عشـق روي پيـاده  »  گرفته است ؛ مثـل داسـتان  

ر همچنـين د ... از سيدمهدي شجاعي و » دو كبوتر، دو پنجره، يك پرواز«غفارزادگان، خصوصاً 
» آفتـابگردان حضـور  «هاي درخور تـوجهي از احمـد عزيـزي تحـت عنـوان       نثر ادبي نيز نمونه
  .انتخاب شده است

هـاي   هايي زيبا برگزيده است كه يكي از ايـن نوشـته   مؤلف در بخش طنزنويسي هم نوشته     
است و همـين  » تتبعات ادبي«آقاست كه عنوان آن  خواندني، از كيومرث صابري معروف به گل

شود كه در اين قسمت مقالة  نگاري ديده مي گويي نيز در قسمت مقاله و روزنامه خصوصيت تازه
منابع و مأخذ مـورد اسـتفاده مؤلـف بـه     . از محمد قوچاني زيبا و خواندني است» فيدل كاسترو«

لحاظ علمي و پژوهشي داراي اعتبار الزم هستند و به نظرم براي تبيين موضوعات مورد بحـث  
  .اند و بسنده نيز كافي
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تـوان گـرايش خاصـي از مؤلـف را      به لحاظ انتخاب و نقد آثار نويسندگان در اين كتب نمي    
هـا   اي به درستي و به ضرس قاطع، تشخيص داد وليكن از نشانه نسبت به يك اثر و يا نويسنده

ص اي و يـا نويسـندگاني خـا    توان به تعلق خاطر مؤلف نسبت بـه نويسـنده   و قراين ديگري مي
توان طرح روي جلد كتاب را تا حدودي مبنا قـرار داد و آن را   زني كرد كه از جمله آن مي گمانه

مؤلف در چـاپ اول و دوم كتـاب   . شناسي بررسي كرد و حدسياتي را مطرح نمود به لحاظ نشانه
هاي بعدي نيـز عكـس پـنج     در پشت جلد آن فقط عكس صادق هدايت را آورده بود و در چاپ

  .نويسندگان را بدان افزود تن ديگر از
  اشكاالت شكلي و محتوايي 

توان گفت كه تا حـدودي   نگاري خوب نيست و مي كيفيت شكلي و چاپي اثر به لحاظ حروف   
آرايي، وضع مطلوبي ندارد وليكن صـحافي كتـاب    همچنين كتاب از نظر صفحه. آزار است چشم

طـرح روي جلـد كتـاب كـه     . دار اسـت به درستي صورت گرفته و شيرازة آن از استحكام برخور
نويسان معاصر است، درخور توجه است و در اين خصـوص   مربوط به عكس شش تن از داستان

تواننـد   بايد گفت كه اين شش تن هر چنـد از نويسـندگان مشـهورند ولـيكن بـه تنهـايي نمـي       
تصـاوير  جـا بـود كـه مؤلـف تصـوير و يـا       نويسي كشـور باشـند و بـه    ي جريان داستان نماينده

اي بر روي جلد كتـاب خـود    افزود و يا اينكه هيچ تصويري را از نويسنده نويسندگان ديگر را مي
اسـت،   1384و  1382هـاي   البته مؤلف در چاپ اول و دوم كتاب كه مربوط به سـال . آورد  نمي

صـورت   هاي ديگـر آن را بـدين   فقط تصوير صادق هدايت را بر روي جلد آورده بود كه در چاپ
  .يير دادتغ
فرض خاصي به لحاظ  اين اثر براساس پيش گفت كه توان هاي اين كتاب مي از جمله كاستي   

است؛ هرچند كه مؤلف در پشت جلد پاياني كتـب هـم در چـاپ     هعلمي و پژوهشي نوشته نشد
در بيان علت عدم توفيق آثار مشابه اثر خـود،  ) 1388(و هم در چاپ چهارم ) 1384(اول و دوم 

يگران را به نوعي نقد كرده و ضعف و ايرادهاي آنها را برشمرده اسـت، ولـيكن اثـر خـود     آثار د
  .هايي است كه برخي از آنها در ادامه بيان خواهد شد مؤلف از اين نظر داراي كاستي

يكي از اين موارد . ي كتاب به لحاظ تبويب و تقدم و تأخر مطالب است يكي از ايرادات عمده   
واع نثر است كه به نظر بايسته بود كه مؤلف ابتدا بحث انواع ديگر نثر غير نثر مربوط به بحث ان
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آورد و در آخر نيز نثر داسـتاني را كـه بـه لحـاظ حجـم       دنبال هم مي داستاني را در يك جا و به
عدم توجه به اين امـر سـبب   .  داد آورد و مورد بررسي قرار مي بحث نيز قابل مالحظه است، مي

  .دي كتاب از انسجام قوي و محكمي برخوردار نباشدشده كه تا حدو
الزم ) كتـاب  58ص (نويسـي در ايـران    ي داستان و داسـتان  پيرامون بحث مربوط به سابقه     

» ادبيات داستاني در ايران از روزگـار باسـتان تـا عصـر مشـروطه     «بود كه مؤلف به آثاري مثل 
مراجعـه  ) 1386پـور، تقـي،    تقـي (» اننويسـي ايـر   سرگذشت داستان«و ) 1388وزيري، سعيد، (

  .شد نويسي در ايران بيشتر آشنا مي ي داستان كرد و با سابقه مي
اي  پـاره در توان گفت، آن است كه مؤلف  هاي اين كتاب مينكتة ديگري كه پيرامون كاستي  

 يكي از اين موارد مربوط بـه پيوسـتگي   . را رعايت نكرده استمطالب از مطالب، پيوستگي بين 
نويسـي را مـورد بحـث     جا بود كه ابتدا نمايشـنامه هنويسي است كه ب نويسي و داستان نمايشنامه
هـاي روابـط نثـر و     گفـت، زيـرا يكـي از حلقـه     نويسي سخن مي داد و بعد آن از داستان قرار مي
نويسـي   ي داستان نويسي است كه مقدمه نويسي در دوران معاصر، نمايشنامه و نمايشنامه داستان

  .تماس
شود و قابل ذكـر اسـت، پيرامـون تحليـل برخـي از       كاستي ديگري كه در كتاب مشاهده مي   

) 80ص (هاست كه معموالً به صورت سطحي مورد تحليل واقع شده است؛ از جملـه در   داستان
در پاورقي مطالبي در نقد رمان شوهر آهوخانم نوشته شده كه كافي نيست و بايد توجـه داشـت   

ي جدال بين سنت و تجدد است كـه مؤلـف هـيچ     عات مهم اين رمان، مسألهكه يكي از موضو
ي فكـري و رفتـاري در    در واقع، اين رمان بيانگر دو جريـان عمـده  . اي بدان نكرده است اشاره
. ي زندگي مردم آن دوره است كه افغاني آن را در رمان خـود بـه تصـوير كشـيده اسـت      صحنه

ر آهوخانم، نماد جدال سنّت و تجدد است و نيـز زن  هاي داستان شوه يكي از شخصيت» هما«
نمـاد سـنّت اسـت و خـود     » آهوخـانم «متجدد كه فردي فتّان و پر از هوس است و در عـوض  

كه قهرمان اصلي قهرمان است، نماد مردم ايران و يا بخشي از مردم ايران است » سيد ميران«
مك همسر خود، آهو خانم به زندگي هاي تجدد شده است ولي بعد به ك كه در آغاز، اسير جاذبه
  .گردد و سنّت بومي خود برمي

ي جريـان   البته اين بازگشت موكول به بازسازي سنّْت است كه اين مفهوم از مضامين عمـده    
فكري كشور در آن دوران بود كه در آثار انديشمنداني چون آل احمد و شريعتي و ديگران ديده 
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ي همت خود  هاي بومي و اسالمي را وجهه بازگشت به سنتشود و انقالب اسالمي نيز خود  مي
هـاي اصـيل بـومي ايرانـي و      قرار داده و برآمده از همين رويگرداني از تجدد و رويكرد به سنت

  .اسالمي است
كه ) 21ص (توان گرفت، بحث مربوط به قصه و داستان است  ديگري كه از اين اثر مياشكال 

در همـان پـاراگراف اول   ) 22ص (عالوه بر اين، مؤلف در . به صورت ناقص گزارش شده است
در ايران نيز طي دوران پيش و پس از اسـالم  «: درستي استفاده نكرده است به» متأخر«از لفظ 
هاي اساطيري شاهنامه، هـزار و   قصه: خوريم از جمله هاي منظوم و منثور فراواني برمي به قصه

نامـه،   سـمك عيـار، داراب  «: ي چونمتأخر آثارو در قرون ) كه اصل آن هندي است(يك شب 
زيـرا خواننـده   » ...نامه، اسكندرنامه، اميرارسالن نامدار، حسين كردشبستري و روزنامه، ابومسلمف

هايي چون سـمك   ها با توجه به لفظ متأخر تلقي وي اين است كه داستان با خواندن اين عبارت
سـكندرنامه، هماننـد داسـتان اميرارسـالن نامـدار و      نامـه، ا  نامه، فيروزنامه، ابومسلم عيار، داراب

  .اند سال اخير نوشته شده 150داستان حسين كردشبستري در همين 
اي بـه   نويسـي هـيچ اشـاره    مؤلف در اين گزارش اجمالي پيرامون پيشـينه قصـه و داسـتان        
در  الخصوص قرآن كريم نكـرده اسـت؛   هاي مقدس و آسماني چون تورات، انجيل و علي كتاب

هاي مقدس و از جمله قرآن كـريم مربـوط بـه     هاي مهمي از مطالب اين كتاب حالي كه بخش
هـاي   گو بنابر آيات و سوره توان گفت كه اولين قصه ي انبيا و ديگران است كه در واقع مي قصه

اي كه خداوند در قـرآن نقـل كـرده اسـت، داسـتان       قرآن حكيم، خداوند است و نخستين قصه
  .است) ع(آدم آفرينش حضرت 

هـا   هاي قرآني، بسياري از گويندگان مسلمان از جمله عرفا و ديگران داسـتان  بر اساس قصه    
همچنين ايراد ديگـري كـه   . ها توجهي نكرده است اند كه مؤلف بدان هاي بسياري نوشته و قصه

كه مؤلف  ي آموزشي دارد، بجا بود از اين كتاب قابل ذكر است، اين است كه چون اين اثر جنبه
  .آورد ي كلي را از مباحث مي محترم، حداقل در پايان بخش نثر داستاني، يك نتيجه
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  :پيشنهادهانتيجه گيري و 
صواب آن است كه مطالب فصل هشتم تا سيزدهم كتاب در آغاز فصل پـنجم كتـاب آورده       

كـه بخـش    عـالوه بـر ايـن، بايسـته اسـت     . تلقي گردد نثر داستانيشود و به عنوان مقدمة 
نويسي مورد بحث و فحص واقع شود زيرا كه حلقـة   نويسي نيز پيش از جريان داستان نمايشنامه

نويسـي اسـت كـه     نويسي و همچنين سفرنامه اتصال نثر دوره قاجاريه با نثر داستاني، نمايشنامه
و نثـر  نويسي  بهترين دليل ارتباط بين سفرنامه. ها توجهي نكرده است مؤلف محترم به اين نكته

هاي نخسـتين فارسـي در دوره قاجاريـه و حـول و      ها و رمان داستاني اين است كه اكثر داستان
هـايي مثـل    داسـتان . انـد  حوش مشروطه و در زمان مشـروطه، در قالـب سـفرنامه ارائـه شـده     

طـالبوف،  (المحسـنين   ، مسـالك )1353العابـدين،   اي، زيـن  مراغـه (بيـك   نامـه ابـراهيم   سـياحت 
العـالم   هـايي چـون تحفـه    كه به طور قطع اين نويسندگان بـه سـفرنامه  ... و) 1356عبدالرحيم، 

معـروف بـه   ) 1352خـان،   شـيرازي، ميرزاابوطالـب  (و ميرطـالبي  ) تـا  شوشتري، عبدالطيف، بي(
  .اند لندني، توجه داشته ابوطالب خان

ر زمينـه  آفـرين خصوصـاً د   در اين كتاب جاي بحث پيرامون نثر فلسفي به عنوان نثري نقش   
هـايي   هاي بعدي به آوردن نمونه طنز ادبي، خالي است و بايسته است كه مؤلف محترم در چاپ

» مـو، الي درز فلسـفه  «يي از كتـاب  هـا  از جمله الزم اسـت نمونـه  . از اين نوع نثر همت ورزد
  :موارد زير نيز در چاپ بعدي لحاظ شود.انتخاب گردد تا بر ارزش و غناي كتاب افزوده شود

 »70ادبيات معاصر نثر ايران از مشروطه تا دهه «اصالح عنوان كتاب به  -
 .60اختصار در مطالب كلي كتاب و در عين حال بيان مشروح تر مطالب تا پايان دهه  -
 .در بررسي هر دوره داستان نويسي چند اثر برگزيده و نقد و تحليل شود -
 .الزم است ويراستار تخصصي متن را بازبيني كند -
مانت در نقل منابع و مĤخذ بـويژه در قسـمت مكاتـب ادبـي و بررسـي جريانهـاي       رعايت ا -

  .مربوط به دوره هاي داستان نويسي
  
  
  





 
  

  
  
  
  
  
  

 
 

  
  

دانشوران  براياميد كه . اختصاص دارد كتاب درسي و كمك درسي به بررسي چند بخشاين 
  .سودمند باشدو دانشجويان 

پنجمفصل  

 نقد و تحليل چند اثر درسي و كمك درسي





  
  
  
  
  
  

  »پيكرگرداني در اساطير«
  
  

    منصور رستگار فسايي: مولف
      دوم: نوبت انتشار
  تهران: محل نشر

      مطالعات فرهنگيپژوهشگاه علوم انساني و : ناشر
    1388: سال انتشار

  483: تعداد صفحات
  

  :منتقدان
  دكتر سجاد آيدنلو

  دكتر حسينعلي قبادي
  

  معرفي اثر
هاي اساطير ايراني با عناصر فرهنگ،عرفان،ادبياتوهنر  يموضوع اين كتاب توصيف دگرديس

 .كرده اندمفهومي تازه ظهور دراين تركيب پذيريها اساطيربا بارِ. ايران زميناست
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درپهنه  يهاي اساطيرايراندگرگوني ها وجاييبهنشان دادن جا محور اصلي اين كتاببا اينكه 
 يالت اساطير چند تمدن عمده و دارانويسنده در كنار آن به تحو ؛ادبيات و فرهنگ ايران است

  .كهناز جمله يونان، روم،هند و مصر نيز پرداخته است يا ديرينه
) Transformationو   Metamorphoses( ياساطيريها پيكرگردانياز ديدگاه مؤلف، 

 و ها خالقيت ارزشها، ها، عقده دامنه تمنيات،«بيان شده است و »انسان يآيينه آرزوها«،
 ).پانزده :1388 رستگار فسايي،. (»دهد يرانشانمي وفرهنگي ، اقتصادياجتماع يسازيها حل راه
و هويت قانونمند شخص  يو ساختمان و اساس هست يتغيير شكل ظاهر« يپيكرگردان يمعنا

به  ياست كه اين امر در هر دوره و زماني غيرعاد يماوراءالطبيع يبا استفاده از نيرو ييا چيز
  )43: 1388رستگار فسايي،. (»رسد يم نظر

متون ادب  يگستردهازالبال يو ذكر شواهد يپردامنه و تفصيل ينويسنده با پردازش مباحث
  .ها را معرفي مي كند و تبدالت اسطوره يجهان، دگرديس يفارسي ومتون ساير كشورها

  
  شكلي و محتوايي امتيازات

هاي ادبي، زني دكتر رستگار فسايي در عرصه پژوهشنثر كتاب با توجه به سابقه ديرين قلم
ويرايشي و نگارشي به طور قواعد . روان و استوار و مطابق با اصول نگارش آثار تحقيقي است

درست نويسي، به كار بردن عاليم نگارشي، ارجاعات : كامل و دقيق رعايت شده است، ازجمله
  ...درون متني، قاعده مندي فهرست منابع و 

هاي ناشر، شكلي همانند ديگر كتاب... حروف نگاري، صفحه آرايي، صحافي، طرح جلد و 
حات دقيق مباحث فرعي هر فصل نيز مشخص مي اگر در فهرست مطالب، صف. مطلوب دارد

تغييراتي كه از نظر شكلي در اين چاپ، نسبت به چاپ . بودتر و مفيدتر ميشد، كار دقيق
و رنگ ) نام كتاب و مؤلف(پيشين ايجاد شده، شامل نوع قلم، حروف چيني مطالب روي جلد 

  .جلد آن است
شناسي و فنون مربوط به آن استفاده كرده نويسنده هرجا كه الزم بوده از اصطالحات اسطوره 

  .است؛ مثل ناخودآگاه جمعي، تولد و مرگ اساطير، انعطاف پذيري اسطوره
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پيكر «: گذاري اصطالحي در اين اثر، نام آن استمهمترين، نظرگيرترين و زيباترين معادل
  .است Transformationو  Metamorphosesكه معادل » گرداني

تاب، براي تمهيد مقدمه براي ورود به بحث اصلي، تعاريف و مباحث در فصول اول و دوم ك
  .نظري الزم به خوبي مطرح شده است

عنوان و محتواي كتاب كامالً همخواني دارد و همه مطالب مذكور در فهرست، در متن نيز ذكر 
  .و بررسي شده است

  
  

  :ساير مزاياي علمي اثر را مي توان چنين بر شمرد
يو تمركز بر مبحث ويژه پيكرگردان يجنبه تخصص -  
تقريباً دقيق ياثر از طريق عرضه فهرست تفصيل يو ترسيم شاكله و اجزا يساختارمند -  

سابقه بوده است يكه در ايران تقريباً ب يا مؤلف در انتخاب نام اثر و تاليف درحوزه  ـ جرأت  
ات گوناگون برمحوريت هايي از مباحث و تجميع و تلفيق و پردازش، اطالع ـ جامعيت بخش
 موضوعي خاص

طرح نكات نو و عالمانه -  
-و سير دگرگوني يو حماس يا ،ادب اسطورهيبر مباحث گوناگون ادب فارس نويسندهـ تسلط 

آن يها  
نويسنده يالملل و بين يـ بازتاب اطالعات تطبيق  

نثر يو يكدست يـ روان  
نوآورانه بودن اثر -  

كارشناسي ارشد ادبيات (تواند در دروس شاهنامه كتاب مياين با توجه به ويژگي هاي فوق، 
و آشنايي با اساطير ايراني ) دكتري ادبيات فارسي(، تحقيق در متون حماسي )فارسي

در مبحث اسطوره، به عنوان منبع فرعي و جانبي ـ ) كارشناسي فرهنگ و زبان هاي باستاني(
فعالً تنها مأخذ مستقل درباره  و شوددرباره يكي از موضوعات و مسائل اين بحث ـ استفاده 
هايي كه در موضوع مورد تقسيم بندي. پيكرگرداني است كه به زبان فارسي نگاشته شده است
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وي از همه منابع مرتبط و موجود، تا . بررسي صورت گرفته، حاصل ابتكار خود نويسنده است
  .نگليسيمأخذ فارسي، عربي و ا 236: هنگام تأليف چاپ اثر بهره جسته است

هاي نظم طرح مطالب و انسجام و روشمندي مطالب فصول، علمي است؛ جز آنكه فصل
سيزدهم و چهاردهم، از نظر حجم و تعداد صفحات در اندازه متعارف و تعريف اصطالحي 

  .كتاب نيست و بسيار كوتاه است» فصل«
  

  اشكاالت شكلي و محتوايي
. شود، عيوب چاپ پيشين همچنان باقي استاگرچه اين كتاب، براي بار دوم است كه چاپ مي

  :شودميمطرح  » موارد قابل ذكر«و » مالحظات«اين نكات در قالب 
  :مالحظات) الف

عدم هماهنگي در ارجاع به متن شاهنامه كه با وجود پنج جلد خالقي مطلق، از چاپ كم  -1
 .اعتبارتر استفاده كرده است

كيومرث نخستين شاه است و نه نخستين گفته شده است كه در شاهنامه  33در صفحه  -2
 :گويدانسان؛ ولي خراد برزين در ستايش يزدان در پيشگاه قيصر مي

  نخستين كيومرث را زنده كرد    چو از خاك مرجانور بنده كرد
آنچه در مورد خروس و سروش در متون آمده مشمول پيكرگرداني نيست، به خالف پندار  -3

 .47مؤلف در صفحه 
در شاهنامه نيست و ) 48ص (» كندپوشد، پرواز ميرا مي«ببر بيان  اينكه رستم، چون -4
كنايه از اوج شكوه ) 3/188/1361خالقي (» پر برآوردن«و ) 2/90/71مسكو (» بال بر آوردن«

 .و شادي و اقتدار است
پيشنهاد مي ) 49و  48صص ←(درباره توانايي انسان براي تغيير پيكر خود يا ديگران  -5

نوشداروي كاووس، جام جهان بين كيخسرو، ببر بيان رستم، رويين : دي چونشود ارتباط موار
با موضوع مورد بحث بيشتر توضيح داده شود، زيرا ظاهراً هيچ پيوندي ... تني اسفنديار و 

 .نيست
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به خالف آنچه مؤلف در . نيست» سروش«در شاهنامه تصريحي به چهره برگرداني   -6
آموزد، يكي از يزدان پرستان نكه به فريدون افسون ميآيد آپنداشته، به نظر مي 51صفحه 

شخصي كه به خواب سام مي آيد نيز نقش ). 276-1/72/274خالقي  ←(است و نه سروش 
 ).51ص ←(آگاهي بخشي دارد 

كشد، روايت شاهنامه اصيل تر درباره اسب آبي بيرون آمده از چشمه سو، كه يزدگرد را مي -7
، كه البته مؤلف آن را تغيير شكل يافته سروش دانسته )364-284/347و  7/283مسكو (است 

 .درحاليكه اين مسئله با شاهنامه مغاير است) 52ص  ←(
توان تصور كرد داليلي كافي براي سروش دانستن سيمرغ در داستان رستم و اسفنديار نمي -8
 )55ص  ←(
به ) 1500-8/399/1411مسكو  ←(گور راهنماي بهرام چوبين به كاخ زن تاج دار  -9

بلكه ) 64ص  ←(احتمال بسيار چنانكه مؤلف هم پنداشته، تغيير شكل يافته فر بهرام نيست 
بايد ريشه آن را در قالب الگوي داستاني نقش نخچيران در هدايت پهلوان يا پادشاه به جايگاه 

 .ديو و پري و زن جادوگر بررسي كرد
در روايات » جام جهان نما«اطي با آيينه پادشاه يوناني در سالمان و ابسال جامي ارتب -10

 .و فقط از مصاديق ابزارهاي رازگشاست) 106ص  ←(ايراني ندارد 
يك روح دكتر  "داستان"روايت اساطيري مرگ كيومرث و روييدن ريواس، از كتاب  -11

پيشنهاد . كه در اين باره منبع درجه پنج و شش است) 108 ←(سيروس شميسا نقل شده 
اي هاي نخستين انسان و نخستين شهريار در تاريخ افسانهنمونه«ا شود به بندهش يمي

 .اثر آرتور كريستين سن ارجاع داده شود» ايرانيان
 :نيست و از اسدي است) 192ص  ←(اين بيت، از فردوسي  -12

  شب تيره بيند دو فرسنگ راه    پي مورچه بر پالس سياه
نشاني از گياه ) 217ص  ←(پهلوي، پارسي و عربي به خالف پندار مؤلف  منابعدر  -13

 .تباري كيومرث نيست
به مأخذ، اشاره ) 223ص  ←(و جمشيد ) 222ص  ←(درباره مدت پادشاهي تهمورث  -14
 .شود
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) 241ص  ←(سياه دانسته شده است، » سام«بر اساس نظر بارتولمه، معناي واژگاني  -15
 .و در معناي كوشا و چالشگر باشد Samنيز افزود كه ممكن است از ريشه بايد اين نظريه را 

هاي اژدها در را از چهره» گاوفش«به استناد ضبطي غير اصيل، اژدهاي  309در صفحه  -16
 )5/235/180خالقي  ←براي شكل اصيل بيت . (منابع ايراني معرفي كرده است

نامه ابن بلخي شاهد آورده شده، اساس فارسبر » پيكرگرداني از انسان به خاك«آنچه در  -17
 .گنجدشبيه سازي مي/ نيست و بيشتر در قالب پيكرسازي و نمونه » پيكرگرداني«مطابق با 

ايران نيست و در » اساطير«سمندر مربوط به ) 407ص  ←(برخالف گفته نويسنده،  -18
تشي ندارد و فقط در شود، ضمن آنكه اصل آمعتقدات عاميانه و متون ادب پارسي ديده مي

 . سوزدآتش نمي
دالراي در بهمن نامه و عالم افروز در سام نامه انسان نيستند كه ماجراي آنها در پيكر  -19

دقيق تر آن است كه اين ). 433و  427صص  ←(گرداني انسان به آهو و گور مطرح شود 
  .بررسي شود» پيكرگرداني پريان به جانوران«نمونه ها ذيل بحث 

  :موارد قابل ذكر) ب
  :توان به اين موارد نيز، در كتاب پرداختمي

توان به ماجراي مي) 56ص  ←(در بحث سيمرغ و ارتباط توتميك او با مظاهر گياهي  )1
زاده شدن رستم نيز اشاره كرد كه در آن سيمرغ، گياه درمان بخش را براي بهبود زخم رودابه 

 )1463و  1/267/1462خالقي  ←(كند به زال معرفي مي
از منابع ايراني، رامشگر نيمه زن و ) 110-107صص (» موجودات دوجنسي«در بخش  )2

 .قابل ذكر است) 322ص  ←(نيمه مرد پادشاه روم در گرشاسپنامه 
نمونه بسيار ) 118-114صص (» هازنده كردن مردگان و راه يافتن به درمان«در موضوع  )3

 .مهم، كاوي اوسن است در مها بها را تا
هاي ايراني نيز راه در انديشه) 207-198صص  ←(پيكرينگي روح در قالب پرندگان  )4

نيز در » مرغ روح«و » مرغ جان«تركيبات ). 2/233/844مسكو  ←(بريدن روان : يافته است
 .ادب پارسي از اين نظر سزاوار توجه است
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هن كاووس ، از شواهد ايراني، روايت ك)277-271صص  ←(» پيكرگرداني پريان«درباره  )5
 .و سريت در دينكرد و زاد سپرم نيز در خور ذكر است

درباره افراسياب ) م 792-791تأليف (روايت ذكر شده در كتاب سرياني تئودور باركناي  )6
 )288ص  ←(حتماً بايد به بحث مربوط افزوده شود 

پيشنهاد مي شود به رستن درخت از ) 382ص (» خون و خلقت و پيكرگرداني«در بخش  )7
 .سياوش در شاهنامه و گل و الله از خون صدر چاوي در غازان نامه اشاره شودخون 

هاي  در حماسه» شاه سوسو«به ) به بعد 421ص  ←(» هاي انسانپيكرگرداني«در فصل  )8
هاي جهان، ترجمه علي اصغر گنجينه حماسه) 1377(شاليان ژرار  ←. (آفريقايي اشاره شود

 ).804نشر چشمه، ص : سعيدي، تهران
براي تبديل زني زهره نام به ستاره به گناه اغواي هاروت و ماروت، اين بيت مثنوي  )9

 :تر استمناسب
  )535بيت / دفتر اول(مسخ كرد او را خدا و زهره كرد   چون زني از كار بد شد روي زرد

  :همچنين بهتر است مولف محترم در چاپ هاي بعد موارد زير را لحاظ كنند
  :تمهيدات،چهارچوب نظري و منطق پژوهش:عنوان هضرورت افزودن مبحثي ب -
در وضعيت فعلي در كنار نقاط قوت اثر، پايه نظري كتاب سرگردان ومباحث آن نابسامان و    

خورد  به همين دليل دراين اثرانسجامي به چشم نمي. گاه وفاقد منطق نظري است بدون تكيه
اين نابساماني به حدي . چرخد ين مياي مع كه بتواند نشان بدهد تمام مباحث برمحور نظريه

  .خورد  اي مطالب، تناقض و تباين به چشم مي است كه در پاره
اگر نويسندة توانا، مباني نقد كهن الگويي و رهيافت هرمنوتيك را اساس مباحث نظري قرار    
دادند وازمباحث نظري مربوط به شعور كيهاني و مسأله همذات پنداري براي تبيين مسأله  مي

ر د (displacement)] جاي گشت[قگرفتند و از ديگرسو به نظريه تبدل وانطبا كمك مي
اي و برپايه  كردند، واز ديدگاه نقد اسطوره توجه مي) 165: 1387فراي،(كتاب تحليل نقد 

شيرازه  از مباحث بي  ريختند، بسياري چهارچوب نظري نقد كهن الگوهاي شالوده كتاب راپي مي
 . شدند كرد و از پراكندگي وضعيت موجود رها مي سامان مركزي پيدا مي ،آن اي فعلي و جزيره
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چرايي مباحث ساختار « ،» روش پژوهش«،» هدف تأليف«ـ ضرورت افزودن مبحثي با عنوان 
  :»تعريف مفاهيم كليدي«و » كتاب

 شناسي و سخن هاي بسيار بنيادي تبيين هدف،روش در سراسر پيشگفتار از پرداختن به مقوله
 خبري نيست؛ اما برعكس غلبه احساسات،... ها و گفتن از چرايي گزينش و ترتّب سرفصل

  .گيري انشايي براستدالل و بيان روشنگر و روشمندانه مشهود است عواطف و سمت
با . در چنين اثري ضرورتي مضاعف دارد»تعريف مفاهيم«عنوان  به  افزودن مبحثي مستقل

شناسي  تخصصي و برمحور يك مبحث ويژه در حوزه اسطوره عنايت به اينكه اثر حاضر كامالً
شناسي را در بردارد،  اي از مفاهيم ويژه اسطوره متمركز است واصطالحات فني فراوان و شبكه

الزم بود كه نويسندة فاضل مبحثي مستقل را براي تعريف و تبيين اصطالحات تخصصي اثر 
ه تا حدودي سرگردان است و براي دريافت زيرا در وضعيت فعلي، خوانند. دادند اختصاص مي

كامل مقصد مؤلف بايد به جاي جاي كتاب بصورتي پراكنده مراجعه كند تا ارتباط شبكه اين 
مفاهيم را دريابد و گاه نيز به دليل روشن نبودن مرزهاي مفاهيم، متن مبهم و مقصد نويسنده 

  .پنهان يا سردرگم است
شايد يكي از . سازد رخي فصول يا مباحث را مشكل ميچنين نقيصه و كمبودي  فهم مطالب ب

داليل همپوشاني مباحث فصلها يا رعايت نشدن ترتّب منطقي و نبود رابطه طولي ميان مباحث 
  .نيز همين كاستي باشد

هاي كليدي موجب شد  فقدان مبحث تعريف مفاهيم و روشن نشدن مرزها و وجوه تمايز مفهوم
ميانين يا پاياني كتاب و در حين استدالل براي اثبات جزئيات كه مؤلف در اثناي مباحث 

اي از مفاهيم بپردازد يا نسبت و  مباحث و نقل شواهد و استنادات مجبور شود به تعريف پاره
كه در »اسطوره و ادبيات و هنر«عنوان نمونه بحث  به. مرزهاي آنها را با يكديگر توضيح دهد
تعاريف مفاهيم و اصطالحات فني «اول و در ذيل گفتار فصل چهارم آمده است بايد در فصل 

  .آمد مي» و اختصاصي اين اثر
  .شبكه مفاهيم كليدي مرتبط با پيكرگرداني:ضرورت افزودن مبحثي با عنوان-
عنوان ركن  شناسي كتاب با تأكيد بر وجه ادبيتبه هاي نظري و روش تكميل پايه-

ه همدوشي دگرگونيها و دگرديسي نمادها با بويژ  اي، هاي اسطوره شناسانه متن زيبايي
  .ها اسطوره
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  نتيجه گيري و پيشنهادها

شناسي و ادبيات قهرماني ايران و اين كتاب از چند وجه در زمينه مطالعات  تخصصي اسطوره
  :جهان داراي اهميت است

  يدر اين حوزه تخصص يايران يو كمبود منابع دانشگاه يـ نو بودن اين مقوله در ادب فارس
ـ جامعيت مباحث كتاب از حيث پرداختن به تمام وجوه دگرديسي اسطوره هاي ايراني تقريباً از 

  .آغاز تا رسميت يافتن ادب فارسي و اوج و شكوه آن
و  يگوناگون پيكرگردان يها در حوزه يپردامنه و تطبيق ياطالعات هـ عرضه يكجا و يكپارچ

ها ل اسطورهتاريخ تحو.  
 پاسخ به نياز هاي حوزه ادبيات حماسي وره دليل نوآورانه و پيشتاز بودن موضوع اثر دب

  .اين اثر ارزشمند است-هاي برشمرده شده با وجودهمة كاستي - اي ايران اسطوره
 ،قرآن كريم و ادبيات عرفاني اظهارنظر شده ةدربار در آن مجموعه مباحثي كهبايسته است  

  . اب بازنگري و تدقيق صورت گيرد و ويرايش مجدد انجام شوددر ساختار كت.  حذف گردد
هاي  را درمجموعه سرفصل يا كتابي بحثمچنين  وجود توان مي، رصورت اعمال اصالحاتد

. درس تحقيق در متون حماسي و قهرماني مقطع دكتري ادبيات فارسي مناسب دانست
اي اين حوزه كه در متن  رشته بينبراي چندين رشته ديگر ومطالعات وهمچنين مي توان آن را 

  .كرد نقد آمده است،توصيه
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اثر شامل هفت گفتار، در واقع هفت مقالة مسـتقل اسـت كـه محوريـت و موضـوع اصـلي        اين
  .است  هاي اسطوره مباحث آن دربارة مباحث و موضوعات اسطوره شناسي و شخصيت
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يكي از آثار شايسته تقدير بخش نقد ادبي در نخستين دورة جايزة نقد ادبي جـالل آل احمـد      
ارتبـاط اسـطوره  و حماسـه بـر      -1: عناوين مقاالت عبارتند از. معرفي شده است 1387در آذر 

هاي سرشت اسـاطيري   نشانه -3اي دربارة مادر سياوش  فرضيه -2پاية شاهنامه و منابع ايراني 
جـام   -6اسب دريايي در داسـتانهاي پهلـواني    -5نوش دارو چيست؟  -4اب در شاهنامه افراسي

  .ترنج بويا و به زرين -7) همراه با  مستدرك اين مقاله(كيخسرو و جمشيد  
نويسنده در هر يك از مقاالت كوشيده موضوع را از زواياي گوناگون و با ذكر مĤخذ و مستندات 

يك از جنبـه هـاي شـكلي و محتـوايي اثـر در دو بخـش، بيـان        در اين نوشتار هر .بررسي كند
امتيازات و بيان كاستيها، بررسي شده و در پايان پيشنهادهايي براي مطلوبتر شدن كتـاب ارائـه   

  .گرديده است
  امتيازات شكلي و محتوايي

اگر  اين اثر به صورت كتابي  مستقل و منظم در بخش ها و فصول مرتبط ، مدون شـده بـود،   
مجموعـه  «توانستيم اظهار نظر كنيم، ولي چـون بـه صـورت     تر مي اره ابعاد شكلي اثر دقيقدرب

به چاپ رسيده و هريك از مقاالت در مجالت گوناگون چاپ شده است،  باعث شـده  » مقاالت
كه ساختار كلي كتاب، كمي تحت تأثير اين موضوع قرار گيرد، گرچه در ويرايش نهـايي سـعي   

  .نظر شكلي رعايت شود شده يكدستي مطالب از
چاپ اثر نسبتاً خوب صورت گرفته است و متن از نظر تـايپي  : با توجه به اين موضوع بايد گفت

ها و نيز ساختار سخن متناسـب   ها وتركيب رواني متن و تناسب كاربرد واژه. نسبتاً كم غلط است
از سـوي ديگـر   با موضوع مقاالت است و متني است عاري از تعصب سره نويسي از يك سو و 

دور بودن از بي دقتي در كاربرد مناسب واژه وتعصب نداشتن در عربي زدايي كه معموالً در اين 
  .هاي مثبت كتاب است اين موارد نيز از ويژگي.  شود ها ديده مي گونه موضوع

ولـي نسـبت   » ...و  56، 13، 54مانند صص (گرچه گاه اغالط تايپي نيز در متن راه يافته است 
  .آيد كتاب چندان به چشم نمي به كلّ

ارجاعات و ذكر مستندات در جاي جاي مقاالت، حكايت از دقت علمي و رعايت اصول تحقيـق  
و امانت داري از سوي نويسندة محترم است كه اين موضوع خود از نكات مثبت و چشـمگير در  

  .مقاالت گوناگون كتاب است
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از مباحـث بحـث انگيـز و چـالش برانگيـز       به دليل آنكه اكثر موضوعات مطرح شده در مقاالت
است و به دليل كمبود منابع و مĤخذ و يا به دليل جنبة اساطيري ، ناشناختگي و رمزآلـود بـودن   

نويسـندة محتـرم   .  توان گفت برخي از آنها، سخن قاطعانه  در بارة برخي از اين موضوعات نمي
انـد و   يـن موضـوع را يـادآوري كـرده    نيز خود بر اين موضوع واقف بوده و در موارد گونـاگون ا 

انـد تـا فضـاي     مباحث را در حد ارائه فرضيات ، احتماالت و پيشنهادهاي احتمالي مطرح كـرده 
در مواردي هم كه . تبادل نظر و نقد و بررسي ساير محققين و مدققين در اين باب گشوده باشد

فرضـيات و احتمـاالت، بسـتر    اند، توانسته اند بـا طـرح مسـأله و بيـان      به نتيجه قطعي نرسيده
  .هاي بعدي را فراهم سازند پژوهش

هاي اين  هاي مثبت مقاله هاي جديد و گاه دشوار، از جنبه روحيه پژوهشگري و ورود به عرصه  
نويسندة محترم توانسته است با دقت و وسواس ويژه و مراجعه به منابع موجود، . مجموعه است

كند و درمواردي نيز موفق بوده است، ولي با وجود دقـت  هاي گوناگون موضوع را واكاوي  جنبه
نويسنده و طرح  و اگرها و بـا عنايـت بـه ايـن موضـوع كـه برخـي مباحـث درحـد فرضـيه و           

انـد؛  پيشنهادهاي احتمالي است، گاه از اين شـيوه عـدول كـرده و موضـوع را حتمـي انگاشـته      
خصوصاً در مواردي كه نياز به تفحص بيشتر جهت صدور حكم داشته است  و  گاهي نيز خـود  

البتـه ايـن روحيـة    . نويسنده با مطالعات بعدي، نظر خويش را اصالح و يـا تعـديل كـرده اسـت    
هـاي ارزنـدة هـر پژوهشـگر عـالمي       جسارت در بيان نظر يا اصالح ديدگاه پيشـين ،از ويژگـي  

هـا بـه صـراحت نشـان      ايـن نمونـه  «: آورده اند 173به عنوان نمونه در ص . گردد محسوب مي
هاي حماسي ايران تـأثير   يهودي در تكوين سنت–هاي توراتي  دهد كه مضامين و شخصيت مي

گذار بوده است و از اين جهت احتمال توراتي بودن مفهوم جـام گيتـي نمـا نيـز نبايـد چنـدان       
ولـي در مسـتدرك ايـن مقالـه،  ايشـان پـس از       .»ه شـود غريب، دور از ذهن و ناممكن انگاشت

  .اند مطالعات بيشتر ديدگاه خود را تعديل كرده
اي مسـتقل بـا قيـد     اي و سـپس نگارنـده در مقالـه    اي يك جمله پيشتر هلموت ريتر در اشاره«

» جـام جهـان بـين   «احتياط و احتمال كامل، اين فرضيه را مطرح كرده بودند كه شايد مضمون 
يهودي دارد اما با در نظـر داشـتن شـواهد فـراوان بـن مايـه        –ات ايراني، ريشه توراتي در رواي

جام، آيينـه، تشـت، تخـت، ديـگ،     (و ابزارها و نمودهاي متنوع آن » جهان بيني و راز گشايي«
توان صرف تقدم زماني مĤخـذ سـامي بـر     بايد اذعان كرد كه نمي...) انگشتري، چاه، بت، مرغ و 
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ذكر جام جهان نما در فرهنگ ايـران يعنـي شـاهنامه واز سـوي ديگـر نبـودن       ترين منبع  كهن
بيني و رازگشايي يا مصاديق آن در اساطير ايرانـي،  كليت جهانبارةيا قرينه اي دركمترين اشاره 

  ).، پاراگراف دوم201ص : ك.ر(» ...لزوماً آن را از اسرائليات روايات حماسي ايران دانست
  

  ايي اشكاالت شكلي و محتو
  :شكلي كتاب را مي توان بدين گونه دسته بندي كرد  كاستيهاي

عنوان بندي و شماره گذاري نشدن )بهاي گوناگون هر يك از مقاالت  جدا نشدن بخش)الف
. نداشتن عناوين فرعي يا ريز عنـوان و زيـر عنـوان    )جعناوين و يك شكل بودن كل مقاالت 

الزم است هر مقاله به شكل منطقي موضوع بندي شود و بـه مطالـب و موضـوعات گونـاگون     
چنين كاري باعث مي شود خواننده با نگاهي اجمالي و كلي ،با مباحـث مهـم هـر    .تقسيم گردد

، سهل الوصـول تـر خواهـد بـود و     مقاله آشنا شود، عالوه بر اين در مراجعات بعدي نيز، مطالب
  ارتباط منطقي سخن در ساختار ظاهري مقاله نيز نمود خواهد يافت

درون (به دليل آن كه كتاب به شكل مجموعه مقاالت ارائه شده است، تقسيم بندي مورد نظـر  
به صورت دقيق قابـل ارائـه نيسـت؛ از ايـن جهـت نقـد ونظـر در        ) ساختاري و برون ساختاري

  :شود يي به صورت موردي يا براساس صفحات  ارائه ميمباحث محتوا
براي اولين بار انواع تفاوتها  -تا جايي كه مي داند -نگارنده « : آمده است:  20، س 10ـ ص 1

هاي شاهنامه و روايات ايراني تقسيم بندي و بررسـي   و روابط اسطوره و حماسه را بر پاية نمونه
انـد و نيـز    از آنچه كه ايشان در منـابع و مĤخـذ ارجـاع داده   : در اين باره بايد گفت . »كرده است

كتابهايي مانند حماسه سرايي در ايران، آثار  كزازي،   شميسـا و نيـز مقـاالت مجلـة فرهنـگ،      
، كتاب هفتم، بويژه مقالة خانم كتايون مزداپـور و سـاير كتابهـا و مقـاالت، در ايـن      1369پاييز 

اي جمـع آوري   گرچه ايشان اين مباحث را به گونه. ستزمينه مباحث به شكل كلي بيان شده ا
  .اند كه البته اين كار نيز پسنديده و درخور ستايش است و تقسيم بندي كرده

  »اسطوره و حماسه بر پاية شاهنامه و منابع ايراني«مقالة : 24و  23ـ ص 2
از موضـوعات و  انـد، اسـطوره نيـز ماننـد بسـياري       همانگونه كه نويسندة محترم نيز اشاره كرده

مباحث ادبي، تعريف گريز است و امكان تعريف تام از آن وجودندارد؛ در عين حال، تا آنجـا كـه   
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تعريفي كه از اسطوره از جناب دكتـر  . ممكن باشد، بايد تعريفي نزديك تر و جامع تر ارائه گردد
و حتـي  هـا در بحـث حماسـه     اند، چندان دقيق و جـامع نيسـت و ايـن ويژگـي     سركاراتي آورده

History وstory  ن«شود و از اين جهت در قيد  نيز ديده ميبايـد دقـت شـود    » دوران معي
كه اين دوران معين بايد ديرينگي داشته باشد و از مرز داستان و تاريخ آن سوي تـر باشـد، بـه    

  .اي كه بتوان آن را اسطوره ناميد گونه
دتاً پاسـخ بـه نيـاز و خودشناسـي     اسطوره عمـ «: درست است كه به قول نويسنده:  25ص  -3

؛ اما بايد در نظر داشـت كـه بحـث اسـطوره و اسـطوره      )17، س  25ص (»...انسان كهن است
ها است و به دليل عجـز هميشـگي و نسـبي     سازي نياز ذاتي و هميشگي انسان در همة دوران

آن و نيـز    بشر دربارة رمز و راز طبيعت ، جهان هستي ، حوادث و علل و اسباب و امراض و جـز 
ناشناختگي و پيچيدگي رازهاي پايان ناپذير آن،  اسطوره نياز هميشگي بشر اسـت؛گويا يونـگ   

را براي تبيين همين نياز دائم به اساطير نوشت و همانگونه كه نويسندة  اسطوره اي نوكتاب 
ا هـاي عصـر مـا ر    اسـطوره «: انـد  اين مقاله،  از قول سـركاراتي آورده  11محترم در پاورقي ش
 .»آيندگان خواهند خواند

از اين روي اسطوره در زمان خود اسطوره نيست بلكه براي مردمان عصر خود در حكم حقيقت 
شود، از اين رو همانگونه كه ابوالقاسـم   در زمانهاي بعدي به اسطوره تبديل مي.به شمار مي رود

. هـم ريشـه اسـت    storyو  history  اسطوره در بافت بـا واژه «: اسماعيل پور نيزگفته است
Mythos در يوناني نيز به معني شرح، خبر و قصه است.  

شايد در سـاخت و صـورت   « : آمده»اي درباره مادر سياوش فرضيه« مقالة:  14س  64ص  -4
اصلي و كهن روايت، مادر سياوش پـري در مفهـوم باسـتاني و پـيش از زرتشـت ايـن موجـود        

  .»...اساطيري بوده است
آنچه  ايشـان در ص  .  دارد و نيازمند استدالل و مستندات بيشتري است اين احتمال جاي بحث

ايـن عبارتهـا نـوعي    . »اند اهميت مقدسي داشته... اند و  ماده غوالن بوده« نيز آورده اند كه  65
پارادوكس دارد و غول وتقدس با هم قابل جمع نيستند؛نيز دربارة مطالـب ديگـري كـه در ص    

در نظر داشت كه در متـون اوسـتايي ،همانگونـه كـه خـود نويسـنده        آمده بايد اين نكته را 65
يك جنبه موجودات اهريمني كه رهزن پيروان اهورا : اند، پري دو جنبة منفي و مثبت دارد آورده
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است كه اينها با زيبايي خود پيروان اهورا » زنان زيبا رو«هستند كه منفي است ولي جنبة ديگر 
خود همين موضوع باعث شده كه در قرون بعدي و در ادب فارسـي   كنند، بنابراين را رهزني مي

و فرهنگ ايراني، تنها جنبة زيبايي و فريبندگي پري برجسته شود و حتي معادل فرشـته فـرض   
گردد و ظاهراً اين ربطي به بحث متون پيش از زرتشت و ايزد بانو بودن نـدارد و بيشـتر تطـور    

  .معنايي است و محدود شدن معنا
دربارة معرفي مادر سياوش نيز ايشان بر اين باورند كه دو تعبير فردوسـي در ايـن   :  71ص  -5

  .باره  يكسان نيست
  به شاه آفريدون كشد پروزم  بدو گفت من خويش گرسيوزم
  بدان مرز خرگاه او مركز است نيايم سپهدار گرسيوز است

دستنوشـته هـاي آن ضـبط هـاي     همانطور كه مي دانيد بيت دوم، در نسخ مختلف شـاهنامه و  
گوناگوني دارد و مرحوم جويني در اين باره تو ضيح مبسوطي آورده و بيت را بر اسـاس نسـخه   

  :لنينگراد بدين صورت
  بدو گفت من ناز خاتونيم          بسوي پدر آفريدونيم

  كه دخت سپهدار گرسيوزست   بدان مرز، خرگاه او پروزست
را دختر گرسيوز دانسته اند،از ديگر سو، عـالوه بـر اخـتالف    ) ترمادر دخ(ضبط كرده اند و خاتون

در ضبط ابيات، دو بيتي را كه نويسنده مقاله به عنوان شاهد براي معرفي مـادر سـياووش آورده   
اند،در نسخة دانشگاه سن ژوزف بيروت كه به تصريح مرحوم افشار توانايي همگامي بـا نسـخة   

البته درست است كه مثالً تـاريخ نشـر نسـخة    .نيامده است را دارد،)670(و لندن) 614(فلورانس
سن ژوزف پس از اين مقاله است و از اين حيث ايرادي بر نويسنده نيست، ليكن حـاقّ مطلـب   
در اين است خود ابيات از نظر متنيت بحث انگيز است؛ وانگهي با پذيرش همان ابيـات منقـول   

گرچه تعبير يكسان نيست ولي با هم تضـاد و   در كتاب، مي توان گفت با دقت در متن دو بيت،
  .تناقضي ندارند

چندان تفاوتي نـدارد و داللـت بـر تعـارض و     ) خويش گرسيوز بودن(با ) گرسيوز بودن نيا(چون 
  .تواند باشد منافي بودن نيست و لذا اين دليلي بر مدعا نمي

ند كه بايد اشـاره شـود،   ا دربارة مقايسة تهمينه با مادر سياوش مطالبي آورده. 78 – 79ص  -6
آنچنان هم حضور بـي رنگـي نـدارد؛  بـراي نمونـه، وقتـي سـهراب بـه          ) مادر سهراب(تهمينه 
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هايي كـه رسـتم بـراي تهمينـه فرسـتاده،       گيرد،نامه جوانسالي مي رسد، سراغ پدر را از مادر مي
سـياوش قابـل   فرستادن دايي سهراب به همراه او، همه نشان از حضور تهمينه دارند و با مـادر  

مقايسه نيست و انگهي نژاد و خاندان تهمينه كه دختر پادشـاه سـمنگان اسـت امـري مسـلم و      
  .مشخص است

همراهي افراسياب با بي باراني  و قحطي در « : اند فرموده 94ايشان در ص :  94و  97ص  -7
بـاراني   منابع مختلف باعث شده شماري از پژوهشگران او را مظهر اپوش، ديو خشكسالي و بي

  .»در اوستا و متون پهلوي بدانند
بـا هـم   » افراسياب در ژرفاي دريا پنهان شده« :  آمده 97اين موضوع با آنچه در پايان صفحه 

اگر پژوهندة محتـرم ايـن را   . شود همخواني ندارد؛  چگونه ديو خشكسالي در آب دريا پنهان مي
صـرف نقـل قولهـا و نتيجـه     . اي حل كنند قبول دارند، بايد اين تناقض را پاسخ دهند و به گونه

هاي احتمالي، بـه پـژوهش ضـربه     هاي موضعي بدون بررسي جامع روايات و رفع تناقض گيري
  .زده است
انـد،   نيز دو بيتي كه از سنايي غزنوي در ايـن بـاره بـه عنـوان شـاهد مثـال آورده       103در ص 

تقابل سياه و سفيد است و در آيـين  تواند به طور قطع مدعاي ايشان را ثابت كند زيرا بحث  نمي
زرتشتي نيكي در جبهة نور و  بدي و پلشتي در جبهة ظلمت است و افراسـياب كـه نمـودي از    
شر و بدي است،طبيعتاً سياه است و ظلماني ،  زال نيز سـپيد و نـوراني و ايـن موضـوع امـري      

  .طبيعي است و ربطي به بن مايه اساطيري ندارد
  :شاهنامه آمده استبيتي از :  126ص   -8

  سزد گر فرستي هم اكنون به پي  به نزديك من با يكي جام مي
اما . اند اي بر نوشابه بودن نوش دارو دانسته را دليل و قرينه» جام مي«ايشان در اين بيت آمدن 

اسـت نـه بـر جـام،     »مي«بايد گفت كه اينجا مراد از جام مي، خود مي است و تأكيد عبارت بر 
آيد، بنا بـر ايـن    موضوعيت دارد و نوعي مادة مخدر و آرام بخش به حساب مي»مي«چون خود 

خواهد ، لذا اگر قرار است اين استدالل ايشان پذيرفته شود، داليل  جام را براي نوشابة هوم نمي
  .و شواهد بيشتر و صريح تري نياز است
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ره بـردن از آن در آيـين   نكتة ديگر در اين مقاله توجه به اين موضوع است كه اصل هوم و بهـ 
كردنـد و صـبحگاهان    زرتشتي،  به شكل گياه است ولي اين گياه را به صورت شربتي تهيه مي

كردند، نه اينكه ما يك هومِ گياهي و يك هوم نوشـابه و   نوشيدند و مراسم دعا را برقرار مي مي
ك شدة هوم را در زرتشتيان گياه خش. مايع داشته باشيم كه افشره  خشك نشدة گياه هوم باشد

نيز يكي از اوقات پنج گانة روز بوده و آن  وقتي بـوده كـه   » هاون گاه«كوبيدند و  مي» هاون«
  .شده و مدت آن را از برآمدن خورشيد تا نيمروز قرار داده بودند هوم تهيه مي

به ميان آمده و   ايـن  » اسب رود«موضوع » ...اسب دريايي«در بحث مربوط به :  144ص  -9
  :از گرشاسب نامه شاهد آورده شده است بيت

  دو ره ده هزار از بره سر بريد  هزار اسب رود از فسيله گزيد
  .همان اسب آبي و دريايي نژاد باشد» اسب رود«رسد مراد از  به نظر مي: و در ادامه آمده

شـده،  در اين باره در كنار پيشنهادهاي دكتر محمود اميرساالر ، كه در پي نوشت بـدان ارجـاع   
رسد كه براي نويسندة محترم مقاله و ساير شاهنامه پژوهشـان   احتماالت ديگري نيز به نظر مي

  :شايد قابل تأمل و بحث و بررسي باشد
باشد، البته به شرط تأييد نسـخه، معنـي آن   » اسب ورد«،»اسب رود« احتمال دارد به جاي) الف

ه شود، در ذيل رود، يكي از معـاني آن  اگر به لغت نامه دهخدا مراجع. نيز اسب سرخ رنگ باشد
  .به يوناني ورد است يعني گل سرخ

ائـورت  «و نيـز  » اروس اسـب «يـا  » الوس اسـب «، ذيل اسب از )لغت نامه(در همين منبع)  ب
بنا بر حدس دهخدا الوس يا اروس صفت اسـت  . كه در اوستا به كار رفته، ياد شده است» اسپ

  .به معني تند به معني سفيد و ائورت نيز صفت است
معنـي  ) تنـدرو (را به معني اسب اروس سـفيد و يـا ائـورت    » اسب رود« توان بنابراين حدس،مي

  .البته اين موضوع نياز به تحقيق بيشتر است و در حد يك احتمال  و گمانه است. كرد
و  نه تنهـا در روايـات اوسـتايي   ... از اين جام« : اند دربارة جام گيتي نما فرموده:  166ص  -10

پهلوي مربوط به كي خسرو سخن نرفته است، بلكه در هيچ يك از منابع اسـاطيري و داسـتاني   
اين ادعـا بسـيار قابـل    . »شود شاهنامه نيز قرينه يا الگويي براي مفهوم جام جهان نما ديده نمي

  .تأمل است و اثبات آن دشوار است و نياز به بحث و فحص بسيار است
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  :بل توجه استدو نكته قا:  184در ص  -15
نسبت داده شدن جام ويژه كي خسرو به جمشيد پس از شـاهنامه،  : اينكه مرقوم كرده اند: الف 

  .نوعي انتقال است كه خارج از عرصه اسطوره و حماسه روي داده است
اين نكته هنگامي پذيرفتني است كه ما دربارة جام جمشيد بحث كامل و يقيني داشته باشـيم و  

نامة فردوسي را كامل بررسي كرده باشيم تا محقق شود كه جمشـيد، جـامي   منابع پيش از شاه
نداشته است، ولي احتمال دارد با توجه به اين كه پدر جمشيد از پرورندگان هوم بـوده و بعـدها   
هوم در زمان زرتشت حرام شده و سپس انگور جاي آن را گرفته، در واقع جام از آن خـود جـم   

استثنا نخواهد بود و خارج از عرصة اسطوره و حماسه اتفاق نيفتـاده   بوده باشد و ديگر اين مورد
  .تر است است، و اين نظر مناسب

توراتي بودن ريشـة جـام جهـان     –فرضيه احتياط آميز سامي «: اي كه در ادامه آمده  نكته) ب 
نيـز   گرچه با عبارت فرضية احتياط آميز بيان شده، ولي همانگونه كه از مباحث مقاله» نما است

توان استنباط كرد، داليل كافي و متقن براي اين موضوع بيان نشده و در منـابع ديگـر هـم     مي
وجود ندارد، ولي اين ديدگاه بعدها توسط خود ايشـان در مسـتدرك مقالـة جـام كـي خسـرو و       

  .جمشيد اصالح شده است كه اين دقت نيز ارزنده و ستودني است
اين موضوع نشان دهنـدة  :آورده اند » ...لظرفا و الظرف ا«با نقل قولي از كتاب :  217ص  -11

اين ادعا نيـز بايـد اثبـات شـود و     . نفوذ ترنج بويا از فرهنگ و آداب ايراني در ميان اعراب است
بايد بررسي گردد كه آيا در ميان اعراب استفاده از ترنج بويـا و دسـتنبو مرسـوم نبـوده اسـت و      

اند؟ بهتر است ابتـدا ايـن موضـوع را بررسـي و سـپس بـا قرينـة         ها تأثير پذيرفته حتماً از ايراني
  .مطالب اين كتاب، مطلب را ثابت كنند

  
پيشنهادهانتيجه گيري و   

در مجموع مباحـث ارائـه شـده در مقـاالت، بسـيار      : با توجه به مطالب مطروحه مي توان گفت
ارزنده است و به دليل حساسيت موضوع، ورود به اين عرصه، نياز بـه جسـارت علمـي خاصـي     
دارد كه نويسنده محترم نيز اين جسارت را همراه با دقت و تفحص و ژرف نگري داشـته اسـت   

به منابع و مĤخذ اين موضوع نمايان است؛  اما بايـد در نظـر داشـت كـه در     و از ارجاعات متعدد 
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اين موارد نياز به احتياط كامل و رعايت همه جوانب مطلب است كه عمدتاً نويسنده محترم اين 
موضوع را در نظر داشته، جز در مواردي كه خود نيز گـاه در مسـتدرك مطالـب، بـه آن اذعـان      

  .مواردي كه در اين نوشته آمد،به تأمل بيشتري احتياج داردداشته و اصالح كرده اند و 
نكتة ديگر اينكه در ساختار مقاالت الزم است موضوعات درون هر  مقاله نيز عنوان بنـدي و    

فصل بندي گردد و به شكل زير عنوانها، مطالب مهم مقاالت به شكل منسجم و منطقي بيـان  
  .اصلي هر مقاله اشراف يابدگردد تا خواننده بهتر بتواند به مباحث 

نكتة ديگر اينكه در بررسي مباحث اسطوره شـناختي و بـويژه شـاهنامه پژوهـي الزم  اسـت،        
جهان بيني اسالمي فردوسي و نگاه ديني و قرآني او نيز در مفاهيم و نيـز سـطح زبـاني لحـاظ     

 .ايـم  قاله اشـاره كـرده  هايي از آن در م گردد تا بحث، جامع تر و دقيق تر ارائه شود كه به نمونه
  :بنابراين

شود برخي از مقاالت كه نيازمند بحث و فحـص بيشـتري اسـت بـاز نگـري و       ـ پيشنهاد مي1
 .كامل گردد تا فرضيات و مباحث محتمل مورد رد يا قبول واقع شود

  .ـ ساختار داخلي مقاالت عنوان بندي و فصل بندي گردد2
 .ارتباط آن با مباحث اسطوره شناسي بيشتر دقت شود هاي زباني و بياني فردوسي و ـ به جنبه3

  .ـ در اظهار نظر نهايي، وسواس و دقت بيشتري لحاظ گردد4
. لزوم بررسي مجدد مقاالت و برطرف ساختن برخي مباحثي كه به ظاهر متنـاقض هسـتند   -5

  .هايي از آن در متن مقاله اشاره شد به نمونه
  .با موضوع مورد نظر دقت بيشتر در تطبيق ابيات و شواهد -6
توجه به جهان بيني اسالمي دورة فردوسي و تأثير  زبان و بيان و مفاهيم قرآن و روايـات و   -7

 .مضامين اسالمي در شاهنامه

 



  
  
  
  
  
  

  :ها و تصوير غرب در ايرانامپراطوري اسطوره«
  »1356-1332روانكاوي گفتمان ادبي ايران 

  
  

  مجيد اديب زاده: مولف
  اول: نوبت انتشار
  تهران: محل نشر

 ققنوس:ناشر 
  1391:سال نشر

  232: تعداد صفحات
  

  منتقدان
  حسينعلي قباديدكتر 

  دكتر محمود بشيري
  

  اثرمعرفي 
ها و رويكردهاي  ها و سير تحول درونمايه اي از دگرگوني موضوع اين اثر، شناخت و تحليل اليه

نويسنده بر .شناسي است از منظر مطالعات فرهنگي و گفتمان) نظم و نثر(مضمون ادبيات ايران 
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هاي ادبيات  اي، مظاهر تحوالت درونمايه هالگويي و اسطور آن است تا از نظر بنيادهاي كهن
هاي شاعران و نويسندگان ايراني در مقابل عامليت كشورهاي  گيري ايران را پيرامون موضع

  .ويژه آمريكا در واقعه كودتا عليه نهضت ملي نفت ايران واكاوي كند غربي، به
سندگان ايراني در ادبيات كند كه انعكاس ديدگاه عموم شاعران و نوي گونه تبيين مي نگارنده اين

از جمله احساس عميق انساني از يك سو و تـرس از اختنـاق و    به داليل گوناگون –اين دوره 
تدريج نمادين شـدن زبـان و    موجب استعاري شدن و به –سانسور رژيم كودتاگر از سوي ديگر 

ويژه آمريكا و انگليس در ايران شده اسـت و   ادبيات اين دوره بر محور عملكرد استعمار غرب، به
اين زبان و بيان نمادين و استعاري به دليل تكرار و ريشه داشتن در اعماق وجود پديدآورنـدگان  

  .گرفته استاي به خود  الگويي و اسطوره جنبه كهن
  

  امتيازات شكلي و محتوايي اثر
در اين اثر نويسنده به دليل اصالت دادن به مضمون بنيادي آثار ادبي اين دوره پيرامون نقـش و  

هـاي   عملكرد استعمار غرب عليه نهضت ملي نفت و اعمال نظر و حكمراني در عرصه سياسـت 
نـي بـه پديـد آوردن آثـار در حـوزه      ايران پس از كودتا، حتي گرايش نويسندگان و شاعران ايرا

هاي اين عصر  نگاري ها و مناطق و نواحي خاص و جامعه غيرشهري ايران و تك روستاها، اقليم
مرداد  28ستيزانه و نفي حاكميت غربي و مرام و مسلك حاميان كودتاي  را نيز رويكردي بيگانه

  كند تحليل مي 1332
گيري از منـابع در خـور توجـه،     سي گسترده و بهرهچيني مناسب، مقدمة متتبعانه، كتابشنا حروف

هـا در پايـان،    كارگيري اصطالحات فني، وجود مبحث مستقل و راهگشا و محققانه، يادداشت به
هـاي   گيري از منابع گوناگون در تحليل متن،  جامعه آماري مناسب و گسـترده، نامگـذاري   بهره

ترين نقاط قـوت در شـكل و    اب از مهمها و كل كت ها، انسجام ساختار فصل مناسب براي فصل
  .ساختار اثر است

از نظر محتوي، اين اثر در قياس بـا آثـار مشـابه همچـون از نيمـا تـا روزگـار مـا، صـد سـال           
كارنامـه نثـر معاصـر، نثـر معاصـر      ... و با چراغ و آينه، شـفيعي كـدكني  ) جلد دو(نويسي  داستان

اب مضموني معين  كه بر پايـة اصـطالحات   محور و متمركز در ب اثري است، موضوع.. فارسي و
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نويسنده در مجموع سعي كرده اسـت افـق تحليلـي تـازه و     . در سراسر كتاب وفادار مانده است
ترين نقاط قوت اين كتـاب را از   عمده. نوگرايانه فراروي پژوهش پيرامون ادبيات معاصر بگشايد

  :توان به چند دسته تقسيم كرد حيث محتوي مي
  نگاه متفاوت و نو نسبت به ادبيات معاصر؛داشتن  -1-1-2
  انسجام محتواي اثر از آغاز تا پايان؛ -2-1-2
مرتبط و متناسب با موضوع بحـث    كه كامالً) كمياب  بعضاً(گيري از منابع متعدد  بهره -3-1-2

  است؛
  ي تحليل ادبيات معاصر؛ ساختن چارچوبِ مفهوميِ متمايز در عرصه -4-1-2
در يكپارچگي كل كتاب در پرداختن به موضوعي كه در آثار ديگر يا بـه   توفيق مؤلف -4-1-2

  اي و غيرمستقيم چاپ شده يا اصال بيان نشده است؛ نحو حاشيه
  ها؛ هاي پايان همه فصل غني بودن و راهگشايي يادداشت -5-1-2
  رعايت امانت به همراه استقصاي كافي در مĤخذ گسترده؛ -6-1-2
در به كارگيري اصطالحات تخصصي متعـارف جهـاني و اهتمـام بـر      پرهيز از انفعال -7-1-2

  گيري بومي  و پوييدن مسير مشخص فرهنگي ؛ وفاداري به جهت
افزودن نظم منطقي شاكله كتاب، بر روزآمدي و كفايت منابع، رعايت امانـت و دقـت    -8-1-2

  .هاي مثبت اثر است در استناد نيز از ديگر جنبه
ها و مصاديق ادعاهـاي يـاد    ترين نمونه ط قوت محتواي اثر، به عمدهدر پايان مبحث نقا -2-2

  :شود هاي مثبت اشاره مي شده در اين جستار درباره جنبه
  : درباره يكپارچگي و انسجام اثر در پرداختن به انگاره بنيادين ادعاي اصلي اثر -1-2-2

پيرامون يك موضـوع كـالن را   هاي اصلي و فرعي اثر زير، انسجام و تمركز اثر  توجه به عنوان
  :كند  ثابت مي

شب و سياهي غروب، شب و فضاي گفتمان ادبي، روانكاوي شب و فضاي حضور بيگانـه  : ك.ر
  17-34در گفتمان ادبي از ص 

  39-57از ص » آيا بيگانه يك غول است«
  63-90ص » آدم در اسارت آدم«
  95-141ص ) زدگي در شهر ماشين و ماشين(خداي بيگانه «
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  171-191ص » انكاوي از خودبيگانگي در گفتمان ادبيرو«
  :هاي گسترده و غني و متتبعانه اثر درباره يادداشت -2-2-2
  212-216، 166-70 ،142-146، 91-94، 35-16،38ص . ك.ر
درباره انعكاس اطالعات كمياب اما در حد گسترده در ادبيات ايـران پـس از كودتـاي     -3-2-2

هاي اين ادبيات، بـه عنـوان نمونـه     اي درباره دگرگوني رشته اي بينه مرداد و داشتن تحليل 28
  192و  171، 141، 95، 63، 39ص .ك.ر
ها و چارچوب مفهـومي اثـر    دربارة وفاداري به فرضيه بنيادي و ادعاي اصلي و انگاره -4-2-2

  ...9،10،11،12،16،38،17،63،80،90،134،172ص . ك.در سراسر متن به عنوان نمونه ر
تواند بـه عنـوان مأخـذ فرعـي و ارجـاعي در تـدريس        جموع از ديدگاه نگارنده، اين اثر ميدر م

  .به شمار آيد) ويژه نثر به(ادبيات معاصر فارسي 
  اشكاالت شكلي و محتوايي اثر

نـواز نيسـت،    آرايـي آن چنـدان چشـم    چيني كتاب مناسب و مقبول است، صفحه با اينكه حروف
كاغذ نامرغوب، طرح جلـد  . نمايد كننده مي ات در صفحات خستهكثرت تعداد سطرها و وفور كلم

ناگويا، عنـوان بلنـد و طـوالني، نبـود فهرسـت تفصـيلي، معرفـي نارسـاي اثـر، نبـود تعـاريف            
بلكـه   –هـاي نگارشـي فـراوان     اصطالحات فني و تخصصي كتاب، صـحافي متوسـط، ضـعف   

توضيح و معرفـي كتـاب در پشـت    حتي در نارسايي و ابهام . ناپختگي و جواني نثر مشهود است
  .خورد جلد نيز به چشم مي

  نارسايي عنوان -1
هـاي كهـن    ادعاي بازتوليد اسطوره«:  ك.ر. هاي مقدمه و متن ناگويايي، ابهام و ناهمخواني -2

  )مقدمه 7ص (» در ادبيات مدرن
ه و اي نـاقص بـه ايضـاح مسـأل     مبهم بودن بيان مسأله؛ مؤلف كوشيده در چندين جا اشـاره  -3

  . 12و  8ص .ك.ر. روش تحقيق داشته باشد، اما موفق نبوده است
وار و گاه سرگردان اصـطالحات تخصصـي و ناهمسـازي آنهـا از      هجوم ناهمگون، مسلسل -4

  :شود به عنوان نمونه نقل مي 7برخي اصطالحات فني صفحه .  شناختي حيث روش
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فضايي نمادين، شكلي   مدرن ايران است،ها، كنايه از دنياي نمادين ادبيات  امپراطوري اسطوره«
فرهنگ ادبي ايران، رويكرد روانكـاوي فرهنگـي، تحليلـي      مدرن، بازتوليد، بازيابي به مثابه ابژه،

شناختي، سـاختار   روانكاوانه، تصوير  غرب در گفتمان ادي ايران، عناصر زماني، روانكاوي نشانه
  »...شناختي و معنايي زبان ادبي و نشانه

گفتمـان ادبـي   «: تعريف مفاهيم كليدي به صورت يكپارچـه، يكجـا و سـليس از جملـه    فقدان 
مـتن ادبـي   « 10ص » .همين تعهد بود كه گفتمان ادبـي متعهـد را شـكل داد   « 9ص » متعهد
  ».در روانكاوي فرهنگي است» ناخودآگاه جمعي«هاي  ترين متن براي بازيابي ويژگي مناسب

ص :  ك.ر. دهنده بدون تصـريح مأخـذ   ظريات اثرگذار و جهتگاه بيان مباني، رويكردها و ن -5
  ]. بدون ذكر مأخذ[» .زبان پيوند تنگاتنگي با ميل سياسي، ايدئولوژي و قدرت دارد« 7
بندي معين آنها؛ به عنـوان نمونـه در ص    فقدان برابر نهادي دقيق براي اصطالحات و طبقه -6
عنـا بـا واژگـان سـخن، نظـم       اي مترادف و هم نهگو در اين اثر، واژه گفتمان، به«: آمده است 8

اي كـاش اوالً برابرهـاي   » .گفتار، متن، زبان، كنش گفتار و كردار گفتاري به كـار رفتـه اسـت   
مرز و رقيـب آنهـا    شد، ثانياً واژگان و اصطالحات متفاوت  هم قيد مي اصطالحات انگليسي اين
  بيان گردد؟؟

، چنانكـه در  »مواجهـه زبـاني  «، »وگو كـردن  فتگ«، »حرف زدن«، »صحبت كردن«در برابر، 
گيـرد و بـاالتر از آنهاسـت و گـاه      قرار مـي  Talkو  Speachدر برابر  Discurseانگليسي 

  .شودمي (Discauge)همنشين و قرين و برابربا 
زبـان  « 7به عنوان نمونـه در ص  . هاي ترمينولوژيك و ضعف انطباق لفظ با محتوي لغزش -7

ها و ابعـاد   تعريف شده است در حالي كه يكي از ساحت» امري سياسي«ابزار عنصر و » نمادين
تواند متضمن مفهوم و پيام سياسي باشد و آن در كنـار وجـه نمـادين عرفـاني،      زبان نمادين مي

  .اشراقي و ابهاميِ زبان وزن كمتري دارد
بـه  . وجـود دارد هاي ناقص و نارسا و كاربردهـاي غيـرمتعين واژگـان در مـتن      بعضاً تعريف -8

گردد كـه   اي از متن و گفتار بازمي منظور از گفتمان به شيوه«. آمده است 8عنوان نمونه در ص 
  .8يادداشت شماره -16و ص 15ص .ك.نيز ر» .دهد اي خاص به تجربيات ما معنا مي از زاويه

ين چنـ  8بـه عنـوان در ص   . بعضاً اظهارات و ادعاهاي كلي، غيرمستند و مبهم آمده اسـت  -9
در اين كتاب، كاربرد زبان، متن و گفتار تحت عنوان گفتمان مـورد بررسـي قـرار    «.: آمده است
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هاي مختلف احساس، نسـبت بـه غـرب، بـه      ما به تحليل معاني ناخودآگاهانه و گونه» .گيرد مي
  !پردازيم در متن و گفتمان ادبي مي» اي بيگانه ابژه«منزله 

مباحـث را از حالـت ذهنـي بـه هـم پيوسـته و گـاه         نبود جـدول، نمـودار و اشـكالي كـه     -10
  آميخته خارج سازد وضعيتي عيني و تجسمي به آن ببخشد درهم

ها كه در ادبيات معاصر پـيش از   هاي تاريخي بسياري از نمادها، استعاره بيان نكردن ريشه -11
بـه عنـوان اسـتعاره از    » شـب «: توان گفـت  از جمله مي. اند مرداد هم سابقه داشته 28كودتاي 

  . اختناق و ديكتاتوري در آثار نيما مشهود بوده است
از جملـه  : ي بدون ذكر پيشينه و مباني و منـابع يا سياسي و تاريخ –طرح مباحثي فلسفي  -12
آگاهي اندوهبار، اصطالحي است كه هگل آن را براي وضعيتي از آگاهي كه در «: 65ص .ك.ر

نفـس از  «همچنـين از آن بـه نـام    . عصر استيالي مسيحيت وجود داشـته، ابـداع كـرده اسـت    
فحه، بـا  م كتاب، كدام صـ جاي اين پرسش وجود دارد كه هگل در كدا» .كند خودبيگانه ياد مي

  »چه مشخصاتي چنين گفته اس؟
رنـج  » تعريـف مفـاهيم  «دهد كه كتاب از فقدان گفتار مستقلي بـه نـام    همين مبحث نشان مي

  .برد مي
  :نتيجه گيري و پيشنهادها

  :پيشنهاد مي شود مولف محترم در چاپ بعدي كتاب، نكات زير را لحاظ كنند
نپرداختن به سهم استبداد و فقـدان خـود ارزيـابي نيروهـاي     تكميل مقدمه از جهت چرايي  .1
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  »مخزن االسرار نظامي گنجوي«
  
  

 ناصر نيكوبخت: مولف
    اول: نوبت انتشار
  تهران: محل نشر

      چشمه: ناشر
      1386: سال انتشار

  281: تعداد صفحات
  

  :منتقدان
  دكتر محمد رضا تركي

  دكتر حسين فقيهي
  

  معرفي اثر
در نويسنده . فصل اول داراي مطالب مفيدي در مورد شرح احوال، آثار و افكار نظامي است   

آورده و سپس هاي بعدي همه مثنوي مخزن االسرار را با تصحيح از روي نسخه چاپي بخش
  . هاي منتخب آن را شرح كرده استبخش
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  امتيازات شكلي و محتوايي اثر
از لحاظ قواعد  نثر كتاب پخته، علمي و متناسب با اسلوب منطقي در آموزش انتخاب شده و
نگاري در حروف. ويرايش و نگارش و رعايت سجاوندي مناسب و در طراز مطلوبي قرار دارد

» خمسه«به جاي » خسمه«هاي مطبعي اندك است و مواردي چون غلط. مجموع خوب است
  .تقريباً استثنايي است 30در صفحه 

كتاب اطالعات الزم را از لحاظ سبك و شيوه نظامي و معرفي او و آثارش در اختيار دانشجو  
شيوة . مطالب مفيدي در شرح احوال و آثار و سبك نظامي آورده شده است. دهد قرار مي

و توضيح دربارة اصطالحات و ذكر آرايه هاي مهم و تلميحات قرآني و روايي با نوشتن شرح 
  .زباني ساده و با اصول علمي منطبق است

در استنادات و ارجاعات جز در موارد استثنايي كه نويسنده به سبب اشتهار موضوع از ذكر به 
كه به  47در صفحه  مثال. (مأخذ اشاره اي نكرده در بقيه موارد ارجاعات دقيق و علمي است

در مورادي اگر به مأخذ نرسيده ) مصراع مشهوري از مولويبدون ذكر مأخذ اشاره رفته است
  .آن را اعالم كرده است) 173مثل صفحه (

  
  محتوايي  شكلي و اشكاالت

  .طرح جلد به هيچ وجه شايسته اثر ارزشمندي چون اين كتاب نيست
ارتباط منطقي بين مصرع اول و دوم اين بيت : اندمؤلف محترم فرموده  53سطر  39در ص  -

 :معني آن چنين است به نظر. ن را معني نكرده اندوجود ندارد و آ
  .»اَحد نام جاودانه جبروتي اوست و اَبد پايه تخت ملكوتي اوست«
در اينجا همان اسم اشاره دور و نزديك ) اينت و آنت(به عقيده اينجانب  9سطر  41درص   -

رجوع كنيد به . (به مسيح بر مي گردد» اينت«به پيامبر اسالم و » آنت«. واژه تعجباست نه 
نام پيامبر «بنابراين معني مصرع دوم چنين است ) لغت نامه دهخدا ذيل كلمه اينت و آنت

) به نام(و كلمه » اسالم بشير و نام عيسي مبشر است كه به پيامبري محمد بشارت داده است
  .ين موضوع استخود قرينه و مؤيد ا
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به فتح غين به معني انبار گندم و جو است، » غله دان«به عقيده اينجانب  9سطر  46درص  -
در قديم در روستاها اتاقكي بدون در در فضاي آزاد درست مي كردند و سوراخي در پشت بام و 

ريچه آوردند كه اگر مي خواستند گندمي برداشت كنند از ددريچه اي در زير آن به وجود مي
رفت تا آن را به طور كامل تخليه كند، هميشه گرفتند، چون كسي داخل آن انبار نميزيرين مي

گرفتند و مقداري گندم براي سالهاي طوالني در كف آن باقي مي ماند كه آن را ناديده مي
  .كردندعدم فرض مي

براي «: رسدميبا توجه به قرينه قبل و بعد بيت معني آن چنين به نظر  16سطر  47درص  -
نابودي اين چند منافق در بند هوي و هوس كمر همت ببند و اين چند ناقص االيمان را از بين 

  .»ببر
سر نهم آنجا كه بود «: با توجه به اينكه شاعر در بيت پيشين گفته است 30سطر  48درص  -

سمان بزرگي دامن تو گيرم تا به آ«: به كسر كاف تلفظ مي شود، يعني» گرد«واژه » پاي تو
 »برسم، اگر تو مرا به اين مقام نرساني، خود چگونه به آن برسم؟

تير بددلي و ترس را «: يعني. كنايه از بددلي و ترس است» تيرانداختن« 19سطر  54درص  -
رساني و شالق بر طبع شاعرانه خودمزن كه به پاي از خود دور كن كه به خود زيان مي

 .زنيمي) همچون اسب خود(
آب، كنايه از گريه و آتش، كنايه از عشق معنوي و بادكنايه از آه و ناله و  17سطر  54رص د -

چرا در مسير عشق معنوي گرياني «: بنابراين معني بيت چنين است. خاك، كنايه از جسم است
  .»و چرا آه و ناله يدك كش جسم توست

  ...ذيل اي مدني برق و مكي نقاب  133در ص  -
  ...به پوشش مردم مدينه و مكه ملبس : نوشته اند

ـ داشتن پوشش مردم مكه و مدينه كه در بين آنها كافر و منافق نيز وجود داشته فضيلت 
پوشيدن برقع و نقاب در گذشته در . ثابت نمي كنند) ص(خاصي را في نفسه براي رسول اكرم 

بزرگ مكه و « :ميان بزرگان عرب رواج داشته و مقصود از مدني و مكي نقاب به زبان ساده
  .راقم اين سطور مقاله مختصري در شرح اين بيت دارد. است» مدينه

  :شارح محترم به رواياتي اشاره كرده و در حاشيه مرقوم فرموده اند 173و ايضاً  150در ص  -
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به نظر مي رسد ضرورتي به استشهاد به چنين عبارتي با وجود » .مأخذي براي آن نيافتم«
  .ته باشدفقدان سند وجود نداش

  سيم كشاني كه زر مرده اند ـ: ذيل154در ص -
- مؤلف محترم سيم كش را حريص، طالب مال و ثروت و كنايه از شاعران طماع معني فرموده

اسرافكار كه در فرهنگها در ذيل اين واژه آمده در اينجا » مبذر«به نظر مي رسد تعبير . اند
  .بهتر بنشيند و مناسب تر باشد

  گشت زمين را سپر افكن بر آب :ذيل161در ص - 
آورده اند كه سخن درستي » تسليم شدن«را به معني » سپر افكن«شارح محترم اصطالح 

سپر «است نه » سپر بر آب افكندن«است، اما بايد توجه داشت كه تعبري كه نظامي آورده 
  .تفاوت داردسپر بر آب افكندن در فرهنگها آمده و با تعبير ياد شده از لحاظ معنوي » افكندن

  ...مقبلي از كتم عدم ساز كرد : ذيل 173درص  -
وجه اين شرح بر بنده . را كنايه از لوح محفوظ دانسته اند» كتم عدم«و » عدم«شارح محترم 
تا جايي كه مي دانيم لوح محفوظ مرتبه اي است كه از مراتب وجود و معموال . دانسته نيست

  .آن را با عالم جبر دست يكي مي دانند
  .گويا چيزي از عبارت ساقط شده است 22سطر  176در ص  -
  در غم تو اين جو گندم نماي: ذيل -177در ص  -

اند گويا ضرب اشاره كرده» گندم از گندم برويد جو ز جو«... شارح محترم به ضرب المثل 
  .مناسب تر باشد» گندم نماي جوفروش«المثل 

  
  گيري و پيشنهادها نتيجه

  :در چاپ بعد موارد زير مورد نظر قرار گيردشود  پيشنهاد مي
  .عباراتي كه به صورت روايات بي ماخذ آورده شده، حذف شود -
 .شرح برخي مطالب كه بي نياز از توضيح و تفسير است، حذف شود -
 .دربارة ابياتي كه احتياج به توضيح بيشتري دارندة شرح كاملتري داده شود -
 .مستندات در همه جاي كتاب ذكر شود -



  
  
  
  
  

  »فن بيان در آفرينش خيال«
  
  

    بهروز ثروتيان: مولف
    اول: نوبت انتشار
  تهران: محل نشر

        اميركبير: ناشر
    1383: سال انتشار

  374: تعداد صفحات
  

  :منتقدان
  دكتر محمدرضا سنگري
  دكتر  عليرضا نيكويي

    
  اثرمعرفي 

نگاشته و اين كتاب » بيان در شعر فارسي«، كتابي با عنوان اثرنويسنده پيش از تأليف اين  
روز نگاشته شده  70ميم و به گونه اي گسترش همان كتاب است كه در حدود تتكميل و ت

كرده و سپس در را نويسنده در كالس درس ـ جزء جزء ـ عرضه مي مطالب اين اثر . است
  .هيئت كتاب به چاپ رسانيده است
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  شكلي و محتواييامتيازات 
از حيث آموزشي مناسب و داراي تمرين و . طرح جلد و حروف نگاري كتاب خوب است 

با اهداف درسي % 60معادل سازي در كتاب به خوبي انجام شده  و تا حدود . پاسخنامه است
ترجمه ابيات عربي به كار رفته در كتاب .وجود دارد در پاسخ تمرين ها نوآوري. متناسب است

در عمدة آرايه هاي .نسبتاً روان و مقبول است و  گواه آشنايي نويسنده با متون عربي است
به بعد،  186اين ويژگي از صفحه . بياني كوشش در طرح برابر نهادهاي فارسي ديده مي شود

  .262و  259فرق كنايه با ايهام صفحات و همچنين در مبحث . شوددر بحث استعاره ديده مي
داشتن تمرين و آزمون و پاسخ پرسش ها يكي از ويژگي هاي اين اثر است كه ارزش اثر را 

  .نگارنده پس از طرح پرسش ها پاسخ نامة آنها را نيز تنظيم كرده است. باالتر برده است
  

  اشكاالت شكلي و محتوايي
به حكم الكالم (گويي مطالب حشو و زائد و پراكندهيف و از نظر نگارشي، عبارات سست و ضع

شود كه ه ميدر كتاب ديد) ميل مفرط به توضيح همچنين در متنو تداعي آزاد و  يجر الكالم
اگر به دست ويرايشگري اهل فن منقح شود به تقريب قسمت زيادي از كتاب حذف يا به 

و  186براي مثال صفحات  ؛تحشوها نيز در جمالت كم نيس. يادداشت ها سپرده خواهد شد
  ... و  269، 265، 262

در صفحاتي فضاهاي خالي به چشم مي . صفحه بندي چندان يكدست و زيبا نيست از حيث
از عالئم متمايز كننده و برحسته ساز نيز فراوان استفاده مي . خورد و در مورادي تراكم و ازدحام

  . ...و  292، 126، 119، 115، 108، 32صص : ك.ر. شود
و ) بند بندي(بندي عالئم سجاوندي را تا حد قابل قبول به كار گرفته است ولي اگر پارگراف

ساختار مناسب به جمله ها و متن دادن را نيز در حوزه نگارش قلمداد كنيم ضعف هاي فراواني 
  ...و ) بند سوم( 278، )توضيح رمز( 276، 277: براي نمونه صفحات. در اثر هست

ساختار اصلي كتاب چه به حسب عناوين اصلي و فرعي و چه به اعتبار موضوعات و مباحث و 
، در )مفروض و كلي و انتزاعي(مصادر بحث و چه از حيث مخاطب شناسي و زيبايي شناسي 

تنها نوآوري ـ گذشته از صحت و سقم ـ در بخش مثال ها، . چارچوب بيان سنتي قرار مي گيرد
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نظم ترتيب كتاب ـ . است» بياني«برخي مناقشه هاي در باب مقوالت شواهد، تمرين ها و 
از تشبيه شروع مي شود و به » بيان«بدون فصل بندي و تبويب ـ به تبعيت از عرف كتب 

و  اَكتاب سلب. مجاز مرسل و استعاره مي رسد و با ايهام و كنايه و تمثيل به سرانجام مي رسد
نمي » صور خيال«فن بيان يا به تعبير برخي / در علم به بسياري از مقوالت رايج  اَايجاب
  .پردازد

كه در )  فارسي، عربي، التين و ترجمه(از ده ها كتاب و مقاله تحليلي و انتقادي قديم و جديد 
در اين كتاب  ،اين چند دهه در باب بالغت و بيان و مفاهيم همبسته و وابسته نوشته شده

ذكر شده  373ب، چند كتاب مشخص است كه در ص منابع اصلي كتا. خبري و اثري نيست
  :توان موارد زير را برشمردعالوه بر اين از اشكاالت جدي منابع  مي. است

 تكيه بيش از حد بر چند منبع به ويژه خمسه نظامي -1
، 285تا  281: نمونه. طرح نمونه ها بدون ذكر دقيق مĤخذ از ضعف هاي ديگر كار است -2

310 ،322 ،... 
  آثار خود نويسندهتكيه بر  -3
است بنابراين برخي از اصطالحات را » نقد اصطالحات رايج علم بيان«يكي از اهداف مؤلف  

تغيير و برخي را در مفهوم و معنايي ديگر به كار مي گيرند كه به نظر موجه و دقيق نيست و 
) اي استعارهبه ج(مجاز به همانندي «مثال تعبير (در اصل ماجرا تفاوت چنداني ايجاد نمي كند 

  ).به جاي مرسل(و مجاز به ناهمانندي 
كوشش نويسنده در تبيين اصطالحات تخصصي علم بيان مقبول و ستودني است و به آموزش 

روند به درستي اما اصطالحات نو كه در چند دهه اخير در زيباشناسي به كار مي. تر استنزديك
كه  نشانه از آن جمله است و نمادد؛ انو دقت بررسي نشده اند حتي گاه بررسي علمي نشده

  . بدان پرداخته شده است 332و  323در صفحات 
اگر . بيان مطرح نشده و قلمرو نثر نيز كامالً فراموش شده است علم برخي عناصر زيباشناسانه

  . شدنويسنده به حوزه نثر هم توجه مي كرد كتاب از لون ديگري مي
فصل معاني كه بايد . سرفصل ها انطباق كامل نداردمحتواي كتاب با عناوين و فهرست و 

تر از اين اندازه است، در حوزه بيان نيز مبحث مهم نماد منيمي از كتاب را تشكيل دهد، ك
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قلمرو گسترده و مهم نثر با همه عناصر زيبايي شناسانه . بسيار ضعيف مطرح شده است
توان عناصر ر حوزه داستان نميمثالً د. مشترك با شعر و غير مشترك با آن طرح نشده است

حتي توصيف در داستان يا عنصر تعليق، . شناسانه شعر را كامالً با آن تطبيق دادزيبايي
 .  گشايي به مدد زبانشناسي سنتي قابل تحليل نيستشخصيت پردازي، اوج و گره

عر گاه نيز به ذكر نام شا. شيوه ارجاع دهي در نمونه هاي شعري ضعيف و غير علمي است
. گاه شاعر و گاه ديوان شعري ذكر شده است. دوگانگي در ارجاع نيز هست. اكتفا كرده است
و صفحات ) حافظ را گاه حافظ و گاه فقط خواجه ذكر كرده است( 219، 218: مانند صفحات

  ...و  188، 187
  

  :پيشنهادهانتيجه گيري و
شواهد كتاب از شمول كافي  ،به رغم برخي جنبه هاي نوآورانه به ويژه در روش در اين كتاب 

مباحث  .برخوردار نيست و تدوين كتاب با نوعي شتابزدگي همراه و فاقد انسجام منطقي است 
مربوط به علم بديع و ديگر دانشها تخليط شده و به برخي حوزه ها نيز كم توجهي شده است و 

پيشنهاد مي شود كه در چاپ بعدي است،  جديد مورد نظر مولف نبودههاي رويكرد منابع و 
  :حات زير لحاظ شودالنكات و اص

  .ديده شود -مباحث و مسائل و رويكردهاي جديد علم ـ به تعبير ايشان فن بيان -
  .مؤلف، منابع فراواني را كه در چند دهه اخير نوشته شده است رجوع كنند -
  ).اي حذف شود هاي حشو و حاشيه بحث(ل فن، كتاب را ويرايش و منقح كند ويراستاري اه -
اند؛ حتما كتاب فصل بندي و تبويب مناسبي ندارد و مباحث متصل به هم رديف شده -

  .اي لحاظ شود بندي و بخش بندي دقيق و شايسته فصل
  .منابع و مĤخذ و نمونه هاي شعري يكدست شود -
  .خالصه شودكتاب در حد يك ترم درسي  -
  .در حوزة نثر و سينما و ادبيات نمايشي هم كاوشي صورت گيرد -

  



 
 
 
 
 

 
  
  
  
  

ششمفصل   

)هاي تخصصي گروه مباحث نشست(هاي نو  جستجو  





   
 
 
 
 
 

  هاي گروه هم انديشي1-6
   معناشناختي -رويكرد نشانه:  از متنيت متن تا فرامتنيت متن  6-1-1

  )عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس( دكتر حميدرضا شعيري: سخنران
  18/03/1391: تاريخ برگزاري

جناب آقاي  يسخنرانمعناشناختي با  -ويكرد نشانهر:  نشست از متنيت متن تا فرامتنيت متن
در هاي زبان و ادبيات فارسي  استادان و دانشجويان رشتهو با حضور شعيري حميد رضا دكتر
   .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار شد انديشهدر سالن  18/03/1391تاريخ

دكتر حسينعلي قبادي، رييس گروه زبان و ادبيات فارسي  ،در آغاز پس از تالوت قرآن كريم
اي به  گويي در مقدمه شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني دانشگاهها ضمن خوشامد

  .معرفي شوراي بررسي متون و گروه ادبيات پرداختند
به منظور كمك  1374طبق گزارش ايشان شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني در سال   

عتالي علوم انساني، آگاهي مجامع علمي، برنامه ريزان آموزشي و فرهنگي، اساتيد و به ا
دانشجويان از اوضاع متون منتشره و پيامد هاي علمي و عملي اين متون در فرآيند تحوالت 
فرهنگي جامعه و همچنين به منظور بازشناسي جايگاه حياتي علوم انساني در پژوهشگاه علوم 

اهداف اساسي اين شورا، نقد و بررسي متون و كتب . فرهنگي تأسيس گرديدانساني و مطالعات 
هاي علوم انساني، شناسايي نقاط مثبت و ضعف اين متون و مساعدت در جهت بهبود رشته

هاي احتمالي موجود در اين متون بوده تا از اين طريق، شرايط الزم امتيازات و رفع كاستي
  .رزشي و آموزشي منابع درسي فراهم آيدبراي بهبود كمي و كيفي، علمي و ا
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از جمله گروه هايي كه در اين شورا مقدمات تأسيس آن فراهم گرديد، گروه زبان و ادبيات    
  .فعاليت خود را آغاز كرد 29/9/75اين گروه در تاريخ . فارسي است

ن را موار ترين اهداف فعاليت گروه زبان وادبيات فارسي شوراي بررسي متو دكتر قبادي مهم   
هاي اقدامات علمي و عملي براي پاسخ به مهمترين چالشهاي فراروي گروه: زير برشمردند

از طريق شناسايي منابع انساني كارآمد و  (  دانشگاهي و مراكز تحقيقاتي زبان و ادبيات فارسي
هاي  ، تجزيه و تحليل وضعيت موجود رشته)ها و تدوين و توليد متون مناسب برگزاري نشست

زبان و ادبيات فارسي و بررسي مسايل و چالشهاي فراروي زبان و ادبيات در سطح ملي به 
اسالمي و تعيين مركز ثقل هويت ملي و تحليل  –بديل ميراث ايراني  عنوان پشتوانه بي

راهكارهاي اعتالي اين ميراث، برطرف كردن مشكالت و مسائل موجود سرفصلها، متون و 
استادان ادبيات با مباني هنري، ارزشي و علمي ادبيات در  جزوات درسي، شيوه برخورد

ها و بررسي دقيق متون و جزوات درسي مقاطع مختلف تحصيلي دانشگاهي رشته زبان  دانشگاه
، بويژه دوره كارشناسي، از نظر علمي و ارزشي و تصويب طرحهاي تدوين  و ادبيات فارسي

  .ت ادبيات فارسي در دانشگاه هامتون درسي و اقدامات اساسي در راه اصالح وضعي
در ادامه دكتر شعيري ضمن تشكر از دعوت گروه ادبيات براي پرداختن مباحثي از اين دست 

  :به طرح مباحث زير پرداختند
كارگيري فرآيند نشانه ـ معنايي يا داراي كاركردي ارجاعي و يا  هر متن ادبي با به     

گيري و زاوية ديدي كه هيچ متني بدون آن  وضعاما به دليل م. ارجاعي است كاركردي غير
بر . يابد گيرد، در بسياري از موارد نظام ارجاعي متن ادبي به توهمي ارجاعي تغيير مي شكل نمي

پردازي قرار دارند از مرجع واقعي خود جدا گشته  ها كه زير چتر گفته اساس چنين توهمي نشانه
پردازي با نوعي دخالت در  ك اگر بپذيريم كه گفتهاين. و رنگ و بوي فرامتني به خود مي گيرند

گذارد، بايد به اين نكته هم اعتراف كنيم،  نشانه فقط صورت ناقصي از اصل را در اختيار ما مي
ـ ادراكي از آنچه كه  تواند با توجه به فيلترهاي حسي اي نيز مي خواني يا دريافت نشانه كه گفته
چنين امري خوانشي . فته و آن سوي نشانه را نيز نشانه رودكوشد تا القا كند فراتر ر نشانه مي

كند، به  پردازي بافتي و پويا عمل مي به همان اندازه كه جريان گفته. شود فرامتني ناميده مي
با توجه به اين نكته آيا تحقق نشانه . خواني سيال و منعطف است همان ميزان نيز جريان گفته
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ز از واقعيت و يا مخدوش نمودن آن است ؟ و آيا گريز از كارگيري آن راهي براي گري يا به
  واقعيت راهي به سوي فرامتنيت ادبي است ؟ 

يك روي . اي دو رو دارد كند كه هر  جريان نشانه چنين استداللي اين باور را در ما ايجاد مي  
م آن اما روي دو. كند آن همان صورتي است كه جريان متني آن را ايجاد و به ما منتقل مي

و شايد بتوان گفت كه روي دوم . صورتي است كه جريان فرامتني  توانايي كشف آن را دارد
كنند تا شايد آن سوي  پرداز يا مخاطب نشانه را وارونه مي گردد كه گفته نشانه زماني پديدار مي

دن آن را به اين ترتيب، اگر جريان متني را بازنمود چيزي بدانيم، وارونه نمو. آن نيز هويدا گردد
گونه است كه نشانه راه متانشانه يا  و اين. بايد بازنمود بازنمود يعني فعاليتي فرامتني بدانيم

و وارونه كردن نشانه بدين معني است كه ما از همگنة رايج معنايي . گيرد فرامتنيت را پيش مي
نه كه خود فراتر گيريم تا صورت پنهاني از نشا كه نشانه در پي القاي آن به ما است فاصله مي

  . رود را هم مشاهده نماييم از نشانة موجود مي
  :عبور از متنيت متن

صورتها : هر صورتي ناقص است  "در كتاب نقصان معنا گرمس بر اين نكته تأكيد دارد كه    
و ) خواهم دست بيابم مي( –پوشانند؛ بر اساس همين صورت است كه خواستن  وجود را مي

صورت فقط به . و اين چيزي جز انحراف معنا نيست. گيرد شكل مي) بايد دست بيابم(بايستن 
   "قابل تحمل است –يا شايد اين باشد  –تواند اين باشد  عنوان آنچه كه مي

ن تواند راهي براي گريز از واقعيت و يا مخدوش نمودن آ با توجه به اين نكته آيا متن مي   
باشد ؟ پاسخ هر چه باشد، يك نكته غير قابل انكار در برخورد با متن اين است كه به دليل 

توانيم با گريزي  گيرد، ما مي گيري و زاوية ديدي كه هيچ متني بدون آن شكل نمي موضع
متني مواجه شويم كه زير چتر متنيت از مرجع واقعي خود جدا گشته و رنگ و بوي فرامتني به 

اينك اگر بپذيريم كه متنيت متن با نوعي دخالت در واقعيت نشانه فقط صورت . ردگي خود مي
گذارد، بايد به اين نكته هم اعتراف كنيم، كه خوانش متني يا  ناقصي از اصل را در اختيار ما مي

كوشد تا به ما القا كند فراتر رفته و آن سوي متن  تواند از آنچه كه متن مي دريافت متني نيز مي
كند، به همان  به همان اندازه كه جريان پردازش متني بافتي و پويا عمل مي. نيز نشانه رودرا 

  . ميزان نيز جريان خوانش متني سيال و منعطف است
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يك روي آن . كند كه هر جريان متني دو رو دارد چنين استداللي اين باور را در ما ايجاد مي    
اما روي . را ايجاد و به ما منتقل نموده است همان صورتي است كه جريان پردازش متني آن

و شايد بتوان گفت كه . دوم آن صورتي است كه جريان خوانش متني توانايي كشف آن را دارد
كند تا شايد آن سوي آن نيز  گردد كه مخاطب آن را وارونه مي روي دوم متن زماني پديدار مي

ي بدانيم، وارونه نمودن آن را بايد بازنمود به اين ترتيب، اگر متن را بازنمود چيز. هويدا گردد
و وارونه كردن متن بدين . گيرد گونه است كه متن راه فرامتن را پيش مي و اين. بازنمود بدانيم

گيريم تا  معني است كه ما از همگنةرايج معنايي كه متن در پي القاي آن به ما است فاصله مي
و به عقيدة . رود را هم مشاهده نماييم وجود ميصورت پنهاني از متن كه خود فراتر از متن م

. "اين يك پيپ نيست": نويسد  من به همين دليل است كه ماگريت زير تصوير يك پيپ مي
همانطور كه . گيرد داند كه اگر پيپ وارونه ديده شود از پيپ بودن فاصله مي چرا كه ماگريت مي

  .گر پيل نبودپيل مولوي آنقدر از پيل بودن خود فاصله گرفت كه دي
مولوي باعث شد تا پيل همه چيز باشد جز پيل، همان فيلتر  "پيل"آنچه كه در داستان      

حسي ـ ادراكي بود كه با دخالت خود متن را آنقدر وارونه دريافت نمود كه ديگر اصالت آن هم 
جديدي  "صورت"و نشانه زير چرخة حسي خرد و تكه و پاره شد تا هر پارة آن به . از بين رفت

پس به تعبيري ديگر متن غني شد، يعني .تبديل گردد) بادبيزن، ستون، تخت، ناودان(ر از حضو
در همين رابطه، متوجه . جاي اينكه در فيل بودن خود تثبيت شود تكثر معنايي يافت به
شويم كه مخاطب نه تنها متن را وارونه نموده است، بلكه در دريافت متني خود يك جز را  مي

توان  در اينجا مي. يعني ستون را به جاي كل نشانه نشانده است. ده استبه همة كل سرايت دا
در . دهد وارد نمود بندي كه از شناخت انجام مي نقدي بر اين ديدگاه اسپينوزا در رابطه با دسته

داند كه بر اساس اشتراك مفهوم بين چيزها  واقع اسپينوزا يكي از انواع شناخت را شناختي مي
ها  براي همة انسان... ": داند تنها اين نوع شناخت را واقعي و درست مي گيرد و او شكل مي
چرا كه همة چيزها در مواردي به هم شبيه . اي از افكار و مفاهيم مشترك وجود دارد مجموعه

به عنوان .  "هستند و به همين دليل بايد يكسان، واضح و بدون هيچ نقصي دريافت شوند
بنا بر اين فضا نقطة . كنند ه همه اجسام مادي فضايي را اشغال ميمثال، اسپينوزا عقيده دارد ك

و اين اشتراك هم براي كل يك جسم و هم براي اجزاي آن . اشتراك بين اجسام مادي است
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و بنا بر اين باور اسپينوزا، دريافت يك جسم بر مبناي جايگاهي كه آن جسم . قابل تعميم است
  . ي دريافتي كامل و بدون نقصدر فضا به خود اختصاص داده است يعن

چرا كه پيل هم در فضايي قرار . كند ماجراي پيل مولوي اين دريافت بدون نقص را نقض مي   
شايد علت چنين نقصاني . گرفته بود، اما اين اشتراك باعث دريافتي يكسان و بدون نقص نشد

ترك و يكسان دريافت اي مش اين است كه اگر چه هر چيزي در فضايي قرار دارد اما با تجربه
موضوع بسيار مهم . كند گوني تجربه دريافت مشترك را دچار نقصان مي و ناهم. شود نمي

. يكي گرفت "ندانستن"كند اين است كه نبايد اشتباه را با  ديگري كه پيل مولوي مطرح مي
د كه گير كه در اشتباه انسان چيزي را به جاي واقعيت مي در حالي. ندانستن عدم شناخت است

. و نه ندانستن مطلق(...) اشتباه نه محروميت مطلق است "به قول اسپنوزا، . واقعيت نيست
گون كه بر سر راه  هاي نامربوط و ناهم بلكه محروميت از شناختي است كه به واسطة شناخت

   .  "گيرند، دسترسي به آن ميسر نيست آن قرار مي
  :بازي متني

خواهم در اينجا به داستان چوپان دروغگو اشاره  و من مي .شود مسأله به همين جا ختم نمي  
اي  ـ ادراكي و بافت و نوع دريافت سوژه،بلكه به شيوه  كنم كه نه فقط به دليل فيلترهاي حسي
در . كند كند و شرايط تحقق بازي متني را فراهم مي كامال آگاهانه متن موجود را دگرگون مي

افتد اين است كه چوپان دروغگو نيز همچون  اين متن مياين رابطه،اتفاق بسيار مهمي كه در 
كند كه  بينيم، گرگي را تصور مي شود كه همه آن را به وضوح مي ماگريت كه منكر پيپي مي

  .وجود خارجي ندارد
نكتة ظريف در دو متن مورد نظر اين است كه بازي متني عمدي است و در دو سطح      

گوسفنداني كه به چرا (وارونه نمودن متن موجود . دهد رخ مي) زندگي(گفتماني و كاربردي 
هم در كنش گفتماني و هم در تجربة زيستي ) آنكه از ناحية گرگي تهديد شوند مشغولند بي

و سوژة . گاه كامل و بدون نقص نيست نشان دهندة اين موضوع مهم است كه معنا هيچ
به همين دليل . س دادن امتحان استمعناپرداز همواره در معرض آزمايش قرار دارد و در حال پ

توليد معنا هم در بعد گفتماني و هم در بعد كاربردي زندگي نوعي ريسك است كه مي تواند به 
هر كنشي كه در پي توليد معنا و ارزش "به قول اريك الندوسكي . آفرين باشد نوبة خود ارزش
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اي را كه خود به هر  ي نشانهو آگاهانه متن را وارونه كردن يعن. "باشد با ريسك همراه است
و اين چيزي . حال به دليل وجه بازنمودي آن ناقص است، دوباره با نقصان ديگري ارايه نمودن

و هر چه نقصان بيشتر شود ما از واقعيت ارجاعي متن بيشتر فاصله . نقصانِ نقصان نيست جز
ني است، بايد آن را شويم كه اگر نگوييم هذيان مت گيريم و به واقعيت ديگري نزديك مي مي

به ديگر سخن، وارونه نمودن متن نه در جهت نابودي متن، . شناختي بناميم فرامتني زيبايي
. ايم هايي است كه ريسك رو در رو شدن با آن را نداشته بلكه در راستاي بارور نمودن پتانسيل

رابطه با بازي در  "آگاهانه"و اما واژة . كند پيپ ماگريت متن را به ريسك متني تبديل مي
شناختي، آگاهانه به سراغ چيزي رفتن يعني  شك، از ديدگاه زبان متني چه جايگاهي دارد ؟ بي

. دهد، ميل و رغبت است و فعل خواستن اولين چيزي را كه از خود بروز مي. خواستن آن چيز
ل سوژه هاي حسي ـ ادراكي، تابع تماي توان نتيجه گرفت كه باري متني عالوه بر فيلتر پس مي

و چنين تمايلي يعني اينكه سوژه بازنمود ابژه و يا حتي نشانه را بر . به وارونه نمودن نيز است
و بيهوده نيست، اگر پل ريكور، فيلسوف فرانسوي، . دهد خود ابژه و يا خود نشانه ترجيح مي

. عني لذتگونه، معني فلسفي زندگي ي آگاهانه در زندگي يعني زندگي با لذت؛ و بدين"گويد  مي
پس فرامتنيت راهي به سوي .شود سان براي او سرشار از لذت مييعني اينكه زندگي خود ان

  .لذت متن است
آفرين باشد، ديگر  ل اگر بازي متني آگاهانه به معني ايجاد فرامتني لذت بنابراين استدال   

يي كه هر بازي و از آنجا. شناختي است ترديدي نيست كه فرامتنيت متن داريا ويژگي زيبايي
متني بخشي از واقعيت است، حتي اگر اين واقعيت زير چرخ دندة كنش گفتماني خرد شده و يا 

ميل سوژه به وارونه . شناختي است دريافت مثله شده باشد، باز هم فرامتني زيبايي  در چرخة
كردن متن مانند ميل كودك به سر و ته كردن اسباب بازي خود جهت سيراب نمودن لذت 

  . آيي يا حتي ناكارا نمودن آن اسباب بازي همراه است نجكاوي است كه با ريسك تغيير كارك
توان بازي متني را از همة تجارب زندگي جدا دانست كه زبان همواره بازتاب  به اين دليل نمي  

تواند جدا از  كنش نوشتاري نمي": هرمان پارت نيز بر همين نكته تأكيد دارد.  تجربة ماست
متني خود به دليل   بدين ترتيب، اگر هر نشانه. "هاي زندگي وجود داشته باشد عة رخدادمجمو

فاصله از اصل و جدا شدن از ابژه ناقص است، بازي متني فعاليتي در راستاي توليد نقصانِ 
شود نشانه گرفتن آن  و چنين نقصاني كه بر اساس بازي آگاهانةمتني توليد مي. ناقص است
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اين امر يعني اينكه مرز بين متن و فرامتن عبور از يك نقصان به نقصاني  و. سوي متن است
  . ديگر است

  ):شناختي كاركرد استعاليي و زيبايي(عبور از متن به فرامتن 
كند تا مرز بين متن و فرامتن را  قصة چوپان دروغگو نمونة بسيار خوبي است كه كمك مي  

خواند كه گرگي در كار  در واقع، چوپان در حالي اهالي روستا را به كمك فرا مي. بهتر بشناسيم
چوپان كه فاقد "آي گرگ"توان گفت كه فريادهاي  ـ معنايي، مي  از ديدگاه نشانه. نيست

جاعي است، در بعد القايي موفق به متقاعد نمودن اهالي روستا براي شتاب به سوي كاركرد ار
اي نداريم جز اينكه در نگاه اول، به علت عدم  در اينجا چاره. او جهت ياري رساندن شده است

چرا كه صورت آن . اي فرامتني فرض نماييم بيروني، چوپان را سوژه تطبيق فريادها با صحنة
به زبان سوسوري دال توليد شده توسط سوژه با . خواني ندارد ست و با آن همفاقد مفهوم آن ا

شود تا رفته  مدلول آن هيچ پيوند مستقيمي ندارد و تكرار  همين دال تهي از مدلول باعث مي
رفته متني كه چوپان بخشي از آن است كارآيي خود را از دست بدهد و آنقدر سست شود كه 

، نيز )واقعا گرگي در كار است(ي كه صحت مدلولي قابل تأييد است امكان بازسازي آن در زمان
سازي آن را از بين  در واقع، در اينجا حركت فرامتني چوپان قدرت متقاعد. وجود نداشته باشد

گران  شايد بتوان گفت كه اين جريان فرامتني مفهوم مرامي ـ مسلكي تعمل بين كنش. برد مي
اي كه واقعا گرگي هم وجود دارد در  ور به كمك در لحظهكه با كند تا جايي را تضعيف مي

  . روستاييان خنثي شود
توان اين كاركرد فرامتني را به بعد ارتباطي و گفتماني  پرسش اصلي اين است كه آيا مي      

شك، بايد اعتراف نمود كه  بي. شناختي آن را ناديده گرفت آن محدود نمود و بعد زيبايي
خواند كه كاركردي فرامتني  شماري را فرا هاي بي كند و مجموعه توانش عبور توانداز خود  متنمي

و درخواست كمك  "آي گرگ"آيا چوپان زماني كه با فريادهاي . نمايند را بر آن تحميل مي
خواند غرق در لذت اگزيستانسياليستي نيست ؟ آيا او به علت گرفتار آمدن  روستاييان را فرا مي
رگي به دنبال نجات قسمتي از معناي زندگي كه در حال از دست رفتن در دام تكرار و روزم

اي متفاوت كه بتواند معنايي جديد را در جريان  باشد ؟ آيا چوپان در پي كسب تجربه است، نمي
هاي متني  توان وارونه نمودن نشانه روزمره و از نفس افتادة زندگي تزريق كند، نيست ؟ آيا نمي
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هاي  شناختي تعبير نمود كه خون جديدي به مويرگ فرامتني زيبايياز ناحية چوپان را به 
. زند شناختي را در آن لحظه براي چوپان رقم مي كند و اتفاقي زيبايي فرسوده حضور تزريق مي

ترديد همانگونه كه تأكيد نموديم، عبور از واقعيت ارجاعي و كاربردي متن به واقعيت يا  بي
و چوپان هم با اين ريسك . رامتني اسن كه بدون ريسك نيستشناختي ورود به ف توهم زيبايي
اي با گسست در  اما او براي لحظه. ناپذيري را متوجة خود و گلة گوسفندان نمود آسيب جبران

هاي فرسودة متني ، فرصت جديدي را براي   فرآيند يكنواخت و تكراري زندگي و برش در نشانه
هد تا براي زماني كوتاه طعم لذت استعاليي حضور را د كند كه به او اجازه مي خود فراهم مي

شناختي همان بازي متني است كه روابط دال ومدلول را برهم ريخته،  اين لذت زيبايي.بچشد
اي به سوي  بين صورت بيان و صورت محتوا گسست ايجاد نموده تا به اين ترتيب دريچه

لي و رايج به نشانة غيرمنتظره و و چنين فرصتي همان عبور از نشانة معمو. فرامتن بگشايد
شوند، با  هر بار كه روستاييان با فرياد چوپان به سمت او سرازير مي(مهيج فرامتني است 

توان ادعا نمود كه فرامتن در اينجا قابل تعبير به  پس مي). تمسخر و خندة او مواجه مي گردند
كند تا لذت  ها را وارونه مي اي نشانه اي است كه براي لحظه حضور اگزيستانساليستي سوژه
  .   توهم يا توهم لذت را بچشد

اي است رايج و مشترك كه مورد توافق طيف وسيعي از مخاطبان  نشانة كاربردي نشانه   
دهد، ديگر  اي كاركرد معمول و هميشگي خود را از دست مي اما به محض اينكه نشانه. است

ادبي منحصر به فرد هم گامي   است كه نشانة مگر نه اين. گنجد در تعريف همگاني نشانه نمي
هاي فرسوده و پوستة چروك  گفتمان ادبي نشانه را از اليه. در جهت وارونه نمودن نشانه است

و اگر به اين تعريف . كند تا آن را آنگونه كه ممكن است بازپردازي كند خوردة آن جدا مي
ديد حيات نشانه است، گفتمان ادبي اعتقاد داشته باشيم كه جريان فرامتني فرصتي براي تج

  : در همين شعر سپهري دقت كنيم. داند استقبال از اين فرصت را غنيمت مي
  : چيزها ديدم در روي زمين"

  . كرد كودكي ديدم، ماه را بو مي
  . زد در ديدم كه در آن روشني پر پر مي قفسي بي

  . رفت به بام ملكوت نردباني كه از آن عشق مي
   ".كوبيد دم، نور در هاون ميمن زني را دي
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اما واقعيتي كه . سازد واقعيتي كه همه در آن شريك هستند روي مسلم نشانه را نمايان مي  
و نبايد . گيرد منحصر به فرد است و مورد توافق همگان نيست آن سوي نشانه را هدف مي

ريز غافل  هاي نشانة همگاني از فرصت. شناسد توقفي نمي "سو آن"فراموش كرد كه اين 
گيري در مورد  گردد تا قدرتي جمعي به تصميم توافق همگاني در مورد نشانه سبب مي. ماند مي

اما به . يابد آن بپردازد و در چنين حالتي فقط سطح عمومي نشانه قدرت و فرصت بروز مي
گيرد،  محض اينكه نشانه از جريان عمومي توليد خارج و در چرخة بازپردازي فردي قرار مي

دهد كه نادر و ناياب هستند و همين امر عبور به فرامتن را ميسر  هايي از خود را بروز مي يهال
به همين دليل . ها با واقعيت كاربردي نشانه مطابقت نداشته باشند هرچند كه اين اليه. سازد مي

  . "كوبد زني نور در هاون مي"است كه 
  :آن سوي متن

تر كنم و تأكيد نمايم كه اگر براي  ي نشانه را كمي كاملالزم است در اينجا تصوير سوسور     
سوسور نشانه از دال و مدلول تركيب شده است و اين دو به مثابة پشت و روي يك سكه 

هر نشانه، نشانة ديگري نهفته است كه همين نشانة نهفته  "آن سوي"هستند، براي ما در 
پس، هر نشانه فقط يك روي سكه را  .شمار ديگري را بارور نمايد هاي بي قادر است نشانه

. سازد و براي هويدا شدن روي ديگر سكه، كشف نشانة دور يا پنهان ضروري است نمايان مي
اي زبان را پشت سر بگذاريم و تا  و جهت چنين كشفي الزم است كه مرزهاي متني و نشانه

محدود متن را پشت  شود، مرزهاي ساختاري مي چرا كه وقتي نشانه پسا. مرز فرامتن پيش رويم
به عقيدة ژاك . شود گيرد؛ يعني فرامتن مي گذارد و همة ابعاد حضور انسان را در برمي سر مي

اي است كه بين سطوح مختلف گفتماني صورت  مذاكرة پيوسته"فونتني فرآيند نشانه ـ معنايي 
نبع ارجاعي هدفي كه كنش در راستاي آن شكل گرفته است؛ م: اين سطوح عبارتند از. گيرد مي

آورد كنشي حاصل شده؛ موانع احتمالي كه بر سر راه كنش قرار  دخيل در گفتمان يا دست
بيني  هاي پيش كنشي، حوادث غير منتظره، تصادفات و رخداد هاي ضد گيرند مانند جريان مي

هاي احتمالي كه بر اساس آداب، عادات، و رفتارهاي پذيرفته شده در برابر  نشده؛ مقاومت
فراگيري، (گيري كنش  كار گيرد؛ و الگوهاي برآمده از مصرف، استعمال و به شكل ميكنشي 

توانيم اشاره كنيم كه توان تطبيق با  همين جا مي). (...) شگردها، تطابق با موقعيت، غيره
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و } كه از حصار متن خارج شده{ترين ابعاد گفتماني است  پذيري يكي از مهم شرايط و انعطاف
  . "ا كرده استجنبة بافتي پيد

دهد،  تعريف فونتني در مورد نقش سطوح مختلف دخيل در سازوكار گفتماني به خوبي نشان مي
كنند كه در هر نقطة آن با  هاي مختلفي عبور مي خموها از توليد تا دريافت، از پيچ كه نشانه

 بيني و سيال گيري آنها را غير قابل پيش حضوري زنده مواجه هستند كه شرايط شكل
  . سازند مي

ديگر دال و مدلول به . گويا دوران وابستگي دال و مدلول به يكديگر به پايان رسيده است
به همين دليل است كه دال و مدلول به تنهايي پشت و روي يك . يكديگر چسبيده نيستند

اين افتد  و اتفاقي كه در جريان عبور از نشانه به فرانشانه و از متن به فرامتن مي. سكه نيستند
درست . شورد و گاهي هم مدلول عليه دال است كه گاهي اين دال است كه عليه مدلول مي

شويم كه در آن  افتد و ما با وضعيتي مواجه مي همان اتفاقي كه در داستان چوپان دروغگو مي
را زنده كند  "كمك"باالخره مدلول عليه فريادهاي دالي چوپان شوريده و دالي كه بايد مدلول 

شود  اعتنايي مدلولي و يا سرپيچي مرامي از آن مواجه مي آميز، با بي ل وضعيتي طنزبه دلي
خشكد و از  مي "كمك"اگر مدلولِ ). دهند روسناييان ديگر به فريادهاي چوپان اهميتي نمي(

مي كند به اين دليل است كه فريادهاي دالي چوپان از  سرپيچي ) اخالق مرامي(قانون اتيك 
گري  كنند و با پس زدن مكرر مدلول آن را به شورش جتماعي خود طغيان ميـ ا قالب فرهنگي

حضور ) دال(هر بار كه روستاييان براي كمك در محل فرياد (نمايند  عليه خود تبديل مي
در اين نگاه ما از نشانة منحصر به حوزة متني نشانه فاصله .. يافتند، مدلول كمك خشكيد

تر كه مملو از نگاه فرامتني است مورد مطالعه قرار  يار وسيعايم و آن را در ابعادي بس گرفته
  . دهيم مي
در كنار همين وضعيت شورش، وضعيت ديگري هم داريم كه دال و مدلول از يكديگر تبعيت   

و به جاي رابطه دال و مدلولي، رابطة جديدي . كنند؛ گويا نسبت به يكديگر بيگانه هستند نمي
آيا زمان آن رسيده است كه . گيرد دلول با مدلول است، شكل ميكه از نوع دال با دال يا م

نيازي فرازباني است ؟ هر چه  نيازي خود را از دال اعالم كند و آيا اين اعالم بي مدلول بي
و . هست ما با واقعيتي مواجه هستيم كه هم اگزيستانسياليستي است و هم فرامتني است

ي خودش است؛مدلو لهاي خودش را توسعه فرامتن يعني اينكه متن در جسجوي استعال



 201    ...:  از متنيت متن تا فرامتنيت متن

  

اي  ها را وارونه مي كند و از ايجاد توهم نشانه دهد؛ نگاه اگزيستانسياليستي دارد؛ نشانه مي
جايي توهمي  به حتي اگر اين جا. جايي همه چيز را دارد به فرامتن توان جا. ترسي ندارد

اي ادبي از ليال صادقي  زير كه گفته در نمونة. ختي تلقي شود باز هم قابل استناد است زبانشنا
هيچ اعتنايي به دال خود  شويم كه مدلول بدون هيچ نيازي و  است، با وضعيتي مواجه مي

شناختي فرصتي براي بارور شدن  تا به اين ترتيب توهمي زبان. پروراند مدلولي براي خوش مي
  . نگاه فرامتني شود و آن سوي نشانه هم مجال بروز پيدا كند

در الفباي من . كند هر الفبايي، يك حرف آخر دارد و الفباي هر كس با ديگري فرق مي"  
  ".ي مفاهيم جهان نقطه مفهومي ندارد و بي مفهومي يعني همه

نماييم، در نمونة ذكر شده، نقطه كه دال است بر هيچ مفهومي  همانگونه كه مشاهده مي
اما اتفاق جالبي . را براي آن در نظر گرفتتوان هيچ مدلولي  يعني اينكه نمي. كند داللت نمي

در الفباي من نقطه هيچ "(مدلولي  افتد اين است كه بعد از عبور از دال كه گذر به بي كه مي
در واقع مدلولي تحت . شويم ها مواجه مي  است، ناگهان با انبوهي از مدلول) "مفهومي ندارد

ولي خود . نخواسته است كه دال آن باشد داريم كه دالي ندارد و نقطه هم "مفهومي بي"عنوان 
جهان را در خود جاي ) هاي مدلول(سازد چون همة مفاهيم  نهايت مدلول مي اين مدلول بي

  . داده است
شناسد، مرز و محدوديت براي خود  و اينگونه است كه نشانه ديگر قالب ندارد، كليشه نمي    

گذارد تا با طغياني  هاي بستة خود را پشت سر مي قايل نيست و از همه مهمتر اينكه ساختار
دالي ندارد و مدلولي  "مفهومي بي"آيا اين نگاه كه . اي به مرزهاي فرامتن نزديك شود نشانه
جا در خود جمع نموده است فرامتني ادبي است ؟ اگر  كه همة مفاهيم جهان را يكاست 

پرداز ادبي نشانه را  در حقيقت، گفته. اينچنين است، فرامتن راهي است به سوي استعالي متن
و در چنين حالتي، دغدغة . نماياند تواند باشد، مي نه آنگونه كه بايد باشد، بلكه آنگونه كه مي

او . كند نيست اي كه پردازش مي تقاعد نمودن و ايجاد باور قطعي نسبت به نشانهفرامتن در م
در پي وارونه نمودن نشانه است تا به اين ترتيب نگاه فرامتني خود به پيرامون را در معرض 

كند كه  هاي ممكني را پيشنهاد مي هاي قطعي، نگاه او با ايجاد ترديد در نگاه. آزمايش قرار دهد
توان متني پيشرو ناميد كه  فرامتن را مي. هاي ممكن ديگري گردند نگاه  سرچشمةتوانند  مي

هايي متفاوت  هاي موجود نيست، بلكه بيشتر در صدد ايجاد افق نگران مطابقت خود با واقعيت
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هاي پييرس استفاده كنيم،  اگر بخواهيم از واژه. هاي ثابت است براي گريز از سنگيني معنا
اي و نه نمادي است، بلكه استعاليي يا اگزيستانسياليستي است كه  نه نمايه فرامتن نه شمايلي،

اي حسي ـ  يا در پي گريز از دال خود و عروج معنايي است يا در لحظه و بر اساس رابطه
هاي  گيرد؛ يعني قادر است بدون هيچ نيازي به شناخت منطقي و مرجع ادراكي شكل مي

توان آشتي سوژه با لذت حضور و انحراف از مسير  تن را ميفرام. اي در خود بارور شود  نشانه
) اي حتي براي لحظه(هاي كاربردي، مصرفي و استعمالي جهت دوباره متولد شدن  نشانه
  .دانست

اي نيازمند دو حركت  جهت تبديل به موجودي اگزيستانسياليست و خالق معنا هر سوژه"    
جاست كه  و همين. ي و ارجاعي و كاربردي مي يابدهايي عين او ابتدا خود را ميان نشانه. است

در اين حالت او در درون . شود كه او را محاصره نموده است معنايي خود مي متوجه نيستي و بي
زند كه روشن كنندة وضعيت تراژيك او و شرايطي است كه  جهشي را رقم مي "نيستي"سپهر 

اين اولين گام به سوي . يابد از معنا ميرسد؛ سوژه خود را خالي  ارزش به نظر مي همه چيز بي
و اينك سوژه به واسطة اين تجربة عظيم و اگزيستانسياليست . (...) نفي: استعالي معنايي است

معناشناختي سوژه دوباره  يابد؛ گويا كه منيت نشانه معنايي خود را مجهز به مفهومي جديد مي بي
تقابل با نيستي و در جهت تعالي آغاز و اينجاست كه حركت دوم سوژه در . متولد شده است

فردي شكل  اي فرا شود ـ دنيايي پر از معنا، اما مستقل از حركت معناساز سوژه، به شيوه مي
   ".توان تأييدي بر حضور معنادار سوژه ناميد اين حركت را مي. گيرد مي
معرض ريسك  شود تا چوپان دروغگو خود را در بر اساس تعريف تاراستي، آنچه كه باعث مي   

بخشي مجدد به  معنايي و حركت در جهت معنا معنايي قرار دهد، نفي اگزيستانسياليتي بي
به همين دليل است كه اگر حركت . سازي بدون ريسك نيست و هيچ معنا. حضور خود است

هست -گردد، به اين علت است كه او در درون آنچه كه نه چوپان دروغگو فرامتني تلقي مي
دهد و به اين ترتيب راه  د، حركتي را جهت گشايش افق معنايي شكل ميشو خوانده مي

اي كوتاه او را به  حداقل اين حركت فرامتني براي لحظه. استعالي معنايي را دنبال مي كند
و چوپان دروغگو از نفي نيستي معنا تا تأييدتولد مجدد معنا پيش . سازد دنياي معنا متصل مي

  . رود مي
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  :نتيجه
فرامتني يك توهم صرف نيست، بلكه به اعتقاد ما روي ديگر واقعيت و يا حتي  حركت     

اما واقعيتي كه حضور اگزيستانسياليستي و پديداري سوژه به آن . گاهي خود واقعيت است
پذيرد تا خود را از فرآيند كاربردي، كنشي و  واقعيتي كه سوژه ريسك آن را مي. وابسته است

. شناختي را بچشد اي كوتاه طعم لذت حضور زيبايي اي لحظهمصرفي متن رها سازد و بر
   توان استعاليي  نشانه چنين واقعيتي را مي. هاي صوري پنهان است واقعيتي كه پشت واقعيت

آفرين  معناشناختي دانست كه با وارونه كردن نشانه جهت دسترسي به ابعاد پنهان ولي ماجرا 
ه همين جهت است كه فرامتن ادبي اين توان را دارد تا ب. گشايد آن راه را به سوي فرامتن مي

و به اين ترتيب، سوژة . رخدادي، غيرمنتظره و تصادفي تبديل كند ساختاري را به نشانة  نشانة 
گيرد تا فرصت تجربة حضوري  معمول و رايج فاصله مي  اي است كه از نشانة فرامتني سوژه

اي را رقم  گنجد و به همين دليل حادثه د نمياو گاهي در ظرف خو. متفاوت را داشته باشد
پس فرامتن . زند كه انفصال از جريان روزمره و پيوست با استعاليحضور است مي

و اگزيستانسياليست حضور يعني . شناختي راهي به سوي  اگزيستانسياليست حضور است زيبايي
  .   نبه واسطة گريز از ماديت سنگين حضور آن سوي نشانه را در لحظه زيست

آمده است و به همين  از ديدگاه متني چوپان دروغگو در راستاي القاي چيزي غير واقعي بر  
كند و با وارونه كردن  آفريني مي اما از ديدگاه فرامتني چوپان حادثه. شود دليل مجازات مي

همين . اي جديدي را بيافريند هاي نشانه كند تا ارزش ها متن را به بازي متني تبديل مي نشانه
شدگيِ  بودگيِ متن به متن بر اين اساس ما از متن.كنند ها متن را به فرامتن تبديل مي ارزش

  . هاي شوِشي است به اين ترتيب فرامتن متني با قابليت. شويم متن رهسپار مي
  .در پايان نشست زماني نيز براي پرسش و پاسخ در نظر گرفته شد

 





 
 
 
 
 
 

  زدگي نقد نظريه  6-1-2
  )ها در ايجاد آگاهي كاذبنقش كاربست نادرست نظريه(

  دكتر عيسي امن خاني: سخنران
  3/12/1391: تاريخ برگزاري

در سالن  3/12/1391خيتاردر خاني  امندكتر  يجناب آقا سخنرانيبا  زدگي نقد نظريه نشست
هاي  با حضور استادان و دانشجويان رشته و پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي شهياند

و پس از تالوت آياتي از كالم اهللا مجيد و معرفي شورا و فعاليت گروه از  زبان و ادبيات فارسي
  .آغاز به كار كرد سوي دكتر قبادي

  :1در ادامه دكتر امن خاني به ارائة مطالب زير پرداختند   
هاي ادبي نظر ناقدان را شده است؛ روزگاري مكتب» مدگرا«چند سالي است كه نقد ادبي هم 

كرد چنانكه انبوه مقاالتي كه بر اساس تطبيق آثار ادبيات فارسي با يكي از به خود جلب مي
، انتشار يافته را بايد ... اليسم، اگزيستانسياليسم و مكاتب ادبي جهان غرب ، رئاليسم، سورئ

هاي ادبي، فرماليسم، ساختارگرايي، شالوده شكني، روايت اكنون نيز نظريه. نتيجة آن دانست
هايي كه نام يكي از اين افزايش تصاعدي مقاالت يا كتاب. اند، مد روز شده...شناسي و 

  .اين مدعاست ها را در عنوان دارند، گواه درستينظريه
هايي اين رشد تصاعدي حال به هر دليلي كه باشد به تازگي مخالفاني يافته است و بحث   

البته اين بار نه از سوي استادانِ كهنسال ـ كه . شوددربارة مخالفت با كاربست آن شنيده مي
                                                            

 در تنظيم اين. موضوع اين سخنراني به صورت مفصل و  با ارجاعات كامل  به شكل  مقاله نيز  ارائه شده است. 1
 .سخنراني از مقالة مذكور نيز استفاده شد



  هاي باستاني زبان و ادبيات فارسي و زباننقدنامه    206

كم و بيش اند ـ بلكه از جانب محققان جواني كه در كنار شناخت اصوالً با هر نوگرايي مخالف
 دانند و از ضرورت آسيبها را نادرست ميبازانة اين نظريهها، پذيرش دست و دلاز اين نظريه

  .گويندزدگي سخن ميها و نقد نظريهشناسي تحقيقات انجام شده بر اساس اين نظريه
با توان براي مثال مي. توان انجام دادهاي متعدد مينقد نظريه زدگي را البته به گونه   

ها را بررسي كرد يا با نقد عملي آثار انتشار يافته بر رويكردي انتقادي و نظري، خود نظريه
هاي سخنراني حاضر نقدي است بر پژوهش. زدگي اقدام نموداساس يك نظريه، به نقد نظريه

ود شالبته آشكار است كه تمامي اين كارها را شامل نمي. انجام شده بر اساس آراء و آثار باختين
اما سعي شده است تا مقاالتي براي اين كار برگزيده شود كه خطاهاي رايج اين دسته از 

دربارة بينامتنيت بايد اذعان كرد كه تقريباً تمام مقاالت (تحقيقات در آنها مشهود و آشكار باشد 
  :ها عبارتند ازترين اين كاستي و ضعفاصلي) باشندداراي ضعف مي

  :اندها در آن باليدههايي كه اين نظريهفرضپيشتوجهي به بسترها و بي .1
ها را فراتر از بعد زماني ـ مكاني قرار نظريه) اول: توان به دو گونه انديشيدها ميدربارة نظريه

نشاند كه از آسيب و گزند زمان و مكان در ) مثُل(داد و همچون افالطون آنها را در عالمي برتر 
گروه . را پاي بند زمان و مكان كرده، آنها را دستخوش تاريخ دانستها نظريه) دوم. امان باشند

ها را شكل گرفته و باليده بر بسترهاي زماني و اول از بحث ما خارج است؛ اما آنها كه نظريه
بايست هنگام انتخاب يك نظريه و به كارگيري آن حتماً به شرايط مكاني مي دانند، مي

متاسفانه توجه به اين مساله در ميان محققان ايراني . كنند گيري و رواج آن توجهتاريخي شكل
اي را كه در ها، نظريهشود و آنها بدون توجه به بستر زماني و مكاني نظريهكمتر ديده مي

گيرند كه در شرايط زماني ـ مكاني خاصي شكل گرفته است، در بررسي آثاري به كار مي
  . اندشرايط كامالً متفاوتي پديد آمده

هاي باختين بر بستري دموكراتيك و مدرن قرار دارند؛ منطق مكالمة باختين، خصلتي ريهنظ
و ) حكومت استالين(هاي توتاليترِ سياسي دموكراتيك دارد چرا كه در حقيقت واكنشي به نظام

باختين با تفاوت نهادن ميان علوم انساني و علوم تجربي و زبان . است) پوزيتيويسم(گرايي علم
صدايي پوزيتيويسم اي ارائه كرد كه نه تنها رويكرد تكها ، ديالوگ و مونولوگ، نظريهخاص آن

به گفتة . دادهاي توتاليتري عصرش را نيز مورد حمله قرار ميكشيد بلكه نظامرا به چالش مي
  :محققي
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زيست در قالب يك نوع ادبي به نام رمان تك گويانه به باختين كه در عصر استالين مي«
. هاي اقتدارگرا و باالتر از آن توتاليتاريسم اشاره كرده استهاي اساسي رژيمبه ويژگي خوبي

-باختين با زبان بي زباني در صدد القاء اين انديشه بود كه كمونيسم استالينيستي راه رمان تك

انكار توتاليتاريانيسم حقوق و باالتر از آن اصل استقالل فردي را . گويانه را در پيش گرفته بود
توتاليتاريسم اجازة . افراد تحت حاكميت اين نوع سياست داراي حقوق مساوي نيستند: كندمي

  ».پذيردبروز و انتشار صداهاي ديگر از طريق آزادي بيان را نمي
هاي پس از تدوين شد، بستر خاص خود را داشت؛ سال 60نظرية بينامتنيت نيز كه در دهة 

كه سوژة دكارتي ـ كه اساس فلسفة مدرن است ـ با هايي است جنگ دوم جهاني، سال
روبرو گرديد و به تدريج مفاهيمي ... انتقادهاي گستردة كساني چون فوكو، هايدگر، اشتراوس و 

در نظرية بينامتنيت نيز اين غياب يا حضور . به جاي آن نشست... مانند ساختار، گفتمان و 
  :دشوكمرنگ مولف، و نقش پر رنگ گفتمان ديده مي

متنِ در بند دغدغة ايجاد روالي را دارد كه يك متن از آن طريق بر پاية ] كتاب[كريستوا در «
- مولفان متون خود را به ياري اذهان اصيلِ خويش نمي. شوداز پيش موجود بنا مي گفتمانِ

ه از متون برساخت... كنند آفرينند بلكه اين متون را با استفاده از متون از پيش موجود تدوين مي
و  هاگفتمانشود يعني همة آن هستند كه گاه متن فرهنگي يا اجتماعي ناميده مي آن چيزي

هاي سازندة فرهنگ را ايجاد هاي سخن گفتني كه به شكل نهادينه ساختارها و نظامشيوه
از اين نظر متن يك موضوع منفرد و مجرد نبوده، بلكه تدويني از متنيت فرهنگي . كندمي

  » .است
با كمرنگ ساختن نقش ... اجمال آنكه پيشوايان نظرية بينامتنيت مانند كريستوا، بارت و به 

) و نه جهان پيشامدرن(اند كه بيشتر با روح جهان پسامدرن اي ارائه كردهمولف، نظريه
  .همخواني داشته است

ارت ها يا به عبهاي آن، انتخاب نادرست متنفرضتوجهي به اين بسترها و پيشنتيجة بي
، ...هاي نظريه پردازان آنها ، باختين، كريستوا و ها برخالف نظريه و ديدگاهبهتر، انتخاب متن

هاي داستايفسكي را واجد خصلت هم رماندانيم كه باختين تنها رمان و آنمي. است
از نظر اين متفكر روس، شعر يا آثار رمان نويسان ديگري مانند . دانستچندصدايي مي
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صدا بودند، كريستوا نيز آشكارا بينامتنيت را تنها در آثار نويسندگان مدرنيستي  تولستوي تك
با اين حال و به استناد مقاالت .  كرد  نه در آثار نويسندگان كالسيكچون جست و جو مي

چاپ شده در مجالت علمي و پژوهشي، پژوهشگران ايراني جز چند مورد استثنايي تقريباً به 
، به آثار نويسندگان كالسيك را به عنوان مورد مطالعاتي خود انتخاب كردههاي تمامي متن

  ذكر تنها چند نمونه گويا خواهد بود. اندنپرداخته...  مدرني چون هدايت، آل احمد، ساعدي و 
اند، نويسندگان در اين مقاله كوشيده» منطق الطير عطار و منطق گفتگويي«: منطق مكالمه

الطير را نشان دهند؛ نتيجه هر چه باشد، نكته اين است كه ايي منطقهاي چندصدبعضي جنبه
جويند حال آنكه باختين شعر را به طور آنها برخالف گفتة باختين، چندضدايي را در شعر مي

  .دانستكلي فاقد چندصدايي بودن مي
ان اند گلستاي كه نويسندگان آن مدعينيز مقاله» نگاهي به چندصدايي سعدي در گلستان«

گويند كه چرا برخالف گفتة باختين ـ كه رمان اما آنها نمي. سعدي واجد چندصدايي بودن است
هاي گلستان ـ كه متني پيشامدرن است ـ به دنبال دانست ـ در حكايترا تنها ژانر چندصدا مي

  .چندآوايي هستند
» رويكرد بينامتنيتاي از مرزبان نامه بر اساس نقد و تحليل قصه«نويسندة مقالة : بينامتنيت

اي را ناگفته باقي دهد، نكتهرغم توضيح مفصلي كه دربارة بينامتنيت و پيشوايان آن ميعلي
توان از بينامتني بودن آنها سخن گفت كذارد؛ به قول كريستوا تنها آثار مدرن هستند كه ميمي

  ... .نامه و گرشاسب نامه و نه آثاري كالسيك و پيشامدرني چون مرزبان
البته اين گفته بدين معنا نيست كه محققان ايراني هر چه را كه ديگراني چون كريستوا و 

اند، بايد عيناً بپذيرند و از نوك پا تا فرق سر پسامدرن و پساساختارگرا شوند، اما باختين گفته
بايد به خاطر داشت كه حتماً دليل اين خروج آشكار از چارچوب نظري نيز بيان شود و مثالً 

فته شود كه به داليلي چند مانند نابسندگي نظريه در چارچوب نظريه تغييراتي ايجاد شده گ
اين مساله بسيار متفاوت از آن است كه ابتدا به معرفي چارچوب نظري خود بپردازيد اما . است

  .هيچ توجيهي برخالف آن عمل كنيددر ادامه بي
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  انتخاب نادرست نظرية تحقيق .2
فرض آنها سبب انتخاب نادرست هاي مذكور و پيشزماني ـ مكاني نظريهتوجهي به بستر بي

گويي برخي از پژوهشگران ايراني چندان توجهي به انتخاب درست . نظريه نيز شده است
تبارشناسي، پديدارشناسي، ساختارگرايي (هاي موجود نظريه و نظرية درست از ميان انبوه نظريه

اي خواهند هر مسالهكه در جعبة خود تنها يك آچار دارد، ميندارند و همچون مكانيكي ...) و 
ترين عمده. گيرندخود را جا به جا به كار مي) نظريه(گاهي نيز ابزار . را با آن نظريه حل كنند

  :توان مشاهده كردنادرست نظريه را در موارد زير مي شكل اين كاربست
  

  كاربست بينامتنيت به جاي ساختارگرايي. 2.1
هر . هاي نادرست، كاربرد بينامتنيت به جاي ساختارگرايي استترين شكل اين انتخابياصل

ها يافت اما تفاوت... و ) مولف(هايي مانند حذف سوژه توان شباهتچند ميان اين دو نظريه مي
نيز  كم نيستند چنانكه نظريه پردازان بينامتنيت آشكارا بينامتنيت را چيزي مجزا از 

اند  گويا آنچه باعث شده است محققان ايراني اين دو را به جاي هم به دانستهساختارگرايي 
همانگونه » هاستساختارگرايي بررسي رابطه«كار گيرند، تاكيد هر دو نظريه بر رابطه است؛ 

كند اما چنانكه گفته شد، تفاوتي هم هست و ها ياد ميكه بينامتنيت نيز از زنجيرة ارتباطي متن
اي گويند، اين رابطه، نه رابطهساختارگرايي از رابطة متون با يكديگر سخن مي آن اينكه اگر

خواهد آن اشتراكات زيربنايي را بيابد كه ميان اي ساختاري است كه ميگفتگويي بلكه رابطه
چنانكه براي مثال . مشترك است...) داستان، معماري و (هاي متنوع يك نوع پديده

است ) آن ساختارهايي(هاي زيربنايي به دنبال آن فصل مشترك«ساختارگرايي لوي اشتراوس 
هايي كه به آن هاي سطحي فرهنگهاي مشهود در پديدهها را فارغ از تفاوتكه تمامي انسان

- هاي بسيار متفاوت مناسكي كه فرهنگبا وجود شكل. دهدتعلق دارند، به يكديگر پيوند مي

رسد دهند، به نظر ميزندگي اجتماعي را بروز ميهاي مهم هاي مختلف از طريق آنها جنبه
اي را براي انتخاب همسر، پيوندهاي هاي رمزگذاري شدههاي بشري رويهتمامي فرهنگ

  .خويشاوندي و ورود به بزرگسالي دارند
كه بينامتنيت دغدغة يافتن هاي مشترك است در حاليساختارگرايي به دنبال خويشكاري

گيرد اما بينامتنيت هر چند مانند ساختارگرايي، مولف را ناديده مي. نداردها را يكساني و شباهت
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دقت (گويد كه در ارتبازي دائمي و سيال با هم قرار دارند هايي سخن ميبه جاي آن از گفتمان
هر موجود انساني «به تعبير اشميتس ) ها ساختار يكسان و مشابهي ندارندكنيم كه گفتمان

كنيم بلكه به دست متون ما متون را خلق نمي. هاي ازلي نيستفتمانچيزي جز محل تالقي گ
  .»شويمخلق مي

پژوهشي است كه اگر » نامه بر اساس رويكرد بينامنيتاي از مرزباننقد و تحليل قصه«مقالة 
پندارد كه بر اساس اين و يا پژوهشگر مي(است چه بر مبناي نظرية بينامتنيت صورت گرفته

-اما بهتر آن بود كه از روش ساختارگرايي استفاده مي) د را انجام داده استنظريه تحقيق خو

نويسنده پس از معرفي نظرية بينامتنيت در مقدمة طوالني مقاله، داستاني از مرزبان نامه . شد
  :كندرا نقل مي» ايراجسته با خسرو«به نام قصة 

را كشته بود و هميشه نگران  خوي داشت كه پدر و برادر اين زنخسرو زني نكو روي و نكوي«
روزي خسرو از . بود كه مبادا روزي، مهر برادري و پدري زن را به كينه جويي از او بر انگيزد

معصومه نگاه كرد، پردگيان حرم خدمت، اعني ... سر نشوت دست شهوت به انبساط فراز كرد 
از نظارة ايشان . ايستاده كنيزكان ماه منظر و دختران زهره نظر را ديد كه به يمين و يسار تخت

او را طاقت اين تحمل و روي اين آزرم نماند و در آن حالت دستي . خجلتي تمام بر وي افتاد
در خيال آورد كه موجب و مهيج اين حركت . برافشاند، بر روي خسرو آمد و از كنار تخت افتاد

كه زن را جان از قالب  خسرو دستور خود ، ايراجسته، را فرمود... همان كين پدر و برادر است 
دستور خردمند سخت متردد مانده بود كه در اين حال معصومه بر زبان خادمي به . تهي كند

دستور پيغام فرستاد كه ملك را بگوي كه اگر من گناهكارم، آخر اين نطفة پاك كه از صلب 
هم را به امضا خسرو نپذيرفت و فرمود كه برو و اين م... طهارت تو در شكم دارم، گناهي ندارد 

  . برسان
دستور كه از عشق مفرط شاه به زن خبر داشت، انديشيد كه بر فرمان شاه، در حالتي چنان 

پس صواب چنان دانست كه جايگاهي از نظر خلق جهان پنهان . خشمگين اعتماد نتوان كرد
آمد و  چون نه ماه تمام برآمد، نازنيني از دوش دايگان فطرت در كنار قابلة دولت... ساخت 

روزي خسرو به شكارگاه، . پروريد تا به هفت سال رسيدهمچنان در دامن حواضن بخت مي
ياسيجي بركشيد و بر پهلوي بچه راست كرد، مادرش در پيش . اي را ديدميش و نر ميش و بره
چون تير بر ماده راست كرد، نر ميش پيش آمد تا مگر قضا گردان ماده . آمد تا سپر آفت شود
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رو كمان از دست بينداخت و گفت جايي كه جانوري وحشي را اين مهرباني و شفقت خس. شود
باشد كه خود را فدايي بچة خويش گرداند و نر را بر ماده اين دلسوزي و رافت آيد كه بال را 
استقبال كند تا بدو باز نخورد، من جگر گوشة خود را به دست خود خون ريختم و بر جفتي كه 

خسرو عقدة دل را بر ... كي صفت از زنان عالم طاق بود، رحمت نكردم به خوبي صورت و پا
پس برخاست و زن و شاهزاده را از . دستور بگشود و دستور گفت جز صبر دستاويزي نيست

خسرو از شنيدن و ديدن ... هاي زيبا آراسته، به خدمت خسرو آورد فرق تا قدم به فواخر لباس
شود؟ چون از كه خود را گم كرد و ندانست كه چه ميهوش شد آن حال چندان مدهوش و بي

غشي حالت با خويشتن آمد، از دستور منّتي كه مقابل چنين خدمتي بود، پذيرفت و هر چه 
  ».ممكن شد از تكريم جانب حرمت و تنويه جاه و منزلت او كرد

تواند متني و براي اثبات اين نكته كه اين داستان به تعبير نظرية پردازان بينامتنيت، نمي
هاي ديگري نيز از كتاب كليله و دمنه، كارنامة اردشير بابكان، مستقل باشد، به داستان

هاي ظاهري، ساختار و يا به تعبير كند كه با وجود تفاوتشاهنامه، گرشاسب نامه اشاراتي مي
دارند داستان كليله و دمنه كه شباهت » هاي مشتركيژرف ساخت و خويشكاري«محقق 

  .نام دارد» پادشاه و برهمنان«ساختاري فراواني با داستان مرزبان نامه دارد، قصة 
برهمنان از . هبالر پادشاه برهمنان هفت خواب هولنام ديد و تعبير آنها را از برهمنان جويا شد«

ي آنجا كه در گذشته، هبالر دوازده هزار نفر از آنها را كشته بود، در پي انتقام آمدند و به تعبير
ها و اشتر بختي را از دم دروغين روي آوردند كه شاه بايد پسر، همسر، وزير و كاك دبير، پيل

تيغ بگذراندو شمشيرش را نيز بشكند همه را در خاك كند و خون آنها در آبزني كند و ساعتي 
اگر  در آن بنشيند و چون بيرون آيد، آنها بر او افسوني بخوانند و از آن خون بر كتف شاه مالند،

بر اين صبر كرده آيد و دل از اين جماعت برداشته شود، شر اين خواب مدفوع گردد و اگر اين 
... باب ميسر نيست، بالي عظيم را انتظار بايد كرد با زوال پادشاهي و سپري شدن زندگاني 

يران بالر ، وزير هبالر، متوجه تشويش پادشاه شد و ا... پادشاه بسيار آشفته و پريشيده حال شد 
. آلود درياي طوفاني شاه را باز يابددخت، همسر او را نزد شاه فرستاد تا بلكه سرچشمة گل

داد، بدون اي از سوي برهمنان را ميايران دخت كه احتمال دسيسه. هبالر ماجرا را باز گفت
ي اگر اند تو را گشايشي است، درنگ روا مدار؛ ولاگر در آنچه بازنمده: اينكه خود را ببازد گفت

ها را در ميان درنگ را مجالي هست، با كارايدونِ حكيم كه معبر بسيار توانايي است، خواب
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ها را به وجهي هر چه نيكوتر باز نمود و گفت كه پادشاهان اطراف كارايدون تعبير خواب. بگذار
شاه از اتفاق را همان گونه شد كه كارايدون گفته بود و . هدايايي نفيس براي تو خواهند آورد

ها را ايران دخت چون خواست يكي از هديه. فرط خوشي هدايا را بين عزيزان خود تقسيم كرد
بر دارد، زن ديگر هبالر سر رسيد و ايران دخت بين جامة ارغواني و تاج مردد بود و عاقبت تاج 

خت هبالر چون شب به درگاه ايران دخت خراميد، ايران د. را برداشت و زن ديگر شاه جامه را
در اين حال زن ديگر شاه با جامة ارغواني . با طبقي زرين پر از برنج بر بالين هبالر حاضر شد

... پديدار شد و نيك در دل شاه زيبا نمود و به ايران دخت گفت تو مصيب نبودي در اختيار تاج 
از هبالر . ايران دخت را اين حالت سخت گران آمد و طبق برنج را بر سر و روي هبالر ريخت

وزير با خود انديشه كرد كه پادشاه سخت شيفتة . وزير خواست در دم، ايران دخت را گردن بزند
پس او را به خانه . ايران دخت است و به يك فرمان كه در حالت خشم راند، اكتفا نتوان كرد

چندي نگذشت كه هبالر . كرد و به شاه وانمود كرد كه او را گردن زده استخود محافظت مي
به يك كلمه كه در حالت خشم ما رفت، بسنده : رده پشيمان شد و بر دستور بانگ زد كهاز ك

كردي؟ بالر ايران دخت را در هيبتي بسيار فاخر بر شاه عرضه كرد و شاه هر روز بيش از پيش 
  ».افزودبر مقام و منزلت دستور مي

اينگونه بيان كرده  ها راساخت و خويشكاري مشترك داستاننويسنده، خود در ادامه ژرف  
پادشاه بر زن ] داستان[در هر دو . كند كه پدر او را كشته استپادشاه با زني ازدواج مي«: است

در هر دو زنان شاه باردارند و وزير . خواهد زن را از دم تيغ بگذراندگيرد و از وزير ميخشم مي
در هر دو شاه در . گ كنددهند كه شاه تا زادن فرزند در كشتن آنها درنرا واسطه قرار مي

زنند و آنها را ها سر باز ميدر هر دو وزيران از كشتن زن. داردها درنگ روا نميكشتن زن
زايند كه تا هفت سالگي از ها پسري ميدر هر دو زن. گيرندپنهاني در كنف حمايت خود مي

-شود كه باعث مياي روبه رو ميدر هر دو پادشاه در نخجير با منظره. چشم پدر مخفي است

در هر دو وزيران، ملكه و شاهزادگان را در لباسي ... شود زن و فرزند خود را به تلخي ياد كند 
  »نشيندبينند و بر صدر ميكنند و قدر ميفاخر بر شاه عرضه مي

به چند دليل انتخاب نظريه بينامتنيت به عنوان چارچوب نادرست بوده، بهتر آن بود كه محقق 
ترين اين داليل اين است كه جستجو به دنبال اصلي. كردتارگرايي استفاده مياز روش ساخ

هاي مشترك، كاري است كه ساختارگراياني چون اشتروس و ژرف ساخت و خويشكاري
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دليل ديگر اين است . محققاني چون پراپ به دنبال آن بودند نه كساني چون كريستوا و بارت
ختارگرايي ما با ساختاري يكسان و ايستا در همة متون كه در تحقيقات بينامتني، برخالف سا

كوشند تا يكديگر را دگرگون سازند و اين دگرگون ها ميمواجه نيستيم بلكه متن) هاگفتمان(
اي است كه در رويكرد ساختارگرايانه هرگز اتفاق نيفتاده، ساختارگرايان حرفي از ساختن، مساله

اند آنها حتي به فرض نامه و كليله و دمنه نيز چنينمرزباندو داستان مذكور از . زنندآن نمي
  .شودتاثيرپذيري، تنها تكرار شده، هيچ دگرگوني در آنها ديده نمي

  
  :بينامتنيت به جاي نقد منابع. 2.2

گويند و پژوهشگران پردازان بينامتنيت چيزي ميآيد كه نظريهظاهرِ كار اينگونه به نظر مي
نظريه پردازان بينامتنيت و به خصوص پيشواي آنها ، كريستوا، . فهمندايراني چيز ديگري مي

بارت نيز . ها و نقد منابع نيستاند كه بينامتنيت هر چه باشد، بررسي سرچشمهبه صراحت گفته
نظري نزديك به كريستوا داشت اما شگفت آنكه محققان ايراني به چنين اظهار نظرهاي آشكار 

ا برداشتي سطحي و دلبخواهانه، بينامتنيت را به بررسي اشكال اند و بتوجهو روشني بي
در حقيقت آنها نام نظرية بينامتنيت . اندفرو كاسته) نقد منابع(تاثيرگذاري و يا يافتن منبع اشعار 

...) تاثير فالن شاعر بر فالن شاعر و (هاي سنتي تحقيق اند تا شيوهو چند اصطالح آن را گرفته
بپوشانند در حاليكه شيوه همان شيوة بزرگاني چون فروزانفر و شفيعي كدكني اي تازه را جامه
  .است

بازتاب اشعار سنتي و معاصر فارسي در شعر «توان به مقالة از جملة اين دسته تحقيقات، مي
هاي سنايي و عناصر بينامتنيت در غزل«و » كدكني با رويكرد به نظرية بينامتنيتشفيعي
بازتاب اشعار سنتي و معاصر «براي اثبات مدعا كافي است تا چكيدة مقالة . اشاره كرد» خاقاني

  .خوانده شود» كدكني با رويكرد به نظرية بينامتنيتفارسي در شعر شفيعي
- شعر شفيعي. هاي نقد ادبي استاز شعر شاعران، از جذاب ترين مقوله تاثيرپذيري بررسي«

معاصر فارسي و با توجه به رويكرد بينامتنيت كدكني از رهگذر تاثيرپذيري از اشعار سنتي و 
اين اصطالح . شودهاي ادبي اطالق ميبينامتنيت به رابطة ميان متن. قابل مطالعه است

نخستين بار توسط ژوليا كريستوا در اواخر دهة شصت ميالدي پس از بررسي آراء باختين 
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وتوجه بسيار به شعر  سرشك به دليل سرشار بودن از پشتوانة فرهنگي. شعر م. مطرح شد
در اين مقاله . سنتي و معاصر فارسي از عناصر و مناسبات بينامتنيت فراواني برخوردار است

در ابتدا به . گيردكدكني از شعر سنتي و معاصر فارسي مورد بررسي قرار ميتاثيرپذيري شفيعي
سرشك پرداخته . هاي كالسيك شعر فارسي ـ به ويژه سبك خراساني ـ بر آثار متاثير سبك

هاي هنري او از شاعران كدكني از شعر سنتي به شعر نو و تاثيرپذيريشده و سپس گذر شفيعي
  ».معاصر ايران ـ به ويژه اخوان ثالث ـ مطالعه شده است

  
  ديرينه شناسي/مكالمه به جاي تبارشناسيمنطق.2.3

يي كه در نزد همة فالسفه شناختي معناي ثابتي ندارند؛ معناجامعه/مفاهيم و اصطالحات فلسفي
اي و در نزد هر فيلسوف و انديشمندي و در طول تاريخ ثابت و ابدي باشند بلكه در هر دوره

ها و مفهومي است كه ذهن انسان» عدالت«ه عنوان نموه مفهوم . يابندمعنايي متفاوت مي
آنها از عدالت به فالسفه از افالطون گرفته تا جان رالز را مشغول ساخته است اما تعريفي كه 

هر يك «يابد كه در نظر افالطون عدالت زماني تحقق مي. دهند، بسيار متفاوت استدست مي
در حالي كه رالز برداشت » اي را كه خاص آنان است، انجام دهدگانه وظيفهاز طبقات سه

حق «متفاوتي از عدالت دارد؛ از نظر رالز يكي از دو اصل عدالت اين است كه هر شخص 
حتي » ترين آزادي اساسي، سازگار با آزادي مشابه ديگران داشته باشدرابري نسبت به گستردهب

ممكن است كه مفاهيم بار معنايي متفاوتي داشته باشند چنانكه مفهوم عدالت در آثار افالتون 
و رالز بار معنايي مثبتي دارد حال آنكه براي فون هايك ـ كه اقتصاد داني ليبراليست است ـ  

  .دالت مفهومي با بار معنايي منفي استع
نيز همچون عدالت از آن دسته مفاهيمي است كه در نزد همة فالسفه معنا و » ديگري«مفهوم 

بار معنايي يكساني ندارد؛ بوبر، سارتر، هايدگر، لويناس، هوسرل، هگل و باختين كه ديگري در 
. انداز آن به دست داده) نفيمثبت يا م(آثارشان مفهومي كليدي است، هر يك تعريفي خاص 

-داند در حاليكه كه باختين به دليل جايگاه ديالوگ در انديشهمثالً سارتر ديگري را دوزخ مي

اش،  و با بيان اينكه حداقل معناي زندگي وجود دو صداست، نگاهش به ديگري كامالً مثبت 
  .است
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ناخودآگاه به ياد باختين و منطق بينند، پژوهشگران ايراني اما هرجا نشاني از حضور ديگري مي
اين مساله شايد به دليل ناآشنايي پژوهشگران ايراني با فلسفة غرب و . افتنداش ميمكالمه
به همين دليل ساده، بارها نظرية باختين به . باشد... هاي ديگر آن چون سارتر، هايدگر و چهره

گرفته شده است مانند  مقالة هاي ديگري مانند تبارشناسي ميشل فوكو به كار جاي نظريه
كوشد به كه نويسندة آن مي» خوانشي نقادانه از رويكرد بيژن نجدي به انسان: ديگران«

هاي بيژن نجدي بپردازد و صد البته براي نويسنده مسلم است در داستان» ديگران«بررسي 
  :كه بايد از منطق مكالمة باختين استفاده نمايد

هاي بيژن در داستان )Others(هاي نقد ادبي نوين دربارة ديگران اين جستار برپاية نظريه«
ها و باورهاي ميخاييل باختين از گفته كه در اين زمينه آشكار استنجدي نگاشته شده و 

  » .آور روس، بهرة فراوان برده  شده است،زبان شناس نام
رچوب نظري مناسبي شود كه منطق مكالمة باختين چااما از همان مقدمة مقاله فهميده مي

  :مقدمه را ببينيم. شدنيست و به جاي آن بايد از تبارشناسي ميشل فوكو استفاده مي
اي به آنها كه به دليل تفاوت ها پيش رويكرد و نگاه ويژهدر داستان نويسي معاصر از سال»

گاه يك زنداني در . شوند، وجود داشته استنگاه داشته مي» محدوده«فكري به نوعي در 
گويد؛ گاه فرد تنگستاني در افت و خيزهاي جامعه و حكومت سخن مي» هاي زندانورق پاره«

هاي ديگر كه هر كدام به نوعي اگشت نهادن بر و نمونه... شود به دلير تنگستان تبديل مي
گزيدة اين بخش از  طردشدگانچكيدة اين ... اجتماعي است  طرد شدگانيكي از 

  ».خوردپرداز معاصر ايران به چشم ميهاي بيژن نجدي داستانگفتمان اجتماعي در نوشته
فوكو در آثاري مانند تاريخ جنون، زايش درمانگاه و » ديگري«باختين با » ديگري«تفاوتي كه 

اي سوژه...) بازان و ديوانگان، همجنس(مراقبت و تنبيه دارد، در اين است كه ديگري فوكو 
ليل داده شده است؛ آنها كساني هستند كه گفتمان مسلط است كه به ابژه و موضوع تحقيق تق
هايي آنها را به سخن وا مي دارند دقيقاً همانند ديگران جامعه آنها را طرد كرده، با شيوه

هاي اند بلكه برخالف شخصيتهاي نجدي كه كه نه تنها از جامعه طرد شدهداستان
  :كند، فاقد شخصيت و صدا هستند مي هاي داستايفسكي كه باختين از آنها الگوسازي داستان
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دهد هاي كوچك اقليت، هنگامي روي ميگفت و گو ميان دو ديدگاه اكثريت جامعه و گروه«
هاي اقليتي گروه. كه اكثريت بخواهد اقليت را بشناسد و از زاوية ديد آن اقليت، به خود بنگرد

اند و روح تنهاي را شكسته اند، حريم خصوصي خودناميده شده» ديگران«كه در اين گزارش 
شد مگر به ياري ها انجام نمياند و اين نقب زدن به درون شخصيتخود را آشكار ساخته
از همين روي ديگران، . اي كه نجدي در برابرمان گسترده استشگردهاي داستان

بلكه آنهايي هستند كه به نوعي در محدوده نگاه داشته  هاي داستاني نيستندشخصيت
  .»دانشده

هايي هستند كه خود شود بلكه انساناما ديگري باختين ابژه نيست و به سخن واداشته نمي
گويند و گفتگو، گفتگويي دو سويه است مستقل از سلطة نويسنده يا گفتمان حاكم سخن مي

شود و اين هاي نجدي از چنين گفتگوهايي كمتر نشاني ديده ميدرحالي كه در داستان
. شناساندهاي داستانش آنها را به خوانندگان ميا سيطرة كامل بر شخصيتنويسنده است كه ب

خوانشي نقادانه از رويكرد بيژن نجدي به : ديگران«هايي هستند كه نويسندة مقالة اينها نكته
- نجدي شخصيت] هايداستان[«: اند، خود به آنها اذعان دارد چرا كه در مقاله نوشته»انسان

ها تصوير دهندة گيرد زيرا داستانها كم صورت ميگو  نيز در داستانگفت. هاي زيادي ندارد
  .».ذهن ديگران هستند

  هابرخورد ارزش مدارانه و ناديده گرفتن واقعيت .3
اند، به نسبت بيشتر از مطالعاتي كه بر اساس نظرية منطق مكالمة باختين انجام گرفته

يعني به جاي آنكه . اندافتاده مدارانهداوري و پژوهش ارزشبينامتنيت به دام ارزش
را دگرگون كرده، تغيير ) هاواقعيت(سازند، آنها ها را آشكار ميهايي باشند كه واقعيت پژوهش

  .دهندمي
هاي ما ها بوده، و خواهند بود و غالباً نيز بر تصميم گيريها اگرچه جزيي از زندگي انسانارزش

هاي حيات آدمي، جايي لمي برخالف ساير ساحتتقدم دارند  با اين حال دنياي تحقيقات ع
ها به راحتي در آن پذيرفته شود چرا كه در جهان تحقيقات ادبي، نيست كه حضور اين ارزش

اين تقابل . ها ندارند و ميان آنها ديوار بلندي كشيده شده استها هيچ نسبتي با ارزشواقعيت
ها باز اي ندارد و به آثار پوزيتويستنيها البته سابقة طوالها و واقعيتنهادن ميان ارزش

نهاد، بذر چنين تضادي را در فرق مي» است«و » بايد«گردد و گويا زماني كه هيوم ميان  مي
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ها كه در پي يافتن يك شناخت غير پوزيتويست. پاشيدها ميتاريخ فلسفه و انديشة انسان
اند، انكار آمدهخصي به حساب ميها را از آنجا كه مفاهيمي شاند، ارزششخصي و دقيق بوده

 .كردند و خواهان محو آنان در جريان تحقيقات خود محققان بودندمي
در اين دوران «توان گفت اين نظريه به اين شكل امروزه پيروان چنداني ندارد چنانكه مي

گرايي گرايي و عقلنگريستند و از علمها ميبرخي از متفكران  با نگاهي مثبت به ارزش
هاي فرهنگي ناشي از ها و ناديده گرفتن تفاوتتوجهي به ارزشوشنگري به دليل بير

و كساني نيز در اين ميان هستند كه باوري به تقابل » كردندها انتقاد ميهاي ارزش تفاوت
كوشيد تا نشان دهد كه هر پژوهشي به مطلق اين دو از يكديگر ندارند؛ مثالً ماكس وبر مي

ها را در خود دارد و هر كنشي در حقيقت تركيبي از عقالنيت و ز ارزشهايي اناچار رگه
  .هاست ارزش

نگاهي به چندصدايي سعدي در «: اند ازاند، عبارتباورانه نوشتهاز جمله مقاالتي كه ارزش
حافظ و «در مقالة . »رويكردي باختيني به اشعار حافظ: حافظ و منطق مكالمه«و » گلستان

كوشد، از حافظ و شعرش، نويسنده مي» ردي باختيني به اشعار حافظرويك: منطق مكالمه
از نظر . خويشاوند نزديكي براي باختين بتراشد و دردهاي باختين را به حافظ نيز نسبت دهد

همچون «پردازد، حافظ نيز نويسنده اگر باختين در زمانة استالين به نقد تفكر تك صدايي مي
ايشان براي اثبات اينكه حافظ نيز » .ه ستيز و نا آزاد را تجربه كرداي نامراد، مكالمباختين زمانه

  :كنندسوداي مكالمه، آزادي را داشته است، شواهدي مانند اين را ذكر مي
  حال دل با تو گفتنم هوس است            خبــر دل شنفتنم هوس است                 
  طمع خــــام بين كه قصة فاش            از رقيبان نهفتنم هــوس است                 
  اي چنين نازك            در شب تار سفتنم هوس استوه كــــه دردانه                 

تا جايي كه اين . تابد يا نهبايد از شارحان حافظ پرسيد كه اين غزل چنين تفسيري را بر مي
هاي حافظ به ياد دارم، استاد اين درس از تدريس اين غزل و بخصوص بيت كالس حقير از

توان از آن تفسيري باختيني كرد، سوم آن به داليل اخالقي پرهيز داشت حال اينكه چگونه مي
رويكردي باختيني به اشعار : حافظ و منطق مكالمه«اي است كه بايد از نويسندة مقالة مساله
هاي جهان مدرن، توان خاطر نشان كرد كه نويسندة مقالة مذكور، ارزشمي تنها. پرسيد» حافظ

، را بر واقعيت شعر حافظ تحميل كرده، حقيقت شعر او را دگرگون ساخته ...آزادي، مكالمه و 
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اند، حداقل در ايران پيش آزادي به مفهومي كه باختين و فالسفة مدرن از آن دفاع كرده. است
كدكني به صراحت اي است كه بزرگاني چون دكتر شفيعي؛ اين نكتهاز مشروطه وجود نداشت

  :انداز آن سخن گفته
همانگونه كه تلقي قدما از مفهوم وطن با تلقي انسان قرون اخير متفاوت است، تلقي ايشان از «

ما وقتي كلمة آزادي را در شعر عمادي شهرياري . آزادي نيز امري است به كلي متفاوت
-كنيم كه او وقتي اين كلمه را به كار مياين نكتة تاريخي را ندانيم، تصور ميبينيم، اگر  مي

شاعر (عمادي شهرياري . كرده است كه ما و معاصران مابرده، همان مفهومي را از آن اراده مي
  :گفته است) قرن ششم

  آزادي آرزوست مرا دير سال هاست       تا كي ز بندگي نه كم از سرو و سوسنم     
  :گفته است) شاعر قرن ما(لك الشعراي بهار و م

  اي آزادي، خجستــه آزادي       از وصــل تو روي بر نگردانم                    
آن . اند ولي مفهوم آزادي در نظر ايشان زمين تا آسمان تفاوت داردهر دو آزادي را آرزو كرده

است، آزادي برون آمدن از جايي آزادي كه عمادي شهرياري به كار برده است، يك امر فردي 
گويد امري است اجتماعي كه اما آن آزادي كه بهار از آن سخن مي. يا مقيد نبودن به كاري

پيش از مشروطيت و مقارنات تاريخي آن، هرجا . برابري افراد يك جامعه است در مقابل قانون
كلمة آزادي را در زبان فارسي داريم، به همان معنايي است كه عمادي شهرياري ارائه كرده 

  » .داشته است است و هر جا بعد از مشروطيت داشته باشيم به آن معناست كه بهار در نظر
خواهد چندصدايي بودن را كه ارزش دنياي جديد است، نمونة ديگر زماني است كه نويسنده مي

شوند، ابهام و ايهام براي نيل بدين مقصود ايشان ناچار مي. بر واقعيت شعر حافظ تحميل سازد
  :را معادلي براي چندآوايي بدانند

ورت واقعي وي را از نظرها پنهان به سبب كيفيت عياري خاص، ص] حافظ[اشعار وي «
اي ريايي و ناموافق عدم امن عيش و ترس از قرباني چون باختين به خاطر زمانهاو هم. كنند مي

شدن، بر آن است تا به مسائل و موضوعات زمانه رنگ و بو و حال و هواي شاعرانه و زيبايي 
توان به طور فظ را ميبنابراين به همين خاطر است كه سپهر غزليات حا. شناختي بدهد

بطون كه قابليت تفسيرپذيري فراوان اي چندسويه و ذيسخن شاعرانه: نامحدود رصد كرد
  )كيفيت پوليفونيك و چند آوايي(دارد



 219    زدگينقد نظريه

  

  »     من اين حروف نوشتم چنان كه غير ندانست  تو هم ز روي كرامت چنان بخوان كه تو داني
هاي جهان مدرن، دست به عر حافظ با ارزشآشكار است كه نويسنده براي هماهنگ كردن ش

آورد و نه زند؛ واقعيت اين است كه ابهام، چندمعنايي را به وجود ميتحريف واقعيت مي
باورانه نگريسته شوند، اين دو مرزهاي مشخصي دارند كه اگر با نگاه غير ارزش. چندصدايي را

مدارانه به ميان آيد، ي نگاه ارزشمرزهاي آنها كامالً مشخص و جدا از يكديگراست اما اگر پا
  .گرددآنگاه ابهام و چندمعنايي تبديل به چندآوايي مي

  
سازد و يا تحريف چنين ناخودآگاه آن را پنهان مياما آن واقعيت اساسي كه مقاالتي اين

حقيقت آن است كه نتيجة .كند، واقعيت استبدادي بودن تاريخ ايران تا دوران مشروطه است مي
سازد؛ وقتي شائبة چندصدايي بودن تاريخ ايران را به ذهن متبادر مي.......... ايي چون هپژوهش

هايي از چندصدايي نشانه... كه در آثار بزرگاني چون حافظ، سعدي، فردوسي، عطار، مولوي و 
بودن وجود دارد و يا اينكه چندصدايي است، چرا نبايد فرهنگ ايراني را فرهنگي چندصدا 

اين بزرگان بازگو كنندة و سخنگويان فرهنگ ايراني نيستند اگر آثار آن چندصدايي  دانست؟ آيا
تواند باشد، پس تاريخ ايران نيز تاريخي چندصدايي خواهد بود و يا اينكه چندصدايي بودن مي

اگر به نتايج تحقيقات . اما واقعيت چيز ديگري است. بخش مهمي از آن به شمار خواهد آمد
ريخ و فرهنگ ايراني بنگريم، آنگاه خواهيم ديد كه آنها استبداد را تنها شيوة محققان حوزة تا

اند؛ حكومت و رفتاري كه هيچ بديل ديگري براي پذيرفته شده حكومت و رفتار ايرانيان دانسته
  :كنمتنها به ذكر ديدگاه چند پژوهشگر نام آشنا بسنده مي. آن وجود نداشته است

اي استبدادي بوده است كه در آن، دولت، طبقات ره دولت و جامعهايران در طول تاريخ هموا«
... اجتماعي، قانون، سياست و مانند آنها صورتي متفاوت با آنچه در تاريخ اروپا مشاهده شده 

نظام حكومتي استبدادي، مبتني بر انحصار دولتي و حق مالكيت و نيز اقتدار . داشته است
حق مالكيت . آمدوماً متمركزـ ي بود كه بر اثر آن پديد مينظامي و ديواني شديد ـ اما نه لز

) ها و طوايفو ايل(خصوصي اراضي وجود نداشت بلكه فقط امتيازي بود كه دولت به اشخاص 
  )7: 1386كاتوزيان، (».گرفتكرد، آن را پس ميداد و لذا هر زمان هم كه اراده ميمي
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هاي استبدادي بر ايران معاصر، قدرت شود از عصر باستان تا دورةهمين كه گفته مي«
اند، كافي است تا پرداختن هر چه بيشتر به استبداد در شرايط كنوني ضروري حاكميت داشته

  » .دانسته شود
تا پيروزي (به طور كلي تاريخ سياسي ايران، پيش و پس از اسالم و حتي در دورة معاصر «

  » .شودبا حكومت استبدادي مشخص مي) انقالب اسالمي
اند، اما اي خاص به بررسي استبداد ايراني پرداختهاگر چه هر يك از اين بزرگان از زاويه

استبداد تنها نوع پذيرفتة : اند، تقريباً يكسان استاي كه آنان در پايان به دست داده نتيجه
 حكومت و رفتار در نزد ايرانيان بوده است و بزرگان گذشتة فرهنگ ايراني در ضرورت آن

  .اند بسيار سخن گفته
  .در پايان نشست زماني براي پرسش و پاسخ اعضا در نظر گرفته شد

  



  
  
  
  
  
  
  در مكتب فرانكفورت) نظريه نقد نقد(فرانقد   6-1-3

  )علمي دانشگاه پيام نور كرجعضو هيات (اهللا كوپالءدكتر عطا: سخنران
  28/10/1391: تاريخ برگزاري 

  
در كوپال دكتر  يجناب آقا سخنرانبا حضور  فرانقد در مكتب فرانكفورت نشست

با  و پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي شهيدر محل سالن اند 28/10/1391خيتار
  .هاي زبان و ادبيات فارسي آغاز به كار كرد حضور استادان و دانشجويان رشته

آغاز پس از تالوت قرآن كريم دكتر حسينعلي قبادي، رييس گروه زبان و ادبيات فارسي  در
به مخاطبان نشست  ييگو شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني دانشگاهها ضمن خوشامد

  .پرداختند اتيمتون و گروه ادب يبررس ياشور يبه معرف يا در مقدمه
در ادامه دكتر كوپال ضمن تشكر از دعوت گروه ادبيات به طرح مبحث خود به شرح زير 

  :پرداختند
در نيمة اول قرن بيستم با تأسيس موسسه تحقيقات اجتماعي در شهر فرانكفورت «  

تا بتوانند پايه گذار نظرية گروهي از روشنفكران برجسته آلماني اين فرصت را يافتند  آلمان،
  . هنر، ادبيات و علوم اجتماعي گردند انتقادي نويني در عرصة فرهنگ، زيبايي شناسي،

به مديريت اين موسسه زمينه ظهور مكتبي فراهم  1930با انتصاب ماكس هوركهايمر در سال 
به اين  برخي از شخصيت هايي كه. گرديد كه بعدها بر آن نام مكتب فرانكفورت نهاده شد

  جنبش فكري پيوستند عبارت بودند از هربرت ماركوزه فيلسوف و نظريه پرداز امور اجتماعي،
در . تئودور آدورنو نظريه پرداز هنر و زيبايي شناسي و اريك فروم فيلسوف و روانكاو معروف
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ان كنار اين نام ها، چند شخصيت تأثير گذار ديگر نيز در اين مكتب مطرح شدند كه نظريات آن
يورگن هابرماس ، : از جمله . هاي انتقادي قرن بيستم در خور اهميت بوده است در ديدگاه

  .گئورگ لوكاچ و ماكس وبر
متفكران مكتب فرانكفورت با اينكه تحت تأثير عقايد ماركس قرار داشتند و دورة فعاليت آنها 

هاي  دنباله رو انديشه اما در مباني فكري همزمان با دوره اوجگيري سياست كشور شوروي بود ،
تند و راديكال شوروي نبودند و نظرية سياسي ماركسيسم را با شعار عوام زدة به دست گرفتن 

هاي تندي  حتي بسياري از آنان ديدگاه. قدرت به هر قيمتي براي نجات بشريت نياميختند
ركس از نظام آنها معتقد به تجديد نظر در مفهوم نقد ما. نسبت به سياست رژيم شوروي داشتند

هاي  مهم ترين وجه ديدگاه. سرمايه داري و باز نگري در نظرية انقالب ماركسيستي بودند
هاي  مكتب فرانكفورت را بايد در نظرية انتقادي آنها جست كه در واقع نوعي نقد بر شيوه

 اين فرانقد شامل يك بازنگري. پيشين نقد و توليد چيزي بود كه اصطالحاً فرانقد خوانده شد
اي بود كه تا آن زمان توليد شده ، در ميان  هاي فرهنگي و اجتماعي كلي در تمام تئوري

  . روشنفكران رواج يافته بود
پيروان مكتب فرانكفورت پايه گذاران نظرية انتقادي بودند كه در واقع محور اصلي 

اين نظريه در گام نخست از . هاي نظري مكتب فرانكفورت را به خود اختصاص داد پژوهش
به زعم آنها فلسفه . ديدگاه فلسفي رايج در دورة خود دوري گزيد؛يعني از پوزيتيويسم

در حالي كه آنها تمايل . مطالعات اجتماعي و طبيعت دارد پوزيتيويستي نگرش يكساني به
داشتند كه ميان علوم اجتماعي و علوم انساني نوعي همگرايي پديد آورند و از فلسفة رايج 

پوزيتيويسم . ابتداي قرن بيستم كه مبتني بر تجربه گرايي و علم گرايي بود دوري گزينند
د و تمايزي ميان ذات و جوهر با پديدار يا عرَض كر اي ملموس تلقي مي جهان را اساساً پديده

پوزيتيويسم يا اثبات گرايي آوازة چشمگيري در اروپا  1940و  1930هاي  در دهه. شد قائل نمي
اثبات گرايان معتقد بودند كه علوم انساني به لحاظ شناختي بي معنا هستند . و امريكا پيدا كرد

  . واجد هيچ حقيقتي نيستند) ديگر، به زعم آنها و بر خالف علوم(و به معناي دقيق كلمه 
هاي اثبات گرايانه نقدهاي متدولوژيك  اما پيروان نظرية انتقادي مكتب فرانكفورت بر اين شيوه

بود و بر اين اساس  به نظر آنها شناخت جامعه تنها از راه درك كليت آن امكان پذير مي. داشتند
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هاي اجتماعي و انساني را بايد  پديده. ت كافي نيستندهاي تجربي براي اين شناخ تجربه و روش
  . گردد هاي تجربي ممكن نمي با ديدي انتقادي نگريست و اين چيزي است كه به كمك روش

داري و  به نظر آنان در شرايط سرمايه. اي برخوردار است ديدگاه آنان در باب هنر از اصالت ويژه
يعني . آيد است، هنر نيز نوعي كاال به شمار ميدر دوراني كه سوداگري مالي بر جهان حاكم 

هاي هاليوودي به  چنين است كه فيلم. يابد مانند هر فرآوردة صنعتيِ ديگر، مصرف منفعالنه مي
هاي همگاني به  پردازند و يا رسانه تخديرِ قدرت تخيل و آفرينش ابداعي مشتريان خود مي

  .كنند عال را منجمد ميجاي تشويق آگاهي انتقادي، همة اَشكال آگاهيِ ف
. ها مستلزم پيدايش هنري است كه درست در جهت مخالف حركت كند رهايي از اين پديده

هنري كه بر تالش فعال و پيگير مخاطب پافشاري كند و براي رسيدن به فرديت متمايز و 
  .نوآوري اصيل در تكاپو باشد

. نمايشنامه نويس آلماني ظهور كرد اي از هنر در آثار ادبيات نمايشي برتولت برشت چنين جلوه
اين نگرشِ . بياموزاند و سرانجام، به حركت در آورد برشت معتقد بود كه تئاتر بايد سرگرم كند، 

آورد و خود نيز  گرفت كه به شور مي برشت در تعارض با هنر سرگرم كنندة هاليوودي قرار مي
او سرآغاز حركت را در . قادي بودندآثار برشت داراي سنگ بناي انت. نشاند آن شور را فرومي
هاي او داراي جنبة اقتباسي خلّاق  به همين دليل بسياري از نمايشنامه. جست هنر در انتقاد مي

اما او در فرايند اقتباس نگرش انتقادي خود را نيز نسبت به تاريخ ، وقايع اجتماعي و يا . هستند
خواست كه نسبت به متن نمايشي نگرش  او حتي از بازيگران مي. كرد ادبيات پيشين درج مي

هاي بازيگري و كارگرداني تا پيش از وي هرگز رايج  انتقادي داشته باشند؛ چيزي كه در نظام
ها را بر عهده داشت و براي اين كار ، هنر  به نظر او هنر، رسالت به حركت در آوردن توده. نبود

  . شد وب ميبايستي نوعي آگاهي اجتماعي محس در ابتدا اساساً مي
. نكتة ديگري كه منتقدان مكتب فرانكفورت بدان توجه داشتند مسئله توليد انبوه فرهنگ بود

هاي فرهنگي به مرحلة توليد انبوه  آورد كه پديده پيشرفت تكنولوژي شرايطي را فراهم مي
و  يابد آوريِ توليد انبوه محصوالت فرهنگي به تدريج به سوي سودزايي گرايش مي فن. برسند

بنا براين . گيرد توليد كاالها و محصوالت فرهنگي در راستاي منافع بيشتر مورد توجه قرار مي
رمان ديگر صرفاً يك پديدة پر از احساس و عاطفه نيست بلكه پيش از هر چيز كااليي 

پس . فرهنگي است كه به مثابه همة كاالهاي توليد شده، تابع قوانين تجارت و سوداگري است
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وجود دارد كه اثر هنري ارزش حقيقي خود و كاربرد انتقادي خود از اوضاع اجتماعي اين خطر 
بنا بر اين ممكن است اثر هنري كه اينك نام . را از دست بدهد و حيات مستقل اقتصادي بيابد

كاالي هنري را به خود پذيرفته است تابع تماميت خواهي نظم اجتماعي و سياسي موجود گردد 
هاي خود را دارد و آن را  خود به دور افتد و از مديريت كالن جامعه كه سلقيه و از ماهيت اصلي

در حالي كه به نظر آنان بهترين شكل هنر، . كند پيروي كند به عموم آحاد جامعه تحميل مي
همان گونه كه هنر برتولت برشت در اين . يعني هنر اصيل، بايد متضمن ابعاد انتقادي باشد

  .راستا قرار داشت
ظريه پردازان مكتب فرانكفورت در واقع پايه گذاران نوعي فرانقد در تفكر فلسفي و فرهنگي ن

هاي خود، هر گونه توليد هنري  آنها به نفي تمدن غربي پرداختند و بر پايه ديدگاه. غربي بودند
و ادبي در راستاي تفكر حاكميت كالن جامعه را توليد آگاهي كاذب تلقي كردند و نظريات آنها 

اي از نقدپژوهيِ هرمنوتيكي شد  بعدها با تأثير گذاري بر يورگن هابرماس منجر به پيدايي گونه
كه بر كنش ارتباطي متكي است كه بر كاربرد شناسيِ عام يا جهانيِ زبان و كنش استوار است 

يعني در موقعيتي كه . و بر اساس آن رهاييِ سوژه بايد در موقعيت زباني مطلوب روي دهد
  .شود و نتوان ارتباط را تحريف كرد ها صرف فهم يكديگر  شهمة تال

 .در پايان نشست، زماني براي پرسش و پاسخ نيز در نظر گرفته شد
  



  
  
  
  
  
  

  :جلسات گفتگو با مولفان 6-2
معرفي، نقد و بررسي كتاب شاهنامه از دستنويس فلورانس اثر دكتر   6-2-1

  عزيزاهللا جويني
  07/10/1391: تاريخ برگزاري

نشست نقد و بررسي كتاب شاهنامه از دستنويس فلورانس با حضور مولف كتاب جناب آقاي 
انساني و  در محل سالن انديشه پژوهشگاه علوم 7/10/1391دكتر عزيزاهللا جويني در تاريخ 

  .مطالعات فرهنگي برگزار شد
هاي زبان و ادبيات فارسي برگزار  اين نشست تخصصي با حضور استادان و دانشجويان رشته

  .شد
در آغاز پس از تالوت قرآن كريم دكتر حسينعلي قبادي، رييس گروه زبان و ادبيات فارسي 

ويي در مقدمه اي به شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني دانشگاهها ضمن خوشامد گ
 براي نقد :در ادامه ايشان توضيح دادند.معرفي شوراي بررسي متون و گروه ادبيات پرداختند

، هر جلد  از سوي دو داور بررسي و پس از جلدي شاهنامه از دستنويس فلورانس 5كتاب 
. است بازبيني داوريها در جلسه گروه جمعبندي نظر داوران استخراج و براي مولف ارسال شده

اند كه در جلسه گروه به ي هاي به عمل آمده درخواست داشتهمؤلف ضمن تشكر از بررس
به همين منظور در حال حاضر در خدمت استاد محترم جناب . بررسي و نقد كتاب پاسخ بدهند

اقاي دكتر عزيزاهللا جويني هستيم كه پس از قرائت جمعبندي نظر داوران از سوي جناب آقاي 
 .مكراني نظر استاد را خواهيم شنيددكتر رضايي ج

  :كتاب را به شرح زير ارائه دادند هاي در ادامه دكتر جمكراني امتيازات و كاستي
  : ايشان در بيان امتيازات كتاب به لحاظ شكلي گفتند
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كتاب مفيد و آموزشي است و در شرايط فعلي شايد بهترين كتاب در خصوص شرح و توضيح 
تواند به عنوان يكي از منابع اصلي براي مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري  شاهنامه باشد و مي
  . مورد توجه قرار گيرد

شي نوشته گزارش واژگان دشوار و برگردان واژگان ابيات به فارسي بسيار روان و رسا و آموز
  .شده است

بخش مربوط به متن شاهنامه كه به نثر نوشته شده به فارسي سليس است و بدون واژگان 
 . تازي گزارش شده و از اين نظر داراي جايگاه ويژه است

  . ها مثل كسره استفاده شده است براي درست و آسان تلفظ شدن كلمات از نشانه
 .اده نشده استاز منابع بدون ذكر مĤخذ در اين اثر استف

ها در متن نيز از نقاط قوت اين اثر  تهيه فهرست ابيات بحث انگيز براي سهولت يافتن آن
 .است

 :  در بيان امتيازات كتاب به لحاظ محتوايي گفتند
هاي  هاي آن و از متن دكتر خالقي مطلق و پانوشت مصحح محترم از چاپ مسكو و نسخه بدل

د و چاپ دكتر دبير سياقي استفاده كرده است و موارد اختالف و نيز از ترجمة پنداري و چاپ هن
  . ضبط نسخ با نسخه فلورانس به خوبي نشان داده است

اين اثر در قياس با كارهاي تصحيحي ديگر از نظم منطقي و انسجام بسيار خوبي برخوردار 
... و » تصحيح انتقادي«، »نسخه بدل«، »اقدم نسخ«است و از اصطالحات  فن تصحيح مانند 

  . به خوبي استفاده كرده است
اثبات اقدميت نسخة فلورانس نسبت به ساير نسخ موجود است كه مصحح شالودة كار خود را 

  .محكم ساخته است
 : در ادامه در مورد نقاط ضعف كتاب به لحاظ شكلي گفتند

اي نگارش شده است و از اين جهت  بر مبناي زباني گونه) فلورانس(نسخه مورد بحث 
 . تفاوتهاي مختلف آوايي و صرفي و نحوي با نسخ ديگر دارد

مواردي هست كه نسخه بدلها خاصه چاپ مسكو بر متن ترجيح دارد مثل ابيات مربوط به 
بخش / 19، 8، 6: بخش گيومرث/ 197، 180، 80، 66، 53، 20، 11، 5: بخش ديباجه

/ 187، 170، 159، 157، 156، 108: بخش جمشيد/ ، 35، 24: بخش طهمورث/ 5: هوشنگ
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، 295، 294، 286، 245، 234، 235، 211، 163، 159، 145، 82، 79، 48، 47: بخش ضحاك
 .391و  356، 324، 322، 321

ابياتي را كه دكتر خالقي مطلق الحاقي دانسته، استاد دكتر جويني بدون اشارت بدانها از آنها 
دكتر زرياب خويي نيز اين ابيات را كه در اين خصوص آقاي  ــ 78، 75: ديباجه. گذشته است

ص (اي كه در آخر كتاب آقاي دكتر جويني از ايشان آورده، آنها را الحاقي دانسته است  در مقاله
 .89تا  85همچنين در ديباجه ابيات ). 663

تصحيح قياسي در متن اثر موجود است كه هم با روش ايشان مغايرت دارد و هم نادرست 
ص  4دست است و نيز جلد » وگر«و » دكر«ــ در خصوص واژ ه  105بيت : ديباجه. است
 .است كه اشاره به آيين مزدك دارد»  دين خرم«كه در اصل » ويرخرم«ــ  11بيت  145

و  39ص . است» استاد مينوي«درست  ــ » استاد مينو«: 36پيش گفتار ص : اغالط مطبعي
 » عدم رؤيت حق«درست » عدم رأيت حق«: 283

/ 75و  73بشرايم درست است ص  بشرايم ــ/ درست ـ ديباجه  ديباچه ـ: مطبعياغالط غير 
گزارش خواب ــ در حالي كه = پاسخ / 74سراينده ص : سراينده ــ درست  ابيات ديباجه ــ

در حالي كه به معناي ديدني و  راست ــ= سهي / 192تأويل و تعبير خواب درست است ص 
در حالي كه اين واژه در  فرّه ايزدي ــ –بخت /  6بيت  252تماشايي و خوش منظر است ص 

 .65ارتباط با ضحاك است كه او فاقد فرّه است ــ بخش ضحاك بيت 
 : كاستي هاي كتاب به لحاظ محتوايي نيز به موارد زير اشاره داشتند بارهدر  

التفات داشته، در تبيين و شرح ابيات به اندازه كافي به آيات و رواياتي كه فردوسي به آنها 
، و 73، 72، 71، 67، 65، 34، 32، 31، 30، 29، 26،  24و  10تا  1ابيات : توجه نشده است

97. 
: مواردي هست كه شرح شارح محترم ناتمام است يا اصالً در آن باره توضيحي نداده است

)/ هيبنژند و ن( 153و  152) / باستان( 115)/ دروغ و فسانه( 104) / مردم( 60بيت : ديباجه
 7)/ پرورش( 4: بخش كيومرث)/ كمر( 202) / گندآوري( 200)/ پاسخ( 192)/ نهنگان( 158

 55)/ هوش و فرهنگ( 48)/ كي( 38)/ خديو( 31)/ نماز و كيش( 9) / فرّه( 8) / دد و ددم(
)/ مرگ( 51: بخش طهمورث) / جاويد( 148)/ پادشاه( 133) / دين( 85: بخش جمشيد)/ پري(
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 276) / رستخيز( 123) / آفريدن( 95) / دماوند( 52) / كرد( 39: ش ضحاكبخ)/ سوك( 54
 )كاوياني درفش(

توضيح داده ... و » كاوه«، »سيامك«، »جمشيد«، »هوشنگ«، »كيومرث«اسامي خاص مثل 
  . نشده است

مورد بحث قرار » سخنگوي « از ديباجه الزم است كه واژه  212ص  17در خصوص بيت 
است يعني مرحوم شيخ كليني كه شبيه همين تعبير را در كتاب » محدث«ود گيرد كه آيا مقص

» سخنگويي«به صورت حديث نقل كرده است و يا شايد  10ص  1كافي ج » العقل و الجهل«
 .اشاره داشته باشد به سخنگوي كتاب مينوي خرد به تصحيح احمد تفضلي

ناقشه است و در شرح ابيات پذيرش اسماعيلي بودن فردوسي از سوي مصحح قطعاً قابل م
 .ايشان اثر منفي گذاشته است

از حواشي بسيار مفيد دكتر معين بر برهان قاطع در خصوص معاني اصيل واژگان و تبار آنها 
 . استفاده نشده است

از كارهاي كريستين سن خاصه دربارة كيانان و از بعضي تحقيقات احمد تفضلي در ارتباط با 
رهاي خوب عطاءاهللا مهاجراني دربارة ديباجه شاهنامه و نيز از كار واژه سهي و نيز از كا

آقاي ابوالحسني منذر » بوسه بر خاك پاي حيدر«ارزشمند دكتر احمد مهدوي دامغاني و كتاب 
 . در خصوص مذهب فردوسي استفاده نشده است

است مثل در مواردي در گزارش لغات و ابيات به منابع مهم و مرتبط با متن مراجعه نشده 
و علي » دين«يا » وين«، »وير«دكتر بهمن سركاراتي دربارة » هاي شكار شده سايه«كتاب 
، صص 1382، بهمن 13ــ نامه انجمن، شماره » باز هم شاهنامه را چگونه بايد خواند؟«رواقي 

 .31ـ  19
مراجعه در مقدمة جلد دوم دربارة نام شاهنامه بحثي ناقص و كوتاه مطرح شده در حالي كه با 

مي توانشتند اين بحث را كاملتر » در معني شاهنامه«به مقاله آقاي دكتر جالل متيني به نام 
 745ـ  742، صص 1369ــ سال دوم، . بنويسند

دكتر جمكراني در ادامه پيشنهادهايي را نيز كه جمعبندي گروه بوده است را به شرح زير 
 : خطاب به مولف كتاب بيان داشتند
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اند، توصيه مي شود   ه همين سبكي كه شاهنامه را شرح و تصحيح كردهمؤلف محترم ب
  .اي از كل شاهنامه براي تدريس كارشناسي ارشد و دكتري تدوين كنند خالصه

 .شارح الزم است كه به برخي از مسائل سبكي و دستوري شاهنامه نيز اشاره كنند
  .ه شود و  از آن استفاده گرددبه تصحيح شاهنامه دكتر دبير سياقي، بروخيم و ژول مول توج

  .به اشارات قرآني و احاديث نبوي متن بيشتر توجه شود
شناسي همچون دكتر مهرداد بهار، دكتر هاي شاهنامه ها و ديدگاه براي تكميل مباحث از نوشته

و در برخي موارد از نسخه مصحح دكتر مهدي ) بويژه حماسه سرايي در ايران(ذبيح اهللا صفا 
  . يات وي استفاده شودقريب و نظر

  
كتاب شاهنامه از دستنويس فلورانس در پاسخ به موارد دكتر عزيزاهللا جويني مولف  در ادامه  

  :مطرح شده نظرات خود را به شرح زير بيان داشتند
در اين گروه مورد ارزيابي قرار گرفته  از اين كه كتاب شاهنامه موزه فلورانس با گزارش بنده،

  .ديد و از استادان شما كمال سپاسگزاري را دارممايه بسي شادي گر
رسانم، بقيه را اگر توفيقي حاصل شد  اكنون چند مورد از آن را به اجمال به عرض مي  

مقايسه  91هاي خطي، چاپي سنگي، و غير سنگي تا سال  دستنوشته فلورانس را با ديگر نسخه
  .ها را توضيح خواهم داد كنم و خوب و بد اين شاهنامه مي
در روز پژوهش، بهترين  1390قبل از توضيح بايد عرض كنم چاپ متن فلورانس؛ در سال    

و در همايشي . ترين كتاب سال شد پرفروش 1391در سال . پژوهش دانشگاهي معرفي گرديد
  . به شركت بنياد شاهنامه و انجمن آثار و مفاخر فرهنگي لوح زرين گرفت

و جلد هشتم در حال آماده . انس در حال انتشار يافتن استاكنون جلد هفتم شاهنامه موزه فلور
. خواهد بود) نمايه(االبيات  شدن براي تحويل به بخش حروف نگاري است و جلد نهم كشف

و ) در دو جلد(سپس اگر عمري باشد تا مرگ رستم از دستنوشته لنينگراد كار خواهم كرد 
ورانس تا ناپديد شدن كيخسرو در ميان البته دستنوشته فل(ضميمه نسخه فلورانس خواهد شد 

  )برف و  باران است و نيمه دوم گم شده
. الحاقي بودن ابيات خود داستان شنيدني دارد كه بايد در يك جلسه گفتگو مطرح گردد    

نوشته است فردوسي اسماعيلي   قضيه دكتر زرياب خوئي كه مقدمه شاهنامه را بررسي كرده،



  هاي باستاني زبان و ادبيات فارسي و زباننقدنامه    230

) در تجديد چاپ آن(ي ـ اگر كسي آنچه كه بنده در جلد اول است ـ مذهب فردوس) فاطمي(
بر  ام همراه با مقاله دكتر زرياب در آخر كتاب خوب بخواند حتّي اگر بتواند دوبار بخواند،  آورده

اي  درمورد اغالط مطبعه. آن باورم كه مشكلي در اسماعيلي بودن فردوسي باقي نخواهد ماند
) چاپ چهارم(ت كه بايد جلد هفتم منتشر شود و هم جلد اول بايد بگويم هم در همين روزهاس

) 1جلد (هاي به جا مانده از آغاز تا چاپ چهارم  بنده غلط  چاپ گردد،) چاپ دوم(و جلد چهارم 
نگاري خود ديدم كه اصالح  را اصالح كردم و هم چند مورد ديگر را با تذكر شما در حروف

البالغه و اشعار عرب و قرآن كريم داشته اين  ضمون نهجاگر در ابيات اشاره صريح به م. گرديد
گري ناشي  اي قرار دادن از ناشي خود معني شعر فردوسي را مضمون آيه ام وگرنه بي كار را كرده

اي بر حجم كتاب بيفزاييم و خواننده را از  شود و چندان هنر نيست كه به صورت كليشه مي
  .خواندن بيزار كنيم

بگوئيم اشاره به كليني . ؛ چه گفت آن سخن گوي مرد از خرد)17بيت(كتاب  مثالً در ديباچه   
هيچ   يا مينوي خرد و مانند آن است كه تير به تاريكي انداختن و شك و ترديد را افزون كردن،

 .افزايد بر فضل كسي نمي
تبي از اين دستنوشته فلورانس داستانهاي شاهنامه بنا به مصلحتي در انتشارات تهران ك     

 . چاپ شده و منتشر گرديده است  جداگانه به همان سبك و سياق كتاب،
ها را با هم مقايسه نكنيم خوب و بد آن معلوم  بنده در ضمن كار متوجه شدم كه تا نسخه    
و ) 733و لنينگراد ) 741(است با قاهره  614شود، من ديدم كه نسخه فلورانس كه در  نمي

هماهنگي دارد و دستنوشته ديگر % 95تقريبا   IV )4ش (نسخه فرهنگستان مسكو 
همخواني دارد و پس از اينها بقيه دوازده نسخه خالقي % 80تقريبا  IV) 6ش (فرهنگستان 

بعد از همه اينها ديگر چاپهايي كه از . اند مطلق براي تأييد نسخه فلورانس يا تأييد نكردن خوب
بخصوص چاپ بروخيم به وسيله . ي دارندنسخه ماكان و فولرس تهيه شده ارزش علمي ضعيف

  .سعيد نفيسي و چاپ دكتر دبير سياقي از ماكان و فولرس كه شامل اغالط فراوانند
گفتند كه تاريخش جعلي است يعني چند صفحه  پژوه مي ضمناً نسخه بريتانيا را استاد دانش   

ه النسخه محرم سنه اول و آخر را كاتبي از دستنوشته ديگري ترميم كرده و نوشته كتبت هذ
خمس و سبعين و ستمائه كذا في منقول عنه كه اين تاريخ از آن نسخه منقول عنه است نه از 

را؛ نيز، بتر، تبر، تتر، » تبر«دقت بوده مثالَ شما  گذاري بسيار بي بريتانيا و از اين گذشته در نقطه
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و اين حدس .گيرد ا قرار ميه توانيد بخوانيد و نسخه مسكو در رديف هشتم و نهم نسخه ببر، مي
 .پژوه است كه بعدها تبديل به يقين شد از استاد محمدتقي دانش

  . در پايان نشست زماني نيز براي پرسش و پاسخ اختصاص داده شد
  





  
  
  
  
  
  
  
: تاريخ ادبي ايران و قلمرو زبان فارسي معرفي، نقد و بررسي كتاب  6-2-2

  تطور و دگرديسي ژانرها تا ميانه سده پنجم 
  اثر دكتر مهدي زرقاني

  16/06/1391: تاريخ برگزاري
  

تاريخ ادبي ايران و قلمرو زبان فارسي با حضور مولف كتاب جناب نشست نقد و بررسي كتاب
 2در محل كتابخانه ساختمان شماره  16/06/1391مهدي زرقاني در تاريخ آقاي دكتر سيد 

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار شد
ابتدا دكتر حسينعلي قبادي، رئيس گروه زبان  و ادبيات فارسي، خاطر نشان كردند كه كتاب 

دو داور بررسي و پس از  قلمرو تاريخ ادبي ايران در قلمرو زبان فارسي در اين گروه از سوي
بازبيني داوريها در جلسه گروه جمعبندي نظر داوران استخراج و براي مولف ارسال شده است 

اند كه در جلسه گروه به كه مولف ضمن تشكر از بررسي هاي به عمل آمده درخواست كرده
م جناب به همين منظور در حال حاضر در خدمت استاد محتر. بررسي و نقد كتاب پاسخ بدهند

آقاي دكتر سيد مهدي زرقاني هستيم كه پس از قرائت جمعبندي نظر داوران، سخنراني مؤلف 
 .هاي كتاب را به شرح زير ارائه دادند در ادامه ايشان امتيازات و كاستي. محترم را خواهيم شنيد

  : امتيازات كتاب به لحاظ شكلي
  .شودديك مينثر كتاب روان و خوب است؛ البته گاهي به نثر ادبي نز

  .كتاب خوب صحافي شده است
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 :  در بيان امتيازات كتاب به لحاظ محتوايي موارد زير را گفتند

در بخش اول كتاب مباني نظري و مباحث مقدمات در حدود صد صفحه توضيح داده شده  -
  .است

- در البالي كتاب جداول و نمودارهاي متعددي آورده شده است كه فهم مطلب را آسان مي -

  .كند
  .هاي درس تاريخ ادبيات همخواني داردمحتواي كتاب با سرفصل -
هاي تاريخ ادبيات ايران و جهان را ترين و مهمترين كتابنويسنده براي نگارش كتاب اصلي -

  .مرور كرده است؛ از اين رو مطالب آن كامالً روزآمد است
پردازان هاي نظريهتئورياستفاده از : از جمله. شودهاي فراواني در كتاب ديده مينوآوري -

اساس قرار . نگر به مجموعة تاريخ ادبيات ايرانبراي تاريخ نگاري، تالش براي ارائة نگاه كلي
  ....دادن ژانرها براي طبقه بندي و تحليل تاريخ ادبيات، توجه به موضوعاتي مثل ادب عامه و

  .ترتيب ارائه مباحث منطقي است -
  .استفاده شده است در اين كتاب از معتبرترين منابع -
نويسي در ايران است؛ كه فصل دوم يكي از مزاياي كتاب نقد و آسيب شناسي تاريخ ادبيات -

  .بخش اول كتاب به آن اختصاص دارد
  . نقدها منصفانه است -
نويسنده در صدد حل مسئلة گسست . يكي از مزاياي كتاب مسئله محور بودن آن است -

  .هجري استتاريخ ادبي ايران در سه قرن اول 
  .شناسانه، از نكات مثبت كتاب استتوجه به نگاه كلي نگر و رويكرد جريان -
مثل شاخة تاريخ ادبيات عرب در . اندلحاظ كردن بخشي از آثار ادبي كه در ايران توليد شده -

 القائي-و شاخة ادبيات عربي در ژانر تعليمي) 447و 466ص(دستگاه حكومتي علويان طبرستان
)553-466.(  
هاي ادبي با تحول و تطور آنها در طول تاريخ كيك بحث چگونگي ظهور و تكوين پديدهتف -

 .از مباحث قابل توجه كتاب است
 :در مورد امتيازات كتاب به لحاظ محتوايي نيز به موارد زير اشاره داشتند



 235    ...تاريخ ادبي ايران و قلمرو   نقد و بررسي كتابمعرفي، 

  

و  205مثل جداول صفحات . اند و يا عنوان ندارندگذاري نشدهبعضي از جداول شماره   -
543.  

 .از نمودار با نام جدول ياد شده است 436در صفحة  -
اي نويسنده تمايل دارد اصطالحات نو و تعابير تازه به كار ببرد و در اين راه گاه سليقه    -

كه » فرامتن«مثل .گيردفاصله مي كند و از تعريف دقيق اصطالحات در مجامع علميعمل مي
  143صفحة :ك.ر. شودر برده ميهاي كتاب به كاهاي اغلب فصلدر زيرعنوان

  .هاي صريح و گويايي نداردهاي كتاب عنوانفصل -
» به نقل از«از جمله اينكه ارجاع به صورت. هايي داردكتاب از نظر مستندسازي نارسايي    -

در بعضي صفحات . از منابع دست دوم استفاده شده است. شوددر اين كتاب فراوان ديده مي
  ... و152،169ص: ك.ر.مده است و بعد از آن ارجاعي نيامده استعباراتي داخل گيومه آ

دكتر نيكوبخت در ادامه پيشنهادهايي را نيز كه جمعبندي گروه بوده است را به شرح زير 
  : خطاب به مولف كتاب بيان داشتند

  .تري درباره منطق و ساختار كتاب براي چاپ هاي بعدي افزودن بحث مفصل .1
  .اثرتقويت جنبه هاي آموزشي  .2
  .هاي مستقل نوشته اند هاي ياد شده و نكاتي كه ديگران در نقد رفع كاستي .3

هاي بعدي اين اثر گرانسنگ را به  ضمناّ گروه اين آمادگي را دارد در صورت تكميل اثر در چاپ
تحقيقات و فناوري معرفي  ٰ◌ عنوان منبع درسي به شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم

  .نمايد
  .زرقاني توضيحاتي را به شرح زير به سمع و نظر مخاطبان رساندند در ادامه دكتر

، تاريخ ادبي ايران را از روزگار باستان تا ميانه »دگرديسي ژانرها«اثر حاضر بر اساس نظريه «
نظريه مركزي كتاب اين است كه ژانرهاي ادبي ايران پس از . كندقرن پنجم بررسي مي

دگرديسي «ن پيش از اسالم هستند كه پس از عبور از مرحله اسالم، دنبالة طبيعي ادبيات ايرا
در اين اثر سعي شده است . انداي ظهور كردههاي تازهمثابه يك فرآيند، در صورت، به»ژانرها

اين دگرديسي در خالل سه قرن نخستين اسالمي » هاينشانه«و » عوامل«، »مراحل«كه 
 .نشان داده شود
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تبيين رابطه ادبيات ايران پيش و پس از : شود عبارت است ازمي اهدافي كه در اين اثر دنبال
هاي ادبي در دو شاخه نثر و ، مشخص كردن جريان»دگرديسي ژانرها«اسالم براساس نظريه 

بندي تاريخ ادبي ايران با اساس قرار دادن وضعيت ژانرها با شعر در هر دوره تاريخي، تقسيم
هاي هاي ادبي، مشخص كردن كانونني مؤثر بر جريانمتمتني و درونتوجه به عوامل برون

هاي ادبي در هر دوره تاريخي و تبيين وضعيت هر كانون در تاريخ ادبي، مشخص كردن چهره
 .شاخص هر كانون و وجوه شخصيتي هر چهره ادبي

نخست منابع دست . دسته منابع مورد استفاده قرار گرفتهاي الزم، سهبراي دستيابي به داده
هاي نوشته شده در قرون نخستين اسالمي كه عمدتاً به زبان عربي بودند و يا ديوان اول

دوم، منابع غربي جديد براي تبيين مباني . شاعران و آثار نويسندگان قرون نخستين اسالمي
سوم، منابع تحقيقي دسته دوم درباره تاريخ . نظري كه عمدتاً به زبان انگليسي بوده است

اي آوري اطالعات كتابخانهروش جمع. از اسالم و قرون نخستين اسالمي ادبيات ايران پيش
  .ها با اساس قرار دادن نظريه دگرديسي ژانرها تحليل شده استبوده و داده

  
  :نتايج بحث

ژانرهاي ادبي ايران پس از اسالم دنبالة طبيعي ژانرهاي ادبي ايران پيش از اسالم است كه     
اين پديده ادبي كه . كنددر هيأت نويني ظهور مي» گرديسي ژانرهافرايند د«پس از گذراندن 

ترين حادثه ادبي در تاريخ ادبي ايران قرون نخستين اسالمي است، در خالل سه قرن مهم
اين تحقيق . ها به وقوع پيوسته استآميز فرهنگنخستين اسالمي و در نتيجه تالقي مسالمت

فرآيند دگرديسي ژانرها را » نتايج«و » هانشانه«، »نيمتعوامل برون متني و درون«، »مراحل«
  . دهددر سه قرن نخستين اسالمي نشان مي

هاي ادبي ايران پيش و پس از اسالم تا ميانه قرن پنجم و تطّور آنها، پژوهش حاضر، جريان  
هاي شاخص هر كانون و نقش هر كانون در هاي ادبي مهم در هر دوره تاريخي، چهرهكانون

طوري كه كند، بهيخ ادبي و وجوه متعدد شخصيت هنري شاعران و نويسندگان را معرفي ميتار
تواند مراحل تكوين، تطور و احياناً دگرديسي ژانرها را در هر دوره تاريخي و در خواننده مي

  .طول دوره مورد بررسي مالحظه كند
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بندي ژانرهاي ادبي طبقه«، »جريان شناسي ادبي«، »دگرديسي ژانرها«طور خالصه، به  
به رسميت «و » هاي زماني مختلفهاي ادبي و نقش هر كانون در بازهكانون«، »ايران

اي است كه اثر حاضر، آنها از مفاهيم نسبتاً تازه» شناختن زواياي مختلف شخصيت هنرمندان
  .»كندطور گسترده وارد گفتمان تاريخ ادبي ايران ميرا به





  
  
  
  
  
  

هاي درآمدي بر نسبت ظرفيتپيش« :تخصصي   گزارش گردهمايي   6-3
  »جهاني هايادبيات فارسي و نظريه

  1391بهمن ماه  19شنبه  پنج: تاريخ برگزاري
گردهمايي گروه زبان و ادبيات فارسي شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني با    

در  »هاي جهانيهاي ادبيات فارسي و نظريهدرآمدي بر نسبت ظرفيتپيش«عنوان
با حضور استادان گروه و قريب چهل تن از  19/0114/1391صبح روز پنج شنبه  30/8ساعت 

لن اجتماعات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي استادان زبان و ادبيات فارسي در سا
با تالوت آيات قرآن كريم و استعانت از خداوند عليم ، با نواختن سرود جمهوري اسالمي ايران 

  .به صورت رسمي آغاز شد
دبير علمي گردهمايي و رئيس گروه زبان و ادبيات فارسي شوراي «دكترحسينعلي قبادي    

ايشان ضمن خيرمقدم به استادان مدعو . اولين سخنرانِ اين گردهمايي بودند» بررسي متون
حاضر در جلسه و ارائة گزارشِ كار گروه زبان و ادبيات فارسي شوراي بررسي متون، ضرورت و 

ايشان بنياد اين همايش را به تالشهاي . اين هم انديشي را تشريح كردند اهداف برگزاري
ساله شوراي بررسي متون در شناخت نيازهاي رشتة زبان و ادبيات فارسي در مسير غني 15

واكاوي علمي منابع درسي «ايشان در ادامه تصريح كردند. سازي منابع درسي دانشگاه دانستند
عصر حاضر، گروه زبان و ادبيات فارسي را بر آن داشته تا نتايج و تطبيق آن با گسترة دانش در 

كوششِ يكسالة  لذا نتيجة. انديشي قرار دهد و همهاي خود را در معرض نقد  نقدها و بحث
گيري از خردجمعي و شكل گيري تشكلي مردم  اعضاي گروه براي برگزاري اين نشست، بهره

دكتر قبادي از جمله اهداف مهم اين هم . »هاي علمي است نهاد با همكاري و همت انجمن
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ريزي و تدوين منابع آموزشي و كمك به غناي متون علمي رشتة زبان و  انديشي را برنامه
  .داند ادبيات فارسي مي

رابطه متن «سازي براي تدوين كتب در حوزة  كمبود منابع و زمينه» دبير علمي هم انديشي«   
برگزاري اين نشست علمي دانستند؛ نشستي كه به عقيدة را از ضرورتهاي » با نقد و نظريه

ايشان همچنين اجراي . هاي مستقل جامعتر باشد ساز برگزاري نشست تواند زمينه ايشان مي
هاي علمي را، نشانة ظرفيتهاي فراوان شوراي بررسي متون به عنوان حلقة چنين نشست

  .مردم نهاد دانستندواسطة اهداف سازماني در وزارت علوم و نهادهاي علمي و 
ايشان در پايان ضمن قدرداني از همراهي استادان علي الخصوص اعضاي گروه ، همگامي و 

  .هاي مختلف علوم انساني را خواستار شدند نظران رشته همكاري خودجوش استادان و صاحب
پيش بر اساس برنامة تدوين شدة در گردهمايي ابتدا دكتر مجتبي منشي زاده به تبيين    

دكتر . پرداختند هاي جهاني هاي ادبيات فارسي و نظريه درآمدي بر نسبت ظرفيت
، عضو هيأت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيالن نخستين سخنران اين نيكويي

  . پرداختند »    نظريه و نقد، گشودگي يا فروبستگي« گردهمايي بودند و به سخنراني دربارة
. درباره دو نوع مواجهه با نظريه ها ورويكردهاي نقد است وي گفت بحث اصلي من    

وجوه و شئون ) سياسي-اجتماعي-فرهنگي(ها و نقد ها مثل ساير پديده هاي انساني نظريه
اگر اين حيث، ديده . يكي از اين وجوه ، وجه يا حيث امكانيِ آنهاست. مختلف يا مخالفي دارند

بودگي و پويايي و انعطاف پذيري خواهد بود اما ها گشودگي، باز و لحاظ شود رهاورد نظريه
اتفاقي كه اكنون در . ، آنها را به اموري بسته، ايستا و فسرده بدل مي كند غفلت از اين شان

عرصه نقد ادبي دچارش شده ايم؛ يعني تبديل امكان به الزام و حتميت ساختارها ، الگوها و 
  .چهارچوب هاي خشك و نامنعطف

هتر است بگوييم فسرده شدن نظريه ها در قالب نظام ها و تصورات قالبي و اين تبديل يا ب  
برخي قائلند كه اساسا انتزاع و تجريد . ها و ريشه هاي متعددي دارد اي زمينه مفاهيم كليشه

از اشياء و پديده هاي متفرد و معين و ريختن آنها در پيكره  امور و صفات مشترك 
يعني ميل . شودها و نفي تفاوت ها منجر مي واه به نفي ويژگيو مقوالت خواه ناخ) كلي(مفاهيم

  .و ولعِ سيستم سازي والگوپردازي پيوسته با  تقليل وتعميم همراه است
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  :دفع دخل مقدر*
يكي ازمباحث يا بهتر بگويم نزاع هاي عرصه نقد ادبي درايران كه خصوصا دراين دهه      

است بحث بود ونبود وامكان وامتناع فضا وزمينه بيشترازپيش اذهان را به خود مشغول كرده 
  .نقد بطور عام و نقد ادبي  بطور خاص در گذشته است

-1694(اولين شخص هم ولتر(تاريخ نقد جديد رنه ولك از نئوكالسيسيسم شروع مي كند 
اما وقتي مي خواهد تاريخ ها وتاريخچه هاي نظريه ونقد ادبي غرب ! است) 1778

دست كم از افالطون وارسطوشروع مي كنند بايد از ...) ورنون هال وهارلند و(رابنويسند
مخالفان وجودو حضور نظريه ونقد درايران پرسيد كه مگر سوفسطائيان وافالطون واخالفش 

ارائه دادند تا شما از غزالي  -به معناي مدرنش -وكساني آگوستين يا النگينوس نظريه ادبي
ران واصوليان توقع نظريه ونقد به معناي مدرن كلمه وخواجه نصيروناصرخسرو متكلمان ومفس

  را داريد؟ 
ممكن است عده اي بحث استخراج واستنباط نظريه از آراء اينها را پيش بكشند يعني تئوريزه 

  ! ....؟»باءك  تَجرّ و بائي التَجر»كردن  كه حرف درستي است اما بايد گفت آيا 
كه بعدها كساني چون (بحث هاي آگوستين درباره زمانبا استفاده از -في المثل-آيا مي توان

به يكي از نظريه هاي زمان رسيد اما اگر منطقي ها ومتكلمان ) هيدگرازآن بهره گرفتند
وحكماء ومفسران واصوليان در طول قرون به شرح وجرح آراء يكديگر پرداختند بنابرتنبلي 

ران، بر نكات دقيق وعميق آنها خط مزمن تاريخي و ترس خوردگي ناشي ازمواجهه با ازما بهت
  بطالن بكشيم؟ 

به شرطي كه باز (مطالعه تاريخ نقد درغرب هم مي تواند خيلي ازاين ذهنيت ها برطرف كند*
  ..آنها در قالب هاي از پيش تعيين شده درنياوريم وجريان زنده وپرتنش آنها را ببينيم

  .خ در نظر گرفته شددر انتهاي سخنراني ايشان زماني نيز براي پرسش و پاس
در ادامه دومين سخنران جناب اقاي دكتر احمد تميم داري، عضو هيات علمي گروه زبان و    

ها در  نقش نظريه« ادبيات فارسي دانشگاه علّامه طباطبايي به ايراد سخنراني خود با عنوان 
به  11:10در پايان اين نشست كه تقريبا ساعت . پرداختند»   جهاني شدن ادبيات فارسي 
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پايان رسيد زماني براي پرسش و پاسخ در نظر گرفته شد و پذيرايي پس از پرسش و پاسخ از 
  .هاي گردهمايي بودجمله برنامه

پس از پذيرايي در ادامه برنامه گردهمايي جناب آقاي دكتر عطاء اهللا كوپال، عضو هيات   
هاي توليد نظريه  زمينه« كرج سخنراني خود با عنوان  آزاد اسالمي واحده علمي دانشگا

  .   را ارائه دادند»ادبي در ايران
اگربپذيريم كه ارسطو . نقد ادبي قدمتي به اندازة خود ادبيات درجهان دارد: ايشان بيان داشتند  

خود عمالً » فن شعر«گذار جديِ نقد ادبي در يونان باستان بوده است و با تأليف كتاب  پايه
پردازي در باب نقد را در جهان باب كرده است، پس بايد اذعان كنيم كه قدمت  نظريه

در طولِ تاريخ، انديشمندان . است» آفريني سخن«در جهان، كمابيش به اندازة » سنجي سخن«
ترين رويكرد نقد ادبي در تمام اعصار،  مهم. اند پردازي كرده سنجي نظريه مختلفي دربارة سخن

عمدتاً متكي بر فلسفه بوده است و در كارنامة كارِ سنجش ادبي، فهرست بلندبااليي از 
  .گيري كرد ه توان ر فيلسوفان را مي

در دوران نوين، از آغاز قرن بيستم، نقد ادبي قوام و انسجام خاصي يافت و اگر سرآغازي بر 
ها در روسيه به عنوان پيشتازان توليد  اين فرايند بخواهيم متصور شويم، بايد از ظهور فرماليست

بيستم ميالدي و دهة هاي ادبي كه در طول سدة  ترديد كلية نظريه بي. نظرية ادبي ياد كنيم
اي در ادبيات مرتبط  هاي نظريِ ميان رشته اند، با يكي از پژوهش اول هزارة جديد ظهور كرده

شناسي،  توان چنين پنداشت كه تاريخ، سياست، زبان، اصالت زن، روان از اين رو مي. اند بوده
ر ادبي، ساختار نحوي ها و عناص بخشي به آرايه بنديِ انواعِ ادبي، اصالت شناسي، طبقه اسطوره

شناسي،  شناسي، طب تجربي، اصالت ساختار، رد اصالت ساختار، مردم كالم، فلسفه، جامعه
بررسي استعمار و نتايج آن، كيفيات جامعة صنعتي، كيفيات جامعة مدرن و باألخره چوني 

بي طي هاي نقد اد اي، در توليد زمينه رشته وچگونگي جامعة پست مدرن به عنوان مباحث ميان
  .اند گذار بوده چند دهة گذشته تأثير

اما . شمول و گسترده است گمان نبايد غافل از اين بود كه ادبيات و نفس ادبيت، امري جهان بي
توان و  هاي سخن ادبي در ايران، مي توان انكار كرد كه براي سنجيدنِ ويژگي درعين حال نمي

تر به  تر و راسخ ر پرتو آنها بتوان با نگاهي دقيقابداع كرد، تا د» اين سرزميني«هاي  بايد نظريه
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هاي  اين به معناي آن نيست كه ما از كاربرد نظريه. بررسي متون ادبي كهن و نوين پرداخت
نياز هستيم، اما در عين حال، تأييد و تأكيدي بر اين  شمول ادبي در نقد آثار خود بي جهان

. به محك و سنجة ايراني در سخن ادبي نياز داريمديدگاه است كه براي ارزيابي انديشة ايراني، 
به عنوان واحد » متر«به عبارت ديگر نبايد با سهولت به اين سفسطه گردن بنهيم كه اگر 

توان  طول، در جهان تثبيت شده است، بنابراين ابعاد كاخ اليزه يا وِرساي، را با همان متري مي
بايد در نظر داشت كه فن . گيرند را اندازه ميجمشيد  اندازه گرفت كه ابعاد طاق كسري يا تخت

نقد تصويرگريِ غربي كه بر اساس ابداعات هنرمندان عصر رنسانس شكل گرفت و اساساً بر 
پردازي مبتني بود، به عنوان يك روش علمي براي تجزيه و تحليل  پرسپكتيو و قواعد منظره

تواند  هم با اسلوب غربي است، عيناً نميآثار نگارگري سنتي ايران كه اساساً فاقد پرسپكتيو، آن 
اعتبار بودن اسلوب غربي است و نه به معني كه هنر شرقي از  اين نه به معناي بي. به كار رود

بلكه صرفاً بايد در اين راستا، . تابد دل آسمان به زمين افتاده و هيچ نظرية غربي را برنمي
تواند  وني و محيط و افق خلق همان اثر ميشمرده شود كه اسلوب نقد هر اثر را، زمينة پيرام

توانند به عنوان  شدة ايراني و اسالمي، مي هاي تثبيت اي نظريه توليد كند و بر اين منوال، پاره
توان  هاي مستقل نقد ادبي در ايران به كار گرفته شوند، از جمله، مي معياري براي توليد ديدگاه

  :به عنوان نمونه به چند عرصه اشاره نمود
اگرچه علم سياست در غرب با نظرية رويارويي طبقات و چالش با : عرصة نظرية سياسي -1

حاكميت و توليد عدالت اجتماعي بر اساس مبارزة صنفي و سنديكايي تقارن دارد، اما در متون 
به گفتة سعدي در . كهن ادب فارسي عدالت فقط از رهگذر مبارزة طبقاتي به دست نيامده است

  :اي قصيده
  ه نوبتند ملوك اندرين پسنج سراي          كنون كه نوبت توست اي ملك به عدل گرايب

  :نامه خطاب به ملوك جوان فرموده است و يا همو در بوستان يا سعدي
  چو خواهي كه نامت بود جاودانمكن نام نيك بزرگان نهان

 تندهمين كام و ناز و طرب داشتند                  به آخر برفتند و بگذاش
تأمين عدالت براي سخنوران ناميِ سرزمين ما، به طور عمده بر نصيحت الملوك متكي بوده   

به عبارت ديگر، عدالت، مبتني بر خوي و روشِ آن حكمراني است كه بر مسند قدرت . است
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تكيه زده واي بسا در جهانِ سياست، كه از دل يك نظام دموكراتيك پارلماني و جمهوري، 
و ظالم همچون هيتلر ظهور كرده و يا از بطن نظام سلطنت فردي، پادشاهي فردي سياهكار 

مقبول چون كريمخان زند برآمده است كه نامش را در كنار حاكمان ريز و درشت جهان 
جويي، مبتني بر  خواهي و عدالت درك كليت روش ايرانيان در عدالت. برند همواره به نيكي مي

طلبد كه  ي روحي آدمي در رهگذر مديريت جامعه است و ميهاي فردي انسان و استعال تفاوت
طلبي ايرانيان از سخن اديبان اين  بر اساس متون ادبيِ مرتبط با اين ديدگاه، شالودة عدالت

  .سرزمين استخراج گردد
توان به سنجش متون ادبي پرداخت، نظرية هستي شناختي  نظرية ديگري كه بر اساس آن مي

ها، جهان اگرچه جايگاه تقابل و تصادم اشرار و احرار است، اما  ما ايراني به نظر. ايرانيان است
اي بسا نويسندگان غربي كه در . در تحليل نهايي، ما معتقديم كه جهان رو به خير مطلق دارد

اند و در  هاي بدبينانة آرتور شوپنهاور قرار داشته اي، تحت تأثيرديدگاه نقطة مقابل چنين نظريه
به ) كساني چون آگوست استريندبرگ، يا تئودور داستايوسكي(دبي آن نويسندگان تحليل آثار ا

پس به چه دليل، در نقطة مقابل بدبيني . جويند گستردگي به نظريات شوپنهاور تمسك مي
  بيني و خيرانديشي هستي شناختيِ ايرانيان، پاية تحليل آثار ادبي قرار نگيرد؟ شوپنهاور، خوش

پردازي در  هاي معاشرت اروپايي معيار بررسي فن شخصيت لباً آداب و شيوهدر نظرية اخالق، غا
در امور خُلقيات ايراني، نظرية تواضع، سنگ بناي . گيرد هاي غربي قرار مي  ها و نمايشنامه رمان

. اي و جنسيتي بوده است هاي طبقاتي، حرفه تعريف رابطة ميان افراد در جامعه، فارغ از ويژگي
خاسته است و از ديد اُدباي ما در ميان ملوك و رعايا به  از ريشة حيا و تقوا برمياين تواضع، 

ترين نقطة ضعف  اي همسان معتبر بوده است و فقدان آن، مهم يك اندازه و به گونه
هاي خاص  ه اين تواضع ايراني، اصطالحاً موراليته و آداب و شيو. شده برشمرده مي» شخصيت«

ها در كنار هم و يا حتي  داشته است كه حتي چگونگي نشستن انسان اي خود را در هر عرصه
بحث بر سر اين نيست كه بگوييم . كرده است چگونگي نشستن انسان در برابر خدا را تعيين مي

ها، آدابِ اَدب  بحث بر سر اين است كه ما نيز همچون غربي. ادب ما بهتر است يا ادب غربي
و استخراج كنيم و سپس از آنها براي نقد همان متون ادبي خود را از دل متون ادبي، احصا 

  .بهره ببريم
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هاي ديگري همچون حسن و قبح شرعي و عقلي در رجوع به  توان از نظريه از اين دست مي
در » سبك زندگي«در ادب پارسي، و يا نظرية » عشق ايراني«جبر و اختيار، يا نظرية جهانيِ 

ويژه از نظريه شناخت زن ايراني نام برد كه هر يك از اينها را شناسي داستان ايراني و به  جامعه
نظران ادبي  سنجي، در ميان انديشمندان و صاحبپردازيِ سخن هاي نظريه بايد در حلقه

پردازي  تاريخ نظريه. هاي جهاني پديد آورد كشورمان پردازش كرد و حتي از دل آنها نظريه
هاي فكري  ها در حلقه ، مبين اين است كه اين نظريهادبي به ويژه از آغاز قرن بيستم به بعد

دادند  عقيده تشكيل مي نظر و هم ها را گروهي از انديشمندانِ هم اين حلقه. اند معيني ظهور كرده
ها و تدوين و ارائه آنها، در ميان آنان ا  كه پس از كار گسترده بر روي يك رشته از نظريه

جداشده، خود مستقالً به توليد يك نظرية جديد  داد و سپس اعضاي گروه انشعاب رخ مي
  .پرداختند مي
از دل حلقة روشنفكران و اُدباي آغاز قرن بيستم در روسيه سر بر  گرايي روسي شكل   

اشكلوفسكي، آيخن بام، توماشفسكي، تينيانوف و ياكوبسن از محافل ادبي مسكو و . آورد
روسي در دو گروه گرد آمده » گرايانِ  كلش« در اوايل قرن بيستم، . پطرزبورگ برخاستند

هاي  نام داشت كه در پترزبورگ مستقر بود و از چهره» اوپوياز«دستة نخست، گروه . بودند 
بوريس « و   » بوريس توماشفسكي «»  يوري تينيانوف»  ،»ويكتور شكلوفسكي»  برجستة آن،

» شناسي مسكو  حلقة زبان« سي، گرايان رو دستة دوم از شكل. توان نام برد را مي» بام  آيخن
گرايش مستقل ياكوبسون و تينيانوف، . در صدر آن قرار داشت» رومن ياكوبسون « بود كه 

» يان موكاروفسكي « بعدها در شهر پراگ منجر به ظهور ساختگراييِ چك و پيدايي 
حول محور اي ديگر از ساختگرايي نيز در روسيه  شاخه. ترين نمايندة اين مكتب گرديد برجسته

  .ميخائيل باختين و محفل او شكل گرفت
گذار  هاي ادبي و توليد نقد ادبي تأثير گيري نظريه از ديگر محافلي كه در قرن بيستم بر شكل

هاي ادبيات و زبان  بودند، بايد از محافل آكادميك و دانشگاهي نام برد، كه غالباً در كرسي
پرداز مهم اين دانشگاه  انشگاه كمبريج و دو نظريهدر اين زمره مي توان از د. شكل گرفته بودند

همين شيوه توليد محفلي . آي ريچاردز و ويليام امپسون.در عرصه نقد ادبي نام برد؛ يعني اي
شناختي در فرانسه و آلمان و يا در ساختگرايي فرانسوي و  انديشه را در ظهور نقد پديدار



  هاي باستاني زبان و ادبيات فارسي و زباننقدنامه    246

هاي اين  نظريه. توان مشاهده كرد نيز ميهاي پساساختگرايانه  پردازي همچنين در نظريه
تعداد . هاي انديشمندان متخصص واديِ نقد بود ها، حاصل هم انديشيِ محافل و حلقه گروه
هايي از متفكران  هاي ادبي، منسوب به نام شهرهايي است كه گروه شماري هم از نظريه بي

مثل مكتب فرانكفورت، مكتب . گذاري نظرية خود در آنجا به دور هم گرد آمده بودند براي پايه
  .شيكاگو و يا حلقة وين و مانند اينها

اي كه از آنها در  توان گرفت و الگو برداري شايسته ها مي اي كه از كاركرد اين محفل نتيجه
هاي مورد بحث در توليد نظريه و نقد  توان به عمل آورد اين است كه هر يك از زمينه ايران مي

توان مستقالً در محافل  از آنها در اين سخن، برشمرده شد، ميادبي ايران را كه برخي 
نامه و  دانشگاهي يا روشنفكري مفتوح كرد و آنها را مورد بحث و تفحص قرار داد تا شيوه

بدين نحو فصلي نو در توليد .  شناسي علميِ ويژة هر ديدگاه، مستقالً تدوين و انتشار يابد روش
بنيانِ ادبي در ايران شكل گيرد و بدان اميد بست كه  انشهاي د هاي علمي در پژوهش نظريه

ها بتوانند جايگاه جهاني بيابند و نام سرزمين ما را نيز در جغرافياي كشورهاي  روزي اين نظريه
  .هاي نوين نقد ادبي قرار دهد توليد كننده انديشه

جداگانه  هايي از طرف مخاطبان مطرح شد كه سخنرانان هريك در پايان اين نشست پرسش
در پايان دبير گردهمايي دكتر قبادي از حضور فعاالنه . ها پرداختند به پاسخگويي به اين پرسش

در . ها در آينده شدند و استقبال گرم مخاطبان قدرداني كرد و خواستار تداوم اين گونه نشست
 9ر انتها ايشان پس از تعامل استادان در خصوص موضوع سخنراني جمعبندي گردهمايي را د

  .محور زير به سمع و نظر استادان رساندند
  ـ اصل رابطه متن با نظريه در ساحت نظر و تئوري1
  ـ اصل رابطه متن با نقد در ساحت نظر و تئوري2
  ـ پيوند و رابطه نقد و نظريه در عرصه عمل3
  ـ پيوند و رابطه متن و نظريه در عرصه عمل4
ريه فرصت است يا تهديد؟ در چه موقعيتي و در ـ اصالً بكارگيري نظريه براي تحليل نقد نظ5

  .هايي تواند زحمت باشد و با برقراري چه نسبت كجا مي
ها و شاهكارهاي ادب فارسي نظريه استخراج كرد؟ يا بسوي  توان از برخي متن ـ آيا مي6

  هايي از آن حركت كرد؟ استخراج بخش
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هاي  ك و افتراق ظرفيتـ مهمترين خطوط برجسته و مبادي و مباني و مظاهر اشترا7
ها و رهيافتهاي كالن  ترين سرفصل هاي ايراني چيست و عمده پردازي با خود نظريه نظريه

  غربي كجاست؟
چون ادبيات ما امري بيامتني است لذا بنياد فرهنگ نيز به نظر : ـ آيا اين گزاره صحيح است8

  هاي آن كجاست؟ رسد از اين رو قوت ادبيات فارسي يا ضعف مي
تواند  پردازي چگونه مي بندي در حوزه مباحث ميان محتوا و صورت در حوزه نظريه  اولويتـ 9

  صورت پذيرد؟
از نكات .مندان به اين مباحث روبرو شده بود گردهمايي ادبيات با استقبال گرمي از طرف عالقه

هاي مختلف   دانشگاهها حضور استادان برجسته ادبيات بويژه در حوزه نقد از  برجسته اين نشست
اين استادان با حضور خود و طرح مسائلي در حوزه ظرفيت هاي ادبيات فارسي و . بود

هاي مختلف بويژه مباحث مربوط  هاي جهاني به بسياري از سئواالت مخاطبان در زمينه نظريه
ت اي از مسائل و مشكال هاي ادبي پاسخ گفتند و قطعاً حضورشان در حل پاره به نقد و نظريه

  .فعاالن حوزه نقد راهگشا بود
دكتر عزيزاهللا در انتهاي اين گردهمايي بر اساس برنامه پيش بيني شده از  استاد دانشمند 

شاهنامه پژوه و مولف كتاب شرح شاهنامه و همچنين خاقاني شناس دانشمند جناب  جويني،
خصوص از عزيزان با در اين : شود يادآور مي. قدرداني به عمل آمد دكتر عباس ماهيارآقاي 

همچنين لوحي از طرف .  تقديم لوحي از طرف گروه ادبيات شوراي بررسي متون قدراني شد
دانشگاه تربيت معلم به نمايندگي سركار خانم دكتر دبيران به دكتر ماهيار و لوحي از طرف 

  .دانشگاه تهران به نمايندگي آقاي دكتر تركي به دكتر جويني تقديم شد
  
  
 





  
  
  
  
  
  

  اسامي داوران گروه
دانشگاه متبوعنامنام خانوادگي رديف

 دانشگاه تبريز سجاد آيدانلو  1
خاني امن  2  دانشگاه گلستان عيسي 
تربيت مدرسدانشگاه  سعيد بزرگ بيگدلي  3  

زنجاندانشگاه  مجتبي بشردوست  4  

 دانشگاه عالمه طباطبايي محمود بشيري  5
تهراندانشگاه  محمد رضا تركي  6  

خوارزميدانشگاه  حكيمه دبيران  7  

 فرهنگستان زبان و ادب فارسي ابوالفضل خطيبي  8
 دانشگاه تربيت مدرس حسن ذوالفقاري  9

الزهراءدانشگاه  فاطمه راكعي  10  

گيالندانشگاه  احمد رضي  11  

 دانشگاه قم احمدرضايي جمكراني  12
 آموزش و پرورش محمدرضا سنگري  13
 فرهنگستان زبان و ادب فارسي احمد سميعي گيالني  14
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دانشگاه متبوعنامنام خانوادگي رديف
گيوي صادقي  15 آزاد اسالميدانشگاه  مريم   

 دانشگاه تهران حسين فقيهي  16
باشي قافله  17 قزوين) ره(بين المللي امام خمينيدانشگاه سيد اسماعيل 
تربيت مدرسدانشگاه  حسينعلي قبادي  18  

 دانشگاه كرج عطاءاهللا كوپال  19
 دانشگاه پيام نور مصطفي گرجي  20
تبريزدانشگاه  فاطمه مدرسي  21  

مهر مشتاق  22 شهيد مدني آذربايجاندانشگاه  رحمان   

زاده منشي  23  دانشگاه عالمه طباطبايي مجتبي 
تربيت مدرسدانشگاه  ناصر نيكوبخت  24  

منش نيك  25 الزهراءدانشگاه  مهدي   

 دانشگاه گيالن عليرضا نيكويي  26
 دانشگاه فردوسي مشهد محمدجعفر ياحقي  27

 



  
  
  
  
  
  

  نمايه
 نشر مركز اول،: انتشار نوبت: تهران كن، معدن معصومه ،)يخاقانةديقص شش شرح( يخاور عروس جام

  .1387 يدانشگاه
  .1376 ششم، نوبت سمت،: تهران ،يكزاز نيالد رجالليدكترم آواورنگ، ةسراچ

  .1372 اول، ن،چاپيديآ: زيتبر كن، معدن معصومه قلندر، بربساط
  1382چاپ اول، جام گل، : ، عباس ماهيار، كرج)ثري تا ثريا( شرح مشكالت خاقاني
  .1387جام گل، چاپ اول،  :، عباس ماهيار، كرج)خارخار بند و زندان( شرح مشكالت خاقاني
  .1384جام گل، چاپ اول،  :، عباس ماهيار، كرج)پنجنوش سالمت( شرح مشكالت خاقاني
  .1382جام گل، چاپ اول،  :، عباس ماهيار، كرج)گنجينه اسرار( شرح مشكالت خاقاني

  .1380جام گل، چاپ اول،  :، عباس ماهيار، كرج)نسيم صبح( خاقانيشرح مشكالت 
  .1389 سوم، نشرمركز،چاپ: صلحجو،تهران يعل ش،يرايو يهانكته

  .1390ششم، چاپ سخن،: تهران ،يدكترمحمودفتوح ،يپژوهش - يعلمةمقال نگارش نييآ
  .1385چشمه، چاپ اول، : مباني درست نويسي زبان معيار فارسي، ناصر نيكوبخت، تهران

  .1391 دوم، چاپ د،يمروار: تهران ،يدرضاتوكليحم ،)يدرمثنو تيروا يقايبوط( ايدر يهااشارت از
  .1390 انتشاراتسخن،: تهران نامورمطلق، بهمن ت،ينامتنيبرب يدرآمد
  .1390 سخن،: ،تهرانيكدكن يعي،محمدرضاشفرانيا معاصر شعر تحول يهاشهير يدرجستجو: نهيوآ باچراغ
  .1388 اول، نشرعلم،چاپ: ،تهرانينيتد ران،منصورهيا يداستان اتيدرادب ميسپسامدرن
  .1389 دوم، چاپ معاصر، نگاه: تهران ،يدهمدانيام وتفكر، عرفان

  .1390 ششم، مركز،چاپ: تهران ،يلنگردو محمدشمس شعرنو، يليتحل خيتار
  .1386اول، سخن، چاپ : قلندريه در تاريخ، محمد رضا شفيعي كدكني، تهران

  .1388 چهارم، چاپ روزگار،: تهران محمدرضاروزبه، ،)نثر(رانيمعاصرا اتيادب
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م، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، چاپ دو: پيكرگرداني در اساطير، منصور رستگار فسايي، تهران
1388  

  .1388 دوم، سخن،چاپ: تهران،دنلويسجادآ ،يفردوس گفتاردرشاهنامه هفت: تاحماسه ازاسطوره
، مجيد اديب 1332-1356روانكاوي گفتمان ادبي ايران : امپراطوري اسطوره ها و تصوير غرب

  .1391ل، ققنوس، چاپ او: زاده، تهران
  .1388م، چشمه، چاپ دو: مخزن االسرار نظامي گنجوي، ناصر نيكوبخت، تهران

  .1383امير كبير، : فن بيان در آفرينش خيال، بهروز ثروتيان، تهران
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