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 گفتار پيش

نقد كتب دانشگاهي و علوم انساني يك ضرورت است كـه مقدمـة گـذار از وضـع موجـود 
سـاز نفسه ضروري و ارزشـمند اسـت، امـا خـود زمينـهنقد في. سوي وضع مطلوب است به

نقد محتوايي هر انديشه و اثـري بـا نقـد . هاي نوين و نگارش آثار جديد استپردازي نظريه
هاي تخصصي شوراي بررسـي متـون و كتـب مين دليل در گروهبه ه. شكلي آن همراه است

علوم انساني، بررسي، تحليل و نقد آثار دانشـگاهي از دو بعـد شـكلي و محتـوايي صـورت 
دروني هر / بيروني و محتوايي/ هاي گوناگون شكليگيرد و داوري علمي اين آثار، مؤلفه مي

  . هندنگيرند و به بوته نقد علمي ميكتابي را در نظر مي
درواقع شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني، تنها مجموعه علمي و دانشگاهي است 

هاي مختلف علوم انسـاني در دانشـگاه كه سيزده گروه علمي و تخصصي را كه ناظر بر رشته
كند و بيش از بيست سال سـابقه فعاليـت در زمينـه بررسـي، تحليـل، دهي مياست، سامان

در اين راسـتا از مشـاركت شـبكة پويـاي . كتب علوم انساني را دارد ارزيابي و نقد متون و
منـد نظران و استادان علوم انساني بهرهاستادان حوزوي و دانشگاهي سراسر كشور و صاحب

  .است
سياست اصلي اين شورا، كمك به رشد تفكر انتقادي در توليد آثار علمـي و دانشـگاهي 

ويـژه نقـد كتـب بـه اني بدون نقد وضعيت موجود واست؛ زيرا توليد علم در حوزة علوم انس
فرهنـگ نقـد  ةتوسع. پذير نيستدرسي و دانشگاهي و منابع علمي حوزه علوم انساني امكان

سنجي سازواري توليد علوم انسـاني بـا در جامعة علمي، تقويت جايگاه علوم انساني، نسبيت
هاي هاي درسي و برنامهح سرفصلاسالمي، تدوين و اصال - بيني ايرانيمباني فرهنگ و جهان

اسـالمي، از ديگـر  - آموزش علوم انساني و توليد متون دانشگاهي با رويكرد بـومي ايرانـي
  .اهداف اين شوراست

هاي متنوعي را در جهـت نيـل بـه هاي تخصصي شورا، وظايف و برنامهيك از گروه هر
هاي تخصصي در و نشر نقدنامهدر اين ميان، تنظيم و تدوين و چاپ . كننداهداف پيگيري مي
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هاي مزبور است كه محصول فرايندي هاي گروهترين فعاليتهاي تخصصي، يكي از مهمحوزه
هـاي بندي نهـايي داورياي از جمعطوالني و كاري پرزحمت است؛ زيرا هر نقدنامه، خالصه

گـردد؛ مـيهمگيرد و محتواي آن در فرايند نقد متون فراعلمي دربارة يك كتاب را در برمي
فرايندي كه از برگزاري جلسات علمي گروه تـا گـزينش مـتن درسـي و انتخـاب داوران و 

مند و متكي به كـار بندي نتايج كار، روندي زمانهاي داوري و گردآوري و جمعارسال فرم
كردن زمان كسب نتيجه و افزايش كيفيت علمي نقد رغم تالش در جهت كمبه. گروهي است
هاي الزم هاي مربوطه و تأمين حدنصابعلوم انساني، بازبيني و بازنويسي فرم و داوري آثار

هـاي فرسا را بـه مـديران و دبيـران گـروههاي علمي كافي، فرايندي طاقتو رعايت مالك
حال همواره تالش براي نيل به اهداف و كسب شرايط مطلوب بااين. كندتخصصي تحميل مي

  .ردو نتايج جامع ادامه داشته و دا
، يكـي از »نقدنامـه گـروه تخصصـي زبـان و ادبيـات فارسـي«مجموعه حاضر با عنوان 

شوراي بررسي متون و كتب علـوم «هاي دستاوردهاي علمي و محصوالت كار انتقادي گروه
و » گروه تخصصـي«، »شوراي مركزي«است كه در روند همكاري نزديك سه حلقه » انساني

  .حاصل شده است» دبيرخانه شورا«
نظران، استادان، پژوهشگران و نويسندگان كاري و همفكري همة انديشمندان، صاحبهم

تواند ما را در نيـل بـه اهـداف متعـالي هاي گوناگون تخصصي علوم انساني ميمحترم حوزه
  .علوم انساني و تأمين شرايط مناسب و كيفيت مطلوب آثار علمي و دانشگاهي ياري رساند

زبـان و ادبيـات ، ريـيس محتـرم گـروه يقباد ينعليحسر دكت آقايهاي ارزشمند  تالش
نهـيم و مي در تدوين اين اثر را ارججناب آقاي محسن جماليان  و دبير محترم گروه، فارسي

  .نماييمبراي آنها توفيق روزافزون را مسئلت مي
علوم انساني دبيرخانه شوراي بررسي متون و كتب



مقدمه

  شوراي بررسي متونمعرفي گروه زبان و ادبيات فارسي 
: رسد به نظر مي يدر آستانة نشر نقدنامة جديد، يادآوري چند نكته ضرور

در چند سال اخير اقبال روزافزوني نسبت به نقد و مسائل پيرامون آن در جامعة  :نخست
ي مسائل مربوط به نقد ادبي را شناختروش تواند خأل مي اين اقبال. شودنشگاهي مشاهده ميدا
به ياري اين اقبال عمومي، نقد و نقادي علمي شأن خود را يافته و بـه . رتفع سازدحدودي متا

 ،رود مـيپـيش زه مطالعـات ادبـي كشـورشدن به يك گفتمـان علمـي در حـوسمت تبديل
  . بايد خجسته و ميمون دانست ،زا باقي بماند اين اقبال را به شرطي كه درون سبب بدين

صـدايي صـدايي بـه چندنقد، فضا را از تك .نقد استبودن، مالزمة و چندصدا تكثر :دوم
خواهد گيري، پويايي، شادابي و حركت در جامعة علمي را به دنبال دهد و اين سمتميسوق

، به همان ميزان نيـز بايـد يابدشده، هر اندازه كه آثار انتقادي رشد با توجه به نكتة ياد. داشت
اهميتـي ويـژه خواهـد  ،انتقـاديآثار خالقانة  از اين رهگذر،. شاهد پويايي جامعة علمي بود

صـورت گيري حـوزة نقـد بـه شرط آن را نبايد از خاطر برد كه همانا شكلالبته پيش .داشت
 .بنيان و روشمندي فرايند نقد استمند و دانش هاي علمي خودجوش و انگيزه ها و قطب شبكه

ادبيات فارسـي ضـرورتي  بايد توجه داشت رويكرد انتقادي در حوزة رشتة زبان و :سوم
كه اگر به   قدري در تاريخ و تمدن ما خلق شدهنهاي گرا از سويي ميراث زيرا دوچندان دارد؛

گرا عرضـه و بيـان نشـوند، بـه كاالهـاي مدد اصول علمي نقد ادبي به زبان امروز و مخاطب
هنـد حت نـاطق و پويـا راه نخواخاموش مبدل خواهند شد و از عرصه صامت و ساكت به سا

همچنين جريان نقد ادبي در كشور بدون اتكا به اين پشتوانه، در برابـر امـواج پيـاپي  .يافت
روي هر كوشش روشـمند و ايناز. ماند ظهور و منفعل خواهد رنگ، كمجهاني، كم هايهنظري

اگر رويكردي مستمر و مشـخص را در  ويژهبهساختمند در حوزه نقد ادبي مقبول خواهد بود؛ 
  .د ادبي دنبال كند، اثرگذاري آن بيشتر خواهد بودحوزة نق

هاي قوت و فربهي نقد و ديدگاه انتقـادي را شده، زمينهدرنظرداشتن سه عامل ياد :چهارم
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زدگي، بدون اشراف و غافـل از  دادن از ورطه نظريهرو ضمن پرهيزايناز. آوردفراهم خواهد 
شـرط بـه هاي نـو گيري از نظريهه بهرهكارگيري نظريه و متن بايد در نظر داشت كتناسب به

تواند يك فرصـت بـراي كشـور مـا  مواجهه مبتكرانه و با اشراف و همراه با فهم درست، مي
كارهاي جهاني با بهاي معنوي و ادبي و شاههاي گران شمار آيد كه از تمدن ديرينه و ميراث به

شناسـانه و هـاي زيبـايي تظرفي ،هاي جديـد گيري از نظريـه گويد و با بهرهزبان روز سخن 
  .شناسانه را به جهانيان بشناساند انسان

زا و طبيعي تولد يابد و رشد و زايـش كه درونصورتيمل يادشده، درمجموعه عوا :پـنجم 
گفتمان نقد را به جريان فكري، فرهنگي و ادبـي بـومي و متناسـب بـا  متناسب داشته باشد،
تبديل خواهد سـاخت و از ايـن طريـق ادبيـات هاي تمدني و ادبي ايران مقتضيات و ميراث

ارتباط ادبيات معاصر با ادبيات كالسيك نيز . فارسي و نظام فرهنگي ايران رشد خواهد كرد
  .آيدشمار ميشدن نقد ادبي بهتراي اصيل براي غنيسرمايه

 كهچراشده باشد؛ ، مصداق ادعاي يادها اميد است به فضل الهي اين مجموعة پياپي نقدنامه 
هـاي معـّين، وسيله محققان تراز اوّل دانشگاهي حوزه زبان و ادبيـات و بـر محـور برنامـهبه

شـود و صورت جرياني روشمند و يكپارچه توليد مـيها و منابع درسي دانشگاهي بهسرفصل
  . يابد انتشار مي

 از محققان و استادان زبان و ادبيات فارسي سراسر كشور كه در نقد و ارزيابي كتب اين
از مسـاعي . مند كردند، صـميمانه سپاسـگزاريم تخصصي خود بهره هايمجموعه، ما را از نظر

بيگـدلي،  ارزنده و مداوم اعضاي محترم گروه زبان و ادبيات فارسي شورا دكتر سـعيد بزرگ
دكتر محمدرضا تركي، دكتر احمد خاتمي، دكتر حكيمه دبيران، دكتـر  دكتر محمود بشيري،
رضـا سـنگري،  احمد رضايي جمكراني، دكتر احمد رضـي، دكتـر محمدفاطمه راكعي، دكتر 

باشي، دكتر رحمان  اسماعيل قافله رضايي، دكتر  عاملي مريم گيوي، دكتر  دكتر مريم صادقي
صـر نيكوبخـت و دكتـر منش، دكتر نا زاده، دكتر مهدي نيك مهر، دكتر مجتبي منشي  مشتاق

و جناب آقاي  قرباني سركار خانم مريم شهامت همچنين از. كنمقدرداني مي عليرضا نيكويي
عهـده داشـتند و زحمـات اين مجموعـه را برخيام جوكار كه زحمت همكاري و ويراستاري 

  .ارزشمند و مداوم جناب آقاي محسن جماليان، دبير محترم گروه سپاسگزارم
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هـاي بيهـا و ارزيـاخواهيم با داورينظران و اديبان فرهيخته ميصاحب در اينجا از همة
  . هاي ادبي اين مرز و بوم ياري رسانندعالمانه خود، ما را در مسيرِ كمال پژوهش

  
  ما توفيقي اّلا باهللا                                                                               

  حسينعلي قبادي                                                                                    
  يس گروه زبان و ادبيات فارسيير                                                                              
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  آوري در شعر معاصرسنت و نو
  .صفحه 550چاپ سوم، . 1386علمي و فرهنگي، : تهران. پور قيصر امين

  دكتر محمود مهرآورانو  دكتر همايون جمشيديان: منتقدان
  

  معرفي اثر
آوري و گرايـي و مدرنيسـم، سـنت و نـوز سـنتبا نگـاهي فراتـر ا كتاب، در ايننويسنده 

هنـر و ادبيـات در جـوامعي كـه دوره  ةترين مسئلمعنوان مهي آنها را بهچگونگي پيوند پويا
پس از تحليل و تفكيك تعاريف سنت و نـوآوري، . نگردميد، درنگذارگذار را پشت سر مي

قـش و نمايد تا در پرتـو آن، معنـي، نميبازروشني معاني گوناگون ديني و ادبيِ آن دو را به
لي تـاريخ هنـر و ي و نيز در روند كهنر اثر هر آوري را دركاركردهاي دو عنصر سنت و نو

  .ادب آشكار سازد
تـوان در آنهـا بـه پانزده فصلي با سير در ادب گذشته و بررسي منابعي كه مي اين كتابِ

هاي شـعري قدم دورهبهتعريف يا توصيفي از سنت يا نوآوري دست يافت، شروع شده و قدم
موضوع در شعر دورة معاصر  ي اينگذشته را طي كرده تا به دورة معاصر رسيده و به چگونگ

پيگيـري حركـت نوآورانـه در جـادة پهنـاور و  .شمسي پرداخته است 1320ه تا سال و البت
به اين زيادي حد انيازمند حوصلة فراوان و ديدي دقيق است كه مؤلف كتاب ت ،طوالني سنت

  .توفيق دست يافته است
  

  شكلي و محتوايي اثر امتيازهاي
اثـر  درمجموع. است چاپي بسيار نادر هايغلط. خوب استآرايي و صحافي صفحه •

  .رساست و قواعد عمومي نگارش و ويرايش نيز رعايت شده است
زيرا كتـاب بـراي تـدريس  ،علمي براي تفهيم موضوع نيازي نبوده استفاده از ابزار •

  .تحليلي است - بلكه تفصيلي ،نيست
جم و منطقي در خطي مستقيم و شكلي منسمباحث را به  ،كتاب گانههاي پانزدهفصل •

در سـيري ها نيـز درون فصلمطالب  .گرفته تا به دورة معاصر رسيده استمنظم پي
  .است منطقي ارائه شده
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تـالش و  ةدهنـدنشـان - ه اقتضاي پژوهش بودهك -شده تعداد فراوان منابع استفاده •
  .نويسنده براي ارائه متني عاري از كاستي است كوشش

ترين مطلـب يـا حّتي كوچك قول ديگران و ارجاعِر استفاده از نقلرعايت امانت د •
  .بر اعتبار كتاب افزوده است ،اي كه از خود نويسنده نيستاشاره

. نظران اين حوزه پرداختـه اسـتشاعران يا صاحب يطرفي به نقد آرانويسنده با بي •
الل منطبق بـا داري يا رد نظر ديگران در كتاب با مباني علمي، تحليل و استدجانب

و ادعاها، احترام ديگـران حفـظ  رغم نپذيرفتن برخي آراموضوع صورت گرفته و به
  .شده است

در شعر فارسي است كه مؤلف محتـرم  يجريانتازگي دارد و بررسي موضوع كتاب  •
 ويـژهبـه - گذار هـر دورهتأثيرساله و ميزان نوآوري آن را در آثار مهم و ارسير هز

  . كرده است بررسي - دوره معاصر
و » سـبك«، »خالقيـت«، »معيارهاي بالغت«، »نقد«، »سنت«، »بدعت« اصطالحات •

» وارگـيخـواب« ها نظيرخوبي و سادگي تبيين شده است و برخي معادلبه» محتوا«
hypnot« در مقابل i c «درخور توجه است .  

يكجـا  ةامـا ارائـ ،و آثار ديگر وجـود دارد هاطور پراكنده در كتابمطالب به برخي •
هـاي اين اثر از نمونـه .شودهمراه با تحليل و سير منطقي آن در اين كتاب ديده مي

موضـوع سـنت و نـوآوري را  ،حوصله و پردامنهبا ،نادري است كه اصولي، تفصيلي
  .تحليل كرده است

شناسـي، هاي روان ساله، نگرش بـه موضـوع از ديـدگاهدامنه وسيع بحث، سير هزار •
و ديگــر مفــاهيم و ) شــعر( ط ســنت و نــوآوري در ادبيــاتشناســي، ارتبــاجامعــه

  .هاي كتاب استموضوعات اجتماعي از نوآوري
امـا در جاهـايي كـه آثـار  ،به علوم و مباني اسالمي ارتباط ندارد طور مستقيماثر به •

اي در كتاب تذكر  ونهگاند، بهمربوط با روحيات و باورهاي مذهبي ناسازگاري داشته
دارنـد كـه تعارضـاتي هاي اسـالمي آثار جديد ما با ارزش از رخيب. داده شده است

بـراي ها و انحرافات را گوشزد كرده اسـت؛ كاستي از برخي ،در جاي خود نويسنده
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اوائل دوره پهلوي يا اواخر مشروطه كه برخـي شـاعران موضـوعاتي مخـالف  مثال
  .اند كرده بررسيمباني دين را 

عنوان منبع فرعـي امّا به ،نظر گرفته شود بع اصلي درعنوان منتواند بهاين كتاب نمي •
ــان«درســي در واحــدهاي و كمــك ــي«، »شناســي شــعر معاصــرجري ــد ادب و » نق

همچنين چند واحد درسـي مـرتبط از  .بسيار مفيد است» شناسي شعر معاصر سبك«
دروس ادبيـات معاصـر، . برندتوانند بهره عي فرعي و جانبي ميعنوان مرجاين اثر به

شناسـي چون جامعـههايي ديگر شناسي و حتي رشتهد ادبي، تاريخ ادبيات و سبكنق
 .مند شوندتوانند از اين كتاب بهره نيز مي
 

 شكلي و محتوايي اثر هايكاستي

عنـوان . نگاري نيز ضعيف اسـتحروف. اي ندارد مناسب نيست و جاذبه طرح جلد •
 .استاما در متن خوب  ،روي جلد با حروفي جذاب قيد نشده

همچنـين  ).107 و 101 صماننـد صـ(برخي موارد از اشكاالت كتاب است  اطناب در •
بحث تكامـل در  و هاي تحول و تكامل هنر و ادبيات و دنبالة آنبحث دربارة نظريه

  .علوم طبيعي بسيار طوالني است و ارتباطي به موضوع ندارد
زشـي دارد و معنـاي آن نويسنده توصيفاتي آورده كه بار ار اشكال ديگر اينكه گاه  •

  .چندان روشن نيست
. از منابع اصلي در نقل سخنان غربيان موجب تضعيف اثر شده اسـت نكردناستفاده •

 براي مثال. دست اول نيست ،در مواردي نيز از منابعي استفاده شده كه در آن زمينه
ز بـه كتـابي ا ،شناسانه استهاي دوره انتقال كه بحثي جامعهويژگي، 350در صفحه

  .دكتر شريعتي ارجاع شده است
كـه آراي  30صفحه  مانند .مطالب دقت صورت نگرفته استبرخي در نقد و تحليل  •

بسيار » هرمنوتيك«رباره توضيحات د ،125صفحه در  وپيشينيان به دقت نقد نشده 
مسـائل تحليل برخـي شناسي به آداب و رسوم تقليل داده شده و ؛ جامعهناقص است

و  »شناسـيروان«اطالعـات ذيـل  ،139در صـفحه  .ر علمي اسـتبسيار ساده و غي
مستند بـه منـابع معتبـر  ست وبه كالم شفاهي در ذهن افراد شبيه ا ، بيشتر»تداعي«
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شود تا با تحليل ارائه نمي» فراهنجاري«اي از نمونه ،175صفحه  در همچنين .نيست
  .شودتكرار مينيز  181 همين مسئله در صفحه .آن، مدعا روشن شود

هاي اثـر مـورد بحـث از ديگر اشكال ،جاي تحليلبودن وجه تاريخ ادبيات بهغالب •
 .)به بعد 316 ص( است

  
 گيري و پيشنهادهانتيجه

همچنـين مباحـث . 96-25 صـفحاتماننـد ، برخـي فصـول كردن مباحثخالصه  •
 .چهارم، پنجم و ششم هاي دوم، فصل

چهـارم تـا تاريخ ادبياتي فصولي مانند توجه به ويژگي جاي توجه به نقد و تحليل به •
 .ششم

 . ويژه دورة معاصرهاي هر دوره بههاي بيشتر از نوآوري و مصداقذكر نمونه •

هـا مصداق ها،با توجه به ظهور بيشتر نمونه 1320هاي بعد از ادامه موضوع تا دوره  •
 .1320هاي مطرح در شعر نو پس از و چهره

  
  



  از شهر خدا تا شهر انسان
  . صفحه 289چاپ اول، . 1389مرواريد، : تهران. مد دهقانمح

  پيروز غالمرضادكتر و  نياصدريباقر  دكتر :منتقدان
 

  معرفي اثر
 ت نويسنده درتأمالحاصل  ، نگاشته شده هاي مختلف مناسبت مقاله به 25كتاب كه در قالب 

 .است اصر ايراننقد ادبيات سنتي و مع بارهدر ،زبان و ادبيات هحوز گوناگونموضوعات 
به دنياي ادبيات » شهر انسان« و ادبيات كهن آرمانيِ يابه جهان آسماني ، »شهر خدا«عنوان 

  .داردمعاصر اشاره 
  

  محتوايي اثر شكلي و هايامتياز 
. درخور توجه اسـتطرح و كيفيت جلد نحوة ويرايش، كتاب از نظر كيفيت كاغذ،  •

  .تحسين استرواني و سالست شايستة لحاظ از يزآن ننثر 
داد و بيـدادِ «مانند مقالـة دوّم بـا عنـوان  ؛كار رفته استهزباني فخيم ب ،هادر تحليل •

شـاهنامه به تحليل مرگ در  خيم در خوانشي بينامتني و تطبيقيكه با زباني ف» مرگ
  .است شده پرداخته

نظـري كه نقد و » بابي از اين نگارين«مقالة  مانند دارد؛ نيز هاي خوبي، نقدنويسنده •
مقالة  واست هاي دكتر غالمحسين يوسفي در كتاب گلستان بر چند مورد از استنباط

اثر زويا پيرزاد اختصـاص  »كنيمعادت مي«به بررسي رمان  كه »اسطوره يا رمان؟«
عنـوان تواند بـهدر كتاب است و مي نويسندهبهترين نقدهاي  اين بررسي جزء .دارد

  .در عرصة نقد داستان تلقي شود) گراكمينه( ستيمالينمونة مناسبي از نقد ميني
ماننـد  ؛اسـت برآمـده آنها از عهدهخوبي كه مترجم بهاست يي هاترجمه ،ديگرامتياز  •

مقالـة بخـش آخرين همچنين  .»ستاني كه مرا آزاد كرددا«هفتمين مقالة بخش سوّم 
مطالب مفيدي حاوي  اصل آن از ميان رفته و اي كهمقاله ،»هاي حماسهويژگي«سوّم 

  .استمبادرت ورزيده  آن جم با زباني ادبي و فاخر به ترجمةمتراست كه 
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  شكلي و محتوايي اثر هايكاستي
روايـت و «ماننـد مقالـة ؛ شناسي عنوان كتـاب اسـتدر تضاد با معنا هامقاله برخي •

 ايـن مقالـه بـر واژة تأكيـدكه بـا وجـود » نويسي زنان در ايرانارتباط آن با رمان
توصـيفي  به تنهاروايت ارائه نشده و  بارههيچ بحث تئوريكي در متأسفانه ،»ايترو«

  .استشده نويسان ايراني بسنده نگذرا و مجمل از برخي رما
دارانـه، از ديگـر هاي شخصي و فردي نويسنده و اظهارات قاطعانه و جانبباطاستن •

هنـر و امنيـت در  رابطة« ،نخستين مقالة بخش چهارممانند  ؛استكتاب  هاياشكال
از نظر محتوايي انبـوهي از  دارد،زبان و بياني شيوا  هرچنداين مقاله  .»تاريخ ادبيات

  . استهاي شخصي و فردي نويسنده استنباط
ه سياسـت و كه جهـان ذهنـي نويسـنده بيشـتر معطـوف بـاست  اشكال ديگر اين •

شناسـي معـههـا و نقـدهايش رنـگ جابنابراين بررسي .اتاجتماعيات است تا ادبي
شناسـانه بـه كه با مبنايي جامعه» جور استاد«مانند مقالة  ؛است ادبيات به خود گرفته

  . هاي قهار پرداخته استبررسي ساختار ذهني ايرانيان در برخورد با حكومت
ماننـد  ؛نواقص كتاب است ديگر از در برخي مقاالتخودداري از ذكر منبع و مرجع  •

شناسـي پژوهشـي به دور از اسـلوب و روش كه »ايران نگاهي به تاريخ ادبي«مقالة 
مروري بسيار مجمـل و تكـراري  تنها ،معتبر مأخذبدون حتي يك ارجاع به منابع و 
نكتـة جالـب . اي نيسـتوي هيچ نكتة نو و ناگفتهدر تاريخ ادبي ايران است كه حا

نتي در حوزة كه دكتر دهقاني در آغاز اين مرور، بر وجوهِ غير الهي ادبيات ستوجه آن
در تضـاد بـا  نيـز د كـه ايـن نكتـهنورزمي تأكيد» مدايح تغزل و گاه پند و اندرز«

  . معناشناسي عنوان كتاب است
غربت و غرابـت «مانند مقالة  ؛ايشان است زده شتابهاي  ارزيابي ،هااز ديگر اشكال •

ي نكتـة اين مقاله حاو .ها و بدايع شعر نيماستدر بدعت زده شتابمروري  كه» نيما
پـور، حقـوقي، اخـوان ثالـث، شـمس محققان ديگري چون آريـن اي نيست وتازه

  .اندتري به اين وجه از شعر نيما پرداختهبه نحو مبسوط ...لنگرودي و
اتوپيـاي «ماننـد مقالـة چهـارم  ؛وجـود دارد هاي نامتجانسقياس ،در برخي مطالب •

شك مقايسة اتوپياي مور بـا يب .است تامس موراتوپياي ي قياسي با خوانش ،»غزالي
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مور درصدد مهندسـي جامعـة ، زيرا الفارق استقياسي مع ،غزالي »سعادتكيمياي «
، عطـار در »الحقيقـهحديقـه«جملـه سـنايي در ماني بود و غزالي و ديگر عرفـا ازآر
  .در فكر خلق انسان كامل و آرماني بودند »مثنوي« و موالنا در »الطيرمنطق«
ــة  ماننــد؛ دوجــود نــدارنكــات جديــدي  ،در برخــي مطالــب  •  تــرينبــزرگ«مقال

گـزارش متوسـطي از جريـان  ،ايـن مقالـه .»نويسان ايران در قـرن بيسـتم ستاندا
صورت مبسوط در ايـن زمينـه به نيز محققان ديگر نويسي در ايران است كه داستان

ي يافـت ادر ايـن مقالـه نكتـة تـازهرسد نظر ميبهاند و به تحليل و بررسي پرداخته
  . شود نمي

هـاي بازي« يادداشتمانند  ؛رودشمار نميوجه تحليل انتقادي بهچهيبرخي مطالب به •
در سه صفحه نوشته شده است  كه بلقيس سليماني »بازيخاله«دربارة رمان » گانهسه

 . شود نمي تحليل انتقادي محسوب وجههيچو به

نويسندة محترم مانند اينكه  ،است هردمسامحه ك ها يبند ميتقسگاه نويسنده در برخي  •
، كـردهارزيـابي » محوريكو متافيزي يخدامحور«تمامي آثار كالسيك را در پرتو 

ــار پرجــاييتا ــوگراف و اِروتيــك كالســيك و وكــه حتــي آث ادبيــات مــدحي و ن
و از سـوي  دادهقـرار » شهر خدا«سرايي سبك خراساني و عراقي را در زمرة  دريوزه

در نظـر » اومانيسم غربي«و » شهر انسان«ات معاصر را در فايل مجموعة ادبي ،ديگر
بخشي از ادبيات ايران در دورة پهلوي اوّل و دوّم و ادبيـات  كه يدرحالاست،  گرفته

 ،بيـات رمانتيـك، ادبيـات نئوكالسـيكعنوان ادبيـات متعهـد، اد با پس از انقالب
بنـدي ايـن تقسـيم ادبيـات پايـداري و دفـاع مقـدس در همچنين ادبيات معناگرا،

  .گنجد نمي
 نيتـر ياساس ،دادن آنها در يك كتابقراركجايتنوع موضوعي مقاالت و  درمجموع •

 .است ضعفِ اثر

  
  هاپيشنهادگيري و نتيجه
  .اظهارنظرهاپرهيز از قاطعيت در  •
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در كتـاب چنـدان  آنذكـر  كـه كتاب هايهنقدها و اشار از از بسياري پوشيچشم •
 .ضروري نيست

ايـن مقالـه  ؛»زبان و قدرت در تاريخ بيهقي«مقالة  مانند ها بحث پيشينة پرداختن به •
زبـان قـدرت را در تـاريخ  ،نويسندهو  است شناسي زبانهاي در حوزة جامعنگاشته

زبـان «و چارچوب مبنايي بود به پيشينة اين بحث كه بهتر  بيهقي تحليل كرده است
  .شد يمنيز پرداخته شناسي در حوزة جامعه» قدرت

تكيـه بـر چـارچوب مبنـايي و تئوريـك و طـرح الگـوي  وبر يك موضوع تمركز  •
 .نقد و بررسي آثار براي پژوهشي

 .ها نوشتهدر  ارائه مرجع و سند •
 .اجتماعيات و سياسيات يجا به ،ادبي بر وجه تمركز •
 .در يك مجموعه سنخ همدادن مقاالت قرار •
رسـد ايـن نظـر مـيبه .َبرَدمي توقع منتقد را از محتويات آن باال ،عنوان كلي كتاب •

بـه  گاهكه  زده شتابهاي ها و ارزيابينويسيها، مُقطّعگوييعنوان چندان با پراكنده
 .هماهنگي و تناسب ندارد ،اين مقاالت راه يافته است

 



 

   نقد ادبي يبند طبقهاصول و 
  . صفحه 381چاپ اول، . 1390، زوار: تهران. محمود فضيلت

 دكتر محمد فوالديو  ا روحانيدكتر رض :منتقدان
 

  معرفي اثر
و اصول هـر  شده  پرداختهنقد ادبي  يها وهيشدر اين كتاب بيشتر به توصيف و بيان اصول و 

همـراه  ،پردازان دربارة شگردهاي نقد ادبـي هاي نظريه ترين ديدگاه رويكرد با توجه به اساسي
هايي مانند نقـد ادبـي  عنوان همچنين .هايي از متون نظم و نثر فارسي شرح شده است با نمونه

بنـدي نقـد ادبـي،  هـا، طبقه در ايران، پيشگامان يوناني نقد ادبي، نقـد ادبـي در ميـان عرب
هاي نقد ادبي، نقد زباني، نقد بالغي و فني، نقد نظري، نقد عملـي  هاي نقد ادبي، مكتب نظريه

نقد عيني، نقد و اخالق، نقد علمي، و تجربي، نقد فتوايي يا حكمي، نقد محاكاتي، نقد بيانگرا، 
گرايانه، نقــد  شناســانه، نقــد صــورت شناســانه، نقــد روان شناســانه، نقــد جامعه نقــد زيبايي

، نقـد يا مكالمـه، نقـد ماركسيسـتي، نقـد ييالگـو كهنگرايانه، نقد نمادگرايانه، نقد  ساخت
شـرح و  يي و نقد تأويليباراي، سخن محور، نقد متن، نقد نو، نقد تطبيقي، نقد موازنه خواننده

اي از نقـد  منظور تقريب ذهن خواننده، نمونه يك از انواع نقد به و براي هر است  بررسي شده
  .ستمتن ادبي از همان نوع در كتاب ذكر شده ا

  
  شكلي و محتوايي اثر هايامتياز 

طراحي جلد،  .شكلي، وضعيتي مطلوب و مقبول دارد يها يژگيو ازلحاظاين كتاب  •
 . است خوان خوشو اثر، روان، رسا . مناسب است ينگار حروفو  ييآرا صفحه

مطالـب اجمـالي فهرست  و فصول ، مقدمةهدف صريح بيان ،پيشگفتار داراي كتاب •
در قسـمت نمايـه از اعـالم،  ،اسـتفاده نشـده... هرچند از جدول و تصـوير و .است
  .شناسي هم داردو كتاباست و منابع استفاده شده  نامه واژه
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نقد ادبي پرداخته شده كه  هاي مكتبها و  تحقيق، بيشتر به معرفي شيوه مسئلة يجا به •
  .مناسب و خواندني است اغلبنقدي نيز  يها نمونه .مناسب و اندازه نقل است

با توجه به اين موضوع كه صـرف  -كتاب  يها ينوآورمثبت و  يها يژگيويكي از  •
 يها نمونـهذكـر  - گشا نخواهد بود شكلها و ديدگاه منتقدان خارجي م بيان تئوري

  .بسيار خوب و مفيد است جهت نيازاو تحليل آن است و  عيني ادبيات فارسي
بلكـه ايـن  ،نپرداختـه يبند ميتقسـو  يبنـد طبقهها بـدون  به بيان شـيوه تنهامؤلف  •

 يبند ميتقسـآنهـا را  ،ها هينظركرده و براي آموزش بهترِ اين  يبند طبقهها را  ديدگاه
نظريـة منتقـدان  در كنارغربي  پردازان هينظرسعي شده ديدگاه  همچنين. رده استك

بيايد و مجالي براي خواننده بـه وجـود آورد تـا اني مانند دكتر اسالمي و ديگران اير
  .اين دو موضوع را كنار هم ببيند، تطبيق دهد و مقايسه كند

 ،متعـادل اسـتمناسـب و  ،از حيث كيفيت و ميزان كاربرد اصطالحات تخصصـي •
  .هرچند تأليف غلبه دارد

  .مراعات شده است يطرف يبغير علمي وجود ندارد و  يدار جانب ،در غالب موارد •
  

  شكلي و محتوايي اثر هايكاستي
نيازمنـد  هـاي چـاپيغلـطندارد و از حيث ويرايش فنـي و كتاب صحافي مناسبي  •

 .49، 45، 44، 41، 37، 30 ،26، 25، 24، 14بــازنگري اســت؛ ماننــد صــفحات 
دقتي در نگـارش كلمـات دستور خط فارسي، كهنگي يا بي نكردنرعايت درمجموع

ويرايشـي  عالئـمنويسي، اشكال در كاربرد برخي مفرد و مركب، پيوسته و گسسته
االت يـا اشـتباهات از اشـك ،)اسـت 26 و 13، 11مانند مواردي كه در صـفحات (

  .است زيادنيز  ي كتاب است كه تعداد آنهاويرايشي و امالي
دسـت دوم و نيـز گـاه  ،منابع مورد استفادة مؤلف گاه مناسب و درجه اول و مرجع  •

امـا كـافي و وافـي  ،از منابع موجود و جديد استفاده شـده شيوب كم. است نامناسب
زيـاد  - نسـبت بـه موضـوع -نيست و تعداد منابع مورد استفاده داخلي و خـارجي 

مانند ذكر برخي آثـار در  ؛ستني يز درست و روشمندنوع استفاده از منابع ن .نيست
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در  43 فحةدر صـ كه مطلبياست و  ذكر نشده آن نشاني كامل ،نامهبكتامتن كه در 
گاه نيز فقط بـه  .ذكر شده است فقط سال چاپ كه شود ديده مي »رسكين«ارجاع به 

 هاي صفحهنند ما( شود شود و شماره صفحه ذكر نمي نام اثر در متن يا پاورقي ارجاع مي
  ...).و 242، 232 ،97-107

علمي،  ، گردآوري مطالب فراوان با ارجاع نامناسب، غيرهاي اثراشكال نيتر مهماز  •
 ؛ارجاع است كه در سراسر كتاب از آغاز تا انجام مشـهود اسـت بدونمبهم يا حتي 

رم رسد مؤلف محتـنظر ميكه به» د در ايراناصطالح نق«مانند فصل اول ذيل عنوان 
استفاده  )38-37 صص(نژاد  پارسي »فكران ايراني و نقد ادبيروشن«فقط از كتاب 

محـل  كه چنان ،دادن ايشان نيز واضح و مشخص نيستكرده و نوع ارجاع و نشاني
  . زننده استمبهم يا گول ،درج شماره براي پاورقي و ارجاع

ضروري يـا غيـر  يراز ديگر نواقص و معايب كتاب، استفاده از عناوين و مطالب غ •
همچنـين درج  .شـود هـا و مباحـث رعايـت نمي عنوان حـقِ كـه ينحو به ،مهم است
آميختن درهم ن يا فصول اصلي كتاب وتناسب با عنواهاي نامناسب يا كم زيرعنوان

 ،»نقد و ادبيـات« به نام در فصل دوم ازجمله .مطالب و اخذِ عناوين از ديگران است
طرح شده كه » كارنامه مندور«و » ديدگاه محمد مندور«اي ه دو عنوان و بحث به نام

بايـد پاسـخ دهنـد كـه چـرا آراي ديگـر  ،ضرورت ندارد يا اينكه اگـر الزم اسـت
اصـول و  ،كتـاب عنوان  بههمچنين با توجه . الزم نبوده و نيامده است نظران صاحب

و جـامع و  يقمنطقي و مستدل بايد بسيار دق يبند طبقهنقد ادبي، موضوع  يبند طبقه
 يبنـد طبقهكـافي در  ولي گاه مباحث به شكل تيتروار آمـده و دقـت ،فراگير باشد

  .شود ينممطالب پاياني كتاب ديده 
چنـدان  - كه آوردن اين بخـش از مزايـاي كتـاب اسـت - هاي نقد برخي از نمونه •

دربـارة خيـام از  63-62در صفحه د زباني نق مونةمثل ن ؛اشكال نيستمناسب يا بي
نقد و دقت و احتيـاط علمـي به علي دشتي كه درج اين نمونه  »دمي با خيام«كتاب 

  .شد نقل يا نوشته مي ،زباني باشد تنهابهتري كه  بود نمونة و بهتر نياز داشت 
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نقـد اسـت و  يها نمونـهمتأسفانه نوآوري كتاب بسيار اندك و بيشتر در استفاده از  •
اسـت گرفته شده ... و شميسا، پاينده ژهيو بهديگران هاي  طرح كتاب بيشتر از كتاب

تا كتـابي تـازه بـا  ،و از اين بابت بيشتر تأليف و تلخيص و گزارشي نامقبول است
  .نوآوري

 .شـود ينمـبراي درس نقد ادبي مناسب ارزيـابي  گفته شيپمحتواي كتاب به داليل  •
جـاع، اشكال اساسـي در ار ،در كتاب وجود دارد هاي خوب نقد هرچند برخي نمونه

ارزش علمي و درسي  ست كه ازها يانگار سهل، اشتباهات و فيتأل، نقل و مأخذدهي
همچنـين  .آورده اسـتدرسي پـايين  يفيتأل كتاب كاسته و آن را در حدّ يك جزوه

 ها وهيشـيك از  تفصيلي در هر يها بحثبراي درس نقد ادبي جامع نيست و نياز به 
حتوايي و امثال آن، چه عناصـر و عـواملي در بحث زباني، م براي مثالوجود دارد؛ 

  بايد مورد نظر باشد و چگونه بايد يك نقد جامع با توجه به نوع اثر اعمال گردد؟
ناپذيرفتني مؤلف در نـوع اسـتفاده و  كتاب حاضر در حوزه نقد ادبي است و اشتباهِ •

-جنبـه علمـي از اقـوال و آراي ديگـران اسـت و از ايـن حيـث  ازاستفاده  كثرت
  .است كاستههشي كار پژو

 

  و پيشنهادها يريگ جهينت
عايت اعتـدال منابع مستقيم و دست اول به شيوة علمي و منطقي و ر ازلزوم استفاده  •

  .مطالب منقول از ديگراندر استشهاد و ارجاع 
هاي ادبي  بندي، نظريه، شيوه و مكتب ارائه تعاريف مناسب از اصطالحاتي مانند طبقه •

 .استتعريف و تفكيك نشده  يخوب بهكه در كتاب 
 .بيان اشكال كار ديگران باهايي  توضيح دربارة انتخاب عناوين و تفكيك  •
  .براي آن تر ساده و تر مناسب يبند جمعارائه  كتاب و يبند ميتقسمزيت  بيان  •
نقـديِ هاي  معرفي چند نقد برگزيده و ارجاع به آنها در هر بخش و بررسـي نمونـه  •

  . عملي نقدِبرخي مكاتب براي 
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درسـت  عالئـمگذاري دقيـق مباحـث، درج  ها، شماره گذاري فصول و بخشعنوان •
كردن، ذكر نوبت كردن، ايتاليكپررنگ، قول نقل عالئمويژه   هويرايشي و نگارشي ب

 .چاپ
، پساسـاختگرايي، يشناسـ نشانهكردن مبـاحثي ماننـد ارتبـاط نقـد ادبـي بـا اضافه •

  . يا معناي نقد در اين مكاتب ياسشن سبكشناسي و  پسامدرنيسم، زبان
  



 



 

  قلمرو نقد و نظريه ادبي معاصر
  . صفحه 392چاپ اول، . 1390، نويد شيراز: شيراز. مصطفي صديقي

  زاده يمنشمجتبي دكتر و  شعيري درضايحمدكتر : منتقدان

  

  معرفي اثر

نده با ويسن .نقد ادبي پرداخته شده است هاي مختلف در مقولة به بررسي ديدگاه در اين كتاب
زماني با تمركـز بـر شـعر نـو، سـه  حليلي به آثار موجود در يك محدودةت - نگاهي تاريخي

قرار داده و پـس از بيـان  شناسانه را محور بحث و زبان شناسانه روان، شناسانه جامعهرويكرد 
بـه سپس  .ه استنقد عملي ارائه كرد ،عمومي، بر پايه اين سه رويكرد هاي نظريه و نقد زمينه

. اسـت كردههاي كلي آن را برشمرده و تحليل  هاي مورد نظر پرداخته، شاخصه معرفي كتاب
  .شده درباره هر كتاب را نام برده و بررسي كرده استدر پايان هر بحث نيز نقدهاي نوشته

  

  شكلي و محتوايي اثر هايامتياز

خـوب  ، ميزان رعايت قواعد عمومي نگارشييآرا صفحه، ينگار حروفطرح جلد،  •
  .چاپي بسيار كمي دارد هايغلطاست و 

شناسـانه زبان ناسانه وش روان ،شناسانه جامعهاساس سه رويكرد خوبي بر يبند ميتقس •
  .صورت گرفته است

 اظهـارنظرزيرا نويسنده چنـدان بـه تصـحيح و  ،خوب است يطرف يبميزان رعايت  •
  .پردازد ينمعلمي و نقادانه 

 اغلـبو  اند برده كار بهحدي است كه ديگران  كاربرد اصطالحات تخصصي در همان •
  .كهنه است

امـا از جـدول و نمـودار اسـتفاده  ،در كتاب وجود دارد يريگ جهينتمقدمه، درآمد و  •
  .نشده است
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  شكلي و محتوايي اثر هايكاستي

واحـد  واحد يا نويسندة زيرا از منشأ ،منطقي وجود ندارد نظم و انسجام  ،اثر در كل •
 .نـدارد وجود درون هر فصل نيز نظم و انسجاميهمچنين . نشده است تهيه و تدوين

دليل به اثر  .درك درستي از آن نخواهد داشت ،پراكندگي زياد است و خواننده عادي
  .نيست كدستيديگران  يآرا يآور جمع

از منابع موجود و جديد در اثـر اسـتفاده  .منابع از جهت علمي اعتبار چنداني ندارند •
بسـياري از  .كفايت از منابع مرتبط با موضوع بهره گرفته نشده است قدر بهنشده و 

اند كه نـاقص و  منابع دست اول نيست و همان است كه نويسندگان قبل بيان كرده
  .كهنه است

 تاحدوديولي رجوع به منابع اصلي  ،خوب باشداز منابع دقت استفاده  رسد يمنظر  به •
دهي عددي روي آورده كه چندان نابع به ارجاعدليل كثرت م نويسنده به. وجود ندارد
  .رايج نيست

هـا بسـيار  در برخي موارد تحليـل .استبسيار ضعيف و در حدّ ارائه مثال  ها ليتحل •
  .بيشتر جنبه مروري دارد است و كار عميقي انجام نشده و  مقدماتي

ن شـده بيـا يكل طور بهد داشته چندان روزآمد نيست و آنچه وجو ها داده اطالعات و •
مطـالبي اسـت كـه  تنهـادرحقيقت تأليف در معني اخص واژگاني آن است؛  .است

 .تاكنون در حوزه نقد و تاريخ نقد بيان شده است و مسـئله خاصـي مطـرح نيسـت
  .بنابراين تجزيه و تحليلي هم مطرح نشده است

ثر به اين مفهوم كه در ا ؛شود ينمدر استفاده از اصطالحات نيز نوآوري خاصي ديده   •
  . اند كردهديگران نيز از آن استفاده  اغلباز اصطالحاتي استفاده شده كه 

هيچ الگو يا مدل . البته به زبان ساده و قابل فهم ،گردآوري و مرور مطالب است ،اثر •
تحليل قابل استفاده و استناد هم وجود نـدارد و رويكردهـا در سـطح مقـدماتي بـه 

  .اند پرداختهبررسي و بحث 
چـون بيشـتر بيـان  ،آن چندان سازگار نيسـت يها فرض شيپي اثر با محتواي علم •

  .تاريخچه نقد ادبي است
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 ،تا بتوان ارزيابي خوبي در اين زمينه ارائه نمود است شده  ارائهواژگان  التين معادل •
  .اسامي خاص معادل التين ندارند ،مواردرخي اما در ب

 ،شناسـانه جامعهسـه رويكـرد  ولي فقط ،عنوان كتاب قلمرو نقد و نظريه ادبي است •
به همين دليل عنوان كلي كتـاب بـا  ؛شده استشناسانه بررسي  شناسانه و زبان روان

  .از اين است تر گستردهحوزه نقد ادبي بسيار  ومنطبق نيست  آنمحتواي 
  .شود ينممنبع فرعي چندان مفيد واقع  عنوان به نيز به دليل پراكندگي مطالب •

  

  دهاو پيشنها يريگ جهينت

 .اثر و درون هر فصل كل  بهدادن منطقي و انسجام ها يپراكندگاصالح   •
  .استفاده از منابع موجود و جديد و دست اول •
 .دهي رايجكردن از نظام ارجاعدهي عددي و استفادهاصالح ارجاع •
  .قوي و منسجم يها ليتحلبر  تأكيدالگو يا مدل تحليل قابل استفاده و  ارائة •
 .اثر يها فرض شيپوا با نمودن محتسازگار •
  .انطباق عنوان كلي كتاب با بحث محتواي كتاب •



 



 

   مثنوي يها داستانشناسي روايت

  . صفحه 602چاپ اول، . 1391، هرمس: تهران. سميرا بامشكي
  عليرضا فوالديدكتر و  مظفريعليرضا دكتر : منتقدان

  

  معرفي كلي اثر

شناسـي در حقيقـي بـر پايـه فـن روايـتاين اثر ت .جديد است كمابيششناسي، فني روايت
  .شناسي قابل توجه استتحقيقات روايت يساز يبوممثنوي است و از جهت  يها داستان
  

  شكلي و محتوايي اثر هايامتياز

و صـحافي نيـز بسـيار خـوب  ييآرا صفحه .طرح روي جلد ساده ولي مناسب است •
  .است

 .در آن وجـود نـدارد چـاپي هـايغلطرعايت قواعد ويرايشي بسيار دقيق است و  •
  .نثر كتاب رسا و روان است درمجموع

. اهل تحقيق در حيطة موضوع تخصصـي اثـر اسـت مقبولِ ،شدهاعتبار منابع استفاده •
  .و مطابق با استانداردهاي كتب و مقاالت پژوهشي است يمتن درونارجاعات نيز 

داختن بـه و بـدون پـر يراحت بـهنويسنده به موضوع اثر خود اشـراف كامـل دارد و  •
طوري تجزيه و تحليل كرده است كه خواننـده  مباحث خود را ،يضرورحواشي غير 

شـود؛ در هـر فصـل ابتـدا موضـوع و در خوانش اثر دچار انحراف از موضوع نمـي
ذهن خواننده را براي رسـيدن بـه  ،هاابعادش تعريف شده و سپس با بررسي مصداق

مـتن  يال البـهدر ارائـه مصـداق از  كار نويسنده .سازداهداف هر فصل رهنمون مي
  .تحسين است درخورمثنوي 

روزآمـد جديد است و به همين دليل موضـوع كتـاب  كمابيششناسي، فني روايت •
  .همچنين روزآمدي منابع در حد انتظار خوانندة متخصص است .رسد نظر مي به
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ده رد و نويسـندا خـواني همو محتـواي علمـي اثـر  ها فرض شيپبا مباني و  مباحث •
  .داز عهدة انجام كار برآي توانسته يخوب به

براي مثال در دارد؛  انطباق كاملمحتواي كل اثر و فصول مختلف آن با عناوين آنها  •
به بررسـي ابعـاد و » تداعي در مثنوي«كه با عنوان  165-101صفحات م فصل سو

ي آگاهي هاي مختلف تداعي در مثنوي پرداخته، اغلب انتظارات خواننده را براگونه
  . سازدبرآورده مي فصل با موضوع جانبه همه

هـاي اصـطالحات مناسـب معـادل .ستودني است ها يساز معادلدر كوشش مؤلف  •
بـراي » گشـتار«، wholenessبـراي » كليّـت«14در صـفحه  بـراي مثـالاست؛ 

transformation براي » نظميخود« وself-regulation  انتخـاب شـده اسـت و
  .كرد پيدا 20-12در صفحات توان هاي مناسب را ميسازيادلهايي از معنمونه

مثنـوي اسـت و هـدف آن  يها داستانشناسي در اين اثر تحقيقي بر پاية فن روايت •
شناسـي قابـل تحقيقات روايـت يساز يبومبلكه از جهت  ،ارائه نظرية جديد نيست

  .توجه است
 

  شكلي و محتوايي اثر هايكاستي

روش خاصـي  از مثنوي، يها داستاني در ارجاع به عناوين دقيق است ول ،ارجاعات •
اسـتفاده  عنـوان بـا آوردن خـط مـورب و شـماره پس از نقل يمتن درون صورت به

  .كه گويا نيست اند دهكر
 يهـا قول نقلاز منبـع بهتـر بـود  شـده نقلشدن ابتدا و انتهاي بخش راي مشخصب  •

 .شدگيومه گذاشته مي ونمستقيم در
نپرداخته و يك متن تحليلي است يادهاي فكري و فلسفي مباحث نظري نبه ب اين اثر •

و تبيين شده  و در چنين مواقعي بنيادهاي فكري و فلسفي زمينه كار از پيش طراحي 
يادهاي از پيش طراحي كاري جز يافتن مصداق براي آن بن ،نويسنده رو نيازا .است

و  ها مصـداقآن  افتنيـ دررم تـوان از مهـارت نويسـنده محتـ البته نمـي .اند نداشته
  .شناسي در مثنوي چشم پوشيدمنطق روايت يها قاعدهكردن  پياده
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 يتگريروابلخي قرار گرفته و نواقص  نيالد جاللنويسنده تحت تأثير عظمت موالنا  •
باعث شده تا به  از سر شيفتگي به مثنوي نانهيب خوشبرخورد كند و موالنا را بيان نمي

 يها نـهيزمهمچنين اثر در پردازش  .ولوي در مثنوي نپردازدروايتگري م يها ضعف
شناسـي گذاران علم روايـتپايه وع ضعف دارد و وارد مبحث نقد آراينظري موض
  .نشده است

  .اشكال ديگر اين است كه از نمودار جز در موارد معدود استفاده نشده است •
از  ييهـا بخشلكـه ب ،جامع نيسـت ،اثر از حيث اينكه منبع اصلي درسي قرار گيرد •

درس كمـك عنوان به تواند يمبنابراين تنها  .دهد شناسي را پوشش ميمباحث مثنوي
انتخابي براي آگاهي بيشتر دانشجويان از سوي اساتيد محترم آن واحـدهاي درسـي 

  .معرفي گردد
  

 و پيشنهادها يريگ جهينت

 .شناسيتخصصي روايت يها عنوانطرّاحي مباحث فكري و نظري  •
 شــده و ايجــاد مبحثــي در نقــد آرايل پيشــينه پــژوهش در حــوزه گــزينشكميــت •

 .شناسيگذاران علم روايت پايه
 .مولوي يپرداز تيرواگري و روايت يها يكاستافزودن  •
 .افزودن نمودارها، نقشه و جداول تخصصي •
 .روايتگري مولوي در مثنوي يها ضعفپرداختن به   •
  .ثنويم يها داستاناصالح روش ارجاع به عناوين  •



 



 

   فرهنگ توصيفي نقد و نظرية ادبي
 660چاپ اول، . 1390، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران. فاطمه مدرسي

  . صفحه
  دكتر امير نجوميانو  دكتر رحمان مشتاق مهر: منتقدان

  
  معرفي اثر

و نقد ادبي  ها و اصطالحات ادبي دانشنامه الفبايي است كه توصيفي از نظريه /كتاب، فرهنگ
  .تدوين شده است» ادبي يها هينظرنقد و «آن با موضوع  يها مدخلبه دست داده و 

  
  شكلي و محتوايي اثر امتيازهاي
  .، صحافي و طرح جلد خوب استييآرا صفحه، ينگار حروفكيفيت شكلي از حيث  •
ا اثر براي جامعيت محتـو كننده نيتدوو  نويسنده از مأخذهاي متفاوتي استفاده كرده •

 ،رو شايد نسبت به آثـار مشـابهازاين. اين اثر هرچه بيشتر كوشيده است و موضوع
  .باشد تر جامعتر و پرمدخل

يـا مفـاهيم  پردازان هينظرفقط برخي  .استحد زيادي روزآمد مباحث و اطالعات تا •
 .باختين ، مانند ولفگانگ ايزر، آلتوسر واند جاافتاده

  
  شكلي و محتوايي اثر هايكاستي
گـذاري و نشانه، نثر، سبك نگارش، شيوة خط، اشاقتضاي ماهيت تدوينياب بهكت •

كم واحدي را توان حكه نمي چناندارد، آناي هاي متنوع و چندگانهگزينينحوه معادل
بـا  توانسـت يمـگردآورنـده كتـاب  .هاي آن تعميم دادبندي ها و حتبه همة قسمت

ها، آن را بـراي  راي بيشـتر مـدخلنثر و تمهيد مقدمات آموزشـي بـ يساز كدستي
متأسفانه هيچ كوششي براي رفـع تعـدد  .خود قابل استفاده سازد مختلف خوانندگان

  .و نثرهاي متن صورت نگرفته است ها سبك
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 يها جنبـه سـتيبا يمـمحقـق محتـرم  ،اي است سرشت اثر، كار دانشنامه ازآنجاكه •
اين كار تاحدي انجـام گرفتـه،  البته .را بررسي و ارزيابي نمايندمتفاوت يك مفهوم 

منـد انجـام نشـده و  ي منسـجم و نظـاما مطالب با شـيوه يآور جمعولي در مواردي 
مثال خواننده ذيل يـك  عنوان به .است ها با نظم و روشي يكسان تنظيم نشده مدخل
 كه هركدام از مأخذي نقل شـده و شود يمگاهي با شش هفت تعريف مواجه  ،مدخل

نيـز  ها مـدخلتوضيح مطلـب در برخـي  .زم را نيز نداشته باشندماهنگي اله بسا چه
سـد از پـيش، رمـي به نظر گريد عبارت به .براساس ساختار منطقي و منسجم نيست

 هـا قول نقلاي از مجموعـه تهيه نشـده اسـت و تنهـا بـا طرحي براي نگارش مدخل
  .هستيم رو روبه

بايـد در پايـان  بيترت نيا به .هاست مدخلچنين فرهنگي، ايجاد ارتباط ميان  تياهم •
ايـن كـار  كه بـا آن ارتبـاط دارنـد معرفـي شـود كـه ييها مدخلتمام  ،هر مدخل

  . انجام نشده است وجه چيه به
يـا » آنيمـوس يالگـو كهن«د؛ مانند مـدخل خي توضيحات نياز به بازنويسي داربر  •

 يـاد semioticsتـر رايجشناسي از اصطالح در مدخل نشانه .»يشناس نشانه«مدخل 
  . توجه چنداني نشده است» پرس«نشده و به آراي 

كار به يدرست بهيا اصطالحات  هاي فارسي، دقيق انتخاب نشدهتعداد زيادي از معادل •
از معادل  طور معمولنيست و به» ينيب جهان«كه معادل » ايدئولوژي« مانند اند؛نرفته

كه در منـابع متعـدد  گونهآن اغلب ها معادلاصطالحات و  .كننداستفاده مي» انگاره«
صـفت  بـراي مثـال .بدون توجه به اختالف يا دوگانگي آنها آمده است ،مترجم آمده
» ديونوسوسـي« صـورت بهو هـم » ديونوسـي« صـورت بههم » ديونوس«منسوب به 

بـه كـار » ديونيسوسـي« ،اين دو يجا بههاي معتبر  كه در ترجمه، درحاليرفته كار به
  .رفته است

را به معني آموزشـي و تفهيمـي » توصيفي« اگر .نيست خوان همبا متن  ان كتابعنو •
 ،شويم؛ يعنـي مـتن جنبـه آموزشـي نـدارد با عدم انطباق مواجه مي ،بگيريم در نظر

، بلكه با نقـل در تسهيل فهم اصطالحات، كوششي به كار نرفته است تنها نه كه چنان
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و پيچيده مطالـب كنـار هـم، زمينـه هاي گوناگون و ناهمگون و طرح آسان  ديدگاه
  .فراهم آمده استنيز  كننده مراجعه /آشفتگي ذهن خواننده

شد كه هدف تحقيق و شيوة نگارش اي در نظر گرفته ميبهتر بود براي كتاب مقدمه •
همچنين  .ئه دهدااستفاده از مطالب ار بارههايي به خواننده دررا بيان كند و راهنمايي

  . به حروف الفبا اكتفا شده است كامل ذكر نشده و طور بهفهرست مطالب 
يكدسـت و  ،منـابع رو نيـازا .ود قابل دسترسي استفاده شده استاز تمام منابع موج •

هـم  ،علميعلمي و نيمه يها دانشنامهو  ها فرهنگ يها مدخلنيست؛ هم از  سطح هم
انگليسـي نيـز منبع  35از  .است شدهاز آثار مترجم و هم از تأليفات فارسي استفاده 

مسـتقيم  غيـر صـورت بهواسـطه و از بيشتر آنهـا با رسد يمنظر نام برده است كه به
ولـي كيفيـت آنهـا از جهـت  ،تعدد منابع كافي اسـت درهرحال .باشد استفاده شده

 يها فرهنگتكيه بر  لمي كافي نيست وبودن و تازگي و مرجعيت و سنديت عروز به
  .مشابه پيشين زياد است

ذكـر  ها قول نقلاينكه مأخذ دقيق  اول اينكه .دهي مشكل داردحوه ارجاعدر ن كتاب •
مأخـذي  هـيچ ،2 سـتون 23 صفحهر د }جرج{براي مثال مدخل ارول ؛نشده است

در  هـا قول نقل، ه مأخذ مطلـب مشـخص شـده اسـتدر مواردي كدوم اينكه  .ندارد
دقيـق  قول نقـلاي گويي الزامـي بـر ؛اند افتهيكاري شده و تغيير بيشتر موارد دست

 هـا قول نقلها و اعمال تغييرات در كاريسوم اينكه دست .است مأخذ در ميان نبوده
پيچيـده و  هـايهكـردن نظريـ تر مفهومعبارات و  يساز آسان قصد بهكه ممكن بود 

بدين معني كه  ؛خالف جهت موجه خود بوده است ،يكدستي نثر كتاب صورت گيرد
هنگـام مراجعـه بـه مأخـذ  اغلب ،شود يم رو روبهنامفهوم  يقول نقلخواننده وقتي با 

مستقيم  غير ارجاعات نيز بيشتر .شود تر مواجه مي و مفهوم تر سرراستبا زباني  اصلي
نويسي چنين رسم نيست و همين موضـوع،  در كار فرهنگ طور معمولهستند كه به

آيرونـي «مـدخل تدوين  مثال عنوان به .كند يمدچار مشكل مسئله رعايت امانت را 
مطالـب آن  ،»كاوشنامه« پژوهشي - علمي ةمجل ةنده با مطالعه مقالويسكه ن» تقدير

آنكـه بـه  يجا بـهكنـد و  نقل مي همان شكلبه را بدون توجه به تناقض عبارتي آن 
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مرجع اصلي انگليسي را كه در ترجمـه آن اشـتباه فاحشـي  ،مرجع واسطه اشاره كند
 ،انـدنيامده برخي منابع نيز در پايان .كرده استلمداد مرجع اصلي ق ،روي داده است

كه بارها در كتاب به آن ارجاع داده شده  »تسليمي«اند؛ مانند ولي در كتاب ذكر شده
  .است

درخور تحسين است و محقق محترم از منابع بسيار زيادي در تدوين  شده انجامكار  •
اّما براي نگارش چنين فرهنگـي  ،نداو كار جامعي را ارائه داده فرهنگ استفاده كرده

مسـتقيم  قول نقلبه اين معني كه محقق در كنار استفاده از  ؛بايد نگاهي فراتر داشت
صداي محقق محترم شنيده شود  گريد عبارت به .و غير مستقيم، مطلبِ خود را بگويد

  .نيست گونهنياكه در اثر مورد بحث 
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  پيشنهادهاگيري و  نتيجه
مـدخل ناآشـناي  ،»سـميمدرن پست« يجا به براي مثالارجاعي؛  يها مدخلافزودن  •

نيـز افـزوده شـود و بـه  »سـميمدرن پست« آمده كه بهتر است مدخل »پسانوگرايي«
 .ارجاع داده شود »پسانوگرايي«
كـه  -هاي همگـون و مـرتبط  پرهيز از تكرار مطالب در ذيل مدخل واحد يا مدخل •

هـاي همسـان يـا  ر عوض ارجاع بـه مـدخلد - از منابع متعدد است قول نقلنتيجه 
 .مرتبط

يكسـان در معرفـي  ةشدن ارجاعات متن با فهرست پايـاني و اعمـال شـيويكدست •
 .ها هينظرو  ها مكتب

 .ها ايجاد ارتباط منطقي و موجه بين اهميت و اعتبار و طول مدخل •
 .با توجه به بخش مشهورشان ها مدخلانتخاب و ضبط  •
 .و اصطالحات ژورناليستيلحن استفاده از پرهيز از  •
هـاي ارجاع به فرهنـگ يجا به )پردازانآثار خود نظريه( استفاده از منابع دست اول •

 . ...مشابه مانند مكاريك، مقدادي، داد و
 .مقدمه و فهرست مطالب افزودن •
 .مستقيم غير يجا بهمستقيم  قول نقلاستفاده از  •
  .ها ن و بازنويسي برخي مدخلكردو اضافه ها مدخلايجاد پيوند و ارتباط ميان  •
  .بازنگري متن و ويرايش مجدد فارسي و انگليسي •
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   از ادبيات تطبيقي تا نقد ادبي
  . صفحه 338چاپ اول، . 1387، اميركبير: تهران. طهمورث ساجدي

  احسان قبولدكتر  و محسن ذوالفقاريدكتر  :منتقدان

  
  معرفي اثر

ادبيات تطبيقي  دربارة شامل هشت مقاله  كه بخش اوّلدر كتاب داراي دو بخش كلّي است؛ 
فرانسوي ادبيات تطبيقي اسـت و چـارچوب تحليلـي  بر بنياد نظرية مؤلف فرض شيپ ،است

در هشـت مقالـه شامل  نيز بخش دوّم .استآن  يشناس روشاس همين نظريه و اسوي نيز بر
  .است حوزة نقد ادبي

هـاي مربـوط بـه تـاريخ  بحث بارهدر بخش اول اين مجموعه بيشتر در شده ارائهمقاالت 
هـاي  هاي ادبيات تطبيقي، ادبيات شرقي در ادبيـات تطبيقـي، بازتاب ادبيات تطبيقي، نظريه

احـد ز بررسـي تطبيقـي وتطبيقي آن در فرانسه و تأثير ادبيات بيگانه در ادبيات فارسي و ني
بخش  يها بحث .ة آن با واحد شمارش در زبان فرانسه استشمارش در زبان فارسي و مقايس

  .استادبيات فرانسه در قرن نوزدهم و بيستم  برگيرنده درنيز دوم 
  

  كلي و محتوايي اثرش امتيازهاي
 هـايغلـطضمن اينكـه  ،و صحافي كتاب مناسب است ييآرا صفحه، ينگار حروف •

حدود زيادي ومي نگارش و ويرايش نيز در آن تاقواعد عم. ستاندك ا آن نيزچاپي 
  .رعايت شده است

اين انسجام در كل اثر  متأسفانهاما  ،داردمنطقي  نظم و انسجام درون فصول مطالب •
  .شود ينمديده 

وجه به منابع موجود كفايـت است و با ت معتبراز نظر علمي  منابع مورد نظر نويسنده •
 - باره برخي از آنها براي نخستينبيات فرانسوي كمرتبط با ادمنابع  ويژهبه ؛كندمي

كـار هاي ادب فارسي بـهمنبع در پژوهش عنوان به - به زمان انتشار مقاالت با توجه
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؛ ماننـد مقالـة اوّل است استفاده شده ها در برخي مقاالت نيز از ترجمه كتاب .اندرفته
نقد كرده  بيقي محمد غنيمي هالل رادبيات تطا مبناي ترجمة فارسي،نويسنده بر  كه

در  .روسـت روبهبا اشـكال  حدّيتا اده از ترجمهدليل استفاست كه اعتبار نقد وي به
هـا از ترجمه ،انگليسي اختصاص دارد - مقالة ششم نيز كه به ادبيات تطبيقي فارسي

  .استاز هيچ منبعي به زبان انگليسي استفاده نشده بهره برده شده و 
 وارجاعـات  ،هاو در اسـتنادقضاوت كند سعي كرده با مستندات و داليل نويسنده   •

  .را رعايت كند دقت ،ذكر مĤخذ
كه ممكـن بـوده جاييهاي علمي سود جسته و تا نويسنده در اثر خود از نقد و تحليل •

  .داشته است طرف يبنگاهي علمي و  ،نسبت به موضوعات
 اثر سـازگار يها فرض شيپباني و همچنين با م ،محتواي اثر با عنوان و فهرست آن •

بخش ادبيات تطبيقي  .دارد خواني هماسالمي نيز  يها فرض شيپضمن اينكه با  ،است
قرآن و حديث بر ادب فارسي سودمند  ريتأث ةحوزو تعاريف آن در نگرش علمي به 

  .خواهد بود
ي از ادبيـات تطبيقـي يكـ بسيار روزآمد است و با توجه به اينكه ها دادهاطالعات و  •

اهداف  شبرديپدر هايي چنين كتاب تأليف، هاي نوظهور ادبيات فارسي استگرايش
اثـر  بسيار مفيد و مؤثر اسـت وكالن ادبيات تطبيقي و كاركرد آن در ادب فارسي 

  .استعمل كرده  موفقدر اين راستا  حاضر
دقـت  ،براي آن اصطالحات يساز معادلنويسنده در كاربرد اصطالحات تخصصي و  •

  .كار برده استزم را بهال
 هـا يريگ جهينتو  هفتم و هشتم ششم، هايهجز مقال به ،دارد يريگ جهينت ها،همقالهمة  •

 .داري با محتوا و عناوين مرتبط داردارتباط معنا
  

  كلي و محتوايي اثرش هايكاستي
جلـد  يزيآم رنـگ .ر محتواي كتاب نيستطرح روي جلد بسيار ساده است و بيانگ •

.ندارد بر عنوان كتاب داللت روشني ،رفتهكارهولي تركيب نمادهاي ب ،مناسب است
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هـا نادرسـت  نشانه رخيب هرچند ،ميزان رعايت قواعد عمومي نگارش مناسب است  •
اسـت از  الزمكـه  ها كلمـهبرخـي قبـل از مانند كاربرد ويرگـول  ؛است كار رفتههب

بلنـد در  هـايهجملـ ولـي ،فهم است نثر قابل درمجموع .استفاده شود رگوليو نقطه
  .است آزاردهنده ،مبتني بر استفاده از منابع فرانسوي يها بخش

) 1384-1377( سـاله هشتزمـاني  اين اثـر در بـازة  كه شانزده مقالةبا توجه به اين •
هر  ،مؤلفو  -ها به چاپ رسيده است نامهآنها در مجّلات و دانش همة نوشته شده و  

تـوان انتظـار داشـت نمـي - معين نوشـته اسـت ةر دورو د خاص يمقاله را با هدف
بنـابراين  .اثـر وجـود داشـته باشـد مند بين شانزده مقالة اينارتباطي منطقي و نظام
 صـورت بهموجـود  هـايهمقال .بسيار ضعيف است در كل اثر انسجام و نظم منطقي

 دربارة هاهلبا اين توضيح كه مقا ؛دمطلوب چيده نشده و بين آنها ارتباطي وجود ندار
نقد ادبي  مرتبط به حوزه هايهيقي است و مقالادبيات تطب دربارة تنهاادبيات تطبيقي 

  .منحصر به همان موضوع است و ارتباطي ميان اين دو حوزه برقرار نشده است
 چيـدمان هـر كـدام از .شودز ارتباط معناداري يافت نميميان دو بخش كلي اثر ني  •

كه اگـر مقالـة سـوّم و پـنجم كـه مبـاحثي چنان ،تر باشدتوانست بهها نيز ميبخش
در انتهـاي  ،كنـدبنيادين در حوزة تعاريف، مباني و تاريخ ادبيات تطبيقي مطرح مي

از نظــم  ،گرفــتقــرار مــي يعنــي پــيش از مقالــه بــه زبــان فرانســوي اول بخــش
دبيـات ا ،ايگرفتن اين نكتـه كـه عـدّهنظردربا حّتي  .برخوردار بود يتر شده فيتعر

نقد ادبـي و  هايهبهتر بود ابتدا مقال ،آورندشمار مياي از نقد ادبي بهتطبيقي را شاخه
  .گرفت قرار مي مرتبط با ادبيات تطبيقي هايهاز آن مقال پس

كـه در  چنان ؛نيست كدستيدهي ارجاع دهي، شيوةارجاع با وجود دقت نويسنده در •
 اياشـاره به منـابعقاله اّما در پايان م ،ه شدهپانويس آوردنشاني منابع در  ،اوّل مقالة
 براي مثالكامل ارجاع داده نشده است؛  صورت بههمچنين برخي موارد  .است نشده

 .سـعدي مشـخص نيسـت از گلسـتان شده نقلنشاني ابيات  ،33و  32در صفحات 
دانـد و ايـن نكتـه در اثـر داري علمي مـينويسنده خود را مقيد به امانت درمجموع

  .هود استمش
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انتقادي همچون  هايهحتي در مقال ،نظر داشتههاي تاريخي را در  هنويسنده بيشتر جنب •
  .كار تحليلي صورت نگرفته است ،»ادبي يها مكتبنقد «
اسـاس نقـد ا بريـ هـاهمقالـ .محـور دانسـتمسئلهتوان  اب را نمياين كت هايهمقال •

ي ا  توصيفي دانشنامه هايها مقالي ؛اول، نهم و دهم مقالةمانند  ،ديگر است يها كتاب
كرده يا موضوعات تاريخ ادبياتي و توصيفي را بيان  ؛مانند مقاله ششم و هفتم ،است
جوي و تـوان در جسـت نمـي هشـتم مقالة ياستثنا به بنابراين در اين پژوهش .است

در  هتحقيقـي و فرضـي سؤاالت دليل اينكهبود و به آن يشناس روشمسئله در معناي 
  . نيست كننده قانع اين نتايج اما ،نتيجه دارد هاه، مقالنيست رحمط آن

محتـوا، كميـت و  ،يك فصل تعريف كنيم عنوان بهاين اثر را  هر مقالة كه يدرصورت •
اي صـفحه 56اي هكه گاه با مقال يا گونه بهكيفيت مقاالت با يكديگر متفاوت است؛ 

 ؛)مقالة پنجممانند (اي صفحه نهاي قالهو گاه با م )مقالة يازدهممانند (هستيم  رو روبه
ديـد اي معتبر نوشته شده و ديدگاهي نو نسبت به ادبيات تطبيقي پدر مجله گاه مقاله

ماننـد ( گونه مطرح كـرده اسـتهايي گزارشو گاه ديدگاه )مانند مقالة دوّم(آورده 
و  داردگيري نتيجههاي ششم، هفتم و هشتم، همقال جز به هاهمقالهمة  اما ،)مقالة هفتم

  .ددار ها ارتباط معناداري با محتوا و عناوينگيرينتيجه
ها هندادن اين اصطالحات و رويكردهاي اصلي مقالكاربرد اصطالحات زياد و توضيح •

  .كرده است سردرگممخاطب را  است كه ييها اشكالاز  در مقدمه
لـي و اما يكسـان، ك ،كندخواننده را جذب مي است كه مقاالتعنوان  ،اشكال ديگر •

 مقالـة، از ادبيـات تطبيقـي :پنجم مقالة ،ادبيات تطبيقي :مانند مقالة سوم ،مبهم است
 -فارسـي( قـيادبيـات تطبي :هفتم ةمقال ،)انگليسي -فارسي( ادبيات تطبيقي :ششم

داري از رهگذر محتواي اثر ميان دو متغير عنـوان اثـر يعنـي و ارتباط معنا) فرانسه
  . و نقد ادبي برقرار نشده استادبيات تطبيقي 

خواننـده را خسـته  و  نـدارد هـم موضـوعي خـوبي يبند فصليا  يبند دسته ،هاهمقال •
نقـد ادبـي در ذيـل آن جـاي  عبارتي هر موضوعي در ادبيات تطبيقـي وبه .كند مي

  .رديگ يم
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تـوان درس  نمـي ،اثر در راستاي يك هدف معين نوشـته نشـده كلّيت كه ييازآنجا •
فهومي و تاريخ م كه در حوزة هاييهاما مقال .ي را براي اين كتاب در نظر گرفتنمعّي

بـراي دروس نظـري و تـاريخي منبع مكمل  عنوان بهتواند  مي ،ادبيات تطبيقي است
  .گرفته شود در نظرگرايش ادبيات تطبيقي فارسي و عرب 
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  و پيشنهادها يريگ جهينت
 .دقت در ايجاد نظم منطقي در كل اثر •
 .در مقدمه و رويكرد اصلي كتاب ح اصطالحاتشر  •
 .تغيير عناوين كلي كتاب •
 .هاهمقال يبند فصلو  يبند دسته •
بـه تعريـف ادبيـات تطبيقـي،  و پـرداختن، ششم و هفتم هاي دوّم، سوّمهمقال ادغام •

 يها مكتببراي درس  تهيه منبع مطلوب منظور بهشناسي آن ا، تاريخ و روشهنظريه
ديگـر  اسـتا نويسـنده بايـد آثـار معتبـردر ايـن ر .ادبيات تطبيقـي ادبي با تكيه بر

سـتيون توتوتسـي در نظريـة رماك و امانند آثار هنري ( ادبيات تطبيقي يها هينظر
 .دكنرا تعريف ) ادبيات تطبيقي آمريكايي

و نقد ادبي  كردن كلياتي دربارةخش دوم و مطرحادغام و تركيبي جديد از مطالب ب •
و  مانند تاريخ ادبيات تطبيقـي ،هاي دانش ادبيبه شاخه يافتنستچگونگي دتبيين 

 .جهان و ايران درمباحث مرتبط با ادبيات تطبيقي  كردنمطرح ،پس از آن
  
  

  

  

  



  و هنر ادبياتمندي در گووگفت
  . صفحه 504چاپ اول، . 1390سمت، : تهران. بهمن نامور مطلق و منيژه كنگراني

  حسينعلي قباديدكتر و  بهرام بهيندكتر : منتقدان

  
  معرفي اثر

و كاربرد آن در  »باختين« ييچندصدااين اثر شامل مجموعه مقاالتي در ارتباط با نظرية 
 بــرفصــل اول درآمــدي  .هنرهــاي تجســمي، ســينما و نمــايش اســتادبيــات، معمــاري، 

 دپرداز يمگومندي در ادبيات وفصل دوم به گفت .مندي و تعاريف اين نظريه استگوو گفت
 يها داستاندر  ييچندصدامختلف به منطق مكالمه و داستان ايراني، بررسي  هايهكه در مقال

در شعر حافظ  ييچندصداهمچنين  .پردازد يمزنان  يها رماندر  ييچندصداپس از انقالب و 
فصـل سـوم . مان نو در ايـن فصـل بررسـي شـده اسـتدر ر ييچندصداپور و و قيصر امين

ر هنرهاي تجسمي و فصـل پـنجم مندي دگوو، فصل چهارم گفتريمندي در معماگوو گفت
  .مندي در سينما و نمايش استگووگفت

  
  شكلي و محتوايي اثر امتيازهاي

قواعد نگارشي و ويرايشـي رعايـت  .نگاري، صحافي و طرح جلد خوب استحروف •
چاپي نـادر و انـدك اسـت و نثـر نويسـنده بسـيار اسـتادانه و  هايغلط. شده است

  .ستگيرا
رعايت شده است و محتواي اثر  يخوب بهنظم منطقي و انسجام مطالب درون هر فصل  •

  .حدودي با عنوان منطبق استتا
نويسنده از منابع روزآمد و مناسبي استفاده كرده است و با توجه به اينكه موضوع در  •

ر ميـزان اعتبـا ،اسـت سابقه يب تاحدودييا  سابقه كمحوزه ادبيات فارسي و نقد ادبي 
طور دقيقـي  همچنين امانت در اثـر نيـز بـه .منابع نيز پذيرفتني و درخور توجه است

  .رعايت شده است
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علمي و بررسي علمي مسائل مورد نظر بپـردازد و  ليتحل و  هيتجزاين اثر توانسته به  •
 .باختين در آثـار گونـاگون را بيـان كنـد ييچندآوابر محور  گومنديوگفت مسئلة

  .باختين با ادب و هنر فارسي است هايقابل توجه اثر، تلفيق نظر يها ينوآورازجمله 
  .طرفي علمي را رعايت كرده استنويسنده محترم بي •
كه ايـن  - اين اثر وسيله و تمهيد و روش مناسب براي ترويج ادب ايراني است چون •

بنـابراين كتـاب در  - اسـالمي اسـت يهـا ارزشبردارنده مفاهيم و  ادبيات خود در
در نگـاه كلـي، رويكـرد اثـر نسـبت بـه  .اسالمي است يها ارزشرهنگ و خدمت ف

  .اسالمي قابل تقدير است يها ارزشفرهنگ و 
هنر اسـت، گويي ادبيات و وگفت يها تيظرفبه اينكه تمام مطالب بر محور  توجهبا  •

اين اثر در جـاي  زيرا ،گوي بخشي از نيازهاي نقد ادبي باشدتواند جواباين كتاب مي
 .ديآ يمشمار و پاسخگو به يكي از خألهاي حوزه مباني نقد ادبي به ليبد يبخود 

  
  شكلي و محتوايي اثر هايكاستي
 ميزان انطباق محتوا با عنـوان .و انسجام مطالب در كل اثر متوسط استنظم منطقي  •

موضـوع و تك ،يكپارچه ،و يك اثر كامالً منسجم زده و متوسط است سطحي، شتاب
 محققان با اين يادآوري كه كتاب مجموعه مقاالت . يك نفر نيست لهيوس بهشده نوشته
البتـه خـود  .است كه مؤلف محترم آنها را تنظيم، تدوين و چـاپ كـرده اسـت ديگر

  .مؤلف محترم نيز يك مقاله در آن دارد
ضعف اثر  درمجموعالبته  .دينما يمي موجه حدّموردي مطالب با فهرست تا يها فاصله •

  .شود يم تلقي
تناسب و انطبـاق نـدارد و ميـزان  علوم، اين اثر با درس نقد ادبي و سرفصل وزارت •

  .با اهداف درس، فرعي و جانبي است) محتوا و موضوع( تناسب اثر
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  و پيشنهادها يريگ جهينت
 .ايجاد نظم و انسجام در كل اثر  •
 .انطباق محتوا و عنوان •

 



 



  مرزها يسو آنحافظ در 
  . صفحه 376چاپ اول، . 1390، سخن: نتهرا. اميراسماعيل آذر

  دارياحمد تميمدكتر و  ابراهيم خداياردكتر : منتقدان

  

  اثرمعرفي 
آمريكـا و ، حافظ، جايگاه حافظ در فرانسـه ، مطالبي دربارة زندگي و انديشةاين اثردر 

 ،»يشناسـ رانيادرآمدي بر «همچنين نويسنده در فصلي جدا با عنوان . استده شده اروپا آور
تاريخ رمانتيسم را توضيح داده و داليل اقبال نويسندگان و شاعران غربي را به حافظ توجيه 

  . كرده است
  

  شكلي و محتوايي اثر هايامتياز
و ويـرايش مناسـب  قواعـد نگـارشرعايت  و ، صحافيييآرا صفحه ازلحاظكتاب  •

 آن نثـر درمجمـوع. خـوردچشم مـيبههاي تخصصي در آن رخي لغزشولي ب ،است
  . خوردچشم نميو رساست و ابهام در آن به كدستي
  .دهي نيز مناسب استشيوة ارجاع. امانت را رعايت كند مؤلف تالش كرده •

  
  شكلي و محتوايي اثر هايكاستي
طـرح روي جلـد . افزوني صفحات شده است منجر به ينگار حروفخط درشت در  •

ولـي اگـر  ،تمـاد اسـتاز نظر قواعد عمومي نگارش، كتـاب قابـل اع. گويا نيست
د مـورد در هـر صـفحه بـه چنـحـداقل  ،كتاب را بررسي كنـد ،ويراستار متخصص

 »مسافران« يجا به »مسافان« ،62صفحه  براي مثال در نادرست برخورد خواهد كرد؛
  .آمده است

  .است درون هر فصل متوسط انسجام در كل كتاب و همچنين •
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 اغلـباما  ،و توان استفاده كرده استكفايت  قدر بهاز منابع موجود  تاحدوديمؤلف  •
اغلـب . و از منابع اصلي غافل مانـده اسـت مراجعه كرده شده ترجمهبه منابع فارسي 

حـافظ باره شناسان دراست كه پيشتر ايران ييها همانمنابع مورد استفاده در كتاب، 
خود به ترجمه منـابع جديـد اقـدام كـرده  ندرت بهمؤلف كتاب  .ددنده بوكرترجمه 

ميزان اعتبار منابع از جهت علمـي چيـزي حـدود  ،بخواهيم مقايسه كنيماگر . ستا
حـد زيـادي خواهد بود و اين از ارزش كـار تا درصد هشتاددرصد در مقابل  بيست

  . كاسته است
است و اصوالً مؤلف حضور پررنگـي  ديگران يها دگاهيد قول نقلسراسر اين كتاب  •

شـكل تـاريخي بسـنده منابع بـه قول نقلشتر به بلكه بي ،ماهيت تحليلي ندارد. ندارد
وصـيف اسـت و ت ، بلكهمحور نيستمسئله وجههيچبهاز اين نظر كتاب  .كرده است

آن بر جنبه تحليلي كتاب غلبه  يگزارشگرتوصيفي كتاب و  جنبة ازآنجاكه .گزارش
  .ديگران است يگزارشگر آرا ،دارد، مؤلف

، مباني، چكيده، مقدمه و فرض شيپ ي است واثر ضعيف ،يشناس روشمتأسفانه از نظر  •
  .نتيجه ندارد

ادبيـات تطبيقـي و  در حيطـةجديـد  هـايهتوانست با مراجعـه بـه نظريـ كتاب مي •
بـه  تنها نـهاما مؤلـف  ،در اختيار محقق قرار دهد يا تازه يها شاخص ،پژوهي ترجمه

 ،شاره نكردها) مكتب آمريكايي و فرانسوي( پيشين ادبيات تطبيقي هايههمان نظري
  .هرگونه تحليلي در اين حوزه معاف داشته است بلكه خود را از ارائة

  ها و پيشنهاد يريگ جهينت
بخـش تـاريخ  هـم آنيك منبع فرعي براي درس ادبيات تطبيقـي  عنوان بهاين اثر فقط 

  :شود يمدر سطور زير پيشنهادهايي براي چاپ جديد توصيه . ادبيّات تطبيقي قابل استفاده است
اساس آن و در قالب طرحـي مشـخص كه كتاب بر مناسب فرض شيپگرفتن درنظر •

 .رود شيپ به
 .جديد و ارائه تحليل مناسب در اين حوزه يها هينظرو مراجعه به  ها قول نقلكاستن از   •
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براي افزودن به حجـم كتـاب  تنهاكتاب و آنچه غير ضروري است كه  حذف زوائد  •
كه تبليغات ناشـر كتـاب اسـت و  432تا  376مانند صفحه  ؛است آوري شده جمع

» شناسـيدرآمـدي بـر ايـران«همچنين فصل دوّم كتاب  .هيچ ربطي به كتاب ندارد
كلي تاريخي است به ،ديآ يبرمكه از عنوان فصل  گونه همانزيرا  ،غيرضروري است

يـن ا تـوان يم .آن سخن گفته شود بارهصفحه در 66نيست كه در حدود  و ضروري
صـفحه خالصـه  20تـا  15با تمركز بر حافظ در ه فصل اول انتقال داد يا بخش را ب

 هرچنـدنيـز  )175-166صـص (» سير رمانتيسم در ايران« ،همچنين فصل سوم. كرد
 .اضافي است كليبههيچ ارتباطي به اصل كتاب ندارد و  ،مطلبي خوب است

 36حـدود  كه »زندگي و انديشه حافظ« فصل اول كتاب هايكردن اشكالبرطرف  •
 بـارهشناسان درهاي حافظ و نقد و نظر ديدگاه يبند دسته يجا بهمؤلف  .صفحه است

دوباره به تكرار مكررات و گـاهي از  ،زمينهمعتبر در اين يها كتابحافظ و معرفي 
 يها اندوختـهعلمي جديـدي بـه  زيچ چيه؛ مطالبي كه است منابع دست دوم پرداخته

، اشعار خود را بخشدر اين  نويسنده محترموم نيست حتي معل .كند اضافه نمي قبلي
 .آورده استاز كدام نسخه معتبر حافظ 

 يها نوشتهكردن برخي مباحث مانند مطالب فصل سوّم كتاب كه اغلب تكرار خالصه •
اسـت و جنبـه تحليلـي آن  قول نقـلمحققان ايراني و خارجي است و بيشتر مطالب 

بـا آوردن تـاريخ  خواسـته يمـف محتـرم مؤلـ رسـدنظر ميبه .بسيار ضعيف است
 ،داليل اقبال نويسندگان و شـاعران غربـي را بـه حـافظ توجيـه كنـد ،رمانتيسيسم

 .آن را در پنج صفحه خالصه كرد شد يم كه يدرصورت
 كـه» حـافظ در اروپـا« ،كردن اشكال فصل چهارممراجعه به منابع اصلي و برطرف  •

شناسان بسنده كرده و كمتر بـه منـابع يرانا يها نوشتهقبلي اغلب به  يها فصلمثل 
 .اصلي مراجعه كرده است

 »آمريكـاحـافظ در فرانسـه و «مانند  ،ادبي ندارند - حذف مطالبي كه ارزش علمي •
 - حتي نـه تـاريخ ادبيـات و ارزش علمـي ،تاريخ است بيشتركه ) 367-281صص (

 .ادبي ندارد



 



 

 

  

  :فصل سوم
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  )نظم(به ادبيات  يشناس زباناز 
  . صفحه 350، موچاپ س. 1390، سورة مهر: تهران. كوروش صفوي

 ورانآمحمود مهردكتر و  زاده يمنشمجتبي دكتر : منتقدان
  

  معرفي اثر
 در ايران شناسي زبانگيري  از چگونگي شكل كه دكترى نويسنده است ةرسال ،كتاباين 

 .اسـت پرداختـه اى از ادب فارسـى گونـه عنوان بهشناختى نظم  زبان  به بررسى گفته وسخن 
از  سـجع و جنـاس ژهيو بـهي بديع هاي صنعت و شده نيتدوبخش  41فصل و  11كتاب در  

كرار يا توازن تو با توجه به چگونگي  شدهبررسي  ساختارگرايي  نظريهبا  شناسي زبانديدگاه 
و ادبيـات را  شناسـي زبانايـن كتـاب كمبودهـاي حـوزة  حقيقـترد .است بندي شدهطبقه

   .حدودي پر كرده استتا
  

 شكلي و محتوايي اثر امتيازهاي

قواعد عمومي آرايي و صحافي مناسب است و صفحه، ينگار حروفطرح روي جلد،  •
نثـر روان و  يطوركل بـه .اسـت شـده رعايـت يخوب به ينگارش و ويرايش تخصص

  .رساست
درون  .كتـاب اسـتتسلسـل  دهنده نشـانهاي كتاب، فصل و منطقيمنظم  تدوين •

چگونگي ايجـاد  براي مثالو در پيوند با يكديگر است؛ ها نيز مطالب، منسجم فصل
  .ترتيب ذكر شده استبهتوازن از آواها تا جمله 

در زبان فارسي و غير فارسـي  ايشان با توجه به تخصص مؤلف، منابع مورد استفاده  •
مـورد  نيـز و منابع در حوزة بديع فارسي ها كتاب نيتر مهم .ر اعتناستمهم و درخو

   .نقد و بررسي قرار گرفته است
مؤلف محتـرم  .و امانت علمي نيز رعايت شده است علمي بوده صورت بهدهي ارجاع •

  . اندارجاع داده ،ن تعلق نداشتهكه به خودشا را ايهرگونه نظر يا نكته
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ر بالغي ادبي سنتي مشـاهده ث نو و مقايسه آن با ابزاكتاب طرح مباح يجا يجادر  •
-اصطالح ،ها يگذار نامبسياري از  ،جدي صورت بهنويسنده در كتاب خود  .شود يم

تمايز نيز  پاياني در بخش. است ههاي بديع سنتي را نقد كردتراشيها و صنعتسازي
-د نـوعي پـيشخـو ،ميان نظم و نثر و شعر و ارائه چارچوب جديد از اين مفـاهيم

  .جديد است يا هينظرانداختن 
در حـوزة ادب  - اسـت شناسـي زبانكه بررسي بـديع از ديـدگاه  - اصل موضوع  •

هـا و مطابقـت  تـوازن ها،انواع هنجارگريزي. شودفارسي يك نوآوري محسوب مي
 يخوب بـه است و مؤلف خالقيت در متن يها نمونهاز  ،فارسي با اين قواعد يها نمونه

  . را تبيين كند مطلب توانسته
از  فهم همـهبالغـت شـعري اسـت كـه بـه زبـان  بـارهدر هـا كتاباز نوادر  اثراين  •

فـراوان  يها نمونـه ذكـر. بهره جسته اسـتساده براي تفهيم موضوع  يها مثالشاهد
از نكـات قـوت  ،پيچيده بالغت ادبـي كمابيشكردن مفاهيم فارسي جديد و روشن

  .كتاب است
هـا بـا مطالـب فـرضپـيشو  طرفي رعايت شده اسـتمي و بياصول عل ،در نقدها •

هم طبق عناوين فهرست و مستندات با  شده طرحسازواري دارند و مطالب  شده انيب
هاي بـديع، نقـد در كنار درس يدرس كمكمنبعي  عنوان بهكتاب اين . انطباق دارند
 .شناسي بسيار مفيد استادبي و سبك

  
  شكلي و محتوايي اثر هايكاستي
 ؛ ماننـدشـود ديـده ميدر كتـاب چـاپي  يهـا غلطبرخـي  ويرايش،دقت در  رغم به •

  .119 و 99، 95، 47، 42، 38، 28 صفحات
مطالب، بسيار مختصـر بيـان  ،است زيادعددي  از نظرتعداد صفحات كتاب  هرچند •

ها و توضيحات شناسانه، به مثال در توضيح نگاه زبان ويژهبهدر برخي موارد  .اندشده
  . تري نياز استبيش
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در برابـر  شناسـي زبانهـاي بـا توجـه بـه ويژگـيهاي پيشنهادي كـه معادلبرخي  •
و رسـايي توصـيفي ظـاهري اسـت  تنهـا، اسـت فتـهگر اصطالحات بـديعي قـرار

  . در آن وجود ندارداصطالحات قبل 
  

  ها پيشنهادگيري و  نتيجه
 .چاپي و اماليي يها غلطمعدود  رفع •
 .بيشتر در برخي موارد و توضيحات ها مثالذكر  •
در  شناسـي زبانهاي هاي پيشنهادي كه با توجه به ويژگي در برخي معادل دنظريتجد •

 .است بر اصطالحات بديعي قرار گرفتهبرا
  



 



 

   نگاه عرفاني يشناس سبكزبان شعر در نثر صوفيه؛ درآمدي بر 
  . صفحه 659چاپ اول، . 1392سخن، : تهران. محمدرضا شفيعي كدكني

  محمد حسيني موخردكتر و  جمكراني يياحمدرضادكتر : دانمنتق
  

  معرفي اثر
نويسنده در ايـن  .شناسي نگاه عرفاني است اين كتاب شامل بيش از چهل مقاله در سبك

 ازآنجاكـههايشـان پرداختـه و  ها و گفته اثر پژوهشي به بررسي زبان عارفان ايران در نوشته
مانده از   نكات در پرده از ة بسياريكنند كتاب روشنجهان است، اين  روياي به  زبان دريچه

تواند مرجع علمي بسـيار  ، ميچون با نگاه انتقادي نگاشته شده ميراث صوفيان ايراني است و
  .مناسبي براي شناخت بخشي از تاريخ فرهنگ و انديشه ايرانيان مسلمان باشد

  
  شكلي و محتوايي اثر امتيازهاي
و  چـاپي يها غلط. فيت چاپ و صحافي مناسب است، كيينيچ حروف، ييآرا صفحه •

كـاربرد عالئـم  ازجملـهقواعـد نگارشـي و ويرايشـي . نگارشي در اثر وجود نـدارد
دهـي و آيات، احاديث و ابيات عربي، نظام درست ارجاع يگذار اعرابسجاوندي، 

كتاب نثري به  درمجموع .شكل مطلوبي رعايت شده استبه صحيح، يبند پاراگراف
به ديگر سـخن،  .شودز ابهام دارد و جمالت فاقد معني يا مبهم در آن ديده نميدور ا

  .نثرِ اثر صريح و وافي به مقصود است
منابع مورد استفاده، تسلط نويسنده به موضوع و نيز توانـايي ايشـان  حجم و گسترة •

همچنين آگاهي وسيع ايشان از  ،جهت استفاده از منابع دست اول فارسي و انگليسي
ابع مرتبط با موضوع و زمينه تحقيقاتي اثر، اعتبار علمي خاصي به كتـاب ايشـان من

هاي اخيـر تـوجهي  در سـال منتشرشدهنويسنده به منابع فارسي  همه نيباا .داده است
است كه در  هاييبرخي از مقالهقدمت انتشار  ،شايد يكي از داليل اين امر .اند نداشته

  .دشو اين كتاب دوباره منتشر مي



 )4(هاي باستاني  و ادبيات فارسي و زبان  زبان نقدنامه � 68

براي اصطالحات علمـي  يساز معادلاصطالحات تخصصي و  نويسنده در پيِ ساخت •
كـه بـراي   ايفارسـي يها معادل ،كتاب يجا يجادر  وجوداينبا .التين نبوده است

  .روان و رساست اغلب ،كند يمبيگانه پيشنهاد  يها عبارت
اب يا انسـجام فارغ از پيوند آنها با عنوان كت ،كتاب حاضر هايهرسد مقال نظر ميبه •

د و در بسـياري مـوارد تـأملي باشـ درخـورخود مقاالت با يكديگر، حاوي مطالب 
 »دستور زبان عرفان« ةمقال ازجمله .ديدي را مقابل خواننده ترسيم نمايجد انداز چشم

تازه در بـازخواني  يا وهيشكه نويسنده توانسته با ارائه » ميزيآمباني نظري حس« و
  .به روي پژوهشگران عرفان و ادبيات بگشايدروشن  يا چهيدرمتون، 

مباحـث  كردن جمـعدليل اشراف مؤلف بر موضـوع و منـابع عديـده و به درمجموع •
  .مختلف درباره موضوعي خاص، كتاب حاوي اطالعات خوبي است

و  يدرسـ كمككتـابي  عنوان بـهبلكـه  ،يـك كتـاب درسـي عنوان بهاين كتاب نه  •
شد ادبيات فارسي و الهيات و عرفان در كنـار در مقاطع دكتري و ار يآموزش كمك

متون اصلي دروسي چون تحقيق در نظم عرفـاني، تحقيـق در نثـر عرفـاني، متـون 
جديدي از متون  تا دانشجويان به درك ،سودمند باشد تواند يمعرفاني و نثر عرفاني 

  .عرفاني دست يابند
  

  شكلي و محتوايي اثر هايكاستي
معلوم نيسـت عنـوان  .عنوان اثر و محتواي آن استابهام  اشكال اوليه در ارتباط با •

  .نگاه عرفاني يا زبان شعر در نثر صوفيه يشناس سبكدرآمدي بر  ،استكتاب كدام 
هاي  به همين دليل مقاالت و بخش .كند ينمارچوب نظري خاصي را مطرح كتاب، چ •

ولـي ارتبـاط  ،دحاوي مطالب مفيد باش دتوان يممجزا  صورت بهگانه كتاب وسهچهل
  .دبا يكديگر و با عنوان كتاب ندار ساختاري

 .آن نيسـتسنده است، انسجام منطقي خاصـي در كتاب، مجموعه مقاالت نوي چون •
انسجامي هم  ،فقدان نظم منطقي و انسجام ساختاري كه در كل اثر وجود دارد تبع به

ر كتـاب د يبند فصـل وجـههـيچزيرا بـه ،كتاب وجود ندارد تر يجزئ يها بخشدر 
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و روشمند بين اجزاي كتـاب  مند نظامتسلسل منطقي  ،به تعبير ديگر .موجود نيست
از  يا مجموعـه ،كـه ايـن مطالـب شد يمذكر  در مقدمهولي شايد اگر  ،وجود ندارد

  .شد يمحدي روشن تكليف مخاطب ناآشنا تا ،مرتبط با نثر صوفيه است هايهمقال
 يا پـارهپـيش تهيـه و تنظـيم شـده اسـت،  به اينكه مطالب كتاب چند دهه با توجه •

بـراي  رو نيـازا .آثار ايشان تكرار شده است رحيدر ب است و فاقد نوآوري ،مطالب
  .نداشته باشد يا تازهمخاطبان آشنا به موضوع شايد حرف 

 براي مثال .ماندن برخي ديگر، از اشكاالت كتاب استي برخي مطالب و ابترآشفتگ •
متناسـب بـا  ،مقدمات مبحـث هرچند ،»در زبان صوفي بسامد ضمير« ،22در مقاله 

يا اينكـه  ،ماند  د و مطالب ابتر ميشو ناگهان وارد حوزه ديگر مي ،است يشناس سبك
 زديـآم يمـهـم صـفت در يا ضـمير و شود يماشاره » آن« اصطالح  به عنوان نمونهبه
كه خيال  كند يمخواننده تصور  ،»خيال در تصوف«، 38 همچنين در مقاله ).299ص(

 ،بخش عمده اين مقاله كه يدرحال ،شده  يبررسدر تمام متون منظوم و منثور متصوفه 
مقاله پاياني هم به نظر با عنوان . جيلي است »االنسان الكامل«نقل داستاني از كتاب 

  . ...و 31، 30، 29، 15صفحات  همچنينكتاب هيچ ارتباطي ندارد و 
-شكار معني در برهوت بـي«اي نظير مقالهبا د؛ گاهي مختلف توازن ندار يها بخش •

شويد كه حدود چهـل صـفحه اسـت و گـاهي مي رو روبه) 241-202 صص(» معنايي
كـه حـدود چهـار صـفحه ) 439-435 صص(» شطح و تجاوز به تابو«نظير  هاييهمقال

  .است
سخن منقول از ديگران  .نامشخص است هايارجاع ،كتاب هاييكي ديگر از اشكال •

گويـا از  ولـي ،علمي استاد خـوب اسـت هاييعني استناد است؛ جاع نيامدهبدون ار
كلـي و بـدون  صورت بهارجاع به ديگر مباحث خودشان  ،تأليفي ايشان يها يژگيو

آورده » ميا كـردهكه در جايي ديگر بحـث  چنان«با عبارت  بيشترشناسنامه است كه 
  .)430و  377، 372، 371صص مانند (است 

يعني مؤلف موضع يـا  ؛وب كار، اشكال ديگري در كتاب استارچنشدن چمشخص •
روش كار نيز در  تا متدلوژي و ،اند نفرمودهتبيين  يشناس سبكاستراتژي خود را در 
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 يشناسـ سبكدر اثر حاضر تعريف و نگـرش اسـتاد دربـاره  .ضمن آن روشن شود
 يشناسـ سبككـه بـا  شـود يمـديده  ييها بخشهمچنين در كتاب  .مشخص نيست

نحـو «توضـيح ، كـه »دسـتور زبـان عرفـان« 140-114رتباطي ندارد؛ مانند ص ا
ارتباطي  الدين علي تركه اصفهاني است وصاين »صرف القلوب«قشيري و  »القلوب

  .ندارد يشناس سبكبا 
  .است اشكال ديگر به منابع جديد در تدوين فصول نيز يتوجهبي •
بـه ديگـر  يتـوجهبيو  ها ستيلفرماو  انيگرا صورتدلبستگي و دلدادگي به آراي  •

  .شود يمدر كتاب ديده  هاي معارضهنظري
 ييهـا بخشو  هابراي فصل .يت صوري استجامع يها مؤلفهكتاب فاقد بسياري از  •

همچنـين فاقـد  .در نظـر گرفتـه نشـده اسـت يا مقدمـه - كه البته فصل نيسـت -
 يادشـده،كتـاب  البتـه. اسـتجدول و نمودار  تمرين يا آزمون، ،مطالب يبند جمع

كار  ،شد ها رعايت مي اگر برخي مؤلفه وجوداينبا .نيستكتابي درسي و دانشگاهي 
  .شد مي تر آسانخواننده در درك مطلب 

  
  پيشنهادها و يريگ جهينت

كه اين اثـر، اثـري مسـتقل بـا  شدند يمشايسته بود مؤلف يا ناشر در مقدمه متذكر  •
الت با موضوعات متعدد است كه در يك بلكه مجموعه مقا ،هاي جديد نيست ديدگاه
 .شده است يآور جمعكتاب 

چيسـت و » نگـاه عرفـاني يشناسـ سبك«برطرف كردن ابهام عنوان اثر؛ منظـور از •
كـه منظـور وجـوه » زبان شعر در نثـر صـوفيه«، عنوان فرعي كتاب توضيح دربارة

ي بـه ديگـر سـخن، نثـر صـوفيه از مختصـات .مشترك ميان شعر و نثر صوفيه است
 .هستيم رو روبهبرخوردار است كه در شعر با آنها 

 .مسائل پژوهش را در آن مطرح كند ،مؤلفافزودن مقدمه يا پيشگفتاري كه  •
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 :33شـمارة  هـايهمقالـ براي مثالتوان با يكديگر تلفيق كرد؛ ها را ميبرخي بخش •
 34 كـه بـه نادرسـت 35و » يزيـآم حسمبـاني نظـري « :34، »نور سياه ابلـيس«

  .ند يك مقاله را سامان دهندتوانگذاري شده است، مي رهشما
 .ساختاري و محتوايي ازلحاظانسجام و ارتباط مطالب كتاب  تالش در •

 39كتـاب، مقالـه  عنوان  بهبا توجه  براي مثالها در كتاب؛  اي بخش جايي پارههجاب •
 يشناسـ سبكدرآمـدي بـر « 40و مقاله  517صفحه » تصوف يشناس سبكامكان «

تـا  ،گرفتنـد يمـپايان كتاب بايد در آغاز كتاب قـرار  يجا به 524صفحه » فانعر
 .شود رو روبه يشناس سبكآغازين با مفهومي به نام  هايهخواننده در صفح كم دست

كتيـك بـازهم ديال«مانند مقالـه  ،شدن منظور نويسندهبراي مشخص ييها نمونهارائه  •
بـان در آثـار صـوفيه و سـاختار كه از اصـل ز 255-248صفحات » زبان و تجربه

 يا نمونـه ،»كتيـكديال«ولي كاش از اصطالح  ،ديگو يمارجاعي و عاطفي آن سخن 
 يشناس سبككه آيا منظور گزينش در  شد يمهمراه با توضيح و منظور نويسنده نقل 

 است؟

نـداريم و  15مقالـة شـمارة  براي مثـالگذاري فصول؛ كردن اشكال شمارهبرطرف •
گـذاري شـده شـماره 34به نادرسـت  35شمارة  ؛بار تكرار شده است دو 14شمارة 

فرامـوش  )ص(در حديث منقول از پيامبر 3نوشت شمارة پي ،486است يا در صفحة 
  . شده است

  

  

  

  



 



 

   ها، رويكردها و روشها هينظر: يشناس سبك
  . صفحه 461، چاپ اول. 1391، سخن: تهران. محمود فتوحي

  خانيعيسي امندكتر و  امامي هللانصرادكتر : منتقدان

  

  اثرمعرفي 
كـردن بـومي شناسـي و هاي سـبك اين كتاب به مباني نظري و طرح روشنويسنده در 

آراي آنها را با تجربيات ايراني در  ينوع بهو   شناسان غربي پرداختهمنتقدان و زبان هاي هنظري
كـه  و نقد ادبي است يناسش زباناين كتاب پلي ميان  حقيقتدر. داده استاين زمينه تطبيق 

كـردن روش تحليـل گفتمـان شناسي نظري و عملـي بـا جـايگزيندر دو بخش كالن سبك
هـاي فضـاي پـژوهش -محـور بـود كه رويكـردي مؤلـف -رويكرد سنتي  يجا بهانتقادي 

  .حد بسياري تغيير داده استرا تا يشناس سبك
  

  شكلي و محتوايي اثر امتيازهاي
و  ييآرا صـفحه، ينگـار حروف. هاي دانشگاهي استابمناسب كت ،طرح روي جلد •

چاپي ندارد و نگارش كتـاب بـا هنجارهـاي  يها غلط .كيفيت بااليي دارد ،صحافي
  .دانشگاهي تناسب دارد

و تفصـيل مطـالبي كـه در  انطبـاق كامـل داردبندي كتاب با محتـواي آن فهرست •
  .است كننده اقناع ،نشان داده شده اجمال بهفهرست 

  . ددارو نظمي منطقي  استمنسجم كتاب فصول  •
  . است -منابع التين  بيشتر - منابع دست اوَل و جديد آن ،هاي كتابيكي از شاخصه •
كرده اسـت؛  يگذار هيپا يشناس سبكاين كتاب رويكردي نو و تازه را در تحقيقات  •

 - كه تكيه آنها بر مؤلف بود - يشناخت سبكشيوه غالب تحقيقات  يجا به براي مثال
ادبـي  هـايكه بـراي تحقيـق كرده و با الگويي جديد ديتأكبر روش تحليل گفتمان 

  .بيان كرده است شكل ممكن نيتر روشن، مسائل نظري را با ارائه كرده
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  .در كتاب رعايت شده است شده مطرح هايهو نظري ها ليتحلدر  يطرف يب •
تنها شـايد در  .شودبا محتواي كتاب نيز تناسب ديده مي ها فرض شيپميان مباني و  •

  .وجود داشته باشد يتناسب يبكمي  ،فصل چهاردهم كتاب
كـه  شـده  انتخـاب يا گونـه بهعنـوان  نيبـاوجودا ،دارد يا گسـترده ، دامنةمباحث •

بندي يـا جمع ،در پايان هر يك از فصول كتاب. اين دامنه وسيع باشد دهنده پوشش
نقـش مهمـي در  ها يبند جمعن اي .هاي فصل استخالصه آمده كه چكيده تمام بحث

  .فهم و يادآوري مطالب گذشته دارد
 يشناسـ سبكاي متعـدد فصول اوليـه آن كـه بـه معرفـي رويكردهـ ژهيو بهاين اثر  •

 مدرن اسـت يشناس سبكبردارنده غالب رويكردهاي  در تاحدودياختصاص يافته، 
  .دهد مي كمابيش جامع ارائهكه به خوانندگان دانشي 

ارشـد و دكتـري بـراي دروس وح مختلف كارشناسي، كارشناسيدر سط اين كتاب •
گوي نيازهـاي و متون نظم كـاربرد دارد و حجـم آن پاسـخ ، نقد ادبييشناس سبك

  .است نظري دانشجويان مقاطع مختلف
  

 شكلي و محتوايي اثر هايكاستي

 امــا فصــل ســيزدهم ،د، انســجام خــوب و دقيقــي دارمطالــب تــا فصــل دوازدهــم •
با ساير فصول ارتبـاط دقيقـي  ،»سبك زنانه« و فصل چهاردهم »زطن يشناس سبك«

  .دندار
، »ايـدئولوژي«ماننـد  هـااصطالحات و تعريـف از اي در تعريف و تبيين دقيق پاره •

 .نارسايي و ابهام وجود دارد ،346و  226در صفحات » گفتمان«و » بينامتنيت«

  .شود يمهل ديده برخي مطالب كتاب بدون ارجاع آمده و در برخي موارد تسا •
نـدادن دربـارة و توضـيح شـده  مطـرحكه در كتاب  هاييهبا نظري نداشتن آراتطابق •

شده اسـت؛ ماننـد اعث سردرگمي خواننده مورد نظر، ب هايگزينش يكي از تعريف
نظرية فركالف، نظرية اصـلي  شود يمكه تصور  ،در اين كتاب فركالف يحضور آرا

 است؛ كتاب يا اين بخش كتاب خود را بر آن نهادهكتاب نيز هست و نويسنده بناي 
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اي كـرده باشـد، آنجـا كـه از اما شگفت آنكه در ادامه بدون اينكه نويسـنده اشـاره
او  يو آرا خـالف فـركالف، درست كنداستفاده مي» ايدئولوژي«طرفانه رويكرد بي

 ،قـاديايدئولوژي را در معني انت ،ففركال آنكه حال ،)345-346 صص( كندعمل مي
به اعتبار كتاب آسيب  ها نمونهاين  درمجموعاما  .كار گرفته استاش بهطرفانهنه بي

  .زند ينم
كـه  199در صـفحه  بـراي مثـالشود؛ هاي نادرست در كتاب ديده ميبرخي تعميم •

 .فرديت و سبك ذكر شده است ةرابط

تـوان بـه مـينمونه  عنوان به .شود يمهاي ساختاري نيز در كتاب ديده برخي كاستي •
كوشـد بـه اشاره كرد؛ فصلي كه نويسنده مي» سبك زنانه« يعني فصل چهارم كتاب

اما روش او چندان ارتباطي  .شناسي برخي آثار نويسندگان زن معاصر بپردازدسبك
از دو تعريــف  يشناســ سبكدر كتــاب  زيــرا؛ بــا چــارچوب نظــري كتــاب نــدارد

يعني معنـايي  ي دوم آن توجه شده است،به معنا) طرفانه يب/ انتقادي(» ايدئولوژي«
 ؛)348ص(دانـد را باورهاي بنيادين يك گـروه و اعضـاي آن مـي» ايدئولوژي«كه 

بـر معنـاي اول آن، يعنـي آگـاهي كـاذب يـا عقايـد  بيشتر ها ستينيفم آنكه حال
بـه ايـن بخـش توجـه شـود،  ستينيفمكه اگر با نگاه يك  توجه دارند كننده گمراه
راستين و  يها يژگيوسبكي،  يها شاخصهاينكه  ازجملهآن وارد است؛ بر  هاييانتقاد

به نوشـتار زنـان از  شده ليتحمهاي كاذب و بلكه ويژگي اصيل نوشتار زنانه نيست،
هاي سـبكي آن، حقيقت اين نوع نوشتار زنانه و شاخصهدر. استسوي جامعة مردان 

وي آن بنويسـند و از اسـاس و الگـخواهند زنـان برهمان چيزي است كه مردان مي
  .چارچوب آن خارج نشوند

  
  پيشنهادهاو  يريگ جهينت

 .براي استفاده در مقطع كارشناسي ييها نمونهارائه شواهد و  •

؛ ايـدئولوژي ةطرفانـ يبـرويكـرد  يجا بـه» ايدئولوژي«بردن رويكرد انتقادي كاربه •
ب را تـا حـد شيوة بررسي متون در اين كتا ،ايدئولوژي ةطرفان يبكاربست رويكرد 
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-شناساني كه به دنبال نشـانسبك ؛سازدشناسان سنتي ميبسياري شبيه شيوة سبك

  . ها بودندمتن در...) ساماني، عراقي و( يك دوره) نگريجهان(دادن مختصات فكري 
و » گفتمـان«مفـاهيم كليـدي ماننـد دقيـق برخـي  ييزدا ابهامو  تعريف و توصيف •

 .»ايدئولوژي«

  



 

   عيار استعاره
  . صفحه 241، چاپ اول. 1390، سروش: تهران. هريار ضياءآذريش

  حسينعلي قباديدكتر و  سارليناصر قلي دكتر : منتقدان

  
  معرفي كلي اثر

 مجاز ميان تعامل و خيال صور و مجاز و حقيقت معناي بررسي به »عيار استعاره«كتاب 
كه شامل نظـر  ها هينظرگروه از  و با نقل و نقد دو پردازد يم هاآنتعاره به همراه تاريخچه اس و

قـرآن و  يها هيـآبا استناد بـه  ،شرقان از قديم به جديد استتمس ةدانشمندان اسالمي و نظري
و از ديگر صور است گونه از بيان  نيتر يعال ،كه استعاره كند يم اثباتاشعار عربي و پارسي 

لم بيـان، حقيقـت و مجـاز، اين اثر در هشت فصل با عناوين بالغت و ع. است تر غيبلبياني، 
بين آن دو، تاريخچه استعاره، تقسيمات استعاره،  ةصور خيال، مجاز و استعاره و رابطمجاز و 

  .از معاني القرآن تا تلخيص البيان و اعجاز بالغي و بياني قرآن كريم تدوين شده است
  

  شكلي و محتوايي اثر امتيازهاي
چاپي در كتـاب وجـود  هايغلطندكي اما ا ،قواعد نگارش زبان فارسي رعايت شده •

 .دارد

نگـاري علمـي و حـد يـك تـكازكاوي و بازشناسي استعاره را تااين اثر توانسته ب •
هاي جهـاني ضـعيف ا بايد توجه داشت كه در زاويهمانند پيش برد، امالمعارفدائره

  .عمل كرده است
از نظر محتوايي  اكالن مناسب و قابل قبول است، ام انسجام و نظم منطقي از ديدگاه •

  .شودانسجام و نظم درستي در كتاب ديده نمي ،نگرانهو از ديد جزئي
 ا منـابع جديـدتر ديـده نشـده و ازر علمي منابع خـوب و مناسـب اسـت، امـاعتبا •

پژوهشـي اسـتفاده نشـده  - علمـي هايهمقال زبان وجديد محققان عرب هاي تحقيق
  .است
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  .اما كافي نيست ،دحدّي وجود دارو نمودارها تا ها صيتلخ، ها يبند جمع •
  

  شكلي و محتوايي اثر هايكاستي
 .نيـز ضـعيف اسـت ييآرا صـفحه. اما نامناسب است ،طرح جلد زيبا ينگار حروف •

ويـرايشِ تخصصـي نشـده ، ولي اثر، قواعد نگارش زبان فارسي خوب رعايت شده
  .است

ر كتـاب مشـهود انسـجام و نظـم درسـتي د ،نگرانهاز نظر محتوايي و از ديد جزئي •
فصلي نيز وضعيت نامناسبي دارد و آشـفتگي و از حيث نظم و انسجام درون .نيست

  .شود يمفراوان در جزئيات ديده  ينظم يب
ولي نويسنده در استفاده و تحليل منـابع  ،از منابع جديد غربي اندك است يريگ بهره •

در اثر . شده استمنابع جديد ديده ن. و جدّي كوشيده است روشمندكهن عربي بسيار 
اما گـاهي حـدود ارجاعـات مشـخص نشـده و  ،رعايت شده در بيشتر مواقع امانت

  . شود ينمترتيب تاريخي در ارجاعات ديده 
عنوان فرعي كتاب نيز چنـدان بـا . دهدبه محتواي كتاب ارجاعي نمي عنوان كتاب •

  .محتوا سازگار نيست
بـيش از آيـات  مراتب بـهده شـقول نقـل درواقـعشـده و تعداد ابيات عربي بررسي •

  .است) شده نقل( شده يبررس
با اهداف درس بالغت  وجههيچبهاين اثر از نظر تناسب و جامعيت محتوا و موضوع  •

  .پردازد ينمبه تحليل بالغي وجه هيچاينكه به ژهيو به، سازگاري ندارد
 از صـفحه ترتيب حروف الفبـاهاي كتاب نظير انواع استعاره بهبنديبرخي از تقسيم •

اسـتعاره «ماننـد  اسـت، امروز متروك شده نيز د و برخيپوشاني دارهم 138 تا 98
  .127-126در صفحات  »كثيفاستعارة « و »لطيف

را  گونـاگون يها دگاهيدتنها  و به تجزيه و تحليل نپرداخته استوجه هيچبهنويسنده  •
ر و رويكـرد آن و نوآوري خاصـي در سـاختا استكرده آوري جمع دربارة استعاره

  . حقيقت اطالعات سنتي بالغت در لباسي ديگر عرضه شده استدر .شودمشاهده نمي
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اطنـاب و داراي ايـن كتـاب بسـيار متـداخل و پر الـبكتاب درسـي، مط عنوان به •
  .ا اهداف درس بالغت سازگاري ندارداست و ب يپوشان هم

در در يـك مـورد  جز بـهاستفاده نشـده اسـت و نمودار  از ابزار علمي مانند جدول، •
  .هاي جامعيت صوري در كتاب وجود نداردمؤلفه ،139صفحه 

-بالغت در جهان و مستشرقان و ادب ضعف در مراجعه به ديدگاه پيشكسوتان علم •

به انـدكي از آنـان اشـاره  اي غربي كه بسيار گذرا و حاشيه نظران صاحبپژوهان و 
 .شده است

 
  و پيشنهادها يريگ جهينت

  .ي اثرويرايش تخصص •
 .اسالمي - نوين در حيطه استعاره و بررسي منابع غير ايراني يها دگاهيدبررسي  •

 . ...علمي مانند جدول و نمودار و استفاده از ابزار •

 .انواع استعاره ازجملهكتاب  يها يبند ميتقسدقت در  •

 .انتخاب عنوان اصلي و فرعي مناسب براي كتاب •

  .اعاتاز منابع جديد و دقت در ارج يريگ بهره •
  



 



 

  در مطالعات ادب فارسي شناسي زبانآشنايي با 
  . صفحه 559، چاپ اول. 1391، سورة مهر: تهران. كوروش صفوي

  زاده يمنشمجتبي دكتر و  عليرضا فوالديدكتر : منتقدان

  
   اثرمعرفي 

هاي ادبـي در  پژوهش يطوركل بهزبان و ادبيات فارسي يا  براي دانشجويان رشتة كتاب
و بـه  شـدهمحض شروع  شناسي زباناز مباحث  مطالب .شده استتهيه و تدوين زبان فارسي 

 شناسي زبانمباني  بخش نخست به معرفي .رسيده استمرتبط با ادبيات  شناسي زبانمباحث 
زبان در پـژوهش   مباني و ابزار اوليه مطالعه و بخش دوم به چگونگي كاربرد يافتهاختصاص 

ساده  يا وهيش بسياري از مطالب پيچيده و سخت به ،ن كتابدر اي. زبان فارسي پرداخته است
   .شده استتوضيح داده 

  
  وايي اثرشكلي و محت هايامتياز
 ينگـار حروف ، صـحافي وييآرا صـفحه، جلد كيفيت چاپي و فني اثر از نظر طرح •

  .بسيار خوب است
 يطوركل بـه. ويرايش تخصصي عـالي اسـت ميزان رعايت قواعد عمومي نگارش و  •

 ،دهدر بيان مفاهيم پيچيـ .رخوردار استخوان بب از نثري ساده و محكم و راحتكتا
 .زبـاني در آن راه نـدارد يها چشيپ آسان و ساده در پيش گرفته و تعقيد و يا وهيش
  .است يزدن مثال اثر چشمگير و نظم و انسجام مطالب در كلّ يطوركل به

اصـطالحات . رود شمار مـيبههاي اين كتاب  نابع خوب و روزآمد از ديگر ويژگيم •
 يهـا معادلهمـراه بـا  شناسـي زبانو جاافتـاده در حـوزه زبـان و  مألوفو  مأنوس

  .يكي ديگر از نقاط قوت كتاب است ،انگليسي و غير انگليسي آنها
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شناسـي مقدمه فصول، فهرست مطالب تفصيلي، جـدول و كتـاب پيشگفتار، ،كتاب •
كـه محتـواي هـر ضـمن اين .بق استمنط بر مطالب مطرح در كتابكلي بهكه  دارد

  .فصل نيز با عنوان آن انطباق دارد
نابع بـراي مطالعـه در هـر فصـل ماثر داراي اهداف درس، خالصه فصول و معرفي   •

مرتبط بـا  شناسي زبانبه مباحث  و شود يمشروع  شناسي زباناز مباحث  يعني ؛است
  . استكل اثر در و  ر فصلدرون هداراي نظم منطقي عالي  و رسد يمشناسي ادبيات

 رسـد يمـظر نميزان ارجاع در اين اثر كمتر از آثار پيشين نويسنده است و چنين به •
 حال نيباا .ددر اين اثر بياور خود را علميِ يها افتيدر كه نويسنده خواسته مجموعه

  .ستا شدهو اقوال، همواره امانت رعايت  ها هينظردر مقام ذكر 
از منابع جديد در سطح كتاب خوب  .علمي بسيار خوب استاعتبار منابع از جهت   •

  .شده استارائه براي بيان مطالب  يا جاافتادهفارسي و  يها مثالو  شده  استفاده
به همين  .است شده  ساده توضيح داده يا وهيشت به بسياري از مطالب پيچيده و سخ •

-كارشناسيو  يكارشناسنيازهاي علمي و كاربردي دانشجويان در سطح  دليل براي

  .پاسخ مقتضي دارد ارشد
از نظر تجزيه و تحليل و بررسي علمي مسئله يا مسائل مورد نظر و كيفيت تحليل و  •

 هـايهو نظريـ ي آراكمتـر بـا نقـد و بررسـ در اين اثر درضمن .بررسي عالي است
  . عالي استنيز  يطرف يب لحاظاثر از. ديگران مواجهيم

شناختي جديد با زبان و ادبيات و ادبيات شناختي زبانهاي  اثر از جهت تطبيق ديدگاه •
  .نيز در آن مطرح شده است يا تازه هايهضيفرو  داردسي نوآوري فار

مورد قبول  يها فرض شيپميزان سازواري محتواي علمي و پژوهشي اثر با مباني و  •
  . عالي است نيز شده در متنموضوعي و ارائه در حوزة مطرح

  
  محتوايي اثرشكلي و  هايكاستي
در اين اثر از منابع موجود و جديد براي تبيين موضوعات مورد بحث استفاده  هرچند •

  .ولي امكان استفاده از منابع بيشتر نيز وجود داشت ،شده
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و بـا ذكـر  يمتنـ درون صورت به روش نويسنده در ارجاع، خاص خود ايشان است؛ •
 رسـدنظر مـيبهدر اين اثر  نهمتأسفااما  .رود يمدر فهرست منابع پيش  مرجع ةشمار

 يها شـمارهدانـد  ذكر نشده و خواننده نميبراي منابع كتاب  اي شماره ،لهعج دليلبه
  .كدام مرجع است ، مربوط بهداخل متن

، 163، 149، 148 ماننـد ها صـفحهبرخي در لحاظ محتوايي به مؤلفديدگاه گاهي  •
 فحهصـرف و نحو ماننـد هاي ص به لحاظ بررسي حوزهو  197 و 180،  181، 164
يا بهتر بگوييم نقدگونـه بـراي  يا مقاله توان يمصورت نياز كه دردارد  مشكل 218

  .آن تهيه كرد
مبني بر عدم اعتقاد يا باور به مسند و مسنداليه  مؤلفگذشته از اين موارد، ادعاهاي  •

نظـر بـه .قابـل رفـع نيسـت ها يسادگه به اين مشكل اساسي است ك ،يا فعل ربطي
  .نوعي سهو يا لغزش آني در مطلب پديد آمده باشد ديآ يم
ولي در بررسي آثار و نظر ديگـران چنـدان دقيـق  ،بررسي علمي كتاب خوب است •

  .نيست
-475ص صـ( متنـييل رسد الزم بود در فصل تحل نظر ميبه ،است روزآمداثر  هرچند •

  .كردند يمرا نيز وارد  »حليل گفتمانت«بحث  ،)520
در  شناسي زبان آشنايي با كاربرد«آن از  يجا بهارساست و بهتر بود نعنوان اثر كمي  •

  .شد يماستفاده  »مطالعات ادب فارسي
  .درست نيست 429 فحهدر ص» تجانس« يجا به »توازن«كاربرد اصطالح •

  
  پيشنهادهاو  يريگ جهينت

 و يشناخت زبان هايخشناختي غربي، نظريو ادبيات يشناخت زبان هايمقابل نظريدر  •
  .بومي هم قابل طرح است كامالًشناختي ادبيات

 كه 218 و 197 ،181 ،180 ،164 ،163 ،149 ،148صفحات  يها يكاست اصالح •
  .صرف و نحو مشكل دارد يها حوزهمحتوايي و  لحاظبه

  . ...و 146، 137، 70، 66 صفحات مانند چاپي هايغلطبرخي  اصالح •
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 :ازجمله علمي يها لغزشبرخي  اصالح •
نظر گرفتـه شـده كـه  تكواژ ميانجي در+پا صورت بهواژة پايه  ،149حة صفدر   �

اين برعالوه ء خود كلمه است وجز y ،صورت اصليِ واژه؛ زيرا در درست نيست
پسـوند نسـبت تلقـي شـده كـه ،  eصـورت آوايـي» پاية صـندلي«در عبارت 

  .است كننده گمراه
در  بـار اشـتباه دوايـن  .اسـت» آي«بلكـه  ،نيست» آ« ،فعل آمدنمضارع بن   �

  .شده است تكرار 164و  163صفحات 
درسـت » شهرنشين«و » بنددست«، »زادهشاه«هاي طرح تركيب متممي در واژه  �

مؤلـف در ايـن قسـمت  هرچنـد .است كننده جيگقدري براي خواننده نيست و 
  .له چندان موفق نيستدر بيان مسئ ،نظور ديگري داشتهم
فرهاد رفـت تـا درس بخوانـد «جملة  درختي نمايكتاب، رسم 218صفحة در   �

در ايـن نمـا سـه جملـه  رسـدنظـر مـيبه .لحاظ دستوري درست نيستبه» ...و
هـاي  جمله آيد، بلكهنظر درست نميكه به است نشان داده شده هيپا هم صورت به

آيند و با اين فـرض شمار ميقيد علت براي جملة پايه به درمجموع ،سومو  دوم
  .اي درختي تغيير كندبهتر است نم

جملـة پايـاني بـا . اسـت نماي درختي نادرسـت 218صفحة  150شمارة جملة   �
وجـود وجـه  .ها قـرار گيـردبا ساير جمله هيپا همتواند نمي» بخوابد«وجود فعل 

بايد پيرو تلقي شود، تا از نظر دسـتوري  اين امر است و ي فعل جمله، مانعالزام
نماي درختي بايـد عـوض  تيدرنها ،را بپذيريم اگر اين مطلب .قابل دفاع باشد

  .شود
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   شناسي و مباحث ادبيجستارهاي شاهنامه
  . صفحه 479+144چاپ اول، . 1381بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، : تهران. محمود اميدساالر

  زاده يمنشمجتبي دكتر و  اغيرضا چردكتر : منتقدان

  

  اثرمعرفي 
 يها داسـتانمختلـف اسـت كـه بـه تحليـل  يها موضوعبا  اين كتاب مجموعه مقاالت

 عاميانـه، مسـائل زبـاني شـاهنامه و يها قصـهشاهنامه، منابع شـاهنامه، ارتبـاط حماسـه و 
يك موضـوع  بر ،اثر، مجموعه مقاله است ازآنجاكهاما  است، تطبيقي پرداخته يشناس اسطوره

  .واحد تمركز ندارد
  

  شكلي و محتوايي اثر هايامتياز
رسـد؛ نظـر مـيطرح روي جلد براي يك اثر پژوهشي با مخاطبان خاص، مناسب به •

  .رساندنمي - شناسي تكيه داردكه بر شاهنامه -محتواي اثر را  هرچند
آرايـي در كـل مناسـب اسـت و زبـان كتـاب صفحه .مطلوب است ينگار حروف  •

  .سترسا
هرچنـد ماننـد در اين كتاب، اگر هر مقاله را فصلي در نظر بگيـريم، در هـر مقالـه  •

عنـاوين مشـخص و تبويـب و تقسـيم وجـود نـدارد،  ،پژوهشي –هاي علمي مقاله
بندي پيشينة بحث و طرح ضمني مسئله، موضوعات را نويسنده ضمن بررسي و طبقه

  .پي گرفته است ضوعمنطقي با بررسي جهات مختلف مودر روندي مشخص و 
تني اسـفنديار ينع فيه پرداخته شده است؛ مانند رويها به مسائل متناز در اغلب مقاله •

ديگران طرح، نقد و بررسي شده و در همين خط سير به  يدر هر مورد نخست آراو 
امـا متأسـفانه است، گرفته شده  يا تازهاز موضوعات پرداخته و نتايج  يا تازهوجوه 
ه با قطعيت و جزميت بدون توجه به مباني تئوريك، مسـئله را دنبـال نويسند بيشتر

  .كرده است
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احاطه و آشنايي با گسترة متنوعي از متون ادبي اعم از نظم و نثر، تاريخي، حديث و  •
بعضـي احاديـث «براي مثال مقالـة  .هاي گوناگون مشهود استدر مقاله... تفسير و

  .بيد زاكانييا مقالة مربوط به ع» نبوي در شاهنامه
  .اين اثر است هاياستفادة گسترده از منابع دست اوّل فارسي، عربي و غربي از امتياز •
مباحـث  ژهيو بـهم غربي و با توجه بـه اينكـه مهبا توجه به آشنايي نويسنده با منابع   •

هاي كتاب د، مقالهاراي دابعاد گوناگون كشف نشده ،شناسي و فرهنگ عامهاسطوره
موتيف دو دوست يا بـرادر كـه يكـي «ردگيري  ازجملهاي است؛ حاوي نكات تازه

كه آن را » نظامي و ادب مصر باستان كريپ هفت«در مقالة » سازدديگري را نابينا مي
يـا ردگيـري بيتـي از هجونامـة  ،هاي ملل مختلف ردگيري كـرده اسـتدر افسانه

  .اندفردوسي كه منشأ فولكلوريك آن را كشف كرده
مثـال  عنوان به .شودوآوري بسياري در اثر ديده ميل چاپ اثر، موارد نبا توجه به سا •

 يكارشيخوخوان بر مبناي اي از هفتبندي تازهتني اسفنديار، تقسيمينتحليل روي
تحليلي تازه از رسـتم و سـهراب  اي از معناي ببر بيان واثبات مفهوم تازه ،اسفنديار

  ... .و
  .شود شكل مطلوبي در اثر ديده ميايت امانت بهرع جز برخي موارد كه سهوي است،  •
هاي شاهنامه پرداخته شده و هم بـه هم به تحليل داستان ها،هبا توجه به اينكه در مقال •

بخش نخسـت كتـاب  ،...هاي عاميانه وماسه و داستانمنابع شاهنامه و هم ارتباط ح
  .د استد و دكتري مفيارشبراي دانشجويان سه مقطع كارشناسي، كارشناسي

  
  شكلي و محتوايي اثر هايكاستي
بنـدي، برگـردان الخـط، جملـهمتأسفانه در زمينة ويرايشي، مشكالتي در زمينة رسم •

چاپي اندك است و  يها غلطميزان . اعالم، عالئم نگارشي و نوع استنادها وجود دارد
 يجا بـه 41در ص  بـراي مثـالصفحه تنها چند غلط تايپي وجـود دارد؛  چند هردر 

ون عالئم ويرايشـي هاي مركب طوالني بدجمله .است آمده» تخصص«، »تخصيص«
 ،نيز دارد يالخط رسماشكال  )....و 50، 45ص ص( در كتاب وجود دارد ويژه ويرگول به

 يگذار فاصـلههمچنـين  .... نوشتن كلماتي نظير بتـدريج، بناچـار وچسبيده ازجمله



 89 � درسي نقد برخي منابع درسي و كمك: فصل چهارم

 

ديگر اينكه اعالم التين و منـابع  .است تري مورد نيازبندي دقيقسطرها و پاراگراف
انگليسـي تبـديل كـرده  - كه مكرر در متن آمده، گاه متن را به ملمع فارسي التين

دهــي و نبــودن شــيوة ارجــاعكدســتي همچنــين .)...و 353، 302، 37صــص ( اســت
  .ويرايشي كتاب است هاياز ديگر اشكال ،نگرفتن فهرست در جاي مناسبقرار

بندي مغشـوش اطناب و تكرار مكررات در اثناي مقاالت، جمله ظازلحازبان كتاب  •
نياز به ويرايش فنـي و ادبـي و  )82 و 73، 63، 60ص مانند صـ(اي يا سست و محاوره

  .حتي علمي دارد
امـا در برخـي مـوارد شـكل  ،شـود يمـشكل مطلوبي در اثر ديـده رعايت امانت به •

 براي مثال. ن دقت آن كم استمي نيست و ميزادهي يكدست و علارجاعات و منبع
كنـد و مأخـذ از نظر پژوهشگران استفاده مي يطوركل بهمواردي هست كه نويسنده 

را آورده و مأخذي نداده » گويندمي بعضي مĤخذ«كه جمله  66مانند صفحه  ،دهدنمي
اين مـوارد  البته .)94و  89 صمانند ص( استبدون ذكر صفحه آمده  قول نقليا  ؛است

  . آيدچشم نميكل بهو در سهوي است
شناسـي، باعـث و گاه ضديت نويسنده با برخي مباحث تئوريك اسـطوره يتوجه يب •

 علمـي رعايـت نشـده يطرف يبهاي نويسنده شده است و گاه در تحليل سونگرييك
و مخالفت ايشان با مرحوم  خالقي مطلقهاي  شيفتگي ايشان نسبت به ديدگاه .است
بـراي مثـال ايشـان در مقالـة  .رودحث علمي فراتـر مـيارچوب مبا، گاه از چبهار

انـد كـه در انتقـال فرض را بر اين نهاده ،در رد نظر مرحوم بهار» اسفنديار و آشيل«
همچنـين از مـوارد ايـن  .همة جزئيـات بايـد متنـاظر باشـد ،هاي اساطيريمايهبن
  . است ...و 207، 206، 193، 139، 135 صفحات ،سونگرييك

اي را مسـئله اند و وقتيشناختي توجه نداشتهههاي اسطوربودن تحليلزياندابه چشم •
  .اندهاي ديگر دادهقطع حكم به رد تحليل طور به، اند كردهاثبات 

 غيـر گـاهيها در برخي موارد با محتوا هماهنگي كامل ندارد و كلـي و عنوان مقاله •
» عبيد زاكاني فيلطابارة مالحظاتي در«بهتر بود عنوان مقالة  براي مثالدقيق است؛ 

  .يافتتغيير مي» هاي رسالة دلگشامأخذ روايت«به 
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تاب بـه يـك مقدمـة ك .ندارد يريگ جهينتبخش مستقلي با عنوان مقدمه يا ، ها مقاله •
  .كلي احتياج دارد

دو بخـش فارسـي  .بايد بخش انگليسي جـدا شـود .ساختار كلي كتاب اشكال دارد •
چند نامه از دكتر خالقي مطلق هست كه بايد در ابتداي  .با هم ندارند تناسب چنداني

  .كتاب بيايد
   

  پيشنهادهاو  يريگ جهينت
 .رعايت اصولي نظير برگرداندن اعالم و منابع داخل متن به فارسي •

 .تربندي دقيقبيشتر سطرها و پاراگراف يگذار فاصله •

، برگـردان بنـديالخـط، جملـهرسم ازجملههاي ويرايشي  اصالح موارد معدود غلط •
 .اعالم، عالئم نگارشي و نوع استنادها

 .دهينمودن شيوة ارجاع كدستي •

 .قراردادن فهرست در جاي مناسب •

بنـدي مغشـوش يـا هاصالح اطناب و جمل ازجمله ،ويرايش فني و ادبي زبان كتاب •
 .ايسست و محاوره

 .علمي يطرف يبرعايت  •

 .ها با محتواعنوان مقالههماهنگي  •

 .يريگ جهينتبا عنوان مقدمه يا  ها مقالهلي در ايجاد بخش مستق •

 .شخص و تبويب و تقسيم در هر مقالهايجاد عناوين م •

 .جداسازي بخش انگليسي •

  



 

   انواع نثر فارسي

  . صفحه 636، چاپ اول. 1390، سمت: تهران. منصور رستگار فسايي
  رضا شجريدكتر : منتقد

  

  اثرمعرفي 
كـه جنبـة در حوزه مطالعة نثـر پارسـي اسـت  بجامع و مناس نسبتاين كتاب اثري به

البتـه در  .اسـت پرداختـه ها شـهياندگردآوري و تأليفي دارد و كمتر به نقد و تحليل آثـار و 
توجه و خواننده را از مراجعـه بـه  درخوراثري است  ،ها يژگيوذكر ، تبيين و گاه يآور جمع

كه مشخص است  طور همان ،است» رانواع نث«عنوان كتاب  هرچند. كند يم ازين يبآثار متعدد 
متعدد ديگري چون تـاريخ  يها حوزهكتاب است و نويسنده وارد  اينانواع نثر تنها فصلي از 

شده ... و يسينو شنامهينما يعني و انواع آن يسينو داستاننثر، ادوار نثر و حتي مقوالتي چون 
  .جداگانه كار شود تواند يماست كه خود 

  
  وايي اثرشكلي و محت هايامتياز
در بسياري مباحـث از منـابع خـوب و . نثر كتاب، دانشگاهي، استوار و روان است •

، تبيـين و گـاه نقد و تحليل متون ،يآور جمعاين اثر در  .روزآمد استفاده شده است
جامع نسبت بهكتابي  درمجموعتوجه و  درخوراثري است  ،ها يژگيوتوصيف و ذكر 

  .ي استمطالعه نثر پارسة و مناسب در حوز
آن  ،كه از نقاط قوت كتاب است ها دادهو تنظيم فصول و تجزيه و تبيين  يبند دسته •

 .كنـد مي ازين يبآثار متعدد  و خواننده را از مراجعه به سازد يمرا از ديگر آثار ممتاز 
  .فصل اول بسيار موفق بوده است ويژه بهمقدماتي  يها بحثهمچنين در طرح 

فاقـد ارجـاع مورد فقط چند  .ارجاعات بسيار عالي استو  هاميزان دقت در استناد •
منبـع  ،222 فحهيـا صـ» ريخ بخاراتا«مترجم  قول نقل ،50 فحهص براي مثالاست؛ 

  .»جند نامه فتح«
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در شناساندن هويت فرهنگي و علمـي ايرانيـان از  يمؤثرنقش  تواند يماين كتاب  •
هـاي ذشتگان نيز در موضوعبسياري از آثار منثور گ .داشته باشد تاكنونقبل اسالم 

  .شده است آنان بررسي يها يژگيوهمراه با مختلف 
  شكلي و محتوايي اثر هايكاستي
در صـفحه  براي مثـال .انجام نشده است يدرست بهعمومي نگارش و ويرايش قواعد  •

 »فيكم«جاي به» َفيكُم«، 215صفحه در يا  ذكر شده 150 اشتباه به 1500عدد  ،417
  .نوشته شده است

و آزمون، جـداول، تصـاوير و نمـودار نهايي، تمرين  يبند جمعنتيجه و فاقد  كتاب •
 يهـا يريگ جـهينت توانسـت يماما  ،شايد نيازي هم به تصاوير و جداول نباشد .است

  .الزم را داشته باشد
لحاظ اينكه نويسنده از منابع مختلفي بهره برده است گاه تعارضات و تناقضـاتي به •

كه خوب بـود نويسـنده بـه نقـد و اصـالح  شود يمل مختلف ديده بين آرا در فصو
  .پرداخت يم

كـه  شـود يمـلحاظ نظم منطقي مطالب، گاهي بين مطالب فصول مشتركات ديده به •
مثل بحث طنز كـه در دو فصـل بـه آن پرداختـه شـده اسـت و  ؛نياز به اصالح دارد

  .»آذر كيوانيان« و »دساتير«همچنين بحث مربوط به 
 50صـفحه  براي مثال .هم دارد هايياما اشكال ،حد زيادي دقت شدهعات تادر ارجا •

ديگر اينكه ارجاعات . جند نامه فتحمنبع ، 222مترجم تاريخ بخارا يا صفحه  قول نقل
، ولـي اساس نام مؤلف رايج اسـتنام كتاب داده شده كه امروزه بر اساسدر متن بر

والت نيز از منابعي كه غير مستقيم منق رخيدر ب .اساس نام مؤلف استدر فهرست بر
 ،227در صـفحة  بـراي مثـال ؛ذكري نشده اسـت ،مورد استفاده مؤلف قرار گرفته

ارجاع داده شـده  خطيبي »فن نثر«ولي به  ،اي از سوگندنامة پيش از اسالم آمدهنمونه
  .خطيبي آن را از منابع ديگري نقل كرده است طور قطعبه كه يدرحال ،است

پرداختـه  ها شهياندشتر جنبه گردآوري دارد و كمتر به نقد و تحليل آثار و اين اثر بي •
  .است
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رخي مباحث ولي در ب ،مباحث از منابع خوب و روزآمد استفاده كردهاز در بسياري  •
منابع جديـدي نيـز وجـود  ،...، طنز ، هجو ويسينو شنامهينما، مثل ادبيات كودكان

  .نويسنده به آنها مراجعه نكرده استرسد نظر ميبهدارد كه 
انواع نثر تنها فصلي از اين  ،كه پيداست طور همانولي  ،انواع نثر است ،عنوان كتاب •

 وهاي متعدد ديگري چون تـاريخ نثـر، ادوار نثـر  كتاب است و نويسنده وارد حوزه
كـه  شده است... و يسينو شنامهينمانويسي و انواع آن،  چون داستان هاييهحتي مقول

رد و قبحـي؛ اين مباحث حسـني دا كردن جمعالبته  .شود جداگانه كار دتوان يمخود 
از پـس تمـام  تـوان ينمـدادن آنهاست و قـبح آن اينكـه حسن آن در دسترس قرار
  .مباحث به شايستگي برآمد

آيا موارد مربوط به نثر  ميدان ينم براي مثال .مقطع زماني اين كتاب مشخص نيست •
از انقـالب  پـسمباحث  رخييا نه؟ در ب شود يمسالمي را نيز شامل از انقالب ا پس

حتـي  يسـينو شنامهينمامباحث مثل طنـز، ادبيـات كودكـان،  رخيولي ب ،كارشده
  .از انقالب نيز كار نشده است پيش يها دهه

 توانســت يمــ... و» نــووال«، »نــوول«ماننــد  شــده گرفتهكارهبــاصــطالحات  رخــيب •
فـرق شود  فهميده نمي براي مثال .تر بيان شود آنها روشنشود و تفاوت  يساز معادل
  چيست؟» داستان كوتاه«و » نوال«، »نوول«دقيق 

  
  و پيشنهادها يريگ جهينت

 .در جلد گالينگور كتاب صحافي •

ديگـر و قـراردادن در  يها فصلفصل سوم و چهارم در  ازجمله ها فصلادغام برخي  •
 .مجموعة انواع نثرزير

، يسـينو شنامهينماتأخر در بسياري مباحث مثل ادبيات كودكـان، مراجعه به منابع م •
 .هجو و طنز

اسـتفاده از  ،منابع ديگر مثل كتاب ادوار نثر و نيز در بحث ادبيات كودكانتوجه به  •
 . كتاب آقاي بيضاييا شجري و در زمينه نمايشنامه از اثر دكتر رض

 . مباحث و كاستن از حجم آن يا پارهكردن خالصه •
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 . مطالب تكرارييا  ها يبند ميتقسيا حذف برخي  ادغام •

 . نقد و اصالح تعارضات و تناقضات آرا در فصول مختلف •

  .كردن مقطع زماني كتابمشخص •

    



 

  شرح كامل فيه ما فيه
  . صفحه 662، دومچاپ . 1391، نشر معين: تهران. كريم زماني
  محمد تقويدكتر و  رحمان مشتاق مهردكتر : منتقدان

  
  راثمعرفي 

 ،متن را شرح كـرده و هـر جـا الزم بـوده ،زبان ممكن نيتر سادهنويسنده در اين اثر به 
در بخـش  .اشارات و تعاليم موالنا را به كمك اصطالحات معمول عرفاني تبيين كرده اسـت

 يهـا يگذار نشـانهشرح داده شده است و سعي شده با  ،توضيح لغات نيز اگر اصطالحي بوده
آن برطـرف  يها يدشوارفهم و غير تخصصي، متن به زباني همه ارشگزبا شرح و  مناسب و

  .شود و خواندن متن تسهيل شود
  

 شكلي و محتوايي اثرهاي امتياز

 يها اشـتباهآرايي، صحافي و طرح جلد كتاب خـوب اسـت و ، صفحهنگاريحروف •
ها تـازه شـده و در ايـن از سال پسچيني متن حروف ،در چاپ ايشان .چاپي ندارد

  .اب باشدت متن براي خوانندة عادي جذچيني سعي شده اسيد حروفتجد
. ي اسـتسبك و طرز خاص، مستلزم دقّـت خاصـ فهم متن به سببِ برخورداري از  •

در  .ديـبرآتر از عهدة خواندنِ مـتن گذاري شده تا خواننده راحتبنابراين متن، نشانه
كلمات است كه نوع  گذاري و فكّ و اضافةگذاري متن و حركتنشانه ،اين قسمت

  .سازد يمكند و فهم آن را آسان قرائت آقاي زماني را براي خوانندة متن مشخّص مي
 درنـگ يبـ نويسنده از نظر نگارشي و ويرايشي بسيار سليس و روان اسـت وزبان  •

  . كند يمخواننده را به معنا رهنمون 
 ني فارسي به نثـر اسـتن معتبر عرفااثر منثور موالنا و يكي از متو نيتر مهماين اثر  •

مطالعة اين اثـر در كنـار مثنـوي و  .زباني و ادبي و عرفاني اهميت دارد ازلحاظكه 
ديوان كبير براي دانشجويان ادبيات فارسـي و عرفـان اسـالمي در فهـم و شـناخت 

ري اسـت و شـرح آقـاي كـريم زمـاني و عرفان و اخـالق موالنـا ضـرو ينيب جهان
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ماندن در حريم پژوهشگران درآورده و به ميان حدودتاحدودي آن را از گمنامي و م
  .و دانشجويان برده است يا حرفهخوانندگان غير 

دوره كارشناسـي،  يهـا درساز  تاب جزء منـابع فرعـي و از مراجـع برخـياين ك •
عرفان اسالمي و عرفـان  ،زبان و ادبيات فارسي يها رشتهارشد و دكتري كارشناسي
آموزشي محض نيست و بدين منظـور  -كتاب درسي رود و يك شمار ميو اديان به

 يهـا يگذار نشـانهزباني و مفهـومي آن، بـا  يها يدشوار ازآنجاكهاما  ،تأليف نشده
از  تر مفهومو  تر جذاب ،برطرف شده، خواندن و فهميدن آن براي دانشجويان مناسب

  .متن اصلي است
اند، خواننده را در جريان به دنبال متن آورده با عنوان شرحايشان در توضيحاتي كه  •

اند و بعد از آن به معني لغات كمّ و كيف متن و قراين حالي و مقالي سخن قرار داده
  .اندو تركيبات دشوار متن پرداخته

اند، شواهد محتوايي و در شرح فصول، با تسّلطي كه به مثنوي و ديوان شمس داشته  •
  .كند يممتن كمك اند كه به فهم لغوي متعدّدي از آن دو نقل كرده

از توضيحات  پس» اهللا اعلم«ترين حُسنِ شرحِ آقاي زماني، احياي سّنت حسنة مهم  •
سازد انديشي را منتفي ميخويش است كه هرگونه شائبة ادّعا و دُگم ياظهارنظرهاو 

  .دانددهد كه فاعل، فعل خود را عاري از لغزش و خطا نميو نشان مي
  .متناسب با هدف و موضوع آن است است و و معتبردست اول  منابع همه •
زند و انتشـار  معنوي و اخالقي پهلو مي يها كتابمتن اصلي كتاب با اثرگذارترين  •

 يخوب بهشرح آقاي كريم زماني نيز  .آن در روزگار ما بسيار مغتنم و ارزشمند است
  . مك كندآموزنده ك يها تيظرفتوانسته به ظهور و بروز 

  
  توايي اثرشكلي و مح هايكاستي
مثـل  »فيـه شرح كامل فيه مـا«عنوان  .اولين اشكال كتاب، انتخاب عنوان آن است •

ممكن اسـت منظـور  .و قابل تشكيك است زيآم مجادله ،»شرح جامع مثنوي«عنوان 
بيشتر به ايـن » كامل«ولي  نه گزيده، برگيرنده تمام متن باشد ، در»كامل«ايشان از 

ا در فهم اثر موالنا تمام كرده و خواننـده را از معني است كه كتاب، حرف و حجت ر
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صورت بايـد گفـت كـه عنـوان اثـر ايندر. كند يم ازين يبمطالعه آثار مرتبط ديگر 
  .و غير دقيق است زيآم مبالغهحدودي تا

ها را از كردن فصول است كه گاهي ارتباط معنايي بخشبخشديگر، بخشمشكل   •
  .دهددست نميهاي موالنا بهو آموزهگسلد و فهم منسجمي از كالم هم مي

د دارند كه بـه خاص تعم اي در كاربرد واژهدر ضمنِ نثر روان خود، گاهي  نويسنده  •
و  »دنيـوي« يجا بـه» گيتـايي«زند؛ مثل كاربرد مكرّرِ صفت نثر صدمه مي يكدستي

  . آميز به اصطالحات عرفان هندياشاراتِ تكلّف
ندة كتاب به متن مصحح استاد فروزانفر كه متن نويس اشكال اينجاست كه نيتر مهم •

كه در مقدمه  طور همانخود  زعم بهوفادار نمانده و  ،شده يممرجع اين شرح محسوب 
اغالطـي راه يافتـه ) فرفروزان(آنجا كه در متنِ مصّححِ ايشان «: اند آورده 20صفحه 

-عـا بـهالبته اين اد .»امبضاعتِ اندك خود، در رفع آن كوشيده ةانداز به ...بوده است

 .غير علمي و ادعـايي غيـر موجـه اسـت يا يداورنكردن حتي يك نمونه، نقلدليل 
 يشناسـ سبكو  يشناسـ نسخهدر متن بدون داليل  يكار دستاينكه هرگونه برعالوه

  .نويسي استظن و گمان، خالف اصول شرح صرف به
نظـور گوينـده و كه بازگويي مـتن مطـابق م -نويسنده براي رسيدن به هدف خود  •

هيچ تعصب خاصي به متن يا ديدگاه خاصي  - نزديكي به ذهن خواننده امروزي است
مشرب و از مريدان معنوي موالنـا محسـوب ولي چون خود فردي صوفي ،اند نداشته

 حدودي دلدادگي گزارش كردهست كه متن را با نوعي همدلي و تا، طبيعي اشوند يم
حـدودي غريـب و ن هنـدي نيـز تاشان بـه عرفـاهايباشند و البته اشارات و استناد

  .رسد يمنظر به زيآم بدعت
نبـودن پيشينه واژگان خاص موالنـا و مشـخصآقاي زماني به  يتوجه يبنكته ديگر  •

كتـاب در آن مـورد يعنـي فرهنـگ نـوادر لغـات و تعبيـرات و  نيتـر مهمپاي رد
كـه » َچرَمـدان«ه نادرسـت واژ كـاربرد براي مثال .مصطلحات استاد فروزانفر است

سـال آقـاي  پنجاهاز  پساما  ،اند را درست تشخيص داده» حُرُمدان«استاد فروزانفر 
  !اندبه متن آورده و آن را توضيح داده را» َچرَمدان«زماني دوباره 
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  پيشنهادهاو  يريگ جهينت
و تصحيح قياسي براي حفظ حـدود اثـر و حقـوق  يكار دستبردن هر نوع حاشيهبه •

جتناب از هر دخالتي در تصحيح متن، بنا به اين استدالل كه آقاي زمـاني مصحح و ا
 يها ضـبط وسقم صحتدر  توانند ينمو  اند دهيندرا » فيه فيه ما«هيچ نسخه خطي از 

 .استاد فروزانفر داوري كنند

مجدد اثـر و انتقـال بخشـي از  ه آغاز كتاب و ذكر داليل انتشارافزودن پيشگفتار ب •
 .آنمقدمه كتاب به 

اهميت كتـاب و جايگـاه آن  بارهبه اول كتاب در درخورعالمانه و  يا مقدمهافزودن  •
 .در ميان آثار موالنا و آثار مشابه در فرهنگ اسالمي و سنت عرفاني

 .و واژگاني و شرح متني يگذار نشانهقرائتي و  هايرفع اشكال •

و  شـده  كيتفك تباهاش بهمتن  رسد يمنظر  حفظ ارتباط اجزاي متني در مواردي كه به •
 .ارتباط معنايي اجزاي آن ناديده انگاشته شده است



 

  موالنا و چند داستان مثنوي
  . صفحه 400، چاپ دوم. 1391، قطره: تهران. سيروس شميسا

  عباس محمدياندكتر و  محمد تقويدكتر : منتقدان

  
  معرفي اثر

هاي خـود او بـا  بـه گفتـهافكار موالنا با استناد  ،در بخش اول دارد؛اين كتاب دو بخش 
هاي معـروف مثنـوي بـر  در بخش دوم برخي از داسـتان؛ هاي امروزي تبيين شده است نگاه

در برخي  .است شدهكاوي يونگي تحليل روان بيشترعلوم انساني و  امروزيهاي  مبناي نظام
رانـي به اساس عرفـان اي» تشابه عرفان ايران با عرفان هندي« مانندهاي اين كتاب،  از فصل

 هـاييه و اشـكالشدبازخواني  ينوع بهعرفاني مولوي  يها شهياندحقيقت در. توجه شده است
جديدي براي  يها چالشمعاصران و پيشينيان از مثنوي وارد شده و نويسنده  يها افتيدربر 

هـاي  مكتب ،در اين كتـاب. تأمل و تدبر و مطالعه بيشتر در مثنوي مولوي فراهم كرده است
هـاي جديـد چـون  امـا بـه مكتب ،شده اسـت دهي توضيح داا نحو تازهاروپايي به يسّنتادبي 

در همـة ايـن . هم پرداخته شده است.. .و ، رئاليسم جادوييسميمدرن پستاگزيستانسياليسم، 
هايي بين اصل اين مكاتب و آنچه در ادبيات فارسـي اتفـاق افتـاده، صـورت  موارد، مقايسه

هاي معروف هر مكتب روايت و در مـواردي تفسـير شـده  مانهايي از ر نمونه و گرفته است
  .نوع و مكتب است ،بحث در مفاهيم سبك ،كتاب  ةمباحث تاز ديگر از. است

  
  شكلي و محتوايي اثر امتيازهاي
زبان اثـر روان . غلط چاپي دارد ندرت بهآرايي خوب است و نگاري و صفحهحروف •

ادبي، پخته  ها يبند جمله. خوبي دارد است و اثر از نظر نگارشي و ويرايشي وضعيت
 عالئـمشـيوة نگـارش، رعايـت دسـتور زبـان فارسـي، اسـتفاده از . و استوار است

قلـم مناسـبي نيـز بـراي . اسـت اشكال يبخوب و  ،سجاوندي و ويرايش تخصصي
  .انتخاب شده استبودن عناوين از حيث اصلي و فرعي

دست اول قديمي و قابل اعتماد و  از منابعِ .انسجام كلي اثر و هر بخش خوب است •
نيـز  هادر استناد. شناسي استفاده شده است نيز منابع جديد در حوزة نقد ادبي و روان
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در تجزيه و تحليل و بررسـي علمـي مطالـب موفـق بـوده . امانت رعايت شده است
جديدي در كتاب ارائه شده است كه در آثار مشابه چندان مشاهده  هايهنظري. است
  .شودنمي

است كه از سوي  يفرد منحصربهجديد و  هايهابراز نظري ،يكي از محاسن اين كتاب •
مثال تشـابهاتي كـه  عنوان به ؛كه جاي تأمل و دقت دارد شده  مطرحنويسنده محترم 

شناسـي  روان هـايهميان انديشه موالنا با عرفاي ايراني و هندي و بـودايي و نظريـ
مثنـوي كـه بـراي  يهـا ليتمثو  ها داستاني هايي از برخ يونگ مطرح شده و تأويل

تأويـل داسـتان پادشـاه جهـود كـه نصـرانيان را  است، ماننـد شده  مطرحبار اولين
 هـا ينوآورولي الزاماً اين  ،...دقوقي و تير چنگي، اعرابي و زن و، داستان كشت يم

  .بودن قطعي آن نيستمعني درستبه
مـورد قبـول مطـرح  يهـا فرض شيپو  ميزان سازواري محتواي علمي اثر با مباني •

و  شـده  مطـرحمثنوي  يها داستانجديد از برخي  يها ليتأوكه  ژهيو بهخوب است، 
 يهـا افتيبر در هاييبازخواني گرديده و اشكال ينوع بهعرفاني مولوي  يها شهياند

جديدي را براي تأمل و تـدبر  يها چالشمعاصران و پيشينيان از مثنوي وارد شده و 
  .مثنوي و مولوي فراهم كرده است بارهلعه بيشتر درو مطا

نويسنده از زبان، رموز و اصطالحات عرفاني استفاده كرده و اين اصطالحات بـراي  •
مثال ظهور خـدا  عنوان به .قابل فهم است ،كساني كه با عرفان و موالنا آشنايي دارند

تناسخ و حلول و ؛ )به بعد 62 ص(؛ مشايخ خداي مجسم )به بعد 52 ص(بشر  صورت به
  .)به بعد 70ص (اتحاد 

عرفاني اسـالمي مولـوي فاصـله گرفتـه و  ينيب جهانحدي از هاي جديد تاهاين نظري •
امـا  ،بر مثنوي و مولوي تحميـل شـده اسـت ينوع بههاي شخصي نويسنده دريافت

رشتة زبان و ادبيات فارسي و ارشد مطالعة كتاب براي دانشجويان مقطع كارشناسي
  . هاي جديد از مثنوي مفيد استبا تأويل شدنآشنا

از تمام مثنوي يا سه دفتر تهيه و مطالب خود  يا دهيگز ،نويسنده محترم كه يدرصورت •
 ،و حكايات مثنـوي مطـرح كنـد ها ليتمثابيات،  يها ليتأوتفاسير و  يال البهرا در 

  .اشدمتن درسي نيز مفيد ب عنوان به تواند يم
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  ي اثرشكلي و محتواي هايكاستي
. كنـدحـدي جلـب توجـه مـي، هرچنـد تانيسـت دار يمعنـطرح روي جلد گويا و  •

-مـي نظـرآرايي كتاب در حد متوسط است و بهصفحه. معمولي است ينگار حروف

د تاحـدودي فاقـاّما گـاهي برخـي صـفحات  ،جويي خوب باشدرسد از حيث صرفه
  .رعايت نشده است يدرست بهو فاصلة سطرها  استحاشيه 

جـز اينكـه در قسـمت  ،رسـدنظر نمـيجدي از حيث نگارشي و ويرايشي بهاشكال  •
ها و ترتيب چه از حيث اندازة حروف و چه ترتيب موضـوعات ويرايش فني، عنوان

سالم « مانند ،همچنين گاهي تعابير عاميانه در متن وجود دارد .همسان است ،مطالب
  . 237در پاورقي صفحة » و صلوات

حجـم قابـل  .انسجام مطالب در برخي فصول ضعيف استنظم منطقي و  درمجموع •
به افكار موالنا اختصـاص  در فصل دوّم 142 تا 43 از ص توجهي از صفحات كتاب

ارتبـاط مسـتقيم » داستانمثنوي و چند «يعني است كه با عنوان اصلي كتاب  يافته
ود نظمي بـين مطالـب وجـ ،در همان فصل به مثنوي بارها استناد شده هرچند .ندارد

  . ندارد و بيشتر كشكولي تنظيم شده است
اثر در نوشتار كتاب خود استفاده كرده كه بيشتر منـابع دسـت اول،  59نويسنده از  •

ترجمه بـه ( قديمي، مرجع و قابل اعتماد است و از چند اثر جديد فارسي و انگليسي
است و  شناسي استفاده كرده نيز در مباحث مربوط به حوزه نقد ادبي و روان) فارسي

اطالعات جديدي را از متن اين كتاب دريافـت  ،اين موضوع باعث شده كه خواننده
  .شودكند كه در آثار مشابه چندان مشاهده نمي

اّما در بخش تفسـيري  ،اي خوب استگيري از منابع در بخش زندگينامهميزان بهره  •
در  .نيسـت نويسنده چندان به منابع اصـيل و دقيـق پايبنـد. و تحليلي ضعيف است

نسخة خطي از  393فحة دهد يا در صبه گزيدة غزليات شمس ارجاع مي 139صفحة 
افراط و  ،در استفاده از منابع در ضمن .دهدمستند قرار مي ،تاريخ استمثنوي كه بي

شـكلي ذوقـي ذكـر كـرده ه منابع، مطالب را بهب اعتنا يبشود؛ گاهي تفريط ديده مي
  .هاقهرمان اصلي داستان ،نيالد حسامذيل  279و  278مانند صفحات  ،است
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اّما در مواردي كه استناد و ارجاع غير مستقيم  ،در نقل ارجاعات مستقيم دقت هست •
انـد كـه كه در پاورقي تنها اشاره كرده 229مانند صفحة  ؛شوداست، دقت ديده نمي

ر كدام اثر و اما د ،دانددقوقي را همان موالنا مي ،آقاي كريم زماني هم در شرح خود
نام خانوادگي نويسنده، سـال  يجا بهارجاعات  در .معلوم نشده است ،يمشخصاتچه 

 رخـيچاپ و شماره صفحه از اسم كتاب و شماره صفحه استفاده شده اسـت و نـام ب
نيست  كدستيدهي ارجاع ب شيوهسبهمينبه .است منابع نيز در پاورقي آورده شده

 .شده بهتر بود از روش جديد ارجاع استفاده ميو مربوط به ساليان گذشته است ك

-نظر شخصي خود و روان ،در مواردي نويسنده .ها بيشتر ذوقي است تا علمي تحليل •

شناساني چون يونگ و فرويد و نيز مباحث مربوط به مذاهب هندي بودايي و عرفان 
فحات آنچـه در صـ مانندكند؛ ايران پيش از اسالم را بر مولوي و مثنوي تحميل مي

  .آمده است 39تا  37و  30تا  28
ضيح نكاتي است كه ديگران اما روشنگر هم نيست؛ تو ،نيست دارانه جانب ها ليتحل •

و مطالبي كه در موضوعات عرفاني در حد اطالعات عمـومي تلقـي  اند نوشتهو  گفته
  .به زبان و نثري ديگر تكرار شده است ،دشو يم
نظر درس گفتارهايي است و به شود ينمي ديده هاي اساس نوآوري در اثر درباره بحث •

اشكال ديگر اين است كه نقـد آثـار و . هاي ذوقي مستند به آثار ديگران و برداشت
  .ديگران در اين اثر وجود ندارد هايهنظري

در اين كتاب شيوه ارائه مشكل دارد و گاه گريزهايي نابجا بـه مباحـث امـروزي از  •
فهم درست و منطقي مطالب در ظرف خاص خـود و دقت آن كاسته و دانشجو را از 

بـه  وجـه يبـگريز  142مانند صفحهبا توجه به بافت موقعيتي متن دور كرده است؛ 
  .در پاورقي »بوف كور«
نهايي نـدارد و از تمـرين و  يبند جمع، نتيجه و شده  مطرححدي مباحث مقدماتي تا •

فـت كتـاب نواقصـي در گ توان يمبنابراين  .آزمون و جداول و تصاوير عاري است
  .اين بخش دارد

كه از مذاهب هندي، بودايي، عرفان ايراني قبل از اسالم،  هاييهنظري جانب نيانظر به •
شخصي نويسنده از افكـار موالنـا و  يها افتيدريونگ و فرويد و برخي  هايهنظري
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اسـالمي و عرفـان مولـوي  يهـا ارزشو  ها شهياند، گاه با شده  مطرحابيات مثنوي 
، 28مثال مطالبي كه در صفحات  عنوان به .است زيبرانگ چالشندارد و گاه  خواني هم
جـاي نقـد و  ،شده  مطرح... و 366، 320 ،202، 50 ،49 ،39 ،38 ،37 ،30 ،29

  .دارد بررسي
  

  و پيشنهادها يريگ جهينت
كه اين نظـم در مطالب برخي فصول  ايجاد نظم منطقي بين مطالب كتاب و انسجام •

 .رعايت نشده استدر آن 

 .و ارجاعات دقت در استنادها •

 .دقت در انتخاب انواع فونت براي عناوين اصلي و فرعي •

از تمام مثنوي يا سه دفتـر و ارائـه مطالـب در  يا دهيگزانتخاب  ،در صورت امكان •
 عنوان بـهو حكايات مثنوي براي اينكـه  ها ليتمثابيات،  يها ليتأوتفاسير و  يال البه

 .يد باشدمتن درسي مف

  .ذوقي يها ليتحل يجا بهعلمي  يها ليتحلارائه  •
  .و ارائه تمرين، آزمون، جداول و تصاوير  نهايي يبند جمعذكر نتيجه و  •

  



 



 

   گل و گياه در هزار سال شعر فارسي
  . صفحه 508، چاپ دوم. 1389، سخن: تهران. بهرام گرامي

  ريفصبابا اصغر يعلدكتر و  پورنوروز ليالدكتر : منتقدان

   
  اثرمعرفي 

قبل از مشروطه از جهـت  قرن مينشاعر از آغاز شعر فارسي تا  154ب، آثار در اين كتا
رمزگشايي  ،كه در مقدمه آمده قصد مؤلف چنان .كاربرد اين عناصر طبيعي بررسي شده است

هدف ايشـان  .صدها تشبيه و استعاره و جايگاه هنري اين پديده در شعر و ادب فارسي است
كشف نگاه دقيق شاعران نسبت به  منظور بهشناسي و ادبيات ، پيوند علم گياهكتابيف از تأل
بيشـتر ايـن مضـامين،  انـد ايشان با بررسي هزاران بيت توانسـته .ها و گياهان استگلاين 

  . ندكنتشبيهات و استعارات را گردآوري 
  

  شكلي و محتوايي اثر امتيازهاي
اي متنوع براي نام مقاله، شعري كه در آغـاز هاز فونت .مناسب است ينگار حروف •

. كيفيت خوبي دارد ،صحافي. استفاده شده است... مقاله آمده، چكيده، متن مقاله و هر
  .نثر روان و رساست

حدود زيادي توانسته كار را به انجام ه گستردگي مبحث، نويسندة كتاب تابا توجه ب  •
واهدي براي مباحث كتاب بيـاورد ش ،برساند و تالش كرده كه از متون مختلف ادبي

بنـابراين مرجـع خـوبي بـراي  .انـد هـا داشـته هاي درستي نيز از اين متن و دريافت
  .دانشجويان و محققان است

ورده كه بسيار مفيد اسـت ها و گياهان را آتصوير رنگي گل ،مؤلف در پايان كتاب •
  .سزايي در تبيين مطالب كتاب داردو نقش ب

گياهان به ارزش اقتصادي آنان نيز اشـاره كـرده و در برخـي  برخي دربارهنويسنده  •
اي قرآني ذكر شـده موارد وجه تسميه گياه يا ارتباط آن با تلميحي تاريخي يا اشاره

انگليسـي گـل يـا گيـاه  يهـا معادلتالش كرده در آغاز هر مدخل،  همچنين .است
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 يخوب به ،شاورزي بودهمربوط را ارائه كند و با توجه به اينكه رشته تحصيلي ايشان ك
  .از عهده اين كار برآمده است

شـيوه  بـارهسـبكي در يها ليتحلاين اثر از دو منظر قابل اهميت است؛ هم از جهت  •
ورزي شاعر داللت دارد و با توجه بـه چگـونگي كاربرد كلمات خاص كه بر طبيعت

 طبيعت در حوزه سبك فكـري حـائز اهميـت اسـت؛ يها دهيپدنگاه خاص شاعر به 
در آن بـا  تـوان يمكه  رديگ يمهمچنين از طرفي اين اثر در حوزه كتب مرجع قرار 

جنس و خانواده گياهان آشنا شد و با توجه به خصوصيات ظـاهري يـا كيفـي آن از 
شعر و نثر فارسي دسترسـي پيـدا  در شده مطرحجهت پزشكي و دارويي به مضامين 

  .كرد
  

 شكلي و محتوايي اثر هايكاستي

نام بزرگان در آغاز كتاب  هرچندتوان گفت متأسفانه ويرايش تخصصي ميحوزة در  •
رسد كه متن كتاب از جهت حوزة تخصصي ادبيات به دقت نظر مي، بهذكر شده است

  .بررسي نشده است
. شـودمي با توجه به اصول ارجاع علمي، در شيوة كار مؤلف محترم چند اشكال ديده •

 مانند صـفحه ،بع اصلي و ارجاع به منابع فرعيبرخي مطالب از من نشدنذكر ازجمله
ذكـر برخـي  ؛كه مطلبي از قاموس كتاب مقدس به نقل از دهخـدا آمـده اسـت 22

است كه ادعا شده نـام پسـته  آمده مطلبي ،65مانند صفحه  ،مطالب بدون ذكر مأخذ
قبل از ميالد آمده است؛ نقل مطلب از مأخذ بدون ذكر شمارة  670در آثار متعلق به 

 47و  27آمـده يـا در صـفحة  53مطلبي از قانون ابن سينا در صفحة  مانند ،صفحه
همچنين ارجاعات داخل گيومه بايد  .است مورخ يوناني آمده» پلوتارك«مطالبي از 

كـه مطلبـي از  112ماننـد صـفحه  ،طـور نيسـت شد كه اين از منبع اصلي ذكر مي
اين كتاب  243صفحة  1ه در جلد داخل گيومه آمده كه با آنچ »سفرنامة ابن بطوطه«

  .نوشته شده، يكسان نيست
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ها چندان مدّ نظـر نبـوده و همـين افزار درج، چاپ معتبر ديوانمتأسفانه در تهية نرم •
مسئله مشكالتي در ضبط ابيات پيش آورده است؛ براي مثال بيتي از مسـعود سـعد 

 :ده استكتاب نقل ش 128 ص زير در صورت بهسلمان 
  هـاي شـرزه شـيرانز هوشش صحن

  

ــار اســت   ــه سســتي پنجــة شــاخ چن   ب
  

اين بيت در ديوان مسعود سعد سلمان، تصحيح دكتر نوريان، جلـد اول،  كه يدرحال
  :زير آمده است صورت به 78صفحه 

  هـاي شـرزه شـيرانز سـهمش پنجـه
  

ــار اســت   ــه سســتي پنجــة شــاخ چن   ب
  

نادرسـت  صـورت بهغي شده در حوزة بالدر بسياري موارد اصطالحات ادبي پذيرفته •
رسد مؤلف محترم آشنايي دقيقـي بـا مبـاني ايـن علـم نظر ميكار رفته است و بهبه

 :در توضيح بيت 133در صفحة  براي مثال؛ اند نداشته

ــريبش خضــاب ــد ف ــروي عاب ــر اب   ب
  

ــاب   ــر آفت ــود ب ــزح ب ــوس ق ــو ق   چ
  

و تلميحي ابر به رخسار گلگون است و شايد عابدفريبيآفتاب مشبه«: اند توضيح داده
بـه اسـت و ديگـر آنكـه مشـبه» آفتاب«نخست آنكه . »به طاق محراب مسجد باشد

  .رودكار نمياصطالح تلميح دربارة اين مورد به
در  .اسـت يشناس حافظ ةثار جديد در حوزاز شروح يا آ نكردناشكال ديگر، استفاده •

ارجـاعي  ،نوشته شده زمينة تحليل اشعار حافظ به آثاري كه اخيراً در باب اين شاعر
از دكتـر پورنامـداريان يـا كتـاب  »گمشده لب دريا«كتاب  مانند ؛داده نشده است

در شـرح و معنـي  يطوركل بـه .از داريوش آشوري »عرفان و رندي در شعر حافظ«
  .ابيات حافظ تنها به سطح اوّليه معني توجه شده است

 جنس،براي مثال ندارد؛ ها و گياهان وجود در معرفي گل يكدستي روشدر كتاب،  •
گونه، خانواده گياه و هويت علمي گياه در همة موارد بيـان نشـده اسـت و تنهـا در 

جايگاه بومي گياه نيز وضـع بـه همـين منـوال  بارهدر .اي موارد ذكر شده است پاره
ولـي مؤلـف  ،برخي گياهان به جايگاه بومي گياه نيز اشاره شده اسـت درباره .است

  .ا در برخي موارد اين اطالعات نيامده استمشخص نكرده كه چر
. وار آمده اسـتدر ادامه، مضامين مطرح در شعر شاعران بدون نظم خاصي كشكول •

و معني همة ابيات مربوط به گل و گيـاه در شـعر  ، شرحعنوان كتابزير  ازآنجاكه
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نام گياه در شـعر حـافظ  كه يدرصورت، مؤلف محترم در پايان هر مقاله، استحافظ 
  .ده باشد، تمامي ابيات را همراه با سطح اولية معناي هر بيت ذكر نموده استآم

گـل و گيـاه در هـزار  ،؛ عنوان كتابنداردهماهنگي با هم عنوان و محتواي كتاب  •
مباحث تخصصـي  ، اما در متنِ كتاب،است) هاهو استعار هاتشبيه( سال شعر فارسي

در  كاررفتـه به يها اسـتعارهو  ها هيشـبتمربوط به تشبيهات و استعارات مانند انواع 
  .آنها نيامده است يبند دستهشاعران و  يها سروده

 
 پيشنهادهاو  يريگ جهينت

گل و گياه و درخت در هزار سال «به  »گل و گياه در هزار سال شعر«عنوان كتاب   •
چون در آن از درختاني مانند بيد و سرو و صـنوبر سـخن  تبديل شود؛ »شعر فارسي

 .ن آمده استبه ميا

 .دهي علميكردن مشكل ارجاعات در كتاب و توجه به ارجاعبرطرف •

 . توجه به منابع اصلي در تحليل برخي ابيات يا آوردن معناي لغوي برخي كلمات •

 . نظم در ذكر مضامين مطرح در شعر •

از سهولت كار خوانندگان؛ مانند برخي  منظور بهمطالب در تدوين مقاالت  يبند طبقه •
كه طوالني و حاوي ابيات بسيار زيادي پشت سرهم و » سرو«يا » گل«مانند  هاهمقال

 .موضوعي يا بالغي است يبند طبقهبدون 

در حـوزة بالغـي  شـده رفتهيپذكاربرد صحيح اصطالحات ادبي و مباحث تخصصـي  •
 .تشبيه و استعاره كه عنوان كتاب بر پايه آن نهاده شده است ژهيو به

  



 

  دستور زبان فارسي
  . صفحه 126، چاپ دوم. 1391، سمت: تهران. اسعلي وفاييعب

  محمود مهرآوراندكتر و  فاطمه راكعيدكتر  :منتقدان
  

  اثرمعرفي 
تدوين دستور زبان فارسـي  ،با توجه به سخن مؤلف در پيشگفتار ،هدف از انتشار كتاب

منـدي از ا بهرهاند ب ساده و روان و پاسخگو به فراگيران بوده است و مؤلف محترم قصد داشته
هـاي زبـاني بـه آمـوزش زبـان دستوري و مقولـه قواعدتوصيفاتي روان از هاي ساده و مثال

كتاب پس از پيشگفتار مؤلف، يك مقدمـه دارد و سـپس مباحـث زبـان و . فارسي بپردازد
 ،لـيگروه فع :بخش دوم ،واحدهاي زبان :بخش اول: است شدهدستور در هفت بخش مطرح 

بخـش  و حرف :بخش ششم ،قيد :بخش پنجم ،ضمير :بخش چهارم ،سميگروه ا :بخش سوم
  .وندها :هفتم

  
 شكلي و محتوايي اثر هايامتياز

اشـتباه اسـت و  خـوب و كيفيت چـاپ صحافي كتاب آرايي،نگاري، صفحهحروف •
 و روان نيـزاثر  .نيز قواعد دستوري رعايت شده استدر جمالت  .چاپي نيز كم دارد

  .رساست
 ،اختصــار ،هـا نيتمر ،ار و بيــان هـدف اصـلي، فهرســت تفصـيليپيشـگفتداشـتن  •

استفاده از نمودار، با اعداد و در جاهاي الزم  هاآندادن نشان و فرعي يها يبند ميتقس
  .كتاب است از امتيازها

ن فارسي نوشته شده اين كتاب بنا به نوشتة مؤلف محترم براي فراگيران متوسط زبا •
بنـابراين  .زباني ساده بتوانند مطالب را آمـوزش دهنـدن بوده كه با و تالش ايشان آ

نشـدن بـه بسـياري از ، اختصار و واردمطالبهمة سادگي در بسياري از مطالب، نه 
 .تقسيمات ريز از مزايا و نقاط مثبت كتاب است

  .با يكديگر انطباق داردعنوان و فهرست مطالب و فصول نيز  •
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و سـوگيري غيـر علمـي در آن علمي توصيف شده اسـت  صورت بهموضوعات مهم  •
  . شودديده نمي

اصـطالحات تخصصـي  بيشـتراز اصطالحات رايج و متعارف استفاده شده اسـت و  •
  .روان و رساست ،متداول ،جاافتاده

  .مطابقت دارد ،موارد اصالحصورت در با اهداف درسي نيز •
  

  شكلي و محتوايي اثر هايكاستي
هاي مرتبط بـا خـط نويسي يا كتابهاي تعليم خوشطرح روي جلد بيشتر با كتاب •

طـرح  ،هـاكتاب گونهنيابهتر است در  ،فارسي متناسب است تا دستور زبان فارسي
  .جلد ساده باشد

زبـان متمايـل بـه  .اسـت در پيشگفتار ضـعيف ژهيو بهاز نظر نگارشي و ويرايشي   •
  .در نوشتار است زده شتابمحاوره و 

نارسـا و مـبهم  ،هـا فيتعرهمچنـين برخـي  .ندارد يبند جمعو  يريگ جهينت ،البمط •
  .است

؛ اسـت در آن راه يافتـه ييها غلطو گاه باعجله نگاشته شده  هاي درس كم و تمرين •
 زيـرا ،ط اسـتفعل مركب پنداشته شده كه غل» اند شدههمدست « ،46مانند صفحه 

 ،نامتناسب است ها نيتمرگاهي نيز  .فعل اسنادي است» اند شده«مسند و » همدست«
  .مباحث دستوري امروزادبي براي تمرين شناخت  - ني تاريخيمت انند ذكرم

 امـا ،نظم منطقي و انسجام مطالب در كل اثر و درون هر فصل وضعيت خوبي دارد •
، وارد مـتن و اينكـه در زمينـه و مقدمـه ازجملـه .اشكال آن در برخي موارد اسـت

يـادگيري  يعنـي است؛ لبي آمده كه هنوز آموخته نشدهمط و گاه موضوع شده است
  .، مانند بخش گروه اسميخوانده شود بعد بايد كه مطلب منوط به مطلبي است

كـرده كـه  ارائه يبند ميتقساما گاهي از خود يك  ،متعارف است بيشتراصطالحات  •
 ماننـد اصـطالح اسـت؛ بـرده كـارهندارد يا اصطالحات را مـردد بـ يا دهيفاچندان 

 .است گونه نيهمنقش كلمات هم  ارهبدر .»ضمير فاعلي«و  »شناسه«
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منـابع  با وجود ضرورت بررسي همةاما  ،اندبرخي منابعِ مهم مورد استناد قرار گرفته •
رسـد  نظـر مـيبه .استنشده  از منابع تخصصي زيادي استفادهموجود در اين زمينه، 

ت اعـم از مقـاال ،منابع موجود در اين حـوزه تدوين چنين كتابي الزم بود كلية براي
  .گرفت مورد توجه قرار ميديگر در هر سطحي  يها كتابتخصصي و 

ز دادن ميـزان و شـكل اسـتفاده انشان از ارجاع در متن و نكردناستفاده يطوركل به •
رعايـت امانـت در ايـن اثـر كيفيـت  يعني ؛كتاب است هاي، از ديگر اشكالمنابع

ت پيشگفتار بـه در قسم درضمن. است ذكر نشدهمنبع  ،در كل كتاب .ضعيف است
منـابع و بـه  ها بخشدر آن  شد مي كه دارند ييها اشاره شناختي زبانمفاهيم و تعابير 

   .استناد كنندمراجع معتبر 
نوشـته  يشناسـ زبانيعني دستور زبان را با توجـه بـه  ؛اين اثر رويكردي جديد دارد •

ه از اسـت از مباحـث مختلـف كـ يا خالصهاقيتي در آن نيست و فقط اما خّل ،است
  .ضمن اينكه اشكاالت علمي فراواني دارد .است گردآمدهديگر در يكجا  منابع

امـا در چيـنش  ،موضوعات را درباره دستور مطرح كرده اسـت نيتر مهماين كتاب  •
توصـيفي بـدون  ،اثـر .االت متعـدد داردحليل و تعريف اشـكت ،يگذار ناماستدالل، 

  .شود ديده نميديگران در آن  تحليل است و نقد آرا و نظرهاي
 وزارت كاسـتي دارد و سرفصلنسبت به  اما ،كتاب مبتني بر نيازهاي وزارت است •

  .ارجاع نشده است آنهاآثار مشابه بسياري در اين زمينه داده شده كه به 
و  زبانــان يفارســارائــه دســتور زبــان ســاده بــراي نويســنده بــه هــدف خــود كــه  •

  .نرسيده است ،بود زبانان يرفارسيغ
زدگـي و  شـتاب دستور، يها كتابرسد تنوع برداشت از ديگر  نظر ميبه  يطوركل به •

ايـن  .كنـد در مـتن بـروز هـا يناسـازگارباعث شده برخي اشتباهات و  ،دقت كم
 ،خـورد چشـم مـيبـه ف ناقص يا نارساتعري صورت بهاشتباهات در برخي تعاريف 

نـين در برخـي همچ .خت اسـتهم س زبان يفارسحتي براي  كه درك آن يا گونه به
كـه ايـن نيـز شود  ارجاع داده مي ،نشده  خواندهبه مطلبي كه  ها فيتوصو  ها فيتعر

  .كند سردرگمي ايجاد مي
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خط سير مشخص از ساده به مشكل يا از كم به زياد در كتـاب و ناهمـاهنگي  فقدان •
 .كند را دچار مشكل ميضعف ديگري است كه يادگيري  ،در تقديم و تأخير مباحث

طالحات، َخلط برخي از مباحـث، ذكـر برخـي چندگانه در برخي اص يها يارگذ نام
 هـايلاز اشـكا ،شده مطرحبا قواعد  ها مثالاشتباه، ناسازگاري برخي از  يها مصداق

نيز دستور تاريخي و  شده داده يها نيتمرو  ها مثالدر  .شود يمديگري است كه ديده 
 خواني همبا هدف كتاب  تواند ده كه نميآورده ش ييها نمونهمطرح شده و  باهمامروز 

نياز به يك بازنگري دقيق و با حوصله دارد تا بـا  ،اين كتاب درمجموع .داشته باشد
تـر و نيـز  بهتـر و مناسـب يها مصـداقو  ها نمونـه ذكـركردن اشتباهات و برطرف
در رسيدن بـه هـدف مفيـد و مـؤثر  دقيق طور بهمخاطب   شدن سطح دركمشخص

  .باشد
  
   پيشنهادهاو  يريگ جهينت

زبـان  بـراي آمـوزش دسـتوربه انگليسـي  براي مثال ،اي هيه دستور زباني مقايسهت •
 .زبانان يفارس ريغفارسي به 

 .  تاريخي زبان فارسي در كتاب حاضر يها دورهحذف  •

اسـتفاده از تعـاريف متـداول و تعـاريف معتبـر علمـي  ةف و ارائـتعـاريبازنگري  •
 . ...ج، تكواژ، صامت، مصوت، واژه ودر تعريف وا شناسي زبان

 .زده شتابو  اي زبان محاوره اصالح •

 . ها نيتمر اشتباه اصالح •

 .مناسب و امروزيانتخاب جلد  •

 .و اشتباهات هاغلطكردن و برطرف دهي در متنارجاعبازنگري از نظر انسجام،  •

  



 

   خزانه پر گنج سخن
  . صفحه 405 ،چاپ اول. 1389، سمت :تهران. احمد رضايي جمكراني

  مهدي ملك ثابتدكتر و  صفريبابا اصغر يعلدكتر : منتقدان

  
  معرفي اثر

را برگزيـده و  ان نيمه قرن سوم تا نيمه قرن ششـمبيت شعر شاعر 2400حدود نويسنده 
كـرده اسـت و دورة سامانيان آشنا اهنگان شعر فارسي و تحوالت ادبي با پيش دانشجويان را

شاعران سبك خراساني و اوايـل دوره سـلجوقي  سرودهايره مستقلي دربا حقيقت كتابِدر
  .شود محسوب مي

  
  شكلي و محتوايي اثر امتيازهاي
 ييآرا صـفحهنگـاري و  كيفيت چاپي و فني اثر، صحافي كتاب، طرح جلد، حـروف •

  .روان و رساست ،اثر درمجموع .خوب و مناسب است
اساس ترتيب اعران برن هر فصل رعايت شده و شعر شدر كل اثر و درونظم منطقي  •

  .تاريخي تنظيم شده است
امانت علمـي و . برخي منابع الزم ديده نشده است هرچند .و جديد است منابع معتبر  •

  . علمي نيز در اثر رعايت شده است يطرف يب
آشنايي دانشـجويان بـا آغـازگران و پيشـاهنگان شـعر  ،هدف اين درس ازآنجاكه •

مطالـب كتـاب ايـن هـدف را  ،يان بوده استفارسي و تحوالت ادبي در دوره سامان
  .ضمن آنكه مطالب اضافي هم دارد .دهد پوشش مي

 يآور جمـعبايد گفت كـه  ،با عنايت به هدف اين كتاب كه يك كتاب درسي است •
شاعران سبك خراساني و اوايل سبك سلجوقي به شيوه موجود  يها سروده يها نمونه

در . در اين زمينه به چاپ نرسيده است كتاب مستقلي تاكنوندر آن، تازگي دارد و 
  .تري دارد مفيد فايده است و نگاه جامع ،برخي موارد، شرح و گزارش ابيات
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ب تـاريخي و اشـعار بـه ترتيـ شده  ارائهدر قسمت تحليل اشعار، توضيحات مفيدي  •
كتاب مستقلي دربارة سرودهاي شاعران  تاكنونحيث كه گزينش شده است و از اين

  . شود يمو اوايل دوره سلجوقي وجود نداشته، كتاب مفيدي محسوب  سبك خراساني
آن به فراخور بحث، از آيات و روايات و مسائل اسالمي استفاده شده و  يجا يجادر  •

  .با مباني و اصول ديني و اسالمي سازواري دارد يطوركل به
الحات ها، اصـط اشخاص، مكان واژگان، مربوط به آيات، يها هينما ،در پايان كتاب •

  .قابل استفاده باشد تواند يمگل و گياه آورده شده كه  نجومي و
  

  شكلي و محتوايي اثر هايكاستي
   .طرح جلد كمابيش مناسب است •
اما اثر، ويرايش نشده است و با توجه بـه اينكـه  ،قواعد عمومي نگارش رعايت شده •

 الخط نظر رسـممتأسفانه از  ،كتاب براي دانشجويان رشته ادبيات فارسي تدوين شده
نوشتن كلمات فارسـي  ازجمله ؛فراواني دارد هاييكنواخت و نگارش فارسي اشكال

مانند  ايپي يا جاافتادگي در برخي ابياتچاپي، اشتباه ت هايغلطبا همزه عربي، وجود 
» و آزاده نـژاد از درم زر خريـد/ آرد شرف مردمي پديدمي« بيت مشهور 29صفحه 

-هاي رسـمويژگي رخيب .»ديخر  درمآزاده نژاد از «: ستبه اين صورت تايپ شده ا

 مانند؛ قي گذاشته شده كه هيچ ضرورتي نداشتدر متن با نيز قديم يها نسخهالخطي 
  .215و  43 ،42همچنين صفحات . »چو باذ از بريدن الماس گازي«، 39صفحه 

بع الزم و برخي منـا .كوتاه است و چندان به منابع و مĤخذ مراجعه نشده است ،مقدمه •
ولي در فهرسـت منـابع  ،از منابع در متن اشاره شده رخيبه ب. معتبر ديده نشده است

 سـورآبادي در يـا 300صـفحه در  مصفا، 176مانند خطيبي در صفحه  ؛نيامده است
ذكـر نشـده  ،قسمت كتـاب اسـت نيتر عمدهمنابع و مĤخذ اشعار كه . 274صفحه 

  . است
و » سـتان«شود؛ براي مثال دو واژه  فاحش ديده مي هاينيز برخي اشكال ها هينمادر  •

بـه » هـامون« يا واژه ،كه چنين نيست جزء اصطالحات نجومي آورده شده» تطلع«
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جزء نمايـه گـل و » صحرا«به معناي جام شراب و نيز واژه » زيغال«معناي دشت يا 
  .دشو ينمگل و گياه محسوب  كي چيهگياه آورده شده كه 

ديگر آورده  يها كتابو مطالبي است كه از  ها قول نقلكتاب، اي از اين  بخش عمده •
، ميزان رواني و رسايي اثر كمتر است و در ها بخشبه همين دليل در اين  .است شده

  .و رساتر است تر روانكه مطالب از مؤلف محترم است  ها بخشساير 
ش و گـزين«بايد عنوان فرعـي  ،عنوان اصلي گوياي مطالب كتاب نيست ازآنجاكه  •

  .روي جلد آورده شود» گزارش شعر پارسي از آغاز تا سنايي
خوبي  كمابيشكار  ،در قسمت توضيحات اشعار. جنبه تحليلي ندارد ،كتابماهيت  •

  .ابيات را شرح كرد شد يمخيلي بهتر از اين هم  هرچند ،صورت گرفته
 .ديگـر انجـام شـده اسـت يهـا كتابدر ايـن كتـاب از روي  شده ارائه يها معادل •

 اند نكرده يساز معادلطور مشخ بهبا توجه به نوع اثر، نويسندگان آن  گريد عبارت به
فارسي به  اغلبكه  شده ارائه يها معادل حال نيباا .كرد اظهارنظرآن  بارهتا بتوان در

  .روان و رساست ،براي مخاطب تخصصي ،فارسي است
سازواري وجـود دارد كـه كمي نا ،تطبيق محتواي اثر با مباني و اصول ديني بارهدر  •

بهتر بود اشعاري چون تمجيـد  .ة صفوي و ساماني استدورمربوط به اشعار شاعران 
و  113 صصـ(دادن و برخي اشعار غنايي با مضامين بوسـه )60و  29 صص( از شراب

  .چون كتاب درسي است ،شد ينمآورده ) 149
از حيـث  اما ،خراساني آمدهفصل درس، تدريس شعر شاعران برجسته سبك در سر  •

عـوض شـعر منجيـك و منطقـي رازي نيامـده و در فصل درس، اشعارتطابق با سر
فصل مغفول مانده و از مطالبي كه از سر .صل آمده استشاعران ديگر خارج از سرف

  .به آن اشاره نشده، نقش رودكي در تكامل شعر فارسي است
الحات اكتفـا شـده و اصـطبه ذكر معني لغات  تنهابرخي ابيات دشوار شرح نشده و  •

هـيچ توضـيحي در تعليقـات  ،برخي اشعار كه به دو نفر منسوب است دربارة. است
همـوار / چون بچة كبوتر منقار سـخت كـرد«بيت  ،41صفحه  ازجملهنيامده است؛ 

و هم به كسايي منسوب است كـه  كه هم به بوشكور» كرد موي و بياگند كوي زرد
برخي توضيحات  .اي نشده استم كسايي اشارهدر كتاب به نام بوشكور آمده و به نا
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در  .208صـفحه  در »بخـارا«شناسي واژة مانند ريشه ،نادرست است يا دقيق نيست
 شرح بيـت رودكـي در مانند ،موارد ضروري ذكر نشده است ،ابيات رخي ازشرح ب
  .179صفحه 

شعر او سبكي  يها يژگيونامه و  مختصري از زندگي ،از شعر هر شاعر پيشالزم بود  •
  .در قسمت توضيحات انجام شده است يا تااندازهالبته اين كار  .آمد يم
محمـود غزنـوي هـم ميـان  ازجملـه ،شاهان و ستمگران دوران يها حهيمداز  رخيب •

شاعران و همچنين  ييسرا حهيمداشعار شاعران آمده است كه خوب بود دربارة دليل 
  .شد توضيح درخوري داده مي ستم شاهان

 
  پيشنهادهايري و گنتيجه
 .يپي يا جاافتادگي در برخي ابيات، اشتباه تاالخط رسم يكدستي ازلحاظويرايش اثر  •

 .به سبك قديم يالخط رسم يها يژگيو حذف  •

 .ذكر شده استفهرست منابع با افزودن منابعي كه در متن تكميل   •

 . ذكر مطالبي در باب نقش رودكي در تكامل شعر فارسي •

بودن دورة مـورد بحـث و از شعر شاعران با توجه به طوالني گزينش مقدار بيشتري •
 .كثرت شاعران اين دوره

گزيـده «يا » گزينش و گزارش شعر پارسي از آغاز تا سنايي«عنوان فرعي  انتخاب •
 .بر روي جلد» فارسي از آغاز تا نيمه قرن ششمشعر 

 .شاعراز شعر آن  پيش ،سبكي و زندگينامه شاعر يها يژگيوذكر مختصري از   •

 .تعليقات شدةدقت در توضيح دقيق موارد ذكر شرح كامل اشعار و •

 .شاعران و ستم شاهان ييسرا حهيمدتوضيح دربارة داليل  •

 .اسالمي مطابقت ندارد يها ارزشحذف اشعاري كه با فرهنگ و  •

 .كتاب آموزشي درخور يا مقدمهتدوين  •



 

   فرهنگ عامه
  . صفحه 348، دومچاپ  .1391، نشر مهكامه :تهران. داري تميماحمد 

  رحمان مشتاق مهردكتر و  مهري باقريدكتر : منتقدان

  
  معرفي اثر

منشأ فرهنـگ عامـه يـا  ةدربار مختلف هاي به نظريه يفصل يازده اين كتابِنويسنده در 
،  ها ، سـوگواري ها انـواع جشـن ائل فرهنگ عامه، ساين كتاب، م در. پرداخته استفولكلور 

 يطوركل بـه .تـاريخي آمـده اسـت ةابنيـ ةربـار، پوشاك و بخشي هم د ي، باز ورزش  تعزيه،
   .است» روايات سنتي«و » ميراث فرهنگي« ،»فرهنگ عامه«، موضوع اين اثر

  
  شكلي و محتوايي اثر امتيازهاي
رعايـت نكـات مربـوط بـه  نظـر ازكتـاب  .و صحافي مناسب است ينگار حروف •

  . لوب استآرايي و طرح جلد در حد مطويرايش و صفحه
و  كدسـتيسـاختاري  ،شناسي منسـجم و دقيـقزاوية نگاه جديد و متمايز و روش •

  .آورده كه باعث نظم منطقي و انسجام مطالب شده است به وجودمبتني بر منطق 
اهـداف درس خـوب  حتوا و موضوع اين اثر با توجـه بـهميزان تناسب و جامعيت م •

  .است
هـاي معـادلاصطالحات تخصصـي نبـوده و  سازيدلدر اين اثر نياز چنداني به معا •

 »گفتارهاي عامه« فولكلور، يجا به »فرهنگ مردمي«نظير استفاده از اصطالح  ،رايج
كار برده شده به )2 و 1زيرنويس  219، ص 1زيرنويس  21 ؛ ص3و  2، 1 زيرنويس 20ص(

  .است
در ضمنِ  هستند و زبان يفارسهر دو  ،امّا چون نويسنده و مترجم ،ترجمه است كتاب •

دارد، روان و رساسـت و بـراي مخاطـب اصـالت  اند، متنبه ترجمه پرداخته تأليف
  .استصورت عالقه به روش ساختارگرايي، قابل استفاده در

  .بديل استاثري درخور توجه و كم ،شناسيروش ةعرصدليل قوت در اين كتاب به  •
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استفاده  يخوب بهتفهيم ر از ابزاهاي جامعيت صوري برخوردار است و كتاب از مؤلفه •
دليـل تسـّلط نويسـنده بـر زبـان ها و كاربرد آن بـهسازيكيفيت معادل .شده است

متـرجم  امـا ،اسـت خـوبات عرفاني و ديني بسـيار انگليسي و آشنايي با اصطالح
 ازجملـه ،انـدمحترم در برخي موارد براي تمام اصطالحات تخصصي برابريابي نكرده

  .»پارالليسم«در ترجمة 
 ييها گوشـهكردن رهنگ اسالمي نقش دارد و با تصويرحدود زيادي در تبيين فاثر تا •

 .دهد نشان مياز فرهنگ ملي و مذهبي، عمق نفوذ فرهنگ ديني را در فرهنگ عامه 
گرايانه و بازيافتي جديد از ميـراث فرهنگـيِ ملتـي رويكردي ارزش دارايهمچنين 

ديد هنري مورد استفاده و توجه فراوان هاي جتواند در پردازشاست كه مي سال كهن
  .قرار گيرد

نظري تخصصـي   در مثنوي گشوده و از منطق و چارچوب ايهاي تازهافق ،نويسنده •
نده به چارچوب نظري و زاويـة نگـاه معـّين ويسوفاداري ن درضمن. استبهره برده 

   .خوردچشم ميعلمي نيز در اثر به
در  مؤلـف يطرف يب وتدوين شده » ت ميدانيتحقيقا«اثر بيشتر به روش  يطوركل به •

  .مشهود استآن 
انطباق محتواي اثـر  ،آموزشي يها دورهاز اين اثر در  يريگ بهرهبا توجه به كاربرد و  •

قرار باشد اين اثـر از صـورت درسـي  اگرالبته  .با فصول مختلف كتاب خوب است
مسـتندات آن بايـد بـه  مـي ،خارج شده و يك منبع تحقيقي و ارجاعي محض باشد

  .افزوده شود
-در رشتة ادبيات ميشناسي منطبق است و  دروس رشتة ايران اين كتاب با سرفصل  •

  .استفاده شود يدرس كمكمنبعي  عنوان بهتواند 
  

 شكلي و محتوايي اثر هايكاستي

 هـايغلـط .ضعيف اسـت ييآرا صفحه .نيست ي محتواگوياجلد كلي است و طرح  •
امّـا تعـداد . 177در صفحه  »تمبك«جاي به »نمبك« انندم ،وجود دارد در اثر چاپي
  .اندك است هاغلطاين 
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جدانويسي افراطي خارج  .نيست كدستينابع اينترنتي چندان دليل اقتباس از منثر به •
دانـش گـاه، ( كردن پسـوندهاجـدا ، ماننـداز ضوابط فرهنگستان زبان اختيار شده

   .222 فحهص است، مانند ايت نشدهرع فاصله مينقواعد فاصله و  و )خواست گاري
دقيق  يها يبند دستهاما جاي  ،حد زيادي رعايت شدهنظم منطقي و انسجام مطالب تا •

 ؛ها جايگاهي در ايـن موضـوع نـدارد برخي فصل .شناسي مباحث خالي است و گونه
اگـر وجـه  .ستمقصود چيكه مشخص نيست » بناهاي عاميانه« ،فصل يازدهم مانند

بـه آداب و  »آيين فتوت«همچنين فصل  .عنوان نادرست است ،شدمعماري مالك با
  . ها باشد نه مستقل بايد ذيل آيين و گردد يبازمرسوم 

ذوقـي  گـاه، آن و تنظـيمِها دقيق نيسـت  بندي دسته. د استتنوع مطالب بسيار زيا •
ترين فصل محتوايي اين است كه به ادبيات عامه كه مهم ازلحاظديگر  اشكال  .است
  .كمتر توجه شده است ،گ عامه استفرهن

در  بـراي مثـال ؛از منابع جديد استفاده نشده اسـت بيشتر مطبوعاتي است و ،منابع •
ارجاع  بدان ،خانم قزل اياق ايراني يها يبازبا وجود منابع معتبر مثل  ها يبازبخش 

، منابع برخـي مطالـب است گونهو جنگ گردآوري ،اثر ازآنجاكهو  نشده استداده 
از  يـا نقـل مؤلـف يها افتـهيدرصد ذكر نشده و معلوم نيست  پنجاهحدود ي تااصل

  .است ديگران
بدون ارجـاع  ها قول نقل نظير اينكه ،وجود داردهايي اشكال ،دهيام ارجاعنظ بارهدر •

 ،به بسياري از منابع اشاره شده و به صفحات آن ارجاع داده نشده اسـت .است آمده
 است، ؛ برخي منابع پايان فصل در متن استفاده نشده222صفحه  در ابن حوقل مانند

 در نقل اشعار به صفحة ديوان ارجاع داده نشـده .298در صفحه  )اشرفي، ليال(مانند 
صـفحه  مانند اردشـير آذر گشسـب در ،نشاني كامل برخي منابع نيامده است .است
ه شـيوه گـاه بـ نيـز يمتنـ درونارجاعـات در  .كه نوع ارجاع هم اشتباه است 211

و  مؤلـفگـاه و  )174 ص ماننـد(ذكر شده اسـت  و صفحه مؤلففقط  المعارف رهداي
قـديم اسـت كـه  قـدر آنمنبع بي نقل برخي مطالبِ .)226 صمانند ( تاريخ و صفحه

ــد  نشــده  اصــالح ــه »شــوروي«اســتفاده از كلمــه اســت، مانن كشــورهاي « يجا ب
   .223 فحهدر ص »روسيه«يا  »المنافع مشترك
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و بيشتر بـه تحقيقـات ميـداني  نبودهل گستردگي مباحث، مجالي براي تحليل دليبه •
  .مؤلف يها افتهياست تا حاصل  قول نقلهم بيشتر  ها ليتحل .توجه شده است

و مباني نظري  هاست نمونهو  ها مصداقبيشتر نقل  و جديدي طرح نشده است ةنظري •
هـا  پراكنـده در ده طور بـه از حيث اينكه مباحث .كمتر مورد توجه قرار گرفته است

كـه منـابع زمـانيدر  –بودن آنهـا ولي جامع ،فاقد نوآوري است ،كتاب وجود دارد
  .قابل توجه است - كافي براي اين بحث وجود ندارد

و كتـابي عـام بـراي  اسـت نشده يريگ بهرهمه يك درسنا عنوان به نيز از ابزار علمي •
  .نكرده است نيز آن را درسنامه تلقي مؤلفخواندن است و 

بـراي  توانـد يمـ ،چون سرفصلي در رشته ادبيات فارسي براي اين درس داده نشـده •
  .كار گرفته شودمنبع كمكي به عنوان به) ادبيات عامه( درس اختياري

  
  و پيشنهادها يريگ جهينت

 يهـا يسـيجدانو اصـالحهمچنـين  و مطابق ضوابط فرهنگسـتان الخط رسم اصالح •
 .افراطي

 .شناسي مباحثدقيق و گونه يها يبند دسته •

 .استفاده از منبع جديد و توجه به منابع معتبر •

 .ارجاعات در پاورقيذكر   •

  .شيوة ارجاع يساز كدستي  •
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  اساطيري در رشته زبان و ادبيات فارسي -نقد منابع حماسي 
  1پور لياسماعاسم دكتر ابوالق :سخنران

  13/04/1392: تاريخ برگزاري 

  
بـا  »پژوهشگاه علوم انسـاني و مطالعـات فرهنگـي«در محل سالن انديشه نشست اين 

   .برگزار شدهاي زبان و ادبيات فارسي  حضور استادان و دانشجويان رشته
مبـاحثي  بـه ضمن تشكر از دعـوت گـروه ادبيـات بـراي پـرداختن پور لياسماعدكتر 

دانشي جوان است و نقـد  ،در ايران يشناس اسطوره اين مطلب اشاره كردند كهبه  دست نيازا
و شكافتن آثار عملي  يا اسطورهگيري نقد  از شكل پيش. تر است جوان از آن يشناس اسطوره

  . نيستهنوز كامل  هرچند هايي داريم كهآن، مباني
-اسي و حماسهشن اسطوره ارهبشده درمنابع اصلي و كارهاي انجامايشان سپس به معرفي 

 و» شناخت اساطير ايـران« ،)ترجمه( »پژوهشي در اساطير ايران« :پرداختند ايرانشناسي در 
 ؛مرحـوم صـفا از »در ايـران ييسـرا حماسه« ر؛هر سه از دكتر آموزگا »تاريخ اساطير ايران«
داغ گـل «ام بـه نـ يشناس اسطورهمجموعه مقاالت  دكتر سركاراتي؛ از» شدهشكار يها هيسا«

-در حـوزه نقـد روان(ي استاد جالل ستار از» افسون شهرزاد« از خانم دكتر مزداپور؛ »سرخ

فرهنگ اساطير و « و مرحوم صديقيان از» فرهنگ اساطيري حماسي ايران« ؛)كاوي اسطوره
  .دكتر ياحقياز  »داستاني اشارات

كارهاي مهم  ،عاصر استايران م يشناس اسطورهكارهاي  نيتر ياديبندر كنار آثاري كه  
اثر آقاي داريوش شايگان » ازلي ةذهني و خاطر يها بت« :مانند ،ديگري نيز انجام شده است

محمد مقـدم  آقاياز  »جستاري در مورد مهر و ناهيد« ؛)است يشناس اسطورهجزء مبادي  كه(
قـد ن« آقـاي دكتـر كـزازي؛ اثـر» اسطوره رؤيـا«؛ )ستباره ميتراجزء كارهاي كهن دركه (

 ؛خـانم دكتـر زمـردي از» نقد تحقيقي اديـان و اسـاطير« آقاي دكتر قبادي؛ اثر» يا اسطوره
دوسـت خانم دكتر واحد .زاده از دانشگاه اروميهسرو قليآقاي خ اثر» فرهنگ اساطير ايراني«

  .دارند يشناس اسطورهاز دانشگاه اروميه نيز رويكردهاي علمي به 

                                                      
  علمي دانشگاه شهيد بهشتي عضو هيئت.  1
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عالوه بـر دكتـر كـزازي، دكتـر  .ي انجام شده استاندك يها پژوهش ،پژوهيدر حماسه
ين اواخر نيـز آقـاي دكتـر هم ،فساييرستگار  ،دوستخواهسعيد حميديان، شاهرخ مسكوب، 

فرهنگسـتان ادب «همچنـين  .اند برداشـتهارزشـمندي  يها قـدم ،نلو در شـاهنامهسجاد آيـد
حماسه، فردوسي و  دربارهكه را  ها دانشنامهو  ها نامه فرهنگتمام مباحث پراكنده در  ،»فارسي

چاپ كرده كـه منبـع بسـيار مفيـدي  »سراييفردوسي و شاهنامه«به نام  كجاي ،شاهنامه بوده
در ايـن كتـاب ذكـر  ،شده  نوشتهدرباره فردوسي در ده سال اخير كه  يا مقالهزيرا هر  ؛است

  . شده است
 نيز درباره اين موضوع از اينجانب »زير آسمان نور«و  »بيان نمادين ،اسطوره«دو كتاب 

مباني و منابع جديـد  و ذكر يا اسطورهنقد  بارهمبسوطي درهاي هكتاب دوم شامل مقال .است
 يا اسـطورهعطـار و نقـد  ريالط منطقدر  مثال رايب .اثر ادبي است يا اسطورهونگي نقد و چگ

اني نقـد و بنابراين شـناخت مبـ .سيمرغ اشتباه است بارهدر ها تيرواسيمرغ، گردآوري همه 
  .ضروري است يدانشگاهصورت  ورود به آن به
مختصر به نقـد آنهـا  طوربراي بررسي و نقد انتخاب شده است كه بهپنج كتاب در اينجا 

  :پردازم يم
هاي  اسطورهباره اين اثر بهترين كتاب در :مرحوم بهار از »پژوهشي در اساطير ايران« -1

 كـه يدرحال ،متون پهلوي بود ،كه مبناي كار ايشان اينجاستاما اشكال كار در  ؛ايراني است
زرتشـتي،  اساطيراز  يا مجموعهاساطير ايران،  .اوستايي و مانوي است ان از متوناساطير اير

حتي اساطير دوره اسالمي است كه البته جاي اين مباحث  و زرواني، مزدكي، اوستايي، مانوي
 ،ل بـراي انجـام ايـن كـار مهـمشش سـا گروه منسجم طي پنجو همكاري يك  خالي است

 .ضروري است
بررسي  يدرست به شيها دگاهيدبسيار كامل است و  ،پاره دوم كه قرار بود جلد دوم باشد

و هنـد  نيالنهـر نيببـار بـا اسـاطير در اين بخـش، اسـاطير ايـران بـراي اولـين .شده است
انجام  تاكنوناين كار  تطبيقي بررسي شده كه البته طور به) شرقي و غربي ايران يها هيهمسا(

 حتي در متون اروپايي هم روي ايـن موضـوع كـار نشـده .نشده و جزء كارهاي اصيل است
   .اند كرده هاييهآن اشار يا شهير هايبه اساطير ايران و هند و اشتراك ها روسفقط  .است

 120ايـن كتـاب حـدود  :خانم دكتر آموزگـار» تاريخ اساطير ايران«كتاب درسي  -2
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بـراي مختصر و دانشـجويي اسـت و مطـابق آنچـه در مقدمـه كتـاب نوشـته شـده،  صفحه،
باسـتاني تـأليف شـده  يهـا زبانو  يشناس باستانو ارشد دوره كارشناسي تاريخ  دانشجويان

جـاي  ،ارشد مناسب باشـدالبته اينكه كتاب براي هر دو دوره كارشناسي و كارشناسي .است
رشـته  ويـژههبـ - دكتـري و ارشـد اندانشـجوي يهـااين كتـاب پاسـخگوي نياز .نقد دارد

  . شده است فيتألهاي مستقلي  كتاب ،ها رشتهزيرا براي اين  ؛نيست - يشناس باستان
ــب  ــده مطرح زيبرانگ بحــثاز مطال ــراي درس  ش ــاب ب ــن اســت كــه كت ــاب اي در كت

هـم  جـدا از تفاوت با اساطير ايران و دو مقولةم يشناس اسطوره .مناسب است يشناس اسطوره
مربـوط بـه  يشناسـ اسطورهاما  ،است؛ اساطير ايراني براي ادبيات فارسي و تاريخ مفيد است

روايات و داسـتان اسـاطير  برخيفقط » تاريخ اساطير ايران«كتاب . است يشناس مردمرشته 
فكـر . به مفهومي كه مورد نياز ماست در آن وجود ندارد يشناس اسطورهاست و نقد اساطير و 

دانشـجوي ادبيـات  زيـراكتاب، مناسب دروس اختياري ادبيات فارسي اسـت؛  اين كنم يم
 براي مثال شود كه و متوجه مي شود يماساطيري آشنا  يها تيشخصفارسي، حداقل با نام اين 

و ادبيات  يشناس اسطورهدر حوزه  ،اگر اين كتاب، درسي شود. ايزد باران كيست يافريدون 
دو كار انجام داد؛ يكي اساطير ايران  شود يمحال . يف شودهاي ديگري تأل فارسي بايد كتاب

كـه البتـه چنـين كتـابي  يشناس مردمو  يشناس انسانو درآمدي به  يشناس اسطورهو ديگري 
و  كنـد يمـآن را پرحدودي جاي خالي اينجانب، تا» اسطوره، بيان نمادين«اما كتاب  .نداريم

  .به خاطر اينكه كتاب ديگري نيست هم آن ،نندك يممرجع استفاده  عنوان بهدانشجويان از آن 
اين كتاب عالوه بـر  :دكتر آموزگارترجمه مرحوم تفضلي و  »ايرانشناخت اساطير « -3

هدف . اند دادهكاهش  صفحه 221را به  يا صفحه 500شده است و كتاب  هم ترجمه، تلخيص
امـا اشـكال كـار  .اشدتا منبع درسي ب ،كتاب براي دانشجو است يساز سادهاز اين كار فقط 

حيـف . حـذف شـده اسـت هم  آنحتي بخش حماسي اينجاست كه اساطير مانوي و مزدكي، 
 -جزء ركن اساسي است  كه  - آنبخش اساطير حماسي  ،اساطير است بارهاست كتابي كه در

. اسـت  شـدهاساطيري در اين كتاب حذف  يها پرنده و ها كوه نظير ييها قسمت. حذف شود
و تبديل بـه كتـاب درسـي شـده  شده نصف انگليسي است كه يكتاب ،نظر من اين كتاب به

  . است
 يكـاركتـاب، اين  :مرحوم صديقيان با توضيحات »ايران حماسيفرهنگ اساطير « -4
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اساطير پيش از اسالم مطلبي بيان نشـده اسـت؛ يعنـي وقتـي  بارهاما در ،كامل و جامع است
اين فرهنگ فقط مبتني بر متون عربـي  شود يمر فرهنگ اساطير حماسي ايران، مگ دييگو يم

فرهنگ اساطير حماسي پيش از اسالم باشد  بارهبخش اول آن بايد در از قضا .و فارسي باشد
اشكال كار فرهنگ اساطيري ايـران، نقـص . و بعد متون اسالمي كه تداوم آن فرهنگ است

ه اين مفهوم كه اگر مـا از يـك ب ؛باشد يا شهيركار بايد بنيادي و  .منابع پيش از اسالم است
در ايـن فرهنـگ از  بايـد - كيخسرومانند سياوش و  - مييگو يمشخصيت اساطيري سخن 

يعني شخصيت كيخسرو در متون هنـد و ايرانـي و سنسـكريت و  ؛دوره ذكر شود نيتر كهن
 واست شخصيت او در متون پهلوي و ساساني چه بوده و اينكه او چه تحوالتي به وجود آورده 

ايران تكرار كرده  در تاريخ را ييها يژگيوكيخسرو چه  ،بعد بگوييم در متون فارسي و عربي
  .شدن كتاب، افزودن دو جلد ديگر به آن الزم استبراي كامل بنابراين. است

اسـت  اين كتاب آن مزيت :آقاي دكتر ياحقي »داستانيفرهنگ اساطير و اشارات « -5
اعـم از تـاريخي و ادبـي  ،ه به كليه روايات ادب فارسـيبلك ،كه تنها فرهنگ اساطير نيست

درواقع فرهنگ . مداخل را پيدا كرد توان يم... باره جشن مهرگان وحتي در .توجه كرده است
ضعف ايـن كتـاب در مـداخل . براي دانشجويان است ويژهبهجامع و قابل استفاده  كمابيش

حماسـي  يهـا بحثبـراي  توان ينم امروزه ديگر. ايران باستان است يها تيشخصمربوط به 
پيش  هفتادسالمربوط به  ،دهد يماطالعاتي كه پورداوود  .ايران باستان از پورداوود نقل كرد

 شيهـا كتاببـر  پورداوودمقدماتي كه . ميكن يم قول نقلاز پورداوود  هم ما هنوز ليو ؛است
از هفتـاد سـال  پسما ا .زيرا پيشكسوت اين كار است ،قابل استفاده و تحسين است ،نوشته

جديد اوستا را پيدا كنـيم و  يها ترجمهاستفاده كنيم؛ بايد  كارشدهبايد از اوستايي كه در دنيا 
از كتـب بار ددكتر يـاحقي شـايد سيصـ درواقع .آن را به فارسي ترجمه كنيم ،اگر توانستيم

. ر علمـي نـدارداعتبـا وجههيچبهپورداوود  يها ترجمه. پورداوود و معين استفاده كرده است
بنـابراين اگـر . نيست دانشگاهياما كار آنها  عمومي فرهنگ ايراني هستند، مندان عالقهاينها 

-همتون ايراني و ب بارهاز جديدترين منابع اروپايي در بايدكنيم،  روز بهبخواهيم اين كتاب را 
تادان و اسـ. اسـتفاده كنـيم - كه همپاي متـون پهلـوي اسـت -متون ترفاني و مانوي  ويژه

حتـي  ،شناس بودند و شما كل متون پهلوي را در اختيار داريـدپهلوي بيشترپيشكسوتان ما 
متون ترفاني مطلـب  بارهدردر كتاب اگر . پر شود خألهابايد اين . خوب و معتبر يها ترجمه
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  . نقص دارد و اشكال وارد است ،نباشد
جـزء  هـا، اين كتابكردمضمن احترام به همه نويسندگان محترم پنج كتابي كه عرض 

نقد و اصالح كرد و  شود يم، اما اين كتب را بنيادي است كه ما در دسترس داريمپنج كتاب 
  .جديد تأليف كرد يها كتاب ،همپاي اينها

آقـاي استاد فرزانه و فاضل جناب  و س جلسهريي ،قبادي دكترآقاي  ايشان از در پايان 
منـابع بـه  بايـدما  شان به اين نكته اشاره كردند كهاي. سپاسگزاري كردند پور لياسماعدكتر 

فراروي مدرسـان،  يياندازها چشمتا  ،نگاه كنيم تر يراهبردو موضوعي  ،ها دانشگاهدرسي در 
عـادت  صـورت به .تحصيالت تكميلـي گشـوده شـود دانشجويان ژهيو بهاستادان، محققان و 

غـاز راه هسـتيم، در ايـن زمينـه چـون در آ. تدريس نكنيم، درس نخوانيم و مقاله ننويسـيم
عالمانه ميـان اسـتادان محتـرم و دانشـجويان  نظر تبادلزيادي داريم كه اميدوارم با  يخألها

  . تر كنيم عزيز بتوانيم اين مسير را به كمال نزديك

  



 



 

  معناشناختي -  اساس الگوي نشانهتحليل گفتمان بر
  1شعيري درضايدكتر حم :سخنران

  07/06/1392: تاريخ برگزاري

  

در محـل سـالن  و دانشجويان رشته زبان و ادبيات فارسي حضور استادان بانشست اين 
   .برگزار شد »و مطالعات فرهنگي انسانيپژوهشگاه علوم «انديشه 

، دسـت نيازابه مباحثي  دكتر شعيري ضمن تشكر از دعوت گروه ادبيات براي پرداختن
  .سخنراني خود را ارائه كردند

تواند ما را  مي آيد و تأّمل در آنشمار ميه، عصاره و فشردة تمام مثنوي بيمثنو »نامةني«
نظـام گفتمـاني، چندصـدايي، تفـويض . هاي موالنا هدايت كندانديشه راز و پررمزبه دنياي 
گر، نظـام شناختي شوِشحضور و غياب گفتماني، حضور زيبايي ،يكنش برهمفرايند گفتمان، 

  .استت سوژگاني و نظام اتيكي از مباحث مهم اين گفتمان عاطفي، فرايند تحوّل وضعّي
  نظام گفتماني -1

ــت مــي ــي چــون حكاي ــدبشــنو از ن   كن
 

  2 )1/1( كنـدهـا شـكايت مـيوز جدايي  
    

، خواننده را وارد نظـام روايـي »حكايت«در اين بخش از گفتمان، راوي با كاربرد واژة 
سـازد و اطب را با بحران معنـا مواجـه مـي، مخ»شكايت از جدايي«اين گفتمان،  در. كندمي

نقصان در گفتمان بروز  عنوان بهپس جدايي . گيردوجود نقصان مورد تأييد قرار مي نيچن نيا
گيـرد كـه كنشي بايـد شـكل  تيدرنها. كندكند و همين نقصان، معنا را دچار بحران ميمي

  .شدن نقصان است، برطرفنتيجة آن
  

 نظام چندصدايي  -2

-روايـت ،، يعني هم من بشنوم و هم تو بشنو؛ چون نـي»...بشنو«: گويدوقتي مي موالنا

                                                      
  علمي دانشگاه تربيت مدرس عضو هيئت.  1

چپ شمارة دفتر و عدد سـمت راسـت شـمارة  عدد سمت. شودمتني نگاشته ميصورت درون درباره ابيات مثنوي، ارجاعات به.  2
  ).هرمس: ج، تهران 6، 1390(در همة موارد تصحيح نيكلسون مرجع خواهد بود . بيت است
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 »مـن« ،موالنا كند؛ يعنيرا روايت مي» ني«موالنا در ادامة گفتمان، سخنِ  .كنندة اصلي است
، نـي را )1/1( در مصـراع اول موالنـا درواقـع. ما بشنويم: كندتبديل مي »ما«را به  »تو«و 
  .كندمي يمعرفماني گفت كنشگر عنوان به

  
  به نمايندة گفتمان 1تفويض گفتماني -3

كالمـي را بـه  تيوضـعاو به صحنه،  كشاندنگفتمان با تفويض اختيار گفتماني به ني و 
شدن سپرده با. شوددهد و روايت به سوّم شخص گفتماني سپرده ميگفتاري تغيير مي تيوضع

گفتماني بـه فضـاي حاضـر گفتمـاني سخن به سوّم شخص، فضاي گفتماني از فضاي غايب 
يعنـي  و ديگـري) ني(» من«يابد و بين خود يعني ادامه مي از زبان ني روايت. يابدتغيير مي

  : شودتبديل مي) مرد و زن( »ما را«به » مرا« جهيدرنتگردد و اي ايجاد ميرابطه ،»مرد و زن«
ــده ــرا ببري ــا م ــتان ت ــز نيس ــدك   ان

 
ــده   ــرد و زن نالي ــرم م ــددر نفي   )2/1( ان

شود، چـون همـين ديگـري خـودش را در آواي نـي ديگري به خود تبديل مي نجايادر   
 صـداي نـي و صـداي مخاطبـان نـي: رسدمي وحدتدو صدا به  اساس اين بر. شناسد يبازم

  ).ديگري(
گيرند و براي ، بار ديگر دو آوا شكلي متمايز به خود مي)3/1(در بخش بعدي گفتمان  

گـو بـا مخاطـب را داشـتن و، شـرط گفـت)نـي(راوي . شودرطي تعيين ميشپيش ،مكالمه
باشـد و درد دوري از  تجربههممخاطب بايد با راوي . داندمي »فراقشرحه از اي شرحه سينه«

گو فراهم شود و چـون ايـن تجربـة مشـترك وجـود ونيستان را چشيده باشد تا امكان گفت
  .ندارد، تفاهم ممكن نيست

  فـراق فـراقشـرحه ازرحهسينه خـواهم شـ
 

ــا بگــويم شــرح درد اشــتياق     )3/1( ت
. شـود مـي تعارض بين خود و ديگري در مثنوي از تعارض عالم غيب و شـهادت ناشـي  
  :دارد تأكيدچالش موالنا در بخش بعدي گفتمان نيز بر همين نكته 

  شـرحه ازفـراق فـراقسينه خـواهم شـرحه
 

  )4/1(خـويش  روزگار وصل يدبازجو  
آواي  نجايادر . گردد يبازم »من«پرداز بار ديگر به ، گفته)5/1(بخش بعدي گفتمان در    

خود از دسـت  تيوضعكند و سوژه تسلّط را بر پيوند برقرار مي» يتيجمعهر « با آواي »من«
                                                      

1. énonciation déléguée   
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  .دهدمي
  نـاالن شـدم يتـيجمعمن بـه هـر 

 
ــوش   ــت خ ــدجف ــاالن و ب ــاالن ح ــدمح   )5/1( ش

   :گيردبار ديگر دو آواي متمايز شكل مي ،)6/1(در بخش بعدي گفتمان   
  هر كسـي از ظـنِّ خـود شـد يـار مـن

 
ــرار    ــت اس ــن نجس ــناز درون م   )6/1( م

سوژه به فاصلة بين خود و ديگـران اعتـراف . اين دو آوا به سوژه و ديگران مربوط است  
زيرا هـر كـس براسـاس دريافـت خورد، سويي بين سوژه و ديگران شكست ميهم. كندمي
اين امر فاصـلة بـين دو . شودگو ميوبا سوژه وارد گفت ،خواهدگونه كه ميو آن خودايي معن

  . معنايي برسنداند به همدهد كه هنوز نتوانستهدنيايي را نشان مي
كـه  سـان نيبدگوهـا هسـتيم؛ و، شاهد حالت توازي در گفت)7/1-8(در بخش بعدي 

دهـد و متفاوت به حركـت خـود ادامـه مـي فقآواي عالم شهادت و آواي عالم غيب در دو ا
آواي عالم شهادت در نالة ني نهفتـه اسـت و . شودها فراهم نميبين آن گووگفتامكان فهم و 

  . يابدني با جان پيوند مي نالة ني با تن و سرِّ .آواي عالم غيب در سرِّ ني پنهان شده است
ــت ــن دور نيس ــة م ــن از نال ــرِّ م   ن نـــور نيســـتليـــك چشـــم و گـــوش را آ    س
  تن ز جان و جان ز تن مسـتور نيسـت

 
  )8/1-7( ليك كس را ديدِ جان دستور نيسـت  

از ديـدگاه مخاطبـان او نفـي  ،گويـدچه موالنا مينيز هر) 18/1-17(در ادامة گفتمان   
هـا وگـو بـا آنپس گفـت. انداي رسيده كه مخاطبان او نرسيدهموالنا به مقام و تجربه. شود مي

گيـرد، در قـرار مـي تأكيدطور كه چندصدايي در ابتدا مورد همان درواقع. نيستر پذيامكان
  . شودصدايي هم نفي ميانتها تك

  
  كنشي فرايند برهم -4

تعـاملي برقـرار ) مرد و زن(و ديگري ) من(حّسي، بين خود از طريق هم در اين گفتمان
ودش را در آواي نـي شـود، چـون همـين ديگـري خـگردد و ديگري به خود تبديل مـيمي

بـه  »مـن«اسـاس آن، است كه بر 1كنشيتعامل مبتني بر يك جريان برهم اين. شناسد يبازم
. شوند مي شود و همة عوامل گفتماني از حضوري جمعي برخوردارتبديل مي) مرد و زن( »ما«

                                                      
1. co- action  
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و  پس تحوّلي شـكلي. دشو، حكايت كه شكلي از بيان شكايت بود، به ناله تبديل مينجايادر 
شود و با تغيير حالت متن، رفته در فرايند روايي متن تغييري ايجاد مييعني رفته. بياني داريم

  .گيردبُعد عاطفي آن اوج مي
  

  حضور و غياب گفتماني -5
معنـاي بـه ، گسست و انفصال از نيستان)2/1(» اندكز نيستان تا مرا ببريده«مصراع در 

  .شدن و غياب از نيستان استمعناي غايبيدن بهبر نجايادر . بريدن مطلق از آن نيست
، »نيسـتان«گر را در مكـان خاصـي بـا نـام اي از زندگي شوِشصحنه ،»خاطرة نيستان«

 »شـرحه از فـراقسينة شرحه«كند و اين خاطره در ارتباط با جايگزين زمان و مكان حال مي
گـر كي در عمق، براي شـوِشادرا - يابي به دورترين ميدان حسّيگيرد و امكان دستقرار مي

و او را بـه  كنـدگر را به آينده مرتبط ميخاطرة نيستان از سوي ديگر، شوِش. شودفراهم مي
در اين فضاي تنشي، شـاعر . زنديابي به روزگار وصل است، پيوند ميانتظاري كه همان دست

كند كـه سّم ميرا در خاطرة خود مج »نيستان«دنياي آرماني  ،»سازي غايبحاضر«با فرايند 
بايـد باشـد، در  آنچهدر آن قرار دارد و  آنچهبين  راوي ايناساسبر. شودسبب دلتنگي او مي

شود و كاركردي عـاطفي دارد اين جريان از نظر مدلولي سبب حزن و اندوه مي. نوسان است
پس گسست مكـاني سـبب تغييـر حضـور و ورود بـه . گرددسبب ناليدن مي دليلهمينبهو 

كنشي گفتماني بين هم .بخشدسويي جمعي را تحّقق ميشود كه همد معنايي جديدي ميفراين
  : پذيردمردم و ني صورت مي

ــده ــرا ببري ــا م ــتان ت ــز نيس ــدك   ان
 

ــرد و زن    ــرم م ــدهدر نفي ــدنالي   )2/1( ان
                                                                      

  سوژگاني تيوضعفرايند تحول  -6
سـوژه بـه  تيوضعطور كه اشاره شد، سوژه از ، همان)7/1-6(در بخش ديگر گفتمان 

 او بـراي رهـايي از ايـن. گيـردمـيسد و در شرايطي بيناگفتماني قراررناسوژه مي تيوضع
جو وحاالن به جستو در ميان بدحاالن و خوش شودميثباتي، با هر جمعّيتي همراه و ناالن  بي
 تيشخصثباتي ها خود نيز دچار بيآن درواقع. درد باشندتوانند با او همها نمي؛ اّما آنپردازدمي

انـد و هـر نبـردهبه سرِّ دروني او كه همان جدايي از نيستان است، پي كدام چيههستند؛ چون 
  .اندساس گمان خود با او همراه شدهكدام برا
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ت مشـابه، در جايگـاه سـوژه در يك وضـعي در ابتداي گفتمان، هم راوي و هم مخاطب
كردن مخاطب را براي ماندن در كننده، قصد قانعدر جايگاه روايت ني - راوي. گيرندميقرار

. درد شـودخواهد با او هممسير تعادل دارد و مخاطب نيز با شنيدن حكايت جدايي راوي، مي
ت نـي از وضـعي - اوير: كنندها مسير متفاوتي را طي ميدر ادامة گفتمان، هر كدام از آن اام

و سرانجام به ابرسوژه  گردد يبازمت سوژه رسد و سپس به وضعيناسوژه مي تيوضعسوژه به 
شـود و سوژه نزديـك مـيت سوژه به مرز شبهطب او از وضعيدر مقابل، مخا. شودتبديل مي

  .شودگذرد و به ناسوژه تبديل ميسوژه ميسپس از مرز شبه
شرحه شده باشد و خاطبي است كه سينة او از فراق شرحهجوي موراوي در جست درواقع

يابـد و چـون مخاطـب از نـور و آتـش نيز به شكل آتش و نور تجسّم مي شرحهشرحهسينة 
كـه جـايييابـد تامياين سير نزولي ادامه . شودسوژه نزديك ميبرخوردار نيست، به مرز شبه

و در مرحلة تن آدمي و نالة ني متوقّـف  مخاطب ني، ديگر از فهم سرِّ ني و ديدار جان ناتوان
شـناختي و انحطـاط وجـه سـوژگاني مخاطـب و نتيجة اين فرايند، بحـران هسـتي. شودمي
نـي قـرار  - است كه مخاطب، مـورد خطـاب راوي نيچن نيا. او به ناسوژه است شدن ليتبد
  : گيرد مي

  آتش است اين بانگ نـاي و نيسـت بـاد
 

  )9/1( ادهر كه اين آتش ندارد نيست ب  
در . ابرسـوژه هسـتيم تيوضـعسـوژه بـه  تيوضعاز  »ني«بيت، شاهد استعالي  ايندر   

ني كه در ابتداي  درواقع. هايي كه اين وظيفه را برعهده دارد، آتش است، يكي از نشانهنجايا
بودن خود را بيان كرده، به نور و آتش تبديل سوژه تيوضع، »صدا«گفتمان با وجه شنيداري 

پس صـدا و . گيردمي عهدهگفتماني را از سوژه به ابرسوژه بر تيوضعو وظيفة انتقال  شودمي
 تيوضعنشانة سرعت انتقال و تغيير و ) است بانگ ني، آتش(آتش، ظاهر شده  قالبنور در 

دهـد كـه نـور در نشان مي آتش عشق .اين آتش، آتش عشق است. و شرايط گفتماني است
كنـد و حضـور ل مـيتر ضربتي، قدرتي و سرعتي عمـليل بيشكند و به اين دتجلّي مي آتش

شـود و بـه دليل اّتصال به همين آتش عشق، از قدرت نيز برخوردار ميكوبشي دارد و ني به
  .رسداستعال مي

ــاد ــي فت ــدر ن ــت كان ــق اس ــشِ عش   آت
 

  )10/1( فتاد جوششِ عشق است كاندر مي  
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  نظام اتيكي  -7

در . كند محوري پيروي مينظام گفتماني اتيك يا مرام، از )12/1(اين بخش از گفتمان 
شـماري  لحظه در اشتياق رسيدن به نيستان ازل، همشود و اينجا ني، هم با ديگران دمساز مي

محبـوب، كنـد و مشـتاقي در غيبـت كند؛ دمسازي اقتضاي وصال و حضور مطلوب ميمي
كـه ريشـه دوانيـده و بـدون اين اساس باور اجتماعي كه در درونشني بر. كندمفهوم پيدا مي

زار هاي  دهد تا در نالهها اجازه ميشود و به آنديگران از او بخواهند، با آنها همراه و دمساز مي
اساس باور اعتقادي، از تمـام منـافع مـادّي سو او براز ديگر .كنند جووجستاو درد خود را 

تا در مفهومي فراتـر، اشـتياق  ،رسدخويشي ميگذرد و در اين راه به مرحلة فنا و بيخود مي
  :هايي شورانگيز زمزمه كندوصال با نيستان ازل را در نغمه

ــد    همچو نـى زهـرى و تريـاقى كـه ديـد ــه دي ــتاقى ك ــاز و مش ــى دمس ــو ن   همچ
ــر ــديث راه پ ــى ح ــىن ــون م ــد خ   كن

 
  )1/ 13-12( كند هاى عشق مجنون مى قصه  

شود؛ يعني در ابتداي ردازي تحوّل ايجاد ميپني در شرايط گفته در اين بخش از گفتمان   
 ،پـردازگفتـه در حكم راوي يـا را داريم و ني چون دوربين سينما حكايت تيوضعگفتمان، 

بـودن كنـد و از مرحلـة راويمـيكند، اّما پس از آن، تجربة گفتن را طيحكايتي را بيان مي
در چنـين شـرايطي، او . درسـعاطفي و پختگي مـي تيوضعدر اين مرحله به اوج . گذرد مي

» هاي عشق مجنونقصّه«و  »راه پرخون«ديگر تنها راوي نيست، بلكه شريك درد است و از 
حّسي درد و شرايط استعاليي و  تيوضعحكايت به  تيوضعني از  درواقع. گويدحكايت مي

  . رسداي مينشانه تيوضعبه اوج 
  
  گيرينتيجه

ي گفتمـاني و در د و در يك فضاشومي ختهيآم همدرنامه، عناصر گفتماني در گفتمان ني
، بـا حضـوري يختگـيآم درهمدر اثر اين تعامـل و . كنندحسي، با هم تعامل مي ييآ هميك 

گيـري گفتمـاني سـّيال و شـكل ،شـويم كـه نتيجـة آنشناختي و رخدادي مواجه ميزيبايي
ترتيـب زيـر مواجـه ي بـهمعناشـناخت - نشانه اتفاقاتنامه، با در گفتمان ني. پديداري است

 ازجملـههمـة عوامـل گفتمـاني  يختگيآم درهمگذر از نظام روايي به نظام گفتماني؛ : هستيم
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سوژه و استعالي آن تـا ابرسـوژه؛ گـذر  تيوضعپرداز و مخاطب؛ تحوّل پرداز، گفتهفراگفته
 - يهاي مختلـف حسـّ جريان يختگيآم درهمصدايي؛ پيوسته از نظام چندصدايي به نظام تك

گيري نظـام حسّي؛ شكل ييآ همهمگنة حّسي يا كنشي؛ همگيري يك جريان برادراكي؛ شكل
نامه در اثـر فتماني نينظام گ. گر ممتازگيري شوِشاي ني و شكلنشانه تيوضععاطفي؛ اوج 
تي، عاطفي، استعاليي، شناخها و كاركردهاي اتيكي، زيباييت سّيالي، از ويژگيچنين وضعي

  . شودمي برخوردار ادراكي - كنشي و حسّيهمرتعاملي، ب
  



 



 

  در نثر معاصر فارسي   نمودهاي گفتماني انقالب اسالمي

در نثر معاصر فارسي   هاي فرهنگ ديني و بومي ها و جلوه زمينه(

  ) پيش از انقالب اسالمي
   1قبادي ينعليدكتر حس :سخنران

  16/08/1392: تاريخ برگزاري

  

در محـل سـالن زبان و ادبيات فارسي   دان و دانشجويان رشتهاستابا حضور  نشستاين 
سـخنراني  ،دكتـر قبـادي . برگزار شد »پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي«انديشه 

  :كردند ارائهخود را به شرح زير 
اجتماعي است و در ژرفـاي تمـدّن،  - در درجه نخست، نهضتي فرهنگي  انقالب اسالمي

اين . انديشگان، رمزگان، نشانگان، آيين و آداب ايرانيان ريشه دارد ها، تاريخ، فرهنگ، باور
ژرف در رويكردهاي فرهنگي، معرفتي و اجتماعي در جامعة ايران  دگرگونيخيزش درصدد 

  . ادبّيات پديد آورده است ازجملههاي گوناگون،  در عرصه يا ژهيوبوده و حوزة گفتماني 
از ابعـاد معنـوي،  منفـكي ادبي اين نهضت فرهنگـي ها شناخت، ابعاد، پيشينه و زمينه

پديده اين  توان ينم ادشدهيمعرفتي و اجتماعي آن نيست و بدون بررسي همزمان همه اضالع 
صورتي يكپارچه الزم است به يشناس روشمالحظات  بنا بر پس .تحليل كرد را دقيق و جامع

  . ي در نظر گرفتمعنو - بعاد فرهنگيسياسي آن را آميخته با ا - تاريخي هايجنبهو توأمان، 
حليلـي اسـت و ابتنـاي آن بـر پايـة ت -اتكاي اين تحقيق، با رهيافت توصيفي رو نيازا

بديهي است . خواهد بود 3از رويكرد تحليل گفتمان يريگ بهرهبا  2ارچوب نظري كرونوتوپچ
 4پيوندهاي بينامتنيميراثي نمودهاي گفتماني انقالب اسالمي، توجه به  يها شهيربا عنايت به 

                                                      
  دانشگاه تربيت مدرس  علمي عضو هيئت.  1

2. chronotope 
3. Discourse Analysis 
4 . intertextulitiv 
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 اتيـادبارچوب تلفيقي، مبنايي مناسب براي داوري دربـارة سـابقة اين چ. نيز ضرورت دارد
فرهنگ، باورها، ( زمينهو ) سياست تاريخ، اجتماع و( زمانهو بررسي يكپارچة   انقالب اسالمي

ميخائيل ني مكا - زماني تناسب نظريه كرونوتوپ يا پيوستار. آيد نظر ميبه) معنويت و آيين
كـه ايـن نظريـه،  روسـت ازآنفرهنگي دارنـد  يا نهيزمبراي تحليل اين نمودها كه  1باختين

در اين رويكـرد، . رديگ يمپيدايش اثر ادبي را همزمان در هر دو مقولة زمان و مكان در نظر 
  . دارندوابستگي متقابل  ،اثر ادبي پيدايشين است كه زمينه و زمانة  فرض بر ا

نيز به اجمال و در حدّ مجالِ ايـن جسـتار، از  3ادبي و عناصر زيباشناسي 2بّيتاز حيث اد
گروه شاعران و نويسندگان معاصر فارسي با حفظ  توان گفت كه مي 4ديدگاه تحليل بينامتني

هاي ادب كالسيك و تأسّي به شـاهكارهاي ادب فارسـي و الهـام از ظرفيّـت ارتباط با سّنت
اي بيشـتر  ، بهتر درخشـيده و آثـار آنـان از جاذبـه و بومي  اسالمي هايشناختي آموزهزيبايي

در  ازجملـه؛ اند داشـته ييهـا ينـوآوراينان در حوزة ادبّيات جديد نيـز . برخوردار شده است
هـا، ، مباني يا رخـدادهاي دينـي، اسـتعارهها اسطورهآفرينش نمادهاي ادبي متأّثر از نمادها، 

هـاي انديشـه پردازي قرآني و بازتابش نمودهـايي از   ايتو شگردهاي رو تشبيهات، كنايات
الدّولـه و هـاي امثـال امـينكه در سـفرنامهاند؛ چنان ديني در قالب و ژانر ادبي كامياب بوده

چشم  به بعدي يها نسلفراهاني و  مقام قائمهاي كساني چون ظهيرالدوله، آثار كتابچه و رساله
  .)158-144: 1383، قبادي: ك.ر( خورد مي

  
زمينة  عنوان بهاصلي و اضالع گفتماني در بازشناسي نمودهاي ديني در نثر معاصر  يها مؤلفه

    ادبي انقالب اسالمي
را   هاي ادب منثور انقـالب اسـالميناپذيرِ زمينهتوان اضالع گفتماني مالزم و تفكيكمي

ماية بن»  ،»نساني و تعليميي، امعنو  يةما جان«، »معرفت ديني«، »ادبّيت« :گونه معرفي كرداين

                                                      
1 . Bakhtin, Mikhail, mikhailovich 
2 .Literariness 
3 . Aesthetics 
4 . intertxtualitiv 
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پردازي ديني يا معاني تضـمّني اجتمـاعي و  مضمون«، »اي، ايراني و اسالميقدسي و اسطوره 
  . »نمادپردازي اجتماعي

 انعكـاس يافتـه، يخوب بـهدر آنهـا  يادشـدهبراي نمونه از ميان آثار منثوري كه مفـاهيم 
از  »كـوير«و  »بـاترين روح پرسـتندهحـجّ، زي«از آل احمـد،  »خسي در ميقات«توان به   مي

بـه قلـم  »پرتـوي از قـرآن«از  ييها بخشنوشتة دانشور،  »سووشون«هايي از  پاره شريعتي،
 »تفسير آفتـاب«از شهيد مطّهري و  »حماسة حسيني« ،)ره(اهللا طالقاني و آثار امام خميني آيت
زة گفتمـاني جـاي داد كـه توان در اين حو ري را مياثآ شود يم تأكيد. كيمي اشاره كرداز ح

  .باشند شتهرا يكجا و مالزم هم دا ادشدهيعناصر 
  

  در نثر معاصر  هاي ديني و بوميهاي نمودها و جلوهبازشناسي گونه
-1332و  1332- 1320هاي  ادب معاصر و قلمرو نمودهاي ديني در ميانة سال: ها نهيزمتحليل 
1342  

ني ادبـي انقـالب اسـالمي را در ايـن مقطـع گفتمـا يها نهيزمبر پاية اين نظريه، اكنون 
  :گونه تحليل كرداين توان يمتاريخي 

بايد همزمان صـورت گيـرد و  1342-1333و  1332- 1320 بررسي و تحليل مقطع
جدايي اين دو مقطع از ديدگاه نظرية مختار اين تحقيـق ميسـور نخواهـد بـود و الزم اسـت 

تـا  ،فرهنگ و ادبيات و اجتماع لحاظ شود متقابل در عرصه يها و واكنش ها كنشپيوستگي 
ديني در خاك استبداد رضاشاهي دچار  يها هيما جانها و ها، آموزهمايهدانسته شود كه چرا بن

دنبال تداوم آن ديكتـاتوري از آن دوران و به جامانده بهانزوا شد و چگونه در فضاي وحشت 
و  1332مـرداد  28آمريكـايي  - پـس از كودتـاي انگليسـي ژهيو به ،در دوران پهلوي دوم

و سـيطرة نگـرش در هياهوهاي ضدّ ديني حزب توده ساختن دولت مّلي دكتر مصدّق، ساقط
  .رنگ باخته بود ادبي غير ديني آنان

ريان هنري و ادبي هستيم شاهد تپش و حيات دو موج و ج همه در ادبّيات اين دوره بااين
  : تندگر استمرار ظهور نمودهاي ديني هسكه حكايت

  ادبّيات آييني و شفاهي  .1
  » ادبّيات مبارز ديني«يا » ادبّيات چالشگر از خاستگاه دين« .2

ها با ادبّيات عمومي بومي يا ديني عصر مشروطه آن است كـه در ادب  تفاوت اين شاخه
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يـا منفعالنـه و  ابـدي يميا بدون عزم قبلي بازتاب  بيشترديني  يها آموزهمفاهيم و  مشروطه،
در ايـن مقطـع،  كـه يدرحـال ،شود يممنعكس ها به مفاهيم ديني  ض ديگر جريانپس از تعرّ
گر گفتماني مسـتقل بيانو  كنند يمچالشگري  هاي نظري ديني بي منبعث از بنياننمودهاي اد

  .هستند
يك موج  عنوان بهو آييني   نمودهاي ديني و بومي ،40از آغاز دهة  كمابيشترتيب بدين

و ظرفّيت و توانمندي بالقوّة نمودهاي دينـي را  يافتي ظهور و بروز و چالشگر ادب نفس تازه
پس از گذشت قريب به سه دهـه از تـرويج دو شـاخة يادشـده، . در ادبّيات فارسي نشان داد

آن  توان يم كرد كهيعني ادب ديني و آييني، آن دو با هم تركيب شدند و جرياني تازه ظهور 
  .اين جريان تركيبي و تلفيقي چند منشأ داشت. ناميد» ميآثار ادبي گفتمان انقالب اسال«را 

  
  خاستگاه ادبيات حوزة گفتماني انقالب اسالمي

  

  ، عرفاني و اخالقي با خاستگاه ديني، بومي ييگرا سنت -1
در آثار  ، اّما در اين مقطعشودهاي دورة پيشين تلقي مي اين گرايش تقريباً استمرار تپش

تدريج  تبلور پيدا كرده و به... هار، شهريار، اميري فيروزكوهي والشعراي بكساني چون ملك
  . تري به خود گرفت  آهنگ اجتماعي

  
  نگريگرايي، اجتماعي محوري، بوميسنت -2

قـم و  ژهيو بـه هاي علميّـه ايـران ، حوزهفكري و دانشگاهيروشن يها انيجردوشادوش 
توان از نشـر  هنگي حوزه ميهاي فرتفعاليمرة در ز. بودند  مشهد نيز منشأ خلق ادبّيات ديني

انقالبـي  يةنشر ژهيو بهمذهبيِ متنوع و  يها فيتصنها،  هها، اطالعينامهها، شب هها، بيانيهاعالمي
ظره استاد و پير مكارم شيرازي و منا اهللا تيآاز  »نماها فيلسوف«وارة  كتاب داستانيا » فرياد«

االسـالم حجـه ازجملـهحوزه  نظران صاحببرخي  مؤثر يها خطابههمچنين  ،نژادشهيد هاشمي
  . فلسفي، راشد، شهيد مطهري و امثال آنان يادكرد

  
  سياست و جامعه ةبازگشت دين به عرص

توان بـه مـوارد ذيـل  مذهبي در دهة بيست و سي مي يها انيجرشدن هاي فّعال از نشانه
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 :اشاره كرد

  گري مبارزه با كسروي •
  حجاب در نهادهاي رسمي و جامعهدن مبارزه براي بازگردان •
  مبارزه با ماركسيسم •
  مبارزه با بهائيت •
  هاي گوناگون مراجع تقليد  فعاليت •
اداري بـا اهـداف تربيتـي و عـز يهـا ئتيهسياسي يا  - هاي مذهبي پيدايش تشّكل •

  ها شهرستانسياسي در تهران و  گاه و اجتماعي
  منفرد يها تيشخصهاي علمي و ادبي  تعاليرشد ف •
  مجلّة مكتب اسالم ازجملههاي بيست و سي  طبوعات ديني در دههرشد م •
  تثبيت دروس ديني در مدارس دولتي •
  تشكيل نهضت خداپرستان سوسياليست •
  اثرگذار فدائيان اسالم يها تيفعال •

  
  ديني فكريروشن جريان

 بيشتربود،  آن عمدة ويژگي نوخواهي و ييگرا تحولكه  ديني فكريروشن مؤثر گفتمان
  :بود ها موجو  ها شاخهبيست شكل گرفت و شامل اين  در دهة
 احمـد ديستحت تأثير  بسياركه  احمد آل نمايندگي به زيست غرب فكريروشن موج •

  .فرديد بود
 دهـة از بازرگـان مهنـدس نماينـدگي به ديني نگر علم و گرا دين فكريروشن موج •

1330.  
 اسـتاد طالقـاني، اهللا تيآ ينمايندگ به خواه تحوّل و گرا سنت ديني فكريروشن موج •

 در جعفـري يمحمدتق استاد و شريعتي يمحمدتق استاد حكيمي، محمدرضامطّهري، 
  .1340 دهة

 حسن شريعتي، علي نمايندگي به تجدّد و سّنت از اي آميزه با ديني فكريروشن موج •
   .1340 دهة اواخر از... و جعفري يمحمدمهدحبيبي، 
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 مركزيـتموج، در كنار مجموعة جريان روحانّيت بـا  و رويكرد چهار گفت اين توان يم
  .ساختند را اسالمي انقالب فكريروشن ادبي گفتمان درمجموع )ره(حضرت امام خميني

  
  1357 تا 1342 ادبي و اجتماعي سياسي، مذهبي، و فرهنگي هاي جريان و ها موج :مقطع سومين
  1357- 1342 هاي سال داستاني ادبيات

  گرايي بومي
 دوم جنـگ از پـس استعمارزدايي دوران پرمشّقت فضاي و اوضاع مولود »ييراگ يبوم«
 كـه بـود سوم جهان فكرانروشن از بسياري فرهنگي واكنش بيانگر مكتب اين .است جهاني
 داشتند اصرار  گرايان بومي .ورزند تأكيد خويش يافته تازه استقالل سر بر كه بودند آن مشتاق

 آنهـا بر گردن ساليان براي كه حقارتي را زنجير هاي حلقه و ندخشب پايان فكري بندگي به تا
 مسـّلط ارادة بـا ضـدّيت و گرايي  بومي اوج دوران ،پنجاه و چهل دهة.  بدرند بود، شده بسته
 اعتنـاتر يبـبه مباني و رويكردها و شعائر اسـالمي  شاه محمدرضا هرچه و بود شرق بر غرب

 و شـكوه و فناوري دنياي غرب بود و رياكارانه بر، مرعوب سياست يفتگيسر شو از  شد يم
 شـعائر و ها اسـطوره و نمادهـا و ها جاذبه كرد، مي تكيه بيشتر اسالم از پيش پادشاهان جالل

 گرايـي نيـز ديني جريـان بـه مشتهر كه نويسندگاني از برخي حتّي .شد مي تر  نيرومند  اسالمي
  .كه در جاي خود قابل بررسي است اند داده نشان  بومي و ديني عالئق آثارشان در نبودند،
  

  )سووشون( دانشور سيمين
 معاصـر دورة سياسـي و اجتماعي تحوّالت به كه نگاهي با دانشور ،»سووشون« رمان در
 مـذهب، بـا كرده و در پيوند برقرار پيوند اي اسطوره و اجتماعي سياسي، عناصر ميان ،داشته

 توانسـته كـه اسـت اثـري بهترين ،رمان اين واقعدر .كرده است جووجست را ايراني هوّيت
  .)183-149 :1388 قبادي،( بشناساند را معاصر ايران
   

  انديشگاني و فراتر از داستان عرصة
 دادند هشدار غرب سيطرة برابر در كه نهاد نام »گرايانفرهنگ« را گروه اين بتوان شايد

 داريـوش. كردنـد گوشـزد را رانـياي جامعـه كردنغربي فرآيند برابر در شدنتسليم خطر و
 را گرا فرهنـگ گروه. گيرند مي قرار جرگه اين در داوري رضا و آشوري داريوش و شايگان
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 و ملّـي ، بـومي فرهنگ خاستگاه با كه خواند توان يم خيزشي هاي كوشش و ها فعاليت مكّمل
 احمـد، آل هـوري،ال اقبـال مانند كساني بودند؛ كرده اتخاذ را ستيزانه استعمار مواضع ديني،

  ديگران و مطهري شهيد خميني، امام طالقاني، اهللا تيآ شريعتي، دكتر بازرگان، مهندس

  انديشه و ادبيات يها زهيآم
اهللا سـيد محمـود  آيت شريعتي، علي دكتر احمد،اين موج در آثار افرادي مانند جالل آل

، اسـتاد محمـدتقي )ره(وسوي خمينياهللا م سيّد روح اهللا تيآ استاد محمدتقي شريعتي،طالقاني، 
  .شكل گرفت  حكيمي محمدرضاو استاد جعفري، عالمه طباطبايي 

به اقتضاي مجال اين جستار بود و براي بررسي تفصيلي ادبيات منثـور حـوزه  آنچه آمد
و نويسندگان فاضـل  بايد از آثار 1357 تا 1341 يها سالانقالب اسالمي در روزگار ميان 

 ،فارسـي نيالـد جالل ،آملي، پرويز خرسـند زاده حسناهللا حسن آيه ازجمله ديگري ياد كرد؛
مدمهدي جعفري، جـالل رفيـع، طـه حسن حبيبي، مح ،فخرالدين حجازي ،رضا سعيدي غالم

 ييها رسانههمچنين  و و طيف نويسندگان مجله مكتب اسالمي، چهل تني، علي صفايي حجاز
ديگران كـه اميـد  سفي، راشد، شهيد مطهري وچون خطابه و منبرها، سخنوران نامي چون فل

  .است به فضل الهي در فرصتي ديگر بدان پرداخته شود
  
  

  
  



 



 

 جوي ادبيات تطبيقيودر جست
  1لطافتي ايرؤدكتر دكتر  :سخنران

  03/11/1392: تاريخ برگزاري

  
در محـل سـالن زبان و ادبيات فارسي   با حضور استادان و دانشجويان رشته نشستاين 

   .برگزار شد »پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي«شه اندي
  :با تشكر از دعوت گروه ادبيات، مباحث زير را طرح كردند لطافتيدكتر خانم 

 جـوي زمـانِودر جسـت«پژوهشـي تطبيقـي در رمـان  مقالـةبحث امروز من در قالب 
درون يكـي از از  جوي راويوجست. اثر مارسل پروست صورت پذيرفته است »رفتهازدست

كشف هويت مدل پرتـره  براي »در سايه دوشيزگان شكوفا«مجلدات اين رمان بزرگ به نام 
 شـده طرحالگويي از يك مطالعه تطبيقي از درون رمان  مانند بهالستير، شخصيت نقاشِ رمان 

 يتر بزرگجوي وجو و جستودادن تم مشترك ميان اين جستدستبه با نكهيااست، ضمن 
خويشـاوندي ميـان ايـن دو شـكل داده رابطة  ،خالق اثر صورت پذيرفته ،روستكه توسط پ

 . شود يم

اين مقالـه در برابرمـان  است كه مسئلة ييها پرسشپاسخ به  درواقعهدف اين پژوهش 
ادعـاي  رغم بـهچگونه است كه در بيشتر مطالعـات ادبيـات تطبيقـي در ايـران : نهاده است

در مباحـث  راتيتـأثو  ها مشـابهتيـافتن  يها زهيانگايسه با رفتن از مقوله مقابله و مقفراتر
  ؟ دارندچنين ماهيتي  ها پژوهشنظري، همچنان 

شـكلي ملمـوس و از دل ادبيـات بـه يا نمونـهدر اين مقاله، پاسخ پرسش باال را با طرح 
به ارتبـاطي خويشـاوندي منـتج  يريتأثمشابهتي و  ةكه فراتر از رابط ميا دادهمصداقي نشان 

 ددهـ يمپيوندهايي را با تمي مشترك شكل ع ارتباط ميان آثار يا درون آثار، اين نو. شود يم
 كمك ادبيات تطبيقي وگونه در اين مقاله بهبدين .دارند بر خودخويشاوندي را كه نام ارتباط 

 . به ترسيم رويكردهاي تازه در اين نوع مطالعات پرداخته شده است ادبيات درون از

 اثـر» رفتـهازدسـت وجوي زمـانِدر جست« رمان دوبارة مطالعه ،حاضر هشپژو انگيزة

                                                      
  علمي دانشگاه تربيت مدرس عضو هيئت.  1
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يك سـده توسـط مهـدي  حدودترجمه اين رمان در هفت جلد پس از . است پروست مارسل
 كتاب از بخشي در. سحابي صورت پذيرفته است و مبناي مقاله حاضر هم همين ترجمه است

 از را جـوييومـا جسـت ،رمان است كه يكي از مجلدات اين »شكوفا دوشيزگان سايه در«

-جو با جسـتواين جست. هستيم شاهد ديگري كشف براي راوي رمان به نام مارسل سوي

داراي تمي مشترك  ،رديگ يمآوردن زمان پيجويي كه راوي در كل اثر به سوداي فراچنگو
. هدد يمكه ارتباطي خويشاوندي ميان اثري در بطن اثري ديگر را شكل  تمي مشترك. است

بـه  يا مطالعـهكردن ايـن ارتبـاط اسـت تـا وجويي براي آشكارموضوع اين مقاله هم جست
كـه  در اثري واحـد انجـام پـذيرد راتيتأثو  ها مشابهتاهدافي فراتر از يافتن  ي طرحسودا

بـراي شـناخت ديگـري اسـت و  زيرا ؛توان آن را ذيل ادبيات تطبيقي به تعريف درآورد مي
ثابت براي سنجيدن مطالعات ادبيـات تطبيقـي  يا سنجهمه تعاريف كشف ديگري فراتر از ه

  . است
في در انديشـه اهـدا اگر براي مطالعات ادبيات تطبيقي مسئله در اينجاست كه هرحال به

شـكلي نياز به اين داريم كه اين اهـداف را بـه ،باشيم يريتأثفراتر از كشف روابط مشابه و 
رابطه خويشـاوندي ميـان  ر اين مقاله به طرح و بسطين منظوبراي هم. بيان كنيم تر مشخص

رابطه خويشاوندي . كمك تعقل و تخيل اختصاص داده شده استمتني ادبي و اثري هنري به
parمترادف  ent é  و مذكرند مؤنثاست كه برادر و خواهري شبيه به هم را ماند كه.  

انـواع پـژوهش را  ،»ادبيات تطبيقي چيست؟«برونل و همكارانش در كتاب  ،در تعريفي
روابـط  افتنيـدرروابـط مشـابه، پـژوهش  افتنيدرپژوهش . كنند يمدر سه حوزه مشخص 

  . و پژوهش در نماياندن روابط خويشاوندي يريتأث
خويشاوندي ميـان  ةرابط يآشكارسازهدف  باتطبيقي  يا مطالعهرساندن سرانجامبراي به

فهـم درسـتي داشـته باشـيم و  ،ي ميان دو اثرنياز به آن داريم كه از رابطه خويشاوند ،دو اثر
 يشـاونديخو در اينجا چون ممكن است ميان رابطة مشـابه و رابطـة. مختصات آن را بدانيم

تغييرِ  چيه يبتم در اثر ثانوي  ،بايد گفت در ارتباطي مشابهتي ،مشابهتي احساس شود غلط به
ي در صـورت و شـكلي ديگـر و در ارتباط خويشاوندي تم در اثر ثـانو شود يمكيفي تكثير 

يعنـي روابـط  ،گانه سـهاين روابط  از هركدامميان در سنجش كيفيت حاصل . شود يممتولد 
رابطه خويشاوندي را در مراتب بااليي از  توان يمو روابط خويشاوندي  يريتأثمشابه، روابط 
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مشابه را قـرار طة و راب يريتأث، رابطة تر نييپا يها مرتبهترتيب در به تبادل خالقه جاي داد و
  .داد

در «ي از رمـان ميـان جزئـ طبيقـيتخراج يك مطالعـه تروند كشف و اس ،در اين مقاله
مـورد مطالعـه قـرار  خويشـاونديارتباطي  با كل كتاب در» رفتهوجوي زمانِ ازدستجست

 .مانند رخدادهاي جهان واقع اسـت كه رو داريم پيش موقعيتي در اين كتاب ما. گرفته است
 يا مطالعـه ،تـا بـا مـتن مـادر ميا كردهما متني ديگر استخراج  ،واحد يمتن  درونين از بنابرا

امـا  ،ميكن يمما در يك متن واحد يعني همان رمان كار  ،در اين بحث. تطبيقي صورت دهيم
  . ميا كردهبا استخراج موقعيتي از درون جهان ادبيات، آن متن واحد را به دو متن تبديل 

بر تنـوع  تأكيد ،شود يا اشارهالزم است پيش از ورود به بحث به آن موضوع ديگري كه 
فرهنگي است كه الزام ديگري است كـه قـدما در قالـب تنـوع قـومي و ملـي بـر آن پـاي 

ديگر بـه  يا گونه بهواحدهاي فرهنگي  ،اما در رويكردهاي تازه به ادبيات تطبيقي، فشردند يم
انساني و مفهـومي شـكل  يواحدهاي فرهنگي در با چنين نگاهي واحدها. نديآ يدرمتعريف 

فرهنگي خاص خود است كه از اقليم  يها هيالهر انساني و هر مفهومي در بردارنده . رنديگ يم
البتـه چنـين رويكـردي بـه . دشو يمو رويكردها به جهان برساخته  ها سنت، ها شهياندقومي، 

شد ادبيـات ترتيب زادگاه و محل ررهايي مثل فرانسه و آمريكا كه بهادبيات تطبيقي در كشو
مهم آن . دارند زيآم مسالمتاست كه زيستي  مطالعات ديگر نينش هم يا مطالعهتطبيقي است، 

ايـن نـوع  ،كنـد يمـ كه اهداف ادبيات تطبيقـي را ترسـيم ييها روشاست كه در چارچوب 
 ،يل بشـري اسـتخالقه و متخ يها دهيپددر ميان  ها رابطهديدن  ،مطالعات توسعه يابند و آن

و  يبنـد طبقهرا  هـاآنو  ميـآور ديپد ها آبيروني و دروني از  ييوندهايپتا از اين ميان بتوانيم 
  .كنيمتحليل 

 
  ماجراي آشنايي راوي با الستيرِ نقاش

 دوشـيزگان سـايه در« كتـاب از بخـش اين از موجز شرحي ،چيز هر از پيش است الزم
  :حث استكه مورد اشاره اين ب شود گفته» شكوفا

 خـانواده با كه است نقاشي هنرمند ،»رفتهدستي زمان ازجووجست در« رمان در الستير
 سـايه در« كتـاب در روايـت طـي در. اسـت بـوده آشـنا راوي خانواده با آن تبع به و سوان

 ،راوي خـانواده. كنـد يمـ ازدواج اودت نـام بـه زيبا زني با سوان آقاي ،»شكوفا دوشيزگان
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 هنـري آثار به مندان عالقه از كه سوان آقاي. كنند يم برقرار سوان خانواده با نزديكي ارتباط
 بـه مـادربزرگش همـراه كـه راوي و بود كرده معرفي راوي به را نقاش الستير پيشتر ،است
 اسـتان در 2كابورگ شهر آن، يريگ شكل الگوهاي از يكي و خيالي شهري(رفته بود  1بلِبك

 و نـديب يم را نقاش الستير ،آنجا ريوبل رستوران در )مانش حلسا در فرانسه جنوبي نرماندي
 راوي ،دارد كارگـاهش در الستير با راوي كه مالقاتي در. شود يم آغاز او با اش ييآشنا باب

 خـرجبـه كنجكـاوي تابلو مدل هويت يافتن در بعد به لحظه آن از و شود يم تابلويي متوجه
 عالمـت چيهـ يبـ البته و نقاش خود كاويروان و ها ينقاش تحليل از پس سرانجام تا. دهد يم

  .ابدي يدرم را تابلو مدل هويت شباهتي، و آشكار

  
  هنرمند و اثر

پيشـتر . در رستوراني در بلبك پشت ميزي نشسته اسـت ،سن لودوستش  اتفاق بهراوي 
ده و جا حضور دارد، به او نشـان داير را كه نقاش بزرگي است و در آنالست ،صاحب رستوران

نقـاش  الستير همان شخصـيت. را به او گفته بود نامش پيشتر كه سوان آورد يمبه ياد راوي 
بـا خـانواده سـوان در » رفتـهوجوي زمان ازدسـتجست در«پيشين  يها كتابت كه در اس

يادداشتي براي الستير كـه چنـد  ،مارسل. بوده است و سوان را بايد خوب بشناسد وآمد رفت
. معـرف نـام بـرده اسـت عنوان بـهكه در آن از سـوان هـم  سدينو يمسته نش تر طرف آنميز 

 ة، مردي است با هيكل بسيار عضـالني، چهـردهد يمتصويري كه راوي از الستير به ما نشان 
را در بيشـتر اوقـات بـه سـمت جـايي مـبهم  اش متفكرانهكه نگاه  يجوگندمموزون، ريش 

راه  ،بـه نامـه توجـه يبالستير  .دهد يمالستير  نامه را به دست ،پيشخدمت هرحال به. دوزد يم
و بر سر ميز  گردد يبازم ،اما ترديد كرده ،تا از رستوران خارج شود رديگ يمخود را در پيش 

 و توقـف مسـير يـك در حركـت ،اين رفتار ترديدآميز السـتير. ندينش يمراوي و دوستش 
 را شناختي تواند يم كه شود يم ييها گمانموجب حدس و  ناخواسته ،تماشاگر براي بازگشت

  .ندينش يم دو آن كنار در الستير. شود موجب
 او از سـريع گذر رغم به كه است اهميتي گوياي ،الستير در واكنشي نبود راوي بر تأكيد

                                                      
1 . Balbec   
2 . caborg 
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بنابراين راوي شاهد دو رفتار عجيـب از سـوي السـتير  .كرد خواهد پيدا آينده در نقشي ،آن
  :بوده است

  در رستوران ميز سر بر نشستن در الستير پيشين ترديد -
  بردن از سوانسكوت در مقابل نام -

. نشـاند يمـرا در ذهـن راوي  ييها دانسـته ،)بيرون از تابلو(بيرون متني  يها تجربهاين 
  .ديگشا يمكشف راز تابلوي نقاش  يسو بهراه را  ،عقالني يها ليتحلكه با  ييها دانسته

او بـه نقـد . ل اسـتآميختـه بـه تخيّـ ز تـابلو،راوي در راه كشـف را يها تيفعالديگر 
 بـه نقـاش كارگـاه در راوي. پـردازد يمـكاوانه از الستير و كارهـايش زيباشناختي و روان

-تحليل راوي آن است كه به .شود يم مسحور و نگرد يم بلبك ياندازها چشم از او تابلوهاي

تا بدانجا كـه ماننـد  ،اند شدهموضوعات تابلوهاي الستير دچار دگرديسي  ،جهت زيباشناختي
  . شود يمكه در ادبيات به آن استعاره گفته  اند شدهآن چيزي 

 ييها استعارهالبته  ؛شكل گرفته است ها استعارهبراي ساختن  ها استحالهو  ها يدگرگون اين
  .به رازي درون اثر ،اشاره به درون اثر است ،كه در جهان نقاش

 از تكـه آخـرين ،اسـت سـاحل بـه رفتن براي او با الستير همراهي انتظار در مارسل كه
 وسوسـه را او ،ها گل نقاشي. كند يم نظاره ،بوده اش ينقاش حال در نقاش كه را ها گل تابلوي

 اش يجـووجسـت در كه را چيزي آن تا ،باشد داشته را ديگر ييها گل ديدن شوق تا كند يم
بيشـتر  ديـگو يمـاما بعدتر . هفته استن هاآنهمان چيزهايي كه چون رازي درون ؛ بيابد بوده،
او يقـين دارد كـه بهتـر . او بيابد چهره تكتا بتواند نبوغ الستير را در تابلوي  است  مند عالقه

در انتظار پايـان  كه يدرحال ارياخت يبراوي . نبوغ الستير را كشف كند ،از درون آن تواند يم
  .نديگز يبرم را ناآشنا زني پرتره بلوها،تا همه ميان از كار الستير است تا به ساحل بروند،

 ابدي يدرم، آمده پديد راوي در شناخت پرتوهاي نخستين ،چهره پرتره يا تك اين ديدن با
راوي براساس چه . است بوده جاذبه داراي ،گيرد قرار قاب در اينكه از پيش تابلو موضوع كه

از جذابيت كافي  ،وير درآيدبه تص اينكهواقعيتي چنين تخيل كرده است كه موضوع پيش از 
 دگرديسـي و اسـتحالة كـه كـرد اشـاره نكته اين به توان يمپاسخ  در برخوردار بوده است؟

 سـوداي بـه ييهـا يدگرگـون ؛بوده اسـت مشهود راوي نزد در الستير يها ينقاش در واقعيت
 رد شـدهديگرگـون ييها صـورت در اش هنرمندانـه نگـاه سائقة به راوي. اصل كردنپوشيده
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-دست يها آرمان بردارنده در كه ديگري آن ؛است ديگري جويوجست به الستير يها ينقاش

 را خـود هـا رنـگ و ها هيما نقش با ديبا يم نقاشي اثر در ها آرمان اين .بوده است نقاش نيافته
شـود  هم پديـدار نقاشي تابلوي در يافتنين دستزيبا و  زني شمايل در تواند يم اما ،بنمايانند

  . البته دچار دگرديسي نقاش شده استكه 
در تابلوهاي الستير هستند كه در جهان  تكرارشونده يها هيما نقش ،آرماني يها پيت اين

متغير و سيال هستند  ندارند؛ سرراستي ويژه هنرمند و داراي رمزگاني خاص هستند و مفاهيم
 هـا واژه جـايگزين هخطـوطي كـ و هـا رنگ ؛دهند يمو در برابر معنا از خود مقاومت نشان 

. كننـد يمـ تبعيـت نقـاش خاص خود قواعد از ها هيما نقش اين كه بگوييم ميتوان يم. اند شده
 ها دست در را يا دهيخم خط و كشيده خط و كنيم تخيل باره نيدرا هم ما ميتوان يم ساده خيلي

 تنهـا امـ و اسـت شـده بنـا هنرمند توسط بازي اين قواعد هرحال به. كنيم مجسم چشماني و
ميشل با شعرهاي  بسييرهمان كاري كه  ؛بيابيم او يها مدلول يسو به راهي تخيل با ميتوان يم

  .آفريد يا تازه يها مدلولكرد و  بوتور
 ها آرمان و رؤياها اين تجسم ،الستير كه رساند يم نجايا به را نقادانه خود تحليل ،مارسل

 الستير كه گويد مي ادامه در و شد او همسر هابعد كه بود يافته زني در خود ذهن بيرون در را
 خـود ذهـن بيرون را شياهايرؤ و ها آرمان دارد دوست بيشتر كه است) ساليميان( سني در

 بسـيار و معمولي زني ،مارسل توصيف به كه سالش انيم همسر اكنون اما .كند لمس و ببيند
 )بـود گاوي چراندن مشغول رم اطراف و ساله ستيب اگر باشد زيبا توانست يمكه ( آور مالل
 زوال روبه انتزاعي در موجودي فاني، جسميتي يها آرماندادن به اين جسميت بنابراين .است
  . كند يم خطاب» قشنگم گابريل« را شهمسر ،الستير هنوز هرچند ؛است

 از سـتا ديگري آگاهي ،مورد توجه و نظر راوي تابلوي با مواجهه از الستير دستپاچگي
 در ه،داد قـرار راوي راه سـر بـر پروست كه ييها نشان. شود يم آشكار راوي بر كه وا رفتار
 روحيـــات در پيرامـوني مكاشــفه نوعي ؛است هدايتگر نقاش، اثر هويت آشكارگي جهت
  .شود رهنمون )تابلو( متن به تا اثر خالق

ريپانت ديگر ميس ساك«: او كه كه الستير از اين پرسش كند يم تأكيدراوي بر اين نكته 
  .و آرام به خود گرفت اعتنا يبحالتي  ،اش چهرهماند و سپس  زده شگفت» چه اسمي است؟

راوي هـيچ  ،رسواكنندهكه رفتارهاي آشنايي است و ناشيانه و  ها واكنشاين نوع  رغم به
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اين رونـد، ترفنـد پروسـت اسـت تـا ايـن  ديآ يمنظر به. دهد ينمارائه  هانآشرحي به دنبال 
دچـار را  ييرمزگشـاو رسيدن به  رنگ كممخاطب را  يها گمانحدس و  ،آشكار يينااعت يب

 يهـا گمانمخاطب را از حدس و  آنكه يب رود يم شيپ بهراوي همچنان  هرحال به .كند قيتعل
  . كند آگاه خود

تحليلـي از نـوع  چيهـ يبـ ؛دهـد يمـتحليلي بازتاب  چيه يبرفتارهاي الستير را  ،راوي
كارش به نقاشـي  و شيوةاما در تحليل نگاه الستير  .نقدي چيه يبل پروستي، متخي يها ليتحل
 ؛يمهست روروبه تعقل و تخيل مؤلفهبنابراين ما با دو  .است نگر ژرف، منتقدي شيها ينقاشو 

مارسل در واقعيت به تخيـل دسـت . اي خبري است و ديگري تخيلي ژرفگزاره يكي مانند
ميان . كند يماو تضاد را تشديد . كشد يمرا با تخيل به نقد  ها يشنقااما جهان متخيل . زند ينم

را بـه  آنچههر  ؛وآتش آبتا از اين تالقي انفجاري رخ دهد مثل  ،نشاند يمتعقل و تخيل مرز 
ديگر  ،يقيني يا مقولهرفتن در فراتر. ، آب است جاري و تخيل آتشمينيب يمو  ميدان يميقين 

تا  ،دادن انجام دادهبا عينيت ،انجام دهد توانسته يمرا كه خرد  آنچههر . با تعقل ممكن نيست
آتشـي در  ؛ورود به يقين با تخيل اسـت ،نياز است آنچه. آن را به مرحله يقيني رسانده است

   .اندرون آب
  :راوي از هنرمند و اثر چنين است يها آموخته

  .دارد دوچندان حساسيتي ،سوان نام به نسبت الستير  -
نامي ديگـر  هاآنانگار  كه كند يمگون را دگر شيها ينقاشنان موضوعات چالستير آن -

  .دارند
  .كنجكاوي كند چهره تكتابلو  بارةالستير دوست ندارد راوي در -
  .الستير دوست دارد اين تابلو از نگاه همسرش پنهان باشد -
  .دشو يمالستير ديده  در آثار ها هيما نقشي هنرمند در قالب رؤياهاو  ها آرمانآن  -
 كـه هنگـام همـان. ببينـد يا چهره تـكرا در تابلوي  ها آرمانآن ارد راوي اما دوست د 
 ،شد آن مجذوب دليلي چيه يب سپس ،داد نجات فراموشي از خودش قول به را تابلويي ،راوي

  . باشد انتخاب اين بيانگر تواند يم شهود جز ديگري چيز چه
 هـر .و خود نقاش را تخيل كـرده اسـت كاوي كارهارفتار نقاش را تعقل و روان ،راوي

 را تـابلو هويت ناپوشيدگي و حقيقت، بزنگاه در و آورده گرد ،است و درون اثر بيرون آنچه
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  :كند يمآشكار  الستير با ييوگو گفت در
 مـيس تـابلوي از عكسـي ،داشـتيد اگـر كـه خواسـت يم دلم خيلي ـ «

  است؟ اسمي چه ديگر اين راستي، اما. ديداد يم من به ساكريپانت
 را نقشـش ،ام ينقاشـ مـدل كه است احمقانه اوپرت يك شخصيت اسم ـ
  .كرد يم بازي
 كـه ديكن يم خيال نظرم به چون .شناسمش ينم من كه كنيد باور آقا اما ـ

  .شناسمشمي
  )نگفت چيزي الستير(

  :گفتم
  )532: 1369، پروست( »ازدواجش؟ از پيش در باشد سوان خانم نكند ـ

 .كتاب جهان تمامي در نه و نجايا در نه. نزد دييتأ مهر كشفي چنين بر وقت چيه الستير و
همسر زيباي  ،با همه اينها، اودت سوان. ميدان ينمسده هنوز  كياز و هنوز پس  چرا؟ راستي

 تنهـا ،كـه او شـناخته يا يگـريد چون .يي است كه راوي به آن رسيده استسوان، آن ديگر
   .تاس بسيار يها يگريد از يكي

 

  الگويي براي ادبيات تطبيقي
را  »در سايه دوشيزگان شكوفا«طرح اين موقعيت از درون كتاب  يا ادلهچگونه و با چه 

شـباهت ميـان راه  ديـآ يمنظر در مقام الگويي براي ادبيات تطبيقي در نظر آورد؟ به شود يم
بخشيدن به ايـن شنايياما براي رو. بر اين همساني دانست يا ادلهراوي و پژوهشگر را بتوان 

  .ميكن يممفروضه از راه ديگري بر بحث ورود 
 يها دهيـپدديگـر از  يا چهـرهدادن دسـتبـه ،هدف ادبيـات تطبيقـي ،مؤلفبه اعتقاد  

كـنش راوي در . كنند يمديگري ياد  عنوان بهآشناست كه در الفباي اين نوع مطالعات از آن 
 ييرمزگشاار، نوعي شباهت و نشان آشك چيه يبآشكارسازي هويت مدل تابلوي پرتره البته 

آنچنان كه  ،حقايق ديگر رهنمون كرده است يسو بهراوي را  ،ييرمزگشااين  .را مانند است
در دل كوه دانست كه بتـوان رد آن  بها گراناز سنگ  يا رگهيت ااين اكتشاف را رو توان يم

  . را گرفت و از رگه به گستره رسيد
ييدي بـر هويـت مـدل كه تأ هرچند ،كند يم دييتأو الستير هم  سدپر يمراوي از الستير 
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به ايـن مهـم انديشـه كـرد كـه  توان يمبنابراين . تابلو پيشتر از جانب او صورت نگرفته بود
حقيقـت ويـژه او باشـد، مرزهـاي شـناخت را در برابـرش  هرچنددستيابي راوي به حقيقت 

. شـود يمـهفته و با ادبيات تطبيقي آفتـابي و اين همان نيتي است كه در ادبيات ن گسترد يم
بر راه پژوهشگر منطبق دانست و هدف غايي او را هم با فلسفه وجودي را راه راوي  توان يم

  .دانست راستا همادبيات تطبيقي 
 همـه نياكردن كه راه مهار دانسته يمكار را آغاز كرده است و  ،پروست با آگاهي كامل

دارد بـا كـار  يا يكـينزدو چـه . تابيدنش در اثري هنري اسـتباز ،رفته ازدستزمان و ايام 
گذاشت و در طـي  جا به يا پرترهرا در  شيها آرمانو  اهايرؤ ،جواني هنگامالستير به: الستير

  .ش را پيشتر به تصوير درآورده بودتابلوي آخر ،و هم همانند پروستا .زمان به كار ادامه داد
و يكي در جهان ادبيات در تمناي آن بودند تا چيـزي يكي در جهان واقع  ،هر دو هنرمند

شـكلي انتزاعـي در يش را كـه بـهرؤياهـا ،السـتير. مقاوم به زمـان بسـپارند يا هستهرا در 
از جهان تخيل  يا زهيآمو ايامي در همسرش گابريل در تابلويي كه  شد يمتابلوهايش نمايان 
جـاي ، برقاوم در گذر زمان محفوظ اسـتم يا هستهدر تابلويي كه مانند  ،و جهان واقع بوده

را در صـحنه نهـايي  شيها تيشخصـكه همه  »زمان بازيافته«و پروست در كتاب  گذارد يم
هـايي همـه آن. ، در زمان مجسم شودگرفته شكل ها واژهتابلويي كه با  مانند بهتا  آورد يمگرد 

را در هـراس از تنگـي وقـت اين تابلوي نهايي  ،پروست. اند دادهكه در گذر زمان به او معنا 
رسـاندن كتـاب يـاري سرانجامران اين بود كه جسمش او را در بهاو نگ .زودتر كشيده است

  .ندهد
. نگارند ، آخرين اثر خود را ميشدن زمان بودنشانهر دو پيش از تمام ،الستير و پروست

  .تجسم زمان براي تثبيت زمان دانست انگيزة توان يماين را 
خويشاوندي بـه تعريـف  ةرابطاز  يا رمجموعهيزط تماتيك ميان دو اثر را ارتبا توان يم

دادن به زمان در گريز بود كـه جسميت ،پروست سوداي آن را داشت آنچهبنابراين  .درآورد
و آن . اسـت» رفتـهوجـوي زمـان ازدسـتجست در«تماتيك ميان كل و جزء اثر  يا زهيانگ

او . چيـزي نبـود جـز خويشـتن خـويش ،داش نائـل آمـديگري كه پروست بـه آشـكارگي
. به هرزگي و بطالـت گذرانـده اسـت را ايام ،دراز يها زمان همه نياكه در گذر  پنداشت يم

تا سرانجام بـا پشـتكاري فـوق  ،حاصلي چيه يب دانست يمصرف زمان  كننده مصرفخود را 
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درون ايـن توانست خويشتن خويش را از انـ رشيناپذ درمانبشري در ايام بيماري سخت و 
وجـوي جست در«بنابراين رمان . جسم فاني بيرون آورد تا همه ببيند او را در مقام خالق اثر

  . جو كردوجست جوي ادبيات تطبيقيوبه سوداي جست توان يمرا  »رفتهزمان ازدست
 

  گيرينتيجه
 از يكـي كـار تـا بـود رمـان يـك در مطالعـه ،مقالـه ايـن در مـا كـار صريح زباني به
 اصـلي كـار كـه بگوييم و كنيم برجسته ،است ديگري كشف دنبال به را كه شيها تيشخص
 نوع ،دهد يم نشان را نويسنده كاوشاينكه  ضمن كه است اين ادبيات تطبيقي پژوهشگر يك

 هـر و هاسـت يگـريد از يكـي ديگـري ايـن البتـه كه كند مشخص هم را ديگري جنس و
 ؟كنند يم كار اثر دو روي ها يبعض چرا حاال. دباش داشته را خود ديگري تواند يم پژوهشگري

 دو در را كاوش راه ،باشند ديگري به رسيدن در مشترك تمي داراي كه اثري دواينكه  براي
در  مسـئله صورتو  دهنـد يمـ نشـان يتـر يقـو شـكلبـه مديوم دو و فرهنگ دو و شكل
 ها مشابهتا آشكارسازي ت ،باشدشناخت ديگري  يسو بهراهي  تواند يمچنين  اين ييها مقابله

   .است يور بهرهامكان رخدادش بسيار و ديگر فاقد  ،ثيرات كه در اين ايام پرارتباطو تأ
 بنابراين .كنند يم غالب ديگري بر را يكي ،ناپوشيدگي ديگري يجا به سنتي پژوهشگران

 ريپـذ امكان اثـري هـر در تطبيقي ادبيات ش دريابند كهمخاطبانكه اين است  مؤلفسوداي 
 واژه، يـك از بـديع تصـويري يا معنا در قالب تواند يم كه را ديگري ما كه شرطي به ،است

 هم ادبي نقد. كنيم كشف مانيها دانستهو  ها عادت مرز يسو آن ،باشد ...و طبيعت شخصيت،
 ،اثـر چنـد يا يك در كه را ييها تم يا تم آن تا كند يم كمك ما به ابزار يك مثل راه اين در

  .بنماياند ما به ،اند كشف اين يسو به آثار يا اثر كتحر بستر
توانـد الگـويي بـراي  مـي پروسـت اثر از يجزئ كه دهد يم نشاناينكه  ضمن مقاله، اين

تطبيقي در آن  يا مطالعهكه با  داند يمكل اثر را هم داراي اين ظرفيت  ،ادبيات تطبيقي باشد
  . فتدال بر اين ادعا دست يا ييها ادلّهبه  توان يم

  



 

 

  اسامي داوران گروه
  

  دانشگاه اهواز        امامي، نصراهللا
  دانشگاه گلستان        خاني، عيسيامن

  دانشگاه اصفهان      اصغرباباصفري، علي
  دانشگاه تبريز        باقري، مهري

  دانشگاه شهيد مدني آذربايجان        بهين، بهرام
  مازندراندانشگاه         پيروز، غالمرضا

  فردوسي مشهددانشگاه         تقوي، محمد
  دانشگاه عالمه طباطبايي        داري، احمدتميم

  دانشگاه گلستان      جمشيديان، همايون
  دانشگاه گيالن        چراغي، رضا
  دانشگاه لرستان        حسيني موخر

  دانشگاه تربيت مدرس        خدايار، ابراهيم
  دانشگاه اراك        ذوالفقاري، محسن

  دانشگاه الزهراء        راكعي، فاطمه
  دانشگاه قم      راني، احمدرضايي جمك

  دانشگاه اراك        روحاني، رضا
  دانشگاه خوارزمي        سارلي، ناصرقلي

  دانشگاه اراك        شجري، رضا
  دانشگاه تربيت مدرس        شعيري، حميدرضا 

  دانشگاه تبريز        صدري نيا، باقر
  دانشگاه قم        فوالدي، محمد

  دانشگاه كاشان        فوالدي، عليرضا
  دانشگاه تربيت مدرس        قبادي، حسينعلي

  دانشگاه فردوسي مشهد        قبول، احسان



 )4(هاي باستاني  و ادبيات فارسي و زبان  زبان نقدنامه � 156

  دانشگاه بيرجند        محمديان، عباس
  دانشگاه شهيد مدني آذربايجان                  مشتاق مهر، رحمان

  تبريزدانشگاه         مظفري، عليرضا
  دانشگاه يزد        ملك ثابت، مهدي

  دانشگاه عالمه طباطبايي        زاده، مجتبيمنشي
  دانشگاه قم        وران، محمدمهرآ

  دانشگاه شهيد بهشتي        نجوميان، امير
  دانشگاه گلستان        نوروزپور، ليال

  
 

  

  



 

 

  ننمايه كتب و مؤلفا
 .اميركبير :تهران .چاپ اوّل .از ادبيات تطبيقي تا نقد ادبي .)1387( .طهمورثساجدي، 

  .سورة مهر: رانته .چاپ سوّم .شناسي به ادبيات از زبان. )1390(. صفوي، كوروش
 .مرواريد :تهران .چاپ اول .از شهر خدا تا شهر انسان. )1389(. دهقاني، محمد

 .زوار :تهران .چاپ اول .نقد ادبي يبند طبقهاصول و . )1390(. فضيلت، محمود

 .سمت :تهران .چاپ اوّل .انواع نثر فارسي. )1390(. رستگار فسايي، منصور

 :تهـران .چـاپ اوّل .شناسي در مطالعات ادب فارسـي زبان آشنايي با. )1391(. صفوي، كوروش
 .انتشارات علمي

چـاپ  .شناسي و مباحـث ادبـيجستارهاي شاهنامه .)1381( .محمود افشار و اميد ساالر، محمود
 .نشر بنياد موقوفات :تهران .اوّل

ه علـوم نشـر پژوهشـگا :تهران .چاپ اول .مرزها يسو آنحافظ در . )1390(. اسماعيل آذر، امير
 .انساني و مطالعات فرهنگي

 .سمت :تهران. چاپ اوّل .خزانه پر گنج سخن .)1390(. رضايي جمكراني، احمد

 .سمت :تهران .چاپ دوّم .دستور زبان فارسي .)1391(. وفايي، عباسعلي

 .هرمس :تهران .چاپ اول .مثنوي يها داستانشناسي روايت. )1391(. بامشكي، سميرا

 .شناسـي عرفـانيدرآمدي بر سبك: زبان شعر در نثر صوفيه. )1390(. درضاشفيعي كدكني، محم
 .سخن :تهران .چاپ اوّل

 .سخن :تهران .چاپ اوّل .هاها، رويكردها و روشنظريه: يشناس سبك. )1391(. فتوحي، محمود

 .علمي و فرهنگي :تهران. چاپ سوم. سنت و نوآوري در شعر معاصر. )1386(. امين پور، قيصر

 .معين :تهران. چاپ دوّم .شرح كامل فيه ما فيه .)1391(. ني، كريمزما

 .سروش :تهران .چاپ اوّل .عيار استعاره. )1390(. ضياء آذري، شهريار

پژوهشـگاه  :تهـران .چـاپ اول .ادبي يها هينظرفرهنگ توصيفي نقد و . )1390(. مدرسي، فاطمه
 .علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  .مهكامه :تهران .چاپ دوم .فرهنگ عامه .)1391(. داري، احمدتميم
 .نويد شيراز :شيراز .چاپ اول .قلمرو نقد و نظريه ادبي معاصر. )1390(. صديقي، مصطفي

 :تهران .چاپ اوّل .مندي در ادبيات و هنرگووگفت. )1390(. منيژه كنگراني نامور مطلق، بهمن و
 .سخن

 .سخن: تهران .چاپ اوّل .سال شعر فارسيدر هزار  اهيو گگل  .)1389(. گرامي، بهرام

 .قطره: تهران .چاپ اوّل .مثنوي موالنا و چند داستان .)1391( .شميسا، سيروس
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