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 بسمه تعالی

  جلسه گروه زبان و ادبیات فارسی) 173(ومین سیکصد و هفتاد و 
 

 یناسنا مولع هاگشهوزپ لحم رد 17/12/91مورخ  جلسه گروه زبان و ادبیات فارسی) 173(ومین سیکصد و هفتاد و 
 .دش رازگرب یگنهرف تاعلاطم و

 

  :دستور جلسه
  گروه 92ـ بررسی برنامه سال 1
  نهایی گروهبندي نظر  نامه نقد در تراز جهانی و فرم جمع ـ بررسی شیوه2
پژوهشی و  آئین نگارش مقاله علمی ـ  غزلیات شمس، بندي نهایی کتابهاي البته واضح و مبرهن است، ـ بررسی جمع3

  درآمدي بر معناي کیفیت
  

کتاب  30ده تعداد ایشان گفتند براساس تصمیم گروه مقرر گردی. را تشریح کردند 92ابتدا دکتر نیکوبخت برنامه 
 1، ) 3شماره (شماره نقدنامه  1 گردهمایی، 1نقد نظریه علمی مطرح و  30نشست ویژه گروه  5 کتاب جهانی، 15 ملی،

  .قرار گیرد 92جلد کتاب طرح تالیفی گروه در دستور کار برنامه  1شماره فصلنامه پژوهشنامه انتقادي و 
ها را برگزار نماییم در ادامه  است که بصورت میزدگردي نشست در ادامه دکتر قبادي گفتند پیشنهاد من این

  .هاي ادبی باشد هاي ادبیات فارسی و نظریه گردهمایی امسال با عنوان ظرفیت
ابتدا دکتر قبادي موضوع را توضیح دادند و گفتند  زین نقد و تحلیل آثار و کتب در تراز جهانی نامه در خصوص شیوه

  .نامه بصورت زیر بیان شود پیشنهاد اینجانب این است که شیوه
هاي حاکم  شناسی اثر چیست؟ مؤلفه شناسی، معرفت آیا این اثر صاحب دیدگاهی نو است؟ مبناي هستی(ـ کلیات 1

  )هاي تاریخی اثر چیست؟ خواستگاه پیدایش اثر چیست؟ هاي فرهنگی اثر چیست؟ زمینه هبر اثر چیست؟ زمین
  .ـ چگونه با متن برخورد کرده؛ بیطرف بوده براساس نظریه خاص مطرح کرده است

ت اولوی. توان از اثر دریافت کرد توان استنباط کرد یا با دوباره خوانی متن می ـ آنچه دیدگاه خواننده است از متن می
  .هاي مولف چگونه بوده است بندي

هاي  عنوان کتاب که داوري 4این بخش از دستور جلسه  در زین برنامه نهایی کتابهاي داوري شده در گروه  دروم رد
پس از مطرح شدن کتابها با عنوان البته واضح و مبرهن . ها انجام شده بود مطرح گردید آن به همراه بازبینی داوري

غزلیات شمس اثر محمدرضا شفیعی کدکنی، آیین نگارش مقاله علمی پژوهشی اثر دکتر  است اثر ضیاء بر موحد،
مربوطه تکمیل و به امضاي اعضاي بندي نظرات در فرم  ی و درآمدي بر مبنا نیست اثر بهمن نامور مطلق جمعفتوح

  .گروه رسید


