
  كنگرة ملي علوم انساني و
   وزبان هاي باستاني گروه زبان و ادبيات فارسي هاي علمي سلسله نشست گزارش

   شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني
  

 در پاسخ به فراخوان كنگرة ملي گروه زبان و ادبيات فارسي شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني
در ي را ها يسلسله نشستهاي ارتقاي اين رشته  و راهكارها  علوم انساني و تبيين مشكالت، چالش

 درباره وزبان و ادبيات فارسي   و دانشجويانبا حضور صاحبنظران، استاداناول هرماه   هاي شنبه پنج
  .برگزار كردرشته اين يكي از مسائل پيش روي 

  
 در جهت تبيين اهداف مذكور شش نشست تخصصي برگزار شداولين  نشست تحت عنوان 

ها به اطالع  كه در اين شمارة خبرنامه گزارش سه نشست و در خبرنامة بعدي گزارش بقية نشست
  :خواهد رسيد

  ها دانشگاه مسائل عمدة تدريس زبان و ادبيات فارسي در
  

در اين .در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار شد1/4/85اين نشست پنج شنبه 
 عضو فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي و همچنين عضو گروه نينشست استاد احمد سميعي گيال

ها به  مسائل عمدة تدريس زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه  در بارهزبان و ادبيات فارسي شورا
سه ركن وضعيت  :ضمن برشمردن وضعيت آموزش در گذشته  و حال گفتند ايشان .صحبت پرداخت

  .كشور مورد بررسي قرار دادندهاي  دانشگاه را در  تعليم تامكانا متعلم، معلم و :آموزش يعني
درباره متعلم بايد گفت كه كسي بايد به دوره دانشگاه راه يابد كه مقدماتي را طي كرده : متعلم. 1
مستمع نيز بايد قابليت پذيرش و جذب . كند مستمع الزم دارد استادي كه تقرير درس مي. باشد

اگر مستمعان اين ظرفيت را نداشته باشند كه بتوانند مطالبي را كه . اشدمطالبي را كه مي شنود داشته ب
  . اي ندارد استاد تدريس مي كند درك كنند، اين تعليم هيچ فايده

. اند هاي الزم را كسب نكرده برخي از دانشجويان در دورة دبيرستان و پيش دانشگاهي زمينه
اند،  وند در دبيرستان رشتة ادبي را نگذراندهش بسياري از كساني كه به دانشكدة ادبيات وارد مي

وقتي نمي . هاي ما در دورة دبيرستان بلد نيستند كه چطور بنويسند بيشتر دانش آموخته دانيم كه  مي
  . توانند درست شعر را بخوانند، چگونه انتظار داريم كه خوب بنويسند و بفهمند
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سيس كنند دبيراني براي تدريس درآن تربيت در گذشته پيش از آنكه دبيرستاني تأ: معلم. 2      
ايم  بينيم كه چه قدر دانشكدة ادبيات در سراسر كشور داريم؛ آيا توانسته در حال حاضر مي. كردند مي

در . هاي ما خيلي متفاوت است سطح تعليم در دانشگاه. ها استاد تربيت كنيم براي اين دانشكده
  .ارند بايد عهده دار تدريس گردندها استاداني كه واقعاً صالحيت د دانشگاه
امكانات آموزشي نسبت به آن زماني كه ما دانشجو بوديم خيلي زيادتر  : امكانات آموزشي. 3  

هر چند همه از . ها و مراجعي دسترس دارند در حال حاضر دانشجويان به متون و كتاب. شده است
ي كه بودم كتابخانه هميشه پر بود و هيچ من به خاطر دارم در دانشسراي عال. كنند آنها استفاده نمي

اما امروز هنگامي كه  . كردند دانشجويان از امكانات آموزشي استفاده مي. صندلي خالي وجود نداشت
پرسم غير از نام  يكي دو استاد نام بقيه  كنم و نام استادانش را مي اي مصاحبه مي من با دانش آموخته
از اين حيث وجود دارد ولي آيا  اين امكانات كافي است؟ به امكانات آموزشي . اساتيد يادش نيست

شود  هاي مجالت  ادبي كه در خارج منتشرمي آيا در دانشكده ادبيات في المثل همة شماره. نظر من نه
نويسند وجود دارد، حتي مجالت معتبر؟ مسلماً  و درباره ادبيات و علوم انساني ايران مرتباً مقاله مي

محققان خارجي را مي شناسيم و آثار آنها را خوانده ايم؟ آيا همة ما آن قدر با زبان آيا . وجود ندارد
نه تنها زبان انگليسي حتي زبان عربي را . خارجي آشنا هستيم كه بتوانيم از آن نوشته ها استفاده كنيم

هاي   دورهآيا ما، كه در. ها، به زبان عربي است بسياري از منابع ما، در همة رشته. هم بلد نيستيم
. راهنمايي و دبيرستان عربي مي خوانيم، مي توانيم يك متن عربي را ترجمه كنيم يا از آن استفاده كنيم

ها را دارند؟ مشكل اين است كه ما كليدها را به اين دانشجويان  آيا دانشجويان ما اين مهارت
كه بيشتر به زبان انگليسي هم كليدها همين زبان عربي و انگليسي است يا چند زبان خارجي،  ايم نداده

آيا دانشجويان با رايانه آن قدر آشنايي دارند كه . يكي ديگر از كليدها رايانه است. اند ترجمه شده
  بتوانند از امكانات گسترده آن استفاده كنند؟ 
ها و دروسي كه ما   در مورد سرفصل :هاي دروس فرمودند استاد سميعي سپس در مورد سرفصل

ما به .  انتخاب در دورة گذشته با مالك انتخاب در شرايط كنوني بايد كامالً متفاوت باشدمالك. داريم
 چه ادبيات خالق و -اين نتيجه رسيديم كه ادبيات ما در دورة جديد تحول شگرفي پيدا كرده است 

تقريظ ما در قديم تذكره داشتيم ولي در حال حاضر تاريخ ادبيات داريم؛ در قديم . چه ادبيات تحقيقي
  .است و ستايش داشتيم و در حال حاضر نقد داريم؛ يعني ادبيات تحول كيفي پيدا كرده

. شناسي، علم نشانه شناسي، انفورماسيون علم زبان: هاي جديدي آمده است حاضر علم   در عصر
هاي نوين  كنيم؟ آيا تحوالت و رشته ها آشنا مي آيا با اين علوم آشنا هستيم يا دانشجويان را با اين علم

  .     هاي ما انعكاس يافته است علوم انساني در دروس دانشگاه
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تعليم دادن درس فيزيك و شيمي . اندكي هم بپردازيم به مشكالت و كيفيت تدريس ادبيات
ولي در . اين دروس داراي كادري محدود است و شما همان را تدريس مي كنيد. چندان مشكل نيست

شناسي، تاريخ، فلسفه، كالم، حديث، رجال، عروض، قافيه  روان: شود يادبيات مباحث متعدد وارد م
واقعاً انتقال دادن همة اين مباحث مشكل است، در حكم آن است كه بخواهيم ميراث . وجز آنها

گذشته را به آيندگان منتقل كنيم و اين كار چه وظيفة سنگيني است ممكن نيست استادي با مفاهيم 
امكان ندارد فردي با مفاهيم بنيادي فلسفي و . دبيات درست تدريس كندعرفاني آشنا نباشد و ا

يعني . اين هم مشكل بزرگي است. شناسي و روانكاوي آشنا نباشد و ادبيات درست تدريس كند روان
آيا ما استاداني داريم كه بتوانند اين . ما با درسي روبرو هستيم كه خود آن به منزلة اقيانوس است

ما بايد كليدها را در . براي اين انتقال، استاد بايد احاطه داشته باشد ا منتقل كنند؟ميراث فرهنگي ر
  .اختيار دانشجو بگذاريم و از او بخواهيم كه خودش بسياري از مشكالتش را حل كند

    ما در متون مباحث بسيار متعددي داريم مانند مباحث زباني، علمي، عرفاني، تاريخي، كالمي، 
مثالً بايد نشان دهيم كه . يد در هر مبحثي تصويري كلي و جامع به دانشجويان بدهيمفلسفي، كه با

تصويري جامع از ادبيات عرفاني به : اي دارد و داراي چه خصايصي است سابقه ادبيات عرفاني ما چه
به ها را  نه آنكه تك تك متن. دانشجويان ارائه دهيم و مطالعه گسترده در آن را به خود او واگذاريم

  . دانشجو درس بدهيم
كنند و ما اصالً به آن توجه نداريم ادبيات    مسئلة مهم ديگر كه در غرب خيلي به آن توجه مي

ادبيات . مقصود من از ادبيات معاصر فقط شعر شاملو و سپهري و امثال آنان نيست. معاصر است
الشعراي بهار، اديب  ملكدر ادبيات معاصر كساني چون شهريار، . معاصر ما ادبيات درخشاني است

ادبيات داستاني ما نيز پر مايه شده . اند نيشابوري، رهي معيري، نيما، سهراب، اخوان، شاملو ظهور كرده
شناس، روانكاو،  تواند مورد استفاده روان ادبيات داستاني ما پر از مواردي است كه مي.است
اي ادبيات  درهر جامعه. گونه است  ايندر واقع ادبيات هر كشوري. شناس و مورخ قرار بگيرد جامعه

  .آيينة فرهنگ حال و گذشته آن جامعه است
   به ژانرهاي جديدي كه وارد ادبيات ما شده است هم بايد توجه كنيم مانند خاطرات، رمان، 

  .داستان كوتاه، نمايشنامه و فيلمنامه
وه پذيرش دانشجو تجديد نظر بينيم كه هم بايد در نح      اگر همة مسائل را در نظر بگيريم، مي

  . هاي دروس و واحدها شود، هم در نحوة تربيت استاد و هم در سرفصل
  
  



 4 

  هاي ادبي در ايرانهاي ادبي در ايران  سيب شناسي پژوهشسيب شناسي پژوهشآآ: : دومين نشستدومين نشست
  در پژوهشگاه علوم انساني ،فرهنگ و مطالعات اجتماعي جهاد 29/4/85اين نشست پنج شنبه    

دكتر . برگزار شدي عضو هيئت علمي دانشگاه گيالن كتر احمد رضدبا گزارش علمي دانشگاهي 
    ::را به شرح ذيل بر شمردندرا به شرح ذيل بر شمردند   هاي ادبي   هاي ادبي  ترين مسائل و مشكالت پژوهشترين مسائل و مشكالت پژوهش  مهممهمرضي 
بي توجهي به :هاي مسئله محور هاي موضوع محور به جاي پژوهش پرداختن به پژوهش. 1  
 آن شده است واين در ترين آفات تحقيقات ادبي است كه موجب ناباروري  محوري از مهممسئله

 تحقيق  چيزي است كه مسئله.رود ركن اصلي هر تحقيق علمي به شمار مي» مسئله «حالي است كه
آن است كه بايد جزئي  و عيني »  تحقيق مسئله« از ويژگيهاي .پژوهشگر تالش مي كند تا آن را حل 

 روشن باشد تا بتواند با  يعني گرههاي اصلي و فرعي آن براي پژوهشگر كامالًمسئلهباشد و صورت 
هاي  با پژوهش»  محورمسئله« هاي    تفاوت پژوهش.استفاده از روش علمي به حل آن اقدام كند

 با خصوصيات ياد مسئله محور در صدد حل يك مسئلهكه محقق درپژوهش  موضوع محور آن است
ست كه محقق  ، هاي موضوع محور ، مطالعاتي ا شده ، دريك فرايند نظام مند است اما پژوهش

  .هرآنچه با موضوع ارتباط دارد ، با هر ميزاني از ارتباط ، وارد فرايند تحقيق مي كند
هاي روش تحقيق در ادبيات، اغلب  كتاب  مؤلفان هاي ادبي روشمند نبودن برخي از پژوهش. 2

ه اند و تنها هاي ادبي ،به طور مفصل از مرجع شناسي بحث كرد با اشاره به كتابخانه اي بودن پژوهش
 آنان ، قسمتي از كتاب خود را به توضيح دربارة شيوة تصحيح نسخه هاي خطي اختصاص  بعضي از 
ها و مقاالت ادبي نيز، نويسندگان معموالً از روش تحقيق خود سخن به ميان نمي  در كتاب. داده اند 

  . آورند 
 ، همان شيوه اي را كه برخي از پژوهشگران ادبي :  خلط پژوهش ادبي با آفرينش ادبي.3

شاعران در آفرينش شعر به كار مي گيرند ، در پژوهش ادبي مورد استفاده قرار مي دهند و به جاي 
  . مواجهة عقالني ، علمي و نظام مند با مقولة پژوهش با آن ذوقي و عاطفي برخورد مي كنند

 درست وكارايي به  اثر بخشي به معناي تحقيق : كم توجهي به اثربخشي و كارايي پژوهش.4
اثر بخشي در پژوهش ادبي مستلزم در نظرگرفتن اصول تحقيق .معناي درست تحقيق كردن است 

  .علمي و رعايت كردن ضوابط آن است 
 بايد تناسبي منطقي  :هاي ادبي كم توجهي به نيازها وكاربردي نبودن بسياري از پژوهش. 5

بردي در هر رشته اي برقرار باشد و اين درحالي ميان تحقيقات بنيادي و تحقيقات توسعه اي و كار
  .ندارد هاي ادبي با نيازهاي جامعه پيوندي  است كه بسياري از پژوهش
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هاي ميان رشته اي در  به رغم اهميت پژوهش : كم توجهي به پژوهشهاي ميان رشته اي .6
دنياي معاصر ، پژوهشگران ادبي در ايران توجه چنداني به آن ندارند و آثار 

   .شود نمي منتشر زمينه اين در اي مالحظه قابل
كثرت ترجمه اين آراء و نظريات بدون آنكه به ميزان  : باز نويسي آراء نويسندگان خارجي . 7 

سازگاري آنها با ادبيات پربار فارسي توجه شود و بدون آنكه مورد نقد بومي قرار گيرد و يا حتّي 
ل شود ، به نوعي مصرف زدگي در مواجهه با انديشه ها و نقدهاي محقّقان خارجي دربارة آنها نق

  شود  تئوريهاي فرامرزي و بي اعتنايي به ذخاير و مواريث علمي و ادبي بومي منجر مي
   هاي ادبي عوامل تأثيرگذار بر ناباروري پژوهش

  .نيازهاي تحقيقاتي كشور در زمينه پژوهش ادبي مشخص نيست  .1
 .مي كنند و روحية كارگروهي در بين آنان وجود نداردپژوهشگران ادبي ، انفرادي كار  .2

  ندارد مركزي جامع براي اطالع رساني دربارة تحقيقات ادبي پايان يافته يا در دست اقدام وجود .3
 .  پژوهشي ويژه زبان وادبيات فارسي كم است –تعداد مجالت علمي .1

مراكز دولتي به ويژه مقررات نامناسب و دست و پاگيري براي اجراي طرحهاي تحقيقاتي در  .2
  .دانشگاهها وجود دارد و مبالغ حق التحقيق نيز در دانشگاهها ناچيز است 

 . ارتباط پژوهشگران ادب فارسي با مراكز ادب پژوهي خارج از كشور بسيار ضعيف است  .3

 .كنند پژوهشگران ادبي از تكنولوژي پژوهشي ،كمتر در پيشبرد تحقيق استفاده  مي .4

  . ر ميان پژوهشگران ادبي  وجود ندارد ارتباط كافي و مؤث .5
كنند   استادان ادبيات فارسي در دانشگاهها وقت بسيار زيادي را صرف آموزش و تدريس مي .6

  . پژوهش تا
 .ساختار نظام آموزشي دانشگاهها محقق پرور نيست  .7

  .در پايان اين نشست، اساتيد حاضر به نقد و ارزيابي سخنان ايشان پرداختند
  



 6 

  
  هاى ادبى ها و رساله شناسى پايان نامه آسيب:نشست سوم

   
 در پژوهشگاه علوم انساني ،فرهنگ و مطالعات اجتماعي جهاد 29/4/85اين نشست پنج شنبه   

. برگزار شد  نژاد عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهددكتر غالمى با گزارش علميدانشگاهي 
عنوان كرد هاى مختلف  هاى يكسان در دانشگاه ژهاجراى پروخود را انگيزه پژوهش نژاد،  دكتر غالمي

ها  نامه پايانشناسي   سيبدر مورد آنژاد سپس  كتر غالمىد. نامه استخراج گرديد كه از عناوين پايان
شود كه ميان  ها آشكار مى با مطالعه عنوان.  استنگرى علمى كالنها عدم   يكى از آسيب:گفتند

اين هدفمندى نه تنها در موضوع . د هدفمندى وجود نداردها، هيچ نوع پيون نامه موضوع پايان
چنين رويكردى . خورد چشم نمى هاى دانشگاهى كشور، بلكه در يك دانشگاه خاص هم به نامه پايان

رو باشيم كه متعلق به يك نظام كلى معين  شود كه با انبوهى از موضوعات و اجزا روبه باعث مى
. كند هاى جدى وارد مى  موضوعات متكثر است كه آسيبهمين عدم وجود وحدت كلى ميان. نيست

  . اين امر ناشى از نداشتن هدف گذارى است
براى مثال، بعضى از اين .  استتمركز موضوعات بر ارائه اطالعات ادبى    دومين آسيب، 
ابزار و اصطالحات موسيقى در شعر فارسى، شاهنامه، خمسه، ديوان حافظ : اند از موضوعات عبارت

  ...، ابيات عربى در متون ادبى فارسى تا نيمه قرن ششم، سليمان در ادب فارسى،...و
متأسفانه، طرح در .  استها و پژوهش نهايى نامه عدم تناسب ميان طرح پايانسومين آسيب،    

ترين بخش در انجام يك  توان گفت مهم مى. ها جايگاهى ندارد نامه كارهاى ادبى ما و در پايان
نامه است؛ زيرا در اين مرحله دانشجو درباره  همين مرحله نگارش و تدوين طرح پاياننامه،  پايان

ها و هدف پژوهش از همان آغاز براى او  ها و فرضيه كند و سؤال پيشينه موضوع و مبانى آن مطالعه مى
  .شود تعريف مى

خاب و امروزه انت. ، بحث جدى ديگر استنبود روش مشخص علمى و پژوهشى و متدولوژى    
اندازه انتخاب موضوع مهم است، زيرا با اجراى روش  كاربرد يك روش تحقيق مشخص و علمى، به

. شود، يعنى خود مسير بخشى از هدف است علمى و پژوهشى صحيح، مسير تحقيق آشكار مى
  .ها است نامه هاى پايان نبودن مسير و روش تحقيق پژوهشى، از آسيب متأسفانه، روشن
نگرى علمى در فرايند توليد دانش مؤثر  اصوال جزئى.  انتخاب موضوعات كلى است    آسيب ديگر،

نامه  دادن آن در قالب يك پايان حال كار شده، كلى است و انجام بسيارى از موضوعاتى كه تابه. است
ها سطحى و غيرعلمى شود  نامه اين آسيب باعث شده است كه نوع پژوهش در اين پايان. ميسر نيست
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شرح «، »اخالق در ادبيات«: اى دقيقى نداشته باشد يا دچار ابهام موضوعى شود، براى نمونهو زيربن
توان راه به  ، با اين عناوين از نظر پژوهشى نمى»ادبيات فارسى در دوره مشروطه«، »اخالق جاللى

  . جايى برد
 سبب كم دليل ناآگاهى يا به اين آسيب يا به.  استوجود موضوعات تكرارى    آسيب ديگر، 

ها و عدم  نامه نبود پيوند ميان موضوع پايان. گيرد توجهى استادان راهنما يا گاه سرقت ادبى صورت مى
  . هاى آموزشى، يكى از داليل ديگر اين آسيب است ارتباط گروه

متأسفانه اين گرايش اخيرا .  استاثر سمت موضوعات غيرعلمى و كم گرايش به    آسيب ديگر، 
نويسى و  هإ؛ظظ  عبارت است از شرح از جمله اين گرايش. يان رواج پيدا كرده استدرميان دانشجو

اين موضوعات، دستاورد و استنتاج علمى خاصى . تدوين فهرست واژگان و اصطالحات متون ادبى
  . دهند ارائه نمى

كار ها، خصوصا فهرست واژگان و اصطالحات متون ادبى، آش نامه     با بررسى محتوايى اين پايان
بنابراين، برخى . نامه دهخدا يا فرهنگ معين است اى ناقص از لغت شود كه اين آثار درواقع گزيده مى

مرجعى ناميد؛ مثل شرح هفت قصيده از خاقانى، شرح ده  نامه يك توان پايان ها را مى نامه از اين پايان
  ...قصيده از خاقانى، شرح پانزده قصيده از خاقانى، 

. دنبال دارد هاى جدى به ها نيز آسيب نامه بودن موضوع پايان ات ناقص و گسترده    انتخاب موضوع
. آيد وجود مى هايى است كه از رهگذر انتخاب موضوعات ناقص به ها، آسيب نقطه مقابل اين آسيب

  . نامه بايد قابليت اجراى پژوهشى جامع و قابل استنتاج را داشته باشد اصوال حوزه موضوعى يك پايان
هاى  با مقايسه عنوان.  است، سنت گرايى و عدم توجه در انتخاب موضوعات جديد آسيب ديگر   

هاى اخير، نه تنها تفاوت موضوعى آشكارى ميان آنها يافت  هاى گذشته با سال هاى دهه نامه پايان
  . ها اكثرا تكرارى است شود، بلكه موضوع نمى

دليل عدم تناسب ميان تعداد  ، بههاى متعدد نامه اشتغال استاد راهنما به پايان    آسيب ديگر، 
سال تحصيلى، استاد  بعضى از استادان در يك نيم. دانشجويان تحصيالت تكميلى با استاد راهنما، است

نامه با چند  اشتغال همزمان استاد راهنما در يك زمان به چندين پايان. راهنماى چندين دانشجو هستند
پايان ببرد؛ ضمن  نشجو بدون نظارت استاد راهنما كار خود را بهشود دا موضوع مختلف، باعث مى

قدر است كه دشوار بتوان تخصص  ها با راهنمايى يك استاد آن نامه آنكه تنوع و تفاوت موضوعى پايان
  . استاد را در همه آن موضوعات تصور كرد
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نكردن از منابع درجه يك،  نشدن مباحث در قالب مباحث نظرى، استفاده گرايى، بيان كميت    
الخط واحد، آوردن مباحث غيرمرتبط با موضوع، نبود  اشتباهات تايپى فراوان و نداشتن رسم

  .است ديگر هاى آسيب از ،يدكتر و ارشد   براى اهداى گواهينامه در دوره كارشناسىضابطه پژوهشى معين
  

  طرحي براي گزيده نويسي  :نشست چهارم
با گزارش علمي  در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 2/6/85اين نشست پنج شنبه   

ضمن برشمردن ويژگي هاي گزيده نويسي گذشته  ايشان . برگزار شددكتر محمد رضا سنگري 
 به نظر مي رسد كه يك :تند ايشان گف.  را بيانت كردندهاي يك گزيده  مطلوب ويژگي وداليل آن

  :گزيده موفق بايد داراي اين ويژگي ها باشد
   داراي مقدمه باشد.1

از زواياي  معرفي دقيق و جامع اثر،تحليل اثر :در مقدمه اين دست مباحث و مسائل مطرح شود
گوناگون سبكي،روشن و مشخص كردن ساحت فكري اثر ،معرفي دقيق و مطلوب نويسنده و صاحب 

كند،   هاي دراز دامن كه به مخاطب كمك نمي ان  سير تحول فكري  صاحب اثر؛پرهيز از بحثاثر، بي
بيان ديدگاه نويسندگان و بزرگان نسبت به اثر  از حوزه هاي ....مثل بحث هايي مربوط به سال تولد و

مختلف،بيان اختصاصات و امتيازات  اثر،بيان ويژگي هايي كه باعث ماندگاري اثر شده است 
شخص نمودن جايگاه اثر در مجموعه ادب فارسي، روشن نمودن جايگاه اثردر كجاي جغرافياي ،م

   .بيان نيزان تأثير و تأثر متن ، تعيين آبشخور اصلي اثر،بيان شيوه كار،ادب جهان و ادب ايران
چرا اين گزيده را برگزيده ؛چگونه اين گزيده را انتخاب كرده گر بايد اعالم كندكه گزينش

 را بيان كند ونيز   مشكالت و تنگناهايي كه  پيش رو داشته است ودام متن، متن اساس بودهك؛است
  .هاي اجتماعي و فرهنگي مورد نظر بوده كه بخش هايي را حذف كرده است كه چه حساسيتبگويد

  متن گزيده.2
يان مهم ترين نكته اين است كه تصوير روشني از سبك و ابعاد ذهني و محتوايي اثر ب در متن .1

دقت شود در حذف بخش هاي ناسازگار با اخالق و فرهنگ ،شاكله كلي متن نيز بايد . شود
لطمه نبيند و تصوير فرهنگ زماني اثر نويسنده از بين نرود و تسلسل منطقي متن مخدوش 

 . نشود

  ؛ است نيز مهماستفاده معتدل از سجاوندي در متن .2

ر تعليقات شيوه واحدي نداريم و معموالً معموالً د. بخش بعدي تعليقات و پي نوشت هاست .3
 .شود اي عمل مي بسيار ذوقي و سليقه
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  آيات و روايت و اخبار به دقت اعراب گذاري و ترجمه صحيح و روان شود .4

  . نيز بايد پرداختواژگان كليدي كه بدون آنها درك متن دچار  استبه   .5

 معرفي افراد و رجال الزم است .6

 .بخش تعليقات بسيار الزم استدادن مأخذ و مرجع دقيق در  .7

 ها واختصارهاست كه بايد در گزيده باشد ها و كتاب نامه ها، نام نامه نامه واژه .8

 مطالعه بيشتر راي   منابع كمكي ب .9

ايم ظرفيت ترم و   واحد نوشته3 يا 2دقت در ظرف زماني يعني اگر گزيده اي را كه براي  .10
 . زمان را داشته باشيم

هاي متن را باز كنيم و در واقع در اين پرسشها  سش و ما نبايد تمام گرهدادن خودآزمايي و پر .11
 .مجالسي را براي كشف دانشجو بوجود آوريم و لذتي همچون كشف در دنيا وجود ندارد

 .شود  موضوع ديگر صورت ظاهري كار است كه معموالً كمتر به آن توجه مي .12

 ..ثل نوارهاي كاست مناسب و استفاده از امكانات جانبي براي پشتيباني از متن م  .13

  
  ونسبت آن باشعر نو نقدونظريه ادبى.5

   
عنوان  . در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار شد11/8/85اين نشست پنج شنبه    

هاى غالب يا سايه،  منظور از گفتمان. هاى مسلط يا سايه در شعر نو است اصلى اين سخنرانى گفتمان
هاى شعر معاصر را به وجود  هايى كه جريان ها و شخصيت ها، جريان ت كه بر دورههايى اس گفتمان
اى يا  هاى شعر معاصر يا شعر نو رويكرد برخى مدل دوره در بررسى جريان. اند اند، سيطره داشته آورده

 تاريخى -بنابر اين يك مدل خطى . گيرد مى همان ادوار شعر است كه يك نوع خط زمانى را دربر
اى است و ديگرى دهه دهه است و  كند كه يكى دوره كه كامال از عنصر خط زمان استفاده مىاست 

هاى مسلط و اشخاص يا شخصيت  برخى نيز در بررسى شعر نو از چهره. ديگر نقاط عطف است
. گيرند كنند و برخى چشم اندازها را در نظر مى آورند استفاده مى هايى كه جريان شعر را به وجود مى

بحث گفتمانى و تاريخى صورتا يكى هستند اما . ها در بررسى شعر نو استفاده شده است مدلاين 
اند ميشل فوكو است كه  از كسانى كه در مدل بحث گفتمانى سخن گفته. سيرتا با هم تفاوت دارند

  . نگاهى تاريخى نيست و گفتمانى است؛ اما صورت بحث هايش تاريخى است
ما در . دهد گسستى است و معرفت حاكم بر هر دوره را مدنظر قرار مى نكته دوم اينكه مدل فوكو 

  . هاى پيوسته كنيم؛ يعنى گفتمان كنيم، بلكه از مدل پيوسته استفاده مى اينجا از مدل گسسته استفاده نمى
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پردازيم، عنصر مسلط يا وجه غالب را در   ديگر اينكه ما در هر دوره يا جريانى كه به بررسى آن مى
نكته ديگر اينكه . شود گيريم كه نوعا در اين گفتمان چه چيزهايى ارزشمند و برجسته مى ىنظر م
  . آيند هاى ادبى چه در ايران و چه در جهان هميشه در ادامه يا عليه هم يا در پاسخ به هم مى مكتب

  . پردازيم هاى ديگرى چون قدرت، هويت، زبان، معنا مى  نكته ديگر اينكه بعد از گفتمان ما به مؤلف
در . توان گفت در شعر نو ما تنها كسى كه هم شاعر است و هم مبدع و نظريه پرداز نيما است  مى

فلسفه تحصيلى .1: در غرب دو گرايش فلسفى داريم. شعراى ديگر ما معموال شبه نظريه داريم
 يك جا به هم  در20اين دو على رغم تفاوت هايى كه با هم دارند، از اوايل قرن . اى فلسفه قاره.2

از اين رو در شعر نو . هاى بنيادى دارند گرچه با هم تفاوت. اند و آن بحث زبان است نزديك شده
برند و اين اصل توجه به زبان  خودآگاه يا ناخودآگاه برجسته بودن زبان يا ديوانگى زبان را به كار مى

  . شود در مسير شعر معاصر ديده مى
بينيم  اگر از نيما تا به حال را نگاه كنيم مى. ه يك قرائت سياسى دارد شعر ايران خواسته يا ناخواست

ها حاكم  چه در شعر گفتن و چه در نظريه، تعارض با جريانها، برخورد با سنت يا دين يا قدرت
  . و در كل نوعا رويكرد نقد ادبى در ايران، يك رويكرد يك سويه است. رويكرد سياسى دارند

يعنى همان طور كه در يك دوره ناسيوناليسم ميدان دار بود . گنجد  غالب مى اين بحث بيشتر در وجه
در حالى كه . هاى بعد رويكرد آنها به صورت پنهان يا پيدا سياسى است به همين ترتيب در دوره

در رابطه گفتمانى مشخصه . رويكرد گفتمانى الزاما سياسى نيست، بلكه سياست را در دل خود دارد
و اين .  بياوريمtextتوانيم جامعه و سياست و تاريخ را در اين  كه ما مى.  استcontextاصلى آن 

تهديدى كه متوجه نقد ادبى ما است يا آنرا ضعيف كرده . گونه نيست كه به سياست تقليل داده شود
آن است كه رويكرد سياسى به قدرى برجسته شده است كه جامعه به سياست و قدرت بازى تقليل 

  . در واقع متن هم به سياست مرتبط شده استداده شده و 
متن اجتماعى، : ما انواع متن داريم.  ديده شودcontext بايد در دل  text نكته ديگر اينكه متن 

  ... فرهنگى و
رسد، ولى اينگونه  شود و به نظر مى  نكته ديگر اينكه گرچه گفتمان غالبا خطى و تاريخى ديده مى

 راههاى تشكيل دانش  يا اعمال اجتماعى يا روابط قدرت كه حتى در گفتمان عبارت است از. نيست
هاى قدرت  به اين معنا كه بازي. در واقع بين دانش و قدرت نسبت وجود دارد. شود دانش نهادينه مى

  . كند دهد و اين امر در تمام علوم صدق مى هاى دانش را شكل مى بازي
شكند، در  ل اين است كه چگونه است كه گفتمان مىسؤا.  گفتمان وحدت، انسجام و يكپارچگى دارد

 مسئلهگيرد بعد سؤاالت به  كم سؤاالتى شكل مى مدل تامسون ابتدا گفتمانى حاكم است كه طى آن كم
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دهد و در  كم در آن شكاف رخ مى گيرند و بعضا نه و كم ها بعضا جواب مى مسئلهشود و  تبديل مى
  . آيد ى آن به وجود مى يرد و يا گفتمان ديگرى در ادامهگ نتيجه گفتمان ديگرى عليه آن شكل مى

هايى مثل   سؤال دوم اين است كه اگر ما بخواهيم شعر معاصر را يك زاويه در نظر بگيريم و با مؤلفه
ى قاجاريه بعد چه تزلزل و شكافى در مفهوم هويت به معناى سنتى  هويت آن را بررسى كنيم از دوره

شود اشخاصى مثل آخوند زاده و تالبوف حركتى را به سوى ابداع و شكل  آن روى داده كه باعث مى
  دادن يك هويت جديد آغاز كنند؟ 

رسد براى   در بعضى مواقع رجوع به گذشته پاسخى است براى رسيدن به هويت جديد اما به نظر مى
  . هاى جديد است ايجاد هويت جديد نياز به مؤلفه

و در نهايت . گيرد يابد؛ به طور مثال گاهى ناسيوناليسم شكى مى لور مىآرام تب ها گاهى آرام  اين مؤلفه
  . شود شوند و اينجاست كه هدف تبديل به ابزار مى ها در شعر سرازير مى اين مؤلفه

 در ايران سه تلقى از قدرت داريم، هابز اولين كسى است كه قدرت را به معناى واقعى كالسيك آن 
  . ارائه داده

هاى ادبيات و علوم انسانى و علوم تجربى و علوم دقيقه اختالف وجود   رشته در ايران بين
كند و در  مثال در آثار هابز هنگامى كه لوياتان را بررسى مى. اختالفاتى كه در غرب نيست.دارد
اى علوم اثر خود كند و از ديدگاهه هاى كانتى استفاده مى هاى حكومت و حاكميت از مؤلفه مدل

 وى همان نظم رياضى را كه در سيستماتيك كردن فلسفه آورده همان مدل را در بحث .كند استفاده مى
تلقى هابزى قدرت را در . اما تلقى هابز يا فوكو متفاوت است.  جامعه و قدرت نيز پياده كرده

در مدل هابزى قدرت متمركز است در حالى كه در مدل فوكو قدرت منتشر . داند حاكميت مى
  . شود مى

ن دو در نقد ادبى و شعر اين است كه تمامى رويكردهاى پنهانى شعر سياسى و يا غير سياسى  فرق اي
شود تلقى آنها از قدرت تلقى هابزى است يعنى قدرت حاكمه را عمقى  ما كه قرائت سياسى مى

كند قرائت سياسى است  گويد و تفسير و تعبيرى كه خود از آن مى داند مثال اخوان ثالث شعرى مى مى
  . گيرد شود كه دامن نقد ادبى را هم مى اين جريان آنقدر پررنگ مىو 

 ديگر اينكه يك حركت فلسفى داريم در كل تاريخ فلسفه كه در ايران هم سرزير شده؛  و آن   نكته
و از سقراط به اين طرف ) شناختى اسطوره(داريم ) متولوژيك(اينكه تا قبل از سقراط يك جهان 

شود و در قرون وسطى بحث، متدولوژيك يا الهيات يا  شناختى شناختى مى بحث، كاتالوژيك و جهان
شود دقيقا اين  رسيم به رنسانس و از آن به بعد بحث، معرفت شناختى مى تا مى. شناسى است يزدان

ى كانت  ترين جمله پردازد كليدى افتد  بعد از رنسانس بحث، به انسان و معرفت مى چرخه اتفاق مى
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 شرايط وجود، تابعى است از شرايط معرفت، و اين معرفت از جنس زبان است و نيز اين است كه
  هاى زبان؛  فلسفه چيزى نيست جز تاب خوردگى

كم زبان محور  شود و كم  هر دو معطوف به زبان مى20 و 19ى فلسفه در اوايل قرن   و هر دو شاخه
 به 60ى  و از دهه. ى زبان است فلسفهشناسى مربوط به  شناسى و معرفت نشانه. گيرد مطالعات قرار مى

  . شود بعد محور بحث معطوف به معرفت، زبان و معنا مى
كند و ادبيات آرمان گرا و ادبيات جنگ و شهادت جايگزين   فروكش مى57 اين جريان در سال 

اين قضيه در شعراى . كند گردد پس از فروپاشى شوروى و فوت امام اين ادبيات نيز فروكش مى مى
ها مجال تاريخى يا فرهنگى پيدا  اين است كه برخى از گفتمان. شود پور ديده مى البى بى مثل رضيلانق

هاى  و بحث. گيرند كنند يعنى گفتمان در سايه يا مغلوب هستند و گاه بعد از مدتى انرژى مى نمى
  . آورند معناشناسى و زيباشناختى و زبان را به وجود مى

 ما شعر ايئولوژيك داشته باشيم و در مقابل آن ايدئولوژى گريزى را  به هر حال آنچه كه باعث شد
و از اين راه به افراط . ى ما بر روى شكاف است هم ببينيم يعنى يك گفتمان تقابلى اين است كه تكيه

 .افتيم و تفريط مى

  
 

 آسيب شناسي زبان معيار علمي.6

در ي و مطالعات فرهنگي برگزار شد  در پژوهشگاه علوم انسان14/10/85اين نشست پنج شنبه    
 ضمن برشمردن اين نشست آقاي دكتر ناصر نيكوبخت عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس

 ويژگي هم به بيان از آنها با هاي آنها و نيز بيان تفاوت برخي گونه هاي زباني ايران و عرضه ويژگي
زبان : از عبارت است زباني ايران هاي گونه:ايشان گفتند.دن آسيب شناسي زبان معيار پرداختو ها،تعريف

 . زبان عاميانه گويشي؛زبان  اي زبان لهجه ؛)رسمي گفتاري(زبان محاوره  ؛)رسمي نوشتاري(معيار 

  هاي زبان معيارعلمي ويژگي

 معنا؛  و ساوي لفظت .1
 عاري از حشو و افزودگي است؛ .2
  گيري از كلمات بيگانه، رعايت اعتدال شده است؛ در وام .3

  گرايش به سره نويسي افراطي به دور است؛از  .4
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 است؛) دو معنايي يا چند معنايي(، ايهام )پيچيدگي معنا(عاري از ابهام  .5

 به جهت صراحت و روشني معنا، قابل تفسير و تأويل نيست؛ .6
 است؛  عاري از كلمات مترادف .7
 است؛ هاي ديگر متداول زباني به دور از كاربرد گونه .8

  هنري به دور است؛ كاربرد مي يا به طور كلي،ها كال از كاربرد آرايه .9
 عاري از كلمات موهن، خالف عرف و ادب رسمي جامعه است؛ .10

  كلمات و عبارات عاطفي و احساسي در آن راه ندارد؛ .11
  هاي زباني است؛ عاري از كليشه .12

بين دال و مدلول رابطه منطقي برقرار است و مانند  .13
 شود؛ نمي متوقف معنا عالم در ادبي زبان

 ؛به جاي كلمات نشاندار استفاده از كلمات بي نشان .14
 . سخت درگير واژه سازي است  .15

  تعريف زبان معيار

زبان مشترك همه  زبان نخبگان و تحصيل كردگان است؛: زبان معيار از نظر توصيف گرايان
اني زب زبان جامعه شهري در مقابل زبان محلي است؛ كنند؛ اقوامي است كه در يك سرزمين زندگي مي

هايي از جامعه ـ كه  زباني است كه بخش هاي قومي رايج در كشور؛ ها و گويش است وراي همه لهجه
سطح پذيرش آن در جامعه زباني بسيار زياد است؛زبان ملي  برند، شايسته تقليدند ـ آن را به كار مي

اكز زبان مر است؛ يك كشور است و بر اساس قانون اساسي هر كشور به رسميت شناخته شده
تواند با حداقل واحدهاي زباني، ارتباط كاملي  سياسي و فرهنگي هر كشور است؛زباني است كه مي

 .هاي زباني شود گونه جايگزين هم كند و ايجاد 

مند و تابع اصول و قوانين دستوري خاص؛ به  زباني است قاعده: زبان معيار از نظر تجويزگرايان
توان آن را ترجمه  مند بودن، مي ي حاكم است؛به دليل قاعدهساختار آن رابطه منطق عبارت ديگر، بر

ها و  دوم يا زبان مقصد آن را ياد گرفت؛تا حد ممكن به توانايي كرد، آموزش داد و به عنوان زبان
كند؛شيوه يادگيري و ياد دادن آن  دوري مي هاي خود متكي است و از كاربرد كلمات بيگانه ظرفيت

از كفايت و پختگي الزم براي انتقال  و داراي فصاحت و بالغت است؛آهنگ  ساده است؛زيبا، خوش
ميان نخبگان و تحصيل  در مفاهيم برخوردار است؛در برابر نيازهاي جامعه زباني، بالنده و پوياست؛
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هاي درست از نادرست  مرجع تشخيص صورت كردگان از مقبوليت و پذيرش كافي برخوردار است؛
 .است

  هاي زبان معيار مالك

  :اند قائل شده هايي اي از زبان شناسان معاصر از جمله گاروين و ماتيو براي زبان معيار، مالك عده

پختگي آن ) ب  شدگي زبان همراه با انعطاف آن؛ تثبيت) الف  :خصوصيات ذاتي زباني معيار .1
  از نظر علمي و فرهنگي

نقش ) الف    :د از عبارت ان هاي زبان معيار در محدوده فرهنگ يك جامعه زباني نقش .2
  ت؛مرجعي نقش) د  ؛نقش اعتبار دهند) ج  نقش متمايز كننده؛) ب   متحد كننده؛

وقوف به اصول و هنجارهاي ) وفاداري نسبت به آن؛ب) الف:نظر جامعه نسبت به زبان معيار .3
 .مباهات به آن) ج آن؛

  عوامل خروج از زبان معيار

 خروج از قواعد و اصول زبان فارسي 

كاربرد بيش از حد و غير ضرور لغات فرنگي، آن  روي از الگوهاي بيگانه در ساخت زبان فارسيپي
هاي بيگانه، واژه سازي با عناصر مرده  برداري نادرست از زبان ؛ گرتهيهم با تلفظ زبان اصل

 ؛انجامد مي ها در زبان فارسي كه گاه به تداخل معنايي ها و غيرهمگون همگون زبان؛ناآشنا يي با
فارسي ميانه و  هاي باستاني و هاي مهجور و متروك زبان گويي و استفاده از واژه اصرار بر سره

هاي واژه  تشتت اماليي؛ابراز سليقه فردي و تعدد افراد و دستگاه هاي كهن فارسي دري؛ ساخت
 ارسي؛گذاري در خط ف ناآشنايي با اصول و قواعد نشانه به فارسي؛ هاي بيگانه ساز در ترجمه زبان

هاي زباني و رعايت نكردن حد و مرز كاربرد هر گونه زباني؛استفاده غير الزم از  تداخل گونه
مناسب،ناقص  گرايي متكلفانه به قصد تفاخر؛استفاده از تعابير نا هاي ادبي به قصد تفنن؛عربي آرايه

 موهن؛استفاده از ،نادرست؛استفاده از كليشه هاي زباني؛استفاده از زبان فسيل؛استفاده از واژگان
  ؛تتابع اضافات،تتابع افعال؛گزافه گويي و غلو تكرار،



 15 

شود؛ از  نظرگاه دستوري اشاره مي اي از مصاديق خروج از زبان معيار، از درپايان اين جلسه به پاره
 تنوين در فارسي ؛مطابقت صفت و موصوف ؛مبحث جمع در زبان فارسي؛مطابقه نهاد و فعل:جمله

 ساخت كلمات  ؛استفاده از مجهول نابجا در جمله؛ تتابع افعال؛ هاي اضافي كيبمعطوف كردن تر؛
حرف ؛ كاربرد افعال وصفي؛»يت« با ) صناعي(ساخت مصدر جعلي ؛سازي قرينه طريقه اسي بهيق

كاربرد ؛ حذف فعل بدون قرينه لفظي؛ كاربرد قيد نا مناسب با وجوه فعل؛ اضافه معطوف نا مناسب
 .مصدري به مصدر» ي« الحاق؛ اصليفعل در غير معني 


