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  اهللا الرحمن الرحيم بسم

  

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

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

 حظّاما نقد نه به عنوان يك  .كنار يكديگرقراردادن تصورات موزون و ناموزون متفاوت در 
  1!دكودكانه كه شايد تا فلسفة خلقت نيز پيش رو

بدون ترديد نقطة ثقل يك انديشة متديك و  ،ورزي را به نقد بدانيم چنانچه حيات انديشه
مند نيز وابسته به مولفة نقد علمي است چرا كه بدون آن نه تنها ساختار يك پژوهش  نظام

ي با نّقادي، خالقّيت آن تضمين شده و از سوي ديگر يگيرد كه از سو كل نميعلمي ناب ش
فردي نقّادي را از  ـپس اگر در حوزة علمي . يابد خود دست مي ةبه پويايي بايست

اجتماعي نيز مي توان نقد  ـدر حوزة علمي  2،هاي حتمي يك پژوهشگر بدانيم ويژگي
استدالل ورزي،  1.آزاد انديش قلمداد كرديك جامعة  را از نشانه هاي پويش 3اجتماعي

                                                            
  .»نقد و فلسفة خلقت  نسبت فلسفة: بشنوازني«تحت عنوان  1373اشاره به يادداشتي منتشر نشده از نگارنده در سال . 1
حسيني، سيدحسين، مقالة نقد و پژوهشگري، نشرية علمي تخصصي كرسي انديشه، ستاد نهضت توليد  :ك.ر. 2

جويي و  ، كه در آن مقاله، نبوغ، پرشوري، جديت، عمق، سلطه1389، مهر 9پردازي، شماره   هاي نظريه علم و كرسي
  .هاي يك پژوهشگر قلمداد شده است نقادي، از ويژگي

و عناويني چون نظريه نقد، فرهنگ نقد ) اما نه الزاماً با آنچه در متن مراد شده(د اجتماعي در خصوص مفهوم نق. 3
والزر، مايكل، تفسير و نقد اجتماعي، ترجمه مرتضي بحراني، تهران، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و : ببينيد

  .1387اجتماعي، 
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ادبيات تحقيقي و مسالة  ،نظم منطقي ،مندي روش ،زبان ديالوگي ،گفتمان انتقادي
 پژوهشگر و نقّاديِ انديشمند و پژوهشِ ةكه انديش 2هاست اي از آن نشانه ، پارهمحوري

مي دهد دخل فضاي بايسته و شايستة خود قرارمنتقد را در م.  
هاي يك  ازات و كاستييتحليل امت«در چنين جايگاهي اگر نقد را در يك معناي كلّي 

تحليل و ارزيابي  ،بررسي«تر  و مفهومي نزديكديگر و در معنا  دو در يك فراگر ،3»ديدگاه
علمي نقاط قوت و ضعف يك موضوع در ابعاد شكلي و محتوايي آن با توجه به معيارهاي 

فرهنگ «و  »سطح فرهنگ عمومي«آنگاه مي توان در دو  ،4بدانيم» علمي مورد نظر
هاي تودرتوي جامعة  از توسعه و ترويج آن در جامعه سخن گفت؛ يعني هم در اليه »علمي

سبب ، چه اين كه در سطح نخست. هاي درهم تنيدة جامعه علمي فرهنگي و نيز در دامنه
ها، و پرهيز از  نگري دوري از ظاهر بيني و سطحي ،توجه عميق به عمق مسايل اجتماعي

چه اين (تواند عامل توليد علم باشد  مي اوالً ،هاست و در سطح دوم تظاهرگرايي و چاپلوسي
هاي جديد علمي  ، ابداع و توليد مكاتب و انديشهكه بدون نقد دستاوردهاي علمي پيشين

گردد چرا كه  علمي محسوب مي بهترين نيروي محرك آزادانديشي و ثانياً )ممكن نيست
تحقيق علمي راه به جايي ندارد و البته پژوهش  تقليد است و آزادانديشي نيز بي نقد در برابر

ايستادن در مرز انديشه است و نه راه بردن به  ،رف و بدون نقدصعلمي ناب با تقليد 
   .هاي دانش دروازه

                                                                                                                                            
ازي و آزادانديشي، تهران، انتشارات آواي نور، پرد هاي نظريه حسيني، سيدحسين، نهضت توليد علم، كرسي: ك.ر. 1

كرسي انديشه، ستاد  و نيز مقاله نسبت آزادانديشي و نقد انديشي، نشريه علمي تخصصي 145و  139، ص 1392
  70، ص 1388، دي 8پردازي، شماره هاي نظريه نهضت توليد علم و كرسي

، خالصه مقاالت همايش تخصصي كتاب، كتاب و نقد حسيني، سيدحسين، مقاله سامانة پژوهش،: ك.ر .2
  .1388پژوهشكده فرهنگ اسالم و ايران، آذر 

كرسي انديشه، ستاد نهضت توليد علم و  حسيني، سيدحسين، مقاله نقد نقد، نشريه علمي تخصصي: ك.ر .3
  32، ص 1387، آبان 7پردازي، شماره هاي نظريه كرسي

علوم انساني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،  كارگاه پژوهشي متد نقد كتب در حوزه CD: ك.ر .4
  .1392خرداد 
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است و البته  »آداب اخالقي«و  »لمياصول ع«ما نيازمند  نقد علمي در زمانة ،با اين همه
 و در آن منظومة متكثّر .نيز بيانديشيم »نقد پژوهي ةمنظوم«به  ،سزاوار است از اين فراتر

و پيچيده بايد به نقشة راهي دست يافت كه بتوان ساختار پژوهش پيرامون نقد را به 
در حوزة نقد، هاي بايسته  طرح مسايل و پرسش. درستي و راستي ترسيم و تنظيم نمود

هاي علوم  هاي گوناگون رشته ها و گرايش تحليل و تبيين نسبت نقد با قلمرو تخصص
ريزي  بخشي از كارسترگي است كه هم اكنون پي ،بندي آنها بندي و تقسيم ، اولويتانساني
بردوش انديشمندان علوم انساني سنگيني   ما،اسالمي  يهاي آن در جامعة علمي ايران پايه
نقد كه درواقع حكم ثبت يك نظام جامع ( ينخستين انتظار از تنظيم چنين منشور. كند مي

آن است كه نحوة قرارگيري يك رشتة تخصصي علوم انساني، يك واحد سازماني  )را دارد
ها با  ديگر، نسبت كلّ رشته ةمرحل دانشگاهي و يك پژوهشگر را در يك مرحلة و در

 ز نسبت مراكز آموزشي و پژوهشي دانشگاهي، وو ني) آنها در تبادل و ترابط(يكديگر 
روشن خواهد  ،همچنين نسبت اعضاء هيئت علمي و صاحبنظران را در يك مجموعة كالن

  .كرد
سازد؛ در آغاز  ترسيم چنين منظومة عظيمي مقدمة دو انقالب علمي ديگر را فراهم مي

 كه سامانة نقد اي ساز تحقّق شبكة نقد علمي و اجتماعي شود؛ شبكه تواند زمينه مي
ساز توليد  در گام پسين، زمينه گذاري كند و پژوهشي را در بستر جامعة علمي كشور پايه

. در قلمروهاي گوناگون خواهد شد 1هاي علمي و اجتماعي پردازي علوم جديد و نظريه
علمي يا طرح   اعم از كتاب، مقاله، يادداشت(گرچه نقد انديشه و يا نقد يك اثر علمي 

في نفسه موضوعيت داشته و داراي بار علمي و ارزشي خود است و نبايستي ) پژوهشي
صرفاً نقد را امري ابزاري و درجة دوم به حساب آورد اما جداي از اين مقصود، در اين گام 

                                                            
پژوهي، پژوهشكده فرهنگ اسالم و ايران،  پردازي جمعي، همايش نظريه حسيني، سيدحسين، مقاله نظريه: ك.ر. 1

  .125پردازي و آزادانديشي، ص  هاي نظريه نهضت توليد علم، كرسي: و نيز 1389دي 
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تواند  مي) اعم از ايراني و غير ايراني و يا اسالمي و غيراسالمي(هاي موجود  نيز، نقد نظريه
  .هاي نويني در حوزه بومي و اسالمي قرار گيرد پردازي اي جهت نظريه مينهز

در اين ميان و به وِزان مباحث نقد مضموني در نقد آثار هنري، پرسشي بايسته است؛ كه 
، نقد را به غايت، شهودگرايانه دانست به نحوي كه »ژرژپوله«آيا بايد همانند افرادي چون 
هاي جدايي ناپذير  دهيم يا اين كه شكل و محتوا را واقعيت كمترين بها را به شكل و فرم

وي معتقد است براي نيل به هستة انديشة يك اثر كه مقدم بر هر   بدانيم؟ در نگاه پوله
ساخت و شكلي است، بايد شكل و ساختارها را كنار زده تا به آن واقعيت انتزاعي مقدم و از 

وي به دنبال يكي شدن با اين آگاهي دروني و  پيش موجود غيرمادي دست يافت و لذا نقد
آغازين و ناب  ها و ساختارها، آگاهي  شهودي است و درصدد است با پس زدن شكل

  1.نويسنده را از هستي درك كند

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

  .شود مي
اولين نكته آن كه با همة همدلي منتقد با جهانِ خالق يك اثر امكان دستيابي به آگاهي 
ناب و شهودي نويسندة اثر وجود دارد؟ اگر مسأله از سنخ شهود است كه جهان شهودي 

. سترس خواهد بودهر فردي مختص خود و متفاوت با هر آن ديگري و البته غيرقابل د
علوم انساني، همدلي منتقد با مؤلف نه صرفاً   دومين اين كه در دايرة نقد انديشه در حوزة

اي و  براي رسيدن به حس ناب مشترك كه به جهت فهم و درك درست نظام انديشه
اش  گونه كه احساس ناب با همة درجة خلوص سوم، همان. تفكرات يك انديشمند است

به طريق اَولي چنانچه تفكر انتزاعيِ  بيروني نيابد قابل تشخيص نيست، مادام كه صورت 
ذهني، شكل و شمايل سخن، كالم و گفتارِ عيني پيدا نكند، قابليت مذاكره و گفتگوي 

                                                            
شناسي ژرژپوله، تهران، شركت انتشارات علمي  ها و روش مرتضي، نقد مضموني، آراء و انديشه بابك معين،: ك.ر. 1

  .5و151، ص 1389و فرهنگي، 
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اي  علمي، نقد و بررسي، و سنجش و مقايسة صحت و سقم نخواهد يافت و لذا هر انديشه
شود تا » شواهد و استدالل و تحليل و بررسي«ا بايد صورت مكتوب علمي يافته و همراه ب

بتوان پيرامون راستي و ناراستي و درستي و نادرستي آن سخن گفت و به اين منظور 
شود تا از زاوية اين قالب  محتواي علمي يك انديشه، محتاج شكل و صورت علمي مي

بنابراين در يك كالم، . بتوان به باطن آن محتوا نظاره كرد و ارزيابي دقيقي از آن ارائه داد
  .گردد نقد محتوايي يك انديشه با نقد شكلي آن همراه و عجين مي

شوراي «نه تنها براساس اين منطق كه به ضرورت كاربردهاي علمي و عملي ديگر نيز در 
، نقد و تحليل و بررسي كتب و متون علوم انساني از دو »بررسي متون و كتب علوم انساني

ي مورد نظر قرار گرفته و به همين جهت براي داوري علمي پيرامون زاوية شكلي و محتواي
هاي گوناگوني در دو بعد بيروني ـ صوري ـ شكلي و نيز دروني ـ باطني ـ  مؤلفه  يك اثر،

  .افتد ها به سپهر تحليل علمي مي محتوايي مطرح، و هر كتابي بر اساس اين شاخصه
گروه  13با در اختيار داشتن » م انسانيشوراي بررسي متون و كتب علو«بر اين بنيان 

ها و حوزة وسيع علوم انساني، تنها مجموعة دانشگاهي و علمي  در تمامي رشته 1تخصصي
سال سابقة فعاليت خود در  18پس از انقالب شكوهمند اسالمي است كه با قريب به 

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

  .دهد فعاليت تعريف شدة خود ادامه مي
هاي اصلي اين شورا كمك به رشد تفكر انتقادي در توليدات علمي  از جملة سياست

د علم در حوزة علوم دانشگاهي بود و در آغاز فعاليت خود به اين نتيجه رسيد كه تولي
انساني بدون توجه به نقد وضعيت موجود و البته نقد محتواي كتب درسي دانشگاهي و 

                                                            
ــ علـوم   2علـوم سياسـي    -1گروه : عبارتند از» شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«گروههاي تخصصي . 1

ـ فقـه و حقـوق   7 شناسي علوم انساني اسالمي ـ روش6ـ روانشناسي 5ـ علوم تربيتي 4فلسفه و كالم  ـ 3 اجتماعي
ــ اقتصـاد و   12شناسي  ـ زبان11ـ زبان و ادبيات عربي  10زبان و ادبيات فارسي  ـ 9 شناسي  ـ تاريخ، هنر و باستان8

  ـ مديريت13
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اهداف ديگري  ،اما افزون بر اين. منابع علمي موجود، موجب ارتقاء اين علوم نخواهد شد
تقويت جايگاه علوم انساني در  ،توسعة فرهنگ نقد در جامعة علمي: شد مانند نيز دنبال مي

بيني  نسبت سنجي سازواري توليدات علوم انساني با مباني فرهنگ و جهانكشور، 
هاي آموزشي علوم انساني و يا توليد متون  ها و برنامه تدوين و اصالح سرفصلاسالمي، 

  .دانشگاهي با رويكرد اسالمي ـ ايراني
وجود هاي بسياري  هاي شورا فراز و نشيب ها در مسير فعاليت گرچه در طول اين سال

نيت خير و صفاي صدق بانيان اصلي، انگيزه عالي و  ،داشته اما با همة تنگناها و مشكالت
هدفمند اعضاء، همراهي انديشمندانة استادان و صاحبنظران حوزه و دانشگاه، همكاري 

، سبب شده تا اين نهاد علمي به دور شورا مشفقانه مديران و ياري مجدانه اعضاء دبيرخانه
 ضعفنقاط قوت و  ،اتقان پيش برد و متناسب با شرايطبا ي ظاهري كار خود را از هياهوها

همزمان با رويكرد جديد مديريتي كه به  1390در اين راستا از سال . خود را ارزيابي كند
دادهاي آن صورت گرفت، مجموعة  نوها و بر كيفيت وكميت فعاليت و ساختار شورا

تحوالت بنياديني و ني به خود گرفته و شاهد تغيير دستاوردها و كارهاي آن شتاب روزافزو
هاي مطرح و تاثيرگذار جهاني در قالب كتب و  در اين رديف نقد و تحليل نظريه. ايم بوده

متون تراز جهاني در دستور كار گروههاي تخصصي شورا قرار گرفت تابه اين طريق عالوه 
نظريات مطرح در  مند مع و نظامنقد علمي، جا ،بر ترويج جريان نقد در مراكز دانشگاهي

 گسترة علوم انساني معاصر و به ويژه غربي مورد لحاظ بوده و پياپي توليد علوم انسانيِ
. يابدبتحقّق سوي اسالمي ـ ايراني متناسب با مقتضيات جديد جهان علمي راهي به 

هاني و جهاني، در نظر داشتن متون آكادميك ج بندي ملّي و انتخاب متون براساس تقسيم
نقدهاي نظريه محور و نه صرفاً متن محور،  ةو همچنين ارائ ،اي نه صرفاً متون ترجمه

  .بخشي از آثار اين رويكرد جديد است
اق و همياري مراكز و ت خلّاميدوارم بتوانيم اين تالش مضاعف را با مديريت بهينه، ذهني

اي نه چندان دور  آيندهانديشمندان علوم انساني به سمت چنان هدفي پيش بريم كه در 
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مراكز علمي و پژوهشي در ايران، به عنوان مراجع نقد علمي آخرين دستاوردهاي روز علوم 
   1.انساني جهان به حساب آيند

هاي موجود،  نامه نامه و آيين هاي تخصصي شورا براساس اساس گمان هريك از گروه بي
برگزاري : كنند مانند ظيم ميهاي خود را در حيطة عناوين مختلفي تن وظايف و برنامه

هاي  هاي تخصصي حاوي داوري و نقد كتب ملي، ارائة نقدنامه ارائة نقدنامهجلسات گروه، 
متون در تراز جهاني، ارائة مقاالت علمي پژوهشي نقد متون جهت چاپ در نشريه علمي 

يف لأهاي پژوهشي، طرح ت ريزي درسي، طرح پژوهشي پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه
هاي  برگزاري جلسات نقد نظريه  هاي تخصصي، كتاب، برگزاري همايش، كارگاه و نشست

  ...علمي، برگزاري جلسات مشترك نقد كتاب با مولفين و ناقدين و
هاي تخصصي در  هاي تخصصي، تنظيم و چاپ نقدنامه هاي گروه ترين فعاليت يكي از مهم

 .باشد رشتة خاص خود است كه محصول يك فرايند طوالني و بسيار پر زحمت مي زةحو
هاي علمي انجام شده در خصوص كتب  نهايي داوري  بندي هر نقدنامه حاوي خالصة جمع

تخب در هر گروه خواهد بود؛ گروههاي تخصصي كه متشكّل از استادان و صاحبنظران نم
هاي گوناگون در آن رشته خاص و با  ز گرايشتخصصي بوده و غالباً ا  مرتبط با رشته

هر گروه  ،شوند و از لحاظ ساختار مديريتي پوشش تمامي دانشگاههاي كشور برگزيده مي
عنوان بازوي  به(و نيز دبير گروه  )عنوان مسئول اصلي و مدير علمي به(متشكل از رئيس، 

بدنة اصلي علمي به عنوان (و همچنين اعضاء گروه  )گيري امور گروه اجرايي و پي
ها و  نقد كتب در گروهها بدين شكل است كه كتاب روند اجمالي بررسي و. است )همجموع

متون مورد نظر پس از معرفي از سوي اعضاء گروه و يا مراكز و يا اعضاء هيئت علمي 
شوند و سپس براي  در گروه مطرح شده و جهت نقد و بررسي انتخاب مي ،دانشگاهها

. گردند هاي مخصوص نقد و داوري ارسال مي حبنظر به همراه فرماستاد صا 2حداقل 
                                                            

تهران،  شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني، شيوه نامه نقد و تحليل آثار و كتب در تراز جهاني،: ببينيد. 1
  .1390انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، بهمن 
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هاي متعدد و جامع  هاي نقد و بررسي كه حاوي پرسش منتقدين مورد نظر براساس فرم
هاي خود را  شكلي و محتوايي است، متن منتخب را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و پاسخ

 خصصي گروه توسط استادان رشته،لسه تها در ج اين پاسخ. كنند در جداول منعكس مي
مطرح و به بحث گذارده شده و چنانچه نياز به بازبيني داشته، پس از نظر بازبين تحرير 

بندي نظرات در قالب ابعاد شكلي و محتوايي و  جمع ،هاي مخصوص شده و نهايتاً در فرم
ر فرجام كار رسد تا د سازي خواهد شد و به تائيد نهايي گروه مي نقاط قوت و ضعف، چكيده

ناشر، گروه علمي، دانشكده، و يا سايت شورا   براي مولف،) نظر گروه به فراخور حال و(
ارسالي به مولفين و ناشرين محترم از آنها دعوت  هاي در نامه. ارسال و منعكس گردد

شود شركت جسته  اي كه به همين مناسبت توسط گروه مربوط منعقد مي شود در جلسه مي
از سوي . قدين و مولفين به بحث و تبادل نظر علمي مشترك گذارده شودتا نظرات منت

شود مجموعة ديدگاههاي انتقادي خود را  منتقدين كتب و متون درخواست مياز ديگر 
» مقاله نقد«صورت يك  به 1پيرامون متن مورد داوري در قالب يك دستورالعمل پيشنهادي

مقاالت پژوهشي منتقدين از طريق نشريات  كهاين امكان نيز فراهم گردد  تنظيم كنند تا
ور شپژوهشي شورا و همچنين وسايل ارتباطي ديگر در اختيار شبكة علمي فرهيختگان ك

تواند اين فرايند را تكميل و  آنچه مي. قرار گيرد و بدين وسيله چرخة نقد علمي رونق يابد
در پي هر نقدي، نقدي  است كه» دقن سامانة نقد«بر بالندگي آن بيافزايد امكان تحقّق 

پر تفطّن  ،علمي ةدرسائقة جامعنقد تر، پي در پي درآيد تا نبض زندة  تر و فربه ديگر؛ پخته
هاي گوناگون مسايل علمي به تحليل و تبيين  اليه ،در حال حركت آمده و عالوه بر اين

  .را ببردالزم هاي علمي  اين پيكرة پردغدغه بهره ة نخبگاني نيز ازعجامو الزم درآيد، 
از برگزاري جلسات گروه تا گزينش متن و ارسال  پرواضح است كه فرآيند نقد متون؛

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

                                                            
  9، ص )كتب ملي(شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني، فرم نقد و بررسي متون و كتب علوم انساني : ك.ر. 1
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هاي نقد و بررسي متون، چندين دوره  زمان حصول نتيجه خواهد بود و با وجود اين كه فرم
توان اذعان كرد كه در موقعيت  مورد تجديد نظر و بازنويسي قرار گرفته و از اين حيث مي

رداشتن تمامي ربهاي علمي برخوردار است، اما همچنان تا د اب باالي مالكنصخود از 
  . ع، فاصله وجود دارد كه اميدواريم قدم به قدم اين مرزها كمتر شودشرايط مطلوب و جام

يكي از » نقدنامه گروه تخصصي«پيش رو تحت عنوان  ةبا اين توضيحات مجموع
است كه  »شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«دستاوردها و محصوالت گروههاي 

و » گروه تخصصي« ،»شوراي مركزي«برآمده از يك روند پرتكافو بين سه حلقة 
بايسته است خوانندگان فرهيخته به اين نكات توجه  ،است و بر اين پايه» دبيرخانه شورا«

  :كنند
نو و جديد است و از اين  ةنقد و بررسي متون علمي به شيوة جاري يك تجرب ةتجرب -1

اي كه هنوز فرهنگ نقد جاي و  رو بايد به لوازم و مقتضيات چنين امري آن هم درجامعه
داشت و به ويژه صبوري، آداب ديني و  رخوو الزم خود را نستانده، توجه در ضروري گاه

 .ادي علمي را مدنظر قرار دادالزامات نقّو  ،اخالقي

از چاپ و نشر  »شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«ترين اهداف  يكي از مهم -2
هاي تخصصي، عالوه بر ترويج جريان نقد علمي، دعوت خاضعانه از  هاي گروه نقدنامه
است تا » سامانة نقد نقد«لفين محترم براي شركت در ؤصاحبنظران و به خصوص م  همة

بر مدار يك مسألة پژوهشي بتواند به روشن شدن ابعاد آن و » ان قلت قلت علمي«چرخة 
منتهي ) از منظر كاركردهاي علوم انساني( هيل و معضالت روزآمد جامعو تحليل مسا حلّ
 .گردد

فرهيختگان محترم بايد در نظر آورند كه مجموعة عملكرد طوالني و دقت نظرهاي  -3
ها  شود كه در واقع چكيدة ده بندي نهايي مي استادان، نهايتاً در يك يا دو صفحه جمع

هاي شورا مسئوليت  نامه ه براساس آييناگرچ. هاي موجود است صفحه مطلب و داوري
به صورت  ،هاي گروه مراقبتبا همة ها با رئيس گروه است اما  بندي علمي نهايي جمع
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ي مطالب منتقدين لفين و يا حتّؤطبيعي اين امكان وجود دارد كه در مواردي، مقاصد م
صل متن و يا درستي و با ظرافت منعكس نشده باشد و لذا در اين فرض با مراجعه به ا به

 .اصل نقد بايد به رفع ابهام مبادرت ورزيد

گاه در يك گروه بين نقدهاي ارائه شده از جهت تعداد صفحات و يا حتي شيوة ارائه  -4
هاي مختلف شورا، ممكن است وحدت روية كامل و جامعي در نقد  گاه بين گروه و ،نقد
ها مشاهده نشود كه اين امر ريشه در آزادي عمل تشخيص گروه يا تفاوت سبك و  نامه
توان سبك  هاي تخصصي و يا تفاوت سياق كتب مورد نقد دارد؛ و گرچه نبايد و نمي رشته

پيمانة خانوادة بزرگ علوم انساني كامالً با  گروه تخصصي را در دامنة پر 13و سياق 
هاي  با حفظ روحية خالقيت گروهها، تفاوت هستيمسازي كرد اما درصدد  يكديگر يكسان
اقل برسانيمصوري را به حد. 

سعي بر آن  ،1390ها در سال  در مجموعة منشورات پيش روي نقد نامه هاي گروه -5
كار همسان باشد تا عالوه بر رفع نسبي اشكال بوده براي نخستين بار، شكل ارائه و قالب 

 ،علوم انساني واجد آن بوده  نقدنامة تخصصي در حوزةيك پيش ياد، همة آنچه الزم است 
نيم در منشورات سا و دبيران محترم گروهها بتواؤاميدواريم با همت مثال زدني ر. دارا باشد

 .سازي الزم حركت كنيم بعدي در جهت كيفي

لفين محترمي است كه كتب آنها ؤانديشمندان، پژوهشگران و م  ت از همةدعو ،سخن آخر
را ما در اين مجموعه مورد نقد و بررسي قرار گرفته تا با ارسال نظرات و نقدهاي خود 

  .مفتخر به ياري رسانند
جناب آقاي دكتر  »شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«الزم است از رياست محترم 

هي و همة همكاران ايشان در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي الل حميدرضا آيت
كرده و به ويژه به دوستان عزيز و اعضاء  تشكر هاي مستمر خود  به پاس حمايت

پور،  مقيسه، نجف: اسماعيلي و محسني و آقايان: ها وش دبيرخانه شورا خانمك سخت
  .كران بفرستم نصيري و شهابي، درودي بي
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هاي ارزشمند استاد گرانمايه جناب آقاي  گذاري خالصانة خود را از تالش سهمچنين سپا
جناب آقاي و نيز دبير گروه  ادبيات فارسيي رئيس محترم گروه قبادحسينعلي دكتر 

كه توأمان زحمات اصلي تهيه و گردآوري اين مجموعه را برعهده  محسن جماليان
هاي  نشستن ساير فعاليتر شاهد به باو اميدوارم پس از اين  اند، اعالم كرده داشته

  .باشيماين عزيزان چشمگير 
  

  سيدحسين حسيني  
  دبير شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني

5/5/1392  
  





  
  
  

  
  
  
  
  

  هاي باستاني زبانزبان و ادبيات فارسي و معرفي گروه 
  و كتب علوم انساني شوراي بررسي متون

  
  )گروهيادداشت رئيس (

 مقدمه





  
  
  
  
  

  نقد زايش و متن توانش دربارة سخني
  آن بازشناسي ضرورت و ايران در ادبي نقد

 بـراي  را هـا   شـاخص  تـرين  جامع از يكي تواند مي ادبي نقد وضعيت تحليل و شناخت
 هـر  در ادبيـات  هاي افق ساختن روشن و دهد دست به ادبيات موقعيت سنجش و درك
 نقـد  شـأن  ايـن . آيد شمار به ادبي نقد دانش حوزة دستاوردهاي از تواند مي خود كشور،
  .باشد نظر مطمح بيشتر بايد ما كشور در ادبي
 گـروه  هـاي  هـدف  جملـه  از ادبي، نقد شكوفايي به كمك كه جاآن از ديگر، سوي از
 فـرض  ها دانشگاه انساني علوم كتب و متون بررسي شوراي فارسي ادبيات و زبان
 درسـي  منـابع  و دانشگاهي گوناگون هاي متن دربارة گروه، اين نقدهاي بنابراين شود، مي
 مـؤثر  آن اعـتالي  براي و باشد راهگشا ايران ادبيات موقعيت بهتر فهم براي تواند مي نيز

  . شود تلقي
 هـا،  فرصـت  محيطـي،  هاي موقعيت واكاوي و ادبي نقد مسائل گوناگون ابعاد گشودن

 رفـع  بـراي  روشـن  راهكارهـاي  دادن دست به و ضعف و قوت نقاط ها،چالش و ها تهديد
 و مناسـب  هـاي  روش شـناخت  و مثبت هاي جنبه تقويت و آنها از كاستن يا ضعف نقاط

 و دانـش  اعـتالي  براي ادبي نقد قلمرو در نهادي نگاشت آغاز الزمة آن، كارآمد ابزارهاي
  . است كشور در ادبيات آفرينش

 نقـد  خـادم  گروه، اين و نقد، مخدوم ادبي متن و ادبيات: گفت توان مي انگاره، اين با
 تخصصـي  نقـدهاي  در انتقـادي  و كاربردي نگاه ترويج و پويايي بالندگي، تحرك، و است
 بنـابراين . رسـاند  مـي  مـدد  ادبـي  نقـد  شكوفايي به شورا، اين فارسيِ ادبيات و زبان گروه
 ايـن  بنيـادين  هـاي  هـدف  از نقد اعتالي و است گروه اين مخدوم نقد،: پنداشت توان مي

  .رودمي شمار به علمي تشكل
  : جمله از سازد؛ هموار را ادبي نقد اعتالي مسير تواند مي جهت چند از گروه اين

 بـداعت  انعكـاس  و دانـش  توليـد  و نقـد  شـدن  كـاربردي  و تراوت بالندگي، به كمك
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  . خلّاقانه هاي پژوهش و نظريات
 و ركـود  و كهنگـي  غبـار  از نقـد  پـااليش  بـراي  كـاربردي  و راهبردي علميِ رهيافت

 طريـق  از آنهـا  انعكاس و نظريه، و دانش توليد كه چرا ادبي؛ جامعة مسائل با ارتباطي بي
 با استوار نسبتي ادبيات، و زبان حوزة در نامه نقد جمله از گروه، اين دستاوردهاي انتشار
 .شـود  محسـوب  آن بالندگي و پويايي مهم عوامل از بايد و كند مي پيدا ادبي نقد تقويت
 طريـق  از را ادبـي  نقـد  ضـعف  يـا  زايـايي  و رشته اين در دانش توليد مهم شاخص حتي

 مباحـث،  مسـائل،  بـه  پـرداختن  روي، ايـن  از. كـرد  فهـم  توان مي انتقادي علمي تحليل
 پژوهشـي  -علمـي  مجـالت  هـاي  اولويت از يكي تواند مي ادبي نقد راهبردهاي و وضعيت

  . باشد
 هـا،  سـبك  ژانـر،  تنـوع  حيـث  از خواه و قدمت نظر از خواه ادبي، نقد گسترة و دامنه

 بـا  اسـت،  مجلـه  چند يا يك گنجايش از افزون ايران، در ها  دگرگوني و ها  مكتب ها، قالب
 پهنـة  در الگـو  و سـرآمد  فـاخر،  متـون  كثرت و چندگانه شاهكارهاي آفرينش به عنايت
 نظريات بنيادين مباحث و نظري عرصة از فراتر نقد، مباحث بوم، و مرز اين ديرينة تاريخ

 به و شود مي شامل را عملي نقد متعدد هاي شاخه نقد، قلمرو ترتيب بدين. است انتقادي
 عرضـه  را مطـالبي  عمـالً  پژوهشي -علمي هاي مجله هاي مقاله عمدة بخش رسد مي نظر
  . آيند مي شمار به آن از مصاديقي يا شوند مي محسوب عملي نقد نوعي به كه كنند مي

 بلنـد  ديواري و جدي اي فاصله بينگاريم كه بود نخواهد معني بدان واقعيت، اين بيان
 روابطـي  دو، اين كه باوريم اين بر برعكس بلكه دارد، وجود عملي نقد و نظري نقد ميان
  .شد خواهد هردو تقويت آنهاموجب ميان مستمر تعامل و دارند هم با افزايانه هم

 و وجـود  آيينـة  و الهـام  منبـع  مثابـه  بـه  ادبـي  هـاي  نظريه و نظري نقد اينكه مضافاً
 هـاي  ظرفيـت  كشـف  ميـدان  تواند مي نيز عملي نقد و آيند مي شمار به ها  متن پااليشگر

 هـاي  نظريـه  يعنـي . شـود  واقـع  ها شاهكار و ها  متن هنري و ادبي جوهرة و شناختي زبان
 و موضـوع  جايگـاه  در عملـي  نقد و »فرانقد« مكانت و مقام در نظري نقد و ادبي انتقادي

  .گيرد قرا تواند مي نقد مادة
 و درخشـان   هـايي مـتن  بـا  سـرآمد،  و ديرپـا  ادبيـاتي  كـه  ما كشور براي واقعيت اين

 مالحظـه  بيشـتر  بايد دارد، پرشمار و گسترده متنوع، بسيار آثاري و جهاني شاهكارهايي
 بيشتر ها شاهكار اين ارزش كه است عملي نقد و نظري نقد توأماني به توجه راه از و شود

  .شد خواهد شناخته
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 پژوهشـي  – علمي مجالت عمدة بخشالهام و سرمايه ادبي نظرية و نقد سو، ديگر از
 پشـت  براي: گفت توان مي بنابراين. هستند ادبيات زمينة در ديگر انتقادي نوشتارهاي يا

 مالزم انتقادي، مقاالت آفرينش و ادبي نظرية و نقد ادبيات، شكوفايي مسير گذاشتن سر
 دو هـر  نگيرنـد،  قـرار  افزايـي  هم مسير در ها  فرصت يا همراهي اين چهچنان و يكديگرند

 و معرفتـي  و فرهنگـي  علمـي،  رشـد  هاي سرمايه ترين عمده از يكي و كرد خواهند زيان
  . ديد خواهد آسيب كشور معنوي

 شد خواهد تر روشن زماني ادبي نقد عرصة در ها  توانمندي افزايي هم به توجه ضرورت
 راهبرد انداز، چشم بدون و نيست نهادينه ما كشور در دانش اين باشيم داشته نظر در كه
  .كند مي حركت سامان بي و خودرو تقريباً و نهادي نگاشت بدون و

 الهـي،  قوة و حول به ملّي، و علمي هدف اين تحقق به كمك براي و مسير همين در
 كشـور،  مختلـف  هايدانشگاه علمي هيأت اعضاي نقدهاي از بخشي حاصل كتاب اين در
 بـه  هـا،  كتـاب  داوران يـا  متـون  بررسي شوراي فارسي ادبيات و زبان گروه اعضاي از اعم

  .رسد مي چاپ
 تـا  شـناخت  تـر  دقيق را كشور در ادبي نقد مسائل بايد مقوله، اين به پرداختن براي 

 پيش در كاربردي سپس راهبردي سمتي و سو و كند عبور كليات بيان سطح از مباحث
  . كند كشف را ها  اولويت شود قادر و بگيرد
 منـابع  عنـوان  بـه  خواه كه است هاييمتن نقد گرفته، قرار محور كتاب اين در چهآن
 شايد و آيد مي شمار به تدريس براي احتمالي مأخذ يا فرعي منابع خواه و تدريس اصلي
 كـار  دسـتور  و اصـلي  محـور  ها متن نقد چرا كه دهد قرار خواننده فراروي را پرسش اين

 از يكـي  رسـد  مـي  نظـر  بـه  است؟ گرفته قرار گروه اين عمل مجموعة و كتاب اين عمدة
 است ايمقوله شناسيمتن. است »شناسي متن« نقد، حوزة تحقيقاتي عمدة هاياولويت

  . برساند مدد ما كشور در ادبي نقد بالندگي به تواند مي كنوني وضعيت در كه
 مـتن  بـا  معرفتـي  و فرهنگـي  شناسي، زيبايي جهت از ويژهبه حيث، چند از ادبي نقد
 اتكـاء  با نقد ترتيب بدين. است خورده گره شناسي متن هاي حوزه و ابعاد با و دارد پيوند

 تكون -1 حيث چهار از بنيادين ارتباط اين. شود تر بالنده و غني تواند مي شناسي متن به
 تـوان  افـزايش  -4 و ادبي، نقد گفتمان و سنت -3 نقد استمرار و رونق بالندگي، -2 نقد،

  : شود مي واكاوي جهاني نقد هاي جريان با تعامل
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  تكون حيث از. 1
 گفتمـان  كه فرهنگي جغرافيايي در روي اين از. است متن فرزند نقد، ديدگاه، اين از
 بـه  شـاهكار  و برجسته آثاري و باشد باليده فاخرتر، هايي متن و بيابد شكل ادبي و علمي
 چنـين  در. بـود  خواهـد  برخـوردار  افزونتـر  تواني و رويش از ادبي نقد طبعاَ برسد، ظهور

 تفكـر  انتقال و عقالنيت گفتمان و معرفتي ژرفايي با ادبي خالق و ممتاز آثار اگر فضايي،
 مـتن  و گـردد  همراه اي اسطوره و روحاني -شهودي هاي تجربه و شناختي انسان فلسفي،

 باشـد  انسـاني  عميق هاي دغدغه و ها  اضطراب دربردارندة و آيد شمار به اصيل ادبي، آثار
 اصـول  و هـا   شـيوه  كـه  نقـدي . گرفـت  خواهد شكل تر بنيادي سرزمين، آن در ادبي نقد

 منـد  قاعده و دارد، بر در هم با معرفت و تفكر با آميخته بنياني كنار در را شناختي زيبايي
  . بود خواهد راهگشا و پايدار است، اثربخش و

 گويـا  شاهدي ايراني، تمدن شكوفايي دوران و اسالمي ميانة عصر و قديم يونان شايد
 روحـاني،  و شهودي تجربيات و عقالنيت شكوفايي با همزمان يعني باشند؛ ادعا اين براي

 و پرتحـرك  موقعيت اين با تعامل در نيز ادبي نقد و شد ميسر ادبي شاهكارهاي آفرينش
  .بود شده نزديك شكوفايي و تعالي به روزگاران آن در بالنده،
  استمرار و رونق بالندگي، حيث از. 2

 بنيان كه بمانند باقي پررونق و شكوفا بالنده، توانند، مي زماني تا ادبي نقد هاي جريان
 فكـر  جويبـار  و عقالنيـت  زايندگي هاي سرچشمه از و باشند بديع و اصيل هايي متن آنها

 زنـده،  هـاي  مـتن  ظهـور  و وجـود  ترتيـب،  بدين. باشند شده مند بهره گفتماني و فلسفي
 توانـد  مـي  زيبـا  شـگردهاي  از برخـوردار  آرمـاني،  ژرف، مضـامينِ  از مشـحون  و نوآورانه

  .باشد نقد افزاي رونق و بخش الهام
 گفتمـان  آيينـة  و خالق تفكر محصول و خالقيت، ظهور و بروز كلي، طور به نقد زيرا
 ارتقـاء  را خـود  محـيط  خواهد مي و نيست راضي موجود متني وضع به كه تفكري است؛
  .بخشد
 ضـعيف  هـاي  مـتن  بـا  خالقّـه  قدرت اين و است ادبيات اعتالي درصدد نيز ادبي نقد

 و نمـا  و نشو براي درخوري همراهان و ياران نه ادبي نقد سست، متن كنار در. پژمرد مي
 ترتيـب  بـدين . همـاوردي  بـراي  توانمنـد  و جدي حريفي نه و بيند مي نشاط و اختالط
 بـا  ميـداني  را جوالنگـاهش  كـه  چـرا  انگارد؛ مي موضوعيت فاقد را خود جوالن سرزمين
 و شـدن  تلف معرض در را خويش حيثيت و سرمايه و يابدمي نادرخور هماورداني حضور
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  .پندارد مي رفتن هدر
 گرفتـه  اجتماعي نقد از نقد، هاي شاخه و ها  رهيافت اقسام، همة روياروي نقيصه، اين

 علـم  قد الگويي كهن و ايه اسطور تأويلي، گفتماني، فلسفي، اخالقي، روانشناختي، نقد تا
  . گذارد نمي باقي منتقد براي رمقي و انگيزه ها، متن ضعف و رونقي بي. كند مي

 هـم  را، »مـتن « و »نقـد « آشكار تعامل عرصة و ادبي نقد موقعيت اين تاريخي شاهد
 و داد نشـان  ايراني و اسالمي تمدن شكوفايي اوج دوران در هم و قديم يونان در توان مي
 تعامـل  ايـن  فرانسـه،  همچـون  هـا  كشور از بسياري در. گرفت سراغ جديد دنياي در هم

 نقـد،  هـاي  نظريـه  رواج و ادبـي  مـتن  آفـرينش  عرصـة  در چنانكـه  آمد؛ وجود به پررنگ
 آفـرينش  همزمـاني  بـه  تـوان  مـي  ترتيب بدين. داد اختصاص خود به را توفيق بيشترين

 قـرن  تـا  پـنج  و چهـار  قـرن  از ايران در ادبي نقد تعالي و اوج و فارسي ادبي شاهكارهاي
 اشـعار  درخشـش  تـا  فردوسـي  شـاهنامة  آفـرينش  بـا  حدوداً كه كرد اشاره نهم و هشتم
مـي  همزمان جامي عبدالرحمن يعني كالسيك بزرگان سرآمد آخرين و حافظ و سعدي
 و بالنـدگي  از شـاهكارها،  ايـن  خلـق  رونـد  افول با است؛ صادق نيز آن عكس البته. شود

 جرجـاني  اسرارالبالغة چون آثاري آفرينش و هجري نهم قرن از پس ادبي نقد شكوفايي
  .نيست خبري
 چشـم  بـه  نيـز  ايـران  ادبـي  نقـد  ميـدان  در اخير هايقرن در كمابيش وضعيت، اين

 شـاهكار  آفـرينش  حـوزة  در متأخر هايقرن در ايران كه ميزان همان به يعني. خورد مي
 از درجـه  همـان  بـه  گرفته، فاصله ادبي نقد و ادبي هاي نظريه خلق با و مانده دست تهي
 كـرد  اعتـراف  نيز حقيقت اين به بايد حتي. است بازمانده راهگشا و ممتاز ادبي نقد قافلة
 و مبـاني  و هـا   نظريـه  خلـق  و بـازآفريني،  بـازخواني،  بازفهمي، به قادر روزگار اين در كه

  . ايم نشده آنها دربارة يا فارسي ادبي شاهكارهاي از برگرفته و منتج ادبي نقد موازين
 و فلسـفي  هـاي  جريان و مباني و نظري تمهيدات ضعف در بايد نيز را آن عمدة دليل
 در تفلسـف  و خـالق  تفكـر  فلسفي، انديشة. دانست آزادانديشي نشدن نهادينه و معرفتي

 و هـا   سرچشـمه  از بهـره  بـي  نقـد،  بنـابراين  است؛ نشده نهادينه ما كشور اخير قرن چند
 تكـراري،  غيرخلّـاق،  نقدپذير، آزاد ميدان از محروم و بومي حكمي و فلسفي آبشخورهاي

 بـاقي  بيرونـي  فكري هاي جريان راه به چشم و كرد خواهد عمل منفعالنه و ضعيف مقلّد،
  . است بوده چنين ايران جديد ادبي نقد سرگذشت. ماند خواهد
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  ادبي نقد گفتمان و سنت. 3
 نكتة دو در چهآن از. شود مي منتهي نقد زايش به متن توانش جستار، اين ديدگاه از

 ممتـاز  آثـار  و هـا  شـاهكار  آفرينش تداوم كه دريافت را امر اين توانمي شد بيان پيشين
 حيـات  هـاي نشـانه  ظهـور  و شـدن  نهادينـه  و شـدن  جريـاني  استمرار به تواندمي ادبي

 را انتقـادي  گفتمـان  ماندن زنده توان مي موقعيتي چنين در. كند حكايت نقد گفتماني
 ايـن  از اما كند؛ تبديل علمي سنت يك به را ادبي نقد تواندمي تداوم اين. كرد حس نيز

 گسست خورد، مي چشم به ايران در ادبي نقد حيات تاريخ شناخت در كه اينكته زاويه،
سده اين در نقد گفتماني شكست از مقطعي، گسست اين. است ايران در ادبي نقد سنت

 صـورت  احتمـالي  ايمقايسـه  مصر، و ايران ميان اگر حيث اين از. كندمي حكايت نيز ها 
 و هـا  شـاهكار  ايرانـي،  ادب تاريخ اندازة به كهاين با جاآن در كه شد، خواهد روشن گيرد،
 با و گسست بدون نقد، و متن ميان مناسبات استمرار ولي خورد،نمي چشم به ممتاز آثار

 بازيـابي  و بازشناسـي  در حتـي  ايرانيـان  مـا  بنابراين است؛ مانده برقرار نقد، سنت تداوم
 بـه . هسـتيم  مصـريان  مـديون  حـدودي  تا معاصر دورة در اسالمي، ادبي نقد هايميراث
 صورخيال حوزة در ديگران و قطب سيد انتقادي آثار بخشيالهام از توانمي نمونه عنوان

  .كرد اشاره ايران در مشابه آثار خلق براي شعر موسيقي و
  جهان در ادبي نقد هاي جريان با مؤثر تعامل توان منظر از-4
 بـا  مناسـبات  برقـراري  ايـران،  ادبـي  نقـد  بـراي  گفـت،  توان مي اجمال به باره اين در
 ادبـي  نظـري  هـاي  ميراث با ارتباط داشتن سكّة روي آن جهان، ادبي انتقادي هاي نظريه
 هـا   ميـراث  بـازآفريني  و بازكـاوي  و بازشناسـي  قلمرو در چون يعني است؛ بومي و ايراني
نداشـته  خالقانـه  و احياگرانه و سازنده، هايي پژوهش انجام و اثربخشي توان چندان عمالً
 اسـتغنا،  كـاذب  احساس با و زحمت بدون و خوارانه پخته عمدتًا كه ايم كرده عادت و ايم

 تكرار را قدما شيوة و ها  قاعده همان تفريطي، صورت به بنشينيم، نياكان سفرة سر بر فقط
 بـراي . اند شده نو و يافته  تحول نقد، جهان در ها شيوه و اصول آن آنكه از غافل كنيم؛ مي

 و روزآمد مبتكرانه، نقد، بايد ايراني، نقد ماندن بالنده و حيات استمرار و نقد سنت حفظ
  . نگردد انفعال گرفتار و باشد جهاني جديد هاينظريه با متناظر
 جديـد  آراي بـا  كـه  نسبتي نوع در آن، مقابل نقطة در درست كه است حالي در اين
 نقّادانـه،  تفكر پشتوانة بدون و شيفتگي با يعني. شود مي طي تفريط راه سازيم، مي برقرار
 بـر  آنكـه  بـدون  و پنـداريم  مي منطبق ايراني هايي متن با را جديد هاي انديشه و ها  نظريه
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 بـا  را معاصـر  يا كالسيك ادب از متني هر باشيم، كرده پيدا اشراف آنها ژرفاي و ها  زمينه
 نقـد  هـاي  جريـان  و هـا   انديشه با تعامل ميدان در عمالً روي، اين از. دانيم مي آنهاسازگار

 بـاقي  راكد و يكسان اخير، هاي سده بلكه گذشته، هاي دهه و امروز وضعيت جهاني، ادبي
 تفاوت اين با. ايم نكرده حركت جلو به و ايم مانده تسلسل و دور گرفتار گويي. است مانده
 دهخـدا،  بهـار،  الشـعراي  ملـك  چـون  اسـتاداني  ايران، معاصر ادبيات تاريخ عرصة در كه

 شـناخت  و گذشـته  ادب بر تسلط دليل به ديگر تن چند و كوب زرين و فروزانفر همايي،
 هـم  شـناختي   پشـتوانة  ايـن  از امـروزه  اما اند؛ آنهاداشته به تعلقي شاهكارها، و ها  ميراث
 ملموس بيشتر محروميت اين بيافكنيم، نظري آينده به اگر آنكه ويژهبه محروميم؛ تقريباً
 بهـار،  الشـعراي  ملـك  چون كساني آينده، در كه كند ادعا تواند مي كسي چه. بود خواهد
 هـاي  ميـراث  فهـم  عرصة در... و پورنامداريان شفيعي، شهيدي، همايي، فروزانفر، دهخدا،

  كرد؟ خواهند ظهور ادبي هاي پژوهش و ادبيات عرصة در اسالمي و ايراني ادبي
 بازشناسـي  كه دارد وجود ما كشور معاصر ادبي نقد روي پيش هايي واقعيت و حقايق
 و آينـده  انـداز  چشـم  ترسـيم  براي الزم مقدمة تواند آنهامي راهبردي بازكاوي و روشمند

  .آيد شمار به »كرد بايد چه« براي پاسخي و شود تلقي متناسب راهبردهاي
  كرد؟ بايد چه
 چـه  اكنـون  ادبـي،  نقـد  انديشـيد  بايـد  نخسـت  بنيـادين،  پرسش اين به پاسخ براي
 هـاي  ويژگـي  اسـت؟  كـدام  آن موجـود  وضـعيت  هاي مؤلفه هاي شاخصه و دارد وضعيتي
 نقطـة  يـا  عزيمتگاه اند؟ كدام آن مبقية و محدثه يا موجده عوامل ها، روساخت و بنيادين
 محيطي، شرايط است؟ بوده چگونه ديگر كشورهاي در ادبي نقد هاي جريان با آن تعامل
  ...و است؟ كدام آن هاي فرصت و ها تهديد و ها  آسيب ضعف، و قوت نقاط

 ادبـي  نقد آيندة براي نهادي نگاشت در اساسي گامي تواند مي ها  پرسش اين به پاسخ
 را اهداف تحقق هاي شيوه و راهبرد انداز، چشم بتوان آن قبل از شايد تا باشد ما كشور در

 عرصـة  در نظـري  هايظرفيت همفكري براي تالقي هاي نقطه يافتن هاي راه تا كرد پيدا
 پيشـينة  از اطالعـي  بـي  و تقليـد  ركود، گرد، عقب كاري، دوباره از و گردد كشف ادبي نقد

  . گردد پرهيز ها  تناقض و ها  پوشاني هم ها، پژوهش
 علمي، هاي يابي مسأله بر مبتني و تخصصي نهادينه، زا،درون هاي حركت است بديهي
 هـاي  ميـراث  برابـر  در مسئوليت احساس مستلزم خود كه بود خواهد ادبي نقد راهگشاي
 امكـاني  توانـد  مـي  ها مؤلفه اين درست كارگيريبه. است اجتماعي منديِ وظيفه و معنوي
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  .باشد ايران در ادبي نقد دشوار مسائل حل براي
  

  موجود وضع نقد رفت برون مقدمات و ها زمينه
  كنوني موقعيت و ها  زمينه روشمند ارزيابي

 آغاز در كه باشد بينانه واقع گزاره اين رسد مي نظر به داوري،پيش هرگونه از پرهيز با
 و ايـران  هـاي  جنـگ  پايان يعني شمسي، 1206 هاي سال حدود از( ايران در جديد عصر
 جهـت  هر از ما كشور) شمسي 1300 تا 1285 هاي سال طي مشروطيت انقالب تا روس

  . داشت قرار زدهبهت وضعيتي در ادبي، نقد حوزة در جمله از فرهنگ، عرصة در
 و ادبيـات،  و دانـش  و تمـدن  معرفـت،  شـكوه  و شـكوفايي  همـه  آن از پس ما نياكان
 تاتـاري  هـاي  دنبالـه  و مغـول  حملة از ناشي ضربات از هنوز ايران، در ها شاهكار آفرينش

 ها  ريزي برنامه و ايران، عليه روسيه فرسايندة هاي جنگ و تجاوزات كه بودند نرهيده آنان،
 ايـن  بـر  غـرب  هـاي  دولـت  آشـكار  تجاوزهـاي  گـاه  حتي بلكه مكرر، هاي اندازي دست و

 طريـق  از خـود  سرنوشت داشتن دست در براي ايرانيان اميد چيز، هر از بيش سرزمين،
 ايـران  در عمومي، ضعف اصلي عامل كه گرفت، نشانه را مستقل اما آزادانديش حكومتي

 در ايراني ارادة هاي شكست روسيه، از ايران نظامي هاي شكست. رفت شمار به روزگار آن
 اسـتبدادگر  هـاي  حكومـت  از شـده  تحميـل  هاي تحقيق و غربي، هاي جويي سيطره برابر

 عمـومي  اعتمـاد  سـلب  و اجتمـاعي  روحية گسست و فرهنگي و علمي انقطاع به داخلي،
  . بود شده منتهي
 انديشـگاني  نظـام  تشـتت  و فلسـفي  و فكـري  پشـتوانة  خلق ضرورت داشتن نظر در

  معرفتي
 برخـوردار  فلسـفي  نظـام  پشتوانة از ادبي نقد كه وضعيتي چنين در كه است طبيعي

 و علمي نهاد يك عنوان به نقد است، بالتكليف نقد، معرفتي حيث از حقيقت در و نيست
 ميـدان  در ناتوان شناختي، و معرفتي و فلسفي هاي نشانه از برخورداري بدون اجتماعي،

 زايندگي با ها  قرن چون و ماند مي سرگردان و حيران جهاني، ادبي و فكري فزايندة رقابت
 كـه  آيـد  مي وجودبه تفاهم سوء اين است، گرفته فاصله خود ادبي شاهكارهاي بالندگي و

 باشد؛ جهان با مؤثر تعامل توان داراي و زاينده تواند نمي هم ذاتاً ايران، در ادبي نقد پس
 از تقليـد  در تنهـا  را راهبـرد  بهتـرين  ايرانـي،  جديـد  ادبـي  نقـد  مدعيان عمدتاً بنابراين

 بـه  هـا   تفـاهم  سـوء  اين. اند دانسته ادبي نقد و انديشه حوزة در جهان جديد دستاوردهاي
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 بـود  رفته پيش جايي تا ها رويكرد اين بعضاً و انجاميد راهبردي اي مغالطه و مبحث خلط
 عامـل  را آن كـه  بودنـد  كـرده  پيشـنهاد  هم را فارسي الخط رسم و الفبا حروف تغيير كه

 ايـن  از هـايي  نمونـه  كرمـاني  آقاخان ميرزا و آخوندزاده امثال( دانستند مي افتادگي عقب
 موضـوع  ايـن  به بيشتر پرداختن جستار، اين كوتاه مجال در). آيند مي شمار به متفكران
  .نيست ممكن
 بـه  جديـد  عصـر  از هـايي،  انعطاف و ها  تعديل با كمابيش ادبي نقد حوزة در روند اين
 نويسندگان و منتقدان گذشته، دهة طول در اما كرد؛ پيدا راه نيز ايران معاصر نقد عرصة
 بـا  و انـد  كـرده  هـايي  تشـكيك  آن در معرفتي، هاي حوزه و ادبي نقد گوناگون هاي شاخه
 ايـم،  بوده روروبه حوزه اين در اظهارات تكرار و ها  ديدگاه تنوع و ها  دريافت تكثير با اينكه
 همـين  بـه . انـد نكـرده  پيدا را يكديگر با همگرايي و تعامل و تالقي فرصت ها رويكرد اين
 همـين  به. اند مانده باقي انفرادي صورتي به عمدتاً و اند نداشته افزايانه هم دستاوردي روي
  .است نشده نهادينه و بسامان ما كشور در ادبي نقد سبب

 نگـاهي  داشـتن  و ادبـي  نقـد  كنوني كلي وضعيت تر دقيق ارزيابي ضرورت
  باره اين در پژوهانه آينده
 نقـد  نـام  بـه  خـود  جلدي دو نفيس كتاب مقدمة در كوب زرين استاد پيش، قرن نيم
 اسـتاد  منظـور  شـايد . بـود  خوانـده  »بيمارگونـه « ما كشور در را ادبي نقد وضعيت ادبي،
 و ايـران  در ادبي نقد زايايي توان فقدان از ايشان رنج ،»بيمارگونگي« تعبير از كوب زرين
 مبـاني  در خالقيت و نظريه آفرينش قافلة از ماندن دور و پاسخگويي توان نداشتن ركود،

  . است داشته اشاره زمان آن تا نقد يكسرة ماندن منفعل به و بوده ادبي نقد فنون و
 روروبـه  پرسـش  ايـن  بـا  كوب، زرين هشدار و انتباه از قرن نيم گذشت از پس اكنون

 است؟ شده بهتر ايشان نگراني روزگار به نسبت نقد، فعلي موقعيت و وضعيت آيا: هستيم
 بـا  است؟ كدام شدن بهينه اين هاي مؤلفه و چگونگي و چرايي چيستي، است، چنين اگر
  كدامند؟ شدن بهتر اين هاي شيوه و عوامل سنجيد؟ را آنها توان مي هايي شاخصه چه

 جهـان  در ادبـي  نقـد  واقعيـت  بـا  مـا  آشـنايي،  سـطح  جهت از كه است اين واقعيت
 بهينـه  مـوقعيتي  بـه  جهـت،  دو از ويـژه  به زاويه، چند از اما ايم؛ كرده پيدا بهتر وضعيتي
 و رخـوت  و سـو  يـك  از شـيفتگي  شـتابناكي،  و بـدفهمي  افـراط،  دچـار  بلكه ايم؛ نرسيده

  .ايم شده بومي و ميراثي هاي توانايي از غفلت و خسران و عالقگي بي
 نيـاز  مسـتقل  پژوهش و دقيقي مميزي و كامل رصد به منظر، دو اين ترسيم چه اگر
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  .رود مي سخن آن از جستار اين در كلي توصيف و تمهيد عنوان به دارد،
   نخست منظر از
 بـا  ايران در منتقدان و ادبي نقد عرصة پژوهشگران آشنايي ميزان كنوني، وضعيت در

 دورة آغـازين  هـاي  دهـه  بـا  مقايسـه  در حتي - گوناگون داليلي به بنا - جهان ادبي نقد
 حـدودي  تـا  آشـنايي  اين اي، رسانه چند عصر در ويژهبه است؛ شده بيشتر بسيار معاصر،
 ايـن  از. شـود  مـي  حاصـل  ادبي، محققان براي جهان ادبي نقد و انتقادي معرفت همپاي
 عطـش  دليـل  بـه  امـا  شده، كاسته جديد عصر آغازين مراحل صرف تقليد خطر از جهت
 عالئـق  عمـدتاً  آن، انتقـال  تزايـد  به رو فرايند و نظريه اخذ عرصة در شتابناكي و فراوان

 در. اسـت  زده دامـن  را هـايي  نابسـاماني  مسـأله  ايـن  كـه  دارد غلبه اوليه ميل و ناسخته
  .خورد مي چشم به شيفتگي و انفعال از هايي نشانه زمينه، اين در مجموع
 اين گسترة سازد، مي فارسي ادبيات متوجه را تر جدي هايي زيان عرصه اين در چهآن

 و تـوان  كـه  اسـت  دانشـگاهي  تحقيقـات  در كـافي  مداقّـة  و تـدقيق  فقـدان  و شتابناكي
 امـا  سـازد؛  مي خود مصروف را ايران ارزندة استعدادهاي و انساني سنگگران هاي سرمايه

 نظـر  بـه  تنـاقض  از مشـحون  و نابسـامان  متشتت، يا و است اندك بسيار يا آن دستاورد
 هـاي  نظريـه  مبنـاي  بر كافي مطالعة بدون ايراني، ادبي هاي متن عمدتاً كه چرا رسد؛ مي

 ساختار، تناظر و انطباق و سازگاري و خواني هم تناسب، آنكه بي و گردد مي تحليل جديد
 دريافته جديد نظري هاي چارچوب و ديدگاه با متن ساخت ژرف و محتوا ويژه به و صوت
 گاه سبب همين به. شود مي انگاشته متناسب جديد، نظري چارچوب و منظر هر با شود،
 كجـا  بـه  فرايند اين نيست معلوم و هستيم خوان ناهم و متعارض و مشتّت نتايجي شاهد
  .انجامد مي

  :دوم منظر از
 و هـا  شـاهكار  در تـدقيق  بـراي  فرصـت  نكـردن  خلـق  و ما منتقدان برخي كوشي كم
 بطن از نقد اصول و ادبي نظريات استنباط و استخراج براي فارسي ادب سرآمد هاي متن
  .است مشكالت اين از ديگر يكي ها، متن

 و شـاهنامه  باعظمـت  كوه دل از آيا« كه ايم انديشيده ها  پرسش اين به چقدر تاكنون
 و مباني نقرة و طال معادن توان مي حافظ و سعدي مولوي، عطار، نظامي، سهروردي، آثار

  »كرد؟ استخراج ادبي شناسي زيبايي مباني و ادبي نقد شيوة
 شـاهكارهاي  شناسـي،  زيبـايي  و ادبـي  قواعـد  زيرسـاخت  هيچ بدون ها  متن اين آيا«
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  »اند؟ شده جهاني
 و هـومر  امثـال  آثار بدون ارسطو، نمونة عنوان به كهن، ادوار نظر صاحب منتقدان آيا«

ــاختين، امثــال جديــد دوران در ــار بــدون ب  و اصــول داستايوفســكي، چــون كســاني آث
  »اند؟ كرده عرضه و طرّاحي را خود ادبي نقد هاي انديشه

  »نيست؟ جهان ادبي بزرگ آثار از متفرّع دنيا ادبي هاي نظريه عمدة آيا«
 و هـا   انديشـه  باشـند  توانسـته  كـه  دارند وجود جهان از كشورهايي در منتقداني آيا«
 داشـته  فـاخر  آثاري كشور آن آنكه بدون كنند عرضه خود كشور در ادبي نقد هاي نظريه
  »باشد؟
 ايراني شاهكارهاي از ادبي هاي نظريه استخراج توان و همت اگر كه ايم انديشيده آيا«

 يكسـره  زمـان،  آن و كـرد  خواهنـد  اسـتقبال  آن از جهانيان باشيم، داشته فارسي ادب و
  »بود؟ نخواهيم منفعل
  »كرد؟ نخواهد كمك ايراني فرهنگ اعتالي و نشر شكوفايي به محققانه عزم اين آيا«
 سـرزمين،  ايـن  ادبيات عرصة در دانش ساختن كاربردي و بومي راه ترين طبيعي آيا«
 كشـف  منظـور  بـه  فارسـي،  ادب شـاهكارهاي  و افتخـارآفرين  هاي ميراث كه نيست اين

  »شوند؟ آنها بازكاوي پردازانة نظريه هاي ظرفيت
  »كرد؟ نخواهد كمك اسالمي -ايراني هويت و فرهنگ شكوفايي به رويكرد، اين آيا«
 فردوسـي  با همدلي نوعي به رنج، و پرزحمت نوآورانة و روشمند علمي، نگاه اين آيا«

  »بود؟ نخواهد حافظ و
 آنهـا،  از منـتج  ادبـي  هاي نظريه عرضة و كالسيك نفيس آثار بازخواني طريق از آيا«

   »شد؟ نخواهد فراهم هايش ميراث و كشور به ايراني فرداي نسل تعلق افزايش موجبات
  »دارد؟ ضرورتي چه مسائل اين بازكاوي«
  »داد؟ پاسخ ها  پرسش اين به توان مي چگونه و چرا«
  ...و »است؟ كدام پژوهش و ها  دغدغه اين طرح فايدة و ضرورت«
 توان مي اجمال حد در كاربردي، حوزة در چهآن گفته، پيش هاي پرسش به عنايت با
 مـا  منتقـدان  و محققـان  تـوان  از بخشي كه است آن كرد، بيان ادبي نقد وضعيت دربارة

 معرفـي  و كشـف  و هـا  تصـوير  بسـامد  كشـف  مشـغول  را خـود  كه شود مي اين مصروف
 را گذشـتگان  هـاي  انديشـه  تقليـدي،  و تكراري صورتي به يا بسازند كهن متون هاي آرايه
 و ربط كم انتقال صرف نيز پژوهشگران و دانشوران توانمندي از ديگر قسمي و كنند بيان
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 در. گـردد  مـي  جهـاني  ادبـي  جديد هاي نظريه و ها  انديشه تعارض و تناقض با همراه گاه
 عزمي و برنامه اراده، تفكر، كنند، مي طي را متباين مسيري گروه، دو اين اگرچه مجموع،

 هـا   تباين اين رفع و افكار تعاطي يا يكديگر با تعامل براي مشترك هاي فرصت خلق براي
 ايـن  احتمـالي  آشـتي  و آشـنايي  و تالقـي  بـراي  اي شـبكه  و سـامانه  و كننـد  نمي خلق

 نهـاد   مـردم  هاي تشكل اندك در رود نمي اميد حتي. خورد نمي چشم به نيز مسيرنوردان
 فارسـي  زبان استادان انجمن و ادبي نقد علمي انجمن مثالً ها، حوزه اين در موجود علمي

 مسائل حلّ و كشف براي هماهنگي براي اي برنامه و عزم ...و فارسي زبان ترويج انجمن و
 شـوراي  فارسـي  ادبيـات  و زبـان  گروه روي، اين از. باشد داشته وجود ادبي نقد و ادبيات
 آن، هـم  تمام كه باشد نهادي تا است آان بر ها دانشگاه انساني علوم كتب و متون بررسي
 همـة  هـاي  انديشـه  و افكار تعامل و تعاطي فرصت و گردد تالقي نقاط اين خلق مصروف
  .آورد فراهم را ايران در ادبي نقد داران دغدغه
  رفت برون راه
 متنـوع  آن، مشكالت و مسائل ماهيت با متناظر رفت، برون هاي راه است بهتر چه اگر

 خور در مطالعاتي كه چرا بود؛ نخواهد بسنده قطعاً راه، چند يا يك بيان و باشد متعدد و
 را پيوسـته  اي دغدغـه  و تعهـد  كـه  است الزم ملي و همگاني عزمي و بايسته تدقيقاتي و

 اي انديشـه  و وار فردوسـي  شـكيبايي  و رنـج  تحمـل  و اخـالص  آنهابه رأس در و طلبد مي
 نهادهـاي  و علمـي  مجـامع  وسـيلة  بـه  كه هايي راه جمله از اما. است نيازمند گونه مولوي
 نظـر  بـه  پوييـدني  پژوهشـي،  -علمي مجالت و درونزا تحقيقاتي هاي تشكل و نهاد  مردم
 همـت  و عالقـه،  و ذوق تـوان،  پشـتوانة  به متفكران و محققان اين كه است آن رسد، مي

 هـاي  ظرفيـت  ميـان  تالقـي  نقطة تا بكوشند رسد، مي ظهور به آنان از روز هر كه وااليي
 در ادبـي،  نقـد  هـاي  جريـان  بـا  را هـا   ميراث بر مبتني انتقادي نظريات و شناسانه زيبايي

 از هـايي  بخـش  پـس  آن از. كنند تبيين و فراهم و پيدا پنهان، سطوح گوناگون هاي اليه
  . شد خواهد روشن خودبه خود ادبي، نقد مبنايي راهبردهاي

 و ثمربخش را ها  تعامل و ها  تالقي اين تواند مي كه علمي راهبردهاي ترين مهم از يكي
 الزم مقدمـة  عنـوان  بـه  كه است مشترك هاي زمينه و اصول مباني، يافتن سازد، اثرگذار
 ايـن  جملـة  از رسـد؛  مي نظر به الزم ادبي عرصة در انتقادي علمي كوشش هرگونه براي

  .است شناسي متن بنيادي، مباحث
 عامـل  نيـز  سـويي  از و آيد شمار به گروه دو هر مشترك مسألة تواند مي شناسي متن
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 و بازشناسـي  بـه  زيـرا  شـود؛  مـا  كشـور  اختصاصـي  هـاي  نظريـه  ظهور و بروز و شناخت
 پيـاپي  تحقيقات با جهانيان و انجاميد خواهد ما ديرينة و ارج گران هاي ميراث بازآفريني

 هاي نظريه به وران ميراث گروه توجه. شد خواهند آشنا آنهابيشتر عظمت با زمينة اين در
 گـروه  رويكـرد  و سـو  يـك  از نقـد  عـالم  و مـتن  جهان ميان پيوند و جديد شناسي متن

 ديگـر  سـوي  از فارسـي  شـاهكارهاي  پردازانـة  نظريـه  و نقـد  هاي ظرفيت به مداران جهان
 كوتـاه  مجـال  ايـن  در و باشـد  تواند مي پيمودني راههاي از اندكي شد، بيان چهآن.است

  .است شده پيشنهاد
. است يافتني تحقق همگاني عزمي و بزرگ همتي و سترگ اخالصي ساية در كار اين

 مشـكالت  و مسـائل  و مجموعه پنهان هاي اليه تر دقيق كشف به تواند مي ها كندوكاو اين
. بينجامد مشكالت از رفت  برون راهكارهاي و ها راهبرد ساختن روشن و ادبي نقد فراروي

 نقشـة  در ادبي نقد براي نهادي نگاشت از بخشي توان مي را هايي  كوشش چنين دستاورد
  .دانست كشور علمي جامع

 ديگـر  و فارسـي  ادب و زبـان  فرهنگسـتان  سـعدي،  بنياد چون مؤسساتي است اميد
 دانشـورانة  هاي تشكل و تحقيقاتي درونزاي و اصيل هاي جريان ياري به ربط ذي نهادهاي

 يعنـي  ايـران،  افتخارآميز ملي اصيل و نفيس ارمغان تنها الهي، عنايت با تا بشتابند ادبي
 توجـه . كنـد  بازيـابي  را جهان با مؤثر تعامل توان و بيابد تنفس امكان ادبي نقد و ادبيات
 نظـر  بـه  آنـان  وظيفـة  حداقل بنيادين مسائل و مقوالت اين به پژوهشي -علمي مجالت

  .رسد مي
 در ادبـي  نقـد  وضـعيت  دربـارة  نكـاتي ) 1385 سال( يك، شمارة نقدنامة مقدمة در 

 نقد با متون بررسي شوراي ادبيات گروه وظيفة و هدف هاي پيوند و ها نسبت و ما روزگار
  .شد بيان ادبي
 كشور، در ادبي نقد تاكنون، پيش سال 6 حدود يعني شده، ياد مقدمة انتشار زمان از

 خواهـد  كـه  دليلـي  بـه  بنا اما است؛ شده روبرو جديد هايي موقعيت و تازه هايي فرصت با
. اسـت  برافراشـته  قـد  آن برابـر  در تـر  جـدي  هـايي  تهديد و ها چالش حال، عين در آمد،
 نخواهـد  ديـر  نينديشـند،  آن به انساني علوم دانشمندان مجموعة و ادبي جامعة كه چنان
 بـه  چـالش  اين و گرديد خواهد ايران ادبي نقد جريان متوجه بنيادي هايي آسيب كه بود

  .شد خواهد تبديل بحران
 عوامـل،  از اي ه عمـد  بخـش  كـه  دارنـد  مضـاعف  اهميـت  روي، آن از هـا  چالش اين 
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 آن و اسـت  مشـترك  ايـران  در انساني علوم مجموعة آنهابا هاي  مؤلفه و ماهيت ها، زمينه
 روز ما كه حالي در. است جهاني هاي نظريه با تعامل شيوة و معني »بودگي گم« وضعيت

 علـوم  هـاي  رشـته  ديگـر  بـا  هاي فزايند مرزيهم حتي گاه، و تصاعدي اي مواجهه روز به
 رو فرآينـد  اين و ايمداشته اخير دهة دو در جهاني ي نظريه با ترعام سطحي در و انساني

 اي برنامـه  كشـور،  علمـي  جـامع  نقشـة  شدن نوشته رغم به عمل، در اما است، فزوني به
 ايـن  در ما پيشروي نيست معلوم و نداريم مواجهات اين حوزة در گويا و روشن منسجم،

. رسـد نمـي  نظـر  بـه  موجه نيز ما روي عقب چنانكه بود، خواهد موجه اندازة چه تا عرصه
 با و هوشمندانه راهبردي و معين افقي و روشن اندازي چشم با اگر رخدادي، چنين نفس
 و پسـنديده  باشـد،  همـراه  مـا  افتخارآفرين ادبيات هاي ميراث و ها دستاورد از گيري بهره
  .است الزم

 فارسـي  ادبيـات  و زبان گروه »بودگي گم« فضاي اين برابر در انديشي چاره منظور به
 هـاي  سـال  طـي  گرانمايه همكاران همدلي با و الهي قوة و حول به متون بررسي شوراي
 توانسـته  تـاكنون  و پرداخته چالش اين فراروي مباحث واكاوي و شناسي مسأله به اخير،

 هـاي  نشسـت  جهـاني،  نظـرات  بـا  رويـارويي  در ايـران  ادبي نقد وظايف و نسبت جايگاه،
 هـاي  رشـته  از صـاحبنظران  و انديشـمندان  منتقـدان،  حضور با را مداريمسأله تخصصي
 از مشحون فضايي در محققان ديگر و گروه اين مجرّب و دانشور اعضاي حضور با مرتبط،
 صـورت  آنهابـه  حاصـل  كـه  نمايـد  برگـزار  فراگيـر  تعـاملي  و مباحثه و جدي نظر تبادل

ــه ــاالت مجموع ــار و مق ــا گفت ــابي در ه ــه كت ــر زودي ب ــد منتش ــد خواه ــن و ش ــر اي  اث
 اي مقدمـه  و هـا  افق تصوير و مسايل از اي پاره ساختن روشن براي اوليه تواندكوششي مي

  .آيد شمار به زمينه اين در ها  حل راه به رسيدن براي
 اثـري  آفـرينش  بـه  تواند مي خود جاي در علمي مند مسأله هاي كوشش اين دستاورد

 ادبـي  نقـد  حـوزة  در علمي هاي يافته و ها نگرش آخرين سنجش با همراه و سرزنده پويا،
 كتاب اين مباحث از برخي عنوان. كرد خواهد جلوه انتشار دست در اثر در كه شود منتج
  :است ذيل قرار به بوده گروه تخصصي هاينشست و ها ميزگرد نتيجة كه

  بيرق اكبري فلسفه،حسن و ادبيات رابطة بر اي مقدمه   
  رودمعجني فتوحي محمود شناسي، سبك اي رشته ميان قلمروهاي   
 و مفهــوم ماهيــت،: عــالي آمــوزش درســي برنامــة در اي رشــته ميــان رهيافــت   

  محمدي مهر محمود فارسي، ادبيات و زبان: موردي بررسي ها، سياست
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 ،)الگوهـا  و هـا   ظرفيـت  هـا،  ضـرورت ( ادبي تحقيقات در اي رشته ميان مطالعات   
  نيكويي عليرضا

 دكتـر  فارسـي،  ادب متـون  شناسـي  سـبك  فراروي هاي چالش و مسائل بررسي   
  جمكراني رضايي احمد

  رضي  احمد دكتر راهكارها، و موانع ادبي، هاي  پژوهش مشكالت   
  رضي احمد دكتر ادبي، تحقيقات در يابي مسأله هاي شيوه   
 عليرضـا  شناسي، روش و مغالطات علم منظر از ادبي تحقيقات انتقادي بازنگري   

  نيكويي
 مطالعـة ( فارسـي  ادبـي  هاي متن فهم در اي رشته بين نگاه كارآمدي از نمودي   

  باقري بهادر دكتر ،)حافظ شعر درك در قرآن فهم نقش: موردي
 داسـتاني،  ادبيات در شناسي روايت عمل حوزة: روايي متن هاي مؤلفه و گفتمان   

  حرّي ابوالفضل
  صادقي مريم دكتر ادبي، متن يك با تعاملي رويكردي از نمودي   
 اسـالمي  هـاي   فرقه ردپاي: ادبيات با دين هاي آموزه و فرهنگ تعامل از نمودي   

  باشي قافله اسماعيل سيد دكتر فارسي، ادب در
 ،)خاقـاني  انديشـة  و شعر زندگي، به نگاهي با( ادبي تحقيقات بازنگري ضرورت   

  منش نيك مهدي دكتر
 دكتـر  كاركردهـا،  و هـا   ضـرورت  ادبـي؛  هـاي  پـژوهش  و اي رشـته  بين رهيافت   

  قبادي حسينعلي
  بشيري محمود دكتر ايران، ادبيات تاريخ تدريس فراروي هاي چالش و مسايل   
  داري تميم احمد دكتر ادبي، نقد و شناسي سبك   
 احمـد  اسـتاد  هـا،  دانشـگاه  در  فارسـي  ادبيـات  و زبـان  تـدريس  عمـدة  مسائل   

  گيالني سميعي
  سنگري محمدرضا دكتر ها، نبايست و ها  بايست نويسي؛ گزيده   
 رشـتة  در عرفـاني  هـاي  متن بهينة آموزش و پژوهش در عرفان زبان فهم نقش   

  فوالدي عليرضا دكتر فارسي، ادبيات و زبان
 كريمـي  اهللا جان دكتر روسيه، و ايران ادبي روابط تاريخي تحول سير بر مروري   

  مطهر
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  پاكتچي احمد فرهنگ، و متن متقابل كنش يا فرهنگ، مثابه به متن   
 حسـن  فارسـي،  ادبيـات  و زبـان  رشـتة  هـاي   درسنامه تدوين براي الگويي ارائة   

  ذوالفقاري
 حميدرضـا  معناشـناختي،  -نشـانه  رويكـرد : مـتن  فرامتنيـت  تا متن متنيت از   

  شعيري
  حسنلي كاووس فارسي، ادبيات در نقد و متن تعامل   
  نيكويي عليرضا نقدادبي، آنها در وتاثير متن هاي  نظريه   
   سجودي فرزان متن، گيري شكل منش دو انتشار و انسجام   
  نيا رامين مريم ادبي، نقد پاية عنوان به متن جهان شناخت   

 بـراي  مغتنم فرصتي تواند مي رو، پيش هاي چالش محور بر گروه هاي فعاليت اينگونه
فاصله مطلوب، وضع تا اما. آيد شمار به ادبي نقد صحنة در اميدوارانه و تازه فضايي خلق
 و مباني و انديشگاني معرفتي، نظام فقدان از ادبي نقد اكنون. خورد مي چشم به زياد اي

 صـحنه  به سردرگمي و انفعال با جهاني، هاي  نظريه با تعامل در و برد مي رنج نقد مبادي
 بـه . شد خواهد گفته سخن تفصيل به 3 شمارة نقدنامة در آينده، در باره اين در. رود مي

 كـه  شـود  مي يادآوري جستار همين در شده داده وعده بحث اين بر درآمدي پيش عنوان
 نقد توسعة به چرا« كه است پرسش اين به پاسخ ايران، ادبي نقد نگاري آينده شرط پيش
  »نيازمنديم؟ ادبي

  :نيازمنديم ايران در ادبي نقد توسعة به دليل چهار به كم دست
 و وجـوب  دليـل  اولـين  ديگـر،  عبـارت  بـه  شناسانه؛ شناخت و نظري حيث از نخست
 - ايرانـي  ادبـي  ميـراث  عظـيم  هاي  پشتوانه به توجه با. است عقالني و شناختي ضرورت،
 هايي كاال همانند نشوند، نقد آثار اين امروز اگر داريم، دست در كه فاخري آثار و اسالمي
 بـه  انـد؛   مانـده  انبار در - باشند نفيس اگر حتي - بندي طبقه هيچ بدون كه بود خواهند

 تبيـين  شناسـاند،  مـي  مخاطبان براي را آثار اين زيبايي و متعالي ماهيت ادبي، نقد  واقع
 ادبـي  نقـد  يعنـي  مخاطـب؛  بـا  ارج گـران  هـاي  ميـراث  ايـن  ميان شود مي پلي و كند مي

 و ما جامعة نباشد، ادبي نقد كه زماني تا. هاستمتن اين ارزش شناسانندة و كننده عرضه
 تعبير به. شناخت نخواهند بايد كه چنان آن را ميراث اين ارزش ما جهاني مخاطبان همة

 اين تواند مي كه است نقد اين اما اند؛ آينده و گذشته ميان پلي ادبي، آثار گلدمن، لوسين
 در نقد نقد؛ بعد و آيد مي پديد متن اول،. است متن از متفرع قطعاً نقد زيرا بسازد؛ را پل
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 و رسـاند  مـي  فعليـت  بـه  را متن گوهر نقد است؛ نقد مخدوم متن و متن، خادم حقيقت
  .ببرد آنها بهره از بتواند مخاطب و بزنند حرف مخاطبان با ها  متن اين كه شود مي سبب

 لحـاظ  بـه  نظـري،  هـاي  جنبـه  بـر  افزون. است فرهنگي هايراهبرد ساحت در دوم،
 بـا  درخشـان،  و كهـن  بسـيار  تمـدني  سـابقة  بـا  هسـتيم  كشـوري  فرهنگي، راهبردهاي

 دغدغـه  ملي، خاطر تعلَق فرهنگي، دغدغة اگر كه جهاني و فاخر ممتاز، ادبي هاي ميراث
 كـه ايـن  بـراي . كنـيم  توجـه  ادبـي  نقـد  بـه  بايـد  نيز باشيم داشته بومي و ديني تعلق و

 و هسـتند  كـردن  تبليـغ  و تبيين شناساندن، قابل ادبي نقد طريق از معنوي هاي  ميراث
 بنـابراين  بـود؛  خواهد ممكن ها  ميراث اين گذرگاه از ما نياكان با امروز نسل ميان ارتباط

 مسـير  در ادبـي  نقـد  امكانـات  و جايگـاه  و هـا  نياز اين به كه طلبد مي راهبردي لحاظ به
 گسسـت  و گـري  تـاريخي  فقـر  دچـار  ادبي نقد عرصة در ما. كنيم توجه فرهنگي اعتالي
كـم  نتيجـة  ادبي، فاخر هاي  ميراث هايظرفيت از گيري بهره در ناتواني. هستيم انتقادي
 ايـن  جبـران  بـه  توانـد  مـي  ادبي نقد هاي  رشته تأسيس و ماست ادراكي گسست و كاري

  .برساند مدد ها  كاستي
 - عقالنـي  ضـرورت  يـك  ادبـي،  نقد به پرداختن يعني. است پژوهشي حيث از سوم،
 و علمـي  مجامع و دانشگاه در علمي گفتمان رواج عامل تواند مي كه چرا است؛ پژوهشي

 كنـد؛  اصـالح  ادبيـات  به نسبت را نگر سطحي زدةعوام عمومي نگاه و شود هنري و ادبي
 چنـدين  ادبيـات  كـه  بفهمانـد  ندارند، آشنايي ادبيات با كه ديگراني و مخاطبان به يعني
 مخاطـب  به را ظرفيت اين تواند مي كه است نقد زبان اين و دارد خود در را علمي شاخة

 اگـر  داريـم،  غنـي  هاي ميراث ما كه حال. كند علمي گفتمان به تبديل را آن و بشناساند
 نشـود،  پرداخته متقن نظري هاي  چارچوب بر مبتني و روشمند صورت به ها پژوهش اين

 جـوهرة  گوياي زبان نقد، زيرا مانند؛ مي باقي توسري خورده و خاموش و صامت ها  ميراث
 دسـت  از را فرصـت  ايـن  مـا  كـه  پسـندد  نمي عقل و است متن معنايي تعالي و زيبايي
  .بدهيم

 پنجاه از بهتر ما كشور در نقد آموزش وضعيت آيا است؛ آموزشي هاي ضرورت چهارم،
 پيچيـده  و مـزمن  اش بيماري عمومي، عرصة در بلكه. نيست بهتر قطعاً است؟ پيش سال
  . است آموزشي غلط سياست و گرايي كميت معلول ها، دانشگاه در معضل اين. است شده

 چنـدان  كـه  درحالي دانيم؛ مي ادبي نقد كنيم مي فكر ما از برخي كنوني، وضعيت در
 موجـب  و افكنـده  سـايه  هم مركبي جهل اخير دهة سه دو، در متاسفانه و نيستيم ماهر
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 نقـد  حـوزة  در تكميلـي  تحصيالت مقاطع در ادبيات آموزشي هاي  دوره روية بي گسترش
 انبـوه  تعـداد  بـا  ندارنـد،  حضـور  نقـد  فـن  اهـل  استادان كه هايي جا در است؛ شده ادبي

 نشـان  فضـلي  خـود  از ظـاهر  به بايد هم آنان. اند شده رو روبه دكتري مقطع دانشجويان
  . شوند ادبي نقد معترض بلكه مدعي متأسفانه و دهند

 تحصـيالت  مقـاطع  انـدازي  راه باشـد،  نداشته وجود كافي اندازة به نقد متخصص اگر
 مهارت ادبي نقد پژوهش حوزة در چگونه برسد؟ نظر به منطقي تواند مي چگونه تكميلي
   كند؟ ايجاد

 با. بود خواهد ناقص ادبي نقد متخصص بدون دكتري، دورة دانشجوي مطلوب تربيت
 و مبـاني  كـه آنبي و طريق طي بدون دكتري دانشجويان فعلي، وضعيت در تأسف كمال
 و شـوند  مـي  قلـم  بـه  دسـت  ادبـي  نقد حوزة در اغلب ببينند، آموزش را ادبي نقد فنون

 ايرانـي  ادبـي  نقـد  سـنت  از هـا   پـژوهش  و ها  مقاله اين بيشتر كه كنند مي تأليف مقاالتي
 نـوآوري  كـه  پندارنـد  مـي  حـال  عين در اند؛ نرسيده هم جديدي حقيقت به اما اند، بريده
  .اند يافته دست اي ه تاز نظريات به و كنند مي

 نظريـات  از و ندارنـد  را قـديم  ادبيـات  دانـش  غالباً كنند، مي نمايي سنت كه گروهي 
  . شود مي نقدنمايي شبه مصروف توان همه اين كهاين نتيجه هراسند؛ در هم جديد
 ادبـي  نقد حوزة در علمي انباشت به زيرا بدهيم؛ سامان را آن كه نداريم اي ضابطه ما

 كنـيم؛  باور را گفتمان اين توانيم نمي ايم، نرسيده جايگاه اين به كه زماني تا و ايم نرسيده
 سـپس  زمينـه،  اين در علمي توليد انباشت نخست ادبي، نقد رشتة توسعة الزمة بنابراين
 و پختـه  چنـدان  نـه  امـا  ولـع،  بـا  كه دوستاني. بود خواهد طبيعي و زا درون گيري شكل

 و مبـاني  كننـد؛  مطالعـه  بيشـتر  بايد نخست شوند، مي وارد جديد نقد حوزة به سنجيده
 درنـگ  بـا  بسنجند، را پژوهش پيشينة و بياموزند، را نقد هاي  نظريه نظري هاي چارچوب
 و مبـاني  مبـادي،  و ادبـي  نقـد  جديـد  نظريـات  واقعـاً  كـه  شوند مطمئن و كنند حركت
 خـواني  هـم  و تناسـب  به كهاين آن از تر مهم. اند كرده هضم را آن از گيري بهره هاي   روش
 آن بـه  و كننـد  پيـدا  اطمينـان  گزيننـد،  مي بر فارسي ادبيات از كه متني و نظريه ميان
 از گيـري  بهـره  به تسلط، از پس و كنند آزمون پيش نخست. باشند داشته اشراف و وقوف

 از توان مي ادبي نقد روشمند هاي آموزش با است بديهي. يازند دست ادبي جديد نظريات
 پيشينة جمله از و كرد رعايت را آن استلزامات بايد البته كرد؛ عبور سامانبي مرحلة اين

 و پختگـي  ايـن  عمـدتاً  فعلـي،  وضـعيت  در. شـود  سـنجيده  كـافي  حـد  به بايد پژوهش
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 مجلـة  دو در همزمـان  كـه  دارد وجـود  فراواني مصاديق. خورد نمي چشم به سنجيدگي
 مـتن  يك از واحد و يكسان اينتيجه متضاد، گاه و متباين نظري چارچوب دو با مختلف
 بـه  موجـود  هـاي  نقـد  در سـردرگمي  و تشتت نوعي مجموع در. شود مي استنباط معين
 آن به گريتاريخي فقدان دليل به كه است هايي آسيب از يكي خود اين. خورد مي چشم
  .ايمشده دچار
 جـامع  و شـكوفايي  بـراي  و ايرشته بين كامال است موضوعي ادبي نقد سو، ديگر از 
 شود، حاصل تفاهم اين اول كهاين به اميد اما. است الزم ها  حوزه همة همكاري آن بودن
 آيـد  مي پيش وضعيت اين عمالَ و بود نخواهد منطقي گردد، آغاز ادبي نقد توسعة سپس

 گـردد  تأسيس رشته سپس شود، فراهم مقدمات اين تا ايم بوده منتظر سال هفتاد ما كه
  . نشد ميسر عمالً كه

 كـه  داد پاسخ پرسش اين به بايد ادبي، نقد در اي رشته بين رويكرد ضرورت درك با 
 نقـد  خانـة  در افـرازد؛  علـم  آن بام بر و يابد استقرار ادبي نقد خانة در اول بايد كسي چه

 بـا  را پيوند نزديكترين كه چرا است؛ شود مستقر فارسي ادبيات رشتة نخست بايد ادبي،
 و شـناس  زبـان  شـناس،  نشـانه  اما. است خانه و صاحبخانه حكم در گويي. دارد ادبي نقد

 متن شوند قادر كه شرطي به بيايند صاحبخانه كمك به توانند مي و آنند مهمان ديگران
 مـا  كـه  زمـاني  تـا  زيرا كنند؛ دوا رشته اين از دردي توانند نمي وگرنه بفهمند؛ را ادبيات
 ندارد معني آن نقد نباشيم، مانوس آن با و نشناسيم را هايش بم و زير و ادبي متن دنياي

 و آن رمزگان و نشانگان آفرين،متن منش و روش و متن در انديشه هاي  سرچشمه با تا و
 آشـنا  اسـت،  سـاخته  را متن كه روساختي و ساخت ژرف و شالوده ادبي، – معرفتي نظام

 راه مـتن  دنيـاي  به توانيم نمي نكنيم، درك را فارسي ادبيات) context( بافت و نباشيم
 بـه  ناگاه و ناخواست به و ايمافزوده خود جهل به بلكه ايم؛ نكرده نقد را آن بنابراين يابيم؛
 اولين است؛ برداريگرته و زدگيترجمه خطر بزرگ، خطر اين واقع، به كه ايم رفته بيراهه

 نقـد  بدانـد،  تئوري و نظريه هرچه و گرنه است؛ متن فهم قدرت داشتن منتقد، يك نياز
 را متنـي  هـر  باشد، آشنا ادبي نقد هاي  شيوه و مباني به كسي اگر البته. شود نمي حاصل
  . فهميد خواهد تر دقيق

 و جديـد  ادبيات ميان مناسبات داستان، و شعر در ادبي نقد مهم هاي  شاخصه از يكي
 ايـن  كشف.ماست معاصر متون براي ادبي كالسيك متون هاي بخشي الهام و كهن ادبيات

 خواهـد  كالسيك متون فهم توانايي داشتن و فارسي ادبيات بر تسلط گرو در ها رمز و راز
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 تمـدن  شكوه اوج در. است ديدگاه اين مؤيد نيز فارسي ادبيات تاريخ سير دگرگوني. بود
 فـراهم  نقـد  اسـتلزامات  كه چرا است؛ ديده ها قدر و نشسته صدر بر نقد ايراني، -اسالمي

  .بود آمده
 علمـي،  پشـتوانة  از بـودن  منـد  بهـره  چـون  هـايي   شـرط  پـيش  كـه  آن بر افزون نقد
 بـودن  فضـل  صـاحب  و دانش تعميق و اصالح ادعاي و هدفمندي غرضي،بي مندي، نظام

 تـوان  مـي  واقـع  در است؛ طالب نيز را قلم اهل پذيري جامعه طلبد، مي را آن قلم صاحب
 پـذيري  جامعـه  شـرط  پـيش  و مدار معرف تمدني، زندگي سكه روي آن نقدپذيري، گفت

 تر پرشكوه و مندتر شيوه نقد، باشند، تر متمدن چه هر جوامع پس. آيد مي شمار به عالمان
  .بود خواهد
 اخيـر،  هـاي   سده در اسالمي، ـ ايراني تمدني سابقة در نقد پردرخشش دوران رغم به
 در ثمـربخش  و پويا زنده، نقد و بود افتاده نفس از ما پرافتخار كشور در نقد حسنة سنت
 مـرز  تـا  ديكتـاتوري،  عهد خفقان سيطرة و مشروطه انقالب سقوط از پس معاصر، دوران

 بـر  ناپـذيري  جبـران  لطمـة  آن فقدان و شده رانده بيرون علمي جامعة متن از فراموشي،
 كـه  نحـوي  بـه  بـود؛  ساخته وارد ادبي اول تراز آثار آفرينش و خالقيت قدرت و استعداد

 برخـي  هنـري،  هـاي  خالقيـت  ظهـور  و بـروز  و ادبي توليد و آفرينش عرصة در هم هنوز
 در ايه ارزنـد  تتبعـات  معاصـر،  دورة در اگرچـه . كننـد  مي حركت قافله پس از ها دانشگاه
  .است گرفته آنها صورت نيكوي عرضة و شرح و ادبي هاي  ميراث احياي حوزة

 بـه  قريـب  از پس و انساني علوم كتب و متون بررسي شوراي تأسيس يمن به اكنون
 نقـد  با بخت امروز فارسي ادبيات عرصة در نقادانه، و علمي مستمر مجاهدت سال پانزده
 گرفتن پيش در با كه دارند را آن اقبال شورا اين علمي هاي  گروه فعاليت و شده يار ادبي
 علمـي  حركـت  يكـي : باشـند  برخـوردار  مضـاعف  حسـن  دو از همزمـان  نيكـو،  اي شيوه

 عـام  مقبوليـت  بـه  كـه  جويانـه  مشـاركت  و محققان عالقة روي از طرفانه،بي اي، مباحثه
 پشـتوانة  بـا  كـه  نهادگرايانه حركت و پيوستگي استمرار، ديگري و دارد توجه دانشگاهي

  .روند مي پيش علمي نقد سازينهادينه سوي به ها ويژگي اين
 رشتة به مربوط درسي هاي  كتاب و منابع بررسي و نقد با خالق، برنامة اين همزماني

 اصـلي  منابع عنوان به تدريس براي كشور هاي  دانشگاه در كه است فارسي ادبيات و زبان
 بيـان  و نقـد  ضـمن  در تـا  شـد  موجب همزماني اين. شوند مي معرفي ها  درس فرعي يا و

 نيـز  دانشـگاهي  منـابع  طرح و تكميل، بررسي هاي افق و ما انداز چشم ها، قوت و كاستي
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  . گيرد صورت جامع فعاليتي سوي به نو حركتي و گردد ترسيم
 بـه  خـود،  علمي هاي  فعاليت ساير كنار در درسي، منابع برخي تأليف ضمن گروه اين

 ها متن دانشور داوران كلي، طور به ها  بررسي و نقد اين در. پردازد مي كتاب بررسي و نقد
 شـورا،  سوي از شده تهيه هاي كاربرگ در مندرج هاي معيار داشتن نظر در با اندكوشيده
 هـا،  دانشـگاه  در تدريس براي منابع بهترين معرفي در و نمايند نظر اظهار ها  كتاب دربارة

 انتظـار  كتـاب  مؤلـف  از آنهـا را  و كننـد  لحاظ را زير هاي مالك از مĤخذ بودن برخوردار
 بدانها را تخصصي و علمي آثار فارسي ادبيات گروه كه هايي  مؤلفه ترينمهم. باشند داشته

  :از عبارتند كنند، مي بررسي و نقد
  شوند؛ مي نقد كه مĤخذي و منابع مفهومي بندي طبقه و محوري مسأله
 و بـودن  مـؤثر  و ضـرورت  و اهميـت  به عنايت با و يابي مسأله و مطالعه پاية بر يعني
 و شوند مي انتخاب شدن نقد براي ها كتاب دانشگاهي، آثار به ارجاعات و مراجعات افزوني

 بـه  توجـه  بـا  گروه شوراي تصويب صورت در و گيرند مي قرار گروه جلسة كار دستور در
  .شوند مي برگزيده گروه مشي خط و شورا سياست

 شـده،  يـاد  هـاي   مؤلفـه  كـردن  لحـاظ  بر افزون ها، كتاب داوري براي گروه همچنين
  :گرفت خواهد نظر در را زير مالحظات
 آن، محـدودة  در اسـت  الزم كـه  زماني مدت و درس واحد تعداد با آن حجم تناسب

  شود؛ تدريس معين درس
 و تسلسـل  رعايـت  و علمـي  حيث از روزآمد و معتبر و متعدد منابع از مؤلف استفادة

  متن؛ كل در مطالب منطقي انسجام
 نكـات  و فارسـي  زبـان  قواعـد  رعايـت  و آن محتواي با كتاب عناوين بودن هماهنگ

 در و كتـاب  تدوين در تحليلي و برهاني توصيفي، نقلي، هاي  شيوه صحيح كاربرد و بالغي
  آن؛ موضوع با تناسب

 و ايراني اسالمي، هاي  ارزش با آثار نبودن مغاير و اخالقي اصول دادن قرار نظر مطمح
  بومي؛

 بـه  كاربرگي طي متون بررسي شوراي سوي از كه ويرايشي و فني نكات ساير رعايت
 و بررسـي  و نقـد  را موجـود  هـاي   كتاب تا شده تدوين نظران صاحب از نظرخواهي منظور

  .كنند تدوين را آثار معايب و محاسن علمي، ضوابط براساس
 تن دو داوري براي حداقل كتاب هر متون، بررسي شوراي مصوب نامة شيوه اساس بر
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 سراسـر  تحقيقـاتي  اول تـراز  مؤسسـات  يا ها  دانشگاه علمي هيئت نظر صاحب اعضاي از

 در بـودن  نظـر  صـاحب  چـون  هـايي  معيـار  نيز داوران انتخاب براي. شود مي ارسال كشور
  .است بوده نظر مطمح كتاب به مربوط درس تدريس و داوري، حال در كتاب زمينة

 در را هـا   داوري نتيجة و مالحظه، بازبين، عنوان به ديگر تن دو را داوري هاي  كاربرگ
 و زبـان  گـروه  آن از پـس . كننـد  مي عرضه گروه جلسة در طرح براي بازبيني هاي  قالب

 علمـي  هيئـت  اعضـاي  از نفـر  چهارده از متشكل كه متون بررسي شوراي فارسي ادبيات
 را خـود  نظر نهايي صورت به كتاب دربارة است، مختلف پژوهشي مؤسسات و ها  دانشگاه

 نويسـنده  و ناشـر  بـراي  شـورا  دبيرخانة طريق از نيز ها داوري نتيجة. كرد خواهند اعالم
 از گـاه . گـردد  مي ابالغ ها  دانشگاه يا علوم وزارت به تشويق، استحقاق صورت در و ارسال
 دعـوت  بعـدي  هـاي  چاپ براي اثر اصالح و انديشي هم و نظر تبادل براي دانشور مؤلفان

  .شود مي
 و واكـنش  از نمونـه،  عنـوان  بـه . اسـت  داشـته  پي در پربار نتايجي تاكنون شيوه اين
 و پژوهـي  فردوسـي  حـوزة  موفق محققان و بزرگ استادان از تن دو محبت ابراز و تعامل
 بـا  آنان، محضر به گروه هايداوري انعكاس محض به كه كرد ياد توان مي شناسيخاقاني
 نظـر  تبـادل  بـراي  گـروه  جلسة در مودت و مسرّت با و اندشده ها نقد پذيراي باز آغوش
 و كننـده  تعيـين  اي حادثـه  مبـارك،  رخـداد  ايـن  كه است آن بر گروه. اند گرديده حاضر

 و درسـي  منـابع  سـازي  غنـي  بـراي  بـزرگ  گامي و ايران هايدانشگاه تاريخ در سابقه بي
 ديـدگاه،  ايـن  از. است ايران در آموزشي هايكتاب كيفيت ارتقاي و روزآمدي و بالندگي

 صـداقت  از سرشـار  و تخصصـي  كـامالً  فضايي در كه است كرده فراهم را موقعيتي گروه
 چنـين . يابنـد  اعـتال  و شوند تكميل دانشگاهي آثار كريمانه، و اخالقي تعامالتي و علمي

 راه اگـر  كمتـرين،  ايـن  زعم به. بود خواهد مغتنم و بديلبي ادبي نقد حوزة براي فرصتي
 فـراهم  كشـور  در انتقـادي  و اخالقي علمي، رخدادهايي چنين توأماني و همزماني تكرار
. آمـد  خواهـد  شـمار  به گروه درخشان كارنامة و رسيده خود هدف به شورا و گروه شود،
 جنـاب  شـاهنامه،  موفـق  شـارح  جـويني،  عزيزاهللا دكتر شادروان همچون بزرگاني حضور
 زرقـاني  مهـدي  سـيد  دكتر شناسي، خاقاني حوزة نامدار محقق ماهيار، عباس دكتر آقاي
 نقـد  اسـتماع  و ...و فارسـي  زبـان  قلمـرو  و ايـران  ادبي تاريخ گرانقدر كتاب فاضل مؤلف

  .است بوده ميمون رخدادهاي اين جملة از گروه اعضاي
 بـه  كشـور  مختلـف  هـاي   دانشـگاه  علمي هيئت اعضاي از نفر 200 حدود مجموع در
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  .كنند مي همكاري فارسي ادبيات و زبان گروه با داور عنوان
 شـدة  پيشـنهاد  هاي معيار اساس بر را متعدد هايي  كتاب تاكنون فارسي ادبيات گروه
 كتـاب  750 بـه  نزديـك  ميـان  از كل در. است كرده بررسي و نقد متون، بررسي شوراي
 ايـن  از و شـده  خريـداري  اثـر  470 گروه، شدة تعيين هاي  اولويت ترتيب به شده احصاء
 اثـر  250 حـدود . اسـت  گرفتـه  قـرار  داوران اختيار در بررسي و نقد براي اثر 380 بين،

 نهايي مرحلة به اثر 200 و بازبيني مرحلة به اثر 50 تعداد اين از كه شده داوري تاكنون
  .است رسيده
 منـابع  هـاي  داوري مفـاد  بازآفريني و تلخيص آيد، مي پي در نقدنامه عنوان به چهآن

 عرضه حاضر ساختار و صورت در كه است كوتاه نوشتاري قالب در آن عرضة و دانشگاهي
  . شود مي

 نظم متون درصد،28 ادبيات تاريخ ترتيب، به كتاب، اين در شده بررسي متون درصد
 و دستور درصد، 15 ادبي نقد و شناسي سبك بالغي، متون درصد، 26 عرفاني غير نثر و

 5 عمـومي  فارسـي  و تفسيري متون درصد، 8 عرفاني نثر و نظم متون درصد،13 عروض
  .است درصد 5 معاصر ادبيات و درصد

 تأليف و آفريدن در كه هستم عزيزاني تمام زحمات قدردان شود مي متذكر پيشاپيش
 شـاهكار  از مشـحون  و پرافتخـار  ادبيات و فرهنگ اعتالي و دانشگاهي درسي هاي  كتاب
 و خـواهي  ديـن  و زا معنويـت  پـرچم  اهتـزاز  دار طاليه و كنند مي ايفا نقش بوم و مرز اين

  .اند اسالمي ايران مردان دانشي افزاي روح گرايياخالق
 ادبيـات  پهنة در ادبي نقد سازي غني براي تمريني شايد. ندارد ويژه ادعايي حاضر اثر
 اطـالع  بـه  آثار اين شدن تر غني براي كه است هايي پيشنهاد منزلة به نيز و باشد فارسي

 دانشـگاهي  ي هـا  كتـاب  علمـي  هاي جنبه كيفيت افزايش تنها نگارندگان هدف. رسد مي
  .است بوده

 چـاپ  تجديـد  در هـا   كتـاب  ايـن  از برخي تغييرات شد، يادآور بايد كه اي نكته ديگر
 تـاريخ  از پـس  مجموعـه،  ايـن  در شـده  بيان مسائل از برخي است ممكن بنابراين است؛
 اغلـب  هنـوز  دهـد  مـي  نشان گروه هاي  بررسي اما باشد؛ شده تصحيح ها نقد اين نوشتن
  .شوند مي منتشر نخستين شكل همان به مكرر هاي  چاپ در ها  كتاب

 داوران عنـوان  بـه  كشـور  سراسـر  هـاي   دانشگاه استادان و اديبان محققان، از جمعي
 ايـن  در را مـا  و داشته مبذول اي شايسته و پيوسته همدلي و همكاري درسي، هاي  كتاب
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 بزرگـواران  آن همة از كرد؛ نخواهيم فراموش را آنان وامداري اند؛  داده ياري خطير مسير
 حميدرضا و گلشني مهدي دكتر آقاي جناب مستمر هاي  حمايت. سپاسگزاريم صميمانه

 و تشكر درخور انساني علوم كتب و متون بررسي شوراي فعلي و سابق رياست اللهي آيت
 ادبيـات  گـروه  گرانمايـة  اعضـاي  مداوم و ارزنده مساعي از همچنين. است فراوان سپاس

 سعيد دكتر آقاي جناب فاضل، و گرانمايه همكار مساعدت و مساعي از. كنم مي قدرداني
 آقاي جناب گروه، دبير اخالص با و ارزشمند زحمات از و دارم ويژه سپاس بيگدلي بزرگ

  .سپاسگزارم جماليان محسن
 را خود پيشنهاد و نظر مجموعه، اين مطالعة از پس سنج سخن خوانندگان است اميد

 كتـب  و متـون  بررسـي  شوراي دبيرخانة نشاني به گروه، اين هاي نقد شدن پربارتر براي
 باز، آغوش با باستاني، هاي  زبان و فارسي ادبيات و زبان گروه. فرمايند ارسال انساني علوم

  .بود خواهد عزيز خوانندگان و همكاران همة هاي پيشنهاد و ها انتقاد پذيراي
 گـزارش  تقـديم  با اينجا در تا آورد فراهم اينجانب براي را مناسب فرصتي مقال اين
  .گردم مند بهره فرهيخته، خوانندگان راهنمايي از گروه، هاي فعاليت از بخشي از اجمالي
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  نقد اول
زبـان  : نگارش را از حيث رواني و رسـايي نثـر برگزيـده اسـت    مؤلف در اين اثر دو شيوة 

بخش آغازين كه پيچيده است و اين پيچيدگي به سبب استفاده از اصطالحات تخصصي 
دهـد؛ و  رخ مـي ) 38و  37صفحات (و نيز نگرش جديد شاعر و گاه سخنان ضد و نقيض 

  .هاي مياني كه رسا و قابل فهم استزبان بخش
هـاي شـاعر اسـت، نثـر آن و     ها و مصـاحبه كتاب مجموعه سخنرانيكه متن به سبب آن

شيوة استفاده از عالئم نگارش، يكدست نيست و گاه مواردي از عدم انسجام دسـتوري و  
الخـط كتـاب، از شـيوة    نويسـنده در انتخـاب رسـم   . خـورد نگارشي در متن به چشم مي

) ش معمول نگارش امروز استكه اخيراً مخالفاني نيز دارد و البته رو(جدانويسي كلمات 
  .بهره گرفته است
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آرايي، صحافي و طرح روي جلد، كيفيتي بسيار مطلوب و متناسـب  نگاري، صفحهحروف
  .با محتويات كتاب دارد

رسـد بتـوان از ايـن    با توجه به سرفصل درسي رشتة زبان و ادبيات فارسي، به نظـر مـي  
. ن يكي از منابع فرعـي بهـره گرفـت   ، به عنوا)نظم(كتاب در واحد درسي ادبيات معاصر 

  .حجم كتاب در قالب يك متن آموزشي با مباحث مورد نظر تناسب دارد
  .غير تخصصي) 2تخصصي، ) 1: انداصطالحات كتاب دو نوع

  :شونداصطالحات تخصصي خود به دو دسته تقسيم مي
  اصطالحات رايج در زبان فارسي و يا ساختة خود نويسنده ـ شاعر) الف
الحات رايج در غرب؛ نويسنده در برابر اين دسـته از اصـطالحات، بـه دو شـيوه     اصط) ب

صـفحات  (آميز اسـت  گاه براي آنها معادلي در فارسي يافته كه موفقيت. عمل كرده است
شـود  و گاه آنها را بدون معادل ذكر كرده كه موجـب بـدفهمي مـتن مـي    ) 169تا  167

  ...).، و249، 243، 111، 107صفحات (
ي كه تحت عناوين گوناگون در اين كتاب آمده، در هماهنگي محتوا بـا عنـوان يـا    مطالب

شـعر زبـان يـا شـعر     «براي مثال (فهرست آغازين كتاب نسبتاً خوب پرداخت شده است 
هـاي  اي بودن مطالـب و پرسـش  در مواضعي نيز به سبب مصاحبه). 27صفحة » زبانيبي

  .كه نظاير آن، اندك استكننده، بحث از محور اصلي خارج شده مصاحبه
هاي نويسنده ـ شـاعر اسـت، انسـجام     ها و مصاحبهاي از سخنرانيجا كه اثر، گزيدهاز آن

اگـر بـه طـور     -مطالب از نظر ترتيب موضوع و محتوا چندان رعايت نشده؛ اما هر بخش 
كـه فقـدان   ضـمن آن . از انسجامي درخور برخـوردار اسـت   -مستقل در نظر گرفته شود 

توان گفت كتاب وحـدتي كلـي از   مي. شود، مانع درك درست مخاطب از اثر نميانسجام
  .نظر محتوايي دارد

ريزي، بحثي از شعر حجم نيست؛ اما قسـمت عمـدة ايـن    در سرفصل شوراي عالي برنامه
تواند بـه عنـوان منبـع مسـتقل     در نتيجه اين كتاب نمي. پردازدكتاب به شعر حجم مي

درسي، بـراي  شود؛ اما به صورت بخشي از مواد درسي و كمك درسي مورد استفاده واقع
از ايـن نظـر تـا حـدودي بـراي      . تواند سودمند واقـع شـود  مطالعة بيشتر دانشجويان مي

دانشجويان مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي مناسـب بـه نظـر    
  .رسدمي
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ر تبيين كتاب وجود ندارد؛ اما بندي نهايي به معني مصطلح آن، دبحث مقدماتي و جمع
نويسنده در آغاز هر بحث، براي روشن شدن موضوع، كلياتي را بيان كرده و سـپس وارد  

كه ميزان حجم اين كليـات،  ) 209تا  207، و 39تا  28صفحات (بحث اصلي شده است 
نويسنده از مباحث مطـرح شـده،   . به وضوح و يا عدم وضوح بحث مورد نظر ارتباط دارد

  .تواند در خالل متن، نتيجه را دريابدگيري نكرده است؛ اما خواننده ميهنتيج
گيري هاي فرهنگي و سياسي مؤثر در شكلاطالعاتي كه نويسنده از مباحث ادبي، جريان

. سابقه استدهد، همه جديد و گاه بيشعر حجم و وضعيت شعر امروز ايران به دست مي
اريخي، سياسـي و ادبـي، و رويكردهـا و    همچنين نگرش خـاص نويسـنده بـه مسـائل تـ     

تـا   71، 37صـفحات  (كنـد  اي به خواننده عرضه ميهاي نوين، اطالعات تازهگيري جهت
از نظر شكلي نيز با توجه به اين اثـر شـايد بتـوان    ). 144و  133، 129، 120، 111، 72

كتاب، شيوة مصاحبه را در توضيح مسائل و موضوعات علمي ـ دانشگاهي به صورت يك  
  .شناسي ميداني و اكتشافي تحليل كردروشي نو دانست و آن را در چارچوب روش

گاه ارجاع مطلـب  . ها و استنادها، به يك شيوه عمل نشده استدر اين اثر در نحوة ارجاع
البتـه بايـد   . شـود آيد و گاه نيز به نام كتاب و مؤلف آن بسنده ميبا ذكر كامل منابع مي

، 17صـفحات  (كه متوجه نويسنده باشد، گردآورندة اثر اسـت  ر از آنگفت اين ايراد بيشت
  ).112و  37، 33

از جمله زبان (كتاب ياد شده، نگرش فلسفي شاعر نسبت به شعر و مباحث مربوط به آن 
هـاي اطـراف خـود، نگرشـي ديگرگونـه دارد      شاعر نسبت به پديده. دهدرا نشان مي...) و
گيري مباحـث، بعضـاً   خالل متن و با توجه به جهتوي در ). 139و  105، 98صفحات (

كنـد و ايـن   به برخي نظريات سياسي خود، بدون نيت تخريب يـا سـازندگي اشـاره مـي    
، 125تـا   124صـفحات  (كننـده اسـت   هاي مصاحبهاشارات به اقتضاي موضوع و پرسش

  ).135و  126
ابـل تـوجهي از شـعر    جا كه يداهللا رؤيايي از پيشگامان شعر حجم است و آگـاهي ق از آن

تواند كتابي مستقل در اين زمينه تدوين كند؛ زيرا طرح مطالـب در  امروز ايران دارد، مي
  .رساندقالب سخنراني و مصاحبه، امكان پرداخت منسجم به موضوع را به حداقل مي
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  نقد دوم
 كه گردآورندة اين كتاب، كوششي وافر در سامان دادن به مطالـب كتـاب بـه خـرج    با آن

هـا از نظـر انتقـال    اش، در عمدة قسـمت گونهداده است، كتاب به علت ساختار سخنراني
هـاي نويسـنده نيـز    و اين ابهام در تحليل) 274و  43تا  40صفحات (مطالب ابهام دارد 

به عنـوان نمونـه   . خوردشماري از آن در متن به چشم ميهاي بييابد كه نمونهنمود مي
  .اشاره كرد 163و بند آخر از صفحة  85صفحة توان به بند سوم از مي

ليكن طرح جلد، . نگاري و صحافي مناسب استآرايي، حروفوضعيت كتاب از نظر صفحه
  .رسددر جهت جلب توجه خواننده چندان موفق به نظر نمي

عمده اصطالحاتي كه در متن به كار رفته، به زبان فرانسه است و اين بـراي خواننـدگان   
عموماً آشنايي آنان با اصطالحات تخصصي، از طريق زبان انگليسـي اسـت ـ    ايراني ـ كه  

اي مواضع، معادلي نياورده، اما برخـي  از ديگر سو، نويسنده در پاره. شودآفرين ميمشكل
به همين دليـل، روش كتـاب يكدسـت    . اصطالحات را در صفحات بعد توضيح داده است

  . نيست
ها در تناسـب  هاي فصول يا سرعنواناست؛ اما عنوانعنوان كتاب با محتوا بسيار مرتبط 

در صـفحة  » شعر زبان بي زبـاني «براي مثال (با متن، بيشتر جنبة ذوقي و انشايي دارند 
27.(  

خواننـده،  . ترين ضعف در اين اثر، منابع و استنادهاي آن استمشخص: شايد بتوان گفت
رويكرد اجتمـاعي خاصـي در    همچنين. كندفهرست منابع و مĤخذي در اثر مشاهده نمي

  .كتاب وجود ندارد و اگر سخني دربارة مسائل فرهنگي رفته، بيشتر دربارة شعر است
گانة كتـاب نسـبتاً خـوب اسـت؛ امـا      انسجام مطالب در هر فصل از فصول بيست و شش

كليت كتاب انسجام چنداني ندارد و از همين روست كه مطالب زيادي بارها تكرار شـده  
  .فصل اول، فصل ششم و فصل بيست و پنجم عمدتاً دربارة لغت است است؛ مثالً

جا كه اين اثر، تنها به شعر حجم اختصـاص يافتـه اسـت، بـراي تـدريس در درس      از آن
تواند يكي از منابعي باشد كـه در  اگرچه مي. به تنهايي كافي نيست) شعر(ادبيات معاصر 

  .شوداين واحد درسي از آن استفاده مي
، اين كتاب براي درس ادبيات معاصر و نيز بخشي از نقد ادبي مناسـب اسـت؛   در مجموع

اسـت و  ) اي از شـعر معاصـر  بـه عنـوان گونـه   (نظران شعر حجـم  زيرا نويسنده از صاحب
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كـه وي بـا   ضمن آن. رسدديدگاه او دربارة شعر ديگران، در خور تأمل و توجه به نظر مي
  . ر ادبيات فرانسه آشناستويژه دهاي اين گونه از شعر، بهسرچشمه

شود با حذف مطالب تكراري، تفكيك مباحث، افزودن منابع متقن، در پايان پيشنهاد مي
شناسي صحيح، تطبيق فهرست مطالب با محتويات كتاب، و حذف موارد غير دادن كتاب

   .ضروري و ذوقي، كتاب بازبيني شود
  





  
  
  

  »)رودكي و منوچهري( 1نظم «
  

  ياسماعيل حاكم: به كوشش
  انتشارات دانشگاه پيام نور: ناشر

  1374: سال نشر
  هفتم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  320 :  تعداد صفحات
  

  
  بررسي و نقد اثر

يكـي از داليـل روانـي آن،    . ساده و به مقصود رساننده اسـت توضيحات گزينشگر، روان، 
  .كندمحدود بودن زمينة كار مؤلف است كه عمدتاً به توضيح در حوزة صورت بسنده مي

كتاب از لحاظ نگارشي اشكالي ويژه ندارد؛ اما خـط آن، ريـز و كيفيـت چـاپ آن بسـيار      
-رسـد هـيچ  يده، به نظر مـي كه كتاب براي بار هفتم به چاپ رسبا وجود آن. پايين است

  .بخشي به چاپ انجام نگرفته استگونه بازنگري در كيفيت
بندي هاي مقدماتي، بيشتر جنبة تشريفاتي دارد؛ عميق و خالق نيست و فاقد جمعبحث
اي نيستند، در حالي كه نوع سـؤال در پيـام نـور غالبـاً     ها گزينهها و آزمونتمرين. است
  .اي استگزينه

بنـدي  هاي اشعار به صـورت طبقـه  اگر گزيده. وان كتاب با هم مطابقت دارندمحتوا و عن
منـابع  . بـود تـر  شدند، ساختار كتاب بسيار مناسبدهي ميموضوعي و مفهومي، سازمان

مورد استفاده در مقدمة كتاب ذكر شده است؛ اما بهتر بود گزينشگر با مراجعه به منـابع  
-تري مبذول مـي ه و دقت بيشتر، توضيحات عميقكارگيري حوصلو مĤخذ معتبر و با به

اي دست گزينشگر را براي اگرچه پراكندگي اشعار رودكي به ميزان قابل مالحظه. داشت
  .بنددتعميق در توضيحات مي
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  :شوددر آخر چند نكته براي تصحيح و اصالح ذكر مي
ست؛ را استعاره از تاك دانسته كه غلط ا» مادر مي«كتاب، شارح  20در صفحة  .1

 اين تركيب، استعاره از انگور است؛
را در همان صفحه و همان بيت، به معني انگور و آب انگور و شراب » بچة وي« .2

 داند كه فقط شراب درست است؛مي
) باز(كلمة آخر مصراع اول يعني . اضافي نيستزير و زبر در » و« 21در صفحة  .3

 با هم است؛» و زبرزير «به معني دوباره و برعكس است و جوشان بودن، صفت 
 ؛)3و  2شمارة  52به عنوان نمونه صفحة (اند آيات قرآن ترجمه نشده .4
، توصيف درخت انار و درخت عرعـر اسـت نـه    9و  8لغت شمارة  70در صفحة  .5

 .برف
  پيشنهادها

 ها و تفاسير معتبر ترجمه شوند؛آيات قرآن دقيقاً با مراجعه به ترجمه .1
 توضيح داده شوند؛...) وبديع، صور خيال (نكات بالغي  .2
 بندي شوند؛اند، اما با دقت و ظرافت طبقهها اگرچه كماستعاره .3
  .در چاپ كتاب و كيفيت حروف، بازنگري شود .4

  
  

  

 



  
  
  

  »پيكر گرداني در اساطير«
  

  دكتر منصور رستگار فسايي : مؤلف
  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: ناشر

  1388: سال نشر
  دوم: نوبت چاپ
  تهران  :محل نشر

  502:  تعداد صفحات
  

  بررسي و نقد اثر
هـاي  زني دكتر رستگار فسايي در عرصـة پـژوهش  نثر كتاب با توجه به سابقة ديرين قلم

قواعـد ويرايشـي و   . اصـول نگـارش آثـار تحقيقـي اسـت     ادبي، روان و استوار و مطابق با 
هـاي  نگارشي به طور كامل و دقيق رعايت شده است؛ نوع نوشتار، عالئم نگارشي، ارجـاع 

آرايي، صـحافي، طـرح جلـد    نگاري، صفحهمندي فهرست منابع، حروفمتني، قاعدهدرون
مطالـب، صـفحات    اگر در فهرست. هاي ناشر، شكلي مطلوب داردهمانند ديگر كتاب... و

تغييراتي كه . تر و مفيدتر بودشد، كار دقيقدقيق مباحث فرعي هر فصل نيز مشخص مي
از نظر شكلي در ايـن چـاپ، نسـبت بـه چـاپ پيشـين ايجـاد شـده، شـامل نـوع قلـم،            

  .و رنگ جلد آن است) نام كتاب و نويسنده(چيني مطالب روي جلد  حروف
شناسـي و مباحـث مربـوط بـه آن     ات اسـطوره نويسنده هرجا كه الزم بـوده از اصـطالح  

پـذيري  استفاده كرده است؛ مثل ناخودآگـاه جمعـي، تولـد و مـرگ اسـاطير، و انعطـاف      
گذاري اصطالحي در اين اثـر، نـام آن   ترين و زيباترين معادلترين، برجستهمهم. اسطوره
ــي«: اســت ــادل » پيكرگردان ــه مع » Transformation«و » Metamorphoses«ك
  .است

ر فصول اول و دوم كتاب، تمهيد مقدمة بحث اصلي، تعاريف و مباحث نظـري الزم بـه   د
  .خوبي مطرح شده است
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خواني دارد و همة مطالب مذكور در فهرسـت، در مـتن    عنوان و محتواي كتاب كامالً هم
  .اندنيز ذكر و بررسي شده

تحقيـق در   ،)كارشناسـي ارشـد ادبيـات فارسـي    (تواند در دروس شاهنامه اين كتاب مي
كارشناسي فرهنـگ و  (و آشنايي با اساطير ايراني ) دكتري ادبيات فارسي(متون حماسي 

، به صورت منبع فرعي و جانبي استفاده شود؛ اما مناسب تـدريس بـه   )هاي باستانيزبان
  .عنوان منبع اصلي نيست

نگاشـته  اين كتاب، فعالً تنها مأخذ مستقل دربارة پيكرگرداني است كه به زبـان فارسـي   
هايي كه براي موضوع صورت گرفته، حاصل ابتكار خود نويسـنده  بنديتقسيم. شده است

، تا هنگام )مأخذ فارسي، عربي و انگليسي 236(وي از همة منابع مرتبط و موجود . است
  .تأليف چاپ اثر بهره جسته است

 كـه نظم و چيدمان مطالب، انسجام و روشمندي مطالـب فصـول، علمـي اسـت؛ جـز آن     
هاي سيزدهم و چهاردهم، از نظر حجم و تعداد صفحات در اندازة متعارف و تعريف  فصل

  .كتاب نيست و بسيار كوتاه است» فصل«اصطالحي 
شـود، عيـوب چـاپ پيشـين كـه در      اگرچه اين كتاب، براي بار دوم است كه چـاپ مـي  

» مالحظـات «اين نكات در قالب . اي از همين داور مطرح شده، همچنان باقي است مقاله
  :تواند بيان شودمي» پيشنهادها«و 

  مالحظات) الف
در ارجاع به متن شاهنامه، هماهنگي وجود ندارد؛ ضمناً با وجود شاهنامة پـنج   .1

 اعتبارتر استفاده شده است؛جلدي خالقي مطلق، از چاپ كم
گفته شده كه در شاهنامه، كيـومرث نخسـتين شـاه اسـت و نـه       33در صفحة  .2

 :گويدما خراد برزين در ستايش يزدان در پيشگاه قيصر مينخستين انسان؛ ا
 كـرد  بنـده  مرجـانور  خـاك  از چو

  

 كــرد زنــده را كيــومرث نخســتين
  

چه دربارة خـروس و سـروش در متـون    ، آن47به خالف پندار مؤلف در صفحة  .3
 آمده، مشمول پيكرگرداني نيست؛

در ) 48صـفحات  (» كنـد پوشد، پـرواز مـي  رستم، چون ببر بيان را مي«كه اين .4
خـالقي  (» پر بـرآوردن «و ) 2/90/71مسكو (» بال بر آوردن«شاهنامه نيست و 

 كنايه از اوج شكوه و شادي و اقتدار است؛) 3/188/1361
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) 49و  48صـفحات  (دربارة توانايي انسان براي تغييـر پيكـر خـود يـا ديگـران       .5
بـين  شود ارتباط مواردي چـون نوشـداروي كـاووس، جـام جهـان     پيشنهاد مي

با موضوع مورد بحـث بيشـتر   ... تني اسفنديار وكيخسرو، ببر بيان رستم، رويين
 توضيح داده شود؛ زيرا ظاهراً هيچ پيوندي نيست؛

چـه  بـه خـالف آن  . نيسـت » سـروش «برگرداني در شاهنامه تصريحي به چهره  .6
كـه بـه فريـدون افسـون     آيـد آن پنداشته، به نظـر مـي   51نويسنده در صفحة 

). 276-1/72/274خـالقي  (پرستان است و نه سـروش  ، يكي از يزدانآموزد مي
 ؛)51صفحات (بخشي دارد آيد نيز نقش آگاهيشخصي كه به خواب سام مي

كشـد، روايـت   سـو كـه يزدگـرد را مـي    دربارة اسب آبي بيرون آمـده از چشـمه   .7
، كه البته مؤلف آن را )364-284/347و  7/283مسكو (تر است شاهنامه اصيل

؛ در حـالي كـه ايـن مسـأله بـا      )52صفحات (ير شكل يافتة سروش دانسته تغي
 شاهنامه مغاير است؛

توان داليل كافي براي سروش دانستن سيمرغ در داستان رستم و اسفنديار نمي .8
 ؛)55صفحات (تصور كرد 

-8/399/1411مسـكو  (دار گور راهنماي بهرام چوبين به سـوي كـاخ زن تـاج    .9
كه مؤلف هم پنداشته، تغييـر شـكل يافتـة فـرّ     چنان، به احتمال بسيار )1500

؛ بلكه بايد ريشة آن را در قالب الگوي داستاني نقش )64صفحات (بهرام نيست 
نخچيران در هدايت پهلوان يـا پادشـاه بـه جايگـاه ديـو و پـري و زن جـادوگر        

 بررسي كرد؛
در » نمـا جام جهان«آيينة پادشاه يوناني در سالمان و ابسال جامي، ارتباطي با  .10

 و فقط از مصاديق ابزارهاي رازگشاست؛) 106صفحة (روايات ايراني ندارد 
» داستان يـك روح «روايت اساطيري مرگ كيومرث و روييدن ريواس، از كتاب  .11

بـاره از  كـه ايـن منبـع، در ايـن    ) 108صفحة (دكتر سيروس شميسا نقل شده 
بنـدهش يـا   شـود بـه   پيشنهاد مـي . شودمنابع درجة پنج و شش محسوب مي

اثـر  » اي ايرانيانهاي نخستين انسان و نخستين شهريار در تاريخ افسانهنمونه«
 آرتور كريستين سن ارجاع داده شود؛

 :از فردوسي نيست و از اسدي است) 192صفحة (بيت زير  .12
ــي ــه پـ ــر مورچـ ــياه پـــالس بـ  سـ

  

ــره شـــب ــد تيـ ــنگ دو بينـ  راه فرسـ
  



  هاي باستاني و زبان ادبيات فارسيزبان و  نقدنامه  54
 

نشـاني از  ) 217صـفحة  (پندار مؤلف در منابع پهلوي، پارسي و عربي به خالف  .13
 تباري كيومرث نيست؛گياه

، بـه  )223صـفحة  (و جمشـيد  ) 222صـفحة  (دربارة مدت پادشاهي تهمـورث   .14
 مأخذ اشاره شود؛

صـفحة  (، سياه دانسته شده است »سام«بر اساس نظر بارتولمه، معناي واژگاني  .15
و در معنـاي   Samبايد اين نظريه را نيز افزود كه ممكن است از ريشـة  ). 241

 كوشا و چالشگر باشد؛
هـاي  از چهـره » گـاوفش «به استناد ضبطي غيراصيل، اژدهـاي   309در صفحة  .16

خـالقي  : ك. براي شكل اصيل بيـت ر (اژدها در منابع ايراني معرفي شده است 
 ؛)5/235/180

نامة ابن بلخي شـاهد  بر اساس فارس» پيكرگرداني از انسان به خاك«چه در آن .17
نيسـت و بيشـتر در قالـب پيكرسـازي و     » پيكرگردانـي «، مطابق با آورده شده

 گنجد؛سازي ميشبيه/ نمونه
ايران نيست » اساطير«سمندر مربوط به ) 407صفحة (برخالف گفتة نويسنده،  .18

كـه اصـل   شـود، ضـمن آن  و در معتقدات عاميانه و متون ادب پارسي ديده مي
 سوزد؛ در آتش نمي آتشي ندارد؛ بلكه تنها اين ويژگي را دارد كه

نامه، انسان نيستند كه ماجراي آنهـا در  افروز در سامنامه و عالمدالراي در بهمن .19
تـر آن  دقيق). 433و  427صفحة (پيكرگرداني انسان به آهو و گور مطرح شود 

  .بررسي شود» پيكرگرداني پريان به جانوران«ها ذيل بحث است كه اين نمونه
  
  پيشنهادها) ب

توان بـه  مي) 56صفحة (مرغ و ارتباط توتميك او با مظاهر گياهي در بحث سي .1
بخـش را  ماجراي زاده شدن رستم نيز اشاره كرد كه در آن سيمرغ، گياه درمان

 ؛)1463و  1/267/1462خالقي (كند براي بهبود زخم رودابه به زال معرفي مي
رامشـگر  از منابع ايراني، ) 110-107صفحات (» موجودات دوجنسي«در بخش  .2

شايسـتة ذكـر   ) 322صـفحة  (مرد پادشاه روم در گرشاسـپنامه  زن و نيمهنيمه
 است؛
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 -114صـفحات  (» هـا زنده كردن مردگان و راه يـافتن بـه درمـان   «در موضوع  .3
 نمونة بسيار مهم، كاوي اوسن در مهابهاراتاست؛) 118

 هـاي ايرانـي  در انديشه) 207-198صفحات (پيكرينگي روح در قالب پرندگان  .4
و » مـرغ جـان  «تركيبات ). 2/233/844مسكو (بريدن روان : نيز راه يافته است

 نيز در ادب پارسي از اين نظر سزاوار توجه است؛» مرغ روح«
، از شـواهد ايرانـي، روايـت    )277-271صـفحات  (» پيكرگرداني پريـان «دربارة  .5

 .كهن كاووس و سريت در دينكرد و زاد سپرم نيز در خور يادآوري است
دربـارة  ) م 792-791تأليف (ت ذكر شده در كتاب سرياني تئودور باركناي رواي .6

 ؛)288صفحة . (افراسياب حتماً بايد به بحث مربوط افزوده گردد
شـود بـه   پيشنهاد مـي ) 382صفحة (» خون و خلقت و پيكرگرداني«در بخش  .7

رستن درخت از خون سياوش در شاهنامه و گل و الله از خون صدر چـاوي در  
 نامه اشاره گردد؛غازان

در » شـاه سوسـو  «بـه  ) به بعد 421صفحة (» هاي انسانپيكرگرداني«در فصل  .8
هـاي  گنجينـة حماسـه  ). 1377(شاليان ژرار (هاي آفريقايي اشاره شود حماسه

 ؛)804نشر چشمه، صفحة : جهان، ترجمة علي اصغر سعيدي، تهران
وت و مـاروت، ايـن بيـت    نام به ستاره، به گناه اغواي هـار براي تبديل زني زهره .9

 :تر استمثنوي مناسب
ــون ــي چ ــار از زن ــد ك ــد ب  زرد روي ش

  

ــخ ــرد مس ــدا را او ك ــره و خ ــرد زه  ك
  

)535بيت / دفتر اول(   
در ادب پارسي، مستزاد معروف منسـوب  » پيكرگرداني«از نظر بازتاب مضمون   .10

 :به مولوي به مطلع
  دل برد و نهان شد    هر لحظه به شكلي بت عيار برآمد
  گه پير و جوان شد    هر دم به لباس دگر آن يار برآمـد

  . توان در كتاب بدان پرداختهايي است كه مياز بهترين نمونه





  
  
  

  »)شرح قصايد خاقاني(مالك ملك سخن «
  

  دكتر عباس ماهيار : مؤلف
  سخن: ناشر

  1388: سال نشر
  اول  :نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  752: تعداد صفحات
  

  نقد اول
اين اثر كه شرحي است جامع بر هشت قصيدة خاقاني شرواني، شـاعر بـزرگ و صـاحب    

رغم محدود بودن، از نظر شكل، وضعيتي مطلوب و مقبول سبك قرن ششم هجري، علي
گيراست و با قلمـي روان و تقريبـاً خـالي از ابهـام     نثر نويسنده، خوب، روان، رسا و . دارد

از حيث رعايت قواعد ويرايش و نگارش نيز وضـعيتي مطلـوب دارد و   . نگاشته شده است
  .شوداشكاالت نگارشي در آن بسيار كم ديده مي

كه شامل شرح تعداد محدودي از قصايد خاقاني اسـت، طبعـاً   كتاب ياد شده به دليل آن
مخصوصـاً بـراي دورة كارشناسـي    (ن منبعي جامع براي درس خاقـاني  تواند به عنوانمي
تواند به عنوان منبعي مناسب براي پـژوهش در شـعر خاقـاني    مطرح باشد؛ اما مي) ارشد

  .معرفي شود
جامعيت و روشمند بودن اثر قابل توجه است؛ مطالب كتاب از حشو و زوايدي كه موجب 

ها و اطالعات موجـود در  و نيز روزآمدي داده سردرگمي خواننده شود، تقريباً عاري است
و انسـجام مطالـب نيـز خـوب اسـت و      نظم منطقي . كتاب تا حدود زيادي مطلوب است

  .صورتي منظم تدوين شده است به
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  پيشنهادها
ها به پايان بخـش مقدمـه   نوشتهاي مقدمة كتاب، تحت عنوان پيشايد بهتر بود پاورقي

هاي ديگر كتاب نيز صادق است؛ يعني هاي قسمتپاورقي اين مسأله دربارة. منتقل شود
. نوشـت، در پايـان آن آورده شـود   هاي هـر بخـش، تحـت عنـوان پـي     بهتر است پاورقي

  .همچنين پسنديده است نويسنده، در مقدمه به معرفي آثار شاعر بپردازد
ت همچنين چون كتاب براي استفادة دانشجويان در سطوح مختلف است، بايد تمـام آيـا  

از حيث محتوا نيـز ايـن   . گذاري دقيق شودقرآني، احاديث، عبارات و اشعار عربي، اعراب
اصطالحات علمي و ادبي موجود در شعر خاقـاني كـه   . اثر وضعيتي در خور ستايش دارد

كـه از امكانـات علمـي    سبب ديريابي معناست به خوبي شرح داده شده است؛ ضـمن آن 
  .تصاويري مفيد نيز ضميمه كتاب شده است براي تفهيم مطالب استفاده شده و

كـه  از جمله ايـن . شود كه بايد رفع شودكمبودهايي هم، از حيث محتوا، در اثر ديده مي
چندان توجهي نكرده است؛ در صـورتي كـه   ) بديع، بيان و معاني(شارح به مسائل بالغي 

ت، بـه ايـن   بهتر است در شرح متوني مثل ديوان خاقاني كه آكنده از نكـات هنـري اسـ   
  .مسأله توجهي عميق مبذول شود

در توضيح  64و  63شود؛ مثالً در صفحات هايي نيز ديده مياي موارد ناهماهنگيدر پاره
بر خالف موارد ديگر از اين قبيل، هيچ شاهدي از شعر خاقاني ذكـر  » معراج«و » عرش«

  .خوردچشم مينيز همين نقيصه به  69در صفحة » نفس مطمئنه«نشده است؛ دربارة 
در پايان، ذكر اين نكته نيز الزم است كه اگـر چـه كوشـش بسـياري بـراي وارد نشـدن       

  .شودهايي ديده ميهاي چاپي به كتاب صورت گرفته، در مواردي غلط غلط
  

  نقد دوم
اين ويژگي در همه جاي كتاب . اين اثر از نثري بسيار استوار، روان و رسا برخوردار است

اما ايرادهايي نيز بر كتاب مترتب اسـت  . شودندرت خالف اين ديده مي جريان دارد و به
  .شودجا بدانها اشاره ميكه در اين

به جاي تمثيل استفاده كرده است كه چـه  » مدعا مثل«از تركيب  77و  74در صفحات 
  .بسا نزد مخاطبان، تعبيري غريب و ناآشنا باشد
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در صفحة . ، در جمله ابهام وجود دارد، سطر سوم12، سطر اول و نيز صفحة 7در صفحة 
از اشكاالت ديگر، . استفاده شود» مساوي«از » متساوي«نيز شايسته است به جاي  477

  .درج آيات و احاديث بدون اعراب است كه در سراسر كتاب چنين وضعيتي دارد
 در شود؛ مثالًآرايي و امالي كلمات نيز گاه اشكاالتي ديده مينگاري، صفحهاز نظر حروف

، 179هاي در صفحه. در امالي كلمات اشكال وجود دارد 184و  131، 75، 19صفحات 
نيـز در  ... و 471، 469در صـفحات  . الخـط ايراداتـي وارد اسـت   نيز بر رسم 291و  204

ادامـة  ... و 120، 17، 13، 10هـاي  در صـفحه . شـود آرايـي مشـكالتي ديـده مـي    صفحه
از حيث تناسب حجم اثر با تعـداد واحـدهاي   . است ها به صفحة بعد منتقل شدهپانوشت

. درس بايد گفت تعداد قصايد براي دورة كارشناسي خوب، اما توضيحات بسيار زياد است
اين توضيحات براي دورة كارشناسي ارشد متناسب، ولي حجم قصايد بـراي ايـن مقطـع    

صـطالحات  كه به عنوان يك نقطة قوت بايد گفـت شـارح، ا  ضمن اين. تحصيلي كم است
  .تخصصي را به دقت به كار برده است

در زمينة تفهيم مطالب، دادن عنوان به قصايد، طرح نكات ضـروري، ارائـة تصـوير صـور     
  .، و فهرست پاياني كتاب، بسيار مفيد است647تا  645فلكي در صفحات 

هـاي دقيـق و سـنجيده و    دريافـت . اين اثر از نظر جامعيت محتـوا، بسـيار عـالي اسـت    
... و 116، 16، 13هاي بجا، حـاكي از احاطـة علمـي نويسـنده اسـت؛ صـفحات       اطاستنب

حتي ترديدهاي نويسنده در شرح ابيـات، از بـاال بـودن درجـة     . شاهدي بر اين مدعاست
. از مصـاديق ايـن سـخن اسـت    ... و 115، 21دهـد؛ صـفحات   علمي تحقيق او خبـر مـي  

  .ن كتاب استهمچنين عدم حذف ابيات از قصايد، از ديگر محاسن اي
، 72، 70، 69شود؛ مثالً در صـفحات  با وجود اين، گاه نواقصي در گزارش ابيات ديده مي

و  514، 550، 519، 512، 436، 292، 286، 201، 195، 138، 123، 96، 95، 83
نيز در شـرح،   74، 73، 71، 70در صفحات . هايي در شرح ابيات وجود داردكاستي 559

  .خطا وجود دارد
تـر  هايي به اثر راه يافته كه حذف آنهـا مايـة پيراسـته   رويدي نيز حشوها و زيادهدر موار

از موارد مشـمول   489، و 488، 462، 137، 42، 38شدن اثر است؛ توضيحات صفحات 
كاستن اين زوايد و افزودن بر تعداد قصـايد، كتـاب را بـراي تـدريس در     . اين حكم است

  .كندتر ميدورة كارشناسي ارشد مناسب
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از جمله مقدمة بسـيار عالمانـه و   : هايي نيز در اين اثر هستها، نوآوريعالوه بر همة اين
تحقيقي، ذكر شاهد مثال از ابيات ديگر قصايد ديوان خاقاني و تحفةالعراقين، و همچنين 
استفاده از منشĤت وي براي شرح قصايد، نشان دهندة نوآوري نويسـنده در ايـن كتـاب    

  .توان ياد كردمي... ، و553، 85ها از صفحات هاي اين نوآورياز نمونه. است
هـاي شـخص   تحقيق وي و گزارش اشعار، متكي بر مĤخذ مستند و قوي كهن و استنباط

. در اغلب موارد نيز از عهدة شرح برآمده و گزارشي پسنديده ارائه كـرده اسـت  . وي است
، 279بـرد؛ مـثالً در صـفحات    مي شارح از منابع متأخر، نظير كتب و مقاالت، كمتر بهره

  .كردبهتر بود وي از اين منابع نيز استفاده مي 402، و 370
توانـد مقدمـة   اثر از نظم منطقي و انسجام مطالب برخوردار است و علت اين حسـن مـي  

  .باشد... جامع، شرح نكات ضروري قصيده، تبيين و توضيح ابيات و
كه مملو از نكات بالغي و هنري است، توجـه  شناسي شعر خاقاني بايسته است به زيبايي

  .ها نيز در گزارش و توضيح ابيات ضرورت داردبدلتوجه به نسخه. شود
ها و استنادهل در كتاب، بسيار دقيق و در خور ستايش است؛ فقط در يـك مـورد   ارجاع

  .ها آمده كه در مأخذ پاياني ذكر نشده استمأخذي در يادداشت) 116صفحة (
كـه شـارح،   رسد آن است كه با توجه به ايـن كه ذكر آن ضروري به نظر مي نكتة ديگري

چـاپ كـرده،   » خارخار بند و زندان«قصيدة ترساييه را پيشتر در كتابي مستقل با عنوان 
  .حذف شود» مالك ملك سخن«بهتر است اين قصيده از كتاب 

هة اخيـر نوشـته   در پايان بايد گفت مجموعاً اين شرح نسبت به شروح ديگر كه در سه د
  . دآيتر به نظر ميشده است، جامع

    



 
  
  

  »رستم و سهراب«
  

  دكتر غالم محمد طاهري مباركه : مؤلف
  سمت: ناشر

  1379: سال نشر
  اول  :نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  280:  تعداد صفحات
  

  نقد كتاب
طراحـي جلـد،   . هاي شكلي، وضـعيتي مطلـوب و مقبـول دارد   اين كتاب از حيث ويژگي

هـاي ديگـر انتشـارات سـمت، نسـبتاً      نگاري همانند كتابآرايي، صحافي و حروفصفحه
  .خوب است

البتـه  . استها بسيار عالي گذاري، رعايت امانت و استنادها و ارجاعاز نظر ويرايش، نشانه
  .قواعد ويرايش و نگارش اين كتاب، منطبق بر ضوابط ويرايشي سازمان سمت است

گفتار، فهرست مطالب تفصيلي، فهرست اعالم و فهرست منـابع اسـت؛    كتاب داراي پيش
ريزي، كمتر همچنين به سرفصل شوراي عالي برنامه. اي مفصل و بايسته ندارداما مقدمه
حماسة فردوسي، آشنايي با شاهنامه، و سبك فردوسي توجهي  ها،به حماسه. توجه دارد

شايسـته اسـت   . نشده و تنها به معني لغات و تركيبات و ابيات دشوار بسنده شده اسـت 
ريـزي عمـل كنـد و بـا     هاي بعدي، مطابق سرفصل شـوراي عـالي برنامـه   شارح در چاپ

  .كمال برساندها و سبك فردوسي، اين اثر را به اي جامع دربارة حماسهمقدمه
از حيـث محتـوايي نيـز اثـر وضـعيتي مطلـوب و       . نثر نويسنده، سـاده، روان و گيراسـت  

هاي پهلوي و اصـطالحات  اي از اصطالحات رزمي، واژهپاره. متناسب با كتاب درسي دارد
هـاي دشـوار   واژه. مربوط به زبان شعر به خوبي توضيح داده شده و توصيف گشته اسـت 

كه شارح در ابتـداي هـر   ضمن آن. ي شعري نيز در كتاب وجود داردهامعنا شده و آرايه
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قسمت شعري، توضيحي مختصر بيان كرده و مخاطب را در فضاي مفاهيم مقصود شاعر 
  .قرار داده است

نويسنده اغلب شروح رستم و سهراب را پيش روي داشته و كوشيده است عالوه بر نقـل  
اي مـوارد بپـردازد و از ايـن رو    قد و نظـر در پـاره  آراي ديگران، احياناً به تصحيح آنها و ن

نسبت به شروح ديگر منظومة رستم و سهراب، . اي توضيحات مؤلف تازه و بديع استپاره
بـا توجـه بـه مقصـود شـارح از كتـاب، مسـلماً        . تر استتر و دقيقتوضيحات شارح كامل

  .توضيحات نسبتاً خوبي در خصوص ابيات آمده است
هر قسمت شعري، توضيحي مختصر بيان كرده و مخاطـب را در فضـاي   شارح در ابتداي 

هـاي شـعري را   هـاي مشـكل و آرايـه   سپس واژه .مفاهيم مورد نظر شاعر قرار داده است
توان گفت اين شرح نسبت به در كل مي. كندآورده و در انتها معني و مقصود را بيان مي

  .هاي ديگر اطالعاتي افزون داردشرح
دمه، بسـيار مختصـر و گـذرا نوشـته شـده و در آن دربـارة مبـاحثي چـون         متأسفانه مق

هـاي حماسـة فردوسـي، جايگـاه ايـن منظومـه در بـين        سرايي، اسطوره، ويژگيحماسه
  .هاي حماسي جهان و همچنين سبك فردوسي مطلبي گفته نشده استمنظومه

از جملـه در   .اي ابيات، سهوهايي صورت پذيرفتـه اسـت  ضمن اين نكات، در توضيح پاره
گرفته، در حالي كه ماه نو يا هالل به دليـل  » تهمينه«را استعاره از » ماه نو« 87صفحة 

ظاهراً ايـن ازدواج  . تواند استعاره از معشوق باشدفروغي نميالغري، سستي، لرزاني، و بي
در اول ماه صورت گرفته و مقصود از اين تعبير آن است كـه اميـدوارم ايـن مـاه نـو بـه       

كه خود شارح نيز در معني بيـت  ة اين ازدواج، بر تو مبارك و خجسته باشد؛ چنانواسط
  .ماه نو را، اول ماه و هالل معني كرده است 150در صفحة  431

جا طوفان به معني كه در اينثبت شده، در حالي» ت«سطر اول، طوفان با  99در صفحة 
  .ضبط گردد» ط«طغيان آب است و شايسته است با 

  بار، بار توفندهطغيان :توفان
  طغيان آب، سيالب : طوفان

: خواهد بگويـد ، ظاهراً شاعر در مقام اغراق مي315در شرح بيت  135و  134در صفحة 
گيري، خورشيد كه كانون حرارت و گرماست، چون آب، روان چون تو گرز به دست مي«

آتش تبـديل بـه    .دهدهاست، همة آب خود را از دست ميشود و ناهيد كه خداي آبمي
  ».شودآب و آب تبديل به خشكي مي
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؛ در حـالي كـه   »شـتابان : بـر سـان دود  «: آمده است 490در شرح بيت  160در صفحة 
  .دهدمعني عصباني و پيچان مي

در كل، اين كتاب چه از نظر حجم و چه از نظر توضيحات، متناسب با تدريس دو واحـد  
بــارة حماســه، ســبك فردوســي، اســت و البتــه ايــن بــه شــرطي اســت كــه مــدرس در

سرايي و تأثير فردوسي بر ادب داخل و خارج، توضيحاتي كـافي در كـالس ارائـه     حماسه
  .كند

ريـزي، بـا   هاي بعدي، مطابق سرفصل شـوراي عـالي برنامـه   شايسته است شارح در چاپ
  . ها و سبك فردوسي، اين اثر را به كمال برسانداي جامع دربارة حماسهمقدمه

    





 
  
  

  »همراه با شرح گزيده آن) نسخه كامل(االسرار  مثنوي مخزن«
  

  دكتر ناصر نيكو بخت : مؤلف
  چشمه: ناشر

  1386: سال نشر
  اول  :نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  304:  تعداد صفحات
  

  نقد كتاب
. روان و قابل فهم است و فصاحت و بالغـت كـافي و قابـل قبـولي دارد     نثر اين اثر ساده،

و كيفيـت اثـر از لحـاظ حـروف،      قواعد ويرايش و نگارش در ايـن كتـاب مراعـات شـده    
حجم كتاب به نسبت واحـدهاي  . آرايي، صحافي و طرح جلد در حد متوسط است صفحه

  .درسي، مقداري كمتر از حد معمول است
استنادهاي مربـوط بـه آيـات قرآنـي و احاديـث، و نحـوة اسـتناد بـه آنهـا          ها و در ارجاع

  . هاي الزم انجام شده است دقت
  نظرياتي چند در برخي موارد كتاب

درسـت  » خمسـه «، اشتباه تايپي وجود دارد و 14سطر ) مقدمه( 30در صفحة  .1
 است؛

خداوندي كه تابش «: رسد، معني بيت چنين به نظر مي7، سطر 37در صفحة  .2
منطقة خورشيد را زيوربخش لعل گردانيد و زمين را به موجودات زينـت داد و  

به عقيـدة قـدما سـنگ قيمتـي     (» هاي كوچك زيبا، آب بركه را جال دادبا موج
 ؛)آيدها به وجود ميلعل، بر اثر تابش خورشيد به برخي از سنگ

ود بـود و نبـ  «: رسد معني بيت چنين است، به نظر مي16، سطر 38در صفحة  .3
» پستي و بلندي جهان هستي چه باشد و چه نباشد، خداونـد هميشـه هسـت   
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چـه آن موجـودات،   (يعني وجود خدا وابسته به وجود موجـودات عـالم نيسـت    
بـدين  ). همچون فرشتگان و پيامبران بزرگ و بلند باشند و چه پسـت و نـاچيز  

 ترتيب ارتباط بيت با تلميحي كه مؤلف اشاره كرده، نامشخص است؛
، مجازاً به معني انسان است، به اعتبار ماكان، و »گل«، 43، سطر 39صفحة در  .4

. النظير اسـت جناس اختالفي و ميان جگر، خون و دل مراعات» گل و دل«بين 
خداونـد خـون جهنـده را در جگـر انسـان قـرار داد و       : معني بيت چنين است

 تحرك و فعاليت خرد را در دل تپنده جاي داد؛
ارتباط منطقـي بـين مصـرع اول و    «: نويسد، مؤلف مي53 ، سطر39در صفحة  .5

به نظر بنده معني آن چنين . كندو آن را معني نمي» دوم اين بيت وجود ندارد
 ؛»احد، نام جاودانة جبروتي اوست و ابد، پاية تخت ملكوتي اوست«: است

مـاه گـداي   «: رسد معني بيت چنين است، به نظر مي14، سطر 40در صفحة   .6
بـه معنـي كسـي    : دستكش. »شيد توست و مرغ حق عاشق نام توستجام خور

استعاره براي خورشيد اسـت كـه   » جام«كند و كه دستش را به گدايي دراز مي
مرغ سحر همان مرغ حق است كه پيوسته . كندماه نور خود را از آن گدايي مي

دستخوش به معني عاشق، شيفته و . دهدسر مي) حق حق(در سحرگاهان آواز 
 ي است كه پيوسته به كاري سرگرم باشد؛كس

ناتواني فلك را بـه  «: رسد، معني بيت چنين به نظر مي16، سطر 40در صفحة  .7
هـا و موهومـات   گـره . كنند، نشـان بـده  كساني كه شكايت از روزگار و فلك مي

 ؛»جهان را بگشا تا همگان بدانند كه فلك نقشي در سرنوشت موجودات ندارد
جا همان اسم اشاره دور و نزديك در اين» اينت و آنت« ،9، سطر 41در صفحة  .8

گـردد  به مسيح بـر مـي  » اينت«به پيامبر اسالم و » آنت«است نه واژة تعجب؛ 
بنابراين معني مصـرع  ). نامة دهخدا ذيل كلمة اينت و آنترجوع كنيد به لغت(

كـه بـه   » نام پيامبر اسالم، بشير و نام عيسـي، مبشـر اسـت   «: دوم چنين است
خود قرينه و مؤيـد ايـن   » به نام«دهد و كلمة بشارت مي) ص(يامبري محمد پ

 موضوع است؛
پيـامبران و فرشـتگان   «: ، معنـي بيـت چنـين اسـت    15، سـطر  42در صـفحة   .9

معصوم، عصمت خود را در حرم وي به دسـت آوردنـد و عصـمت بـه وجـود او      
 .پرورش يافت
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دوري او «: اســت، ظــاهراً معنــي مصــرع دوم چنــين 16، ســطر 42در صــفحة  .10
از مكه سـبب حكومـت او در مدينـه شـد و از مكـه خـراج و ماليـات        ) پيامبر(

جنـاس خـط، و بـين غربـت و تربـت، جنـاس       : بين جبايت و جنايـت . »گرفت
 .اختالفي است

نـوعي پـارادوكس و   » خاموشي او سخن دلفروز بـود «، 17، سطر 42در صفحة  .11
 تناقض دارد؛

همچنين بين . فتنه جناس تام وجود دارد، بين فتنه و 18، سطر 42در صفحة  .12
 فتنه فروكشتن و فتنه شدن، پارادوكس و تناقض وجود دارد؛

شـاعران و  : ، معني بيت به قرينة ابيات بعد چنين است24، سطر 42در صفحة  .13
) سـياه و سـفيد  (سخنوران براي استقبال و بازگشت پيامبر از معراج، اسب ابلق 

به صف ايستادند تا دربارة معراج پيامبر، اشعار طبع را به دست گرفتند و پابرجا 
معني بيت دوم نيز به عنـوان مكمـل بيـت قبلـي، چنـين      . غرر زيبايي بسرايند

چون ديگر شاعران، ابلق طبع را به تكاپو درآوردنـد و تكـاپو را بـه اتمـام     : است
ترين فرد ستايشـگر  كنايه از پايين(داري به نظامي رسيد رساندند، نوبت غاشيه

 ؛)عراج پيامبرم
، زهر و بزغاله تلميح دارد به خبر مسـموميت پيـامبر از   20، بيت 43در صفحة  .14

اي كه توسط زينب دختر حارث يهودي بـه ايشـان داده   آبگوشت گوشت بزغاله
 شده بود؛

بين رفيع و ربيع جنـاس  . ، گل، استعاره از پيامبر است23، سطر 43در صفحة  .15
يع اشاره به تولد پيامبر در ماه ربيع داشته اختالفي وجود دارد و ممكن است رب

 باشد؛
، قشر ادب شامل ده حديث تربيتـي بـود كـه كودكـانِ     26، سطر 43در صفحة  .16

 گرفتند؛المتعلمين فرا ميتازه به مكتب رفته آن ده حديث را تحت نام آداب
در شـب تاريـك در حادثـة    : ، مفهوم بيت چنين اسـت 29، سطر 43در صفحة  .17

رو براق پيغمبر شد؛ يعني سرعت براق از سرعت سـير  برق دنبالهمعراج پيامبر، 
 كرد؛نور بيشتر بود، به طوري كه نور پشت سر براق حركت مي
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كـه مطلـق و غيرمقيـد    با اين: ، معني بيت چنين است53، سطر 44در صفحة  .18
بودن خداوند مورد پسند همه است، پيامبر وي را ديد و چنين خداي مطلقـي،  

 ديدني است؛
رسد رشته، استعاره از كفر و گل، استعاره از ، به نظر مي20، سطر 46صفحة  در .19

 اسالم است؛
يـا  ) نفس زهرآگين(، رشته، استعاره از اسالم و دم مار 21، سطر 46در صفحة  .20

بين باغ، گل و خـار نيـز مراعـات النظيـر     . دم مار، استعاره از كفر و شرك است
 وجود دارد؛

. ، به معني انبار گندم و جو است»غ«به فتح » دانهغل«، 9، سطر 46در صفحة  .21
آوردنـد كـه اگـر    در قديم در روستاها در اتاقكي بدون در، فضايي به وجود مـي 

. خواستند گندمي برداشت كننـد، از دريچـه بـه طـور كامـل تخليـه كننـد       مي
ماند كه آن را هاي طوالني در كف آن باقي ميهميشه مقداري گندم براي سال

 كردند؛گرفتند و عدم فرض ميميناديده 
، با توجه به قرينة قبل و بعد بيت، معني آن چنين بـه  16، سطر 47در صفحة  .22

براي نابودي اين چند منافقِ در بند هوي و هـوس، كمـر همـت    «: رسدنظر مي
 ؛»االيمان را از بين ببرببند و اين چند ناقص

: ت پيشـين گفتـه اسـت   كه شاعر در بي، با توجه به اين30، سطر 48در صفحة  .23
: شود، يعنـي به كسر گاف تلفظ مي» گرد«واژة » جا كه بود پاي توسر نهم آن«
دامن تو گيرم تا به آسمان بزرگي برسم، اگر تو مرا به اين مقام نرساني، خـود  «

 ؛»چگونه به آن برسم؟
هاي سخن كـه قلـم و   پيك«: ، مفهوم بيت چنين است23، سطر 50در صفحة  .24

پس كسي . راندآنها را به پيش مي» سخن«و » كنندسر خود كار مياند، با زبان
 ؛»دهد، نيست؟چه سخن انجام ميرا ياراي آن

شاعراني كه سخن زيبـا را بـه   «: ، معني بيت چنين است3، سطر 50در صفحة  .25
 ؛»آورندسرايند، گنج دو جهان را به دست ميآورند و مينظم مي

گريه، آتش، كنايه از عشـق معنـوي، بـاد    ، آب كنايه از 17، سطر 54در صفحة  .26
: بنابراين معني بيت چنين است. كنايه از آه و ناله، و خاك، كنايه از جسم است

 ؛»كش جسم توست؟چرا در مسير عشق معنوي گرياني؟ و چرا آه و ناله يدك«
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تيـر  «يعني . ، تيرانداختن، كنايه از بددلي و ترس است19، سطر 54در صفحة  .27
رساني و شـالق بـر طبـع    از خود دور كن كه به خود زيان مي بددلي و ترس را

 ؛»زنيخود مي) همچون اسب(شاعرانة خود مزن كه به پاي 
طبع تو كه بـا عقـل،   «: ، ظاهراً مفهوم بيت چنين است31، سطر 54در صفحة  .28

خواهد عمر چهل سالة تو را بـه بـاد   گري است، ميگري سرگرم واسطهبه عشوه
 ؛»لود كندآدهد و تو را گناه

، چون سن تو بالغ بر چهل سال شود، بـار گناهـان تـو    32، سطر 54در صفحة  .29
 شود؛بيشتر مي

در پيمودن آن راه، «: رسد، معني بيت چنين به نظر مي55، بيت 55در صفحة  .30
  . »دو منزل را به يك منزل رساندم تا با يك هجوم، به درگاه دل راه يافتم

    





 
  
  

  »ياالسرار نظامي گنجو گزيده مخزن«
  

  دكتر كامل احمدنژاد : به انتخاب و توضيح
  سخن: ناشر

  1374: سال نشر
  اول  :نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  160:  تعداد صفحات
  

    نقد كتاب
رود و شـارح  هاي ادب فارسي به شمار مي االسرار از قله مخزنبا توجه به اين كه سرايندة 

آن نيز استاد ادبيات است، هم متن و هم شرح، از نظر رسـايي بـراي سـطح مـورد نظـر      
البته اصل متن به هـيچ روي سـاده نيسـت و مشـكالتي در آن     . رسدمناسب به نظر مي

اصـطالحات بـه   . شده است قواعد زبان فارسي رعايت در شرح مطالب تقريباً . وجود دارد
براي تفهيم مطلب . شودكار رفته در متن تقريباً درست است و مورد نادرستي ديده نمي

  .استفاده شده است... نيز از فنون و ابزارهاي الزم مانند ذكر شواهد قرآني، روايي و
گفتار، مقدمه، فهرسـت مطالـب و نمايـه دارد؛ امـا     پيش. كيفيت چاپ كتاب خوب است

  .فهرست منابع ندارد شناسي و كتاب گيري، خالصه،  نتيجه
محتواي متن حاضر با توجه به دو واحد رشتة تحصيلي زبان و ادبيـات فارسـي و عنـوان    

  .جامعيت ندارد و بيش از حد، تلخيص و گزينش شده است» نظامي«درس 
تن محتويات متن با فهرست آن مطابقت دارد و مطالـب هريـك از فصـول و عنـاوين مـ     

مـتن  . رسـد انسجام و تسلسل منطقي مطالب نيز مناسب به نظر مي ترتيب، . جامع است
كتــاب از جهــت اســتفاده از منــابع مــرتبط، از كفايــت الزم برخــوردار اســت؛ چــون از  

  .كندهاي مرجع مورد نياز، به خوبي استفاده مي هاي لغت و ديگر كتاب فرهنگ
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ريـزي   با سرفصـل شـوراي عـالي برنامـه    جز تلخيص و فشردگي بيش از حد كتاب، متن 
رسد خيلي از توضيحات، بدون ذكر منبع از شـرح وحيـد    به نظر مي. مطابقت كامل دارد

هـاي لغـوي   در بسياري از ارجـاع . روددستگردي است كه اين ضعف بزرگي به شمار مي
حـال در   ياد نشده تا بتوان آنها را مقايسه كرد؛ بـا ايـن  ... ، نوع مأخذ، شمارة صفحه و...و

  .مواردي كه نوع مأخذ و شماره صفحة ياد شده، مورد مغايري ديده نشده است
اين كتاب براي تدريس چندان مناسب نيست؛ چون تلخيص متن بسيار زيـاد اسـت؛ بـه    

هاي قابل تـوجهي   هاي قابل بحث حذف شده و در شرح مطالب نيز نكته كه بيتويژه آن
  .تري در بازار نشر موجود است هاي مناسب و شرحها  در حالي كه گزيده. شود ديده نمي

در كتاب، مباحث با رعايت اصول علمي رشتة ادبيات مطـرح شـده و در نقـل مطالـب و     
هاي جديـدي در مـتن مطـرح    وقايع تقريباً رعايت امانت شده است؛ البته سؤاالت و افق

  .نشده است
االسـرار چنـدان    صل مخـزن در پايان ذكر اين نكات ضروري است كه با توجه به اين كه ا

ايـن گزيـده بـراي     مفصل نيست و گزيدة حاضر بيش از حد الزم، خالصـه شـده اسـت،    
االسـرار، بـا توضـيحات خـوب و      البتـه اصـل مخـزن   . نمايـد  تدريس چندان مناسب نمي

  . تر است راهگشاي وحيد دستگردي، براي تدريس مناسب
    



 
  
  

  »سيدستور تاريخي زبان فار«
  

  دكتر محسن ابوالقاسمي : مؤلف
  سمت: ناشر

  1375: سال نشر
  پنجم  :نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  496:  تعداد صفحات
  

  نقد كتاب
شـامل دسـتور تطبيقـي     كتاب دستور تاريخي زبان فارسي، عـالوه بـر دسـتور تـاريخي،    

انسـجام و تسلسـل منطقـي در كتـاب     . نيـز هسـت  ) فارسي باستان، فارسي ميانه، دري(
هاي صـوتي در  بدين ترتيب كه مؤلف، كتاب خود را با توضيح دستگاه. رعايت شده است

هاي ايران باستان، ايران ميانة غربي و فارسي دري شروع كـرده و سـپس در فصـل    زبان
. با توجه به فارسي باستان، ميانه و دري مورد بررسي قرار داده اسـت  دوم، مبحث اسم را

... در مرحلة بعد دربارة اسم، صفت، عدد، ضمير، فعل، حرف اضافه، حرف ربط، اصـوات و 
هـا در كتـاب بسـيار دقيـق     كيفيت ارجـاع . شوداي توضيحاتي داده ميبه صورت مقايسه

ر كلي اين مـتن بـه عنـوان متنـي بـراي      به طو. است و با معيارهاي علمي مطابقت دارد
درس دستور تاريخي زبان فارسي در رشتة زبـان و ادبيـات فارسـي، در مقطـع دكتـري      

. ويژه كه مؤلف به صورت تطبيقي مطالب را بررسي و تحليل كرده اسـت به. مناسب است
  :شودبا اين همه مواردي از اين كتاب براي بازنگري و اصالح، خدمت مؤلف ارائه مي

» ات«از نظر بعضي از دستورنويسان و محققان امروز، جمع كلمـات فارسـي بـا     .1
بـراي سـاختن اسـم جمـع از     » جات«و » ات« 43اشتباه است؛ ولي در صفحة 

با توجه به . هايي هم آورده استمفرد، جايز دانسته شده و مؤلف براي آن مثال
ظـر بـين   پراكندگي دستور زبان فارسي و وجود حدود چهل درصـد اخـتالف ن  
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شناسان كه يكي از آنها همـين مـورد ذكـر شـده     استادان ادبيات فارسي و زبان
 است، بايد فكري اساسي براي اين درس بسيار مهم انجام گيرد؛

، 74صـفحة  (به ميـان آمـده اسـت    » موصول«در اين كتاب، جا به جا، بحث از  .2
دسـتور  در » موصول«هاست كلماتي كه به عنوان در حالي كه سال). 129، 91

در اين مورد بايد تجديـد  . اندتغيير نام يافته» حرف ربط«زبان مطرح بودند، به 
 نظر شود يا براي خواننده توضيحاتي داده شود؛

در كتـاب چنـين آمـده    . در بحث عدد، مطالب قدري مبهم است 77در صفحة  .3
هـاي صـرفي از   شود، اما صـورت در اصل صرف نمي dasaتا  pancaاز «: است

هـاي صـرفي   در ايـن قسـمت مؤلـف بايـد آن صـورت     . »كار رفته اسـت  آنها به
در ضـمن در ايـن   . كـرد را براي دانشجويان ذكـر مـي  ) حداقل يكي دو صورت(

 قسمت، توضيحاتي دربارة عدد در فارسي باستان نيامده است؛
بهتر بود نويسنده دربـارة پهلـوي اشـكاني، ترفـاني و فارسـي ميانـة زردشـتي         .4

 كرد؛تصر ارائه ميتوضيحاتي هرچند مخ
 گفته نشده است؛» بيور«، معني 84در صفحة  .5
اول عربي و اولين عربـي و فارسـي بـه جـاي     «: نوشته شده است 85در صفحة  .6

يـن اسـت،   + اولين كه تشكيل شده از اول . »روندنخست و نخستين به كار مي
شود و ديگر كلمـة عربـي نيسـت و بـا وجـود      صفت نسبي فارسي محسوب مي

در  en(» ايـن «توان به آن كلمه، عربي گفـت؛ چـرا كـه بـا پسـوند      نمي» ين«
اگر منظور مؤلف اين بـوده كـه   . تركيب شده و عدد ترتيبي است) فارسي ميانه

اي است كه از يك كلمة عربي و يك پسوند فارسي تشكيل شده كلمه» اولين«
 كرد؛تر بيان مياست، بهتر بود منظور خود را روشن

 kas", Ud kas"و كس مانند ما نيسـت  «: نوشته شده است 106در صفحة  .7
hawind amah ne ast «  در دسـتور زبـان   » جملـه «در حالي كه در بحـث

چه اسميه و (فارسي، نهاد و گزاره دو بخش از جمله است و اگر ما نوع جمله را 
، )يعنـي چـه مسـنداليه داشـته باشـيم و چـه فاعـل       (تعيين كنـيم  ) چه فعليه

جا با توجه به واژة مسند، در اين. توانيم نهاد و گزارة آن را نيز تعيين نماييم يم
 استفاده شود؛» مسنداليه«، از »نهاد«بهتر است كه به جاي واژة 
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و در توضـيح نقـش آن   » همگـان را «: آمده است o narwwispakدر ترجمة  .8
» همگـان  بـه «، »همگـان را «بهتر است به جاي . مفعول به واسطه: نوشته شده
 نوشته شود؛

فارسي دري ضمير ملكي ندارد، در حالي كـه  : نوشته شده است 112در صفحة  .9
كه در بحـث ضـمير،   ديگر اين. شوندضمير ملكي محسوب مي» از آنِ«و » آنِ«

فقط ضماير شخصي، پرسشي، اشـاره و مشـترك توضـيح داده شـده و ضـماير      
 134مات كه در صـفحة  ضمناً همراه مبه. تعجبي و شمارشي ذكر نگشته است

شد؛ چون در دستور زبان امروز، توضيح داده شده، بايد ضماير مبهم نيز قيد مي
 ديگر مبحث مبهمات نداريم و ضماير مبهم جانشين آن شده است؛ 

غيـر از مبهمـاتي كـه از آنهـا گفتگـو شـد،       «: نوشته شده است 136در صفحة  .10
ر فارسـي دري بـه كـار    د... اي، جمعـي مبهمات ديگري همچون گروهي، دسته

شد تا فهرست آن بهتر بود اين ضماير مبهم، به طور كامل نوشته مي. »روندمي
گرفت و به اين ترتيب از هرگونه دخل و تصرف و در اختيار دانشجويان قرار مي

 شد؛كم و اضافه كردن جلوگيري مي
در شاهدهاي ذيـل، آن و  «: ، در بخش نخست نوشته شده است137در صفحة  .11

اليه ن به ترتيب در جمله نهاد، فاعل، مفعول، مفعول به واسطه، گزاره و مضافاي
 : آمده، چنين است 138اند و مثالي كه براي گزاره در صفحة واقع شده

  اينبه فرّ خسرو عادل نكوتر يادگار است    جهان را يادگاري نيست به ز اشعار خاقاني   
بريم حالي كه وقتي از گزاره نام مي در. داندرا گزاره مي» اين«نويسنده كلمة 

  :در جمله مسند است» اين«كه كلمة ضمن اين. كه نهادي هم باشد
  .است اين نكوتر يادگار

  اليه مسند فعل ربطي مسند
 ، فعل مركب پيشوندي وجود ندارد؛194در صفحة  .12
سـفيد  «در بحث فعل مركب، بـراي مثـال فعـل مركـب      216مؤلف در صفحة  .13

مصدر مركب مجهول است و » سفيد شدن«در حالي كه . استرا آورده » شدن
 نه فعل مركب؛
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همين صـفحه آمـده اسـت؛     3هاي ديگري نيز براي فعل مركب در شمارة مثال
مصـدر مركـب مجهـول    » جنگ شدن«. »جنگ شدن«و » سخت شدن«مانند 

  ؛... »جنگ كردن«است از مصدر مركب 
: راي دو نهاد آمـده اسـت  در شاهدهاي ذيل، ست ب«در عبارت  222در صفحة  .14

 در گيومه قرار بگيرد؛» ست«بهتر است » ...
در شـاهدهاي ذيـل، نويسـنده بـراي احتـرام بـه       «: نويسـد مي 225در صفحة  .15

اي چنـد بـه   كلمـه : خوانندگان كتاب، براي خود فعل جمع به كار بـرده اسـت  
آيا آوردن فعـل جمـع بـراي خـود،     . »درين كتاب جمع كرديم... طريق اختصار

براي احترام به خوانندگان است؟ بهتر اسـت كـه مؤلـف در ايـن خصـوص نيـز       
  توضيحي مبذول دارند؛

در مصرف ديديم كه فارسي دري ـ به خالف  : نوشته شده است 225در صفحة  .16
القضات هاي عينفارسي ميانه ـ مضارع التزامي ندارد؛ و بالفاصله شاهدي از نامه

  :آوردمي
مـي را از آن خـود مشـرف كنـد، او را بـا خـود       و سلطان چون خواهد كه غال«

، فعـل  »اضـافت كنـد  «و » مشرف كنـد «، »خواهد«در حالي كه . »اضافت كند
  مضارع التزامي هستند؛

بهتر بود وجه شرطي و وجه بيان خواب، جداگانـه و مسـتقل از    228در صفحة  .17
  .آمدوجه تمنايي مي

   

    



 
  
  

  »2و  1دستور زبان فارسي «
  

  دكتر حسن احمد گيوي و دكتر حسن انوري : مؤلف
  فاطمي: ناشر

  1375: سال نشر
  هفدهم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  256:  تعداد صفحات
  

  نقد كتاب
دارد، مفيد است و  اين كتاب به عنوان متني كه مباحث كلي دستور زبان فارسي را در بر

تواند مطالب دستور زبان دورة دبيرستان را بـراي دانشـجو يـادآور باشـد، امـا جـامع       مي
با توجه به تشتت آرا در مباحث دستوري، دانشجوي ادبيات عالوه بر بررسي ايـن  . نيست

مند شود؛ بايد حداقل دو جلد، بايد از كتب ديگري نيز در زمينة دستور زبان فارسي بهره
دستور ديگر را همراه كتاب مورد بحث مطالعه كند و موارد مشابه يا افتـراق ميـان    چند

  .مباحث را بررسي نمايد
  :در بررسي اين كتاب، موارد ذيل بايد يادآوري شود

در . اندگفته» )صنعتي(نقش وصفي «، مؤلفان كتاب از )جلد اول( 16در صفحة  .1
يم، نقش وصفي جايي ندارد كنحالي كه در تركيب كه نقش كلمات را بيان مي

 :شودو مثالي هم كه نوشته اند به اين صورت تركيب مي
  .نديده امتو   دلتر از دلي سنگ من

  مضاف اليه   فعل    فاعل
اگـر چنـين باشـد،    . اند و بسرا نقش وصفي داده» ترسنگ«در اين كتاب فقط  .1

در  .پس بايد در تمامي موارد صفت و موصوفي، به صفت نقـش وصـفي بـدهيم   
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اي ديـده  حالي كه در هيچ كتاب دستوري و از جمله همين كتاب چنين مسأله
  شود؛نمي

شـود؛ بـه ايـن    در مبحث اسم مصدر، تشتّت و ناهماهنگي خاصي مشاهده مـي  .2
اسم قلمـداد شـده و همـين    ) 38صفحة (، در جلد اول »ساختمان«صورت كه 

 ، اسم مصدر ناميده شده است؛)41صفحة (كلمه در جلد دوم 
 41جلـد اول، اسـم و در صـفحة     36در صفحة » برآورد«و » بازيده«همچنين 

جلـد اول، اسـم و در    37در صـفحة  » زد و خـورد «. جلد دوم، اسم مصدر است
 ؛... جلد دوم، اسم مصدر است و 41صفحة 

 اسم مركب نيستند؛) زيرنويس(رونويس و كلمة شبيه به آن  .3
هر چهار جواب كـه در  (مان + زاي زايمان از چه اجزايي تشكيل شده است؟ از 

  ؛)كتاب آمده، غلط است
آوردن اصطالح فعل ناقص به جاي فعل ربطي چندان شـناخته شـده نيسـت و     .4

 ؛)68جلد اول، صفحة (شود باعث پريشاني ذهن مي
اند، در حـالي كـه   فعل ناقص ناميده) 69صفحة (مصدر بايستن را در اين كتاب  .5

 نامند؛يهاي ديگر، افعال كمكي مدر كتاب
 كامل نيست؛) 70در جلد اول، صفحة (وجوه فعل  .6
اند كه به نظر بنده صـحيح نيسـت   به جاي وجه وصفي، فعل وصفي به كار برده .7

 ؛)72صفحة (
جلـد   76در صـفحة  » وجه مصـدري «، به جاي »هاي غير شخصيفعل«كاربرد  .8

 اول، اصطالح درستي نيست؛
به نظر من هنگام . معضالت استمبحث خاص و عام در دستور فارسي، يكي از  .9

تجزية اسم و تشخيص خاص و عام بودن آن، بايد آن كلمه را با توجه به سـاير  
 كلمات جمله، بررسي كرد؛

، اگر اسب را بدون در نظر گرفتن رستم تجزيه »من اسب رستم را ديدم«براي مثال، در 
نيسـت؛ ولـي بـا در    كنيم، يعني از جمله خارج كنيم، عام است كه مسلماً جواب درستي 

  اليه رستم، اين اسم خاص است؛نظر گرفتن مضاف
  جلد اول كامل نيست؛ 83توضيحات مؤلفان كتاب در صفحة  .10



 79)   2و  1(  دستور زبان فارسي

تكليف ذات و معني بايد در دستور زبان فارسي روشن شود تا باالخره بفهمـيم   .11
 ؛)جلد اول 98صفحة (سايه يا دور ذات است يا معني؟ 

 جلد اول كامل نيست؛ 127ر صفحة توضيح اضافة استعاري و تشبيهي د .12
جلد اول، در مورد كلماتي كه از نظر ساخت، صفت فـاعلي و از   140در صفحة  .13

 نظر معني، صفت مفعولي هستند، بايد توضيحات كافي داده شود؛
جلد اول، دربارة كلمـاتي كـه از نظـر سـاخت، صـفت مفعـولي        142در صفحة  .14

 ح كافي داده شود؛هستند و از نظر معني، صفت فاعلي، بايد توضي
كه در كتاب دكتر محسـن ابوالقاسـمي تـا حـد     (ضمير پرسشي و قيد پرسشي  .15

صـفحة  (، بسيار مغشوش آمده اسـت  )زيادي به صورت كامل توضيح داده شده
 ؛)جلد اول 174

به عنـوان حـرف   (» چون«جلد اول، دو مورد از سه مورد معانيِ  216در صفحة  .16
به معني زيرا و زيرا  -2  كه لت اينبه معني به ع -1: ، تكراري است)ربط
هـاي دسـتوري، قيـد    در بعضي كتاب» وقتي كه«به معني » چون«ضمناً    كه 

 زمان ناميده شده، اما در اين كتاب، حرف ربط است؛
و قيودي كه يكسان هستند، بايد ) هاشبه جمله(توضيحات كافي دربارة اصوات  .17

كـه در  ...) ل كـاش، اي كـاش و  مث(داده شود تا دانشجو از سردرگمي رها شود 
اميـد،  ) شـبه جملـه  (، صوت 243جلد دوم، قيد تمنا و در صفحة  235صفحة 

 آرزو و دعاست؛
 :بهتر است مأخذ برخي ابيات ذكر شود نظير .18
ــوني ــدهاي ز چـ ــن گزنـ ــار ايـ  خـ

  

ــي چــون ــذراني م ــدر گ ــن ان ــار؟ اي ــامي( غ  )نظ
  

  يا
  ايوان مدائن را آئينه عبرت دان     هان اي دل عبرت بين از ديده نظر كن هان

 )خاقاني(
  . جلد دوم كتاب آمده است 226ها در صفحة اين نمونه

    





 
  
  

  »يتاريخ بيهق«
  

  دكتر رضا مصطفوي سبزوار : مصحح
 دكتر علي اصغر حلبي: ويراستار

  دانشگاه پيام نور: ناشر
  1375: سال نشر
  سوم  :نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  218:  تعداد صفحات
  

  نقد كتاب
هايي از تاريخ بيهقي را گزينش كرده و لغات، اصطالحات، در اين كتاب، گزينشگر قسمت

قواعد نگارشي در كتاب، رعايت شده . تركيبات و جمالت آن را معني و شرح نموده است
تناسـب دارد؛ امـا از   ) واحد 2(لحاظ تناسب، حجم اثر با تعداد واحدهاي درسي  از. است

. هـاي آن ناخواناسـت  نگاري و چاپ بسيار ضعيف است و برخـي از قسـمت   لحاظ حروف
از لحـاظ  . گفتار، مقدمه، فهرست مطالـب و فهرسـت موضـوعي اسـت     كتاب داراي پيش

اي را هـاي برجسـته  زينشـگر، مـتن  گ. انطباق محتوا با عنوان و فهرست، همـاهنگي دارد 
كـه ابتـدا مـتن آورده    با توجه بـه ايـن  . ها كامالً منطبق استانتخاب كرده كه با سرفصل

هـا، كتـاب   شود، بعد معنا و شرح لغات و اصطالحات و تركيبات، و سپس خودآزمايي مي
  .داراي نظمي منطقي است

قدر كفايت استفاده كرده؛ اما شارح از منابع موجود براي تبيين موضوعات مورد بحث به 
كنـد و ايـن يكـي از    گاهي در شرح لغات، اصـطالحات و تركيبـات، منبـع را ذكـر نمـي     

وي در اين كتاب در شرح متـون از روش كالسـيك بهـره گرفتـه     . مشكالت كتاب است
  .است
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  پيشنهادها
 تواند به عنـوان منبـع  اگر چاپ كتاب تغيير كند و شارح منابع را ذكر نمايد، مي .1

 دو واحد درسي منظور شود؛
 چيني كتاب بهتر است تغيير كند؛حروف .2
 المقدور از نقشه، تصوير و جدول استفاده شود؛حتي .3
 اصطالحات ادبي، علمي و هنري در شرح كتاب به كار گرفته شود؛ .4
  .هاي اماليي و نگارشي محدود اصالح شودغلط .5

   

    



 
  
  

  »)يپژوهشي در شعر خاقاني شروان(شاعر صبح «
  

  دكتر سيد ضياءالدين سجادي : مؤلف
  سخن: ناشر

  1377  :سال نشر
  چهارم  :نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  416:  تعداد صفحات
  

  نقد كتاب
مشـقّات فـراوان تصـحيح    شارح، سي سال با خاقاني مأنوس بوده و ديـوان خاقـاني را بـا    

اولـين  . روش شارح در شرح و توضيحات اشعار خاقاني، جامع و كامل نيست. نموده است
در ابتداي شرحِ بعضـي از  . نكتة قابل توجه در اين شرح اين است كه شيوة واحدي ندارد

و در بعضـي  ) 294براي مثـال صـفحة   (اشعار، به معرفي وزن و قافية آنها پرداخته شده 
نيست اقلـيم سـخن را   «به عنوان مثال قصيدة (يگر اين شيوه رعايت نشده است موارد د

-گاهي نيز در ابتداي شرح هر قصيده، نمايي كلي از آن بيـان مـي  ). »بهتر از من پادشاه
اي شرح ابيـات  ؛ اما در بعضي ديگر بدون هيچ مقدمه)از جمله قصيدة ايوان مدائن(شود 

  .گرددآغاز مي
هاي بالغي شعر خاقاني كمتر توجـه شـده و در بعضـي مـوارد،     ويژگيدر شرح ابيات، به 

  .توضيحات اشتباه است
از مبحث بياني بيش از همه به توضيح در مـورد اضـافات تشـبيهي و اضـافات اسـتعاري      

سطر  254براي مثال در صفحة . اي موارد خالي از اشكال نيستپرداخته شده كه در پاره
شاعران است، اضافة تشبيهي دانسته شده و يـا در سـطر    كه كنايه از» ضرابان شعر« 17
كه كنايه از سخنوران است، اضـافة اسـتعاري در نظـر    » نظامان سحر«همان صفحه،  14

را اضـافة  » اختـر دانـش  «نيـز   33/7در شـرح بيـت    258در صـفحة  . گرفته شده اسـت 
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، دبير فلك كند؛ در حالي كه منظور از اختر دانش در آن بيت عطاردتشبيهي معرفي مي
  .است

؛ در )6، سـطر  275مثالً صـفحة  (فعل در بسياري از موارد بدون قرينه حذف شده است 
الخط فارسي قواعد رسم. رودهاي وصفي زيادي به كار ميفعل 24و  4سطر  342صفحة 

در صـفحة  » به«، به فعل، و 17سطر  274در صفحة » مي«در كتاب رعايت نشده؛ مثالً 
  .مة بعد چسبيده نوشته شده است، به كل23سطر  342

اشتباهات تايپي بسياري در كتاب وجود دارد به نحوي كه در هر دو صفحه، حداقل يـك  
 كندميبه جاي  گندمي، 22سطر  257توان يافت؛ براي مثال در صفحة اشتباه تايپي مي

  . آمده است ترسائسبه جاي  ترسائل، 67/10بيت  296تايپ شده است و يا در صفحة 
گيـري، خالصـه،   گفتـار، نتيجـه   كتاب مقدمه، فهرست مطالـب و نمايـه دارد؛ امـا پـيش    

  .شناسي و فهرست مĤخذ و منابع ندارد كتاب
مطالب هريك از فصول و عناوين متن، جامع اسـت دارد و اشـعار خـوبي گـزينش شـده      

است؛ اما توضـيحات و شـرح ارائـه شـده      حجم اشعار برگزيده متناسب با سرفصل. است
  .افي نيستك

در معني كردن لغات و تركيبات، توضيحات، كوتاه است و معـاني لغـات بـا اسـتخراج از     
گـاهي لغـات سـاده    . شـود و بدون توجه به متن آورده مـي ) اغلب از آنندراج(ها نامهلغت

ها و تركيبات مهم و مؤثر پرهيز شـده اسـت؛   گردد؛ اما از توضيح در مورد واژهمعرفي مي
شود؛ معرفي مي» ستمگران«، به معناي »جباران« 129/12در شرح بيت  به عنوان مثال

، صرف نظـر شـده و در بيـت بعـد هـيچ      »گرسنه چشم«اما از معني كردن تعبير كنايي 
اگـر بـويي از   «همچنين در بيـت  . داده نشده است» مام سيه پستان«توضيحي در مورد 

خفتـه اركـان   «: نويسـد مـي  ،»فلك چون زمين خفته اركان نمايد/ جرعه بخشي فلك را
در حالي كه خفته اركان در اين بيت، اشـاره بـه   » .يعني با اركان سست و در خواب رفته

قدح لب كبود است و خم در خوي «در بيت . اعتقاد قدما در مورد سكون كرة زمين دارد
آورد، امـا  را كه آشكارتر است مـي » خوي«، معني »لرزه چندان نمايدچرا زحمه تب/ تب

  .آوردرا كه در اين بيت به معني مريض است، نمي» معني لب كبود«
توانست بعضي از ابيات خاقاني را كه داراي عبارات و كلمـات سسـت و ركيـك    شارح مي

است و خاقاني با آن كلمات به ديگران ناسزا گفته است، در اين گزينش حذف كند؛ مثل 
  .31صفحة  8و  7، 6ابيات 



 85)   پژوهشي در شعر خاقاني شرواني(شاعر صبح 

از آن افتـاده  » فيهـا «آورده شده كه عبـارت   44، سورة 27ة آي 10سطر  345در صفحة 
به اصطالحات نجومي در شرح قصايد عنايتي نشده، در حـالي  ). كانوا فيها فاكهين(است 

  .كه خاقاني به وفور در شعر خود از آنها استفاده كرده است
  

  پيشنهادها
 شرح و توضيحات بيشتري بر ابيات دشوار خاقاني نوشته شود؛ .1
ابتدا وزن كلي شـعر و  . ة واحدي براي توضيح اشعار استفاده شوداز شيو .2

در پايان به شـرح شـعر پرداختـه    . سپس نمايي كلي از شعر ارائه گردد
 شود و از اين الگو در توضيح تمامي اشعار استفاده گردد؛

هـاي  هاي بالغي دقت بيشتري شـود و تمـامي آرايـه   در توضيح ويژگي .3
 معرفي گردند؛) تعارهنه فقط به تشبيه و اس(ادبي 

 قواعد زبان و رسم الخط جديد فارسي رعايت شود؛ .4
 منابعي كه در شرح ابيات استفاده شده است، ذكر گردد؛ .5
ويژه اصطالحات نجومي، بيشتر و دقيق تر توضـيح  اصطالحات علمي به .6

  .داده شوند
  
   

    





 
  
  

  »اسرار البالغهًْ«
  

  عبدالقاهر جرجاني : مؤلف
 دكتر جليل تجليل: ترجمه
  دانشگاه تهران: ناشر

  1374: سال نشر
  چهارم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  349:  تعداد صفحات
  

  نقد كتاب
بيان، خأل وجود داشت، هاي انتشارش كه در زمينة علم معاني و اين كتاب در همان سال

ها و بسيار مفيد و كارآمد بود و هنوز نيز ارزش خاص خود را دارد؛ اما با تأليف
تواند هايي كه اخيراً انجام شده، اين ترجمه كه تا حدي مبهم و طوالني است، نمي تحقيق

به صورت متن درسي كارآيي داشته باشد؛ زيرا هم از لحاظ صوري و هم از لحاظ 
  .ايراداتي داردمحتوايي 

چيني و چاپ نامناسب، مشكالت ديگري هم دارد؛ مثالً مقالة كتاب عالوه بر حروف
كه در پايان كتاب آمده، بايد با حذف نكات » عبدالقاهر جرجاني و اسرارالبالغة او«

، در پايان كتاب »فهرست صدر ابيات«. گفتار بيايد تكراري مطالب آغاز و مقدمه، در پيش
عدم ترتيب الفبايي و تكرار و افتادگي، نامناسب است و فهرست آيات و نيز از نظر 

  .تواند راهنماي خوبي براي دانشجويان و محققان باشد، آورده نشده استاحاديث كه مي
اللفظي است، با شيوة قواعد دستور زبان فارسي متن ترجمه چون به صورت تحت

را، كه، به، اين، آن «الً واژه هايي چون الخط نيز امروزي نيست؛ مثخواني ندارد و رسم هم
هاي فارسي، همزه به كار رفته اند و گاهي جدا؛ يا در واژهگاهي پيوسته نوشته شده» ...و

در سطر اول » شيئي«: هاي اماليي وجود دارد؛ مانندحتي گاهي غلط. هاو امثال اين
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 274ر صفحة د» مطول«به » مطلول«و  16در صفحة ط، سطر » غلطال«، 162صفحة 
  ... .و

هايي دارد كه چندان مفيد و در خور حوصلة در حوزة محتوا، متن در برخي موارد اطناب
اين مطالب كه به سبك رايج كهن نوشته شده است، گاهي بر پيچيده . اين روزگار نيست
  .افزايدكردن موضوع مي

داشتن اصطالحات اللفظي، شكل عربي دارند و با ها نيز به سبب ترجمة تحتبنديجمله
اضافة حكم عقلي بر «از  243اند؛ مانند صفحة و حال و هواي فلسفي، مبهم و دير فهم

ها نيز، گاهي دوگانه و ترديد برانگيز ترجمه. از بند سوم 234يا صفحة » داللت كلمه
ترجمه نشده » عرف«كه اصالً واژة  146شمارة  90است؛ مانند ترجمة نخست در صفحة 

تر و در توانست سادهكه مي 65صفحة  88يا در شمارة . ول مبهم استو كل ترجمة ا
) شعور و ظاهربينهاي كمانسان(آنان «: گونهتر گردد؛ مثالً بديننتيجه به فهم نزديك

به صورت ترجمة (» فهمنداند كه چيزي از شعرهاي نيكو نميهمچون شتران و ستوراني
  ).آزاد و موجز

صفحة (دو جا و به دو صورت ترجمه شده است » دنانيزاًكان «همچنين بيتي با صدر 
) با توجه به اين كه ابيات قبلي نيامده(برداشت عبدالقاهر جرجاني نيز از اين بيت ). 217
توان مي 217رسد؛ مثالً در صفحة مقدمه است و در نتيجه چندان دقيق به نظر نميبي

هاشان از ترس چهره«گونه كه يناز بيت، مفهومي برخالف برداشت ياد شده دريافت؛ بد
  .»بيندشود و چون ترسو هستند، كمتر كسي آنها را در ميدان نبرد ميهمچون دينار مي

سبك نگارش مترجم در مقدمه و مؤخره، امروزي نيست و مربوط به سال انتشار و بين 
كهن هاي واژه) بعد از ابيات مولوي( 275سبك خراساني و عراقي است؛ مثالً در صفحة 

اين «جملة  277اند و در صفحة ، به سبك خراساني»اندر شدن«يا » طرازومند«همچون 
و امثال » كاهداستعاره را نه تنها فائدتي مترتب نيست، بلكه از فائدت اصلي كلمه نيز مي

  .اين به سبك عراقي گرايش دارد
، مستقيم به ها، تحت تأثير نگارش عبدالقاهر جرجانيهمچنين مترجم در برخي از جمله

كه گدايي و فرط يا آن«... : سطر سوم و 279كند؛ مانند صفحة مخاطبان خطاب مي
ها به حالت در حالي كه در ديگر فصل. »...كنياستعاره مي» موت«سؤال را با كلمة 

  .در نتيجه متن از يكدست بودن خارج شده است. غايب و غيرمستقيم است
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دارد اين ترجمه اي مترجم را ناچيز انگارد، ابراز ميهكه بخواهد زحمتنگارنده بدون آن
كه درسي شود به تعديل نياز دارد؛ بنابراين بدين شكل، چندان مناسب نيست و براي آن

  :نمايدپيشنهاد مي
خالصه (فهمي نزديك شود ترجمه به صورت آزاد انجام گيرد تا به ايجاز و آسان .1

  ؛)كردن
ات بيشتري در پاورقي يا در پايان كتاب ها، مترجم توضيحبراي گشودن ابهام .2

  تواند بياورد؛مي
هايي از نظم و براي دانشجويان رشتة زبان و ادبيات فارسي، شايسته است نمونه .3

 نثر فارسي آورده شود؛
چيني و سطربندي آن با توجه به در شكل ظاهري كتاب و نوع حروف .4

 هاي رواني، تجديد نظر گردد؛ جنبه
 هاي آن جبران گردد؛ و كاستيها اصالح شود فهرست .5
 ؛ويرايش كاملي از متن به عمل آيد .6
به صورت الحاقي افزوده شود و ، ... كنايه و رمز و اسطوره و برخي مباحث، مانند .7

و هم از نظر محتوايي امروزي گردد؛ در غير اين  در مجموع، هم از لحاظ صوري
  .صورت ممكن است گاهي تنها به صورت منبعي جنبي مورد استفاده قرار گيرد

  
   

    





 
  
  

  »يگزيده اشعار فرخي سيستاني و كسايي مروز«
  

  توفيق سبحانيدكتر  : مؤلف
  دانشگاه پيام نور  :ناشر

  1376: سال نشر
  سوم  :نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  146:  تعداد صفحات
  

  نقد كتاب
هاي خاص شعر آن دوران، اصل متن كه متعلق به فرخي و كسايي است، به جهت ويژگي

زبان سـاده  گزينشگر نيز در شرح و توضيح واژگان و تركيبات اشعار، به . زباني ساده دارد
و روان مطالب را بيان كرده و هرجا توضيح بيشتري الزم است، باز هـم بـا زبـاني سـاده     

  .از نظر قواعد ويرايش و نگارش، دقت كافي صورت گرفته است. كندابيات را بررسي مي
. كتاب براي دانشجويان پيام نور تأليف شده و مؤلف به تمرين و آزمون در آن توجه دارد

  .ها در پايان كتاب در جدولي تنظيم گرديده استسؤالدر ضمن پاسخ 
بينيم؛ اما در همه جا مي 4كه مثالً در صفحة ها بيان شده است؛ چنانمĤخذ برخي ارجاع

كنيم؛ فقط در قسمت آخر هر بخش، منابعي را كه مورد استفادة اين امر را مشاهده نمي
  . گزينشگر بوده معرفي كرده است

    





 
  
  

  »سيتاريخ زبان فار«
  

  دكتر مهري باقري : مؤلف
  دانشگاه پيام نور: ناشر

  1377: سال نشر
  هفتم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  212:  تعداد صفحات
  

  نقد كتاب
هاي لفظي و معنـوي، و در نتيجـه بـراي يـك     فاقد پيچيدگيمتن كتاب، ساده و روان و 
  .كتاب آموزشي مناسب است

هاي تـايپي بـه مـتن راه    قواعد نگارشي و ويرايشي، نسبتاً خوب رعايت شده؛ اما گاه غلط
آمـده؛  » مصـوب بيرنـگ  «، »مصـوت بيرنـگ  «، بـه جـاي   5يافته است؛ مثالً در صـفحة  

در . تايــپ شــده اســت »هــزورارش« بــه صــورت» هــزوارش«، 77همچنــين در صــفحة 
، بـراي  122، و 121، 117ها نيز گاه ايراداتي وارد شده است؛ مثالً در صـفحات  آوانگاري

استفاده شده است؛ در حالي كـه بايـد از عالمـت    » و«از عالمت » ت«نشان دادن حرف 
»e « بايد از عالمت » چ«استفاده شود و يا براي نشان دادن حرف»Č «ه استفاده شود ك

  .به كار رفته است» C«عالمت 
هـاي  ، اين كتـاب هماننـد ديگـر كتـاب    ... آرايي، صحافي و نگاري، صفحه از لحاظ حروف
  .نور، صورتي مقبول داردانتشارات پيام

بندي و ها، تقسيمنويسنده در اين اثر، اصطالحات خاص تاريخ زبان، از جمله اسامي زبان
هاي ترين شكل ممكن تبيين كرده و معادلرا در ساده... تحوالت آنها، مباحث آوانگاري و

  .هاي التين را در پرانتز يا پاورقي ذكر كرده استواژه
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در اين كتاب، همانند ديگر كتب آموزشي پيام نور، در ابتداي هر موضـوع، بحثـي كوتـاه    
همراه با اهداف آموزشي درس، سپس موضوع مورد بحث و در نهايـت پرسـش و آزمـون    

  .در تفهيم موضوع مؤثر استآمده كه 
اي موارد، در جهت رعايت ايجاز، از ذكر مثال خودداري كـرده؛ مـثالً در   نويسنده در پاره
هـاي پيونـدي و تصـريفي ذكـر نكـرده      هاي دنيا، هيچ مثالي براي زبانمبحث انواع زبان

اي هـ هاي پيوندي، از زبان تركـي و بـراي زبـان   توانست براي زباناست؛ در حالي كه مي
ها بيشـتر  تصريفي از زبان فارسي، چند مثال بزند تا بدين ترتيب دانشجو با اين نوع زبان

اما به طور كلي در اين كتاب، از حيث جامعيت، بـه اغلـب   ). 13و  12صفحة (آشنا شود 
  .موضوعات مرتبط اشاره شده است

زبـان فارسـي   ها و ادوار معرفي انواع زبان -1: كتاب در دو بخش عمده تدوين شده است
تحوالت زبان فارسي، كه محتواي هر بخش با فهرست مندرج در آغاز آن انطباق تـام   -2

  .دارد
هـاي ديگـر، اثـر    هاي تأليف شـده و همـراه بـا داده   مؤلف كوشيده است با تكيه بر كتاب

خويش را تدوين كند كه از نظر طراحي، براي مقطع كارشناسي زبان و ادبيـات فارسـي،   
. كنـد تـر مـي  ظيم شده است؛ مخصوصاً طرح سؤال و آزمون آن را مناسببسيار خوب تن

هاي مشابه، مطلب جديدي كه حاكي از نوآوري باشد، در البته در كل در مقايسه با كتاب
هاي تاريخ زبـان فارسـي دكتـر    اغلب مباحث، برگرفته از كتاب. شوداين كتاب ديده نمي

اي بوده كه البته بـه ايـن منـابع، اشـاره    ... و پرويز ناتل خانلري، دكتر محسن ابوالقاسمي
اگرچه اين چاپ، چاپ هفتم كتاب است، نسبت بـه نوبـت انتشـار نخسـتين     . نشده است

  . اي تجديد نظرهاستدر حالي كه نيازمند پاره. شودتغييري در آن مشاهده نمي
    



 
  
  

  »مختصري در شناخت علم عروض و قافيه«
  

  دكتر جليل مسگر نژاد : مؤلف
  دانشگاه عالمه طباطبايي: ناشر

  1370: سال نشر
  اول  :نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  278:  تعداد صفحات
  

  نقد كتاب
كارشناسي، سـنگين اسـت؛   متن اثر از نظر سادگي بيان، براي يك كتاب آموزشي مقطع 

زيرا بيشتر به عروض قديم پرداخته شده و همين امر سبب شـده اسـت تـا زبـان كتـاب      
  .سنگين و براي دانشجويان سطح كارشناسي تا حدي دشوار شود

نثر نويسنده از نظر رعايـت قواعـد زبـان فارسـي، نسـبتاً خـوب اسـت؛ امـا در مـواردي          
و » اركـان سـالمه  «، »اركان سالم«به جاي  19شود؛ مثالً در صفحة مسامحاتي ديده مي

  .آمده است» فواصل سالمه«، »فواصل سالم«به جاي  41در صفحة 
اين اثر از جامعيت الزم برخوردار است؛ ولي امروزه، عروض جديد كه نسبت بـه عـروض   

  .قديم امتيازاتي نيز دارد، جا افتاده، و اين كتاب كاربرد چنداني ندارد
بط با موضوع، به شـكلي نسـبتاً مطلـوب اسـتفاده كـرده و از آنهـا در       مؤلف از منابع مرت

  . ها نام برده استپاورقي
كه، چون اين كتاب بر اساس عروض قديم و اصطالحات دشوار آن تنظيم سخن آخر اين

كه عروض جديد بـا روش  شده، به تنهايي براي تدريس چندان مناسب نيست؛ ضمن آن
تري در اين زمينه موجود اسـت كـه   هاي مناسبده و كتابعلمي و آسان، امروزه جا افتا

  . در آنها اشاراتي به عروض قديم نيز شده است
    





 
  
  

  »يسبك هندي و كليم كاشان«
  

  شمس لنگرودي : مؤلف
  نشر مركز: ناشر
  1372: نشرسال 

  سوم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  242:  تعداد صفحات
  

  نقد كتاب
اي علمي، هوشمندانه و موجز نوشته شده اين اثر، داراي نثري روان و رساست و به شيوه

تعداد صـفحات و قطـع كتـاب، بـه     : از نظر كيفيت چاپ نيز، وضعيتي مقبول دارد. است
  :دو قسمت تدوين شده استاين كتاب، در . چاپ آن غلط استقاعده و 

كـه بحثـي كامـل و مفيـد دربـارة سـبك هنـدي بـراي          131از ابتدا تـا صـفحة    .1
  .دانشجويان دارد؛ اين قسمت نوعي تاريخ ادبيات يا نقد ادبي است

تا پايان كتاب كه گزيدة اشعار كلـيم اسـت؛ از ايـن قسـمت بايـد       133از صفحة  .2
  .در كالس درس تعيين شودبخشي براي مطالعة دانشجويان و بخشي براي بحث 

است، و چـون عنـوان و   » صائب و شاعران پس از وي«اين كتاب، مرتبط با واحد درسي 
موضوع كتاب بيشتر دربارة كليم و شعر اوست و نيز كليم از شعراي پس از صائب اسـت،  

  . داند براي اين واحد درسي مفيد باشتومي
    





 
  
  

  »سخن و سخنوران«
  

  بديع الزمان فروزانفر : مؤلف
  خوارزمي  :ناشر

  1369: سال نشر
  چهارم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  713:  تعداد صفحات
  

  نقد كتاب
گذشته است؛ بـراي مثـال،   متن كتاب، فخيم و فاضالنه نوشته شده و متأثر از سبك نثر 

از ابيـات  «، )11صـفحة  (» ناچار خصومت به انجام نرسـد و حـق در پـردة اختفـا مانـد     «
دانـد كـه عـوام و غوغائيـان و     اگرچـه مـي  «، )12صـفحة  (» ناپسند تجنب واجب داشت

؛ امـا در  ... و) 11صـفحة  (» مشاغبان از سخن حق چشم در پوشند و هوي را كار بندنـد 
  .شجويان رشتة ادبيات فارسي، قابل استفاده و مفيد استعين حال براي دان

اي هـاي برجسـته  استاد فروزانفـر از چهـره  . قواعد زبان فارسي در متن رعايت شده است
البته گذشت زمان و تحوالت زباني را . نويسي بوده استاست كه مقيد به پاكيزه و درست

كه از هر شاعري بهترين نمونـة  مؤلف در اين كتاب بر آن بوده است . بايد مد نظر داشت
بوده  1307آغاز اين تأليف، بنا به پيشنهاد كميسيون معارف از سال . شعرش را برگزيند

انـد، ارائـة ايـن    و چون در آن زمان ديوان شعرا نوعـاً چـاپ نشـده و در دسـترس نبـوده     
اين  كه به نثر نيز درضمن اين. هاي مختصر مورد نظر بوده استمجموعه شعر، با تحليل

  .شودكتاب پرداخته نمي
هاي مربوط به شاعران همه مفيـد هسـتند؛ امـا    هاي ادبي و بررسيدر اين كتاب، تحليل

ايـن كتـاب بـه    . كه شواهد شعري در كتاب غلبـه دارد ضمن اين. رسندكافي به نظر نمي
رت شعراي خراسان، ماوراء النهر، عراق و آذربايجان تا خاقاني پرداخته است و اگر به صـو 
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اي با كتاب دكتر صفا خوانده شود، بسيار مفيد خواهد بود؛ اما بـه تنهـايي بـراي    مقايسه
  . درس تاريخ ادبيات ايران جامع نيست

  نكات ديگري در مورد كتاب
تـر هـم   عنوان شعرا هماهنگ نيست؛ مثالً در مواردي به اختصار كـه آموزشـي   .1

در جاهاي ديگـر گفتـه    ؛ و... عنصري، انوري، سنايي غزنوي و: است گفته شده
ابونظر عبدالعزيز بن منصور عسجدي، اسـتاد ابوعبدالـه جعفـربن محمـد     : شده

 ؛... رودكي سمرقندي، ابونصر علي بن احمد اسدي طوسي و
ها هماهنگي وجود ندارد؛ مـثالً از فخـر الـدين اسـعد گرگـاني و      در بيان نمونه .2

 36و  66ترتيـب  اسدي طوسي كه از شعراي طـراز اول نيسـتند، هركـدام بـه     
 طرازان آنها چنين نيست؛صفحه، نمونه شعر آمده است؛ اما در مورد هم

توضيح اصطالحات و لغات مهجور از امتيازات كتاب است و جـاي جـاي آن بـا     .3
 چنين توضيحاتي همراه است؛

قطعات برگزيدة شعر كساني كه مطرح شده، عالمانه و دقيق است؛ هرچنـد در   .4
هـاي پنـد و حكمـت    سرايي است، نمونـه در حماسهمورد فردوسي كه شهرتش 

 هاي حماسي آن غلبه دارد؛كتاب بر نمونه
توجهي به برخي مسائل صورت گرفته است؛ از جمله بيان شيفتگي غفلت و كم .5

فردوسي، كسايي و ناصرخسرو به اهل بيت، كه اشعار آنهـا در ايـن زمينـه درج    
 .نشده است

  
  
  
    



 
  
  

  »)جلد اول(از صبا تا نيما «
  

  پورآرين يحيي : مؤلف
  زوار: ناشر

  1350: سال نشر
  دوم  :نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  444:  تعداد صفحات
  

  نقد كتاب
اين جامعيت كـه  نظير باشد و اثري با شايد در نوع خود كتابي بي» از صبا تا نيما«كتاب 

البته يك يا دو . شامل نظم و نثر از دورة قاجاريه تا دورة پهلوي باشد، فعالً موجود نيست
چون سبوي «اثر كه تا حدودي از بعضي جهات مشابه آن است، وجود دارد؛ مانند كتاب 

از دكتـر محمـد   » بررسـي ادبيـات امـروز ايـران    «از دكتر محمدجعفر يـاحقي و  » تشنه
تـاريخ تحليلـي   «تـوان  طور محدودتر صرفاً درخصوص نظم و يا نثر نيز مي استعالمي؛ به

از حسن عابديني » صد سال داستان نويسي در ايران«از شمس لنگرودي و نيز » شعر نو
  .را نام برد

در نيمـة  «هاي آموزشي است؛ بـراي مثـال   نثر كتاب، ساده و روان، و مناسب براي كتاب
ها پردازيسبك متكلف دورة مغول و تيموريان و عبارت دوم قرن دوازدهم، ذهن مردم از

هاي سبك هندي آزرده گرديد و نهضت نسبتاً مهمي در شعر فارسي آغـاز  سنجيو نكته
نثر نويسنده به لحاظ قواعـد و دسـتورزبان فارسـي نيـز در     ). ، جلد اول13صفحة (» شد

ادبي دارد در متن به كـار  هاي تخصصي را كه داللت بر مفاهيم وي واژه. خور توجه است
برده و كوشيده است به نحوي آنها را به خوانندگان تفهيم كنـد؛ ماننـد بحـث در زمينـة     

، 367-322صـفحات  ... (نويسي ونويسي، داستانمعرفي انواع ادبي جديد چون نمايشنامه
  ). ، جلد دوم278-235ج اول، صفحات 
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ست؛ به طوري كه مطالب اثـر در  ترتيب، انسجام و تسلسل منطقي مطالب بسيار خوب ا
  .هايي استها و فصلبندي به چهار كتاب تقسيم شده كه هركدام داراي بخشبخش

شناسـي و  گفتـار، مقدمـه، فهرسـت مطالـب، نمايـه، كتـاب       داراي پيش» از صبا تا نيما«
اين كتاب به لحاظ اسناد و مدارك، از جمله مراجع مهـم در زمينـة   . فهرست منابع است

گفتار به اين مسأله اشاره  گونه كه در پيششود و مؤلف همانمعاصر محسوب ميادبيات 
كوب در نقد اين كتـاب  دكتر زرين. كرده، به تمام منابع دست اول دسترسي داشته است

يكي از وجوه امتياز اين كتاب را همين مستندات دسـته  ) در نه شرقي، نه غربي، انساني(
صول علمي مطرح شده و نويسـنده در نگـارش كتـاب از    مباحث، با رعايت ا. دانداول مي

البتـه روش گـردآوري   . كنـد هاي توصيفي، تاريخي و علّـي اسـتفاده مـي   تلفيقي از شيوه
  .اي استاطالعات كتاب به صورت كتابخانه

نويسـي، زمينـة   هاي جديدي درخصـوص نثـر داسـتاني و داسـتان    مؤلف با طرح ديدگاه
به طـوري كـه   . آوردر خصوص ادبيات معاصر فراهم ميمناسب را براي تحقيقات جديد د

هايي كه در دوره اخير نوشته شده، به مباحث اين كتاب به طـور جـدي   بسياري از كتاب
  .اندتوجه كرده

توان وارد دانست، يكي حجم زياد كتـاب اسـت كـه آن را تـا     ايرادي كه بر اين كتاب مي
  .اين امر را در ارائة شواهد زياد جستحدودي از حالت آموزشي خارج كرده و البته علت 

-18صـفحات  (ايراد ديگر كتاب، قضاوت نادرست مؤلف در خصوص دورة بازگشت است 
دورة بازگشت يكي از وقايع مهم ادبي اواخر قرن دوازدهم و اوايل قرن سيزدهم بـه  ). 20

از  ارزش اين دوره به لحاظ فرهنگـي و فكـري، متأسـفانه از ديـد بسـياري     . رودشمار مي
ادبيات دورة بازگشت در واقع، نوعي ادبيات مقاومت است؛ . محققان ما مخفي مانده است

زيرا فكر و مضمون اصلي ادبيات قرن سيزدهم، تقليد است كه اين امر در دو شكل انجام 
يابد؛ يك شكل، تقليد از غرب كه در آثـار انديشـمندان و ادبـاي ايـن دوره، اهميـت      مي

وص آثار ميرزا ملكم خـان ارمنـي، ميـرزا فتحعلـي آخونـدزاده،      خاصي دارد؛ در اين خص
. ميرزا آقاخان كرماني و بسياري ديگر از نويسندگان مشابه، بايد مورد بازبيني واقع شـود 

وجه دوم، تقليد از گذشتگان اين مرز و بوم كه به اصطالح، ايـن نـوع ادب، بـه بازگشـت     
كه از فكر غربي تبعيت نكنند، به راي ايندر واقع اين گروه از نويسندگان، ب. معروف است

گذشتة ادبي و فرهنگي خود توجه نشان دادند؛ اما اشكال آنها ايـن بـود كـه در گذشـته     
گرايـان  در واقع به لحاظ فكري، سبك بازگشت، نـوعي واكـنش از جانـب سـنت    . ماندند
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ي شـاعران  به لحاظ ادبي، هدف اصـل . خواستند از غربيان تقليد كنندايراني است كه نمي
دورة بازگشت، تجديد حيات ادبي و احياي زبان فردوسي و سعدي بود و به عبارت بهتر، 

براي انجام اين مهم، كارهـايي را انجـام دادنـد    . يافتن زبان ادبي براي شعر و ادب فارسي
هـاي  متوقف ساختن مسير انحطاط بـا تشـكيل انجمـن    -1: ترين آنها عبارتند ازكه مهم

سازي زمينه -3هدايت شعر فارسي در مسير اصيل و اسبق آن؛  -2سه؛  ادبي يك و دو و
رهايي بخشيدن زبان از فقر و تكرار نوعي خاص از كلمـات،   -4براي تجديد حيات ادبي؛ 
ايجاد توانايي و ورزيدگي الزم و آمادگي زبان جهت پذيرش  -5آن هم در محدودة غزل؛ 

. ازگشت در شعر مشروطه بود كه محقق شداين پنج مورد، اهداف شاعران ب. افكار جديد
در واقع شعر مشروطه يك شـعر بازگشـتي اسـت؛ زيـرا زبـان و تكنيـك شـاعران عهـد         

  .مشروطيت در حوزة شعر و ادب، همان سبك شعر دورة بازگشت است
توان بر اين كتاب وارد كرد، مربوط به ديدگاه نويسنده است كه تمام ايراد ديگري كه مي

اجتماعي، فرهنگي و ادبي پيش از مشـروطه و بعـد از آن را بـا ديـدي     قضاياي سياسي، 
عـالوه بـر آن، نويسـنده درخصـوص ميـرزا فتحعلـي       . سوسياليستي ارزيابي كرده اسـت 

كند و اين مسأله از مضـامين آثـار   آخوندزاده و ميرزا عبدالرحيم طالبوف بسيار اغراق مي
هاي آثار آنان، مضامين اصلي و پيام در واقع يكي از. اين دو نويسنده سرچشمه مي گيرد

گرايي است و در اين خصوص نويسندگان و ادبـايي همچـون   تبليغ سوسياليسم و روسي
نقـد  «مراجعه شود بـه مقالـة   (اند كوب نيز در آثارشان تذكر دادهدكتر عبدالحسين زرين

كتـر  ، از د»نـه شـرقي، نـه غربـي، انسـاني     «در مجموعـه مقـاالت   » كتاب از صبا تا نيما
  ).كوب زرين

عدم توجه به مسائل ديني به طور غير مستقيم در كتاب قابل درك است؛ براي مثال در 
). بـه بعـد   322صـفحة  (جلد اول، فصل پنجم از كتاب دوم در بحث نمايشنامه نويسـي  

شود؛ به عنوان توجهي نويسنده به مظاهر دين و خصوصاً روحانيون ديده ميهمچنين بي
  .از جلد دوم 148و  68اهللا نوري در صفحة دربارة مرحوم شيخ فصلمثال قضاوت مؤلف 

به لحاظ جامعيـت مـتن   . متن كتاب البته همراه با جلد سوم، براي تدريس مناسب است
در خصوص نظم و نثر فارسي و بررسـي و نقـد انـواع ادبـي، خصوصـاً ادبيـات داسـتاني،        

  . دفروگذار نكنسخني را در اين خصوص نويسنده كوشيده است هيچ 
    





 
  
  

  »)جلد دوم(از صبا تا نيما «
  

  پورآرين يحيي : مؤلف
  زوار: ناشر

  1353: سال نشر
  دوم  :نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  556:  تعداد صفحات
  

  نقد كتاب
ساده و روان نوشته شده و نه تنها براي دانشجويان رشتة زبان و ادبيات متن كتاب بسيار 

نويسنده اگر لغتـي نامـأنوس بـه كـار     . فارسي، بلكه براي عموم مخاطبان قابل فهم است
برده، خود توضيح داده و تا جايي كه مقدور بوده قوانين دسـتوري و نگارشـي را رعايـت    

شود ويژه از نظر نگارش و اماليي در آن ديده ميكرده است؛ اما به ندرت، موارد ضعفي به
  :كنيمكه به اجمال به چند مورد اشاره مي

هـاي مـردم دسـت كشـيده،     حاضر شد كه از تمام خواسته«: 4سطر  9صفحة  .1
دست توسل به دامان پدر نامهربان زند ولـي كـار از كـار و سـپاه روس از مـرز      

  ؛»گذشته بود
 ؛»تصل نوشته به صورت فارسيزبانانزبانان را مكلمة فارسي: 64صفحة  .2
 ؛كلمة گذر به غلط چاپي، گرز نوشته شده است: 75صفحة  .3
نوشـته شـده؛   » بيتكليـف «رت متصل و به صـو » تكليفبي« كلمة: 219صفحة  .4

البته موارد مذكور و مشابه آنها با توجه بـه مـتن حجـيم كتـاب، نـادر اسـت و       
 كتاب عيب اساسي ندارد؛در مجموع نگارش . توان از آنها صرف نظر كرد مي

در اين كتاب به لحاظ ضرورت متن از اصطالحات اروپايي و تركي و بعضاً عبري استفاده 
كند لغتي دور از ذهن را به كار برده، شده، ولي مؤلف دانشمند آن، هرجا كه احساس مي
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در پاورقي با استناد به كتب لغت، مثل فرهنگ معين، آننـدراج و غيـره، معنـاي لغـت و     
؛ امـا  417، 156، 143دهد؛ براي نمونه رجوع شـود بـه صـفحات    صطالح را توضيح ميا

دهد و لغـات غيـر معمـول و نابهنجـار را در     جهت، كم ذوقي به خرج ميگاهي مؤلف بي
هايي از ايـن مـوارد اشـاره    به نمونه. دهد كه البته تعداد اين موارد كم استمتن قرار مي

 :كنيممي
 ؛بردبه كار مي» چرك« را به جاي» ريم« از ذهنكلمة دور  36در صفحة  .1
بـه كـار   » آرمـاني «را به جـاي واژة  » مأمول«، كلمة دور از ذهن 37در صفحة  .2

 .بردمي
مؤلف براي تفهيم مطلب از فنوني مانند ارجاع به متون، آوردن مثال شعري و نثري، 

خـوب  كيفيـت چـاپ مـتن    . دادن منابع و ترجمة متون خارجي استفاده كرده است
هاي بعدي ايـن نقيصـه   چيني شده كه اگر در چاپها كمي ريز حروفپاورقي. است

گفتار، مقدمه، فهرسـت   هاي مهمي چون پيشكتاب، بخش. برطرف شود، بهتر است
  .شناسي و فهرست منابع را در خود داردگيري، خالصه، كتابمطالب، نتيجه

تـوان بـه   گرفت، بلكـه مـي   توان متن يك درس دانشگاهي در نظراين كتاب را نمي
عنوان يك منبع فرعي و مرجعي مناسب براي دروسي ماننـد ادبيـات معاصـر، نقـد     

ترتيـب، انسـجام و تسلسـل    . شناسي پيشنهاد كـرد و سبك) 4(ادبي، تاريخ ادبيات 
منطقي مطالب بسيار خوب است؛ زيرا ابتدا تاريخ، سپس مطالب كلي ادبي هر دوره، 

 .كندشعرا را بازگو ميو بعد ذكر نويسندگان و 
. هاي آن دقيق و با وسواس علمي استمؤلف در ذكر مĤخذ، دقت كامل دارد و ارجاع

گونه كه ذكر شد، اين كتاب به عنوان يك منبع فرعي براي تـدريس مناسـب   همان
است؛ مثالً بررسي و نقد مجلة مالنصرالدين، بررسي و نقـد مقـاالت دهخـدا، شـرح     

هـايي  از قسـمت ... الممالك، اديب نيشـابوري و لدين، اديباحال شعرايي مثل اشرف
  .اندهستند كه براي تدريس مناسب

-نويسنده تا جايي كه امكان دارد، پيرو اصول علمي است و روش تحقيق كتاب مـي 
تواند دنبالة روش محققاني همچون عالمه قزويني، جالل الدين همايي، بديع الزمان 

  .به شمار رود... فروزانفر، رضا زاده شفق و
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كند كه ذهن را به بحث هاي جديدي در متن مطرح ميگاهي نويسنده مسائل و افق
گرايي در ادبيات و شعر دارد؛ مثالً در مورد بحث تجددخواهي و كهنهو كاوش وا مي

  .دوستي در شعر فارسي آن زمانفارسي يا مسألة آرمان
هـاي  متوني اسـت كـه در دهـه   بدون ترديد اين كتاب، يكي از بهترين و معتبرترين 

اخير در باب ادبيـات دورة قاجاريـه و اوايـل دورة پهلـوي در ايـران نوشـته شـده و        
نويسندة دانشمند و آگاه كتـاب، تمـام مـوازين يـك اثـر تحقيقـاتي و آكادميـك را        

هاي كتاب، مرتب و بنديفهرست مطالب دقيق و علمي، و فصل. مراعات نموده است
  .از روي حساب است

مؤلف در جاي جاي مطالب از مĤخذ مهم و معتبري كه در اختيار داشـته، اسـتفاده   
وي در پايـان هـر   . كرده و تمام آن موارد را به نقل از اين مĤخذ بيـان نمـوده اسـت   

نامه در نظر گرفته و منـابع را ذكـر كـرده    فصل، بخش مفيدي را تحت عنوان كتاب
شـود، امـا در مجمـوع    آن ديده مـي  اعتبار نيز دراست كه اگرچه گاهي مĤخذي كم

اي كـه مؤلـف در پايـان هـر بخـش از كتـاب       سالنامه. مفيد و در خور تحسين است
آورده، حاكي از دقت نظر و ذوق فراوان اوست و خواننده را در جهت سير تاريخي و 

  .دهدادبي زمان مورد بحث، قرار مي
-و اشعار ادبا، شـعرا، روزنامـه  جا كه نويسنده به بررسي آثار در بسياري از موارد، آن

. گـردد پردازد، ارزش كتاب از لحاظ نقد ادبـي روشـن مـي   نگاران و ارباب جرايد مي
بدون شك، نقدهاي كتاب كه با حوصله و ظرافت و دقـت خاصـي نوشـته شـده، از     
زيباترين و گرانبهاترين نقدهايي است كه در مورد ادبيات دورة قاجاريه انجام گرفته 

  :حال نيز در بعضي موارد قابل نقد و بررسي است با اين. است
صـفحة  (دهـد  مثالً نقدي كه مؤلف در باب ادبيات منظوم دورة مشـروطه ارائـه مـي   

درست است كه شـاعران دورة مشـروطه از   . رسد، قابل تأمل به نظر مي)121-122
 نظر وزن و قافيه و تا حد زيادي از نظر قالب شعري، تابع ادبيات كهـن و كالسـيك  

اند، اما از نظر محتوا و پويايي اشعار و بيان مطالب نو، نقش فراواني زبان فارسي بوده
و «: نويسـد در جـايي مـي  . در نوآوري و تجددخواهي و تحول شعر فارسـي داشـتند  

آنهايي كه متجددتر بودند كاري جز اين نكردند كه مثالً وطن و آزادي را در قصـايد  
اي معشوق بستايند و گـاهي يـك مشـت لغـات و     ها به جبه جاي ممدوح و در غزل

هاي فرنگي گرفته و به اصطالحات بيگانه مستقيماً و يا از طريق ادبيات ترك از زبان
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جا در سخن به كار برند و چنين پندارند كه با اين عمل راه تجدد را همـوار  جا و بي
ظ لفظ ديـده  در اين اشعار هيچ عامل جديدي نه از حيث شكل و نه از لحا. اندكرده
از روي . گرايانـه اسـت  رسد اين نظر، قدري تندروانـه و اغـراق  به نظر مي» .شودنمي

الـدين،  انصاف بايد گفت كه اگر اشعار دورة مشروطيت، مخصوصاً اشعار امثال اشرف
ميرزاده عشقي، ابوالقاسم الهوتي، ايرج ميرزا و غيره نبود، شعر فارسـي چـه از نظـر    

افتاد و نيما و امثال او هيچ وقـت ظهـور   م، به راه نوگرايي نميمحتوا و چه از نظر فر
  .كردندنمي

دهد كه هـر زمـان شـاعري بـا     مطالعه در سير تاريخي تحول شعر فارسي نشان مي
ذوق و توانا و انديشمند ظهور كرده، به خوبي توانسته است از عهدة درج هر فكـر و  

. قافيه و قالب او را در بند نكرده استاي در شعر برآيد و به هيچ روي، وزن و انديشه
، هرگـز بـراي   ... شاعراني همچون سعدي، حافظ، مولوي، فردوسي، انوري، خاقاني و

در جايي ديگر مطلبـي  . بيان محتواي سخن خويش هراسي از وزن و قافيه نداشتند
كـار ـ بـراي    اينها ـ اين گروه محافظـه  «: نويسد كه در جاي خود قابل تأمل استمي
توان به سبك و شيوة قـدما در  اي را ميكه ثابت كنند هر موضوع و مضمون تازهاين

كردنـد و  قالب شعر قديم بيان كرد، به زبان خواجه و خواجو با مام وطن مغازله مـي 
دادند و به روال قصايد باالبلند عسـجدي  در معني آزادي و دموكراسي داد سخن مي

آهـن قافيـه   ثقيـل، در صـفت هواپيمـا و راه    و فرّخي با همان مصالح و ابزار كهنـه و 
هاي كه موضوعات روز را در فرمباختند؛ اما كوشش اين ادبا و اساتيد زمان به اين مي

  ).434صفحة (» فايده بودقديمي بريزند، كوششي بي
به بعـد مطـالبي را در بـاب انشـاي      14در مقدمه، از سطر  236نويسنده در صفحة 

راسـت اسـت كـه انشـاي ايـن      «: كنـد بدين ترتيب بيان مـي ها در آن زمان، ترجمه
عيب و نقص نبود و غالباً خصايص متن اصلي كه با سنن زبـان فارسـي   ها بيترجمه

  »... .خورد؛ اما اين موضوع اهميت اساسي نداشت وسازگار نبود، آشكارا به چشم مي
هاي مهـم فسـاد   اي دارد و يكي از علترسد اين نقص، اهميت فوق العادهبه نظر مي

بسياري از تركيبات نابهنجار و غلـط از راه  . شوديك زبان از همين مسائل ناشي مي
اما اربابان . ها وارد زبان فارسي شد و به زبان عامة مردم نيز رسوخ كردهمين ترجمه

سخن و ادبا، اهميت الزم را براي اين تهاجم گسترده قائل نشدند و اين خـود مايـة   
  .ار استتأثر و تأسف بسي
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اين است كه هرچنـد ايـن كتـاب از    » از صبا تا نيما«مطلب قابل ذكر ديگر در باب 
توان به عنـوان  جامعيت و كمالي شايسته برخوردار است، اما آن را به هيچ وجه نمي

يك تاريخ ادبيات جامع دورة قاجاريه و اوايل زمان پهلوي دانست؛ زيرا نام بسـياري  
دوران در اين كتاب نيست و البته مؤلف در اين گزينش از شاعران و نويسندگان آن 

چاره اي نداشته است؛ زيرا بيان و بررسي تمام ادبا و شاعران آن زمان، كـاري بـس   
كند؛ امـا بيـان   فرساست و كتابي در حدود ده جلد قطور را طلب ميبر و طاقتزمان

. ابل اغماض نيسـت نكردن نام و شرح حالي از بعضي شعرا و ادباي بنام در اين اثر ق
كه ذكر نكردن نام شاعر بزرگ و انقالبي شهيد فرّخي يزدي، نقص تر ايناز همه مهم

اي بـا  شود و اين خود عجيب است كه نويسـنده بزرگي براي اين كتاب محسوب مي
از نظـر فـرم و   (اين همه دقت و كوشش، نام فرّخي يزدي را كه اتفاقاً هـم در شـعر   

زنامه نگاري متبحر و هم فـردي مـؤثر در تحـوالت آن دوران    توانا، هم در رو) محتوا
بوده و جان خود را نيز در اين راه فدا كرده، از قلـم انداختـه و بـه شـرح و بررسـي      

  .احوال و آثار او نپرداخته است
كه نويسنده در اما از نظر ارزشي و اعتقادي دربارة اين كتاب بايد گفت كه ضمن اين

رفي خود را حفظ كرده و معيارهاي يك اثر خوب و آكادميك طبسياري از موارد، بي
را رعايت كرده است، امـا در مـواردي نيـز بـه طرفـداري از بيـنش ماركسيسـتي و        

اي از كمونيستي كه گويا خود بدان مكتب تمايل داشته، پرداخته و كتاب را در هاله
  :شودبراي نمونه مواردي بازگو مي. گونه افكار برده استاين
صفحة هشت، سطر اول به بعد، انقالب آذربايجان و انقالب كمونيستي روسيه به در 

: هم گره زده شده و نقش انقالبيون روس در اين مورد بسيار بـاال بـرده شـده اسـت    
خواهي در آذربايجان، به علت نزديكـي بـه روسـية انقالبـي و بـه      اما جنبش آزادي«

انقالبيـون روس،  . تر بوددتر و عميقخصوص قفقاز، نسبت به ساير نقاط ايران نيرومن
كميتـة حـزب نيرومنـد    . كردنـد برادرانه و با وسعت قلب به انقالب ايران كمك مـي 

طلبانـه در منـاطق نفـوذ    سوسيال دمكرات قفقاز، اصوالً از هرگونه تمايالت استقالل
  ».كردخارجي تزاريسم پشتيباني مي

شروطيت ايـران از اصـطالحات   مؤلف در صفحة ده، قسمت پاورقي در باب انقالب م
اما به هر حال اين حقيقت را به دنيا اعالم كرد كه «: كمونيستي استفاده كرده است
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ايران هم مانند ديگر كشورهاي شرق به دورة تاريخي انقالبات دموكراتيك ـ بـورژوا   
  ».قدم نهاده است

تـوان بـه   يهاي كتاب، ماركسيستي است؛ براي نمونه مدر بعضي از موارد نيز ارجاع
در ضـمنِ برشـمردن نـام    . كتاب، قسـمت پـاورقي اشـاره كـرد     37ارجاعات صفحة 

هـا و  هـاي طرفـدار دمكـرات   هـا و جرايـد آن زمـان نيـز، بيشـتر از روزنامـه      روزنامه
هاي واالي علمـي  كند كه البته اين موارد، تا حدودي از ارزشها ياد ميماركسيست
  .كاهدكتاب مي

اعتناست ها و مقدسات اسالمي بيمؤلف نسبت به بعضي از ارزشدر برخي از موارد، 
هاي زير اشاره در اين باب به نمونه. آميز استو حتي گاهي بيانش تا حدودي توهين

  :كنيممي
. كنـد ، سطر هفت به بعد، به علما و مراجع تقليد به نوعي توهين مـي 45در صفحة 

كند و تقريبـاً آن را  مي» صرالدينمجلة مالن«وي پس از تعريف و تمجيدهايي كه از 
ها در ميان مستبدان اين نوشته«: نويسدنمايد، چنين ميعيب و نقص قلمداد مي بي

آخونـدها از بـاالي   . چنان ترس و رعبي به وجود آورد كه خواندن آن را منع كردنـد 
ام دين آن لعن و نفرين كرده و مردم را به انتقمنبر به مالنصرالدين و نويسندگان بي

نمودنـد و در فتـوايي كـه علمـاي تبريـز دادنـد و       جويي از اين گمراهان دعوت مـي 
مجتهدين نجف نيز مهر كردند آن را جزو اوراق مضلّه شمرده و اعـالم داشـتند كـه    

  ».هاي اين روزنامه كفرآميز و از شمشير شمر بدتر استنوشته
صـابر  «: عرفـان دارد ، پاراگراف اول، مؤلف نگاهي طنزآلود به مذهب و 47در صفحة 

... در چنين محيطي با تسبيح و نماز و روزه و اشتغال به واجبات ديني پرورش يافت
و هنگامي كه نخستين نواي انسانيت در كشورش بلند شـد، او در سـكوت تجليـات    

  ».عرفاني مستغرق بود
در ايـن شـعر تـا    . پـردازد ، در قسمت پاورقي به ترجمة شعر صابر مي52در صفحة 

  .شودي توهين و استخفاف نسبت به مذهب و عقايد مسلمانان ديده ميحدود
مقالة عالمه دهخدا نقل شده كه بعضـي از مـوارد و مطالـب آن     83تا  81از صفحة 

پـاراگراف چهـار، عالمـه دهخـدا در بـاب       82قابل بحث و بررسي است؛ در صـفحة  
ني اسـت  حكمـت و كـالم مـا معجـو    «: فلسفه و كالم اسالمي چنين نگاشـته اسـت  

هاي يونان، اوهام كاهنان كلـده و  پرستهاي هند، افكار بتمضحك از خياالت بنگي
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داننـد كـه اگرچـه فلسـفه و     در حالي كه متخصصان امر مي. »تخيالت راهبين يهود
كالم ما با چنان افكاري نيز آميخته شده، اما در بسياري از موارد، از انواع استدالالت 

محكم و داراي رشد و تكامـل انباشـته شـده و در خـور      عقالني و موازين منطقي و
  .تحسين و ستايش است

، ضمن آوردن مقالة دهخدا دربارة مالنصـرالدين، بـه علمـاي اسـالمي     87در صفحة 
  :توهين شده است، مخصوصاً با آوردن اين بيت شعر

  بمانـاد  پسـر  پـدر  رفـت  گر
   

 بمانـاد  خـر  كرّه خر جاي
   

كنـد  زاده نقل مـي مانده به آخر، متني را از جمال ، چهار سطر284مؤلف در صفحة 
  .شودورزانه است و توهين به علما و شيوخ در آن آشكارا ديده ميكه غرض

هاي كتاب، نويسنده از قول خـود يـا ديگـران، در بـاب حجـاب      در بعضي از قسمت
هايي گفته كه در برخي از آنها توهين و تحقيـر حجـاب اسـالمي در آنهـا بـه      سخن
، پـاراگراف  357در صـفحة  : شوددر ذيل به چند مورد اشاره مي. آشكار است خوبي

در قسمت نقد آثار و اشـعار  . كندسوم به نقل از عارف قزويني، به حجاب توهين مي
به نقل از وي دربارة چـادر، تـوهين بـه    » كفن سياه«ميرزاده عشقي، آوردن عبارت 

از ابوالقاسـم الهـوتي، آزادي    به نقل 383و  382در صفحات . اين نوع پوشش است
  :ستايد؛ مخصوصاً در اين دو بيت كه خطاب به دختران استزنان از حجاب را مي

  شاخــة جـهل ندارد ثمري جز ادبار  ترك چادر كن و مكتب برو و درس بخوان
و اين نقاب سيه از روي مبـارك      دانش آموز و ز احـوال جـــهان آگــه شو

  بردار
به بعد، در ضمن شرح حال ايرج ميرزا، از رهايي بانوان  20طر ، از س388در صفحة 

مؤلـف در  . اي خوب و انقالبي قلمداد نموده استاز حجاب دفاع كرده و آن را پديده
نامـة ايـرج را كـه در مـورد حجـاب      كتاب، تعداد زيادي از ابيات عـارف  400صفحة 
  :هاست، با اين مطلع آورده استخانم
  خوابنـد  بـه  نمـردا  ايـن  كي تا خدايا

   
ــان ــا زن ــي ت ــار ك ــد گرفت  حجابن

   
در پايـان  . حجابي و نكوهش چادر و پوشش اسالمي استاين اشعار، تماماً در دفاع از بي

هاي مذكور در باال بگـذريم، مطالـب كتـاب عالمانـه     اين گفتار بايد گفت كه اگر از مقوله
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شائبة تعصـب، عـاري اسـت؛ بـه     كند و از است؛ در بسياري از موارد انصاف را رعايت مي
آورد، سخن بـه ميـان مـي   » اتحاد اسالم«جا كه از كتاب، آن 200عنوان مثال در صفحة 
  . دخواناي خوشايند ميكند و آن را ترانهكامالً از آن دفاع مي

    



 
  
  

  »)جلد سوم(از نيما تا روزگار ما «
  

  پورآرين يحيي : مؤلف
 احمد سميعي گيالني: ويراستار

  زوار  :ناشر
  1374: سال نشر
  چهارم  :نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  510:  تعداد صفحات
  

  نقد اول
كتاب از نظر سادگي بيان و رعايت قواعد دستوري شكل مناسـبي دارد و ايـن بـه دليـل     

اين كتاب پس از مرگ نويسـندة آن تنظـيم شـده و احتمـاالً     . كتاب است ويرايش شدن
آيد آن است كه بـه برخـي از   چه از كتاب برميآن. مؤلف قصد تكميل آن را داشته است

موضوعات و مقوالت به تناسب ارزش و جايگاه آن پرداخته شده، اما به برخـي ديگـر در   
خبر توجه شـده اسـت و در مجمـوع     حد ضرورت و به اختصار و گاه به صورت گزارش و
براي نمونه بحثي كه دربارة مجالت و . كتاب از روش و پردازشي يكسان برخوردار نيست

؛ در حالي كه دربارة تغيير خط بـيش از  )71تا  57از صفحة (جرايد شده بسيار كم است 
  ).54تا  33صفحات (حد نياز بحث شده است 

هـايي از  ت معاصر كافي نيست و مقاطع و بخـش اين كتاب به تنهايي براي تدريس ادبيا
از صـبا تـا   «مسائل ادبيات معاصر را نـدارد؛ زيـرا دنبالـة دو جلـد قبلـي، تحـت عنـوان        

نويسـي و  پايان كتـاب نيـز در داسـتان   . ست كه پس از وفات مؤلف نشر يافته است»نيما
احمد كه  شود و بحث دربارة كساني همچون جالل آل عالم نثر به صادق هدايت ختم مي

  .در اين اثر وجود ندارد ترين نويسندگان معاصر است،  يكي از مثبت
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اين كتاب به حدي قطور و مفصل است كه حجم آن به تنهايي بيش از ظرفيت سه واحد 
درسي، آن هم براي دانشجويان دورة كارشناسي است و بيشتر شبيه به تاريخ ادبيات يـا  

» آل احمـد «در حـالي كـه از امثـال    . معاصر اسـت سير تطور تفكر ادبي مقطعي از دورة 
  .اسمي برده نشده، نزديك به صد صفحة اين اثر به صادق هدايت اختصاص يافته است

هاي ماركسيستي و عاليـق خـاص نويسـنده بـه برخـي       همچنين به دليل تسلط گرايش
حـريم  جريانات ادبي يا اديبان و نويسندگان اين دوره، متأسفانه مؤلف تا حـد زيـادي از   

از جانب ديگر، برخي حوادث ادبي نيز ناديده گرفته . قضاوت علمي پا فراتر گذاشته است
  .شده است

  :شود موارد زير حذف شوندپيشنهاد مي
، در بحث از جرايد و مجالت، ضرورتي براي ذكر نام شخص خـاص و بيـان   70در صفحة 

اين امـر از نظـر روش تحقيـق    وجود ندارد؛ چرا كه ) دربارة تقي اراني(سوگواره دربارة او 
هايي كه مربوط به اشخاص و افـراد نيسـت، ناگهـان     هم مردود است كه در سلسله بحث

  .دربارة كسي داد سخن داده شود
هاي درخشان سياسـت و ادب ايـران    يكي از چهره«سطر اول، فروغي را  105در صفحة 

  .»خبري مؤلف ناشي شده باشد شناسد كه شايد از بي مي
زاده  هـايش انـدكي بـه تبرئـة تقـي      بحـث  زاده، اگرچه با احتياط سخن گفته، قيدربارة ت

در . در خصوص پورداود نيز بيش از حد تمجيـدآميز سـخن رانـده اسـت    . انجاميده است
) به عنوان تيـپ داسـتاني  (، سطر چهارم نيز تعريض به يك متعصب روحاني 245صفحة 

ست؛ اما در پايان بحث، »هما«ني به نام سازي حجازي در رمادارد كه در واقع تأييد تيپ
هاي حجازي كه عمومـاً هـدف و مفهـوم    رمان گرايانه و رمانتيك، از جمله  هاي لذترمان

  .گيرند غير ديني و ضد فرهنگ بومي دارند، مورد تمجيد قرار مي
دربارة علي دشتي نيز نويسنده اگرچه محققانـه اوضـاع سياسـي زنـدگي وي را بررسـي      

اي ننمـوده   هايي از فساد آثار و وقايع زندگي وي اصالً اشاره مق كارها و بخشبه ع  كرده،
پردازي دچار شده است؛ حوادث سياسي زنـدگي او   از نظر روشمندي نيز به حاشيه. است

  .هاي منفي آن را پوشانده است را به تفصيل شرح داده و جنبه
؛ از صفحة 345و  344فحات ص(العاده همراه است  دربارة هدايت، متن با تمجيدهاي فوق

ــا  340 ــفحات 343ت ــا  349و  323؛ ص ــفحة  355و  353ت ــنده از ) 364و ص و نويس
» افسـانة آفـرينش  «، »اصفهان، نصف جهان«هاي ضد ديني هدايت، مثالً در  گيري موضع
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بايست  از نظر روش تحقيق نيز نمي). 333، 381، 380صفحات (چشم پوشيده است ... و
بـه بعـد كـه دربـارة      492از صـفحة  . يافـت  هدايت اختصاص مـي  صد صفحه از كتاب به

گرتـرين شـاعر معاصـر    الهوتي كه طغيـان . ابوالقاسم الهوتي است بسيار قابل تأمل است
العادة نويسـنده قـرار    ايران بر ضد مباني و مظاهر ديني است، مورد تمجيد و تشويق فوق

ه معتـرف اسـت كـه الهـوتي از     كوي با اين. شود گرفته و همانند يك قهرمان مطرح مي
تر از آن است و از علم و دانش ادبي، بهرة الزم  حيث هنر شاعري در حد متوسط يا پايين

، به دفاع جانانه و توجيه دلدارانه از الهـوتي  499و  498در صفحة  شاعري توانا را ندارد، 
توجيـه  هـاي الهـوتي را سـخت     پرستي تمام بيگانه 497و  496پردازد و در صفحات مي
  .كند مي

بيت آخر (، كنايه و تعريض به اصل مسجد از زبان الهوتي نقل شده است 500در صفحة 
تر جانبداري وجود دارد كـه چنـدان مشـكلي بـه     دربارة فرخي يزدي با لحني نرم). غزل

  .خورد چشم نمي
بـه چشـم    578الـي   574رنگ و بويي از تأثير از ادبيـات ماركسيسـتي، طـي صـفحات     

هاي مربوط به نيما نيز كمي به افراط گراييده است؛ ولي اين امـر   در طي بحث. خورد مي
  .توان به شمار آورد اي نمي را اشكال عمده

  نقد دوم
نثــر ايــن كتــاب هماننــد دو مجلــد پيشــين ســاده و روان، و در نتيجــه بــراي آمــوزش  

شـيوة  . دآيـ  آموختگان مناسب است و در واقع نمونة نثر معيار معاصر به شمار مـي  دانش
براي (نگارش كتاب، مطابق قواعد زبان فارسي و عاري از پيچيدگي معنوي و لفظي است 

و بيشـتر صـفحات ديگـر     1314در خصوص واقعة روز هفدهم دي ماه  12مثال، صفحة 
  ).كتاب

يكي از منـابع مهـم    -به ويژه به لحاظ مĤخذي كه در كتاب ذكر شده  -كتاب مورد نظر 
اما به تنهايي براي تدريس ادبيات معاصـر كـافي    معاصر ايران است؛ براي تدريس ادبيات 

عالوه بر اين، نگاه و ديدگاه مؤلف . هايي از ادبيات معاصر را ندارد نيست و مقاطع و بخش
  .شودهايش آشكارا ديده مي ماركسيستي است و اين گرايش در برخي از قضاوت

عـدم انسـجام و تسلسـل     رسد، نظر ميهايي كه در وهلة اول قابل درك به  از جمله نقص
منطقي در كتاب است كه اين مسأله خصوصاً با در نظر داشتن مطالب پايـاني دو مجلـد   

  .شود قبلي، آشكارتر مي
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برد و خواننده نيـز انتظـار دارد كـه     جلد دوم را با بحث شعر نو و نيما به پايان مي مؤلف، 
. گونـه نيسـت  وانش آغاز شـود؛ امـا ايـن   جلد سوم نيز با بحث نيما يا حداقل با بحث پير

شـود و نويسـنده در واقـع     كتاب با مسألة تأثير تجدد در موقعيت زن در ايران آغـاز مـي  
رسـد؛ زيـرا موضـوع     كند كه به نظر منطقي نمـي  مسألة تجدد را از اين زاويه بررسي مي

بررسـي   شعر و ادب است و شايسته بود كه اين مسأله از منظر شـعر و ادب  اصلي كتاب، 
هرچند مطالـب فصـل   . مطالب فصل اول و دوم نيز چندان ارتباطي با هم ندارند. شد مي

ارتباط نيست، اما بحث مجدد تغيير خط فارسـي و مـدعي معيـوب     سوم با فصل دوم بي
از «فصـل چهـارم كتـاب     بودنش در جلد سوم تكراري است؛ زيرا مشابه آن در جلد دوم، 

  .بحث شده است» صبا تا نيما
اند، اما قسمتي از مطالب بخش هاي كتاب كه بخش سوم و چهارم از بهترين قسمتا اينب

زاده كرماني كه در  چهارم نيز تكراري است؛ از جمله بحث مربوط به عبدالحسين صنعتي
به طور مستوفي به او پرداخته شـده  ) به بعد 274به بعد و نيز  255از صفحة (جلد دوم 

بـه بعـد    278زاده نيـز در مجلـد دوم از صـفحة    د علي جمالعالوه، بحث از سيبه. است
  .وجود دارد

مثالً مطالب مربوط به نمـايش  . شودنيز ديده مي 8و  7، 5اشكال تكرار مطالب در بخش 
همچنـين  . ، عيناً تكرار شده است480تا  433نويسي، در جلد دوم از صفحة و نمايشنامه

اسم الهوتي و شعر نو و نيمايي نيز تكراري است ابوالق الشعراي بهار،  بحث مربوط به ملك
شايد بخش سوم كتاب، بهترين قسمت اين اثر . و عين اين مطلب در جلد دوم نيز هست

رود و در باشد؛ زيرا دربارة نويسندگان و ادباي معاصر است كه كامالً جديد به شـمار مـي  
بود كه ايـن بخـش و    در عين حال بهتر آن. كمتر كتابي از آن سخن به ميان آمده است

پيشنهاد بنده اين است كـه ايـن دو بخـش،    . شد بندي مي تر طبقه بخش چهارم، منطقي
  : بندي شود گونه طبقهتحت عنوان انواع نثر، اين
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  »گزيده كشف االسرار و عدهًْ االبرار رشيدالدين ابوالفضل ميبدي«
  

  دكتر رضا انزابي نژاد : توضيحات مقدمه و
  اميركبير: ناشر

  1376: سال نشر
  دوم  :نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  268:  تعداد صفحات
  

  نقد كتاب
االسرار كه براي تدريس به عنوان يكي از متون عرفـاني انتخـاب شـده،    متن گزيدة كشف
-179(پايان كتاب ها، ذيل عنوان توضيحات در رسد و بيشتر دشواريمناسب به نظر مي

بـه ترتيـب الفبـايي     268تا  252لغات و تركيبات دشوار نيز از صفحة . آمده است) 251
  .ذكر و معني شده است

چه در گزيده آمده، از نظـر ادبـي   االسرار و بيشتر آنطور كه گفته شده، متن كشفهمان
عرفـاني نيـز    هاي تخصصيمقدمه با نثري قوي و زيبا تحرير شده و واژه. در حد اعالست

هايي وجود دارد كه بر دانشجويان اثـر  اند؛ اما در متن برگزيده، قسمتدرست معني شده
گذارد و طرح آنها در كالس دانشگاه مناسب نيست و البته حذفش خللي بـه  نامطلوب مي

كند؛ مثالً مالقات عمر خطّاب بـا ابلـيس و گـرفتن    گزينش و حتي ربط مطالب وارد نمي
و ابليس و ذكـر سـخن جبرگرايانـه    ) ع(وگوي آدم ، گفت)34صفحة (را  عمر گريبان وي

؛ يـا ذكـر برخـي    )37-38صـفحة  (» ترا روي سپيد دادند و ما را روي سياه، غـره مشـو  «
بهتر است گزينشـگر ايـن   ). 27، 38، 37، 34(اسرائيليات و خرافات صوفيانه در صفحات 

سرار را بياورد كه نمايانگر معارف و االهايي از متن اصلي كشفموارد را حذف كند و بخش
  .اخالق قرآني و سنن اسالمي باشد
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گيـري، نمايـه و فهرسـت مĤخـذ     گفتار، مقدمه، فهرست مطالب، نتيجه كتاب، داراي پيش
هاي متن مناسب بـه  محتويات متن با فهرست آن مطابقت دارد؛ مستندات و ارجاع. است

تة زبـان و ادبيـات فارسـي مطـرح شـده      رسد و مباحث با رعايت اصول علمي رشنظر مي
  . است

  
  پيشنهادها

 هاي جبرگرايانه، خرافات صوفيانه و اسراييليات از متن كتاب؛حذف بخش .1
االسـرار بـه ايـن گزيـده كـه      هايي از متن اصلي و كامـل كشـف  افزودن قسمت .2

 نمايانگر معارف و اخالق قرآني و سنن اسالمي باشد؛
بـا توضـيحات   » االسرار و عـدةاالبرار ميبـدي  برگزيدة كشف «مراجعه به كتاب  .3

 چاپ كرده است؛ 1374دكتر محمد مهدي ركني كه انتشارات سمت در سال 
به تحقيق دكتر محمد مهدي ركنـي  » لطايفي از قرآن كريم«مراجعه به كتاب  .4

 .چاپ كرده است 1365كه انتشارات آستان قدس در سال 
  
   

    



 
  
  

  »كشف االسرار و عدهًْ االبرار«
  

  ابوالفضل رشيدالدين ميبدي : مؤلف
 دكتر محمد جواد شريعت: به اهتمام

  اساطير: ناشر
  1375: سال نشر
  دوم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  210:  تعداد صفحات
  

  نقد كتاب
هرچند كه بـه جهـت قـديمي بـودن و نيـز محتـواي       . اصل متن، در مجموع ساده است

توضـيحات گزينشـگر كـه غالبـاً در حـد      . رسدعرفاني آن، در مواردي مشكل به نظر مي
توضيح لغات و برخي اصطالحات است، در روشن كردن برخـي از ايـن قبيـل مشـكالت     

  .افتدمؤثر مي
اي عمل كـرده كـه شـكل    كتاب نسبتاً خوب است؛ اما نويسنده در انتخاب به گونهحجم 

. تفسيري اثر را دگرگون ساخته و قطعات متعدد را متناسب با سـليقه خـود آورده اسـت   
شد كه دانشجو با خوانـدن آن بتوانـد   هاي مختلف انتخاب مياي قسمتبهتر بود به گونه

  .ند، نه با قطعات كوتاه داستاني و اخالقيخود را با تفسيري عرفاني روبرو ببي
كه از نظر موضـوع  ريزي مطابقت دارد؛ اما با آنمتن كتاب با سرفصل شوراي عالي برنامه

تـوان آن را داراي  و محتوا متنوع است، شكل و رنگ تفسيري نـدارد و از ايـن نظـر مـي    
ع داده اسـت، ماننـد   برخي منابع كه نويسنده در شرح اعالم به آنها ارجا. نواقصي دانست

نامة دهخدا، فرهنگ فارسي معين، اعالم زركلي و دايرةالمعـارف فارسـي، منـابع بـا     لغت
ها در اين كتاب شوند؛ اما در مجموع مستندات و ارجاعاهميت و دسته اول محسوب مي

  .بسيار كم است
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جا كه متن منتخب، به شكل قطعات متعددي است كـه اغلـب نيـز از نـيم صـفحه      از آن
بـا وجـود زيبـايي    . االسـرار باشـد  تواند گويا و معـرف كشـف  كمتر است، به درستي نمي

هاي انتخاب شده، اين گزيده چندان براي تـدريس مناسـب نيسـت و    بسياري از قسمت
  . االسرار معرفي شودبهتر است به صورت منبعي فرعي جهت مطالعة بيشتر دربارة كشف

    



 
  
  

  »)سيشناسي سخن پار زيبايي(بديع «
  

  دكتر ميرجالل الدين كزازي : مؤلف
  مركز : ناشر

  1373: سال نشر
  اول  :نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  216:  تعداد صفحات
  

    نقد كتاب
نويسي ويژة دكتر كزازي، افراط در سرهنثر كتاب، پخته و استوار است؛ اما به دليل سبك 

هـاي  هاي تازه و نامأنوس، فهم كتاب براي دانشجويان كه معمـوالً در تـرم  و ساختن واژه
  .گيرند، دشوار استسوم و چهارم اين درس را فرا مي

از » غرابت استعمال«ها و تعبيرهايي است كه به دليل ها، تركيبسراسر كتاب داراي واژه
، )35صـفحة  (» تعقيـد «بـه جـاي   » پـيچش «رود؛ مانند فصيح به شمار ميعيوب كالم 

بهـانگي  «، )126صـفحة  (» لف و نشـر مشـوش  «به جاي » سامانپيچش و گسترش بي«
صـفحة  (بـه جـاي اسـتخدام    » گمـارش «، )163صفحة (» حسن تعليل«به جاي » نيك
= بسـتگي  هـم : ننـد پسند اسـت؛ ما ها زيبا و ذوقسازيالبته گاهي اين معادل... . و) 142

مطلـع،  = ؛ آغازينـه  )63صـفحة  (اشـتقاق  = ريشـگي  ، هـم )103صـفحة  (مراعات نظيـر  
  ).65صفحة (قلب = باشگونگي 

هـاي كتـاب، از شـيوة شـرح و تفسـير مطالـب       براي تفهيم مطالب در بسياري از قسمت
از كيفيت چاپ متن، هم از نظر حروف متن و هـم  . هاي زيادي دارداستفاده شده و مثال

گفتار، مقدمه، فهرست مطالـب، نمايـه،    كتاب داراي پيش. بندي مناسب استنظر صفحه
گيـري و خالصـه نـدارد، چـرا كـه      شناسي و فهرست مĤخذ و منابع است و نتيجـه كتاب

  .شودتقريباً همة مسائل مهم بديع را شامل مي
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، ترتيـب و  در اين متن و در ديگر متون بديعي، گويا به دليل طبيعت مباحـث و مطالـب  
اي پراكندگي شود و گونهاي ميان مباحث و مطالب ديده نميتسلسل منطقي و سنجيده

هـا،  گونـه كتـاب  بنـدي منطقـي ايـن   تنها بخش. نظمي بر مباحث كتاب حاكم استو بي
تقسيم صنايع ادبي به دو گروه عمدة لفظي و معنوي است؛ اما در ترتيب و توالي صـنايع  

اي مـوارد  و تسلسلي منطقي و سنجيده وجود ندارد؛ جز در پارهلفظي يا معنوي، ترتيب 
كه تقريباً طبيعي است؛ مثالً انواع جناس يا سجع يا ايهام را در يك جا از پي هم آوردن 

  .كه در اين متن نيز اين امر رعايت شده است
از شود، تنها ترتيب ديگري كه گويا در متون مشابه رعايت نشده و در اين كتاب ديده مي

حسن مقطع، حسن : در نام آنهاست؛ مانند» حسن«پي هم آوردن صنايعي است كه واژة 
  ).164-158صفحات (مطلع، حسن تخلص، حسن طلب و حسن تعليل 

هـاي متنـي خـوب اسـت و     اين كتاب در ذكر منابع دقيق و درست و مستندات و ارجاع
روش كتـاب  . ده استمباحث با رعايت اصول علمي رشتة زبان و ادبيات فارسي مطرح ش

از . نويسي است، همراه با كوشش در زيبانويسي و استوارنويسـي از نظر نثر، افراط در سره
ويژه در ذكر هايي گاه ممل، بهنظر ايجاز و اطناب نيز بيشتر با اطناب همراه است؛ اطناب

اني؛ مثالً بـه  هاي زبهايي طوالني بعد از نام آنها، همراه با تكلف و بازينام افراد با توصيف
نيز نامي گرامي جامي راست، در سخن بدور «: هنگام آوردن مثالي از جامي چنين نوشته

  )55صفحة (» .از خامي كه ماية فرخنده فرجامي است
اي از صنايع جديـد ماننـد   اين كتاب، افزون بر مطالب رايج و كهن در مباحث بديع، پاره

  .نيز در بر داردرا » ناسازي هنر«پارادوكس يا به قول مؤلف 
  پيشنهادها

توانـد فهـم كتـاب را بـراي     مـي » نويسيسره«به جاي » نويسيساده« .1
 تر كند؛مخاطبان راحت

ايجاد تسلسل منطقي و سنجيده ميان مباحث و مطالب مطرح شـده،   .2
 رسد؛ضروري به نظر مي

تـأليف دكتـر سـيد محمـد راسـتگو كـه       » هنر سـخن آرايـي  «كتاب  .3
چاپ كرده است، نمونـة مناسـبي بـه     1376انتشارات مرسل در سال 

 .رسدنظر مي
    



 
  
  

  »بديع«
  

  دكتر محمد فشاركي : مؤلف
  جامي: ناشر

  1374: سال نشر
  اول  :نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  216:  تعداد صفحات
  

  نقد كتاب
كتاب، متنـي سـاده و   . در اين كتاب، مباحث علم بديع، به شيوة سنتي مطرح شده است

اصـطالحات بـه كـار    . روان دارد و قواعد نگارشي و ويراشي نيز در آن رعايت شده اسـت 
واژة  58امـا در صـفحة    سـنتي اسـت؛     همان اصطالحات رايج در علم بـديع  گرفته شده، 

  .به كار برده است» ي العجزرد الصدر عل«را به جاي » مطابقه«
مطالب كتاب جامعيت ندارد؛ زيرا عناوين زيـادي از علـم بـديع نيامـده اسـت؛ از جملـه       

حسـن   الضدين، براعت اسـتهالل، ارصـاد و تسـهيم،    محتمل توشيح، ايهام تضاد، توجيه، 
  .طلب و چندين مورد ديگر

دارد؛ امـا كتـاب فاقـد    گيري وجود  گفتار، مقدمه، فهرست مطالب و نتيجهدر كتاب پيش
  .شناسي، فهرست منابع و مĤخذ استخالصه، نمايه، كتاب

محتويات متن با فهرست آن مطابقت دارد و فصول و عناوين متن نيـز جامعيـت الزم را   
ترتيب، انسجام و تسلسل منطقـي مطالـب مناسـب اسـت؛ نويسـنده كتـاب را بـا        . دارند

گـاه مـتن را بـا صـنايع     آن. آغاز كرده اسـت  تاريخچة علم بديع و كلياتي دربارة اين علم
هاي ايـن   سلسله بحث. لفظي ادامه داده و سپس با صنايع معنوي به پايان رسانيده است

هايشـان در زمـان حاضـر    اند و در پايان از فوايد آنها و صورتدو گروه نيز تقريباً منسجم
  .گفته شده است
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يل فن بديع است كه درست نيست؛ يكي از نقايص كتاب، عنوان كردن بحث تشبيه در ذ
طـرق مختلـف تخيلـي و    (چون بحث تشبيه، مربوط به علم بيان است و اگر علـم بيـان   

كه همايي در فنون بالغت و صناعات ادبي داخـل  چنان(داخل در علم بديع باشد ) هنري
، چه ضرورتي دارد كه در دانشگاه، درسي جداگانه تحت عنوان معاني و بيان )كرده است

به اين مطلب اذعـان دارد، از طـرح بحـث     113كه در صفحة ح شود؟ نويسنده با آنمطر
  .صرف نظر نكرده است» تشبيه«

 72و  71هاي مـتن نيـز چنـدان درسـت نيسـت؛ مـثالً در صـفحات        مستندات و ارجاع
ولـي   ارتباط و غيرضروري است؛  شميسا داده شده كه غلط و يا بي» بديع«هايي به  ارجاع

در پايـان كتـاب نيـز الزم بـود     . ها درست اسـت ، ارجاع69و  26اي صفحات هدر پاورقي
  .شناسنامة بهتري دربارة مĤخذ داده شود

مكتب خاصي ندارد و موضوعات اساسي آن بيشتر بر اساس سنت و به شـكل   اين كتاب، 
  .كالسيك نوشته شده است

وة بررسـي آن  هاي كتاب، امروزي و نحوة نگـارش و شـي   درصد شواهد و مثال 20حدود 
هـاي چنـدان   جديدتر است، اما سؤاالت و افق) همايي  از جمله(ها نسبت به برخي كتاب
  .كندجديدي را مطرح نمي

  :اين كتاب در مجموع براي تدريس در دانشگاه چندان مناسب نيست؛ چون در آن
 بسياري از اصطالحات الزم بديعي از قلم افتاده است؛ .1
 يست؛شيوة ارجاع و مأخذدهي خوب ن .2
 .شيوة سنتي هنوز ترك نشده است .3

  .درسي از آن استفاده كردتوان به عنوان كتاب كمك اما مي
   

    



 
  
  

  »شعر امروز«
  

  ساعد باقري، محمدرضا محمدي نيكو : مؤلف
  الهدي: ناشر

  1372: سال نشر
  اول  :نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  590:  تعداد صفحات
  

  نقد كتاب
تواند يكي از منابع اصلي درس ادبيات انقـالب اسـالمي باشـد؛ زيـرا در آن     اين كتاب مي
هاي شعر فارسي در دورة بعد از انقالب اسالمي به خـوبي بررسـي و تحليـل    تحول قالب

عـين حـال از    در. شده و در انتخاب شعر از شاعران مختلف رعايت اعتـدال شـده اسـت   
كه متن كتاب، فقط مربوط به شعر است و با توجه به اين. افتدمباني ارزشي هم دور نمي

به نثر انقالب اسالمي نپرداخته است و همچنين با توجه به كامل بودن مباحـث مربـوط   
شود اين كتاب به عنـوان يكـي از منـابع اصـلي درس ادبيـات      به شعر در آن، توصيه مي

  .مورد استفاده قرار گيردانقالب اسالمي 
متن كتاب، ساده و روان است و قواعد زبان فارسي در آن رعايـت شـده و اصـطالحات و    

كيفيـت چـاپ مـتن خـوب اسـت و      . هاي تخصصي درست به كار بـرده شـده اسـت   واژه
هاي جديدي مطرح شـده  در متن كتاب، افق. محتويات متن با فهرست آن مطابقت دارد

  ... . هاي رايج شعري وبندي قالبها، ترتيبمضمون غزل است؛ مثالً حماسي شدن
جا كه نويسندگان اين كتاب، محققاني شعرشناس و باذوق هسـتند، از ايـن لحـاظ    از آن

هاي شعري امـروز،  اند؛ مثالً به ترتيب اهميت و رواج قالبكمال دقت و نوآوري را داشته
اي آمده كه روش تحقيق را ابتدا ديباچهبنابراين بعد از مقدمه، . اندمطالب را مرتب كرده

ها، بحث از غزل آغاز شـده و پـس از آوردن   سپس به ترتيب اهميت قالب. دهدنشان مي
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ها و تحوالت آن آمـده كـه شـايان    شواهد شعري، بحثي كامل و نو دربارة هريك از قالب
قصيده، قطعـه   بعد از غزل نيز به ترتيبِ اهميت، از مثنوي، رباعي، چهارپاره،. توجه است

ارزش و اهميت اين كتاب در اين است كه نقص اصلي آثار پيشينيان، . اندسخن رانده... و
هاي انقالب اسالمي را ندارد؛ بلكه نويسندگان تقريباً از منظر و يعني عدم انطباق با ارزش
اند؛ اما گاهي از برخي شاعران سخن رفته كه ممكن اسـت آن  ديدگاه انقالب سخن رانده

سابقه  اين كتاب چون اثري بديع و بي. اعران در جاي ديگر سخن ناصواب داشته باشندش
توان گفت نسبتاً جامعيت است و چون نويسندگان آن هم شاعر و هم محقق هستند، مي

مؤلفان از منابع . تر شوددارد؛ اما بايد به وسيلة تأليف آثار ديگر، به كمال مطلوب نزديك
در نقل . اندهاي متن نيز دقيق عمل نمودهو در مستندات و ارجاع اندخوبي استفاده كرده

  .اندمطالب، نيز امانت را رعايت كرده
ريـزي  اين كتاب به قصد متن درسي تأليف نشده و چندان با سرفصل شوراي عالي برنامه

هـاي  جا كه مطالبي ارزشمند و جديـد دارد و مطـابق بـا آرمـان    مطابقت ندارد؛ اما از آن
اي از مطالـب مربـوط بـه درس    تواند بخـش عمـده  ب اسالمي نوشته شده است، ميانقال

  .ادبيات انقالب اسالمي را پوشش دهد
توانـد از جـداول و   اثر ياد شده از نظر روش تحقيق تا كمال مطلوب فاصله دارد؛ مثالً مي

  .نامه و فهرست اصطالحات برخوردار باشدنمودارها يا كتاب
توانـد منبـع درسـي باشـد، امـا اثـري       اين متن به تنهـايي نمـي  : به طور كلي بايد گفت

ارزشمند و نيكو براي رفع نقص ساير منابع مربـوط بـه درس ادبيـات معاصـر و ادبيـات      
  .آيدانقالب اسالمي به شمار مي

  
  پيشنهادها
  تواند كتاب درسي شود؛با اندكي دخل و تصرف در شيوة ارائه مطالب، مي .1
انـد،  كـه در جـاي ديگـر سـخن ناصـواب گفتـه      حذف شعر برخي شاعران  .2

 .رسدضروري به نظر مي
  
   

    



 
  
  

  »سي قصيده ناصر خسرو«
  

  دكتر علي اصغر حلبي : مؤلف
  دانشگاه پيام نور: ناشر
  1372: نشرسال 

  اول  :نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  403:  تعداد صفحات
  

  نقد كتاب
گزينشگر كوشـيده اسـت كـه در گـزارش ابيـات از      . شيوة نگارش كتاب، روان و رساست

كارگيري كلمات و جمالت نامأنوس و پيچيده احتراز كند و به صـورت كـافي و وافـي،     به
صـورت  «در آغاز كتاب، دربـارة   19كلمات و اصطالحات را توضيح دهد؛ مثالً در صفحة 

. هـاي قـرآن مجيـد اسـت    تنزيـل يكـي از نـام   . ظاهر قرآن«: گزارش كرده است »تنزيل
و در اينجا مصور بـه معنـي اسـم مفعـول     ) 80آيه /56واقعه (» تنزيل من رب العالمين«

معنـي ظـاهري قـرآن بيشـتر بـه صـورت       . است، مانند كتاب كه به معناي مكتوب است
تأويـل در  . كندتر قرآن داللت ميقگردد، ولي تأويل بيشتر به معني عميتفسير بيان مي

اصطالح، بازگردانيدن لفظ از معني ظاهري به معني احتمالي آن است، به شرط آن كـه  
روم (» آورد زنده را از مردهبيرون مي«: معني محتمل و موافق كتاب و سنت باشد، مانند

خواننـد و اگـر   كه اگر بدان بيرون آوردن پرنده از تخم اراده شـود، تفسـير   ) 11آيه / 30
؛ تهـانوي،  43جرجـاني، تعريفـات،   . (بيرون كردن مؤمن از كـافر خواهنـد، تأويـل اسـت    

گزينشگر در صفحات ديگر نيز موارد دشوار را به همين سـياق توضـيح   » ).1/99كشاف، 
  .داده است
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نگـاري،   قواعد ويرايش و نگارش و سجاوندي در كتاب رعايت شده و اثر از لحـاظ حـروف  
واحد درسـي ناصرخسـرو    2مناسب است و با تعداد ... صحافي، طرح جلد و آرايي، صفحه

  .تناسب دارد
گزينشگر اصطالحات تخصصي را به خوبي به كار برده و آنها را توضيح داده اسـت؛ مـثالً   
اصطالح ظاهري، خوب و گويا توضيح داده شده؛ اما بهتر بـود بـه ايـن نكتـه نيـز اشـاره       

وه بر مفهومي كه ذكر شد، داود ظاهري نيز هسـت كـه   شد كه مقصود ظاهري از عال مي
  .داده استنخستين كسي است كه به مسألة ظاهر هرچيزي بيش از باطن آن اهميت مي

گزينشگر در آغاز شرح هر قصيده، اهداف آموزش درس را بيان كرده و بعد از توضـيح و  
، سؤاالتي به عنوان كه دانشجو خود را بيازمايدشرح لغات و اصطالحات قصيده، براي اين

  .آزمون درس، مطرح نموده است
ريـزي و هـدف كلـي آن، يعنـي آشـنايي      عنوان درس با سرفصـل شـوراي عـالي برنامـه    

دانشجويان رشتة زبان و ادبيات فارسي با احـوال و آثـار ناصرخسـرو، آشـنايي بـا اشـعار       
هاي رهحكمي، اخالقي و فلسفي، و تحقيق در خصوص تحوالت شعر فارسي نسبت به دو

مؤلف . محتواي كتاب نيز با عنوان و فهرست آن كامالً منطبق است. خواني دارد قبل، هم
به خصوصيات شعر ناصرخسرو اشاره كرده و در صفحات ديگر كتاب  12تا  6در صفحات 

  .نيز بدان توجه نموده است
هـاي كسـاني چـون دكتـر     شيوة بررسي قصايد ناصرخسرو در اين كتاب هماننـد كتـاب  

محقق، دكتر جعفر شـعار، دكتـر درگـاهي و دكتـر غالمرضـايي اسـت؛ در واقـع شـيوة         
شرح ابيات، بيشتر در محور افقـي صـورت گرفتـه و بـه محـور      . گزينشگر روزآمد نيست

شـايد بتـوان   . شـود نوآوري خاصي در اين كتـاب ديـده نمـي   . عمودي توجه نشده است
نـوآوري محسـوب كـرد؛ مـثالً در      عناويني كه براي هريك از قصايد انتخاب شده اسـت، 

چـه كـردم كـه از مـن رميـده      «: عنوان قصيده اين مصراع انتخاب شده اسـت  9قصيدة 
انتخـاب  » مذهب جبر درسـت نيسـت  «، 11كه زيبا و بجاست؛ يا عنوان قصيدة » شدند؟

اين امر فقط در قصيدة اول رعايت نشده و بقيـة  . شده كه با محتواي قصيده ارتباط دارد
  .ز داراي عناويني از اين دست هستندقصايد ني

گزينشگر براي تبيين موضوعات مـورد بحـث از منـابع متنـوعي اسـتفاده كـرده كـه در        
هـا و اسـتنادها،   البتـه گـاهي در ارجـاع   . آنها را ذكـر كـرده اسـت    236تا  232صفحات 

از قصيدة  15براي توضيح و شرح بيت  108مسامحه به خرج داده است؛ مثالً در صفحة 
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ابياتي را از ديوان سنايي غزنوي به تصحيح مرحوم مدرس رضوي آورده كه نادرسـت   ،9
  .است؛ چون اين ابيات از انوري ابيوردي هستند

مؤلـف در ايـن قصـايد نشـان     . انـد هاي اسالمي در قصايد برگزيده مورد توجه بودهارزش
نهـج البالغـه   دهد كه اين متن مانند ديگر متون فارسي، متـأثر از قـرآن و حـديث و     مي

كند و پيـروي از آنـان   ، مسألة دوستي اهل بيت را مطرح مي14و  13است؛ يا در قصايد 
در همين قصايد، هشياري و خردمندي، معادل دوستي و پيروي اهل . شماردرا واجب مي

  .بيت ذكر شده است
و در اين كتاب براي تفهيم مطالب از ابزارهاي جديد در قالب مقدمـه، تحشـيه، پـاورقي    

كه مقدمة نسبتاً خوبي در شـناخت   13تا  6نوشت استفاده شده است؛ مثالً از صفحة پي
بـراي   29و  28عـالوه بـر ايـن، در صـفحات     . سبك كار و محتواي اثر ناصرخسرو اسـت 

تبيين مفهوم شعر ناصرخسرو، از گلستان سعدي و شاهنامه و تاريخ بيهقي شواهدي ذكر 
  .شده است

آن اسـت كـه مؤلـف در بررسـي افكـار و عقايـد اسـماعيلي         يكي از نقـايص ايـن كتـاب   
بنـدي مـردم از نظـر اسـماعيليان،     ناصرخسرو، مراتب علمي از نظر اسـماعيلي و تقسـيم  

  .سخني به ميان نياورده است
در برخي از صفحات كتاب، مطالب زيادي از سفرنامة ناصرخسرو به عنـوان شـاهد بـراي    

هاي معاصـر  ر گرفته كه نابجاست؛ زيرا در پژوهششرح و توضيح ابيات مورد استفاده قرا
ظـاهراً نخسـتين   . اندبرخي از محققان در انتصاب اين سفرنامه به ناصرخسرو ترديد كرده

كسي كه از اين موضوع سخن گفته ادوارد براون، مستشـرق انگليسـي در كتـاب تـاريخ     
كـر كـرده و   ادبيات ايران است كه البته تنهـا در حـد حـدس و گمـان ايـن مطلـب را ذ      

نگـاهي بـه   «در روزگار ما آقاي فيروز منصوري در كتاب . نتوانسته است آن را اثبات كند
بهتر است كه شارح به اين نكتـه  . اين امر را به اثبات رسانيده است» سفرنامة ناصرخسرو

  .نيز اشاره نمايد
ابـل  به طور كلي، اين كتاب براي دانشـجويان رشـتة زبـان و ادبيـات فارسـي، مفيـد و ق      

  .استفاده است
  
  
  



  هاي باستاني و زبان ادبيات فارسيزبان و  نقدنامه  132
 

  پيشنهادها
اي روزآمد بـراي شـرح و توضـيح ابيـات در دو محـور افقـي و       بهتر است شيوه .1

  عمودي انتخاب شود؛
  ها دقت بيشتري صورت گيرد؛در استنادات و ارجاع .2
  در مورد آرا و عقايد اسماعيليان توضيحاتي كامل داده شود؛ .3
چرا كه ثابت شده اسـت كـه ايـن    از سفرنامه براي شواهد متني استفاده نشود؛  .4

  .كتاب از آن ناصرخسرو نيست
  

   

    



 
  
  

  »)عمومي(زبان و ادبيات فارسي «
  

  راد دكتر حسن ذوالفقاري، غالمرضا عمراني، دكتر فريده كريمي: مؤلف
  چشمه: ناشر

  1379: سال نشر
  چهارم  :نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  544:  تعداد صفحات
  

  نقد كتاب
هاي گوناگوني با عناوين متفاوت بـه  ها، كتابتاكنون براي درس فارسي عمومي دانشگاه

هايي از آثار منظوم و طبع رسيده است و هيأت مؤلفان، مطابق ذوق و سليقة خود، بخش
كتاب زبان و ادبيات فارسي، تأليف دكتر . اندكردهبهاي فارسي را انتخاب منثور ادب گران

  :هاي ديگر ترجيح دارد؛ از جملهحسن ذوالفقاري و همكاران، از جهاتي بر كتاب
دانشـگاهي  هاي دبيرسـتاني و پـيش  بندي و عناوين كتاب در ادامة كتابنظام فصل .1

 است؛
 هاي متفاوت است؛داراي متون مختلف، با سليقه .2
 گيرد؛مختلف ادب فارسي مورد توجه قرار ميهاي در آن، دوره .3
آموختگـان  در بخش ويرايش و نگارش، بـه نكـات كـاربردي مهمـي كـه همـة دانـش        .4

 دانشگاهي به آن احتياج دارند، پرداخته شده است؛
روي نكرده و متناسب با نياز عمومي يك دانشجو، مطالـب  در بخش دستور زبان، زياده .5

 كند؛را عرضه مي
دارد كه نگـاه خواننـده را بـه متـون آن     » درآمد«صل، بخشي با عنوان در ابتداي هر ف .6

 نمايد؛فصل هدايت مي
 حجم كتاب با توجه به تعداد واحد درسي متناسب است؛ .7
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به متون ادبـي جهـاني و ترجمـة آثـار مختلـف از      ) كتب فارسي عمومي(در آثار ديگر  .8

انـد؛ امـا   مختصري داشـته اند يا اشارة هاي خارجي به زبان فارسي، يا نپرداختهزبان
 اند؛نويسندگان اين اثر به اين مهم بيشتر توجه كرده

هايي كه به قلم مؤلفان نگاشته شده اسـت؛  نگارش اثر روان و رساست مخصوصاً بخش .9
  :مثل

 .توضيحات نگارشي -3توضيحات دستوري؛  -2معرفي شاعران و نويسندگان؛  -1
هاي تاريخي رعايت و هم در بخشقواعد ويرايشي و نگارشي، هم در متون منتخب   .10

سازي واژگاني كاربرد اصطالحات تخصصي در كتاب اندك است و معادل. شده است
گيري از ابزارهاي آموزشي در كتاب ضعيف است كـه شـايد علـت آن را    بهره. ندارد

 بايد انگيزة مؤلفان براي فعاليت بيشتر دانشجو دانست؛
توان در زمرة درصد از كتاب، متون ادبي روز هستند و اين بخش را نمي 15حدود   .11

» درآمـد «نوآوري محسوب داشت؛ اما بخشي از اثر كه در ابتداي فصـول بـا عنـوان    
دهد كـه البتـه ايـن نـوآوري     آمده، اطالعات بِروزي را از نظر نقد ادبي به دست مي

 يرستاني وام گرفته شده است؛هاي دبمربوط به نظام كتاب است و از كتاب
از منابع موجود براي تبيين موضوعات مورد بحث، به قـدر كفايـت اسـتفاده شـده       .12

 همچنين ذيل هر فصل، متوني مناسب با عنوان فصل ارائه گشته است؛. است
هـا در حـد   هايي از متون ادبي را تدوين كرده، ارجـاع كه اثر مذكور، گزيدهبا توجه به اين  .13

سير كتاب از نگـاه نقـد ادبـي و    . دهدخالق اثر است و آدرس دقيقي نميمشخص كردن 
 .شناسي است و همچنين يك سير تاريخي از ادوار اولية ادب فارسي تا به امروز داردسبك

الدين نامة رضيهاي اسالمي مناسب است؛ مثالً با ساقيرويكرد اثر، نسبت به ارزش  .14
هـاي  و در انتخـاب متـون در فصـل    شـود آرتيماني كه توحيديه اسـت، شـروع مـي   

 گوناگون، اين توجه رعايت شده است؛
اي كه شيوه. ابعاد سازندة فرهنگي اين كتاب، مربوط به متون منتخب مناسب است  .15

در كل كتاب براي توضيح متون انتخاب شده، به اين صورت است كه در ابتداي هر 
هـا لحـاظ شـده    بعضي واژه متن، توضيحي دربارة خالق اثر دارد و در پاورقي، معني

  .اين روش در سراسر كتاب رعايت گشته است. است
به طور كلي اين كتاب داراي نقاط مثبت متعددي اسـت و تـدريس آن در دانشـگاه هـا     

    .مفيد است



 
  
  

  »حروف ربط و اضافه/ فارسيدستور زبان «
  

  دكتر خليل خطيب رهبر : مؤلف
  هتابم: ناشر
  1372: نشرسال 

  سوم  :نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  568:  تعداد صفحات
  

  نقد كتاب
انـد، كـاربرد   هريك از حروف ربط و اضافه در متون گذشته با معاني گوناگوني كه داشـته 

در كتاب حاضر، حروف ياد شده با معـاني هريـك از آنهـا آورده شـده     . اندمتفاوتي يافته
  . است

كه اين كتاب بخشي از دستور زبان، و مؤلف نيـز اسـتاد ادب فارسـي اسـت،     به دليل آن
در اين متن، اصطالح خـاص و دور  . قواعد زبان فارسي در آن به خوبي رعايت شده است

كند، كاربرد حروف ربط و اضـافه  جلب نظر مي چه بيش از همهآن. از ذهني وجود ندارد
  .است كه بسيار متنوع و گسترده است

كيفيت چاپ متن خوب نيست؛ زيرا حروف متن، ريز انتخاب شده و فاصلة سـطرها نيـز   
  .كم است

كتاب از جهت استفاده از منابع مرتبط با موضوع، از كفايت الزم برخوردار است و مطالب 
محتويات متن نيز با فهرست آن هماهنگ . متن، جامعيت داردهريك از فصول و عناوين 

تواند به صورت يك متن جامع، در تدريس دستور زبان و مطابق است؛ اما اين كتاب نمي
فارسي مورد استفاده قرار بگيرد؛ چرا كه تنها به بخش كوچكي از دستور زبـان پرداختـه   

عمـل كـرده و از ايـن رو ايـن      البته در همين بخش كوچك، نويسنده بسيار توانـا . است
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تواند به صورت يكي از منابع فرعي در دورة كارشناسي و بـه ويـژه كارشناسـي    كتاب مي
  .ارشد و دكتري استفاده شود

حـروف ربـط و اضـافه در    . ترتيب، انسجام و تسلسل منطقي در كتاب رعايت شده اسـت 
نـده بـدون هـيچ    متن، به صورت الفبايي تنظـيم گرديـده اسـت؛ در نتيجـه مراجعـه كن     

  .مشكلي، مطلوب خود را خواهد يافت
هـا از نظـر صـحت و درسـتي     منابع با ذكر دقيق استفاده شده و تمام مستندات و ارجاع

مورد تأييد است؛ براي مثال در پايان هر بخش، جمله يا شعري را كه بـراي مثـال ذكـر    
  .كرده، منبع آن را نيز ذكر كرده است

ن تاريخي زبان فارسي است و مؤلـف نيـز از روش تـاريخي    موضوع اين كتاب، دستور زبا
هاي آورده شده، از متون گذشته است؛ در نتيجه اين تحقيق گزارش. استفاده كرده است

جا كه كه در گذشته مشابه اين كتاب وجود نداشته، از نظر دسـتور  بِروز نيست، اما از آن
  .تاريخي روزآمد است

شده و آن تنوع معاني حروف اسـت كـه در متـون     هاي جديدي مطرحدر اين كتاب افق
چـه كتـاب بـه    چنان. ورزيده استگذشته وجود داشته و خوانندة متون، از آن غفلت مي

  .نمايددقت خوانده شود، مشكالت فراواني از متون گذشته را حل مي
  

  پيشنهادها
 كيفيت چاپ متن بهتر شود؛ .1
ريس دستور زبان فارسي از اين كتاب به صورت يكي از منابع فرعي، در تد .2

 .استفاده شود
  

   

    



 
  
  

  »)2(تاريخ ادبيات ايران «
  

  دكتر ذبيح اهللا صفا : مؤلف
 دكتر سيد محمد ترابي: تلخيص

  ققنوس  :ناشر
  1374: سال نشر
  دهم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  416:  تعداد صفحات
  

  نقد اول
ترين و استوارترين كتاب تـاريخ ادبيـات در ايـران اسـت و     اين كتاب فعالً بهترين، متقن

مراجع دانشگاهي و استادان، مالك و معيار و محور تدوين خـود را بـر ايـن كتـاب قـرار      
  :هاي آن الزم استدر نتيجه زدودن برخي كاستي. دهند مي
چه در سرفصل دروس اين كتاب آمـده اسـت، بايـد احـوال شـاعران و      اساس آنبر  .1

... نويسندگان قرون پنجم و ششم هفتم و هشتم و نهم با بررسي شخصـيت ادبـي و  
چه در اين كتاب آمده، بحث در مورد شاعران و نويسـندگان  آنها آورده شود؛ اما آن

بـه  . ايـن جلـد نيسـت   قرن هفتم و هشتم است و سه قرن پنجم، ششـم و نهـم در   
ها آمده است و براي تلخـيص مجـدد و   درصد سرفصل 50عبارت ديگر، تنها حدود 

 اي انجام شود؛اهللا صفا بايد كار تازهدكتر ذبيح) 2(تلخيص تاريخ ادبيات 
ها، در خصوص مسائل مذهبي، تعهـد چنـداني نشـان    نويسنده به شيوة ديگر كتاب .2

ديـن و مـذهب در   (به ويـژه در فصـل دوم    هاي آغازين كتابدهد و در قسمتنمي
در . ، نكـاتي دارد كـه بايـد اصـالح شـود     37صـفحة  ) قرن هفتم و هشـتم هجـري  

 شود؛هاي ديگر چيزي قابل نقد و احياناً نامناسب ديده نمي بخش
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هايي فشرده كه حاوي نام صدها كتاب و نويسنده است و احيانـاً غيرضـروري،   بخش .3

هـايي  شود كه كار مستقل با تلخيص بخـش پيشنهاد مي. قابل حذف و تعديل است
مصوب برنامة آموزش عـالي باشـد، انجـام    ) 2(خوان با سرفصل تاريخ ادبيات  كه هم
 شود؛

رغم استحكام، اندكي متعلق به نسـل پيشـين اديبـان ايـران     سبك بيان كتاب، علي .4
 .تر كردن متن، گامي مناسب برداشتتوان در جهت ساده مي. است

 
   

    



 
  
  

  »)2(تاريخ ادبيات ايران «
  

  دكتر ذبيح اهللا صفا : مؤلف
 دكتر سيد محمد ترابي: تلخيص

  ققنوس:  ناشر
  1374: سال نشر
  دهم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  416:  تعداد صفحات
  

  نقد دوم
، تلخيص سيد محمد ترابـي، از لحـاظ سـادگي بيـان و     2تاريخ ادبيات ايران جلد كتاب 

جا كه امكان داشـته، از اصـطالحات فنـي و    رعايت قواعد دستوري مشكلي ندارد و تا آن
  .تخصصي فارسي استفاده شده است

توانـد   اين كتاب با توجه به واحد درسي در نظر گرفته شده جامعيت دارد و دانشجو مـي 
تكميل مباحث اين تلخيص، به متن اصلي تاريخ ادبيات صفا مراجعـه كنـد كـه در    براي 

  .واقع بهترين متن موجود است
اين كتاب كه تلخيصي از تاريخ ادبيات ايران، جلد سوم است، بيـاني سـاده دارد و بـراي    

قواعد زبان فارسي در متن كتـاب،  . دانشجويان رشتة زبان و ادبيات فارسي مناسب است
هـاي   بـه جـاي جمـع   » ها»  كننده در به كار بردن جمعِاصرار تلخيص. شده استرعايت 

ها به جاي اختصاصات، اثرها بـه جـاي    اختصاص). 76صفحة (مطلوب نيست   عربي رايج،
  ... .ها به جاي اصطالحات و آثار، اصطالح

ن هاي تخصصي، مناسب و بجا به كار رفته و نويسنده بـه ايـ   در كتاب، اصطالحات و واژه
هايي كه از منابع آورده شده نيز در تفهيم مطلب  استشهاد و نقل قول. مسأله تسلط دارد

ويژه مشكول و معرب بودن اعالم آن نيز قابل هاي جامع و تفصيلي، به فهرست. مؤثر است
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هـا اصـالح   شـد و غلـط  توجه است؛ البته بهتر بود كه در كيفيت چـاپ تجديـدنظر مـي   
  ... .و) 56صفحة (، طاوس به جاي طاووس )38صفحة ( شد برگزاشته نمي: شدند مي

البالغه  گونه كه در مكتب اسالم و نهجدربارة بررسي ارزشي متن بايد گفت كه عرفان، آن
بينـيم كـه عرفـان را در     مـي  46در صـفحة  . مطرح است، در اين كتاب ديده نشده است

ناب، ارتباطي با تصـوف  كه عرفان اصيل و و حال آنداند مي» تصوف توجيهي و فلسفي«
  .و درويشي ندارد

در ضـمن بهتـر   . كنـد شيعه را به صورتي غير واقعي معرفي مي 42، 40، 39در صفحات 
، خانقاه، شـيخ، سـالك، سـماع و رياضـت را     49و  48، 47طور كه در صفحات بود همان

، اصول اعتقادات و شـعارهاي حكومـت سـربدارية    43و  42دهد، در صفحات  توضيح مي
  .داد را نيز هر چند به اختصار توضيح مي... عشي مانند امامت، عدالت ومر

بندي كتاب، بر اساس ترتيب تاريخي است و هر قسـمت بـا شـواهد متنـي      روش تقسيم
  :كند كه عبارتند از هاي جديدي را مطرح مياين كتاب افق. همراه است
 انواع شعر و نثر ادبي در هر دوره و تحليل آنها؛ .1
 تمامي شعراي مطرح هر عصر؛ پرداختن به .2
 شناسي با تاريخ ادبيات؛ توأم بودن سبك .3
 .بررسي تاريخي و تحليل اجتماعي ـ سياسي هر عصر .4

   

    



 
  
  

  »)3(تاريخ ادبيات ايران «
  

  دكتر ذبيح اهللا صفا : مؤلف
 دكتر محمد ترابي: تلخيص كننده

  فردوس: ناشر
  1373: سال نشر

  دوم  :چاپنوبت 
  تهران: محل نشر

  256:  تعداد صفحات
  

  نقد اول
روان و ساده است و با آنكه  اهللا صفاست،  ذبيح) 3(اي از تاريخ ادبيات  اين متن كه خالصه

متن تاريخ ادبيات صفا كمي متكلف است، تلخيص كننده كوشيده است به زبان دانشجو 
شود؛ اما  هايي ديده مي اندك ضعف نزديك شود؛ از نظر رعايت قواعد زبان فارسي، گاهي

  .در مجموع قواعد نگارشي و ويرايشي در آن رعايت شده است
، اصـطالحاتي چـون   47شود؛ مثالً در صفحة  هاي تخصصي ادبيات در متن ديده مي واژه

بـراي تفهـيم مطلـب از فنـون و ابزارهـاي      . به كار رفته است... حاشيه و مطول، مختصر، 
جلد و كاغذ خوب اسـت و بهتـر از    كيفيت چاپ متن، . آموزشي الزم استفاده نشده است

  . تچاپ اصل تاريخ ادبيات دكتر صفاس
خالصـه،   گيـري،   گفتـار، نتيجـه  نمايـه دارد؛ امـا پـيش    فهرست مطالـب و   كتاب، مقدمه، 

شناسي، فهرست منابع و مĤخذ ندارد و ضعف اصـلي آن، همـين عـدم ذكـر منـابع       كتاب 
  .است

محتواي متن با توجه به دو واحدي كه براي دورة كارشناسي رشتة زبان و ادبيات فارسي 
مطالـب هريـك از   . گيرد اسب است و قرن نهم و دهم را در بر ميمن در نظر گرفته شده، 
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ترتيـب،  . فصول و عناوين متن جامعيت دارد و از زوايد متن اصلي پيراسـته شـده اسـت   
  .رسدانسجام و تسلسل منطقي مطالب در هر فصل و نيز در كلّ متن مناسب به نظر مي

كفايت الزم برخوردار است؛ اما  متن كتاب، از جهت استفاده از منابع مرتبط با موضوع از
بـراي  . ها يا به سكوت گذشته و يا بسيار كمرنگ بدانها پرداخته است گاه در مقابل ارزش

اشاره كرد كه داوري در باب تشيع چندان به انصـاف   36و  35توان به صفحات  نمونه مي
  .شود نكات قابل تأملي احساس مي) فصل دوم(در اين بخش . نزديك نيست

ريزي مطابقت دارد، مؤلـف در مـتن از منبعـي     ضر با سرفصل شوراي عالي برنامهمتن حا
. بدون ذكر نام آن استفاده نكرده؛ اما در بعضي موارد، منابع كمتري معرفـي شـده اسـت   

  .هاي متن نيز صحيح استمستندات و ارجاع
كتاب براي تدريس مناسب، اما در باب مسائل اعتقادي كمرنگ اسـت و چـون نويسـندة    

گيري نامناسب نسبت به شـيعه و اسـالم دارد، از ايـن     نوعي موضع) اهللا صفا ذبيح(اصلي 
  ).36و  35مثالً در فصل دوم، صفحات (جهت نقص و ضعف دارد 

هـم   مباحث كتاب، با رعايت اصول علمي رشتة زبان و ادبيات فارسي مطرح شده اسـت،  
مـثالً وجـود   (شـود   ده مـي بندي فصول و هم در طرح مسائل، شيوة علمي ديـ  در تقسيم

همچنين توضيحات مناسبي در پاورقي داده شده ). 60و  45، 35، 34ارجاع در صفحات 
  ).177و  172براي مثال در صفحات (است 
اهللا صفا از منابع درجه اول استفاده نموده و محمد ترابي هم در نقل مطالب، رعايت  ذبيح

به عنوان نمونـه  (د منابع ديگري ذكر شود توان هايي مي امانت را كرده است؛ اما در بخش
كـه  ضمن اين. اطالعات استفاده شده در متن نسبتاً روزآمد است). 68، 92، 89صفحات 

مانند صـفحات  (دهد  كند و به طور غير مستقيم پاسخ مي نويسنده سؤاالتي را مطرح مي
  ).153و  39

رديد يا انكار قـرار دهـد؛   مطلبي در متن وجود ندارد كه اصل وجود خدا و دين را مورد ت
دهد و ساده از  هايي چندان مثبت نسبت به شيعه و اسالم نشان نمي اما نويسنده ديدگاه

وي تصـوف و  . در حالي كه قرن نهم و دهم، عصـر رواج شـيعه اسـت   . گذرد كنار آنها مي
  ).40مانند صفحة (كند عرفان را نيز به درستي تحليل نمي

با برخـورد نامناسـب و انـدكي غيرمنصـفانه بـا تشـيع       ) 40و  36صفحات (در جايي نيز 
جا كه اين مطالب، اثرات نامطلوب و مخربي بر عقايد دانشجويان و از آن. شويم مواجه مي



 143)   3(ادبيات ايران تاريخ 

حـذف و يـا    36و 41شود كه متن از صفحات  گذارد، پيشنهاد ميخوانندگان بر جاي مي
  . حات اضافه شودهايي مناسب در همان مورد به اين صف تغيير داده شود و بخش

هاي موجود در اين زمينه،  شأن علمي و پـذيرفتگي كتـاب    در مجموع هيچ يك از كتاب
كننده نيز كوشيده است برخـي  تلخيص. اند ها پيدا نكرده تاريخ ادبيات صفا را در دانشگاه

به همين علت، وي را در جايگـاه نقـل و طـرح    . هاي دكتر صفا را بگيرد جمالت و نوشته
اگر اين بخش . به عنوان نمونه، فصل دوم قابل بررسي است. ئل قرار داده استبرخي مسا

هرچنـد ايـن     اي نخواهد داشـت؛ اين كتاب مشكل عمده را بتوان تعديل و ويراسته كرد، 
از جنبة ايجابي بايد به تشـيع و تـأثير آن در ادبيـات فارسـي      جنبة سلبي كتاب است و 

  .تر پرداخته شود دقيق
   

    





 
  
  

  »)3(تاريخ ادبيات ايران «
  

  دكتر ذبيح اهللا صفا : مؤلف
 دكتر محمد ترابي: تلخيص كننده

  فردوس: ناشر
  1373: سال نشر
  دوم:  نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  256:  تعداد صفحات
  

  نقد دوم
اهللا صـفا، از پايـان قـرن    خالصه شدة تاريخ ادبيات ايران، جلـد چهـارم ذبـيح   اين كتاب، 

  .هشتم تا اوايل قرن دهم هجري است
متن از نظر سادگي بيـان، بـراي مقطـع كارشناسـي ادبيـات فارسـي مناسـب و بيـانش         

جـز در مـواردي از ايـن     قواعد زبان فارسي در متن مراعات شده اسـت،  . پذيرفتني است
  : و محدود است قبيل كه جزيي

گرفتـار يـا   (= به دست فرزندش مقيـد شـد   : ها و تركيبات غير رايج استفاده از فعل) الف
  ). سطر هفتم از آخر 19صفحة ) (دستگير شد

ايجاد آثـار  (= ايجاد اثرهاي علمي : هاي رايج فارسي افراط در به كار بردن مفرد جمع) ب
  ).صفحة دوم 15سطر ) (علمي

ابزارهاي جديد براي تفهـيم مطلـب اسـتفاده نشـده اسـت و شـيوة        در كتاب، از فنون و
  .سنتي، روش رايج و حاكم بر كتاب است

داشت بهتـر   كيفيت چاپ متن و طراحي جلد مناسب است؛ هرچند اگر زمينة سياه نمي
تـوان از اشـكاالت   اي كـه مـي  چنـد نمونـه  . متن كتاب نياز به ويرايش اماليـي دارد . بود

؛ 12سـطر   20در صـفحة  ) بـه جـاي اگرچـه   (اگرچنـد  : بارتنـد از ويرايشي ذكـر كـرد ع  
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سطر هفـتم و   51زاده در صفحة ؛ شاه7سطر  27در صفحة ) به جاي خشونت(خشنونت 
در ) به جـاي كـازروني اسـت   (شاهزاده در همان صفحه، سطر پنجم از آخر؛ كازرونيست 

  .سطر آخر 88در صحفة ) خوارگيبه جاي شكم(، سطر هفتم؛ شكمخوارگي 51صفحة 
گيـري، خالصـه،    نتيجـه  گفتـار،  كتاب، مقدمه، فهرست مطالـب و نمايـه دارد؛ امـا پـيش    

محتويات متن با توجـه بـه تعـداد واحـد درسـي و      . شناسي و فهرست منابع ندارد كتاب
محتويات متن نيـز بـا فهرسـت آن مطابقـت     . جامعيت دارد) تاريخ ادبيات(عنوان درس 

تسلسل منطقي مطالب در هر فصل و نيز در كـل مـتن، مناسـب    انسجام و  ترتيب، . دارد
  .است

جز . متن كتاب، از جهت استفاده از منابع مرتبط با موضوع از كفايت الزم برخوردار است
. شـود هـايي در آن ديـده مـي    در توضيح و تبيين مصاديق حركت شيعي تاريخ كه نقص

مسـتندات و  . مطابقـت دارد  ريـزي ظـاهراً   ساختار كتاب با سرفصل شوراي عـالي برنامـه  
گونـه سـرقت علمـي در آن مشـاهده     هاي متن نيـز عمـدتاً صـحيح اسـت و هـيچ     ارجاع
  .شود نمي

اين كتاب به شيوة سنتي و توضيحي تدوين شده و مباحث به صورت اسـتداللي مطـرح   
هـا و اطالعـات    همچنين در نقل مطالب و وقايع، رعايت امانـت شـده و داده  . گشته است

هاي جديدي در متن مطـرح  ها يا افقشده در متن عمدتاً بِروز است؛ البته سؤالاستفاده 
  .نشده است

مطلبي در متن كتاب وجود ندارد كه اصل وجود خدا و دين را مورد ترديد يا انكـار قـرار   
كم كم«اما شيوة برخوردش با اصول اعتقادي و احكام ديني كمي مبهم است؛ مثالً  دهد؛ 

هاي نهـم   جا كه در قرنهاي درويشانه بر مردم عادي سرايت كرد تا آن درويشي و انديشه
هـايي از عرفـان در آثـارش    يابيم كه جلـوه  و دهم، كمتر شاعر و نويسنده يا عالمي را مي

هاي درويشانة عـوام اسـت و    آيا عرفان، زادة درويشي و انديشه). 40صفحة (» ديده نشود
ي اسـت؟ همچنـين عنـاد ورزيـدن بـا مشـايخ       نبايد توضيح داده شود؟ منظور چه عرفان

  ).41صفحة (صوفيه، از تعصبات ديني فقيهان و عالمان ظاهربين دانسته شده است 
شاه اسماعيل ايرانيان را از حيث استقالل و تشخص تاريخي، «: در متن كتاب آمده است

ن اي شـبيه دوران شاهنشـاهي ساسـاني بـا همـا      به مقام پيشين خود بازگردانيد و دوره
بـا توجـه بـه ماهيـت     ). 25-26صـفحات  (» محاسن و معايب در تاريخ مـا تجديـد كـرد   



 147)   3(ادبيات ايران تاريخ 

حكومت شاه اسماعيل و مقايسة آن با دورة ساساني، الزم بود محاسن و معايب را توضيح 
  .ماند شد و سخن مبهم و مجمل نميداده مي

ات نامطلوب و تواند اثر عالوه بر مطالب فوق، مواردي ديگر نيز در متن وجود دارد كه مي
  :مخربي بر عقايد دانشجويان و خوانندگان بر جاي بگذارد؛ از جمله

تعمـيم و تسـري صـوفيه و تصـوف و بـزرگ كـردن آنهـا نقـش تخريبــي دارد          .1
  ؛)44تا  41صفحات (

صـفحة  (طلب دانستن، هرچند موضوع بحث، تاريخ گذشته باشد شيعه را قدرت .2
  ؛)40صفحة (عالمان شرع ؛ برابر قرار دادن مشايخ صوفيه با )36

در كل، اين كتاب از لحاظ علمي پربار است و اگر در آن مالحظـات ارزشـي نيـز اعمـال     
  .ها مناسب خواهد بود براي تدريس در دانشگاه شود، 

   

    





 
  
  

  »تاريخ ادبيات ايران«
  

  دكتر ذبيح اهللا صفا : مؤلف
 محمد ترابيدكتر : تلخيص كننده

  فردوس: ناشر
  1373: سال نشر
  سوم  :نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  256:  تعداد صفحات
  

  نقد كتاب
متن از نظر سادگي بيان براي سطح كارشناسي ادبيـات، مناسـب اسـت و اتفاقـاً غـرض      

نثـر كتـاب بـه لحـاظ رعايـت      . تر كردن متن بوده استمؤلف و تلخيص كننده نيز ساده
و نگارشي، از سطح بااليي برخوردار است و نيز هرجا كه الزم بـوده از   قواعد زبان فارسي
برد؛ البته ايـن اثـر بـه طـور كلـي اصـطالحات       هاي تخصصي بهره مي اصطالحات و واژه

هاي شعري استفاده شده  براي تفهيم مطلب از شاهدها و مصداق. تخصصي چنداني ندارد
  .مفيد استهاي كتاب، مؤثر و  كه در تبيين و تفهيم تحليل

اين كتاب، مقدمه، فهرست مطالـب، خالصـه و فهرسـت    . كيفيت چاپ متن، خوب است
محتـواي مـتن بـا    . شناسـي نـدارد  كتاب گيري، نمايه و  نتيجه گفتار، منابع دارد؛ اما پيش

محتويات متن با ضرورت تدريس آن مطابقـت  . توجه به تعداد واحد درسي جامعيت دارد
صد تلخيص بـراي واحـدهاي دانشـگاهي تنظـيم شـده اسـت،       اين كتاب چون به ق. دارد

توانـد بـه    مطالب آن كافي است؛ اما جامعيت الزم را ندارد و در صورت نياز، دانشجو مـي 
  .اصل كتاب مراجعه كند

از پنج بهره در موضوعات گوناگون  فصل دارد و به دليل حجم و گستردگي،  5اين كتاب 
يگر و مطالـب فصـول بـا هـم، كـامالً منطقـي و       ارتباط فصول با يكد. تشكيل شده است
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كتاب از جهت استفاده از منابع مرتبط با موضوع، از كفايت الزم برخوردار . مستدل است
است؛ اما تلخيص كننده مجبور بوده براي پايين آوردن حجم كتاب، منابع معرفـي شـده   

  . در اصل كتاب تاريخ ادبيات دكتر صفا را حذف نمايد
در مـتن آن از منبعـي بـدون    . ريزي مطابقـت دارد  صل شوراي عالي برنامهاين اثر با سرف

متن كتاب، بـراي  . هاي متن صحيح استذكر آن استفاده نشده است و استنادها و ارجاع
تدريس مناسب است؛ البته تنها براي يك واحـد از مجمـوع واحـدهاي تـاريخ ادبيـات و      

  .بيشتر براي ادبيات عهد تيموري
. هاي حاكم بر كشور نوشته شـده اسـت  وش تاريخي و بر اساس سلسلهكتاب بر اساس ر

مباحث آن با رعايت اصول علمي رشتة ادبيات فارسـي طـرح شـده و در نقـل مطلـب و      
ها و اطالعات، نسبتاً بِروز هستند؛  همچنين داده. وقايع، رعايت امانت صورت گرفته است

مطلبي در مـتن وجـود نـدارد    . ستهاي جديدي در متن مطرح نشده اها يا افقاما سؤال
شيوة برخورد متن، بـا اصـول   . كه اصل وجود خدا و دين را مورد ترديد يا انكار قرار دهد

اعتقادي و اخالقي و احكام ديني نيز متناسب است؛ با نظام جمهوري اسالمي برخـوردي  
ه سياسـي، اخالقـي و دينـي در آن ديـد     آميز اجتمـاعي،   مثبت دارد و هيچ مورد تحريك

به طور كلي مطالب طوري نيست كه بتواند اثرات نامطلوب و مخرب بر اخـالق  . شودنمي
  .و عقايد دانشجويان و خوانندگان بر جاي بگذارد

در كل، تلخيص تاريخ ادبيات دكتر صفا توسـط دكتـر ترابـي بـراي دانشـگاه مناسـب و       
  .متناسب است

   

    



 
  
  

  »)از صفويه تا عصر حاضر(تاريخ ادبيات ايران «
  

  ادوارد براون : مؤلف
 دكتر بهرام مقدادي: ترجمه
  واريدمر: ناشر

  1375: سال نشر
  دوم و سوم: نوبت چاپ
  تهران  :محل نشر

  556:  تعداد صفحات
  

  نقد كتاب
مـتن، روان و قابـل فهـم    ) و مترجمان جـانبي (مترجم  از نظرگاه ترجمه، به دليل تسلط

ترجمـه نيـز روان و   . مترجم كوشيده است تا قواعد دقيق نگارش را به كـار گيـرد  . است
  ).338، 200، 91، 30مثالً صفحات (يكدست و ساده است 

را در پـاورقي،   -ويـژه در زمينـة مسـائل دينـي     بـه  -ها  مترجم تالش دارد برخي لغزش
به عنوان مثـال  (اصطالحات بسيار خوب و دقيق به كار رفته است . الح كندتوضيح يا اص
  ).411، 361، 288، 55در صفحات 

. براي تفهيم مطلب، از فنون و ابزار خاصي استفاده نشده و فقط توضيح داده شده اسـت 
تصـوير، و در چنـد مـورد معرفـي     ) 238، 151از جملـه صـفحات   (تنها در چنـد مـورد   

  .شودديده مي) 489انند صفحة م(هاي خطي  نسخه
قطع كتاب، وزيـري و جلـد، اسـتوار و محكـم اسـت؛ امـا       . كيفيت چاپ متن خوب است

  .سازدحروف، بسيار ريز است كه خواندن متن را تا حدودي دشوار مي
شناسـي  مقدمه، فهرست مطالب، نمايه، كتاب گفتار، متن اصلي كتاب و ترجمة آن، پيش

  .گيري و خالصه ندارد ا نتيجهو فهرست منابع دارد؛ ام
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محتواي كتاب، فراتر از دو واحد درسي و مباحث آن، وسيع و گسترده و گاه غير ضروري 
حـدود  ). 496تـا   429هاي پيوست، از صفحة  بهاييت و افزوده  ي مثالً بحث درباره(است 

وجـود دارد كـه از نظـر    ) 201تـا   186صـفحات  (صفحه نيز توضـيح غيـر ضـروري     73
  . ي نيز خالي از اشكال نيستاعتقاد

انـد؛  مطالب هريك از فصول و عناوين متن جامع. محتويات متن با فهرست مطابقت دارد
اما گاه به بسط مباحثي پرداخته شده كه چندان نيازمنـد ايـن همـه بسـط و گسـترش      

ها و نيز بحث توصيف فرهنگ پـاريس   ِ نامه، طرح82تا  77نيست؛ مثالً مباحث صفحات 
  .اندبيش از حد توضيح داده شده) 281صفحة (

، نقـايص و حتـي   )358تـا   305در صـفحات  (مباحث گسـترده در بـاب مـذهب شـيعه     
 400تـا   359هايي از فصل نهم حدود صفحات در بخش. هاي منفي نيز داردگيري جهت

  .شودكتاب نيز همين وضعيت مشاهده مي
در كل متن رعايت شـده اسـت؛   انسجام و تسلسل منطقي مطالب در هر فصل و  ترتيب، 

تـوان   اي از آن را مـي  شود؛ نمونهالي مباحث احساس مياما گاه حواشي متعددي در البه
متن كتاب از نظر استفاده از منابع مرتبط، مناسب اسـت  . يافت 332و  313در صفحات 

 هـاي  توضـيحات و پـاورقي  . اندو منابع بسيار خوب و معتبري مورد مطالعة نويسنده بوده
  .آقاي دكتر مقدادي نيز بسيار راهگشا و مفيد است

هاي گسترده  بحث. ريزي انطباق دقيق ندارد كتاب مذكور، با سرفصل شوراي عالي برنامه
  .هايي دارد كه در سطور قبلي بدان اشاره شده است و افزوده

در طول نوشته به منابعي كه عمـدتاً  . شوددر متن، موردي از سرقت علمي مشاهده نمي
متـرجم نيـز بـه بسـياري از      ها،  اشاره شده است؛ اما در پاورقي آثار عصر صفويه هستند، 

تـوان ايـن    مـي . كنـد  منابع اشاره دارد و براي تعميق و تصحيح بحث از آنها استفاده مـي 
كتاب را به عنوان متن فرعي يا تحقيقي معرفي كرد؛ اما به دليـل بسـط و گسـتردگي و    

  .شود تن اصلي پيشنهاد نمينقايص ارزشي، به عنوان م
نويسي نگاشته اين كتاب به شيوة نگارش و توضيح، تا حدي نقد و اندكي به شيوة تذكره

، 281، 178ماننـد صـفحات   (انـد   مباحث كتاب، گاه همراه با استدالل آمـده . شده است
  ).338، 361تا  360، 297) نقد شعر قاآني( 287



 153)    از صفويه تا عصر حاضر(ران تاريخ ادبيات اي

 70، روزآمد نيست؛ چرا كه ايـن كتـاب، حـدود    ها و اطالعات استفاده شده در متن داده
تري در  تر و عميق هاي اخير تحقيقات و مطالعات دقيقسال پيش نگاشته شده و در سال

  .اين زمينه انجام گشته است
در متن اصلي مطالبي در متن وجود ندارد كه اصل وجود خدا و دين را مـورد ترديـد يـا    

دربارة شيعه وجود ) 358تا  305صفحات (شتم هايي در فصل ه انكار قرار دهد؛ اما بحث
 160تا  155هايي نيز دربارة بابيت از صفحة  بحث. دارد كه خالي از نقص و اشكال نيست

الـدين   كتـاب، از سـيد جمـال    162در صـفحة  . شود كـه اشـكاالتي دارد  در آن ديده مي
ري امـام  مراسم سوگوا 189در صفحة . شود ياد مي» سركش«اسدآبادي به عنوان فردي 

با اعمال كاهنان در ستايش خدا مقايسه شده كه البته مترجم در پاورقي بـه  ) ع(حسين 
  .خوبي اين مسأله را رد كرده است

توانـد تنهـا بـه    اثر ادوارد براون، از چند جهت مـي » تاريخ ادبيات در ايران«به طور كلي، 
بنـدي  ه عنـوان جمـع  نكات ذيل ب. عنوان متن كمكي و تحقيقي مورد استفاده قرار گيرد

  :قابل ذكر است
ها اثر جديد  از آن تاريخ تاكنون ده. سال پيش نگاشته شده است 70متن حدود  .1

 .اند تر و مبتني بر تحقيقات نو عرضه گشته اند كه با روش علمينوشته شده
نويسنده به انسجام و انتظام مطالب توجه داشته، اما گاه با طرح مطالب جانبي و  .2

 .غير ضروري نوعي گسستگي در متن ايجاد كرده است فرعي و عمدتاً
ترين مباحث، در باب شيعه و اعتقاد شيعي است كه در حدود صفحات نامناسب .3

 .شود و نيز مباحثي كه در باب بهاييت مطرح شده است ديده مي 200تا  180
خواني كامل نـدارد؛ بـيش از حـد گسـترده اسـت و       كتاب با سرفصل درسي هم .4

كـه از ظرفيـت دو واحـد فراتـر     ) صفحه 545حدود (ار باالست حجم كتاب بسي
 .است

انداز دورة مورد كتاب، اين دوره را با دورة پيشين و پسين مقايسه نكرده و چشم .5
همچنين به دليل نوشته شدن كتـاب در گذشـتة   . بحث را روشن نساخته است

 .ديده نشده است» عصر حاضر«رغم عنوان اصالً  دور، علي
متني كـه بـراي درس در   . دهي در كل اثر اعمال شده است ارجاعشيوة مطلوب  .6

. خواني داشته باشد شود، بايد با روش تحقيق موجود و امروزي هم نظر گرفته مي
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در مجموع اين كتاب را تنها به عنوان منبعي فرعي بايد پذيرفت، نه متنـي كـه   
  .در برنامة درسي مورد استفاده قرار گيرد

   

    



 
  
  

  »زنان در داستان«
  

  نرگس باقري: مؤلف
  واريدمر: ناشر

  1387: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  304:  تعداد صفحات
  

  نقد اول
دانشـور،  (چهـار نويسـندة زن   در اين كتاب، به بررسي و تحليـل شخصـيت زن در آثـار    

پرداخته شده و با استناد بـه شـواهدي ماننـد گفتارهـا،     ) پور، اميرشاهي و عليزادهپارسي
ها، مقاالت و آثار داستاني آنها، ديدگاه نويسندگان را به خـوبي شـرح و تفصـيل    مصاحبه

  .گشته كه در نوع خود كتابي خواندني و بايسته است
اي دارد؛ امـا پـاره  اب اسـت و خواننـده را مشـتاق نگـاه مـي     نثر كتاب، شيوا، روان و جـذ 

برخـي از  ). 61به عنوان مثال در صفحة (هاي دستوري نيز دارد كه بايد اصالح شود  غلط
. اصطالحات تخصصي، بدون مقدمه و پيشينه بيان شده كه توضيح آنهـا ضـروري اسـت   

دهـد كـه   ررسي قـرار مـي  هاي زنان را در هفت بعد مورد بنويسنده در اين اثر، شخصيت
انتخاب اين هفت بعد، نسبتاً نوآورانه است؛ ابعادي چون زنان سلطه و زنان تسليم، زنـان  

  .انداز اين دسته... هاي سياسي و اجتماعي وو حوادث و آرمان
هاي متعدد و كافي استفاده نموده و مĤخذي ها و نيز مقاالت و مصاحبهنويسنده از كتاب

هاي خود دربـارة   همچنين براي شرح ديدگاه. نيز به كار گرفته است مناسب و كارآمد را
هاي نويسندگان مربوط، استناد كرده ها و نوشتهزنان در داستان هر نويسنده، به مصاحبه

  ...).و 54و  53صفحة (است 
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  پيشنهادها
اي از ها از طريق بيان خالصههاي اصلي زن، رمانبهتر بود با توجه به شخصيت .1

 شدند؛داستان، به خواننده معرفي مي
صـفحة  (و اگزيستانسياليزم ) 46صفحة (اي از اصطالحات، مانند فمينيسم پاره .2

) 10صـفحة  (به ويـژه كـه نويسـنده در مقدمـه     . شدبايد توضيح داده مي) 63
 كند؛دارد كه موضوع را از ديدگاه نقد فمينيستي بررسي مياظهار مي

مشخص نيست، چـون در ايـن   » نويس و راويستانزنان دا«منظور نويسنده از  .3
بعد، تفاوت و تمايزي بين زنان نويسنده و مردان نويسنده وجود ندارد و چـون  

هاي نويسندگي از ديدگاه زنان و ها و مؤلفهنويسنده در اين اثر به بيان شاخصه
رسـد كـه در ايـن بحـث، نظـري قابـل توجـه        مسائل آنان پرداخته، به نظر مي

 اشد؛نداشته ب
هـا و  شخصـيت «جا شود؛ براي مثـال گفتـار   اي از گفتارها، بهتر است جابهپاره .4

) 35صـفحة  (انعكاس روحيات «بود پيش از گفتار بهتر » طبقات اجتماعي آنها
آمد؛ در اين صورت، باعث آشنايي خواننده با وضعيت اجتماعي نويسـندگان  مي

اين عوامـل  . شدها مياستانماية دها و درونو عوامل مؤثر در انتخاب شخصيت
 :عبارتند از

زنـان   -3هاي اصلي و فرعـي؛  شخصيت -2هاي اصلي اجتماعي؛ شخصيت -1
 .انعكاس روحيات نويسنده -4نويس و راوي؛ داستان

را توضـيح  ) چهار نويسندة زن(ها بهتر بود نويسنده علت انتخاب اين شخصيت .5
  داد؛مي

نويسندگان نيـز بـا توجـه بـه فاصـلة      هاي اين بهتر بود سير تطبيقي و انديشه .6
توانست با ترسيم جداول و يـا نمودارهـا،   زماني آنها مشخص شود؛ نويسنده مي

  آمارهايي از مباحث مختلف اين كتاب ارائه دهد؛
هاي اصلي و فرعـي، يـك روش اتخـاذ شـود؛     بندي شخصيتبهتر بود در جمع .7

هـاي دانشـور   نهاي اصلي و فرعـي در رمـا  بندي شخصيتبراي مثال در جمع
، )114صفحة (و غزاله عليزاده ) 107صفحة (، مهشيد اميرشاهي )101صفحة (

» پـور پارسـي «هـا در آثـار   كميت در نظر گرفته شده؛ اما در بررسي شخصـيت 
  كيفيت هم مد نظر نويسنده بوده است؛



 157زنان در داستان    

رسـد ادامـة مطلـب پيشـين،     ، به نظر مي157در صفحة » نگريجسم«مبحث  .8
 ؛ بهتر بود با آن ادغام شود؛باشد» جنسيت«يعني 

شـد و بعـد   شايسته بود ابتدا اصول نقد فمينيستي و انواع آن توضيح داده مـي  .9
 شدند؛ها نقد ميشخصيت

ها، و مĤخذ نقد ادبي و نقـد  داستان: شوندمنابع اين اثر به دو دسته تقسيم مي  .10
ادبي از بسيار غني است؛ اما در موضوع نقد ) هاداستان(داستان كه قسمت اول 

، )طاووس(بهتر است از منابعي چون براهني . مĤخذي اندك استفاده شده است
ها نيز در اين زمينه نامهو برخي پايان) بازآفريني واقعيت(آثار دستغيب، سپانلو 

، )تحليـل نقـد  (نظراني چون نورتروپ فراي همچنين آثار صاحب. استفاده شود
، )گفتمان و جامعـه (، عضدانلو )ايرانقدرت، گفتمان، زندگي روزمره در (من بي

، مجموعـه مقـاالت   )رئاليسم اروپايي(، لوكاچ )جامعه، فرهنگ، ادبيات(گلدمن 
مورد توجه ... و) رويكرد جامعه شناسي به ادبيات(ترجمة پوينده، لئولو و متال 

 قرار گيرد؛
 اطالعات منابع بايد تكميل شود؛  .11
هـا  هـا در بسـتر تـاريخي آن   رمـان در اين اثر، نويسنده بـه تحليـل و بررسـي      .12

در صورتي كه بررسي و تحليـل ايـن آثـار، بـا در نظـر گـرفتن       . نپرداخته است
ويـژه بررسـي سـير    اوضاع سياسي و اجتماعي و تأثير آنها بر آفـرينش اثـر، بـه   

نويسـي و تحليـل   توانست سير رمانهاي رمان ميتغييرات شخصيتي و انديشه
تـر  تر و كاملهاي اين نويسندگان، مشخصمانها و رشخصيت زنان در داستان

 .سازد
  

  نقد دوم
انـد و   مطالب بـه خـوبي چيـده شـده    . ، نثري روان و علمي دارد»زنان در داستان«كتاب 

رسد تمـايلي بـه    كند؛ اما متأسفانه به نظر مي هاي روشني مي نويسنده كم و بيش تحليل
تـرين   پـردازي كـه از كليـدي   شخصيتارائة تعاريف اصطالحات ندارد؛ براي مثال، بخش 

در . دهـد مباحث كتاب است، تنها حدود چهار صفحه از كتاب را به خود اختصـاص مـي  
سازي مرسوم و تقريباً تثبيـت   ها بايد گفت كه نويسنده از همان معادل سازي مورد معادل
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ر از عناصـ ... شده استفاده كرده است؛ همان اصطالحاتي كه براهني، جمال ميرصـادقي و 
  . اند داستان آورده

انطبـاق داشـته   » زنـان در داسـتان  «كه با عنوان اصلي اثر يعنـي  محتواي اثر بيش از آن
كـم و  » نـويس هاي زنان داستان قهرمانان زن در داستان«باشد، با عنوان فرعي آن يعني 

كنيم كه اين موضـوع   به اين دليل از اصطالح كم و بيش استفاده مي. بيش منطبق است
خـواني   مطالب با فهرست هم. وجو قرار گرفته استار چهار زن نويسنده مورد جستدر آث
  .ندارد

هـاي زن   ويژه شخصـيت به(نويس پردازي چهار داستان كه نحوة شخصيتاين كتاب با آن
نويسـنده در تمـام   . كند، اما فاقد مبنـاي نظـري اسـت    را تبيين و تفسير مي) هاداستان
هاي زنان، متأثر از جنسـيت،  هاي زن داستان هد شخصيتكند نشان د ها تالش مي فصل

تـوان حتـي از عنـاوين     اين موضوع را مـي . پايگاه طبقاتي، موضوعات و مسائل زنان است
  .ها نيز تشخيص داد فصل

جـا كـه توانسـته، از    ها و استنادها، نويسنده دقت كـافي داشـته و تـا آن   در زمينة ارجاع
بـا  ). 85صـفحة  (بهره گرفته است  ان منتشر شده نيز مجالت و كتبي كه در خارج از اير

تواند به عنوان يك منبع فرعـي در درس و واحـدي خـاص بـه      اين حال اين اثر، تنها مي
  . دانشجو پيشنهاد شود

  
  
   

    



 
  
  

  »سيفارشناسي؛ تاريخ تطور نثر  سبك«
  

  )ملك الشعرا(محمدتقي بهار  : مؤلف
  امير كبير: ناشر

  1349: سال نشر
  سوم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  496:  تعداد صفحات
  

  نقد كتاب
جـز   شـود؛   انشاي متن در كمال قدرت و استواري است و نقطة ضعفي در آن ديده نمـي 

. رسـد  كتاب اندكي كهنه به نظر مينثر  كه به واسطة فاصلة زماني مؤلف با روزگار ما، اين
كـه حتـي بـه عنـوان مثـال،      مطالب كتاب از بعد از دورة مشروطيت ناقص است؛ چنـان 

اي هم به سبك سنتي نويسندگان معاصر ندارد و اين يك نقص عمده است؛ با اين  اشاره
. شناسي، بسيار زيادتر از حد معمـول اسـت   واحد درس سبك 2حال مطالب كتاب براي 

  .تواند براي درس تحقيق در متون نثر فارسي دورة دكتري مفيد باشد اب مياين كت
اين شـيوة  . ترتيب مباحث كتاب، در واقع ترتيب سنتي در بررسي سبك متون نثر است

تر از  متنوع شناسي جديد،  زيرا محورهاي بحث در سبك بررسي، اكنون كهنه شده است؛ 
زمان خود از نظـر علمـي، اثـري بـديع و      حدي است كه نويسنده بدان پرداخته؛ ولي در

  .پيشگام بوده است
الشـعراي   هيچ ارجاعي بدون رعايت امانت و دقت نيامده و اساساً شأن علمي مرحوم ملك

التحصيالن دورة دكتري ادبيات فارسي است، بايـد   بهار كه خود استاد اولين گروه از فارغ
آورد كـامالً   در جلـد اول مـي  » دريزبـان  «چـه دربـارة   به عنوان نمونه، آن. چنين باشد

  .مستدل است
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هاي جديد و با افزودن فصلي از نثـر   شود تلخيصي از كتاب، با انطباق بر شيوهتوصيه مي
معاصر صورت گيرد، تا اين اثر، آماده و متناسب براي تدريس در دورة كارشناسي گردد؛ 

هـاي  بـراي دوره  درسـي توانـد متنـي كمـك    وگرنه اثر مذكور در وضعيت فعلي فقط مـي 
  .كارشناسي ارشد و دكتري زبان و ادبيات فارسي باشد

   

    



 
  
  

  »سيگزيده متون تفسيري فار«
  

  دكتر سيد محمود طباطبايي اردكاني : مؤلف
  اساطير: ناشر

  1373: سال نشر
  سوم  :نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  244:  تعداد صفحات
  

  نقد كتاب
اين متن از نظـر سـادگي   . هايي از تفسيرهاي فارسي به نثر كهن است متن كتاب، گزيده

براي مقطع كارشناسي زبان و ادبيـات فارسـي مناسـب اسـت؛ هرچنـد بعضـي قطعـات        
  .رسدنظر ميدشوار به ) به بعد 55صفحة (برگزيده مانند تفسير آية نور 

در متن كتاب، قواعد زبان فارسي رعايت شده و مقدمه به شيوة نثـر دانشـگاهي نوشـته    
نكـات دشـوار يـا     چون نثر متـون ديگـر كهـن اسـت، توضـيحاتي در مـورد       . شده است

  .شودنوشتارهاي متفاوت با شيوة نگارش امروز، در كتاب ديده مي
مواردي كه ضرورت داشته، طبعاً اصطالحات ويژه در مقدمه و گزينشگر در متن كتاب، به

دهنـدة ضـعف نگـارش    تفسيري و قرآني را به كار برده است كه البته به هيچ روي نشان
  .نيست؛ چون معني بسياري از آنها روشن است

بسـياري از كلمـات و   . كيفيت چاپ كتاب خوب، اما فاصلة خطوط تا حدودي كم اسـت 
تلفظ آيـات  . بسيار مهمي است كه اين كتاب داردگذاري شده و اين مزيت اعالم، حركت

  .گذاري مشخص شده استو احاديث نيز با اعراب
رشتة تحصـيلي و عنـوان درس جامعيـت نـدارد؛      محتواي كتاب، با توجه به تعداد واحد، 

النوبة الثانية كـه بخشـي از تفسـير آيـات اسـت و قطعـات       (االسرار  چون از تفسير كشف
مطلبي نقل نشده اسـت؛ همچنـين از   ) توان انتخاب كرد صص ـ مي اي ـ غير از ق  آموزنده
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هـايي در معرفـي بعضـي     بحـث . شـود التفسير تأليف درواجكي، مطلبي ديده نمـي لطايف
هاي خطي تفسير  تفسيرها انجام شده كه به نظر، زايد يا طوالني است؛ مانند شرح نسخه

هـا، اعـالم    ت پـاورقي همچنـين در توضـيحا  ). 62صفحة (سورآبادي كه چاپ شده است 
شرح حال مفصـل  : ك. ر(نمايد اند كه به نظر ضروري نمي معروف به تفصيل معرفي شده

، خلفا 95 – 94علي بن ابي طالب، صفحات  ، 119 – 118و  19عمربن خطاب صفحات 
  ).118 – 117، صفحات )ص(و پيامبر اكرم 

ل و عنـاوين مـتن،   مطالب هريك از فصـو . محتويات كتاب با فهرست آن هماهنگ است
عيبي كه بـه  . هاي برگزيده از هر تفسير، در حد خود جامع استجامعيت دارند و قسمت

گزيدة قصص «رسد اين است كه به خاطر قصص زياد انتخاب شده، گويي كتاب،  نظر مي
ها جالـب   گرچه عذر مؤلف اين بوده كه قصه. است، نه تفسير به معني اصطالحي» قرآني

هـايي از تفاسـير    و البته اين سخن درست است؛ اما دانشجو بايد نمونـه تر است  و شيرين
  .آيات اخالقي يا توحيدي را هم مالحظه كند و بخواند

. انسجام و تسلسل منطقي مطالب در هر فصل و نيـز در كـل مـتن خـوب اسـت      ترتيب، 
سـير  قطعات برگزيده به ترتيب تاريخي انتخاب شده؛ با ترجمة تفسير طبري آغاز و با تف

  .الجنان به پايان رسيده استروض
هايي دارد؛ به عنوان مثال  متن كتاب، از جهت استفاده از منابع مرتبط با موضوع، كاستي

كنـد يـا تـذكرات     بايست از تفسير آيات قرآن كه مثالً توحيد يـا معـاد را اثبـات مـي     مي 
تفسـيري بـر   «از » رنو«در تفسير آية . شد اخالقي و اجتماعي دارد نيز قطعاتي آورده مي

مطلبي نقل شده كه براي دانشجويان، چندان مفهوم يـا مطلـوب   » عشري از قرآن مجيد
هاي آن  نيست؛ زيرا از آيات دشوار است و بسياري از مدرسان نيز از شرح رمزها و تمثيل

در حـالي كـه تـدريس و تفهـيم آيـات اصـول       . ماند آيند و در نتيجه آيه مبهم مي برنمي
اخالقي كه از محكمات قرآن كـريم اسـت، از تـدريس ايـن دسـته از آيـات،       اعتقادي يا 

  .تر است آسان
در . شودهاي متن، ظاهراً صحيح است و منابع در پايان كتاب ديده ميمستندات و ارجاع

  .نقل مطالب و وقايع، رعايت امانت شده است
چـه  ه و آنمباحث كتاب با رعايت اصول علمي رشتة زبان و ادبيات فارسـي مطـرح شـد   

ها طوالني و زايد به نظـر   گرچه بعضي از شرح انتخاب گشته، داراي شرح و توضيح است؛ 
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چاپ جديد آن به تصحيح دكتر ياحقي، (توانست از تفسير ابوالفتوح رسد و مؤلف ميمي
  .استفاده كند) هاي اسالمي آستان قدسدكتر ناصح، از انتشارات بنياد پژوهش

چ مخالفتي با اصول اعتقادي و احكام ديني وجـود نـدارد و هـيچ    البته در اين كتاب، هي
شود؛ اما چـون  اخالقي و ديني نيز در آن ديده نمي سياسي،  آميز اجتماعي،  مورد تحريك

خالي از اسراييليات نيست، مؤلف بايد در مقدمه شرحي دربارة غير اسالمي و غير قرآنـي  
  . هايي بنويسد بودن چنين داستان

تواند به صـورت يـك مـتن     مي» گزيدة متون تفسيري فارسي«ته شد، كتاب كه گفچنان
هـايي برگزيـده شـود     درسي مورد نظر باشد؛ البته شايسته است از متون تفسيري، بخش

مفيـد و آموزنـده هـم باشـد؛      باشد و عالوه بـر نثـر پختـه و سـخته،     » گزينبه«كه واقعاً 
ري اشـاره شـد، بهتـر اسـت كـه مـتن       هايي كه در مـتن داو  همچنين با توجه به كاستي

  .تأليف شود» متون تفسيري فارسي«ديگري هم براي درس 
   

    





 
  
  

  »زبان عرفان«
  

  دكتر عليرضا فوالدي : مؤلف
  فراگفت: ناشر

  1387: سال نشر
  اول  :نوبت چاپ

  قم: نشرمحل 
  250:  تعداد صفحات

  
  نقد اول

هاي مؤلف، اين كتاب حاصل دو سال و اندي كار تحقيق رسالة دكتـري و   بر اساس گفته
ها نيـز انجـام گرفتـه و در نهايـت،     بوده كه عالوه بر آن به مدت هفت سال، رفع كاستي

  .نتايج تحقيق بسيار مفيد و بايسته است
و مباحث استداللي وجود دارد و اين، ساختار كتاب را گفتار، مقدمه پيش  در اين تحقيق،
  .كندقابل قبول مي

هـا از دو فصـل ديگـر     كتاب شامل دو فصل عمدة درآمد و بررسي است و هريك از فصل
البته ايـن  . اندهاي موضوعي آن برشمرده شده بندي تشكيل شده كه ذيل هر فصل، طبقه

بندي عناصر ذيـل آن ايجـاد    ر طبقهبندي، كمتر معمول است و شكل خاصي د نوع فصل
هاي اثر، كـامالً رعايـت امانـت شـده و در صـورت نقـل       در استنادها و ارجاع. كرده است

  .به منابع ارجاع داده شده است» ك. ن«غيرمستقيم مطلب، با عالمت 
كتاب مذكور يكي از مراجع ارزشمند و تحقيقات بديع در خصوص عرفان اسالمي اسـت  

مختلف، به شگردهاي هنري عرفـا و متصـوفه در بيـان مسـائل، از ديـدگاه      كه از زواياي 
علوم بالغي، فلسفه و منطق اشاره دارد و به غالب منابع معتبر و  شناسي،  هاي زبان نظريه

  .مرتبط با موضوع مراجعه كرده است
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 با توجه به. شايد تنها ضعف كتاب، استفاده نكردن از منابع التين مرتبط با موضوع است
شايسته بود مؤلف به منابع اصلي مرتبط در  تحقيقات گستردة مستشرقان در اين زمينه، 

هـا و مقـاالت   نمود؛ اگرچـه بـه كتـاب    آثار التين و يا حداقل، مقاالت موجود مراجعه مي
، اما با توجه به ارزش اين كتاب، متـون ترجمـه شـده كفايـت      ترجمه شده مراجعه كرده

  .كند نمي
رزش تحقيقي بسيار عميق، در يك انتشارات خوب چاپ و عرضه نشـده  رغم اكتاب، علي

  .اطالعند و غالب محققان از وجود چنين كتابي بي
  

  نقد دوم
هاي زبان و ادبيات فارسـي، اديـان و    تواند جاي خالي تكميل مباحثي از رشته اين اثر مي

جهت، يكـي از  را به نحو چشمگيري پر كند و بدين ... عرفان، فلسفه و حكمت اسالمي و
زبان و ادبيات فارسي بـه رشـتة    شود كه در رشتة هاي اخير محسوب ميآثار ممتاز سال

هاي اخير در جشـنوارة جـالل آل   گونه كه پيداست، گويا در سالآن. تحرير درآمده است
كتاب، از نظمي بسيار ستودني و انسجامي عادالنـه و روشـي   . احمد هم برنده شده است

پردازانـه   هاي نو و سرشار از نگـاهي نظريـه   و همچنين مشحون از نظريه ابداعي برخوردار
  .است

رود و به روح ادبيات و جوهرة طبع به شمار ميقريحه و صاحبنويسنده از شاعران خوش
ــه ثمــر رســاندن  . هنــر نوشــتن، تســلط دارد ــأليف كتــاب و ب وي صــاحب ســابقه در ت

اقتضاي تخصصي بودن كتـاب، و   اگرچه به. هاست و نثرش سخته و سليس است پژوهش
شود؛ اما مـتن بـه راحتـي     ويژه وفور اصطالحات تخصصي، عمالً متن كتاب مشكل ميبه

  .است  نويسي پيوند زدهگرايي و سليس بين تخصص
عالمانه و روان است، اما از نظـر ويـرايش و نگـارش بـدون      البته اگرچه نثر كتاب، پخته، 
بر پاية اين واقع اوصاف تجليات وي اسـت؛  : نويسد مي 110نقص نيست؛ مثالً در صفحة 

البته اين ساز و كار هـم  . دهيم ها را به علت اصلي آنها نسبت مييعني خصوصيت معلول
  ... .گيرد مجاز با معلول به علت را در بر مي

سازي اصطالحات تخصصي است و به صورت منبعي تكميلي، از مزاياي اين كتاب، معادل
. متن كتاب، سرشار از نوآوري و ابداع است. وري و اميدوار كننده استبسيار راهگشا، ضر
بندي مفهومي، سامانة تخصصي، وجه كاربردي عينـي، قـدرت تجزيـه و     زاوية ديد، طبقه



 167زبان عرفان    

هـاي ارزشـمند    تحليل، و رمزگشايي مفاهيم براي درك متون عرفـاني، برخـي از نمونـه   
  .نوآوري اين اثر هستند

آن، بسيار منطقي و دقيق است؛ از منابع موجـود بـراي تبيـين    بندي اثر و ساختار  طبقه
موضوعات مورد بحث استفاده كـرده و كميـت و كيفيـت ايـن منـابع، چشـمگير و گـاه        

  .اثر جدي براي اين پژوهش مطالعه شده است 289در مجموع، . كننده است خيره
  روش ارجـاع نويسنده، هم از . تك تك منابع و استشهادها در سر جاي خود مستند است

متني بـراي منـابع اصـلي و هـم از روش ارجـاع در پـاورقي بـراي منـابع فرعـي و          درون
  .هاي خود بهره جسته و بسيار در اين زمينه دقت ورزيده استاستدالل

  
   

    





 
  
  

  »2و  1درس حافظ جلد «
  

  دكتر محمد استعالمي : مؤلف
  سخن: ناشر

  1382: سال نشر
  اول  :نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  660:  تعداد صفحات
  

  نقد اول
كند تا مطالب را به زباني سـاده و روان  نويسنده تالش مي. كتاب داراي نثري ساده است

بـراي  كـارگيري اصـطالحات تخصصـي پرهيـز نمايـد تـا       االمكان از بـه  بيان كند و حتي
ها،  آن است كه در متن غزل يكي از مزاياي اين كتاب، . مخاطبان بيشتري قابل فهم باشد

كنـد تـا    اين شيوه به خوانندگان كمك مـي . ها و عالئم سجاوندي به كار رفته است نشانه 
قواعد ويرايش و نگارش در مقدمـة كتـاب و   . متن را درست و با سرعت بيشتري بخوانند

ر بعضي موارد، تقريباً رعايت شده است؛ در جاهايي نيـز ايـن قواعـد    ها، جز د شروح غزل
با تشـديد  » سوم«و » دوم«اند؛ به عنوان مثال، در همه جاي كتاب، كلمات رعايت نشده
  .اند آورده شده

حجـم  . خوب است... آرايي، صحافي، طرح جلد و نگاري، صحفهكيفيت اثر از لحاظ حروف
همـة   ارشناسـي زيـاد اسـت؛ زيـرا در ايـن كتـاب،       كتاب براي درس حافظ در مقطـع ك 

هايي از كتاب را در كالس تدريس كرد و  توان بخش اند؛ اما مي هاي حافظ شرح شده غزل
در . هايي را نيز بر عهدة دانشجويان گذاشت و فقط به رفع اشكال پرداخـت  مطالعة بخش

هرست اجمالي مطالب مقدمة كلي، ف گفتار، بيان هدف اثر به طور صريح، اين كتاب، پيش
  .شناسي استو نمايه وجود دارد؛ اما فاقد نتيجه، جدول، تصوير و كتاب
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كنـد   كيفيت كاربرد اصطالحات تخصصي در اين اثر خوب اسـت و نويسـنده تـالش مـي    
المقدور از به كار بردن اصطالحات تخصصي پرهيز كند؛ اما در مواردي كه بـا زبـان    حتي

  .برد درست و دقيق به كار مي گويد، آنها را تخصصي سخن مي
كه نظر خـود را  دهد؛ به ويژه آن نويسنده، قبل از شرح هر غزل دربارة آن توضيحاتي مي

از نظر او سـه نـوع حـال و هـوا را     . كند دربارة حال و هوا و فضاي حاكم بر غزل بيان مي
ا سياسـي  رندانـه يـ   -3عارفانه؛  -2عاشقانه؛  -1: هاي حافظ سراغ گرفت توان در غزل مي

 .اجتماعي
البته (جامعيت دارد  اند،  هاي حافظ در آن شرح شده اين كتاب از اين جهت كه همة غزل

هـاي حـافظ    هايي كـه بـر غـزل    ؛ اما حجم شرح)هاي حافظ نياز به شرح ندارند همة غزل
پـذير   هاي پرمضمون و تأويـل  نوشته شده، تقريباً بين يك تا سه صفحه است؛ يعني غزل

بديهي است كه دو صفحه شـرح  . اند هاي معمولي شرح داده شده ي غزل ندازهحافظ، به ا
  .تواند كافي باشد نمي» اال يا ايها الساقي ادركأسا و ناولها«براي غزل 

ترين تحقيقـات مربـوط بـه     دهد كه نويسنده به تازه اي كتاب نشان مي صفحه 50مقدمة 
اي را بيـان   بيـات، نكـات تـازه   همچنين در شرح برخي ا. شناسي توجه داشته است حافظ
نوآوري نويسنده بيشتر در توضـيحاتي اسـت كـه قبـل از شـرح بيـت بـه بيـت         . كندمي
دهـد   اين توضيحات، نحوة نگرش شارح به غزل را نشان مي. كند هاي حافظ ارائه مي غزل

 .بيند يا عارفانه و يا رندانـه  كند كه او فضاي حاكم بر غزل را يا عاشقانه مي و مشخص مي
هـا در بسـياري از مـوارد، بـه      اي شارح نيز قبل از شرح غزل توضيحات تاريخي و مقايسه

  .كند خواننده در فهم بهتر مضامين آن كمك مي
اي مرتبط با موضـوع را ديـده اسـت؛ امـا جـاي خـالي        نويسنده تقريباً بهترين منابع پايه

از » اي سخن عشـق صد«خورد؛ از جمله  ها در فهرست منابع به چشم مي بعضي از كتاب
  .حسن انوري

نوشته، آن است كه فقط در مـواردي   64-63چه در صفحات بناي نويسنده بر اساس آن
هاي ديگران را مستند كند كه شرح سخن حافظ مورد اختالف مفسران باشـد؛ از   ديدگاه

اند؛ البته مـواردي كـه    مستند نشده اين رو بسياري از مطالبي كه در شرح غزليات آمده، 
همچنـين  . انـد  مĤخذ اشاره شده، درست است؛ اما مĤخذ بسياري از مطالب ذكر نشـده  به

در » ...امتي كمثل سفينة النـوح «براي مثال حديث (اند  برخي از احاديث، مستند نگشته
  ).كه اين حديث به دو شكل روايت شده استكتاب؛ به ويژه آن 118صفحة 
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عي و سياسي خاصي ندارد و رويكرد اثر گيري علمي، فلسفي، اخالقي، اجتما كتاب، جهت
  .هاي اسالمي مثبت استنسبت به فرهنگ و ارزش

  :بندي كرد هاي كتاب را به دو دسته تقسيم توان ويژگي در كل مي
  هاي مثبت كتابويژگي) الف

 توضيحات به زبان ساده و روان بيان شده است؛ .1
خواني در درستهاي سجاوندي در متن غزل، به مخاطبان  استفاده از نشانه .2

 كند؛ها كمك ميغزل
توضحيات سنجيده و خوبي در چهـار مقدمـة كتـاب آمـده اسـت كـه بـه         .3

هاي ادبي و هنري ديـوان او   شناخت ذهن و زبان حافظ و آگاهي از ويژگي
ويژه مقدمة سوم كتاب كه كليدهاي فهـم منطقـي كـالم    كند؛ به كمك مي

 دهد؛ حافظ را به دست مي
. كنـد كار را به خوبي در مقدمـة كتـاب بيـان مـي     نويسنده اهداف و روش .4

سازي براي آسان خواندن و درسـت فهميـدن كـالم حـافظ     هدف او زمينه
 است؛

ها و قبل از شروع شرح بيت به بيت آنها توضيحات كوتاهي كه در زير غزل .5
 كند؛ آمده، به خواننده در فهم بهتر غزل كمك مي

نگر به شـمار آورد، شـارح تـالش    توان از شروح چند جانبه اين كتاب را مي .6
 .سويه به شعر حافظ پرهيز كندكند تا از نگاه يك مي

  
  هاي كتابكاستي) ب
شود  هاي حافظ بيشتر در محور افقي كالم شرح داده ميدر اين كتاب، مفاهيم غزل .1

همچنـين وجـوه بالغـي و    . و توجه كافي به محور عمودي ابيات غزل وجـود نـدارد  
  .ماند ها مغفول ميحافظ، در شرح غزل هاي هنري كالمظرافت

شارح دربارة موسيقي كالم حافظ، اعم از موسيقي بيروني، دروني و كناري در شرح  .2
هاي ادبي بـه كـار رفتـه در     دهد و جز در موارد خاص، از آرايه ها توضيحي نميغزل

هـاي  به همين دليل، بخش مهمي از مفـاهيم غـزل  . آوردابيات سخني به ميان نمي
دسـت در حلقـة آن زلـف دو تـا     «ماند؛ مثالً در شرح مصـرع   باقي مي  ظ ناگفتهحاف
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تواند به دو رشته زلف  كند كه زلف دو تا مي اي نمي اشاره) 319صفحة (» نتوان كرد
 .نيز داللت داشته باشد

. اند ها شرح شدههاي پرمضمون حافظ، تقريباً به اندازة ساير غزلغزل در اين كتاب،  .3
هـاي  ها، اغلب نارسا هستند؛ زيرا شارح بسياري از دريافـت گونه غزلينها در اشرح

هاي الزم بيان  سازيخود را بدون توضيح دربارة اصطالحات كليدي آن غزل و زمينه
ها دل طلب جام جـم  سال«كند؛ به عنوان مثال، توضيحات كتاب در شرح بيت  مي

 :خوانيم را مي» ردك چه خود داشت ز بيگانه تمنا ميآن/ كرد از ما مي
خوانيم كـه صـوفيانه و خانقـاهي     سرگذشت سير و سلوكي را مي در اين بيت اول، «

دانسته است كـه تجلـي    ها در آرزوي شناخت اسرار حق بوده و نميدل سال. نيست
جا آن وجهة ايـن جهـاني حـافظ،    بيگانه در اين. آن اسرار در همان دل ممكن است

  )413صفحة (» .گاه حق است مرد حق تجليدانست دل  ماي اوست كه نمي
هاي ديوان حافظ را در يكـي از سـه گـروه عاشـقانه،     كند تا غزل نويسنده تالش مي .4

شـود؛   عارفانه و رندانه بگنجاند؛ اما هنگام شرح كردن، معموالً با مشكل مواجـه مـي   
را عاشـقانه معرفـي   ) اي شاهد قدسي كه كشـد بنـد نقابـت   ( 15مثالً در ابتدا غزل 

در اين بيت، مصـرع دوم زبـان   «: نويسد رسد، مي كند؛ اما وقتي به بيت سوم مي مي
گويد كه براي آموزش و ثـواب روز قيامـت    هيچ عاشقي به معشوق نمي. تغزل ندارد

 ).109صفحة (» احوالي از ما بپرس
هاي حـافظ موجـب   هاي مختلف معنايي بسياري از غزل توجهي به سطوح و اليه كم .5

ر اغلب موارد، تنها يك معني صريح و روشن از ابيات غزل داده شود؛ شده است تا د
. انـد  هاي حافظ در اين است كـه چنـد معنـايي   در حالي كه اهميت بسياري از غزل

چند معنايي بودن بدين معني نيست كه مثالً در يك غزل، سه بيت آن مربـوط بـه   
مربـوط بـه موضـوعات    دو بيت مربوط به موضوع ديگر و بيت يا ابياتي  يك موضوع، 

بلكه بدان معناست كه همان ابيـاتي كـه مـثالًٌ عرفـاني تفسـير      . سوم و چهارم باشد
تواننـد عاشـقانه تأويـل شـوند و يـا       شوند، امكان فرافكني در خارج دارند و مـي  مي

 .مدحي يا اجتماعي تفسير گردند
د از هاي حافظ موجب شده است تا ايـن بعـ  توجهي به وجه مدحي برخي از غزل كم .6

حـافظ اصـوالً   «: نويسد مي 113شارح در صفحة . هاي او مغفول واقع شودابعاد غزل
سرا نبوده و گاه به دليل نياز يا مناسـبتي ديگـر مـدح شـاهي يـا وزيـري را       مديحه
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گفته و در مواردي، غزلي را كه مديحه نيست، با افزودن يك بيت براي ممـدوح   مي
 ).113صفحة (» فرستاده است مي

حالي است كه حافظ اغلب حاكمان شيراز در عصر خود و همچنـين تمـامي    اين در
. اند، مـدح كـرده اسـت    پنج وزيري را كه در طول زندگاني او در شيراز وزارت كرده
را  12كنـد؛ مـثالً غـزل    شارح خود نيز در جاهاي گوناگون به اين مسأله اشاره مـي 

او پس از شـرح  . فته استيحيي گداند كه حافظ در مدح شاهيكي از شش غزلي مي
برداران ديوان حـافظ، ايـن غـزل را در تحريـر     اي كاش نسخه«: نويسد اين غزل مي

يحيي كسي نبوده است كه براي او چنين مدح مبالغـه  شاه. انداختند خود از قلم مي
  ).102صفحة (» .آميزي بگويند كه راستي در شأن حافظ نيست

هاي متـون   ست است كه البته در همة شرحها در شرح ابيات نادربعضي از برداشت  .7
، مالح )156صفحة ( 32از غزل  7شود؛ مثالً در شرح بيت  مختلف، معموالً ديده مي

 .به معني غواص در نظر گرفته شده است كه ضرورتي ندارد
گوهر هركس از اين / راز نهاني دانست صوفي از پرتو مي، «همچنين در شرح بيت 

اين صوفي ديگر صوفي رياكار نيسـت و  «ده است كه نوشته ش» لعل تواني دانست
در حـالي كـه صـوفي در    ) 194صفحة (» آگاه نزديك شده استبه عالم رندان دل

خـواري را نفـي    يعني صوفي كـه در ظـاهر، شـراب   . اين بيت نيز معني منفي دارد
 خـورد و بـا   داند رياكار است؛ زيرا او نيز شراب مي الخبائث ميكند و شراب را ام مي

ايـن لعـل در   . خوردن شراب به راز دروني خود يعني رياكاري خود پي برده اسـت 
تـوان   مصرع دوم به معني شراب است؛ يعني گـوهر كـس را از طريـق شـراب مـي     

فهميد و صوفي نيز از طريـق شـراب خـواري، بـه خصوصـيت اصـلي خـود يعنـي         
  .رياكاري پي برده است

مناسب حال مخاطباني است كـه بخواهنـد    شود كه اين كتاب بيشتر در پايان يادآور مي
معاني اجمالي غزليات حافظ را درك كننـد؛ امـا بـراي اسـتفاده از آن در تـدريس درس      

هـاي كتـاب را    ها، الزم است استادان با دادن توضـحيات الزم، كاسـتي   حافظ در دانشگاه
  .جبران نمايند

  نقد دوم
ده و عبـارات سـاده و روان   نگارش كتاب خوب است؛ موازين نوشتاري در آن رعايـت شـ  

كيفيت اثر نيز از لحـاظ  . ميزان رعايت قواعد ويرايش و نگارش نيز قابل قبول است. است
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تناسب حجـم  . رسدمناسب به نظر مي... آرايي، صحافي، طرح جلد و نگاري، صفحه حروف
  .اثر نيز با تعداد واحدهاي درس حافظ متناسب است

هـاي چـاپ قبلـي    اش بهتر شـده و برخـي از غلـط    قبلياين چاپ كتاب، نسبت به چاپ 
گفتار، بيان هدف اثر به صورت صـريح، مقدمـة كلـي،    در كتاب، پيش. برطرف شده است

فهرست اجمالي، فهرست اعالم و فهرست منابع وجود دارد؛ اما نتيجـه، جـدول، تصـوير،    
  .شودشناسي در آن ديده نميخالصه و كتاب

، بيشتر اصطالحات ادبي، عرفاني و ديني است كه اغلب اصطالحات تخصصي در اين متن
به زبان فارسي آورده شده است؛ برخـي اصـطالحات نيـز بـه زبـان عربـي و انـدكي بـه         

اگـر  . در مجموع، كاربرد اصـطالحات در ايـن كتـاب خـوب اسـت     . هاي فرنگي است زبان
خـوب و   معادلي از زبان فارسـي بـراي اصـطالحات فرنگـي در ايـن كتـاب وجـود دارد،        

  ).ها در اين كتاب اندك است سازي البته اين معادل(سنجيده است 
اين كتاب، شرح متن ادبـي اسـت و از ايـن روي در آن از آزمـون و نمـودار و امثـال آن       

بنـاي ايـن   . استفاده نشده است؛ اما كتاب داراي يك مقدمة خوب و قابل استفاده اسـت 
اصل مطلب است كـه البتـه ايـن قضـيه از     نويسي و بيان كتاب در شرح ابيات، بر خالصه

  .محتواي كتاب با عنوان و فهرست انطباق دارد. جامعيت كتاب كاسته است
برطـرف شـود،    اگر نقايص كتاب كه قسمتي از آن در پايان اين نوشته ذكر شـده اسـت،   

دورة كاشناسي رشـتة زبـان و ادبيـات فارسـي      2و  1شناسي  تواند براي درس حافظ مي
  .ده واقع شودمورد استفا

هايي كه شارح سعي نموده در ها و اطالعات اثر خوب است؛ نوآوري ميزان روزآمدي داده
توضـيحي كـه شـارح در بـاب علـت      . ها آمده اسـت در شرح غزل اين اثر به وجود آورد، 

، در ابتـداي هـر غـزل داده    )رندانـه  عرفاني، عاشـقانه،  (سرودن غزل و حال و هواي غزل 
نظمي منطقي و انسجام مطالب در هر فصل و در كـل اثـر ديـده    . جديد استنسبتاً نو و 

  .شود مي
هايي كه در باب حافظ و غزليات او نوشته شـده، اسـتفاده كـرده    شارح از شروح و كتاب

ها و مĤخذ مورد استفاده را خود مؤلـف در مقدمـة كتـاب آورده و از    برخي از كتاب. است
هرجا كه از كتاب و اثري استفاده كـرده  . رفته استهيچ منبعي بدون ذكر مĤخذ بهره نگ

  .كندبا ذكر نام كتاب و شماره صفحه، ارجاع خود را مستند مي
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فلسفي، اخالقي، اجتماعي، ديني و سياسي خاصي در اثر وجود ندارد   گيري علمي، جهت
و شارح به شكلي معتدل، با افكار و اخالق حافظ برخورد كـرده اسـت و سـعي نمـوده از     

  .راط و تفريط به دور باشداف
در رشـتة ادبيـات فارسـي     2و  1تواند منبع نسبتاً خوبي براي درس حافظ اين كتاب مي

  :باشد؛ با اين حال ذكر نكات زير ضروري است
گذاري كرده است، خوب بود ابيات هر غزل  حال كه شارح، شرح ابيات را شماره .1

 كرد؛ گذاري ميرا نيز شماره
مي خوردن يا نخوردن حافظ كرده است، چندان محكم و  هايي كه در باب بحث .2

 ؛)27تا  24صفحات (مستدل نيست 
هرچنـد  . ها به عاشقانه، عارفانه و رندانه جـاي بحـث دارد   بندي تمام غزل تقسيم .3

ها از اين نظر، بعضاً بـا هـم مـرتبط     كه خود شارح نيز يادآور شده كه ابيات غزل
 است؛

هاي  كتاب شده، آن است كه شارح وارد بحث يكي از مواردي كه باعث نقص اين .4
هنري و بالغي و بديعي اشعار حافظ نشده و به شكلي عجيـب، از ورود بـه ايـن    

ترين وجه زيبايي شعر حـافظ در همـين   در صورتي كه مهم. مباحث پرهيز دارد
تـرين   شارح از ورود به بحث ايهام كه اصلي  هاي بالغي و هنري است؛ مثالً بحث

جـز در  (ها ابا كـرده و تـوجهي بـه آن نـدارد      است در شرح غزلتخصص حافظ 
 ؛)اندكي از موارد

شارح، بعضي از ابيات را خيلي مبهم معني كرده و سعي نموده از آن ابيات عبور  .5
اي بسـيار مختصـر بـه رسـم      ، اشاره7در تفسير بيت  115كند؛ مثالً در صفحة 

؛ 5در تفسـير بيـت    152ماجرا كردن دارد كه بسيار ناقص است؛ يـا در صـفحة   
تفسير بيت  222؛ صفحة 7تفسير بيت  208؛ صفحة 3تفسير بيت  184صفحة 

تفسـير   222؛ صـفحة  7تفيسر بيت  208؛ صفحة 3تفسير بيت  184؛ صفحة 2
 ؛... و 4تفسير بيت  454؛ صفحة 2تفسير بيت  258؛ صفحة 2بيت 

را رد » ...افظ حـ  غزليات عراقي است سرود«ايهام در بيت ، شارح 42در صفحة  .6
 رسد اين ايهام وجود دارد؛كند؛ ولي به نظر مي مي
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كند كه اولين بار سودي مطرح كـرد كـه    ، شارح اظهار مي68و  67در صفحات  .7
آيد قبل از سودي نيز اين  از يزيد است؛ ولي به نظر مي» اال يا ايها الساقي«شعر 

 قضيه مطرح بوده است؛
جـا صـومعه را عبادتگـاه    قاطعيـت در ايـن  كه بـا  ، اين2و  1سطر  71در صفحة  .8

 صوفيان بدانيم جاي بحث دارد؛
در مورد سماع، به ايهام تناسب زيباي بـه كـار رفتـه در     21سطر  71در صفحة  .9

 بيت، توجه نشده است؛
خواني حافظ ترديد كـرده؛ در حـالي   دو سطر آخر در مورد خوش 75در صفحة  .10

 آيد؛ خواني حافظ از خود اشعار او بر ميكه خوش
شـرطي را بـا ضـمه نوشـته؛ در حـالي كـه در بعضـي از         5سطر  80در صفحة  .11

 ها از جمله فرهنگ معين، اين واژه با فتحه نوشته شده است؛ فرهنگ
 قابل تأمل است؛ 12شرح بيت  82و در صفحة  10شرح بيت  81در صفحة  .12
 ، توجهي به ايهام بيت نشده است؛3در شرح بيت  84در صفحة  .13
جا ربطي به الفاظ حال و مقام اين«: نوشته است 2تفسير بيت در  86در صفحة  .14

اي به ايهـام  ؛ در صورتي كه خوب بود شارح اشاره»اصطالحات عرفاني آنها ندارد
 كرد؛ تناسب بيت مي

 بسيار قابل تأمل و بررسي است؛ 7و  6هاي  ، تفسير بيت95در صفحة  .15
غزل آن را كـامالً غيـر   به بعد، شارح در تفسير و توجيه  4سطر  100در صفحة  .16

-داند كه قابل تأمل است؛ تمام غزل را مدحي دانسته كه به نظر مي عاشقانه مي
 گونه نيست؛رسد اين

 جاي تأمل دارد؛ 3تفسير بيت  109در صفحة  .17
در بيت بعـد هـم اصـالً    . قابل بحث است 3، معني و تفسير بيت 128در صفحة  .18

 نكرده است؛» نوا«اي به ايهام كلمة  اشاره
 قابل تأمل است؛ 3، تفسير بيت 143در صفحة  .19
، توجهي به ايهام بيت در كلمات سحر و سـحر  2در تفسير بيت  164در صفحة  .20

 نكرده است؛
را با قطعيت فرزند يا همسـر حـافظ   » پرورشمشاد خانه«كه ، اين171در صفحة  .21

 بگيريم، قابل تأمل است؛
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ط به چشم نسبت بـدهيم،  را فق» ترك دل سيه«كه ، اين6بيت  192در صفحة  .22
 چندان دقيق نيست؛

 درست است؛» هيأت«غلط، و » هيئت«، 5سطر  211در صفحة  .23
 ، بيت اول را بسيار قابل بحث معني كرده است؛229در صفحة  .24
اي بـه ايهـام بسـيار واضـح كلمـة       اشـاره   ، اصال3ًدر تفسير بيت  248در صفحة  .25

 نكرده است؛» رخ«
نيـز بـه    10در باب بيـت  . عني كرده استرا مغشوش م 8، بيت 286در صفحة  .26

رسد توجيه خوبي نكرده است؛ بلكه بسـيار سـاده بايـد گفـت كـه يـك       نظر مي
 آورد؛ هاي خوب خود ميفخريه است كه حافظ در آخر غزل

رسد طنزي در كار داند كه به نظر مي بيت آخر را نوعي طنز مي 294در صفحة  .27
 نيست؛

تنـت بـه نـاز    «در توضيح غـزل   329در توضيح غزل و صفحة  300در صفحة  .28
 ها عاشقانه نيست قابل تأمل است؛ كه قاطعانه بگوييم اين غزلاين» ...طبيبان

جـا  شرح بيت اول، بايد گفت كه مدام به معني شـراب، در ايـن   385در صفحة  .29
 تفسير و نقد بيت دوم هم بسيار قابل تأمل است؛. ايهام تناسب دارد

با قاطعيت گفته شده كه اين سه  7و  6و  5ي ها در تفسير بيت 364در صفحة  .30
اين امر بسيار قابـل  . طلبد مالي مي  بيت، دربارة كسي است كه حافظ از او كمك

 تأمل است؛
هاي زيباي آن ابا كـرده   در تفسير بيت اول، از بيان ايهام تناسب 368در صفحة  .31

 است؛
رسـي گـاه   در تفسير بيـت دوم اشـاره نكـرده كـه در ادبيـات فا      371در صفحة  .32

 كنند؛ معشوق را به عمر تشبيه مي
نكرده كه به معني بـت  » صنم«اي به  در تفسير بيت آخر، اشاره 379در صفحة  .33

 است و با كل بيت مناسبت دارد؛
، توجهي به كلمه قصارت بـه معنـاي كوتـاهي    4در تفسير بيت  391در صفحة  .34

 نكرده است كه با نماز دراز مناسبت دارد؛
بـا ايـن   » ...چو باد عزم سر كوي يار خواهم كـرد «ح غزل ، توضي397در صفحة  .35

 قاطعيت، قابل تأمل است؛
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، شارح طنز ديـده اسـت؛ امـا طنـزي در بيـت      3در تفسير بيت  404در صفحة  .36
 بينيم؛ نمي

، آخرين جمله كه در بـاب فلـك گفتـه، جـاي     3در تفسير بيت  420در صفحة  .37
 بحث دارد؛

؛ »منظور از ديگران رندان اسـت «: نوشته شده 5در تفسير بيت  428در صفحة  .38
 تواند مالئك و يا ساير موجودات هم باشد؛ در صورتي كه مي

اي به ايهـام تناسـب كلمـة مهـر نشـده       ، اشاره2در تفسير بيت  440در صفحة  .39
 است؛

نويسد كه كالً غـزل  مي» ...به حسن خلق و وفا«در توضيح غزل  447در صفحة  .40
 است؛اين مسأله قابل تأمل . مديحه است

 قابل بحث است؛» البه«در تفسير بيت دوم، معني كلمة  473در صفحة  .41
كـه بگـوييم او را بـه ميهمـاني خوانـده      در تفسير بيت اول، اين 480در صفحة  .42

 است، بسيار جاي تأمل دارد؛
جا كـه شـارح تـوجهي بـه     ، از آن»...بويان غبار غمسمن«، غزل 532در صفحة  .43

آيـد تـوجيهي    اين غزل نكرده است، به نظر مـي  هاي به كار رفته در انواع جناس
 دارد، درست نباشد؛) 8بيت (كه در باب بيت آخر 

، اشاره به گوشمالي كردن ساز نكـرده و ايهـام   4در تفسير بيت  704در صفحة  .44
كه اگر اين غـزل را فقـط مـدحي بـدانيم،     ضمن اين. آن را در نظر نگرفته است

 سليقگي است؛ قدري بي
 را معني نكرده است؛» كج كرد كاله«، اصطالح 8تفسير بيت در  727در صفحة  .45
گويد معني اين دو بيت پيچيده است، بايد  ، هرچند كه شارح مي787در صفحة  .46

جهت اين دو بيت زيبـا را   نكرده و بي 5و  4اذعان كرد كه معني خوبي از ابيات 
 متكلفانه دانسته است؛

. نشـده اسـت  » خـط «به كلمة ، در تفسير بيت اول اصالً توجهي 824در صفحة  .47
 كه تناسب بيت نيز مغفول واقع گشته است؛ضمن اين

اي به اين امر نشده كه خود  ، اصالً اشاره8و  7در تفسير دو بيت  846در صفحة  .48
 الدين اسماعيل نيز اين بيت را از مسعود سعد سلمان گرفته است؛ كمال
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و درمـان نيـز    دردم از يارسـت «در توضيحات مربوط بـه غـزل    933در صفحة  .49
. هاي كمال حافظ در آن نيستكالم سالزيبايي كند كه ، شارح اظهار مي»...هم

. اي است و از هنرهاي لفظي فراواني نيز برخـوردار اسـت   در حالي كه غزل پخته
هاي بديعي و هنـري بيـت    اي به زيبايي كه در بيت دوم نيز اصالً اشارهضمن اين

اي نيـز بـه ايهـام زيبـاي      اشـاره . شده اسـت نيز مغشوش تفسير  6نشده و بيت 
 شود؛كلمات پيدا و پنهان ديده نمي

هـاي   كه اشاره بـه زيبـايي  ، شارح ضمن اين10در تفسير بيت  1194در صفحة  .50
اي بـه معنـي زور و اجبـار     لفظي بيت ندارد، در مورد معني كلمة پيشاني اشـاره 

 نكرده است؛
. معني كاملي ارائه نشـده اسـت   غزل، 4و  3در تفسير دو بيت  1226در صفحة  .51

» دور از تـو «اي به ايهام زيباي عبـارات   نيز اشاره 5كه در تفسير بيت ضمن اين
 .نكرده است

توان از اين كتاب براي  مي اگر اين اشكاالت و ديگر اشكاالت موجود در متن اصالح شود، 
  .ها استفاده كرد تدريس در دانشگاه

   

    





 انديشي گزارش هم





 

 

 
 
 
 
 
 

  »اي زبان و ادبيات فارسي رهيافت بين رشته«انديشي گزارش هم
  
  

  

  
    افتتاحيه، نشست عمومي آغازين: بخش اول
انديشي گروه زبان و ادبيات فارسي شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني نخستين هم

صـبح روز   8:30در سـاعت   »اي زبان و ادبيات فارسيرهيافت بين رشته«با عنـوان  
با حضور استادان گروه و قريب صد تن از استادان زبان و ادبيات  02/04/1390شنبه پنج

در سالن اجتماعات ... شناسي، زبان و ادبيات عربي و فارسي، زبان و ادبيات انگليسي، زبان
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، با تـالوت آيـات قـرآن كـريم و اسـتعانت از      

پس از استماع كالم نوراني حق، بـا نـواختن سـرود جمهـوري      خداوند عليم شروع شد و
  .اسالمي ايران به صورت رسمي آغاز به كار كرد

انديشي و ريـيس گـروه زبـان و ادبيـات فارسـي      دبير علمي هم«دكتر حسينعلي قبادي 
انديشي بود كه ضـمن خيرمقـدم بـه اسـتادان      ، اولين سخنران هم»شوراي بررسي متون
و جلب توجه آنها به گزارش كارگروه زبان و ادبيات فارسي شوراي  مدعو حاضر در جلسه
انديشـي را  نامة توزيع شده، ضـرورت و اهـداف برگـزاري ايـن هـم      بررسي متون در ويژه

سـالة شـوراي بررسـي متـون در     15هـاي  وي بنياد ايـن همـايش را تـالش   . تشريح كرد
ها دانست كه در مسـير   شگاهشناخت خألها و نيازهاي رشتة زبان و ادبيات فارسي در دان

وي . سازي منابع درسي و نوآوري در شگردهاي آموزشي و تحصيلي انجام شده استغني
سپس تصريح كرد كه واكاوي علمي منابع درسي و كيفيت تطبيق آن با گسـترة دانـش   
در عصر حاضر، گروه زبان و ادبيات فارسي را در هماهنگي با شوراي بررسي متون بر آن 

هاي خود را در مرحلة پيكربندي و در عرصـة ملـي بـا    ت تا نتايج نقدها و بحثداشته اس
انديشي  هاي زبان و ادبيات، در معرض نقد و هم طرح ضرورت بازنگري بين استادان رشته

  محسن جماليان، دبير گروه زبان و ادبيات فارسي
  هاانساني دانشگاهشوراي بررسي متون و كتب علوم 
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سالة اعضـاي گـروه بـراي برگـزاري ايـن نشسـت،       بنابراين نتيجة كوشش يك. قرار دهد
هـاي   مردم نهاد با همكاري و همت انجمن گيري تشكليگيري از خردجمعي و شكل بهره

-كه مقدمـه يـا پـيش    -انديشي را دكتر قبادي از جمله اهداف مهم اين هم. علمي است
ريزي و تدوين ديگرگونة  برنامه -رود همايش دومين كنگرة ملي علوم انساني به شمار مي

  .م كردمنابع آموزشي و كمك به غناي متون علمي رشتة زبان و ادبيات فارسي اعال
اي، هاي بينارشته سازي براي تدوين كتب در زمينه ، لزوم زمينه»انديشيدبير علمي هم«

ريـزي   هاي ديگر براي بازنگري در متون ادبي و برنامـه  مندي از دانش رشته ضرورت بهره
هـاي برگـزاري ايـن    اي زبان و ادبيات را از ضـرورت هاي بينارشته گيري زمينه شكل براي

هـاي   ساز برگزاري نشست تواند زمينه ست؛ نشستي كه به عقيدة وي مينشست علمي دان
هاي هدف و جامعة  وي اجراي چنين نشست علمي با گسترة رشته. تر باشدمستقل جامع

هـاي فـراوان شـوراي    آماري قابل توجه حضور استادان از سراسر كشور را نشانة ظرفيـت 
اف سـازماني در وزارت علـوم و   بررسي متون اعالم كرد؛ شورايي كـه حلقـة واسـطة اهـد    

هـاي درسـي بـا     ريـزي و تـدوين رشـته    نهاد براي طراحي، برنامـه نهادهاي علمي و مردم
  .اي استرويكرد بينارشته

انديشـي،  هاي علمي در برگزاري ايـن هـم  وي در پايان ضمن قدرداني از همراهي انجمن
هاي مختلف علوم انساني را  نظران رشته همگامي و همكاري خودجوش استادان و صاحب

  .  خواستار شد
ريزي آموزشي دانشگاه تربيـت مـدرس،    دكتر مهرمحمدي، عضو هيأت علمي گروه برنامه

هـاي   مفاهيم، اصول و شيوه«دومين سخنران اين همايش بود كه به سخنراني دربارة 
«  هاي رشتة زبـان و ادبيـات فارسـي   ها و ظرفيتوجه به زمينهرشتگي با تبين

ريـزي   زدايي از ساحت برنامهاي را به برهوترشته وي پرداختن به مباحث ميان. پرداخت 
اي در رشـته  گيـري مطالعـات ميـان    و ساختار علمي تشـبيه، و تصـريح كـرد كـه جهـت     

انتخابي براي استفاده كردن از ها امروزه بيشتر ضرورتي اجباري است تا ضرورتي  دانشگاه
  .هاي باير علمي و پر كردن خألهاي معرفتي بشر و نيازهاي نوظهور انسان معاصر زمينه

گرايـي و   رشتگي را نياز جدي براي توسعه و گامي براي تخصص دكتر مهرمحمدي، ميان
-انريزي درسي در باب مي ژرفا بخشيدن به علوم دانست و تأكيد كرد نبايد حركت برنامه

به بـاور وي، برآمـدن   . بخشي باشدتوجهي به معرفت رشتگي، مالزم با سست شدن يا بي
اي، نشانة بلوغ يك رشتة درسـي اسـت، نـه نشـانة      رشتههاي جديد با ماهيت ميان رشته
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سـوي   هاي علمي در عصر حاضر، حركت به  ضعف و ناتواني آن؛ زيرا حركت طبيعي نظام
ش، و تالش براي برآوردن نيازهاي جديد و خالصي شكستن مرزهاي سنتي و موجود دان

  .از ايستايي و مرگ تدريجي است
وي در حوزة بينارشتگي، مالك قوت و استحكام رشتة درسي را تلفيـق اصـول و قواعـد    

. اي نو دانست، نـه اجتمـاع چنـد رشـته     اي ديگر و برآمدن رشته اي خاص در رشته رشته
به باور دكتر مهرمحمدي، . لفيق آنها تفاوت قائل شدها و ت بنابراين بايد بين تجميع رشته

هـاي آمـوزش عمـومي     رشتگي در آموزش عالي، تجميع ماهيـت دوره  منطق ايجاد ميان
منطق تلفيق در آموزش عالي، . گيرد سازي يادگيري انجام مي است كه بيشتر براي آسان

معرفتـي نـو   هاي تخصصي، معرفتي و تكنولوژيكي جديد براي رسـيدن بـه    تكوين حوزه
اي، اگر با منطق تلفيق همراه باشـد،   هاي بينارشته از اين روست كه تأسيس رشته. است

هـاي علمـي كشـيده    گيري نظـام  هم از عمقي بيشتر برخوردار است و هم به سوي شكل
-رشتگي را آشنايي بـا ضـعف  كه مقدمة ميان -»گادنر«وي با استناد به سخنان . شود مي

دانـد، ايجـاد يـك زمينـة خـاص       بـراي رهـايي از آنهـا مـي     هاي حوزة عمومي و تـالش 
هـا و زوايـاي   داند؛ به اين معنا كه تا همة ظرفيـت  اي را نيازمند گذر زمان مي رشته ميان

» رشـته  ميـان «اي خاص آموخته نشود، نبايد در پي تلفيق و ايجـاد   پنهان و آشكار رشته
ژوهش، توليـد و انباشـت دانـش    افتد كـه فراينـد پـ    تلفيق زماني اتفاق مي. گام برداشت
هـاي آكادميـك شـكل    در پرتو چنين اتفاقي اسـت كـه تركيـب گفتمـان    . صورت پذيرد

آورد كـه هـويتي ممتـاز و جداگانـه از      گيرد و گفتماني نو از تلفيق آنهـا سـر بـر مـي     مي
  .يافته داردهاي تركيب هاي ديگر و گفتمانگفتمان

. رشـتگي بـود   ها در تشكيل ميان رشته دومين محور بحث دكتر مهرمحمدي، نسبت بين
از . به محور تقابلي خادم و مخدوم نظر داشـت » رشته ميان«به عقيدة وي، بايد در ايجاد 

هاي بينارشتگي در حوزة مـورد نظـر مـا زبـان و ادبيـات      جا كه مركز و محور رهيافتآن
اي ديگر ه فارسي است، روشن است كه زبان و ادبيات فارسي رشتة مخدوم است و رشته

ها از لحاظ غنا، رابطة فاضـل و مفضـولي برقـرار     جا كه ميان اين رشتهاز آن. خادمان آن
» ديالوگ ديسيپليني«به اين معنا كه در اين . است، نتيجة اين داد و ستد دوسويه است

  .هر دو رشتة خادم و مخدوم سود خواهند برد
تجميعـي، و بحـث خـادم و    وي با توجه به دو بحـث مقـدماتي، يعنـي تمـايز تلفيقـي و      

مخدومي به بررسـي و تحليـل ماهيـت بينارشـتگي برخـي از پيشـنهادهاي موجـود در        
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-جامعه«به طور مثال با توجه به اين مباحث، . ريزي درسي زبان و ادبيات پرداخت برنامه
را بايد » ادبيات تطبيقي«اي به شمار آورد؛ اما  را بايد دانشي ميان رشته» شناسي ادبيات

  .اي خالي دانست رشتههاي ميانرفيتاز ظ
پاسـخ  » اي رشـته ميـان «هـاي   ها و شبهات موجود در ايجاد رشتهوي در پايان به پرسش

  .گفت
سومين سخنران همايش دكتر عليرضا نيكويي، عضو هيأت علمي دانشگاه گيالن بود كه 

. پرداخـت «   ابعاد بين رشتگي مقوالت ادبي «به ايراد سخنراني دربارة  10رأس ساعت 
شناختي دانسـت كـه بـه    شناختي و معرفتاي را ضرورتي هستي رشتهوي مطالعات ميان
ايـن نـوع از   . شناسي خاص خـود را خواهـد داشـت   شناسي و اصطالحتَبعِ اين دو، روش

اسـت و  » امكـان «ها و امـور انسـاني و معرفتـي، از جـنسِ      مطالعات، همانند ديگر پديده
از اين رو، نبايد با دلخوشي به پسند ايام و تـن  . هاي خود را داردها و محدوديتگشايش

هـاي نـو را   هـاي ايجـاد نگـرش   دادن به سلطه و فشارِ گفتماني، دغدغة نيازها و ضرورت
  .ناديده گرفت

-ميـان «گيـري   ويـژه شـكل  هاي علوم انسـاني، بـه   دكتر نيكويي تغيير و تحول در حوزه 
پيكربنـديِ   -1: را نيازمند گذر از سه پارادايم يا تغييـر پـارادايمي اظهـار كـرد    » يرشتگ

گرايي دوران جديد؛ تخصص -2؛ / ...)اسپنسر/ آمپر/ از ارسطو تا كنت(كالسيك  –سنتي 
كـه لزومـاً پيونـدي خطـي و     ) عمدتاً از نيمة دوم قرن بيستم(اي  رشتهمطالعات ميان -3

البته به شكل مسلط يا محكـوم   -زمان و رويارو ؛ بلكه گاه همزماني بينشان برقرار نيست
  . حضور دارند -يا متن و حاشيه

در پارادايم . وي سپس به بررسي اين سه پارادايم، در ساختار عمودي يا درختي پرداخت
نخست، علوم، پيكرمند، واحد و دستخوش نظم سلسله مراتبي بودند و روابط علوم در دو 

. گرفـت  سامان مـي ) هاي هم ارزدانش(و عرضي ) ودي و سلسله مراتبيعم(الگويِ طولي 
به تعبير ادگار مورن، متافيزيك در حكمِ ريشة درخت دانش، فيزيك به مثابه تنه و علوم 

بنياد علوم بر وحـدت اسـت و كثـرت آنهـا بـر      . آمد هاي آن به حساب ميبه منزلة شاخه
ايي چون توقف، اناطه، اشـرفيت، رجحـان،   هالگويِ انشعاب و برحسب مالكمبناي كالن

ايــن نظــام سلســله مراتبــي . شــود رتبــه، و قــرب و بعــد از مبــدأ و ريشــه، حاصــل مــي
)Hierarchical (       متنازل و در عـين حـال واحـد را، هـم در مـدل ارسـطويي و كليت

  .توان ديد و هم در مدل بيكن، آگوست كنت، آمپر و امثال آنها مي
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، گرچـه هنـوز الگـويِ وحـدت و      گيري علم جديد و جهـان جديـد   با شكل: پارادايم دوم
، »روش«كرد، اما با برجسته شـدن  ، علوم را يكپارچه و پيوسته فرض مي ساختار درختي

به تدريج علم، بر . بندي در حوزة دانش ريخته شدطرح ديگري از انحاي ارتباط و تقسيم
در نتيجـه  . مسأله تعريف شد نگريستن به موضوعات و مسائل و حل» روش«مبناي نوع 

  كـم بـه  كم. ها منجر شدندها و نه دانش ها به رشتهموضوع، تابعي از روش گشت و روش
ها بـه مرزبنـدي    ، فرايند مثله شدن و تخصصي شدن شكل گرفت و رشته»مورن«تعبير 

) Discipline(توان در بنياد معنـايي واژة ديسـيپلين    اين دو ويژگي را مي. روي آوردند
  .»انضباط«معناي   است و هم به» رشته«ديد كه هم به معناي 

سـر وكـار داريـم و    » مفـاهيم «هـا بـا   ها و رشتهما در دانش: پارادايم سوم يا قلمروزدايي
هر مفهـومي،  » دلوز«قول  به. بندي مي شوندمفاهيم، پيوسته در نسبت با مسائل، صورت

. تواند مفهومي ديگر تلقي شود نوبة خود ميها به  هايي دارد كه هر يك از آن مؤلفهمؤلفه
آن نگاه تخصصي و . هاي خويش است يك مفهوم، نقطة تالقي، فشردگي و انباشت مؤلفه

ورزيد و به بهانة تأكيد بر انضـباط روشـي، بـه    اصرار مي» مرزها و قلمروها«نگر، بر جزيي
-intra(اي  رشـته روندر حقيقت در ايـن الگـو، مـا بـا ويژگـيِ د     . اي رسيد انضباط رشته

disciplinary (اي  رشته در مقابل ميان)inter-disciplinary (   مـواجهيم؛ يعنـي در
-ها پاي مي ها و رشتهتكه كردنِ دانشمقابلِ الگويي كه بر مرزبندي و قلمروسازي و تكه

و عبـور از مرزهـا   ) lines of flight(اي بـه خطـوط گريـز     رشـته فشرد، مطالعات ميان
شناختي و ، مباني و اصول معرفت هاها و روشقهراً هركدام از اين پارادايم . كند دعوت مي

  .ريزند شناسي خود را پي ميكه نظام اصطالحفلسفي خود را دارند؛ همچنان
از منظـر  . شناسي يا ايدئولوژي واكنشـي دانسـت   رشتگي را نوعي فلسفه و روشوي ميان

اسـت در برابـر پيكربنـدي علـوم در شـكل      » واكنشـي «اي، هم  رشتهوي، مطالعات ميان
گرايـي   تخصـص «مراتبي و ارتباط عمودي آنهـا، و هـم در قبـال    سنتي و ساختار سلسله

-رشـته مطالعات ميان: وي سپس افزود. هاي جديددر دانش» شناختي وحصرگراييِ روش
 كنـد و بـه   شناختي را طـرح مـي   گرايي معرفت اي و كثرت اي به جاي اينها الگوي شبكه

دليل . قائل است) open unity(و وحدت باز ) complex plurality(كثرت پيچيده 
ها و امور را پيچيـده و چنـدوجهي    ، پديده»وجودي«اين رويكرد هم اين است كه از نظر 

از اين رو به دنبال نـوعي  . داند ، شناخت را چندساحتي مي»معرفتي«بيند و از لحاظ  مي
اي قـادر بـه ديـدن     گانه است؛ چرا كه هيچ دانش و رشـته زمان و چندپرسپكتيويسمِ هم
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كـردن موضـوعات و    همة ساحات و ابعاد يك موضوع و مسـأله نيسـت؛ بنـابراين بلوكـه     
انـد   از ايـن رو گفتـه  . اي يا قلمرويـي، مثلـه كـردن آن اسـت     ها در دانشي يا رشتهپديده

غيـر خطـي بـودن    رشتگي، برآيند پيچيدگي مسائل، چندوجهي بودن موضوعات، ميان«
ها و مسائلي اسـت كـه مسـتلزم تبيـين، تفهـيم و       روابط و مناسبات پيچيده ميان پديده

اندازهاي ها، ابزارها و چشمها، مفاهيم، روش كنشي و تلفيق دانشتحليل آنها از طريق هم
  ».گوناگون است
انسـاني  ها و علوم، حتي ميان علوم  هاي ميان رشتهاندازها و پركردن شكافتركيب چشم

قهـراً در  . هاي اين نوع مطالعات استناپذيري، از استلزامپذيري و تعينو طبيعي، انعطاف
هـايي، ظرفيـت و   هـا بـراي چنـين پيونـدها وتركيـب     ها و دانش اين ميان برخي از رشته

اي بـه معنـاي فراگيـر آن، زمينـه    » شناسـي زبـان «تحركي بيشتر دارند؛ به عنوان مثـال  
، هـم  »خلق و تكـوين «كه هم در مقام » ادبيات«طور است؛ همينپرتحرك و پرظرفيت 

اي بـا   ، به طور وسيع و پيچيده»كاركرد«و هم به اعتبار » قرائت و نقد و تفسير«در مقام 
تـوان بـه هـزاران     براي اثبات اين مدعا مي. هاي مختلف علوم ومعارف، مرتبط است حوزه

، »شناســي نشــانه » ، »فتمــانتحليــل گ«، »نظريــة فرهنگــي«هــاي  تحقيــق در عرصــه
/ شناسيعصب/ ها وارهبحث طرح/ شناختي شناسي روان(» علومِ شناختي«، »هرمنوتيك«
هـاي   و حتي حـوزه » مباحث كالمي و ديني«، »شناسي ترجمه«، »شناسي اسطوره«، ...)و

اقـوي الـدليل   «به تعبيري . استناد كرد) فلسفة ذهن، فلسفة تحليلي، فلسفة علم(فلسفه 
  . »ي امكانِ شيء، وقوعهعل

هاي نوبت صبح به پايـان رسـيد و    پس از سخنراني دكتر نيكويي، بخش نخست از برنامه
  .دقيقه براي تنفس و پذيرايي متوقف شد 45انديشي به مدت جلسة هم
  رشته اي ادبيات فارسيارائة مقاالت در باب رهيافت بين: بخش دوم

هـاي ادبـي و    ادبيات، دانـش «با عنوان » ميزگرد تخصصي«انديشي بخش دوم جلسة هم
عضـو هيـأت علمـي دانشـگاه عالمـه      (با حضـور دكتـر كـوروش صـفوي     » هاساير دانش
اعضاي هيـأت علمـي دانشـگاه    (عبداهللا رادمرد ، دكتر محمود فتوحي و دكتر )طباطبايي

و امير بوذري ) عضو هيأت علمي دانشگاه اراك(و آقايان ابوالفضل حري ) فردوسي مشهد
، بـا مـديريت دكتـر سـعيد بـزرگ بيگـدلي       )دانشجوي دكتري دانشگاه فردوسي مشهد(

  .برگزار شد
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ين نشست پرداخـت و  ها و اهداف ادر ابتداي اين نشست، دكتر بيگدلي به تشريح ويژگي
ضمن معرفي اعضاي ميزگرد، از دكتر صفوي به عنوان اولين سخنران اين نشست بـراي  

  .طرح مطلب و مسأله دعوت كرد
از نظـر وي،  . بـود  »شناسـي تعامل ادبيات و زبان«محور سخنان دكتر صفوي دربـارة  

زي تجربـة  ريـ فرايند ارتباط كالمي در متون ادبي به طور كلي، تالش شـاعر بـراي قالـب   
شخصي در زبان فردي است كه با ارائة آن به اجتماع، به دركي مختص به تجربه و دانش 

از اين منظر، اجزاي اصـلي فراينـد ارتبـاط ادبـي، سـه      . گردد شخصي خواننده منجر مي
  : مؤلفة زير است

  )فرستنده           متن          گيرنده( 
شناسي و ادبيـات،  دانست و تأكيد كرد كه زبان شناسي را توجه به زبان متنوي كار زبان

شناسي ابزارهايي را در خدمت ادبيات قـرار   اند؛ زبان دو رشتة در هم تنيده و جدا ناشدني
  .دهد مي

شناسي و مشخص كردن نسبت ميـان آن دو، بـه    وي پس از بررسي رابطة ادبيات و زبان
يكي : پرداخت و گفت -ربومي است كه رهاورد تفكرات غي -انتقاد از اوضاع علمي نابرابر 

) علمـي (هاي جدي نظام آموزشي و دانشگاهي ما، نهادينه شدن استعمار كـالن  از آسيب
... و  ISIامتيازدهي علمي بر اساس تعاريف غربي، چون تعداد مقـاالت در مجـالت   . است
  .اي از آن است نمونه

رشـتگي، محصـول نيازهـاي    ضرورت توجه به ميان«دكتر صفوي توجه به اين مسأله كه 
هـايي بـا رويكـرد     ريـزي و تشـكيل رشـته    را اساس برنامه» بومي است يا تقليد از غرب؟

  .داند بينارشتگي مي
ابعاد بينارشـتگي  «پس از دكتر صفوي، دكتر محمود فتوحي به طرح و بسط موضـوع  

وي ابتـدا بـه   . پرداخـت » ايرشـته شناسي و مطالعـات ميـان  سبك«يا  »شناسي سبك
از منظر وي رويكردهـاي مشـهور   . شناختي پرداخت رفي اجمالي از رويكردهاي سبكمع

  :شناسي عبارتند ازسبك
 ،شـمي  ،تكـويني ي، انيبي، ريتفس، توصيفي يشناس سبك شامل: رويكردهاي سنتي) الف
  ي؛ارزشي، عاطف
 ي،كـاربرد ، نقشـگرا ، سـاختارگرا ي، ستيفرمالي شناس سبك: شناسانهرويكردهاي زبان) ب
   ؛)خواندن( يشناختشناسي سبك ،گفتمانشناسي سبك اي،كرهيپ
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 شناسـي سـبك  ،شناسـي فمينيسـتي   سـبك : هـاي ادبـي  رويكردهاي متأثر از نظريـه ) ج

بنيـاد،  ي خواننـده شناسـ  سبكبنياد،  ي بافتشناس سبكبنياد،  متن يشناس سبك ي،انتقاد
  ي؛آموزش يشناس سبكي، خيتار شناسيسبكي، اجتماع يشناسسبك

  ؛سنجيسبك، )آماري(اي رايانه: رويكردهاي آماري) د
ها و انتقادهاي شـديد در  شناسي با وجود مخالفت دكتر فتوحي داليل ادامة حيات سبك

زيستي در راز اين پايداري و هم«كه مورد آن را مسألة اساسي سخنان خود دانست و اين
پـاي  سـو شـود و هـم   شناسي چگونه قادر است با رويكردهاي جديـد هـم   چيست؟ سبك

  »هاي نوين علوم انساني خود را روزآمد كند؟نوآوري
  :شناسي معرفي كردسويي و همراهي را در سه ويژگي دانش سبكوي علت اين هم

خود متن و واقعيات  شناسي، بررسياساس كار سبك: بنياد استشناسي متنسبك) الف
تن است نه آن كـه مـتن را   موجود در آن است؛ يعني هدف آن، شناخت سرشت ذاتي م

بسياري از رويكردهـاي نقـد ادبـي،    . كنداي براي بيان نگرش و عقيدة خود بهانه و زمينه
كه  -سازند و اين رويكردها ها را دستماية بحث دربارة اصول و مباني عقايد خود ميمتن

كه متن را هاي نوظهور ها و ايدئولوژيتابعي هستند از نگرش -گيرنداندك زماني اوج مي
شناسي در پي كشف سرشـت   گيرند؛ اما سبكبراي بازنمايي ذهنيات خود به مطالعه مي

گـرا و  شناسـي، مـتن   از اين رو دانـش سـبك  . هاي منحصر به فرد آن استمتن و ويژگي
كوشـد  مي -كه بنيادي ايدئولوژيك دارد  -شناسي فمينيستياست؛ حتي سبك طرف بي

لح زباني متن، به بررسي و تحليل مسائل زنان و نوشـتار زنانـه   ها و مصابا استناد به داده
  .بپردازد

شناسي كشف عناصري است گره خورده است؛ غايت سبك» فرديت«سبك با مفهوم ) ب
كشف فرديـت  . كنندسازند و از ديگران متمايزش ميكه يك متن يا مؤلف را شاخص مي

شناخت فرديت و خالقيت، براي  .، يعني كشف وجوه خالقة فرد يا متن»بودگيخاص«و 
هـاي اعـالي   جـا كـه نمونـه   گران علوم انساني اهميت دارد؛ از آنهمة منتقدان و تحليل

شناسي بهترين هاي نو در ادبيات است، سبكخالقيت، خالقيت در زبان و آفرينش جهان
در قلمرو كار خود را در ادبيات يافته و از رهگذر كشفيات سبكي، دسـتاوردهاي شـاياني   

شناسـي، فلسـفة زبـان و    شناسي، جامعهشناسي، روانخدمت نظربة ادبي، نقد ادبي، زبان
  .دهدمطالعات اجتماعي قرار مي
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شـناس  سـبك : طلبـد هاي مختلفي ميسبك، عناصر متنوعي دارد و تحليل آن روش) ج
زمان از چند روش يا رويكرد استفاده كنـد؛  ناگزير است براي تحليل سبك يك متن، هم

هـاي مختلـف    هايي كه در متن وجـود دارد بـه ابـزار   زيرا اوالً بسته به نوع و كيفيت داده
... . شناختي، اساطيري، ايـدئولوژيك و نيازمند است؛ مانند عناصر بالغي، دستوري، نشانه

شـناختي و  كه سبك فردي را شناسايي كرد، بايد خاستگاه و عوامـل روان ثانياً پس از آن
آورندة سبك را شناسايي كند؛ نسـبت سـبك را بـا محـيط زنـدگي و      اجتماعي به وجود 

ي سـبك را بيـان كنـد،     خصوصيات فردي شـخص نشـان دهـد؛ نقـش عناصـر سـازنده      
شناسـي،   شناسـي، جامعـه   هـاي زبـان   بـراي ايـن مقاصـد از روش   ... . گذاري كند و ارزش
نـاگزير مـوقعيتي    بايد كمـك بگيـرد؛ و بـه   ... شناسي، علم آمار، بالغت، انواع ادبي و روان
  .كنداي پيدا ميرشته ميان

. آميزنـد شناسي، عناصري از رويكردهاي مختلف را با هم درمي هاي سبكبرخي از شاخه
ها از منظر سبكي و كه هدفش شناخت سرشت تاريخي متن -شناسي تاريخي مثًال سبك

هـا،  م، روشمفـاهي  -يا بازآزمودن ايستايي يا دگرديسي زبان و سبك در گذر زمان است 
شناسي كاربردي،  اي، سبكشناسي پيكرهابزارها و الگوهاي مختلفي از رويكردهاي سبك

  .گيردزمان به كار ميرا هم... شناسي شناختي و سبك
كنند؛ توصيف مي» جعبه ابزار«شناسي را با استعارة شايد به همين داليل است كه سبك

هـا و  از روش. ليل سبك مـتن وجـود دارد  اي كه درآن همة ابزارهاي الزم براي تح جعبه
هـاي  شناسي گرفته تا نظريهشناسي، نشانهشناسي، جامعهشناسي، روانرويكردهاي زبان

ادبي مانند نظرية دريافت، مطالعات زنان و بررسي الگوهاي غيركالمي در صـنعت چـاپ،   
اي بينارشـته اسـت كـه سرشـت    » جعبـه ابـزار  «؛ محتواي متنوع اين ... فيلم و ارتباطات

هاي علوم انساني و حتي سازد و آن را در تعامل مستمر با ديگر رشتهشناسي را ميسبك
  .دهدرياضي و آمار قرار مي

  دكتـر رادمـرد بـا    »هـا  ي ادبي و سـاير دانـش   ها ادبيات، دانش«سخنران بعدي ميزگرد ،
ي بـا  و. بـود  »رشتگي تفسيرهاي فارسي قـرآن هاي بينابعاد و ظرفيت«موضـوع  

» تعامل ادبيات فارسي و ادب عربي و ميـزان تكيـة آنهـا بـر متـون دينـي      «طرح مسألة 
دكتـر  . پيشينة اين تعامل را به پيشگامي ايرانيان در علوم ادبي و غيرادبي مربوط دانست

هاي ايراني و آثار ادبي و غيرادبي آنهـا و نسـبت    رادمرد با بررسي ميزان ارتباط شخصيت
چون قرآن كريم، به تحليل ميزان تأثير و تأثر نويسـندگان و شـاعران    آنها با متون ديني
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هاي دينـي و معرفتـي اسـالم و قـرآن      ايران و عرب از يكديگر و برخورداري از سرچشمه
  .كريم پرداخت

شناسـي در   روايـت  حوزة عمـل «پس از وي آقاي ابوالفضل حرّي به تبيين موضـوع  
شـناختي،  هاي روايـت و، آشنايي با الگوها و روشاز منظر ا. روي آورد « ادبيات داستاني

آورد كه بتوان بـراي تفسـير و تعبيـر متـون روايـي، رويكردهـا و        اين امكان را فراهم مي 
شناسي در حيطة ادبيـات داسـتاني،   هايي عرضه كرد و با تبيين حوزة عمل روايتمهارت

ن متون روايـي داسـتاني   چارچوبي براي تعريف، تحديد، تحليل، ارزيابي و احتماالً تحسي
فراهم نمود و اظهار اميدواري كرد تـا از رهگـذر ايـن چـارچوب، الگـويي كارآمـد بـراي        

  . هاي دانشگاهي ارائه شودآموزش و تدريس متون روايي داستاني در محيط
شناسي و دستور زبـان روايـت را بـراي ورود بـه بحـث      وي در اين نشست، معرفي روايت

تقسيم روايت داستاني به دو مؤلفة داستان و متن، حوزة عمل ضروري دانست و سپس با 
حـوزة عمـل   . شناسي در اين دو سطح روايت داسـتاني را از نزديـك بررسـي كـرد    روايت
شـدگي و  پـردازي، زاويـة ديـد، كـانوني     هاي زمان، مكان، شخصـيت  شناسي، مؤلفه روايت

  .ات اين بررسي بودترين موضوعبازنمايي گفتمان روايي در ادبيات داستاني، مهم
اميــر بــوذري، ســخنران ديگــر ايــن نشســت بــود كــه بــه ارائــة مقالــة خــود بــا عنــوان 

وي با مهم خوانـدن  . پرداخت »نويسي در ادبيات فارسي و سينماي ايران ديالوگ«
جايگاه ديالوگ در تكوين قصه و روايت داستاني در سينما و ادبيات، نقش ديـالوگ را در  

محـوري،  به عقيدة او هر چنـد ديـالوگ  . نويسي فارسي مهم خواند هغنا و باروري فيلمنام
هـاي فارسـي اسـت، همـاهنگي ديـالوگ بـا منطـق داسـتان و         يكي از ايرادات فيلمنامه

ها و برخورداري از زبان و سبكي درست، نقشي بسـزا در موفقيـت اثـر خواهـد     شخصيت
ر آن بـا رويكـرد   هدف نويسنده از اين نوشتار پيش كشيدن طرحـي اسـت كـه د   . داشت

تطبيقي از نسبت ميان ديـالوگ در ادبيـات كالسـيك فارسـي بـا ديـالوگ در سـينماي        
وگـو در ادب  هاي هنر نگـارش گفـت   آورد و با استخراج مؤلفه داستاني سخن به ميان مي

  .هاي فارسي برداشته شد فارسي، گامي در جهت كمك به بهبود فيلمنامه
ا مديريت دكتر بيگدلي بـه سـؤاالت طـرح شـده و     در پايان اين جلسه، اعضاي نشست ب 

پس از جلسة پرسش و پاسخ، حضار براي اقامـة نمـاز و   . شبهات ايجاد شده پاسخ گفتند
  .صرف ناهار جلسه را ترك كردند
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سپس دكتر حسن اكبري بيرق، عضو هيأت علمي دانشگاه سمنان، مقالة خود بـا عنـوان   
ادبيـات  : وي در مقدمه توضيح داد. را ارائه كرد »اي بر رابطة ادبيات و فلسفه مقدمه« 

گاه به هم نزديـك و  . اندو فلسفه در طول تاريخ همواره در حال تعامل و داد و ستد بوده
نـوع ارتبـاط ايـن دو شـاخه از     . انـد حتي عين هم شده و گاه نيز از يكديگر فاصله گرفته

نظـران بـوده   بحـث صـاحب  فعاليت فكري بشر، از روزگار باستان تاكنون، هميشه محـل  
-اما اين مسأله همچنان بر جاي خود باقي است كه چه نوع ارتباط منطقي معرفت. است

بـا نگـاهي تحليلـي،     دكتر اكبري بيرق كوشيد . شناختي بين ادبيات و فلسفه وجود دارد
براي نيل بـدين  . شناسانه، صورتي قابل فهم و علمي از مسأله را ارائه دهدتاريخي و روش

ود، به مباحث مفهومي دربارة چيستي ادبيات و فلسفه اشاره كـرد، حيثيـت علمـي    مقص
در . هردو را مورد بررسي قرار داد و سپس نقاط اشتراك و افتراق دو دانش را تعيين نمود

  .دار و منطقي بين ادبيات و فلسفه پرداختنهايت به احصاء انواع ارتباط معني
د اين است كه ادبيات و فلسفه هر دو داراي وجهي آيبر مي چه از مجموع مباحث وي آن

كه در قرن اخير مرزهاي اين شناسانه هستند، اما با دو زبان و روش متفاوت؛ و اينهستي
  .شناسيك به غايت به يكديگر نزديك شده استجهان دو طريقة 

لـة  به تشريح مقا) عضو هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد(در ادامه، دكتر فرزاد قائمي 
 »اي و كهن الگويي اي نقد اسطوره رشتهشناسي رويكرد ميان روش«خود با عنوان 

تاريخچـة شـيوة نقـد اسـاطيري را بايـد از مكتـب       : وي در مقدمه توضـيح داد . پرداخت
شناساني چون سر ادوارد تيلـور و سـر جيمـز    هاي انسان شناسي انگليس و پژوهش انسان

در قرن . كه از اواخر قرن نوزدهم شروع شده بود هاي كمبريج آغاز كردفريزر و هلنيست
شـناس   ، روان.)م1875-1961(ويژه بعد از ارائة نظريات كارل گوسـتاو يونـگ   بيستم، به

شهير سوييسـي، كـاربرد ايـن روش، بيشـتر جنبـة ادبـي بـه خـود گرفـت و مطالعـات           
ا به خلق آثـاري  جستند، جاي خود ر مي  ها و ادبيات سود  اي كه از اسطوره شناسانه انسان

دادند كه با استفاده از اين الگوهـاي نظـري، صـرفاَ بـه تحليـل آثـار ادبـي و اسـاطيري         
اي از نقـد ادبـي   شناسي كه زيرمجموعهپرداختند و آنها را نه در شمار مطالعات انسان مي

  . به شمار آوردند
اوي هـا، بـه صـورت تجلّيـات فرهنگـي، بيـانگر مضـاميني حـ         از ديدگاه يونگ، اسـطوره 

تـرين نظريـة او، دربـارة     مهـم ). 4: 1995والكر، (  ها بودندترين حاالت رواني انسان عميق
يونـگ ضـمير ناخودآگـاه انسـان را متشـكل از دو بخـش       . ماهيت ناخودآگـاه بشـر بـود   
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هـاي   ترين اليـه  و بخش دوم را كه عميق» ناخودآگاه فردي«بخش نخست را : دانست مي
او ايـن روان جمعـي را   . ناميد » ناخودآگاه جمعي«دهد،  يرواني ذهن انسان را تشكيل م

اي از تجـارب بسـيار كهـن پـيش      هايي مقدم و ذاتي از مفاهيم و مجموعـه  شامل صورت
دانست كه اگرچه به طور مستقيم قابل تشخيص نيستند، اما تأثراتي از خـود   تاريخي مي

ها متبلـور  »الگوكهن«زد و در سا مي پذير دهند كه شناخت آنها را براي ما امكان بروز مي
پس از نظريات يونگ، در پنجاه سال اخير، بـا تحـول ايـن    ). 998: 2001ليچ، (شوند  مي

اعـم   -شناختي، در بررسي آثار متنوع ادبـي هاي بسياري با رويكرد اسطورهنظريه، تحليل
تـأليف   -از آثار كالسيك، مشتمل بر انواع نمايشي، غنايي و آثار ادبي مدرن چون رمـان  

هاي گسترده در زمينة نقـد متـون ادبـي     اند كه اين شيوه را تبديل به يكي از حوزه يافته
  .اند كرده

هاي اصـلي نقـد ادبـي     اي، از زمينه رويكرد نقد اسطوره: دكتر قائمي در ادامه توضيح داد
شناختي از متـون  شناختي و اسطورههاي انسان معاصر و روشي است كه بر مبناي تحليل

گـردد و در   مي   خاستگاه اين رويكرد به اواخر سدة نوزدهم بر. بنيان نهاده شده است ادبي
قرن بيستم، به ويژه با نظريات يونگ دربـارة ناخودآگـاه جمعـي، تحـولي اساسـي در آن      

هاي الگويي متون و توجه بيشتر بـه مـتن، نسـبت بـه     تمركز بر ساخت. ايجاد شده است
اي سامان داده است كه از  ي را در ادامة تحول نقد اسطورهالگويفرامتن، رويكرد نقد كهن

-ميان«اي، رويكردي تلفيقي و  نقد اسطوره. كنند آن، گاه با عنوان نقد يونگي نيز ياد مي
شناسي، تاريخ اديان، تاريخ  هاي علومي مانند انسان است كه بر تركيب رهيافت» اي رشته

ي از سـويي، و  سـاختار  شناسـى  زبـان شناسـي و  شناسي تطبيقي، باستانها، دينفرهنگ
منطق بررسي اطالعات و روش رسيدن بـه  . شناسي از سوي ديگر، مبتني شده استروان

تأويل نهايي در اين نقد، روش استقرايي است و منتقد براي رسـيدن بـه تحليـل خـود،     
ا تحليـل  دهد و ب الگو انجام ميحركتي استقرايي را از تحليل متن تا كشف و ترسيم كهن

هاي اسـاطيري   از كيفيت(هاي اشتراك در آنها، از جزء به كل  وجوي مايهها و جست داده
شناسي رويكرد نقـد   دكتر قائمي در ادامه ضمن بررسي روش. رسد مي ) به الگوهاي كهن

اي و كهن الگويي، به تبيين و تشريح كيفيـت برخـورد منتقـد بـا مـتن در ايـن        اسطوره
انواع متن در اين رويكرد پرداخت و در نهايت نمونه هايي عملـي از  بندي نظريه، و طبقه

  .نقد كهن الگويي ارائه داد  چگونگي تحليل متن با روش



 195    ».....ي ا رهيافت بين رشته«انديشي  گزارش هم

 

  تشكيل كارگروه ها: بخش سوم
هـا  ايـن كـارگروه  . ها مستقر شـدند در پايان اين بخش و پس از پرسش و پاسخ، كارگروه

  :عبارتند از
رشتگي مقوالت ادبـي؛   ها و ابعاد بين ي ادبي و ساير دانش ها ادبيات، دانش : كارگروه اول
 :كـارگروه سـوم  هـا و كارآمـدي ادبيـات فارسـي؛      كاركردهـا، ظرفيـت   : كارگروه دوم

مسـائل و   :كارگروه چهـارم شناسي و نقد در ادبيات فارسي و هاي فراروي روش چالش
  .ريزي در رشتة زبان و ادبيات فارسي مشكالت حوزة برنامه

  گزارش كارگروه ها: رمچها بخش
بندي صورت گرفته از آن به ها و جمع گزارشي از خالصه مباحث مطرح شده در كارگروه

  :گردد شرح زير بيان مي
رشـتگي   ها و ابعاد بين ي ادبي و ساير دانش ها ادبيات، دانش:  كارگروه اول
  مقوالت ادبي

زاده و دكتـر   منشـي  در اين كارگروه پس از ارائه و طرح مطلب از سـوي دكتـر مجتبـي   
عليرضا نيكويي و با حضور دكتر ناصر نيكوبخت بـه عنـوان رابـط گـروه زبـان و ادبيـات       

بندي مباحث طرح شـده  فارسي شوراي بررسي متون و استادان ارجمند، در نهايت جمع
  :در كارگروه توسط آقاي دكتر جليليان به شرح زير ارائه گرديد

ــين � جــا كــه برخــي از موضــوع همــايش؛ از آن اي و رشــتهرفــع ابهــام از موضــوع ب
هاي امروز، در ذهن تعدادي از دوستان ايجاد شـبهه كـرده بـود، پيشـنهاد      سخنراني

تر بيان شود كه صـراحتاً منظـور   بندي نهايي، اهداف همايش روشن شود در جمع مي
 رشتگي است؛ از اين همايش، ايجاد رشتة جديد نيست؛ بلكه تبيين موضوع بين

نيازهاي الزم ايجـاد  رشتگي ايجاد يا فراهم شود، بايد پيش كه موضوع بينقبل از اين �
كند، اين است كه قبل از تأسـيس هـر    يكي از مسائلي كه به اين امر كمك مي. شود

ها مقدمة انباشت علم  رشتة جديدي، رشتة ادبيات فارسي گرايشي شود؛ زيرا گرايش
ي، مطالب و علم مورد نياز انباشـته شـد،   كنند و اگر به اندازة كافي و واف را ايجاد مي

 .طبيعي است ايجاد رشتة جديد، بسيار موفق خواهد بود
هـاي ادبـي دوبـاره بازتـاب و در ايـن       ضرورت دارد ادبيات و فلسفة ادبيات و نظريـه  �

 جلسات مطرح شوند تا از هرگونه آشفتگي فكري پيشگيري شود؛ 
  .علمي صورت پذيرد رشتگي، انباشت ضرورت دارد قبل از تأسيس ميان �
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منـد   اي كه خدمت دوستان بودم، تعدادي از دانشجويان حضور داشـتند و گلـه   در جلسه
اي باعث شده است كه بعضـي از اسـتادان، موضـوعاتي     بودند كه همين موضوع بينارشته

شود كه اسـتاد راهنمـا و مشـاور     اي طرح كنند و گاه ديده مي مرتبط با مباحث بينارشته
ع اشراف كافي ندارند و در نتيجـه دانشـجو بعـد از يكـي دو سـال هنـوز       نسبت به موضو
  .سرگردان است

هـاي مختلـف در    پيشنهاد كارگروه اين است كـه چـون اعضـاي هيـأت علمـي دانشـگاه      
اي خودداري  هاي بينارشته نامههاي آموزشي حضور دارند، يا از تصويب موضوع پايان گروه

  .هنما و مشاور اشراف كافي به موضوع داشته باشندكنند و يا در صورت تصويب، استاد را
  ها و كارآمدي ادبيات فارسي كاركردها، ظرفيت:  كارگروه دوم 

ترين محورهايي كه در ايـن كـارگروه مطـرح شـد كاركردهـاي ادبيـات كالسـيك،        مهم
كاركردهاي ادبيات امروز و تدوين آموزش زبـان و ادبيـات فارسـي از دوران ابتـدايي تـا      

هــاي زبــاني و ادبــي و  در ســه بعــد عرضــي، طــولي و عمقــي، تــدوين مهــارت دانشــگاه
در اين كارگروه پس از ارائه و طرح مطلـب  . هاي رشتة زبان و ادبيات فارسي بود ضرورت

از سوي دكتر احمد رضي و دكتر محمدرضا سنگري و با حضور دكتر بشيري بـه عنـوان   
ن و استادان ارجمند، اهم مـذاكراتي  رابط گروه زبان و ادبيات فارسي شوراي بررسي متو

بنـدي  كه در اين كارگروه مطرح شد، شرايط تأثيرگذار بر ادبيـات امـروز بـود كـه جمـع     
مباحث طرح شده در كارگروه توسط سركار خانم دكتر مريم صادقي گيوي به شرح زيـر  

  :ارائه گرديد
  فراگير شدن مخاطبان �
 ها ظهور رسانه �
 رواج ترجمة آثار ادبي �
 ادبي رواج نقد �
 وار اينترنترشد جهش �
 هاي گوناگون برگزاري جشنواره �
 هاي علمي تأسيس و گسترش رشته �
 هاي رسمي و غير رسمي زبان فارسي آموزش زبان فارسي و گسترش آموزش �

  :موضوع دوم، كاركردهاي ادبيات به طور عام
 بازنمايي �
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 رسانياطالع �
 كاركردهاي تربيتي، آموزشي، پيشگيري و درماني �
 كنندگيي سرگرمكاركردها �
 كاركردهاي روشنگري مسائل، شناختي و بيناهنري �

سومين موضوع، تبيين وضع موجود زبان و ادبيات فارسي از ابتدايي تـا دانشـگاه شـامل    
  :چهار مبحث كلي

 دستور زبان �
 شناسيزبان �
 مباحث نگارشي �
 امال �

طور كلي  هاي ادبيات فارسي به كتاب. ها موجود است  در مجموع، هشتاد درس در كتاب
هـاي خاصـي صـورت نگرفتـه      گذاري آنها با مالكو نام  بنديهفتاد درس است و تقسيم

بندي خاصـي صـورت نگرفتـه     است؛ مباحث آميخته و موضوعات درهم هستند و تقسيم
  .آموزان با ادبيات جهانيها و آشنايي دانش است؛ مانند ادبيات داستاني، نقد ادبي، آرايه

موجـود اسـت كـه از    ) 89تـا سـال   (كتاب فارسي عمومي  96 در حيطة فارسي عمومي،
خـواني   كتاب بـا سرفصـل درس هـم    9كتاب برگزيده شده است و تنها  66مجموع آنها 

  . دارد
هاي پيشـين، مشـترك و   ترين موضوع اين بود كه بخشدر دورة كارداني و كارشناسي، مهم

كه باز هم تا حـد زيـادي تكـرار و    شود تر در دورة ارشد ارائه ميتكراري است و موضوع مهم
  .تمرين بوده است

  : بندي عبارتند ازترين مباحث در جمعمهم
 كاركردهاي ادبيات كالسيك؛ �
 كاركردهاي ادبيات امروز؛ �
 تبيين و تحليل وضع موجود؛ �
 بررسي نيازها و راهكارهاي مخاطبان؛ �
 ها؛تطبيق و تعامل ادبيات با رسانه �
 ات داستاني، تربيتي، آموزشي و غيره؛هنر و مخاطبان و محورهاي ادبي �
 ها؛تبيين بايدها و ضرورت �
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ها و مسائل مطرح  تبيين وضع موجود و طرح راهكارهاي ايجاد تعادل بين دوره �

  .شده
  راهكارها و پيشنهادها

لزوم توجـه بـه كاركردهـاي ادبيـات، از جملـه داسـتان در انـواع مختلـف آن،          �
نويسـي، طنزنويسـي،   كاريكلماتورنويسـي، وبـالگ  سـرايي،  فيلمنامه، نمايشنامه، ترانـه 

هـاي  ها، اعم از پيامكادبيات كودك و نوجوان، ادبيات اينترنتي، ادبيات زنانه و پيامك
 و ادبيات روزمره؛... ها و تلفن همراه وها در رسانهتبليغي و انواع پيامك

 ك؛لزوم توجه به كاركردهاي سرگرم كنندگي ادبيات امروزي و البته كالسي �
-ريزي در اين رشته، به معناي تبيين رابطة پيش زماني برنامهلزوم توجه به هم �

 شود؛ ها و مطالبي كه بعداً خوانده مي خوانده
-هاي ادبي در صورت مقبول بـودن تقسـيمات صـرف   ايجاد تعادل در تدريس سبك �

 شناسي؛
نامـه  هاي زباني و ادبي و كاربردي، مانند ويرايشگري، گويندگي، آموزش مهارت �

 ؛... نگاري و
 ها و بايدها براي پر كردن جاهاي خالي؛تبيين و تمايز بين هست �
 تدريس و تبيين رابطة متن با مخاطب در بعد طولي، عرضي و عمقي؛  �
 .اي هاي بينارشتهتوجه به مؤلفه �

در اين كارگروه، بر مباحثي تأكيد صـورت گرفـت؛ مبـاحثي همچـون اسـتفاده از نتـايج       
برگزار شد، ) س(گذشته دربارة تدوين كتب درسي در دانشگاه الزهرا  كنفرانسي كه سال

بستگي بين باورهـا و عقايـد مختلـف،    تأكيد بر جنبة اخالقي ادبيات، تمركز و روحية هم
  .هاي غير فارسي و تأسيس كارگروهي در زمينة تأسيس متون تأكيد بر زبان
  ادبيات فارسي شناسي و نقد در هاي فراروي روش چالش: كارگروه سوم

در اين كارگروه پس از ارائه و طرح مطلب از سوي دكتر محمود فتوحي و با حضور دكتر 
سعيد بزرگ بيگدلي به عنوان رابط گروه زبان و ادبيات فارسي شـوراي بررسـي متـون و    
استادان ارجمند، مباحث طرح شده در كارگروه توسط خانم دكتر رضوانيان به شرح زير 

  :ارائه گرديد
اي علمـي  بتدا سؤالي مطرح شد با اين عنوان كه آيا رشتة زبان ادبيات و فارسـي رشـته  ا

مند ادبيات  شناسي علمي برخوردار است؟ مطالعة نظام است و از پشتوانة معرفتي و روش
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توانـد   تواند باشد؟ با توجه به دامنة گسترده ادبيات، اين مجموعـة وسـيع مـي    چگونه مي
  ا خير؟وجاهت علمي داشته باشد ي

  :ها به شرح زير استبندي پاسخپس از بحث و بررسي در پاسخ به اين سؤاالت، جمع
كه ادبيات دانشي است كه شناخت و بررسي آن از طريـق روش اثبـاتي   اول اين �

توان در مورد آن به بحث  پذير است و همچون ساير علوم، حتي علوم طبيعي ميامكان
هـاي متعـدد و متكثـر     هرمنوتيكي آن، با روشو بررسي پرداخت؛ اما به دليل سرشت 

 توان با آن مواجه شد؛ مي
گيرد كـه فرضـيه خـود حاصـل     برخورد با متن از طريق يك فرضيه صورت مي �

 مطالعة عميق و معنادار است؛
 مندي كار تحقيقاتي است؛هاي ادبي، عامل اصلي نظام داشتن نظريه در پژوهش �
مطالعـاتي اسـت؛ زيـرا فقـدان زمينـة      مسـتلزم رويكـرد ويـژة     همة اين موارد،  �

شود، هيچ نكته  چه به عنوان پژوهش ادبي مطرح ميشود آن مطالعاتي خاص سبب مي
  اي در بر نداشته باشد؛ و نگاه تازه

گرا به اثر تحقيقي داشتن، همواره طـرح ايـن پرسـش اسـت كـه      رويكرد فايده �
 آيد؛ نتيجة اين تحقيق به چه كار مي

اي بـراي  مند و حاصل ذهني باشـد كـه مسـأله   بايد نظاماثر تحقيقي در نهايت  �
هـا  بنـدي مند كـه از دل ايـن دوره  بندي تحقيقات نظامگاه دورهطرح كردن دارد و آن

 شود؛اي خاص استخراج مينظريه
هاي نقـد ادبـي و يـا از طريـق     فرهنگ نقد، با پيشگام شدن براي ايجاد نشست �

پردازنـد،  ي چه به صورت كتاب و يا مقالـه مـي  نشرياتي كه به نقد آثار و تحقيقات ادب
 .بايد ترويج يابد
ريزي در رشتة زبـان و ادبيـات    مسائل و مشكالت حوزة برنامه: كارگروه چهارم

  فارسي
زاده و با  در اين كارگروه، پس از ارائه و طرح مطلب از سوي دكتر غالمحسين غالمحسين

به عنوان رابط گروه زبان و ادبيات رضا تركي  منش و دكتر محمد حضور دكتر مهدي نيك
فارسي شوراي بررسي متون و استادان ارجمند، مباحث طرح شـده در كـارگروه توسـط    

  :دكتر حسيني مؤخر به شرح زير ارائه گرديد
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ريزي درسـي و ضـرورت    مشخص نبودن دقيق خألهاي موجود در زمينة برنامه �

 انجام مطالعات گسترده در اين زمينه؛
 زدگي؛سياست �
 هاي آموزش عالي كشور؛بيني شده در برنامهم اجراي اهداف پيشعد �
 ريزي درسي؛ها در برنامهعدم استقالل دانشگاه �
 ريزي درسي؛ها از اصالح برنامهحمايت نكردن وزارت علوم و دانشگاه �
 .مقاومت اعضاي هيأت علمي در برابر تغيير �

  :ريزي درسي به قرار زير استبرنامهبعضي از راهكارها و پيشنهادهاي ارائه شده در حوزة 
اين كار نيازمند عزمي . ريزي درسي در حوزة ادبيات ضروري استاصالح برنامه �

هاي آموزشي و اعضاي هيأت علمي بايد خـود را در  جدي و همگاني است و تمام گروه
  اين مسأله ذينفع بدانند؛

توانـد مـؤثر   ي ميريزهاي ماهوي رشتة ادبيات فارسي در برنامهتوجه به ويژگي �
كارشناسي (توانيم از مقطع تحصيالت تكميلي ريزي درسي ترجيحاً ميدر برنامه. افتد

 شروع كنيم؛) ارشد و دكتري
هاي جديـدي را بـه   مدت، درستوان در اقدامي كوتاهريزي درسي ميدر برنامه �

 صورت دروس اختياري ارائه داد؛
ارشد و دكتري را به اين سمت و يا بـه  هاي مقطع كارشناسي نامهتوان پايانمي �

 سمت دروس جديد سوق داد؛
ريزي درسـي رشـتة زبـان و ادبيـات فارسـي، بـه نيازهـاي جامعـه و          در برنامه �

 هاي كاربردي جامعه توجه شود؛ جنبه
شـود، بايـد    هايي كـه در ايـن زمينـه برگـزار مـي      ها و همايشانديشي نتايج هم �

 عملياتي گردد؛
 ريزي درسي گام مثبتي در اين حوزه است؛ زمينة برنامه استقالل دانشگاه در �
ريزي درسي در حوزة رشتة زبان و ادبيات فارسي مرجعي صـاحب  متولي برنامه �

 هاي پيشين هم توجه داشته باشد؛ صالحيت باشد و آن مرجع به نتايج بررسي
 هاي جديد به شكل آزمايشي در يك يا دو دانشگاه اجرا شود؛ برنامه �
وگـو بـراي رصـد كـردن يـا      اي يا تاالر گفترساني رايانه بكة اطالعايجاد يك ش �

 رسد؛ريزي درسي ضروري به نظر مي بررسي و تبادل نظر اصالحات در برنامه
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 ريزي جديد درسي به نيازهاي جديد جامعه توجه شود؛ در برنامه �
هـا هـم در    ريزي آموزشي صرفاً به معلومات پرداخته نشـود و مهـارت   در برنامه �

 .گرفته شودنظر
 

  انديشي گيري همبندي و نتيجهجمع: بخش پنجم
ها از سـوي   بندي مباحث مطرح شده در كارگروهانديشي و پس از ارائة جمعدر ادامة هم

تر قبادي به اين انديشي از سوي دبير علمي همايش، دكبندي نهايي همنمايندگان، جمع
  :شرح بيان گرديد

گيـري و  جـا اجالسـي بـراي تصـميم    آيد، ايـن  انديشي برمي طور كه از اسم اين همهمان
وگو و تبادل نظر علمي به منظور گذاري نبوده است؛ بلكه خلق فرصت براي گفت سياست

روشـن  . هاي فراروي رشتة زبان و ادبيات فارسي اسـت پاسخ به خألهاي بنيادي و چالش
-هـا و راه  است كه اين نشست، ربط و نسبتي هم با حوزة آموزش، تصميم دربـارة رشـته  

كنم وقتي بـه   من فكر مي. اندازي رشته ندارد؛ وظيفة ما هم نبوده و برنامة ما هم نيست
شـود كـه همانـا واكـاوي      تر مـي  عنايت داشته باشيم، وظيفة ما روشن »رهيافت«كلمة 

هـايي در  ها و خلـق ظرفيـت  تر ساختن شيوههامات و روشنمسائل و كوشش براي رفع اب
ايـن  . اي حركـت كنـيم  هاي بين رشتهاين زمينه است تا بدانيم چگونه به سمت پژوهش

ترين مسائل غفلت از جملة مهم. تواند هدفي مقطعي تلقي شود و هم هدف كالن هم مي
ها، دقت نداشـتن  م پژوهشاي كه فراروي رشتة ما قرار دارد، افراط و تفريط در انجاشده

به عنـوان  . شناسي پژوهش استيابي و روشتوجهي به اهميت موضوعيابي، بيدر مسأله
-يابي و روشهاي ادبي در كشور ما با مسألهنمونه در وضعيت كنوني، نسبتي كه پژوهش

انرژي نزديـك بـه هـزار عضـو هيـأت علمـي و       . شناسي دارند، بسيار نگران كننده است
هـاي معنـوي و اجتمـاعي كشـور، در حـوزة پـژوهش       انشجو به عنوان سـرمايه هزاران د

-سـامان، گـاه تكـراري و از آن نگـران    يابي بيشود كه از نظر مسألهمصروف مطالبي مي
 200به عنوان نمونه، ساالنه تقريبـاً بـيش از   . تر، منفعالنه و حاصل سوء فهم استكننده

هاي دانشجويي اسـت،  ها و رسالهنامهاز پايانپژوهشي كه عمدتاَ مستخرج  -مقاله علمي 
اين همه سرماية انساني مصروف توليـد و  . پژوهشي منتشر مي شود -در نشريات علمي 
ارج ادبي مـا  هاي گرانگردد كه نه تنها كمترين ارتباط را با ميراثها ميانتشار اين مقاله

هـاي منتقـدان   مبناي انديشهندارند، بلكه منفعالنه و بدون درك دقيق و هضم مسأله بر 
هاي ادبي در اين حوزه دارنـد، بـاز   فهم اندكي كه ميراث. شوندديگر كشورها نگاشته مي



  هاي باستاني و زبان ادبيات فارسيزبان و  نقدنامه  202
 

اي بـراي  اي و گاه متداخل و تكراري است و اصوالَ طرح و عزم و انديشـه هم غالباً كليشه
روز و سنگ ميراثي ما و عرضة آنهـا بـراي نسـل امـ    هاي گرانبازآفريني و بازخوانش متن

هـاي ادب فارسـي،   از سوي ديگر مجموعة متن. مخاطبان جهاني در اين باب وجود ندارد
كه از جهت روش تحقيق و تناسب ميـان چـارچوب نظـري و موضـوع و زمينـة      بدون آن

متن، از فرآيند مطالعة جامع و درك صحيح عبور كرده باشد، بـه خيـال نـوآوري و تـازه     
-اين وضع ما را به كجا مـي . شوندمتناسب نگاشته ميبودن، گاه به صورتي مغلوط و غير

  برد؟ 
انديشي براي اين وضعيت نابسامان است كه از نظـر  برگزاري اين همايش، به غرض چاره

هاي ادبي مـا را  تواند قدرت شناخت و بازآفريني ميراثاي ميما مطالعة عميق بين رشته
هـاي عرفـاني و   شناسانة متنو انسان شناختيايجاد كند؛ مثالَ دستاوردهاي تربيتي، روان

عالوه بر اين به مـا يـاري   . حكمي و تعليمي ما را بهتر و به زبان روز تجزيه و تحليل كند
  . رساند كه مسلح به دانش، براي اخذ هوشمندانة آراي جديد اقدام كنيممي

نقـد ادبـي در كشـور مـا بيمـار      «عنوان كردند كه  1338كوب در سال استاد زرين
امـروز  . تعبير اين سخن ايشان اين است كه در اين زمينه مشكالتي وجـود دارد  .»است

اش پنهـان و  رود يا بيمـاري بايد از خود بپرسيم كه نقد ادبي ما به سمت حل مشكل مي
-يكي از داليل آن اين است كه آراي جديد، غالباً خاستگاه بين رشته. شودتر ميپيچيده

-شناسي يا دانـش شناسي، نشانهشناسي، انسان شناسي، جامعهاي دارند يا از موضع روان
اي نگـاه كنـيم و   ايـم بـين رشـته   ما هم غالباً عادت نكرده. گويندهاي مختلف سخن مي

  .تجربة ما هم در اين زمينه كم است
ياد استاد بزرگوار، استاد شهيدي را در نظر داشته باشيم كه در مرداد توصية مرحوم زنده

خوب است كه بـه آراي جديـد دنيـا    «: اي به بنده فرمودنـد مصاحبه ، در1375ماه 
هاي خودمان مال شـده باشـيم و در   كه قبال در متنتوجه كنيم؛ اما به شرط اين

تعبيري كه امروز جنـاب  » .شناسي و فنون ادبي خودمان استاد باشيمبالغت، متن
كت ما در جهـان امـروز   آقاي دكتر مهرمحمدي داشتند با اين مضمون بود كه تقريباً حر

توانيم انتخاب كنيم و قدرت اختيار اي، حركتي الزامي است و ما نميدر حوزة بين رشته
  . شودرود، بيشتر روشن مياين نكتة مهمي است و هرچه فرايند جلو مي. داشته باشيم

اي در زبـان و  كنم رويكرد ما در چارچوب رهيافت بـين رشـته  از طرف ديگر من فكر مي
  :ات فارسي اصالتاً چند مزيت داردادبي
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هـا و  ويـژه در ادبيـات كالسـيك ايـن اسـت كـه مـتن       اوالً مزيت فرهنگ و ادبيات ما به
اي دارند؛ چون غالباً يا حاصل شهود و يـا  شاهكارهاي ما عموماً ماهيت و ابعاد بين رشته

پشت اي چندبعدي و عرفاني و شهودي حاصل مطالعات عميق هستند و سلوك و تجربه
اي نيز كمابيش همين اتفاق افتـاده اسـت و در   هاي متون اسطورهدر بخش. سر آنهاست

شود؛ بنابراين هرچه به هاي غنايي و تعليمي هم اين وضعيت چندبعدي مشاهده ميمتن
ها بهتر شناخته خواهند شـد؛  تر شويم، آن متن اي مسلحهاي بين رشتهماهيت و ويژگي

شود و جاذبـة آنهـا بـراي نسـل جديـد و دنيـاي معاصـر        ر ميامكان بازخوانش آنها بيشت
  .يابدافزايش مي

-، ماننـد روايـت   هاي جديداز طرف ديگر اگر با پشتوانة مطالعات ميراثي، به سراغ نظريه
هاي ديگر برويم، قطعاً مثنوي و شاهنامه را بهتر خـواهيم   شناسي و شاخهشناسي، انسان

پـردازي ادبـي در آنهـا را    و قواعـد و فنـون نظريـه   شناسـي  هاي زيبايي فهميد و ظرفيت
ها و نقد ادبي، از  در تاريخ انديشه. اين هم سنت مهمي است. تر درك خواهيم كرد عميق

ارسطو گرفته تا جرجاني و باختين و ديگران، از قبل و در ذهـن خـود انديشـه و نظريـة     
اد و اوديسـه، تأمـل و تـدبر    اند؛ بلكه با مطالعه در شاهكارهايي چون ايليـ ادبي را نساخته

امثال جرجاني در قرآن كريم و مطالعة بـاختين در بـرادران كارامـازوف داستايوفسـكي،     
اگر شاهكارها و آثار بزرگ يونـان نبـود،   . هاي ادبي استخراج شده است ها و نظريه انديشه

را تأييـد  ها را بيان كنند؟ دنياي معاصر هم اين توانستند اين نظريه كجا امثال ارسطو مي
  .كندمي

من تعبير استادانة استاد سميعي كه از مفاخر ادبيـات كشـور و شـاگرد بالفصـل امثـال      
تواند منشور كـار آينـدة    پسندم كه مي همايي و استاد فروزانفر و استاد بهار هستند را مي

يكي به فهم بهتر و : اي بايد به دو هدف بيانجامدمطالعات بين رشته«كه  ما باشد 
توانيم پژوهش كنيم،  هايي كه ميدر حوزه. طور استقطعاً همين. »به نقد بهترديگري 

چه توليد دانش، به صـورتي  گذاري اثر بگذاريم و چنانهاي سياست اگر بتوانيم در عرصه
اي در حـوزة ادبيـات صـورت    شده با مطالعه قبلي و با رويكرد بين رشته روشمند، حساب

هاي هاي ادبي و هم انديشهفراهم خواهد شد كه هم ميراثخود اين عرصه بگيرد، خودبه
قلمرو و محدودة عمـل  . تر نقد كنيم تر بفهميم و هم هر دوي آنها را دقيق جديد را عميق

هـاي   ما، قطعاً به حوزة پژوهش و به خلق فضاهايي ياري خواهد رساند كـه در آن، نسـل  
وهشي در رساله يا نوشتن مقاله دست يابي پژ تر بتوانند اظهارنظر كنند و به موضوع جوان
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تـوان بـه ايـن    با استفاده از ظرفيت دانشجويي كه در سراسـر كشـور هسـت، مـي    . يابند
هـاي   انديشي را به نحوي ادامه داد كه بـا هيـأت   اگر بتوان اين هم. يابي كمك كرد مسأله

وزة توانـد در حـ   تحريرية مجالت پيوند بخـورد و در دسـتور كـار آنهـا قـرار گيـرد، مـي       
هـا   يابي، هم در مجالت و هم در ميان دانشجويان، به موضوعات تحقيقاتي دانشگاه مسأله

  . كمك كند
كنيم و انديشي مشاركت داشتند، سپاسگزاري مياز همة همكاراني كه در برپايي اين هم

خري كه بيـان آن ضـرورت   نكتة آ. كنيمها از همة شما عذرخواهي ميبابت همة كاستي
شاءاهللا در همايش بعدي در پنل تخصصي، در كنگره بيشتر توضيح خواهيم داد  دارد و ان

كننده بـا رهيافـت بـين    آن است كه برخي مباحث، ارتباطي غيرمستقيم اما بسيار تعيين
شناسـي جديـد،   الگويي يا مبحث روايـت اي در ادبيات فارسي دارند؛ مثالً نقد كهنرشته
توانيم شاهنامه و عطار را اي دارند و با فهم قواعد آنهاست كه مي يتي كامالً بين رشتهماه

همة شـما را  . بهتر درك كنيم؛ اما در نگاه نخست، چنين پيوندي چندان ملموس نيست
  .سپارمبه خداي بزرگ مي



  
  
  
  

هاي تمدني در دومين گزارش نشست تخصصي ادبيات فارسي و ميراث
  كنگرة ملي علوم انساني

  
          

  
 ،1390 ماهدي 15و  14شنبه،  روزهاي چهارشنبه و پنج ،علوم انسانيملي  دومين كنگرة

المللـي   هـاي بـين   در مركز همايشبه همت پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 
قبـل از ظهـر    پس از برگزاري نشست عمومي كنگـره، . دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد

نشسـت  . كار كردندهاي تخصصي آغاز به  نشست ،ظهر همان روزبعدازماه، چهاردهم دي
ت علوم انساني و ميراث تمدن اسالمي؛ نقش ادبيات فارسي و ادبيا«اول با عنوان 

شـوراي بررسـي    به گروه زبان و ادبيـات فارسـي   »تطبيقي در انتقال ميراث فرهنگي
  .اختصاص داشت هامتون و كتب علوم انساني دانشگاه

با حضور استادان و  ،14ساعت  ، رأسظهر، روز چهارشنبه بعدازاين نشست تخصصي
ادبيـات   شناسي، زبان و ادبيـات عربـي،   بان و ادبيات فارسي، زبانهاي ز دانشجويان رشته

  .هاي مرتبط آغاز به كار كرد تطبيقي و ساير رشته
هـاي  ت فارسـي و ميـراث  نشست تخصصـي ادبيـا   ،در آغاز پس از تالوت قرآن كريم

ت علمـي  حسينعلي قبادي عضو هيـأ  دكتر ،گويي دبير علمي نشست آمد تمدني، با خوش
دانشگاه تربيت مدرس و رييس گروه زبان و ادبيات فارسي شوراي بررسي متون و كتـب  

 در ادامه دكتر احمـد خـاتمي ريـيس دانشـكدة    . كردها آغاز به كار علوم انساني دانشگاه
انـدركاران برگـزاري دومـين كنگـرة     تادبيات دانشگاه شهيد بهشتي، ضمن تشكر از دس

كلـي بـه    ، بـه طـور  كنندگان نشست تخصصي ادبيات فارسـي ه برگزارويژهب علوم انساني،
هـاي   فعاليـت انجـام  از قبيـل عـدم    ،زبان و ادبيـات فارسـي   حوزة هاي موجود در آسيب

دهـي و  عـدم سـازمان    ن اين حـوزه، عدم اعتماد به نفس فعاال  گروهي، پژوهشي به شكل

  محسن جماليان، دبير گروه زبان و ادبيات فارسي
  شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني دانشگاهها

  



  هاي باستاني و زبان ادبيات فارسيزبان و  نقدنامه  206
 

ايـي در  گر فكـري و هـم  ناتواني در ايجاد همو   بندي تحقيقات صورت گرفته، ضعف طبقه
ا و گسـترش  ه مندي در پژوهش پس از تأكيد بر روش وي. هاي مشترك اشاره كرد حوزه

  .ها دانست جهت رفع اين آسيبها را گامي در  گونه نشستتحقيقات بينامتني، اين
زاده  زاده، دكتر عصمت اسـماعيلي و دكتـر منشـي    دكتر متقي  وند، دكتر صادق آيينه

  .هاي امروز را بر عهده داشتند رياست نشست
عضو هيئت علمي دانشگاه  ،دكتر نگار داوري اردكاني ، از سوياول اين نشست مقالة

گـامي بـه    :زبانـان آموزش زبان فارسي به غير فارسي«شهيد بهشتي تحت عنوان 
در  اي موجوده ها و ضعف به آسيب وي. ارائه شد »سازي فرهنگ ايراني سوي جهاني

و مؤثرترين مؤلفه براي گسترش هويت و فرهنگ اسالمي ايرانـي را   اين حوزه اشاره كرد
دكتر نگـار داوري ضـمن   . زبانان معرفي كردر آموزش زبان فارسي به غير فارسياز رهگذ

ن پـرداختن  از طريق آموزش زبان و ميزا ،هاي قابل انتقال از فرهنگ ايراني بررسي مؤلفه
كـه از طريـق    فرهنگ ايرانـي پرداخـت  هاي  فهرست جامعي از مؤلفه ارائة به هركدام، به 

توجـه بـه نقـاط ضـعف و قـوت       ي سـپس اظهـار داشـت   و .زبان فارسي قابل انتقال بود
از نتايج  ،ها انتقال اين مؤلفه از جنبة زبانانآموزشي زبان فارسي به غير فارسي هاي كتاب

 مؤلفـه  18هاي هويت ايراني را شامل  مؤلفه دكتر داوري. رود ر ميپژوهش ايشان به شما
ـ    و با پرسـش  نامه دانست كه از طريق پرسش از قبيـل   بودنـد؛   ه دسـت آمـده  هـاي بـاز ب

  ... .مشاهير و  ع دستي،صناي  ادبيات، فرهنگ، اخالق، آثار باستاني، 
اي تحـت عنـوان    مقالـه  ،در ادامه دكتر سيد مصطفي شـهرآييني از دانشـگاه تبريـز   

الدين كاشاني معـروف بـه    موردي مصنفات افضل ي فلسفه و مطالعةساز بومي«
گونـه  سازي فلسفه را اين افضل در بومي، توفيق باباآييني دكتر شهر. ارائه كرد »باباافضل
زبان بومي مردم كـه در سـطح   (اول انتخاب زبان فارسي به عنوان زبان تفكر  :بيان نمود

نويسـي؛ سـوم ترجمـة فارسـي روان از     و ساده نويسيدوم كوتاه ؛ )داردكل جامعه جريان 
پنجم احيـاي   ن توصيفي در مقابل زبان استداللي؛چهارم انتخاب زبا متون فلسفي عربي؛ 

  .... وتفكر خودشناسي افالطوني 
باباافضل زبان فارسي را به عنوان زبان انديشه مطرح كرد و در آن روزگـار بـا تغييـر    

در واقع فلسـفه   بان آن و عامي كردن اين علم،، وسعت بخشيدن به مخاطموضوع فلسفه
وع كردن اخص از حكمت و ممنجداسازي و حذف الهيات به معني  دهد و با را نجات مي

  .تواند به فلسفه بپردازد در آن تنگنا مي ،الهيات دخالت معارف بشري در حوزة
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گشـايي،   مخاطـب  .سـت نويسـي او ، فارسـي تـرين راهكارهـاي باباافضـل   يكي از مهم
؛ بلكـه  رقيب دين نيسـت  ، احياي خودستايي سقراطي فلسفه،نويسينويسي و كوتاه ادهس

سـت كـه   ا صـورت  ينسـازي فلسـفه بـد    باباافضل براي بومي استفاده از . رفيق دين است
  .به عنوان الگوي ترجمه استفاده كرد هاي وي توان از نوشته مي

علـوم اجتمـاعي    رشـتة ارشناسي ارشـد  دانشجوي ك ،هوشنگ زارعي مقالة بعدي از
شـهر در تمـدن اسـالمي و     شناسي تفكر آرمـان  آسيب«دانشگاه ياسوج با عنوان 

شـهرهاي مطـرح در    سـير تـاريخي آرمـان    وي. بـود   »رويكردهاي متفكران مسلمان
شناسي  و به آسيب يراني را تا عصر معاصر بررسي كردفرهنگ غربي و فرهنگ اسالمي ـ ا 

شـهرهاي غربـي در نهايـت بـه      كـه آرمـان   عي بيان داشتزار. شهرها پرداختاين آرمان
از  ،اسـالمي  تالش مسلمانان براي برپـايي جامعـة   .كمونيسم و ليبراليسم انجاميده است

فاضله است و بعدها افرادي  دار مدينة جدي دنبال شده و فارابي داعيه قرن سوم به شكل
. شهر پرداختند م آرمانيسمالصدرا به تر سعدي و سهروردي، نظامي،   چون خواجه نصير،

 تفسير به رأي از متون  شهرها دوگانگي ميان فلسفه و عرفان، هاي اصلي اين آرمان آسيب
بـه  . گرايان و وابستگي سياسـي هسـتند  گرايان و نقلتقابل عقل تعصبات ديني،   مقدس،

دم انتزاعـي بـودن آن، عـ   توان  هاي آرمانشهر پيشنهادي فارابي را مي آسيب ،عنوان مثال
بـه گفتمـان    زارعـي سـپس  . دانسـت انسان و فارغ از زمان و مكـان بـودن    توجه به ارادة

شريعتي و استاد مطهـري اشـاره   سازي سيد جمال، اقبال الهوري، دكتر  اسالمي و بومي
 كـه دو بـال   در باب جامعة آرماني را مطرح كرد) ره(مام و در نهايت سخن حضرت ا كرد

   .است) دانشگاه اسالمي(حوزه و دانشگاه  ،آرماني معةپيوسته و اساسي براي ايجاد جا
سرايان مشهور اردو و ابتكارات آنهـا در ايـن    مرثيه«چهارم تحت عنوان  مقالة
دكتـر  . ارائـه شـد   ت علمي دانشگاه تهـران ، عضو هيأ، توسط دكتر علي بيات»نوع ادبي

 ي منحصر به آنهـا بـوده  سرايان اردو ادعا دارند كه مرثيه نوع ادب مرثيه :بيات اظهار داشت
از اوايـل قـرن    تاريخ مرثيه در زبان اردو. اند هاي ديگر نكرده هيچ تقليدي از زبان است و

زمان در دربار بابريان هم در دكن هند شروع شده و هم) حدود قرن هشتم(ميالدي  15
بندهاي مسدس  معروف به سودا در قالب تركيب ،افرادي مثل ميرزا رفيع. شود شروع مي

شاعران ناگزير به لكنئـو   ،نادرشاه به دهلي پس از حملة. كند ه سرايش مرثيه ميشروع ب
سرايي را  رثيهم ،هاي مذهبي نشين مهاجرت كردند و در آن شهر با استفاده از زمينه شيعه

يـن نـوع ادبـي خـوش     ضـمير در ا  خليـل، ميـر   و كساني چون مير رونق دوباره بخشيدند



  هاي باستاني و زبان ادبيات فارسيزبان و  نقدنامه  208
 

سرايي در  مرثيه ، اركان چهارگانةمير انيس مير دبير و  ميرخليل، مير ضمير،. ددنيدرخش
  .روند زبان اردو به شمار مي

هـاي ايـن شـاعران     مرثيهدكتر بيات ضمن اشاره به برخي موضوعات مطرح شده در 
تقال مسائل اخالقـي  ه براي انبلك عر اردو مرثيه براي گرياندن نبوده؛كه در ش بيان داشت

يكـي ديگـر از ايـن    . ه استرفت كربال و بازتاب مسائل اجتماعي و پهلواني به كار مي واقعة
بـه   وي سـپس . كه مريداني نيز داشته است علي بوده، ميرزا سالمتسرايان مشهور مرثيه

آمـد،    سـراپا،   چهـره،  ، ماننـد هاي مرثيه و مراحل و اجـزاي گونـاگون آن   مشخصات قالب
  .نيز اشاره كرد... وجنگ 

اين نوع مرثيـه را   ،مراثي زبان اردو گانة ضمن بررسي ساختار و اجزاي نهدكتر بيات 
  .ز مرثيه در زبان فارسي دانستتا حدودي متفاوت و متمايز ا

 ، از اسـاتيد زبـان  اهللا كريمـي مطهـر   توسط دكتر جان ،آخرين سخنراني نشست اول
شرقي و اسالمي  ادبيات و فرهنگ  ي دين،تجل«تحت عنـوان   ،روسي دانشگاه تهران
دكتر كريمي با توجه به وسعت كشور روسيه و تعدد اقوام . ارائه شد  »در ادبيات روسيه

هاي ديگـر اشـاره    ل با فرهنگپذيري اين كشور در تقاب انعطافبه  ،)بيش از دويست قوم(
كـه از   نـام بـرد  را .... پوشـكين و   توي،نويسندگان و شاعران روسي مثـل تولسـ   وي. كرد

 ؛اند و يا از آنان يادي كرده  سعدي، مولوي تأثير پذيرفته  بزرگان ادب فارسي مانند حافظ،
  .اي كه پوشكين ملقب به سعدي جوان است به گونه

ادبيات و فرهنـگ شـرقي و ايرانـي هميشـه      دين،  :دكتر كريمي مطهر اظهار داشت
گيـري از آثـار و حاكميـت     لهام و بهـره ها بوده و نويسندگان روسي با ايمورد توجه روس

آثـار ارزشـمند و جـاوداني از     ،شناسـان  بر اساس مسائل و موضوعات جامعه ،زمين مشرق
  . اند كه شهرت جهاني دارند خود به يادگار گذاشته

نشسـت دوم   .پرسش و پاسخ اختصاص داده شـد  ، زماني نيز بهدر پايان نشست اول
  .آغاز به كار كرد 17:30ساعت  در، پس از نيم ساعت تنفس و پذيرايي

اي تحت عنوان  مقاله ،دكتر محمد خاقاني اصفهاني از دانشگاه اصفهان ،در بخش اول
دكتـر خاقـاني بـا بررسـي سـير      . ارائـه داد  »شناسـي اسـالمي   مباني نظري زبـان «

در تكـوين شخصـيت انسـان اشـاره كـرد و      به اهميت زبان  ،شناسي در جهان اسالم زبان
زبان  فقه اللغة، براي فهم اسرار زبان قرآن ،دانشمندان مسلمان و عمدتاً ايراني :اظهار كرد

و اين دانش با آثـار بزرگـاني چـون خليـل بـن احمـد فراهيـدي و         عربي را بنيان نهادند
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اما افسوس  ؛علوي قرار گرفت كه به تبلور تمدن عظيم اسالمي انجاميد در طليعةسيبويه 
زبـان عربـي فراتـر نرفـت و بـه       هاي آنان از گسترة پژوهشعربي در  شناسي كه اين زبان

قاني هدف اصلي ايـن  دكتر خا. ها نپرداخت زبان شناختي مشترك همة دوين مباني زبانت
تناظر هسـتي  با اعتقاد به  ،هاي نظري نظامي نو از دستور زبان زيرساخت پژوهش را ارائة
  .با زبان بيان كرد
اي تحـت   مقالـه  ،اني از دانشگاه شـهيد بهشـتي  دكتر نگار داوري اردك ،سخنران دوم

سـازي   ريزي درسي زبان فارسي بـه سـوي بـومي    برنامه تأسيس رشتة«عنـوان  
شناسي در ايران اشاره كرد و بـر   انزب وي ابتدا به پيشينة رشتة. ارائه داد »شناسي زبان
شـناختي و   زبـان دكتر داوري مطالعة . شناسي در ايران تأكيد نمودسازي رشتة زبان بومي

 ريـزي زبـان فارسـي،    همه جانبة يك زبان را از الزامات دانست و تأسـيس رشـتة برنامـه   
  .داقل در مقطع دكتري را براي دانشجويان ادبيات فارسي الزم شمردح

ت علمـي دانشـگاه   محمدي عضـو هيـأ   دكتر محمدرضا ،سخنران بعدي نشست دوم
زبـان و   تحول برنامة درسـي رشـتة  تغيير و «اي تحت عنـوان   مقاله ،تربيت مدرس

ـ   . ارائه كرد »هاي ايران ادبيات روسي در دانشگاه ي ايـن  دكتر محمدي بـه رشـد كم
گونـه  داليل عدم رشد كيفي را ايـن  وي. بعد از انقالب اسالمي اشاره كرد ،رشته در ايران

 كمبود منابع آموزشـي بـراي سـطوح مختلـف افـراد       ريزي مناسب، عدم برنامه: بيان كرد
  .هايي كه اين رشته قبالً براي گسترش داشته است جامعه و محدويت

اي تحـت   مقالـه  ،نوردكتر بلقيس روشن از دانشگاه پيام ،سخنران چهارم نشست دوم
هـاي   ميزان كاربرد واژه هاي فارسي مدارس ايران از منظر محتواي كتاب«عنوان 

هاي فارسي  ليل متون كتابوي در اين پژوهش به تح. ارائه داد »حامل مالعيت و صلح
هاي حامل مالعيـت و   هاي حامل خشونت و واژه مدارس ايران به لحاظ ميزان كاربرد واژه

هاي فارسـي مـدارس    توصيفي، تمامي كتاب -صلح پرداخت و با استفاده از روش تحليل 
دهـد كـه كـاربرد     نشـان مـي    هاي دكتـر روشـن   يافته. را اين منظر بررسي و تحليل كرد

وي . بيشـتر اسـت  ) 57/42(آميز  هاي صلح ، از واژه)درصد 43/57(آميز  اي خشونته واژه
درصـد، داراي   25/53دورة ابتـدايي بـا    هاي مختلف تحصـيلي،   از ميان دوره: اظهار كرد

درصد واژة حامل مالعيـت   82/33هاي مالعيت و صلح و دورة دبيرستان با  بيشترين واژه
آميـز در   هاي خشونت تفاوت ميزان واژه. هاست وع واژهو صلح، داراي كمترين تعداد اين ن
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دار  هـاي حامـل مالعيـت و صـلح معنـي      دار است؛ اما تفاوت ميـزان واژه  سه مقطع معني
  .نيست

دكتر حجت رسولي از دانشگاه شهيد بهشتي به عنوان آخرين سخنران نشست دوم، 
ارائـه   »احمـد هاشـمي  بررسي محتواي كتاب جواهر البالغة تـأليف  «اي تحت عنوان  مقاله
اثري جامع است كه بيشتر اصـول بالغـي را    ،چه اين كتاباظهار داشت كه اگر وي. كرد

اما از لحاظ محتوا با اشكاالتي همچون ساختار نامناسب با كتاب درسـي،   ،گيرد در بر مي
  .هاي نوعاً تكراري و نامأنوس مواجه است ها و مثال تمرين  مطالب مشابه و نامفهوم، 

  .پايان يافت 19:30رأس ساعت  ،دوم پس از پرسش و پاسخ تسنش
  



  
  
  
  

گزارش نشست تخصصي گروه زبان و ادبيات فارسي شوراي بررسي 
  ملي علوم انسانيها در دومين كنگره متون و كتب علوم انساني دانشگاه

  
  1390ماه دي 15شنبه  پنج: تاريخ برگزاري
با تـالوت   8:30رأس ساعت  ،علوم انساني و نشست تخصصي ادبياتملي  روز دوم كنگرة

دكتـر قبـادي دبيـر نشسـت      ،در آغـاز نشسـت  . قرآن مجيد شروع به كـار كـرد  آياتي از 
نقد ادبي و ارتقاي سطح  شناسي در غنا و تعالي، به تبيين جايگاه و اهميت متنتخصصي

از منظر وي در برابـر  هايي كه برخي از پرسش .هاي منابع درسي اشاره كردو رفع آسيب
  :قرار دارند عبارتند از  نقد ادبي در كشور ما

آيا نقد ادبي در ايران پا به پاي خلق شاهكارهاي ادبي فارسي به پيش آمـده   .1
 است؟ 

هاي ادبي جهان امـروز حركـت مـي     نظريهآيا نقد ادبي ما، دوشادوش نقد و  .2
ز كشور ما شـاهكارهاي  كند؟ در حالي كه عموماَ بيشتر كشورهاي دنيا در ترا

 كند؟  يعني جريان نقد ما نظريه توليد مي  ؟ادبي ندارند
آيا نقد ادبي امروز ما اين توانايي را دارد كه مطـابق بـا نيازهـاي مخاطبـان،      .3

 تفسير و عرضه كند؟ شاهكارهاي ادب فارسي را تبيين و
نقد ادبي به  ها و سرماية انساني منتقد و محقق حوزة يا استعدادها و ظرفيتآ .4

 افزا به فعليت مي رسند؟ سامان و به صورت هم
براي تحليل ادبيات ما  جديد ادبي جهان رواج دارد،  آيا هرچه در حوزة نظرية .5

 و كاربرد دارد و مقتضي ادبيات فارسي است؟ تمناسب
هـاي جديـد را    هاي كالسيك فارسي مستندند يـا ظرفيـت خـوانش   نآيا مت .6

 دارند؟
  :اين نشست با سه موضوع و در سه مرحله برگزار شد
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  سازي؛ علوم انساني و تمدن .1
  ؛)انگليسي و فرانسه  فارسي، اردو،عربي، روسي، (ادبيات تطبيقي  حوزة .2
زبان و ادبيات فارسي بـا   نقد ادبي و نسبت منابع درسي رشتة شناسي ومتن .3

 .آنها
ي تـن از اعضـا   سه تن از اعضاي فرهنگسـتان ادب فارسـي و چهـار    ،در اين نشست

جمـن علمـي و رؤسـاي انجمـن     اعضاي چنـدين ان  شوراي مركزي شوراي بررسي متون،
دانشـگاه و   17با مشـاركت اسـتادان و محققـاني از    . علمي از شش رشته شركت داشتند

 5تـن و بـا تعامـل     60توسط با حضور م ،پژوهشگاه و پژوهشكده پنج مركز تحقيقاتي و
يعنـي حضـرت اسـتاد     ،اسـتاد فروزانفـر   الشعراي بهـار و  دان ملكنسل اول شاگرنسل از 
روزگار بنده و نسـل  نسل هم. اند كه استاد ما بودهگيالني و نسل دوم پس از آنان  سميعي

ل پنجم كه دانشجويان گرامي تند و نسكه آنان االن استادياران دانشگاه هس شاگردان ما 
    .مند و مشتاق را شامل مي شود، برگزار شده استعالق

  :شود ساختار اين نشست در سه سطح معرفي مي
 در سطح كالن .1

سازي بحث و بررسي شد ، نسبت مجموعة ادبيات با علوم انساني و تمدناز اين زاويه
  .اول نشست را به خود اختصاص داده بود كه مرحلة

  در سطح مياني .2
شناسـي، زبـان و   زبـان  ، مثـل حـوزة  هاي كامالَ مرتبطنسبت ادبيات فارسي با رشته

  .ها مورد بررسي قرار گرفتها و تمدنادبيات تطبيقي با ديگر زمان ادبيات عربي و
 در سطح مباني نقد ادبي و نسبت وضعيت فعلي ادبيات فارسي با آن .3

نگاه جهان متن، جهـان نقـد و منـابع درسـي دانشـگاهي ادبيـات        ، از زاويةاين مهم
  .فارسي بحث و بررسي شد

نظر و كاربرد بود كـه   مداري و پيوند ميان عرصة، مسألهترين ويژگي بخش سوممهم
داشـت و   ها و تكميـل منـابع درسـي قـرار    نتايج مباحث نظري در مسير اصالح سرفصل

گزارش چندين نشسـت مقـدماتي تخصصـي    شناسي در  حاصل قريب به سه سال مسأله
هـا بـوده   گروه زبان و ادبيات فارسي شوراي بررسي متون و كتب علوم انسـاني دانشـگاه  

  .است
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بـا   »ادبي نقد ت جهان متن به عنوان زمينه و پايةشناخ«نشست اول با عنوان 
از دكتـر فـرزان    »گيري متن منش شكل دو  انسجام و انتشار،«اي تحت عنوان  مقاله
 بـه نظريـة   دكتر سجودي با اشـاراتي . ودي دانشيار دانشگاه هنر كار خود را آغاز كردسج

چـه را كـه در عمـل ارتبـاطي     ها آن انسجام متن و بافتار آن و با بيان اين نكته كه انسان
 كنند آن را تفسـير و تأويـل كننـد، بـا     يكنند و سعي م شود تبديل به متن مي توليد مي

اش از  كـه تلقـي   داخـت طرح عوامل ساختاري و عوامل انسجامي به تبيين ديـدگاهي پر 
 اشـاره كـرد   و شد» پادمتن«وي در ادامه وارد بحث . ، مبتني بر فرض انسجام استمتن

هايي از زبان و نوشتار هست كه  نمونه ،هايي از شعر معاصر ويژه در گونههكه در ادبيات و ب
و از آنها  دريز منسجم و بافتمند ـ به هم مي  ـ به معناي كليت  قراردادهاي معهود متن را

اساساً  .آيند نوعي پادمتن به حساب مي ،اين متون در مقابل متون متعارف. دزن سرباز مي
هـاي   واجـد ويژگـي    هاي انتشـاري دارد و هـر مـتن انتشـاري،     ويژگي  هر متن انسجامي،

  .كنند ع متن را تعيين مياند كه نو هاي مسلط اين گفتمان. انسجامي است
 پرداخت و نشان داد) شعري از باباچاهي(ادمتن اي از پ در پايان به بررسي نمونه وي

-هروب  ساختگرا با الگوي انتشار،پيروي از نگاه پسا  كه در اين شعر به جاي الگوي انسجام،
  : ريزند يعني كلمات يكديگر را فرو مي ؛رو هستيم

، )ع( ت علمـي دانشـگاه امـام صـادق    پاكتچي عضو هيأ، دكتر احمد نشست در ادامة
كـنش   در ايـن مقالـه بـه    وي. ارائه كرد »متن به مثابه فرهنگ«اي تحت عنوان  مقاله

توليـد    در كنش متقابل مـتن و فرهنـگ،   :متقابل متن و فرهنگ پرداخت و اظهار داشت
يـدي و  تول كـه در تعامـل ميـان دو جنبـة     اي  فرآينـدي اسـت درون سـپهر نشـانه     متن

حافظه و فرهنگ حركـت  شود و به سوي  فرهنگ ما با مكانيسم توليد آغاز مي ،اي حافظه
اي، مـتن و   سـپهر نشـانه  شناسي فرهنگي و الگوهايي چون  نهبا استفاده از نشا او. كند مي

، و تبـادل دائـم   به فرايند ارتباط و انتقال بين فرهنگ و نافرهنـگ  ،متن مضبوط و رد پا
  .پرداخت» جنبة حافظة فرهنگي«و » ت فرهنگيجنبة خالقي«بين 
كـه اساسـاً    و طرح ايـن پرسـش اشـاره كـرد    » شدگيفرايند متن«كتر پاكتچي به د

هـايي   ديناميسم و مكانيسم فرهنگ و متن چيستند؟ در هر نوع متني بـا چـه مكانيسـم   
  مواجه هستيم؟

اي تحت عنـوان   با مقاله ،)س(فرهاد ساساني از دانشگاه الزهرا  دكتر ،سخنران بعدي
 وي. بـه ايـراد سـخنراني پرداخـت     »هاي زبـاني و غيـر زبـاني    متن، برآيند مؤلفه«
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نراني خود را با اشاراتي به نظرية هليدي ـ حسن آغاز كرد و به دنبـال آن بـه چهـار     سخ
سـازنده   -3 ؛بافت -2 ؛متن -1: ساز ـ اعم از زباني و غيرزباني ـ پرداخت عامل عمدة متن

  .مخاطب متن -4؛ ؤلف متنيا م
ط و فهم و اهميت نـوع  سپس به تبيين شرايط خواندن و تأثير آن در فرايند ارتبا او

 تلمـيح،   دانـش پيشـيني،  «مباحثي چون  ، ازهاي متفاوت و با قرائت متن متن اشاره كرد
كه چگونه اين مقوالت به ما امكـان   سخن به ميان آورد و نشان داد» بينامتنيت تداعي و  

پذير كنـيم و بـراي    قطعات و متون را خوانش  هاي احتمالي و متوقع، دهند تا با پاسخ مي
  .آنها روايتي بسازيم كه به ربط وانسجام بيانجامد

اي  مقالـه  ،دكتر حميدرضا شعيري از دانشگاه تربيت مدرس ،سخنران چهارم نشست
هـا   داشت كه نشـانه  دكتر شعيري در آغاز بيان. ارائه كرد »متن و پادمتن«تحت عنوان 

اي آشكار دارند كه  اي پنهان و رويه توان گفت رويه كنند و مي وجوه را منعكس نمي همة
گانه يا دو توان دو از اين رو هر متني را مي. توان از آنها به متني و فرامتني تعبير كرد مي

ي مـتن  بـودگ ، متنيت متن در كانون توجه است و ما با مـتن در رويكرد اول. رويه خواند
واقعيتي كه حضور سـوژه در تعامـل بـا مـتن از آن گـواهي        در نوع دوم، .رو هستيمهروب
جا بـا روي  در اين .شناختي و اگزيستانسياليستي است واقعيتي پديداري، زيبايي ،دهد مي

ي ها تواند قابليت خوانش فرامتني است كه مي. شويم مواجه مي» جزامتن«دوم متن يا با 
  .دوم متن بيابد ي شده را در رويةبين جديد و پيش

» متنـي و فرامتنـي  «ضـعيت  براي تبيين مسأله با خوانش سـه حكايـت در دو و   وي
  .كه تفاوت خواندن و تحليل اين دو رويكرد تا چه حدي متفاوت است نشان داد

ياب و متن برداشته شـده تـا   ، فاصلة بين گفتهدر رويكرد دوم :وي سپس اظهار كرد
 ديگر نظام ارزشي متن را بازسازي كنند و دوبـاره آن را در چرخـة  با يك اين دو در تعامل

  .گيري معناهاي كشف نشده، پنهان و ممكن قرار دهند شكل
هاي گريز خـود را   اي قرار گرفته و راه متن در دنيايي فرانشانه ،متنيتدر وضعيت فرا

چيزي باشد كه تاكنون تواند  واهد و ميخ گويا متن مي .نمايد از تنگناي متن آزمايش مي
  .نبوده است

بـه مـدت نـيم سـاعت بـراي تـنفس و        11وز پنج شنبه رأس ساعت ر ،نشست اول
  .پذيرايي متوقف شد
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شناخت جهان نقد از حيث پيوند بـا  «با عنوان  11:30ساعت  ، رأسنشست دوم
خوانش  اي در حوزة ، مقاالت بسيار ارزندهدر اين نشست. آغاز به كار كرد »شناسي متن

ادبـي و تعامـل نقـد بـا مـتن درسـي توسـط         هاي متن و تأثير آنهـا در نقـد   متن، نظريه
  .سخنرانان اين بخش ارائه شد

اي تحـت   مقاله ،دكتر محمود فتوحي از دانشگاه فردوسي مشهد ،در آغاز اين نشست
 .ارائـه داد » شناسي خوانش متن سبك«يا  »خوانش متن و مهار نقد و تفسير«عنوان 

كـه   كرد و بيان داشـت ميالدي اشاره  1993شناختي جديد از سال  به رويكرد سبك وي
  .و گرانيگاه آن فرديت متن است دهدساساً متن را مورد توجه قرار ميشناسي ا سبك

اي تحــت عنــوان  مقالــه ،دكتــر عليرضــا نيكــويي از دانشــگاه گــيالن ،ســخنران دوم
دكتـر نيكـويي در ابتـدا اظهـار     . رائه دادا »هاي متن و تأثير آنها در نقد ادبي نظريه«

گرايـي تـا    هاي نقد و نظرية ادبي از صـورت  يكردها و جريانيكي از مفاهيمي كه رو :كرد
هاي دريافت و معطوف به مخاطـب   ساختگرايي تا واسازي تا مباحث هرمنوتيك تا نظريه

نوع . به آن استمتن و مفاهيم وابسته  ،به طور گسترده و فراگير حضور دارد ،و بينامتني
دامنه و حيث تعاملي و تقـابلي آن بـا عناصـر و      ها و ماهيت، تلقي از متن، عوامل، زمينه

فهم   در فرايند قرائت، تبيين،كه  مفاهيم ديگر مالي از پشتوانه و آبشخورهاي نظري است
 و چگونگي تأثيرگذاري آنهـا ) ها تلقي(هاي متن  بيان نظريه وي. است تأثيرگذار و تفسير

  .در حيطة نقد را هدف اصلي كار خود دانست
. لي از دانشگاه شيراز بود حسن خرين سخنران نشست دوم، دكتر كاووسسومين و آ

كـه بسـياري از    پرداخت و بيان داشـت  »تعامل نقد با متن درسي«اي به  در مقاله وي
هـاي   دريافـت  هاي گوناگون و آغوش خود را براي خوانش  متون گذشته و معاصر ادبيات،

سـونگرانه  قفـس يـك  هاي متنوع قرائت، متون ما را از  باور به شيوه. اندمتعدد باز گذاشته
  .شود و باعث گسترش معنا و تنوع دريافت مي دهدوتكراري نجات مي

 ، مصرف كنندة توليدات غرب هسـتيم ما در بازار نقد ادبي معاصر :وي در ادامه گفت
هـا و رويكردهـاي    هرچند نظريه. شويم ادبي مي جديدهاي  و گاهي مرعوب همين نظريه

تـوانيم آنهـا    ولي مي ،بستر فرهنگي ما شكل گرفته ي متفاوت بادر بستر ،مختلف موجود
قـد  هـاي ن  اگر ما روش. كار گيريمه در خوانش متون خودمان ب ،سازي را با تعديل و بومي

سـازي و   ، بـومي ي خـويش و متناسب با شرايط فرهنگـ  ادبي را به درستي به كار بگيريم
  .بسياري از متون ادبي راهگشا خواهند بودتحليل اين نقدها در  تعديل كنيم،
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پنـداريم ايـن    مـي  جاست كهكه اشكال اصلي آن لي در ادامه بيان داشت دكتر حسن
منتقدان ما  :وي افزود. يل و تغيير هستندها همچون حقايقي مسلم و غير قابل تعد نظريه

ادبـي را بـه    از سويي ديگـر نظريـة  تن را به شايستگي فهميده باشند و بايد از يك سو م
تـا   اي خاص بر متن خـودداري كننـد   نظريهدرستي دريافته و به كار بگيرند و از تحميل 

  .نقدي استوار و شايسته صورت گيرد
پايان يافت و يك و نيم ساعت براي نماز و صرف ناهار  13رأس ساعت  ،نشست دوم

  .ان اختصاص يافتتا نشست سوم زم
. آغاز شـد  »متن درسي و معيارهاي نقد«با عنوان  14:30ساعت  ، درنشست سوم

ادبيـات   يالنـي از اسـاتيد پيشكسـوت و برجسـتة    اسـتاد سـميعي گ   ،در آغاز اين نشست
وي بـه عنـوان   . ارائـه داد  »هاي درسي مباني نقد كتاب«اي تحت عنوان  مقاله ،فارسي
. ، نظرات راهگشايي در حوزة آموزشي بيـان كـرد  زي درسيري برنامه نظر در حوزة صاحب

زبـان و   دروس موجود در مقاطع تحصيلي رشتة شناسي متون و استاد سميعي در آسيب
وي در ادامه اظهار . را خالي دانست... انند فلسفه وجايگاه برخي دروس م ،ادبيات فارسي

رت تفكـر و  اي آمـوزش دهـيم كـه قـد     آموزان و دانشجويان را به گونه ما بايد دانش :كرد
پردازند بتوانند به ابداع  مقاطعي كه به پژوهش مي در تا در آينده و استدالل آنها باال رود

  .هاي خويش بپردازند و نوآوري در حوزه
بـا عنـوان    اي مقالـه  ،دكتر احمد رضي از دانشگاه گيالن ،سخنران دوم نشست سوم

 وي. ارائه كـرد  »هاي ارزيابي متون آموزشي شناسي منابع درسي و شاخص گونه«
اهميت توجـه بـه منـابع     سپس. را معرفي نمود هاي گوناگون از منابع درسي بندي طبقه

اي و  رشـته كنار منابع چـاپي را ضـروري دانسـت و بـر لـزوم نگـاه ميـان        الكترونيكي در
  .سي را تأكيد كردع درمناب اي در تهية چندرشته

هاي ارزيابي متون آموزشي از جهت شكل ظـاهري،   دكتر رضي همچنين به شاخص
بـا توجـه بـه      هـايي كـه ميـزان آن،    شـاخص . و روش اشاره كـرد  محتوا يا زبان  ساختار،
شناختي و مهارتي مخاطبان در هر يك از سطوح و با در نظر داشتن   هاي عاطفي، زمينه

هـاي شخصـيتي و روانـي آنـان تعيـين       گي ذهنـي و نيـز ويژگـي   ها و آماد ميزان آگاهي
  .گردد مي

ت علمي مركز تحقيقات يأدكتر حسن ذوالفقاري عضو ه ،سخنران بعدي اين نشست
گــويي بــراي تــدوين ال ارائــة«اي بــا عنــوان  مقالــه ،ادبــي دانشــگاه تربيــت مــدرس
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 ل و مباني برنامـة وي ابتدا اصو. ارائه داد »زبان و ادبيات فارسي هاي رشتة درسنامه
دهـي  سپس با توجه به اصول سازمان دهي محتوا را طرح نمود؛درسي و مباحث سازمان

سـاس آن بـه نقـد وضـع موجـود      و بر ا كرد معيارهاي ارزيابي را معرفي ،محتواي درسي
  .پرداخت
  هـا را بـه لحـاظ روش تـدوين،     ساختار تعدادي از درسنامه ،در نقد وضع موجود وي

تلفيق، روش، بر اساس اصل  ي پيشنهادي ارائه داد كهسپس الگوي. ل كردتوصيف و تحلي
هـا و رويكردهـاي    گيري از نظريـه  بر بهره اين الگو. مايه و محتوا طراحي شده است درون

  .هاي متن متمركز است لي در تحليل اليهنقد ادبي و عم
 وي. درضـا تركـي از دانشـگاه تهـران بـود     دكتـر محم  ،آخرين سخنران نشست سوم

بـراي  ) نويسيگزيده(انتخاب متن كالسيك فارسي معيارهاي «اي با عنـوان   مقاله
 ها پرداخـت  شناسي اين گزيده آسيبدكتر تركي ابتدا به . كرد داد »ها تدريس دانشگاه

و پـرداختن بـه مباحـث     از گسترش بيش از حد آنهـا   ها، و ضمن بيان معايب اين گزيده
  .نمودها انتقاد  اري در شرح گزيدهتكر

كـه در   ائـه داد ار) نويسـي گزيـده (يارهـايي بـراي انتخـاب متـون     مع ،در نهايت وي
  . اند اين معيارها به درستي به كار گرفته نشده ،هاي موجود گزيده

  ها پايان سخنراني
مخاطبان مطرح شـد كـه سـخنرانان هريـك      هايي از سوي ، پرسشدر پايان اين نشست

هريك نكـاتي را   ،يسهاعضاي هيأت ري. ها پرداختند اين پرسش جداگانه به پاسخگويي به
. نل تخصصي ادبيات كار خود را به پايان بـرد با اتمام اين نشست، پ. نددر پايان بيان كرد

از حضـور فعاالنـه و اسـتقبال گـرم مخاطبـان       ،نـل ادبيـات  دبير پ دكتر قبادي، در پايان
ايـن   16:30سـاعت   در .شـد  ها در آينده م اين گونه نشستقدرداني كرد و خواستار تداو

نشست پايان يافت و حضار براي پذيرايي و شركت در نشست عمومي و مراسم اختتاميه 
  .سالن را ترك كردند

ـ   با استقبال گرمي از طرف عالقه ،نل تخصصي ادبياتپ رو همندان به اين مباحـث روب
مباحـث بـا    ايبه رويكرد بـين رشـته   ، پرداختنها اين نشست از نكات برجستة .شده بود

هـاي   نقـد از دانشـگاه   ويژه در حـوزة هساني بنعلوم ا هايحضور استادان برجسته از رشته
هـاي   نقد و نظريـه  ا حضور خود و طرح مقاالتي در حوزةاين استادان ب .سراسر كشور بود

ـ   هب ،هاي مختلف االت مخاطبان در زمينه، به بسياري از سؤادبي ه ويژه مباحـث مربـوط ب
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اي از مسـائل و   قطعـاً حضورشـان در حـل پـاره     هاي ادبي پاسخ گفتنـد كـه   نقد و نظريه
گونـه  و گامي مؤثر در پيشبرد اهـداف ايـن   است نقد راهگشا بوده مشكالت فعاالن حوزة

  .ها خواهد بود نشست
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  :فهرست داوران به ترتيب حروف الفبا

  
 استاديار دانشگاه قم      دكتر احمد رضايي جمكراني )1
 دانشيار دانشگاه گيالن      دكتر احمد رضي )2
 استاديار دانشگاه اراك       دكتر جليل مشيدي )3
 استاديار دانشگاه تربيت مدرس       دكتر حسن ذوالفقاري )4
 دانشيار دانشگاه تهران       حسين فقيهيدكتر  )5
 دانشيار دانشگاه تربيت مدرس       دكتر حسينعلي قبادي )6
 )تربيت معلم(استاد دانشگاه خوارزمي        دكتر حكيمه دبيران )7
 استاد دانشگاه اروميه       دكتر سجاد آيدنلو )8
 دانشيار دانشگاه تربيت مدرس     دكتر سعيد بزرگ بيگدلي )9

 دانشيار دانشگاه الزهرا     دكتر سهيال صالحي مقدم )10
 قزوين) ره(المللي امام خميني دانشيار دانشگاه بين    دكتر سيد اسماعيل قافله باشي )11
 دانشيار دانشگاه كاشان       دكتر سيد محمد راستگو )12
 دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد       دكتر عبداهللا رادمرد )13
 استاد دانشگاه گيالن       دكتر علي تسليمي )14
 استاد دانشگاه فردوسي مشهد     دكتر محمد مهدي ركني )15
 استاد دانشگاه تهران       دكتر محمدرضا تركي )16
 عضو هيأت علمي آموزش و پرورش       محمدرضا سنگريدكتر  )17
 استاديار دانشگاه گيالن     دكتر محمدعلي خزانه دارلو )18
 دانشيار دانشگاه عالمه طباطبايي       دكتر محمود بشيري )19
 گاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزدانشيار دانش     دكتر مريم صادقي گيوي )20
 عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم انساني و      دكتر مريم عاملي رضايي )21

 مطالعات فرهنگي
 دانشيار دانشگاه الزهراء       منش دكتر مهدي نيك )22
 دانشيار دانشگاه تربيت مدرس       دكتر ناصر نيكوبخت )23
 دانشيار دانشگاه اهواز       دكتر نصراهللا امامي )24
 استاد دانشگاه گيالن     غالمرضا رحمدل مرحوم دكتر )25
  
  





 :نمايه كتب و مؤلفين
  
    .زوار: ، تهران1350دو جلد،  ؛ يحيي آرين پور؛)جلد اول( از صبا تا نيما*

    .زوار: ، تهران1353؛ يحيي آرين پور، سه جلد، )جلد دوم(از صبا تا نيما * 
 احمد سميعي گيالنـي، سـه جلـد،   : ويراستار پور؛ ؛ يحيي آرين)جلد سوم(روزگار ما از نيما تا * 

    .زوار: ، تهران1374
: ، تهـران 1374دكتر جليل تجليـل؛ چـاپ چهـارم،    : ؛ عبدالقاهر جرجاني؛ ترجمهةاسرارالبالغ* 

    .دانشگاه تهران
  .جامي: ، تهران1374 بديع؛ دكتر محمد فشاركي؛* 
    .مركز: ، تهران1373 الدين كزازي؛دكتر ميرجالل ؛)شناسي سخن پارسيزيبايي(بديع * 
پژوهشـگاه  : ، تهـران 1388 دكتر منصور رستگار فسـايي؛ چـاپ دوم،   .پيكرگرداني در اساطير* 

  .گيعلوم انساني و مطالعات فرهن
پ چـا  دكتر سـيد محمـد ترابـي؛   : كننده تلخيص  صفا؛اهللا؛ دكتر ذبيح)2(تاريخ ادبيات ايران * 

  .تهران :1374 دهم،
دكتر سـيد محمـد ترابـي؛ چـاپ     :  صفا؛ تلخيص كنندهاهللا ؛ دكتر ذبيح)2(تاريخ ادبيات ايران * 

    .بديهه: ، تهران1374 دهم،
: تهران ،1373دكتر محمد ترابي؛ : تلخيص كننده  صفا؛اهللا ؛ دكتر ذبيح)3(تاريخ ادبيات ايران * 

    .فردوس
: ، تهران1373 دكتر محمد ترابي،: تلخيص كننده  صفا؛اهللا ر ذبيحدكت ؛)3(تاريخ ادبيات ايران * 

    .فردوس
: تهـران  ،1373 دكتـر محمـد ترابـي؛   : تلخيص كننده  صفا؛اهللا تاريخ ادبيات ايران؛ دكتر ذبيح* 

    .فردوس
 دكتـر بهـرام مقـدادي؛   : ادوارد بـراون، ترجمـه   ؛)از صفويه تا عصر حاضـر (تاريخ ادبيات ايران * 

    .مرواريد: تهران ،1375م، دوم و سو، چاپ 1375
 ،1375 دكتر علي اصغر حلبي؛: ويراستار ؛يدكتر رضا مصطفوي سبزوار: مصحح تاريخ بيهقي؛* 

    .نوردانشگاه پيام: تهران
    .نوردانشگاه پيام: ، تهران1377تاريخ زبان فارسي؛ دكتر مهري باقري؛ چاپ هفتم، * 
    .سخن: ، تهران1382 استعالمي؛دكتر محمد  ؛2و  1درس حافظ جلد * 
    .سمت: تهران ،1375دكتر محسن ابوالقاسمي؛  دستور تاريخي زبان فارسي؛* 
  .مهتاب: ، تهران1372 حروف ربط و اضافه؛ دكتر خليل خطيب رهبر؛/ دستور زبان فارسي* 
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جلـد، چـاپ    2؛ دكتر حسن احمد گيـوي و دكتـر حسـن انـوري؛     2و  1دستور زبان فارسي * 
    .فاطمي: ، تهران1375 هفدهم؛

    .سمت: تهران ،1379 رستم و سهراب؛ دكتر غالم محمد طاهري مباركه؛* 
  .فراگفت: ، قم1387 دكتر عليرضا فوالدي؛ زبان عرفان؛* 
؛ دكتـر حسـن ذوالفقـاري، غالمرضـا عمرانـي، دكتـر فريـده        )عمـومي (زبان و ادبيات فارسـي  *

    .چشمه: ، تهران1379راد؛  كريمي
    .مرواريد: تهران ،1387 داستان؛ نرگس باقري؛ چاپ اول،زنان در * 
: ، تهران1349جلد سوم،  ؛)الشعرا ملك(شناسي؛ تاريخ تطور نثر فارسي، محمدتقي بهار  سبك* 

    .اميركبير
    .مركز: ، تهران1372سبك هندي و كليم كاشاني؛ شمس لنگرودي؛ چاپ سوم، *
  .تهران ،1369 رجلد، چاپ چهارم،سخن و سخنوران؛ بديع الزمان فروزانفر؛ چها* 
    .دانشگاه پيام نور: ، تهران1372دكتر علي اصغر حلبي؛  ناصرخسرو؛ ةسي قصيد* 
  .سخن: دكتر سيد ضياءالدين سجادي؛ تهران ؛)پژوهشي در شعر خاقاني شرواني(شاعر صبح * 
    .الهدي: ، تهران1372شعر امروز؛ ساعد باقري، محمدرضا محمدي نيكو؛ * 
محمـد حسـين   : يداهللا رؤيـايي؛ گـردآوري و تنظـيم   )).2(از سكوي سرخ (از چيست؟  عبارت* 

  .آهنگ ديگر :مدل، دوجلد، تهران
االبرار؛ ابوالفضل رشيد الدين ميبدي؛ به اهتمام دكتر محمد جواد شريعت، ةاالسرار و عدكشف* 

    .اساطير: تهران ،1375 چاپ دوم،
  .تهران، 1376سبحاني؛ . زي؛ دكتر توفيق هـاشعار فرخي سيستاني و كسايي مرو ةگزيد* 
دكتـر  : با مقدمـه و توضـيحات   االبرار رشيد الدين ابوالفضل ميبدي؛ةاالسرار و عدكشف ةگزيد* 

    .اميركبير: ، تهران1376رضا انزابي نژاد، 
  .اساطير: ، تهران1373 متون تفسيري فارسي؛ دكتر سيد محمود طباطبايي اردكاني؛ ةگزيد* 
، 1374 دكتـر كامـل احمـدنژاد؛   : نظامي گنجوي؛ بـه انتخـاب و توضـيح    االسرار خزنگزيده م* 

    .سخن: تهران
    .سخن: تهران ،1388دكتر عباس ماهيار؛  ؛)شرح قصايد خاقاني(مالك ملك سخن * 
 ،1386 دكتر ناصـر نيكوبخـت؛   آن؛ ةهمراه با شرح گزيد) كامل ةنسخ(مثنوي مخزن االسرار * 

    .چشمه: تهران
دانشـگاه  : تهـران  ،1370مختصري در شناخت علم عروض و قافيه؛ دكتـر جليـل مسـگرنژاد؛    * 

    .عالمه طباطبايي
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