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  معرفي نويسنده كتاب

هاي بسياري در زمينه نقد  جناب آقاي دكتر تسليمي دانشيار رشته زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيالن هستند و كتاب

آن زمان كه اين كتاب در . ايشان منتشر شد نقد ادبيحدود ده سال پيش كتاب . اند ادبي و ادبيات معاصر منتشر كرده

ي ها هاي  تأليفي حوزة نقد ادبي بود، ايشان دو كتاب ديگر با عنوان اختيار خوانندگان قرار گرفت در زمره معدود كتاب

كه ند در حوزه ادبيات معاصر دار »شعر«هايي در ادبيات معاصر ايران  گزارهو  »داستان«هايي در ادبيات معاصر ايران  گزاره

 پيام هدايتهر دو به نقد و تحليل آثار شاعران و نويسندگان معاصر ايران اختصاص دارد همچنين  ايشان كتابي با عنوان 

اين چند كتاب را معرفي كردم تا بگويم . رود شناسي سخن مي دارند كه در آنجا دربارة هدايت و نظريه شرق و غرب

در حقيقت نتيجه مطالعاتي است كه نويسندة كتاب حاضر هم در  ادبي هاي پژوهشي انتقادي كاربردي در مكتب كتاب

هاي ادبي را در آثار شاعران و نويسندگان ايراني و  اش اين شده كه مكتب حوزة ادبيات معاصر ايران داشته كه نتيجه

ي نقد ادبي جديد هم آشنا ها و آرا خوبي با نظريه ايشان به طور خاص البته آثار صادق هدايت پياده كنند و ديگر اينكه  به

  . هستند

  

  توصيف كتاب

هاي ادبي حاصل تالش نويسنده براي توصيف و تحليل تمامي مكتب هاي ادبي پژوهش انتقادي كاربردي در مكتبكتاب 

ها در يك كتاب نپرداخته است من در  كند كه چون تاكنون كسي به همه مكتب نويسنده در ابتداي كتاب بيان مي. است

كنند كه بتوانند از  ن هدف را داشتم كه چنين كنم و دوم اينكه ايشان در حقيقت در مقدمه كتاب پيشنهاد ميحقيقت اي

در اين كتاب هرجا نويسنده به معرفي مكتبي . هاي ادبي به نقد ادبي آثار هم دست پيدا كنند طريق بررسي مكتب

كند كه اين خود يكي از محاسن  آورد و تحليل مي نه مياي از يكي از آثار ادبيات جهان را در آن زمي پردازد نمونه مي

وجوي زمان از  در جستهايي از كتاب مارسل پروست،  كتاب است؛ مثالً در معرفي مكتب امپرسيونيسم ايشان بخش

رسند و به اصطالح بخش ابسورديسم كه با همين عنوان ايشان آن  اند يا چون به مبحث تئاتر نو مي را آورده رفته دست

هاي ادبي از ادبيات جهان  هايي كه ايشان ذيل اين عنوان از مكتب اند براي هر كدام از شاخهگذاري كرده ل را نامفص
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يعني اينكه هدف ايشان فقط  ؛اند هايي بر آن نوشته و تحليل  داستان يا قطعه شعري از آن مكتب را نمونه آورده ،اند آورده

دهند كه اين كنند توضيح  ري را بياورند بلكه با توصيف و تحليل تالش ميموقوف به اين نبوده است كه داستان يا شع

ادبي را در خود دارد و در مرحلة آخر در هر شش فصل   هاي اين مكتب يك از ويژگي شعر يا اين قطعه از داستان كدام

آن مكتب باشد؛ مثالً در فصل اي از ادبيات ايران در  اند تا نمونه كتاب يكي از آثار هدايت را هم براي تحليل برگزيده

كنند و در مورد  را نقل مي اللهآورند، در بخش رمانتيسم داستان  را مي وغ ساهاب وغكالسيسيسم يك داستان از مجموعه 

هاي  آورند و ويژگي را مي خانم آبجيكنند، در بخش رئاليسم و ناتوراليسم داستان  هاي رمانتيك اثر صحبت مي ويژگي

مردي كه طور تا بياييم به اگزيستانسياليسم كه داستان  كنند و در بخش سمبوليسم هميناثر را بررسي ميناتوراليستي اين 

در حقيقت بايد بگويم كه تحليل آثار هدايت از منظر . دهندرا در پايان كتاب خودشان قرار مي نفسش را كشت

شناسي داشتند تالش  هدايت  تي كه در حوزههاي ادبي موضوع ديگر اين كتاب است و ايشان با توجه به مطالعا مكتب

هاي ادبي را در آثار هدايت شناسايي كنيم؛ يعني در حقيقت هدايت  توانيم تمام مكتب اند تا نشان دهند ما مي كرده

  . هاي سمبوليستي و رمانتيك را ببينيم و هم رئاليستي و پسامدرن را در آثارش هم ويژگي توانيم اي است كه ما مي نويسنده

 .انداز جذابي دارد كند كه چشم اي را براي كتاب پيشنهاد مي گانه نويسنده براي رسيدن به اين اهداف طرح فصول شش

ها را  اند تمامي مكتب تالش كرده اينكهكنند و آن  هاي ادبي پيشنهاد مي بندي مكتب اي براي دسته بندي تازه ايشان طبقه

رئاليسم انتقادي، رئاليسم : اند ل مكتب رئاليسم انواع رئاليسم را گنجاندهذيل عنوان شش فصل قرار دهند؛ براي مثال ذي

  .گيرد سوسياليستي، رئاليسم وهمي و ناتوراليسم هم در همين بخش قرار مي

  .مانند طور معلق باقي شوند اما تا پايان كتاب همان دربردارندة چندين فرضيه است كه مطرح مي پژوهشي انتقاديكتاب 

  

  تابفرضيه هاي ك

كتاب ايشان به  389در صفحه . اند هاي ادبي مرده كنند مكتب يكي اينكه عنوان مي: كتاب حاوي چند فرضيه هم هست 

ايشان  هاي ادبي مكتباست؛ فرضيه ديگري كه روي پشت جلد كتاب  سرآمده ها به كه عمر مكتب كنندصراحت اعالم مي

هايي براي  هاي ادبي نظريه هايي براي نوشتن بود، امروز مكتبنظريهديروز هاي ادبي تا  كتبگرفته اين است كه مهم قرار

اي پديد نخواهد  شود و مكتب ادبي تازه خواندن است يعني با توجه به اينكه ديگر از نظر ايشان مكتب ادبي توليد نمي

ب سمبوليسم يا آن گذشته است كه نويسندگان بخواهند مثل پاريس قرن نوزدهم بروند ذيل مثالً مكت آمد و زمان 

نظر ايشان اين است كه در حقيقت ما امروز از . سورئاليسم قرار بگيرند، پيرو بودلر و رمبو باشند يا آندره برتون

به . كنيم براي اينكه آثار ادبي را بخوانيم، درك و بررسي كنيم و فهم درستي از آن داشته باشيم هاي ادبي استفاده مي مكتب

نكته ديگري كه ايشان در يكي از صفحات كتاب بيان كرده . هاي ايشان در اين كتاب است ز پيامآيد اينها برخي ا نظر مي

  . در كتاب توضيحي در اين مورد نيامده است. اين است كه امروز دورة مكتب اصالت كلمه است

  

  وجوه اهميت كتاب



 

 66  يانتقادي كاربردي در مكتب هاي ادبپژوهشي 

 

  نقد نامه تخصصي زبان و ادبيات فارسي

 64-68: 1397، بهار و تابستان 1،شماره1دوره

هايي از نمونه آثاري  بخش ادبي هاي مكتباز موارد مهمي كه اينجا بايد ذكر كنم اين است كه نويسنده در كتاب  -1

اند و اين بر غناي كتاب  هاي انگليسي و روسي ترجمه كرده اش موجود نبوده از زبان را كه پيش از اين ترجمه

 . افزوده است

  .استفاده از منابع گوناگون و تازه خصوصاً در مورد مكتب رئاليسم كه از منابع روسي ترجمه شده است -2

در بر  از آغاز تا امروز هاي ادبي را از كالسيسيسم تا پسامدرنيسم، بيشتر مكتب تقريباًبودن كتاب كه فراگير  -3

 .گيرد مي

هاي مكتب هاي ادبي در آثار ادبي اعم از شعر و داستان و نمايشنامه و پياده  تالش براي نشان دادن ويژگي -4

 . كردن آن بر روي آثار فارسي

ادن مهمترين مكتب ادبي مثال رمانتيسم همراه با پيشارمانتيسم و بندي مطالب در شش فصل با محور قرار د طبقه -5

 .تعالي گرايي و پارناس

هايي از ادبيات جهان و نقد و بررسي آثار همراه با تحليل مكتب ادبي آن به  ها با نمونه همراه كردن مكتب -6

 .تفصيل

  

  كاستي هاي كتاب

است كه معلوم نيست چرا نويسنده محترم از  هاي ادبي پژوهشي انتقادي كاربردي در مكتبعنوان كتاب  -1

 آيد، بحث تحليل گفتمان يا صحبت به ميان مي» انتقادي«كند؟ هنگامي كه از واژة  اصطالح انتقادي استفاده مي

اگر در مقدمه در اين مورد توضيح . آيد كه بي شك مورد نظر نويسنده نيست ياد مي  تحليل گفتمان انتقادي به

  .شد اما متأسفانه كتاب، مقدمه جامعي نداردنندگان كتاب برطرف ميدادند مشكل خوا مي

كند؛ مقدمه ضرورت نگارش كتاب را توضيح مي  نبود يك مقدمه در ابتداي كتاب به ارزش آن صدمه وارد مي -2

 .كند كه جاي آن در كتاب دكتر تسليمي خالي است هاي مطالعه و تحقيق را بيان مي دهد و روش

ها اشكال دارد؛ براي نمونه، ميزان و  اين كتاب در برخي مستندسازي.ي منابع و مطالبكاستي در مستندساز -3

نويسنده . ده استنحوه نقل قول مطالب نامشخص است و پيدا نيست نقل قول از كجا آغاز شده و كجا تمام ش

توان  ز اين رو نمياستفاده كرده ليكن ارجاعات دقيقي به اين منابع نشده و ا) منبع 250حدود (از منابع بسياري

 .اين منابع را رديابي كرد

شد آنها را در حجم  حجيم بودن كتاب به سبب افزودن مطالبي كه گاه به مبحث مربوطه نامربوط هستند يا مي -4

حجم زياد كتاب و وجود مطالب گاهي غيرمرتبط به حوزه مباحث كتاب به ارزش آن خدشه . كمتري ادا كرد

كتاب در بخش كالسيسيسم ايشان پس از تعريف مكتب و  72تا  68در صفحات وارد كرده است؛ براي نمونه 

آيد  ها مي اي فقط راجع به گوت شوند و چند صفحه هاي آن وارد توضيحاتي در مورد مكتب گوتيك مي شاخه

  اينتوانست در  نويسنده مي. رتي نداردهاي وحشي بودند؟ اينها هيچ ضرو كه اينها كه بودند، از كجا آمدند، قوم
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دانيد با اين خروج از مباحث  چون ميه منابعي مورد استفاده ارجاع دهد اي، خواننده را ب نوع مطالب حاشيه

آيد و وارد يك سلسله  شود و خواننده از فضاي مكاتب ادبي بيرون مي اصلي كتاب خواندن كتاب منفصل مي

ظرم اگر از اين كتاب حدود صد به ن. شود و امثال اين موارد در كتاب زياد است مباحث تاريخي مي

پيشنهاد من اين است كه در . شود تر هم مي شود و خواندني اي به ساختار آن وارد نمي حذف شود، خدشه صفحه

  .ويرايش بعدي از حجم كتاب كاسته شود

  

  ها درمورد طبقه بندي مطالب كتابپرسش

 رمان مدرن ذيل سمبوليسم صحيح است؟هايي چون امپرسيونيسم، اكسپرسيونيسم و  آيا قرار دادن مكتب -1

توان سوررئاليسم و رئاليسم جادويي رادر يك رده قرار داد؟ مبناي سوررئاليسم بر ناخودآگاهي  چگونه مي -2

 . و رئاليسم جادويي بر امر واقع استوار است

 تواند كنار يكديگر قرار گيرند؟  اگزيستانسياليسم و پسامدرنيسم مي -3

دانيم كه مكتب رمانتيسم  ما ميهمة . ها بر چه اساسي صورت گرفته استبندي مكتب هواقعاً روشن نيست كه طبق

ها را  آثار سوررئاليست  دانيم كه نويسندگان رئاليست جادويي مي. است گذار بودهگيري مكتب سمبوليسم تأثير شكلبر

اييم و اين مكاتب را كنار هم قرار دهيم؛ مثالً تواند دليلي باشد بر اينكه ما بي مي  خوانده بودند ولي آيا توجه به اين پيشينه

سوررئاليسم : در مورد دو مكتب سوررئاليسم و رئاليسم جادويي توجه كنيد خاستگاه اين دو مكتب به نظر من جداست

شناسي  سوررئاليسم مكتب روان. دهد ناخودآگاهي در آن فرمان مي مكتب نگارش خودكار است، مكتبي است كه

هاي  هاي مسائل اجتماعي است، دغدغه هاي رئاليسم جادويي دغدغه كه دغدغه  حالي ني است درهاي داستا شخصيت

هويتي است؛ يعني اگر آنجا  ناخودآگاهي اصالت دارد اينجا كامالً خودآگاهي به اوضاع و احوال مردمان سرزمينشان 

شان با هم متفاوت  وتي دارند و نوع ادبيهاي متفا دو مكتب خاستگاه  به گمانم اين. گيرد است كه مورد توجه قرار مي

كه  شان شعر است، درحالي  گزينند و قالب ادبي است حتي نويسندگان سوررئاليست نوع ادبي شعر را براي خودشان برمي

هايي در ديگر  كنند اما پرسش هاي خودشان را آنجا  بيان مي اند و روايت ها عموماً اهل رمان و داستان رئاليست جادويي

دهند؛ چرا  آيد و آن اينكه چرا مكتب رئاليسم جادويي و سوررئاليسم را ذيل يك عنوان قرار مي ها به وجود ميبخش

دهند و  هايي مانند مكتب انحطاط، امپرسيونيسم، سمبوليسم، اكسپرسيونيسم و ايماژيسم را ذيل سمبوليسم قرار مي مكتب

ها بدون  بندي گيرند؟ اين طبقه ان نو همه ذيل ابسورديسم جاي ميچرا اگزيستانسياليسم و پسامدرنيسم و تئاتر نو و رم

  . هرگونه توضيحي در مقدمه كتاب يا فصل صورت گرفته است

  

  ها  پرسش هايي درباره نمونه



 

 68  يانتقادي كاربردي در مكتب هاي ادبپژوهشي 

 

  نقد نامه تخصصي زبان و ادبيات فارسي

 64-68: 1397، بهار و تابستان 1،شماره1دوره

آيا با توجه به . در تمام فصول كتاب نقد داستاني از هدايت مي آيد كه هيچ دليلي هم براي توجيه آن وجود ندارد

توان ادعا كرد كه هدايت با انواع مكاتب ادبي آشنايي داشته و از آنها در آثارش سود برده است؟  ئه شده ميهاي ارا نمونه

  . ها پس از مرگ وي بوده است كه توليد يا اوج برخي مكاتب مثل پسامدرنيسم سال درحالي

  

  مشكالت تايپي و صفحه بندي

كه البته چندان مهم نيست ولي توجه به آن ضروري است؛ براي مثال در  كنم  اما در پايان به برخي نكات شكلي اشاره مي

دهند  كنند، ناتوراليسم را در كنار ايماژيسم و كوبيسم قرار مي به سمبوليسم صحبت مي كه راجع) مقدمه(كتاب 14صفحه 

. شود كتاب مطلب يكباره قطع مي 166 اشتباه تايپي است يا در صفحه كه مطمئناً منظورشان ناتوريسم است و احتماالً

نويسند كه من  ايشان مي. شود هاوثورن صحبت مي داغ ننگدفعه راجع به رمان  پو است و بعد يكبحث ايشان درباره آلن

گرايانه و هم گوتيك است ولي من هرچه گشتم پيش از  هاوثورن هم تعالي داغ ننگكنم كه رمان  قبالً گفتم و تكرار مي

بندي  در متن نديدم البته اينها نكات مهمي نيست و احتماالً مشكالت تايپي و صفحه هاوثورن  رمان آن توضيحي راجع به

  .است

  

  ابعاد آموزشي اثر

هاي ادبي جهان استفاده كرد اما  تدريس درس مكتب رسد بتوان از اين كتاب براي نمينظر گفته شد به با توجه به آنچه

  .تواند كتاب كمك آموزشي خوبي براي دانشجويان و منبعي براي اهل پژوهش باشد مي

  

  

 


