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  اندازي به تحوالت ادبي پس از پيروزي انقالب اسالمي در حوزة شعر و داستان  چشم

  .صفحه366،) چاپ اول(1394علمي و فرهنگي، : بهجت السادات حجازي، تهران

   1دكتر فاطمه راكعي

  

  معرفي و توصيف اثر  -1

  ...)ناشر/ مترجم/ نويسنده(اي اثر  مشخصات شناسنامه: الف

اندازي به تحوالت ادبي پس از پيروزي انقالب اسالمي در حوزة شـعر  چشم: عنوان كتاب -
  و داستان

  بهجت السادات حجازي: نويسنده -

  1394: چاپ نخست -

  نسخه 1000: شمارگان -

  گيشركت انتشارات علمي و فرهن: حروف چيني و آماده سازي -

  شركت چاپ نشر علمي و فرهنگي كتيبه: ليتوگرافي، چاپ و صحافي -

  شركت انتشارات علمي و فرهنگي: ناشر -

                                                      
 fatemehrakei@gmail.com. دانشيار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 1
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  )ها ها و فصل بخش(ساختار كتاب : ب

  :گفتار و شش فصل به شرح زير است كتاب داراي پيش -

  ؛)فردوسي و مولوي(نگاهي به دو قلة حماسي و عرفاني :  فصل اول

  معنايي در شعر بعد از انقالب؛هاي  شاخص: فصل دوم

  تحوالت سبكي شعر بعد از انقالب؛: فصل سوم

  ؛»ها ها و آب مرداب«نظري به مثنوي : فصل چهارم

  ادبيات داستاني بعد از انقالب؛: فصل پنجم

  .هاي داستاني نمونه: فصل ششم

  .دهد ها، فهرست منابع و فهرست نمايه تشكيل مي پايان كتاب را يادداشت -

  ...)طرح جلد و صحافي (هاي فني اثر  گيويژ: پ

رنـگ نـارنجي . طرح روي جلد، بيش از آنكه حاكي از ادبي بودن اثر باشد، سياسي اسـت -
  . براي جلد كتاب مناسب نيست تاب نبودن روشن جلد نيز به خاطر چرك

  . آرايي آن قابـل قبـول اسـت صحافي، نوع و اندازة قلم و صـفحه. قطع كتاب، رقعي است -
  .دوازده مورد نمودار در اين كتاب وجود دارد

  .كتاب داراي فهرست منابع و فهرست نمايه است -
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  ويرايش ادبي -2

  عدم رعايت صحيح عاليم سجاوندي: الف

از عالمت ويرگول در مواردي كه وجود آن در جمله الزم است، استفاده نشـده يـا اسـتفادة  
شود و عدم آشنايي نگارنـده  تن ديده مياين مورد به صورت مكرر در م. درست نشده است

  :شود به يكي دو مورد براي نمونه، اشاره مي. دهد با كاربرد عالمت ويرگول را نشان مي

و اعصـاب .... امزجـه  شايد درست باشد كه علت اين اخـتالف، احـوالي را در تفـاوت«
  »...اما بايد اذعان كرد. بجويند

  ).2ص (شد ه از ويرگول استفاده ميجاي  نقط بايد به» اما«قبل از واژة  -

  : بيايد، نه بعد از آن» بلكه«همچنين در جملة زيركه ويرگول بايد قبل از واژة -

  ).8ص (».... گرايي او بر محور وطن دوستي صرف نيست بلكه، با تكيه بر  ملي«

ا در ويرگول آمده، اين نوع اشكال در كتاب بسيار است امـ» و«در مواردي نيز پس از واژة  -
  .شود مورد ساير عاليم سجاوندي، مشكل چنداني مالحظه نمي

  ويرايشي -ايرادهاي نگارشي: ب

، »هاي قابل تعميمي ويژگي«، »نقش بسزايي« ،»موقعيت مناسبي«: آوردن ياي نكره با صفت -
به علت مكـرر بـودن مـورد، از ذكـر شـمارة ....(» هاي كهني دلبستگي«، »آسايي رشد معجزه«

  ).شود طه خودداري ميصفحات مربو
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در «؛ بـراي مثـال »نـو«يـا » پرتـو«هاي مختوم به واو مانند  آوردن ياي نسبت در پايان واژه -
  .نوشته شود» ...گرايي در پرتوِ فراملي«كه بايد به صورت » ...گرايي پرتوي فراملي

ل تعميمـي هـاي قابـ ويژگي ]بـراي آن[توان  نمي.... «: »كردن«جاي   به» نمودن«استفاده از  -
ص (» .اند موجبات اعتماد به نفس خود را با بيگانگان فراهم نموده«؛ )3ص (» مشخص نمود

  . و بسياري موارد ديگر) 6

پاكسـتان ... ي ناسيوناليسـم و تعلقات ديني، پايه.... «: »شدن«جاي   به» گرديدن«استفاده از   -
  ). 7ص (»گرديد

ص (» باشـند مخاطب اسالم، تمام انسĤنها مي«: »تندهس«جاي  به» باشند مي«به كاربردن واژة  -
  .و موارد بسيار ديگر) 7

سـرهم تكـرار شـده اسـت؛ بـراي   ي پشـت ها دو يا سه بار در دو جمله گاهي برخي واژه -
  . با اندكي دقت، قابل ويرايش بوده است) 110ص (» شد«نمونه، تكرار واژة 

هـاي مركـب؛ بـراي  نويسي واژه سرهم آهنگي و يكدستي در جدانويسي و عدم رعايت هم -
  .و موارد متعدد ديگر» گرايي عرفان«، »دلبستگي«مثال 

هاي شـعرها؛ بـراي مثـال در يـك صـفحة  عدم يكدستي در طرز چينش سطرها و مصراع -
در يـك شـعر، : اند سه شعر كالسيك به سه شكل مختلف نوشته شده) 136مثالً ص (واحد 
در ديگري به صورت ضربدري نوشته شده و در يكي ديگـر ها رو به روي هم آمده،  مصراع
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ي نيما يوشيج، كـه شـعر »ها آي آدم«در ضمن، شعر . به صورت نثر، در يك سطر آمده است
  .روي هم چيده شده است هايش روبه نو است، به صورت شعر كالسيك، مصراع

  هاي اماليي غلط: پ

است؛ براي مثال، دو بار در دو صـفحة  ها اگرچه زياد نيست اما بعضاً فاحش گونه غلط اين -
  ؛)58بار اول در ص (آمده است» نحر«به صورت » نهر«مختلف، واژة 

  ؛»سبك و سياقي«بايد بشود » سبك و سياحتي« 199در صفحة  -

» گراي ما در پرتوي فراملي.... «؛ براي مثال»و«آوردن ياي نسبت در پايان كلمات مختوم به  -
  نوشته شود؛» گرايي ما در پرتو فراملي.... «صورت بايست به  كه مي) 15ص (

 .هاي تايپي، قابل مالحظه نيست غلط -

  عدم رعايت اصول ارجاع دهي -3

كه در ارجاع دهي، نظر يك نويسندة ايراني آورده شده، ارجاع به منبعي داده شـده  درحالي -
 -) Banuazizi, 2003(» ...مسـكوب بـر ايـن بـاور اسـت«-كه به زبـان انگليسـي اسـت 

توانسته در چنين مواردي، از منبـع فارسـي، از همـين نويسـنده يـا از  كه نگارنده مي درحالي
  . ها شمارة صفحه ذكر نشده است دهي ضمناَ در همين ارجاع. منابع ديگر استفاده كند

همين اشكال را بـه ذهـن متبـادر  )Boroujerdi, 2003(دهي به  نيز ارجاع 24در صفحة  -
  . كند مي
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جاي ارجاع دهـي بـه مجموعـه شـعرها و  ر بسياري موارد ديگر در خصوص شعرها، بهد -
هـاي ديگرانـي كـه در  دفترهاي شعر خود شاعران، شعرهاي آنها از منابع غيراصـلي و كتاب

آبـادي، بـه نقـل از  بيگـي حبيب: (اند، آورده شده است مورد آن شاعر يا شعرش نوشته شده
) 174-168: 1389كـافي، (عر خوشـدل تهرانـي، بـه ؛ يـا شـ)108ص ) (97:1387حسيني، 

قاسـمي بـه نقـل از مردانـي، : (ارجاع داده شده است؛ يا اين ارجاع در ذيل شعري از مرداني
شـاهرخي، بـه (؛ يـا )92: 1376ميرجعفري به نقل از ميرشكاك، (يا )/ 99ص ) (194: 1384

زاده بـه  نجف) (84ص ) (25: 1373رستگار، به نقل از حسيني، (؛ )63: 1397نقل از بقاالن، 
  .و بسياري ديگر) 84ص ) (38: 1372پور،  نقل از امين

گاهي ذيل شعر، تنها نام شاعر آورده شده و به منبعي كه شعر از آن انتخاب شـده، ارجـاع  -
  ).97ص (و ) 100و  99صص (داده نشده است 

هـايي  تر در مـتن، از واژهبراي ارجـاع بـه مـوارد بـاال» همان«براي استفاده از واژة متداول  -
اين كار جـز آنكـه بـه . به تناوب استفاده شده است» همان«و خودِ » جا همان«، »همو«: مانند

  .يكدستي كار لطمه زده، توجيه ديگري ندارد

  تحليل و ارزيابي محتوايي . 4

گفتار كتاب، هدف خود از نگارش آن را انسجام بخشيدن به مباحث درسـي  نگارنده در پيش
شجويان كارشناسي ارشد ادبيات مقاومت تعريف كرده و با ايـن نگـاه، بـه تنظـيم محتـوا دان

  :با توجه به اين امر نكات زير قابل ذكر است. پرداخته است
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  .مطالب با سطح علمي مخاطبان اثر تناسب دارد -

مـودار تمرين و تصوير در كتاب استفاده نشده، اما تعداد دوازده ن: از ابزارهاي علمي، مانند -
  .در اثر وجود دارد

كتـاب ....) صرف نظر از اشكاالت محتـوايي و (در سطح ترسيم شده از سوي نگارندة اثر  -
  .تا حدودي پاسخگوي نيازهاي علمي دانشجويان در زمينة ادبيات انقالب اسالمي است

  . هاي مختلف آن انسجام دروني دارند اثر داراي نظم منطقي است و بخش -

هاي ارائه شده، نكـات زيـر قابـل ذكـر      ها و تبيين ا و استحكام تحليلدر خصوص محتو

  :است

ــده * ــفحة دوم نگارن ــد مي  در ص ــاخت و  جريان«: نويس ــطح زيرس ــعري در دو س ــاي ش ه
زيرساخت، حركت پنهـان شـعر غيرمتعهـد، و . روساخت جامعه به حركت خود ادامه دادند

  .»....روساخت، حركت آشكار شعر متعهد است كه 

اي را در علـم  كه مفاهيم علمـي جاافتـاده» روساخت«و » زيرساخت«فاده از اصطالحات است
شناسي دارند، در تبيين مفهوم موردنظر نگارنده، اصولي نيست؛ ضمن اينكـه  بـه لحـاظ  زبان

» روسـاخت«و » حركت پنهان شعر غيرمتعهـد«مورد نظر را » زيرساخت«توان  محتوايي، نمي
اند كه اصوالً يكي  اينها در واقع، دو جريان متفاوت. تلقي كرد» دحركت آشكار شعر متعه«را 

  .تواند باشد روساخت ديگري نمي
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دارانه در معرفي و نقد يـك اثـر در  هاي جانب و ديگر عبارت» آسا معجزه«استفاده از كلمة * 
  ).3ص (متن علمي اصولي نيست

انة نگارنده در مـورد آثـار دار  هاي شخصي و جانب در بسياري موارد ديگر، شاهد قضاوت* 
  .در مورد برخي آثار» زيباترين«و » زيبا«هايي چون  هستيم، مثالً استفاده از واژه

  :اشكاالت وزني

در بسياري از شعرهاي ذكر شده در كتاب، اشـكاالت وزنـي يـا تـايپي وجـود دارد؛ ايـن * 
چرخـد،  اسـالمي ميموارد، بسيار متعدد است و در اثري كه اصوالً حول محور شعر انقالب 

  .اغماض نيست قابل 

ص (» تا آسمان جوالن كني است جاي تو«: بايد باشد» جا تو تا آسمان جوالن كني است« -
19.(  

سرخِ سـرخ ام از وصف تو اي   درمانده«: بايد باشد» سرخِ سرخام از وصف تو اي   درمانده« -
  ).50ص (» ...سرخ

» اند صف كشـيده ببينبرخيز روي نيزه « : بايد باشد» اند صف كشيده بينبرخيز روي نيزه « -
  ).51ص (

ص (» آيـي؟ بيرون نمي اي ماه منآخر چرا «: بايد باشد» آيي؟ بيرون نمي اي ماهآخر چرا « -
55.(  
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نبـودي رهبـر ديـنم خداونـد دانـد  گر«: بايد باشد» نبودي رهبر دينم خدا داند هگرز اگر« -
  ).57ص (» هگرز

آن پـري روي نـاز پـرور «: بايد باشد» آيدآن پري روي ناز پرور من بعد يك عمر انتظار « -
  ).70ص (» آمدمن بعد يك عمر انتظار 

بشكسـته زانـوان و «: بايـد باشـد» فاتح و نسـتوه اند ايستادهبشكسته زانوان و كمرهاشان « -
  ).75ص (» فاتح و نستوه اند استادهكمرهاشان 

: بايد باشـد» شدم هوشياري پير خراباتي و  خرقه... كندم و بر تن كردمي زهد و ريا  جامه« -
  ).81ص (»  شدم هشياري پير خراباتي و  خرقه... ي زهد و ريا كندم و بر تن كردم جامه«

  )116ص (»را ناي اسماعيل خودحتي خيال «: بايد باشد» را ناي اسماعيلحتي خيال « -

  ).123ص (»اي داري توشه راهسفر بخير اگر «: بايد باشد» اي داري توشه رهسفر بخير اگر « -

»  تـو ال الـه االاشـهد ان ... سـارا سـالم«: بايد باشد» تو االه اال اهللاشهد ان ال ... سارا سالم« -
  ).144ص (

  :غلط وزني و اماليي از نوع باال وجود دارد» سارا«در سه سطر زير از شعر 

  .»بحمده... و سارا من اهللاسبحان ربي «

  .»دلش گرفت... من و سارا اهللاسبحان ربي «

  .»به هم رسيد... من و سارا اهللاسبحان ربي «
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  :هاي زير نوشته شوند كه به ترتيب بايد به صورت

  .»بحمده... من و سارا ...لسبحان ربي ا«

  .»دلش شكست... من و سارا ...لسبحان ربي ا«

  .»به هم رسيد... من و سارا ....لسبحان ربي ا«

ص (»فريـاد كردنـد چاوشـانگاه سـفر را «: بايد باشد» فرياد كردند چاووشانگاه سفر را « -
147.(  

اي نيامده، انگار شعر دوم، دنبالة شعر اول اسـت و اگـر  گاه بين دو شعر مجزا، هيچ فاصله -
راگراف و پا) 53ص (تواند اين مسئله را تشخيص بدهد حساس به وزن نباشد، نمي  خواننده،

  .آمده است) 89:1363(اول شعرهايي كه از ميرشكاك 

» نديـدم«، واژة »....كه حتـي نديـدم خاكسـترت را....«در شعر محمدكاظم كاظمي، مصراع  -
  ).107ص (اصالح شود» نديديم«بايد به 

  : در مصراع دوم شعر زير، اشكال وزني وجود دارد -

مـن «: بايـد بشـود)154ص (»بدهيد با خنجر عشق آبم  من پرسش سوزان حسينم ياران«
  .»ي عشق جوابم بدهيد با حنجره  پرسش سوزان حسينم ياران

اضـافه » سـر«بايد به ابتداي مصراع، واژة » دوست ندارد آنكه دارد سر دوست«در مصراع  -
  ).136ص (شود



 

 18  چشم اندازي به تحوالت ادبي پس از پيروزي انقالب اسالمي در حوزه شعر و داستان

 

  نقد نامه تخصصي زبان و ادبيات فارسي

 8- 24: 1397 پاييز و زمستان، 2،شماره1دوره

  :آبادي، اشكال وزني وجود دارد در مصراع اول غزل پرويز بيگي حبيب -

  .»هاي پاييزانه دارد سراپايم هاي باران خورده  اشارت من از آن سوي حسرت«

دارد  يا زانـهييپا يهـا اشارت ميآ يباران خورده م يها حسرت يمن از آن سو«:بايد بشود
  .»ميسراپا

  :  بايد باشد» الستانآري شهادت وفاي   قالو بلي تعهد ارواح پاك بود«: بيت -

  »الستتانآري شهادت است وفاي   تعهد ارواح پاك بود "قالوا بلي"«  

گاه در كنار نام شاعران برجسته و شعرهاي شايستة درج در كتاب، شـعرهايي از شـاعراني  -
آورده شده است كه در حد شعرها و شاعران ديگر نيستند؛ براي نمونه، شعر غضنفري مقـدم 

ص (م داردكه نه تنها فاقد شاعرانگي الزم است، كه اشكاالت وزني مشخصي ه) 78: 1384(
69.(  

  :جاي  شعر استفاده شده است گاه از يك قطعه نثر به -

حضور  بي شد، و  رسيد يا اصال شروع نمي رخصت او هيچ چيز به پايان نمي كسي كه بي«
  ).69ص (» او همه چيز غايب بود

اشكال وزنـي دارد كـه ) 86ص (» كان كه شد كشته دوست نيك سرانجام افتاد«در مصراع  -
  .اصالح شود» سرانجام افتاد كيكان كه شد كشته او ن«ورت بايد به ص

  ): 118ص (طور در مصراع اول شعر عليرضا قزوه  همين
  »سان كه گونةساحل، از تازيانة دريا آن   از داغت، اي همه خوبي، نيكي داشت نگاهم«
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  :كه بايد به صورت زير اصالح شود 
  »دريا ةساحل، تازيان ةكه گون سان آن از داغت اي همه خوبي، خيس است دشت نگاهم«
هاي مختلف از سهيل محمودي نـام بـرده شـده، هـيچ نمونـه  كه بارها به مناسبت درحالي -

  .شعري از وي نقل نشده است
) ره(هاي عرفاني در شعر پس از انقالب را ابتدا امـام خمينـي  داران و ريشه نگارنده طاليه  -

ن حسين اسـرافيلي، سـهيل محمـودي، قيصـر و عالمه طباطبايي و بعد، شاعران ديگري چو
ايشـان بـه چـاپ   بعد از رحلت) ره(كه شعرهاي امام  قيد كرده است، درحالي... امين پور و 

هاي عرفاني در شعر پس از انقالب، درست  دار انديشه رسيد و ذكر نام ايشان به عنوان طاليه
شـان نبايـد بـا آثـار شـاعران اي نداشـتند و آثار ضمن اينكه امام داعية شاعري حرفـه. نيست
  . اي مقايسه شود حرفه

هايي كه پس  داستان«شود؛ براي نمونه  هاي سست و شعاري، در متن ديده مي بعضي جمله -
اند، عمدتاَ از نظر تـأثير عاطفـة فعـال، سرشـار و  ي تحرير درآمده از پيروزي انقالب به رشته

  ). 171ص (»اند وكاست بوده كم بي
كنـد،  نويسندگان را به دو گروه اول و دوم تقسيم مي) 184ص (بخش داستان نگارنده در  -

پور، راضيه تجار، مريم جمشيدي، زهـرا زواريـان و گـروه  كه گروه اول شامل سميرا اصالن
آورد،  هاي گروه اول نمونه مي است اما وقتي از داستان...... ، .....دوم شامل مهدي شجاعي و 

  .پردازد، كه در گروه اول، اصال از وي نامي برده نشده است اف مياثر مخملب» باغ بلور«به 
  :، بيت زير88در صفحة 

  »نامة نبرد است آيين پاسداران خون    سوخت در شط سرخ آتش، نعش ستاره مي«
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  .مرداني است... كه اين شعر از نصرا ارجاع داده شده، درحالي) 217: 1373رحمدل، (به 
هايي از نوسـتالژي؛ دوري از معشـوق در شـعر نيمـا و  مونـهن«ذيل عنوان  104در صفحة  -

اي از شعر اخوان آورده شده  و ذكـر نـام نيمـا در عنـوان، مـوردي  ، تنها نمونه»اخوان ثالث
  . نداشته است

، در تقسيم بندي ارائه شده از غزل تا پيش از انقالب، از هشت نـوع غـزل 116در صفحة  -
است و بـه عنـوان شـاعران » غزل نو معاصر«ه نوع هشتم، در ادبيات فارسي نام برده شده، ك

سيمين دخت وحيـدي، حسـين اسـرافيلي، حسـين : نمونة اين نوع، نام افراد ذيل آمده است
اوالً اكثر ايـن شـاعران، شـاعران انقـالب اسـالمي . پور منزوي، سهيل محمودي و قيصر امين

يك رديف آوردن اين افراد، كه به لحـاظ هستند، نه قبل از انقالب؛ ثانياً در ) بعد از انقالب(
  .رديف نيستند، اصولي نيست شاعرانگي آثارشان هم

گويي در مورد شـعر  جاي  نقد علمي و اصولي، به قضاوت و كلي ، نگارنده به153در صفحة 
از » ها ها و آب مرداب«فصل چهارم كه اختصاص به مثنوي . سيدحسن حسيني پرداخته است

اصل شعر آورده نشده و بعد از يك مقدمة كوتـاه، ناگهـان بـه نقـد سيدحسن حسيني دارد، 
اي از آن و موسيقي شـعر وي پرداختـه سـپس سـخن از شـعر  شعر نو حسيني و ارائة نمونه
در ادامة شعر اعتراض حسيني، دو شعر اعتـراض ديگـر نيـز از . اعتراض حسيني گفته است

و » هـا هـا و آب مرداب«يني در مثنـوي هايي از شعر حسـ قزوه آورده و سرانجام، به ذكر بيت
 آيـد مي كار، اين طـور بر از شيوة). 157و  156صفحات (ي آن پرداخته است  صحبت درباره

  !كه اين فصل، يك بحث كالسي بوده، كه به همان صورت پياده و چاپ شده است
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بـع جاي  ذكر منبع اصلي، به يـك من با مضمون جنگ، به انيمحمدرضا عبدالملكشعري از  -
  .اينترنتي ارجاع داده شده است

هاي برخي آثار پرداخته شـده  گاه به توضيح واضحات و موارد مسلم در خصوص ويژگي -
هاي انقـالب و  نويس هاي ادبـي يادداشـت ، در مورد نوشـته216است؛ براي مثال در صفحة 

هاي ايــن دوره،  بازتــاب آيــات قــرآن در بعضــي از يادداشــت«: نويســد جبهــه و جنــگ مي
هاي پـيش از انقـالب و غيرايرانيـان نشـان  نوشـته برجستگي آنان را در مقايسـه بـا يادداشت

  .»دهد مي
ــت - ــمت يادداش ــص (ها  در قس ــه): 332-336ص ــي فرق ــورد برخ ــيحاتي در م ها و  توض

ها آمده است كه معلوم نيست علت برجسته كردن آنها نسـبت بـه ديگـر مـوارد و  شخصيت
ين تمامي شاعران و نويسندگان كه كتاب بـه آثارشـان پرداختـه، افراد چيست؛ براي مثال از ب

در اين قسمت تنها به ارائة بيوگرافي مختصري از موسوي گرمارودي، سيد حسـن حسـيني، 
آنكه بـه علـت ايـن گـزينش اشـاره  دو شخصيت خارجي و يك نويسنده پرداخته است، بي

  .شود
ها كامل نيست و نام برخـي  فهرست كتاب، داراي فهرست منابع و فهرست نمايه است ضمناّ

 .شاعران و نويسندگان با ذكر صفحات مربوطه در نمايه وجود ندارد

  
  ارزيابي نهايي اثر -5

  نقاط قوت -الف

  .بندي خوب است صفحه -
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  .هاي مختلف دارد كتاب، ساختار منطقي و فصل بندي قابل قبول و انسجام در بخش -
  .موضوعي هستندمطالب داراي انسجام و ارتباط  -
  .تعداد نمودارها قابل مالحظه است -

  نقاط ضعف : ب

تاب نيست، براي كتابي كه  خواني ندارد و چون چرك رنگ روي جلد با محتواي كتاب هم -
  .قرار بوده، كتاب درسي باشد، مناسب نيست

  .اشكاالت فراوان در ارجاعات وجود دارد -
كه اصوالً در مـورد ادبيـات و (ه علمي بودن اثر اشكاالت فراوان وزني در اشعار منتخب، ب -

  .لطمة بسيار جدي زده است) شعر است
  .شود هاي اماليي در شعرها و در متن ديده مي اشكاالت متعدد تايپي و غلط -
قضاوت و بيان احساسات شخصي نگارنده در مورد آثـار و افـراد، بـه ارزش علمـي كـار  -

  .لطمه زده است
  .شود هماهنگي و يكدستي در نوشتار مالحظه ميالخط، عدم  در رسم -
  .ويرايشي، قابل مالحظه است-اشكاالت سجاوندي و نگارشي -
اي كـه  هـاي شـناخته شـده آوردن نام اثار برخي افراد ناشناس با آثاري ضعيف در كنار نام -

  .كنند، به وجهة علمي كتاب لطمه زده است شعر انقالب را نمايندگي مي
هاي شصت الـي هشـتاد اكتفـا كـرده و در  تخاب آثار شاعران انقالب به دههنگارنده در ان -

انتخاب اين آثار نيز دقيق نبوده، به نحوي كـه بسـياري از آثـار ارزشـمند شـاعران برجسـتة 
انقالب در كتاب وجود ندارد و در عوض، آثاري از افراد كمتر شناخته شده با آثاري ضعيف 
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است و در ايـن فاصـله  1394چاپ نخست كتاب، سال  كه در كتاب ذكر شده است؛ درحالي
  .روز كردن موارد وجود داشته است فرصت بازنگري و به

  .نمايد دار مي هاي اماليي و سجاوندي، به علت تكرار، معني وجود برخي غلط - 
  

  ها پيشنهاد -پ

  .ويرايش كامل ادبي و فني كتاب و تغيير طراحي و رنگ روي جلد -
كه كوچكترين اشكال وزني، نوشـتاري يـا  صورتي نويسي شعرها، به دقت جدي در درست -

  .تايپي در آنها نباشد
  .شيوة ارجاع دهي اصالح شود -
نگارنده از غلو در مورد افراد و آثـار بپرهيـزد و از قضـاوت و بيـان عقايـد و احساسـات  -

  .شخصي در مورد آنها اجتناب كند
هاي شاخص  ويژه آثار ضعيف، در كنار نام و آثار چهره از ذكر نام و آثار افراد ناشناخته، به -

  .شعر انقالب اسالمي پرهيز شود
رود شعرهاي شاعران تا پايان دهة  به چاپ رسيده، انتظار مي 1394براي كتابي كه در سال  -

  .هشتاد ديده شود و در هر زمينه بهترين و آخرين آثار انتخاب شود
اندازي به تحوالت شعر بعد از پيـروزي  چشم«:  نوانچاپ كتاب در دو جلد مجزا با  دو ع -

اندازي به تحوالت داستان بعد از پيروزي انقالب اسـالمي  چشم«و » انقالب اسالمي در ايران
ها، با ذكر همة موارد ارزشـمند و نقـد اصـولي  هر يك از اين كتاب. صورت بگيرد» در ايران

  .ود، داراي حجم الزم خواهد بودآثار براي آنكه به صورت كتابي مجزا چاپ و نشر ش
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از دهة شصت الي هفتاد تا امروز زمان زيادي گذشته است و الزم است براي چاپ بعـدي  -
بندي جديد آثار ادبي انقـالب  حتماً آراء و نظرات ديگر منتقدان از شيوة تقسيم بندي و طبقه

  .نظران در اثر استفاده شود توسط ديگر صاحب
موجود، به صورت فعلي، واجد شرايط انتخاب به عنـوان كتـاب درسـي به دليل اشكاالت  -

  .نيست
نظرهاي جديـد ديگـر  روزرساني آراء، نظرات و استفاده از نقطـه پس از رفع اشكاالت و به -

منتقدان در مورد آثار ادبي انقالب، كتاب به عنوان يك منبع قابل مطالعه در كنار كتب درسي 
  .شود در اين زمينه، توصيه مي

  


