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  نقد و استقالل ادبي

 .صفحه 389، )چاپ اول( 1382ويستار، : محمد مهدي خرّمي، تهران

   1قدرت اهللا طاهريدكتر

  

  
 اثر) صوري(معرّفي، توصيف و ارزيابي شكلي -1

اثر محمّدمهدي خرّمي، از منتقـدان و پژوهشـگران ادبـي  نقد و استقالل ادبيكتاب 
انتشـارات  1382اثـر را سـال چـاپ نخسـت . دو سه دهة اخير مقـيم آمريكاسـت

خرّمي، دكتـري زبـان و ادبيـات فرانسـه . نسخه منتشر كرده است 5500در ويستار 
در كنـار . پردازددارد و در دانشگاه نيويورك به تدريس ادبيات فارسي و فرانسه مي

ت فارسـي نيـز ادبيـات مهـاجر ويژه بـهتدريس، در حوزة مطالعات ادبيات معاصر، 
هاي آموزش زبان فارسي به دانشـجويان كنون، عالوه بر كتاباز وي تا . فعّال است

هاي نـوين در سـنن قـديم در ادبيـات انديشههاي مانند و فراگيران خارجي، كتاب
، )2003( ادبيـات مهـاجرت: يي ديگـر، سـاحلي ديگـردريا، )2003( داستاني ايران

ه، )2000( ي از زنان معاصر ايرانهاي داستان: ضيافتي در آينه نويسـي در قّصه و قصـّ
  . منتشر شده است) 1993( تبعيد

و در ايران و نويسنده در خارج از كشور منتشر  ظاهراً اين كتاب نيز مانند آثار ديگر
اشكاالت  يد حقوق مادّي آن، افست شده است، لذاخراز سوي انتشارات ويستار با 

بته ناشر ال–شود، در واقع بر چاپ آن در خارج از كشور فّني كه در اثر مشاهده مي

                                                      

1
 yahoo.com@Ghodrat٦٦ .دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي 
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توانست مجدّداً اثر با وجود اين، ناشر مي. وارد است –خارجي آن هم معلوم نيست
مشـّخص نيسـت اسـامي . كنـدبخشـي منتشـر چيني و در شكل رضايترا حروف

كـه در شناسـنامة اثـر ) پيمـان سـلطاني(ح جلد و طرّا) مريم خسروي(نگارروفح
يا ايـران؟ قطـع كتـاب اسـتاندارد آمده، مربوط به مرحلة انتشار آن در خارج است 

. ريختگـي رنگـي و تصـويري دارد يست و طرح جلد نيز مغشوش است و درهـمن
مـالل و دلسـردي،  رنـگ جـزكم ريخته در زمينة سفيد و زرددرهم ايِخطوط قهوه

توانـد كـامالً شخصـي البته اين نظر مي(كند ر خواننده ايجاد نمياحساس ديگري د
   .)قلمداد شود

رعايـت ويژه عـدم  بخش نيست؛ بهيي اثر اصالً رضايتآرا  و صفحهنگاري حروف 
اي ها كه در هـر صـفحه بـا صـفحهسمت راست و چپ و باال و پايين برگه فاصلة

، انــدازة قلــم و نــوع آن در نگــارش مــتن ظــاهراً خــارج از ديگــر متفــاوت اســت
ها هم نامتعـارف اسـت؛ دهيوة ارجاعاستانداردهاي مرسوم ناشران ايراني است، شي

اي جهاني است، اصول آن رعايت نشـده و كه شيوهمتني باشد دهي دروناگر ارجاع
م ايـن شـيوه اگر قرار بوده در پايان هر قسمت به منابع ارجـاع داده شـود، بـاز هـ

ها و اشخاص، در پايان هر قسمت معموالً نام التين كتاب. درست انجام نشده است
بنـدي مطالـب و فهرسـت. اي از منابع آمده اسـتتوضيحات تكميلي و معرّفي پاره

در فهرست منـابع و ويژه  به. منابع و مأخذ نيز به شيوة كتب پژوهشي رسمي نيست
فهرست اعالم، . انددر كنار هم تنظيم شده) التين(مĤخذ، منابع فارسي و غيرفارسي 

هـا منـابع امـروزه بـدون ايـن فهرسـت. شودآثار و اصطالحات در كتاب ديده نمي
از سـوم؛ يعنـي گـذار ) بخش(ر پايان فصل د. هشي چندان قابل استفاده نيستندپژو

دگي دارد و افتـا 132تـا  130هاي متنـازع صـفحات بازيافت روايت: خدا و شيطان
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 136از جمله اشتباهات مطبعي كتاب اين است كه صـفحه . مطلب عقيم مانده است
  . بار در متن آمده است متن دو 181و 

-از نظر رعايت اصول نگارشي و ويرايشي مانند همة آثاري كه امـروزه منتشـر مـي

  :در اينجا تنها به موارد مهم خواهم پرداخت. نقص نيستشود، كتاب بي
مدّت در جوامع غربي، در كاربرد يل اقامت و زندگي طوالنينويسنده شايد به دل - 

هسـتند، چنـدان واژگان بيگانه در زبان فارسي كه داراي برابرهاي مناسبي هـم 

، )10ص(، پيامـدهاي تكنيكـي)9ص (ولـه كـردن ماننـد فرم حسّاسّيتي ندارد؛

ــه(گــوري يناميســم، مكانيســم، كاتــهدسيســتماتيك،  ــه ب ، )12ص) (جاي مقول

ص (يو پوالريزاسـيون، دوآليسـتشدن  پوالريزه، )13ص(ن، مانيفست تئوريسي

در نقـد  جاي چندصـدايي كـه ، پوليفوني به)19ص(، اورينتاليستي، توريته )18

ص (جاي منطـق مكالمـه  م بـه، ديالوژيسـ)36ص (ادبي ايران جا افتاده است 

كنـد  الق يـا كسـي كـه آداب را رعايـت نمياخـ جاي  بـي پرنسيب به ، بي)36

جاي  بـه  ، كاراكتر پـردازي)114ص(گرايي جاي كثرت ، پوالريزاسيون به)110(

 ).116ص (پردازي  شخصيت

هاي فعلي نادرست كه بيشتر در نقـل قـول از منـابع كـه كاربرد افعال يا عبارت - 

 شـود؛ سه ترجمه و نقل كـرده ديـده ميانگليسي يا فران نويسنده آنها را از زبان

 ).14ص (» قرار دارداده مورد استف«مانند 

ص ) جاي  منتقـدان به(، منقدان )12ص (حد ) چه(اغالط چاپي مانند تا به چد  - 

، 32ص ) بـر اي جاي  مقدمه به.. (هاي بر ، مقدمه29ص ) جاي  البته به(، الته14
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جاي   بــه(، منقــد38ص )جاي  درون بــه(، دورن 37ص ) تأييــد جاي  بــه(تأيــد

، 44ص ) جاي راوي به(، رواي 41ص )نظرات جاي  به(، نظارت38ص )منتقد

جاي دو  بـه(و دو هراز و پانصد سـاله ) آشتي ناپذيريجاي  به(آشني ناپذيري 

 ).79ص ) (هزار و پانصد ساله

دقتـي  ؛ از جمله تكرارهايي كه محصـول بيها گاهي معيوب استساختار جمله - 

بـر نويسـنده بـا اتكـا «مؤلف هستند به ساخت جمالت آسيب زده است؛ مثالً 

 متفـاوتهـايي  خاطرة ادبي و تاريخي خواننده و از طريق قرار دادن شخصيت

مـورد اشـاره قـرار  در اين فضاي آشنارا  متفاوتيامكانات  اين افضاي آشنادر 

فعل جعللي و گرته برداري شـده = مورد اشاره قرار دادن  .)114ص (»دهدمي

  .»در اين فضاي آشنا«تكرار + 

شود نه بخشي در آن ديده مي. بندي مشكل اساسي داردكتاب از نظر فصل يا بخش
هـاي نويسـنده در پايـان هـر و نه فصلي، مباحث پشت سر هم آمـده و يادداشـت

كند نويسنده مبحثي را تمام و بـه مبحـث جديـدي وارد قسمت است كه معلوم مي
  :بندي كردمانند زير طبقه توان در چند بخشمحتواي كتاب را مي. شده است

بنياني با مركزيت بحث ادبيات داستاني ايران و موضـوع  در جستجوي مؤّلفة -لفا
  .تقليد از ادبيات غربي نوشته شده است

اثـر طـوبي و معنـي شـب نوايي با خدا، آشتي با شيطان كه بـه نقـد رمـان  هم -ب
  .پور اختصاص يافته استشهرنوش پارسي

هـاي دردار هوشـنگ ينـهشيطان، پيشاهنگ يا شاهزاده در تبعيـد كـه بـه نقـد آ -ج
  . گلشيري از منظر تحوّل هويت پرداخته است
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كوتـاه شـهريار  هاي داستاندر راستاي يك آزمايش ادبي كه بحث ساختار را در  -د
  . پور مطرح كرده استمندني
  . در هشت صفحه آمده است» مؤخّره جاي  به«بندي كتاب هم تحت عنوان جمع

آيد، در متن نوشتار مدام نويسـنده ل به چشم ميبا وجود اشكال فوق كه در نگاه او
هايي كه مقايسه ويژه  بهو دهد هاي كتاب ارجاع مي)بخش(فصل  محترم به مباحث

اري آورد، انسـجام سـاخت عمل مي اند، بهه در اثر نقد شدهمنتخب ك هاي داستانبين 
-اصلي بخشالبته عناوين  .188فحة به عنوان نمونه صآورد؛ پنهاني را به وجود مي

  . ها نيز ارتباط معناداري با يكديگر دارند
  

  تحليل و ارزيابي محتوايي اثر -2

  نكات مثبت محتوايي اثر -الف

كنـد  درسـتي اشـاره مـي به 14-13از صفحة  نويسنده در قسمت نخست كتاب - 

داري غربي امكان بروز مكاتب ادبي مانند پست مدرنيسم در جوامع پساسرمايه

و جستجوي  -كند م از آثار امثال ليوتار ارائه ميهايي هقولنقل –و ظهور دارد 

بنـده بـا . است تأملاي مانند ايران، محل اين مكاتب در جوامع در حال توسعه

اي از نويسندگان ايراني كـه بـا الگـوبرداري ناشـيانه از ترم تا پارهايشان موافق

متناسـب بـا هاي داستاني يا شعري پست مدرن غربي بـه خلـق آثـاري نانمونه

پردازند و از آن بـدتر كـه منتقـداني ضـمن  مي وضعيت اجتماعي و ادبي ايران

گونه آثـار را بـه مثابـه آثـار  بر امكان خلق اثاري پسامدرن، اينصحه گذاشتن 

 . كننددرخشان ادبي تحليل و تبيين مي
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نويسندة محترم، ذيل مبحث ادبيات داستاني ايـران و تقليـد يـا عـدم تقليـد از  - 

دامن و مهّمي در جامعة نقد ادبي ايـران  نويسي اروپايي، كه مناقشة درازانداست

هـا بسـط اگرچـه طـرح ديـدگاه كات قابل توجّهي را ذكر كرده است،است، ن

اند، قابل بحث و بررسي بيشتر اي كه بيان كردهعلمي كافي پيدا نكرده، دو نكته

و منتقـدان ايرانـي از  نخست اينكـه نويسـندگان است؛ اين دو نكته عبارتند از

نويسـي در  نصدسـال داسـتاتـا حسـن ميرعابـديني در  از صبا تا نيمانويسندة 

اند كه داستان ايراني از الگوبرداري صـرف از غـرب اي شده، اسير كليشهايران

سـازي، تقابـل دوتـايي نوشته شده است، به نظر نويسندة كتاب در اين كليشـه

رست اسـت و بايـد از آن تبعّيـت كـرد، و كند دكه هرچه مي» غربِ پيشرفته«

ب ارزش اسـت و بايـد از غـركند، بـي كه هرچه دارد و مي» ماندهقِ عقبشر«

شود ادبيات اروپايي در پنداشته مي تأثير نبوده است؛ دوّم اينكهاطاعت كند، بي

گرا بوده و رسـالت اصـلي ادبيـات قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، كامالً واقع

ا هـاي ادبـي اروپـحال آنكه اين تصوّر با واقعيـت ئل سياسي بوده،ابازتاب مس

قليدي بودن ادبيات داسـتاني و لذا اصل نظرية ت ويژه فرانسه سازگاري ندارد، به

 -16 :1382خرمـي، (نويسي غربـي محـلّ ترديـد اسـت ستانبرداري از دا كپي

22(.      

 : اظهار نظرهاي نقادانه نويسنده در موارد متعددي قابل ستايش است از جمله - 

 ها گيـرد؛ يعنـي تـالش فرماليسـتستي ميفرمالياشكالي كه بر جنبش نقد  -1

شـمول كـه انعطـاف الزم را بـراي  براي ارائه اصـول علمـي دقيـق جهـان
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ا بـه روشـي گيرد و آن ر هاي مختلف مي ار متفاوت در فرهنگكاربست اث

 .)33-32:همان(كند  انيكي تبديل ميمك

محترم به يكي از اشكاالت يـا تنگناهـاي نقـد ادبـي  نويسندة 52صفحة    -2

هنوز هم نقـد ادبـي ايـران  اند عموماً دوره معاصر اشاره كرده و گفتهايران 

و تـا  -هرچند به صورت پوشـيده –اسير الگوهي نقد بالغي سّنتي است 

وارد نشـود امكـان » مابعد بالغت«زماني كه نقد ادبي ايران به عرصه هاي 

ست اثار ادبي معاصر از جمله رمĤنها و داستان هـا فـراهم نقد علمي و در

 .   آيد نمي

اول كه به دنبال مباحث تئوريك مقدماتي آمـده اسـت، نويسـنده  در مقالة -3

طـوبي و وجه شـيطاني رمـان  -داييبين وجه خساختار دواليستي جدال 

بين مباحث مقدماتي . شهرنوش پارسي پور را نشان داده است معناي شب

بـه آثـار  رمان، پيوند دقيقـي برقـرار شـده و اين مقاله و بخش اصلي نقد

واي اين رمان با ساختار و محت دقيقاً شده است كههايي  اشارهمشابه غربي 

ي مرسـوم قـرار آنكه در تلة نقدهاي سياسـ ، بيمقالة اخير. همخواني دارد

شكار را آطوبي و معناي شب اگزيستانساليستي رمان -گيرد، وجوه انساني

كرده است، هرچند به وجود تعمدي كه نويسنده داشته اسـت تـا بـه نقـد 

هايي از چنـين نگـاهي كـه آن را  اجتماعي و سياسي اثر وارد نشود، رگـه

ر ادبيات داستاني ناميـد، در هاي نقد معاص دايمتوان گريزناپذيري از پارا مي

ه خانه طوبي به نمـادي از كديد 95-93 صفحات مثالً ؛هايي از نقد قسمت
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وجـه (گرايان  و سـنت) وجـه شـيطاني(اجتماع و جدال بين تجددگرايان 

تـوان از  ود اين نقيصه، مقالة مذكور را مـيبا وج. تعبير شده است) خدايي

اي بسـيار خـوب و آموزنـده بـراي ادبيـات داسـتاني جمله نقدهاي نمونه

 . معاصر در نظر گرفت

 137-136از صـفحة  چهارم) بخش(ه محترم در فصلنقدهايي كه نويسند -4

كنـد، درسـت و قابـل ميوارد گلشيري  هاي در دارآينهبر ساختار روايي 

 .توجه است

 به نظرم كتاب حاضر، از جملـه آثـار تيپيـك نقـد: بندي اين قسمتجمع
تواند مـورد اسـتفاده دانشـجويان و عملي متون داستاني جديد فارسي مي

نامـه يـا  پايان/ نقدهايي كه به صورت رسالهعمده . پژوهشگران قرار گيرد
هاي اخير انجام گرفتـه، مقاالت پژوهشي در حوزه ادبيات داستاني در سال

واهر مـتن هسـتند كـه از توصـيف ظـ» مكانيكي«و » سطحي«هاي بررسي
كه اين كتاب عالوه بر اينكه مبتني بـر يـك روش حال آن. روندتر نميفرا

خـود نويسـنده  كـه چنانمند از پيش تعيين شده است، اعماق متون و نظام
آثار را شناسايي و به صـورت عميـق بررسـي » ادبيت«تصريح كرده است 

ها ارائه كـرده عمومـاً ستانهايي كه نويسندة محترم از داتحليل. كرده است
تواند به عنـوان متنـي با وجود اينكه متن مي. ه و راهگشاستآموزندازه، ت

آموزشي يا كمك آموزشي در نظر گرفته شود، از معيارهاي كتب آموزشي 
-در آن نشـانهفاده از نمودارها، جداول، و غيره و كمك آموزشي مانند است

   .بينيمهايي نمي
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نويسـنده محتـرم . مندانـه نوشـته شـده اسـتمسـئلهكتاب حاضر كـامالً 
درستي بيان كرده كه رويكرد كلي و غالب نقد داستان معاصر اين بـوده  به

-تحوالت سياسي، جامعه شـناختي و روان«ها را در بستر است كه داستان

اند و كمتر نقد ادبي معاصر ايـران اثـار ادبـي را بـه بررسي كرده» شناختي
» ادبيـت اثـار«تـه و بـه در نظر گرف» هامستقل از ساير حوزه«مثابه اموري 

لـذا در نقـد ) 196و مؤخره  40، 28صص . ك. ر(كمتر توجه شده است 
بـه  نويسنده كامالً، )رمان و داستان كوتاه(هاي معاصر داستانهايي از نمونه
بـه ايـن دليـل، پـژوهش . پايبند مانده اسـتمسئله و رويكرد انتخابي اين 

داسـتاني مـا منجـر شـود و تواند به سلسله نقدهايي در ادبيات حاضر مي
جرياني از نقد را در مقابل نقدهاي برون متني ادبيات داستاني پايه ريـزي 

  .كند
    

  نكات منفي محتوايي اثر  -ب

ث هاي مهمي پيش كشيده ولـي از عهـدة موارد بح اي پارهمحترم در  نويسندة - 

كه مفهوم واقعيـت ادبـي را  47-40 فحاتص مثالً است؛ تبيين دقيق آن برنيامده

اي شده و نتوانسته ايـن مفهـوم  هام گويي گيج كنندهمطرح كرده است، دچار اب

  .كندرا به دقت تبيين 

يعنـي  هاي مفـاهيم شـموليت محترم براي تبيين ضرورت تعديل جهان نويسندة - 

 قـد كـرد نمونـةآثار را ن ديل مفاهيمي كه بتوان با آنها همةدست كشيدن يا تع

در ايـن مقالـه محقـق فرانسـوي در . آورد اي فرانسوي مي پژوهشي از نويسنده
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مقايسه داستان كاووس شاهنامه و سرانجام شيطان ويكتور هوگـو نوشـته و در 

 نويسـندة. آن به گريز زدن فردوسي به طرح مباحث حاشيه انتقاد كـرده اسـت

هيم كارسـاز شـمولي مفـا محترم اين كتاب براي اينكه نشان دهد قواعد جهـان

-حاشـيه«و » گريزها«رده است، نيستند و به همين دليل محقق فرانسوي خطا ك

 در متون روايي ادب فارسي را بر مبناي الگوي روايـي ادبيـات پسـت» ها روي

رسد اگرچه نظر محقـق فرانسـوي درسـت  به نظر مي. مدرن توجيه كرده است

يي فردوسي نيـز ه روانبوده ولي تمسك با ادبيات پست مدرن براي توجيه شيو

 ).50-48 :1382خرمي، (خطاي بزرگتري است 

هـاي  ر از خدا و شيطان؛ بازيافت روايتگذ«سوم كه با عنوان  )بخش(در فصل - 

 -حـث مقدمـه مفيـد فايـده هسـتالبتـه مبا–اي طوالني بعد از مقدمه» متنازع

غزاله  ازدادرسي كند قصد دارد با بررسي داستان كوتاه محترم بيان مي نويسندة

ه بعد از ورود به نقـد ايـن متأسفان. عليزاده اين دگرديسي روايتي را نشان دهد

به دليل وجود شـباهت سـاختاري بـين  -كه هنوز به سرانجام نرسيده-داستان 

خانم زويا پيـرزاد، از  يك روز مانده به عيد پاكم عليزاده با داستان داستان خان

پردازد و از آنجـا نيـز اخيرالذكر ميشود و به بررسي اثر بحث اصلي خارج مي

خـالف وار ماننـد داسـتان بـه صـورت اشـارهبه تحليل آثار نويسندگان ديگر 

ــي ــاجي زاده و  دموكراس ــده ح ــانم فرخن ــتانخ ــناپور و  هاي داس ــين س حس

ها در اين فصـل انرويكرد نويسنده در تحليل داست. پردازد محمدرضا كاتب مي

ماند و چون سه صـفحه پايـاني ايـن ولي بحث ناتمام باقي مي نيز ارزنده است
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اي  توان گفت نويسنده از پـس وعـده نميفصل نيز افتادگي دارد، به طور حتم 

 داده بود، برآمده است يا خير؟    دادرسي كه براي نقد داستان 

  
  بندي نهاييجمع

ت بـودن دليل چاپ افس صرف نظر از اشكاالت شكلي، مطبعي اثر كه بيشتر به
ــت  ــي(آن اس ــاهر عل ــي ) الظ ــطالحات ادب ــاربرد اص ــنده در ك ــهنويس  ويژه  ب

هاي نسبتا خوبي هم بـراي آنهـا هاي اخير معادلاصطالحات بيگانه كه در سال
پـيش از ايـن گفتـيم بـه دليـل  كه چنانوضع شده است، خوب عمل نكرده و 

حات بـه ي امريكايي اين اصـطالهازندگي و تدريس طوالني مدت در دانشگاه
 كرده است، همچنينجا از آنها استفاده  جابهذهن نويسنده شده و  اي ملكة گونه

گـاهي . محسوس اسـت زبان بيگانه نما نيز در كاربرد عبارات و جمالت كامالً
زبان نوشتار را مبهم و ديرفهم كـرده اسـت و خواننـده مجبـور  ،همين ويژگي

  . لي نويسنده را دريابداص يك بند را چند بار بخواند تا ايدةشود مي
ولـي از  آيـد نظر مي ه صورت مقـاالت پراكنـده بـهساختار كتاب در بادي امر ب

كتـاب  )هـاي بخش(محتوايي پنهاني برخورداراست و فصل -اختاريانسجام س
ويژه در  ها بـه ات درون متني به مباحـث فصـلمكمل يكديگر هستند و ارجاع

ها نقد كـرده اسـت، بـه ايـن  ك از فصلهايي كه آنها را در هر ي مقايسه داستان
  . انسجام دروني كمك كرده است

، بـا وجـود هـا ارائـه داده اسـتمحتـرم از داسـتان هـايي كـه نويسـندةتحليل
و بـه  سـتوار، دقيـق، علمـي و راهگشاسـتعموماً ا هاي كمي كه داشته لغزش

نكه در كل نوشتار با توجه به اي. دكن متن، ايده و نگاه جديدي ارائه مي خوانندة
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انـد،  حوزة ادبيات داستاني رجوع نكرده هاي انجام گرفته در چندان به پژوهش
ا در برخورد با نظرات ديگـران رعايت يا عدم رعايت اخالق علمي نويسنده ر

ولي در چند نوبت محدود كه به نقدهاي ادبيات داستاني  توان ارزيابي كرد نمي
هـم امتيـازات آن را  ،اتي كـرده منصـفانهاز جمله اثر حسن ميرعابـديني اشـار

. متذكر شده و هم اگر نقدي بر آن وارد بوده، بـه صـراحت بيـان كـرده اسـت
خرمـي، (نمايـد  ته به نظـر صـادق و موجـه مينقدهايي هم كه بر اين اثر گرف

1382:  22-24(.  
 توان ميهاي اسالمي و ايراني، با توجه به موضوع اثر،  از نظر پايبندي به ارزش

هاي  قـد بـر داسـتانگفت نويسنده سوگيري خاصي نداشته ولـي در فواصـل ن
ن اسـت و نشـينا تحت تأثير گفتمان سياسـي خـارجمشخص است كه منتخب 

انــدازي متفــاوت از آنچــه در محافــل علمــي و  انقــالب اســالمي را از چشــم
قـالب انقـالب فرانسـه و ان ويژه در مقايسة نگرد به است ميدانشگاهي داخلي 

معلـوم اسـت  بـه بعـد 67صفحاتمثال فصل دوم ي يا هر انقالبي ديگر؛ اسالم
  .نظر مساعدي به اصل انقالبات سياسي ندارد

نويسـنده محتـرم بـوده اسـت، بيشـتر منـابع التـين  اسـتفادة منابعي كه مـورد
نسـبت بـه منـابع  ،است و تعداد و كيفيت منـابع فارسـي) انگليسي و فرانسه(

تنظيم كتابنامه هـم بـر اسـاس  ضمن اينكه ستنيخارجي چندان قوي و كافي 
  .  هاي رايج نشر ما انجام نگرفته است شيوه

  
  پيشنهادها

 ؛رايي مجدد كتاب براي چاپ هاي بعديآچيني، صفحهحروف - 
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بازخواني متن و اصالح اغالط مطبعي كه بسامد آنها كم نيست و تنها تعـدادي  - 

 ؛ام ا بنده در اين نوشتار گوشزد كردهر

هايي بـا  همين مطالب به صورت روشن در فصل بندي مجدد كه بخش فصل يا - 

 عناوين مشخص آورده شوند؛

هـاي  جي و جايگزين كردن آنهـا بـا معـادلبازنگري در اصطالحات ادبي خار - 

 ؛رايج آنها

يات داستاني معاصر نوشته شـده رجوع به منابع پژوهشي ايراني كه در باب ادب - 

 .است

 


