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 نقد بهراهبردهاي نويسندگان در پاسخ گزارش نشست 

  دكتر حسن اسالمي اردكاني: سخنران
  13/10/1397: تاريخ برگزاري

  
 پس ازروز پنج شنبه سيزدهم دي ماه » نقدراهبردهاي نويسندگان در پاسخ به «نشست 

و با حضور آقاي دكتر حسـن اسـالمي اردكـاني در جلسة ماهيانة شوراي بررسي متون 
 -قباديآقاي دكتر . اتاق رياست پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار شد

ضمن خوشـامدگويي بـه ايـن اسـتاد برجسـته، دربـارة  -رئيس پژوهشگاه علوم انساني
سپس آقـاي دكتـر اخالق نقد صحبت كردند ي و رواج اهداف شورا و توجه به نقدعلم

هايي تشـكر كردنـد و   از ايشان براي برگـزاري چنـين جلسـه -مدير نشست-موحدي 
دربارة شخصيت علمي آقاي دكتر حسن اسالمي اردكاني چنين توضيح دادند كه ايشـان 
استاد دانشگاه اديان و مذاهب و دبير علمي پانزدهمين جشـنواره سراسـري نقـد كتـاب 

شان در گاه به معرفي چند اثر مهم اي آن ش از بيست كتاب و صد مقاله دارند،و بي هستند
چاپ شـده  91پرداختند كه در سال  اخالق و آئين نقد كتابزمينة اخالق نقد از جمله 

ايشان عموماً حائز رتبه شده است و اينكه زمينـة پژوهشـي ايـن  هاي كتابو مثل ساير 
مي در سپس آقاي دكتر اسالنقد و فرانقد بوده است،  خير، مبحثاستاد در چندين سال ا

خـوانش اثـر ديگـري و "گفتند نقد به زبان ساده يعنـيجايگاه سخنران حاضر شدند و 
  .هندة جدي گرفتن كار نويسنده استد كه نشان "مشكل و توضيح چرايي آن احساس

فرانقـد كـه  نقد مستقيم؛ بحث در اصول مباني نقـد و: ايشان سه نوع نقد را برشمردند 
تمركز كردند و به نوع و شـيوه پاسـخگويي نويسـندگان بـه ) فرانقد(ايشان بر نوع سوم

تقابل اسـت راهبرد گروه ديگر حملة م گروهي به نقد پاسخ نمي دهند؛ :نقدها پرداختند
اول به لحاظ اخالقي معيوب هستند؛ : ها معموالً سه اشكال دارند كه اين دسته از جوابيه

اي نيـز  محتوايي ضعيف هستند و تكـرار حـرف هاسـت و جوابيـة دسـتهدوم به لحاظ 
ديگـري را بـه كـارزار  - 1:ها را به اين شرح برشمردند اشكال ساختاري دارد و اشكال
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دهنـد  كنند با اين كار نشان مي فرستادن؛ يعني فرد ديگري براي پاسخ به نقد انتخاب مي
 -4انتخـاب نـام مسـتعار؛ -3ن دشـنام؛ تئوريزه كرد -2 اعتقادي به پاسخ گويي ندارند؛

و » نقد«هاي شخصي، براي مثال بگويند  پيش كشيدن تقسيم بندي - 5تعليم اصول نقد؛
اقدام در عين انكار، به اين معني كه نويسنده ضـمن  - 6با يكديگر تفاوت دارد؛» انتقاد«
ملـه ديگـر اينكـه عوامـل ديگـر از ج -7كنـد؛ عان به مشكالت به آن نقد حملـه مـياذ

البته در « كنند كه براي مثال چنين بيان مي دانند؛ را مقصر مي... حروف چين و ويراستار،
 -8 ؛»ي چنين اشكاالتي رايج است و اشتباه حـروف چـين محـرز اسـتهاي كتابچنين 

شود به اين معنـي  متوسل مي» هاي كاذب منفصله«ت نويسندة پاسخ دهنده به گاهي اوقا
كنـد؛ مـثال  دي دارد، تنهـا دو شـق تصـور ميدو تقسـيم بنـكه براي امري كه بـيش از 

گـاهي اوقـات  -9گويند يا ناقد نخوانده يا خوانده و به محتواي آن پي نبرده اسـت؛ مي
بـراي مثـال كنـد  مياينكه جـواب نقـد را بدهـد بازخواسـت اخالقـي جاي  بهنويسنده 

گناهكـار كند  ميكه طرف مقابل احساس » كني؟ تو خجالت نمي كشي نقد مي«گويد مي
كننـد كـه از صـد دشـنام بـدتر اسـت مـثالً  گـاهي اوقـات دعـايي مي -10شده است؛

گاه در پاسخ بـه  -11؛ »خواهيم به همة ما قلبي سليم بدهد درپايان از خدا مي«گويند مي
كنند يعني نويسـنده بـراي ناقـد تعيـين  نقدها ناقد را به ديدن قوت هاي نقد مكلف مي

گـاه در پاسـخ بـه نقـدها  -12با سرشت نقـد سـازگاري نـدارد؛كند كه اين  تكليف مي
گاه نويسنده -13كه نبايد از متن فراتر رفت؛ در حالي شود ميشخصيت ناقد روانشناسي 

ايشـان بـراي ... از ناقد توقع همدلي دارد با اين كار ناقد در محظوريت قرار مي گيرد و
هـايي بـا مسـتندات ارائـه  مثـال رصة اخالقي برشمردند،  شاهداين تمام موارد كه در ع

  .كردند
گـويي  ها اين است كه نويسندگان براي پاسخ ادامه گفتند يكي از داليل اشكال ايشان در

آقـاي . گويي ندارنـد اي براي پاسـخ اند و در حقيقت الگو و شاكله به نقد آموزش نديده
انتخـاب عنـوان اول : هايي براي پاسـخ بـه نقـد برشـمردند دكتر اسالمي در ادامه روش

ا؛ مرور مدعيات اساسي ناقـد؛ مناسب براي نقدها؛ به دست دادن پيشينة روشني از نقده
بندي هاي زباني، ساختاري و محتوايي و  اشكاالت وارد شده براي مثال دستهبندي  طبقه
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ايشان گفتگو با ناقد . بندي و تثبيت موضع ها و جمع پاسخ دادن براساس اين طبقه بندي
بـه عنـوان راهبـرد اخالقـي درسـت و .... ه به طبقة اجتماعي، سن، جـنس ورا بي توج

تر شـدن نويسـندگان و تسـلط پيـدا كـردن بـر  پخته ،كارآمد ارزيابي كردند و در پايان
 .كارشان را از جمله مزاياي نقد برشمردند

ر را تشـويق كردنـد و اسـتادان پس از پايان سخنراني، حاضـران در جلسـه آقـاي دكتـ
-استاديار دانشگاه گلسـتان-يي را مطرح كردند؛ از جمله آقاي دكتر امن خانهاي پرسش

اي در جهان سنتي به زبـان هنجـار در جهـان  پرسيدند كه چرا نقد از يك عنصر حاشيه
معاصر تبديل شده است؟ آقاي دكتر اسالمي چنين پاسخ دادنـد كـه دانـش در گذشـته 

عت نشر و دموكراتيزه شدن علم و دانش عمل نخبه گرايانه بوده اما در دوران معاصر صن
نهـان «باعث شده هر فردي اجازة نقد داشته باشد اما در سنت قديم علـم بـه صـورت 

 -سپس آقاي دكتر حاجيان نـژاداشتن علم از نا اهل معتقد بودند، بود و به نگهد» روشي
خـانم  اشاره كردند و به نهادينه نشدن نقد در جامعه -عضو هيئت علمي دانشگاه تهران

پرسـيدند چـرا نقـد در دورة  -عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انسـاني-دكتر راكعي
مدرن پذيرفته نيست؟ آقاي دكتراسالمي با توضيح عملكرد مغز به اين نكته اشاره كردند 

كند بقايش به خطر افتاده است امـا بـا متمـدن تـر  كه انسان از نقد ديگران احساس مي
قد اسـت  رسد كه بقايش در گرو همين ن ه اين موضوع ميشدن و پذيرش نقد، كم كم ب
 بـه همـين مطلـب -عضو هيئت علمي دانشگاه مازنـدران-سپس خانم دكتر رضوانيان 

زرتشـت كتـاب  -عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا-اشاره كردند وخانم دكتر هوشنگي
بـرگ معتقـد اثر هنينگ ترجمة كامران فاني را كه در آن كتـاب ني سياستمدار يا جادوگر

اي در پاسخ به نقد محترمانه و نقد علمي  است اديان ايران فاقد متن بوده به عنوان نمونه
  .بدون تخريب معرفي كردند

كردنـد خالصـة ايـن  تأكيـدآقاي دكتر  قبادي ضمن تشكر از سخنران محترم  ،در پايان
خوردهـاي سخنراني عالوه بر گذاشتن در سايت، در نقدنامه هم درج شـود و بـراي باز

زخوردهـاي بيشـتر اختصـاص داده شـود اي به گفتگو با مخاطب بـراي با بيشتر صفحه
بـه  مع بندي سخنان آقاي دكتـر اسـالمي،با ج سپس آقاي دكتر موحدي مدير نشست،
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لزوم نقدپذيري نويسندگان اشاره كردند و با اعالم ختم جلسه از اعضاي محتـرم گـروه 
   .تشكر كردند ادبيات فارسي در شوراي بررسي متون
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  كرسي ترويجي رويكرد ژانري در مطالعات تاريخ ادبي
  سيد مهدي زرقانيدكتر: سخنران

  21/06/1397: تاريخ برگزاري
  

خانم دكتر ايشاني ضمن عرض سالم و احترام به استادان فرهيختـه و  ،در ابتداي جلسه
حاضرين بيان كردند كه امروز بيست و ششمين كرسي ترويجي با رويكرد عرضه و نقد 

جناب آقـاي دكتـر توسط  رويكرد ژانري در مطالعات تاريخ ادبيايده علمي و با عنوان 
هاي تخصصـي نظريـه  زاري كرسيمستحضريد كه برگ. شود ارائه مي سّيد مهدي زرقاني

پردازي، نقد و مناظره مستلزم دسـتيابي صـاحبان كرسـي هـا بـه اسـتانداردهاي علمـي 
دستيابي به اين . هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره است مصوب هيئت حمايت از كرسي

هاي  هـم دسـتگاه ها و جانب صاحبان كرسـينيازمند تمرين و تجربه هم ازاستانداردها 
هاي ترويجـي  هايي تحت عنـوان كرسـي از اين رو برگزاري كرسي ننده است،برگزار ك

هاي آزاد انديشي مبتنـي بـر  كرسي ترويجي به آن دسته از كرسي .پيش بيني شده است
شود كه در جهت بسط فرهنگ گفتگو و نقد، با هدف گفتمان  اخالق و منطق اطالق مي

ادل و تضارب آرا و افكـار برگـزار سازي فضاي عقالني در مراكز علمي و با رويكرد تب
ها اگرچـه ممكـن اسـت از اسـتانداردهاي الزم بـراي برگـزاري  ايـن كرسـي .شـود مي

اما با تبعيت از مقررات تعيين شـده توسـط كميتـه  ، هاي علمي برخوردار نباشند كرسي
دستگاهي گامي است در جهت نهادينه سازي فرهنـگ نظريـه پـردازي، نقـد و منـاظره 

حضـور عالمانـه و مقتدرانـه در ين تجربه صـاحبان انديشـه و نظـر بـراي علمي و تمر
 -1: شـود ميصـورت برگـزار  كرسي هاي ترويجي بـه دو. هاي تخصصيِ علمي كرسي

مناظره به هرگونه مباحثه رودررو و روشـمند ميـان دو . عرضه و نقد علمي -2مناظره  
و نظـرات يكـديگر را دربـاره هـا  اي نقادانه ديـدگاه شود كه به گونه نظرگفته مي صاحب

آميز تفوق  كشند تا در نهايت ديدگاه برتر به نحو مسالمت موضوعي خاص به چالش مي
هاي ترويجي، عرضه و نقده ايده علمي مانند كرسي امـروز بـه هرگونـه  اما كرسي. يابد
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تالش نوآورانه، روشمند و منطقي كه هـدف از آن ارزيـابي و سـنجش نقـاط قـوت و 
نظر، مكتب، بينش، ايده به جهان جهت كمك به اصالح و بهبود آن باشد ضعف نظريه، 

 .شود گفته مي

اشاره شد با رويكرد عرضـه و نقـد ايـده علمـي كه  چنانساختار كرسي ترويجي امروز 
اركان اين نوع كرسي عبارتست از يك نفر ارائه دهنده ايده و يا نقد و دو يا سـه . است

گويي به انتقادات ناقدين به  موظف است افزون بر پاسخنفر ناقد كه شخص ارائه دهنده 
هاي حاضران نيز پاسخ گويد و مدير علمي موظف به مـديريت علمـي جلسـه،  پرسش

ناقدين ايـن . باشد مديريت پرسش و پاسخ حاضران در جلسه و ارائه خالصه بحث مي
و مـدير  محمود بشـيريو جناب آقاي دكتر  آقاي دكتر حبيب الّله عّباسيجلسه جناب 

سـيّد زماني آقاي دكتـر  طبق برنامة. هستند محّمدرضا موّحديعلمي جلسه آقاي دكتر 
سپس هر يك  پردازند، ه به ارائه ايده خود ميدقيق چهلالي  سيبه مدت  مهدي زرقاني

سـّيد مهـدي سـپس دكتـر  پردازند، يش راجع به اين ايده مياز ناقدان به نقد و نظر خو
سيّد مهـدي  در اينجا با آرزوي توفيق ازآقاي دكتر. دهند پاسخ ميبه نقد ناقدان  زرقاني
  . سپارم مي محّمدرضا موحّدي، مديريت علمي جلسه را به آقاي دكتر زرقاني

  
  ژانر فيتعر. 1
 .»كننـد يم يرويپ سانيكي يو از قواعد زبان رنديگيطبقه قرار م كيمتن كه در  يتعداد«

در كـه متـون  »يتعـداد«يعني .است »زيو تما تشابهتعدد، «: ي اين تعريفديسه كلمة كل
كـاركرد،  ،ييمحتـوا ،يفرمـ هـاي ويژگي داراي وجوه شباهت در. رندگيطبقه قرار  كي

و  يقـرارداد مـرزي هـامشـترك آن هاي ويژگي و باشند هيخلق اثر و مخاطب اول زةيانگ
كنـد و  ميندارنـد، ترسـ هـا يژگيو نيكه ا يمتون گرياز متون با د» طبقه« نيا انيم يذهن

  . كندميان آنها تمايز ايجاد مي
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  ژانرِ آثار نييتع هاي شاخص. 2
اسـتفاده از : اثـر يفرمـ هـاي ويژگي) الـف: در تعيين ژانر آثار، چند متغيـر وجـود دارد

 ه،يـعـروض و قاف د،يـو جد يبالغت سـنت ،ياعم از سبكشناس يمختلف ادب هاي دانش
توانـد مـا را در توصـيف و مي متن يبه اقتضاهاآن ريو نظا شناسي ختير ،شناسي تيروا

) د يرونـيكـاركرد ب )ج محتـوا ايـ هيدرونما )ب. هاي فرمي اثر كمك كند ويژگيتعيين 
از  يفـيط ايـمخاطـب  :هيـمخاطـب اول) ه سرودن اثـريا  تأليفشاعر از يا هدفِ مؤلف

را بـا  هـا يرگيـ نوع محتوا و جهـت ان،يب وةيشاعرش/مؤلفيا ذهني كه  يمخاطبان فرض
  . ها گفتماننسبت اثر با ) و دكن يانتخاب م هابه آن تيعنا
  
  يژانر كرديرو يمسائل اصل -3

تر يا كه بر اساس آن همة ژانرها بايد در ذيل ژانرهاي بزرگ مراتبي نگاه سلسلهامروزه، 
بوده  ايو جامعه هاكيكالسچنين نگاهي مناسب . ژانرها قرار گيرند، مقبول نيستكالن

آن معنـا و  ليـذ هيـدر رأس امور باشـد تـا بق يزيچ ،يقطب ،يريپ ،يشاه ديكه حتماً با
كه نياز باشد بدون اينژانرها را توان يم ،مدرن هايدگاهيدبا عنايت به . كنند دايپ تيهو
 بندي ردهبدين ترتيب،  .ردك يمعرف كاني كاني تر جاي دهيمرا ذيل يك ژانر بزرگ آنها
 مشـترك ها و كاركردهـاييژگيبه وبايد  هابنديدر رده و استريزناپذيگر يامر يژانر

 هيـو بق ميسه ژانر كالن را اساس قرار ده ايكه دو  ميندار ياصرار چيه .آثار توجه كنيم
بر اين اساس، مسائل اصـلي رويكـرد ژانـري بـه . مبگنجاني هاآن ليژانرها را لزوماً در ذ

  .شرح زير است
  خاستگاه ژانرها 1ـ3

 )الـف: الجمع هم نيستنديه وجود دارد كه البته مانعةچند نظر ،خاستگاه ژانر نييتع براي
 .انـدهاي كالمي اوليـهكه بر اساس آن ژانرها صورت ثانوي كنش هياول يكالم هاي كنش

) ج دانـدمـي ي كه خاستگاه ژانرهاي متأخر را ژانرهاي قديمينيشيـ پ ينيپس يالگو)ب
و ژانرهـاي از خـود  شيپ هايدر ژانربرخي ژانرها را خاستگاه كه اي چند مرحله يگوال

  . داندكنوني را مقدمة ظهور ژانرهاي بعدي مي
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  ژانرها مند تحول نظام. 2ـ3

 يدارا و منـد نظـام تحـولي ي ژانرهـا،رونـيو ب يحركات درونمند بودن  با توجه به نظام
از اصول مذكور اشاره  يبه برخ انوفينيت. گيريم نظرميي را براي آنها در اصول و قواعد

 هـاي سـتميس يايـژانرها از بقا كهناي )ژانرها بينامتني بيانگررابطة( اول اصل: است كرده
 يبه مـواد سـازندة ژانرهـا يپس از مدت زيو خود ن كنند ياز خود استفاده م شيپ يژانر
 داتيـمجموعة تمه«: دگوي يم» ژانرها ريتحول فراگ«يا  اصل دوم ؛شوند يم ليتبد يبعد

سطح  كيكه تحول فقط در  ستين گونه نيو ا كند يمرييژانرها تغ يو سبك يبالغ ،يانيب
و تحول  رييتغ زيو ن جايي ژانرها منجر به جابه انياصل سوم، جدال مو  »ژانر محقق شود

 هـادر آن يراتـييبه مركـز همـواره تغ هيو از حاش هيحركت از مركز به حاش شود؛ هاميآن
 كيممكن است  كه»و بالعكس يادب ريبه غ يمادة ادب ليتبد«اصل چهارم  ؛كند يم جاداي

اصل پـنجم قاعـدة . و بر عكس يادب ريغ گريباشد و در دورة د يادب ايعنصر در دوره
 قواعـد كـاربران توسـط چهآن اي ايژانرها در هر دوره تثنائاتاس .است» استثنا و اشتباه«

عمـدتاً در دورة  شـود، يم يتلقـ »ياز قواعد ژانـر ياشتباه و تخط«دوره  كيدر  ژانري
  .شوند يم يبه قاعده ژانر ليتبد يبعد

  اي نارسانهيو ب يناژانريروابط ب. 3ـ3
 گرديكي با درارتباط كامالً ها متن :تينامتنيب ةينظر: وجود دارد يدو نظر كل باال ةنيدر زم

 است اقتباس شده گريد هاي هستند كه تار و پود آن از متن يآثار بافت يا رندگي يشكل م
مـتن از  يريپـذتأثير تيـفيو ك تكميـ دادن نقد منابع، كه هدف آن نشان ةينظر گرودي

 بـه هيـدو نظر نيـهـر چنـد ا. متن است كيتبار  يياز خود و شناسا شيمتون خاص پ
  .دارند ييكارا يژانر كرددرروي هاآن ياما هر دو رندگي يقرار م گرديكيدر مقابل  نحوي

  متني برون يرهايژانرها و متغ. 4ـ3 
وجود دارد كه وجودشـان وابسـته بـه زبـان  ييها گفتمانو  ها يدئولوژيهر جامعه، ا در

 دايـپ نّيدر قالـب آن تعـ هـا يدئولوژايـ و هـا گفتماناست كه  يزبان چونان بدن. است
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 هـاي از نشـانه) يداريو شن يداريمكتوب، د ،كالمي از اعم(ژانرها كه جاو از آن كنند يم
  .كنند يم دايپ نيژانرها تع لةوسي به ها گفتمانو  ها يدئولوژاي اند، شده ليتشك يزبان

ها را در  يدئولوژاي و ها گفتمانژانر، . 1: متني برون يرهايكاركرد ژانرها در ارتباط با متغ
ژانر بـا . 3 كندمي غيو تبل ترا تثبي ها ژانر گفتمان. 2 بخشدقالب زبان تعين و تجسد مي

به  يبرارا  نهزمي ،»غالب« يها گفتمانو  ها يدئولوژيا تضادهاي و ها آشكاركردن تناقض
فـراهم  »ننشـي هيحاش« هاي يدئولوژاي و ها گفتمان دنيقدرت رسا و به هحاشيه رفتن آن

  . آوردمي
ضمن سپاس از وقـت شناسـي دكتـر زرقـاني  -مدير علمي جلسه- آقاي دكتر موحدي

ديدگاهشان ارائه شد و در اين مختصـر درستي چارچوب و نظريه و  ند كه بهعنوان كرد
سپس از آقاي دكتر حبيب اهللا عباسي خواستند تـا نقـد  ،توانستند مباحث را مطرح كنند

  .خود را بيان فرمايند
و حضـار عنـوان كردنـد  آقاي دكتر عباسي ضمن عـرض سـالم و احتـرام بـه اسـتادان

و برگـزاري ايـن شـود  اش نزديك مي و كاركرد اصلي پژوهشگاه علوم انساني به وظيفه
د از بانيان آن تقـدير و تشـكر دهد كه باي جلسات رنگ و بوي ديگري به پژوهشگاه مي

همچنين بيان كردند كه دكتر زرقاني نياز به معرفي بـراي حضـار نـدارد چـرا كـه  كرد، 
انـد و ايـن   د و دانش را با منش در هم آميختـهردي منحصر به فردي دارنف هاي ويژگي

رنـد و عـالوه بـر انديشـه ورزي، ايشان يك نگـاه هنرمنوتيـك دا. بسيار مطلوب است
منـد  مندند؛ اين در حالي است كه كاستي عمده رشته ادبيات اين اسـت كـه روش روش

وقتـي . ترين رشته دانشگاهي است ين است كه اين رشته غيرغربيشايد دليلش ا يستيم،ن
منـدي را تربيـت  ايشان فخيم بوده و دانشـجوي مسـئلهبينيم نثر كتاب  كنيم مي دقت مي

  .كند مي
ده است و كتاب فـرم روش و رويكرد ايشان اين است كه تاريخ ادبيات را كاربردي كر

اندارج از [ كه بايد به مخاطب قدرت اندراج داد  بندي دارد و از آنجائي جديدي در طبقه
مـان بـدهيم كـه جـاي  آيد يعني اين امكان را به دانشجوهاي پديدار شناسي هوسرل مي

اين امكان در اين كتاب هست ولي ما در تاريخ ادبيات مرحـوم صـفا ] خالي را پر كنند
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داري كتاب خيلي زياد است و تكثر  از طرفي امانت. دهيم دانشجو نمي اي به چنين اجازه
هاي مـن بـر »ان قلت«اما  .قدر مناسب نباشد كتاب درسي شايد اين ارجاعات براي يك

تواند دانشـجوي صـفر كيلـومتر ادبيـات  اين كتاب اين است كه مخاطب اين كتاب نمي
اين كتاب را بايد كسي بخواند كه با مقدمات فلسـفي . قدر آمادگي ندارد باشد چون اين

  .شود در پشت اين كتاب انديشه و فكر ديده مي. آشنا باشد
از طرفي پرسش من اين است كه ژانر شاهانه شما با آنچه دكتـر شـفيعي كـدكني از آن 

هـا  تاريخ ادبيات يك درس زمينه است، يك سري درس. كند چه فرقي دارد تعريف مي
جا ما از همان ابتـدا بـا در آخر نقد مطرح است ولي در اين هاي ادبي هستند و هم دانش

از  .ر اينكه در كتاب تـزاحم و تكثـر مؤاخـذه وجـود داردنكته ديگ! نقد روبرو هستيم 
 در خيلـي از. يت شاعران ناظر بـه فهـم نويسـندهطرفي بخشي وجود دارد به نام شخص

هرمنوتيك  شود ايشان يك نگرش كامالً تاريخ ادبيات اين وجوه شخصيت استنباط نمي
شخصـيت را  شان هم همين است كه  من فكر مي كـنم ايـن وجـوه دارد و دليل توفيق

  .اي ديگري طرح كرد شود به لون و گونه مي
يعني ساير مباحث تاريخ را به  تاريخي در اين كتاب كمرنگ شده است؛ از طرفي، زمينة

گيـرد و ايـن  تـاريخ در فضـاي آن قـرار مي دانشمند بـا خوانـدن. حاشيه كشانده است
صـفا بـراي  بيـاتتاريخ ادزادي كه در آ همچنين شما با اين رويكرد آنضروري است 

هاي متني كم داريد  خواننده ندارد همچنين شما نمونهخواننده وجود دارد براي شما آن 
دهد در واقـع اگـر قبـول  هاي متفاوت مي ها به خود خواننده اجازه دريافت چون نمونه

تواند زبان  هاي ادبي انعكاس شرايط سياسي، اجتماعي روزگار است و مي كنيم خود متن
  :ايد كه فوق العاده است و هوشمندانه شما نمونه شعري آورده. باشدحال امروز 

  برگردن من نهاده تيمار تيوعفكنده عشق تو فروغ              اي در دل من 
  داني به خريده بر نگويند دروغو دل خريدستم من             عشق تو به جان

  دشمن بسيار دارد  بدان كو   هر آن كو مردمان را خار دارد                 
ال من از شما اين است خاصي در مورد زبان عربي داريد سؤ از طرفي شما يك ديدگاه

در كتاب اول اما در بخش عربي از  .كه شما بخش ايران باستان را خيلي برجسته كرديد
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من خودم معتقدم زبان فارسي و زبان عربـي دو . ضعيف است يخيل228تا 224صفحه 
پيكرانند و آبشخور اصلي زبان فارسي درسي بيش از آنكه زبان ايران باستان باشد، زبان 

  .عربي است
  نه؟» نوع ادبي«ادبي وچرا » ژانر«ال ديگر من اين است از شما چرا سؤ

علوم باز مديون  ،اين انواع هماند در  شك خدمت زيادي به ادبيات كرده علوم طبيعي بي
بنـدي  ا بي شك آشنا هستيد و من هـم طبقـهدر تفاوت جنس و نوع شم طبيعي هستيم

 اول يك مقوله مشكل دارم چـون جامعـةاما با جلد  ،ژانري شما در جلد چهارم موافقم
داري  هولي جامعه قاجار يك جامعه سرماي ،ايراني در دوره اول يك جامعه فئودالي است

داري امكانش هست كه اين انواع را بـا ايـن گسـتردگي  و در يك جامعه سرمايههست 
و بر ايشـان آرزوي در انتها از همت و جسارت آقاي دكتر زرقاني تشكر كرد . پذيرفت

  .كنم موفقيت مي
آقاي دكتر موحدي مدير علمي جلسه طبق برنامه زماني از آقاي دكتر زرقاني خواسـتند 

  .ي پاسخ دهندتا به نقدهاي دكتر عباس
آقاي دكتر زرقاني ضمن تشكر از دقت دكتر عباسي بيان كردند كه در پاسخ به اين انتقاد 

در مورد اين كتاب بايد بگويم رويكردم در ايـن  ،كه به زبان عربي كم اهميت داده شده
ورة ام كـه ادبيـات د در كتاب ديگري اين را به روشـني بحـث كـرده .كتاب نبوده است

بـه  .)ايران پيش از اسالم(نيست جز شكل دگرديسي يافته ادبيات باستاناسالمي چيزي 
نظر من ادبيات ايران باستان، ادبيات دري را ساخته است و با اين قيد اكيد بر اين مطلب 

ديسـي ام دگر را دگرديسـي ژانرهـا گذاشـتهكه پس از گذر از آن چيزي كه من اسمش 
يعني ما  ؛فرهنگ و ادبيات اسالمي و عربي است ژانرها نقطه مقابل ادبيات ايران اسالم با

ساله داشتيم كه با موضع ارزشمندي چـون قـرآن و ادبيـات عربـي 2500يك مجموعه 
به  نظر من بيشتر به محتواي ادبي و. آميختگي پيدا كرده و اسمش شده ادبيات فارسي نو

ام و بـا  شتهژانرهاست اينكه زبان عربي چرا كمرنگ است چون تاريخ ادبياتي كه من نو
ما در واقع دو قرن سكوت . اين رويكرد تاريخ ادبيات ايران است نه تاريخ زبان فارسي

سـالي كـه تصـور سيصـد نداريم بلكه به معناي واقعي كلمه سه قرن تكـاپو داريـم آن 
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 2500شود كه ما اثري به زبان فارسي توليد نكرديم تمام كار ما اين بود كـه ميـراث  مي
ام  اينكـه فرموديـد مـن گفتـه .نتقل كرديممنتقل كنيم كه به زبان عربي مساله به اين ور 

پرسند ما وقتي در استعمال ايـن  ال را خيلي از من ميؤاين س» نوع ادبي« جاي  به» ژانر«
ر ذهن ما سال اخير وقتي اين كلمه به كاربرده شده است يك تصوري د بيستكلمه در 

و ها يك تصور نـوع ادبـي  ايم در كتاب خوانده هانواع ادبي را ك مثالًشكل گرفته است؛ 
كنم  من چون اين ژانـري كـه دارم مطـرح مـي .مصاديقش در ذهن ما شكل گرفته است

، متفـاوت باشـد خواهم تعريفش آنچه در ذهن ما از كلمه و اصطالح نوع ادبي است مي
هم، صـورت و د با اين تعريفي كه ارائه مـي» ژانر«كنم  احساس ميبرم  ژانر را به كار مي

نوع «منظورم با آنچه رزم جو در مورد شود و  لذا با نوع ادبي تخليط مي ،قالب تازه دارد
  .گويد فرق دارد مي»  ادبي

كه مـن  تر است بندي ژانري در جلد چهارم گسترده اشاره كردند به اين طبقه ،از طرفي
سـيك كـه كال در دورة. مايه داري حركت كـرده اسـتپذيرم چون جامعه سمت سر مي

قدر گستردگي ژانر داشته  توانيم اين جامعه به تعبير آقاي دكتر فئودالي است ما ديگر نمي
نـر بحـث و گفتگـوي جود دارد بـين طبقـات اجتمـاعي در ژااينكه چه نسبتي و. باشيم

  .زيادي دارد
هميشه اصرار داشتيم يك كالن ژانر تصور كنيم كه بقيه ذيل  ،در اين تلقي سنتي از ژانر

اي است كـه سلسـه مراتبـي بـه هسـتي نگـاه  جامعهاين تفكر متعلق به . جاي بگيردآن 
اما اگر آنگاه خودتان را مدرن و خرد  ،...بعد بقيه كند يعني در باال خداست بعد پيامبر مي

ال مطرح انسان را به رسميت بشناسيد اين سؤكنيد يعني آحاد را به رسميت بشناسيد و 
زومي ندارد كه زير يك ژانر و هيچ ل گيرد چه ژانري قرار مي نامه زير كه خواب شود مين

  .تر، هر ژانر قرار بگيرد كالن
در اين خوانش شما بايد بگوييم بلـه  .همچنين اشاره كردند كه آزادي خواننده كم است

ها بايد بگويم حرف شما درسـت اسـت كـه  اما در مورد نمونه ،اين حرف درست است
كنـد و ذبـيح اهللا صـفا  ليف تاريخ ادبيـات را مشـخص ميخود نمونه متني است كه تك

قـدر نمونـه  خواسته كتاب سازي كند بلكـه آن نمي. ها را نوشته است زيركانه اين كتاب
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مشـكل . دهد كه اگر از توضيحاتش متوجه نشد از شعر متوجه شود متني به خواننده مي
جا خيلـي دقيـق ر در آنام و هم مبحث ژان ا نوشتهمن اين است كه جلد دوم اين كتاب ر

 ت ولي ناشر به من زنگ زد و گفتـه پنجـاهمطرح شده و هم از ين دو جلد متناوب اس
رسد و دانشجوها قادر به  هزار تومن مي 45صفحه بايد كم شود چون مبلغ اين كتاب به 

شـود  ام و نمـي هـا را زده است كه من حداقل مثال اين پرداخت نيستند  و اين در حالي
  .ه را كم كنمصفحپنجاه 

ر اين نيسـت بلكـه سـاختار خي. هاستمان ساختار و ساختاراينكه گفتيد ژانر شاهانه ه
خير اين نيست بلكه ساختار ساختارها بيشتر معطوف به بافت است ولي . ستساختارها

. انـدازد ساير ژانرها در هر دوره سايه مي ژانر شاهانه همان ژانر مد نظر است كه بر سر
ر زرقاني ضمن تشكر از اساتيد بيان كردند كه اين يك طرح اسـت و مـن دكت ،در پايان

  . شود كه من به جاهاي بهتر برسم ادعاي بيشتري ندارم و اين نقدها باعث مي
دكتـر رزقـاني يري خواستند خود را در مـورد ايـدة آقاي دكتر موحدي ازآقاي دكتر بش

 .ارائه دهند

ي به سبب دادن نظم و طبقه بندي كارشان آقاي دكتر بشيري ضمن تشكر از دكتر زرقان
رويكرد ژانـري در تـاريخ ادبـي  كند بيان كردند كه بيشتر مطالب بيشتري مي كه به فهم

. سـال پـيش بيـان شـده اسـتتر هم توسط مرحوم زين العابدين پنجاه الي شصت  قبل
سـت اي كه بايد بگويم اين است كه شما خيلي محدود كرديد بحث را وقتي قرار ا نكته

شود و چـه  هاي ديگر چه مي تاريخ ادبيات با نگاه ژانري باشد پس تكليف زبان و جنبه
هايي كـه فكـر را  شود در تاريخ ادبيات يعني تاريخ تحوالت فكري و مؤلفه چيز كم مي

توانم بگويم عقل برتر از عشق است يا عشق برتر از عقـل اسـت  من مي. دهد زينت مي
اي  گونـه گذارند بر كسي براي اينكه بگذاريد بـه ي نميأثيرتشنوند ولي  اين را مردم مي

 مثالً ؛گذارد مي اش در برتري تأثير نظامي سخن مثالًادبي مطرح كنيم تا تأثيرش بپذيرد؛ 
اين معجزه كار در . ار استگذ گويند تأثير عرفا وقتي از عشق سخن مييا  هفت پيكردر 

كه در تـاريخ ادبيـات شـما گـم اسـت در  كند بهينه شاعر و اديب از بالغت مي استفادة
. دانيم زبان با تفكر هيچ فرقي ندارد زبان با ادبيات هم هيچ فرقـي نـدارد كه مي صورتي
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خداوند در قرآن نفرموده كـه اگـر ايـرادي در . ثر از قرآن استتمام مباحث ادبي ما متأ
مشابه لفـظ قـرآن ك نمونه بلكه گفته ي نمونه مشابه معني قرآن بياوريد داريد يكقرآن 

و در بحـث شـما ايـن معنـي ديـده  اش زبـان اسـت بيات قسمت اصـليدر اد .بياوريد
دانـد  از طرفي ذبيح اهللا صفا آن طور كه شما فرموديد، تاريخ ادبيات را نقد مي. شود نمي

در مورد وحشـي  مثالً ؛طور كه گذشتگان ما تذكره وقتي مي نوشتند نوعي نقد بود همان
گفتنـد و ايـن  چرا بـه آن وحشـي مي.... اينكه وحشي بافقي كه بود، وگوييد،  سخن مي

اي است كه توهمي را دامن  از طرفي بيان شما در اين مقاله به گونه. يعني تاريخ ادبيات
طوري نيست ژانر واقعا چه  كند ولي اين زند اينكه ژانر همه مشكالت ادبي را حل مي مي

كـار ايـن لفـظ را بكند عيبي هم نـدارد  ه نميانر معجزژ خواهد حل كند؟ مشكلي را مي
ت و مشكالتي كه در متن وجود دارد كه سؤاالولي تاريخ ادبيات بايد به خيلي از بريد، 

من كه . شما پاسخ داديد» درون متني» «پيرا متني «ايد مثل  شما هم به برخي اشاره كرده
هاي  صـورت هرديد و بـكنم از طريق اين ژانري كه شما تقسيم بندي ك سؤال مياز شما 

شـويم، يـك اثـرش  مختلف گفتيد در قرن هشتم با شاعري مثل عبيد زاكاني روبـرو مي
تواند بـه مـا  آيا اين ژانري كه شما فرموديد مي موش و گربهخيلي برجسته است به نام 

اسم اثرش را گذاشته موش و گربه؟ چـرا گربـه و  پاسخ بدهد كه چرا عبيد زاكاني چرا
در بحث آثار ادبـي چـون شـما  دهد در اينجا يا مثالً ژانر چه جوابي مي؟ سگ نگذاشته

ُنـه گويم سعدي در بوستان و گلستان چه دردي داشته كـه بوسـتان  اشاره كرديد من مي
تواند پاسخ  ؟ مبنا چه بوده است؟ آيا ژانر به اين مسئله مي....باب نشده ياپنج  باب؟ چرا

تواند به همة اين مشكالت پاسـخ  ايد كه انگار مي شما جوري ژانر را مطرح كرده. بدهد
گردد به بحث  ميبحث مخاطب بحث مهمي است و اين بر. بدهد، و ايراد كار شماست

در مـورد عرفـا . من توقع دارم با توجه به اين چيزي كه فرموديد پاسخ بدهيد. مخاطب
كـه فقـط در حالي اسـت اين در. نسبتي با نهاد قدرت داردشما فرموديد كه عرفان چه 

اي با نهاد  توان گفت هر كس يك رابطه شود گفت در مورد همه مردم مي مورد عرفا نمي
اي در اثر ارتباط با نهاد قدرت شـايد مالحظـاتي  عرفا يك دوره. كنند قدرت برگزار مي
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خواسته بگيرد و به آنها بهـا  نهاد قدرت با آنها داشته مثال جلوي رشد عقل گرايي را مي
  .داده است

مندانه به مطلب پرداختند به مسـئله  دكتر زرقاني ضمن تشكر از دكتر بشيري كه دغدغه
ام كه نوشتن تاريخ ادبيات بـا ايـن  من در كتاب به تفضيل گفته گفتندتوهم پرداختند و 

رويكرد كار يك نفر نيست و كار يك يا دو سال نيست غرض من اين بودكه بگويم اين 
. شـودتاريخ ادبيات ما روشن تر  يه فقط برخي از مسائلديدگاه هم هست و با اين زاو

كنم كـه در تـاريخ ادبيـات بايـد  اينكه فرموديد به بالغت بايد پرداخت من تصور نمـي
گو باشم كه چرا عبيد زاكاني موش و گربه  ناميده است در تاريخ ادبيـات مسـئله  پاسخ

دهم با تعريفي كه  ائه ميچيزي ديگري است از طرفي تعريفي كه من از تاريخ ادبيات ار
هاي احسان يار  در مورد كتاب. دهند متفاوت است دكتر بشيري از تاريخ ادبيات ارائه مي

شاطر بايد بگويم رويكردهايش ژانري است و من اميدوارم همان ديدگاه و همان طـرز 
 گويي دكتر زرقاني دكتر موحدي ضمن تشكر از پاسخ. فكر به تاريخ ادبيات ما ارائه شود

  .يا انتقادي دارند مطرح بفرمايند سؤالاز حضار دعوت كردند اگر 
رسد يـك رويكـرد گفتمـان  نظر مي كه اين اثر به يكي از حضار بيان كردند كه از آنجائي

مطالعه شود سپس با اشاره به ژانر غالب يا ژانر شاهانه  است با ارزش است و بايد حتماً
آيـا ؟ اي ژانر ُخرد مگان ژانر داريم و در دوره اي ما شود در دوره سؤال كردند چطور مي

  دهيد؟ شما اينها را با دوره مدرن يا پست مدرن ارتباط مي
شود و به رسميت شناختن آحاد انساني ايـن رخ  بله گفتمان كه عوض مي: دكتر زرقاني

 ه ها نباشيم طبيعتاًوقتي ما آحاد انساني را به رسميت بشناسيم و به دنبال اسطور. دهد مي
  . شود و نياز به بزرگتر وجود ندارد تر به رسميت شناخته مي ژانرهاي جزئي

عرفـان در طـول  .مان دقت كنـيم هاي كردند كه ما بايد در گفتمان دكتر امن خاني اشاره
شود و  هاي مختلفي بگيرد و در يك جايي به قدرت نزديك مي تاريخ ممكن است شكل

خيلي راحت نبايد بگوييم . شود گفتمان يك بار معنايي دارد در جايي از قدرت دور مي
گفتمان عرفاني، چون عرفان يك پديده چند هزار ساله است كه در طول تاريخ خودش 

ي مثل ابراهيم ادهم قدرت را ي متعددي را تجربه كرده است در اين ميان افرادها گفتمان
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بـه معنـاي  ،قـدرت. ديگري به قدرت نزديك شده اسـت  كند ولي يك گفتمان طرد مي
هاسـت اينكـه  مـورد ايدئولوژيدوم اينكه در  نكتة. اش اش نه به معناي فوكويي يسياس

خاصي مثل پهلوي تاريخ نويسي زيـاد اسـت  اگر در دورة. ايدئولوژي يك واسطه است
بلكه به اين دليل است كـه يـك  ،اين است كه ايدئولوژي ناسيوناليسم استنه به خاطر 

شود، لـذا نبايـد  سم ميناسيونالي دري ايجاد بشود و ايدئولوژي واسطةدولت مركزي مقت
 سؤالاما  ،لد كرد چون آنچه مهم است ساختارهاي شكل گيري استايدئولوژي ها را ُب

خـوب ايـن در  .شـود به ژانـر عـوض ميمن اين است شما در جايي گفتيد معني بسته 
مثال شما متن حافظ را در يك بافـت  ؛شود حالي است كه اگر بافت هم باشد عوض مي

دهد و اگر ببريد در يك بافت غير عرفاني يـك معنـي  عرفاني معني كنيد يك معني مي
  پس تفاوت بافت ژانر چيست؟. دهد ديگر مي

ه داريد و يك سري ژانرهاي ديگر چـرا دوم من اين است كه شما يك ژانر شاهان سؤال
كنـد از ايـن  گوييد يك سري الگوهايي هستند كه هر كس در هـر ژانـري كـار مي نمي

شتركي هستند و كساني كه در ژانرهـاي مختلـف كند يعني الگوهاي م الگوها تبعيت مي
ون ژانر حماسـه طور نيست بگوييم چ اين. كار هستند از همين الگوها هستندمشغول به 

اين ژانـر اسـت چـه سـندي وجـود دارد كـه صـفا وقتـي  الب است پس تحت تأثيرغ
  اند؟   تأثير نداشتهقبل بر رويش  ها خواهد تاريخ ادبيات بنويسد انديشه مي

كار برد،  هدكتر زرقاني در پاسخ گفتند كه اينكه گفتمان عرفاني را بايد در جاي صحيح ب
شما مثال زديد در واقـع وجـه عرفـاني  آنچهم همين كار را كردم مطابق تعريف، من ه

است نه گفتمان عرفاني در مورد ايدئولوژي هم بايد بگويم اين ايرادي كـه گرفتيـد كـه 
، ولـي مصـاديق آن در بايد در استفاده از اصطالحات دقت كنيم حـرف درسـتي اسـت

هـا  افت را تغيير دهـيم تفسـير و نشـانهدوم كه اگر ب سؤالدر مورد . صحبت من نيست
نيـد و بـه كند بايد بگويم شما ممكن است به يك پديده از چند منظـر نگـاه ك يير ميتغ

يم بگـوييم تـوان مين ،اما به علت اينكه آنجا كه هم همين استنتايج متفاوت هم برسيد 
رويكرد ژانـري يـك بـاكس اسـت يعنـي از جاهـاي مختلـف، . اين دو هم يكي است

خته است بعضـي بـا بافـت ارتبـاط دارد اي را تشكيل داده و يك موزائيك سا مجموعه



 

 ١٢٣  97گزارش نشست، همايش و كارگاه هاي برگزار شده گروه در سال 

 

  نقد نامه تخصصي زبان و ادبيات فارسي

 106- 146: 1397 پاييز و زمستان، 2،شماره1دوره

اين تفاوت بـراي شـما كنم با خواندن كتاب  بعضي با تحليل گفتمان كه من پيشنهاد مي
كنـيم  مـا فـرض مـي. پارادايم و اپيستمه هم همين اسـتدر فرق بين  .حل خواهد شد

كنـد در كـانتكس  از اپيسـتمه اسـتفاده ميكنـد فوكـو هـم  كوهن از پارادايم استفاده مي
پـارادايم كـوهن و اپيسـتمه فوكـو ولـي  .رسـد نظر مي خودش كه خيلي هم شبيه هم به

هـايي كـه  مؤلفهدوم بايد بگويم  سؤالدر پاسخ به . يم بگوييم اين دو يكي استتوان مين
الگوهـاي مشـتركي را  گوييـد اما اينكـه مي ،سازد تعريف شده است ژانر حماسي را مي

كه ژانر حماسي را  كند در حالي نرها را كامال محو مياساس قرار بدهيد، اين مرز بين ژا
تـوان گفـت  تمايز بخش است و نمي  هفت شاخصه،كنيد اين  حس مي خوانيد كامالً مي

شاخصه براي همه است در تعريف رويال ژانر يا ژانر شاهانه كه ژانر حماسي هفت اين 
مشـترك را بيـان  هـاي ويژگيشاخصه را دارد در واقع هـم  هفتغلبه دارد و اين  مثالً
 ،كنـد مشـترك اشـاره مي هـاي ويژگيتمايز بخش را و وقتي به  هاي ويژگيكند هم  مي
  . گويد اينها از رويال ژانر گرفته شده است مي

در پايان ضمن تشكر از حضار اساتيد و ناقدين بـه جمـع بنـدي بحـث  ،دكتر موحدي
ردنـد در كتـاب، مقالـه سـخنراني و پرداخته و عنوان كردند آقاي دكتر زرقاني تالش ك

خطابه شان تعريفي از ژانر ارائه دهند و سعي در اين داشتند كه بگويند رويكرد ژانـري 
برآن است تا با عنايت به يكسري پرسش هاي معين، قدرت تحليل به پژوهشـگر ادبـي 

ه سپس ب اطب شناسي اين ايده اشاره كردند،جناب آقاي دكتر عباسي ابتدا به مخ .بدهد
تزاحم مباحث و اينكه برخي اوقات از خوانند سلب آزادي شده در فهم و نيز در بـاب 

آقـاي  .مطرح كردنـدها نكاتي را  ث مؤلفهاهميت و يا عدم اهميت به زبان عربي در بح
دكتر بشيري در ابتدا بيان كردند فرقي بين ژانر يا نـوع يـا فـرم در ايـن مقالـه نتواسـته  

اينجـا  غت و زبان در مطالعات ادبي چه نقشي دارد و اين بايداستخراج كنم و اينكه بال
زد ادبا نيز كم و بـيش نيز اينكه در مطالعات تاريخ ادبي نشده و نشده است  ملحوظ مي
نوشتند و در پايان دكتـر  اي نقدوار تاريخ ادبيات مي ها بوده است و به گونه همين مؤلفه

مر موهومي ساخته شده و اين امر موهـوم بشيري اشاره كردند كه در برخي موارد يك ا
هاي تـاريخ  شود و اينكه رويكرد ژانري همه مشكالت ما را در بررسـي دارد خراب مي
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طرح ايـده . ها پاسخ دادندسؤاالت  نقدكند چنين نيست و دكتر زرقاني به  ادبي حل مي
 طور كه شما شـاهد گران هم همان به سالمت و به شكل الزم مطرح شد پرسش پرسش

ي بعدي از ها در نشست جسارت مطرح شد اميدوارم دكتر زرقاني وضوح و به  بوديد به
ضـمن  موّحديدكتر  ،در پايان .كنند ن استفادهشا ها براي استحكام بيشتر طرح كاستي  اين

به  شانزدهجلسه در ساعت و  پايان جلسه را اعالم كردند استادان،تشكر از حضور همه 
 .پايان رسيد
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 اي ادبيات و علوم سياسي، اقتصاد و جامعه شناسي  نقد ميان رشتهگزارش همايش 

  26/02/1397: تاريخ برگزاري
  دانشگاه مازندران: محل برگزاري

  
در دانشـگاه مازنـدران بـا  26/2/1397اي در تاريخ  تخصصي يك روزه -سمينار علمي

ررسي متون علوم انساني و گروه زبـان و همكاري گروه زبان و ادبيات فارسي شوراي ب
بـا  اي، شتهادبيات فارسي دانشگاه مازندران برگزار شد كه سه كتاب را با رويكرد ميان ر

  . حضور نويسنده مورد نقد و بررسي قرار داد
  دكتر قدسيه رضوانيان: دبير علمي سمينار

  
  :گزارش كوتاه نشست ها

  1395كمالي زاده، قم، دانشگاه مفيد ، نوشته محمد "سياست در شعر نو"كتاب  -1

  10-8ساعت 

تـرين  ر پرداخته و مهمابتدا به جنبه هاي مثبت كا نخستين ناقد، دكتر قدرت اهللا طاهري
  -علوم سياسـي-بياي غير اداي از حوزه ا نگارش كتابي ادبي توسط نويسندهوجه كار ر

اي نظري نويسنده را از اين نويسنده از منابع معتبر و برخي جسارت ه دانسته و استفادة
اما در عين حال معتقدند كه نويسنده كتاب گرفتار كليشـه هـايي نيـز  ،مقوله ذكر كردند
هـاي  ن نيما معتقدنـد كـه نويسـنده كليشـهدر سمبوليست خوانداينكه هستند؛ از جمله 

كه به درك عميـق از نظريـه را بر شعر نيما تحميل كرده بي آنسمبوليست هاي فرانسه 
ايشان بر اين نظرند كه چون نويسـنده قصـد . ا و بومي بودن آن واقف گرديده باشدنيم

تبيين رويكردهاي سياسي نيما را داشته به چند دليل سمبوليسم فرانسه كارآمدي نداشته 
كـه شـعر را و درونگرا و ذهني است، حـال آنسمبوليسم فرانسه فردگ -1: به اين داليل

شاعران سمبوليست با اتكـا  -2 گذاردرا به بحث مي نيما و شاملو برعكس جهاني عيني
ا به كشف و شهود هنري و آزادسازي تخيل در پي برساخت جهاني شهودي اند كه تنهـ
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پيجيـدگي و  -3يما در مقابل، به دنبال عينيـت اسـت كه نافتد، حال آندر زبان اتفاق مي
طريـق بـرهم زدن نظـام واقعيت به فراواقعيت از  ابهام شعر سمبوليسم اروپايي، گذر از

اي  چنـين نيسـت و معنـا از اهميـت ويـژه كه در شعر نيما و شاملوزباني است، حال آن
امـا كـار نيمـا  ،سمبوليت فرانسه براي تخيل واقعيتـي قائـل نيسـت -4ار است برخورد

كـه بوليسـم فرانسـه انسـان نيسـت، حـال آنسم مسـئله -5 پرداختن به واقعيـت اسـت
در . ات انسان از بحران هايي است كـه بـدان گرفتـار اسـتسمبوليسم نيما درصدد نج

و تنها وجه  بين سمبوليسم نيما و فرانسه است ايشان معتقد است كه ستيز بنياني ،نهايت
اشتراك را در ناخوشنودي هر دو از واقعيت موجود مي داند كه اساس اين ناخشـنودي 

تقرار آنچه نبايد باشد و تالش در سمبوليسم فرانسه، تنگناي مادي و نيما و شاملو از اس
ايشان به عدم انطباق نظريـه بـا شـعر  ،در ضمن. براي آنچه بايد باشد، سخن مي گويند

نيما و شاملو نيز اشاره كردند و اذعان داشتند پرداخت مقدمات بديهي نيز در اين كتاب، 
ث وانگهي ايشان بر اين نظرند كـه نيـازي بـه پـرداختن بـه بحـ. ضرورتي نداشته است

اسطوره در شعر نيما و منفي  مسئلهنقد پاياني ايشان بر . انتساب نيما به ماركسيسم نبود
طوره در شعر نيما و كه نظر ناقد كتاب بر اين است كه است حال آنپنداري نويسنده اس

  .ساز است شاملو، ظرفيت
نيز ضـمن  روه علوم سياسي دانشگاه مازندران، از گدكتر محمد تقي قزلسفليناقد دوم 

دسـت  گيري از منابع وسيع و گسترده و عمومـاًتأئيد كتاب از نظر شكل صوري و بهره
اينكـه نويسـنده اي آن دانسـته و ترين وجه مثبت كتـاب را رويكـرد بينارشـتهاول، مهم

تمدني و /عنوان مهمترين پديده فرهنگي  به -انديشه سياسي به شعر كوشيده تا از زاوية
هـاي ، ديـدگاهوي در ادامـه .توجه كند -انديشه و ذهنيت ايراني مهمترين عرصه تجلي

وآن در موضـع  عمده دارددر نقد محتوايي كتاب يك مشكل : خود را چنين بيان كردند
گيري از نظريه توماس اسپريگنز به عنوان روش  در خصوص بهره :روش شناختي است

وش براي انديشه سياسـي گيري اين ريكي اينكه در بهره: شناسي دو مشكل وجود دارد
هاي  اگر به كتاب فهم نظريه. كرده استنيما و شاملو از مراحل چهار گانه تبعيت كامل ن

كنيم كه در آنجا از چهار مرحله شكل گيري يك نظريـه  سي نظر افكنيم مالحظه ميسيا
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تشـخيص . 2نظمـي  هدة بيبحران و مشا. 1: آرماني سخن به ميان آمده است_هنجاري
بـه  سـازي و يـا درمـان كـه عمومـاًراه باز. 4باز سازي جامعه . 3درد اين  علل موجدة

همان طور كه اشاره  .)41: 1377اسپريگنز، (نظام آرماني استصورت ارائه مدلي از يك 
) دوم(راز سـوي ديگـ. شاملو اين خـط سـير رعايـت نشـده اسـتدر مورد نيما و شد 

اسـت، كـه انديشـه سياسـي را علـم سنت گرايي در علم سي اسپريگنز به عنوان نمايندة
اين تلقي نجـات يـا  شود كهداند، باز اين مشكل در كتاب مشاهده مينجات جامعه مي

كنـد نيما صـدق نمـي كه  مؤلف اصرار دارد دربارة چنانارائه بديلي از يك نظام آرماني 
  . كندچون نيما به كل از سياست فرار مي

انتقال و شكل دادن بـه  هبپذيريم ك مكتب تبريز اگر اين نظر جواد طباطبايي را در كتاب
تجدد جز با انقالبي ادبي امكان پذير نميشود  بايد گفت تـالش مؤلـف محتـرم كتـاب 

از مشـكالت روشـي و بـروز برخـي تضـادها و  اي پـارهرغـم  بـه، سياست در شعر نو
 ،سـطوربه نظر راقم اين  .ها كه در چنين آثاري ناگزير است، قابل ستايش است تعارض

از قضا مؤلف با دست گذاشتن بر شعر و فكر نيما و شاملو كه هـر يـك در پـارادايم و 
اند، اين مهم را تأئيد و ثابـت كـرده  زمينه ساز اين انقالب ادبي بوده شرايط زماني خود

در زمينه سازي براي تجدد كه خود از لـوازم فلسـفي و  است كه ساحت ادبي جامعه ما
 هـاي پژوهشر اسـت، امـري مهـم و همـواره بسـتري بـراي فرهنگي توسعه اين كشو

طور كه مؤلف محترم به درستي اشـاره كـرده اسـت  در عين حال همان. گوناگون است
ست ها طور كه عادت سمبوليست متفكر در جامعه ما، چه بخواهد و چه آن/ پديده شاعر

زوهـا از همـان از جور زمانه هجرت به درون را پيشه سازد، اما در بيان احساسات و آر
اگر زاويـه ديـدمان را . گيرد كه بر ساخته گفتمان حاكم بر زمانه است مصالحي بهره مي

رسـد در بررسـي، آسـيب شناسـي و با اين اعتدال روشي تعريـف كنـيم، بـه نظـر مـي
  .هايمان دقيق تر و منصف تر خواهيم بود داوري

كتـاب را، پـرداختن بـه دو مثبت  مهم ترين نكته ،به عنوان ناقد سوم ،دكتر رضا ستاري
پذيري قوي روشنفكري  تأثيرشعر سياسي ايران دانست و ضمن اشاره به  چهرة برجستة

تفـاوت سمبوليسـم  -1: رايش چپ، به دو نكته پرداختايران از تفكر ماركسيستي و گ
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ايشـان معتقدنـد بـا توجـه بـه پرداخـت مبسـوط كتـاب بـه . نيما با سمبوليسم فرانسه
سمبوليسـم اينكـه  .الزم بوده به مكتب هـاي ديگـري پرداختـه شـود سمبوليسم فرانسه

گراي پارناس بـوده و مكتب هنر براي هنر پيش از خود و مكتب فرم تأثيرفرانسه تحت 
اسطوره گرايي در -2.عه گراي نيما كامالً متفاوت استطبيعي است كه با سمبوليسم جام

 . گرايانه نويسنده با اين مقوله در شعر ايـن دو شـاعرشعر نيما و شاملو و برخورد تقليل
اي و انديشه در شعر اين دو شاعر برقرار نكرده  ارتباطي بين تفكر اسطورهنويسنده اينكه 

نويسـندگان ديگـر  تـأثيرو معتقدند كه تحت  اند به عناصر اسطوره اي پرداخته و بيشتر
كه با عبور از ايـن تعريـف حال آنشكل پيشين علم دانسته اند بوده است كه اسطوره را 

  . شوددر قرن بيستم تقابلي بين اسطوره و علم ديده نمي
ضمن ابراز خوشـحالي از نقـد كتـاب  دكتر محمد كمالي زادهكتاب،  ، نويسندةدر پايان

شان بر اين بوده كه وارد حوزه نقد ادبي نشوند و تفاسير ادبي را مبنـاي  گفتند كه تالش
اند تنها از ادبيات شروع كـرده و وارد  و در پي معنايابي اشعار نبودهند كار خود قرار ده

نه با رويكرد شعر ستيزانه كه برعكس بر اساس عالقه  ،اين اثر. حوزه سياسي شده است
ايشان ضمن صحه گذاري بر نقد . به شعر و دو شاعر روشنفكر و متفكر آغاز شده است

يل اتكا بر نظريـه اسـكينر را در روش كـار ناقدان، به دفاع از روش خود پرداختند و دل
و ي روش كتاب دانسـتند خود بيان كردند و روش كار اسپرينگر را به عنوان كمكي برا

و بـه شـود معتقدند هرجا اسطوره وارد شده ميـل بـه نـوعي توتاليتريانيسـم ديـده مـي
ي چـپ  روي شاعران چپگرا به دليل پيروي از اسطوره هـا گرايد و بر دنبالهخشونت مي

دانـد و معتقـد اسـت كـه نيمـا فراتـر از البته نيما را از اين ويژگي مبرا مـي. انتقاد دارد
  . سياسي بوده است هاي جريان

اول آقاي دكتر مرتضي محسني نقدي بر نقد دكتر محمدتقي قزلسفلي  ،در پايان نشست
رائه نداده است، جتماعي اهاي انيما راه حلي براي عبور از بحران اينكه داشتند مبني بر 

  .داشتند تأكيدوي نيز بر تفكر پرهيز از چپ نيما . شاعر ارائه راه حل نيست كه وظيفة
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نوشته پل كانتور و استفان كـاكس؛ ترجمـه    "ادبيات و اقتصاد آزادي"كتاب  -2

 –، انتشـارات دنيـاي اقتصـاد    1394جو و ويراسته علـي سـياح،   سلما رضوان

  12 -10ساعت 

ابتدا كتاب را معرفي نمودند كه در ده فصل از تناظر  دكتر قدسيه رضوانيان ،ناقد نخست
كتـاب كـه عنـوان فرعـي نظـم . گويد مياقتصاد آزاد يا نظم بازار با نظم اثر ادبي سخن 

خودجوش فرهنگ را بر خود دارد، در تقابلي آشكارا چالشي بـه تبيـين و اثبـات نظـم 
. دانـدشده ماركسيستي ميطه مقابل نظم هدايتپردازد و آن را نقخودجوش اثر ادبي مي

وي ضمن اشاره به ترجمه خوب و قابل قبول اين كتاب، چرايي انتخاب كتاب ترجمـه 
نقـد ادبـي، از ارتبـاط  حـوزةبدون حضور نويسنده براي نقد را در اين دانستند كـه در 

فضاي غالب  ادبيات و اقتصاد، كمتر سخني به ميان آمده است و اگر هم نقد ماركسيستي
بيشـتر متوجـه وجـه سياسـي و  ،دهـدهاي اخير را به خود اختصاص مينقد ادبي دهه

ايـن اثـر بـر اينكـه بنـابراين،  زاويـه ديـد اقتصـادي، اجتماعي ماركسيسم بوده است تا
تـأثير مكتـب اقتصـادي  ويژه بـهاز سويي و  ،پردازداقتصاد بر ادبيات مي تأثيرچگونگي 

عـه يابد و گـويي قط از ديگر سو اهميت خاص مي -اد استآز كه مدافع اقتصاد-اتريش
كـه -ناقد به ديدگاه حاكم بر ايـن اثـراما نقد اساسي  گمشده پازل نقد ادبي بوده است،

اين است كه اين ديدگاه كامالً جنبه تقابلي دارد  -خود شامل ده مقاله در ده فصل است
گاه كه  چنان ،ادبيات استوار استو بنيان آن بر به چالش كشيدن خوانش ماركسيستي از 

. پـردازدرود كه به تأييد آنارشيسم به دليل بنيان آزادانه آن نيـز مـيتا حدي به افراط مي
از زاويه ديدي است،  "نظم خودجوش فرهنگ"رعي آن گويد كتاب كه عنوان فوي مي

به عنوان شـكلي از  پردازد و بازار ادبي را نيزتأييدآميز به ارتباط كاپيتاليسم با ادبيات مي
خوانـد و  كننـده را مـياحتمال، ذائقه مصـرف بيني وداند كه با پيش نظم خودجوش مي

 شود كـه تغذيـة اين نگرش سبب مي. كند هماهنگ مي فرايندهاي توليد را بر اساس آن
اين مكتب بـر كـنش  تأكيدهنر از ناخودآگاه كامالً ناديده انگاشته شود؛ وانگهي به رغم 

بـر هـوش هنرمنـد در  تأكيـدانسان كنشگر و خالقيت و ريسك هنرمنـد، بـا انساني و 
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شـود؛ شـناختي مـيتخمين بازار مصرف و تبعيت از آن، دچار تناقضي معرفتي و روش
اين مكتـب اينكه يعني نويسنده از اين ديدگاه فاقد قدرت تفكر و انديشه است و ديگر 

كسيستي بدان نقد دارد؛ رويكرد مارهايي است كه خود در خود گرفتار برخي از ديدگاه
وار و علمـي كـردن اقتصـاد و گيرانـه و رياضـيها نقد او بر الگوهاي سـختيكي از آن

كـه خـود مكتـب اتـريش، پيوسـته  جتماعي توسط مارسيسم است، در حاليهاي اپديده
 گاه نظـام بـازارو كمال و نقصان را به عنوان تكيه) فرآيند آزمون و خطا( نظريه داروين
اي نسـبت بـه  كند، اما در نهايت اين كتاب را، سبب گشايش ديدگاه تازهيآزاد مطرح م

  . دانندادبيات مدرن مي ويژه بهخوانش آثار ادبي 
گفتند نويسـندگان  ،از گروه اقتصاد نظري دانشگاه مازندران دكتر زهرا كريمي ناقد دوم،

ويژه   بـهدبي بـر مكتـب اطريشـي، هاي كمونيستي در نقد اكتاب با انتقاد از نفوذ انديشه
  .  اندكرده تأكيدو اهميت فردگرايي و انتخاب فردي در تحليل ادبي هاي هايك  انديشه

تر مكتب اطريشي و هايك، به طور خالصه به علل شكل گيري اين براي شناخت دقيق
هايك بـا نگرانـي از . گيري آن پس از جنگ جهاني دوم اشاره شد ويژه اوج بهمكتب و 

كنـد شد گرايش بـه سوسياليسـم در امريكـا و انگلسـتان پـس از جنـگ، تـالش مـير
سم نسبت بـه سوسياليسـم متقاعـد كنـد، ولـي بـا تسـلط خوانندگان را به برتري ليبرالي

حاشيه هاي هايك و مكتب اطريشي به  ، انديشه1950و  1940زي در دهة هاي كين نظريه
، با بروز تورم باال در كشورهاي صنعتي و روي كـار 1970 از اواخر دهة. شود رانده مي

هاي  مكتب اطريشي و انديشه هاي محافظه كار در انگلستان و امريكا، مجدداًآمدن دولت
  .ليبرالي مورد استقبال قرار مي گيرد

، با تكيـه بـر نظـرات هايـك برتـري بـازار و ادبيات و اقتصاد آزادينويسندگان كتاب 
تـأثير شـرايط دهنـد و  تأكيد قرار مـير خالقيت هنري و ادبي مورد انتخاب فردي را د

  .  كنند اي معرفي مي اشيهاقتصادي بر اثر هنري را عاملي فرعي و ح –اجتماعي
ها در چارچوب نهادهاي موجود انتخاب مي كنند و تصميم بايد در نظر داشت كه انسان

خـاب طبيعـي را مـورد د انتنظم خودجوش ناشي از فراينـ ،نويسندگان كتاب. گيرندمي
و نابرابري فزاينده و تمركز قدرت سياسـي و اقتصـادي ناشـي از دهند  تحسين قرار مي
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بسياري از منتقدين هنري نيز بر اين باورنـد كـه خلـق . نظم طبيعي را ناديده مي گيرند
اجتماعي حاكم بر زندگي بشر –ديادبيات در خالء و بدون ارتباط با ساختارهاي  اقتصا

  . ان ناپذير استامك
: هاي خود را چنين بيان داشتنددر نقد اين كتاب ديدگاه دكتر عليرضا نيكوييناقد سوم، 

سـت كـه در ده فصـل تنظـيم شـده اسـت بـا هايياين كتاب مجموعه مقاالت و نوشته
 نقـد قصد به نويسندگان كه تصريح شده است دركتاب. هاي مفصلحواشي و يادداشت

رمـان، (ادبيـات درحـوزه  ماركسيسـتي ديدگاه سلطه و انحصارطلبي كشيدنچالش به و
 مـا توجه تمام كنند كهمي تأكيداند و شده »رقابت« عرصة وارد نقد؛و ) نمايشنامه، شعر

 اسـت كـه اتريش اقتصادي مكتب به معطوف) 1منحصرا نه(مخصوصا  مجموعه اين در
هسـتند چـون 2هاِيـك فـون فـردريش و ميـزِس فون لودويگ پردازانشنظريه ترين مهم

 عامليـت و آزادي« به اقتصادي هايحوزه ديگر از بيش اقتصادي مكتب معتقدند كه اين
نويسندگان كتـاب . پردازدهنري هنرمند مي هاي خالقيت و» هاارزش بودن ذهني و فرد

بر مفهـوم تصـادف و بخـت، عـدم تعـين و غيرقابـل  تأكيدبا  كه اقتصاد اتريشيقائلند 
بودن زندگي بشر بسيار بيشتر از ماركسيسـم بـا رويكردهـاي علـوم مـدرن و بيني  پيش

شناسي و شناسي و روانبا اشاراتي به فيزيك، بيولوژي و عصب(امروزي همخواني دارد 
يكـي از نويسـندگان (كـانتور). ه دادن به عدم قطعيـت در طبيعـتنظريه آشوب و توج

گـرا دارد يعنـي نساني روشـي تقليـلهاي اماركسيسم در ادارك كنش«  :گويدمي) كتاب
كند و جاي آن به سراغ نيروهاي عظـيم و خود سوژه انساني را از مركز توجه خارج مي

رود تا به كمك آنها الگوهـاي تـاريخي و اجتمـاعي را توضـيح متنوع و غيرِشخصي مي
 هـاي رمانتيـكقسمت اعظمي از توجه نقد ادبي ماركسيستي صرف حمله به ايده. دهد

                                                      

  :شويم شده نيز مواجه ميبحث با مكاتب ديگر همسو با دو مكتب يادئ در مسير- 1
عمومي، مكتب حاميان انتخاب گرايان، طرفداران عرضه، پولها، نئوكالسيكها، كينزي

  .ساالمانكا
  

٢- Mises  & Hayek 
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از همين رو كانتور و كاكس و . بردن خالقيت هنري شده است سؤالو زير  نبوغ رةدربا
 ؛ كوشند تا با استفاده ازمفاهيم واستعارات برگرفته از اقتصـادديگر نويسندگان كتاب مي

مالكيت خصوصي، رقابت و پيوند آنها با مفاهيمي  –بازارآزاد / نظام بازار، اقتصاد  مانند
عامليـت بـه نقـد و تحليـل  و آزادي ،)تعين عدم بخت، و تصادف( قطعيت عدم«چون 

غلـب آثـار ادبـي ا«زيرا برآنند كـه  بپردازند »1نظم خود جوش«آثارادبي برمبناي الگوي 
بنابراين هدف اصلي كتـاب، افكنـدن طرحـي نـو در ، »سيماي نظم خودجوش را دارند

عرصه آزادي وخالقيـت بررسي ادبيات از دريچه يك مكتب اقتصادي است كه بازار را 
  . داندمي

جز دومقاله اول وآخر كه به مباني و مفروضات اقتصاد آزاد و نظـم خودجـوش و متـد 
به بررسي آثار نويسندگاني چون  مقاالت مشخصاً پردازند بقيةنويسندگان در نقد آثار مي

جـوزف كنـراد، . ويال كـاتر،ولـز.جـي. ويـتمن، اچ سروانتس، جانسون، شـلي،  والـت«
  .اندمان پرداخته توماس

  
  هاي كتاباشكال

 شناسي اين اقتصادبه نقد مباني فلسفي و معرفتمختصر مجال پرداختن  ،دراين گزارش
درمقالـه بـه وسـع خـود بـه اينهـا خـواهيم (شان به ادبيات و نقد ادبي نيست تو رهياف

  :فهرست وار به برخي از اشكاالت اين كتاب اشاره مي كنيم). پرداخت
يستي و چپ بـرود كه قصد دارد به مصاف ديدگاه ماركس ادبيات و اقتصاد آزادي كتاب

كه جريان  در حاليمند نيست، انتقادي و ورزآمدگي رتوريك بهره–از يك سنت تحليلي
بيش از يك قرن است كـه  -به داليلي كه مجال بسطش دراينجا نيست-مقابل و رقيب 

قافلـه در  از مانـدن ن حس تـاّخٌر و عقـباي. به ادبيات و رمان و نقد توجه كرده است
  . سراسر كتاب ادبيات و اقتصاد آزادي مشهود است

                                                      

١- Spontaneous Order 
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 سـنت كه رقيباز مواجهه با آثار تحليلي و تاريخي جريان چپ و ديدگاه  كتاب، تعمداً
هـا و تفسـير آنهـا در بسـياري از مـوارد بـه تحليـل. كنددارد، دوري مي و قويمي قوي
  .دهد ميحب نظران نظريه رقيب هيچ نقل قولي به دست نپردازد و از برخي صا نمي

جديدي را  كنند كه نظام استعاري و مفهومي و ترمينولوژيكسعي ميكتاب، نويسندگان 
برگرفتـه از  ها و اصطالحات اين كتاب عمدتاًازاين رو استعاره. در تحليل آثار برسازند

است و چون اين برساخت بيشـتر جنبـه واكنشـي و » نظام بازار و اقتصاد آزاد«منطق و 
يك بين اقتصاد و بهتناظر يكسازي و روش غالبا دستخوش صوري ،عكس العملي دارد
  . ادبيات شده است
شناسي سطحي ها در جهت اثبات مدعا، گاهي دچارِسمبوليسم و نشانهدر تفسير داستان

به مقابله بـا  است پادشاه به متعلق كه شيري به كيشوت دن مانند تعبير حمله(شوند مي
ث بحــ(نمايـد  شـواهد متنــي، سسـت و غريـب مي ،در بسـياري از مـوارد!). حكومـت

هـا از مـتن و گاهي بحث). سروانتس و خطاب او به سانچو درباب آزادي ليبرتارينيسم
در . )دولـت و نقد  ماليات از بحث: نمونه(رود  دور مي افتند و نويسنده طفره مي ماجرا

مانند اسـتناد (يب، شاهد مصادرة كالم آنها هستيم برخي استنادات به سخنان رويكرد رق
ــا ــاتوري پرولتاري ــت و ديكت ــاب دول ــه تروتســكي درب ــه گفت ــاب، ). ب از اشــكاالت كت

همانندسـازي دن كيشـوت بـا ديويـد (اسـت هاي ناموجه سازي و همانندسازي همسان
يكي از اشتباهات كتاب اين است كه بدون هـيچ تمهيـد نظـري و ). فريدمن اقتصاددان

هـا و روايـان آنهـا هـاي داسـتانهـا و شخصـيتتببين مفهومي بين نويسندگان داسـتان
ني در شواهد و استنادات مت جاي ارائه بهدرمواردي نويسندگان . كندهماني برقرار مي اين

رابطـه : نمونـه(واحتماالت متعدد متوسـل مـي شـوند  جهت اثبات مدعا به اگر و مگر
  ..).ساالمانكا و دانشگاه و  پيروان مكتب با سروانتس

نظم خودجوش يكـي از  دارد با اصول مكتب اتريش و عقيدة هايك دربارة كانتور قصد
با هم  آنها را را حل كند و نقد نو و واسازيمعماهاي اصلي نظريه ادبي يعني تضاد ميان 

  . كند اي نمياستلزامات و موانع اين آشتي اشارهآشتي دهد اما به مباني، 
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سـلطه،  هـاي نظامدر سراسر كتاب بحثي از مفاهيم و مقوالتي چون قدرت، ايدئولوژي، 
و » ميـل و آزادي«ه نسـبت حتـي وقتـي بـ وني، ديسكورس، رسانه و سوژه نيست،هژم

هاي  شود و به نظريهشود ازامور متنازع فيه چشم پوشيده مياشاره مي» دولت«و » قانون«
  . شود ميطرح شده دراين ابواب پرداخته ن
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مثبـت كتـاب؛ از  هاي ويژگيبرشمردن برخي  دكتر محمدرضا موحدي، ضمنناقد اول 
يعنـي داسـتان  توجه به اين زاويه خاص از ادبياتاي و نيز جمله نگاه محققانه بينارشته

نگري متهم اسـت، بـه سياسي كه معموالً به سبب برخي مالحظات تاريخي، به يكسويه
 هـايچرايي انتخـاب رمـان وي نخست دربارة: هاي كتاب اشاراتي داشتندكاستي برخي

اسـرار گـنج دانشـور،  سووشونآل احمد،  نفرين زمينچوبك،  نگسيرت(برگزيده مؤلف 
يك در باب سياسي بودن برخي و تشك) احمد محمود همسايه هايگلستان و دره جني 

هـا مالحظـاتي را رمانهاي مؤلف از محتواي سپس در نوع برداشت از آنها سخن گفت
هـاي ن تطبيـق نظريـهدر نهايت به هسته اصلي نقد خود، در مـورد امكـابيان داشت و 

) كه مبناي كار مؤلف بوده(روبرت وسنو، رندال كالينز، ميخائيل باختين و منصور معدل 
هاي چهل و پنجـاه در ايـران پرداخـت و ايـن تطبيـق را بر ادبيات داستاني سياسي دهه

هـاي روبـرت آماري و هـدف در بررسـي وي افزود كه جامعة. با تكلف دانستهمراه 
هـاي  زمينـهتوجه به پيش فرض هـا و پـيش اس فرهنگ در آمريكا، باوسنو، جامعه شن

هاي چهل و پنجاه فرهنگي و فكري جامعه مخاطب، بسيار متفاوت است با آنچه در دهه
بـه نتـايج روشـن و  توان ميداده و اساساً با بررسي پنج اثر از دو دهه ندر ايران رخ مي

فرهنگ يك دوره زماني رسيد و اگر هم به شناختي قابل استنادي در مورد تحليل جامعه
  .ندارد... چنين نتيجه مثبتي دست يابيم، به هيچ وجه قابليت تعميم و الگوسازي و 
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اي بـودن آن  رشـتهترين وجه مثبـت كتـاب را ميـانمهم دكتر غالمرضا پيروز،ناقد دوم 
سـاختاري، ايـن از نظر . هاي ادبي، زباني، اجتماعي و سياسياي از حوزه دانستند؛ آميزه

كامالً منطبق با ساختار رساله دكتري است و بهتر بود ساختار آن به ساختار كتاب  ،كتاب
تـرين  يسنده از منابع قابل اعتنا، مهـمبر  بهره گيري نو تأكيدايشان ضمن . شدتبديل مي

دانند كـه كتـاب نيـز بـه  نظرات نانوشتة مصطفي مهرآئين مي ضعف كتاب را در اتكا به
پيشكش شده است؛ چرا كه هم از نظر روش شناسـي ارجـاع بـه منبـع شـفاهي ايشان 

از  ،كتاب اينكه ضمن . مشكل دارد و هم مرجع از اعتبار نظري خاصي برخوردار نيست
در . دهـد مينظر روش شناختي متشتت و بي سامان است و به نظريات مختلف ارجـاع 

براي پژوهشـگران ايـن عرصـه، د توان ميمجموع ايشان معتقدند در عين حال كه كتاب 
  . ها اندك استاثري باشد اما سهم مؤلف تحليل

دكتر اصغر احمدي ضمن ابراز خرسندي از معرفي و نقد كتاب ايشان در ايـن  ،در پايان
اي، از ناقدان تشكر نموده و به برخي از انتقادات ايشان پاسخ رشتهمحفل دانشگاهي بين

پـرداز بـه چند نظريـه ر اين بود كه استفاده از نظريةبايشان به طور خاص  تأكيد. ندگفت
طور توأمان از اين رو بوده است كه چند كتاب موضوع تحليل اين اثر است و از طرفي 

گيري از نظريات وسـنو يـا كـالينز و ند و نيز بهرها نظريات پسين مكمل نظريات پيشين
زيـرا اصـوالً  ؛وده اسـتباختين، با پيش فرض همانندي جامعه ايران با جوامع غرب نبـ

كـه از ديـدگاه  ويژه بـه ،شـوند ساس مصداق هايي معين پرداخته نميمباحث نظري بر ا
وانگهي، بخش پاياني هـر . ور معدل نيز بهره گرفته شده استبومي سازي گفتمان منص

نشست به پرسش و پاسخ اختصـاص داشـت و تقاضـاي شـركت كننـدگان بـر تـداوم 
 .بود ي ا رشتهسمينارهاي نقد بين 
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 گزارش همايش كارنامه ادبيات انقالب اسالمي در چهار دهه 

  11/11/1397: تاريخ برگزاري
  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: محل برگزاري

  
كارنامـه ادبيـات انقـالب «به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي، نشست 

بهمن ماه، پس از جلسـة شـوراي بررسـي شنبه يازدهم روز پنج» دههاسالمي در چهار 
ابتـدا آقـاي دكتـر محمدرضـا  .متون درسالن انديشه پژوهشگاه علوم انساني برگزار شد

ضـمن تشـكر از  -دبير نشست و عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انسـاني-موحدي 
دكتـر صـابر امـامي، دكتـر محمـد  -رئيس پژوهشگاه علوم انسـاني-آقايان دكتر قبادي 

انم دكتر راكعي به استادان ديگر خيرمقدم گفتند و از آقاي دكتر صابر امـامي حنيف و خ
  .دعوت كردند در جايگاه سخنران حاضر شوند

سـخنراني خـود را بـا عنـوان  -عضو هيئت علمي دانشگاه هنـر-آقاي دكتر صابر امامي
ايشـان بـا خـوانش . آغـاز كردنـد» رشد و شكوفايي شعر آئيني پس از انقالب اسالمي«
شعار آئيني چند نفر از شاعران؛ مانند علي معلم، نصراهللا مرداني، مجاهدي، قزوه، كافي، ا

هي بيـان سيدحسن حسيني، علي موسوي گرمارودي، قيصر امين پور،كامران شرف شـا
اي شده كه  پايه ، قرباني توصيفات بيرنج هاي ائمه طاهرين وكردند كه رسالت عاشورا 

) بيـان عـدالت( قرار بود در شعر آئيني انجام شود محصول تخيل شاعري است و آنچه
برباد رفته است؛ به اين معنا كه اين اشعار آئينـي بـه اشـعار عارفانـه، قلندرانـه و حتـي 

تبـديل شـده و ) با حذف و اضافه هاي جزئي كه قابل تقديم به معشوق است(عاشقانه 
اند اما از  زيبا خلق كردههاي  شاعران با تخيل و تصوير آفريني، صحنه. ستم ستيز نيستند

آقاي دكتر صابر امامي . اند ستند در شعر بگنجانند غافل شدهتوان ميتري كه  مسائل عميق
را از آقاي مؤيد اشاره كردند و خوانش آن  حسين عليدر پايان سخنراني خود به كتاب 
ز ؛ اهاي برخي استادان  پاسـخ دادنـد رسشسپس به پ به حاضران جلسه پيشنهاد كردند،

به رسالت شعر آئيني كـه  -عضو هيئت علمي دانشگاه تهران-جمله آقاي دكتر حاجيان 
غير از روايت تاريخ است اشاره كردند و گفتند اگر قصد بر اين باشد كه اهـداف اهـل 
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 ،در ادامـه. بيت در شعر آورده شود تاريخ، اين موضوعات را بهتر تـدوين كـرده اسـت
به مقالة دكتر فاطمـه سـياح  -لمي دانشگاه گلستانعضو هيئت ع -آقاي دكتر امن خاني

ضمن تأييد سخنان اين  ،آقاي دكتر صابر امامي. در باب تمايز تاريخ و هنر اشاره كردند
استادان بيان كردنـد منظـور ايشـان غفلـت شـعر آئينـي از مفـاهيم واالتـري بـوده كـه 

  . دتوانست در شعر گنجانده شود، نه اينكه شعر گزارشگر تاريخ شو مي
 -عضو هيئت علمي پژوهشگاه علـوم انسـاني-ان بعدي، خانم دكتر فاطمه راكعيسخنر

سخنان خـود را بـا تبريـك چهلمـين » جايگاه زنان در شعر انقالب اسالمي«با موضوع 
سـپس معيارهـايي بـراي تعريـف شـعر وزي انقالب اسالمي، آغاز كردنـد، سالگرد پير

ي برشـمردند؛ معيارهـايي ماننـد كميـت، انقالب اسالمي و زنان شـاعر انقـالب اسـالم
هايي با قابليت نقد، درگيري عميق روحي و احساسي  استقالل، استمرار، دارا بودن كتاب

انقالب اسالمي كه جزء معيارهاي  هاي آرمانبا شخص امام، موازين، مفاهيم، شعارها و 
ي شـعرهاي ايشان در ادامه به محتوا. شود ميمهم شناخت شاعران زن انقالبي محسوب 

انقالبي اشاره كردند كه در حوزة حق طلبي، عدالت خواهي، استقالل، آزادي، جمهوري 
است و بـه برخـي شـاعران زن اشـاره ... اسالمي، شهادت، دفاع مقدس، امام، شهيدان و

، معصومه جرجاني، منصوره نيكـو )شعر مادر(كردند؛ مانند برخي اشعار سيمين بهبهاني
گذاري دارند تأثيركه كم و بيش مفاهيم انقالبي ...  مهين زورقي وگفتار، حائري يزداني، 

شوند و از  هاي ذكر شده جزء شاعران انقالب محسوب نمي اما به دليل نداشتن شاخص
ميان زنان شاعر انقالبي، چهار زن را پرچمداران زن شعر انقالب معرفي كردند؛ طـاهره 

ديقه وسـمقي كـه از نظـر ايشـان صفارزاده، سپيده كاشاني، سيمين دخت وحيدي و ص
شعر، شخصيت و زندگي اين شاعران، ويژگي شاعران انقالبي را با توجه بـه معيارهـاي 
 ذكر شده دارد و به ويژگي اين شاعران پرداختند؛ طاهره صفارزاده جزء شاعران انقالب

اشـعاري بـه زبـان . هاي شعرهاي فارسي ماسـت اشعارش از برترين. شود محسوب مي
مبتني  -اي ژرف و استوار ست و از انديشههم داشته و در سطح جهاني مطرح ا انگليسي

برخـوردار اسـت، از ايـن نظـر  -...در تاريخ، معارف، قرآن كـريم وبر مطالعات مستمر 
هاي عاشـقانة  شود كه با وجود زندگي در غرب رگـه اي محسوب مي شخصيت برجسته
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عرفاني را در اشعارش حفظ كرده و با احساسات، حركتي در مخاطب ايجاد كرده و در 
خانم دكتر راكعي به بهترين كتاب ايشان كه در سـال . گذاري دارد تأثيريك كالم اشعار 

اشاره كردند كه نشانة اوج پختگي اوست و مفاهيم شعر ) سفر پنجم( چاپ شده 1356
دومين -زند، سپس ايشان به سپيدة كاشاني  او موج ميانقالب و عشق و ايمان در اشعار 

اشاره كردند كه مادر شعر انقالب اسـت و بـا مهربـاني ژرف، درگيـري  -شاعر انقالبي
شعرهاي او . روحي با انقالب، باورهاي عميق دين در شعرهايش خوش درخشيده است

ة سخنان خود در ادامايشان . گذار است تأثيرنشيند و بسيار  كه از جان برآمده به جان مي
اشـاره كردنـد و ايشـان را شـاعر بـا  -سومين شاعر انقالبي -به سيمين دخت وحيدي 

كارش استمرار داشـته و از شـاعران . همراه است ها آرماناستعدادي معرفي كردند كه با 
در پايان به آخرين شاعر انقالب يعني صديقه وسـمقي اشـاره . شود ميخوب محسوب 
شجاع، فرهيخته، دانش پژوه و ژرف نگر در مسائل اسالمي و انقالبي  كردند و ايشان را

  .معرفي كردند كه تندترين انتقادها را به منحرفين از انقالب دارد
سخنراني خـود را  -پژوهشگر و داستان نويس-محمد حنيف  سخنران بعدي آقاي دكتر

» ة موضوع و ساختارادبيات داستاني قبل و بعد از انقالب اسالمي از دو جنب«با موضوع 
داستان نويسي بعد انقالب نسبت به داسـتان نويسـي قبـل يشان گفتند كه ا. آغاز كردند

انقالب روند رو به رشدي داشته اما همواره يكسان نبوده و به مديريت فرهنگي و مانع 
يا تسهيالت ايجاد شده بستگي داشته امـا در مجمـوع، در گفتمـان قبـل انقـالب طـرح 

اما گفتمان غالب نبـوده و  ،يني ضعيف بوده كه بعد از انقالب افزوده شدههاي د انديشه
ايشان دربارة ادبيات داستاني بعد انقالب گفتنـد كـه در . كم كم رو به ضعف رفته است

خواهي  ادبيات داستاني بعد انقالب، تكنيك، حماسـه،  طـرح مسـائل سياسـي و آرمـان
معـه اسـت و آغـاز ايـن حركـت بـا نشانة پوست انـدازي جا 1374مخصوصاً از سال 

دهـد  هـاي ايـن چنينـي نشـان ميكار. فتانه حاج سـيدجوادي بـوده اسـت بامدادخمار
امـا پرسـش  ،داده اسـت... خواهي جايش را به فردگرايي، كارهاي عامـه پسـند و آرمان

اينجاست كه چرا انقالب باعث رشد ادبيات داسـتاني شـده اسـت؟ پاسـخ ايـن اسـت 
هاي رشد رمان  الت دهة پنجاه و در نهايت انقالب اسالمي زمينهتحوالت مشروطه، تحو
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ينـه نيـاز داشـت، عـالوه بـر آن و داستان را فراهم كـرد و داسـتان نويسـي بـه ايـن زم
اي شهري بود، افزايش طبقة باسواد هم به رشد ادبيات داستاني كمك  نويسي پديده رمان

ر حنيف در ادامة سخنان خـود بـه آقاي دكت. كرد و تعداد زنان داستان نويس بيشتر شد
موضـوعات دورة قبـل از . موضوعات مورد توجه قبل و بعد انقالب هم اشـاره كردنـد

انديشة اصالح طلبي و ضد استبدادي در آثار طالبوف؛ انديشة سنت : انقالب چنين است
ستيزي در آثار محمد حجازي و ساعدي؛ انديشة مبارزه مسلحانه در آثار احمد محمود 

بهرنگي؛ انديشة قدرت ستيزي در آثار چوبك؛ انديشة بيگانه ستيزي در آثار آل  و صمد
احمد؛ انديشة عدالت خواهي در جامعة روستايي در آثار علي اشرف درويشيان؛ انديشة 

امـا بـا انقـالب اسـالمي در ... عدالت خواهي در جامعة شهري در آثار احمد محمود و
آيد؛ مانند رشد ادبيات سياسي به ويژه ادبيات  ميوجود  مفاهيم و موضوعات تغييراتي به

؛ رشـد ....درجه احمـد محمـودمدار صفر درويشيان، سالهاي ابري انقالب اسالمي مثل 
؛ قوام گرفتن داستان جنگ و ...قابل توجه ادبيات ديني مثل آثار كرميار، مجيد قيصري و

؛ ادبيات جنگ و ...ودفاع مقدس؛ ورود شخصيت ها و مفاهيم تازه مثل ساواكي، شهيد 
اما از  شود ميدر آثار اوليه، شعار گرايي ديده . صمد طاهريزخم شير دفاع مقدس مثل 

ش بـر سـبك تـأثير؛ مانند رونق آثار عامه پسـند و آيد ميوجود  تغييراتي به 1374سال 
زندگي؛ افول ادبيات روستايي؛ رونق ادبيات كافه نشيني و آپارتمان نشيني؛ رشد ادبيات 

مهمـي بـر  تـأثيرهمة اين موضوعات، ... نه و شخصيت زن؛ طرح مسئله مهاجرت وزنا
ادبيات داستاني ما گذاشته است و در مجموع، ادبيات داستاني پـس از انقـالب بازتـاب 

مثلـث هـاي  مسائل اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي بوده اسـت و آثـاري ماننـد
بيـانگر تحـوالت سياسـي جامعـه ... يـار ومژده ساالر كيا يا اثر آقاي صادق كرم موازي
پس از ذكر اين مباحث، آقاي دكتر حنيف به گزارش آماري كه آقاي دكتر بهزاد . هستند

اند اشاره كرد؛ از  منتشر كرده 1396بركت از تغييرات داستاني قبل و بعد انقالب در سال 
دهد  را نشان ميدرصد  9/81باالي  1376جمله اينكه نشانه هاي فردگرايي بعد از سال 

كه اين فردگرايي و نااميدي در بسياري داستان ها به شكل موضوعات گونـاگوني نظيـر 
ناسازگاري زناشويي، روابط جنسي قبل ازدواج، سقط جنين، ناهمسـاني زوجـين نمـود 
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نمـود بيشـتري پيـدا كـرده و  1376و  1374اين مفاهيم بعـد از سـال . پيدا كرده است
تـر پس از پايان سخنراني ايشان، آقـاي دك. ند بيشتر شده استگرايش به رمان عامه پس

، از آقاي دكتر حنيف خواستند دربارة تحول ساختار موحدي با اشاره به موضوع  بحث
و به طور اختصاصي فرم و زبان در قبل و بعد از انقالب نيز توضيح دهند كه ايشان بيان 

با زبان، پيرنگ، بازي بـا زاويـه ديـد و كردند آثار داستاني بعد از انقالب از لحاظ بازي 
هاي  تر از دوران قبل انقالب شده اسـت؛ بـراي مثـال در زمينـه هاي ديگر متنوع تكنيك

  .رئاليسم جادويي شاهد رشد هستيم
عضـو هيئـت علمـي پژوهشـگاه علـوم -ان بعدي آقاي دكترمحمدرضا موحـدي سخنر
. آغـاز كردنـد» ه مثابه گونه ادبيرشد ادبيات پايداري ب«سخنان خود را دربارة  -انساني

را مكتوبـات  ايشان ابتدا يكي از درخشان ترين برگ هاي كارنامة ادبي انقالب اسـالمي
فراگير در بـاب  اي گذرا به عدم دستيابي به تعريفي سپس با اشارهادب پايداري دانستند 

 د بهشتيپايداري در دانشگاه شهي كه در همايش آسيب شناسي ادبيات(ادبيات پايداري 
ي و هـاي جزئـ ر داشتند كه به دليـل نگاهچنين اظها) اندمفصل به اين موضوع پرداخته 

... مقطعي، اصطالحات مختلفي مانند ادبيات مقاومت، جنگ، دفـاع مقـدس، پايـداري و
اي اين گونة ادبي ارائه هاي طوالني هنوز تعريف جامعي بر وضع شده و با گذشت سال

 ،تر دانستند و در ادامه لرا همچنان شام» ادبيات پايداري«ح اما ايشان اصطال نشده است،
به اين موضوع اشاره كردند كه در دهة شصت آثـار خالقـة بسـياري در زمينـة شـعر و 

هاي ادبيات پايداري انگشت شمار است و از  اما تعداد پژوهش ،داستان پديد آمده است
و عمـدة  1361در سـال  ادبيـاتكتابشناسي هنـر و چند مورد معدود نمي گذرد؛ مانند 

؛ بـراي مثـال اولـين سـمينار شود ميها در ادبيات پايداري از دهة هفتاد شروع  پژوهش
مقاله برگزيده  46ادبيات پايداري در دهه هفتاد در دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد كه 

 1390-1384هاي جدي اين گـرايش نوپـا، در كرمـان از سـال  اما پژوهش و چاپ شد
مه پايداري مجموعه مقاالت به اضافة مجلة ناد؛ پنج كنگره برگزار شده و چهارششروع 

يافتـه تعدادي رساله دانشگاهي نيز در ايـن زمينـه نگـارش  ؛حاصل آن نشست ها بوده
نزديك به هفتاد مقالة قابـل توجـه در ايـن حـوزه  1395-1390هاي  در بين سال. است
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ضعيف به چاپ رسيد كه بـه تـدريس كتاب قوي و  120چاپ شد و دويست رساله و 
آقـاي . كارشناسي ارشد در بيش از سي دانشـگاه كمـك كـرد مقطعادبيات پايداري در 

دكتر موحدي به اين گونة ادبي و سوژه بسيار غني و گسترده اشاره كردنـد كـه توسـط 
گاه بانيـان خـاص سب قبضه شده و با رشتة درسي شدن برخي نهادهاي نامنا حاميان و
ايشان هدفشان را از طرح اين بحث يادآوري زمينة پژوهشي اين گونـه . ه استپيدا كرد

ادبي ذكر كردند و با استفاده از تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام يافتـه، فهرسـت برخـي 
رويكرد ماهيت نگر؛ رويكرد كيفيت نگـر؛ : رويكردهاي پژوهشي را چنين يادآور شدند

آقاي دكتر موحدي در پايان سخنان خـود  . محور آسيب شناسانه؛ منبع شناسانه و نظريه
. سـاختاري اشـاره كردنـد -ز دهه شصت تا نود از لحاظ زبانيبه رشد ادبيات داستاني ا

عضو هيئـت علمـي دانشـگاه فردوسـي  -ن سخنان ايشان، آقاي دكتر زرقانيپس از پايا
رشـد ادبيـات  اند، به هاي دهه هشتاد و نود كه جنگ را نديده پرسيدند آيا نسل -مشهد

اند؟ آقاي دكتر موحدي پاسخ دادند اگر منظور، ادبيات پايـداري در  پايداري كمك كرده
نويسـندگان جـوان بـا . گيرد پاسخ مثبت استي عام باشد كه ضد جنگ را هم دربرمعن

  .ي ضد جنگ به تقويت اين گونة ادبي كمك كردندĤنهاتوجه به رم
، ضـمن تشـكر از اسـتادان محتـرم -ينسـانرئيس پژوهشگاه علوم ا-آقاي دكتر قبادي 

آقـاي دكتـر قبـادي  .صحبت كردند» پيام هاي جهاني در ادبيات انقالب اسالمي«دربارة 
  :هاي جهاني ادبيات پايداري را به شرح زير برشمردند مواردي از جنبه

هــاي تمـدني مـا خويشــاوندي و  ادبيـات حـوزة انقـالب اســالمي بـا ميـراث -1

با » ارتش برادر ماست«با جملة ) ره(براي مثال امام خمينيپنداري دارد؛  ذات هم

اين نمـودي از احيـاي يـك . كمترين هزينه موفق شدند انقالب را پيروز كنند

هــا را از تجربــة  تــنفس ميــراث بــود و همــه ظرفيتانقــالب،  .ميــراث اســت

استفاده كرد و از طرفـي ادبيـات ... مشروطيت، كوبيده شدن مصدق در نفت و

ذات پنـداري بــا انقــالب دارد؛  الب هــم يـك خويشــاوندي و هــمحـوزه انقــ

بعد از انقالب ايجـاد ...هاي عرفاني و هاي عرفاني، درون مايه شخصيت پردازي
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شد و از طرفي تكنولوژي شريعتي، نگاه تيـپ سـاالرانة ابـاذر در شـعر و نثـر 

در  ،جـاري كـرده... نمادين شده است؛ ابـاذر را شـريعتي در زبـان داسـتان و

. كه قبالً فقط شخصيت مقدسي بود اما شريعتي او را به الگو تبديل كـرد اليح

 .كار برد را كه اصلش از اباذر است به» مستضعفين«اصطالح

در ادبيـات معاصـر . دومين تحول از جهت جامعيت درونمايه و تصوير اسـت -2

 .چالش گفتماني وجود دارد و گفتمان هاي متقابل ظهور پيدا كرده است

فرهنگي انقالب اسالمي بود؛ انقالب معرفتي فرهنگي بـود كـه بـا  سوم درجة -3

سنخيت دارد كه هم مقـوم انقـالب بـوده و هـم از جنبـة ... ادبيات، فرهنگ و

 .جهاني بودنش اثرپذيرنده است

نقش روشنفكران و روشن بيني جهان انديشي در خلق ادبيات انقالب اسالمي  -4

خاستگاه شريعتي . گر محسوس استويژه دكتر علي شريعتي در مقام آفرينش به

كار مي برد و از موضع ادبيـات جهـاني  ادبيات متعهد است و عامدانه، آن را به

 .گويد سخن مي

سر جهاني انديشي و عرفاني نگري رهبر انقالب اسالمي؛  مقدمة امام بر كتاب  -5
، ديوان شعرش و وصيت نامه امام كه در آن نام ابن عربي را ذكر كـرده الصاله

 .دهاي جهاني انديشي امام استنمو

 رمان آفتاب پرست نـازنينهاي انساني؛ مانند  تحول از خشم انقالبي به چالش -6

 .نويسنده قصد دارد بگويد انسانيت از جنگ مهمتر است. از كاتب

ذات انقالب گره خوردگي جهاني داشت و از انقالب هاي ديگر نظير انقـالب  -7

 .استمتأثر بوده ... فرانسه، روسيه، چين و

به عنوان » استقالل، آزادي، جمهوري اسالمي«آقاي دكتر قبادي در پايان سخنان خود به 
سه شعار ارزشمند انقالب اسالمي اشاره كردنـد و از اسـتادان سـخنران و حاضـران در 

  .جلسه تشكر كردند و مورد تشويق قرار گرفتند
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به خصوص استادان  از حاضران در جلسه، ،در پايان -دبير نشست -آقاي دكتر موحدي
، تشـكر و خـتم دبيات شـوراي بررسـي متـونزبان و ادبيات فارسي و همكاران گروه ا

  .جلسه را اعالم كردند
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 »آشنايي با نسخه شناسي و تصحيح متن«كارگاه برگزارشده با عنوان  ششگزارش 

  8/09/1397و  7: تاريخ برگزاري
  نگيپژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فره: محل برگزاري

  
و  يشـناخت، معرفـ،  يرانشناسـيابسـياري از مباحـث  يسـنگ بنـابا عنايت به اينكه 

 نيمبسوط و موثّق در ا قاتيحوزه است و بدون تحق نيو نشر آثار مربوط به ا حيتصح
بـراي ، ناقص و ناتمـام اسـت ي،انتقاد اتيگرفته با تمّسك به نظر انجام يعرصه كارها

 يكارگروه ،ها دست از پژوهش نيا تّيبردن پژوهشگران به اهم يخالء و پ نيا پركردن
بـراي روشـمند   1396سـال  ةانـيدر م يو مطالعات فرهنگ يدر پژوهشگاه علوم انسان

از راهكارها و  يكي. شروع به كار كردساختن و آكادميك كردن تحقيقات در اين حوزه 
است و  يپژوه و نسخه يپژوه متخصص در متن يروين تيكارگروه ترب نيا يراهبردها

هـا  حوزه نيبا ا يمقدمات ييكارگاه آشنا يگرفته شد تا با برگزار ميجهت تصم نيمبه ه
ها  در دانشـگاه قـاتيدسـت از تحق نيـا ءخـال رفع و گاهيجا ت،ياهمتبيين به  يتا حد

  .پرداخته شود
اسـتقبال ايـن بـاب و پس از اعالن و ارسال فراخواني به مراكز علمي و دانشـگاهي در 

 1397( يدر هفتم و هشتم آذر ماه سال جـاراز تشكيل اين كارگاه،  مندان نظير عالقه كم
به  يشناس و نسخه يشناس مطالعات متن ةدر حوز يچهارده ساعت آموزش مقدمات.) ش

  .برگزار شدشرح زير 
و  يسـينو فهرست خيتار فيبه توص يسرور ديامو در نخستين جلسه،  صبح چهارشنبه

از  يو هنـد و برخـ رانيـا ،هيـدر ترك يفارسـ يخطـ يها هموجود از نسخ ياه فهرست
شـده در  تـأليف يهـا نااز فهرسـتگ تعداديدر ادامه  او. پرداخت يياروپا يها نيسرزم

 يبرخـ يبه معرف يمنصور ريام سپس، معرفي كرد يعرب يهند و كشورها ران،يا ه،يترك
 را تـاليجياستفاده از منـابع د ةپرداخت و نحو يا و منطقه يمل ،يمحل يها نااز فهرستگ

  .داد حيتوض هاي خطي و متون تراثي در شناسايي و بازيابي نسخه
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 ةنسـخ ياجـزا يبه معرفـ ييو مهرداد چترا ييالحكما خيش نيعماد الددوم،  ةجلس در
هاي  تعدادي از تصاوير دستنويس. ها پرداختند بخش نياز ا كيهر  هاي ويژگيو  يخط

، كاغذ، جلد، خط و ساير اجـزاي يـك نسـخة ها يادداشتكهن را به نمايش گذاشتند و 
هاي درج مهر، مهر يـك كتابخانـه و  ايشان در ادامه در باب شيوه.خطي را توضيح دادند

  . ها سخن گفتند ها و تحقيق در عاليق صاحبان كتابخانه ردگيري آن در ساير نسخه
رضا موسوي طبري به تعريف رموز كتـابتي  ، يعني جلسة سوم،ر بعداز ظهر چهارشنبهد

پرداخت و رمز هريك از حروف را در نجوم، علم اعداد، آثار فقهي و قرآني توضيح داد 
 ي از رمزهاي دو و سه حرفي پرداخـت،يك حرفي به تبيين برخو پس از بيان رمزهاي 

هـاي  هاي خطـي را توضـيح داد و بحث نسخه همچنين تعدادي از عالئم سجاوندي در
  .هاي بعدي جلسات موكول كرد تفصيلي را به دوره

عماد الـدين شـيخ الحكمـايي بـه تعريـف نمايـه پرداخـت، شـيوة در چهارمين جلسه، 
هاي تراثي را به اشاره و به صورت بسيار خالصه توضيح داد و براي  سازي در متن نمايه

شامل شاخص، لقب، كنيه، نام اصلي، نام (تاريخي طوالني  نمونه راه نمايه كردن يك نام
را مشـخص كـرد و ادامـة آمـوزش مبسـوط را بـه ) پدر، جد، مسكن، شغل و مـذهب

  .جلسات اختصاصي اين حوزه واگذاشت
محمدرضـا موّحـدي و محسـن محمـدي  صبح پنجشنبه و جلسـة پـنجمِ نشسـت، در

آغاز كردند و چهار روش مـورد  هاي تصحيح متن را فشاركي بحث پيرامون انواع روش
هـا بـا  وفاق اهل تصحيح را توضيح دادند و در ادامه به معرفي نسـبت هريـك از روش

در پايـان . هايي كه در دست هر مصـّححي قـرار خواهـد گرفـت ، پرداختنـد دستنويس
شده در حوزة مباني تصحيح متن را معرفي كردند و مزيّت  تأليفهاي  تعدادي از كتاب

  .ريك را نسبت به ساير آثار به صورت خالصه شناساندندو نقصان ه
ها،  سعيد شفيعيون و بهـروز ايمـاني بـه بيـان  در جلسة ششم و در ادامة سلسله كارگاه

هاي تراثي پرداختند و اجزاي يك مقدمه و  نويسي براي متن نويسي و تعليقه شيوة مقدمه
و نسـبت مـتن بـا مقدمـه و  شده را توضـيح دادنـد تعليقة قابل قبول براي متن تصحيح

بـه تعـدادي از منـابع مرجـع بـراي  ،ايشـان در ادامـه. تعليقات با متن را تبيـين كردنـد
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هاي تـاريخي، ادبـي،  نويسي در هريك از متن نويسي اشاره كردند و تفاوت تعليقه تعليقه
  .را توضيح دادند... جغرافيايي و 

براي پرسش و پاسخ برقرار شـد و اي دوساعته با شركت همة مدرّسان  در پايان، جلسه
كنندگان مشكالت و ابهامات خود را بيان كردند و مدرّسان حاضـر در  هريك از شركت

تصميم بر آن شـد تـا جلسـات  ،در ادامه. پرداختند آنهاجلسه به حل و تبيين هريك از 
هاي عالقـه منـدان بـه  تكميلي و پيشرفته در آينـده بـراي عمـق بخشـيدن بـه آموختـه

  .پژوهي تشكيل شود وهي و نسخهپژ متن
 


