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Abstract 

The book A Glance at the Literary Developments after the Victory of Islamic 

Revolution in the Realm of Poetry and Fiction by Bahjat-o- Sadat Hejazi was 

published in 2015 by the Elmi- Farhangi publications. The present article has been 

written to introduce and criticize the aforementioned book. The outcome of the study 

shows that the book as a whole from both aspects is poor and fails to meet the 

requested standards. For this reason, it deserves not to be placed among other 

references before being reviewed drastically. Obviously, it would be useful provided 

that all the deficiencies be removed. 
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 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

  272 -  251، 1400، آذر 9، شمارة 21)، سال ـ پژوهشي مقالة علمينامة علمي ( ماه

  اندازي به تحوالت ادبي  چشممعرفي و نقد كتاب 
  پس از پيروزي انقالب اسالمي در حوزة شعر و داستان

  *طمه راكعيفا

  چكيده
، شـعر و داسـتان   ةحوز در اسالمي انقالب پيروزي از پس ادبي تحوالت به اندازي چشمكتاب 
فرهنگي چـاپ و منتشـر    و انتشارات علمي در 1394السادات حجازي، در سال  بهجت ةنوشت

هاي شكلي و  حاضر با هدف معرفي و نقد كتاب مذكور نوشته شده و ويژگي ةشده است. مقال
از آن است كه كتـاب، در   اين بررسي حاكي ةداده است. نتيجموردبررسي قرار  را ايي آنمحتو

خصوص ادبيات انقالب اسالمي و چه كرد و ديدگاه نويسنده درلحاظ نوع روي كليت آن، چه به
شـكل كنـوني،    بـه همـين دليـل، بـه     .هاي فراوان است لحاظ شكلي و محتوايي، دچار نقيصه به

اسـتفاده دركنـار كتـب درسـي      يا حتي منبع قابـل  درسي عنوان كتاب ويان بهدانشج ةاستفاد قابل
صـورت   درايـن عمل آيد كه  اميد است در چاپ بعدي اصالحات الزم در آن به نيست. مربوط

  عنوان منبعي براي مطالعه مورداستفاده قرار گيرد. هايي از اين نوع به دركنار ديگر كتابتواند  مي
  قالب اسالمي، نقد شعر، نقد داستان.ادبيات ان ها: دواژهيكل

  

  . مقدمه1
هـاي   ادبيات ايران در حوزه ،گذرد كه از عمر انقالب اسالمي مي ،درطول بيش از چهار دهه
ضرورت گسترش عقالنيت انتقـادي   لقبي هايي از تا گفتمان است مفهومي خود تالش كرده

هاي  اس شرايط و واقعيتع موجود براسگري در امور معمول زندگي، شناخت وض    و پرسش
 

ت ي و مطالعـا شناسـي همگـاني، پژوهشـگاه علـوم انسـان      ة زبـان دانشيار و عضو هيئت علمي پژوهشكد *
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هاي  ادبيات و انديشه ةجديد در حوزهاي  اجتماعي، و پرداختن به مضامين انساني از نظرگاه
مفاهيم اصلي ادبيات فارسي درطول تاريخ خود در كار هاي  شريان پذير سازد. ادبي را امكان

ايـن فـرض در    توان بـا  مي اوست.» سرنوشت«و » انسان«ها      بلندي است كه محور عموم آن
اعتبـار   قرابت مفهومي ادبيات ايران و جهان نيز درنگ داشت و مشتركاتشان را مرور كرد. به

ـ   ، هـم »مـدنيت «گامان اقليم انديشه و ادب فارسـي اسـت كـه        هاي پيش تالش  ةراه بـا تجرب
شده است.  تبديل صر، به موضوع روزاجتماعي ايران معاـ    هاي سياسي در گفتمان» نوشدن«
فرهنـگ   اي بـر انتقـاد از وضـع    يشين، زاويـه بيات امروز، ضمن پرداختن به كاركردهاي پاد

تواند در قلمـرو سـتودن انسـان     مي كه    برآن متن ادبي عالوه ،مان گشوده است. اكنون عمومي
وضــع موجــود را در ميــدان ديــد هــاي  بنــدي    قــادر اســت صــورت ،باشــد تــأثير صــاحب 

عنـوان يـك رسـانه، بـا رويكـردي       به ،تحليل قرار دهد و و  هميكروسكوپي انتقاد موردتجزي
گري و انتقاد عرضه دارد. مسـتندات ايـن       پرسش برايمندان     انتقادي فضيلت نقد را به عالقه

نويس در مطبوعـات و   و منتقدان ادبي آثار نويسندگان توان در مي يات رادسته از تجارب ادب
ل كرد و به اين نكته پـي بـرد كـه نويسـندگان سـهمي      دنبا 1357پس از انقالب هاي  رسانه

   .انداختن حيات تمدني خود دارند پوست ةانكارناشدني در تجرب
  

 . معرفي كلي اثر2

ـ  تحـوالت  به يانداز چشم كتاب شـعر   ةحـوز  در ياسـالم  انقـالب  يروزيـ پ از پـس  يادب
د بـاهنر  ت علمـي دانشـگاه شـهي   ئـ السادات حجازي، از اعضاي هي تأليف بهجت ،داستان  و

فرهنگي چـاپ و   و انتشارات علمي در 1394كرمان، در شمارگان يك هزار نسخه در سال 
متون و  يانتقاد ةنام پژوهشارچوب مقاالت هحاضر در چ ةجاكه مقال منتشر شده است. ازآن

و » شكلي نقد«مقاله، مانند  هايي ديگر از در بخش ،است تنظيم شده يانسان علوم يها برنامه
ود. در ايـن  شـ  مي ها پرداخته تفصيل به اشكاالت موجود در اين حوزه اثر، به» ايينقد محتو«

مؤلف به موضوعات مختلف مطـرح  هاي  ها و رويكرد بخش، ضمن معرفي كلي اثر، ديدگاه
  گيرد. مي در كتاب موردنقد و بررسي قرار

  

  بخش شعر 1.2
  شاعران انقالب اسالميديدگاه نويسنده به رويكردهاي حماسي و عرفاني در آثار  1.1.2

گرايـي   بازكـاوي ملـي   ،»حماسـي و عرفـاني   ةگاهي به دو قلـ ن«فصل نخست، با عنوان 
 كتاب، شاعران پس از انقـالب  ةندتصور نويس گرايي مولوي است. به فردوسي و وحدت
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پذيرفتـه از فردوسـي در    تـأثير  دليل امتزاج رويكردهاي حماسـي و عرفـاني،    اسالمي، به
ند. در نقد اين ديدگاه بايـد گفـت كـه    ا ادبيات عرفاني ةوالنا در عرصحماسه و م ةعرص

از  يكـ ي »جنـگ  اتيـ ادب«جهـان اسـت و    اتيـ در ادب جيـ را يها از گونه يكي» حماسه«
هـا،   رشادت تيحكا حماسهي صورت كل .ديآ يشمار م به ينوع ادب نيا يها مجموعهريز

كــه  اسـت  يمنـ ياهر يوهـا رين و مبــارزه بـا   ،يگـوهر جـاودانگ    هـا، طلـب   يورآ جنـگ 
 ؛كـرد  هـومر مـرور   ةاُديسـ  و ايليـاد  در دو اثـر  تـوان  يآن را م ةشد نوع ثبت نيتر يميقد

 .نـد ا شده يم» نقل« نهيس به  نهيباستان س وناني در خط شيدايقبل از پ يكه حت ييها حماسه
 ،»تيـ روا« است كـه  نيا دهندة     جهان نشان كيكالس اتيدر ادب ينوع ادب نيبر ا يمرور

 يحماسـ  يهـا  هيـ ما درون و رسـاخت يبـا ز  ييماجراهـا  رامونيپ »شيسرا«و  ،»پردازش«
در  يپـرداز  و حماسـه  حماسـه  اسـت.  بـوده  هـا  مقبول طبع عموم فرهنـگ  ييها صورت

دارد.  شـه يرملـل مختلـف    يعمـوم  فرهنگ معمول به آن در هاي شيگراو » ها اسطوره«
و... را  ،ياجتماع ،يحماس ،يا  اسطوره يها ررفتا كه يتيعنوان كل به ،جنگ اتيساختار ادب
هـا    انسـان ي پنهـان فرهنگـ   تيـ از فرهنـگ و هو   شناسـانه  ختيري ا هينما د،در خود دار

ـ   اما ،ديآ يحساب م به بشـود در ضـرورت    ديجنـگ را شـا   اتيـ بـا ادب  يتعامل نقـد ادب
 صـر نع ةو جـوهر  ،به افتخـار   محرك، عالقه يها ملل، آرمان ةاسطور ساختار بازشناخت

، معاصر مـا  اتيادب در اما، دانست. انسان از جانب يو تصاحب گوهر جاودانگ ،يقهرمان
در  اسـت كـه هركـدام    يعيو وقـا  مسـائل  نسل بـا يك  ييارويجنگ منظرگاه رو اتيادب

نسل در پرداختن  نيا  يختگيدارند و برانگ خيتار خاص در يخود عظمت و ارزش ةمرتب
 درك يجهـان بـرا   تيـ واقع يعبور از صحن و سـرا  و يهآگا مرگ بر يمبتن ينيبه مضام
بـا   ريـ درگ يها انسان و جنگ» تقدس«به  نيمضام نياست. ناگفته نماند كه ا يجاودانگ

 يسـت ن محدود خاصي ا  ما به طبقه خيكه جنگ در تارچرا ،ستين معروف و محدود آن
يـري  گ . درپي شـكل دان دهيد آن را برسر خود  ةيسا ،يا  و عموم مردم، از هر قشر و طبقه

جريان شعر انقالب در ساحت هنري است كه شعر جنـگ از كالبـد شـعارهاي صـرف     
اي از تغـزل و حماسـه در شـعر     عنوان يك گفتمـان مسـتقل و آميـزه    به ،بيرون خزيد و

 ،سـنگ مـا      همه مغايرتي با ادبيات كالسيك گـران  فارسي، خود را تثبيت كرد. گرچه اين
سرا  ادبي فارسي ةندارد، بلكه آثار اين دو اسطور ،رفان مولويفردوسي و ع ةيعني حماس

  در تاريخ فرهنگ و فرهنگ تاريخي ما ريشه دارد. 
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نامـة   گشايان ادبيات معاصر ايـران در آغـاز انقـالب و شـناس     پرداختن به عرصهن 2.1.2
  علمي شعر انقالب اسالمي

قـالب اسـالمي نـامي    ان در آغاز انثر ادبيات معاصر ايرؤمهاي  از چهره در اين اثر ،سفانهأمت
مضـاميني   بـر  تالش نسل نخست اهل قلم ايران پس از انقالب كه برده نشده است، درحالي

قــد و نقدپــذيري ســتيزي (ادبيــات معتــرض) و ضــرورت ن خــواهي و ظلــم چــون عــدالت
شـاعران و نويسـندگاني چـون قيصـر     هاي  به تالش بنگريد) مبتني است (انتقادي  (جريانات

هـاي   چنـين، طـي سـال    و...). هم ،ور، مهدي شجاعي، وحيد اميري، سيدحسن حسينيپ امين
ادبيات داستاني و  ةتئوريك در حوزهاي  نخستين تالش سوره ةنام با نشر ماه 1366 تا 1359
جاي پـرداختن   شعر) به  دوم و سوم (بخشهاي  نده در فصلنويس ثبت رسيده است.	شعر به

ها و آثـاري   به نامگاهي در شعر پس از انقالب اسالمي  حقيقي شعر انقالب ةعلمي به چهر
ها و مجالت آن روزها فراتر نرفته اسـت. شـعر    شان از سطح روزنامه پرداخته كه برد شعري

در آثـار  چهـل   ةاين شعر را بايد در دهـ  ةنام نامه نيست. شناس شناس خ و بيتاري انقالب بي
موسوي گرمارودي جست كه تـالش   علي و ه صفارزاده، مهرداد اوستا،شاعراني چون طاهر

رمـق نجـات دهنـد. از دل همـين      كردند شعر انقالب را از درغلتيدن به دامان شعارهاي بي
علـي  حسيني، سهيل محمـودي، سـاعد بـاقري،     يدحسنپور، س ها بود كه قيصر امين تالش

  شعر انقالب اسالمي خوش درخشيدند. ةمعلم، و برخي ديگر در عرص

ــي 3.1.2 ــوجه ب ــول و روش  يت ــه اص ــه   ب ــين مؤلف ــي در تعي ــاي علم ــات   ه ــاي ادبي ه
  اسالمي  انقالب

به  »پرداختن«چنين در  ها، در تعريف شعر انقالب اسالمي، و هم به تعريف مؤلفه يتوجه بي
پرداختن به شـعر  ن ايران،هاي  به شعر انقالب در خارج از مرز يتوجه بيها،  آثار و شخصيت

 اجمـال از آن  جـا بـه      كـه در ايـن   كاالت بخش شعر اسـت و نظاير آن از ديگر اش ،مهاجرت
يل صـ تف تـري دارد، بـه   ت بروز و ظهور جـدي گذريم و در بخش داستان، كه اين اشكاال مي

  خواهيم پرداخت. ها به آن تر بيش 

  سمبوليسم اجتماعي در شعر انقالب ساختاري به يتوجه بي 4.1.2
اي  پـردازد، بـا نقيصـه    مي س از انقالبپكه نويسنده به تحوالت سبكي شعر  در فصل سوم،

شاعران است.  سمبوليسم اجتماعي در شعر انقالب ةبه مسئل يتوجه بييم و آن يرو م روبههم
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هـاي   بـاور  ملمـوس هـاي   يـت واقع از پـذيري ثيرأدليل ت به ،انقالب اسالمي و جنگ تحميلي
هـاي   از روايـت در توصيف واقعيـت    رزمندگان، شهدا و و ايثار ،رشادت معنوي، اخالص،

گونه فراتر رفته و با استفاده از ميراث هاي ديني و عرفاني به زبـاني نمـادين دسـت     گزارش
هـاي دينـي و    سو و آرمان گرايي با ذهنيت ديني و عرفاني آنان ازيك كه درعين واقع اند يافته

در گونـه شـعرها    ايـن از هـايي   بخـش  ،رو ديگر پيوند دارد. ازايـن  عرفاني رزمندگان ازسوي
از  ،انـد  كه در بستر رئاليسم تكوين يافتـه     اين  بلكه درعين ،ارچوب رئاليسم محدود نشدههچ

ليسـم اجتمـاعي تبـديل    وليك و نمادين ديني و عرفاني برخوردارند و بـه سمب وجوهر سمب
هسـتيم كـه بـرخالف     شعر انقالب اسالمي ةويژليسم وظهور سمبشاهد و درنتيجه  اند شده
هـاي   ريشـه  ين برخورداري ازع، دريات معاصر پيش از انقالب اسالميادب ةهاي عمد بخش

اجتماعي ادبيات معاصر  آثار سمبوليكحيث تصويري از  تركيبي است كه از ،ديني و مذهبي
كه ميـراث  است،  هاي عرفاني از سمبل سرشارلحاظ معنايي  كه به درحالي شود، محسوب مي

ادبيـات   كـه اسـت  پلي  عي انقالب اسالميهاي اجتما لتوان گفت سمب مي .ادب كهن است
در شعر پس از  ليسم اجتماعيوسمبدهد. بنابراين،  مي ر پيوندادبيات معاص را باكهن عرفاني 

هـاي   ويژگـي را بـا   آثارو مستمر است كه اين اصيل  يبلكه جريان ،يك اتفاق نيستانقالب 
  د.كن مي گذشته معرفي بامتمايز و متفاوت 

  

  بخش داستان 2.2
فصل پنجم كتاب، كه بـه داسـتان نويسـي پـس از انقـالب اسـالمي نويسـندگان ايـران         در 

  .اختصاص دارد، ذكر اشكاالت زير ضروري است

  نويسي پس از انقالب بندي ادواري داستان به تقسيمتوجهي  بي 1.2.2
گـرا   بـه فـرم پرداختنـد و فـرم     تر بيش  ، كه1380و  1370هاي  دههنويسندگان بررسي آثار 

ايشان در كتـاب مغفـول    آثار ةكه نام و نمون ، از ضروريات اين بخش است، درحاليدبودن
 .است مانده

ي پديـد آمـد كـه تـالش كـرد ثبـت       نويسـ  ، جرياني در داسـتان ايران در ادبيات معاصر
تـوان در   هايي را مي دنبال كند. دورههاي انساني را  فضيلت ةمثاب هاي ديني و مذهبي به ارزش

. دوره چند اثر برجسته واكاوي شوندهر  زشناسي كرد كه ضرورت دارد ازپس از انقالب با
بـه   توجـه هـا با  ز ايـن دوره هريـك ا  .اين واكاوي انجام نشده اسـت  در اثر حاضر، ،سفانهأمت
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ار ايـن ادوار  ضرورت بايد آث اند كه به داستان ايراني داشتهدر ثيراتي أشان ت هاي تاريخي مؤلفه
  مدنظر قرار گيرد.

است،  ماجرا برخوردي غيرآكادميك داشتهبا اصل  ه با تكيه بر عنوان داستان دينينويسند
 ةنگـاري در حـوز      تاريخ ةچراكه وظيف ،ديگر ديد    اين موارد را بايد دركنار هم همةكه     آن حال

 .ادبيات داستاني پس از انقالب اين نيست كه برخي آثار را حذف و برخي را برجسته سازد
كه در ادبيـات داسـتاني دينـي        ضمن اين ،پردازيم مي ما نيست كه به معرفي ادوار انتخاب با

و  ،بافـت تـاريخي، اجتمـاعي    داليلـي  ت ديني است و ممكن اسـت بـه  تأمل بر عناصر ادبيا
  . كنار گذاشته شوندتحليل گفتمان  درها   ةدورسياسي 

هـا را      آنعمـوم  ستند كـه  نويسان پيو داستان ة، نويسندگان نوقلمي به جرگ1360 ةدر ده
 هـا  آن دوره هاي حـاكم بـر      و ارزش ،دادند. انقالب، جنگ مي جوانان پرشور انقالبي تشكيل

ها بيـنش دينـي       و در غالب آثار آناد د مي ترين مضامين آثار اين نويسندگان را تشكيل اصلي
  .بودثر از گفتمان سياسي حاكم أمت

 از سـوي اي انتقـادي دارد كـه عمومـاً     انقالب سويه نويسي پس از جريان اصلي داستان
هـاي   كه ذات داستان تأمل بر واقعيت    آن كتاب حمل بر دگرانديشي شده است، حال ةنويسند

نويسي پس از  بندي ادواري داستان هاست. ضروري است تقسيم    اجتماعي و تحليل عمقي آن
داسـتان طنـز رشـدي بسـيار      مـثالً  د؛ بنـدي شـو      تر مطالعه و جمـع  تر و عمقي انقالب دقيق

و آثـار شـگرفي را   نظرهـا  ادبي  ةكه اين گون اي گونه انگيز در پس از انقالب داشته، به حيرت
طنـز داسـتاني پـس از     اي بـه  ه در كتاب حاضر هيچ اشـاره ك برجاي گذاشته است، درحالي

 انقالب نشده است.

  داستاني ادبيات ها در گزينش نويسندگان  همؤلف به توجهي  بي 2.2.2
بعضي نويسندگان را دركنار هـم قـرار   هايي  همؤلف چه براساس كتاب ة معلوم نيست نويسند

بخـواهي   هـا دل  قايسه نيسـتند. ايـن انتخـاب   م قابل نظري از هيچ نقطهكه  درحالي داده است، 
مي عنوان نويسندگان انقالب اسـال  خود كساني را بهقة ميل و عال بهاي  تا هر نويسنده نيست

هـا    توانست با مرور كتاب مي نويسندگان انقالب خارج سازد. نويسنده ةطرح كند يا از جرگ
نوشـته   ،داستاني انقالب اسـالمي  ادبيات ويژه  نويسي در ايران، به داستان ةو مقاالتي كه دربار

  ببخشد. تر به اين مبحث است صورتي علمي شده
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 نقالب اسالمي در خارج از مرزهاي ايرانداستاني ا ادبيات  تأثير به توجهي  بي 3.2.2

 مـرزي داسـتان   تـوان بخـش بـرون    مـي  راادبيات ايران پس از انقالب  تأثير بخشي عمده از 
 اسـت  ويسان كشور افغانستان داشـته ن ر داستاندنويسي ايران  ي كه داستانتأثير  مثالً دانست؛ 

 چنـين  هـم ن، ادبيات انقـالب و  بيان خود نويسندگان افغانستا به ،اغماض نيست. امروزه قابل
بزرگان اين ادبيات در تربيت و پرورش نويسندگان و آثار فاخر ادبي در افغانسـتان سـهمي   

  انكارناشدني دارند.

  داستاني مهاجرت  ادبيات حذف  4.2.2
كه ايـن   نظر از اين    ادبيات مهاجرت ايران ياد كرد. صرف بايد از دست حتماً  اين در آثاري از

ايـن   توانست كتاب را از مي سطري ند، بيان تيتروار و تكا پي چه مفاهيم و موضوعاتيآثار در
كه ما يك بخش را از اساس كنار بگذاريم با رويكرد علمي به مسئله     مند سازد. اين نظر ارزش

گنجنـد و   مـي  مغايرت دارد. گروهي ازنويسندگان هستند كه گرچه در گروه ادبيات مهاجرت
تپد و درپي سربلندي  مي كشورشانهاي  كنند، دلشان براي آرمان مي ان زندگيدر خارج از اير

نگاري ادبيات داسـتاني   ؟ در قلمرو تاريخشوند كناري نهاده بهها نيز     كشور خودند. آيا بايد آن
 ةنويسندگان تدوين و منتشر شده است كه مطالع از سويهايي     پس از انقالب اسالمي، كتاب

 تر كتاب حاضر مؤثر باشد. تر و اصولي در تحليل علمي است وانستهت مي ها    آن

  انقالب اسالمي ادبيات گذاران  به بنيان نكردن اشاره 5.2.2
شـعرا و   بـا حضـور  اي  كنگـره  1357طوركه در بخش شعر نيـز ذكـر شـد، در سـال      همان

» ده شـب  شيهمـا «عنـوان   معاصر ايران برگزار شد كه در تاريخ ادبيات ايران با سندگانينو
 ن انقالب اسالمي نيز حضورچند از نويسندگان و شاعرا تني ،شود. در اين كنگره مي شناخته
طاهره و  ،اي دره سيدعلي موسوي گرمارودي، سيمين دانشور، محمود گالبازجمله ؛ داشتند

انديشـه و هنـر    ةحوز«گيري  سندگان در آغاز شكلشاعران و نويصفارزاده. برخي از همين 
نامـه، نقـد    پايه و بنيان ادبيات پس از انقالب را در قلمروهاي داستان، شعر، نمايش »اسالمي

ـ    تـوان   مـي  لـذا،  و مباحث تئوري نقد و سينما گذاشتند. ،ادبي و  ،يداسـتان، شـعر، نقـد ادب
انـد. بخشـي    رسـيده  گير دانست كه پس از انقالب به تحولي چشمهايي  را قالبنامه  شينما

 يبررسـ  ديد كه بـه  ايران نوين  بياتادتاب ك توان در مي الت ادبي راوار از اين تحو فهرست
  است. پرداخته  يپس از انقالب اسالم اتيساله از ادب ستيبة دور
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  ي در معرفي نويسندگانلضعف و نقص ك 6.2.2
 منـد از  صـد اثـر داسـتاني بسـيار ارزش     ادبيات داستاني انقالب اسـالمي بـا بـيش از هفـت    

اثـر   ارد. دردر جهان ادبيات د ناپذيرانكار ز انقالب، امروز، جايگاهي نويسندگان ايران پس ا
اساسي ايـن كتـاب   هاي  ضعف اند كه از نويسان نام برده شده تنها معدودي از داستان حاضر،

ـ  ةنويسـان برجسـت   داسـتان ة از كليبردن  ضمن نام ،بايست مي است. در بخش داستان س از پ
  شد. مي هئاخص نيز اراآثار ش از برخيهايي  قسمتانقالب، 

  غيرعلمي يا غيرضروري ذكر برخي مسائل و موارد 7.2.2
از قول يك مقام سياسي و امنيتي در سفارت و در  234 ةنمونه، آوردن مطالب صفحعنوان  به  

نويسـنده در   !پس از انقـالب اسـالمي چـه تـوجيهي دارد؟     ادبيات داستاني از  نمونةبخش 
بنـدي از كتـاب    كند. اين تقسيم مي محور را معرفي ارزش هاي داستان 248و  247صفحات 
غيب، بدون ذكـر مأخـذ برداشـت شـده      ، بخش مصاحبه با عبدالعلي دستسكوت گفتمان
يل صـ بـا تف » بخش محتوايي اثـر «دست در كتاب اندك نيست، كه در   اين مواردي از .است

  به آن پرداخته شده است. تر بيش 
پـس از   ادبيـات  «در مفهـوم   »انقالب اسـالمي  ادبيات «بر  جا گفته شد ناظر چه تا اين آن

بايست  كيد شده است و به همين دليل، ميكه در عنوان كتاب بر آن تأ بود، »انقالب اسالمي
گرفت كه در بخش  مي را در بر ،اعم از شعر و نثر ،ادبيهاي  و ديدگاه ي از آثارتر بيش انواع 

انقالب  ادبيات «چه منظور نويسنده  اما چنان، ن اشاره شدتفصيل به آ	به اًتقريب معرفي كلي اثر
اول ايـن مسـئله بـراي مخاطـب      ةبايسـت در وهلـ   مـي  به مفهوم خاص آن باشد، »اسالمي

  شد. مي روشني تبيين به
را هـايي   و ويژگـي هـا    شاخص ،قدبلند هاي با عنوان قلم در كتابي محمدرضا سنگري،

 ،عر و داسـتان انقـالب اسـالمي را   و شـ  كـرده مشـخص  » انقـالب اسـالمي   ادبيات «براي 
عمومي زير هاي  ويژگي در اين كتاب وينقد و بررسي كرده است.  ،ها  لفهؤبه اين م توجهبا
قبـل از   ادبيـات  ويژه  پيش از خود، به ادبيات در مقايسه با  انقالب اسالمي، ادبيات براي  را

  :شمارد مي بر ،1357 انقالب
طـور مسـتقيم و    رهنگ شيعي بـه اسالم و فهاي  و هنجار ،ها  اور، بها  ، ارزشها نگرش .1
 .حضور روشن و گسترده دارد انقالب اسالمي ادبيات مستقيم در غير

 .گراست انقالب اسالمي اميدوار و آرمان ادبيات . 2
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 .گرا و مردمي است مردم .3

 .به مسائل دارد انفسي آفاقي و زمان نگاه هم .4

 .يت و دين در آثار ادبي انقالب بارز و محسوس استآيي و تلفيق مل باهم. 5

 .انقالب است ادبيات ممتاز هاي  آوري از شاخصه زماني سنت و نو آيي و هم باهم. 6

  .آن استهاي  و زايندگي از ويژگي ،پويايي، سرزندگي. 7
 .است انقالب بارز و محسوس ادبيات ر هاي ادبي د آيي گونه و باهم ،تلفيق، تركيب. 8

ل و چـه در  سـا  بـزرگ  ادبيـات   ةرت و فراواني شاعران و نويسندگان، چه در حوزثك. 9
 ).گير است لحاظ كيفي نيز چشم اين كثرت به(است  توجه قابل كودك و نوجوان، ادبيات 

  .ناپذير است و جغرافيايي كرانه ،، موضوعيلحاظ معنايي به .10
 .فراگير و همگاني است .11

  .ه استظمالح قابل واژگاني در آنهاي  شبكهع و كثرت نمادها و تنو .12
 .)نجابت و حياي تكنيك دارد(متانت و وقار ادبي  .13

  .)1397(سنگري  و آينده در آن مشهود است ،، حالآيي گذشته باهم .14
خـود   توجه »انقالب اسالمي ادبيات « ، سنگري در تعريفشود مي هظطوركه مالح همان

، با هر گرايش و )به بعد 1357سال (تاريخي خاص  ةدور يك ادبيات هاي  جاي ويژگي را به
كرده اسـت.   ،محتواييهاي  با تأكيد بر ويژگي ،خاص ةاين دور ادبيات ، معطوف به محتوايي

ادبي هاي  مطمئناً آثار و چهره ،گذاشت مي تاريخي خاص ةبر دورتنها را تأكيد چه وي  چنان
 مطرح در اثر وي ،يران سهم و نقشي دارندا ادبيات  در تاريخ هرحال كه به ،شاخص ديگري

  باشد.بوده محتواي آثارشان عليه انقالب اسالمي  حتي اگر، ندشد مي
 ،ويـژه هاي  با محتوا و شاخص ،1357به تاريخ بعد از  باتوجه نظر، قتبا همان د سنگري،
 :شود مي به آن اشاره وار خالصه كه در ذيل پرداخته است »شعر انقالب« به تعريف

، تحـول آن  ةفارسي است و دايـر  ةشعر گذشت ةادام نويسد: شعر انقالب اسالمي مي وي
قلمروهـاي گذشـته را    ة، هممايه و چه از نظر قالب و شكل نچه از نظر گاه مضمون و درو

سـنتي و نـو    كالسـيك و هـاي   تنهـا قالـب   ، نـه از نظرگاه قالب و شـكل نيـز   .گيرد مي در بر
كـه   انـد  كـار گرفتـه شـده    يـات انقـالب بـه   حهـاي   م دورهوفور در تمـا  به )و سپيد  ماييين(

 و نگـاه تـازه   ،معنـا نيـز   ةدر حـوز  .شكل صورت پذيرفته اسـت  ونيز در فرم هايي  نوآوري
  .جو كردو توان جست مي نو را در شعر انقالبهايي  فضا
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اعتبـار   و بـه  مايـه  لحاظ محتـوا و درون  شعر انقالب اسالمي را به، بعد از اين مقدمه ،وي
 د:كن مي زير تقسيمهاي  به حوزه مي و كيفي آنك

 ؛شعر ديني و آييني ةحوز. 1

  دس؛مقشعر دفاع  .2
 ؛شعر عارفانه و عاشقانه .3

 ؛شعر اجتماعي .4

 ؛شعر جهاني انقالب اسالمي .5

 ؛شعر حكمي .6

 ؛شعر طنز. 7

 .)50- 47: 1397سنگري ( شعر كودك و نوجوان .8

نسـبتاً مفصـل،   اي  مقدمـه  پـس از  نيـز،  ب اسـالمي داسـتاني انقـال   ادبيات درمورد  ،وي
 :كند مي ذكرهاي زير را  ويژگي

، سرشار از تعاليم ديني انقالبي و متأثر از فرهنگ و فضاي نو ،البداستاني انق ادبيات  .1
 .مظاهر فرهنگ شيعي است

 .بومي و ملي دارد ةغبص .2

 .ديك شده استو منش ايراني و مردمي نز ،، باوربه واقعيت زندگي، كنش .3

ـ  .4 هـاي   گيـري از مايـه   بهـره  ارها از قيد تقليد و در تالش براي درافكندن طرحي نو ب
 .در ساختار و محتواستملي فرهنگ ديني و 

  .رسد مي مندي و تعادلزبه ترا يابد و سپس مي برتريمحتوا بر تكنيك  شصت، ةدر ده .5
  .آن آشكار است، در ويژه در قلمرو مضامين عاشقانه به، نوعي وقار .6
كه از ظرفيت داسـتان   چنان هم، گيري شد نفع داستان بهره گر بهادبي ديهاي  از ظرفيت .7

  شد.ديگر ادبي استفاده هاي    براي پرورش گونه
داسـتاني   ادبيـات  تحقيرآميـز گذشـته در فضـاي    هاي  و ترسيمها   از تصوير زنة چهر .8

  .فاصله گرفت
  .قياس با قبل از انقالب نيست قابل انقالبنويس نسل  حضور زنان داستان .9

  .)54- 53: (همان نقد ادبي داستان گسترش و ژرفاي فراوان يافت .10
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  :كند مي نويسندگان و شاعران انقالب را به سه دسته تقسيم وي نهايتاً

بـا وقـوع    نـد و از كردنويسندگان و شاعراني كه كار ادبي خود را قبل از انقالب آغـ  .1
  .دلي با آنان پرداختند راهي و هم هم  به اسالمي انقالب
  .نويسندگان و شاعراني كه درخشش ادبي آنان متعلق به عصر انقالب است .2
گـاه  سل اول درخشـيدند و جايگـاه و پاي  نويسندگان و شاعران نسل دوم كه پس از ن .3

  .ادبي يافتند
اعتنـا را   قابـل  يگوناگون ادبي آثارهاي  شاعران و نويسندگان كه در حوزه ومنسل س. 4

  ).56- 55(همان:  زنند مي اند و رقم زده
  

  نقد شكلي اثر .3
  خواني طرح روي جلد با محتواي كتاب همنا .الف
بود طرح روي جلد نيز تـابع همـين    جاكه محتواي كتاب علمي و تخصصي است، بهتر    ازآن

رنـگ روي   ،چنين    د. همكن    ذهن متبادر مي بهطرح محتواي سياسي را كه  درحالي محتوا باشد، 
كتـاب درسـي   عنـوان   به  تابي، مناسب كتابي نيست كه  لحاظ چرك به ،جلد (نارنجي روشن)

  دانشجويان قرار بگيرد. ةموردمطالع است قرار بوده
  

  سجاوندي عالئمصحيح  نكردن رعايت. ب
 ةفاداز عالمت ويرگول در مواردي كه وجود آن در جمله الزم است استفاده نشـده يـا اسـت   

آشنايي نگارنـده بـا   ناشود و  صورت مكرر در متن ديده مي درست نشده است. اين مورد به
  شود: به دو مورد اشاره مي ،دهد. براي نمونه كاربرد عالمت ويرگول را نشان مي

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

  .)2: 1394حجازي شد ( جاي نقطه از ويرگول استفاده مي بايد به» اما« ةقبل از واژ
  زير: ةچنين در جمل هم

  .)8همان: » (دوستي صرف نيست بلكه، با تكيه بر... گرايي او بر محور وطن ملي«
  بيايد، نه بعد از آن.» بلكه« ةباال، ويرگول بايد قبل از واژ ةدر جمل
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ايـن نـوع اشـكال در كتـاب بسـيار      . است ويرگول آمده» و« ةاز واژ در مواردي نيز پس
  شود. سجاوندي مشكل چنداني مالحظه نمي عالئماست، اما درمورد ساير 

  
  ويرايشي ـ   ايرادهاي نگارشي .ج
در مواردي ياي نكره با صفت آمـده اسـت كـه صـورت ارجـح اسـتفاده از آن پـس از         .1

، »سـزايي  هنقش ب« ،»موقعيت مناسبي«: شود اشاره ميبه مواردي  ،موصوف است. براي نمونه
علـت   (بـه ... ، و»هـاي كهنـي   گيبسـت  دل«، »آسـايي  رشد معجزه«، »تعميمي قابل هاي ويژگي«

  شود).  صفحات خودداري مي ةبودن مورد، از ذكر شمارمكرر
نجي ميا دهد ياي مي ”ow“كه واو صداي » پرتو«هاي مختوم به واو مانند  در پايان واژه. 2

 بـراي مثـال:   .شود نمي توصيه »ي«گونه موارد آوردن  اينكه در  درصورتي ،آورده شده است
  نوشته شود.» گرايي... در پرتوِ فراملي«صورت  بايد به» گرايي... در پرتوي فراملي«

 ]بـراي آن [توان  نمي«.... استفاده شده است: » كردن«جاي  به» نمودن«طور مكرر، از  به .3
نفس خـود   بهدموجبات اعتما« )؛3: 1394حجازي » (تعميمي مشخص نمود قابل هاي ويژگي

  و بسياري موارد ديگر.  ؛)6همان: » (اند را با بيگانگان فراهم نموده
... ناسيوناليسـم و  ةتعلقـات دينـي پايـ   «... كار رفته است:  به» شدن«جاي  به» گرديدن« .4

   .)7همان: » (پاكستان گرديد
مخاطــب اســالم تمــام «ســت: كــار رفتــه ا بــه» هســتند«جــاي  بــه »باشــند مــي« ةواژ. 5
  و موارد بسيار ديگر. ،)همان» (باشند مي  ها انسان
نمونه،   سرهم تكرار شده است. براي پشت ةها دو يا سه بار در دو جمل گاه برخي واژه. 6

  بوده است.  شدني ستهويرا ) با اندكي دقت110همان: ( »شد« ةتكرار واژ
 .دستي وجـود نـدارد   و يك هاي مركب هماهنگي نويسي واژه ي و سرهمدر جدانويس. 7

  و موارد متعدد ديگر. ،»گرايي عرفان«، »بستگي دل«براي مثال: 
 ةدست نيست. براي مثال، در يك صـفح  هاي شعرها يك طرز چينش سطرها و مصراع. 8

د: در يك شعر، ان ) سه شعر كالسيك به سه شكل مختلف نوشته شده136همان:  ،مثالً واحد (
و در  اسـت،  دري نوشته شده صورت ضرب در ديگري به است. روي هم آمده به ها رو مصراع

يوشـيج،    ي نيمـا »ها آي آدم«صورت نثر در يك سطر آمده است. درضمن، شعر   يكي ديگر به
  روي هم چيده شده است. هايش روبه صورت شعر كالسيك، مصراع كه شعر نو است، به
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  يي و تايپيهاي امال غلط د.
 ةفاحش است. بـراي مثـال، دو بـار در دو صـفح    گاهي ها اگرچه زياد نيست،  گونه غلط اين

). در 58 :1394، حجـازي  آمـده اسـت (بـار اول در   » نحـر «صـورت   بـه » نهر« ةمختلف واژ
امـا  ، نوشـته شـده اسـت   » سـبك و سـياحتي  «صـورت   به» سبك و سياقي«نيز  199  ةصفح

  مالحظه نيست. قابل هاي تايپي درمجموع غلط
  
  دهي اصول ارجاع نكردن رعايت. ه

ايرانـي آورده شـده بـه     ةدهي نظر يـك نويسـند   كه در ارجاع در بسياري موارد، درحالي
مسـكوب بـر ايـن بـاور     «براي مثـال:   .منبعي ارجاع داده شده كه به زبان انگليسي است

چنـين مـواردي از    در اسـت  توانسته كه نگارنده مي درحالي ،)Banuazizi 2003» (است...
 ةهـا شـمار   دهـي  در همـين ارجـاع   ،منابع فارسي آراي همين نويسنده را ذكر كند. ضمناً

) همـين  Boroujerdi 2003( دهـي بـه   نيـز ارجـاع   24 ةدر صـفح  است. صفحه ذكر نشده
  اشكال را دارد.

شـعرها و   ةدهي به مجموعـ  جاي ارجاع در بسياري موارد ديگر، درخصوص شعرها، به
هـاي ديگـران نقـل شـده      ها از منابع غيراصلي و كتاب آثار آن ،شاعران شعر خوددفترهاي 

از  نقـل  بـادي بـه  آ بيگي حبيـب : بينيم مي 108 ةاست: براي مثال، چنين ارجاعي را در صفح
ارجاع داده  174- 168: 1389 دل تهراني به كافي چنين، شعر خوش هم .97: 1387حسيني 

از  نقـل  كنـيم: قاسـمي بـه    عري از مردانـي مالحظـه مـي   اين ارجاع را در ذيل ش .است  شده
خـي  ر ؛ شـاه 92: 1376از ميرشكاك  نقل چنين است: ميرجعفري به هم .194: 1384مرداني، 

پـور   از امين نقل ه بهزاد ؛ نجف25: 1373از حسيني  نقل گار به؛ رست63: 1397از بقاالن  نقل به
  و بسياري ديگر. ؛38: 1372

نام شاعر آورده شده و به منبعي كـه شـعر از آن انتخـاب شـده      گاهي در ذيل شعر تنها
  ).100 ،99 ،97: 1394حجازي ارجاع داده نشده است (
، »همـو «براي ارجـاع بـه مـوارد بـاالتر در مـتن از      » همان«متداول  ةبراي استفاده از واژ

تي كـار  دسـ  كه به يك تناوب استفاده شده است. اين كار جز آن به» همان«و خود  ،»جا همان«
  توجيه ديگري ندارد. است لطمه زده
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  . نقد محتوايي اثر4
بخشيدن به مباحث درسـي   از نگارش آن انسجام را گفتار كتاب هدف خود نگارنده در پيش

كرده و بـا ايـن نگـاه بـه تنظـيم محتـوا        عنواندانشجويان كارشناسي ارشد ادبيات مقاومت 
  ذكر است: خور در به اين امر، نكات زير پرداخته است. باتوجه

علت  كلي اثر، بايد گفت كه مطالب به هاي مقدمه و معرفي    داليل ذكرشده در بخش به ـ
نگاه علمي با سطح علمي مخاطبان، كه دانشجو و طالب نقد علمي اصولي و نداشتن 
  مندند، مناسب نيست.  روش

ه نمودار در اما دوازد ،از ابزارهاي علمي مانند تمرين و تصوير در كتاب استفاده نشده ـ
 اثر وجود دارد.

نظر از اشكاالت محتوايي و شكلي،  صرف، اثر ةشده از سوي نويسند در سطح ترسيم ـ
 گـوي نيازهـاي علمـي دانشـجويان در        لحاظ ساختار و رويكرد علمي پاسخ كتاب به

 ادبيات انقالب اسالمي نيست. ةزمين

شد، اثر از نظـم منطقـي و   مقدمه و معرفي كلي اثر آورده هاي  به داليلي كه در بخش ـ
 انسجام دروني برخوردار نيست. 

  ذكر است: قابل شده، نكات زير هئهاي ارا و تبيين ،ها درخصوص محتوا، تحليل ـ
هاي شـعري در دو سـطح زيرسـاخت و     جريان«نويسد:  مي  نگارنده 2 ةدر صفح ـ

روساخت جامعه به حركت خود ادامه دادنـد. زيرسـاخت حركـت پنهـان شـعر      
 ». و روساخت حركت آشكار شعر متعهد است كه... غيرمتعهد

اي  كه مفاهيم علمـي جاافتـاده  » روساخت«و » زيرساخت«استفاده از اصطالحات  ـ
ضمن  ؛شناسي دارند در تبيين مفهوم موردنظر نگارنده اصولي نيست در علم زبان

پنهـان شـعر    حركـت «دنظر را مور» زيرساخت«توان  لحاظ محتوايي نمي كه به اين
ها درواقع  تلقي كرد. اين» حركت آشكار شعر متعهد«را » روساخت«و » تعهدغيرم

 تواند باشد. اند، كه اصوالً يكي روساخت ديگري نمي دو جريان متفاوت

دارانه در معرفي و نقد يك  هاي جانب و ديگر عبارت» آسا معجزه« ةاستفاده از كلم ـ
  .)3: 1394حجازي اثر در متن علمي اصولي نيست (

از سـوي نگارنـده     دارانـه   هاي شخصي و جانـب  اري موارد ديگر، شاهد قضاوتدر بسي
  در مورد برخي آثار.» زيباترين«و » زيبا«هايي چون  مثل استفاده از واژه ؛درمورد آثاريم
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شعرهاي ذكرشده در كتـاب در مـوارد   ر مهم در بخش شعر اين است كه در بسيا ةمسئل
علت اغالط تايپي باشد. اين موارد فـراوان   تواند به يمتعدد اشكاالت وزني وجود دارد، كه م

حالـت   چرخـد از دو  انقـالب اسـالمي مـي    و داستان شعر است و در اثري كه حول محور
نويسنده يا عدم اشراف وي به وزن شعر فارسي است كه در  ةخارج نيست؛ علت يا مسامح

  شود: اشاره مي پوشي نيست. به برخي از موارد چشم قابل وجه هيچ چنين كتابي به
تـا در آسـمان    جاي تـو «)، بايد باشد: 19همان: » (جا تو تا آسمان جوالن كني است« ـ

  .»جوالن كني است
  اي جا افتاده است.  )، واژه50همان: ( »سرخِ سرخاي  ام ز وصف تو  درمانده« ـ
 ببينبرخيز روي نيزه «)، بايد باشد: 51همان: ( »اند صف كشيده بينبرخيز روي نيزه « ـ

   .»اند كشيده صف
 مـاه مـن  اي   آخـر چـرا  «)، بايد باشـد:  55همان: ( »آيي؟ بيرون نمي ماهاي   آخر چرا« ـ

   .»آيي؟ نمي  بيرون
نبودي رهبر دينم  گر«)، بايد باشد: 57همان: » (نبودي رهبر دينم خدا داند هگرز اگر« ـ

   .»خداوند داند هگرز
آن «)، بايـد باشـد:   70مـان:  ه» (آيـد آن پري روي ناز پرور من بعد يك عمر انتظار « ـ

   .»آمدروي نازپرور من بعد يك عمر انتظار  پري
» شـدم  هوشـيار پيـر خرابـاتي و    ةخرقـ ... زهد و ريـا كنـدم و بـر تـن كـردم      ةجام« ـ

پير خرابـاتي و   ةخرق... زهد و ريا كندم و بر تن كردم ةجام«)، بايد باشد: 81  همان:(
  .»شدم هشيار

نـاي اسـماعيل   حتـي خيـال   «)، بايد باشد: 116مان: ه» (را ناي اسماعيلحتي خيال « ـ
  .»را  خود

ـ  «)، بايـد باشـد:   123همـان:  » (اي داري توشـه  رهسفر بخير اگـر  « ـ خيـر اگـر    هسـفر ب
  .»داري  اي توشه راه

  غلط وزني و اماليي وجود دارد:» سارا«در سه سطر زير از شعر 
  .»بحمده... من و سارا اهللاسبحان ربي « ـ
  .»دلش گرفت... و سارامن  اهللاسبحان ربي « ـ
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  .»به هم رسيد... من و سارا اهللاسبحان ربي « ـ
  هاي زير نوشته شوند: ترتيب بايد به صورت كه به

  .»بحمده... من و سارا ل...سبحان ربي ا« ـ
 .»دلش شكست... من و سارا ل...سبحان ربي ا« ـ

  .»به هم رسيد... من و سارا ل...سبحان ربي ا« ـ

صورت كامل آورده شده نام شاعر در ذيل آن قيـد نشـده و    بهشعر باال كه  درحالي ضمناً 
 تنها يك آدرس اينترنتي در پايان شعر ذكر شده است.

 چاوشانگاه سفر را «)، بايد باشد: 147همان: » (فرياد كردند چاووشانگاه سفر را «*  ـ
  .»فرياد كردند

 »كــه حتــي نديــدم خاكســترت را... «...در شــعر محمــدكاظم كــاظمي، مصــراع *  ـ
 اصالح شود. » نديديم«بايد به » نديدم« ة)، واژ107  همان:(

)، بايـد  154همان: » (با خنجر عشق آبم بدهيد  من پرسش سوزان حسينم ياران* « ـ
 .»عشق جوابم بدهيد ةبا حنجر  من پرسش سوزان حسينم ياران«بشود: 

 بايـد بـه ابتـداي   ، )136همـان:  » (كه دارد سر دوست دوست ندارد آن«* در مصراع  ـ
 اضافه شود.» سر« ةمصراع واژ

شده   از سهيل محمودي در كتاب نام بردههاي مختلف  بارها به مناسبتكه  درحالي *  ـ
  شعري از وي ذكر نشده است. ةهيچ نمون

ـ ؛ است اي نيامده * گاه بين دو شعر مجزا هيچ فاصله ـ  شـعر اول  ةانگار شعر دوم دنبال

بدهـد   اين مسئله را تشـخيص تواند  نمي ،حساس به وزن نباشد  است و اگر خواننده
 ).53  همان:(

شـعرهايي   ،شده در كتاب درج ةدركنار نام شاعران برجسته و شعرهاي شايست ،* گاه ـ
درحد شعرها و شاعران ديگـر نيسـتند. بـراي     كه اصالً است از شاعراني آورده شده

تنهـا فاقـد شـاعرانگي الزم اسـت كـه       ) نـه 78: 1384نمونه، شعر غضـنفري مقـدم (  
  .)69: 1394حجازي شكاالت وزني مشخصي هم دارد (ا
رخصـت او   كسـي كـه بـي   « شده اسـت:  جاي شعر استفاده نثر به ة* گاه از يك قطع ـ

» بود چيز غايب  حضور او همه بي شد، و  شروع نمي رسيد يا اصالً پايان نمي چيز به هيچ
  .)همان(



 267   )فاطمه راكعي( ... اندازي به تحوالت چشممعرفي و نقد كتاب 

 

خميني   قالب را ابتدا امامشعر پس از ان هاي عرفاني در داران و ريشه * نگارنده طاليه ـ
(ره) و عالمه طباطبـايي و بعـد شـاعران ديگـري چـون حسـين اسـرافيلي، سـهيل         

كه شعرهاي امـام (ره) بعـد از    درحالي ،قيد كرده است... و ،پور محمودي، قيصر امين
هاي عرفاني در  دار انديشه طاليهعنوان  به  و ذكر نام ايشان  چاپ رسيد ايشان به  رحلت

اي نداشـتند   شاعري حرفه ةكه امام داعي ضمن اين ؛ز انقالب درست نيستشعر پس ا
 اي مقايسه شود.  و آثارشان نبايد با آثار شاعران حرفه

نيما   نوستالژي، دوري از معشوق در شعر هايي از نمونه«ذيل عنوان  104 ة* در صفح ـ
نـام نيمـا در   لـذا، ذكـر    .اي از شعر اخوان آورده شده است تنها نمونه» و اخوان ثالث

 عنوان موردي نداشته است.

گـويي   جاي نقد علمي و اصـولي بـه قضـاوت و كلـي     ، نگارنده به153 ة* در صفح ـ
درمورد شعر سيدحسن حسـيني پرداختـه اسـت. در فصـل چهـارم كـه بـه مثنـوي         

دارد اصل شـعر آورده نشـده و    اختصاص از سيدحسن حسيني» ها ها و آب مرداب«
ـ حسـيني و ارا  ياگهان به نقد شعر نـو كوتاه ن ةبعد از يك مقدم اي از آن و  نمونـه  ةئ

سپس موسيقي شعر وي پرداخته و بعد سخن از شعر اعتراض حسيني گفتـه اسـت.   
شعر اعتراض حسيني، دو شعر اعتراض ديگر نيز از قزوه آورده و سـرانجام   ةادام در

آن  ةدربـار و صحبت » ها ها و آب مرداب«هايي از شعر حسيني در مثنوي  به ذكر بيت
كه گويا ايـن فصـل    آيد مي طور بر كار اين ة). از شيو157 ،156 همان:( پرداخته است

  يك بحث كالسي بوده كه به همان صورت پياده و چاپ شده است!
جاي ذكر منبع اصلي به يـك   با مضمون جنگ به انيمحمدرضا عبدالملك* شعري از  ـ

  منبع اينترنتي ارجاع داده شده است.
هايي  داستان«براي نمونه:  .شود هاي سست و شعاري در متن ديده مي * بعضي جمله ـ

فعـال   ةعاطف تأثير از نظر  اند عمدتاً تحرير درآمده ةكه پس از پيروزي انقالب به رشت
   .)171همان: » (اند وكاست بوده كم سرشار و بي

 ) نويسـندگان را بـه دو گـروه اول و دوم   184همـان:  * نگارنده در بخش داسـتان (  ـ
پور، راضيه تجـار، مـريم جمشـيدي،     كند كه گروه اول شامل سميرا اصالن مي  تقسيم

هـاي   و گروه دوم شامل مهدي شجاعي و... است، اما وقتي از داسـتان  ،زهرا زواريان
 در گـروه كـه   درحالي  ،پردازد ف ميبا اثر مخمل» باغ بلور«آورد به  گروه اول نمونه مي

  است. از وي نامي برده نشده اول اصالً
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هاي برخي آثار پرداخته شده  گاه به توضيح واضحات و موارد مسلم درخصوص ويژگي
هـاي انقـالب و    نـويس  هاي ادبي يادداشت ، درمورد نوشته216 ةدر صفح براي مثال، .است

برجستگي  هاي اين دوره در بعضي از يادداشت قرآنبازتاب آيات «نويسد:  جبهه و جنگ مي
  .»دهد مي يش از انقالب و غيرايرانيان نشانهاي پ نوشته ادداشتآنان را در مقايسه با ي

هــا و  ) توضــيحاتي درمــورد برخــي فرقــه336- 332 همــان:هــا ( در قســمت يادداشــت
ها نسـبت بـه ديگـر مـوارد و      كردن آن ها آمده است كه معلوم نيست علت برجسته شخصيت

كه كتاب به آثارشان پرداخته در از بين تمامي شاعران و نويسندگاني  ،افراد چيست. براي مثال
حسـيني، دو    مختصري از موسوي گرمارودي، سيدحسن ةنام زندگي ةئاين قسمت تنها به ارا

  شود.  كه به علت اين گزينش اشاره آن بي ،و يك نويسنده پرداخته است ،شخصيت خارجي
چنين، نـام برخـي شـاعران و نويسـندگان بـا ذكـر        * فهرست منابع كامل نيست. هم ـ

  ت مربوط در نمايه وجود ندارد.صفحا
  

  . ارزيابي نهايي اثر5
اندازي به تحوالت ادبي پس از پيروزي انقالب اسالمي در  چشمنقاط قوت و ضعف كتاب 

بـراي اصـالح   نهادهـايي   پيشبندي كرد و  شكل زير جمع توان به مي را شعر و داستان ةحوز
  ه داد. ئهاي بعدي ارا كتاب در چاپ

  

  نقاط قوت. الف
  قبول آن است.  قابل بندي قوتي در اثر باشد مربوط به صفحه ةر نقطاگ
  
  نقاط ضعف . ب

نگاه نويسنده به موضوع وارد است كه به تجديدنظر  ةايرادات كلي به رويكرد و شيو ـ
  است.  تفصيل به آن پرداخته شده به» اثرمعرفي كلي «دارد و در بخش  نياز كلي

بـراي   ،تـاب نيسـت   ني ندارد و چون چركخوا رنگ روي جلد با محتواي كتاب هم ـ
 ،طـرح روي جلـد   نمايـد.  كتاب درسي باشد مناسـب نمـي   است كتابي كه قرار بوده

 كند.    جاي نگاه علمي، نگاه سياسي نويسنده به موضوع را به ذهن متبادر مي به

 اشكاالت فراوان در ارجاعات وجود دارد. ـ
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ودن اثر (كه موضوع اصلي آن شعر ب اشكاالت متعدد وزني در اشعار منتخب به علمي ـ
 جدي زده است. ةو داستان است) لطم

 شود. هاي اماليي در شعرها و در متن ديده مي اشكاالت تايپي و بعضي غلط ـ

قضاوت و بيان احساسات شخصي نگارنده درمورد آثار و افراد به ارزش علمي كـار   ـ
 لطمه زده است.

 شود. ار مالحظه ميدستي در نوشت يكناهماهنگي و نا الخط، در رسم ـ

 شود. ويرايشي در اثر ديده ميـ    اشكاالت سجاوندي و نگارشي ـ

اي كه  شده هاي شناخته آوردن نام آثار برخي افراد ناشناس با آثاري ضعيف دركنار نام ـ
 علمي كتاب لطمه زده است. ةكنند به وجه شعر انقالب را نمايندگي مي

اكتفا كـرده و در   1380 تا 1360هاي  دههن انقالب به نويسنده در انتخاب آثار شاعرا ـ
 ةمند شاعران برجست كه بسياري از آثار ارزش نحوي انتخاب اين آثار نيز دقيق نبوده، به
شـده بـا آثـاري     ترشناخته عوض آثاري از افراد كمانقالب در كتاب وجود ندارد و در

است،  1394سال  كه چاپ نخست كتاب ف ذكر شده است. اين درحالي استضعي
 روزكردن موارد وجود داشته است. و در اين فاصله فرصت بازنگري و به

 نمايد. نمي تايپي علت تكرار، صرفاً غلط ، بههاي اماليي و سجاوندي وجود برخي غلط ـ

  

  گيري نتيجه .6
و محتــوايي الزم اســت تجديــدنظرها و  ،دليــل اشــكاالت مختلــف رويكــردي، شــكلي بــه

تواند دركنار آثار ديگـر از      اين اثر مي ،صورت درايناصالحات زير در كتاب صورت پذيرد. 
منـدان   هادبيـات و ديگـر عالقـ        ةدانشـجويان رشـت   ةمنبعـي بـراي مطالعـ   عنـوان   به   اين نوع

  مورداستفاده قرار گيرد.
 ؛رنگ روي جلد ويرايش كامل ادبي و فني كتاب و تغيير طراحي و ـ

 ؛»دبيات انقالب اسالميا« تغيير نوع نگاه انتقادي نويسنده به موضوع ـ

تـرين اشـكال وزنـي،     كـه كوچـك   صـورتي  نويسي شعرها، به دقت جدي در درست ـ
 ؛ها نباشد يا تايپي در آن ،نوشتاري

 ؛دهي اصالح شود ارجاع ةشيو ـ
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نويسنده از غلو درمورد افراد و آثار بپرهيزد و از قضاوت و بيان عقايد و احساسـات   ـ
 ؛ها اجتناب كند شخصي درمورد آن

هـاي   دركنـار نـام و آثـار چهـره     ويژه آثار ضعيف، كر نام و آثار افراد ناشناخته، بهذ از ـ
 ؛شاخص شعر انقالب اسالمي پرهيز شود

الاقـل   را رود آثار شـاعران  انتظار مي است سيدهچاپ ر به 1394كتابي كه در سال از  ـ
 ؛باشده كردانتخاب  را ديده و در هر زمينه بهترين و آخرين آثار 1380 ةتا پايان ده

  منتشر شود: زيركتاب در دو جلد مجزا با دو عنوان بهتر است  ـ
  ؛»اندازي به تحوالت شعر بعد از پيروزي انقالب اسالمي در ايران چشم«
  .»اندازي به تحوالت داستان بعد از پيروزي انقالب اسالمي در ايران چشم«

بـراي   ولي آثـار، مند و نقـد اصـ   موارد ارزش ةها، درصورت ذكر هم هريك از اين كتاب
  ؛صورت كتابي مجزا چاپ و نشر شود، داراي حجم الزم خواهد بود كه به  آن

تا امروز زمان زيادي گذشته و الزم است براي چاپ بعـدي بـه آرا و    70- 60 ةاز ده ـ
ادبي  آثار نظران از ديگر صاحب بندي بندي و طبقه تقسيم ةشيو نظرات ديگر منتقدان و

منتقـدان متعهـد بـه ادبيـات انقـالب       و نويسندگان انقالب وويژه شاعران  به ،انقالب
 ؛توجه شود ،اسالمي

كتاب عنوان  به  صورت فعلي، كتاب واجد شرايط انتخاب  دليل اشكاالت موجود، به به ـ
 ؛درسي نيست

و اسـتفاده از   يـات روزرسـاني آرا و نظر  و بـه  يئپس از رفع اشكاالت بنيادي و جز ـ
تـوان      ان درمورد آثار ادبي انقالب، اين كتـاب را مـي  نظرهاي علمي ديگر منتقد نقطه
ي اصـلي مربـوط بـه ايـن حـوزه      عنوان يك منبع براي مطالعه دركنار كتب درسـ  به

 كرد.  توصيه

 

  نامه كتاب
 ، تهران: زوار.از صبا تا نيما  ،)1350پور، يحيي (      آرين

  زوار. ، تهران:از نيما تا روزگار ما  ،)1374(پور، يحيي         آرين
ــوب (  ــد، يعق ــات  ،)1363آژن ــوين ادبي ــران ن ــالب از اي ــروطيت انق ــا مش ــالب ت ــالمي انق ، اس

 .اميركبير: تهرانتدوين)،   و  (ترجمه
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 .38 ، شادبيات و فلسفه  نامة ، ماه»نثر معاصر ةكارنام« ،)1379اهللا ( اصيل، حجت

  .، تهران: نيايراني ةشهر در انديش    آرمان ،)1381( اهللا اصيل، حجت
ادبيــات   ةنشـري  ،»هاي ادبيـات معاصـر منظـوم    نامه شناسي درس آسيب«، )1396عيسي ( خاني، منا

 .21 ، شپارسـي معاصر

 فرهنگي. و علمي ، تهران:سنت و نوآوري در شعر معاصر)، 1383پور، قيصر ( امين

ـ ا در يقـ يتطب اتيـ ادب يشناسـ  بيآس«الف)،  1389رضا ( انوشيرواني، علي  ؛ننامـة فرهنگسـتا  ، »راني
 .2 ش ،1 ورةد ،نامة ادبيـات تطبيقي ويژه

 ةنامـ  ژهيو ؛فرهنگستان نامة ،»هاي ادبيات تطبيقي در ايران چالش« ،)ب 1389رضا ( انوشيرواني، علي
  .2 ش ،1 ةورد ،يقيتطب ـاتيادب

 ، تهران: رز.بيداري و معاصر ةادبيات دور  ،)1350( استعالمي، محمد

 .، يزد: سروش مهرشت ادبگ گل)، 1385بخش، سيدمحمود ( الهام

 ، تهران: معين. يفارس رمان شيدايپ)، 1379بااليي، كريستف (

انتقادي متون  نامة پژوهش ،»(نثر) ادبيات معاصر ايران  تحليل و نقد كتاب« ،)1393بشيري، محمود (
 .30 ، ش14 ، دورةهاي علوم انساني و برنامه

 سروش. تهران: ،تاريجالل س ، ترجمةمقدس هنر )،1369( بوركهارت، تيتوس

  .سمت تهران: ،1357 سي: از آغاز تا سالادبيات فارشناسي  جامعه ،)1396( دنـسب، محمپارسا
سـفر در   در: ،»هاي جديد نگارش در ادبيات معاصـر فارسـي   برآمدن شكل« ،)1387( پاينده، حسين

 .سخن تهران: علي وفايي، كوشش عباس به ،)مقاالت هجموع(م نقد و بررسي ادبيات معاصر آينه،

 اتيـ ادب ، در:»هـا  لفـه ؤادبيات انقالب اسـالمي، درنگـي در مفـاهيم و م   « ،)1395تركي، محمدرضا (
 .تهران: فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي، مقاالت) ه(مجموع ياسالم  انقالب

 .مگستان: تهران ،ايران نويسي داستان سرگذشت، )1386( تقي پور، تقي

 مرمر.  :، تهرانگو    سخن يب نسل تيحكا، )1378(  رخ تندرو صالح، شاه

 چشمه.  :، تهراننقد نقاب)، 1380( رخ تندرو صالح، شاه

 كتاب ايران.  ةخان :، تهراننو موج و جنگ اتيادب)، 1396( رخ تندرو صالح، شاه

 تبليغـات  سـازمان  هنـري ة حوز: تهران ،قرآن ةقص بهترين هنري بررسي، )1376( علي حسين جعفري،
 .اسالمي

  .دليل: تهران ،ايران و اسالم تاريخ در خوانان قصه ،)1378( رسول جعفريان،
 ، تهران: رز.ادبيات معاصر  ،)1353حاكمي، اسماعيل (

 در ياسالم انقالب يروزيپ از پس يادب تحوالت به يانداز چشم ،)1394السادات ( حجازي، بهجت
 ، تهران: علمي و فرهنگي.شعر و داستان ةحوز
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شـوراي   ةدبيرخان و تهران: ثالث ،هاي نوآوري در شعر معاصر ايران گونه ،)1386(حسنلي، كاووس 
 ي.فارس تگسترش زبان و ادبيا

 ،)1357- 1332( يفارس شعر يها انيجر ليو نقد و تحل يبند طبقه ،)1380پور جافي، علي ( حسين
 تربيت مدرس.  دانشگاه ، تهران:دكتري ةرسال

 ،ترجمـة سـيروش شميسـا  ،يبر تكامل شعر فارسـ يشعر عرب ريثتأ  ،)1382( دداود پوتا، عمر محم
  .تهران: صداي معاصر

 .، تهران: زواردبيات معاصر ايرانا )،1384( حسين بزرگي، غالم ده

تهران:  ،ادبيات معاصر نثر؛ ادوار نثر فارسي از مشروطيت تا انقالب اسالمي )،1387( رحيميان، هرمز
 .سمت

 .سينا ، تهران: ابنادبيات معاصر)، 1316( رضا رشيدياسمي، غالم
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  جوان. ةكانون انديش :، تهرانقدبلند يها قلم ،)1397( رضاحمدسنگري، م

تأليف  ،حاالت و سخنان ابوسعيد و تعليقات بر ،مقدمه، تصحيح)، 1386شفيعي كدكني، محمدرضا (
 .سخنتهران: سعد،  بن ابي سعيد بن ابي اهللا دين ابوروح لطفال جمال

 ي تحول شعر معاصـر ها جوي ريشهو جست در :آينه با چراغ و)، 1391شفيعي كدكني، محمدرضا (
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