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 مقدمه
 ت كه شش سال پیش نهال آن غـرس اي اس جشنواره نقد كتاب، شجرة طیبه

 سـنج، دانـا و كـوش، نكتـه در طی پنج دورة گذشته به همـت داوران سـخت . شد
 هـاي بزرگـی چـون اسـتاد بهاءالـدین منتقـد، شخـصیت ۵۶ منصف نزديـك بـه

  غیب، دكتر مصطفی ذاكـري، بـه عنـوان پـیش خرمشاهی، استاد عبدالعلی دست
 ون جهان كتاب، نشر دانـش، نامـه هاي گرانسنگی چ كسوتان عرصة نقد و نشریه

 . علوم انسانی، آینه میراث و نامه فرهنگستان مورد تقدیر قرار گرفتند
 دبیرخانة جشنوارة نقد در كنار برگزاري این رویداد مهم فرهنگـی و معرفـی و
 تقدیر از فعاالن این حوزه، در راستاي رونق بخـشیدن بـه فرهنـگ نقدنویـسی و

 ق نقد به نسل جوان معاصر، به سه كار مهـم دسـت آموزش مبانی، كلیات و اخال
 : یازید
 انتشار آثاري چون نقدِ نقد، از دریچة نقد، كتاب نقد و نقد كتاب، نقد برتـر، . ۱

 براي پر كردن خألهاي نظري در این حوزه
 هاي آموزشی نقد برگزاري كارگاه . ۲
 هاي نقد كتاب برگزاري جلسات و نشست . ۳

 هاي یاد شده در شكوفایی و غناي فرهنگ نقـد فعالیت امروز با مشاهده تأثیر
 هاي بعـدي را اسـتوارتر بالیم و گام در جامعه رو به رشد ایرانی اسالمی بر خود می

در آغاز باور این نكته كه جشنوارة نقد بزودي به چنان جایگاهی ارتقـا . داریم برمی
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 ب شـاهد شـور و یابد كه همه ساله با نزديك شدن برگزاري مراسم در هفته كتـا
 شعف وصف نشدنی اصحاب قلم، ارباب مطبوعـات و جامعـه فرهیختـة منتقـدان

 نیـافتنی بـه واقعیـت اما اینك خوشبختانه آن رؤیاي دست . نمود باشیم، دشوار می
 . نزديك شده است

 گزارش تفصیلی پنج دوره جشنوارة نقد كتاب، كارنامة درخشانی را بـه تـصویر
 بخـشد كـه جریـان نقدنویـسی در میـان امـواج ت مـی كشد و این امید را قـو می

 هاي فكري، كاروان دانش و معرفت را هر چـه بیـشتر ها و جریان پرتالطم اندیشه
 . به پیشرفت و تعالی رهنمون سازد

 دانم از تمـامی فرهیختگـان كـه آغـازگر ایـن حركـت در پایان بر خود فرض می
 اي جشنواره همكـاري صـمیمانه فرخنده بودند، داوران اندیشمندي كه با دبیرخانه

 داشتند، آقایان سیدفرید قاسمی، یوسف ثانی و دكتر محمدرضا اسدي دبیران سـه
 كوش و متعهد مؤسسة خانه كتـاب تقـدیر و دورة نخست و تمامی كاركنان سخت

. تشكر نمایم



 گزارش نخستین دوره
 جشنواره نقد كتاب

 همزمان با دوازدهمین

 ب جمهوري اسالمی ایران دوره هفته كتا
۱۳۸۳ نهم آذر ماه





سـرود جمهـوري اسـالمی پخـش با ۱۳۸۳ نهم آذر ماه » جشنواره نقد كتاب « نخستین
 . المللی آغاز به كار كرد ایران و تالوتی چند از آیات قرآن كریم توسط يكی از قاریان بین

 كتـاب ضـمن خانـه مؤسـسه در ابتداي این مراسم دكتر احسان الهـی، مـدیرعامل
 : هاي خانه كتاب تصریح كرد خوشامدگویی به حضار، در باب فعالیت

 . رسانی در حوزه كتاب معطـوف بـود هاي خانه كتاب در ابتدا بیشتر به اطالع فعالیت
 اگرچه این حوزه روز به روز پیشرفت بیشتري كرد، تكامل یافت و امروزه نیـز ایـن نـوع

 اما از اواسط این دهه یعنی از ، افتد لف اتفاق می رسانی در حوزة كتاب به طور مخت اطالع
 هـاي جنـاب آقـاي مـسجد جـامعی با پشتیبانی و طراحی و راهنمایی ۱۳۷۵ حدود سال

 رسانی محتوایی كتاب هم در مؤسسه خانه كتاب نضج گرفت و به صورت هـشت اطالع
 عالیـت امسال مقارن با هـشتمین سـال ف . هاي ماه نمود یافت نشریه نقد و بررسی كتاب

 هـاي جنـاب با حمایت و پـشتیبانی این هشت نشریه است و این چنین است كه مجدداً
 هـا و آقاي مسجد جامعی، وزیر محترم فرهنگ و ارشـاد اسـالمی، و همچنـین حمایـت

 هاي بسیار بسیار ارزشمند جناب آقاي شعاعی، معاون محتـرم فرهنگـی وزارت راهنمایی
 شدیم كه در چنین محفلی میزبان شـما عزیـزان فرهنگ و ارشاد اسالمی، امسال موفق

 اي كه در حـوزه نقـد و باشیم و قدردانی و تشكري بكنیم از تمام صاحبان فكر و اندیشه
 دانم از جناب آقاي مـسجد جـامعی اینجا مجدداً الزم می . كنند بررسی كتاب فعالیت می

 و پـشتیبان و گذار این فعالیت، جنـاب آقـاي شـعاعی بـه عنـوان حـامی به عنوان بنیان
قاي قاسمی ـ دبیر نخـستین آ ها، جناب ماه راهنماي این جریان، سردبیران محترم كتاب



 نقد كتاب جشنوارة گزارش پنج ساله : كارنامه / ۱۲

 مان در خانه هنرمندان كه همكاران خانه كتاب و همچنین دوستان ـ جشنواره نقد كتاب
 شـمار خـود را این فضاي بسیار مناسب را در اختیار ما قرار دادند، سپاس و قدردانی بـی

 كنم از عزیزانی كه با حضور خود، محفل مـا را بیـیش از همچنین قدردانی می . ابراز كنم
 . پیش گرما بخشیدند

   
 در ادامه این مراسم آقاي محمد علی شـعاعی، معـاون فرهنگـی وزارت فرهنـگ و

 به تقارن این جشنواره با آخرین روز دوازدهمین هفته كتاب، ارشاد اسالمی، ضمن اشاره
 : گفت

 از برگزاركنندگان، همكاران عزیزم در خانه كتاب، جناب آقاي دكتـر الهـی، در ابتدا
 هاي برداشتن گام نخست را كه كار سختی است تحمل كردنـد هیأت داوران كه سختی

 و همچنین از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی به خاطر تأسیس چنین نهادي تشكر
 جـامعی در راه اعـتالي فرهنـگ گام خیر دیگري به همت جناب آقاي مسجد . كنم می

 حركت جدیدي در فـضاي فرهنگـی » جشنواره نقد « تأسیس نهادي به نام . برداشته شد
 . اساس نیاز واقعی امروزین ما شكل گرفتـه اسـت بر شود و این نهاد كشور محسوب می

 هاي بعد از انقالب برداشته شد، ما نیازمند نهـادي هایی كه در طول سال با توجه به قدم
 توان ایـن گـام را در عرصة نقد بودیم و خوشبختانه این پیشرفت حاصل شده و می ملی

 هـاي خـودم را از من صحبت . نامه است اي نیازمند یك آیین البته هر جشنواره . برداشت
 خواهم توضیح دهم كه ما كجا هستیم و به عنوان معاونت امـور كنم و می اینجا آغاز می

 هـا معمـوالً نامه آیین . داشتیم چگونه وارد مسئله شدیم كه در كنار دوستان قرار ی فرهنگ
 . كنند اند و جوایز را مشخص می اند، روش داوري داراي اهداف هستند، معیارهاي سنجش

 امـا هنـوز هـم نیازمنـد ، هاست نخستین جشنواره با وجود اینكه واجد تمام این مشخصه
 باید قدمی براي تعریفی مجدد نامه كنم قبل از تدوین آیین نامه است و فكر می یك آیین

 . از نقد برداشته شود
 اي را براي درك بهتر خود از معنی نقد انجام دادم كـه آن را بیـان تالش متواضعانه

 دهم تا طرح مسئله كرده باشم، تا بگویم مـا اي قرار می كنم و در حقیقت این را بهانه می
 امیـدوارم . اجتماعی هـستیم نیازمند تعریف مجددي از یك مقوله بسیار مهم فرهنگی و

 كه در این راه و در این مرحله تعریفی هم براي نقدِ نقد بیابیم، چون كاري كه ما كردیم
نقد نقد بود، اصل بدیهی این است كه این جشنواره براي امـري حـسن و نيكـو برگـزار
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 او شود و قطعاً نقد باید به دنبال معنی نيكـویی باشـد و بایـد در ایـن بـاره كنـد و كـ می
 . وجو كرد جست

 بـراي افـزودن : نویـسی سـنت حاشـیه : هایی داریم ما در فضاي فرهنگی خود سنت
 بـا : نویـسی با هدف ایضاح نكات مشكل؛ ردیـه : نویسی هاي قبلی؛ شرح اي بر یافته نكته

 هاي مقابل با آراي یك نویسنده قبلی كه در قرون گذشته در جامعـه هدف طرح دیدگاه
 هاي دینی ما شاهد رواج این سـنت به خصوص در محافل و حوزه ما رواج داشته است و

 ، هاي علمی قدیم در میان دانشمندان این امر با فـراز و فـرود رایـج بـود در حوزه . بودیم
 آیـد به نظر می ، قلم ایران رواج یافته هاي اخیر به نام نقد در میان اهل ولی آنچه در دهه

 . كه معنی متفاوتی است
 گان ادب و اندیشة این سرزمین درباره نقد مروري كنیم، بـا توجـه اگر بر دیدگاه بزر

 رسیم و سـیر به شواهدي كه در معنی نقد به كار برده شده به يك كرانة معنایی واژه می
 به مراجعِ بدیهی طبق آنچـه مـن یـافتم، با توجه . یابیم تحول در كاربرد آن را هم درمی

 درهم، پـول، مـال، تنخـواه، نقـد ایـام، : یه نقد یعنی آنچه در حال داده شود برخالف نس
 هـا بـراي تـشخیص سرمایه عمر، نقد روان، نقد جوانی، پسین و مانده، جدا كردن درهم

 نظامی هم آن را در معنایی نقـاد و . سره از ناسره به حین برگزیدن، گزیدن مار، نقد حال
 . گر به كار برده است سره

 امـا از اینهـا معنـی امـروزي نقـد ، ه اسـت این معانی در گذشته دربارة نقد رایج بود
 یا منتقد به عنوان شخصی معرفی شـده كـه Critic در نگاه غربی نیز . شود مستفاد نمی

 دهد كه منظـور دهد كه البته بعداً توضیح می كند و كیفیت چیزي را شرح می می ارزیابی
 ت كـردن دربـارة نامة آكسفورد هنر قـضاو و خود نقد را واژه ؛ است ... شرح هنر، ادبیات و

 . شمارد ادبیات و هنر و مفاهیم دیگر انسانی می
 بینـیم كـه یـك هاي جدید نگاه كنـیم مـی نامه اگر به بحث نظرية انتقادي در واژه

 . » عدالتی است لبة تیز این نظریه علیه بی « : گوید متفكر ادبی می
 وص در در سنت روشنفكري معاصر ما، نقد یا انتقاد بیشتر به معنی مقابلـه بـه خـص

 بنابراین بیشتر به ادبیات نفی از نظر اخالقی نزدیـك ، شود مقابل تفكر حاكم استفاده می
 . شده است

 توان تعریفی از مجموعه آثار رنـه ولـك براي تعریف نقد به عنوان امري سازنده می
البته تحسین هم واژة پرآفتی اسـت . داند می » تحسین وضع موجود « او نقد را . ارائه كرد
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 نمایی، تملق، چاپلوسی و اعمال زشـتی كـه در تعـالیم گویی، بزرگ ابر با مجیزه گاهی بر
 اگر به خاطر داشـته باشـید در معنـاي گفتـه . رود اخالقی به شدت نفی شده، به كار می

 به هـر حـال از ایـن گفتـه سـعی . تحسین را نفی كردند ) ره ( شده، حضرت امام خمینی
 مندانه و خیرخواهانـه در بهبـود وضـع موجـود كنیم براي تالشی اندیشمندانه، دانـش می

 . تعریفی ارائه كنیم
 هـاي موجـود و ها و زیبایی درواقع دیدن حسن ، پس اگر لغت تحسین را دنبال كنیم

 هـاي موضـعی و بینی و یافتن نكته تالش براي افزایش حسن است كه این امر با خرده
 ك قاضی یا داور با در نظـر ی . هاي كوچك ناسازگار است ارزیابی و قضاوت براساس نگاه

 كند و هدف آن یافتن حسن اسـت و در گرفتن تمام جوانب و سوابق امر حكم صادر می
 كار قاضی هم، حسن همان قضاوت است و این گونه بـسیار بـه تعریفـی كـه در متـون

 شـود از ایـن سـیر به هر حال در دنیاي كنونی آنچه می . شویم غربی دیدیم، نزدیك می
 اي و تالش بـراي منظومه ن كرد، این است كه نقد باید مبتنی بر شناخت تحول معنا بیا

 توانـد از روي ناآگـاهی و دالیـل انداختن نوري بر زوایاي تاریك و ظلمات باشد كه مـی
 تـوان منتقـدان را، بـا ایـن حـسن نیـت مـی . دیگر، باعث خطا رفتن مؤلف شـده باشـد

 كنند و به رفـع اشـكاالت سی می متخصصان دلسوزي دید كه بناهاي ساخته شده را وار
 ها را دوست دارند و خـود را جـزء افـرادي زيرا كه این ساخته ؛ پردازند احتمالی در آن می

 نقد به معنی اعـالم و . كنند پندارند كه در این نظم برآمده از تالش جمعی زندگی می می
 تالشـی . بلكه اداي وظیفه است براي پیشرفت و توسـعه ، هاي موجود نیست فریاد نقص

 . ها زیست ما انسان است براي زیباتر شدن در فضاي مادي و معنوي محیط
 رسـد نقـد بـسیار بـه رسـالت توان به این نتیجه رسید كه بـه نظـر مـی با این مرور می

 . ام، كه پیام آن فارغ از زمان است براي مرور این مفهوم از قرآن مدد گرفته . نزدیك است
 دین الحق ي ارسل رسوله بالهدي و الذ هو ـ
 و لقد ارسلنا موسی بآیاتنا ان اخرج قومك من الظلمات الی النور ـ
 و قد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان ـ
 انا ارسلناك للناس بالحق بشیراً و نذیراً ـ
 للعالمین رحمة و ما ارسلناك اال ـ
انا ارسلناك شاهداً و مبشراً و نذیراً ـ
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 ، خـروج از این آیات واژگانی چون حقیقت، هدایت، بشارت، انذار، شهادت با توجه به
 آمدن رسوالن براي بهتر شدن و قطعاً . كنیم ظلمت به نور و نهایتاً رحمت را مالحظه می

  حال هر یك از اینها را در نقد حـوزه . جامعه بشري و خروج از ظلمات به نور بوده است
 رحمت كرد كه بایـد توان در شرایط موجود تأكید بر ی مثالً م . توان محور قرار داد اي می

 گونه نقد ایثـارگري اسـت، تالشـی اسـت بـراي این . توجه قرار بگیرد در روند نقد مورد
 هاي فراوانـي كـه اصالح دیگران و هیچ نخواستن براي خود و همچنین پذیرش سختی

 . در مسیر هست
 انـد و مـا در قـدم اول ی داشته قطعاً نقدهایی كه تا حال نگاشته شده، محاسن فراوان

 اما بـراي اینكـه از نهـاد . هاي خوبی را انتخاب كنیم امیدواریم كه توانسته باشیم  نمونه
 انـد، هاي بزرگـی كـه امـروزه بـسته ملی نقد به عنوان كلیدي براي گشودن در گنجینه

 . استفاده كنیم، نیازمند چارچوب خاصی هستیم
  ست به عنوان يك سیاست حمـایتی از تـالش یابی به این هدف بهتر ا براي دست

 هایی كه براي نقـد در قالـب مجـالت، سـمینارها، كتـاب، مباحـث تئوریـك، مباحـث
 ایـن امیـدوارم كـه بعـد از . گیرد، پـشتیبانی كنـیم تخصصی در سطح كشور صورت می

 نظـران بـراي ها پیشنهادهاي خالقه و مفیدي را از سوي دانـشمندان و صـاحب صحبت
 این نیت خوب كه ثواب و بركات آن بـه وزیـر محتـرم فرهنـگ و ارشـاد اجرایی كردن
 . گردد، داشته باشیم اسالمی برمی

   
 سید فرید قاسمی به عنوان دبیر نخستین جـشنواره جناب آقاي در ادامه این مراسم

 وي در ایـن بـاره . نقد كتاب به ایراد سخنانی در باب تاریخچـة نقـد در ایـران پرداخـت
 : د تصریح كر

 اولـین . نقد در مطبوعات ایران با تخریب متولد شد و امكان چاپ در نشریات نیافت
 نقـد « اولـین . نقـد اسـت نقدِ تر از نقد، مظلوم . اند نقد را به صورت رساله بارها چاپ كرده

 سال هنوز مجال چاپ پیـدا نكـرده اسـت و دسـت نوشـته نویـسندة آن، ۱۴۲ پس از » نقد
 اي نه مرحوم اعتضادالسلطنه در مجموعـه سپهـساالر در مدرسـه خان، در كتابخا مرتضی قلی
 اهـداف اصوال يكـی از . شود داري می نام شهید مطهري نام بردار است نگه كه امروز به

 هاي مطبوعات خـارجی از اوضـاع ایـران انتشار نشریه در ایران پاسخ به نقدها و تحلیل
تـوان ها را می ر این پاسخ نامه سال نخست عمر مطبوعات به وفو ۷۰ هاي در نشریه . بود
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 توان نام نقد بـه مفهـوم امـروزي بـر آن نهـاد بـه وسـیلة كه می در ایران آنچه را . دید
 پیش از این در نشریات يك صد و سی سال . نویسان در مطبوعات بنیان نهاده شد علمی

 اشـته و توانند رد بر مطالب يكدیگر در این روزنامه نگ فضال و اهل علم می « : خوانیم می
 هـاي چـشمگیر در ادوار اولیـة يكی از نكتـه » . تواند نوشت صاحب اخبار نیز رد بر رد می

 نقدنویسی این است كه بیشتر نقدنویسان ترجیح دادند با نـام مـستعار نقـدهاي خـود را
 هایی چون ابوالخیر و شـریف گویـاي آن اسـت كـه نقـدنویس انتخاب نام . انتشار دهند

 اب این نام حسن نیت خود را یادآور شود، اما پاسخ ناشایـست او خواسته حتی با انتخ می
 . هاي قلمی وارد شود را وادار كرده است به جنگ و جدل

 بـه جـاي چـاپ نگاري ایران و ادوار بعد بسیاري ترجیح دادنـد در سپیده دم روزنامه
 روز و سـاعت معـین بـا حـضور در . هاي نقد برپا كنند نقدهاي خود در نشریات، نشست

 اي به نقد مجالس معـروف بـوده خانه به سنت دیرینة نقد شفاهی در ایران كه دوره هوه ق
 اي در مطبوعات عهـد ناصـري بـه چـاپ خانه گزارش چند نقد قهوه . به نقادي پرداختند

 . رسیده است
 دانـان، هایی از سوي فرنگ رفتگان، زبان از آغاز دوره مظفري تا پایان عهد قاجار كوشش

 كـه داد ولی سطح سواد عمومی اجازه نمـی . نگاران براي رواج نقد برداشته شد مه ادیبان و روزنا
 هاي محمدعلی تربیت، یوسف اعتصام كوشش . ها به بدنة جامعه سرايت كند این كوشش

 شان در كتابخانه تربیت، محمدتقی بهار و یارانش در مجمع دانـشكده و الملك و دوستان
 در دو دهـة نخـست قـرن . عهد به ثبت رسـیده هاي آن شماري دیگر در بر جاي مانده

 داران بیش از آنكه به فكر نقد و نقدنویسی باشند به فكـر نگـارش كتـاب حاضر نیز قلم
 بیشترین نقد در آن دو دهه يكـسونگري دارد و باسـتان گرایـان چـون زمینـه را . بودند

 یز در حد ارائـه هاي دیگر ن كوشش . فرسایی از منظر خود پرداختند اند به قلم مساعد دیده
 . ها به بازار عرضه شده است سیاهه خام و معرفی كتاب

  هـاي شـماره هاي مختلف و در تمام نشریات نقد كتاب به ویژه در سرمقاله در دهه
 توان این جمله را خواند كه نقد كتاب از آثار ادبی و هنـري در ایـران از هاي نخست می

 د رواج كامل پیدا نكرده اسـت و سـپس از حقیقی خود بسی دورافتاده و اصوالً نق مفهوم
 اند كه بگذارید انتقاد ناآرام، تلخ طعم، تأثیرگـذار همة ناشران و پدیدآورندگان آثار خواسته

 بـه رغـم همـه ایـن . آور باشد تا بلكه وضع نشر كتاب در ایران رو به بهبود گراید و تنبه
جاي نقد آثـار، نقـد اشـخاص ایم و به ها در نشریات باز تقریض و تخریب خوانده توصیه
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 هاي دهة سـی و چهـل راه بـه جـایی نبـرد و ها و جنجال ها، جدل جویی عیب . ایم دیده
 . نتوانست اثر و ثمري براي ارتقا نقدنویسی در ایران  داشته باشد

 هـاي ها به شـیوه گیري ها و خرده شاید به همین دلیل گروهی به دور از این جنجال
 مرور، شاهد ظهور ناقدان یا به سخن دیگـر سـنجش گرانـی نقدنویسی نظر كردند و به

 باري امـروز پـس از . سنگی بر جاي نهادند بودیم كه با دانش و بینش روشمند آثار گران
 حدود یك قرن و نیم از نگـارش نخـستین نقـد مطبوعـاتی شـاهد برگـزاري نخـستین

 اهللا پربـارترین شاء ان ترین و این جشنواره در پربرگ . جشنواره نقد كتاب در ایران هستیم
 هایی است كـه از حـدود شود و در ادامه تالش گزاري در تاریخ ایران برپا می دوره كتاب

 هایی كه در دهـه قدر و قیمت كوشش . یازده سال پیش با تأسیس خانه كتاب شروع شد
 رسانی و نقد كتاب انجام شده زمـانی معنـاي گـسترده در فرهنـگ اخیر در زمینه اطالع

 هاي مرتبط با كتاب را از آغاز چاپ كتاب و گـسترش كند كه فعالیت زیز پیدا می ایران ع
 امـروز : كنم قصد تصدیع ندارم فقط دو نمونه عرض می . صنعت نشر در ایران مرور كنیم

 شـود كـه هاي مرتبط با كتاب منتشر می در ایران بیش از  پنجاه عنوان نشریه در زمینه
 كتاب در دهة اخیر منتـشر شـده و رواج كتـاب پژوهـی آثاري كه دربارة . سابقه است بی

 فقط در زمینة نقد ادبی در دهة اخیـر بـیش از یـك . چندین برابر همة تاریخ ایران است
 . هاست كوشش امروز نیز در ادامة همه این تالش . صد عنوان كتاب به چاپ رسیده

 وراي شـ . دبیرخانه جشنواره نقد كتاب در سال جاري در خانـه كتـاب تـشكیل شـد
 ریزي این جشنواره تصمیم گرفت كه براي دوره اول از میان نشریاتی كه به كتاب برنامه

 شان فقط نشریاتی كه فلسفه وجودي و تمام محتواي پردازند، گزاري و كتاب پژوهی می
 . داوري در دو مرحله به انجام رسـید . اختصاص به نقد كتاب دارد، مورد داوري قرار دهد

 بـه مناسـبت . ده است كه در ادامه بـراي حـضار قرائـت خواهـد شـد اي تنظیم ش بیانیه
 برگزاري نخستین جشنواره نقد كتاب پرسشی درباره وضعیت نقد كتاب در ایـران طـرح

 در نه روز گذشـته بعـضی از ایـن . كه هشتاد و سه صاحب نظر برجسته پاسخ دادند شد
 پاسـخ مـاه آینـده از مجموعه هـشتاد و سـه . اظهار نظرها در كتاب هفته به چاپ رسید

. طرف خانه كتاب در یك مجلد منتشر خواهد شد
   

 او . غیب به ذكر مطالبی درباره نقد پرداخت عبدالعلی دست استاد در ادامه این مراسم
توان چندان در باب مسائل فنی ا توجه به ضیق وقت نمی ب : در سخنان خود اظهار داشت
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 حاضر با جنـبش مـدرن و پـست مـدرن در به خصوص اینكه در حال . نقد صحبت كرد
 تـوان دربـارة مفـاهیم بنابراین نمـی . هاي گذشته تجدیدنظر شده است بسیاري از مفهوم

 تـوان گفـت ماننـد نقـد ادبـی امـا مـی ، كـرد فلسفة هنر یا زیباشناختی مبسوط صحبت
 ز پروفسور ریچاردز كه در آغاز قرن بیستم نوشته شده است، مـا مفـاهیم نـسبتاً ثـابتی ا

 زشت و زیبا و خوب و یا در مبحث بالغت و سخنوري و فـصاحت و بالغـت داشـتیم و
 اند، بسیار روشـنگر بـوده توضیحاتی كه فالسفه و متكلمان و دانشمندان شعرشناس داده

 نقد به طـور كلـی بـرخالف در ایران هم افزون بر اینكه نقد شفاهی وجود داشته، . است
 اسـت كـه غزالی الفالسفه تهافت آن كتاب نمونه . ست مفقود نبوده ا ، شود آنچه گفته می

 همچنین در آثاري كه درباره سـخنوري . اثري در نقد فیلسوفان و نقد فلسفه مشاء است
 اما معناي واقعی كلمه نقد عبارت است از سنجش . اند با این مفهوم مواجه هستیم نوشته

 براي نمونه در كتـاب . اثري خالقانه برحسب اصول پذیرفته شده یا اصول گذاشته شده
  سازان بزرگ انتقاد مـی تولستوي از بسیاري از نویسندگان بزرگ و آهنگ هنر چیست؟

 كند كه اوالً خصوصی هستند و عمومیت ندارد و دیگر اینكه به اخـالق ضـرر و آسـیب
 یعنی تولستوي این اصل را پذیرفته بود كه هنر باید بـسیار عـام باشـد و بـه . رسانند می

 در حـالی ، همچنین پذیرفته بود كه هنر خادم اخالق اسـت . ردم سرایت كند هاي م توده
 بـریم نـوعی قـصه و پنـدار ه معتقد است كه اصالً كلیه مفاهیمی كه به كار مـی چ كه نی

 زیـرا كـه هنـر . ها و مفاهیم موجود از همه بهتـر اسـت است و هنر در میان تمام فلسفه
 . ت دروغ است و خود نیز به دروغ بودنش واقف اس

 بینیم كه زاویه دید نیچه و تولستوي بسیار متفاوت است و اگر ما بخواهیم با این می
 وضـعیت نقـد اعـم از نقـد . رسـیم زوایا به مسائل نگـاه كنـیم، بـه نتـایج دیگـري مـی

 زيرا كـه فرهنـگ مـا مقـداري . فلسفه، سیاست، جامعه، هنر در جامعه ما مطلوب نیست
 شـوند بـه ل یا مسكوت بمانند و یـا اگـر بیـان مـی كار است و دوست دارد مسائ محافظه

 گویم چو گـل سخن در پرده می « صورتی مستور و محجوبانه ارائه شوند و به قول حافظ
 امـا مـن كمـی شـعر . گویـد حافظ نیز از صحبت پوشیده سخن می » از غنچه بیرون آي

 : دهم می سعدي را تغییر
 ش این است اقتضـاي طبیعت نیش ناقد نه از ره كین است

 اي نـداریم چاره ، اگر بخواهیم از لحاظ فرهنگی اقتصادي و اجتماعی پیشرفت كنیم
انـد كـسانی كـه از كـار چـون بـسیار انـدك . جز این كه منتقد صریح هم داشته باشیم
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 رضایت و خشنودي نكنند ولو اینكه آن شعر یا رمان یا مقاله همراه بـا خودشان احساس
 . كننده الزامی اسـت كه حضور ناقد به عنوان پزشك و درمان در اینجاست . نواقصی باشد

 . البته ناقد هم باید شرایط خاصی را احراز كرده باشد و به مطلب اشراف داشته باشد
 براساس تجربیات خود باید بگویم كه منتقد موظف است نسبت بـه هـر اثـري كـه

 . قصد نقد آن را دارد چه از حیث لفظ و چه معنا اشراف كامل بیابد
 غزلیـات تـوان شود مـثالً نمـی است كه باید نوع كار تشخیص داده مسئله دوم این

 حتـی . زیرا ژانـر اینهـا بـا هـم تفـاوت دارد . ارزیابی كرد شاهنامه را با معیارهاي سعدي
 الیـستی قـرون هجـدهم و ئ را با آثار تولستوي یـا آثـار ر خشم و هیاهو توان فرضاً نمی

 . نوزدهم مقایسه كرد
 كنیم كه پایی در تجدد و دنیاي مدرن دارد اي زندگی می حاضر ما در جامعه در حال

 وضعیت ما در چنین جامعة در حال گـذاري بـسیار . هاي گذشته خودمان و پایی در سنت
 گر نوعی تفكر درباره سخن، جامعه و هنر است، بنابراین وظیفه ناقد كه بیان . دشوار است

 . بسیار دشوار و سنگین است
 هـاي فرهنگـی م خودم از كساني كه این جلسه را تشكیل دادند و جریان من به سه

 طور كه گذشـتة كنند، سپاسگزارم و امیدوارم كه ملت ایران همان را تشویق و تقویت می
 در راه تحصیل آزادي، به استقالل و عظمتـی كـه كـشور ، درخشان آن نشان داده است
 . شایستة آن است، دست یابد

   
 والمسلمین سلطانی بود كه در باب نقد كتب دینی بـه االسالم ت حج بعدي سخنران

 ها نقد شاید در بین ما مسلمان : وي دربارة این مقوله اذعان داشت . ایراد مطالبی پرداخت
 شـاید . تري داشته باشد ها، تاریخ طوالنی ها و دیگر كتاب كتاب دینی از نقد دیگر اندیشه

 باشد و بعضی از این آثار را با مالك و معیار امـروزي در تعریف نقد اختالف وجود داشته
 اما در یك نگاه كلی باالخره با توجه بـه شـرایط زمـانی ، نتوان به عنوان نقد مطرح كرد

 تاریخچة نقد . هایی بودند كه به عنوان نقد كتاب دینی مطرح شدند خودشان، اینها كتاب
 هـایی كـه در دوره . وجود داشته است ) ع ( اندیشة دینی از زمان ائمه كتابی دینی و توسعاً

 همزمان با آن آثاري در تأیید ، هاي مختلف و فراوان دینی به وجود آمد مذاهب و گرایش
 هـایي كـه ها نوشته شد كه با توجه به گزارش ها و آثاري در نقد این گرایش این گرایش

را هـا ب توانیم ردپـاي ایـن نـوع كتـا شناسی صورت گرفته، به خوبی می در زمینة كتاب
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 خـورد كـه به چشم مـی ... النقض، الرد، الجوابات و : عنوان هایی در تاریخ با كتاب . ببینیم
 در زمان ائمه ردودي بر واقفیه، زیدیه، . كشیدند را به نقد می ها اي از كتاب دقیقاً مجموعه

 س این امري مـسبوق بـه سـابقه پ . غالیه، قدریه، خوارج و مانند اینها نگاشته شده است
 بعد از عصر ائمه این بحث همچنان ادامه داشته است و علما بر آثار يكدیگر ردیـه . است
 توان به رد شیخ مفیـد بـر كتـاب صـدوق اشـاره كـرد یـا نوشتند به عنوان نمونه می می

 اینها همه در حوزه نقد كتاب دینـی . ن ادریس بر مرحوم شیخ گرفته است ب ایراداتی كه ا
 قد بر كتاب دینی، بسیار گسترش پیدا كرد، دلیل آن هم گیرند، در عصر صفوي ن قرار می

 این بود كه در آن زمان گرایش عمدة جامعه از يك گرایش خاصی به گـرایش دیگـري
 گرایـی یعنی در آغاز حاكمیت صفویان گرایش عمده، گرایش به تصوف و اخـالق . منتقل شد

 ی بود كه گروه دوم و طبیع ؛ كم این گرایش عوض شد بود، اما در دوران مجلسی دوم كم
 آنهـا بر آثار گروه نخست نقد بنویسند و نقدهاي بسیاري با عنوان رد بر تصوف و ماننـد

 نوشتند نیز در زمره نقد دینی قرار هایی كه فالسفه بر هم می حتی ردیه . مانده است باقی
 نویـسی آنچنان بحث ردیـه . چون تفكیك چندانی میان دین و فلسفه وجود نداشت ؛ گرفت می

 هاي علمیه در بحث خارج عموماً بـه ایـن در حوزه دینی جدي بود كه نظام درسی حوزه
 ، كننـد نظـري را طـرح مـی . دهنـد فقهاي امروزي نیز همین كار را انجام می . پرداختند كار می

 . پردازند كنند و بعد به بیان نظر خود می هاي مختلفی را نقل می درباره آن نظر، دیدگاه
 گري به وجـود آمـد، افـرادي آمدنـد و از آن، جریان اخباري در عصر صفوي و پس

 هاي اصولیان را نقد كردند و پس از آن در زمـان وحیـد بهبهـانی اصـولیان غالـب كتاب
 گري، در ادامه در دوران قاجار جریان شیخی . ها پرداختند گري شدند و به نقد آثار اخباري

 ین امر نیـز بـه نگـارش در رد آنهـا و بابیت، بهاییت، وهابیت و امثال آن ایجاد شد كه ا
 . گیرد تأییدشان منجر شد كه تمام آن آثار در مقولة نقد قرار می

 اما نقد به مفهومی كه امروزه در میان ما  متداول است بیشتر در عـصر پهلـوي بـه
 به نقد و بررسـی آثـار بـدون توجـه بـه افسانة كتاب براي نمونه كتابی چون . وجود آمد

 . شد ها پرداخته بود كه اثر خوبی محسوب می و گرایش هاي سیاسی نگاه
 هاي مؤثر دینـی آن زمـان نگـارش در حوزة دین در آن زمان نقدهایی بر شخصیت

 . زاده سـنگلجی، شـریعتی، برقعـی نگاشـته شـد یافت از جمله نقدهایی كه بـر خالـصی
 یـن مطالـب گیرنـد و مقـصود مـن از بیـان ا این نقدها در مقولة نقد حوزة دینی قرار می

. گذاري در این باره نیست ارزش
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 رنگ بود و شاید اصالً نبود، بـه ها این بحث كم بعد از انقالب در حوزه دینی تا مدت
 گرفـت، اولـین كـار طور پراكنده در بعضی از مجالت گاهی نقد كتاب دینی انجـام مـی

 كـه در نقدي كه حداقل از حوزه دین و از حوزه قم پا به عرصه گذاشـت نقـدهایی بـود
 در آن دوران گـاه . در دوراني كه اسم نویسندگان مطـرح نبـود، منتـشر شـد حوزه مجله

 البته بعد از آن دیگر جریان نقد كتاب . گاهی در بعضی از مقاالتشان نقد كتاب را داشتند
 اي كه اختصاصاً بـه عنـوان نقـد كتـاب در اولین مجله . در آن مجله روال دیگري یافت

 ایـن بود و اساسـاً آیینة پژوهش مجلة ذاشت و خوب هم درخشید، حوزه پاه به عرصه گ
 طبیعی اسـت در ابتـداي كـار . مجله تنها با اندیشة نقد و بررسي كتب دینی تأسیس شد

 شد، اما به مرور ایـن مجلـه نقدها چندان دقیق نبودند و بیشتر به ساختار كتاب توجه می
 كرد و مشخص شـد كـه نقـد كتـاب هم براي مجالت دیگر باز را استحكام یافت و راه

 . توان در آن كار ارزشمندي صورت داد اي است كه می دینی هم حوزه
 . كنـد امروزه نقد آثار دینی از نقد ساختاري آرام آرام به سمت نقد اندیشه حركت می

 . كننـد اند و بسیاري خود درخواسـت نقـد آثارشـان را مـی نویسندگان ما سعة صدر یافته
 پردازنـد افـزوده شـده اسـت و تعـداد جالتی كه به نقد كتاب دینی می امروزه بر تعداد م

 خوان ما به نقد جامعة كتاب . نویسند نیز افزایش یافته است ناقدانی كه نقدهاي خوبی می
 . و این گونه نیست كه نقد اثـري از ارزش آن بكاهـد ؛ كتاب دینی توجه پیدا كرده است

 بنابراین توفیقات . ر نقد شده، اثر خوبی است شود كه اث بلكه بالعكس این احساس القا می
 اما هنوز هـم كارهـاي بـسیاري بایـد صـورت ، خوبی در این عرصه به وجود آمده است

 . بگیرد
 ، يكی از مشكالتی كه امروزه با آن مواجه هـستیم و بایـد درصـدد رفـع آن بـرآییم

 و اندیـشة بسیاري از مواقع خلطی بین سیاسـت . تفكیك نقد اندیشه از نقد سیاسی است
 شود كه قصد منتقـد، نقـد سیاسـت خاصـی آید و این گمان ایجاد می دینی به وجود می

 ها ایـن اسـت يكی از بایسته . گیرد گیري صوت می است و به همین سبب علیه او موضع
 هـاي كه حتماً باید براي تفكیك این مرزها تالش كرد تا نقد یك اثر تنهـا بـه اندیـشه

 . رصة نقد با مسائل سیاسی درگیر نشود درونی آن متكی باشد و ع
 اگـر . ضرورت دیگر كه باید انجام بگیرد بسط نقد به موضوعات و مبانی فقهی است

 مبانی بشماریم، در طول این مدت هیچ تحـول جـدي در گذار این شیخ طوسی را بنیان
ام هایی كه از ایـن مبـانی انجـ ها و برداشت این مبانی ایجاد نشده است كه بعد استنباط
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 بنابراین در حـوزه . مبانی جدید و به روزي باشند و مشكلی را از جامعه حل كند ، گیرد می
 نقد اندیشة دینی و نقد كتاب دینی ما باید تالش كنیم نقـدها را بـه مبـانی فقهـی هـم

 ماننـد مـسلمات ، نامنـد مـی » مسلمات « رو هستیم كه آنها را ما با مسائلی روبه . بكشانيم
 وقتی تاریخ یك مـسئلة مـسلم را . ، مسلمات كالمی و امثال اینها دینی، مسلمات فقهی

 اي ایجـاد مـسئله رسیم كه در برهة زمانی خاصی بعد از ائمه، به جایی می ، بررسی كنیم
 شده است و رويكرد وسیعی به این مسئله صورت گرفته و اندك اندك آن را بـه امـري

 دینی تبدیل شـده به مسلمات یعنی يك مسئله عادي به مرور ، مسلم مبدل ساخته است
 يكی . اش بسته شده است نقد و بررسی راه براي ، است و چون مسلمات دینی شده است

 از كارهاي الزم و ضروري ما در مقوله نقد كتاب دینی مسئله نقـد و بررسـی اجتهـادي
 نقـدهاي مـا در حـوزة دیـن غالبـاً . مسلمات است تا راه را براي نقدهاي اصلی باز كنـد

 چنانچه به این امـر . شویم فردي هستند و ما كمتر با نقدهاي گروهی مواجه می نقدهاي
 . ما قطعاً شاهد نگارش نقدهاي بسیار خوبی خواهیم بود ، توجه شود

 و پـردازیم ما بیشتر به نقد محتواي كتاب می . هاي پژوهشی است مسئله بعدي نقد روش
 پردازیم كه الزم است به ایـن ی هایی كه باعث شود به این نتیجه برسیم نم به نقد روش

 هـاي نقد كتاب در حوزه دین به مراتب دشوارتر از نقد كتاب در حـوزه . مسئله توجه شود
 زیرا كه همواره عواقب و پیامدهایی به همراه دارد و الزمة ورود بـه آن ایـن . دیگر است

 دینـی زیرا كه در نقد كتـب و اندیـشه . است كه از بسیاري از چیزها دست كشیده شود
 شوند و دائماً باید مراقـب هاي خاص دینی متأثر می مداران، توده عوام و گرایش سیاست

 ناپذیري به دیـن این بود كه از خط قرمزها عبور نكرد چرا كه ممكن است ضربة جبران
 . وارد شود

 : در پایان بیانیه داوران قرائت شد
 را مغتـنم شـمرده و هیأت داوران مرحله نهایی نخستین جشنواره نقد كتاب فرصت

 نكاتی را بر مبناي اختصار و به عنوان پیش درآمدي كوتـاه بـراي اعـالم نتـایج نهـایی
 . دارد معروض می

 عنوان نـشریه كـه در زمینـه ۵۰ جامعه فرهنگی ایران در حال حاضر از بیش از . ۱
 ر اما هیأت داوران از میان این مجموعه ارزشمند بـ . مند است شود، بهره كتاب منتشر می

یازده عنوان نشریه در حوزة بزرگساالن و دو عنوان نشریه در حوزه كودك و نوجوان كه
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 شود، تمركز كرد و آثار ارائه شـده در آنهـا را تمامی محتواي آنها به نقد كتاب مربوط می
 . طرف توجه قرار داد

 به عبارت بهتر، هیأت داوران براي نخستین گام در نخـستین جـشنواره نقـد كتـاب
 . اي را مورد قضاوت قرار داد كه فلسفه انتشار آنها نقد كتاب است و بس نشریه ۱۳ فقط

 . متمركز بوده است ۱۳۸۲ دوره مورد بررسی بر آثار ارائه شده در سال . ۲
 : ها در دو مرحله صورت گرفت داوري . ۳

 هاي كارشناسی تخصصی به بررسی آثار پرداختـه و بـراي هـر در مرحله اول، گروه
 . امزد نهایی را انتخاب كرد عنوان پنج ن

 در مرحله دوم، دبیر هیأت داوران از چهار استاد صـاحب نظـر نقدنویـسی در حـوزه
 بزرگسال و سه استاد در حوزه كودك و نوجوان كه در عین حال از پیشیینه قابل توجهی

 نـامزد، ۶۵ نگاري نیز برخوردار بودند، دعوت به عمـل آورد تـا از میـان در حوزه روزنامه
 معیـار داوري در ایـن . برگزیـده نهـایی را انتخـاب كننـد ۱۴ ت به انتخـاب بزننـد و دس

 . جشنواره ساختارهاي حاكم بر نقد و توفیق ناقد و به سخن دیگر سنجشگر بوده است
 ذكر این نكته ضروري است براي بخش كلیات كه خود از پـنج شـاخه تـشكیل . ۴

 ا نحـ ا تـا از ایـن طریـق بـه نحـوي از . به جاي یك نفر دو نامزد انتخاب شدند ، شود می
 . نسبت به پنج شاخه مورد بحث اداي دین شده باشد

 كند كـه بـا توجـه بـه هیأت داوران فرصت را مغتنم شمرده و ابراز امیدواري می . ۵
 آیـد تـا در تشكیل دبیرخانه جشنواره نقد كتاب در خانه كتاب، این امكان به وجـود مـی

 انـد و شی از محتواي خود را به كتاب اختـصاص داده جشنواره دوم كلیه نشریاتی كه بخ
. هایی كه صفحه خاص كتاب دارد، در حوزه داوري وارد شوند نیز روزنامه
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 : نخستین دورة جشنوارة نقد كتاب برگزیدگان
 بخش اصلی ) الف

 . جویا جهانبخش » ثار ورقی از مكارم اآل « : آینه پژوهش . ۱
 . لهه موعودي ا » هاي صد سال تنهایی نقد ترجمه « : جشن كتاب . ۲
 . فرخ امیر فریار » ظاهراً زیربنا همچنان اقتصاد است « : جهان كتاب . ۳
 . جمشید ارجمند » مجموعه نقدها « : نقد و بررسی فرزان . ۴
 . سجاد آیدنلو » مجموعه نقدها « : كتاب ماه ادبیات و فلسفه . ۵
 . محسن جعفري مذهب » ... سفرنامه رابی بنیامین « : كتاب ماه تاریخ و جغرافیا . ۶
 . پور ابراهیم موسی » از ایران زرتشتی تا اسالم « : كتاب ماه دین . ۷
 جهـانگیر » بـین پست مدرنیسم بـه سـبكی خـوش « : كتاب ماه علوم اجتماعی . ۸

 . معینی علمداري
 بهـروز » هـاي روانـی تأثیر رنـگ در درمـان بیمـاري « : كتاب ماه علوم و فنون . ۹

 . فتحی
 شناسی اب كت « ، احسان اهللا شكراللهی » دانشنامه مشاهیر یزد « : كتاب ماه كلیات . ۱۰

 . حسین علیزاده » ) ع ( حسین امام
 » زنگـار زمـان و طنـین جـاودانگی در سـینماي تاركوفـسكی « : كتاب ماه هنر . ۱۱

 . میراحمد میراحسان
 : اند از و اما در حوزه كودك و نوجوان برگزیدگان نهایی عبارت

 رو تـا سراسـر زمـین این پیاده : فصلنامه تخصصی پژوهشنامه كودك و نوجوان . ۱
 . زاده شهرام رجب » ود ش كشیده می

 . محسن هجري » اثر ۳ معناشناسی سفر در « : كتاب ماه كودك و نوجوان . ۲

 جنبی بخش ) ب
 نقـد در ۳۲۰ پیشكسوت برگزیده به خـاطر نگـارش : استاد بهاءالدین خرمشاهی . ۱

 سال گذشته ۳۲
 به عنـوان به جهت نظم، ترتیب و تداوم انتشار در یك دهه جهان كتاب نشریه . ۲

. برتر حوزه نقد شایسته تقدیر شناخته شد نشرية
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 پس از اهداي جوایز به برگزیدگان نخستین جشنواره نقـد كتـاب، وزیـر فرهنـگ و
 در سخنان خود تصریح وي . اب این جشنواره پرداخت ارشاد اسالمی به بیان مطالبی در ب

 . ه اسـت ها در طول این ایام به ویژه دهة گذشته افزایش پيدا كرد مراسم و مناسبت : كرد
 آورم این نخستین باري است كه از منتقـدان كتـاب تجلیـل اما تا جایی كه به خاطر می

 ، دوازده سال پیش كه هفتة كتاب شـكل گرفـت . شود و این امر بسیار ارزشمند است می
 . رسانی، و دیگر حوزه نقد و بررسی آثار نخست اطالع : بینی شد دو هدف براي آن پیش

 هـاي سـنتی پاسـخگوي افـزایش تولیـد، ود چـون شـیوه هر دو كار بسیار دشوار بـ
 باید شـیوة . مندان به كتاب نبود ها و دانشجویان و عالقه گستردگی شهرها، رشد دانشگاه

 فراگیر شده و بیش از آنچه عمـل IT این روزها كه بحث . كردیم جدیدي را طراحی می
 دوازده سال پـیش را بینی شود، شاید بهتر بتوان آن پیش شود، دربارة آن صحبت می می

 منـدان و دلـسوزان كـه اي از عالقـه و عده . قدر به جا و به موقع بود ه ارزیابی كرد كه چ
 رسانی، نقـد هاي نوین اطالع دیدند به فكر نظام تجربه گذشته را داشتند ولی آینده را می

 هـاي اما دشواري . یابد چون توزیع هم در همین نسبت معناي جدیدي می . و توزیع بودند
 هزینـه اجتمـاعی نقـد در . رسانی با حوزة نقد و ارزیابی قابل مقایسه نیـست حوزه اطالع

 شاید به همین دلیل است كـه ایـن همـه ابهـام در . كشور ما باالست، تاریخی هم است
 كند و در قبال ایـن هزینـه گاهی ادب شرقی ما هم اقتضا می . شود زبان حافظ دیده می

 من كـه مـستقیماً تجربـة كـار مـدیریت نـشریات و . شت اجتماعی ما به ازایی وجود ندا
 سردبیري را دارم با این مسائل آشنا هستم و شما نيز كه اهل فن هستید به این مـسائل

 آنچه شما بـه . هایی را تجربه كردیم هایی مواجه بودیم و راه از آغاز ما با دشواري . واقفید
 اي براي نقد با حضور خود شیوه بینید در حقیقت یافتن هاي خانه كتاب می عنوان نشست

 بلكـه بررسـی ، زیرا كه دیگر مبناي نقد تخریـب نبـود . مؤلف، مترجم یا صاحب اثر بود
 اما اثبات این حسن نیـت بـراي . شود، بود محتوا، شكل، منابع اثر و آنچه در نقد بیان می

 د و نگریست، دشـوار بـو فضاي فرهنگی و روشنفكري كه به همه چیز با دیدة تردید می
 من از مجموعه كسانی كه این تالش را كردند صمیمانه سپاسگزارم كه ایـن اعتمـاد در
 نظام فرهنگی ما به وجود آمد كه هدف نقد تخریب نیست، هـدف نقـد بیـان ظرایـف و

 تواند به فهم بهتر موضوع كمك كند و یا احیاناً ارزیـابی آثـاري كـه نكاتی است كه می
تـوان زمینـة از این جهت می . فرهنگ كشور یاري رسانند توانند به ارتقا سطح كیفی می
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 ایـن امـر در بعـضی نقـاط دنیـا تجربـه . بررسی اثر را پیش از انتشار نیز به وجـود آورد
 . شده است

 این امكان وجود دارد كه كتاب را در هاي مجازي، هاي جدید در محیط با این شبكه
 . ا جمع كنند و بـه اصـالح بپردازنـد اختیار اهل فن قرار دهند و بعد هم نظرات دیگران ر
 توان ایدة اثر و خود اثـر را حتی می . پس ضرورتاً نباید اثر بعد از انتشار بررسی و نقد شود

 و اصـالً پایـه و . با این صورت هم منتشر كرد و ایجاد چنین فضایی بسیار خجسته است
 وم فرهنگی، همـزاد بن ماية علوم به ویژه علوم اجتماعی و علوم انسانی و به زعم من عل
 در . ها میسر نیـست و هم خانه با نقد است و بدون نقد، امكان و تصور رشد در این حوزه

 دانایی، نقد الزمة توسعه ، هاي نو مواجه هستیم دنیاي پرتحول امروز كه ما دائماً با پدیده
 توان ی نم پس اصالً ، حال كه برنامة بیست سالة خود را برنامة دانایی محور نامیدیم . است

 ، امروز دیگر علم و نقد، دو مقولة جدا از هـم نیـستند . به مسئلة نقد توجه نكرد و بها نداد
 . بلكه این دو یك وجهة تكمیلی نسبت به يكدیگر دارند و همین نسبت را با اجـرا دارنـد

 البته قبـول دارم در . هیچ كسی نیست كه در اجرا نیازمند به بررسی، نقد و ارزیابی نباشد
 براي نمونه به جـاي نقـد . ي موارد نقد ممكن است آغشته به اغراض دیگري شود بسیار

 امـا . اثر به نقد شخصیت بپردازند یا دعواي سیاسی را در قالب مطالب علمی بیان كننـد
 اي است كه جامعة فرهنگی ما آن را زیرا اینها هم تجربه . این مسائل چندان مهم نیست

 دهندة در این مجموعه بسیار نویدبخش است و نشان پذیرد و آنچه كند و می احساس می
 آن است كه نقد جایگاه خود را یافته، حضور جوانان در كنار استادان بزرگواري  است كه

 یر ما دود چـراغ خوردنـد كـه عب ها با ممارست در علم، دانش، كتاب و كتابخانه به ت سال
 بتدا اشاره كردم كه هزینـه در ا . دهد كه فضاي اجتماعی تغییر  كرده است این نشان می

 خواهم عرض كنم همان تحولي كه اشاره شد به سـرعت حال می ، اجتماعی نقد باالست
 افتـد و و با شتاب در جهان در حال رخ دادن است، در جهان ایرانی هم دارد اتفـاق مـی

 د اند در نقد و ارزیابی آثار به جایگاهی دست یابنـ نماد آن این است كه جوانان ما توانسته
 چون جوانـان بـه ایـن . كه به عنوان برگزیده انتخاب شوند و جوایز خود را دریافت كنند

 . تـر از گذشـته اسـت پس این مقوله آینده دارد و آیندة نقد، درخشان ، مسئله روي آوردند
 ا نشاطی ب نسل جدید و . آینده داشتن نقد یعنی آینده داشتن علم و آینده داشتن فرهنگ

 از ایـن . شـوم بینم به آینده امیدوار مـی ه هر جا رد پاي آنها را می وارد عرصه نقد شده ك
كنیم و تصورمان این است كـه هاست به آن فكر می حیث به نظر من اقدامی را كه سال
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 اكنون به ، ایم ایم فراهم كرده زمین و بستر بخشی از آن را با كارهاي مشتركی كه داشته
 وشن جامعه منتقدان كتـاب را در ایـران رقـم بالندگی و شكوفایی رسیده است و آیندة ر

 هاي فرهنگ و كتـاب در همـة تواند به غناي هر چه بیشتر عرصه این جامعه می . زند می
 در . هاي تكمیلی دیگري نیـز هـست ها بپردازد و براي تحقق این امر نیاز به حلقه حوزه

 ائلی است كه بایـد نظام ارجاعات يكی از مس . هاي دیگري را باید برداریم این زمینه گام
 در گزارشـی از . چندي پیش این كار را مدیریت و سـاماندهی كـردیم . به آن توجه شود

 گروه علوم و فنون آمده است كه بیش از صد و چند مقاله در دنیا منتشر شده كـه بـیش
 اما هیچ كدام از ایـن مقـاالت بـه فارسـی . اند از پنج هزار بار مقاالت به آنها ارجاع داده

 فلـسفه، ادبیـات، حال باید تحقیق كرد كـه در حـوزه علـوم اجتمـاعی، . اند نشده ترجمه
 اندازي در پـیش روي ایم؟ و چه چشم سیاست، اقتصاد، علوم فرهنگی ما در كجا ایستاده

 ماست؟ و نحوه  گسترش حضور ما در فضاي مجازي به عنوان ایرانی و با زبان فارسـی
 از ایـن ظرفیـت عظـیم تولیـد معرفـت در به چه نحوي طراحی شده است؟ چگونه باید

 فراهم كنـیم؟ آنچـه در را شود جهان بهره ببریم و زمینة حضور آنچه در ایران تولید می
 هزار مقاله در حوزه دین تاكنون شناسایی شده و این ۶۰ . شود كم نیست ایران تولید می

 اما مهم این . هاي دیگر هم همین وضعیت حاكم است در حوزه . تولید بسیار باالیی است
 هـاي دنیـا اسـتفاده هاي حضور جهانی خود بتوانیم از ظرفیت است كه چگونه در نسبت

 هایی كه قابل دسترسی براي همة اهل علم و تحقیق ها را در محیط كنیم و این ظرفیت
 . باشد، قرار دهیم

 بنابراین همچنان كه خانه كتاب در حركت نخستین خود به عنـوان یـك مجموعـة
  هاي زیادي را تجربه كرده و در ادامة كار به طـرح انی و یك مجموعة نقد راه رس اطالع

 المللـی و هاي جدیدي رسیده است كه از جمله حضور در فضاي مجازي در سـطح بـین
 طراحی حضور زبان و ادب فارسی در چنین محیطی اسـت، جریـان انجمـن منتقـدان و

 یدي را به روي عـالم ایرانـی ها، فضاهاي جد پیگیري مستمر این جلسات و این نشست
 خواهد گشود و این كاري است كه به همت شما میـسر اسـت و شـما در طراحـی و در

 بـراي همـة شـما . گمان نقشی اساسی دارید انداز روشن بی تحقق بخشیدن به این چشم
. كنم آرزوي توفیق می
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 دومین جشنواره نقد كتـاب بـا حـضور منتقـدان، پژوهـشگران، نویـسندگان و اصـحاب
 فرهنگ و ادب شنبه، پنجم آذرماه در محل اجتماعات خانة كتـاب بـا تـالوت آیـاتی از

 در آغـاز ایـن مراسـم . قرآن كريم و ترنم سرود ملی جمهوري اسالمی ایران افتتاح شـد
 آقاي فرهاد نباتی، دبیر اجرایی جشنواره، با عرض تسلیت به مناسـبت سـالروز شـهادت

 مؤسسه خانة كتـاب « : و خیرمقدم به حاضران در سخنان خود گفت ) ع ( امام جعفر صادق
 ایـن مؤسـسه در آغـاز . رسانی در حوزه كتاب تأسیس شد با هدف اطالع ۱۳۷۴ سال در

 كرد و همچنان نیز بـه ایـن ی شكلی و جانبی دربارة كتاب فعالیت می رسان فقط به اطالع
 اي منتشر شده در سراسر كشور نـسخه هاي از مجموعه كتاب . دهد فعالیت خود ادامه می

 شـناختی كتـاب اطالعات كتاب نویسی، كند كه پس از فهرست كتاب دریافت می ة ن را خا
 ایـن . وجو است ب قابل بازیابی و جست رسانی الكترونيكی خانه كتا بر روي پایگاه اطالع

 اندركاران حوزة كتاب در در حوزة كتاب بسیار ارزشمند و مهم است، دست فعالیت، اگرچه
 رسـاني كتـاب كـافی ندانـستند و موضـوع بررسـی این امر را در حوزه اطـالع آن دوره،

 سئوالن از سـوي مـ ۱۳۷۶ سال از این رو از . محتواي كتاب را نیز مطمح نظر قرار دادند
 وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی این مأموریت در خانه كتاب تعریـف شـد و بحـث

 وظایف این مؤسسه قرار گرفت و مجموعه نشریات كتـاب مـاه ء تخصصی نقد كتاب جز
 شـماره از ایـن ۹۶ سـال نزدیـك بـه ۸ در طی ایـن . گذاري شد در هشت موضوع پایه

 هـاي بـسیار مهـم خانـه فعالیـت ء ه و جز مجموعه نشریات در هر ماه تهیه و منتشر شد
هـاي منتـشر شـده در واقع نقد محتوا و این كه ما بدانیم در كتـاب در . كتاب بوده است
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 كنند از اموري بوده كـه مـورد كشور چه چیزهایی به نگارش درآمده و مردم استفاده می
 . توجه سیاستگذاران بخش فرهنگ در حوزه كتاب قرار گرفته است

 بخواهیم در حوزه فرهنگ و تفكر و نیـز تولیـد علـم و دانـش ترقـی و اگر ما واقعاً
 نظـران بایـد بـه آن توجـه كننـد پیشرفت كنیم، از وظایفی كه پدیدآورندگان و صـاحب

 موضوع نقد كتاب فقط یك مـسئلة روشـنفكري نیـست و نیـاز . موضوع نقد كتاب است
 . اي از جمله جامعه ما است اصلی هر جامعه

 روایات به این موضوع توجه و اشاره گردیده و حتی به ما امر شـده در آیات قرآن و
 » احسن الخالقین « طور كه ما معتقدیم خداوند كريم همان . كه كالم دیگران را نقد كنیم

 خداونـد . ترین پدیدآورندگان و خالقین خود خداونـد بـزرگ اسـت است، بهترین و بزرگ
 ن تَفاوت فارجع اَلبصر و هل تَري مِـن فطـورٍ ما تَري فی خَلقِ الرّحمنِ مِ « متعال در آية

ین  با این « : فرماید كند و می بر این مسأله تأكید می ) ۴ و ۳ : الملك ( » ثم ارجع البصر كَرَّتَ
 امـا [ كنیـد كريم هیچ تفاوت و خللی و نقصانی مـشاهده نمـی كه شما در خلقت خداوند

 ] نقـص اسـت عیـب و بـی كـه خـالق آن قطعـاً بـی [ این خلقت را، همین خلقتی ] حتی
 . » دوبـاره نگـاه كـن ؟ بینی موردتوجه قرار بده، آیا در این خلقت شكست و گسستی می

 فرماید حتی در خلقت می . كند ما را به مشاهده و بصیرت دعوت می گونه قرآن كريم این
 رحمان كه در آن قطعاً هیچ نقصان و كاستی شما نخواهید یافت در همین هم بـه نگـاه

 ینظر االِنسان اِلی فلْ « : فرماید یا خداوند متعال در آیه دیگري می . كند دعوت می منتقدانه
 سـؤال ) ع ( از امام بـاقر ) ۲۴ : التكویر ( » . پس انسان باید به طعام خویش بنگرد « : » طَعامه

 عِلـم الّـذي یأخـذه « : شد كه مقصود این آیه چیست؟ طعام یعنی چه؟ حضرت فرمودنـد
 . » گیرد گیرد، از چه كسی می می را كه فرامی عل ] یعنی [ « . » عمن یأخذه

 ، پیامبر بزرگ الهی این جمله بسیار زیبـا نقـل شـده ) ع ( همچنین از حضرت مسیح
 این جمله ادامه این روایت است كـه ). ها باشید منتقد سخن ( ، » كونوا نَقّاد الكالم « : است

 حـرف حـق را ( » هـلِ الحـق الحق مِن اَهلِ الباطل و التَأخُذ الباطلَ مِن اَ خُذ « : فرمودند
 از اهل باطل و غیردین خدا بگیرید، ولی حرف باطل را از كسی كه به ظـاهر در ] اگرچه [

 كنیم كه چگونه این كار را كنیم؟ ما معموالً این طور عمل می ). جبهه حق است، نگیرید
 حـرفش را ، زند، اگر طرفدارش بودیم و در جبهه ما بـود بینیم كه چه كسی حرف می می
ایـن روش، . كنـیم حـرفش را رد مـی ، اگر مخالف ما بود و در جبهه ما نبـود . پذیریم می
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 به خودِ سـخن نگـاه كـن، ( » اُنظُر الی ما قال و التَنظُر الی من قال « : دینی نیست روش
 ). گوید نگاه نكن به كسی كه سخن می

 یـد ما با . هدف از برگزاري جشنواره نقد كتاب، بسترسازي این تفكر و فرهنگ است
 هم تحمل پذیرش نقد دیگران را در میان نویسندگان و پدیدآورندگان افـزایش دهـیم و

 خواهد تـا سازي زمان می البته فرهنگ . ورزي باشد هم تالش كنیم كه نقد، بدون غرض
 . این امر صورت گیرد

 طرح جشنوارة نقد كتاب دو سال قبل در شوراي هفته كتاب مطرح گردید و پیشنهاد
 ایـن رسـانی و نقـد كتـاب، ه مأموریت مؤسسه خانه كتاب در حوزة اطـالع شد با توجه ب

 اولین دورة این جشنواره سال گذشته برگزار شد كـه . وظیفه را خانه كتاب برعهده بگیرد
 نشریه تخصصی دیگر در حوزه كتاب یك منتقد برتر ۵ از مجموعه نشریات كتاب ماه و

 ت منتقد و یـك مجلـه برگزیـده نیـز همچنین یك پیشكسو . را انتخاب و معرفی كردیم
 البته سال گذشته بر این روش ایراداتی وارد بود؛ از جمله اینكه مقاالت نشریات . داشتیم

 هایی كه در حوزه نقد منتشر شده بود در جشنواره سال گذشته مـورد دیگر و حتی كتاب
 . ارزیابی و داوري قرار نگرفت

 نشریه تخصصی خـارج شـد و قـرار ۱۳ در سال جاري گسترة داوري مقاالت از این
 بنـابراین طـی . هـاي نقـد كتـاب نیـز داوري و ارزیـابی شـود شد نشریات دیگر و كتاب

 نشریه آثار خود را براي ما ارسال ۳۸ فراخوانی تمام نشریات دعوت شدند كه در مجموع
 ۴۲ نشریه را نیز دبیرخانه جشنوارة نقد كتاب شناسایی كـرد كـه در مجموعـه ۴ . كردند

 همچنین برخی از پدیدآورندگان كتاب آثارشان . ریه در جشنواره امسال حضور داشتند نش
 ۱۸۰ در مرحلة اول در بخش مقـاالت، در مجمـوع . را مستقیماً به دبیرخانه ارسال كردند

 در این مرحله . مقاله به مرحله دوم داوري راه یافت ۲۵ مقاله مورد داوري قرار گرفت كه
 از داوران نخبة حوزه كتـاب بررسـی كردنـد كـه در نهایـت در تن ۷ نیز این مقاالت را

 عنـوان كتـاب بـه دبیرخانـه ۳۰ در بخش كتاب نیـز . مقاله برتر معرفی شدند ۴ مجموع
 كتاب به مرحله نهایی راه یافت و در نهایت يك كتاب بـه عنـوان برگزیـده ۲ رسید كه

 . نهایی انتخاب شد
 سـید محمـود یوسـف ثـانی دبیـر ر یژه دكت در پایان از همه دوستان و برادران، به و

 اصغر محمدخانی و آقاي محسن رضایی كه در برگزاري این علمی جشنواره و آقاي علی
» . كنم تشكر و قدردانی می ، جشنواره ما را یاري كردند
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  االسالم رضا مختاري، يكی از برگزیدگان جشنواره، دیـدگاه در ادامة مراسم حجت

 حـدیث شـریفی از « : وي گفـت . نقد كتاب در حوزة دین بیـان كـرد هاي خود را دربارة
 اِنَّ كالم الحكماء اِذا كانَ صـواباً « : فرماید می ) ع ( ایشان . نقل شده است ) ع ( امیرمؤمنان

كان داء و اذا كانَ خطاء واءسخن اهل خرد و فرهنگ و اندیشه اگـر درسـت و ( ، » كانَ د 
 ). درد و مایه عیب و ننگ اسـت ، ا و اشتباه باشد دارو درمان است و اگر خط ، صحیح باشد

 همچنـین روایـت . در فرهنگ دینی ما از ناقد بیشتر از مادح تمجید و تعریف شده است
 ترین دوستان مـن كـسی محبوب ( ، » اَحب اِخوانی اِلی من اَهدي الی عیوبی « : شده است

 من بصرَك « : ن شده است یا در روایت دیگري بیا ). است كه عیوب مرا به من هدیه كند
ك حفَقَد نَص ك یبكسی كه عیب و اشكال كارتان را به شما نشان بدهـد خیرخـواه ( ، » ع 

 هاي آن، نقد كتاب است كار و خدمتی بـزرگ، بنابراین نقد كه يكی از شاخه ). شما است
 ز خدمت بـه مؤلـف ا . به مؤلف و نویسنده، و نیز به اهل فرهنگ و جامعة كتابخوان است

 این روست كه اگر كتاب مؤلفی نقد شد حداقل وجه مثبـتش ایـن اسـت كـه مؤلـف در
 اگر كتاب نقد . كند این نوع اشتباهات و خطاها را تكرار نكند هاي بعدي تالش می كتاب

 هـاي ولی اگر نقد شود، نویسنده در چاپ ، نشود تا ابد عیب و اشكال آن باقی خواهد ماند
 كنـد و اشـكال كتـابش را اپ نـشد جـایی اسـتدراك مـی كند یا اگر چ بعدي اصالح می

 اهل فرهنگ و جامعة كتابخوان هم با خواندن نقد كتاب دچار اشـتباه و . كند برطرف می
كلی مؤلف كتـاب معـروف . شوند خطا نمی  در عـالم أل ا شاید از همین روست است كه زِرِ

 كـه ایـن كتـاب را از همه دعوت كرده » الی النَقد ة الدعو « مقدمه این كتاب زیرعنوان
 در نتیجـه ایـن . نقد كنند و مصرّانه از همه خواسته كه ایرادهاي كتابش را مطرح كننـد

  این كتاب هـم . تر عرضه شده است تر و كامل عیب هاي بعدي كتابش كم فراخوان چاپ
 . كنند هاي شخصی هم وجود دارد و همه از آن استفاده می اكنون در بسیاري از كتابخانه

 وایات و احادیث و فرهنگ ما اتقان و اسـتحكام كـار بـسیار سـفارش همچنین در ر
 . انگاري در هر كـاري مـذمت شـده اسـت نویسی و سهل نویسی و پریشان شده و سست

كـنَّ اهللا یحِـب عبـداً اِذا عمِـلَ عمـالً « : اند در حدیث شریفی فرموده ) ص ( پیامبراكرم  ولِ
هآن را محكـم و ، كنـد ست دارد كه اگر كـاري مـی اي را دو خداوند متعال بنده . ( » أحكَم 

 اي است كه چـه بـسا بـه نظـر شأن صدور این حدیث شریف قضیه ). متقن انجام بدهد
ولی وقتی ما بدانیم و ببینیم دربارة ایـن ، اهمیت جلوه كند اهمیت و حتی بی بسیاري كم
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 موضـوعات دربـاره ، اهتمـام دارد ) ص ( اهمیـت ایـن قـدر پیـامبراكرم موضوع نسبتاً كم
 ایـن . تر خواهـد بـود پراهمیت اهتمام آن حضرت قطعاً بیشتر و توصیه و تأكيدش افزون

 حدیث در حقیقت به ماجراي درگذشت سعد بن معاذ يكی از اصحاب بزرگ پیـامبراكرم
 اش او وقتی كه از دنیا رفت، پیـامبر اكـرم شخـصاً در تـشییع جنـازه . مربوط است ) ص (

 لَحد خواباندند و بعـد ر اخل قبر شدند و جنازه سعد را د شركت كرد و حضرت، خودشان د
 ها را گرفتند تا وقتی خاك هاي بین خشت هاي لحد را چیدند و كامالً تمام شكاف خشت

 هیچ خاكی روي بدن سعد نریزد، اصحاب تعجـب كردنـد ، ریزند هاي قبر می روي خشت
 ا نریزد چـه فرقـی گیري براي چیست؟ خاك روي بدن مرده بریزد ی كه این همه سخت

 گونـه پاسخ سؤال حاضران را ایـن ، از قبر باال آمدند ) ص ( كند؟ وقتی كه پیامبر اكرم می
  دانم كه به زودي این قبر كهنه  و فرسـوده مـی من می ( » بلی ی انّی اعلم انَّه س « : دادند
 و [ كنـد و كهنگی و فرسودگی به بدن سعد هم سـرایت مـی ( » و یصل الیه البالء « ) شود
 ولكن اهللا یحِب عبـداً اذا « ، ]) ها فرسوده شده و خاك روي بدن سعد بریزد سا خشت چه ب

هالً احكَمممِلَ عاي را دوست دارد كه اگر كاري كـرد، آن را ولی خداوند متعال بنده ( » ع 
 اگـر ]). و من به همـین جهـت آن را محكـم كـاري كـردم [ محكم و متقن انجام بدهد
 . شود خیلی از مشكالت حل می ، یم سطري پیامبر توجه كنند مسلمانان به همین سخن ن

 انگاري در هـر كـار دیگـري بـدتر و انگاري در كار فرهنگ و علم و دانش از سهل سهل
 البتـه . شود كه كار چندباره انجام شـود خسران و زیان آن بیشتر است و گاهی باعث می

 نویـسی و كـاري و درسـت توان با محكم نمی . برد و مشكالت هم دارد تالش و زمان می
 . الساعه كتاب نوشت، یك ماهه یا يك ساله كتابی را تألیف كرد نویسی خلق عمیق

 زنم و امیدوارم حمل بر خودسـتایی براي این كه موضوع بهتر روشن شود مثالی می
 ـ شهید ثـانی رید الم منية ف و هایی كه بنده تصحیح كردم كتاب معر نشود؛ يكی از كتاب

 تعلـیم در مجلـة . ش . هــ ۱۳۰۴ اصغر حكمت در سال مرحوم علی . است ـ لیه اهللا ع ة رحم
 و شـناخته اي درباره این كتاب نوشته و یادآور شـده كـه ایـن كتـاب را نمـی مقاله و تربیت

 يكی از فضالي غیرایرانی به وي معرفي كرده و وقتی كه به اين كتاب مراجعه كرده، به
 نقد تعلیم و تربیـت الب آن را به فارسی در مجله در نتیجه مط . اهمیت آن پی برده است

 مصحح و مؤلف شش قبل از اینكه ما آن را تصحیح كنیم، المرید منية كتاب . كرده است
ها به یك نسخه هـم مراجعـه نـشده در بیشتر این چاپ . جداگانه آن را چاپ كرده بودند
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 . دمه اشتباه نوشـته بودنـد ها اسم كتاب را روي جلد و در مق بود و حتی در تمام این چاپ
 نسخة خطی آن را شناسایی و ۵۰ حدود ، وقتی كه ما تصحیح این كتاب را شروع كردیم

 حل بعـضی از مبهمـات و مـشكالت آن، . نسخه بهتر استفاده كردیم ۱۰ از میان آنها از
 . اي شد زمان زیادي برد و بحمداهللا كار آبرومندانه

 تربیت نوشته شده بود كتـابی را دیـدیم كـه هایی كه درباره تعلیم و در حوزه كتاب
 كتـاب . بـود ستفید و الم فی ادب المفید المرید منية یعنی المرید منية اسم آن شبیه كتاب
 هست كه علماي اهل سـنت فی ادب المفید و المستفید النضید الدر دیگري نیز با عنوان

 د ثانی تـألیف شـده، مـا احتمـال با توجه به اینكه این كتاب قبل از شهی . اند آن را نوشته
 اي از ولی هـیچ نـسخه . استفاده كرده باشد النضید الدر دادیم كه شهید ثانی در كتابش از

 هـاروارد، دربـاره نامه دانشجویی در دانـشگاه مطلع شدیم پایان . این كتاب در ایران نبود
ارد نوشـتیم، كـه اي به يكی از اسـتادان ایرانـی هـارو از همین رو نامه . است النضید الدر 

 و این كتاب را بررسی كند كه آیا شهید ثانی متأثر از این كتاب بوده و ببیند نامه را پایان
 نامـه را یـا خیـر؟ وي بعـد از مـدتی فهرسـت آن پایـان منابع كتاب وي بوده است ء جز

 از . نامه به عللـی ممكـن نیـست برایمان فرستاد و یادآور شد كه دسترسی به اصل پایان
 اي از ایـن كتـاب را در كتابخانـه نـسخه . نامه نتوانستیم بـه هـدفمان برسـیم ایان این پ

 سوریه یافتیم و مقایسه كردیم و دیدیم كه شهید ثانی تحت تأثیر ایـن كتـاب الظاهرية

 اي بـه مـا سوریه دستگاه زیراكس و فیلم نداشـت و نـسخه الظاهرية بوده، اما كتابخانه
 در . وجـو كـردیم ابخانه ملك عبدالعزیز مدینـه جـست همچنین این كتاب را در كت . نداد

 مـا بعـد از ایـن همـه . اما خودِ كتـاب نبـود ، دان نام كتاب بود فهرست كتابخانه و برگه
 وجو قطعاً نوشتیم و مواضعی را نشان دادیم كه شـهید ثـانی از ایـن كتـاب تـأثیر جست

 . ده كردیم پذیرفته است و براي حل بعضی از مشكالت متن از این كتاب استفا
 در بندي از این اثر شـهید ثـانی . نمونة دیگري را در این باره از این كتاب بیان كنم

 اي را دربـارة هـارون بـن موسـی نقـل ، كه قـصه » حكی یاقوت فی معجمه « : گوید می
 بنـده دوبـاره از اول . جلدي باشد ۲۰ ء االدبا م معج معجم یاقوت علی القاعده باید . د كن می

 را سطر به سطر گشتم و ایـن جملـه در آن نبـود و گفـتم شـاید در ء ا االدب معجم تا آخر
 این كتـاب را جلد ۵ . جلدي است و در وصف شهرهاست باشد ۵ یاقوت كه البلدان معجم

خواسـتیم بنویـسیم كـه چنـین چیـزي در می . سطر به سطر گشتم و چیزي نیافتم هم
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 به دست البلدان معجم اعالم نیست كه كتابی درباره فهرست البلدان معجم و ء االدبا معجم
 در ، اسـت ) هـارون بـن موسـی ( آوردیم و دیدیم كه اسم شخصی كه اين قصه درباره او

 گوید هـارون بـن موسـی مراجعه كردیم و دیدیم كه یاقوت می . آمده است البلدان معجم
 اي دارد كه همان داستان مـورد بحـث مـا اسـت؛ مـن ایـن را در علی قالی قضیه با ابو

 . دیدیم نیست ، وجو كردیم مراجعه و جست ء االدبا معجم دوباره به . ذكر كردم ء دبا اال معجم
 متحیر بودیم تـا . نیست ء االدبا معجم گوید من ذكر كردم ولی در خودِ نویسنده كتاب می
 جرجی زیدان دسترسی پیدا كردیم كه آنجـا ة العربی اآلداب تاریخ این كه بعد از مدتی به

 ء االدبـا معجـم كه چاپ شـده، كـل ء االدبا معجم این : گوید ی زیدان به مناسبتی م جرجی
 نیست، چند جزء آن را مصحح پیدا نكرده و توضیح داده كه مثالً جزء اول و دوم هـست

 بیان نشده بود ء االدبا معجم و سوم و چهارم نیست و با توجه به اینكه در مقدمه و مؤخره
 به این ترتیب ما مطمـئن . ب نیست كه این، همه كتاب نیست، ما فكر كردیم كه در كتا

 منظور است كه ایـن قـصه ء االدبا معجم شدیم و نوشتیم اجزاي غیرمطبوع و چاپ نشده
 گفتیم مؤلف این جا خطا كردیم، چه بسا می اگر ما این كار را نمی . در آن اجزا بوده است

 یـاقوت كرده و اشتباهاً نوشته یاقوت در معجم چنین حرفی زده و چنین حرفی در معجم
 . نیست

 را پیش از ما چاپ كرده بودند و حتی با یك نـسخه المرید منية بعضی از كسانی كه
 خواننـده . شان را چـاپ كردنـد بعد از چاپ ما دوباره كتاب ، خطی هم مقابله نكرده بودند

 نـدارد ـ قیمـتش مـثالً ... بيند كه اين كتاب ـ كه هیچ حاشیه، پاورقی، مقدمـه و هم می
 تومـان ۲۰۰۰ ت و آن كتاب تحقیقي كه این همه وقـت بـرده قیمـتش تومان اس ۱۰۰۰

 چه بـسا ایـن مـسئله دربـارة . كند تر است تهیه می است، ناآگاهانه آن كتاب را كه ارزان
 . افتد ها نیز اتفاق می خیلی از كتاب

 سازي در زمینه نقد مؤثر باشـد امیدواریم این حركت خوب خانه كتاب براي فرهنگ
 تر شود كه ما ناقد را بهتر از مادِح بـدانیم و بیـشتر نی در جامعه ما رایج و این فرهنگ دی

 » . تكريم كنیم
   

 هـاي خـود را پرهام، برگزیده حـوزة كلیـات، دیـدگاه سیروس در ادامة مراسم دكتر
 منـد نباشـد، نقد ادبی مثل هر نقد دیگري باید غرض « : وي گفت . دربارة نقد مطرح كرد
این باشد كه در مرحله اول خواننده ارشاد و متوجه شـود كـه چـه روشمند باشد و هدف
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 نكاتی در این اثر ادبی، درست یا نادرست است و در مرحله دوم خود نویسنده راهنمـایی
 از ایـن رو میـان نقـد . مراحل بعدي برطرف كند ر ت كارش را د ال شود و نقایص و مشك

 تفاوتی نیست، ایـن مـسئله يكـی از ادبی و نقد هنري یا نقد فلسفی و تاریخ و نظایر آن
 در درجة دوم منتقد باید به نقد اثر ادبی بپردازد و پدیدآورنده اثـر را . مسائل اساسی است

 ، ها نقد در كشور و فرهنگ ما جنبة تقریظ و انتقاد پیدا كرده بود متأسفانه مدت . نقد نكند
 خوشبختانه چند . شد قد می شد یا اینكه نویسندة اثر ن یعنی یا از اثري تعریف و تمجید می

 گـردد و شود و خـود اثـر بررسـی و نقـد مـی می اي است كه نقد به تدریج روشمند دهه
 هاي خاص خود كار البته مشكل است و روش این . مسائل دیگر مورد توجه منتقد نیست

 . كننـد هاي مختلف آثار را بررسی می ها و سبك را دارد و منتقدان مختلف هم در مكتب
 هاي منتقـدان تقد باید آثاري را كه دربارة اثر مورد نقد است و نیز نقدها و تحلیل البته من

 . دیگر را دربارة اثر موردنظر مطالعه كند
 از سوي دیگر منتقد نباید به اینكه نویسنده بزرگی این اثر را نوشته توجهی كنـد؛ از

 ل انتخـاب شـده نقد بنده قرار گرفته و به عنوان كتـاب سـا جمله همین كتابی كه مورد
 آوري اسناد و مداركی كه به موضوع كتاب مربوط بوده نویسنده این كتاب در جمع . است

 هاي مختلف و بازماندگان آنها مصاحبه كرده، فرسایی كشیده و با شخصیت زحمت طاقت
 ام فقدان روشمندي در استفاده اما آنچه بنده نقد كرده . ها كشیده است سفرها كرده و رنج

 سـاله در دو جلـد هفـت ناد و مدارك و مستنداتی است كه نویسنده با زحمـت از این اس
 پس از این كه نقد بنده بعد از برگزیـده شـدن كتـاب . كتاب قطور، گردآوري كرده است

 طـور از ایـن كتـاب چـه گفتند كه اين كتاب برنده جایزه شده، شما منتشر شد، اغلب می
سال وقـت صـرف هفت ه دلیل اینكه مؤلف پاسخ من این بود كه كتاب ب ! انتقاد كردید؟

 آوري و تـدوین كرده، اسناد و مداركی كه اغلب ناشناخته و دور از دسـترس بـوده جمـع
 كرده، شایسته تقدیر و انتخاب است و این انتخاب كار درستی هم بوده و نتیجة زحمـات

 وري آ اما نقد من این است كه از اسناد و مداركی كه بـا ایـن زحمـت جمـع . مؤلف است
 اي سـعی زیرا هر مؤلف و نویـسنده . كرده به روش درست و علمی استفاده نكرده  است

 . آوري كنـد خواهد به آن استناد كند، از گوشه و كنار جمـع كند تا آن چیزي را كه می می
 كتـاب قابـل شوند، در پایان در قالب یك برداري می همه چیزهایی كه یادداشت و فیش

 بایـد از آن . شـود صورت مانند مجموعه قوانین و مقرراتی مـی انتشار نیست، زیرا در آن
انتقاد من ایـن . گیري شود ها به صورت تحلیلی و به هم پیوسته نتیجه اسناد و یادداشت
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 آوري كرده، ولی در پایـان كـه بـه مرحلـه بود كه نویسنده از بس زحمت كشیده و جمع
 ، آورده اسـت كـه اینجـا دیگـر زدگی همه آنچه را گرداوري كـرده تألیف رسیده از ذوق

 تواند به خودي خود براي یك تألیف كافی زدگی و احساس و انباشتگی مطالب نمی ذوق
 » . باشد

   
 گیالنی ویراستار، متـرجم و منتقـد برجـسته سخنرانی پایانی جشنواره احمد سمیعی

 : ن كـرد و گفـت هاي خود را درباره جایگاه نقد در ایران و نقد نـوین بیـا وي دیدگاه . بود
 اي از نقـد كنم بیشتر درباره شاخه در این مراسم دربارة نقد نكاتی مطرح شد و فكر می «

 آقاي مختاري، ناقـد را در مقابـل مـادح قـرار . اش صحبت شد و آن هم نه شاخه اصلی
 زیـرا . اش مـصداق دارد اي از نقد و آن هم نه شـاخه اصـلی شاخه این فقط دربارة . دادند

 بـراي نمونـه نقـدي كـه بِنیـسكی دربـارة اثـر . دها مدح و كشف اثر است بسیاري از نق
 . بلكه مدح اثر و كشف يك اثـر آفـرین اسـت ، پوشكین نوشته، به هیچ وجه قدح نیست

 . اكنون در كشور ما رایج است نقدي است كه هم ، آقاي مختاري است نقدي كه موردنظر
ی محك زدن اثـر و دیگـر شـرح و يك : توان قائل شد امروزه دو گونة اصلی براي نقد می

 . تحلیل اثر كه نقد امروزي بیشتر شرح و تحلیل اثر است
 يكـی وارد : ایـن ارزیـابی دو نـوع اسـت . كند زند و ارزیابی می ناقد اثر را محك می

كلـی ذكـر االعـالم مثالً همان شاهدي كه آقـاي مختـاري دربـاره ، شود جزئیات می  زِرِ
 منتقـد بگویـد نوع نقد كرد، یك گونه این است كه مـثالً توان دو البته آن را می . كردند

 سال وفات فالن شخصیت درست نقل نشده یا فالن كتاب ذكـر نـشده اسـت یـا اسـم
 گونة دیگر این است كه بگوییم این مؤلف به عرفـا . فالن كتاب درست نقل نشده است

 ه هـاي شـیعی توجـ ته است یا بـه شخـصیت ش هاي عرفانی توجه زیادي ندا و شخصیت
 نكرده و بیشتر به اهل تسنن توجه كرده است یا حتی اگر از بزرگان شیعه و بزرگان عرفا

 یعنـی . اسـت خیلـی اجمـالی و بـه اختـصار ، یادي كرده یا ذكري از آنها به میان آورده
 شـناس آورم، یـك باسـتان مثال دیگري می . دار عمل كرده است نویسنده در این تألیف جهت

 شناسی نقد كرده كه اگرچه این كتاب و فلوبر را از دیدگاه باستان اثر گوستا بو ساالم رمان
 بلكه رمان اسـت و چـون آن ، شناسی نیست ولی كتاب باستان ، درباره تمدن كارتاژ است

 البتـه خـودِ . ارزش اسـت دانسته است، نقـدش بـی شناس اصول نقد ادبی را نمی باستان
. شتر طنزآمیز است فلوبر به آن پاسخ داده كه بی گوستاو
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 هـا گوییم، غربـی را صرفاً شرح و تحلیل اثر می موضوع شرح و تحلیل اثر كه ما آن
 بـراي نمونـه . نقد امروزي، درواقع همان شرح و تحلیـل اثـر اسـت . گویند آن را نقد می

 شـرح و تحلیـل اثـر اسـت كـه در آثاري كه دشتی دربارة خیام، خاقانی و موالنا نوشته،
 شود یا اثري كه دكتر شفیعی كدكنی درباره سنایی و عطار نوشته می غرب نقد محسوب

 مایر درباره ابوسعید ابوالخیر نوشته است یا است یا ریتر درباره عطا نوشته است یا كریس
 این نـوع . شوند فر درباره عطار و موالنا نوشته است همه نقد محسوب می مرحوم فروزان

 كنـد كند و نویسنده را براي نگارش بهتر هدایت می نقد به خواننده در فهم اثر كمك می
 آقاي ابوالحسن نجفی نقدهایی منتـشر شـد، فرهنگ عامیانه دربارة . و نه نقد در جزئیات

 نقدهاي دیگر وارد . شناس است شود نقد دكتر حق اما نقدي كه نقد امروزي محسوب می
 . داد و بـه كـل توجـه نكـرد را موردتوجه قرار ها و قطعاتی از اثر جزئیات شد و فقط پاره

 یـك شـرح ، اگر شما بخواهید اشعار خاقانی را شـرح دهیـد . شرح و تحلیل درجاتی دارد
 هـر . زیرا مشكالت اشعار خاقانی آنچنان نيست كـه حـل شـدنی  نباشـد . معمولی است

 اما شرح و تحلیل آثار عطار، . تواند آن مشكالت را رفع كند كسی با داشتن معلوماتی می
 طلبد و فقط كافی نیست كه انسان معلومـات سنایی، افق و وادي دیگري را می موالنا و

 بلكـه احاطـة بیـشتري ، محدودي درباره مثالً مفردات یا تركیبات و جز آن داشته باشـد
 اگـر كـسی تجربـة عرفـانی . هـایی باشـد همچنین منتقد باید صاحب تجربه . خواهد می

 با یك بار خوانـدن . ی سهراب سپهري را بفهمد تواند اشعار موالنا و حت نمی ، نداشته باشد
 اگر شما شعري از سهراب سـپهري . شعري نباید توقع داشت كه انسان آن شعر را بفهمد

 البته خیلی از شعرها كلمات و تعبیرها . اید توانید بگویید كه آن را فهمیده نمی ، را بخوانید
 را مثنوي معنوي همند یا ف و عباراتشان ساده است و همه ممكن است تصور كنند كه می

 ولی آن فهم، فهم خیلی سطحی اسـت و فهـم ، فهمند كه عبارتش خیلی ساده است می
 . عمیقی نیست

 . تـر بفهمـد همچنین نقش نقد این است كه به خواننده كمك كند تا اثـر را عمیـق
 فقـط یـك شـعر سـهراب ، اشعار سهراب سپهري را كه آقاي دكتر معصومی نقد كـرده

 ، نده است و از سوي دیگر فقط به شعر سهراب سپهري اكتفا نكرده است سپهري را نخوا
 حتی بـدون آگهـی از برخـی . آگاه است ، بلكه از سنتی كه در ماوراي این اثر وجود دارد

 معمـوالً منتقـدان معلومـات بـسیار . تواند اثر را درست بفهمـد و درك كنـد نظریات نمی
كنید كه وي حیرت می ، ار لوكاچ را بخوانید عمیق و وسیعی دارند، شما براي نمونه اگر آث
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 . هـاي ادبـی آشناسـت هاي فلسفی و مكتب قدر با جریان ه قدر كتاب خوانده است، چ ه چ
 خواهـد همچنانكه كسی كه مـی . تواند نقد كند نمی ، اگر كسی این احاطه را نداشته باشد

 درباره ارزش آن قـالی تواند نمی ، یك قالی را ارزیابی كند، اگر یك یا دو قالی دیده باشد
 زیرا معموالً مـا در آن عـالم ، توانیم در مورد نقاشی اظهارنظر كنیم ما نمی . نظر كند اظهار

 حتـی اگـر . توانیم اظهارنظر كنـیم اما در خوشنویسی می . ایم نیستیم و نقاشی زیاد ندیده
 ن خط تر از آ توانیم بگوییم این خط بهتر و خوش خودمان خوشنویس نباشیم تا حدي می

 توانیم مقایـسه ایم و می ها را دیده چرا؟ چون در این جا از كودكی و خردسالی خط . است
 طـور اسـت، بـا یـك كتـاب و دو كتـاب خوانـدن نقد كتاب هم همین . كنیم و بسنجیم

 . هاي مرتبط احاطه فراوانی داشت توان ناقد شد باید در آن زمینه و زمینه نمی
 البته گـاهی قـرار ، ه ناقد در مقابل مادح قرار بگیرد این كه گفتم حتماً الزم نیست ك

 را كه شیلر نقد كرده اگمونت گونه نیست، مثالً شما رمان ولی لزوماً همیشه این ، گیرد می
 ناشر در چاپ ترجمـه كتـاب، هـر دو نقـد را . كرده ببینید ، و دكتر هوشیار هم آن را نقد

 شـما اگـر قبـل از . انـد ب را نقد كـرده آورده، هر یك از منتقدان از نظرگاه خود این كتا
 فهمیـد می ، این كتاب را بخوانید یا بعد از خواندن نقد، كتاب را بخوانید ، خواندن  آن نقد

 یعنی دو قرائت كامالً متفاوت خواهید داشـت، مطالعـه اول . كه نقد چه نقش مهمی دارد
 . اید اید و دومی را با ذهن پر خوانده را با ذهن خالی خوانده

 ایم كه نقد دكتر هوشیار از آن جمله هایی از نقد خوب داشته هاي اخیر نمونه دهه در
 امـا از ، زنـد یك نقد نمونه است، نقدي است كه به نقـد شـیلر پهلـو مـی است كه واقعاً

 هاي نقد خـوب اسـت كـه ر فاطمه سیاح نیز در شمار نمونه ت نقدهاي دك . دیدگاهی دیگر
 تیسم و مكتب رئالیـسم را ن مثالً مكتب روما . كرده است اي و مكتبی البته بیشتر نقد دوره

 هـاي ها و ادبیـات نظري است كه با زبان این بانو، صاحب . با يكدیگر مقایسه كرده است
 تركیه و فارسی آشنایی داشـته و در برخـی لمان، آ مختلف نظیر روس، فرانسه، انگلیس،

 وقتی این همه ادبیـات ، د باشد قدر هم كم استعدا ه این منتقد هر چ . نیز تبحر داشته است
 تواند حس مقایسه داشته باشد و بسنجد و ببیند كه كدام اثر ارزش كند، می را مطالعه می

 كنـد ها و ضوابطی كسب مـی زیرا معیارها و مالك . بیشتر و كدام اثر ارزش كمتري دارد
 . تواند با آن نقد كند كه می

 نقد وي این نبوده كـه . د كرده است را نق شاهنامه هاي دكتر سنایی بعضی از داستان
بلكـه تحلیـل ، مثالً بگوید فردوسی این جا را بد سروده و آن جا را خوب سـروده اسـت
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 بینـی و عمـق او خواننده را با آن نكات و ظرایف و عمق جهـان . كرده و شرح داده است
 هاي اگر بخواهیم نمونه . آشنا كرده است ، ضوابط و معیارهایی كه بر تراژدي حاكم است

 توانیم از دریا بندري، معـصومی همـدانی، شـفیعی كـدكنی و در دیگري را نام ببریم می
 نقد گلشیري، بیـشتر نقـد معیـاري و بـه . ثار عرفانی از دكتر پورجوادي یاد كنیم آ زمینة

 یعنی چارچوبی در ذهنش اسـت كـه هـر چیـزي را كـه در آن ، اصطالح نُرماتیف است
 ایـن، همـان نقـدي اسـت كـه در . كنـد رد می ، ر نگنجد پذیرد و اگ می ، چارچوب بگنجد

 . الن مردود است آ كشورهاي سوسیالیستی هم وجود داشته و
 اي هستیم؟ نقد ما هم اكنون وضـع مناسـبی نـدارد و ما در زمینه نقد در چه مرحله

 گذشتگان ما داشتند و هـم . الغر و نحیف است و نقد به معناي واقعی امروز هنوز نداریم
 هاي دیگر همانند تألیف از فارابی و غزالی و دیگران ا از این نظر و از خیلی جنبه اكنون م

 طـور مـا از آنهـا در نقد هم همـین . آنها شاهكارهاي فن تألیف را آفریدند . عقب هستیم
 سـنجی نـه سـنجی آن هـم ارزش ما در نقد فقط به محـك زدن و ارزش . عقب هستیم

 ما باید بـه نـسل . نقد واقعی و اصلی این نیست در حالی كه . كنیم همیشه كلی اكتفا می
 جوان كمك كنیم تا شاهكارهاي جدید و قدیم ما را بفهمند و تـصور نكننـد كـه آنچـه

 هاي روس، مثل تِـن، در غرب كسانی مثل باختین و فرمالیست . كند كفایت می ، فهمیدند
 ر كردنـد و سنت بو و دیگران حتی در اواخر قرن هجدهم، نوزدهم و اوایل بیـستم ظهـو

 . نقد را توسعه دادند و به نقد مفهوم جدیدي كه نقـشش كـشف اثرآفـرین اسـت، دادنـد
 اما آن سنت را به بیان دیگري مطرح كند؛ مثل ، اثرآفرین ممكن است دنبال سنتی برود

 این . اي از آن سنت به دست داد الشعراي بهار كه گرچه دنبال سنت رفت، بیان تازه ملك
 . ت یا نیما كه سنتی را بنیان نهاد و بعد كسانی این سنت را پروردند مسئله خیلی مهم اس
 . كند و این خیلی مهم است نقد اینها را كشف می

 اند هایی هستند كه كشف نشده نویسان، چهره در میان نویسندگان ما به ویژه داستان
 تواند، آثار می از سوي دیگر نقد . تواند اینها را كشف كند اند، نقد می و در سایه قرار گرفته

 ارزش را رد كند و آثار ارزشمند را ممتاز و برجسته كند و خواننـده را در فهـم عمیـق بی
 مـا . هاي مختلف یك اثر را مطرح كنـد ها و دیدگاه همچنین نظرگاه . این آثار یاري كند

 همـین . ولـی در پـس نویـسندگان قـرار دارنـد ، دانیم شان را نمی ناقدانی داریم كه اسم
 آن را بـراي دوسـتانش خوانـد و آنهـا . را فلوبر ابتدا با روایت دیگري نوشته بود و ساالمب

گفتند كه این ساختار و این فرم مناسب این موضوع نیست و او آنچه را نوشته بود كنـار
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 بینید كه نقد در اعتالي يك اثر، در تغییر یـك اثـر و بنابراین می . گذاشت و از نو نوشت
 . در تأثیر دارد ق ه هدایت یك نویسنده چ

 ها و نه در جامعه فرهنگی و حوزة پردازي است كه ما نه در دانشگاه نقش نقد نظریه
 هـاي هایی كه در سال هنوز درباره نظریات نقد ادبی چیز زیادي جز ترجمه . كتاب نداریم

 شـاید . قدر مورد اعتنا قرار گرفته اسـت ه دانم كه چ اخیر منتشر شده است، نداریم و نمی
 وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هدایت نسل جوان و جامعه فرهنگی مـا يكی از

 » . به نقد جدید، باشد

 بیانیه هیأت داوران
 هیأت داوران ضمن تشكر از متولیان جشنواره نقد كتاب كه به تشویق منتقـدان در

 سـال از تمامی منتقدان و صاحبان نشریاتی كه با ار ، اند نهادینه كردن جریان نقد كوشیده
 كند و نكـاتی را دربـاره اند، سپاسگزاري می مطالب از این جریان فرهنگی استقبال كرده

 . دارد داوري جشنواره معروض می
 عنـوان كتـاب ۳۰ مقاله و ۱۸۰ تعداد آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره نقد كتاب . ۱

 . به طبع رسیدند ۸۳ بود كه در سال
 : داوري این آثار در دو مرحله صورت گرفت . ۲

 مرحله نخست كارشناسان هر حوزه به نقد و بررسی آثـار دریـافتی در حـوزه در
 عنوان كتاب بـه مرحلـه ۲ مقاله و ۲۵ تخصصی خود پرداختند و پس از ارزیابی

 . بعد راه یافت
 استاد صاحبنظر و صاحب قلم در حوزه نقدنویـسی آثـار ۷ در مرحله دوم داوري

 كتـاب را ۱ مقالـه و ۴ از ایـن میـان راه یافته به دور پایانی را بررسی كردنـد و
 . شایسته تقدیر دانستند

 ثار ترجمـه شـده پرداختنـد كـه ناقـد، آ هیأت داوران در صورتی به بررسی نقد . ۳
 . هنگام نقد ترجمه اثر متن اصلی را نیز با ترجمه آن مقابله و بررسی كرده باشد

 یا جز آن بـه هیأت داوران بررسی آثاري را كه در خارج از ایران به زبان فارسی . ۴
 . طبع رسیده بودند به دلیل عدم دسترسی، در دستور كار خویش قرار نداد

 آثاري كه به جاي نقد فقط به معرفی كتـاب پرداختـه بودنـد، از چرخـه داوري . ۵
. حذف شدند
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 ها همانند علـوم ذكر این نكته ضروري است كه هیأت داوران در برخی از حوزه . ۶
 خ و جغرافیـا اثـر شـاخص و چـشمگیري را و فنون، علوم اجتماعی، هنر و تاری

 . دریافت نكرد
 هیأت داوران امیدوار است دبیرخانه دائمی جشنواره نقد، در خانه كتاب تـشكیل . ۷

 . شود
 گذاري به تالش منتقدانی كه با ارسـال آثـار خـود، در پایان هیأت داوران ضمن ارج

 هـاي آینـده شـاهد ل اند، آرزومند است در سـا مجال پویایی فرهنگ نقد را فراهم آورده
. رباري هر چه بیشتر نهال نقد به دست تواناي منتقدان این مرز  و بوم باشد پ
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 : برگزیدگان دومین دورة جشنوارة نقد كتاب
 ، دفتـر دوم، جمـع پریـشان تـألیف كتـاب بـراي : االسالم رضا مختـاري حجت . ۱

 . نقد كتاب
 ر شـده در نقـد و منتـش » افراط در استناد « اثر راي ب : آقاي دكتر سیروس پرهام . ۲

 . ۱۰ ، شماره فرزان بررسی كتاب
 منتـشر » كاري ارجمند اما نه براي همیـشه « اثر براي : آقاي دكتر رضا روحانی . ۳

 . ۸۳ ، شماره ماه ادبیات و فلسفه شده در كتاب
 منتشر » كتابی تازه در تاریخ فرق اسالمی « اثر براي : آقاي محمدكاظم رحمتی . ۴

 . ۸۸ - ۸۷ ، شماره ماه دین شده در كتاب
 منتـشر » آیا هر پرسشی یك پاسـخ دارد؟ « اثر راي ب : اصغر سیدآبادي آقاي علی . ۵

. ۸۳ ، شماره پژوهشنامه ادبیات كودك و نوجوان شده در
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 نمایه نشریات

 آزما . ۱
 آفرینه . ۲
 آینه پژوهش . ۳
 آینه میراث . ۴
 اسرار . ۵
 ایران جمعه . ۶
ــودك و . ۷ ــات ك ــشنامه ادبی  پژوه

 نوجوان
 پژوهشنامه دانشگاه امام صادق . ۸
 اب جهان كت . ۹

 روزنامه جوان . ۱۰
 روزنامه شرق . ۱۱
 روزنامه فجر . ۱۲
 روزنامه فجر خوزستان . ۱۳
 ها روزنامه همسایه . ۱۴
 زنان . ۱۵
 سخن سمت . ۱۶
 سیمیا . ۱۷
 شرق . ۱۸
 طالي سبز . ۱۹
 شنبه عصر پنج . ۲۰

 فصلنامه كتاب . ۲۱
 كارنامه . ۲۲
 كتاب ماه ادبیات و فلسفه . ۲۳
 كتاب ماه تاریخ و جغرافیا . ۲۴
 كتاب ماه دین . ۲۵
 كتاب ماه علوم اجتماعی . ۲۶
 كتاب ماه علوم و فنون . ۲۷
 اه كلیات كتاب م . ۲۸
 كتاب ماه كودك و نوجوان . ۲۹
 كتاب ماه هنر . ۳۰
 كتاب هفته . ۳۱
 گزارش گفتگو . ۳۲
 گوهران . ۳۳
 مطالعات خاورمیانه . ۳۴
 مطالعات راهبردي . ۳۵
 ناقوس . ۳۶
 نامه فرهنگستان . ۳۷
 نسیم . ۳۸
نقد و بررسی كتاب فرزان . ۳۹



 ین دوره سوم گزارش
 جشنواره نقد كتاب

 چهاردهمین همزمان با

 ایران دوره هفته كتاب جمهوري اسالمی
۱۳۸۵ آذر ماه اول





 كتاب بـا ة مراسم سومین دوره جشنواره نقد كتاب همزمان با چهاردهمین دوره هفت
 حضور اصحاب فرهنگ و ادب و نقد دوم آذرماه با ترنم سرود ملـی جمهـوري اسـالمی

 اهللا مجید در سراي اهل قلم مؤسسه خانه كتاب افتتاح ایران و تالوت آیاتی چند از كالم
 . آید مشروح این مراسم است آنچه در پی می . د ش

 گونـه بـه ایـراد سـخنرانی در ابتدا دكتر محمدرضا اسدي دبیرعلمی ایـن دوره ایـن
 : پرداخت

 معموالً در مجالس علمی صحبت كردن نزد اهل خبره و علـم بـراي افـرادي كـه «
 نم كـه كـ اما من سعی می . بضاعت چندانی در مباحث علمی مثل من ندارند دشوار است

 شود، عـرض كـنم و بعـد به كوتاهی و فشردگی دو نكته را كه به مسئله نقد مربوط می
 تـان عـرض گزارش مختصري را از روند داوري این دوره از جشنواره نقد كتاب خـدمت

 در مورد نقد . نكته درواقع غیرفلسفی از این دو نكته، یك نكته فلسفی است و یك . كنم
 علمی است، من مایلم این نكات بـا تأمـل شـنیده شـود و با توجه به اینكه فضا، فضاي
 خـواهیم تعریـف نكته اول این است كه هنر نقد را كه می . امیدوارم این چنین هم باشد

 نقد یعنی ارزیابی كردن، داوري كردن و صحیح را از سـقیم تـشخیص : گوییم كنیم، می
 هاي نقـد و از ایـن قبیـل زه دادن و با این تعریف اجمالی از نقد به سراغ اقسام نقد و حو

 رسد كه بـه ایـن راحتـی اما به لحاظ برخی از تأمالت فلسفی به نظر می . رویم موارد می
و دلیـل ؛ شود نمی توان نقد را تعریف كرد؛ حداقل براي بنده به این راحتی مشخص نمی
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 ، م كنـی آن هم این است كه ما در مقام نقد اگر بگوییم كه اجمـاالً داوري و ارزیـابی مـی
 درواقع نقد كردن مثل ترازویی است كه ما به واسطه آن موضوعی . سخن گزاف نگفتیم

 هم تـرازو « : گوید به تعبیر موالنا كه می . كنیم اش را مشخص می كنیم، اندازه را وزن می
 از سوي دیگر در فیلسوفان مغـرب . » هم ترازو را ترازو كاست كرد / را ترازو راست كرد

 ، پردازیم عتقد است كه با این عقلی كه به تجزیه و تحلیل او می ي مثل كانت م د زمین فر
 . توان حد عقل را مشخص كرد و به نقد عقل پرداخت می

 توانـد خـودش، پرسش مشخص وكوتاه من در نكته اول این است كه آیا ترازو مـی
 اگر بخواهیم پاسخش را از زبان موالنـا مثـال كانـت . خودش را وزن كند و اندازه بگیرد

 گیـري اما ما براي انـدازه . شود چنین كاري كرد القاعده این است كه بله می ویم علی بشن
 آیا ما چیزي فراتـر از جـنس نقـد . تر و فراتر از آن داریم هر چیزي احتیاج به چیزي عام

 ن ما براي ارزیابی خود نقد به چیزي فراتر اآل داریم كه خود نقد را با آن ارزیابی كنیم؟ تا
 رسد به لحاظ منطقی این امكان منتفـی پیدا نكردیم، اما به نظر هم نمی از نقد دسترسی

 باشد كه ما چیزي وراي نقد و وراي ترازو و میزان داشـته باشـيم كـه خـود آن تـرازو و
 . میزان را با آن وزن بكنیم و اندازه بگیریم

 ه هـر ارتباط با نكته اول نیست اینكه ما در مورد نقد معتقديم ك نكته دوم هم كه بی
 زیرا منتقد معتقد است كه مـن . لی باید به دو مقوله دانایی و اخالق مجهز باشد آ نقد ایده

 دانم یا زاویه نگاهی را دارم كه آن مدعی یـا آن موضـوعی كـه مـورد نقـد چیزي را می
 اگر ما این تعبیر را بپذیریم كه هـر . از این زاویه به این موضوع نگاه  نكرده است ، است

 ل هـم نقـدي آ القاعده نقـد ایـده علی ، ناقدي به اخالق و دانایی مجهز است نقدي یا هر
 خواهد بود كه در او هم مراعات تخصص و تبحر نسبت به آن موضوع مـورد نقـد شـده

 . باشد و هم رعایت ادب و انصاف در این زمینه
 نقد را به منزلة یـك غـذا در كنـار . زنم تر شدن صحبت خودم مثالی می براي روشن

 بینیم كه ما غذاي معرفت را در سر سفره معرفت به غذاها بر سر سفره معرفت نمی سایر
 رسد كه نقد به منزله ظرف غذاست بیشتر به نظر می . واسطه نقد به اهل خرد ارائه دهیم

 رابطه این ظرف و آن غذا حـداقل از سـه جهـت بایـد . گیرد كه در آن محتوایی قرار می
 : ند داخل آن ظرف بدرستی قرار بگیرد تناسب داشته باشد تا غذا بتوا

 تـوان مثالًَ آب را در سـینی نمـی . باشد مظروف تناسب وجود داشته بین ظرف و . ۱
. حمل كرد، باید تناسب بین ظرف و مظروف باشد
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 هر ظرفی توانایی نگهداري هر . بین ظرف و مظروف استحكام وجود داشته باشد . ۲
 . اشد ظرف نباید آلوده ب . ۳ . مظروفی را ندارد

 بـین ظـرف و . خـواهم عـرض كـنم ل مـی آ من همین سه مورد را در مورد نقد ایده
 یعنی شما از هر ظرف نقدي براي هر موضـوعی . مظروف باید تناسب وجود داشته باشد

 توانـد سـودمند و هر نقـدي نمـی ؛ شناسی نقد بدانید توانید استفاده كنید و باید روش نمی
 . مناسب توجه نشده باشد موضوع یا روش باشد، مادامی كه به

 یعنی اینكه باید برهانی و مدلل و مبین از سوي دیگر نقد باید استحكام داشته باشد،
 . همچنین اینكه بهداشتی باشد . ل نخواهد بود آ در غیر این صورت این نقد هم ایده . باشد

 سان را از توزي و انواع و اقسام خلقیات نامیمون كه ان ورزي و كینه نقد شما آلوده به كینه
 . آلوده نشده باشد ، كند مسیر نقد صحیح دور می

 ما در روند  داوري نسبت به سال گذشته سعی كـردیم كـه میـزان نـشریات مـورد
 مـورد ۴۳ یـا ۴۲ در سال گذشته . بررسی براي انتخاب شایستگان حوزه نقد افزایش یابد

 رسی شـد؛ چـه از نشریه بر ۱۰۹ بررسی قرار گرفت، در حالی كه امسال به لطف خداوند
 هاي عمومی و چه از طریق تماس دبیرخانـه جـشنواره و چـه از طریـق طریق فراخوان

 مقالـه ۵۲۰ نشریه نزدیـك بـه ۱۰۹ از این . كه در دبیرخانه بودند نی وجوي دوستا جست
 و در نهایـت براسـاس ؛ انتخاب شد و در چهار مرحله داوري و مورد ارزیابی قرار گرفـت

 ار موضوع، ما دو برگزیده و چهار شایسته تقدیر داشتیم و در كنار بندي دیویی در چه رده
 برگزیدگان و شایستگان تقدیر دبیرخانه تصمیم گرفت كه از یك پیشكسوت عرصة نقد

 ایـن . و یك منتقد جوان و همچنین يك نشریه برتر در حوزه نقد تقـدیر و تجليـل كنـد
 اریم این جشنواره از طریق داوري خالصه اقدامات دبیرخانه علمی جشنواره بود كه امیدو

 كه كرد بتواند به واقع قضاوت كـرده باشـد و افـرادي كـه واقعـاً شایـسته برگزیـدگی و
 . انتخاب شده باشند ، شایسته تقدیر بوده باشند

   
 گونه در ادامه استاد بهاءالدین خرمشاهی از پژوهشگران و منتقدان بزرگ معاصر این

 : سخن گفت
 م خدمت حاضران و سروران همـه اهـل كتـاب و نویـسندگان و كن سالم عرض می

. منتقدان و مسئوالن خانه كتاب و دبيرخانة جشنواره نقد كتاب
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 نظر علمـا دربـاره نقـد بحـث كنم و بعد درباره اختالف بنده با یك مطایبه شروع می
 فی سال معر ۳۲ نقد در ۳۲۰ دو سال قبل كه بنده را به عنوان پیشكسوت نقد با . كنم می

 ها فراوان بودند و راهرو هم چند تا پله داشـت كردند، مجلس شلوغ بود و اصحاب رسانه
 بعد هم بنده را كه صدا كردند كه بروم بـاال، بـه زحمـت تا به باال رفتن و گرفتن جایزه،

 كـه دوسـتان » شـود رفـت سن چندان رفته باال كه باالي سن نمـی « : رفتم و بعد گفتم
 باري به هر حال سـن بـاز . شود ی در محافل دوستان گفته می خندیدند و این جمله گاه

 . هم باالتر رفته و باز هم ما آمدیم باالي سن
 كنم كه ؛ خودم را گرفتار این مشكل نمی » رحمة اختالف علماء اُمتی « اما شرحی بر

 كنیم این كلمه سائر این حدیث صحیح الصدور و قطعی الصدور است یا نه؟ ما فرض می
 است كه این بـه » رحمة اختالف امتی « در حدیث . كلمه حكیمانه، و هست باشد و یك

 حاال به ، براي اینكه اختالف در قرآن این همه نهی شده شود، علت درایت حدیث رد می
 مگـر . اینكه به دلیل بداهت عقـل رد اسـت . اختالف توصیه شود و رحمت شمرده شود

 علما امتـی « یعنی . اراده خاص است ذكر عام و . اینكه بگویم ذكر كل و اراده جز اوست
 گفـت ایـن دوستی مـی . حضور دارد ، چه نباشد ، اش باشد در حقیقت علما چه لفظ . رحمة

 گفتم در همان قرآن كـریم . اختالف یعنی آمد و رفت، مثل اختالف لیل و نهار در قرآن
 . آنجا از اختالف، مكرر بـد گفتـه شـده اسـت . كه مستند شماست، مستند من هم است

 اسرائیل و اقوام دیگر و از بغی و سركشی شمرده شده اختالف بنی » تكونوا كالذین وال «
 ر عبـادي الـذین فبـشّ « سرمـشق مـا باشـد است كه اي داریم كه سزاوار و برعكس آیه

 اي و شـنیدن همـه اقـوال و برگزیـدن گرایی اندیشه ، این یعنی كثرت » قول ال معون ت یس
 به آن دوستم گفتم، اگر اختالف به معنـاي . نظرها بهترین اقوال و بهترین نقدها و اظهار

 و صـله رحـم و رفاقـت و ؛ آمد و رفت باب دیگـري دارد ؛ آمد و رفت باشد كه معنا ندارد
 ما هـیچ وقـت . دهد بشر مدنی به طبع انجام می . خواهد اصالً سفارش نمی . دوستی است

 اگر هم . ت و گفتن ندارد حدیث نداریم كه غذا بخوریم یا مثالً بخوابید، اینها بدیهیات اس
 ت نهایتاً غایت معنا همان است كه اخـتالف علمـا رحمـ . شود مؤول می ، گفته شده باشد

 بله اختالف : گفتم ! ؟ شود اختالف كه رحمت نمی ؟ اختالف چرا رحمت است : گفت . است
 اختالف به شرط این است كه علما با هم تضارب آرا . نه ال به شرط ، به شرط شیء است

بالنقـد و العلـم ة حیـا « نقد و رد دارند، جرح و تعدیل دارد و نقض و رد و ابـرام و دارند و
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 بالنقـد و العلـم ة حیا « پس : گفتم . باز آن دوست داشمند ما به روي خودش نیاورد . » رد ال
 . مطمئناً دارد : نحن فیه ندارد، گفت و ما یعنی چه؟ این هیچ ربطی به موضوع شما » رد ال

 نقد نباشد و خاموشی و توطئه و سكوت حاكم باشد، آن جامعه اي آري اگر در جامعه
 . ما نشریات نقد خوب زیاد داریـم . اش اشكال دارد حیات فرهنگی و حیات طیبه فرهنگی

 اش از آغـاز تـا كنند، هر شماره را منتشر می نقد و بررسی كتاب تهران پور استاد همایون
 همـه . طـور نیـز همـین فرهنگستان نامه ، نشر دانش ، آینه پژوهش . انجام خواندنی است

 من به اغلب آن نقدها عالقـه دارم و نقـد را بـه خـاطر نقـد . اینها نقد خوب بسیار دارند
 نقدِ نقد هم به شرط اخالق، ادب و اینكه تمسخر نباشد و ایرادهایی . دوست دارم بودنش

 اشـد از فـرق ب . نه با تمـسخر ، شود با طنز خوشی با خوش باشی برگزار شود كه دیده می
 . ورم تا فربهی

 شـان ارج گذاشـته شـده و انـد و بـه رنـج خدمت همه كسانی كه ممتاز شمرده شده
 از . اهللا تعـالی شاء تان مأجور باد، ان تان مشكور و رنج سعی . گویم قدردانی شده تبریك می

 درواقع اگر بنـده . خوشحالم ، اینكه استاد دستغیب را به عنوان پیشكسوت انتخاب كردید
 تی عنوان پیشكسوت را گرفتم، پیشكسوت نیم نسل بعد ایشان بـودم و اسـتادان یك وق

 . شاد باشید . ما از روي دستشان چیز یاد گرفتیم . ما، ایشان و امثال ایشان بودند
   

 گونـه سـخنرانی این پیشكسوت برگزیده به عنوان غیب عبدالعلی دست سپس استاد
 : كرد

 كزین برتر اندیشه برنگذرد به نام خداوند جان و خرد
 كردم فكر نمی . كند حالی كه استاد خرمشاهی گفتند، درباره من هم مصداق پیدا می

 استاد خرمشاهی بـا یـك مطایبـه . از این پله به این دشواري خودم را به بلندگو برسانم
 از در مجلـسی . كـنم شروع كردند، من هم به پیروي از ایشان با یك مطایبه شروع مـی

 یك ادیب معمولی هم مثل بنده آنجـا بـود، گفـت كـه . كردند ادباي فرانسه صحبت می
 فرونس دیروز فوت شد، فـالن نویـسنده هـم مـریض اسـت، فرانـسوا موریـان هـم در
 بیمارستان است، حالش هم خیلی وخیم است، دستی بر سر و صورت خـودش كـشید و

 . لم چندان تعریفی ندارد بنده هم حا . حال ما هم چندان تعریفی ندارد : گفت
 اي داشـتیم دربارة نقد و نقادي، دوستان ما در خانه كتاب زحمت كشیدند و مصاحبه

سال است كه كار پردردسر نقد را ۵۰ در حدود . كه در همين كتاب هفته چاپ شده است
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 كـوب، نجـف ر خانلري، دكتر یوسفی، زریـن ت كنم و انصافاً هم كسانی مثل دك دنبال می
 . كننـد ي، پرویز داریوش، استاد خرمشاهی، آقاي سرشار و دیگران خوب نقد می دریابندر

 كسانی كه خودشان شاعر و نویسنده هم بودند، محمد حقوقی، شـاملو، نیمـا و دیگـران
 نقـد و طور كه استاد خرمـشاهی هـم اشـاره كـرد، همان . اند نقدهاي خیلی خوبی نوشته

 البتـه در مجـالت . شود پور اداره می ایون به مدیریت دكتر هرمز هم بررسی كتاب تهران
 كنم نسبت به آن موقع كه ما شـروع كـردیم كـار نقـد احساس می . دیگر هم نقد هست

 امـا درواقـع در نقـد ، بسیار بهتر شده و از آن حالت تخریبی و جنبة تهاجمي كمتر شـده
 نقـد بـه جامعه بشر از زمانی كه پا به عرصه تمدن گذاشته، . وجود دارد ض ری ع مقداري ت

 هند هـم ی سرچشمه گرفت و در ت در یونان فلسفه به جها . معناي اخص كلمه بوده است
 هاي تارمنیـدس از هاي افالطونی اندیشه اما در یونان به طور منظم بود، در دیالوگ . بود

 كنـد بـه یـك شود، سقراط سـعی مـی یك طرف یا هراكلیتوس از طرف دیگر انتقاد می
 عـین رابطـه . كنـد رسد و از استادش انتقاد می به ارسطو می تركیب تازه برسد، بعد نوبت

 بینیم، هگل هم انتقادهایی به كانت داشـت و افالطون و ارسطو را بین كانت و هگل می
 وقتـی بـه . ، ادامـه پیـدا كـرد مدرن ترسیم شـد با پیدایش نیچه كه دنیاي مدرن و پست

 را در رد و هافـت الفالسـفه ت بینـیم محمـد غزالـی كنیم، می ادبیات خودمان مراجعه می
 . دهد جواب می تهافت نویسد، بعد ابن رشد در غرب به می ء ا ش نقض و انتقاد فیلسوفان م

 بلكه ظهور ناگهانی است، اندیشه مثل برق جرقه است كه حاال ، شود فكر تولید نمی
 گیـرد، همـان بـرق در فلـسفه اشـراق مـا بـه این برق و اندیشه چگونه در افالطون می

 همـین . رسد دي و پس از آن هم به صدرالدین شیرازي، حافظ، هگل و نیچه می سهرور
 . دهـد برد و هم ژرفاي زندگی را بهتر نشان می تعدد و تنوع است كه اندیشه را پیش می

 توانیم هستی را ژرف پیمایی كنیم، همه فالسـفه بـزرگ بـا شـك و نقـد طور می ه ما چ
 میزان تعمیـق و عمـق پیمـایی اقیـانوس گوته معتقد است، شك وسیله و . شروع كردند

 . است، اگر در كنار اندیشه و هنر نقد نباشد و فقط تحسین باشد، آن تحسین ارزش ندارد
 نقد تنها این نیست كه ما بگوییم نوع شـعر . رساند نقد صداي نهفته متن را به گوش می

 دنیـاي نقد سفر از دنیاي عـادي بـه . نوع شعر حافظ تغزل است . فردوسی حماسی است
 . معنا و از سطح به عمق است

  تواند ما را از سطح به عمق و از تاريكی به روشنی ببرد، پرتوي مـی ناقد خوب می
بـه همـین دلیـل اسـت . بـریم اندازد كه ما به یك جهان تازه و هستي مكشوف پی می
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 امـروز . روند و هـستند و حـضور دارنـد مولوي و افالطون از بین نمی كسانی مثل حافظ،
 طـور در آینده هـم همـین . كند تر و بیشتر جلوه می دوسی از آن روز حضورش پررنگ فر

 خودشان هم ناقـدان بـزرگ . اند چون اینها طول و عمق زندگی را به ما نشان داده . است
 : كند این حافظ است كه ما را متوجه می . بودند

 این سخن ك واعظ ما بوي حق نشنید بشنو
 كنم می گویم نه غیبت در حضورش نیز می

 : گوید شاعر دیگري می
 صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد

 ورنه اندیشه اين كار فراموشش باد
   

 هاي خـود در سخنرانی بعدي جناب آقاي محمد اسفندیاري بود كه به تبیین دیدگاه
 : گونه پرداخت عرصة نقد این

 سـی و هـم در ادبیـات عـرب نقد، نقد نثر یا نقد كتاب متأسفانه هـم در ادبیـات فار
 ما هم در فرهنـگ اسـالمی و هـم در فرهنـگ ایرانـی . اي ندارد چندان پیشینه و سابقه

 هـاي هـا و كتـاب در تـذكره ، گذشته خودمان، نقد شعر زیاد داشتیم اما نقد نثر نداشـتیم
 عالوه بر آن، ما به صـورت . بینید هاي فراوانی تحت عنوان نقد شعر می تراجم هم كتاب

 هـاي ادبـی هـم همیـشه نقـد شـعر ب نقد شعر را داشتیم و در محافـل و انجمـن مكتو
 . بوده است

 اي در صدر اسالم در فرهنگ عربی هم این چنین بود كه شاعري غزلی یـا قـصیده
 المـرء مفتـون « گفتند كردند و می خواند و آنجا تعدیل می می سرود و در مجلس ادبی می

 چنانچـه شـیفته ، تون و شیفته به شعر خودش اسـت هر فردي مف ( : » بعقله و شعره و ابنه
 .) فرزند خودش است

 فرزند خود را به جمال، شعرش را هر كس عقل خود را به كمال بیند
 بایـد در . توانـد ناقـد شـعر خـودش باشـد هر كس این نوع نگاه را داشـته باشـد، نمـی

 هم در تـاریخ ادبیـات عـرب چون نقد ما هم در تاریخ ادبیات خودمان و . محافل عرضه كند
 در هزار سال گذشته شـاید در ادبیـات فارسـی . بیشتر نقد شعر داشتیم، شعر بیشتر رشد كرد

، بهارسـتان ، گلـستان گیر و دلنـشین مثـل خوان و دندان كتاب نثر خوش ۵۰ به ندرت بتوان
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 شـعر نقـد بـه دلیـل اینكـه ، اما درشعر بیشتر از این داریـم . پیدا كرد تاریخ بیهقی حتی مثل
 . ماند كند و هر چیزي كه نقد نشود، راكد می شد و هر چیزي كه نقد شود، رشد می

 كنـد دشمن حمله می . كند ترم می قوي ، دشمن كه من را از پا بیندازد : گوید نیچه می
 شـوم از همـه قـواي كند، چون من مجبـور مـی تر می مرا قوي اگر زورش به من نرسد،

 . » تـرم سـازد زانچه هستم مرا قوي / من چون مرا نیندازد دشمن « : ام استفاده كنم نهفته
 . اش به سود جامعه فرهنگی و فرد است به هر حال نقد خوب باشد یا نه، نتیجه

 دانم؛ مـصححان و محققـان كتـاب، هاي فرهنگی می من ناقدان را  ایثارگران رشته
 د و به جاي اینكه شناسان و منتقدان را ایثارگران رشته فرهنگی هستن ویراستاران، كتاب

 یعنـی . تـر شـود كنند تا آن به سامان خود بیافرینند در كنار آفریدة دیگران آن را نقد می
 آینـد اثـر گذارند كنار و می توانند تولید كنند و بیافرینند، می فكر و نظرات خود را كه می

 سـال ۶۱ شناسان ما، براي نمونه شیخ تهرانی از بزرگترین كتاب . كنند دیگران را نقد می
 . عمر خود را در این راه گذاشت
 ناقد خـوب، ناقـد بـد : توان به سه دسته كلی تقسیم كرد به اعتقاد من ناقدان را می

 بـدترین . چیزي كه خیلی بدتر از ناقدان بد است، ناقدان سفارشی اسـت . و ناقد سفارشی
 فتـه تـا ایـن ، گر انتقـاد كتـاب ، راهنماي كتاب سال اخیر، از مجله ۵۰ نقد در این تجربه

  ها، نقدهایی بوده كه به سفارش نوشته شده بود و متأسفانه در عرصـة نقـد هـم آخرین
 چنین چیزي هست و فراوان شاهد بودیم كه این نقدي كه ایشان نوشـته اسـت ديكتـه

 : بوده
 گر چه از حلقوم عبداهللا بود ها از شه بود این همه آوازه

 خوب هم باشد، عرصـه فرهنـگ را تیـره و تـاره این مسئله ولو اینكه در آن، نكات
 سخن حق را از « ) ع ( جمله معروف حضرت عیسی . كند و در نهایت به سود ما نیست می

 مـشخص » اهل باطل بگیرید و سخن باطل را از اهل حق نگیرد و ناقـد سـخن باشـید
 پـذیریم و سـخنی نادرسـت را از فـردي كند كه سخن درست را از فري نادرست می می
 سال اخیر مطرح شد وجود ۵۰ در گذشته نقد كتاب به صورتی كه در . پذیریم ت نمی درس

 . نداشته، چون صنعت چاپ و امكانات و چیزهایی كه ما امروزه داریم وجود نداشته اسـت
 شد تـا برسـد بـه نقطـة دیگـري از جهـان اي از جهان اسالم نوشته می كتابی در گوشه
. لذا نقد كتاب چندان نبود كشید، سال طول می ۱۰۰ یا ۵۰ اسالم، چه بسا
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 اي فتـواي ایـشان را حـدیث شیخ صدوق از  پیشوایان بزرگ مذهب شیعه كه عـده
 دانند ـ چون خیلی نزدیك به عصر معصومان بود ـ كتاب معروفی در عقایـد دارد بـه می
 اش شـیخ صـدوق ها همين كتاب با توجه به اینكه مؤلف كه بعد از مدت االعتقادات نام

 پرداخته، اما هنگامی كه اين كتاب به دست شـیخ مفیـد و كسی به بررسی آن نمی بوده
 نویسد و خوب نقد سخن شـیخ را می االعتقاد تصحیح كند و كتاب رسد، آن را نقد می می

 . صدوق آن هم در آن دوره كه هنوز ابهت شیخ صدوق بود كم چیزي نیست
  اركان فقهاي اسالم بـوده مـی اي دیگر از این نقدها كار شیخ طوسی كه از نمونه

 بعـد از . باشد، شیخ طوسی در فقه شیعه همان نقش را داشت كـه نیـوتن در عـالم علـم
 . توانست اصالً حرف جدیدي بزنـد ها كسی نمی نیوتن كاروان علم متوقف شد و تا مدت

 اند ایشان فقیه بزرگی بودند و گفته . همین نقش را شیخ طوسی در عالم فقه شیعه داشت
 سال بعد از او، باب اجتهاد تقریباً بسته بود و همه فقهـاي بعـد از شـیخ طوسـی ۳۰۰ تا

 اال مقلد و حاكی بودند و كسی جرأت نداشت باالي سخن شیخ طوسی سـخنی بگویـد،
 سرائر ال به نام سالگی هم فوت كرد ـ كتابی نوشته ۳۵ ابن ادریس ـ جواني كه تقریباً در

 در مـورد ابتداي  كتاب فقهـی یـك بحـث دارد در . كه آن كتاب هم كتاب فقهی است
 ابـن ادریـس آمـد و آن سـیطره را . كتاب و نقد كتاب كه براي مـن جـاي تعجـب دارد

 روایـت شـده ) ع ( از امام صـادق . شكست و باب اجتهاد را براي نقد باز كرد و راه باز شد
 به مـن خدا رحمت كند آن كس را كه عیب مرا ( » الی عیوبی ي من اهد ه اللّ ة رحم « كه

 » . د متكلم را تا كسی عیب نگیردسخنش صالح نپذیر « : به قول سعدي ). بگوید
 دریغ باشد، بلكه نباید كسی خواهم بگویم تیغ بی نمی . تیغ نقد در كشور ما كند است

 سـت نیـستند و دورة ر هـاي ادبـی د دن كیشوت . چشم بسته از این تیغ نقد استفاده كند
 منتقد عالوه بر اینكـه بـیش از . گذشته است وسی فرد گالدیوتورهاي ادبی هم در مجله

 . هر چیز باید اخالقی باشد، باید ازمالحظات كاري و مأخوذ به حیا بودن دست بشوید
 نـشر هاي نقد كتاب هم ضمن اینكه فواید بسیار زیادي داشتند از جمله مجله مجله

 نجایی كه شود و مجالت دیگري نظیر آن، آ سال است، منتشر می ۲۰ كه بیش از دانش
 هاي سست و ضـعیف را ها بپردازند و كتاب مجبور شدند رو در رو قرار بگیرند و به كتاب

 مـن . آورنـد چون دیدند خیل عظیمی از دشـمن بـه وجـود مـی . نقد كنند، درمانده شدند
پیشنهادي كه براي این كار كردم این بود كـه كتـاب در ایـران بایـد اسـتاندارد شـود و
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 نوشـتم و در مجلـه نـشر دانـش » كتـاب اسـتاندارد « حت عنوان اي ت چندي پیش مقاله
 حـد وسـط و یـك پیـشنهاد در آن مقاله یك پیشنهاد حداقلی، یك پیشنهاد . منتشر شد

 . ام حداكثري داده
 یعنـی . هـاي خـوب اسـت البته نقد كتاب هم در جامعه ما بیشتر معطوف به كتـاب

 شـوند و ضـعیف نقـد نمـی هاي سست و شود و كتاب هاي خوب و متوسط نقد می كتاب
  هاي سست و ضعیف است و اغلب همین كتاب خوانند، اغلب كتاب چیزي كه مردم می

 خواهند بخرنـد دانند كه گلستانی كه می گیرند، یعنی چه می هاي سست و ضعیف را می
 خواهنـد بخرنـد، تـصحیح باید تصحیح غالمحسین یوسفی باشد، دیوان حافظی كه مـی

 خـواهم گویند كه من یك دیوان حافظ می می . ا تصحیح خانلري قزوینی و غنی بخرند ی
 . كند حاال این ترجمه كه از هر كسی باشد، فرقی نمی ، خواهم م می مترج قرآن و

   
 بـه ایـران سـخنرانی منتقـد برگزیـده جـوان به عنوان اد، ژ ن كامران پارسی در ادامه

 هاي قبل وجـود ایی كه در دوره ه فهمی ها و آن كج رغم تمام كاستی نقد علی « : پرداخت
 ها، و اندي سال اخیر از نظر من خوش درخشیده و ما كمتر شاهد آن تقابل ۲۰ داشت در
 هاي كاذب میان منتقد و در حقیقـت مخاطـب آثـار هـستیم و از سـوي دیگـر درگیري

 هـاي مغرضـانه و هـا و داوري بـافی همچنین منفی . سامان هم كم شده است نقدهاي بی
 شد، كاهش پیدا كرده ها و اتهاماتی هم كه به منتقدان وارد می انه و برچسب يكسواندیش

 منتقد شدي كه دشمن داشـته « : گفتند و به اعتقاد من به تعبیر بعضی از دوستان كه می
 به . ها نسبت به منتقدان كاهش پیدا كرده است كنایه ها و گوشه گونه صحبت این » باشی

 اش شیب را در طی این بیـست سـال داشـته و گـام نظر من یك مسیر بسیار پرفراز و ن
 ی گذشته و ب شما اگر دقت كنید نسبت به ژانرهاي اد . خیلی آهسته، اما محكم بوده است

 دارنـد، دقتـی ها گـام برمـی در حقیقت در آثار صاحبان اندیشه و قلمي كه در این عرصه
 اي كـه حتـی در ونه هاي عظیمی شدند به گ بینیم كه خیلی از ژانرها دچار افت كنیم، می

 كنم قضیه ولی در نقد فكر نمی . ها در مقام اول و دوم هم منتخب نداریم بیشتر جشنواره
 سروصدا، اما بسیار مستحكم منتقدان به این صورت باشد یك حركت بسیار آهسته و بی

 اش این شده كه این بستر نقد در جامعه ادبی ما و حتی جامعه فرهنگی اند و نتیجه داشته
. تر گسترده شده است بیش
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 ترین معضالتی كه در حـوزه نقـد داریـم معـضل فقـدان فرهنـگ ما يكی از بزرگ
 بلكـه در ، ها نه تنها در جامعه ادبـی دانند و سال این را همه دوستان می . نقدپذیري است

 كنم شيوه كار خیلـی سـاده بـوده از فكر می . اجتماع هم ما با این مشكل مواجه هستیم
 سازي كنیم، ر غرب تدوین شده و الجرم حین كار مجبور هستیم، شبیه روي كتابی كه د

 دهیم و نقدهاي مـا شویم اینها را با هم تطبیق دهیم و گاهی به زور انجام می مجبور می
 مثالً نقد فمینیستی كـه در . شود گیرد و نقدهاي محكمی نمی آن چنان سر و سامان نمی

 ر غرب ظهوره كـرده اسـت؟ اگـر شـما جریـان ایران بروز كرده واقعاً همانی است كه د
 شود، سرسـوزنی فمینیست را در غرب مطالعه كرده باشید، مسائلي كه در آنجا مطرح می

 هاي ادبی مثالً رمانتیسم در بستر جامعـه غـرب حتی نحله . شود به مسائل ما مربوط نمی
 سـی، تـاریخی اتفاق افتاده و خوش هم اتفاق افتاده و با توجه به شـرایط اجتمـاعی، سیا

 انـد، انقـالب غرب، ببینید چه مـسائلی داشـته . بوده كه با شرایط جامعه ما متفاوت است
 اینهـا . اند را پشت سر گذاشته ... هاي جهانی اول و دوم و صنعتی، ظهور كمونیسم، جنگ

 كنـیم و داري می ر ب آییم، گرته ما بدون توجه به این شرایط، سریع می . همه انعكاس دارد
 قـدر در غـرب ه چـ اتب بدون اینكه حتی بشناسیم و بـدانیم پـست مدرنیـسم از این مك

 هاي آنجا پیرو این مكاتب هستند یا آیا واقعاً همه نویسنده . كنیم طرفدار دارد، استفاده می
 هـایی ام كـه نویـسنده پذیرند؟ من بارها دیده هاي آثار پست مدرنیسم آن را می همه خواننده

 هاي جنگـی نوشـتند هاي قوي بودند و داستان بسیار طناز در حوزه ادبیات دفاع مقدس،
 دادند، امـا می ت سروسامانی نجا هاي جنگ ما را از بی دادند واقعاً داستان كه اگر ادامه می

 قـدم ت براي همین من مع . اسیر همین جریان پست مدرنیسم شدند و كار را خراب كردند
 صاحب ، امی بسیار قدرتمند ح كه یك افتد مگر این كه هیچ جریان بزرگ ادبی اتفاق نمی
 اي و با همین جریان نقد ادبی بدون هیچ پشتوانه . اندوخته ملی، پشتیبان این قضیه باشد
 البته اهل قلم هم . دهد سروصدا كارشان را ادامه می همین منتقدان صبور، محجوب و بی

 اما ایـن . دهند را انجام می فرد را دارند و معترض نیستند كارشان این ویژگی منحصر به
 شود ما در آینده بـه خودمـان افتخـار كنـیم، مثـل ساز نیست و باعث نمی مسئله جریان

 هاي حافظ و موالنا كه به راستی خشكیده و ریشه ذوق و استعداد هنري دیگر در جریان
 ها و ژانرهاي تك و بین تمام رشته كنم در تك كنم، فكر می من باور نمی . ایرانیان نیست

 اگر شـما . توانند حافظ دیگري باشند می ، افرادي هستند كه اگر میدان داده شود ادبی ما
به نظر مـن بـا . كنید در این مسئله چه كسی را انتخاب می . گیري كنید بخواهید تصمیم
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 شـما دوره شـاه . استعدادترین افراد، افرادي هستند كه صاحب اخالق و اندیـشه باشـند
 و پژوهشگران، ادیبـان، خطاطـان و از بـین اینهـا، محققان . عباس صفوي را نگاه كنید

 اینهـا پـسِ . رسیم به شیخ بهایی، مالصدرا، میرداماد آییم می می ) شان ناآشناست اسامی (
 هایی باید در نظـر گرفتـه شـود و افـرادي كـه اسـتعداد دارنـد ها و اولویت یك گزینش

 ة ود كـه مـن نویـسند شـ اش این می شناسایی شوند و مورد حمایت قرار بگیرند و نتیجه
 كنم سعی می ، براي اینكه خودم را به درجة آن افراد برسانم ، بضاعت هستم نوعی كه بی
 . هاي خودم را جبران كنم تمام كاستی

 پیشنهاد من این است كه دست همتی بلند شـود و یـك گـروه متـشكل از تمـامی
 بـزرگ المعـارف ة دایر آوري كنیم و در یك مجموعه بزرگ همانند اساتید خبره را جمع

 . اسالمی فعاليت كنند
 اینها پس از بررسی تاریخ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی و هنري ما مكاتب ادبی

» . ما را تعيين كنند
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 دبیرخانه سومین جشنواره نقد كتاب اجمالی گزارش
 تولید علم و اندیشه به منزلة ضرورتی انكارناپذیر در هر جامعـه، قطعـاً زمـانی عیـار

 توان گفـت كـه از این رو، می . یابد كه محك خورد و بازسنجی و نقادي گردد می باالیی
 اي به مقولـة نقـد بینانه براي دست یافتن به اندیشه و علم عیارمند و برتر، باید نگاه واقع

 داشت؛ از سویی آن را در ترازوي نقد و محك گذاشت، از سوي دیگر از نقدهاي علمـی،
 جـشنوارة نقـد سومین دورة بر این اساس دبیرخانة . مایت كرد عینی و روشمند قدردانی و ح

 ایـن . كتاب با درك این ضرورت گام در راهی گذاشته كه هـدفش تحقـق ایـن نیازهاسـت
 دبیرخانه ضمن سپاسگزاري از مدعوین محترم و همكاري و همراهی تمامی اهـالی فكـر و

 : دارد نواره معروض می ، نكاتی را در باب داوري این جش این دوره فرهنگ، در برپایی
 پس از فراخوان عمومی، از طریق مطبوعات كثیراالنتشار و همچنـین تفحـص . ۱

 ۵۲۰ ، حـدود ۱۳۸۴ نشریه انتشار یافته در سال ۱۲۰ دبیرخانه جشنواره، از میان
 بنـدي دیـویی ـ مـورد ارزیـابی هاي مختلف فكري ـ بنا بـر رده مقاله، در حوزه

 . داوران قرار گرفت
 مقالـه ۵۲۰ در مرحله اول حـدود . ر در چهار مرحله انجام پذیرفت داوري این آثا . ۲

 در مجموع از میان نشریات واصله و انتخاب شده مورد ارزیابی قرار گرفـت كـه
 ۴۲ مقاله به مرحله دوم راه یافت و در مرحله دوم پـس از ارزیـابی داوران، ۱۰۹
 و » لـه برگزیـده مقا « به مرحله سوم راه یافت و در نهایت از آن میـان دو ه مقال

 شناخته شدند » شایسته تقدیر « چهار مقاله
 گذاري بـه خـدمات پیشكـسوتان دبیرخانه سومین جشنواره نقد كتاب براي ارج . ۳

 حوزه نقد و تشویق منتقدان جوان به انتخاب یك پیشكـسوت در حـوزه نقـد و
 . یك منتقد جوان نیز اقدام نمود

 ائمی جشنواره نقد كتاب در خانـه دبیرخانه جشنواره، امیدوار است كه دبیرخانه د . ۴
 . كتاب تشكیل شود

 جشنواره نقد كتاب، ضمن سـپاس از تـالش تمـامی دوره در انتها دبیرخانه سومین
 ورزان عرصه فكر و فرهنگ كه با نگارش آثار علمی و ارسال آثـار خـود ناقدان و اندیشه

 مـی ایـران به جشنواره، بستري مناسب در جهت پویـایی فكـر و اندیـشه در جامعـه عل
 هاي آتی نیز همچنـان جهـت پیمـودن ایـن برد در سال اسالمی فراهم آوردند، امید می

. مسیر، قرین توفیق و سربلندي باشند
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 : جشنواره نقد كتاب دورة گان سومین گزید بر
 بخش اصلی ) الف

 : كلیات . ۱
 میـراث، تابـستان سیدحـسن رضـوي برقعـی، آینـه ؛ نگاري پندارانگاري در فهرست

۱۳۸۴ . 
 : دین . ۲

 . ۱۳۸۴ اشرف صادقی، نشر دانش، پائیز علی ؛ تحفةالملوك در تدقیقی

 : علوم اجتماعی . ۳
 دوز، كتـاب مـاه علـوم حـسین تـركش جزمیت در مفاهیم، آشـفتگی در مـصادیق؛

 . ۱۳۸۴ اجتماعی، مهر
 : ادبیات فارسی . ۴

 ، ۲ ، شـماره ۲۱ ؛ مسعود قاسمی، نشر دانش، سـال هاي فارسی ذیل فرهنگ ذیلی بر
 . ۱۳۸۴ تابستان

 : ادبیات داستانی . ۵
 ، فـروردین و ۱۳۸۳ ؛ محمدرضا سرشار، ادبیـات داسـتانی، اسـفند هیاهو براي هیچ

 . ۱۳۸۴ اردیبهشت
 : تاریخ . ۶

 یز ، پای ، آینه میراث منفرد ؛ مهدي فرهانی چند یادداشت درباره تصحیح تاریخ رشیدي
 . ۱۳۸۴ و زمستان

 بخش جنبی ) ب
 . عنوان پیشكسوت در حوزه نقد به ؛ غیب عبدالعلی دست . ۱
 . به عنوان منتقد جوان ؛ نژاد كامران پارسی . ۲
. به عنوان نشریه شایسته تقدیر ؛ نشر دانش نشرية . ۳
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 نمایه نشریات

 آران . ۱
 ) رشد ( آموزش تاریخ . ۲
 آوین . ۳
 آینه پژوهش . ۴
 ادبیات داستانی . ۵
 پژوهی اسالم . ۶
 اندیشه اقتصاد كشاورزي و توسعه . ۷

 انقالب اسالمی
 زه اندیشه حو . ۸
 اندیشه دینی . ۹

 اندیشه صادق . ۱۰
 هاي حقوقی اندیشه . ۱۱
 ایران باستان . ۱۲
 شناسی و تاریخ باستان . ۱۳
 بانوان شیعه . ۱۴
 بخارا . ۱۵
 برهان و عرفان . ۱۶
 بینات . ۱۷
 پژوهش . ۱۸
 پژوهش زبان و ادبیات فارسی . ۱۹
 پژوهش علوم سیاسی . ۲۰
 پژوهشگران فرهنگ . ۲۱
 پژوهــشنامه ادبیــات كـــودك و . ۲۲

 نوجوان

ــسانی و . ۲۳ ــوم انـ ــشنامه علـ  پژوهـ
 اجتماعی دانشگاه مازندران

 هاي ادبی پژوهش . ۲۴
 هاي فلسفی ـ كالمی پژوهش . ۲۵
 پیام حوزه . ۲۶
 پیام صادق . ۲۷
 ) دانشگاه پیام نور ( پیك نور . ۲۸
 تاریخ در آینه پژوهش . ۲۹
 تاریخ روابط خارجی . ۳۰
 تاریخ علم . ۳۱
 تاریخ و تمدن اسالمی . ۳۲
 تخصص اخالق . ۳۳
 ) حوزه و دانشگاه ( تربیت اسالمی . ۳۴
دانـشكده ( لیم و تربیت اسالمی تع . ۳۵

 ) علوم انسانی دانشگاه امام حسین
 جهان كتاب . ۳۶
 چیستا . ۳۷
 حقوق اساسی . ۳۸
 حكمت و فلسفه . ۳۹
 حكومت اسالمی . ۴۰
 حوزه و دانشگاه . ۴۱
 دانش . ۴۲
دانش سیاسی . ۴۳
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 دانـشگاه آزاد ( دانش و پـژوهش . ۴۴
 ) اصفهان

 دروازه بهشت . ۴۵
 ذهن . ۴۶
 رهیافت . ۴۷
 روزنامه شرق . ۴۸
 روزنامه قدس . ۴۹
 ) عالمه دانشگاه ( زبان و ادب . ۵۰
 شناسی زبان . ۵۱
 ضــمیمه ( هــاي ایرانــی زبــان . ۵۲

 ) فرهنگستان زبان
 زمانه . ۵۳
 زنان . ۵۴
 زیباشناخت . ۵۵
 سروش اندیشه . ۵۶
 سفینه . ۵۷
 شعر . ۵۸
 شناسی شیعه . ۵۹
 دانـشگاه ( علوم اجتماعی و انسانی . ۶۰

 ) شیراز
 پژوهــشگاه علــوم ( علـوم انــسانی . ۶۱

 ) انسانی
 ) دانشگاه الزهرا ( علوم انسانی . ۶۲
 علوم حدیث . ۶۳
 ) پژوهشگاه علوم انسانی ( فرهنگ . ۶۴
 فرهنگ اندیشه . ۶۵
 فرهنگی پیمان . ۶۶

 فصلنامه دانشكده ادبیات و علـوم . ۶۷
 انسانی دانشگاه تبریز

 فصلنامه دانشكده ادبیات و علـوم . ۶۸
 انسانی دانشگاه تربیت معلم

 فصلنامه دانشكده ادبیات و علـوم . ۶۹
 انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

 فصلنامه دانـشكده علـوم انـسانی . ۷۰
 دانشگاه امام حسین ) مدیریت (

 قند پارسی . ۷۱
 كتاب ماه ادبیات و فلسفه . ۷۲
 كتاب ماه تاریخ و جغرافیا . ۷۳
 كتاب ماه دین . ۷۴
 كتاب ماه علوم اجتماعی . ۷۵
 كتاب ماه كلیات . ۷۶
 كتاب ماه كودك و نوجوان . ۷۷
 كتاب ماه هنر . ۷۸
 كتاب نقد . ۷۹
 هاي اسالمی كتاب . ۸۰
 گلبنگ . ۸۱
 مدرس . ۸۲
 ة و مشك . ۸۳
 دانـــشكده ( مطالعـــات اســـالمی . ۸۴

 ) الهیات فردوسی مشهد
 مطالعات آسیاي مركزي و قفقاز . ۸۵
 دانـشگاه بـاهنر ( ات ایرانـی مطالع . ۸۶

 ) كرمان
مطالعات خاورمیانه . ۸۷
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 مطالعات راهبردي . ۸۸
 ) دانشگاه كاشان ( مطالعات عرفانی . ۸۹
 اي مطالعات منطقه . ۹۰
 اي جهان اسالم مطالعات منطقه . ۹۱
ــی . ۹۲ ــات ادبـ ــات و تحقیقـ  مطالعـ

 ) دانشگاه تربیت معلم (
 معارف . ۹۳
 انجمـن معـارف ( معارف اسـالمی . ۹۴

 ) اسالمی
 معارف عقلی . ۹۵
 میراث جاویدان . ۹۶
 ث شهاب میرا . ۹۷

 ميراث مكتوب . ۹۸
 نافه . ۹۹

 انجمن نامه . ۱۰۰
 نامه پارسی . ۱۰۱
 پژوهان نامه تاریخ . ۱۰۲
 نامه فرهنگستان . ۱۰۳
 نامه مفید . ۱۰۴
 نقد كتاب تهران . ۱۰۵
 نقد و نظر . ۱۰۶
 الهیات و حقوق دانـشگاه علـوم . ۱۰۷

 اسالمی رضوي

 اسامی داوران

 ارژمند، محمود . ۱
 افكاري، فریبا . ۲
 اكبري، منوچهر . ۳
 جبی، علی او . ۴
 ایمانی، بهروز . ۵
 بهرامیان، علی . ۶
 تجار، راضیه . ۷
 ثبوت، اكبر . ۸

 كاظم محمد رحمتی، . ۹
 جاللی، فیروز زنوزي . ۱۰
 زیبا كالم، سعید . ۱۱
 شاكري، احمد . ۱۲
 اشرف صادقی، علی . ۱۳
 كچوئیان، حسین . ۱۴
 كرامتی، یونس . ۱۵
یثربی، یحیی . ۱۶





 ین دوره چهارم گزارش
 جشنواره نقد كتاب

 همزمان با دوازدهمین

 هفته كتاب جمهوري اسالمی ایران دوره
۱۳۸۶ آبان ماه ۲۷





 بـا تـالوت ۱۳۸۶ آبان ماه سال ۲۷ روز ۱۶ چهارمین دورة جشنوارة نقد كتاب در ساعت
 در ابتدا استاد . اهللا مجید و ترنم سرود جمهوري اسالمی ایران آغاز شد آیاتی چند از كالم

 : ت بهاءالدین خرمشاهی به ایراد سخنرانی پرداخ
 با عرض سالم به محضر يكایك حاضران فرهیختة این مجلـس روحـانی و . به نام خدا

 هاي دور تشریف آوردند از اصفهان، قـم و دوستانی از راه . علمی، فرهنگی و حتی هنري
 گـویم و بـسی باعـث بنـده بـه سـهم خـودم خیرمقـدم مـی . احتماالً از شهرهاي دیگر

 ینم ایـن جـشنوارة نقـد كتـاب بـه حمـداهللا ب خوشبختی خاطر مجروح بنده است كه می
 وقتی كه صحبت از ، فكر جوان بود یك مثل پریروزها كند و چهارمین سالش را طی می

 در بدنة ایـن تریبـون بـود كـه ، كنم كه پارسال بود من فكر می ، جشنواره نقد كتاب بود
 همة شما عزیزان . شااهللا كه از چهلمین سال هم بربگذرد ان . خواندم چهارمین سال است

 صاحب تألیفات هستید، ترجمه، تصحیح، تـألیف، ویـرایش و همـة شـؤون كتـاب، كـار
 . به ویژه هم كه مناسبت این مجلس بیشتر است با آن نقد كتاب . شماست

 نویسی را پسندم و این شیوه مقاله من فرم نقد كتاب را، شكل نقد كتاب را بسیار می
 بینیم كه نقد و جرح و تعدیل و اینها و نویـد ا می قدر سابقه دارد در كتابه ه دانم چ كه نمی

 ردهایی كه علماي بـزرگ بـر هـم نوشـتند خـود . بینیم این كارها را ما در آثار قدما می
 جناب انوشـه هـم مقالـة قابـل . شود كنم كه به كتابی بالغ می فكر می . كتابشناسی است
 هم دیدن . نی رد مطلق نیست اما نقد كه به مع . نویسی در قدیم دارند ه دی توجهی دربارة ر

شود آن شعر حافظ را خوانـد كـه براي ناقد نمی . ها ها هنر است و هم دیدن نقص حسن
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 نه، این هنر است كه كـسی بتوانـد كمبودهـا، » . نظر به عيب كند / هنر افتد هر كه بی «
 . منتها چگونه گفتـنش هـم خیلـی مهـم اسـت . هاي یك اثري را ببیند ها، كژي كاستی
 شاءاهللا اخـالق كتـاب یـاري و به ویژه در روزگار ما كه ان . نقد از جدل دور شود بایستی

 شـااهللا كـه دوسـتانی كـه نقـد ان . كنـد هم تعالی بیشتري پیدا كرده و پیدا می ... داري و كتاب
 مـن حـاال شـاید در ه، نویسند با سنین مختلف از جوان و میانسال و مثل بنده پیـر ایـن را می

 كردم كـه ایـن رسـم نوشتم ولی در راه داشتم فكر می نقدهاي ستیهنده می جوانی یك كمی
 نه، مثل غلط چاپی باعـث . ها در كتابی خوشحال شود جوانمردي نیست كه آدم از یافتن عیب

 هـا را هـم د و حـسن یـ پس بایستی جوانمردي را رعایت بكن . شود خوشحالی كدام خواننده می
 اگر كتابی سـراپا عیـب . بدون شك محاسنی هم دارد ، اشد كتابی كه قابل نقد نوشتن ب . ببینید

 شود در همان چـاپی كـه این كتاب دیگر تعطیل می . باید رهایش كرد ، وكژي و كاستی است
 . یابد كه مشكل دارد چون از واكنش جامعه درمی . شده و به چاپ دوم نخواهد رسید

 از دوسـتان فرزانـه با يكی . رد یات علم به نقد است و ح دانید كه باري همة شما می
 هم بحثی داریم كه اختالف علماي امتی حدیث است و این حدیث صحیح است، از نظر

 گفـتم . شود گفتند كه آخر اختالف كه مایه رحمت نمی ایشان می . فنّی نه از نظر معنایی
 ها را به این شرط . ببینید اختالف به شرط علما و به شرط این كه باعث بالیدن علم شود

 شااهللا كه حـاال حـدیث و  ان ) ص ( ی معرفه گرفته است صاحب شریعت اسالم عهد ذهن
 . یـاب خیلـی پیـشرفته نـدارم من ابزارهاي حـدیث . بودنش را هم دوستان عنایتی بكنند

 كريمانـه ، باري، ببینید كه اگر این حرف درست نباشد كه اختالف علما، اختالف عالمانه
 چـون . پس عكس این باید درست باشد ، باشد شان باعث رحمت ن و مؤدبانه و جوانمردانه

 . هـیچ تردیـد بی . اي كه شما بگویید یا خودش درست است یا عكسش در عالم هر گزاره
 عكسش این اسـت كـه همـة علمـا یـك چیـز . له منطقی است أ این مس . امتحان بكنید

  هاي شـمس یـا حـدیث یعنی هم در خواندن حافظ، در خواندن مثنوي یا غزل . بگویند
 این كه اصالً امكان . خوب این كه تكرار مكررات است . مه یك حرف را بزنند شناسی ه

 همة نظرها بـه یـك . مگر ممكن است كه همة دیدها به یك دید فروكاسته شود . ندارد
 كنـد كـه ام كـار مـی باري، درست است كه ساعت ندارم ولی حافظه . امكان ندارد . منظر

 ازه شد از این محفل فرهنگـی و پیـشاپیش خیلی دلم ت . نباید بیشتر از این صحبت بكنم
 شـان خدمت عزیزانی كه درواقع برندة علمی هستند، ایـن موفقیـت علمـی را بـه همـه

تـر تر و بالنـده هر نوع نقد فرهنگی بالیده شااهللا كه نقد در كشور ما گویم و ان تبریك می
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 ز چهـارمین كـه خـاطرة خوشـی ا امیدوارم . سپارم همة شما را به خداوند بزرگ می . شود
 . كنم تشكر می . جشنوارة نقد كتاب هم داشته باشیم

   
 به نـام خداونـد جـان و : گونه سخن گفت این دكتر سیدجالل الدین كزازي در ادامه

 نـشانة ایـن . خرد با درودي گرم به همة شـما كـه از فرزانگـان و فرهیختگـان هـستید
 اید كه به پاس و به نام كتـاب ه فرزانگی و فرهیختگی هم آن است كه در بزمی گرد آمد

 به هر روي داستان نقد كتـاب از . و نقد و سنجش و بررسی آن بر پاي داشته شده است
 اندیشیم، شود، در آن می می زیرا چندي است كه بدان پرداخته . دیدي هم داستانی است كهن

 جامی فرخنده داستانی است نو، زيرا كه این داستان هنوز به فر نویسیم، هم دربارة آن می
 چـون . بـود هایی نیـز نمـی رسید شاید نیازي به برگزاري چنین بزم اگر می . نرسیده است

 . گذارم زمان نیست من گفتار خود را سخت كوتاه در دو زمینه با شما در میان می
 راست این است كه پرسمان نقد هنوز در جامعة ما آنچنان كه گفته آمـد بـه فرجـام

 این پرسمان را . اي با آن رو به روییم است كه ما هر روز به گونه پرسمانی . نرسیده است
 يكی مـنش نقـد اسـت، دو دیگـر . توان بر دو پایه نهاد از دو دیدگاه، كاوید و بررسید می

 اما به هـر روي بـراي آنكـه . اند هر چند كه این هر دو از يكدیگر ناگسستنی . كنش نقد
 رسـم ه بشود، من آنهـا را جـدا از يكـدیگر برمـی تر كاوید تر، روشن این زمینه بهتر، ژرف

 . كاوم و می
 گویند ما نه تنها در نقد كتاب اگراز نگاهی فراخ و فراگیر و آن چنان كه فرنگیان می

 هایی كه نقد با سنجش و بررسی پیوند دارند، پدیدارشناختی بنگریم، بلكه در دیگر زمینه
 ریـشه و خاسـتگاه ایـن پرسـمان روانـی و اگر از من بپرسند . رو هستیم با پرسمان روبه

 ایـم خـود توانم بدهم این است كه ما هنـوز نتوانـسته اجتماعی چیست؟ پاسخی كه می
 ما هنوز بـدان خـوگیریم كـه . اي برهانیم گرایانه یا اسطوره را  بر چیرگی فرهنگ آرمان

 . ك سره سپید یا يك سره سیاه یا ی . ناپذیر ببینیم ها را در دو سوي ناساز و آشتی پدیده
 رسـیم یـا یـك سـره هم از این روست كه در آن هنگام نیز كه به نقـد كتـاب مـی

 اگـر . شویم یا یك سره دوستانه و سـپیدنگر بین با آن كتاب رویاروي می دشمنانه و تیره
 گیرد از هنر آن نیز سـخنی هایی كه از كتاب می هم گاهی سنجندة كتاب، در كنار عیب

 ن نه در چندي و نه در چونی با آن بخش دیگـر كـه در آن بـر آورد، آن سخ در میان می
آن بخش پسندیده را هم از آن . ها انگشت نهاده است، هم سنگ و هم تراز نیست عیب
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 ورانه است، بـه دور از یـك آورد كه وانماید نقد او نقدي سنجیده و دانش روي در نقد می
 . بینی اندیشی و تنگ سونگري و خشك

 ام كه داد هر دو سوي در آن بـه شایـستگی داده شـده ندیده كم من نقدي را دست
 هاي نوشته كتـاب پژوهیـده، آن ام كه یك سره در آن بر نيكی نقدي را هم ندیده . باشد

 . نقدكننده، آن سنجنده، آن بررس انگشت نهاده باشد
 طـور كـه گفـتم این همان . جویی نزد ما یكسان است بینی با بهانه هنوز نقد با خرده

 گـردد بـه برمـی . پرسمانی اجتماعی اسـت . اي جمعی است اي فردي نیست، پدیده ده پدی
 خـواهیم یـا یـك باید باشد مـی ما چیزي را یا يك سره آن چنان كه می . گرایی ما آرمان

 این منش ناساز، دیرینه در نقد خواه ناخواه بـر كـنش ناقدانـه . كنیم سره دل از آن برمی
 . نهد هم اثر می

 گردد اینكـه هنگـامی كـه مـا دیگر در این میان كه به كنش نقد بازمی اي اما نكته
 اي و قلمرویی در آن كتاب كاویده و بررسیده آمـده اسـت رسیم كه زمینه كتابی را برمی

 توانیم آن كتـاب را سزد نمی سان كه می اي در پیوند است، بدان هاي اندیشه كه با سامان
 كسی . باید پخته و سخته نیست آن چنان كه می زیرا كه كنش نقد هنوز در ما . نقد كنیم

 تواند كتابی از این دست را بسنجد، بررسد، داد كار را در آن بدهد، خواننـدة كتـاب را می
 و هـا راه بنماید تا بتواند از آن كتاب بیشترین بهره را ببرد، كه پیش از نقد آن كتاب بـا زمینـه

 بر پاية يكی از آنها نوشـته شـده اسـت، هایی گوناگون كه آن كتاب ها و دبستان دیدگاه
 هـایی در اندیـشیدن دسـت ها و سامانه ایم به چنین دبستان ما هنوز نتوانسته . آشنا باشد

 شـاید شـما . توانیم از آنها در سنجش و بررسی كتاب هم بهره ببریم پیداست نمی . یابیم
 ه نوشته شده است، شناسیم كه در این زمین هایی بسیار می كتاب . بگویید نه، چنین نیست

 گـویم از آنِ مـا هیچ پـرده و پـروا مـی ها من پوست باز كرده و برهنه و بی اما آن كتاب
 ایـم بـه ما هنوز نتوانسته . هاي اروپایی ها برگردانی است از زبان یشینة آن كتاب ب . نیست

 ز در پی آن، نقـد سـزاوار ایرانـی هـم ا . اندیشیدن بومی ایرانی در جهان امروز راه ببریم
 ها بر پاية فرهنگ و مـنش و تـاریخ و پیـشینه و ها، آن دیدگاه آن دبستان . كتاب نداریم

 ها و نیازهاي ما را برآورد تواند پرسمان به هیچ روي نمی . ادب آن كسان پدید آمده است
 جـان، بـا هایی كه با جهان بی ها مانند دانش اي از دانش شاید كه در پاره . و پاسخ بگوید
 شاید ما بتوانیم بگوییم اگر مـا در هـر جـاي . وندند، دستاوردها جهانی باشد طبیعت در پی

جهان، اسید سولفوريك را با آهن درآمیزید، خواه ناخواه از آن سـولفات آهـن بـا آب بـه
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 هایی كه بـا اما هنگامی كه ما به قلمروي دانش . باور ندارید بیازمایید . دست خواهید آورد
 هـر انـسانی جهـانی جداگانـه . داستان به آن سادگی نیست رسیم، انسان در پیوندند می

 ما اگـر بخـواهیم ادب . در پی آن مردمی هستند كه منشی فراگیر ویژة خود دارند . است
 خویش، زبان خویش، همة آن قلمروهایی خویش، فرهنگ خویش، جامعة خویش، روان

 یـشه و ادب مـا را كه به درون مـا، بـه نهـاد مـا، بـه پیـشینه و تـاریخ و فرهنـگ و اند
 هـایی برآمـده از هایی، دیـدگاه هایی، دبستان هایی، سامانه گردد بكاویم، باید سنجه بازمی

 . این همه داشته باشیم
 هاي خـود یافتـه اسـت، توانیم با آن دیدگاهی كه فالن فرنگی بر پاية داشته ما نمی

 مانی ما در نقـد پرسمان و كاستی و كژي و تهیگی و نابسا . خویشتن را بكاویم و بسنجیم
نش نقادانة كتاب به این نكته برمی  تا زمانی كه ما منش نقـد را بـه راه . گردد كتاب در كُ

 نیاوریم، جهان را دو سویه و دوگانه و سیاه و سفید نبینیم، از سویی نیز تـا هنگـامي كـه
 ورانه سامان نداده باشیم، پرسمان نقـد مـا اي سنجیده و دانش كنش نقد خود را به شیوه

 امـا بـه هـر روي اگـر . كاري خُرد و خـام و آسـان نیـست . همچنان بر جاي خواهد بود
 اي جز آن نداريم كـه روزگاري بخواهیم به نقدِ نابِ نیكِ نغزِ راستینِ كتاب برسیم، چاره

 . سپاسگزارم . این هر دو را پیش از آن به راه بیاوریم و سامان بدهیم
   

 گروه ادبیات  این دوره نیز دیگر سخنران مراسم بـود كـه دكتر بهروز ثروتیان از داوران
 : چنین سخن گفت

 با كسب اجازه از محضر دانشمندان و اندیـشمندان حاضـر . بسم اهللا الرحمن الرحیم
 ، در جلسه و با سپاس از فاضل محترم جناب آقاي علی اوجبی دبیر علمی این جـشنواره

 از ت كمی وقت به علّ ، تم در نقد كتاب من سخنی داش . دادند سخنرانی فرصت كه به بنده
 نـام خـدا و را بـا خود ة اولین بیت را از پنج گنج ، ي ا نظامی گنجه . كنم نظر می صرف آن

 : كند او شروع می صفات
 مرسله پیوند گلوي قلم سابقه ساالر جهان قدم در

 كند كه خداوند بر گـردن او مرسـله یـا گلوبنـد قلم را به صورت عروسی مجسم می
 اي الزم استعاره بدون تردید داراي معنی مجاز بـه در هر تجسم و استعاره . نداخته است ا

 ، گلویی كه بر گـردن قلـم بـسته شـده . معنی خودش نباشد ، شبیه باشد . همانندي است
نـون و سـوگند بـه قلـم و » نون والقلم و مایسطرون « . عبارت است از حرف زیباي نون
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 واقعـاً ، نویـسند آیا هـر آنچـه كـه مـی . شود شروع می نقد از همین جا . نویسند آنچه می
 د ی دان و می همه اهل علم هستید شایستگی دارد كه ما بتوانیم دربارة آن سوگند بخوریم؟

 یعنـی ، بـار بـه مـشتقات آن ۷ بار به اعراب مختلف و ۳۰ بار كلمة كتاب و ۱۳۰ حداقل
 مـا را بـه خـود ، ب نام برده ولی در جایی كه از دانشی از كتا . بار در قرآن ذكر شده ۱۶۷

كند ه می بیشتر متوج . 
 نقد بـه ، هر حال به . اند ، بحث كرده دربارة اینكه این كه كتاب چیست قرآن مفسران

 علمشان علم كتـاب ، شود و آنهایی كه با علم سروكار داشتند نظر من از قرآن شروع می
 نـسبت بـه ، ادا كردنـد مطلـب را حـقِّ استاد كزّازي هـم كه چنان فضاي نقد، . بود آن قر

 ، خـوانیم مـی را االسـرار مخـزن وقتـی . كنـد ها فـرق مـی شرایط زمان و مكان و آگاهی
 در . پوشی بكنـد كتاب چشم نقد این از خواهد كه اي از دبیر شاه می بینیم نظامی گنجه می

 : گوید كه آخر می
 است وري ـ كه دست دست بر او مال هر سخنی كز ادبش دوري است

 م ــ م آن حرف در او كَش قل ــ گر من م ـ رع برآرد علَ ــ ه نه از ش ــ آنچ و
 چـون . در نظـر دارد نقد را از لحاظ ادب اخالق بـه قرینـة دسـتوري ، واقع یعنی در

 هـر سـخن كـز ادبـش . دستوري هم به معنی رخصت است و هم به معنی زن بـدكاره
 امـروز در . و ارزش ندارد دور است مشروع هنر از ادب اخالقی یا ادب ، یعنی دوري است

 ولـی امـروز . آن روز مطلب، مطلب اخالق و دین بود . زمان ما احتماالً شرایط فرق كرده
 دارد و بگوید من ناقد كتاب قلم بر نباید . من معتقدم هر نقدي باید بر پاية سازگاري باشد

 او باید مزایـا را در . دگی است منظورم سازن ، این كتاب را حتی اگر فقط معایبش را بگویم
 همان است كه حافظ را رسد و این می كنار معایب بسنجد، و در این صورت به سازگاري

 . ساخته است
 شد راست یاد باد آنكه به اصالح شما می

 نظم هر گوهر ناسفته كه حافظ را بود
 شاهدات اي از مـ نكته ، چون دانشوران و اهل قلم هستند . هر كتابی قابل نقد نیست

 مرحـوم اسـتاد مـسعود ، در انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی . كنم عرض می را خود
 در ، ی مینوي تصحیح كرده بودنـد ب را كه مرحوم استاد مجت سیاوش داستان كتاب ، فرزاد

 البتـه . باید بنویـسی » یا « ، اي چرا نوشته » اَر « آورد و گفت كه در اینجا . دست گرفته بود
بعد . استاد، جواب فرزاد را ندادند . اند نوشته ، این ضبط را هاي خطی ه ایشان براساس نسخ
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 پسرم هر كـس را : فرمود ؟ چرا هیچ پاسخی نفرمودید ! استاد : از پایان جلسه عرض كردم
 . هر كتابی در حد نقد نیست : همان كه استاد خرمشاهی فرمودند . بزرگ كرد بیهوده نباید

 بندي كتاب، سنده چیست؟ نیاز جامعه چیست؟ طبقه اول نگاه كنیم هدف نوی در نقد، باید
 باید بـه اغـالط . نویسنده در چه حد است عمق اطّالعات . چگونه است بندي كتاب فصل

 در ، رسـد وقتی كه خسرو به شیرین می ، عظمت همه نظامی با آن . چاپی هم توجه كنیم
 بـر « : گفتـه . گیري چاپی توجه عمیق دارد به همین نكتة غلط ، آنجا در سبب نظم كتاب

 : گویـد و بعد مـی . » آباد بر آنكه گوید آباد « یعنی خسرو و شیرین، » جلوة این عروس آزاد
 اي كاش وقـت بـود مـن همـین مـصراع را در اینجـا » مند از وي خسیسی مبادا بهره «

 . عالمی را به هم زده . دادم توضیح می
 زیبانویسی خوانی و مگر خوش مند از وي خسیسی مبادا بهره

 . برد نظامی خواندن را با خوش به كار می . گویند نویس می امروز خوش زیبانویس را
 با ناقدان محترم یك كلمه حرف دارم و آن ایـن اسـت كـه نقـد در پایان عرایض،

 . گیري نكنند ولی حرف ، بگویند ها را مردانه ها را مردانه بگیرند، خوبی بكنند، غلط
 حصاري ده كه حرفم را نبینند اند كمین گیران در خدایا حرف

 . اهللا رحمة والسالم عليكم و
   

 : گونه سخن گفتنـد يكی دیگر از سخنرانان این دوره بودند كه این آقاي اسفندیاري
 . شـود خوشحالم كه چهارمین جشنوارة نقد كتـاب برگـزار مـی . بسم اهللا الرحمن الرحیم

 دربـارة نقـد كتـاب . تر شود و تبدیل به مشعلی شـود ور امیدوارم این شعله هر سال شعله
 من با توجه بـه مجـالی كـه هـست . بسیار سخن گفتند سروران و استادان پیش از بنده

 . كنم مختصر نكاتی را عرض كنم سعی می
 نقد كتاب هـم . اي ممكن است داشته باشد اي بدیهی است كه یك پیشینه هر پیشه

 اش اي دارد و كما فی المعمول سـابقه كتاب، پیشینه یعنی این پیشة نقد . اي دارد پیشینه
 . گذارند لذا نقد را پیشة سقراطی نام می . كسوت نقد سقراط بود پیش . گردد یونان برمی به

 شـان بـه شان را بیان كنند، سلـسله نـسب یعنی اگر ناقدان كتاب بخواهند سلسله نسب
 جانش را هم بر سـر نقـد رسد كه باالخره سقراط، فیلسوف مقتول یا فیلسوف شهید می

 فرق سقراط و دیگران یك چیز بود چنانكه خـودش بارهـا از جملـه در خطابـة . گذاشت
داننـد و گفت فرق من با دیگران این است كه دیگران نمـی سقراط می . اش گفته دفاعیه
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 كوشـید لذا سقراط می . دانم دانم كه نمی دانم ولی می اما من نمی ، دانند دانند كه نمی نمی
 گفتگوهاي فراوانی كه با افـراد و دانـشوران زمـان خـودش داشـته باشـد آنهـا را بـه با

 اسـت به هـر حـال فـرق . هاي خودشان یا به جهل خودشان آگاه و متفّتن كند ناآگاهی
 لـذا سـقراط . میان كسی كه نداند و نداند كه نداند با كسی كه نداند اما بدانـد كـه ندانـد

 این نكتة اول كه بعد مجدداً به این مطلب خـواهیم . شعارش این بود كه خود را بشناس
 و از نوشتن خودش ها براي كسی كه جنون نوشتن دارد یك تعبیري دارند فرنگی . رسید

 اي تـا هـر نویـسنده . گویند گرافومانیاك به او می . برد و از دست نوشتة خودش لذت می
 ، ن نوشـتن نداشـته باشـد اگر جنو . یعنی جنون نوشتن دارد . اي گرافومانیاك هست اندازه
 اي از دیـدن كتـاب خـودش و نوشـتة و هـر نویـسنده . اي شود تواند نویسندة حرفه نمی

 ها اغلب انسان . بلكه همه جا هست ، این نه تنها در عالم نویسندگی . برد خودش لذّت می
 ، هیچ كـس تـصور د از خودشان بسیار متشكر هستن . یك مقداري موجب به رأي هستند

 یـا احتمـالش را كمتـر . هایش ممكـن اسـت خللـی باشـد اً مثالً در داوري كند احیان نمی
 . كند همیشه انگشت اتهام را به سوي دیگران دراز می . دهد می

 گویـد اش این اسـت مـی هاي فراوانی كه دارد یك جمله الرشفوكو از میان گزین گویه
 هـایش ایی داوري هیچ كس من ندیدم از نارس . كنند شان شكایت می از نارسایی حافظه ه هم

 امـا . ام خللی افتـاده گویند من در حافظه می ه هم . هایش شكایت كند داوري از نارسایی پیش
 . گویـد كـسی ایـن را نمـی ، اش یا نظرش ممكن است خللـی بیفتـد اش یا در رأي در داوري

 : گوید كه ایرج میرزاي خودمان می این همان چیزي است
 كس ندیدم كه ز بی عقلی خود شكوه كند

 گویند كه در حافظه دارند نقصان ه هم
 نویـسندگان هـم ایـن . انـد ها این طـوري القاعده هنگامی كه همة انسان خوب علی

 شـان و و از دیدن نوشته ؛ جنون نوشتن دارند . گرافومانیاك هستند اي جوري هستند، تا اندازه
 نـوي كـه مولـوي در مث است حكایت همان نحوي و كشتیبان . برند كار خودشان لذت می

 برو خوش آمدي نیمـی از عمـرت بـر : گفت . نه : گفت ؟ گفت هیچ از نحو خواندي . گفت
 یعنی كسی كـه رفتـه چیـزي . نخواندي حو چرا نیمی از عمرش فنا شد؟ چون ن . فنا شد

 كند عالم و آدم باید بیایند به خیال می ، كسب كرده، به دست آورده به نكته علمی رسیده
حـاال اگـر . خـودش زده بـرایش خیلـی بـا ارزش اسـت اي را كه این نكته برسند، سكه
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 بـرایش ، اي كـه خـودش رسـیده باشـد به نكته نویسنده . اي زده باشند، نه دیگران سكّه
 . خیلی مهم است

 . یك كتاب خیلی خـوبی اسـت در صـناعت انـشا اسـت ی االَعش صبح در این كتاب
 االَعـشی صـبح كتـاب اي در این یك نكته . از قلقشندي اء االنش ة صناع فی االَعشی صبح

 گوید ایـن ابـزاري كـه می . تا چه اندازه درست است ة غ ل ال دانم به لحاظ فقه نمی ، هست
 . كنند گذارند در آن پرتاب می منجنیق ابزاري است كه سنگ می . درست كردند منجنیق

 خیلـی خوشـش آمـد كـه عجـب ، گوید كسی كه اولین بار این ابزار را درسـت كـرد می
 این من چه نیك شد اسم همین » من چه نیك « برگشت گفت . دستگاهی درست كردم

 وگرنـه در خـود . آمد در عربی تبدیل شـد بـه منجنیـق . تبدیل شد به منچنیك . دستگاه
 قلقشندي حاال یادم نیست . شوند گاه در یك كلمه با هم جمع نمی عربی جیم و قاف هیچ

 رسـد بـه می اي تا اندازه اي خواهم عرض كنم هر نویسنده می . گوید به چه مناسبت این را می
 به قول سعدي همه كس عقل خود را بـه . قدر خوب ه كتابم چ » من چه نیك « كه . اینجا

 اما اینجـا نیـاز اسـت . هر كس چنین تصوري دارد . كمال نماید و فرزند خود را به جمال
 انـد بیایـد انـد و كـار كـرده كسی به نویسندگان به مدعیان به مؤلفان كه زحمت كشیده

 چون ممكن است دچار اعجـاب نفـس شـده . هاي كارشان را هم بگوید ها و نقص عیب
 یعنـی . ممكن است مفتون شده باشند به قول خودشان، بیاید يك تلنگـري بزنـد . باشند

 . گفت همان چیزي كه سقراط می
 یا به قول مولوي رو اي خواجـه خـود را نیـك . گفت برو خود را بشناس سقراط می

 كند چه كسی فربـه اسـت و چـه ناقد مشخص می . مانند آماس بشناس كه نبود فربهی
 مین سـ و غث كند، آید سره و ناسره را از هم جدا می هنگامی كه می . كسی آماس كرده

 مشخص است كه نه آقاي نویسنده بیا پـایین آن جـوري هـم كـه شـما . كند را جدا می
 . كنید نیست تصور می

 هر كسی در خودش به اشـتباه . یفتد و واي به روزي كه كس در خودش به اشتباه ب
 حاال ما بشر هم خیلی در خودمان به اشتباه . افتد بیفتد، فراوان در همه چیز به اشتباه می

 ها، این طرف، آن طـرف ایـن ها كتاب شما نگاه كنید همه جا در منابر، تریبون . افتیم می
 . شود فراوان گفته می » ولقد كرّمنا بنی آدم «

 ولقـد « خواهیم خیلی تحویل بگیریم این ري خودمان هم می این آیه چون یك مقدا
كه جناب دكتـر » ظلوماً جهوالً « اما این . هاي ماست بند سخنرانی ترجیع » كرّمنا بنی آدم
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 » كرّمنـا بنـی آدم « نه آقـا . آوریم ثروتیان تالوت فرمودند این را ما به روي خودمان نمی
 مـن نویـسنده و . را هم مـا بایـد بـدانیم این . هم گفته شده » ظلوماً جهوالً « گفته شده،

 ولـو عمـري كـه . كـنم ولو ده سال دارم روي یك موضوع كار می . محقق هم باید بدانم
 . ام روي يك موضوع گذاشته

 یـك انـدكی بـه » و ما اوتیتُم من العلم االّ قلیالً « است » ظلوماً جهوالً « به هر حال
 و مـا اوتیـتُم مـن العلـم االّ « ایـن كنیـد؟ چه خبر است؟ چه ادعایی می . شما علم دادند

 يكی از فیلسوفان قـرن بیـستم ایـن را . ایم متأسفانه ما خوب این را متوجه نشده » قلیالً
 قدر دانـش مـا ه چ . هاي ما محدود است قدر دانسته ه خوب شكافته و واكاوي كرده كه چ

 . هـست لذا احتیاج به ناقد . ولو اینكه یك عمر روي یك موضوع كار كنیم . محدود است
 نبود فربهـی ماننـد « . كه به نویسندگان بگوید خودت را بشناس . احتیاج به منتقد هست

 پس . موجب به رأي نباش . جنون نوشتن نداشته باش . گرامافونیاك نداشته باش » آماس
 . این دلیل اول از ضرورت وجود ناقد

 این جناب بیهقی دبیـر و محقـق كـه حتمـاً كتـاب . كنم من دلیل دوم را عرض می
 . كنـد اي را سه بار تكرار مـی ایشان در این كتاب یك جمله . اید را دیده اش تاریخ بیهقی

 اغلب هم مـا ایـن جـور تـصور . ی نیست كه به یك بار خواندن نیرزد ب گوید هیچ كتا می
 حاال شاید زمـان بیهقـی هـر . ارزد كنیم هر كتابی به هر حال به یك بار خواندن می می

 بودیـد در گذشته شاهد . اما امروزه این طوري نیست ، ارزید می كتابی به یك بار خواندن
 شـد یـا اگـر نوشته می بر آن ها صدها شرح شد گاهی موقع كه یك كتاب كه نوشته می
 دهندة این است كه كتـاب این نشان . شد ها شرح نوشته می اندكی مبالغه كرده باشم، ده

 هـا مـا در از این گونه كتاب . وده كتاب مرجع بوده، كتاب مادر ب . این قدر مهم بوده است
 اما امروزه چی؟ هر كتابی بـه یـك بـار خوانـدن . فرهنگ و تمدن خودمان فراوان داریم

 بلكـه . ارزد امروزه شاید بتوان گفت از هر صد كتاب يكی به خواندن نمی . ارزد؟ اصالً می
 . تر است هاي خوب خیلی خیلی كم كتاب . ارزد از هر هزار كتاب هم يكی به خواندن نمی

 گـاه اوالً هـیچ هست كه اما بگویم كه یك كتاب . البته هیچ كتابی خالی از فایده نیست
 گاه تجدید چاپ كتاب زندگی انسان هیچ . شود و آن كتاب زندگی است تجدید چاپ نمی

 لذا این عمر كوتاهی كه دارد باید سعي كند بهترين كتابهـا را بخوانـد و از هـر . شود نمی
 . ارزد توانیم بگوییم هر كتابی به یك بـار خوانـدن مـی لذا نمی . گیرد چیزي احسنش را ب

هـاي باید امروزه مشخص كنیم كتاب . ارزد حتی هر كتابی به یك بار ورق زدن هم نمی
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 یعنـی جامعـة مـا . بـریم االن در جامعة خودمان در زیر باران كتاب به سر مـی . ارزنده را
 . لة باران كتاب رسیده است پدیده گرسنگي كتاب را گذاشته كنار به مرح

 اش چی آخرش ته . خواهیم بسنجیم، غربال كنیم كتاب را كه داریم، می ه اما این هم
 خوانـدنی كتـاب یك آید؟ از هر صد كتاب یك كتاب خواندنی هست؟ از هر هزار درمی

 اما شاید دیگـر كارشناسـان هـم . یا من ممكن است سختگیر باشم . هست؟ شاید نباشد
 هـاي ارزنـده و آموزنـده مـان البتـه كتـاب ما در جامعه . نظر را داشته باشند تقریباً همین
 هاي ارزنده و خوب، كتابهـایی هـم داریـم كـه مـن اما در كنار این كتاب ، فراوان داریم

 . گذارم گذارم، یا كاري كتاب می اسمش را كاریكاتور كتاب می
 آن هـم . شده است كه با فرهنگ تجاري نوشته ند گذار می را  به فروش ی های كتاب

 ها شرح و حاشیه بـه آن نوشـته شـده یـا در مثالً یك كتاب است، آن كتابی هم كه ده
 . اما از این حسن تا آن حسن صد گز رسن . نویسد، یك كتاب است آینده می

 لیك فرق است زین حسن تا آن حسن هر دو گر یك نام دارد در سخن
 : به قول مولوي . ارزد كی به خواندن می بینیم ما از هر صد كتاب، هزار تا كتاب ی می

 د ان ي ز ما بقی در ساية او می اند از هزاران تن يكی تن صوفی
 كـنم همـه جـا چه دلیل اینكه یك مقداري فرهنگ ما، جامعة ما هم عـرض نمـی

 به چه دلیل؟ ببینید مـن تمـام . همین جوري است یك مقدار فرهنگ بازاري شده است
 بندي كلی به سه دسته تقسیم كتاب و فرهنگ سروكار دارند در يك تقسیم كسانی كه با

 اي كارمندان علم هـستند و یـك یك عده . اند اي هستند عاشقان علم یك عده : كنم می
 . عده تاجران علم

 و بر این كاخ ؛ برند عاشقان علم، كتاب و فرهنگ و این كاروان را همیشه به جلو می
 عاشق علمی كسی است كـه تمـام . آورند باال زنند و می هایی را می دانش همیشه خشت

 در كنار علم هیچ معـشوقة . اش است علم تنها معشوقه . كند اش را وقف دانش می زندگی
 . اندك هستند در جهان منتها بسیار . اند ها عاشقان علم این . دیگري ندارد
 و معشوقه يكی از د . شان نیست علم تنها معشوقه . اي كارمندان علم هستند یك عده

 را بكنند، راحت باشـند، سـفر و شان خواهند زندگی می . شان است یا يكی از چند معشوقه
 ارشـان در كن ، كننـد تفرّج صنع مـی . شان را داشته باشند تفریح . رشان را داشته باشند ض ح

 اینهـا كارمنـدان علـم . ب اینها قابل مالمت هم نیـستند و خ . كنند هم كارهاي علمی می
. سسات و نهادها كارمندان علم زیاد داریم ما در مؤ . هستند
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 تقریبـاً همـان جـا نگـه . كـشند این كارمندان علم، كاروان علم را خیلی به جلو نمی
 اي هستند كه تازه اما یك عده . دهند افزایی به كاروان علم نمی یا یك رشد دم . دارند می

 . كننـد كتاب تجـارت مـی كه با علم، دانش، فرهنگ، . و اینها تاجران علم هستند ؛ پیدا شدند
 یعنـی ، شد در قدیم هر كسی وارد عرصة علم می . دانند اي می علم و دانش را یك طعمه

 . گفتند آخر مالّیی، اول گدایی می ، شد اي می وارد یك ریاضت خانه
 هایی كه این همه شكایت . آخر دانایی، اول گدایی است . واقع قضیه این جوري بوده

 انـد كرده ی ن نا پولی و بی ا در طول تاریخ از فقر و گرسنگی و بی وران و هنرمندان م دانش
 آمد در عرصة علـم ب یك زمانی كسی می و خ . اند، فراوان است هایشان نوشته و در كتاب

 بایـد بنـشیند خـون ، دانست كه اول گرسنگی و اول بیچارگی اسـت گذاشت می گام می
 اما االن این جـوري نیـست یـك . د جگر بخورد، زانو در شكم فرو ببرد، بنشیند و كار كن

 كننـد، از طریـق با كتاب و فرهنگ تجارت می ، اي با كتاب و فرهنگ سروكار دارند عده
 مـن سـخنم را . ها كنید، در همین ویترین كتابفروش هایی كه در بازار مالحظه می كتاب

 م بعد حدیثی من در كتاب غیرروایی دیدم، خیلی پسندید . كنم با حدیثی از پیامبر ختم می
 پیـامبر . رفتم منبعش را هم گشتم دیدم حدیثی از پیامبر است و خیلی هم جالـب اسـت

 هـاي از نـشانه . » ان یرفَـع العلـم و یظهـر القلـم ة ساع ال من اشـراط « فرماید می
 . شود نویسنده بیشتر می شود، علم كمتر می . بندد آخرالزمان این است كه علم رخت برمی

 پـس . عالِم كم ، نویسنده فراوان . شور خودمان و جاهاي دیگر اش در ك ن نمونه ببینید اآل
 كاريكاتورهـاي كتـاب؟ در مقابـل ها، در مقابل این كاري كتاب ؟ به چی احتیاج داریم ما

 كننـد عـالم و آدم این كتابهاي بچاپ بفروش و در مقابل آن نویسندگانی كه تصور مـی
 نقد كتاب باید در كـشور مـا جـدي . ما احتیاج داریم به نقد كتاب . آمده براي كتاب اینها

 هیچ چیزي بدتر از . اما جدي نیست ، سال سابقه دارد ۵۰ – ۴۰ حدود . جدي نیست . شود
 الخطاب خيال كنم كه آن چیزي كه نوشتم فصل . این نیست كه من به اغوا و اغرا بیفتم

 گامی اگر جدي نشود هیچ . باید نقد كتاب در جامعة ما جدي شود . نهایت الكالم است و
 فرهنگ ركـن همـه چیـز . تردیدي نیست . كتاب ركن فرهنگ است . توانیم برداریم نمی
 خواهد باشـد بایـد توسعه و پیشرفت در هر كشوري می . در این هم تریدي نیست . است

 ، خواهد رشـد كنـد كتاب می . باید كتاب باشد ، خواهد رشد كند فرهنگ می . فرهنگ باشد
. كشور ما جدي نیست در نقد كتاب . باید نقد كتاب باشد
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 ، داشـتیم راهنماي كتـاب هاي پیش داشتیم، خوب بود، چند مجلة نقد كتاب در دهه
 باید نقد كتـاب بـسیار بـسیار جـدي . كه كماكان هست نشر دانش . داشتیم انتقاد كتاب
 خواهم پیشنهاد كنم مؤسسة خانة كتاب این شعلة نقد كتـاب را كـه من می . گرفته شود

 از كتابهاي بسیار بـسیار ضـعیف كـه . حمایت بكند از نقد كتاب بكند، برافروخته مشعلی
 ایـن كتـاب . نقد بشود كه این دیـن نیـست باید اینها ، شود تحت عنوان دین منتشر می

 این كتاب چیـست كـه . این كتاب دربارة امام زمان نیست . نیست ) ع ( دربارة امام حسین
 اید؟ سوءاسـتفاده مورد صلوات نوشته اید؟ آن كتاب چیست در شما دربارة استخاره نوشته

 از احساسات دینی مردم نشود، از یك طرف، از آن طرف كتابهاي عامه پـسندي كـه در
 چهـار گـام تـا ، شناسی، رمز ثروتمند شدن، رمز موفقیت، دو گـام تـا موفقیـت باب روان

 كسی اصالً ترجمه كرده مـثالً شكـسپیر را . هاي از روي هم دیگر است موفقیت ترجمه
 آموز دورة دبیرستانی اش به اندازة دانش دانم سواد انگلیسی كرده كه قطعاً بنده می رجمه ت

 گونـه تا كی تعـارف و بـا سـالم و صـلوات و ایـن . چه باید كرد؟ باید نقد بكنیم . نیست
 آمـار و كمیـت خیلـی خـوب . بـریم در زیر باران كتاب به سر می ، چیزها؟ اگر نقد نكنیم

 شما بفرمایید ایـن كـشور مـذهبش، مـذهب جعفـري . ف هستند ها ضعی اما كتاب ، است
 بگویـد ده كتـاب دربـارة شناسی است، به من كه تخصصم كتاب یك جوان بیاید ، است

 من عاجز خواهم ماند، اگر بخواهم ده . به من به زبان فارسی معرفی كن ) ع ( امام صادق
 وب ارزنـده، هـاي خـ بلـه متـون، نـصوص، كتـاب . خوان پیدا بكنم كتاب خوب و خوش

 اما اگر بیاید بگوید صد كتاب ضـعیف در ایـن موضـوع یـا . هاي مرجع زیاد داریم كتاب
 بینیم مثالً در باب گانـدي می اما از آن طرف . موضوعات دیگر به من معرفي كن، نداریم

 از رو مـن روالن كـه . كنم خواهم من يكی از يكی بهتر به او كتاب معرفی می كتاب می
 هـایی نویسی است با بهترین قلم تا كتـاب نامه نوشته و بهترین نمونة زندگی در مورد گاندي

 حتی يكی از دانشوران حوزة علمية قم كتاب مفصل و پـرو . شود كه هنوز دارد نوشته می
 كنـیم؟ جنـاب مـان را چـه كـار مـی هاي ملّی اما ما سرمایه . پیمانی در مورد گاندي دارد

 حاصل كارش دو تا سه تا پـنج تـا كتـاب ، كند می كزّازي یك عمر در باب فردوسي كار
 . آید می بیرونی

 ۲۰ بینند بازار فردوسی خـوب اسـت اي تاجران فرهنگی تا می از آن طرف یك عده
كنـد روتیان كار می ث آقاي . شود كتاب آقاي كزّازي گم می . دهند می بیرون كتاب عنوان
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 ناشـر بـازاري از طریق ري، ا باز كتاب ۲۰ كنند، تعدي می آنها ، كند منتشر می یك كتاب
 . دهند بیرون می

 از آن كه بگذریم، نقد . كتاب استاندارد شود : پیشنهادي كه بنده داده بودم، این است
 كنـد و فرهنـگ رشـد كتاب باید جدي شود تا نقد كتاب جدي نشود، كتـاب رشـد نمـی

 . متشكرم . كند نمی
   

 بـسم اهللا : بـه سـخنرانی پرداختنـد برگزیـده حـوزه دیـن آقاي جهانبخش در ادامه
 سخن من در مورد نقد كتاب دینی بود و نقـد در واقـع فكـر دینـي كـه . الرحمن الرحیم

 یعنی آخرین مطلبی كه جناب اسفندیاري بـر آن . كند بیشتر در كتاب دینی جلوه پیدا می
 آنچه كه به نظرم به طور خاص گفتنی است این اسـت كـه مـا در . انگشت تأكید نهادند

 گـرا خیلـی صـورت ، ایـم ایم و پر كـار كـرده باب نقد كتاب دینی اوالً گرچه بسیار نوشته
 كنم در آن نامة كذایی هم كـه در صـدمین شـمارة یعنی من متأسفم گمان می . هستیم

  آقاي اسفندیاري دیدم، در این نامة كذایی هم گمـان مـی آینة پژوهش كه االن دست
 آینـه گرفتند این كار را مثل تر می یك كم جدي ی كه ام كه حتی مجلّات كنم اشاره كرده

 یعنی خوب است از جناب استاد عابدي مثال . گرایی گرویدند یك كم به صورت پژوهش
 توانند گوش بنده را بمالند بعد از این سـخن و آن ایـن بزنم كه در مجلس حاضرند و می

 مرحـوم شـیخ محمـدتقی گر شرح لُمعة ها پیش نقد جاندار و روشن كه ایشان مثالً سال
 هاي اخیر نقد پر از بانگ و استناد به ظواهر لفظی كه البته شوشتري را نوشتند و در سال

 آیـد و سودمند بود ولی در باب تصحیح اسفار مالّصدرا كه بیشتر به كار خود مصحح می
 بر بنیادي كه ناشر تصحیح است اگر البته قدر آن نقد را دانسته باشد كه گویا عاقبت هم

 . به وفاق نرسیدند سر آن نقد
 عرض بنده این است كه از نقدهاي محتوایی، همان ناقـدان توانمنـد گرویدنـد بـه

 آینـة میـراث ، مجله آینة پژوهش اي مثل و متأسفانه امروز مجله . گرایانه نقدهاي صورت
 و دیگـران نشر دانش داشتم و همچنین با آن مجله ربطی كه بنده خودم ربطی از سر بی

 بیـشتر صـورت لفـظ، . شوند، در حـوزة فكـر دینـی ر حوزة محتوا امروزه كمتر وارد می د
 . اش سـودمند اسـت مشكالت ویراستاري، حتی فهرست كردن اغالط چاپی اینها همـه

 ولی در عـین حـال جانـشین نقـد محتـوایی ، العاده دارد هاي فوق گاهی نیاز به تخصص
اندیـشانه اسـت كـه نقدمان مصلحت ت ثانیاً گرایانه اس پس اوالً نقدمان صورت . شود نمی
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 يكی از استادان بزرگوار حوزة علمية قم كه امـروز كـسوت . تأكید بنده بر وجه دوم است
 اي كه با مجلة كیهـان فرهنگـی گفتـه امامت جمعه هم بر قامت دارند در یك مصاحبه

 دین مردم را نویسیم دین مردم را بیفزاید، نه این كه بودند حواسمان باشد چیزي كه می
 اندیـشی، از از سر مصلحت . بندند والحق كه خودشان این مالحظات را به كار می . بكاهد

 اما جان سخن بنده این ، نویسند نویسند و براي عموم می ها مطلب می سر تخفیف شدت
 یك پاسخ ساده دارد و آن ایـن چرا؟ . اندیشی روزگارش طی شده است كه این مصلحت
 امـروز بـه نفـع امـام . العجایز بهتر است یا دین امام مشكّكین دین است كه نزاع این كه

  هزار و چهارصد سال در تمدن اسالمی عالمان بزرگ نزاع می . المشكّكین خاتمه یافته
 كـه از دیـن ... یك طرف فخر رازي بود، شیخ مفید بـود، سـید مرتـضی بـود و . كردند

 رگانی مانند ابوحامد غزالی، سید بـن كردند و یك طرف بز استداللی پر از نقادي دفاع می
 اینها هاي متكلّمانه گیري ها، این خرده ها این طرح شبهه گفتند این بحث طاووس كه می

  دین مردم را سـست مـی . كند ها را سست می اینها ایمان . زند به ایمان عموم لطمه می
 ه بر دیانت مصلحت بیندیشید و به قول آن استاد حوزة علمية قم چیزي بنویسید ك . كند

 علـيكم « گفتنـد تر اینها مـی به عبارت اجمالی . ها را بكاهد مردم بیفزاید نه كه دیانت آن
 گفتنـد ایـن و آنهـا مـی . ها معلوم نیست چی باشـد عاقبت رفتن به شبهه » عجایز ال بدین

 از جهت علمی این نزاع فیصله پیدا . ها سودمند است، چنین است و چنان است استدالل
 امـا از جهـت خـارجی، . شود آن اقامه می این و دالیلی به نفع دالیلی به نفع هنوز . نكرد

 چون دین العجایز دیگر كجا پیدا برونی، برون از اذهان ما این نزاع فیصله پیدا كرد چرا؟
 هـا ها، با انواع كـالم اند، با انواع شبهه عجایز هم پاي ماهواره و اینترنت نشسته . شود می

 اصالً كجاست آن ایمان دین العجایزي عوام كه بخواهیم بـا طـرح دیگر . شوند آشنا می
 نقادانة مطالب نشورانیمش؟

 سال دیگـر كـه احتمـاالً یـك ۲۰ ـ ۱۰ و . دیگر اصالً مصداق خارجی چندان ندارد
 گفـت یعنی آن پیرمردي كه سرِ زمین آن متكلّم به او می . اش هم پیدا نخواهد شد نمونه

 گفت مگر كسی هم گفتـه دو داشت و می بیلش را برمی . ت گویی خدا يكی اس از كجا می
 گفت داشت و می اش برمی ریسی تاست؟ یا آن پیرزن نیشابوري كه دستش را از چرخ نخ

 . پس حتماً دین حق است و خدایی هست و چنین است و چنان اسـت ، چون این ایستاد
 اینترنت و انواع نـشریات ماهواره است و . امروز باید دنبالشان بگردیم . اینها دیگر نیستند

هاي غیرمجاز كه جلوي همین دانشگاه تهران خـود بنـده و انواع مكتوبات و انواع كتاب
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 خـواهم لـذا مـی . به اقتضاي كارم كه پرداختن به شـبهات كالمـی و اینهاسـت خرم می
 ز لذا وقت آن است از سـر بـصیرت، ا . عرض كنم كه این نزاع فیصلة بیرونی یافته است

 هـا گرانه، از سـر تنقیـب و تفتـیش و تمحـیص بـه نقـل وري، ناقدانه، پاالیش دیده سر
 ، آنچه صحیح است . تضعیف شود ، آنچه سست است . سخنان ارزیابی شود . نگریسته شود

 عرض من و كالم من . تصحیح و تقویت شود و این ضرورت نقد دینی در روزگار ماست
 البته با یـك تبـصره كـه . یست ها ن اندیشی جانش این است كه امروز جاي آن مصلحت

 این طور نبود كه همة درها را ، كردند اندیشانه می هاي غیرمصلحت آنهایی هم كه تجربه
 بزرگی بـود . نه . اندیشی نیست چون جاي مصلحت ، باز بگذارند و بگویند هر سخنی بیاید

 در رفـت ی نویسد مـ سقالنی می ع مانند شیخ طایفة امامیه، مفید رضوان اهللا علیه كه ابن حجر
 . كی، بچة باهوشی به كـار كـسب مـشغول بـود ر ی ز كرد اگر يك شاگرد ها نگاه می دكّان

 كرد كه بیاید پـاي درس بنـشیند داد، بچه را تأمین می رفت به پدر و مادرش پول می می
 و با این كارها یك نسل آگاه، یـك نـسل . به جاي این كه در دكّان مشغول كسب باشد

 یعنی البته تن به . تربیت كردند د بغداد باشد را امثال شیخ مفی زیرك كه مكتب متكلّمان
 ها را كردن كه امروز زمام كارش ها را كردن، این حمایت گذاري دادن، این سرمایه نقّادي

 به دست امثال آقاي دكتر پرویز و رئيس خانة كتاب و امثال این بزرگواران است كه باید
 هـا تـن داد و ، اما به هر حـال بایـد بـه آن نقّـادي ها را هم الزم دارد حمایت كنند، این

 اي در خـدمت اسـتاد در جلـسه ایـم ما قبالً هر دو گونة ایـن را تجربـه كـرده . نهراسید
 . خواهم طـرح كـنم اینجا هم اجازه می . اسفندیاري در قم همین مثال را بنده طرح كردم

 البته با تسامح اینهـا گراي قم در كالم شیعه يكی مكتب نص . ما دو مكتب مقارن داریم
 گرایان بغداد كه زیـر بـار جـز عقل . گراي بغداد يكی هم مكتب عقل . گوییم مكتب را می

 ها را بـه تـرازوي بسیاري سخنان و نقل . پروا كردند كه بسیاري نقدهاي بی . واحد نرفتند
 توانـد حتـی امـروز پـشت بعـضی از هایشان را آدم نمی بعضی از حرف . نقّادي سنجیدند

 گرایان قم كـه البتـه یـك چهـرة ها با صداي بلند بیان كند و در عین حال نص ون تریب
 اش چه هر دوي اینها را آزمودیم و نتیجه . اعتدالی ممتازشان شیخ بزرگوار ما صدوق بود

 اش این است كه امروز هر كتابی تقریبـاً شـیخ بزرگـوار مـا صـدوق، رئـیس شد؟ نتیجه
 را براي ما شكافته است از جمله در بـاب همـان المحدثین همان كسی كه خیلی دقایق

كـه مـورد اشـارة اسـتاد معـانی االخبـار كـه ایـشان در » ة رحم اختالف امتی « حدیث
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 كه رحمت است و حدیثی از امام جعفر ت گوید این آمد و شد امت اس می ، خرمشاهی بود
 نـی مـا بـا اشـتها هر كتابی از ایشان مانده و امروز ناشران دی تقریباً . آورد می ) ع ( صادق

 كنند، بدون حاشیه زدن، بدون حاشیه ناقدانـه زدن واقعـاً جـایز كنند، نشر می ترجمه می
 شود اخبار آحادي كه توهمات كـذایی چون گاهی باعث می . ن نشرش به گمان م . نیست

 نشر بشود ولـی آن شـیخ مفیـد، آن سیدمرتـضی، آن در اجتماع كند در اذهان ایجاد می
 هاي اصالحی و تـذهیبی را اند امروز بدون اینكه حاشیه هر چه نوشته شیخ طوسی تقریباً

 بلكـه نـزد ، نه فقط نزد تمام فرق اسـالمی نیاز داشته باشد هنوز به عنوان عقیدة امامیه
 ایـم ایـن راه را و یـك بـار در كنم آزموده گمان می . وران جهانی قابل طرح است اندیشه

 والـسالم . شااهللا باز هم سربلند بیرون خواهیم آمد ان . ایم مكتب بغداد سربلند بیرون آمده
 . اهللا حمة ر عليكم و

   
 گونـه ایـن ر علمی چهارمین جشنواره نقـد كتـاب دبی مراسم جناب آقاي اوجبی پایان در

 كنم براي این كه مراسم اهداي جـوایز را سعی می . بسم اهللا الرحمن الرحیم : گزارش داد
 واژة عربی نقـد در اصـل بـه . تان را ارائه كنم شتاب خدمت در پیش داریم گزارش را به

 معناي شناخت سكّه سره از ناسره است كه بعدها هـم، هـم در زبـان فارسـی و هـم در
 لسان تازي مجازاً در بازشناسی معایب و محاسن كالم به كار رفـت و بـه تـدریج بـراي

 از برابرهـاي آن بـه ب این كه معادل انگلیسی نقد و برخی ل جا . همین معنا اصطالح شد
 . باشـد ها و نیكوهاي كالم مـی معناي داوري و رایزنی است كه الزمة معرفت به كاستی

  هاي سخن را دریافت تا بعد بتوان دربـاره ها و ضعف چه بدیهی است نخست باید قوت
 نگاهی گذرا به تاریخ علـم، ضـرورت و جایگـاه رفیـع نقـد را در . اش به داوري نشست

 هـا نظام بطلمیوسی كه قـرن . رساند معرفت، دانش و آگاهی به اثبات می بالندگی و رشد
 ها و انتقادهاي منجمان نواندیش بود كه فروریخـت ها سیطره داشت با تشكیك بر ذهن

 اي، ذره مـوجی در هاي موجی، خطّی، ذره نظریه . و نظام نجومی جدید جایگزین آن شد
 ها جـایگزین نی بر آزمون و خطاي فیزيكدان فیزیك نور كه به تدریج در اثر نقدهاي مبت

 فالسفه و عرفا از جمله انتقادهاي . هاي میان متكلّمان ها و تعارض تشكیك . يكدیگر شد
 كوبنده و ویرانگر تندیس و اسطورة تشكیك امام فخر رازي، امام محمد غزالی كه باعث

 جدید شد و صدها هاي فلسفی ها و نظام نزديكی كالم به فلسفه و به وجود آمدن جریان
شناسی بسیاري حتّی در فلسفة علم و معرفت . نمونة دیگر كه همگی شاهد این مدعایند
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 در میـان عالمـان . اند ها انگاشته ها و تئوري را معیار علمی بودن آموزه پذیري اصل ابطال
 . مسلمان نیز از دیرباز پایبنـدي بـه نقـد و تـشكیك و پرسـش و پاسـخ مـشهود اسـت

 و در هر مسأله . رفتند ها می ل ل اشكا ا قها و فالسفة مسلمان گاه خود به استقب متكلّمان، ف
  افزون بر آن به نقـد اندیـشه . دادند ناقد فرضی را لحاظ كرده و به نقد فرضی پاسخ می

 . نهادند هاي دیگر ارج می
 هـاي هاي دوانی، دشتكی، و نگـارش رسـاله و پنجه نرم كردن ها و دست همآوردي

د و همچنین رساله جدید و اَجدِ اَجغزالـي كـه بـه انگیـزة اثبـات الفالسفه فت ا ه ت د و اَج 
 كه دفاعية این رشـد از فالسـفه تهافت التهافت هاي فلسفی نگاشته شد و تناقض آموزه

 . انگیز تاریخ علم است هاي دل باشد از خاطره می
 ز نقدنویسی پس از گذشت نزدیك به نیم قرن ا . از چیستی نقد و اهمیت آن بگذریم

 آینة آینة پژوهش، ، كتاب نقد آغاز و به واسطة نشریاتی چون راهنماي كتاب كه با مجلة
 تـداوم كتاب ماه و مجالت تخصصی نامة علوم انسانی ، جهان كتاب ، نشر دانش ، میراث

 شناسـی نقـد و شـود پـرداختن بـه آسـیب جدي احساس می آن به طور یافت آنچه خأل
 دهد كه هنـوز ادب پدیدة نقد در چند دهة اخیر به خوبی نشان می بازكاوي . نقدِنقد است

 ها در بسیاري از موارد مخاطبـان را نقد در میان اهل قلم نهادینه نشده و افراط و تفریط
 و . برخی از نقدها به جاي نقد اثر متوجة نقد مؤلـف اسـت . سازد بهره می از ثمرات آن بی

 . سـازد ها را نمایان نمـی و رخنه . دیگري نیست ها چیز نمایی قوت بعضی دیگر جز بزرگ
 با كمال تأسف در میان صاحبان آثار و ارباب قلم كمتر كـسی هـست كـه حاضـر باشـد

 و گاهی نقد نوعی خصومت تلقی میشود و شخص را به مقابله بـه مثـل . اثرش نقد شود
 ایـشان كنـی، كنند و اگـر ره به قول ابودردا اگر مردمان را نقد كنی، نقدت می . دارد وامی

 . كنند رهایت می
 مؤسسة خانة كتاب با وقوف به اهمیت نقد و نقـش چـشمگیر آن در مـسیر زایـش

 مجلّات تخصـصي كتـاب مـاه، تـشكیالت نشر ها و رشد و تعالی دانش و خرد با اندیشه
 دوره جشنوارة نقد كتـاب و ۴ جلسات نقد و بررسی كتاب در سراي اهل قلم، و برگزاري

 سازي آموزة نقد در فرهنگ هاي نظري نقد بر آن است كه ی در حوزه ی ها اب نیز انتشار كت
 دبيرخانة چهـارمین دورة جـشنوارة نقـد در آغـاز سـال . و نهادینه كردن آن سهیم باشد

 تـي كـه در حـوزة نقـد فعالیـت دارنـد هاي مكرّر از منتقدان و مجال خوان جاري طی فرا
هاي پیـشین و نیـز تجربة سال . ارسال كنند اي از مقاالت خود را درخواست كرد تا نمونه
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 دبیري كتاب سال جمهوري اسالمی ایرانی حاكی از آن بود كه برخی به دالیل مختلـف
 از ایـن رو بـراي نخـستین بـار گروهـی ده نفـره . ارسال آثار خود نخواهد شد موفق به

 د و طـی روزي را آغاز كردنـ دار شدند و تالش شبانه مسوولیت گردآوري مقاالت را عهده
 ها موفق به تهية نشریاتی شدند كه حتی شماري از اهل قلـم و دو ماه سفر به شهرستان

 حاصل این تـالش دسـتیابی بـه . اطّالع بودند داوران همكار با دبیرخانه از وجود آنها بی
 هاي گوناگون علوم انسانی، علوم كاربردي و علوم محض سیصد و هشتاد مقاله در حوزه

 : بود
 فلـسفه، ( مقاله، حكمـت ۴ شناسی مقاله، فهرستنگاري و كتاب ۴ بداري كلیات و كتا

 مقالـه، ۷ مقاله، علـوم اجتمـاعی ۱۰ مقاله، هنر ۴۴ مقاله، دین ۱۶ ) كالم، منطق، عرفان
 مقالـه، ادبیـات فارسـی ۹۳ مقاله، ادبیات داستانی ۴ مقاله، علوم و فنون ۸ علوم سیاسی

 مقالـه، تـاریخ و ۸ شناسـی مقاله، زبان ۳۳ اصر مقاله، شعر مع ۱۵ مقاله، ادبیات عرب ۵۴
 . مقاله ۹ ها مقاله و سایر حوزه ۳۴ مقاله، كودك و نوجوان ۴۰ جغرافیا

 هـا و هاي علمیـه، دانـشگاه تن از اساتید فرهیخته حوزه ۸۰ در این دوره نزدیك به
 دو . مؤسسات پژوهشی در امر خطیر ارزیابی با دبيرخانة جشنواره همكاري مستمر داشتند

 نخـست مجموعـه . كتاب نیز منتشر شد كه پس از پایان مراسم تقدیم حضار خواهد شد
 به زیور طبـع ۸۰ تا ۳۰ هاي غیب كه در طول دهه مقاالت انتقادي استاد عبدالعلی دست

 اثر دوم مجموعه مقاالتی در حوزة مفـاهیم نظـري نقـد، آیـین نقـد، . است آراسته شده
 كه به كوشش جناب آقاي اسفندیاري و با همكـاري هاي نقد كتاب ضرورت نقد و نمونه

 . گروهی از نویسندگان آماده شده است
 ناپذیر تمام اساتیدي كه خالـصانه و عالمانـه در پایان ضمن تقدیر از تالش خستگی

 در امر خطیر ارزیابی مقاالت با ما همكاري داشتند و نیز تمامی همكاران سـخت كـوش
 اي به امید اینكه در آینده . رزوي توفیق روزافزون دارم مؤسسة خانة كتاب براي همگان آ

 و نقدهاي عالمانه و پربار باشیم كه حیات علمی مـا نه چندان دور شاهد رواج نقدنویسی
. والسالم . بسته به آن است
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 : كتاب برگزیدگان چهارمین دورة جشنوارة نقد
 : بخش اصلی ) الف

 : كلیات . ۱
 اكبر صـفري، آینـة پـژوهش، سـال ؛ علی ة ریع الذ الی استدراك ة الشریع نگاهی به

 . ۱۳۸۵ خرداد تا شهریور ) . ۹۹ ـ ۹۸ پیاپی ( ۳ ـ ۲ هفدهم، شماره
 ): مشتركاً ( فلسفه . ۲

 ـ ۲ ؛ احمد عابدي، آینه پژوهش، سال هفـدهم، شـماره دشوارتر از تدریس استادانه
 . ۱۳۸۵ تا شهریور د خردا ). ۹۹ ـ ۹۸ پیاپی ( ۳

 عباس فتحی، معرفت فلسفی، سال سـوم ، شـماره ترجمه اسفار اربعه در بوته نقد؛
 . ۱۳۸۵ ، بهار ۳

 : علوم اجتماعی . ۳
 : علوم اجتماعی . الف

 زاده ، یاد، السادات معصومی ؛ زینب نقد و بررسی كتاب تاریخ جراید و مجالت ایران
 . ۱۳۸۵ ، پائیز ۲۱ سال

 : علوم سیاسی . ب
 ـ ۱۰۴ ـ ۱۰۳ ه ؛ اصغر افتخاري، كتاب ماه علوم اجتمـاعی، شـمار نظمی نظم در بی

 . ۱۳۸۵ ، اردیبهشت ـ خرداد ـ تیر ۱۰۵
 : علوم و فنون . ۴

 ، ۲۳ ؛ عـسكر بهرامـی، نامـه فرهنگـستان، شـماره المنجمـین روضة نقد و بررسی
 . ۱۳۸۵ زمستان

 : هنر . ۵
 . ۱۳۸۵ ، بهار ۱۷ صالح طباطبایی، خیال ، شماره نقدي بر سیري در هنر ایران؛

 : ادبیات داستانی . ۶
 ، ۱۱ می، جهان كتاب، سـال نعی زري اي از نوعی دیگر؛ داستان مذهبی مدرن پدیده

. ۱۳۸۵ شهریور ـ آبان . ۷ ـ ۵ شماره
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 : ادبیات فارسی . ۷
 ، تابـستان و ۱۴ غالمرضا رحمدل، نامه علـوم انـسانی، شـماره نگاهی به نقد ادبی؛

 . ۱۳۸۵ پائیز
 : شناسی زبان . ۸

 ، ۲ ـ ۱ ره ، شـما ۲۱ شناسی، سـال زاده، زبان ؛ امید طبیب شناسی، نظریه بهینگی واج
 . ۱۳۸۵ سال

 ): مشتركاً ( شعر . ۹
 احمدرضا بهرام پـور عمـران، گـوهران ، تصحیح و ویرایش، یا تخریب و ویرانش؛

 . ۱۳۸۵ ، زمستان ۱۴ ـ ۱۳ شماره
 شعر تا انتها حضور اثر سهراب سـپهري از دیـدگاه نقـد فرمالیـستی، زبـان و ادب،

 . ۱۳۸۵ ، بهار ۲۷ شماره
 : تاریخ . ۱۰

 ، ۲۲ ؛ مصطفی موسوي، نشر دانـش، سـال ع التواریخ نقدي بر تصحیح انتقادي جام
 . ۱۳۸۵ ، تابستان ۲ شماره

 : كودك و نوجوان . ۱۱
 . ، كتاب مـاه كـودك و نوجـوان ) راز آور ( زاده شهرام اقبال ؛ ! خورم دیگر طالبی نمی

 . ۱۳۸۵ ، خرداد ـ تیرـ مرداد ۱۰۶ ـ ۱۰۵ ـ ۱۰۴ شماره

 : بخش جنبی ) ب
 . حوزه نقد به عنوان پیشكسوت در : محمد اسفندیاري . ۱
 . به عنوان منتقد جوان : جویا جهانبخش . ۲
. عنوان نشریه شایسته تقدیر ه ب : علوم انسانی نشریه نامه . ۳
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 نمایه نشریات

 آناهید . ۱
 آینه پژوهش . ۲
 آینه میراث . ۳
 آینه هند . ۴
 آیین سلوك . ۵
 ادبیات داستانی . ۶
 اسالم پژوهی . ۷
 الفبا . ۸
 اندیشه تقریب . ۹

 اندیشه حوزه . ۱۰
 اهورا . ۱۱
 ایران مهر . ۱۲
 اسی باستان شن . ۱۳
 بایا . ۱۴
 هاي نوین تاریخی بررسی . ۱۵
 برهان و عرفان . ۱۶
 بلم . ۱۷
 پانزده خرداد . ۱۸
 پایاب . ۱۹
 پژوهش علوم سیاسی . ۲۰
ــودك و . ۲۱ ــات ك ــشنامه ادبی  پژوه

 نوجوان
 پژوهشنامه علوم سیاسی . ۲۲
 هاي ادبی پژوهش . ۲۳
 هاي قرآنی پژوهش . ۲۴
 نـــشریه دانـــشگاه آزاد ( تـــاریخ . ۲۵

 ) اسالمی، واحد محالت

 تاریخ اسالم . ۲۶
 تاریخ در آیینه پژوهش . ۲۷
 تمدن اسالمی تاریخ و . ۲۸
 ترجمان وحی . ۲۹
 جام جم . ۳۰
 جهان كتاب . ۳۱
 چیستا . ۳۲
 حافظ . ۳۳
 حدیث اندیشه . ۳۴
 حكمت . ۳۵
 حكومت اسالمی . ۳۶
 صدرا خردنامه . ۳۷
 خط سوم . ۳۸
 خیال . ۳۹
 راهبرد دفاعی . ۴۰
 رشد آموزش معارف اسالمی . ۴۱
 رواق اندیشه . ۴۲
 اعتماد روزنامه . ۴۳
 اعتماد ملی روزنامه . ۴۴
 قدس روزنامه . ۴۵
 كیهان روزنامه . ۴۶
 روشنان . ۴۷
 زبان و ادب . ۴۸
 دانـشگاه ( زبان و ادبیات فارسـی . ۴۹

 ) واحد جنوب – آزاد اسالمی
 شناسی زبان و زبان . ۵۰
شناسی زبان . ۵۱
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 زنان . ۵۲
 زیباشناخت . ۵۳
 تاریخ سخن . ۵۴
 سفینه . ۵۵
 شعر . ۵۶
 صحنه . ۵۷
 عصر پنجشنبه . ۵۸
 عالمه . ۵۹
 علوم حدیث . ۶۰
 فصلنامه دانـشگاه ( علوم سیاسی . ۶۱

 ) باقرالعلوم
 فردوسی . ۶۲
 فرهنگ یزد . ۶۳
 فصلنامه كتاب . ۶۴
 فقه اهل بیت . ۶۵
 قند پارسی . ۶۶
 كاج . ۶۷
 كتاب شهرزاد . ۶۸
 فلسفه كتاب ماه ادبیات و . ۶۹
 كتاب ماه تاریخ و جغرافیا . ۷۰
 كتاب ماه دین . ۷۱
 كتاب ماه علوم اجتماعی . ۷۲
 كتاب ماه علوم و فنون . ۷۳
 كتاب ماه كلیات . ۷۴
 كتاب ماه كودك و نوجوان . ۷۵
 كتاب ماه هنر . ۷۶
 كالم اسالمی . ۷۷
 كیهان فرهنگی . ۷۸
 گزارش میراث . ۷۹
 گلستان هنر . ۸۰

 گنجینه اسناد . ۸۱
 گوهران . ۸۲
 گیالن ما . ۸۳
 وا گیله . ۸۴
 مجله دانـشكده ادبیـات و علـوم . ۸۵

 ی دانشگاه اصفهان انسان
 مجله دانـشكده ادبیـات و علـوم . ۸۶

 انسانی دانشگاه تربیت معلم
 مجله دانـشكده ادبیـات و علـوم . ۸۷

 انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 مجله علمی پژوهشی دانـشكده . ۸۸

 ادبیات و علوم انـسانی دانـشگاه
 تهران

 مطالعات ملی . ۸۹
 معارف عقلی . ۹۰
 معرفت فلسفی . ۹۱
 مهراوه . ۹۲
 میرزا . ۹۳
 میقات حج . ۹۴
 نامه پارسی . ۹۵
 پژوهان تاریخ نامه . ۹۶
 نامه علوم انسانی . ۹۷
 نامه فرهنگستان علوم . ۹۸
 نشر دانش . ۹۹

ــات و . ۱۰۰ ــشكده ادبی ــشریه دان  ن
 علوم انسانی دانشگاه تبریز

 نقد و بررسی كتاب تهران . ۱۰۱
 نگره . ۱۰۲
 البالغه نهج . ۱۰۳
وقف میراث جاویدان . ۱۰۴
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 هفت آسمان . ۱۰۵
 همشهري . ۱۰۶
 هنر پارسی . ۱۰۷

 الهیات و حقوق . ۱۰۸
 یاد . ۱۰۹

 اسامی داوران

 فریدون ، آزاده . ۱
 آیدنلو، سجاد . ۲
 ابراهیمی، سیدابراهیم . ۳
 ابویی مهریزي، محمدرضا . ۴
 اتحادیه، منصوره . ۵
 ارژمند، محمود . ۶
 اسرافیلی، حسین . ۷
 اكبري، منوچهر . ۸
 امامی، صابر . ۹

 انوار، سیدعبداهللا . ۱۰
 اوجبی، علی . ۱۱
 ایمانی، بهروز . ۱۲
 علیرضا ، باقر . ۱۳
 محمد ، باهر . ۱۴
 محمدرضا ، بایرامی . ۱۵
 برخواه، انسیه . ۱۶
 بزرگمهر، شیرین . ۱۷
 بهرامیان، علی . ۱۸
 بهشتی، سیدمحمد . ۱۹
 آبادي، پرویز بیگی حبیب . ۲۰
 نژاد، كامران پارسی . ۲۱
 پرمون، یداله . ۲۲
 تجار، راضیه . ۲۳
 ثبوت، اكبر . ۲۴

 ثروتیان، بهروز . ۲۵
 جعفري مذهب، محسن . ۲۶
 جعفریان، رسول . ۲۷
 جلیلی، سیدهدایت . ۲۸
 حبیبی، نجفقلی . ۲۹
 ابراهیم بیگی، حسن . ۳۰
 حكمت، نصراهللا . ۳۱
 خاتمی، احمد . ۳۲
 خدایار، ابراهیم . ۳۳
 خزائی، محمد . ۳۴
 خطیبی، ابوالفضل . ۳۵
 یار خلعتبري، الله . ۳۶
 غیب، عبدالعلی دست . ۳۷
 دالوري، ابوالفضل . ۳۸
 رازپوش، شهناز . ۳۹
 رحمتی، محمدكاظم . ۴۰
 رحیمی ریسه، احمدرضا . ۴۱
 رواقی، علی . ۴۲
 سلیمانی، بلقیس . ۴۳
 اهللا حجت ، سلیمانی . ۴۴
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مقاالت مرحله دوم





دوره پنجمین گزارش
 جشنواره نقد كتاب

 همین شانزد همزمان با

 ران دوره هفته كتاب جمهوري اسالمی ای
۱۳۸۷ آبان ماه ۲۷





 مراسم پنجمین دورة جـشنوارة ۱۹ / ۳۰ تا ۱۷ / ۳۰ ساعت ۱۳۸۷ آبان ماه سال ۲۷ در روز
 تـرنم سـرود جمهـوري اسـالمی و اهللا مجید نقد كتاب پس از تالوت آیاتی چند از كالم

 آغـازگر . ایران با حضور جمع بسیاري از فرهیختگان، منتقدان و اهالی قلـم برگـزار شـد
 گونـه صائین مدیرعامل مؤسسه خانة كتاب بود كه ایـن راسم جناب آقاي علی شجاعی م

 : سخن گفت
 در كنار مراسم متعدد كه خانـة . كنم خیرمقدم و خوشآمد عرض می . كنم سالم عرض می
 هاي خانـة كتـاب هـست ترین برنامه كند به نظرم این مراسم از شریف كتاب برگزار می

 هـاي صـنعت ترین موضوعات و برترین حلقه جزو شریف اش و اهل برنامه چون موضوع
 ان بـردن رمـ زیـره بـه ك ، در باب ضرورت نقد اگر سخن بگـویم . شوند نقد محسوب می

 . ساز تولید و پدید آمدن آثار فاخر و ارزشمند بیشتري است قطعاً نقد زمینه . است
 قـی و متعـالی ایی و در سایه نقـد را امیدواریم به جایی برسیم از رهگذر چنین برنامه

 ها به جاي نگرش به تعداد عناوین كتابهـاي منتـشره در كـشور بـه محتـواي كه چشم
 هاي برتر و فـاخرتري بـیش از گذشـته بـه دوسـتداران شااهللا كتاب ها بنگرند و ان كتاب

 كتاب در ایران و جهان، دوستداران فرهنگ و ادب ایرانـی و اسـالمی مـا ارائـه شـود و
یت ت بتوانیم از این كمكـنم از همة عزیزان مجدداً سپاسـگزاري مـی . برسیم ها به كیفی 

 دانـم كـه از همـة عزیزانـی كـه بـا ارسـال بر خود فرض مـی . براي اجابت خانة كتاب
گانـة هاي یازده داوران محترمی كه در گروه ، نیز از همراهی كردند با دبیرخانه مقاالتشان
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 ران عزیـزم در دبیرخانـة پنجمـین طـور همكـا همـین . اشـتند نقد با دبیرخانه همكاري د
 . واره جناب آقاي اوجبی تشكر بكنم جشنواره به ویژه دبیر فرهیخته جشن

در ادامه دكتر رضا داوري به عنوان منتقد برگزیده حوزه فلسفة بـه ایـراد سـخنرانی
 : پرداخت
 پوشـی خُلـق كـریم ز آغاز كه پرده « بیتی از حافظ خواندند . اهللا الرحمن الرحیم بسم

 كه لفظ نقد در آن شعر بود، من هـم » بر نقد ما ببخش كه قلمی است كم عیار / توست
 گرچند نقدي كـه اینجـا مطـرح . اعتنا باشیم كنم كه به معنی اسمی نقد نباید بی فكر می

 حافظ در جاهاي دیگري هم . ارتباط نیستند اما این فعل و اسم با هم بی . است فعل است
 قد ياد كرده؛ و براي فهم معنی نقد خوب است كـه مراجعـه به نقد اشاره كرده، یعنی از ن

 ترین ابیات حافظ كه بـه معجـزه يكی از عجیب . كنیم و ببینیم آن بزرگ چه گفته است
 قلب سیاه بـود از آن در / نقد دلی كه بود مرا صرف باده شد « : شبیه است این است كه

 است، حاصل است، جـوهره این نقد دل، نقد خالصه . كند از نقد دل یاد می » حرام رفت
 گر شما را نـه بـس ایـن سـود و زیـان مـا را / نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان « . است
 . » بس

 . نقد دل خیلی ملموس نیست . تر است ، این نقد یك كمی ملموس » نقد بازار جهان «
 من آن نـیم « : اما باز هم گفته است . تر ا ست محسوس است، اما نقد بازار جهان ملموس

 نقد جوهره اسـت، » . در خزانه به مهر تو و نشانة توست / دهم نقد دل به هر شوخی كه
 كنـیم، كتـاب را نقـد مـا نقـد مـی . اما این نقدهایی كه گفتم اسـم اسـت . خالصه است

 نقد خرد نظري، نقد خرد محض، نقد خـرد عملـی، : كانت آثاري دارد با عناوین . كنیم می
 . كنیم؟ اول كه ما نقد نـداریم كنیم، چه می نقد می . ن آن نقد یعنی نقد كرد . نقد قوة فهم

 تان هستم و به من اظهار لطف دارید، يكی از دوستانم درست است من كه اینجا خدمت
 هاي من راجع به كتـاب و نقـد كتـاب تا از نوشته ۶۰۰ هاي من راه فهرست كرده نوشته

 اظهارنظر شخـصی مـن اما اینها بیشتر گزارش كتاب است، معرّفی كتاب است یا . است
 مـا شما كتـاب . نقد حتّی بحث نیست . نقد، مخالفت نیست . در مورد كتاب و نوشته است

 ارسطو آراي مختلف را نقد كرده و بحث كرده، رد و اثبات . ارسطو را باز كنید بعدالطبیعه
 صد توانیم بگوییم، ولی ارسطو ق مسامحتاً می . گوییم نقّاد نظریات ما به ارسطو نمی . كرده

 اگـر . كند سره را از ناسره جدا می . كند ارسطو بحث می . ارسطو نقّاد نیست . نقّادي نداشته
. گـوییم جدا كردن سره از ناسره نقد باشد كه نوعی نقد است، مسامحتاً ارسطو را نقّاد می
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 درستی و نادرستی . گوید كند، عیب و حسن عقل را  نمی ولی كانت وقتی عقل را نقد می
 . عقل، عیب و حسن نـدارد . براي اینكه عقل، درستی و نادرستی ندارد . گوید عقل را نمی

 كند كه این عقل چه كاره است؟ چند مرده كند؟ كانت معین می چه می . عقل، عقل است
 توانـد بكنـد و چـه آیـد؟ چـه مـی حالج است؟ چه شأنی دارد و چه كـاري از آن برمـی

 تواند بكند؟ نمی
 توانـد یعنی عقل چه مـی . اتی كه فرا روي عقل قرار دارد نقد عقل یعنی تعیین امكان

 مـا . عقل چه كاره است؟ نقد كتاب هم با این مالحظه بایـد در نظـر گرفتـه شـود . بكند
 پـسندم، پـسندم و مـی اینكه من مخالفم، اینكه من موافقم، نمـی ، كنیم وقتی كتابی را نقد می

 . الف باشم یا با نظري موافق باشـم یعنی من حق دارم با نظري مخ . تواند نباشد این نمی
 البته مخاطب من، خوانندة من . اي را رد بكنم اي را اثبات بكنم و رأي من حق دارم رأي

 نوشتة من، اظهـارنظر مـن بایـد . هاي من موجه باشد خواهد و باید گفته از من دلیل می
 مثالً مـن مـشّائی . اما اینكه من كتابی بخوانم و بگویم با این كتاب مخالفم . موجه باشد

 مـن . هستم، كتاب مالّصدرا را بخوانم، كتاب سهروردي را بخوانم و بگویم من مخـالفم
 زیـرا هـر اهـل . این نقـد نیـست . آثار كانت را بخوانم و بگویم من مخالف كانت هستم

 و . دهد هاي دیگر ترجیح می اي باالخره یك فلسفة مختار دارد كه آن را بر فلسفه فلسفه
 هاي دیگر تفـاوت دارد و احیانـاً مخـالف بعـضی از فلسفة مختار او با فلسفه به هر حال

 توانـد بـا ارسـطو موافـق باشـد، بـا اي مثل من می مگر دانشجوي فلسفه . هاست فلسفه
 سینا موافق باشـد، بـا كانـت موافـق افالطون موافق باشد، با دكارت موافق باشد، با ابن

 توانم با همة نظرهاي مختلف این بزرگان مگر می من ! اینها كه اختالف نظر دارند . باشد
 . كنم با يكی اگر موافق باشم، با چند تاي دیگر قهراً سر ناسازگاري پیدا می ! موافق باشم

 در فلسفه در عـین اینكـه بـین فالسـفه . گویم، باید تفسیر شود ناسازگاري كه اینجا می
ـر وجـود دارد وفاق در تفكّر، وفاق در ح . اختالف است، یك وفاق هم هست  . رمـت تفكّ
 شـود و شود و نقد می آراي فیلسوفان سلف ذكر می . كتاب ملّاصدرا یك سره بحث است

 هاي دیگر ملّاصدرا را، كتـاب ملّاصدرا و كتاب اسفار آیا كتاب . شود در مورد آنها بحث می
 ایـن نظرهـا، ایـن دالیـل . كتاب تعلیم است . كتابِ بحث است . ها بنامیم؟ نه نقد فلسفه

 ظرها این دالیل مخالف نظرها، عرض كردم هر كس بخواهد نقـد بكنـد نـاگزیر بایـد ن
 اما نقد یعنی ببینم این چیزي كه مـوردنظر مـن بـود . بحث مقدمة نقد است . بحث بكند

گیرد؟ چه مقامی دارد؟ چه موقعی دارد؟ و چه وزنی دارد؟ اشاره كـردم كـه كجا قرار می
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 گوید كه عقل چه كاره اسـت؟ عقـل چنـد مـرده می كند، به ما كانت وقتی نقد عقل می
 حالج است؟

 عقل به صورت فاهمه . آید كاري كه فالسفة سلف از عقل توقّع داشتند، از آن برنمی
 . دهـیم رسد كه ما به آن علم نام فیزیك و ریاضی را مـی شود، به علمی می كه ظاهر می

  از حدود خود خـارج مـی عقل وقتی . رسد گویی می عقل در مسائل متافیزیك به خِالف
 . جاي عقـل معـین اسـت . بنابراین جایگاه معین دارد . شود گویی دچار می شود، به خالف

 گویـد عقـل چـه به ما مـی . كند مقام عقل را معین می . كند كانت جاي عقل را معین می
 . سـت تري پیدا كرده ا در دورة متأخّر نقد دامنة وسیع . تواند بكند تواند بكند و چه نمی می

 هاي نقد اصالً ما در قرون پنجم و ششم، كتاب . خواهم بگویم پیش از این نقد نبوده نمی
 خواهم بگـویم كـه اختـصاص بـه این نقد بوده و من نمی . نقد ادبیات داریم . شعر داریم

  تر پیدا مـی كند و دایرة وسیع اما در دورة جدید، نقد يك تعینی پیدا می . دورة جدید دارد
 بـه . شـود از فلـسفه مـی بریم، جزء مهمی ران متأخّر كه ما در آن به سر می كند و در دو

 شناسید كه به نقـد اي را نمی شناسید، حوزة فلسفه اي را نمی قسمی كه شما امروز فلسفه
 هنر از اول يكی از مسائل فلسفه . به نقد ادبیات نپردازد، به نقد هنر نپردازد . ادبی نپردازد

 فلسفه از زمان سقراط و افالطون تا زمان . ده امپریالیسم است فلسفه یك خُر . بوده است
 . كند این علم العلوم یعنی تكلیف همة علوم را معین می . ما علم العلوم است

 كند كه موضوع هر علمی چیست و روش هر علمی چیست؟ هنر هم یعنی معین می
 ب ناتمام است، ولی در حيطة فلسفه بوده و كتابي كه ارسطو دربارة شعر نوشته گرچه كتا

 هـایی ترین كتاب اگر هم تمام بود، كتاب كوچكی بود و مفصل نبود، اما يكی از درخشان
این پرداختن به هنر و پرداختن به نقـد ادب و . است كه در تاریخ فلسفة هنر نوشته شده

 حاال یك قـدري اسـتقالل بیـشتر پیـدا . ادبیات و شعر و هنر ادامه پیدا كرده تا زمان ما
 الزم نیست فیلسوف چنان كه مثالً كانـت و هگـل ایـن . رده، اهمیت بیشتر پیدا كرده ك

 كنـد، نقـد در ضمن فلسفه نقد ادبیات می . كار را كردند، كتابی خاص در نقد ادبیات بنویسد
 اینكه خطابه در فلسفة جدید جایگاهی پیـدا . آورد اصالً خطابه را در فلسفه می . كند شعر می

 . قابل تأمل است كرده امري است كه
 بحـث مـشكل . البته نقد كـار مـشكلی اسـت . ایم ما در نقد چنان كه بايد كار نكرده

 تصدیق و تكذیب كـار دشـواري . نیست، مخالفت مشكل نیست، موافقت مشكل نیست
اما نقد كردن، این كه بگویید این كتاب، این نوشته، این فلسفه، این شـعر، ایـن . نیست
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 تـوانم مـن مـی . گوید؟ این كـار آسـانی نیـست ن چیست و چه می داستان، این رمان، ای
 اگـر . آیـد خوانم خوشم مـی شعر سعدي را می . بگویم كتاب بودلر را خواندم و خوشم آمد

 خواند یا اگر كسی شعر سعدي را نمی . ذوق است آید، حداقل اینكه بی كسی خوشش نمی
 ذوق ذوق است یـا كـم بی آید، حداقل این است كه خواند و خوشش نمی شعر سعدي می

 ببینیـد اگـر . ولی نقد سعدي یـك چیـز دیگـري اسـت . شود ذوق نمی است، آدم كه بی
 . بخواهید جایگاه سعدي را در تاریخ ادب فارسی معین بكنید، يك كار دیگري باید بكنید

 نقـد سـعدي، چیـز . زند آید، این مثل آب روان دارد حرف می نباید بگویید من خوشم می
 . دیگري است

 كردم كه سال از عمرم را قصد داشتم و فكر می ۵۰ كنم كه من از خودم شكایت می
 گویم رفـع تكلیـف بـوده، ام، اما كاري كه نمی باید به نقد و نقّادي بپردازم و كاري كرده

 . كنم، نقـد نبـوده اسـت اداي تكلیف بوده، اما وقتی حاال خودم به گذشتة خودم نگاه می
 درك و دریافـت جـوهرة . دم، یك نوع درك و دریافت است طور كه عرض كر نقد همان
 سعدي كیست؟ سعدي چیست؟ حافظ كیست و چیست؟ . خالصة چیزهاست . چیزهاست

 شد؟ اگر حافظ نبود، این زبان فارسی چـه بـود؟ و چه كار كرده؟ اگر سعدي نبود، چه می
 نیست كـه این فرهنگ چه بود؟ من شغلم فلسفه است، ملّاصدرا آمده و چه كرده؟ كافی

 كافی نیست كه بگویم ملّاصدرا افلوطینی است؛ یعنی به . من بگویم ملّاصدرا بزرگ است
 این بزرگـوار . تعارفات به جاي خودش . آن حوزه تعلق دارد، نه اینكه مقلّد افالطون است

 در تاریخ فلسفه ایران چه گفته است؟ چه كرده است؟ منشأ چه آثاري شده است؟
 ایـن . تـوانیم نگـوییم بـزرگ اسـت اصـالً نمـی . م بزرگ است گویی سینا هم می ابن

 سـینا سینا كه بزرگ است، چه كار كرده؟ در تاریخ فلسفه چه مقامی دارد؟ جایگاه ابن ابن
ـر  در تاریخ فلسفه كجاست؟ اگر به این درك و به درك جوهرة فلسفة ابـن سـینا و تفكّ

 من بگویم ابن سینا قائـل بـه اصـالت ایم؛ وگرنه ابن سینا رسیدیم، ابن سینا را نقد كرده
 وجود بوده، مخالف اصالت ماهیت بوده، من با اصالت وجود مخالفم، بـا اصـالت ماهیـت

 كار ماست كه این . اصالً شغل ماست . هاي بدي نیست موافقم یا برعكس اینها كه بحث
 قـد یـك ن . نقد يك كار دشوار بزرگی اسـت . ها را بكنیم، اما نام این را نقد نگذاریم بحث

 بایـد یـك نـوع همـدلی و . درك بكنیـد . یعنی اثر را باید هضم بكنید . خواهد اشراف می
توانم بگویم كه من زبانی با اثر پیدا كردم، آن وقت می اگر هم . همزبانی با اثر ایجاد شود
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 تواند با آن كنم چه ارتباطی می اي كه من در آن زندگی می جامعه . با او چه ارتباطی دارم
 . اشد داشته ب

 ایـن . به هر حال نقد در حقیقت عبارت از تعیین مقام، موقع و اصالت يك اثر اسـت
 در علـم مـا نقـد . اثر فلسفی باشد، اثر ادبـی و هنـري باشـد . خواهد باشد اثر هر چه می

 اما . حتی استدالل داریم . در علم رد داریم، آزمایش داریم . در علم ما بحث داریم . نداریم
 یك اصول و قواعدي را مقرر بكنید، یك . است بگویید علم نقد داریم ممكن . نقد نداریم

 طبق عـادت . اي هست مسائلی را براي علم نقد مقرر بكنید كه در این هم یك مسامحه
 . كـنم از اینكـه حوصـله فرمودیـد كنم و تشكر می مألوف خودم مطلب را ناتمام رها می

 . جا و از استادان محترم عذر خواهم كنم از اینكه بنده را فراخواندید به این تشكر می
   

 : گونه سخن گفت در ادامه دكتر غالمعلی حدادعادل این
 كنم به حضور اسـتادان محتـرم، دوسـتان سالم عرض می . بسم اهللا الرحمن الرحیم

 اسـتفاده كـردم از . كنم كه فرصت سخنی كوتاه هم به بنده داده شد گرامی و تشكر می
  و تا حدي جبران شد غیبت من در روز پنج . استاد عزیز خودم هاي دكتر داوري صحبت

 امـروز بهـره بـردم و یـاد . شنبه كه موقع صحبت ایشان ناچار بودم جلسه را ترك كـنم
. كردیم شان بودیم و استفاده می هاي درس افتادم كه در خدمت كالس

 خیلـی نویـسند دربارة نقد باید اول عرض كنم كه من خودم به كسانی كه نقـد مـی
 سال پیش مشتري پروپـاقرص مجـالت نقـد كتـاب بـودم و از ۴۰ و از بیش از . مدیونم

 هایی را كه خواندم بعد از آن انتخـاب خیلی از كتاب . خواندن نقد خیلی چیزها یاد گرفتم
 . كردم كه یك نقدي دربارة آنها خواندم

 طلبـی خیلی سـال پـیش یـك م . هنوز هم این عالقه را به خواندن نقد كتاب دارم
 دربارة نقد به ذهنم گذشت و هیچ وقت هم در مورد آن نه چیز مفـصلی نوشـتم، نـه در

 حاال كه امر فرمودند من صحبتی بكنم گفتم بهتر است در ایـن . مورد آن صحبت كردم
 به نظرم رسـیده بـود كـه . جمع كه اهل فكر و اهل علم حضور دارند، طرح مطلب بكنم

 یعنـی همـین طـوري كـه مـا در فنـون . نقد نوشـت شود كتابی تحت عنوان اخالق می
 مختلف اخالق داریم، بیاییم فكر كنیم در حيطة نقد هـم مـا چـه اخالقـی بایـد داشـته

 براي این كتاب مـن در ذهـن خـودم فـصولی در نظـر گرفتـه بـودم و ابـوابی و . باشیم
كـی ی . هایش را نوشته بـودم ام و در دفتري هم فقط سرفصل هایی هم برداشته یادداشت
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 آن ناقـد . خواهد نقد بكند چه اخالقی را باید رعایت بكنـد این است كه آن كسی كه می
 یا منتقد یا نقّاد چه چیزهایی را باید رعایت بكند؟ دوم اینكه آن كسی كـه اثـرش مـورد

 شود، چه اخالقی را باید رعایت بكند؟ و خود نقد باید چه خصوصیاتی داشته نقد واقع می
 ا چگونه باید باشد؟ ه العمل باشد؟ عكس

 این موضوعی است كه ارزش فكر كـردن دارد و اهمیـتش در ایـن اسـت كـه اگـر
 یعنـی نقـد بـه تـسویه حـساب، . اخالق نقد نداشته باشیم، نقد شایسته نخواهیم داشـت

 گشایی، به دشمنی یا نان قرض دادن و در واقع تملّق، مداهنـه و امثـال ایـن جـور عقده
 . شود مبدل می چیزها
 مـثالً اگـر . نه براي نقد كردن صحیح و نه براي نقد شدن صحیح آماده نیـستیم ما

 بنده یك چیزي بنویسم یا بگویم و یك كسی بیاید بگویند اینجایش غلط بوده یا عیبی
  العملی نشان می دهم؟ چه عكس داشته، نقص داشته، خطا بوده، چه واكنشی نشان می

 روم؟ یا كنم؟ یك گامی به پیش می تلقّی می پذیرم؟ آن را در جهت اصالح دهم؟ آیا می
 كـنم دهم سعی می كشم؟ و در جوابی كه می شوم و خط و نشان می این كه برآشفته می

 كنیم؟ او را خُرد كنم؟ ما چه كار می
 خواهـد مثالً یك كسی كتابی نوشته، زحمت كـشیده، مـی . اینجا خیلی مسأله است

 گویـد مـثالً آید و مـی بعد يكی می . عه گل كند ادعاي دانشمندي بكند و باالخره در جام
 واكنش اینجا خیلـی مهـم ... اینجایش اشتباه بوده، اینجا ضعیف بوده، اینجا غلط گفته و

 اي به كمین ام كه یك عده بارها دیده . كند به همین اندازه هم آن كس كه نقد می . است
 هر كه « كه : قول حافظ كنند به اند كه یك كسی چیزي بنویسد، نظر به عیب می نشسته

 بینند، ولی اگر یك عیـب اگر صد امتیاز  داشته باشد نمی » . هنر افتد نظر به عیب كند بی
 واي به وقتی كه نویسنده یـك جایگـاه سیاسـی هـم . كنند داشته باشد آن را بزرگ می

 اخـتالف . شود یعنی مسائل خلط می . شود داشته باشد كه این دیگر مزید بر علّت هم می
 یعنی اگر آدمی . آورند اینجا همه را می ... هاي فكري و ها و خط ها و اختالف مرام مشرب

 در عالم سیاست یك چیزي بگوید و یا بنویسد كه بشود از آن طریق او را هو كرد، فـوراً
 . شود در جامة نقد یك معركة خونین بر پا می

 نقد اثر خودش اینها مفاسد اخالقی است كه اگر در فضاي نقد جلویش گرفته نشود،
 فضاي جنگ و دعـوا . شود یعنی در جهت تكامل نقد مؤثر واقع نمی . تواند ببخشد را نمی
. این بحث دامنه درازي دارد . افتد راه می
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 مادامی كه این اخالق نقد تدوین نشود و ما متخلّق به اخالق نقـد نـشویم، نقـد در
 . عرض من فقط همین است . شود جهت تكامل مؤثر واقع نمی

 كی دو جمله دیگر هم عرض بكنم و آن اینكه خیلی ساده است كه بیاییم راجع به ی
 قـدر آدم اثرش نقـد شـود، چـه . قدر خوب است نقد صحبت كنیم، بگوییم نقد كردن چه

 بله، حرف زدن آسان است، ولـی اگـر . قدر مفید است در جامعه نقد باشد، چه . خوب است
 یعنی اگر یك كسی كتابی نوشـت، . هم است در میدان عمل هم همین را نشان دادیم، م

 من خواستم نقدش بكنم، حب و بغض را كنار گذاشتم و به قـصد خـراب كـردن طـرف
 قـدر زنـیم چـه هایی كه می شود كه به این حرف دست به قلم نبردم، آن موقع معلوم می

 ، یا اگر من مثالً یك چیزي نوشتم دیدم، یك كسی حرفی زده، درست گفتـه . باور داریم
 العمل نشان نـدادم، فحـش نـدادم، دانستم و عكس ولی خوب من یا وقت نداشتم یا نمی

 شود كه آمادگی داریم ام، آن موقع معلوم می عصبانی نشدم، تحمل كردم، طبیعی دانسته
 یعنی مجالت نقد . در این جهت باید یك مقداري كار بكنیم . براي نقد كردن و نقد شدن

 بـاالخره امثـال مـا وقتـی . باشـد هاي قلمی جویی و عربده ها دریدگی ما نباید عرصة قلم
 كـش رویم سر چهـار راه چـاقو بكـشیم، نفـس بخواهیم یك كار خالفی بكنیم كه نمی

 ممكن است همان روحیه در ما باشد تا به جاي سر چهـار راه و چـاقو كـشیدن، . بطلبیم
 حـاال . بـه طـرف بـدهیم قلم از جیب در بیاوریم و در یك مجلة نقد، فحش و بد و بیراه

 . هاي زشت جور دیگري ممكن است بـزنیم زنیم، حرف هاي زشت این جوري نمی حرف
 كـشاند، ممكـن یعنی همان كژي كه یك عده را به آن طـرف مـی . اما بنیاد يكی است

 . است من را هم در عالم نقد به همان كارها بكشد
 . منطقیِ اخالقی بكنـیم فضاي نقد را، فضاي معتدل . ما باید در این جهت كار كنیم

 جایش را گفتند اشتباه جامعه هم اگر كسی یك كتابی نوشت و پنج . باید نقد عادي شود
 خـورد و است، دیگر از آن به بعد طرف را طرد نكند كـه ایـن آدم بـه هـیچ دردي نمـی

 آن وقت اگر نقد جان بگیرد، اثرش این است كـه هـر . افتد به مسیر می ... مطرود است و
 دهد در مورد هر موضوعی كـار كسی به خودش جرأت نمی . برد ت به قلم نمی كسی دس

 شـود و كـار ارزش پیـدا یعنی جادة اصلی علم پهن مـی . گیرد آن وقت علم پا می . بكند
 بـرد بدانـد كـه یعنی باید یك جوري باشد كـه هـر كـس دسـت بـه قلـم مـی ؛ كند می
 ایـن هـست، آن وقـت » . كـار كـسی گیرند بر خرده می / اند در عالم بسی سنجان نكته «

اخالقـی در آن این فایدة نقد است به شرطی كه مرز اخـالق و بـی . شود احتیاط زیاد می
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 این چند . شناخته شود و مدون بشود و ملكه شود و جا بیفتد و جامعه و اشخاص بپذیرند
 خواهم كـه زیـره عذر می . جمله را بر حسب تكلیف كه فرمودند من تقدیم حضور كردم

 . كنم تشكر می . به كرمان بردم
   

 نیـز ایـن گونـه سـخن نامه فرهنگستان تقدیر دكتر احمد سمیعی سردبیر مجله شایسته
 : گفتند

 بنا داشتیم كه اینجا فقط نامة فرهنگستان را معرفی كنم كه اگر مورد تشویق قـرار
 . نقـد بكـنم خـواهم یـك عرضـی دربـارة مقدمتاً اجازه مـی . گرفته به چه اعتباري است

 مفهومی كه ما از نقد داریم با مفهومی كه اآلن در غرب و به طور كلّی در جاهـایي كـه
 . ادبیات پیش رفته است و نقد تكامل پیدا كرده اسـت، وجـود دارد، تفـاوت زیـادي دارد

 یعنی نقد در نظر منتقدین معاصر غیر از آن چیـزي اسـت . یعنی اصالً چیز دیگري است
 گیـریم، در واقـع یـك نـوع آن چیزي كه ما مراد مـی . گیریم مراد می كه ما از آن اآلن

 درواقـع همـان نقد . اي بسیار درخشان ما سابقة نقد داشتیم، سابقه . ویرایش است، نه نقد
 یـا مـثالً گفتـیم شرح كه می . مثنوي مثالً شرح . گفتیم چیزي است كه ما قبالً شرح می

 هایی ی، یك اثري كه رموزي دارد، نكته كردند؛ یعنی یك متن را شرح می الحكم فصوص
 كنـد و در اي دارد كه در دسترس نیست، منتقـد ایـن را درواقـع تفـسیر مـی دارد، معانی

 . دهد دسترس خوانندگان قرار می
 تورگنیـف . ام، این نمونة نقـد اسـت اي اخیراً در مجلة جهان كتاب خوانده یك مقاله

 . سـروانتس دن كیـشوت شكسپیر را بـا لت هم كند مقایسه می . این مقاله را نوشته است
 . اي گرفته شده است فهمد كه نقد در جهان غرب به چه معنی خواند می انسان این را می

 یعنی فرض كنید یـك شـعري را شـاعري . گیریم به همان معنی كه ما از شرح مراد می
ـدها شـناخته نیـست می  . گوید، این داراي یك رموزي هست، كُدهایی هست كه این كُ

 . اي كـه دارد با چه؟ با احاطـه . دهد كلید این رمزها، كلید این كُدها را منتقد به دست می
 خوانیم، این داراي یك كُدهایی اسـت مثالً فرض كنید اگر یك قطعه شعر از اخوان می

 كه ما كلید این كُدها را در دست نداریم؛ و اگر با این شعر آشنا نباشیم، با شعر نو، با شعر
 توانیم كلید فضاي شعري او، با دنیاي او، با بینش او آشنایی نداشته باشیم، نمی اخوان، با

 واقعـاً . در جهان غرب منتقد كسی است كـه احاطـه دارد . این رمزها را، به دست بدهیم
كند كه این اصالً چگونه فرصت كرده  است كه این همه آثار را با نظر انسان تعجب می
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 خوانید، خوب حجمش خیلی كم است، اما ثار لوكاچ را كه می بخواند، مثالً شما آ انتقادي
 در همین حجم اندك از فیلسوفان نام برده است، از آثار فلسفی نام بـرده اسـت، از آثـار

 یا مثالً فرض كنید آقاي دكتـر معـصومی وقتـی دربـارة ... ادبی نام برده است، از شعر و
 . كنـد با دنیاي این شاعر آشـنا مـی یعنی ما را . نویسد، این نقد است سهراب سپهري می

 یـا بعـضی از آثـار . شوند آنهایی كه با دنیایش غریبه هستند، با دنیاي این شاعر آشنا می
 . دشتی به نظر من تا حد زیادي به نقد نزديك شده است

 جویی، به معنی دیـدن نقد به معنی عیب . بنابراین ما یك تصور دیگري از نقد داریم
 ایـن . نقد به این مفهوم در جهان غرب اصالً نیـست . نقد نیست نه، این . عیب یك اثري

 مثالً فرض كنید یـك جـا . كنند ها این كار را می فیلولوژیست . یك كار فیلولوژیك است
 گوید اینجا این را این طوري بایـستی اند، بدخوانی كرده است، می در متن تصحیح كرده

 . گیریم، این است آن مراد می این چیزي كه ما از . خواندي، این طوري خواندي می
 شـود اصالً بـدون نقـد مـی . تري دارد تر و شامخ ولی نقد واقعاً یك مقام بسیار عالی

 هاي آموزشی را كه من نرفتم ولی برخی از كتاب . كند گفت كه ادبیات مفهومی پیدا نمی
 ر در یـك مثالً معلم وقتی دربارة یك اثر داستانی یا شعر یا یـك شـاع . ام اند دیده نوشته

 كند، هیچ از این چیزها نیست كه مثالً بگوید فالن تشبیه محیط دانشگاهی صحبت می
 یـك . را گفته است، فالن صنعت را به خرج داده است، نه، چنین چیزهایی اصالً نیـست

 طوري كه همان . بینند یعنی یك چیزهایی كه دیگران در يك اثر نمی . چیز دیگري است
 . دنیـایي كـه مـا بـا آن غریبـه هـستیم . دنیاي دیگري دارد خوب شاعر یا نویسنده یك

 خوب با این دنیـا آشـنا شـدن خیلـی . یعنی نظیرش وجود ندارد . همتاست دنیایی كه بی
 تواننـد فقط كسانی می . به حریم این دنیا نزدیك شدن خیلی مشكل است . مشكل است

 اش نزدیـك د به حـریم شو توان شد، می وارد این دنیا شوند ـ در شعر كه اصالً وارد نمی
 شعر نزدیك شوند كه خیلی كوشـش كـرده باشـند كـه توانند به حریم شد ـ كسانی می

 اصالً دنیایي كـه شـاعر خلـق كـرده اسـت، . سنخیت با آن دنیا و با آن جهان پيدا كنند
 دنیایی است . یا ما آن را تجربه كردیم . دنیایی نیست كه وجود دارد . دنیاي دیگري است

 . عر آن را تجربه كرده است كه فقط شا
 كنم ما بایستی نقد را به این معنی بگیریم و بـه ایـن معنـی توجـه بنابراین من فكر می

 هاي پیش خیلی از اینها قرن . ما در نقد خیلی خیلی عقب هستیم . كنیم و به پیش ببریم
كنند، این نيست كـه بگوینـد فـالن می شرح مثنوي وقتی كه فرض كنید . جلوتر بودیم
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 موالنا يك تجربـة . نه، این نیست . اش این است، فالن صنعت را به كار برده مه معنی كل
 خواهیم منتقل كنیم؟ او چگونه به ما این تجربة عرفانی را ما چه طوري می . عرفانی دارد

 توانیم نزدیك بـشویم بـه آن دنيـا كـه بتـوانیم هـضم منتقل كرده است؟ ما چگونه می
 . شود نمی ، ها را داشته باشیم بدون آنكه ما نظیر آن تجربه ا بشویم؟ بكنیم؟ بتوانیم وارد آن دنی

 خـوانم كـه قـدر مـی كه صداي پیغمبر را بشنوم و باز آن خوانم قدر می را آن قرآن گوید كه می
 وارد قـرآن بایـستی در دنیـاي . همین طوري خواند شود را نمی قرآن . صداي خدا را بشنوم

 براي اینكه آن دنیا براي ما . ر دارد، براي همین هست شرح دارد، تفسی قرآن این كه . شد
 نه تنها بشناسیم بلكـه آن دنیـا را تجربـه . ما بایستی آن دنیا را بشناسیم . ناشناخته است

 . بینید كه نقد اصالً چیز دیگري اسـت بنابراین می . در آن دنیا باشیم، زندگی كنیم . كنیم
 كنـیم، ایـن كارهـاي ان نقـد معرفـی مـی كنیم و معموالً به عنو این كارهایی كه ما می

 . ارزش نیست خوب این هم ارزش دارد، بی . شناسی است درواقع ادبیات . فیلولوژیك است
   

 : نظرات خود را این گونه طرح كرد سخنران پایانی سیاوش جمادي بود كه نقطه
 و تان عرض كنم كه به پاي خـودم اینجـا نیامـدم من اساساً قبل از هر چیز خدمت
 . ناحق یـا حـق . اهل قلم هستم به غلط یا درست . سخنران نیستم و سخنرانی بلد نیستم

 شـاید از . قلم به دست دارم و قلم با سخنرانی و حضور در برابر جمع تفاوت بسیاري دارد
 سخنی كـه بـا . همین نكته من بتوانم محملی بیابم براي اینكه مسألة نقد را مطرح كنم

 كه از پشت تربیون سخنرانی در معرض استماع حـضّار قـرار شود و سخنی قلم بیان می
 گیرد، گر چه ممكن است هر دو به لحاظ مضمون و پیام يكی باشـد، ولـی گفتـه بـه می

 گفته، محل گفتن، جهان گفتن، مخاطب گفتـه همـة . تنهایی همه چیز نیست در جهان
نستلیـشن  و پيكربنـدي Constelation اینها با هم یك مجموعه و یك به اصـطالح كُ

 . سازد كه خود آن مجموعه در يك جهانی قرار دارد می
 رساند كه ایـن اي را به گوش ما می موسیقی قرآن شنویم، كالم را می قرآن ما كالم

 شـنویم و نـواي ایـن موسـیقی دسـتگاهی ایـران را مـی . آید ها می موسیقی از دوردست
 شـنویم، فـرض كنیـد مـی موسیقی كالسـیك غـرب را . آید ها می موسیقی از دوردست

 این جهان، این وضـعیت، ایـن ابـزار در . موسیقی باخ متعلّق به یك جهان دیگري است
 . وقت نیست، ولی در مورد این مطلب صحبت بسیار زیـاد اسـت . تأثیر نیست مضمون بی

این مطلب را با عرض پوزش از حضور كساني كه اهل نقد هـستند و واقعـاً مـن جـرأت
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 . جایی كه همه منتقد هستند زیاد صحبت كـنم، مطلـب را بـاز كـنم زیادي ندارم كه در
 نویـسیم، بنا به تجربـة شـخص خـودم، وقتـی مـا مـی . كنم فقط به یك نكته اشاره می

 گویم چند لحظـة بعـد اي را كه اآلن من می ولی این گفته . توانیم نوشته را خط بزنیم می
 خواهد كه آقـاي حـداد را می پس گرفتنش همان چیزي . توانم پس بگیرم به آسانی نمی

 البته در حاشیه عرض كنم كه اخالق نقد صرفاً به . عادل عنوانش را گذاشتند اخالق نقد
 كنـیم، امـري ویژه در دنیاي بسیار پیچیده و عصر اطّالعاتی كه مـا در آن زنـدگی مـی

 در یك فرهنگـی . یعنی منتقد و منتقدالیه در یك زیست جهانی قرار دارند . فردي نیست
 وگـو نباشـد، آن تا آن فرهنگ دگرگون نشود، تا آن فرهنگ، فرهنـگ گفـت . رار دارند ق

 فرهنگ، فرهنگ سعه صدر و شرح صدر و انصاف و توان شنیدن نباشـد، نتیجـه نقـد و
 براي اینكه منتقد یك انسان است . بینیم اي است كه ما می نقّادي هم، همین بازار آشفته

 آید كه خودش در جهانی، در وضعیتی و در موقعیتی و كالمش از زبان انسانی بیرون می
 اگر من سخنی بگویم و شما نسبت به سخن من موضع . انسان هم خدا نیست . قرار دارد

 هایی قرار دهید، من بایـد خیلـی ناروا بگیرید و پشت موضع نارواي خودتان هم، پشتوانه
 بـه ایـن . فردي است این دیگر یك امر . قدرت، ایمان و انصاف و سعه صدر داشته باشم

 ام براي اینكه توان كنم، خودم را ساخته هایی كه با نفس می قدر در كشمكش كه من چه
 . شنیدن داشته باشم
 كنم كه ایـشان در اي از فیلسوف بزرگ آلمانی هانس گادامر نقل می من یك جمله

 هنر شنیدن آمـوختن . هرمنوتیك، هنر شنودآموزي است « : گویند تعریف هرمنوتیك می
  وقتی كه من مطلبی را شب مـی . آییم به سراغ بحث ميكروفون و قلم حاال می » . است

 نویسم، صبح ممكن است خودم آن مطلب را دوباره بخوانم و بگویم چه نبـوغی در ایـن
  یا برعكس بگویم این مطلبی كه نوشتم یك مطلبی بوده حاصـل سـتیزه . مطلب بوده

 گیـریم و همـة مـا داراي ب و بغض قرار می همة ما در موضع ح . همة ما انسانیم . جویی
 یك نفس هستیم به ویژه در این زمانه كـه از هـر طـرف آمـاج هجـوم انـواع و اقـسام

 در كـشاكش وضـعیت . گیـریم هاي مختلفـی قـرار مـی ها و انگیزه محركّات و انگیزش
 گیـریم و نقـد و كریتیـك در كرایـسیس، بـه ایـن معنـاي بحرانی و كرایسیس قرار می

 به این معنایي كه مـا اآلن از كریتـسیزن و كریتیـك مـراد . آید اش به وجود می ي امروز
 اجازه بدهید به جاي اینكه از ذهن خودمان نقد را معنا كنیم، بیاییم بـه تـاریخ . كنیم می

. اروپا مراجعه كنیم و ببینیم نقد عمالً براي آنها چه معنایی داشته
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 رفتـار نویـسندگان بـا ۱۶ و اواخر قـرن ۱۷ در اوایل دوران مدرن یعنی حدوداً قرن
 منتقدین خیلی با رفتار امروزي نویسندگان با منتقدین فرق داشت و این تفاوت بـه ایـن

 هـایی تا اآلن فراز و نـشیب ۱۷ جهت است كه خود نقد هم در طول زمان یعنی از قرن
 اش را استاد ارجمندم كه بـا شـرمندگی در حـضورش صـحبت طی كرده كه یك نمونه

 هـاي بـسیار درخـشان كنم فرمودند، از لوكاچ نـام بردنـد كـه واقعـاً يكـی از چهـره می
 . زیباشناسی است

 روانكاوري در نقد تأثیر گذاشته، فلـسفه در نقـد تـأثیر . لوكاچ فقط یك نمونه هست
 گذاشته، نقد فرمالیست داریم ، نقد روانكاوي یا پسيكولوژیست داریم، نقـد بیوگرافيكـال

 هـا هاي مختلف نقد كه همه این شـیوه انواع و اقسام شیوه . اختار گرا داریم داریم، نقد س
 در جهانی كه در آن تفكر بوده و تفكر مجال تنفس داشته ، اینها بـا . پخته و سخته شده

 . كنند هم گفتگو می
 فقـط . بندي كنم، نـدارم من به دلیل كمبود وقت، زیاد توانایی اینكه مطالب را جمع

 بعضی از . بندي هم می تواند باشد تان را نوشتم كه البته یك نوع جمع اینجا نظرات دوس
 خوب این یك تعریف كـانتی از نقـد . دوستان فرمودند نقد تشخیص سره از ناسره است

 اگر این كلمـه را در . ایم در این تعریف، ما كلمه نقد را در مقابل كریتیك قرار داده . است
 . دهد توانستیم بگوییم واژه نقد این معنا را می نمی مقابل كریتیك قرار نداده بودیم، اآلن

 اگر در یك فضايِ شتابِ زباني كـه مـا اآلن در آن . توانم بیان كنم دانم حرفم را می نمی
 كنم این فضا یك فضاي كرایسس و از نظر زبانی فـضاي بریم و من عرض می بسر می

 وجود آمـد، یعنـی نقـد اش به در فضاي بحران، كریتیك به معناي امروزي . بحران است
 حاال در تـواریخ، نقـد ادبـی را از ارسـطو . شروع به بالیدن كرد ۱۷ و ۱۶ ادبی كه از قرن

 كنند كه جاي بحث دارد كه واقعاً ارسطو منتقد است و نقد ادبی كرده یا نظریه شروع می
 . ادبی بوده یا شرح ادبي كه همه اینها را باید تفكيك كرد

 عنایش تشخیص سره از ناسره هست ، تـشخیص سـره از به هر حال نقد اگر یك م
 مـن بـه تـازگی كتـابی از . گـردد ناسره یك حرفی است كه البته به خود كلمه نقد برمی

 چـه باشـد آنچـه خواننـدش مارتین هایدگر را از زبان آلمانی به فارسی برگردانم به نـام
 . ان ارتباط داده است در آن كتاب، كلمه كریتيك را به كرایسس و كریتيكال و بحر . تفكر

 معناي تشخیص سره از ناسره يكی از معانی نقد اسـت كـه بـا فیلـسوف آلمـانی یعنـی
ایمانوئل كانت كه در واقع اسوه روشنگري است ـ در سه نقد بزرگ و تعیین كننده كانت
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 در اینجا كانت . كه نقد عقل محض، عملی و نقد حكم باشد ـ به نحوي تفصیل پيدا كرد
 خواهـد حـدود تعیـین چیست به قول خودمان مرض كانت چیست؟ او می اساساً دردش

 حدودِ چه چیزي؟ حدود فاهمـه، حـدود . كند، تشخیص سره از ناسره یعنی تحدید حدود
 تـوانم بكـنم و بـه چـه توانم بـدانم، چـه مـی حدود اینكه من چه می . حس، حدود امید

 ؟ یـك نـوع پیـام دارد بـه توانم امید داشته باشم، چـه ارتبـاطی بـا روشـنگري دارد می
 آلیـستی بیـرون روشنگري كه جهان جدید خودش را از به اصطالح اقتدار ذهنی و ایـده

 دانیم كه عمالً در واقع كانـت می . بیاورد و حدود فهم و حدود حس را خودش درك كند
 طـور كـه اسـتاد ارجمنـدم دكتـر داوري شود و نهایتاً هـم همـان به نوكانتیسم ختم می

 . آیـد العلوم عـصر جدیـد بیـرون مـی توي آن فیزیك و ریاضی به عنوان علم فرمودند از
 مایـة اثـر اللباب و جان معناي جدید هم كه براي نقد فرمودند، لُب و چكیده و زبده و لب

 بود كه این یك معناي نقد است كه آقاي سمیعی فرمودند و اگر من اآلن اضافه كنم به
 بینیم موضع منتقد یعنی این و حال آنكه ما می . كنم درستی فرمودند باید حرفم را اثبات

 آید و به اعتبار كثیراالنتشار بودند در نقدهاي بسیاري صفات و قیدهایی پشت كلمات می
 نشریه و به اعتبار نام منتقد ما ناچاریم بپذیریم كه این اثـر شـاهكار اسـت یـا ایـن اثـر

 . مایه است بی
 طـور اد داشتم فقط خالصـه كالمـم را ایـن گویی كردم، مطلب زی من خیلی پراكنده

 گوید، از این فیلم خوشم آمـد یـا بیند، می كنم كه فرد عادي وقتی فیلمی را می بیان می
 بدم آمد، این فیلم مطلقاً مزخرف بود، این فیلم شاهكار مطلق بود، اما منتقد كسی است

 وجیـه كنـد، بایست كالمـش را اثبـات كنـد، ت كه براي هر كالمش مسئول است و می
 البته به اقتضاي دوران جدید منتقد اگر هم كالمش را تبیین نكرد، این كالم . تبیین كند

 گیـرد و ایـن توسط ابزاري كه غیر از ابزار قرون وسطی است در معرض داوري قرار می
 هـزار نـسخه سـنجش ۵ هزار نسخه، ۲۰۰ ها و نشریاتی است كه در ابزار همان روزنامه

 طـور كـه آقـاي حـداد عـادل هـم شود، اما همان داوري نهاده می شود و در معرض می
 . است ... فرمودند بعضی اوقات این تعارض منتقدین، حب و بغض، رفیق بازي و

 كنم و سخنم را با عرض پوزش از دوستانم تمام فقط یك كالم دیگر عرض می
 هنگ مقصودم از فر . مشكلی اگر هست بیشتر در فرد نیست، در فرهنگ است . كنم می

 ما ... سال سابقه دارد ۲۵۰۰ فرهنگی است كه الزاماً فرهنگ كنونی نیست بلكه یك
ها خوانده امیدواریم به زمانی كه واقعاً فرهنگ جامعه ما چنان بالیدن بگیرد كه كتاب
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 شود ، شرح شود، واشكافی شود ، نقد به مفهوم تیشه به ریشه زدن كسی نباشد، نقد
 گزاري شخصی نباشد، نقد به اعتبار نام نویسنده نباشد، گله زده نباشد، نقد جنبه سیاست
 را نوشته و شاهكار بود، خوب صد سال تنهایی اي فرض كنید به اسم ماركز كه نویسنده

 بسیاري از نویسندگان . مایه باشد شاهكار بوده كه بوده ممكن است اثر دومش بسیار بی
 مایه پشت سر آن دارند و از ی اثر ب ۵۰ كنند، بزرگ هستند كه یك شاهكار خلق می

 شوند و منتقد باید این جرأت را برند و تحسین می سوخت آن شاهكار جوایز ادبی می
 . داشته باشد كه از نام گابریل گارسیا ماركز نترسد و خودش جرأت تفكر داشته باشد

 . كنم تشكر می . جرأت تحلیل و از نو اندیشیدن
   

  این دبیرعلمی ششمین جشنواره نقد كتاب ی اوجبی مراسم جناب آقاي عل پایان در
 : گونه سخن گفت

 آید و ضرورت، فوایـد و امروزه، مبانی، ماهیت و چیستیِ نقد از بدیهیات به شمار می
 بـا ایـن . نقش چشمگیر آن در بالندگی و رشد معارف بشري بر هیچ كس پوشیده نیست

 اصول و آداب نقد بسیار بیگانه حال جاي بسیار شگفتی است كه جامعة علمی ما هنوز با
 وگو، تعامـل و تـضارب هاي علمی، نقد عالمانه، رنگ باخته و بازار گفت در گفتمان . است

 . آرا رونق چندانی ندارد
 دار و پیشگام قافلـة علـوم و معـارف در ها طالیه براستی چه شده است؟ ما كه قرن

 رخـوت و رنجـوري و تكـرار هـا دچـار ها بودیم، اینك در بسیاري از حـوزه تمامی شاخه
 آیا این ریشه در آن ندارد كه پیشینیانِ ما با آغوش بـاز بـه اسـتقبال ! ایم؟ مكرّرات شده

 رفتنـد و نظـام مدرسـی حـاكم بـر محافـل درسـی و هـا مـی ها و تـشكيك نقدها، پرسمان
 اندیـشی و تقلیـد و آموزشی ما، مبتنی بر پرسـش و پاسـخ، آزمـون و خطـا، و فـرار از جـزم

 گرایی بود؛ و به همین دلیـل، همـواره شـاهد نـوآوري و پویـایی و طـراوت بـودیم و تقدس
 بـرداري، رونویـسی اینك تولیدات ما در عرصة فرهنگ مكتوب، چیزي جز گردآوري، گرتـه

 . هاي متفكران غربی و حتی عربی معاصر نیست آثارگذشتگان و ترجمه و برگردان اندیشه
 شـناختی شناختی، جامعه هاي فرهنگی، روان واره نقد در جامعة علمی كنونی ما با دش

 شناختی از سوي دیگر روبروسـت؛ و شناختی و روش و حتی سیاسی از یك سو و معرفت
 رفت از این بحران و فائق آمدن بر این مهم، بسیار صعب، دشوار، هاي چگونگی برون راه

. نماید پیچیده و ناشناخته می
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 فته شد، باید به این نكتة بنیادین نیز توجه جداي از ضرورت تجزیه و تحلیل آنچه گ
 میـزان . ها چندان زیـاد نیـست داشت كه در جامعه ما شمارگان كتابها در برخی از حوزه

 كتـاب كـم خریـده  و بـسیار كمتـر . رغم سیر صعودي، وضعی درخور ندارد مطالعه علی
 . شود خوانده می

 : د دان از آن مهمتر اینكه جامعة كتابخوان ما عمدتاً نمی
 ) مادة مطالعه ( چه بخواند . ۱
 ) روش مطالعه ( چگونه بخواند . ۲
 ) كمیت مطالعه ( به چه میزان بخواند . ۳
 ) هدف از مطالعه ( براي چه بخواند . ۴

 درست به همین علت، گروهی از اساتید و فرهیختگان عرصة فرهنگ در چند دهـة
 بسترسازي براي پاسخ هاي خوب، درصدد پیش با انتشار مجالتی به انگیزة معرفی كتاب

 دانستند گرچه نقد مطلوبیت دارد، امـا آنها می : به دیگر سخن . هاي فوق بودند به پرسش
 ما اگر دغدغة نقد داريم كـه . اولویت با معرفی، تولید، خواندن و مطالعة كتاب خوب است

 وانیم باید داشته باشیم، نخست باید با همة ابزارهایی كه در اختیار داریم به خواندن فراخ
  پس از عبور از مسألة خواندن، بـه معـضل نقـد مـی . و عطش مطالعه را فزونی بخشیم

 . رسیم
 هاي درخوري را جهت بـاال هاي اخیر، تالش خوشبختانه، متولیان فرهنگی در سال

 ها، تنوع بخشیدن به آثار مكتوب تولیدي، تسهیل در خرید كتـاب، بردن شمارگان كتاب
 رندگان اندیشمند، و رشد و توسعه فرهنگ كتـابخوانی مبـذول معرفی آثار فاخر و پدیدآو

 . اما ما هنوز در آغاز راهیم . اند داشته
 هاست كـه مؤسـسه خانـه كتـاب بـا تولیـد مجـالت ارزشـمند در باب نقد نیز سال

 هاي تخصصی نقد و بررسی كتاب، عرضة مباحـث نظـري و ماه، برگزاري نشست كتاب
 مه مهمتر برگزاري جشنوارة نقـد درصـدد اسـت در حـد مبانی نقد در قالب كتاب و از ه

 . دهی وضعیت نقد در جامعة علمی سهیم باشد بضاعت اندك خود در سامان
 ۵ تن از منتقـدان، تجلیـل از ۳۸ برگزاري چهار دورة جشنواره نقد و معرفی نزدیك

 عنـوان از مجـالت تخصـصی، گـامی ۳ تن از پیشكسوتان و منتقدان جوان، و تقدیر از
. ت هرچند ناچیز، كه مؤسسه خانه كتاب در این حوزه برداشته اس
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 هـا تـالش اینك بسیار مفتخریم كه پنجمین دورة جـشنواره نقـد نیـز پـس از مـاه
 . نظران حوزه نقد به پایان رسید تن از اساتید و صاحب ۳۹ ناپذیرِ نزدیك به خستگی

 امـه اجرایـی و ن نظـران، آیـین در این دوره، نخست با مشورت كارشناسان و صاحب
 مندي از داوران بیـشتر هاي ارزیابی را مورد بازبینی قرار داده و با اصالح آن و بهره شیوه

 . ها بیفزاییم در هر مرحله تالش كردیم بر كیفیت داوري
 عنـوان نـشریات و ۷۹ مقالـه از سـوي ۶۵۰ هـاي متعـدد، نزدیـك پس از فراخوان

 : ها به دبیرخانه واصل شد مجالت و روزنامه
 . مقاله در حوزه كلیات ۵۶ تعداد
 . مقاله در حوزه فلسفه ۲۷ تعداد
 . مقاله در حوزه دین ۶۴ تعداد
 . مقاله در حوزه علوم اجتماعی ۲۱ تعدا

 . مقاله در حوزه علوم و فنون ۸۴ تعداد
 . مقاله در حوزه هنر ۲۰ تعداد
 . مقاله در حوزه ادبیات داستانی ۱۳۷ تعداد
 . ت فارسی مقاله در حوزه ادبیا ۵۵ تعداد
 . مقاله در حوزه شعر ۸۳ تعداد
 . مقاله در حوزه تاریخ ۶۱ تعداد
 . مقاله در حوزه كودك و نوجوان ۴۲ تعداد

 گـروه تخصـصی ۱۱ در مرحلـة نخـست در قالـب : مقاالت در دو مرحله داوري شد
 مقـاالتی كـه از معیارهـاي اولیـه مقالـه خـوب . مقاالت از سوي سه داور ارزیابی گردید

 هایي كـه در قالب فرم داور ودند، به مرحله دوم راه یافته و این بار از سوي دو برخوردار ب
 هـا و ها و بررسـی از سوي خبرگان فن نقد طراحی شده بود، امتیازبندي شدند و با بحث

 هاي داوري، مقاالت برگزیده و شایسته تقدیر در هـر حـوزه جلسات گفتگو توسط هیئت
 صصي كتاب ماه هم از لحاظ كمی و هم از لحـاظ خوشبختانه مجالت تخ . انتخاب شدند

 . كیفی در این دوره رتبة خوبی را احراز كردند
 هاي داوري، یك پیشكـسوت حـوزه در این دوره نیز با مشاورة اعضاي محترم گروه

 از دیگـر . نقد، یك منتقد جوان و نیز دو نشریه تخصصی شایسته تقدیر شـناخته شـدند
تـوان بـه انتـشار مقـاالت برگزیـده نقد در این دوره، مـی هاي دبیرخانه جشنواره فعالیت
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 تـألیف نقد ادبیات منطبق بـا حقیقـت و نیز انتشار كتاب نقد برتر هاي قبل در قالب دوره
 . نژاد اشاره كرد آقاي كامران پارسی

 دانم از تمامی اندیشمندان و فرهیختگانی كه در كـسوت در پایان بر خود فرض می
 ل، ما را در ارزیابی مقاالت یاري دادند و نیز همة همكاران سـختكوش داورانی دانا و عاد

 مؤسسه خانه كتاب به ویژه دبیرخانه پنجمین دورة جشنوارة نقد كتـاب تـشكر و تقـدیر
 . نمایم

 به امید روزي كه كتاب و مطالعه دغدغة اصلی جامعه ایران اسـالمی باشـد و بـازار
 هـا ورزي در همة عرصه و تولید دانش و دانش گفتمان و نقد و تضارب آرا گرم و پرفروغ

 . پر رونق
 به امید روزي كه كتاب و مطالعه دغدغة اصلی جامعه ایران اسـالمی باشـد و بـازار

 ورزي در همـة را گـرم و پرفـروغ و تولیـد دانـش و دانـش آ گفتمان و نقد و تضارب
. ها پر رونق عرصه
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 : ة جشنوارة نقد كتاب برگزیدگان پنجمین دور
 بخش اصلی ) الف

 : فلسفه . ۱
 : فلسفة غرب ) الف

 دكتر رضا داوري اردكانی، كتاب ماه : ها را بشوییم توانستیم چشم كاش می
 . ۱۳۸۶ ، آذر ۳ فلسفه، سال اول، شماره

 : فلسفة اسالمی ) ب
 آبادي و جعفر محمد مشهدي نوش : االزمان در آینة نقد   تصحیح مرآ

 ره اول و دوم، بهار و امشاسفند، آینة میاث، دوره جدید، سال پنجم، شما
 . ۳۵۴ ـ ۳۴۱ ، صص ) ۳۷ ـ ۳۶ پیاپی ( ، ۱۳۸۶ تابستان

 : دین . ۲
 نقدي بر ترجمة كتاب مدرسة قم [ روافضی چون اشعري، ابن حزم و اسفراینی

 تألیف آندره نیومن، ترجمة سیدصادق حسینی اشكوري، با همكاري : و بغداد
 اهللا جاللی و سیدلطف : ] ۱۳۸۴ سید محمدرضا حسینی اشكوري، قم، زائر،

 . ۱۳۸۶ ، خرداد ـ تیر آینة پژوهش نقی خدایاري، علی
 : علوم اجتماعی . ۳

 شناسی جامعه : الف
 دكتر حمید عباداللهی، نامة : شناسی معرفت و علم نقد و بررسی كتاب جامعه

 . ۱۶۵ ـ ۱۴۳ ، صص ۱۳۸۷ ـ بهار ۱۳۸۶ علوم انسانی، زمستان
 علوم سیاسی . ب

 دكتر عباس خلجی، نامه علوم انسانی، : ها ب پردازي انقال جان فورن و نظریه
 . ۱۳۸۶ ، تابستان و پاییز ۱۶ شماره

 : ادبیات فارسی . ۴
 ها ترجمه « نگاهی به شیوة تصحیح كتاب ( نثر شیواي فارسی در خدمت قرآن

 دكتر محمد غالمرضایی و ): برگرفته از تفسیر سورآبادي » هاي قرآن و قصه
 ، شهریور ۱۱۹ بیات، شماره پیاپی اكرم السادات حاجی سیدآقایی، كتاب ماه اد

۱۳۸۶ .
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 : ) مشتركاً ( ادبیات داستانی . ۵
 سیاوش : ؛ تأملی در رمان كیفر آتش از الیاس كانتی انكار حضور دیگري

 . ۱۳۸۶ ، تابستان ۶ جمادي، خوانش، شماره
 اشرف اثر علی » سالهاي ابري « بررسی محتوایی » هاي ابري سال « بر گذري

 . ۱۳۸۶ ، مرداد ۱۰۹ یات داستانی، شماره مریم غفاري جاهد، ادب : درویشیان
 : شعر . ۶

 . ۱۳۸۶ واسفند ، بهمن ۲۲ غیب، الفبا، سال چهارم، شماره عبدالعلی دست : آه تا ماه
 : تاریخ . ۷

 ، نوشتة میرزا احمد اخبارنامه نقد كتاب [ هاي ایران و روس تالش در جنگ
 لنكرانی، به كوشش علی عبدلی، تهران ، مركز چاپ و انتشارات وزارت امور

 سیدرضا حسینی، كتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره مسلسل : ] ۱۳۸۳ خارجه،
 . ۱۳۸۶ ، مهر ۱۱۳

 : ادبيات كودك و نوجوان . ۸
 شعر : الف

 سیدمهدي یوسفی، پژوهشنامه ادبیات كودك و : نوعی وزن در ادبیات كودك
 . ۱۳۸۶ ، تابستان ۴۹ نوجوان، شماره

 داستان : ب
 ون، كتاب ماه كودك و نوجوان، سیدامین حسینی : مته به خشخاش پارسیان

 . ۱۳۸۶ ، بهمن و اسفند ۱۲۵ ـ ۱۲۴ شماره

 بخش جنبی ) ب
 . به عنوان پیشكسوت در حوزه نقد : مصطفی ذاكري . ۱
 . به عنوان منتقد جوان : عبداهللا صلواتی . ۲
. عنوان نشریات شایسته تقدیر ه ب : آینه میراث و نامه فرهنگستان . ۳
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 نمایه نشریات

 آینه پژوهش . ۱
 ه میراث آین . ۲
 اخالق . ۳
 ادبیات داستانی . ۴
 اقتصاد كشاورزي و توسعه . ۵
 الفبا . ۶
 اندیشه حوزه . ۷
 شناسی و تاریخ باستان . ۸
 بخارا . ۹

 پایاب . ۱۰
 پژوهش حوزه . ۱۱
 هاي خارجی زبان پژوهش . ۱۲
 پژوهشگران . ۱۳
 حوزه پگاه . ۱۴
 پیام بهارستان . ۱۵
 پیام زن . ۱۶
 تاریخ روابط خارجی . ۱۷
 ترجمان وحی . ۱۸
 جشن كتاب . ۱۹
 جغرافیا و توسعه . ۲۰
 جمكران . ۲۱
 حدیث اندیشه . ۲۲
 مه صدرا خردنا . ۲۳
 خشت اول . ۲۴
 خوانش . ۲۵
 دانش سیاسی . ۲۶

 دوچرخه . ۲۷
 رودكی . ۲۸
 روزنامه اطالعات . ۲۹
 روزنامه اعتماد . ۳۰
 روزنامه اعتماد ملی . ۳۱
 روزنامه شرق . ۳۲
 روزنامه كارگزاران . ۳۳
 روزنامه كیهان . ۳۴
 روزنامه همشهري . ۳۵
 روشنان . ۳۶
 زبان و ادب . ۳۷
 سفینه . ۳۸
 شعر . ۳۹
 شهاب . ۴۰
 صحنه . ۴۱
 علوم حدیث . ۴۲
 فرهنگ . ۴۳
 فصلنامه كتاب . ۴۴
 فكر و نظر . ۴۵
 ۴ كتاب حبیب . ۴۶
 یات كتاب ماه ادب . ۴۷
 كتاب ماه تاریخ و جغرافیا . ۴۸
 كتاب ماه دین . ۴۹
 كتاب ماه علوم اجتماعی . ۵۰
 كتاب ماه علوم و فنون . ۵۱
كتاب ماه فلسفه . ۵۲
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 كتاب ماه كلیات . ۵۳
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نمودار مقاالت مرحله دوم
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 نامه جشنواره نقدكتاب آیین
 مقدمه

 و ادبی قرار دارد هاي علمی نقد به عنوان یك خالقیت علمی، در كنار سایر آفرینش
 ساز اعتال و ارتقاي كیفی آثار منتشره  است؛ مؤسسه خانه كتاب بـه و توجه به آن، زمینه

 منظور ارتقاء سطح كیفی نقد و نیز تشویق منتقدان براي تالش بیـشتر در حـوزة علـوم
 » ر نقد برت « نامه، اقدام به انتخاب انسانی، هرساله در ایام هفته كتاب و براساس این آیین

 . كند منتقدان و فعاالن این حوزه می » معرفی و تشویق « و
 هدف . ۱ ماده

 رشد و بالندگی فن نقد و ایجاد فضاي رقابتی سالم و سازنده در فضاي نقد علمـی و
 . ترین اهداف این جشنواره است ارتقاء سطح كیفی منابع مكتوب كشور از جمله مهم

 موضوع . ۲ ماده
 كلیات، ادبیات، فلـسفه، هنـر، علـوم : نواره عبارتنداز هاي مورد ارزیابی این جش حوزه

 اجتماعی، دین، علوم و فنون و تاریخ و جغرافيا كـه در نـشریات داخلـی كـشور، اعـم از
 . كاغذي و الكترونیك منتشر شده باشد

 اركان جشنواره . ۳ ماده
 دبیـر علمـی، . باشـد مؤسسه خانه كتاب مسئول برگزاري جشنواره نقـد كتـاب مـی

 . گردند هاي داوري اركان این جشنواره محسوب می ه و هیئت دبیرخان
 دبیرعلمی به پیشنهاد معاون فرهنگی مؤسسه و با تـصویب مـدیرعامل : ۱ تبصره

 . شود كتاب تعیین می خانه
 هـاي هاي جشنواره سه نفر به عنوان اعضاي هیئـت در هريك از حوزه : ۲ تبصره

 . شوند ل منصوب می داوري توسط دبیرعلمی معرفی و از سوي مدیرعام
 وظایف و اختیارات دبیر علمی جشنواره . ۴ ماده

 هاي سه نفره داوري در هريك از موضوعات جشنواره معرفی هیئت . ۱
 بندي مقاالت رسیده به دبیرخانه تفكیك و طبقه . ۲
 شركت در جلسات داوري و نظارت بر روند داوري . ۳
بندي و ارائه گزارش نهایی به صورت مكتوب جمع . ۴
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 نظران انتخـاب و بـا دعـوت دبیرعلمـی داوران از میان اساتید و صاحب : ۳ تبصره
 . نمایند آغاز به كار می

 روند داوري . ۵ ماده
 : شود و انتخاب مقاالت در سه مرحله انجام می داوري

 هـاي داوري كلیه مقاالتی كه به دبیرخانـه ارسـال شـده، توسـط هیئـت : مرحله نخست
 . كننـد رأي مثبت باشند، بـه مرحلـه دوم راه پیـدا مـی ۲ كه داراي شوند و مقاالتی بررسی می

 . رسد نتایج این بررسی در صورت جلسه ثبت و به امضاي اعضا  می
 داور مورد ۲ مقاالت راه یافته به مرحله دوم داوري حداقل باید از سوي : مرحله دوم

 ۱۰۰ مقـاالتی كـه از . هاي مربوطه درج گـردد مطالعه قرار گیرند و نتایج ارزیابی در فرم
 . یابند امتیاز یا بیشتر را كسب كنند، به مرحله نهایی راه می ۸۵ امتیاز،

 در این مرحله و با حضور كلیه اعضاي هیئت داوري و نیز دبیر علمی، : مرحله نهایی
 پس از بررسی و مذاكره، یك مقاله به عنوان مقاله برتر یا شایسته تقـدیر در هـر حـوزه

 . شود، نتیجه جلسه در صورت جلسه ثبت خواهد شد می انتخاب و معرفی
 پدیدآورندگان مقالة برگزیده یا تقدیري بـیش از یـك نفـر كه درصورتی : ۴ تبصره

 . شود می باشند، جوایز بین افراد توزیع
 هاي داوري یك پیشكسوت نقـد و تواند با مشورت هیئت دبیرعلمی می : ۵ تبصره

 . تقدیر معرفی نماید نیز نشریه برتر را انتخاب و براي
 بندي زمان . ۶ ماده

 نیمه نخست هر سال دبیرخانـه جـشنواره نقـد كتـاب، بـا درج آگهـی فراخـوان در
كنـد تـا آثـار هاي جمعی، از تمامی منتقدان دعوت می هاي كثیراالنتشار و رسانه روزنامه

 ط هیئـت خود را تا پایان مرداد ماه به دبیرخانه ارسـال نماینـد، بررسـی و ارزیـابی توسـ
 زمان با ایام هفته كتاب داوران از نیمه دوم شهریورماه آغاز شده، سپس طی مراسمی هم

 . نامه اهدا خواهد شد به برگزیدگان جوایز تعیین شده در این آیین
 جوایز : ۷ ماده

 به نفرات برگزیده یا شایسته تقدیر در هر حوزه، تندیس و لـوح تقـدیر بـه امـضاي
  ه ویژه كه هر سال توسط هیئت مدیره خانه كتاب تعیین می دبیرعلمی جشنواره و جایز

. گردد شود، اهدا می
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لوح تقدیر پنجمین جشنوارة نقد كتاب
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