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استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:
کتاب «شازده احتجاب» ،به قلم هوشنگ گلشیری ،توجّه بسیاری از تحلیلگران ادبی و منتقدان را به سوی
خود جلب کرده و در این رابطه مقالههای متعدّدی در نشریّات علمی -پژوهشی به چاپ رسیده و دو کفّة خوانش
تحلیلگر و تحلیل ،بدنه نقدهای ارائه شده را تشکیل داده است .بررسی زوایای مختلف این اثر از منظر نقد و
نظریّههای ادبی ،عالوه بر ایجاد آشنایی مفید با دیدگاههای متنوّع و مرتبط ،قابلیّتهای این کتاب را در اجرا و
پذیرش مباحث نظری نمایان ساخته است .در بررسیهای ادبی ،مطالعة دقیق متن منتخب و منابع مرتبط با آن
ضروریست و زمانی تحلیل سودمند خواهد بود که مبتنی بر اصول علمی دقیق باشد .با توجّه به این امر ،هفت
مقالة علمی -پژوهشی مرتبط با شازده احتجاب با موضوعیّت واحد ،سطح علمی برابر و همگونی تقریبی محتوا،
انتخاب و عملکرد پژوهشگران در این حوزه ارزیابی شده است .بررسی فرم ،ساختار و محتوای مقالههای منتخب
در حوزة این پژوهش قرار دارد که با هدف نقدپژوهی و تبیین نقاط قوّت و ضعف احتمالی موجود انجام گرفته
است .یافتهها نشان میدهد در فرم و ساختار اکثر مقالهها ضعفهای قابل مالحظهای وجود دارد و نقطة قوّت این
مقاالت در تحلیلهای محتوایی است .بهعالوه برخی مقاالت شایستگیهای نوشتار علمی -پژوهشی را نداشتهاند.
برای حلّ این مهم ،ضروری است که مسئوالن نشریّات ،خصوصاً داوران در رویکردها و عملکردهای خویش
بازنگری داشته باشند.
واژگان کلیدی :نقدپژوهی ،شازده احتجاب ،مقالة علمی پژوهشی.

 تاریخ دریافت مقاله94/1/18:

تاریخ پذیرش نهایی94/10/14:

 - 1نشانی پست الکترونیکی نویسندة مسئولjalali_1388@yahoo.com :
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 -1مقدّمه
نقص یا کمبود اصول و چهارچوب صحیح نظری در نقد یک اثر قطعاً تحلیللگلر
را از مسیر اصلی و هدف نهاییاش دور میکند بررسیها و نقدهای ادبی اخیلر بلر آثلار
نویسندگان مختلف ،حتّی در نشریّات علمی-پژوهشی از چنین مشکلی مصلون نمانلده
است .در موارد بیشماری دیده شده است کله منتقلد بله جلای نقلد بله تبیلین دیلدگاه
میپردازد و گاه به نقل داستان اکتفا میکند یا تحلیلگر بدون در نظر داشتن سیر منطقی،
امکانپذیری اجرای روش ها و در نظر گرفتن توانش اثلر بله تخللیط نظریّلههلای ادبلی
میپردازد.
دربارة نقد و تحلیلل دیلدگاههلای متنلوّعی وجلود دارد .از یلک منظلر ،نقلدهایی
همچون نقد معرّفیکننده و فاقد تحلیل ،نقد توصیفی ،نقد صریح و مقایسهای کله در آن
جنبههای ساختاری و محتوایی دو یا چند اثر داوری میشود ،نقد کلّینگر که محدود بله
نقد و بررسی و تحلیل دقیق آثار یک نویسنده میشود ،نقد رهنمودی تأثیرگلذار کله بله
تحلیل محتوا و شکل میپردازد و جنبلة رهنملود دارد ،نقلد اجتملاعی و القلایی کله از
دیدگاه اجتماعی و مردمی به اثر نگاه میشود ،نقد جدلبرانگیز ،نقد روانشلناختی ،نقلد
ذوقی و عاطفی و نقد عمللی و رهگشلاتتقیزاده ،1۳81 ،صلص )22-31در ایلن گلروه
میگنجد .بسیاری نیز نقد را با آن چه در شبه نقدهای ژورنالیستی رخ میدهد ،متلرادف
و هممعنا میدانند .در واقع «نقد ادبی فعّالیّتی است ارزشمند به منظور مطالعله و تحلیلل
و تفسیر و ارزیابی آثار ادبی».تبرسلر ،1۳89 ،ص )۲8دقّت در نقد و تحلیل ادبی نیاز بله
دو اصل تعهّد و صداقت دارد.تبپری ،2002 ،ص )109نظریّههای ادبلی الزاملاً در تقابلل
با یکدیگر نیسلتند ،در علینحلال ملیتواننلد جایگلاه مخلتصّ بله خلود را بلر اسلا
روششناسی و مفروضات علمی داشته باشند.
رمان شازده احتجاب به قللم هوشلنگ گلشلیری یکلی از آثلار مهملی اسلت کله
پژوهشگران و منتقدان ،مقالههای متعدّدی با رویکلرد تحلیلل و نقلد در سلطح علملی-
پژوهشی دربارة آن نوشتهاند .در این پژوهش با جمعآوری هفت مقالة علمی-پژوهشلی
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مرتبط با اثر مذکور ،شیوههای بررسی و تحلیلهای انجام شده بازنگری ملیشلود و بله
نوعی نقد نقد انجام خواهد شد .هدف از ایلن پلژوهش ،بررسلی عملکلرد منتقلدان در
تحلیل علمی و تنظیم ساختار مقالهها اعمّ از کیفیّت ارائة مطالب مسلتند ،روش تحقیلق،
چکیده ،کلمات کلیدی ،نتیجهگیری و مرجعشناسی است .برای رسیدن به این منظور به
این پرسشها پاسخ میدهیم که آثار بررسی شده در ساختار و مفلاهیم تلا چله حلدّ بلا
اهداف تحلیل ،نزدیک بودهاند و اصول نگارش مقاله علمی -پژوهشی تا چله میلزان در
مقالهها رعایت شده است؟ فرضیه در بررسی حاضر ،بر مبنلای منطبلق بلودن تحقیقلات
انجام شده با متلدها و روشهلای مطلرح در نظریّله و نقلد ادبلی و نبلود اشلکالهلای
ساختاری در تنظیم مقالهها است.
پیشینة پژوهش:
در ارتباط با نقد نقد در حوزة ادبیّات فارسی ،اندک مواردی دیده میشلود کله بلر
میشماریم .مقالة «تحلیل ساختاری نقد»ت )1389نشریّة پژوهش زبان و ادب فارسلی بله
قلم صدیقه علیپور پژوهشی در ارتباط با انواع نقد از منظر عوامل بیرونی و درونی است
و به ساختارهای کارکردی نقد اشاره دارد .مقاللة «نقلد و بررسلی کتلاب سلاخت زبلان
فارسی با رویکرد معیارهای نقد و نقد بر نقد»ت )1389نشریّة پژوهشهای زبانی بله قللم
لیال شریفی نقدی بر نقد کتاب است .در این دو مقاله عیناً به نقلدهای بلر نقلد پرداختله
شده است .در رابطه با «شازده احتجاب» هیچ نقد بر نقدی انجام نگرفته است.
محدودة پژوهش:
در روشهای علمی اجرای نظریّه و نقد آثار ادبی مطالبی به صورت مقالله و کتلاب
موجود است که در این تحقیق به آنها مراجعه شده است .مقاالت متعدّدی با تمرکلز بلر
نظریّه و نقد ادبی در تحلیل کتاب «شازده احتجاب» گلشیری نوشته شده اسلت از ایلن
میان ،هفت مقالة منتخب زیر را که اختصاصاً در این حوزه ارائه شده با تکیه بر اهلدافی
که در سطور قبل ذکر شد در فهرست بررسی خود قرار دادهایم .مقاللههلای منتخلب بله
شرح زیر است:

__________________________________________________________________
4

كاوش نامه ،سال هفدهم ( ،)1395شماره 33

 «بوف کور و شازده احتجاب دورمان سور رئالیست» ،شناخت.1۳8۷ ،« -بررسی تکنیکهای مدرن انعکا

ذهلن در رملان شلازده احتجلاب» ،زبلان و

ادبیّات فارسی.1۳91 ،
 «خوانشی لکانی از شازده احتجاب گلشیری» ،ادب پژوهی.1۳91 ، «بررسی تکنیکهای روایی در رمان شازده احتجلاب هوشلنگ گلشلیری» ،ادبپژوهی.1۳88 ،
 «تأثیر در سرزمین آفرینشگری و داستانهای هوشنگ گلشیری» ،تاریخ ادبیّلات،.1۳91
 «بررسی رمان شازده احتجاب از چشمانداز نظریّات یونگ» ،نقد ادبی.1۳88 ، «تحلیل و بررسی شازده احتجاب گلشیری با دیدگاه ساختگرایانه» ،نقد ادبلی،.1۳8۷
روش تحقیق:
در این بررسی ،مقالهها از زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است .ابتلدا بله
روش تحقیق پرداخته شده است .در این بخش پرسشها یا فرضیههای مطرح در مقالله،
پیشینة پژوهش در نظر گرفته شده اسلت در ادامله پیونلد محتلوایی و طلولی مطاللب،
ارتباط عنوان با مطلب ،تحلیل نویسنده در مقام منتقد یا تحلیلگلر ،چگلونگی تحلیلل و
جمعبندی منطقی نیز بررسی شده است .از آنجا که در مطالعة منلابع رجلوع بله منلابع
مستقیم و غیرمستقیم مرتبط بلا موضلوعتدالور ،1383 ،ص )181حلائز اهمیّلت اسلت،
ارجاعها ،شیوههای نقل قول در متن ،تطابق چکیده ،نتیجه و کلیلد واژههلا بلا محتلوای
مقاله نادیده گرفته نشده است.
 -2گشودن تحلیلها و نقدها بر رمان «شازده احتجاب»
تحلیل یک اثر ادبی تجلّی مجدّد اثر است و عاملی نو در ماندگاری یا علدم آن در
جامعه ادبی محسوب میشود ،به همین دلیل اهمیّت تحلیل اثر ،کلم از خللق خلود اثلر
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نیسللت .یک لی از عوامللل دقی لق در تحلی لل ادب لی ،طللرح و تبیللین «وظیف لة نقللد ادب لی»
تمیرعابدینی ،1۳۷۷ ،ص )۲۰۶است که جایگاه عملکرد تحلیل گر را نیز معنادار میکنلد
ارائة نظریّهها و تحلیل متلون بلر اسلا

آن ،یکلی از روشهلایی اسلت کله ملیتوانلد

قابلیّتهای ادبی یک اثر را نمایانتر سازد در این میان نقلد ادبلی را نبایلد بلا «مقلاالت
موسوم به مرور و معرّفیتریویو) اشتباه گرفت .همچنین نقد ادبلی نسلبتی بلا تعریلف و
تمجید از نویسنده یا برعکس تقبیح و تخطئة نویسنده نلدارد».تپاینلده ،1۳9۳ ،ص)۳۷۶
در این رابطه تحلیلگران به شیوههای متعدّدی کار کردهانلد گروهلی بلا هلدف بررسلی
نظریّهها و پیادهسازی آن در اثر گلشیری گام برداشتهاند و گروهی به نقد پرداختهاند.
منتقدان ادبی در یکی از دو زمینة نقد نظری یا نقد عملی به فعالیّت پرداختهاند .در
واقع نقد نظری به تدوین نظریّات ،اصول و مبانی مربوط به ماهیّت و ارزش هنر متمرکز
شده و از طریق بیان اصول عامّ زیباییشناسانه و اخالقلی هنلری ،زمینلة نقلد عمللی را
فراهم میآورد و در پی آن ،نقد عملی ،اصول و مبانی نقلد نظلری را در اثرملورد نظلر،
اجرا میکند تبرسلر ،1۳89 ،ص )۲9بنابراین تحلیلگر ادبی ،در ابتدا به تعریلف و تبیلین
اهداف و مبانی منتخب میپردازد سپس به مصلدا یلابی دسلت ملیزنلد .رملان شلازده
احتجاب از جمله رمانهای مشهوری است که ردّ عمیقی بر ادبیّات معاصر ایران انداخته
است و به همین دلیل توجّه بسیاری از تحلیلگران و منتقدان را بله خلود جللب کلرده
است.
ارزش بررسی و نقد چندان مورد توجّه است که گروهی معتقدند که نقلد ،مولّلد
دانش است تژیرو ،199۳ ،ص )1۲۷در واقع خالقیّت علمی در نقد زمانی رخ ملیدهلد
که تحلیلگر بتواند با افزودن نکته و یافتهای به مبانی اوّلیّة نظریّههلا و شلیوههلای نقلد،
قاعدههای کلّی و چارچوبهای بسته را تغییر دهد .چارچوبشلکنی بله معنلای ایجلاد
آشفتهبازار نیست بلکه جستجو دراینباره ،مانند آن است که پوشلش الفلار را از محتلوا
جدا کنند و حقایق ادبی جاری در آن را به نملایش بگذارنلد ایلن نملایش هلر گلاه بلا
یافتههای دقیقتر و صحیحتر همراه باشد عمق و اصالت یک متن ادبی را نشان میدهلد
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و دالیل ماندگاری آن را روشن میسازد به عکس اگردر تحلیلهلا دقّلت کلافی وجلود
نداشته باشد ،دستاوردی جز کلّیگویی و به بیراهه رفتن به بار نمیآورد.
با رعایت آزاداندیشی در نقد و دوری جستن از جانبداریهای غیرعلمی است کله
ارزش بررسی نمایان میشود تبهابها ،199۵ ،صص )۲۰6-۲۰7در این پژوهش ،هر مقاله
به صورت مجزّا بررسی میشود تا درونشدها و بیلرونشلدهای نویسلنده و تحلیللگلر
دقیقتر مشخّص شود:
 « -1-۲بوف کور و شازده احتجاب دو رمان سوررئالیست»
نقد روانکاوانه در قرن بیستم شکل جدّی گرفت و به حوزة ادبیّات راه یافت .بلر
اسا

این نگاه در داستان ،دو محتوای آشکار و نهفته وجود دارد که محتلوای نهفتله در

سطوح گوناگون سانسور میشود .در ابتدا در این نوع نقلد ،رویکلرد منتقلد بله سلمت
بررسی شخصیّت مؤلّف بود .سپس شخصیّتهای داستانی به حلوزة نقلد آورده شلدند.
تبرسلر ،1۳89 ،صص )1۷۵-18۵در مقالة حاضر نویسنده با رویکرد نقلد سوررئالیسلتی
بر کتاب گلشیری متمرکز شده است.
 -1-1-۲روش تحقیق:
در این مقاله نویسنده سلعی در تبیلین سوررئالیسلتی بلودن بلوف کلور و شلازده
احتجاب دارد .او پس از معرّفی توصیفی این دو کتاب ،دربارة شیوة کار خود ایلنگونله
مینویسد« :مقال -حاضر سعی دارد تا پس از مروری کوتاه بر آرای منتقدان ،نگلاهی بله
یکی از جنبشهای مهمّ ادبی-هنری قرن بیستم بیفکنلد و ویژگلیهلای دو رملان ملورد
بحث را با شاخصهای آثار منتج از این جنبش مقایسه کند تا شاید بتواند به این پرسش
پاسخ گوید که بوف کور و شازده احتجاب به کدام جنبش و برداشت هنری نزدیکترند
و در یک طبقة کلّی در کدام مقولة ادبی قرار میگیرند».تقویمی ،1۳8۷ ،ص )9۷تحلیگلر
ادبی با پرسشی کار خود را در بررسی شروع میکند که پاسخ آن میتواند روشلنکننلدة
ابعاد و افقهای موجود در اثر بر اسا

رویکرد موجود در پرسش باشد .در این مقدّمله

نویسنده پیشفرض و سؤال خود را مطرح کرده است .تنها مشکل در این اسلت کله بلا
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توجّه به عنوان مقاله «بوف کور و شازده احتجاب دو رملان رئالیسلت» ظلاهراً نویسلنده
«یک» جنبش را مطرح کرده استتکه البتّه سوررئالیسم یک مکتب فکری – ادبلی اسلت
نه جنبش) امّا در طرح پرسش نوشته است ...« :تا شاید بتواند به این پرسش پاسخ گوید
که بوفکور و شازده احتجاب به کدام جنبش و برداشت هنری نزدیکترند.»...ت قویمی،
 ،1۳8۷ص )9۷در عین حال در سطرهای یادشده آورده است «نگاهی اجمالی بله یکلی
از جنبشهای مهمّ ادبی قرن بیستم .»...تهمان) نویسنده سپس در پلی ملروری بلر آرای
منتقدان به توضیح نظر کسانی میپردازد که در بحلث سورئالیسلت بلودن بلوفکلور و
شازده احتجاب با یکدیگر اختالف نظر داشتهاند و خلود نیلز نظلرش را دربلارة توجیله
سورئالیست بودن این دو اثر در ضمن مطلب ،میآورد.تهملان )۳19-۳۲۰ ،نویسلنده در
این قسمت به صورت ضمنی ،سعی در ارائلة پیشلینه و هلدف پلژوهش داشلته اسلت
بنابراین در مقدّمات مقالة پیشینه ،پرسش و روش تحقیق معرفی شده است.
 -۲-1-۲بررسی محتوایی:
نویسنده تحت عنوان فرعی «نظری اجملالی بله جنلبش سورئالیسلت» پایلههلای
جنبش سورئالیست را تشریح میکند .در ادامه به «سورئالیسم و رمان» و «شلاخصهلای
رمان سوررئالیست» اشاره میکند و «وجود شاخصها در بوفکور» و «وجود شاخصها
در شازده احتجاب» را با منطق استقرایی تحلیل ملیکنلد .عنلاوین فرعلی کله نویسلنده
انتخاب کرده است کامالً با عنوان اصلی مقاله مرتبط است با توجّه بله ایلن کله عنلوان
نباید کلّی و فراتر از محتوای مقاله باشدتفتوحی ،1۳8۵ ،ص )1۲۶چنلین ملوردی کلامالً
توسّط نویسنده در نظر گرفته شده است .با اینحال موارد زیلر اشلکالی کله در تحلیلل
دیده میشود:
 آغاز به جانبداری در نقد «مروری بر نظریّات منتقدان» نداشتن توجیه در گزینش دو اثر مذکور و قرار دادن آن در یک کفّة بررسی -خروج جزئی از محوریّت اصلی تحقیق و پرداختن به نقد روانکاوانه.
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نویسنده در معرّفی رویکرد خود از میانلة راه بله نقلد روانکاوانله پرداختله اسلت
تقویمی ،1387 ،ص )321باآنکه رویکرد سوررئالیستی نیز رابطه نزدیک با ایلن دیلدگاه
دارد امّا توجیه علمی مبتنی بر نقد روانکاوانه و گریز به آن در مقاله دیلده نملیشلود و
طرح آن نیز ناتمام باقیمانده است .پرداختن به «بیمنطقی حسّ آگاهی»تاحمدی،1382 ،
ص )379در سورئالیسم میتوانست شرایط توجیه پرداختن به نقد روانکاوانله را بیشلتر
فراهم سازد .همچنین علّلت انتخلاب دو اثلر و در کنلار هلم قلرار دادن آن را در مقالله
نامشخّص رها کرده است .نکتهای که در تحلیل دیده میشود این است که تحلیلگلر در
بخش توجیه علمی کار خود ،سعی در اثبات و تأیید پیش فرض خود دارد و در این راه
بسیار موشکافانه به موضوع پرداخته است.تقویمی ،1387 ،صص )325-333بدنلة مقالله
نظم منطقی دارد و چینش موضوعات مطرحشده ،درک بهتلر مطللب را بلرای مخاطلب
امکانپذیر میسازد بنابراین پیوند طولی مطالب حفظ شده است بهعالوه مطالب آمده با
عنوان مقاله همخوانی و تناسب دارد.
 3-1-2بررسی فرم و ساختار:
ازآنجاکه چکیده ،خالصهای دقیلق از مقالله اسلت کله در یلک پلارگراف نوشلته
میشودتفتوحی ،1385 ،ص )127چکیدة مقالة حاضر با مطالب موجود در مقاله تناسلب
دارد.
بخشی از کلیدواژهها با مقاله تطابق ندارد .کلیدواژگان عبارت است از« :نوع ادبلی
سورئالیست ناخودآگاه ساختار ،نظم زمانی».تقویمی ،1387 ،ص« )317ناخودآگلاه» در
دو سه پارگراف از کلّ مطلب را شامل میشود و «ساختار و نظم زمانی» در کم از چنلد
سطر مقاله ظاهر شده است .بهعالوه در کلیدواژهها نام آثار یا نویسندگان آن ذکلر نشلده
است و بازیابی مقاله را در پژوهش دشوار میکند .از ژانر ادبی و رملان در کلیلدواژههلا
نامی به میان نیامده است.
«نتیجهگیری خوب ،به معنی خالصه کردن مقاله نیسلت بلکله بایلد هلدف اوّلیّله،
نتایج حاصل از تحقیق و اهمّیّت مطالبتفتوحی ،1385 ،ص )138در آن بیلان شلود .در
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قسمت نتیجه ،اشکالی که در مقاله دیده میشود ذکر نقل قلول مسلتقیم اسلت« :تنهلا بلا
رویکرد به عالم وهم ،تا آن حدّی که عقل بشری  ...حسینی ،1384 ،ص »824تقلویمی،
 ،1387ص )334بهعالوه درنتیجه ،کلّی گویی وجود دارد و از شیوة پژوهش و یافتلههلا
با قطعیّت حصول نتیجه ،سخن گفته نشده است .این ایلراد بلر چکیلده نیلز وارد اسلت
تهمان ،ص )317حفظ ایجاز در ذکر منابع از محاسن این مقالله اسلت بلرای نمونله در
درون ارجاع آمده است «بسیاری از شخصلیّتهلای داسلتان حرکلات و رفتلار مشلابهی
دارند :مثالً زن اثیری ،زن لکّاته ،پیرمرد قوزی ،دختربچهای که در رویای راوی تصویری
از کودکی لکّاته است ،برادر او و حتّی خود راوی ناخن انگشت سبابه دست چپشلان را
م لیجونللد .همللان ،صللص»105 ،75 ،73 ،24 ،15 ،13تهمللان ،ص )226و در صللورت
تطویل و توضیح نویسنده مقاله با ذکر دلیل و فکت بله تحلیلل پرداختله اسلت.تهملان،
ص 327همان ،ص )332نویسنده در بخشی از مقاله به نظلر هملایون کاتوزیلان بلدون
ارجاع اشاره کرده است« :دکتر کاتوزیلان کله حلدود  20صلفحه از رسلالة خلود را بله
بررسی مآخذ خارجی بوفکور اختصاص میدهد واژة سورئالیست را در توصیف رمان
هدایت به کار میبرد.»...تهمان ،ص )319یکی از محاسن مهمّ مقاله ذکر معادل انگلیسی
یا فرانسة واژههای تخصّصی موجود در متن است .چکیده دربردارنده مطلب موجود در
مقاله است.
« -2-2بررسی تکنیکهای مدرن ا نعکا

ذهن در رمان شازده احتجاب»

مقالة حاضر مرتبط با نقد روانکاوانه است .بررسی انعکا

ذهلن شخصلیّتهلای

موجود در کتاب شازده احتجاب ،سبب طرح بازیابی تکنیک این مقوله در مقاللة حاضلر
شده است .نویسنده نیمنگاهی به نقد نو نیز داشته و در ابتدا بررسی خود را با ایلن نقلد
شروع میکند و آن را به نقد روانکاوانه پیوند میدهد.
 -1-2-2روش تحقیق:
در این مقاله نویسنده سعی در بررسی تکنیکهای مدرن انعکلا

ذهلن در رملان

شازده احتجاب دارد .او عبارت خود را با «تأکید بر جهان بیرونی»تدماوندی و جعفلری،
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 ،1391ص )34آغاز میکند که ویژگی مهلمّ مدرنیسلم و نوشلتار ملدرن اسلت .سلپس
تاریخچة مختصری از مدرنیسم ارائه ملیدهلد و بلا طلرح سله پرسلشتهمان ،ص)35
مطلب خود را پلیش ملیگیلرد .نویسلنده سلؤال نخسلت را ایلنگونله طلرح ملیکنلد:
«نویسندگان ملدرن از چله روشهلا و تکنیلکهلایی بلرای انعکلا

محتویّلات ذهنلی

شخصیّتها استفاده کردهاند؟»تهمان) و در اینباره تنها با ذکر یلک نقلل قلول از ایلیلاد
صرفاً به بیان تئوریها بسنده میکند و پاسخ منطقلی بلرای سلؤال اصللی تحقیلق ارائله
نمیدهد این در حالی است که یکلی از نکلات مهلم در تعلیلل آنچله نیلاز بله توجیله
کاربردی دارد ،ذکر شاهد مثال است و اگر نباشد ضعف مقاله را نشان ملیدهلد.تبپلری،
 ،2002صص )59-60نویسنده در پیشینة پژوهش به منلابعی اشلاره ملیکنلد کله در آن
بهطور ناتمام به مؤلّفههای ذهنگرایی پرداخته شده است.تدماونلدی و جعفلری،1391 ،
ص )35تا ایلن قسلمت بلاوجود ضلرورت تعیلین متلد و روش بررسلیتبپری،2002 ،
ص )43نویسنده به روش تحقیق خود اشاره نمیکند و روند بررسی او بلدون پیونلد بلا
مطلب بعدی ،ناتمام باقی میماند .بهعالوه دربارة هدف نگلارش مقالله یلا ضلرورت آن
مطلبی ذکر نمیشود.
 -2-2-2بررسی محتوایی:
در ذیل عنوان «ذهنگرایی مدرن»تدماونلدی و جعفلری ،1391 ،ص )36نویسلنده
نقبی به رئالیسم و رمان مدرن میزند .علّت پرداختن به این قسمت با توجّه به موضلوع
تحقیق توجیهپذیر نیست و حذف آن آسیبی به ساختار مقالله وارد نملی کنلد .در ادامله
نویسنده نظر یونگ ،دیچز ،برگسون ،فلوبر ،هلپرین و مندنیپور را ذکر ملیکنلد .غیبلت
نویسندة مقاله در ردّ یلا قبلول دادهلا سلخت پیداسلت .مطاللب ارائلهشلده بلا عنلاوین
«ذهنگرایی مدرن» و «روشهای مدرن انعکا

ذهن»تهمان ،صلص )36-37همخلوانی

ندارد و مرز میان این دو عنوان نامشخّص است .نویسلنده در شلرح دنیلای نویسلندگی
مدرنتهمان ،ص )39به سیزده ویژگلی اشلاره ملیکنلد کله بخشلی از آن ملیتوانلد در
زیرمجموعة دیگری قرار بگیرد برای مثلال «تبلدیل زملان و مکلان و شخصلیّتهلا بله
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یکدیگر» با «بهکارگیری زمان و مکان بههمریخته» و «توجّه به زملان ذهنلی» همپوشلانی
دارد .این کار تطویل بیسلودی ایجلاد کلرده و سلبب گسلیختگی مطللب شلده اسلت.
نویسنده سپس به «انعکا

روشهای ذهنگرایلی در رملان شلازده احتجلاب» پرداختله

است .او جایگاه دقیق نقد خود را بهعنوان نقد روانکاوانه بهصراحت روشن نکرده است
و در تحلیل او مشکالت زیر دیده میشود:
 نقل قولهای نظری پیدرپی ،بدون جمعبندی نهایی و بدون نشانهای از حضلورنویسندة مقاله در متن تدماوندی و جعفری ،1391 ،صص 40،37 ،36 ،35و)61
 -گسیختگی طولی میان تکنیکهای مطرح شده در انعکا

ذهلن و آشلفتگی در

توالی ارائه
 طرح مبحث «خاطره» و «تخیّل» در ذهنگرایی و عدم جداسازی منطقی ایلن دواز هم.تهمان ،صص)42-60
بهعالوه به نظر میرسد منتقد در پایان مقالله از هلدف خلود دور شلده و نوشلته
است« :آنچه سبب از این شاخه بله آن شلاخه پریلدن ماجراهلا ملیشلود تشلتّت ذهلن
نویسندة اثر نیست بلکه اصرار او بر نشان دادن ذهنیّت بیمار و متشلتّت شخصلیّتهلای
داستان است که طبق منطق ذهن حرکت میکنند».تهمان ،ص )64این امر با کلّیت عنوان
مقاللله ،همخللوان نیسللت زیلرا در طللرح سلؤال ،نویسللنده متمرکللز بللر انعکللا

ذهللن

شخصیّتهای داستان بوده ،نه نویسندة اصلی داستان که همان گلشلیری اسلت در ایلن
مقاله پیوند طولی مطالب گاه از هم گسسته میشود و محتوا از عنوان مقاله دور میافتد.
 -3-2-2بررسی فرم و ساختار:
چکیدة مقاله با متن تناسب دارد و انتخلاب واژگلان کلیلدیتهمان ،ص )33دقّلت
نویسنده را در نقد نشان میدهد .ارتباط عنوان با نتیجلة مقالله نزدیلک نیسلت زیلرا در
عنوان ،نویسنده بررسی تکنیکهای مدرن انعکا

ذهن را شاخص کرده ،امّا درنتیجه به

ذهن بیمار شخصیّتهای داستان رسیده است تهمان ،صص 33و  )63در قسمت نتیجه
نویسنده اشاره کرده که یافتههایش متفلاوت بلا تکنیلکهلای انعکلا

ذهلن کالسلیک
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طراحی شدهتدماوندی و جعفری ،1391 ،ص )63امّا در متن مقاله به نلوع تفلاوتهلا و
علّت گزینش جدید خود ،نپرداخته و دراینباره توجیه یا سند علمی ارائه نداده است.
در منابع درون ارجاع اشکال جزئلی وجلود دارد .بلرای نمونله :اسلکولز،1372 ،
ص 106با تکرار عینی ذکلر ملیشلود.تهملان ،ص )38در منلابع پایلانی :پلک ،جلان،
ت ،)1366شیوة تحلیل رمان ،ترجمة احمد صدارتی ،تهران ،مرکز در متن ،ارجاعی ندارد.
همچنین برای تعدادی از واژگان تخصّصی ،معادل انگلیسی ذکر نشده است.
« -3-2خوانش لکانی از شازده احتجاب گلشیری»
در روشنسازی انواع دیدگاهها ،بررسیها و نقد ادبی ،رویکردهای متنوّعی وجود
دارد .رابطة نظریّههای ادبی با رشلتههلای دیگلر همچلون جامعلهشناسلی ،روانشناسلی،
زبان شناسی و غیره در این مسأله دخیل اسلت.تبهابهلا ،1995 ،صلص )206-207مقاللة
مذکور نگاهی از منظر روانشناسی به ادبیّات است.
 -1-3-2روش تحقیق:
در مقالة مذکور پژوهشگر ،پرسش تحقیق را در چکیده اینگونه ذکر کرده اسلت:
«رمان شازده احتجاب در کدام ساحت لکانی روایت میشود؟ و علّت عملدة گسسلتگی
ساختار «خود» شازده احتجاب و ساختار روایی ایلن رملان چیسلت؟»تیلزد خواسلتی و
مولودی ،1391 ،ص )11با اینکه طرح پرسش توسط تحلیلگر زاویة دیلد او را بله اثلر
نشان میدهد ،جایگاه پرسش تحقیق در چکیده نیست بلکه الزم است پاسخ این پرسش
به شکل کلّی بیان شود درست است که برای تشریح زاویة دیلد ،منتقلد نیلاز بله تبیلین
مسأله دارد امّا مقدّمة مقاله ظرفیّت طرح و ارائة فرضیه را دارد نه چکیده.
ابتدا نویسنده در مقدّمه به معرّفی ژاک لکان میپلردازد و نظریّلة او را بلهانلدازة 8
صفحه توضلیح ملیدهلدتهمان ،صلص )112-120سلپس وارد بررسلی «رملان شلازده
احتجاب» میشود .پیشینة پژوهش مرتبط با موضوع در مقدّمة طوالنی تشلریح خلوانش
لکانی ،توسّط نویسنده ،نادیده گرفته ملیشلود و دربلارة ضلرورت تحقیلق و روش آن
توضیحی داده نمی شود ذکر پیشینة یک تحقیق از دو منظر قابل تأمّلل اسلت :نخسلت
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آنکه نشاندهندة تسلّط نویسنده بله تحقیقلات پلیش از بررسلی حاضلر اسلت و دیگلر
میتواند سبب تحریک و کنجکاوی یک مخاطب در مطالعه شود.تبپلری ،2002 ،ص)48
همچنین سرچشمة علوم را میتوان در پیشینة آن جستجو کرد.تدمپی یلر ،1392 ،ص)1
نپرداختن به این بخش ،ضعف مقاله است.
 -2-3-2بررسی محتوایی:
طرح زمان فعلی و یادواره ،ابژههای مردانه و زنانه در پی بحث مطرح میشود کله
ارتباط منطقی این مباحث و مصدا های مطرح در کتاب شازده احتجلاب بلا توجّله بله
اصلل تئلوری ،قابلللپلذیرش نیسللت .در میانلة مقالللهتیزد خواسلتی و مولللودی،1391 ،
ص )135نوع نقد تغییر میکند و نقد روانکاوانه موضع نقد اجتماعی به خود ملیگیلرد:
«این واقعه میتواند چندین تفسیر داشلته باشلد از یلکسلو ،بیلانکننلدة ناهملاهنگی و
عقبماندگی خاندان قجرتبه خصوص شازده) با تحوّالت اجتملاعی و پدیلدة مدرنیسلم
است .آسفالت از نشانههای شهری شدن و مدرنیسم اسلت .»...تهملان ،ص )135چنلین
تحلیلی به نقد مارکسیستی نزدیک است در نقد مارکسیستی منتقدان با قلرار دادن ملتن
در بافت تاریخی ،به ایدئولوژی نهفته در متن دست مییابند.تبرسلر ،1389 ،صص-231
 )230با استناد به عملکرد نویسنده در مقالة حاضر گریز از مرکزیّت نقدی دیده میشلود
و در ابتدا نوع نقد ،پساساختارگرایانه معرّفی شده امّا در میان مقالله از نقلد مارکسیسلتی
سر بیرون آورده است .در ادامه دو ابژه در میان متن تحت عنوان «ابژة دیگری کوچلک»
و «نگاه خیره» معرّفی شده است که در نقد برای آن بهاندازه کلافی مصلدا یلابی نشلده
است.تیزد خواستی و مولودی ،1391 ،ص )118نویسنده تا صفحة هفتمتص )119مقالله
منتقد نیست و اطّالعات تاریخی و اندکی را بیان کلرده امّلا از صلفحه هشلتمتص)120
مقاله به اینسو سعی در اثبات نظر و تحلیل تئوری بر «شازده احتجاب» را داشته اسلت.
توجّه منتقد به مواردی اسلت کله خلود آن را ذکلر کلرده اسلت و مطاللب بلهصلورت
سرگردان و بیارتباط رها نشدهاند.
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چیزی که از منظر منتقد پوشیده مانده است بی توجّهی به این نکتله اسلت کله در
بررسی آثار نظریّههای ادبی ،روانشناختی ،تاریخی و انتقادی ،بهعنلوان منبلع ثانویله بله
شمار میآیند و اثر ادبی یک منبع اولیّله در نقلد اسلت تبپری ،2002 ،ص )36بنلابراین
منتقد باید بر اثر ،تمرکز بیشتری داشته باشد هرچند که از امتیازهلای ایلن اثلر بهلره-
مندی از نظریّة روان شناختی لکان است کله ملیتوانسلت بله مقالله چلارچوب نظلری
مشخّص ببخشد.
 -3-3-2بررسی فرم و ساختار:
چکیده گویای یافتههای مقاله نیست بلکه به نوعی معرّفی نظریّلة روانکلاوی ژاک
لکان وطرح سؤال است.تیزدخواستی و مولودی ،1391 ،ص )137نویسنده بله ایلن دو
سؤال بهطور مسلتقیم پاسلخ داده اسلت .درواقلع چکیلده طلرح سلؤال اسلت و نتیجله
پاسخنامة آن است .کلید واژگان :تشازده احتجاب لکان ساحت نمادین نام پلدر نگلاه
خیره)تهمان ،ص )112است که «نگاه خیلره» در بدنلة مقالله بلهصلورت دقیلق ،معلیّن،
تعریف و مصدا یابی نشده است به عالوه به جای «نام پدر و نگلاه خیلره» واژة «نقلد
روانشناختی» گزینش بهتری میتوانست باشد.
در قسمت منابع خطاهای چشمگیری وجود دارد .تنظیم اعلداد مقالله از چله بله
راست مانند پاینده 33-40 ،1388 ،حذف نکردن تکرار در ارجاعهلای مجلدّد و پشلت
سر هم مانند مکاریلک 318 ،1385 ،و مکاریلک 263 ،1385 ،تهملان ،ص )137ارجلاع
خطا یا اشتباه تایپی ریچز و ستلوردیتهمان ،ص )121و مطابقت نداشتن آن با فهرسلت
منابع :دیچز ،دیوید و ستلوردی ،جانت« ،)1374رمان قرن بیستم» نظریّلة رملان ،ترجملة
حسین پاینده ،تهران ،نظر ،صص121-151تهمان ،ص )139یکی از نکلات قابلل توجّله
در این مقاله تعیین جایگاه دقیق بررسی بر اسا
اصطالحات از محاسن مقاله مذکور است.

نقد ادبی است .ذکلر معلادل انگلیسلی
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« -4-2بررسی تکنیکهای روایی در رمان شازده احتجاب هوشنگ گلشیری»
نقللد سللاختارگرایی تقللرن نللوزدهم و اوی لل قللرن بیسللتم) مطالعللاتی بللا عنللاوین
نشانهشناسی ،سبکشناسی یا روایتشناسی را شلامل ملیشلود .سلاختارگرایان بلر ایلن
باورند که رمزها و نشانهها و قواعد بر همة اعملال اجتملاعی و فرهنگلی بشلر ازجملله
ارتباطات حاکم است و آن را واجد معنایی میسازد که ادبیّات میتواند انتقال دهندة این
معنا باشد.تبرسلر ،1389 ،صص )120-131خاستگاه این جنبش ،نظریّههای زبانشلناختی
فردینان دو سوسور بوده است.تپاینده ،1393 ،ص )352نویسنده در این مقاله قصلد دارد
تکنیکهای روایی را در شازده احتجاب بررسلی کنلد کله بله نلوعی در زیلر مجموعلة
روایت شناسی میگنجد امّا مسیر بررسی نویسلنده از نقلد سلاختارگرایانه بلدون هلیچ
توجیهی به سوی نقد روانکاوانه و مفهوم سیّال ذهن منحرف شده است.
 -1-4-2روش تحقیق:
پیشینه ،فرضیه و پرسش ،تحقیق مستقلّاً در مقاله مطرح نشلده اسلت .بلی تردیلد
پیشینه میتواند«چارچوبی برای اجرای تحقیلق ،فلراهم آورد»تسلرمد و دیگلران،1383 ،
ص )322زیرا در پیشینه ،تحقیقات مشابه مطرح میشود و نوآوری محقّق بلا ذکلر ایلن
بخش با وضوح بیشتری نمایان میشود با توجّه به اینکه پیش از این مقاله ،چنلد مقاللة
دیگر نیز در این رابطه نوشته شده ،ضعف نویسنده در اشاره نکردن به تحقیقلات انجلام
شده است و به دلیل تسلّط غیرکافی بر چنین موضوعی نویسنده در مقدّمه رمان «شلازده
احتجاب» را نخستین تجربة جریان سیّال ذهن در داسلتاننویسلی فارسلی اعلالم کلرده
است« :رمان کوتاه شازده احتجاب نوشته گلشیری نخستین تجربة جدّی نگارش داسلتان
به شیوة جریان سیّال ذهن در داسلتاننویسلی فارسلی اسلت».تحسلن للی و قالونلدی،
 ،1388ص )8با وجود این تعریف ،نویسنده نتوانسته جایگاه دقیق نقد خود را بلا توجّله
به ساختار روایی مشخص کند.
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 2-4-2بررسی محتوایی:
این مقاله تحلیلهای توصیفی بسیاری دارد که در بسیاری از ملوارد هلیچ نکتله و
سندی برای ادّعاهای مطرح در مقاله ،ارائه نشده است .پس از مقدّمه ،نویسنده به مبحث
«تکگویی» و «بررسی نوع روایت در شازده احتجاب» پرداخته است .در تلکگلویی بلا
تقسیمبندی چند شاخهای که شامل «تکگلویی درونلی مسلتقیم ،درونلی غیرمسلتقیم و
مختلط»ت حسن للی و قالونلدی ،1388 ،صلص )10-11ملیشلود روبلهرو هسلتیم .در
تقسیمبندیهای جزئیتر تکگویی به «روشن ،گنگ و سیّال ذهن» تقسیم میشود که در
بخش سیِّال ذهن ،نویسنده خود به نقض سخن خود میپردازد .در اداملة هملین مطللب
نویسنده نقبی به ویژگیهای سیّال ذهن در آثار ویلیام فاکنر میزنلد و  6ویژگلی را نلام
میبرد و اینگونه مینویسد« :در پایان به طور کلّی میتوان شش ویژگی را برای جریلان
سیّال ذهن آثار فاکنر و رمانهایی که ،این تکنیک میشوند برشلمرد »...تهملان ،ص)14
گویی او قصد دارد اثر فاکنر را بررسی کند نه اثلر گلشلیری را و در تحلیلل متّصلل بله
مبحث «تکگویی درونی غیرمستقیم» نویسنده هیچ نمونهای از گلشلیری نیلاورده اسلت
تهمان ،صص )10-14در شرح «تکگلویی درونلی غیرمسلتقیم» نویسلنده بلرای خلالی
نبودن مطلب تنها یک شاهد مثال آورده اسلتتهمان ،ص )15در ادامله «شلیوة مخلتلط»
صرفاً تعریف شده و اتّصال و پیوندی با اثر گلشیری و مطلب بعدی در ایلن قسلمت از
مقاله دیده نمیشود و تقریباً میتوان گفت عنوان فرعی مذکور ،با حذف واژة «تکنیلک»
از عنوان اصلی ،در متن آمده به نحوی که نمیتوان ارتباط طولی مطلب عنوان اصللی را
با عنوان فرعی دریافت.
در ارزیابی محتوای مقاله ،ابتکار در ارائة نظریّة جدیلد ،قلدرت تجزیله و تحلیلل،
استدالل و کیفیّت نتیجه گیری اهمّیّلت دارد.تفتلوحی ،1385 ،ص )208در صلورتی کله
نویسنده نتواند رابطة طولی بین مطالب ایجاد کنلد ،رسلیدن بله محتلوای قابلل درک از
جانب مخاطب منتفی است و مقاله ارزش علمی خود را از دسلت ملیدهلد .نلوع نقلد
مذکور در عنوان با شیوة نقد اجرا شلده در مقالله همگلون نیسلت و گریلز از مرکزیّلت
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محور نقد در آن دیده میشود .تطابق عنوان مقاله با موضوع دیلده ملیشلود .بله علالوه
کلّیگویی از مشکالت دیگر بخشهایی از مقاله است .نویسنده در ذکر تعاریف موجلود
در متن سعی کرده است محدودة تعریف را مشخّص کنلد امّلا در برخلی از قسلمتهلا
ناموّفق بوده است.
 -3 -4-2بررسی فرم و ساختار:
در چکیده نویسنده به طور کلّی بررسی شیوههای سنّتی روایت در داسلتاننویسلی
را منتفی دانسته ولی در متن به آن نپرداخته اسلت .در قسلمت نتیجلهگیلری نقلل قلول
مستقیم وجود دارد .در پارگراف نخست نتیجه جملة اثبلات نشلدهای را نویسلنده ذکلر
کرده است« :در این اثر بیش از دیگر داستانهای سیّال ذهن از طرحی منسجم برخوردار
شده است» و بالفاصله بعد از آن نقل قول گلشیری را میآورد« :گلشیری معتقلد اسلت
که عامل اصلی هر واقعه نه خود واقعه که راوی یا حدّاقل منظلری اسلت کله از آن بله
واقعه مینگریم گلشیری»30 ،1380 ،تحسن للی و قالونلدی ،1388 ،ص )23نویسلنده
چهار مورد نقل قول مستقیم در نتیجه ذکر میکندتهمان ،صص )23-24ودر چند سلطر
پایانی به سراغ یافتههای خود میرود و اذعان میدارد که شیوة رمان سیّال ذهن است امّا
اغتشاش و بینظمی رمانهای جریان سیّال ذهن را ندارد .با ایلن کله چنلین نکتلهای در
چکیده نیز عیناً ذکر شده است در ساختار متن مقاله نویسلنده در اثبلات چنلین ادّعلایی
دالیل خود را ذکر نکرده است.
در بخش منابع و ارجاعات اشکاالتی دیده میشلودتهمان ،صلص )15-16ارجلاع
پشت سر هم قرار دارد و قوانین درون ارجاع در آن رعایت نشده اسلت :فلکلی،1382 ،
 54و  55و فلکی 56 ،1382 ،از این شمار است .جایگاه نقد مقالله بله وضلوح روشلن
نشده است .معادل انگلیسی واژگان تخصّصی به طور منسجم پیش از ذکر منلابع در پلی
نوشت آمده است.
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« -5-2تأثیرپذیری در سرزمین آفرینشگری و داستانهای هوشنگ گلشیری»
«نقد ادبی تبیین معانی تلویحی متون ادبی بر مبنای مفلاهیم و روش شناسلیهلای
برآمده از نظریّههای نقّادانهای که بویژه در چند دهة اخیر صلبغهای کلامالً میلانرشلتهای
پیدا کردهاند و طیفی از حوزههای گوناگون علوم انسلانی را شلامل ملیشلوند»تپاینلده،
 ،1393ص )376است .بر همین اسا

بحث تأثیرپذیری نیز یکی از مفاهیمی اسلت کله

در حوزة نقد قابل طرح است .مقاللة ملذکور بله تبیلین تأثیرپلذیری گلشلیری از دیگلر
نویسندگان پرداخته است.
 -1-5-2روش تحقیق:
متد بررسی در این نقد به صراحت بیان نشده است .تلفیقی از بررسی محتلوایی و
ساختاری است .تقسیمبندیهای احتمالی مورد نظلر منتقلد در میلان پلیچش واژگلان و
عبارات مقاله ،گم و نامعلوم است .هدف ،فرضیههلا و پیشلینة پلژوهش در میلان الفلار
مخفی است و خواننده مگر با درایت مطالعاتی خود بتواند به آن دست یابلد .ویدوسلن
معتقد است که آگاهی تاریخی به سنّتهای نقد میتواند بله اسلتدالل و هلدف بررسلی
کمک کند.تویدوسن ،1999 ،ص )49در نگاه کلّی این نقد بله بررسلیهلا و نقلد سلنّتی
نزدیک است .غالباً در نقدهای سنّتی به روش تحقیق مستقیماً اشاره نمیشود و نکتلهای
که مخاطب را جذب میکند تعامل نقد با خواننده است .در اینگونه از نقلد جمللة بلث
مصدا دارد که «تعامل نقد با خواننده اهمّیّت دارد تا جایی که خواننده وادار به مطالعله
آن شود».تبث ،1999 ،ص)76
 -2-5-2بررسی محتوایی:
مقدّمة مقاله طوالنی است و نویسنده دربارة شباهت اثر گلشیری با بوفکور سخن
گفته است .سادگی بیان در انتقال پیام و رسایی پارگرافهلا در انتقلال مفلاهیم در مقالله
بسیار مهم است.تبپری ،2002 ،ص )59این نکتلهای اسلت کله از دیلد نویسلندة مقاللة
حاضر پوشیده مانده است .استفاده از ساختار ادیبانه در کلالم ،ذهلن مخاطلب را دچلار
بازی با الفار میکند و از دریافت هدفِ متن ،دور بماند برای نمونه «از این روست کله
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در دوّمین اثر ،ناباورانه او را در میان نامآورترین نویسندگان نوآور جهلان ملیبینلیم کله
بیهرا

از صولت سهمانگیز قامت سلطانی و صاحب منصبی آنلان در قلملرو قاهرانلة

قلم ،سنگین و صبور و به دور از هر گونه سرمستی ،با سرسختی و عزّت نفس تملام بله
مصللاحبت سللالم و مصلللحانة آنللان سرسللپرده اسللت.»...تشلیری ،1391 ،ص )132ایلن
پیچیدگی آنقدر عمیق است که مخاطب در شیفتگی به کلملات ،واژگلان و آرایلههلای
مندرج از مفاهیم اصلی جا میماند و حسن مطلب را در تحلیل از دست میدهلد .مقالله
گریز از مرکزیّت موضوع دارد .از خلّاقیّت سخن به میان آملده امّلا تعریفلی از آن ارائله
نمیشود .در متن کلّیگویی وجود دارد شاید منتقد در این گمان بوده که مخاطب بایلد
حدّاقلها را بداند .رابطة طولی مطالب در مقاله ناپیداست و موارد پرداخته شلده عنلوان
فرعی ندارند .نویسنده به عنوان تحلیلگر ،به زیباییهای موجود در متن پرداختله اسلت
تا انتقادهای ضمنی.
 -3-5-2بررسی فرم و ساختار:
متن ،چکیده و واژگان کلیدی متناسب با مقاله دارد امّا نتیجه با عنوان اختصاصلی
ذکر نشده است و میتوان گفلت ملتن فاقلد نتیجلة کلّلی اسلت .ارجلاع در ایلن مقالله
اشکاالت قابل مالحظهای دارد .برای نمونه در مقدّمه دربلارة شلباهت اثلر گلشلیری بله
بوفکور چنین نوشته است« :شباهت دخمهای برای سمور آبی  -در مثلل همیشله -بله
بوفکور چنان است که گویی نویسندة آن ،به یک بازآفرینی دیگر از بلوفکلور دسلت
زده است :انتخاب زاویة دیدی همسان که اوّل شخص و از نوع گفتگوی درونی اسلت،
راوی بودن یک مرد مالیخولیایی ،حضور برجستة یک زن و نقش بازدارنده  ...در هر دو
روایت است .درشتنمایی نقش یک گربه و کشته شدن آن به دست راوی نیز ،مشابهت
بسیار به گربة سه قطره خون دارد گلشیری ،1347 ،ص.»41تشیری ،1391 ،صلص-134
 )133امّا نویسنده به سه قطره خون ارجاع نداده به توصیف بسنده میکنلد .در جلایی از
مقاله ارجاع سلیقهای انجام میشود در قسمتی از ایلن مقالله نویسلنده آورده اسلت «یلا
عبارت ما هم رفتیم ،نقشمان را هم بردیم باز در همان داستان در لحن و گزینش واژگان
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مسلّماً گوشة چشمی به آن عبارت معروف از هدایت دارد که ملیگویلد :ملا رفتلیم ،دل
شما را شکستیم .دیدار به قیامت» .با این که نویسنده ایلن عبلارات را ملینویسلد هلیچ
ارجاعی از هدایت ذکر نمیکند .برخی از ارجاع نویسیها در ملتن کوتلاه و تلگرافلی و
بدون آدر

است :در نظرداشلتن بله هینگلوی در قلراردادن شخصلیّتهلا در مجلالس

بادهگساری و شبنشینی و  ...بهرهمندی از دقّلت نظلر و ریزبینلی مارسلل پروسلت در
توصیفها و تداعیهلا و روایلت حلاالت آدمهلا »....ت شلیری ،1391 ،ص )146از ایلن
نمونه است که هیچ شاهد مثالی برای جملهها ذکر نشده است .موضوع منابع به این جلا
ختم نمیشود نام کسانی در منابع ذکر شده است که در متن ردّی از آنها دیده نمیشلود
از جمله:
 سناپور ،حسینتگردآورنده) ،همخوانی کاتبان ،تهران ،نشر دیگر.1380 ، طاهری ،فرزانه و عظیمی ،عبدالعلیتگردآورندگان) ،همراه بلا شلازده احتجلاب،تهران ،نشر دیگر.1380 ،
 حسینی ،صالح و رئوفی ،پویا ،گلشیری کاتب و خانه روشنان :صالح حسلینی وپویا رئوفی ،تهران ،نیلوفر.1380 ،
با توجّه به نکات مثبتی که این مقاله در تحلیل دارد اگر ضعفهای سطحی آن بلر
طرف میشد و با متد جدید ارائه میشد ،شرایط بهتری را برای مخاطب در تأثیرپلذیری
ایجاد میکرد.
« -6-2بررسی رمان شازده احتجاب از چشمانداز نظریّات یونگ»
«یکی از نظریّههای اصلی در حوزة انسان شناسی که تکلوین و تحلوّل روش نقلد
اسطورهای در عصر حاضر حاصل آن بلوده اسلت ،نظریلة کهلن الگوهاسلت».تقلائمی،
 ،1391ص )75نمایة این نظریّه در ادبیّات ،مربوط به دو دهة اخیر اسلت «در دهلههلای
اخیر ،با رشد فلسفة پست ملدرن و نفلوذ دیلدگاههلای برآملده از آن در نقلد و نظریّله
پردازی ،دیدگاههای نقد یونگی و کهن الگلویی نیلز از آن تلأثیر گرفتله و منشلأ تحلوّل
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شدهاند».تهمان ،ص )76فرزاد قائمی در رابطله بلا روششناسلی نقلد یلونگی مقاللهای
مفصّل دارد که پس از مقالة ملذکور ،نوشلته شلده و نگارنلدة سلطور در بررسلی مقالله
منتخب از آن بهره گرفته است.
 -1-6-2روش تحقیق:
در این مقاله نویسنده سعی در بررسی رمان شازده احتجاب از چشمانداز نظریّات
یونگ را دارد .مقدّمة این مقاله کامالً در معرّفی یونگ است.تآفلرین ،1388 ،صلص-11
 )10در بدنة مقاله نویسنده ابتدا دیدگاههای اساسی در اندیشة یونگ را به اختصار تحت
عناوین ناخودآگاه ،کهنالگو ،کهنالگوهای شخصیّت ،موقعیّت ،نمادهلای کهلنالگلویی،
کهنالگوهای فردیّتیابی و انواع شخصیّتتهمان ،صص )11-17بدون هیچ اشلارهای و
ایجاد ارتباطی با کتاب شازده احتجاب نوشته است .مقدّمله و مبلانی نزدیلک بله هفلت
صفحه از مقاله را در برگرفته است .در ابتدا بله نظلر ملیآیلد یلک دوره آملوزش «نقلد
یونگی» باید نصیب مخاطب شود .ذکر این مبانی ملیتوانسلت بلا بخلش مصلدا هلای
موجود در تحلیل متن شازده احتجاب» آمیخته شود تا ارتباط عنلوان ،بلا مطاللب بریلده
نشود .پیشینه ،هدف ،فرضلیه و پرسلش تحقیلق در مقالله مطلرح نشلده اسلت و روش
تحقیق بر اسا

مقدّمهای که تحلیلگر ذکر کرده است احتماالً بایستی توسلط مخاطلب

تخمین زده شود.
 -2-6-2بررسی محتوایی:
تحلیل اثر از صفحة هفتم مقاله شروع میشود که ابتدا نویسلنده بله معرّفلی رملان
شازده احتجاب میپردازد .سپس تحت عنوان «ناخودآگاه» به چند نمونه اشاره ملیکنلد.
تهمان ،ص )18در ادامه ،عنوان «شخصیّتهلای کهلنالگلو» نوشلته شلده اسلتتهمان،
صص )18-22و انتظار میرود نویسنده به ارتباط مبانی و مصدا ها بپلردازد امّلا کهلن
الگوهای شخصیّت در این تحلیل صرفاً با نام و گاه موقعیّت تلفیق شدهاند و دستهبنلدی
منطقی برای آنها دیده نمیشود حال آنکه در بخش مبانی ،نویسنده این بخش را در سه
گروه معرّفی کرده بود .بهعالوه در این بخش تئوری مهمّ دِسمت به زاویة دیدتدِسلمت،
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 ،1999ص )10نادیده گرفته شده است .در ادامة مطلب «کهنالگوی موقعیّت» ذکر شلده
است .مرگ عشق و حرکت فخرالنّساء از ندانستگی به دانایی در کهلنالگلوی موقعیّلت
مطرح ملیشلود .ایلن مسلأله بلا مبلانیای کله در ابتلدای مقالله آملده چنلدان سلازگار
نیست.تهمان ،ص )22در ادامه نویسنده تحت عنوان «نماد کهنالگویی «به آب و آتلش»
تهمان ،ص )23اشاره میکند و از نماد اعداد و رنگ نیز ،مصدا هایی را که یافتله ،ذکلر
میکند در پایان مجدداً عنوان دیگری با نام «سایر نمادها» ذکر شده که علّلت جداسلازی
این نمادها از نمادهای فوقانی نامعلوم رها شده اسلت .در ذیلل عنلوان «کهلنالگوهلای
فردیّتیابی» نویسنده سعی در تحلیلی توجیهپذیر و منطقی دارد.تهملان ،صلص)25-26
در قسمت نهایی مقاله نویسنده انواع شخصیّتهلا را در ملتن بلر اسلا

درونگرایلی و

برونگرایی معرّفی میکندتهمان ،صص )33-32امّا فکت و مصداقی برای اثبات ملدّعای
خود از صفحات کتاب «شازده احتجاب» ذکر نمیکنلد بلرای نمونله« :دیگلر زنلان ایلن
داستان مانند مادر شازده ،مادربزرگ و عمّههایش -در سطحی که نشان داده شدهاند  -و
منیر خاتون برونگرا هسلتند .پلدربزرگ برونگراسلت امّلا پلدر شلازده و معتملد میلرزا
درونگرایی بیشتری دارند».تهمان ،ص )32در بخش نهایی مقاله بله قسلمتی از یافتلههلا
اشاره شده که در متن مقاله از این زاویه بله آن پرداختله نشلده اسلت .بلرای مثلال« :بلا
تحلیلهایی که از انواع شخصیّتها ،نمادهلا و غیلره ارائله کلردیم ،ایلن نتیجله حاصلل
میشود که دوران کودکی شازده به اندازة دوران بزرگسلالی او نقلش نلدارد .گرچله در
کودکی با تصاویر واقعیّت روبرو میشود ،در بزرگسالی درصدد شناخت خود بر میآیلد
و نمیآید».تهمان ،ص )34چنین نتیجهای مشخّص نیست دقیقلاً از کلدام قسلمتهلا و
فکتهای مقاله استخراج شده است .رویکرد و دیدگاه نقلد در ملتن مقالله تعیلین شلده
است و رابطة طولی نسبی میان تحلیلها دیده میشود.
 -3-6-2بررسی فرم و ساختار:
عنوان با موضوع مطرح شده در مقاله تطابق دارد .واژگان کلیدی ذکر شده بسلیار
زیاد است هم پوشانی دارند برای مثال پرسونا ،آنیملا و آنیملو

و سلایه ملیتوانسلت
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تحت عنوان کلّیتر قرار بگیرد و به جای درونگرایی و برونگرایلی ،انلواع شخصلیّتهلا
ذکر شود.تهمان ،ص )9چکیدة مقاله با متن منطبق است .در بخش نتیجله ،نویسلنده بله
هدف از تألیف پرداختهتهمان) که متن را به تطویل کشانده و تکرار مکرّراتی اسلت کله
در متن به صورتهای مختلف دیده میشود .هدف باید در روش تحقیق ذکلر ملیشلد.
اشکال دیگری که در نتیجه دیده میشود وجود نقل قولی از فرای استتهمان ،ص)34
در ارجاعها ،سال نشر ارجاع به پین ،مایکل در متن و در منابع با هم تطابق ندارد
در متن 1383تهمان ،ص )10نوشته شده و در ارجاع 1382تهمان ،ص )35نوشته شلده
است .در ارجاع به دو اثر از یونگ اشاره میشود که در سال  1377منتشر شده است در
متن نیز در چند قسمت از این منبعها استفاده شده است امّا متأسّفانه نویسنده منابع را بلا
 1377الف و ب مشخّص نکرده و نمیتلوان دریافلت کله ایلن ارجلاع از کلدام کتلاب
صورت گرفته است.تهمان ،ص )35در منابع به یکی از آثار یونگ اشاره شده اسلت کله
در متن مقاله از آن استفاده نشده است:
-Jung, Garl Gustav. (1933). »Psychohogy and Literature.

معادل انگلیسی واژگان تخصّصی و اصطالحات در مقاله وجود دارد.
« -7-2تحلیل و بررسی شازده احتجاب گلشیری با دیدگاه ساختگرایانه»
شمیسا معتقد است که دقّت در تمام کلمات ،ریشه و معنای اصللی و مجلازی آن،
درک روابط متقابلل در سلاختار اثلر ،دقّلت در نحلو و لحلن جملالت و صلورخیال و
تلمیحاتتشمیسا ،1387 ،ص )19همگی در حوزة تحلیل میگنجد.
 -1-7-2روش تحقیق:
عناوین منتخب نویسنده در مقاله بسیار مهم است .بپری معتقد اسلت کله عنلاوین
باید سؤالبرانگیلز باشلند و طلوالنی و پیچیلده نباشلندتبپری ،2002 ،صلص )24-25و
محدود بودن موضوع تحقیق در مقاله مهمّ استتهمان ،ص )55زیرا به نتیجهگیری دقیق
ختم میشود .این نکتهای است که در مقالة مذکور نادیلده گرفتله شلده اسلت .دیلدگاه
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سلاختارگرایی بسلیار کلّللی اسللت و مقاللله نملی توانللد هملة رویکردهللا و مؤلّفللههللای
ساختارگرایی را نشان دهد در نتیجه محتوای مقاله با موضوع و عنلوان مطابقلت نلدارد.
نویسنده در مقدّمه به معرّفی و تبیین ساختگرایی میپردازد و بررسی عنصر روایلت را
با واژة «روایتشناسی» معرّفی میکند .تا اینجا شکّی نیست که متلد منتخلب نویسلنده
تمرکز بر نقد ساختگرایانه دارد امّا دربلارة روش بله ذکلر تاریخچله سلاختارگرایی و
مبانی آن بدون تحلیل کلّی و توجیه بر انتخاب این رویکرد و اجرای آن در کتاب شازده
احتجاب بسنده میکند .مقاله فاقد پرسش و فرضیة تحقیق است و به شکل ضمنی حتّی
به هدف اصلی نویسنده اشاره نشده و متد آشفته است.
 -2-7-2بررسی محتوایی:
نویسنده به معرّفی دیدگاههای روایت ملیپلردازد .مقدّملة مقالله کلامالً بله مبلانی
اختصاص داده شده و تا حدّی طوالنی است .در میانة این بخش حتّلی بله کنشلگرهایی
که پراپ در ریختشناسی قصّلة پریلان آورده اسلت ،اشلاره ملیشلود.تسلیدان،1387 ،
ص )55در قسمت «تحلیل ساختاری شازده احتجلاب»تهملان ،ص )58نویسلنده اشلاره
میکند که نظریّة ژنت را برای بررسی برگزیده است .در مقدّمة این بخش نویسنده نقبی
به سیّال ذهن بودن داستان شازده احتجلاب ملیزنلدتهمان ،ص )59کله ابتلدا بله نظلر
میرسد به اندازة کافیارتباط با تحلیل در این قسمت ایجاد نشده است .تغییر زاویة دیلد
یا چرخشی بودن آن مطمح نظر نویسنده بوده و به همین دلیل سه پلارگراف از مقالله را
صرف توضیح سیّال ذهن بودن متن کرده است که بدون اشاره بله ایلن وجله ،همچنلان
سطح روایت داستان با توجّه به تئوری منتخب نویسنده قابل تحلیل اسلت .اشلکالی کله
وجود دارد این است که در نقد ساختگرایی «الگوهای عمل ساختگرایانه به خلدمت
گرفته میشوند»تسلدن و ویدوسون ،1384 ،ص )155و با نقب بله سلیّال ذهلن گلویی
منتقد از روش منتخبش عدول کرده است .نویسنده در تعیین سلطح دوّم مراجعلهای بله
دیدگاه بارت و تلودوروف داردتسلیدان ،1387 ،ص )64و تحلیلل را از یلک دسلتی و
تمرکز برتئوری ژنت خارج میکند و در سطح سلوّمتهمان ،ص )67نویسلنده ابتلدا بله
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بررسی جنبههای نحوی ساختار شازده احتجاب میپردازد و موضوع را بله خودشناسلی
شازده متّصل میکند و آن را با نظریّة یونگ اختالط میکند سلپس الگلوی کنشلگرهای
گرما

را روی شازده احتجاب پیدا میکند .مطالب تحت عنوان «بررسلی سلاختارهای

حاکم بر مضامین و معانی شازده احتجاب» ادامله پیلدا کلرده و جلدولهلای سلاختار و
نمونههای آن بر اسا

بررسی نویسنده ارائه شده است.ت سیدان ،1387 ،صلص)74-78

در این میان پیوند ارائة جدولها با نتیجهگیری بدون هیچ توصیفی قطع شده است .ایلن
اشکال در قسمتهای دیگر که با نقل قول به پایلان ملیرسلد دیلده ملیشلود.تهملان،
ص )59تازگی و روشنی مسئلة تحقیق ،نقش و ضلرورت موضلوع در توسلعة دانلش و
رسایی عنوان و تناسلب آن بلا محتلوا اهمیّلت داردتفتلوحی ،1385 ،ص )207حلال بلا
آشفتگی که در این نقد دیده میشود ،پیروی نکلردن از یلک نظریّلة خلاص و آمیخلتن
نظریّهها با هم و عدم تحلیل منطقی در توالی موضوعات مطرح شده ،گرهای ساخته کله
بازکردن آن برای مخاطب دشوار و مالل آور است و البتّه نکتة قابل توجّه ایلن جاسلت
که رویکرد نقد مقاله صرفًا در عنوان مشلخّص شلده و بلا ملتن مقالله بله شلکل کاملل
همخوانی ندارد .این بررسی در کتاب شازده احتجاب با روش استقرایی قابل اجراسلت
امّا تحلیل گر چنان غر تبیین تئوریها شده که از هدف اصلی خود جا مانده است .اگر
هدف اصلی از پژوهش تالش منطقی برای پرسش تحقیلق یلا ذهنیّلت مطلرح شلده در
مقدّمه باشد ،نویسنده در این راه ناموفّق عمل کرده است.
 -2-7-2بررسی فرم و ساختار :سه سطر پایانی چکیده قابل دریافت نیست و این
گونه آمده« :در سطح نخست که عنوان آن راوی و زاویة دید در شازده احتجاب اسلت،
زاویة دید ،شیوة روایت و راوی یا راویانی بررسی شده که احتجاب را روایت میکننلد.
سطح دوم به بررسی ساختارروایی شازده احتجاب و سطح سوّم به تحلیل ساختاری این
داستان نظر دارد».تسیدان ،1387 ،ص )53کلیدواژهها در واقلع بایلد واژههلای اصللی و
کانونی تحقیق باشند،تفتوحی ،1385 ،ص )129واژگان کلیدی« :ساختگرایی ،سلاختار،
شازده احتجاب ،گلشیری» به هیچ عنوان پوششدهندة محتلوای مقالله بله شلکل کلافی
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نیست .گلشیری نامش در واژگان کلیدی اسلت .از چهلار واژة کلیلدی سله واژهاش در
عنوان مقاله ذکر شده است .روایت که مهمترین پردازش مقاله روی آن انجام شده کامالً
در عنوان و کلید واژگان نادیده گرفته شده است.
نتیجه طوالنی و مشبع استتسیدان ،1387 ،ص )75در بخشی از مقاله نقلل قلول
مستقیم از بارت آورده میشود کله ایلن جملله بلدون ارجلاع :روالن بلارت روایلت را
توصیف از یک حالت دیگر میداندتهمان ،ص )58رها شلده اسلت بله علالوه درهلم
آمیختن نظر ژنت و بارت و دیگران آشفتگی روش در مقاله را نشان میدهلد .در سلطح
دوم :تحلیل ساختار روایت در شازده احتجاب دوباره این وضلعیّت تکلرار ملیشلود و
ارجاعی صورت نمیگیردتهمان ،ص )64و مجدّداً در صفحات بعد ایلن وضلعیّت ایلن
گونه بدون ارجاع باقی میماند« :بارت کهنه و نو را از هم جلدا ملیکنلد .از دیلدگاه او
کهنه به طبقة عوام تعلّق دارد .در این شیوه از کالم ،متن کامالً کلیشهای است و "کلیشله
کالمی است که بیهیچ جادویی ،بیهیچ شوری تکرار میشود».تهملان ،ص )67بلا ایلن
که بخش زیر خطکشی شده نقل قول مستقیم است ارجاعی برای آن نیامده اسلت .ذکلر
معادل انگلیسی واژههای تخصّصی از محاسن مقاله است.
در ارزیابی روش انتخاب و ارائة کلیدواژهها ،تعریف اصطالحات اساسی ،گویلایی
چکیده و گویایی مقدّمه در بیان اهداف ،ضلرورت و روش تحقیلق ،پیکربنلدی و نظلم
منطقی مطالب ،عنوانبندیها و شیوایی نوشتار ،نوآوری ،تحقیق و اعتبار و اصالت منلابع
اهمیّت دارد.تفتوحی ،1385 ،صص )207-208این همان مقولهای است که تأمّلل در آن
میتواند نقد و تحلیل را گویا سازد و آن را بلرای مخاطلب قابلل پلذیرش کنلد .هملان
چیزی که تودوروف بر آن در شیوة نقد خویش تأکید میکند و پلذیرش مطللب توسّلط
مخاطب را در اولویّت قرار میدهد.تتودوروف ،1975 ،ص )12بیشک محقّقان مقلاالت
مذکور با رویکرد به ارائة نقد و تحلیل به مخاطبان ،تالش مذکور را به پایان رسلاندهانلد
و به هیچ وجه قصد نداشتهاند کاری غیرکامل در حوزة تحقیق خود ارائه دهنلد .در ایلن
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مقاله نیز به هیچ وجه قصدی بر ذکر اشکاالت وجود نلدارد و صلرفاً تحلیلل تحقیقلات
انجام شده مطمح نظر بوده است.
 -3نتیجهگیری
با توجّه به عملکرد منتقدان در پژوهشهای منتخب ،بررسلی هفلت مقاللة علملی
پژوهشی با محوریّت رمان شازده احتجاب نشان میدهد که نویسلندگان در ارائلة روش
تحقیق ضعیف عمل کردهاند با این توضیح که ضعف مذکور در روش تحقیق به معنای
بیاطّالعی یا اشراف منتقد به انجام کار نیست بلکه ناشی از بیدقّت یا در نظلر نداشلتن
متدهای مناسب مقالهنویسی است .این ضعف سبب شده تلا در نیملی از مقلاالت نظلم
منطقی پژوهش از هم گسسته شود .اشاره به پیشینة تحقیق و پرسش یا فرضیه از دیگلر
نکاتی است که در اکثر مقالهها به آن توجّه نشده است .وجود شباهتهای موضوعی در
مقالههای چاپ شده ،یکی از نکات قابلل توجّله اسلت .یکلی از عللل وجلود شلباهت
موضوعی یا جزئی در متن مقاالت بررسی شده ،بی توجّهی به پیشلینة پلژوهش اسلت.
تحلیلهای انجام شده در متن مقالهها نشان میدهد که فقدان پرسش یا فرضلیه ،محقّلق
را از مسیر تحقیق خارج و پژوهش را از موضوع اصللی دور کلرده اسلت .در نیملی از
مقالهها پیوند طولی مطالب به خوبی حفظ شده است و تحلیلهلا ،کیفیّلت منطقلی دارد.
این امر مستقیماً با ارائة روش تحقیق توسط پژوهشلگر ارتبلاط دارد .در بررسلی فلرم و
ساختار ،گاه وجود نقل قولهای پی در پی و عدم اتّصلال منطقلی آن بله مقالله توسّلط
پژوهشگر ،سبب شده است که تعدادی از پژوهشها کیفیّلت علملی خلود را از دسلت
بدهند .در بخشهایی از چکیدهها ،ضعف سلاختاری و محتلوایی وجلود دارد و اغللب
مقالههایی که در ذکر پیشینه و روش تحقیق اشکال دارند در چکیده نیز ضعیف هسلتند.
واژگان کلیدی نیز تنها در سه مقاله منطبق با محتوای مطالب اسلت .در نهایلت از میلان
هفت نتیجهگیری ،تنها یک نتیجه گویا و منطبق با ضوابط نتیجهگیلری علملی پژوهشلی
است .مقاله ها در بخش ارجاع نویسی ضعفهای کلّی و جزئی دارد کله در جلدول بله
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تفصیل بیان شده است .به نظر میرسد اشکالهای موجود در ارجاع نویسی و خطاهلای
نگارشی ناشی از ضعف عملکرد دبیر نشریّه است .نگاه نهایی بله ایلن مجموعله نشلان
میدهد که ضعف و قوّت محتوایی مطالب به تسلّط پژوهشلگران بله موضلوع منتخلب
آنان بازمیگردد و اشکالهای موجود در ارجاع نویسلی و خطاهلای نگارشلی ناشلی از
ضعف عملکرد ویراستار نشریّه است .برخی از مقاالت شایستگی کافی را برای طرح در
مطالعات علمی -پژوهشی نداشتهاند و مسئوالن نشلریّات زبلان و ادبیّلات فارسلی الزم
است بازنگری در رویکردهای انتخابی خود داشته باشلند .بخشلی از ایرادهلا بله داوران
مجلّات باز میگلردد کله تخصّلص و سلختگیلری الزم را در ارزیلابی مقلاالت نشلان
ندادهاند.
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