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 چکیده:
 یو منتقدان را به سو یادب انگر تحلیلاز  یاریبس توّجه ،یریبه قلم هوشنگ گلش ،«احتجابشازده »کتاب 

خوانش  ةو دو کّف دهیبه چاپ رس یپژوهش -یعلم نشرّیاتدر  یمتعّدد یها رابطه مقاله نیخود جلب کرده و در ا

اثر از منظر نقد و  نیمختلف ا یایزوا یداده است. بررس لیارائه شده را تشک یبدنه نقدها ل،یو تحل گر تحلیل

کتاب را در اجرا و  نیا یها تّیو مرتبط، قابل متنّوع یها دگاهیبا د دیمف ییآشنا جادیعالوه بر ا ،یادب یها نظرّیه

متن منتخب و منابع مرتبط با آن   قیدق ةمطالع ،یادب یها یساخته است. در بررس انینما یمباحث نظر رشیپذ

امر، هفت  نیبه ا توّجهباشد. با  قیدق یبر اصول علم یخواهد بود که مبتن ودمندس  لیتحل یو زمان ستیضرور

محتوا،  یبیتقر یبرابر و همگون یواحد، سطح علم تّیمرتبط با شازده احتجاب با موضوع یپژوهش -یعلم ةمقال

منتخب  یها مقاله یفرم، ساختار و محتوا یشده است. بررس یابیحوزه ارز نیانتخاب و عملکرد پژوهشگران در ا

موجود انجام گرفته  یت و ضعف احتمالنقاط قّو نییو تب یپژوهش قرار دارد که با هدف نقدپژوه نیا ةدر حوز

 نیت اقّو ةوجود دارد و نقطای  قابل مالحظه یها ها ضعف در فرم و ساختار اکثر مقاله دهد ینشان م ها افتهیاست. 

. اند را نداشته یپژوهش -ینوشتار علم  یها یستگیمقاالت شا یالوه برخع است. به ییمحتوا یها لیمقاالت در تحل

 شیخو یو عملکردها کردهایداوران در رو خصوصًا ،نشرّیاتاست که مسئوالن  یمهم، ضرور نیا حّل یبرا

 داشته باشند. یبازنگر

 

 .یپژوهش یعلم ةشازده احتجاب، مقال ،ینقدپژوه کلیدی: واژگان
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 مقدّمه -1

 گلر  تحلیلل اثر قطعًا  کیدر نقد  ینظر حیصح  کمبود اصول و چهارچوب اینقص 

بلر آثلار    ریل اخ یادب یو نقدها ها یبررس کند یدور م اش ییو هدف نها یاصل ریرا از مس

مصلون نمانلده    یمشکل نیاز چن یپژوهش-یعلم نشرّیاتدر  یمختلف، حّت سندگانینو

 دگاهیل د نیلی نقلد بله تب   یبله جلا   تقلد شده است کله من  دهید یشمار یاست. در موارد ب

 ،یمنطق ریبدون در نظر داشتن س گر تحلیل ای کند یو گاه به نقل داستان اکتفا م پردازد یم

 یادبل  یهلا  نظرّیله  طیها و در نظر گرفتن توانش اثلر بله تخلل    روش یاجرا یریپذ امکان

 .پردازد یم

 ییمنظلر، نقلدها   کیل وجلود دارد. از   یمتنلّوع  یهلا  دگاهیل د لیل نقد و تحل ةدربار

کله در آن   یا سهیو مقا حینقد صر ،یفینقد توص ل،یکننده و فاقد تحل یهمچون نقد معّرف

نگر که محدود بله   کّلینقد  شود، یم یچند اثر داور ایدو  ییو محتوا یساختار یها جنبه

کله بله    رگلذار یتأث ینقد رهنمود شود، یم سندهینو کیآثار  قیدق لیو تحل ینقد و بررس

کله از   ییو القلا  یرهنملود دارد، نقلد اجتملاع    ةو جنبل  پردازد یمحتوا و شکل م لیتحل

نقلد   ،یشلناخت  نقد روان ز،یبرانگ نقد جدل شود، یبه اثر نگاه م یو مردم یاجتماع دگاهید

گلروه   نیل ( در ا22-31صلص  ،1۳81 زاده، یو رهگشلاتتق  یو نقد عملل  یو عاطف یذوق

متلرادف   دهد، یرخ م یستیژورنال یدر شبه نقدهانقد را با آن چه  زین یاری. بسگنجد یم

 لیل است ارزشمند به منظور مطالعله و تحل  یتّیالفّع ینقد ادب». در واقع دانند یمعنا م و هم

 هبل  ازین یادب لیدّقت در نقد و تحل( ۲8، ص1۳89تبرسلر، .«یآثار ادب یابیو ارز ریو تفس

الزاملًا در تقابلل    یادبل  یها نظرّیه( 109ص ،2002 ،یتبپر.و صداقت دارد تعّهددو اصل 

بله خلود را بلر اسلا       مخلتصّ  گلاه یجا تواننلد  یحلال مل   نیدر عل  سلتند، ین گریکدیبا 

 داشته باشند.   یو مفروضات علم یشناس روش

اسلت کله    یاز آثلار مهمل   یکل ی یریشازده احتجاب به قللم هوشلنگ گلشل    رمان

 -یو نقلد در سلطح علمل    لیل تحل کلرد یبا رو یمتعّدد یها پژوهشگران و منتقدان، مقاله

 یپژوهشل -یعلم ةهفت مقال یآور پژوهش با جمع نی. در ااند آن نوشته ةدربار یپژوهش
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و بله   شلود  یمل  یانجام شده بازنگر یها لیو تحل  یبررس یها وهیمرتبط با اثر مذکور، ش

عملکلرد منتقلدان در    یپلژوهش، بررسل   نیل نقد انجام خواهد شد.  هدف از ا نقد ینوع

 ق،یل مطالب مسلتند، روش تحق  ةارائ تّیفیاز ک ها اعّم ساختار مقاله میو تنظ یعلم لیتحل

 بهمنظور   نیبه ا دنیرس یاست. برا یشناس و مرجع یریگ جهینت ،یدیکلمات کل ده،یچک

بلا   تلا چله حلدّ    میشده در ساختار و مفلاه  یکه آثار بررس میده یها پاسخ م پرسش نیا

در  زانیل تا چله م  یپژوهش -یو اصول نگارش مقاله علم اند بوده کینزد ل،یاهداف تحل

 قلات یمنطبلق بلودن تحق   یحاضر، بر مبنلا  یدر بررس هیشده است؟ فرض تیها رعا مقاله

 یهلا  و نبلود اشلکال   یو نقلد ادبل   نظرّیله در  رحمطل  یهلا  انجام شده با متلدها و روش 

 ها است. مقاله میدر تنظ یساختار

  پژوهش: ةنیشیپ

کله بلر    شلود  یم دهید یاندک موارد ،یفارس ادبّیات ةنقد در حوزدر ارتباط با نقد 

بله   یپژوهش زبان و ادب فارسل  ةّی( نشر1389ت«نقد یساختار لیتحل» ة. مقالمیشمار یم

است  یو درون یرونیدر ارتباط با انواع نقد از منظر عوامل ب یپژوهش پوریعل قهیقلم صد

نقلد و بررسلی کتلاب سلاخت زبلان      » ةنقد اشاره دارد. مقالل  یکارکرد یو به ساختارها

بله قللم    یزبان یها پژوهش ةّی( نشر1389ت«یکرد معیارهای نقد و نقد بر نقدفارسی با رو

بلر نقلد پرداختله     یبه نقلدها  نًایدو مقاله ع نیبر نقد کتاب است. در ا ینقد یفیشر الیل

 ت.انجام نگرفته اس یچ نقد بر نقدیه« شازده احتجاب»شده است. در رابطه با 

  پژوهش: ةمحدود

به صورت مقالله و کتلاب    یمطالب یو نقد آثار ادب نظرّیه یاجرا یعلم یدر روشها

با تمرکلز بلر    یمتعّددمراجعه شده است. مقاالت  آنهابه  قیتحق نیموجود است که در ا

 نیل نوشته شده اسلت  از ا  یریگلش« شازده احتجاب»کتاب  لیدر تحل یو نقد ادب نظرّیه

 یبر اهلداف  هیحوزه ارائه شده  با تک نیرا که اختصاصًا در ا ریز خبمنت ةهفت مقال ان،یم

منتخلب بله    یهلا  . مقالله میا خود قرار داده یکه در سطور قبل ذکر شد در فهرست بررس

 است: ریشرح ز
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 .1۳8۷، شناخت ،«ستیبوف کور و شازده احتجاب دورمان سور رئال» -

زبلان و   ،«ذهلن در رملان شلازده احتجلاب    مدرن انعکا   یها کیتکن یبررس» -

 .1۳91 ،یفارس ادبّیات

 .1۳91 ،یادب پژوه ،«یریاز شازده احتجاب گلش یلکان یخوانش» -

ادب  ،«یریدر رمان شازده احتجلاب هوشلنگ گلشل    ییروا یها کیتکن یبررس» -

 .1۳88 ،یپژوه

 ،ادبّیلات  خیتار ،«یریهوشنگ گلش یها و داستان یگر نشیآفر نیدر سرزم ریتأث» -

1۳91. 

 .1۳88 ،ینقد ادب ،«ونگی اتّیانداز نظر رمان شازده احتجاب از چشم یبررس» -

 ،ینقد ادبل  ،«انهیگرا ساخت دگاهیبا د یریشازده احتجاب گلش یو بررس لیتحل» -

1۳8۷. 

  :قیتحق روش

قرار گرفته است. ابتلدا بله    یابیمختلف مورد ارز یایها از زوا مقاله ،یبررس نیدر ا

مطرح در مقالله،   یها هیفرض ایها  بخش پرسش نیپرداخته شده است. در ا قیروش تحق

مطاللب،   یو طلول  ییمحتلوا  ونلد یپژوهش در نظر گرفته شده اسلت  در ادامله پ   ةنیشیپ

و  لیل تحل یچگلونگ  ،گلر  تحلیل ایدر مقام منتقد  سندهینو لیتحلارتباط عنوان با مطلب، 

منلابع رجلوع بله منلابع      ةجا که در مطالع شده است. از آن یبررس زین یمنطق یبند جمع

اسلت،   تّیل ( حلائز اهم 181ص ،1383مرتبط بلا موضلوعتدالور،    میرمستقیو غ میمستق

 یهلا بلا محتلوا    واژه دیل کلو  جهینت ده،ینقل قول در متن، تطابق چک یها وهیها، ش ارجاع

 گرفته نشده است. دهیمقاله ناد

 

 «شازده احتجاب»ها بر رمان  و نقد ها لیتحل  گشودن -2

علدم آن در   ای ینو در ماندگار ید اثر است و عاملمجّد یتجّل یاثر ادب کی لیتحل

اثر، کلم از خللق خلود اثلر      لیتحل تّیاهم لیدل نیبه هم شود، یمحسوب م یجامعه ادب
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 «ینقللد ادبلل ةفللیوظ» نیللیطللرح و تب ،یادبلل لیللدر تحل قیللاز عوامللل دق یکللی. سللتین

 کنلد   یمعنادار م زیرا ن گر تحلیل کردعمل گاهیاست که جا( ۲۰۶، ص1۳۷۷ ،ینیرعابدیتم

 توانلد  یاسلت کله مل    ییهلا  از روش یکل یمتلون بلر اسلا  آن،     لیو تحل ها نظرّیه ةارائ

مقلاالت  »بلا   دیل را نبا ینقلد ادبل   انیم نیسازد  در ا تر انیاثر را نما کی یادب یها تّیقابل

و  فیل بلا تعر  ینسلبت  ینقد ادبل  نی( اشتباه گرفت. همچنویویتریفموسوم به مرور و معّر

( ۳۷۶ص ،1۳9۳ نلده، یتپا.«نلدارد  سندهینو ةو تخطئ حیبرعکس تقب ای سندهیاز نو دیتمج

 یبلا هلدف بررسل    یانلد گروهل   کار کرده یمتعّدد یها وهیبه ش انگر تحلیلرابطه  نیدر ا

 اند. به نقد پرداخته یاند و گروه گام برداشته یریآن در اثر گلش یساز ادهیو پ ها نظرّیه

اند. در  پرداخته تّیبه فعال ینقد عمل ای ینقد نظر ةنیاز دو زم یکیدر  یمنتقدان ادب

و ارزش هنر متمرکز  تّیمربوط به ماه یاصول و مبان ات،ّینظر نیبه تدو یواقع نقد نظر

را  ینقلد عملل   ةنل یزم ،یهنلر  یو اخالقل  شناسانه ییبایاصول عاّم ز انیب قیشده و از طر

را در اثرملورد نظلر،    ینقلد نظلر   یاصول و مبان ،یآن، نقد عمل یو در پ آورد یفراهم م

 نیلی و تب فیل در ابتدا به تعر ،یادب گر تحلیل نیبنابرا (۲9ص ،1۳89تبرسلر،  کند یاجرا م

. رملان شلازده   زنلد  یدسلت مل   یابیل  سپس به مصلدا   پردازد یمنتخب م یاهداف و مبان

انداخته  رانیمعاصر ا ادبّیات رب یقیعم است که رّد یمشهور یها احتجاب از جمله رمان

و منتقدان را بله خلود جللب کلرده      انگر تحلیلاز  یاریبس توّجه لیدل نیاست و به هم

 است.

د معتقدند که نقلد، موّلل   یاست که گروه توّجهو نقد چندان مورد  یارزش بررس 

 دهلد  یرخ مل  یدر نقد زمان یعلم تّیدر واقع خالق (1۲۷ص ،199۳ رو،یتژ دانش است

نقلد،   یهلا  وهیو شل  هلا  نظرّیه ةّیلاّو یبه مبان یا افتهیبتواند با افزودن نکته و  گر تحلیلکه 

 جلاد یا یبله معنلا   یشلکن  دهد. چارچوب رییرا تغ هبست یها و چارچوب کّلی یها قاعده

مانند آن است که پوشلش الفلار را از محتلوا     باره، نیبلکه جستجو درا ستیبازار ن آشفته

هلر گلاه بلا     شینملا  نیل بگذارنلد  ا  شیدر آن را به نملا  یجار یادب قیجدا کنند و حقا

 دهلد  یرا نشان م یبمتن اد کیهمراه باشد عمق و اصالت  تر حیو صح تر قیدق یها افتهی
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وجلود   یدّقلت کلاف   هلا  لیبه عکس اگردر تحل سازد  یآن را روشن م یماندگار لیو دال

 .آورد یرفتن به بار نم راههیو به ب ییگو کّلیجز  ینداشته باشد، دستاورد

است کله   یرعلمیغ یها یجستن از جانبدار یدر نقد و دور یشیآزاداند تیرعا با

پژوهش، هر مقاله  نی( در ا۲۰6-۲۰7صص ،199۵تبهابها،  شود یم انینما یارزش بررس

 گلر  تحلیلل و  سلنده ینو یشلدها  رونیل شدها و ب تا درون شود یم یا بررسبه صورت مجّز

 مشّخص شود: تر قیدق

 «ستیبوف کور و شازده احتجاب دو رمان سوررئال» -۲-1

. بلر  افتیراه  ادبّیات ةگرفت  و به حوز یشکل جّد ستمیروانکاوانه در قرن ب نقد

نهفتله در   یآشکار و نهفته وجود دارد که محتلوا  ینگاه در داستان، دو محتوا نیاسا  ا

منتقلد بله سلمت     کلرد ینوع نقلد، رو  نی. در ابتدا در اشود یسطوح گوناگون سانسور م

 .نقلد آورده شلدند   ةبه حلوز  یداستان یها تّیمؤّلف بود. سپس شخص تّیشخص یبررس

 یسلت ینقلد سوررئال  کردیبا رو سندهیحاضر نو ةدر مقال( 1۷۵-18۵صص ،1۳89تبرسلر، 

 متمرکز شده است. یریبر کتاب گلش

 : قیروش تحق -۲-1-1

بلودن بلوف کلور و شلازده      یسلت یسوررئال نیلی در تب یسلع  سندهیمقاله نو نیدر ا

گونله   نیل کار خود ا ةویش ةدو کتاب، دربار نیا یفیتوص یاحتجاب دارد. او پس از معّرف

بله   یمنتقدان، نگلاه  یکوتاه بر آرا یدارد تا پس از مرور یحاضر سع -مقال: »سدینو یم

دو رملان ملورد    یهلا  یژگل یو و فکنلد یب ستمیقرن ب یهنر-یادب مهّم یها از جنبش یکی

پرسش  نیبتواند به ا دیکند تا شا سهیجنبش مقا نیآثار منتج از ا یها بحث را با شاخص

 ترند کینزد یبرداشت هنرکه بوف کور و شازده احتجاب به کدام جنبش و  دیپاسخ گو

 گلر ی( تحل9۷ص ،1۳8۷ ،یمیتقو.«رندیگ یقرار م یادب ةدر کدام مقول کّلی ةطبق کیو در 

 ةکننلد  روشلن  تواند یکه پاسخ آن م کند یشروع م یکار خود را در بررس یبا پرسش یادب

 مقّدمله  نیموجود در پرسش باشد. در ا کردیموجود در اثر بر اسا  رو یها ابعاد و افق

اسلت کله بلا     نیو سؤال خود را مطرح کرده است. تنها مشکل در ا فرض شیپ سندهینو
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 سلنده یظلاهرًا نو  «سلت یکور و شازده احتجاب دو رملان رئال  بوف»به عنوان مقاله  توّجه

اسلت   یادبل  – یمکتب فکر کی سمیسوررئال البّتهجنبش را مطرح کرده استتکه  «کی»

 دیپرسش پاسخ گو نیبتواند به ا دیتا شا»... نه جنبش( اّما در طرح پرسش نوشته است: 

 ،یمیقو ت....«ترند کینزد یکدام جنبش و برداشت هنر هکور و شازده احتجاب ب که بوف

 یکل یبله   یاجمال ینگاه»آورده است  ادشدهی یحال در سطرها نی( در ع9۷ص ،1۳8۷

 یبلر آرا  یملرور  یسپس در پل  سندهینو تهمان(....« ستمیقرن ب یمهّم ادب یها از جنبش

کلور و   بلودن بلوف   سلت یکه در بحلث سورئال  پردازد یم ینظر کسان حیمنتقدان به توض

 هیل توج ةنظلرش را دربلار   زیل اند و خلود ن  اختالف نظر داشته گریکدیشازده احتجاب با 

در  سلنده ی( نو۳19-۳۲۰ ،.تهملان آورد یدو اثر در ضمن مطلب، م نیبودن ا ستیسورئال

و هلدف پلژوهش داشلته اسلت       نهیشل یپ ةدر ارائل  یسع ،یقسمت به صورت ضمن نیا

 شده است.   یمعرف قیروش تحق وپرسش  نه،یشیپ ةمات مقالدر مقّد نیبنابرا

 :ییمحتوا یبررس -۲-1-۲

 یهلا  هیل پا «سلت یبله جنلبش سورئال   یاجملال  ینظر» یتحت عنوان فرع سندهینو 

 یهلا  شلاخص »و « و رمان سمیسورئال». در ادامه به کند یم حیرا تشر ستیجنبش سورئال

ها  وجود شاخص»و « کور ها در بوف وجود شاخص»و  کند یاشاره م «ستیرمان سوررئال

 سلنده یکله نو  یفرعل  نی. عنلاو کنلد  یمل  لیتحل ییرا با منطق استقرا« در شازده احتجاب

کله عنلوان    نیل بله ا  توّجهمقاله مرتبط است  با  یانتخاب کرده است کاماًل با عنوان اصل

کلاماًل   یملورد  نی( چنل 1۲۶ص ،1۳8۵ ،یمقاله باشدتفتوح یو فراتر از محتوا کّلی دینبا

 لیل کله در تحل  یاشلکال  ریل ز دحال موار نیدر نظر گرفته شده است. با ا سندهیط نوتوّس

 :شود یم دهید

  «منتقدان اتّیبر نظر یمرور»در نقد  یآغاز به جانبدار - 

  یبررس ةکّف کیدو اثر مذکور و قرار دادن آن در  نشیدر گز هینداشتن توج - 

 .و پرداختن به نقد روانکاوانه قیتحق یاصل تّیاز محور یخروج جزئ - 
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 راه بله نقلد روانکاوانله پرداختله اسلت      ةانل یخود از م کردیرو یدر معّرف سندهینو

 دگاهیل د نیل با ا کیرابطه نزد زین یستیسوررئال کردی( باآنکه رو321ص ،1387 ،یمیتقو

و  شلود  ینمل  دهیل به آن در مقاله د زیبر نقد روانکاوانه و گر یمبتن یعلم هیا توجدارد  اّم

 ،1382 ،یتاحمد«یآگاه حّس یمنطق یب»است. پرداختن به  مانده یناتمام باق زیطرح آن ن

 شلتر یپرداختن  به نقد روانکاوانله را ب  هیتوج طیشرا توانست یم سمی( در سورئال379ص

عّللت انتخلاب دو اثلر و در کنلار هلم قلرار دادن آن را در مقالله         نیفراهم سازد. همچن

در  گلر  تحلیلاست که  نیا شود یم دهید لیکه در تحلای  نامشّخص رها کرده است. نکته

راه  نیا فرض خود دارد و در شیپ دییدر اثبات و تأ یکار خود، سع یعلم هیبخش توج

مقالله   ةبدنل  (325-333صص ،1387 ،یمیتقو.موشکافانه به موضوع پرداخته است اریبس

مخاطلب   یشده، درک بهتلر مطللب را بلرا    موضوعات مطرح نشیدارد و چ ینظم منطق

عالوه مطالب آمده با  مطالب حفظ شده است به یطول وندیپ نیبنابرا سازد  یم ریپذ امکان

 و تناسب دارد. یعنوان مقاله همخوان

 فرم و ساختار: یبررس 2-1-3

پلارگراف نوشلته    کیل از مقالله اسلت کله در     قیل دق یا خالصه ده،یازآنجاکه چک 

حاضر با مطالب موجود در مقاله تناسلب   ةمقال ةدی( چک127ص ،1385 ،یتفتوحشود یم

 دارد.

  ینوع ادبل »عبارت است از:  دواژگانیها با مقاله تطابق ندارد. کل واژهدیاز کل یبخش

در « ناخودآگلاه » (317ص ،1387 ،یمیتقو.«یناخودآگاه  ساختار، نظم زمان ست یسورئال

در کم از چنلد   «یساختار و نظم زمان»و  شود یمطلب را شامل م دو سه پارگراف از کّل

آن ذکلر نشلده    سندگانینو اینام آثار  ها دواژهیدر کل عالوه هسطر مقاله ظاهر شده است. ب

 هلا  دواژهیل و رملان در کل  ی. از ژانر ادبکند یمقاله را در پژوهش دشوار م یابیاست و باز

 است. امدهین انیبه م ینام

 ه،ّیل لهلدف اوّ  دیل بلکله با  سلت یخالصه کردن مقاله ن یخوب، به معن یریگ جهینت»

ود. در شل  انیل ( در آن ب138ص ،1385 ،یمطالبتفتوح تّیو اهّم قیحاصل از تحق جینتا
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تنهلا بلا   »اسلت:   میذکر نقل قلول مسلتق   شود یم دهیکه در مقاله د یاشکال جه،یقسمت نت

 ،یمیتقلو « 824ص ،1384 ،ینی... حس یبشر لکه عق یبه عالم وهم، تا آن حّد کردیرو

 هلا  افتله یپژوهش و  ةویوجود دارد و از ش ییگو کّلی جه،یعالوه درنت ( به334ص ،1387

وارد اسلت   زیل ن دهیل بلر چک  رادیل ا نیسخن گفته نشده است. ا جه،یحصول نت تّیبا قطع

 درنمونله   یمقالله اسلت بلرا    نیدر ذکر منابع از محاسن ا جازی( حفظ ا317ص ،تهمان

 یداسلتان حرکلات و رفتلار مشلابه     یهلا  تّیاز شخصل  یاریبس»درون ارجاع آمده است 

 یریتصو یراو یایکه در رو یا دختربچه ،یقوز رمردیاته، پزن لّک ،یریدارند: مثاًل زن اث

ناخن انگشت سبابه دست چپشلان را   یخود راو یاته است، برادر او و حّتلّک یاز کودک

( و در صللورت 226ص ،همللان«ت105، 75، 73، 24، 15، 13صللص ،. همللانجونللد یملل

 ،تهملان .پرداختله اسلت   لیل و فکت بله تحل  لیمقاله با ذکر دل سندهینو حیو توض لیتطو

بلدون   انیل کاتوز ونیاز مقاله به نظلر هملا   یدر بخش سندهینو (332، ص  همان327ص

خلود را بله    ةصلفحه از رسلال   20کله حلدود    انیل دکتر کاتوز»ارجاع اشاره کرده است: 

رمان  فیرا در توص ستیسورئال ةواژ دهد یکور اختصاص م بوف یخارج آخذم یبررس

 یسیه ذکر معادل انگلمقال از محاسن مهّم یکی( 319ص ،تهمان....«برد یبه کار م تیهدا

دربردارنده مطلب موجود در  دهیموجود در متن است. چک یصتخّص یها واژه ةفرانس ای

 مقاله است.  

 «نعکا  ذهن در رمان شازده احتجابمدرن ا یها کیتکن یبررس» -2-2

 یهلا  تّیانعکا  ذهلن شخصل   یحاضر مرتبط با نقد روانکاوانه است. بررس ةمقال

حاضلر   ةمقوله در مقالل  نیا کیتکن یابیموجود در کتاب شازده احتجاب، سبب طرح باز

نقلد   نیل خود را با ا یداشته و در ابتدا بررس زیبه نقد نو ن ینگاه مین سندهیشده است. نو

 .دهد یم وندیپ وانهو آن را به نقد روانکا کند یشروع م

 :قیروش تحق -2-2-1

مدرن انعکلا  ذهلن در رملان     یها کیتکن یدر بررس یسع سندهیمقاله نو نیدر ا

 ،یو جعفلر  یتدماوند«یرونیبر جهان ب دیتأک»شازده احتجاب دارد. او عبارت خود را با 
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و نوشلتار ملدرن اسلت. سلپس      سلم یمدرن مهلمّ  یژگیکه و کند ی( آغاز م34ص ،1391

 (35ص ،و بلا طلرح سله پرسلشتهمان     دهلد  یمل  ائهار سمیاز مدرن یمختصر ةخچیتار

: کنلد  یگونله طلرح مل    نیل سلؤال نخسلت را ا   سلنده ی. نوردیل گ یمل  شیمطلب خود را پل 

 یذهنل  اتّیل انعکلا  محتو  یبلرا  ییهلا  کیل هلا و تکن  ملدرن از چله روش   سندگانینو»

 ادیل لینقلل قلول از ا   کیل باره تنها با ذکر  نیهمان( و در ا«تاند؟ استفاده کرده ها تّیشخص

ارائله   قیل تحق یسلؤال اصلل   یبلرا  یپاسخ منطقل و  کند یبسنده م ها یتئور انیبه ب رفًاص

 هیل بله توج  ازیل آنچله ن  لیل از نکلات مهلم در تعل   یکل یاست که  یدر حال نیا دهد  ینم

 ،یتبپلر .دهلد  یدارد، ذکر شاهد مثال است و اگر نباشد ضعف مقاله را نشان مل  یکاربرد

کله در آن   کنلد  یاشلاره مل   یبه منلابع  پژوهش ةنیشیدر پ سندهینو (59-60صص ،2002

 ،1391 ،یو جعفلر  یتدماونلد .پرداخته شده است ییگرا ذهن یها مؤّلفهطور ناتمام به  به

، 2002 ،یتبپریمتلد و روش بررسل   نیلی قسلمت بلاوجود ضلرورت تع    نیل تا ا (35ص

بلا   ونلد یاو بلدون پ  یو روند بررس کند یخود اشاره نم قیبه روش تحق سندهی( نو43ص

ضلرورت آن   ایل هدف نگلارش مقالله    ةعالوه دربار . بهماند یم یناتمام باق ،یبعد بمطل

 .شود یذکر نم یمطلب

 :ییمحتوا یبررس -2-2-2

 سلنده ی( نو36ص ،1391 ،یو جعفلر  یدماونلد «تمدرن ییگرا ذهن»عنوان  لیدر ذ

به موضلوع   توّجهقسمت با  نیت پرداختن به ا. عّلزند یو رمان مدرن م سمیبه رئال ینقب

کنلد. در ادامله    یبه ساختار مقالله وارد نمل   یبیو حذف آن آس ستین ریپذ هیتوج قیتحق

 بلت ی. غکنلد  یرا ذکر مل  پور یو مندن نیبرگسون، فلوبر، هلپر چز،ید ونگ،ینظر  سندهینو

 نیشلده بلا عنلاو    . مطاللب ارائله  داسلت یقبلول دادهلا سلخت پ    ایل  مقاله در رّد ةسندینو

 ی( همخلوان 36-37صلص  ،همان«تمدرن انعکا  ذهن یها روش»و « مدرن ییگرا ذهن»

 یسلندگ ینو یایل در شلرح دن  سلنده یص است. نودو عنوان نامشّخ نیا انیندارد و مرز م

در  توانلد  یاز آن مل  یکله بخشل   کنلد  یاشلاره مل   یژگل یو زدهی( به س39ص ،مدرنتهمان

بله   هلا  تّیزملان و مکلان و شخصل    لیتبلد »مثلال   یارب رد یقرار بگ یگرید ةرمجموعیز
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 یهمپوشلان  «یبه زملان ذهنل   توّجه»و  «ختهیر هم زمان و مکان به یریکارگ به»با  «گریکدی

مطللب شلده اسلت.     یختگیکلرده و سلبب گسل    جلاد یا یسلود  یب لیکار تطو نیدارد. ا

پرداختله  « در رملان شلازده احتجلاب    یلی گرا ذهن یها انعکا  روش»سپس به  سندهینو

صراحت روشن نکرده است  عنوان نقد روانکاوانه به نقد خود را به قیدق گاهیاست. او جا

 :شود یم دهید ریاو مشکالت ز لیو در تحل

از حضلور   یا و بدون نشانه یینها یبند بدون جمع ،یدرپ یپ ینظر یها نقل قول -

 (61و 37،40، 36، 35صص ،1391 ،یو جعفر یدماوندت مقاله در متن ةسندینو

در  یمطرح شده در انعکا  ذهلن و آشلفتگ   یها کیتکن انیم یطول یختگیگس -

  ارائه یتوال

دو  نیل ا یمنطق یو عدم جداساز ییگرا در ذهن «لّیتخ»و « خاطره»طرح مبحث  -

 (42-60صص ،تهمان.از هم

مقالله از هلدف خلود دور شلده و نوشلته       انیمنتقد در پا رسد یبه نظر م عالوه به

ت ذهلن  تشلتّ  شلود  یماجراهلا مل   دنیل شاخه بله آن شلاخه پر   نیآنچه سبب از ا»است: 

 یهلا  تّیت شخصل و متشلتّ  ماریب تّیبلکه اصرار او بر نشان دادن ذهن ستیاثر ن ةسندینو

عنوان  تکّلیامر با  نی( ا64ص ،تهمان.«کنند یداستان است که طبق منطق ذهن حرکت م

متمرکللز بللر انعکللا  ذهللن  سللندهیال، نوؤدر طللرح سلل رایللز سللت یمقاللله، همخللوان ن

 نیل اسلت  در ا  یریداستان که همان گلشل  یاصل ةسندیداستان بوده، نه نو یها تّیشخص

 .  افتد یو محتوا از عنوان مقاله دور م شود یمطالب گاه از هم گسسته م یطول وندیمقاله پ

 فرم و ساختار: یبررس -2-2-3

ت ( دّقل 33ص ،تهمانیدیل مقاله با متن تناسب دارد و انتخلاب واژگلان کل   ةدیچک

در  رایل ز سلت  ین کیل مقالله نزد  ةجل ی. ارتباط عنوان با نتدهد یرا در نقد نشان م سندهینو

به  جهیمدرن انعکا  ذهن را شاخص کرده، اّما درنت یها کیتکن یبررس سندهیعنوان، نو

 جهی(  در قسمت نت63و  33صص ،تهمان است دهیداستان رس یها تّیشخص ماریذهن ب

 کیانعکلا  ذهلن کالسل    یهلا  کیل متفلاوت بلا تکن   شیها افتهیره کرده که اشا سندهینو
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هلا و   ( اّما در متن مقاله به نلوع تفلاوت  63ص ،1391 ،یو جعفر یدماوندشدهت یطراح

 ارائه نداده است. یسند علم ای هیتوج باره نیخود، نپرداخته و درا دیجد نشیعّلت گز

 ،1372نمونله: اسلکولز،    یوجلود دارد. بلرا   یدر منابع درون ارجاع اشکال جزئل  

 ،:  پلک، جلان  یانیل ( در منلابع پا 38ص ،تهملان .شلود  یذکلر مل   ینیبا تکرار ع  106ص

ندارد.  یمرکز در متن، ارجاع ،تهران ،یاحمد صدارت ةترجم ،رمان لیتحل ةویش ،(1366ت

 ذکر نشده است.   یسیانگل لمعاد ،یصاز واژگان تخّص یتعداد یبرا نیهمچن

 «یریاز شازده احتجاب گلش یخوانش لکان» -2-3

وجود  یمتنّوع یکردهایرو ،یو نقد ادب ها یبررس ها، دگاهیانواع د یساز در روشن 

 ،یروانشناسل  ،یشناسل  همچلون جامعله   گلر ید یهلا  با رشلته  یادب یها نظرّیه ةدارد. رابط

 ةمقالل ( 206-207صلص  ،1995تبهابهلا،  .اسلت  لیدخ مسأله نیدر ا رهیو غ یشناس زبان

 است. ادبّیاتبه  یاز منظر روانشناس یمذکور نگاه

 :قیروش تحق -2-3-1

ذکر کرده اسلت:   گونه نیا دهیرا در چک قیمذکور پژوهشگر، پرسش تحق ةدر مقال 

 یگسسلتگ  ةو عّلت عملد  شود؟ یم تیروا یرمان شازده احتجاب در کدام ساحت لکان»

و  یخواسلت  زدیل ت«سلت؟ یرملان چ  نیل ا ییشازده احتجاب و ساختار روا« خود»ساختار 

او را بله اثلر    دیل د ةیزاو گر تحلیلکه طرح پرسش توسط  نی( با ا11، ص1391 ،یمولود

پرسش  نیبلکه الزم است پاسخ ا ستین دهیدر چک قیپرسش تحق گاهیجا دهد، ینشان م

 نیلی بله تب  ازیل منتقلد ن  د،یل د ةیزاو حیتشر یشود  درست است که برا انیب کّلیبه شکل 

 . دهیرا دارد نه چک هیفرض ةطرح و ارائ تّیمقاله ظرف ةمقّدما دارد  اّم مسأله

 8 ةانلداز  او را بله  ةنظرّیل و  پلردازد  یژاک لکان م یفبه معّر مقّدمهدر  سندهینو ابتدا

رملان شلازده   » ی( سلپس وارد بررسل  112-120صلص تهمان، دهلد  یمل  حیصفحه توضل 

خلوانش   حیتشلر  یطوالن ةمقّدمپژوهش مرتبط با موضوع در  ةنیشی. پشود یم« احتجاب

و روش آن  قیل ضلرورت تحق  ةارو دربل  شلود  یگرفته مل  دهیناد سنده،یط نوتوّس ،یلکان

از دو منظر قابل تأّملل اسلت: نخسلت     قیتحق کی ةنیشیشود  ذکر پ یداده نم یحیتوض
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 گلر یحاضلر اسلت و د   یاز بررسل  شیپل  قلات یبله تحق  سندهیط نوتسّل ةدهند که نشان آن

 (48ص ،2002 ،یتبپلر .مخاطب در مطالعه شود کی یو کنجکاو کیسبب تحر تواند یم

 (1ص ،1392 ر،یل  یتدمپ.آن جستجو کرد ةنیشیدر پ توان یعلوم را م ةسرچشم نیهمچن

 بخش، ضعف مقاله است. نینپرداختن به ا

 :ییمحتوا یبررس -2-3-2

کله   شود یبحث مطرح م یمردانه و زنانه در پ یها ابژه ادواره،یو  یطرح زمان فعل

بله   توّجله مطرح در کتاب شازده احتجلاب بلا    یها مباحث و مصدا  نیا یارتباط منطق

 ،1391 ،یو مولللود یخواسلت  زدیمقالللهت ةانل ی. در مسللتین رشیپلذ  قابللل ،یاصلل تئلور  

: ردیل گ یبه خود مل  یو نقد روانکاوانه موضع نقد اجتماع کند یم ریینقد تغ ع( نو135ص

و  یناهملاهنگ  ةکننلد  انیل ب سلو،  کیل داشلته باشلد از    ریتفس نیچند تواند یواقعه م نیا»

 سلم یمدرن ةدیل و پد یخصوص شازده( با تحّوالت اجتملاع  خاندان قجرتبه یماندگ عقب

 نی( چنل 135ص ،تهملان ....«اسلت   سمیرنشدن و مد یشهر یها است. آسفالت از نشانه

منتقدان با قلرار دادن ملتن    یستیاست  در نقد مارکس کینزد یستیبه نقد مارکس یلیتحل

-231صص ،1389 تبرسلر،.ابندی ینهفته در متن دست م یدئولوژیبه ا ،یخیدر بافت تار

 شلود  یم دهید ینقد تّیاز مرکز زیحاضر گر ةدر مقال سندهی( با استناد به عملکرد نو230

 یسلت یمقالله از نقلد مارکس   انیدر ما شده اّم یمعّرف انهیو در ابتدا نوع نقد، پساساختارگرا

« کوچلک  یگرید ةابژ»متن تحت عنوان  انیآورده است. در ادامه دو ابژه در م رونیسر ب

نشلده   یابیل  مصلدا   یاندازه کلاف  آن به یشده است که در نقد برا یمعّرف «رهینگاه خ»و 

( مقالله  119هفتمتص ةتا صفح سندهی( نو118ص ،1391 ،یو مولود یاستخو زدیاست.ت

( 120کلرده  اّملا از صلفحه هشلتمتص     انیرا ب یو اندک یخیو اّطالعات تار ستیمنتقد ن

را داشته اسلت.  « شازده احتجاب»بر  یتئور لیدر اثبات نظر و تحل یسع سو نیمقاله به ا

صلورت   کلرده اسلت و مطاللب بله     راسلت کله خلود آن را ذکل     یمنتقد به موارد توّجه

 اند. رها نشده باطارت یسرگردان و ب
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نکتله اسلت کله در     نیبه ا یتوّجه یمانده است ب دهیکه از منظر منتقد پوش یزیچ

بله   هیل عنلوان منبلع ثانو   به ،یو انتقاد یخیتار ،یشناخت روان ،یادب یها نظرّیهآثار  یبررس

 نی( بنلابرا 36ص ،2002 ،یتبپر در نقلد  اسلت   هّیل منبع اول کی یو اثر ادب ندیآ یشمار م

 -اثلر بهلره   نیل ا یازهلا یداشته باشد  هرچند که از امت یتر شیبر اثر، تمرکز ب دیمنتقد با

 یبله مقالله چلارچوب نظلر     توانسلت  یلکان است کله مل   یروان شناخت ةنظرّیاز  یمند

 ص ببخشد.مشّخ

 فرم و ساختار: یبررس -2-3-3

ژاک  یروانکلاو  ةنظرّیل  یمعّرف یبلکه به نوع ستیمقاله ن یها افتهی یایگو دهیچک 

دو  نیل بله ا  سندهی( نو137ص ،1391 ،یو مولود یزدخواستیت.لکان  وطرح سؤال است

 جله یطلرح سلؤال اسلت و نت    دهیل پاسلخ داده اسلت. درواقلع چک    میطور مسلتق  سؤال به

نام پلدر  نگلاه    ن ید واژگان: تشازده احتجاب  لکان  ساحت نمادیآن است. کل ةپاسخنام

 ن،ّیمعل  ق،یل صلورت دق  مقالله بله   ةدر بدنل  «رهیل نگاه خ»( است که 112ص ،(تهمانرهیخ

نقلد  » ةواژ «رهیل نام پدر و نگلاه خ » ینشده است  به عالوه  به جا یابی و مصدا  فیتعر

 باشد. توانست یم یبهتر نشیگز «یروانشناخت

اعلداد مقالله از چله بله      میوجود دارد. تنظ یریچشمگ یدر قسمت منابع خطاها

مجلّدد و پشلت    یهلا    حذف نکردن تکرار در ارجاع33-40 ،1388 نده،یراست مانند پا

( ارجلاع  137ص ن،تهملا  263 ،1385 ک،یل و مکار 318 ،1385 ک،یل سر هم مانند مکار

( و مطابقت نداشتن آن با فهرسلت  121ص ،تهمانیو ستلورد چزیر یپیاشتباه تا ایخطا 

 ةرملان، ترجمل   ةنظرّیل  «ستمیرمان قرن ب»(، 1374جانت ،یو ستلورد دیوید چز،یمنابع: د

 توّجله از نکلات قابلل    یکی( 139ص ،تهمان121-151نظر، صص ،تهران نده،یپا نیحس

 یسل یاست. ذکلر معلادل انگل   یبر اسا  نقد ادب یبررس قیدق گاهیجا نییمقاله تع نیدر ا

 از محاسن مقاله مذکور است. طالحاتاص
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 «یریدر رمان شازده احتجاب هوشنگ گلش ییروا یها کیتکن یبررس» -2-4

 نیبللا عنللاو ی( مطالعللاتسللتمیقللرن ب لیللتقللرن نللوزدهم و او ییسللاختارگرا نقللد

 نیل بلر ا  انی. سلاختارگرا شلود  یرا شلامل مل   یشناس تیروا ای یشناس سبک ،یشناس نشانه

بشلر ازجملله    یو فرهنگل  یاعملال اجتملاع   ةها و قواعد بر هم رمزها و نشانه باورند که

 نیا ةانتقال دهند تواند یم ادبّیاتسازد که  یم ییارتباطات حاکم است و آن را واجد معنا

 یزبانشلناخت  یها نظرّیهجنبش،  نی( خاستگاه ا120-131صص ،1389تبرسلر، .معنا باشد

مقاله قصلد دارد   نیدر ا سندهینو (352ص ،1393 نده،یتپا.دو سوسور بوده است نانیفرد

 ةجموعل م ریل در ز یکنلد کله بله نلوع     یرا در شازده احتجاب بررسل  ییروا یها کیتکن

 چیبلدون هل   انهیاز نقلد سلاختارگرا   سلنده ینو یبررس ریا مساّم گنجد  یم یشناس تیروا

 ذهن منحرف شده است. الّینقد روانکاوانه و مفهوم س یبه سو یهیتوج

 :قیروش تحق -2-4-1

 دیل ترد یًا در مقاله مطرح نشلده اسلت. بل   مستقّل قیو پرسش، تحق هیفرض نه،یشیپ 

 ،1383 گلران، یسلرمد و د «تفلراهم آورد  ق،یل تحق یاجرا یبرا یچارچوب»تواند یم نهیشیپ

 نیل ق  بلا ذکلر ا  محّق یو نوآور شود یمشابه مطرح م قاتیتحق نه،یشیدر پ رای( ز322ص

 ةمقاله، چنلد مقالل   نیاز ا شیکه پ نیبه ا توّجهبا  شود یم انیانم یشتریبخش با وضوح ب

انجلام   قلات یدر اشاره نکردن به تحق سندهیرابطه نوشته شده، ضعف نو نیدر ا زین گرید

شلازده  »رمان  همقّدمدر  سندهینو یموضوع نیبر چن یرکافیط غتسّل لیشده است و به دل

اعلالم کلرده    یفارسل  یسل ینو سلتان ذهن در دا الّیس انیجر ةتجرب نیرا نخست« احتجاب

نگارش داسلتان   یجّد ةتجرب نینخست یریرمان کوتاه شازده احتجاب نوشته گلش»است: 

 ،یو قالونلد  یتحسلن لل  .«اسلت  یفارسل  یسل ینو ذهن در داسلتان  الّیس انیجر ةویبه ش

 توّجله نقد خود را بلا   قیدق گاهینتوانسته جا سندهینو ف،یتعر نیبا وجود ا (8ص ،1388

 مشخص کند. ییروا اربه ساخت
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 :ییمحتوا یبررس 2-4-2

نکتله و   چیاز ملوارد هل   یاریدارد که در بس یاریبس یفیتوص یها لیمقاله تحل نیا 

به مبحث  سندهی، نومقّدمهمطرح در مقاله، ارائه نشده است. پس از  یعاهااّد یبرا یسند

بلا   ییگلو  پرداخته است. در تلک « در شازده احتجاب تینوع روا یبررس»و  «ییگو تک»

و  میرمسلتق یغ یدرونل  م،یمسلتق  یدرونل  ییگلو  تک»که شامل  یا شاخه چند یبند میتقس

. در میرو هسلت  روبله  شلود  ی( مل 10-11صلص  ،1388 ،یو قالونلد  یحسن لل  ت«مختلط

که در  شود یم میتقس« ذهن الّیروشن، گنگ و س»به  ییگو تر تک یجزئ یها یبند میتقس

مطللب   نیهمل  ة. در ادامل پردازد یخود به نقض سخن خود م سندهیذهن، نو الی ِّبخش س

را نلام   یژگل یو 6و  زنلد  یفاکنر م امیلیذهن در آثار و الّیس یها یژگیبه و ینقب سندهینو

 انیل جر یرا برا یژگیشش و توان یم کّلیبه طور  انیدر پا: »سدینو یگونه م نیو ا برد یم

( 14ص ،تهملان ...«برشلمرد   شوند یم کیتکن نیکه، ا ییها ذهن آثار فاکنر و رمان الّیس

مّتصلل بله    لیل را و در تحل یریکند نه اثلر گلشل   یاو قصد دارد اثر فاکنر را بررس ییگو

اسلت   اوردهیل ن یریاز گلشل  یا نمونه چیه سندهینو «میرمستقیغ یدرون ییگو تک»مبحث 

 یخلال  یبلرا  سلنده ینو «میرمسلتق یغ یدرونل  ییگلو  تک»( در شرح 10-14صص ،تهمان

« مخلتلط  ةویشل » دامله ( در ا15ص ،شاهد مثال آورده اسلتتهمان  کینبودن مطلب تنها 

قسلمت از   نیل در ا یو مطلب بعد یریبا اثر گلش یوندیشده و اّتصال و پ فیصرفًا تعر

 «کیل تکن» ةمذکور، با حذف واژ یگفت عنوان فرع توان یم بًایو تقر شود ینم دهیمقاله د

را  یمطلب عنوان اصلل  یارتباط طول توان یکه نم یدر متن آمده به نحو ،یاز عنوان اصل

 .افتیدر یفرع انبا عنو

 ل،یل و تحل هیل قلدرت تجز  د،یل جد ةنظرّی ةمقاله، ابتکار در ارائ یمحتوا یابیارز در

کله   ی( در صلورت 208ص ،1385 ،یتفتلوح .دارد تّیل اهّم یریگ جهینت تّیفیاستدالل و ک

قابلل درک از   یبله محتلوا   دنیکنلد، رسل   جادیمطالب ا نیب یطول ةنتواند رابط سندهینو

. نلوع نقلد   دهلد  یخود را از دسلت مل   یاست و مقاله ارزش علم یجانب مخاطب منتف

 تّیل از مرکز زیل و گر سلت ینقد اجرا شلده در مقالله همگلون ن    ةویمذکور در عنوان با ش
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. بله علالوه   شلود  یمل  دهیل . تطابق عنوان مقاله با موضوع دشود یم دهیمحور نقد در آن د

 دموجلو  فیدر ذکر تعار سندهیاز مقاله است. نو ییها بخش گریاز مشکالت د ییگو کّلی

هلا   از قسلمت  یرا مشّخص کنلد اّملا در برخل    فیتعر ةکرده است محدود یدر متن سع

 نامّوفق بوده است.

  فرم و ساختار: یبررس -3 -2-4

 یسل ینو در داسلتان  تیروا یسّنت یها وهیش یبررس کّلیبه طور  سندهینو دهیدر چک

نقلل قلول    یریل گ جله یدر متن به آن نپرداخته اسلت. در قسلمت نت   یدانسته ول یرا منتف

ذکلر   سلنده یرا نو یا اثبلات نشلده   ةجمل هجیوجود دارد. در پارگراف نخست نت میمستق

منسجم برخوردار  یذهن از طرح الّیس یها داستان گریاز د شیاثر ب نیدر ا»کرده است: 

معتقلد اسلت    یریگلش: »آورد یرا م یریو بالفاصله بعد از آن نقل قول گلش« شده است

اسلت کله از آن بله     یاقل منظلر حّد ای یهر واقعه نه خود واقعه که راو یکه عامل اصل

 سلنده ی( نو23، ص1388 ، یو قالونلد  یلل حسن «ت30 ،1380 ،یریگلش مینگر یواقعه م

( ودر چند سلطر  23-24صص ،تهمانکند یذکر م جهیدر نت میچهار مورد نقل قول مستق

ذهن است اّما  الّیرمان س ةویکه ش دارد یو اذعان م رود یخود م یها افتهیبه سراغ  یانیپا

در  یا تله نک نیکله چنل   نیل ذهن را ندارد. با ا الّیس انیجر یها رمان ینظم یاغتشاش و ب

 ییعلا اّد نیدر اثبلات چنل   سلنده یذکر شده است در ساختار متن مقاله نو نًایع زین دهیچک

 خود را ذکر نکرده است. لیدال

( ارجلاع  15-16صلص  ،تهمانشلود  یم دهید یدر بخش منابع و ارجاعات اشکاالت

 ،1382 ،ینشده اسلت: فلکل   تیدرون ارجاع در آن رعا نیپشت سر هم قرار دارد و قوان

نقد مقالله بله وضلوح روشلن      گاهیشمار است. جا نیاز ا 56 ،1382 ،یو فلک 55و  54

 یاز ذکر منلابع در پل   شیپ منسجمبه طور  یواژگان تخّصص یسینشده است. معادل انگل

 نوشت آمده است.
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 «یریهوشنگ گلش یها و داستان یگر نشیآفر نیدر سرزم یریرپذیتأث» -2-5

 یهلا  یو روش شناسل  میمفلاه  یبر مبنا یمتون ادب ی حیتلو یمعان نییتب یادب نقد»

 یا رشلته  انیل کلاماًل م  یا صلبغه  ریاخ ةدر چند ده ژهیکه بو یا نّقادانه یها نظرّیهبرآمده از 

 نلده، یتپا«شلوند  یرا شلامل مل   یگوناگون علوم انسلان  یها از حوزه یفیاند و ط کرده دایپ

اسلت کله    یمیاز مفاه یکی زین یریرپذیاسا  بحث تأث نیم( است. بر ه376ص ،1393

 گلر یاز د یریگلشل  یریرپلذ یتأث نیلی ملذکور بله تب   ةنقد قابل طرح است. مقالل  ةدر حوز

 پرداخته است. سندگانینو

 :قیروش تحق -2-5-1

و  ییمحتلوا  یاز بررس یقینشده است. تلف انینقد به صراحت ب نیدر ا یمتد بررس

واژگلان و   چشیپل  انیل مورد نظلر منتقلد در م   یاحتمال یها یبند میاست. تقس یساختار

الفلار   انیل پلژوهش در م  ةنیشل یو پ هلا  هیعبارات مقاله، گم و نامعلوم است. هدف، فرض

 دوسلن ی. وابلد یخود بتواند به آن دست  یمطالعات تیبا درا مگراست و خواننده  یمخف

 یبله اسلتدالل و هلدف بررسل     تواند ینقد م یها به سّنت یخیتار یمعتقد است که آگاه

 یتو نقلد سلنّ   هلا  ینقد بله بررسل   نیا کّلیدر نگاه  (49ص ،1999 دوسن،یتو.کمک کند

ای  و نکتله  شود ینم اشاره مًایمستق قیبه روش تحق یتسّن یلبًا در نقدهااست. غا کینزد

 بلث  ةگونه از نقلد جملل   نیتعامل نقد با خواننده است. در ا کند یکه مخاطب را جذب م

که خواننده وادار به مطالعله   ییدارد تا جا تّیتعامل نقد با خواننده اهّم»مصدا  دارد که 

 (76ص ،1999تبث، .«آن شود

 :ییمحتوا یبررس -2-5-2

کور سخن  با بوف یریشباهت اثر گلش ةدربار سندهیاست و نو یمقاله طوالن ةمقّدم

در مقالله   میهلا در انتقلال مفلاه    پارگراف ییو رسا امیدر انتقال پ انیب یگفته است. سادگ

 ةمقالل  ةسلند ینو دیل اسلت کله از د  ای  نکتله  نی( ا59ص ،2002 ،یتبپر.است مهم اریبس

در کلالم، ذهلن مخاطلب را دچلار      بانهیمانده است. استفاده از ساختار ادده یحاضر پوش

روست کله   نیاز ا»نمونه  یهدِف متن، دور بماند برا افتیو از در کند یبا الفار م یباز
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کله   مینل یب ینوآور جهلان مل   سندگانینو نیورترآ نام انیاثر، ناباورانه او را در م نیدر دّوم

 ةآنلان در قلملرو قاهرانل    یو صاحب منصب یسلطان متقا زیانگ از صولت سهم هرا  یب

و عّزت نفس تملام بله    یبا سرسخت ،یو صبور و به دور از هر گونه سرمست نیقلم، سنگ

 نیلل( ا132ص ،1391 ،یریتشلل.«آنللان سرسللپرده اسللت... ةمصللاحبت سللالم و مصلللحان

 یهلا  هیل به کلملات، واژگلان و آرا   یفتگیاست که مخاطب در ش قیقدر عم آن یدگیچیپ

. مقالله  دهلد  یاز دست م لیو حسن مطلب را در تحل ماند یجا م یاصل میمندرج از مفاه

از آن ارائله   یفل یآملده اّملا تعر   انیسخن به م تّیموضوع دارد. از خّلاق تّیاز مرکز زیگر

 دیل گمان بوده که مخاطب با نیمنتقد در ا دیوجود دارد  شا ییگو کّلی. در متن شود ینم

و موارد پرداخته شلده عنلوان    داستیمطالب در مقاله ناپ یطول ة. رابطندها را بدا اقلحّد

موجود در متن پرداختله اسلت    یها ییبایبه ز ،گر تحلیلبه عنوان  سندهیندارند. نو یفرع

 .یضمن یتا انتقادها

  فرم و ساختار: یبررس -2-5-3

 یبا عنوان اختصاصل  جهیمتناسب با مقاله دارد  اّما نت یدیو واژگان کل دهیمتن، چک

مقالله   نیل اسلت. ارجلاع در ا   کّللی  ةجل یگفلت ملتن فاقلد نت    توان یذکر نشده است و م

بله   یریشلباهت اثلر گلشل    ةدربلار  مقّدمهنمونه در  یدارد. برا یا اشکاالت قابل مالحظه

بله   -شله یدر مثلل هم  - یسمور آب یبرا یا شباهت دخمه»نوشته است:  نیکور چن بوف

کلور دسلت    از بلوف  گرید ینیبازآفر کیآن، به ة سندینو ییه گوکور چنان است ک بوف

اسلت،   یدرون یهمسان که اّول شخص و از نوع گفتگو یدید ةیزده است: انتخاب زاو

و نقش بازدارنده ... در هر دو  نز کی ةحضور برجست ،ییایخولیمرد مال کیبودن  یراو

مشابهت  ز،ین یگربه و کشته شدن آن به دست راو کینقش  یینما است. درشت تیروا

 -134، صلص 1391 ،یریش«.ت41ص ،1347 ،یریسه قطره خون دارد گلش ةبه گرب اریبس

از  یی. در جلا کنلد  یبسنده م فیبه سه قطره خون ارجاع نداده به توص سندهی( اّما نو133

 ایل »آورده اسلت   سلنده یمقالله نو  نیل از ا یدر قسمت شود یانجام م یا قهیمقاله ارجاع سل

واژگان  نشیباز در همان داستان در لحن و گز مینقشمان را هم برد م،یعبارت ما هم رفت
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دل  م،ی: ملا رفتل  دیل گو یدارد که مل  تیبه آن عبارت معروف از هدا یچشم ةمسّلمًا گوش

 چیهل  سلد ینو یعبلارات را مل   نیل ا سندهیکه نو نی. با ا«امتیبه ق داری. دمیشما را شکست

و  یدر ملتن کوتلاه و تلگرافل    ها یسیاز ارجاع نو ی. برخکند یذکر نم تیهدااز  یارجاع

در مجلالس   هلا  تّیدر قلراردادن شخصل   ینگلو یبدون آدر  است: در نظرداشلتن بله ه  

پروسلت در   سلل مار ینل یزبیاز دّقلت نظلر و ر   یمند و ... بهره ینینش و شب یگسار باده

 نیل ( از ا146ص ،1391 ،یریشل  ....«تهلا   حلاالت آدم  تیل و روا هلا  یو تداع ها فیتوص

جلا   نیها ذکر نشده است. موضوع منابع به ا جمله یبرا یشاهد مثال چینمونه است که ه

 شلود  ینم دهید آنهااز  یدر منابع ذکر شده است که در متن رّد ینام کسان شود یختم نم

 از جمله:

 .1380 گر،یکاتبان، تهران، نشر د یخوان تگردآورنده(، همنیسناپور، حس -

تگردآورندگان(، همراه بلا شلازده احتجلاب،    یعبدالعل ،یمیفرزانه و عظ ،یطاهر -

 .1380 گر،یتهران، نشر د

و  ینیکاتب و خانه روشنان: صالح حسل  یریگلش ا،یپو ،یصالح و رئوف ،ینیحس -

 .1380 لوفر،یتهران، ن ،یرئوف ایپو

آن بلر   یسطح یها دارد اگر ضعف لیمقاله در تحل نیکه ا یبه نکات مثبت توّجهبا 

 یریرپلذ یمخاطب در تأث یرا برا یبهتر طیشرا شد، یارائه م دیو با متد جد شد یطرف م

 .  کرد یم جادیا

 

 «ونگی اتّیانداز نظر رمان شازده احتجاب از چشم یبررس» -2-6

روش نقلد  ل و تحلوّ  نیکه تکلو  یدر حوزة انسان شناس یاصل یها نظرّیهاز  یکی»

 ،یتقلائم .«کهلن الگوهاسلت   ةیل در عصر حاضر حاصل آن بلوده اسلت، نظر  ای  اسطوره

 یهلا  در دهله »اسلت   ریاخ ةمربوط به دو ده ،ادبّیاتدر  نظرّیه نیا ةینما (75ص ،1391

 نظرّیله از آن در نقلد و   رآملده ب یهلا  دگاهیل با رشد فلسفة پست ملدرن و نفلوذ د   ر،یاخ

ل گرفتله و منشلأ تحلوّ    ریاز آن تلأث  زیل ن ییو کهن الگلو  یونگینقد  یها دگاهید ،یپرداز
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ای  مقالله  یونگیل نقلد   یشناسل  در رابطله بلا روش   ی( فرزاد قائم76ص ،تهمان.«اند شده

مقالله   یسلطور در بررسل   ةملذکور، نوشلته شلده و نگارنلد     ةل دارد که پس از مقالمفّص

 منتخب از آن بهره گرفته است.

 :قیروش تحق -2-6-1

 اتّیانداز نظر رمان شازده احتجاب از چشم یدر بررس یسع سندهیمقاله نو نیدر ا 

-11صلص  ،1388 ن،یتآفلر .است ونگی یمقاله کاماًل در معّرف نیا ةمقّدمرا دارد.  ونگی

را به اختصار تحت  ونگی ةشیدر اند یاساس یها دگاهیابتدا د سندهیمقاله نو ةدر بدن (10

 ،ییالگلو  کهلن  ینمادهلا  ت،ّیموقع ت،ّیشخص یالگوها الگو، کهن کهن دآگاه،ناخو نیعناو

و  یا اشلاره  چی( بدون ه11-17صص ،تهمانتّیو انواع شخص یابی تّیفرد یالگوها کهن

بله هفلت    کیل نزد یو مبلان  مقّدمله با کتاب شازده احتجاب نوشته است.  یارتباط جادیا

نقلد  »آملوزش   دوره کیل  دیل آ یمل  نظلر صفحه از مقاله را در برگرفته است. در ابتدا بله  

 یهلا  بلا بخلش مصلدا     توانسلت  یمل  یمبان نیمخاطب شود. ذکر ا بینص دیبا «یونگی

 دهیل شود تا ارتباط عنلوان، بلا مطاللب بر    ختهیآم« متن شازده احتجاب لیموجود در تحل

در مقالله مطلرح نشلده اسلت و روش      قیل و پرسلش تحق  هیهدف، فرضل  نه،یشینشود. پ

توسلط مخاطلب    یستیذکر کرده است احتمااًل با گر تحلیلکه ای  مقّدمهبر اسا   قیتحق

 شود. زده  نیتخم

 :ییمحتوا یبررس -2-6-2

رملان   یبله معّرفل   سلنده یکه ابتدا نو شود یهفتم مقاله شروع م ةاثر از صفح لیتحل

 .کنلد  یبه چند نمونه اشاره مل « ناخودآگاه». سپس تحت عنوان پردازد یشازده احتجاب م

 ،نوشلته شلده اسلتتهمان   « الگلو  کهلن  یهلا  تّیشخص»ادامه، عنوان ( در 18ص ،تهمان

ا کهلن  ها بپلردازد  اّمل   و مصدا  یبه ارتباط مبان سندهینو رود ی( و انتظار م18-22صص

 یبنلد  اند و دسته شده قیتلف تّیصرفًا با نام و گاه موقع لیتحل نیدر ا تّیشخص یالگوها

بخش را در سه  نیا سندهینو ،یبخش مبان که در حال آن شود  ینم دهید آنها یبرا یمنطق

تِدسلمت،  دید ةیِدسمت به زاو مهّم یبخش تئور نیعالوه در ا کرده بود. به یگروه معّرف
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ذکر شلده   «تّیموقع یالگو کهن»مطلب  ةگرفته شده است. در ادام دهی( ناد10ص ،1999

 تّیل موقع یالگلو  در کهلن  ییبه دانا یساء از ندانستگاست. مرگ عشق و حرکت فخرالّن

 زگارمقالله آملده چنلدان سلا     یکله در ابتلدا   یا یبلا مبلان   مسلأله  نیل . اشلود  یمطرح مل 

« به آب و آتلش » ییالگو نماد کهن»تحت عنوان  سندهی( در ادامه نو22ص ،تهمان.ستین

ذکلر   افتله، یرا که  ییها مصدا  ز،یو از نماد اعداد و رنگ ن کند ی( اشاره م23ص ،تهمان

 یذکر شده که عّللت جداسلاز  « نمادها ریسا»با نام  یگریمجددًا عنوان د انیدر پا کند یم

 یالگوهلا  کهلن »عنلوان   لیل نامعلوم رها شده اسلت. در ذ  یفوقان یدهانمادها از نما نیا

 (25-26صلص  ،تهملان .دارد یو منطق ریپذ هیتوج یلیدر تحل یسع سندهینو «یابی تّیفرد

و  یلی را در ملتن بلر اسلا  درونگرا    هلا  تّیانواع شخص سندهیمقاله نو ییدر قسمت نها

 یعااثبات ملدّ  یبرا ی( اّما فکت و مصداق33-32صص ،تهمانکند یم یمعّرف ییگرا برون

 نیل زنلان ا  گلر ید»نمونله:   یبلرا  کنلد  یذکر نم« شازده احتجاب»خود از صفحات کتاب 

و  -اند  که نشان داده شده یدر سطح- شیها هداستان مانند مادر شازده، مادربزرگ و عّم

 رزایل خاتون برونگرا هسلتند. پلدربزرگ برونگراسلت  اّملا پلدر شلازده و معتملد م        ریمن

 هلا  افتله یاز  یمقاله بله قسلمت   یی( در بخش نها32ص ،تهمان.«دارند یشتریب ییدرونگرا

بلا  »مثلال:   یبله آن پرداختله نشلده اسلت. بلرا      هیزاو نیاشاره شده که در متن مقاله از ا

حاصلل   جله ینت نیل ا م،یارائله کلرد   رهیل نمادهلا و غ  ها، تّیکه از انواع شخص ییها لیتحل

او نقلش نلدارد. گرچله در     یدوران بزرگسلال  ةدازشازده به ان یکه دوران کودک شود یم

 دیل آ یدرصدد شناخت خود بر م یدر بزرگسال شود، یروبرو م تّیواقع ریبا تصاو یکودک

هلا و   از کلدام قسلمت   قلاً یدق ستیمشّخص ن یا جهینت نی( چن34ص ،تهمان.«دیآ یو نم

شلده   نیلی تعنقلد در ملتن مقالله     دگاهیو د کردیمقاله استخراج شده است. رو یها فکت

 .شود یم دهید ها لیتحل انیم ینسب یطول ةاست و رابط

 فرم و ساختار: یبررس -2-6-3

 اریذکر شده بسل  یدیعنوان با موضوع مطرح شده در مقاله تطابق دارد. واژگان کل 

 توانسلت  یمل  هیو سلا  ملو  یو آن ملا یمثال پرسونا، آن یدارند  برا یاست هم پوشان ادیز
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 هلا  تّیانلواع شخصل   ،یلی و برونگرا ییدرونگرا یو به جا ردیقرار بگ تر کّلیتحت عنوان 

بله   سلنده ینو جله، یمقاله با متن منطبق است. در بخش نت ةدی( چک9ص ،تهمان.شودذکر 

اسلت کله    یکشانده و تکرار مکّررات لیپرداختهتهمان( که متن را به تطو فیهدف از تأل

. شلد  یذکلر مل   قیدر روش تحق دی. هدف باشود یم دهیمختلف د یها در متن به صورت

 (34ص ،استتهمان یاز فرا ینقل قول جودو شود یم دهید جهیکه در نت یگریاشکال د

در متن و در منابع با هم تطابق ندارد  کلیما ن،یها، سال نشر ارجاع به پ در ارجاع 

( نوشته شلده  35ص ،تهمان1382( نوشته شده و در ارجاع 10ص ،تهمان1383در متن 

منتشر شده است در  1377که در سال  شود یاشاره م ونگیاست. در ارجاع به دو اثر از 

منابع را بلا   سندهیاستفاده شده است اّما متأّسفانه نو ها منبع نیقسمت از ادر چند  زیمتن ن

ارجلاع از کلدام کتلاب     نیل کله ا  افلت یدر تلوان  یالف و ب مشّخص نکرده و نم 1377

اشاره شده اسلت کله    ونگیاز آثار  یکی( در منابع به 35ص ،تهمان.صورت گرفته است

 در متن مقاله از آن استفاده نشده است:
-Jung, Garl Gustav. (1933). »Psychohogy and Literature. 

 و اصطالحات در مقاله وجود دارد. یواژگان تخّصص یسیمعادل انگل 

 

 «انهیگرا ساخت دگاهیبا د یریشازده احتجاب گلش یو بررس لیتحل» -2-7

آن،  یو مجلاز  یاصلل  یو معنا شهیت در تمام کلمات، رمعتقد است که دّق سایشم

و  الیدرک روابط متقابلل در سلاختار اثلر، دّقلت در نحلو و لحلن جملالت و صلورخ        

 .  گنجد یم لیتحل ةدر حوز ی( همگ19ص ،1387 سا،یتشمحاتیتلم

  :قیروش تحق -2-7-1 

 نیمعتقد اسلت کله عنلاو    یمهم است. بپر اریدر مقاله بس سندهیمنتخب نو نیعناو

و  (24-25صلص  ،2002بپری، نباشلندت  دهیل چیو پ یباشلند و طلوالن   زیل برانگ سؤال دیبا

 قیدق یریگ جهیبه نت رای( ز55ص ،در مقاله مهّم استتهمان قیمحدود بودن موضوع تحق

 دگاهیل گرفتله شلده اسلت. د    دهیل مذکور ناد ةکه در مقال تاسای  نکته نی. اشود یختم م
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 یهللا فللهلّؤو م کردهللایرو ةتوانللد هملل یاسللت و مقاللله نملل کّلللی اریبسلل ییسلاختارگرا 

مقاله با موضوع و عنلوان مطابقلت نلدارد.     یمحتوا جهیرا نشان دهد در نت ییساختارگرا

را  تیل عنصر روا یو بررس پردازد یم ییگرا ساخت نییو تب یبه معّرف مقّدمهدر  سندهینو

 سلنده یکه متلد منتخلب نو   ستین یجا شّک نی. تا اکند یم یمعّرف «یشناس تیروا» ةبا واژ

و  ییسلاختارگرا  خچله یروش بله ذکلر تار   ةا دربلار دارد  اّم انهیگرا تمرکز بر نقد ساخت

آن در کتاب شازده  یو اجرا کردیرو نیبر انتخاب ا هیو توج کّلی لیآن بدون تحل یمبان

 یحّت یاست و به شکل ضمن قیتحق ةی. مقاله فاقد پرسش و فرضکند یم دهاحتجاب بسن

 اشاره نشده و متد آشفته است. سندهینو یبه هدف اصل

  :ییمحتوا یبررس -2-7-2

 یمقالله کلاماًل بله مبلان     ةمقّدمل . پلردازد  یمل  تیروا یها دگاهید یبه معّرف سندهینو

 ییبله کنشلگرها   یبخش حّتل  نیا ةانیاست. در م یطوالن یاختصاص داده شده و تا حّد

 ،1387 دان،یتسل .شلود  یآورده اسلت، اشلاره مل    انیل پر ةقّصل  یشناس ختیکه پراپ در ر

اشلاره   سلنده ی( نو58ص ،هملان «تشازده احتجلاب  یساختار لیتحل»( در قسمت 55ص

 ینقب سندهیبخش نو نیا ةمقّدماست. در  دهیبرگز یبررس یژنت را برا ةنظرّیکه  کند یم

( کله ابتلدا بله نظلر     59ص ،تهمانزنلد  یذهن بودن داستان شازده احتجلاب مل   الّیبه س

 دیل د ةیزاو رییاست. تغ شدهن جادیقسمت ا نیدر ا لیبا تحل ارتباط یکاف ةبه انداز رسد یم

سه پلارگراف از مقالله را    لیدل نیبوده و به هم سندهیبودن آن مطمح نظر نو یچرخش ای

وجله، همچنلان    نیل ذهن بودن متن کرده است که بدون اشاره بله ا  الّیس حیصرف توض

کله   یاسلت. اشلکال   لیقابل تحل سندهیمنتخب نو یبه تئور توّجهداستان با  تیسطح روا

به خلدمت   انهیگرا عمل ساخت یالگوها» ییگرا است که در نقد ساخت نیا دود داروج

 ییذهلن گلو   الّی( و با نقب بله سل  155ص ،1384 دوسون،یتسلدن و و«شوند یگرفته م

بله   یا سلطح دّوم مراجعله   نییدر تع سندهیمنتقد از روش منتخبش عدول کرده است. نو

و  یدسلت  کیل ل را از یل ( و تحل64ص ،1387 دان،یبارت و تلودوروف داردتسل   دگاهید

ابتلدا بله    سلنده ی( نو67ص ،و در سطح سلّومتهمان  کند یژنت خارج م یتمرکز برتئور
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 یو موضوع را بله خودشناسل   پردازد یساختار شازده احتجاب م ینحو یها جنبه یبررس

 یکنشلگرها  یسلپس الگلو   کند یاختالط م ونگی ةنظرّیو آن را با  کند یشازده مّتصل م

 یسلاختارها  یبررسل ». مطالب تحت عنوان کند یم دایپ احتجابشازده  یگرما  را رو

سلاختار و   یهلا  کلرده و جلدول   دایل ادامله پ « شازده احتجاب یو معان نیحاکم بر مضام

( 74-78صلص  ،1387 دان،یس ارائه شده است.ت سندهینو یآن بر اسا  بررس یها نمونه

 نیل قطع شده است. ا یفیتوص چیبدون ه یریگ جهیها با نت جدول ةارائ وندیپ انیم نیدر ا

 ،تهملان .شلود  یمل  دهیل د رسلد  یمل  انیل که با نقل قول به پا گرید یها اشکال در قسمت

دانلش و   ةنقش و ضلرورت موضلوع در توسلع    ق،یتحق ةمسئل یو روشن ی( تازگ59ص

( حلال بلا   207ص ،1385 ،یداردتفتلوح  تّیل عنوان و تناسلب آن بلا محتلوا اهم    ییرسا

 خلتن یخلاص و آم  ةنظرّیل  کیل نکلردن از   یرویپ شود، یم دهینقد د نیکه در ا یآشفتگ

ساخته کله  ای  موضوعات مطرح شده، گره یدر توال یمنطق لیبا هم و عدم تحل ها نظرّیه

جاسلت   نیل ا توّجهقابل  ةنکت البّتهمخاطب دشوار و مالل آور است و  یبازکردن آن برا

 املل نقد مقاله صرفًا در عنوان مشلّخص شلده و بلا ملتن مقالله بله شلکل ک        کردیکه رو

قابل اجراسلت    ییدر کتاب شازده احتجاب با روش استقرا یبررس نیا ندارد. یهمخوان

خود جا مانده است. اگر  یشده که از هدف اصل ها یتئور نییچنان غر  تب گر تحلیلا اّم

مطلرح شلده در    تّیل ذهن ایل  قیل تحقپرسش  یبرا یاز پژوهش تالش منطق یهدف اصل

 عمل کرده است.   قّفراه نامو نیدر ا سندهیباشد، نو مقّدمه

 نیو ا ستین افتیقابل در دهیچک یانیسه سطر پا فرم و ساختار: یبررس -2-7-2

در شازده احتجاب اسلت،   دید ةیو زاو یدر سطح نخست که عنوان آن راو»گونه آمده: 

. کننلد  یم تیشده که احتجاب را روا یبررس یانیراو ای یو راو تیروا ةویش د،ید ةیزاو

 نیا یساختار لیو سطح سّوم به تحل احتجابشازده  ییساختارروا یسطح دوم به بررس

و  یاصلل  یهلا  واژه دیل ها در واقلع با  واژهدی( کل53ص ،1387 دان،یتس.«داستان نظر دارد

سلاختار،   ،ییگرا ساخت»: یدی( واژگان کل129ص ،1385 ،یتفتوح،باشند قیتحق یکانون

 یکلاف مقالله بله شلکل     یمحتلوا  ةدهند عنوان پوشش چیبه ه «یریشازده احتجاب، گلش
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اش در  سله واژه  یدیل کل ةاسلت. از چهلار واژ   یدینامش در واژگان کل یری. گلشستین

آن انجام شده کاماًل  یپردازش مقاله رو نیتر که مهم تیعنوان مقاله ذکر شده است. روا

 گرفته شده است. دهیواژگان ناد دیدر عنوان و کل

از مقاله نقلل قلول    ی( در بخش75ص ،1387 دان،یو مشبع استتس یطوالن جهینت 

را  تیل جملله بلدون ارجلاع: روالن بلارت روا     نیل کله ا  شود یاز بارت آورده م میمستق

اسلت  بله علالوه درهلم     ( رها شلده  58ص ،تهمانداند یم گریحالت د کیاز  فیتوص

. در سلطح  دهلد  یرا نشان م لهروش در مقا یآشفتگ گرانینظر ژنت و بارت و د ختنیآم

و  شلود  یتکلرار مل   تّیوضلع  نیدر شازده احتجاب دوباره ا تیساختار روا لیم: تحلدو

 نیل ا تّیوضلع  نیل دًا در صفحات بعد ا( و مجّد64، صتهمانردیگ یصورت نم یارجاع

او  دگاهیل . از دکنلد  یبارت کهنه و نو را از هم جلدا مل  : »ماند یم یگونه بدون ارجاع باق

 شله یاست و "کل یا شهیاز کالم، متن کاماًل کل وهیش نیعوام تعّلق دارد. در ا ةکهنه به طبق

 نیل ( بلا ا 67ص ،تهملان .«شود یتکرار م یشور چیه یب ،ییجادو چیه یاست که ب یکالم

اسلت. ذکلر    امدهیآن ن یبرا یاست ارجاع میشده نقل قول مستق یکش خط ریکه بخش ز

 مقاله است. محاسناز  یتخّصص یها واژه یسیمعادل انگل

 ییایل گو ،یاصطالحات اساس فیها، تعر واژهدیکل ةروش انتخاب و ارائ یابیارز در

و نظلم   یکربنلد یپ ق،یل اهداف، ضلرورت و روش تحق  انیدر ب مقّدمه ییایو گو دهیچک

و اعتبار و اصالت منلابع   قیتحق ،ینوشتار، نوآور ییوایو ش ها یبند مطالب، عنوان یمنطق

ل در آن است که تأّمل ای  همان مقوله نی( ا207-208صص ،1385 ،یتفتوح.دارد تّیاهم

کنلد. هملان    رشیمخاطلب قابلل پلذ    یسازد و آن را بلرا  ایرا گو لینقد و تحل تواند یم

مطللب توّسلط    رشیو پلذ  کند یم دیکأت شینقد خو ةویکه تودوروف بر آن در ش یزیچ

قان مقلاالت  شک محّق ی( ب12ص ،1975تتودوروف، .دهد یقرار م تّیمخاطب را در اولو

انلد   رسلانده  انیبه مخاطبان، تالش مذکور را به پا لینقد و تحل ةبه ارائ کردیمذکور با رو

 نیل خود ارائه دهنلد. در ا  قیتحق ةدر حوز رکاملیغ یاند کار وجه قصد نداشته چیو به ه
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 قلات یتحق لیل بر ذکر اشکاالت وجود نلدارد و صلرفًا تحل   یوجه قصد چیبه ه زیمقاله ن

 است. بودهانجام شده مطمح نظر 

 

 گیری جهینت -3

 یعلمل  ةهفلت مقالل   یمنتخب، بررسل  یها به عملکرد منتقدان در پژوهش توّجه با

روش  ةدر ارائل  سلندگان یکه نو دهد یرمان شازده احتجاب نشان م تّیبا محور یپژوهش

 یبه معنا قیکه ضعف مذکور در روش تحق حیتوض نیاند  با ا عمل کرده فیضع قیتحق

در نظلر نداشلتن    ایت دّق یاز ب یناش بلکه ستیاشراف منتقد به انجام کار ن ای یالعاّط یب

از مقلاالت نظلم    یمل یضعف سبب شده تلا در ن  نیاست. ا یسینو مناسب مقاله یمتدها

 گلر یاز د هیفرض ایو پرسش  قیتحق ةنیشیگسسته شود. اشاره به پ پژوهش از هم  یمنطق

در  یموضوع یها نشده است. وجود شباهت توّجهها به آن  است که در اکثر مقاله ینکات

از عللل وجلود شلباهت     یکل یاسلت.   توّجله از نکات قابلل   یکیچاپ شده،  یها مقاله

پلژوهش اسلت.    ةنیشل یبه پ یتوّجه یشده، ب یدر متن مقاالت بررس یجزئ ای یموضوع

ق محّقل  ه،یفرضل  ایکه فقدان پرسش  دهد یها نشان م انجام شده در متن مقاله یها لیتحل

از  یمل یدور کلرده اسلت. در ن   یاصلل  وضوعخارج و پژوهش را از م قیتحق ریرا از مس

دارد.  یمنطقل  تّیل فیک هلا،  لیحفظ شده است و تحل یمطالب به خوب یطول وندیها پ مقاله

فلرم و   یتوسط پژوهشلگر ارتبلاط دارد. در بررسل    قیروش تحق ةبا ارائ مًایامر مستق نیا

ط آن بله مقالله توّسل    یصلال منطقل  و عدم اّت یدر پ یپ یها ساختار، گاه وجود نقل قول

خلود را از دسلت    یعلمل  تّیل فیها ک از پژوهش یپژوهشگر، سبب شده است که تعداد

وجلود دارد و اغللب    ییو محتلوا  یضعف سلاختار  ها، دهیاز چک ییها بدهند. در بخش

هسلتند.   فیضع زین دهیاشکال دارند در چک قیو روش تحق نهیشیکه در ذکر پ ییها مقاله

 انیل از م تیل مطالب اسلت. در نها  یبا محتوا منطبقتنها در سه مقاله  زین یدیواژگان کل

 یپژوهشل  یعلمل  یریل گ جهیو منطبق با ضوابط نت ایگو جهینت کیتنها  ،یریگ جهیهفت نت

دارد کله در جلدول بله     یو جزئ کّلی یها ضعف یسیها در بخش ارجاع نو است. مقاله
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 یو خطاهلا  یسیموجود در ارجاع نو یها اشکال رسد یشده است. به نظر م انیب لیتفص

مجموعله نشلان    نیل بله ا  ییاست. نگاه نها هّینشر ریاز ضعف عملکرد دب یناش ینگارش

ط پژوهشلگران بله موضلوع منتخلب     مطالب به تسّل ییت محتواکه ضعف و قّو دهد یم

از  یناشل  ینگارشل  یو خطاهلا  یسل یموجود در ارجاع نو یها و اشکال گردد یآنان بازم

طرح در  یرا برا یکاف یستگیمقاالت شا از یاست. برخ هّینشر راستاریضعف عملکرد و

الزم  یفارسل  ادبّیلات زبلان و   ّیاتنشلر و مسئوالن  اند نداشته یپژوهش -یمطالعات علم

بله داوران   رادهلا یاز ا یخود داشته باشلند. بخشل   یانتخاب یکردهایدر رو یاست بازنگر

مقلاالت نشلان    یابیل الزم را در ارز یریل گ ص و سلخت کله تخّصل   گلردد  یات باز ممجّل

 .اند نداده

بع
منا
 و
اع
رج
 ا

جه
 نتی

ی
ید
 کل
ان
ژگ
 وا

ده
کی
 چ

ع 
ضو
مو
با 
ن 
نوا
 ع
ط
تبا
ار

اله
 مق

ب
طال
ی م
طول
د 
یون
 پ

عّر
م

یق
حق
ش ت

رو
ی 
ف

 

ش
رس
ا پ
ه ی
ضی
فر

 

ینه
یش
ر پ
ذک

 

پ
چا
ن 
زما

 

اله
 مق
ام
 ن

رّی
نش
م 
نا

ه
 

ئی
جز
ی 
طا
 خ

ف
ضعی

 

ط
وس
 مت


 


 


 


 


 


 

19
8۶

 

ده 
از
 ش
 و
ور
ف ک

بو

ان
رم
و 
ب د

جا
حت
 ا

 
سو

ت
یس
رئال

 

ت
اخ
شن

 

ئی
جز
ی 
طا
 خ

ف
ضعی

 

ف
ضعی

 

ف
ضعی

 

ف
ضعی

 

ف
ضعی

 

ف
ضعی

 

ف
ضعی

 

ف
ضعی

 

19
87

 

ده 
از
 ش
سی
رر
و ب
ل 
حلی
ت

با 
ی 
یر
لش
 گ
ب
جا
حت
ا

ت
اخ
 س
گاه
ید
د

 
انه
رای
گ

 

بی
 اد
قد
 ن

ی 
طا
خ

ّلی
ک

 

ف
ضعی

 

ف
ضعی

 


 


 


 

ف
ضعی

 

ف
ضعی

 

ف
ضعی

 

19
88

 

ده 
از
 ش
ان
رم
ی 
رس
بر

اا
شم
 چ
 از
ب
جا
حت

 
از 
ند
ا

ظّر
ن

گ
یون
ت 
یا

 

بی
 اد
قد
 ن

ئی
جز
ی 
طا
 خ

ف
ضعی

 

ف
ضعی

 

ف
ضعی

 


 

ف
ضعی

 

ف
ضعی

 

ف
ضعی

 

ف
ضعی

 

19
88

 

ک
کنی
ی ت
رس
بر

 
ی 
ها

ده 
از
 ش
ان
رم
در 
ی 
وای
ر

گ 
شن
هو
ب 
جا
حت
ا

ی
یر
لش
 گ

هی
ژو
ب پ

 اد



 __________________________________________________________________  
 29     رمان شازده احتجاب یپژوهش -یعلم یها بر نقد در مقاله ینقد

 

 
ی 
طا
خ

ّلی
ک

 


 

ف
ضعی

 

ف
ضعی

 


 


 

ف
ضعی

 


 

ف
ضعی

 

19
91

 

از 
ی 
کان
ی ل
نش
خوا

ب 
جا
حت
ه ا
زد
شا

ی
یر
لش
 گ

هی
ژو
ب پ

 اد

ئی
جز
ی 
طا
 خ

ف
ضعی

 


 


 

ف
ضعی

 

ف
ضعی

 

ف
ضعی

 


 


 

19
91

 

ک
کنی
ی ت
رس
بر

 
ی 
ها

در 
ن 
ذه
  
کا
انع
ن 
در
م

جّا
حت
ه ا
زد
شا
ن 
رما

ب
 

دبّی
و ا
ن 
زبا

سی
ار
ت ف

ا
 

ی 
طا
خ

ّلی
ک

 

ف
ضعی

 


 


 


 

ف
ضعی

 

ف
ضعی

 

ف
ضعی

 

ط
وس
 مت

19
91

 

ن 
زمی
سر
ر 
ر د
أثی
ت

ش
رین
آف

 
و 
ی 
گر

ان
ست
دا

 
گ 
شن
هو
ی 
ها

ی
یر
لش
 گ

دبّی
خ ا
اری
ت

ت
ا

 

 شده یبررس یپژوهش یعلم یها مقاله یلیتحل جدول

 

 و مآخذ منابع

 ها:الف(کتاب

 نشر مرکز.  ، تهران ،ییبایو ز قتیحق ،(1382بابکت ،یاحمد -1

 ،تهلران  ،ینقلد ادبل   یهلا  و روش هلا  نظرّیله بر  یدرآمد ،(1389برسلر، چارلزت -2

 .لوفریانتشارات ن

 ،تهلران  ،یو نقلد ادبل   نظرّیهدر پرتو  رانیگشودن رمان ا ،(1393تنیحس نده،یپا -3

 .دیانتشارات مروار

 .قاتیواحد علوم و تحق ،تهران ،شرفتهیپ قیتحق یها روش ،(1383تیدالور، عل -4

 ،تهران ،آذرنگ نیمترجم عبدالحس ،علم خیتار ،(1392تلیسیس امیلیو ر،ی یدمپ -5

 انتشارات سمت.

در  قیل روش تحق ،(1383الهلهت  ،یا   حجازعّب ،یسرمد، زهره  بازرگان هرند -6

 انتشارات آگاه. ،تهران ،یعلوم رفتار

 ةترجمل  ،معاصلر  یادبل  ةنظرّیل  یراهنما ،(1384تتریپ دوسون،یسلدن، رامان  و -7

 نشر طرح نو. ،تهران ،ا  مخبرعّب



 __________________________________________________________________  
 33(، شماره 1395) هفدهمكاوش نامه، سال      30

 

 فردو . ، نشرتهران ،ینقد ادب ،(1387ت،رو یس سا،یشم -8

 ، نشلر تهلران  ،یپژوهشل  -یعلمل  ةنگارش مقالل  نییآ ،(1385محمودت ،یفتوح -9

 سخن.

 نشر چشمه. ،تهران ،رانیا یسینو صد سال داستان ،(1377حسنت ،ینیرعابدیم -10

 ب(مقاالت:

 اتّیل انلداز نظر  رمان شلازده احتجلاب از چشلم    یبررس» ،(1388تدهیفر ن،یآفر -1

 .9-36صص ،7ةشمار ،ینقد ادب ،«ونگی

از شلازده احتجلاب    یکالن یخوانش» ،(1391فؤادت ،یحامد  مولود ،یبرخواست -2

 .111-140صص ،21ةشمار ،یادب پژوه ،«یریگلش

کتلاب ملاه و    ،«یداسلتان  ادبّیلات نقلد   یشناسل  روش» ،(1381تصفدر زاده، یتق -3

 .22-33صص ،55و54ة شمار ،و فلسفه ادبّیات

در رمان  ییروا یها کیتکن یبررس» ،(1388تبایز ،یکاوو   قالوند ،یحسن ل -4

 .6-26صص ،8 و 7ة شمار ،یادب پژوه ،«یریشازده احتجاب هوشنگ گلش

ملدرن   یها کیتکن یبررس» ،(1391کمانگر، فاطمهت یجعفر  یمرتض ،یدماوند -5

-66صلص  ،73 ةشلمار  ،یفارسل  ادبّیاتزبان و  ،«انعکا  ذهن در رمان شازده احتجاب

33. 

 دگاهیل بلا د  یریشازده احتجلاب گلشل   یو بررس لیتحل» ،(1387تمیمر دان،یس -6

 .53-82صص ،4ةشمار ،ینقد ادب ،«انهیگرا ساخت

 یهلا  و داسلتان  یگلر  نشیآفر نیدر سرزم یریرپذیتأث» ،(1391قهرمانت ،یریش -7

 .131-148صص ،71ةشمار ،ادبّیات خیتار ،«یریهوشنگ گلش

برخورد منتقد با ملتن در   یکاربرد یو مبان یشناس روش» ،(1391فرزادت ،یقائم -8

 ،38ةشللمار ،یادبلل یهللا پللژوهش ،«یونگیو پسللا یونگیلل/ یینقللد کلله نللالگو کللردیرو

 .73-100صص



 __________________________________________________________________  
 31     رمان شازده احتجاب یپژوهش -یعلم یها بر نقد در مقاله ینقد

 

 

 ،«سلت یکور و شازده احتجلاب: دو رملان سورئال   بوف» ،(1387مهوشت ،یمیقو -9

 .317-334صص، 57ةشمار ،شناخت

 ج(منابع التین:

1- Aronowitz, S. (1992). The politicsols identity. Newyork: Routledge. 

2- B.Pirie, D. (2002). How to write critical essays. London & 

Newyork: Routledge. 

3- Desmet, C; Sawyer,R. (1999). Shakespeare and Appropriation. 

London: Routledge. 

4- Foucault, M. (1983). The subject and power. Chicago: University of 

Chicago press. 

5- Giroux, I. (1993). Education still under siege. Westport: Bergin & 

carvey 

6- Todorov, T. (1975). The fantastic: a structureal approach to a litrary 

Genre, trans. Richard Howord: cornell university press. 

7- Widdowson, P. (1999). Literature. London: Routledge. 

8- Bhabha, H.K. (1995). »Cultural Diversity and cultural Differencs«. 

The post, colonial studies Reader. London and Nowyork: Routledge. 

9- Booth, M. (1999). »Syntax & Paradigm in smart’s Hymns for the 

musment of children«. Clement Hawes. New York: Martin’s pres 
 


