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چهارمين جشنوارة نقد كتاب
عصر روز 27 آبان 1386، طي مراسمي ـ با حضور دكتر 
ارشاد  و  فرهنگ  وزير  فرهنگي  معاون  پرويز،  محسن 
بهاءالدين  استاد  كزازي،  ميرجالل الدين  دكتر  اسالمي، 
خرمشاهي و جمعي از نويسندگان و منتقدان مطبوعات ـ 
چهارمين جشنوارة نقد كتاب در سراي اهل قلم برگزار 

شد و از نقدنويسان برتر تقدير به عمل آمد.
اسفندياري،  محمد  مراسم  اين  سخنران  نخستين 
گفت:  خود  سخنان  آغاز  در  كه  بود  منتقد،  و  نويسنده 
نقد كتاب با وجود سابقة 40 يا 50 ساله اش اصًال جدي 
امر  در  نمي توانيم  نشود،  گرفته  جدي  نقد  اگر  نيست. 

فرهنگ و كتاب، گام مهمي برداريم.
وي افزود: كتاب ركن  فرهنگ است و فرهنگ ركن 
همة امور. وقتي فرهنگ نباشد يعني كتاب نيست. وقتي 
كتاب نباشد، يعني نقد كتاب نيست پس براي پيشرفت 
و توسعه بايد اول كتاب خوب و بعد نقد كتاب وجود 

داشته باشد.
جامعة  در  خوب  كتاب  گفت:  ادامه  در  اسفندياري 
ما خيلي كم است. البته كتاب هاي آموزنده اي نيز منتشر 
شده است، ولي امروزه كارهايي در بازار كتاب به چشم 
مي خورند كه مي توان نام آنها راـ به قياس با كاريكاتورـ 

«كاري كتاب» گذاشت.
وي در پايان گفت: در ايران تاجران علم و فرهنگ 
اينان  و  شده اند  آنان  طعمة  علم  و  فرهنگ  شده اند.  زياد 

باعث عقب  ماندگي و از بين رفتن فرهنگ مي شوند.
جويا جهانبخش، منتقد، مصحح و متن پژوه، نيز ديگر 
سخنران اين مراسم بود كه در مورد نقد كتاب هاي ديني 

گفت: نقد ما از معناگرايي فاصله گرفته است و در نقد 
كتاب ديني صورتگرا هستيم. حتي برخي از مجالت كه 
به صورت جدي كار مي كردند، صورتگرا شده اند و نقدها 
صوري شده است و متأسفانه منتقداني كه بسيار توانمند 
بودند، از نقدهاي محتوايي به نقدهاي صوري رسيده اند. 
ديني  حوزة  در  منتقدان  امروزه  گفت:  ادامه  در  وي 
كمتر كار مي كنند و به صورت نگري و مصلحت انديشي 
روي آورده اند. وقت آن است كه از سر بصيرت به نقدها 
تقويت  تضعيف  جاي  به  و  استوار  را  سنت ها  و  بنگريم 

كنيم.
جهانبخش در پايان گفت: ما پيش از اين نقد را به دو 
صورت مصلحت انديشانه و عقل گرايانه تجربه كرده ايم. 
امروز هر كتابي كه مصلحت انديشانه است، جايز نيست 
منتشر شود، ولي آثار عقل گرا و بدون حاشيه قابل نشر 

هستند.
ـ دبير علمي جشنواره ـ  در پايان مراسم، علي اوجبي 

اسامي برگزيدگان را بدين شرح اعالم كرد:
گروه فهرست نگاري و كتاب شناسي: علي اكبر صفري 
(برگزيده)، «نگاه به الشريعه الي استدراك الذريعه»، آينة 

پژوهش (قم).
گروه فلسفه: حجت االسالم احمد عابدي (برگزيده)، 
«دشوارتر از تدريس استادانه»، آينة پژوهش (قم)؛ عباس 
فتحي (برگزيده)، «ترجمة اسفار اربعه در بوتة نقد»، مجلة 

معرفت فلسفي.
(برگزيده)،  اقبال زاده  شهرام  نوجوان:  و  كودك  گروه 
«ديگر طالبي نمي خورم! (مترجمان «شازده كوچولو» زير 

ذره بين نقد)»، كتاب ماه كودك و نوجوان.
معصومي زاده  زينب السادات  اجتماعي:  علوم  گروه 
(برگزيده)، «نقد و بررسي كتاب تاريخ جرايد و مجالت 

ايران»، ـ فصلنامة ياد.
تقدير)،  افتخاري (شايستة  اصغر  سياسي:  علوم  گروه 

«نظم در بي نظمي»، كتاب ماه علوم اجتماعي.
گروه علوم و فنون: عسكر بهرامي (برگزيده)، «نقد و 
بررسي روضة المنجمين متني پارسي در نجوم از قرن پنجم 

هجري»، نامة فرهنگستان.
گروه ادبيات داستاني: زيري نعيمي (برگزيده)، «داستان 

مذهبي مدرن پديده اي از نوعي ديگر»، ماهنامة زنانه.
(برگزيده)،  رحمدل  غالمرضا  فارسي:  ادبيات  گروه 

«نگاهي به نقد ادبي»، نامة علوم انساني.
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(برگزيـــده)  طبيــب زاده  اميد  زبانشناسي:  گــروه 
«واج شناسي، نظرية بهينگي»، مجلة زبان شناسي.

عمران  بهرام پور  احمدرضا  معاصر:  شعر  گروه 
(برگزيده)، «تصحيح و ويرايش، يا تخريب و ويرانش»، 
مجلة گوهران؛ ابوالفضل حّري (برگزيده)، «شعر "تا انتها 
فرماليستي»،  نقد  ديدگاه  از  سپهري  سهراب  از  حضور" 
زبان و ادب (مجلة دانشكدة ادبيات و زبان هاي خارجي 

دانشگاه عالمه طباطبايي).
گروه هنر: صالح طباطبايي (برگزيده)، «نقدي بر كتاب 

سيري در هنر ايران»، فصلنامة خيال.
بر  «نقدي  (برگزيده)،  موسوي  مصطفي  تاريخ:  گروه 

تصحيح انتقادي جامع التواريخ»، نشر دانش.
هيئت داوران همچنين در اين دوره، نشرية نامه علوم 
انساني و جويا جهانبخش را به ترتيب به عنوان نشريه و 
منتقد برتر معرفي كرد. هيئت داوران از محمد اسفندياري 
نيز به پاس سال ها تالش در عرصة نقد به صورت ويژه 

تقدير كرد. 

دومين سمينار عبدالباقي گولپينارلي
و  مكتوب  ميراث  پژوهشي  مركز  ميان  توافق  پي  در 
 1386 تيرماه  در  تركيه،  گردشگري  و  فرهنگ  وزارت 
دومين سمينار عبدالباقي گولپينارلي با همكاري كتابخانة 
مركزي دانشگاه تهران، در تاالر عالمه اميني اين دانشگاه 

برگزار شد.
بزرگــــداشت هشتصدمين سال تولد جالل الديــن 
محمـــد مولوي فرصتي ايجاد كرد تا يكي از شارحان 
مرحوم  گيرد.  قرار  تقدير  مورد  او  آثار  مترجمان  و 
عبدالباقي گولپينارلي ايرانشناس، كتابشناس زبان فارسي 
بود. او با ترجمة آثار مهم ادب و عرفان اسالمي، مفاخر 
او  كرد.  معرفي  خود  ترك  هموطنان  به  را  ايراني  بزرگ 
نخست قرآن كريم و نهج البالغه را به تركي برگرداند و 
عطار  الهي نامة  و  منطق الطير  شبستري،  راز  گلشن  سپس 
مثنوي  خيام،  رباعيات  شيرازي،  حافظ  ديوان  نيشابوري، 
معنوي و ديوان كبير موالنا را ترجمه كرد و شرحي هم بر 
مثنوي تركي نوشت. او همچنين نسخه هاي خطي موزة 
منتشر  جلد  چهار  در  كه  كرد  فهرست نويسي  را  موالنا 

شده است.
اين  بزرگداشت  مكتوب،  ميراث  پژوهشي  مركز 

دانشمند را در برنامة خود قرار داد و رباعيات خيام را كه 
وي تصحيح و با مقدمه اي مبسوط چاپ كرده بود، بار 

ديگر به چاپ رساند.
دومين همايش تجليل از گولپينارلي در روزهاي 25 و 
26 مهرماه 1386 برابر با 17 و 18 اكتبر 2007 در كتابخانة 
دولتي بايزيد، با حضور هشت سخنران از ايران و سيزده 
سخنراني  با  همايش  اين  شد.  برگزار  تركيه  از  سخنران 
مشاور فرهنگي وزير فرهنگ و گردشگري تركيه و پيام 
معاون فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي آغاز به 

كار كرد.
از ايران دكتر توفيق سبحاني، دكتر علي اشرف صادقي، 
محمد  دكتر  الهوتي،  حسن  دكتر  عابدي،  محمود  دكتر 
ناصر  و  ايراني  اكبر  دكتر  ساكت،  محمدحسين  موقتيان، 

گلباز سخنراني كردند.
دكتر ارول اردغان، رئيس سابق كتابخانة موزة موالنا 
زبان  استاد  اوغلو،  اسماعيل  كارا  عدنان  دكتر  قونيه،  در 
فارسي يكي از دانشگاه هاي آنكارا، دكتر چچكلر رئيس 
گروه زبان فارسي دانشگاه استانبول و دكتر فاتح اندي، 

ديگر سخنرانان اين همايش بودند.
در اين همايش، سخنراني ها اغلب بازگويي خاطراتي 
از گولپينارلي و خصوصيات فردي و اخالقي او بودند. 
مثنوي  بر  عبدالباقي  شرح  دربارة  ايراني  سخنرانان  اما 
معنوي و مقايسة آن با شرح شادروان بديع الزمان فروزانفر 
معرفي  به  دوم  همايش  واقع  در  كردند.  عرضه  مقاالتي 
فروزانفر به معرفي يكي از شارحان برجستة ايراني كه بر 
اختصاص  است،  داشته  بسزايي  تأثير  گولپينارلي  مرحوم 

يافته بود.
گفتني است كه در تركيه اين همايش بسيار محدود 
و در سالن كتابخانة بايزيد با گنجايش حدود چهل نفر 
حالي  در  شد؛  برگزار  خبري  پوشش  هيچ گونه  بدون  و 
كه بزرگداشت گولپينارلي در دانشگاه تهران با سخنراني 
اجراي  با  و  شد  آغاز  اسالمي  شوراي  مجلس  رئيس 
پاياني  مراسم  در  بود.  همراه  كامكارها  گروه  موسيقي 
نشان  و  خواند  را  موالنا  از  اشعاري  شجريان  استاد  هم 
دومين  و  بيست  چلبي،  آسين  خانم  دست  از  را  موالنا 
عظمت  و  شكوه  رو  اين  از  كرد.  دريافت  موالنا،  نسل 
مراسم تهران به هيچ وجه قابل مقايسه با مراسم كوچك و 

محدود تركيه نبود.


