
خاني، هاي تاريخ نقد ادبي، با همكاري خانه كتاب و انجمن نقد ادبي ايران و با حضور عيسي امندر دومين نشست از سلسله نشست

آذرماه) در سراي اهل قلم خانه  27ه.ش)، بعدازظهر چهارشنبه ( 1320تا سال  1295تاريخ نقد ادبي: عصر پهلوي از سال «نشست 

» ه.ش1295تاريخ نقد ادبي از اواسط دوره قاجار تا سال «خاني در شروع اين نشست كه در ادامه نشست عيسي امن .كتاب برگزار شد

جاي اين ايم و االن كدا بدانيم نقد را از كجا شروع كردهشد، عنوان كرد: ما الزم است كه ابتو با دبيري ابوالفضل حري برگزار مي

 انقد قرار داريم؛ به نوعي تاريخ نقد ادبي خود را، آن هم با ديد انتقادي ببينيم و بدانيم؛ يعني جداي از اينكه بايد تاريخ نقد ادبي ر

ات برجسته و يم آن را با ديد انتقادي بنويسيم و نكبنويسيم و بگوييم كه تاريخ نق ادبي ما چه تحوالتي را از سر گذراند؛ بايد بتوان

خاني در ادامه گفت: امن.نقاط ضعف و قوت آن را بيان كنيم. بنابراين بايد هم نگاهي تاريخي و هم انتقادي به نقد ادبي داشته باشيم

ايم. ، چند دوره اصلي نقد داشته1357ي توان گفت تا قبل از انقالب اسالمبندي كنيم، حداقل مياگر بخواهيم تاريخ نقد ادبي را دوره

، زماني كه 1295يكي نقدي كه ما در دوره مشروطه آن را تجربه كرديم. دوره ديگر تقريبا از اواخر دوره مشروطه، يعني از سال 

عد، . دوره بهاي سقوط رضاخان ادامه داردشود تا سالاند، شروع ميمشروطه دچار بحران شده و روشنفكران ما از مشروطه برگشته

ال شود. دوره ديگر از سهاي بعد از سقوط رضا خان شروع ميشود و از سالاي است كه انديشه چپ بر تفكر ايراني حاكم ميدوره

 درباره نشست اين در ما. است معاصر ادبيات در بازگشت دوره 		زمان بابه اين طرف و بعد از سركوب حزب توده است، كه هم 1342

  .كنيممي صحبت يانجر اين دوم بخش

  مبلغ   هاهزينه  موضوع

تاريخ نقد ادبي: عصر پهلوي از سال 

  هجري شمسي 1320تا  1295
  هزار تومان 300  كارت هديه 1اهداي 

   تهيه پوستر، پالت، روابط عمومي  اجرايي و پشتيبانيامور هنري و 
هزار  500ميليون و1

  تومان

  جمع كل
هزار  800ميليون و  1

  تومان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


