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دو شعر از
پرویز خائفی

صدای خسته خویشم
بلندی فریاد
چو کوه میشنوم خویش را به وسعت درد
چو کوه میشنوم خویش خویش را
خاموش
صدای خسته خویشم
شکسته فریاد
صدای تیشهی دیگر نه تیشهی فرهاد
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پیرانه

ای پیرسال و ماه
پیرانه در فراز و فرودیم
سرخوش نشستهای که چه کردی؟!
واپس نگر!
راهی تهی ،غبار و دریغ است
نقش عبور ،داغ ندامت
پیداست فرصت
چون شبنمی   در بلع آفتاب
لختی نشست و نهان شد
ای پیرسال و ماه!
من سایهای ز قامت عمر دراز خود
در سبزهزار عشق
در کام آفتاب سپردم
گلسایههای عشق به کام خزان نشست
یک لحظه از کناره سبز بهار را
آری! بهار عشق گذشت
پاییز را به تجربه تنها قدم زدم
فردا از کوچههای خستهی دیروز میگذشت
دیروز را ،دریغ! آمده بودم
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ناصر انتظاری درگذشت

ایســنا :ناصر انتظاری ،صدابردار و
دبیر انجمن صدای ســینمای ایران در
سن  ۴۹سالگی از دنیا رفت.
بهمــن اردالن از صدابــرداران
ســینمایی با تایید این خبر به ایســنا
گفت :آقــای انتظاری مشــکل قلبی
داشــتند و باید پیوند قلب میشدند ،اما
متاسفانه به پیوند نرســیدند .دیشب دچار حمله قلبی شدند و با وجود
انتقال به بیمارستان و تالشهای پزشکان ،این تالشها به نتیجهای
نرسید و ایشان فوت کردند.
در کارنامه کاری ناصــر انتظاری ،هنرمند صدابرداری آثاری چون
«من»« ،اســتراحت مطلــق»« ،کاغذ خروسنشــان»« ،گرداب»،
«نگاه»« ،سایهروشــن» و «زیر پوست شهر» به چشم میخورد .فیلم
سینمایی «خانم پایا» هم آخرین تجربه صدابرداری اوست که اکنون
روی پرده سینماست.

ایســنا« :اســاتید مبارز و برجســتهای که از
نســل اول هنر انقالب بودند مدام دغدغه این را
دارند که هر لحظه باید با چه تغییر سیاســتها و
مدیریتی مواجه شوند».
مســعود نجابتی ،دبیرکل پنجمین جشنواره
هنر مقاومت در دیدار با هادی مظفری ـ مدیرکل
هنرهای تجسمی   وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی   
این مطالب را عنوان کرد.
بــه نقل از روابط عمومی   پنجمین جشــنواره
هنــر مقاومت ،هــادی مظفری ضمــن دیدار از
انجمن هنرهای تجسمی   انقالب و دفاع مقدس
و دبیرخانه جشــنواره هنرمقاومــت بر ضرورت
تعامل بیشــتر و حداکثری جشنواره هنر مقاومت
و مرکز هنرهای تجسمی   وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی   تاکید کرد و از آمادگی وزارت ارشاد برای
همکاری با این رخداد بزرگ هنری خبر داد.
مظفری در این دیدار که در نگارخانه شــهید
آوینی انجمن هنرهای تجســمی   انقالب و دفاع
مقدس برگزار شــد ،گفت« :اینجانب از زحمات
دوســتان در برگزاری جشــنواره هنــر مقاومت
تقدیــر می   کنم و الحمدهلل امــروز در جایگاهی
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بارش باران در ارتفاعات بارش برف همراه با وزش باد

كسى كه دنيا او را با آمال ُمحال ،فريفته و با آرزوهاى دروغين ،فريب داده است،
ميراث بى بينشى برايش بر جا گذاشته و [جامه] كورى بر او پوشانده است و از آخرت
محرومش ساخته و او را به جايگاههاى هالكت و تباهى مىآورد.
امام علی (ع)

 270مدخل دانشنامه حافظ به قلم نویسندگان شیراز
نگاشته شد

ایرنا :اســتاد ادبیات دانشگاه شــیراز با اشاره به
تدوین کتاب دانشــنامه حافظ و حافــظپژوهی با
همکاری مرکز حافظشناســی اعــام کرد٢٧٠ :
مدخل از این دانشــنامه را پژوهشــگران شیرازی
نوشــتهاند که مقالههایی بسیار روشمند و مفیدی را
در بر میگیرد.
کاووس حســنلی یکشــنبه  9دی در نشســت
نقد و بررســی دانشــنامه حافظ و حافظ پژوهی در
دانشــکده علوم دانشگاه شــیراز برگزار شد ،افزود:
چــاپ ایــن دو اثر بــه سرویراســتاری بهاءالدین
خرمشــاهی و نیــز ایــن کیمیای هســتی به قلم
مح ّمدرضــا شــفیع 
ی کدکنی را دو اتفــاق مهم و
خوشــایند سال  ٩٧در زمینه حافظپژوهی برشمرد.
رئیسمرکز حافظ شناسی ارائه مطالب تثبیتشده
علمی   و پرهیز از درج نظرات سلیقهای و ذوقی را از
اصول نگارش مدخل در دانشــنامه خواند و اظهار
داشت :با وجود منحصر به فرد بودن این دانشنامه،
عــدول از این معیارهــا در برخــی مقالههای آن
دیده میشود.
دانشنامه حافظ متعهدانه نوشته شده
است
در این نشســت مدیر انجمن دوستداران حافظ
با بیان اینکه دانشنامه حافظ با تمام کاستیهایش،
بیشــتر پرســشهای حافظپژوهان را در ســطوح
مختلــف پاســخ میدهد ،بیــان کرد :ایــن کتاب
اشــکالهایی دارد اما متعهدانه و محققانه نوشــته
شده است.
منصور پایمرد با انتقاد از روش انتخاب مدخلها،
جای بعضی مقالهها و مدخلها را در این دانشــنامه
خالی دانست و گفت :بخشی از مطالب دانشنامه به
دلیل روشمند نبودن تکرار شده ،حال آنکه با انتخاب
ایســنا :زهیر توکلی با انتقاد از سیستم آموزشی
کنکورمحور میگوید :من تا جایی میتوانم با چنین
سیســتمی   کنار بیایم و از آنجا بــه بعد حرف دل
خــودم را در     باره متون که بــه کنکور هیچ ربطی
ندارد اما بچههــا از آن متن لذت میبرند ،میزنم؛
برای همین هیچوقت در مدرســههای غیرانتفاعی
تهران پیشــرفت شایانی نداشتهام و مشهور شدهام
به اینکه میگویند «یارو معلم تست نیست».
این شــاعر و معلم زبان و ادبیات فارســی در
گفتوگو با ایســنا ،اظهار کرد کــه اگر معلمی   از
کنکورمحور بــودن در کالسهایش تخطی کند،
پیشرفت شغلی نمیکند.
توکلی ســپس در     باره نحوه ایجاد عالقهمندی
به درس ادبیات در دانشآموزان گفت :عمال کاری
نمیشــود کرد .بچهها اهل مطالعه نیستند و با دو
ساعت در هفته که زنگ ادبیات است هم نمیشود
آنها را اهل مطالعه کــرد .آنها باید مطالعه کنند تا
به ادبیات عالقهمند شــوند در حالیکه متاســفانه
دانشآموز کتابخوان خیلی کم داریم.
ش و پرورش
او در ادامــه افزود :ســاختار آموز 
طوری اســت که مبتنی بر کنکور اســت و حجم
کتاب درســی هم باالســت .مطالبی هم که باید
گفته شــود تا بچهها برای کنکور آماده شوند زیاد
اســت .برای همین اصال فرصت نمیشود تا معلم
بتواند خــارج از کتاب حرفی بزند .شــیوه تدریس
خود درسهای کتاب را هم نمیشود مبنی بر این
گذاشت که معلم ذوقی درس بدهد .پس باید مبتنی
بر این باشد که مثال به دانشآموزان بگوییم اینجا
آرایه لفونشر دارد و صرفا به گفتن آرایهها و قواعد
کتاب که مورد نیاز کنکور اســت اکتفا کنیم .اینها
مطالبی است که به هیچ درد دانشآموز نمیخورد
و حتی دانشآموزانی که بخواهند در رشــته ادبیات
فارســی ادامه تحصیل بدهند ،ایــن مباحث با این
روش ،اصــا و ابدا به دردشــان نمیخورد و فقط
باعث زدگی آنها از این درس میشود.
زهیر توکلی سپس با بیان اینکه دانشآموز به
جای اینکه از ادبیات لــذت ببرد باید چیزهایی را
بخواند که نه باعث ایجاد عالقهمندی در او میشود
و نه بعدا به کارش میآید ،گفت :آموزش ادبیات ما
آموزش ادبیات نیست بلکه آموزش کنکور است .در
کنکور هم چیزهایی کــه از دانشآموز میخواهند
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روش مناسب میشد از حجم دانشنامه کم کرد.
وی تکرار محتوایی دانشنامه ،پیروی نکردن از
شــیوهای هماهنگ در مدخل نویسی و اطالعات
اضافی و غیرمرتبط در معرفی نویسندگان و تطویل
کالم در برخی مدخلها و اســتفاده از منابع دست
سوم را از دیگر عیبهای این دانشنامه برشمرد.
در ایــن نشســت جانشــین رئیــس مرکــز
حافظ شناســی و پژوهشــگر دورهی پســادکتری
این مرکز بــا تاکید بــر اهمیت و دشــواریهای
دانشنامهنگاری عنوان کرد :نگارش این دانشنامه از
سه سال پیش آغاز شده است.
رضا رســتگاری تدوین دانشنامه حافظ را امری
ضروری خواند و ابراز امیدواری کرد پرونده دانشنامه
حافظ بســته نشود تا با استدراک مدخلهای افتاده،
الحاق مطالب الزم به مقاالت و ویرایشهای بعدی،
نقایص دانشنامه اصالح شود و به کمال برسد.
وی با اشــاره به تنــوع و گســتردگی مطالب
در اشــعار حافظ گفــت :دیوان حافــظ تبلور تاریخ
و فرهنــگ ایرانــی اســت و اشــارات تاریخی و
اصطالحات علمی   بســیار در اشعار او دیده میشود.
تنظیم این گونه مقاالت در دانشنامه حافظ با دیگر

زهیر توکلی عنوان کرد

دوراهی کنکور و لذت از ادبیات

هیچ ربطی به لذت بردن از ادبیات و زیباییشناسی
ادبیات ندارد .از همه بدتر چیزی اســت به اســم
قرابت معنایی و تناسب مفهومی ،که گاهی وقتها
هر چهار گزینه خارج از کتاب اســت و دانشآموز
میپرســد «من چطــور میتوانم این تســتها را
بزنم»؛ ما هم میگوییم که هیچ چارهای ندارد جز
اینکه تستهای زیادی از آن بزند .مسخرهتر از آن
این است که از یک بیت گاهی میشود چند معنای
مختلف برداشــت کرد و این باعث میشود که در
واقع حتی بیش از یک گزینه درســت باشد .اینها
باعث میشــود که نتوان در کالس ادبیات چیزی
بــه نام لذت بردن از ادبیات را با آنها تمرین کرد و
پرورش ذوق ادبی دانشآموز در چنین کالسهایی
میسر نمیشود.
این شاعر و منتقد ادبی در ادامه در     باره کیفیت
کتابهای درسی ادبیات فارسی اظهار کرد :کسی
که قرار اســت کتاب درســی تالیف کند ،هم باید
دانشآموزی را که در شــمال شــهر تهران ساکن
اســت و تحصیل میکند و هم دانشآموزی را که
دارد در سیستان و بلوچستان درس میخواند با هم،
و بعد هم سطح تمامی   معلمان را در نظر بگیرد.
او با اشــاره به تفــاوت میان رشــته ادبیات و
آمــوزش ادبیات ،گفــت :ما در رشــتههای دیگر

رشــتههای آمــوزش آنها را داریــم ،مثال آموزش
ریاضی .اینکه یک نفر علمی   را بلد باشد با اینکه
بتوانــد آن را درس بدهد فرق دارد .اما متاســفانه
بــرای ادبیات چنین رشــتهای نداریم و خأل اصلی
از همینجا شروع میشود .تا وقتی چنین رشتهای
بهوجود نیاید نه من صالحیت دارم در     باره کیفیت
کتابهای درسی اظهارنظر کنم و نه کس دیگری.
توکلی با بیان اینکه کتاب درســی ادبیات باید
جــوری تالیف شــود که وقتی یــک دانشآموز با
حداقل میزان عالقه آن را به دست میگیرد ،زمین
نگذاردش ،ادامه داد :کتابهایی که االن هســت
خیلی از متنهایشــان بر این اساس نیست که ما
بگوییــم اگر دانشآموزان آن را بخوانند ،عالقهمند
میشــوند تا معلم بتواند دانشآموز را در متن سیر
دهد و با ابعاد زیباییشناسی آن آشنا کند.
این معلم ادبیات در اینباره همچنین گفت که
از معلمان به شکل سازماندهیشده و منسجم در
نظر نمیگیرند و برای همین است که این کتابها
جذاب نیستند و دانشآموزان را عالقهمند نمیکنند.
او در پاســخ به این پرســش که آیا هنوز هم این
تفکر وجود دارد که دانشآموزان ضعیف به رشــته
علوم انســانی میروند یا خیر ،گفت :متاسفانه هنوز
هم این تفکر وجود دارد؛ اما این ســالها استقبال

دبیرکل پنجمین جشنواره هنر مقاومت:

دولتها از یک سیاست مدون در هنرهای
تجسمی   پیروی نکردند

قرار داریــم که هنرمندان رشــته های هنرهای
تجسمی   در سراسر کشــور در حال رشد هستند
و حتی از رشــته های تئاتر و ســینما هم بیشتر
فــارغ التحصیل و هنرمند ثبت شــده داریم و از
این ظرفیت باید حتی االمکان در جهت رشــد و
اعتالی هنر ارزشی انقالب بهره ببریم.
در این جلسه رسما از شما درخواست می   کنم

کــه فضای فکــری و محتوایی جشــنواره هنر
مقاومت به جشــنواره هنرهای تجسمی   فجر هم
تزریق شود تا بتوانیم در چهلمین سالگرد انقالب
اسالمی   شــاهد برپایی جشــنواره ای در حد نام
بزرگ انقالب شکوهمند اسالمی   باشیم».
در این دیدار همچنین مســعود نجابتی ،دبیر
کل این جشنواره نیز با انتقاد از نبود سیاستهای

دانشنامهها متفاوت است ،زیرا باید با رویکرد حافظ
محور نگاشته شود.
تنظیم  200دانشنامه تا سال 88
همچنیــن فرزانــه معینی یکــی از همکاران و
نویسندگان مدخلهای دانشنامه حافظ و حافظپژوهی
با استناد سایت بنیاد دانشنامه نگاری گفت :تا سال
 88تعداد  200دانشنامه در کشور نگاشته شده است.
او بــا توجه به زمانبــر و دقیق بودن کار تدوین
دانشــنامه این آمار را تأملبرانگیز خواند و با توجه
بــهتنوع موضوع ایندویســت دانشــنامه ،تدوین
دانشــنامهای در پیوند با حافــظ و حافظ پژوهی را
که یکی از عرصههای مهم مطالعه و پژوهش ادبی
است ،ضروری خواند.
معینی گستردگی موضوع و محتوای مدخلهای
دانشــنامه را یکی از امتیازهای آن دانست اما نبود
نمایه و فهرستی که این تن ّوع و فراوانی را بازنماید،
از ضعفهای این اثر خواند.
وی در     باره نابســامانی منابــع برخی مقالهها و
تکرار محتوایی دانشــنامه و ضرورت بازنگری آن
سخن گفت و افزود :بیان این انتقادها و کاستیها از
ارزش و اهمیت دانشنامه نمی   کاهد.
از رشته انسانی بیشــتر شده چون رشتههای دیگر
اشباع شده و یکســری فرصتهای شغلی جدید
هم در این رشته فراهم شده است.
زهیر توکلی در ادامه با اشــاره به کمبود مدرسه
علوم انسانی خوب بیان کرد :یکی از مشکالت این
است که ما مدرســه خوب علوم انسانی کم داریم.
همــه به دکتر حداد عادل انتقــاد میکنند ،اما من
باید این خدمت او را بگویم؛ او کســی بود که برای
اولینبار در این کشــور مدرسه خاص علوم انسانی
تاسیس کرد و این نیاز را زودتر از بقیه احساس کرد.
هرچند که بعد از آن مدارس دیگری هم تاســیس
شد .البته خود دولت هم باید برای بیشتر کردن این
مدارس به فکر باشد و معلمان نخبه به این مدارس
بیاورد و برای این مدارس برنامه داشــته باشد .در
مــدارس فرهنگ دولتی که سالهاســت بهوجود
آمدهاند ،فضای نخبهپروری و فرهنگی کم اســت،
چون مجبور هســتند که د ِر مدرســه را باز کنند و
از هرجا دانشآموز بگیرند ،چون تعداد این مدارس
کم اســت .آموزش و پرورش هم به فکر نیســت
چون نمیشود از مدارس علوم انسانی پول درآورد.
این معلم ســپس با بیــان اینکه اگر دانشآموز
بداند میتواند از ادبیات پول در بیاورد ،این رشــته
را بــا عالقه میخواند ،گفــت :این روزها هر کس
دارد با هر رشــته و تخصصی ویرایش متن انجام
میدهد ،در حالی که همیــن ویرایش فنی ،زبانی
و ادبی را اگر اجــازه میدادند تا اتحادیهای برایش
بهوجــود بیاید و در دانشــکدههای ادبیات گرایش
علمی   ویرایش تاســیس شــود و گفته شود کسی
میتواند ویرایــش کند که این رشــته را گذرانده
باشــد و آزمون عملی بدهد ،آنوقــت دانشآموز
میدانســت اگر رشــته ادبیات بخواند ،میتواند از
آن پول دربیاورد .امروزه برخی دانشــجویان برای
تامین خرج معاششان ،آنقدر نرخهای ویراستاری
را میشــکنند که دیگر ویراستاری نه درآمد خوبی
دارد و نه جایگاه اجتماعی خوب .مگر اینکه واقعا
کسی باشــد که عمرش را برای آن گذاشته باشد.
این مسئله در     باره تصحیح متن هم صدق میکند.
او افــزود :در رشــتههای علــوم انســانی ما
ظرفیتهای خیلی خوبی برای پولسازی داریم اما
اینها صاحب ندارند در حالی که در دیگر رشــتهها
صاحب دارند.
مــدون و کالن در ادوار مختلــف و دولت های
گوناگــون در عرصه هنرهای تجســمی   گفت:
متاســفانه هر دولتی کــه با هر نگاه سیاســی
و جناحــی در مســند امور قرار گرفــت از یک
برنامه مدون و سیاســت کالن در حوزه هنرهای
تجســمی   پیروی نکرد و مدام با تغییر سیاستها
بیشتر شاهد سرخوردگی و ریزش مخاطبان هنر
انقالبی و ارزشی بودیم .حتی کار به جایی رسید
که اســاتید مبارز و برجســتهای که از نسل اول
هنر انقالب بودند مــدام دغدغه این را دارند که
هر لحظه باید با چه تغییر سیاســتها و مدیریتی
مواجه شوند.
پنجمیــن جشــنواره هنر مقاومــت ،در ۱۰
بخش «پوســتر»« ،تبلیغات شهری»« ،کارتون
و کاریکاتــور»« ،تصویــر ســازی»« ،طراحی
صنعتی»« ،پرچــم و کتیبــه»« ،تایپوگرافی»،
«گرافیــک متحــرک»« ،نقاشــی دیجیتال»،
«عکس» و بخــش ویژه «علمی    پژوهشــی»
توســط گروه هنرهای تجســمی   بنیاد فرهنگی
روایت فتح با دبیری مسعود نجابتی دی و بهمن
ماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.

امین غفاری ـ نوازنده ویلن:

رسانه ملی به اندازهی خوانندهها
به نوازندهها هم بها دهد

ایســنا :امیــن غفاری
ـ نوازنــده ویلــن ـ گفت:
در رســیتال پیــشرو
برنامهریزی کردم تا بگویم
در موســیقی کالســیک
دست به ســاز هستم .در
شناســنامه هــر هنرمند
یک سری قطعات هســتند که به او اعتبار میدهد .همه
نوازندههای کالســیک دنیا نیز ژانرهای دیگر موسیقی را
نواختهاند.
ایــن نوازنده در     باره اجرای پیــشروی خود که قرار
اســت در روزهای  ١٠و  ١١دی ماه ســاعت  ۲۰:۳۰در
تاالر رودکی برگزار شود ،بیان کرد :قطعاتی از باخ ،اوژان
ایزایی ،سزار فرانک و ...اجرا خواهد شد ،این برنامه شامل
دو بخش اســت که بخش اول ویلن و بخش دوم ویلن
و پیانوی ســروش صادقی دوســت و همکالسی سابقم
در دانشــگاه تهران خواهد بود و ســونات سزار فرانک
(آهنگساز مشــهور بلژیکی ـ فرانسوی) را مینوازیم .به
دلیل عالقهای که به موســیقی پاپ دارم موسیقیهایی
که مینوازیم نیز هم پاپ و هم کالسیک است .به همین
دلیل کنسرت پیشرو با کنسرتهای قبلی متفاوت است.
او با بیان اینکه برای هر چیزی در دنیا سمبل و نمونه
وجود دارد ،افزود :من سعی کردم در موسیقی کالسیک
برای خودم یک شناســنامه داشــته باشم .هنرمندی که
برای خودش شناســنامه بسازد ،هیچ ایرادی ندارد که به
ژانرهای دیگر هم وارد شــود .همچنین هیچ وقت سعی
نکردم در فضای مجازی ویدئویی از اجرایم منتشــر کنم
که بگویم بهترم .برای آنکه برای خودم بیشــتر رزومه و
شناسنامه بسازم نیاز دارم تا قطعات دیگر را هم اجرا کنم.
غفــاری اعــام کرد :کنســرت بعــدی در تاریخ ٥
بهمــن ماه در شــهر اصفهــان خواهد بــود و قطعات
اجرایی در اجرای این شــهر موســیقی فیلم و موسیقی
کالسیک هستند.
این نوازنده اضافه کرد :در جشــنواره فجر امسال هم
با همراهی ارکســتر ســمفونیک تهران ،کنسرت ویلن
شــاهین فرهت را اجرا خواهیم کرد و به همراه ارکستر
سازهای ملی ایران به رهبری علی اکبر قربانی به عنوان
نوازنده ســولو حضور دارم .همچنین چنــد اجرا در اروپا
نیــز در چارت کاری خود دارم که اطالعات بیشــتر آن
اطالع رسانی خواهد شد.
او همچنیــن ابراز امیدواری کرد :برنامههای بســیار
مفصلــی برای آینده و حتی در بخــش بین الملل دارم.
سال آینده با یک ارکستر خوب در برج میالد برنامه دارم
و امیدوارم بتوانم موسیقی بیکالم را بین مخاطبان عام
و تودهی مردم فراگیرتر کنم.
غفــاری در بخش دیگــری از صحبتهایش گفت:
امیدوارم رسانه ملی به موسیقی بیکالم بیشتر پرداخته و
گستردگی مخاطبان برای این ژانر از موسیقی بیشتر شود
و این رسانه همان اندازه که به خوانندهها بها میدهد به
نوازندههای اینســترومنتال (سولیستها) نیز توجه نشان
دهد تا موسیقی بیکالم فراگیر شود.
این هنرمند در بخش دیگری از صحبتهایش ،بیان
کرد :بســیاری برای موسیقی هریپاتر یا گیم آف ترونز
به ســالنهایی که من در آن اجرا داشــتم ،آمدند و بعد
از آن موســیقی کالســیک را اجرا کردم که بسیار هم
خوششــان آمد و با آن ارتباط برقــرار کردند .به عقیده
من این موضوع اهمیت بیشــتری دارد که مخاطبان در
یک کنســرت با موسیقی کالسیک هم آشنا شوند و من
امیدوارم که بتوانم این کار را بیشتر ادامه دهم.

یک مدرس دانشگاه:

نقد فرمالیستی همچنان از مقبولیت
برخوردار است

ایسنا :یک مدرس دانشــگاه گفت :نقد فرمالیستی در
بین ســایر گونههای نقد
ادبی همچنان از مقبولیت
و مطلوبیــت برخــوردار
است.
مسعود ســپهوندی در
گفتوگو با ایســنا اظهار
کرد :نظریهپــردازان نقد
فرمالیستی برای مسائل هنری و زیباییشناختی یک اثر
اهمیــت فراوان قائل اند و با مطــرح کردن ویژگیهای
ذاتی ادبیات در پی تعریف مشــخصی از آن هستند و در
نقدهای خــود از آثار ادبی عموم ًا به تجزیه و تحلیلهای
عالمانه میرسند.
او اضافه کرد :حوزه نقد فرمالیســتی بیشتر به بررسی
آثار منســجم و خالق ادبی و نمونههای کوتاه غنایی در
شعر و داستان میپردازد.
این عضو هیات علمی   دانشگاه آزاد لرستان خاطرنشان
کــرد :غزلیات حافــظ در پهنــه ادب فارســی یکی از
مناســبترین میدانهای جوالن توسن تیزپای این نوع
از نقد به حساب میآید.
ســپهوندی یادآور شــد :در این غزلیات با بکارگیری
معیارها و مقیاسهای این شــیوه میتوان به هزار نکته
هنرورزانــه باریکتــر از موی دیوان خواجه دسترســی
پیدا کرد.
او گفــت :غزل «زین خوش رقم که بر گل رخســار
میکشی »...خود گویای قابلیتهای ذاتی شعرهای حافظ
برای نقدهای فرمالیستی است.

