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 دربــارة مانايی و ميرايی (مجموعه 
نقد ادبيات داســتانی انقالب اســالمی 
و دفــاع مقدس) دکتر احمد شــاکری، 
ســازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و 
انديشه اسالمی، چاپ دوم، ١٣٩٧، ٧١٨ 

صفحه
 کتاب دربارة مانايی و ميرايی، حاصل 
پژوهش دقيق و عميق در حوزه ادبيات 
داســتانی عصر انقالب با تکيه بر هفت 
اثر نام آشــنا در حوزة ادبيات داســتانی 
انقالب و دفاع مقدس و نقد روشمندانه 
و متعهدانه، با رويکرد کاهشی (تقصير) 
اســت که رويکرد ابداعی خود نويسنده 

است. 
در اين اثر نوعــی فرانقد (نقد  نقد) نيز 

ديده می شود. 
هفت اثری کــه در اين کتاب محققانه 
و ژرف کاوانــه بررســی و نقد شــده اند 

عبارت اند از: 
١. ارميا اثر رضا اميرخانی، نويســنده 
جايگاه و کارکرد ايده  اوليه را در روايت 

داستانی ارميا بررسی کرده است. 
٢. داســتان، گام به گام نوشته حسين 
فتاحی، در اين اثر که يکی از کتاب های 
آموزشــی در حــوزة داستان نويســی 
است، مســئله پژوهی آموزش داستان و 
آموزش گونه محور داستان معاصر تبيين 

و تحليل شده است. 

از محورهای اساسی تبيين و تحليل در 
اين بخش کتاب است. 

٧. ناميرا نوشته صادق کرميار. آخرين 
بخــش از کتاب دربارة مانايی و ميرايی، 
بررســی و نقد کتاب ناميــرای صادق 
کرميار اســت که بــه حــوزة ادبيات 

عاشورايی تعلق دارد. 
از دکتر احمد شاکری تاکنون ١٢ جلد 
کتاب به چاپ رسيده است که سه کتاب 
در حوزة مباحث نظری ادبيات داستانی 
دفاع مقــدس، چهار کتــاب مجموعه 
داستان کوتاه، ســه کتاب در حوزه نقد 
داســتان و دو کتــاب در حــوزه رمان 

بزرگسال است. 
مطالعه اين کتاب برای کسانی که قصد 
شــناخت دقيق تر و عميق تر از ادبيات 
داســتانی عصر انقالب اسالمی را دارند 

توصيه می شود.
کتاب درباره مانايی و ميرايی در ســال 
١٣٩٨ در جايزه جالل آل احمد (کتاب 

سال)، مورد تقدير قرار گرفت.  

دکتر محمد رضا سنگری

٣. هفت   بند از آثــار خانم راضيه نجار 
از منظر هســتی و کرانه هــای ادبيات 
داســتانی زنانه دفاع  مقدس بررســی و 

تحليل شده است. 
٤. سه کاهن اثر مجيد قيصری با بحث 
دربارة شخصيت قدســی و واقع گرايی 
تاريخی در رمان، محور نقد و تحليل اين 
بخش از کتــاب دربارة مانايی و ميرايی 

است. 
٥. فال خون نوشــته داوود غفار زادگان 
بــا جهت گيــری دشمن شــناختی در 
ادبيات داســتانی دفاع مقدس نويسنده 
کتاب، کتابی در آســتانه چاپ با عنوان 
دشمن شناسی در ادبيات داستانی دفاع 
مقدس دارد که در آينده نزديک به چاپ 

خواهد رسيد. 
٦. جمجمــه ات را قرض بده نوشــته 
مرتضی کرباليی لو با طرح مبحث مبهم 
روايت امر غيبی در داستان. بحث مهم 
صورت بنــدی امر غيبی در داســتان و 
کاربست زاويه ديد در نمايش امر غيبی 


