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 شیوه نقد کتاب بصورت علمی

 

 حسینی حسنیار شغنانینوشته: 

 ۰۹۹۱عقرب  ۹

 

  

قبل از همه میخواستیم یک نگاه اجمالی داشته باشیم به تاریخ نقد و نقااد  در تااریخ 

ادبیااا ح حتاار  ساا د  در عتاااب م اارومی رمسااتام میمرمایاادک ماات مم را تااا عساای 

 سخت نگیرد، سخنی اصالح نپذیردک ح

اندیشه نقد ، و نقد عردم اندیشه دارا  قدامت طوالنی میباشد، ارر سر نخ آم ررمتاه 

شود حتی به یونام باستام میرسادح در اساالن نیاق نقاد دارا  ساابقه طاوالنی میباشاد، 

و تحمیال و تزقیاه مساارل ریشاه در قارآم داردح در قارآم در جنادی  جاا    سابقه نقد

ادما  باالتی ت عاه جناد ماورد آم ازیا  قبیال اناد: بگونه مختمف بر نقد توصیه شده اس

(، در 69مؤمناوم،  -هی احس  السایة.ححح بباا یدیاده باد، باه ب تاری  شایوه مباارزه عا 

و جااادل م بااالتی هاای  ...جااا  دیگاار نقاااد را بااه بحاام عااردم سااالم دعااو  می نااد، 

 (، همچنام521نحل، بخشی از آیه  -احس ححح ببا ب تری  طریق، مناظره و بحم ع 

یاااا  نقاااد نشسااات  جیقهایی اااه در ماااورد آم م موماااا  نداشاااته باشااایم منااا  می ناااد، 
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والتقف مالیس لک به عممححح بهررق آنچه را عه عمم و اطمینام به آم ندار  دنبال ...

 (ح 69اسراء  -م  

در دوره هااا  ب اادتر نیااق نقااد عتاااب و آاااار و ادبیااا  امااق شااده توساا  دانشاامندام، 

جریام داشتح در آنقمام نقد رونه دیگار  داشات، هررااه مت ممام و مالسمه برزگ 

منقد میخواست عتابی را نقد عند، در رد آم عتاب دیگر  مینوشت، و نظریاا  ااود 

( ی ای از  101را بیشتر ان  اس میدادح همه ما میدانیم عه ابوحامد غقالی ب متوما  

ی می اارد تااا مت ممااام بااقرگ بااود عااه بااا ممساامه میانااه اااوبی نداشاات، و همااواره ساا 

مالسمه را ااوار نمایادح غقالای عتااب ت امات المالسامه ار را در رد و انتقااد ب تای 

اصول ممسمی عه از نظار عاالن و روح دیانات، زیانباار مای دیاد نوشات، و ابا  رشاد 

( عه برع س غقالی قارل به اتصاال و اتماان نگارر ممسامی و 161اندلسی بمتوما  

عتااابی ممصاامتر   بااه نااان   وهی  و تحقیاار عنااد،دیناای بااود، باادوم این ااه غقالاای را تاا

 ت امت الت امت در نقد عتاب غقالی نگاشتح

نظایر ای  نقد و نقت ا، ی نی نگارر عتاب یا رساله ا  در رد عتاب یا رساله دیگر 

 .یا انتقاد از آم، در مرهنگ یربار و دیریا  ما سابقه ع   و نمونه مراوام دارد

مایده نقد عتاب از وظیمه آم جادا نیسات و ساودمند  آم بساتگی دارد باه حسا  انزاان 

هـحخ ( مایده و وظیمه نقد را در دو  5631 – 5605وظیمهح استاد حسی  زرین وب ب

جیق االصاه مای عناد: ت اذیق عون عاماه، و تربیات م ار نویسانده عاه بیشاک عماده 

 .تری  مواید نقد همی  است
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ی نیست عه ناقدام همواره بصیر و بی غرض اندح ناقاد مغارض و البته ای  بدام م ن

عم سواد و بی حوصمه هم ییدا می شود، همام طور عه مؤلمام و مترجماام مغارض 

و عم سواد و نامزو و عامزو هم وجود دارندح اما اصوالً انتقاد آرایشگر و ییرایشگر 

یااا ایراااررر   حاااعن همااه طبیبااام  اسااتح منتقااد را میتااوام بااه یااک طبیااق تشاابیه عااردح

نیستند، طبیق سودجو و یول دوست هم هست ولی ح م بر اغماق اعرار بایاد عاردح و 

به رمته رذشتگام برا  یک بی نماز نباید در مسزد را بستح حق ایا  اسات و شارط 

ای  است عه منتقد عتاب ناقد بصیر باشد و سره را از ناسره بازشناسد، و در هنار و 

ندهدح ااالن سالم و وجدام یاک الزمه مشاغل مرهنگی حرمه اویی غرض را راه 

 .و اجتماعی است

 لحن و ادب نقد

لحااا  ساااالم نقاااد، طب ااااً محصاااول ساااالمت نماااس و نیااات صااادن ناقاااد اساااتح غالاااق 

رجقاوانی ا  نقدها  ض یف و یرسار و صادا، ناشای از عزاق نقاد ناویس در جما  

 قول س د :به  ادله و شواهد و به ارج دادم استدالل قو  استح 

 نه رر ا  رردم به حزت قو               و مـ ـنـو   قـو  بایـد  دالیـل

یرداات  به ییشینه عممی و ادبی صاحق اار، در نقد عتااب مرساون و ممیاد اسات عاه 

باید اجمالی و باز هم بی حق و بغض مطرح شودح ولی یرداات  به مسارل شخصای 

مایاااده اسااات و موضااا  منطقااای  و اصوصااای، هااام ناشایسااات و نادرسااات و هااام بااای

 .نقدنویس را تت یف می ند
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منتقاد باارا  ت یااه انتقاااد عتااب، بایااد عتاااب را عمیقاااً مطال اه عناادح البتااه باارا  نوشاات  

و مقدمه و ییشگمتار   م رمی عتاب میتوام عتاب را به شیوه منی و ااتصار  اواندح

اوانااد و رااقارر و نتیزااه و م رماای یشاات جمااد یااا االصااه مصاام ا و نظااایر آن ااا را 

از آم بااه دساات دادح ولاای نقااد عتاااب باادوم اواناادم عاماال  -باادوم ارزیااابی –عوتاااهی 

ارر  -وسوسه یا اطر  عه مم   است ناقدام حرمه ا  و یرعار را ت دید عند -عتاب

هم با ترمند زدم ام ام داشته باشد، به سام جراغ دروغ بی مروغ است و از مقولاه 

 .ترندن نمایی و جو مروشی اس

منقدی  بقرگ عه در اصل دانشمندام و مرهیختگام اند بری  باور اند عه نقد عتاب ، 

توصیف و ارزیابى یک عتاب اساتح نقاد عتااب بایاد بار رو، هادو، محتاوا و نحاوه 

  .نوشت  عتاب باقتدار اار(متمرعق باشد

 منقدی  برا  هر منقاد یایی از آن اه اوانادم عتااب را آغااز عناد، جناد ماوارد را عاه

 زیر می آوریم توصیه مینمایدندح   در

 عند؟ عنوام عتاب جه جیق، را القا مى : عنوام عتاب   -5

یاک منقاد باا تزرباه میتواناد باا اوانادم ییشاگمتار مطالاق زیااد را  : ییشگمتار  -2

ییشاگمتارها همیشاه اطالعاا  م ماى درباه محتوا  اصمی عتاب بدسات آوردح 

عنناد  رذارند و عمک ماى درباره منظور نویسنده از نوشت  عتاب در ااتیار مى

 .تا مومقیت احتمالى نویسنده را حدس بقنیم
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وقتی منقد از اواندم ییشگمتار مارغ شد، اواه نخواه سر   : م رست مطالق  -6

اندهى عتاااب اباار از نحااوه سااازمبااه م رساات مطالااق میقناادح م رساات مطالااق 

عند تا اهداو اصمى نویسانده را دریاماتح م رسات مطالاق  دهد و عمک مى مى

عند تا دیده شود، نویسنده جطور مطالاق ااود را از نظار محتاوایى،  عمک مى

 .بند، و اراره عرده است زمانى و غیره طبقه

 خواندن متن کتاب 

نید، و ن ا  جالق آم بخوامنقد باید مت  عتاب را بصور  دقیق و با حوصمه مند   

ها، م م را برا، استماده به صور  نقل قول در مطمبى  را یاداشت عند و یارارراو

 .عه اواهد نوشت، ابت عند

 :منقد همواره یرسش ا  زیری  را نیق در عه  داشته باشد 

Ø    حوزه یاا اانار عتااب از جاه قارار اسات؟ آیاا نویسانده در آم حاوزه و یاا اانار

ها و اانرها، موجاود  است؟ بارر ضرور  دارد آم را با حوزهحرعت عرده 

 مقایسه عرد(ح 

Ø   ا، روایات شاده اسات؟ براو، عتااب یاا هماام بحام دیادراه  عتاب از جه زاویه

 شخص، دانا، عل و غیره(ح  اول
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Ø    ساابک نویساانده جیساات؟ رساامى یااا غیررساامى؟ آیااا ساابک نویساانده مناسااق

ورد بررسااى از نااوب ادبااى اساات، مخاطااق مااوردنظر اوساات؟ اراار عتاااب ماا

 نویسنده از عدان ابقارها، ادبى ب ره ررمته است؟

Ø   نویسنده جطور یرورر داده شاده   اند؟ نظریا  آیا مماهیم به روشنى بیام شده

هاایى را یوشای ناداده اسات؟  هایى را یوشی داده و جه حوزه است؟ جه حوزه

به عباار  ب تار اقتادار ااار عند تا نحوه نوشته شدم عتاب و  ای  امر عمک مى

 .را ارزیابى عرد

Ø    ارر عتاب مورد بررسى از نوب داساتانى اسات، دربااره مقاوالتى جاوم طارح

هااا، م ااانى و نحااوه ارتباااط آن ااا بااا متااموم  هااا، موق یاات داسااتام، شخصاایت

هااایی را ارارااه و  بااردار، شااودح نویساانده جگونااه شخصاایت اصاامى یادداشاات

اناااااد؟  جطاااااور یااااارورر داده شاااااده هاااااا ترسااااایم عااااارده اسااااات؟ شخصااااایت

 یرداز،( سااتار داستام جگونه است؟ بشخصیت

Ø    اطالعااا  ارارااه شااده جقاادر دقیااق و مواااق اساات؟ اطالعااا  ارارااه شااده را بااا

 .ل عردومناب  دیگر باید مقایسه و عنتر

Ø   انت ا  عتاب رجاوب شاود، آیاا نمایاه عتااب درسات اراراه شاده اسات؟ منااب   به

استماده جطور است؟ آیا نویسنده از مناب  درست ب اره ررمتاه اسات، از مورد 

مناااب  اولیااه اسااتماده عاارده اساات یااا از مناااب  اانویااه؟ از مناااب  بااه جااه نحااوه   

 .حذو بوده است یا ایر استماده عرده و آیا براى از ن ا  قابل
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 با سایر منابع مشورت کرد

، دربااره نویسانده، عیمیات عاار او، باید حتای االم اام سا ى نماود اطالعاا  بیشاتر 

ش ر  او، نموع او و غیره از مناب  روناروم به دست آوردح هر ناوب اطالعااتى عاه 

آیاد، بارا، محارز  درباره عتاب مورد بررسى و یا ییراموم نویسنده آم باه دسات ماى

عااردم و یااا عاادن احااراز اقتاادار یااک نویساانده، ممیااد اواهااد بااودح ضاامناً اراار منقااد از 

حااعم بار نوشاته شادم ااار باز نظار اجتمااعى، سیاساى، مارد، وححح( و یاا از شرای  

شناسى و نقد ادبى( اطالب  ها، انتقاد، بدر حیطه ارتباطا ، زبام نظریا  و تةور،

داشته باشد، بر غنا، نقدر اضامه اواهد شدح دری  زمینه میتوام از استادام ادبیا  

 .دو عتابدارام ن عمک قابل توج ى دریامت نمو

 داشتن چارچوب کار 

، دوبااره نگااه عنادح سا ى عناد اساتنباط هاا و  هاایى عاه برداشاته منقد ب دا به یادداشت 

هایی را ی دست عرده و آن ا را به عبار  یا عباراتى تبدیل عند عه منظاور  برداشت

را توصایف عنادح ب ادا مبااحرى را عاه باه نظریاه اصامى منقاد   و نظریه اصمى نقادر

عنند به ادمت بگیردح ای  مباحم باید به طارز، منطقاى از نظریاه اصامى  مىعمک 

 .او حمایت عنند

 نویس را باید نوشت پیش
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رمتاه، باه یایی  هایتایی را مرور عنادح باا اساتماده از جاارجوب یایی دوباره یادداشت 

نویساد بایاد  هایی ارجاب بدهادح نقاد، عاه ماى برود و هرجا عه الزن است به یادداشت

 :دارنده موارد زیر باشددربر

شاانااتى  اطالعااا  اولیااه، اطالعااا  دقیااق مربااوط بااه عتاااب: اطالعااا  اولیااه       ·

است؛ ی نى عنوام عامل عتاب، نویسنده، م ام انتشار، ناشار، تااریخ انتشاار، 

 المممى عتاب ( جاپ اول یا دون وحححب، ت داد صمحا ، استاندارد بی 

توجاه اوانناده را باا هماام اولای  جماال  ااود جماق  سا ى نماودبایاد  : مقدمه       ·

عااردح مقدمااه بایااد دربردارنااده نظریااه اصاامى منقااد باشااد و وزم و لحاا  نقااد را 

 .نشام دهد

بااا اسااتماده از مباااحرى عااه از نظریااه اصاامى منقااد حمایاات  : یروراناادم بحاام       ·

بپروراناادح در عمم اارد نویساانده از توصاایف، تبیاای  و عننااد، نقااد اااود را  مااى

ارزیابى استماده عند و ن اا  م ام ااود را باه هماراه نقال قاول از عتااب اراراه 

 .دهد 

ارر نظریه اصمى منقد مستدل بیام شده باشد، نتیزه به طرز، طبی ى  : نتیزه       ·

د و حتاى توام از یک اظ ارنظر یایانى هم اساتماده عار عرضه اواهد شدح مى

دوباره نظریه اصمى را ت رار عردح اما هررق در ای  بخی بحام دیگار، را 

 .باز نباید عرد

 نویس بازنویسى شود پیش 
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نویسى آم عمى ماصمه بیمتدح ای  عار باعم  و دوباره   نویس باید بی  ییی  -5

شاده، ماصامه ایزااد   ناویس نوشاته عناوام یایی شود تا نسبت به آنچه باه مى

 .شود

و باه ت قیاق روام عاردم مات  و تقویات   نویس به دقت اوانده شود، ییی  -2

 .انسزان آم باید بود

 ها، به دقت نقد را باید بررسى عردح  از جنبه دستور، و امال، وااه  -6

دوباااره بااه ارجاعااا  اااود دقاات عناادح آیااا ارجاعااا  از نظاار یانوشاات بااا   -4

 مش می مواجه نیست؟

ا، از اوانادم یاک  نقد آماده انتشار میشودح هر اواننده ب د از طی همه ای  مراحل 

 استح  ا، و عارشناسانه لذ  اواهد بردح لذتى عه منقد اوب باعم آم شده نقد حرمه

 :ها پانوشت 

 :برا، نوشت  ای  مطمق از مناب  زیر استماده شده است

نوشته دعتر عبدالحسی  زری حعوب، در یادداشت ا و اندیشه هاح   «نقد بازار»   -5

 .4( ص 5619جاپ سون بت رام، جاویدام 

عمیاا  سا د ، باه اهتماان محماادعمی مروغای، جااپ ساون بت ارام، امیرعبیاار،   -2

 .602( ص 5692
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