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  بندي نقد ادبياصول و طبقهتحليل و نقد كتابِ 

  
  *روحانيرضا 

  
  چكيده 

هـاي ادبـي   ها و مباحث علمي و ضـروري و كـاربردي در رشـته    نقد ادبي از درس
 هاي  دربارة اين علم و اصول و مباني و نظريات و مكاتب مختلف آن در دهه. است
يكـي از  . هاي مناسبي به نگارش درآمده يا ترجمه و تأليف شـده اسـت  كتاب اخير
تأليف شده به » اصول و طبقه بندي نقد ادبي«عنوان با  1390هايي كه در سال  كتاب

. كوشش دكتر محمود فضيلت است كه در انتشارات زوار به چاپ اول رسيده است
به نقد و بررسـي شـكلي و محتـوايي كتـاب      ،نوشته حاضر ضمن معرفي اين كتاب

هـاي احيانـاً    رغم عنوان و نمونـه كتاب حاضر عليدر دهد كه  پردازد و نشان مي مي
رعايـت   و ويرايش تأليفو  در نگارش به درستي، اخالق پژوهشناسبي كه دارد م

كنـد و  جا امانت را رعايت نميبه منابع و نقل اقوال، همهارجاع نشده، و مؤلف در 
تا رسيدن به يك كتاب درسـي مناسـب   التزامي بدان ندارد، از اين رو كتاب حاضر 

، و محتـاج  درازي در پـيش دارد  راه گـردد كه درسـنامه يـا الگـويي در نقـد ادبـي      
  . بازنگري و بازنگاري اساسي است

نامـه نقـد   ، درسهـاي دانشـگاهي   ادبي، كتاب بندي نقد اصول و طبقه :هاكليدواژه 
  . ادبي

 
  مقدمه.1

. شـود  در روزگار ما به مسئله نقد، به علت فوايد بالقوه و بالفعل آن توجه روزافزوني مي
اخير، به عنوان يكي از علوم جديد ادبي، بـا آرا و نظريـات و   هاي نقد ادبي نيز در دوره

اش افـزوده   پشتيباني و پرورش يافتـه و بـر سـودمندي    ،مكاتب نظري و انساني مختلف
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شده است، چرا كه روحيه نقادي و توانايي در نقد و انتقاد روشمند و راسـتين، مسـاوي   
ند و نوآموزان و جوانـان و  با حيات علمي و پرورش عقلي است كه همگي بدان نيازمند

  .دانشجويان بدان نياز بيشتري دارند
هاي اخير رشد  مبحث نقد ادبي به عنوان يكي از دروس رشته ادبيات فارسي نيز در دهه

و رونقي يافته، كه در ايـن راه وجـود و همـت برخـي افـراد معـدود و پيشـرو، و آثـار         
  .مستقل تأثير اساسي داشته استهاي  تأليفي، و مقاالت و كتاب -اي يا ترجمه ترجمه

اخير وارد بازار كتاب شده و بـه علـت نـام و نويسـنده و     هاي در ساليكي از آثاري كه 
تـأليف  » اصول و طبقه بندي نقد ادبـي «رود كه كتاب مناسبي باشد كتاب  ناشر انتظار مي

ه صفح 381آن را در  1390دكتر محمود فضيلت است كه انتشارات معتبر زوار در سال 
  .به چاپ اول رسانده و  منتشر كرده است

  
  بررسي و معرفي ابعاد شكلي اثر. 2
در معرفـي و هـدف از   –كوتـاه  ) پـيش از گفتـار  (: بعد از يك پيشـگفتار  حاضر كتاب  

  :شود كه بيان مي در بخش پيش از گفتار .شود وارد فصول پنجگانه مي -نگارش كتاب
هـاي نقـد   بنـدي ها و طبقه ها و نظريه ديدگاه در اين كتاب با توجه به موضوع ادبيات و«

هـايي از نقـد متـون نظـم و نثـر      ها و شگردهاي نقد، به فراخور، نمونـه ادبي و نيز شيوه
هـاي عينـي بيـان شـده      فارسي به منظور تقريب ذهن خوانندگان، و با هدف ارائه نمونه

-تـرين ديـدگاه  شرح و توضيح اصول هر رويكرد و نظريه و نيز توجه به اساسي... است
ها و شگردهاي نقد ادبي در نگارش ايـن  نظران دربارة شيوهپردازان و صاحبهاي نظريه

  )10-9، ص 1390فضيلت، (» .كتاب مورد توجه قرار گرفته است
به كمك آثار موجود فارسي يـا ترجمـه شـده    » نقد چيست«در فصل اول و ذيل عنوان 

شود و پيشگامانِ اصـليِ يونـانيِ نقـد     مي اصطالح نقد در ايران و غرب به اجمال معرفي
  اي نيز به پيشينه ادب يونان و نقـد و عـرب صـورت    گردد و اشاره به كوتاهي معرفي مي

  .گيرد  مي
نقـد  «و » كاركردهاي نقـد «، »ضرورت نقد«، »نقد و ادبيات«در فصل دوم، مباحثي مانند 

اين » طبقه بندي نقد ادبي«در فصل سوم با عنوان كلي . شود به اجمال بحث مي» منتقدان
-طبقـه «، »هاي نقد ادبـي شيوه«،  »هاي نقد ادبينظريه«: گردد مباحث به اجمال طرح مي

  . »بندي ادبيطبقه«و »بندي سامانه متن
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و ) 285-57ص (شـود  فصل چهارم كه فصـل اصـلي و مفصـل كتـاب محسـوب مـي      
پرداختـه شـده و ضـمن    هاي نقـد ادبـي    بندي مكتبنام دارد، به طبقه» هاي ادبي مكتب«

هـايي از نقـدهايِ مناسـبِ موضـوع و      معرفي بيست مكتب مشهور نقد ادبي غالباً نمونه
  .شود عنوان از مؤلف يا ديگر نويسندگان يا منتقدان درج يا نقل مي

معرفي اين نـوع  «است كه ضمن » نقد تطبيقي«فصل پنجم كه فصل آخر كتاب است در 
» هرمنوتيك و تأويـل مـتن  «و » نقد تأويلي«، »رباييسخن«، »موازنه«از مباحثي مثل » نقد

هـا  واژه«، »كتابنامه«سه عنوان . هايي معرفي گشته است سخناني مجمل بيان شده و نمونه
  .شوند هاي نهايي كتاب را شامل مي هم فهرست» نمانام«و » و تعبيرها

اهنمـا و  رهـاي   حجم و شكل و فهرسـت  ،بنديفصل بندي،عنواناز حيث كتاب حاضر 
قابل تـوجهي  اشتباهات چاپي و امالئي اما از نظر ويرايشي، . ظاهر مناسبي دارد ،كارگشا

نبود برخي عاليم ويرايشي و عدم رعايت دستور خط فارسي، و كهنگي همچنين  1.دارد
از اشـكاالت  ... نويسي ودقتي در نگارش كلمات مفرد و مركب و پيوسته و گسستهيا بي

 .كم نيست ها امالئي كتاب است كه تعداد آن ياويرايشي ديگر يا اشتباهات 
  
  بررسي ابعاد محتوايي اثر. 3

حاضر در ابعاد محتوايي اشكاالت اساسي دارد، به ويژه در خصوص نوع و مقدار كتاب 
استفاده و نقل از منابع  و نيز عدم تحليل و نوآوري مناسب، كه در اين بخش به تفصيل 

  .شودو ضمن چند عنوان بيان مي
مطالـب و   نظـم منطقـي  پيش از ذكر اشكاالت و اشتباهات، اشـاره شـود كـه در كتـاب     

و  بندي شده اسـت، بندي و طبقهبه صورت منسجم دستهو مطالب رعايت شده  مباحث
هرچند كه گاه  ،است انتخاب شدهنيز كلي و جزئي مناسبي  هايوانعن ،مباحث غالبدر 

نيز در اين موارد مشهود اسـت كـه در ادامـة     يهايدقتيزدگي و كمانگاري يا شتابسهل
  .شودها اشاره ميمقاله بدان

لف گاه مناسب و درجه اول و مرجع ؤم ةدربارة منابع گفتني است كه منابع مورد استفاد
و البته از منـابع موجـود و جديـد     ،محسوب مي شود و گاه نيز دست دوم و غيرمناسب

در تعداد منابع مورد استفادة داخلـي و خـارجي    هگرچ. ده شده استانيز به نسبت استف
آيـد،  كـه مـي  چنانموضوع كتاب، چندان زياد نيست و نوع استفاده از منابع نيز  قياس با

ضـعيف و غيـر    ،ميزان دقت در استنادات و ارجاعاتيعني . ناروشمند و نامناسب است
در ذكـر منبـع    گـاه و مـي شـود   قل ذكر منبع نمطلبي بدون چنانكه هم گاه  ،علمي است
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بيش از حد الزم به  ،در بسياري موارد تر از همه آنكهو ابهامي وجود دارد، و مهمنقص 
  .استكتابِ تازه در نظر گرفته نشده  تازگي در تأليف ياابتكار اصل منابع اتكا شده و 

اشكاالت و مشخصات كتاب در خصوص محتوا و بويژه منابع و مراجـع و مباحـث آن،   
  : شودميطرح عنوان  سه ذيل به تفصيل و 

  
 رعايت امانت ات نادرست، و عدمبا ارجاعديگران  احثنقل و تأليف مب.3-1

ويژه كتـاب درسـي دانشـگاهي كـه     يكي از نخستين شرايط نگارش يك كتاب علمي، به
موضوع آن نيز در خصوص نقد و نگارش آثار علمي و ادبي باشد، رعايـت آداب اوليـه   

ويرايش علمي است تا متعلم ضمن آموختن مطالـب علمـي كتـاب، از    نقد و نگارش و 
اي در نقـد  و كتاب او خود نمونه ،روش علمي پژوهش نويسنده نيز در عمل بهره بگيرد

راي مثال رعايت آداب تـأليف و نگـارش، از   ب 2.و نگارش علمي و عملي محسوب شود
در كنار مطالـب و دسـتاوردهاي   ( جمله استفاده بجا و به اندازه از اقوال و آراي ديگران

و رعايت امانت علمي در استفاده و نقل از منابع و مĤخـذ معتبـر، و   ) علمي و تازة خود
ارجاع درست، گويا، روشمند و مناسب به آن مراجع، از اصول اوليه نگارش يك كتـاب  

  .     علمي و دانشگاهي است
ايـن شـرط اوليـه     -شوده ميدادنشان  ضرورتبه  ،ردكه بناگزير برخي از مواچنان -اما

لف محترم بـدون  مؤ غالباً .در نظر نيامده است تحقيق در بسياري از مطالب كتاب حاضر
و استنباطات تازة خود در حوزه نقد ادبي را درج كند، مطالب  ءآنكه به رأيي برسد و آرا

ارجـاع   علته غالباً نيز ب د كهنكن بسيار فراواني را به صورت تأليف يا گردآوري نقل مي
شـأن تحقيقـي كتـاب    از مبهم و يا حتي عدم ارجاع،  ، يا ارجاعاتغير علمي و نامناسب

  .كاهندمي
از آغاز تا انجام مشهود است، برخـي از مـوارد ايـن     ،اين نقيصه بزرگ در سراسر كتاب

  :  از قرار زير است -گرفتو كشف و تطبيقي كه انجام  ،با توجه به نياز و مجال -ادعا
مؤلـف محتـرم ظـاهراً    ) 14و  13ص ( »اصطالح نقد در ايران«اول ذيل عنوان  در فصل

اسـتفاده  ) 38-37، ص 130نـژاد،   پارسـي ( روشنفكران ايراني و نقد ادبـي فقط از كتاب 
چنانكه محل درج (كرده و نوع ارجاع و نشاني دادن ايشان نيز واضح و مشخص نيست 

هـاي   همچنـين در عنـوان  ). اسـت  دهندهبفريشماره براي پاورقي و ارجاع نيز مبهم يا 
 ةبـدون ذكـر شـمار   ( ساختار و تأويل مـتن از كتاب » نقد در غرب«ديگر اين فصل مثل 

از سيما داد تلخيصي صـورت گرفتـه كـه حـق      فرهنگ اصطالحات ادبيو كتاب ) جلد
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عنوان و موضوع رعايت نشده و به حجم كمتر از دو صفحه، كه اغلب منقـوالت اسـت   
وبيش  نيز كم» ..پيشگامان يوناني نقد ادبي و«هاي بعدي مثل  در عنوان. استبسنده شده 

شده  تأليفدستيِ نقد ادبي مطالبي در كنار هم اين كار تكرار گشته، يعني هم از منابع دم
شـود،   مورد نظر اكتفا مي ةبدون ذكر شماره جلد يا صفح ،و هم گاه به ذكر نام نويسنده

كـوب و سـال   فقط نـام امـامي و زريـن   (شود  ديده مي 22و  18مثل مواردي كه در ص 
نيز فقط در دو پاراگراف به عنوان » نقد و عرب«در مبحث ). شود كتاب ذكر مينگارش 
دايرة المعارف شود و فقط يك ارجاع به كتاب  برخي از آثار نقدي بسنده مي ةو نويسند

رفي شده نيز با اصـل  مع ةكه شماره صفح گيرد صورت مياز عبدالحسين سعيديان  ادبي
  .كتاب مطابقت ندارد

شود، ابتدا هفت صـفحه درخصـوص    آغاز مي» نقد و ادبيات«در فصل دوم كه با عنوان 
از ( ادبيـات و بازتـاب آن  و  شعر و انديشهشود و فقط به دو كتاب  اين موضوع نقل مي

) يباز دسـتغ » راز نگـارش «مقالـه  (صفحه و يك مقاله  ةبا ذكر شمار) آشوري و گريس
در اين بخش نيز نوع نشاني . گيرد ارجاع صورت مي ،بدون ذكر نشاني در متن و كتابنامه

مؤلـف كتـاب حاضـر و چـه      كند كه چه مقدار از مطالب از آنِ دادن به ظاهر معلوم نمي
بـه   ،استفادة مؤلف گرامي مورد هرچند با تأمل و رجوع به منابعِ. اندازه از ديگران است

بدون آنكه داخل گيومـه قـرار گيـرد و اصـول     -دد كه اغلب مطالب گر خوبي معلوم مي
ديگران است كه نه پشت سر هم آوردن اقوال، نه آثار منقول و از  -ارجاع رعايت گردد

كدام مطابق شأن و آيين يـك  ارجاعات، هيچ ةها، و نه نحو اين حجم فراوان از نقل قول
دبي باشد و صاحب اثـر قصـد داشـته    كار علمي دانشگاهي، به ويژه آنكه در حوزه نقد ا

  .نقد و تحقيق را در نظر و عمل بياموزاند، نيست ةباشد شيو
كتاب تقريباً بـه طـور كامـل از مقدمـه      32تا  28همچنين است مطالبي كه در صفحات 

نقـل   )نوشتة ويليام گريس(ادبيات و بازتاب آن دفتري بر كتاب  مترجم يعني دكتر عزب
محتـرم از آن كتـاب طـوالني اسـت و هـم نـوع        مؤلـف  منقـولِ  كه هم مطالبِ شود مي

انداز و يا و به صورت غيرمستقيم و مبهم و اشتباه -با اندكي تغيير و تصرف-ارجاعشان 
شـود كـه    ناصواب است؛ مثالً مخاطب، تا به اصل كتاب مراجعه نكند هرگز متوجه نمي

. آناصـلي  است نـه نويسـندة   كتاب ) دفتريدكتر عزب( مطالبِ منقول از مقدمة مترجمِ
شود،  گيرد و يا اصالً ذكر نمي ذكر شماره صفحات نيز به دقت صورت نمي ،عالوه بر آن

دفتري بر كتاب گريس كه خود از و عدم ارجاع مطالب مقدمة عزب 29مثل پاورقي ص 
  ... .اند وكتاب دستغيب نقل كرده



 بندي نقد ادبياصول و طبقهتحليل و نقد كتابِ    108

ي محمد مندور، آن هم به تفصيل دردنبالة فصل دوم و در ذيل دو عنوان، ديدگاه و زندگ
در بخش كارنامه جز  ،معرفي يا بحث شود، كه در اين دو موضوع) صفحه 6در حدود (

ارجاع نشده است كه از نـوع  ) 285-265، ص 1385خياط و ديگران، (به به يك كتاب 
رسد كه غالب مباحث غير ضـرور ايـن دو بحـث از    ارجاع و ابهامي كه دارد به نظر مي

  .و اقتباس شده است آنجا نقل
-هاي ديگر كتاب هم ديده مي اين نوع ارجاعات عجيب و غيرروشمند، در غالب بخش

اثـر دكتـر شميسـا بـه      نقد ادبيكتاب  26مطلبي از ص  46شود، براي نمونه در صفحه 
در : نقـد ادبـي   27ص(آيد، و سپس مطلبي از دنبالة همان كتاب  صورت غير مستقيم مي

كتاب حاضـر   46در صفحه ) نقد ترجيح دادن نظامي بر فردوسي توسط هدايت و وحيد
 خواهـد كـرد  شود و خواننده گمان ده نميديقول  شود اما هيچ ارجاعي به منبعِديده مي

  .اندكه اين نقد را جناب مؤلف از خود افزوده
ترم گاه مطالب ديگران را بـيش  مح آيد كه مؤلفصفحة اول به نظر مي 50در مقايسه با 

نيـز  گاه كه آوري و نقل كرده هاي تأليفي علمي و دانشگاهي جمع از اندازة معمول كتاب
نظران اصـلي رعايـت   ارجاع يا نشاني روشن يا مناسبي كه حقوق نويسندگان و صاحب

صـورت   جـا رعايـت دقـت و امانـت     شود، ارائه نكرده و حتي در نقل مطالب نيز همـه 
  . است نگرفته

شـود كـه    كتاب حاضر ديده مـي  51و 50اين موضوع، براي مثال، دربارة مطالب صفحه 
اثر مكاريك بـه صـورت مسـتقيم نقـل      هاي ادبي معاصردانشنامه نظريهمطلبي از كتاب 

گردد كه اصـل مطلـب متفـاوت اسـت و     شود اما با مراجعه به اصل كتاب معلوم مي مي
قبل مورد كه كاري برعكس  52باشد؛ يا در صفحه تر ارجاع بايد غير مستقيم و مشخص

دكتـر   نقـد ادبـي  انجام گرفته است، يعني دو مطلب به صورت غير مسـتقيم بـه كتـاب    
گردد كه نقل دقيـق مطالـب   شود اما با مراجعه به اصل كتاب معلوم ميشميسا ارجاع مي

 1اورقي شمارة است و قاعدتاً ارجاع مؤلف نيز بايد مستقيم باشد، و جاي شماره براي پ
 )دكتر فضيلت (مؤلف نيز در آخر پاراگراف بايد باشد تا گمان نرود كه آخر پاراگراف از

-رسمي بزرگبه همراه يك خطا و بي ،شودتكرار مي شتباهدر نقل دوم نيز همين ا. است
 152دكتر شميسـا از  ص  آن را در اصل كه آمده  مطلبيكتاب حاضر،  53تر در صفحه 

مؤلـف محتـرم خـود در     ، اماانداثر رامان سلدن نقل كرده ادبي و نقد عملينظريه كتاب 
  :همچنين است در موارد زير. اندبه صورت مستقيم به كتاب سلدن ارجاع داده ،پاورقي
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آيـد و خبـري از   شود اما فقط نام كتاب مـي  مطلبي از ادوارد سعيد نقل مي 59در ص -
  .صفحات كتاب نيست

، »نقـد عملـي  «، »نقـد نظـري  «الب كتاب، تحت چهار عنـوان  كل مط 74تا  72در ص -
 نقد ادبياز كتاب » ...رويدادهاي يك روح حساس«و » طبقه بندي نقد عملي يا تجربي«

 و اخـذ عنـاوين  از آن كتـاب  كه نقل اين حجم ) 34-31ص (شود  دكتر شميسا نقل مي
نقـل و  و نيـز  ، )هنـد د ارجاع نمـي » نقد نظري«ذيل (تسامح و ابهام در نوع ارجاع  و ،آن

  .اي تازه از خود يا ديگرانتلخيص از يك منبع بدون اضافه كردن هيچ حرف و نكته
 -انـد  چنانكه خود آورده-نيز ) 84-82ص (در معرفي نقد فتوايي يا حكمي يا معياري -

  . همة مطالب از دكتر شميساست
نيز كل مطالـب از دكتـر   » نقد محاكاتي«و » طبقه بندي ارجاعي«مبحث  89تا  87ص  -

و همچنين است . اند هكه اصالً هيچ ارجاعي هم نداد) 37-35نقد ادبي، ص(شميساست 
كـه بـاز   » نقـد بيـانگرا  «و » نقد كاربردي«در  96و  95و  94عناوين و مباحث صفحات 

  .زگيمطالب از همان كتاب است بدون ارجاع و اضافه و تا
( نيز مأخوذ از مباحث دكتر شميسـا   110و  109در ص » نقد عيني«بخشي از مبحث  -

غيـر  همين خطـاي   117اند، همچنين در ص  است كه باز ارجاع نداده)  39ص ، 1380
  .تكرار شده است قابل قبول

ادبيـات و  مقدمـة كتـاب    11و  10چهار پاراگراف كامـل از ص   118و  117در ص  - 
  .دفتري درج شده، بدون آن كه منبع سخن معرفي گرددبه قلم دكتر عزب بازتاب آن

» نظريـة مـرگ مؤلـف   «و » نقد ادبـي و نظريـة قصـد مؤلـف و تـأثير اثـر      «در مبحث  -
دو كتـاب را  پاينـده اسـت كـه    حسـين  عمدة مطالب از دو كتاب دكتر ) 127-122ص(

در كتابي  ،و ثانياً ورت گرفته،صاند، اما اوالً در ارجاع مطالب مستقيم اهمال  معرفي كرده
كه اختصاصاً در نقد ادبي معاصر است و در عناويني چنين مهم، فقط به دو يا سه منبـع  

و نوآوري در ترجمـه يـا تـأليف نداشـتن     و اكتفا كردن،  و آن هم غير دست اول ارجاع
اصـلي نيـز    ةهاي ترجمـه شـد  خالف رسم است، به ويژه آنكه در همين موضوع كتاب

  . ردداوجود 
كل مطلـب سـه   » تنش و تباين در عقايد صورتگرايان«ذيل عنوان  128و  127در ص -

)  47و  46، ص1382( اثر دكتر پاينده  نقد ادبي و دموكراسيپاراگرافي مأخوذ از كتاب 
  .شود ديده نميبدان كتاب ه هيچ ارجاعي كاست 
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خالصه نظريه امپسون درباره هفت نوع ابهام، عين سـخنان دكتـر    133و  132در ص  -
 از بعـد  ةمبحث صـفح . كه بدون ارجاع نقل شده است) 200نقدادبي، ص ( شميساست

  .آن نيز نشانيِ ناقصي دارد
ص (صـورتگرايي روسـي   ) 184-179ص (ها مثل نقـد روانشـناختي    در ساير بخش -

-نقـد كهـن  ) 227-224ص (مادگرايانه نقد ن) 219-213ص (نقد ساختگرا ) 194-205
محدود بودن منابع، ابهام يا اشكال در شيوه (اين نوع اشكاالت ) 232-229ص (الگويي 

  .شود ديده مي) ارجاع، غلبه تأليف بر نگارش
-236ص( »نظريه ماركسيسم در قـرن بيسـتم  «و » نقد ماركسيستي«مباحث مربوط به  -

 و گاه فقـط از يـك منبـع   است گاه بدون منبع ) به بعد 250ص (اي  و نقد مكالمه) 244
به آن نيـز  كه منبع و نوع نشاني دادن  مباحث استفاده شده استمعرفي براي ) مكاريك(

انـواع نقـد خواننـده    «و » نقـد خواننـده محـور   «همچنين است مبحث مهم . ناقص است
در حالي كه غالـب مطالـب خالصـه     ،كه هيچ ارجاعي ندارد) 263- 259ص (  »محور

بـه بعـد، ذيـل همـين      361، ص 1384مكاريـك،  : ك.ر. (شده از كتاب مكاريك اسـت 
) نظريـه ادبيـات  ( نيز فقط به يـك كتـاب  ) 267-266ص ( »نقد متن«در مبحث ) عنوان

  .ارجاع شده است
هـاي ديگـري    مباالتيبيمد، آشفتگي و غير از مواردي كه درخصوص ارجاعات كتاب آ

علمي كتاب را زير سـؤال   ارزش وجود دارد كهباره نوع و بسامد استفاده از منابع ز درني
به التين در بخش منابع انگليسي ذكـر  ) اثر 14(هاي متعددي  از جمله آنكه كتاب. برد مي
گفتـه و  ها در متن مشخص نيست، و البته بـا قـراين پـيش    شود اما نوع استفاده از آن مي

 ايـن منـابع  غالب شود كه مؤلف محترم از  نيِ كتاب مشخص ميمتدقت در مطالب درون
هـا در منـابع    استفاده نكرده و فقط بـه ذكـر اسـامي آن   ) شايد به استثناي يكي دو مورد(

هاي مناسـب و   هاي نامبرده در اين بخش، ترجمه شاهد آنكه اغلب كتاب. اندبسنده كرده
هـا را   ه و در كتابنامة فارسي نام آنها ارجاع داد خوبي دارند كه مؤلف خود در متن بدان

مثل آثار برتنس، ايگلتون، فوستر، فراي، گـورين، مكاريـك، ريچـاردز،    (ذكر كرده است 
فقـط سـه    ،شود از چهارده منبعي كه در اين بخش مشخصاتش ذكر مي). ولكو سلدن، 

  .كندها اكتفا مي كتاب ترجمه فارسي ندارد كه مؤلف نيز فقط به نقل دو مطلب از آن
شـود،   كاملش ذكر نمـي  نامه نشانيِمورد ديگر ذكر برخي آثار در متن است كه در كتاب

يـا ص  . شود فقط با ذكر سال چاپ كه ارجاع به رسكين ديده مي 43مثل مطلبي در ص 
اثـري از گـورويچ و    295اثري از كارلوني و در ص 58به اثري از نيوتن و در ص  140
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گاه نيز . ها در بخش منابع وجود ندارد شناسي آننشاني كتابشود، اما  ديگران ارجاع مي
صـفحه ذكـر    ةو شـمار  )مثل مورد قبل(شود  فقط به نام اثر در متن يا پاورقي ارجاع مي

  .گردد نمي
از جملـه  (شود، مثل مقدمات و تعاريف  ها نقل مي در موارد متعددي نيز مطالبي از كتاب

آيـد امـا ارجاعـات و نشـاني     اسامي افـراد مـي  و ..) و 59و  32و  30و  28در صفحات 
و يا اينكه غالب مطالب از ديگران است اما نوع ارجاع چنـين چيـزي را    ،درست نيست

  .دهد نشان نمي
يكـي از  (اي به مبحث سرقت ادبـي  اشارهبه عنوان نمونه، مناسبت نيست كه در اينجا بي

» ربـايي سـخن «تحت عنوان صورت گيرد كه در كتاب حاضر نيز ) مباحث علم نقد ادبي
در بخشـي از ايـن مبحـث و از قـول دكتـر پاينـده       . مطرح شده است) 304-300ص (
شحنه بايد كه دزد در «در مقاله ( نقد ادبي و دموكراسياز كتاب ) 241-235، ص1385(

اي از انواع سرقت ادبي در همين كتاب نقل مـي شـود كـه بـراي     بنديدسته) »راه است
  :شودده خود و خواننده و نويسندة محترم كتاب عيناً نقل ميعبرت و مزيد استفا

  .هاي ديگران بدون ذكر مأخذ رونويسي نوشته. 1« 
  .هاي متفاوت بدون ذكر مأخذ بازگويي رأي و نظر ديگران با جمله•
ها و بسنده كردن به ذكر مأخذ در منابع و مĤخذ  قولخودداري از ذكر مأخذ نقل•
  .پاياني
ها و بسنده كردن به ذكر كامل مأخذ در منبع و مĤخذ نامهپايانسرقت از كتاب و •
  .پاياني
هاي ديگران به دقت و بدون ابهام در هر  مشخص نكردن استفادة نويسنده از نوشته•

  ».مورد به طور جداگانه و با ارجاع خواننده به متن اصلي
ضـر  كتـاب حا  »ربـايي  سـخن «كـه در مبحـث   شـود  خواننده وقتـي زيـادتر مـي    شگفتي

كتـاب دكتـر   » سـرقات «پاراگراف اول مطلـب از مبحـث    كه دكنميمشاهده ) 300ص(
و در عين حال در پـاورقي همـان    3دهشبدون ذكر مأخذ درج ) 109، ص1380(شميسا 

را تأليف  سرقات ادبينويسنده اين سطور، كتاب «د كه كننميصفحه و مطلب نيز اشاره 
  4 ».كرده و در آستانه چاپ دارد

  

  يا مبهم ، نامناسبها و مباحث غيرضروري عنوان.3-2
نيـز  هـا و مباحـث    عنـوان  استفاده از عناوين و مطالب غيرضروري يا غير مهم كـه حـقِّ  

مباحث كوتـاه  : از اين قرار است. شود از ديگر نواقص و معايب كتاب است رعايت نمي
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نِ كوتـاه و گـاه   عنـوا  باچهـار زيـر  » طبقه بندي نقد ادبي«و ناگوياي فصل سوم با عنوان 
و عنـوان غيـر ضـروريِ    ) 52ص (» بنـدي سـامانة مـتن    طبقـه «نامناسب و مـبهم، مثـل   

كـه در عـين حـال    ) 75ص (» رويدادهاي يك روح حساس در برخورد بـا شـاهكارها  «
جا پررنگ است و ابتكـار يـا نظـر     رنگ تأليف، و ارجاعات غالباً  غير علمي نيز در همه

  .    شوداي از مؤلف ديده نميتازه
آميختنِ  تناسب با عنوان يا فصولِ اصليِ كتاب و درهمهاي نامناسب يا كم درج زيرعنوان

شود كـه در بخـش پـيش تعـدادي را      مطالب و اخذ عناوين از ديگران بارها مشاهده مي
يـا  بدون ضرورتي راستين، دو عنـوان  ) نقد و ادبيات(برشمرديم، از جمله در فصل دوم 

هـا   نيازي بـدان ظاهراً شود كه  طرح مي» كارنامه مندور«و » د مندورديدگاه محم«بحث م
-ديگر صاحب معرفي كه چرابيان شود بايد در صورت لزوم چنين بحثي، (. نبوده است

 ،كتاب يا در اين بخـش اين به ويژه آنكه در ) نيامده است؟در كتاب نظران الزم نبوده و 
دكتـر منـدور   آنكـه  نبوده است، بـه عـالوه   ها يا معرفي منتقدان معاصر سخني از ديدگاه

ندارد كـه تنهـا ديـدگاه و سـپس     ) نه عرب(اي در بين منتقدان بزرگ معاصر امتياز ويژه
معرفـي يـا بحـث شـود، و     ) صـفحه  6در حـدود  (كارنامه زندگي او، آن هم به تفصيل 

  .ارجاعي نيز صورت نگيرد و آثارش نيز در منابع ذكر نگردد
برخالف شيوة مـألوف مؤلـف   ) 72-67ص ( »و فني شعر خاقاني نقد بالغي«در عنوان 

د كه بهتـر بـود بـه    شو شود و عنوان بزرگي انتخاب مي مشاهده نمي» ...نمونه نقد«عنوان 
ها يا  و مخاطبان به كتاب» خاقانيدر شعر اي به نقد بالغي  اشاره« :شدنوشته ميجاي آن 

  .دندش ميداده خاقاني ارجاع مقاالت تخصصي درباره نقد بالغي و فني يا نقد 
مورد ديگر عدم تفكيك مناسب عناوين و اصطالحات، و بيان نكردن تفاوت و اشـتراك  

نقد «و مبحث ) به بعد 64ص (» نقد فني و بالغي«مبحث  هاست، مثلِ الفاظ و معاني آن
  ).به بعد 73ص (» عملي يا تجربي
ص ( نيست، مثل نمونه نقـد زبـاني  چندان مناسب يا بي اشكال ، هاي نقد برخي از نمونه

از علي دشتي كه نمونة چندان مناسبي نيست  دمي با خيامدربارة خيام از كتاب ) 62-63
 هرچنـد . زباني باشدنقد هاي جديد و روشن بهتري وجود داشته است كه صرفاً  و نمونه

نه بهتري بود نمودرج اين نمونه نيز خود نيازمند نقد و دقت و احتياط علمي بود و بهتر 
  .شد نقل يا نوشته مي

و گـاه   رسدبه نظر نمينيز مناسب ) 87-84ص (ذكر شده اي كه براي نقد فتوايي  نمونه
، از 251-244ص(هـا مثـل نمونـة نقـد ماركسيسـتي       برخي نمونه. جنبة نقد تأثري دارد
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افكن و ناروشمند است، در ضمن، در ايـن بخـش نيـز    نيز خود مبهم و غلط) رفطرسيم
  .شود هاي مؤلف از منقوالتش متمايز و مشخص نمي نوشتهحيطة 

  :اما موارد ديگر 
به عنوان نمونه ذكر ) 148ص (فقط نقد زن محور ) تحليل متن(براي نقد علمي •

  .رسدشده است كه كافي به نظر نمي
مثل (، مانند برخي مباحث ديگر، »نمونه نقد زن محور«ها از جمله  در برخي بخش•

مطالب و مباحث نيازمند شماره) 164تا  157، ص »ي شناختينمونه نقد زيباي«
محور، درج ابيات همچنين در ضمن نمونه نقد زن. گذاري و تفكيك مناسب است

بيشتري از پروين اعتصامي ضرورت دارد كه مؤلف فقط به ذكر دو بيت اكتفا كرده 
  .است

نوع در بيان و نيز عدم يكدستي ...) و 205و  169ص(شناسي در نمونه نقد جامعه•
گذاري و همچنين در اين بخش، مطالب نيازمند عنوان. شود ورود به مطالب ديده مي

  .تري استتمهيد مناسب
نيز بدون ذكر اصل شعر اخوان به نقد آن ) 283تا  279ص(مؤلف در نمونه نقد نو •
  .پردازد مي
معنوي دارد الزم است بيتي كه تعقيد ) 71ص( در نمونه نقد بالغي از شعر خاقاني •

  .توضيح شود
خواندني، اما مفصل است يعني از حيث ) 155- 138ص(محور  مبحث نقد زن•

 .ندارد حجمي حجم با ساير انواع نقد تناسبِ
 
 مشخصات، اشكاالت و ابعاد محتوايي ديگر.3-3

ها و مكاتب نقد ادبي است كه تا حدي معرفي شيوه كتاب با توجه به موضوع آن، بيشتر
 در غالـب مـوارد،  لـف نيـز   ؤو نمونه هـاي نقـدي م   ،اندازه نقل و نقد شدهمناسب و به 

سـوگيري غيرعلمـي   ها نيز طالب و تحليلدر غالب مهمچنين . مناسب و خواندني است
  .ستي علمي رعايت شده اطرفبيدر تحرير يا تأليف كتاب، و  ،شودديده نمي

هـاي نقـدي  اسـت، و طـرح     هاي كتاب بسيار اندك و بيشتر در ارائه نمونـه نوآورياما 
مكاريـك، شميسـا،   مثـل  (نظران و نويسندگان ديگـر  كتاب بيشتر مأخوذ از آثار صاحب

 نقد ادبي ليف و تلخيص و گزارش از آثار ديگرأاست، و از اين بابت بيشتر ت..) پاينده و
ميـزان  از ايـن حيـث نيـز     .مهـم  هـاي تعريـف و نـوآوري  و است تا كتابي تازه با طرح 
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از جهت ارجاع به منابع جديد، يا تكـراري نبـودن، يـا    (ها و اطالعات اثر دادهروزآمدي 
امـا مبتكرانـه نيسـت،     اسـت غالباً خوب  )اطالعات با توجه به نيازهاي روز كهنه نبودن

ميـزان   .ليف از ديگر آثار مربوط به حوزه نقد ادبـي اسـت  أاقتباس و تكتاب بيشتر  نوچ
  .تناسب استمناسب و گاه كمگاه  نيز آن تمحتواي اثر با عنوان و فهرس

بـراي درس نقـد    ي كتـاب ميزان تناسب و جامعيت محتوا، گفتهبا توجه به مطالب پيش
هاي خـوب نقـدي   نمونهاز برخي  رغم وجوديعني علي .شودمناسب ارزيابي نمي ،ادبي

كميت اشكاالت اساسي در  تواند حكم شاهد و تمرين نقد عملي باشد،، كه ميدر كتاب
و سـاير اشـتباهات و سـهل     ،غلبـه تـأليف  ، و نقل و مأخذدهيبه منابع ارجاع و كيفيت 
گـاه  آن را ارزش و  كاهـد مي از ارزش علمي و شأن درسي كتاب ي گفته شدههاانگاري

  .دهدمييك جزوه درسي تقليل  حد در
برخـي  از گـاه  در ايـن اثـر    ، گفتني اسـت كـه  بزارهاي علميانحوه به كار گيري دربارة 

بـراي تفهـيم    مثالًه است، استفاده شد) ابزارهاي علمي الزم(هاي جامعيت صوري لفهؤم
 ،گاه تمـرين هـاي مناسـب وجـود دارد    و چيني، بهتر تعاريف و اصول نقد ادبي، مقدمه

  .استبراي مخاطبان راهنماي خوبي  نيزفهرستهاي كتاب 
نزد مخاطب تخصصي  ان،بي با توجه به رواني و رسايي ،در مورد اصطالحات تخصصي

در كار مؤلف بيشتر تأليف است و نوآوري كه هرچند  بيان شده،مناسب و متعادل  تقريباً
  .شودمحسوب نمي

  
  نتيجه گيري و پيشنهادها.4

امتيـاز و   تأليف از محتوا و روشساختار،  حيثاز ظاهر مناسب، رغم علي ،كتاب حاضر
هـاي   اگر با ديد تسامحي بنگـريم فقـط بخـش نمونـه    . برخوردار نيستچنداني اهميت 

 و ها نوشته مؤلف محتـرم اسـت   نمونهاز آن نقدي كتاب قابل اعتناست كه ظاهراً برخي 
محـور كـه بـراي آشـنايي     مثل مطالب بخش نقد زن(، استناسب و خواندني هم مغالباً 

باره طنز عبيـد  نمونه نقد خوب و مناسب ديگر در ، و يادانشجويان مفيد و مناسب است
بنـدي و  طبقـه (خـود  اصـلي   هـاي در بخـش اما كتاب ) 210-205فحات صدر  ،زاكاني

دكتر شميسـا و چنـد كتـاب معـدود ديگـر       نقد ادبيبيشتر بر اساس كتاب ) مكاتب نقد
  .تأليف شده، و از اين جهت اشكال اساسي دارد

 ،مؤلـف در نقـل  شيوة غير علمي رعايت نكردن اخالق پژوهش، يعني به عبارت ديگر، 
ارجـاع   مباالتي درنظران داخلي و خارجي، آشفتگي و بيتأليف آراي صاحب و تلخيص
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، نقل بدون مأخذ و عدم التزام يا عدم رعايت امانـت در نقـل   استفاده از منابع به اسناد و
تناسـب،  هاي نقدي كـم  هاي غير ضروري يا مبهم، درج برخي نمونه ، وجود عنواناقوال

ت متعدد چاپي و امالئي، همگي، از اعتبار علمي كتاب حاضر كاسته و آن وجود اشتباها
كـه عـدم تفكيـك منطقـي و مناسـبِ      همچنان. جلوه داده است ارجرا در حد تأليفي كم

مبـاحثي ماننـد    كند؛ميكار را سردرگم نيز خواننده ناآشنا يا تازه مشابه مباحث و مطالبِ
نقد زباني و تفاوت آن با نقد صورتگرايانه، يا نقد علمي و اشتراك لفظـي بـودن آن، يـا    

محور و اشـتراك يـا اخـتالف آن بـا نقـد تـأويلي و        نقد بالغي و بيانگرا، و نقد خواننده
  .هرمنوتيك

لـف  ها پرداخته شده كه اگر مؤنيز خالي است يا بسيار كم بدان البته جاي برخي مباحث
هـا  بـه آن ) شود كـه يا پيشنهاد مي(تواند محترم قصد اصالح و بازنويسي داشته باشد مي

 شناسـي، نشـانه  مبـاحثي مثـل   نقـد ادبـي بـا    كـه  بيـان ايـن موضـوع   ، مثـل  نيز بپـردازد 
يا نقـد در  و ، چه ارتباطي دارد شناسيپساساختگرايي، پسامدرنيسم، زبانشناسي و سبك

نقـد تكـويني، و تـاريخ و آراي     اننـد جـاي مبـاحثي م  ز  نيـ . اين مكاتب به چه معناست
يا بسيار اندك  و خاليدر اين كتاب ، در خصوص نقد شعر و ادب انتقادي گذشتگان ما

  .است
شايد هم اين كتاب به عنوان كتابي درسي تـأليف نشـده باشـد و از ايـن حيـث برخـي       

بيعي جلـوه كنـد،   شود، كمي طهاي موجود كه به جنبة آموزشي كتاب مربوط مياشكال
قصد اصالح و بازنگري يـا بازنگـاري كتـاب باشـد      اگرشود كه پيشنهاد مي ،حالبا اين 

و از منابع مستقيم و دسـت اول بـه شـيوة     ،دوش ترپررنگنقش و قلم مؤلف  بهتر است
، يعني در نقـل مطالـب   گيردعلمي و منطقي استفاده و استشهاد و ارجاع بهتري صورت 

و به يكبار چند پاراگراف و يا چند صفحه از يك يا دو كتاب نقـل   ،دوش رعايت اعتدال 
كه در اين صورت،  د،وش گفته كم اشكاالت و ابهامات پيشديگر د، و از گردو تلخيص ن

  . يافتخواهد كتاب سبك و سياقي علمي و مقبول 
بنـدي، نظريـه، شـيوه و     از اصـطالحاتي ماننـد طبقـه    تـر تر و سادهارائه تعاريف مناسب

و بيـان چرايـي درج    5)كه در كتاب به خوبي تعريف و تفكيك نشـده ( هاي ادبي، مكتب
-ها، و تبيين اينكه اشكال كار ديگر  نويسـندگان و مزيـت تقسـيم   اين عناوين و تفكيك

معرفـي چنـد    ابهامات احتمالي مرتفع شود، همچنـين  هاي اين كتاب در چيست تابندي
 برخي مكاتـب  هاي نقديِ در هر بخش، و نقد برخي نمونه ها نقد برگزيده و ارجاع بدان

  .مناسب و مؤثر باشد دتوان مينيز نيز براي نقد عملي و تازه كردنِ كار و كتاب 
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شـماره عـدم  هـا،   اري نامناسب فصـول و بخـش  ذگعنوانبرخي اشكاالت ظاهري، مثل 
بـويژه عاليـم نقـل    ( درج عاليم درست ويرايشي و نگارشيعدم  دقيق مباحث،گذاري 

از مـواردي اسـت كـه توسـط     نيز ...) لد كردن، ايتاليك كردن، ذكر نوبت چاپ، وب قول،
  .استرفع و اصالح  قابلبه راحتي  مؤلف

  
   نوشتپي

، 154، 60، 58، 49، 45، 44، 41، 37، 30، 25، 24:مثل مواردي كـه در ايـن صـفحات اسـت    .1
 .252، و 240، 222، 219 214، 158

از استاد  نگارش و ويرايشتوانم معرفي كنم كتاب  هاي معاصر و مناسبي كه مي يكي از نمونه.2
 ،اي اي در نگارش و ويرايش است و نگارنده در مقاله احمد سميعي است كه خود الگو و نمونه

: ك.ر: اسـت   ه داشـته بدين نكته در عنـوان و مـتن مقالـه اشـار     ،در بررسي و معرفي اين كتاب
 .، در مجلة نامه پارسي»الگويي براي ويرايش و نگارش«
به نقل از كتاب نقـد ادبـي دكتـر    » هاي ادبي استادانه سرقت«رچند اشاره به مطلبي با عنوان ه.3

 .انگيز استآور و توجهنيز همچنان تعجب) 301ص (شميسا 
معرفـي و نقـدي   . ، توسط انتشارات زوار منتشر شده است1392در سال  سرقات ادبيكتاب .4

سال هفـدهم، شـماره   (كوتاه بر اين كتاب به قلم سيد حسن اسالمي، در مجله كتاب ماه كليات 
منتشر شده، گفتني است كه منتقد و معرّف كتاب، برخي از مباحث اين ) 1393پنج، ارديبهشت 

 .انددهكتاب را نيز از مقولة انتحال شمر
شـود، و   نميداده نام گرفته توضيح » اصول و طبقه بندي نقد ادبي«حتي عنوان كتاب كه چرا .5

از ايـن رو  . هـاي نقـد ادبـي پرداختـه شـده اسـت       شود كه چرا بيشتر به معرفي مكتب بيان نمي
مخاطب كه قاعدتاً نوآموز نقد ادبي اسـت در فهـم اصـطالحات و عنـاوين و تفـاوت و تمـايز       

  .شود دچار سردرگمي مي -در اصل يا از ديد مؤلف-ها ا اشتركات آنهريك ي
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