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  نقد كتاب
  كتاب يبررس ةمجموعنظر بر نظر، 

  *راه يا يدالهي شاهؤر

  چكيده
 دوازدهاز  متشـكل  سيدعلي كاشفي خوانسـاري  ة، نوشتنظر بر نظردر اين مقاله، كتاب 

اي بـه   هاي نظري ادبيات كودك، و جوابيه شناسي نشر كتاب بررسي كتاب، يك آسيب
است: در بخـش اول، كليـت سـاختاري و      شده نقد در دو بخش بررسي و نقد ةجوابي

تفكيك، برمبناي اصول بررسي كتـاب.   مقاالت به ةمحتوايي كتاب و در بخش دوم، هم
نبـودن   صـفحات نمايـه، مسـتدل و منطقـي     ةجامع، ايراد شمار ةدرنهايت، فقدان مقدم

ها و مصاديق مدعاها  شده در كتاب، ذكرنكردن نمونه اي از مدعاهاي مطرح بخش عمده
و گاهي نقص ارجاع به منابع، استفاده از زبان  و نقدها در هنگام ضرورت، غالباً فقدان

و اصطالحات غيرتخصصي در نقدها، و برخي اغالط و ايرادهـاي نگارشـي و تـايپي    
انـد از: معرفـي    قوت مقـاالت بررسـي كتـاب عبـارت      اند. نقاط كتاب ةاشكاالت عمد

هـا درميـان آثـار مشـابه در اغلـب       ها و جايگـاه آن  موضوعي كتاب ةتاريخچه و حوز
بنـدي   بندي و عنوان قاالت، گاهي فراتررفتن از نقد صرف، طرح مباحث جديد، طبقهم

گذاري نقدها و محورهـاي نقـد در برخـي مقـاالت كـه دريافـت مفـاهيم را         يا شماره
در كل كتاب هم ظاهر و شمايل ساده و مناسب آن. درنهايت، كتاب  ، وكند تر مي آسان

 نشد.  ادهد  مناسب پژوهش و آموزش دانشگاهي تشخيص

  .، كاشفي خوانساري، ادبيات كودك، بررسي كتاب، نقدنظر بر نظر :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
 بررسـي توان بـا عنـوان    متشكل است از مقاالتي كه تقريباً تمامشان را مينظر بر نظر كتاب 
1كتاب

براي  هاي گوناگوني بندي كرد. اين نوع نوشتار انواع گوناگوني دارد و طبقه  بندي طبقه 
...  و ،بررسي، طول مقالـه  ةشود، شيو مي  اند، مثالً براساس نوع متني كه بررسي كرده  هئآن ارا

هـاي كوتـاه    بررسـي  .1شود:  مي  ازنظر هدف و شيوه، بررسي كتاب به دو نوع اصلي تقسيم
 ؛7 - 2بنـد   :1388هاي در حد مقاله (معرفي و نقد كتاب) (بشير  بررسي .2كتاب)،  ة(خالص

Writing Academic Book Reviews 2017: para. 7, 8.(  
ة مقاالت است، بررسي و نقد آن بايد در دو حيط كه كتاب از نوع مجموعه به اين باتوجه
كتاب و بعد در سطح  ةمنزل محتوايي بهـ  شود، اول در سطح كليت ساختاري  مرتبط انجام

يابي كتاب و  ساخت ةبايد شيوصورت مستقل. در سطح نخست،  تحليل و نقد هر مقاله به
كرد و در سطح دوم، بنابه قواعد مربوط به مقاالت  ارتباط مطالب آن را با هم بررسي و نقد

كرد. نگارنده بر همين اساس، نقد كتاب را   بررسي (معرفي و نقد) كتاب، هر مقاله را ارزيابي
  است.  كرده  به دو بخش تقسيم

  
 بررسي و نقد كتاب. 2

  و محتواي كلي كتاب ساختار 1.2
كرده سنتي رايج در پديدآوري  اي در نشريات گوناگون منتشر كه نويسنده گردآوري مقاالتي

 Collected Book( كتـاب   يبررس ةمجموع شود. مي  كتاب است و به مقاصد گوناگوني انجام

Reviews( تر  ها پيش اصلي اين نوع كتاب ةماد كه جا آن. ازهاست يگردآور يناز انواع هم يزن
اي  كننـده  ها درقالب كتاب بايد دليل قـانع  اند، انتشار مجدد آن شده  در جاهاي ديگري منتشر

هدف  ةشود. كاشفي در مقدمه، توضيحي دربار مي  كتاب ذكر ةباشد كه منطقاً در مقدم  داشته
ي آمـده كـه نـه جـزو     است، اما پس از مقدمـه، مطلبـ    گردآوري و نشر مجدد مقاالت نداده

است)، نه جـزو مقدمـه (عنـوان      نشده كه قبالً در جايي منتشر شده  اي مقاالت است (اشاره
جداگانه دارد)، و جايگاه آن ازنظر ساختاري و منطقي در كليـت كتـاب نـامعين اسـت. امـا      

د توان مقصو  ارتباط با مطالب كتاب نيست و تاحدي مي دهد بي مي  محتواي آن نشان ةمطالع
  2.كرد  آوردن كتاب را از آن استنباط فراهم

هايي  كند كه مقاالت كتاب را براساس تاريخ انتشار كتاب مي  كاشفي در مقدمه اشاره
هـايي، مقـاالت    رود در چنـين مجموعـه   مـي   اسـت. انتظـار    كرده  كرده مرتب  كه بررسي
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 كننـد) چيـده   مـي   بررسـي براساس تاريخ انتشار خود مقاالت (نه تاريخ انتشار كتابي كه 
كـردن   گراني است كه قصـد فـراهم   شوند. اين تمهيد ظاهراً درجهت تسهيل كار پژوهش 

دنبـال   هاي نظري ادبيات كودك و نوجوان را دارند يا در اين زمينه به شناسي كتاب كتاب
ـ هـاي موردبررسـي كـه نويسـنده ارا     منبع هستند. فهرست كتـاب   ةكـرده شـامل همـ     هئ

)، امـا  8 :1395دارد (  شده نيست و نويسنده هم به ايـن مسـئله اذعـان    سيهاي برر كتاب
  نيست.  علت نقص اين فهرست معلوم

علـت تـأليف، هـدف، حـوزه و      ةبر توضيحات نويسنده دربار كتاب بايد مشتمل ةمقدم
 اما .)The University of Chicago Press: 23; Kelly 2017: para. 25(اثر باشد  يو محتوا ،زمينه

 اسـت  شـده  ها (درحد اشاره) معرفـي  فقط منبع مقاالت كتاب و موضوع آن كتاب ةدر مقدم
اند  شده  هاي ديگري هم بررسي هاي موضوع مقاالت و اين مسئله كه كتاب نام كتاب ةاضاف به

نشده و معلوم   صورت دقيق انجام موضوعي اثر به ةاند. تعريف زمين كه در اين فهرست نيامده
چيست. در دو مقالـه   كودك ادبيات تئوري هاي كتابو و نظر  نقدويسنده از ننيست منظور 

نيست اين تعاريف   شده، اما معلوم هئصورت ايجابي و سلبي ارا از مقاالت كتاب، تعاريفي به
اند. اين تعاريف را در بخش دوم  در كليت كتاب معتبر است يا فقط در آن مقاله مدنظر بوده

  كرد.  مخواهي مقاله مطرح و نقد
 جز مقدمه و نوشتار آغازين، كتاب شامل چهارده مقاله و يك نمايه است كـه دوازده 

ـ  ةنويسنده است به جوابيـ  ةاند و دو مورد ديگر يكي جوابي كتاب  ها بررسي تاي آن   ةمقال
هـاي   شناسـي كتـاب   ديگري از نويسنده (كه در همين مجموعه آمده) و ديگـري آسـيب  

 ةنويسنده به جوابي ة. در جوابي1382نظري ادبيات كودك و نوجوان ازمنظر نشر در سال 
ينات كـالم را  ئپژوهشي تاريخ ادبيات كودكان، اگر تكرار مطالب، تعارفات و تز ةمؤسس
مانـد.   مـي  جـا  صفحه استدالل يا اطالعات جديـد بـه  بگذاريم، مجموعاً حدود يك  كنار
دستي كتاب  ها را در پانوشت اصل مقاله آورد تا هم يك شد اين اطالعات و استدالل مي
تاريخ ادبيـات   ةمؤسس ةنيابد. نويسنده جوابي  نرود و هم مطالب زايد به كتاب راه  بين از

اسـت. در    ، در كتاب نياوردهكرده  كه بدون ذكر مشخصات نشر به آن اشاره ،كودكان را
تاريخ ادبيات كودكان  ةوگو شايسته نيست. مؤسس چنين مواردي، حذف يك سوي گفت
ايـن   ) و89 :1395(اسـت    كـرده   او خودداري ةنيز بنابر مدعاي كاشفي، از انتشار جوابي

  كند. مي  تر مسئله را پيچيده
دي ازمنظـر خـاص بـه    نقـ » هاي نظـري ادبيـات كـودك    شناسي نشر كتاب آسيب« ةمقال
  توان آن را مصداق دقيق بررسي كتاب دانست. هاست و نمي اي از كتاب مجموعه
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شـده   هـا را در صـفحات مشـخص    كتاب دقيق تنظيم نشـده و بسـياري از نـام    ةنماي
شـوند   نمـي  هـايي كـه در صـفحات يادشـده پيـدا      هايي از مدخل يافت، نمونه  توان نمي
 كليـات يوسفي، محمدرضا؛ يگانه، كيانوش؛ ياسايي، مهشيد؛ هيوز، لنگستون؛ «اند:  چنين
  ».الصبيان نصاب

مناسب در مـتن كتـاب، يادداشـت     ةآرايي ساده و قلم خوانا با انداز طرح جلد و صفحه
صـفحات   ةانـد. شـمار   مختصر و رساي پشت جلد در معرفي كتاب همگـي از محاسـن آن  

وسط صفحه آمده كه خيلي رايج نيست، اما مشـكل جـدي هـم در يـافتن     ، كتاب در پايين
  كند. نمي صفحات ايجاد ةشمار
  
  صورت جداگانه ساختار و محتواي مقاالت به 2.2

تفكيـك و برمبنـاي    ها بررسي كتاب اسـت بـه   اي كه موضوع آن در اين بخش، دوازده مقاله
) Lee et al. 2010: 64شـود. لـي و همكـاران (    مـي   دتحليـل و نقـ   بررسـي كتـاب  مـوازين  
ـ  ويژگي  جـدولي فهرسـت   را در كتـاب  بررسـي مربـوط بـه    ةهاي مطلوب و نامطلوب مقال

 هـاي ارزيـابي مقـاالت اسـتفاده     اند. از اين جدول و نيز منابع ديگر براي تعيين مـالك  كرده 
  شد.  خواهد 

  هاي ارزيابي مقاالت بررسي كتاب مالك 1.2.2
 ؛كردن كتاب و كاربردهاي آن و پرهيز از خالصه ،معرفي كتاب، اهميت، هدف  ـ

 ؛معرفي مخاطبان موردنظر كتاب و ميزان تناسب كتاب با نيازهاي آنان  ـ

 ؛سنجش جايگاه كتاب درميان آثار مشابه در آن حوزه  ـ

 ؛اي (نقد مسئوالنه) ارزيابي دقيق و كاربردي با زبان و اصطالحات حرفه  ـ

 ؛بودن مدعاها نطقيمستدل و م  ـ

 ؛هاي مقاله و رعايت امانت مستندبودن گزاره  ـ

 ؛مباحثات جديد ةتر و ايجاد زمين هاي مهم منظور استنتاج فراتررفتن از نقد به  ـ

 ؛مختصر و مفيدبودن  ـ

 Davis and Jardine 2013: 100; Lee et al. 2010: 64; Writing( نگارشي اصول رعايت  ـ

Academic Book Reviews 2017: para. 7, 8; Bazerman 2010: 128-131.( 
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 بررسي و نقد مقاالت 2.2.2

 »هاي نظري ادبيات كودك در ايران باولين كتا« 1.2.2.2
ادبيات كـودك و نوجـوان،    ةكاركرد نظريه در حوز ةاين مقاله شامل مطلبي دربار ةمقدم

بـراي آغـاز مقالـه    است كـه   »كودك ادبيات نظري هاي كتاب«و نيز تعريف  ،موضوع كتاب
ـ  منطقي و مناسب است، اما در تعريف اصطالح، به مرجع و منبعي (الاقل بـه  پيشـينه)   ةمنزل

 كودكـان  هـاي  خوانـدني تمـام   بهكودك  ادبياتاصطالح . در اين تعريف، است نشده  اشاره
يـا   ،چيستي، چرايي ةكه دربار اين  صرف ادبيات كودك هم به نظري هاي كتابشده و   اطالق

هـاي   كـه كتـاب   اند، درحـالي  شده  تلقي نظري كنند  هاي كودكان صحبت چگونگي خواندني
 ةها دربار شود كه در آن مي  هايي اطالق ادبيات، معموالً به كتاب ةخصوص در حيط نظري، به

هـا نقـد و    ها برمبناي نظريـه  شود يا آثار ادبيات كودك در آن مي  پردازي ادبيات كودك نظريه
 نوجوان و كودك ادبيات نظري هاي كتاباز اشكالِ تعريفي چنين گسترده  3.شوند مي  تحليل

ادبيات كودك و نوجوان را  ةديشه در حوزان توليد و پردازي نظريه بودكم ةاين است كه مسئل
 ،بـه اقـرار خـود نويسـنده     ،دارد؛ هرچند حتي با همين تعريف گسترده نيـز  مي  پنهان نظر از

  كميت و كيفيت آثار مربوط به كودكان در ايران پايين است.
شامل دو كتاب » هاي نظري ادبيات كودك در ايران اولين كتاب«اول كتاب  ةموضوع مقال

ها بوده، زيرا نقـدي   كتاب» معرفي«. ظاهراً هدف فقط است نژاد از فالحي رستگار و شعاري
كاشـفي فقـط در يـك پـاراگراف، روش كـار      شود (درمورد كتاب اول،  نمي  ها مطرح بر آن

و درمورد كتـاب دوم هـم اظهـارات نويسـنده را درمـورد       ستوده جالب ةنويسنده را با واژ
كـرديم كـه معرفـي      ). اشارهاست دانسته درستتفاوت ادبيات كودك و نوجوان با ادبيات، 

بشـير   رسـد.  كتاب هم نوعي بررسي كتاب است كه معموالً حجم آن به حجـم مقالـه نمـي   
معرفي كتـاب   بينكرده و  نهاد كلمه پيش 1500تا  1300) حجم معرفي كتاب را بين 1388(

  ل به تمايز است:ئكتاب قا ةو خالص

از شناخت  ينوع جاديكتاب ا يكردن و نقد كتاب متفاوت است. معرف با خالصه يمعرف
  :است ليذ يها كتاب است كه شامل حوزه ةدربار

ـ آثـار و د  نيتر بر مهم يو مرور سندهينو ياول: معرف  يدوم: معرفـ  ي؛و يهـا  دگاهي
 ي: معرفـ ومس ،مشابه يها كتاب انيم ييو محتوا يو ارزش كتاب ازنظر موضوع گاهيجا
كتاب مانند عنوان، قطـع كتـاب،    يموارد كل يچهارم: معرف ،مادر و مهم كتاب يها دهيا

  .)5بند  :1388( رهيتعداد صفحات، نوع جلد، ناشر، محل نشر، تعداد چاپ و غ
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اسـت (منبـع اطالعـات مربـوط بـه        كـرده   دو نويسنده را جداگانـه معرفـي   كاشفي هر
). در معرفي كتاب فالحي رستگار، بعد از ذكر سـاختار كتـاب،   است نشده نژاد ذكر شعاري

اي از  كند، سـپس خالصـه   مي  صفحات (!) عيناً درج ةراه با شمار ابتدا فهرست مطالب را هم
كند (!) كه مغـاير اصـول نوشـتن     مي  كتاب را درج ةآورد و بعد، متن مقدم ار را ميگفت پيش

هـاي مقالـه    قول كند. نقل مي  معرفي كتاب است. درادامه هم مطالب كتاب را تا پايان خالصه
اند و مرز ميان قول كاشفي و فالحي رستگار مشخص نيست. در معرفـي كتـاب    ارجاع  فاقد

كـه نخسـتين تعريـف     و ايـن  ،چـاپ آن  ةو محتواي كتاب، تاريخچنژاد، به موضوع  شعاري
معرفـي كتـاب).    ةاست (مطابق با شيو  شده  شده اشاره  نظري از ادبيات كودك در آن مطرح

گفتـار را   صفحات. سپس بندي از پيش ةجا هم فهرست كتاب آمده، اما بدون ذكر شمار اين
) 24 :1395رمورد معناي ادبيات كودك تأييد (نژاد را د كرده (!). كاشفي نظر شعاري عيناً درج

  كند: مي و داليل او را ذكر
كنـد. مـثالً    مـي  شود، معناي تقريباً خاصي پيـدا   ... اگر به چيزي اضافه اصطالح ادبيات

 كـار  اي كـه در آن بـه   شناسي به زبان خاص اين علم يا اصـطالحات ويـژه   ادبيات روان
و ادبيات  ،شناسي، ادبيات فلسفه ادبيات جامعه شود؛ همين طور است مي  رود، اطالق مي

  آموزش و پرورش.
اي كه گفتيم،  به نكته باتوجه» ادبيات كودكان و نوجوانان«يا » ادبيات كودكان«اصطالح 

معناي اعم كلمه نيست كه فقـط انـواع زبـان يـا نثـر و نظـم        يا ادبيات به» ادبيات«مترادف 
بـدانيم و سـاير   » ادبيات«هاي درسي فارسي را  كتابگيرد، مثالً طوري كه  بر كالمي را در

ندارنـد كـه   پ متأسفانه هنوز هم اكثر معلمـان چنـين مـي   ». غيرادبيات«هاي درسي را  كتاب
 ةبينـيم، همـ   كـه مـي   د. ... چنـان كنن حتماً بايد معلمان ادبيات تدريسرا » ادبيات كودكان«

كه براي كودكان و نوجوانان  )هنريو  ،از متون ادبي، علمي  اعم(شود  مطالبي را شامل مي
  درسي ندارند. ةاند و جنب شده  ها گردآوري و تدريس و درحد استعداد و فهم آن

داند در كار خود او هم هست. در زبـان انگليسـي،    نژاد مشكل ترجمه مي چه شعاري آن
دو معناي هاي آن به فارسي،  معناي اصلي دارد كه متأسفانه گاه در ترجمه سه literature ةواژ

كنند. اين دو معنا بنـابر فرهنـگ    مي  ترجمه ادبياترا دو  شوند و هر مي  نخست با هم خلط
  اند: چنين آكسفورد

 اند؛ شده  ها كه واجد شأن هنريِ ممتاز يا پايداري تلقي خصوص آن آثار نوشتاري، به. 1

 :Oxford Dictionariesموضـوعي خـاص (   ةهاي منتشرشـده دربـار   ها يا نوشته كتاب. 2

literature.( 
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بــراي ايــن واژه در معنــاي دوم، معــادل  فرهنــگ علــوم انســانيداريــوش آشــوري در 
نژاد خود گرفتار همـين مغالطـه شـده،     ). شعاري1392است (  كرده نهاد را پيش »نوشتارگان«

اولـش  نكرده كه ادبيات كودكان در معناي آكادميك آن غالباً ادبيات را در معناي   زيرا توجه
 طـرح  قابـل  كـودك  يـات ادب ةدر حـوز  يادب ةنظريروست كه بحث   همين دارد و از نظر در

زبان خاص ايـن  «را  literature ةنژاد معناي دوم واژ شعاري .)Vandergrift 1990: 1شود ( مي 
دانسته و معلوم نيست مبناي اين تعريف » رود كار مي اي كه در آن به علم يا اصطالحات ويژه

چه مصداق ادبيات كودك دانسته زبـان خـاص    پرسيد آن اما با همين تعريف بايدكجاست. 
عبـارت اسـت از زبـان خـاص و اصـطالحات      » شناسي ادبيات جامعه«كدام علم است. اگر 
گفت ادبيات كودك هـم زبـان خـاص و     شناسي، آيا به همين قياس بايد خاص علم جامعه

جـا   ايـن دو حـوزه بـا هـم ايـن      اصطالحات خاص علم كودك (!) است؟ قياس نادرسـت 
شناسي بنابه تعريف او در آثار تخصصـي نظـري ايـن     شود، زيرا ادبيات جامعه مي  مشخص

اسـت،    كرده  هئيابد، اما در تعريفي كه خود از ادبيات كودك و نوجوان ارا مي  حوزه مصداق
. انـد  شـده    و هنري مخصـوص كودكـان مصـداق تعريـف واقـع      ،آثار ادبي، علمي ةمجموع

شناسـي   معناي زبان و اصطالحات خاص جامعه شناسي و امثال آن به درواقع، ادبيات جامعه
 ةهـاي خـاص حـوز    آثار منتشرشده در آن حوزه است. غالب نظريـه  ةنيست، بلكه مجموع

  اند. شده  اند و از آن مشتق گرفته  ادبي شكل ةنظري ةادبيات كودك و نوجوان با ارجاع به حوز
شود به اين صورت  مي  ژاد از ادبيات كودك و نوجوان، تناقضي ديدهن در تعريف شعاري

 ةجنبـ ، امـا  شود مي  تدريس و گردآوريكه در آن، ادبيات كودكان براي كودكان و نوجوانان 
درسي  ةند جنبشو مي  يسكه تدر يچگونه مطالب يست). مشخص ن25 :1395(ندارد  يدرس

هاي درسي، فقط كتـاب فارسـي را    از ميان كتاب كند كه مي  تأسف نژاد اظهار ندارند! شعاري
كه از قول ايشان در مقالـه   ،دو تعريف ادبيات كودك و نوجوان دانند، اما در هر مي» ادبيات«

). تأييد ايـن مطالـب ازسـوي    25 ،23 همان:( است شده ها تأكيد بودن آن آمده، بر غيردرسي
  هاست. دي آنگرفتن اين خطاها و تناقضات ج معناي ناديده كاشفي به

گفتمان آموزشي ادبيات كودك «ارچوب همعرفي كتاب دوم، آن را در چ ةكاشفي درادام
دهد، اما  مي قرار» شناسي و زيبايي ،فرهنگ عمومي، ادبيات«هاي  درمقابل گفتمان» و نوجوان

  كند. نمي  بندي و مفهوم اين اصطالحات را مطرح يا مستند مبناي اين طبقه
جـاي كلمـات    )، بـه 33 ،27، 22 همـان: قسـمت ديگـر ايـن كتـاب (    در اين مقاله و دو 

آمده و معنـاي شـرح و تفصـيل و مشـروح و     » تفضيلي«و » تفضيل«، »تفصيلي«و » تفصيل«
  اند! كرده مفصل از آن مراد
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 چهل اول دهة ةودك و نوجوان در نيمهاي نظري ادبيات ك كتاب 2.2.2.2
هـاي نظـري    تـاب درقالـب مـرور كتـاب    اي از چند بررسي ك اين مقاله درواقع مجموعه
 تـاريخي كوتـاهي آغـاز    ة. مقاله با پيشـين است چهل ةاول ده ةادبيات كودك و نوجوان نيم

هاي نظري ادبيات كودك  دارد. تعريف كتاب  ارجاع 4نخست همين كتاب ةشود و به مقال مي
شود كه همـان تعريـف    مي  سابق بر آن، معلوم ةشود، اما با اشاره به مقال نمي  هئو نوجوان ارا

  شد. قبل مدنظر است كه در جاي خود ارزيابي و نقد
ارجاع غيررايج و غيرمتعارفش است كه منحصر اسـت بـه    ةيكي از مشكالت مقاله شيو

رفـت    مـي  ) انتظـار 1394به سال انتشار مقالـه (  باتوجه 5.صفحه ةو شمار» صفحه« ةذكر كلم
بگيـرد. البتـه در     نشـريات آكادميـك صـورت    هاي رايج در ارجاعات مقاله به يكي از شيوه

  است!  نگرفته  تر مقاالت كتاب، حتي به همين شكل غيرمتعارف نيز ارجاع صورت بيش
 كـه  خواندنموضوع است با  ايران در مطالعه ذوقكرده   اولين كتابي كه نويسنده بررسي

اسـت. ادبيـات كـودك و     )reading and literacy(خواندن و سوادآموزي  ةحوز ةزيرمجموع
آموختگي اسـت و مبحـث    هاي سوادآموزي و دانش براي برنامه مطالعه ةمادنوجوان معموالً 

هاي نظـري ادبيـات كـودك و     سوادآموزي و خواندن معموالً از اين منظر است كه در كتاب
هاي مربوط  بهتر است مباحث نظري ادبيات كودك را از بحث 6.يابند نوجوان مجال طرح مي

  كنيم. سوادآموزي و خواندن جدا ةحوز به
  هايي به صفحات كتاب ارجاع كرده و در بخش  هئاي از مطالب كتاب ارا كاشفي خالصه
هـا و سـخنان او    قـول  نقـل  بـين ، اما باز هـم مـرز   است قول مستقيم آورده داده و ظاهراً نقل

ـ غيرتخصصـي ارا مشخص نيست. نقدهاي مقاله كه بدون استدالل و با واژگـان مـبهم و     هئ
  ).3 - 2 همان:دهند ( مي  اند بخش كوچكي از مقاله را تشكيل شده 

گويـد آن   است كه نگارنده مي كودكان ادبياتشده   دومين كتابي كه در اين مقاله بررسي
  است!  كرده  را نديده و برمبناي كتابي ديگر آن را معرفي

كه بـاز هـم مربـوط بـه      ستا مناسب يها مطالعه و فهرست كتاب راهنمايكتاب سوم 
اي ديگر، كتاب را  است كه در مقاله  كرده  سوادآموزي و خواندن است. نويسنده اشاره ةحوز

 ،. در اين بخش، تمام مختصات معرفـي كتـاب  است كرده، اما نشاني مقاله را نياورده  معرفي
  .است نشده دارد، اما كتاب نقد كرديم وجود ها اشاره تر به آن كه پيش

انتخاب و انطباق منابع ادب فارسي براي تـدوين  شده   كتابي كه در مقاله بررسي آخرين
است. كاشفي در نقـل    نشده شده و نقد   است كه فقط معرفي هاي كودكان و نوجوانان كتاب

  است.  گذاشته  ارجاع نامتعارف را هم كنار ةمطالب كتاب، همان شيو
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 »فن  گفتن با اهل سخن ةوسوس« 3.2.2.2
سرشار است. موضـوع   محمدرضا ازنويسي  الفباي قصهاين مقاله بررسي كتاب  موضوع

نويسي به نوجوانان است و معلوم نيسـت چـرا كاشـفي آن را در شـمار      كتاب آموزش قصه
اول  ةاست، زيرا حتي با تعريفي كه در مقال  هاي نظري ادبيات كودك و نوجوان آورده كتاب

  .) آورده سازگار نيست13 همان:كتاب (
 ادبيات (ادبيات كودك؟) اشـاره  ةهاي نظري در حيط در اين مقاله، باز به فقدان (!) كتاب

 كـرده   ارزيـابي » منـد  اثري مفيـد و ارزش «، »درمجموع«شده و در همان ابتداي مقاله، آن را  
  ).35 همان:است ( 

مربوط مرجع اطالعات است، اما بدون ذكر   درادامه، كاشفي به معرفي نويسنده پرداخته
هـم   مدعاهايي بدون اسـتدالل . اسـت  شده  ها قياس به او و ديگر كساني كه نويسنده با آن

گيرتـرين و   محمدرضـا سرشـار پـي   «كـه   شود، مثل اين مي  نويسنده و ديگران مطرح ةدربار
گفت او [محمدرضـا    توان مي«يا » مندترين منتقد درميان نويسندگان نسل انقالب است توان

  ).36 - 35 همان:» (نتقد جدي امروز ادبيات كودك استسرشار] تنها م
كند، اما باز بدون اسـتدالل و بـا    مي در بخش نقد كتاب، كاشفي برخي اشكاالت را ذكر

اي يـا   ارجـاع غيرمتعـارف و غيرحرفـه    ةاستفاده از اصطالحات غيرتخصصي و مبهم و شيو
  ها). ي از مصداقهاي بدون تعريف دقيق و ذكر مصاديق ايرادها (يا الاقل نمونه

  نشده اثبات و استدالل بدون مدعاهايـ 
): در ايـن مـورد   37 همـان: » (نثر كتاب نيز كه گاهي بسيار صميمي و گاهي جـدي اسـت  «

مطالـب و  «ديگر:  ةچيست. نمون» جدي«و » صميمي«استداللي نيامده و معلوم نيست منظور از 
 نشده  نوشتار مشخص بودن يار نوجوانانه): معنا و معهمان» (مضامين آن چندان نوجوانانه نيست

يا در پيرنـگ  ؤالعاده، بحث ر بحث تفاوت تصادف با معجزه و اعمال خارق«ديگر:  ة. نموناست
بينـي   انديشي ازجمله نمودهاي دخالـت مفيـد و مـؤثر جهـان     نگري و سياه و بحث تلخ ،داستان

 و علـت و حيـث مفيـد   ): 39 - 38 همـان: » (نويسـي اسـت   هاي نظري داستان سرشار در بحث
  نويسي مشخص نيست. هاي نظري داستان بيني سرشار در بحث هاي جهان مؤثربودن دخالت

  ايرادها مصاديق ذكرنكردن ـ
): فاقـد معيـار و   37 همان:» (نثر كتاب نيز كه گاهي بسيار صميمي و گاهي جدي است«

بـودن لزومـاً    ديبـودن و جـ   كه بايد پرسيد آيا صميمانه استدالل و مصداق است؛ ضمن اين
  دارند!  هم منافات  با
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تـرين ارجـاع و اسـتناد را بـه سـاير       نقدهاي سرشار و مقاالت نظـري او معمـوالً كـم   «
  ).همان» (هاي نظري و آرا[ي] ساير منتقدان داشت كتاب
  يرمتعارفارجاع غ ةشيو ـ

هـاي متعـارف    شـيوه بـا  صـفحه آمـده كـه مطـابق      ةبـا شـمار  » ص« ةداخل پرانتز كلم
  نيست.  آكادميك

كلي  ةاي به محتواي مجلد قبل، برنام كه در مجلد دوم كتاب اشاره براين ايراد كاشفي مبني
جا و منطقي است، زيرا ساختار  و احتماالً مجلدات بعدي نشده به ،مؤلف براي كل مجموعه

كنـد و اگـر ايـن پيوسـتگي      مـي  متوالي مجلدات يك كتاب توقع پيوستگي مطالب را ايجاد
نباشد، بايد علت انتساب هر مجلد به كل مجموعه معلـوم باشـد؛ اگـر هـم مطالـب       رمدنظ
  گردد بايد با ارجاع مشـخص  اند، مواردي كه در هر مجلد به مجلدات قبل برمي پيوسته هم به

  بدهند.  ها توضيح آن ةشود يا در مقدمه دربار
هـاي   تـاب مقالـه درمـورد فهرسـت ك    ةها و ايرادهاي كاشفي در آخـرين صـفح   پرسش

هـاي ايـن    وبيشي و علت كم ،انتخاب ةدر كتاب، به محدوده، مبناي انتخاب، شيو  توصيه قابل
  .است شده  جا مطرح گردد كه در كتاب، مشخص و شفاف نبوده و كامالً به فهرست برمي
از ايرادهـاي  » منتشرشده«جاي  به» منتشره«و » حال بااين«جاي  به» وجود بااين«استفاده از 

  اند. اين مقاله نگارشي

 »اين ميت را نام ديگري است« 4.2.2.2
پرداخته هاي تصويري در زوال دوران كودكي  نقش رسانهدر اين مقاله، كاشفي به كتاب 

است. در معرفي كتاب، صادق طباطبايي را مترجم كتاب معرفي كرده است، امـا روي جلـد   
». و نگارش: صادق طباطبـايي  ترجمه«آن آمده  ةنام عنوان و شناس ةكتاب اصلي و در صفح

هـاي كتـاب    چيست و كدام بخش» نگارش«اي نشده كه منظور از  كتاب هم اشاره ةدر مقدم
شدن  شدن سهم مترجم در كتاب و شفاف كه ازحيث مشخص آن طباطبايي است، حال ةنگاشت

  جايگاه او اهميت زيادي داشته است.
كند،  دون ذكر مرجع و منبع معرفي ميكاشفي ابتدا كتاب و اندكي از سوابق نويسنده را ب

ـ   مؤلفه«هاي كتاب و درادامه،  فصل ةسپس خالص نويسـنده را در شـش   » ةهاي اصـلي نظري
بعد، پس از اشاره به جايگاه اين كتاب و مباحث آن در كليت آثار  ةآورد. در مرحل بخش مي

 ةاز شـش مؤلفـ   من (باز هم بدون ارجاع به منبع خاصي!)، ايرادهاي خود را به هريك پست
مـن (!) (نـه    پسـت » محسنات«كند. آخر كار هم به  من در هفت بخش وارد مي پست ةنظري
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عميـق نبـودنش، بـه     بـاوجود بندي نهايي، خواندن كتـاب را   پردازد و در جمع كتاب او) مي
  كنند. مسئوالن فرهنگي و مسئوالن تلويزيون توصيه مي

 كـردن آن است كه نه در خالصه مقاله ينا در كاشفي بررسي ايرادهاي ترين مهم از يكي
 اصـوالً  آن، نقد بخش در نه)، ندارد ضرورت كتاب معرفي در ديديم البته(كه  كتاب مطالب
 كـدام  بـه  نقـدها  و كتـاب  از او هـاي  برداشـت  و هـا  خالصه نيست معلوم و نداده ارجاعي
 مـن در ايـن كتـاب درسـت     پست ةهاي نظري ديگر، مؤلفه هاي آن راجع است. ازسوي بخش

چيـز بـا    كودكي در گذشته وجـود نداشـت و كودكـان در همـه    : «است بندي نشده صورت
) و در بخش پاسخ به نقدها هم بـا اشـاره بـه    43 همان:» (ترها مشترك و مشابه بودند بزرگ

من در كتاب  سعي در رد مدعاي او كرده است. اما پست» آيين اسالم«و » متون ايران باستان«
پرداخته است » زمين تاريخ و فرهنگ مغرب«كند كه در كتابش به  صراحت اشاره مي خود به

 كـودك آلماني با  kindانگليسي و  childكتاب به تفاوت تر، مترجم  ) و از آن مهم16 :1378(
وجودنداشـتن كـودكي    ةرح كرده است كـه مسـئل  مط را فرض اين و پرداختهعربي  طفلو 

كند كه در تمـام مĤخـذ قـرون     من اشاره مي ). خود پست10 همان:غرب است نه ما ( ةمسئل
ور ). بـه ايـن ترتيـب، منظـ    42 همـان: انـد (  سالگي اعالم كرده وسطي، پايان كودكي را هفت

معناي موردنظر آن در جهـان   من از وجود نداشتن كودكي عدم كليِ آن نيست، بلكه به پست
  گيرد. تري را هم در بر مي وسيعة امروز است كه باز

اي فرهنگـي و اجتمـاعي    مـن، كـودكي مقولـه    برخالف تصور پست« :نويسد كاشفي مي
مـن   كه معلوم نيست پست ن). ضمن اي48: 1395» (نيست، بلكه با تفكر و فلسفه پيوند دارد

در كجاي كتابش اين مدعا را مطرح كرده و آيا با همين عبارت بوده يا خير، ايـن سـؤاالت   
اند؟ تعريف كاشفي  آيد: آيا موضوعات تفكر و فلسفه فاقد بعد فرهنگي و اجتماعي پيش مي

ن مـ  از فرهنگ و اجتماع و نيز تفكر و فلسفه چيست؟ استدالل او بـراي رد مـدعاي پسـت   
  چيست؟ آيا صرف رد يك ادعا بدون دليل و طرح مدعاي ديگر خاصيت اقناعي دارد؟

ايراد بسيار مهم و جدي اين مقاله طرح نقدها و مدعاهاي فاقد ارجاع و فاقـد اسـتدالل   
كه او با هدفي  جا ازآن«)، 44 همان:» (داند من ... قادر مي پست يآرا«هايي از آن:  است. نمونه

هاي  شود يافته آميز ناچار مي كند، با نگاهي تعصب پژوهش خود را آغاز ميشده  تعيين ازپيش
در متون ايران باستان ... دست «)، همان» (كاري كند اش دست خود را گاه مطابق هدف نهايي

)، همـان ( »ناشي از شيفتگي به مدرنيته اسـت  گمان بيهمين اشتباه كه «)، 45همان: » (يافت
دليل شيفتگي نسبت به  من به پست«)، همان» (هاي تاريخي است سيدروغ ... در برر بارها به«

  ).همان» (نمايانند آور مي مدرنيته، ... تماماً سياه و چندش
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عيني تا  ةو بدون ذكر مصداق و نمون ،مدعاهاي بدون استدالل، بدون مرجع ةاين سلسل
ان يافت. بدين ترتيـب،  تو آخر مقاله ادامه دارد و در هر پاراگراف، الاقل يك نمونه از آن مي

  اي و اقناعي مقاله بسيار پايين است. ارزش حرفه
دهند كـه   كتاب نسبت مي ةدر پايان مقاله، نويسنده يك سري صفات اخالقي به نويسند

). در آخر هم معلوم نيست بـا ايـن   49 همان:(است ها ذكر نشده  محمل و علت انتساب آن
ين كتاب را براي مسئوالن فرهنگي و مسئوالن ا ةهمه معايب و مشكالت، چرا كاشفي مطالع

  )!50 همان:داند ( مي» مفيد و حتي واجب«تلويزيون 
كتاب نكرده و مثالً به اين نكته توجه نكرده است  ةاي به كيفيت ترجم كاشفي هيچ اشاره

، »پلوتـارش «را » پلوتارك«كه ضبط اعالم در كتاب غالباً نادرست يا غيرمتعارف است (مثالً 
 ،31 :1378(نوشـته اسـت!   » باربارا توخمان«را » باربارا تاكمن«يا » تيليان كين«را » تيليانكوئن«

34، 36.( 

 »كاش  صد سپاس و اي« 5.2.2.2
است. كاشـفي ابتـدا    1304 - 1257نماي مطبوعات ايران  راهموضوع مقاله بررسي كتاب 

كتـاب  » كودك و نوجوان«كند، اما بعد اختصاصاً به بخش  مي  كل كتاب مطرح ةنكاتي دربار
و  7در اين حوزه» فقدان منبع«پردازد. در بخش اول، ابتدا داليل اهميت كتاب با اشاره به  مي

شـود.   مـي   و سپس در دو پاراگراف به ايرادهاي كتاب اشارهكند  مينقص منابع قبلي مطرح 
اع و اسـتناد  جا هستند. در بخش دوم مقاله، بـا فقـدان ارجـ    شده منطقي و به سه ايراد مطرح

(مرجـع   ،)55 :هماناز كتاب؟)؛ ( ي(كدام كتاب و چه صفحات ،)53 :1395(شويم  مي  مواجه
شـده و نـام     اشـاره   ). به يك سري كتاب هم فقط بـا ذكـر نويسـنده   يستاطالعات معلوم ن

  ).همان(است ها و مشخصات نشرشان نيامده  كتاب
هاي تاريخ مطبوعات  كتاب ةدر كلي 8دانيم كه مي: «است بخش دوم مقاله آمده ةدر مقدم

كودكـان و نوجـوان    ةترين توجهي به مطبوعات ويـژ  است، كوچك  شده حال منتشر به كه تا
شود كه اشاراتي به مطبوعات  مي  )، اما درادامه، به كتابي از برزين (؟) اشاره(همان» بود  نشده

آيـد كـه    مي  ميان  به كتاريخ مطبوعات كوداست و چند سطر بعد، ذكر كتاب   كودك داشته
  )!هماناست (  بوده» توجه منبعي قابل«

 »يا خيانت؟ ،نگاري، خدمت روزنامه« 6.2.2.2
 ةاسـت، بـا طـرح مسـئل    نگـاري بـراي جوانـان     روزنامهموضوع مقاله بررسي كتاب 

شود و با بحثي تاريخي (بـدون ذكـر منبـع و     مي  نگاري شروع بودن روزنامه آموزش قابل
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يابـد. سـپس حـدود دو     مـي   نگاري در ايران ادامه آموزش روزنامه ةتاريخچ ةسند) دربار
نگـاري، سـن    بودن يا نبودن روزنامه آموزش قابل ةصفحه از مقاله به طرح مقدماتي دربار

ف، سن مناسب (ازنظر كاشفي) براي آمـوزش  لهاي مخت مناسب براي يادگيري در حوزه
نگاري بـه كودكـان و نوجوانـان در     روزنامه آموزش ةپيشين ةنگاري، بحثي دربار روزنامه

  در يك پـاراگراف هـم كاشـفي بـه    يابد.  مي  اختصاص...  و ،آموزش و پرورش و كانون
هـا در   كه براي اشاره بـه گـروه سـني دبيرسـتاني    پرداخته است » جوان«معناي اصطالح 

 فقـدان  ةلازآن، بـاز بـه مسـئ    است. پـس   كرده رفته و آن را نقد  كار آموزش و پرورش به
پـردازد، ولـي در    بودن كتاب موردنظر در ايـن حـوزه مـي    كتاب در اين زمينه و لذا مهم

هـايي در   ديواري و بروشورها و جـزوه  روزنامه ةتهي ةپاراگراف بعد، به دو كتاب در زمين
  است!  داشته تر وجود كند كه پيش مي  اين زمينه اشاره

شـود (بـدون معرفـي آن). در ايـن      مفصل، كاشفي وارد نقد كتاب مي ةپس از اين مقدم
هايي از مدعاهاي بدون مصداق و استدالل و نيـز نقـدهاي منطقـي و مسـتدل      بخش، نمونه

  است.  شده  مطرح
مطالـب كتـاب بـراي مخاطبـان، مفهـوم و       ةتقريباً كليـ «: مصداق ذكر بدون مدعاهايـ 
  ).60 همان:» (درك است قابل
كـرده،   گرچه مؤلف منابع مختلفي را در انتهـاي كتـاب ذكـر   « :استدالل فاقد يمدعاها ـ

  ).61 همان:» (است  كرده  زبان آخر فهرست حركت تر برمبناي دو منبع انگليسي ظاهراً بيش
) 60 همـان: » (يافـت   تـوان  اگـر ايـن كتـاب را ... نمـي    «: مستدل و منطقي نقدهايـ 

آموزشـي مقـدماتي بـراي سـنين پـايين بايـد بـه        كـه كتـاب    براين (استدالل كاشفي مبني
فهم درست كار در آن زمينه  ةبدهد و زمين  هاي ابتدايي و بنيادين آن حوزه پاسخ پرسش

درستي، فقـدان مطـالبي در ايـن زمينـه را نقـص كتـاب        كند، منطقي است و به  را فراهم
  ... . است) و  دانسته

اد است. كاشفي دو جا در يـك صـفحه   يكي از مشكالت مهم مقاله فقدان ارجاع و استن
)، اما معلوم نيست كـدام تحقيقـات يـا بـه     57 همان:...» ( دهد مي  تحقيقات نشان« :گويد مي

 ) مطالبي نسبت58همان: » (شناسي يادگيري پردازان روان متخصصان تعليم و تربيت و نظريه«
  پردازان. كند كدام متخصصان و نظريه  كه مشخص آن  دهد بدون مي 

جـاي   تـري بـه   برد كه بهتر بود كلمات مناسـب  مي  كار غيرمصطلح هم به ةاشفي دو واژك
 و) ارتبــاط برقــراري: تــر آن ) (شــكل مصــطلح61 همــان:( »يگــر ارتبــاط« آمــد: هــا مــي آن
  برد). كار به را ترين گريزاننده يا ترين رماننده آن جايبه شد ي) (م62: همان( »ترين دافعانه«
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 »... اما باالخرهو « 7.2.2.2

» فقـدان «است و با اشـاره بـه    پژوهشي در شعر كودكموضوع اين مقاله بررسي كتاب 
! بعد از معرفي مختصر كتـاب، بـه اهميـت    9شود مي ادبيات آغاز ةهاي نظري در حوز كتاب
صـورت   و حدود سه صفحه به شود مي از محمود كيانوش اشاره شعر كودك در ايرانكتاب 

 موردي، بـراي اثبـات برجسـتگي و ارزش كتـاب كيـانوش اسـتدالل       ةمقايستاريخي و در 
پـور ازنظـر    گيرد كه كتاب علي مي  شود. نويسنده درنهايت، از اين مقدمات مفصل نتيجه مي 

نفسـه   داده فـي   خـرج  كردن درمقابـل كتـاب كيـانوش بـه     جسارتي كه نويسنده براي قدعلم
شود (باز هم در قياس با اثر محمـود كيـانوش).    مند است. درادامه، وارد نقد كتاب مي ارزش

گويد اگر كتاب جديدي پس از كتـاب كيـانوش در ايـن حـوزه      طور خالصه، كاشفي مي به
در مقايسه شود و   دليل قوت كتاب كيانوش بايد لزوماً در قياس با آن ديده شود، به مي منتشر

  اند. يافته  در اين راستا نظم و نسق ها و اطالعات مقاله هم پيش باشد. استدالل  آن گامي به با
در دو جهـت اسـت:    شعر كودك در ايـران دادن اهميت كتاب  اظهارات كاشفي در نشان
مباحث نظري شعر كودك.  ةها در زمين ها و نقايص ساير كتاب امتيازات خود كتاب و ضعف

ظر، آن اي از كتاب مـوردن  در پاراگراف نخست مباحث بخش اول، بدون طرح دليل و نمونه
 همـان: » (فرد ايـن حـوزه   ديگر منبع منحصربه بيان شعر كودك و به ةمعتبرترين منبع دربار«را 
هـاي   نوشـته » قـوت تئوريـك  «و » حجـم «است. در پاراگراف ديگـر هـم     كرده  ) معرفي66

آثار پيش از انقالب در اين حوزه دانسته و نهايت تأثيرگذاري آن را  ةكيانوش را فراتر از هم
  رسـميت  محافل دانشـگاهي هـم كـه معمـوالً ادبيـات كـودك را بـه       «اين دانسته كه هم در 

داران  انجمـن كتـاب   ةبگيرند و دكتر عباس حري در نام  شناختند نتوانستند آن را ناديده نمي
اثـر و  » قـوت تئوريـك  «). منظـور از  68 همـان: » (ايران به بررسي كتاب كيانوش پرداخـت 

سنگين كيانوش و قوت تئوريـك او ايـن    ةساي«ين مدعا كه مصاديق آن و مبناي استداللي ا
» ربـود  شـعر كـودك] از نويسـندگان مـي     ةجسارت را [جسارت نوشتن كتابي نظري دربـار 

  ) معلوم نيست.همان(
خصـوص   هاي نويسنده در قياس كار كيانوش بـا سـايرين، بـه    اما صورت دوم استدالل

دهد كه تا پيش از  مي  خوبي نشان زيرا بهازنظر حجم كار و تمركز بر موضوع، منطقي است، 
است و پس از آن هـم (تـا     نگمارده  جِد در اين حوزه همت كتاب محمود كيانوش، كسي به

اسـت. امـا در     نشـده   زمان انتشار كتاب موردنظر) كاري جدي و واجد مباحث نظري انجام
  خورد: مي  چشم اين بخش، چند ايراد به
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دگي ليلي آهي (يكي از مؤلفان كتـاب)، نـام خـانوادگي قبـل از     نام خانوا  در اشاره به. 1
است طوري   شده  راه نام خانوادگي همسرش كه پس از ازدواج بدان معروف هم ازدواج او به

نـام    شود. معموالً در اشاره به مي  دركنار هم آمده كه اولي نام و دومي نام خانوادگي خوانده
 كنند. مي در پرانتز ذكر آورند و آهي را او ايمن را اول مي

داشته كه البتـه بـه    شعر كودك وجودة گاه مقاالت ترجمه هم دربار گه« :گويد كاشفي مي. 2
). احتمـاالً منظـور   66 همـان: » (يافـت  عيني و عملي نمي ةگفته و بديهي چندان جنب داليل پيش

 ةبودن ترجم فايده كم و لذا ،ناپذيربودن آن نويسنده اشاره به بحث وابستگي شعر به زبان، ترجمه
كـرد تـا    مـي   است، اما بهتر بود مستقيم به اين موضـوع اشـاره    مباحث نظري درمورد شعر بوده

 معناست. مبهم و حتي بي» يافت عيني و عملي نمي ةجنب«كه  نماند، ضمن اين جا ابهامي به

 كه بزرگان و زعماي ادبيات كودك (؟) جسارت نوشتن كاشفي مدعي است علت اين. 3
سنگين كتاب كيـانوش و هـراس از    ةاند قدرت و ساي شعر كودك را نداشته ةكتابي در زمين

انـد و جسـارت آن را    نوشـته  ها استادانِ بي گويد كه آن كنايه مي  شدن با آن است و به مقايسه
). منظـور و  69 همـان: بگيرد ( ندارند كه چيزي بنويسند كه درمعرض قضاوت ديگران قرار

 شود! نمي  ها بر خواننده معلوم ها و كنايه آماج اين گاليه

اول و محتوا و ارزش  ةپور، كاشفي جسارت نوشتن را در درج در بخش نقد كتاب علي
كنـد كـه از    مـي   اعـالم  ،دهد. درادامـه  مي  دوم اهميت قرار ةواقعي و عيني كتاب را در درج

  است:  آن با كتاب كيانوش به سه نتيجه رسيده ةپور و مقايس بررسي كتاب علي
اثر كيانوش شخصي و مستقل است و در آن به هيچ كتاب نظري قـديم يـا جديـدي    . 1
. است ارجاع از خود كيانوش هم در تأييد اين مدعا آمده هايي بي قول . نقلاست نشده استناد

پور اين  ت. حسن كار عليپور اثري پژوهشي و واجد پيشينه و استناد اس درمقابل، كتاب علي
كـه در آن از   اسـت و عيـب آن هـم ايـن      نشده» شخصي ةتندروان ةبياني«است كه تبديل به 

  ارجـاع آن را ناديـده   ةاگـر ضـعف شـيو    ،خبري نيست. اين نقد» نظريه و اجتهاد شخصي«
  منصفانه و معقول است. ،بگيريم
است. كاشفي به برخـي از ايـن     پور تمام منابع موجود را استقصا نكرده و نديده علي. 2

  كند. اين نقد هم منطقي و مستدل است. مي  مانده اشاره منابع مغفول
 پور قدمايي است؛ كار علي. 3

 هـاي جديـد اسـتفاده نشـده     پور، از منابع نظري جديد و حتي شاهدمثال در كار علي. 4
  جايند. رغم اطنابشان، صحيح و به . اين دو نقد اخير علياست
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هاي دانشـگاهي   ها و چهره وجه به دانشگاه و پژوهش له نوعي نگرش منفي بيدركل مقا
شد. در بخـش نهـايي هـم كاشـفي در اشـاره بـه         تر اشاره شود. به يك نمونه پيش مي  ديده

» هـاي ادبيـات فارسـي    زبان پرطمطـراق رايـج در دانشـكده   «بودن كتاب، زبان آن را  قدمايي
هاي ادبيات، هر نـوع   دانشكده ةهم مؤلف به سياق و سليق شايد«گويد:  كنايه مي داند و به مي

» بيند مي  داند و ارزش و اهميت را در كار قدما منحصر ارزش مي تازگي و اثر جديدي را كم
  برند. مي  غرضي مقاله را زيرسؤال طرفي و بي ها بي ). اين نوع داوري71 همان:(

 »براي پاسخ به انتقادها« 8.2.2.2

  دارد، از سه بخش تشـكيل   اختصاص كودكان و تلويزيونه معرفي كتاب كه ب ،اين مقاله
مطالب اصلي كتـاب در هفـت بخـش، نقـد      ة: معرفي كتاب و فصول آن، خالصاست شده

طور كلي، عملكرد آن  و به ،انتشار اين كتاب ةمدعاهاي كتاب، نقد نهاد صدا و سيما در زمين
  درقبال كودكان.

ساختار آن به اين ترتيب است: موضوع كتاب، حوزه در بخش نخست، معرفي كتاب و 
كـه در معرفـي    و بخش نتايج. درمجموع، جز ايـن  ،تحقيق كتاب، ساختار فصول ةو محدود

صـفحات مربـوط نيامـده، محتـواي ايـن قسـمت        صفحه/ ةتحقيق، شمار ةحوزه و محدود
  .است شده  هئصورت اصولي و دقيق ارا به

ســنجش  صــورت درســت و قابــل كتــاب بــه مــدعاهاي ةدر بخــش دوم، گــاهي خالصــ
كننـدگان   تهيـه « :كتـاب مـدعي اسـت    ةگويـد نويسـند   است. براي مثال، كاشفي مي  نشده ئه ارا

» شناسـند  ها را مي هاي آن ها و ويژگي هستند كه بچه 10هاي منزهي انسانهاي تلويزيوني  برنامه
  11.)7 همان:(

افـراد  «گويـد نويسـنده منتقـدانِ تلويزيـون را      بخش دوم، كاشفي مـي  ةدر سومين شمار
كه ايـن دو عبـارت را    است و بااين  كرده  اي دارند معرفي»دهنده تفكرات تكان«كه » ناسالمي

  كند. نمي  آورد، مرجعشان را مشخص داخل گيومه مي
ها و نتايج  يافته نامد، برخي كتاب مي» هاي اصلي لب مدعا و پيام«چه  كاشفي در انتقال آن

 ةفـورد بـه مسـئل    كتـاب، كالينـگ  » نتـايج «است، مثالً در بخـش    گرفته  مهم كتاب را ناديده
جديـد   ةكه يـك رسـان   جاي آن تلويزيون به« :گويد كند و مي مي  كودكان اشاره 12»تفاوتي بي«

 ازدگي، كه هم علت است و هـم معلـول، تماشـ    تفاوتي و دل انگيز باشد، درحالت بي هيجان
تلويزيـون نظيـر   «آورد:  قول مستقيم را از كتاب مـي  ). كاشفي اين نقل260 :1380» (شود مي 

 قـرار   اسـتفاده  حوصـلگي مـورد   زدگي و بـي  تواند درجهت كاهش دل مشروب يا سيگار مي
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تـر اسـت)، در    بـزرگ  ةپيرو يـك جملـ   ة، اما درست قبل از اين جمله (كه خود جمل»گيرد 
  ت:اس  كتاب، اين طور آمده

كاري،  كند كه بي مي  هاي خاصي را درمورد زندگي آنان روشن هاي كودكان نگرش گفته
آور زندگي، فقدان اميد، مراقبت كمِ پدر يا مادر يا تعليم و تربيت ضعيف يا  شرايط يأس

اي ماننـد   ناپذير است كـه رسـانه   امكانتوانند موجب آن باشند. ايـن   عوامل ديگر مي
، اما روشن است كه تلويزيـون يـك   كنيم  تفاوتي منتزع بي ةختلويزيون را در اين چر

هاي خاصـي   ين نكته كه ضمن تماشاي تلويزيون، نگرشبخش طبيعي از آن است. ا
  .)همان( 13... كه شود، همان قدر روشن است مي  گرفته  ياد

ناتمامِ فوق است. روشن است  ةجمل ةكرديم، ادام  منقول در مقاله كه بدان اشاره ةو جمل
اعتنـايي   چه نويسنده بـي  ، نقش تلويزيون در آناست گيري آمده چه در اين نتيجه آن ربنابكه 

انـد و   كرده  محوري و علّيِ صرف آن را انكار ةنشده، بلكه جنب  گرفته  نامد ناديده كودكان مي
تفـاوتي   كه تلويزيون موجب بي يناما بيان ا«گويد:  منقول در مقاله مي ةجمل ةنويسنده درادام

توان در يك عبارت مفـرد   اندازه است، زيرا اثر تلويزيون را نمي از  نگري بيش شود، ساده مي
خصـوص   آينـد، بـه   درنمي هاي كاشفي جور ها با استنباط ). اين گفتههمان» (كرد  بندي جمع

پـژوهش و  «، بـه  بر پيمايش و پژوهش اسـت  وقتي كه در بخش بعد، كل كتاب را كه مبتني
اي  مانـد، جوابيـه   تـر بـه يـك جوابيـه مـي      پژوهشي كه بيش«و » كتابي در دفاع از تلويزيون

و مطبوعاتي  ،دارانه كه احتماالً در مقطعي خاص، درمقابل انتقادات فرهنگي، اجتماعي جانب
  دهد! مي  تقليل» است  شده  هئتأثيرات سوء تلويزيون ارا ةدربار

 ةتصريح خـود كاشـفي در مقدمـ    راثري پژوهشي است كه بناب كودك و تلويزيونكتاب 
هزار كودك هفت تا دوازده سـاله اسـت و بسـياري از     25مقاله، حاصل مصاحبه با بيش از 

دارد   هـا اعتـراض   اند. نتايجي كه كاشفي در بخش آخر بـه آن  شده  ها در كتاب نقل مصاحبه
ي به نتايج پژوهش اسـت يـا   حاصل اين پژوهش است. پرسش اين است كه اعتراض كاشف

تـوان   باشد، طبعاً نمي  شده اصولي و درست انجام ةشيو انجام پژوهش. اگر پژوهشي به ةشيو
داشـت،    كـه بتـوان از پـژوهش علمـي انتظـار      داشـت، زيـرا تاحـدي     به نتايج آن اعتـراض 

ا باشـد و  هـ  انجام پـژوهش يـا تفسـير يافتـه     ةشيو  اند، اما اگر ايراد به  واقعيت ةكنند منعكس
بـرد.   مـي   سـؤال  بدهد، اعتراضي معتبر است و صحت نتايج را زيـر   ها را نشان نادرستي اين

حصـول   ةكـه خطـايي در شـيو    آن متأسفانه، اعتراض كاشفي متوجه نتايح پژوهش است، بي
نشده مبناي اين اعتـراض و   ها و مدعاهاي اثبات فرض اي از پيش بدهد. مجموعه  نتايج نشان

طور به اين نتايج  ). معلوم نيست تأمل موردنظر كاشفي چه76 :1395اند ( كاشفيهاي  داوري
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شده و شاهد ايشان بر ايـن    بودن پژوهش بر چه اساسي طرح است، احتمال جوابيه  انجاميده
انگارانـه   بينانه و سـاده  عمومي هر سازماني لزوماً خوش  روابط ةمدعا چيست. آيا واقعاً جوابي

  باشد! زمان بايددر دفاع از آن سا
مصـاديق عينـي    ئـة كند و باز هم بدون ارا مي در بخش آخر، كاشفي از صداوسيما انتقاد
آسـاي   هـاي توليـدي و خـالق، هجـوم سـيل      مشخص، تلويزيون را متهم به كاهش برنامـه 

سـازي   سرگرمي بر آموزش و فرهنگ ةهاي غربي خشن و مبلغ برتري غربيان و غلب كارتون
هاي تلويزيون را ابزار كشاندن مـردم بـه خيابـان (؟)     كند. منتقدان هم ازديد ايشان برنامه مي
ها و به چه منظوري قصد كشاندن  نيست اين منتقدان كه هستند، كدام برنامه  دانند. معلوم مي

هـاي   پيمـايي  هـاي اجتمـاعي يـا راه    ها براي مشاركت در برنامه ها يا اقناع آن مردم به خيابان
هاي غيـر   سياسي را دارند و طرح موضوع به اين صورت گنگ و مبهم براي چيست. برنامه

اي از  ها هم مجموعه آن ةو دربار 14شوند مي  كودكان نيز واجد خشونت باال معرفي ةاز برنام
شود كـه   مي  شود. كاشفي مدعي مي  مدعاهاي كلي و فاقد اشاره به مصاديق مشخص مطرح
ـ دارند و فهرستي از اين انتقادها ارا  معلمان و والدين به تأثيرات منفي تلويزيون انتقادهايي  هئ

  سند. ئةدهد، اما باز هم بدون ارا مي 
اي از  شـده و بـه طـرح مجموعـه      درمجموع، بررسي كتاب عمالً از مسير خـود خـارج  

  است.  شده  اتهامات بدون سند و مرجع و شاهد و مصداق تبديل
شـود، مثـل    مـي  انتقادهاي منطقي و درستي هم به كتاب وارد ،در پايان بخشِ نقد كتاب

كه  نامه نيامده و خود كتاب هم قديمي است، اما اين كه مشخصات اصل كتاب در شناس اين
كند، زيرا  نمي اي به اهميت كتاب وارد است، خدشه» دار مصرف نظرسنجي تاريخ«كتاب يك 

هـا و افكـار بخشـي از     گيرد و ديـدگاه  مي  جي در تاريخ مشخصي صورتاصوالً هر نظرسن
بـودن   ارزش معناي بي دهد و اين به مي  خاصي را در زمان و مكان خاصي نشان ةمردم جامع
  آن نيست.

اسـت و از ايـن منظـر،      كتاب و كيفيت آن هيچ توجهي نداشته ةترجم ةكاشفي به مسئل
  است.  نكرده  كتاب را بررسي

 »اشتباهات تاريخي يك كتاب تاريخي« 9.2.2.2

اسـت و   تاريخ ادبيات كودكان ايـران موضوع اين مقاله بررسي مجلدات سوم و چهارم 
پس از معرفي كوتاهي، با اشاره به فضل تقدم كتاب و محاسن ديگر آن در يك پـاراگراف،  

  آيد كه بر دو بخش است: نقد كلي و نقد مربوط به اشتباهات تاريخي كتاب. نقد كتاب مي
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  شود، اما مبناي اين داوري مشخص نيست. مي  اشاره» آرايي زيبا كتاب«در مقدمه، به 
هـا   گرفته و استداللي بـراي آن  اول بدون اشاره به مصاديق صورت نقدهاي كلي قسمت

ايرادهـاي   ةدقـت دربـار   است. در قسمت دوم، ذكر اشتباهات تاريخي، كاشفي به  نشده  هئارا
كند كه اطالعات درست چه بوده و بـه   مي  كند و در هر مورد اشاره مي  تاريخي كتاب بحث

كند و  نمي  ا متأسفانه مرجع اطالعات خود را ذكر، اماست آمده چه صورت بايد در كتاب مي
كاشفي در ايـن حـوزه و احتمـاالً     ةنگري در اين نقدها نشان از احاط يئكه دقت و جز بااين

  سـؤال  كنـد، ارزش آن را زيـر   نمي جاكه كالم خود را مستند صحت مدعاهاي او دارد، ازآن
  هاست: عات در كار كاشفي اينو سند اطال ،برد. برخي موارد ذكرنكردن مرجع، منبع مي

  )؛80 همان:» (است  شده ... منتشر امروزه ديگر«  ـ
 ).81 همان:( »گذرم كه صراحتاً ... از آن مي«  ـ

نبـودن   اسـت مشـخص    كـرده   جايي كـه نويسـنده مطـرح    يكي از نقدهاي درست و به
كه بـه   ،مقاله 8 ة) و در نقد شمارهماندر كتاب است (» مشروطه ةدور« ةتعريف و محدود

كند، درواقع، مصـداق آن   مي  تداخل نام نشريات ماقبل مشروطه با نشريات اين دوره اشاره
 2و  8 ةآمد و نقدهاي شـمار  مستقلي مي ةاست. بهتر بود اين مبحث در شمار  كرده را ذكر

  آمدند. ذيل آن مي
ان كـدام چـاپ ايـر    مذكور هـيچ  ةدو نشري«كرده كه   ، كاشفي اعتراض18 ةدر نقد شمار

اند و منظـور   اند كه اين دو نشريه ايراني نكرده )، اما مؤلفان كتاب نيز ادعا86 همان:» (نيستند
  كاشفي از اين جمله معلوم نيست.

اسـت    رفتـه  مـي   هـايي كـه توقـع    بر پرسش در دو پاراگراف آخر مقاله، نقد كاشفي مبني
 هـا پاسـخ   وان بـدان نشريات كودك و نوجـ  ةدر حوز تاريخ ادبيات كودكانمفصل  ةمجموع

ادبيات كـودك را درحـد شـمول بـر نشـريات كـودك        ةبدهد، منطقي است، البته اگر حوز 
  باشيم.  كرده  تعريف

كـرديم و در    اشـاره  »است آگاه هاست، قلب در چه آن به او و« ةقبالً به مقال 10.2.2.2
 پردازيم. نمي  آن  اين قسمت، مجدد به

 »هاي نظري ادبيات كودك كتابشناسي نشر  آسيب« 11.2.2.2
هـايي دارد. در عنـوان، منظـر موضـوعي مقالـه       اين مقاله ازلحاظ نوع و موضـوع ابهـام  

و از  15اسـت   ها از ديگر جهات هم پرداختـه  شده، اما به نقد كتاب ذكر» شناسي نشر آسيب«
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هـا درقالـب چنـد     شناسي كتـاب  نوعي بررسي كتاب نيست. حسن مقاله آن است كه آسيب
صـورت جداگانـه    ها را برمبناي هر معيـار بـه   گرفته كه قياس كتاب  ار مشخص صورتمعي

هـاي   كتـاب  ةپيشـين  ةمقاله، پس از بحث تاريخي مختصري دربـار  ةكند. در مقدم مي  ممكن
بررسـي مقالـه را    ةآورد و محـدود  نظري ادبيات كودك ايران، تعريف موردنظر خود را مـي 

  كند. مي  خود را با هشت معيار مطرح ةشناسان پس از آن، بررسي آسيب 16.كند مي  تعيين
 كـودك  چشم روزن از كودكان ادبياتشناخت ، كتاب »هاي ترجمه كتاب«نويسنده ذيل 

تر به ادبيات كودك و  كند، زيرا بيش مي  دارانه قضاوت را در بخش تاريخي، محدود و جانب
). طبيعتاً هر كتابي بايـد  95 همان:داخته است (كشورهاي انگليسي زبان پر ةنوجوان در حوز

كند. اگر در كتاب موردنظر ادعاي بررسي كل ادبيات   نپژوهش خود را محدود و معي ةحوز
  بود، ولي چنين نيست. بود، قضاوت كاشفي معتبر مي  شده  كودك و نوجوان جهان مطرح

نشـده   ي مـدعا ذكـر  ، معيار و علتي بـرا »آرايي شناختي و كتاب اطالعات كتاب«ذيل 
  ).96 همان:(

شـده، امـا     ها (بدون ذكر مصداق و نمونـه) اشـاره   در همين بخش، به نثر ضعيف كتاب
نثر كتاب از ضـعف  «نثري ضعيف است:  ةخود كاشفي در اشاره به اين موضوع نمون ةجمل

  ).97 - 96 همان:» (برد مي  ترجمه و نارواني رنج
  ؛است  نشده  اشارهبه مصاديق نقدها » سازي حجيم«ذيل ـ 

شده و نويسـنده    شناسي نشر بررسي هاي خود نويسنده هم در آسيب سه عنوان از كتاب
هاي آن طوالني است  قول ها و نقل كه نمونه براين كند مبني مي به كتاب خود هم ايرادي وارد

 ي خارجبررس ة)! اصوالً بهتر بود كتاب خود نويسنده از حوز97 همان:تر باشد ( و بايد كوتاه
  داري در نقد يا نقد تصنعي و نمايشي درمورد آن نرود. شد تا ظن جانب مي 

شـود، امـا مـالك تعيـين آن      مي  اشاره» عرف بازار نشر«به قيمت » گذاري قيمت«ذيل ـ 
  ).99 همان:معلوم نيست (

 معصوميت و تجربـه ، درمورد علت شمارگان كمِ كتاب خود و كتاب »شمارگان«ذيل ـ 
هايي  به ميزان استقبال طبيعي بازار نشر از چنين كتاب احتماالً اين شمارگان باتوجه«گويد:  مي

كه يكـي از دو كتـاب، كتـاب خـود نويسـنده       به اين ). باتوجه101 همان:» (است  شده اتخاذ
علت تعيين اين شمارگان براي  ةدربار» احتماالً«تواند با اطميناني بيش از  است، نويسنده مي

اگر هم در اين زمينه آگاهي خاصي ندارد، بايد پرسيد طرح اين احتمال بر چه  بدهد. آن نظر
  .است گرفته  اساسي صورت
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 ذكـر » مفيد و مـؤثر «هاي  كتاب ةزمر ، نويسنده كتاب خود را در»محتوا«ذيل بحث ـ 
وجوي مطالب مربـوط   بار به جست براي نخستين«كرده و علت آن را هم اين دانسته كه 

» پـردازد  هاي مشروطه در ايران مي نوجوانان درميان مطبوعات پيش از سالبه كودكان و 
  ).103 همان:(

هـاي   هاي نشر بر طبق معيارهاي مجزا، كاشفي نام كتـاب  در پايان، پس از بررسي آسيب
هـا در آغـاز مقالـه     است. بهتر بود نام كتاب  كرده ها را ذكر شده و مشخصات نشر آن بررسي

بـود و مشخصـات نشـر هـم      مـي   مشخص براي مخاطبرسي از آغاز بر ةآمد تا محدود مي
  آمد. درقالب منابع مقاله در پايان آن مي

 »چندان كوچك كاري بزرگ با اشكاالتي نه« 12.2.2.2

و سه بخـش دارد: معرفـي    است نوجوان و كودك فهرستگان بررسيموضوع اين مقاله 
هاي مربـوط بـه هنـر و     ت كتابمختصر كتاب، طرح اشكاالت و ايرادهاي آن و درج فهرس

  .است ادبيات كودكان كه در كتاب آمده
هردو بخش معرفي و نقد كتـاب مختصـرند. در نقـد كتـاب، سـه ايـراد اول مسـتدل و        

  ).108 همان:است (  نشده اي ذكر اند. براي ايراد چهارم، نمونه منطقي
  است.  نشده  هئ). مرجع اراهماندر ايراد پنجم، (

نقل عين بخشي از كتاب موردبررسـي اسـت كـه در بررسـي كتـاب،      بخش آخر مقاله 
)، آندره ميشل، نيز 1376( پيكار با تبعيض جنسيكتاب  ةجايگاه و محملي ندارد. نام نويسند

  ).همان( است شده ذكر» ميشل آنده«اشتباه،  به

 »و هنوز چشم به راه فهرستي كامل« 13.2.2.2

اسـت و شـامل     شـده   بررسـي  دك و نوجـوان هاي كو شناسي كتاب كتابدر اين مقاله، 
طـور كلـي، فقـدان     هـاي كـودك و نوجـوان بـه     شناسي كتاب اهميت كتاب ةاي دربار مقدمه

ازآن،  و دشواري اين كـار اسـت. پـس    ،فهرست صحيح تا پيش از اقدام كانون در اين زمينه
 شـود و سـپس   مـي   شناسـي و وضـعيت انتشـار آن مطـرح     كردن اين كتـاب  ماجراي فراهم

  شود. مي آيد. در پايان هم دوازده مورد از ايرادهاي كتاب ذكر شناسي مي كتاب
). 114 همان:است (  گرفته  در بخش نقد كتاب، ايراد دوم بدون ذكر منبع و سند صورت

. است شده صورت ناهماهنگ و ناقص ذكر ها به مشخصات كتاب 8 ةدر قسمت ايراد شمار
  جايند. منطقي و بهجز اين باقي ايرادها مستدل و 
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 »لطفي به ادبيات كودك كم« 14.2.2.2
دارد، شامل دو بخش معرفي و   اختصاص فرهنگ ادبيات فارسيكه به بررسي  ،اين مقاله

اسـت. نقـدهاي ايـن مقالـه       شـده   هاي بررسي كتاب رعايت نقد است و در آن، تمام مالك
آن نيز متناسب است. شايد حجم آن براي بررسـي كتـاب انـدك     ةمنطقي و مستدل و مقدم

  اين كتاب است. ةترين مقال برسد، اما اين ايجاز مخل نيست و درمجموع، موفق نظر به
تـرين نقـاط    شد، مهـم   هئدرمجموع، برمبناي معيارهايي كه در ابتداي بخش دوم مقاله ارا

ها درميان آثار مشـابه   و جايگاه آنها  موضوعي كتاب ةقوت مقاالت معرفي تاريخچه و حوز
در اغلب مقاالت، در برخي موارد، فراتررفتن از نقد صرف و طرح مباحث جديـد برمبنـاي   

گذاري نقدها و محورهاي نقـد   بندي يا شماره بندي و عنوان و درنهايت، طبقه ،مباحث كتاب
هاي  ضعف ترين نقطه كند. مهم تر مي كه دريافت مفاهيم مقاله را آساناست در برخي مقاالت 
شـده در   اي از مدعاهاي مطرح نبودن بخش عمده  اند از: مستدل و منطقي مقاالت هم عبارت

ها و مصاديق مدعاها و نقدها در هنگـام ضـرورت، غالبـاً فقـدان و      كتاب، ذكرنكردن نمونه
گاهي نقص ارجاع به منابع، استفاده از زبان و اصطالحات غيرتخصصي در نقدها، و برخـي  

  غالط و ايرادهاي نگارشي و تايپي.ا
  

  گيري نتيجه. 3
شد؛ بخش اول، نقـد كـل آن درقالـب كتـاب و       درقالب دو بخش بررسي نظر بر نظركتاب 

تفكيك و برمبناي معيارهاي بررسي كتاب. در بخش  بخش دوم، نقد مقاالت مندرج در آن به
وري بـود. ظـاهر   نخست، مشكل اصلي كتاب نقص مقدمه و فقدان تعاريف اساسي و ضـر 

آن نادقيق بود. در بخش دوم، ابتدا معيارهاي مهـم در بررسـي كتـاب     ةكتاب مناسب و نماي
ترين نقاط قوت  داد مهم  شد؛ سپس بررسي دقيق مقاالت نشان  هئبرمبناي منابع اين حوزه ارا

ها درميـان   ها و جايگاه آن موضوعي كتاب ةمقاالت عبارت است از معرفي تاريخچه و حوز
ثار مشابه در اغلب مقاالت، در برخي موارد، فراتررفتن از نقد صرف و طرح مباحث جديد آ

گـذاري نقـدها و    بنـدي يـا شـماره    بنـدي و عنـوان   و درنهايت، طبقه ،برمبناي مباحث كتاب
تـرين   كنـد. مهـم   مـي  تـر  محورهاي نقد در برخي مقاالت كه دريافت مفاهيم مقاله را آسـان 

اي از  نبـودن بخـش عمـده     عبـارت بـود از: مسـتدل و منطقـي     هاي مقاالت هم ضعف نقطه
ها و مصـاديق مـدعاها و نقـدها در هنگـام      شده در كتاب، ذكرنكردن نمونه مدعاهاي مطرح

ضرورت، غالباً فقدان و گـاهي نقـص ارجـاع بـه منـابع، اسـتفاده از زبـان و اصـطالحات         
  تايپي.غيرتخصصي در نقدها، و برخي اغالط و ايرادهاي نگارشي و 
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ادبيات كودك و  ةشدن به كتاب درسي در رشت براي تبديلنظر بر نظر درمجموع، كتاب 
و  ،هاي استداللي، فقـدان نظـام ارجـاع    خاطر ضعف خصوص به نوجوان مناسب نيست و به

  خواني ندارد. زبان غالباً غيرتخصصي آن با قواعد پژوهش دانشگاهي هم
  
ها نوشت پي

 

1. Book Review 

) 65 ،35 :1395(» فقـدان «زعـم او   ود (حتـي بـه  كاشفي در بسياري از مقاالت اين كتاب، به كمب. 2
است و در مقدمه نيز محتواي كتاب خود را   كرده  ادبيات كودك اشاره ةظري در حوزهاي ن كتاب

كـودك و  هـاي تئـوري ادبيـات     كتـاب ”اي از نقدها و مقاالتي ... كه به بررسـي   مجموعه«شامل 
 ،گران، منتقدان، نويسـندگان  وهشپژ«كند و اميدوار است كه به كار  مي  اعالم» پردازد مي “نوجوان
بيايد. اگر اين مقدمه را دركنار محتـواي بخـش بعـدي    » جويان ادبيات كودك و نوجوان و دانش

دهـد   مي  هئارا 2هاي نظري مختصري از كتاب ةكه تاريخچ ،بگذاريم ...) يشناس كتاب يخال يجا(
ادبيات كودك و نوجـوان و  هاي نظري  شناسي جامع و گويايي از كتاب و با آرزوي تدوين كتاب

اين  مندان به منابع تر پژوهندگان و عالقه رسي مناسب تبعِ آن، شناخت خألهاي موجود و دست به
يابد، شايد بتوانيم مقصود اصلي نويسـنده را از گـردآوري ايـن     مي  ) پايان12 - 11: 1395حوزه (

نبـودن و در   نيـز مـدون  بـه كمبـود منـابع نظـري و      مجموعه اين طور بفهميم: نويسـنده باتوجـه  
 ةاست كه گردآوري مقاالتي كه خودش دربار  كرده  طور فرض نبودن منابع موجود، اين رس دست

اعـث  است احتمـاالً ازسـويي ب    ادبيات كودك و نوجوان نگاشته ةهاي نظري حوز وضعيت كتاب
احتمـالي در  گـران   نمايي بـراي پـژوهش   ديگر، راه شد و ازسوي توجه به اين مسئله خواهد جلب
  بود. نظري ادبيات كودك و نوجوان خواهدهاي   شناسي كتاب كتابة زمين

نماي خوبي در اين زمينه است. در فهرست مطالب كتاب، بخـش   راه ادبيات كودك المعارف يرةدا. 3
، فقـط بخـش   اسـت  دهآمـ » رويكردهاي نظـري و انتقـادي  «كه با عنوان  ،مربوط به نقد و نظريه
» فـرم و ژانـر  «نظريـه و نيـز   گيرد و مجلد اول كتاب كالً به نقـد و   مي بر در كوچكي از كتاب را

هـاي مـرتبط بـا ادبيـات      و چهارم كتاب به بحـث  ،، اما مجلدات دوم، سوماست يافته  اختصاص
ز مباحـث  ، ا»المللـي  مباحث ملي و بـين «و  ،»كاربرد«، »زمينه و بافت«عنوان  باكودك پرداخته و 

  اند. شده  مايزنظري ادبيات كودك مت
الي و پشت سر هم در يك كتـاب  صورت متو شدن اين مقاله، طبيعتاً دو مقاله به البته هنگام نوشته. 4

گرفت،  مي  با ذكر نشاني و ارجاع صحيح صورت سابق بايد ةاند و لذا اشاره به مقال گرفته نمي قرار
 ]االصل! كذا في[تفضيل  اي به مقالهر تر د طوركه پيش همان: «است جا فقط اين عبارت آمده اما اين
  »!كردم  عرض
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  است.   عدد نوشته  ف و ساير صفحات را بهحرو  صفر را به ةصفح. 5
را ذيـل  » سـوادآموزي و خوانـدن  «مبحـث   ادبيـات كـودك،   المعارف يرةداپيتر هانت در فهرست . 6

  ادبيات كودك. ةآورد، نه نظري ادبيات كودك مي» كاربست«
ـ  مي  ها اشاره ابعي كه خود كاشفي بدانمن البته باوجود. 7 منـابع  » نقـص «يـا  » كمبـود «ود كند، بهتر ب

  شد، نه فقدان. مي  مطرح
  تأكيد از نگارنده است.. 8
نقـد و   ةطور كل عجيب است، زيـرا در حـوز   به ادبياتآن هم درمورد » فقدان« ةكاربردن كلم به. 9

ادبيـات كـودك،    ةگفت. در زمينـ   فقدان كتاب سخنتوان از  وجه نمي هيچ ادبي در ايران به ةنظري
رسد مقصـود كاشـفي نيـز همـين      يم نظر شود و به مي  هاي نظري واقعاً حس ود شديد كتابكمب
  ارد.د  مقاالت قبلي با اين مقصود تعارضايشان در اين مقاله و  ةاست، اما شكل فعلي جمل  بوده

  تأكيد از نگارنده است.. 10
  است:  آمده كودكان و تلويزيوندر بخش نتايج كتاب . 11

تـار قهرمانـان محبـوب خـود را     كنند يا رف مي بينند تقليد چه را كه مي كان آنكود ةهماين فرضيه كه 
كنـد،   مـي   هئهاي كلي كه تلويزيون ارا تعميماي از  صورت مجموعه دهند يا دنيا را به مي قرار  سرمشق

درجهـت   آميزي بينندگان خـود را  طور شيطنت هاي تلويزيوني همه به نمايشدگان كنن بينند يا تهيه مي
ها در موارد بسـياري   فرضيهتأييد نيستند. اين  يك قابل كنند، هيچ مي  ل سياسي مشخصي هدايتئمسا
 ها از جذابيت زيادي برخـوردار اسـت   رسد كه هنوز تالش براي اثبات آن مي نظر است و به  شده رد
)1380 :248(.  

 ،آيـد. درواقـع   هاي تلويزيوني برنمـي  كنندگان برنامه تهيه» نزاهت«از اين مطالب نيز ادعاي و 
هـاي تلويزيـوني    كننـدگان نمـايش   كـه تهيـه   براين مدعي شده كه فرضيه مبنيفقط كتاب  ةنويسند

كننـد، تأييـد    مـي   يتبينندگان را درجهت مقاصد سياسي مشخصي هـدا » آميز شيطنت«اي  گونه به
  تفاوت اين دو مدعا خيلي زياد است. شود. نمي

  .االصل كذا في. 12
  تأكيدها از نگارنده است.. 13
  يون از بيماران و درماندگان نشـان هايي كه تلويز دهندگي صحنه شدت تكان  كاشفي در اشاره به. 14

خصـوص  آيـا رقـت قلـب م   »! آورد سالي را به درد مي هر بزرگ سنگدل «گويد كه  دهد، مي مي
  اند؟ دل بودن سنگ سال صرف بزرگ ساالن به و بزرگكودكان است 

  .ها مثالً اشاره به نثر كتاب. 15
هـاي نظـري ادبيـات كـودك      ل مربـوط بـه تعريـف كتـاب    ئهاي قبل به مسا نگارنده در بخش. 16

  ندارد.  ها ضرورت است و تكرار آن  پرداخته
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