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تحلیل انتقادی کتاب نقد ادبی اثر نعیم عموری
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چكیده
نقد کتابهای دانشگاهی از مهمترین روشها برای بررسی میزان کارآمددی آنهاسد کد
مزایا و معایب آنها را برمی شدررد و بددین یریدا راا را بدرای تردامی ککدانی کد دد
نویکندگی در حوزاای مشخص دارند هروار میکند .کتاب نقد ادبدی اثدر «نعدیم مردوری»
سعی دارد ک مکاتب و روشهای نقد ادبی را ب دانشجویان زبان و ادبیدا مربدی معر دی
کند .این مقال ب روش توصیفی د تحلیلی و آماری درپی آن اس تا کتاب حاضدر را در دو
حوزة سداتتاری و محتدوایی ارزیدابی کندد .نتیجد آنکد نویکدندة ایدن کتداب در حدوزة
ساتتاری مو اتر مرل کردا اس  ،هرچند در این حوزا نیز کاستیهایی ب چشم میتدورد.
ب نظر میرسد ک در سطح ساتتاری باید ب تقوی زبان ملری توجد بدی تدری شدود و
تحلیل د یاتر مبانی نظری و نرون آوری برای نظری ها و کاربردیکردن آنها از مهدمتدرین
نکاتی اس ک باید در حوزة محتوایی رمای شود.
کلیدواژهها :تحلیل انتقادی ،نقد ادبی ،نعیم مروری ،منوان ،محتوا.

 .1مقدمه
نقد کتاب در ایران ازنظر کیفی در حد مطلوبی اس  ،هرچند ک ازنظر کردی بکدیار انددو و
پایینتر از حد ن اب الزم اس ؛ بدین معنا ک نقد کتاب ب موازا نشر رشدد نکدردا اسد .
کتابهای درسی ب دلیل تأثیر در رشد و بالندگی دان آموزان و دانشجویان تشدنة نقدندد تدا
مربی ،دانشگاا یزدbehnam.farsi@yazd.ac.ir ،
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بدین وسیل هم نویکندا از گزند ور احترالی نجدا یابدد و هدم نویکدندگان دیگدر بد
مکیری درس رانرون شوند .کتاب درسی ،ب رغم تنوع و تکثر وسدایل جدیدد آموزشدی و
ایالعرسانی ،از مهمترین ابزار آموزشی در هرة سطوح ب شرار مدیرود و در تحقدا اهددا
آموزشی و ایالعرسانی سهم اساسی دارد .کتداب درسدی دانشدگااهدا وسدیل ای اسد کد
استادان صداحبنظدر بدا هدد یداددهی آن را بد کدارمیگیرندد و دانشدجویان نآندانی کد
ت وصیا روحی و روانی ویژاای دارند ،جکد وجدوگری را دوسد دارندد ،و بد نقدد
اندیش ها ،رویکردها ،و روشها مال نشان میدهند) ب منظور یدادگیری و انجدام تحقیقدا
ملری از آن بهرا میبرند .در این میدان ،کتدابی کد بتواندد پیدام اصدلی پدیدآورنددة تدود را
ب روشنی تبیین و هد نهایی از نگارش تود را تأمین کند ،کارآمد اس  .کتدابی کد بتواندد
مخایب اصلی تود را بیابد و با او ارتباط بر درار کندد؛ زیدرا رایندد انتشدار آثدار هدمچدون
گف و گویی اس کد میدان پدیددآور و مخایدب جریدان دارد .نوشدتن از جدنو گفدتن و
تواندن از جنو شنیدن اس نمن وریان .)4 :1392
برای رسیدن ب بهدراوری مطلدوب در تدألیک کتدابهدای درسدی و ا دزای کدارایی و
اثربخشی آنها الزم اس ک این کتابها با استفادا از شیواهای درس نقد و ارزیابی شدوند
و برای تقوی نقاط و و بریر کردن نقاط ضعک تالشهای مؤثر و نتیج بخد انجدام
شود .کتاب درسی ویژگیها و ابعاد گونداگونی 1دارد کد داوری دربدارة کیفید آن مکدتلزم
ارزیابی هر جانب اس  .نقد کتاب نقدد تولیدد کدر اندیشدرندان اسد و چدون بخشدی از
یا ت های ملری بشر اس  ،نریتوان آن را م ون از کاستی و تطا ت ور کرد .با نقدد کتداب
درسی دانشگاهی میتدوان مطالدب مطردننتدر و مفیددتری دراتتیدار دانشدجویان درار داد؛
درنتیج آموزشهای دانشگاهی شرایط مطلوبتری مییابند.
در این مقال سعی بر آن اس تا کتاب نقد ادبی تألیک نعیم مروری ارزیابی شدود .دلیدل
انتخاب این اثر آن اس ک در م ر حاضر یکی از حوزاهای مهم ادبی حوزة نقد اس کد
جریانی انکارناپذیر ب نظر میرسد و چاراای جز همسوشدن با آن نیک  .ازاینرو ،بایدد دیدد
کتابهایی ک در این حوزا نوشت شدااند چ کیفیتی دارند و مطالب نقددی را چگوند و بدا
چ روشی ب مخایب انتقال دادااند.
نقد این کتاب در دو محور ساتتاری و محتوایی انجام مدیشدود .در نقدد سداتتاری بد
مکائلی همچون یرح روی جلد ،منوان اثر ،زبان ملری ،و روششناسی پرداتت مدیشدود و
در نقد محتوایی اهدا نگارش کتاب ،نق نویکندا در تحلیل و تبیین ،میزان اظهدارنظر وی
بررسی میشود .ازاینرو ،مقالة حاضر درپی پاسخگویی ب این سؤاال اس :

تحلیل انتقادی کتاب نقد ادبی اثر نعیم عموری 307

 .1محتویا کتاب تا چ میزان با آنچ نویکندا در مقدم و اهدا پژوه
اس همتوانی دارد؟
 .2جامعی

بیان داشدت

و شرول مطالب این کتاب در موضوع نقد ادبی تا چ میزان اس ؟

 .3نویکندا در حوزة ساتتاری و محتوایی تا چ میزان مو دا بدودا اسد
تقوی جنبة ملری این کتاب چیک ؟

و رااکارهدای

 .2معرفی کلی اثر
جدول.1معرفیکلیاثر 
نامکتاب 

مؤلف 

نوبتچاپ 

ناشر 

سالچاپ 

نقد ادبی

نعیم مروری

دوم

مرکز چاپ و توزیع
دانشگاا پیام نور

1395

زبانکتاب  محلنشر 
مربی

تهران

کتاب نقد ادبی در نظر دارد تا ضرن معر ی معانی لغوی و اصدطالحی نقدد ادبدی بدرای
دانشجویان زبان و ادبیا مربی ،جریانا  ،مکاتب ،و شیواهای آن را ذکر کند و نظرید هدای
مطرحشدا در آنها را تبیین کند و بی از آنک ب تداریخ نقدد بددردازد ،مبدانی نقدد ادبدی و
مکائل پیچیدة آن را برای دانشجویان این رشت شرح کند.

1.2مقدمه،فصول،ونتیجۀکتاب 
در مقدمة این کتاب دربارة ملد انتخداب موضدوع ،روش پدرداتتن بد موضدوع ،اهددا
ل تنظیم شدا اس :
پژوه  ،و ول آن سخن ب میان آمدا و در ش
 .1در ل اول مفهوم ادب ،صفا نا د ،و مکنولی وی تبیین شدا و سیر تاریخی
نقد ادبی از م ر جاهلی تاکنون بررسی شدا و مزایا و معایب هر دورا ذکر شدا اسد
نص )48-1؛
 .2در ل دوم ارتباط ادبیا با نقد ،ویژگیهای ادبیا مربدی ،و اهددا نقدد ادبدی و
واید آن شرح دادا شدا و ب مکنلة سر های شعری پرداتت شدا اس نص )70-51؛
 .3در ل سوم مکاتب نقد ادبی ازجرل کالسیک ،رمانتیکم ،و وا عگرایی معر دی
شدا و مناهج نقد ادبی ازجرل تاریخی ،روانشناسی ،و جامع شناسی بررسدی شددااندد
نص )97-73؛
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 .4در ل چهارم ب مکائلی همچون ناع ،رمدز ،بینامتنید  ،و اندواع آن پرداتتد شددا
اس نص )110-99؛
 .5در ددل پددنجم روش سدداتتارگرایی در نقددد ادبددی ،سددردمداران آن ،و هددمچنددین
نظری های مطرحشدا در این روش معر ی شدا و نقاط و و ضعک آن تبیین شددا اسد
نص )147-113؛
 .6در ل ششم ب مکائلی همچون ت ویر هنری ،ارتباط لفظ با معندا ،اندواع داللد  ،و
همچنین نقد رنیکتی پرداتت شدا اس نص .)179-149
نکتة درتورتوج اینک کتاب نتیج ندارد و ایدن مطلدب مدیتواندد دلیلدی بدر سداتتار
توصیفی این کتاب باشد.

 .3نقد ساختاری
ساتتار ن )structureچگونگی ات ال موضوما براساس الگوهدای سدازماندهدی منطقدی
اسدد نآرامبراسددتر و آندرسدددون 82 :1372؛ آرمنددد  .)48 :1384سدداتتار درسدد از
شاتصهای پنجگان در ارزیابی و نقد کتاب درسی دانشگاهی نرضدی  ،)27 :1388یکدی
از موامل مؤثر در یادگیری نآرمند  ،)48 :1384و یکی از ویژگیهای کتاب دانشگاهی کارآمد
و اثربخ اس نمن وریان ) 13 :1392؛ زیدرا ایدن نظدم در درو بهتدر محتدوا مدؤثر اسد
نآرمند  )49 :1384و سبب میشود راگیران بتوانندد هدم ،درو ،یادسدداری ،و بد کدارگیری
ایالما تود را ا زای دهند نآرامبراستر و آندرسون  .)82 :1372همچنین دیددگاا منطقدی
ایشان پرورش مییابد و مطالب تود را منطقی ارائ میدهند نشیخزادا .)125 :1387

1.3طرحجلد 
آنچ در نگاا نخک توج ما را ب یک کتداب جلدب مدیکندد یدرح روی جلدد و مندوان
آن اس  .در م ر حاضر ،برای درو بهتر ت اویر از دان «نشان شناسی» استفادا مدیشدود.
رهنگهای زبانشناسی نشان شناسی را بررسی ملری رمزهای زبانی و غیرزبدانی بد «امتبدار
ابزار ارتبایی بودن» تعریک کردااند نمختار مرر  .)21 :1385نشان شناسدی ا ددامی رازبدانی
اس ک تالش میکند زبان دوپهلو ،مبهم ،و متنا ض نمثالً موجود در ادبیا ) را رازبانی،
معقول ،و بیابهام توصیک کند نکالر  .)99 :1388برتدی دیگدر از تعداریک نشدان شناسدی
مبار اس از نشان شناسی ملردی کد بد مطالعدة نظدامهدای نشدان ای نظیدر زبدانهدا،
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رمزگانها ،و نظامهای مالمتی میپردازد نگیرو  .)13 :1387نشان شناسی مطالعة نظاممندد
ترامی اکتورهایی اس ک در ایجاد و یا تأویل نشان و یا در رایند داللد دتیدلاندد
ندین سن )7 :1380؛ بنابراین نشان شناسدی مطالعد و بررسدی هردة مناصدری اسد کد در
شکلگیری و تأویل نشان ها و رایندد داللد درگیرندد و ایدن امدر در محددودة نظدامهدای
نشان ای صور میپذیرد.
یرح جلد این کتاب درمین سادگی حاوی نکتة جالبی اس و اینک نیرة بداالیی یدرح
تاککتری اسد و تطدوط نگدارین آن در ایدن ادای تاککدتری محدو شددااندد .رندگ
تاککددتری یددا رن دگِ سددای تنثددی اس د و دربردارندددة مفدداهیری هددمچددون بددیتفدداوتی،
مدم مشارک و هرکاری ،سکتی و ضعک ،و آمادگی برای پذیر تن ا کدار جدیدد اسد و
ازآنجاک نقد ادبی درنزد پیشینیان در مقایک با محدثین در مرتبد ای پدایینتدر ،تالصد تدر،
ساداتر ،و کماهری تر رار داشت اس  ،تطوط این نق در سایة این رنگ محدو شددااندد،
اما هرچ ب پایین صفح نزدیک میشویم تطوط ایدن نقد پررندگتدر مدیشدود و رندگ
ال سدیاا روبد رو
تاککتری ب تیرگی میگراید تا این کد در انتهدای صدفح بدا ادایی کدام ً
میشویم و این مطلب نشان میدهد ک در م ر حاضدر نقدد ادبدی رشدد کدردا و مبدانی و
موازین آن تکریل شدا اس  .مطلب مهمتر اینک رنگ پی زمینة تیرا و تطدوط آن روشدن
اس و دلیل این ت ویرگری آن اس ک ادبیدا در م در حاضدر پیچیددا مدیشدود و در
هال ای از ابهام رو ر ت اس  ،اما معیارهای نقد ادبی نتطوط سفیدرنگ) وظیفة رمزگشدایی
و توضیح و تفکیر آن را برمهدا دارند .نکتة پایانی در این زمیند آنکد در ایدن یدرح جلدد
چندین نق ب شکل گل اس ک هرکدام میتواند نراد یکی از مکاتب نقد ادبدی باشدد کد
در کنار یکدیگر و ب صور یکسان رار گر ت اند و بر اهری یکسان آنهدا داللد دارد.
در انتهای این یرح از چند واژا استفادا شدا اس « :نقد ،حروف ،النقاد ،الشعر ،موازنه ،،ادد،،
و النثر» ک ب نظدر مدیرسدد هوشدرندان انتخداب شددااندد و ازجرلد اشدکاال معددود و
انگش شرار در این واژاها رمای نکردن «ال» در آنهاسد کد دلیدل ایدن کدار مشدخص
نیک  .همچنین ،میبایک از کلرة «الفاظ» استفادا میشد و اینک لفظ «موازند » در سدر
راس ذکر میشد ،زیرا ازنظر سلکل مراتبی مقدمتر اس .

2.3عنوانکتاب 
توج ب منوان یک اثر بعد از ظهور ساتتارگرایی هروارا نظر محققان و نا ددان را بد تدود
جلب کردا تاآنجاک مدار این توج ب سوی زبانشناسی ،جامع شناسی ،و روانشناسدی نیدز
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توسع یا ت اس  ،چراک منوان یک رمان یا اثر ادبی معانی رمزگون ای دارد ک بد تأویدل و
تفکیر نیاز دارد .اینگون توج صاحبنظران ب منوان و معانی آن سبب شدد کد ملردی بدا
منوان « »la titrologieیا «منوانکاوی» و «منوانپژوهی» پدید آید و بامد شدود کد «مندوان»
یک اثر ادبی تود ب یک جنو ادبی تبدیل شدود ،زیدرا و تدی مدا مندوان یدک اثدر ادبدی را
میبینیم ،این سؤال ب ذهن ما میرسد ک موضوع این اثر ادبی چیکد و دروا دع ایدن مدتن
اثر ادبی اس ک پاسخ ما را میدهد نالحرداوی  .)108 :1997بندابراین ،رابطدة میدان مندوان
یک اثر ادبی و تود آن اثر رابط ای جدلی و تکاملی اسد و شداید ایدن مفهدوم هردان
چیزی اس ک «صالح ال» آن را «نق یک من ر موسوم ب نشان شناسدی در مدتن»
تواندا اس ن ال  .)236 :1992مل انتخاب این منوان ارسی برای کتدابی بد زبدان
مربی مشخص نیک و مخایب در نگاا نخک میانگارد ک کتداب بد زبدان ارسدی
اس  .ازیر دیگر ،یکی از اصول مهم در انکدجام مدتن تناسدب مندوان بدا محتواسد
نملکی  .)14 :1384پژوه ها نشان دادا اسد مندوانهدا در انکدجامدادن بد مدتن و درو
توانندا از متن و روشنشدن نکا مبهم تأثیر راوان دارند نهردان18 :؛ آرمندد .)47 :1384
هاینو میگوید ک نکتة مهم در سازماندهی محتدوای کتداب درسدی آن اسد کد بتوانیدد
محتوای هر صفح را ب محتوای ل و محتوای هر ل را بد کدل کتداب ارتبداط دهیدد
نملکی  .)13 :1384در نگاا نخک  ،مخایب میانگارد کد کتداب پدی رو تردامی مکاتدب
نقدی را ب همراا مزایا و معایب آنها ذکر کردا اس  ،درحالیک نویکندا پیشدینة نقدد ادبدی
نزد امراب را بررسی کردا نص  )44-18و ب صور تیلی تالص مکاتب و منداهج نقددی
را معر ی کردا نص  ،)95 -73اما در مبح نقد جدید و در توضیح شیواهای نقد صدر اً بد
ارائة توضیحاتی درباب ساتتارگرایی و رنیکم اکتفا کردا و ب مناهجی همچدون رمالیکدم،
اسددطوراگددرا ،هرمنوتیددک ،توانندددامدددار ،مدرنیکددم ،و پک د مدرنیکددم 2ندرداتت د اس د .
ازیر دیگر ،در هران بح ساتتارگرا شداهدیم کد دنبالدة ایدن روش نقددی بدا منداوینی
همچون ساتتارگرایی مارککیکتی نساتتارگرایی تکوینی) و پکاساتتارگرایی مطدرح نشددا
اس  .مالوابراین ،مل انتخاب این دو روش نقدی ذکرشدا در کتاب حاضر بیدان نشددا و
این مطلب با انتخاب منوانی با کلی «نقد ادبی» در تنا ض اس .

روششناسیکتاب 
 3.3
هیچ ملری بدون روش نیک و ارزش یا ت های پژوهشی ب میزان درستی روشی اس کد
ازیریا آن ب دس آمدا اس  .ازاینرو ،انتخاب روش درسد در تحقیقدا ملردی گداهی
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بی تر از استعداد و نبوع پژوه گر اهرید دارد ،زیدرا روش نحدوة مواجهد بدا داند را
تعیین میکند و میتواند موجدب تو دک و رکدود ملدم یدا سدرم و پدی ر د آن شدود
نرضی  .)24 :1388نویکندة محترم کتداب حاضدر قدط در صدفحة «التاسه » بد روش
توصیفی د تحلیلی تود اشارا کردا اس  ،اما ب نظر میرسد سؤاال مهری در روششناسدی
یک کتاب کارآمد مطرح میشود ک نویکندا ب هیچکدام از آنها توجد نداشدت اسد  .ایدن
سؤاال بدین شرحاند:
 .1آیا نویکندا مطالب را یوری ارائ میکند کد چگدونگی مطالعا بعدی را ب دانشجو
نشان دهد و زمینة برتورد عاالنة او را راهم میکند یا آنک ارائة مطالدب یکیر اسد و
دانشجو را منفعل تربی میکند؟ برای مثال ،آیا نویکدندا منددابع کرکدی را بدرای مطالعدا
تکریلی دانشجو معر ی کردا و یا اصوالً مندابع اسدتفاداشدة تدود را کامل آوردا اسد ؟ آیدا
در معر دی مندابع قط بد مندابع چداپی بدکندا کددردا یدا بد مندابع الکترونیکدی ننوارهدای
صوتی و ت ویری ،نرما زارها ،و پایگااهای اینترنتی) نیدز توجد داشت اس ؟
 .2آیا نویکندا بدرای تقوید و تحکدیم یدادگیری مطالدب کتدداب در ذهددن دانددشجو
تدابیری اندیشیدا اس ؛ برای نرون  ،از آمدوزاهدای ملدوم روانشناسدی و ملدوم تربیتدی در
شدیوة ارائة مطالب بهرا بردا اس ؟ ویژگیهای شخ یتی و روحدی مخایبددان را در نظددر
گر ت اس ؟ آیا ب یا ت های رشت هایی مانند برنام ریدزی درسدی و تکنولدوژی آموزشدی در
شیوة یاددهی و یادگیری توج داشدت و آیدا از ابزارهدای الزم بدرای تفهدیم مطالدب ،ماننددد
مثالها ،ت ویرها ،جدولها ،و نرودارها ب توبی در کتاب استفادا کردا اس ؟
روش این کتاب ارائة یکسویة ایالمدا اسد و قدط در پایدان هدر دل سدؤاالتی
چهارگزین ای مطرح شدا ک تود محل اشدکال اسد  ،زیدرا سدؤاال چهارگزیند ای ذهدن
دانشجویان را محدود میکند و در تفکر و اسدتدالل و تواندایی بیدان و گفتدار را از آندان
میگیرد؛ هرچند ک باید اذمان کرد این سؤاال میتواند برای آن دس از دانشدجویانی کد
د شرک در آزمون کارشناسی ارشد را دارند ،مفید وا ع شود .منابع مورداستفادة نویکندا
هرگی از پژوه های انتشاریا ت اسد و ایدن مکدنل شداید بد دلیدل ندامعتبربودن مطالدب
پایگااهای اینترنتی مرومی در مجامع ملی و داتلی اسد  .روش ارائدة مطالدب نویکدندا در
کتاب یبا شیوة دیگر نویکندگان در این حوزا اس و ابتکار تاصی در آن دیدا نریشود و
ب دلیل ا تاای کتاب ،استفادا از جدولها و نرودارها در آن مشاهدا نریشود ،هرچند ک اگر
در نرون آوری مو ا مرل شدا بود ،ضرور نیاز ب این مهم حو میشد.
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4.3کیفیتکاغذوچاپ 
کاغذ این کتاب گرماژ مناسبی دارد و هرین مکنل تواندن را سدهول بخشدیدا اسد .
مالوابراین ،کتداب کیفید چداپ بداالیی دارد؛ بد ایدن معندا کد مبدارا سدای دار و
ب تعبیردیگر شبحدار ن ،)ghostingک سدبب اتدتالل در توانددن و تکدتگی مدیشدود،
ب چشم نریتورد .این کتاب ازنظر صفح آرایی نسرصفح  ،شراراگذاری ،و پانوشد )
درحد مطلوبی اس  .این پژوه در طع وزیری چاپ شددا کد متناسدب بدا سداتتار
کتابهای دانشگاهی اس .

5.3فهرستکتاب 
در هرس این کتاب شراراگذاریها ب د انجام شدا و ولی متعدد دربارة موضدوماتی
متفاو آوردا شدا اس ک تعداد صفحا آن سیری صعودی دارد و منوان ول با دروع
ذکرشدا در ذیل آن همتوانی دارد.

6.3تعدادصفحاتکتاب 
باتوج ب اینک کتاب مذکور برای دانشجویان ب نگارش درآمدا ،تعداد صدفحا آن مناسدب
ب نظر میرسد.

7.3قلمنویسنده 
دشواری زبان کتاب درسی میتواند درو و هم مطالب آن را ب تأتیر انددازد و دانشدجویان
را ب تواندن آن بیرغب کند .ازاینرو ،متن کتاب درسی باید ازنظر رسا و روان بودن زبدان
متن سنجیدا شود .رسابودن بدین معنا نیک ک مانند برتی از کتابها توضیحا دراوان و
مثالها و نرون های تکت کنندا داشت باشد ،بلک رسایی متن دانشگاهی بد معندای آن اسد
ک محتوای کتاب درمین مفهومبودن با انشایی پاکیزا و راتور مباح ملردی و آراسدت بد
اصطالحا و تعبیرهای تداص زمیندة مربدوط تهید و تددوین شدود نکداردان .)19 :1382
نویکندة این کتاب در آن بخ هایی ک تود ب توضیح مطلبدی مدیپدردازد و بدا لدم تدود
پاراگرا ی مینگارد ،نوشت هدای سدلیو و روان اسد و پیچیددگی نددارد و از مبدارا و
کلرا متداول استفادا کردا اس .
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8.3زبانعلمیکتاب 
از مهمترین موارد نقد کتابهای درسی دانشگاهی میزان رماید زبدان ملردی اسد  .زبدان
ملری زبانی اس شفا با تعبیرهای مکتقیم و دارای سات منطقی و نظم و آراسدتگی کد
الفاظ در آن معانی حقیقی دارند و ما را مکتقیم و بدون آنک برسر کلرا و تعبیرا درندگ
کنیم ب مدلول رانرون میشود نسریعی  .)44 :1378آنچ در رماید زبدان ملردی اهرید
دارد مبار اس از ارجاع دهدی صدحیح و د یدا ،رماید مالئدم سدجاوندی و نگارشدی،
ب کارنبردن جرال مرکب و یوالنی و استفادا از پاراگرا های کوتاا ،پرهیز از بد کدارگیری
واژگان و تعبیرا مهجور ،ب کارگیری کمتر جرال معترض  ،استفادا از سات های نحدوی
درس  ،و آوردن معادلهای التین اسامی و اصطالحا تارجی در پانوش یا پینوش .

 1.8.3ارجاعدهی
نویکندا در این زمین د کا ی را مبذول داشت و در ترامی صفحا آن از یک شیوا بهدرا
گر ت اس  ،اما گاهی در ارجاعدهی اشتباها نگارشی یدا تدایدی رخ دادا ،مدثالً در صدفحة
 101مشاهدا میکنیم ک ب جای آمدن ویرگول بعد از نام نویکندة کتاب از حدرو اسدتفادا
شدا اس نالزمخشریک .)... :1981
نکتة مهم دیگر اینک  ،نویکندا متناسب با مکائل و مطالب مطرحشدا از کتدب جدیدد و
دیم بهرا گر ت اس و صر اً ب کتب جدید اکتفا نکردا و تاآنجاک مقددور بدودا از کتدب
دس اول بهرا گر ت اس  ،اما گاهی شاهد آنایم ک ب رغم مطالب مهردی کد در برتدی از
بخ ها ذکر شدا ،هیچ منبعی برای آن ذکر نشدا اس  .برای مثال ،برای دو پاراگرا نهدایی
در صفحة  65ارجامی صور نگر ت اس یا اینک از پاراگرا دوم صفحة  126تا انتهدای
صفحة  127مطالب زیادی دربارة دیسوسور ذکر شدا ک اغلدب آنهدا نیدز بد ارجداع نیداز
دارد ،اما ارجامی ندارد.

 2.8.3عالئم نگارشی
نویکندا تاآنجاک توانکت در استفادة درس و بد جدا از مالئدم نگارشدی کوشدیدا ،امدا در
پاراای از موا ع شاهد آنایم ک این روند مختل شدا اس  .مثالً در صفحة  ،11تط چهدارم،
ب جای آنک «نقط » بعد از مالم نقل ول ن«») رار گیرد ،بل از آن و بعدد از اتردام جرلد
آمدا اس یا اینک مثالً ب هنگام ارجاعدهی میان مالم «ن» و کلر ای ک بعد از آن میآیدد

 314پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی ،سال نوزدهم ،شمارة هشتم ،آبان 1398

اصل
حرو
ازهر
اصل

آوردا شدا اس نصفحة  23در پایان بح التحبیر) یا اینک بعد از آمدن ویرگدول از
مطک «واو» استفادا شددا اسد « :مه فکاهاش رهعرال الکشهر ی  ،و ها » نص .)25
مهمتر آنک در نگارش ب زبان مربی میان حر مطک «واو» و واژة بعدی تود نبایدد
باشد ک این امر در سراسر این کتاب رمای نشدا اس .

 3.8.3استفاده از جمالت و پاراگرافهای کوتاه
یکی از نکا درتورتوجهی ک مخایب این کتاب گ گاهی با آن روب رو میشود ،گنجانددن
حجم مظیری از ایالما در یک پاراگرا یوالنی و از آن مهمتر ذکر این پاراگرا در یک
یا دو جرلة یوالنی اس ک توانندا را تکت میکند و و از جذابی مدتن مدیکاهدد؛ زیدرا
یادگیرندا مالوابر تواناییهای مقالنی ترایال مایفی دارد ک ب تعلقدا و تأثیرپدذیری او
مربوط میشود .وسایل یادگیری باید جذاب یراحی شوند و انگیزة یادگیرندا را تقوی کنند.
در بی تر موا ع ،شکلدهی ب مطالب آموزشی زحر بکیار و هزینة چندانی نددارد نتدیم و
نتلینگ  .)79 :1376بخشی از جذاببودن مطالب کتاب درسی ب چگونگی ارائد و نگدارش
آن مربوط اس  .گاهی مؤلفان باتجرب و توانا محتوا را ب نحوی تألیک میکنند کد مخایبدان
انو و الف زیادی بین تود و مطالب احکاس میکنند ،اما جذاببودن قط ب این ویژگدی
محدود نیک  .نوع صفح آرایی ،حرو  ،چگدونگی تنظدیم اجدزا و مناصدر یدادگیری ،در
مکو و ت اویر مناسب از دیگر موامل جذاببودن مطالب اسد  .بدرای مثدال ،در صدفحة
 133این کتاب پاراگرا ی مشترلبر  23سطر آوردا شددا کد یکدی از جردال آن از سدطر
چهارم شروع میشود و تا پایان پاراگرا ادام دارد .در این صور توانندا راهی ندارد جز
آنک مطلب را رها کند و بدون درو درستی از مطالب دربارة آن کتاب ااو کند.

 4.8.3اعرابگذاری
از مهمترین مالوهای سنج کتاب مربی بررسی میزان د نویکندة آن در امرابگدذاری
شاهدمثالهاس  ،زیرا نویکندا با آوردن آن مثال درصدد اثبا گفتار تود اسد و ایدن امدر
مکتلزم رمای د یا وامد اس  .جاللالدین هرایی در مقال اش آوردا اسد «نحدو مربدی
برای دو منظور تدوین شد :یکی حفظ زبان از ت ر ا وام و ملل غیرمرب و دیگر سدهول
تعلیم و تعلّم» نلغ نام  .)9 ،12 :1373در این کتاب امرابگدذاری اشدعار و نروند هدای
ذکرشدا ب توبی انجام شدا ،اما در این میان اشدتباهاتی رخ دادا کد نردیتدوان از آن چشدم
پوشید .مثالً در صفحة  53آمدا اس :
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ملوکٌ و إخوا ٌ إذا ما فتیتُهم

فَحاّمُ کی فمهوالهم و فُرهرُّ،

هرزة واژة «فَحاّمُ» مفتوح اس و حال آنک ب رینة ضریر «تُ» در عدل «فتیهتُهم» بایدد
آن را ماروم میکرد ،زیرا عل ماارع اس و از باب تفعیل و هرزة صیغة متکلم وحددا آن
ماروم اس .
مشکل دیگر در بح امرابگذاری اشعار رمای نکردن حرک گدذاری اسد ؛ مدثالً در
صفحة  61نویکندا کلرة «فی» در جرلة «فضهاوونی و فی کتهی فضهاووا» را حرکد گدذاری
نکردا اس .

 5.8.3اسامی التین
صور التین هیچکدام از اسامی التین در پانوش نیامددا و ایدن موضدوع یکدی از ندوا ص
شکلی این کتاب اس  .برای مثال ،در بحد «البنویه » نص  )117-116از لوسدیان سدیک و
جاککون نامی ب میان آمدا ،اما صور التین این اسامی ذکدر نشددا اسد  .در هردین زمیند
باید اذمان داش ک تعریب هرین اسامی ب توبی صور گر ت اس .

نوشتها 

 9.3
پی
ب دلیل شیوایی متن و ارائة توضیحا کا ی و ب کارنبردن اصطالحا دشوار ،نیاز چنددانی
ب آوردن پینوشد نبدودا اسد  ،امدا نگارنددا در آنجدا کد بدرای اصدطالحی تداص
توضیحاتی در پینوش میآورد ،هدیچ منبعدی بدرای آن ذکدر نردیکندد .بدرای مثدال ،در
پینوش صفحة  24ک دربارة «وحد ماوی» سخن ب میان آمدا ،هیچ منبعدی بدرای آن
ذکر نکردا اس یا در صفحة  124ک در پینوش مطلبی دربارة «النسه » مدیآورد ،هدیچ
منبعی ذکر نشدا اس .

10.3فهرستاعالمواصطالحاتعلمی 
ازآنجاکد موضدوع ایدن کتداب تخ دی اسد و یبیعتداً از شخ دی هدا ،نظرید هدا ،و
اصطالحا ملری استفادا شدا اس  ،الزم مینرود ک در پایان کتاب صفحاتی چند بد ایدن
موضوع اتت اص مییا د و صدور التدین اصدطالحا و شخ دی هدای غیرمربدی و
ارسی نیز در آن گنجاندا میشد ،اما این کار در کتاب حاضر صور نگر ت اس .
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11.3فهرستمنابع 
تعداد منابع ن 134مدد) برای نگارش این کتاب درحدد مطلدوبی اسد و نویکدندا د د
بکیاری برای همسانی شیوة چیدمان ایالما هر کتاب مبدذول داشدت اسد  ،امدا گداهی
مشاهدا میشود ک در برتی از منابع از شیوة معرول مدول شدا اسد  .مدثالً در منبدع 9
بعد از نام شهر از دو نقط استفادا کردا ،اما در منبع  10از ویرگول بهرا گر ت اس  .نکتدة
حائز اهری آنک  ،نویکندا تا پایان ل دوم ،ک غالباً صبغة تاریخی ب تود میگیدرد ،از
کتابهای دس اول و معتبر بهرا گر ت و از آغاز ل سوم تا پایدان کتداب ،کد دربداب
روشها و مکاتب نقد و رویکردهای جدید نقد اسد  ،از مندابع بد روز و معتبدر اسدتفادا
کردا اس .

 .4نقد محتوایی

مشخصکردناهدافهرفصلوخطوطآن

1.4
پژوه ها نشان میدهد ک هد های آموزشی تأثیر معنداداری در ا دزای یدادگیری دارندد
نهارتلی و دیویو  .)260-239 :1976هر کتاب دانشگاهی ک تألیک میشود ،اهدا ی را دنبدال
میکند و رویکرد تاصی در ارائة مطالب ب منظدور تددریو دارد .پدل رامکددن 3رویکردهدای
کلی تدریو را ب س دست تقکیم کردا اس نتیم و نتلیندگ  .1 :)116-111 :1376تددریو
ب منظور انتقال ایالما  .2 ،تدریو ب منظور سازماندهی ب یدادگیری دانشدجو .3 ،تددریو
ب منظور راهمکردن امکان یادگیری نهران .)116-111 :یبا رویکدرد اول ،وظیفدة تددریو
انتقال مقتدرانة محتوا از استاد ب دانشجویان اس  .در این رویکرد ،دانشجویان ب یور منفعدل
مواردی را از استاد دریا میکنند ک میتواند هم ب شکل سنتی مکدتقیم و هدم بد اشدکال
جدید همچون استفادا از رایان باشد نهران .)111 :در رویکرد دوم ،محدور اصدلی از اسدتاد
ب دانشجو تغییر مییابد و تدریو دروا ع رایند نظار صر بر یدادگیری دانشدجو اسد
نهران .)112 :در رویکرد سوم ،کد ازنظدر رامکددن رویکدردی ترکیبدی اسد  ،تددریو و
یادگیری دو روی یک سک اند .در این دیدگاا میتوان رایند تدریو دانشدجویان و موضدوع
نمحتوا) یادگیری را همچون اجزای ب همپیوست ای از یک سیکتم دانک ک در آن تددریو
میتواند با ایجاد زمینة یادگیری مناسب دانشجویان را ب درگیری عال بدا موضدوع یدادگیری
تشویا کند .در این حال ن استاد تنها محور اس و ن دانشجویان تنهدا مامدل موردتوجد ،
بلک در ارتباط متقابل با یکدیگرند نهران.)116 :

تحلیل انتقادی کتاب نقد ادبی اثر نعیم عموری 317

درصورتیک هریک از سد الگدوی دود در تددریو بدرای دانشدجو مددنظر باشدد ،در
چگونگی تنظیم محتوای کتاب درسی نیز اثر میگذارد .اگر الگوی نخک موردتوج باشدد،
محتوای کتاب باتوج ب ساتتار دان مربوط و با رویکرد انتقال ایالما ب دانشدجو تنظدیم
تواهد شد .اگر الگوهای دیگر مددنظر باشدد دانشدجو در رایندد یدادگیری امکدان عالید
بی تری ب دس تواهد آورد .بنابراین ،در نقد کتاب از جنبة آموزشی میتدوان سدؤالهدایی
را مطرح کرد:
 .1آیا محتوای کتاب باتوج ب اصول آموزشی یراحی شدا اس ؟
 .2آیا الگوی مورداستفادا در محتدوای کتداب امکدان یدادگیری عدال را بدرای دانشدجو
راهم میکند؟
 .3آیا ویژگیهای آموزشی محتوای کتاب مبانی نظری ابل بولی دارد؟
کتاب حاضر در صفحا آغازین کتاب و در صفحة «الثالث وشهر» بدا آوردن جرلدة «ف
تاو لدی الطالب معرک کی تیاشات النقد و مداشس ،و مناهج ،و نظریات ،الکتعهدد » رویکدرد اول
را در پی گر ت و قط ب انتقال داداها اکتفا کردا اس و از آن مهمتر پاسخ دو سدؤال اول،
ک در باال آمدا ،منفی اس اما پاسخ سؤال آتر مثب اس .
باید یادآور شد ک یکی از مزایای این کتاب آن اس ک در آغاز هدر دل بد صدور
مشخص و شراراگذاریشدا اهدا ارائة مطالب در آن ل مشخص شدا اسد کد ایدن
مطلب با ت ورا دانشجویان از یک کتاب آموزشی مناسب دارد ،اما ب رغم آنکد نویکدندا
در صفحة الثال مشر اذمان داشت ک بی از آنک ب دنبال تاریخ نقد باشدد و سدیر تداریخی
آن را بررسی کند ،درپی آن اس ک تود نقد ادبی را معر ی کند؛ اما تدا صدفحة  70دربدارة
پیشینة نقد ادبی در دوراهای مختلک و سر های ادبی سخن رانددا شددا کد ایدن هردان
تاریخ نقد محکوب میشود.

سازماندهنده 

 2.4
پیش
پی سازماندهندا ساتتاری سازمانی اس ک معلم ازیریا آن ب دان آمدوزان در آمدوزش
رمزگردانددی ایالمددا جدیددد یدداری مددیرسدداند نمورنددو  .)83 :2010پددی سددازماندهندددا
مجروم ای از مفاهیم مربوط ب مطلب یادگیری اس ک پی از آموزش جزئیدا تف دیلی
آن مطلب دراتتیار یادگیرندگان گذاشت میشود .پی سازماندهندا مفهومی اس کلیدی کد
پایة یادگیری مطالب بعدی را تشکیل میدهد .نق پی سازماندهندا دراهمکدردن مفداهیم
مشرولکنندا ،یعنی تدارو مجروم ای از مفاهیم بکیار جامع اس کد مفداهیم و ایالمدا
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کمتر جامع تح شرول آن رار میگیرند .ب تعبیر «گیج و برالینر» ،پی سدازماندهنددا بدرای
یک موضوع ب ت وص مرکن اس تالص ای نوشتاری یا گفتاری باشد ک در مقایکد بدا
مطالبی ک رار اس آموتت شوند ،ازلحاظ انتزامی ،کلی ،و جدامعبدودن در سدطح بداالتری
رار دارند نسیک .)112 :1387
کتاب حاضر در این ت وص ب نیکویی مرل کردا و در آغاز هر مطلب جدیدد مفداهیم
را د یا موشکا ی کردا و راا را برای هم د یاتر دانشجو بداز کدردا اسد  .بدرای مثدال ،در
توضیح «تناص» ابتدا مادة «ن.ص.ص» در رهنگ لغا را کاویدا؛ آنگاا بد واژة «الهن » از
دیدددگاا نظرید پددردازان و نا دددان مربددی و غربددی پرداتتد  ،و درنهاید کلردة «التنههاص» و
چال های تعریفی آن را مطرح کردا اس .

هاومحتوایآنها 


عناوینفصل
3.4
روع مشخصشدا در هر ل با منوان اصلی هران ل همتوانی دارد ،اما در ایدن میدان
ب نظر میرسد ک چیدمان این ول آشفتگی دارد؛ مثالً بل از ذکر مناهج نقددی از مکاتدب
نقد در هف صفح نام بردا شدا ،اما سؤال اینجاس ک آیا دانشجو مدیتواندد بدا توانددن
این هف صفح ب مکاتب نقدی تکلطی نکبی یابد؟ آیا بهتر نبود ک صر اً در یدک صدفح
درباب مکاتب ادبی سخن ب میان میآمد و ارتباط آن با مناهج نقددی تبیدین مدیشدد ،سددو
ب دلیل آنک موضوع کتاب مناهج نقد اس  ،از ذکر توضدیحا بکدیار تالصد صدر نظدر
میشد یا اینک صر اً زمانی ب مکاتب نقدی پرداتت میشد ک در مناهج نقددی اصدطالحی
ب میان میآمد ک توضیح آن ضروری ب نظر میرسید یا اینک هرجا اسری از مکاتدب نقددی
میآمد ،در پانوش توضیحی مخت ر در آن باب ارائ میشدد؟ مدیتدوان گفد نویکدندة
محترم در برتی از موا ع در حوزة انکجام کالن نتوانکت آنچنانک شایکت اس مطالدب
را ب هم گرا بزند .ب صور کلی ابزارهای انکجام مدتن را بد دو دسدتة انکدجام تدرد 4و
انکجام کالن 5تقکیم میکنند .ابزارهای انکجام ترد برای گذر از یک جزء ب جدزء دیگدر
درون یک مطلب مردا ب کار میرود نمک نامدارا  .)62-55 :2001انکدجام تدرد :موامدل
آ رینندة انکجام ترد ب س دستة واژگانی ،پیونددی ،و دسدتوری تقکدیم مدیشدود نزنددی و
دیگران  .)43-41 :1384ابزارهای انکجام کالن برای گذر از یدک مطلدب مرددا بد مطلدب
مردة دیگر ب کار میرود نمک نامارا  .)62-55 :2001نویکندا مالوابراینکد بایدد جردال
مختلک را در یک پاراگرا ب هم مت ل کند ،الزم اس ک اندواع مطالدب مرددا را ،کد در
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پاراگرا های مختلک مطرح شدا اس  ،ب یکدیگدر پیوندد بزندد .پدو ،ابزارهدای انکدجام
کالن برای مت لکردن پاراگرا ها و مطالب کالن مختلک ب کار میرود.
نکتة دیگر اینک منداهج نقددی در  10صدفح تبیدین شددا اسد و بد نظدر مدیرسدد
تالص شدن مطالب بی از آنک ایالما اساسی و بنیادین را ب دانشجو انتقال دهدد ،او را
سردرگم میکند و سبب دس کشدیدن او از توانددن مدیشدود یدا ایدنکد مدثالً نویکدندا
میتوانک ب جای آوردن ل مربوط ب ناع و تناص پو از مناهج نقد ادبی ل مربدوط
ب ساتتارگرایی را آورد و توضیحا مربوط ب ناع و تناص را درکنار ل ت دویر هندری
رار میداد.
نکتة مهم دیگر اینک نویکندا در ل اول معنای لغوی و اصطالحی نقد ادبدی را بیدان
کردا و صفا  ،شروط ،و مکنولی وی را ذکر کردا ،آنگاا اهدا  ،وظایک ،و وایدد آن در
ل دوم تبیین شدا اس ک ب نظر میرسد رارگر تن این مطالب در یک دل مدیتواندد
بر غنای این پژوه بیفزاید.
ناگفت نراند ک مناوین انتخابشدا برای ول ایدن کتداب ،بد جدز مندوان دل دوم
ناثر النقد کی االد ،)،مکنل محور نیک و مناوینی سادا ب شرار میآیند ،مانندد تعریه النقهد
االدبی و تاشیخ ،،الکذاهب االدبی  ،القناع ،التاص الرمز ،البنیوی :،اوالمها و نقدها ،الصهوش الفنیه و
رضی اللفظ و الکعنی.

نمونهآوریوتحلیلآن 
 4.4
در این کتاب ،دربارة نقد ادبی در دوراهای ادبی پیشین و سر های ادبی نروند هدایی ذکدر
شدا اس  ،اما از صفحة  70ب بعد انتظار میرود کد از پدژوه هدای برجکدت کد در ایدن
زمین ها انجام گر ت اس  ،استفادا میشد ک این امر تحقا ندذیر ت اس  .ناگفتد نراندد کد
این نقد بر هرة کتابهای تألیکشدا در این زمین وارد اس و بهتر اسد از آوردن مطالدب
صر و گیجکنندا و تنوعدهی ب مطالب ب جدای تبیدین د یدا آن اجتنداب شدود و بدا ذکدر
مثالهایی سادا مبانی هر نظری را ب صور د یا و موشکا ان برای دانشجویان ارائ دهند.

5.4نقشنویسندهدرتبیینمفاهیمومیزاناظهارنظروی 
نویکندة این کتاب قط ب نقل ول از پژوه هدای پدی اکتفدا نکدردا ،بلکد تدود نیدز در
پاراای از موارد در تفهیم مطالب دشوار و یا در مقدمة روع بح کوشیدا اس  .برای مثدال،
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در صفحة  158درباب ملل یر داران لفظ در برتری آن بر معنی یا در صدفحا 109-108
نویکندا ب نقد رمزگرایی پرداتت  ،اما آنچنانک انتظار میرود ب اظهدارنظر ندرداتتد و آرای
ذکرشدا را نقد نکردا اس  .مثالً در بح مکاتب ادبدی و در توضدیح مکتدب کالسدیک یدا
رمانتیکم نص  ،)75-74نقدهای واردا بر آن دو مکتب ذکر نشدا اس  6،یا اینک در جددال
میان یر داران لفظ و معنا نص  )166-157نویکندا اظهارنظر نکردا اس  .ب مبار دیگدر،
کتاب حاضر بی تر ب توصیک نظریا پرداتت تا نقد و بررسی آنها و غالباً نویکندا بدا آرای
ذکرشدا همسویی داشت اس  .بدین معنا ک ب ندر پدی مدیآیدد کد نویکدندا نظریدا و
برداش های تود را بنگارد یا نظری ای را نقد کند ،اما باید اذمان داش کد نویکدندا در شدرح
این نظری ها بکیار نیکو مرل کردا اس و آنجا ک دیدگااهدای مختلدک دربداب مکدنل ای را
نقل میکند از جانبداری متع بان پرهیز میکند و اصل بییر ی را رمای کردا اس .

هاوتبیینها) 


(استحکامتحلیل
6.4دقتدرارائۀمطالبپژوهشی
ب رغم آنک نویکندا کوشیدا اسد تدا مبدانی مربدوط بد هدر مکدنل را بررسدی کندد و
درصور پیچیدگی مطالب آن را ب زبان سادا تبیین کند ،امدا در بخد هدایی د د الزم
صور نگر ت اس  .برای مثال ،نویکندا در بخ «نقد ادبی در دورة جداهلی» نص )20
آوردا اس « :کالکالحظ بهذه الحاای ف ّ النقد ا ذوریاً و کطریاً و وامهاً و رلیها الجهدوی و
یفتقد االستدالل و البرها ».
سؤالی ک از این برداش نویکندا برمیتیزد اینک تعریک ما از ملریبدودن چیکد و
معیارهای آن کداماند و براساس آن معیارها نقد دورة جاهلی ملری اس یا ذو ی و ایدنکد
آیا سادابودن نقد دلیل بر غیرملریبودن آن اس و اینک شفاهیبودن و مکتوبنبدودن نقدد
در م ر جاهلی چ تأثیری در ملریبودن یا نبودن آن دارد.
ذود د یا نابغة ذبیانی در م ر جاهلی در مقایک با اشعار آن زمان د یاتر بودا اس یدا
نقدهایی ک اکنون بر آثار گوناگون شکل میگیرد؟ آیا ما درحالحاضر و در حوزة نقدد ادبدی
برای گزین الفاظ برتر ب هران کتدب جداهلی و اشدعاری کد هردین نا ددان بد اصدطالح
غیرملری آنها را رد و تأیید کردااند رجوع نریکنیم و ب هنگدام اتدتال نظدر بد ناچدار بد
مراجع لغوی و معر شناسی هران پیشینیان بازنریگردیم؟
اگر نا د جاهلی مثالً دربارة انواع جرعها در زبان مربی بیایالع بودا ،آیا دالل هدای آن
را نیز نریشناتت اس ؟ آیا جز آن اس ک هردین نا ددان بدا هردین ذود غیرملردی تدود
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توانکتند مرجعی برای مفکران رآن باشند تا آنان بتوانند داللد هدای برتدی از الفداظ مدبهم
رآن را تاحدودی کشک کنند؟ آیا اینک نا د جاهلی برای مددمای تدوی دلیدل و برهدان
نیاوردا اس میتواند ما را ب این سؤال رانرون کند ک اصالً ماهی این برهان چیک ؟ آیدا
منظور ماهی مقلی و نشن گر ت از ناج کری و ادراو مقلی اسد یدا ایدنکد مداهیتی
رهنگی دارد ک با مبانی رهنگی رایج ارتباط دارد و یا اینک مداهیتی معر د شدناتتی دارد
ک نا د ب واسطة آن باید با برتی از ملوم آشنایی داشت باشد تا در احکام و توجیهدا تدود
آنها را معیار رار دهد؟ برهانینبودن احکام نا د جاهلی بدا برداشد اول از ماهید برهدان
نمقالنینبودن) ارتباط دارد یا با دیگر معیارها؟ ازیر دیگر ،چرا غالدب پدژوه گدران نقدد
جاهلی را کمارزش یا جزئی میپندارند؟ آیا این امر ب مکنلة حکم بدر برتدری یدک دیدا
ب دلیل زیبایی یک بی مربوط بودا یا اینک ب دلیل موضوما جزئی مطرحشدا بودا اسد
یا اینک محدودی موضوما ب یبیعد و کدارکرد انددو تخیدل در سدرای ایدنگوند
تحلیلی را ارائ میدهد؟ ارتباط معلقا ندرصور اثبا وجودشدان و صدح آنهدا) آیدا
دلیلی بر کلینگری آنها نبودا اس ؟ چراک درغیراینصور میبایک هران یدک بید را
بر دیوار کعب میآویختند .ازیر دیگر ،اگر جزئینگر بودااند ،پو چگوند در موازند میدان
شعرای جاهلی مثالً امرؤالقیو و یر را از هر بهتر میدانند؟
در جایی دیگر و در بح ساتتارگرایی نص  ،)124ک نویکندا ب اکتشا ا و ابتکارا
سوسور اشارا میکند ،از بح نشان شناسی سخن میگوید و غالباً هران مکائل گنگ و مبهم
مطرحشدا در کتابهای مربی بازگو میشود بدون آنک مثالی آوردا شدود و دانشدجو ا نداع
شود .ازیر دیگر ،در هرین مبح مباح ذکرشدا تیلی تالص و گذرا مطرح مدیشدود.
برای مثال ،اینک ارتباط بین دال و مدلول تابع ارزش نشان اسد و ندومی رابطدة الزامدی و
اتتیاری میان دال و مدلول بر رار اس  7و از هر مهدمتدر مرجدع تدارجی مدوردنظر درار
نریگیرد .نرونة دیگر این تالص گویی را در صفحة  67و ذیل مبح انواع دالل شاهدیم.

7.4کیفیتخالصۀپایانیفصول 
نویکندا در این ت وص رویکرد یکسانی در پی نگر ت اس  .بدین معندا کد در انتهدای
یک ل نص  48و  )70صر اً ب روش ،ترتیب ،و چگونگی ارائة مطالب پرداتتد اسد و
در انتهای لی دیگر نص  )178ب لم تود تالص ای از نظریدا و مطالدب ذکرشددا در
آن ل را بیان کردا اس .
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درادام  ،ازیریا جدولها یراحیشدا و امتیازدهی ب سدؤاال مطدرحشددا در چنددین
معیار متفاو ب ارزیابی این اثر میپردازیم.8
جدول.2نقدساختاری 
امتیاز 

معیارارزیابی 

1

2

3

4

 .1نویکندا تا چ میزان در کاربرد «زبان معیار» در متن کتاب مو ا بودا اس ؟
 .2آیا نثر کتاب سلیو و روان اس

و توانندا ب سهول مباح

*
*

را دنبال میکند؟

 .3آیا درمجروع کتاب ماری از «ایجاز مخل» و «ایناب مرل» اس ؟

*
*

 .4آیا اغلب جرل ها کوتاا ،صریح ،و روشناند؟
 .5نویکندا تا چ اندازا در پی گیری از ابهام در متن کتاب مو ا بودا اس ؟

*

 .6آیا نویکندا در بیان ایداهای تود از پیچیدگیهای غیرضروری پرهیز کردا اس ؟

*

 .7نویکندا تا چ اندازا در ب کارگیری ظرایک زبانی و پرهیز از کژتابی آن مو ا بودا اس ؟

*

 .8آیا اصول سجاوندی ننقط گذاری) در متن کتاب ب توبی و باد

رمای

*

شدا اس ؟

*

 .9متن کتاب تا چ میزان ماری از غلطهای امالیی و نگارشی اس ؟
 .10آیا درمجروع نویکندا در بیان ایداها و اندیش های تود مو ا بودا اس ؟

*

 .11آیا بین اجزای کتاب انکجام و پیوند منطقی روشنی بر رار اس ؟

*

 .12تا چ میزان

لبندی مطالب منطقی و د یا اس ؟

 .13آیا مطالب هر

ل استررار منطقی

 .14آیا تناسبی معقول بین حجم مطالب پی بینی در
 .15آیا هرس

5

*
*

ول بلی اس ؟

*

ول مختلک بر رار اس ؟
*

مندرجا ب توبی بیانگر دامن و مرا مطالب اس ؟

*

 .16آیا در نگارش بندها نپاراگرا ها) از شیوة اصولی پیروی شدا اس ؟
 .17آیا صفح آرایی واحد و یکسانی در بخ های گوناگون کتاب دیدا میشود؟

*

 .18آیا شیوة استناد ب منابع در متن و در کتابنام مبتنیبر اصول استاندارد اس ؟

*
*

 .19میزان یکدستی در رسمالخط استفاداشدا در کتاب چ در اس ؟
 .20تا چ میزان محتوای کتاب از جامعی کا ی در حوزة موضومی تود برتوردار اس ؟
 .21نویکندا چ اندازا در پوش

*
*

وجوا مختلک موضومی مو ا بودا اس ؟

*

 .22آیا نویکندا در پی گفتار و مقدم ب انگیزة تود از نگارش کتاب اشارا میکند؟
 .23آیا نویکندا مکیری را ک برای تدوین این کتاب پیرودا ترسیم کردا اس ؟
 .24نویکندا تا چ میزان در بیان ضرور انتشار این اثر و امتیاز ویژة آن مو ا بودا اس ؟

*
*

 .25تا چ میزان مطالعة این اثر شور و شو ی برای آموتتن در مخایب ایجاد میکند؟
 .26آیا لحن نویکندا در نگارش این اثر ماهیتی تعاملی و گف وگومدار دارد؟

 .27آیا بخشهای مهم کتاب بهنحوی برجسته شده است که اهمیت آن برای خواننده روشن
باشد؟
 .28آیا در انتهای هر ل پرس هایی برای تأمل در مباح مطرحشدا آمدا اس ؟

*
*
*
*

 .29آیا امکان مکاتب با نویکندا ننظیر در نشانی ایریل) در کتاب پی بینی شدا اس ؟

*

 .30آیا درمجروع رویکرد کلی کتاب از اایی گف وگویی و تعاملی برتوردار اس ؟

*
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الزم را دارد؟

 .31آیا جلد و صحا ی کتاب استحکام و کیفی

 .32تا چ میزان در یراحی جلد کتاب معیارهای زیباییشناتتی رمای

*
*

شدا اس ؟

 .33تا چ میزان ون انتخابی برای متن کتاب توانا و چشمنواز اس ؟

*

 .34میزان تناسب صفح آرایی کتاب با محتوای آن چگون اس ؟

*

 .35درمجروع کیفی

*

کاغذ و چاپ کتاب متناسب با استانداردهای موجود اس ؟

 .36آیا حجم کتاب با نیاز اغلب مخایبان متناسب اس ؟
 .37آیا برای سهول
 .38آیا برای سهول

در بازیابی مطالب نرایة موضومی تدوین شدا اس ؟

بازیابی اسامی موجود در کتاب نرایة اشخاص تدوین شدا اس ؟

 .39تا چ میزان بهای پش

*

جلد با کیفی

اثری ک ارائ شدا و یر

*
*
*

روز تناسب دارد؟

*

 .40آیا مالوابر نکخة چاپی ،نکخ الکترونیکی کتاب نیز مرض شدا اس ؟

جدول.3نقدمحتوایی 
امتیاز 

معیارارزیابی 
 .1آیا دامنة موضومی کتاب درس

1

و روشن ترسیم شدا اس ؟

 .2تا چ میزان وجوا ترایز آن ب آثار مشاب در این زمین روشن اس ؟
 .3آیا محتوای کتاب ب روشنی تعلا آن را ب حوزة تخ
ی موضوع موردبح

 .4آیا همتوانی کتاب با لررو تخ
 .5نویکندا تا چ میزان در پوش

مطالب تخ

2

3

4

*
*
*

ی مشخ ی نشان میدهد؟
ب توبی نشان دادا شدا اس ؟

*
*

ی در کتاب مو ا بودا اس ؟

 .6آیا نویکندا در نگارش این اثر هد مشخ ی را تعیین کردا اس ؟

*

 .7آیا هد نویکندا ب نحو معقولی با نیازهای مخایبان اصلی کتاب همتوانی دارد؟

*

 .8نویکندا تا چ میزان در رسیدن ب هد موردنظر مو ا بودا اس ؟
 .9اگر کتاب موردنظر ماهیتی آموزشی دارد ،آیا مبتنیبر نظری های یادگیری اس ؟

*
*

 .10اگر کتاب ماهیتی پژوهشی دارد ،آیا مبتنیبر تحقیقا اصیل آن رشت اس ؟
 .11سهم مبانی نظری موجود در حوزة موضومی کتاب در پیدای
 .12آیا نویکندا هوشرندان و باد

*
*

محتوای آن چ در اس ؟

ب نظری های مرتبط ب موضوع استناد کردا اس ؟

*

 .13تا چ میزان میتوان ب پشتوانة نظری مباح مطرحشدا در کتاب ایرینان داش ؟
 .14آیا نویکندا برای استفادا از مبانی نظری ب منابع دس

*

اول و معتبر مراجع کردا اس ؟

*

 .15نویکندا تا چ میزان در بر راری پیوند میان دو حوزة نظر و مرل مو ا بودا اس ؟

*

 .16آیا نویکندا ب دالل های کاربردی مطالب کتاب توج کا ی داشت اس ؟

*

 .17آیا مثالهای کا ی از دالل های کاربردی مطالب در متن دیدا میشود؟

5

*

 .18نویکندا تا چ میزان در استفادا از آثار معتبر و مرتبط پیشین مو ا بودا اس ؟

*

 .19آیا ب آثار هکت و تأثیرگذار مرتبط پیشین استناد شدا اس ؟

*

 .20آیا هرس
 .21میزان جامعی

*

منابع مورداستفادا د یا و منظم اس ؟

*

کتاب در استناد ب منابع مرتبط موضومی چ در اس ؟

 .22نویکندا تا چ میزان در استفادا از آثار دیگران امان دار بودا اس ؟
 .23نویکندا تا چ میزان ب آرای موا ا و مخالک دیدگاا تود اشارا کردا اس ؟

*
*
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*

 .24آیا نگاا نویکندا ب آثار مرتبط پیشین نگاهی تحلیلی و انتقادی بودا اس ؟

*

 .25نویکندا تا چ میزان در ارزیابی پیشینة موضوع من ک و بییر بودا اس ؟
 .26نویکندا تا چ حد از منابع ملری رشتة همجوار بهرا بردا اس ؟
 .27کتاب تا چ میزان میتواند برای متخ
 .28محتوای کتاب تا چ میزان جامعی
 .29نویکندا تا چ اندازا در پوش

*
*

ان رشت های همجوار مفید باشد؟

*

کا ی در حوزة موضومی تود را دارد؟

*

وجوا مختلک موضومی مو ا بودا اس ؟

 .30آیا نویکندة کتاب مؤلفان هکتة رشتة تود را میشناسد و از آثارشان بهرا بردا اس ؟
 .31آیا در مقایک با آثار مشاب در زمینة موضومی کتاب ،اثر حاضر گامی راتر ر ت اس ؟

*
*
*

 .32نویکندا تا چ میزان از منابع جدید و روزآمد بهرا بردا اس ؟
 .33ب چ سهری از منابع الکترونیکی جدید در زمینة موضومی کتاب استناد شدا اس ؟

*

 .34آیا نویکندا ب آترین یا ت های موجود در مجروم مقاال سرینارها استناد کردا اس ؟

*
*

 .35آیا محتوای کتاب بازتابی از گفتران جاری در رشتة موردبررسی محکوب میشود؟
 .36نویکندا تا چ اندازا در تدوین کتاب از نظری های یادگیری بهرا بردا اس ؟

*

 .37آیا نویکندا برای ایرینان از انتقال صحیح و د یا مطالب کتاب تدابیری اندیشیدا اس ؟

*
*

 .38آیا کتاب قط مجروم ای از داداهاس ؟
 .39مطالعة این اثر تا چ میزان بر پویایی ذهن و زبان مخایبان آن مؤثر تواهد بود؟

*

 .40آیا مؤلک ب پرس های پرتکرار توانندگان اندیشیدا اس ؟

*
*

 .41مخایب اصلی تا چ میزان بدون نیاز ب کرک میتواند مطالب کتاب را درو کند؟
 .42آیا تررینهای مرلی و مکائلی برای تفکر در کتاب موجود اس ؟
 .43آیا برای آشنایی مخایبان با مفاهیم در پایان اثر واژگان تخ

*

ی تعریک شدااند؟

 .44آیا شیوة نگارش این کتاب میتواند الگویی کارآمد برای آثار مشاب باشد؟

*
*
*

 .45درمجروع نویکندا تا چ میزان دغدغة درو و هم مخایب را در سر داشت اس ؟
*

 .46محتوای کتاب تا چ میزان با اهدا و سر لهای کتاب همتوانی دارد؟
 .47تا چ میزان میتوان این کتاب را ازجرل کتابهای اصلی در حوزة نقد دانک ؟

*

 .48این کتاب تا چ میزان میتواند برای استفادا در مقطع دانشگاهی استفادا شود؟

*

جدول.4ارزیابیساختاری 
گزینههایسؤال


فراوانیدرجدول 

درصد 

گزینة 1

6

%15

گزینة 2

2

%5

گزینة 3

9

%22/5

گزینة 4

9

%22/5

گزینة 5

14

%35

40

100

مجروع سؤاال
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فراوانیدرجدول 

درصد 

گزینة 1

11

%22/91

گزینة 2
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%29/16

گزینة 3

3

%6/25

گزینة 4
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نمودار.2ارزیابیمحتوایی 

 .5نتیجهگیری
تحلیل ساتتار کتاب نقد ادبی نشان میدهد:
 .1یرح روی جلد با ریزبینی و د
کتاب ابهامبرانگیز اس ؛

نظر یراحی شدا ،اما منوان انتخابشددا بدرای ایدن

 .2کتاب حاضر براساس روشهای نوین نگارش کتاب نوشت نشدا اس ؛
 .3هرس  ،تعداد صفحا  ،و لم نویکندا در سطح مطلوب اس ؛
 .4زبان ملری کتاب ،ب ویژا در زمیندة ارائدة مطالدب در پداراگرا هدا و جردال بلندد،
ب سکتی گراییدا اس ؛
 .5هرس

امالم و اصطالحا

ملری ب چشم نریتورد.
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و در تحلیل محتوایی دریا ت میشود:
 .1هد نویکندا از نگارش کتاب بی تر ارائة مطالب و داداها ب صور تدام اسد
نگارش کتاب ب این شکل با هد بیانشدا در مقدم همتوانی ندارد؛

و

 .2نویکندا در ارائة پی سازماندهنداها ب توبی مرل کردا و روند ارائة مطالب از آسدان
ب سخ را رمای کردا اس ؛
 .3نویکندا در سطح انکجام ترد ب توبی مرل کردا اس  ،امدا در پداراای از مدوارد در
سطح انکجام کالن توانندا را با مشکالتی روب رو میکند؛
 .4نویکندا مطالب دشوار نقد ادبی را با زبان سدلیو و روان تدود بد تدوبی تبیدین کدردا
اس د  ،امددا در برتددی از بخ د هددا تالص د گددویی نویکددندا توانندددا را ب د جددای هدددای
سردرگم میکند؛
 .5نویکندا در بح
داشت اس ؛

نرون آوری برای تثبی

مطلب در ذهن مخایب تالش بکدیار کردی

 .6نویکندا بی تدر بد نقدل دول پرداتتد و اظهدارنظر وی درمقابدل نقدل دولهدا
رنگ میبازد؛
 .7در پدداراای از مددوارد تحلیددل ایالمددا تددام و نقددل ددولهددا در سددطح مددیمانددد و
مرقی نیک .
نکتة پایانی آنک نویکندا در ساتتار نیکوتر از محتوا مرل کردا اس
پی نهادهای زیر میتواند بر غنای این کتاب ارزشمند بیفزاید:
 .1د

در چین

مطالب و هرس بندی د یاتر؛

 .2اجتناب از تنوعدهی مخل امر پژوه
 .3کمکردن از بخ
 .4د

و تررکز بر موضوما

کمتر اما مریاتر؛

تاریخ نقد و پرداتتن ب دیگر مناهج نقدی؛

در ذکر منابع برای مطالبی ک حاوی ادمای تاصیاند؛

 .5اظهارنظر در مکائلی ک اتتال نظر زیادی دربارة آنها وجود دارد؛
 .6مکتدلکردن مبانی تنوریک ب نرون های متنی و تحلیل آنها؛
 .7د

در امرابگذاری و رمای

مالئم نگارشی؛

 .8ذکر صور نوشتاری اسامی التین در پانوش ؛
 .9آوردن هرس

و ب نظر مدیرسدد

امالم و نظری های تاص در پایان کتاب؛
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 .11ارائة تحلیلی د یاتر از مبانی نظری منقول.
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