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"آشنايي با اصول اوليه نقد كتاب"گزارشي از ميزگرد

و مركز اسناد آستان قدس رضوي  برگزار شده توسط انجمن علمي پژوهشگران سازمان كتابخانه ها، موزه ها

1محمد نظرزاده

 توسط انجمن علمي"آشنايي با اصول اوليه نقد كتاب"يك ميزگرد علمي با عنوان 28/9/1388در روز شنبه

و مركز اسناد آستان قدس رضوي برگزارپژ در اين ميزگرد، جناب آقاي.شدوهشگران سازمان كتابخانه ها، موزه ها

و جناب) سرپرست گروه اسناد(، جناب آقاي حسن آبادي)كارشناس مسئول اداره مخطوطات سازمان(ادار مرادي وف

دبير انجمن(سركار خانم محبوب. ههاي خود پرداختندبه ارائه ديدگا) سردبير نشريه الكترونيكي شمسه(آقاي زره ساز

:در ادامه گزارشي از اين ميزگرد ارائه مي شود. اداره اين ميزگرد را برعهده داشت) علمي پژوهشگران سازمان

از. الرحيماهللا الرحمن بسم:خانم محبوب برگزاري جلسات نقد كتـاب سازمان علمي انجمن برنامه هاي يكي

هد است را ذهنيتآن اين استف كه  هـست؟و مفهـوم آن چـه يعنـي نقـد كتـاب. آماده كنـدباكتنقد نسبت به ها

، مـرادي آقايـان وفـادار.مي شويمبا ذكر مصاديق نقد كتاب سپس وارد بحث اصليي نقد كتاب چگونه است؟ها شيوه
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و زره ساز را كه داشتو تاليفاتي انجمن با توجه به تجربيات از اعضاء حسن آبادي ند داوطلب شـدند كـه اولـين جلـسه

.هدايت كنند

و ايران در تاريخ اسالمگردد؟ برميكيسابقه نقد كتاب به اما در مقدمه الزم است اين پرسش را مطرح كنم كه

مي سختگيرانه داريم كه احاديث را جمع هاي دراوايل اسالم شيوه. اين امر وجود داشته است و با نقد سعي آوري كردند

در غزالي"مثال از علماي اسالم،.كردند احاديث معتبر را گردآوري كنند مي و كتـاب تهافـت الفالسـفه بعـضي نقـد رد

و بررسي كتاب هايي كه معرفي مي كند مي پردازدهعالذريدر اصول فلسفه مي نويسد يا آقا بزرگ تهراني  امـا.به نقد

ا نقد كتاب  و زماني كه از در ايران.ستبه شكل امروزي، جديدتر نقـد پا به عرصه وجود مي گذارند مجالت مطبوعات

مييتر جنبه علمي كتاب  مي به خودش و رايج  كتابهـايي را نقـد، يادگـار، يغمـا، مثل ايـران شـرقيمجالت. شود گيرد

كهراترين نقد جدي.كردند مي شمبه طور جديوكه منتشر مي شود 1322 از سال در مجله سخن مي بينيم اره در هر

را. نقد كتاب را مي آورد  و نامـه همچنين مي توانيم از مجالت  انجمـن كتابـداران هنماي كتاب به مديريت ايرج افشار

كه نام ايران و علميو مطالب ببريم و پيشگامان نقد كتاب از پيش.بر نقد كتاب دارند نقدهاي تخصصي مـي كسوتان

و قزويني،عالمه توانيم از  نام ببريم، اما براي ورود به مبحث نقد الزم است كه ما بـا مفهـومر سايرين ديگ زرين كوب

و كلمه نقد آشنا بشويم مي از آقاي زرهبر همين اساس. نقد  كه نقد چيست؟ پرسيم ساز

آن هـم بـه دليـل دليـل.با چالش همـراه اسـت"معموالمفهوم نقد. بسم اهللا الرحمن الرحيم:زره ساز آقاي

با پيچيدگي خودش نيست به  هر. خودش دارد دليل بار منفي هست كه  وقت صحبت از نقـد مـي شـود، مـي همه ما

و ميگوييم ما انتقاد پذيريم ع اين طور نيست،كهستا ولي واقعيتش اين؛پذيريم نقد را طفياكه اين به دليل بار منفي

م حتي در تاليفات امر اين.به مخاطب وارد مي شود ناخودآگاه است كه  و در بين افرادي كه سـعي دارنـدو در بين تون

س.هم وجود دارد نقد را تعريف كنند  ايـن بـار منفـي را كـاهش در آنها كنند عي مي عده اي تعاريفي ارائه مي دهند كه

كـرد بـه آن اسـتناد براي نقـد كه مي شودي تعريف اما.رنگ جلوه بدهندكمرا گيري اشكالو گيري بحث خرده.بدهند

وگير خرده": عبارت است از وگيري اشكالي ميو اين"متونعلمي از آثار  توانيم در تعريف نقد تعريف علمي است كه

مه.وجود داردراجع به نقد يك سري باورهاي رايج. دهيمارائه  اشكال گيري يكي: مهارت استدوارت نقد شامل كالً

و مشكالتمشخص كردنديگريو دواز اي يكي عده. راه حل هاي رفع نواقص و گيرنـد مهارت را بـه كـار مـي اين

و نقص عده مي اي هستند هم اشكاالت مي هاي كار را و هم  يـك سـري.هايي براي نقد ارائه بدهندلح توانند راه بينند

 درست اسـت نكته اين. يكي اينكه نقاد حتماً بايد متخصص در آن حوزه باشد.وجود دارد در باره نقد باورهاي رايج هم

ميككه هر  نكته بـدان معنـا اما اين اطالعاتي در آن حوزه داشته باشد؛ مي بايست را نقد كند اي خواهد حوزه سي كه

هرفردي جداي از تخصـصش. نيست كه در همه زمينه ها به صورت مطلق نمي توان بدون اين پيش فرض ورود كرد

ماماممكن است نكته اي را در مورد اثر  و رشد است هدف از نقد.ن كمك كندرا در بهبود اثرما بگويد كه رشد.توسعه
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و نقادي بوده استبسياري از علوم  يعني"حيات علم به نقد است"در واقع،.به خصوص در حوزه اسالمي، ناشي از نقد

د و توسعه علوم و زندگي علمي  از آثار بزرگـان در بسياري. ايجاد شده استو نقادي نقدتوسطر مباحث مختلف حيات

و هاي پيشينيان نقدنتيجه  باعث همه اين موارد. جديد با استحكام بيشتري شده استآثارپيدايش سبب ساز نوشته شده

ما مي اي اگر.پيدا كنيم به نقد ديد ديگري شود كه راي مانـدگار اثـر بخواهدو پيشرفت داشته باشد عالقه به نويسنده

و ضعف بايد اثرش را به دست نقادان بسپارد تا توليد كند، ت. هاي اثرش مشخص بشود معايب شـود وصـيه مـي عمومـاً

عال، تا نقد كنندتان بسپاريد آثارتان را به دشمنان و وابستگيقه چون دشمن از لحاظ عاطفي هيج به ندارد، به شمااي تا

بي.را نگويد خود به شما اشكاالتتان خاطر عالقه راو معايب اثر تمام نكات ضعف،رحمي دشمن با ميشما وك آشكار ند

وو شما اثر عطفي براي اين نقطه  و براي ايجاد آثار بهتر كـرد به قول معروف آثاري كه بشود به آن اسـتناد ماندگارتر

.د باشمي

وفادار مي خواهيم كه در خصوص نقد كتاب براي ما صحبت با تشكر از آقاي زره ساز، از آقاي:محبوبخانم

.كنند

خ:وفادارآقاي و نقادي كتاب جلسه نورسي استي جلسه بررس دا،به نام عموماً نقـد چگونـه اتفـاق مـي. نقد

ه. يك مثال عرض كنم افتد؟  با نقد يا ميشه  احـساسو قفسه باز يـك كتابخانـه يك اتفاقي در مقابل يك كتابفروشي

ميبه شگرفي كه در حوزه انديشه انسان م اتفاق مي افتد؛آيد وجود ميچرا كه ن كتـاب را بنـا بـه انگيـزهآشويم جبور

و و نقد كنيمو ابتياع كنيم فرهنگي هاي عمومي و غريب نيـست؛ يك چيز پس نقد. بخوانيم  بلكـه يـك چيـز عجيب

كه.ساده است  اسالمدر. نقد هم متولد شده است، پديدار گشته است نگارشوو داراي انديشه شده متولد بشراز زماني

م نيز نقد بهدر. ديده مي شود ختلفبه فراواني در آثار و منثور ما هم و نقادي استقبال شده ادبيات منظوم فراواني از نقد

و نقد بكند ناگزير است انسان.است هايي كه از پدران ما نقل مـي خصوص داستانبه در ادبيات شفاهي ما،.نقد بشود

ازدر وقتي از شيخ ابوسعيد ابوالخيررمدر قرن چها داريم كه در تاريخ شفاهي مان. استنقادي توجه شده به كنند حمام

آن جوانمردي آن است:دهندمي، ايشان پاسخ كنندميسوال تعريف جوانمردي   نشان ندهـدهاكه دالك شوخ كسان به

و ايـن هـم شده گرفته كه باز به همين سخن هم ايراد شـايد بـه نـوعي است كه چرا اين فعل دالك را به او نمايانـد

به.شدجوانمردي نبا  ما.ها نگاه كنيم نبايد نقد كنيم اين بيان بنابراين اگر . نقاد باشيم ضرورتاً براي اعتالي علم بايد اما

و حتي براي ديگر خواني. است اولين ناقد خود نويسنده اولين نقاد كيست؟  متن خويش را عرضه،اگر مؤلف در بازخواني

. حال خويش نظاره درون است نظاره نقد. خويش استمتن بهترين ناقد خود؛كند

:موالنا مي فرماييد

و احسان خويش  ديده فرو بر به گريبان خويش عيب كسان منگر

 خودشكن آن روز مشو خود پرست آينه روزي كه بگيري به دست
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كه:حضرت امير مي فرمايند را،عيب خويشخوشا به حال كسي .كنـد مـي نيـازي ديگـران بـييجـو عيباز او

و ما مجبوريم اين مرحله را داشته باشيم،اينبنابر  يـك،اما از ديـدگاه پـژوهش. نقادي خويشتن اولين مرحله نقد است

و يك  يك مقدار دقيـق نگـاه كنـيم انـسان بـراي اينكـه بـه اگر.مانند طبيعت چهار فصل دارد پژوهش متن نگارشي

و تابستان ثمره متنش برسد بها شكوفايي و نقد زمستاني را در نوشته خود داشته نقد پاييزي خويش ايدبر خودش باشد

برديگران  .دثمره محصول خودش در تابستان برس نقد خويش ببيند تا به را

و حاصل انديشه خودمان را به بازار نقد ببريم پس جامعه آرماني متن زماني اتفاق مي و افتد كه ما متن خويش را

ش.هراس نداشته باشيم ا تحمل .ساسي نقد استنيدن نقد از سوي نويسنده يكي از اركان

هدف از نقد:ديك جمله معروفي هست كه مي گويدر مورد نقد. بسم اهللا الرحمن الرحيم: آبادي آقاي حسن

و مفهوم.رسيدن به كمال است  ادامنه تعريف نقد در نظر گرفته اندبرايكهرا اي دامنه،با توجه به معني .ستوسيعي

 دامنـه وسـيعي دارد كـه از نقد معني.اين تعريف گنجاند در دامنهرا حركت مي كنند كه در مسير نقد افرادي توانمي

يك. را شامل مي شود تا يك چيز خيلي خوب انتخاب كردن جويي عيب ودانتخـاب بـش مـتن حاال اينكه چه چيزي در

و وجود مطلب جالبي در حوزه اهميت. بحث ديگري است كه در كتاب مشخص مي شود  هـر آن اين اسـت كـه دارد

كه.محققي شايسته است چند نقد بنويسد و به علت تحقيقاتش نقد كتاب هايي مفهوم بار اين. منتشر كند بايد بنويسد

و چه چيـزي بايـد نقـد بـشودو مشخص مي كند معناي زيادي دارد  در كـشورمان مـا؟كه چه كسي بايد نقد بنويسد
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كهآ.د نداريم مجالت تخصصي نق مين چيزي ما در كتاب"شود، مثال مي بينيم به صورت نقد منتشر درههاي  بيشتر

. فعاليت دارندحوزه معرفي

ن هر كس مي به نظر من،؟ تواند نقد كند چه كسي مي حاال سوال اين است كه نقـد دامنـه يعنـي.دباشقداتواند

ن  مي.يستمنحصر به فرد يا گروهي خاص ياتواند نقد و نقـد براسـاس نيـاز. يك عالقـه باشـد برخاسته از يك انگيزه

و، نقد.گيرد صورت مي ضرورت با استفاده هر فردي ست براي اينكها نقد به عنوان يك بستر. داردنزمان خاصي دوره

و بررسي قرار بدهد كه از راه اين بررسي تواندباز اين بستر   وب اگـرخـ. روشـن بگيـرد يك نتيجه،مطلبي را مورد نقد

كتابش را نقـد كه يكي از دوستان از من خواست. نقدي صورت مي گيرد، قرار است چه نتيجه اي از آن به دست بيايد

با است يادم.با وقت زيادي كه گذاشتم كتابش را نقد كردم كنم،  تو پوسـت كتـاب:من گرفت گفت با تماس تلفني كه

از.بردار نيست نقد كردن تعارف،مي خواهم بگويم. را كندي من  مـا نقـدي بـراي مي خـواهيم يك كسي يعني وقتي

كي است براي اين خيلي موضوع مهم.ما را به كمال برساند كاركه از او خواسته ايم،انجام بدهد خواهنـده مي كساني

ميآن چه وارد حوزه نقد بشوند،  ميكه طلب كسيآنچهو كند كسي كه خودش نقد  اش دو چون نقد دامنـه.دكن نقد

راما.طرفه است و متاسفانه دامنه نقد كه.بيشتر به ناقد توجه داريماغلب يك طرفه مي بينيم بـه ايـن بايد در صورتي

رسم از ايران، در خارج. در حوزه نقد قرار مي گيرد است نيز ما نقد طرف كسي كه موضوع هم بايد توجه داشته باشيم، 

بربر اين است كه  مي اينكه كتاب هايشان معروف بشوداي معموالً مؤلفين بـر خواهنـد كـه حتمـاً از چند منتقد معروف

كه. استو آن اثر موضوع اهميت نشان دهنده چون نقد كردن؛بنويسندكتاب هايشان نقد  اعتقاد عمومي بر اين است

كت.ارزش ندارد كتابي كه نقد نشود  اگ.ه است ابي كه نقد نشده انگار كسي نخواند يعني و دقيـق كتابي را خـوبر چون

ميمطالعه كنيد و نقد را بپذيرند.شود مورد نقد واقع .در كشور ما كم هستند كساني كه طلب نقد بكنند

نـيكالي.داشـتند خواسته هايي مي سپردند از ناقد نويسندگان بزرگ وقتي آثارشان را به ناقد:آقاي زره ساز

چ آستروفسكي ايك، از نويسندگان معروف و به همراه اثرش براي به شولوخ نامه ويف برنده جايزه نوبل مي نويسد

و از تو مي خواهم صادقانه برايم بگويي، اگر خوشت نيامد": در اين نامه چنين آمده است. مي فرستد ريش پهن كوسه

هـ. گم شود بگذار برود).ضرب المثل انگليسي(نمي شود   آزردناز دوسـتان مـا...ست ديگـر اگر بنويسي چرند، كـافي

حتي شخصيت هاي قـوي اگـر. ستايش تنها مخرب آدمي است.و اين سخت زشت است احساسات يك آدم هراسانند

 را بگويند حتـي اگـر دردنـاك دوستان واقعي بايد حقيقت.بي حساب از جانب مردم ستوده شوند، آماده گمراه شدن اند 

از يا محمدمهدي نراقي."باشد مي"داتاعالس جامع" نوشتن كتاب پس  از ناسـرهد سرهخواه از مال محمدحسن قزويني

ب":و برايش چنين مي نويسددكتاب را به دقت بگوي و تمي ان انظر فيه و االنتخاب و التبريعين النقد ز القشر من اللباب

مي يعني"و الباطل من الصواب من التراب با از تو مو انتخاب نقد ديدهخواهم و و پوسته و به اثرم بنگري و باطـل غـز

درل خانلري در ناتدكتر پرويز. صواب آراء من را مشخص نمائي  خيلـي ظريـف بـه 1324شـهريور سـال مجله سخن
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و مشكالت و نقادي در ايران اشاره كرده اي هيچ نويسنده،گوش هيچ كس به شنيدن انتقاد عادت ندارد":گويدمينقد

و جوان درحاضاز پير اور نيست قبول كند ممكن است و اگر يا نقصي عيب آثار هست كسي در اظهـار آن قـصد باشد

و دشمني نداشته باشد  و فصولي در مدح آن بپردازيم همين كـه. آزار يـك نكتـه هر قدر در عظمت كتابي مبالغه كنيم

و مي بزرگوارنويسنده گرفتيم عيب بر آن كوچك  و شـما را شما در خيابان روي از رنجد و بـد بر مي تابد جنس حـسود

درياين مشكالت".نامد مي .كشور ما در حوزه نقد وجود دارد است كه

و ويژگيهايي بايد داشته باشد؟نا:خانم محبوب  قد چه صفات

كه مثالبا:آقاي وفادار و به بحث نوعي به آقاي زره ساز بيان كردند هايي .وارد شـدند صفات نقـاد لحن نقد

با. سخن گفتبا ديگري توان با زبان خاموش نمي را به پيش ببرد اين مطلبيچون انسان ناگزير است كه با ادبيات  بايد

درو زبان ناطق او اين هم تحقق پيدا نمي كند، اين مورد سخن گفت يا از تراوش قلم و ينكه لحن ما خوب باشد مگر

همآ . رود توسط نويسنده بـاال مـي پذيرش اگر انسان لحن خوب داشته باشد آستانه.فرق مي كند ستانه تأثيرپذيري آن

را واقعه7و اول قرن6قرن اواخردر"المعجم"كتاب صاحب شمس رازي  كند هجري قمري نقد مي 601در سال اي

ا من به محض اينكه رسيدم كه خيلي بد شعر مي گفت، در بخارا به فقيهي":و مي نويسد بـر مـنو را گفـتم نقد شعر

و نميخود چون،تاخت كه تو حسودي   در ادامـه شـمس رازي." سراسر وجود تو را گرفته استبخلتواني شعر بگويي

كس":گويد مي و چند قصيده مطالعه كرد، در اين زمانه هر مـي سر بـه شـاعري بر به مجرد اينكه وزن شعر را آموخت

ود شعر خويشو معتق دارد و حاصل مي گردد جزارشاد عيب شعر او را تحليل نخواهند كرد گوينده كه از آن نباشد آن
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و سخن ناقد را و برنجد ه نشانه بخل بداند ."جو ناقد را بگويدحتي

كهو اينكه انسان چگونه را"اوالبا چه لحني نقدش را بيان كند و ثانياً او و تأثير بر نويسنده داشته باشد  نرنجاند

كه!؟جو ناقد نكندهوادار به  نقد. داريمبدو بنابراين ما نقد خوب.خوب باشد با لحن انسان بايد آنگونه نقد را بيان كند

. از استحكام برخوردار باشـد ثانياً نقد بايد. داشته باشدي نقد خوب نقدي است كه اوالً زبان لطيف؟خوب چه نقدي است

ب است اگر مثالً شخصي كه متخصص فيزيك.موضوع باشدآن كارشناس ايد صاحب اطالع باشد، خِبره باشد،يعني ناقد

و تحمل،در حوزه ادبيات بيايد اظهانظر كند  ،يعني تخصص اولين پله نقـد اسـت. استخُب يك مقداري دور از انتظار

يك اگرچه ما در را نمي  برسـد كـه بـه ذهـناواي به ذهن شايد يك نكته،متخصص مطلبي را نقد كند غير بنديم كه

ب. ديگران نرسيده باشد . كنـد به هر كس اعطا نمي خداوند كه كه احساس خدادادي است اشد فرد بايد داراي ذوق سليم

و با يك بيان ايرادگيري با كنكاش مطالعه. شود نمي متولدصرف مطالعه نقد با بنابراين روح. در ناقـد بايـد باشـد نگري

حتي اصالً بدون طنز،.بوده استو يا طنز همراه با يك نوع هجو هميشه بنابراين در تاريخ نقد ايرادگير است، روح ناقد 

از اگر نقد. چاشني طنز در نقادي، غير از تمسخر است.اما اين نبايد به تمسخر بكشد. ما نقدي نداريم در زمان خودمان 

و خرو  و چه از طرف منتَقَتَمن چه از طرف، باشدنفسج از حب سر صدق، صفا ا راحـت آن پـذيرشد،قِد امـام. سـت تـر

وقِ بسيار زيبايي از حقوق منتَ بحث هايرساله حقوقشدر)ع( سجاد ميمنتَقَدد د بايد منتقِ":گويد بيان داشته است كه

و و زبان اخالص داشته باشد ميين بنابرا."بايد تحمل داشته باشد در مقابل نويسنده هم منتقَد تواند خيلـي ذوق سليم

وا. مفيد باشديك نقد جامعدر  حال سوال.ژگان بسيار تمسخرآميز استفاده مي كنند در برخي نقدها ديده مي شود كه از

ايـن هـا همـه!. سستيما در مورد متن بگوييم چه متن"مثال؟ي نباشد هاي ما بايد داراي چه واژگان نقد اين است كه 

ا  و شعار اين كه بگوييم ولنگاري در انديشه داشـته مانند.نويسنده جز تاثير معكوس نخواهد داشت هيچ تأثيري بر ست

يا  در!تنظيم دارد شتابزدگي در است و بالغت ا فصاحت م متنست كه يك متن يك ضرورت لعـي،ط مطلعـي، حـسن

و خروجي زيبا از آن داشته باشد. داشته باشد مقطعي وحسن مقطعي  شـما"مـثال.يعني ورودي زيبا به بوستان نگارش

با شده زحمت كشيدهو سال روي آن كار شدهدوكتابي كه  در با عنوان خودنقد را و تنظيمشتابزدگي  اثر پايمال كرده

. استفاده بشود در متن نبايدو عبارات احساسياز اين لغات.ريزيد انديشه طرف را به هم مي

با گفتار، پيش يك متن مي تواند نقد شود؟ شناسنامه كتاب، مقدمه كتاب، دام قسمت هايك اختالف پيش گفتار

ك  و ورود به اسـتخراج(گي خـروج از مـتن چگونو وعده هايي كه مولف در مقدمه داده استو تاب مقدمه، حسن مطلع

يك. را مي توان در قالب نقد آورد) منطقي ـ هارموني تحقيق اين و از اين جاست كه هرمنوتيـك نگـارش ب ه مي شود

را وقتي شما.آيدمي دست خط، هر جاي ديگري اگر مي خوانيد نوشته هاي عباس اقبال نو يك شته هـايش بيايـد، از

ا  م. است براي چه؟ براي اينكه او هرمنوتيك را رعايت كرده.ستمي گوييد از آنِ عباس اقبال كالم ائمه،":ي گوينديا

هـم هرمنوتيـك را خيلـي)ع(حضرت علـي. هاست، امام كالم)ص(فرمايشات ائمه معصومينيعني چه؟."كالمالائمه 

هر. خوب رعايت كرده است . آشنا بشويمآنبا كه بايد يك زبان مكتوب دارد اي يك زبان نوشتاري دارد،هنويسنديعني



8

و متعهد يعني-از زبانش كه نويسنده هر وقت به بايد نقاد هم  فاصله بگيرد، تذكر دهد-استاز اصولي كه به آن معتقد

 وقتـي.مربي فكر نويسنده استومهذب كوب ناقد به قول مرحوم زرين.برگرداندبه جوي دوبارهو آب از جوي رفته را

انشو در آثـار بعديـدندارد كه به خطا نرو ناقد، ناقد موفقي باشد، ناقد مخلصي باشد در واقع نويسندگان ديگر را باز مي

و لحن نقد خوب.دناين خطا را تكرار نكن .توانيم برشمريممي، اين حداقل فوايدي است كه براي نقد

يك نكته اينكه در نقد هميـشه بحـث نكـات. سنده درواقع آفت بزرگ نقد است پرداختن به مسائل شخصي نوي

و مثبت كه پررنگ مي  و مسائل شخصي نويسنده در واقع آفت بزرگي است . شـود اصـالً از حـوزه نقـد خـارج مـي شود

و و به نوعي اجتمـاعي نگارشو سياست متاسفانه در حوزه شعر ه وارد عرصـه مـسائل شخـصي نويـسند،هاي سياسي

آو بـه وسـيل كار ندارند، واردمسائل شخصي يا اخالق شخصي او مـي شـوند"شخص اصال قلمبه.ندشو مي  اثـر،نه

. آفات بزرگ نقد است اين جزوو.كنند ايشان را نقد مي

همه مسائلي كه اطراف يـك نويـسنده،كه در آن نام دارد نقد ژنتيكي، از انواع نقدييك البته:آقاي زره ساز

و افكارش را حتي است   حتـي وارد. تا زمينه هاي پيدايش اثر را بيابند دهند مورد بررسي قرار مي دستخط ها، شخصيت

و زندگي شخصي شوند كه تأث مسائل شخصي مي و عقايد گاهي در نقـد. را بر اثر پديدار شده اش دريابنداو يرات افكار

بـا ايـن. را پيدا كننـد يا يك نثرو يك شعرو يا نظرات مختلف تا زمينه پيدايش شوند وارد اين قضايا بشوند مجبور مي 

و جنبه اين نوع نقد،ها بعضي وقت حال، قبول داذم  ميبي انصافي در.استموممذكند كه اين غير واقعي پيدا  معمـوالً

آ دو اگر ورود به زندگي شخصي افراد بوده شود ژنتيكي استفاده مي ثار ادبي از اين نقد نقد ليـل بـوده كـه نقـد به ايـن

.تري ارائه بشود جامع

و نقد ادبي، انواعما:آبادي آقاي حسن هم را ناقد انواع به تناسب انواع نقد،. داريم تاريخي سياسي، اجتماعي

و.داريمما  كهها روزنامه.تبليغاتي هم داريم ما نقد.استشيوه نقد با هم متفاوت نوع نقد كنيد يك صـفحه مي باز را

و ادبيات به كار رفته در نقد با توجه به موضوع نقدنوع نقد. هم ديده مي شودنقد كتابو يك نقد فيلم است.دارندنقد 

و هر با هم و برترين شيوه نقد، نقد تحليلي است.نقد خاص خودش را دارد موضوع متفاوت است سه موضـوع.بهترين

ها؟ نقد چيستو روش؟كسي قرار است نقد كند چه چه چيزي نقد بشود؟. كلي در مجموع مورد نظر است  هر سه اين

 هرچه تناسب اين سه با هم بيشتر باشد، نقدي كه اسـتخراج مـي شـود نقـد.در يك نقد خوب بايد با هم مرتبط باشند 

.كاملتري است

و.دو روش اصلي داريم مجموع در دوره معاصر، در در خصوص انواع شيوه هاي نقد مدويك روش نقد مـدرن

ا و تثبيت است نقد روش كه اصطالحا روش نقد مدرن.ستروش نقد پست مدرن و روش پـست مـدرن تجربه گرايي

ا دوران برگشت به قبل از به كه به اصطالح و مدرن دو اين.مي شودنقد بحثرداوبا ديدگاه ساختار شكنانه شاره دارد
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م حوزه نقاديدردر چند دهه اخير روشي است كه در. ورد استفاده قرار مي گيرددر كشور ما از كساني كه در نقد مدرن،

و حفظ متن كتاب مثل آقاي زرين،تاريخ معاصر صاحب نقد هستند حوزه  يعني تأكيد دارند، كوب بيشتر به تجربه تاريخ

ك  و اگر قرار است نقدي نوشته بشود بايد اصل و ساختار آن حفظ بشود ما. بعد نقد بشود تاب نقدي كـه بيشتر در كشور

مي صورت مي  نقد پست مدرن كه اصطالحاً برگشت به نقد قبل از مـدرن اسـت. گيرد گيرد در حوزه نقد مدرن صورت

و تفكر حاكم بـر، ساختار فكري نويسنده كه شامل اين نقد ساختاردر. يك تفكر ساختارشكنانه است   ساختار خود متن

 در نقـد مـدرن.جديد داده بـشود تفكر يك ساختار است نقد ممكن بعد از انجام اين نوع. به هم مي ريزد استنوشته

مي متن از خود خروجي و براي بهتر شدن متن كتاب كتاب گرفته  اما در نقد پست مدرن آن چيزي كه مـي مانـد؛شود

و ساختار است ممكن ي آيد يك خروجي ديگـرو خروجي كه از نقد بيرون مي كامال متفاوتي با متن اصلي داشته تفكر

.مي تواند باشد

در. حـرف صـحيحي نيـست استاندارد داريم چارچوبيك، اينكه بگوييم در نقد چه چيزي قرار است نقد بشود؟

و مورد نقد دو. لي استاندارد مشخصي وجود ندارد مقاله زياد نوشته شده  در ارتباط بـا نقـد حوزهاما در حوزه بررسي نقد،

و حوزه بيروني: داريم و در نقـد بيرونـي بررسـي مـي شـود مطالبيمحتواو حوزه نقد دروني مفهومدر.حوزه دروني

.و ساير موارد ظاهري ارزيابي مي گردد تصاوير كيفيتمحل چاپ،، ناشر، ويراستار، جلد كتابي مانند ظاهرمشخصات

افكار نويسنده با سوالي كه پيش مي آيد اين است كه ارتباط. محتواي كتاب است در مورد بحثنقد دروني كتاب شامل

و محتواي كتاب چيست  م؟ سطح محتـواياز بحث،موضوعدر نقد بعد وضوع شايستگي نوشتن را داشته است؟ آيا اين

ب كه كتاب و كتاب براي چه گروهي نوشته شده آيا فرد نويسنده فرد كتاب عمـومي آيا دانشگاهي است يا اسوادي است

ك سطح مخاطبان.مطرح مي شود  و كتاب براي محققا آياهبررسي مي شود تناسب. يا براي ساير سطوحن نوشته شده

.مقدمه با متن هم موضوع مهمي است كه در نقد بايد مورد توجه قرار بگيرد

نقد را براي چه مي نويسيم؟ بعـضي وقـت. وجود داردتقسيم بندي در مورد اهداف نقديك:آقاي زره ساز

ر  ك نويسا مي ها نقد يـا نـد بخوانرا مـورد نقـد كتـاب با استفاده از آن نقد تصميم بگيرنده خوانندگانم براي مجله اي

و كمك مي كند به خواننده كه كتاب را انتخاب.نخوانند .و بخواندكند برداشتي كه نويسنده از كتاب دارد ارائه مي شود

ه را ست كه يك نقد تخصصي نوشته مي شود زماني و ساختار متن  به چالش بكشد كه در قالـب كه مي خواهد محتوا

در در قالب يك گاهي.هاي مختلف مي تواند مطرح باشد نشريه با صفحات محـدود كـه باعـث مـي شـود فـرد مقاله

و و دكترا مورد بحث قرار گزينشي كار كند و رساله كارشناسي ارشد .مي گيرد بعضي مواقع نقد در حد پايان نامه

و متن بايد نسبت بين، كلي در بحث:آقاي وفادار و اين گاه اسـتثنائهايي دارد يك نسبت معقولي باشد مقدمه

. به نام اصول المعارف نوشـته اسـت را مالمحسن فيض كاشانيي كتاب براي مثال،. به ويژه در مورد نقد كتابهاي مهم
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و پنج سي، حدود اين كتاب. استتصحيح كردهاد سيد جالل الدين آشتياني استاين كتاب را كهه صفحسي  استاداست

و نقد ايشان ارزش خود اگر نمي نوشتكه است نوشتهآنبر صفحه مقدمه 180 آشتياني كارشان داراي نقص مي شد

.را نمي يافت

كه: شودميانجام يك نقد در سه مرحله"معموال:آقاي حسن آبادي مي بايست متن اثر به دقت مرحله اول

و پيش زمينـه داوري بدون هرگونه پيشناقد.نقد براي ثابت كردن فكر ناقد نيستبايد توجه داشته باشيم.خوانده شود 

از اين كتاب چه بوده است؟ براي چه نوشته شده هدف.يدآ پيش مي كلي چندين سؤال پس از مطالعه اثر،.استذهني

ن. مرحله اول با اين سواالت كلي شروع مي شود است؟ از چه منابعي استفاده كرده است؟  دوباره به كتـاب بايد هايت در

و مراجعه  . رويممي سراغ كتاب به دوباره با يك سري پس زمينه هاي فكري در اين مرحله.نمود ياداشت برداري كرد

در مرحلـه دوم. ارزيـابي كنـيم اثـر را اينكه وقتي ما كتاب را خوانديم دوباره.ارزيابي خود متن نوشته است مرحله دوم

م استنادات كتاب، ارتباط اجزاء كتاب با همديگر، ادبيات نگارش كتاب، نحوه استفاده از لغات:انندمسائل ساختاري كتاب

ب  اسوممرحلهدر. مورد توجه قرار مي گيرد،كار رفتههو واژگان مـي بايـست نقـد را ست، كه مرحله نهايي نقد يك اثر

و به رشته تحرير درآورد .نگاشته

خ دارديآدابدر حقيقت، نقد توصـيه مـي شـود. آخرين مرحله است نقد نگارش. مرحله استين چند ود شاملو

و نظرات وي را راجع به نقدش پيش از انتـشار بدانـد؛  چنانچه نويسنده اثر مورد نقد زنده باشد؛ نقاد با وي تماس گرفته

.شايد نكات جديدي را بتواند به نقد خود اضافه نمايد

و تأثير نقد دارن بديهي است كتابخانه:وفادارآقاي ها، كتابخانه، حوزه هاي علميه.دها نقش خاصي در فرهنگ

و نقادي داشته باشند هاي نقد كتابلهمج اگر برگرديم به قبـل از صـنعت. مي توانند نقش مهمي در ترويج روحيه نقد

با چاپ ه.ندنقد ربط داشت حوزه به حوزه هاي استنساخ مي رسيم كه به نوعي و مدرسه ها، حوزه  نظاميه هـا اي علميه

وو فرهنگ محل هاي نقد كتاب بود  مقابلهبهي پيشينه نقد به نوع.شداز اين مكان ها متولدتصحيح استنساخ، مقابله

دارد ياخير به متن اصليو وفاداريد گشت كه در آن مشخص مي شد كه آيا متن دوم آيا تعه حيح نسخه ها برميو تص

و نقد مي شدهو اين خودش سبب  و كتابخانـه افتاده مگر در كتابخانـه آل بويـه توسـط ابـن سـينا اين اتفاق نمي است

 بنـابراين.و ادامـه پيـدا كـرده اسـت در گذشته پديدار گـشته اين فرهنگ. توسط قطب الدين شيرازي رصدخانه مراغه

وو نقد مهمي در اين فرهنگ نقد بسيار كتابخانه ها نقش و فرهنگ اصالح نويس نويسي داشتند حاشـيه ي، نقد نويسي

و حتي نسخه بدل و شاهد روشنميبر حاشيه هاي نسخه هاي خطي نويسي نويسي . بر اين مدعا باشديتواند گواه

بد:حسن آبادي آقاي بايد خود كتـاب خوانـده، كتابيهي است كه قبل از خواندن نقد يك درخواندن كتاب

را.شود و سند نيستحر"نقد مي كند، لزوما كسي كه يك كتاب  او از ديد گاه خـودش نقـد.في كه مي زند حرف آخر
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و توصيه و سپس كه مي شودكرده .سراغ نقد كتاب برونداشخاص اول خود كتاب را بخوانند


