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چکیده
نقدنویسـى یکـى از انـواع رفتـاِر اندیشـیدن و نوشـتن اسـت. یک نوع مهارت اسـت. فن اسـت. هنر 
اسـت. هـر دوى این هاسـت. آموختنى اسـت. باید ایـن توانایى را در انسـان ها به وجـود آورد. تربیت 
کـرد. شـکل داد. سـازمان داد. تقویـت کـرد و مراقـب بود کـه به  بار بنشـیند. همچـون نونهالى که 

مى شود.  کاشـته 
یکـى از راه هـاى دامـن زدن بـه نقدکـردن، نقدنویسـى اسـت. ایـن آمـوزش بایـد از پایه هـاى 
پاییـن و میانـه دوراِن تعلیـم و تربیت آغاز شـود. همچـون ورزش و بسـیارى از عادت ها و روش هاى 

پسـندیده کـه از مـدارس نقـش مى گیرد. 
جوانـه نقـد، در ایـن راسـتا قابـل بررسـى اسـت و ایـن نوشـتار، بـر آن اسـت تـا یادداشـت هاى 
ایـن مجموعـه را بسـنجد و نویسـندگان ایـن یادداشـت ها و دیگـر دانش آمـوزان و آمـوزگاران و 

دسـت اندرکاران آمـوزش و پـرورش را بـه پیگیـرى ایـن راه، تشـویق کنـد. 

کلیـدواژه: نقـد ادبـى، دانش آمـوزان منتقد، جایـگاه نقد، نقد سـاختارى، سـاختار و اسـلوب نقد، 
پیش نقـد، مـداراى اجتماعـى، مـداراى سیاسـى، نقدپذیـرى، دانش پذیرى

مقدمه
نقـدـ  چنـان کـه معـروف اسـتـ  جداکردِن سـره از ناسـره اسـت. و منتقد (ناقد)، کسـى 
اسـت کـه دیـد و تواِن این جداسـازى را دارد. این که نقد به مثابه یک متـن، از چه روزگارى 
در ایـران پاگرفته اسـت و یـا ایـن کـه اصـًال پاگرفته اسـت یـا نـه و چـرا؟ بـه یـک جسـتاِر
تاریخـىـ  جامعه شـناختى برمى گـردد، کـه موضوِع این نوشـتار نیسـت. اما تـا جایى که به 
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نقـد به منزلـه یـک رفتـاِر بازخوانـى برمى گـردد، مى توان دربـاره عیاِر نوشـته هاى موسـوم 
بـه نقـد کـه در زمینه هـاى علمـى و ادبى فراهم مى شـود، نظـر داد. 

ــوان  ــن ســؤال را مى ت ــا ای ــه ذهــن مى رســد، ام ــد ب ــى در حــوزه نق ســؤاالت فراوان
همین جــا پاســخ داد کــه چــرا نقــد در ایــران، جــوان اســت؟ و چــرا تاکنــون جریان هــاى 
مهــم نقــد، بــه راه نیفتــاده اســت؟ آیــا ناقــد وجــود نداشــت؟ یــا زمینه هــا و فرصت هــاى 

ــا نبوده اســت؟  نقــد مهی
در یـک برداشـِت کلّـى باید گفت اگرچه تاریـخ ایران همواره با دانـش و ادب و فرهنگ 
تداعـى مى شـود، امـا چیرگـى قدرت هاى مسـتقر بـر دانـش و اندیشـه و اجتمـاع، همواره 
سـّد راهِ نقـد بوده انـد. چگونه ممکن اسـت سـازوکاِر اداره جامعه در طول تاریـخ هر دوره و 
دودمـان به دسـت فرمانروایى یگانه بوده باشـد و کسـانى توانسـته اند بـر رفتـاِر فرمانروایان، 

خـرده و خللى وارد سـازند؟! 
ایـن یکـى از مهم تریـن بازدارنـدگاِن جامعـه بـاز اسـت. تـا چـرخ روز و روزگاِر مـردم 
این گونـه مى چرخـد، دور اسـت کـه گمـان کنیـم نقـد پـا بگیـرد. ایـن روحیـه چنـان در 
کـه  اسـت  هنـرورى  و  نویسـنده  کمتـر  کـه  کرده اسـت  رسـوخ  اجتماعـى  بن الیه هـاى 
تـاِب خرده گیـرى و نقـد داشته باشـد. از همین روسـت کـه آنچـه بـه نـام نقـد نوشـته یـا 
گفته مى شـود، بیشـتر در سـود و سـتایش اسـت و اگر مجال و امنى دسـت دهد در کتمان 

و کوبـش اسـت و ایـن هـر دو، نارواسـت. 
از ایـن سـخن درگذریـم و آنچـه را باید و مى توان نوشـت، در طول این نوشـتار خواهم 

نوشت. 

در  منتقد  دانش آموزان  آثار  از  گزیده اى   :1 نقد  جوانه 
سى وپنجمین جشنواره  فرهنگى و هنرى، مشهد: مؤسسه 
فرهنگى، هنرى و انتشاراتى ضریح آفتاب، 120 صفحه، 

1200 نسخه، قطع رقعى.
شابک: 2- 049- 476- 600- 978 
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نقد شناخت

چند نگاه به کتاب
نگاه اول: کتاب شناسى

بنابـر آنچـه که در صفحه 5 کتاب از قول مدیـرکل فرهنگى و هنرى وزارت آموزش وپرورش 
آمده اسـت، سـى وپنج سـال اسـت که مسـابقات فرهنگـىـ  هنـرى در سـطح دانش آموزان 
کشـور برگزار مى شـود. یکى از این مسـابقات، مسـابقه نقدنویسـى اسـت. براى نخستین بار 
و پـس از برگزارى سـى وپنجمین مسـابقه، نقدهـاى برگزیده را در مجموعـه اى با نام جوانه 

نقـد (1) بـه زیور چاپ آراسـته اند. 
کتاب در اصل، مجموعه اى از یادداشت هاى یکنواخت است که با ساختارى ساده و همگون 
نوشته شده اند. این یادداشت هاى هم ساخت و ناهم بافت ـ چنین به نظر مى رسد که بیشتر ـ 
براى آرشیوسازِى فعالیت هاى یک نهاِد آموزشى و بیالن دهى، در یک مجموعه گرد آمده اند. 
بنابر اصول و مبانِى علمى نمى توان این مجموعه را کتاب نامید. اما با کمى تخفیف مى توان آن 
را مجموعه مقاالت به حساب آورد. مجموعه مقاالتى که شاکله اصلى آن، وحدت موضوعى است. 

یعنى 55 نقد با روشمندِى یکسان اما با عناوین متفاوت. 
مطالـب ایـن کتـاب براى عمـوم خواننـدگان، مرجعیت و جنبه اسـتناد و ارجـاع ندارد. 
زیـرا بیشـتر از آن کـه جنبه هـاى علمـى و هنـرى داشته باشـند، احساسـى و یک نـوع بروز 
خالقیـت در نوشـتن اند. ایـن انـدازه از تولیـد متـن در سـطح مـدارس، بـراى مربیـان و 
برنامه ریـزان پرورشـى در آموزش وپـرورش، ارضاءکننـده به نظر مى رسـد. مضـاف بر این که 
بـراى ایجـاد عالقمنـدى و ادامـه نوشـتن نـزد بعضـى از دانش آمـوزان کـه بـا نوشـتن این 

متن هـا، شوق مندیشـان تلنگـر زده شـده، مفیـد خواهـد بود. 

نگاه دوم: موضوع شناسى 
نقدهـاى چاپ شـده در ایـن کتاب، تنها در دو حوزه شـعر و داسـتان هسـتند. از این میان، 
36 اثـر داسـتانى مـورد نقـد و بررسـى قـرار گرفتنـد کـه سـهمى 65 درصدى را بـه خود 

اختصـاص داده انـد و 19 اثـر در حـوزه شـعر که سـهم 35 درصـدى را دارند. 
آیـا ایـن آمـار و ارقـام مـا را بـه ایـن واقعیـت! نزدیـک خواهـد کـرد کـه 65 درصـد 
دانش آمـوزان، دوسـتدار و خواننـده آثـار داسـتانى اند و شعردوسـتان و مخاطبان شـعر 35 

درصـد جامعـه آمـارى دانش آمـوزان را تشـکیل مى دهنـد؟ 
چـه میـزان از ایـن درصدهـا، نتیجـه اراده و هدایت مربیـان و برگزارکنندگان مسـابقه 

فرهنگـى ـ هنرى اسـت؟
بـه ایـن آمـار و ارقـام از زاویـه دیگـرى هـم مى تـوان نـگاه کـرد و آن ملیـت و زبـاِن 
پدیدآورنـدگان آثـارى اسـت کـه مـورد نقـد و بررسـى قـرار گرفته انـد. در این مـورد، فقط 
بـه دو کتـاِب شـازده کوچولو، اثـر اگزوپرى فرانسـوى و رسـتاخیز، نوشـته لئون تولسـتوى 
روسـى مى رسـیم. ترجمـه شـازده کوچولو بـه تعـداد 8 بـار و ترجمه رسـتاخیز نیـز یک بار 
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توسـط منتقـدان انتخاب شـده اند. 
بـا توجـه بـه این کـه 8 نفر بر کتـاب شـازده کوچولو و یک نفر هم بر داسـتان رسـتاخیز 
تولسـتوى نقـد نوشـته اند، چنیـن نتیجـه مى شـود که آثـار ترجمه شـده در ایـن مجموعه 

فقـط 17 درصـد و آثـار تألیفى 83 درصد را شـامل مى شـوند. 
نکتـه جالـب در مـورد کتـاب شـازده کوچولو این اسـت که هـر 8 نفر از نسـخه  ترجمه 
احمـد شـاملو اسـتفاده کرده اند. گویـا در کتابخانـه مدرسه شـان، شـازده کوچولو فقـط از 
همیـن مترجـم موجـود بوده اسـت و یـا این کـه برگزارکنندگان مسـابقه فقط ایـن ترجمه 
را معرفـى کرده بودنـد و البته شـکل سـومى هـم قابل تصور اسـت و آن تصادفى بـودن این 

انتخاب اسـت. 
امیررضـا میرزایـى عمـران، در نقدى که بر شـازده کوچولو نوشته اسـت (صص 23ـ24) 
دوبـار بـه ترجمـه محمد قاضى ارجاع درون متنى داده اسـت. البته روشـن نیسـت که علِت 

چیست؟ کارش  این 
داسـتان شـازده کوچولو بـه قلـم چندین نفـر به زبـان فارسـى برگردانده شده اسـت که 
نسـخه هاى احمـد شـاملو و محمـد قاضـى از بهتریـن ترجمه هـاى ایـن داسـتان به شـمار 

مى رونـد. 

نگاه سوم: آثارشناسى
55 یادداشـت کتـاب، بـر 55 کتـاب یا اثر نوشـته نشـده اند، بلکـه همان طور که اشاره شـد 
بـر بعضـى از کتاب هـا، چندین نفـر نقـد نوشـته اند. یعنـى 55 دانش آمـوِز نقدنویـس، 20 

عنـوان کتـاب یـا اثـر را بررسـى کرده اند. ایـن کتاب هـا و آثـار به ترتیـب عبارتند از:
1. رفاقت به سبک تانک، داوود امیریان

2. مجموعه اشعار نیما یوشیج
3. صداى پاى آب، سهراب سپهرى

4. نبرد رستم و اسفندیار (شاهنامه فردوسى)
5. پروین اعتصامى حکیم بانوى شعر، رحیم چاووش اکبرى

6. مشت بر پوست، هوشنگ مرادى کرمانى
7. شازده کوچولو، آنتوان سنت اگزوپرى

8. آینه هاى ناگهان، قیصر امین پور
9. دیوان حافظ، شمس الدین محمد شیرازى

10. بچه هاى قالیباف خانه، هوشنگ مرادى کرمانى
11. رستاخیز، لئون تولستوى

12. دختر سبزآبى، محمدرضا یوسفى
13. مدیر مدرسه، جالل آل احمد
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14. گلدسته ها و فلک، جالل آل احمد
15. عاشقانه هاى یونس در شکم ماهى، جمشید خانیان

16. نامیرا، صادق کرم یار
17. فصل پنجم؛ سکوت، محمدرضا بایرامى
18. یک شعر بى طاقت، افسانه شعبان نژاد

19. پرنده من، فریبا وفى
20. هستى، فرهاد حسن زاده

همان طـور کـه پیـش از ایـن هم گفته شـد، امـکان دارد کـه در انتخاب ایـن کتاب ها و 
آثـار بـراى نقـد، اراده مربیان پرورشـى مـدارس و یا کارشناسـان برگزارى مسـابقه دخالت 
داشـته باشـد. در ایـن صـورت مى تـوان ایـن لیسـت را نوعـى سـلیقه گرایى تلقـى کـرد؛ 
سمت و سـو دهـى بـه ذایقـه و سـلیقه نوجوانـان و کتابخوانـان. آیا ایـن سلیقه سـازى براى 

رشـد کتابخوانـى الزم و مفید اسـت؟ 
تلفیقـى از آثـار کالسـیک و معاصـر و نویسـندگان و شـاعراِن دیـروز و امـروز در ایـن 
فهرسـت دیـده مى شـود. آیـا در مسـابقات سـال آینـده نیـز همیـن شـیوه، پیـش گرفتـه 

مى شـود؟

نگاه چهارم : بسامدشناسى
پسـندیده تر آن بـود کـه هـر دانش آموز منتقد، کتـاب منحصربه خـود را بازخوانـى مى کرد 

و مـورد ارزیابـى قـرار مى داد. اگر چنین مى شـد، دسـت کـم دو فایده را دربرداشـت: 
نخسـت آن کـه دانش آموزان منتقـد، کتاب هاى بیشـترى را مطالعه مى کردنـد و با این 
کار، دایـره دنیـاى مطالعاتى شـان بزرگتـر مى شـد. دیگـر آن کـه خواننـدگانِ  ایـن کتاب با 

طیـف گسـترده ترى از کتاب هـا و موضوعات آشـنا مى شـدند. 
از مجموعـه 55 نقـد، بیـش از 60 درصـد آن بـه کتاب ها و آثاِر 5 نویسـنده و یا شـاعر 

پرداختـه اسـت. توزیـع فراوانـِى این نقدها به شـرح زیر اسـت:
شازده کوچولوى اگزوپرى (8 مورد) با 14/5 درصد

صداى پاى آب سهراب سپهرى (8 مورد) با 14/5 درصد
داستان هاى شاهنامه فردوسى (مورد 7) با 12/7 درصد

داستان هاى جالل آل احمد (6 مورد) با 11 درصد
داستان هاى هوشنگ مرادى کرمانى (5 مورد) با 9/9 درصد

آیـا اقبـاِل منتقـدان بـه آثـار، از عالقـه و شـناخِت آن ها سرچشـمه مى گیرد یـا عوامل 
دیگـرى از قبیـِل در دسـترس بـودِن کتاب هـا و معرفـى و تشـویق مربیـان در پرداختن به 

آن هـا دخالت داشته اسـت؟
آیـا میـان چند نقد که درباره یک کتاب نوشـته شـده اند، گزینشـى انجام گرفته اسـت؟ 

نقد شناخت
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به عنـوان نمونـه؛ از مجمـوع 8 نقـدى کـه بـر کتـاب شـازده کوچولو نوشـته شده اسـت، 
کدامیـک امتیاز بیشـترى دارد؟

همچنیـن سـهم اسـتان هاى کشـور در نقدهاى برگزیـده سـى وپنجمین دوره، متفاوت 
و ناهمگون اسـت. 

اصفهـان (5 مـورد)، همـدان (5 مـورد)، آذربایجان شـرقى (4 مـورد)، البـرز (4 مورد)، 
مازنـدران (4 مـورد)، مرکـزى (4 مورد)، تهـران (3 مورد)، زنجان (3 مـورد)، یزد (3 مورد)، 
آذربایجـان غربـى (2 مـورد)، سـمنان (2 مـورد)، خراسـان رضـوى (2 مـورد)، زنجـان (2 
مـورد) و بقیـه کـه همـه اسـتان ها را دربرنمى گیـرد، هرکدام یک مـورد برگزیده داشـته اند. 
تهـران بـا وجـود امکانات آموزشـى، نسـبت بـه اصفهـان، همـدان، آذربایجان شـرقى، 

مازنـدران، البـرز و مرکـزى، برگزیده هـاى کمتـرى دارد!
از 55 دانش آمـوز منتقـد کـه در ایـن کتـاب از آن هـا و نقدشـان نـام  بـرده  شده اسـت 
31 نفرشـان دختـر و 24 نفـر نیـز پسـراند. بـه زبـان آمـارى 56 درصـد دختـر، 44 درصد 
پسـر. همچنیـن هـر 5 نفر منتقـدان اصفهانى و هر 5 نفـر منتقدان همدانـى، دانش آموزان 

دخترند. 
نام شناسـى منتقـدان دختر هم نکته دیگرى اسـت کـه ممکن اسـت در انتخاِب نقدها 
توسـط داوران تأثیـر داشته باشـد. نـام 4 نفـر از برگزیدگان منتقـِد دختر، زهـرا و 6 نفر نیز 

است.  فاطمه 

نگاه پنجم: ساختارشناسى نقد
نقدهـاى کتـاب از دو بخـش تشـکیل شـده اند. بخـش اوِل آن بـا عنـوان «پیش نقـد» 
نامگـذارى شده اسـت. پیش نقـد در حکـم مقدمـه نقد اسـت. چیزى شـبیه مقدمه هایى که 
بسـیارى از دانش آمـوزان یاد گرفته اند در تمام انشاهایشـان بنویسـند. تکـراِر این بخش در 
تمـام نقدهـا نشـانگِر قالب و اراده اى آموزشـى اسـت که توسـط مربیان یـا برگزارکنندگان 

مسـابقه پیش آمـوزى شده اسـت. 
پیش نقدهـا معمـوالً نیمـى از متـن نقدهـا را دربردارنـد امـا در بیشـتر نقدهـا، متـن 
پیش نقدهـا کمتـر از نقد اثر اسـت. کمترین حجم پیش نقد از آِن مهـدى امیرى (ص 109)

و نقـد کتـاب رفاقـت بـه سـبک تانـک اسـت کـه بـه سه سـطر نمى رسـد و بعـد از آن 
بـه پیش نقـِد امیررضـا شـریفى (ص 21) اختصـاص دارد کـه کتـاب مشـت بـر پوسـت 
مرادى کرمانـى را بررسـى کرده اسـت. پیش نقدهـاى صفحـات 13 و 79 و 81 و 87 و 101 

و 115 نیـز حجـم کمـى دارنـد. 
همچنیـن کمتریـن حجـم متـن در نقـد اثـر به نوشـته آرمـان یعقوبـى (ص 29ـ30 ) 
برمى گـردد کـه در آن به بررسـى کتـاب آینه هاى ناگهان قیصـر امین پور پرداخته اسـت. در 
این مقاله، منتقد پس از نوشـتن چندسـطر پیش نقد، شـعرى را آورده و سپس چندسطرى 
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(به انـدازه حجـم متـِن پیش نقد) درباره شـعر قیصـر امین پور توضیح داده اسـت. 
بیشـترین حجـم نقـد نیـز اثـر مهـدى امیـرى (صفحـات 109 و 110) اسـت کـه از 

دوصفحـه کتـاب، نزدیـک بـه سه سـطر کمتـر اسـت. 
از نشـانه هاى دخالت هـاى مربیـان و آمـوزگاران در شـاکله نقـد ایـن دانش آمـوزان، 
سـرفصل هاى «محاسـن ظاهـرى» و «محاسـن محتوایـى» اسـت کـه در برخـى از متن ها 

وجـود دارد. 
ایـن نکتـه نیـز یادکردنى اسـت کـه نثر بیشـتِر نقدهـاى این کتـاب، نثرى متوسـط و 
دانش آمـوزى دارد. ایـن نثـر بـراى مخاطبـان و دانش آمـوزان، خواندنـى و فهمیدنى اسـت. 

نگاه ششم: ارزیابى
بـدون آن کـه قصد غلط گیرى داشته باشـم، براى هرچه بهترشـدِن این کتـاب در چاپ هاى 
بعـدى (اگـر ایـن کتاب، چـاپ بعدى  هـم داشته باشـد)، بـه چندمورد از کاسـتى ها اشـاره 

مى کنم:
1.  در مقدمـه کتـاب هیـچ اشـاره اى نشده اسـت کـه ایـن مسـابقات در سـطح چـه مقطع 
تحصیلـى برگـزار شده اسـت؟ آیـا ایـن نقدهـا را دانش آمـوزان دوره راهنمایى نوشـته اند یا 

دوره دبیرسـتان؟ یـا هر دو؟ 
2. بهتـر آن بـود کـه عـالوه بـر نام و نـام خانوادگـى منتقد، پایه، رشـته تحصیلى، شـهر یا 
منطقـه آموزش وپـرورش نیـز یـادآورى مى شـد. زیرا امکانـات آموزشـى در تمام اسـتان ها 
و مناطـق آموزش وپـرورش یکسـان نیسـت و همیـن ناهمسـانى امکانـات، سـطوحى از 
اسـتعدادها، آموزش هـا و مهارت هـا را الجـرم به وجـود مـى آورد. ایـن الیه بنـدى امکانات و 
ماحصـل آن، مقـاالِت نابرابـرى را به دنبال خواهد داشـت. بـه بیانى دیگر، نمى تـوان و نباید 
انتظـار داشـت که دانش آمـوزى در روسـتایى از کهگیلویه و بویراحمد کتابـى را بازخوانى و 

نقـد کنـد کـه دانش آمـوزى در تهـران، اصفهان یـا تبریز.
اگـر رزومـه کوتاهـى از منتقـدان جـوان که نوشته هایشـان در ایـن کتاب آمده اسـت چاپ 

مى شـد، متـن کتـاب جاندارتر جلـوه مى کرد. 
3. محدودیت در ساختار (میدان) نقد. 

تمـام نقدهـا در 2 صفحـه خالصـه شـده اند. ایـن محدودیـت، بـراى کتاب هـاى مختلـف 
منطقـى بـه نظـر نمى رسـد. چگونـه ممکـن اسـت درباره شـعر صـداى پـاى آِب سـهراب 
سـپهرى در دو صفحـه نوشـت و دیـوان حافـظ را نیـز در دو صفحه نقد کرد؟ و یا داسـتان 
کوتـاه «مدیـر مدرسـه» و رمـان «دختر سـبزآبى» را با یک میـزان از حجم متـن و کلمات 

نقـد کرد؟
4. عدم استفاده از طرح ها یا جلوه هاى بصرى در فضاى خالى بعضى صفحات. 

صفحـاِت متـِن یکسـره، چنـدان خوشـایند نیسـتند، چشـم ها را خسـته مى کننـد. یکى از 

نقد شناخت
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راه هـاى برون رفـت از ایـن یکنواختـى، کتاب آرایـى (صفحه آرایـى) و اسـتفاده از طـرح و 
اسـت.  عکس 

5. جاى خالى منبع و مأخذ
کتـاب جوانـه نقـد منبـع و مأخـذ نـدارد. ایـن تـا انـدازه  زیـادى بـراى یـک کتـاب نقـص 
محسـوب مى شـود. تدوین کننـدگان کتـاب مى توانسـتندـ  و بهتـر بـود کـهـ  مشـخصات 
بیسـت کتاب (اثـرى) را کـه موضـوع نقدنویسـى دانش آمـوزان قرارگرفته بـود، در پایان این 
کتـاب بیاورنـد تـا مخاطبـان و خواننـدگان ایـن نقدها با آن ها بیشـتر آشـنا شـوند. شـکِل 
کامل تـرى از آنچـه در بنـِد «نـگاه سـوم» ایـن نوشـتار آمده اسـت. بـا ایـن تفـاوت کـه نام 
مترجمـان (بـراى کتاب هـاى ترجمـه) و نام ناشـر و سـال انتشـار و محل و نوبـت چاپ نیز 

بایـد بـه آن افزوده شـود. 
6. جاى خالى ویرایش

بـه ایـن عبـارت نـگاه کنیـد: «... مؤلـف در نقـد کتـاب، هـدف خـود را از نوشـتن ایـن 
داسـتان ها، زنده کـردن یـاد و خاطـرات گذشـته بچه هـاى روسـتا[ ها]ى کرمـان و دوران 
قحطـى و خشکسـالى و فقـر و داللـت [فالکـت] جامعـه و تبعیـض و ظلم وجـور حاکمـان 
طاغـوت و پهلـوى بـر رعیـت مظلـوم، ذکـر مى کنـد.» (ص 57، پیش نقد، سـطرهاى 2ـ5)

واژه هایى که در قالب ها آوردم از نقص هاى این عبارت به شمار مى روند. 
یـا: «... او در 25 اسـفند 1285 شمسـى در تبریـز دیده به جهان گشـود و در 15 فروردین 
1320 شمسـى تودیـع زندگـى گفـت. بـا این احتسـاب او فقـط اندکى بیش از سـى وچهار 
سـال زندگـى کـرد و شـگفت اسـت کـه ثمـره همیـن عمر چـو گل کوتـاه تفکـر و تالش 

ذهنـى و آفرینـش هنـرى اسـت.» (ص 39، پیش نقد، سـطرهاى 3ـ6)
در این عبارت هم ـ دست کم ـ دو مشکل وجود دارد: 

الـف. جملـه «تودیـع زندگـى گفـت» وجاهت ادبـى نـدارد؛ «از دنیـا رفت» فارسـى ترین و 
رسـاترین جایگزیـن بـراى این جمله اسـت. 

ب. «ثمـره همیـن عمـر ...» رسـا نیسـت، هـم بـراى خواندن روان نیسـت و هـمـ  به خاطر 
نـاروان بـودنـ  فهـم عبـارت را دشـوار مى کند. 

همچنیـن در متـن پیش نقـد فاطمـه قاسـم پور کـه براى بررسـى داسـتان شـازده کوچولو 
نوشته اسـت، مى خوانیـم: «... ایـن داسـتان برخـى از ویژگى هـاى سـبک سمبولیسـم را 
داراسـت. طبـق مطالعـات دکتـر منصـور ثـروت، در کتـاب آشـنایى بـا مکتب هـاى ادبـى، 
مکتـب سمبولیسـم پنـج ویژگـى دارد کـه عبارتنـد از: 1. بدبینـى، 2. تخیـل، 3. اصالـت 
احساسـات، 4. اسـتفاده ویژه از زبان، 5. رابطه شـعر و شـاعر» (ص81، سـطرهاى 6 ـ10)

هنگامـى کـه سـخن سـِر بررسـى داسـتان اسـت، بندهـاى 4 و 5 ویژگى هاى سمبولیسـم 
کـه اختصاصـاً بـه شـعر و شـاعرى برمى گـردد، در نقد و بررسـى داسـتان نامربـوط به نظر 

مى رسـد. 
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ایـن نمونه هـا و نمونه هـاى فـراوان دیگـر در ایـن کتـاب نشـان مى دهـد کـه نقدهـا و 
نوشـته ها، پیـش از انتشـار در قالـب کتاب، مى بایسـتى بازخوانى و ویراسـتارى مى شـدند. 

7. جاى خالى نمایه
تدوین کننـدگان کتـاب مى توانسـتند و مى بایسـت صفحاتـى را در پایـان ایـن کتـاب بـه 
نمایـه اختصـاص مى دادنـد. نمایـه، جـاى معرفـى نویسـندگان، شـاعران یـا کتاب هـا و 
اشـخاصى اسـت کـه کتاب هـا و آثارشـان مـورد نقد و بررسـى قـرار گرفته اسـت. همچنین 
کتاب هـا و اشـخاصى کـه در ارجاعـات درون متنـى بـه آن هـا اشـاره شده اسـت. به عنـوان 
مثـال؛ جـالل آل احمـد، منصور ثـروت، حسـن میرعابدینى، قیصـر امین پور، احمد شـاملو، 

کتـاب مکتب هـاى ادبـى، صدسـال داستان نویسـى و ... 

نقد شناخت


