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«شـخصیت مـورد عالقـۀ من در ایـن کتـاب....» و «من مطالعـۀ این کتـاب را به این 
دلیـل توصیـه مى کنـم کـه...» جمـالت خاصى هسـتند کـه از ویژگى هـاى بـارز گزارش 
کتـاب به طـور سـنتى اسـت، امـا ایـن جمـالت نمونـۀ اعـالى راهنمایى هایى نیز هسـت 
کـه مى کوشـد دانشـجویان را بـراى ارزیابى انتقادى و نقد و بررسـى کتاب ها کـه غالباً در 
بسـیارى از کالس هاى دانشـگاه در انتظار آنهاسـت اندکى آماده کند. پرسـش اینجاسـت 
کـه مـا در مقـام معلـم چطـور مى توانیـم گزارش هـاى کتـاب را از این سـطح از سـادگى 
فراتـر بریـم و هـوش و توانایـى اندکـى را کـه از دانشـجویانمان طلـب مى کنـد افـزون 
سـازیم؟ مـا چگونـه مى توانیـم نوشـتن نقـد و بررسـى کتـاب را آمـوزش دهیـم؟ یعنـى 
آمـوزش مهارتـى کـه بـه رشـد و گسـترش مهارت هـاى تفکـر پیچیده تـر و سـطح باالتر 
کمـک مى کنـد (مثـل رشـد کامـل افـکار و توضیـح و توجیـه واکنش هایمـان در هنـگام 
مطالعـۀ کتـاب، یعنـى همـان چراهایـى کـه در عنوان مقالـه آمـده)؛ مهارتى کـه فراتر از 
تکلیـف و مشـق شـب، فى نفسـه از ارزش آموزشـى برخـوردار اسـت. آنچه در پـى مى آید 

پیشـنهاد چنـد شـیوة تفکـر و راهـکار عملى در پاسـخ بـه این پرسش هاسـت. 
نقـد و بررسـى کتـاب، خـواه به منظـور انتشـار در نشـریات تخصصـى نوشـته شـود 
و خـواه بـراى انتشـار در روزنامـه یـا ارائـه در کالس درس، عمومـاً در پـى دسـتیابى بـه 
دو هـدف مشـترك اسـت: نخسـت، خواننـده را از مضمـون کتـاب مطلـع سـازد و دوم، 
ارزیابـى اى فراهـم آورد کـه نشـان دهندة داورى نقدنویـس دربـارة کیفیـت کتاب باشـد. 
انجـام ایـن تکلیـِف دوجانبـه غالبـاً بـراى بسـیارى از دانشـجویان کار آسـانى نیسـت. اما 
ازآنجاکـه میزان موفقیت دانشـجویان یا شکسـت آنهـا در انجام تکالیفشـان تا حد زیادى 
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مقالۀ آغازین

همان قـدر کـه بـه هوش یـا تجربۀ آنها بسـتگى دارد به وضوح و روشـنِى راه و روشـى که 
در پیـش مى گیرنـد نیز وابسـته اسـت، مـن در اینجـا راهکارهایـى را طرح ریـزى کرده ام 
کـه در ادامـه آنهـا را معرفـى مى کنـم. هـدف از ایـن راهکارها آن اسـت که رشـد افکار و 
نـگارش نقـد را آسـان تر کنـد. ایـن راهکارهـا بخشـى جدایى ناپذیـر از برنامۀ درسـى من 
هسـتند، یعنـى آن بخـش از برنامـۀ درسـى مـن کـه به نقـد و بررسـى کتـاب اختصاص 
یافتـه و ایـن سـه بخـش را شـامل مى شـود: 1) بحثـى دربـارة چیسـتى نقـد و بررسـى 
کتـاب و هـدف از ایـن تکلیـف درسـى بـه همـراه توصیه هایـى در زمینۀ چگونگـى انجام 
ایـن کار؛ 2) شـرحى در ایـن بـاره کـه خالصـۀ کتـاب چیسـت و چگونـه مى تـوان آن را 
نوشـت؛ و 3) توضیحـى دربـارة جوهـرة نقـد و امکانـات متنوع آن کـه مى تـوان (در قالب 
پرسـش هایى) آنهـا را بررسـى کـرد. اسـتادان مى تواننـد و بایـد پرسـش هاى پیشـنهادى 
مـرا مطابـق بـا نیازهـاى خودشـان و سـازگار بـا سـطح توانایى ادراکـى دانشجویان شـان 
تغییـر دهنـد. به عـالوه، مـن معمـوالً در کالس وقتى را به شـرح شـفاهى، و زمانـى را نیز 
بـه پرسـش و پاسـخ اختصـاص مى دهـم و هـر دوى ایـن کارهـا را یک بـار زمانـى انجـام 
مى دهـم کـه برنامـۀ درسـى را توزیـع کـرده ام و بـار دیگـر هـم یکـى دو هفتـه پیـش از 

آن کـه زمـان ارائۀ تکلیف سـر برسـد.

گفتگو و آماده سازى
روشـى مفیـد بـراى آمـاده کـردن دانشـجویان بـه انجـام کارى کـه از آنهـا انتظـار داریم 
گفتگوسـت و در ایـن مـورد گفتگـو دربـارة ماهیـت نقدنویسـى اسـت. هـدف از نقـد و 
بررسـى کتـاب چیسـت؟ چطـور بایـد خواننـده را آگاه کنـد؟ من دانشـجویان را تشـویق 
مى کنـم دربـارة انـواع اطالعاتـى کـه نقد و بررسـى کتاب باید حاوى آن باشـد یا نباشـد، 
تبادل نظـر کننـد؛ همچنیـن دربـارة شـیوه هاى متنوعـى کـه مى تـوان بر اسـاس آن نقد 
کتـاب را سـامان داد و اینکـه یـک نقـد تـا چه حد مجاز اسـت بـراى اعالم نظر شـخصى 
نقدنویـس بـه کار رود. البتـه هـر یک از اسـتادان در این زمینـه رهنمودهـا و اهداف خود 
را دارنـد، امـا ازآنجـا کـه همیشـه بـراى رسـیدن بـه هدفـى واحـد مى تـوان رویکردهاى 
متنوعـى اتّخـاذ کـرد شـخصاً تـا جایى که بتوانـم مى کوشـم آزادى عمل بیشـترى بدهم. 
مـا همچنیـن دربـارة اینکـه نقدنویـس بایـد (یـا نبایـد) چـه فرضیاتـى را مسـلّم بداند و 
دربـارة مخاطبانـى کـه برایشـان مى نویسـیم (یعنى سـطح پیچیدگـى نوشـتار) نیز بحث 
مى کنیـم. مـن از دانشـجویان مى پرسـم در مقـام خوانندة نقد و بررسـى یـک کتاب، چه 
چیـزى دوسـت داریـد بدانیـد کـه به شـما کمک کنـد تا بـراى خوانـدن یـا نخواندن آن 

کتـاب تصمیـم هوشـمندانه اى بگیرید؟ 
مـن همچنیـن بـه دانشـجویانم توصیـه مى کنـم کـه وقتـى مشـغول خوانـدن کتابى 
مى شـوند کـه مى خواهنـد بـر آن نقد و بررسـى بنویسـند، کاغـذ و قلم و دسـتورالعمل ها 
را دمِ دسـت بگذارنـد تـا بتوانند از هر واکنشـى که هنـگام خواندن کتاب نشـان مى دهند 
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همان وقـت و درسـت بـه همـان شـکل کـه بـه ذهنشـان مى رسـد یادداشـت بردارنـد. 
درسـت همان طـور کـه کسـى کـه شـاهد وقـوع جرمـى بـوده اگـر آنچـه را دیـده اسـت 
بالفاصلـه ثبـت و ضبـط کـرده باشـد، شـاهد موثق تـرى محسـوب مى شـود تـا کسـى 
کـه بخواهـد بعـداً آن را بـا رجـوع بـه حافظـه اش بـه یـاد آورد. بنابراین دانشـجویان هم 
بهتـر اسـت بـه جـاى آن کـه صبـر کننـد تـا همـه بـا هـم جمـع شـود و بعـد از آن کـه 
کتـاب تمـام شـد همـه را با هـم سروسـامان دهند، همـان وقتى کـه فکرى به ذهنشـان 
خطـور کـرد آن را یادداشـت کننـد و آن افـکار را بـا وضـوح بیشـترى به خاطر بسـپرند. 
به این ترتیـب فکر هـا و اندیشـه ها گم نمى شـوند، به دسـت فراموشـى سـپرده نمى شـوند 
یـا ابتـر نمى ماننـد و وقتـى خوانـدن کتاب به پایان رسـید دانشـجویان صاحـب مجموعۀ 
کاملـى از یادداشـت ها هسـتند کـه مى تواننـد از مجمـوع آنهـا نقـد و بررسـى کتـاب را 
فراهـم آورنـد. اگـر کسـى صبـر کند تا افـکارش را بعـد از خوانـدن کتاب گـردآورى کند 
نتیجـه اش احتمـاالً سـردرگمى و کمبـود ایـده اسـت. در عـوض، یادداشـت بردارى حین 
فراینـد خوانـدن، مطلـب بیشـترى، حتـى گاهـى بیـش از آنچـه مـورد نیـاز اسـت، گرد 
خواهـد آورد. بنابرایـن هنـگام برداشـت محصـول، نتیجۀ بیشـترى عایدمان خواهد شـد.

نقـد و بررسـى کتـاب هـم ماننـد هر قطعـۀ نوشـتارى دیگر، خـواه گـزارش تحقیقى 
باشـد، خـواه برگـۀ امتحانـى پایـان تـرم، خـواه هـر چیز دیگـر، زمانـى خواندنى تر اسـت 
کـه با مقدمه شـروع شـود. ایـن مقدمه مى تواند اشـکال گوناگون داشـته باشـد؛ از جمله، 
داسـتاِن شـخصِى طنزآمیزى باشـد کـه به موضـوع کتاب مربوط اسـت؛ داسـتانى کوتاه، 
برگرفتـه از خـود کتـاب کـه مى تـوان بـراى معرفى محتـواى وسـیع تر کتـاب از آن بهره 
گرفـت؛ یـا حتـى نقل قولـى زیرکانـه که بـراى نوشـتن مقدمه مى تـوان بر آن تکیـه کرد؛ 
از همـۀ اینهـا مى تـوان به شـکلى مفیـد براى جلـب توجه خواننـده بهره گرفـت. هرچند 
اطالعـات سـاده تر و اساسـى ترى نیز هسـت که یک مقدمـۀ تأثیرگذار بایـد  اندکى از آن 
برخـوردار باشـد تـا خواننـده را آمـادة دریافت مطالبى کنـد که در پى خواهـد آمد، یعنى 
مـرورى بـر کتـاب کـه هـم خالصـه اى موجـز از کتـاب را در برمى گیـرد و هم برداشـتى 
از داورى کلـى نقدنویـس دربـارة کتـاب را شـامل مى شـود. بنابرایـن خواننـده مجهـز به 
چنیـن ابـزارى کـه کارکردى همچـون جملۀ نظریه3 دارد، آماده اسـت تا بـه بخش اصلى 

نقد و بررسـى کتاب وارد شـود.

خالصۀ کتاب
خالصـۀ مؤثـر از یـک کتاب، شـامل طرح کـردن و تأکید بر مشـخصه هاى اصلـى، الگوها، 
مفاهیـم، مضامیـن، اندیشـه ها و خصوصیـات کتـاب اسـت و تـا حـدى مجـاز اسـت بـه 
جزئیـات بپـردازد کـه محدودیت هایـى کـه اسـتاد آن را تعییـن کـرده امـکان مى دهـد. 
خالصـۀ کتـاب، مى توانـد بـه کوتاهـى یـک جملـه باشـد (البتـه اگـر چنیـن حـدى از 
تلخیـص، مطلـوب باشـد اگـر هـم نبـود بـه جایـش مى تـوان ماهیـت چنین جملـه اى را 
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همچـون بخشـى از مقدمـه، یعنـى به مثابـه جملـۀ حامـل ایـدة اصلـى4 بـه کار بـرد) یـا 
در حـد یـک بنـد باشـد یـا مى توانـد در حـد یـک، دو، یـا سـه صفحـه ادامـه پیـدا کند. 
بـه نظـر مـن بهتریـن خالصـۀ کتـاب، خالصه اى اسـت حـدوداً سـه صفحه اى (یا شـامل 
نیمـى از طـول کل مقالـه)، از ایـن نظر کـه به دانشـجو فرصت مى دهد کتـاب را توصیف 
کنـد بى آنکـه سـبب شـود دیدگاه خـود را به هـدف نقد و بررسـى کتاب از دسـت بدهد. 
ازآنجاکـه هرچـه خالصـه کوتاه تـر باشـد نوشـتن آن دشـوارتر اسـت (بـه ایـن دلیـل که 
بخـش بیشـترى بایـد به شـکلى منسـجم بـا کلماتى کمتر بیان شـود) شـاید بهتر باشـد 
کـه اسـتاد محـدودة نوشـتار را تـا جایـى کـه به طـور متعـارف، در حـّد دانـش و تـوان 

دانشجوسـت تعییـن کند. 
مـن در مرحلـۀ نـگارِش عملـِى خالصـه، دانشـجویان را تشـویق مى کنـم کـه از بیان 
خودشـان اسـتفاده کنند و اندیشـه ها و خط داسـتان را در قالب کلمات و عباراتى جدید 
و از آن خودشـان بریزنـد. درعین حـال، کلمـات و عباراتـى کـه مسـتقیماً از خـود کتـاب 
نقـل مى شـود بایـد در گیومـه قـرار بگیـرد، امـا باید در بیشـتر مـوارد از اسـتفاده از بیان 
خـود نویسـنده پرهیـز کرد، چـون این کار بـه تفکر اصیل لطمـه مى زنـد. به عبارت دیگر، 
خالصـه کـردن راه خوبـى براى یادگیرى و همسان سـازى و شـرح اندیشه هاسـت اما این 
فراینـد به خوبـى صـورت نمى گیـرد، مگـر آنکه آنچـه خوانده و درك شـده بـه زبان خود 
دانشـجو بیـان شـود، و ایـن کار بایـد بـه شـیوه اى صـورت گیرد که بـراى خود دانشـجو 

باشـد. مفهوم  نیز 
به عـالوه اغلـب بـراى دانشـجویان خـوب اسـت کـه تلخیص را به شـکلى ارائـه دهند 
کـه بیانگـر سـازماندهى کتـاب باشـد. بایـد آن را به گونـه اى نوشـت که گویـى کل کتاب 
را از تلسـکوپى وارونـه مشـاهده کرده ایـم، یعنـى ازآنجاکـه یکـى از اهـداف مقالـۀ نقـد و 
بررسـى کتـاب، بیـان ایـن نکتـه اسـت کـه یـک کتاب تـا چـه حـد سـازماندهى مؤثرى 
داشـته اسـت، خالصـه کردن کتـاب به چنین شـیوة تأمل انگیـزى کمک مى کنـد به این 
هـدف دسـت یابیـم. به بیان دیگـر، ارائۀ تصویـرى حقیقى اما فشـرده از کتاب باید شـامل 
شـیوه اى شـود کـه در آن سـازماندهى کتـاب نیـز ارائه شـود؛ هرچند به منظور دسـتیابى 
بـه مقالـه اى یکپارچـه کـه ویژگـى اصلى و نکتـۀ عمـدة روایت را برجسـته سـازد باید از 

خالصـۀ فصـل به فصـل اجتنـاب کرد.
در نهایـت، برخـالف آنچـه شـاید بعضى از دانشـجویان تصـور کنند معموالً نویسـندة 
نقـد بـا نوشـتن خالصۀ کتـاب نمى تواند محتواى کتاب را شـامل مجموعـه اى از فرضیات 
یـا دالیلـى مبتنـى بر تعـدادى تصّورات بدانـد و آن را به روشـنى درك کنـد.5 حتى اینکه 
فقـط بـه دانشـجویان بگوییـم آنهـا بایـد از تلخیص فراتـر بروند و بـه قلمـرو تحلیل وارد 
شـوند به خودى خـود کافـى نیسـت. در عـوض، همان طـور کـه اسـباب بازى هاى کودکان 
غالبـاً بـا دسـتورالعملى همـراه اسـت و شـیوة سـاختن و سـرهم کـردن آنهـا را آمـوزش 
مى دهـد، مـا نیـز بایـد بـه دانشـجویان راهنمایى هایـى ارائه کنیـم که یک روش شناسـى 

مقالۀ آغازین
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بسـازد و بـه آنهـا کمـک کند تـا ظرفیت تفکرشـان را بـاال ببرند.

نقد6
دانشـجویان غالبـاً وقتـى نوشـتن نقـد را بـه عهـده مى گیرنـد بـه دالیـل متعـدد دچـار 
نگرانـى مى شـوند. نخسـت بـه این دلیـل که آنها نـه نقدنویـس حرفه اى هسـتند و نه در 
حـوزة کتابـى کـه مى خوانند، متخصـص؛ در نتیجه غالبـاً چنین تکلیفى را فراتر از سـطح 
دانـش خـود مى داننـد. مـن معمـوالً بـا این پرسـش آنـان روبه رو مى شـوم: «آخـر چطور 
مى توانـم دربـارة موضوعـى کـه از آن هیـچ چیـز نمى دانم دیدى نقادانه داشـته باشـم؟» 
دوم، ازآنجاکـه دانشـجویان تجربـۀ اندکـى در زمینـۀ نقدنویسـى دارنـد یا در ایـن زمینه 
به هیچ وجـه تجربـه اى ندارنـد فکـر مى کننـد از ایـن توانایـى برخـوردار نیسـتند. سـوم، 
ازایـن رو کـه غالبـاً بـه آنهـا اجازه داده شـده با همان سـطح از تفکـِر کم مایه که مسـتلزم 
هـوش چندانـى نبـوده و وادارشـان نکـرده کـه سـخت تر تـالش کننـد میـدان را خالـى 
کننـد. یکـى از وظایـف ما در مقام اسـتاد این اسـت که دانشـجویان را وادار به پیشـرفت 
کنیـم، نشانشـان دهیـم کارى را کـه وراى توانایى شـان بـه نظـر مى رسـد چگونـه انجـام 
دهنـد. ایـن همـان چیزى اسـت که من مى کوشـم بـا ارائۀ ایـن راهکارها و پرسـش هایى 

کـه در پـى مى آید بـه آن جامـۀ عمل بپوشـانم.
در آغـاز، در مقدمـۀ ایـن بخـش از برنامـۀ درسـى خـود بـراى دانشـجویان روشـن 
و  پاسـخ ها  فکرهـا،  اسـت:  شـده  تشـکیل  بخش هایـى  چـه  از  نقـد  یـک  کـه  مى کنـم 
واکنش هـا بـه آنچـه مى خوانیـم اجـزاى تشـکیل دهندة نقدنـد. ایـن نقـد قـرار نیسـت 
از لحـاظ کیفـى شـبیه نقـِد یـک متخصـص باشـد؛ یـا انتظـار نمـى رود که نشـان دهندة 
مهـارت و اسـتادى اى باشـد کـه احتمـاالً از آن برخـوردار نیسـتیم - اگرچـه بـا کسـب 
تجربـه مى توانیـم بیاموزیـم کـه چگونه بر اسـاس دانش عمومى مـان کتابـى را نقد کنیم 
و بـر پایـۀ توانایـى فردى مـان مباحثـه اى را درك کنیـم یـا فرضیـه اى را بیازماییـم. مـن 
همچنیـن مى کوشـم ایـن تصـور را کـه هـر انتقـادى باید منفـى باشـد از میان ببـرم. در 
واقـع مـن بـه دانشـجویانم اطمینـان مى دهم کـه اگر فقـط حرف هایـى مثبـت در تأیید 
مطالـب کتـاب دارنـد هیچ ایرادى ندارد؛ «شـگردش» آن اسـت کـه بتوانند هـر موضعى 

را کـه اتخـاذ کرده انـد توجیـه و آن را اثبـات کننـد.
مـن از دانشـجویانم انتظـار دارم کـه نسـبت بـه کتـاب واکنـش نشـان دهنـد، امـا 
ازآنجاکـه آنهـا نمى داننـد بایـد بـه چـه چیـزى واکنـش نشـان دهنـد ایـن امر، خـود به 
بخشـى از مشـکل تبدیـل مى شـود؛ بنابراین، من پرسـش هاى مهم زیـادى فراهم کرده ام 
که دانشـجویان را تشـویق مى کنم پیش از خواندِن کتاب، در خالل آن و پس از خواندن، 
آنهـا را در ذهـن داشـته باشـند. ایـن پرسـش ها در مجمـوع، بهانـه اى فراهـم مى کند که 
حـواس دانشـجو را از امنیتـى که بى تجربگى برایـش به ارمغان آورده و راه گریزى آسـان 
بـر سـر راهـش قـرار داده، پـرت کنـد و یـارى اش کنـد تـا ذهنـش و توانایى هـاى تفکـر 

چگونه نقد و بررسى کتاب بنویسیم؟
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انتقـادى اش را تقویـت کنـد. تأکیـد مى کنـم که ایـن پرسـش ها را نباید به ترتیب پاسـخ 
گفـت. نبایـد آنهـا را مثل شـماره هایى دانسـت که به مشـتریان فروشـگاه مى دهنـد تا به 
نوبـت صدایشـان کننـد. در واقع، شـماِر این پرسـش ها بسـیار بیـش از آن اسـت که تنها 
یـک نقـد بتوانـد بـه تمامـى آن بپـردازد. اینهـا در مقابـل، به مثابـه نوعى یادآورى اسـت 
تـا مخـازن فکـرى را به خوبـى پـر کنـد و شـیوه هاى پژوهـش را به کسـانى کـه در حوزة 
نقـد نوآموزنـد، آمـوزش دهـد. اسـتادان بایـد ایـن فهرسـت را مـرور کنند و تـا جایى که 
بـه نظرشـان مناسـب مى رسـد راهنماهایى را از آن میـان براى دانشجویانشـان برگزینند. 
دانشـجویان نیـز بایـد آمـوزش ببیننـد تـا مفیدتریـن پرسـش ها را انتخـاب کننـد (مثًال 
بـراى یـک نقـد سـه صفحـه اى، پنج تا هفت پرسـش) و بـر آن متمرکـز شـوند. بنابراین، 
پاسـخ دادن بـه هـر تعـداد پرسشـى کـه مناسـب مى دانید بخشـى از یـک مقالـۀ روان و 
خوشـخوان را تشـکیل مى دهـد کـه جمـالِت حامِل ایـدة اصلـى7 و رابط هـا8 آن را کامل 

مى کنـد. به بیان دیگـر، نقـد مؤثـر، نوشـتارى اسـت کـه منسـجم و صریح نیز باشـد.
1. برداشـت کلـى شـما از کتـاب چیسـت؟ ایـن برداشـت بـر چـه اساسـى شـکل 
گرفتـه اسـت؟ یعنـى بـه خواننـده بگوییـد چـه فکـر مى کنیـد و چگونـه بـه ایـن داورى 
رسـیده اید. وقتـى کتـاب را بـراى خوانـدن برگزیدیـد مى خواسـتید چـه چیـزى را یـاد 
بگیریـد؟ توقعاتتـان تـا چـه حـد بـرآورده شـد و آیـا کتـاب در این زمینـه مؤثر بـود؟ آیا 
بـا نویسـنده موافـق بودیـد یـا مخالف؟ آیـا گاهى دلتـان مى خواسـت با نویسـنده گفتگو 

کنیـد؟ واکنش هایتـان را بسـط و شـرح دهیـد.
2. فرضیـۀ نویسـنده را مشـخص کنیـد و آن را بـه زبـان خـود شـرح دهیـد. آیـا این 
فرضیـه به روشـنى بیـان شـده بـود؟ در چـه شـرایطى عرضـه شـده و در نهایـت، بسـط 
داده شـده بـود؟ ایـن فرضیـه تـا چـه حـد و به چـه میـزان (یعنى با چـه نـوع از مدارك 
و مسـتنداتى) اثبـات شـده بـود؟ از مثال هایى براى شـرح پاسـخ خـود بهـره بگیرید. اگر 
جـاى مباحـث یـا دیدگاه هایـى در کتـاب خالـى اسـت فکـر مى کنیـد ایـن امـر بـه چـه 

دلیـل رخ داده اسـت؟
3. اهداف نویسـنده چه بوده اسـت؟ تا چه حد موفق شـده اسـت، خصوصاً با در نظر 
گرفتـن شـیوة سـازمان دهى مطالـب کتـاب، بـه این اهداف دسـت یابـد؟ آیا ایـن اهداف 
توجیـه و اثبـات شـده اند؟ (اهداف نویسـنده غالباً در پیشـگفتار یا مقدمۀ کتـاب یا گاهى 
اوقـات در بندهـاى ابتدایـى فصـل نخسـت ذکر مى شـوند. اگـر آنهـا را نیافته ایـد این امر 
چـه نکتـه اى را دربـارة کتـاب یـا نویسـنده فـاش مى کند؟ آیـا به هرحـال توانسـته اید به 
آنهـا پـى ببریـد؟ اگـر پاسـخ مثبـت اسـت، چگونـه؟) سـازمان دهى مطالب کتـاب تا چه 
حـد در خدمـت اهداف نویسـنده بوده اسـت؟ خواه این اهداف صراحتاً بیان شـده باشـد، 

خـواه تلویحـاً ذکر شـده و شـما بـه آنها پى برده باشـید. 
4. موضوعـات اصلـى مـورد نظـر نویسـنده چگونه در کتاب ارائه، شـرح و اثبات شـده 
اسـت؟ چـه فرضیاتـى پشـت این موضوعـات پنهان اسـت؟ به نظر شـما مؤثرترین شـیوه 
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در فشـرده کـردن یـا سـاماندهى دوبـاره بـه طـرح نویسـنده در ارائـۀ مطالـب و مباحـث 
؟    چیست

5. آیا نویسـنده توانسـته اسـت مطالب ارائه شـده را بـه نحو مؤثـرى جمع بندى کند؟ 
آیـا ارتبـاط بیـن جمع بندى مطالب و شـواهدى کـه در اثبات آن آمده بـه نحوى منطقى 

و روشـن صـورت گرفتـه اسـت؟ از مثال هایى براى اثبـات ارزیابى خود بهـره بگیرید.
6. نویسـنده بـه چه نتایجى دسـت یافته اسـت و آیا ایـن نتایج به صراحت بیان شـده 
اسـت؟ آیـا ایـن نتایج، حاصـل پیگیرى فرضیۀ نویسـنده و اهـداف پژوهش و شـیوه هایى 
اسـت کـه ایـن فرضیـه و اهـداف، بـر اسـاِس آن گسـترش یافته انـد؟ به عبارت دیگـر، آیا 

کتـاب به نحـو مؤثرى سروسـامان یافته اسـت؟
7. مفروضاتـى را کـه نویسـنده هـم در رویکـرد بـه کتـاب و هـم در تألیـف کتـاب 
مسـلّم انگاشـته شناسـایى کنیـد. مثًال نویسـنده توقع داشـته خوانندگانـش از چه دانش 
پیشـینى برخـوردار باشـند؟ ایـن مفروضـات بـه چه شـیوة مؤثـرى در ارائۀ کلـى مطالب 
بـه کار گرفتـه شـده اند؟ بـه نظـر شـما نویسـنده چـه مفروضاتـى را نمى بایسـت مسـلّم 

مى پنداشـت؟ چـرا؟
8. آیـا مى توانیـد فلسـفۀ اصلـى  نویسـنده در نـگارش کتـاب را شناسـایى کنید؟ اگر 
پاسـخ مثبـت اسـت ایـن فلسـفه چگونـه بر ارائـۀ مباحث کتـاب تأثیر گذاشـته اسـت؟ و 
اگـر پاسـخ منفـى اسـت، فکـر مى کنید چه نـوع تفکر یا نگرشـى محـرك نویسـنده بوده 

است؟
9. از دیـدگاه نویسـنده، عامـل محـرك تاریـخ چیسـت؟ آیا عمدتـاً نیروهـاى فردى، 
اقتصـادى، سیاسـى، اجتماعـى، ملى گرایـى، طبقـه، نژاد و جنسـیت عامل محـرك تاریخ 
اسـت یـا عاملـى دیگر؟ ایـن دیـدگاِه محرك تاریخ چـه اثرى بر شـیوة پیشـبرد کتاب به 

دسـت نویسنده داشـته است؟
10. آیـا عرضـۀ مطالـب کتـاب از سـوى نویسـنده صحیـح و منصفانه صـورت گرفته 
اسـت؟ آیـا تفاسـیر نویسـنده جانبدارانه اسـت؟ آیـا مى توانید هرگونـه تحریـف، اغراق یا 
دسـت کم گرفتـن مطالـب را در متـن شناسـایى کنید؟ اگر چنین اسـت ایـن کار ممکن 
اسـت بـه چـه هدفى صـورت گرفتـه باشـد و چـه تأثیرى بـر عرضـۀ مطالـب به طورکلى 

گذاشـته است؟
11. آیـا تاریـخ انتشـار کتـاب در مقایسـه بـا مضمـون کتـاب نشـان نمى دهـد کـه 
دوره اى کـه کتـاب در آن نوشـته شـده تأثیـرى بـر نظـر نویسـنده داشـته اسـت؟ مثـًال 
کتاب هایـى کـه در دورة رکـود اقتصـادى بـزرگ آمریکا یـا در طول جنـگ جهانى دوم یا 
در دورة جنـگ سـرد نوشـته شـده اند شـاید تحت تأثیر نگرش هـا و طرز تلقـى غالب قرار 
گرفتـه باشـند. به عبارت دیگـر، ازآنجاکـه هـر عصـرى تاریـخ خـود را مى نویسـد کتاب تا 

چـه حـد نمایانگـر زمانۀ خویش اسـت؟
12. آیـا ملیـت، جنسـیت، نـژاد، قومیت، طبقه یا سـن نویسـنده (تا حـدى که از آن 
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مطلعیـد) بـر نوشـتار نویسـنده مؤثر بوده اسـت؟ آیا نویسـنده، آشـکارا یا پنهـان به هیچ 
نـوع جانبـدارى و تعصبى اعتراف نکرده اسـت؟

13. آیـا مطالبـى کـه در کتـاب عرضـه شـده کنجـکاوى شـما را دربـارة موضـوع 
برنینگیختـه اسـت و آیـا کتـاِب مـورد نظـر هیچ ویژگـى خـاص و منحصربه فـردى دارد؟ 
احیانـاً کتـاب تأثیـرى بـر رونـد تحصیـل یا سـایر فعالیت هاى شـما نداشـته اسـت؟ پس 
از گذشـت یـک هفتـه، یـک ماه یا یک سـال احتمـاالً چه مطلبـى از مطالب کتـاب را به 

یـاد مى آوریـد؟ در اینجـا نیـز پاسـختان را شـرح دهید.                                               
14. آیـا اطالعـات کاملـى در کتاب هسـت؟ آیا موضـوع کتاب، تمام و کمال بررسـى 
شـده یـا بـه شـکل خالصه به آن پرداخته شـده اسـت؟ اگر شـما ویراسـتار کتـاب بودید 
چـه چیـزى بـه کتـاب مى افزودیـد تـا آن را کامل تـر و فراگیرتر کنـد؟ چه مطالبـى را از 
کتـاب مى کاسـتید کـه ممکـن اسـت نامربـوط یـا گمراه کننـده باشـد؟ دلیلش را شـرح 

دهید.
15. کتـاب چگونـه و از چـه نظر نسـبتاً با محتواى درسـى کـه خوانده ایـد در ارتباط 
اسـت؟ آیـا محتـواى کتـاب بـا مطالبـى کـه در کتاب ها یا متـون دیگـر خوانده ایـد یا در 
کالس بحث شـده تناقـض دارد یـا افـزون بـر آنهـا مطالبى دارد؟ ایـن تفاوت هـا را چگونه 

شـرح مى دهید یـا احتمـاالً برطرف مى سـازید؟
16. آیـا کتـاب خوب نگارش یافته اسـت؟ در صـورت تمایل، مطلبـى را از کتاب نقل 
کنیـد تـا سـبک نوشـتارى یا نکتـه اى خاص را روشـن سـازد. مطلبـى که نقـل مى کنید 

کوتـاه و ترجیحـاً یک جمله باشـد. 
17. اگـر کتـاب حـاوى شـکل یـا تصاویـر اسـت (مثـًال عکس هـا، جـداول، نمودارها، 
پیوسـت ها) آیـا خوانـدن آنهـا در پیگیـرى مطالـب، آسـان اسـت؟ آیـا در متـن کتاب به 
آنهـا ارجـاع داده شـده اسـت؟ اگـر چنین اسـت آیا آنها بـه کار گرفته شـده اند تـا هم بر 
متـن و هـم بـر درك شـما از متـن بیفزایند؟ اگر شـما در اسـتفاده از این مـواد و مطالب 

دچار مشـکل شـده اید علـت را شـرح دهید.
18. پانویس هـا یـا ارجاعـات پایـان کتـاب آیـا بـراى شـماِى خواننـده سـودمند بوده 
اسـت؟ آیـا شـما از آنهـا اسـتفاده کردیـد؟ چگونگـى آن را شـرح دهیـد. اگـر در ایـن 
یادداشـت ها بـه چیـزى بیـش از منابـع اسـتناد شـده، ایـن کار در خدمـت چـه هدفـى 

اسـت؟ گرفته  صـورت 
19. کیفیـت کتاب شناسـى اى کـه در کتـاب ارائـه شـده چگونـه اسـت؟ بـا در نظـر 
گرفتـن تاریـخ انتشـار کتـاب، آیـا نویسـنده با تمامـى آثار حـوزة کارى خود آشناسـت و 
آیـا در ایـن زمینـه روزآمـد اسـت؟ به نظر مى رسـد نویسـنده بر چـه نوع منابعـى متکى 
اسـت؟ چه نوع از منابع دسـت اول و دسـت دوم؟ شـما به چه اندازه از کاربرد این منابع 

تحـت تأثیر قـرار گرفتیـد و چرا؟         
20. اگـر فرصـت پیـدا کردیـد کـه از نمایۀ کتاب اسـتفاده کنیـد بهره بـردن از آن تا 
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چـه حـد برایتـان آسـان یا دشـوار بوده اسـت و چقـدر در یافتـن آنچه در پـى اش بودید 
برایتـان سـودمند بوده اسـت؟ آیـا هیچ موضوعـى بوده کـه در نمایه از قلم افتاده باشـد؟

اکنـون، مجهـز بـه این پرسـش هاـ  که کامـًال طورى طرح شـده تا تفکربرانگیز باشـد 
ـ دانشـجویان راه و روشـى دارنـد کـه مى تواننـد بـر اسـاس آن، مقالـۀ نقد کتـاب خود را 
تدویـن و سـازماندهى کننـد. حاال دیگر ندانسـتِن نحوه انجام ایـن کار، بهانه اى پذیرفتنى 
نیسـت و دانشـجویان، بهتـر مى تواننـد از ایـن شـیوه بـراى خالقیـت بهـره ببرنـد. از این 
طریـق، حتـى مى تواننـد مهارت هایـى را رشـد دهنـد کـه بـا بهره بـردن از آن مى تـوان 
خالصـه و نقـد کتـاب را درهـم آمیخت، به شـیوه اى که ایـن دو، دیگر دو مبحـث جدا از 

هـم و بى ارتبـاط با هم نباشـند. 
به عـالوه بـا آگاهـى از ایـن پرسـش ها و با اندیشـیدن بـه آنهـا دانشـجویان مى توانند 
بیاموزنـد کـه نقادانه تـر بخواننـد و به کار نویسـندگان و چگونگـى آن نیز بیندیشـند. هر 
جزئـى از ایـن مسـیر، مهـم اسـت؛ آموختـن اینکه چطـور نقادانه فکـر کنند و بنویسـند، 
مى توانـد بـه آنهـا در هـر رشـته اى که باشـند کمـک کنـد و به طورکلى مى توانـد موجب 

رشـد هرچـه بیشـتر آنها در مقـام شـهروندانى تحصیلکرده و متفکر شـود. 
دانشـجویان، تـا وقتـى که به خـود فرصت بهره منـدى از تجربۀ نگارش نقد و بررسـى 
کتـاب را نـداده باشـند احتمـاالً تصـور مى کنند که ایـن مهارت خـارج از توان آنهاسـت، 
امـا بـا اسـتفاده از ایـن تابلوهـاى جهت نما به شـکل راهنماها و پرسـش هایى که اندیشـۀ 
آنهـا را هدایـت مى کنـد بسـیارى از آنهـا از ایـن پـس مى تواننـد شـیوه هایى را کشـف و 
در آن رشـد کننـد کـه تاکنـون برایشـان ناشـناخته بـوده اسـت. مطمئنـاً ایـن تجربه به 
انـدازه اى مؤثـر اسـت که این کار را بـه تمرینى مفیـد و هیجان انگیز تبدیـل خواهد کرد. 
خصوصـاً بـا توجـه بـه این کـه من ایـن راهکارهـا را در طـول سـال ها بازنویسـى و اصالح 

کـرده ام و بـه کار بـردن آنهـا بـراى دانشـجویان خودم نیز بسـیار مؤثر بوده اسـت. 
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