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چگونه نقد کتاب و داستان بنویسیم ؟ 
راهنمای جامع برای نوشتن نقد خوب

ــد. گاهــی  ــادی در طــول تاریــخ پدیــد آمده ان در آداب نوشــتن نقــد نظریــات زی
ــد.  ــط می ش ــم مرتب ــری ه ــر دیگ ــی ب ــواع ادب ــی از ان ــری برخ ــز و برت ــه تمای ــد ب نق
ــی  ــوع ادب ــد شــعر ن ــو« معتقــد بودن ــرای مثــال، در قــرن بیســتم منتقدیــن »نقــد ن ب
بهتــری اســت و افــرادی ماننــد باختیــن رمــان را از نظــر کیفیت نســبت 
ــه  ــو« ب ــر می دانســتند. نظریه هــای »نقــد ن ــی برت ــواع دیگــر ادب ــه ان ب
ــی  ــد و حت ــد می کردن ــه خصــوص اشــعار تاکی ــار ب ــق آث ــش دقی خوان
ــادی  ــعر زی ــد ش ــوب بای ــد خ ــک منتق ــود ی ــد ب ــوت معتق تی. اس. الی
بخوانــد تــا بتوانــد الیه هــای زیریــن معنایــی یــک اثــر را کشــف کنــد. 
ــه تاریخــی  ــی نویســنده و پس زمین ــه بیوگراف ــردازان، ب ــه پ ــن نظری ای
ــی«  ــداران »چندزبان ــی طرف ــا از طرف ــتند. ام ــی نداش ــر توجه ــک اث ی
ــی  ــورد بررس ــخصیت ها را م ــر و ش ــا اث ــه تنه ــن ن ــه باختی ــن جمل م
قــرار می دادنــد بلکــه بــه زندگی نامــه و تحــوالت سیاســی اثــر 

دقــت ویــژه ای داشــتند. 
ایــن مثال هــا نشــان می دهنــد نقــد هــم روش خــاص خــود را دارد 
ــه ریشــه در غــرب دارد.  ــی اســت ک ــک نهضــت ادب ــد ی و نوشــتن نق
ــد داســتان  ــه نق ــم شــویم، چگون ــه قل ــر قصــد داشــته باشــیم دســت ب ــا حــاال اگ ام
ــن  ــه ای ــل از اینکــه ب ــاب بنویســیم؟ قب ــد کت ــم نق ــه می توانی ــا چگون بنویســیم؟ و آی
ــی بدانیــم.  ــا تاثیرگــذاری نقــد ادب ســواالت پاســخ بدهیــم، مناســب اســت ابتــدا ب

           چرا نقد ادبی می نویسیم

ــاید  ــا ش ــان دارد. ام ــی انس ــری در زندگ ــش موث ــات نق ــنیده ایم ادبی ــه ش از هم
ــواردی  ــن م ــن رابطــه شــنیده ایم محــدود باشــد. یکــی از مهم تری ــه در ای ــی ک دالیل
کــه مغفــول مانــده ایــن اســت کــه خوانــدن آثــار ادبــی مهــارت تفکــر نقادانــه مــا را 
ــا را  ــی مهــارت نوشــتن م ــار ادب ــاره آث ــه نوشــتن درب ــد. همانطــور ک ــت می کن تقوی
ــه  ــی نیســت، بلک ــار ادب ــی آث ــرای بررس ــا ب ــز تنه ــی نی ــد ادب ــود می بخشــد. نق بهب
ــن امــکان را می دهــد  ــا ای ــه م ــار نویســندگان دیگــر ب ــاره آث ــدن و نوشــتن درب خوان
تــا قــوه تخیــل خــود را تقویــت کنیــم. همچنیــن، بــا دیــدن سرگذشــت شــخصیت ها 

ــم. ــدردی کنی ــران هم ــا دیگ ــم ب ــاد می گیری ی
ــت  ــن فرص ــدگان ای ــه خوانن ــز ب ــد نی ــام من ــی نظ ــد ادب ــون نق ــندگان مت نویس
ــد.  ــی بخوانن ــای خاص ــه ویژگی ه ــه ب ــا توج ــر و ب ــر را دقیق ت ــا اث ــد داد ت را خواهن
همانطــور کــه مالحظــه می کنیــد، ادبیــات و نقــد ادبــی مکمــل هــم هســتند و مثلــث 
ــی روش  ــد ادب ــتن نق ــرای نوش ــد. ب ــکیل می ده ــده را تش ــد و خوانن ــنده، منتق نویس
خاصــی وجــود دارد و دانســتن آن الزامــی اســت. در ادامــه، مرحلــه بــه مرحلــه رونــد 

ــکات مهــم را خواهیــم گفــت.  ــگارش و ن ن

           نقد داستان را با نوشتن یک پاراگراف مروری شروع کنید

ــری  ــا جامــع از اث ــاره اطالعــات تقریب ــاه درب پاراگــراف مــروری یــک متــن کوت
ــن،  ــن تمری ــام ای ــرای انج ــیم. ب ــا آن بنویس ــاط ب ــم در ارتب ــه می خواهی ــت ک اس
داســتان یــا کتابــی کــه اخیــرا بــه طــور کامــل مطالعــه کرده ایــد یــا یکــی از بهتریــن 
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ــه  ــت ک ــن اس ــل ای ــد. دلی ــاب کنی ــان را انتخ ــران و جه ــی ای ــای تاریخ ــاب ه کت
ــاره  ــود درب ــارج از گ ــد خ ــود و می توانی ــد ب ــر خواه ــع بهت ــه مناب ــما ب ــی ش دسترس

ــید. ــران بنویس ــته های دیگ ــه نوش ــاره ب ــا اش ــر ب ــی اث ــائل بافت مس
پــس از انتخــاب اثــر، اطالعــات مشــخصی در مــورد آن اســتخراج کنیــد. بــرای 
ــوع  ــنده آن، موض ــام نویس ــار و  ن ــال انتش ــر، س ــی اث ــا معرف ــب ب ــه ترتی ــال ب مث
ــدی،  ــان بن ــی )پای ــاد نگارش ــن ابع ــاب مهمتری ــه  ای از آن، انتخ ــر، خالص ــی اث اصل
ــاه  ــه کوت ــد جمل ــاب چن ــدی(، انتخ ــل بن ــب و فص ــه مطال ــوه ارائ ــخصیت ها، نح ش
ــل  ــر، دالی ــوت و ضعــف اث ــاط ق ــاره نق ــر و توضیــح آن، نظــر شــخصی شــما درب از اث
شــما بــرای انتخــاب ویژگی هــای مثبــت و منفــی، توصیــه مطالعــه کتــاب بــه گــروه 
مخاطبیــن خــاص، امتیــاز شــما از ۵ نوشــتن را آغــاز کنیــد. یــک پاراگــراف مــروری 
بــه شــما ایــن فرصــت را می دهــد کــه بــه اثــر، نویســنده، تاریــخ نــگارش آن اشــراف 

ــد.  ــد جوانــب مختلــف را بررســی کنی ــدا کنیــد و بیاموزی ــی پی کامل
تقریبا برای نوشتن نقد کتاب و داستان آماده اید

ممکــن اســت بخواهیــد نقــد کتــاب یــا نقــد داســتان را بــرای چــاپ یــا صفحــات 
ــرای طیــف خاصــی از  ــا احتمــاال از شــما خواســته شــده اســت ب وب آمــاده کنیــد. ی
ــا  ــد ی ــت داری ــر محدودی ــاب اث ــاید در انتخ ــد. ش ــاده کنی ــن را آم ــان آن مت مخاطب
احتمــاال فقــط از شــما خواســته شــده اســت بــرای اثــری کــه بــه تازگــی منتشــر شــده 
ــی  ــه معن ــد« ب ــه واژه »نق ــم ک ــاره کنی ــا اش ــر اســت اینج ــید. بهت ــد بنویس اســت نق
ــاد  ــد و انتق ــت از نق ــی صحب ــاید وقت ــی، ش ــه عبارت ــت. ب ــی نیس ــاط منف ــن از نق گفت
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــم. ای ــف بگیری ــه مخال ــد جبه ــم بای ــر می کنی ــود فک می ش
ــگاه حرفــه ای  نقــد بــه معنــی بررســی جوانــب مثبــت و منفــی یــک اثــر از دریچــه ن
ــار  ــن ب ــر را چندی ــد، اث ــت کنی ــر دق ــاب اث ــز، در انتخ ــر چی ــش از ه ــت. پی ــو اس و ن
ــار بــه ذهنتــان بــه ذهنتــان می رســد یادداشــت کنیــد.  بخوانیــد و نکاتــی کــه هــر ب
ــا توجــه  ــان آن ه ــت، شــخصیت ها، نحــوه بی ــد روای ــه دی ــه انتخــاب کلمــات، زاوی ب

ــد. کنی
ــد آن را  ــی داری ــر دسترس ــن اث ــه ای ــه ترجم ــر ب ــه اگ ــید ک ــته باش ــت داش دق
ــا اثــر اصلــی بنویســید.  ــاره نقــاط تشــابه و تمایــز ترجمــه ب هــم بررســی کنیــد و درب
ــری در  ــو دیگ ــه نح ــا ب ــرب المثل ه ــیاری از ض ــوید بس ــه ش ــت متوج ــن اس ممک

زبــان مقصــد آمــاده اســت کــه در معنــا تغییــری ایجــاد کــرده اســت. 
ــان  ــخصیت ها در زب ــی ش ــه اجتماع ــوید طبق ــه ش ــاید متوج ــا ش ی
آن هــا در پیــش بینــی وقایــع داســتان در متــن زبــان اصلــی از ترجمــه 
ــن  ــای ای ــد، مبن ــه کردی ــه مالحظ ــور ک ــت. همانط ــر اس پررنگ ت
ــای خــود  ــن اســت. در مشــاهدات و یادداشــت برداری ه قســمت مت
ــت  ــما جه ــه ش ــر ب ــن ام ــته ترند و همی ــکات برجس ــی ن ــاال برخ احتم
می دهــد کــه در چــه رابطــه می توانیــد دقیق تــر و موشــکافانه تر 

بنویســید. 

نقد کتاب یا داستان را 
بر اساس نظریه های موجود بنویسید

قبــل از از اینکــه دســت بــه قلــم شــوید و بــرای مجلــه متنــی بنویســید، 
ــور  ــه ط ــت دارد. ب ــما اهمی ــرای ش ــی ب ــی ادب ــک از ۵ ویژگ ــدام ی ــد ک ــی کنی بررس
ــه از  ــا نتیج ــدی ی ــان بن ــمکش، پای ــتان، کش ــرح داس ــت، ط ــخصیت، باف ــی، ش کل
ویژگی هــای اصلــی نــگارش و تحلیــل روایــت هســتند. پــس از انتخــاب اثــر بررســی 
ــت دارد و قصــد  ــما اهمی ــرای ش ــه آن ب ــط ب ــرده و مرتب ــام ب ــی ن ــدام ویژگ ــد ک کنی

ــد.  ــز کنی ــتان تمرک ــه داس ــدام وج ــر ک ــد ب داری
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ــی از  ــا یک ــه ب ــد در رابط ــته باش ــما خواس ــجویی از ش ــه دانش ــک مجل ــاید ی ش
ــد  ــد بنویســید. نوشــتن نق ــا« نق ــاب حلقه ه ــی »ارب ــان یعن ــای جه ــان ه ــن رم بهتری
ایــن کتــاب نبایــد متاثــر از ایــن باشــد کــه ایــن اثــر مشــهورترین رمــان دنیــا اســت 
ــی  ــر را بررس ــد از اث ــل تمجی ــت دالی ــه می بایس ــد. بلک ــد می کنن ــه آن را تمجی و هم
کنیــد. مثــال اگــر زاویــه دیــد ســوم شــخص اســت بررســی کنیــد زاویــه دیــد راوی 
چــه تاثیــری در رمــان دارد و شــما و هــر خواننــده دیگــری چــه احســاس و برداشــتی 
از ایــن زاویــه دیــد خواهــد داشــت. یــا شــاید قصــد داشــته باشــید ویژگی هــای نــوع 
ادبــی آن را بررســی کنیــد. بــرای مثــال، شــاید بخواهیــد بنویســید چــرا ایــن رمــان 
فانتــزی اســت یــا چــه چیــزی رمــان جــی. آر. آر. تالکیــن را بــه رمانــس شــوالیه ای 
ــد.  ــا دور می کن ــک ی ــد نزدی ــروانتس می بینی ــوت« س ــه در »دن کیش ــد آنچ مانن

ــری  ــوب نظ ــت در چارچ ــر اس ــد بهت ــه باش ــی ک ــر هدف ــه ه ــد ب ــتن نق نوش
ــود  ــی وج ــد ادب ــواع نق ــون ان ــوع مت ــن ن ــتن ای ــرای نوش ــود. ب ــته ش مشــخصی نوش
ــد تاریخــی اســت. در  ــردازد نق ــار می پ ــت آث ــه باف ــه ب ــوارد ک ــن م ــی از ای دارد. یک
ادامــه خواهیــم گفــت نقــش عواملــی چــون اقتصــادی و سیاســی چقــدر در نــگارش 

ــت.  ــذار اس ــار تاثیرگ ــی آث ــون و بررس مت

           چگونه نقد کتاب را در پرتو تاریخ بنویسیم

ــا از نظــر تاریخــی برجســته هســتند و نویســنده  برخــی از کتاب ه
ــژواک تحــوالت دوران مــن جملــه وقایــع سیاســی  نقــش مهمــی در پ
ایفــا می کنــد. احتمــاال بــه یــاد یکــی از آثــار آمریکایــی یعنــی 
ــه  ــر  ب ــن اث ــید. ای ــاده باش ــک افت ــتاین ب ــم« اش ــه های خش »خوش
ــرای  ــت. ب ــکا اس ــادی آمری ــران اقتص ــر دوران بح ــی نمایان گ خوب
ــا  ــت ب ــر اس ــید، بهت ــی بنویس ــور تاریخ ــه مح ــد نظری ــک نق ــه ی اینک
ــر  ــل اث ــه تحلی ــد ب ــگاه آن منتق ــوید و از ن ــنا ش ــی آش ــات تاریخ نظری

ــد. ــو باش ــان فوک ــاید انتخابت ــد. ش بپردازی
ــه ای نویســنده  ــگاه حرف ــورد جای ــه در م ــر آن اســت ک روش دیگ
ــن  ــید و ای ــان بنویس ــی در جه ــیعتر یعن ــاد وس ــود در ابع ــور خ در کش
ــان  ــد رم ــت مانن ــد. درس ــتجو کنی ــان جس ــی رم ــخصیت اصل ــا را در ش ویژگی ه
آئــورا اثــر فوئنتــس. فرامــوش نکنیــد کــه در ایــن رابطــه بایــد بــه خوبــی بــا ادبیــات 
ــد و  ــر را نق ــی اث ــه و تاریخ ــال بی طرفان ــید و کام ــنا باش ــنده آش ــخ آن نویس و تاری
ــخصی  ــی مش ــه سیاس ــه زمین ــتان هایی ک ــا و داس ــوال رمان ه ــد. معم ــی کنی بررس
ــن  ــور از میان بهتری ــن منظ ــه همی ــتند. ب ــب هس ــی مناس ــد تاریخ ــرای نق ــد ب دارن

ــد.  ــاب کنی ــروع انتخ ــرای ش ــری را ب ــی می توانید اث ــای سیاس ــاب ه کت

           نقد کتاب بر اساس ویژگی های درون متنی

ــل  ــت. دلی ــی اس ــت تاریخ ــل باف ــی تحلی ــه نوع ــد ب ــه ش ــون گفت ــا کن ــه ت آنچ
ــه  ــن هســت پرداخت ــرون مت ــن از ب ــه آنچــه در مت ــی ب ــه طــور کل ــه ب ــن اســت ک ای
ــم  ــد، می توانی ــار باش ــی آث ــای ادب ــد ویژگی ه ــا نق ــد م ــر قص ــا اگ ــود. ام می ش
در چنــد چارچــوب آن بررســی و تحلیــل را انجــام دهیــم. انتخــاب چارچــوب 
ــه ایــن مثــال دقــت  ــر از لنــز مشــخصی تحلیــل شــود. ب مناســب باعــث می شــود اث
ــر  ــز ب ــا تمرک ــم را ب ــو خان ــوهر آه ــر ش ــه اث ــد ک ــاره کن ــنده اش ــی نویس ــد. وقت کنی
ــر دیــدگاه نوشــته اســت،  ــا اتــکا ب شــخصیت ها و در چارچــوب نقــد روانشــناختی و ب
ــه  ــی ک ــا هنگام ــود. ی ــی می ش ــخصی بررس ــز مش ــر از لن ــه اث ــت ک ــن اس ــور ای منظ
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رمــان ماهــی ســیاه کوچولــو بــا تمرکــز بــر دیالوگهــا و از نقطــه نظــر نورمــن فــرکالف 
ــا  ــه ای و ب ــه زاوی ــه از چ ــد ک ــل می کن ــده منتق ــه خوانن ــل میشــود، نویســنده ب تحلی
ــد  ــدادی از نق ــه تع ــا ب ــرار داده اســت. در اینج ــورد بررســی ق ــر را م ــزاری اث ــه اب چ

ــم. ــی می کنی ــد معرف ــک می کن ــما کم ــه ش ــخصیت ب ــل ش ــه در تحلی ــی ک ادب

           نقد کتاب با تمرکز بر شخصیت ها

ــود  ــون خ ــان پیرام ــی، جه ــا از زندگ ــم ت ــتان می خوانی ــا داس ــی، م ــور کل ــه ط ب
ــم.  ــود بیاموزی ــات خ ــرایط و تجربی ــه ش ــبت ب ــان نس ــردم جه ــش م ــوه واکن و نح
ــن  ــردم در ای ــش م ــم واکن ــد ببینی ــک می کنن ــا کم ــه م ــتان ب ــخصیت های داس ش
ــا شــخصیت ارتبــاط برقــرار کنیــم،  ــه اســت. اگــر بتوانیــم ب شــرایط مختلــف چگون
ایــن داســتان معنادارتــر می شــود. در ایــن صــورت، مــا میتوانیــم آنچــه شــخصیت 
تجربــه می کنــد، نحــوه برخــورد آنهــا بــا آن و چگونگــی مشکالتشــان را درک کنیــم. 
ــز  ــات نی ــی اوق ــر گاه ــن ام ــم، ای ــرار کنی ــاط برق ــا شــخصیت ها ارتب ــم ب ــر بتوانی اگ
ــای  ــت در موقعیت ه ــر اس ــه بهت ــه چگون ــم ک ــرا می دانی ــد زی ــد باش ــد مفی می توان
مشــابه واکنــش نشــان دهیــم. بــرای بررســی نظــام منــد و اصولــی شــخصیت، قصــد 

ــم: فمینیســم و روانشــناختی.  ــی معرفــی کنی ــم دو نقــد ادب داری

           نقد فمینیسم

ــوراد  ــه م ــما ب ــد ش ــوع نق ــن ن ــت. در ای ــم اس ــی فمینیس ــد ادب ــورد نق ــن م اولی
ــرد:  ــد ک ــت خواهی ــر دق ــواالت زی ــون س همچ

آیا نویسنده اثر یک خانم یا آقا است؟  •
زاویه روایی داستان از زبان خانم یا آقا بیان می شود؟  •

دیدگاه شخصیتهای مرد روایت نسبت به زنان چیست؟  •
زبان مورد استفاده برای شخصیتهای زن و مرد چه تفاوتهایی دارد؟  •

همینطــور کــه مالحظــه می کنیــد، بــا بررســی شــخصیت شــما بــه 
ــان،  ــه زب ــوان ب ــوراد می ت ــن م ــد. از ای ــه داری ــز توج ــوارد نی ــه ای از م زیرمجموع
ــت  ــا باف ــد ب ــان می توانی ــن می ــرد. در ای ــاره ک ــا اش ــر و دیدگاه ه ــها، تصاوی نقش
ــان  ــای نش ــه در دیدگاه ه ــگ جامع ــش فرهن ــد و نق ــرار کنی ــی برق ــی ارتباط تاریخ
ــرای  ــرداز ب ــه پ ــد نظری ــه در بای ــد ک ــت کنی ــد. دق ــگ کنی ــن پررن داده شــده در مت
ــوالتر  ــن ش ــت، و الی ــت میل ــوار، کی ــیمون دوب ــد. س ــاب کنی ــود انتخ ــی خ بررس

ــتند.  ــم هس ــد فمینیس ــته نق ــردازان برجس ــه پ ــدادی از نظری تع

           نقد روانشناختی

مــورد دوم نقــد روانشــناختی اســت کــه بــه ایــن طریــق روابــط بیــن شــخصیت ها 
ــر خــالف نقــد  و رویاهــا و تفکــرات هــر یــک از شــخصیت ها  را بررســی می کنیــد. ب
ــد  ــرای نوشــتن نق ــردازان ب ــه پ ــر اســاس نظری ــد ب ــد بای ــوع نق ــن ن فمینیســم، در ای
ــوان  ــناختی می ت ــد روانش ــردازان نق ــه پ ــه نظری ــد. از جمل ــرح کنی ــوال مط ــر س اث
بــه فرویــد، لــکان و یونــگ اشــاره کــرد. بــه طــور کلــی، بــرای بررســی شــخصیتها از 
ــخصیت ها  ــنده از ش ــه نویس ــری ک ــه تصاوی ــد ب ــناختی می توانی ــد روانش ــق نق طری
ــنایی  ــرای آش ــد. ب ــه کنی ــود توج ــرار می ش ــن تک ــه در مت ــی ک ــد و الگوهای می ده
ــاب؛ لطیــف  ــد کت ــه نق ــد مقاله نمون ــدی می توانی ــد روانشــناختی فروی ــا نق بیشــتر ب
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اســت شــب اثــر فیتزجرالــد را بخوانیــد. 

           نقد کتاب با تمرکز بر طرح داستان 

ــات توجــه می کــرد و حماســه  ــه بررســی ســاختار روای ــا ب ــر بوطیق ارســطو در اث
ــون مــورد توجــه  ــا کن ــه ســاختار ت ــود. توجــه ب ــز گذاشــته ب ــه تمای ــراژدی ب ــا ت را ب
 Game of Thrones ــان ــی رم ــر دارم وقت ــه خاط ــت. ب ــوده اس ب
منتشــر شــد میــان خواننــدگان ایــن اثــر جنجالــی در رابطــه بــا طــرح 
ــن  ــز در ای ــدی نی ــات جدی ــود و نظری ــتان ب ــرفت داس ــی و پیش روای
ــری  ــه اث ــش از آنک ــه پی ــت ک ــن اس ــئله ای ــد. مس ــرح ش ــه مط رابط
ــرای اثــر خــود چشــم اندازهایــی مشــخص  نوشــته شــود، نویســنده ب
ــخص و  ــت را مش ــم روای ــع مه ــان و وقای ــدا، پای ــع، ابت ــد. در واق می کن

ــد. ــرح می کن ــی ط ــا سینویس ــی ی ــاید خط ــوداری ش ــکل نم ــه ش ب
بــرای بررســی چگونگــی پیــش بــرد داســتان، بهتــر اســت هنــگام 
مطالعــه ایــن خــط داســتان را کدشــکنی کنیــد. همچنیــن بــا نظریاتــی 
 How to ــود ــر خ ــه در اث ــی William Kenny ک ــام کن ــون ویلی چ
ــد.  ــی کنی ــی را بررس ــرح روای ــت ط ــده اس Analyze Fiction آم
ــن  ــن و نورم ــد کری ــد رونال ــیکاگو مانن ــی ش ــد ادب ــب نق اعضــای مکت
مکلیــن بــه بررســی ســاختار روایــی پرداخته انــد و بــرای تحلیــل شــما نیــز کارســاز 

هســتند. 

           پایان بندی با خواننده یا نویسنده؟

ــی و از رمــان  ــا طعــم گیــالس کیمیای ــادر و ســیمین فرهــادی ت ــی ن از فیلــم جدای
ــده  ــی خوانن ــس همگ ــو بورخ ــتان های هزارت ــا داس ــک ت ــتاین ب ــت اش ــرق بهش ش
ــرای  ــد. ب ــدس بزنن ــت را ح ــان روای ــا پای ــد ت ــی وادار می کنن ــی نقاط ــه ردیاب را ب
ــن راه  ــاید بهتری ــی دارد و ش ــت خاص ــئله جذابی ــن مس ــدگان ای ــن و خوانن منتقدی
ــری  ــه بهت ــور گزین ــده مح ــا روش خوانن ــان بندی ه ــوع پای ــن ن ــل ای ــرای تحلی ب
باشــد. در ایــن نــوع نقــد خواننــده از نقــش منفعالنــه خــارج و بــه صــورت فعــال در 
ــد برداشــت  ــد. ممکــن اســت بررســی کنی ــازی می کن ــن نقــش ب ــای مت ــد معن تولی
نویســندگان و افــراد جامعــه مــا از اثــر اشــتاین بــک در حــدس نتیجــه روایــت چــه 
ــرت  ــزر و راب ــگ آی ــات ولفگان ــکا دارد. نظری ــی آمری ــدگان بوم ــا خوانن ــی ب تفاوت

ــند.  ــته باش ــت داش ــوع جذابی ــن موض ــی ای ــد در برررس ــاس می توانن ی
برخــی از پایــان بندی هــای روایــی مشــخص هســتند و نویســنده بــرای خواننــده 
ــرای  ــواری ب ــادام ب ــان م ــان رم ــال پای ــد. مث ــخص می کن ــت را مش ــت روای غای
شــخصیت اصلــی داســتان مشــخص اســت و نویســنده بــه خواننــده خبــر مــرگ امــا 
ــتند  ــن هس ــای جایگزی ــال پایان بندی ه ــه دنب ــی ب ــرایط برخ ــن ش ــد. در ای را میده
ــه  ــب نتیج ــدم تناس ــب و ع ــد تناس ــت کرده ان ــن برداش ــه از مت ــاس آنچ ــر اس و ب
ــه  ــز نظری ــه نی ــن زمین ــد. در ای ــت می کنن ــادی یادداش ــون انتق ــتان را در مت داس

پــردازان پیشــتر ذکــر شــده موثــر هســتند.  

           کشش اصلی روایت 

ــک  ــا ی ــدگان ب ــاط خوانن ــه ارتب ــت و ب ــت اس ــوس روای ــی از ق ــارض بخش تع
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ــامل  ــن ش ــد. ای ــادی می کن ــک زی ــتان کم ــک داس ــخصیت های ی ــا ش ــتان ی داس
مشــکالت یــا موانعــی اســت کــه در درون داســتان بوجــود مــی آینــد – چــه درونــی 
)یــا در ذهــن یــک شــخصیت( و چــه بیرونــی )ناشــی از شــخصیتها یــا نیروهــای دیگر(. 
ــه  ــتند، ب ــنا هس ــود آش ــی خ ــارض در زندگ ــا تع ــدگان ب ــه خوانن ــه هم ــا ک از آنج
ــق  ــای عمی ــد و معن ــک می کن ــخصیت کم ــا ش ــتان ی ــک داس ــا ی ــل ب ــق تعام تعمی

ــد. ــتان می بخش ــه داس ــری ب ت
ــت  ــهود اس ــات مش ــارض در ادبی ــوع تع ــد ن ــه چن ــورد اینک ــه در م ــی ک در حال
اختــالف نظــر وجــود دار ، امــا بیشــترین تعــداد پذیرفتــه شــده شــش نــوع مختلــف 

ــه: ــت. از جمل اس
انسان در مقابل خود،  •
انسان در برابر انسان،  •
انسان در برابر جامعه،  •

انسان در برابر طبیعت،  •
انسان در برابر فناوری،   •

انسان در برابر سرنوشت )یا ماوراuralالطبیعه(  •
ــد  ــوان از نق ــی می ت ــهای روای ــوع کشمکش ــن ن ــک از ای ــر ی ــی ه ــرای بررس ب
ــتفاده  ــناختی اس ــاختارگرایی، روانش ــتی و س ــد فرمالیس ــه، نق ــوم گرایان ــت ب زیس
ــت  ــد اس ــی کار منتق ــز اصل ــود ج ــه خ ــی ک ــکمش روای ــی کش ــرای بررس کرد. ب
باید انــواع نقــد کتــاب را بشناســید. در مقالــه ذکــر شــده منابــع و ســواالتی مرتبــط 
ــن  ــی در ای ــد همگ ــه کار گیری ــر ب ــی اث ــت در بررس ــه الزم اس ــی ک ــد ادب ــر نق ــا ه ب
ــد  ــد نظــام من ــد در نوشــتن نق ــب می توانن ــوان شــده اند. در نتیجــه، مطال بخــش عن

ــد. ــک کنن ــما کم ــه ش ب
 

           چگونه نقد داستان بنویسیم؛ معرفی کتاب

ــر در  ــای موث ــتانی و شــناخت فاکتوره ــای داس ــا ویژگی ه ــنایی ب ــه منظــور آش ب
ــم: ــر را پیشــنهاد می کنی ــب زی ــه کت ــد، مطالع ــگارش نق ن

 Perrine’s Story and Structure  •
The Making of the Story اثر الیس ل پلنته  •

پیش  درآمدی بر شناخت رمان اثر جرمی هاثورن  •
شیوه تحلیل رمان اثر جان پِک   •

ــد  ــر محم ــی اث ــان فارس ــای رم ــان و ویژگی  ه ــه رم نظری  •
محمودیــان رفیــع 

ــاه  ــتان کوت ــا داس ــنایی ی ــع آش ــن مناب ــاب اول از اصلی تری دو کت
نویســی و شــیوه تحلیــل فاکتورهــای اصلــی داســتان ها هســتند. 
در ایــن کتاب هــا می توانیــد بــا خوانــدن داســتان های مختلــف 
ــد  ــه دی ــا زاوی ــه شــخصیت، طــرح داســتان )plot( ی ــد چگون بیاموزی
ــی شــده  ــد. کتاب هــای دیگــر معرف ــل و بررســی کنی داســتان را تحلی
ــیار  ــتان بس ــد داس ــه می دانی ــور ک ــتند. همانط ــان هس ــه رم در زمین

ــد  ــر می توان ــنده راحت ت ــی نویس ــان نویس ــرا در رم ــت زی ــان اس ــاس تر از رم حس
ــا ســبک  ــم نگارشــی ی ــه، عالئ ــر کلم ــا در داســتان ه ــد. ام ــت را گســترش ده روای
جمــالت در دریافــت اثــر تاثیــر دارد. بــه همیــن منظــور بــرای هــر یــک بایــد منابــع 

ــد. ــه کنی ــی مطالع متفاوت
ــال  ــر مث ــندگان دیگ ــادی نویس ــاالت انتق ــه مق ــه مطالع ــد ک ــوش نکنی فرام

در مجلــه آنالیــن نیویورکر نیــز بســیار در نــگارش شــما موثــر هســتند.
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           چگونه نقد کتاب پر مخاطب بنویسیم

ــق و  ــرات مواف ــا نظ ــود و ب ــده ش ــرش خوان ــه اث ــد اینک ــه امی ــنده ب ــر نویس ه
ــا  ــاب ی ــد کت ــن نق ــد مخاطبی ــر دوســت داری ــود می نویســد. اگ ــه ش ــف مواج مخال

ــد: ــت کنی ــر دق ــکات زی ــه ن ــت ب ــر اس ــد بهت ــما را بخوانن ــتان ش داس

۱- عنوان خوب انتخاب کنید
معمــوال عنــوان اولیــن چیــزی اســت کــه بــه واســطه آن خواننــده 
ــا خیــر. بنابرایــن می توانیــد  ــد ی تصمیــم می گیــرد متــن شــما را بخوان
ــرای  ــن آن را ب ــن و جذاب تری ــد و بهتری ــر کنی ــوع فک ــد موض ــه چن ب
عنــوان انتخــاب کنیــد. بایــد عنــوان نقــد کتــاب بــه انــدازه اثــری کــه 
ــدن مقــاالت انتقــادی  ــا خوان ــاره آن می نویســید جــذاب باشــد. ب درب
بیشــتر بهتــر می توانیــد در مــورد موضــوع از خالقیــت خــود اســتفاده 
کنیــد. همچنیــن چندیــن بــار عنــوان را بازنویســی کنیــد تــا بــه بهترین 
ــان طاعــون نوشــته  ــا رم ــه ای در رابطــه ب ــرا مقال نتیجــه برســید. اخی
ــوان آن  ــود. عن ــا« ب ــر دنی ــا آخ ــرفه ت ــوان آن »س ــه عن ــود ک ــده ب ش
بــدون آنکــه در بــر دارنــده اســم رمــان باشــد کلیتــی در رابطــه بــا تــم 

ــدگار می شــود.  ــوان خــوب در ذهــن مخاطــب مان ــع، عن ــود. در واق ــه ب بحــث گفت

۲- مقدمه را با اصل موضوع شروع کنید
ــوان  ــس از عن ــب پ ــه مخاط ــت ک ــمتی اس ــن قس ــلما اولی ــراف مس ــن پاراگ اولی
ــید  ــته باش ــر داش ــنده و اث ــه نویس ــاره ای ب ــر اش ــن مختص ــد. بنابرای آن را می خوان
ــده  ــد خوانن ــالح بای ــه اصط ــد. ب ــت کنی ــر صحب ــت اث ــدم موفقی ــا ع ــت ی و از موفقی
ــد.  ــاد کنی ــوال ایج ــن او س ــد و در ذه ــر کنی ــت دارد درگی ــه اهمی ــئله ای ک ــا مس را ب
اگــر نویســنده اثــر بــا نظریــه پــرداز شــما تاثیــر پذیرفتــه اســت حتمــا از ابتــدا ایــن 
ــی  ــا حت ــوده ی ــد ب ــر از فروی ــد متاث ــال فیتزجرال ــرای مث ــد. ب ــوان کنی موضــوع را عن
ــن  ــوده اســت. ای ــی جــرج اورول ب ــر نویســنده دیگــری یعن ــری تحــت تاثی ری بردب
ــن موضــوع  ــد. ای ــد شــما کنجــکاو می کن ــه نگــرش نق ــده را نســبت ب مســائل خوانن
ــا  ــا فرویــد یــا ارول آشــنا باشــد، ب از ایــن جهــت اهمیــت دارد کــه خواننــده ای کــه ب

ــاب شــما جــذب خواهــد شــد.  ــد کت ــه نوشــته نق ــه ای خــود ب دانــش زمین

۳- ذهن مخاطب را برای نگاه انتقادی آماده کنید
حتمــا زاویــه دیــد خودتــان را بنویســید. منظــور ایــن نیســت کــه از صفــت خــوب 
ــا از ایــن دســت جمــالت بنویســید. منظــور ایــن اســت کــه بنویســید چــرا  ــا بــد ی ی
ــل  ــاوت اســت و دلی ــا داســتان متف ــاب ی ــد کت ــن نق ــگاه شــما در ای ــه نقطــه ن و چگون
اهمیــت آن را در یکــی دو جملــه عنــوان کنیــد. بــرای اینکــه در ایــن موضــوع موفــق 
شــوید، بهتــر اســت چندیــن پادکســت از نویســندگان معــروف بشــنوید. بــه همیــن 
ــوش  ــق گ ــدادی از آن را دقی ــد و تع ــر بزنی ــد کتاب س ــای نق ــایت ه ــور به س منظ
ــه  ــر گرفت ــی مدنظ ــه هدف ــد چ ــوع نق ــر ن ــه در ه ــی، دانســتن اینک ــه عبارت ــد. ب کنی
می شــود و توجــه نویســنده بــر کــدام جنبــه اثــر اســت الزامــی اســت. بــه ایــن شــکل، 
موفــق خواهیــد شــد شــکاف تحلیــل اثــر را بشناســید و بــرای مخاطــب روشــن کنیــد 

چــه حــرف جدیــدی خواهیــد گفــت.  

۴- الزم نیست کل داستان را تعریف کنید
ــا پــس  ــر ی ــدن یــک اث حتمــا شــنیده اید کــه بعضــی از افــراد اصــال قبــل از خوان
ــد هســتند  ــراد معتق ــن اف ــه ای ــن اســت ک ــل ای ــد. دلی ــد نمی رون ــه ســراغ نق از آن ب
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ــا  ــک ی ــط ی ــن فق ــت. بنابرای ــده اس ــا spoil ش ــف ی ــد تعری ــن نق ــتان در مت داس
چنــد قســمت  مهــم مثــال شــخصیت پــردازی یــا تاریــخ اثــر را مــورد بررســی قــرار 
ــه  ــد را در نمون ــان فیتزجرال ــود طــرح داســتان رم ــرار ب ــر ق ــال، اگ ــرای مث ــد. ب دهی
ــوص  ــه خص ــخصیت ها ب ــی ش ــا از کودک ــب بگوییم، ی ــت ش ــف اس ــاب لطی نقد کت
ــی  ــده اطالعات ــت کنن ــط دریاف ــده فق ــود، خوانن ــه ش ــل گفت ــور کام ــه ط ــول ب نیک
خواهــد شــد کــه نویســنده بــه او منتقــل می کنــد. بــه واقــع، بــا اشــاره بــه قســمتهای 
مرتبــط نقــد ادبــی، منتقــد ادبــی خواننــده را بــه مطالعــه اثــر دعــوت خواهــد کــرد. 
ــال  ــش فع ــده نق ــه خوانن ــد و ب ــد عمــل کنی ــوع منتق ــان و ن ــا هدفت ــس متناســب ب پ

بدهیــد.

۵- مقاالت انتقادی متفاوت بخوانید
ــن  ــا چندی ــوید حتم ــنا ش ــد آش ــگارش نق ــدی ن ــوب بن ــا چارچ ــه ب ــرای اینک ب
ــب را  ــه مطال ــنده چگون ــر نویس ــد ه ــی کنی ــا بررس ــد. ضمنن ــادی بخوانی ــه انتق مقال
ــال  ــند. مث ــما باش ــر ش ــگارش بهت ــرای ن ــی ب ــد الگوی ــا می توانن ــد. آن ه ــه می کن ارائ
ــاب  ــد کت ــی ســایت های نق ــه معرف ــال در مقال ــده کــه قب ــر حســین پاین صفحــه دکت
ــه   ــت ک ــن اس ــل ای ــت. دلی ــد اس ــد نظام من ــی از نق ــه خوب ــم نمون ــاد کردی از آن ی
ــد را  ــواع نق ــی از ان ــف متنوع ــم طی ــوید ه ــنا می ش ــف آش ــی مختل ــار ادب ــا آث ــم ب ه

ــد. ــد خوان خواهی

۶- پایان را به عنوان سنجاق کنید
انتخــاب عنــوان در راســتای محتــوای متــن اســت زیــرا نماینــده آنچــه در متــن 
خواهــد بــود می باشــد. البتــه ســبک عنــوان کامــال بــه نــوع انتشــار نقــد شــما بســتگی 
دارد: اگــر مجلــه آنالیــن باشــد یــا چاپــی. یــا شــاید ســردبیر بــرای نقــد شــما عنــوان 
ــاط  ــن ارتب ــدای مت ــا ابت ــد ب ــما بای ــدی ش ــان بن ــر صــورت پای ــد. در ه ــاب کن انتخ
ــا  ــا ب ــته باشــید ی ــرای مخاطــب داش ــاید پیشــنهادی ب مشــخصی داشــته باشــد. ش
ــی  ــز قســمت مهم ــدی نی ــر صــورت پایان بن ــد. در ه ــر وادار کنی ــه فک ــوالی از او ب س

بــرای جمــع بنــدی و درگیــر کــردن مخاطــب اســت. 
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