
  

 

Book Review: [Introduction to the Role of Special Services of Public Libraries in 

the Development of Reading Culture] 

Nasimeh Jahani 
1
, Masoud Bavanpouri 

2 

1. 
Master of Knowledge and Information Science, Librarian of Shahid Salehi Public Library in Babolsar, Babolsar. 

Iran; nasimehjahani@gmail.com  
2. 

Arabic Language and Literature, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran, (Corresponding Author); 

asoudbavanpouri@yahoo.com 

Abstract 

This review addresses the structure and the content of the book. With regard to the structure, items 

such as the title, features such as book cover and cut, writing style, and typographical issues are 

examined. Then the author is introduced and the preface of the book is commented on. With regard to 

the content, previous works are introduced and purpose for authoring the present book are discussed. 

In terms of appearance, clear goals, good typography and good language are the merits of the work. 

However, the back cover, the preface, the introduction, and the table of contents are not well-
organized. The strengths of the content include good order, coherence, and scientific neutrality. 

Weaknesses include, but not limited to the lack novelty, absence of analysis, and failing to provide 

descriptions for materials introduced. The review concludes that weaknesses of the work outweigh its 

strengths. 
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 دهیچک

 یها یژگیمانند عنوان اثر، و یموارد یبه بررس یدر بخش ساختار ؛نوشته شده است ییو محتوا ینقد حاضر از دو منظر ساختار

 هایرادیشده که ا یو مقدمه پرداخته شده و سع شگفتاریپ سنده،ینو یعلم تیشخص یند جلد و قطع کتاب، معرفمان یظاهر

و  یبا محتوا و عنوان، داشتن نظم منطق سندهیاثر، تناسب اهداف نو ةنیشیپ زین ییشود. در بخش محتوا یبررس زین یپیو تا ینگارش

 توان یکه نقاط ضعف کتاب بر نقاط قوت آن غالب است و نم دهد ینشان م ها یاست. بررس شده یمطالب و ... بررس نیانسجام ب

زبان کتاب از  زیخوب و ن پیاهداف روشن، تا نیز یعد ظاهر. در بُدکر یمعرف برانگیزنیو تحس قیدق یکتاب حاضر را کتاب علم

و  رینداشتن تصو زیودن فهرست مطالب و نبنکسانیمقدمه،  یکوتاه شگفتار،یا نداشتن پشت جلد مناسب، پما ؛نقاط قوت آن است

و انسجام  یمنطق نظمداشتن  ،یبا فرهنگ اسالم یمانند سازگار ؛استنقاط قوت دارای  زینقاط ضعف آن است. محتوا ن از شکل

آثار  ریبا سا سهیدر مقا ینداشتن نوآور ،یمند فقدان مسئله ازجمله ؛است اریط ضعف آن بسااما نق ،یعلم یطرف یب تیمطالب، رعا

 مطالب. یاز تمام یکل یبند جمع کیو نبود  سندهینو یعلم لیتحل فقدان سنده،یاز قلم نو یمشابه، نبود اثر
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بر مطالعهه و نقهش    یدرآمد(، 1232اشرفی ریزی، حسن )

فرهنهگ   ةدر توسهع  یعمهوم  یهها  کتابخانهه  ةژیخدمات و
 ، تهران: چاپار.مطالعه

9647790295 

  همقدم

 ةژیههوبههر مطالعههه و نقههش خههدمات    یدرآمههدکتههاب 
 فیتهلل  فرهنهگ مطالعهه   ةدر توسهع  یعمهوم  یها کتابخانه

 1232است که چاپ اول آن در سهال   یزیر یحسن اشرف

انههوا   یگرفتهه و بهه بررسه     در انتشهارات چاپهار صهورت   

در  سندهیآن در جامعه پرداخته است. نو تیمطالعه و وضع

دارد جوانهب   یسهع  گهران یاز د یمطهالب  ةهر بخش با ارائه 

 جیتهرو  راسهتای کنهد و در   یموضو  را بررس نیمختلف ا

بردارد.  یجامعه گام گوناگوناقشار  نیفرهنگ مطالعه در ب

 یهها  شهکال کتاب هنوز اِ نیا سنده،ینو یها با وجود تالش

 یِشده است در دو بُعد کلّ یسع ظورمن نی. بددارد یمتعدد

 .ردینقد قرار گ یترازواثر در  نیا ییو محتوا یساختار

 سندهینو یمعرف

خهود را از دانشهگاه    یتخصص یدکتر یزیر یاشرف حسن

 کهرده تههران اخهذ    قهات یواحد علهوم و تحق  ،یآزاد اسالم

 07از  شیبه  یرسهان  و اطال  یکتابدار ةدر حوز یاست. و

درحهال   شانی. ادارد یقاتیله و طرح تحقعنوان کتاب و مقا

 یرسهان  و اطهال   یگروه کتابهدار  یعلم تئیحاضر عضو ه

سرپرسهت   زیه اصهفهان و ن  یدانشگاه علوم پزشهک  یکپزش

 .اطالعات در علوم سالمت است یورافن قاتیمرکز تحق

 کتاب یها بخش یِلیتحل حیتوض

داده که در  حیتوضاختصار  کتاب به 17 فحةدر ص سندهینو

 ،قسهمت  نیه انجهام داده اسهت. در ا   یفصل چهه کهار  هر 

بعهد از تهورص صهفحه بهه      زیه نگارندگان جسهتار حاضهر ن  

. ایهن کتهاب شهامل    کننهد  یم انیرا ب یکتاب، مطالب ةصفح

را در فصل اول، مطالعهه   سندهینو .مقدمه و سه فصل است

مطالعههه  گههاهیو جا تیههاهم یبررسههو بههه  تعریههف کههرده

را  رانیه عه در جهان و امطال تیسپس وضعاست.  پرداخته

سؤاالت است که چرا  نیو درصدد پاسخ به ا ی کردهبررس

 یتهوجه  یو به  یمههر  یمورد ب نیچن نیکتاب در کشور ما ا

کهه روز   داننهد  یواقع شده است؟ چند درصهد از مهردم مه   

 یاست؟ چگونه است که حت یچه روز یکتاب و کتابخوان

 سندهینو د؟شون یم اعتنا یجامعه به کتاب ب کردگانلیتحص

ازجملههه  ؛داشههته اسههت انیههرا ب بسههیاریدر ادامهه عوامههل  

کتهاب،   دیه جامعه و کاهش قدرت خر یمشکالت اقتصاد

 شیو کمبود کتابخانه و کتاب، افزا یذهن یو آشفتگ یگران

از  یو آموزشه  یضعف در نظام فرهنگ ،یعموم یها رسانه

 رانیه اقشهار مهردم ا   انیه عوامل کاهش مطالعهه در م  ملهج

مطالعه  یشناس بیبه انوا  مطالعه و آس زی. در ادامه ننددا یم

مطالعههه را  حیصههح یههها روش ،و در آخههر پههردازد یمهه

 .دهد یصورت کامل شرح م به

و  یآموزشهگاه  یهها  بهه کتابخانهه   سهنده یفصل دوم، نو در

از  یفههیآن پرداختههه اسههت؛ در ابتههدا تعر یخههدمات جنبهه

ا نهام بهرده و   داشته و انوا  آن ر یآموزشگاه یها کتابخانه

سهپس درخصهوع عوامهل گونهاگون      .داده است حیتوض

مندسهاختن   عالقهه  یهها  متفکهر و راه  ةجامعه  کی درمؤثر 

 اسهت؛  کهرده  انیرا ب یخانواده مطالب درکودکان به مطالعه 

 یآموزشهگاه  یهها  کتابخانه تیدرخصوع وضع همچنین

 یآموزشهگاه  یهها  و نقهش کتابهدار در کتابخانهه    رانیدر ا

درخصهوع خهدمات    پایهان و در  کنهد  یمه  انیب را یمطالب

 یجملهه برگهزار   از یآموزشهگاه  یهها  در کتابخانهه  یجنب

 تههاب،ک یمعرفهه ههها، یسههخنران ییکتههاب، برپهها شههگاهینما

ههها و  دوره ،یخههوان تئههاتر کودکههان، کتههاب  ،ییگههو قصههه

 .دهد یم حیو... توض یآموزش یها کارگاه

و  یمعمهو  ةبهه کتابخانه   سندهیفصل نو نیسوم: در ا فصل

از  یفههیتعر نخسههتآن پرداختههه اسههت.  ةژیههوخههدمات 

اههداف و   110 تا 170 ةاز صفح داشته و یعموم ةکتابخان

جملهه خهدمت بهه     از یعمهوم  یها کتابخانه ةژیوخدمات 

 حیخصههوع بههه توضهه نیههاو در  هشههمرد بههررا نوسههوادان 

کهه   کنهد  یمه  انیه ب 113 ةصهفح . سهپس در  پرداخته است
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 یاههداف آموزشه   نیتهلم  ورمنظه  بهه  یعمهوم  یها کتابخانه

و  یاطالعهات  فیازجملهه وظها   ؛را برعههده دارنهد   یفیوظا

 انیه ب مهورد  وی در این .به کودکان ژهیخدمات و و مشاوره

خهدمات مربهوط بهه     ،یعمهوم  یها که در کتابخانه دارد یم

و  قیه عال کردن برآورده. ردیقرار گ تیدر اولو یدباکودکان 

کهردن بهر    غلبهدر  ییاآنان، کمک به کودکان روست یازهاین

 قیه آنهان از طر  یهها  به خهانواده  یابیو دست یموانع فرهنگ

 انیه کتابخانهه ب  ةدیه کارکنهان ورز  فیازجمله وظها  را ها آن

 یهها  خصوع خدمات کتابخانه در ،کرده است. پس از آن

و  انیانبه سالمندان، زنهد  ژهیبه معلوالن، خدمات و یعموم

 یو مراکز درمان ها تانمارسیبه ب ژهیخدمات و ةارئ پایاندر 

داشته است. فهرست منهابع و فهرسهت    انیرا ب یحاتیتوض

 .اند کتاب یانیپا یها انتشارات چاپار بخش

 بحث اصلی 

 بُعد ساختاری -الف

که با شکل و ساختار شده در این بخش به اموری پرداخته 

 اثر در ارتباط است.
 امتیازها

 ،بتببین اهداف نگهارش کتهاب: نویسهنده در مقدمهة کتها     

هدف نگارش کتاب را کمک به تهرویج فرهنهگ   وضوح  به

 مطالعه در بین اقشار مختلف جامعه بیان کرده است.  

 کتهاب حاضهر بها فونهت     تایپ، نگارش و امهالی کتهاب:  

BZar است. نویسهنده عبهاراتی    تایپ شده 1۰با اندازة  و

که مستقیم از جایی یا کسی نقل کرده داخل گیومه قرار را 

ن را از متن اصلی متمایز سازد، اما در بعضی داده است تا آ

گیومة اول جملهه گذاشهته    170و 172 فحةمانند ص ،موارد

ولهی پایهان جملهه، بهدون گیومهه اسهت. همچنهین         ،شده

کهردن عنهاوین اصهلی و فرعهی و      نویسنده بهرای برجسهته  

ههها از مههتن اصههلی، ایههن عنههاوین را تیههره   جداسههاختن آن

(Boldکرده است. درمجمو  گفت )منظر کتاب از  نی است

. در کنار این امر، است ویرایشی و نگارشی در حد معقول

سهطر   17تها   ۰شایسته است که یک پاراگراف در حهدود  

باشد تا سبب خستگی و مالل خواننده نشود، اما ایهن امهر   

 جملههه از ؛در چنههدین جههای کتههاب رعایههت نشههده اسههت

ارد در برخی موهمچنین  .33، 00، 02، 32، 23 های فحهص

فاصله رعایت نشده است که این امر از زیبایی ظهاهری  نیم

 ةفاصهل . همچنهین  122فحة صه  رای مثالب؛ اثر کاسته است

 .رعایت نشده است 1۰2صفحة ها و پرانتز در  بین زمینه

 یهدنی زبان کتاب حاضر بسهیار مطلهوب و فهم   زبان کتاب:

شهود. نثهر    نهدرت در آن دیهده مهی    است. کلمات دشوار به

 112وان است. در برخی از صفحات مثل صفحات کتاب ر

اما  ؛خورد پراکندگی در کالم نویسنده به چشم می 119الی 

مرتهب و   یچینشه بها  در کل نویسنده سهعی کهرده اسهت    

  جزء و فر  حرکت کند.سوی  معقول و علمی، از کل به

نویسهنده در اسهتفاده از پهاورقی رونهد      استفاده از پاورقی:

ی در توضههیح اصههطالحات از و .یکسههانی داشههته اسههت 

رفت برای اسهامی   انتظار میاما پاورقی استفاده کرده است، 

هها در مهتن    متنی از آن ارجا  درونمنزلة  نویسندگانی که به

در  شهان ها استناد کرده، معهادل التین  کتاب نام برده و به آن

 انجهام نشهده  شد که متلسهفانه ایهن کهار     پاورقی نوشته می

  .32، 32، ۰2، 20، 22، 20 است؛ مانند صفحات

 ها کاستی

درستی و با دقت انتخاب نشهده   عنوان: عنوان این کتاب به

 00است و جای بحث فراوان دارد؛ نویسنده در صهفحات  

ههای آموزشهگاهی و خهدمات     درخصوع کتابخانه 99تا 

ایهن درحهالی    .را بیان کرده استبسیاری جنبی آن مطالب 

ههای   خدمات کتابخانهه  است که در عنوان کتاب فقط واژة

بنههدی  برطبههق دسههتهبنههابراین  ؛عمههومی بیههان شههده اسههت

رسد که چرا از خهدمات   این سؤال به ذهن می ،ها کتابخانه

توسهعة   بها ههدف  های دانشگاهی، خصوصی و ...  کتابخانه

 ،فرهنگ مطالعه سهخنی بهه میهان نیامهده اسهت. بنهابراین      

ر ههای آموزشهگاهی د   توضیحاتی که درخصوع کتابخانه

رسد و تمرکز اصلی برطبق  نظر نمی بهکتاب آمده ضروری 

ههای   عنوان کتاب، باید بهر روی نقهش خهدمات کتابخانهه    

 عمومی باشد.  

رنگ  جلد کتاب: تصویر مندرج روی جلد، دو دایرة مشکی

ههای نهارنجی و سهفید و     شبیه به عینهک بهه همهراه رنهگ    

رعی ای است که بسیار مبهم است و به نظر با عنوان ف قهوه

ههای عمهومی ارتبهاط     کتاب یعنی نقش خدمات کتابخانهه 

سمت راست باال سطرهایی مبهم بهه شهکل    .چندانی ندارد
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مورب و بسیار ریز به همهراه کلمهاتی همچهون اضهطراب     

ههای مشهکی و    با رنهگ  گرایی آموزان، فرهنگ بیست دانش

سهختی قابهل    بهرنگ جلد کتاب نوشته شده که  هم ای قهوه

طرفی ارتباط این کلمات با عنوان فرعهی   خواندن است. از

 برانگیهز  های عمومی، تلمل کتاب، یعنی نقش ویژة کتابخانه

رفت مطهابق رسهم معمهول، نویسهنده یها       است. انتظار می

دیگر را انتخهاب و در   یانتشارات، متنی از کتاب یا از منبع

کهرد کهه ایهن امهر صهورت نپذیرفتهه        پشت جلد چاپ می

 است.  

دارد حاضر از این لحاظ متلسفانه کاسهتی   کتاب پیشگفتار:

 و فاقد پیشگفتار است.  
ای نسبتاً مختصر است که  مقدمهشامل کتاب حاضر  مقدمه:

نگاشته شده است. در  درمورد مطالعه، اهمیت و جایگاه آن

نویسنده هدف خویش را کمک بهه تهرویج فرهنهگ     ،ادامه

یهان  اقشار مختلف جامعه اعهالم کهرده و ب  میان مطالعه در 

تاحهدی بهه    کهه  داشته است که سعی نگارنده برآن اسهت 

ا مه اهدف عمدة ایجاد و توسعة فرهنگ مطالعه نائل شهود،  

آوری مطالهب کتهاب چهه     درخصوع اینکهه بهرای جمهع   

مسیری را طی کرده، توضیحی نداده است. در ایهن زمینهه،   

ساده و مختصهر و   ای هتوان مقدمة کتاب حاضر را مقدم می

 قلمداد کرد.چندان علمی  نه

بندی کتاب حاضر، ساده و با سهربر    صفحه آرایی: صفحه

سطر گنجانده شده است  20 است. در هر صفحه از کتاب،

و فاصلة بین کرده که متلسفانه ظاهر کتاب را دچار خدشه 

شهده   های درنظر گرفته حاشیهاما سطور بسیار اندک است، 

رداری به  برای کتاب مناسب است و امکان یادداشت و نکته

را برای پژوهشگر فراهم ساخته است. همچنین در عناوین 

 ها، تورفتگی رعایت شده است. پاراگرافابتدای و نیز در 

ای  صهفحه چهارکتاب حاضر فهرسهتی   فهرست محتویات:

بودن تیترها را  فرعیاصلی و که  که با چیدمانی خاعدارد 

علمی این است که تمامی  هایدهد. الزمة نوشتار نشان می

انهد، در فهرسهت نشهان     مطالبی که در متن تیتر قرار گرفته

داده شوند که متلسهفانه ایهن امهر در فهرسهت ایهن کتهاب       

خهورد   رعایت نشده است و تیترهای فراوانی به چشم مهی 

هها   ولهی در فهرسهت اثهری از آن    ،که در متن وجهود دارد 

تها   30، 37تها   ۰۰، 23، 2۰، 22، 22 فحاتمانند ص ؛نیست

، 123، 120، 112، 111، 173 ،90تهها  92 ،00تهها  07، 39

هههای فرعههی در   بعضههی از عنههوان  همچنههین. 120، 123

جهایی   هنشهده و نیهاز بهه جابه      دههی  جایدرست  ،فهرست

فحات که باید در صه  121تا  110فحات ازجمله ص ؛دندار

عمهومی و انهوا  خهدمات    کتابخانهة  در زیر تعریهف   170

ههای   ة کتابخانهه گرفت و نیازی به تعریهف دوبهار   جای می

نبود. این امر لزوم بازنگری اساسی  110عمومی در صفحة 

 سازد.   ناپذیر می نویسی کتاب را اجتناب در فهرست

در کتاب حاضر اثر چندانی  داشتن تصویر و شکل و نمایه:

دو  غیهر از  بهه  .خهورد  از این ابزارهای علمی به چشم نمی

ر شههکل یهها تصههوی ،۰3و  22نمههودار سههاده در صههفحات 

 خورد. دیگری به چشم نمی

 اثر محتواییبعد  -ب

بهر اینکهه     عالوهبررسی محتوای یک کتاب و ارزیابی آن، 

، نقهاط  شود  مین اکتاب به مخاطبدربارة رسانی  سبب اطال 

 سازد.   قوت و ضعف نویسنده را نیز آشکار می

 امتیازها

ههدفی کهه    نویسهنده بها محتهوا و عنهوان:    تناسب اههداف  

ههای   د بررسی مطالعه و نقش ویژة کتابخانهنویسنده درمور

عمومی در توسعة فرهنگ مطالعهه سهرلوحة کهار خهویش     

خوانی و تناسب  قرار داده، کامالً با عنوان و محتوای اثر هم

ههای   هرچند فصل دوم کتاب را کهامالً بهه کتابخانهه   ؛ دارد

آموزشگاهی و خدمات آن اختصاع داده کهه ایهن بحهث    

ههای   کتابخانهه ویهژة  خهدمات  »د بر با عنوان کتاب که تلکی

برانگیهز   خهوانی نهدارد و بحهث    چندان ههم  است« عمومی

تالش نویسنده برای شناساندن اهمیهت جایگهاه   اما  ،است

 مطالعه قابل تقدیر است.  

 ،در ایهن کتهاب   داشتن نظم منطقی و انسجام بین مطالهب: 

خوبی  بهها ارتباط و انسجام منطقی بین مطالب و پاراگراف

 .انهد محترم در این امر توفیق داشتهنویسندة ت شده و رعای

نویسههندة کتههاب در هههر فصههل ابتههدا تعریههف کوتههاهی از 

سهپس بهه شهرح کامهل اههداف و عوامهل        ،موضو  داشته

هرچند نحوه و  ؛نظر پرداخته استمدموضو  در تلثیرگذار 

درستی مشخص نشهده اسهت.    بهها  بندی فصل دلیل ترتیب
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 ،ی عناوین را در فهرست ذکر نکهرده نویسنده یا ناشر تمام

انسهجام بهین مطالهب وارد نسهاخته     در این امر خللهی  ا ما

 است.

دهی کتاب حاضر از نو   ارجا دقت در استناددهی علمی: 

ههای   صورت کهه وقتهی بهه نوشهته     بدینمتنی است؛  درون

را نهام خهانوادگی، سهال و صهفحه     ، کنهد  دیگران اشاره می

همچنین در پاورقی، اصطالح  است.کرده داخل پرانتز ذکر 

تلفه  التهین   ا مه االتین جمالت دشوار آورده شده اسهت،  

در پهاورقی   شهده،  اسهتناد  در متن ها به آن ی کهنویسندگان

 ذکر نشده است.

در کتههاب:  شههده روزآمههدی اطالعههات و منههابع اسههتفاده  

صورت مسهتقیم بها    دهد تمامی منابع به ها نشان می بررسی

نامه استفاده  از دو پایانفقط اما ، اند مبحث مدنظر در ارتباط

رفهت از   شده که با توجه بهه اهمیهت موضهو  انتظهار مهی     

شهد. از   های مرتبط بیشتری اسهتفاده مهی   نامه رساله و پایان

طرفی در فهرست منابع کتاب، فقط از چهار منبع التهین و  

پنج سایت به انگلیسی استفاده شده است که بها توجهه بهه    

شایسهته بهود از    ،مطالب در ایهن زمینهه  گستردگی و تنو  

 منابع التین بیشتری استفاده شود. 

در متن کتاب حاضهر، کلمهه   سازگاری با فرهنگ اسالمی: 

ای که با فرهنگ اسالمی ناسازگار باشد بهه چشهم    یا جمله

خورد و مباحث دینی و اسهالمی در آن مطهرح نشهده     نمی

 است.

ضر تاحدودی کتاب حاگویی اثر به نیازهای علمی:  پاسخ

توانسته به نیازهای علمیِ جویندگان دانش در حوزة مطالعه 

گیری  و انوا  آن پاسخ دهد. نویسنده به ریشه و اساس شکل

له را برای ئمطالعه و انوا  آن در ادوار مختلف پرداخته تا مس

خواننده شفاف سازد. در صفحات ابتدایی کتاب نیز 

هش مطالعه در بین ر به بیان مشکالت و عوامل کااختصا به

له را ئطور عمقی این مس بهاما  ؛کرده است هاقشار جامعه اشار

بررسی نکرده و راهکارهای اساسی برای آن ارائه نداده 

 است.

 ها کاستی

داشتن پیشهینة  رغم  بهکتاب حاضر  معرفی پیشینة پژوهش:

ای بهه   قوی و فراوان در این زمینهه، متلسهفانه ههیش اشهاره    

وسیله دلیل  بدینای آن آثار نداشته است تا ه مزایا و کاستی

 تهیة کتاب حاضر را برای خواننده شرح دهد.

ههای کتهاب    در بسهیاری از بخهش   اثر قلم نویسنده:فقدان 

فقهط  شهود و   متلسفانه هیش اثری از قلم نویسنده دیده نمی

سراسر یک بخش را پر ساخته  ارجاعات متوالی و طوالنیْ

نوا  مطالعه تها مکهان مناسهب    . از ا20فحة مانند ص ؛است

خههتم  37صههفحة شهرو  و بههه   ۰2صههفحة مطالعهه کههه از  

 (.  ۰2یک ارجا  داده شده است )ع فقط  شود می

الی متن و تهالش   سفانه طرح سؤال در البهلمت مندی: مسئله

در ههیش جهای    29جهز صهفحة    گویی به آن بهه  برای پاسخ

ی هها  کتاب تکرار نشده است که این خود یکی از کاسهتی 

 .  استکتاب 
سؤال اساسی درمهورد  نوآوری اثر یا تکرار مطالب پیشین: 

کتاب حاضر این است که این اثر واقعاً چه میزان بهر آثهار   

مشابه برتری داشته است؟ با مطالعة مهتن کتهاب متلسهفانه    

توان هیش وجه تمایز و برتهری اثهر مهذکور بهر کتهب       نمی

ای از  ع خالصهزیرا این کتاب درواقکرد؛ مشابه را مشاهده 

گونهه   ههیش و  انهد  آن آثار است که در کنار هم چیهده شهده  

 شود.   نوآوری در آن مشاهده نمی

در کنهار آوردن اسهتناد و    قدرت تحلیهل علمهی نویسهنده:   

استفاده از آرای نویسندگان دیگر در یک متن علمهی، نیهاز   

است که نویسنده با استفاده از ذوص و نیز علم خویش، بهه  

در  شهده  مطالهب بپهردازد. در کتهابِ بررسهی     تحلیل علمیِ

جستار حاضر، نویسنده نتیجة علمی و متقن و بسیار قهوی  

های فراوانی از  ات دیگران ارائه داده است که نمونهیاز نظر

، 20مانند صفحات  ؛کنیم آن را در خالل کتاب مشاهده می

جههای کتههاب، اثههری از    هههیشهمچنههین در  .۰1، 29، 23

شهود و   در مورد مطالهب مشهاهده نمهی    اظهارنظر نویسنده

متلسهفانه اثهری از قلهم نویسهنده دیهده نشهده و فقهط بههه        

 سری از مطالب اکتفا کرده است. یکآوری  جمع

های ابتهدایی کتهاب،    نویسنده در بخشگیری:  داشتن نتیجه

در همان قسمت بهه آن پاسهخ   اما سؤالی طرح کرده است، 

بنهدی   یج و جمهع داده است. متلسفانه کتاب فاقد بخش نتا

ها سخن  تمامی مطالبی است که در طول کتاب درمورد آن

 گفته است.
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 نکتۀ پایانی

نگارندگان پس از بررسی علمی و دقیق کتاب مهذکور بهه   

 اند: نتایج زیر دست یافته

در بعد ظاهری: اهداف روشن، تایهپ خهوب و نیهز زبهان     

نداشهتن پشهت    ،کتاب از نقاط قوت نویسنده و در مقابهل 

 نبودن لد مناسب، نداشتن پیشگفتار، مقدمة کوتاه، یکسانج

فهرست مطالب و نیهز نداشهتن تصهویر و شهکل از نقهاط      

دربردارنهدة  . در بُعد محتهوایی نیهز کتهاب    استضعف اثر 

ماننهد سهازگاری بها فرهنهگ اسهالمی،       ؛نقاط قوت اسهت 

طرفهی   داشتن نظم منطقی و انسهجام مطالهب، رعایهت بهی    

 ؛شهماری اسهت   ضهعف بهی  نقاط ای علمی و در مقابل دار

نبود اثری از قلهم  نوآوری، فقدان ، مندی فقدان مسئلهمانند 

بنهدی   تحلیل علمی نویسنده و نبود جمعنداشتن ، نویسنده

 کلی از تمامی مطالب.

البته این نکات به معنای کاستن از ارزش زحمات نویسندة 

 ،گرامی نیست و تالش ایشان قابل ستایش و تقهدیر اسهت  

انهد در بضهاعت    نگارنهدگان ایهن جسهتار سهعی کهرده     اما 

خویش نکاتی را برای رفع عیوب احتمهالی ایهن کتهاب و    

 ها در چاپ بعدی کتاب ارائه دهند. زدودن آن

 


