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مقدمه  
يكي از اصول بديهي معرفتشناسي اين است كه معرفت بشري آميخته بـه
خطا و لغزشهاست و براي كشف حقـايق و حركـت رو بـه جلـوي نظريـات
ميبايست به بازنگري آنها پرداخت، از كاستيهـا و كـژيهـا پـرده برداشـت و
خألها را پر كرد. از اينجاست كه نقد ضرورت مييابد. نقد در صورتي كـه بـر
اصول علمي منطبق باشد و از انگيزههاي غيرمعرفتـي عـاري، از لـوازم رشـد و
بالندگي به شمار ميآيد. به همين دليل صاحبان انديشه بايد خـود بـه اسـتقبال
نقد بروند و همپاي با منتقد تيزهوشِ دانايِ متعهد مسير پرپيچ و خـم انديشـه-

ورزي را پشت سر گذارند و موانع را مرتفع سازند.  
در جامعة كنوني ما نقد كتاب شايد عمري پنجاه ساله داشته باشد. در طي ايـن
نيم قرن، جريان نقد فراز و نشيبهاي فراواني داشته اسـت. آسـيبشناسـي ايـن

پديده حاكي از آن است كه جداي از عوامل جامعهشناسي، روانشناسي و حتي 
سياسي، بيشتر كساني كه گام در اين وادي نهادهاند، با اصول و مباني آن آشنايي 
نداشتهاند و با تكيه بر اين قاعدة نانوشته «خـود راه بگويـدت كـه چـون بايـد

رفت» نقدنويسي را آغاز كردهاند.  
دبيرخانة جشنوارة نقد كتاب در اين راستا بر آن شد تا با برگزاري كارگاههـاي

آموزش شيوه و اخالق نقد، و نيز انتشار آثاري در اين زمينه، در حد توان اندك 
خود به اين مهم بپردازد.  
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دفتري كه پيش روي خوانندگان گرامي گشوده شده است، در راسـتاي اهـداف
يادشده، به قلم جناب آقاي دكتر فريبرز درودي به رشته تحرير درآمده و در آن 
به مباحثي چون ساختار نقد، معرفت شناسي نقد، مؤلفههاي اصلي نقدنويسـي،

و آسيبشناسي نقد پرداخته شده است. اميد آن كه مورد پذيرش ارباب معرفت 
قرار گيرد.  

برخود فرض ميدانم از تمامي كساني كـه در بـه فعليـت رسـيدن اثـر حاضـر
مشاركت داشتهاند، قدرداني نمايم: جناب آقاي دكتر فريبـرز درودي (نويسـندة
اثر)، جناب آقاي علي شـجاعي صـائين (مـديرعامل مؤسسـة خانـة كتـاب) و
همكاران سختكوش اين مؤسسه بـويژه، كارمنـدان واحـد انتشـارات و سـركار

خانم مژگان حقاني.   
علي اوجبي  
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پيشگفتار  

نقد، عملي روشمند و مبتني بر اصولي است كه ميتواند در دنياي نشر با 
سودمنديهاي قابل توجهي قرين باشد. نگارشهاي انتقادي، حيطهاي از 
فعاليتهاي تحليلي در عرصة منابع اطالعاتي است كه در مجامع علمي از 
جايگاهي رفيع و ارزشمند برخوردار است.  به رغم اهميتي كه نقد در ميان 
انجمنهاي علمي و متخصصان رشتههاي گوناگون دارد، بررسي ميزان سنجش 
اعتبار نقد نيز از حساسيت خاصي برخوردار است و ضرورت دارد تا بتوان با 

ارزيابي مناسب نقد به ميزان صحت و اعتبار آن مبادرت ورزيد.   
براي تدوين نقد عالمانه، همواره بايد به اصول و مباني علمي انتقاد پايبند 
بود. نقد، اقدامي است كه ناقد در آن ميكوشد با تكيه بر مباني علمي در آن 
حوزة تخصصي، به بيان نكات مهمي در اصالح و تهذيب متن اقدام ورزد. در 
دوران نوين، با توجه به حجم عظيم نگارشهاي متعددي كه در جهان 
انتشارات به دست ما ميرسد، هيچ نوشته و انديشهاي را فراتر از دايرة ارزيابي 
و تحليل نمييابيم. زيرا هر تفكري، مجموعة برداشتها و نتايجي است كه از 
آراء  و انديشههاي ديگران برآمده است. در اين دريافتهاي متعدد از معنا، 
ميتوان احتمال بروز خطا را در بيان، و يا شرح پديدهها محتمل دانست. 
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بنابراين، ميتوان با تكيه بر عوامل مهمي كه در بررسي و تحليل متن، مؤثر واقع 
ميشود  به نقد آثار مبادرت ورزيد.  

بر اين اساس، تعيين عناصر اصلي و مهم براي تشخيص معتبر بودن نقد از 
زمره اقدامهاي  بنيادي در اين زمينهي مطالعاتي است. اين عوامل در ارتباط با 
مسائلي است كه ميتواند  به سنجش ميزان درستي اطالعات مندرج در نقد 
منجر شده و خواننده با برخورداري از معيارهاي مطلوب، به ارزيابي خوبي 
دست مييازد. در نقد منابع اطالعاتي، بيش از هر مورد، ميزان اعتبار، صحت و 

درستي نقد اهميت دارد.   
ميتوان اظهار كرد كه نقد، مطالعه و بررسي متن در جهت تببين ويژگيها، 
مشخصهها و بيان موارد مهم و تعيينكننده در زمينة قوت و ضعف محتوا و 
مفهوم اثر است. نقد منابع اطالعاتي در راستاي حفظ درستي اطالعات، و 

كاهش لغزشهاي صادر شده انجام ميپذيرد.    
بايد توجه داشت كه ما در تحليل اطالعات همواره با برداشت خاص خـود
از آن روبرو هستيم. اين، نكتة مهمي است كه در نگارشهاي انتقادي حتماً بايد 
مورد عنايت قرار گيرد. درك و برداشت ما از منابع اطالعاتي، لزوماَ با مقصود و 
غرض پديدآور آن يكسان نيست. گرچه متن داراي ساختاري مدون و مشخص 
است، ولي هرگز برداشتهاي انساني يكسـاني از آن صـورت نمـيپـذيرد. در
زمينة ميزان درك مفهوم در مخاطب، همواره عواملي چون هنجارها، ارزشهـا،

ادراك و شناخت دخيل هستند. بر اين اساس، دريافتي كه يك مخاطب از متني 
واحد دارد، ممكن است متفاوت با برداشت مخاطب ديگري باشد. اين پديـده،
سبب شده تا به سنجش درك مخاطـب در دريافـت اطالعـات از مـتن توجـه

بيشتري شود. حتي در هنگام تعامل رو در رو ممكن است با مواردي برخورد 
داشته باشيم كه از سخني كه با منظور مشخص ادا ميشود، برداشتي كامالً مغاير 
صورت پذيرد. زيرا در بسـياري از مـوارد وجـود ايهـام در بيـان، و يـا امكـان
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برداشت معاني متفاوت از اطالعات وجود دارد. با اينحال، طرح اين مورد بـه
مفهوم آن نيست كه نميتوان به رهيافـت مشخصـي در زمينـة ارزشـيابي مـتن
دست يافت. فقط بايد توجه داشت كه ما با فراينـدي بـه نـام نسـبيت در نقـد
مواجه هستيم كه توجه و دقـت بـيشتـر ناقـد را در ارزيـابي مـتن مـيطلبـد.
همچنين، بايـد توجـه داشـت كـه فعاليـت نگـارش انتقـادي، مسـتلزم داشـتن

مهارتهاي نقد و مطالعة تحليلي است.   
اصول و مباني انتقادي با مطالعه، شناخت و بينش عميقي كه ناقد در طـول
ساليان كسب ميكند، شكل ميگيرد. بر همين اساس، ميتوان اظهار داشت كـه
داراي مسـئوليت سـنگين اسـت. نقد منابع اطالعاتي، كـاري خطيـر، دشـوار و
توانائي ناقدان با آشنائي بيشتري كـه دربـارة ويژگـي منـابع اطالعـاتي كسـب

ميكنند، افزايش پيدا ميكند. به هر اندازه كه ناقد با شيوههاي نقد و راهبردهاي 
تحليلي منابع آشنائي بـيشتـري داشـته باشـد، مـيتـوان اميـدوار بـود كـه در

نگارشهاي انتقادي موفقتر باشد.    
 در اين اثر تالش كردهام تا با كسب تجاربي كه در  زمان نگارش نقدهاي 
كتاب به دست آوردهام، مفاهيم، ساختار و عناصر تاثيرگذار در نگارش نقد را 
توضيح دهم. همچنين به ماهيت و چيستي نقد پرداخته و مولفههاي اصلي 
فرايند نقد را تبيين كنم. عالوه بر آن، به آسيبشناسي نقد مبادرت ورزيده و 
برخي از آفتهاي مهم را بازگو سازم. همچنين به يك شيوهي برجسته در 
نگارش نقد، يعني مقاله-نقد، اشاره كرده و كاركرد و اهميت آن را بيان نمايم. 
پيشتر مقالههايي در خصوص نقد منابع اطالعاتي نوشته بودم كه همان آثار 
زمينه شكلگيري اين اثر را مهيا ساخت و انگيزهاي براي اينجانب به وجود 
آورد تا بتوانم با تدوين مجموعهاي از عوامل شكلگيري و سازنده نقد به طرح 
اين متن مبادرت ورزم. بدون ترديد اين كتاب مقدمهاي كوتاه بر فعاليتي سترگ 
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است كه ميتواند نقاط ضعف و خطاهايي در آن راه يافته باشد. مولف به گرمي 
نقدهاي آينده را ميپذيرد و نقد نقد را به ديده منت ميپذيرد.   

در اينجا بر خود فرض ميدانم كه از توجه و لطف جناب آقاي شجاعي 
صائين مدير عامل محترم موسسه خانه كتاب، جناب آقاي اوجبي، معاون 
محترم فرهنگي، جناب آقاي دكتر مطلبي معاون محترم فناوري اطالعات، 
سركار خانم حقاني و ديگر عزيزاني كه در ارتباط با نشر اين اثر تالش ويژه 

مبذول كردند، صميمانه تشكر و قدرداني كنم.    
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آغازين سخن در باب نقد  
واژة نقد1 (سنجش) را، در برابر واژة Criticism (به يوناني Kritikos) بهكار 
ميبريم كه به معناي داوري (قضاوت) كردن يا شناختن به منظور داوري كردن 
است. به سخن ديگر، Criticism هنر، فن، فراروند  يا اصول داوري ادبي و 
آثار ادبي است. اين، دانشي است كه موضوعي عرضه شده را با اصول پذيرفته 
شده، يا اصول شناخته شده، مقايسه ميكند و ميسنجد2.  نقد واژهاي مبهم و 
چندسويه است؛ با ابهامي كه اغلب دو علّت دارد: نخست معاني مختلف اين 
واژه، و دوم بار عاطفي گوناگوني كه اين واژه در گذر زمان به خود گرفته 
است3. در نزد قدما مراد از نقد معموال اين بوده است كه معايب اثري را بيان 
كنند و مثال در اين كه الفاظ آن چه وضعي دارد يا معني آن برگرفته از اثر 
ديگري است و بهطور كلي از فراز و فرود لفظ و معني سخن گويند4. ولي 
كلمه نقد خود در لغت به معني بهين چيزي برگزيدن و نظر كردن است در 
دراهم تا در آن به قول اهل لغت سره را از ناسره بازشناسند5. در اصطالح 

                                                 
1. Criticism  

2. در آئينه نقد، ص 9  
3. اخالق نقد، ص 15  

4. نقد ادبي، ص 25  
5. آشنايي با نقد ادبي، ص 22  
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ادبيات، نقد تشخيص معايب و محاسن سخن است1. از سوي ديگر، نقد در 
حقيقت عبارت از تعيين مقام، موقع و اصالت يك اثر است2. نقد در واقع 
كاوش و جداسازي انتقادي ساختار، مباحث، و شواهد موجود در اثر است3. با 
عنايت به ارائه تعاريف اوليه،  ميتوان بيان كرد كه يكي از راهكارهاي موثر و 
سودمند براي اصالح انديشه، نقد است. نقد عبارت است از بررسي و سنجشي 

روشمند، به منظور اصالح كاستيها و تقويت نقاط قوت يك نوشتار و يا فكر.   
نقد اين امكان را فراهمميسازد تا خواننده به اليههاي متعدد متن توجه كند 
و  فعاليتي مهم و باارزش است كه ميتواند قدرت تفكر آدمي را تقويت كند. 
همچنين با رويكردهاي متفاوتي ظاهر ميشود كه ميتواند تاثيري شگرف در 
بهبود معناي متن و ارتقاي مفاهيم داشته باشد. نقد سبب شناسايي بهتر آثار 
مكتوب شده و به خواننده كمك ميكند تا فهم بهتري از مضمون اثر به دست 

آورد.  
سنت نگارش نقد در فرهنگ اين مرز و بوم جايگاهي ممتاز دارد. از 
روزگاران پيشين انديشمندان مشهور و بزرگ به نقد آثار گذشتگان پرداختهاند. 
اين ويژگي به خصوص با رعايت اخالق و موازين پذيرفته شده در حوزههاي 
علمي، مورد پذيرش عموم آگاهان و متفكران بوده است. فرهنگ نقد و نگارش 
انتقادي در سده گذشته در جهان غرب با استقبال زيادي روبرو بوده است و  
فيلسوفان و انديشمندان غربي به ارزيابي نظرات ديگران اقبال وافري نشان 
دادهاند. اين شيوه امروزه در جهان علم از فراگيري گستردهاي برخوردار شده و 

حجم قابل مالحظهاي از آثار نوشتاري را به خود اختصاص داده است.   
  

                                                 
ص 7   1. نكته هايي از نقد ادبي،

2. چيستي نقد،  ص 132  
3. Writing the Book Review 
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معنا و مفهوم نقد  
نقد، هنر، فن، فراروند يا اصول داوري ادبي و آثار ادبي است1. فرزاد2 با 
تكيه بر مفاهيم بنيادي نقد اظهار ميكند كه نقد از ديرباز در معناي عيبجويي 
بهكار رفته است. همچنين اسالمي3 بيان ميكند كه نقد حداقل داراي دو عنصر 
است و بي اين دو، ما چيزي به نام نقد نخواهيم داشت. اين دو عنصر عبارت 
است از: داوري و خردهگيري. ولي سخنور4 نقد را در چارچوب نقد ادبي 
تعريف كرده و بيان ميكند كه نقد ادبي5 عبارت است از تحليل6، تفسير7 يا 
ارزيابي آثار ادبي و بههيچ وجه مفهوم عيبجويي ندارد. نقد به مثابه تالشي 
علمي، بيانگر چگونگي دريافت خواننده است، از آنچه در متن رخ ميدهد. 
شميسا8 نيز با عنايت به نقد ادبي كه حيطهي وسيع معنايي را پوشش ميدهد، 
تصريح ميكند: اما در دوران جديد مراد از نقد ادبي نشان دادن معايب اثر 
نيست (هر چند ممكن است به اين امر هم اشاراتي داشته باشد) زيرا نقد ادبي 
به بررسي آثار درجه يك و مهم ادبي ميپردازد و در اينگونه آثار بيش از اين 
كه نقاط ضعف مهم باشد، نقاط قوت مطرح است. دستغيب9 نيز نقد را تحقيق 
و سنجش به منظور شناخت اثري هنري و فلسفي و شناخت ارزش آن نسبت 

به اصول كلي آن اثر معرفي ميكند.   

                                                 
1. در آئينه نقد، ص 9  

2. در باره نقد ادبي، ص 36  
3. اخالق نقد، ص 27  

4. نقد ادبي: شامل ده ترجمه و مقاله، ص [الف]  
5. Literary criticism 
6. Analysis 
7. Commentary 

8. نقد ادبي، ص 26  
9. در آئينه نقد، ص 17   
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ولي در تعريف ديگر، نقد عبارت است از فعاليت نكتهبيني، سـخنسـنجي،
مطالعه و بررسي يك متن و تعيـين نقـاط قـوت و ضـف آن. در نگـارشهـاي
علمــي، نقــد، سنجشــي روشمنــد و مبتنــي بــر مبــاني تحليــل و بررســي مــدون و 
سازمانيافته است كه سبب افزايش اثربخشي و سودمندي آن ميشـود1. عـالوه بـر
آن، نقد ميكوشد كه بر سايه-روشن تاثرات حسـي و ذوق، پرتـوي نافـذ بتابانـد و

بيآنكه به سرشت آنها آسيبي برسد آنها را با نور شناخت ناب پژوهش كند2.  
شايد نخستين گونه از نقد، آنچه باشد كه در فرايند خلق شعر و نظم بروز 
يافته است3 كه شامل بررسي و تحليل انديشههاي آدمي در قالبي دلپذير و زيبا 
بوده است. نقد سپس در ساير انواع نوشتهها مورد استفاده قرار گرفته است. 
آنچه كه در فعاليتهاي تحليلي و بررسي متون بيشتر استفاده شده، نقد ادبي 

است كه كاربردي وسيع در حوزه تحليل متون دارد.   
در واقع، نقد يك رشته علمي است كه شامل تفسير متني، پژوهشهاي تاريخي 
و انديشه نظري ميشود4. هر يك از زمينههاي موضوعي نامبرده ميتواند به فربه 

شدن بيشتر مفهوم  نقد منجر شود كه در جاي خود قابل مطالعه و توجه است.     
تعاريف متعددي از نقد ارائه شده كه در آثار گوناگون مكتوب ميتوان 
مشاهده كرد؛ ولي هستهي اصلي و محور كالن مفهوم نقد به اين معنا اشاره 
دارد كه نقد فرايند تسهيلكننده و پيشبرنده در توسعه علم است. از اين منظر، 
نقد فعاليتي مدون و نظاممند5 محسوب ميشود  كه مبتني بر روششناسي 
علمي6 است. در واقع نقد، تحليلي از متن است كه در حوزهي شناخت 

                                                 
1. سخني در باب نگارشهاي انتقادي: همراه با شرحي مختصر پيرامون آراء كارل پوپر در باره نقد منابع 

اطالعاتي، ص 279  
2. فلسفه روشنگري، ص 420  
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5. Systematic 
6. Scientific methodology  
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حرفهاي، قابليتهاي بالقوه و موجود در نوشتار را آشكار ميسازد. بر همين 
اساس، بايد اظهار كرد كه نقد، به مثابهي يك صافي1 عمل كرده و 
ناخالصيهاي متن را جدا ميسازد. اين فعاليت در قالب چارچوبي مدون، و 
مبتني بر پااليش2فقرههاي اطالعاتي است. نقد ميتواند در نقش معياري براي 
سنجش اعتبار3 متن نيز در نظر گرفته شود و بر اساس آن، ميزان صحت 
اطالعات4 در بوتهي آزمون قرار گيرد. امروزه كاربرد نقد در جوامع علمي 
گسترش يافته و مجلههاي متعدد تخصصي، بخشهايي از فضاي نشر خود را 
به اين مقوله سودمند اختصاص دادهاند. همچنين منابع مستقلي در ارتباط با نقد 
متون و منابع اطالعاتي به چاپ ميرسد كه حاوي اطالعات مفيدي در اين 

حوزهي مطالعاتي است.       
ذكر اين بيان نيز ضرورت دارد كه نقد لزومـا مطـرح سـاختن نقـاط منفـي
نيست، و سنجش عوامل صحت و درستي، استواري و قـوت مـتن نيـز جزئـي
جدايي ناپذير از نقد بهشمار ميآيـد. بايـد توجـه داشـت كـه نقـد از ويژگـي
دوگانهاي برخوردار است. يعني ميتوان اثري را مورد مداقـه قـرار داد و آن را
درخور و شايسته شناخت، يا به صحت و اعتبار علمـي آن ترديـد روا داشـت.
چنانچه بيشتر اتفاق ميافتد نه آن را به سياهي كامل، و يا سفيدي خالص مـتهم
ساخت، بلكه تركيبي از درستي، كـمدرسـتي و يـا احيانـا نادرسـتي دانسـت، و
صبغهاي از پوشش خاكستري بر قامت آن پوشـاند. همچنانكـه كـه وجـود مـا
تركيبي از همين عناصر وشباهت مطرح شده است، لـذا بـه تبـع آن، سـخنان و

                                                 
1. Filter 
2. purge 
3. Credibility 
4. Information accuracy 
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انديشههاي ما نيز تركيبي از صحت و سقم بوده و به همين دليل توجه  بـه هـر
دو وجه در ارائه نقد علمي1 حائز اهميت است.   

   
 تاريخچه نقد   

برخي از عوامل مطالعه نقد ادبي (و عموما فلسفي) پيشتر توسط افالطون2 و 
ارسطو3 تصريح شده است4و بهتدريج با توسعه دانش و مهارتهاي علمي و 
ادبي گسترش يافته است. بررسي تاريخ نقد ميتواند  سير تحول و تكامل 

فرايند نقد را بهخوبي نشان دهد.    
بايد بيان كرد كه مطالعه تاريخ نقد، محصولي از پژوهشهاي فلسفي نوين 
است5 كه با مطالعه در آثار برخي از انديشمندان كالسيك چون افالطون، 
ارسطو، سيسرو و هوراس6 ابعاد ويژه آن بهتر مشخص خواهد شد. همچنين 
بررسي اين روند رو به رشد در ادوار بعدي تاريخ چون دوران رنسانس و پس 

از آن ميتواند سبب درك مناسبتري از اين فعاليت علمي شود.     
همچنانكه ميدانيم منشاء و نقطه آغاز نقد را به افالطون نسبت ميدهنـد و
افالطون معتقد بود كه بايد هنر خود را عرضـه نمايـد، زيـرا موفـق بـه كشـف
چيزي شده بود كه واال بود7. گرچه افالطون تفكر انتقـادي خـويش را در بـاره
شعر و ادبيات آغاز ميكند، ولي اين اقدام منشا و سرچشـمه فعـاليتي بـزرگ و

عظيم را رقم ميزند كه بعد از او در عالم انديشه به رشد و نمو ميرسد.   

                                                 
1. Scientific Review 
2. Plato 
3. Aristotle 
4. Modern literary criticism and theory: a history, p.3 
5. The Cambridge history of literay criticism, p. x 
6. Horace 

7. تاريخچه نقد ادبي، ص 11  
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پس از او ارسطو به اين وادي گام نهاد و تالش كرد تا با ايجاد زمينه نقد و 
در  بررسي نسبت به آراء و انديشههاي مطرح شده موضع تحليلي اتخـاذ كنـد.
واقع ارسطو در اين زمينه به ادامه راه استاد خود اهتمام ورزيد و تالش كرد تـا

انديشهاي انتقادي نسبت به مباني نظري فلسفه و معرفتشناسي ارائه دهد.   
هر چند نظرات افالطون هميشه در وراي ذهن ارسـطو جـاي داشـت، امـا
عمل برجسته ارسطو اين بود كه آنچه را در جستجوي آن بـود از طريـق بيـان
متافيزيكي در مقابل نقطه نظرهاي استادش بيـان نكـرد، بلكـه خـود ادبيـات را

بررسي كرد1   
 از دوران آن سالطين انديشه به بعد نقد انديشه از اهميتي واال برخوردار 
شده و تالش متفكران بعدي در راستاي حفظ اين سنت پسنديده همچنان از 
گرمي و اهميت برخوردار بوده است. از آن دوران تا كنون نقد يكي از 
معيارهاي مهم در حوزه تفكر بهشمار ميآيد و نويسندگان بسياري در باره آثار 
ديگر انديشمندان به نگارشهاي تحليلي و بررسيهاي انتقادي دست يازيدهاند. 
اين شيوه در طول تاريخ فرهنگ و تمدن بشري دستخوش تحول و دگرگوني 
بسيار شده است. روشهاي مختلف انتقادي و بررسيهاي تحليلي، همواره در 

تهذيب و اصالح متون موثر واقع شده و نقشي بيبديل ايفا كرده است2.   
پس از ارسطو بايد از يكي از شخصيتهاي مهم يوناني يعني هوراس نام 
برد كه در اين عرصه صاحبنظر است. توضيح اين مطلب ضروري بوده كه 
مكتب يونان نقشي بهسزا در تدوين و تثبيت فرهنگ نقادي برعهده داشته است. در 
مطالعه تاريخ نقد به شخصيت برجسته و مطرح دانته آليگيري3 برميخوريم كه در 
اين زمينه در كنار تحليل فلسفي، از انديشههاي ديني ياري ميگيرد. همچنين بايد از 

                                                 
1. تاريخچه نقد ادبي، ص 11  

2. تحليل نقد، ص 19  
3. Dante Alighieri 
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افراد صاحبنامي كه پس از دانته در اين حوزه به نگارش دست يازيدند نام برد كه 
بوكاچيو1 يكي از آنان است. او به تجديد حيات فرهنگ كالسيك اهتمام داشته و 

در عرصه نقد ادبي به تالشي درخور دست زده است.   
پس از آن ميتوان به ناقدان دوره رنسانس اشاره كرد. در اين دوره 
شخصيتهاي برجستهاي چون جان ميلتون2، تامس هابز3، نيكال بوآلو4، درايدن5و 
پوپ6 در اين وادي گام نهادند. نقش اين انديشمندان در رشد و ارتقاي فرهنگ 
نقادي بسيار درخشان و برجسته است. در اين ميان نقد نئوكالسيك انگليسي كه 

داراي اهميت زيادي است، به سموئل جانسون7 ختم ميشود.   
تاريخ نقد از آغاز رنسانس تا نيمه قرن هجدهم مشتمل است بر تثبيت، 
تكميل، و گسترش ديدگاهي در بارهي ادبيات8. اين ديدگاه در طول تاريخ 
دستخوش دگرگونيهايي شده و تحول بهسزايي در شيوهها و روشهاي نقد 
ايجاد كرده است. چنانچه اين تغيير در آثار شخصيتهاي مهم ديگر قابل 

مشاهده است.   
از ديگر ناقدان بزرگ بايد از ويكتورهوگو9، گوته10، والت ويتمن11، و اميل 
زوال12 نام برد. يكي از ناقدان بزرگي كه نسبت به همه چيز شك كرد و 
ديدگاهي كامال انتقادي مطرح ساخت، آناتول فرانس13 است. سپس بايد به ناقد 
                                                 
1. Boccaccio 
2. John Milton 
3. Thomas Hobbes 
4. Nicolas Boileau 
5. Dryden 
6. Pope 
7. Samuel Johnson 

ج.1، ص 40    8. تاريخ نقد جديد،
9. Victor Hugo 
10. Goethe 
11. Walt Whitman 
12. Émile Zola 
13. Anatole France 
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بزرگ ديگري كه در حوزه اعتراض اخالقي به هنر شهره است اشاره كرد كه او 
كسي نيست جز لئو تولستوي1. كارل ماركس2 نيز يكي ديگر از ناقدان مهم 

بوده كه انتقادهاي خود را در قالب مكتب ماركسيسم مطرح ساخته است.   
عالوه بر آن  بايد بيان كرد كه فرهنگ نقادي در جهان اسالم نيز از اهميت 
بسيار بااليي برخوردار بوده است. نگارش حاشيه بر آثار ديگران، تفسير و 
تاويل متون،  تحليل نظريهها و انديشههايي كه توسط سرآمدان علم مطرح 
شده، يكي از ويژگيهاي خاص فرهنگ اسالمي است. در جهان اسالم نهتنها 
آثار دانشمندان اسالمي، بلكه آراء انديشمندان يوناني و بهنوعي انديشههاي 
متفكران غربي مورد مداقه و بررسي ژرف قرار گرفته است. بزرگاني چون 
ابوعليسينا، امام محمدغزالي، خواجهنصيرالدين طوسي، ابنخلدون،  ابوريحان 
بيروني و خواجه شمسالدين محمد حافظ از زمره شخصيتهاي برجسته 
علمي و فرهنگي در جهان اسالم هستند كه به فرهنگ نقد و تحليل آراء 
ديگران اهميت زيادي داده و به ارزيابي انديشههاي ساير دانشمندان و بزرگان 

توجه داشته، و به ارائه نظريههاي نوين همت  گماردهاند.   
از فعاليتهاي فكري انتقادي در دوران معاصر و در عرصه نقد منابع 
اطالعاتي بايد به آثار كارل ريموند پوپر3، فيلسوف علم اشاره كرد كه داراي 
انديشههاي مهمي است. همچنين جورج سوروس4 در حوزه آزادي انديشه و 
جامعه باز5 داراي تفكر برجستهاي است كه در كنار آراء پوپر در فعاليتهاي 

تحليل اطالعات مورد استفاده قرار گرفته است.    
  

                                                 
1. Leo Tolstoy 
2. karl marx 
3. Karl Raimund Popper 
4. George Soros  
5. Open society 
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اهميت نقد   
نقد همواره با توجه به اهميت اثر مورد نظر انجام ميپذيرد. هرگاه كه منبعي 
علمي يا اطالعاتي توسط يكي از متخصصان و انديشمندان نقد ميشود، اين 
فرايند حاكي از ارزشي است كه ناقد1 براي آن اثر قائل است. به تعبير ديگر 
ناقد آن اثر را در حدي ميدانسته كه شايسته توجه و صرف وقت بوده، و در 
باره آن مطلبي نوشته است. اين نكتهاي است كه صاحبان آثار علمي بايد به آن 
توجه داشته باشند كه نگارش آنان به اندازهاي از اهميت برخوردار بوده است 
كه ديگران را بر آن داشته كه در باره آن بنويسند و اظهارنظر كنند. بنابراين 
هرگاه نقدي در باب منبع و يا متني تهيه ميشود، از اين حيث كه توجه 
متخصصان را به خود جلب كرده، مايه مباهات صاحب اثر است، مگر آنكه 
انگيزه و بازتاب عملكرد ناقد غيرعلمي و بر مصالحي بنا شده باشد كه شائبه 
اعمال همزاد با رذائل اخالقي را جلوهگر سازد. حتي در اين حالت نيز شايسته 
آن است كه ما توجه به مطالبِ نقد مطرح شده داشته باشيم، زيرا كه ممكن 
است واقعياتي در قالب بغض بيان شود كه صرفنظر از نيت ناقد، حاوي 
نكات ارزشمندي براي اصالح و برطرف ساختن كاستيهاي متن باشد، كه در 

آنصورت بهرهگيري از انتقاد صحيح  به سود نويسنده اثر خواهد بود.   
هر چه اهميت موضوع بيشتر باشد، ميزان توجه به اثر افزون خواهـد شـد.
بنابراين براي سنجش و آزمون اعتبار و تاثيرگذاري يـك نوشـتار، مـيتـوان از
ميزان اقبال و توجه به نقد آن اثر، بهعنوان يك عامل مهـم در تحليـل آن بهـره
گرفت. به تعبير دقيقتر هر چه بيشتر به يك مكتوب پرداخته شود، ميتـوان آن

را دليلي بر مهم بودن آن اثر دانست.   

                                                 
1. Critic (Reviewer)   
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نقد منابع اطالعاتي1 از نظر معرفتشناسي مبتني بر اصولي است كه چرايي 
و بررسي آن را ميتوان در قالب معيارهاي شناخت انسـاني، و قواعـد فلسـفي
جستجو كرد. از اين منظر بسيار مهم است كه به ابعـاد معرفتـي در نقـد متـون
عنايت داشت و با توجه به تحليل و ارزشيابي منبع اطالعاتي بـه پـااليش مـتن
اقدام ورزيد. عمل نقد در جهان نـوين از جايگـاه خاصـي برخـوردار اسـت و

تالش ناقدان براي اصالح منابع اطالعاتي در تمامي عرصههاي علمـي و فنـي، 
زمينهاي براي ارتقاي دانش بشري محسوب ميشود.    

  
شكلگيري و تكوين نقد  

ظهور نقد همواره با توجه به زمينه و بستري است كه اثر در آن ارائه ميشود.  يعني 
منبع، با عنايت به نگارشهاي موجود مورد بررسي قرار ميگيرد. هيچ نوشتهاي در 
خالء واقع نشده، بلكه انعكاسي از دنياي بيروني است كه تظاهر عيني پيدا ميكند. 
ناقد بايد به اين نكته اساسي توجه كند كه اثر ارائه شده، در ميان آثار موجود در آن 
زمينه موضوعي چه جايگاهي دارد. بايد تاكيد كرد كه اين سخن به مفهوم 
بيتوجهي به محتواي منبع نيست، بلكه مراد آن است كه هر نگارشي را بايد در 
ظرف زماني و مكاني خود سنجيد. در بررسيهاي تاريخي نقادانه كه به مطالعه 
تحليلي در سير فرايند و يا جرياني پرداخته ميشود، به ويژه در آثار مربوط به 
حوزه علم و فناوري، لزوما بايد با دقت و وسواس بيشتري انجام پذيرد. زيرا 
پيشرفت دانش در طول زمان گره از بسياري مشكالت و معظالت ميگشايد، كه در 
آن زمان آشكار نبوده است. نقد منصفانه بايد محدوديتهاي مكاني و زماني را در 
نظر داشته باشد. اي بسا كه مولف آن اثر نيز اگر امروز به نگارش دست ميزد، به 
همين نتايج رهنمون ميشد؛ و يا به عكس آن، ناقد نيز در زمان گذشته به اين 

                                                 
1. Information resources 
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انديشه دست نمييافت. اين بيان به هيچ وجه به معناي آن نيست كه با گذشت 
زمان شرايط متفاوت شده و لذا تحليل نيز دگرگون شده است، و يا نبايد به نقد آثار 
پيشينيان و زمان گذشته دست زد، بلكه مراد آن است كه انصاف علمي حكم ميكند 
كه اثر مورد بررسي با توجه به يافتههاي روزي كه در اختيار قاطبه متخصصان بوده 

است، در دايره ارزيابي قرار گيرد.  
انگيزه نگارش نقد معموال  با بروز و ظهور نكات قوت و يا ضعف، ايجاد 
اختالل در درك يك مفهوم، كمبود اطالعات ضروري و مورد نياز، برداشت 
ناصحيح و ناتمام از موضوعي كه مطرح شده است، معرفي و ارائه يك اثر 
برجسته و اثربخش، و يا اهميتي كه مبحث نگاشته شده در تكوين و پيشرف 

يك حوزه تخصصي در پي دارد، شكل ميگيرد.   
  

تاثير نقد  
دي به حساب آورد. بلكه بايد  بررسي متن ادبي را نميتوان يك فعاليت تك بع
فراسوي متن را هم مورد توجه قرار داد1. اين ابعاد شامل مسائل اجتماعي، سياسي 
و فرهنگي نيز ميشود و ضرورت دارد تا در تحليل نقد لحاظ شود. بنابراين نقد با 
يك جريان ارزيابي عميق و گسترده روبروست كه ميتوان آن را در جايگاه 
شايسته و واال قرار داد كه با جنبههاي اجتماعي تعامل و ارتباط مستقيم نيز دارد. در 

واقع ناقد عالوه بر جايگاه ادبي، يك شخصيت اجتماعي نيز دارد.   
منتقد اجتماعي به تشريح عوامل سازنده نقد ادبي ميپردازد2  و كوشش 
ميكند تا بتواند به عنوان يك شخصيت تاثيرگذار به ارائه انديشه و نظر بپردازد. 
بنابراين ميتوان با تكيه بر نقد و تحليل صائب، به طرح رويكردهاي نوين 

نظري در باب متن اقدام ورزيد.   
                                                 

1. روش مطالعه ادبيات و نقدنويسي، ص 105  
2. نكته هايي از نقد ادبي 
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 براي دستيابي به درك مطلوب از مفاهيم مطرح شده در متون علمي و يا 
فني، تهيه و انتشار نقدهاي متون ميتواند راهگشا باشد. هم با برخورداري از 
آثار و نوشتههاي موجود در باره موضوعي خاص، و هم با تكيه بر آراء 
صاحبنظران، امكان تصحيح1 و ويرايش2 متن به شيوهي مناسبتري مهيا 
ميشود. نقد در جوامع علمي نقش ميانجي و رابط ميان انديشه پديدآورنده از 
يكسو، و دريافت و درك خواننده، از سوي ديگر را بر عهده دارد. در واقع 
موقعيت و عملكرد نقد، با مفهوم ويرايش علمي قرابت دارد. چنانچه پذيرفته 
شود كه نقد توانايي ايجاد فضاي تعامل اطالعاتي را دارد، در آن صورت 
ميتوان قبول كرد كه نقد در نقش پيونددهنده آراي مختلف ظاهر ميشود. اين 
پيوستگي ميان انديشهها در صورتي محقق خواهد شد كه ناقدان و خوانندگان 
بكوشند تا در فضاي فكري مناسبي به تعامل بپردازند كه سبب ايجاد نوعي 

مفاهمه و درك متقابل ميشود.    
اهميت نقد بيشتر از حيث تاثيري است كه بر انديشه مخاطبان بالقوهي متن 
برجاي مي نهد. اين اثربخشي با ويرايش مفهومي متن همسو است. نقد توانايي 
تحليل و بررسي بهتر متن را براي خواننده به ارمغان ميآورد و نظر او را به 
ابعاد و جنبههايي جلب ميكند كه شايد قبال خيلي شناخته شده نبوده است. 
بنابراين نقد فرايندي ارزشمند براي تقويت قوه تفكر و طرح رويكردهاي نوين 

است كه در زمينهها و عرصههاي گوناگون شكل ميگيرد.   
   

كاربرد  نقد منابع اطالعاتي  
نقد، فرايند اصالح اطالعات است. اطالعـات در صـورت خدشـهدار شـدن در
جنبههايي چون: صحت و درستي، اعتبـار، كـاربرد، تـاثير، ارزش، و اثربخشـي

                                                 
1. Correction  
2. Edition 
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ميتواند سبب خسارت و زيانهاي فراواني در زندگي بشـر شـود. از همـينرو 
تالشي وسيع در محيطهاي علمي براي سنجش و پيرايش آثار و متـون علمـي
صورت ميپذيرد. در صورتي كه اطالعات از طريق فعاليت ارزشـيابي اصـالح

نشود، بيم آن وجود دارد كه در پارههاي اطالعاتي ديگري نفوذ كرده، و وسعت 
دامنه اطالعات نادرست1 يا كمدرست را گسترش دهد. اگرچه ميزان صـحت و
درستي  اطالعات مراتبي دارد و ميتوان آن را در ابعاد مختلفي مطرح سـاخت،

ولي لزوما بايد توجه كرد كه نقد با اين بينش صورت ميپذيرد كه پديده خشـه 
و اختالل در ساختار اطالعات را كاهش دهد.   

در واقع، نقد فعاليتي علمي، تخصصي و مبتني بر شناخت مناسب از 
حوزهي موضوعي است كه ناقد در آن زمينه به نگارش نقد دست ميزند. بر 
اين اساس، عمل نقد، اقدام براي اصالح و ويرايش متني است كه از منظر ناقد، 
ارزش توجه و بررسي دارد. بايد بيان كرد كه نگارش نقد به مفهوم رسميت 
بخشيدن به ارزش متن و عنايت به اهميت موضوع است. ولي ضرورت دارد 
كه  همواره در نگارشهاي تحليلي، نقادي در قالبي مدون و بر اساس 

هستههاي مهم و كلي بحث شكل گيرد.    
  

روشمندي نقد  
نقد از زمره فعاليتهاي موثري است كه منجر به اصالح و ارتقاي متن ميشود. 
بر اين اساس ميتوان انتظار داشت كه با نگارش نقد مناسب و روشمند، 
پارههاي اطالعاتي2 مندرج در متن، در نوشتارهاي بعدي بازنگري شده و يا در 
انديشه خوانندگان مراحل ويرايشي آن به شكل ذهني انجام پذيرد. در واقع بايد 
بيان كرد كه نقد فرايند تاثيرگذاري است كه پايههاي علمي متن را تحكيم 

                                                 
1. Wrong information 
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ميبخشد. نقد در مسير تعامل1 و تبادل اطالعات نقش پراهميتتري ايفا 
ميكند. از يك سو با تكيه بر مباني علمي و معيارهاي شناخته شده تفكر 
نظاممند، زمينه بحث و گفتوگوي منطقي را در جامعه فراهم ميسازد؛ و از 
سوي ديگر خطاها2 و آفتهاي قابل مشاهده در  نوشتارهاي تخصصي را 

كاهش ميدهد.   
نكته مهم در تعريف نقد روشمند آن است كه نقد يك فعاليت كامال عالمانه 
و به دور از هرگونه گرايش و سليقه خاص ناقد است. معيار اصلي و دقيـق در
بررسي يك متن، و يا اثر علمي و تخصصي، توجه به سـاختار علمـي و مبـاني
پذيرفته شده در عرصه آن رشته تخصصي است. ناقـد يـا بايـد در ايـن حـوزه
داراي آگاهي و دانش الزم بوده، و يا اينكه بتواند بـا مطالعـه موضـوعي و نيـز
مراجعه به نقدها و تحليلهاي معتبري كه در اين حيطه به انجام رسيده، به نقـد
سالمي دست زند. طبيعي است كه در هرحال ناقد نميتواند در موضـوعي كـه
اظهارنظر مـيكنـد، خـالي از اطالعـات بنيـادي و پايـه در آن موضـوع باشـد.
ضرورت بهرهگيري از نقدهاي ديگران در حكم مشورت با عقل جمعي اسـت.
ميتوان با بررسيهاي گوناگوني كه در يك حوزه معين به انجام رسيده اسـت،

و با جمعبندي كلي آن به نكته و يا نكات جديدي آگاهي يافت.   
نقد از يك سو با كاستيها و گزارههاي صحيح همنشين اسـت و از سـوي
ديگر نسبتي با صحت و درستي اطالعـات دارد. نقـد تالشـي روشمنـد بـراي
افزايش درك صـحيح از اطالعـات اسـت. در نقـد منـابع اطالعـاتي مشـخص

ساختن ضعفها و كاستيها همانقدر ارزش دارد كه تبيين صحت اطالعات. بر 
اين اساس نقد صرفا بيـان نكـات ضـعف اطالعـاتي نيسـت، بلكـه تالشـي در
همچنانكـه راستاي تثبيت اعتبار اطالعات و درستي آن نيـز بـهشـمار مـيآيـد.

                                                 
1. Interactive 
2. Mistakes 
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نگارش يك مقاله علمي با تكيه بر روششناسي انجام ميپذيرد، در تدوين نقـد
نيز مراحل نگارشي با توجه به معيارهايي است كه در آن بايد رعايت شود. اين 
معيارها و عناصر موثر در طول كتاب در قالب مولفههـاي اصـلي توضـيح داده

خواهد شد.   
  

ساختار كلي نقد  
يك نقد شامل دوبخش طرح اصول كلي و تجزيه تحليل مشخص است؛ هدفها 
و شيوههايي را مدنظر دارد. ساختار آن متشكل از رده بندي از زير و مشـخص،
به فوق و كلي، منطق استنتاجي و استقرايي است. شواهد از اثر ادبي و قولهـا از
كتب نظري براي اثبات ادعاي نقاد ارايه ميشوند. در نقد ادبـي اصـول معلـوم 

قبلي بكار برده شده تا اصول نوين نهفته در يك اثر مشخص استخراج شـوند1. 
تودورف2 در كتاب نظريهي ادبي دو گرايش اصلي را در خواندن متون ادبـي از
يكديگر جدا دانست. گرايش نخست در خود مـتن ادبـي، معنـا را مـيجويـد؛
ديگري هر متن را همچون بيان ساختاري تجريـدي مـييابـد. تـودورف مـورد

نخست را تاويل متن ميخواند و عناويني چون تفسير، توضيح متن، خواندن و 
نقد را مترادف با آن ميداند3.  

ساختار نقد منابع اطالعاتي بر اساس مولفههايي شكل ميگيرد كه در تبيين 
نقد نقش اساسي و بنيادي دارند. بر اين مبنا برخي از عوامل اصلي در نقد 
متون، چارچوبي را تشكيل ميدهند كه ميتوان با تكيه بر عناصر مهم نقد به 

تدوين ساختار مفهومي4 و نيز شكلي نقد مبادرت ورزيد.  

                                                 
1. نكاتي در باره نقد ادبي  

2. Todorov 
Poétique, pp. 15-16 .3 نقل در: ساختار و تاويل متن، ص 174-173  

4. Conceptual  structure 
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براي نگارش در باب نقد علمي كتاب و متون اطالعاتي، دو محور عمده 
مورد توجه قرار ميگيرد كه عبارت است از:  

1. عوامل مهم و تاثيرگذار در ساختار نگارش و سطوح مربوط به آن؛ و 2. 
عناصر مهم در تبيين محتوا و مفاهيم تخصصي متن. البته عناصر موثري در 
سايهي اين محورها و نيز در ارتباط با اركان ديگري ميتوان مطرح ساخت. 
ولي همواره اين دو ركن مهم در نگارشهاي انتقادي  مركز توجه و عنايت 
قرار دارند. هر يك از موارد نامبرده از اهميت خاص خود برخوردارند و 
نميتوان هيچيك را فداي ديگري كرد. در واقع، ساختار مفهومي در سايه 
ساختار شكلي انسجام پيدا ميكند. اين دو محور اصلي همواره در نگارش نقد 

بايد در نظر گرفته شده و به شيوهي مناسبي از آنها بهره گرفته شود.    
 نقد داراي ويژگيهاي خاص خود است و در تحليل مباني علمي، 
كاربردي پرنفوذ دارد. نقد علمي كتابها و منابع اطالعاتي يكي از فعاليتهاي 
ضروري در حوزههاي تخصصي محسوب ميشود. امروزه اين فعاليت موثر در 
بسياري از عرصههاي حرفهاي، در باره منابع اطالعاتي مرتبط با رشتههاي 
دانشگاهي به انجام ميرسد، و متخصصان موضوعي در اين زمينه به 
نگارشهاي ارزشمندي دست ميزنند. روشهاي متعدد نقد علمي در آثار 
ناقدان قابل جستجو و مشاهده بوده، و هر ناقدي با سبك خاص خود به 
نوشتن نقد ميپردازد. برخي از ناقدان بر جنبههاي خاصي تاكيد بيشتري 
ميورزند و از ابعاد ديگري كمتر ياد ميكنند. در نگارشهاي انتقادي تكيه بر 

محتوا و مفهوم متن بيش از ساير جنبهها صورت ميگيرد.  
در شيوههاي متعدد نگارش نقد، مرسوم آن است كه ابعاد و ويژگيهاي 
متن بررسي و ارزيابي شود. از اين نظر معموال توجه عمده به خود متن و 
شيوهي تدوين آن است. لذا در قالب عناصر مختلفي كه با معيارهاي نقد در 
ارتباط است، تحليل ميشود. اما محور و هستهي اصلي مباحث مطرح شده، در 
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باره نوشتاري است كه توسط پديدآورندگان آن اثر تنظيم شده است. در واقع 
بررسي متن، به نوعي نقد مولف يا مولفان است. البته اين روش منطقي و مبتني  
بر يك چارچوب مدون در ساختار نوشتارهاي علمي است. ولي ميتوان با 

غنيسازي1 نوشتار انتقادي، به عرصههاي ديگري نيز در اين زمينه وارد شد.  
  

هستهي اصلي نقد  
 نقد در چارچوبي تحليلي مطرح ميشود كه اين قالب مدون ميتواند در ارتباط با 
زمينههاي مختلف موضوعي به نقش آگاهسازي خود بپردازد. در اين رابطه بايد بيان 
كرد كه نقد با تكيه بر روشي سازمانيافته و متكي بر عناصر هستهاي شكل ميگيرد 

كه ميتوان آن را در حكم يك ساختار اطالعاتي2 مستقل معرفي كرد.     
از سوي ديگر، چيستي و ماهيت نقد به اين نكته مهم راجع است كه ناقد در 
فرايند نقد3، تالش ميكند تا بتواند به مفهوم و معناي واقعي در متن دست يابد. 
تمامي تالشي كه توسط نگارندهي اثر براي بيان معنا انجام پذيرفته است، در زير 

نگاه دقيق و تحليلگرانهي ناقد، تجزيه شده و مورد ارزشيابي4 قرار ميگيرد.    
نقد در ذات خود با قالبهاي تحليلي5 قرين و همراه است. در ارتباط با 
چارچوب كالن نقد بايد بيان كرد كه عوامل هستهاي كه  تشكيلدهندهي نقد 
علمي6 هستند، در ارتباط مستقيم و متعامل با يكديگر قرار دارند. بر اين اساس، 
نقد يك قالب اطالعاتي-تحليلي است كه به اصالح فقرههاي اطالعاتي ياري 
ميرساند. ساختار نقد، با فعاليتهاي نگارشي چون معرفي، تشريح، توضيح، 
تحليل و ارزيابي شكل ميگيرد. هر نقد، با توجه به سازههاي اصلي 
                                                 
1. Enrichment 
2. Information structure 
3. Criticism process 
4. Evaluation 
5. Analytical formats 
6. Scientific criticism 
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تشكيلدهندهي خود ميتواند در حكم يك پيشينهي اطالعاتي1 مرتبط با 
اطالعات سازمانيافته ظهور كند. نقد داراي ساختاري مدون و تثبيت شده است 
كه از نظر شكلي و محتوايي، قالبهاي مشخصي را پوشش ميدهد. يك نقد، 
عالوه برمقدمهاي كه در باب موضوع اصلي متن مطرح ميسازد، به معرفي 
نويسنده و پديدآورندهي اثر پرداخته، موقعيت علمي و آثار مكتوب او را 
تشريح ميكند. همچنين با معرفي و توضيح اثر خواننده را به شيوهي مناسبي با 
موضوع و محتواي متن آشنا ميكند. عالوه بر آن، داراي بررسي محتوايي متن 
است كه ارزيابي و تحليل مناسب از نوشتار را در بر ميگيرد. نقد معموال 
نتيجهگيري و خالصهاي2 موجز از كليت متن ارائه ميدهد كه در شناخت 
مناسب خواننده از اثر موثر است. ميتوان بيان كرد كه اين نتيجهگيري حاوي 

نكات عمدهاي است كه چارچوب كالن نقد را مطرح ميسازد .   
  

نقد و توسعه علمي   
نقد منابع اطالعاتي از زمره راهبردهاي3 موثر براي افزايش اثربخشي اطالعات4 
است. با توسعه و افزايش انتشارات علمي5، سنجش صحت اطالعات و اعتبار 
منابع اطالعاتي در حوزههاي علمي داراي اهميت بهسزايي  است. از همينرو، 
بايد بيان كرد كه نقد يكي از فعاليتهاي مهم در جريان نگارش متون علمي6 و 
تخصصي است كه ميتواند حاوي فوايد قابل توجهي براي توسعه و پيشرفت 
علم باشد. از سويي با بررسيهاي مناسب و عملكرد بهينه در تدوين نقد 
ميتوان به دستاوردهاي مطلوبي در حوزههاي علمي دست يافت،  و از سوي 
                                                 
1. Information record 
2. Summary. 
3. Strategies 
4. Information effectiveness 
5. Scientific publications 
6. Scientific text 
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ديگر با تكيه بر اين عامل موثر ميتوان نقاط ضعف و كاستيهاي موجود در 
يك متن علمي را كاهش داد. نقد از زمره ابزارهاي كاربردي در اصالح 
اطالعات محسوب ميشود و با بهرهگيري از آن امكان برطرف ساختن پارهاي 
از مشكالت در ساختار علمي وجود دارد.  هدف از نقد كتاب ارائه ارزيابي 
انتقادي از كتاب بوده كه عملي فكري است1. همواره در منابع مختلف، تعداد 
قابل توجهي نقد و متون تحليلي منتشر ميشود كه هر يك از آنها به جنبههايي 
از آثار تخصصي ميپردازند. در اين رابطه، سنجش ميزان اعتبار نوشتههاي 
انتقادي از مالكهاي مهم براي ارزشيابي علمي است كه ميتوان با تكيه بر آن 

به پااليش اطالعات مبادرت ورزيد.  
در واقع اعتبار نقد منابع اطالعاتي از اين نظر حائز اهميت است كه نقد، 
ارتباط مستقيمي با توسعه علمي2 دارد؛ يعني نقدي كه در بارهي يك متن به 
رشته تحرير درميآيد، ميتواند منظري نوين و ديدگاهي اصالحي بر يك 
انديشه محسوب شود. لذا در زمينهي  پيشرفت حرفهاي3 تاثير بهسزايي  از 
خود برجاي مينهد. يكي از مسائلي قابل بررسي در اين عرصه، بحث اعتبار 
نقدهاي منتشر شده است. با بيان اين مطلب ميتوان به نكاتي در خصوص 
شرايط و ويژگيهاي نقد منابع اطالعات پرداخت تا داراي دقت بيشتري باشد.  

  
توانايي ناقد  

ــا خــود فرهنگــي خــاص پديــد آورده و انديشــه را بــه بوتــه داوري و نقــد ب
ارزشگذاري فراخوانده است. بايد توجه داشـت شخصـي كـه دسـت بـه نقـد
داراي مهـارتهـا و توانـاييهـاي ميزند و در اين وادي گام برمـيدارد، بايـد

                                                 
1. Grande Prairie Regional College(website) 
2. Scientific development 
3. Professional development 
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متناسب علمي بوده و تالش كند تا با تكيه بر دانش و توانمنديهاي مبتنـي بـر
آن به بررسي و تحليل مناسب متن مبـادرت ورزد. ناقـد و تحليـلگـر، اصـول
انتقادياش را بر اساس شناخت خود از ادبيات شـكل مـيدهـد1 و از ايـن رو
آگاهي او از مفهوم و محتواي متن امري ضروري است. ناقد با تكيه بر دانشـي
كه در زمينه علمي مرتبط  بهدست آورده تالش ميكنـد تـا در ايـن عرصـه بـه
نگارش دست يازد و با بيان نكات ارزشمند در تحليل و ارزيابي اثـر بـه ارائـه
متني سودمند مبادرت ورزد، تا هـم نويسـنده و هـم خواننـده مـتن بتواننـد در

تصحيح انديشه و تفكر خويش از آن بهره گيرند.   
  

ارائه بهترين درك از اثر  
ناقد بايد تالش كند تا بهترين درك ممكن از اثر را داشته باشد. اين شناخت 
البته به سادگي امكان پذير نيست. چرا كه متن ذاتا داراي ابعاد و پيچيدگيهاي 
خاص خود است. براي نگارش يك نقد مناسب، ابتدا ضروري است تا ناقد 
تالش كند تا مناسبترين و بهينهترين شناخت ممكن را تجربه كند. بر همين 
اساس، داشتن روحيه مثبت براي تدوين نقد كمك بزرگي به شمار ميآيد. اگر 
ناقد بتواند درك باالتري از متن داشته باشد، ميتوان اميدوار بود كه در سنجش 
شاخصهاي خود كمتر به بيراهه گرايش پيدا كند. درك مناسب و بهتر از 
مفهوم متن به آن معناست كه ناقد بايد بر مبناي آن جنبههايي از اثر به نگارش 
نقد دست زند كه ميتواند ادعا كند كه شناخت مناسبتري از متن براي او 
حاصل شده است. اين مورد شايد قدري ايدهآلي باشد؛ ولي چنانچه ناقد بتواند 
بر اساس بهترين درك از اثر به نقد بپردازد، ميتوان اميدوار بود كه نقد از 

ارزش و اعتبار باالتري برخوردار شود.   

                                                 
1. تحليل نقد، ص 19  
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 رعايت انصاف و فضائل اخالقي   
يكي از ارزشهاي پسنديدهاي كه در فرهنگ ديـرين ايـن ديـار وجـود داشـته،

رعايت انصاف علمي در نگارش متون و نقدهاي مكتوب بوده است. بسياري از 
حاشيههاي رقم خورده، عـالوه بـر تفسـير و توضـيح مطلـب، حـاوي نكـات

توضيحي و تشريحي در نقد و تحليل اثر بوده است؛ بهگونهاي كه برخي اوقات 
اين آثار به نوعي، تبديل به نقد نامههاي مفصلي شده است كه حاوي نظرات و 
انديشههاي مولف آن به شمار ميرود. نمونه بـارز آن را مـيتـوان در اثـر مـال
محسن فيض كاشاني تحت عنوان "محجه البيضا" كه در واقع شرح و نقد آراء 
امام محمد غزالي در كتاب ماندگار و بي بديل احياء العلوم الدين بـوده اسـت،

مشاهده كرد. گفتني است كه مرحوم فيض خود صاحبنظري مشهور در زمينه 
اخالق ديني است و كتاب او عالوه بر شـرح و ارزيـابي انديشـههـاي غزالـي،
حاوي نكات ارزشمندي است كه اين عالم معروف ارائه داده اسـت. از نكـات
برجستهاي كه بهعنوان اخالق نقد و انتقاد بايـد برشـمرد، بـيتـوجهي بـه نـوع
مذهب و اعتقاد صاحب اثر است. چنانچه يك عالم شيعي يعني مرحـوم فـيض بـه
بررسي و شرح تفكر امام محمد غزالي كه اهل سنت بوده مـيپـردازد. زيـرا اثـر آن
بزرگوار را فراتر از انديشه مذهبي مورد توجه قرار داده و از تعصبات بـين مـذهبي
پرهيز كرده است. نظير چنين اقدامي را ميتوان در فعاليت علمي شيخ محمد عبـده
مالحظه كرد كه براي نخستين بار به عنوان يك عالم اهل سنت به انتشار نهجالبالغه 

در مصر اقدام ميورزد.  واين سنت ارزنده، شايسته توجه بيشتر است.  
نكته ديگر در ارتباط با زبان نقد است كه اگر به شيوه منصفانه و بـا معيارهـاي
عالمانه نگاشته شده باشد، تاثير به سزا خواهد گذاشت. پـارهاي از  نقـدها بـهرغـم
درستي سخن و تحليل انجام گرفته، آنچنان با نيش و تندي قلـم همـراه بـوده، كـه
حتي پذيرش درستي انديشه را نيز با اختالل مواجه ساخته است. زيرا سخن صحيح 
بايد ظاهر نيكو نيز داشته باشد. خوشبختانه فرهنگ ايراني از ايـن لحـاظ وضـعيت
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مناسبي دارد و حجم قابل توجهي از آراء انتقادي كـه در عرصـه آثـار مكتـوب بـه
رشته تحرير درآمده، از اين خصلت پسنديده برخوردار بوده است.   

مورد ديگر در باب بي طرفي ناقد است. براي نگارش يك نقد علمي، ناقد نبايد 
سوگيري داشته باشد. با غرضورزي و جهتگيريهاي مغرضانه هيچگاه نميتـوان
به يك اثر منتقدانه اطمينان كرد. اينگونه برخوردها با آثار مكتوب همواره در طـول
تاريخ نقدنويسي وجود داشته است. در يك مورد ناقد محترمي در جمع خصوصـي
گفته بودند كه فالني درحال نگارش اثري تازه است، بگذاريد كتابش را منتشر كنـد

تا آشي برايش بپزم و نقدي بنويسم!. اين گونه از نقدهاي آماده و از پيش تهيه شده  
مشخص است كه همراه با بغض و عداوت تهيه شده است. البته به هـر ميـزان كـه
ناقد تالش كند كه  نيت خصمآلوده خود را در نقد پنهان سازد، معمـوال آثـار كينـه
در كالم وي آشكار خواهد شد. خوانندگان فرهيخته همواره به آراء انتقادي به ديده 
نقدانه مينگرند، و اين شيوهاي است كه سبب ارزيابي مستمر شده و در مجموع بـه

سود انديشه و تفكر پويا و رو به رشد است.   
   

نتيجهگيري   
نقد منابع اطالعاتي يكي از فعاليتهاي مهم در محيطهاي علمي محسوب 
ميشود. امروزه انواع آثار انتقادي بهمنظور تحليل و بررسي اطالعات ارائه شده 
در محملهاي مختلف، منتشر ميشود. ناقدان بر اساس دانش خويش و مباني 
پذيرفته شده در رشتههاي متعدد علوم به فرايند نقد مبادرت ميورزند. نقد از 
زمره راهكارهاي موثر براي سنجش صحت اطالعات است. با تكيه بر اين ابزار 
سودمند در حوزه تحليل و بررسي متون، ميتوان بر برخي از مشكالت موجود 

در توليد اطالعات غلبه كرد و به رفع چالشهاي پيشآمده پرداخت.   
كـه در نگارش نقد علمي يكي از فعاليـتهـاي روشـمند و مـدوني اسـت
عرصه فعاليت تخصصي و عالمانه جايگاهي ممتـاز و معتبـر دارد. بايـد توجـه
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داشت كه هرگونه نگارش نقد بر آثار ديگران بايد با رعايت بيطرفي و انصاف 
بوده و  ناقد به آن حوزه تخصصي آگاهي و اشراف داشته باشد. شايسته اسـت

كه كوشش ناقد همواره صرف اظهار نكات مغفول و كاستيهاي احتمالي شود، 
به آن نيت كه هم صاحب اثر را آگاه كرده و هم گامي در راسـتاي پيشـرفت و

توســعه دانــش برداشــته باشــد. عــالوه بــر آن، بــه منظــور ترغيــب و تشــويق 
فعاليتهاي علمي، لزوما بايد نقاط تاثيرگذار و مفيد متن بيان شـود؛. زيـرا كـه
زبـان نقـد، زبـان دوسـتي، قوت اثر همواره در كنار كاستيهاي آن قـرار دارد.
همدلي و نيكخواهي است. هرگونه نقد شايسته توجه و دقت كافي در مطـرح

ساختن تمامي ويژگيها بر اساس اصل انصاف علمي است.    
 نقد در چارچوبي تحليلي مطرح ميشود كه اين قالب مدون مـيتوانـد در
ارتباط با زمينههاي مختلف موضوعي به نقش آگاهسازي خود  بپردازد. نقـد بـا
تكيه بر روشي سازمانيافته و متكي بـر عناصـر هسـتهاي شـكل مـيگيـرد كـه

ميتوان آن را در حكم يك ساختار اطالعاتي مستقل معرفي كرد.    
توانايي ناقد براي نگارش نقد از شروط اصلي تدوين آن است. به هر ميزان 
كه ناقد از قدرت و توانايي علمي بيشتري برخوردار باشد، ميتوان اميدوار بود 
كه قوت و استواري نقد افزايش يابد. عالوه بر آن، رعايـت اخـالق نگـارش و
پايبندي به فضايل انساني نقش موثري در آمادهساختن نقد مطلوب دارد. بـدون
ترديد پذيرش محتواي نقد، با تكيه بر فضائلي است كه ناقد در البالي نوشـتار

خود بر آنها تاكيد كرده است.   
هدف واالي نقد، ياري رساندن به رشـد علمـي اسـت. بـر همـين اسـاس،
ضرورت دارد تا نقد متني پويا و اثربخش باشد. تعامل ميـان صـاحبان قلـم، در
اهميـت يك فضاي سالم، بدون ترديد، زمينه پيشرفت حرفهاي را مهيا ميكنـد.

نقد از همين منظر قابل بررسي است. زيرا در صورت رعايت اصول نقادي، نقد 
عرصهاي براي ارائه بهترين نظرها و انديشههاست.  
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تحليل فكر  
نگارشهاي انتقادي، حيطهاي از فعاليتهاي تحليلي در عرصه منابع اطالعاتي است 
كه در مجامع علمي از جايگـاهي رفيـع و ارزشـمند برخـوردار اسـت. نقـد منـابع
اطالعاتي در دوران معاصر يك فرايند روشمند، مدون و علمي بوده كـه مبتنـي بـر
مباني روششناسي علمي است. در نوشـتههـاي انتقـادي - كـه آراء، انديشـههـا، و
ايدههاي ديگران ارزشيابي ميشود، و از پشتوانه استواري برخوردار اسـت - دانـش
و بينش علمي سايه افكنده است. براي تدوين نقد عالمانه، همواره بايد به اصـول و
مباني علمي انتقاد پايبند بود. نقد اقدامي است كه ناقد در آن ميكوشد بـا تكيـه بـر
مباني شناخت منطقي در آن حوزه تخصصي، بـه بيـان نكـات مهمـي در اصـالح و
نگـارشهـاي  عظـيم تهذيب متن اقدام ورزد. در دوران معاصر، با توجه بـه حجـم
متعددي كه در جهان انتشارات به دست ما مـيرسـد، هـيچ نوشـته و انديشـهاي را 
فراتر از دايره ارزيابي و تحليل نمييابيم؛ زيرا هر تفكري مجموعـه برداشـتهـا و
نتايجي است كه از انديشههاي ديگران برآمده است و متفكر با چنين پشتوانهاي بـه
ابراز نظر مبادرت ميورزد. بنابراين توجه به تحليل و ارزيـابي متـون اقـدامي مـوثر
محسوب شده كه در ارتقاي انديشه و تفكر، نقشي به سزا از خود بر جاي مينهـد.
بــراي شــناخت فراينــد نقــد منــابع اطالعــاتي، مطالعــه در بــاره مبــاني شــناختي و 
معرفتشناختي نقد ميتواند به توسعه بهتر اين فعاليت علمي منجر شده و پايههـاي

اين اقدام حرفهاي را تحكيم بخشد. 
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پويايي فرايند نقد  
نقد بيش از آنكه فعاليتي درونگرا باشد، برونگراست. بـه ايـن مفهـوم كـه
مكنونات دروني ناقد كه براي خود ارزشمند است، ميتوانـد در فراينـد نقـد و
تحليل قرار گرفته و دوباره بر آن نقدي نگاشـته شـود، و بـر نقـد جديـد نيـز،
نگارشي تازه افزوده شـود و آن را مـورد بررسـي بيشـتر قـرار دهـد. ايـن دور
ميتواند همچنان  ادامه داشته باشـد. شـاهد ايـن سـخن نگـارش حاشـيههـاي
متعددي است كه بر متون معتبر فرهنگي ما، به ويژه در عرصه معارف ديني بـه

چشم ميخورد. شرحها و حاشيههايي كه بر مبناي ديگري نوشته شده، يكي از 
داليلي است كه اين انديشه در معارف ديني به رسميت شناخته شده است.  

نقد همواره با يافتههاي جديد قرين است. هر نقدي كه به رشته تحريـر در
ميآيد، استعداد تحول و دگرگوني با نگارش نقدهاي پـس از خـود را دارد. در
واقع نقدهاي علمي تكميل كننده يكديگر هستند. چنانچه برخي مواقـع نقـدها
دوباره بررسي ميشوند؛ يا حاشيهها بر حاشيهها نگاشته مـيشـود.  ايـن شـيوه

سبب ايجاد ارتباطي مستمر در عرصه نقادي شده و نظريات مختلف با تضارب 
مستمر آراء و تعامل انديشهها، بيشتر رشد ميكنند.    

نقد داراي ساختاري خودتوسعه دهنده در درون خـويش اسـت و بـر ايـن
مبناي كليدي بنا نهاده شده كه امكان تحليل و ارزيابي بهينه آثار وجـود دارد، و
ميتوان آنها را مورد بررسي مجدد قرار داد. انتقاد از متون و انديشـههـا سـبب
ايجاد تعامل بيشتر و رابطه منسجم ميان صاحبان آراء  خواهد شد. ايـن فراينـد
در برخي موارد سبب پديدآمدن اثري نوين و مستقل در بـاره نگـارش پيشـين
ميشود. ميتوان بيان كرد كه پويايي جريان نقدنويسي در عرصه علم، يكـي از
عوامل اصلي پيشرفت و توسعه آن در طول تاريخ بوده اسـت. بـه ميزانـي كـه
تالشهاي منتقدانه در عرصه يك انديشه علمي  افزايش مييابد، زمينه رشـد و

بروز آراء و تفكرات نو بيشتر فراهم ميشود.   



فصل دوم ـ معرفتشناسي نقد    □   47  
 

 

قضاوت در نقد   
منابع اطالعاتي و كتابهـا از زمـره مـوادي هسـتند كـه همـواره مـورد توجـه

انديشمندان و متفكران قرار داشتهاند. اطالعات ماده اصلي و مهم تشكيل دهنده 
كتابها بوده و هست. هرچه در عرصه انتشار كتاب و مواد اطالعاتي پـيشتـر
ميرويم، و با انديشههاي نوين مواجه مـيشـويم، دايـره نقـد و بررسـي منـابع
اطالعاتي از اهميت بيشتري برخوردار شده و توجه متفكـران و نويسـندگان را

بهخود جلب كرده است. گرچه سخن گفتن در باره ماهيت و ساختار اطالعات 
مقولهاي بهغايت غامض است، ولي ميتوان با نقد متون و نوشـتههـايي كـه در
اثر دانش، شناخت و انديشه پديدار ميشود، و نيز بـا تكيـه بـر عقـل سـليم و
ساحت تفكر، به پااليش و تحليل متون پرداخت. اطالعات داراي ساختار قابـل
خدشهاي است كه با تفسير و درك آدمي از آن نسبتي مستقيم دارد. برداشتهـا
و تحليلهاي افراد در مجموع به قضاوت و ابراز نظر در باب متن منجر ميشود 

كه اين از ويژگيهاي نقد است.   
بنابراين، نقد در ذات خود با قضاوت ارتباط دارد و در دايره نظام ارزشي قـرار
ميگيرد. در چنين حالتي امكان لغزش و خطا در برداشت ناقـد محتمـل اسـت. بـا
پذيرش چنين گزارهاي،  نياز به ابزاري براي سنجش ميزان اعتبار نگـارش انتقـادي،
معمـوال كامال منطقي است. به همين دليل ضروري است تا با سنجش ميزان اعتبـار
بيشترين سوءتفاهمها در نگارش نقدهاي متون، در بخش قضاوت و تحليل ارزشـي
نهفته است. ناقد بايد در ايـن فعاليـت تالشـي مضـاعف مصـروف دارد. آگـاهي از

موضوع متن بدون ترديد در گرو شناخت كليت مبحث بيان شده، و تسلط بر حيطه 
موضوعي مطالبي است كه ناقد در بـاره آن دسـت بـه تحليـل زده اسـت. در بـاب
ديدگاه ارزشي و سخناني كه در موضع و جايگاه قضاوت و تحليـل محتـوا مطـرح
ميشود، بايد دانست كه وظيفهاي مهم، و مسئوليتي سنگين بر عهده ناقد قرار گرفته 

است كه شايسته توجه و دقت بيشتر وي است.  
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درك صحيح از متن   
جستجوي شناخت به قدمت تاريخ بشر است. با آغاز گـروهبنـدي اجتمـاعي و
بهرهگيري از ابزار بهمنظور بهتر برآورده ساختن نيازهاي روزانه، ميـل شـناختن

پديدار گشت، زيرا كه شناخت براي تسلط بر اشياء پيرامون و بهخدمت گرفتن 
آنها ضرورت دارد. ذات شناخت همانا تعميم1 است2. با بهـرهگيـري از امكـان
تعميم ميتوان به درك مناسبتري از مفهوم دست يافت. براي شـناخت بهتـر در

درك منبــع اطالعــاتي و ارائــه تفســيري مناســب از مــتن، فهــم محتــواي منبــع 
اطالعاتي اهميت بااليي دارد. تبيين مفهوم با تكيه بر قدرت شناخت و شناسايي 

معناي نهفته در متن ميسر است.   
بحث و بررسي موضوع فهميدن به مثابه گونهاي از شناختن كه بايد تئوري 
و روش خود را داشته باشد، از قرن نوزدهم آغاز شده است. تـا قـرن نـوزدهم

تنها از قاعدههاي تفسير متون ديني، فلسفي، هنري و حقوقي سخن ميگفتند و 
در اين زمينهها مباحث و سوابقي وجود داشت. اين قاعدهها عبـارت بودنـد از
لزوم آشنايي با زبان متن و قواعد دستوري آن، لزوم دقت در چگونگي بـهكـار
بردن واژهها و تركيبات بهوسيله مولف مـتن، لـزوم تامـل در سـبك و اسـلوب
استفاده شده از آن در هر بخش از متن و احتماال لزوم توجـه بـه مـوقعيتي كـه
مولف متن را در آن موقعيت پديد آورده است3. ايـن مـوارد در تعامـل قـدرت
شناخت ناقد براي دستيابي به مفهومي مناسب از متن ميتوانست تـاثير بـااليي

داشته باشد. ولي نكتهاي مهم در اين عرصه قابل عنايت است كه در شناخت و 
درك متن تاثيرگذار است و آن اينكه ميزان درك هر خوانندهاي با مفهوم مستطر 
در متن رابطهاي مستقيم دارد. براي ارائه تفسير مناسب از متن، فهم صـحيح آن

                                                 
1. Generalization 

2. پيدايش فلسفه علمي، ص 25  
3. هرمنوتيك، كتاب و سنت؛ فرايند تفسير وحي،ص 13- 14  
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ميتواند به ارائه تاويل مطلوبي از آن بيانجامد. بنابراين فهم و درك صـحيح بـه
شناخت بهتر ياري ميرساند و آن را تقويت ميكند.    

اينكه دريافت و درك مناسب از متن چگونه حاصل ميشـود، بسـتگي بـه
ميزان شناخت و آگاهي ناقد دارد. تخصص، تجارب حرفهاي، بينش و توانـايي
ارزشيابي، و  برداشت ديگر صاحبنظران، همگي ميتوانند نقشي مهم برعهـده
داشته باشند. در واقع، شناخت با تكيه بر پايههاي استوار نامبرده شكل ميگيـرد
و به هر ميزان كه توانايي ناقد در عرصههاي مورد نظـر افـزايش يابـد، قـدرت

تحليل متن نيز تقويت خواهد شد.   
  

نقد: فرايند تحليل و تفسير  
نقد فعاليتي مبتني بر مهارتهاي تحليل و تفسير متن است. توان بررسي 
مباحث مطرح شده در يك اثر، با بهرهگيري از تواناييهايي انجام ميپذيرد كه 
نقش موثري در ساختار نگارش انتقادي دارند. ناقدان ميتوانند با استفاده از 
تواناييهاي شناختي1 و ادراكي2 خويش به تدوين نقدي دست زنند كه نقش 
بهسزايي در اصالح نگرش متخصصان بههمراه دارد. تواناييهاي مورد انتظار 
براي نوشتن نقد در متون اين حوزه مطالعاتي مطرح شده و صاحبنظران در 
باره آن ايده خود را بيان كردهاند. براي تقويت مهارتهاي نقدنويسي3 و ارائه 
تفكر انتقادي4 در باب آثار مكتوب، آشنايي با برخي از مشكالت و 

محدوديتهاي تدوين نقد ميتواند به ارتقاي كيفيت نقد منجر شود.  

                                                 
1. Cognitional  
2. Conceptual  
3. Critical writing  
4. Critical thinking 
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نقد يا مقاله انتقادي در باره يك كتاب يا مقاله در مرحله اول خالصـهاي از 
متن نيست، بلكه تحليل، تفسير و ارزشيابي اثر مكتوب است1. در واقع، نقد اين 
امكان را فراهم ميسازد كه حيطهي وسيعي از آراء متفاوت در صحنهاي از يك 
بستر يكپارچه مطرح شود. ايـن عرصـه شـامل پـارههـاي متعـدد معرفـيهـا2، 
بررسيها و تحليلهايي است كه در مجموع ساختار اطالعاتي را شكل ميدهد 
كه خواننده آنها را از منابع و مراجع گوناگون جمعآوري ميكند. ساختار مطرح 
شده، در كنار متون مرتبط به تبيين فضاي فكري مناسبي يـاري مـيرسـاند كـه
ميتوان با تكيه بر آن به تبيين انديشه3 و تفكري نوين دست يافت. حوزههـاي
مختلفي كه در تحليلهاي انتقادي4 مورد بررسي قرار مـيگيـرد، خواننـدگان را
بهسوي تدوين افق فكري منسجمي سوق ميدهد. اين دستاورد بهشرطي شكل 
ميگيرد كه زيرساخت مناسب اين فرايند و زمينه مطلوب آن مهيا شده باشد.     

  
نقد: تعامل عقل فردي و جمعي   

نگارش نقد در مجامع علمي فعاليتي مطلوب و ارزشمند محسوب مـيشـود، و
شيوههاي متعدد نقدنويسي در نزد انديشـمندان و صـاحب نظـران رشـتههـاي
علمي و تخصصي قابل تقدير است. در معرفي آثار بيشتر اعضاي هيئت علمـي

دانشگاههاي خارج از كشور معموال بخشي نيز به معرفي نقدهاي آنان از كتابها، 
مجالت، مقاالت، وبگاهها، انديشههـا، و بـهطـور كلـي منـابع اطالعـاتي و نيـز
اطالعات ارائه شده از سوي ديگـر متخصصـان و متفكـران رشـتههـاي علمـي
اختصاص مييابد. حتي پارهاي از اين آثار به معرفي فعاليـتهـاي نوشـتاري و
انتشاراتي ديگران مربوط ميشود. اهتمام به چنين فعاليـت ارزنـدهاي ريشـه در
                                                 
1. The Book Review or Article Critique 
2. Introduces 
3. Thought  
4. Criticism analysis 
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اين تفكر مطلوب دارد كه همواره عقل جمعي بهتر و كامـلتـر از عقـل فـردي
است؛ و به تعبير دقيـقتـر تفكـر همگـاني امكـان خطـاي كمتـري نسـبت بـه

انديشههاي فردي دارد. اين معيار واقع بينانه، سخن مشهور و معروف بزرگمهر 
حكيم را يادآور ميشود كه: همه چيز را همگان دانند و همگان هنـوز از مـادر

نزادهاند. با چنين نگرشي ميتوان پذيرفت كه  انديشههاي آدميان قابليت تحليل 
و بررسي مجدد داشته، و ميتوان بر اين اساس به نقد آثار ديگران دست يازيد، 
چرا كه هيچ انديشهاي آنقدر كامل نيست كه مصون از خطا و اشتباه باشد. حتي 
در برخي از موارد آنچنان نيست كـه سـخن درسـتتـري يافـت نشـود، و يـا

انديشهاي نباشد كه آن را كامل نكند. گرچه اين موضوع در ميان ما نيز پذيرفته 
شده و معموال در مجامع علمي به آن استناد1 نيز مـيشـود، ولـي در پـارهاي از 
موارد شاهد بيمهري نسبت به اين پديده موثر و اثربخش هستيم. برخي اوقات 
نه به دليل بيتوجهي به فرايند نقـد و تحليـل علمـي، كـه بـهواسـطه برداشـت
نامناسبي كه از اين فعاليت در نزد ما وجود دارد شاهد بـروز و ظهـور نگـرش
منفي نسبت به اين ثمره ميمـون و مبـارك در عرصـه علـم و پـژوهش، يعنـي

نقدنويسي و نگاه منتقدانه به آثار نويسندگان و مولفان هستيم.    
  

شروح توصيفي و ارزشي   
در نگارش هر نقد علمي ما با دو گونـه توضـيح روبـرو هسـتيم. يكـي شـرح
توصيفي است، كه ناقد به ابعاد متنـوعي در سـاختار مـتن2 و اثـر مـورد بحـث
ميپردازد كه صرفا بازگو كننده مشخصات منبع، آنگونه كه هست ميباشـد. در

اين بخش از تحليل، چهره كلي و فصل بنديها، مباحث،  مشخصات ظاهري و 
فيزيكي اثر، بهرهگيري از ابزارهاي متعدد نگارشـي و نظـاير آن صـرفا از منظـر

                                                 
1. Citation. 
2. text structure 
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توضيح شرايط موجود كتاب و يا ماده اطالعاتي مورد بررسـي قـرار مـيگيـرد.
ساختارهاي نظام توصيفي بدون پرداختن به تحليل محتوي و يـا بررسـيهـاي
ارزشي، يعني بدون انجام فرايند قضاوت صورت ميپذيرد. در ايـن ميـان بايـد

توجه داشت كه بهرهگيري از نظام توصيفي در يك نقد شرط ضروري ورود به 
عرصه نگارش اثر انتقادي است. ولي مكتـوب مـذكور در ايـن حـد نيـز بـاقي
نميماند، و به حوزه ديگري راه مييابد كه منجر به ارزشيابي كيفي و محتـوايي

ميشود و  نظام ارزشي را در درون بافت متن علمي شكل ميدهد.   
 بخشي از تحليل ناقد به مقوله نظام ارزشي و تحليـل محتـوي و مضـمون
متن ميپردازد. حتي ممكن است كه فعاليت اين بخش به ويژگيهاي توصـيف
ساختار كلي، و بدنه اصلي متن نيز نظر داشته باشد، ولي سـاختار آن را هـم در
قالب ارزشيابي و تحليل ارزشي متن مورد مداقه قرار ميدهد. در ايـن قسـمت
كه ناقد به تحليل ارزشي دست ميزند، و يا به تعبير دقيـقتـر قضـاوت انجـام
ميپذيرد، اهميت نقد بيشتر نمايان ميشود؛ زيرا ناقد اثـر را بـه زيـر تيـغ نقـد

كشــيده و نقــاط قــوت و ضــعف آن را مشــخص مــيســازد. بيشــترين توجــه 
خوانندگان آگاه نقد معموال معطوف به اين بخش از تحليل آثار است. همچنين 
بايد تذكار داد كه در بخش توصيف نيز ما بايد لزوما مشخصات منبع را آنگونه 
كه هست ببينيم و به تصوير كشيم. لذا شرح و معرفي ساختارهاي بنيادي مـتن
از منظر توصيفي، همسو و همسنگ با بررسيهـاي تحليلـي و ارزشـيابي آن از

اهميت برخوردار است.   
  

جريان تفكر انتقادي   
سنت نقادي در كجا و چه وقت تاسيس شد؟ اين پرسشـي اسـت كـه شايسـته
تفكر جدي بـراي يـافتن پاسـخ آن اسـت. آنچـه قطعـي اسـت چنـين اسـت:
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ئـا آورد، كـامال از ايـن واقعيـت آگـاهي س1 كه سنت ايونيايي را بـه ال وفانُ كْسن
داشت كه تعلميات خود وي حدسـيِ محـض اسـت، و اينكـه كسـان ديگـري
خواهند آمد كـه چيزهـا را از او بهتـر مـيداننـد. اگـر در جسـتجوي نخسـتين
نشانههاي اين ايستار نقادانه و اين آزادي جديد انديشه بـرآييم، بـه نقـاديگري

آناكسيماندروس2 نسبت به طالس3 رهبري ميشويم4. ميدانيم كه طالس روحيه 
انتقاد را در شاگردان خود تقويت ميكرد و ميكوشيد تـا در مـواقعي كـه آنـان

نكتههاي ارزشمند بيان ميكنند، اين شيوه آنان را تشويق كند.  
اما تفكر انتقادي سنت فكرياي است كه از ايمانوئل كانت5 آغاز مـيشـود.
او بخشي از تالش فلسفي خويش را تحقيق در ماهيت و محدوديتهاي دانش 
بشري قرار داد. از نظر وي، فاعل عمل شناسايي در آفرينش دورنمايـه آگـاهي

سهيم است و آن را سازمان ميدهد و تفسير ميكند. از اينرو، فيلسوف بايد به 
معرفت شناسي و نقد توجه كند؛ يعني در جهت تعيـين و تشـخيص اشـكال و
مقوالتي تالش كند كه عمل شناسايي را ممكن ميسازند6. اين شناسـايي بـراي
فيلسوف بسيار بااهميت است و به او كمك ميكند تا بتواند در فراينـد تحليـل

متون و نظريهپردازي بهخوبي از آن بهره گيرد. در اين ميان او با پشتوانه فلسفي 
به تحليل و بررسي ايدهها همت ميگمارد و تالش ميكند تا با تكيـه بـر عقـل

سليم به تبيين نظريه خويش بپردازد. آنچه كه در اين عرصه براي فيلسوف مهم 
تلقي ميشود تكيه بر شناخت عقالني از محتوا و به تبع آن درك بهينه متن و يا 

انديشه است.   

                                                 
1. Xenophanes 
2. Anaximander (Anaximandros) 
3. Thales 

4. حدسها و ابطالها: روش شناخت علمي، ص 185-184  
5. Immanuel Kant 

6. درآمدي بر هرمنوتيك، ص 334  
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سنت عقليگرانه و سنت بحث انتقـادي نماينـده تنهـا راه عملـي گسـترش
شناخت است، البتـه شـناخت حدسـي يـا فرضـي. راه ديگـري وجـود نـدارد.
بهصورت اخص، راهي كه از آزمايش يا مشاهده آغـاز شـود وجـود نـدارد. در
توسعه و پيشرفت علم، مشاهدهها و آزمايشها تنها نقش برهـانهـاي انتقـادي

دارند، و اين نقش را همراه با براهين ديگر غير مشاهدهاي ايفا ميكنند. البته اين 
نقش مهمي است، ولي اهميت مشاهده و آزمايش كامال وابسته به اين امر است 
كه آنها را براي نقادي نظريهها بهكار ببرند يا بهكـار نبرنـد1. در نقـد متـون نيـز
هنگامي كه مباني و نظريههاي علمي مطرح ميشود، بحث شـناخت از اهميـت
و پـژوهش بااليي برخوردار است. روشهـاي مبتنـي بـر روششناسـي علمـي
ميتواند به ميزان زيادي حيطههاي متعدد شناخت را براي ناقد تحديد كنـد. از
اينرو ضرورت دارد تا ابعاد مختلفي از بررسيهاي مبتني بـر روششناسـي در

اين ميان مطرح شود.  
بهمنظور تامين چنين دستاوردي در دوران معاصر انديشمنداني چند در اين 
وادي گام نهادهاند و تالش كردهاند تا بتوانند با بهـرهگيـري از ميـراث انديشـه

انتقــادي بــه تبيــين بهتــر تحــول و تغييــر در جهــان جديــد بپردازنــد. از زمــره 
انديشمنداني كه در اين عرصه به تحليل و بررسي وضعيت معاصـر پرداختـه و

در حوزه انديشه انتقادي به ارائه ايده مبادرت ورزيده، بايد از كارل ماركس نام 
برد. البته نميتوان مـاركس را از كسـاني دانسـت كـه كـامال  در حـوزه سـنت

عقليگرانه به كاوش پرداخته، ولي از متفكراني است كه پس از خود پـارهاي از 
انديشمندان را متاثر ساخته است.  

 همچنان كه ميدانيم كارل ماركس نيز از متفكـران جريـان تفكـر انتقـادي
است كه هابرماس2 عليرغم پارهاي اختالفها از او متـاثر اسـت. مـاركس بـر

                                                 
1. حدسها و ابطالها: روش شناخت علمي، ص 186  

2. Habermas 



فصل دوم ـ معرفتشناسي نقد    □   55  
 

 

اساس ماترياليسم تاريخي و اعتقاد به اينكه همـه تحـوالت اجتمـاعي مرهـون
تغييرهاي پديدآمده در شكل و ابزار توليد اسـت، بـه تحليـل انتقـادي از نظـام
سرمايهداري پرداخت. هدف او از اين نقد، هدايت و راهنمـايي عمـل انقالبـي
طبقه كارگر بود1. از سوي ديگر هابرماس با تكيـه بـر پـارهاي از انديشـه هـاي
ماركس به بيان ابعادي ديگر در عرصه انديشه انتقادي پرداخت كـه در فعاليـت
او در حوزه تاريخ انديشه انتقادي قابل مالحظه است و توانست در زمينـههـاي

مختلف به ارائه آراء خود مبادرت ورزد.   
هابرماس روشنفكري است كه نظريههاي خويش را در موضوعهاي كـامال

ناهمگون ابراز ميدارد. مباحثههاي وي با گادامر2، ليوتار3، دريدا4، پوپر، لومان5 
و انديشوراني كه تخصـصهـايي گونـاگون دارنـد، گويـاي گسـترهي وسـيع

دغدغههاي نظري او است. اين امر، به ضميمه رويكرد انتقادي او و ميدان دادن 
آراء  هابرمـاس را بـا مشـكل به نقد و گفتوگو و پويايي تفكـر، جمـعبنـدي

روبهرو ميكند. در قرن بيستم تفكر انتقادي با مكتب فرانكفورت6جـان تـازهاي 
گرفت. هابرماس از اعضاي فعال اين مكتب است؛ اگرچه در برخي جهـات بـا

آنان اختالف نظر دارد7، ولي تفكر انتقادي او توانست عكسالعمـل برجسـتهاي 
در ميان انديشمندان همعصر او ايجاد كند كـه هابرمـاس را بـه يكـي از اركـان

انديشه انتقادي در دوران معاصر تبديل كرد.   

                                                 
1. درآمدي بر هرمنوتيك، ص 334 -  335  

2. Gadamer 
3. Lyotard 
4. Derrida 
5. Luman 
6. Frankfurt school 

7. درآمدي بر هرمنوتيك، ص 334 -  335  
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ايدهي متفكراني كه در عرصه انديشه انتقادي به ارائه آراء مختلف مبـادرت
ورزيد توانست جرياني پديد آورد كه آنان به تحليل و ارزشـيابي انديشـههـاي
موجود بپردازند. از اين منظر نهادينه ساختن اين بينش تاثيري بهسزا در فراينـد
نقد منابع اطالعاتي بر جاي نهاده است. در واقع تفكر انتقـادي ريشـهاي قـوي
براي تقويت و پشتيباني از فعاليت نقد محسوب ميشود. با تكيه بـر ايـدههـاي
نقادانه، سير تطور انتقادي در ارتباط با منابع اطالعاتي شكل ميگيـرد. بنـابراين
ميان انديشه انتقادي و نقد متون رابطهاي مستقيم وجود دارد كه با شـكلگيـري
نقد جديد بهصورت جدي در عرصه انديشه مطرح شده و بـه پويـايي جريـان

علم ياري ميرساند.   
  

پوپر و انديشه انتقادي   
كارل ريموند پوپر فيلسوف علم نامبردار معاصر در عرصه نقد دانـش بـه ابـراز
پارهاي از نظرات تحولگرايانه پرداخته است. توجه به ايـن نظـرات در عرصـه
نقد و فرهنگ نقادي مفيد و سازنده است. انديشههاي پوپر با تكيه بـر سـاختار

جامعهاي معين كه وي آن را جامعه باز1مينامد شكل ميگيرد.   
اگرچه اصطالح  جامعه باز اولـين بـار توسـط فيلسـوف فرانسـوي هنـري
برگسون2بهكار برده شده اسـت، مفهـوم جديـد آن بيشـتر اثـر سـركارل پـوپر،
بخصوص در كتاب كامالً شناخته شده وي بهنام جامعه باز و دشـمنان آن3 كـه
ابتدا در سال 1945 چاپ شد، نشأت گرفتـه اسـت. او اساسـاً نـوعي سـازمان

جامعــه را پيشــنهاد مــيكنــد كــه بــر مبنــاي ايــن شــناخت كــه هــيچ كــس بــه 

                                                 
1. Open society 
2. Henri Bergson 
3. Open Society and its Enemies 
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حقيقتنهايي1دسترسي ندارد، بنا نهاده ميشود؛ فهم و درك ما از جهـان كامـل
نيست و يك جامعه كامل و بدون نقص غيرقابل دستيابي است2.    

تأكيد پوپر بر توانايي انسان در يادگيري است، و نتيجه آن دستيابي به دانش 
مفيد و معتبر است، حتي اگـر آن دانـش ضـرورتاً نـاقص باشـد؛ در نتيجـه مـا
ميتوانيم ياد بگيريم و دانش ما ميتواند رشد يابـد، حتـي اگـر هرگـز نتـوانيم
بدانيم؛ يعني آن را با قطعيت بدانيم. از آنجائي كه ما ميتوانيم ياد بگيريم، هـيچ
دليلي براي نااميد شدن از بهدست آوردن دليل نداريم، و از آنجـائي كـه هرگـز

نميتوانيم بدانيم، هيچ زمينهاي براي خودبيني و كوته نظري، يا خيال و وهم در 
رابطه با رشد دانشمان نداريم3. بر اساس اظهار پوپر ميتوانيم بـه ايـن مطلـب
اشاره كنيم كه انديشههاي ما به صورت مداوم در حال نقد و تحليـل روشمنـد
قرار ميگيرد. هيچ انديشه و تفكري كه مطرح مـيسـازيم و در عرصـه دانـشِ
آزمونپذير قرار ميگيرد، عاري از خطا و اشتباه نيسـت. انديشـه علمـي بـه آن
جهت مورد قبول واقع ميشود، كه داراي خصوصيت ابطالپذيري4است. مـا تـا
زماني ميتوانيم يك انديشه را علمي بدانيم كه آن تفكر قابل ردشدن و ابطالپـذير5 
باشد. در اين بخش ما با پرسشي مهم روبرو ميشويم كـه در بررسـي آثـار علمـي،
معيار ما براي تعيين بهترين منبع و اثر علمي كدام است؟ براي پاسخ به اين پرسـش

ميتوان به اظهار پوپر اشاره كرد كه در اين زمينه به شيوه خاص خود مينگرد.  
پاسخ پوپر به پرسش بهترين منابع دانش روشـن اسـت، و از بنيـاديتـرين
بخش اين تفكركه هر چيزي را ميتوان نقد كرد(و خود اين اصـل نيـز از ايـن
قاعده مستثني نيست) نشات گرفته است، و منجر به تهيه راهحـل سـاده مسـاله

                                                 
1. Ultimate truth 
2. On the theory of democracy, pp. 93-98 
3. The open society and its enemies, p. 383 
4. Refutation 
5. Falsifiable 
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منابع دانش مـيشـود...يعني هـر منبعـي– سـنت ، برهـان و دليـل، تصـورات،
مشاهدات، يا بهعبارتي هر چه هست و نيست – مجاز بوده و ميتواند بـهكـار
رود، اما هيچكدام سنديتي ندارد. از هر نوع منبعي استقبال ميشـود، ولـي هـيچ

عبارتي از انتقاد مصون نيست، هر چه كه منبع آن باشد1.   
نكتهي مهمي كه بايد به آن اشـارت ورزيـد آن اسـت كـه مـيتـوان منـابع
موجود را كه در عرصه دانش به رشته تحرير درآمده است، با نگاه منتقدانـه بـه
تحليل و وارسي فراخواند. بنابراين هرگونه مدرك علمي قابل نقدشـدن اسـت.
البته بايد به اين موضوع نيز توجـه كـرد كـه در تحليـل منـابع علمـي همـواره
ميتوان از ديدگاه تاريخي به موضوع نگريست. گرچه برخي از فيلسوفان علـم

همواره براي نقد به اين نوع نگرش توسل جستهاند، و پديدههاي مختلف را در 
ظرف زماني و تاريخي مورد مداقه قرار دادهاند، ولي نگـاه تـاريخي تنهـا نگـاه

تحليلي به آثار نگاشته شده نيز نيست. شايد بتوان بيان كرد كه تحليل و بررسي 
خود منبع پراهميتتر باشد. بر اين اساس به سخنان پوپر توجـه مـيكنـيم كـه

ميگويد:  
هيچ منبع نهايي از دانش وجود ندارد. از هر منبعي، هر پيشنهادي، اسـتقبال
ميشود، اما بررسي نقادانه هر منبعي، و هر پيشنهادي نيزآزاد است. تا زمانيكـه
به مسائل تاريخي نپردازيم معموالً خود وقايعي كـه بيـان شـدهانـد را بررسـي

ميكنيم، تا اينكه در زمينه منابع اطالعاتيمان تحقيق و تفحص كنيم2.   
پوپر چنين بيان ميكند: كه نبايد تالش خود را معطوف به آن كنيم كه براي 
صحت انديشهاي، از منبع آن بحث كنيم، بلكه بايد خود مطلب را نقد كنيم و از 
هر منبعي يا تمام منابع ديگر در صورت ضرورت استفاده كنـيم3. ايـن ديـدگاه

                                                 
1. Ibid, p. 378 in: Libraries and open society; Popper, Soros and 
digital information   
2. On the so-called sources of knowledge, p. 49 
3. Libraries and open society; Popper, Soros and digital information 
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منجر به بررسي دقيق نگارشي  خواهد شد كه در در دسـت داريـم. اسـتفاده از
منابع ديگر در واقع تكميل كننده محتواي متن است. ما بيش از هر چيز محتـاج
به درك و فهم متني هستيم كه در پي تحليل روشمند و مدون آن خواهيم بـود.
2مناسب، بايـد ناترنو1اين موضوع را چنين تفسير ميكند كه منبع صحيح و موثقِ

در پرسش نقدگرايانه، حرف اول، و نه حرف آخر را بزند3.   
اين بينش كه در ميان انديشهها و آثار بايد به دنبال كسي گشت كـه حـرف
آخر را نميزند، ريشه در تفكر انديشمنداني چـون نـاترنو و پـوپر دارد. بـراي
كساني كه به پويايي و پيشرفت علم اعتقاد دارنـد، همـواره كسـاني از اهميـت
بيشتري برخوردار هستند كه مدعي بيان و اظهار سخن نهايي و قطعي در علـم
اسـت، خـود نيستند. اين ادعا كه مطلب من كامال صحيح و غيـر قابـل خدشـه
سخن غيرعلمي است. زيرا اعتقاد به علمي بودن يـك مطلـب و سـپس غيـر قابـل
ابطال دانستن آن يك تناقض4مبرهن است. البته بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه 
ضرورت ترويج چنين انديشهاي در گرو دسترسي آزاد به منابع مختلف است. يعني 
داشتن حق دستيابي به منابعي كه براي نقد نيازمند آنها هستيم. به تعبير دقيقتر نقـد

علمي ميسر نميشود، مگر آنكه منابع متعدد در اختيار همگان قرار گيرد.  
از اين مطلب چنين ميتوان برداشت كرد كه عقيده اساسي بايد چنين باشد، 
كه هر منبع يا تمامي منابع در قالب جامعه باز در دسترس باشد5. ايـن نكتـه از

مباني مهم در انديشه انتقادي پوپر بهشمار ميآيد كه شرط ضروري براي داشتن 
نگاه انتقادي، دسترسي به منابعي است كـه الزمـه انجـام فراينـد نقـد علمـي و

                                                 
1. Notturno 
2. Authority 
3. Science and the open society; the future of Karl Popper's 
philosophy, p. 136 
4. Paradox 
5. Libraries and open society; Popper, Soros and digital information 
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تحليل مدون است. از نگاه او منابع به مفهوم عام آن مورد نظر بوده است. يعني 
كليه منابعي كه ميتوان از آنها اطالعات كسب كرد.   

  
برداشتهاي متفاوت از فرايند نقد  

در نگارش نقد، با دو شيوه مختلف مواجهه، روبرو ميشويم. هر يك از دو 
روشي كه توضيح داده خواهد شد، براي خواننده انتظاري از نقد مكتوب فراهم 
ميسازد. از يك سو او با متني سروكار دارد كه امكان قبول يا رد آن، و نيز 
پذيرفتن برخي از ابعاد و رد كردن پارهاي ديگر از جنبهها، پيش روي وي قرار 
ميگيرد؛ و از سوي ديگر اعتماد مخاطب نقد را در بوته آزمون قرار ميدهد.    

ابتدا، برداشتي وجود دارد كه مبتني بر نظريه ترديد1 در خصوص نقدهاي 
مكتوب است. به اين معني كه نقد در نگاه نخست، قابل اعتماد نيست، مگر با 
تكيه بر ادله منطقي به خواننده ثابت شود كه معيارهاي مورد استفاده ناقد از قوت و 
استواري مناسب برخوردارند. بنابراين مخاطب با بهرهگيري از برخي عناصر مميز و 
تشخيص بر اساس پيش زمينهي شناخت و ادراك خويش به بررسي نقد ميپردازد 

و ميزان صحت و بيطرفي نقد را براي خويش تبيين ميكند.   
در مقابل اين نظر، ايده ديگر بر مباني اعتماد2 استوار است. اين برداشت 
مبتني بر اين پيش فرض است كه ابتدا بايد به نظر ناقد اعتماد كرد و تحليل او 
را به شكل نسبي پذيرفت، مگر خالف آن ثابت شود. بر اساس اين نظر، در هر 
صورت اطمينان از نظر ناقد، ولو بهصورت نسبي ميتواند نتايج مثبتي در 
بررسي اثر به دنبال داشته باشد. زيرا با تكيه بر متني كه در مقابل خواننده قرار 
ميگيرد، او ميتواند  به تحليل مناسب دست يازد و در طول مطالعه و پس از 

آن، همواره امكان مشورت با صاحبنظران و بررسي بيشتر وجود دارد.   

                                                 
1. Suspicion theory 
2. Confidence principles 
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تحول اطالعاتي:دگرگوني شناخت و برداشتها   
در قرون جديد پس از آنكه افق تاريخي نويني براي مغربزمينيان گشوده شد، 
متون فلسفي، ديني، و هنري قرون وسطي و قبل از آن براي انسانهـاي متعلـق
به اين افق تاريخي جديد، پر ابهام جلوه كردنـد وتفـاوت افـق تـاريخي عصـر
جديد با عصر گذشته آشكار گرديد. اين وضع موجـب شـد در بـاره تفسـير و
فهميدن متون گذشته بررسيها و تامالت پيچيده و دقيقي انجـام دهنـد و ايـن

بررسيها موجب توجه كامل و مستقل به مسئله تفسير و فهميدن متون بهعنوان 
گونهاي از شناخت گرديد1. شناختي كه در اين وادي به آن توجه شد، به معناي 
قبول محدود بودن درك آدمي از متن و بـه تبـع آن پـذيرفتن محـدوديت فهـم
انسان از منابع اطالعاتي است.  اين ويژگـي در عصـر جديـد بـا توانـاييهـاي
خالقانه ناقدان در هم آميخت و به اصحاب نقـد جـرات كـاوش و بررسـي در
متون بزرگان علم را بخشيد. در واقع توانايي ارزشيابي با تكيه بر خـردورزي و

پذيرفتن اين نظريه كه هر انديشهاي قابل نقد است و انسان همواره در شناخت 
خود به پارهاي از معاني دست مييابد، تكامل يافـت. در ايـن ميـان نقـش تفكـر و
قدرت خالقه ناقدان بيش از پيش نمايان شد. كاسيرر بيان ميكنـد كـه مشـهورترين
عنوان جاوداني و افتخارآفرين عصر روشنگري [يعني عصر نقـد] بـه خـاطر همـين
ُرگ است كه نقد را با آفرينندگي، كه پيش از آن به اين كمـال صـورت  دستاورد ست

نگرفته بود، چنان تركيب كرد كه نقد مستقيما به خالقيت تبديل شد2.    
اين خالقيت در واقع توانايي ناقدان را براي درك بهتر اطالعـات و تحليـل
مناسب آن تقويت ميكند. خالقيت با قدرت شناخت و درك آدمـي نسـبتي دو
سويه دارد. براي درك متون توجه به سـاختار اطالعـات و محتـواي آن امـري
ضروري است. در واقع فضاي علمي جامعهاي كه ناقد در آن رشـد يافتـه و يـا
                                                 

1. هرمنوتيك، كتاب و سنت؛ فرايند تفسير وحي،ص 14- 15  
2. فلسفه روشنگري ص 423  
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زندگي ميكند ميتواند تاثير به سزايي در فرايند نقد داشـته باشـد. از همـينرو 
قدرت تاويل متن داراي اهميت بااليي است و تحولي كه در جهان نوين ايجـاد

شده در سطح معرفت آدمي و ميزان درك او از دانش زمان است.    
غفلت گذشتگان از مباني و پيشفرضهاي فهميدن متون و آنچـه واقعـا در
روند فهميدن رخ ميدهد، به اين جهت بود كه در گذشته افق تـاريخي مولفـان
متون و مفسران آنها با يكـديگر چنـدان متفـاوت نبـود و چـون تجربـههـا و
زبانهاي آنها مشترك بود الزم نبود محتوايي از يك افق تـاريخي در افـق تـاريخي
ديگر ترجمه شود1 . در حالي كه در دوران معاصر ميزان درك تحليلگران از متـون و
منابع اطالعاتي داراي فاصله زيادي است و همين مساله تا حـد زيـادي در شـرايط

فهم متون و تاويل آن تاثير قابل مالحظهاي برجاي نهاده است.  
عالوه بر آن بايد به نقش مهم  فلسفه نظاممند در اين عرصه اشـاره كـرد و
اهميت آن را يادآور شد. چنانچه ميان مسائل اساسي فلسفه نظاممنـد و مسـائل
اساسي نقد ادبي همواره رابطهاي نزديك موجود بوده اسـت و پـس از نـوزايي
روح فلسفي در دوره رنسانس كه مدعي زايش دوباره هنرها و علـوم بـود ايـن
رابطه به تاثيري متقابل، حياتي و بيواسطه يعني به بده و بستان دائم ميـان ايـن
دو قلمرو انجاميد. اما عصر روشنگري گامي فراتر گذاشـت و وابسـتگي ميـان

فلسفه و نقد را به معنايي دقيقتر توضيح داد. يعني اين وابستگي را نهتنها علي،ّ 
بلكه به معناي اصيل و جوهري نيز تبيـين كـرد. روشـنگري، فلسـفه و نقـد را
وابسته به هم و در آثار غير مستقيمشان هماهنـگ بـا يكـديگر مـيدانـد و نيـز

ميكوشد تا براي هر دو سرشتي واحد بيابد2.  
فلسفه با حمايت نظري از معرفت و دانش بشـري بـه شـناخت بهتـر مـتن

كمك كرده و فرايند نقد را پشتيباني ميكند. اين شناخت در درك متن و سپس 
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تفسير آن و نيز تحليل و بررسي متن، نقشي موثر و بنيادي ايفا ميكند. با تكيـه
بر چنين بينشي منابع اطالعاتي در بوته نقد و بررسي قرار مـيگيرنـد و امكـان
انتقاد نسبت به هر يك از منابع وجود دارد. پشتوانه فلسـفي در جهـان معاصـر

پايهي استواري براي فعاليت نقد متون به وجود آورده است.  
  

معناداري گزارهها و نقد متن  
عقيده به نيازمندي متن به تفسير، خـود بـر دو نگـرش انتقـادي مبتنـي اسـت:
نخست اينكه خود متن غير از معناي آن اسـت و معنـا هرگـز بـرمال و آفتـابي
نيست. ديگر اينكه معنا باالخره نميتواند از متن منفصل و با عقيـده آن بيگانـه
باشد و متن تنها اساس معناي مورد نظر است1. اين نكته ظريف بـه مـا كمـك
ميكند تا در نقد متون به اثر برداشت خواننده در درك متن توجه و دقت كافي 
داشته باشيم. براي شـناخت بهتـر نقـش تفسـير متـون و ميـزان درك آدمـي از

نگارشها، بررسي مفهوم معناداري گزارهها ميتواند رهگشا باشد.   
معاني ذهني آدمي قابليت عيني شدن را دارند، يعني خود را در ساختههايي 
از فعاليت آدمي بروز ميدهند كه بهعنوان عنصرهاي تشكيلدهنده يـك جهـان

مشترك هم در دسترس سازندگانشان و هم در دسترس مردمان ديگر قرار دارد. 
اينگونه جلوههاي عيني نشانههاي كـم و بـيش بـادوامي از فراينـدهاي ذهنـي
سازندگانشان بهشمار ميروند، كه قابليت استفادهشان از حـد و مـرز موقعيـت

چهره به چهرهاي كه در آن ميتوان مستقيما آنها را درك كرد، فراتـر مـيرود2. 
در واقع در زمان و مكانهاي ديگر غير از عرصهاي كه مولـف بـه پديـدآوردن
متني همت گمارده است، قابليـت تفسـير و تحليـل معنـاي مـتن وجـود دارد.

معناداري گزارهها بر اين اساس تبيين ميشود كه هر متن داراي بافتي از كلمات 
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است كه در مجموع معناي مشخصي را افاده مـيكنـد. بـراي انجـام يـك نقـد
روشمند، اطالع از بافت كلي و نيز معنادار بودن متن الزامـي اسـت. همچنـين

آشنايي با نظريههاي معنا ميتواند به تحليل مناسبتر اين مفهوم ياري رساند.  
برخي از انديشمندان مانند ويليام پ. آلستون1 مجموع نظريههاي معنا را به 
سه دسته تقسيم كردهاند: نظريه مصداقي يـا حكـايي معنـا؛ نظريـه مفهـومي يـا
ايدهاي معنا و نظريه رفتاگرايانه معنا2. هر يك از اين نظريهها با برخـورداري از
ويژگيهاي خاص خود ميتواند به درك معناداري در مـتن يـاري رسـاند و از
فرايند تحليل متون پشـتيباني كنـد. از سـوي ديگـر يكـي از نظريـههـاي مهـم

معناداري، نظريه تحقيقپذيري3 است.  
 طبق اين نظريه معيار معنادار بودن يك لفظ يا يك قضيه، تحقيقپذيري تجربي 
است. اگر بتوانيم سخن خود را بهصورت تجربي اثبات كنيم آنگاه معنـادار خواهـد
بود. بهزعم طرفداران اين نظريه، معيار معنادار بودن كالم، اثباتپذيري آن اسـت؛ و
اگر داليلي براي اثبات اظهارات ما وجود نداشته باشـد، الفـاظ يـا عبـارات معنـادار
نخواهند بود4. در واقع معناداري گزارهها در متون اطالعاتي نسبتي مستقيم بـا درك
و اثبات منطقي آنان دارد. در نقد منابع اطالعـاتي وجـود يكپـارچگي و انسـجام در

معناي كلي متن ميتواند به درك بهتر گزارهها ياري رساند.   
  

مقولهي شناخت، تفسير و استقالل متن   
فهميدن گونهاي شناختن است. خواندن يك متن يا شنيدن يـك گفتـار غيـر از
فهميدن آن است و ممكن است شخصي سخني را بشنود يـا متنـي را بخوانـد،
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ولي آن را نفهمد. پس از رويارويي با يك متن يا گفتار ميتوان بـا آن دو گونـه 
برخورد كرد. يك گونه برخورد، تبيين آن متن يا گفتـار بـهعنـوان يـك پديـده
است؛ در روش تبيين، ارتباطاتي را كه پديـدههـا از آن ناشـي شـده بـا قواعـد
مربوط توضيح ميدهند و معلوم ميكنند كه اين پديده چگونه واقع شده اسـت.

برخورد ديگر، تفسير آن متن يا گفتار و فهميدن آن است. با عمل تفسير، متن يا 
گفتار شفاف ميشود و معناي خود را نشان ميدهد. تفسير بر اين پـيشفـرض
مبتني است كه خواندن و شنيدن يك متن يا گفتار، گرچه مـدلوالت كلمـات و
جمالت آنها معلوم باشد آنچه را متن و گفتـار در خـود پنهـان دارنـد آشـكار

نميگرداند و اين امر پنهان را تنها با تفسير ميتوان آفتابي و برمال كرد1. قدرت 
تفسير يك متن با تكيه بر عناصر اصلي معنـايي در آن امكـان دارد. بـراي نقـد
مناسب ضروري است تا ناقد بكوشد به كنهُ مفهوم دسـت يابـد. در هـر متنـي

امكان تفسيرهاي مختلف وجود دارد و تالش ناقد همواره بر آن است تا بتواند 
تفسير مناسبتري كه امكان تطبيقپذيري باالتري را  با مـتن دارد ارائـه دهـد. در
اين ميان واقعگرايي ناقد در درك متن و تفسير معناي آن مهم است كه با تكيـه

بر مباني فلسفي و تحليل انتقادي صورت مي پذيرد.   
تاويل ادبي در انگلستان و امريكا عمدتا در چارچوب واقعگرايي، به تعبيـر
فلسفي، صورت مـيگيـرد. محـض نمونـه، گـرايش ايـن مكتـب متوجـه ايـن

پــيشفــرض اســت كــه اثــر ادبــي صــرفا در جهــان خــارج و ذاتــا مســتقل از 
ادارككنندگان آن واقع است. ادارك هر كس از اثـر را بايـد جـدا از خـود اثـر
انگاشت و وظيفهي تاويل ادبي سخن گفتن در بـاره خـود اثـر اسـت. نيـات و
مقاصد مولف نيز دقيقا از اثر جدا نگه داشته ميشود؛ اثـر موجـودي فـينفسـه

است، موجودي كـه توانـاييهـاو تحركـات خـاص خـودش را دارد. نمونـهي 
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متعارف تاويلكنندهي دورهي جديد كسـي اسـت كـه عمومـا از خودمختـاري
هستي اثر ادبي دفاع ميكند و وظيفه خود را جاري كردن اين هستي در سراسر 
تحليل متن ميداند. بدين ترتيب جدايي ابتدايي فاعل و موضوع يا ذهن و عين، 
اصل متعارفه واقعگرايـي، بـه معنـاي فلسـفي و چـارچوب تاويـل ادبـي بـدل
ميشود1.  بر اين اساس عنايت بـه محتـوا در راس تـالش بـراي درك مفهـوم
محسوب ميشود. هر اثري كه مورد نقد قرار ميگيرد بايد در حكم يك موجود 
مستقل در نظر گرفته شود كه ميتواند فراتر از تاثير شخصـيت نويسـنده مـورد
تحليل قرار گيرد. محتواي متن قابليـت آن را دارد كـه توسـط افـراد مختلـف،
تفسير شود. ولي بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه صـرف نظـر از تفاسـير

مختلفي كه از متن بر ميآيد، همواره تاويل مناسبتري وجود دارد كـه بـا معنـا، 
محتوا و مفهوم متن امكان تطبيق بيشتري دارد و بنابراين سعي ناقد بايـد بـر آن

قرار گيرد تا بتواند منطبقترين تفسير را از متن ارائه دهد.    
  

تاثير انديشه و برداشت ناقد از نقد   
از سوي ديگر بايد توجه داشت كه در تحليل اطالعات ما همواره بـا برداشـت
خاص خود از آن روبرو هستيم. موردي كه در نگارشهاي انتقادي حتمـا بايـد
مورد عنايت قرار گيرد آن است كه درك و برداشت ما از منابع اطالعاتي لزومـا
داراي سـاختاري با مقصود و غرض پديدآورنده آن يكسان نيست. گرچه مـتن
مدون و مشخص است، ولي هرگز برداشتهاي انساني يكساني از آن صـورت
نميپذيرد. در ارتباط با ميزان درك مفهوم در مخاطـب همـواره عـواملي چـون
هنجارها، ارزشها، ادراك و شناخت انسـاني دخيـل هسـتند. بـر ايـن اسـاس،
دريافتي كه مخاطب از متنـي واحـد دارد، ممكـن اسـت متفـاوت بـا برداشـت
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مخاطب ديگري باشد. اين پديده سبب شده تـا بـه سـنجش درك مخاطـب در
دريافت اطالعات از متن توجه بيشـتري شـود. حتـي در هنگـام مـراوده رو در
روي نيز ممكن است با مواردي برخورد داشته باشيم كه از سخني كه با منظـور
مشخص بيان ميشود، برداشتي كامال مغاير صورت پذيرد. زيـرا در بسـياري از
موارد وجود ايهام در بيان، و يا امكـان برداشـت معـاني متفـاوت از اطالعـات
وجود دارد. عالوه بر آن پيشـينه متـون و منـابع اطالعـاتي در ارتبـاط بـا نقـد
ميتواند مورد مالحظه قرار گيرد. بستر اطالعاتي يكي از عوامل مهم در فراينـد

نقد محسوب ميشود كه بر انديشه ناقد تاثير مي گذارد.     
ظهور نقد همواره با توجه به زمينه و بستري است كه اثر در آن ارائه مـيشـود.  
يعني منبع، با عنايت به نگارشهـاي موجـود مـورد بررسـي قـرار مـيگيـرد. هـيچ
نوشتهاي در خالء واقع نشده، بلكه انعكاسي از دنياي بيروني است كه تظاهر عينـي
پيدا ميكند1. عالوه بر زمينه نقـد كـه در آن محـيط مـورد بررسـي و تحليـل قـرار
ميگيرد، برداشت ناقد از متن و منبع اطالعاتي نقشـي مهـم در تبيـين نقـد برعهـده
دارد. تحليل متن و فرضي كه ما در درك اطالعات داريم ميتوانـد در ارائـه نقـدي
پيراستهتر موثر باشد. براي شناخت متن و آغاز نقدي مطلوب، بايد بر اصولي تكيـه
در فراينـد كنيم و بتوانيم با حمايت آنها به ادامه تحليل و ارزشيابي مـتن بپـردازيم.

نقد امكان بروز ترديد در بارهي برخي از پيش فرضهاي ما محتمل است.  
ولي با آنكه هر يك از مفروضات ما ممكن است در معـرض چـالش قـرار
گيرد، مورد چالش قرار دادن همه آنها همزمان با هم غيرعملي اسـت. بنـابراين

هر نقد بايد تدريجي و تكه تكه باشد( برخالف نظر كليگرانه و يكپارچه دوئم 
و كوئين)؛ و اين راه ديگري از گفتن اين مطلب است كه قاعده كلي هر بحـث
نقدي عبارت از آن است كه به مسئله خـود بچسـبيم، و اينكـه بايـد آن را، در
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صورت امكان، به پارههاي جزيي تقسيم كنيم، و در زمان واحد براي حل كردن 
بيش از يكي از آن مسائل جزئي نكوشيم. هر چند كه البته ميتوانيم هميشـه از
يك مسئله اضافي و فرعي آغاز كنيم، يا به جـاي مسـئله خـود، مسـئله بهتـري
جانشين سازيم1. بر اين اساس، هسته اصلي بحث در نقد متون، مسـئله بنيـادي
مورد مناقشه در نقد است. در نقد متون برداشتهاي ناقد از مـتن در واقـع بـر
اساس پيشينه انديشه و افكار او در باره موضوع مـورد مناقشـه اسـت. ناقـد بـا
ميزان درك خود از مسئله مطرح شده در متن به نقد اثر مبادرت ميورزد. پـس
در اينجا برداشت ناقد از محدوده بحث، ربط وثيق بـا شـناخت و آگـاهي او از

موضوع و نيز ادراك پيشيني او از مسئله مورد نظر دارد.    
  

ارتباط ميان متن، معنا و نقد   
معناي هر متن يك واقعيت پنهان است كه بايد بهوسيله تفسير بـرمال و آشـكار
شود. داللت متن بر معنا در پرتو عمل تفسير حاصل مـيشـود. در واقـع، مـتن

بهوسيله تفسير بهسخن ميآيد و آنچه را در درون خود دارد بيرون مـيريـزد2. 
متن براي شناخته شدن بيشتر و درك محتواي آن مورد تحليل قـرار مـيگيـرد.
اين بررسي همواره به منظور شناخت بهتر متن و دريافت معناي مـورد نظـر در
آن انجام ميپذيرد. براي درك مفهوم متن نياز به آگاهي در باره موضـوع و نيـز
محتواي اصلي متن است. متن از يك سو مـورد مداقـه قـرار گرفتـه و ابعـاد و

جنبههاي معنايي آن بررسي شده و از سوي ديگر ارتباط ميان منظور نويسنده و 
تاثير آن بر درك خواننده مورد تحليل قرار ميگيرد. در اين ميـان تبيـين مسـئله

معنا و مفهوم متن در نقد نقشي مهم برعهده دارد.    

                                                 
1. حدسها و ابطالها: روش شناخت علمي، ص 296  

2. هرمنوتيك، كتاب و سنت؛ فرايند تفسير وحي،ص 15  
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دشواري نظري عمده فراراه موضـع انتقـادي جديـد، مسـئله معنـا بـود. در
چارچوب نظريه تجربي، متن، داراي معنايي واحد و مشخص، هر چند پيچيده، 
بود و مولف مرجع اين معنا محسوب ميشد. معنا آن چيزي بود كـه مولـف در
متن گذارده بود. نظريهپردازان بعدي با نفي دسترسي به قصد مولـف بـه مثابـه
تضمينكننده معنا، خواننده را بهعنوان مرجع تازهاي براي تعيين معناي واحـد و
تكصدايي متن، علم كردند1. يعني خواننده است كه معنـاي مـتن را اسـتخراج
كرده و برداشت او از متن به منزلـه مفهـوم عينـي و بيرونـي مـتن تظـاهر پيـدا
ميكند. در اين نظريه استقالل متن از برداشت خواننده ميسر نيسـت و مـتن بـا

درك خواننده و تفسيري كه او از متن ارائه ميدهد نسبتي نزديك دارد.   
از سوي ديگر، آستين در نظريه فعل گفتاري بر ايـن نكتـه تاكيـد دارد كـه
معني بايد در شرايط كاربردي آن مورد بررسي قرار گيـرد. محيطـي حـاكم بـر
گوينده و شنونده كه در آن كالم توليد ميشـود، در معنـادهي آن مـوثر اسـت.
محتوا و موقعيت زباني و شرايط غيرزباني گفتار، بافت آن را تشكيل ميدهنـد.

در واقع بافت عبارت است از محيط زباني و غيرزباني حاكم بر سخن. از همين 
جاست كه بافت را به دو قسم زباني و غيرزباني تقسيم كردهاند2. بنابراين بافت 
ميتواند با تاثيري كه بر درك متن برجاي مينهد به شناخت بهتـر مـتن و درك
مناسبتر آن رهنمون شود. بايد توجه داشت كه تفسير مـتن همـواره بـا نگـرش
انتقادي همـراه اسـت. ايـن نگـرش تـالش مـيكنـد تـا خواننـده بـا شـناخت

پيراستهتري به برداشتهاي خويش از متن اقدام ورزد.   
 .1 تفسير متن بهمنظور فهم آن بر سه نگـرش انتقـادي زيـر اسـتوار اسـت:
2. از هـر مـتن درست فهميده شدن هر متن تنهـا بـا تفسـير آن ممكـن اسـت.
تفسيرهاي متعدد ميتوان داد.  هر متني وجود متعدد دارد و فهميدن معناي متن 
                                                 

1. عمل نقد، ص 33  
2. راز متن: هرمنوتيك، قرائتپذيري متن و منطق فهم دين، ص 43  
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يك مسئله بديهي نيست. 3. بايد معناي درسـت مـتن را تشـخيص داد و آن را
انتخاب و توجيه كرد و تفسيرهاي نامناسب و معاني نادرست را كنار گذاشت1. 
با در نظر گرفتن اين ابعاد در نقد متون ميتوان تالش كرد تا به معناي واقعي و 
مناسب متن دسـت يافـت. بـراي تفسـير و شـناخت بهتـر مـتن، بـا تكيـه بـر
برداشتهاي صحيح ميتوان به نقد منبع اطالعاتي دست يازيد و كوشش كـرد

تا درك خواننده از متن را بيشتر به مراد پديدآورنده اثر نزديك كرد.   
  

نسبيت و تحليل متن  
سنجشها همواره از خصلت نسبي بودن برخوردارند. هيچ انديشه كاملي وجود 
ندارد كه روزي خدشهاي به آن وارد نشود. به اين نكتـه بايـد توجـه كـرد كـه
انديشههاي صحيح همچون ديگر كاالهاي معرفتي، تاريخ مصـرف نيـز دارنـد.
بيتوجهي به اين نكته ظريف سبب ابراز نظراتي ميشود كه ممكن اسـت قـبال
بطالن آنها اثبات شده باشد. هرگونه اظهارنظر در زمينه مسائل علمي بايـد ايـن

مساله مهم را در نظر داشته باشد كه آراء علمي همواره در معرض نقض و ابرام 
قرار دارند. نقدهاي مكتوب نيز از اين قاعده مسـتثني نيسـتند. نقـد همـواره در
سنجش موقعيتي كه مورد مداقه قرار ميدهد، با نگرشي محـدود بـه ايـن مهـم
همت ميگمارد. هر نقدي در حد توان و ميزان درك و دريافت ناقد نسبت بـه
برخي از جوانب متن به رشته تحرير در ميآيد. اگر ناقد ديگري در بـاره مـتن
دست به نگارش زند، نگاه او متفاوت، و يافتـههـا و تحليـل وي نيـز متفـاوت
خواهد بود. حتي اگر ناقد اول نيز پس از مدتي بخواهد دوباره به نقد اثر قبلـي

بپردازد، نظرات جديدي مطرح خواهد ساخت. اين نكته در بررسيهاي انتقادي 
نسبت به متون از اهميت زيادي برخوردار است. بايـد توجـه داشـت كـه نقـد

                                                 
1. هرمنوتيك، كتاب و سنت؛ فرايند تفسير وحي،ص 15  
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ميزان درك ناقد نسبت به اثر بوده، و همواره امكان توسعه و ارتقاء اين انديشـه
وجود دارد. هر نقدي در حكـم اثـري اسـت كـه مـيتـوان آن را كامـل كـرد.
اطالعات ناقد محصور در دايره زمان و مكان بوده و نگرش او  نيـز محـدود و
معين است. با اين ديدگاه ميتوان به ارزشيابي مستمر آثـار علمـي پرداخـت و
انديشهها را تا زماني كه اعتبار آنها مخدوش نشـده، معتبـر و صـحيح دانسـت.
همواره بايد اين امكان را در نظر گرفت كـه نقـد بعـدي مـيتوانـد بـه نكـات

سودمندي اشاره كند كه كامل كننده اثر قبلي است.   
تودورف همچون بارت به معناي يكهي متن بيباور است: مـتن در جريـان
دو بار خواندن يكسان نميماند؛ در هر بار خواندن معنايي تازه مييابـد. و ايـن

عليه پوزيتيويسم در علوم اجتماعي است كه معناي نهايي و قطعي را ميجست. 
معناي نهايي نه اينكه دست يافتني نيست، بل اساسا وجود ندارد1. بر اين اساس 
و بر مبناي نظر تودورف و بارت  هر گونه برداشت از منبع اطالعاتي همراه بـا
درك نويني از محتواي آن است. اگر بپذيريم كه دستيابي به معناي نهـايي قابـل
حصول نيست، در آن صورت فرايند تحليل مـتن و ارائـه برداشـتهاي مختلـف
بيشتر قابل قبول است. با اين فـرض امكـان نقـد متـون در هـر سـطحي قابـل
پذيرش است. اين مسئله در ارتباط با فرضيه2هاي علمي كه در متون اطالعـاتي
مطرح ميشود قابل تطبيق است. فرضيههاي نـويني كـه در متـون علمـي بيـان
ميشوند و فقرههاي اطالعاتي مبتني بر آنها كه بهصورت اطالعـات مسـتند بـه
ثبت ميرسند، از اين ويژگي برخوردارند كه اكتشافهاي نوين آنهـا را تكميـل
ميكنند و در برخي موارد به سستي اعتبار آنان ميانجامند. البتـه در ارتبـاط بـا
اعتبار مبـاني علمـي كـه مبتنـي بـر فرضـيههـاي پايـه خـود هسـتند، معمـوال

دستاوردهاي نوين علمي به پشتيباني و تقويت علمي آنها كمك ميكند.    

                                                 
Poétique, pp. 15-16  .1 نقل در: ساختار و تاويل متن، ص 174-173  

2. Hypothesis. 
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بنابراين، فعاليت نقد در يك چارچوب مدون كـه خـود آن چـارچوب نيـز
قابل نقد و تحليل است انجام ميپذيرد و نميتوان نظري نهـايي در بـاره منبـع
اطالعاتي صادر كرد و انديشههاي ما تا زماني قابل استناد و بهرهگيـري هسـتند
كه توسط فرضيهها و قوانين جديد نقض نشده باشـند. ايـن مفهـوم در فلسـفه
تحليلي نوين در ارتباط با نقد منابع اطالعاتي كاربرد  دارد و بـر همـين معيـار

آراء ما را در حوزه نقد، نسبي قلمداد ميكند.   
  

مباني علمي و ارزيابي متن   
هنگامي كه براي تبيين پديدههاي مشاهده شده معين فرضيهاي طرح مـيكنـيم،
البته آن را طوري ميسازيم كه وقـوع آن پديـدههـا را ايجـاب كنـد؛ بنـابراين،
واقعياتي كه آن فرضيه بايد تبيين كند جزء شواهد مؤيد آن محسوب ميشـوند.
اما بسيار مطلوب است كه فرضيه علمي را شواهد جديد نيز تأييد كننـد، يعنـي
شواهدي كه هنگام تنظيم فرضيه شناخته نبودهاند يا بـه حسـاب نيامـدهانـد؛ در
واقع بسياري از فرضيهها و نظريههاي علوم طبيعـي را ايـن گونـه پديـدههـاي

جديد پشتيباني كردهاند و در نتيجـه بـر ميـزان تأييدشـدگي آنهـا افـزودهانـد1. 
بنابراين تا زمان تاييد جامعتر متون اطالعاتي و مباني علمـي، امكـان تحليـل و
بررسي بيشتري وجود دارد كه در پارهاي از موارد متون علمي با گذشت زمـان
داراي اسـتحكام بيشـتري و توسعه آتي گزارههاي مويـد و فرضـيههـاي نـوين
ميشوند. ردپاي اين مسئله در قرن هجدهم و به خصـوص در رابطـه بـا درك
مفهوم متن مورد توجه قرار گرفته بود. چنانچـه در بـاره تنگناهـاي شـناختي و

درك متون اطالعاتي تالش ميكردند تا به كنهُ موانع شناختي دست يابند.    

                                                 
1. تاريخچه نقد ادبي، ص 45  
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متفكران سده هجـدهم حتـي در جـايي كـه محـدوديت مفهـومي را بـراي
بررسي آثار ذوقي ميپذيرند و در آنهـا وجـود عنصـري خردگريـز را تصـديق 
ميكنند، خواهان شناختي روشن و استوار در باره همـين محـدوديت هسـتند1. 
درك اين معنا خود سبب تحول مهمي در سير انديشه انتقادي شد. بهويژه آنكه 
با گسترش دامنه علم و به وجود آمدن تخصصهاي مختلف ابعاد متنـاظري در
اين حوزه ظهور كرد. يكي از مسائل مهمي كه با توسـعه مبـاني علمـي پديـدار
شد، شكلگيري ساختار تركيبي علوم و بحث شناخت بود. در اين ارتباط توجه 
بيشتر به تخصصگرايي و جنبـههـاي متعـدد يـك رشـته علمـي بـه پيشـرفت
گرايشهاي نوين در حوزه علم منجر شد. همين امر تقويت تخصـص در يـك
متفكـران در رشته و يا گرايش خاص را بـه همـراه داشـت و باعـث شـد كـه

رشتههاي علمي به تقويت بيشتر دانش خود در حوزههاي خاص بپردازند.   
با پيدايش شكلهاي پيچيدهتر دانش و ظهور رونق اقتصـادي، متخصصـان
تمام وقت خود را صرف رشتهها و موضوعهايي از مهارت تخصصـي خـويش
ميسازند كه، همراه با تكامـل ابزارهـاي عقلـي، ممكـن اسـت فاصـلهشـان از

ضروريات عملي زندگي روزمره پيوسته بيشتر گردد. خبرگان در اين حوزههاي 
خالصتر شده دانش دعوي مقام ويژهاي براي خود دارند2. اين مسئله ميتوانـد
داراي آثار مثبت و منفي باشـد. از يـك سـو توانـايي علمـي آنـان بـا تقويـت

تخصصها پشتيباني ميشود و از سوي ديگر موقعيت باالتر علمي ممكن است 
رگههايي از جزميت در آنـان پديـد آورد. مهمتـرين دسـتاوردي كـه در دوران
معاصر از سوي برخي فيلسوفان علم چـون پـوپر مطـرح شـد، در واقـع ارائـه
راهحل عملي بـراي مقابلـه بـا جزميـت علمـي حاصـل از توسـعه و پيشـرفت
تخصصي علم بود. تالش كساني چون پوپر در مسئله فرايند نقد علمي بر ايـن

                                                 
1. فلسفه روشنگري، ص 420  

2. ساخت اجتماعي واقعيت: رسالهاي در جامعهشناسي شناخت، ص 160  
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مبناي مهم پايهريزي شد كه ما ضمن پذيرش كاسـتيهـا در برداشـت خـود از
قوانين و فرضيههاي علمي، ميتوانيم مطمئن باشيم كـه بـا بهـرهگيـري از نقـد

امكان اصالح خطاهاي علمي وجود دارد.     
نظريهها تنها افزارهاي كار نيستند. آنچه منظور ما بهدست آوردن آن اسـت،
حقيقت است: ما نظريههاي خود را در معرض آزمايش قرار ميدهـيم، بـه ايـن
اميد كه آنها را كه درست نيست و حقيقت ندارد حذف كنيم1. براي دستيابي به 
اين هدف، ما نياز داريم تا از مبدايي فعاليت خود را شروع كنيم تـا بتـوانيم بـه
دستاوردهاي موثري براي تاييد يافتههاي خود دست يابيم. هـر چنـد كـه ايـن

مسير چندان استوار نيز نباشد. ولي بدون ترديد، بهرهگيري از عقالنيت و انتقـاد 
در اين حوزه كارآمد است.  

بدينگونه ما با يك نقطه عزيمت مبهم آغاز ميكنيم، و بر روي شالودههاي 
غيرمطمئن بنايي ميسازيم. ولي ميتوانيم پيشرفت كنيم: گاه ميتـوانيم، پـس از

مقداري انتقاد، متوجه آن شويم كه حق با ما نبوده است: ميتوانيم از اشتباههاي 
خويش چيز بياموزيم، از فهميدن اين كه اشتباه كردهايم...بنابراين، نخستين راي 
و نظر من آن است كه نقطه عزيمت ما عقل سليم است و انتقاد افزار بزرگ مـا
براي پيشرفت است2. اين ايده امروزه در فرايند نقد منابع اطالعاتي تاثير بهسـزا
بر جاي نهاده است. در محيطهاي علمي تمامي آثار منتشر شده ميتوانند مورد 
نقد قرار گيرند و بسياري از آنان در يك فرايند تحليلي در مجلههاي تخصصي 
و يا ديگر رسانهها نقد ميشوند. همچنانكه ميدانيم، فرايند نقد در محـيطهـاي
علمي گرچه فعاليتي مقبول و پذيرفته شـده اسـت، ولـي مبتنـي بـر شـالوده و
زيربناي فلسفي است. بر همين مبنا نيز فعاليتهاي علمي در اين حوزه با تكيـه
بر مباني عقالني و روشهاي علمي انجام ميپذيرد. پوپر با ايـن رويكـرد بيـان
                                                 

1. جهان باز: برهاني در تاييد نامعينيگري. جزء دوم از پينوشت بر منطق اكتشاف علمي، ص 160  
2. شناخت عيني: برداشت تكاملي، ص 37  
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ميكند كه تنها يك عنصر عقالنيت در تالشهاي ما براي شناخت جهان وجود 
دارد، و آن آزمايش نقدي نظريههاي ما است1.   

از سوي ديگر اقدام به تحليل و انتقاد، خود مستلزم داشتن شناختي عميق و 
مستند است. به ويژه در جايي كه افراد در يـك حلقـه انتقـادي و مشـترك بـه
فرايند نقد ميپردازند. بنابراين نقد در بستري واقع ميشود كه آن سطحي اوليـه
از دانش تخصصي است و بدون شناخت كافي اساسـا فعاليـت در حـوزههـاي

انتقادي ابتر و عقيم است.    
اشخاصي كه در يك بحث نقدي پرثمر دخالت دارند، غالبا اگر ناخودآگـاه
هم باشد، بر دو چيز اعتماد ميكنند: يكي اين كه هر دو طـرف دعـوي ايـن را
ميپذيرند كه هدف مشترك آنها دست يافتن به حقيقت يا دست كـم نزديكتـر
شدن به آن است، و ديگر اينكه مقدار قابلتوجهي از شـناخت مشـترك دارنـد.

اين بدان معني نيست كه هر يك از اين دو چيز مبنايي ضروري براي هر بحث 
است، يا آنكه اين دو چيز خود از دانستههاي پيش از تجربه است و نميتوانـد

بهنوبه خود در معرض بحث نقدي قرار گيرد. تنها به اين معني است كه نقادي 
هرگز از عدم آغاز نميشود، هر چند هر يك از نقطههاي آغاز آن ميتواند، هـر

يك در زماني، در جريان مجادله نقدي مورد چالش واقع شود2.    
  

نتيجهگيري  
تفكر انتقادي ريشهاي عميق در تـاريخ انديشـه دارد. فيلسـوفان و انديشـمندان
متعددي در ارتباط با موضوع شـناخت، درك، فهـم و قـدرت تحليـل و انتقـاد
سخن گفتهاند. تالش مستمري در طول تاريخ انديشه بشر براي تبيين وضـعيت

                                                 
1. حدسها و ابطالها: روش شناخت علمي، ص 187  
2. حدسها و ابطالها: روش شناخت علمي، ص 295  
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دانش و مالك و ميزان صحت آن وجود داشته است. اين شيوه نگرش به انسان 
و طبيعت، در قالب معيارهاي تفكر فلسفي و تحليل انتقادي مطرح شده است.   
اهميت فعاليت در حوزه نقد منابع اطالعاتي در جهان معاصر بسيار افزايش 
يافته است. با گسترش اين مفهوم در دوران معاصر ابعاد معرفـتشناسـانه ايـن
زمينه موضوعي نيز مورد عنايت قرار گرفته است. محدود بـودن درك آدمـي از
متن و به تبع آن پذيرفتن محدوديت فهم انسان از مـتن باعـث شـده تـا او بـه
شناخت معيارهاي معرفتشناسانه توجه بيشتري داشته باشد. براي رسـيدن بـه
اين مقصد، ميزان درك متون و قدرت بهتر شناخت اطالعات از اهميت بـااليي

برخوردار است.    
فرضيههاي دانش بشري، با تكيه بر فلسفه و شناخت علمي به باز مينشيند 
و به ناقدان كمك ميكند تا شناخت بهتري از متن داشته باشند. پيشينه فكـري، 
مباني نظري انديشه ناقد، و همچنين  فضاي علمي و فرهنگي زنـدگي ناقـد در
درك اطالعات و فرايند نقد بسيار موثر است. در ارتباط با نقد منابع اطالعـاتي،
امكان تحليل معناي متن در زمان و مكان ديگري غير از عرصهاي كه مولف بـه
پديدآوردن اطالعات همت گمارده، وجود دارد كه اين مسـئله بـه ارائـه طيـف

وسيعي از برداشتهاي مختلف از اطالعات منجر ميشود.   
تاويل و تشريح محتوايي اطالعات مندرج در متن، با بهرهگيري از فقرههاي 
اصلي معنايي در آن امكان دارد. براي نگارش يك نقـد سـودمند و مـوثر، ناقـد
تالش ميكند تا محتواي اصلي متن را دريابـد و بـر اسـاس معنـاي هسـته كـه

ساختار متن را تشكيل ميدهد به تحليل مناسب مبادرت ورزد. يكي از مواردي 
كه در نقد متون بايد مورد توجه قرار گيرد تا نتيجه به نحو مطلوب ارائه شـود، 
آن است كه در هر متني امكـان برداشـتهـاي گونـاگون وجـود دارد و  ناقـد
ميكوشد تا تحليل واقعگرانهاي از متن ارائه دهد. بايد توجه داشت كه هر گـاه
متني  مورد نقد قرار ميگيرد، در نقش  يك موجود مسـتقل اسـت كـه جـدا از
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را در ذات  تاثير شخصيت نويسنده تحليل ميشود. متـون مختلـف ايـن امكـان
خود دارند كه توسط ناقدان متعدد تاويل شوند و نظر آنان را پذيرا شوند.    

در فرايند نقد منابع اطالعـاتي، تحليلـي كـه ناقـدان از آن ارائـه مـيدهنـد،
برداشتهايي است كه آنان از درك متن بهدست ميآورند. بنابراين بايد به ايـن
نكته مهم توجه كرد كه ممكن است شناختي كه ما از متن بهدست ميآوريـم و
دركي كه از اطالعات يك متن داريم، لزوما با مقصود پديدآورنـده آن همگـون

نباشد. اين مورد بايد حتما در نقد متون مورد توجه قرارگيرد و اين نكته مهمي 
است كه در ارزشيابي فرايند نقد ميتواند مورد مالحظه قرار گيرد.  

براي درك معناي اطالعات مندرج در متن، ضروري است تا محتواي اصلي 
متن مورد مداقه قرار گيرد و موضوع اصلي آن تبيـين شـود. در واقـع بايـد بـا
مطالعه در باره معناي گزارهها تالش كرد تا به مفهوم اصلي آنها پي برد. هـدف
نويسنده از نگارش متن و تاثيري كه بر مخاطب بر جاي مينهـد مـورد تحليـل

قرار ميگيرد. با در نظر گرفتن موارد پيشگفته در نقد متون ميتوان اميدوار بود 
كه به معناي مناسبتري در درك متن نزديك شد. بهمنظور تاويل و شناخت بهتر 
اطالعات مندرج درمتن، بهتر آن است كه برداشتهاي خـود را تـا زمـاني معتبـر
بدانيم كه انديشه استوار ديگـري آن را نقـض نكـرده اسـت. بـا ايـن رويكـرد
ميتوان انتظار داشت كه نقد منبع اطالعاتي بيشتر به برداشـت صـحيح نزديـك

باشد.   
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سنجش اعتبار نقد  
اساسا نقد متن با هر رويكردي كه از آن تاثير پذيرد، فعاليتي علمي است و اين 
فعاليت مبتني بر روش و مباني علمي است.  به تعبير ديگر نقد، روشمند است 
و بر اساس خط مشي مدون انجام ميشود. در اين ميان اجـزاي اثربخشـي نيـز

نقش خويش را ايفا ميكنند. بر همين مبنا، اعتبار نقد با تكيه بر چنين  شـيوهاي 
شكل ميگيرد.    

براي سنجش ميزان اعتبار نقد، بايد به عناصر متعددي توجه كرد و از 
جنبههاي گوناگون به بررسي اعتبار نقد پرداخت. اين عوامل معموال در يك 
فرايند تركيبي و در كنار يكديگر مورد  بررسي قرار ميگيرند و هر يك سهمي 
در تعيين معتبر بودن نقد دارند. برخي از اين عناصر از زمان گذشته مورد 

بهرهبرداري قرار گرفتهاند و تاثير خود را در بستر تاريخي بر جاي نهادهاند.   
اينكه آيا اصولي خاص نقدي كه در گذشته بيان شده براي تمامي زمانها 
معتبر است يا خير، جاي پژوهش دارد، اما اين خود حقيقتي است كه اعتقاد بر 
درستي1 آنها، قالب بيشماري از شاهكارهاي ادبي را شكل بخشيد و محتواي 

                                                 
1. Truth  
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آثار را نيز تعيين كرد1. به هر حال ميتوان از نتايج ارزشمند پيشينيان بهره 
گرفت و در فعاليتهاي جاري از آنها استفاده كرد.   

بايد اذعان كرد كه از زمره فعاليتهاي دشوار در بررسي متون انتقادي، 
مطالعه وضعيت نقد و ويژگيهاي آن است. براي ارزيابي يك نقد توجه به 
زواياي گوناگوني ضروري است تا شخص بتواند به قوت و استحكام نقد پي 
ببرد. از سويي شيوهي نگارش و مشي ناقد در نقد، واز سوي ديگر تحليل ارائه 
شده از نوشتار مورد نظر بايد مبتني بر روششناسي علمي باشد. همچنين بايد 
در تمامي مراحل نقد، رعايت انصاف در نوشتار به عمل آمده باشد. در اين 
ميان تشخيص برخي از مسائل در نقد ممكن است به راحتي انجام پذيرد. مانند 
مشكالت نگارشي و اماليي. ولي در بحث مربوط به نكتههاي تحليلي و 
بررسي ابعاد و زواياي پنهان متن، كار به راحتي انجام نميپذيرد. در اين رابطه 
شناخت كافي از بحث ضروري است تا بتوان نسبت به ارزيابي نقد اقدام كرد.   

  
نكتهي اول و كليدي در نقد  

تاديه2، اظهار داشته كه تأويل و تفسير جزء متن است. تفكر نو، كوشيده اسـت
تا چند صباحي انديشة آفريننده و انديشة آفريده را كنار بگذارد. از نظـر روالن

بارت3 و برخي از دوستانش، ديگر مؤلفي وجود ندارد، بلكه هر چه هست متن 
است، كه بيشتر به ناقدان تعلق دارد تا بـه نويسـنده4. همچنـين، بايـد تالشـي
عميق صورت پذيرد تا بتوانيم در نگارش انتقـادي بـه خلـق نقـدي مناسـب و
صحيح دست يابيم. در اين زمينه، ضـروري اسـت كـه از متـون رديـف اول و

                                                 
1. تاريخچه نقد ادبي، ص 9  

2. Tadie. 
3. Roland Barthes. 

4. نقد ادبي در قرن بيستم، ص 9  
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نسخههاي اصلي متن بهره گيريم و با توجه به نقدهاي ديگـري كـه دربـارة آن
متن نوشته شده، اطالعات بيشتري دربارة متن بهدست آوريم.   

در همين خصوص، پيري1 بيان داشته  كه سعي كنيد براي نقد هر اثر،  بيش 
از يك انتقاد از متن اوليه - كه مشغول رسيدگي به آن هستيد - مطالعه كنيد. به 
قسمتهـائي از نقـدها كـه بـا يكـديگر ناسـازگار اسـت، توجـه كنيـد نـه بـه
قسمتهائي كه نتايج خوب را به وضوح و يك كالم نشان مـيدهـد، بلكـه بـه

قسمتهائي كه ديدگاههاي متفاوت را بيان ميكند2.   
معموالً ما فرض ميكنيم نسخهاي كه در مقابل داريم، بدون هيچ تفاوتي بـا
نسخة اصلي به دستمان رسيده اسـت. امـا در بسـياري از مواقـع قضـيه كـامالً
برعكس است؛ آنچه پيش روي ماست، مقابلة دقيق نسـخ متعـدد، تفسـيرها، و

حك و اصالحات يا حدس و گمانهاست؛ و چون مطالعة روايتهاي غيردقيق 
هر چيزي، از نظريههاي اقتصادي گرفته تا آثار ادبي، كاري است بيمعني، مگـر
آنكه بهقصد تعيين متن اصح صورت گيرد (يعني مـتن مـنقح)، تصـحيح متـون
دين بسيار بزرگـي بـر گـردن مـا دارد3. بنـابراين بـويژه در زمينـة متـون كهـن
(كالسيك)، بررسي و تحليل متن تصحيح شده از اهميـت بـاالتري برخـوردار

است. اين، نكتهاي است كه در بسياري از نگارشهاي انتقادي مورد توجه قرار 
ميگيرد. تصحيح متون، خود ارتبـاط مسـتقيم بـا فراينـد نقـد دارد، و مصـحح

صاحبنظر، خود ناقدي چيرهدست است.   
  
  

                                                 
1. Pirie. 
2. چگونه نقد بنويسيم؟ (روش نوين نگارش رساله، نقد دانشگاهي؛ نقد تطبيقي و نقد هرمنوتيك و انواع 

نقد، ص 66  
3. مباني نقد ادبي، ص 36  



84   □   نقد منابع اطالعاتي/ شناخت مفاهيم، ساختار، ماهيت و معيارهاي نقد  
 

 

انتخاب صحيح   
در نقد، بايد روشي را انتخاب كرد كه با راهنماييهاي حرفهاي مناسبتر است1 
و به ابعادي توجه داشت كه امكان تحليل بهتر اثر را فراهم ميكند. از سوي 
ديگر شايسته است ناقد كتابي را نقد كند كه در حوزه كاري او باشد و زمينهي 
فكري و تخصصي آن را داشته باشد؛ همچنين اثر روزآمد بوده و از اهميت 
بااليي در عرصه علمي مورد نظر برخوردار باشد. همين امر سبب خواهد شد تا 

ارتباط ميان نقد و توسعه علمي به شكل مناسبتري برقرار شود.   
نقد تحليلي2 عبارت است از عمل نگارشي كه ما را به خالصهسازي3 و 
تحليل يك متن بر ميانگيزد. نقد تحليلي ميتواند در باره يك كتاب، يك 
فصل، و يا يك مقاله در مجله باشد. نگارش نقد، معموال نيازمند مطالعه اجزاي 
متن انتخاب شده و نيز خواندن ديگر متون مرتبط است؛ بهگونهاي كه ما بتوانيم 
تحليلي منطقي و منصفانه در باره اثر انجام دهيم4. بهتر است كه اين بررسي 
همواره در چارچوب دقتنظر و تمركز مناسب قرار گيرد. زيرا براي ارائه نقد 
مطلوب، ضرورت دارد تا همواره ناقد با ديدهي موشكافانه و بدور از غرض 
اقدام كند. در عينحال، داشتن نگرش ترديدآميز تا حد معقولي كارآمد است.   

در اينجا بايد به نكته مهمي اشاره كنيم، و آن بيان اين مفهوم است كه 
نگرش همراه با ترديد به نقد ميتواند به خواننده بينشي دهد كه او با دقت 
باالتري به محتواي نقد پرداخته و بتواند تالش كند تا به برداشتي بهتر و 
نزديكتر با نظر نگارنده دست يابد. البته بايد به اين مهم  نيز اشاره كرد كه اين 
ترديد در مطالعه نقد بايد در حد متعادلي باقي بماند. افراط در اين مسير 
ميتواند به نتايج نامطلوبي منجر شود كه همواره آراء و نظرات ديگران را در 
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مظان اتهام قرار دهد. بنابراين، به نظرميرسد كه ايجاد تعادل در اين خصوص 
بايد با دقت بيشتري انجام شود تا شخص بتواند ميان انديشهي ترديدآميز و 

پذيرش آراء  ناقد، نسبتي منطقي و متعادل برقرار سازد.   
  

روش بررسي نقد  
روشهايي كه در تدوين نقد متون و فرايند بررسي محتواي آن استفاده ميشود، 
در حكم معياري براي سنجش اعتبار متن است. روش علمي در بررسي نقد 
متون، تابع ضوابط و معيارهاي روشمندي است كه در فرايند نقد مورد 
بهرهگيري  قرار ميگيرد. روشهاي گوناگوني در نقد متون وجود دارد كه 
ناقدان با توجه به ساليق و عاليق خود ازشيوهاي خاص تبعيت ميكنند. روش 
پرداختن به نقد از اين جنبه حائز اهميت است كه حاكي از معيارها و 
ارزشهاي مقبول ناقد است و او با تكيه بر چنين زيرساخت ذهني به تدوين و 

نگارش نقد مبادرت ميورزد.  
هدف اصلي از نگارش نقد، ارزشيابي و تحليل است. اين هدف  نيازمند آن 
است تا ناقد بتواند درك، دريافت و نگرش خود را به سوي نقدهاي ارزشمند 
هدايت كند. همچنين توصيف مناسبي كرده و تاويل خوبي ارائه دهد. عالوه بر 
آن، ناقد بايد بتواند متن را شناسايي، خالصهسازي و مهمتر از همه، ايدهها و 
اطالعاتي را كه نويسنده مطرح ساخته، ارزشيابي كند1. اين اقدامها ميتواند 
نقش بهسزايي در اتخاذ روشهاي سودمند بررسي نقد داشته و ناقد را در اين 
مسير كمك كند. در واقع با تكيه بر تواناييهاي سنجش و ارزيابي نقد، يك 

نوشتار مفيد براي درك محتواي اثر پديد ميآيد.     
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برخي از نقدهاي كتاب به خالصهسازي محتواي كتاب به شكل فشرده 
ميپردازند و سپس به ارزيابي آن مبادرت ميورزند. برخي ديگر به يكپارچهسازي 
نقشهاي مطرح شده توجه ميكنند، يادداشتهايي در خصوص آن مي نگارند و با 
بهكارگيري خالصهها، بيشتر به بيان نمونهها و مثالها اشاره دارند1 كه هر يك از 
روشهاي مورد نظر در جاي خود داراي فوايد و سودمنديهاي حرفهاي است و 

در مجموع شرايطي مناسب براي تحليل اثر فراهم ميسازد.    
روشهاي مدون و مبتني بر روششناسي علمي حاكي از شناخت و آگاهي 
مناسب ناقد از فرايند نقد علمي و معتبر است.  بر اين اساس نقد در قالبي تدوين 
ميشود  كه كمترين ميزان سوگيري و تعصب2 را در بر داشته باشد. تسلط  بر 
روششناسي علمي نقد، با توانايي تخصصي و فني ناقد همراه است. در نگارش 
نقدهاي معتبر، ناقد بر ابعادي تكيه ميكند كه حاوي بيشترين ميزان شناسايي 
ساختار كالن متن است. به هر ميزان كه ناقد در پردازش نقد به هستههاي اصلي و 
شاخصهاي كالن ميپردازد، و از بيان نكات خُرد و جزيي در حجم زياد، و يا 
توجه بيش از حد به غلطها و مشكالت اماليي امتناع ميورزد، در واقع تسلط او 

در نگارش نقد و عنايت به اعتبار بيشتر نگارش تحليلي آشكار ميشود.  
  

مطالعه دقيق و دوباره متن   
به هر حال، براي درك مناسب متن ضروري است تا ناقد بيش از يك بار به 
مطالعه اثر بپردازد و الاقل در دو نوبت به اين كار مبادرت ورزد تا بتواند درك 
بهتري از منبع اطالعاتي داشته باشد. چه ناقد از ايده ترديد به موضوع اثر بنگرد 
و چه با تكيه بر نگرش اعتماد به اين بحث وارد شود، مطالعه بيش از يك بار 
متن ميتواند حاوي فوايدي باشد. در واقع دقت و قدرت تمركز و تحليل بهتر 
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از زمره مواردي است كه قطعا به ناقد كمك ميكند تا به بررسي مناسبتر 
دست زند و به نتايج مطلوبي رهنمون شود.   

خواندن كتاب با دقت براي اولين بار سبب ميشود تا ايده كلي از مقصود 
نويسنده و نيز هستههاي اصلي نظر او مشخص شود. مطالعه كتاب براي بار 
دوم، باعث ميشود تا به برخي از انتظارهاي ناقد پاسخ داده شود. نظير: هدف 
و ديدگاه نويسنده، نوع شواهدي كه براي اثبات منظر نويسنده بهكار گرفته شده 
است. متقاعدكننده بودن شواهد، چگونگي شكلگيري ساختار كتاب، بحث 
بررسي توسعه آن نسبت به ديگر كتابهاي مشابه و هم موضوع بر اساس نظم 
و منطق، برخورداري تخصص الزم و ضروري نويسنده براي نوشتن كتاب، 
ميزان موفقيتآميز بودن تالش مولف در بيان هدف خود در نگارش متن و 

ارزيابي نهايي ناقد از كتاب1.    
  

تشريح و تحليل عناصر اصلي متن  
ناقد بايد سعي خود را معطوف به آن كند كه بتواند عناصر اصلي متن را 
معرفي، تشريح و ارزيابي كند. در اين رابطه توجه به نكات كليدي بايد با تامل 
و دقت انجام پذيرد. در واقع پس از مشخص ساختن عناصر اصلي، تحليل آن 
داراي اهميت بيشتري است. بررسي بيشتر و تبيين ارتباط ميان كانونهاي اصلي 
متن ميتواند به ارائه نقدي مطلوب منجر شود. ناقد ميتواند تالش كند تا 
شاخصهاي اساسي را تشريح و تحليل كند. او نياز دارد تا مسائل پيش پا 
افتاده و ساده را كنار گذاشته و به آنها توجه نكند. يكي از مسائلي كه باعث 
ميشود تا ناقد در مسير نقد به انحراف كشيده شود، عنايت بيش از حد به 
مواردي است كه اصوال اهميت پرداختن ندارد. به عنوان مثال پرداختن زياد به 
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ظواهر چاپي يا صفحهآرايي متن ميتواند ذهن ناقد را از مسير اصلي نقد خارج 
سازد. البته ضروري است تا بتواند به كانونهاي بنيادي توجه كند و هر يك از 

محورها را در ارتباط با ديگر مولفهها به بوته نقد كشد.   
   

موقعيت علمي نگارندهي نقد1    
يكي از معيارهاي مهم در سنجش اعتبار نقد متون، بررسي شخصيت علمي 
نگارندهي نقد است. به همين منظور، ارائه تحليلي از دانش و توانايي ناقد در 
بررسي ضروري است. واضح است كه اين صرفا يكي از عناصر تاثيرگذار در 
بررسي صحت و اعتبار نقد است، و اين عامل در كنار ديگر عوامل قابل 

بررسي است.  
برخي از اطالعات كتابشناختي در باره نويسنده ممكن است قابل توجه 
باشد. اينكه كتاب از نظر بديعبودن چه جايگاهي دارد؟ يا بيان اين نكته كه 
نويسنده از چه منطقهاي است؟ و يا آنكه كجا زندگي ميكند؟ فعاليتهاي 
نگارشي پيشين او چيست؟ و چگونه تجارب قبلي علمي و عملي خود را در 

نگارش اين اثر به كار گرفته است؟ همگي حائز اهميت است2.   
در واقع، موقعيت حرفهاي و توان علمي ناقد ميتواند به عنوان يكي از 
عوامل اصلي در بررسي اعتبار نقد باشد. بهويژه حوزهي فعاليت ناقد از منظر 
تخصصي و كارهاي علمي او در اين زمينه، عنصري تاثيرگذار محسوب 
ميشود . بهصورت كلي، انتظار ميرود كه منتقد يك متن از قدرت درك و 

تجزيهي  مناسب متن برخوردار باشد. از همينرو، تالش ناقد در يك زمينهي  
موضوعي، با عنايت به حيطهي آگاهي و دانش او قابل ارزيابي است. معموال 
ميتوان از منظر تخصصي، شخصيت علمي ناقد را در حكم معياري قوي و 
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اثربخش براي سنجش اعتبار نقد در نظر گرفت، ولي همواره بايد نسبت به 
ديگر عناصر موثر حساسيت داشت و آنها را نيز در كنار اين عامل مهم، مدنظر 

قرار داده و در بررسي لحاظ كرد.   
  

شخصيت علمي پديدآورنده(گان)  
توضيح دربارة شخصيت علمي نويسنده(گان)، تحصـيالت، تخصـص، عاليـق،
آثار علمي درخور توجه و زمينة فعاليت علمي در عرصة نگـارش حرفـهاي، از 
عناصر اصلي در نقد منابع اطالعاتي است. يكي از عوامل مهمي كه ميتـوان بـا
نگارنـدة اثـر تكيه بر آن به نقد اثر نگارشي پرداخت، شخصيت و توان علمـي
است. با تكيه بر فعاليت پديدآورنده در حوزة تخصصي موردنظر و زمينـههـاي
نگارش او، سبك و سطح قلمش، تا حد زيادي كيفيت اثر مشـخص مـيشـود.

اين عامل، در واقع يكي از مؤلفههاي ضروري در تحليل منبع اطالعاتي اسـت. 
از سوي ديگر، كامالً مبرهن است كه در نقـد اثـر علمـي و يـا نگـارش ادبـي،
نميتوان صرفاً به اعتبار و يا توانائيهاي شناخته شدهي پديدآورنده تكيه كـرد؛
زيرا ممكن است كه اثر نويسنده متفاوت با آثار قبلي باشد. نكتة مهمـي كـه در
تبيين شخصيت علمي پديدآورندة اثر ميتوان بيان كرد، آن است كـه بتـوان بـا
توجه به زمينة موضوعي پيشين و عالقهمنديهاي حرفهاي در عرصة نگـارش،

به بيان اهميت و سطوح تخصصي و حرفهاي منبع اطالعاتي پرداخت.    
 

شيوهي معرفي1 اثر  
در رابطه با معرفي اثر، ناقد ميتواند از شيوههاي مختلفي بهره گيرد. اين 
روشها به جنبههاي خاصي از معرفي توجه دارند. برخي از ناقدان كتاب را به 
اختصار معرفي ميكنند و گروهي ديگر با بسط و توضيح بسيار به معرفي اثر 
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مبادرت ميورزند . پارهاي از ناقدان با بهرهگيري از واژگان متن به معرفي 
ميپردازند  و برخي ديگر با استفاده از كلمات خاص خود. ناقداني هستند كه 
به ترتيب فصلها1 و بخشهاي2 متن توضيح ميدهند و كساني نيز به روش 
كلي و خارج از نظم اثر به تشريح مفاهيم همت ميگمارند. در تمامي شيوهها 
مهم آن است كه چارچوب مفهومي اثر بهخوبي  بيان شده و خواننده پيام اصلي 
متن را دريابد. ممكن است كه در توضيحي ساده و مختصر، لُب مطلب بهتر به 
خواننده منتقل شود تا در يك شرح مفصل و طوالني كه چندان نيز واضح 

نيست. اين مسالهاي  است كه لزوما بايد در نگارش نقد مدنظر قرار گيرد.   
در معرفي اثر بايد توجه كرد كه موضوع اصلي كتاب يا مقاله چيست؟ چه 
دريافتي از مفهوم كالن آن وجود دارد؟ و براي چه گروهي از خوانندگان نوشته 
شده است؟3. با تكيه بر اين عوامل ميتوان به روش بهتري به معرفي اثر همت 

گماشت.  
معموال در يك بررسي ساده ميان متن و نقد آن، مشخص ميشود كه روش 
معرفي متن تا چه اندازه با نوشتار اصلي مطابقت دارد. اين انطباق ميتواند در 
نقش معياري موثر براي تعيين اعتبار نقد مورد استفاده قرار گيرد. زيرا ميزان 
خلوص و شفافيت معرفي و ارائه اطالعات منطبق بر محتواي كتاب، حاكي از 

دقت و مسئوليتپذيري ناقد در نگارش نقد است.   
همچنين در معرفي اثر، توصيه كتاب براي دانشجويان و يا متخصصان از 
زمره مواردي است كه بايد در اين بخش مورد توجه قرار گيرد4 تا خوانندگان 
سطح كتاب را ارزيابي كرده و در ارتباط با مطالعه اثر از اين توصيه بهرهمند 

شوند.    
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 روش تجزيه و تحليل1 متن  
مهم است كه  همواره بهخاطر داشته باشيم كه نقد ابزاري براي خواننده است، 
نه ارائهاي در حد و اندازه يك متخصص كارآزموده ادبي. پس بايد مراعات 
مخاطبان را در نظر داشت و به سمت سادگي در نوشتار پيش رفت2. بنابراين 
اصل مهم در نگارش و تحليل متن عبارت است از نوشتاري سليس، روان و 
قابل درك براي خواننده و لذا در انتخاب روش مورد نظر بايد به اين امر 

اساسي توجه داشته باشيم.   
در ارتباط با روشي كه براي بررسي متن توسط ناقد انتخاب ميشود، 
ميتوان اهميت نقد را مورد بررسي قرار داد. در اين رابطه، شيوههاي  متعددي 
در تحليل متن وجود دارد كه با عنايت به نظر ناقد و تواناييهاي او شكل 
ميگيرد. ناقدي كه از روشهاي مناسب براي تحليل متن بهره ميگيرد، به 
هستههاي اصلي نوشتار توجه ميكند و در همين راستا تالش ميكند تا بتواند 
به محتواي متن و مفاهيم پايهي آن دست يابد. لذا در بررسيهاي خود نيز به 

مّ محتواي اصلي متن بهشمار ميآيد.   وَ ابعادي نظر دارد كه مق
يك نقد تحليلي، گزارش3 يا خالصه متن نيست. خالصهسازيها يا ارائه 
گزارشها به بحث در باره مندرجات برميگردد، در حالي كه نقد به ارزشيابي 
نقاط قوت وضعف كتاب، اعتبار، تفسير، تشريح و تحليل باز ميگردد4. اين 
عوامل در واقع بايد مبتني بر عامل ديگري باشد كه عبارت است از  بحث 

بيطرفي در بررسيهاي ناقد.    
بيطرفي در تحليل متن از زمره عواملي است كه بايد توسط ناقد رعايت 
شود. زبان نقد، زبان اصالح و ويرايش است، نه زبان طعنه و كنايه. توجه به 
                                                 
1. Method of analysis  
2. Grande Prairie Regional College [Website] 
3. Report  
4. University of Washington [website] 
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نقاط ضعف، همپاي نقاط قوت، مهم و تاثيرگذار است. به هر ميزان كه ناقد به 
مسائل مربوط به تحليل كاستيها ميپردازد، بايد در كنار آن به عناصر تقويت 
كننده و توانمنديهاي نوشتار نيز عنايت داشته باشد. همچنين بايد توجه داشت 
كه روش بررسي متن، يعني نوع نگاه ناقد به متن، حاكي از مجموعهي 
تواناييها، مهارتها، نگرشها و منظر ناقد است كه در سنجش ميزان اعتبار 
گي ايفا ميكند. بنابراين، همواره بايد توجه داشت كه تسلط ناقد  نقد، نقش پررن
به متن و ارزيابي او تا چه ميزان با معيارهاي تحليلي نقد همخواني داشته و 

توانسته است از عهدهي چنين كار مهمي برآيد.   
  

اهميت عنوان  
يكي از معيارهاي مهم نقد منابع اطالعاتي، آن است كه به اين پرسـش پاسـخي
مناسب داده شود: عنوان اثر تا چه ميزان بيانكنندة مفهوم و مبحـث ارائـه شـده
است؟ از نكات كليدي1 در نقد كتاب، مشـخص سـاختن ميـزان ارتبـاط ميـان
عنوان با مطالب ارائه شده در متن است. اهميـت عنـوان بـهكـار رفتـه در اثـر،
براساس عنوانهاي انتخابي براي فصلها و بخشهاي كتـاب، بـهخـوبي قابـل
بررسي است. ربط2 منطقي كه ميان عنوان كتـاب و رئـوس مطالـب آن وجـود
دارد، حاكي از توجه و دقت نويسنده در نگارش اثري معتبـر و كارآمـد اسـت.
واضح است كه عنوان نيز همچون عوامل ديگر تحليل كتاب، ميتواند بهعنـوان

عاملي در بررسيها مورد نظر قرار گيرد. قبل از شروع نگارش انتقادي، ميتوان 
به سرفصلها اشاره كرد. در ايـن تقابـل سـودمند، رابطـة ميـان عنـوان و مـتن
بهخوبي نمايان ميشود. عنوان كتاب در جذب مخاطب و نفوذ در دنياي نشـر،
نقشي بيبديل ايفا ميكند، همچنانكه نگارش سرخط روزنامـههـا خـود نـوعي

                                                 
1. Key elements. 
2. Relevance. 
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فعاليت تخصصي است كه موجب توجه و جذب مخاطب مـيشـود. از جملـة
نكات ضروري در نگارش انتقادي، ميتوان به اين نكته اشاره كرد كـه چنانچـه
عنوان مورد استفاده صرفاً جنبة تبليغي داشته و فروش بيشتر كتاب را مد نظـر
قرار داده باشد، در نقد بايد به اين شيوه اشاره شود. دربارة كتـابهـاي علمـي،
بايد اظهار داشت كه نويسنده كمتر به اين روش تكيه ميكند. زيرا اعتبار علمي 

خود را با انتخاب نابجا كمرنگ ميسازد.  
  

بخشبندي اثر   
- كـه معمـوالً در توضيح توصيفي بخشبندي كتاب نيز با توجه به طرح كلـي
چارچوب بخشها، فصلها، و قسمتهاي مختلف ارائه شده - از عناصر مهـم

ديگر در نقد است. بخشبندي كتاب، معموالً بهشيوهاي متناسب انجام ميگيرد. 
داراي  اين تناسب، بسته به نوع نگارش متفاوت است. گاهي مطالـب نويسـنده،
وزني متناسب در كل مجموعة كتاب است كـه مؤلـف بـا تكيـه بـر يـك نظـم
ساختاري در ميزان فضاي اختصاص داده شده به هريـك از بخـشهـا، نـوعي
سـاختار بخـشبنـدي اعتدال در پيش ميگيرد. در اثر علمي - كه از تعـادل در
برخوردار است - مالحظه ميكنيم كه  هم از لحاظ حجم صـفحههـا و هـم از
نظر ميزان توضيحهاي ارائه شده در هر فصل و يا بخش، تعادلي نسبي در ميـان
قسمتهاي مختلف كتاب برقرار شده است. در مـواردي هـم بنـا بـه موضـوع

مطــرح شــده، ممكــن اســت توضــيح مباحــث براســاس اهميــت هــر يــك از 
زيرمجموعههاي ارائه شده، متفاوت باشد. تعيين شرايط و ويژگيهاي بخشهـا

و توضيح در باب تحليلهاي ارائه شده، يكي از موارد بررسي ناقد است.     
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تحليل موضوع  
بررسي و تحليل موضوع كتاب، ميزان ارتباط موضوع كتاب بـا مبـاني علمـي- 
تخصصي رشتة موردنظر، و سنجش وضعيت اهميت موضوع بـا ابعـاد خـاص
حرفهاي نيز، يكي از معيارهاي مهم در ارزيابي كتاب بهشمار ميآيـد. موضـوع

كتاب در درجة نخست، براساس وضعيت علمي، در زمينة رشتهاي كه كتاب در 
آن حوزه به رشتة تحرير درآمده، مورد تحليل قرار ميگيرد. بـر همـين اسـاس،
حجم درخـور تـوجهي از مـتن و مفـاهيم وابسـته بـه آن بايـد درون محتـواي

تخصصي مطرح شده، و ابعاد خاص آن با مباني و اصول پذيرفته شده در زمينة 
حرفهاي تناسب داشته باشد. حتي نوآوريهائي هم كه در اين عرصه به جامعـة
علمي ارائه ميشود، تابع همين اصل است. زيرا نـوآوري و ابـداعهـاي نـوين،

خود بر مبنا و زيرساخت علمي استوار است. اين مفهوم، سخن معروف نيوتن1 
را به خاطر ميآورد كه: اگر من از ارتفاع باالتري بـر علـوم نظـاره دارم، بـه آن

دليل است كه بر شانهي غولها ايستادهام. عالوه بر فروتني علمي نيوتن در اين 
سخن، اهميت تالشهاي پيشينيان و مبـاني علمـي سـازمان دادهي دانشـمندان
قبلي هم بهخوبي فهميده ميشود. شايسته است كه جايگاه موضـوع و مباحـث

مرتبط با آن در حوزة تخصصي و علمي مربوط با  منبع، مورد مداقه قرار گيرد. 
پك و كويل2  دربارة روش مورد استفادة نويسنده در تحليل موضوع اثر، يادآور 
ميشود كه درنظر داشته باشيد كه متون مختلف، تنها وجـوه مشـترك نـاچيزي
دارند. هدف ما پيدا كردن روش انحصاري نويسندة مورد نظر، براي ارائـة ايـن
وجوه مشترك است. شيوههاي مختلف نويسندگان، به درونمايههاي رايج، پـيچ

                                                 
1. Newton 
2. Peck & Coyle. 
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و تابهاي متنوعي ميبخشد. در متن به دنبال چارچوب گستردهتري بگرديد و 
ببينيد ايدة اصلي و موضوع اساسي چگونه پرداخته ميشود1.    

  
سطح نگارش   

توضيح دربارة سطح نگارش از لحاظ تخصصي، و نيز ساختار دستوري نگارش 
با توجه به موضوعي كه به آن پرداخته شـده، از ديگـر عوامـل مـؤثر بـهشـمار
ميرود. متون حرفهاي كه در رشتة خاصي به چاپ ميرسد، بايد بـا توجـه بـه
انتظاري كه نويسنده در مقدمه ايجاد كرده، رقم خورده باشـد. ايـن ويژگـي، در
دو جنبه مورد بررسي قرار مـيگيـرد؛ يكـي نگـارش از لحـاظ زبـان علمـي و
تخصصي كه پديدآورنده در آن حوزه به توليد انتشارات دست يازيده اسـت، و
ديگر از نظر رسائي و همنوائي با مفهومي كه نگارنده به آن ميپردازد. در واقع، 
مباحث از نظر سطح تخصصي با معيارهاي حرفهاي سـنجيده مـيشـود. زبـان
علمي، و سنخيت سطح نگارش با موضوع مورد بررسي، دو مقوله است كـه در
نگارشهاي انتقادي بايد مورد توجه ناقد قرار گيرد. سنجش هريك از ايـن دو
سطح، ميتواند بهخوبي مبين ميزان تسلط صاحب اثر بر موضوعي باشد كـه در

نگارش كتاب انتخاب كرده است.    
  

ارتباط ساختاري ميان بخشها  
بررسي ميزان رابطة اندامگاني (ارگانيك) ميان بخشها و فصـلهـاي كتـاب در
راستاي حفظ يكپارچگي و وحدت موضوعي و تخصصي در سراسر كتاب نيز، 
ايجـاد نظـم سـاختاري و عاملي ديگر در ارزشيابي كتاب محسـوب مـيشـود.
برقراري پيوند ميان فصلهاي مختلف كتاب، خود به ايجاد متني متعـادل يـاري

                                                 
1. روش مطالعه ادبيات و نقدنويسي، ص 271  
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ميرساند. ارتباط ميان سرفصلها و مطالب آنها، نكتهاي درخور توجـه اسـت.
در كتاب تخصصي، لزوماً بايد ميان فصلها و مـتن آنهـا پيونـدي ناگسسـتني
برقرار باشد. حفظ يكدسـتي در كليـت كتـاب نيـز، از همـين نكتـه سرچشـمه

ميگيرد. توازن ايجاد شده در كتاب، سبب رضايت خاطر خواننده ميشود و او 
را به مطالعة كتاب ترغيب ميكند. اين هم نكتهاي است كه ميتواند توجه ناقـد

را به خود جلب كند.  
  

هستهي اصلي بحث  
تحليل ميزان توجه نويسنده(گان) به مبحث كلي و پـرداختن بـه هسـتة اصـلي

موضوعي در مطالب ارائه شده نيز، در نقد كتاب مؤثر است. در منابع اطالعاتي 
- مـيتـوان - كه با بهرهگيري از  روششناسي و به شيوة عالمانه تحرير شـده
هستههاي اصلي مباحث را در قالب توضيحهاي ضـروري و تكميلـي مشـاهده
كرد. پرداختن به لُب اصلي محتوا و مفهوم علمي در هـر اثـر پژوهشـي، ركـن

مهمي در تأليف آن به شمار ميآيد. به هر ميزان كه نويسنده از مطالب و شـاخ 
و برگهاي اضافي در نگارش اثر بهره گرفتـه باشـد، مـيتـوان بيـان كـرد كـه
امتيازهاي منفي آن نيز افزايش مييابد. برخي از مؤلفان، از هر گونـه آگـاهي و
اطالعات خود در هر جا استفاده مـيكننـد كـه ايـن، شـيوهاي نامناسـب بـراي

نگارش هر كتاب تخصصي شمرده ميشود.   
  

شيوة پردازش متن  
روش پردازش1 مباني و مباحث علمي در اثبات فرضيهها و نظراتي كه نويسنده 
ارائه داده، يكي ديگر از عوامل ارزشيابي منابع اطالعاتي اسـت. روشـي كـه در

                                                 
1. Method of process 
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اثبات انديشههاي مورد استناد مؤلف ارائه شده، در واقـع عـاملي مهـم در نقـد
محسوب ميشود. اينكه نويسنده تا چه ميزان توانسته است به اثبات و يا ابطـال
انديشهاي بپردازد و از روش علمي در اين مسـير بهـره گرفتـه باشـد، يكـي از
مؤلفههاي اصلي در ساختار نقد منابع اطالعاتي است. در اين باره، ميتـوان بـه
بررسي بيشتر برخي از مستندات وي دررويكرد مورد استفادة او اشاره كـرد و
با سنجش عناصر خاص علمي در اين زمينه، به تبيين وضعيت ايـده و نگـرش

وي پرداخت.   
  

بررسي استنادها  
تحليل استنادها و ارجاع1هائي كه به منابع مختلف داده شده، هم از نظـر ميـزان
صحت استناد، و هم اعتبار منبع، عنصري ديگـر در نقـد شـمرده مـيشـود. در
استنادهاي ارائه شده در متن، ميتوان به اين دو عامل مهـم توجـه كـرد. ميـزان
اعتبار منابعي كه نويسنده در اثر خود به آنها  اسـتناد كـرده، معيـاري مهـم در

سنجش كتاب محسوب ميشود. هر چقدر استنادها به منابع معتبر علمي بيشتر 
باشد، ميتوان نتيجه گرفت كه مؤلف در خلق اثر خود به اطالعات ارزشـمندي
تكيه كرده است. استناد به منابع ضعيف و كم اهميت از منظر علمي، اعتبار اثـر

را كاهش ميدهد. از سوي ديگر، كاربرد بيش از حد استناد در منابع اطالعاتي، 
بهگونهاي كه متن تبديل به مرور نوشتههـاي ديگـران شـود (مگـر در صـورت
نگارش مرور متون با چارچوب فني و تخصصـي آن)، شـائبة كتـابسـازي يـا

همان حكايت معروف چسب و قيچي2 را يادآور ميشود.   
  
  

                                                 
1. Reference. 
2. Cut & paste. 
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بررسي صحت اطالعات مندرج در نقد  
براي سنجش اعتبار يك نقد، ميتوان از ميزان درستي اطالعاتي كه توسط 
ناقد ارائه شده، به عنوان يكي از عوامل موثر در تعيين ميزان اعتبار علمي آن 
استفاده كرد. براين اساس، اطالعات ارائه شده توسط ناقد در نقش عنصري 
مهم و معياري موثر براي سنجش نقد مورد استفاده قرار ميگيرد. براي تحليل 
چنين اطالعاتي، بهرهگيري از مباني علمي ضروري است. در هر شاخهاي از 
علوم و يا فنون، مباني و اصول شناختهشدهي علمي وجود دارد كه ميتوان با 
تكيه بر آن، به ارزشيابي نظرهاي نوين و آثار جديد منتشر شده پرداخت. 
طبيعي است كه اين بررسي توسط افراد متخصص و آشنا با مباحث مرتبط 

انجام ميپذيرد.   
قابليت درك كتاب، سازماندهي مناسب موضوع، و كاربرد واژگان ساده در 
مقدمه، درگير ساختن خواننده توسط نويسنده در ارتباط با پيچيدگيهايي كه 
متضمن شناخت كلي در خصوص موضوع است، ميتواند در تحليل بهتر اثر 
لحاظ شود1 و به نوعي با بررسي درستي اطالعات ارتباط برقرار سازد. در واقع 
صحت اطالعات با عواملي چون درك مناسب كتاب در ارتباط است، زيرا بايد 

خواننده توانايي شناخت مطلوب اثر را داشته باشد تا بتواند به ارزيابي دست زند.     
  

استفاده از متون معتبر و نظر ناقدان ديگر   
متون پايه و منابع مرجع2 در رشتهي مورد نظر، ميتواند حاوي آگاهيهاي 
مناسب در اين زمينه باشد. اين بررسي با توجه به  سنجش و ارزيابي ميان 
پارههاي اطالعاتي متن و منابع معتبر و مرجع، سبب انجام تطبيق مطلوبي در 
اين عرصه خواهد شد كه براي اهل فن، معياري قابل اعتماد و رهگشا 
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محسوب ميشود. بايد بيان كرد كه بررسي اطالعات مطرح شده، با شناخت 
علمي جاري در آن حوزه كه توسط صاحبنظران به تاييد ميرسد، در حكم 
معياري معتبر محسوب ميشود. عالوه برآن، اطالعات موجود در نقد، قابليت 

بررسي با نقدهاي ديگر را  نيز دارد.   
ناقدان در ارزيابي متن، بايد به نقدهاي ديگر نيز نظر داشته باشند. معموال 
تعداد قابل توجهي از متون بااهميت توسط افراد مختلف مورد بررسي قرار 
ميگيرد. بهتر است كه ناقد از نقدهاي ديگران نيز در تحليل خود بهره گيرد. 
بهويژه آثاري كه توجه جامعه علمي1 را به خود جلب ميكند. ممكن است در 
حوزهي نگارشهاي انتقادي اين اعتقاد وجود داشته باشد كه اگر متني توسط 
يك ناقد بررسي شد، نيازي به نقد دوبارهي آن نباشد؛ ولي به نظر ميرسد كه 
در موارد متعدد ميتوان از متني مهم و تاثيرگذار، برداشتهاي  مختلفي ارائه 
داد و بررسيهايي را از ابعاد گوناگون به انجام رساند. اين مورد، بهويژه در 
متون علمي انگيسيزبان قابل مشاهده است كه از يك اثر مهم، نقدهاي 
چندگانهاي منتشر ميشود كه هر يك در جاي خود، داراي اهميت و ارزش 

انتقادي است.   
  

كاربرد روشهاي اثربخش در درك متن   
ــون ــده، همچ ــة خوانن ــؤثر در درك بهين ــاي م ــيوهه ــتن از ش ــورداري م برخ
برجستهسازي نكات كليدي، ارائة خالصههاي روشمند و نظاير آن، يكي ديگـر
از عناصر تحليل كتاب بهشمار ميآيد. در بسـياري از منـابع علمـي، شـاهد آن

هستيم كه نويسنده با ارائة شاخصهاي مهم در متن، به خواننده در مطالعة خود 
كمك ميكند. برجستهسازي مطالب اصلي و مهم در متن با استفاده از شيوههاي 

                                                 
1. Scientific society 
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مختلفي چون عالمتگذاري1، درشتنمائي2، خط زيـرين واژه3، كـج سـاختن
قلم/ اريبنويسي4 و نظاير آن صورت ميپـذيرد. ولـي مهـمتـر از آن، انتخـاب
نكات كليدي و مهم در متن است. اينكه نويسنده تا چه حد به مفـاهيم اصـلي

پرداخته و به چه ميزان انتخاب او در اين بخش مؤثر بوده، خود قابل بررسي و 
تحليل ناقد است. همچنين ارائة چكيده از متن در ابتداي هر فصل كتاب و نيـز
نتيجهگيري در پايان آن فصل، از زمرة عوامل مثبـت در ارزيـابي اثـر بـهشـمار

ميآيد. برخي از نويسندگان معتبر در هر بخش از كتاب خود، در ابتدا خالصه، 
و در انتها نتيجهگيري از مطلب خود را ارائه ميدهند.  

  
استفاده از شيوههاي بيان ديداري  

استفادة نويسنده از روشهاي بيان ديـداري5در توضـيح اطالعـات ارائـه شـده،
چون جدول، نمودار، نقشه، عكس، گراف و امثال آن، شاخصي ديگـر در ايـن
عرصه است. بايد توجه كرد كه نويسنده به چه ميزان و در چه قسمتهـائي از
اثر به اينگونه از ابزارهاي اثربخش تكيه كرده، و در نگارش خـود از آن بهـره
گرفته است. در بسياري از موارد، ارائة چنـين راهبردهـائي در مـتن بـه فهـم و
درك بيشتر خواننده ياري ميرساند. همچنين استفادة بجا و صـحيح از چنـين
روشهائي، رغبت خواننده را به مطالعه افزايش مـيدهـد. نويسـنده در برخـي
موارد و در موضوعهاي خاص، لزوماً بايد از اين چنين ابزارهـائي بهـره گيـرد.
كاربرد جدول و نمودار، يكي از شيوههاي مهـم بيـان ديـداري در آثـار علمـي

است. در كنار آن، بهكارگيري عكسها و تصاوير نيز از اهميت برخوردار است. 
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در زمينة آثار مختلف رشتههاي گوناگون، هر يك از روشهـاي بيـان ديـداري
اطالعات ميتواند سودمند باشد. در آثار تاريخي، نقشه، و در تحقيقـات مبتنـي
بر اسناد، نمونة سند حائز اهميت زيادي  است. نگارههـاي تصـويري، نمادهـا،
نشانگرهاي مختلف در آثار علمي، نقشـي  بسـزا در درك بهتـر مـتن برعهـده
دارند. استفادة بجا و متناسب از چنين راهبردهائي، ميتواند يكـي از امتيازهـاي

مثبت اثر بهشمار آيد. 
  

رعايت چارچوب منطقي در توضيح مباحث  
ارائة مطالب در بخشها و فصلها با استفاده از چارچوب منطقـي در شـروع و
توضيح كليت بحث (مقدمه)، مطرح سـاختن نكـات اصـلي، توضـيح و بسـط
متناسب مطلب، و نتيجهگيري نهائي كتاب از مبحث ارائه شده، عامـل ديگـري

در اين حوزه است. نكتهاي كه در ساختار اثر بايد به آن توجه داشت، اين است 
كه در متن مبتني بر روش علمي، شروع بحث مؤلف با زمينـة اوليـه و توضـيح
دقيق فعاليت تخصصي او دربارة موضوع مـوردنظر در كتـاب آغـاز مـيشـود.
فصلها به ترتيب با تكيه بر نظم منطقي مبحث، بيان ميشود و با حفـظ رابطـة
ساختاري با موضوع به پيش رود. هـر بخـش بـه موضـوعي مربـوط بـه خـود
پرداخته و از اختالط مباحث با يكديگر در بخشهاي مستقل اجتنـاب ورزيـده

باشد. بهعبارت ديگر، توازن ساختاري كتاب از عوامل مثبت ارزيابي است.   
  

ميزان ارتباط بحث با طرح كلي اثر  
تحليل ميزان ارتباط مباحث با ساختار از پيش طرح شده (چارچوب يا فهرست 
مندرجات) و رابطة متناسب ميان آنها، عامل بعدي است. فهرست منـدرجات،
در واقع چارچوب بحث و فحص كتاب است. بـا مطالعـه و بررسـي فهرسـت

مندرجات، ميتوان به ماهيت و سطح فعاليت حرفهاي در كتاب پي بـرد. نكتـة 
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مهمي كه در بررسي فهرست مندرجات وجود دارد؛ آن است كه ممكـن اسـت
فهرست مندرجات با انتخاب عنوانهائي برجسته و شاخص انتخاب شده، ولي 
متن متكفل چنين عنوانهاي شايستهاي نباشد. ارتبـاط نزديـك و صـحيح ميـان
فهرست مندرجات و متن كتاب نيز، از زمرة عوامل مهم در نقـد كتـاب اسـت.
بخشبندي فصول در فهرست مندرجات، دليلـي بـر شـيوة انديشـة تخصصـي

مؤلف در حوزة خاصي بوده كه در كتاب به آن پرداخته است.  
  

تبيين رويكرد پديدآورنده(گان) در نگارش  
رويكرد اصلي نويسنده(گان)، و روش بهكار رفتـه در تحليـل و پـردازش مـتن
كتاب نيز، عنصري ديگر در ارزشيابي اثر محسوب مـيشـود. بررسـي موضـوع
تخصصي، در قالب روش پژوهشي1 متناسـب بـا آن ميسـر اسـت. در بررسـي
وضعيت كاربرد فناوري اطالعات در كتابخانهاي مشخص، مـيتـوان از مطالعـة
موردي2بهره گرفت. در حالي كه براي سنجش وضـعيت و كـاربرد وبـالگ در
كتابخانههاي تخصصي، نياز بـه اسـتفاده از روش پيمايشـي3داريـم. بـر همـين

اساس، رويكردهاي ديگري چون روش تاريخي4، تجربـي5، پـژوهش كيفـي6و 
اسـت. سـنجش جز آن در انواع پژوهشها و نگارشهاي علمي حائز اهميـت
تناسب ميان موضوع و روش مورد استفاده در اثر، ميتواند عـاملي سـودمند در
نقد كتاب شمرده شود. لذا ناقد ميتواند به اين نكتة مهـم در نقـد خـود اشـاره

كند و از آن در معيارهاي  ارزيابي كتاب بهره بگيرد.  
   

                                                 
1. Research method 
2. Case study. 
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4. Historical. 
5. Experimental. 
6. Qualitative research. 
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ميزان تأثيرپذيري و تأثيرگذاري اثر  
بررسي ميزان تأثيرپذيري از، و تأثيرگذاري بـر آثـار علمـي مهـم در آن حـوزة
تخصصي، عامل بعدي است. تمامي آثار علمي و تخصصي، در پي تأثيرپـذيري
از آثار پيشين خود بهرشتة تحرير در ميآيند. اين فرايند حرفهاي، امري پذيرفته 
شده در مجامع علمي است. ساختار علم، همواره بر پايههائي بنا مـيشـود كـه

سازندگان بيشماري در ساخت و پردازش آن دخيل بودهاند. ميزان برخورداري 
از آثار علمي قبلي و همچنين تأثيري كـه اثـر در زمينـة حرفـهاي و تخصصـي
مرتبط برجاي مينهد، از زمرة موارد اصلي در سنجش و تحليل منبـع بـهشـمار

ميآيد. برخي از آثار از نفوذي بينظير در زمينة فعاليت حرفهاي برخوردارند، و 
پارهاي از آنها كمترين تأثير را بر جريان علمي رشتة مربوط بر جاي مينهنـد،
و بعضي نيز به نحوي متعادل در اين عرصه به نقـش مـؤثر خـود مـيپردازنـد.

تعيين اين جايگاه نيز، ميتواند در نگارشهاي انتقادي مطرح شود.   
  

جامعنگري متن   
ميزان جامعنگري در مبحث ارائه شده، و در عـين حـال شـيوههـاي اثـربخش

توضيحي دربارة اجزا و عناصر مهم موضوع تخصصي نيز، مؤلفهاي ديگر است. 
جامعنگري در اين عرصه، اصطالحي نسبي است. ايـن ويژگـي، بايـد در حـد
متعارفي در كتاب بهكار گرفته شده باشد. اساساً هر اثر علمي كـه در حـوزهاي 
تخصصي منتشر ميشود، ضرورت دارد كه ابعاد مرتبط با بحث مطرح شـده را
پوشش دهد. بيتوجهي نويسنده(گان) به جنبههاي خاصي كه مرتبط با موضوع 
كتاب است و در نگارش اثر مطرح نميشود، از زمرة نكات منفـي آن بـهشـمار
ميآيد. همانطور كه اشاره شد، اين مقوله در زمينة مباحـث مـرتبط و ضـروري در
حوزة تخصصي بوده و اين، امري است كه در عرف نگـارشهـاي علمـي، چـه در
پاياننامهها و چه در كتابها و ديگر منابع معتبر نگارشي رعايتش ضروري است.  
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اعتبار علمي اثر  
ميزان اعتبار علمي اثـر در حـوزة موضـوعي كـه بـه آن تعلـق دارد، و نگـرش
متخصصان مرتبط به آن، عاملي مهم در معيارهاي انتقادي است. بـا انتشـار هـر
اثر مهم تخصصي، توجه صاحبنظران و متخصصان آن رشته بهسرعت بهسوي 
آن جلب ميشود. در اين ميان، برخي اظهارنظرهاي عالمانة افـراد صـاحبنـام،

ميتواند براي ناقد راهگشا باشد. اعتبار علمي هر اثر معموالً در حيات حرفهاي 
يك رشتة علمي بـهشـكلي برجسـته ظـاهر مـيشـود. اقبـال صـاحبنظـران و
متخصصان از منبع اطالعاتي در فعاليت آموزشي و پژوهشي، دليلي بر اعتبـار و

ارزش علمي آن است.  
   

شيوهي پرداخت منطقي  
نقد تحليلي ميتواند بر اساس مبناي ارزيابي كتاب، مثبت يا منفي باشد. در 
نگارش يك نقد، تركيبي از مهارتهاي مربوط به توصيف آنچه كه در متن 
مشاهده ميشود، صورت ميپذيرد؛ چگونگي تالش اثر براي قبوالندن 
مقصودش بررسي ميشود؛ و پاسخهاي ناقد تشريح ميشود1. در اين حالت با 
طرح داليلي كه در متن بيان شده، به تحليل دقيقتري پرداخته شده و تا حد 

زيادي نيز از مشي و روش استداللي بهره گرفته ميشود.    
در ارتباط با ارزشيابي روش استفاده شده در نقد ميتوان به شيوههاي 
پرداختن به نقد نيز توجه داشت. در اين روشها عنايت به روند منطقي و 
روشمند نقد حائز اهميت است. پردازش سنجيده و مبتني بر رعايت 
چارچوبهاي شناختهشدهي نقد ميتواند حاكي از پيمودن مسيري قابل قبول و 
موثر در نگارش آن بهشمار آيد. مقدمهي مناسبي كه ابعاد مفهومي نقد را آشكار 
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ميسازد، تشريح مبحث و توضيح پيرامون معنا و هستهي موضوعي متن، از 
زمره مواردي است كه بايد با نگارشي روان و مبتني بر مباني علمي حوزهي 
مورد نظر تدوين شده باشد. از سوي ديگر، تحليل ساختار اثر و معرفي مناسب 
آن ميتواند در تكميل اعتبار و وثوق نقد نقش بهسزايي  داشته باشد. در كنار 
آن و مهم تر از همه، ارزيابي دقيق متن با توجه به ساختار و چارچوب اصلي 
متن و توجه به جنبههاي  مثبت و منفي در نگارش منبع، در سنجش اعتبار نقد 
بسيار تعيين كننده است. در صورتي كه اين روند بهصورت منصفانه و با توجه 
به عناصر تحليلي و پيشنهاد شده براي نقد متون انجام شده باشد، باعث قوام و 
استحكام نقد ميشود. مطلوب است كه نتيجهگيري از كليت متن بوده و حاوي 

نكات اصلي و كالن در تحليل ساختاري متن باشد.     
   

آراء متخصصان و صاحبنظران1   
پژوهشگران و دانشوران بايد ارتباط خود را با مخاطبان شايسته برقرار سازند و 
انديشه خود را در معرض آراء انتقادي و نقدهاي مستقل  قرار دهند. معموال 
نتايج پژوهشي و عالمانه، بهصورت وسيع از طريق انتشاراتي چون مقالههاي 
مجلهها يا كتابها، ارائه، بيان و يا از طريق همايشها و كارگاهها، اشاعه و 
اطالعرساني ميشود2. انواع شيوههاي بيان مطالب علمي توسط متخصصان و 
انديشمندان در حوزههاي گوناگون علمي وجود دارد كه شامل ارائه پژوهشها 
و مطالعات آنان است. در زمينه نقد آراء و متون نيز ميتوان از چنين آثاري 

بهره گرفت.   
ميتوان با بررسي انتشارات مورد نظر در ارتباط با نقدهاي موجود حجم 
اطالعات ارائه شده را بررسي كرده و ميزان اظهار نظر مناسب در باره يك 
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106   □   نقد منابع اطالعاتي/ شناخت مفاهيم، ساختار، ماهيت و معيارهاي نقد  
 

 

مفهوم را بهدست آورد. عالوه بر آن، نوع اطالعاتي را كه عرضه ميكنند، 
شناسايي كرد1.    

البته ناقدان آگاه و متعهد، در نگارش خويش بر نقد و اظهار انديشه، داراي 
سعهصدر و انتقاد بر برداشتهاي صورت گرفته هستند. اساسا ناقدان باظرفيت، 
در انديشه خود نيز تحليل را روا ميدارند و به امكان توسعه و تحول قدرت 
درك معتقدند. فراي نيز تصريح ميكند كه منتقدان شرافتمند كسانياند كه دم به 

دم در ذوق و سليقه خويش نقص ميجويند2.  
عالوه بر آن، توصيه شده كه براي نقد هر اثر،  بيش از يك انتقاد از متن 
اوليه - كه مشغول رسيدگي به آن هستيد - مطالعه كنيد3. اتخاد اين شيوه به 
منظور بهرهگيري بهتر از انديشههايي است كه توان ارتقاء و پيشرفت مطلوب را 
در خود دارند. انديشه صاحبنظران با در نظر گرفتن چنين عنصري، رو به 

رشد و بالندگي ميگذارد و از بروز سوگيري جلوگيري ميكند.   
آراء و انديشههاي صاحبنظران در خصوص يك نقد ميتواند از زمره 
معيارهاي قابل اعتماد براي سنجش ميزان اعتبار نقد باشد. در اين رابطه ميتوان 
به تحليلي كه آنان از صحت و عادالنه بودن نقد ارائه ميدهند به عنوان 
عنصري موثر در بررسي معتبر بودن نقد اطمينان داشت. به همين منظور، 
نگارشهايي كه بر نقدهاي انجام شده به رشته تحرير درميآيد از جمله 

ابزارهاي سودمند براي اين مقصود است.   
در واقع نقد نقد4 يا تحليل يك نقد و بررسي يك نوشتار انتقادي خود 
ميتواند متني راهگشا براي هدايت خواننده و ارزيابي اعتبار اثر بهشمار آيد؛ 

                                                 
1. How to Write a Book Review 

2. تحليل نقد، ص 41  
3. چگونه نقد بنويسيم؟ (روش نوين نگارش رساله، نقد دانشگاهي؛ نقد تطبيقي و نقد هرمنوتيك و انواع 

نقد)، ص 66  
4. Criticism of criticism 
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مشروط بر آنكه اين تحليل از سوي صاحبنظر و متخصصي معتبر ارائه شده 
باشد و يا با مباني علمي آن حوزهي موضوعي همسو باشد. در اين قسمت نيز 
توجه به بحث سوگيري ناقد و عوامل تشخيص آن ميتواند در تعيين اعتبار 
نقد نقد موثر باشد. با وجود نقش اثربخش نقدهايي كه در بارهي نقدهاي 
مكتوب تهيه شده ميتوان بيان كرد، از اين نكته نيز نميتوان غفلت ورزيد كه 
اظهارنظر متخصصان موضوعي معتمد، يكي از عوامل ارزشيابي نقد بوده و بايد 

در كنار ديگر عناصر سنجش از آن بهره گرفت.    
    

محمل انتشاراتي نقد1  
از زمره معيارهاي موثر براي سنجش نقد منابع اطالعاتي ميتوان به محمل و 
منبعي اشاره كرد كه نقد را ارائه ميدهد. اعتبار منبع مورد بحث از اين نظر قابل 
اعتناست كه معموال منابع معتبر، نقدهاي ضعيف و غيرعلمي را منتشر نميكنند 
و بنابراين وقتي كه نقدي در منبعي موثق و مهم به چاپ ميرسد، ميتوان 
انتظار داشت كه احتماال اين نقد تا حد زيادي حائز معيارهاي مورد انتظار بوده 
است. البته بايد به اين نكتهي مهم نيز توجه كرد كه اين معيار در كنار ديگر 
عوامل بررسي مطرح ميشود و نقش عناصر قبلي در كنار اين عامل قابل 
بررسي و تحليل است. در جهان انتشارات، همواره يكي از معيارهاي اصلي 
براي سنجش اهميت و اثربخشي متن، اهميت و اعتبار ناشر و محمل اطالعاتي 
است و ميتوان با در نظر گرفتن چنين شاخصي به بررسي نگارشهاي انتقادي 

پرداخت.   
در خصوص ناشر اثر بايد تعيين كرد كه چه ناشري به نشر كتاب مبادرت 
ورزيده؟، آيا كتاب توسط خود نويسنده منتشر شده يا ناشر ضعيفي دارد؟ 

                                                 
1. Publication format of criticism 
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سنجش خودانتشاري كتاب ميتواند برخي موارد با دشواري همراه باشد، زيرا 
نويسنده ميتواند براي خود تحت نام ناشري برانگيزنده – كه البته كار سختي 
نيز نيست – به انتشار بپردازد، در حالي كه با بررسي بيشتر مشخص مي شود 
كه آن نشر تنها يك تا چند اثر محدود از آن نويسنده منتشر كرده است1 كه اين 

امر ميتواند موجب فريب مخاطب از نظر موضع اعتبار ناشر شود.   
   

نسبي بودن تحليلها2در  نقد  
نقد يك رشته علمي است كه شامل تفسير متني، پژوهشهاي تاريخي و انديشه 
نظري ميشود3. همچنين از نظر تاديه، تأويل و تفسير جزء متن است4. از اين 
رو هم از بعد تفسيري و هم از منظر انديشهاي كه ناقد در باب بررسي متن 
مصروف ميكند، نقد با تفكر و نظر ناقد پيوندي ناگسستني برقرار ميسازد كه 
در اينجا، تالش براي دست يافتن به معنا و محتواي متن هدف نهايي قلمداد 
ميشود. نقد همواره با پرسشي مهم در باب چيستي معنا همراه است. كاوش 
در باره ي كنهُ و ماهيت معنا به ميزان شناخت و آگاهي ناقد بستگي دارد. 
تالش براي دستيابي به مفهوم واقعي متن و انديشه پديدآورنده، يكي از 
فعاليتهاي موثر ناقد است. بلزي توضيح ميدهد كه نقد در توليد معرفت از 
متن، آنچه را كه داده شده، فعاالنه دگرگون ميكند. نقد در مقام عملي علمي، 

نوعي فرايند تصديق نيست، بلكه فعاليتي در جهت توليد معناست5.  
استخراج مفهوم از دل متن و تطبيق معنا با برداشت ناقد ميتواند 
پيچيدهترين مرحلهي تنظيم و تدوين نقد باشد. زيرا ناقد تالش ميكند تا با 

                                                 
1. Appreciating and Writing Book Reviews 
2. Relativity of analysis 
3. The character of criticism, p. 7 

4. نقد ادبي در قرن بيستم، ص 9  
5. عمل نقد، ص 179  
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تكيه بر عناصري به تحليل متن مبادرت ورزد كه برخواسته از تفكر نگارنده و 
پديدآورندهي اثر است. اينكه ناقد تا چه اندازه ميتواند در اين مسير موفق 
باشد، به عوامل متعددي بستگي دارد. از يك سو شناخت او از حوزهي 
موضوعي مورد نظر، در اين عرصه تاثيري مهم در پي دارد، و از سوي ديگر 
قدرت درك و برداشت او از گزارههاي مندرج در متن و تطبيق آن با 

پيشزمينهي  دانش و آگاهيهاي او در اين عرصه موثر است.   
همواره در برداشتهايي كه ناقد از متن دارد، امكان خطا وجود دارد و ناقد 
بايد در دركي كه از متن داشته دقت بيشتري صرف كند. معنا همواره در بستري 
شكل ميگيرد كه دانش و شناخت ناقد آن را تقويت ميكند. در واقع ميزان 
شناخت ناقد و آگاهيهاي او پايهاي براي درك و شناخت معناست. عالوه بر 
آن، معنا آن چيزي است كه پديدآورنده در دل متن به وديعه نهاده تا قدرت 
درك، شناخت و آگاهي خواننده، او را به معنا رهنمون كند. بنابراين، ناقد 
معموال در تحليل اثر به بخشهايي از معنا دسترسي دارد و از همينرو، بررسي 
او منطبق بر درك و شناختي است كه از متن به دست ميآورد. اين مساله به 
نسبي بودن بررسي در نقد منجر ميشود و بايد پذيرفت كه ناقد در فعاليت 
خود با نوعي نسبيت مواجه است و نقد نيز در ارتباط با ارزشيابي متن 
بهصورت كامل انجام  نميشود. اما راهكاري هم جز اين نميتوان ارائه داد و در 
تمامي نقدهاي مكتوب ما با اين موضوع روبرو هستيم. يعني ناقد همواره به 
اندازهي حيطه توان و شناخت خود به نگارش نقد ميپردازد و خواننده نيز 
حداكثر در همين حد ميتواند به برداشتهاي مفهومي از ارزيابي متن نائل 
شود. حتي در برخي موارد ميان درك خواننده از نقد و سعي و تالش ناقد در 

نگارش آن، يك جريان منسجم و متعادل وجود ندارد.      
نقد با نظام ارزشهاي ناقد پيوندي ناگسستني دارد. اين نظام همواره از دو 
سو با ارزيابي متن مرتبط است. هم با ويژگيهاي مثبت و هم با خصوصيات 
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منفي. هر دو سوي نظام ارزشها در اين زمينه نقش موثري ايفا ميكنند. 
بنابراين بايد در بررسي معيارهاي نقد به اين نكتهي مهم توجه كرد و همواره 

امكان بروز اختالل در سنجش اعتبار نقد را از اين منظر مدنظر قرار داد.   
   

نتيجهگيري  
نقد منابع اطالعاتي از زمره فعاليتهايي است كه در چارچوب معيارهاي علمي 
انجام ميپذيرد. نقد فعاليتي روشمند و بر اساس ضوابط شناخته شدهاي است 
كه ميتواند حاوي اطالعات سودمندي براي حوزهي موضوعي مرتبط باشد. 
نقد چارچوبي براي شناخت نقاط قوت و ضعف متن است و از طريق آن 
ميتوان به پااليش اطالعات مبادرت ورزيد. اين فرايند سودمند سبب خواهد 
شد تا متخصصان رشتههاي متعدد علمي به يافتههاي نويني دست يابند و باب 

آشنايي با ديدگاههاي نوين پيش روي آنان گشوده شود.   
بررسيهاي انجام شده در ارتباط با محتواي متن ميتواند از زمره عوامل 
مهم سنجش اعتبار نقد محسوب شود. همواره ارزشيابي، تحليل و بررسي نقد 
با عنايت به عناصري صورت ميپذيرد كه ميتواند نشاندهندهي اهميت 
موضوع و نيز تسلط ناقد بر حوزهي علمي مورد نظر باشد. از همينرو ميتوان 
با عنايت به نحوهي سنجش محتواي متن در نقد، به اعتبار نوشتار ناقد نيز پي 
. ارزيابي مفهومي كه ناقد از متن ارائه ميدهد، ميتواند با توجه به شيوههاي  برد
نگارشي، مورد بررسي بيشتر قرار گرفته و ابعادي از نحوهي تفكر و شرايط 

ارزيابي ناقد را مشخص سازد.   
براي اعتمادسازي نسبت به نقدهاي مكتوب و بهرهگيري بيشتر از محتواي 
اطالعاتي1 آنها، ضرورت دارد تا با در نظر گرفتن معيارهاي مشخصي نسبت به 

                                                 
1. Information contents 
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سنجش ميزان صحت و اعتبار نقدها اقدام كرد. به همين منظور شاخصهايي 
در نظر گرفته ميشود  كه با تكيه بر آنها، نقدهاي اثربخشي شناسايي شده كه 

حاوي طرح مباحث نوين و تحليل مناسب از محتواي متن هستند.   
اين معيارها با توجه به برخي از شواهد موجود و عناصر قابل مشاهده كه 
از اهميت خاصي برخوردار بودهاند، تدوين شده و ميتوان در سنجش نقد 
متون و منابع اطالعاتي از آنها بهره گرفت. به نظر ميرسد  كه اهميت  بررسي 
و تحليل ميزان اعتبار و صحت نقد، كمتر از ارزش خود نقد و نقشي كه در 
روشنگري حيطهي علمي مورد نظر دارد، نباشد. بر اين مبنا در نظر گرفتن 
اعتبار نقد ميتواند براي خوانندگان حرفهاي  و متخصصاني كه از نتايج آن 
بهره ميگيرند، داراي اهميت بااليي باشد؛ زيرا با تكيه بر چنين اطالعاتي ممكن 
است نسبت به تهيهي يك منبع اطالعاتي اقدام شود و يا از متن آن استفاده 

مناسب به عمل آورد.   
عالوه بر آن، ميزان انطباق ساختار كتاب با مباني مهم منـابع علمـي، عنـوان

متناسب با متن، حفظ تعادل و ارتباط منطقي ميان بخشها و فصلهـاي كتـاب، 
ميزان ارتباط موضـوع كتـاب بـا مبـاني علمـي، حفـظ يكپـارچگي و وحـدت

موضــوعي و تخصصــي در مــتن، كــاربرد روش پژوهشــي مناســب، پرداخــت 
مطلوب در بارهي هستة اصلي و مفهوم كلي اثر، روش نگارش1 از لحاظ داشتن 
شيوة نوشتاري فصيح، شروع توضيحي، پردازش متناسب، نتيجهگيـري منطقـي،
بهرهگيري از شيوههاي استناد علمي، استفاده از ابزارهـاي كمكـي تصـويري در
تفهيم مقصود، جامعنگري و ميزان اعتبار علمي اثر، تأثيرپـذيري و تأثيرگـذاري

بر مباني و زمينة تخصصي دانش مرتبط،  داشتن منابع و مآخذ، نمايه، واژهنامه، 
پيوستهاي ضروري، و عناصر ديگـري كـه در نگـارشهـاي علمـي رعايـت

                                                 
1. Writing style  
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ميشود، همه و همه ميتواند در ارزيابي هر اثر تخصصي مورد مالحظـه قـرار
گيرد. از سوي ديگر، توجه به نكات مطرح شده در آثار ناقـدان بـه شـيوههـاي

نگارشي متعددي جلوه ميكند. برخـي از ناقـدان، در آثـار خـود بـه پـارهاي از 
مالكهاي مورد نظر اشاره كـرده و نيـز ممكـن اسـت مـواردي ديگـر را بجـز
مؤلفههاي ياد شده برشمارند. همچنين، ناقدان در شيوههاي نگارش نقد علمـي
كتاب نيز بعضاً موارد نامبرده را با بياني ديگر و بهصورت كلي بيـان مـيكننـد.
برخي نيز با درهمكرد پارهاي از مؤلفهها، در چارچوب محدودتري به نگـارش
انتقادي دست ميزنند. معيارهاي پيشنهادي كه در اين نوشـتار بـه آنهـا اشـاره
رفته است، ميتواند در نقد علمي منـابع اطالعـاتي منظـور شـود و از فعاليـت

نگارشي ناقد پشتيباني كند.   
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نگارش اثربخش نقد  
پيش از آنكه به مشكالت نقد بپردازيم، الزم است تا به نكات ارزشمندي كه در 
تبيين  نقد وجود دارد، اشاره كرد. در اين ميان رعايت برخي عناصر ميتواند 
زمينه خوبي در نوشتن نقد مفيد بهوجود آورد. از اينرو، در تدوين نقد متون 
بايد توجه كرد كه از روش مناسب و مطلوب نگارش بهره گرفته شود؛ به اين 
معنا كه نقد با تكيه بر برخي از رهنمودهاي موثر تدوين ميشود كه رعايت 

عواملي كه ميتواند به بهبود كيفيت نقد ياري رساند، توصيه ميشود.   
از زمره مواردي كه در نقد پيشنهاد ميشود آن است كه از تكرار مـوارد يـا
استنادهايي كه انتظار ميرود خواننده نسبت به آنها آگاهي دارد، بايد خـودداري
ورزيد1. يعني ناقد بايد سطح اطالعات متوسط خواننده را در نظـر بگيـرد و در

صورتي كه انتظار ميرود تا خواننده اطالعاتي را ميداند، ديگر آن را بيان نكند.   
خالصهسازي و تفسير متن، دو مهارت ضروري براي نگارش علمي، و 
بهصورت ويژه، براي نقد تحليلي است. خالصهسازي به اين معناست كه متن 
نسبت به موضوعهاي اصلي و ايدههاي مهم، تقليل پيدا ميكند. طول خالصه ما 

براي نقد تحليلي ممكن است يك چهارم تا يك سوم نقد باشد2   
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از سوي ديگر، الزم نيست كه در نقـد تمـامي آنچـه كـه در كتـاب اسـت،
پوشش داده شود. به تعبير ديگر، ضرورتي ندارد تا توضيحها بر اساس فهرست 
مندرجات و منطبق بر جزييات متن صورت پذيرد1. اين نكته البته ميتوانـد بـا
روشهاي متفاوت، دگرگون شود. به اين معنا كه سـطوح اطالعـات معرفـي را
ميتوان متناسب بـا نـوع مخاطـب تغييـر داد. همچنـين بايـد توجـه كـرد كـه
موضوعهاي اصلي و كالن اثر بايد به بحث گذاشته شود و در بـاره آن ابعـاد و
جنبههاي متن سخن گفته شود كه مبتني بر رسالت اصلي نوشتار است.  عـالوه
بر آن، بايد بيان كرد كه برخي از محورهاي اصلي كه در نقد مورد توجـه قـرار
ميگيرند، ابعاد و جنبههايي هستند كه ساختار نقد را تشكيل ميدهنـد و بـدون

تكيه بر آنها نميتوان انتظار داشت كه نقد موثري به رشته تحرير درآيد.   
معيارها نقد معموال در اين محورها قرار ميگيرد: روششناسي يا رويكـرد؛
توضيحها و بهرهگيري از شواهد2؛ روش نگارش و ساختار مـتن3. هـر يـك از
عناصر گفتهشده بهعنوان محوري اصلي در تدوين كليت نقد مورد بهرهبـرداري
قرار گرفته و ساختار كالن نقد با تكيه بر عوامل مذكور شكل ميگيرد. شايسـته
است كه در نوشتن نقد، تمامي موارد، رعايت شده و چارچوب نقد بـا عنايـت

كامل به آنها تدوين شود.   
بايد سعي شود تا نقد در ارتباط با مباحث اصلي اثـر سـازماندهي شـود4 و 
براي حفظ تمركز در نگارش نقد، بايد بهخاطر داشت كه ماموريت ما در وهلـه
اول، بحث در باره روش بيان موضوع كتـاب اسـت، نـه فقـط بررسـي صـرف
كـرد كـه نقـد منبـع موضوع5. اما بهتر است كه  به اين نكته بسيار مهـم توجـه

                                                 
1. Writing the Academic Book Review 
2. Use of evidence 
3. Writing a Critical Review 
4. Writing the Academic Book Review 
5. The Book Review or Article Critique 



فصل چهارم ـ آسيبشناسي و آفتهاي نقد     □   117  
 

 

اطالعاتي با تكيه بر بستر شناختي ناقد و اطالعـات او تـدوين مـيشـود. ايـن
ساختار نسبتا رايج در نگارش نقد ميتواند از جنبههاي مختلفي مـورد بررسـي

قرار گيرد.  
نقد مناسب كتاب ميتواند منبعي عالي براي پژوهش باشد. بهعنوان ناقـدي
كه اغلب در حوزه مورد نظر بامهارت كار ميكنـد و معمـوال نگـرش جديـدي
مطرح ميسازد، تالش او سبب ميشود تا مشكالت مربـوط بـه حـوزه مطـرح
شده در نقد حل شود. همچنين ممكن است كه ناقـد آرايـي را از منـابع ديگـر

مطرح سازد كه ما قبال بررسي نكرده باشيم1.    
 نقد همواره تراوشي از آگاهي ناقـد اسـت كـه در دايـره درك او بـوده، و

برداشتهايي كه از متن صورت گرفته، با توجه به زمينهي شـناختي حاصـل از 
اطالعات و آگاهيهاي جاري او تدوين شـده اسـت. چنانچـه ناقـد بتوانـد بـه
پارههاي اطالعاتي بيشتري در بارهي موضوع مورد نظر دست يابد، ايـن امكـان

وجود دارد كه در ارزشيابي متن به شيوهي جامعتري عمل كند.    
همچنين اظهار اين مطلب ضروري است كه  ناقد همواره در نگـارش نقـد
با مشكالتي روبروست كه ميتواند اين فعاليت علمـي را تضـعيف  سـازد. در
شناخت نقد، عناصري وجود دارد كه مـيتوانـد  نقـد را خدشـهدار كـرده و از
اهميت آن بكاهد. آگاهي از چنين عواملي ميتواند  به ارتقاي باالتر كيفيت نقد 
ياري رسانده و نقد را پربار سازد. همواره بايد به اين نكتهي مهم عنايت داشت 
كه در ساختار نقد متون، اين فرايند با توجه به هستههـاي اصـلي موضـوعي و
تحليل مناسب از متن صورت ميپذيرد. در شرايطي كه اين وضعيت با اخـتالل

همراه باشد، عمل نقد با مشكل مواجه ميشود.  
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آفتها و مشكالت نقد   
در طول نگارش نقد همواره مشكالتي مطرح ميشود كه ميتواند  سبب بروز 
اختالل در فرايند نگارش نقد شود. در واقع عناصري وجود دارد كه در تدوين 
نقد ميتواند به كاهش ميزان صحت، درستي و اعتبار نقد منجر شود.  براين 
اساس، آگاهي از وجود چنين موانعي به تقويت بنيادي نقد منجر شده، مشروط 
بر آن كه ناقد بكوشد تا نسبت به آنها حساس بوده و در نوشتن نقد خويش به 
نحو مناسب از بهكار بردن اين عوامل خودداري ورزد. معناي اين سخن آن 
است كه ناقد براي استواري و اعتبار نقد خود ميتواند با توجه بيشتر و رعايت 
اصول منطقي نگارش نقد از چنين آفتهايي دوري گزيند، تا به نقدي پيراسته 

و مطلوب دست يابد.  
ما بايد نقد معيار (استاندارد) يا بهنجار را از نقد متغير يا عجيب و غريب 
بازشناسيم1. ذكر اين نكته نيز ميتواند در اين ميان سودمند باشد كه نقد در 
ذات خود با مشكالتي روبرو است كه ميتواند سبب بروز تنش و سوءتعبير 
شود؛ زيرا در فعاليت نقد، ما همواره با قضاوت و تحليل انتقادي سروكار 
داريم. بنابراين هنگامي كه در دايره نظام ارزشها وارد ميشويم، امكان بروز 
چنين موقعيتي محتمل است. در ادامه به برخي از عناصر مهم اين عرصه 

خواهيم پرداخت.    
  

احساس استغناي ناقد2  
يكي از مشكالتي كه ممكن است در هنگام نوشتن نقد براي ناقد حادث شود، 
ايجاد نوعي احساس استغنا و بينيازي به مقدمات و مقومات ضروري براي 
نگارش نقد است. ممكن است ناقد در اين زمينه دچار خودفريفتگي شده و 
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تصور كند كه نيازي به بهرهگيري از بسترهاي موجود در رابطه با نگارش نقد 
ندارد. در چنين حالتي عدم استفاده از ابزارها، منابع، نظرها و روند منطقي نقد، 
اين امكان را بهوجود ميآورد كه ناقد در پسِ پردهاي از حالت استغناي ذهني 
قرار گرفته و خود را ملزم به مطالعه و بررسي بيشتر نداند. براي تقويت توانايي 
قدرت درك ناقد، مناسب آن است تا او خود را مانند يك خواننده  در نظر 
بگيرد و تالش كند تا ميزان شناخت خود از اثر را افزايش دهد. بر همين اساس 
كوششي كه ناقد صرف ميكند به او كمك ميكند تا بتواند مفهوم اصلي اثر را 
شناسايي كرده و در راستاي تهيه نقد مناسب اقدام كند. پس ضروري است تا 
ضمن مطالعه در ابعاد اثر مورد بحث، نقد به شيوه قابل فهم براي مخاطب به 

رشته تحرير درآيد.   
بايد مطمئن شد كه شخصي كه كتاب را نخوانده است، پس از مطالعه نقد، 
درك مناسبي از اثر در ذهن داشته باشد1. اين مورد با كاهش احساس استغناي 
ناقد نسبتي معكوس دارد. اين بدان معناست كه هر چقدر ناقد خود را غني 
فرض كند و از بهرهگيري منابع و نظرهاي ديگر امتناع ورزد، نقد او باعث 
شناخت مطلوب خواننده نخواهد شد و چنانچه به تمامي امكانات موجود 

تمسك بجويد، نگارش او سبب ميشود تا خواننده بهتر متن را بشناسد.   
همچنين اين امكان نيز محتمل است كه ناقد با تكيه بر چنين احساسي، 
نقش اصلي خود را در رابطه با نقد منابع، متحول ساخته و از مقام ناقد به نقش 
يك حكمكننده تغيير يابد. اين مساله بايد مورد توجه جدي قرار گيرد تا ناقد 
در چنين وادي قرار نگيرد. در واقع، احساس استغناي ناقد زمينهاي براي بروز  
برخي از آفتها و مشكالت بعدي در تدوين نقد خواهد شد. استغناي ناقد به 
مفهوم دقيق كلمه ايجاد احساسي غيرواقعي است كه ميتواند زمينه انحراف از 
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درك، شناخت، تفسير و تاويل صحيح متن را بههمراه داشته باشد. بنابراين 
ميتوان از اين عامل به عنوان عنصري تاثيرگذار در رابطه با آفتهاي نقد نام 

برد كه شايسته توجه جدي ناقدان است تا دچار اين معضل نشوند.   
  

آشنايي اندك ناقد نسبت به موضوع كالن اثر1  
بايد به اين نكتهي مهم توجه كرد كه نقد با تكيه بر مباني و موازيني شكل 
ميگيرد كه نقش هدايت و روشنگري در موضوع مورد بررسي دارند. بر اين 
اساس بيتوجهي ناقد به مباني نگارش نقد ميتواند  مشكالتي در اين عرصه 
بهوجود آورد. محور اساسي در اين ميان، شناخت كافي و داشتن تخصص در 

حوزهاي است كه ناقد در آن به نگارش دست ميزند. اين موضوع ميتواند  
نقش كليدي در تدوين نقد بههمراه داشته باشد.   

آنچه كه در نقد اهميت دارد، ارزيابي مطلوب متن است. اين مساله با ميزان 
شناخت و درك مناسب از متن رابطه دارد. در واقع بايد به اين نكته مهم توجه كرد 
كه برداشت ناقد از متن نبايد بهصورت كلي، خالصه و موجز باشد. اين مفهوم 

همواره بايد مد نظر ناقدان قرار گيرد تا در تدوين نقد شاهد اثربخشي بيشتر باشند.    
در نقد بايد به ارزشيابي متن پرداخت و هرگز نبايد فقط آن را خالصه كرد. 
هنگامي كه بازگويي خالصهاي از ايده متن به انجام ميرسد، اهميت دارد تا 
بخشي از نگارش نقد كتاب بهصورت تحليل و داوري باشد2. اين امر نيز با 
شناخت كامل از متن امكانپذير است. بنابراين، بايد تاكيد كرد كه گسترهي 

درك ناقد در اين بين نقشي تعيين كننده دارد.   
ميزان شناخت ناقد از محتواي متن، تعيينكننده دامنهي عرصهاي است كه 
او به آن وارد ميشود. فقدان چنين شناختي، از مشكالت مهمي است كه در 
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نگارش نقد با آن روبرو ميشويم. هنگامي كه ناقد در تشخيص مفهوم 
ساختاري1 دچار اشتباه ميشود، اين مشكل افزايش مييابد. منظور از مفهوم 
كالن، آن هسته بنيادي و مهم متن است كه اگر قرار باشد در بارهي متني مورد 
بررسي قرار گيرد، به عنوان موضوع اصلي شناخته ميشود. اگر ناقد در اين 
زمينه با چالش مواجه شود و نتواند به خوبي چنين مفهومي را در متن درك 
كند، ميتوان انتظار داشت كه در تحليل منبع اطالعاتي دچار مشكل شود. نتيجه 
چنين وضعي ارائه برداشتي متناسب از متن نخواهد بود. با اين وجود نميتوان 
مدعي شد كه همواره ناقد در شناخت خود از متن، كامال  به درك نوشتار نائل 
ميشود، ولي ميتوان توقع داشت كه شناخت ناقد به گونهاي باشد كه 
محورهاي كالن بحث مورد شناسايي قرار گرفته و معناي اصلي متن درك شود. در 
صورتي كه شناختي ناقص از محورهاي موضوعي متن وجود داشته باشد، نميتوان 
اميدوار بود كه نقدي مطلوب ارائه شود. بنابراين، همواره ناقد بايد به حيطهي 
توانايي خود و داشتن آشنايي مناسب با موضوع اثر توجه و دقت كافي داشته باشد 
تا بتواند بهنحو شايسته به تحليل مطلوب از متن نائل آيد. تقويت بيشتر حيطهي 

آگاهي و مطالعه افزون در اين خصوص، راهشگا و موثر است.   
   

توجه بيشتر به اليههاي ظاهري نقد2  
نقد تحقيق و سنجش به منظور شناخت اثري هنري و فلسفي و شناخت ارزش 
آن نسبت به اصول كلي آن اثر است3. ارزش واقعي متن و نفوذ به عمق معناي 
آن با توجه بيش از حد به ظواهر اثر منافات دارد. ناقد بايد تالش كند تا بتواند 
به مفهوم واقعي و شناخت ژرف اثر نائل شود. بر همين اساس است كه 

                                                 
1. Structural concept  
2. External layers of criticism 

3. در آئينه نقد، ص 17  



122   □   نقد منابع اطالعاتي/ شناخت مفاهيم، ساختار، ماهيت و معيارهاي نقد  
 

 

ميتوان اظهار كرد كه از جمله آفتهايي كه در فرايند نگارش نقد ممكن است 
ناقد را منحرف سازد، بيتوجهي به ساختار اصلي متن و توجه به اليههاي 
ظاهري است. اين بدان معناست كه ممكن است ناقد در نگارش خود به 
ابعادي از مباني نقد توجه كند كه بيشتر به سطوح اوليه و كماهميتتر  راجع 
است. پرداختن بيش از حد به جنبههايي چون غلطهاي اماليي1 و يا قالبهاي 
ظاهري، نظير توجه به شيوهي ارائهي جدولها2 و نمودارها3 ميتواند  مراد 
اصلي از نگارش نقد را با اختالل مواجه سازد. در اين مواقع، مسائل مربوط به 
محورهاي كالن و محتواي اصلي متن مغفول واقع شده، و ابعاد مهم منبع 
اطالعاتي در پسِ پردهاي از موارد كم اهميت پنهان ميماند. معناي اين سخن 
آن نيست كه نبايد به پارهاي از مشكالت خردُ اشاره كرد، بلكه مراد آن است 
كه توجه به محورهاي اصلي در سايه و شعاع چنين مواردي قرار گيرد. مطالعه 
برخي از نقدها دقيقا مصداق اين وضعيت است كه بيشتر محتواي نقد به 
مسائلي از اين دست اختصاص يافته است. مشكل مهم پيش آمده در چنين  
مواردي آن است كه بررسي سطحي از اثر ارائه شده و اساسا نگرش عميق و 

تحليل مناسبي از ابعاد و جنبههاي اصلي و عميق موضوع بيان نميشود.   
 

بدگماني و سوءظن نسبت به پديدآورنده يا اثر  
از زمره مسائلي كه در نگارش نقد ممكن است با آن روبرو شويم، بدگماني و 
سوءظن نسبت به متن، نوشتار و يا نويسندهي اثر است. از اين نظر ميتوان بيان 
كرد كه هر گونه نظر منفي كه از ابتدا و قبل از بررسي متن در انديشه ناقد 
وجود داشته باشد، ميتواند در حكم آفتي مهم و تاثيرگذار ظاهر شود. بنابراين، 
ناقد پيش از مطالعه اثر نبايد هيچگونه گرايش خاصي نسبت به بررسي متن 
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داشته باشد. مشخص است كه ناقد به عنوان يك انسان داراي نظام ارزشي ويژه 
خود است و انديشهي خاصي نيز در خصوص موضوعي معين دارد. ولي اين 
به معناي آن نيست كه تالش كند تا تحليل خود را بر اساس پيشفرضهايي  
مطرح كند كه هنوز در متن به اثبات نرسيده است. به همين منظور ضروري 
است تا بررسي شود كه آيا اثر ميتواند نياز اطالعاتي مخاطب را تامين كند؟. 
زمينه بحث كتاب در چه موضوعي است و چگونه ميتواند به خواننده در 

درك بهتر مفهوم ياري رساند؟.  
اينكه كتاب، كمكي در توسعه حوزه مورد نظر داشته باشد يا اينكه دانش 
مخاطب را افزايش دهد و بحث آنكه كتاب توسط چه كسي خوانده ميشود و 
مناسب براي كدام گروه است از زمره مباحث مهم بهشمار ميآيد1 كه در نوع 
نگرش ناقد تاثير به سزايي دارد. بنابراين ناقد بايد تالش كند تا بتواند ضمن رفع 
سوءبرداشت از متن، به مخاطب توجه كند و سطح درك و شناخت او را در نظر 

بگيرد. اين مساله باعث ميشود تا قضاوتي منضفانهتر از منبع صورت پذيرد.  
 بايد تصريح كرد كه همواره درك نامناسب از معناي متن ميتواند به 
سوءتعبير منجر شود. گاهي ناقد در بررسي متن نگرش منفي ندارد، ولي در 
برداشتي كه از مفهوم متن دارد دچار اشتباه ميشود. در چنين حالتي خطاي 
ناقد از موضع بدبيني نيست، بلكه نداشتن درك صحيح از محتوا و يا كاستي 
دانش در آن حوزهي مشخص باعث اين نقصان ميشود. اين مورد بهعنوان 
يكي از معيارها در جاي خود معرفي و بررسي شده است. به هر حال توجه به 
منشاء عدم شناخت كافي  از معنا، ميتواند  به ما كمك كند تا بدانيم كه مشكل 
در تحليل ناصحيح به كدام عامل بر ميگردد. سوابق قبلي نويسنده، برخوردها، 
رفتار فردي و يا حرفهاي، شهرت، تعامل با همكاران، قضاوتهاي پيشين، 
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پيشينه نگارشها و سابقه ذهني، همگي ميتوانند تا حدودي در بروز بدگماني 
در نزد ناقد موثر باشند.   

   
عدم دسترسي به متن اصلي   

براي نگارش نقد مطلوب، هميشه دسترسي به اصل منبع توصيه ميشود. ممكن 
است كه ناقد در بررسي اثري صرفا به اطالعات مكتوب موجود در باره متن 
بسنده كند، يا بيشتر پارههاي اطالعاتي خود را از اين طريق كسب كند. چنين 
موردي ميتواند يكي از زمينههاي منفي در نگارش نقد به حساب آيد و ناقد 
در دسترسي مناسب به فقرههاي اطالعاتي با اختالل بنيادي مواجه ميشود. در 
نگارش نقد، دسترسي به اصل منبع يك عامل اساسي است كه باب حدس و 
گمان ها را تا حد زيادي ميبندد. دستيابي به سرچشمهي اطالعات در تدوين 
نقد يك اصل مهم است كه در صورت عدم توجه به آن، نقد با كاستي همراه 
خواهد بود؛ زيرا در آن صورت، تكيهي ناقد در نگارش نقد بر منابع اطالعاتي 
دست دوم و يا سوم است. ممكن است كه آن منابع نيز تا حد زيادي رعايت 
انصاف علمي را كرده باشند، ولي نميتوان مطمئن بود كه انتقال اطالعات منبع 

اصلي، بهصورت كامل شكل گرفته باشد.   
وقتي ميخواهيم به كسي كه عقيدهاش را در نوشته منتشر كرده است 
ارجاع دهيم، بايد سعي كنيم كه برداشت ما عين به عين باشد1. بنابراين نقد بايد 
به منبع اصلي راجع باشد و در صورت رعايت نكردن اين موضوع امكان 
هرگونه خدشهاي نسبت به دريافت مناسب معناي متن وجود دارد. اساسا در 
هر تحليل معتبر و دقيق، مطالعه منبع اصلي شرط اساسي براي ارزشيابي و بيان 
نقد مناسب است. ضمن آنكه بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه در پارهاي از 
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نقد)، ص 119  
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موارد نيز با مطالعه متن، مراد اصلي درك نميشود و ممكن است ناقد دچار 
سوءتعبير و سوءتفاهم شود، چه رسد به آنكه اساسا متن پايه را نيز مالحظه 

نكند و سپس در بارهي آن به تحليل دست زند.   
   

عدم بهرهگيري از آراء صاحبنظران 
نقد به مثابه تالشي علمي، بيانگر چگونگي دريافت خواننده از آنچه در متن رخ 
ميدهد است1 . اين درك و شناخت با اشتراك مساعي افزايش مييابد و نتايج 
بهتري به بار ميآورد. در واقع عنايت به نظر جمعي در نقد ميزان آگاهي ناقد از 

متن را افزايش داده و او را به سوي تحليل بهتري هدايت ميكند.   
عدم توجه به نظر ديگر ناقدان و صاحبنظران، در ارائه نقد ميتواند 
عواقب نامناسبي بههمراه داشته باشد. يكي از نكات مهم در نگارش نقد، 
برخورداري از آراء انديشمندان و متخصصاني است كه در حوزهي  موضوعي 
قابل بحث در نقد، تبحر داشته و ديدگاه خود را بيان كردهاند. احساس بينيازي 
به چنين نظراتي ميتواند ناقد را از منبعي ارزشمند و غني محروم سازد. اين 
سخن به معناي پذيرفتن كامل انديشههاي آنان نيست و مستلزم بهرهگيري 
بيچون و چرا از آراء نيز نخواهد بود؛ بلكه استفاده از خرد جمعي است كه 
حاصل تجارب و دانش انباشته در حوزهي  موضوعي مشخصي است. ممكن 
است كه اين آراء بهصورت مكتوب منتشر شده و دسترسي به آنها نيز ميسر 
باشد. از سوي ديگر اين امكان وجود دارد كه در بارهي نوشتاري كه ناقد قصد 
پرداختن به آن را دارد، نقدي يافت نشود. در اين صورت ميتوان از نظر 
شفاهي و غيرمكتوب انديشمندان بهره گرفت و در مشورت با آنان به برخي از 
نكات مهم وقوف يافت. به هر حال ناقد در تحليل خود بي نياز از مشاوره 
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ديگر متخصصان و انديشمندان نبوده و ميتوان با تكيه بر پارهاي از نظرات 
سودمند، به تقويت مباني نقد مبادرت ورزيد.   

   
بيتوجهي به مباني علمي در حوزه موضوعي   

از ديگر آفتهايي كه ممكن است در نقد با آن روبرو شويم، بيتوجهي به مباني 
علمي و ساختار روشمند مباحث مطرح شده در متن است. در هر يك از 
حوزههاي موضوعي كه ناقد به بررسي آن ميپردازد، ما داراي مباني پذيرفته شده 
علمي هستيم كه پايههاي آن رشته تخصصي را تشكيل ميدهند. بر اين اساس 
توجه به اين مباني و مباحث حرفهاي ميتواند در ارتقاي سطح كيفي نقد موثر 
باشد. براي دست يافتن به نگارشي مطلوب و شايسته در حوزه نقد منابع اطالعاتي، 

ميتوان با مالحظه چنين مبنايي به تدوين نقدي مناسب  همت گمارد.   
به هر ميزان كه ناقد نسبت به هستههاي مهم و پايه علمي بيتوجهي داشته 
باشد، ميتوان انتظار داشت كه در نقد مشكالتي در رابطه با تحليل مناسب متن 
صورت پذيرد. در اين خصوص يكي از عناصر مهم و تاثيرگذار، آن زمينههاي 
علمي است كه ميتواند در حكم مبادي ارشادي و راهنماي تحليلي مورد 

عنايت  قرار گيرد و معموال با عنوان: متون پايه و هسته شناخته ميشوند.   
  

تاييد صرف و تبليغ اثر   
برخي اوقات نگارش نقد صرفا در جهت تاييد يك متن به رشته تحرير در 
ميآيد. نفس نگارش چنين نقدي لزوما به معناي ضعف نوشته ناقد نيست. 
ممكن است آثار بسياري از قوت و استحكام قابل قبول برخوردار باشند و 
نميتوان به صرف تاييد و بيان نقاط قوت متن، آن نقد را ضعيف يا يك جانبه 
دانست. ولي در پارهاي  از موارد ممكن است كه نقد صرفا براي معرفي و تبليغ 

متن تدوين شده باشد.   
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از مبالغهگويي بايد اجتناب ورزيد. نظير آنكه بگوييم اين كتاب بهترين اثري 
است كه تا كنون در اين حوزه موضوعي نوشته شده است1. در اين حالت البته 
اين مساله از زمره آفتهايي است كه ممكن است در نگـارش نقـد گريبـانگير

ناقد شود. براي بررسي چنين وضعيتي ميتوان به نقدهايي كه با دقـت بـر اثـر 
نوشته شده رجوع كرد، و يا به بررسي بيشتر متن با معيارهـاي مـدون و مـورد

قبول جامعه علميپرداخت.   
  

منفينگري و تكذيب متن  
از سوي ديگر، در مواقعي شاهد آن هستيم كه نقد يك فرايند يك سويه و 
صرفا منفي است كه بهصورت شديدي به ضعف و سستي نوشتار اشاره دارد. 
در اين موارد معموال زبان نقد تندُ و تلخ است. عالوه بر آن ممكن است شاهد 
برخي غرضهاي شخصي و يا گروهي باشيم. در چنين مواردي ضمن امكان 
وجود پارهاي از نواقص و مشكالت نگارشي و يا محتوايي در متن، بايد به 

كليت اثر و ساختار آن نيز توجه كرد.   
در نقد الزم نيست كه لزوما ارزشيابي منفي صورت پذيرد. بهعنوان مثال: 
توضيح پيرامون چگونگي ارتباط متن با يك مباحثه جاري در حوزه ارزشيابي، يك 
شكل از ارزيابي است2. بنابراين، چنانچه متن داراي نقاط قوت و ارزشمند است، 
شايسته است كه مورد توجه قرار گيرد و در بارهي آن دقت بيشتري صورت پذيرد. 
اين آفت ميتواند نقد را از درجهي اعتبار خارج ساخته و حتي بيان نكتههاي 

صحيح و درست را نيز در پذيرش از سوي خواننده، با مشكل مواجه سازد.  
در محيطهاي دانشگاهي، نقد به معناي نگرش منفي در تحليل نيست، بلكه 
نيازمند آن است تا ما با طرح پرسش از اطالعات و انديشه موجود در متن، به 
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ارزشيابي يا قضاوت متن دست زنيم. براي بهتر انجام دادن اين فرايند، ما بايد 
تالش كنيم تا درك مناسبي از موضوع اثر از جنبههاي مختلف داشته باشيم 
(بهعنوان مثال با مطالعه متون مرتبط) و در ارتباط با نظريهها، رويكردها، و 
چارچوبهاي فكري تامل كنيم1.  بنابراين هرگز نبايد با رويكرد منفي و 

تكذيب اثر نسبت به نگارش نقد اقدام ورزيد.   
نگرش منفي به اثري كه منتشر شده ميتواند عوارض خطرناكي در پي 
داشته باشد. اين مساله وقتي كه با تقويت ديدگاه منفي ناقد در ارتباط با وجود 
برخي كاستيها شدت ميگيرد، عوارض مخرب بيشتري پيدا ميكند. به ويژه 
آنكه بدبيني نسبت به يك متن ميتواند همواره نقاط منفي بيشتري را در مقابل 
ديدهي ناقد ترسيم كند كه بعضا از زمره نتايج نگرش سوء به متن است و در 
واقع متن در اين حد داراي مشكل نيست. براي رفع اين مساله در نگارش نقد 
بهتر است تا ناقد قبل از خواندن متن، هيچگونه پيشداوري از آن نداشته باشد؛ 
در بارهي متن با ديگر صاحبنظران مشورت كند؛ چنانچه نقد يا نقدهاي ديگري از 
آن اثر تدوين شده، نسبت به مطالعه آن اقدام كند؛ و برخي از موارد مهم را چند بار 
بررسي كرده و در تحليل خود جنبههاي  مختلف را در نظر گيرد. در واقع 
منفينگري از آفتهاي است كه در مقابل تاييد صرف و تبليغ اثر قرار ميگيرد كه 

هر دو ميتوانند نقد را از اعتبار و ارزش واقعي خود تنزل دهند.   
  

انتظار نامناسب و غيرمنطقي از اثر  
بيتوجهي به رسالت متن و نقشي كه قرار است در حوزهي  نوشتاري ادا كند، از 
جمله مشكالتي است كه  ميتواند  اعتبار نقد را مخدوش سازد. انتظاري كه از متن 
ميرود، همواره متناسب با نقشي است كه بر عهده دارد. برخي مواقع، ناقد متن را 

                                                 
1. Writing a Critical Review 



فصل چهارم ـ آسيبشناسي و آفتهاي نقد     □   129  
 

 

فراتر از ظرفيت آن ميبيند، در حالي كه متن اساسا متكفل برخي از توقعهاي ناقد 
نبوده است. ميتوان بيان كرد از يك سو سنجش ارتباط ميان رسالت مورد انتظار 
متن و توقعي كه از آن ميرود، و از سوي ديگر محتواي متن، ارتباط تنگاتنگي 

وجود دارد كه ميتواند در بررسي نقد، در نقش عاملي موثر در نظر گرفته شود.   
عالوه بر آن، ادعاي نويسنده در نگارش متن و هدفي كه در نوشتار دنبال 
كرده؛ عنوان اثر و موضوعي كه متن به آن تكيه كرده؛ و نيز انتظاري كه جامعه 

علمي از چنين متني دارد، همگي ميتوانند منشاء قضاوت قرار گيرند.   
  

برداشت ناصحيح از مفهوم متن   
در نگارشهاي انتقادي يكي از مشكالتي كه ممكن است نقد را با نقصان 
مواجه سازد، بحث درك و برداشت ناصحيح از معناي متن است. موضوعي كه 
در متن مورد توجه قرار گرفته و به آن پرداخته شده است، محور كالن و اصلي 
در متن به شمار ميآيد. از همينرو، همواره بايد توجه داشت كه مفهوم اصلي 
در متن شناخته شود. در صورتي كه ناقد برداشت ناصحيحي از معناي متن 
داشته باشد، امكان بروز مشكالتي در تدوين نقد محتمل است. عدم دستيابي به 
مفهوم اصلي و برداشتهاي ناصحيح از مفهوم متن، براي ناقد فضايي مشوش 

فراهم ميسازد كه احتمال بروز تفسير و تاويل ناصحيح را افزايش ميدهد.  
قضاوت در نقد بايد بر اساس مفهوم و ايده مطرح شده در آن باشد، نه بر 
اساس نظر ناقد. در واقع، نويسنده را نبايد بهخاطر قصوري در نوشته كه ناقد 
فكر ميكند او مرتكب شده، تحليل كرد1. برخي اوقات در مطالعه اثر، دست 
يافتن نسبي به معنا نيز محقق ميشود، ولي در نگارش نقد با توجه به درك 
ناقص و غيرواقعي، قضاوتهاي خاصي صورت ميپذيرد. تشخيص اين پديده 

                                                 
1. Writing the Academic Book Review 
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نيز با مراجعه به معيارهاي ويژهاي چون نظر افراد متخصص و مقبول در جامعه 
علمي و قضاوت اجماع  انديشمندان در رابطه با موضوع مورد نظر قابل 

شناسايي است. توجه به نظر ناقدان ديگر نيز ميتواند در اين زمينه راهگشا  
باشد. در برخي موارد نويسنده اصلي متن ميتواند بهعنوان مرجعي براي 
تشخيص ميزان صحت درك مناسب از متن و مفهوم آن مطرح شود. حال يا به 
صورت مستقيم و يا غيرمستقيم ميتوان در جريان انديشه او قرار گرفت. 
بهخصوص اگر آثار ديگري در اين رابطه چون كتاب، مقاله، نتيجهي كارگاه 

آموزشي1، گزارش و نظاير آن از او منتشر شده باشد.  
  

تدوين سريع نقدهاي آماده2  
نقدهاي آماده نيز يكي از آفتها در رابطه با نگارش نقد محسوب ميشود. اين 
پيشزمينه همواره ميتواند  اثري مخرب بر افكار عمومي متخصصان موضوعي 
برجاي نهد. نكته قابل توجه در خصوص نقدهاي آماده آن است كه ممكن 
است در مواقعي اين نقدها با توجه به شناخت ناقد از توان علمي نگارنده از 
قبل تهيه شده باشد و يا بالفاصله بعد از انتشار اثر به رشته تحرير درآيد. گاهي 
نيز ممكن است كه نقد آماده از قبل نوشته نشده باشد، ولي بهصورتي نسبتا 
مدون در انديشه ناقد شكل گرفته و سپس به متن تبديل شود. ميتوان با 
تسامح اينگونه نقدها را نيز نقدهاي آماده ناميد. به اين معنا كه نقد بر اساس 
چارچوبي شكل ميگيرد كه از پيش در ذهن ناقد طراحي و تثبيت شده و فقط 
بهصورت مكتوب در نيامده است. منظور آن است كه ناقد پيش از مطالعه نقد 
نظر نهايي مثبت و يا منفي خود را تعيين كرده و تقريبا مطالعه متن تغييري در 

ساختار كالن آن بهوجود نميآورد.   

                                                 
1. Workshop  
2. Fast review 
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نقدهاي آماده ميتواند با انگيزههاي گوناگوني عرضه شود. ميتواند با انگيزهي 
تاييد يا تكذيب محض تدوين شود، يا با توجه به اهداف تجاري صورت پذيرد. از 
سوي ديگر ممكن است براي تكميل شرح حال يا فعاليتهاي نگارشي شخص 
انجام شود. عمدهترين مشكلي كه در نگارش نقدهاي آماده متصور است، بحث 
ارزيابي غيرمسئوالنه متن است كه با ترويج برخي اطالعات نادرست و احيانا 

ناكارآمد همراه است كه باعث آلودگي اطالعات ميشود.   
  

وجود سوگيري   
سوگيري نقد در متون علمي، از زمره آفتهايي است كه ميتواند سودمندي 
اين قالب اطالعاتي را تحت تاثير قرار داده و در امور مختلف سبب 
برداشتهاي نادرست از متن شود. سوگيري نوعي گرايش به برداشت خاصي 
از مفهوم مندرج در متن است كه معموال با تمايلها و سليقههاي خاص ناقد 
همراه است. سوگيري  سبب ميشود  تا ناقد نتواند به كنهُ مفهوم دست يابد و 
اغلب نظر خود را با نوعي بيان تعصبآلود و يا گرايش خصمانه بيان ميكند.  

ممكن است در آميزش با اطالعات نويسنده، اثر بهصورت خالصه، تحليل 
قبلي در ذهن ما ايجاد كرده باشد كه بايد به شدت از آن پرهيز كرد1. در برخي 
موارد ممكن است با توجه به شناخت مناسب مفهوم، باز هم ناقد اصرار به 
ارائه برداشتي خاص داشته باشد. همچنين اين گزينه نيز محتمل است كه 
شيوهي نگارش متن در ظاهر نيز چنين خصلتي را آشكار نسازد. در واقع، براي 
بررسي نقد،  شناخت مناسب و تالش مبتني بر حسن ظن اوليه، ميتواند به 
ارتقاي كيفيت نقد منجر شود. زرينكوب بيان ميكند كه نقد خوب هزارگونه 

                                                 
1. Grande Prairie Regional College [Website] 
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است، و اما نقد بد يكگونه بيش نيست و آن نقدي است كه عاري از مجاهده 
صميمانه و عاري از شناخت صميمانه باشد1.   

در صورتي كه كوشش صميمانه براي برداشت متناسب و منطبق با مفهوم 
متن صورت نپذيرد، امكان بروز درك نامناسب و غيرمنطبق با متن وجود دارد. 
چنانچه اين امر با قصد همراه باشد و ناقد برخي از اغراض را در اين بحث 

وارد كند، در آن حالت ميتوان وجود  رگههايي از سوگيري را محتمل دانست.    
موضوع تعصب نويسنده در نقد بايد بـهدقـت مـورد توجـه قـرار گيـرد و
همچنين تاثير كتاب بايد مشـخص شـود. اگـر مولـف ديـدگاه خاصـي مطـرح

ميسازد، تا چه اندازه اطالعات كافي ارائه شده تـا خواننـده بتوانـد در بـارهي 
شواهد مطرح شده توسط او داوري كند2.  گاهي سوگيري بهصـورت عريـان و
مشخص جلوهگر ميشود و خواننده ميتواند بهخـوبي از وجـود چنـين آفتـي
مطلع شود. در اين حالت تحليل وضعيت تعصبآميـز در نگـارش نقـد كـامال
قابل مشاهده است و خواننده ميتواند بر اساس آن ارزش نهايي نقـد را بـراي

خود مشخص سازد؛ نظير كاربرد واژگان كنايهآميز يا متهم ساختن به صفتي كه 
معموال حاكي از سوءنيت و يا سوءظن3 ناقد است. خوانندهي آگاه و با تجربـه
ميتواند بهخوبي  اين موضوع را دريافته و نسبت به اطالعات ارائه شده در نقد 
قضاوت كند. ولي در پارهاي موارد، انديشه تعصبآميز در نقد بهخـوبي  قابـل

رهگيري نيست و سوگيري در سايهي اليهاي از واژگان به ظاهر علمي و منطقي 
قرار گرفته است كه الزم است تا با ژرفنگري و تـدقيق در محتـواي مـتن بـه
معناي اصلي دست يافت. سوگيري پنهان معموال تاثير بااليي در خواننـده دارد،
زيرا او دچار سوءتفاهمي ميشود كه جبران آن به راحتي امكان پذير نيست.   

                                                 
1. نقد ادبي: جستجو در اصول و روش ها و مباحث نقادي با بررسي در تاريخ نقد و نقادان، ص 705  

2. Queen's University [website] 
3. Suspicion  
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در سنجش نقد، همواره بايد در نظر داشت كه ممكن است سوگيري ناقد 
آگاهانه و يا ناآگاهانه باشد. لزوما ناقد در درك نامناسب و غلط از محتوا، 
داراي نيت بد نيست. به تعبير ديگر ممكن است در درك مطلوب از متن دچار 
اشتباه شده باشد. در مواقعي نيز اين وضعيت آگاهانه و مبتني بر قصد ناپسند 
ناقد است. در بسياري از موارد، وجود سوگيري  براي خود فرد روشن نيست 
و ناقد به راحتي نميتواند  به شناخت كافي و عميق از اليههاي تودرتوي ذهن 
خود نائل شود. بنابراين سوگيري همواره با او باقي ميماند. براي تشخيص اين 
مشكل، شايد بهترين گزينه قضاوت چند انديشمند ديگر در ارتباط با انديشهاي 
معين باشد. شايد نيز بتوان اميد داشت كه شخص بتواند با برخورداري از 

راهكارهاي مناسب بهوجود سوگيري در تفكر خود پي ببرد.  
در شناخت سوگيري ميتوان به ابعاد شخصيتي ناقد، ميزان شناخت و توان 
علمي او در حوزهي مورد نظر، تطبيق ادعاي او با مباني علمي، و بررسي 
شيوهي نگارشي و دامنه واژگان استفاده شده در نقد نيز توجه كرد. به هر ميزان 
كه نقد به سمت بيان كاستيها و نواقص متن بهصورت شديد و تند گرايش 
پيدا ميكند، و بيان نقاط ضعف با بياني خصمانه مطرح ميشود، امكان بروز 
سوگيري نيز تقويت ميگردد. همواره بايد به اين نكتهي اساسي توجه كرد كه 
نقد متون از ديدگاه روششناسي نقد، يك حركت تحليلي و سنجشي مبتني بر 
انصاف است. يعني نگارش نقد بايد به دور از تمايلها ، خواستهها، سليقهها و 

برداشتهاي افراطي ناقد باشد.   
سوگيري با بدگماني رابطهاي نزديك دارد. عالوه بر آن، تكيه بيش از حد 
روي نقاط ضعف ميتواند سوگيري را تقويت كند. بنابراين توجه به اين بحث 
بسيار راهگشاست كه نقد، به ويژه نقد ادبي، با سودمنديهاي اثر بيشترارتباط 

دارد تا مشكالت متن.     
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نقد ادبي به بررسي آثار درجه يك و مهم ادبي ميپردازد و در اينگونه آثار 
بيش از اين كه نقاط ضعف مهم باشد، نقاط قوت مطرح است1. با اين نگرش 
ميتوان اميدوار بود كه ناقد قدرت باالتري براي مقابله با سوگيري داشته باشد. در 
واقع، رفع سوگيري در نقد تا حد زيادي به خود ناقد بستگي دارد و اينكه او 
بخواهد تا با اين آفت مبارزه كند. تا زماني كه شخص قصد نداشته باشد كه وجود 
سوگيري را در انديشه خود آزمون كند، نميتوان انتظار داشت كه ناقد بتواند 
سوگيري را در خود شناسايي كرده و در صورت وجود، به رفع آن بكوشد. براي 
آگاهي از وجود يا عدم وجود سوگيري در انديشه، ناقد ميتواند خود را در 
موقعيت نويسنده قرار دهد و با توجه به زمينههاي شناخت و آگاهي در متن به 
بررسي بپردازد كه آيا اگر خود او به چنين مقولهاي ميپرداخت نيز به تحليل و 
نتيجهگيري پيشرو دست مي يافت يا خير؟ براي اطمينان از وجود سوگيري، در 
ابعاد و اندازههاي مختلف، بايد اين عزم در ناقد وجود داشته باشد تا به نتايج قابل 
قبول در اين رابطه دست يابد. آنچه كه بايد همواره در انديشه خود مدنظر داشته 
باشيم آن است كه وجود سوگيري در حد و اندازه هاي كم نيز محتمل است؛ يعني 
ممكن است كه بهصورت ناآگاهانه و  بر اساس جزميت2 در انديشهاي بهوجود 

آمده باشد. هيچگاه نيز نميتوان  نسبت به آن بي تفاوت بود.  
   

توجه ويژه به آفتهاي نقد  
برداشتهاي ارائه شده از متن كه بهعنوان نظر ناقد مطرح ميشود بايد با دقت 
بيشتري بررسي و تحليل شود. بحث نسبي بودن3 برداشتهاي منتقدان و 
محدوديت در درك معنا، شايسته توجه و دقت بسيار در ارزيابي نقد منابع 

                                                 
1. نقد ادبي، ص 26   

2. Dogma 
3. Relativity  
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اطالعاتي است. بررسي نقد از اين منظر قابل مالحظه و توجه جدي است؛ زيرا 
نقد با ظرفيتهاي  متنوع و متكثر شناختي و اداركي ناقدان رابطهاي مستقيم 
دارد. ميان معنا و مفهوم مندرج در متن، و برداشت و دركي كه ناقد از محتواي 

آن دارد، نوعي ارتباط نزديك و تاثيرگذار برقرار است.  
ارزشيابي متن با كمك ابزارهايي ميتواند از اثربخشي باالتري برخوردار 
شود. بنابراين شناسايي و بهرهگيري از اين ابزارها، همواره بايد مورد توجه ناقد 
قرار گيرد. متون معتبر كه در رشتهها و حوزههاي مختف علمي و فني وجود 
دارد، در نقش مشاوري مطمئن است كه همواره بايد ناقد به آنها عنايت داشته 
باشد. همچنين ممكن است بخشهايي از منابع مرجع معتبر به روشن شدن 

بهتر بحث در متن ياري رساند.   
در نهايت بايد توجه كرد كه نقد توسط ناقد، يعني شخصي كه داراي تمامي 
ويژگيهاي انساني است تدوين ميشود و لذا امكان گرايش به برخي آفتها در 
اين ميان وجود دارد. شايسته است كه ناقد در نگارش نقد خويش، به اين نكته 
بنيادي توجه داشته باشد كه ميان متن و برداشت آن فاصلهاي وجود دارد كه ارتقاي 
توانايي، شناخت، مهارت و نيز قدرت درك باالي ناقد از متن، ميتواند تا حد 

زيادي اين فاصله را پر كرده و به تحليلي بهتر و مناسب تر منجر شود.   
   

نتيجهگيري   
نقد منابع اطالعاتي به رغم اهميت و ارزش بااليي كه دارد، ميتواند 
دستخوش پارهاي از آفتها و كاستيها شود. بيتوجهي به اصول نقد و عواملي 
كه سبب خدشه درآن ميشود، نقدي نامناسب را بههمراه دارد. آشنايي محدود 
و ناكافي ناقد از موضوع اصلي و محتواي كالن متن از زمره آفتهاي مهم 
است كه نقش برجستهاي در ضعف نگارش نقد دارد. همچنين بيتوجهي به 
ساختار و محتواي اصلي متن ميتواند سبب انحراف ناقد از پرداختن به ابعاد 
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اصلي و مهم اثر باشد. برخي مواقع ناقد در اين باره به بررسي جنبههاي 
كماهميتتر - نظير مشكالت اماليي- رجوع كرده و بيشتر در آن حوزه به 

توضيح ميپردازد.  
سوءظن و بدگماني ناقد نسبت به متن نيز ميتواند آفتي قابل اعتنا بهشمار 
آيد. در اين خصوص بايد توجه داشت كه هر چه ميزان بدگماني ناقد به اثر 
بيشتر باشد، در آن صورت شاهد طرح برخي از مسائل خواهيم بود كه ممكن 
است بهصورت غيرواقعي بيان شده باشد. بدون ترديد ناقد بايد قبل از پرداختن 

به نقد اثر، بيطرفي خود را حفظ كند و در راستاي تقويت آن بكوشد.   
درك نامناسب و غيرواقعي از متن نيز از زمره عوامل مخل در نگارش نقد 
است كه در برخي مواقع ميتواند از منظر محتوايي، انعكاس غيرواقعي در پي 
داشته باشد. اين مورد ميتواند به دليل عدم دسترسي به متن اصلي نيز بهوجود 
آيد. عالوه بر آن، نگارش يك سويه و جانبدارانه نقد نيز ميتواند به سالمت 
نقد ضربه سختي وارد سازد. اين عامل در هر دو سوي نگارش، يعني نقض و 
ابرامِ افراط و تفريطي ميتواند جلوهگر شود. به تعبير ديگر، هم تبليغي بودن 
نقد و هم تخريبي بودن آن، اثر نامطلوبي در عرصهي  نگارش انتقادي از خود 

برجاي مينهد.  
وجود سوگيري در متن از ديگر آفتهاي نقد است كه نقش بهسزايي در 
كاهش كيفيت نقد دارد. شايسته است كه انتظار ناقد از محتوا و رسالت متن، 
متناسب با اهداف تعيين شده از سوي مولف باشد و در تدوين نقد از آراء 
صاحبنظران و متخصصان موضوعي استفاده مناسبي بهعمل آيد. همچنين، 
نگارش نقدهاي آماده و از پيش تعريف شده، مشكلي است كه در اين عرصه، 

سبب سستي فرايند نقد شده و كارآيي نقد را تضعيف ميكند.   
لزوما بايد به اين نكتهي مهم اشاره كرد كه نقد با نظام ارزشـي در ارتبـاطي 
تنگاتنگ و يكپارچه قرار دارد. ايـن نظـام مـيتوانـد از يـكسـو بـا باورهـا و
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هنجارهاي ناقد همسو بوده، و از سوي ديگر با معيارهاي تحليل و بررسـي در
نقد پيوند برقرار كند. به هر حال ناقد در تمامي مراحل تحليل خود از مـتن، بـا
ارزشهايي روبروست كه نسبت به آنها باور دارد. از طرف ديگر، ناقد با توجـه
به برداشتهايي كه از متن دارد، در بارهي متن قضاوت ميكند. با اين توضـيح
كوتاه ميتوان بيان كرد كه همواره نقد با تفسـير و تشـريحي دسـت بـهگريبـان
است كه امكان بروز مشـكل در ميـزان درك و اظهـار نظـر را در پـي خواهـد
داشت. بنابراين، آفتهايي نقد را در معرض هجوم قرار ميدهد كه از ابتدا نيـز

تصور آن براي ناقد چندان جدي تلقي نميشود.   
بدون ترديد شناخت عوامل مخرب و منفي در نقد ميتواند نقشي بهسزا در 
بهبود كيفيت نگارش آن داشته باشد. آشنايي با اين عناصر به ناقد كمك ميكند 
تا بتواند به برداشت بهتري از مفهوم و محتواي نقد نائل آيد و نگارشي موثر و 

سودمند در حوزه تحليل و بررسي متون اطالعاتي ارائه دهد.   
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قالب اطالعاتي نوين  
مقاله-نقد1 قالب اطالعاتي سودمندي اسـت كـه بـا غنـيسـازي نگـارشهـاي
انتقادي، اطالعات وسيعتري در رابطه  با يك حوزهي علمـي ارائـه مـيدهـد و
ميتواند نياز اطالعاتي متخصصان موضـوعي را بـراي شـناخت مبـاني علمـي
حوزههاي متعدد مطالعاتي پوشش دهد. مقاله-نقد داراي ويژگـيهـا، سـاختار،
كاربرد، و سودمنديهاي خاص خود است و اين قالب اطالعاتي براي ارتقـاي
دانش مخاطبان خود به رشته تحرير در ميآيد. از سويي ويژگيهاي نقد معتبـر
را داراست و از سوي ديگر با ارائه چارچوب يك مقالهي مدون به عنوان يـك
ـ نقـد فقرهي اطالعاتي ارزشمند در فضاي اطالعاتي ظاهر شـده اسـت. مقالـه
توازن و تعادلي منطقي ميان دو قالب اطالعاتي نقـد و مقالـه برقـرار سـاخته و
ميتواند حيطهي اطالعات نسبتا جامعي در ارتباط با موضوع مـورد نظـر ارائـه
دهد، به گونـهاي كـه مخاطـب تـوان شـناخت اوليـه و تخصصـي از محتـواي
اطالعاتي به دسـت  مـيآورد. مقالـه-نقـد معمـوال در ارتبـاط بـا  زمينـههـاي
موضوعي بكر و نوين كه كمتر براي مخاطبـان آشناسـت، تـدوين  مـيشـود و
حاوي اطالعات مفيدي در ارتباط با شناخت بهتر آن عرصه اطالعاتي است.   

  

                                                 
1. Article-review 
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نقد علمي  
در نگارشهاي علمي، نقد، سنجشي روشمند و مبتني بر مباني تحليل و 
بررسي مدون و سازمانيافته است كه سبب افزايش اثربخشي و سودمندي آن 
ميشود1. اين مفهوم در حوزهي موضوعي نقد علمي داراي اهميت بااليي است 
و از همين رو ضرورت دارد تا در نگارش نقد روشمند به ساختارهاي اساسي 

متن توجه كرد و هستههاي موضوعي را در آن مشخص ساخت.   
براي انجام نقد بايد در متن به دنبال چارچوب گستردهتري بگرديم و ببينيم 
ايده اصلي و موضوع اساسي چگونه پرداخته ميشود2. اين راه كاري است كه  
ميتوان با تكيه بر آن، نقد مناسبتري ارائه داد و از جنبههاي مختلف به 
بررسي متن اهتمام ورزيد. در واقع، ايجاد قالب3 اطالعاتي براي سنجش 
موضوع كالن بحث در يك متن علمي، يكي از اقدامات عمده و اصلي 
محسوب شده كه بهتر است با بررسي آراء مختلف در اين زمينه همراه باشد. 
زيرا با بررسي بهتر برخي از تحليلها، شرايط مناسبتري براي نقد علمي و 

مدون فراهم ميشود.   
در واقع، آنچه پيش روي ماست مقابله دقيق نسخ متعدد، تفسيرها، و حك 
و اصالحات يا حدس و گمانهاست4. كه در ارتباط با متني به آن استناد 
ميكنيم. اين موارد ميتواند در زمينههاي متعددي مورد ارزيابي قرار گرفته و 
ماحصل آن، نظري كلي و اجمالي در بارهي متني خاص باشد كه مفاهيم و 
مضامين گوناگون را از جنبهها و زواياي متعدد، در خصوص نوشتاري 

مشخص، تعيين ميكند.       

                                                 
1. سخني در باب نگارشهاي انتقادي: همراه با شرحي مختصر پيرامون آراء كارل پوپر در باره نقد منابع 

اطالعاتي، ص 279  
2. روش مطالعه ادبيات و نقدنويسي، ص 271  

3. Format 
4. مباني نقد ادبي، ص 36  
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از سوي ديگر بايد بيان كرد كه يكي از ابزارهاي مناسب ارزشيابي 
اطالعات1 پديده نقد بوده كه سبب ميشود تا ميزان اختالل2هاي اطالعاتي 
كاهش يابد3. اطالعات و متون مختلف، همواره بايد در معرض حك و اصالح 
قرار گيرند تا بتوان نسبت به صحت و درستي آن با اطمينان بيشتري قضاوت 
كرد. با چنين بينشي، نقد همواره حركتي پويا و رو به رشد است. در اين معنا، 
نقد در جايگاه اصلي خود، يعني در قالب يك ساختار تحليلي4 مطرح شده و 
ويژگيهاي خاص خود را دارد. نقد معياري براي سنجش و اعتبار متن است. 
از اين نظر، ناقد بايد حائز تواناييهايي باشد كه بتواند ميزان اعتبار اثر را 
مشخص كند. به اين معنا كه شناخت كافي و مناسبي از دايرهي موضوعي و 

مفهوم متن داشته باشد.  
بايد به اين نكته توجه كرد كه ناقد و تحليلگر، اصول انتقادياش را بر 
اساس شناخت خود از ادبيات شكل ميدهد5. اين آگاهي در ارتباط با 
موضوعي كه در ترازوي نقد قرار ميگيرد، از اين نظر قابل توجه است كه عمل 
نقد در بستري شكل گرفته كه كامال با پيشزمينه ذهني، اطالعات پايه، شناخت 
و ارزشهاي فكري ناقد مرتبط است. حركت ناقد در نقد علمي، فراتر از 
ادبيات رشتهي موضوعي مورد نظر، در قالب شناخت مناسب از مباني علمي و 

زمينههاي رشد معنايي و محتوايي در بستر آن عرصهي علمي است.    
  
  
  

                                                 
1. Information evaluation 
2. Noise 

3. عوامل موثر در نقد و بررسي كتاب، ص 174  
4. Analysis structure 

5. تحليل نقد، ص 19  



144   □   نقد منابع اطالعاتي/ شناخت مفاهيم، ساختار، ماهيت و معيارهاي نقد  
 

 

شالودهي اصلي  نقد   
هدف در نقد، تخريب نيست و غايت آن لزوما بسط آراء و يا پند و اندرز و 
اصالح و يا پرداختن به محاسن صرف براي كسب امتياز نميباشد، بلكه جدا 
كردن سره از ناسره و خوبي از بدي است1. اين معنا از نقد، در بر گيرندهي 
مفهوم و به تبع آن، عملكردي است كه ناقد بر اساس آن به نقد متون مبادرت 
ميورزد. بهرغم آنكه تعاريف متعددي از مفهوم نقد ارائه شده كه عمدهي اين 
مفاهيم، به هستهي اصلي بررسي، ارزيابي و سنجش محتواي نوشتار تاكيد دارد، 
نقد، فرايند ارزشيابي اثر است كه با هدف شناسايي عناصر مهم و تاثيرگذار 
اطالعاتي، در يك متن منسجم مطرح ميشود. مفهوم كالن در متن از زمره 
مواردي است كه بايد در نقد تبيين شود. اين مفهوم با معناي اصلي در نوشتار 

ارتباط دارد.    
معنا آن چيزي است كه مولف در متن گذارده2 و انتظار ميرود كه مخاطب 
آن را درك كند. ربط ميان معنا و درك خواننده از متن خود مقولهاي پيچيده و 
قابل اعتناست. يعني نقد به فرايندي توجه ميكند كه طي آن مفهوم به 
مناسبترين وجهي معرفي و بررسي شود. در اين ميان كاستي در شناخت كافي 
با سودمنديهاي نقد پوشش داده ميشود. از اين رو بايد گفت كه  نقد فعاليتي 
تحليلي است كه با هدف پااليش متن صورت ميپذيرد. اين بدان معناست كه 
ناقد تالش ميكند تا بتواند نقاط قوت وضعف موجود در اثر را شناسايي كرده، 
و از اين طريق به توسعه و اصالح دانش ياري رساند. اين در واقع شناخت 
بهتر معنا در متن است كه براي تكميل فعاليتهاي علمي ضروري به شمار 
ميرود. تدوين نقد در راستاي برآورده ساختن نياز جامعه علمي به ويرايش 
نظاممند اطالعات است، تا در سايهي آن بتوان به ارائه متني منقح و صحيح 
                                                 

1. پيش درآمدي بر چيستي نقد (تاملي بر تعريف، اقسام، قواعد، عوامل، و ... نقد و انتقاد).، ص 18  
2. عمل نقد، ص 33  
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دست يافت. البته اين توضيح با اين پيشفرض همراه است كه ناقد خود توان 
مطلوبي در حوزهي موضوعي مورد نظر داشته باشد و بتواند با نگارش نقادانهي 

خويش، به اصالح متن اهتمام ورزد.  
در برخي مواقع، متن از استواري مناسبي برخوردار است، و نقد نقش 
ارتقاي اطالعات تخصصي را برعهده دارد، و يا ميتواند در جهت معرفي بهتر 
آن زمينهي علمي يا فني موثر باشد. گاهي نيز نگارش نقد بهانهاي براي 
شناخت بهتر جامعه علمي از موضوعي است كه ابعاد و زوياي مكتوم آن براي 
خوانندگان و مخاطبان قابل اعتناست. ولي مطلوب آن است كه در هر نگارش 
انتقادي، عناصر اصلي متن، اعم از  سازههاي تشكيل دهندهي مفيد نوشتار و 
كاستيها در كنار هم بررسي شده و ويژگيهاي آن در يك بستر متعادل مطرح 

و ارزيابي شود.  
بر اين اساس حجم قابل توجهي از اطالعات ارائه شده در يك متن 
انتقادي، به ابعادي نظر دارد كه ميتواند شناخت كافي از موضوع  براي 
مخاطب فراهم سازد. اين نكتهاي است كه در نگارش نقد بايد مركز توجه ناقد 
باشد. بنابراين، نگارش نقد در راستاي توسعه و گسترش مفاهيم علمي و بسط 

انديشههاي نظاممند در زمينهي موضوعي مورد مطالعه است.   
  

معنا و كاربرد مقاله  
مقاله قالبي اطالعاتي است كه به بررسي و تحليل يك موضوع مشخص در 
چارچوب متني روشمند و داراي ساختار مدون ميپردازد. در نگارش مقاله، 
موضوع معرفي، بررسي، تدوين، تجزيه و تحليل و  نتيجهگيري ميشود. 
نگارش نوشتار در مقاله از روشي مشخص و نوعا پژوهشي بهره ميگيرد. اين 
بدان معناست كه مقاله از نظمي خاص پيروي  ميكند و هدفي معين را 
جستوجو ميكند. مقاله داراي چارچوب اطالعاتي هدفمندي است كه از 



146   □   نقد منابع اطالعاتي/ شناخت مفاهيم، ساختار، ماهيت و معيارهاي نقد  
 

 

مقدمه و بيان مسئله، آغاز شده و با تشريح محتوا و مضمون متن به پيش 
ميرود. سپس به تحليل پرداخته شده و يافتهها مطرح ميشود. معموال 
راهكارهاي كاربردي و جديدي نيز پيشنهاد و معرفي ميشود. در فرايند نگارشي 
مقاله هدف پرداختن به  موضوعي است كه انتظار ميرود بتوان ابعاد نامكشوفي 
را مشخص كرد و دستاورد نوين علمي به دست آورد. در تهيه مقاله علمي و يا 
فني، توجه پديدآورنده به محورهاي مهمي در بحث جلب  ميشود و تالش 
ميكند تا نتايج مفيدي به مخاطبان احتمالي و جامعهي متخصصان آن حوزه 
ارائه دهد. براي انجام فعاليتهاي مربوط به نگارش مقاله، انطباق ميان مباني 
علمي شاخته شده و يافتههاي نوين يك پژوهشگر ميتواند به تقويت محتوا و 
اعتبار اثر ياري رساند. در نوشتن مقالههاي پژوهشي اين انطباق و صحت 
اطالعات، روش پژوهش، اهداف، تحليل، يافتهها، نتايج و پيشنهادها بايد مبتني 
بر نظر چند داور متخصص باشد تا مورد تاييد جامعه علمي در آن   حوزهي 

موضوعي قرار گيرد.   
  

شيوههاي مختلف تدوين نقد  
روشهاي متعددي در تدوين نقدهاي علمي وجود دارد، اتخاذ روشهاي 
مختلف  نقد  طبيعي است و نميتوان انتظار داشت كه تمامي ناقدان از روشي 
واحد در تحليل متون بهره گيرند. اما  توجه به اين نكته ضروري است كه ناقد 

در نگارشهاي انتقادي خويش، از چارچوبي مدون و منطقي استفاده كند.    
بهطور كلي بايد در نظر داشت كه منتقد بايد در بررسي و تحليل خود نظام 
منسجم و واحدي بسازد كه در آن به همه چراييهاي متن با يك شيوه 
همخوان جواب داده شود و اجزاء مباحث او با هم در تضاد نباشند1. اين بدان 

                                                 
1. نقد ادبي، ص 33  
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معناست كه حفظ يكپارچگي در تدوين نقد، با تكيه بر نظمي روشمند ميسر 
است. تصميم براي انتخاب روش نقد، در راستاي حفظ چارچوب مشخصي 
است كه استواري نگارشهاي انتقادي را تضمين ميكند. لذا با تكيه بر چنين 
اهرم مطمئني ميتوان از روشهاي گوناگون نيز بهره گرفت و در مسير 

توسعهي جامعه علمي از آن سود جست.      
 پارهاي از ناقدان بيشتر به معرفي و بررسي گذراي يك متن ميپردازند و 
برخي بيشتربه  جنبههاي تحليلي اهميت ميدهند. ناقداني ترجيح ميدهند 
صرفا نقاط ضعف نوشتار را مطرح كرده و نقد را پرداختن به كاستيها ميدانند. 
در مقابل گروهي تالش ميكنند تا بيشتر به نقاط قوت و توانايي نويسنده اشاره 
كنند. برخي نيز توازني ميان اين دو، يعني قوت و ضعف اثر برقرار ميسازند و 
به هر دو عرصه عنايت دارند. روشهاي ديگري نيز  ميتوان برشمرد: نگارش 
كوتاه و مختصر نقد و يا پرداختن طوالني و بلند. توجه به نكات ريز و خردُ در 
ارتباط با مشكالت مختلفي كه در متن وجود دارد، از غلطهاي اماليي گرفته 
تا مشكالت نگارشي و جز آن؛ يا در مقابل پرداختن به جنبههاي كالن و 

محورهاي اصلي متن.  
موارد مهمي كه معموال در يك نگارش انتقادي مربوط به منابع اطالعاتي 
مورد بررسي قرار ميگيرد، طيف وسيعي از عناصر مفهومي و محتوايي را 
پوشش ميدهد. بسته به نوع نقدي كه به رشته تحرير در ميآيد، و ميزان 
تالشي كه  ناقد براي بيان نقاط قوت و ضعف اثر مصروف ميدارد، و همچنين 
بر مبناي ديدگاه و نگرشي كه وي بر نگارش انتقادي دارد، ميتوان به 
مولفههاي مهمي در نوشتن نقد اشاره كرد كه هر يك در جاي خود قابل اعتنا 

بوده و نتايج مفيدي به همراه دارد.   
در ميان ناقداني كه به روش حرفهاي به نگارش نقد مبادرت ميورزند، 
معموال مقاله-نقد از مقبوليت چنداني برخوردار نيست و  مورد عنايت قرار 
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نميگيرد. به نظر ميرسد كه ناقدان به اين نكته معتقدند كه ساختار هر يك از 
قالبهاي اطالعاتي مقاله و نقد بهتر است كه به صورت مستقل و مجزا ارائه 
شوند و در عمل نيز چنين است. مقاله جايگاه خود را داشته و نقد به حوزهي 
رسالت مورد انتظار خود ميپردازد. ولي برداشتي وجود دارد كه ميتوان از 
تركيب مقاله و نقد، قالب اطالعاتي نويني به وجود آورد كه با تكيه برآن امكان 
ارائه اطالعات سودمندي كه در هر دو قالب اطالعاتي مطرح ميشود، به نتايج 

مناسبتري دست يافت.  
  

تعريف مقاله-نقد:   
مقاله- نقد يكي از قالبهاي مهم اطالعاتي است كه معموال به تشريح مباحث نويني 
در ارتباط با يك   حوزهي علمي يا فني ميپردازد. مقاله- نقداز سويي به توضيح 
پيرامون مطلب مورد نظر در چارچوب بك مقالهي تخصصي نظر دارد، و از سوي 
ديگر به ابعاد متعدد در تحليل و بررسي يك كتاب و يا متن معتبر توجه ميكند. در 
نگارش مقاله-نقد تالش ميشود تا براي خواننده حيطهي قابل توجهي از اطالعات، 
به شيوهي نظاممند و مدون، در ساختار يك نوشتار علمي بيان شود. در اين حالت 
عالوه بر تشريح مباحث حرفهاي در پوشش رشتهي علمي مورد نظر، محتواي 
كتاب يا نوشتار معتبر علمي نيز تحليل شده و ابعاد و زواياي مختلف آن ارزيابي 
ميشود. در واقع مقاله-نقد كمك ميكند در كنار پرداختن به ساختار يا محتواي 
كتاب، امكان ارائه  محتواي اطالعاتي مفيد در رابطه با موضوع مورد نظر به روشي 
علمي فراهم شود. اين تركيب و همنوايي ميتواند حاوي فوايدي باشد و نياز افراد 
مختلفي را برآورده سازد. مقاله-نقد داراي تركيبي متوازن و هماهنگ از محتواي 
يك مقالهي تخصصي و نقدي علمي است كه هر دو در راستاي يك هدف مهم، 
يعني امكان ايجاد متني فني براي آشنايي بهتر مخاطب با مبحثي علمي، نوشته 
ميشود. بنابراين مقاله- نقد تالشي هدفمند و داراي ساختار مدون است كه هم 
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اهداف مربوط به نگارش مقاله و هم مقاصد نقد معتبر را فراهم ميسازد. اين قالب 
اطالعاتي داراي ساختار، چارچوب و محتواي اطالعاتي خاص خود است و 
ميتواند به عنوان يك منبع اطالعاتي سودمند براي آشنايي با موضوعهاي جديد 

محسوب شود.   
  

هدف مقاله-نقد   
هدف اصلي از تدوين مقاله-نقد آن است كه ضمن بيان نكات قوت و ضعف 
يك كتاب يا نگارش علمي، اطالعات مهم و ارزشمندي در رابطه با موضوع 
اثر، در چارچوب و ساختاري مدون ارائه كند و  دانش و آگاهي خواننده را به 
روشي  نظاممند ارتقا بخشد. در برخي مواقع معرفي و بررسي صرف كتاب 
نميتواند ابعاد پنهان و اطالعات ضمني موجود در متن را به خواننده منتقل 
كند، در آن صورت طرح مطالبي كه در ارتباط با   هستهي اصلي نوشتار است، 
ميتواند تا حد زيادي جنبههاي نظري و عملياتي بحث را مشخص ساخته و 
نقشهي ذهني مناسبي براي خواننده مهيا سازد. در واقع هدف مهمي كه در 
نگارش مقاله-نقد پيگيري ميشود، غنيسازي محتواي اطالعاتي يك قالب 
اطالعاتي است كه در ارتباط با دو چارچوب اطالعاتي متفاوت، ولي مرتبط، 

نياز اطالعاتي خواننده متخصص را تامين ميكند.   
  

اهميت و فايدهي مقاله-نقد  
همچنانكه پيشتر بيان شد، مقاله-نقد يك تركيب علمي است كه ميتواند 
رسالت مقاله و نقد را در چارچوب تعريف تخصصي و مورد قبول اهل فن 
برآورده سازد. بنابراين  ميتوان انتظار داشت كه اين قالب اطالعاتي در صورتي 
كه به شيوهي مناسبي تدوين شود، بهرهوري نوشتار را افزايش داده و اطالعات 

هر دو حوزه را پوشش دهد.   
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مقاله-نقد ميتواند به نيازهاي مطالعاتي افراد مختلفي پاسخ دهد. از سويي 
كساني كه عالقه مند به آشنايي با كتاب يا اثر جديد هستند و يا مي خواهند آن 
را انتخاب كنند  ميتوانند از اين قالب اطالعاتي بهره گيرند؛ و از سوي ديگر، 
افرادي كه ميخواهند با حيطهي نويني از مباحث تخصصي و حرفهاي آشنا 
شوند، از آن منتفع ميشوند. عالوه بر آن كساني كه به هر دو زمينهي پيشگفته 
عالقهمند هستند، اين امكان را مييابند كه بتوانند اطالعات كاملي در خصوص 

يك حوزهي موضوعي مدون به دست آورند.   
سودمندي قابل توجه مقاله-نقدآن است كه دايرهي اطالعاتي مورد نظر 
خواننده را افزايش داده و به پارهاي از ابعاد و جوانب اشاره دارد كه معموال در 
نقدها مورد توجه قرار نميگيرد. زيرا ناقد در تحليل خود به مواردي چون 
صحت اطالعات، ميزان دقت مورد نظر در تنظيم نظاممند مطالب، جامعيت 
متن، ساختار مدون اثر، اشتباهها و غلطهاي موجود، استحكام و قوت نوشتار و 
نظاير آن نظر دارد. معموال در نقدهاي مرسوم، مباحث هسته و مفاهيم كليدي 
به صورت عميق و ژرف، آنچنانكه در چارچوب يك مقاله علمي مورد بحث 

قرار ميگيرد، مطرح نميشوند.     
  

ساختار مقاله-نقد  
پرسشي كه ممكن است مطرح شود آن است كه آيا اساسا از نظر ساختاري 

امكان تركيب قالبهاي اطالعاتي مقاله و نقد وجود دارد؟ به تعبير ديگر آيا  
ميتوان مقالهاي را كه از نظر مفهومي با نقد يك اثر اشتراك دارد با هم ادغام 
كرد؟ در پاسخ بايد بيان كرد كه مطالب يك مقاله-نقد چه در بخش مربوط به 
نقد و چه در بخش مربوط به مقاله داراي همبستگي موضوعي است و لذا طرح 
مباحث نظري در كنار تحليل و بررسي نوشتار مورد نظر، مشكلي ايجاد 

نميكند.   
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مقاله-نقد را ميتوان قالبي اطالعاتي دانست كه حجم مناسبي از اطالعات 
مربوط به موضوعي تخصصي، علمي و يا فني را ارائه داده و چارچوب كلي 
بحث را مشخص ميسازد. بنابراين براي آشنايي با حيطهي موضوعي و ساختار 

مدون يك مطلب حرفهاي، ابزاري مطلوب و كارآمد به شمار ميآيد.   
مقاله-نقد ميتواند تركيب متوازني از مباحث مربوط به تحليل يك متن و 
مباحث نظري آن حيطهي موضوعي باشد. از سوي ديگر ممكن است به 
فراخور مطلب، بخش مربوط به نقد بيشتر و يا كمتر  باشد. از اين رو برقراري 
ارتباط ميان اين دو حوزه، بستگي به فراگيري يا عدم فراگيري موضوع در 

عرصهي جامعه علمي دارد.   
مقاله-نقد يك تركيب متناسب در عرصهي نگارش تخصصي است. با 
توجه به انتظاري كه از يك نوشتار علمي ميرود، مقاله-نقد ميتواند تا حد 
زيادي به جنبههاي معرفي، بررسي، تحليل، ارزشيابي و ارائه متني حرفهاي 
منجر شود كه از يك سو متني را منقح ساخته و از سوي ديگر بحثي نوين در 

جامعهي علمي مطرح   ميكند.   
مقاله-نقد ميتواند حاوي فوايد مورد نظر براي يك مقاله علمي بوده و 
ساختار نسبتا كاملي از يك مقاله داشته باشد. اين نكتهي مهمي است كه مقاله 
توان طرح مباحث علمي و تخصصي در يك زمينهي موضوعي را داشته و 

شاخههاي متنوعي از مفاهيم و اطالعات مرتبط را پوشش دهد.   
بنابراين، مقاله-نقد داراي مقدمه، معرفي شخصيت علمي نويسندگان و آثار 
پژوهشي آنان، معرفي مفهوم  هستهي اصلي بحث، تحليل محتواي اطالعاتي، 
تاثير آن مقوله در جهان دانش، ارزشيابي موضوعي، راهكارهاي عملياتي، معرفي 
اثر، تحليل و بررسي متن، نقاط قوت و ضعف و نتايج به دست آمده است. 
بنابر سبك نويسندهي مقاله-نقد بخشهايي از اين قالب اطالعاتي دستخوش 
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تغيير هستند كه با عنايت به روش مورد نظر  نويسنده، امكان تدوين مناسب آن 
وجود دارد.   

  
كاربرد مقاله-نقد 

افزايش مباحث نوين در حوزههاي موضوعي مختلف و رشتههاي گوناگون 
دانشگاهي، باعث شده تا متخصصان هر رشتهي علمي نيز با تمامي مباحث 
مطرح شده آشنايي كامل نداشته باشند. به ويژه آنكه توليد علم با سرعتي 
تصاعدي رو به پيشرفت است. بنابراين طرح هر موضوع نوين نياز به مهيا 
ساختن مقدمه و بستري دارد كه در آن ميتوان انتظار داشت كه مفهوم مورد 
نظر شكل گرفته، و نقش آن در فضاي جامعه علمي مشخص ميشود. در اين 
موارد توضيح مناسب و مربوط به مفاهيم نوين ميتواند چارچوبهاي تحليلي 
را تقويت كرده و نقش مثبتي در ارتقاي دانش متخصصان به عهده داشته باشد.   
نوشتن مقاله-نقد در مجامع علمي و محيطهاي پژوهشي كاربرد دارد و از 
اين نظر ميتوان با ارائه آن در مجلههاي تخصصي، همايشها، منابع خاص نقد 
و بررسي، گزارشهاي علمي و برخي ديگر از محملهاي انتشاراتي، به 
اطالعرساني سودمند در حوزههاي تخصصي پرداخت. مقاله-نقد براي آشنايي 
دانشجويان، پژوهشگران، استادان و متخصصان رشتههاي علمي و فني حاوي 
اطالعات مناسبي است. از سوي ديگر ميتوان در كارگاهها و دورههاي 
آموزشي به عنوان بخشي از مطالب از آن بهره گرفت. در انتشار نتايج 
همايشها نيز  ميتوان از قالب مقاله-نقد استفاده كرد.. بايد به يك نكتهي مهم 
و اساسي توجه داشت كه  مطالب ارائه شده در يك مقاله-نقد ميتواند كوتاهتر 
از يك مقالهي علمي باشد و در عين حال نياز اطالعاتي خواننده براي آشنايي 
اصولي با موضوع را نيز برآورده سازد. در هر صورت مقاله-نقد كاربردهاي 
آموزشي و پژوهشي مخصوص خود را دارد و ميتوان در مجموعهها و 
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محملهاي متعدد انتشاراتي از آن بهره گرفت، و در نقش يك قالب اطالعاتي 
مفيد، در ارتقاي دانش متخصصان استفاده كرد.   

   
نويسندگان مقاله-نقد  

بهرهگيري از قالب اطالعاتي مقاله-نقد نشاندهندهي توان علمي نگارنده نيز 
هست. زيرا او ثابت ميكند كه عالوه بر مباحثي كه در كتاب يا متن مطرح 
شده، شناخت مناسبي از موضوع داشته و به جنبههايي نظر دارد كه پايهي 
اصلي متن را تشكيل ميدهد. معموال كساني به نگارش مقاله-نقد دست 
ميزنند كه توان علمي خوبي در حوزهي مورد نظر دارند و ميتوانند به مسائل 
متعددي در ارتباط با موضوع اصلي بحث بپردازند. براي نگارش مقاله-نقد 
تواناييهايي باالتر از قدرت نقد متون الزم است و لذا توجه به هستههاي 
موضوعي كه در متن مطرح شده، فراتر از آگاهيهاي اوليه بوده و نويسنده اين 
قالب اطالعاتي بايد توان تحليل و بررسي محتواي علمي مورد نظر و ابعاد 

متعدد آن را نيز داشته باشد.   
ارزش مقاله-نقد در اين نكته نيز خالصه ميشود كه معموال به هر ميزان كه 
نگارندهاي از توان علمي باالتري برخوردار باشد، ميتواند به صورت كامل به 
جنبههاي متعدد بحث اثر بپردازد. به شكل كلي  ميتوان انتظار داشت كه يك 
مقاله-نقد علمي داراي اعتبار و ارزش باالتري باشد. اين بدان معناست كه 
نويسندهي اين قالب اطالعاتي، توان بااليي در پرداختن به موضوع اصلي 
نوشتار دارد و ميتواند به خوبي از عهده نقد اثر برآيد. براي سنجش ميزان 
اعتبار يك مقاله-نقد ميتوان شخصيت علمي نويسنده، موقعيت حرفهاي و 
سابقه فعاليت پژوهشي او را به عنوان مولفههاي قابل توجه در نظر گرفت. 
عالوه بر آن، متن مقاله-نقد و قوت نگارش از منظر حرفهاي و تخصصي، خود 

از زمره داليل استوار براي معتبر دانستن يك مقاله-نقد است.   
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نتيجهگيري  
در نقد منابع اطالعاتي يكي از اهداف اصلي اصالح و ويرايش محتوايي 
مطالبي است كه  ميتوان با اين فعاليت، كيفيت علمي اثر را افزايش داد. گرچه 
نقد همواره مسيري تحليلي را ميپيمايد، ولي اين مشكل نيز وجود دارد كه 
اساسا خواننده، نتواند با جوانب متعدد بحث بهخوبي آشنا شود و لذا تا 
حدودي سازههاي اصلي بحث براي او نا مفهوم باشد. حتي در مواردي 
متخصصان نيز ممكن است با موضوعهاي جديد به خوبي آشنا نباشند و نياز به 
تبيين مفهوم مورد نظر باشد تا شماي كلي بحث براي آنان مشخص و تدوين 
شود. در  چنين وضعيتي  ميتوان انتظار داشت كه مقاله-نقد تا حد زيادي 

چنين شكافي را پوشش دهد و ابعاد مختلف موضوعي را آشكار ميسازد.   
نقد متون گرچه با تحليل و بررسي نوشتار همراه است، ولي رسالت آشنايي 
بيشتر خواننده با مفهوم مورد نظر را نيز  برعهده دارد. در قالب اطالعاتي مقاله-
نقد  ميتوان اميدوار بود كه اين هدف بيشتر برآورده شود و خواننده نيز بتواند 

حجم اطالعات مناسبي در اين عرصه به دست آورد.   
همواره متون علمي نيازمند تحليل، بررسي و ارزشيابي مستمر هستند. اين 
رويكرد ميتواند جنبههايي از مباحث تخصصي را كه با پارهاي كاستيها مواجه 
هستند، اصالح كند. از سوي ديگر سبب ارتقاي ابعادي از مسائل شود كه در 
يك رشتهي علمي نياز به روزآمدي و طرح مطالب نوين دارد. بر همين اساس، 
فرايند نقد به شكل دائم در حال رشد و پويايي است و همسو با تحوالت 

جديد به سوي توسعهي حرفهاي حركت  ميكند.   
مقاله-نقد  ميتواند خواننده را با پارهاي از مسائل مرتبط با موضوع آشنا 
سازد كه معموال در تحليل متن به چشم نميخورد، زيرا ناقد تالش ميكند تا 
مفاهيم مورد نظر را در قالب مواردي مطرح سازد كه به طور مستقيم در متن 
آمده است. لذا آن موارد در ارتباط با نقشي كه در ساختار اصلي كتاب دارند، 
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بررسي و ارزيابي ميشوند. ولي در اين ساختار اطالعاتي، نويسنده عالوه بر 
عناصر نامبرده، به ابعادي ميپردازد كه فراتر از نگارش متن است و به تبيين 

ساختار كلي بحث پرداخته و زواياي متعدد آن را مشخص ميسازد.   
از ويژگيهاي مهم مقاله-نقد آن است كه معموال در اين قالب اطالعاتي 
توجه به نكات جزيي و كم اهميت در ارزيابي متن كاهش يافته و عناصر اصلي 
در تحليل اثر مورد توجه قرار ميگيرد. زيرا پرداختن به مباني و هستههاي مهم 
نوشتار در چارچوب اطالعات استنادي و به شكل مقالهاي مدون، عنايت ناقد 
را به محورهايي سوق ميدهد كه اهميت بيشتري دارند  و به صورت بنيادي 

ساختار متن را مورد بررسي قرار ميدهند.  
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از زمره ويژگيهـاي مهـم جهـان جديـد، پديـدة توليـد انفجـارآميز داده و
اطالعات در آن است. امروزه، اطالعات با رشـدي تصـاعدي در جهـان تكثيـر
ميشود و براي دستيابي به اطالعات سودمند، تـدابيري اتخـاذ شـده تـا ميـزان
دسترسي ما را به آن  افزايش دهـد. اطالعـات، از ويژگـي منحصـر بـه فـردي
برخوردار است. سرمايهاي كه امروزه اقتصاد و اجتماع جديدي براساس آن بنـا

شده، تا آنجا كه جهان جديد را به نام جامعة اطالعاتي1 ميشناسيم و  بر همين 
مبنا، مشاغل اطالعاتي، سيماي جهان نـوين را دگرگـون سـاختهانـد. بنـابراين،

بســيار اهميــت دارد كــه دربــارة صــحت و درســتي اطالعــات از يــكســو، و 
كاربردپذيري و كارآمدي آن از سوي ديگر مطالعه و بررسي انجام شود. توليـد
اطالعات، همواره با پديدة نادرستي يا كمدرستي همراه بوده اسـت. گـاهي نيـز
درك نامناسبي از اطالعات صحيح صـورت مـيپـذيرد. همـين پديـده، سـبب

ميشود تا از ارزش اطالعات كاسته شود. اطالعات در صورت خدشهدار شدن 
در جنبههائي چون صحت و درستي، اعتبار، كاربرد، تأثير، ارزش، توانمنـدي و
اثربخشي، ميتواند سبب خسارت و زيانهاي فراواني در زندگي بشر شـود. از
همينرو، تالشي وسيع در محيطهاي علمـي بـراي سـنجش و پيـرايش آثـار و

                                                 
1. Information society. 
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متون علمي صورت ميپذيرد. يكي از ابزارهـاي مناسـب ارزشـيابي اطالعـات،
پديدة نقد است كه سبب ميشود تا ميزان خشههاي اطالعاتي كاهش يابد.   

نقد، فرايند پااليش و اصالح اطالعات و عملي مهم در عرصهي سنجش و 
ارزشيابي موثر متون است. اين فرايند نوشتاري با نكتهبيني و سخنسنجي 
همراه است. به تعبير ديگر، مطالعه براي بررسي و تحليل اثر و مشخص ساختن 
نقاط قوت و ضف آن متن در پوشش نقد قرار ميگيرد. براي ارزيابي متون 
علمي، فرهنگي و ادبي معموال از نقد براي ارتقاي مفهوم و كيفيت آن استفاده 
ميكنند. نقد فعاليتي روشمند است و با نگارش علمي همراه است. اين بدان 
معناست كه نقد سنجشي موثر و مدون بر اساس مباني مشخصي است كه 
باعث ميشود تا متن از اثربخشي باالتري برخوردار شود. بايد توجه داشت كه 
نقد يك شيوهي نگارشي كامال علمي است. در واقع در تدوين نقد منصفانه، 
گرايشهاي ناقد كمتر دخالت دارد و عامل موثر در اين ميان، پيروي از 
روششناسي نقد است. نوشتههاي انتقادي، بخشي از فعاليتهاي تحليلي براي 
تبيين اصالت و صحت اطالعات است كه در ميان متخصصان داراي موقعيتي 
ارزنده است. به يك معنا، نقد فعاليتي مبتني بر مهارتهاي تحليل و تفسير متن 
است و سبب ميشود تا بخش گستردهاي از نظرهاي مختلف در يك عرصهي 
واحد به شكل يكپارچه بيان شود. اين عرصه شامل بخشهاي متعددي از 
معرفيها، بررسيها و تحليلهايي است كه در مجموع ساختار اطالعاتي را 
شكل ميدهد. نقد داراي اهميتي است كه به دليل تاثيري كه بر انديشه مخاطبان 
اثر دارد از حساسيت بيشتري برخوردار است و اثربخشي نقد  با تحليل 

موضوعي متن قرابت دارد.  
 نقد اين امكان را فراهم ميسازد تا خواننده به جنبههايي توجه كند كه 
ممكن است به خوبي مطرح نشده باشد.  نقد فعاليتي مهم است كه  قدرت 
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تفكر آدمي را تقويت ميكند. همچنين با رويكردهاي متفاوتي ظاهر ميشود كه 
ميتواند تاثيري شگرف در بهبود معناي متن و ارتقاي مفاهيم آن داشته باشد.   
براي تهيه نقدي اثربخش، آگاهي از مبـاني معرفـتشناسـانه نقـد ضـروري
است. چيستي و چرايي نقد همواره با مباني فلسفي آن ارتباط دارد. ماهيت نقد 
به اين نكته مهم راجع است كه ناقد در فرايند نقد، تالش ميكند تـا بتوانـد بـه

مفهوم و معناي واقعي در متن دست يابد. تمامي تالشي كـه توسـط نگارنـدهي 
اثر براي بيان معنا انجام پذيرفته است، در زير نگاه دقيق و تحليلگرانهي ناقـد،
تجزيه شده و مورد ارزشيابي قرار ميگيرد. اين توانـائي، بـهراحتـي بـه دسـت
نميآيد. بر پاية توضيح فراي1، نخستين كاري كه  ناقد ادبي بايد انجـام بدهـد،
اين است كه ادبيات را مطالعه كند و از حوزة فعاليت خويش بررسي اسـتقرائي

بهعمل بياورد، و اصول انتقادياش را براساس شناخت خود از آن شكل بدهد. 
اصول انتقادي را، نميتوان حاضر و آماده از الهيات، فلسفه، سياست و علم، يـا

تركيبي از آنها اخذ كرد2. عالوه بر آن كسي كه قصد تحليل متون علمي و فني 
را دارد نيز به اين توانايي نيازمند است. براي نگارشهاي تحليلي، صرفا تسـلط
بر موضوع كافي نيست، بلكه ناقد بايد آگاهي در حوزههاي شناختي نقد داشـته

و با فلسفه نقد آشنايي داشته باشد.   
واعظي بيان ميكند كه فيلسوف بايد به معرفتشناسي و نقد توجه كند؛ 
يعني در جهت تعيين و تشخيص اشكال و مقوالتي تالش كند كه عمل 
شناسايي را ممكن ميسازند3 .  چه فيلسوف و چه هر شخصي كه نسبت به 
انديشهاي انتقاد و تحليل روا ميدارد، يعني در نقش يك ناقد ظاهر ميشود، 
بايد كوشش كند تا بتواند به سنجشي متناسب و مناسب دست زند. در واقع 

                                                 
1. Frye. 

2. تحليل نقد، ص 19  
3. درآمدي بر هرمنوتيك، ص 334
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نقد با معيارهايي به انجام ميرسد كه نقش ارزيابي را تقويت كرده و به هدف 
مشخصي كه همانا تعيين معناي واقعي متن است، نائل شود. عالوه بر آن، نقد 

رسالت اصالح متن را به انجام ميرساند.   
هر گاه نگارندهاي تصميم ميگيرد كه به نگارش نقد دست يازد، شايسته 
است كه با مباني اصلي و اوليه نگارش نقد آشنا باشد. در اين رابطه داشتن 
توانمندي در ارزشيابي متن يكي از ويژگيهاي مهم در تدوين نقد است. 
ضرورت دارد تا ناقد با اصول ارزيابي متون، قدرت شناخت مباني علمي 
موضوع مورد بررسي، آشنايي با نقاط ضعف نگارشي، محتوايي و معنايي، و 
توانايي بررسي مفاهيم علمي و فني در متن آشنايي داشته باشد و بتواند در اين 
عرصه اظهار نظر كند. نقادي، عالوه بر توانايي فردي براي شناخت حيطهي 
موضوعي متن، به قدرت سنجش و تحليل مفهوم، هنر نيك انديشيدن و نيز 
مهارت ژرفانديشي در اثر نيازمند است. ناقد بايد با گسترهي وسيعي از متون 
حوزهي مورد نظر، بهخوبي آشنا باشد. همچنين ضرورت دارد تا نظر ديگر 
ناقدان را در آن عرصه بداند. با دقتنظر در ميان نوشتار به تبيين ويژگيهاي 
مثبت و منفي برآيد و بلكه بيش از پرداختن به نقاط ضعف، به كانونهاي قوت 
اثر بنگرد. نقد برقراري يك پيوند علمي ميان متن، مخاطب و معيارهاي علمي 
پذيرفته شده است كه ميتواند به خلق نگرشي موثر و سودمند در ارتباط با آن 
اثر منجر شود. در واقع نقد خود اثري مستقل براي تثبيت موقعيت متن است. 
بنابراين، ناقد، شخصيتي است كه به خلق نوشتاري مبادرت ميورزد، كه منشاء 

ديدگاهي متفاوت و مكمل متن اصلي است.   
متخصصان موضوعي در حوزه نقد  به نگارشهاي سودمندي دست 
ميزنند. معيارهاي نقد علمي در آثار ناقدان قابل مشاهده است، و هر ناقدي با 
سبك خاص خود به نوشتن نقد ميپردازد. برخي از ناقدان، بر جنبههاي 
خاصي تأكيد بيشتري ميورزند و از ابعاد ديگري كمتر ياد ميكنند. در 
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نگارشهاي انتقادي، تكيه بر محتوا و مفهوم متن، بيش از جنبههاي ديگر 
صورت ميگيرد. همچنين در نگارش نقد علمي كتاب، چندين محور عمده 
مورد توجه قرار ميگيرد. عوامل مهم و تأثيرگذار در ساختار نگارش و سطوح 
مربوط به آن، و عناصر مهم در تبيين محتوا و مفاهيم تخصصي متن، دو ركن 

مهم در نگارشهاي انتقادي است.   
براي نگارش نقد مطلوب، گام موثر انتخاب منبع مناسب و با ارزش براي 
نقد است. هر كسي كه به نقد دست ميزند، الجرم متني را براي سنجش به 
رسميت ميشناسد،پس انتخاب اثر، خود دليلي بر اهميت آن است. هرگز نبايد 
متني را كه از ارزش هنري، ادبي، علمي و يا فني برخوردار نيست، به نقد 
كشيد؛ مگر ضرورت ايجاب كند كه براي هدايت گروهي قابل مالحظه، و 
پيشگيري از خطر انحراف علمي و اخالقي، متني سبك مورد مداقه قرار گيرد. 
در عرصهي رشتههاي علمي موجود، همواره متون مفيد و سودمند در مركز 
توجه ناقدان واقع شده و به تحليل فراخوانده ميشود. در واقع، معرفي و نقد 
يك اثر، حاكي از اعتبار و ارزش آن متن در ميان جامعه علمي است. پس 
همواره بايد دقت كرد تا متني انتخاب شود كه ارزش نقادي داشته و بتوان براي 

ارزيابي آن وقت صرف كرد.   
ناقد همواره بايد تالش كند تا آثاري را به بوته نقد كشد كه از سوي 
نويسندهاي مهم تاليف شده است. لزوما بايد در نقد به جايگاه مولف توجه 
داشت. اين سخن بدان معناست كه اگر ما به نقد اثري از نويسندهاي دست 
ميزنيم، بايد خالق متن را در حدي در نظر بگيريم كه ارزش پرداختن به 
نگارش او وجود داشته باشد. در اين ميان، توجه به جايگاه تخصصي نويسنده 
نيز ميتواند مورد توجه قرار گيرد. سطوح نگارش نويسنده، عالقهمندي 
حرفهاي و نيز زمينه موضوعي كه به آن ميپردازد ميتواند در اين عرصه قابل 
مالحظه باشد. نقد مولف،  به رسميت شناختن جايگاه و ارزش او در آن 
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حوزهي مطالعاتي است. پس بايد دقت كرد كه به مولفي پرداخت كه ارزش 
تحليل آثار او و نيز شخصيت علمي وي قابل عنايت باشد.  

مولفههاي موثر و اصلي در تنظيم متن، ضرورتا بايد شناخته شود. ناقد بايد 
به ظرايفي در متن آگاهي داشته باشد. مواردي چون: شيوههاي نگارش، نحوهي 
تنظيم متن، محتواي موضوعي، اثربخشي و ارتباط ميان مباني علمي و متن از 
مواردي است كه بايد جدي تلقي شود. ناقد بايد متن را اگر چه به صورت 
گزينشي، ولي با دقت مطالعه كند. برخي بخشها را حتما بايد بخواند. در 
جريان روند كلي كتاب باشد. با هستههاي اصلي اثر نظير: مقدمه، سرفصلها، 
مباحث كليدي، تحليلها، نتيجهگيري، پيوستها، كتابنامه و جز آن ارتباطي 
عميق برقرار سازد. در واقع بايد ناقد، كتاب را درك كند، چنانكه يك نوع 
رابطهي معنايي ميان او و اثر ايجاد شود. اگر ناقد به كليت متن واقف شود، ولو 
با خواندن بخشهايي از كتاب، ميتوان اميدوار بود كه در نقد به موفقيت 

نزديك شود.   
بسياري از ناقدان توصيه ميكنند كه همواره متن را دوباره و يا چندباره 
بخوانيد؛ به ويژه آن بخشهايي از اثر را كه از اهميت بيشتري برخوردار است. 
در هر بار خواندن متن، برداشتي نوين صورت ميپذيرد و قطعا كسي كه متني 
را براي بار دوم و يا سوم ميخواند، درك يكساني از خواندن بار اول ندارد. 
شايد يكي از ويژگيهاي متن آن است كه همواره در تمام بارهايي كه مطالعه 
ميشود، با داشتن ماهيت يكسان، شناخت متفاوتي براي انسان ايجاد ميشود. 
بدون ترديد يكي از داليل اين مطلب آن است متن داراي معنايي نهفته است كه 
بايد توسط خواننده كشف شود. با هر بار خواندن ابعادي از اين ويژگي مورد 

توجه قرار ميگيرد و اليهاي از متن مكشوف ميشود.   
ناقد بايد نكات كليدي متن را مشخص كند. اين بدان معناست كه در 
نگارش نقد نقاط عطفي وجود دارد كه ميتوان با تكيه بر آنها به نقد دست زد. 
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براي نگارش نقد، الزم است تا بتوان موارد اصلي و مهم را در متن مشخص 
ساخت. اينكه متن تا چه اندازه توانسته است نياز اطالعاتي اعالم شده مخاطب 
را برطرف سازد؛ يا شيوه ارائه اطالعات، وضعيت استنادها و متون مورد 
استفاده، و نيز ميزان استحكام ساختار علمي و مناسب اثر ميتواند از  نكاتي 
باشد كه ناقد بر اساس آنها به داوري و تحليل خويش ميپردازد. براي نگارش 
يك نقد مناسب، تعيين موارد اصلي در نقد و نقاط برجسته از اهميت بااليي 
برخوردار است. به تعبير ديگر، ناقد بايد بتواند به بخشهايي بپردازد كه اهميت 
توجه دارند. بنابراين از زمره مواردي كه بايد به آن توجه كرد، بحث شناسايي 

و تشخيص بخشهاي بنيادي و اثربخش در منبع اطالعاتي است.   
در نگارش نقد همواره آفتهايي وجود دارد كه درستي و اثربخشي آن را 
كمرنگ ميسازد. از زمره فعاليتهاي مهم در عرصه نگارش متون انتقادي، 
توجه به رسالت نقد و هدف آن است. زماني كه ناقد تصور ميكند كه در تهيه 
نقد نيازي به مشورت با ديگران يا ديگر نگارشهاي انتقادي ندارد، درگير يكي 
از آفتهاي مهم نقد شده است. عالوه بر آن، آشنايي اندك ناقد نسبت به 
موضوع اصلي اثر ميتواند در كيفيت نگارش نقد موثر بوده و باعث تضعيف 
نقد شود. تمركز بر مسائل ظاهري در نقد، مانند توجه بيش از حد به غلطهاي 
اماليي يا نگارشي ميتواند ناقد را از رسيدن به مقصود منحرف سازد. از سوي 
ديگر، بدگماني نسبت به پديدآورنده و يا اثر ميتواند به آفتي در نگارش نقد 
تبديل شود. عدم دسترسي ناقد به متن اصلي و تحليل بر اساس نوشتههاي 
پيراموني نيز عامل ديگر انحرافي محسوب ميشود. عالوه بر آن، بيتوجهي به 
آراء صاحبنظران و عدم استفاده از نظر ارزنده آنان نيز از ديگر اشتباهها در 
نگارش نقد بهشمار ميآيد. از ديگر آفتهاي نقد، برداشت ناصحيح از مفهوم 
متن است و بيتوجهي به مباني علمي در حوزه موضوعي مورد نظر نيز 
ميتواند به معضلي در نگارش انتقادي تبديل شود. يكي از چالشهاي اصلي 
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ناقد در تدوين اثر خود، وجود سوگيري در نقد است. همچنين تاييد كامل و 
تكذيب صرف، از هر دو سو باعث ضعف نقد ميشوند. برداشتهاي ناصحيح 
از مفهوم متن نيز ميتواند به تضعيف نقد منجر شود. عالوه بر آن، انتظار 
نامناسب و غيرمنطقي از اثر، يعني آنچه كه نقد متكفل آن نيست نيز از جمله 
معضالت تدوين نقد است. در نهايت نيز تهيه نقدهاي آماده كه به منظور 
فعاليتهاي تجاري تنظيم ميشود، ميتواند خطري براي اعتبار نقد محسوب 

شود.   
پيشنهاد كاربردي موثر ارائه شده در اين اثر، تدوين شيوهي نگارش 
اطالعاتي به نام مقاله-نقد است. مقاله-نقد،  قالب نوشتاري مفيدي است كه 
پوشش اطالعاتي وسيعتري دارد و ميتواند نياز اطالعاتي متخصصان موضوعي 
را در ارتباط با شناخت مباني علمي حوزههاي متعدد مطالعاتي در بر گيرد. 
بهرهگيري از اين روش به ناقدان كمك ميكند تا عالوه بر تحليل متن، به ارائه 
اطالعات تخصصي و حرفهاي مناسبي مبادرت ورزند. هدف اصلي مقاله-نقد، 
حمايت از فعاليتهاي پژوهشي است و ميتواند نيازهاي مطالعاتي مختلف را 
پوشش دهد. در اين ساختار اطالعاتي، حجم  آگاهي خواننده افزايش پيدا 
ميكند و به جنيههايي از موضوع پرداخته ميشود كه سبب غنيسازي محتوا و 
پاسخگويي بهينه به مباحث كليدي است. مقاله-نقد ميتواند بهمثابه يك ابزار 
سودمند در اختيار پژوهشگران و متخصصان قرار گرفته و كاربردي مضاعف 

داشته باشد.    
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در اين بخش دو نگارش انتقادي كه بهترتيب پيشتر در كتاب ماه كليات 
شماره 167 (آبان 1390) و كتاب ماه علوم و فنون شماره 114 (خرداد 1388) 
به چاپ رسيده به عنوان نمونه آورده شده است. ابتدا يك نقد در حوزه بازيابي 
اطالعات پزشكي و سپس يك مقاله-نقد در زمينه مصورسازي اطالعات مطرح 
شده كه دومي از زمره مباحث نوين فناوري به شمار ميآيد كه در عرصههاي 
طراحي رابطكاربر و  بازيابي اطالعات كاربرد موثري دارد. در البالي اين دو 
قالب اطالعاتي انتقادي، توضيحهايي براي آشنايي بيشتر خوانندگان با اجزاء و 
بخشهاي مختلف نقد آمده و تالش شده تا به نقاط مهم و تاثيرگذار اشاره 
شود. كوشش مولف بيشتر صرف آن شده تا به كوتاهي و به شكل كاربردي 
هستههاي اصلي نگارش انتقادي در اين دو نوشتار تشريح شود. بيشتر مطالب 
در قالب نكتههاي عملياتي بيان شده و مطالب متناسب با هر بخش بر اساس 

اهداف، روش و تاثير آن توضيح داده شده است.  
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مقدمه   
بازيابي اطالعات1 يكي از حوزههاي مطالعاتي و كاربردي نوين بهشمار ميآيد، كه 
حاوي فوايد ارزشمندي در عرصه فعاليتهاي مبتني بر مديريت داده و اطالعات2 
است. با افزايش حجم عظيم منابع اطالعاتي و انتشار گسترده اين منابع، بهويژه در 
رابطه با اطالعات رقومي، بحث بازيابي اطالعات از اهميتي بسزا برخوردار شده 
است. بر همين اساس، تالشهاي زيادي در عرصه فنون، روشها، ابزارها و 

                                                 
1. Information retrieval 
2. Data & information management 
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راهبردهاي بازيابي اطالعات صورت گرفته كه همگي به رشد و توسعه اين فرآيند 
مهم منجر شده است. با گسترش منابع اطالعاتي، بحث بازيابي با حوزههاي 
مختلفي ارتباط پيدا كرده و از جنبههاي گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. هم 
در مباحث علوم رايانه و هم در زمينههاي مطالعاتي علوم كتابداري و اطالعرساني، 
مقوله بازيابي اطالعات جايگاه خاصي به خود اختصاص داده است. امروزه بدون 
تكيه بر شيوههاي اثربخش بازيابي، دسترسي به اطالعات بسيار دشوار و در برخي 
موارد غيرممكن است. به هر ميزان كه تواناييهاي موجود در ابزارهاي بازيابي 
اطالعات افزايش مييابد، نظامهاي اطالعاتي1 از قوت و استحكام بيشتري 
برخوردار ميشوند. بر اين اساس، پيشرفتهاي انجام گرفته در عرصه بازيابي 
اطالعات، به تقويت نظامهايي منجر شده كه نقش مؤثري در اطالعرساني و 
دسترسپذير ساختن اطالعات برعهده دارند. كتاب در راستاي معرفي و تحليل 
وضعيت توسعه و پيشرفت نظامهاي بازيابي اطالعات و كاركردهاي مفيد آن 

بهرشته تحرير درآمده است.   
بوده آن بر است. تالش شده انجام كلي صورت به معرفي نقد، مقدمه در ●
اطالعات بازيابي كرد. بحث معرفي را نقد اين اصلي كليدواژهي بتوان تا است
حواشي از و شده بيان كوتاهي به كلي موضوع است. بنابراين، بحث اصلي محور

است.  شده پرهيز عرصه اين در غيرضروري

  
بازيابي اطالعات در حوزه منابع پزشكي  

حوزه فعاليت مطالعاتي و تحقيقاتي پزشكي از زمره عرصههاي وسيع 
پژوهشي است كه با ارائه حجم عظيم اطالعات در قالب كتاب، مقاله، گزارش 
تحقيق، طرح پژوهشي و ديگر انواع محملهاي اطالعاتي، گستره قابل توجهي 

                                                 
1. Information systems 
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از منابع اطالعاتي را پوشش ميدهد. امروزه پايگاههاي اطالعاتي تخصصي 
بسياري در حوزه پزشكي و بهداشت به فعاليت اشتغال دارند و مخاطبان زيادي 
به سوي خود جذب كردهاند. فعاليت تخصصي و حرفهاي در اين زمينه باعث 
شده كتابداران، اطالعرسانان، متخصصان رايانه و مراكز اطالعرساني به ايجاد 
نظامهاي بازيابي اطالعات در ارتباط با اطالعات پزشكي بپردازند، و كوشش 
كنند در راستاي خدمات بهينه اطالعرساني حركت كنند. توليد سرعنوانهاي 
موضوعي پزشكي، اصطالحنامه پزشكي، نظام ردهبندي پزشكي، پايگاههاي 
اطالعاتي و وبگاههاي پزشكي، نظامهاي اطالعرساني و ديگر تالشهاي 
حرفهاي در اين عرصه، حاكي از اهميت باالي زمينه مطالعاتي بهداشت و 
پزشكي است كه ميتواند نقش مؤثري در پشتيباني از اطالعرساني پزشكي 
داشته باشد. براي تقويت دسترسي به اين اطالعات، تالش در جهت توسعه 
نظامهاي بازيابي اطالعات از زمره اقدامهاي سودمندي است كه توصيه 
ميشود. در اين باره بايد بيان كرد كه مطالعه در باب زمينههاي پژوهشي 
بازيابي اطالعات، در ارتباط با فناوريهاي نويني است كه نقش بسزايي در 
پيشرفت نظامهاي بازيابي اطالعات دارد. رهنمودهاي تحقيقاتي و قالبهاي 
پژوهشي ميتواند تا حد زيادي در اين عرصه مفيد باشد. در اين ميان، شناخت 
بهتر وبگاههايي كه از طريق آنها ميتوان به اطالعات تخصصي پزشكي دست 
يافت، بسيار سودمند است. به هر حال، بايد اظهار كرد كه مطالعه درباره زمينهها و 
شرايط بازيابي اطالعات پزشكي بهصورت بستري تحقيقاتي درآمده كه ميتوان 

درباره آن به كنكاش پرداخت و نتايج مطلوبي نيز از دل آن استخراج كرد.  
اين در نيز كوتاهي توضيح پزشكي اطالعاتي منابع موضوع اهميت دليل به ●
بيان صورت در نشود. ولي مطرح ميتواند نقد در بخش است. اين شده ارائه زمينه
دست به زمينه اين در مختصري اطالعات خواننده و شده غنيسازي متن آن،
شرح به فقط كوتاهي، بر عالوه كه است آن قسمت اين مهم ميآورد. ويژگي
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به ورود براي خواننده آمادگي صرفا و شده پرداخته مرتبط عرصههاي و زمينه
شد، خواهد داده توضيح بعدا كه مقاله-نقد دارد. برخالف پي در را اصلي موضوع
اوليه شناختي تا ميكند تالش صرفا و نميپردازد ابعاد اين به خيلي نقد در ناقد

ميشود. بيان اثر تحليل و معرفي در اصلي كند. مباحث ايجاد خواننده براي

  
معرفي نويسنده   

دكتر ويليام هرش1 استاد و رئيس گروه انفورماتيك پزشكي2 و امراض مسري 
باليني3 در مدرسه پزشكي واقع در دانشگاه علوم و بهداشت اورگون4 است. او 
همچنين داراي موقعيت علمي در بخش پزشكي داخلي عمومي5 در گروه 
پزشكي6 و گروه بهداشت عمومي و پزشكي پيشگيري7 است. هرش داراي آثار 
نگارشي در حوزههاي اطالعرساني پزشكي بوده و هدايت پژوهشهايي را 
برعهده داشته است. همچنين، داراي كتاب و مقالههاي تحقيقي در حوزههاي 
مطالعاتي اطالعرساني پزشكي است (اشپرينگر [وبگاه]، 2009). عالوه بر آن، 
او در حوزه مطالعاتي بازيابي اطالعات در علوم بهداشتي به تحقيق پرداخته و 

روشهاي اثربخشي در اين زمينه معرفي كرده است.  
به توجه معرفي اين است. در موثر نويسنده معرفي مقاله-نقد، و نقد در ●
اطالعات گونه هر آوردن از بايد بود. نافد خواهد او حرفهاي شخصيت و ابعاد
فعاليتهاي و آثار بيان صرف بيشتر او كند. تالش پرهيز شدت به خصوصي

ميشود. تخصصي و حرفهاي

                                                 
1. William Hersh 
2. Medical Informatics 
3. Clinical Epidemiology 
4. School of Medicine at Oregon Health & Science University (OHSU) 
5. General Internal Medicine 
6. Department of Medicine 
7. Department of Public Health and Preventive Medicine 
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معرفي كتاب  
كتاب در سه بخش و نُه فصل بهرشته تحرير درآمده است. بخش اول به مباني 
و مفاهيم پايه اختصاص يافته است. بخش دوم درباره نظامهاي پيشرفته فناوري 
و آخرين فناوريهاي نوين1 است، و موضوع بخش سوم نيز درباره 

رهنمودهاي پژوهشي در بازيابي اطالعات در حوزه پزشكي است.   
بخش اول با تعاريفي از اصطالحهاي مربوط به بازيابي اطالعات آغاز 
ميشود. سپس، با توصيف درباره مدلها و منابعي كه در حوزه موضوعي 
بهداشت و پزشكي است، ادامه مييابد. همچنين، توضيح كلي درباره اطالعات 
و نظريههاي اطالعرساني مطرح ميشود كه قبل از بحث اطالعات بهداشتي و 
علمي ارائه شده است. عالوه بر آن، موضوع نظامهاي مختلفي كه براي 
ارزشيابي عملكرد نظامهاي بازيابي اطالعات مورد استفاده قرار ميگيرد، تحليل 
شده، كه منبع سودمندي براي پژوهشگران است. اطالعات مربوط به حوزه 
پزشكي در اين قسمت از كتاب، با تكيه بر اطالعات وب تقويت و بهصورت 

روزآمد ارائه شده است.   
بخش دوم به ارائه اطالعات درباره كاربردهاي نظامهاي بازيابي در حوزه 
بهداشت و پزشكي اختصاص يافته است. معرفي منابع سودمند درخصوص 
نظامهاي وبمدار2 و رابطكاربر در كنار تشريح مباحث مربوط به آن، از ديگر 
مطالب اين بخش است. در ادامه، معرفي و تشريح عملكرد پايگاههاي داده 
كتابشناختي و توضيح پيرامون مدالين3 و ديگر پايگاههاي اطالعاتي كتابخانه 
ملي پزشكي4 آمده است. عالوه بر آن، پايگاههاي اطالعاتي مرتبط با حوزه 
بهداشت و پزشكي، بهصورت كتابشناختي و انتشارات الكترونيكي تمام متن، 

                                                 
1. State of the Art 
2. Web-based systems 
3. Medline  
4. National Library of Medical (NML)  
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و نيز دسترسي از طريق وب معرفي شده است. بحث واژگان كنترل شده1 و 
سرعنوانهاي موضوعي پزشكي2 از ديگر مباحث اين بخش كتاب است. همچنين، 
در اين قسمت از كتاب دو نظام دستي و ماشيني نمايهسازي تشريح شده و اصول 
جستوجو3 توضيح داده شده است. عالوه بر آن، ماتريسهاي نظارتي براي 

ارزشيابي نظامهاي بازيابي اطالعات مورد بررسي قرار گرفته است.   
بخش سوم اثر درباره روشهاي پژوهشي مورد استفاده در حوزه موضوعي 
بازيابي اطالعات و كاربردهاي آن است. در اين بخش، توصيفي درخصوص 
جزئيات مسائل مربوط به رويكردهاي تركيبي4 پژوهشي مطرح شده است. در 
ادامه، فنون مختلفي كه براي ارزشيابي نظامهاي آماري ـ واژگاني5 بازيابي 
اطالعات استفاده ميشود، تشريح شده و مبحث غنيسازي پژوهشهاي حوزه 
بازيابي اطالعات در ارتباط با نظامهاي زبانشناسي مورد بررسي قرار گرفته 
است. توصيف موضوع بهرهگيري از فرآيند پردازش زبان طبيعي6 در ارتباط با 
بازيابي اطالعات از زمره مطالب ديگر اين بخش است. در اين قسمت از اثر، 
طرح كلي در ارتباط با چگونگي استخراج اطالعات7 از منابع اطالعاتي و نيز 
توصيف فنون و پژوهشهاي مؤثر، بهمنظور پردازش اطالعات باليني نظير 

لي8 بيان شده است.   مد
يا و كوتاهتر را معرفي ميتوان نقدها است. در آمده كلي صورت به معرفي ●
كه باشد آن بهتر شود. شايد توجه مهم عناوين به كه است كرد. بهتر بيان بلندتر
اساس بر معرفي اين كرد. شيوهي بيان عمده شاخصهاي شكل به را سرفصلها

                                                 
1. Controlled vocabularies  
2. Medical Subject Headings (MESH) 
3. Search principles  
4. Mixed approach  
5. Lexical-statistical systems 
6. Natural language process  
7. Information extraction  
8. MedLEE (Medical Language Extraction and Encoding)  
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شود.  آورده اصلي عناوين صرفا كه است ممكن مواقعي در است. كتاب بخشهاي
نقد، شيوههاي از برخي نشود. در ارائه تحليلي قسمت اين در كه است آن مطلوب

ميشود.  نوشته تركيبي صورت به تحليل و معرفي بخش
  

تحليل و بررسي اثر  
ويرايش جديد كتاب، مروري كلي بر مباحث نظري، كاربردهاي عملي، 
ارزشيابي و راهنماييهاي پژوهشي از تمامي ابعاد بازيابي اطالعات در 
عرصههاي بهداشت و زيستپزشكي ارائه ميدهد. متن به سه بخش اصلي 
تقسيم شده كه شامل مباني، نظامهاي پيشرفته فناوري، و دستورالعملهاي 
پژوهشي ميشود. در تحليل اثر بايد بيان كرد كه با برخورداري از نگارش زبان 
فني در كاربردهاي جديد حرفهاي و نظامهاي پژوهشي بهرشته تحرير درآمده، 
و در طرح مباحث، برخي از حوزههاي تخصصي مانند كتابخانههاي رقومي، 
برقراري پيوند به پيشينههاي الكترونيكي بهداشتي و نيز نظامهاي متنكاوي،1 

پيچيده و فني ظاهر شده است (اشپرينگر [وبگاه]، 2009).   
همچنين، بايد توضيح داد كه كتاب هرش محتوايي جالب در عرصه 
كاربردهاي تخصصي جستوجو از منظر اطالعرساني پديد آورده است. اثر 
بدون ترديد به دانشجويان علوم رايانه كمك خواهد كرد درك مناسبي از مفهوم 
بازيابي اطالعات داشته باشند، و نيز بتوانند با توجه به اهميت شناخت نيازهاي 
اطالعاتي كاربر در زمينههايي كه اصوالً بر مالحظات مهندسي نظام اطالعاتي 
تمركز يافته، به اطالعات مطلوبي دست يابند (استوكس،2 2010). اين ويژگي 
سبب شده تا متن فراتر از حوزه پزشكي، در عرصههاي ديگر نيز كاربرد خاص 
خود را داشته باشد. در همين زمينه بايد توضيح داد كه طرح موضوعهاي 

                                                 
1. Text-mining 
2. Stokes 
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جذابي چون بازيابي اطالعات در اين حوزه، براي كتابداران و اطالعرسانان نيز 
ميتواند حاوي فوايد حرفهاي و اطالعات سودمندي باشد.    

در ادامه، بايد بيان كرد كه كتاب به تحوالت بزرگ و پيشرفتهاي عمده در 
نمايهسازي و بازيابي پيوسته1 ميپردازد كه در زمينه اطالعات پزشكي در محيط 
اينترنت است. در واقع، اثر خالصهاي از نتايج تحقيقات مربوط به فناوريهاي 
پيشرفتهاي است كه در زمينه بازيابي اطالعات پزشكي صورت گرفته است. 
عمده تمركز اثر بر رشد و توسعه محيط وب بوده و موضوع بازيابي تأثير 

[وبگاه]، 2009).    عظيمي بر اطالعات ژنوم2 و بهداشت داشته است (پام پولي،3
از ويژگيهاي خوب اثر آن است كه در بيشتر فصول كتاب، توضيحها 
همراه با نمونهها و مثالهاي كاربردي همراه بوده و به تناسب محتوي و متن، از 
نمودارها و تصاوير براي درك بهتر خواننده استفاده شده است. بهخصوص 
آنكه در معرفي وبگاهها4 و رابطكاربرها، روشهاي ارائه ديداري به ايجاد 

فضاي شناختي مطلوب ياري رسانده است.  
همچنين، بايد اظهار كرد كه متن درخصوص اصطالحها و نيز مدلهاي 
كاربردي در حوزه بازيابي اطالعات به ارائه اطالعات مناسبي ميپردازد، و 
منابع اين زمينه مطالعاتي را بهشكل قابل قبولي معرفي ميكند. عالوه بر آن، 
كتاب پوشش مناسبي درباب اطالعات بهداشتي و ارزشيابي نظامهاي بازيابي 
دارد. همچنين، توضيحهاي متن درباره نظامهاي آماري و زبانشناختي از زمره 
مطالب مفيد اثر بهشمار ميآيد. طرح هستههاي اصلي بحث درخصوص كاربرد 
چندرسانهايها، كتابخانههاي رقومي5 و اينترنت سبب شده تا خواننده با 

                                                 
1. Online retrieval  
2. Genomics 
3. Pam Pohly 
4. Websites 
5. Digital libraries 
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رويكردهاي مؤثر در اين عرصه بيشتر آشنا شده، و نسبت به مطالعه اثر رغبت 
افزونتري داشته باشد.    

نكتهاي كه بايد حتماً بر آن تأكيد كرد، آن است كه حوزههاي موضوعي 
مورد مطالعه در كتاب به جنبههايي از بازيابي اطالعات ميپردازد كه بيشتر با 
پيشرفتهاي اين زمينه در ارتباط با ابزارها و فناوريها درگير است. اين 
موضوع يكي از نقاط قوت اثر بهشمار ميآيد؛ بهويژه آنكه محتواي اثر با 
بهرهگيري از حجم قابل توجهي از منابع اينترنتي و محيط وب ارتقاء يافته 
است. در واقع، ويرايش سوم كتاب از اين نظر وضعيت بهتري نسبت به 
ويرايشهاي قبلي دارد. البته، در اين ميان شايد بتوان بين بخشهاي مختلف 
كتاب، اولويتهاي مطالعاتي نيز قائل شد؛ به اين معنا كه ميتوان بيان كرد كه 
متن بخش اول كتاب، براي دانشجويان عالقهمند به كاربردهاي بازيابي 
اطالعات در حوزه بهداشت و زيستپزشكي بسيار خواندني و دسترسپذير 

است و جذابيت بيشتري براي آنها دارد.    
بايد تصريح كرد كه سومين ويرايش اثر نهتنها به نيازهاي دانشجويان 
رشتههاي مختلف بهمنظور مطالعه، ارزشيابي و خريد اطالعات بهداشتي پاسخ 
ميگويد، بلكه متخصصان اطالعرساني، كتابداري، علوم رايانه و فناوريهاي 
اطالعاتي نيز ميتوانند در راستاي ايجاد پايگاههاي اطالعاتي، موتورهاي 
كاوش، وبگاه، و ديگر نظامهاي بازيابي در دانشگاهها و بيمارستانها نيز 

اطالعات مطلوبي دريافت كنند.  
اگرچه، مشكالتي در نگارش كتاب بهچشم ميخورد كه ميتوانست با دقت 
بيشتر بهنحو مناسبي ترميم شود؛ مانند جمله آخر بخش 1,6,1 در صفحه 27، 
كه دو بار تكرار شده؛ و يا برخي غلطهاي نگارشي مانند آخرين جمله صفحه 
32، يعني عبارت fewer intervals than documents كه بايد بهصورت 
صحيح fewer documents than intervals بيان ميشد؛ و نيز برخي 
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غلطهاي نگارشي و مفهومي (بهعنوان مثال در صفحههاي 97، 135، 140، 
178، 204، 206، 287، 331، 343، 356، 380 و 468) كه با بيدقتي بهرشته 
تحرير درآمده، ولي مفاهيم و مباحث مطرح شده نشان از تالش مطلوب 

نويسنده دارد كه ميتوان با نگاهي مثبت به آن نگريست.   
در مجموع، بايد بيان كرد كه اثر به ارائه مشخصات و اجزاء اطالعاتي 
فناوريهاي پيشرفته و نتايج پژوهشهاي مربوط به حوزه بازيابي اطالعات در 
زمينه بهداشت و زيستپزشكي ميپردازد. اهميت باالي بازيابي اطالعات در 
ارتباط با موضوع بهداشت، كتاب را بهصورت ابزاري ارزشمند براي 
اطالعرسانان پزشكي، متخصصان علوم رايانه، متخصصان كتابداري و 
اطالعرساني، توسعهدهندگان فناوري اطالعات، مديران بيمارستانها، مؤسسهها، 

شركتها و دانشگاهها درآورده است (اشپرينگر [وبگاه]، 2009).    
مربـوط استناد با توضيح است. اين شده آورده ناشر نظر ابتدا تحليل اين در ●
از بخشي تا شده تالش ميشود، مشاهده كه است. همانطور كتاب از ناشر ارزيابي
كار ادامه براي بابي فتح نشود. همچنين اثر تبليغ باعث كه شود آورده ناشر تحليل

ميآيد.  شمار به نيز متن كلي مشخصات بيان نوعي به و بوده
ادامـه در نيز و منتقدان از يكي نگارش از ارزيابي و ويژگي بيان آن از پس ●
ارائـه بـه نيـز مباحـث اسـت. ايـن شـده آورده كتـاب نقـد وبگاههـاي از يكي
از مـتن تقويـت بيشتر و ندارد صرف تبليغاتي جنبه كه دارند اشاره خصيصههايي

است.  بوده مدنظر صاحبنظران آراء به استناد نظر
بيـان آن مطلـوب ويژگـي چند و شده آغاز آن از پس اثر ويژگيهاي بيان ●
كوتـاهي به رويكردها و شده شناسايي اصلي كانونهاي قسمت اين است. در شده

است.  گرفته قرار ارزيابي مورد
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كتـاب مـوثر و مثبـت ويژگيهاي منطقي، سيري با تا شده تالش واقع در ●

علمي حوزه در آن تاثير و شده بيان اثر اصلي قوت نقطه ششم بند شود. در آورده
است.  شده تبيين

آن صفحههـاي به ارجاع و مستند صورت به كتاب مشكالت هشتم بند در ●

است.  شده مطرح مفهومي و نگارشي غلطهاي قالب در
و شده بيان زمينه اين در ناشر نظر هم باز بررسي، و تحليل آخر قسمت در ●

از پـارهاي بهرغـم كتاب نيز ناقد نظر به كه است بوده آن استناد اين انتخاب دليل
عنـوان بـه را آن ميتـوان كه بوده برخوردار خوبي ارزش از شده، ذكر مشكالت

كرد.  معرفي خوانندگان براي سودمند منبعي

  
نتيجهگيري  

بازيابي اطالعات در عرصه بهداشت و پزشكي موضوعي است كه ميتواند 
براي متخصصان اين حوزه جذاب باشد؛ بهويژه آنكه با توسعه و گسترش 
شاخههاي متعدد مطالعاتي و تحقيقاتي در زمينه موضوعي پزشكي، به نظامهاي 
خاص بازيابي اطالعاتي نياز است كه با تكيه بر ابزارهاي فناورانه به ياري 
كاربران اطالعات پزشكي ميآيد. كتاب براي بهرهگيري بهينه از اطالعات اين 
عرصه بهرشته تحرير درآمده، و با معرفي فناوريهاي نوين تالش ميكند به تشريح 
ابزارها، روشها، فنون و راهبردهاي مؤثر بازيابي اطالعات بپردازد. استفاده از 
اطالعات موجود در وبگاهها و محيط وب، معرفي پايگاههاي مهم اطالعاتي، 
كتابخانههاي رقومي و مراكز مهم اطالعرساني به ارزش اثر افزوده است. بهرغم 
برخي كاستيها در تدوين كتاب، متن با بهرهگيري از دانش نويسنده به منبعي 
سودمند تبديل شده كه ميتواند مورد استفاده دانشجويان و متخصصان حوزههاي 

متعدد پزشكي و برخي ديگر از عرصههاي موضوعي قرار گيرد.  
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تقريبا و شده تهيه متن يكدستي حفظ با و كوتاهي به نتيجهگيري  ●
ميكند.  بيان را اثر ويژگيهاي و اصلي نكات كليدواژهاي بسط بهصورت
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اوليه آشنايي براي كتاب جلد روي تصوير ارائه ●
تـاثير بـر باشـد. عـالوه مفيد ميتواند اثر با خواننده
ادامـه بـه خواننده تشويق باعث ميتواند ، آن ديداري
بـا اسـت ممكـن مواقـع برخي در باشد. حتي مطالعه
معنـي ايـن كند. به پيدا تطابق خواننده قبلي مشاهدهي
در نقـد كه منبعي يا مجله تورق هنگام در و باشد ديده را كتاب خواننده پيشتر كه

شود.  جلب نظر مورد كتاب به خواننده توجه شده، منتشر آن
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ميشود.  آورده نيز
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مقدمه   
همچنانكه ميدانيم حس ديداري انسان از توانايي و قدرت بااليي در برقـراري
ارتباط با محيط و ديگران برخوردار است. ايـن مسـاله در تبـادل داده و ايجـاد
شناخت براي آدمي نقشي بهسزا دارد. بر همـين اسـاس، تصـاوير، نگـارههـا و

نمادها نقشي  مهم  و برجسته در ارسال، دريافت، و درك مفيد اطالعات دارند 
كه از طريق آنها ميتوان فرايند ارتباط ديداري را بهنحو موثر برقرار ساخت. بـا
تكيه بر چنين تواناييهايي در انسان ايده مصورسازي داده شكل گرفتـه اسـت.
مصورسازي بهينه داده، عرصه مناسبي است كه در پـي آن صـرفهجـويي قابـل
مالحظهاي  در وقت و انرژي استفادهكننـدگان از اطالعـات پديـد مـيآيـد. بـا
بهكارگيري ابزارهاي مفيدي كه با بهرهگيري از گرافيك رايانهاي قـدرت انتقـال
دادهها را افزايش ميدهند، ميتوان فعاليتهاي تخصصي را در قالـب آمـوزش،
پژوهش، تدريس، همايش، سخنراني و نظاير آن بهشيوهاي مطلـوب بـه انجـام 
رساند. با افزايش حجـم عظـيم دادههـا و گسـتردگي آنهـا، شـرايط اسـتفاده از
اطالعات نيز دشوار شده و نيـاز بـه مهـارتهـاي ويـژهاي اسـت تـا بتـوان از

اطالعات بهنحو مناسبي بهره گرفت. يكي از انتخابهاي پيشرو، بهرهگيري از 
امكانات مصورسازي داده است تا بر اساس آن قدرت درك و يـادگيري انسـان
افزايش پيدا كند. همچنانكه ميدانيم، نمايش گرافيكـي، راهبـردي مـوثر بـراي
برقراري ارتباط محسوب ميشود. امروزه براي ارائه مطالـب علمـي و فنـي در
متون درسي از ابزارهاي نمايش گرافيكي استفاده ميشود. كـاربرد گرافيـك در
مصورسازي با ديگر حوزههاي تخصصي تفـاوت دارد. مـثال در تهيـه گرافيـك
پوستر و يا طراحي جلد كتاب ما با شيوههـاي ديگـري روبـرو هسـتيم. گرچـه
ممكن است بتوان با مصورسازي داده بـه فراينـدهاي تهيـه قالـبهـاي مصـور
ديگري نيز ياري رساند، ولي مصورسازي داده يكـي از حـوزههـاي مطالعـاتي
علوم رايانه است و با تبديل فقرههاي مختلف داده در قالـب عناصـر تصـويري
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سر و كار دارد. فنـون و روشهـاي فنـي آن در محـيطهـاي رايانـهاي، فضـاي
مجازي و در ارتباط با دادههاي متنوع از لحاظ ساختارهاي بنيادي، چون تعيـين
بعد در داده ارتباط دارد. مثال دادههاي يـكبعـدي، دوبعـدي، سـهبعـدي و يـا
چندبعدي. از سوي ديگر مصورسازي داده با آمـار محاسـباتي و رايانـهاي نيـز
ربطي وثيق پيدا كرده است. انواع گـرافهـا و فرمـتهـاي توصـيفي-ديـداري
ميتواند نقشي بهسزا در انتقال اطالعات به مخاطب داشته باشد. بايد بيان كـرد
وضـعيت كه  كتاب دستنامه مصورسازي داده ميتوانـد نقشـي مهـم در تبيـين
مصورسازي رايانهاي و گرافيكي داشته باشد. تدوين اين كتاب با توجه به عمـر
–  حركتـي پويـا و رو بـه رشـد كوتاه اين دانش سودمند – كمتـر از دو دهـه
محسوب ميشود كه با ارائه پيشرفتهـاي قابـل مالحظـه همـراه بـوده اسـت.
بنابراين بررسي و معرفي كتاب ميتوانـد حـاوي نكـات ارزشـمند و مفيـد در

عرصه مصورسازي و آشنايي بيشتر با اين شاخه مهم علمي باشد.   
موضـوع بـا او آشنايي زمينه كه شده ارائه خواننده براي اوليه توضيح مقدمه در ●
ميشود. پيشينه بيان كوتاه صورت به اصلي اطالعات قسمت اين كند. در مي فراهم را

مـيشـود.  مطـرح كلـي شـناخت بـراي ضروري كامال اطالعات و شده ارائه مفهومي
خواننده كه گونهاي به است؛ گويا كامال و اجمالي صورت به مطالب طرح آن، ويژگي

است.  شده وارد حيطهاي چه در و پرداخته حوزهاي چه به متن بداند

  
معرفي ويراستاران  

چان هو چن1 پژوهشگر علوم آماري در موسسه علمـي سـاينيكا2 اسـت. وي دوره 
كارشناسي خود را در رشته آمار و در دانشگاه ملي 3 چونگهسينگ گذرانده اسـت.

                                                 
1. Chun-houh Chen 
2. Academia Sinica 
3. National Chung-Hsing University      
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دورههاي كارشناسيارشد و دكتراي او در رشته رياضي با گـرايش برنامـهريـزي در
آمار در دانشگاه كاليفرنيا1 به انجام رسيده اسـت. فعاليـتهـاي علمـي او در حـوزه
بـوده و چـن داراي مقالـههـاي متعـدد در مصورسازي داده و شـاخههـاي وابسـته
مجلههاي علمي، همايشها است. همچنين پنج كتاب را تاليف كرده و يا در تدوين 
آنها مشاركت داشته است. او همچنين همكاري علمي و ويراستاري در مجلـههـاي:
2004)، آمـار يادداشتهاي پژوهشي2 (از سال 2008)، آمـار محاسـباتي3 (از سـال

ــال 2005)  ــاينيكا5 (از س ــار س ــال 2004)، و آم ــل داده4 (از س ــباتي و تحلي محاس
دارد(زندگينامه حرفهاي چان هو چن، 2008).   

آنتوني آنوين6 داراي كرسي استادي در دانشگاه آگزبرگ7 مـيباشـد كـه در
رشته آمار و تحليل داده در رايانه تحصيل كرده است. او دوره كارشناسي خـود
را در دانشگاه كمبريج8، كارشناسيارشد را در دانشگاه لندن9 و دكتراي خود را 
در دانشگاه دوبلين10 گذرانده اسـت. همچنـين آنـوين بـا خبرنامـه گرافيـك و
محاسبات آماري بين سالهاي 1998 تا 112000 و مجله آمار محاسـباتي12 بـين
سالهاي 1999 تا 2003 همكاري داشته است. حـوزههـاي مطالعـاتي و مـورد

عالقه او عبارتند از:  گرافيكهاي آماري تعاملي13، تحليل اكتشافي14، مجموعـه 

                                                 
1. University of California 
2. Research Notes 
3. Computational Statistics 
4. Computational Statistics and Data Analysis 
5. Statistica Sinica 
6. Antony Unwin 
7. University of  Augsburg 
8. University of Cambridge 
9. University of London 
10. University of Dublin 
11. Statistical Computing and Graphics Newsletter 
12. Computational Statistics 
13. Interactive statistical graphics 
14. Exploratory analysis 
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دادههاي بـزرگ1، توسـعه نـرمافزارهـاي اكتشـافي آمـاري2. او در چنـد طـرح
پژوهشي نرمافزاري را بهانجام رسـانده اسـت. عـالوه بـر كتـاب حاضـر او در

نگارش كتاب گرافيكهاي پايگاهداده بزرگ3 نيز مشاركت داشته است. از آنوين 
تعداي مقاله پژوهشي در مجلهها و همـايشهـا منتشـر شـده اسـت(زندگينامه

حرفهاي آنتوني آنوين).  
ولفگانگ هاردل4 استاد مركـز مطالعـات اقتصـاد و آمـار كـاربردي در دانشـگاه
هامبولدت برلين5از سال 1992 است و در همين دانشـگاه بـه تـدريس و پـژوهش
اشتغال دارد. همكاري وي با ديگر دانشـگاههـاي معتبـر در حـوزه تخصصـي آمـار
كاربردي و مطالعات مربوط به شاخههاي وابسته آن در سطوح علمي تا كنون ادامـه
داشته است. هاردل تا كنون سي و دو جلد كتاب منتشـر كـرده و يـا در تـدوين آن
همكاري داشته است. برخي از اين آثار مربوط به مجموعه مقالههاي همـايشهـاي
تخصصي است كه با همكاري و مشاركت هاردل بهچـاپ رسـيده اسـت. او داراي
مقالههاي متعدد علمي در مجلههاي معتبر بوده و بارها در همايشها و سـمينارهاي
مختلف شركت كرده است. همچنين هاردل كارگاههاي بسياري برگزار كـرده و بـه
ارائه يافتههاي نوين پژوهشي در حوزه آمار تحليلـي، اقتصادسـنجي و تحليـل داده
پرداخته است. مصورسازي يكي از فعاليتهاي حرفهاي او بوده كـه در ايـن زمينـه

داراي چند كتاب ميباشد(زندگينامه حرفهاي ولفكانگ هاردل، 2008).   
  

شخصـيت شـناخت دارد، اثـر ويراستار و نويسنده نقش كه اهميتي دليل به ●
حرفهاي فعاليت حوزه علمي، و اجرايي مشاغل آثار، تخصص، تحصيالت، علمي،

                                                 
1. Large data sets 
2. Development of exploratory statistical software 
3. Graphics of Large Datasets 
4. Wolfgang Härdle 
5. Humboldt-Universität zu Berlin 
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كند. در معرفي او به را پديدآورنده و بوده مفيد خواننده براي ميتواند آن نظاير و
علمـي ابعاد با خواننده است. زيرا تاثيرگذار كامال قسمت اين نقش كتاب، بررسي
بـه بهتـر شـناخت ايـن با ميتواند و شده آشنا پديدآورنده شخصيت تخصصي و

بشناسد.  را آن تاثير و اثر اهميت ورزيده، مبادرت متن تحليل

  
مصورسازي داده   

مصورسازي داده دايره گستردهاي از مطالعات مربوط به شيوه ديداري بازنمايي 
و نمايش اطالعات را در زمينههاي متعدد پوشش ميدهـد.  ايـن فـن بـا ايجـاد
تحول بنيادي در شيوه نمايش داده و عناصـر اطالعـاتي،  عـالوه بـر كمـك در
درك بهتر و ايجاد ارتباط موثر، سبب افزايش ارزش دادهها شده است. نمـايش

ديداري داده و روشهاي متعدد آن با توسعه وسيع و پرنفوذ، در حال گسترش 
و ورود به محيطهاي مختلف رايانهاي شده و زمينهاي مناسب براي فعاليتهاي 

آموزشي و پژوهشي فراهم ساخته است.  
1مصورسازي داده به ايجاد ابزارهايي ميپـردازد حوزه موضوعي رايانهمحورِ
كه جهت بهرهبرداري نظامهاي ديـداري انسـان در راسـتاي كمـك بـه كـاوش
كـاربران يــا شـرح و توضــيح داده بـهكــار مـيرود(مــونزنر2، 2002). در واقــع 
مصورسازي رويكردهاي جديدي است كه توانايي تصميمگيري بـر مبنـاي داده
را سريعتر، دقيقتر، و همراه با تالش شناختي كمتر فراهم ميسازد، و نيـاز بـه
آموزش[براي تفهيم اطالعات] را كاهش ميدهد(آگاتر3، 2005). بهتعبير ديگـر،
مصورســازي داده اســتفاده از پشــتيباني رايانــهاي، تعامــل، و نمــايش ديــداري 
دادههاي انتزاعي براي تقويت قدرت ادراك آدمي اسـت(هتزلر4 2004). تبـديل
                                                 
1. Computer-based 
2. Munzner 
3. Agutter 
4. Hetzler 
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داده خام به اطالعات از طريق يك فرايند تصفيه و پردازش كه تجسم برگزيده1 
ناميــده مــيشــود، انجــام مــيپــذيرد. كــاربرد  ايــن فراينــد، مســتلزم همكــاري 
بينرشتهاي، در ميان حوزههاي مطالعاتي مربوط به هنر، طراحي، علم و فناوري 
اســت(آگاتر2، 2005). بــر همــين اســاس هنــر و توانــايي تصويرســازي بــراي 
اطالعات، به صورت مناسبي موقعيت اين حوزه علمي[مصورسازي] را تشـريح
ميكند(چن، 1999). از سوي ديگر تعدادي فنون تخصصي مصورسازي وجـود

دارد كه مـيتوانـد بـا دادههـاي گرافيكـي و سلسـله مراتبـي آن را بـه تصـوير 
بكشد(كيم3، 2002) كه ايـن روشهـا در برقـراري ارتبـاط ديـداري و فراينـد
يادگيري نقشي موثر از خود بر جاي مينهد.  ميتوان اظهار كرد كه  هـدايت و
بهرهگيري از مجموعه دادههاي عظيم، در گرو استفاده بهينه از روشها و فنـون
مصورسازي امكانپذير است و در اين ميان گرافيك رايانهاي نقش بنيـادي ايفـا

ميكند.  در يك صفحه گرافيكي جنبههاي مختلفي در نمايش موثر داده دخالت 
دارد كه رعايت نكات مربوط به كاربري آنها به ارتقاي كيفيت ارائـه و نمـايش

داده منجر ميشود.   
  

حاوي است تخصصي كامال كه زمينهاي در ويژه به موضوعي حوزه تشريح ●
زيـادي آشـنايي موضـوع آن در اساسـا خواننده است است. ممكن بسياري فوايد
آشـنايي كه شد خواهد سبب فني و علمي تعاريف ارائه منظر، اين باشد. از نداشته
بـا همراه و بوده مستند كامال تعاريف آنكه ويژه شود. به ايجاد خواننده براي اوليه
ميپردازد مفهومي تبيينِ به بخش اين واقع باشد. در شده تهيه معتبر منابع به ارجاع

سازد. تشريح را آن ابعاد تا ميكند تالش و

                                                 
1. Selected depiction 
2. Agutter 
3. Keim 
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نگـارش صـحيح شـيوه معـادلهـا، از آگـاهي براي پانوشتها همچنين، ●

بـه او نيـاز اسـاس بر خواننده جستوجوي تسهيل انگليسي، زبان به اصطالحها
بهتـر كـه اسـت نكتهاي دارد. اين تاثير متن بيشتر تقويت و بيشتر اطالعات كسب

شود. رعايت مختلف قسمتهاي در و نقد طول در است

   
اهميت تدوين منابع اطالعاتي در حوزه تخصصي مصورسازي داده  

رشد روزافزون اطالعات در زندگي جاري، و در فرايندهاي پژوهشي يكي 
از چالشهاي مهم زندگي اجتماعي بشر در جهان نوين بهشـمار مـيآيـد. ايـن
مساله تا حد زيادي لزوم توجه بـه راهبردهـاي مكمـل بـراي تبيـين و تحليـل
اطالعات را خاطر نشان ميكند. يكي از راهحـلهـاي غلبـه بـر مشـكل انتقـال

اطالعات به مخاطب و تسلط بر اطالعات بهرهگيري از مصورسازي داده است. 
امروزه اين فرايند نوين در آموزشهاي علمي و محيطهاي دانشـگاهي كـاربرد
موثري يافته است. مصورسازي داده يكـي از شـاخههـاي تخصصـي در علـوم
رايانه است كه در مباحث نوين مربوط به كاربردهاي داده بـهصـورت گسـترده
مورد توجه قرار گرفته است. مصورسازي داده به نحوه نمايش و ارائه ديـداري

داده براي درك بهتر، و بهرهگيري مناسبتر از آن اطالق ميشود. در اين روش 
با انجام فرايندهاي ديداري در شيوه بازنمايي داده به كاربران كمك ميشـود تـا
برداشت بهتري از دادههاي ارائه شده داشته باشند، و بتوانند دادههـاي خـود را

بهصورت بهينه بازيابي كنند. در واقع،  مصورسازي داده با بهرهگيري از شيوهها 
و فنون گوناگون به تناسب نوع، ساختار و تركيب داده، به تفهيم و درك بيشـتر
آن ياري ميرساند. اين موضوع مطالعاتي نهتنها در محـيطهـاي علمـي، كـه در
كاربردهاي حرفهاي و فني نيز كاربرد گسـتردهاي يافتـه اسـت. در حـوزههـاي
مختلفي چون پزشكي، معماري، علوم فضـايي، ژنتيـك، ترافيـك، ارتبـاطهـاي

شبكه، پايگاههاي اطالعاتي، نظامهاي اطالعات جغرافيايي شاهد استفاده وسيع 
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از فنون و روشهاي مصورسازي داده هستيم. نگارش ايـن كتـاب در راسـتاي
برآورده ساختن امكان بهرهگيري از فنون و روشهاي مصورسـازي داده انجـام

گرافيـك رايانـهاي و  پذيرفته و حركتي ارزشمند و مـوثر در حـوزه موضـوعي
محاسبات آماري محسوب ميشود كه ميتوانـد بـه دسـتاوردهاي مطلـوبي در

مسير مطالعه و پيشرفت علمي منجر شود.    
  

مصورسـازي يعنـي نقد، موضوع به توجه فايدهي و اهميت قسمت اين در ●
محتـواي بـا بـاالتري ارتبـاط بعدي و قبلي بخش بخش، است. اين شده بيان داده
تـا اسـت آن بر تالش بخشها، اين در واقع دارد. در اطالعاتي قالب اين مقالهاي

شـود.  معرفـي حرفهاي ابعاد و شده تشريح واضحتري شكل به موضوعي حوزهي
هسـتههـاي و گرفتـه انجـام مقاله نگارش روششناسي مبناي بر نيز ارائه شيوهي

است. شده تشريح موضوع اصلي

  
ارتباط مصورسازي داده با  ديگر حوزههاي مطالعاتي   

راهبردهاي بهكار گرفته شده در زمينه درك ديداري و بهرهمندي از كـاربرد
نشانهها، نمادها و تصاوير، بههمراه مطالعه در اثربخشي اين عناصر ديـداري، از
زمره مسائلي است كه در مصورسازي داده مورد بحث و بررسـي قـرار گرفتـه

است. به هر ميزان كه شيوه ديداري بازنمايي اطالعات با ساختار دستگاه بينايي 
انسان منطبق باشد، به همان نسبت تـاثير اطالعـات در درك و دريافـت آدمـي
افزون خواهد بود. بنـابراين مصورسـازي از پـژوهشهـاي مربـوط بـه قـدرت

ديداري انسان تغذيه ميكند. از سوي ديگر  در بهرهگيري از فنون مصورسـازي 
داده بايد به شناخت مباني ارتباطي انسان توجه داشت. شناخت مباني ارتبـاطي
ميان انسان و ماشين براي طراحي يك محـيط كـاربر پسـند و مـوثر، ضـروري
است. از اين منظر مطالعه در ويژگيهاي شناختي آدمـي نيـز هـمسـو بـا تـوان
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ديداري و قدرت چشم داراي اهميت است.  پوتز(2005)تصـريح مـيكنـد كـه
حوزه پژوهشي مرتبط با مصورسازي داده، مصورسازي علمي1 است كه اصـوال
ارائه ديداري موضوعها در جهان واقعي را بـهعهـده دارد. ايـن عناصـر شـامل
مواردي چون بدن انسان، خودروها، ساختمانها، يا كوهها مـيشـود. همچنـين
سـروكار دارد. بنـابراين مصورسازي داده عمدتا با دادههاي مجازي يا انتزاعـي
حجم قابل مالحظهاي از مطالعات مصورسازي در ارتباط با فضاهاي واقعـي و
علومي است كه با طبيعت سروكار مستقيم دارد. از طرفي مـونزنر( 2002) بيـان
ميكند كه  تعامل بادقـت در نمـايش ويـژه ديـداري داده مـيتوانـد از طريـق
مدلهاي فكري به ما ياري رساند تا وظايف خاصي را بهصـورت اثـربخش بـه
انجام رسانيم. اين زمينه نيز از ابعاد شناختي و روانشناسانه حائز اهميت اسـت.
بسياري از روشهاي مصورسازي داده بر اسـاس نظـر كـيم(   2002) بـا الگـوي
كاوش تصويري در سه مرحله پردازشي به انجـام مـيرسـد. نخسـت بررسـي

عمومي2، سپس بزرگنمايي3 و صـافي4، و در نهايـت جزئيـات مـورد تقاضـا5 
است. در مرحله اول بايد بيان كرد كه نياز استفاده كننده براي بـهدسـت آوردن
يك بررسي عمومي از داده است. در بررسي عمومي اسـتفاده كننـده الگوهـاي
مورد عالقه را مشخص كرده و تمركز بر يكي يا تعداد بيشتري از آنها ميكنـد،

و در بررسي تحليل الگوها، استفاده كننده نياز به كنكاش و دستيابي به جزئيات 
داده دارد. اين گونه موارد در حوزه فناوريهاي رايانهاي و نيز گرافيـك رايانـه 
قابل دستيابي است. يكي ديگر از پايههاي مهم آن محيط شبكه اسـت. در ايـن

رابطه مودي(2005) با بيان ويژگي مصورسازي در محيط شبكه توضيح ميدهد 
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كه اثربخشي فنون مصورسازي شبكهاي با ابعاد و اندازه شبكه تغييـر مـييابـد.
شبكههاي كوچك ميتوانند بر عناصر و اطالعاتي از جزييات ساختار گرافهـا

تمركز داشته باشند، در صورتيكه شبكههاي بزرگ اساسا ميتوانند مكانشناسي 
كلي را در بر گيرند. عالوه بـر آن فضـاي مجـازي و ارتبـاطهـاي غيرفيزيكـي
ميتواند عرصهاي مناسب براي تقويت مبـاني مصورسـازي باشـد. در كنـار آن
مطالعه پيرامون فناوريهاي  شبيهسازي نيـز كمـك بسـيار زيـادي بـه تحكـيم

ــه مبحــث  ــه چــن( 1999) ب ــد. چنانچ ــيكن ــازي داده م ــاختارهاي مصورس س
مصورسازي در محيط مجازي پرداخته و بيان ميكند كه محيط مجازي پيچيـده
ممكن است از پيشرفتهاي فناوريهـاي ارتباطـات راه دور، بـهعـالوه فنـون
چندرسانهاي، بهعنوان مثال گرافيكهاي سهبعدي و منابع ديـداري و شـنيداري
باكيفيت، بهره گرفته باشد. متناوبـا يـك محـيط مجـازي مـيتوانـد بـر مبنـاي

ابزارهاي ارتباطي متني بنا نهاده شود. محيط مجازي نه تنها يك رسانه قدرتمند 
براي كاربرد فنون مصورسازي اطالعـات، بـهعـالوه روشهـاي ديگـر فـراهم

ميسازد، بلكه زمينه وسيعي كه شبيهسازي توسعه نوين فنون مصورسازي را در 
بر دارد، ايجاد ميكند. ولي يكي از شاخههاي مهم تخصصي كه با مصورسـازي 
پيوندي نزديك دارد، آمار محاسباتي است. اين مقولـه مهـم در تبيـين فنـون و
روشهاي مصورسازي، بهويژه در طراحـي گـرافهـاي تصويرسـازي شـده و
نگارههاي ديداري، بهمنظور توضيح مفاهيم و معاني آن از اهميت بسيار بـااليي

برخوردار است.   
تمامي مطالب پيشگفته حاكي از آن است كه مصورسازي داده حوزه موضوعي 
مهم و قابل عنايت بوده كه با برخي رشتهها و حوزههاي مطالعاتي ارتباطي تنگاتنگ 
دارد و ميتواند از دستاوردهاي ديگر رشتههاي علمي بهخوبي بهره گيرد. همچنـين
استفاده از شيوهها، فنون و روششناسيهاي مصورسازي مـيتوانـد بـه فراينـدهاي

آموزشي و پژوهشي در محيطهاي علمي ياري رساند.  
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معرفـي را افـزونتـري ميپردازد. زوايـاي بيشتر تشريح به نيز قسمت اين ●
ارتبـاط است. زيـرا گرفته شكل بخش اين در موضوعي گسترش واقع ميكند. در
از تكـه است. ايـن شده باز موضوع و شده بيان حرفهاي حوزههاي با مصورسازي
كـه اسـت مصورسـازي حـوزه تخصصي و معتبر منابع به استنادهايي حاوي متن،
حـوزه ايـن مطـرح شخصيتهـاي نوعي به و ميشود متن مفهومي تقويت باعث
را مصورسـازي زمينـه در خواننـده براي بيشتر مطالعه نظر، اين شدهاند. از معرفي
چنبـههـاي هم و موضوع اهميت هم كه كرد بيان ميتوان واقع، ميكند. در تسريع

است.  شده تبيين هم كنار در مرتبط

  
معرفي كتاب  

كتاب دستنامه مصورسازي داده كه يكي از منابع جديـد و سـودمند حـوزه
مصورسازي محسوب ميشود، در چهار بخش تنظيم شده است.   

بخش اول كتاب مقدمهاي در باره مصورسازي داده است كه ابعاد، كاربردها 
و نيــز ويژگــيهــاي مصورســازي را بــهاختصــار مطــرح مــيســازد. توضــيح 
پديدآورندگان اثر حاكي از آن است كه اين كتاب، سومين جلد از دستنامه آمار 
و محاسبات رايانهاي است كه حـوزه موضـوعي مصورسـازي داده را پوشـش
ميدهد. ارتباط ميان مصورسازي و نظريه، گرافيكهاي اكتشـافي و نمايشـي، و
گرافيك رايانهاي از زمره مباحثي است كه در اين بخش مورد مداقه قرار گرفته 
و در باره آن توضيحهاي مناسبي ارائه شده است. سپس خالصه و مـروري بـر
بخشهاي بعدي كتاب صورت گرفته و محتواي آن به اجمال بيان شده اسـت.

در ادامه نظرگاه نويسندگان و انديشه آنان در خصوص مصورسازي بهشـيوهاي 
كوتاه و سودمند آمده است.   

بخش دوم كتاب به موضوع اصول و مبـاني مصورسـازي اختصـاص يافتـه
است. اين بخش در واقع زيربنا و ساختار اصلي مصورسازي را تشكيل ميدهد 
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و بخشي بسيار مهم در كتاب بهشمار ميآيد. بر اين اساس يك تاريخ مـدون از
تطور و تحـول مصورسـازي بيـان شـده و از پـيش از قـرن هفـدهم و شـروع
فعاليتهاي نخستين مصورسازي- به معناي عام كلمـه- در قالـب نقشـههـا و
نمايشهاي ترسيمي اوليه آغاز شده است. در سـالهـاي قـرن هفـدهم مسـاله
اندازهگيري و ارتباط آن با نظريههاي مـدون در قالـب نگـارههـاي ترسـيمي و
در طـول قـرن هجـدهم شيوههاي مصـور مـورد بحـث قـرار گرفتـه و سـپس
شكلهاي گرافيكي نوين معرفي شده است. نيمه نخست قرن نوزدهم بـا ارائـه
گرافيكهاي جديدي همراه است كـه چهـره حـوزه مصورسـازي را دگرگـون
ساخته است. در نيمه دوم همين قرن عصر طالئي ظهور گرافيـكهـاي آمـاري
است كه تحولي شگرف در دنياي علم و عرصه زندگي اجتمـاعي پديـد آورده
است. در نيمه اول قرن بيستم، توسـعه مفـاهيم مصورسـازي بـا ركـودي قابـل

مالحظه همراه است كه آن را عصر تيره نوين ناميدهاند. از نيمه دوم قرن بيستم 
يعني سالهاي 1950 تا 1975 تولد دوباره مفاهيم مصورسازي داده را پـيش رو
داريم. از سال 1975 به بعد مصورسازي داده بهشيوه پويـا و تعـاملي در سـطح
باال مطرح ميشود كه از توسعه و پيشرفت اين حوزه حكايت دارد. بـا تكامـل
مفاهيم و مباني مصورسازي داده، بحث تاريخنگـاري آمـاري مطـرح شـده كـه
تاريخ را بهمثابه داده در نظر ميگيرد. سپس مقوله تحليل داده، و بررسي بيشـتر

در باره آن صورت ميپذيرد.   
در ادامه بخش دوم كتاب، مبحث گرافيك بيان شـده و محتـوي، مفهـوم و
ساختار معنايي آن تشريح شده است. گرافيكهاي نمايشي و ارائه اطالعـات، و
نيز گرافيكهاي توضيحي از ديگر مقولههاي مطرح شده در اين بخش هسـتند.
در اين قسمت زمينه ظهور گرافيك و كاربردهاي آن به همراه تـاريخ و پيشـينه
گرافيك بيان شده است. همچنين بحث رسانه و ارتباط آن با گرافيك از ديگـر
مباحث ارائه شده است. از زمره موضوعهاي مرتبط در اين بخش، بحـث ارائـه
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تصويري داده است. در اين قسمت از كتاب، اهميت نمـايشهـاي ديـداري در
ارتباط با كساني كه ميتوانند از اين راهبردها بهره گيرند مطرح ميشود. عـالوه
بر آن چگونگي و چرايي آن مورد تحليل و بررسي قرار گرفته اسـت. در ادامـه
انتخاب طراحي علمي براي مصورسازي داده بيـان شـده و گزينـههـاي متعـدد

نمــايش گرافيكــي و شــكلهــاي گونــاگون گرافيكــي شــرح داده شــده اســت. 
نمايشهاي چندبعدي1 و ساختار ويژه آنها از زمـره مباحـث مهـم ايـن بخـش
محسوب ميشود. راهنماييهاي عملي در حـوزه نمـايش گرافيكـي و توضـيح
اصول حرفهاي آن از ديگر مقولههاي مطـرح شـده اسـت. در ادامـه گرافيـكهـاي
ايستا2، انواع، كاركردها، رابطكاربر3 آن، كاربرپسندي، و گسـترشپـذيري4، عناصـر
تشكيلدهنده و مشكالت مربوط به آن بيان شده است. فنون طـرحبنـدي گـراف5 و 
ارتباط داده با گراف از ديگر مباحث مهم اين بخش كتاب است. دادههاي پيوندداده 
شــده، سلســلهمراتــب6 و درخــتهــاي7 مصورســازي، و عالمــتهــاي دادههــاي 

چندمتغيري8 نيز مباحث ديگر اين بخش محسوب ميشوند.  
بخش سوم كتاب به روششناسيها9 اختصاص يافته است. در اين قسمت 
از كتاب انواع شيوههاي مختلف مصورسازي براي بهرهگيري تخصصي معرفي 
شده است. نمودارهاي ريزنقشه تعاملي پيوندداده شده10، در ارتباط با دادههاي 
آماري مراجع جغرافيايي  يكي از مباحث مهم اين بخش محسوب ميشود. اين 

                                                 
1. Multi-Dimension 
2. Static graphics 
3. User interface 
4. Extensibility 
5. Graph layout techniques 
6. Hierarchy 
7. Trees 
8. Multivariate data 
9. Methodologies 
10. Interactive Linked Micromap Plots (ILMP) 
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نقشهها در واقع محيط وب كاربردي سودمند پيدا كرده و ميتوان از آن در 
فرايندهاي آموزشي و معرفي محيطهاي جغرافيايي در قالب نگارههاي مصور 
بهره گرفت. مقياسهاي چندبعدي از ديگر فنون مصورسازي است كه با 

نمايش تناظري دادههاي آماري ارتباط دارد. در اين شيوه مصورسازي،  
ماتريسهاي محاسباتي بهخوبي ميتواند براي نمايشهاي گرافيكي نمودارهاي 
آماري بهكار گرفته شده و با بهرهگيري از فرمولهاي محاسباتي، تدوين مناسب 
انجام پذيرد. تنوع شيوههاي نمايش نموداري در ارتباط با مفاهيم مورد نظر 
گسترده بوده و انواع نمايشهاي مفيد در اين روش مورد استفاده قرار ميگيرد. 
مصورسازي داده چندبعدي بزرگ1 نيز يكي ديگر از مباحث اين بخش است. 
در اين فن رويكرد ژئومتري براي تحليل آماري مطرح شده و با عنايت به 
فضاهاي گسترده و دور به ابعاد خاص اين روش مصورسازي پرداخته شده 
است. در ادامه بحث تحليل عاملي2 مطرح شده كه شامل مجموعه روشهايي 
ميشود كه در ژئومتري كاربرد دارد و به حل مشكالت مفهومي آن،  از منظر 
مصورسازي ميپردازد. خوشهبندي سلسلهمراتبي3 از ديگر فنون كاربردي در 
مصورسازي است كه در اين بخش مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. 
روشهاي محوري اصلي4 و طبقهبنديهاي آن از مطالبي است كه در اين بخش 
تشريح شده است. در ادامه مشكالت محاسباتي از نظر مصورسازي رايانههاي 
در اين روش شرح داده شده و ابعاد آن بيان شده است. در ادامه تعاملهاي 
دروني و بين گرافيكهاي مصورسازي شده در ارتباط با نمايشهاي 
خوشهبندي توضيح داده شده است. از ديگر فنون مصورسازي كه در اين بخش 

                                                 
1. Huge multidimensional data visualization 
2. Factorial analysis 
3. Hierarchical clustering 
4. Principal axis methods 
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كتاب توضيح داده شده است، مصورسازي چندمتغيري1 است.  عالوه بر آن 
مجموعه ساختاريافته گرافها2 مورد بررسي قرار گرفته و الگوهاي علمي آن 
تشريح شده است. مدل تغبيرپذير3بر مبناي نمايش گرافيكي مصور از ديگر 
روشهاي مفيد ارائه ديداري داده بوده كه مورد بررسي قرار گرفته است. 

همچنين روشهاي جداسازي-گسترش4، كه در ارتباط با فنون هموارسازي5 
مطرح ميشود، از زمره شيوههايي است كه ميتواند فرايندهاي مصورسازي 
داده را پشتيباني كند. اين  فنون در رابطه با هموارسازي يكبعدي و دوبعدي 
مورد توجه قرار گرفته و ويژگيهاي آن تشريح شده است. عالوه بر آن 
مدلهاي جمعپذير6 كه از زمره فنون هموارسازي است براي ارائه ديداري 
دادهها و نمايشهاي مصورسازي شده معرفي شدهاند. از ديگر مباحث مفيد اين 
بخش بايد به بحث مصورسازي داده از طريق ماشينهاي شالوده7 اشاره كرد. 
روشهاي تصويرسازي اصلي در اين رابطه با تكيه بر فرمولهاي آماري مطرح 
شده و انواع گرافهاي آن توضيح داده شده است. از ديگر موضوعهاي بيان 
شده در اين بخش ميتوان به تحليل خوشههاي مصورسازيشده و مدلهاي 
تركيبي8 اشاره كرد. در ادامه مجموعههاي داده به همراه نرمافزار پشتيباني آن 
معرفي شده و انواع تحليل خوشههاي مصورسازي بيان شده است. در ادامه 
جدولهاي احتمالي9 مصورسازي با توجه به فنون خاص آن بر اساس 
محاسبات آماري روشهاي منتخب توضيح داده شده است. همچنين 

                                                 
1. Multivariate Visualization 
2. Structured sets of graphs 
3. Interpretable model 
4. Propagation-separation methods 
5. Smoothing 
6. Additive models 
7. Kernel machine 
8. Mixture models 
9. Contingency tables 



توضيحهاي كاربردي در نمونههاي نقد     □   199  
 

 

طرحريزي تكهاي1 و متغيرهاي آن و نيز هماهنگسازي موازي مصورسازي در 
ارتباط با اكتشاف و ردهبندي آن در حوزه دادهچندبعدي مورد بررسي قرار 
گرفته است. مصورسازي جدولي2 مبحث ديگري از كتاب است كه به ابعاد و 
ويژگيهاي آن پرداخته است. مصورسازي مرتبط با تحليل داده و برنامهريزي 
مصورسازي دادههاي آماري با بهرهگيري از زبان جاوا3 از ديگر مباحث مطرح 
شده در اين بخش كتاب است. و در نهايت نيز گرافيكهاي آماري وبمدار4 
كه با بهرهگيري از فناوري ايكس.ام.ال.5 مورد استفاده قرار ميگيرند معرفي و 

تحليل شدهاند.   
بخش چهارم كتاب به كاربردهاي گزيده اختصاص يافته است. در اين 
بخش ميتوان آثار و نتايج فعاليتهاي مصورسازي را بهصورت كاربردي 
مشاهده كرد. ويژگي اين فصل معرفي برخي از انواع مهم كاربردهاي 
مصورسازي است كه ميتواند در فعاليتهاي حرفهاي و تخصصي مورد 
بهرهگيري قرار گيرد. مصورسازي بازسازي شبكههاي تكويني6 يكي از فوايد و 
نتايج فنون مصورسازي داده است كه با بهرهگيري از مباني آماري به انجام 
ميرسد. در اين روش مدلها و خوشههاي مصورسازي شده در كنار 
رويكردهاي خاص هر يك مورد بررسي قرار گرفته و كاربردهاي آن بيان شده 
است. يكي از موضوعهاي مهم مطرح شده در اين رابطه، بحث رويكرد 
شناختي در قالب يك الگوي علمي است كه ميتواند براي درك بهتر موثر واقع 
شود. از ديگر كاربردهاي سودمند كه در اين بخش به آن پردخته شده، مبحث 
تحليل تصاوير پزشكي است كه با معرفي فناوري مصورسازي قالبهاي 
                                                 
1. Mosaic Plots 
2. Matrix visualization 
3. Java Language 
4. Web-based statistical graphics 
5. XML Technologies 
6. Visualization for Genetic Network Reconstruction 



200   □   نقد منابع اطالعاتي/ شناخت مفاهيم، ساختار، ماهيت و معيارهاي نقد  
 

 

ديداري و ساختار تصاوير پديدآمده همراه است. تصاوير فراصوت1 با معرفي 
سازههاي تركيبي آن در ارتباط با تحليل آماري مربوط به آن از مباحث مهم اين 
بخش محسوب ميشود. در ادامه گرافيكهاي اكتشافي مربوط به 
مجموعهدادههاي اطالعات مالي2 مطرح شده و توصيف مناسبي از وضعيت 
دادههاي آن و نيز گرافيكهاي كاربردي در كنار شيوههاي مصورسازي ارائه 
شده است. يكي ديگر از كاربردهاي مهم مصورسازي كه مورد بهرهگيري 
تجاري قرار گرفته است، كاربرد مصورسازي دادههاي موجود در حراجيهاي 
پيوسته ايبي3 است كه با توجه به فعاليت آن و راهبردهاي موثر تصويري فنون 
مصورسازي بهكار رفته، توضيح داده شده است. ابزارهاي مصورسازي 
فرايندهاي خطرپذيري بيمه كه در ارتباط با نرمافزارهاي خاص آن مورد 
استفاده قرار ميگيرد، از ديگر مباحث اين بخش محسوب ميشود. كتاب 
همچنين داراي نمايه موضوعي است و بهرهگيري از موضوعهاي متعدد از اين 

طريق تسريع شده است.      
  

و شده معرفي كتاب بخشهاي ابتدا است. در مفصل معرفي، شيوه اين ●
يك قالب در مدون صورت به است. عناوين شده داده توضيح بخشها زير سپس
ارائه قسمت اين در تحليلي كه بوده آن بر شدهاند. سعي مطرح متوازن تقسيمبندي
ميشود، مشاهده كه همانطور البته شوند. معرفي فصول و بخشها صرفا و نشود
اوليه كوتاه معرفي است. نظير كوتاه كامال كه شده بيان نيز رقيقي نسبتا تحليلهاي
مختصر معرفي دارد، قرار روش اين مقابل در كه ديگري چهارم. شيوهي بخش

                                                 
1. Ultrasound Images 
2. Financial Dataset 
3. eBay's Online Auctions 
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تالش معموال و ميشود معرفي كوتاهي به فصلها و بخشها شيوه، آن است. در
نشود. ارائه نيز مختصر تحليلهاي حتي كه است آن بر

  
تحليل و بررسي اثر  

اين كتاب سومين جلد از مجموعه دستنامه آمـار محاسـباتي اسـت كـه بـه
موضوع مصورسازي داده اختصاص يافته است. در واقع اثـر يـك منبـع نـوين،
روزآمــد و جــامع در حــوزه مصورســازي داده اســت كــه بــا تكيــه بــر دانــش 
متخصصـــان خبـــره مصورســـازي، بـــه فنـــاوريهـــاي نـــوين كـــاربردي و 
روششناسيهاي معتبر در اين زمينه پرداخته است. جامعيت مطالب قابل توجه 
است، بهگونهاي كه حجم بااليي از موضوعهاي تخصصي مصورسازي در ايـن
اثر گنجانده شده است. شيوهها و روشهاي خاص تصويرسازي داده، در كنـار
اصول نظري و مباني مهم آن، و نيز كاربردهاي خاص اين زمينـه موضـوعي بـا
توجه به روششناسيهاي حرفهاي، سبب شده تا يك دستنامه به مفهوم واقعـي
كلمه در دسترس خوانندگان قرار گيرد. گستردگي مطالب تخصصي در ارتبـاط
با فنون مصورسازي داده از يكسـو بـه محاسـبات آمـاري و رايانـهاي مربـوط
ميشود و از سوي ديگر فنون و روشهـاي نمـايش گرافيكـي داده را پوشـش
ميدهد. ويژگيهاي فني هر يك در جاي خود بهخوبي تشريح شده و ابعـاد و
ويژگيهاي آن بيان شده است. با توجه به زمينه موضوعي مصورسازي و طـرح
و بيان فناوريهاي كاربردي و فنون عملياتي در اين حـوزه كـه بـا مباحـث آن
پيوندي استوار دارد، بررسي فناوريهاي نوين و تشريح بروندادهاي تصـويري
موجود در اين عرصه، از زمره ويژگيهـاي مطلـوب و  مهـم كتـاب محسـوب

ميشود. از اين منظر، اثر هم به ابعاد كاربردي اين زمينه پرداخته و هم به ميزان 
قابل مالحظهاي فعاليتهاي پژوهشي جديد را نيز پوشش داده اسـت. نگـارش
فني و بيان نكتههاي حرفهاي بههمراه تبيين ويژگيهـاي مهـم ابزارهـاي مـورد
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استفاده در حوزه مطالعاتي مصورسازي داده از زمره نكاتي است كه به قوت اثر 
افزوده است. زبان كتاب با مهارتهاي متخصصان رايانه و آمار همگوني دارد و 
توضيح مطالب به زبان رياضي مطالعه آن را خاص منتهيان (متخصصان خبـره)
ساخته است و لذا بهرهگيري مبتديان از اين اثر ناميسـر اسـت. نگـارش سـطح

باالي كتاب از آن متني بهغايت علمي پديد آورده كه در برخي موارد حتي افراد 
كارآزموده نيز نيازمند مشاوره با صاحبنظران سطح باال هستند.   

بهرهگيري از راهبردهاي ديداري براي توضيح مطالب و نشان دادن اجـزاي
آنها در اين منبع بهشيوهاي مطلوب بهكار گرفته شده است. در واقع بهكـارگيري
569 تصوير و 50 جدولي كه در شرايط مناسب طراحي و ارائه شدهاند، در بيان 
مطالب و تشريح مباحث تاثير بهسزايي دارند و منجر به غناي اثـر شـدهانـد. در
واقع يكي از مواردي كه مولفان در اين منبع بهكار گرفتهاند، شيوه تصويرسازي 
مفاهيم براي تشريح و توضيح مباني مصورسازي داده است و اين خـود قـوت

فنون و روشهاي مصورسازي داده را به اثبات ميرساند.   
معرفي روشها و فنون مصورسازي حيطه گستردهاي از مطالب كتاب را در 
بر ميگيرد. انواع فنون مصورسازي داده با توجـه بـه نـوع داده، در قالـبهـاي
مختلف، بهخصوص دادههاي چندبعدي كه از كـاربرد بيشـتري نيـز برخـوردار
هستند، توانسته است به جامعيـت بيشـتر مطالـب  يـاري رسـاند. انـواع فنـون
جديدي كه بيشتر در محيطهاي علمي كاربرد دارند و روشهـايي كـه پـس از
طراحي توسـط متخصصـان در قالـبهـاي آمـاده و متـون درسـي بـه نمـايش
درميآيند، و يا در همايشها از كاربردهـاي فنـي آنهـا بهـره گرفتـه مـيشـود،
توانستهاند حجم قابل مالحظـهاي از اثـر را در بـر بگيرنـد. سـاختار كتـاب بـا
پيچيدگي و دشواري در تبيين مفاهيم و گزارههاي آمـاري و محاسـباتي پيونـد
يافته است. از اين منظر در چارچوب بيان موضوعهاي مختلـف بهـرهگيـري از

اصطالحنامههاي تخصصي اجتنابناپذير است.  
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توجه به كاربردهاي مصورسازي در فعاليتهـاي حرفـهاي از ويژگـيهـاي
خوب كتاب بهشمار مـيآيـد. بـهخصـوص عنايـت بـه فنـاوريهـاي نـوين و
كاربردهاي تخصصي در حوزههاي مختلف كه نـوآوريهـا و سـودمنديهـاي

حرفهاي را معرفي ميكند. در اين ارتباط برخي از زمينههاي كاربردي در محيط 
شبكه معرفي شده است كه ميتوانـد بـراي فعاليـتهـاي علمـي مفيـد باشـد.
همچنين معرفي فنون و فناوريهايي كـه در حـوزههـاي پزشـكي، بهداشـتي و
شاخههاي وابسته به آن مورد استفاده قرار ميگيـرد، امـروزه از اهميـت بـااليي
برخوردار است و بههمين دليل در فنون مصورسازي نوين به آن پرداخته شـده
است. از ديگر كاربردهاي نوين معرفي شده كه داراي ارزش و اعتبار بهسـزايي

است، ميتوان به بهرهگيري مصورسازي در حوزههاي تجاري و بيمه اشاره كرد 
با ابزارهاي حرفهاي آن مورد بررسي و تحليـل قـرار گرفتـه اسـت. ايـن فنـون
عمدتا در ارتباط با مصورسـازي تحليـل داده بـوده و بررسـيهـاي عميقـي در

زمينههاي حرفهاي آن انجام پذيرفته است.   
از ديگر ويژگيهـاي كتـاب آن اسـت كـه در تـدوين و تنظـيم مطالـب، از
متخصصان و خبرگان برجسته مصورسازي ياري گرفته شـده اسـت. همكـاري
شصت و پنج متخصص برجسته  از دانشگاهها و مراكز پژوهشي معتبـر جهـان
در تدوين اثر، با توجه به حجم مطالعات انجـام شـده در مبحـث مصورسـازي
داده، .  به استواري و استحكام بيشتر كتاب منجر شده است. بهويـژه آنكـه هـر
يك از آنان در شاخههاي مختلفي از موضـوع مصورسـازي داراي آثـار علمـي
هستند. همچنان كه پيشتر بيان شد، طـرح دسـتاوردهاي نـوين مصورسـازي و
پيشرفتهاي حرفهاي اين حوزه در چارچوب مفاهيم آماري توضيح داده شـده
است. از اين منظر نويسندگان تالش كردهاند تا ارتباط تنگاتنگ آمار محاسـباتي

و گرافيك رايانهاي و فنون تصويرسازي داده را ترسيم كنند.   
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همچنين بايد به ويژگي ديگر اين كتاب اشاره كـرد كـه مباحـث نظـري در
كنار كاربردهـاي عملـي داراي تـوازن و تعـادل مطلـوبي اسـت. همچنـان كـه
روشها، فنون و ابزارهاي ويژه مصورسازي معرفي شده، مبـاني نظـري و پايـه
اين حوزه نيز در چارچوبهاي علمي بيان شده است. گرافيكهاي نـويني كـه
منشاء تفسير و تشريح سودمند اطالعات هسـتند در درون مباحـث مربـوط بـه

آمار محاسباتي و تحليل داده بيان شدهاند.   
در پايان هر يك از زيربخشهـاي كتـاب، منـابع اطالعـاتي مـورد اسـتفاده

معرفي شده است. حجم منابع ارائه شده در اين كتاب بسيار زياد و قابل عنايت 
است، بهگونهاي كه ميتوان اظهار داشت مطالعه مراجع خود در حكم يـك اثـر
كتابشناسي ميتواند مطرح باشـد. از ايـن نظـر دسترسـي بـه متـون تخصصـي
مصورسازي از طريق استنادهاي موجود، يكـي از نقـاط قـوت و مثبـت كتـاب
بهشمار ميآيد. معرفي آثار جديد و روزآمد، به همراه منـابع پيوسـته در محـيط
وب حجم بااليي از منابع حرفهاي در حوزه مصورسـازي رايانـهاي را پوشـش
داده است. اين منابع از نظر اعتبار علمي و فني در سطح كامال تخصصـي قـرار
دارند و ميتوان از آنها در فعاليتهاي پژوهشي بهنحـو مطلـوبي بهـره گرفـت.
بخشبندي كتاب با توجه به روش سلسهمراتبي شمارهگذاري بازيابي هر فقـره
اطالعاتي را آسان ميسازد و با شيوه شمارهگذاري ارتباط هر يك از مطالب بـا

يكديگر حفظ شده است.   
 از آنجاكه مصورسازي داده، بهويژه در ارتباط با مفاهيم علمي و زمينههـاي
تخصصي، نياز به تصويرسازي و الگوهاي عملي دارد، و از طرفي نقـش مـوثر
رنگ در مباني مصورسازي، نداشتن تصويرهاي رنگـي زيـاد يكـي از مسـائلي
است كه ميتواند كيفيت اثر را تا حدودي تحت تاثير قـرار دهـد. البتـه تعـداد
كمي از تصاوير رنگي در اين كتاب بهكار برده شده كه براي بـرآورده سـاختن
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اين منظور  قابل توجه نيست. در واقع با توجه به ويژگيهاي مثبت كتاب، ايـن
مورد ميتوانست به قوت بيشتر اثر منجر شود.   

استفاده از كتاب، بهخصوص براي دانشجويان تحصـيالت تكميلـي رايانـه،
تحليل داده، كاربرد رياضي در رايانه، و آمار محاسباتي ميتواند حاوي مطالـب
علمي و سودمند باشد و همچنين مهارتهـاي مختلفـي را در حـوزه گرافيـك
پيشرفته رايانه پشتيباني ميكند. از سوي ديگر كساني كه در حوزه مصورسـازي

داده به فعاليت حرفهاي اشتغال دارند، ميتوانند از روشهاي موثر آن در تحليل 
آمار محاسباتي و تصويرسازي رايانـهاي بهـره گيرنـد. از ديگـر سـو برخـي از
كتابداران عالقهمنـد بـهخصـوص در عرصـه طراحـي رابـطكـاربر بـا مفـاهيم

مصورسازي داده ارتباط دارند كه ميتوانند از اطالعات اين اثر در مشاوره براي 
طراحي بهينه رابطكاربر و يا شيوههاي آموزشي از طريق فعاليـت مصورسـازي
بهره گيرند. طبيعي است كه كتابداران بايد با مفاهيم پايه و مبـاني مصورسـازي

آشنا باشند تا بتوانند از حيطههاي مختلف اثر بهره گيرند.   
  

اثـر مـتن اصلي تحليل است. زيرا نقد بخش مهمترين واقع در قسمت اين ●
آثـار از يكـي اسـت. كتـاب شده بيان متن مهم ويژگيهاي و شده انجام اينجا در
منتشـر حرفـهاي و شناختهشده ناشري توسط كه است مصورسازي حوزه در معتبر
واقـع، داشـتهانـد. در نقش اثر تدوين در مشهوري متخصصان آن، بر عالوه شده؛
شـود. تهيـه بيبديل و منقح متني كه شده سبب نويسندگان علمي وسواس و دقت
تشـريح آن جنبههـاي و ابعاد و شده بيان متن متنوع مشخصههاي بررسي، طول در
و مـتن بودن كاربردي ميزان روزآمدي، جامعنگري، ، تاثيرگذاري است. نظير شده

است. شده بيان ناقد ديدگاه از كتاب ضعف نيز پاياني بخش در .  ...
از كتـاب كـه اسـت آن كـرد، اشاره آن به اينجا در بايد كه مهمي نكته ●
از و داشـته مصورسـازي تخصصي حوزه در وااليي جايگاه كه است آثاري جمله
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مـيتوانـد ضعف و قوت نقاط منبع، نوع به است. بسته برخوردار نيز بااليي اعتبار
باشد. متغير

 
نتيجهگيري  

كتاب دستنامه مصورسازي داده را ميتوان يكي از منابع مفيـد و سـودمند ايـن
حوزه مطالعاتي معرفي كرد. اين اثر در نوع خود بينظيـر بـوده و بـا توجـه بـه
رسالتي كه از آن انتظار ميرود، بهخوبي توانسته است به هدف خود نائل شود. 
جامعنگري، اعتبار و ارزش اطالعات ارائه شـده در آن غيرقابـل انكـار بـوده و
اعتبار ناشر، نويسندگان و نيز تالش گروهي متخصصـان توانسـته اسـت اثـري
درخور و شايسته ارائه دهد. روزآمد بودن مطالـب و توجـه بـه ابعـاد مختلـف

حــوزه مصورســازي، كتــابي مرجــع پديــد آورده كــه در فعاليــتهــاي عملــي 
مصورسازي داده در شاخهها و رشتههـاي متنـوع علمـي و فنـي كـاربرد دارد.
همچنين اين اثر ميتواند منبعي مهـم بـراي انجـام پـژوهشهـاي مصورسـازي
بهحساب آيد. با توجه به اينكه كتابداران و اطالعرسانان در حـوزههـاي متنـوع
علمي، فني، آموزشي و پژوهشي همكـاري دارنـد و پشـتيباني از فعاليـتهـاي
نامبرده را بهعهده ميگيرند، آشنايي آنان با مباحث مصورسـازي داده مـيتوانـد
حاوي نكتههاي ارزشمندي در كاركرد حرفهاي آنان باشـد. زيـرا كتابـداران در
بهرهگيري از پايگاههـاي اطالعـاتي و محـيط وب از رابـطكاربرهـاي متنـوعي
استفاده ميكنند و يكي از كاربردهاي مصورسـازي داده در ارتبـاط بـا طراحـي
رابطكاربر است و آشنايي با اين مباحث ميتواند در مشـاوره و پيشـنهاد بـراي
بهكارگيري مناسب تصاوير، نمادها و نگارههاي تصويري در طراحي و تـدوين
رابطكاربرهاي مطلوب تاثيرگذار باشد. از سوي ديگـر كتابـداران نيـز همچـون

ديگر كارشناسان آموزشي و پژوهشي ميتوانند در فعاليتهاي حرفهاي خود از 
امكانات مصورسازي براي ارتقاي سطح خدمات استفاده كرده كه آشنايي با اين 
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مباحث براي آنان سودمنديهاي حرفهاي بههمراه خواهد داشت. بهرهگيـري از
اين منبع ارزشمند به تمامي متخصصان و عالقهمندان به ايـن حـوزه موضـوعي

پيشنهاد و توصيه ميشود.   
  

شـود.  نقد بيشتر يكپارچگي باعث كوتاه، جمعبندي با ميتواند نتيجهگيري ●
دارد. اهميـت مطالب ثبات و خواننده فكري انسجام حفظ جنبه از بيشتر بخش اين
ميتوانـد مواقع برخي در كه ميدهد ارائه را نقد كليت از خالصهاي آن، بر عالوه

باشد.  داشته بر در خواننده براي اوليه اطالعات
چنـدان ناقـدان از برخي براي است ممكن نقد نگارش از سبك نكته:  اين ●
بـه كـه ميشود مشاهده نقدهايي تخصصي، متون در نباشد. چنانچه عنايت مورد

شدهاند.  ارائه بخشبندي بدون و يكپارچه صورت
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