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انجاماینفعالیتتخصصی،ناقدانبراساسدانشخودومبانیپذیرفته
علمی تحلیل متون به نقد میپردازند .برای انجام نقد مطلوب
شده ِ
منابعاطالعاتی،مطالعهدربارهمبانیشناختیومعرفتشناختینقد
میتواند به پیرشفت بهرت این فعالیت علمی منجر شود .با تكیه بر
شناخت عقالنی از محتوا و نیز درك بهینه منت و یا اندیشه میتوان به
سطح باالتری در تفسیر و تأویل منت دست یافت .یكی از مق ّومات
مهم معرفتشناسی نقد منابع اطالعاتی ،پذیرفنت محدود بودن درك
آدمی از منابع اطالعاتی است .برای انجام نقدی مٶثر ،رضوری است تا
ناقد بكوشد به ُكنه مفهوم دست یابد .در هر متنی امكان تفسیرهای
مختلف وجود دارد و تالش ناقد همواره بر آن است تا بتواند تفسیر
مناسبتری كه امكان تطبیقپذیری باالتری با منت دارد را ارائه دهد.
نتیجهگیری :در بسیاری از موارد ،دستیابی به معنای نهایی امكانپذیر
نیست و فرآیند تحلیل منت و ارائه برداشتهای مختلف میتواند به
معنای نزدیكتری نسبت به منت منجر شود .با این فرض ،امكان نقد
متون در هر سطحی قابل پذیرش است و فرآیند نقد میتواند شامل
مراحل و سطوح مختلفی شود كه نسبت به میزان درك ناقد تغییر
میكند.

ڪلیدواژهها
نقد منابع اطالعاتی ،تحلیل متون ،تاریخچه نقد ،تفكر انتقادی
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منـابعاطالعـاتی
فریربز درودی

1

دریافت 1387/10/10 :پذیرش1388/2/1 :

مقدمه

نگارشهاي انتقادي ،حيطهاي از فعاليتهاي تحليلـي در عرصـه منابع اطالعـاتي است كه
در مجامع علمي از جايگاهي رفيع و ارزشمند برخوردار است .نقد منـابع اطالعاتي در دوران
معاصر يك فرآيند روشمند ،مدون و علمي بوده كه مبتني بر مباني روششناسي علمي است.
در نوشتههاي انتقادي كه براساس ارزشيابي آرا ،انديشهها و ايدههاي ديگران صورت ميپذيرد
و از پشتوانه استواري برخوردار است ،دانش و بينش علمي سايه افكنده است .براي تدوين
يك نقد عالمانه ،همواره بايد به اصول و مباني علميِ انتقاد پايبند بود .در نقد ناقد ميكوشد
با تكيه بر مباني شناخت منطقي در آن حوزه تخصصي به بيان نكات مهمي در اصالح و
تهذيب متن اقدام کند .در دوران معاصر ،باتوجه به حجم عظيم آثار متعددي كه بهدست ما
ميرسد ،هيچ نوشت ه و انديشهاي را فراتر از دايره ارزيابي و تحليل نمييابيم ،زيرا هر تفكري
ريشه در برداشتها و نتايجي دارد كه از انديشههاي ديگران برآمده است و متفكر با چنين
پشتوانهاي به ابراز نظر جديد مبادرت ميورزد .بنابراين توجه به تحليل و ارزيابي متون اقدامي
مؤثر محسوب ميشود كه در ارتقاي انديشه و تفكر نقشي بهسزا از خود برجاي مينهد.
براي شناخت فرآيند نقد منابع اطالعاتي ،مطالعه در باره مباني شناختي و معرفتشناختي نقد
ميتواند به توسعه بهتر اين فعاليت علمي منجر شود و پايههاي اين اقدام حرفهاي را محكم
كند.

 .1دكرتی كتابداری و اطالعرسانی
سازماناسنادوكتابخانهملیایران
fardoroudi@gmail.com

81

فصلنامهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | شامره90

فریبرزدرودی

مفهومنقدمنابعاطالعاتی

2. Todorov

82

نقد فرآينـد پااليش و اصـالح اطالعـات است .اطالعـات در صـورت خدشـهدار شدن در
جنبـههايي چون :صحت و درستي ،اعتبار ،كاربـرد ،تأثيـر ،ارزش ،و اثربخشي ميتواند سبب
خسارت و زيانهاي فراواني در زندگي بشر شود .از همينرو تالشي وسيع در محيطهاي
علمي براي سنجش و پيرايش آثار و متون علمي صورت ميپذيرد .يكي از ابزارهاي مناسب
ارزشيابي اطالعات ،پديده نقد است كه سبب ميشـود تا ميزان خشههاي اطالعاتي كاهش
يابد .درصورتيكه اطالعات از طريق فعاليت ارزشيابي اصالح نشود ،بيم آن وجود دارد كه
در پارههاي اطالعاتي ديگري نفوذ كند و وسعت دامنه اطالعات نادرست يا كمدرست را
گسترش دهد .اگرچه ميزان صحت و درستـي اطالعات مراتبي دارد و ميتوان آن را در ابعاد
مختلفي مطرح ساخت ،ولي لزوم ًا بايد توجه كرد كه نقد با اين بينش صورت ميپذيرد كه
پديده خش ه و اختالل در ساختار اطالعات را كاهش دهد.
برايناساس ،نقد عبارت است از فعاليت نكتهبيني ،سخنسنجي ،مطالعه و بررسي يك
متن و تعيين نقاط قوت و ضف آن .در نگارشهاي علمي ،نقد سنجشي روشمند و مبتني
بر مباني تحليل و بررسي مدون و سازمانيافته است كه سبب افزايش اثربخشي و سودمندي
آن ميشود (درودي ،1385 ،ص  .)279نقد ميكوشد كه بر سايه  -روشن تأثرات حسي و
ذوق ،پرتوي نافذ بتاباند و بيآنكه به سرشت آنها آسيبي برسد آنها را با نور شناخت ناب،
پژوهش كند (كاسيرر ،1382 ،ص  .)420يک نقد شامل دوبخش طرح اصول کلي و تجزيه و
تحليل مشخص است؛ هدفها و شيوههايي را مدنظر دارد .ساختار آن متشکل از ردهبندي از
زير و مشخص ،به فوق و کلي ،منطق استنتاجي و استقرايي است .شواهد از اثر ادبي و قولها
از کتب نظري براي اثبات ادعاي نقاد ارائه ميشوند .در نقد ادبي اصول معلوم قبلي بهکار
2
برده شده تا اصول نوين نهفته در يک اثر مشخص استخراج شوند (باران .)1386 ،تودورف
( ،1973ص  16 -15نقل دراحمدي ،1385 ،ص )174-173در كتاب نظري ه ادبي دو گرايش
اصلي را در خواندن متون ادبي از يكديگر جدا دانست .گرايش نخست در خود متن ادبي
معنا را ميجويد؛ ديگري هر متن را همچون بيان ساختاري تجريدي مييابد .تودورف مورد
نخست را تأويل متن ميخواند و عناويني چون تفسير ،توضيح متن ،خواندن و نقد را مترادف
با آن ميداند.
ح همنشين است
ميتوان اظهار داشت كه نقد از يك سو با كاستيها و گزارههاي صحي 
و از سوي ديگر نسبتي با صحت و درستي اطالعات دارد؛ همچنین تالشي روشمند براي
افزايش درك صحيح از اطالعات است .در نق ِد منابع اطالعاتي ،مشخص ساختن ضعفها
و كاستيها همانقدر ارزش دارد كه تبيين صحت اطالعات .برايناساس نقد صرف ًا بيان نكات
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ضعف اطالعاتي نيست ،بلكه تالشـي در راستـاي تثبيت اعتبـار اطالعـات و درستـي آن نيز
بهشمـارميآيد.
نقـد با خـود فرهنگـي خاص پديـد آورده و انديشـه را به بوته داوري و ارزشگـذاري
فراخوانده است .بايد توجه داشت شخصي كه دست به نقد ميزند و در اين وادي گام
برميدارد ،بايد داراي مهارتها و تواناييهاي متناسب علمي بوده و تالش كند تا با تكيه بر
دانش و توانمنديهاي مبتني بر آن به بررسي و تحليل مناسب متن مبادرت ورزد .ناقد و
تحليلگر ،اصول انتقادياش را براساس شناخت خود از ادبيات شكل ميدهد (فراي،1377 ،
ص  )19و از اين رو آگاهي او از مفهوم و محتواي متن امري ضروري است .ناقد با تكيه بر
دانشي كه در زمينه علمي مورد نظر بهدست آورده تالش ميكند تا در اين عرصه به نگارش
دست يازد و با بيان نكات ارزشمند در تحليل و ارزيابي اثر به ارائه متني سودمند مبادرت
ورزد تا هم نويسنده و هم خواننده متن مذكور بتوانند در تصحيح انديشه و تفكر خويش از
آن بهره گيرند.

اهمیتنقدمنابعاطالعاتی

نقد منابع اطالعاتي يكي از فعاليتهاي مهم معاصر در محيطهاي علمي محسوب ميشود.
امروزه انواع آثار انتقادي بهمنظور تحليل و بررسي اطالعات ارائه شده در محملهاي مختلف،
منتشر ميشود .ناقدان براساس دانش خويش و مباني پذيرفته شده در رشتههاي متعدد علوم
به فرآيند نقد مبادرت ميورزند .تفكر انتقادي ريشهاي عميق در تاريخ انديشه دارد .فيلسوفان
و انديشمندان متعددي در ارتباط با موضوع شناخت ،درك ،فهم و قدرت تحليل و انتقاد
سخن گفتهاند .تالش مستمري در طول تاريخ انديشه بشر براي تبيين وضعيت دانش و مالك
و ميزان صحت آن وجود داشته است .از زمان افالطون اين شيوه نگرش به انسان و طبيعت،
در قالب معيارهاي تفكر فلسفي و تحليل انتقادي مطرح شده است؛ هر چند كه پيش از او نيز
ميتوان رگههاي چنين انديشهاي را مشاهده كرد.
نقد منابع اطالعاتي از نظر معرفتشناسي مبتني بر اصولي است كه چرايي و بررسي آن
را ميتوان در قالب معيارهاي شناخت انساني و قواعد فلسفي جستوجو كرد .از اين منظر
بسيار مهم است كه به ابعاد معرفتي در نقد متون عنايت داشت و باتوجه به تحليل و ارزشيابي
منبع اطالعاتي به پااليش متن اقدام ورزيد .عمل نقد در جهان نوين از جايگاه خاصي
برخوردار است و تالش ناقدان براي اصالح منابع اطالعاتي در تمامي عرصههاي علمي و
فني ،زمينهاي براي ارتقاي دانش بشري محسوب ميشود.
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10. Dryden
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همچنانكه ميدانيم منشأ و نقطه آغاز نقد را ب ه افالطون نسبت ميدهند؛ افالطون معتقد بود
كه بايد هنر خود را عرضه کند ،زيرا موفق به كشف چيزي شده بود كه واال بود (هال،1379 ،
ص  .)11گرچه افالطون تفكر انتقادي خويش را در باره شعر و ادبيات آغاز ميكند ،ولي اين
اقدام منشأ و سرچشمه فعاليتي بزرگ و عظيم را رقم ميزند كه بعد از او در عالم انديشه به
رشد و نمو ميرسد.
3
پس از او ارسطو به اين وادي گام نهاد و تالش كرد تا با ايجاد زمينه نقد و بررسي نسبت
به آرا و انديشههاي مطرح شده موضع تحليلي اتخاذ كند.
هر چند نظرات افالطون هميشه در وراي ذهن ارسطو جاي داشت ،اما عمل برجسته
ارسطو اين بود كه آنچه را در جستوجویش بود از طريق بيان متافيزيكي در مقابل نقطهنظرهاي
استادش بيان نكرد ،بلكه خود ادبيات را بررسي كرد (هال ،1379 ،ص .)11
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 تاكنون 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 مؤثر واقع شده و نقشي بيبديل ايفا كرده است (فراي ،1377 ،ص .)19
پس از ارسطو بايد از يكي از شخصيتهاي مهم يوناني يعني هوراس 4نام 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 آليگيري 5برميخوريم كه در اين زمينه در كنار تحليل فلسفي ،از انديشههاي
ديني ياري ميگيرد .همچنين بايد از افراد صاحبنامي كه پس از دانته در اين حوزه به نگارش
دست يازيدند نام برد كه بوكاچيو 6يكي 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 ميلتون ،7تامس هابز ،8نيكال بوآلو ،9درايدن 10و پوپ 11در 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 جانسون 12ختم ميشود.
از ديگر ناقدان بزرگ بايد از ويكتورهوگو ،13گوته ،14والت ويتمن ،15و اميل زوال 16نام برد.
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يكي از ناقدان بزرگي كه نسبت به همه چيز شك كرد و ديدگاهي كام ً
ال انتقادي مطرح ساخت،
آناتول فرانس 17است .سپس بايد به ناقد بزرگ ديگري كه در حوزه اعتراض اخالقي به هنر
شهره است اشاره كرد كه او كسي نيست جز لئو تولستوي .18كارل ماركس 19نيز يكي ديگر از
ناقدان مهم بوده كه انتقادهاي خود را در قالب مكتب ماركسيسم مطرح ساخته است.
عالوه برآن بايد بيان كرد كه فرهنگ نقادي در جهان اسالم نيز از اهميت بسيار بااليي
برخوردار بوده است .نگارش حاشيه بر آثار ديگران ،تفسير و تأويل 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 آراي انديشمندان يوناني
و بهنوعي انديشههاي متفكران غربي مورد مداقه و بررسي ژرف قرار گرفته است .بزرگاني
چون ابوعليسينا ،امام محمد غزالي ،خواج ه نصيرالدين 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 آراي ديگران اهميت زيادي داده و به
ارزيابي انديشههاي ساير دانشمندان و بزرگان توجه داشته و به ارائه نظريههاي نوين همت
گماردهاند.
از فعاليتهاي فكري انتقـادي در دوران معاصر و در عرصه نقد منابع اطالعاتي بايد به
آثار كارل ريموند پوپر ،20فيلسـوف علم اشاره كرد كه داراي آرا و انديشههاي مهمي است.
همچنين جورج سوروس 21در حوزه آزادي انديشـه و جامعه باز 22داراي تفكر برجستهاي
است كه در كنـار آراء پوپر در فعاليتهاي اطالعرسـاني و تحليل اطالعـات مـورد استفاده
قرار گرفته است.

مروری بر سیر اندیشه انتقادی

سنّت نقادي در كجا و چه وقت تأسيس شد؟ اين پرسشي است كه شايسته تفكر جدي براي
يافتن پاسخ آن است .آنچه قطعي است چنين است :كسنوفانس كه سنت ايونيايي را به اِلئا
از اين واقعيت آگاهي داشت كه تعليمات خود وي حدسی محض است ،و اينكه
آورد،
كسان ديگري خواهند آمد كه چيزها را از او بهتر ميدانند .اگر در جستوجوي نخستين
نشانههاي اين ايستار نقادانه و اين آزادي جديد انديشه برآييم ،به نقاديگري آناكسيماندروس
نسبت به طالس رهبري ميشويم (پوپر ،1374 ،ص  .)185 -184ميدانيم كه طالس روحيه
انتقاد را در شاگردان خود تقويت ميكرد و ميكوشيد تا در مواقعي كه آنان نكتههاي ارزشمند
بيان ميكنند ،اين شيوه آنان را تشويق كند.
اما تفكر انتقادي سنّت فكرياي است كه از ايمانوئل كانت آغاز ميشود .او بخشي از

17. Anatole France
18. Leo Tolstoy
19. Karl Marx
20. Karl Raimund Popper
21. George Soros
22. Open society
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تالش فلسفي خويش را تحقيق در ماهيت و محدوديتهاي دانش بشري قرار داد .از نظر
وي ،فاعل عمل شناسايي ،در آفرينش دورنمايه آگاهي سهيم است و آن را سازمان ميدهد
و تفسير ميكند .از اينرو ،فيلسوف بايد به معرفتشناسي و نقد 23توجه كند؛ يعني در
جهت تعيين و تشخيص اشكال و مقوالتي تالش كند كه عمل شناسايي را ممكن ميسازند
(واعظي ،1380 ،ص  .)334اين شناسايي براي فيلسوف بسيار بااهميت است و به او كمك
ميكند تا بتواند در فرآيند تحليل 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 تكيه بر عقل
سليم به تبيين نظريه خويش بپردازد .آنچه كه در اين عرصه براي فيلسوف مهم تلقي ميشود
تكيه بر شناخت عقالني از محتوا و بهتبع آن درك بهينه متن و يا انديشه است.
سنّت عقليگرانه و سنّت بحث انتقادي نماينده تنها راه عملي گسترش شناخت است،
البته جز شناخت حدسي يا فرضي ،راه ديگري وجود ندارد؛ بهصورت اخص ،راهي كه از
آزمايش يا مشاهده آغاز شود وجود ندارد .در توسعه و پيشرفت علم ،مشاهدهها و آزمايشها
تنها نقش برهانهاي انتقادي دارند و اين نقش را همراه با براهين ديگر غيرمشاهدهاي ايفا
ميكنند .البته اين نقش مهمي است ،ولي اهميت مشاهده و آزمايش كام ً
ال وابسته به اين امر
است كه آنها را براي نقادي نظريهها بهكار ببرند يا بهكار نبرند (پوپر ،1374 ،ص  .)186در نقد
متون نيز هنگامي كه مباني و نظريههاي علمي مطرح ميشود ،بحث شناخت از اهميت بااليي
برخوردار است .روشهاي مبتني بر روششناسي علمي و پژوهش ميتواند به ميزان زيادي
حيطههاي متعدد شناخت را براي ناقد تحديد كند .از اينرو ضرورت دارد تا ابعاد مختلفي از
بررسيهاي مبتني بر روششناسي در اين ميان مطرح شود.
بهمنظور تأمين چنين دستاوردي ،در دوران معاصر انديشمنداني چند در اين وادي گام
نهادهاند و تالش كردهاند تا بتوانند با بهرهگيري از ميراث انديشه انتقادي به تبيين بهتر تحول
و تغيير در جهان جديد بپردازند .از زمره انديشمنداني كه در اين عرصه به تحليل و بررسي
وضعيت معاصر پرداخته و در حوزه انديشه انتقادي به ارائه ايده مبادرت ورزيدهاند ،بايد از
كارل ماركس نام برد .البته نميتوان ماركس را از كساني دانست كه كام ً
ال در حوزه سنّت
عقليگرانه به كاوش پرداخته است ،ولي او از متفكراني است كه پس از خود پارهاي از
انديشمندان را متأثر ساخته است.
همچنان كه ميدانيم كارل ماركس نيز از متفكران جريان تفكر انتقادي است كه هابرماس
عليرغم پارهاي اختالفها از او متأثر است .ماركس براساس ماترياليسم تاريخي و اعتقاد به
اينكه همه تحوالت اجتماعي مرهون تغييرهاي پديدآمده در شكل و ابزار توليد است ،به
تحليل انتقادي از نظام سرمايهداري پرداخت .هدف او از اين نقد ،هدايت و راهنمايي عمل
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انقالبي طبقه كارگر بود (واعظي ،1380 ،ص  .)335 -334از سوي ديگر هابرماس با تكيه بر
پارهاي از انديشههاي ماركس به بيان ابعادي ديگر در عرصه انديشه انتقادي پرداخت كه در
فعاليت او در حوزه تاريخ انديشه انتقادي قابل مالحظه است و توانست در زمينههاي مختلف
به ارائه آراء خود مبادرت ورزد.
هابرماس روشنفكري است كه نظريههاي خويش را در موضوعهاي كام ً
ال ناهمگون ابراز
ميكند .مباحثههاي وي با گادامر ،ليوتار ،دريدا ،پوپر ،لومان و انديشوراني كه تخصصهايي
گوناگون دارند ،گوياي گسترده وسيع دغدغههاي نظري او است .اين امر ،به ضميمه رويكرد
انتقادي او و ميدان دادن به نقد و گفتوگو و پويايي تفكر ،جمعبندي آراء هابرماس را با
مشكل روبهرو ميكند (واعظي ،1380 ،ص  .)334در قرن بيستم تفكر انتقادي با مكتب
فرانكفورت 24جان تازهاي گرفت .هابرماس از اعضاي فعال اين مكتب است؛ اگرچه در
برخي جهات با آنان اختالف نظر دارد (واعظي ،1380 ،ص  ،) 335ولي تفكر انتقادي او
توانست عكسالعمل برجستهاي در ميان انديشمندان معاصر او ايجاد كند كه هابرماس را به
يكي از اركان انديشه انتقادي در دوران معاصر تبديل كرد.
تفكر انديشمنداني كه در عرصه انديشه انتقادي به ارائه آراء مختلف مبادرت ورزيدند
توانست جرياني پديد آورد كه متفكران براساس آن به تحليل و ارزشيابي انديشههاي موجود
بپردازند .از اين منظر نهادينه ساختن اين بينش تأثيري بهسزا در فرآيند نقد منابع اطالعاتي
برجاي نهاده است .درواقع تفكر انتقادي ريشهاي قوي براي تقويت و پشتيباني از فعاليت نقد
محسوب ميشود .با تكيه بر ايدههاي نقادانه ،سير تطور انتقادي در ارتباط با منابع اطالعاتي
شكل ميگيرد .بنابراين ميان انديشه انتقادي و نقد متون رابطهاي مستقيم وجود دارد كه با
شكلگيري نقد جديد بهصورت جدي در عرصه انديشه مطرح شده و به پويايي جريان علم
ياري ميرساند.

نقدجدید

در اين بخش بايد به نقد جديد 25نيز اشاره كرد .در نقد جديد ،معيارهاي تحليل ،متفاوت با
نقد كالسيك بوده و تالش ناقدان بر نقد متون ،به سا زههاي شكلي آن گرايش پيدا كرده است.
در اين شيوه نقادي كه با تكيه بر روشهاي پيشينيان انجام ميپذيرد ،ويژگيهاي خاصي در
نقد متون وجود داشته كه باعث تفاوت اين شيوه نقد با تحليلهاي گذشته ميشود ،ولي
لزوم ًا نقد جديد در تحليل متون با موفقيت باالتري نسبت به نقد كالسيك همراه نبوده است.
بلزي ( ،1384ص  )36در اين رابطه اظهار ميدارد كه نقد جديد بر اثر ناتواني در قرار دادن
ي
دريافتهاي خود در چارچوب نظريهاي با كفايت ،اساس ًا نحلهاي غيرنظري و غيرتبييني باق 

24. Frankfurt school
25. New Criticism
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ماند .اين مكتب با اعالم اين مطلب كه وظيفه نقد ،تحليل عيني ُفرم است ،نتوانست با بسط
تحليلي رابطه زبان و معنا ،پيامدهاي نظري اين موضع خود را دنبال كند.
از منظري ديگر ،نقد در قالب مكتبهاي مختلفي نمود و بروز پيدا ميكند .در اين عرصه
مكتبي چون پديدارشناسي كه به علم تفسير و نظريه دريافت توجه ميكند ،برجسته است .در
كنار آن بايد از مكتبهاي ديگري مانند :ساختگرايي ،نشانهشناسي ،مابعدساختارگرايي ،و
روانكاوي نيز نام برد .صاحبنظرا ِن هر يك از مكتبهاي نامبرده با تدوين معيارهاي تحليلي
خاص خود به نقد متون مبادرت ميورزند.
بايد اظهار داشت كه منتقد امروز در درگير كردن خود با تحليلي دقيقتر از آنچه كه
منتقد نسل پيشين انجام داده ،مجبور است پيش از آنكه از نتيجه كار خود خشنود شود،
از تمامي دانستههاي شاخه شاخه پژوهشگري سنتي بهره جويد (هال ،1379 ،ص .)226
درواقع نقد جديد با بهرهگيري از تواناييهاي شناختي در حوزههاي نوين انديشه معاصر به
بررسيهاي مناسبي در حوزه نقد متون نائل آمده است .برايناساس عالوه بر بهرهگيري از
ميراث گذشتگان در زمينه نقد ،به تبيين معيارهاي نويني همت گمارده است .البته معيارهاي
نقد در دوران گذشته در بسياري از موارد همچنان محفوظ ماندهاند و بنايي استوار در اين
حوزه ايجاد كردهاند ،بنابراين ضروري است تا از تجربههاي ارزشمند پيشينيان در نقد و تحليل
متون بهره گرفت و به توسعه و پيشرفت آن ياري رساند .در اين ميان پارهاي از نقادان نقد
جديد ميكوشند تا پيوندي بيشتر ميان نقد جديد و معيارهاي پايه و بنيادي نقد ايجاد كنند.

نقد و تحول در درك اطالعات

منابع اطالعاتي و كتابها از زمره موادي هستند كه همواره مورد توجه انديشمندان و متفكران
قرار داشتهاند .اطالعات ،ماده اصلي و مهم تشكيلدهنده كتابها بوده و هست .هرچه در
ب و مواد اطالعاتي پيشتر ميرويم و با انديشههاي نوين مواجه ميشويم،
عرصه انتشار كتا 
دايره نقد و بررسي منابع اطالعاتي از اهميت بيشتري برخوردار ميشود و توجه متفكران و
نويسندگان را بهخود جلب ميكند .گرچه سخن گفتن در باره ماهيت و ساختار اطالعات
مقولهاي بهغايت غامض است ،ولي ميتوان با نقد متون و نوشتههايي كه در اثر دانش،
شناخت و انديشه پديدار ميشوند ،و نيز با تكيه بر عقل سليم و ساحت تفكر ،به پااليش و
تحليل متون پرداخت .اطالعات داراي ساختار قابل خدشهاي است كه با تفسير و درك آدمي
از آن ،نسبتي مستقيم دارد.
در قرون جديد پس از آنكه ِ
افق تاريخي نويني براي مغربزمينيها گشوده شد ،متون
فلسفي ،ديني ،و هنري قرون وسطي و قبل از آن براي انسانهاي متعلق به اين افق تاريخي
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جديد ،پر ابهام جلوه كردند وتفاوت افق تاريخي عصر جديد با عصر گذشته آشكار گرديد .اين
وضع موجب شد در باره تفسير و فهميدن متون گذشته بررسيها و تأمالت پيچيده و دقيقي
انجام دهند و اين بررسيها موجب توجه كامل و مستقل به مسئله تفسير و همچنين فهميدن
متون بهعنوان گونهاي از شناخت شد (مجتهدشبستري ،1381 ،ص  .)15 -14شناختي كه در
اين وادي به آن توجه شد ،به معناي قبو ِل محدود بودن درك آدمي از متن و به تبَع آن پذيرفتن
محدوديت فهم انسان از منابع اطالعاتي است .اين ويژگي در عصر جديد با تواناييهاي
خالقانه ناقدان درهمآميخت و به اصحاب نقد جرأت كاوش و بررسي در متون بزرگان علم را
بخشيد .درواقع توانايي ارزشيابي با تكيه بر خردورزي و پذيرفتن اين نظريه كه هر انديشهاي
قابل نقد است و انسان همواره در شناخت خود به پارهاي از معاني دست مييابد ،تكامل
يافت .در اين ميان نقش تفكر و قدرت خالقه ناقدان بيش از پيش نمايان شد .كاسيرر (،1382
ص )423بيان ميكند كه مشهورترين عنوان جاوداني و افتخارآفرين عصر روشنگري [يعني
عصر نقد] بهخاطر همين دستاورد ستُرگ است كه نقد را با آفرينندگي (كه پيش از آن به اين
كمال صورت نگرفته بود) چنان تركيب كرد كه نقد مستقيم ًا به خالقيت تبديل شد.
اين خالقيت درواقع توانايي ناقدان را براي درك بهتر اطالعات و تحليل مناسب آن
تقويت ميكند .خالقيت با قدرت شناخت و درك آدمي نسبتي دوسويه دارد .براي درك متون
توجه به ساختار اطالعات و محتواي آن امري ضروري است .درواقع فضاي علمي جامعهاي
كه ناقد در آن رشد يافته و يا زندگي ميكند ميتواند تأثير بهسزايي در فرآيند نقد داشته باشد.
از همينرو قدرت تأويل متن داراي اهميت بااليي است و تحولـي كه در جهـان نوين ايجاد
شده در سطح معرفت آدمي و ميزان درك او از دانش زمان است.
غفلت گذشتگان از مباني و پيشفرضهاي فهميدن متون و آنچه واقع ًا در روند فهميدن
رخ ميدهد ،به اين علت بود كه در گذشته افق تاريخي مؤلفان متون و مفسران آنها با يكديگر
چندان متفاوت نبود و چون تجربهها و زبانهاي آنها مشترك بود ،الزم نبود محتوايي از يك
افق تاريخي در افق تاريخي ديگر ترجمه شود ( مجتهدشبستري ،1381 ،ص  ،)14درحاليكه
در دوران معاصر ميزان درك تحليلگران از متون و منابع اطالعاتي داراي فاصله زيادي است
و همين مسئله تا حد زيادي در شرايط فهم متون و تأويل آن تأثير قابل مالحظهاي برجاي
نهاده است.
عـالوه بر آن بايد به نقش مهـم فلسفه نظاممند در اين عرصـه اشاره كرد و اهميت آن
را يادآور شد .چنانچه ميان مسائل اساسي فلسفه نظاممند و مسائل اساسي نقد ادبي همواره
رابطهاي نزديك موجود بوده است و پس از نوزايي روح فلسفي در دوره رنسانس كه مدعي
زايش دوباره هنرها و علوم بود اين رابطه به تأثيري متقابل ،حياتي و بيواسطه يعني به بده و
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بستان دائم ميان اين دو قلمرو انجاميد ،اما عصر روشنگري گامي فراتر گذاشت و وابستگي
ميان فلسفه و نقد را به معنايي دقيقتر توضيح داد؛ يعني اين وابستگي را نهتنها ع ّلي ،بلكه به
معناي اصيل و جوهري نيز تبيين كرد .روشنگري ،فلسفه و نقد را وابسته به هم و در آثار
غيرمستقيمشان هماهنگ با يكديگر ميداند و نيز ميكوشد تا براي هر دو سرشتي واحد بيابد
(كاسيرر ،1382 ،ص.)419
فلسفه با حمايت نظري از معرفت و دانش بشري به شناخت بهتر متن كمك كرده و
فرآيند نقد را پشتيباني ميكند .اين شناخت در درك متن و سپس تفسير آن و نيز تحليل و
بررسي متن ،نقشي مؤثر و بنيادي ايفا ميكند .با تكيه بر چنين بينشي منابع اطالعاتي در بوته
نقد و بررسي قرار ميگيرند و امكان انتقاد نسبت به هر يك از منابع اطالعاتي وجود دارد.
پشتوانه فلسفي در جهان معاصر پاي ه استواري براي فعاليت نقد متون بهوجود آورده است.

معناداری گزارهها و نقد متون

عقيده به نيازمندي متن به تفسير ،خود بر دو نگرش انتقادي مبتني است :نخست اينكه خود متن
غير از معناي آن است و معنا هرگز برمال و آفتابي نيست .ديگر اينكه معنا باالخره نميتواند از
متن منفصل و با عقيده آن بيگانه باشد و متن تنها اساس معناي موردنظر است (مجتهدشبستري،
 ،1381ص  .)15اين نكته ظريف به ما كمك ميكند تا در نقد متون به اثر برداشت خواننده در
درك متن توجه و دقت كافي داشته باشيم .براي شناخت بهتر نقش تفسير متون و ميزان درك
آدمي از نگارشها ،بررسي مفهوم معناداري گزارهها ميتواند رهگشا باشد.
ت
معاني ذهني انسان قابليت عيني شدن را دارند ،يعني خود را در ساختههايي از فعالي 
آدمي بروز ميدهند كه بهعنوان عنصرهاي تشكيلدهنده يك جهان مشترك هم در دسترس
سازندگانشان و هم در دسترس مردمان ديگر قرار دارند .اينگونه جلوههاي عيني نشانههاي
كم و بيش بادوامي از فرآيندهاي ذهني سازندگانشان بهشمار ميروند كه قابليت استفادهشان
از حد و مرز موقعيت چهرهبهچهرهاي كه در آن ميتوان مستقيم ًا آنها را درك كرد ،فراتر
ميرود (برگر و لوكمان ،1375 ،ص .)54درواقع در زمان و مكانهاي ديگر غير از عرصهاي
كه مؤلف به پديد آوردن متني همت گمارده است ،قابليت تفسير و تحليل معناي متن وجود
دارد .معناداري گزارهها براين اساس تبيين ميشود كه هر متن داراي بافتي از كلمات است
كه درمجموع معناي مشخصي را افاده ميكند .براي انجام يك نقد روشمند ،اطالع از بافت
كلي و نيز معنادار بودن متن الزامي است .همچنين آشنايي با نظريههاي معنا ميتواند به تحليل
مناسبتر اين مفهوم ياري رساند.
برخي از انديشمندان مانند ويليام پ .آلستون مجموع نظريههاي معنا را به سه دسته تقسيم
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كردهاند :نظريه مصداقي يا حكايي معنا ،نظريه مفهومي يا ايدهاي معنا ،و نظريه رفتاگرايانه معنا
(نصري ،1381 ،ص  .)24هر يك از اين نظريهها با برخورداري از ويژگيهاي خاص خود
ميتواند به درك معناداري در متن ياري رساند و از فرآيند تحليل متون پشتيباني كند .از سوي
ديگر يكي از نظريههاي مهم معناداري ،نظريه تحقيقپذيري 26است.
طبق اين نظريه معيار معنادار بودن يك لفظ يا يك قضيه ،تحقيقپذيري تجربي است.
اگر بتوانيم سخن خود را بهصورت تجربي اثبات كنيم آنگاه معنادار خواهد بود .بهزعم
طرفداران اين نظريه ،معيار معنادار بودن كالم ،اثباتپذيري آن است و اگر داليلي براي اثبات
اظهارات ما وجود نداشته باشد ،الفاظ يا عبارات معنادار نخواهند بود (نصري ،1381 ،ص
 .)25درواقع معناداري گزارهها در متون اطالعاتي نسبتي مستقيم با درك و اثبات منطقي آنان
دارد .در نقد منابع اطالعاتي ،وجود يكپارچگي و انسجام در معناي كلي متن ميتواند به درك
بهتر گزارهها كمك كند.

تبیین وضعیت درك و شناخت در تاویل منابع اطالعاتی

جستوجوي شناخت به قدمت تاريخ بشر است .با آغاز گروهبندي اجتماعي و بهرهگيري
از ابزار بهمنظور بهتر برآورده ساختن نيازهاي روزانه ،ميل شناختن پديدار شد ،زيرا كه
شناخت براي تسلط بر اشياء پيرامون و بهخدمت گرفتن آنها ضرورت دارد .ذات شناخت
همانا تعميم 27است (رايشنباخ ،1371 ،ص  .)25با بهرهگيري از امكان تعميم ميتوان به درك
مناسبتري از مفهوم دست يافت .براي شناخت بهتر در درك منبع اطالعاتي و ارائه تفسيري
مناسب از متن ،فهم محتواي منبع 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 و تا قرن نوزدهم تنها از قاعدههاي تفسير متون
ديني ،فلسفي ،هنري و حقوقي سخن ميگفتند و در اين زمينهها مباحث و سوابقي وجود
داشت .اين قاعدهها عبارت بودند از لزوم آشنايي با زبان متن و قواعد دستوري آن ،لزوم دقت
در چگونگي بهكاربردن واژهها و تركيبات بهوسيله مؤلف متن ،لزوم تأمل در سبك و اسلوب
استفاده شده از آن در هر بخش از متن و احتماالً لزوم توجه به موقعيتي كه مؤلف متن را در آن
موقعيت پديد آورده است (مجتهدشبستري ،1381 ،ص  .)14-13اين موارد در تعامل قدرت
شناخت ناقد براي دستيابي به مفهومي مناسب از متن ميتوانست تأثير بااليي داشته باشد .ولي
نكتهاي مهم در اين عرصه قابل عنايت است كه در شناخت و درك متن تأثيرگذار است و
آن اينكه ميزان درك هر خوانندهاي با مفهوم مستتر در متن رابطهاي مستقيم دارد .براي ارائه

26. Theory of verification
27. Generalization
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تفسير مناسب از متن فهم صحيح آن ميتواند به ارائه تأويل مطلوبي از آن بيانجامد .بنابراين
فهم و درك صحيح به شناخت بهتر ياري ميرساند و آن را تقويت ميكند.
فهميدن نوعي شناختن است .خواندن يك متن يا شنيدن يك گفتار غير از فهميدن آن
است و ممكن است شخص سخني را شنود يا متني را بخواند ،ولي آن را نفهمد .پس از
رويارويي با يك متن يا گفتار ميتوان با آن دوگون ه برخورد كرد .يك گونه برخورد ،تبيين آن
متن يا گفتار بهعنوان يك پديده است؛ در روش تبيين ،ارتباطاتي را كه پديدهها از آن ناشي
شده با قواعد مربوط توضيح ميدهند و معلوم ميكنند كه اين پديده چگونه واقع شده است.
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 پيشفرض مبتني است كه خواندن و
شنيدن يك متن يا گفتار ،گرچه مدلوالت كلمات و جمالت آنها معلوم باشد ،آنچه را متن و
گفتار در خود پنهان دارند آشكار نميكند و اين امر پنهان را تنها با تفسير ميتوان آشكار و
برمال كرد (مجتهدشبستري ،1381 ،ص .)13قدرت تفسير يك متن با تكيه بر عناصر اصلي
معنايي در آن امكان دارد .براي نقد مناسب ضروري است تا ناقد بكوشد به ُكنه مفهوم دست
يابد .در هر متني امكان تفسيرهاي مختلف وجود دارد و تالش ناقد همواره بر آن است تا
بتواند تفسير مناسبتري كه امكان تطبيقپذيري باالتري با متن دارد را ارائه دهد .در اين ميان
واقعگرايي ناقد در درك متن و تفسير معناي آن مهم است كه با تكيه بر مباني فلسفي و تحليل
انتقادي صورت ميپذيرد.
تأويل ادبي در انگلستان و امريكا عمدت ًا در چارچوب واقعگرايي (به تعبير فلسفي)
صورت ميگيرد .محض نمونه ،گرايش اين مكتب متوجه اين پيشفرض است كه اثر ادبي
صرف ًا در جهان خارج و ذات ًا مستقل از ادارككنندگان آن واقع است .ادارك هر كس از اثر را
وظيفه تأويل ادبي ،سخن گفتن در باره خود اثر است .نيّات و

بايد جدا از خود اثر انگاشت و
مقاصد مؤلف نيز دقيق ًا از اثر جدا نگ ه داشته ميشود؛ اثر موجودي فينفسه است ،موجودي
كه تواناييها و تحركات خاص خودش را دارد .نمون ه متعارف تأويلكننده دوره جديد كسي
است كه عموم ًا از خودمختاري هستيِ 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 واقعگرايي ،به معناي فلسفي و چارچوب تأويل ادبي بدل ميشود
(پالمر ،1382 ،ص  .)12-11براين اساس عنايت به محتوا در رأس تالش براي درك مفهوم
محسوب ميشود .هر اثري كه مورد نقد قرار ميگيرد بايد در حكم يك موجود مستقل
درنظرگرفته شود كه ميتواند فراتر از تأثير شخصيت نويسنده مورد تحليل قرار گيرد .محتواي
متن قابليت آن را دارد كه توسط افراد مختلف ،تفسيرهاي گوناگون را شامل شود ،ولي بايد به
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اين نكته مهم توجه داشت كه صرفنظر از تفاسير مختلفي كه از متن برميآيد ،همواره تأويل
مناسبتري وجود دارد كه با معنا ،محتوا و مفهوم متن امكان تطبيق بيشتري دارد؛ بنابراين
سعي ناقد بايد بر آن قرار گيرد تا بتواند بهترين تفسير را از متن ارائه دهد.

تأثیر اندیشه و برداشت ناقد از نقد

از سوي ديگر بايد توجه داشت كه در تحليل اطالعات ،ما همواره با برداشت خاص خود
از آن روبرو هستيم .موردي كه در نگارشهاي انتقادي حتم ًا بايد مورد عنايت قرار گيرد آن
است كه درك و برداشت ما از منابع اطالعاتي لزوم ًا با مقصود و غرض پديدآورنده آن يكسان
نيست .اين نكته مهمي است كه در ارزشيابي فرآيند نقد بايد مورد توجه قرار گيرد .گرچه
متن داراي ساختاري مدون و مشخص است ،ولي هرگز برداشتهاي انساني يكساني از آن
صورت نميپذيرد .در ارتباط با ميزان درك مفهوم در مخاطب همواره عواملي چون هنجارها،
ارزشها ،ادراك و شناخت انساني دخيل هستند .براين اساس ،دريافتي كه يك مخاطب از
متني واحد دارد ،ممكن است متفاوت با برداشت مخاطب ديگري باشد .اين پديده سبب شده
تا به سنجش درك مخاطب در دريافت اطالعات از متن توجه بيشتري شود .حتي در هنگام
مراوده رودررو نيز ممكن است با مواردي برخورد داشتهباشيم كه از سخني كه با منظور
مشخص ادا ميشود ،برداشتي كام ً
ال مغاير صورت پذيرد ،زيرا در بسياري از موارد وجود ايهام
در بيان و يا امكان برداشت معاني متفاوت از اطالعات وجود دارد .عالوه بر آن پيشينه متون
و منابع اطالعاتي در ارتباط با نقد ميتواند مورد مالحظه قرار گيرد .بستر اطالعاتي يكي از
عوامل مهم در فرآيند نقد محسوب ميشود كه بر انديشه ناقد تأثير ميگذارد.
ظهور نقد همواره با توجه به زمينه و بستري است که اثر در آن ارائه ميشود ،يعني منبع
با عنايت به نگارشهاي موجود مورد بررسي قرار ميگيرد .هيچ نوشتهاي در خأل واقع نشده،
بلکه انعکاسي از دنياي بيروني است که تظاهر عيني پيدا ميکند (درودي ،1385 ،ص .)281
عالوه بر زمينه نقد كه در آن محيط مورد بررسي و تحليل قرار ميگيرد ،برداشت ناقد از متن
و منبع اطالعاتي نقش مهمي در تبيين نقد برعهده دارد .تحليل متن و فرضي كه ما در درك
اطالعات داريم ميتواند در ارائه نقدي پيراستهتر مؤثر باشد .براي شناخت متن و آغاز نقدي
مطلوب ،بايد بر اصولي تكيه كنيم تا بتوانيم با حمايت آنها به ادامه تحليل و ارزشيابي متن
بپردازيم.
در اين ميان ممكن است برخي از پيشفرضهاي ما در فرآيند نقد مورد ترديد قرار گيرد،
ولي با آنكه هر يك از مفروضات ما ممكن است در معرض چالش قرار گيرد ،مورد چالش
قرار دادن همه آنها همزمان با هم غيرعملي است؛ بنابراين هر نقد بايد تدريجي و تكهتكه باشد
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(برخالف نظر كليگرانه و يكپارچه دوئم و كوئين)؛ و اين راه ديگري از گفتن اين مطلب است
كه قاعده كلي هر بحث نقدي عبارت از آن است كه به مسئله خود بچسبيم ،و اينكه بايد آن را
درصورت امكان به پارههاي جزيي تقسيم كنيم و در زمان واحد براي حل كردن بيش از يكي
از آن مسائل جزئي نكوشيم .البته ميتوانيم هميشه از يك مسئله اضافي و فرعي آغاز كنيم يا
بهجاي مسئله خود ،مسئله بهتري جانشين سازيم (پوپر ،1374 ،ص  .)296براين اساس ،هسته
اصلي بحث در نقد متون ،مسئله بنيادي مورد مناقشه در نقد است .در نقد متون برداشتهاي
ناقد از متن درواقع براساس پيشينه انديشه و افكار او درباره موضوع مورد مناقشه است .ناقد با
ميزان درك خود از مسئله مطرح شده در متن به نقد اثر مبادرت ميورزد؛ پس در اينجا برداشت
ناقد از محدوده بحث ،ربط وثيق با شناخت و آگاهي او از موضوع و نيز ادراك پيشيني او از
مسئله مورد نظر دارد.

پیوستگی میان منت ،معنا و نقد

معناي هر متن يك واقعيت پنهان است كه بايد بهوسيله تفسير برمال و آشكار شود .داللت
متن بر معنا در پرتو عمل تفسير حاصل ميشود .درواقع ،متن بهوسيله تفسير بهسخن ميآيد
و آنچه را در درون خود دارد بيرون ميريزد (مجتهدشبستري ،1381 ،ص  .)15متن براي
شناخته شدن بيشتر و درك محتواي آن مورد تحليل قرار ميگيرد .اين بررسي همواره بهمنظور
شناخت بهتر متن و دريافت معناي مورد نظر در آن انجام ميپذيرد .براي درك مفهوم متن نياز
به آگاهي در باره موضوع و نيز محتواي اصلي آن است .متن از يك سو مورد مداقه قرار گرفته
و ابعاد و جنبههاي معنايي آن بررسي ميشود و از سوي ديگر ارتباط ميان منظور نويسنده و
تأثير آن بر درك خواننده مورد تحليل قرار ميگيرد .در اين ميان تبيين مسئله معنا و مفهوم متن
در نقد نقش مهمي برعهده دارد.
ِ
نظري فراراه موضع انتقادي جديد ،مسئله معنا بود .در چارچوب نظريه
دشواري عمده
تجربي ،متن داراي معنايي واحد و مشخص ،هر چند پيچيده بود و مؤلف ،مرجع اين معنا
محسوب ميشد ،معنا آن چيزي بود كه مؤلف در متن گذاشته بود .نظريهپردازان بعدي با نفي
دسترسي به قصد مؤلف به مثابه تضمينكننده معنا ،خواننده را بهعنوان مرجع تازهاي براي
تعيين معناي واحد و تكصدايي متن ،ع َلم كردند (بلزي ،1384 ،ص)33؛ يعني خواننده است
كه معناي متن را استخراج كرده و برداشت او از متن به منزله مفهوم عيني و بيروني متن ظاهر
ميشود .در اين نظريه استقالل متن از برداشت خواننده ميسر نيست و متن با درك خواننده
و تفسيري كه او از متن ارائه ميدهد نسبتي نزديك دارد.
از سوي ديگر ،آستين در نظريه فعل گفتاري بر اين نكته تأكيد دارد كه معني بايد در
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شرايط كاربردي آن مورد بررسي قرار گيرد .محيطي حاكم بر گوينده و شنونده كه در آن
كالم توليد ميشود ،در معنادهي آن مؤثر است .محتوا و موقعيت زباني و شرايط غيرزباني
گفتار ،بافت آن را تشكيل ميدهند .درواقع بافت عبارت است از محيط زباني و غيرزباني
ن جاست كه بافت را به دو قسم زباني و غيرزباني تقسيم كردهاند
حاكم بر سخن؛ از همي 
(نصري ،1381 ،ص  .)43بنابراين بافت ميتواند با تأثيري كه بر درك متن برجاي مينهد به
شناخت بهتر متن و درك مناسبتر آن رهنمون شود .بايد توجه داشت كه تفسير متن همواره
با نگرش انتقادي همراه است .اين نگرش تالش ميكند تا خواننده با شناخت پيراستهتري به
برداشتهاي خويش از متن اقدام ورزد.
تفسير متن بهمنظور فهم آن بر سه نگرش انتقادي استوار است .1 :درست فهميده شدن
هر متن تنها با تفسير آن ممكن است؛  .2از هر متن تفسيرهاي متعدد ميتوان داد .هر متني
وجود متعدد دارد و فهميدن معناي متن يك مسئله بديهي نيست؛  .3بايد معناي درست متن
را تشخيص داد و آن را انتخاب و توجيه كرد و تفسيرهاي نامناسب و معاني نادرست را كنار
گذاشت (مجتهدشبستري ،1381 ،ص  .)15با درنظرگرفتن اين ابعاد در نقد متون ميتوان
تالش كرد تا به معناي واقعي و مناسب متن دست يافت .براي تفسير و شناخت بهتر متن ،با
تكيه بر برداشتهاي صحيح ميتوان به نقد منبع اطالعاتي دست يازيد و كوشش كرد تا درك
خواننده از متن را بيشتر به مراد پديدآورنده اثر نزديك كرد.

مفهوم نسبی بودن تحلیل منابع اطالعاتی

تودورف همچون بارت به معناي يك ه متن بيباور است :متن در جريان دو بار خواندن يكسان
نميماند؛ در هر بار خواندن معنايي تازه مييابد و اين عليه پوزيتيويسم در علوم اجتماعي
است كه معناي نهايي و قطعي را ميجست .معناي نهايي نه اينكه دستيافتني نيست ،بلكه
اساس ًا وجود ندارد (تودورف ،1973 ،ص  16-15نقل دراحمدي ،1385 ،ص .)174-173
براين اساس و برمبناي نظر تودورف و بارت هرگونه برداشت از منبع اطالعاتي ،همراه با
درك نويني از محتواي آن است .اگر بپذيريم كه دستيابي به معناي نهايي قابل حصول نيست،
در آن صورت فرآيند تحليل متن و ارائه برداشتهاي مختلف بيشتر قابل قبول است .با اين
فرض امكان نقد متون در هر سطحي قابل پذيرش است .اين مسئله در ارتباط با فرضيههاي
علمي كه در متون اطالعاتي مطرح ميشود قابل تطبيق است .فرضيههاي نويني كه در متون
علمي بيان ميشوند و فقرههاي اطالعاتي مبتني بر آنها كه بهصورت اطالعات مستند به
ثبت ميرسند ،از اين ويژگي برخوردارند كه اكتشافهاي نوين آنها را تكميل ميكنند و در
برخي موارد به سستي اعتبار آنان ميانجامند .البته در ارتباط با اعتبار مباني علمي كه مبتني بر
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فرضيههاي پايه خود هستند ،معموالً دستاوردهاي نوين علمي به پشتيباني و تقويت علمي
آنها كمك ميكند.
هنگامي كه براي تبيين پديدههاي مشاهده شده معين فرضيهاي طرح ميكنيم ،البته آن
را طوري ميسازيم كه وقوع آن پديدهها را ايجاب كند؛ بنابراين ،واقعياتي كه آن فرضيه بايد
تبيين كند جزء شواهد مؤيد آن محسوب ميشوند .اما بسيار مطلوب است كه فرضيه علمي
را شواهد جديد نيز تأييد كنند ،يعني شواهدي كه هنگام تنظيم فرضيه شناخته نبودهاند يا به
حساب نيامدهاند؛ درواقع بسياري از فرضيهها و نظريههاي علوم طبيعي را اينگونه پديدههاي
جديد پشتيباني كردهاند و درنتيجه بر ميزان تأييدشدگي آنها افزودهاند (همپل ،1380 ،ص .)45
بنابراين تا زمان تأييد جامعتر متون اطالعاتي و مباني علمي ،امكان تحليل و بررسي بيشتري
وجود دارد كه در پارهاي از موارد متون علمي با گذشت زمان و توسعه آتي گزارههاي مؤيد
و فرضيههاي نوين داراي استحكام بيشتري ميشوند .ردپاي اين مسئله در قرن هجدهم و
بهخصوص در رابطه با درك مفهوم متن مورد توجه قرار گرفته بود .چنانچه در باره تنگناهاي
شناختي و درك متون اطالعاتي تالش ميكردند تا به ُكنه موانع شناختي دست يابند.
ت مفهومي را براي بررسي آثار ذوقي
متفكران سده هجدهم حتي در جايي كه محدودي 
ميپذيرند و در آنها وجود عنصري خردگريز را تصديق ميكنند ،خواهان شناختي روشن
ت هستند (كاسيرر ،1382 ،ص  .)420درك اين معنا خود
و استوار درباره همين محدودي 
سبب تحول مهمي در سير انديشه انتقادي شد ،بهويژه آنكه با گسترش دامنه علم و بهوجود
آمدن تخصصهاي مختلف ابعاد متناظري در اين حوزه ظهور كرد .يكي از مسائل مهمي
كه با توسعه مباني علمي پديدار شد ،شكلگيري ساختار تركيبي علوم و بحث شناخت بود.
در اين رابطه توجه بيشتر به تخصصگرايي و جنبههاي متعدد يك رشته علمي ،به پيشرفت
گرايشهاي نوين در حوزه علم منجر شد .همين امر تقويت تخصص در يك رشته و يا
گرايش خاص را به همراه داشت و باعث شد كه متفكران در رشتههاي علمي به تقويت بيشتر
دانش خود در حوزههاي خاص بپردازند.
با پيدايش شكلهاي پيچيدهتر دانـش و ظهور رونق اقتصـادي ،متخصصـان تمـام وقت
خود را صرف رشتـهها و موضـوعهايي از مهارت تخصصـي خويش ميسازند كه همراه با
تكامل ابزارهاي عقلي ،ممكن است فاصلهشان از ضروريات عملي زندگي روزمره پيوسته
بيشتر شود .خبرگان در اين حوزههاي خالصتر شده دانش ،دعوي مقام ويژهاي براي خود
دارند (برگر و لوكمان ،1375 ،ص )160كه اين مسئله ميتواند داراي آثار مثبت و منفي باشد.
از يك سو توانايي علمي آنان با تقويت تخصصها پشتيباني ميشود و از سوي ديگر موقعيت
باالتر علمي ممكن است رگههايي از جزميت در آنان پديد آورد .مهمترين دستاوردي كه
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در دوران معاصر از سوي برخي فيلسوفان علم چون پوپر مطرح شد ،درواقع ارائه راهحل
عملي براي مقابله با جزميت علمي حاصل از توسعه و پيشرفت تخصصي علم بود .تالش
كساني چون پوپر در مسئله فرآيند نقد علمي بر اين مبناي مهم پايهريزي شد كه ما ضمن
پذيرش كاستيها در برداشت خود از قوانين و فرضيههاي علمي ،ميتوانيم مطمئن باشيم كه
با بهرهگيري از نقد امكان اصالح خطاهاي علمي وجود دارد.
بدينگونه ما با يك نقطه عزيمت مبهم آغاز ميكنيم و بر روي شالودههاي غيرمطمئن
بنايي ميسازيم .ولي ميتوانيم پيشرفت كنيم ،گاه ميتوانيم پس از مقداري انتقاد متوجه آن
شويم كه حق با ما نبوده است ،ميتوانيم از اشتباههاي خويش چيز بياموزيم ،از فهميدن اينكه
اشتباه كردهايم ...بنابراين ،نخستين رأي و نظر من آن است كه نقطه عزيمت ما عقل سليم
است و انتقاد افزار بزرگ ما براي پيشرفت است (پوپر ،1374 ،ص  .)37پوپر در همين راستا
اظهار ميكند كه هر منبعي اعم از سنت ،برهان ،تصورها و مشاهدهها را ميتوان بهكار برد ،اما
هيچكدام سنديتي ندارد .از هر نوع منبعي استقبال ميشود ،ولي هيچ عبارتي از انتقاد مصون
نيست (پوپر ،1966 ،ص  378نقل در رابينسون .)2001 ،28همچنين پوپر درباره منابع دانش
معتقد است كه هيچ منبع نهايي از دانش وجود ندارد .از هر منبعي ،هر پيشنهادي استقبال
ميشود ،اما بررسي نقادانه هر منبعي و هر پيشنهادي نيز آزاد است (پوپر ،1992 ،ص .)49
اين ايده امروزه در فرآيند نق ِد منابع اطالعاتي تأثير بهسزايي برجاي نهاده است .در محيطهاي
علمي تمامي آثار منتشر شده ميتوانند مورد نقد قرار گيرند و بسياري از آنان در يك فرآيند
تحليلي در مجلههاي تخصصي و يا ديگر رسانهها نقد ميشوند .همچنانكه ميدانيم ،فرآيند
نقد در محيطهاي علمي گرچه فعاليتي مقبول و پذيرفته شده است ،ولي مبتني بر شالوده و
زيربناي فلسفي است .بر همين مبنا فعاليتهاي علمي در اين حوزه با تكيه بر مباني عقالني
و روشهاي علمي انجام ميپذيرد .پوپر ( ،1374ص  )187با اين رويكرد بيان ميكند كه تنها
يك عنصر عقالنيت در تالشهاي ما براي شناخت جهان وجود دارد ،و آن آزمايش نقدي
نظريههايماست.
از سوي ديگر اقدام به تحليل و انتقاد ،خود مستلزم داشتن شناختي عميق و مستند است،
بهويژه در جايي كه افراد در يك حلقه انتقادي و مشترك به فرآيند نقد ميپردازند .بنابراين نقد
در بستري واقع ميشود كه آن ،سطحي اوليه از دانش تخصصي است و بدون شناخت كافي
اساس ًا فعاليت در حوزههاي انتقادي ابتر و عقيم است.
اشخاصي كه در يك بحث نقدي پرثمر دخالت دارند ،غالب ًا اگر ناخودآگاه هم باشد،
بر دو چيز اعتماد ميكنند :يكي اينكه هر دو طرف دعوي اين را ميپذيرند كه هدفشان
مشترك ًا دست يافتن به حقيقت يا دستكم نزديكتر شدن به آن است؛ و ديگر اينكه مقدار

28. Robinson
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قابلتوجهي از شناخت مشترك دارند .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 نميتواند 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 ،هر يك در زماني،
در جريان مجادله نقدي مورد چالش واقع شود (پوپر ،1374 ،ص .)295
براساس مطالب پيش گفته بايد اظهار داشت كه فعاليت نقد در يك چارچوب مد ّون
كه خود آن چارچوب نيز قابل نقد و تحليل است ،انجام ميپذيرد و نميتوان نظري نهايي
درباره منبع اطالعاتي صادر كرد و انديشههاي ما تا زماني قابل استناد و بهرهگيري هستند كه
توسط فرضيهها و قوانين جديد نقض نشده باشند .اين مفهوم در فلسفه تحليلي نوين در
ارتباط با نقد منابع اطالعاتي كاربردي پرنفوذ دارد و بر همين معيار آراي ما را در حوزه نقد،
نسبي قلمداد ميكند.

نتیجهگیری

نقد منابع اطالعاتي از منظر تبيين وضعيت آن داراي ريشه معرفتشناسانه است .اين رويكرد
در تحليل منابع اطالعاتي تأثيري بسزا برجاي نهاده است .همچنانكه ميدانيم ،اهميت فعاليت
در حوزه نقد منابع اطالعاتي در جهان معاصر بسيار افزايش يافته است .با گسترش اين مفهوم
در دوران معاصر ابعاد معرفتشناسانه اين زمينه موضوعي نيز مورد عنايت قرار گرفته و در
اطراف آن آثار قابل مالحظهاي به رشته تحرير درآمده است .از زمره مباحث مهم در اين
حوزه توجه به محدود بودن درك آدمي از متن و به تبَع آن پذيرفتن محدوديت فهم انسان
از منابع اطالعاتي است .براي درك متون و قدرت بهتر شناخت اطالعات ،ضروري است تا
ساختار اطالعات و محتواي آن مورد مداقه و توجه بيشتري قرار گيرد .در اين ميان فلسفه
با پشتيباني از مباني و فرضيههاي مطرح شده در عرصه دانش بشري ،به انديشمندان كمك
ميكند تا شناخت بهتري از متن داشته باشند و فرآيند نقد را به انجام رسانند .شناخت حاصل
از درك متن و تأويل اجزاي آن ،در كنار تحليل اطالعات ميتواند نقشي مؤثر برجاي گذارد.
پيشينه فكري ،مباني نظري انديشه ناقد ،و همچنين فضاي علمي و فرهنگي زندگي ناقد در
درك اطالعات و فرآيند نقد بسيار مؤثر است .در ارتباط با نقد منابع اطالعاتي ،امكان تحليل
معناي متن در زمان و مكان ديگري غير از عرصهاي كه مؤلف به پديد آوردن اطالعات همت
گمارده ،وجود دارد كه اين مسئله به ارائه طيف وسيعي از برداشتهاي مختلف از اطالعات
منجر ميشود.
تأويل و تشريح محتوايي اطالعات مندرج در يك متن ،با بهرهگيري از فقرههاي اصلي
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تحلیلی بر تبیین نقد
منابعاطالعاتی

معنايي در آن امكان دارد .براي نگارش يك نقد سودمند و مؤثر ،ناقد تالش ميكند تا محتواي
اصلي متن را دريابد و براساس معناي هسته كه 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 شود ،آن است كه در هر متني امكان برداشتهاي گوناگون وجود دارد
و ناقد ميكوشد تا تحليل واقعگرانهاي از متن ارائه دهد .بايد توجه داشت كه متن مطرح
شده كه مورد نقد قرار ميگيرد ،در نقش يك موجود مستقل است كه جدا از اثر شخصيت
نويسنده مورد تحليل قرار ميگيرد .متون مختلف اين امكان را در ذات خود دارند كه توسط
ناقدان متعدد تأويل شوند و نظر آنان را پذيرا شوند.
در فرآيند نقد منابع اطالعاتي ،تحليلي كه ناقدان از آن ارائه ميدهند ،برداشتهايي است
كه آنان از درك متن بهدست ميآورند .بنابراين بايد به اين نكته مهم توجه كرد كه ممكن
است شناختي كه ما از متن بهدست ميآوريم و دركي كه از اطالعات يك متن داريم ،لزوم ًا با
مقصود پديدآورنده آن همگون نباشد .اين مورد بايد حتم ًا در نقد متون مورد توجه قرارگيرد
و اين نكته مهمي است كه در ارزشيابي فرآيند 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 تبيين شود .درواقع بايد با مطالعه درباره معناي گزارهها
تالش كرد تا به مفهوم اصلي آنان پي برد .هدف نويسنده از نگارش متن و تأثيري كه بر
مخاطب برجاي مينهد مورد تحليل قرار ميگيرد .با درنظرگرفتن موارد پيشگفته در نقد
متون ميتوان اميدوار بود كه به معناي مناسبتري در درك متن نزديك شد .بهمنظور تأويل و
شناخت بهتر اطالعات مندرج در متن ،بهتر آن است كه برداشتهاي خود را تا زماني معتبر
بدانيم كه انديشه استوار ديگري آن را نقض نكرده است .با اين رويكرد ميتوان انتظار داشت
كه نقد منبع اطالعاتي بيشتر به برداشت صحيح نزديك باشد.
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