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چڪیده

هدف: هدف از نگارش این مقاله، تبیین وضعیت درك، شناخت و تفسیر 
برداشت های ناقد از منت و نقش آن در نگارش نقد منابع است.

روش/رویكرد پژوهش: مطالعه منابع اطالعاتی مرتبط، تحلیل و تطبیق 
كیفی نقش شناخت ناقد در نگارش نقد.

یافته ها: نقد متون و منابع اطالعاتی، فرآیند پاالیش اطالعات است. در 
انجام این فعالیت تخصصی، ناقدان بر اساس دانش خود و مبانی پذیرفته 
شده علمِی تحلیل متون به نقد می پردازند. برای انجام نقد مطلوب 
منابع اطالعاتی، مطالعه در باره مبانی شناختی و معرفت شناختی نقد 
می تواند به پیرشفت بهرت این فعالیت علمی منجر شود. با تكیه بر 
شناخت عقالنی از محتوا و نیز درك بهینه منت و یا اندیشه می توان به 
سطح باالتری در تفسیر و تأویل منت دست یافت. یكی از مقّومات 
مهم معرفت شناسی 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 

مناسب تری كه امكان تطبیق پذیری باالتری با منت دارد را ارائه دهد. 
نتیجه گیری: در بسیاری از موارد، دستیابی به معنای نهایی امكان پذیر 
نیست و فرآیند تحلیل منت و ارائه برداشت های مختلف می تواند به 
معنای نزدیك تری نسبت به منت منجر شود. با این فرض، امكان نقد 
متون در هر سطحی قابل پذیرش است و فرآیند نقد می تواند شامل 
مراحل و سطوح مختلفی شود كه نسبت به میزان درك ناقد تغییر 

می كند.  
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مقدمه 
نگارش هاي انتقادي، حيطه اي از فعاليت هاي 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 روش مند، مدون و علمي بوده كه مبتني بر مباني روش شناسي علمي است. 
در نوشته هاي انتقادي كه براساس ارزشيابي آرا، انديشه  ها و ايده هاي ديگران صورت مي پذيرد 
و از پشتوانه استواري برخوردار است، دانش و بينش علمي سايه افكنده است. براي تدوين 
يك نقد عالمانه، همواره بايد به اصول و مباني علمِي انتقاد پايبند بود. در نقد ناقد مي كوشد 
با تكيه بر مباني شناخت منطقي در آن حوزه تخصصي به بيان نكات مهمي در اصالح و 
تهذيب متن اقدام كند. در دوران معاصر، باتوجه به حجم عظيم آثار متعددي كه به دست ما 
مي رسد، هيچ نوشته  و انديشه اي را فراتر از دايره ارزيابي و تحليل نمي يابيم، زيرا هر تفكري 
ريشه در برداشت ها و نتايجي دارد كه از انديشه هاي ديگران برآمده است و متفكر با چنين 
پشتوانه اي به ابراز نظر جديد مبادرت مي ورزد. بنابراين توجه به تحليل و ارزيابي متون اقدامي 
مؤثر محسوب مي شود كه در ارتقاي انديشه و تفكر نقشي به سزا از خود برجاي مي نهد. 
براي شناخت فرآيند نقد منابع اطالعاتي، مطالعه در باره مباني شناختي و معرفت شناختي نقد 
مي تواند به توسعه بهتر اين فعاليت علمي منجر شود و پايه هاي اين اقدام حرفه اي را محكم 

كند.  

 1.  دكرتی كتابداری و اطالع رسانی 

سازمان اسناد وكتابخانه ملی ایران

fardoroudi@gmail.com  

تحلیلـی   بر تبیین نقد 
منـابع  اطالعـاتی

فریربز درودی1
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مفهوم نقد منابع اطالعاتی
نقد فرآينـد پااليش و اصـالح اطالعـات است. اطالعـات در صـورت خدشـه دار شدن در 
جنبـه هايي چون: صحت و درستي، اعتبار، كاربـرد، تأثيـر، ارزش، و اثربخشي مي تواند سبب 
خسارت و زيان هاي فراواني در زندگي بشر شود. از همين رو تالشي وسيع در محيط هاي 
علمي براي سنجش و پيرايش آثار و متون علمي صورت مي پذيرد. يكي از ابزارهاي مناسب 
ارزشيابي اطالعات، پديده نقد است كه سبب مي شـود تا ميزان خشه هاي  اطالعاتي كاهش 
يابد. درصورتي كه اطالعات از طريق فعاليت ارزشيابي اصالح نشود، بيم آن وجود دارد كه 
در پاره هاي اطالعاتي ديگري نفوذ كند و وسعت دامنه اطالعات نادرست يا كم درست را 
گسترش دهد. اگرچه ميزان صحت و درستـي اطالعات مراتبي دارد و مي توان آن را در ابعاد 
مختلفي مطرح ساخت، ولي لزوماً بايد توجه كرد كه نقد با اين بينش صورت مي پذيرد كه 

پديده خشه  و اختالل در ساختار اطالعات را كاهش دهد. 
براين اساس، نقد عبارت است از فعاليت نكته بيني، سخن سنجي، مطالعه و بررسي يك 
متن و تعيين نقاط قوت و ضف آن. در نگارش هاي علمي، نقد سنجشي روش مند و مبتني 
بر مباني تحليل و بررسي مدون و سازمان يافته است كه سبب افزايش اثربخشي و سودمندي 
آن مي شود )درودي، 1385، ص 279(. نقد مي كوشد كه بر سايه - روشن تأثرات حسي و 
ذوق، پرتوي نافذ بتاباند و بي آنكه به سرشت آنها آسيبي برسد آنها را با نور شناخت ناب، 
پژوهش كند )كاسيرر، 1382، ص 420(. يك نقد شامل دوبخش طرح اصول كلي و تجزيه و 
تحليل مشخص است؛ هدف ها و شيوه هايي را مدنظر دارد. ساختار آن متشكل از رده بندي از 
زير و مشخص، به فوق و كلي، منطق استنتاجي و استقرايي است. شواهد از اثر ادبي و قول ها 
از كتب نظري براي اثبات ادعاي نقاد ارائه مي شوند. در نقد ادبي اصول معلوم قبلي به كار 
برده شده تا اصول نوين نهفته در يك اثر مشخص استخراج شوند )باران، 1386(. تودورف2  
)1973، ص 15- 16 نقل دراحمدي، 1385، ص173-174( در كتاب نظريه  ادبي دو گرايش 
اصلي را در خواندن متون ادبي از يكديگر جدا دانست. گرايش نخست در خود متن ادبي 
معنا را مي جويد؛ ديگري هر متن را همچون بيان ساختاري تجريدي مي يابد. تودورف مورد 
نخست را تأويل متن مي خواند و عناويني چون تفسير، توضيح متن، خواندن و نقد را مترادف 

با آن مي داند.
مي توان اظهار داشت كه  نقد از يك سو با كاستي ها و گزاره هاي صحيح  همنشين است 
و از سوي ديگر نسبتي با صحت و درستي اطالعات دارد؛ همچنين تالشي روش مند براي 
افزايش درك صحيح از اطالعات است. در نقِد منابع اطالعاتي، مشخص ساختن ضعف ها 
و كاستي ها همانقدر ارزش دارد كه تبيين صحت اطالعات. براين اساس نقد صرفاً بيان نكات  2. Todorov

فریبرز درودی
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ضعف اطالعاتي نيست، بلكه تالشـي در راستـاي تثبيت اعتبـار اطالعـات و درستـي آن نيز 
به شمـار مي آيد. 

نقـد با خـود فرهنگـي خاص پديـد آورده و انديشـه را به بوته داوري و ارزش گـذاري 
فراخوانده است. بايد توجه داشت شخصي كه دست به نقد مي زند و در اين وادي گام 
برمي دارد، بايد داراي مهارت ها و توانايي هاي متناسب علمي بوده و تالش كند تا با تكيه بر 
دانش و توانمندي هاي مبتني بر آن به بررسي و تحليل مناسب متن مبادرت ورزد. ناقد و 
تحليل گر، اصول انتقادي اش را براساس شناخت خود از ادبيات شكل مي دهد )فراي، 1377، 
ص 19( و از اين رو آگاهي او از مفهوم و محتواي متن امري ضروري است. ناقد با تكيه بر 
دانشي كه در زمينه علمي مورد نظر به دست آورده تالش مي كند 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. 

اهمیت نقد منابع اطالعاتی
نقد منابع اطالعاتي يكي از فعاليت هاي مهم معاصر در محيط هاي علمي محسوب مي شود. 
امروزه انواع آثار انتقادي به منظور تحليل و بررسي اطالعات ارائه شده در محمل هاي مختلف، 
منتشر مي شود. ناقدان براساس دانش خويش و مباني پذيرفته شده در رشته هاي متعدد علوم 
به فرآيند نقد مبادرت مي ورزند. تفكر انتقادي ريشه اي عميق در تاريخ انديشه دارد. فيلسوفان 
و انديشمندان متعددي در ارتباط با موضوع شناخت، درك، فهم و قدرت تحليل و انتقاد 
سخن گفته اند. 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 

مي توان رگه هاي چنين انديشه اي را مشاهده كرد.
 نقد منابع اطالعاتي از نظر معرفت شناسي مبتني بر اصولي است كه چرايي و بررسي آن 
را مي توان در قالب معيارهاي شناخت انساني و قواعد فلسفي جست وجو 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 عرصه هاي علمي و 

فني،  زمينه اي براي ارتقاي دانش بشري محسوب مي شود.  
 

تحلیلی بر تبیین نقد
منابع اطالعاتی
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تاریخچه نقد و تحلیل متون 
همچنان كه مي دانيم منشأ و نقطه آغاز نقد را به  افالطون نسبت مي دهند؛ افالطون معتقد بود 
كه بايد هنر خود را عرضه كند، زيرا موفق به كشف چيزي شده بود كه واال بود )هال، 1379، 
ص 11(. گرچه افالطون تفكر انتقادي خويش را در باره شعر و ادبيات آغاز مي كند، ولي اين 
اقدام منشأ و سرچشمه فعاليتي بزرگ و عظيم را رقم مي زند كه بعد از او در عالم انديشه به 

رشد و نمو مي رسد. 
پس از او ارسطو3  به اين وادي گام نهاد و تالش كرد تا با ايجاد زمينه نقد و بررسي نسبت 

به آرا و انديشه هاي 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 جست وجويش بود از طريق بيان متافيزيكي در مقابل نقطه نظرهاي 

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 به شمار مي آيد و 
نويسندگان بسياري در باره آثار ديگر انديشمندان به نگارش هاي تحليلي و بررسي هاي انتقادي 
دست يازيده اند. اين شيوه در طول تاريخ فرهنگ و تمدن بشري دستخوش تحول و دگرگوني 
بسيار شده است. روش هاي مختلف انتقادي و بررسي  هاي تحليلي، همواره در تهذيب و 

اصالح متون مؤثر واقع شده و نقشي بي بديل ايفا كرده است )فراي، 1377، ص 19(. 
پس از ارسطو بايد از يكي از شخصيت هاي مهم يوناني يعني هوراس4  نام برد كه در اين 
عرصه صاحب نظر است. توضيح اين مطلب ضروري بوده كه مكتب يونان نقشي به سزا در 
تدوين و تثبيت فرهنگ نقادي برعهده داشته است. در مطالعه تاريخ نقد به شخصيت برجسته 
و مطرح دانته آليگيري5  برمي خوريم كه در اين زمينه در كنار تحليل فلسفي، از انديشه هاي 
ديني ياري مي گيرد. همچنين بايد از افراد صاحب نامي كه پس از دانته در اين حوزه به نگارش 
دست يازيدند نام برد كه بوكاچيو6 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 مي توان به ناقدان دوره رنسانس اشاره كرد. در اين دوره شخصيت هاي برجسته اي 
چون جان ميلتون7 ، تامس هابز8، نيكال بوآلو9 ، درايدن10  و پوپ11 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 جانسون12  ختم مي شود. 
از ديگر ناقدان بزرگ بايد از ويكتورهوگو13، گوته14، والت ويتمن15، و اميل زوال 16 نام برد. 

3. Aristotle

4. Horace

5. Dante Alighieri

6. Boccaccio

7. John Milton

8. Thomas Hobbes

9. Nicolas Boileau

10. Dryden

11. Pope

12. Samuel Johnson

13. Victor Hugo

14. Goethe

15. Walt Whitman

16. Émile Zola

فریبرز درودی
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يكي از ناقدان بزرگي كه نسبت به همه چيز شك كرد و ديدگاهي كامالً انتقادي مطرح ساخت، 
آناتول فرانس17 است. سپس بايد به ناقد بزرگ ديگري كه در حوزه اعتراض اخالقي به هنر 
شهره است اشاره كرد كه او كسي نيست جز لئو تولستوي18. كارل ماركس19 نيز 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 نظريه ها 
و انديشه هايي كه توسط سرآمدان علم مطرح شده، يكي از ويژگي هاي خاص فرهنگ 
اسالمي است. در جهان اسالم نه تنها آثار دانشمندان اسالمي، بلكه آراي انديشمندان يوناني 
و به نوعي انديشه هاي متفكران غربي مورد مداقه و بررسي ژرف قرار گرفته است. بزرگاني 
ابوريحان  ابن خلدون،  امام محمد غزالي، خواجه  نصيرالدين طوسي،  ابوعلي سينا،  چون 
بيروني و خواجه شمس الدين محمد حافظ از زمره شخصيت هاي برجسته علمي و فرهنگي 
در جهان اسالم هستند كه به فرهنگ نقد و تحليل آراي ديگران اهميت زيادي داده  و به 
ارزيابي انديشه هاي ساير دانشمندان و بزرگان توجه داشته و به ارائه نظريه هاي نوين همت 

گمارده اند. 
از فعاليت هاي فكري انتقـادي در دوران معاصر و در عرصه نقد منابع اطالعاتي بايد به 
آثار كارل ريموند پوپر20، فيلسـوف علم اشاره كرد كه داراي آرا و انديشه هاي مهمي است. 
همچنين جورج سوروس21 در حوزه آزادي انديشـه و جامعه باز22 داراي تفكر برجسته اي 
است كه در كنـار آراء پوپر در فعاليت هاي اطالع رسـاني 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 
آورد،  از اين واقعيت آگاهي داشت كه تعليمات خود وي حدسی محض است، و اينكه 
كسان ديگري خواهند آمد كه چيزها را از او بهتر مي دانند. اگر در جست وجوي نخستين 
نشانه هاي اين ايستار نقادانه و اين آزادي جديد انديشه برآييم، به نقاديگري آناكسيماندروس 
نسبت به طالس رهبري مي شويم )پوپر، 1374، ص 184- 185(. مي دانيم كه طالس روحيه 
انتقاد را در شاگردان خود تقويت مي كرد و مي كوشيد تا در مواقعي كه آنان نكته هاي ارزشمند 

بيان مي كنند، اين شيوه آنان را تشويق كند.
اما تفكر انتقادي سنّت فكري اي است كه از ايمانوئل كانت آغاز مي شود. او بخشي از 
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تالش فلسفي خويش را تحقيق در ماهيت و محدوديت هاي دانش بشري قرار داد. از نظر 
وي، فاعل عمل شناسايي، در آفرينش دورن مايه آگاهي سهيم است و آن را سازمان مي دهد 
و تفسير مي كند. از اين رو، فيلسوف بايد به معرفت شناسي و نقد23 توجه كند؛ يعني در 
جهت تعيين و تشخيص اشكال و مقوالتي تالش كند كه عمل شناسايي را ممكن مي سازند 
)واعظي، 1380، ص 334(. اين شناسايي براي فيلسوف بسيار بااهميت است و به او كمك 
مي كند تا بتواند در فرآيند تحليل متون و نظريه پردازي به خوبي از آن بهره گيرد. در اين ميان او 
با پشتوانه فلسفي به تحليل و بررسي ايده ها همت مي گمارد و تالش مي كند تا با تكيه بر عقل 
سليم به تبيين نظريه خويش بپردازد. آنچه كه در اين عرصه براي فيلسوف مهم تلقي مي شود 

تكيه بر شناخت عقالني از محتوا و به تبع آن درك بهينه متن و يا انديشه است. 
سنّت عقلي گرانه و سنّت بحث انتقادي نماينده تنها راه عملي گسترش شناخت است، 
البته جز شناخت حدسي يا فرضي، راه ديگري وجود ندارد؛ به صورت اخص، راهي كه از 
آزمايش يا مشاهده آغاز شود وجود ندارد. در توسعه و پيشرفت علم، مشاهده ها و آزمايش ها 
تنها نقش برهان هاي انتقادي دارند و اين نقش را همراه با براهين ديگر غيرمشاهده اي ايفا 
مي كنند. البته اين نقش مهمي است، ولي اهميت مشاهده و آزمايش كاماًل وابسته به اين امر 
است كه آنها را براي نقادي نظريه ها به كار ببرند يا به كار نبرند )پوپر، 1374، ص 186(. در نقد 
متون نيز هنگامي كه مباني و نظريه هاي علمي مطرح مي شود، بحث شناخت از اهميت بااليي 
برخوردار است. روش هاي مبتني بر روش شناسي علمي و پژوهش مي تواند به ميزان زيادي 
حيطه هاي متعدد شناخت را براي ناقد تحديد كند. از اين رو ضرورت دارد تا ابعاد مختلفي از 

بررسي هاي مبتني بر روش شناسي در اين ميان مطرح شود.
به منظور تأمين چنين دستاوردي، در دوران معاصر انديشمنداني چند در اين وادي گام 
نهاده اند و تالش كرده اند تا بتوانند با بهره گيري 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 ورزيده اند، بايد از 
كارل ماركس نام برد. البته نمي توان ماركس را از كساني دانست كه كاماًل در حوزه سنّت 
عقلي گرانه به كاوش پرداخته است، ولي او از متفكراني است كه پس از خود پاره اي از 

انديشمندان را متأثر ساخته است.
 همچنان كه مي دانيم كارل ماركس نيز از متفكران جريان تفكر انتقادي است كه هابرماس 
علي رغم پاره اي اختالف ها 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 سرمايه داري پرداخت. هدف او از اين نقد، هدايت و راهنمايي عمل  23 . Critique
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انقالبي طبقه كارگر بود )واعظي، 1380، ص 334- 335(. از سوي ديگر هابرماس با تكيه بر 
پاره اي از انديشه هاي 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 زمينه هاي مختلف 

به ارائه آراء خود مبادرت ورزد. 
هابرماس روشنفكري است كه نظريه هاي خويش را در موضوع هاي كاماًل ناهمگون ابراز 
مي كند. مباحثه هاي وي با گادامر، ليوتار، دريدا، پوپر، لومان و انديش وراني كه تخصص هايي 
گوناگون دارند، گوياي گسترده وسيع دغدغه هاي نظري او است. اين امر، به ضميمه رويكرد 
انتقادي او و ميدان دادن به نقد و گفت وگو و پويايي تفكر، جمع بندي آراء هابرماس را با 
مشكل رو به رو مي كند )واعظي، 1380، ص 334(. در قرن بيستم تفكر انتقادي با مكتب 
فرانكفورت24 جان تازه اي گرفت. هابرماس از اعضاي فعال اين مكتب است؛ اگرچه در 
برخي جهات با آنان اختالف نظر دارد )واعظي، 1380، ص 335 (، ولي تفكر انتقادي او 
توانست عكس  العمل برجسته اي 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 انديشه هاي موجود 
بپردازند. از اين منظر نهادينه ساختن اين بينش تأثيري به سزا در فرآيند نقد منابع اطالعاتي 
برجاي نهاده است. درواقع تفكر انتقادي ريشه اي قوي براي تقويت و پشتيباني از فعاليت نقد 
محسوب مي شود. با تكيه بر ايده هاي نقادانه، سير تطور انتقادي در ارتباط با منابع اطالعاتي 
شكل مي گيرد. بنابراين ميان انديشه انتقادي و نقد متون رابطه اي مستقيم وجود دارد كه با 
شكل گيري نقد جديد به صورت جدي در عرصه انديشه مطرح شده و به پويايي جريان علم 

ياري مي رساند. 

نقد جدید 
در اين بخش بايد به نقد جديد25  نيز اشاره كرد. در نقد جديد، معيارهاي تحليل، متفاوت با 
نقد كالسيك بوده و تالش ناقدان بر نقد متون، به ساز ه هاي شكلي آن گرايش پيدا كرده است. 
در اين شيوه نقادي كه با تكيه بر روش هاي پيشينيان انجام مي پذيرد، ويژگي هاي خاصي در 
نقد متون وجود داشته كه باعث تفاوت اين شيوه نقد با تحليل هاي گذشته مي شود، ولي 
لزوماً نقد جديد در تحليل متون با موفقيت باالتري نسبت به نقد كالسيك همراه نبوده است. 
بلزي )1384، ص 36( در اين رابطه اظهار مي دارد كه نقد جديد بر اثر ناتواني در قرار دادن 
دريافت هاي خود در چارچوب نظريه اي با كفايت، اساساً نحله اي غيرنظري و غيرتبييني باقي  
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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 مكتب هاي مختلفي نمود و بروز پيدا مي كند. در اين عرصه 
مكتبي چون پديدارشناسي كه به علم تفسير و نظريه دريافت توجه مي كند، برجسته است. در 
كنار آن بايد از مكتب هاي ديگري مانند: ساخت گرايي، نشانه شناسي، مابعدساختارگرايي، و 
روانكاوي نيز نام برد. صاحب نظراِن هر يك از مكتب هاي نامبرده با تدوين معيارهاي تحليلي 

خاص خود به نقد متون مبادرت مي ورزند. 
بايد اظهار داشت كه منتقد امروز در درگير كردن خود با تحليلي دقيق تر از آنچه كه 
منتقد نسل پيشين انجام داده، مجبور است پيش از آنكه از نتيجه كار خود خشنود شود، 
از تمامي دانسته هاي شاخه شاخه پژوهشگري سنتي بهره جويد )هال، 1379، ص 226(. 
درواقع نقد جديد با بهره گيري از توانايي هاي شناختي در حوزه هاي نوين انديشه معاصر به 
بررسي هاي مناسبي در حوزه نقد متون نائل آمده است. براين اساس عالوه بر بهره گيري 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 مانده اند و بنايي استوار در اين 
حوزه ايجاد كرده اند، بنابراين ضروري است تا از تجربه هاي ارزشمند پيشينيان در نقد و تحليل 
متون بهره گرفت و به توسعه و پيشرفت آن ياري رساند. در اين ميان پاره اي از نقادان  نقد 
جديد مي كوشند تا پيوندي بيشتر ميان نقد جديد و معيارهاي پايه و بنيادي نقد ايجاد كنند.  

نقد و تحول در درك اطالعات 
منابع اطالعاتي و كتاب ها از زمره موادي هستند كه همواره مورد توجه انديشمندان و متفكران 
قرار داشته اند. اطالعات، ماده اصلي و مهم تشكيل دهنده كتاب ها بوده و هست. هرچه در 
عرصه انتشار كتاب  و مواد اطالعاتي پيش تر مي رويم و با انديشه هاي نوين مواجه مي شويم، 
دايره نقد و بررسي منابع اطالعاتي از اهميت بيشتري برخوردار مي شود و توجه متفكران و 
نويسندگان را به خود جلب مي كند. گرچه سخن گفتن در باره ماهيت و ساختار اطالعات 
مقوله اي به غايت غامض است، ولي مي توان با نقد متون و نوشته هايي كه در اثر دانش ، 
شناخت و انديشه پديدار مي شوند ، و نيز با تكيه بر عقل سليم و ساحت تفكر، به پااليش و 
تحليل متون پرداخت. اطالعات داراي ساختار قابل خدشه اي است كه با تفسير و درك آدمي 

از آن، نسبتي مستقيم دارد. 
در قرون جديد پس از آنكه افِق تاريخي نويني براي مغرب زميني ها گشوده شد، متون 
فلسفي، ديني، و هنري قرون وسطي و قبل از آن براي انسان هاي 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 بررسي ها و تأمالت پيچيده و دقيقي 
انجام دهند و اين بررسي ها موجب توجه كامل و مستقل به مسئله تفسير و همچنين فهميدن 
متون به عنوان گونه اي از شناخت شد )مجتهدشبستري، 1381، ص 14- 15(. شناختي كه در 
اين وادي به آن توجه شد، به معناي قبوِل محدود بودن درك آدمي از متن و به تبَع آن پذيرفتن 
محدوديت فهم انسان از منابع اطالعاتي است.  اين ويژگي در عصر جديد با توانايي هاي 
خالقانه ناقدان درهم آميخت 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 انديشه اي 
قابل نقد است و انسان همواره در شناخت خود به پاره اي از معاني دست مي يابد، تكامل 
يافت. در اين ميان نقش تفكر و قدرت خالقه ناقدان بيش از پيش نمايان شد. كاسيرر )1382، 
ص423( بيان مي كند كه مشهورترين عنوان جاوداني و افتخارآفرين عصر روشنگري ]يعني 
عصر نقد[ به خاطر همين دستاورد ستُرگ است كه نقد را با آفرينندگي )كه پيش از آن به اين 

كمال صورت نگرفته بود( چنان تركيب كرد كه نقد مستقيماً به خالقيت تبديل شد. 
اين خالقيت درواقع توانايي ناقدان را براي درك بهتر اطالعات و تحليل مناسب آن 
تقويت مي كند. 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 جامعه اي 
كه ناقد در آن رشد يافته و يا زندگي مي كند مي تواند تأثير به سزايي در فرآيند نقد داشته باشد. 
از همين رو 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 پيش فرض هاي فهميدن متون و آنچه واقعاً در روند فهميدن 
رخ مي دهد، به اين علت بود كه در گذشته افق تاريخي مؤلفان متون و مفسران آنها با يكديگر 
چندان متفاوت نبود و چون تجربه ها و زبان هاي آنها مشترك بود، الزم نبود محتوايي از يك 
افق تاريخي در افق تاريخي ديگر ترجمه شود ) مجتهدشبستري، 1381، ص 14(،  درحالي كه 
در دوران معاصر ميزان درك تحليل گران از متون و منابع اطالعاتي داراي فاصله زيادي است 
و همين مسئله تا حد زيادي در شرايط فهم متون و تأويل آن تأثير قابل مالحظه اي برجاي 

نهاده است.
عـالوه بر آن بايد به نقش مهـم فلسفه نظام مند در اين عرصـه اشاره كرد و اهميت آن 
را يادآور شد. چنانچه ميان مسائل اساسي فلسفه نظام مند و مسائل اساسي نقد ادبي همواره 
رابطه اي 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 بي واسطه 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 دقيق تر توضيح داد؛ يعني اين وابستگي را نه تنها عّلي، بلكه به 
معناي اصيل و جوهري نيز تبيين كرد. روشنگري، فلسفه و نقد را وابسته به هم و در آثار 
غيرمستقيم شان هماهنگ با يكديگر مي داند و نيز مي كوشد تا براي هر دو سرشتي واحد بيابد 

)كاسيرر، 1382، ص419(. 
فلسفه با حمايت نظري از معرفت و دانش بشري به شناخت بهتر متن كمك كرده و 
فرآيند نقد را پشتيباني مي كند. اين شناخت در درك متن و سپس تفسير آن و نيز تحليل و 
بررسي متن، نقشي مؤثر و بنيادي ايفا مي كند. با تكيه بر چنين بينشي منابع اطالعاتي در بوته 
نقد و بررسي قرار مي گيرند و امكان انتقاد نسبت به هر يك از منابع اطالعاتي وجود دارد. 

پشتوانه فلسفي در جهان معاصر پايه  استواري براي فعاليت نقد متون به وجود آورده است.

معناداری گزاره ها 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 نمي تواند از 
متن منفصل و با عقيده آن بيگانه باشد و متن تنها اساس معناي موردنظر است )مجتهدشبستري، 
1381، ص 15(. اين نكته ظريف به ما كمك مي كند 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 نگارش ها،  بررسي مفهوم معناداري گزاره ها مي تواند رهگشا باشد. 
معاني ذهني انسان قابليت عيني شدن را دارند، يعني خود را در ساخته هايي از فعاليت  
آدمي بروز مي دهند كه به عنوان عنصرهاي تشكيل دهنده يك جهان مشترك هم در دسترس 
سازندگانشان و هم در دسترس مردمان ديگر قرار دارند. اين گونه جلوه هاي عيني نشانه هاي 
كم و بيش بادوامي از فرآيندهاي ذهني سازندگانشان به شمار مي روند كه قابليت استفاده شان 
از حد و مرز موقعيت چهره به چهره اي كه در آن مي توان مستقيماً آنها را درك كرد، فراتر 
مي رود )برگر و لوكمان، 1375، ص54(. درواقع در زمان و مكان هاي ديگر غير از عرصه اي 
كه مؤلف به پديد آوردن متني همت گمارده است، قابليت تفسير و تحليل معناي متن وجود 
دارد. معناداري گزاره ها براين اساس تبيين مي شود كه هر متن داراي بافتي از كلمات است 
كه درمجموع معناي مشخصي را افاده مي كند. براي انجام يك نقد روش مند،  اطالع از بافت 
كلي و نيز معنادار بودن متن الزامي است. همچنين آشنايي با نظريه هاي معنا مي تواند به تحليل 

مناسب تر اين مفهوم ياري رساند.     
برخي از انديشمندان مانند ويليام پ. آلستون مجموع نظريه هاي معنا را به سه دسته تقسيم 
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كرده اند: نظريه مصداقي يا حكايي معنا، نظريه مفهومي يا ايده اي معنا، و نظريه رفتاگرايانه معنا 
)نصري، 1381، ص 24(. هر يك از اين نظريه ها با برخورداري از ويژگي هاي خاص خود 
مي تواند به درك معناداري در متن ياري رساند و از فرآيند تحليل متون پشتيباني كند. از سوي 

ديگر يكي از نظريه هاي مهم معناداري، نظريه تحقيق پذيري26  است.
 طبق اين نظريه معيار معنادار بودن يك لفظ يا يك قضيه، تحقيق پذيري تجربي است. 
اگر بتوانيم سخن خود را به صورت تجربي اثبات كنيم آنگاه معنادار خواهد بود. به زعم 
طرفداران اين نظريه، معيار معنادار بودن كالم، اثبات پذيري آن است و اگر داليلي براي اثبات 
اظهارات ما وجود نداشته باشد، الفاظ يا عبارات معنادار نخواهند بود )نصري، 1381، ص 
25(. درواقع معناداري گزاره ها در متون اطالعاتي نسبتي مستقيم با درك و اثبات منطقي آنان 
دارد. در نقد منابع اطالعاتي، وجود يكپارچگي و انسجام در معناي كلي متن مي تواند به درك 

بهتر گزاره ها كمك كند. 

تبیین وضعیت درك و شناخت در تاویل منابع اطالعاتی
جست وجوي شناخت به قدمت تاريخ بشر است. با آغاز گروه بندي اجتماعي و بهره گيري 
از ابزار به منظور بهتر برآورده ساختن نيازهاي روزانه، ميل شناختن پديدار شد، زيرا كه 
شناخت براي تسلط بر اشياء پيرامون و به خدمت گرفتن آنها ضرورت دارد. ذات شناخت 
همانا تعميم27 است )رايشنباخ، 1371، ص 25(. با بهره گيري از امكان تعميم مي توان به درك 
مناسب تري 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 گونه اي از شناختن كه بايد تئوري و روش خود 
را داشته باشد، از قرن نوزدهم آغاز شده است و تا قرن نوزدهم تنها از قاعده هاي تفسير متون 
ديني، فلسفي، هنري و حقوقي سخن مي گفتند و در اين زمينه ها مباحث و سوابقي وجود 
داشت. اين قاعده ها عبارت بودند از لزوم آشنايي با زبان متن و قواعد دستوري آن، لزوم دقت 
در چگونگي به كاربردن واژه ها و تركيبات به وسيله 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  13-14(. اين موارد در تعامل قدرت 
شناخت ناقد براي دستيابي به مفهومي مناسب از متن مي توانست تأثير بااليي داشته باشد. ولي 
نكته اي مهم در اين عرصه قابل عنايت است كه در شناخت و درك متن تأثيرگذار است و 
آن اينكه ميزان درك هر خواننده اي با مفهوم مستتر در متن رابطه اي مستقيم دارد. براي ارائه 

26. Theory of verification

27. Generalization
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تفسير مناسب از متن فهم صحيح آن مي تواند به ارائه تأويل مطلوبي از آن بيانجامد. بنابراين 
فهم و درك صحيح به شناخت بهتر ياري مي رساند و آن را تقويت مي كند.  

 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 مي توان با آن دوگونه  برخورد كرد. يك گونه برخورد، تبيين آن 
متن يا گفتار به عنوان يك پديده است؛ در روش تبيين، ارتباطاتي را كه پديده ها از آن ناشي 
شده با قواعد مربوط توضيح مي دهند و معلوم مي كنند 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 
مي شود و معناي خود را نشان مي دهد. تفسير بر اين پيش فرض 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 نمي كند و اين امر پنهان را تنها با تفسير مي توان آشكار و 
برمال كرد )مجتهدشبستري، 1381، ص13(. قدرت 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 مناسب تري كه امكان تطبيق پذيري باالتري با متن دارد را ارائه دهد. در اين ميان 
واقع گرايي ناقد در درك متن و تفسير معناي آن مهم است كه با تكيه بر مباني فلسفي و تحليل 

انتقادي صورت مي پذيرد. 
تأويل ادبي در انگلستان و امريكا عمدتاً در چارچوب واقع گرايي )به تعبير فلسفي( 
صورت مي گيرد. محض نمونه، گرايش اين مكتب متوجه اين پيش فرض است كه اثر ادبي 
صرفاً در جهان خارج و ذاتاً مستقل از ادارك كنندگان آن واقع است. ادارك هر كس از اثر را 
بايد جدا از خود اثر انگاشت و وظيفه   تأويل ادبي، سخن گفتن در باره خود اثر است. نيّات و 
مقاصد مؤلف نيز دقيقاً از اثر جدا نگه  داشته مي شود؛ اثر موجودي في نفسه است، موجودي 
كه توانايي ها و تحركات خاص خودش را دارد. نمونه  متعارف تأويل كننده  دوره  جديد كسي 
است كه عموماً از خودمختاري هستِي اثر ادبي دفاع مي كند و وظيفه خود را جاري كردن 
اين هستي در سراسر تحليل متن مي داند. بدين ترتيب جدايي ابتدايي فاعل و موضوع يا 
ذهن و عين، اصل متعارفه واقع گرايي، به معناي فلسفي و چارچوب تأويل ادبي بدل مي شود 
)پالمر، 1382، ص 11-12(. براين اساس عنايت به محتوا در رأس تالش براي درك مفهوم 
محسوب مي شود. هر اثري كه مورد نقد قرار مي گيرد بايد در حكم يك موجود مستقل 
درنظرگرفته شود كه مي تواند 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 برمي آيد،  همواره تأويل 
مناسب تري 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 نگارش هاي انتقادي حتماً بايد مورد عنايت قرار گيرد آن 
است كه درك و برداشت ما از منابع اطالعاتي لزوماً 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 برداشت هاي انساني يكساني از آن 
صورت نمي پذيرد. در ارتباط با ميزان درك مفهوم در مخاطب همواره عواملي چون هنجارها، 
ارزش ها، 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 داشته   باشيم كه از سخني كه با منظور 
مشخص ادا مي شود، برداشتي كاماًل 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 مي تواند مورد مالحظه قرار گيرد. بستر اطالعاتي يكي از 

عوامل مهم در فرآيند نقد محسوب مي شود كه بر انديشه ناقد تأثير مي گذارد.   
ظهور نقد همواره با توجه به زمينه و بستري است كه اثر در آن ارائه مي شود، يعني منبع 
با عنايت به نگارش هاي موجود مورد بررسي قرار مي گيرد. هيچ نوشته اي در خأل واقع نشده، 
بلكه انعكاسي از دنياي بيروني است كه تظاهر عيني پيدا مي كند )درودي، 1385، ص 281(. 
عالوه بر زمينه نقد كه در آن محيط مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد، برداشت ناقد از متن 
و منبع اطالعاتي نقش مهمي در تبيين نقد برعهده دارد. تحليل متن و فرضي كه ما در درك 
اطالعات داريم مي تواند در ارائه نقدي پيراسته تر 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 پيش فرض هاي 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 تكه تكه باشد 
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)برخالف نظر كلي گرانه 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 پاره هاي جزيي تقسيم كنيم و در زمان واحد براي حل كردن بيش از يكي 
از آن مسائل جزئي نكوشيم. البته مي توانيم هميشه از يك مسئله اضافي و فرعي آغاز كنيم يا 
به جاي مسئله خود، مسئله بهتري جانشين سازيم )پوپر، 1374، ص 296(. براين اساس، هسته 
اصلي بحث در نقد متون، مسئله بنيادي مورد مناقشه در نقد است. در نقد متون برداشت هاي 
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 مي ورزد؛ 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 به وسيله تفسير برمال و آشكار شود. داللت 
متن بر معنا در پرتو عمل تفسير حاصل مي شود. درواقع، متن به وسيله تفسير به  سخن مي آيد 
و آنچه را در درون خود دارد بيرون مي ريزد )مجتهدشبستري، 1381، ص 15(. متن براي 
شناخته شدن بيشتر و درك محتواي آن مورد تحليل قرار مي گيرد. اين بررسي همواره به منظور 
شناخت بهتر متن و دريافت معناي مورد نظر در آن انجام مي پذيرد. 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 جنبه هاي معنايي آن بررسي مي شود و از سوي ديگر ارتباط ميان منظور نويسنده و 
تأثير آن بر درك خواننده مورد تحليل قرار مي گيرد. در اين ميان تبيين مسئله معنا و مفهوم متن 

در نقد نقش مهمي برعهده دارد.  
دشواري عمده نظرِي فراراه موضع انتقادي جديد، مسئله معنا بود. در چارچوب نظريه 
تجربي، متن داراي معنايي واحد و مشخص، هر چند پيچيده بود و مؤلف، مرجع اين معنا 
محسوب مي شد، معنا آن چيزي بود كه مؤلف در متن گذاشته بود. نظريه پردازان بعدي با نفي 
دسترسي به قصد مؤلف به مثابه تضمين كننده معنا، خواننده را به عنوان مرجع تازه اي براي 
تعيين معناي واحد و تك صدايي متن، عَلم كردند )بلزي، 1384، ص33(؛ يعني خواننده است 
كه معناي متن را استخراج كرده و برداشت او از متن به منزله مفهوم عيني و بيروني متن ظاهر 
مي شود. در اين نظريه استقالل متن از برداشت خواننده ميسر نيست و متن با درك خواننده 

و تفسيري كه او از متن ارائه مي دهد 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 مي شود، در معنادهي آن مؤثر است. محتوا و موقعيت زباني و شرايط غيرزباني 
گفتار، بافت آن را تشكيل مي دهند. درواقع بافت عبارت است از محيط زباني و غيرزباني 
حاكم بر سخن؛ از همين  جاست كه بافت را به دو قسم زباني و غيرزباني تقسيم كرده اند 
)نصري، 1381، ص 43(. بنابراين بافت مي تواند با تأثيري كه بر درك متن برجاي مي نهد به 
شناخت بهتر متن و درك مناسب تر آن رهنمون شود. بايد توجه داشت كه تفسير متن همواره 
با نگرش انتقادي همراه است. اين نگرش تالش مي كند تا خواننده با شناخت پيراسته تري به 

برداشت هاي خويش از متن اقدام ورزد. 
تفسير متن به منظور فهم آن بر سه نگرش انتقادي استوار است: 1. درست فهميده شدن 
هر متن تنها با تفسير آن ممكن است؛ 2. از هر متن تفسيرهاي متعدد مي توان داد. هر متني 
وجود متعدد دارد و فهميدن معناي متن يك مسئله بديهي نيست؛ 3. بايد 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 15(. با درنظرگرفتن اين ابعاد در نقد متون مي توان 
تالش كرد تا به معناي واقعي و مناسب متن دست يافت. براي تفسير و شناخت بهتر متن، با 
تكيه بر برداشت هاي صحيح مي توان 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 يكه  متن بي باور است: متن در جريان دو بار خواندن يكسان 
نمي ماند؛ در هر بار خواندن معنايي تازه مي يابد و اين عليه پوزيتيويسم در علوم اجتماعي 
است كه معناي نهايي و قطعي را مي جست. معناي نهايي نه اينكه دست يافتني نيست، بلكه 
اساساً وجود ندارد )تودورف، 1973، ص 15-16 نقل 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 برداشت هاي مختلف بيشتر قابل قبول است. با اين 
فرض امكان نقد متون در هر سطحي قابل پذيرش است. اين مسئله در ارتباط با فرضيه هاي 
علمي كه در متون اطالعاتي مطرح مي شود قابل تطبيق است. فرضيه هاي نويني كه در متون 
علمي بيان مي شوند و فقره هاي اطالعاتي مبتني بر آنها كه به صورت اطالعات مستند به 
ثبت مي رسند، از اين ويژگي برخوردارند كه اكتشاف هاي نوين آنها را تكميل مي كنند و در 
برخي موارد به سستي اعتبار آنان مي انجامند. البته در ارتباط با اعتبار مباني علمي كه مبتني بر 
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فرضيه هاي پايه خود هستند، معموالً دستاوردهاي نوين علمي به پشتيباني و تقويت علمي 
آنها كمك مي كند.  

هنگامي كه براي تبيين پديده هاي مشاهده شده معين فرضيه اي طرح مي كنيم، البته آن 
را طوري مي سازيم كه وقوع آن پديده ها را ايجاب كند؛ بنابراين، واقعياتي كه آن فرضيه بايد 
تبيين كند جزء شواهد مؤيد آن محسوب مي شوند. اما بسيار مطلوب است كه فرضيه علمي 
را شواهد جديد نيز تأييد كنند، يعني شواهدي كه هنگام تنظيم فرضيه شناخته نبوده اند يا به 
حساب نيامده اند؛ درواقع بسياري از فرضيه ها و نظريه هاي علوم طبيعي را اين گونه پديده هاي 
جديد پشتيباني كرده اند و درنتيجه بر ميزان تأييدشدگي آنها افزوده اند )همپل، 1380، ص 45(. 
بنابراين تا زمان تأييد جامع تر متون اطالعاتي و مباني علمي، امكان تحليل و بررسي بيشتري 
وجود دارد كه در پاره اي از موارد متون علمي با گذشت زمان و توسعه آتي گزاره هاي مؤيد 
و فرضيه هاي نوين داراي استحكام بيشتري مي شوند. ردپاي اين مسئله در قرن هجدهم و 
به خصوص در رابطه با درك مفهوم متن مورد توجه قرار گرفته بود. چنانچه در باره تنگناهاي 

شناختي و درك متون اطالعاتي تالش مي كردند تا به ُكنه موانع شناختي دست يابند.  
متفكران سده هجدهم حتي در جايي كه محدوديت  مفهومي را براي بررسي آثار ذوقي 
مي پذيرند و در آنها وجود عنصري خردگريز را تصديق مي كنند، خواهان شناختي روشن 
و استوار درباره همين محدوديت  هستند )كاسيرر، 1382، ص 420(. درك اين معنا خود 
سبب تحول مهمي در سير انديشه انتقادي شد، به ويژه آنكه با گسترش دامنه علم و به وجود 
آمدن تخصص هاي مختلف ابعاد متناظري در اين حوزه ظهور كرد. يكي از مسائل مهمي 
كه با توسعه مباني علمي پديدار شد، شكل گيري ساختار تركيبي علوم و بحث شناخت بود. 
در اين رابطه توجه بيشتر به تخصص گرايي و جنبه هاي متعدد يك رشته علمي، به پيشرفت 
گرايش هاي 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 رشته هاي علمي به تقويت بيشتر 

دانش خود در حوزه هاي خاص بپردازند. 
با پيدايش شكل هاي پيچيده تر دانـش و ظهور رونق اقتصـادي، متخصصـان تمـام وقت 
خود را صرف رشتـه ها و موضـوع هايي از مهارت تخصصـي خويش مي سازند كه همراه با 
تكامل ابزارهاي عقلي، ممكن است فاصله شان از ضروريات عملي زندگي روزمره پيوسته 
بيشتر شود. خبرگان در اين حوزه هاي خالص تر شده دانش، دعوي مقام ويژه اي براي خود 
دارند )برگر و لوكمان، 1375، ص160( كه اين مسئله مي تواند داراي آثار مثبت و منفي باشد. 
از يك سو توانايي علمي آنان با تقويت تخصص ها پشتيباني مي شود و از سوي ديگر موقعيت 
باالتر علمي ممكن است رگه هايي از جزميت در آنان پديد آورد. مهم ترين دستاوردي كه 
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در دوران معاصر از سوي برخي فيلسوفان علم چون پوپر مطرح شد، درواقع ارائه راه حل 
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 پايه ريزي شد كه ما ضمن 
پذيرش كاستي ها در برداشت خود از قوانين و فرضيه هاي علمي،  مي توانيم مطمئن باشيم كه 

با بهره گيري از نقد امكان اصالح خطاهاي علمي وجود دارد.    
بدين گونه ما با يك نقطه عزيمت مبهم آغاز مي كنيم و بر روي شالوده هاي غيرمطمئن 
بنايي مي سازيم. ولي مي توانيم پيشرفت كنيم، گاه مي توانيم پس از مقداري انتقاد متوجه آن 
شويم كه حق با ما نبوده است، مي توانيم از اشتباه هاي خويش چيز بياموزيم، از فهميدن اينكه 
اشتباه كرده ايم... 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 37(. پوپر در همين راستا 
اظهار مي كند كه هر منبعي اعم از سنت، برهان، تصورها و مشاهده ها را مي توان به كار برد، اما 
هيچ كدام سنديتي ندارد. از هر نوع منبعي استقبال مي شود، ولي هيچ عبارتي از انتقاد مصون 
نيست )پوپر، 1966، ص  378  نقل در رابينسون28، 2001(. همچنين پوپر درباره منابع دانش 
معتقد است كه هيچ منبع نهايي از دانش وجود ندارد. از هر منبعي، هر پيشنهادي استقبال 
مي شود، اما بررسي نقادانه هر منبعي و هر پيشنهادي نيز آزاد است )پوپر، 1992، ص 49(. 
اين ايده امروزه در فرآيند نقِد منابع اطالعاتي تأثير به سزايي برجاي نهاده است. در محيط هاي 
علمي تمامي آثار منتشر شده مي توانند مورد نقد قرار گيرند و بسياري از آنان در يك فرآيند 
تحليلي در مجله هاي تخصصي و يا ديگر رسانه ها نقد مي شوند. همچنانكه مي دانيم، فرآيند 
نقد در محيط هاي علمي گرچه فعاليتي مقبول و پذيرفته شده است، ولي مبتني بر شالوده و 
زيربناي فلسفي است. بر همين مبنا فعاليت هاي علمي در اين حوزه با تكيه بر مباني عقالني 
و روش هاي علمي انجام مي پذيرد. پوپر )1374، ص 187( با اين رويكرد بيان مي كند كه تنها 
يك عنصر عقالنيت در تالش هاي ما براي شناخت جهان وجود دارد، و آن آزمايش نقدي 

نظريه  هاي ماست. 
از سوي ديگر اقدام به تحليل و انتقاد، خود مستلزم داشتن شناختي عميق و مستند است، 
به ويژه در جايي كه افراد در يك حلقه انتقادي و مشترك به فرآيند نقد مي پردازند. بنابراين نقد 
در بستري واقع مي شود كه آن، سطحي اوليه از دانش تخصصي است و بدون شناخت كافي 

اساساً فعاليت در حوزه هاي انتقادي ابتر و عقيم است.  
اشخاصي كه در يك بحث نقدي پرثمر دخالت دارند، غالباً اگر ناخودآگاه هم باشد، 
بر دو چيز اعتماد مي كنند: يكي اينكه هر دو طرف دعوي اين را مي پذيرند كه هدفشان 
Robinson .28مشتركاً دست يافتن به حقيقت يا دست كم نزديك تر شدن به آن است؛ و ديگر اينكه مقدار 
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قابل توجهي 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 دانسته هاي پيش از تجربه است 
و نمي تواند به نوبه خود در معرض بحث نقدي قرار گيرد؛ تنها به اين معني است كه نقادي 
هرگز از عدم آغاز نمي شود، هر چند هر يك از نقطه هاي آغاز آن مي تواند، 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 مدّون 
كه خود آن چارچوب نيز قابل نقد و تحليل است، انجام مي پذيرد و نمي توان نظري نهايي 
درباره منبع اطالعاتي صادر كرد و انديشه هاي ما تا زماني قابل استناد و بهره گيري هستند كه 
توسط فرضيه ها 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 مي كند. 
 

نتیجه گیری
نقد منابع اطالعاتي از منظر تبيين وضعيت آن داراي ريشه معرفت شناسانه است. اين رويكرد 
در تحليل منابع اطالعاتي تأثيري بسزا برجاي نهاده است. همچنان كه مي دانيم، اهميت فعاليت 
در حوزه نقد منابع اطالعاتي در جهان معاصر بسيار افزايش يافته است. با گسترش اين مفهوم 
در دوران معاصر ابعاد معرفت شناسانه اين زمينه موضوعي نيز مورد عنايت قرار گرفته و در 
اطراف آن آثار قابل مالحظه اي 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 فرضيه هاي مطرح شده در عرصه  دانش بشري، به انديشمندان كمك 
مي كند 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 مي تواند 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 عرصه اي كه مؤلف به پديد آوردن اطالعات همت 
گمارده، وجود دارد كه اين مسئله به ارائه طيف وسيعي از برداشت هاي مختلف از اطالعات 

منجر مي شود. 
تأويل و تشريح محتوايي اطالعات مندرج در يك متن، با بهره گيري از فقره هاي اصلي 
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معنايي در آن امكان دارد. براي نگارش يك نقد سودمند و مؤثر، ناقد تالش مي كند تا محتواي 
اصلي متن را دريابد و براساس معناي هسته كه ساختار متن را تشكيل مي دهد 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 برداشت هاي گوناگون وجود دارد 
و  ناقد مي كوشد تا تحليل واقع گرانه اي از متن ارائه دهد. بايد توجه داشت كه متن مطرح 
شده كه مورد نقد قرار مي گيرد، در نقش  يك موجود مستقل است كه جدا از اثر شخصيت 
نويسنده مورد تحليل قرار مي گيرد. 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 مي دهند، برداشت هايي است 
كه آنان از درك متن به دست مي آورند. بنابراين بايد به اين نكته مهم توجه كرد كه ممكن 
است شناختي كه ما از متن به دست مي آوريم و دركي كه از اطالعات يك متن داريم، لزوماً با 
مقصود پديدآورنده آن همگون نباشد. اين مورد بايد حتماً در نقد متون مورد توجه قرارگيرد 

و اين نكته مهمي است كه در ارزشيابي فرآيند نقد مي تواند 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 گزاره ها 
تالش كرد تا به مفهوم اصلي آنان پي برد. هدف نويسنده از نگارش متن و تأثيري كه بر 
مخاطب برجاي مي نهد مورد تحليل قرار مي گيرد. با درنظرگرفتن موارد پيش گفته در نقد 
متون مي توان اميدوار بود كه به معناي مناسب تري در درك متن نزديك شد. به منظور تأويل و 
شناخت بهتر اطالعات مندرج در متن، بهتر آن است كه برداشت هاي خود را تا زماني معتبر 
بدانيم كه انديشه استوار ديگري آن را نقض نكرده است. با اين رويكرد مي توان انتظار داشت 

كه نقد منبع اطالعاتي بيشتر به برداشت صحيح نزديك باشد. 
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