دوفصلنامۀ علمی پژوهیش پژوهشهای عقیل نوین/

سید حسین حسینی
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تحلیل الگوی مفهوم نقد علمی

چکیــده
نقد پژوهی یکی از نیازهای کاربردی جامعۀ علمی به حساب میآید ،اما امروزه این حوزه  پژوهیش پرامهیت ،با
آسیبها و آفتهایی از مجله فرعی قلمداد کردن مسئلۀ نقد و فقدان نگاه رومشند به مفهوم نقد علمی روبرو است.
در این مقاله پس از اشارۀ امجایل به قلمرو مباحث نقد ادیب و نقد هنری ،از عدم طرح موضوع مؤلفههای نقد
علمی در این پیشینه سخن به میان آمده است و سپس با هدف ضرورت متییز شاخص ههای نقد علمی از نقدهای
ذویق و غیر علمی ،به ن
تبیی مؤلفههای هشتگانۀ نقد علمی پرداخته شده است که عبارتند از -1 :نظاممندی؛ -2
ّ
خالقیت و  -8اخالق
الگومداری؛ -3جامعنگری؛  -4نگاه انتقادی؛ ِ -5ابتنای فلسیف؛  -6تخ صصمداری؛ -7
مداری.

بدون تردید برای دستیایب به یک «نظر یۀ جامع نقد در حوزۀ علوم انساین» نیازمند ن
تبیی ضرورتها  ،تعار یف و
و یژگیهای مفهوم نقد علمی هستمی ،ز یرا بدون «نظریۀ نقد» راهی برای خروج از آسیبهای مطالعات نقدپژوهی
علوم انساین کشور وجود ندارد.
واژ گان کلیدی :نقد علمی ،نظر یۀ نقد ،روش شنایس نقد ،نقدپژوهی ،علوم انساین.
* تار یخ در یافت1396/08/17 :

تار یخ پذیرش1397/07/02:

  -1عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انساین و مطالعات فرهنگی

drshhs44@gmail.com
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مقدمه؛ نقدپژوهی علمی
اگر به نسبت «انسان»« ،جامعه» و «حیات اجتماعی» آن نظر کوتاهی بیاندازمی ،میتوانمی برای اثبات امهیت مسئلۀ
ً
ن
چنی
«نقد» و متعاقبا ضرورت «نقد علمی» در جامعۀ انساین استدال ل اقامه کنمی ،1اما طرح این مسئله حیت به
پیچیدگیهای جامعه شناخیت هم نیاز ندارد .نقد یعین نیف وضعیت موجود و اثبات وضعیت مطلوب .نقد ،از سویی
رها کردن حال و از جانب دیگر روی آوردن و حرکت به سوی آینده است و از این رو میتوان نقد را آمیزهای از سلب و
ایاب و با اقتباس از کالم دیویی ،آمیزهای از خطر کردن و جستجوگری ،شور و شعور ،میل و دانش و عالقه و بینش
ج
دانست (دیویی .)459 ،458 ،457 ،455 :1393 ،به بیان دیگر نقد ،حرکت میان ظاهر و باطن است و بر ن
مهی مبنا
منتقد میان کار فرمالیسیت و ظاهری و کار عمیق و حمتوایی پیوسته در تردد است.
شاید عطف توجه میشل فوکو به یکی از این دو جنبه ،موجب شده است که وی نقد را در معنایی یک-جانبه ،هنر
ً
صرفا ن
ن
تبیی و طرح ایدۀ آرماین
نگرفت» معنا کند 2.پس مهچنان که نقد ،تهنا اعتراض نیست،
«چندان حتت حکومت قرار
هم نیست ،از اینرو شایسته است میان «الگوی طرح» و «الگوی نقد» نیز تفاوتها و فاصلههایی معنادار بیاندازمی.
این ّ
تلق دوگانه از نقد ،میتواند نقطۀ آغاز ین مناسیب برای فهم مفهوم نقد علمی به حساب آید.
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 -1پیشینۀ نقد علمی
با یپجویی پیشینه و ادبیات پژوهیش مسئله در مییابمی آنچه از مفهوم نقد در دسترس قرار دارد یا در ذیل مباحث
نقد ادیب و یا در حوزۀ مباحث فلسفۀ هنر و نقد ز یباشناخیت میگنجد و کمتر ،به مفهوم نقد علمی و شاخصهها و
مؤلفههای آن توجه شده است .به و یژه اینکه در این مقاله ،تفاوتها و متایز شاکلۀ نقد علمی در قلمرو کیل علوم
ً
انساین مورد نظر است تا دایرۀ کاربرد الگوی نقد ،صرفا حمدود و حمصور به زمینههای هنری و ادبیایت نشود و بر
این ُبنیان بتوان به اسلوب و چارچوبهایی برای گستردهتر دیدن نقد علمی و تسری آن به سایر حوزههای پر دامنۀ
علوم انساین مانند علوم اجتماعی ،سیایس ،روانشنایس ،تربییت ،فلسیف ،کالمی ،منطیق ،عرفاین ،خ
تاریی ،حقویق،

زبانشنایس ،باستانشنایس ،مدیرییت ،جغرافیایی و اقتصادی نیز اندیشید.

ن
قوانی حوزۀ علوم انساین
یر مموعۀ علوم انساین قرار میگیرند و اصول کیل آنها تابع
اگرچه رشتههای ادبیات و هنر ز ج
(در برابر علوم طبیعی است) 4اما با توجه به گستردگی شاخههای پیچیده و پیچیدگی گرایشهای متنوع علوم انساین،
منیتوان اسلوب و چارچوبهای نقد ادیب یا نقد هنری را در متام گسترۀ این علوم جاری و ساری دانست؛ به عالوه
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توضیحی که بعدتر در مورد و یژگیهای نقد علمی خواهد آمد ،نشان میدهد مرزها و متایزات نقد علمی از نقد ادیب و
یا نقد هنریّ ،
جدی است.
به عنوان منونه جان دیویی در کتاب هنر به منزلۀ جتربه و در ذیل مباحث فلسفۀ هنر ،نقد را به معنای داوری دانسته

است 5.وی در ادامه از دو نوع نگاه افراطی و تفریطی نسبت به نقد سخن به میان آورده و نام یکی را «نقد حقویق
و قضایی» گذاشته و دیگری را که واکنیش در برابر خبط و خطای اویل میداند« ،نقد امپرسیونیسیت و تأثرگرایانه»
نامیده است.
به نظر وی نقدهای حقویق ،خصوصیایت دارند که باعث میشود آنها را افراطی بناممی .در نگاه حقویق ،نقد به معنای
داوری ،امکانپذیر است ز یرا نقد دارای مال ک و معیار عیین میشود ،اما در نگاه امپرسیونیسیت هیچ مال ک و معیاری
در کار نیست و داوری ،باید جای خود را به واکنشهای احساس و ُص َور خیال بدهد که از ن
عی هنری بر میانگیزد.
در برابر نقد حقویق که به تعریف یک تأثر (که در واقع نوعی حتلیل به حساب میآید) میپردازد ،نقد تأثرگرایانه فقط
بیان یک تأثر است و لذا فاقد نظارت و ضبط و مهار عیین است و به ن
مهی دلیل در هنایت به معجوین از موضوعات
انامد.
یبربط می ج

بنابراین در دیدگاه حقویق ،نقد ،دارای ارزشهای عیین و معیارهای عیین است ز یرا مال کها ،ماهییت بیروین داشته
چنی مال کها و ارزشهای عیین است .بر ن
و دارای غایات عمیل هستند اما دیدگاه امپرسیونیسیت منکر ن
مهی اساس
ً
ً
است که دیویی اشاره میکند نقدهای حقویق معموال به نکوهش و نقدهای امپرسیونیسیت معموال به ستایش میل
دارند (دیویی.)460-449 :1393 ،
مهانطور که مالحظه میشود وی تا سرحد نقد علمی پیش میرود ویل به آن منیپردازد ز یرا موضوع ذهن او نقد آثار
و تریب است .در دیدگاه وی برای آثار هنری معیاری وجود ندارد و لذا نقد نیز معیاری
هنری از زاو یۀ امری شخیص ج
به معنای اندازهگیری ندارد ،اما در ن
عی حال میتوان مواز یین در داوری ارائه داد تا نقد در حمدودۀ امپرسیونیسم حمض
فرونیافتد؛ مواز یین که از جنس قاعده یا رهنمود منیباشند بلکه راههایی برای درک این نکته هستند که یک اثر هنری
نوع تربهای که ّ
مقوم اثر هنری است) چگونه چیزی است و لذا اینگونه نتایج تا
نوعی تربه (یعین درک
در مقام
ج
ج
ابزارهای تربۀ شخیص سودمند باشند و اگر نتایج نامعتبر باشند باید به اثر هنری
جایی معتبر هستند که به عنوان
ج
به تربۀ جدیدی دست زد (دیویی.)457 :1393 ،
بازگشت و با برریس هبتر ماهیت آثار هنری ج
وی بر اساس ن
مهی دیدگاه در هنایت نتیجه میگیرد اگرچه هر منتقدی مانند هر هنرمندی جهتگیری یا گراییش دارد
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که مبتین بر نقش فردیت اوست (و  او وظیفه دارد که آن را به ابزاری برای ادراک حساس و بینش هومشندانه تبدیل
ً
از تربۀ منتقد از مادۀ عیین است ،که حیت وظیفۀ وی هم آن است که دقیقا
کند) ،اما داوری نقادانه نه تهنا برخواسته ج
ن
 تربه را در دیگران عمق خبشد .از اینرو نقش نقد ،تربیت دوبارۀ ادراک آثار هنری است و این تصور که کار
مهی ج

گسترش تربۀ
نقد ،ارز یایب یا داوری به معنای حقویق و اخالیق آن است امری بازدارنده خواهد بود .پس باید به
ج
 تخ
کرد ،تربهای که نقد ،فرع بر آن است نه آنکه نقد با مزامحت تأییدها ،طئهها،
به دست آمده از راه اثر هنری اقدام
ج
ارز یایبها و درجهبندیهایش مانعی بر سر راه این امر شود (دیویی477  :1393 ،و .)478
بنابراین در ن
جنس تربۀ شخیص به حساب میآید و در هنایت البهالی کالم دیویی
چنی دیدگاهی نقد هم مانند هنر از
ج
متایل وی به َمیش امپرسیونیسیت بیشتر منایان است .در این منظر ،نقد ،امری درجۀ دوم حمسوب شده و منیتوان آن را
با مفهوم نقد علمی که بدان اشاره خواهد شد ،برابر  یا نزدیک دانست.
بک نقد نام برده است؛ نقد دانشگاهی و نقد تفسیری یا مرامی .وی
روالن بارت نیز در نوشتههای خود از دو نوع َس ِ

نقد دانشگاهی را مبتین بر روش فلسفۀ اثبایت و مدعی شیوهای عیین؛ و نقد تفسیری را متأثر از مرامها و ایدئولوژیهای
مارکسیسیت،6اگزیستانسیالیسیت،7پسیکانالیزی 8و فنومنولوژی9میداند.برنامۀنقددانشگاهیتدویندقیقوقایعزندگیو
ادیب ،تتبع ،روشنگریهای خ
تاریی ،و امهیت بسیار به مسئلۀ منابع آثار شاعران و نویسندگان است یعین این نقد به تدوین
وقایع و حتقیق در آنها میپردازد اما نقد مرامی به تفسیر این وقایع یا تعبیر آنها بر مبنای نظام عقیدیت خایص میپردازد .پس
اساس کار نقد دانشگاهی حتقیق در منابع است و آنچه در این نقد مورد توجه قرار میگیرد اثر مورد حتقیق است ،به ن
مهی
دلیل چون این نقد بر اساس زایندگی جزئیات ادیب استوار است ،ممکن است به معنای ذایت اثر یعین حقیقت ادبیات یپ
نبرد و ازاینرو در نقد دانشگاهی حتلیل ذایت و دروین اثر مردود است (بارت37-27  :1368 ،؛ مهو.)6 :1387 ،

ن
تعیی
مهانطور که مالحظه میشود در این نوع دیدگاهها به صورت مشخص نکات درخوری دربارۀ تعریف و

شاخصههای نقد علمی وجود ندارد؛ عالوه براینکه دیدگاههای بارت در ذیل مباحث نقد ادیب مطرح شده است و وی
در جدال نقد نو و نقد قدمیی در فرانسه ،به دنبال دفاع از نقد نو یا تأوییل در برابر نقد کهنه یا فرهنگستاین و کهنهاندیش
ادیب است (بارت.)10:1387 ،

ُ
 -2مفهوم نقد علمی و ِمتدیک
امهیت نقد علمی و ِم ُتدیک به جای نقدهای ذویق و سلیقهای در این است که امروزه ،مطالعات نقدپژوهی حوزۀ
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علوم انساین کشور ،با فقدانهایی روبرو است؛ چنانکه یا این مباحث در میان صاحبنظران و در مراکز دانشگاهی و
مامع پژوهیش رونق چنداین ندارد و هنوز قدر و شأن بایستۀ خود را پیدا نکرده است و یا با آسیبهایی ّ
جدی مهراه
ج
است که از مجله مهمترین آنها ،میتوان به آفت جایگزین منودن نقدهای ذویق و غیرعلمی به جای نقد علمی اشاره

کرد.
ّ
اگر «نقد» را در یک نگاه کل از سنخ ارز یایب و داوری مهراه با تفکیک نقاط اشتراک و اختالف و حتلیل نقاط قوت
و ضعف دربارۀ یک پدیده بدانمی ،میتوان «نقد علمی» را «برریس ،حتلیل و ارز یایب نقاط قوت (امتیازات) و ضعف
(کاسیتها) یک اثر اعم از یک دیدگاه و نظریه یا ن
مت علمی (مانند کتاب ،مقاله ،یادداشت علمی و طرح پژوهیش)
در ابعاد شکیل (ظاهری) و حمتوایی (باطین) آن با توجه به معیارهای خاص علمی دانست» ،در این صورت باید به
مؤلفهها و و یژگیهای متمایز نقد علمی از نقدهای غیر علمی اندیشید.
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 -3مؤلفههای نقد علمی
نقد علمی را میتوان با مؤلفههای هشتگانۀ ز یر از نقدهای ذویق بازشناخت:
الف) نظاممندی :به معنای نقد سیستمی که شامل هدف ،نظم ،مسئله ،استدال ل ،حتلیل و وضوح میشود.
ب) برخورداری از الگو و مدل :به معنای ساختار دانیش-عملیایت بر اساس رومشندی خاص.
ج) جامعنگری :در برابر تک ُبعدی و یک سونگری.
د) نگاه انتقادی :در برابر نگاههای آموزیش و غیرحتلییل.
ه) ِابتنای فلسیف :به معنای دارای عمق نظری و فلسیف.
و) تخ صصمداری :به معنای اختصاص به حوزۀ خایص از علوم و گرایش دانیش.
ز) خالقیت و پو یایی :به معنای افقگشایی و گشودن مرزهای جدید دانش.
ح) اخالق مداری؛ به معنای حفظ آداب اخالیق نقد ،در برابر نقدهای ژورنالیسیت و سیایس و اجتماعی.
پارهای از این مؤلفهها در مقدمۀ کتاب «نقد در تراز جهاین» نیز مورد توجه قرار گرفته است:

 -1-3نظاممندی
نقد نظاممند با و یژگیهایی شناخته میشود که
انتظار میرود نقد علمی ،نقدی نظاممند و سیستمی باشد ،اما ِ
عبارتند از:
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حتلیلحموری

وضوح

استدال لحموری
هدمفندی

مسألهحموری
نظام

رومشندی

ساختاری
 -1هدمفندی؛ به معنای جهتداری نقد و توجه به دغدغههای جامعه در برابر نقد خنیث و بدون کاربرد اجتماعی
علمی نظاممند؛ بدین معنا که نقد علمی
است .هدمفندی ،هم میتواند وصف ناقد به حساب آید و هم وصف نقد
ِ
ً
نقدی جهتدار است و در هنایت به نتیجه و هدف مشخیص خمت میشود و از اینرو امری خنیث یا نقد برای صرفا
علمی نظاممند به حساب آید که به نتیجهای و یژه
نقد نیست .بنابراین هدمفندی در یک معنا میتواند وصف نقد
ِ

مانند پاسخگویی به یک دغدغه و یا کاربرد اجتماعی منتج شود .در تفسیری دیگر هدمفندی ،وصف ناقد است
تأمی یک هدف ن
به این معنا که غرض ناقد از ارائۀ نقد علمی ،ن
نقد
معی و مشخص باشد .اما در هر دو صورتِ ،
نقد نظاممند مشرده منیشود.
نقد یبنتیجه ،مصداق ِ
یبدغدغه و ِ

 -2نظم ساختاری؛ به معنای برخورداری نقد علمی از انسجام و نظم منطیق است .نقدی که از جهت حمتوایی
متشتت ،و صدر و ساقۀ آن با یکدیگر در تضاد و تعارض باشد و نتوان ساختار منظم و مهاهنگی را در آن جستجو
ً
کرد ،به دلیل آنکه نظاممند نیست ،طبیعتا علمی هم خنواهد بود.
 -3رومشندی؛ به معنای پیروی و تبعیت از یک روش و متد خاص تعریف شده است .نقد علمی نقدی است که
نظم منطیق جهتدار خود را در قالب رویش ُمنتخب دنبال میکند تا نظاممند شود یعین جدا از هدمفندی و نظم
ّ
ساختاری ،نقد علمی باید از روش و یژۀ خود تبعیت کند .این روشها در کلیت خود شامل روشهای عقیل -فلسیف،
جتریب -طبیعی ،نقیل -خ
تاریی و شهودی-عرفاین هستند (حسیین .)11 :1390 ،یکی از شاخصههای نقد نظاممند،
ً
انتخاب ابزار خاص خود برای نقد مسئله است ز یرا اصوال بدون گزینش و بهکارگیری روش ،امکان ارائۀ نقد علمی
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وجود ندارد .روش یا متد ،راه صحیح حل و حتلیل و البته نقد یک مسئلۀ علمی را پیش روی ناقد قرار میدهد تا
بدین وسیله در انتخاب ابزار سنجش به بیراهه یا کژراهه نرود .با توجه با اینکه دایرۀ انتخاب روشها در حوزۀ علوم
انساین بسیار متنوع و متعدد است و در این حوزه ،حصر رویش وجود ندارد و از دستههای کیل چهارگانۀ فوق تا
روشهای مسانتیکی و هرمنوتیکی و حتلییل و پدیدارشناخیت و تطبییق و میان رشتهای را در بر میگیرد ،11الزم است با
دقت و حساسیت الزم به انتخاب روش خاص نقد یک مسئله علمی مبادرت شود.
 -4مسئلهحموری در برابر موضوع حموری قرار دارد .نقد نظاممند در صوریت میتواند هدمفند (و یژگی اول) و منظم
(و یژگی دوم) باشد که بر یک «مسئلۀ علمی» متمرکز بوده و مرز «معضل و موضوع» را با «مسئله» بهدرسیت بشناسد.

12

عالوه بر اینکه پیروی از یک روش خاص علمی (و یژگی سوم) نیز نگاه ناقد را بر حتلیل یک مسئلۀ علمی متمرکز
خواهد کرد .از سوی دیگر مترکز بر نقد مسئلهحمور میتواند مانع طرح مسائل حاشیهای ،فرعی و غیراصیل باشد و از
این جهت به دلیل مترکز بر حل ،حتلیل و نقد یک مسئلۀ خاص ،به نظاممندی حمتوای علمی نقد ،یاری رساند .نکتۀ
مهم آن است که نقد ،در صوریت مسئله حمور است (تا نظاممند و علمی به حساب آید) که حاصل یک کار پژوهیش
تعریف شده توسط پژوهشگر باشد.
ُ
فرآیند تزیه و حتلیل و جستجوی ِمتدیک در یکی  از حوزههای علم و دانش دربارۀ یک
پژوهش عبارت است از
ج
مسئلۀ علمی خاص برای کشف یا ابداع و مرزافکین دروازههای دانش و بر این اساس پژوهشگر به کیس اطالق

میشود که )1 :دارای مسئله است )2 ،به مسائل به صورت متدیک نظاره میکند )3 ،به دنبال حل یا حتلیل
یک موضوع علمی خاص است )4 ،از فعالیت علمی خود ،کاربرد و هدف و یژهای را در مسیر حل معضالت و
چالشهای جامعۀ خود انتظار میکشد )5 ،به دنبال ارائۀ کار جدید و نو است ،و  )6تفاوت مرزها و حوزههای
تخ صیص علوم را به خویب میشناسد.
 -5استدال لحموری؛ بدین معنا که نقد نظاممند باید مستدل و مستند باشد تا علمی حمسوب شود .و یژگی مهم
استدال ل حموری در نقطۀ مقابل نقدهای ذویق ،سلیقهای ،شخیص ،ژورنالیسیت و جانبدارانه است .این خصوصیت
ن
پیشی بر آمده و ممکل آنها است ز یرا اگر خبواهمی به نقدی هدمفند در چارچوب
نیز از دل ویژگیهای چهارگانۀ
ساختاری منظم و با رعایت الگویی رومشند و بر حمور یک مسئلۀ علمی مشخص ،دست یابمی ،بهناچار باید برای
ً
حتلیل مسائل و مباحث گوناگون حول مسئلۀ اصیل ،استدال ل و برهان اقامه کنمی وگرنه صرفا به طرح خام مسئله
پرداخته و منیتوان برای اثبات آن دلیل آورد.
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تردیدی نیست مهانگونه که نقد هتی از استدال ل را منیتوان نقد علمی دانست ،نقد مهراه با استدال لهای غیرمنطیق
نقد آ کنده از مغالطات منطیق و فلسیف 13و یا
و استنادات نادرست را نیز نباید نقد علمی به حساب آورد ،چراکه ِ
مستندات غیرمعتبر و نارومشند ،دعوت به کژراهۀ علمی است نه نقد نظاممند علمی.
الزم به ذکر است ضمن اذعان به تفاوت اصطالحی ن
بی دو واژۀ «استدال ل» (برهان عقیل) و «استناد» (شواهد نقیل)،

در این حبث مقصود از استدال ل ،معنای اعم از این دو است یعین نقد علمی (در هر حال) باید مبتین بر یک دلیل و
پایۀ علمی باشد؛ چه استدال ل  و چه استناد.

14

نقد استدال لحمور -که حمتوای آن به مقتضای مسئلۀ علمیاش مبتین بر استدال لهای
باید بر این نکته نیز تأ کید کرد که ِ
ً
خ
عقیل و یا استنادهای نقیل است -ماهیتا جانبدارانه و سوگیرانه نواهد بود (به این معناکه بدون اقامۀ استدال ل و
ن
گیری خام یا
به صرف متایل شخیص و یا میل مجعی و گروهی ،به یکی از طرفی دعوا سوق یابد) ز یرا به جای جهت ِ
ً
گرایش فردی و اجتماعی ،برای هر مسئلهای ،استدال ل مشخیص در دست دارد و بر ن
مهی اساس است که طبیعتا
متسک به گرایشهای غیرعلمی ندارد .اما در ن
نیازی به ّ
عی حال این سخن به این معنا هم نیست که هر نقدی
انسان
میتواند جهتدار نباشد ،ز یرا هر فعل انساین به مست و سویی خاص ،میل و گرایش پیدا میکند و فرض
ِ
َ
دروین نفساین ،فقط در عال خیال ذهین ،متصور است.
خایل از گرایشهای
ِ

نقد
براین اساس شاید بتوان میان
دوسوی این موضوع به این حنو مجعبندی کرد که گرچه از حلاظ فلسیف و عقالینِ ،
ِ

یبجهت و بدون گرایش ممکن نیست اما برای حصول یک نقد علمی ،تا جایی که ممکن است باید از جانبداریهای
غیرعلمی پرهیز کرد .مرز تشخیص جانبداری غیرعلمی از کالم علمی نیز اقامۀ استدال ل است و از این رو باید بر
ّ
اقامۀ استدال ل مترکز داشت و از هر امری که مستدل یا مستند نبوده و مهراه با تعابیر و عبارات کنایهآمیز و سوگیرانه
است ،دوری کرد.
ّ
ّ
نقد نظاممند باید به جای صدور احکام کل و عمومی (که داری
 -6حتلیل حموری؛ در برابر کلگویی قرار میگیردِ .
به تزیه و حتلیل خاص یک مسألۀ علمی مبادرت ورزد چه اینکه این امر الزمۀ
مصادیق متعدد و متکثری هستند) ،ج
مسئلهحموری و روشمندی است .با مترکز بر یک مسئلۀ علمی خاص و ضرورت اقامۀ استدال ل بر آن ،باید به صورت

به تزیه و حتلیل ابعاد آن مسئله اقدام کرد تا ضمن دوری از کیلگویی بتوان بهحنو رومشند ،ساختار منظم
مشخص ،ج
ّ
نقد را به مست حتقق هدف آن پیش ُبرد .هرچه در نقد علمی بتوان به حتلیل ابعاد جز یی و مصدایق یک مسئله اقدام
کرد هبتر میتوان به ارز یایب و داوری و حتلیل نقاط قوت و ضعف و مقایسه و تطبیق آن نزدیک شد.
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مند علمی از شفافیت کایف برخوردار نباشد
 -7وضوح؛ در برابر اهبام و اغالق15؛ به این معنا است که اگر نقد نظام ِ
ّ
امکان ارتباط خود را با مخ اطب از دست میدهد و به این سبب ،و یژگی هدمفندی نقد به سخیت حمقق خواهد شد.
ن و حیت پیروی از یک رومشندی خاص ،نیازمند وضوح
نقد علمی برای بیان و حتلیل مسئلۀ خود و نیز اقامۀ ادلۀ آ 
چنانه ادبیات آن مهبم یا پیچیده باشد ،در متام این مراحل به بنبست میرسد .به عنوان منونه
علمی است وگرنه
چ
 مخ
 مخ
نباید از یاد برد که یک ناقد ،بر خالف یک مؤلف ،تهنا با یک اطب روبرو نیست بلکه وی عالوه بر اطب ّاو یل

(مانند نو یسنده یک کتاب یا صاحب یک دیدگاه) با گروه مخ اطبان ثانوی نیز روبرو است که بهعنوان ضلع سوم این
مثلث ،نقد ناقد به موضوع نقد را در معرض نگاه و قضاوت خود قرار میدهند .بنابراین عالوه بر اینکه وی موظف به
ً
برقراری ارتباط مفهومی با مخ اطب دستۀ اول (مثال مؤلف کتاب) است باید به ضرورت ارتباط کالمی شفاف با مخ اطب
ً
(مثال خوانندگان کتاب مؤلف) نیز بیاندیشد و از این رو هرگونه ّ
سد ارتباطی ،مانع نقد علمی میشود.
دستۀ دوم
ناقد

(مخ اطب دوم) خواننده

مؤلف (مخ اطب اول)

 -2-3الگوداری
نقد علمی عالوه بر نظاممندی ،دارای الگو و مدل نقد است .مقصود از مدل در این حبث مدل مفهومی به معنای
مدلهای نظری که به بیان منادین نظریۀ علمی میپردازند ،نیست (رودی116 :1389 ،و  )119بلکه الگو در اینجا،
«ساختاری دانیش-عملیایت» است که بر اساس «رومشندی خاص» (و یژگی سوم نقد نظاممند) شکل گرفته  و
«مراحل و مدارج» فرآیند نقد را به «ترتیب اولو یت» ن
تعیی میکند تا بتوان با طی مراحل آن به نقد علمی موضوعی
َ
پرداخت .بنابراین مدل و الگو ،خطکش و ابزاری است که دنیای ذهن و نظر را به عال واقع و عینیت نزدیک میسازد
ّ
و با استفاده و کاربرد عملیایت آن میتوان از حتقق و یژگیهای مهم هفتگانۀ یک نقد نظاممند اطمینان حاصل کرد.
ّ
متشتت و بر آمده از مسائل متعدد و
الگوداری نقد ،الزمۀ نظاممندی نقد است ز یرا :نقد فاقد الگو ،به ُجنگی
ِ
بدون ترتیب و جامعیت الزم شبیه میشود که نه میتوان دیگران را به گفتگوی متقابل با آن دعوت کرد و نه قابلیت
تکرارپذیری خواهد داشت.
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نقد علمی واجد الگو ،نقدی است که اوالً امری شخیص و احسایس نیست و دیگران میتوانند آن را با ّ
متسک به
ِ
ن
الگوی نقد ،این امکان علمی
تعییشدهای به کار بندند .بنابراین از سویی برخورداری از
مراحل و فرآیند از پیش
ِ
را به ناقد خواهد داد که مرز سخن علمی با کالم برآمده از احساسات را بازشناسد و به آفت هیجانات نایش از
نقد و نگاه تند انتقادی گرفتار نشود و از سوی دیگر بهکارگیری این الگو برای دیگران نیز ممکن است و لذا قابلیت
جتربهپذیری دارد.
ً
ثانیا با بهکارگیری الگوی مطلوب مورد نظر ،امکان گفتگوی علمی نیز هست و این امکان ،زمینۀ برریس و ارز یایب  نقد
را فراهم میسازد که از شاخصههای مهم یک نقدعلمی حمسوب میشود .در نتیجه ُحسن الگوداری نقد ،قابلیت
سنجش آن است به این معنا که به دلیل وجود معیار  ،قالب و خطکیش برای نقد  ،میتوان این الگو را به سنجه
گذارد چهاینکه قابل اندازهگیری ّکمی و کییف است.
متسک بیش از ّ
دیویی نیز در حبث از خطاهای افراطی منتقد قایضمآب و ّ
حد وی به معیارهای عیین؛ به سه
ن
داشت ،جنبۀ سنجه بودن برای اشیاء دیگر و نیز ّکمی بودن اشاره دارد (دیویی،
مشخصۀ معیار یعین جنبۀ فیزیکال

 453 :1393و .) 454
ً
 تخ
 تخ
زیرا مبور به رعایت حدود و موازین حوزههای صیص علوم خواهمی
ثالثا الزمۀ الگومداری ،صصحموری نیز هست
ج
مهی دلیل منیتوان از هر الگویی در هر نقدی هبره برد که این امر نیز تأ کیدی بیشتر بر شاخصۀ ّ
شد و به ن
علمیت نقد است.
ً
رابعا پایبندی نقد به الگوی علمی سبب استفاده از ادبیات حتقییق مهراه با ادبیات پیشرو (در برابر ادبیات تقلیدی)
است ز یرا الزمۀ طرح و ارائۀ یک الگوی علمی ،بهکارگیری واژگان ،اصطالحات و مفاهمی تخ صیص علوم در حوزۀ مورد
نقد است؛ با این تأ کید که ادبیات علمی الگوی نقد نباید مانع پیشروی و خالقیت نگاه انتقادی شود بلکه الگوی
ُمنتخب مهواره باید ذهن ناقد را برای جهش فکری جدید و تولید مفاهمی نو راهبری کند .هبرهبرداری از ادبیات پیشرو
و ّ
حمرک به جای استفاده از مفاهمی و ادبیات ایستا و مانع ،تفاوت نقد پیشرو و نقدی است که فقط عواطف انساین را

به مقابلۀ خصمانه سوق خواهد داد( .در کتاب نقد در تراز جهاین این مسئله یکی از مرزهای نقد علمی از نقد عامی
مشرده شده است).
ً
خامسا الگوی یک نقد علمی به صورت مشخص در قالب یک اثر علمی اعم از یک نظریه یا دیدگاه یا یک کتاب
و مقاله و یادداشت علمی و طرح پژوهیش ،به اجرا در میآید.
به عنوان منونه بر اساس مؤلفههای یاد شده هبترین الگوی برای نقد یک اثر علمی« ،الگوی ساختاری-ترکییب» است
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که طی یک فرآیند تعریف شده و مشخص شامل هفت مرحله میباشد:
الگوی ساختاری-ترکییب نقد یک اثر علمی

16

 .1معریف کیل اثر

 .1مؤلفههای جامعیت صوری

 .2نقد خاستگاه (بستر فکری)

 .2کیفیت چایپ و فین

 .4نقد شکیل اثر:

 .4روان و رسا بودن

 .3انگیزه علمی نقد

 .5نقد حمتوایی:

 .6نقد جایگاه (روششناخیت)
 .7پیشهنادهای کاربردی

 .3قواعد نگارش و و یرایش
 .1انسجام و نظم منطیق

 .2منابع

 .3حتلیل و برریس

 .4نوآوری و روزآمدی

 .5مهاهنگی با مباین

 .6انطباق و جامعیت

 .7به کارگیری ابزارهای علمی
 .8اصطالحات تخ صیص
 .9رو یکرد کیل

 .10کاربرد آموزیش

 -3-3جامعنگری

مقابل نگاه َتک ُبعدی و یکسونگرانه است .نقدی که به پارهای از
از مؤلفههای یک نقد علمی ،جامعنگری آن در
ِ
نگاهها و برریس ابعادی خاص از مسئله حمدود شود ،جامعیت خود را از دست داد و از حلاظ علمی غیرقابل استناد
ن
تضمیکنندۀ  نظاممندی و پیروی از
بوده و مرجعیت علمی آن حمل تردید است .جامعنگری الزمۀ نگاه علمی است و
یک الگوی کامل خواهد بود .بنابراین نقد علمی باید ضمن توجه به نقاط اشتراک و اختالف ،نقاط قوت و ضعف
(مهانگونه که در الگوی ساختاری-ترکییب نشان داده شد) ،ابعاد شکیل و حمتوایی و نیز خاستگاه و جایگاه یک اثر
علمی را توأمان مورد توجه و حتلیل و برریس منتقدانه قرار دهد.

بدین ترتیب در یک نقد علمی جامع هرگز به ارز یایب صوری و ّکمی یا از سوی دیگر فقط به حتلیل حمتوایی و کییف
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َ
ً
بسنده منیشود تا نه در دام شکلگرایی حمض و فرمالیسم بیفتمی و نه صرفا ایدهآلگرا شده و ارتباط حمتوا با اشکال
بیروین را فراموش کنمی .نقد جامع علمی فقط امتیازات را درشت منیکند تا مثبتگرا و مدافع حمض حمسوبشود و از
جانب دیگر فقط کاسیتها و نواقص را طرح منیکند تا به نگاه سلیب و طردی حمکوم گردد .بنابراین کمال و کوتاهی،
ظاهر و باطن ،درون و بیرون ،و اشتراک و اختالفها را با هم به عرصۀ نقد میکشاند .در ن
عی حال ،نقد جامع فقط
به بستر فکری و زمینههای پیدایش و خاستگاه علمی و اجتماعی و زمان و مکان موضوع توجه ندارد بلکه از سوی
دیگر جایگاه روششناخیت آن را نیز از نظر دور منیدارد.
مهانگونه که در الگوی ساختاری-ترکییب نقد اثر علمی مشاهده شد ،مسئلۀ جامعیت علمی این الگو از و یژگیهای
بارز و چشمگیر آن است .به مهان حنو که در نقد شکیل ،به متام مؤلفههای ضروری و مورد نیاز اشاره میشود ،در نقد
ن
نقد خاستگاه در جنب
حمتوایی نیز مهۀ آنچه در نقد و ارز یایب حمتوای یک اثر الزم است ،حلاظ میگردد،
مهچنی ِ

حمض
نظری
ِ
نقد جایگاه ،و نیز معریف اثر مهراه با ارائه پیشهنادهای کاربردی مدنظر قرار میگیرد .یعین نه تهنا به جنبۀ ِ
ِ
 مخ
معریف و آشنایی دادن اطب با و یژگیهای شناسنامهای اثر و ز یستنامۀ فکری و فرهنگی مؤلف اشاره شده؛ بلکه
در هنایت به ارائۀ راهکارها و پیشهنادهای مشخص کاربردی و عملیایت نیز دست مییابد .در این شیوه یک اثر تهنا
صورت مزا و تفکیک شده و در فضای خأل برریس منیشود بلکه سیر و مسیر نضج و رشد و تمکیل و تغییر آن نیز
به
ج
در معرض نقد و حتلیل میآید.

دیویی نیز در حبث از معیارهای نقد آثار هنری به این نکته اشاره کرده که تشخیص و متییز منتقد باید از یاری شناخت
سیر هنری هنرمند در رشتۀ آثارش منایان شود و به ندرت میتوان بر اساس منونۀ واحدی از  فعالیتهای یک هنرمند،
وی را در معرض نقد قرار داد و علت آن است که فهم منطق سیر هر هنرمندی برای تشخیص و متییز قصد او در هر اثر
واحدی ،ضروری است( .دیویی.)461 :1393 ،

 -4-3نگاه انتقادی
ً
کامال منطیق و طبیعی است که نقد علمی ،باید واجد نگاه انتقادی باشد وگرنه از مهمترین عنصر نقد ،خایل و هتی
میشود .اگرچه الزمۀ تعریف نقد علمی ،برخورداری از نگاه انتقادی هست  -ز یرا کلیدواژۀ اصیل تعریف مذکور،
برریس و ارز یایب امتیازات و کاسیتها در ابعاد چندگانه بود -و با وجود اینکه نگاه انتقادی متامی و یژگیهای هفتگانۀ
نقد نظاممند را در برمیگیردّ ،اما تأ کید بر مؤلفۀ نگاه انتقادی ،ضرورت مهراهی نقد علمی با شرایط تمکییل آن است از
ً
مجله اینکه :اوال وقیت با نگاه انتقادی به موضوعی نظر میاندازمی ،نه تهنا باید متامی جوانب و ابعاد آن را مورد حلاظ
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قرار دهمی بلکه باید با برریس اقوال و دیدگاهها ،به خصوص به نقد آنها پرداخت ،ز یرا صرف بیان ،معریف ،گزارش،
تشریح ،توصیف ،ن
تبیی ،تفصیل و تفسیر یک دیدگاه ،نقد آن حمسوب منیشود.
پس نگاه انتقادی ،نگاه توصییف و تبییین نیست ،مهچنانکه صرف بیان مواضع هم مصداق کار نقادانۀ علمی
ً
خنواهد بود .با این حساب نگاه انتقادی در مقابل نگاه آموزیش ،یک نگاه کامال پژوهیش است ز یرا هدف پژوهش،

برداشت موانع علمی و تولید دانش نو است و این امر با ن
ن
ن
تبیی و تفسیر و یا انتقال اطالعات
شکست مرزهای دانش،
ّ
ادی 17دستاوردهای علمی و نگاه انتقادی به
(آنچنان که در کار آموزش رخ م 
یدهد) ممکن نیست بلکه نیازمند نق ِ

دانش پیشینیان است.
ً
ً
ثانیا گرچه نگاه انتقادی ،الزاما به معنای مطلق نگاه مقایسهای نیست ّاما با مقایسه و تطبیق راه برای نقادی فراهم
میشود چون این شیوه ،دیدگاههای مخ تلف را با یکدیگر مقایسه و سنجش میکند و اشتراکات و اختالفهای آنها

را به حبث میگذارد .این عنصر نیز در تعریف مذکور از نقد مورد توجه قرار گرفته بود.
بنابراین یکی از و یژگیهای نگاه انتقادی ،نگاه مقایسهای است و اگر ماهیت مطالعات تطبییق را پژوهشهایی
مقایسهای قلمداد کنمی ،در این صورت باید این گونه مطالعات را شعبهای از نگاه انتقادی به حساب آورد که از
سویی ،به مقایسۀ اشتراکات و شباهتها و یا اختالفات و تفاوتها پرداخته و از سوی دیگر میتواند به مقایسۀ
امتیازات و قوتها یا کاسیتها و ضعفهای میان حداقل دو امر یا دو واحد پژوهیش و یا دو سطح از سطوح یک
موضوع مورد مطالعه و یا حیت حتلیل نسبتهای میان دو امر بپردازد .این مسئله و اینگونه مطالعات تا آنجا دارای
امهیت است که باید گفت مهانطور که انسان را از اندیشیدن گریزی نیست ،در اندیشیدن نیز گریزی از تطبیق دادن
نیستّ .اما دشواریهای پژوهشهای تطبییق نیز بسیار است و با این مهه ،هرگز از امهیت این نوع مطالعات منیکاهد

ز یرا دستیایب به ن
چنی تکنیکی ،پژوهشگر را به رهیافتهای نو ین و دستاوردهایی قابلتوجه هدایت میکند از مجله:

 .1امکان تصور صحیح از یک مسئلۀ حتقییق با روی آوردن به مطالعات تطبییق ،ز یرا در بستر مقایسه و سنجش چند
امر با یکدیگر ،فضای فهم و ن
تبیی ابعاد گوناگون یک موضوع فراهم شده و این مسیر به روشن کردن صورت مسئلۀ
حتقیق یاری میرساند.

امکان تزیه و حتلیل و برریس مسئله به دست میآید ،ز یرا یک جانبه و یک ُبعدی به مسئله منینگرد و جنبههای
.2
ج
مقایسهای پژوهش ،توان پژوهشگر را برای حتلیل مههجانبه باز میگذارد.

 .3در چارچوب یک مطالعۀ تطبییق و به و یژه مقایسۀ دیدگاهها و افکار و مکاتب و رو یکردهای اندیش های ،میتوان
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به فهم هبتری از استدال لها ،استنادات و قوت و ضعف آنها یپ برد و ن
چنی فرآیندی در گزینش و پرورش متقنترین
ادله و مستندات و نیز در داوری و ارزیایبها ،پژوهشگر را به مست و سوی مجعبندی و نتیجهگیریهای معقول و منطیق
سوق خواهد داد.
 .4ترو یج نقد ضابطهمند علمی در جامعۀ علمی و فرهنگی نیز در پرتو این نوع مطالعات رونق میگیرد ز یرا نقد علمی
افکار و اندیشهها در گرو فهم نقاط امتیاز و کاسیتها و اشتراکات و اختالفات و نسبتسنجی آنها با یکدیگر است.
ً
ً
ثالثا نگاه انتقادی ،صرفا یک نگاه شکیل و صوری در حد اعالم وجود و عدم پارهای شاخصهها و و یژگیها هم
اعالم بود یا نبود بعیض معیارها و اصول در دیدگاه یا موضوعی خاص
نیست یعین وظیفۀ نگاه انتقادی فقط کشف و
ِ

با تزیه و حتلیل و برریس ،به
نیست بلکه نگاه انتقادی از ظاهر امر گذر کرده  و به باطن موضوع میرسد و سپس ج
عمقیایب میپردازد .یعین مسیر آن حرکت از  نقدهای َبنایی به مست نقد مبنایی است ،لذا نگاه انتقادی ،نگاهی
حمتوایی و حتلییل است.
ً
رابعا به عنوان منونه و بر اساس «الگوی ساختاری -ترکییب» ،الزمۀ برخورداری از نگاه انتقادی در نقد یک اثر علمی
این است که وقیت به شاخصۀ «انسجام و نظم منطیق» میرسد ،به دقت طرح و نظام فکری حاکم بر اثر را مورد برریس
ّ
وضعیت نظم
قرار دهد تا بتواند کیفیت انسجام حمتوایی در کل اثر و نیز درون عناو ین جزیئ و فرعی آن را ارز یایب کرده و

منطیق آن را به ّ
جد حلاظ کند و حیت تا آنجا پیش رود که به طراحی نقشۀ جدیدی به جای نقشۀ مؤلف بپردازد ،یا
ً
مثال در شاخصۀ «منابع» ،به نقد و حتلیل منابع ،منبعشنایس اثر و اصول علمی منبعدهی آن اقدام کند یا کیفیت حتلیل
و برریسها ،قدرت استدال ل ،و توانایی نقد آراء آن را از نظر دور ندارد .به و یژه نگاه انتقادی در این منونۀ خاص (نقد اثر
علمی) مستلزم حرکت از ظواهر حمتوای علمی به مست اصول ،مبادی ،مباین ،پیشفرضها ،نظریهها و پارادامیهای
نقادی نسبت حمتوا
حاکم بر متون علمی است تا بتوان به نسبتسنجی نقادانۀ این دست تناسبات دست زد یعین
ِ

با مباین و اصول و نقادی مباین علمی .در این فراز ،الزمۀ نگاه انتقادی آن است که به حتلیل و ارز یایب نقادانۀ میزان
مهاهنگی حمتواهای پژوهیش یک اثر با مباین و پیشفرضهای مقبول و متخذ آن بپردازمی؛ حیت میتوان این نگاه
انتقادی را قدری جامعتر و گستردهتر دید و در جامعۀ دیین و اسالمی ،از میزان سازواری و تناسب با مباین دیین و
ً
ن
مهچنی میتوان با نگاه انتقادی ،وضعیت نسبت اثر با فرهنگ
احیانا نقد چالشهای احتمایل آن سخن گفت.
جامعه و نیازها و مقتضیات علمی و عمیل آن را به چالش کشید .در زاو یۀ طرح و ابداع این الگوی پیشهنادی ،نگاه
ّ
انتقادی به این مقدار نیز اکتفا منیکند و تا برریس و نقادی روششناخیت نیز پیش میرود یعین نقد روششناخیت یک
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اثر و توجه به چارچوبهای نظری ،تناقضهای رویش ،تطابقهای روششناخیت با موضوع و متد و مباین فلسیف و
نظریۀ حاکم و مسائیل از این دست.

ِ -5-3ابتنای فلسفی
مؤلفۀ ریشهداری فلسیف یکی دیگر از ویژگیهای نقد علمی و سبب متایز آن از نقدهای عمومی و عامیانه است .نقد علمی
به دلیل نظاممندی ،الگوداری ،جامعنگری و افق انتقادی ،منیتواند بدون مبنا و ریشههای فلسیف باشد .این سخن
بدان معناست که وقیت در حمتوای نقد علمی دقت کنمی ،میتوانمی آن را به مکتب و مباین اندیشهای نظری بازگردانده
و ریشههای فلسیف آن را دنبال کنمی زیرا این خصوصیات بهقدری قوی هستند که نقد علمی را پرمایه ساختهاند .اما
در برابر ،نقدهای ذویق یا ژورنالیسیت یا عمومی به دلیل سطحی و صوری بودن ،از هیچ عمق نظری -فلسیف برخوردار
نیستند و لذا دچار ظاهرسازی شده و منیتوانند حتلیلهای عمییق ارائه دهند زیرا فاقد نگاه بنیادی به مسائل و نظر به
ریشهها و علل اصیلاند وبه ن
مهی دلیل بهعنوان پژوهش شایستۀ علمی تلیق منیشوند .بنابراین نقد علمی دارای عمق
فلسیف و ابتنای اندیشهای است و با دقت در الگو و نظاممندی آن میتوان ریشههای آن را یپ گرفت.
بر این اساس باید پنج مرحلۀ مترتب بر هم را تفکیک کرد که عبارتند از :نقد علمی ،الگو ،روش ،روششنایس و فلسفۀ
حاکم و پیشیین.
فلسفه

روششنایس

روش نقد

الگوی نقد

نقد علمی

به بیاین دیگر نقد علمی حمصول الگویی است که بر اساس آن ،به نقد مسئلۀ منتخب میپردازد اما این الگو نیز متخذ
از یک روش و متد خاص است که بر اساس روششنایس و یژهای ،تعریف و طراحی شده  و وقیت پیشتر میرومی
ّ
میتوان حکومت و تأثیر مکاتب فلسیف با نگاههای کل  ،بنیادی و مبنایی 18را بر ساخت و بنیاد روششنایسها نیز
مالحظه کرد.

 -6-3تخصصمداری
 مخ
بر اساس و یژگیهای قبیل و به خصوص مؤلفۀ پنجم ،نقد علمی ،تص اهل فن و صاحبنظران مرتبط بوده و
بهکارگیری آن نیازمند تخ صص و دانش و یژهای است .افراد عامی و غیر متخصص و یباطالع از مواد مفهومی و
ادبیات و اصطالحات کاربردی آن ،به سخیت توان طرح و استفاده از الگوی این نوع نقد و پایبندی به شرایط آن را
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خواهند داشت مگر اینکه از آموزش الزم برخوردار شوند .از این رو تخ صص حموری و حفظ حدود چارچوبهای
حوزههای تخ صیص علوم ،از و یژگیهای نقد علمی حمسوب میشود.

ّ
خالقیت و پویایی
-7-3

انتظار این است که نقد علمی از پو یایی درخوری برخوردار بوده و به خالقیت علمی جدیدی منهتیشود .پو یایی
و خالقیت در اینجا به معنای ،نوآوری و گشودن پرسشها ،مسائل و زاو یههای دید جدید دربارۀ موضوع نقادی
ّ
است .نقد خالق و پو یا الگویی را به منایش میگذارد که مانند پیل ،خواننده را از دیدگاه مؤلف به مست ایدهپردازی
و تولید نظریههای جدید هدایت مناید .در این نگاه ،رسالت نقد علمی تهنا به برقراری نسبت با مؤلف و اثر وی
خمت منیشود بهگونهای که ناقد با نقد اثر ،کار خود را متام شده ّ
تلق کند بلکه هدف نقد علمی گذر از مؤلف به مست
خواننده است تا بتواند با نقد خود ،مسیر جدیدی برای خوانندۀ اثر بگشاید؛ پرسیش بایسته پیشروی وی بنشاند
یا روش و متد جدیدی برای حل مسائل وی پیشهناد دهد یا موضوعات و مسائل دیگر اما قابلتوجه و مهمی را
ً
ّ
برای تعمیق نگاه و افق دید وی طراحی کند .بدین سان نقد علمی خلق ،صرفا به یک اثر علمی حمدود و حمصور
منیشود بلکه نقطۀ هدف آن افقگشایی است یعین تداوم مسیر اندیشه و سیر تفکر دربارۀ یک مسئلۀ علمی .به بیان
ن
داشت در پیشبرد
بتواند تربۀ خود را در دیگران عمق خبشد ،یعین کار منتقد سهم فعاالنه
داوری نقادانه باید
دیگر
ج
ِ
کار مؤلف است .دیویی نیز در حبث نقد آثار هنری به این مسئله اشاره میکند (دیویی.)478 :1393 ،
ّ
ن
مهچنی یکی از مصادیق نقد خلق را میتوان حساسیت و شور انتقادی به معنای پرشور بودن ناقد در ارائۀ نقد
و برخورداری از حساسیت الزم در طرح موضوع و پایبندی وی به اصول و آداب نقد دانست .این امر را باید از
خصوصیات شخصییت ناقد به حساب آورد که به جای انفعال و ُسسیت ،مهواره سر پرشوری دارد تا بتواند راههای نو
و جدیدی را در پیش گیرد و با فعالیت روزافزون خود درصدد بسط و گسترش خالقیتهای علمی بر آید .بنابراین
ّ
ناقد خلق نسبت به موضوعات اطراف خود و نیز مسائل جامعۀ علمیاش ساکت و خنیث نیست ،به نقد آنها
میپردازد ،دغدغه دارد و نسبت به رعایت قواعد و اسلوبهای نقد علمی حساسیت از خود نشان میدهد تا بتواند
ایاد کند ،لذا ناقد پر شور ،حتولگرا نیز هست.
افقگشایی و حتول ج

خصلت پرشوری یکی از شش خصلت الزم شخصییت ،در کنار شش خصلت کایف علمی ،برای پژوهشگری حمسوب

شده است 19دیویی نیز در حبث از نقد آثار هنری ،به ضرورت عالقۀ عاملانۀ پرشور ناقد اشاره میکند:
آنه منتقد را در امان نگه میدارد عالقۀ عاملانۀ «پرشور» است .میگومی پر شور زیرا منتقد بدون
 ...بنابراین ،چ
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طبیعی پیوند یافته با میل شدید به پارهای موضوعات ،حیت ا گر دانیش فراخ دامنه داشته باشد ،چنان
حساسیت
ِ

سرد و یب احساس خواهد بود که حمال است به قلب اثر هنری راه یابد .او در سطح ظاهر بایق میماند ،با این حال ،ا گر
عالقه با بینیش که حاصل جتربهای غین و تام و متام است شکل نگیرد ،داوری یک سویه خواهد بود یا از سطح فوران
احساسایت گری باال تر خنواهد رفت .دانش باید هیزم آتش عالقه باشد( .دیویی 458 :1393 ،و .)459

 -8-3اخالق مداری
از مؤلفهها و و یژگیهای دیگر ،توجه به رعایت آداب اخالیق نقد علمی است ،ز یرا نقد علمی (بر خالف نقدهای
روشنگری دانیش طرح میشود و به و یژه با توجه به مؤلفۀ خالقیت
ژورنالیسیت و سیایس و اجتماعی) تهنا با هدف
ِ
گشایی پژوهیش و زمینهسازی برای تولید علم و حرکت به مست نظریهپردازیهای جدید
و پو یایی ،در راستای افق
ِ
است ،بهخصوص در حوزۀ علوم انساین که نقد اندیشهها ،مکاتب ،نظریهها ،روشها ،رو یکردها و مباین علوم رایج،

آنه در نقد علمی اولو یت دارد ،حفظ
مقدمۀ حتول و ابداع علوم انساین بومی و اسالمی حمسوب میشود .از اینرو چ
ضوابط علمی و مفاد چارچوبهای ششگانۀ مذکور در و یژگیهای نقد علمی است که الزمۀ متامی این و یژگیها،
ّ
اخالیق نقد است .بنابراین نقد علمی باید از هرگونه درشتگویی ،عبارات کنایه آمیز ،فحایش ،20متجید
تقید به آداب
ِ
ن
حتسی و تعریف ،یا جانبداری یک طرفه ،و مانند این خایل باشد چرا که هر یک از این امور ،با اهداف یاد شدۀ
و
نقد علمی سازگار نبوده و مانعی بر سر راه آن است.
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نتیجهگیری
حتول در علوم انساین بدون نقد پژوهی و اندیشیدن در مفهوم نقد علمی ممکن نیست ،اما مطالعات نقدپژوهی در
حوزۀ علوم انساین کشور از ادبیات پررونیق برخوردار منیباشد .عالوه بر اینکه حمسوب کردن مسئلۀ نقد به عنوان
یک امر درجۀ دو و فقدان نگاه رومشند به مفهوم نقد علمی نیز از رهز ینهای فکری در این زمینه است که سبب بروز
آسیبهایی در این حوزۀ مطالعایت شده است.
نقطۀ شروع ،متییز نقد علمی از نقدهای غیرعلمی و تشخیص مؤلفههای مفهومی آن است ،بدین صورت که نقدی
ّ
علمی به حساب میآید که نظاممند ،واجد الگو ،جامع ،انتقادی ،عمیق ،تخ صیص ،خلق و اخالیق باشد.
ً
ّ
طبیعتا مؤلفههای مذکور باید در یک چارچوب منظم با یکدیگر ،یک کل را تشکیل دهند بهحنوی که بتوان هر و یژگی
یا مموعۀ آنها استخراج کرد.
را از دل و یژگ 
ی دیگر ج

در هنایت با ارائۀ ضرورت ،تعار یف و و یژگیهای نقد علمی یکی از ارکان مهم نظریۀ جامع نقد در حوزۀ علوم انساین
ترسمی خواهد شد ،ز یرا بدون دستیایب به نظریۀ نقد  ،هیچ راهی برای خروج از آسیبهای پیشتر یاد شده در حوزۀ

مطالعات نقدپژوهی علوم انساین کشور وجود ندارد.
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ن
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