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دوفصلنامۀ علمی پژوهیش پژوهش های عقیل نوین/

تحلیل الگوی مفهوم نقد علمی سید حسین حسینی1
چکیــده

کاربردیجامعۀعلمیبهحسابمیآید،اماامروزهاینحوزهپژوهیشپرامهیت،با نقدپژوهییکیازنیازهای

آسیبهاوآفتهاییازمجلهفرعیقلمدادکردنمسئلۀنقدوفقداننگاهرومشندبهمفهومنقدعلمیروبرواست.

دراینمقالهپسازاشارۀامجایلبهقلمرومباحثنقدادیبونقدهنری،ازعدمطرحموضوعمؤلفههاینقد

علمیدراینپیشینهسخنبهمیانآمدهاستوسپسباهدفضرورتمتییزشاخصههاینقدعلمیازنقدهای

مؤلفههایهشتگانۀنقدعلمیپرداختهشدهاستکهعبارتنداز:1-نظاممندی؛2- ذویقوغیرعلمی،بهتبیین

صصمداری؛7-خالقّیتو8-اخالق الگومداری؛3-جامعنگری؛4-نگاهانتقادی؛5-ِابتنایفلسیف؛6-حتن

مداری.

یفو ضرورتها،تعار یۀجامعنقددرحوزۀعلومانساین«نیازمندتبیین بدونتردیدبرایدستیایببهیک»نظر

یۀنقد«راهیبرایخروجازآسیبهایمطالعاتنقدپژوهی یرابدون»نظر یژگیهایمفهومنقدعلمیهستمی،ز و

علومانساینکشوروجودندارد.

یۀنقد،روششنایسنقد،نقدپژوهی،علومانساین. کلیدی: نقدعلمی،نظر گان  واژ

یخپذیرش:1397/07/02 تار یافت:1396/08/17 یخدر *تار
 drshhs44@gmail.com 1-عضوهیئتعلمیپژوهشگاهعلومانساینومطالعاتفرهنگی
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مقدمه؛ نقد پژوهی علمی

گربهنسبت»انسان«،»جامعه«و»حیاتاجتماعی«آننظرکوتاهیبیاندازمی،میتوانمیبرایاثباتامهیتمسئلۀ ا

 لاقامهکنمی1،اماطرحاینمسئلهحیتبهچنین ضرورت»نقدعلمی«درجامعۀانسایناستدال
ً
»نقد«ومتعاقبا

پیچیدگیهایجامعهشناخیتهمنیازندارد.نقدیعیننیفوضعیتموجودواثباتوضعیتمطلوب.نقد،ازسویی

رهاکردنحالوازجانبدیگررویآوردنوحرکتبهسویآیندهاستوازاینرومیتواننقدراآمیزهایازسلبو

ابوبااقتباسازکالمدیویی،آمیزهایازخطرکردنوجستجوگری،شوروشعور،میلودانشوعالقهوبینش ایج

مبنا دانست)دیویی،459،458،457،455:1393(.بهبیاندیگرنقد،حرکتمیانظاهروباطناستوبرمهین

منتقدمیانکارفرمالیسیتوظاهریوکارعمیقوحمتواییپیوستهدرتردداست.

شایدعطفتوجهمیشلفوکوبهیکیازایندوجنبه،موجبشدهاستکهوینقدرادرمعنایییک-جانبه،هنر

وطرحایدۀآرماین تبیین
ً
«معناکند.2پسمهچنانکهنقد،تهنااعتراضنیست،صرفا »چندانحتتحکومتقرارنگرفتن

همنیست،ازاینروشایستهاستمیان»الگویطرح«و»الگوینقد«نیزتفاوتهاوفاصلههاییمعناداربیاندازمی.3

ینمناسیببرایفهممفهومنقدعلمیبهحسابآید. اینتلیّقدوگانهازنقد،میتواندنقطۀآغاز

1- پیشینۀ نقد علمی
بایپجوییپیشینهوادبیاتپژوهیشمسئلهدرمییابمیآنچهازمفهومنقددردسترسقرارداردیادرذیلمباحث

یباشناخیتمیگنجدوکمتر،بهمفهومنقدعلمیوشاخصههاو نقدادیبویادرحوزۀمباحثفلسفۀهنرونقدز

یژهاینکهدراینمقاله،تفاوتهاومتایزشاکلۀنقدعلمیدرقلمروکیلعلوم مؤلفههایآنتوجهشدهاست.بهو

حمدودوحمصوربهزمینههایهنریوادبیایتنشودوبر
ً
کاربردالگوینقد،صرفا انساینموردنظراستتادایرۀ

اینُبنیانبتوانبهاسلوبوچارچوبهاییبرایگستردهتردیدننقدعلمیوتسریآنبهسایرحوزههایپردامنۀ

ی،حقویق، علومانساینمانندعلوماجتماعی،سیایس،روانشنایس،تربییت،فلسیف،کالمی،منطیق،عرفاین،تارین

ییت،جغرافیاییواقتصادینیزاندیشید. زبانشنایس،باستانشنایس،مدیر

حوزۀعلومانساین موعۀعلومانساینقرارمیگیرندواصولکیلآنهاتابعقوانین یرحمج اگرچهرشتههایادبیاتوهنرز

)دربرابرعلومطبیعیاست(4اماباتوجهبهگستردگیشاخههایپیچیدهوپیچیدگیگرایشهایمتنوععلومانساین،

منیتواناسلوبوچارچوبهاینقدادیبیانقدهنریرادرمتامگسترۀاینعلومجاریوساریدانست؛بهعالوه
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یژگیهاینقدعلمیخواهدآمد،نشانمیدهدمرزهاومتایزاتنقدعلمیازنقدادیبو توضیحیکهبعدتردرموردو

یانقدهنری،جّدیاست.

ربهودرذیلمباحثفلسفۀهنر،نقدرابهمعنایداوریدانسته بهعنوانمنونهجاندیوییدرکتابهنر به منزلۀ تج

یطینسبتبهنقدسخنبهمیانآوردهونامیکیرا»نقدحقویق است.5ویدرادامهازدونوعنگاهافراطیوتفر

کهواکنیشدربرابرخبطوخطایاویلمیداند،»نقدامپرسیونیسیتوتأثرگرایانه« گذاشتهودیگریرا وقضایی«

نامیدهاست.

بهنظروینقدهایحقویق،خصوصیایتدارندکهباعثمیشودآنهاراافراطیبناممی.درنگاهحقویق،نقدبهمعنای

کومعیاری کومعیارعیینمیشود،امادرنگاهامپرسیونیسیتهیچمال یرانقددارایمال داوری،امکانپذیراستز

هنریبرمیانگیزد. درکارنیستوداوری،بایدجایخودرابهواکنشهایاحساسوُصَورخیالبدهدکهازعین

دربرابرنقدحقویقکهبهتعریفیکتأثر)کهدرواقعنوعیحتلیلبهحسابمیآید(میپردازد،نقدتأثرگرایانهفقط

دلیلدرهنایتبهمعجوینازموضوعات بیانیکتأثراستولذافاقدنظارتوضبطومهارعییناستوبهمهین

امد. یبربطمیانج

کها،ماهییتبیروینداشته یرامال بنابرایندردیدگاهحقویق،نقد،دارایارزشهایعیینومعیارهایعییناستز

اساس کهاوارزشهایعییناست.برمهین مال ودارایغایاتعمیلهستندامادیدگاهامپرسیونیسیتمنکرچنین

بهستایشمیل بهنکوهشونقدهایامپرسیونیسیتمعموالً استکهدیوییاشارهمیکندنقدهایحقویقمعموالً

دارند)دیویی،460-449:1393(.

یراموضوعذهناونقدآثار مهانطورکهمالحظهمیشودویتاسرحدنقدعلمیپیشمیرودویلبهآنمنیپردازدز

ریباست.دردیدگاهویبرایآثارهنریمعیاریوجودنداردولذانقدنیزمعیاری یۀامریشخیصوحتج هنریاززاو

ییندرداوریارائهدادتانقددرحمدودۀامپرسیونیسمحمض حالمیتوانمواز بهمعنایاندازهگیریندارد،امادرعین

یینکهازجنسقاعدهیارهنمودمنیباشندبلکهراههاییبرایدرکایننکتههستندکهیکاثرهنری فرونیافتد؛مواز

ربهایکهمقّوماثرهنریاست(چگونهچیزیاستولذااینگونهنتایجتا ربه)یعیندرکنوعحتج درمقامنوعیحتج

گرنتایجنامعتبرباشندبایدبهاثرهنری ربۀشخیصسودمندباشندوا جاییمعتبرهستندکهبهعنوانابزارهایحتج

ربۀجدیدیدستزد)دیویی،457:1393(. بازگشتوبابرریسهبترماهیتآثارهنریبهحتج

دیدگاهدرهنایتنتیجهمیگیرداگرچههرمنتقدیمانندهرهنرمندیجهتگیرییاگراییشدارد ویبراساسمهین
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کهمبتینبرنقشفردیتاوست)واووظیفهداردکهآنرابهابزاریبرایادراکحساسوبینشهومشندانهتبدیل


ً
ربۀمنتقدازمادۀعییناست،کهحیتوظیفۀویهمآناستکهدقیقا کند(،اماداورینقادانهنهتهنابرخواستهازحتج

شد.ازاینرونقشنقد،تربیتدوبارۀادراکآثارهنریاستواینتصورکهکار ربهرادردیگرانعمقبن حتج مهین

ربۀ یایبیاداوریبهمعنایحقویقواخالیقآناستامریبازدارندهخواهدبود.پسبایدبهگسترشحتج نقد،ارز

طئهها، ربهایکهنقد،فرعبرآناستنهآنکهنقدبامزامحتتأییدها،حتن بهدستآمدهازراهاثرهنریاقدامکرد،حتج

یایبهاودرجهبندیهایشمانعیبرسرراهاینامرشود)دیویی،477:1393و478(. ارز

ربۀشخیصبهحسابمیآیدودرهنایتالبهالیکالمدیویی دیدگاهینقدهممانندهنرازجنسحتج بنابرایندرچنین

متایلویبهَمیشامپرسیونیسیتبیشترمنایاناست.دراینمنظر،نقد،امریدرجۀدومحمسوبشدهومنیتوانآنرا

بامفهومنقدعلمیکهبداناشارهخواهدشد،برابریانزدیکدانست.

روالنبارتنیزدرنوشتههایخودازدونوعَسبِکنقدنامبردهاست؛نقددانشگاهیونقدتفسیرییامرامی.وی

نقددانشگاهیرامبتینبرروشفلسفۀاثبایتومدعیشیوهایعیین؛ونقدتفسیریرامتأثرازمرامهاوایدئولوژیهای

مارکسیسیت6،اگزیستانسیالیسیت7،پسیکانالیزی8وفنومنولوژی9میداند.برنامۀنقددانشگاهیتدویندقیقوقایعزندگیو

ی،وامهیتبسیاربهمسئلۀمنابعآثارشاعرانونویسندگاناستیعینایننقدبهتدوین ادیب،تتبع،روشنگریهایتارین

وقایعوحتقیقدرآنهامیپردازدامانقدمرامیبهتفسیراینوقایعیاتعبیرآنهابرمبناینظامعقیدیتخایصمیپردازد.پس

 اساسکارنقددانشگاهیحتقیقدرمنابعاستوآنچهدرایننقدموردتوجهقرارمیگیرداثرموردحتقیقاست،بهمهین

دلیلچونایننقدبراساسزایندگیجزئیاتادیباستواراست،ممکناستبهمعنایذایتاثریعینحقیقتادبیاتیپ

نبردوازاینرودرنقددانشگاهیحتلیلذایتودرویناثرمردوداست)بارت،27:1368-37؛مهو،6:1387(.

 کهمالحظهمیشوددرایننوعدیدگاههابهصورتمشخصنکاتدرخوریدربارۀتعریفوتعیین مهانطور

شاخصههاینقدعلمیوجودندارد؛عالوهبراینکهدیدگاههایبارتدرذیلمباحثنقدادیبمطرحشدهاستووی

ییلدربرابرنقدکهنهیافرهنگستاینوکهنهاندیش درجدالنقدنوونقدقدمییدرفرانسه،بهدنبالدفاعازنقدنویاتأو

ادیباست)بارت،10:1387(.

2- مفهوم نقد علمی و ِمُتدیک
امهیتنقدعلمیوِمُتدیکبهجاینقدهایذویقوسلیقهایدرایناستکهامروزه،مطالعاتنقدپژوهیحوزۀ
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علومانساینکشور،بافقدانهاییروبرواست؛چنانکهیااینمباحثدرمیانصاحبنظرانودرمراکزدانشگاهیو

امعپژوهیشرونقچندایننداردوهنوزقدروشأنبایستۀخودراپیدانکردهاستویاباآسیبهاییجّدیمهراه حمج

ینمنودننقدهایذویقوغیرعلمیبهجاینقدعلمیاشاره ینآنها،میتوانبهآفتجایگز استکهازمجلهمهمتر

کرد.

یایبوداوریمهراهباتفکیکنقاطاشتراکواختالفوحتلیلنقاطقوت ازسنخارز
ّ

اگر»نقد«رادریکنگاهکیل

یایبنقاطقوت)امتیازات(وضعف وضعفدربارۀیکپدیدهبدانمی،میتوان»نقدعلمی«را»برریس،حتلیلوارز

علمی)مانندکتاب،مقاله،یادداشتعلمیوطرحپژوهیش( یهیامتن )کاسیتها(یکاثراعمازیکدیدگاهونظر

درابعادشکیل)ظاهری(وحمتوایی)باطین(آنباتوجهبهمعیارهایخاصعلمیدانست«،دراینصورتبایدبه
یژگیهایمتمایزنقدعلمیازنقدهایغیرعلمیاندیشید.10 مؤلفههاوو

3- مؤلفه های نقد علمی
یرازنقدهایذویقبازشناخت: نقدعلمیرامیتوانبامؤلفههایهشتگانۀز

ل،حتلیلووضوحمیشود. الف(نظاممندی:بهمعناینقدسیستمیکهشاملهدف،نظم،مسئله،استدال

ب(برخورداریازالگوومدل:بهمعنایساختاردانیش-عملیایتبراساسرومشندیخاص.

ج(جامعنگری:دربرابرتکُبعدیویکسونگری.

د(نگاهانتقادی:دربرابرنگاههایآموزیشوغیرحتلییل.

ه(ِابتنایفلسیف:بهمعنایدارایعمقنظریوفلسیف.

صصمداری:بهمعنایاختصاصبهحوزۀخایصازعلوموگرایشدانیش. و(حتن

یایی:بهمعنایافقگشاییوگشودنمرزهایجدیددانش. ز(خالقیتوپو

ح(اخالقمداری؛بهمعنایحفظآداباخالیقنقد،دربرابرنقدهایژورنالیسیتوسیایسواجتماعی.

پارهایازاینمؤلفههادرمقدمۀکتاب»نقددرترازجهاین«نیزموردتوجهقرارگرفتهاست:

3-1- نظام مندی
که یژگیهاییشناختهمیشود انتظارمیرودنقدعلمی،نقدینظاممندوسیستمیباشد،امانقِدنظاممندباو

عبارتنداز:
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1-هدمفندی؛بهمعنایجهتدارینقدوتوجهبهدغدغههایجامعهدربرابرنقدخنیثوبدونکاربرداجتماعی

است.هدمفندی،هممیتواندوصفناقدبهحسابآیدوهموصفنقدعلمِینظاممند؛بدینمعناکهنقدعلمی


ً
نقدیجهتداراستودرهنایتبهنتیجهوهدفمشخیصخمتمیشودوازاینروامریخنیثیانقدبرایصرفا

یژه نقدنیست.بنابراینهدمفندیدریکمعنامیتواندوصفنقدعلمِینظاممندبهحسابآیدکهبهنتیجهایو

کاربرداجتماعیمنتجشود.درتفسیریدیگرهدمفندی،وصفناقداست مانندپاسخگوییبهیکدغدغهویا

ومشخصباشد.امادرهردوصورت،نقِد یکهدفمعین بهاینمعناکهغرضناقدازارائۀنقدعلمی،تأمین

یبدغدغهونقِدیبنتیجه،مصداقنقِدنظاممندمشردهمنیشود.

کهازجهتحمتوایی 2-نظمساختاری؛بهمعنایبرخوردارینقدعلمیازانسجامونظممنطیقاست.نقدی

متشتت،وصدروساقۀآنبایکدیگردرتضادوتعارضباشدونتوانساختارمنظمومهاهنگیرادرآنجستجو

واهدبود. علمیهمنن
ً
کرد،بهدلیلآنکهنظاممندنیست،طبیعتا

3-رومشندی؛بهمعنایپیرویوتبعیتازیکروشومتدخاصتعریفشدهاست.نقدعلمینقدیاستکه

نظممنطیقجهتدارخودرادرقالبرویشُمنتخبدنبالمیکندتانظاممندشودیعینجداازهدمفندیونظم

یتخودشاملروشهایعقیل-فلسیف،
ّ
یژۀخودتبعیتکند.اینروشهادرکل ساختاری،نقدعلمیبایدازروشو

یوشهودی-عرفاینهستند)حسیین،11:1390(.یکیازشاخصههاینقدنظاممند، ریب-طبیعی،نقیل-تارین حتج

کارگیریروش،امکانارائۀنقدعلمی ینشوبه بدونگز یرااصوالً انتخابابزارخاصخودبراینقدمسئلهاستز

حتلیلحموری

لحموری مسألهحموریاستدال

وضوح

رومشندی هدمفندی
نظام

ساختاری
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وجودندارد.روشیامتد،راهصحیححلوحتلیلوالبتهنقدیکمسئلۀعلمیراپیشرویناقدقرارمیدهدتا

بدینوسیلهدرانتخابابزارسنجشبهبیراههیاکژراههنرود.باتوجهبااینکهدایرۀانتخابروشهادرحوزۀعلوم

انساینبسیارمتنوعومتعدداستودراینحوزه،حصررویشوجودنداردوازدستههایکیلچهارگانۀفوقتا

روشهایمسانتیکیوهرمنوتیکیوحتلییلوپدیدارشناخیتوتطبییقومیانرشتهایرادربرمیگیرد11،الزماستبا

دقتوحساسیتالزمبهانتخابروشخاصنقدیکمسئلهعلمیمبادرتشود.

یژگیاول(ومنظم 4-مسئلهحموریدربرابرموضوعحموریقراردارد.نقدنظاممنددرصوریتمیتواندهدمفند)و

یژگیدوم(باشدکهبریک»مسئلۀعلمی«متمرکزبودهومرز»معضلوموضوع«رابا»مسئله«بهدرسیتبشناسد.12 )و

یژگیسوم(نیزنگاهناقدرابرحتلیلیکمسئلۀعلمیمتمرکز عالوهبراینکهپیرویازیکروشخاصعلمی)و

خواهدکرد.ازسویدیگرمترکزبرنقدمسئلهحمورمیتواندمانعطرحمسائلحاشیهای،فرعیوغیراصیلباشدواز

اینجهتبهدلیلمترکزبرحل،حتلیلونقدیکمسئلۀخاص،بهنظاممندیحمتوایعلمینقد،یاریرساند.نکتۀ

مهمآناستکهنقد،درصوریتمسئلهحموراست)تانظاممندوعلمیبهحسابآید(کهحاصلیککارپژوهیش

تعریفشدهتوسطپژوهشگرباشد.

یهوحتلیلوجستجویِمُتدیکدریکیازحوزههایعلمودانشدربارۀیک ز پژوهشعبارتاستازفرآیندحتج

مسئلۀعلمیخاصبرایکشفیاابداعومرزافکیندروازههایدانشوبرایناساسپژوهشگربهکیساطالق

که:1(دارایمسئلهاست،2(بهمسائلبهصورتمتدیکنظارهمیکند،3(بهدنبالحلیاحتلیل میشود

یژهایرادرمسیرحلمعضالتو کاربردوهدفو یکموضوععلمیخاصاست،4(ازفعالیتعلمیخود،

کارجدیدونواست،و6(تفاوتمرزهاوحوزههای چالشهایجامعۀخودانتظارمیکشد،5(بهدنبالارائۀ

صیصعلومرابهخویبمیشناسد. حتن

یژگیمهم کهنقدنظاممندبایدمستدلومستندباشدتاعلمیحمسوبشود.و لحموری؛بدینمعنا 5-استدال

لحموریدرنقطۀمقابلنقدهایذویق،سلیقهای،شخیص،ژورنالیسیتوجانبدارانهاست.اینخصوصیت استدال

واهمیبهنقدیهدمفنددرچارچوب یرااگربن برآمدهوممکلآنهااستز یژگیهایچهارگانۀپیشین نیزازدلو

ساختاریمنظموبارعایتالگوییرومشندوبرحموریکمسئلۀعلمیمشخص،دستیابمی،بهناچاربایدبرای

بهطرحخاممسئله
ً
لوبرهاناقامهکنمیوگرنهصرفا حتلیلمسائلومباحثگوناگونحولمسئلۀاصیل،استدال

پرداختهومنیتوانبرایاثباتآندلیلآورد.
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لهایغیرمنطیق لرامنیتواننقدعلمیدانست،نقدمهراهبااستدال تردیدینیستمهانگونهکهنقدهتیازاستدال

کندهازمغالطاتمنطیقوفلسیف13ویا واستناداتنادرسترانیزنبایدنقدعلمیبهحسابآورد،چراکهنقِدآ

مستنداتغیرمعتبرونارومشند،دعوتبهکژراهۀعلمیاستنهنقدنظاممندعلمی.

ل«)برهانعقیل(و»استناد«)شواهدنقیل(، دوواژۀ»استدال الزمبهذکراستضمناذعانبهتفاوتاصطالحیبین

ل،معنایاعمازایندواستیعیننقدعلمی)درهرحال(بایدمبتینبریکدلیلو دراینبثمقصودازاستدال

لوچهاستناد.14 پایۀعلمیباشد؛چهاستدال

لهای لحمور-کهحمتوایآنبهمقتضایمسئلۀعلمیاشمبتینبراستدال کیدکردکهنقِداستدال بایدبرایننکتهنیزتأ

لو واهدبود)بهاینمعناکهبدوناقامۀاستدال جانبدارانهوسوگیرانهنن
ً
عقیلویااستنادهاینقیلاست-ماهیتا

یرابهجایجهتگیرِیخامیا دعواسوقیابد(ز بهصرفمتایلشخیصویامیلمجعیوگروهی،بهیکیازطرفین


ً
اساساستکهطبیعتا لمشخیصدردستداردوبرمهین گرایشفردیواجتماعی،برایهرمسئلهای،استدال

کههرنقدی حالاینسخنبهاینمعناهمنیست گرایشهایغیرعلمیندارد.امادرعین نیازیبهمتّسکبه

گرایشپیدامیکندوفرضانساِن یراهرفعلانساینبهمستوسوییخاص،میلو میتواندجهتدارنباشد،ز

خیالذهین،متصوراست.
َ

خایلازگرایشهایدرویِننفساین،فقطدرعامل

برایناساسشایدبتوانمیاندوسوِیاینموضوعبهایننومجعبندیکردکهگرچهازحلاظفلسیفوعقالین،نقِد

یبجهتوبدونگرایشممکننیستامابرایحصولیکنقدعلمی،تاجاییکهممکناستبایدازجانبداریهای

لاستوازاینروبایدبر کرد.مرزتشخیصجانبداریغیرعلمیازکالمعلمینیزاقامۀاستدال غیرعلمیپرهیز

کنایهآمیزوسوگیرانه یامستندنبودهومهراهباتعابیروعبارات
ّ

کهمستدل لمترکزداشتوازهرامری اقامۀاستدال

است،دوریکرد.

وعمومی)کهداری
ّ

گوییقرارمیگیرد.نقِدنظاممندبایدبهجایصدوراحکامکیل
ّ

6-حتلیلحموری؛دربرابرکیل

یهوحتلیلخاصیکمسألۀعلمیمبادرتورزدچهاینکهاینامرالزمۀ ز مصادیقمتعددومتکثریهستند(،بهحتج

لبرآن،بایدبهصورت مسئلهحموریوروشمندیاست.بامترکزبریکمسئلۀعلمیخاصوضرورتاقامۀاستدال

یهوحتلیلابعادآنمسئلهاقدامکردتاضمندوریازکیلگوییبتوانبهنورومشند،ساختارمنظم ز مشخص،بهحتج

ییومصدایقیکمسئلهاقدام نقدرابهمستحتّققهدفآنپیشُبرد.هرچهدرنقدعلمیبتوانبهحتلیلابعادجز

یایبوداوریوحتلیلنقاطقوتوضعفومقایسهوتطبیقآننزدیکشد. کردهبترمیتوانبهارز
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گرنقدنظاممنِدعلمیازشفافیتکایفبرخوردارنباشد 7-وضوح؛دربرابراهبامواغالق15؛بهاینمعنااستکها

یژگیهدمفندینقدبهسخیتحمّققخواهدشد. اطبازدستمیدهدوبهاینسبب،و امکانارتباطخودراباحمن

نقدعلمیبرایبیانوحتلیلمسئلۀخودونیزاقامۀادلۀآنوحیتپیرویازیکرومشندیخاص،نیازمندوضوح

هادبیاتآنمهبمیاپیچیدهباشد،درمتاماینمراحلبهبنبستمیرسد.بهعنوانمنونه علمیاستوگرنهچنانچ

اطباّویل اطبروبرونیستبلکهویعالوهبرحمن نبایدازیادبردکهیکناقد،برخالفیکمؤلف،تهنابایکحمن

اطبانثانوینیزروبرواستکهبهعنوانضلعسوماین یسندهیککتابیاصاحبیکدیدگاه(باگروهحمن )مانندنو

مثلث،نقدناقدبهموضوعنقدرادرمعرضنگاهوقضاوتخودقرارمیدهند.بنابراینعالوهبراینکهویموظفبه

اطب اطبدستۀاول)مثاًلمؤلفکتاب(استبایدبهضرورتارتباطکالمیشفافباحمن برقراریارتباطمفهومیباحمن

دستۀدوم)مثاًلخوانندگانکتابمؤلف(نیزبیاندیشدوازاینروهرگونهسّدارتباطی،مانعنقدعلمیمیشود.

3-2- الگوداری
نقدعلمیعالوهبرنظاممندی،دارایالگوومدلنقداست.مقصودازمدلدراینبثمدلمفهومیبهمعنای

یۀعلمیمیپردازند،نیست)رودی،116:1389و119(بلکهالگودراینجا، مدلهاینظریکهبهبیانمنادیننظر

گرفتهو یژگیسومنقدنظاممند(شکل کهبراساس»رومشندیخاص«)و »ساختاریدانیش-عملیایت«است

میکندتابتوانباطیمراحلآنبهنقدعلمیموضوعی یت«تعیین »مراحلومدارج«فرآیندنقدرابه»ترتیباولو

واقعوعینیتنزدیکمیسازد
َ

پرداخت.بنابراینمدلوالگو،خطکشوابزاریاستکهدنیایذهنونظررابهعامل

یژگیهایمهمهفتگانۀیکنقدنظاممنداطمینانحاصلکرد. وبااستفادهوکاربردعملیایتآنمیتوانازحتّققو

یرا:نقدفاقدالگو،بهُجنگیمتشّتتوبرآمدهازمسائلمتعددو الگودارِینقد،الزمۀنظاممندینقداستز

بدونترتیبوجامعیتالزمشبیهمیشودکهنهمیتواندیگرانرابهگفتگویمتقابلباآندعوتکردونهقابلیت

تکرارپذیریخواهدداشت.

ناقد

اطبدوم(خواننده اطباول()حمن مؤلف)حمن
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نقِدعلمیواجدالگو،نقدیاستکهاوالًامریشخیصواحسایسنیستودیگرانمیتوانندآنرابامتّسکبه

شدهایبهکاربندند.بنابراینازسوییبرخورداریازالگوِینقد،اینامکانعلمی مراحلوفرآیندازپیشتعیین

کالمبرآمدهازاحساساترابازشناسدوبهآفتهیجاناتنایشاز کهمرزسخنعلمیبا رابهناقدخواهدداد

گرفتارنشودوازسویدیگربهکارگیریاینالگوبرایدیگراننیزممکناستولذاقابلیت نقدونگاهتندانتقادی

ربهپذیریدارد. حتج

یایبنقد بابهکارگیریالگویمطلوبموردنظر،امکانگفتگویعلمینیزهستواینامکان،زمینۀبرریسوارز
ً
ثانیا

رافراهممیسازدکهازشاخصههایمهمیکنقدعلمیحمسوبمیشود.درنتیجهُحسنالگودارینقد،قابلیت

سنجشآناستبهاینمعناکهبهدلیلوجودمعیار،قالبوخطکیشبراینقد،میتواناینالگورابهسنجه

گذاردچهاینکهقابلاندازهگیریکّمیوکییفاست.

دیویینیزدربثازخطاهایافراطیمنتقدقایضمآبومتّسکبیشازحّدویبهمعیارهایعیین؛بهسه

،جنبۀسنجهبودنبرایاشیاءدیگرونیزکّمیبودناشارهدارد)دیویی، یکالداشتن مشخصۀمعیاریعینجنبۀفیز

453:1393و454(.

صیصعلومخواهمی ینحوزههایحتن بوربهرعایتحدودومواز یراحمج صصحمورینیزهستز الزمۀالگومداری،حتن
ً
ثالثا

کیدیبیشتربرشاخصۀعلمّیتنقداست. دلیلمنیتوانازهرالگوییدرهرنقدیهبرهبردکهاینامرنیزتأ شدوبهمهین

پایبندینقدبهالگویعلمیسبباستفادهازادبیاتحتقییقمهراهباادبیاتپیشرو)دربرابرادبیاتتقلیدی(
ً
رابعا

صیصعلومدرحوزۀمورد یراالزمۀطرحوارائۀیکالگویعلمی،بهکارگیریواژگان،اصطالحاتومفاهمیحتن استز

کیدکهادبیاتعلمیالگوینقدنبایدمانعپیشرویوخالقیتنگاهانتقادیشودبلکهالگوی نقداست؛بااینتأ

ُمنتخبمهوارهبایدذهنناقدرابرایجهشفکریجدیدوتولیدمفاهمینوراهبریکند.هبرهبرداریازادبیاتپیشرو

وحمّرکبهجایاستفادهازمفاهمیوادبیاتایستاومانع،تفاوتنقدپیشروونقدیاستکهفقطعواطفانساینرا

بهمقابلۀخصمانهسوقخواهدداد.)درکتابنقددرترازجهایناینمسئلهیکیازمرزهاینقدعلمیازنقدعامی

مشردهشدهاست.(

یهیادیدگاهیایککتاب الگوییکنقدعلمیبهصورتمشخصدرقالبیکاثرعلمیاعمازیکنظر
ً
خامسا

ومقالهویادداشتعلمیوطرحپژوهیش،بهاجرادرمیآید.

ینالگویبراینقدیکاثرعلمی،»الگویساختاری-ترکییب«است بهعنوانمنونهبراساسمؤلفههاییادشدههبتر
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کهطییکفرآیندتعریفشدهومشخصشاملهفتمرحلهمیباشد:

3-3- جامع نگری 
ازمؤلفههاییکنقدعلمی،جامعنگریآندرمقابِلنگاهَتکُبعدیویکسونگرانهاست.نقدیکهبهپارهایاز

نگاههاوبرریسابعادیخاصازمسئلهحمدودشود،جامعیتخودراازدستدادوازحلاظعلمیغیرقابلاستناد

کنندۀنظاممندیوپیرویاز بودهومرجعیتعلمیآنحملتردیداست.جامعنگریالزمۀنگاهعلمیاستوتضمین

یکالگویکاملخواهدبود.بنابرایننقدعلمیبایدضمنتوجهبهنقاطاشتراکواختالف،نقاطقوتوضعف

)مهانگونهکهدرالگویساختاری-ترکییبنشاندادهشد(،ابعادشکیلوحمتواییونیزخاستگاهوجایگاهیکاثر

علمیراتوأمانموردتوجهوحتلیلوبرریسمنتقدانهقراردهد.

یایبصوریوکّمییاازسویدیگرفقطبهحتلیلحمتواییوکییف بدینترتیبدریکنقدعلمیجامعهرگزبهارز

الگویساختاری-ترکییبنقدیکاثرعلمی16

1.معریفکیلاثر
2.نقدخاستگاه)بسترفکری(

3.انگیزهعلمینقد
4.نقدشکیلاثر:

5.نقدحمتوایی:
6.نقدجایگاه)روششناخیت(

کاربردی 7.پیشهنادهای

1.مؤلفههایجامعیتصوری
2.کیفیتچایپوفین

یرایش 3.قواعدنگارشوو
4.روانورسابودن

1.انسجامونظممنطیق
2.منابع

3.حتلیلوبرریس
4.نوآوریوروزآمدی
5.مهاهنگیبامباین
6.انطباقوجامعیت

کارگیریابزارهایعلمی 7.به
صیص 8.اصطالحاتحتن

یکردکیل 9.رو
کاربردآموزیش .10
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شکال
َ
ایدهآلگراشدهوارتباطحمتواباا

ً
بسندهمنیشودتانهدردامشکلگراییحمضوفرمالیسمبیفتمیونهصرفا

بیروینرافراموشکنمی.نقدجامععلمیفقطامتیازاترادرشتمنیکندتامثبتگراومدافعحمضحمسوبشودواز

جانبدیگرفقطکاسیتهاونواقصراطرحمنیکندتابهنگاهسلیبوطردیحمکومگردد.بنابراینکمالوکوتاهی،

حال،نقدجامعفقط ظاهروباطن،درونوبیرون،واشتراکواختالفهاراباهمبهعرصۀنقدمیکشاند.درعین

بهبسترفکریوزمینههایپیدایشوخاستگاهعلمیواجتماعیوزمانومکانموضوعتوجهنداردبلکهازسوی

دیگرجایگاهروششناخیتآنرانیزازنظردورمنیدارد.

یژگیهای مهانگونهکهدرالگویساختاری-ترکییبنقداثرعلمیمشاهدهشد،مسئلۀجامعیتعلمیاینالگوازو

بارزوچشمگیرآناست.بهمهاننوکهدرنقدشکیل،بهمتاممؤلفههایضروریوموردنیازاشارهمیشود،درنقد

نقِدخاستگاهدرجنب یایبحمتواییکاثرالزماست،حلاظمیگردد،مهچنین حمتوایینیزمهۀآنچهدرنقدوارز

نقِدجایگاه،ونیزمعریفاثرمهراهباارائهپیشهنادهایکاربردیمدنظرقرارمیگیرد.یعیننهتهنابهجنبۀنظرِیحمِض

یستنامۀفکریوفرهنگیمؤلفاشارهشده؛بلکه یژگیهایشناسنامهایاثروز اطبباو معریفوآشناییدادنحمن

درهنایتبهارائۀراهکارهاوپیشهنادهایمشخصکاربردیوعملیایتنیزدستمییابد.دراینشیوهیکاثرتهنا

زاوتفکیکشدهودرفضایخألبرریسمنیشودبلکهسیرومسیرنضجورشدوتمکیلوتغییرآننیز بهصورتحمج

درمعرضنقدوحتلیلمیآید.

دیویینیزدربثازمعیارهاینقدآثارهنریبهایننکتهاشارهکردهکهتشخیصومتییزمنتقدبایدازیاریشناخت

سیرهنریهنرمنددررشتۀآثارشمنایانشودوبهندرتمیتوانبراساسمنونۀواحدیازفعالیتهاییکهنرمند،

ویرادرمعرضنقدقراردادوعلتآناستکهفهممنطقسیرهرهنرمندیبرایتشخیصومتییزقصداودرهراثر

واحدی،ضروریاست.)دیویی،461:1393(.

3-4- نگاه انتقادی
ینعنصرنقد،خایلوهتی منطیقوطبیعیاستکهنقدعلمی،بایدواجدنگاهانتقادیباشدوگرنهازمهمتر

ً
کامال

یفمذکور، کلیدواژۀاصیلتعر یرا یفنقدعلمی،برخورداریازنگاهانتقادیهست-ز میشود.اگرچهالزمۀتعر

یژگیهایهفتگانۀ یایبامتیازاتوکاسیتهادرابعادچندگانهبود-وباوجوداینکهنگاهانتقادیمتامیو برریسوارز

کیدبرمؤلفۀنگاهانتقادی،ضرورتمهراهینقدعلمیباشرایطتمکییلآناستاز نقدنظاممندرادربرمیگیرد،اّماتأ

مجلهاینکه:اوالًوقیتبانگاهانتقادیبهموضوعینظرمیاندازمی،نهتهنابایدمتامیجوانبوابعادآنراموردحلاظ
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یراصرفبیان،معریف،گزارش، قراردهمیبلکهبایدبابرریساقوالودیدگاهها،بهخصوصبهنقدآنهاپرداخت،ز

،تفصیلوتفسیریکدیدگاه،نقدآنحمسوبمنیشود. یح،توصیف،تبیین تشر

کارنقادانۀعلمی پسنگاهانتقادی،نگاهتوصییفوتبیییننیست،مهچنانکهصرفبیانمواضعهممصداق

یراهدفپژوهش، واهدبود.بااینحسابنگاهانتقادیدرمقابلنگاهآموزیش،یکنگاهکاماًلپژوهیشاستز نن

وتفسیرویاانتقالاطالعات موانععلمیوتولیددانشنواستواینامرباتبیین مرزهایدانش،برداشتن شکستن

)آنچنانکهدرکارآموزشرخمیدهد(ممکننیستبلکهنیازمندنّقادِی17دستاوردهایعلمیونگاهانتقادیبه

دانشپیشینیاناست.

بهمعنایمطلقنگاهمقایسهاینیستاّمابامقایسهوتطبیقراهبراینقادیفراهم
ً
گرچهنگاهانتقادی،الزاما

ً
ثانیا

تلفرابایکدیگرمقایسهوسنجشمیکندواشتراکاتواختالفهایآنها میشودچوناینشیوه،دیدگاههایحمن

یفمذکورازنقدموردتوجهقرارگرفتهبود. رابهبثمیگذارد.اینعنصرنیزدرتعر

راپژوهشهایی اگرماهیتمطالعاتتطبییق و انتقادی،نگاهمقایسهایاست یژگیهاینگاه ازو بنابراینیکی

کهاز گونهمطالعاتراشعبهایازنگاهانتقادیبهحسابآورد کنمی،دراینصورتبایداین مقایسهایقلمداد

سویی،بهمقایسۀاشتراکاتوشباهتهاویااختالفاتوتفاوتهاپرداختهوازسویدیگرمیتواندبهمقایسۀ

امتیازاتوقوتهایاکاسیتهاوضعفهایمیانحداقلدوامریادوواحدپژوهیشویادوسطحازسطوحیک

موضوعموردمطالعهویاحیتحتلیلنسبتهایمیاندوامربپردازد.اینمسئلهواینگونهمطالعاتتاآنجادارای

یزیازتطبیقدادن یزینیست،دراندیشیدننیزگر امهیتاستکهبایدگفتمهانطورکهانسانراازاندیشیدنگر

نیست.اّمادشواریهایپژوهشهایتطبییقنیزبسیاراستوبااینمهه،هرگزازامهیتایننوعمطالعاتمنیکاهد

ینودستاوردهاییقابلتوجههدایتمیکندازمجله: تکنیکی،پژوهشگررابهرهیافتهاینو یرادستیایببهچنین ز

یرادربسترمقایسهوسنجشچند 1.امکانتصورصحیحازیکمسئلۀحتقییقبارویآوردنبهمطالعاتتطبییق،ز

ابعادگوناگونیکموضوعفراهمشدهواینمسیربهروشنکردنصورتمسئلۀ امربایکدیگر،فضایفهموتبیین

حتقیقیاریمیرساند.

یرایکجانبهویکُبعدیبهمسئلهمنینگردوجنبههای یهوحتلیلوبرریسمسئلهبهدستمیآید،ز ز 2.امکانحتج

مقایسهایپژوهش،توانپژوهشگررابرایحتلیلمههجانبهبازمیگذارد.

یکردهایاندیشهای،میتوان یژهمقایسۀدیدگاههاوافکارومکاتبورو 3.درچارچوبیکمطالعۀتطبییقوبهو
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ین ینشوپرورشمتقنتر فرآیندیدرگز لها،استناداتوقوتوضعفآنهایپبردوچنین بهفهمهبتریازاستدال

یایبها،پژوهشگررابهمستوسویمجعبندیونتیجهگیریهایمعقولومنطیق ادلهومستنداتونیزدرداوریوارز

سوقخواهدداد.

یرانقدعلمی یجنقدضابطهمندعلمیدرجامعۀعلمیوفرهنگینیزدرپرتوایننوعمطالعاترونقمیگیردز 4.ترو

افکارواندیشههادرگروفهمنقاطامتیازوکاسیتهاواشتراکاتواختالفاتونسبتسنجیآنهابایکدیگراست.

یژگیهاهم یکنگاهشکیلوصوریدرحداعالموجودوعدمپارهایشاخصههاوو
ً
نگاهانتقادی،صرفا

ً
ثالثا

نیستیعینوظیفۀنگاهانتقادیفقطکشفواعالِمبودیانبودبعیضمعیارهاواصولدردیدگاهیاموضوعیخاص

یهوحتلیلوبرریس،به ز کردهوبهباطنموضوعمیرسدوسپسباحتج نیستبلکهنگاهانتقادیازظاهرامرگذر

عمقیایبمیپردازد.یعینمسیرآنحرکتازنقدهایَبناییبهمستنقدمبناییاست،لذانگاهانتقادی،نگاهی

حمتواییوحتلییلاست.

بهعنوانمنونهوبراساس»الگویساختاری-ترکییب«،الزمۀبرخورداریازنگاهانتقادیدرنقدیکاثرعلمی
ً
رابعا

ایناستکهوقیتبهشاخصۀ»انسجامونظممنطیق«میرسد،بهدقتطرحونظامفکریحاکمبراثرراموردبرریس

یایبکردهووضعّیتنظم ینجزیئوفرعیآنراارز قراردهدتابتواندکیفیتانسجامحمتواییدرکلاثرونیزدرونعناو

منطیقآنرابهجّدحلاظکندوحیتتاآنجاپیشرودکهبهطراحینقشۀجدیدیبهجاینقشۀمؤلفبپردازد،یا

مثاًلدرشاخصۀ»منابع«،بهنقدوحتلیلمنابع،منبعشنایساثرواصولعلمیمنبعدهیآناقدامکندیاکیفیتحتلیل

یژهنگاهانتقادیدراینمنونۀخاص)نقداثر ل،وتوانایینقدآراءآنراازنظردورندارد.بهو وبرریسها،قدرتاستدال

یههاوپارادامیهای علمی(مستلزمحرکتازظواهرحمتوایعلمیبهمستاصول،مبادی،مباین،پیشفرضها،نظر

حاکمبرمتونعلمیاستتابتوانبهنسبتسنجینقادانۀایندستتناسباتدستزدیعیننقادِینسبتحمتوا

یایبنقادانۀمیزان بامباینواصولونقادیمباینعلمی.دراینفراز،الزمۀنگاهانتقادیآناستکهبهحتلیلوارز

مهاهنگیحمتواهایپژوهیشیکاثربامباینوپیشفرضهایمقبولومتخذآنبپردازمی؛حیتمیتوانایننگاه

انتقادیراقدریجامعتروگستردهتردیدودرجامعۀدیینواسالمی،ازمیزانسازواریوتناسببامبایندیینو

میتوانبانگاهانتقادی،وضعیتنسبتاثربافرهنگ نقدچالشهایاحتمایلآنسخنگفت.مهچنین
ً
احیانا

یۀطرحوابداعاینالگویپیشهنادی،نگاه جامعهونیازهاومقتضیاتعلمیوعمیلآنرابهچالشکشید.درزاو

انتقادیبهاینمقدارنیزاکتفامنیکندوتابرریسونّقادیروششناخیتنیزپیشمیرودیعیننقدروششناخیتیک
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اثروتوجهبهچارچوبهاینظری،تناقضهایرویش،تطابقهایروششناخیتباموضوعومتدومباینفلسیفو

یۀحاکمومسائیلازایندست. نظر

3-5- ِابتنای فلسفی
یژگیهاینقدعلمیوسببمتایزآنازنقدهایعمومیوعامیانهاست.نقدعلمی یشهداریفلسیفیکیدیگرازو مؤلفۀر

یشههایفلسیفباشد.اینسخن بهدلیلنظاممندی،الگوداری،جامعنگریوافقانتقادی،منیتواندبدونمبناور

بدانمعناستکهوقیتدرحمتواینقدعلمیدقتکنمی،میتوانمیآنرابهمکتبومبایناندیشهاینظریبازگردانده

یرااینخصوصیاتبهقدریقویهستندکهنقدعلمیراپرمایهساختهاند.اما یشههایفلسیفآنرادنبالکنمیز ور

دربرابر،نقدهایذویقیاژورنالیسیتیاعمومیبهدلیلسطحیوصوریبودن،ازهیچعمقنظری-فلسیفبرخوردار

یرافاقدنگاهبنیادیبهمسائلونظربه نیستندولذادچارظاهرسازیشدهومنیتوانندحتلیلهایعمییقارائهدهندز

دلیلبهعنوانپژوهششایستۀعلمیتلیقمنیشوند.بنابرایننقدعلمیدارایعمق یشههاوعللاصیلاندوبهمهین ر

یشههایآنرایپگرفت. فلسیفوابتنایاندیشهایاستوبادقتدرالگوونظاممندیآنمیتوانر

برایناساسبایدپنجمرحلۀمترتببرهمراتفکیککردکهعبارتنداز:نقدعلمی،الگو،روش،روششنایسوفلسفۀ

حاکموپیشیین.

بهبیایندیگرنقدعلمیحمصولالگوییاستکهبراساسآن،بهنقدمسئلۀمنتخبمیپردازدامااینالگونیزمتخذ

یفوطراحیشدهووقیتپیشترمیرومی یژهای،تعر ازیکروشومتدخاصاستکهبراساسروششنایسو

،بنیادیومبنایی18رابرساختوبنیادروششنایسهانیز
ّ

میتوانحکومتوتأثیرمکاتبفلسیفبانگاههایکیل

مالحظهکرد.

3-6- تخصص مداری
تصاهلفنوصاحبنظرانمرتبطبودهو یژگیهایقبیلوبهخصوصمؤلفۀپنجم،نقدعلمی،حمن براساسو

یژهایاست.افرادعامیوغیرمتخصصویباطالعازموادمفهومیو صصودانشو بهکارگیریآننیازمندحتن

ادبیاتواصطالحاتکاربردیآن،بهسخیتتوانطرحواستفادهازالگویایننوعنقدوپایبندیبهشرایطآنرا

نقدعلمیالگوینقدروشنقدروششنایسفلسفه
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صصحموریوحفظحدودچارچوبهای خواهندداشتمگراینکهازآموزشالزمبرخوردارشوند.ازاینروحتن

یژگیهاینقدعلمیحمسوبمیشود. صیصعلوم،ازو حوزههایحتن

3-7- خالقّیت و پویایی
یایی یاییدرخوریبرخورداربودهوبهخالقیتعلمیجدیدیمنهتیشود.پو انتظارایناستکهنقدعلمیازپو

یههایدیدجدیددربارۀموضوعنقادی وخالقیتدراینجابهمعنای،نوآوریوگشودنپرسشها،مسائلوزاو

یاالگوییرابهمنایشمیگذاردکهمانندپیل،خوانندهراازدیدگاهمؤلفبهمستایدهپردازی است.نقدخاّلقوپو

یههایجدیدهدایتمناید.درایننگاه،رسالتنقدعلمیتهنابهبرقرارینسبتبامؤلفواثروی وتولیدنظر

خمتمنیشودبهگونهایکهناقدبانقداثر،کارخودرامتامشدهتلیّقکندبلکههدفنقدعلمیگذرازمؤلفبهمست

خوانندهاستتابتواندبانقدخود،مسیرجدیدیبرایخوانندۀاثربگشاید؛پرسیشبایستهپیشرویویبنشاند

یاروشومتدجدیدیبرایحلمسائلویپیشهناددهدیاموضوعاتومسائلدیگراماقابلتوجهومهمیرا

بهیکاثرعلمیحمدودوحمصور
ً
ق،صرفا

ّ
برایتعمیقنگاهوافقدیدویطراحیکند.بدینساننقدعلمیخال

منیشودبلکهنقطۀهدفآنافقگشاییاستیعینتداوممسیراندیشهوسیرتفکردربارۀیکمسئلۀعلمی.بهبیان

درپیشبرد شد،یعینکارمنتقدسهمفعاالنهداشتن ربۀخودرادردیگرانعمقبن دیگرداورِینقادانهبایدبتواندحتج

کارمؤلفاست.دیویینیزدربثنقدآثارهنریبهاینمسئلهاشارهمیکند)دیویی،478:1393(.

قرامیتوانحساسیتوشورانتقادیبهمعنایپرشوربودنناقددرارائۀنقد
ّ

یکیازمصادیقنقدخال مهچنین

وبرخورداریازحساسیتالزمدرطرحموضوعوپایبندیویبهاصولوآدابنقددانست.اینامررابایداز

خصوصیاتشخصییتناقدبهحسابآوردکهبهجایانفعالوُسسیت،مهوارهسرپرشوریداردتابتواندراههاینو

وجدیدیرادرپیشگیردوبافعالیتروزافزونخوددرصددبسطوگسترشخالقیتهایعلمیبرآید.بنابراین

قنسبتبهموضوعاتاطرافخودونیزمسائلجامعۀعلمیاشساکتوخنیثنیست،بهنقدآنها
ّ

ناقدخال

میپردازد،دغدغهداردونسبتبهرعایتقواعدواسلوبهاینقدعلمیحساسیتازخودنشانمیدهدتابتواند

ادکند،لذاناقدپرشور،حتولگرانیزهست. افقگشاییوحتولایج

خصلتپرشورییکیازششخصلتالزمشخصییت،درکنارششخصلتکایفعلمی،برایپژوهشگریحمسوب

شدهاست19دیویینیزدربثازنقدآثارهنری،بهضرورتعالقۀعاملانۀپرشورناقداشارهمیکند:

یرا منتقد بدون  ز پر شور  می  امان نگه می دارد عالقۀ عاملانۀ »پرشور« است. می گو را در  ه منتقد  بنابراین، آنچ  ...
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گر دانیش فراخ دامنه داشته باشد، چنان  حساسیت طبیعِی پیوند یافته با میل شدید به پاره ای موضوعات، حیت ا

گر  سرد و یب احساس خواهد بود که حمال است به قلب اثر هنری راه یابد. او در سطح ظاهر بایق می ماند، با این حال، ا

ربه ای غین و تام و متام است شکل نگیرد، داوری یک سویه خواهد بود یا از سطح فوران  عالقه با بینیش که حاصل تج

واهد رفت. دانش باید هیزم آتش عالقه باشد. )دیویی، 1393: 458 و 459(. تر نن احساسایت گری باال

3-8-  اخالق مداری
یرانقدعلمی)برخالفنقدهای یژگیهایدیگر،توجهبهرعایتآداباخالیقنقدعلمیاست،ز ازمؤلفههاوو

یژهباتوجهبهمؤلفۀخالقیت ژورنالیسیتوسیایسواجتماعی(تهناباهدفروشنگرِیدانیشطرحمیشودوبهو

یهپردازیهایجدید یایی،درراستایافقگشایِیپژوهیشوزمینهسازیبرایتولیدعلموحرکتبهمستنظر وپو

یکردهاومباینعلومرایج، یهها،روشها،رو است،بهخصوصدرحوزۀعلومانساینکهنقداندیشهها،مکاتب،نظر

یتدارد،حفظ هدرنقدعلمیاولو مقدمۀحتولوابداععلومانساینبومیواسالمیحمسوبمیشود.ازاینروآنچ

یژگیها، یژگیهاینقدعلمیاستکهالزمۀمتامیاینو ضوابطعلمیومفادچارچوبهایششگانۀمذکوردرو

تقّیدبهآداباخالیِقنقداست.بنابرایننقدعلمیبایدازهرگونهدرشتگویی،عباراتکنایهآمیز،فحایش20،متجید

یف،یاجانبدارییکطرفه،وماننداینخایلباشدچراکههریکازاینامور،بااهدافیادشدۀ وتعر وحتسین

نقدعلمیسازگارنبودهومانعیبرسرراهآناست.
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نتیجه گیری
حتولدرعلومانساینبدوننقدپژوهیواندیشیدندرمفهومنقدعلمیممکننیست،امامطالعاتنقدپژوهیدر

حوزۀعلومانساینکشورازادبیاتپررونیقبرخوردارمنیباشد.عالوهبراینکهحمسوبکردنمسئلۀنقدبهعنوان

یکامردرجۀدووفقداننگاهرومشندبهمفهومنقدعلمینیزازرهزینهایفکریدراینزمینهاستکهسبببروز

آسیبهاییدراینحوزۀمطالعایتشدهاست.

نقطۀشروع،متییزنقدعلمیازنقدهایغیرعلمیوتشخیصمؤلفههایمفهومیآناست،بدینصورتکهنقدی

قواخالیقباشد.
ّ

صیص،خال علمیبهحسابمیآیدکهنظاممند،واجدالگو،جامع،انتقادی،عمیق،حتن

یژگی راتشکیلدهندبهنویکهبتوانهرو
ّ

مؤلفههایمذکوربایددریکچارچوبمنظمبایکدیگر،یککل
ً
طبیعتا

موعۀآنهااستخراجکرد. یژگیدیگریاحمج راازدلو

یۀجامعنقددرحوزۀعلومانساین یژگیهاینقدعلمییکیازارکانمهمنظر یفوو درهنایتباارائۀضرورت،تعار

یۀنقد،هیچراهیبرایخروجازآسیبهایپیشتریادشدهدرحوزۀ یرابدوندستیایببهنظر ترسمیخواهدشد،ز

مطالعاتنقدپژوهیعلومانساینکشوروجودندارد.
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