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چكیده
نقـد از زمـره روش هـای مؤثـر بـرای سـنجش كیفیـت متـن و مشـخص كـردن نقـاط 
قـوت و ضعـف اثـر اسـت. بـا بهره گیـری از ایـن امـکان سـودمند می تـوان فقره هـای 
اطالعاتـی را پاالیـش كـرد. نقـد در چارچوبـی تحلیلـی مطـرح می شـود كـه ایـن قالـب 
مـدون می توانـد در ارتبـاط بـا زمینه هـای مختلـف موضوعـی بـه نقـش آگاه سـازی خود  
بپـردازد و راهـکاری اثربخـش برای سـنجش درسـتی اثر اسـت. نگارش نقـد علمی یکی 
از فعالیت هـای روشـمندی اسـت كـه در عرصه فعالیـت عالمانه جایگاهی ممتـاز و معتبر 
دارد. انـواع روش هـای انتقـادی به منظـور تحلیـل متـون مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد و 
هـر یـك از ناقـدان بـر مبنـای توانایـی و دانـش خویش از روشـی متناسـب با نـوع متن 
و حـوزۀ مطالعاتـی آن، بهـره می برنـد. انـواع نقـد بـر اسـاس نـوع اسـتفاده، روش هـای 
به كارگیـری، جایـگاه متـن، حـوزۀ مـورد مطالعه، كاربـرد و هـدف ناقد متفاوت  هسـتند. 
ایـن  طبقه بندی هـا بـر مبنـای كاربردهـای گوناگـون شـکل گرفته انـد و هریـك حـاوی 
شـیوه ای بـرای نـگارش تحلیلـی دربـاره اثـری خـاص هسـتند و می تواننـد حـاوی فواید 

حرفـه ای و تخصصی باشـند.  

كلیدواژه
نقد، اهمیت نقد، انواع نقد

مقدمه
فرآینـد نقـد یکـی از دسـتاوردهای بزرگ تاریخ بشـری اسـت كـه قدمتی بسـیار دارد. از 
زمـان آغـاز فعالیت هـای ادبـی و علمـی در دوران كهـن، تحلیـل و بررسـی ایـن آثـار نیز 
شـکل گرفتـه اسـت؛ به گونـه ای كـه می تـوان گفـت نقـد پیشـینه ای دیرینـه دارد. ولـی 
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تحلیل هایـی كـه براسـاس روش شناسـی مـدون شـکل  گرفتـه اسـت، تاریـخ كوتاه تـری 
را پوشـش می دهـد. گفته انـد كـه نقـد روشـمند از دوران افالطـون و ارسـطو آغـاز شـده 
اسـت. گرچه این سـخن قابل مداقه و بررسـی بیشـتر اسـت، ولی بدون تردید سـالطین 
نامبـردار اندیشـه و بررسـی آرا، ایـن دو شـخصیت برجسـته هسـتند. از سـوی دیگـر، 
نقـد شـعر و ادبیـات نیـز پیشـینه ای كهـن دارد و بـه دلیـل رواج و گسـترش ادبیـات در 
متـون كهـن، ایـن حوزه بیشـتر مـورد عنایت ناقدان قرار داشـته اسـت. چنانچـه حبیب1 
)2005( به صراحـت بیـان می كنـد كـه احتمـاالً نخسـتین شـکل نقـد، در فرآینـد خلـق 

شـعر و نظم مشـاهد شـده اسـت.
نقـد، فرآینـد اصـالح اطالعـات اسـت. اطالعـات در صـورت خدشه دارشـدن صحت و 
درسـتی، اعتبار، كاربرد، تأثیر، ارزش و اثربخشـی اطالعات،  ممکن اسـت سـبب خسارت 
و زیان هـای فراوانـی در زندگـی بشـر شـود. از همیـن  رو تـالش وسـیعی در محیط هـای 
علمـی بـرای سـنجش و پیرایـش آثـار و متـون علمـی صـورت می گیـرد. درصورتی كـه 
اطالعـات از طریـق فعالیـت ارزشـیابی اصالح نشـود، بیـم آن وجود دارد كـه در پاره های 
اطالعاتـی دیگـری نفـوذ كنـد و دامنه اطالعات نادرسـت2یا كم درسـت را گسـترش دهد 
)درودی، 1391: 32(. بنابرایـن نقـد سـازوكاری بـرای اصالح اطالعـات و تضمین كیفیت 
و درسـتی آن اسـت و بـا حوزه هـای متعددی در ارتباط اسـت. نقد باید از روشـمندی در 
سـاختار و نوشـتار برخـوردار باشـد. چنانچه هارفـام3)2006( اظهار می كند، نقد رشـته ای 
علمـی اسـت شـامل تفسـیر متنـی، پژوهش هـای تاریخـی و اندیشـه نظـری. براسـاس 
نوشـتار تاریـخ نقـد ادبـی كمبریـجx :2007-1993( 4( مطالعـه تاریـخ نقـد، محصولـی 
از پژوهش هـای فلسـفی نویـن اسـت. ولـك5 )1373، ج.1: 40( نیـز اظهـار می كنـد كـه 
تاریـخ نقـد از آغـاز رنسـانس تـا نیمه قرن هجدهم مشـتمل اسـت بـر تثبیـت، تکّمیل و 

گسـترش دیدگاهی دربـاره ادبیات. 
نقـد كوششـی مؤثـر و سـازمان یافته بـرای افزایـش شـناخت مناسـب و سـودمند 
اطالعـات اسـت. در ایـن فرآینـد، تعییـن نقـاط ضعـف هم پایه درسـتی اطالعـات ارزش 
دارد. از همیـن  رو بایـد گفـت كـه نقـد تنهـا اظهـار كاسـتی های متـن نیسـت؛ بلکـه 
كوششـی در مسـیر صحـت و تضمیـن سـالمت اطالعـات اسـت. اهمیت داشـتن موضوع، 
سـبب می شـود كه عنایت به متن بیشـتر شـود. برای بررسـی و تحلیل اثربخشـی متن، 
می تـوان از میـزان توجـه جامعـۀ علمی بـه  نقد اثر، در حکـم مؤلفۀ اصلی، اسـتفاده كرد. 

اهمیت نقد 
بـرای نـگارش متنـی دربـاره نقد علمـی كتاب و متـون اطالعاتـی، دو محور عمـده مورد 
توجـه قـرار می گیـرد: 1. عوامـل مهـم و تأثیرگذار در سـاختار نـگارش و سـطوح مربوط 
بـه آن؛ 2. عناصـر مهـم در تبییـن محتـوا و مفاهیـم تخصصـی متـن. البته عناصـر مؤثر 
دیگـری هـم در سـایه  ایـن محورهـا و در ارتباط بـا اركان دیگر می توان مطـرح كرد؛ ولی 

نقدشناسی
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همـواره ایـن دو ركـن مهـم در متـون انتقـادی در مركز توجه قـرار دارند. هر یـك از این 
دو مـورد، از اهمیـت خـاص خـود برخوردارند و نمی  تـوان هیچ یك را فـدای دیگری كرد. 
درواقـع سـاختار مفهومی در سـایه سـاختار شـکلی انسـجام می یابد. ایـن دو محور اصلی 
را همـواره در نـگارش نقـد بایـد در نظـر گرفـت و بـه شـیوه مناسـبی از آن هـا بهـره برد 
)درودی، 1391(. نقـد دارای ابعـاد تحلیلـی اسـت كـه بـا فرمتـی منظـم در موضوع های 
گوناگـون، بـه آگاهـی خواننـدگان منجـر می شـود. روش نقـد متکـی بـر عوامل اساسـی 
اسـت كـه باعـث ایجاد سـاختار اطالعاتی6 می شـود. كوشـش ناقد در عمل نقد آن اسـت 

كـه معنای نهفتـه در دل متـن را بیابد. 
 تالش هـای نویسـنده متـن در رونـد نـگارش مفهومـی در اثـر، بـا توجـه  و تحلیـل 
دقیـق ناقـد، ارزشـیابی7 می شـود. ایـن درواقـع ماهیـت نقـد اسـت كـه همـواره در هـر 
نـگارش انتقـادی برجسـته می شـود. در هـر نقدی، یـك بُعد، ظاهـر نوشـتار و الیه رویی 
متـن اسـت؛ ولـی در سـطح دیگر، یعنـی در الیه هـای زیریـن، معنا و سـطوح عمیق تری 
وجـود دارد كـه ضـرورت بررسـی را بیشـتر می كند. همان طـور كه پـك8 )1382: 105( 

بیـان می كنـد، در نقـد، فراسـوی متـن را هـم باید مـورد توجه قـرار داد. 
هرچـه سـطح نوشـتاری در نقـد، بیشـتر بـر رعایـت اخـالق حرفه ای اسـتوار باشـد، 
بیشـتر از راسـتی و درسـتی ناقـد حکایـت می كنـد. بسـیاری از سـخنان غیرواقعـی یـا 
بزرگ نمایـی دربـارۀ ضعف هـا و مشـکالت متـن، بـه ناتوانـی ناقـد در تحلیـل مناسـب و 

بهره گیـری صحیـح از شـواهد و سـاختار نوشـتار بازمی گـردد. 
هـدف نقـِد متـون، تقویـت اثربخشـی علـم9 اسـت. بـا گسـترش انتشـارات، بررسـی 
بـرای تعییـن درسـتی اطالعـات از اهمیت باالتـری برخوردار می شـود. نقـد از اقدام های 
اساسـی در تولیـد متـون علمـی10 اسـت. ایـن امـر می توانـد بـه ایجـاد ارزش افـزوده در 
متـون بینجامـد و توسـعه علمـی را تسـریع كنـد. بـا بررسـی  های روشـمند به منظـور 
تحلیـل آثـار علمـی، دسـتاوردهای ارزشـمندی در جهان انتشـارات به دسـت می آید كه 
بـر مبنـای آن می تـوان كاسـتی های متـون علمـی را بـه حداقـل رسـاند. با ایـن توضیح 

می تـوان گفـت كـه نقـد ابـزاری بـرای اصـالح و تهذیـب متن اسـت. 

انواع نقد
انـواع ادبـی در ردیـف نظام هایـی از قبیل سبك شناسـی، نقـد ادبی و یکی از اقسـام علوم 
ادبـی و مباحـث نظریـۀ ادبیـات تعریف می شـود و ناظـر به طبقه بنـدی آثار ادبـی از نظر 
مـاده و صـورت در گروه های مشـخص و محـدود اسـت. قدیمی ترین طبقه  بنـدی موجود 
از انـواع ادبـی در نظریـۀ ارسـطو در كتـاب پوئتیـک دیـده می شـود. براسـاس همیـن 
اندیشـه، انـواع ادبـی بـر محور نظریه انـواع قابل تفکیك بوده، سـایر انواع نمایشـی )چون 
كمـدی و تـراژدی( از درون نـوع حماسـی به وجود آمده اسـت )زرین كـوب، 1382: 86؛ 

نقل در گرجـی، 1388: 187(. 

درآمدی بر انواع نقد و كاركردهای آن
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در هـر دورۀ ادبـی بـا توجه به مسـائل فرهنگـی و اجتماعی و سیاسـی، گفتمان )نوع 
ادبـی( خاصـی غالـب اسـت كه در كتاب هـای تاریخ ادبیات و سبك شناسـی از آن سـخن 
گفتـه می شـود. چنان كـه نـوع ادبـی و گفتمان غالـب بر قرن چهـارم و پنجم حماسـی و 
اسـطور ه ای، نـوع ادبـی و گفتمـان حاكم بر قـرن هفتم و هشـتم غنایـی و گفتمان حاكم 
بـر دورۀ حاضـر، رمـان )داسـتان( اسـت. بـا توجـه بـه ایـن اسـتیالی گفتما ن هاسـت كه 
می تـوان رویکـرد حماسـه را وابسـته بـه دوران گذشـته و رویکـرد رمـان را، اگرچه رمان 
تاریخـی، رهیافتـی به زمان حال دانسـت؛ زیرا در حماسـه همیشـه روح ملـی و حقایق و 
وقایـع دوران گذشـته دیـده می شـود، درحالی كه رمان بیشـتر بـا تجربۀ فردی نویسـنده 

سـروكار دارد )گرجی،1388: 186(.
نقـد دارای طبقه بندی هـای متعـددی اسـت كـه همیشـه نیـز به روشـنی و دقـت 
تعریـف نشـده اسـت و در برخـی مواقـع ایـن تقسـیم بندی ها دارای وجـوه مشـترک نیز 
هسـتند. زمانـی  كـه بـه مطالعـه انـواع نقـد می پردازیـم، مشـاهده می كنیـم كـه تعاریف 
ارائه شـده از نقـد گاهـی دارای اشـتراک و همپوشـانی اند. همچنیـن كاربـرد نقـد و نـوع 
متـن می توانـد بـر ایـن حـوزه تأثیرگذار باشـد. ضمـن آن كه هـدف ناقد و تخصـص او در 
انتخـاب روش نقـد، مؤثـر اسـت. ایـن طبقه بندی ها  كـه در برخی شـرایط تغییر می كند، 
گاهـی مـورد پذیـرش گروهـی از اصحـاب ادب اسـت و گاهـی نیـز اندیشـمندانی بـا این 
تقسـیم بندی ها مخالف انـد. در ادامـه، برخـی از انـواع طبقه بندی هـای مهـم و مطـرح در 
متـون ایـن حـوزه، بـه اجمـال معرفـی می شـوند. بـدون تردیـد انـواع نقـد شـامل موارد 

بیشـتری اسـت كـه بیـان همه آن هـا مجـال و زمـان دیگـری می طلبد. 

نقد منفی، سازنده و مخرب
در یـك تقسـیم بندی كلـی نقـد بـه نقـد منفـی، نقـد سـازنده و نقـد مخـرب تقسـیم 
می شـود. نقـد منفـی یعنـی اعـالم اعتـراض بـه چیـزی، فقـط بـا ایـن هـدف كه نشـان 
دهیـم آن چیـز اشـتباه، نادرسـت، غلـط، بی معنـا، مـورد اعتراض یـا بدنام اسـت. این نوع 
نقـد عمومـاً بـر ناپذیرفتنی بـودن چیـزی تأكیـد می كنـد. همچنیـن نقـد منفـی اغلـب 
معـادل بـا »حمله شـخصی« تفسـیر می شـود. البتـه ممکن اسـت هدف نقـد منفی حمله 
شـخصی نباشـد؛ ولـی از آن چنیـن برداشـت شـود. نقـد منفـی ممکـن اسـت رنجـش 
نقدشـدگان را در پـی داشـته باشـد ؛ به طوری كـه فـرد نقدشـده احسـاس كنـد مـورد 
هجـوم قـرار گرفتـه یـا به او توهین شـده اسـت. در این صـورت وی نتیجه نقـد را جدی 

نمی گیـرد یـا نسـبت بـه آن عکس العمـل سـزاواری نشـان نمی دهـد.  
نقـد سـازنده می خواهـد نشـان دهـد كـه می تـوان مقصـود یـا هـدف كاری را بـا 
رویکـردی جایگزیـن بهتـر بـرآورده كـرد. در ایـن حالـت، نقدكـردن الزامـاً بـه معنـای 
»اشتباه شـمردن« نیسـت و هـدف یـك كار مـورد احتـرام اسـت، بلکـه اعـالم می شـود 
همـان هـدف را می تـوان از راه دیگـری، بـه شـکلی بهتـر محقـق كـرد. نقدهای سـازنده 
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عمومـاً در شـکل پیشـنهادی بـرای بهبـود، مطرح می شـوند؛ مثـل اینکه چطـور می توان 
كارهـا را طـوری انجـام داد كـه بهتـر و بیشـتر مورد قبول باشـد. ایـن نوع نقـد، توجه را 
بـه ایـن مسـئله جلـب می كنـد كه »چطـور یك مشـکل مشـخص را می توان حـل كرد«، 

یـا »چطـور می تـوان آن را بهتـر حـل كـرد«.
هـدف نقـد مخـرب نابودكردن طرف مقابل اسـت. نقـد مخرب تـالش می كند دیدگاه 
مقابـل را بی اعتبـار و بـی ارزش نشـان دهد. در بعضی شـرایط، نقد مخرب كامـاًل غیرقابل 
توجیـه اسـت و از جنـس اذیـت و آزار یـا تهدید به حسـاب می آید؛ مخصوصاً اگر شـامل 
»حملـه  شـخصی« باشـد. خـوِد نقـد مخـرب عمومـاً مـورد نقـد قـرار می گیـرد؛ چـون به 
 جـای تأثیـر مثبـت، تأثیـر تخریبـی دارد )البتـه اگـر هیچ دلیلی بـرای مخرب بـودِن نقد 

ارائـه نشـود، ایـن می توانـد صرفاً یـك اتهام یـا بهانه باشـد.( )انواع نقـد، 2013(.
در تحلیـل نقـد منفـی می تـوان گفـت كه ایـن نوع نقـد، نوعـی تعیین تکلیـف برای 
دیگـران اسـت كـه بـه جای آن هـا تصمیـم گرفته می شـود كه چگونـه بیندیشـند و فکر 
كننـد. بـه تعبیـر دیگـر، این نوع نقـد به جـای تقویت فکری افـراد در تحلیل و شـناخت 
بهتـر مؤلفه هـا، آن هـا را بـه سـوی ضعـف می كشـاند. البتـه می تـوان بـرای این نـوع نقد 
جنبـه مثبـت و سـودمند نیـز در نظـر گرفت. شـاید ذكر این نکتـه خالی از لطف نباشـد 
كـه زمانـی  از  لقمـان حکیـم پرسـیدند ادب از كـه آموختـی، گفـت از بی ادبـان. تعبیـر 
ایـن سـخن آن اسـت كـه هـر چـه آنـان می گفتنـد و می كردنـد، كـه موجـب آزار خاطر 
لقمـان بـود، آن را انجـام نمـی  داد و از راه شـناخت بدی هـا بـه تحریم آن هـا می پرداخت 
و در مقابـل بـه فعالیـت مثبـت و اخـالق حسـنه روی مـی آورد. در اینجـا نیـز  نقد منفی 
می تواند محدودیت ها و كاسـتی های نگرشـی را مشـخص سـازد. نتیجه آن نیز شـناخت 

بهتـر حـوزه نقـد و توجـه بـه عناصر اساسـی و صحیح در بررسـی اندیشه هاسـت. 
ــی  ــد؛ ول ــود را دارن ــاص خ ــتفاده های خ ــردو اس ــازنده، ه ــد س ــی و نق ــد منف نق
معمــوالً، بــرای یــك نقــد خــوب، تلفیــق ایــن دو الزم اســت. همچنیــن گفتــه می شــود 
كــه وقتــی ایــرادی در كاری پیــدا می كنیــد، بهتــر اســت پیشــنهادی بــرای بهترشــدن 
ــا  ــا و »انجام ندادن« ه ــاری از »انجام دادن«ه ــده رفت ــر قاع ــاً ه ــد و عموم ــه دهی آن ارائ
ــدادِن« كاری  ــای »انجام ن ــه معن ــوال ب ــام دادِن« كاری، معم ــت. »انج ــده اس ــکیل ش تش
دیگــر اســت، و »انجام نــدادن« كاری معــادل »انجــام دادن« كاری دیگــر اســت. در نتیجــه 
یــك انتخــاب آگاهانــه بیــن »انجــام دادِن ایــن كار یــا یــك كار دیگــر« وجــود دارد كــه 
هــردو امکان پذیــر نیســت. بنابرایــن بــرای جهــت دادن رفتــار، افــراد نیــاز دارنــد بداننــد 
كــه چــه چیــزی مــورد قبــول اســت و چــه چیــزی مــورد قبــول نیســت )انــواع نقــد، 
ــث  ــد باع ــه نق ــرد ك ــه  كار ب ــواردی ب ــوان در م ــرب را می ت ــد مخ ــوم نق 2013(. مفه
ــه دارد و از  ــوع نقــد بیشــتر حالــت مجادل ــا نویســنده شــود. ایــن ن تخریــب نوشــتار ی
ــرای  ــالش مضاعفــی ب ــی ت ــاًل افراطــی اســت؛ یعن ــل كام ــگارش و ســطح تحلی نظــر ن

ــد.  ــان می ده ــنده آن نش ــن و نویس ــردن مت ُخردك

درآمدی بر انواع نقد و كاركردهای آن
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نقد نظری و نقد عملی
صادقـی مرشـت )1388( اظهـار می کنـد کـه نقـد ادبـی در یـک نـگاه کلـی بـر دو نـوع 
اسـت: نقـد نظـری و نقـد عملـی. نقـد نظـری11 مجموعـه منسـجمی از اصطالحـات و 
و  را در مالحظـات  تعاریـف و مقـوالت و طبقه بندی هایـی اسـت كـه می تـوان آن هـا 
مطالعـات و تفاسـیر مربـوط بـه آثـار ادبی بـه كار بـرد. این نـوع نقد، همچنیـن محك ها 
و قواعـدی را مطـرح می كنـد كـه با اسـتعانت از آن هـا می توان آثـار ادبی و نویسـندگان 
آن هـا را قضـاوت و ارزیابـی و، بـه اصطـالح، ارزش گـذاری كـرد. نقـد نظـری در حقیقت 
فقـط بیان كننـده قواعـد و فنـون ادبـی و نقـد ادبـی اسـت؛ امـا ممکـن اسـت آن را در 
اثـری پیـاده نکنیـم. مثـاًل می گوییـم در نقـد بایـد توجـه داشـت كـه متن تحت الشـعاع 
زندگـی و آرای نویسـنده قـرار نگیـرد؛ امـا درواقـع از ایـن دیـدگاه خـاص بـه بررسـی 
اثـری نپرداخته ایـم و فقـط بیـان نظریـه كرده ایـم. كتـاب آی.ا.ریچاردز موسـوم به اصول 
نقـد ادبـی )Principles of Literary Criticism( )نوشته شـده در سـال 1924( و كتـاب 
نورتـروپ فـرای موسـوم به تشـریح نقـد ادبـیAnatomy of Criticism( 12( )نوشته شـده 

در سـال 1957( از آثـار معتبـر در حـوزه نقـد نظـری هسـتند. 

نقد عملی13 یا تجربی 
ایـن نـوع نقـد بـه بررسـی تقریبـاً تفصیلی اثـر خاصی می پـردازد؛ یعنـی اسـتفاده عملی 
از قواعـد و فنـون ادبـی بـرای شـرح و توضیـح و قضـاوت اثـری. در نقـد عملـی بایـد از 
اصـول نظـری نقـد - كـه طبعـاً بـر تجزیـه و تحلیل هـا و ارزش گـذاری منتقـد نظـارت 
و حاكّمیـت دارنـد - به طـور ضمنـی و غیرصریـح اسـتفاده كـرد. بـه زبـان سـاده، بایـد 
در عمـل از محتـوای آن هـا اسـتفاده شـود، نـه اینکـه تنهـا به صـورت نقـل قـول، نقد را 
تحت الشـعاع قـرار دهنـد. بـه  عبـارت دیگـر، بـه اصـول نظـری نقـد در نقـد عملـی باید 
به صـورت توصیه هایـی، گاه بـه گاه و مناسـب مقـام، ارجـاع داد و از آن هـا اسـتفاده كـرد. 
در نقـد ادبـی بحـث ایـن اسـت كـه »فالن اثر )شـعر( تا چـه حد خوب  اسـت؟« امـا برای 
اینکـه متوجـه شـویم فـالن اثر )شـعر( تا چـه حد خوب اسـت، بایـد مسـائل مختلفی را 
مـد نظـر داشـته باشـیم. مثـاًل باید نسـبت به صحـت متـن مطمئـن باشـیم و درنتیجه، 

وارد مباحـث زبان شناسـی و تاریخـی شـویم. 

نقد سنتی و نقد نو 
این گونـه نقـد )نقد سـنتی( به شـیوه دوره »ادوارد هفتم« )1910-1901( انجام می شـود 
و در تضـاد بـا روش دوره »ملکـه ویکتوریـا« )1901-1837( اسـت. رضایـت و پذیـرش 
بی چون وچـرای اثـر در مـرام ایـن نـوع نقـد نیسـت و بـا نقد و پرسـش تـالش می كند از 
وابسـتگی بـه نهادهـای قـدرت رسـمی و مذهبی سـر باززنـد. هنوز هـم در ادبیـات برای 
درک و ارزیابـی بیشـتر آثـار، از ایـن شـیوه اسـتفاده می شـود. معمـوالً محـور اصلـی كار 
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در ایـن شـیوه، كسـب و ارائـه اطالعاتـی دربـاره خالـق اثـر و زمانـه اوسـت و تصویری از 
اثـر عرضـه می شـود كـه  چنـدان متکی بـر تحلیـل دقیقی از خود آن نیسـت )نوشـمند، 
1390(. ناقـدان سـنتی در بررسـی و تحلیـل متـون، بیشـتر بـه بررسـی هایی می پردازند 
كـه عمومـاً شـخصیت و ویژگی هـای فـردی را شـامل می شـود. به عنـوان نمونـه توجـه 
آن هـا بـه دوره تاریخـی حیات نویسـنده یـك عامل قابل توجه اسـت. این امـر را می توان 
در تاریـخ ادبیـات جسـت وجو كـرد. بررسـی زندگـی خصوصـی نویسـنده نیز از مسـائلی 
اسـت كـه ممکـن اسـت مورد دقـت و بازبینـی قرار گیـرد. حتـی وضعیت تأهل یـا تجرد 
نویسـنده و خانـواده او، همچنیـن ویژگی هـای اخالقـی نویسـنده و گرایش هـای مذهبی 

او هـم مـورد توجه اسـت. 
مسـائلی ماننـد ایـن كـه مکتـب فلسـفی نویسـنده چـه بـوده اسـت یـا هـدف او از 

نـگارش متنـی چیسـت،در ایـن روش نوشـتن نقـد قابـل مالحظـه اسـت. 
ــان  ــوش نش ــی، روی خ ــعر غنای ــژه ش ــعر، به وی ــه ش ــتر ب ــو بیش ــد ن ــرد نق رویک
ــعر را از  ــن روش، ش ــد در ای ــروكار دارد. منتق ــاه س ــعار كوت ــا اش ــتر ب ــد و بیش می ده
ــدون  ــرتاپای آن را ب ــد و س ــرون می كش ــی اش بی ــن تاریخ ــنده و مت ــرح حال نویس ش
ــرار  ــد ق ــی  منتق ــور بررس ــه مح ــد. آنچ ــی می كن ــداز و بررس ــی، وران ــات بیرون مالحظ
ــود در  ــده موج ــات پیچی ــا و تناقض ــی و تنش ه ــر، معان ــان، تصاوی ــیوه بی ــرد ش می گی
ــی در  ــاز اســت توضیحات ــا حــدودی مج ــد ت ــن روش، منتق ــعر اســت. در ای ــی ش معن
مــورد واژگان ناآشــنا و كاربــرد آن هــا ارائــه دهــد؛ امــا شــعر را  بایــد مســتقل بپنــدارد 
و درحقیقــت روشــی را دنبــال كنــد كــه در آن خــوِد شــعر، خــودش را تحلیــل كنــد. 
ــد  ــخ روزگاران گذشــته را داشــته باشــد، منتقــد بای حتــی اگــر شناســنامه شــعر، تاری
ــن روزگار نوشــته شــده اســت  ــن حــاال و در ای ــگار همی ــد ان ــگاه كن ــه آن ن طــوری ب

ــمند، 1390(. )نوش
ــود. در  ــا ب ــد، مســئله معن ــادی جدی ــراراه موضــع انتق ــده ف ــواری نظــری عم  دش
چارچــوب نظریــه تجربــی، متــن، دارای معنایــی واحــد و مشــخص، هرچنــد پیچیــده، 
بــود و مؤلــف »مرجــع« ایــن معنــا محســوب می شــد. معنــا آن چیــزی بــود كــه مؤلــف 
ــف  ــد مؤل ــه قص ــی ب ــی دسترس ــا نف ــدی ب ــردازان بع ــود. نظریه پ ــذارده ب ــن گ در مت
ــن  ــرای تعیی ــازه ای ب ــع ت ــوان مرج ــده را به عن ــا، خوانن ــده معن ــه تضمین كنن ــه مثاب ب
ــن  ــای ای ــزی14، 1384: 33(. معن ــد )بل ــم كردن ــی متــن، عل ــای واحــد و تك صدای معن
ــرون می كشــد و برداشــت  ــر بی ــن را از اث ــای مت ــده  معن ــه خوانن ســخن آن اســت ك
ــه، اســتقالل متــن از  ــی متــن اســت. در ایــن نظری او در حکــم مفهــوم عینــی و بیرون
برداشــت خواننــده میســر نیســت و متــن بــا درک خواننــده و تفســیری كــه او از متــن 
ــود  ــی خ ــی بررس ــوع اساس ــو، موض ــد ن ــك دارد. در نق ــبتی نزدی ــد، نس ــه می ده ارائ
متــن و معنــای نهفتــه در دل آن اســت و در ایــن زمینــه كمتــر بــه مباحــث مربــوط بــه 

ــود.  ــه می ش ــی و ... او توج ــی، مذهب ــات اخالق ــخصیت نویســنده و خصوصی ش
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نقد ساختارگرا15
ریشـه و سـابقه نقـد سـاختارگرایانه را بایـد در اروپا جسـت.  از نخسـتین كسـانی كه در 
ایـن وادی گام برداشـتند، بایـد از والدیمیـر پـراپ و كلـود لـوی اسـتروس نـام بـرد. نقد 
سـاختارگرایانه در حـوزۀ نقد ادبی نقشـی مؤثـر، اثرگذار و مسـتقل دارد و ارتباط نزدیکی 
نیـز با زبانشناسـی سـاختاری برقرار سـاخته اسـت. شـاید در مفهـوم این نوع نقـد بتوان 
اظهـار كـرد كـه سـاختار از نظـام و دسـتگاه منظمـی كـه دارای ارتبـاط تنگاتنـگ میان 
عناصـر خـود اسـت، گرفته شـده اسـت. درواقـع تمامی عناصـر در خدمت كلیـت متن و 
نقـد قـرار دارد. در این روش، نقد دارای سـاختار و نظمی اسـت كه براسـاس زبانشناسـی 
شـکل گرفتـه اسـت و بـا آفرینش هنـری و اصول آن ارتباطـی تنگاتنـگ دارد. زبان بیش 
از مفاهیم اثر ادبی، مورد عنایت اسـت و هماهنگی و تناسـب در آن نقشـی سـازنده دارد. 
ناقـد در ایـن روش توانایـی فنـی مناسـبی بـرای تحلیـل متن دارد و می كوشـد سـاختار 

بنیـادی متن را آشـکار كند. 
بـاران )1390؟( بیـان می كنـد كـه نقـد سـاختارگرا یـك متن ادبـی را به سـاختاری 
كالن تـر ربـط می دهـد. ایـن متـن كالن می توانـد یـك ژانـر ویـژه، گسـتره ارجاعـات 
بین متنـی، یـك مـدل سـاختاری روایت جهان شـمول یا یك سـامانه / سیسـتم موتیف ها 
/ الگوهـای مکـرر باشـد. كاربـرد نقد سـاختارگرا در شـعر، دریافت آگاهی بیشـتر از شـعر 
و حظ بـردن از خالقیـت شـاعر اسـت. آیا سـاختار در شـعر های یـك مجموعه، گسسـته، 
پیوسـته یـا متفاوت انـد؟ تکـرار ریختـاری / مورفولوژیـك، انحـراف تلفظـی / فونیـك، 
چینـش عمـودی سـطرها روی صفحـه، چه تأثیـری روی معنای شـعر دارند؟ آیـا ریختار 
شـعر روی صفحـه بـه معنای شـعر بـرای خواننده ربـط دارد؟ می تـوان نقدهای این سـه 
مکتـب را بـرای آثـار دیگـر ازجملـه آثار كالسـیك هم بـه كار بـرد. سـاختارگرا می گوید 

در هـر متـن، سـاختاری هسـت كـه بـه نقـاد مجـرب در تأویـل متن كمـك می كند. 
پـس هرچـه نوشـته می شـود براسـاس قواعـد یـا »دسـتور ادبیات« اسـت كه فـرد در 
نهادهـای آموزشـی یـاد می گیـرد و می توانـد برمال كند. سـاختارگرایی كـه حقیقت را در 
پـس پـرده متن می جوید، واكنشـی به اصالت وجود / اگزیستانسیالیسـم سـارتر )1905-
1980( بـود. سـارتر بـه دلیـل بـاور بـه آزادی گزینـش، منکـر سـاختارهای تعیین كننده 
رفتـار اجتماعـی فـرد بـود. او نمی توانسـت كنشـگری را كـه بـا شـركت در مبـارزه برای 
تغییـر می كوشـد، بـا ناظـر منفعـل برابـر بدانـد. در نیم قـرن گذشـته، ایـن سـه مکتب با 

نشانه شناسـی تالقـی كردند.
 

نقد صورت گرایانه 16 )فرمالیستی(
  بنـا بـر آرای فرمالیسـت ها كـه اولیـن مطرح كنندگان این اصطالح هسـتند، فـرم عناصر 
دیگـری از جملـه شـکل درونـی و محتوایـی اثـر را نیـز در بر می گیـرد )تدینـی، 1386: 
79(. در نقـد فرمالیسـتی، متـن هنـری به صورت نگارشـی یکپارچه از دانش انسـان جلوه 

نقدشناسی
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می كنـد و همـه عوامـل ضـروری برای شـناخت متـن در همان اثـر وجـود دارد. بنابراین 
عواملـی ماننـد سـاختار، فـرم، لحـن بیـان و نـگارش در كنـار عناصـری چون فضاسـازی 
سـبب تعبیـر بهتـر و بهینـه متـن می شـوند. گفته می شـود كـه فرمالیسـت ها بیشـتر به 
شـکل متـن توجـه می كننـد. شـکل شـامل عواملـی اسـت كـه سـاختار بنیـادی متن را 
می سـازد و از ایـن منظـر كامـاًل مـورد توجه قـرار می گیـرد. از سـوی دیگر بایـد توضیح 
داد كه فرمالیسـم بر زبانشناسـی و سـاختارگرایی تکیه دارد. در فرمالیسـم معنای نهایی 
وجـود نـدارد و تأكیـد بیشـتر بـر فـرم باعث شـده كه پیـروان این نحلـه نقدی، اثـر ادبی 

یـا هنـری را »اظهار غیرمرسـومی از حقیقـت« بدانند. 
سرشـار )1383( توضیـح می دهـد كـه در یك  تعریف  كلـی  و عام ، نقـد صورت گرایانه  
نقـدی  اسـت  كـه  در بررسـی  یـك  اثـر، اصالـت  را به صـورت )سـاخت : فـرم ( می دهـد و 
عمـده  توجـه  خـود را بـه  آن  معطـوف  می كنـد. توجـه  بـه  سـاختار و فـرم  در آثـار ادبی ، 
از زمان هـای  بسـیار دور ، رایـج  بـوده  اسـت . ارسـطو هنگامـی  كه  در »فن  شـعر« خـود، از 
عناصـر شـش گانه  اصلـی  تـراژدی  سـخن  بـه  میـان  مـی آورد و دربـاره  نقـش  هـر یك  در 
اثـر و چگونگـی  تركیـب  آن هـا بـا یکدیگـر و موضوع هایی  از این  دسـت  صحبـت  می كند، 
در حـال  بررسـی  و نقـد صـورت  یـا سـاختار اثر اسـت . اندكـی  پـس  از او، هـوراس  نیز در 
»هنـر شـاعری « خویـش ، مقوله های مشـابهی  را پیش  می كشـد و درباره  آن ها داد سـخن  
می دهـد. در دیگـر دوره هـای  تاریخـی  هـم ، در كنـار بحث  دربـاره  محتـوا و مضمون های  
آثـار ادبـی ، كمابیـش دربـاره عناصـر تشـکیل دهنده  صـورت  و نحـوه  تركیـب  آن هـا بـا 
یکدیگـر بحـث  شـده  اسـت . امـا تنهـا از اواخـر قـرن  هجدهـم  و در طـول  قـرن  نوزدهـم  
میـالدی  بـود كـه  به تدریـج ، از سـوی  عالقه منـدان  به  رمانتیسیسـم ، در بررسـی  سـاختار 
آثـار هنـری ، بـه  برخـی  از معیارهای  امـروزی  نقـد صورت گرایانه  توجه  شـد. به این  ترتیب  
كـه  ایـن  گـروه بـه  لـزوم  وجـود روابطـی  انـدام وار، یعنـی نوعـی  حیـات  ارگانیـك ، میان  
اجـزای  مختلـف  یـك  اثـر ادبی  و رشـد و بالندگی  آن، شـبیه  موجـودات زنده ، اشـاره  و بر 

آن  تأكیـد كردند.  

نقد هنری
نقـد هنـری، نقـدی اسـت كـه بـه بحـث و ارزیابـی در آثـار هنـری بصـری می پـردازد. 
منتقـدان هنـر معمـوالً آثار هنـری را از جنبه هـای زیبایی شناسـی یا تئـوری زیبایی نقد 
و بررسـی می كننـد. یکـی از اهداف نقد هنری، دسـتیابی بـه مبنایی عقالنـی برای درک 
هنـر اسـت. انـواع جنبش هـای هنـری بـه تقسـیم نقـد هنـری بـه رویکردهـای مختلفی 
انجامیـده اسـت كـه هركـدام بـا اسـتفاده از معیارهـای خـود بـه قضـاوت آثـار هنـری 
می پردازنـد. رایج تریـن ایـن تقسـیم بندی ها در حـوزۀ نقـد، تقسـیم آن به نقـد و ارزیابی 
تاریخـی )شـکلی از تاریـخ هنـر( و نقـد معاصـر توسـط هنرمنـدان زنده  اسـت. بـا وجود 
پیـش داوری ای كـه می گویـد نقـد هنـری فعالیـت بسـیار كم خطرتری نسـبت بـه تولید 
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آثـار هنـری اسـت، با گذشـت زمـان نظرات دربـاره هنـر روزگار مـا همواره بـا اصالحات 
شـدید مواجـه بـوده اسـت )ویکی پدیـا، نقـد هنری(. نقـد هنـری در حوزه نشانه شناسـی 
و نمادهـا دسـتاوردهای ارزشـمندی داشـته اسـت. در این روش بـا تکیه بر انـواع مکاتب 
هنـری، بـه بررسـی و تحلیل متـون هنـری می پردازند؛ به طوری كـه اثر از ابعـاد و زوایای 
گوناگـون مـورد مداقـه قـرار می گیـرد. همچنیـن ادراک هـای هنـری نظریه پـردازان هنر 

در ایـن حـوزه جایگاه خاصـی دارد. 
»نقـد  از  عبارت انـد  هنـری  نقـد  گونه هـای   )1388( قره باغـی  نظـر  براسـاس 
ژورنالیسـتی«، »نقـد پژوهشـی«، »نقـد ابـزاری و كاربـردی«، » نقـد فراگیر و مردم پسـند«، 

»نقـد فرمالیسـتی« و »نقـد متن گـرا یـا محتواگـرا«. 
مهم تریـن مؤلفـه نقـد ژورنالیسـتی این اسـت كه بـه گونه ای خبـر و گـزاره ای درباره 
یـك رویـداد فرهنگـی و هنـری، تعبیـر و برای خواننـدگان یك مجلـه یا روزنامه نوشـته 
شـود. در نقـد پژوهشـی ابتـدا همـه عناصـر، سـازه ها، فـرم، تركیب بنـدی، سـاختار و 
رنـگ به دقـت تجزیـه و تحلیـل می شـود؛ سـپس منتقـد بـا تعبیـر و تفسـیر نماد هـا و 
نشـانه ها، بـه محتـوا و درون اثـر می پـردازد و دسـت آخر جایـگاه اثر را در سلسـله مراتب 
و رده بندی هـای تاریـخ هنـر مشـخص می كنـد. نقـد ابـزاری و كاربـردی كه بـه آن »نقد 
هدفمنـد« هـم گفتـه می شـود، در اثـر هنـری بـه چشـم ابـزاری بـرای پیشـبرد اهـداف 
اخالقی، اجتماعی، سیاسـی و حتی روان شـناختی نگاه می كند. نقد فراگیر و مردم پسـند 
كـه هرگـز نمی تـوان آن را »هنـری« نامیـد، بیـش از گونه هـای دیگـر رواج دارد و درواقع 
همـان آرا و نظرهایـی اسـت كـه مـردم بعد از دیـدن یك اثر هنـری ابراز می كننـد.  نقد 
فرمالیسـتی نقـدی اسـت عـاری از محتـوای حسـی و عاطفـی؛ نگرشـی اسـت به سـوی 
فناوری هـای هنـری، سـبك و در یـك كالم، فـرم، مسـتقل از معنا و محدود مانده اسـت. 
نقـد متن گـرا یـا محتواگـرا نیـز به سـه گونه »نقـد تاریخـی«، »نقـد سیاسـی اجتماعی« و 

»نقد روان شـناختی« تقسـیم می شـود. 

نقد اسطوره ای
 از دیـدگاه  ادبـی  صـرف  و به  دور از تأثرات  ناشـی  از افکار و آرای  روانکاوان  و مردم شناسـان  
معاصـر غربـی ، اسـطوره  یکـی  از اولیـن  و ابتدایی تریـن  قالب هـای  ادبـی  اسـت . در طـول  
تاریـخ هـم، جـدا از شـکل های  اولیـه  و اصلـی  ایـن  گونـۀ  ادبـی ، از بسـیاری  از قهرمانـان  
اسـطوره ای ، به صـورت تلمیـح  یـا در اشـکال  مشـابه ، در آثـار ادبـی  دیگـر، اسـتفاده های  
فـراوان  شـده  اسـت . گاهـی  نیـز سـاختار برخـی  اسـطوره ها در داسـتان های  دوره هـای  
بعـد، مـورد اسـتفاده  قـرار گرفتـه  اسـت )سرشـار، 1383( . در دوره جدید اندیشـمندانی 
چـون فرویـد و كاسـیرر بـه ابعـاد نقـد اسـطوره ای پرداخته انـد. می توان چنیـن گفت كه 
اسـطوره ها انعکاسـی از تمایـالت و هنجارهـای باطنی انسـان هسـتند كه بـه دلیل حس 

كمال جوبـی و رشـد انسـانی به وجـود آمده انـد. 
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رویکــرد نقــد اســطوره ای، بســتری انسان شــناختی دارد و اثــر ادبــی را بــر مبنــای 
ارزش هــای فرهنگــی آن، در ارتبــاط بــا كیفیت هــای اســاطیری تفســیر و تأویــل 
می  كنــد. ایــن روش پیشــینه ای بیــش از یــك قــرن دارد و زمینه هــای متنوعــی از نقــد 
ــان،  ــن می ــرد. در ای ــر می گی ــاوت در ب ــای متف ــی را از دیدگاه ه ــون ادب ــش مت و خوان
ــوده اســت )قائمــی،  ــر ب ــن رویکــرد مؤث ــن ای ــگ در تکوی ــات یون بیــش از همــه، نظری
1389: 34(. از دیــدگاه  ایــن  مکتــب ، عمده تریــن  دلیــل  نفــوذ و دیرپایــی  برخــی  آثــار 
ــی   ــاختار ادب ــك  س ــی  را در ی ــای  مثال ــان  صورت ه ــا هم ــه  آن ه ــت  ك ــن اس ــی ، ای ادب
ــا تمهیداتــی ، یــاد و خاطــره  آن هــا را در ذهــن  و  متناســب  ارائــه  داده انــد؛ یــا آن كــه  ب

ــار، 1383(.  ــازند )سرش ــده  می س ــب  زن روان  مخاط

نقد جامعه شناختی     
ــت  ــی نخس ــا ادب ــری  ی ــر هن ــك  اث ــرگاه  ی ــت: ه ــوان  گف ــی  می ت ــف  كل ــك  تعری در ی
بــا توجــه  بــه  محیــط  و شــرایط  اجتماعــی  زمــان  پیدایــش  آن  و ســپس بــا توجــه  بــه  
ــگاه  ــود، ن ــی  ش ــی  و ارزیاب ــوادث، بررس ــوع  ح ــان  وق ــی  زم ــرایط  اجتماع ــط  و ش محی
منتقــد بــه آن  اثــر در حــوزه نقــد جامعه شــناختی  بــوده اســت. در تعــدادی  از نقدهــای  
ــا  ــا ب ــت . ام ــده  اس ــه  ش ــز توج ــر نی ــه  اث ــن  جنب ــه  ای ــته ، ب ــری ، در گذش ــی  و هن ادب
ــل   ــوع انقالب هــا و كودتاهــای  ماركسیســتی، از اوای پیدایــش  مکتــب  ماركسیســم  و وق
قــرن  بیســتم  میــالدی  و به ویــژه  در دهــۀ  1930، نقــد جامعه شــناختی  وارد مرحلــه ای  
ــام  و تمــام  آن  همــان  نقــد ماركسیســتی  اســت. توجهــی  كــه   ــازه  شــد كــه  شــکل  ت ت
بنیانگــذاران  ماركسیســم  و ســران  كشــورهای  كمونیســتی  و دیگــر متفکــران  و منتقــدان  
ــزاری  ــالب«  و »اب ــت  انق ــزاری  در خدم ــوان  »اب ــات ، به عن ــر و ادبی ــه  هن ــتی ب ماركسیس
نقش  آفریــن در انقالب هــای  پرولتاریایــی « معطــوف  می داشــتند، به تدریــج  اصــول  
جدیــد ایــن  مکتــب  انتقــادی  را مطــرح  و تثبیــت  كــرد )سرشــار، 1383(. آنچــه در نقــد 
جامعه شــناختی اصالــت دارد، تکیــه بــر جریــان تاریــخ اســت. بــر اســاس ایــن نگــرش،  
مراحــل تاریخــی دارای ویژگی هــای خــاص خــود هســتند و انســان  در مســیر تکوینــی 
خــود همــواره از ایــن مراحــل عبــور می كنــد. انســان ها همــواره تحــت تأثیــر جامعــه 
ــد نقــش  ــزار اجتماعــی می توان ــن منظــر، وســایل و اب و ارزش هــای آن هســتند و از ای
تعیین كننــده داشــته باشــد. شــاید بتــوان گفــت كــه ایــن ابــزار امــروزه به عنــوان یــك 
ــان  ــر انس ــات ب ــاوری اطالع ــه فن ــری ك ــژه تأثی ــود و به وی ــناخته می ش ــاوری« ش »فن

دارد، برجســته و شــاخص اســت. 
بــر ایــن اســاس در ایــن نــوع از نقــد، ابعــاد اجتماعــی و تأثیــر آن، در كنــار نقــش 
ــگاه و طبقــه اجتماعــی اســت كــه شــاكلۀ  بنیــادی نقــد را شــکل می دهــد.  مهــم جای
ــای  ــت ویژگی ه ــه رعای ــزم ب ــات مل ــد و ادبی ــر متعه ــی هن ــتی، نوع ــد ماركسیس نق

اجتماعــی حاكــم اســت. 

درآمدی بر انواع نقد و كاركردهای آن
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 برخی دیگر از انواع نقدها
در برخـی تقسـیم بندی ها گفته انـد كـه می توانیـم نقـد ظاهری داشـته باشـیم. این بدان 
معناسـت كـه در ایـن روش نقـد بـه تحلیل هایـی بپردازیم كـه  مربوط به شـکل ظاهر و 
صورت هـای عینـی یـك اثـر ادبـی اسـت. گاهـی نیـز در كنـار آن »نقـد لغـوی« را مطرح 
می كننـد كـه عبـارت اسـت از بررسـی و ارزیابـی كاربـرد زبـان و اصـول و قواعـد نقد در 
یـك اثـر ادبـی. ایـن نـوع نقـد، درمجمـوع، مربـوط بـه همـه آثـار ادبـی، چه نظـم و چه 
نثـر، اسـت. نقـد فنـی نیـز بـه معنـای بررسـی چگونگی كاربـرد فنـون بالغی در شـعر و 
نثـر و میـزان ارزش و اعتبـار آن هاسـت. همچنین به نقد زیباشناسـی اشـاره شـده اسـت 
كـه می تـوان آن را بررسـی جوهـر هنـر، بـه دور از محتـوای خاص آن دانسـت. ریشـه و 
اسـاس ایـن شـیوه نقـادی را در اروپـا می تـوان در نظریه هـای كالریـج انگلیسـی و ادگار 
آلـن پـو آمریکایی جسـت وجو كـرد )وبگاه رشـد، شـبکه ملی مـدارس(. نقـد معنایی كه 
بـه محتـوای اساسـی متـن ادبـی می پـردازد یـا  نقد اخالقـی كـه ارزش هـا و هنجارهای 
اخالقـی را اسـاس و بنیـان تحلیـل قـرار می دهـد نیـز از جملـه روش هـای نقـد ادبـی 
اسـت كـه از دیربـاز وجود داشـته اسـت. شـاید توجه ارسـطو به نقـد كـه می گوید هدف 
شـعر بایـد تهذیـب باشـد، به همین امر اشـاره داشـته باشـد. نقـد تاریخی گونـه دیگری 
اسـت كـه در بررسـی متـن، رویدادهـای تاریخـی را هـم مـورد بررسـی قـرار می دهـد و 
ارتبـاط میـان فـرد و معاصرانـش را تشـریح می كنـد؛ همچنیـن ممکـن اسـت در اعتبـار 
نسـخه و مباحثـی چـون تحریـف و تصحیـح سـخن بـه میـان آورد. در نقد روان شناسـی 
بـه توانایی هـای عاطفـی و قـدرت و اسـتعدادهای درونی نویسـنده تکیه می شـود و تأثیر 

جامعـه و هنجارهـا بـر رویکـرد نگارشـی او مـورد مداقـه قـرار می گیرد. 

نتیجه گیری
نقـد یـك روش تحلیلـی برای بررسـی و سـنجش متن اسـت كه به توسـعۀ علمـی یاری 
می رسـاند. پویایـی و اثربخشـی از ویژگی هـای بـارز نقـد اسـت كـه ضـرورت دارد در 
فضایـی سـالم و بـا بهره گیـری از روش هـای مـدون صورت  گیـرد. رعایت مبانی اساسـی 
در نقـد، زمینـه را بـرای ارائـه اندیشـه های برتر مهیـا می كند. متـون انتقـادی، حیطه ای 
از فعالیت هـای ارزیابانه انـد كـه در محافـل علمـی و ادبـی  جایگاهـی رفیـع دارنـد. برای 
نـگارش نقـد علمـی، پایبنـدی بـه مبانـی ایـن حـوزه ضـرورت دارد . ناقـد می كوشـد بـا 
تکیـه بر شـناخت خود و بهره گیری از نگارشـی روشـمند، در تهذیب متـن مبادرت ورزد. 
با افزایش حجم منابع و متون، اهمیت نقد نیز آشکار می شود؛ زیرا توجه به ارزیابی 
معرفت شناختی  زیربنای  می شود  و سبب  است  اندیشه  تقویت  در  روشی سودمند  آثار، 
افزون تر  تعامل  ایجاد  افراد،  آرای  نیز  آثار مکتوب و  به  انتقاد نسبت  آدمی تقویت شود. 
نگارش  به  نیز خود  داردد؛ گاهی  پی  در  را  و صاحب نظران  بیشتر متخصصان  ارتباط  و 
متنی جدید منجر می شود.  پویایی نقدنویسی، از عناصر مهم توسعه علم در طول تاریخ 
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بشری است. نقد فعالیتی است كه براساس آن تفسیر نوینی از اثر ارائه می شود. ناقدان با 
بهره گیری از توانایی های شناختی17 و ادراكی18 می نویسند و از این مسیر نقش مؤثری در 

تصحیح اطالعات علمی بر عهده دارند. 
انـواع روش هـای نقـد برای مشـخص كردن نقـاط قوت و ضعـف متن، بـه كار می رود. 
ایـن روش هـا از جنبه های مختلفی بررسـی می شـوند. ارتبـاط با گذشـته و دنیای جدید، 
رابطـه بـا سـنت و نوگرایـی، نگرش هـای اجتماعـی، ابعـاد ادبـی و نیـز تأثیـری كـه بـر 
مخاطـب برجـای می گذارنـد، همگـی نقشـی مؤثـر در طبقه بنـدی نقـد دارنـد. نـگارش 
نقـد همـواره در چارچـوب نـوع و كاربرد قـرار دارد؛ به گونـه ای كه هر نقـدی می تواند در 

فضـای خـاص خـود و در حیطـۀ مـورد نظـر دارای بیشـترین تأثیر و نفوذ باشـد. 

پی نوشت
1. Habib
2. Wrong information
3. Harpham
4. The Cambridge history of literay criticism
5. Wellek
6. Information structure
7. Evaluation
8. Peck
9. Information effectiveness
10. Scientific text
11. Theoretical criticism

12. در ایران به نام »تحلیل نقد« منتشر شده است.
13. Practical criticism
14. Belsey 
15. Structuralism 
16. Formalism 
17. Cognitional 
18. Conceptual
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