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 Literary - Cultural فرھنگی - ادبی

  مھدویمير حسين 

  

  تفاوت نقد و قضاوت ھای اخالقی

  
تی ه می شود و ھم خصوصيت ھای ذائنقد يا نگاه ديگر گونه به مسايل مختلف ھم با اھداف خاصی ارا

اجتماعی، تنھا زمانی می تواند نقد باشد که دارای -فرھنگی- نقد چه ادبی باشد و يا سياسی. خود را دارد

با بررسی اھداف و ويژگی ھای خاص نقد، اين . ويژگی خاصی بوده و ھدف مشخصی را تعقيب نمايد

 . امکان فراھم می شود که مرز بين نقد و اھانت تعيين شود

  :تعريف

ت از نماياندن خوبی ھا و کاستی ھای يک اثر يا يک پديده اجتماعی، سياسی، فرھنگی و يا  نقد عبارت اس

ه يک تصوير بزرگتر از نقطه ھای تاريک، کم نما يا ئبه عبارت روشن تر، نقد عبارت است از ارا. ادبی

 به ميزانی که اين.  منحصر به فرد يک اثرًمھجور و نيز نکته ھا و بخش ھای روشن و احتماال

 براين منتقد ءبنا. تصويرشفاف تر، واقعی تر و بزرگتر باشد نقد نيز خوب تر و با ارزش تر خواھد بود

 به ًاجتماعی می دھد بدون اينکه رسما- فرھنگی يا سياسی-که تن به داوری يک بازی ھنریاست کسی 

قابت ھا يک جانبه و ر  عنوان داور منصوب يا برگزيده گرديده و بازيی را داوری می کند که در آن عموما

  .يک طرفه است

  : ويژگی ھای خاص-الف 

له، موضوع و يا اثری را نقد کند که أکسی می تواند مس. ی به مسايل استئ نقد يک رويکرد حرفه -١

مراد از اشراف علمی . له، موضوع و يا اثر داشته باشدأاشراف علمی و يا تجربی کافی در مورد آن مس

برای آفرينش يک اثر ممکن است که اطالعات عمومی در . له نيستأک مساطالعات عمومی در مورد ي

مورد يک موضوع کافی باشد اما برای داوری به اطالعات و معلومات دست اول، دقيق و شفاف 

  . ضرورت است که بتواند جزئيات يک اثر را به روشنی تشريح کند
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عبور از کلی . ما با تفصيل نقد می گرددھنر با اجمال زاده می شود ا.  نقد يک رويکرد تفصيلی است-٢

 اصال کار نقد تشريح و   .گويی و رسيدن به يک ساختار جزئی نگر و جزگرا خصلت ھنر مدرن است

  .ميسر نيست" ذره بين گرايی" است و شرح يک پديده جز با " شرح"

اوری ھم به دليل شباھت نقد و د.  نقد نوعی داوری است درست به ھمين دليل ھم بايد بيطرفانه باشد-٣

 رقابت ھای ورزشی، داور ًحرفه ای است و ھم به دليل اينکه در ھر رقابتی، مثال" اجتھاد" صدور نوعی 

اما . بايد ھر دو بازيگر را به يک چشم ديده و از ھر عملی که به نوعی جانب داری بينجامد اجتناب نمايد

يکی از اين . يچيدگی ھای خاصی استفرھنگی دارای پ-  اجتماعی و ادبی- داوری در مسايل سياسی

ھر کسی به جامعه ای تعلق دارد و اين تعلق ساده . پيچيدگی ھا حفظ بيطرفی است علی رغم بيطرف نبودن

اما در داوری بايد تمامی اين ... تعلق زبانی، خونی، خاکی، قومی و . ده ھا تعلق ديگر را به ھمراه دارد

البته که کنار نھادن تمامی .  بی تعلق عمل شودً انسان کامال ن يکتعلقات به کناری نھاده شود و به عنوا

 کاری  "داوری"اين تعلقات و وابستگی ھا به عمل  نکشاندن پای تعلقات کاری نزديک به محال است اما

  . الزم است ميسر و

نظريات شخصی است و نه  نقد نه تبين  به اين معنی که.  نقد يک عمل کامال حرفه ای و تخصصی است-۴

 مستقل از نقد ً و نظرايات شخصی بايد به شکل کامال توصيه ھا. می تواند حاوی توصيه ھای فردی باشد

شن شدن برای رو.  تعريف يک اثر با تکيه به دانش و تخصص-نقد عبارت است از باز. عنوان شود

تو آدم خيلی بدی : "اگر کسی به من بگويد. تفاوت بين نقد و اظھار نظر شخصی به يک مثال بسنده می کنم

اين جمالت ... و" تو مسلمان نيستی" ، "قيافه تو خيلی زشت است" ، "تو دروغ گو ھستی" ، "ھستی

ده بوده و نقد به حساب گوين" اخالق فردی"توصيفی ھمگی نظريات شخصی بوده که برخاسته از تعامالت 

تمام مصيبت ھای ما از " يا " اسالم يک دين ضد زن است: "به ھمين ترتيب اگر کسی بگويد. نمی آيند

تمام اين تعبير ھا " عرب ھا عامل اصلی عقب مانی جامعه افغانستان ھستند" و يا " اسالم ناشی می شود

 پديده پيچيده است و بررسی عوامل شکوفايی جامعه يک. به حساب می آيند" قضاوت اخالقی " نه نقد که

با بيان ھای کلی و شعار زدگی . و يا عقب ماندگی اش نياز به يک بررسی علمی دقيق و موشکافانه دارد

  .نمی توان به نقد جامعه رفت

  : اھداف-ب

 منتقد به عنوان يک داور. ھدف برای نقد يک اثر و يا يک پديده، رشد و پرورش آن است  نخستين-١

آفرينش گر . ه می کندئاثر به آفرينش گر آن ارا"  ترميم"و " اصالح" بيطرف، پيشنھادات خود را برای 

می بينيد و می " اندرز ھای يک خرد مرد" بلکه " لبريخته ھای يک حسود "  نيز نقد را نه به عنوان

می " ندرز ھای علمیا"  سياسی به -منتقد با ھدف اصالح و باز پروری اثر يا پديده اجتماعی. پذيرد

  .پردازد

  :ايجاد مرز بين آثار زيبا و نا زيبا -٢
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به ميزانی که . نقد می تواند مرز بين شعر و نا شعر، زيبا و نا زيبا،اثری ھنرمندانه و تقليدی را ترسيم کند

  .نقد علمی و بيطرفانه باشد ترسيم اين مرز ھا آسان تر و عملی تر خواھد بود

ترويج گفتگو و .  يکی از اھداف اساسی نقد نيز ھمين استًاصال. صورت می گيردنقد با ھدف گفتگو  -٣

به عبارت ديگر، حضور و . توسعه تبادل دانش و تجربه و انتقال مسالمت آميز و سالم آن به ھمديگر

 ما می توانيم به ھمديگر کمک کنيم تا آثار ھنری ما از. بالندگی نقد ثابت می کند که ھيچ کسی کامل نيست

شما خوب تر می توانيد عيب کار مرا ببينيد و من خوب تر می توانم نقايص . عيب کمتری برخوردار باشد

کار شما را دريابم در صورتی که شما فقط با ھدف عيب جويی و من تنھا با انگيزه نقص نمايی شما 

  .ھمديگر را نقد نکنيم

ات شخصی ما باشند عنوان نقد را به خود سفانه بسياری از نوشته ھای ما که صرفا می توانند نظريأمت

البته که آزادی بيان ھم .  اجتماعی جامعه ما می گردد-گرفته باعث آشفته تر شدن فضای ملتھب سياسی

مدتی است که جنگ . شامل اظھار نظرھای شخصی می گردد و ھم نقد اما حوزه اين دو بايد مشخص باشد

 اھداف ديگری وارد حوزه فرھنگ و انديشه گرديده و عده ھای خونين سال ھای گذشته به شکلی دگر و با

ای می خواھند و با ايجاد گرد و خاک در بستر فرھنگ جامعه غبار به چشم اغيار بپاشند، غافل از اينکه 

  .اين غبار به چشم ھمه خواھد رفت

ر خواست آشفتگی بازار نقد و اظھار نظرھای شخصی به حدی است که بايد از طرف ھای نا معلوم درگي

تا مدتی را آتش بس يک جانبه اعالم کرده و بگذارند که عده ای در صحن ادبيات و فرھنگ نفسی به 

  . راحتی بکشند

 

 


