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  يادداشت پورتال افغان جرمن آنالين

آشنائی ما با نقد " خواننده گان بسيار عزيز پورتال افغان جرمن آنالين بخاطر خواهند داشت که حدود يکسال قبل مقاله 
اين مقاله که تا .  به قلم توانای جناب سيدهاشم سديد در پورتال افغان جرمن آنالين به نشر رسيد"در چه حدودی است 

زيادی حاوی نظريات  مفيد و معقول در باره اصول و قوانين نقد ميباشد مورد توجه بسياری از خواننده گان حدودی 
چون در اين روزها  انواع مختلف مقاله ها بنام نقد در صفحات انترنتی . پورتال افغان جرمن آنالين قرار گرفت

برای آنانی که از نقد اطالع " رض مطالعه خصوصاغ" افغانی به نشر ميرسد، الزم ديده شد که اين مقاله را مجددا
  .تشکر ميکنيم" ازتوجه تان قبال.                                        ضروری ندارند نشر کنيم

 
  

*************  
٢۴٫٣٫٢٠٠٧                    سيدهاشم سديد

      
  
  

  »آشنائی ما با نقد در چه حدودی است؟«
  
  

ريم که نويسندگان آن نوشته ها اسم آن نوشته ها را به غلط، يا از روی بی بعضی اوقات با نوشته های برميخو
. اطالعی، يا بدون اينکه بدانند که نقد دارای کدام  شيوه ها و اصول مشخص و معينی هستند، نقد می گذارند

ته ها را بر اگرمقصود اين نويسندگان تنها مدلول عيب جوئی باشد،  درآن صورت مسلمًا اين ها حق دارند آن نوش
حسب يکی از معانی نقد در فلسفه، نقد بخوانند؛ منتها با  کاربرد نقد با اين معنی و مفهوم، اين نويسـندگان معنی و 
مقصود نقد را به  قضاوت های نا مساعد و نا مکمل، انتقاد بر مبنای اعتراض محض يا عيب جوئی پائين می آورند 

ش گذاری، به خصوص معيار های شناخت حقيقت يا واقعيت، يا درست و که با معيارهای قبول شده نقد، يا ارز
نادرست،  يا  با معنی  و منظور متداول  و مروج  نقد  در  فلسفه و  در ادبيات  در زمان ما همسوئی  و همخوانی  

گران بی مايه و ندارد؛ و غالبًا به مکالمات وبحث های جاری و عادی تعلق ميگيرند، يا به نوشته هائی جدلی مشاجره 
نقد که ريشه عربی دارد در زبان دری دارای شش گونه تلفظ متنوع  و در مجموع  بيشتر ازچهل معنی .  غيرمسئول

؛  نقدی که ما در نظر "نجد " مختلف ميباشد که از آنجمله در حدود هجده معنی آن مربوط  ميشود به نقد به وزن 
  .بحث کنونی را راه بياندازيمداريم در آن رابطه برای روشن شدن موضوع، 

نقد دربيان يا درتعريف فلسفه های جديد، همچنين در ادبيات و هنر، عبارت است از قسمتی از منطق که مربوط  
نقد نثر، نقد شعر، نقد ( ميشـود به داوری و قضاوت، و بررسی وارزش گذاری مثبت ومنفی اثری؛ ومشمول نقد ادبی 

،  نقد فيلم، که در بر گيرنده انواع  )منطق( نقد فلسفی، نقد حقيقت ) زيبائی شناسی( هنری ، نقد)الفاظ، نقد رمان وغيره
نقد ها ميباشد و از جهات گوناکون فيلم را مورد ارزيابی  و تحليل و تعليل قرار ميدهد، نقد سياست و نقد های ديگر که 

  .الب آنهاهدف از همه ی آنها بررسی معايب و محاسن اثر است، ميباشد و نه مث
يک نوع انفرادی و . اصوًال برخورد ما با گفته ها و نوشته ها، که ازنوع تفکر و بينش ما منشأ ميگيرد، دو گونه هستند

ديگری نوع جمعی؛ که هردو نوع آن بازهم  به دو شکل تقسـيم  ميشود که عبارت اند از برخورد نوع انفعالی، يعنی 
 ها و خواندن نوشته ها بدون اين که به زوايای تاريک ومجهول ومبهم يا  برخوردی که انسان بعد از شنيدن گفته

درست و نادرست بودن آن نوشته يا گفته توجه کند، از آن نوشته ها يا گفته ها باوجود همه ابهامات و مجهـوالت و 
اطفی يا دوستی و دليل آن ميتواند مسايل متعددی باشد؛ نارسائی درذهن و انديشه،عالقه ع. سواالت، متأثرميشود

قرابت بيش ازحد با گوينده يا نويسنده، تعلقات يا تشابهات فکری يا عقيدتی،  مناسبات و وابستگی های سازمانی، 
که نظام نياز ها،  و بر مبنای آن نظام همکاری و حمايت متقابل برای دست يافتن به اهداف و نيل ... سـياسی، قومی و 

جود مييآورد، ترس از انتقاد جمعی يا به خطرافتادن حيات منقد که با  دور شدن  از به غايات مطلوب دو جانبه را بو
شکل .  قالب های فکری معمول و مسـلط  درجامعه بروزخواهند کرد، احساسی بودن بيش از حد و ده ها دليل ديگر

گرانه و مبتنی بر مهارت ديگر برخورد با پندار ها و گفتار ها و کردار ها و نوشـتار ها همان شکل برخورد کاوشـ
های دقيق  تجربی و علمی به منظور شناخت عميق و همه جانبه، جزئی و کلی، تمام ايده ها و روابط  آن ها با 
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با يک اثر اسـت؛ که مخصوص کسانی است که  دارای نظر تيز و )  نقد( واقعيت ها و حقايق هويدا تا زمان برخورد 
( لق و ساير تقيد های غير اصولی و غيرارزشی آزاد، و در صدد يافتن ارزش ها ذهن وقاد، و از لحاظ عاطفی  يا تع

  . باشد)  غالبًا ارزش های پذيرفته شـده در موقعی که يک اثر مورد نقد قرار ميگيرد
نقد از جهت برخورد منتقد با آن  دوگونه است که هرکدام آن ضمن اينکه به دوگونه نقد التقاتيی که از ترکيب دو نوع 
نقد ساده بوجود مييآيد و در مجموع چهار نوع نقد را تشکيل ميدهند،  شکل، موقعيت و دليل وجودی خود را دارا 

  : ميباشد؛ بطور مثال
  نقد عام،

  نقد تحصصی،
  نقد عام تخصصی،
  .نقد تخصصی عام

ع نقد، اما ازارزش باالی کيفيت اين نو. نقد عام، نقدی است که هرانسانی ميتواند بر روی يک اثر، يا يک توليد بنويسد
برخوردار نيست،زيرا منتقد کسی نيست که در موضوع مورد بحث مخاطب، يا در همان حوزه و رشته صاحب نظر 

مثًال شعری را نقد می کند بدون اينکه بداند که برای نقد شـعری حد اقل بايد به سه قسمت شعر که عبارت از . باشد
. ، توجه کند؛  يا کم از کم  به رمز و راز و  قواعد آن آشنائی داشته باشدموضوع سخن، تعبيرات وقالب بيان است

چنين نقدی غالبًا بر پايه معيارها و الگو های تربيتی، اخالقی و تحصيلی يا برداشت های شخصی افراد قرار دارد،  نه 
  . ارندبر پايهء شيوه های که ريشه در نورم ها و ضوابط معيين و پذيرفته شده اکادميک نقد د

نقد تخصصی نقديست که تمام مراحل و شاخص های شناخت و تبيين پديده ها و روابط آن ها را باهم درنظرگرفته با 
استفاده ازشيوه های معيين وبا بکار بستن نورم ها وضوابط علمی، با آگاهی تمام و کامل از موضوع مورد بحث 

منتقدانه و خالق و هدفمند و مستقيم، تنها روی موضوع مورد بحث، گوينده يا نويسنده يا خالق يک اثر يا توليد، تمرکز 
بازهم مثالی ازادبيات شعری آورده . يا اثرمخاطب با شيوه های مسلکی و استنداردهای پذيرفته شده به عمل آيد

ی که نه تنها مييافزايم که اگر شعری نقد می شود، بايد نقد آن شعر بر پايه همه قواعد شعری يا قواعد ادبی بوسيله کس
با قواعد و قوانين شعر آگاه باشد نقد شود، که منقد بايد از لحاظ روانی و احساسی توانائی  تجسم دنيای حسی و تخيلی 
شاعر،  از لحاظ  تاريخی آگاهی کامل از زمان زندگی شاعر و از لحاظ فکری و اخالقی معلومات چند از شيوهء 

.  و تفکر مروج همان زمانيکه شعر سروده شده است،  را نيز دارا باشدتفکر وخصوصيت های اخالقی شاعر و زبان 
در اين نوع نقد ."  عاجز نباشی... نقد شعر بياموز تا  اگر ميان شاعران مناظره افتد : " اميرعنصرالمعالی ميگفت

نگر نقد تخصصی فی نفسه نه خصلت و مبنای مثبت . عواطف و احساسات شخصی يا گروهی را دخيل نميسازند
نقد تخصصی در برخورد با خوب و بد اثر بيطرف است و با مخاطب يا .  دارد، و نه خصيصه و ويژگی منفی نگر

ديد و بررسی  و نتيجه گيری منتقد بسـتگی به مضمون و محتـوا و ارزش واقعی .  صاحب اثر کمتر سر و کار دارد
قوی و , جوانب يک اثر، به جوانب مثبت و منفینقد تخصصی به همه .  يک نوشـته يا يک توليد يا يک اثر دارد

ضعيف، زشت و زيبا، و مفيـد و غير مفيد آن ها توجه دارد، و همهء اين نکات  را مورد  مداقه و بررسی  قرار داده  
اين گونه  نقد  شايد  از لحاظ  کميت عرض و طول نداشـته باشد، اما از نقطه نظر کيفيت با . توضيح و تشريح ميکند

ه وری از روش شناسی، منطق، تخصص و کاربرد  نورم های علمی  در آن  رشته  يا مسلک، غالبًا دارای بهر
  .ارزش باالی ميباشد

.  نقد عام  تخصصی عبارت از نقدی است که چند يا چندين منتقد تمام جنبه های قابل نقد يک اثر يا توليد را نقد ميکنند
 منقد تنها به نقد و ارزش ۵٨٠٨ای دريافت يا توزيع جايزه اسکار که در حدود مثًال  در ارزشدهی يا ارزيابی  فلم بر

و نقد تخصصی عام عبارت است از نقدی که يک منتقد کارهای گوناگون ـ هنری، علمی، . دهی فلم توظيف ميشوند
ط يا يک فرستنده ـ  را از جهات گوناگون ارزيابی ميکند؛مانند مسئول بخش نقد يک مجلهء متوس... ادبی، اجتماعی و

تلويزونی کوچک ـ که فادر به استخدام چندين منتقد  برای نقد هر رشته نيست ـ که به نقد فيلم يا نقد رمان يا شعر يا 
  . ميپردازد... تابلوی هنری و 

فهم در نقد آن چه از همه اولتر دارای اهميت اسـت اينسـت که منقد عالوه  بر تشخيص درست  و تام  و تمام  مدعا و 
داليل نويسنده،  شاعر،  فيلسوف  يا هنرمند از موضوعی که مورد بحث مخاطب بوده است نيز اطالع  کافی داشته 

بدون تشخيص مدعا و داليل صاحب اثر، يا  آگاهی از موضوعی . باشد، و در آن زمينه از تبحر الزم  بهره منـد باشد
. هيچ نوشته يا سخنی را، بنا بر قواعد و الزامات نقد، نميتوان نقد خواندکه مخاطب به آن تماس حاصل نموده اسـت،  

بنًأ به کسانيکه خويشتن را  منتقد ميخوانند الزم می افتد که تنها بعد از تشحيص منظورخالق اثر، قبل ازنوشتن داليل 
زم  درنوشته خود ذکر کند تا  خويش در رابطه با  موضوع نقد، مدعا و داليل خالق، اثری را که نقد ميکند در حدود ال

  . خواننده  بداند که منتقد چه چيزی را و به چه داليلی نقد می کند؛ و يا اينکه آيا اين نقد بجا يا درست است يا نه
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زيرا نويسندگان غيرمسلکی ما امروز که کار نويسندگی را . نقد نوشته های نويسندگان ما امروز، بويژه دشوار است
  لمات ميدانند به دوفقط قطار کردن ک

توجه به اين دو موضوع که يکی نکات .  مسئله که در کار نويسندگی نيازمند توجه خاصی هستند کمتر توجه ميکنند
اصلی نوشته ميباشد و ديگری نکات فرعی نوشته، خصوصًا در کشورما که سطح دانش و با سواد و کتاب خوان کم 

بدون هيچ آرايش لفظی و معنائی و تشبيه و ايجاز و ايما و اشاره و است، و حتی فهميدن سخن سر راست و ساده و 
  .استعاره بعضًا مشکل است، برای کمک به خواننده، يکی از اهم ضروريات ميباشد

نکات اصلی نوشته ها اساسًا برای تشريح يا بيان موضوعاتی اساسی بکار برده ميشود که نويسنده  قصد تفهيم آن ها 
ين نکات که حکم روح نوشته را دارد،  بسيار ضروری ميباشد؛  و بايد به آن ها  برای آسان توجه به ا. را دارد

بدون پرداختن دقيق وعميق وبدون توضيح همه جانبه و جامع منظور و . ساختن فهم مبحث اهميت خاصی قايل شـد
عـدم . و حتی نا ممکن ميگرددمقصد نويسنده از راه پرداختن جدی به نکات اصلی نوشته ها، فهم آن ها بسيار دشوار

موجوديت نکات اصلی کافی و وافی، بخصوص نکات اصلی گويا، يا عدم موجديت نکات فرعی برای توضيح نکات 
اصلی غالبـًا سبب بميان آمدن سوء تفاهم ها يا غلط  فهمی های ميشود که اگر نويسنده کمی به خود زحمت بدهـد و 

يا واضح تر و مدلل تر بنويسد  سوء تفاهماتی  بوجود نمييآيد؛  و در نتيجه موضوع مورد بحث اش را کمی مشرح تر 
بدون وجود نکات اصلی هيچ نوشته ای را نميتوان از لحـاظ معنا و .  دنباله بحث بدون جهت به درازا  کشيده نميشود
صلی آن تعيين می کند، بار معنائی و ارزش يک نوشته را نکات ا.  مفهوم و از نگاه خبری يک نوشته ء کامل خواند

ولی، اگر خواسـته باشـيم، از ذکر نکات .  اگر چه نکات فرعی هم جای خود و ارزش و اهميت خود شان را دارند
فرعی خود داری کنيـم ـ  اگر نوشته برای کسانی باشد که با مبحث يا موضوع مورد بحث آشنائی قبلی الزم را دارا 

با اين کـار در مدعا . احتياجی ندارند ـ  ميتوانيم به چنين کاری دست بزنيمهستند و به توضيحات جانبی و اضافی 
ونظر، درمطلب و موضوع بحـث نويسـنده هيـچ تغييری بوجود نمييآيد و نوشته ازلحاظ  محتوی، اصالت و ارزش 

جه گريزی اما  از آوردن نکات اصلی به هيچ و.  خودش را، با وجود فقدان نکات فرعی در نوشته، حفظ می کند
نکات اصلی نوشته حاوی و بيان کنندهء مکنونات ذهن و منويات نويسنده است؛ درحالی که وظيفه نکات . نداريم

فرعی نوشته فقط توضيح وبيان نکات اصلی نوشته و آشکار کردن ابهامات، نا گفته ها، معانی و مفاهيـم پنهان يا 
 برای خواننده در موقع خواندن نوشته وی چنين يا چنان سواالتی است که نويسنده حين نوشتن، به فرض اين که

سواالتی پيدا خواهد شد،  به مثابه شرح يا يا تفسير  يا تعليقه ای نکات اصلی  در يک يا چند عبارت ضمنی، ضمن 
 نوشتن نکات اصلی در نوشته اش، قبل ازاين که خواننده  در آن زمينه  توضيح بخواهد يا منتقدی به نقد آن نوشته

  .بپردازد، به عالمت توضيح يا تشريح نکات اصلی، در نوشته اش اضافه ميکند
درگذشته ها چنين معمول بود که منتقد برای اينکه به نويسنده مضمونی که وی آن رامورد نقد قرارميدهد، وهمچنان به 

قبل از آغاز نقد به توضيح خواننده نقد خودش، نشان بدهد که موضوع نوشته و داليل نويسنده را درست  فهميده است، 
و تحليل و تعليل داليل نويسنده می پرداخت؛ و بعد از آن اگر با مدعا مخالف بود داليل مخالفت خويش ) مدعا( نوشته 

با مدعا را بيان داشته می کوشيد مدعای خودش را تثبيت کند؛ و اگر با داليل نويسنده مخالف بود و مدعا را قبول 
اگربا مدعا و دليل . رائه داليل خود به رد داليل وی درحدی که با آن مخالف بود، قلم ميفرسودداشت، در آنصورت با ا

اين .  موافـق نبود، با ارائه ادعا و دليل خودش به رد ادعا و دليل مخاطبش، و تثبيت ادعا و دليل خودش می پرداخت
و يکی دو نوشته ديگر که در همين ..."  هاست کار محققانه پرداختن به اصالت" قاعده را راقم  اين سطور در نوشته 

  . وبسايت به نشر رسيده است بکار گرفته است
 در نقد های امروزی، اما، غالبًا برای خواننده دشواراست که تعيين مطلب کند که منتقد با مدعای نويسنده سرمخالفت 

يش تمرکز ميکنند؛  و از وجود نکات فرعی نويسنده ها نيز امروز کمتر به مدعای خو. دارد يا به ادله يا داليل وی
  توضيح گر هم در نوشته ها ديگر اثر آنچنانی به نظر نميرسد، در حالی که

درجوامعی که هنوز فرهنگ مطالعه، خصوصًا مطالعاتی که به گره گشائی های سنجشگرانه محتاج اند، رواج نيافته 
  .  استاست، مراعات اين مهم از اهم کــار ها و وظايف نويسنده

يکی از ايجابات ديگر نقد آن است که منتقد تنها و مستقيم به نقد موضوع مورد نظرمخاطب به پردازد و از بحث روی 
از شاخی به شاخی پريدن و ده . موضوعاتی که مربوط به بحث يا موضوع مورد بحث مخاطب نميشود، اجتناب کند

نقد نمودن نه تنها کار رسيدن به يک منظور را مشکل ها موضوعی را که اصًال به بحث مربوط  نميشوند شامل 
بجای پرداختن به مسايل و موضوعات نامربوط بهتر . ميسازد، که موجب اطناب کالم و خستگی خواننده نيزميگردد

است منتقد، برای روشن شدن مسايل يا تسريع و تسهيل فهم خواننده ازموضوع، به بحثها يا نوشته ها ونقد هائيکه 
رابطه قبًال جريان داشته، يا نوشته شده است به عنوان کمک های هرمنوتيک يا تأويلی وتفسيری اشاره نموده درهمين 

ولی تذکراين نکته هيچ گاه به آن معنی نيست که ناقد همواره خود را محدود . خواننده را درفهميدن مطلب ياری برساند
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 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

ه ناقد، اگر ضرورت افتد، از قالب های فکری زمان خود در واقع،  بهتر است ک.  و مقيد به نظرات ديگران بسازد
کار ناقد تنها به . فراتررفته و آنچه را که ميتواند در روشنی دانش و بينش و تجارت، پيش بينی کند، بيان نمايد

 کارمنتقد. پرداختن به مسئله در حد نوشته مخاطب يا نويسنده ای که نوشته اش مورد نقد قرارميگيرد تمام نميشود
وقتی تکميل ميگردد که در بارهء نوشته که مورد نقذ قرارگرفته به همه نوشته های که تا زمان نقد در دسترس وی 
قرار دارد، به نوشته مخاطب خود، و حتی به آن چه که اوحدس ميزند که نويسـنده ميتواند درآن باره درارتباط  با 

يلی، يا بنابر فراموشی يا حواس پرتی در موقع نوشتن، در نوشته نوشته اش احتماًال خواهد انديشيد، و آنرا بنا بر دال
برخورد ناقد بايد همواره با موضوع بحت و نوشته و مدعا . اش نياورده است، توضيحات الزم و ضروری ارائه کند
ه يا چه به معنی ديگـر منقد بايد ببيند که نويسنده چه گفت.  و دليل نويسنده باشد، نه با شخص و شخصيت نويسنده

در واقع برای منتقد  در .  ميگويد، نوشته يا گفتارش ارزش دارد يا نه، نه اين که دوست آن را گفته است يا دشمن
اگر منقد در محدوده نوشته و نقد برای خود دوست و .  دوست و دشمنی وجود ندارد) نوشته و نقد ( عرصه کاری 

  .   انيمدشمن تراشيد، نمی توانيم وی را منتقد واقعی بخو
و نقد بر خالف تصور خيلی ها عمل . و بالخره، همانطوريکه قبًال هم تذکررفت، هدف نقد عيب جوئی محض نيست

نقد درواقع به مانند صيقلی است که هراندازه کالم و سخن به آن سائيده شود به همان . نکوهيده  و مذمومی هم نميباشد
گ های پيشرفته جهان را، مجموعه ای از تفکرات و گفتگو ها و فرهن. اندازه درخشش وشفافيت آن بيشـترميگردد

وقتی که . ، نقد بی غرض و تخصصی و منطقی"نقد محض"بحث ها را، محرک  نقد تا اينجا رسانده است؛ منتها 
ميگوئيم نقد محض، منظوراز نقدی است که در آن تمام اصول نقد رعايت شده باشد، نه نتيجه حاصل از نقد؛ زيرا  نقد 
نظر به موضوع مورد نقد، هم ميتواند به نتايج محض و قطعی منتج گردد، و هم نميتواند به نتايج محض و مطلق منتج 

  . شود،  که خود بحثی ديگری را ايجاب ميکنـد که در موقع ديگری به آن خواهيم پرداخت، اگر زندگی بود
  

  پايان
   
   

      
    
  
 


