مقاله

سریه و قرآن

مقــالــه

بایستههای نقـــد
چکی��ده :نویس��نده در نوش��تار ح��ارض پ��س از بیان
تعریفی از نقد ،به ذکر رضورت آن پرداخته است و با ارائه
مطالیب از این دس��ت درخصوص نق��د ،توجه هماگن را به
خطری بودن این امر و اهمیت جایاگه ناقد راس��تنی  ،جلب
نموده است.
کلیدواژه :نقد ،اهمیت نقد متون ،ناقد راستنی.

علریضا ذکاویتقراگزلو
اس���ت ک���ه حتی اگر بخواهی ��م به اث ��ری پدیدارشناسانه نگ ��اه کنیم ،باز
خواه ناخ���واه تاریخی نگریستهایم .در اینجا تصری ��ح میکنم منظور من
تار یخینگری است نه تاریخیگری.
پ���س از این مقدمه که خود قب ��ول دارم ممکن است جای بحث داشته
باش���د ،ب���ه نکتۀ دیگ ��ری میپ ��ردازم و آن ،ض ��رورت نقد اس ��ت .نقد به

نخس���ت ،تعریفی از نقد ـ آنچنان که هم���واره در نظر داشتهام ،بدهم :نقد
ی���ک اثر ،یعنی نشاندادن جایگ���اه تاریخی آن؛ بدین معنا که سابقهاش
چیس���ت و به کجا دارد میرود؟ همچنی���ن ارزیابی وضعیت فعلی آن از

لح���اظ اجتماع ��ی و اخال ق ��ی و حت ��ی فرهنگ ��ی ـ اعتقادی نی ��ز ضروری
است؛ اما نه به ای ��ن معنا که اشخاص یا نهادهای غیرصالح به صرف
اینکه قدرت دارند ,در حوزۀ نقد اعمال خود نفوذ نمایند .نقد نیز مانند

جهت محتوا و فرم و سرانجام انگشتگذاشتن بر نقاط قوت و ضعف آن.

تولید فرهنگی باید خودجوش و آزاد یا به هر حال مستقل باشد.

بدیهی است هر پدیده ،طبیعتی اجتماعی تار یخی دارد .ما کارهایمان

از آنج���ا که نقد در ذات خ ��ود بار اجتماعی و اخال ق���ی و اعتقادی دارد ـ
ً
سطحی متظاه ��ر ،به این معنا نباشد ـ حتم ��ا باید نقد را
هرچن���د به نظر
ِ
ً
ج���دی گرفت و از محدوده فحش یا تعارف ـ ک ��ه متأسفانه اکنون غالبا

منفع���ل یا معارض موض���ع میگیرند ،هم در مع���رض دگرگونیاند .علل

چنین است ـ بیرون برد.

در ظ���رف زمان حض���ور دار یم و تحول و تکام���ل مییابیم .ذهنیتهایی
که ب���ا کار ما برخورد میکنند ،یعنی طرف خطاب ما هستند و به حیث
و عوام���ل و اسب���اب و مصالح���ی ک���ه در ای���ن سازوکارها فعالان���د ،باید
شناخت���ه شوند .حت���ی تخیلیتری���ن و انتزاعیترین اثر ه���م انگ و رنگ
زمان���ه خ���ود را دارد .شع���ر رمانتیکی ک���ه در قرون وسط���ا ساخته شده با
ً
آنچ���ه در عصر جدید پدید آمده ،حتما متف���اوت است؛ چراکه گوینده
و شنون���دهاش هر دو متفاوتاند .تأ کید من بر این جهت ،از این لحاظ
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ب���ا کسی یا ناش ��ری خردهحساب دارند ،کارش را ب ��ه فحش میکشند و
ی���ا میخواهن ��د زیر بال ��ش را بگیرند و تأییدش کنن ��د ،ستایش بیوجد
مینمایند،کس ��ی یا کسانی که فحاشی میکنند ی ��ا تعارف مینمایند،
چنی���ن نیست ک ��ه ندانند نقد خ ��وب آن طوری نیس ��ت ،بلکه میشود
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گف���ت سیره ب���ر این جاری ش���ده و همینطور ادامه یافت���ه است که نقد
ً
ً
منصفانه ،ضمنا زنده و پویا و معنیدار بسیار کم است؛ خصوصا وقتی

لطم���ه میخورد .آنکه به ط ��ور پیوسته بنویسد و هرچ ��ه به دستش آید،
ً
نق���د کند ،نقدش رقیق و رسم ��ی و کممحتوا خواهد شد و ظاهرا گریزی

با مسائل روز تماس آشکار و زنده داشته باشد .نقد خردپذیر نادر است.

از ای���ن نیس ��ت .ای ��ن قضی ��ه در ب ��اره پژوه ��ش هم ص ��ادق اس ��ت .همه

البته همیش���ه غرض در کار نیست ,گاهی صاح���ب قلم داغ میشود و

میدانی���م که در دههه ��ای اخیر پژوه ��ش نیز گسترش یافت ��ه است؛ اما

نمیدان���د چه کار میکند و هر کلمهای چه باری دارد؛ این است که به

دوبارهکار یهایی در همه جا دیده میشود و این قدری ناشی از شتاب

سف���ارش جاحظ ب���د نیست :نوشته خود را پ���س از چندی که از حرارت

اس���ت .کسانی دیر رسیدهان ��د و زود میخواهند بار خ ��ود را ببندند .در

افتادهایم ،مثل یک ناظر بیطرف دوباره بخوانیم.

تألی���ف و تصنیف و ترجمه و تحقیق با کارهای بسیار ضعیف و مبتذل

ب���ه فحش یا تعارف در نقد برگردی���م .بدیهی است هیچ مزاحی خالی از
حقیقت نیست و هیچ دشنامی هم بیبهره از اشاره به اندکی از واقعیت
نمیتوان���د باش���د؛ اما اشارهداشت���ن به گوش���های از واقعیت ی���ا داشتن

مواج���ه هستیم؛ حتی با دزدیهای آشکار (ب ��رای مثال آینه پژوهش در
هر چن���د شماره نمونههایی ارائه کرده است) برمیخوریم که گهگاه در
مجالت با سند منعکس میشود.

نمک���ی از حقیق���ت برای حقانیت ی���ک نقد کافی نیس���ت .کافی است

به گمان من همۀ این عیبها را نقد راستین چاره میکند و حتی عیوب

یکجانبهنگ���ری و تعصب بیم���ورد را کنار بگذار یم ،آنگاه دست کم در

خ���ود نقد ه ��م با نقد قاب ��ل رفع اس ��ت .ایراد نگیر ی ��د که اینج ��ا دور الزم

دل اعتراف خواهیم کرد که آیا ارز یابی کردهایم یا قیمتشکنی؟ تقدیم

میآی���د .اینطور نیست؛ زیرا نقد دوم یا س ��وم غیر از اولی است .بهتر که

درس���ت به ک���ار بردهایم یا تبلیغ؟ گرچه به قول یک���ی از عرفا «آسانترین

خودمان بتوانیم خودمان را نقد کنیم که اهل الدار ادری بما فی الدار.

کاره���ا انصافخواست���ن اس���ت و
نقد یک اثر ،یعین نشاندادن
جایاگه تاریخی آن؛ بدین معنا که
سابقهاش چیست و به کجا دارد
یمرود؟ همچننی ارزیایب آن از
جهت حمتوا و فرم.

دشوارترین کارها انصافدادن».

در خاتم���ه ای ��ن مختص ��ر که ب ��ه ع ��رض رسی ��د ،پیشنه ��ادی دارم که اگر
مصلحت بدانند فوایدش از آفتاب روشنتر است .به نظر میآید هنگام آن

آنچ���ه گفت���م ب���رای آن ب���ود ک���ه ب���ه

رسیده که یک گردهمایی بزرگ از همۀ کسانی که در نقد قلم میزنند و نیز

خطیربودن امر نقد و اهمیت جایگاه

همۀ دستاندرکاران نشریات مرتبط با کمترین تشریفات و گستردهترین

ناقد راستین توج���ه داشته باشیم .بر

دامنه تشکیل شود و ببینیم در کجای کاریم و چگونه میتوانیم پیشرفت

ای���ن اساس نق���د خوب ک���م است و

خود را که کم نیست ،در عرصه نقد بیشتر و سریعتر سازیم.

نقد به لحاظ اجامتیع و اخالیق
و حیت فرهنیگ ـ اعتقادی نزی
رضوری است؛ نقد نزی مانند
ب���ا ای���ن همه اینج���ا و آنج���ا نقدهای
تولید فرهنیگ باید خودجوش و
آزاد یا به هر حال مستقل باشد .آ گاهان���ه و منصفان���ه و تیزبینان���ه و
رهگش���ا میخوانی���م ی���ا دستکم در
ناقد بصیر دیریاب.

دو ی���ا س���ه صفح���ه نق���د به یک���ی دو
پاراگراف متین و استوار برمیخور یم .اگر نقدهای پیش و پس از انقالب
ً
ً
را مقایسه کنیم ،بدون مجامله عرض میکنم کما و کیفا به پیش و بیش
ً
دس���ت یافتهایم؛ ز یرا پیش از انقالب غالبا نقد هم مثل خیلی چیزهای
دیگ���ر در انحصار گروهی خاص بود و خواهناخواه محدودیتهای ویژۀ
خود را داشت؛ با این حال منکر نمونههای عالی در آن دوره نیز نمیتوان
ش���د که گاهی هنوز خواندنی و قاب���ل استفاده است .نقد عالی و کمال
مطل���وب آن اس���ت که مجال بح���ث سالم را پدی���د آورد .در دادوستد و
برخ���ورد اندیشههاست که بهترینها پیدا میش���ود و در برخورد افکار و
سلیقههاست که برقهای حقیقت میجهد و ظلمتها را میشکافد.
بس���ا مکتبهای فلسف���ی و نظامهای نوآیین که حاص���ل و برایند نقد و
بحث در گفتههای پیشینیان است .حال اگر این پرسش پیش آید که
ب���ر اثر این نقدها به کدام دستگاه اندیشگی دست یافتهایم ،پاسخ این
است ک���ه متأسفانه هرگاه کمی���ت فزونی یابد ،خواهناخ���واه به کیفیت
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