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   توهين و نقد فرق

 باشـد  تـوهين  از خـالي  و تخريب دونب اگر و است معرفت درخت يميوه ،نقد
  .گشاست راه و موثر سازنده شك بي

 نهادينـه  بـا  امـا  اسـت  جان بي و رمق كم ها شرقي ميان هنوز نقد فرهنگ شايد
 و هـا  چشـم  يشـه هم و نيسـت  فسـادآور  قـدرت  كـه  بود اميدوار توان مي آن شدن
  .است غيرممكن حتم به آن از فرار و شنود مي و بيند مي كه هست يهاي گوش

 حقيقتـي  ايـن  رودربايسـتي  بـي  .شود فرهنگ بايد نقد كه گفتم اگر نكنيد تعجب

 هـا  قدرت كه است وقتي آن طراوت يمايه جان زيرا بپيوندد واقعيت به بايد كه است

  .دنباش نداشته گريز براي مجرايي و گيرند قرار سؤال مورد ،پيرامون هاي بين ذره از
 و اسـت  بـرده  جوابگـويي  تيغ زير را ديگر يبسيار بسياري، نقدهاي سالهاست

 را آن هـا  خيلـي  چـه  اگـر . اسـت  گرفته برعهده را تومورها عفوني ي پيكره جراحي
 ديگـر  توسـعه  حـالِ  در جهـان  همراهي با اما اند تهختا رحمانه بي آن بر و برنتابيده
  .دارد احيا براي جايي شود نابود بار اگرصدها و باشد خالي تواند مين آن جاي

 مـرور  امـا  نيسـت  ذكـر  قابل درستي به حركت اين شروع و ايران در نقد تاريخ
 و قاجـار  عصر در كه بود اي تازه زبان ،نقد زبانِ كه است آن ي دهنده نشان معاصر
  .گرفت شكل درستي به آن از بعد

 چه. كند جراحي را اجتماع ي پيكره در بدخيم هاي سرطان تواند مي نقد تيز تيغ
 كـه  اسـت  سـازنده  نقد اين ها زمينه تمامي در... سياست چهو  فرهنگ چه اقتصاد،
 و بيشـتر  زيـربط  هاي دستگاه پذيري مسؤليت تا كند مي تزريق جامعه به را آگاهي
  .گردد كمتر تخطي

  د؟دار فرقي چه توهين با نقد اينجاست سؤال
 تـوهين . دهـد  مـي  خبـر  منطقي بي از كه است سست و سخيف ادبياتي توهين

 ي رشـته  يك نقد اما است خالي بينشي و آگاهي هر از كه است بازار و كوچه زبان
 هـا  كاسـتي  رفع و آن تقويت هدف با ضعف نقاط روي كه هاست دانسته از منسجم
 ي چنتـه  از و گيـرد  مي صورت تحقير و تخريب منظور به توهين اما كند مي تمركز
  .است خالي شعور

 نيستند جنس يك از دو اين كه است آن در مدرنيته ي پديده اين اصلي تفاوت
 يكـي  و هـرزه  و اصـالت  بـي  يكي. دهيم مي قرارشان اًسهو هم كنار در هميشه اما

 شعوري بي عين ديگري و زند مي موج شعور يكي در. است هويت با و دار شناسنامه
  .است هدف انهدام و تخريب ديگري در و سازندگي هدف يكي در. است

 مورد كه است موضوع با دوستي ،نقد از هدف كه فهميد بدرستي توان مي حاال
 بـه  تـوان  مـي  تـوهين  در اما شود وجين بايد و اند گرفته قرار هرزها علف ي هجمه

 يهـا  پـل  تمام بايست كه فهميد سادگي
 و نـابودي  جـز  و گـردد  خراب سر پشت
  .ندارد يديگر حاصل يدشمن

 هميشـه  نقـد  بـا  جامعـه  مثبـت  نگاه
 را شـده  نقـد  مـورد  گاهي .نيست همراه
 در تـا  كنـد  مـي  وادارش سـازد  مي آشفته
 آن حاصـل  ايـن  .بگيـرد  موضع آن برابر
 به آن شناساندن و معرفي براي كه است
 بـه  صـرفاً  را آن و ايـم  نبوده فعال جامعه
  .ايم برده كار به حذف قصد
 نقـد  بخـش  مهمتـرين  امـا  اين و اما
ـ  را نقـد  هـا  اين از بيشتر بايد اما. است  اب
 ظريف آنقدر نقد گاهي. داد آشتي جامعه
 و كند مي ويرايش را اثر كه است دقيق و
ــه ــا راحتــي ب  را آن ميزآاســرار قــدرتي ب
 گـاهي  .كنـد  مي ديگر زمان هر از تر ناب
 محرزتـر  هم شده پرداخته موضوعِ از نقد
ــر برجســته و  و ســازندگي و ودشــ مــي ت

راحتـي  بـه  كـه  اسـت  حدي در تجذابي 
  .گردد مي هضم قابل

 مميـز  اين تا است الزم وقت ها سال
 و كند باز بدرستي را جايش هرچيز براي
 دراز راه اين اما .نشود توهين آن اصل به

 چـالش  سـياه  در قربانيـان  بسـيار  اگرچه
 نبايـد  امـا  ،اسـت  كرده روشنگري تقديم
 ،نيسـت  نقـد  قابل ديگر ترس كه ترسيد
  .است نابودي آغاز

 نقــادي جنــبش آغــاز مشــروطه اگــر
 فارسـي  راز و رمـز  پـر  ادبيـات  اما ،است

از  كه دارد خود آثار در بسياري مكنونات
 اشـاره  بيهقـي  نقدهاي به توان مي جمله
ــاريخي در كــه كــرد ــه ت ــام همــين ب  ،ن

 بـه  را گـان  دوچهره و نانئخا و سالوسان
 بيراه اگر و تاس كرده زخمي نقد شمشير
 زباني ،ظلم نقد براي ايراني ،باشم نگفته
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  .كرد دريافتش توان مي زيركي با اما كرده قايمش ها لفافه گاهي كه دارد گزنده
 انحـراف  هر از را نقد تسندي تواند مي خدشه بي مستندات و قوي هاي استدالل

 .باشـد  داشته همراه به عناد كه باشد آني از تر گزنده نبايد نقد كند، حفظ تحريف و
 تـوهين  ي مقولـه  در تخريـب  وگرنه كرده اقدام سازندگي براي شده نقد مورد زيرا
 كه است طرفه يك اي جاده اما است الوصل سهل كه منزلي .نمايد مي آسانتر بسيار
 كجـاي  تـوهين  و كجا نقد كه برد پي توان مي بندي جمع اين با .ندارد برگشت راه
  .است مقوله اين

ـ  بـا  توهين اما .گيرد مي صورت غرض بي كه ،است شناسي بآسي نقد تمركزي 
  .كشاند مي ويراني و آشوب به را مسيرش دهشتناك حاصلي با دشمني

 طريقي طيِ درستيِ براي آهنگي نقد
 امـا  است يكنواخت و خدشه بي كه است
 صـد  كه كند مي ايجاد را گسستي توهين
 و ويـران  العينـي  طرفه به را ساخته مسير
ــاب ــي ودن ــازد م ــان و س ــن مي ــه دو اي  چ
  .دارد وجود تفاوت از اي هزداان

  . شماست با قضاوت حاال
   است؟ ترميم براي ميانبر كدام

  توهين؟ يا نقد

  
  چگونه پيروز شويم؟  

آنچـه پشـت آن    هاي شرق؛ جبهه فارس و به فرمانده كل قواي مسلح اسالم در جبهه �امير المؤمنين عمربن الخطاب
اي به مانند آن نيست... نامه را به سعد و به تمامي رزمندگان همراه او نوشـت...   ي عجيبي نوشت كه هيچ نامه هاست، نام

  شباهت به دستور لشكري نيست... دستوري كامل به تمامي قواي كشور...   اين نامه بي
  در آن نامه چه فرمود؟... فرمود:

ل، فٕان تقوی الله أفضل الُعّدة علی العـدو. وأقـوي مکیـدة فـي الحـرب. أما بعد فٕاني آمرک ومن معک بتقوی الله علی کل حا«
وآمرک ومن معک أن تکونوا أشد احتراسـاً مـن المعاصـي، مـن احتراسـكم مـن عـدوكم، فـٕان ذنـوب الجـیش أخـوف علـیهم مـن 

دتهم، ولاُعدتنا کعدتهم، عدوهم، وإنما ینصر المسلمون بمعصیة عدوهم لله، ولولا ذلک لم تکن لنا بهم قوة؛ لأن ِعّدتنا لیس کع
 فٕان استوينا في المعصیة کان لهم الفضل علینا في القوة، وإن لم ننصر عليهم بفضلنا، لم نغلبهم بقوتنا.

وأعملو أن علیکم في سیرکم حفظة من الله، یعلمون ما تفعلون، فأستحیوا منهم، ولا تعملوا بمعاصي الله، وأنتم في سـبیل اللـه، 
ا شر_ منا، فلن یسلط علینا وإن أسأنا، فُرّب قوم مسلط علیهم شر_ منهم، کما سلط علی بني إسرائیل لما عملـوا ولا تقولوا أن عدّون

بمساخط الله کفرة المجوس، فجاسوا خلال الدیار وکان وعداً مفعولاً، واسألوا الله العون علی أنفسکم کما تسألونه النصـر علـی 
  ».عدوکم. أسأل الله ذلک لنا ولکم

 تقـوي  و پرهيزگـاري  چون م.كنمي سفارش حال هر در تقوي به را اسالم دالوران ساير و تو شخص چيز هر از قبل من بعد: اما«

-درجه آخرين تا كه دهممي دستور همراهانت و تو به است. جنگ در سپر ترين قوي و دشمن عليه بر سالح ترين برنده و مهمترين
 دشمن يحمله از تر خطرناك لشكر گناه چون بترسيد. دشمن از بيشتر خود نفس بر و ريد.دا باز معاصي ارتكاب از را خود ممكن ي

 نداشـتيم؛  را آنـان  با مقابله قدرت ما نبود سبب اين به اگر و شوند،مي پيروز آنان بر دشمنان گناه سبب به مسلمانان و است. آنها به

 شـويم،  گنـاه  مرتكب ها آن مثل هم ما اگر ندارد، برابري ها آن با هم ما يجنگ وسائل اسباب و نيست ها آن تعداد مثل ما تعداد زيرا

 كه بدانيد و شويم پيروز نميتوانيم خود قوت با نشويم، غالب آنان بر برتري و فضل بر ما اگر و شد، خواهند غالب ما بر تقو در ها آن

 نگوييـد  كنيد. مي جهاد خدا راه در شما كه حالي در نكنيد، را خدا معصيت و كنيد حيا ها آن از و هستند اعمالتان ناظر خدا فرشتگان

 قـوم  بـر  بـدتري  قوم كه بسا چه نكنيم. عمل خوب ما اگر حتي شوندنمي پيروز ما بر ها آن علت اين به و است بدتر ما از ما دشمن

 اعمالشـان  سـبب  بـه  كـه  ايـن  از بعد كرد مسلط اسرائيل بني بر را پرست آتش مجوسيان خدا كه گونه همان شوند، پيروز برتري

 يافتنى تحقق يوعده اين و ندمددرآ جستجو به شما غارت و قتل براى هايتان خانه ميان در (پس .شدند خدا خشم و غضب گرفتار

 ايـن  مـن  و كنيـد،  مي دشمن بر نصرت طلب هميشه او از كه همانگونه بكنيد را خويش هاي نفس بر ياري طلب خدا از پس بود)

 دارم. مسألت شما و خود رايب را نصرت
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