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مقدّمه
نقّادي و نقدپذيري يكی از عوامل مهمّ رشد و تكامل فرد و جامعه میباشد .انسان با وجود نفاس
امّاره ،هميشه در معرض خطا قرار دارد.گاهی لغزشها به گونهاي هستند کاه ديگاران باي ،از خاود
انسان متوجّه آن می شوند و چنانچه انسان هر از چنادگاه در مساير زنادگی خاود را از زاوياة دياد
ديگران مالحظه نمايد ،بهتر به لغزشهاي احتمالی خود پی میبرد .پيشارفت فاردي و اجتمااعی در
ساية شناخت نقاط قوّت و ضع و تالش براي زدودن نواقص و کاساتیهاا امكاانپاذير اسات .ايان
شناخت بايد هم در خود فرد و نسبت به انديشهها و اعمال خوي ،باشد و هام نسابت باه ديگاران.
رشد انسان در گرو شناخت واقعيّتهاسات .آدمای در پرتاو شاناخت راه بهارهبارداري از امكاناات و
نيروهاي درونی خود و جهان را میآموزد.کش مجهوالت و رشاد شاناخت ،راههااي فراوانای دارد و
«نقد» و «نقدپذيري» يكی از عوامل مهمّ آن است .امّا اين امر در صاورتی کاه مبتنای بار اصاول و
روشهاي صحي باشد ،میتواند نتيجة دلخواه را به وجود بياورد .بنابراين قبل از نقاد کاردن باياد باا
اصول و روشهاي صحي اين کار آشنا شد زيرا اگر نقد با روش صحي انجام پاذيرد ،باعاث افازاي،
نقدپذيري در جامعه میشود و انسانهاي پااکطينات و صااحبانديشاه باا پاذيرش آن در جهات
پيشرفت و سعادت خود گام برمیدارند.

مفهومشناسی
ابتدا به تعري واگههاي نقد ،انتقاد ،اصل و روش میپردازيم.
«نقد» واگهاي عربی است که وارد زبان فارسی شده است و با همة اجزاي زبانی و فرهنگی ما باه
خوبی گره خورده است (ر.ک معاين ،1386 ،ج  .)3383 :4در زباان عربای ايان واگه داراي معاانی
گوناگونی است از جمله ،تشخيص بين درهمها ،خيره نگريستن به چيزي و چشام برنداشاتن از آن
بیآنكه کسی متوجّه شود ،داد و ستد درهم ،جداسازي درهمها و بيرون کردن معيونها از سالمهاا،
حاضر و موجود در مقابل نسيه ،انگشت زدن به شیء (ر.ک فراهيادي1410 ،ق ،.ج 118 :5و 119
ابنمنظور1414 ،ق ،.ج  425 :3و طريحی ،1375 ،ج .)152 :3
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از تعبيرهاي برخی واگهشناسان برمیآيد چنانچه واگة نقد در مورد انسان به کار رود ،مثالً گفتاه
شود «فالنی را مورد نقد قرار دادم» به اين مفهوم خواهد بود که سخن و کار او را ارزيابی کاردهام و
با وي مناقشه نمودهام (ر.ک ابنمنظور1414 ،ق ،.ج 425 :3و فيروزآبادي1415 ،ق ،.ج .)643 :1
در فرهنگ لغت زبان فارسی نيز اين معانی براي «نقد و نقد کردن» ذکر شده است« :جدا کردن
دينار و درهم سره از ناساره ،تميياز دادن خاون از باد ،آشاكار کاردن معاياب و محاسان ساخن و
تشخيص معايب از محاسن» (معين ،1386 ،ج .)3383 :4
واگة ديگري که ريشة مشترک با واگة «نقد» دارد و در کنار نقاد و گااهی باه جااي آن باه کاار
میرود« ،انتقاد» است .انتقاد مصدر بان افتعال است و در کُتُب لغت عربی معناي جداگاناهاي باراي
آن ذکر نشده است و در حقيقت ،به عمليّات نقد کردن« ،انتقاد» گفته میشاود (ر.ک ابانمنظاور،
1414ق ،.ج .)425 :3در زبان فارسی نيز «انتقاد» در لغت داراي معانی سره کردن ،نقد گرفتن پول،
خرده گرفتن ،جدا کردن خون از بد يا کاه از گندم و مانند آن ،بِهگزينای ،شارح معاياب و محاسان
شعر يا مقاله يا کتابی يا سنج ،اثر ادبی يا هنري بر معيار يا عملای تثبيات شاده مایباشاد (ر.ک
معين ،1386 ،ج .)306 :1برخی از نويسندگان و انديشامندان «نقاد» را بياان عيابهاا و نقاصهاا
میدانند ،ولی برخی ديگر آن را صرف سنج ،و ارزيابی ذکر میکنند که براي اين کار هم نواقص و
هم نقاط قوّت بيان میشود .آقاي حسن اساالمی در کتاان اخاالق نقاد نوشاتهاناد «نقاد ارزياابی
خردهگيرانه دربارة کسی يا چيزي است» (اسالمی .)23 :1383 ،نويساندة ديگاري عقياده دارد کاه
مفهوم نقد صرف سنج ،و ارزيابی است و بِالشرط از همدلی و ناهمدلی ،عيبجويی و حسنجاويی
است (ر.ک قراملكی .)317 :1388 ،شبيه اين تعري در کتاانهااي ديگار و از ساوي نويساندگان
ديگر هم ذکر شده ،از جمله« :نقد و انتقاد به معناي ارزيابی منصفانة ياک چياز اسات و باراي ايان
ارزيابی در بسياري از موارد الزم است در کنار بيان نقااط ضاع  ،نقااط قاوّت را نياز ياادآور شاد»
(شريفی.)84 :1391 ،
شهيد مطهّري در تعري و تفسير نقد و انتقاد مینويسد« :قوّة نقّادي و انتقاد کردن باه معنااي
عيب گرفتن نيست .معناي انتقاد ،يک شیء را در محک قرار دادن و باهوسايلة محاک زدن باه آن،
سالم و ناسالم را تشخيص دادن است» (مطهّري ،1362 ،ج  .)285 :1نقد و انتقاد باه ياک گاروه ياا
حوزة خاص اختصاص ندارد ،بلكه گسترة آن به اندازة تمام ابعاد زنادگی فاردي و اجتمااعی و علاوم
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بشري است و انديشمندان هر حوزه نيز تعريفی براي نقد ارايه دادهاند که در ارتباط با همان مفهاوم
لغوي نقد ،يعنی جدا کردن سره از ناسره است.
«اصل» لغتی عربی و به معناي پايه و بُن هر چيزى و هر آنچه در برابر فرع يا شاخه مایباشاد و
جمع آن «اصول» است (ر.ک فراهيدي1410 ،ق ،.ج  156 :7و فيروزآباادي1415 ،ق ،.ج.)448 :3
نيز «اصل هر شیء چيزي است که وجودش به آن استناد پيدا میکناد» (زبيادي1414 ،ق ،.ج :14
 .)18در بحث لغت بيان میکنند« :األَصلُ مَا يُبنَی عَلَيهِ شَیءٌ غَيرُهُ :اصل آن چيزي است که شايئی
غير از خودش بر آن بنا شود» (همان)« .اصل» در اصطالح به معنی قاعده است يعنای پاياهاي کاه
چيزي غير از خودش بر آن قرار گرفته باشد کاه ايان معناا باا معنااي لغاوي اصال مطابقات دارد.
بنابراين ،منظور از اصول نقد ،پايه و اساسی است که عمل نقد بر مبناي آن انجام میگيرد.
«روش» در لغت به معناي «طريقه ،قاعده ،راه ،هنجار ،شايوه ،اسالون ،مناوال ،سابک ،گوناه و
سنّت» است (ر.ک دهخدا ،بیتا :ذيل واگة «روش») .واگة «روش» از لغت «مِتُاد» اسات کاه از واگة
يونانی «متا» به معناي «در طول» و «اودوس» يعنی «راه» گرفته شده است و مفهاوم آن در پاي،
گرفتن راهی براي رسيدن به هدف و مقصودي با نظم و تاوالی خااصّ اسات (ر.ک کااظمی:1374،
29ا  .)28اصطالح روش ،هم به خود راه اشاره دارد و هم باه قواعاد و ابزارهااي رسايدن باه آن .در
زبان عربی روش را «منهج» ،و روششناسی را «منهجيّه» ماینامناد .روش عباارت اسات از فرايناد
عقالنی يا غيرعقالنی ذهن براي دستيابی به شناخت و يا توصي واقعيّت .در معنااي کلّایتار ،روش
هر گونه ابزار مناسب براي رسيدن به مقصود است .روش ممكن است به مجموعه راههايی که انسان
را به کش مجهوالت هدايت میکند ،مجموعه قواعدي که هنگام بررسی و پژوه ،به کار میروناد،
و مجموعه ابزار و فنونی که آدمی را از مجهوالت به معلومات راهبري مایکناد ،اطاالق شاود (ر.ک
ساروخانی .)24 :1375 ،روشهاي نقد نيز مجموعة ابزارها و فنون و راههايی است که براي نقد کردن
يعنی جدا کردن سره از ناسره به کار میروند.

تاریخچة نقد
تاريخ نقد به اندازة عمر بشر است .هر انسانی از زمانی که به سنّ تشخيص خون و بد مایرساد،
به نقد کردن اعمال ،سخنان و انديشههاي خود و ديگران میپردازد .امّا علم نقد که به طور نظاممند
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و طبق اصول معيّن و از پي ،تعيين شده کار نقد را هدايت میکند ،بدان حد قديم نيست و نتيجاة
کار و کوش ،عمدتاً سه گروه از مردم بوده است:
«نخست پيشوايان و رهبران دينی و وعّاظ و سخنرانان مذهبی که هادف آنهاا اصاالح اخاالق و
درست گفتن و خون عمل کردن بوده است و اين کار منجر به پيداي ،علم اخالق شده اسات .دوم،
فالسفه و حكما و عقالي قوم که هدف آنها صيانت فكر از خطاا و درسات انديشايدن باوده اسات و
سوفسطاييان يونان قديم باعث و بانی پيداي ،منطق شدند که مؤسّاس اصالی و عمادة آن ارساطو
بود .سوم ادبا و به اصطالح فرنگیها فيلولوگها که هدف آنها سخن گفاتن درسات و طباق ماوازين
صرفی و نحوي و لغوي بود که کوش ،آنها منجر به علوم زبانی مانند دستور زبان و صارف و نحاو و
معانی و بيان و علوم بالغی به طور کلّی و سرانجام نقدالشّاعر و نقادالنّثر گردياد( ».ذاکاري:1388 ،
.)156

جایگاه نقد در دین اسالم
براي شناخت جايگاه نقد در دين اسالم و اثبات مشروعيّت آن به بررسی ايان موضاوع در قارآن
مجيد که محكمترين منبع اسالمی است و روايات معصومين ،عليهمالسّالم ،مایپاردازيم .واگة نقاد و
انتقاد در قرآن مجيد چه به صورت اسمی و چه به شكل فعلی نيامده است ،ولای مایتاوان باه برخای آياات

ارجاع داد و استشهاد کرد که حاوي بار و مضمون نقد و انتقادند .در آيات قرآن هر جا انسانهاا کجاروي
کردهاند و از راه درست خارج شدهاند ،آنها را مورد انتقاد قرار داده است .باراي نموناه باه چناد آياه
اشاره می شود﴿ :یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ :اى کسانى که ايمان آوردهاياد! چارا
سخنى مىگوييد که عمل نمىکنيد؟!﴾ (الصّ  )2/و ﴿فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّکَ الْبَنَـاتُ وَلَهُـمُ الْبَنُـونَ:
پس از مشرکان جويا شو .آيا پروردگاارت را دختاران و آناان را پساران اسات؟!﴾ (الصّاافّات.)149/
همچنين آياتی در قرآن وجود دارند که میتوانند در بحث نقد مورد توجّه قرار بگيرند ،از جمله ايان
آية شريفه که می فرمايد﴿:فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ :پس بنادگان
مرا بشارت ده! * همان کسانى که ساخنان را ماىشانوند و از نيكاوترين آنهاا پياروى ماىکنناد!﴾
(الزّمر18/ا.)17
نكتة قابل تأمّل آنكه براي اينكه از بين چند سخن بهترين آنهاا برگزياده شاود ،نيااز اسات کاه
سخنان موجود مورد ارزيابی قرار گيرد و صحّت و سُقم و قّوت و ضع آنها مورد توجّه واقع گاردد و
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در نهايت ،بهترين آنها برگزيده شود .اين همان تفكيک و تمييز قوّت و ضع و سره از ناساره اسات
که ما از آن به نقد و انتقاد ياد کرديم.
در روايات ما واگة نقد فراوان به کار رفته است ،ولی عمدتاً معنااي حاضار ،متّضااد و مخاال باا
نسيه را دارند و در معناي انتقادي به صورت مطابقی بسيار اندک وارد شده اسات ماثالً در جواماع
روايی ازحضرت عيسی(ع) چنين نقل شده است« :خُذُوا الحَقَّ مِن أَهلِ البَاطِالِ وَ الَ تَأخُاذُوا البَاطِالَ
مِن أَهلِ الحَقگ ،کُونُوا نَقَّادَ الكَالَمِ :حق را از اهل باطل ب ذيريد ،ولی باطل را از اهل حق نگيريد (و باه
صورت امر ،فرمان داده شده که) از نقّادان در کالم و سخن باشايد» (مجلسای1403 ،ق ،.ج .)96 :2
امّا داللت غيرمطابقی روايات بر نقد که به گونهاي اشعار به مضمون تفكيک ساره از ناساره دارد ،باه
خصوص در حيطة نقد عملی (نقد بار عملكارد) فاراوان اسات و ائمّاة معصاوم ،علايهمالسّاالم ،کاه
انسانهايی دلسوز براي بهسازي اعتقاد ،اخالق و عمل ماردم بودناد و در راساتاي تربيات و هادايت
مردم از هيچ تالشی فروگذار نمیکردند ،شيعيان خود را به نقد و نقدپذيري توصيه نمودهاند.
امام کاظم(ع) میفرمايد« :از واجبترين حقوق برادرت اين است که او را به خير متوجّه کنای و
هيچ چيزي را که براي دنيا و آخرت او مفيد است ،از او پنهان نداري» (مجلسای1403 ،ق ،.ج :78
 .)332امام صادق(ع) در مقام معرّفی بهترين دوستان چنين فرموده است« :بهترين دوستان در نازد
من کسانی هستند که عيون و نواقص من را به من هديّه دهند» (حرّ عاملی1401 ،ق ،.ج .)413 :8
هرچند امام(ع) از مقام عصمت برخوردار است و هرگز نقص و عيبی در وجود ،گفتاار و کاردار او راه
ندارد ،امّا بهترين دوستان خود را کسی معرّفی میفرمايد که اگار عياب و نقصای از آن حضارت باه
نظرش میرسد ،بدون مالحظه آن را به او گوشزد کند ،کمترين فايدة ايان کاار آن اسات کاه ساوء
تفاهم پي ،آمده را میتوان در فضايی صميمی و دوستانه رفع کرد .رساول اکارم(ص) مایفرماياد:
«مؤمن آيينة برادر خوي ،است و بديها را از او دور میسازد» (همان ،ج  .)210 :12امام سجّاد(ع)
در حديثی زيان بیتوجّهی به انتقاد سازنده را اينگونه گوشزد میفرمايد« :چه بساا اشخاصای کاه از
بس خوبيشان را گفتند و مدح ايشان نمودند ،فريب خوردند [و فاسد شدند] و چه بساا افارادي کاه
چون از عيب ايشان چشمپوشی شاد ،مغارور شادند» (مجلسای1403 ،ق ،.ج  .)139 :75کمتارين
نكتهاي که از اين روايات استنباط میشود ،آن است کاه نقاد کاردن ديگاران در عمال ،در جامعاة
اسالمی ارزش محسون میشود و نقدپذيري نيز در فرهناگ شايعی جايگااه اساسای دارد و حيطاة
نقّادي و نقدپذيري نيز تنها به مسايل فردي ،شخصی و دينی خالصه نمیشود و شامل حيطاههااي
سياسی و اجتماعی نيز میشود.
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در آموزههاي دينی ،واگههاي نصيحت ،تذکّر ،موعظه ،استماع قول ،اتّباع احسن ،تواصی به حاق،
دعوت به خير و امر به معاروف و نهای از منكار ،هار ياک باه گوناهاي ،اهميّات و جايگااه انتقااد و
انتقادپذيري را بيان میکنند.

اصول نقد در قرآن و نهجالبالغه
1ـ هدف نقد؛ هدایت ،خیرخواهی و اصالح
جدا کردن سره از ناسره و نشان دادن خوبیها و درستیها به هدف هادايت باه ساوي کماال و
اصالح امور انجام میشود .چنين نقدي خيرخواهانه و سازنده است و باعث پيشرفت و تكامال فارد و
جامعه میشود .تمام نقدهايی که در قرآن مجيد و نهجالبالغه وجود دارد ،با هماين هادف هساتند.
قرآن کتان هدايت است و به اين موضوع در آيات آن نياز تصاري شاده اسات از جملاه﴿ :شَـهْرُ
رَمَضَانَ الَّذِیَ أُنزِلَ فِیهِ القرآن هُداى لِّلنَّاسِ وَبَیِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ (البقره.)185 /
مرحوم عالّمه طباطبائی در تفسير اين آية شريفه آوردهاند« :کلمة «ناس» عبارت است از طبقاة
پايين افراد جامعه که سط فكر ايشان نازلترين سط است ،بيشتر در همين طبقة اطالق مىشاود
و بر اساس کاربرد اين کلمه در آيات قرآن ،معلوم مىشود «ناس» معناايى اعامّ از علماا و غيرعلماا
دارد و اين اکثريّت همانها هستند که اساس زندگيشان بر تقليد اسات و خاود نياروى تشاخيص و
تميز در امور معنوى به وسيلة دليل و برهان را ندارند و نمىتوانند از راه دليل ميان حاقّ و باطال را
تشخيص دهند ،مگر آنكه کسى ديگر ايشان را هدايت نموده ،حق را بر ايشان روشن ساازد و قارآن
کريم همان روشنگرى است که مىتواند براى اين طبقه حق را از باطل جدا کند و بهتارين هادايت
است .امّا خواصّى از مردم که در ناحية علم و عمل تكامل يافتهاند و استعداد اقتباس از انوار هادايت
الهيّه و اعتماد به فرقان ميان حقّ و باطل را دارند ،قرآن کريم براى آنان بيّنات و شواهدى از هدايت
است و نيز براى آنان جنبة فرقان را دارد ،چون اين طبقه را به ساوى حاق هادايت نماوده ،حاق را
برايشان مشخّص مىکند و روشان ماىکناد کاه چگوناه باياد مياان حاقّ و باطال فارق گذارناد»
(طباطبائی1417 ،ق ،.ج .)23 :2
طبق نظر مرحوم عالّمه ،اينكه در اين آية شريفه هم «هُدي» و هم «بَيِّناتٍ مِانَ الْهُادى» باراي
قرآن به کار رفته ،مقابلة ميان عام و خاصّ است ،قرآن براى بعضى افراد هدايت ،و براى بعضى ديگار
بيناتى از هدايت است .قرآن مجيد کتان هدايت است و تمام آيات و برنامههاي آن به هدف هادايت
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انسانهاست ،از جمله نقدهايی که در قرآن وجود دارند ،همين هدف را دنبال میکنناد باه عناوان
نمونه ،وقتی خداوند در آية شريفه خطان به ايمانآورندگان میفرمايد﴿ :یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُـوا لِـمَ
تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ :اى کسانى که ايمان آوردهايد! چرا سخنى مىگوييد که عمال نماىکنياد؟!﴾
(الصّ  ،)2 /آنها را به سبب تخلّ کردار از گفتار و خل وعاده ماورد انتقااد قارار مایدهاد ،هادف
هدايت و تربيت مردم است تا نقض عهد و خل وعاده نكنناد .ياا وقتای مایفرماياد﴿:فَاسْـتَفْتِهِمْ
أَلِرَبِّکَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ :پس از آنان ب رس که آياا پروردگاارت دختراناى دارد و پساران از آنِ
آنهاست؟!﴾ (الصّافّات .)149 /با اين نقد ،اعتقاد مشرکين به دختر داشتن خداوناد را رد و باه فسااد
عقيدة ايشان اشاره مینمايد و از اين طريق ،باز هم در هدايت و ارشاد آنها تالش میکند.
رسالت نهجالبالغه در واقاع ،تبياين رساالت انساانيّت در چهارة تااريخ بشاريّت اسات زيارا از
دغدغهها ،آرمانها و احساس مسئوليّت انسان کامل امام علیّ بان أبایطالاب(ع) سرچشامه گرفتاه
است و امام علی(ع) برجسته ترين شاگرد مكتب وحی پيامبر خاتم است و تا جايی به پاي ،مایرود
که محمّد (ص) آن آموزگار بزرگ تاريخ دربارة او میفرمايد« :آنچه را من میبيانم ،تاو مایبينای و
آنچه را من میشنوم ،تو نيز میشنوي ،جز آنكه تو پيامبر نيستی» .لذا رسالت نهجالبالغه منفاکّ از
رسالت قرآن کريم نيست ،بلكه در تاداوم راه و رساالت پياامبر(ص) اسات ،باهوياژه اينكاه از منباع
عصمت نشأت گرفته است و از اعتبار و جايگاه ممتازي برخوردار است ،ولی نظر به اينكه نهجالبالغه
در شرايط زمانی متفاوت با عصر پيامبر (ص) از روح علی(ع) تراوش کرده ،ويژگیهاي خاصّ خود را
دارد.

2ـ نقد باید همراه با علم و اشراف به موضوع باشد
يكی از اصول مهمّ نقد ،علم و شناخت نسبت به موضوع است .از لغزشهاي ما آدميان اين اسات
که بسياري از مسايل را بدون برهان و بیآنكه درک کنيم ،مورد نقد و اعتراض قرار مایدهايم .ردّ و
انتقاد از هر چيز ،مسبوق به درک آن است .در قرآن کريم آياتی هساتند کاه تصاري دارناد انساان
نبايد بدون علم و آگاهی کافی نسبت به امور روي آنها اصرار و پافشاري نمايد﴿ :وَالَ تَقْ ُ مَا لَـیْسَ
لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولئِکَ کَانَ عَنْـهُ مَسْـؤُوالً :از آنچاه باه آن آگااهى
ندارى ،پيروى مكن ،چرا که گوش ،چشم و دل همه مسؤولاَند» (اإلسراء.)36 /
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مرحوم عالّمه طباطبائی در تفسير آية شريفه نوشتهاند« :اين آيه از پيروى و متابعت هر چيازى
که بدان علم و يقين نداريم ،نهى مىکند،و چون مطلق و بدون قياد و شارط اسات ،پياروى اعتقااد
غيرعلمى و نيز عمل غيرعلمى را شامل میگردد و معناي ،چنين مىشود :باه چيازى کاه علام باه
صحّت آن ندارى ،معتقد مشو و چيزى را که نمىدانى ،مگو و کارى را که علم بدان ندارى مكن زيرا
همة اينها پيروى از غيرعلم است .پي روى نكردن از چيزى که بدان علم نداريم و همچنين پياروى از
علم در حقيقت ،حكمى است که فطرت خود بشر آن را امضااء ماىکناد» (طباطباائی1417 ،ق ،.ج
.)92 :13
همچنين در آيهاي ديگر میفرمايد ...﴿ :وَإِنَّ کَثِیرًا لَّیُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بَِْیْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّکَ هُـوَ
أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِینَ :و بسيارى از مردم بهخاطر هوى و هوس و بىدانشى (ديگران را) گمراه مىساازند
و پروردگارت تجاوزکاران را بهتر مىشناسد﴾ (األنعام .)119/اينكه کسی يكباره دريچة ذهن خاود را
به روي مسايل باز کند و عقيدهاي را ب ذيرد ،س س دريچة ذهن را به روي همه چياز ببنادد ،باعاث
میشود که هر چه را با پذيرفتههاي قبلی وي ناسازگار باشد ،رد کند و به جدل و منازعه برخيازد و
در صدد مغلون ساختن طرف مقابل برآيد .اين حاکی از همان روحيّة جدلی انسان است کاه قارآن
میفرمايد﴿:وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِی هَذَا القرآن لِلنَّاسِ مِن کُلِّ مَثَلٍ وَکَانَ الْذِنسَانُ أَکْثَرَ شَیْءٍ جَـدَلًا :و
در اين قرآن از هر گونه مَثَل براى مردم بيان کردهايام ،ولاى انساان باي ،از هار چياز باه مجادلاه
مىپردازد!﴾ (الكه  .)54/چه بسا اغلب جدالها هم به ناحق باشاد﴿ :وَمِنَ النَّاسِ مَن یُجَادِلُ فِـی
اللَّهِ بَِْیْرِ عِلْمٍ وَلَا هُداى وَلَا کِتَابٍ مُّنِیرٍ :و گروهى از مردم بدون هيچ دان ،و هيچ هدايت و کتاان
روشنىبخشى دربارة خدا مجادله مىکنند!﴾ (الحج.)8 /
مكرّر مشاهده کردهايم که اگر پيچيدهترين مسايل فكري و علمی کاه ماورد اخاتالف اسات ،در
جمعی مطرح شود ،همگان فوراً به اظهار نظر و موضعگيري در مقابل هم میپردازناد و باه انتقااد و
ايرادگيري میپردازند .دستهاي نادانسته چيزي را میکوبند و دستهاي ديگر درک نكارده ،باه لُابّ و
کّنه مطلب نرسيده ،رد میکنند و به اصطالح خود آن را نقد میکنند .از اين رو ،ناقد باياد بداناد باا
چه مشكلی روبهروست .آيا آنچه را پي ،آمده ،فهميده است و از کمّ و کيا و شارايط قضايّه خبار
دارد و می داند که با آن شرايط بهتر از آن چه انجام شده ،قابل انجام است يا خير و بعد اظهاار نظار
نمايد .علی ،عليهالسّالم ،میفرمايد« :مَن قَصَرَ عَن مَعرِفَةِ شَیءٍ عَابَهُ» (مجلسی ،1360 ،ج .)420 :74
کسی که از شناخت چيزي ناتوان باشد ،بر آن عيب میگيرد و نيز در وصيّت گرانسنگ خود به اماام
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مجتبی ،عليهالسّالم ،میفرمايند « :اگر درک کردن چيزي بر تو دشوار گردد ،پاس آن دشاواري را از
نادانی خود به حسان آور زيرا تو نخست که آفريده شدي ،نادان بودي و آنگاه دانا شدي و چاه بساا
چيزهايی هست که نمیدانی و در حُكم آن سرگردانی و بينشت در آن راه نمایياباد ،سا س بار آن
بينا میگردي» (نهجالبالغه /ن  .)31بنابراين ،ناقد پي ،از اقدام به ردّ و انتقاد ،تأمّل میکند که آياا
آنچه را میخواهد دربارهاش قلم بزند يا زبان باز کند ،فهمياده و دريافتاه اسات ياا اينكاه ميال باه
شهرت و اظهار فضل وي را وامیدارد که ن ذيرد و رد کند ،هرچند مسألة سادهاي باشد که باا دقّات
کم می تواند آن را هضم کند يا لحن و گوي ،خود را نرمتر کند يا تغييار دهاد .افازون بار ايان ،در
اظهار نظرها ،قابليّت علمی کافی نيست و قابليّت روحی نياز الزم اسات .کسای کاه قابليّات روحای
پذيرش حقيقت را ندارد ،هر جا ميان قبول حقيقت و منافع و وابستگیهااي او تعاارض پاي ،آياد،
جانب حقيقت را رها میکند و اين نشانة خُلق و خوي جاهلی است .امام صادق (ع) میفرمايد« :مِن
أَخالَقِ الجَاهِلِ  ...المُعَارِضَة قَبلَ أَن يُفهِمَ :از ويژگیهاي نادان اين است که با آنچاه درک نمایکناد،
میستيزد» (مجلسی ،1360 ،ج  .)62 :2در سورة نحل آمده اسات﴿ :أَکَذَّبْتُم بِآیَاتِی وَلَمْ تُحِیطُـوا
بِهَا عِلْماا :آيا شما آيات مرا تكذيب کرديد و حال آنكه دان ،شما به آن احاطه نيافته بود﴾ (النّمال/
 .)84در احاديث متعدّد نيز آمده که «حقّ خداوند بر بندگان ،دو چيز اسات :يكای اينكاه دانساته
سخن بگويند و ديگار اينكاه ندانساته ساخن نگويناد» (مجلسای ،1360 ،ج  .)118 :2ايساتادگی،
لجاجت و انتقاد و اعتراض به آنچه نمیداند ،نشاانة ناادانی اسات .علای (ع) مایفرماياد« :باا آنچاه
نمیدانيد ،دشمنی مكنيد زيرا بيشتر دان ،و دانستنیها در آن چيزي است که نمیدانيد» (تميمی
آمدي ،1360 ،ج  .)278 :6امّا متأسّفانه اين حالت عمومی انسانهاست که دشامن چيازي هساتند
که نمیدانند ،چنانکه خود علی (ع) میفرمايد« :النَّاسُ أَعدَاءُ مَا جَهِلُوا» (نهجالبالغه /ح .)17
نقد هنگامی سازنده و اصالحگر است که ناقد از روي علم و آگاهی کامل نسبت به موضوع اقادام
به نقد نمايد ،در غير اين صورت ،اگر هر فرد ناآگاهی به خود اجاازة نقاد بدهاد ،ناه تنهاا اصاالح و
پيشرفتی صورت نمیگيرد ،بلكه منجر به جبههگياري و برخاورد منفای نسابت باه نقاد مایشاود.
خيرخواهی و اصالح ،بستگی به فهم و درک مطلبی دارد که ناقد میخواهد نقاط ضع و قوّت آن را
بيابد .فرمان خداوند متعال در مرحلة نخست به همگان چنين است﴿ :یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُـوا اتَّقُـوا
اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْالً سَدِیداا :اى کسانى که ايمان آوردهاياد! تقاواى الهاى پيشاه کنياد و ساخن حاق
بگوييد﴾ (األحزان.)70/
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عالّمه طباطبائی در بان ﴿قَوْالً سَدِیداً﴾ نوشتهاند« :کلمة «سديد» از مادّة «سِداد» است که به
معناى اصابت رأى و داشتن رشاد است و بنابراين« ،قول ساديد» عباارت اسات از کالماى کاه هام
مطابق با واقع باشد و هم لغو نباشد و يا اگر فايده دارد ،فايدهاش چون سخنچينى و امثاال آن غيار
مشروع نباشد .پس بر مؤمن الزم است که به راستى آنچه مىگويد مطمئن باشد و نيز گفتار خود را
بيازمايد که لغو و يا ماية افساد نباشد» (طباطباائی1417 ،ق ،.ج  .)347 :16امّاا در مرحلاة دوم باه
فرمودة خداوند متعال آن بندگانی مشمول بشارت حاق تعاالی قارار مایگيرناد کاه تاالش ايشاان
تشخيص صحي از سقيم و برگزيدن سخن صحي است و باس﴿ :فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ
الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِکَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ :پاس بنادگان مارا
بشارت ده * .همان کسانى که سخنان را مىشنوند و از نيكوترين آنها پيروى مىکنند آنان کساانى
هستند که خدا ايشان را هدايت کرده است و آنها خردمندانند﴾ (الزّمر18 /ا.)17

3ـ نقد را از خود شروع کنیم
آدمی بايد نخستين ناقد خوي ،باشد ،چرا که نه مبارّا از کاساتی و نقاص اسات و ناه باه هماة
کماالت دست يافته است .ديدن نقص و کاستی و وارسی براي يافتن عيبها و سُستی (خودانتقاادي
) است .از سوي ديگر ،مبناي معرفتی اين خصلت خود را مطلق نديدن و به ضاع هاا و سساتیهاا
اذعان داشتن است .اين روحيّه سبب میگردد که اوّالً به اين بااور دسات ياباد کاه اگار در ديگاران
ضع و خطايی هست ،من هم از آن مبرّا نيستم .پس با تحمّل يكديگر چه در عرصة سياسی و چاه
در عرصاة اجتمااعی ،زنادگی را بااه پاي ،بباريم و از ساوي ديگاار ،منشااء پاارهاي از اخاتالفهااا،
کاستیهاي من و قصور من در درک پارهاي حقايق است و در نگاه عام و کلّیتر ،همة انسانهاا اگار
پايبند شوند و بدان اعتنا کنند ،بسياري از جدلها و کشمك،ها از ميان رخت برمیبندد .بر هماين
پايه است که در منابع دينی دستورهاي فراوانی در تشاويق و ترغياب بادين امار داده شاده اسات:
«المُؤمِنُ يَحتَاجُ إِلَی تَوفِيق مِنَ اهللِ وَ وَاعِظٍ مِن نَفسِهِ وَ قَبُول مِمَّن يُنصِحُهُ :مؤمن باه کماک الهای و
ناقد درونی و پذيرش از آن که خيرخواهی کند ،نيازمند اسات» (محمّادي ريشاهري ،1386 ،ج :4
.)3598
در برخی احاديث تأکيد شده است که هر کس دفتري داشته باشد و لغزشها و عيبهااي خاود
را در آن ثبت کند و در صدد اصالح آن برآيد« :عَلَی العَاقِلِ أَن يُحصَی عَلَی نَفسِهِ مَسَاوِيهَا فِی الادِّينِ
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وَ الرَّأيِ وَ األَخالَقِ وَ األَدَنِ فَيَجمَع ذَلِکَ فِی صَدرِهِ أَو فِی کِتَان وَ يَعمَل فِی إِزَالَتِهَا :بر خردمند اسات
که بديهاي ،را از زمينههاي دينی ،اخالقی ،آدان و آراء احصا کند و آنها را در سينه يا نوشاتههاايی
جمع کند و در از ميان بردن ،بكوشد» (مجلسی1403 ،ق ،.ج  .)6 :75بسياري از ما در ديدن عيب
و نقص ديگران ريزبين و دقيق هستيم ،با اينكه ناقد ابتدا بايد از خود شروع کند و در گاام نخسات،
در جستجوي زدودن عيبهاي خوي ،باشد﴿ :یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَـا لَـا تَفْعَلُـونَ *
کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ :اى کسانى که ايمان آوردهايد! چرا ساخنى ماىگويياد

که عمل نمىکنيد؟! * نزد خدا بسيار موجب خشم است که سخنى بگوييد که عمال نماىکنياد!﴾
(الصّ 3/ا.)2

تأثير گفتار و توصيهاي که خود فرد به آن عمل میکند ،به مراتب بيشتر از توصيههايی است که
در گفتار و رفتاار ناقاد خاالف آن دياده شاود .توصايه باه نقاد و بررسای عملكارد خاود در کاالم
اميرالمؤمنين (ع) نيز ديده می شود .ايشان میفرمايند« :طُوبَی لِمَن شَغَلَهُ عَيبَهُ عَان عُيُاونِ النَّااسِ:
خوشا به حال کسی که پرداختن به عيب خوي ،،وي را از عيب ديگاران باازدارد» (نهاجالبالغاه /خ
 .)176نيز میفرمايد«:اَکبَرُ العَيبِ أَن تَعِيبَ مَا فِيکَ مِثلُهُ :بزرگترين عيب آن است که چيزي را عيب
بدانی که مانندش در تو وجود دارد» (همان /ح  .)353آيينة خوي ،بودن و شهامت اعتراف به خطاا
و اشتباه داشتن ،آدمی را از بسياري انتقادها و اعتراضها در امان میدارد .اگر همه ابتدا به فكر نقاد
خود برآيند ،زمينة نقاد اجتمااعی کمتاري پيادا مایشاود و در نتيجاه ،بساياري از درگياريهاا و
اختالفها خود به خود ،به وجود نمیآيند .حضارت اماام خمينای (ره) در عمال نشاان مایدهناد،
کرامت و عزّ ت نفس در اعتراف به اشتباه است و نه در اصرار بر آن« :مان اماروز بعاد از ده ساال از
پيروزي انقالن اسالمی ،همچون گذشته اعتراف میکانم کاه بعضای تصاميمهااي اوّل انقاالن ،در
س ردن پستها و امور مهمّ کشور به گروهی که عقيادة خاالص و واقعای باه اساالم ناان محمّادي
نداشتهاند ،اشتباهی بوده است که تلخی آثار آن به راحتی از ميان نمیرود» (موساوي خمينای(ره)،
 ،1361ج  .)96 :21بنابراين ،اگر ما واقعاً به قصد اصالح و رفع نقايص به نقد انديشهها ياا رفتارهااي
ديگران میپردازيم ،بهتر است از خود شروع کنيم و پي ،از هر کس ديگري به اصاالح و نقاد خاود
ب ردازيم.
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4ـ هیچکس از نقد مبرّا نیست
امامان معصوم (ع) با داشتن مقام عصمت و علم غيب با ديگران مشورت میکردند و گاه از آناان
میخواستند از انتقاد فروگذار نكنند ،کالم تاريخی و درخشان امير مؤمنان(ع) گوشهاي از اين خلاق
و خوي الهی را نشان میدهد« :پس مرا براي اطاعت کردنم از خادا و خاوشرفتاارياَم باا شاما باه
ستودن نيكو ستاي ،نكنيد و به خاطر حقوقی که باقی مانده است و از اداي آنهاا فاارغ نگشاتهام و
واجبات که ناچار به اجراي آنها هستم ،و با من سخنانی که با گردنكشان (براي خوشامد آنها) گفتاه
میشود ،مگوييد ،و آنچه را از مردم خشمگين (بار اثار خشام آنهاا) خاودداري مایکنناد و پنهاان
مینمايند ،از من م وشانيد .دربارة من گمان مبريد که اگر حقّی گفته شود ،دشوار آياد و ناه گماان
درخواستِ بزرگ نمودن خود را زيرا کسی که سخن حق را که به او گفته مایشاود ،ياا دادگاري و
درستی را که به او پيشنهاد گردد ،دشوار شمرد ،عمل به حقّ و عدل بر او دشوارتر است» .در پاياان
حضرت میفرمايد« :فَالَ تَكفُوا عَنگی مَقَالَة بِحَقٍّ أَو مَشروِرَةٍ بِعَادل ،فَاإِنگی لَساتُ فِای نَفسِای بِفَاوق أَن
أُخطِی ،وَ الَ آمَنَ ذَلِکَ مِن فِعلِی ،اهللُ أَن يَكفِی اهللُ مِن نَفسِی مَا هُوَ أَملِکُ بِهِ مِنگای» (نهاجالبالغاه /خ
 .)216پس از گفتن حق يا رايزنی در عدالت باز مايستيد که نه من برتر از آنم که خطا کنم و ناه در
کار خوي ،از خطا ايمنم ،مگر که خدا مرا در کار نفس کفايت کند که از من بر من تواناتر است.
وقتی طلحه و زبير از ايشان گاليه کردند که چرا در کارها با ماا رايزنای و مشاورت نمایکنای؟
پاسخشان آن نبود که بدان نيازمند نيستم ،بلكه فرمود« :فَأَمَّا مَا ذَکَرتُمَاهُ مِنَ اإلِستِشَارَةِ بِكُمَا  ....فَلَمَّا
اَفَضَت إِلَیَّ نَظَرتُ فِی کِتَانِ اهللِ وَ سُنَّةِ رَسُولِهِ فَأَمضَيتُ مَا دَالَّنِی عَلَيهِ وَ اتبَعتُهُ وَ لَم أَحتَجُّ إِلَی آرَائِكُمَاا
فِيهِ وَ الَ رَأَيِ غَيرِکُمَا ،وَ لَو وَقَعَ حُكمٌ لَيسَ فِی کِتَاانِ اهللِ بَيَانُاهُ وَ النای السرنَّة بُرهَانُاهُ وَ احتايج إِلَای
المُشَاوِرَةِ فِيهِ لِمُشَاوِرَتُكُمَا فِيهِ» (قرشی ،1381 ،ج 112 :4ا )111يعنی ،امّا دربارة مشورت باا شاما
 ....چون حكومت به من رسيد ،در کتان خدا و سنّت پيامبر نگريستم و آنچاه مارا بادان راهنماايی
کردند ،به اجرا گذاشتم و در آن زمينه براي شما و ديگران نيازمند نباودم (آري )،اگار حادثاهاي رخ
دهد که توضي آن در کتان خدا و دليل آن در سنّت نباشد و به رايزنی نياز داشاته باشاد ،باا شاما
مشورت خواهم کرد.
حضرت علی (ع) به چنان آزادگی و وارستگی رسيده بود که اينگونه به ديگاران ميادان مایداد،
آزادانه حقايق را بازگويند و از تذکّر و نصيحت کردن و انتقاد نمودن اجتنان نكنند زيرا کسی که بر
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حق میباشد و به دنبال احقاق حقّ افراد جامعه و مدافع حقجويان اسات ،از «حاقگاويی» پروايای
ندارد.
پيام اصلی فرماي ،مولی شايد همين باشد که اميرالمؤمنين (ع) در عين معصاوم باودن ،عماالً
نشان میدهد که رفتار حاکم اسالمی و مناسبتهاي او با مردم بايد چگونه و بر چاه اصاولی اساتوار
گردد .رفتار و گفتار حضرت در تمام ابعاد ،بهويژه شيوة حكمرانی ،الگوست .تربيتيافتگان قارآن ،در
عصري که روابط بين حاکم و مردم جز بر پاية ستم و استبداد نبود ،سيستم حكومتی خوي ،را بار
مردمیترين شكل آن پی نهاده است و از شهروندان خود ،هر کس و در هر پايه و موقعيّت اجتماعی
باشند ،با اصرار میطلبد که خطاهاي حكومتی را ا گرچه خود از آن بر کنار اسات ا گوشازد کنناد.
همان گونه که امام علی (ع) در جاي ديگر میفرمايد« :هيچ شخصی ،گرچه در پيشگاه حاق ،داراي
منزلت بزرگ و در دينداري واجد پيشينهاي فضيلتبار باشد ،برتر از اين نيست که در اداي حقّی که
خدا بر دوش او نهاده ،کمک شود و هيچ کس ،گرچه نزد ديگران خوار باشد و در نگاهها حقيار آياد،
کمتر از اين نيست که حاکم را در اين راه ياري دهد ،يا خود بار آن يااري باشاد» (نهاجالبالغاه /خ
.)216
براي ما انسانها وجود غرايز ،نفسانيّات ،شهوات و منيّتها امري قطعی و جدّي است .از ايان رو،
همانگونه که انسان نداي باطن ،وجدان و فطرت را براي نيک عمال کاردن مایشانود ،باا غراياز و
خواه،هاي نفسانی از همان بدو کودکی سر و کار دارد و اينجاست که حتّی کسانی مانناد يوسا
پيامبر که از نگاه دينی معصوم است ،پس از گذراندن آزمونهاي سخت و سربلندي در آن آزمونهاا
میگويد﴿ :وَمَا أُبَرِّىءُ نَفْسِی إِنَّ النَّفْسَ ألَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِالَّ مَا رَحِمَ رَبِّیَ إِنَّ رَبِّی غَفُورٌ رَّحِیمٌ :من
هرگز خودم را تبرئه نمىکنم ،چراکه نفس (سرک )،بسيار باه باديها امار ماىکناد ،مگار آنچاه را
پروردگارم رحم کند! پروردگارم آمرزنده و مهربان است﴾ (يوس .)53/
وقتی امامان با وجود مقام عصمت ديگران را ترغيب به نقد سازنده و نصيحت نسبت به خودشان
میکردند ،میخ واهند به مردم و پيروانشان بياموزند هر فرد و جامعه براي پيشرفت و تكامل به نقاد
سازنده نياز دارد .انتقاد نسبت به خود ائمّه ،عليهمالسّالم ،با وجود اينكه آن بزرگواران مصون از خطا
و اشتباه بودند ،سبب میشد آن بزرگواران در غالب پاسخ به نقد به توضي و تشري مسايل ب ردازند
و ياران و پيروان خود را راهنمايی کنند و نيز به مردم بياموزند که نقد اگر با اصول و شرايط صحي
انجام شود ،نسبت به هيچ کس کاري ناشايست نيست و به عناوان بهتارين الگاو نحاوة برخاورد باا
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منتقدان را هم به همه آموختند .وقتی در جامعة اسالمی مردم بتوانند حتّی نسبت به امام خود نقاد
و نصيحت کنند ،پس هيچ مقام ديگري از نقد مصون نخواهد بود.
امام علی (ع) در زمان خالفت خود صراحتاً نسبت به خلفاي قبل از خود انتقاد نمودند و به بيان
برخی اشتباه آنها پرداختند .ايشان به عنوان داناترين فرد در زمان خود ،اشاتباهات خلفااي قبال از
خود را در ميان مردم بيان کردند زيرا هدف ايشان عالوه بر تربيات و هادايت ماردم ،تصاحي ايان
اشتباهات و کاه ،پيامدهاي آن از جامعة مسلمين بود.

روشهای نقد در قرآن و نهجالبالغه
1ـ نقد به شیوة حکمت ،موعظة حسنه و جدال احسن
خداوند در قرآن خطان به پيامبر (ص) میفرمايد﴿ :اُدْعُ إِلِى سَبِیلِ رَبِّکَ بِةلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةةِ
الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَـمُ بِمَـن ضَـلَّ عَـن سَـبِیلِهِ وَهُـوَ أَعْلَـمُ
بِالْمُهْتَدِینَ :با حكمت و اندرز نيكو ،به راه پروردگارت دعوت نما و با آنها به روشى که نيكوتر اسات،
استدالل و مناظره کن! پروردگارت از همگان بهتر مىداند چه کسى از راه او گمراه شاده اسات و او
به هدايتيافتگان داناتر است﴾ (النّحل .)125/خليل بن احماد ماىگوياد« :وعاظ تاذکّر و ياادآورى
سخنى است که با خير و خوبى همراه باشد کاه قلاب و دل را لطيا و روشان ساازد» (فراهيادي،
1410ق ،.ج .)228 :2
«جدال» به معناي گفتگوى با نزاع و ستيزه و چيرگى بر يكديگر اسات (ر.ک راغاب اصافهانی،
1412ق )189 :.و «حكمت» يعناى باه حاق رسايدن باا علام و عقال (ر.ک هماان .)249 :عالّماه
طباطبائی در تعري «حكمت» و «جدال» چنين نوشتهاند« :مراد از حكمات (و خادا دانااتر اسات)
حجّتى است که حق را نتيجه دهد ،آن هم طورى نتيجه دهد که هيچ شکّ و ابهامى در آن نماناد و
موعظه عبارت از بيانى است که نفس شنونده را نرم و قلب او را به دقّت درآورد و آن بياانى خواهاد
بود که آنچه ماية صالح حال شنونده است ،از مطالب عبرتآور که آثار پسنديده و ثناى جميل ديگر
آن را در پى دارد ،دارا باشد .نيز جدال عبارت است از دليلى که صرفاً براى منصرف نمودن خصام از
آنچه که بر سر آن نزاع مىکند ،به کار برود ،بدون اينكه خاصيّت روشانگرى حاق را داشاته باشاد،
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بلكه عبارت است از اينكه آنچه را که خصم خودش به تنهاايى و ياا او و هماة ماردم قباول دارناد،
بگيريم و با همان ادّعاي او را رد کنيم» (طباطبائی1417 ،ق ،.ج .)534 :12

2ـ انتقاد بدون توهین و کالم ناشایست انجام شود
نقد اصولی و صحي موجب نماياندن محاسن و معايب فرد و جامعه است ،لذا براي پيشرفت فرد
و جامعه سودمند است ،امّا براى اجراى آن نبايد پا از حدود شرع بيرون گذاشت و در حقيقت ،نبايد
براي انجام چنين کار سودمندي به واجبات شرعی بیاعتناا باود و مرتكاب محرّماات شاد .يكاى از
محرّمات که احتمال انجام آن در حين انتقاد زياد است ،بادزبانى و دشانامگاويى اسات کاه منتقاد
مىپندارد چون حق با اوست ،مىتواند از هر زبانى و واگگانى اساتفاده کناد .منطاق قارآن و دساتور
خداوند متعال به موسى و هارون ،عليهماالسّالم ،بايد در اين زميناه راهنمااى هار مسالمانى باشاد:
﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّیِّنًا لَّعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشَى :امّا به نرمى با او سخن بگوييد ،شايد متذکّر شود ياا (از
خدا) بترسد﴾ (طه.)44/

قرآن کريم حتّى دشنام دادن به مشرکان را درست نمىشمارد و مؤمنان را کسانى مىداند که از
هرگونه لغوى دورى مىگزينند و نيز حتّى به جاهالن پاسخى در خاور و مساالمتآمياز ماىدهناد:
﴿وَالَ تَسُبُّواْ الَّذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَیَسُبُّواْ اللّهَ عَدْواا بَِْیْرِ عِلْمٍ( :...به معبود) کساانى کاه
غير خدا را مىخوانند ،دشنام ندهيد ،مبادا آنها (نيز) از روى (ظلم و) جهل خادا را دشانام دهناد﴾
(األنعاام﴿ )108 /وَالَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّْْـوِ مُعْرِضُـونَ :و آنهاا کاه از لغاو و بيهاودگى رويگردانناد»
(المؤمنون﴿ )3/وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَـالُوا
سَلَاماا :بندگان (خاصّ خداوند) رحمان کسانى هستند که با آرام ،و بىتكبّر بر زمين راه مىروند و
هنگامى که جاهالن آنها را مخاطب سازند (و سخنان نابخردانه گويند) ،به آنها سالم مىگويند (و باا
بىاعتنايى و بزرگوارى مىگذرند)﴾ (الفرقان.)63/
هدف از نقد ،اصالح و پيشرفت فرد و جامعه است و يک منتقد زمانی مایتواناد باه ايان هادف
دست يابد که با کالم شايسته و از روي ادن و لطا باا مخاطاب برخاورد نماياد و از ايان طرياق،
خيرخواهی خود را نشان دهد تا کالم و رفتارش در دل و جان مخاطب نفاوذ کناد و تاأثير مطلاون
ايجاد نمايد ،حال آنكه دشنامگويى مانع از نفوذ و سدّ راه همادلى اسات .اگار هام کمتارين امكاان
تأثيرى در ميان باشد ،دشنام دادن و بدگويى آن را از ميان مىبرد .از اين رو ،در منظومة فكرى امام
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على (ع) جايى براى دشنام دادن وجود ندارد و ايشان روا نمىدارد که مسلمانى دهان خاود را بادان
بيااليد .حضرت چون در جنگ صفّين ديد که ياران ،به لشكريان معاويه دشنام مىدهند ،آناان را از
اين کار برحذر داشت و فرمود« :من خوش ندارم شما دشنامگو باشيد ،ليک اگر کاردههااى آناان را
بازگوييد و حالشان را فرا ياد آريد ،به صوان نزديكتر بُوَد و در عاذرخواهى رسااتر» (نهاجالبالغاه /خ
 .)206در واقع ،نهجالبالغه و قرآن هر دو دستور میدهند که مسلمانان حتّی در برابر دشمن ،اصاول
ادن و عفّت کالم را حفظ کنند ،چراکه با دشنام نمیتوان گمراهان را به سوي حقّ ساوق داد ،بلكاه
به عكس ،دشنام موجب لجاجت بيشتر دشمن خواهد شد .بنابراين ،بايد با منطاق ،برهاان و نزاکات
اخالقی ،افراد را به سوي خوبیها و درستیها جذن نمود.

 )3انتقاد با ارایة راه حل
انتقادهاي قرآن با اراية راه حل همراه هستند يعنی وقتی در مورد امري انتقاد صورت میگيارد،
راه حل هم براي اصالح و بهبود ارايه میشود براي نمونه وقتی حضرت لوط به قوم خاود باهخااطر
عمل ناشايست ايشان انتقاد میکند و آنها را از آن گناه منع میکند ،راه حلّ مناسب هم باه ايشاان
پيشنهاد میکند ،چنان که حضرت لوط به قوم خود مایفرماياد ...﴿ :إِنَّکُـمْ لَتَـأْتُونَ الْفَةحِشَةةَ مَـا
سَبَقَکُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِینَ * أَئِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَ تَقْطَعُونَ السَّـبِیلَ وَتَـأْتُونَ فِـی
نَادِیکُمُ الْمُنکَرَ  :...شما عمل بسيار زشتى انجام مىدهيد که هيچ يک از مردم جهان پي ،از شاما
آن را انجام نداده است! * آيا شما به سراغ مردان مىرويد و راه (تداوم نسل انسان) را قطع مىکنيد
و در مجلس خود اعمال ناپسند انجام مىدهيد؟!﴾ (العنكبوت 29/ا)28؛ ﴿وَجَاءَهُ قَوْمُـهُ یُهْرَعُـونَ
إِلَیْهِ وَمِن قَبْلُ کَانُواْ یَعْمَلُونَ السَّیِّئَاتِ قَالَ یَا قَوْمِ هَؤُالءِ بَنَاتِی هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ فَـاتَّقُواْ اللّـهَ وَالَ
تُخْزُونِ فِی ضَیْفِی أَلَیْسَ مِنکُمْ رَجُلٌ رَّشِیدٌ :قوم او (به قصد مزاحمت ميهماناان) باه سارعت باه
سراغ او آمدند و قبالً کارهاى بد انجام مىدادند ،گفت :اى قوم من! اينها دختران منناد .باراى شاما
پاکيزهترند! (با آنهاا ازدواج کنياد و از زشاتكارى چشام ب وشايد!) از خادا بترسايد و مارا در ماورد
ميهمانانم رسوا نسازيد! آيا در ميان شما يک مرد فهميده و آگاه وجود ندارد؟!﴾ (هود.)78/
مرحوم عالّمه طباطبائی در مورد گفتگويی که ميان لوط (ع) و قوم او صورت گرفته ،نوشاتهاناد:
«وقتى لوط (ع) ديد که قوم همگى بر سوء قصد عليه ميهمانان يکدست شدهاند و صرف موعظاه و
يا خشونت در گفتار ،آنان را از آنچه مىخواهند ،منصرف نمىکند ،تصميم گرفت آنهاا را از ايان راه
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فحشاء بازدارد و منظور ايشاان را از راه حاالل تاأمين کناد ،از طريقاى کاه گنااهى بار آن مترتّاب
نمىشود و آن مسألة ازدواج است ،لذا دختران خود را به آنان عرضه کرد و ازدواج با آنان را برايشاان
ترجي داد و گفت« :ازدواج با اين دختران ،پاکيزهتر است و يا اين دختران پاکيزهترند» و اگر جملاة
﴿هؤُالءِ بَناتِی﴾ را مقيّد کرد به قيد ﴿هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ﴾ براى اين بود که بفهماند منظور لوط (ع) از
عرضه کردن دختران خود اين بوده که مردم با آنها ازدواج کنند نه اينكه از راه زناا شاهوات خاود را
تسكين دهند» (طباطبائی1417 ،ق ،.ج .)505 :10بهتر است هميشه انتقاد با اراية راه حلّ مناساب
همراه باشد تا به اصالح و بهبود امور تسريع ببخشد و در حقيقت ،براى جلاوگيرى از منكارات باياد
ابتدا راههاى معروف را باز کرد و به مردم نشان داد.

4ـ نقد در غالب داستانهای قرآن و بیان سرنوشت گذشتگان
تعدادي از آيات و سورههاي قرآنی به بيان سرگذشت انبياء و اقوام گذشته میپردازناد و از ايان
طريق ،نكات آموزنده و تربيتی فراوانی را براي هدايت مردم و نشان دادن خوبیهاا و باديهاا اراياه
میدهند .قرآن کريم برخی از قصّههاي خودرا ﴿أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾ (يوس  )3/و از خود به ﴿أَحْسَنَ
الْحَدِیثِ﴾ (الزّمر )23/ياد کرده است﴿ :وَکُالًّ نَّقُصُّ عَلَیْکَ مِنْ أَنبَاء الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِـهِ فُـؤَادَکَ
وَجَاءَکَ فِی هَذِهِ الْحَقُّ وَ مَوْعِظَةٌ وَذِکْرَى لِلْمُؤْمِنِینَ :ما از هر يک از سرگذشتهاى انبياء براى تاو
بازگو کرديم تا به وسايلة آن ،قلبات را آراما ،بخشايم و ارادهات قاوى گاردد و در ايان (اخباار و
سرگذشتها )،براى تو حقّ و براى مؤمنان موعظه و تذکّر آمده است﴾ (هود.)120/
با توجّه به اينكه تاريخ آزمايشگاه مسايل گوناگون زندگى بشر است و آنچه را که انسان در ذهن
خود با داليل عقلى ترسيم مىکند ،در صفحات تاريخ به صورت عينى بازمىيابد ،نقا ،تااريخ را در
نشان دادن واقعيّات زندگى به خوبى مىتوان درک کرد .انسان باا چشام خاود در صافحات تااريخ،
شكست مرگبارى را مىبيند که دامن يک قوم و ملّت را بر اثر اختالف و پراکندگى مىگيرد و همين
گونه پيروزى درخشان قوم ديگر را که در ساية اتّحاد و همبستگى به دست میآياد .تااريخ باا زباان
بىزبانی نتايج قطعى و غير قابل انكار مكتبها ،روشهاا و برناماههااى هار قاوم و گروهاى را باازگو
میکند .داستانهاى پيشينيان مجموعهاى است از پرارزشترين تجربيّات آنها و مىدانيم که محصول
زندگى چيزى جز تجربه نيست .تاريخ آييناهاى اسات کاه تماام قامات جواماع انساانى را در خاود
منعكس مىسازد زشتیها ،زيبايیها ،کاميابیها ،ناکامیها ،پيروزيها ،شكستها و عوامل هر يک از
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اين امور را بيان میکند .به همين دليل مطالعة تاريخ گذشتگان ،عمر انساان را ا درسات باه انادازة
عمر آنها ا طوالنى مىکند ،چرا که مجموعة تجربيّات دوران عمر آنها را در اختيار انسان مىگاذارد.
على (ع) به فرزند برومندش چنين مىگويد« :فرزندم! من هرچند عمر پيشينيان را يكجا نداشاتهام،
ولى در اعمال آنها نظر افكندم ،در اخبارشان انديشاه نماودم و در آثاار ايشاان باه ساير و ساياحت
پرداختم ،آنچنان که گويى همچون يكى از آنها شدم ،بلكه گويى من باه خااطر آنچاه از تجربيّاات
تاريخ آنان دريافتهام ،با اوّلين و آخرين آنها عمر کردهام» (نهجالبالغه /ن .)31

نقد به شیوة داستان در قرآن
براي نمونه به قسمتی از داستان حضرت ابراهيم (ع) و قوم ايشان که در قرآن ذکر شاده ،اشااره
می شاود﴿ :وَلَقَدْ آتَیْنَا إِبْرَاهِیمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَکُنَّا بِه عَالِمِینَ * إِذْ قَالَ لِأَبِیهِ وَقَوْمِهِ مَـا هَـذِهِ
التَّمَاثِیلُ الَّتِی أَنتُمْ لَهَا عَاکِفُونَ * قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِینَ قَالَ لَقَدْ کُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَـاُُکُمْ
فِی ضَلَالٍ مُّبِینٍ﴾ ( األنبياء54 /ا.)51
در اين آيات حضرت ابراهيم (ع) به نقد عقيده و عملكرد عمو و قاوم او در ماورد پرسات ،بتهاا
پرداختند .پديدهاي که در اين داستان مورد نقد قرار گرفته ،شرک و بُتپرستی است.

نمونهای از نقد به شیوة داستان در نهجالبالغه
حضرت علی (ع) در خطبهاي که به «قاصعه» معروف است ،در غالب بيان داستان سجده نكردن
ابليس به حضرت آدم (ع) ،به نقد تكبّر و خودبرتربينی پرداختند که ريشة بسياري از گناهان اسات.
امام علی (ع) ضمن بيان اين داستان ،به تحليل عملكرد ابليس و بياان علال نافرماانی او از خداوناد
پرداختند« :وَ هِىَ تَتَضَمَّنُ ذَمَّ اِبْليسَ لَعْنَهُ اللّهُ عَلَى اسْتِكْبارِهِ وَ تَرْکِهِ السُّجُودَ لِآدَمَ عَلَيْهِالسَّاالَمُ ،وَ أَنَّاهُ
اَوَّلُ مَنْ اَظْهَرَ الْعَصَبِیَّةَ وَ تَبِعَ الْحَمِیَّةَ ،وَ تَحْذِيرَ النّاسِ مِنْ سُلُوکِ طَريقَتِهِ» .اين خطباه حااوى ماذمّت
ابليس ملعون به خاطر استكبار و ترک سجودش نسبت به آدم ،عليهالسّالم ،اسات و اينكاه او اوّلاين
کسى است که بر عدم پذيرش حق اصرار ورزيد و پيارو خودخاواهى شاد و ايان خطباه ماردم را از
پيروى راه او برحذر مىدارد.
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5ـ نقد از طریق ایجاد پرسش
يكی از شيوههاي قرآنی براي بيان حقيقت و آگاه کردن مخاطب ،شيوة استفهام و طرح پرسا،
است .اين شيوه مخاطب را به تأمّل و انديشيدن دعوت میکند و موجب میشاود تاا او در باورهااي
خود يک بازنگري داشته باشد .استفهام در ادبيّات عرن به استفهامهاي تقريري ،انكااري ،تاوبيخی و
مانند آن تقسيم می شود که هر يک از آنها با توجّه به مخاطب و هدف مطرح شادن اماري باه کاار
میرود .به کار بردن اين شيوه موجب میشود تا مخاطب باورهاي خود را مورد ترديد قرار دهد يا به
حقيقتهايی اقرار کند .خداوند در قرآن با ايجاد سؤال ،آمادگی پاذيرش مطلبای را در مخاطاب باه
وجود میآورد تا او بتواند به درستی مطلب مورد نظر را تجزيه و تحليل کند .در اين روش ،مخاطاب
با سؤال روبهرو میشود ،دربارة موضوع سؤال به فكر فرومیرود و زمينة اصالح نيّت يا اصاالح هادف
را از انجام عمل براي خود فراهم میکند .لذا اين روش در نقد نق ،مهمّی دارد.

نمونهای از نقد به شیوة استفهام در آیات قرآن
﴿یَا أَهْلَ الْکِتَابِ لِمَ تُحَآجُّونَ فِی إِبْرَاهِیمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّورَاةُ وَاإلنجِیلُ إِالَّ مِـن بَعْـدِهِ أَفَـالَ
تَعْقِلُونَ :اى اهل کتان! چرا دربارة ابراهيم گفتگو و نزاع مىکنيد (و هر کدام ،او را پيرو آياين خاود

معرّفى مىنماييد)؟! در حالى که تورات و انجيل ،بعد از او نازل شده است! آيا انديشه نماىکنياد؟!﴾
(آلعمران .)65/در اين آيه ،خداوند ادّعاي نادرست اهال کتاان در ماورد اباراهيم (ع) را باه شايوة
استفهام مورد نقد قرار میدهد و آنگاه با بيان علّت اشتباه بودن ادّعاي آنها ،ايشان را به تعقّل دعوت
میفرمايد.

نمونهای از نقد به شیوة استفهام و پرسش در نهجالبالغه
اين شيوه در انتقادهاي مطرح شده در نهجالبالغه نيز ديده میشود از جملاه اماام علای (ع) در
پاسخ کسانی که حضرت را به خاطر تقسيم مساوي و عادالنة بيتالمال مورد اعتراض قرار میدادند،
چنين فرمودند« :آيا دستور مىدهيد مرا که يارى بطلبم به ظلام و ساتم بار کسای کاه زمامادار او
شدهام؟ سوگند به خدا اين کار را نمىکنم ،مادام که شب و روز دهر مختل و ساتارهاى در آسامان
(با قوّة جاذبه) ستارهاى را قصد مىنمايد( »...فيضاإلسالم اصفهانی ،1351 ،ج  .)391 :2بنابراين ،ماا
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میتوانيم يكباره با انديشههاي نادرست مخاطبان خود برخورد نكنيم ،بلكه با ايجااد ساؤال او را باه
سمت باورهاي درست هدايت کنيم.
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