
 

 

 البالغه نهجو  قرآن اصول و روشهای نقد از دیدگاه

 پور محمّد شعبان
 تاديار دانشگاه عالّمه طباطبائی، تهراناس

 فرشته کوئینی
 و حديث دانشگاه عالّمه طباطبائی، تهران قرآنآموختة کارشناسی ارشد علوم  دان، 

 (09/10/1393  تاريخ پذيرش: 20/06/1392)تاريخ دريافت: 

 چکیده

اد صاحي  موجاب   اي برخوردار اسات. انتقا   نقّادي و نقدپذيري در جامعة اسالمی از جايگاه ويژه
انجامد. براي اينكاه   شود و از اين طريق به پيشرفت و اصالح امور می شناخت نقاط قوّت و ضع  می

باشد، محقّاق   هدف اصلی نقد که تكامل و اصالح فرد و جامعه است و مورد تأکيد دين اسالم نيز می
ه براي دست يافتن باه  هاي صحي  انجام شود. بهترين را شود، الزم است نقد مبتنی بر اصول و روش

هاي صحي  نقد که مورد پذيرش دين اسالم نيز باشد، استفاده از متاون دينای يعنای     اصول و روش
مجياد و   قارآن السّاالم، اسات. باا بررسای انتقادهاايی کاه در        مجيد و کالم معصومان، علايهم  قرآن
 پی ببريم. توانيم به اصول و روشهاي نقد صحي  و سازنده صورت گرفته، می البالغه نهج

، نقاد در  البالغاه  نهاج ، نقاد در  قارآن نقد، انتقاد، اصول نقد، روشهاي نقد، نقد در  واژگان کلیدی:

 .بيانات مقام معظّم رهبري

                                                           

 E-mail: mohamadshabanpur@gmail.com 


 E-mail: :f.kuini@gmail.com )نويسندة مسئول( 
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 مقدّمه

انسان با وجود نفاس   باشد. رشد و تكامل فرد و جامعه می ادي و نقدپذيري يكی از عوامل مهمّنقّ

ن باي، از خاود   اي هستند کاه ديگارا   گاهی لغزشها به گونها قرار دارد.، هميشه در معرض خطامّاره

شوند و چنانچه انسان هر از چنادگاه در مساير زنادگی خاود را از زاوياة دياد        آن می توجّهانسان م

برد. پيشارفت فاردي و اجتمااعی در     تر به لغزشهاي احتمالی خود پی میديگران مالحظه نمايد، به

ايان   پاذير اسات.   هاا امكاان   راي زدودن نواقص و کاساتی و تالش بت و ضع  ساية شناخت نقاط قوّ

 و هام نسابت باه ديگاران.     ها و اعمال خوي، باشد هم در خود فرد و نسبت به انديشه شناخت بايد

 بارداري از امكاناات و   سات. آدمای در پرتاو شاناخت راه بهاره     ها ترشد انسان در گرو شناخت واقعيّ

هااي فراوانای دارد و    مجهوالت و رشاد شاناخت، راه   آموزد.کش  نيروهاي درونی خود و جهان را می

امّا اين امر در صاورتی کاه مبتنای بار اصاول و       آن است. يكی از عوامل مهمّ« نقدپذيري»و « نقد»

بنابراين قبل از نقاد کاردن باياد باا      تواند نتيجة دلخواه را به وجود بياورد. ، میروشهاي صحي  باشد

باعاث افازاي،    ،د  زيرا اگر نقد با روش صحي  انجام پاذيرد اصول و روشهاي صحي  اين کار آشنا ش

جهات  انديشاه باا پاذيرش آن در     طينات و صااحب   هاي پااک  شود و انسان نقدپذيري در جامعه می

 دارند. پيشرفت و سعادت خود گام برمی

 شناسی مفهوم

 پردازيم. هاي نقد، انتقاد، اصل و روش می ابتدا به تعري  واگه

و با همة اجزاي زبانی و فرهنگی ما باه  است ی است که وارد زبان فارسی شده اي عرب واگه« نقد »

در زباان عربای ايان واگه داراي معاانی     . (3383: 4 ج ،1386 معاين، است )ر.ک   خوبی گره خورده

به چيزي و چشام برنداشاتن از آن   ها، خيره نگريستن    از جمله، تشخيص بين درهمگوناگونی است

هاا،   ها از سالم ها و بيرون کردن معيون ، جداسازي درهمو ستد درهم ود، دادش توجّهآنكه کسی م بی

  119 و118: 5 ، ج.ق1410، ل نسيه، انگشت زدن به شیء )ر.ک  فراهيادي حاضر و موجود در مقاب

 .(152: 3 ، ج1375و طريحی،  425: 3 ، ج.ق1414 منظور، ابن
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گفتاه   ، مثالًة نقد در مورد انسان به کار رودگآيد چنانچه وا شناسان برمی برخی واگه هاي از تعبير

و  ام زيابی کارده به اين مفهوم خواهد بود که سخن و کار او را ار «فالنی را مورد نقد قرار دادم»شود 

 .(643 :1 ج، ق.1415، آبادي و فيروز 425: 3ق.، ج1414منظور،  ام )ر.ک  ابن با وي مناقشه نموده

جدا کردن »: است ذکر شده« نقد و نقد کردن»ن معانی براي زبان فارسی نيز ايدر فرهنگ لغت 

سان ساخن و   دينار و درهم سره از ناساره، تميياز دادن خاون از باد، آشاكار کاردن معاياب و محا       

 .(3383: 4، ج 1386)معين، « تشخيص معايب از محاسن

ه کاار  نقاد و گااهی باه جااي آن با      و در کنار دارد «نقد»واگة ديگري که ريشة مشترک با واگة 

اي باراي   ب لغت عربی معناي جداگاناه تُاست. انتقاد مصدر بان افتعال است و در کُ« انتقاد»، رود می

منظاور،   شاود )ر.ک  ابان   گفته می« انتقاد»ات نقد کردن، به عمليّ ،آن ذکر نشده است و در حقيقت

، نقد گرفتن پول، ي معانی سره کردندر لغت دارا« انتقاد». در زبان فارسی نيز (425: 3ق.، ج1414

، شارح معاياب و محاسان    گزينای  د يا کاه از گندم و مانند آن، بِه، جدا کردن خون از بخرده گرفتن

ر.ک  ) باشاد  نري بر معيار يا عملای تثبيات شاده مای    کتابی يا سنج، اثر ادبی يا ه شعر يا مقاله يا

هاا   هاا و نقاص   ان عياب را بيا « نقاد » برخی از نويسندگان و انديشامندان . (306 :1، ج1386معين، 

که براي اين کار هم نواقص و  کنند يگر آن را صرف سنج، و ارزيابی ذکر میولی برخی د ،دانند می

نقاد ارزياابی   »اناد   نوشاته  اخاالق نقاد  آقاي حسن اساالمی در کتاان   شود.  ت بيان میهم نقاط قوّ

گاري عقياده دارد کاه    نويساندة دي . (23 :1383، )اسالمی« گيرانه دربارة کسی يا چيزي است خرده

جاويی   جويی و حسن الشرط از همدلی و ناهمدلی، عيبمفهوم نقد صرف سنج، و ارزيابی است و بِ

ساندگان  هااي ديگار و از ساوي نوي    شبيه اين تعري  در کتاان . (317 :1388، است )ر.ک  قراملكی

سات و باراي ايان    نقد و انتقاد به معناي ارزيابی منصفانة ياک چياز ا  »: ديگر هم ذکر شده، از جمله

« دت را نياز ياادآور شا   ، نقااط قاوّ  الزم است در کنار بيان نقااط ضاع    ارزيابی در بسياري از موارد

 .(84 :1391 ،)شريفی

باه معنااي    ادي و انتقاد کردننقّ ةقوّ» :نويسد می در تعري  و تفسير نقد و انتقاد ريمطهّشهيد 

محاک زدن باه آن،    ةوسايل  قرار دادن و باه ء را در محک  ک شیعيب گرفتن نيست. معناي انتقاد، ي

نقد و انتقاد باه ياک گاروه ياا      .(285 :1ج  ،1362 ري،)مطهّ« الم و ناسالم را تشخيص دادن استس

، بلكه گسترة آن به اندازة تمام ابعاد زنادگی فاردي و اجتمااعی و علاوم     حوزة خاص اختصاص ندارد
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ر ارتباط با همان مفهاوم  اند که د د ارايه دادههر حوزه نيز تعريفی براي نقبشري است و انديشمندان 

 جدا کردن سره از ناسره است. يعنی لغوي نقد،

باشاد و   مای در برابر فرع يا شاخه  آنچههر و ن هر چيزى پايه و بُلغتی عربی و به معناي « اصل»

(. 448: 3.، جق1415، و فيروزآباادي  156: 7 ، جق.1410است )ر.ک  فراهيدي، « اصول»جمع آن 

: 14 ، ج.ق1414، زبيادي ) «کناد  ت که وجودش به آن استناد پيدا میاصل هر شیء چيزي اس»يز ن

شايئی   اصل آن چيزي است که :ی عَلَيهِ شَیءٌ غَيرُهُا يُبنَصلُ مَاألَ»کنند:  در بحث لغت بيان می. (18

اي کاه   هح به معنی قاعده است  يعنای پايا  در اصطال «اصل» .()همان «غير از خودش بر آن بنا شود

 باا معنااي لغاوي اصال مطابقات دارد.      چيزي غير از خودش بر آن قرار گرفته باشد کاه ايان معناا   

 .گيرد که عمل نقد بر مبناي آن انجام می، پايه و اساسی است بنابراين، منظور از اصول نقد

 وگوناه   ،سابک  ،مناوال ، اسالون  ه،شايو  ،هنجار ،راه ،قاعده، طريقه»در لغت به معناي « روش»

 ةاسات کاه از واگ  « دتُا مِ»از لغت « روش» ةواگ .(«روش»تا: ذيل واگة  بیاست )ر.ک  دهخدا، « تنّس

و مفهاوم آن در پاي،    است گرفته شده «راه»يعنی « اودوس»و « در طول»به معناي « متا»يونانی 

 :1374کااظمی، ر.ک  ) اسات  گرفتن راهی براي رسيدن به هدف و مقصودي با نظم و تاوالی خااصّ  

اصطالح روش، هم به خود راه اشاره دارد و هم باه قواعاد و ابزارهااي رسايدن باه آن. در      (. 28ا 29

نامناد. روش عباارت اسات از فرايناد      مای « همنهجيّ»شناسی را  ، و روش«منهج»زبان عربی روش را 

تار، روش   یت. در معنااي کلّا  عقالنی يا غيرعقالنی ذهن براي دستيابی به شناخت و يا توصي  واقعيّ

نسان هايی که ا . روش ممكن است به مجموعه راهاستار مناسب براي رسيدن به مقصود گونه ابز هر

روناد،   ه هنگام بررسی و پژوه، به کار میکند، مجموعه قواعدي ک را به کش  مجهوالت هدايت می

ر.ک  ) کناد، اطاالق شاود    اهبري مای و مجموعه ابزار و فنونی که آدمی را از مجهوالت به معلومات ر

هايی است که براي نقد کردن  مجموعة ابزارها و فنون و راه . روشهاي نقد نيز(24 :1375 ساروخانی،

 روند. يعنی جدا کردن سره از ناسره به کار می

 تاریخچة نقد

رساد،   ن و بد مای تشخيص خو تاريخ نقد به اندازة عمر بشر است. هر انسانی از زمانی که به سنّ

مند  ا علم نقد که به طور نظامامّ پردازد. هاي خود و ديگران می انديشه به نقد کردن اعمال، سخنان و
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بدان حد قديم نيست و نتيجاة   ،کند ، تعيين شده کار نقد را هدايت میو طبق اصول معيّن و از پي

 سه گروه از مردم بوده است: کار و کوش، عمدتاً

هادف آنهاا اصاالح اخاالق و     اظ و سخنرانان مذهبی که پيشوايان و رهبران دينی و وعّ نخست»

دوم،  اين کار منجر به پيداي، علم اخالق شده اسات.  گفتن و خون عمل کردن بوده است و درست

فالسفه و حكما و عقالي قوم که هدف آنها صيانت فكر از خطاا و درسات انديشايدن باوده اسات و      

مادة آن ارساطو   س اصالی و ع سوفسطاييان يونان قديم باعث و بانی پيداي، منطق شدند که مؤسّا 

ها که هدف آنها سخن گفاتن درسات و طباق ماوازين      ها فيلولوگ سوم ادبا و به اصطالح فرنگی .بود

صرفی و نحوي و لغوي بود که کوش، آنها منجر به علوم زبانی مانند دستور زبان و صارف و نحاو و   

: 1388)ذاکاري،  « دياد. ی و سرانجام نقدالشّاعر و نقادالنّثر گر  معانی و بيان و علوم بالغی به طور کلّ

156). 

 جایگاه نقد در دین اسالم

 قارآن به بررسی ايان موضاوع در    ت آنبراي شناخت جايگاه نقد در دين اسالم و اثبات مشروعيّ

نقاد و   ةواگ پاردازيم.  الم، مای السّ ، عليهمترين منبع اسالمی است و روايات معصومين که محكم مجيد

 آياات برخای  تاوان باه    ولای مای   ،ی و چه به شكل فعلی نيامده استسمچه به صورت ا مجيد قرآنانتقاد در 

کجاروي   هاا  هر جا انسان قرآندر آيات  .ارجاع داد و استشهاد کرد که حاوي بار و مضمون نقد و انتقادند

چناد آياه    ، آنها را مورد انتقاد قرار داده است. باراي نموناه باه   اند اند و از راه درست خارج شده کرده

 چارا ! اياد  آورده ايمان که کسانى اى :تَفْعَلُونَ لَا مَا تَقُولُونَ لِمَ آَمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یَا﴿: شود اشاره می

 :الْبَنُـونَ  وَلَهُـمُ  الْبَنَـاتُ  أَلِرَبِّکَ فَاسْتَفْتِهِمْ﴿( و 2 /صّ)ال ﴾!کنيد؟ نمى عمل که گوييد مى سخنى

(. 149)الصّاافّات/  ﴾و آناان را پساران اسات؟!    را دختاران آيا پروردگاارت   .پس از مشرکان جويا شو

قرار بگيرند، از جمله ايان   توجّهتوانند در بحث نقد مورد  وجود دارند که می قرآنهمچنين آياتی در 

 بنادگان  پس :أَحْسَنَهُ فَیَتَّبِعُونَ الْقَوْلَ یَسْتَمِعُونَ الَّذِینَ*  عِبَادِ فَبَشِّرْ﴿:فرمايد که می آية شريفه

 ﴾!کنناد  ماى  پياروى  آنهاا  نيكاوترين  از و شانوند  ماى  را ساخنان  که کسانى همان*  !ده تبشار مرا
 (.17ا18)الزّمر/

سات کاه   اهاا برگزياده شاود، نيااز     اي اينكه از بين چند سخن بهترين آنكه برل آننكتة قابل تأمّ

و  دع گارد واق توجّهها مورد وت و ضع  آنقم و قّت و سُو صحّ دريان موجود مورد ارزيابی قرار گسخن
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ت و ضع  و سره از ناساره اسات   يز قوّيتفكيک و تم اين همان .ها برگزيده شودبهترين آن ،در نهايت

 .که ما از آن به نقد و انتقاد ياد کرديم

ضااد و مخاال  باا    اً معنااي حاضار، متّ  تولی عمد ،نقد فراوان به کار رفته است ةدر روايات ما واگ

به صورت مطابقی بسيار اندک وارد شده اسات  ماثالً در جواماع    نسيه را دارند و در معناي انتقادي 

 لَاطِا وا البَذُأخُا تَ الَ وَ لِاطِا البَ هلِأَن مِ قَّوا الحَذُخُ»ست: روايی ازحضرت عيسی)ع( چنين نقل شده ا

ريد )و باه  ولی باطل را از اهل حق نگي ،حق را از اهل باطل ب ذيريد: مِالَالكَ ادَقَّوا نَونُ، کُقگالحَ هلِأَن مِ

 (.96: 2ق.، ج 1403)مجلسای،  « ن در کالم و سخن باشايد اادصورت امر، فرمان داده شده که( از نقّ

اشعار به مضمون تفكيک ساره از ناساره دارد، باه     اي گونهرمطابقی روايات بر نقد که به داللت غي اامّ

کاه   ،المالسّا  همائمّاة معصاوم، علاي    و خصوص در حيطة نقد عملی )نقد بار عملكارد( فاراوان اسات    

ت تربيات و هاداي   اخالق و عمل ماردم بودناد و در راساتاي    هايی دلسوز براي بهسازي اعتقاد، انسان

 اند. نقدپذيري توصيه نموده کردند، شيعيان خود را به نقد و مردم از هيچ تالشی فروگذار نمی

کنای و   توجّهخير م ترين حقوق برادرت اين است که او را به از واجب: »فرمايد امام کاظم)ع( می

 :78 ، ج.ق1403 مجلسای، ) «از او پنهان نداري ،هيچ چيزي را که براي دنيا و آخرت او مفيد است

بهترين دوستان در نازد  » :ه استفرمودفی بهترين دوستان چنين امام صادق)ع( در مقام معرّ. (332

. (413: 8 ، ج.ق1401، عاملی حرّ« )ه دهندند که عيون و نواقص من را به من هديّهستمن کسانی 

گفتاار و کاردار او راه    ،و هرگز نقص و عيبی در وجود استام)ع( از مقام عصمت برخوردار چند امهر

و نقصای از آن حضارت باه    د که اگار عياب   فرماي فی میا بهترين دوستان خود را کسی معرّندارد، امّ

اسات کاه ساوء    ايان کاار آن    ةآن را به او گوشزد کند، کمترين فايد رسد، بدون مالحظه نظرش می

 :فرماياد  رساول اکارم)ص( مای    توان در فضايی صميمی و دوستانه رفع کرد. تفاهم پي، آمده را می

اد)ع( امام سجّ. (210 :12، ج همان) «سازد ها را از او دور می برادر خوي، است و بدي ةمن آيينؤم»

چه بساا اشخاصای کاه از    » د:فرماي یگونه گوشزد می به انتقاد سازنده را اينتوجّه در حديثی زيان بی

شان نمودند، فريب خوردند ]و فاسد شدند[ و چه بساا افارادي کاه    ايشان را گفتند و مدح بس خوبي

کمتارين  . (139: 75 ج ،ق.1403مجلسای،  « )، مغارور شادند  پوشی شاد  شان چشمايچون از عيب 

، در جامعاة  ران در عمال شود، آن است کاه نقاد کاردن ديگا     روايات استنباط می اين از اي که نكته

 و نقدپذيري نيز در فرهناگ شايعی جايگااه اساسای دارد و حيطاة      ودش میاسالمی ارزش محسون 

هااي   طاه و شامل حي ودش میل فردي، شخصی و دينی خالصه نيادي و نقدپذيري نيز تنها به مسانقّ

 شود. سياسی و اجتماعی نيز می
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احسن، تواصی به حاق،   عظه، استماع قول، اتّباعر، موهاي نصيحت، تذکّ هاي دينی، واگه در آموزه

انتقااد و  و جايگااه   اهميّات اي،  وف و نهای از منكار، هار ياک باه گوناه      و امر به معار  دعوت به خير

 .کنند انتقادپذيري را بيان می

 البالغه نهجو  قرآناصول نقد در 

 ؛ هدایت، خیرخواهی و اصالحهدف نقدـ 1

ها به هدف هادايت باه ساوي کماال و      ها و درستی ن خوبین سره از ناسره و نشان دادجدا کرد

چنين نقدي خيرخواهانه و سازنده است و باعث پيشرفت و تكامال فارد و    شود. اصالح امور انجام می

 هماين هادف هساتند.    ، باوجود دارد البالغه نهجو  مجيد قرآنتمام نقدهايی که در  شود. جامعه می

 شَـهْرُ ﴿ :در آيات آن نياز تصاري  شاده اسات  از جملاه      موضوع کتان هدايت است و به اين قرآن

 .(185 /)البقره ﴾وَالْفُرْقَانِ الْهُدَى مِّنَ وَبَیِّنَاتٍ لِّلنَّاسِ هُداى القرآن فِیهِ أُنزِلَ الَّذِیَ رَمَضَانَ

 ةعبارت است از طبقا « ناس»کلمة »اند:  ئی در تفسير اين آية شريفه آوردهمه طباطبامرحوم عالّ

 شاود  اطالق مى ةترين سط  است، بيشتر در همين طبق شان نازلاي افراد جامعه که سط  فكرين يپا

از علماا و غيرعلماا    معناايى اعامّ   «ناس»شود  ، معلوم مىقرآنو بر اساس کاربرد اين کلمه در آيات 

ند که اساس زندگيشان بر تقليد اسات و خاود نياروى تشاخيص و     هست ها ت همانو اين اکثريّ دارد

و باطال را   توانند از راه دليل ميان حاقّ  و نمى دليل و برهان را ندارند ةدر امور معنوى به وسيل تميز

 قارآن و  حق را بر ايشان روشن ساازد  ،تشخيص دهند، مگر آنكه کسى ديگر ايشان را هدايت نموده
ايت و بهتارين هاد   اين طبقه حق را از باطل جدا کند تواند براى همان روشنگرى است که مى کريم

و استعداد اقتباس از انوار هادايت   اند علم و عمل تكامل يافته ةى از مردم که در ناحيا خواصّامّ است.

از هدايت  نات و شواهدىبراى آنان بيّ کريم قرآنو باطل را دارند،  ه و اعتماد به فرقان ميان حقّالهيّ

ى حاق هادايت نماوده، حاق را     فرقان را دارد، چون اين طبقه را به ساو  ةو نيز براى آنان جنب است

« رناد و باطال فارق گذا   کناد کاه چگوناه باياد مياان حاقّ       و روشان ماى   کند ص مىبرايشان مشخّ

 .(23: 2  ج ق.،1417 ،طباطبائی)

باراي  « بَيِّناتٍ مِانَ الْهُادى  »و هم « هُدي»مه، اينكه در اين آية شريفه هم طبق نظر مرحوم عالّ

براى بعضى افراد هدايت، و براى بعضى ديگار   قرآن، است خاصّ ، مقابلة ميان عام وبه کار رفته قرآن

هاي آن به هدف هادايت   هدايت است و تمام آيات و برنامه کتان مجيد قرآن بيناتى از هدايت است.
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باه عناوان    کنناد   ، همين هدف را دنبال میوجود دارند قرآنهاست، از جمله نقدهايی که در  انسان

 لِـمَ  آَمَنُـوا  الَّذِینَ أَیُّهَا یَا﴿ فرمايد: آورندگان می شريفه خطان به ايماناوند در آية نمونه، وقتی خد

 ﴾!کنياد؟  نماى  عمال  که گوييد مى سخنى چرا! ايد آورده ايمان که کسانى اى: تَفْعَلُونَ لَا مَا تَقُولُونَ
هاد، هادف   د و خل  وعاده ماورد انتقااد قارار مای        کردار از گفتارآنها را به سبب تخلّ، (2 / الصّ)

 فَاسْـتَفْتِهِمْ ﴿فرماياد:  ياا وقتای مای    هدايت و تربيت مردم است تا نقض عهد و خل  وعاده نكنناد.  

 آنِ از پساران  و دارد دختراناى  پروردگاارت  آياا  که ب رس آنان ازپس  :الْبَنُونَ وَلَهُمُ الْبَنَاتُ أَلِرَبِّکَ

دختر داشتن خداوناد را رد و باه فسااد     رکين بهبا اين نقد، اعتقاد مش (.149)الصّافّات/  ﴾!آنهاست؟

 کند. م در هدايت و ارشاد آنها تالش میباز ه ،و از اين طريق نمايد عقيدة ايشان اشاره می

زيارا از    ت اسات تااريخ بشاريّ   ةت در چهار تبياين رساالت انساانيّ    ،در واقاع  البالغه نهجرسالت 

طالاب)ع( سرچشامه گرفتاه     بای أبان   ت انسان کامل امام علیّها و احساس مسئوليّ ها، آرمان دغدغه

رود  ترين شاگرد مكتب وحی پيامبر خاتم است و تا جايی به پاي، مای   و امام علی)ع( برجسته است

بينای و   تاو مای   ،بيانم  چه را من میآن»يد: فرما او می ةآن آموزگار بزرگ تاريخ دربار ()ص که محمّد

از  منفاکّ  البالغه نهج. لذا رسالت «بر نيستیجز آنكه تو پيام ،شنوي میتو نيز  ،شنوم چه را من میآن

منباع   كاه از اين وياژه  باه  ،اسات  )ص(بلكه در تاداوم راه و رساالت پياامبر    ،نيست کريم قرآنرسالت 

 البالغه نهجنظر به اينكه  ولی ،ار و جايگاه ممتازي برخوردار استو از اعتباست عصمت نشأت گرفته 

خود را  هاي خاصّ ويژگی ،تراوش کرده )ع(از روح علی ()ص در شرايط زمانی متفاوت با عصر پيامبر

 .دارد

 نقد باید همراه با علم و اشراف به موضوع باشد ـ2

هاي ما آدميان اين اسات   از لغزشنسبت به موضوع است. شناخت  علم و ،نقد اصول مهمّ يكی از

و  دهايم. ردّ  مای  قرار و اعتراض نقدآنكه درک کنيم، مورد  ل را بدون برهان و بیياز مساکه بسياري 

آياتی هساتند کاه تصاري  دارناد انساان       کريم قرآندر انتقاد از هر چيز، مسبوق به درک آن است. 

 لَـیْسَ  مَا تَقْ ُ وَالَ﴿علم و آگاهی کافی نسبت به امور روي آنها اصرار و پافشاري نمايد:  نبايد بدون

 آگااهى  آن باه  آنچاه  از :مَسْـؤُوالً  عَنْـهُ  کَانَ أُولئِکَ کُلُّ ؤَادَوَالْفُ وَالْبَصَرَ السَّمْعَ إِنَّ عِلْمٌ بِهِ لَکَ

 (.36)اإلسراء/  «نداَ مسؤول همه دل و چشم ،گوش که چرا مكن، پيروى ندارى،
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اين آيه از پيروى و متابعت هر چيازى  » اند: اطبائی در تفسير آية شريفه نوشتهمه طبمرحوم عالّ

پياروى اعتقااد    ،و چون مطلق و بدون قياد و شارط اسات   کند، نهى مى ،که بدان علم و يقين نداريم

شود: باه چيازى کاه علام باه       و معناي، چنين مى گردد میعمل غيرعلمى را شامل  نيزغيرعلمى و 

زيرا   و کارى را که علم بدان ندارى مكن مگو ،دانى و چيزى را که نمى معتقد مشو ،ت آن ندارىصحّ

روى نكردن از چيزى که بدان علم نداريم و همچنين پياروى از  پي .اينها پيروى از غيرعلم است ةهم

 ج ق.،1417 ،طباطباائی « )کناد  ر آن را امضااء ماى  حكمى است که فطرت خود بش ،علم در حقيقت

 13: 92). 

 هُـوَ  کَرَبَّ إِنَّ عِلْمٍ بَِْیْرِ بِأَهْوَائِهِم لَّیُضِلُّونَ کَثِیرًا وَإِنَّ ...﴿فرمايد:  اي ديگر می همچنين در آيه

 ساازند  مى گمراه( را ديگران) دانشى بى و هوس و هوى خاطر به مردم از بسيارى و :بِالْمُعْتَدِینَ أَعْلَمُ

را  خاود  ذهن ةدريچ هباراينكه کسی يك. (119/نعامألا) ﴾شناسد مى بهتر را تجاوزکاران پروردگارت و

ا به روي همه چياز ببنادد، باعاث    ذهن ر ةاي را ب ذيرد، س س دريچ ل باز کند و عقيدهيبه روي مسا

و به جدل و منازعه برخيازد و   وي ناسازگار باشد، رد کندهاي قبلی  هر چه را با پذيرفته که شود می

 قارآن جدلی انسان است کاه   ةدر صدد مغلون ساختن طرف مقابل برآيد. اين حاکی از همان روحيّ

 و: جَـدَلًا  شَیْءٍ أَکْثَرَ الْذِنسَانُ وَکَانَ مَثَلٍ کُلِّ مِن اسِلِلنَّ القرآن هَذَا فِی صَرَّفْنَا وَلَقَدْ﴿:فرمايد می

 مجادلاه  باه  چياز  هار  از باي،  انساان  ولاى  ،ايام  کرده بيان مردم براى لثَمَ گونه هر از قرآن اين در

 فِـی  یُجَادِلُ مَن النَّاسِ وَمِنَ﴿: ها هم به ناحق باشاد  چه بسا اغلب جدال .(54كه /ال) ﴾!پردازد مى

 کتاان  و هدايت هيچ و دان، هيچ بدون مردم از گروهى و:  مُّنِیرٍ کِتَابٍ وَلَا هُداى وَلَا عِلْمٍ بَِْیْرِ هِاللَّ

 .(8 /حجال) ﴾!کنند مى مجادله خدا ةدربار بخشى روشنى

کاه ماورد اخاتالف اسات، در      ل فكري و علمیيترين مسا ايم که اگر پيچيده کردهمشاهده  ركرّم

و باه انتقااد و    زناد پردا میمقابل هم  گيري در گان فوراً به اظهار نظر و موضعجمعی مطرح شود، هم

و  باه لُابّ   ،اي ديگر درک نكارده  کوبند و دسته دانسته چيزي را میااي ن ستهپردازند. د ايرادگيري می

ا ناقد باياد بداناد با    ،کنند. از اين رو کنند و به اصطالح خود آن را نقد می نه مطلب نرسيده، رد میکّ

ه خبار  و کيا  و شارايط قضايّ    از کمّ و فهميده است ،پي، آمدهرا روست. آيا آنچه  هچه مشكلی روب

و بعد اظهاار نظار    داند که با آن شرايط بهتر از آن چه انجام شده، قابل انجام است يا خير دارد و می

. (420 :74، ج 1360)مجلسی، « هُابَعَ ءٍ یشَ ةِفَعرِمَن عَ رَصَن قَمَ»د: فرماي می ،المالسّ عليه ،علی نمايد.

خود به اماام   سنگگران تو نيز در وصيّ گيرد کسی که از شناخت چيزي ناتوان باشد، بر آن عيب می
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اگر درک کردن چيزي بر تو دشوار گردد، پاس آن دشاواري را از   : »فرمايند می ،المالسّ عليه ،مجتبی

دانا شدي و چاه بساا    آنگاهو  نادان بودي ،زيرا تو نخست که آفريده شدي  نادانی خود به حسان آور

ياباد، سا س بار آن     یكم آن سرگردانی و بينشت در آن راه نما دانی و در حُ چيزهايی هست که نمی

کند که آياا   ل میو انتقاد، تأمّ پي، از اقدام به ردّ ناقد ،اينبربنا. (31 ن /البالغه نهج)« گردي بينا می

كاه ميال باه    فهمياده و دريافتاه اسات ياا اين     ،ند يا زبان باز کنداش قلم بز هخواهد دربار میرا آنچه 

ت اي باشد که باا دقّا   ساده ةچند مسألرد کند، هر و دارد که ن ذيرد وامیشهرت و اظهار فضل وي را 

در  افازون بار ايان،   تواند آن را هضم کند يا لحن و گوي، خود را نرمتر کند يا تغييار دهاد.    کم می

ت روحای  ت روحی نياز الزم اسات. کسای کاه قابليّا     قابليّ و لمی کافی نيستت عاظهار نظرها، قابليّ

، آياد،  هااي او تعاارض پاي    پذيرش حقيقت را ندارد، هر جا ميان قبول حقيقت و منافع و وابستگی

ن مِ: »دايفرم می (ع) لق و خوي جاهلی است. امام صادقخُ ةو اين نشان کند جانب حقيقت را رها می

کناد،   هاي نادان اين است که با آنچاه درک نمای   از ويژگی: مَفهِن يُأَ بلَقَ ة ضَارِعَالمُ.. . لِاهِالجَ قِخالَأَ

 تُحِیطُـوا  وَلَمْ بِآیَاتِی أَکَذَّبْتُم﴿: نحل آمده اسات  ةدر سور. (62 :2، ج 1360)مجلسی،  «ستيزد می

 /مال نّال) ﴾اطه نيافته بودآيا شما آيات مرا تكذيب کرديد و حال آنكه دان، شما به آن اح :عِلْماا بِهَا

يكای اينكاه دانساته    خداوند بر بندگان، دو چيز اسات:   حقّ»د نيز آمده که در احاديث متعدّ. (84

ايساتادگی،  . (118: 2، ج 1360)مجلسای،   «سخن بگويند و ديگار اينكاه ندانساته ساخن نگويناد     

باا آنچاه   »: فرماياد  مای  (ع) ناادانی اسات. علای    ةداند، نشاان  لجاجت و انتقاد و اعتراض به آنچه نمی

تميمی ) «دانيد ها در آن چيزي است که نمی زيرا بيشتر دان، و دانستنی  دشمنی مكنيد ،دانيد نمی

ن چيازي هساتند   هاست که دشام  فانه اين حالت عمومی انسانا متأسّامّ .(278 :6، ج 1360آمدي، 

 .(17 ح /البالغه نهج) «والُهِجَ امَ اءُعدَأَ اسُالنَّ»: فرمايد می (ع)که خود علی  دانند، چنان که نمی

سبت به موضوع اقادام  گر است که ناقد از روي علم و آگاهی کامل ن نقد هنگامی سازنده و اصالح

ه تنهاا اصاالح و   نا  ،اگر هر فرد ناآگاهی به خود اجاازة نقاد بدهاد    ،، در غير اين صورتبه نقد نمايد

 شاود.  و برخاورد منفای نسابت باه نقاد مای       گياري  ، بلكه منجر به جبههگيرد پيشرفتی صورت نمی

را آن ت خواهد نقاط ضع  و قوّ می ناقد خيرخواهی و اصالح، بستگی به فهم و درک مطلبی دارد که

 اتَّقُـوا  آمَنُـوا  الَّذِینَ أَیُّهَا یَا﴿ نخست به همگان چنين است: ةرمان خداوند متعال در مرحلف بيابد.

 حاق  ساخن  و کنياد  پيشاه  الهاى  تقاواى ! اياد  آورده ايمان که کسانى اى :اسَدِیدا قَوْالً قُولُوا وَ اللَّهَ

 .(70حزان/)األ ﴾بگوييد
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است که به  «دادسِ»ة از مادّ «سديد»ة کلم»اند:  نوشته ﴾یداًقَوْالً سَدِ﴿طباطبائی در بان  مهعالّ

م کالماى کاه ها    عباارت اسات از   «قول ساديد »اين، معناى اصابت رأى و داشتن رشاد است و بنابر

غيار   امثاال آن چينى و  اش چون سخن و يا اگر فايده دارد، فايده مطابق با واقع باشد و هم لغو نباشد

گويد مطمئن باشد و نيز گفتار خود را  ه راستى آنچه مىمشروع نباشد. پس بر مؤمن الزم است که ب

دوم باه   ةدر مرحلا  اامّا . (347: 16 ج ق.،1417 ی،)طباطباائ « افساد نباشد ةبيازمايد که لغو و يا ماي

شاان  اي تاالش گيرناد کاه    خداوند متعال آن بندگانی مشمول بشارت حاق تعاالی قارار مای     فرمودة

 یَسْتَمِعُونَ الَّذِینَ * عِبَادِ فَبَشِّرْ﴿  تشخيص صحي  از سقيم و برگزيدن سخن صحي  است و باس: 

 مارا  بنادگان  پاس  :الْأَلْبَابِ أُوْلُوا هُمْ وَأُوْلَئِکَ اللَّهُ هَدَاهُمُ الَّذِینَ أُوْلَئِکَ أَحْسَنَهُ فَیَتَّبِعُونَ الْقَوْلَ

 کساانى  آنان کنند  مى پيروى آنها نيكوترين از و شنوند مى را سخنان که کسانى همان. * ده بشارت

 .(17ا18مر/ الزّ) ﴾خردمندانند آنها و است کرده هدايترا  شاناي خدا که هستند

 نقد را از خود شروع کنیم ـ3

 ةا از کاساتی و نقاص اسات و ناه باه هما      ، چرا که نه مبارّ نخستين ناقد خوي، باشد دمی بايآد

ستی )خودانتقاادي  ها و سُ و کاستی و وارسی براي يافتن عيب . ديدن نقصکماالت دست يافته است

هاا   هاا و سساتی   صلت خود را مطلق نديدن و به ضاع  مبناي معرفتی اين خ ،از سوي ديگر ( است.

به اين بااور دسات ياباد کاه اگار در ديگاران        الًگردد که اوّ ه سبب می. اين روحيّاست اذعان داشتن

سياسی و چاه   ةل يكديگر چه در عرص. پس با تحمّا نيستممن هم از آن مبرّ ،ضع  و خطايی هست

هااا،  اي از اخاتالف  پااره  اءساوي ديگاار، منشا  باريم و از  ب، زنادگی را بااه پاي،   اجتمااعی  ةدر عرصا 

هاا اگار    انسان ةهم ،تر یو در نگاه عام و کلّ اي حقايق است قصور من در درک پاره هاي من و کاستی

. بر هماين  بندد ها از ميان رخت برمی ها و کشمك، بدان اعتنا کنند، بسياري از جدل پايبند شوند و

 و ترغياب بادين امار داده شاده اسات:      فراوانی در تشاويق  هايايه است که در منابع دينی دستورپ

من باه کماک الهای و    ؤم: هُحُنصِن يُمَّمِ ول بُقَ وَ هِفسِن نَمِ ظٍاعِوَ وَ اهللِ نَمِ يق وفِی تَلَإِ اجُحتَيَ نُمِؤالمُ»

 :4، ج 1386 شاهري،  محمّادي ري )« که خيرخواهی کند، نيازمند اسات  ناقد درونی و پذيرش از آن

3598). 

هااي خاود    ها و عيب لغزش و شته باشددفتري دا هر کساست که کيد شده أدر برخی احاديث ت

 ينِی الادِّ ا فِيهَاوِسَمَ هِفسِی نَلَی عَحصَن يُأَ لِاقِی العَلَعَ» ثبت کند و در صدد اصالح آن برآيد:را در آن 
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بر خردمند اسات  : اهَتِالَزَإِی ل فِعمَيَ وَ ان تَی کِو فِأَ هِدرِی صَفِ کَلِع ذَجمَيَفَ نِدَاألَ وَ قِخالَاألَ وَ يِأالرَّ وَ

هاايی   هاي دينی، اخالقی، آدان و آراء احصا کند و آنها را در سينه يا نوشاته  که بديهاي، را از زمينه

بسياري از ما در ديدن عيب . (6 :75ج ، ق.1403)مجلسی، « جمع کند و در از ميان بردن، بكوشد

در گاام نخسات،    قد ابتدا بايد از خود شروع کند وكه ناران ريزبين و دقيق هستيم، با اينو نقص ديگ

*  تَفْعَلُـونَ  لَـا  مَـا  تَقُولُونَ لِمَ آَمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یَا﴿: هاي خوي، باشد دن عيبدر جستجوي زدو

 گويياد  ماى  ساخنى  چرا! ايد آورده ايمان که کسانى اى: تَفْعَلُونَ لَا مَا تَقُولُوا أَن اللَّهِ عِندَ مَقْتًا کَبُرَ

 ﴾!کنياد  نماى  عمال  که بگوييد سخنى که است خشم موجب بسيار اخد نزد*  !کنيد؟ نمى عمل که
 .(2ا3 /الصّ)

ی است که هاي کند، به مراتب بيشتر از توصيه اي که خود فرد به آن عمل می تأثير گفتار و توصيه

و بررسای عملكارد خاود در کاالم     توصايه باه نقاد     خاالف آن دياده شاود.    در گفتار و رفتاار ناقاد  

: اسِالنَّا  ونِيُا ن عُعَا  هُيبَعَ هُلَغَن شَمَی لِوبَطُ»: فرمايند می ايشان شود. ديده می نيز (ع) المؤمنين امير

خ  /البالغاه  نهاج ) «خوشا به حال کسی که پرداختن به عيب خوي،، وي را از عيب ديگاران باازدارد  

ت که چيزي را عيب بزرگترين عيب آن اس: هُثلُمِ يکَا فِمَ يبَعِن تَأَ يبِالعَ رُکبَاَ:»فرمايد نيز می (.176

و شهامت اعتراف به خطاا   خوي، بودن ةآيين .(353ح  همان/)« بدانی که مانندش در تو وجود دارد

ابتدا به فكر نقاد   دارد. اگر همه ها در امان می راضو اشتباه داشتن، آدمی را از بسياري انتقادها و اعت

هاا و   بساياري از درگياري  ، جاه يشاود و در نت  تاري پيادا مای   نقاد اجتمااعی کم   ةخود برآيند، زمين

دهناد،   در عمال نشاان مای    )ره( خمينای  . حضارت اماام  آيند به وجود نمیخود به خود،  ها اختالف

مان اماروز بعاد از ده ساال از     » :ت نفس در اعتراف به اشتباه است و نه در اصرار بر آنکرامت و عزّ

ل انقاالن، در  اوّ هااي  يمکانم کاه بعضای تصام     ته اعتراف میپيروزي انقالن اسالمی، همچون گذش

خاالص و واقعای باه اساالم ناان محمّادي        ةکشور به گروهی که عقياد  ها و امور مهمّ س ردن پست

، )ره(خمينای موساوي  ) «رود ثار آن به راحتی از ميان نمیاند، اشتباهی بوده است که تلخی آ نداشته

 رفتارهااي  ياا  ها انديشه نقد به يصنقا رفع و اصالح قصد به واقعاً ما اگر ،بنابراين. (96: 21، ج 1361

ديگري به اصاالح و نقاد خاود     کس هر از پي، و کنيم شروع خود از است بهتر پردازيم، می ديگران

 .ب ردازيم



 145 1393، تابستان 15، شمارة 5سال  سراج منیر؛

 

 هیچکس از نقد مبرّا نیست ـ4

کردند و گاه از آناان   رت میامامان معصوم )ع( با داشتن مقام عصمت و علم غيب با ديگران مشو

ز اين خلاق  اي ا منان)ع( گوشهؤتاريخی و درخشان امير م کالم، قاد فروگذار نكنندخواستند از انت می

م باا شاما باه    اَ رفتااري  ا براي اطاعت کردنم از خادا و خاوش  پس مر» دهد: و خوي الهی را نشان می

ام و  و از اداي آنهاا فاارغ نگشاته    است حقوقی که باقی مانده به خاطرو  ستودن نيكو ستاي، نكنيد

مد آنها( گفتاه  ابراي خوش) كشانو با من سخنانی که با گردن ،ه ناچار به اجراي آنها هستمواجبات ک

و پنهاان    نناد ک مای ن )بار اثار خشام آنهاا( خاودداري      چه را از مردم خشمگيو آن ،شود، مگوييد می

ی گفته شود، دشوار آياد و ناه گماان    من گمان مبريد که اگر حقّ ةنمايند، از من م وشانيد. دربار می

ياا دادگاري و    ،شاود  درخواستِ بزرگ نمودن خود را  زيرا کسی که سخن حق را که به او گفته مای 

در پاياان  . «و عدل بر او دشوارتر است درستی را که به او پيشنهاد گردد، دشوار شمرد، عمل به حقّ

ن أَ وق فَا ی بِفسِا ی نَفِا  ساتُ ی لَنگإِ، فَا دل عَا بِ ةٍرَشروِ مَو أَ قٍّحَبِ ة الَقَمَی نگوا عَكفُتَ الَفَ»: فرمايد حضرت می

خ / البالغاه  نهاج « )ینگا مِ هِبِ کُملِأَ وَا هُی مَفسِن نَمِ ی اهللُكفِن يَأَ ی، اهللُعلِن فِمِ کَلِذَ نَآمَ الَ وَ ،یخطِأُ

پس از گفتن حق يا رايزنی در عدالت باز مايستيد که نه من برتر از آنم که خطا کنم و ناه در   (.216

 ز خطا ايمنم، مگر که خدا مرا در کار نفس کفايت کند که از من بر من تواناتر است.کار خوي، ا

؟ کنای  کارها با ماا رايزنای و مشاورت نمای     گاليه کردند که چرا در ايشانوقتی طلحه و زبير از 

ا مَّلَا .... فَمَكُبِ ةِارَشَستِاإلِ نَمِ اهُمَتُرکَا ذَا مَمَّأَفَ»: بدان نيازمند نيستم، بلكه فرمود آن نبود که انپاسخش

ا مَا كُائِی آرَلَإِ جُّحتَأَم لَ وَ هُعتُاتبَ وَ يهِلَی عَنِالَّا دَمَ يتُمضَأَفَ هِولِسُرَ ةِنَّسُ وَ اهللِ انِتَی کِفِ رتُظَنَ یَّلَإِت ضَفَاَ

 یلَا إِ احتايج  وَ هُانُا رهَبُ ة نَّالس ر النای   وَ هُانُا يَبَ اهللِ انِتَا ی کِفِ يسَلَ كمٌحُ عَقَو وَلَ ا، وَمَکُيرِغَ يِأَرَ الَ وَ يهِفِ

ا شاما  مشورت با  ةدربار اامّ   يعنی،(111ا112 :4، ج 1381قرشی، ) «يهِا فِمَكُتُرَاوِشَمُلِ يهِفِ ةِرَاوِشَالمُ

ت پيامبر نگريستم و آنچاه مارا بادان راهنماايی     ، در کتان خدا و سنّ.... چون حكومت به من رسيد

اي رخ  اگار حادثاه   )آري،(راي شما و ديگران نيازمند نباودم  و در آن زمينه بم شتبه اجرا گذا ،کردند

ه رايزنی نياز داشاته باشاد، باا شاما     ت نباشد و بدر سنّ آن در کتان خدا و دليل آن دهد که توضي 

 مشورت خواهم کرد.

 ،داد ادگی و وارستگی رسيده بود که اينگونه به ديگاران ميادان مای   به چنان آز (حضرت علی )ع

اجتنان نكنند  زيرا کسی که بر  ر و نصيحت کردن و انتقاد نمودنگويند و از تذکّآزادانه حقايق را باز
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پروايای  « گاويی  حاق »جويان اسات، از   افراد جامعه و مدافع حق باشد و به دنبال احقاق حقّ حق می

 ندارد.

 م باودن، عماالً  در عين معصاو  (ع)پيام اصلی فرماي، مولی شايد همين باشد که اميرالمؤمنين 

اساتوار  او با مردم بايد چگونه و بر چاه اصاولی    هاي تد که رفتار حاکم اسالمی و مناسبده نشان می

ر ، دقارآن يافتگان  تربيت. حكمرانی، الگوست ةويژه شيو گردد. رفتار و گفتار حضرت در تمام ابعاد، به

سيستم حكومتی خوي، را بار   ستم و استبداد نبود، ةجز بر پاي عصري که روابط بين حاکم و مردم

ت اجتماعی و از شهروندان خود، هر کس و در هر پايه و موقعيّ است ترين شكل آن پی نهاده مردمی

گوشازد کنناد.    ا  کنار اسات  گرچه خود از آن بر ا  طلبد که خطاهاي حكومتی را ار میباشند، با اصر

گرچه در پيشگاه حاق، داراي   ی،هيچ شخص»: فرمايد در جاي ديگر می (ع)همان گونه که امام علی 

ی که بار باشد، برتر از اين نيست که در اداي حقّ اي فضيلت در دينداري واجد پيشينهبزرگ و  منزلت

ها حقيار آياد،    و در نگاه چ کس، گرچه نزد ديگران خوار باشدو هي کمک شود ،خدا بر دوش او نهاده

خ / البالغاه  نهاج ) «خود بار آن يااري باشاد    يااري دهد، ه ينيست که حاکم را در اين راکمتر از اين 

216.) 

 ،ايان رو  از .ي استها امري قطعی و جدّ تات، شهوات و منيّها وجود غرايز، نفسانيّ براي ما انسان

شانود، باا غراياز و     و فطرت را براي نيک عمال کاردن مای    گونه که انسان نداي باطن، وجدان همان

ی کسانی مانناد يوسا    ست که حتّکار دارد و اينجا و رهاي نفسانی از همان بدو کودکی س خواه،

هاا   هاي سخت و سربلندي در آن آزمون ست، پس از گذراندن آزمونکه از نگاه دينی معصوم ا پيامبر

 من :رَّحِیمٌ غَفُورٌ رَبِّی إِنَّ رَبِّیَ رَحِمَ مَا إِالَّ بِالسُّوءِ ألَمَّارَةٌ النَّفْسَ إِنَّ نَفْسِی أُبَرِّىءُ وَمَا﴿ :گويد می

 را آنچاه  مگار  ،کناد  ماى  امار  باديها  باه  بسيار( سرک،) نفس کهچرا کنم، نمى تبرئه را خودم هرگز

 .(53يوس /) ﴾است مهربان و آمرزنده پروردگارم! کند رحم پروردگارم

ازنده و نصيحت نسبت به خودشان وقتی امامان با وجود مقام عصمت ديگران را ترغيب به نقد س

واهند به مردم و پيروانشان بياموزند هر فرد و جامعه براي پيشرفت و تكامل به نقاد  خ ، میکردند می

كه آن بزرگواران مصون از خطا اين ، با وجودالمالسّ ه، عليهمسازنده نياز دارد. انتقاد نسبت به خود ائمّ

ب ردازند  لاسخ به نقد به توضي  و تشري  مسايشد آن بزرگواران در غالب پ ، سبب میو اشتباه بودند

نقد اگر با اصول و شرايط صحي  که به مردم بياموزند  نيزو ياران و پيروان خود را راهنمايی کنند و 

کس کاري ناشايست نيست و به عناوان بهتارين الگاو نحاوة برخاورد باا        نسبت به هيچ ،انجام شود
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بت به امام خود نقاد  ی نسن را هم به همه آموختند. وقتی در جامعة اسالمی مردم بتوانند حتّمنتقدا

 ، پس هيچ مقام ديگري از نقد مصون نخواهد بود.و نصيحت کنند

د نمودند و به بيان نسبت به خلفاي قبل از خود انتقا صراحتاً ( در زمان خالفت خودع)امام علی 

، اشاتباهات خلفااي قبال از    ا پرداختند. ايشان به عنوان داناترين فرد در زمان خودآنه برخی اشتباه

، تصاحي  ايان   ايشان عالوه بر تربيات و هادايت ماردم    زيرا هدف  را در ميان مردم بيان کردند خود

 اشتباهات و کاه، پيامدهاي آن از جامعة مسلمين بود.

 البالغه نهجو  قرآننقد در  روشهای

 حکمت، موعظة حسنه و جدال احسن ةنقد به شیو ـ1

 وَالْمَوْعِظَةةِ  بِةلْحِكْمَةِ رَبِّکَ سَبِیلِ إِلِى دْعُاُ﴿ فرمايد: )ص( می خطان به پيامبر قرآن خداوند در

 أَعْلَـمُ  وَهُـوَ  سَـبِیلِهِ  عَـن  ضَـلَّ  بِمَـن  أَعْلَـمُ  هُوَ رَبَّکَ إِنَّ أَحْسَنُ هِیَ بِالَّتِی وَجَادِلْهُم الْحَسَنَةِ

 اسات،  نيكوتر که روشى به آنها با و نما دعوت پروردگارت راه به نيكو، اندرز و حكمت ا: ببِالْمُهْتَدِینَ

 او و اسات  شاده  گمراه او راه از کسى چه داند مى بهتر همگان از پروردگارت! کن مناظره و استدالل

ر و ياادآورى  وعاظ تاذکّ  »: گوياد  خليل بن احماد ماى   .(125حل/نّ)ال ﴾است داناتر يافتگان هدايت به

 ،فراهيادي ) «شان ساازد  ه قلاب و دل را لطيا  و رو  سخنى است که با خير و خوبى همراه باشد کا 

 .(228: 2  ج ،ق.1410

)ر.ک  راغاب اصافهانی،    تيزه و چيرگى بر يكديگر اسات گفتگوى با نزاع و س به معناي «جدال»

ماه  عالّ. (249)ر.ک  هماان:   رسايدن باا علام و عقال     حاق ه يعناى با   «حكمت»و  (189: ق.1412

حكمات )و خادا دانااتر اسات(     مراد از »اند:  چنين نوشته« جدال»و  «حكمت»ی در تعري  طباطبائ

و  و ابهامى در آن نماناد  هم طورى نتيجه دهد که هيچ شکّ آن ،تى است که حق را نتيجه دهدحجّ

و آن بياانى خواهاد    ت درآوردرا به دقّ او بيانى است که نفس شنونده را نرم و قلب موعظه عبارت از

ه آثار پسنديده و ثناى جميل ديگر آور ک از مطالب عبرت ،صالح حال شنونده است ةبود که آنچه ماي

براى منصرف نمودن خصام از   دليلى که صرفاً جدال عبارت است از . نيزدارا باشد ،آن را در پى دارد

ت روشانگرى حاق را داشاته باشاد،     کار برود، بدون اينكه خاصيّه ب ،کند آنچه که بر سر آن نزاع مى
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 ،ماردم قباول دارناد    ةتنهاايى و ياا او و هما   اينكه آنچه را که خصم خودش به از بلكه عبارت است 

 .(534: 12  ج ،ق.1417 ،طباطبائی« )را رد کنيم او عايبگيريم و با همان ادّ

 انجام شود کالم ناشایستانتقاد بدون توهین و ـ 2

لذا براي پيشرفت فرد  ،نقد اصولی و صحي  موجب نماياندن محاسن و معايب فرد و جامعه است

، نبايد و در حقيقت ا براى اجراى آن نبايد پا از حدود شرع بيرون گذاشتامّ ،و جامعه سودمند است

يكاى از   ماات شاد.  اعتناا باود و مرتكاب محرّ    ن کار سودمندي به واجبات شرعی بیچني براي انجام

 منتقاد کاه   گاويى اسات   ، بادزبانى و دشانام  که احتمال انجام آن در حين انتقاد زياد است ماتمحرّ

و دساتور   قارآن تواند از هر زبانى و واگگانى اساتفاده کناد. منطاق     ست، مىبا اوپندارد چون حق  مى

: بايد در اين زميناه راهنمااى هار مسالمانى باشاد      ،المالسّ عليهما،  خداوند متعال به موسى و هارون

 از) ياا  شود متذکّر شايد ،گوييدب سخن او با نرمىه ب اامّ : یَخْشَى أَوْ یَتَذَکَّرُ لَّعَلَّهُ لَّیِّنًا قَوْلًا لَهُ فَقُولَا﴿

 .(44طه/) ﴾بترسد( خدا

داند که از  و مؤمنان را کسانى مى شمارد ى دشنام دادن به مشرکان را درست نمىحتّ کريم قرآن

 :دهناد  آمياز ماى   ى به جاهالن پاسخى در خاور و مساالمت  حتّ نيز و گزينند هرگونه لغوى دورى مى

 کاه  کساانى ( معبود به) ...:عِلْمٍ بَِْیْرِ عَدْواا اللّهَ فَیَسُبُّواْ اللّهِ دُونِ مِن نَیَدْعُو الَّذِینَ تَسُبُّواْ وَالَ﴿

 ﴾دهناد  دشانام  را خادا  جهل( و ظلم) روى از( نيز) آنها مبادا ندهيد، دشنام ،خوانند مى را خدا غير
ْـوِ  عَنِ هُمْ وَالَّذِینَ﴿  (108 نعاام/ ألا)  «گردانناد يرو بيهاودگى  و لغاو  از کاه  آنهاا  و :مُعْرِضُـونَ  اللَّْ

 قَـالُوا  الْجَاهِلُونَ خَاطَبَهُمُ وَإِذَا هَوْنًا الْأَرْضِ عَلَى یَمْشُونَ الَّذِینَ الرَّحْمَنِ وَعِبَادُ﴿  (3مؤمنون/)ال

 و روند مى راه زمين بر تكبّر بى و آرام، با که هستند کسانى رحمان( خداوند خاصّ) بندگان :سَلَاماا

 باا  و) گويند مى سالم آنها به ،(گويند نابخردانه سخنان و) سازند مخاطب را آنها جاهالن که هنگامى

 .(63فرقان/)ال ﴾(گذرند مى بزرگوارى و اعتنايى بى

تواناد باه ايان هادف      و جامعه است و يک منتقد زمانی مای اصالح و پيشرفت فرد ، نقدهدف از 

 ،ب برخاورد نماياد و از ايان طرياق    دست يابد که با کالم شايسته و از روي ادن و لطا  باا مخاطا   

تارش در دل و جان مخاطب نفاوذ کناد و تاأثير مطلاون     خيرخواهی خود را نشان دهد تا کالم و رف

تارين امكاان   راه همادلى اسات. اگار هام کم     گويى مانع از نفوذ و سدّ كه دشنامحال آن ايجاد نمايد،

فكرى امام  ةدر منظوم ،رو  برد. از اين مىرا از ميان   آن ان باشد، دشنام دادن و بدگويىتأثيرى در مي
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دهان خاود را بادان    دارد که مسلمانى جايى براى دشنام دادن وجود ندارد و ايشان روا نمى (ع ) على

دهند، آناان را از   ين ديد که ياران، به لشكريان معاويه دشنام مىحضرت چون در جنگ صفّ .بيااليد

هااى آناان را    ليک اگر کارده  ،دارم شما دشنامگو باشيدمن خوش ن»داشت و فرمود:  اين کار برحذر

 خ/ البالغاه  نهاج ) «د و در عاذرخواهى رسااتر  وَتر بُآريد، به صوان نزديك ياد بازگوييد و حالشان را فرا

ی در برابر دشمن، اصاول  ن حتّانادهند که مسلم دستور می هر دو قرآنو  البالغه نهج. در واقع، (206

گمراهان را به سوي حقّ ساوق داد، بلكاه    توان چراکه با دشنام نمی ،کنند ادن و عفّت کالم را حفظ

برهاان و نزاکات    ،بايد با منطاق  ،اينبنابر .موجب لجاجت بيشتر دشمن خواهد شد دشنام ،به عكس

 .جذن نمود ها ها و درستی خوبیاخالقی، افراد را به سوي 

 ة راه حل( انتقاد با ارای3

 ،گيارد  قتی در مورد امري انتقاد صورت میيعنی و  ه حل همراه هستندة رابا اراي قرآن انتقادهاي

خااطر   براي نمونه وقتی حضرت لوط به قوم خاود باه   شود  اه حل هم براي اصالح و بهبود ارايه میر

باه ايشاان    مناسب هم راه حلّ ،کند کند و آنها را از آن گناه منع می ايشان انتقاد می عمل ناشايست

 مَـا  الْفَةحِشَةةَ  لَتَـأْتُونَ  إِنَّکُـمْ  ...﴿فرماياد:   که حضرت لوط به قوم خود مای  چنانکند،  پيشنهاد می

 فِـی  وَتَـأْتُونَ  السَّـبِیلَ  تَقْطَعُونَ وَ الرِّجَالَ لَتَأْتُونَ أَئِنَّکُمْ * الْعَالَمِینَ مِّنَ أَحَدٍ مِنْ بِهَا سَبَقَکُم

 شاما  از پي، جهان مردم از يک هيچ که دهيد مى انجام زشتى بسيار عمل شما ...: الْمُنکَرَ نَادِیکُمُ

 کنيد مى قطع را( انسان نسل تداوم) راه و رويد مى مردان سراغ به شما آيا*  !است نداده انجام را آن

 یُهْرَعُـونَ  قَوْمُـهُ  وَجَاءَهُ﴿؛ (28ا29العنكبوت /) ﴾!دهيد؟ مى انجام ناپسند اعمال خود مجلس در و

 وَالَ اللّـهَ  فَـاتَّقُواْ  لَکُمْ أَطْهَرُ هُنَّ بَنَاتِی هَؤُالءِ قَوْمِ یَا قَالَ السَّیِّئَاتِ یَعْمَلُونَ کَانُواْ لُقَبْ وَمِن إِلَیْهِ

 باه  سارعت ه با ( ميهماناان  مزاحمت قصده ب) او قوم: رَّشِیدٌ رَجُلٌ مِنکُمْ أَلَیْسَ ضَیْفِی فِی تُخْزُونِ

 شاما  باراى  .منناد  دختران اينها! من قوم اى: گفت ،دادند مى انجام بد کارهاى قبالً و آمدند او سراغ

 ماورد  در مارا  و بترسايد  خادا  از!( ب وشايد  چشام  زشاتكارى  از و کنياد  ازدواج آنهاا  با! )ترند پاکيزه

 .(78هود/) ﴾!ندارد؟ وجود آگاه و فهميده مرد يک شما ميان در آيا! نسازيد رسوا ميهمانانم

: اناد  ، نوشاته صورت گرفته گفتگويی که ميان لوط )ع( و قوم او دمور مه طباطبائی درمرحوم عالّ

اند و صرف موعظاه و   دست شده مگى بر سوء قصد عليه ميهمانان يکه وقتى لوط )ع( ديد که قوم»

تصميم گرفت آنهاا را از ايان راه    ،کند منصرف نمى ،خواهند آنان را از آنچه مى ،يا خشونت در گفتار
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ب از طريقاى کاه گنااهى بار آن مترتّا      ،مين کناد أشاان را از راه حاالل تا   اي دارد و منظورفحشاء باز

ان را برايشاان  دختران خود را به آنان عرضه کرد و ازدواج با آن ازدواج است، لذا ةلأشود و آن مس نمى

 ةو اگر جملا « ترند تر است و يا اين دختران پاکيزه اج با اين دختران، پاکيزهازدو» ترجي  داد و گفت:

براى اين بود که بفهماند منظور لوط )ع( از  ﴾هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ﴿ د کرد به قيدرا مقيّ ﴾بَناتِی هؤُالءِ﴿

عرضه کردن دختران خود اين بوده که مردم با آنها ازدواج کنند نه اينكه از راه زناا شاهوات خاود را    

مناساب   ة راه حلّايبهتر است هميشه انتقاد با ار .(505: 10، جق.1417 باطبائی،)ط« تسكين دهند

براى جلاوگيرى از منكارات باياد     ريع ببخشد و در حقيقت،همراه باشد تا به اصالح و بهبود امور تس

 هاى معروف را باز کرد و به مردم نشان داد. ابتدا راه

 و بیان سرنوشت گذشتگان قرآنهای  نقد در غالب داستانـ 4

پردازناد و از ايان    ء و اقوام گذشته میانبيا به بيان سرگذشت قرآنی هاي هتعدادي از آيات و سور

هاا اراياه    هاا و بادي   راي هدايت مردم و نشان دادن خوبینكات آموزنده و تربيتی فراوانی را ب ،طريق

 أَحْسَنَ﴿خود به  و از (3)يوس / ﴾الْقَصَصِ أَحْسَنَ﴿هاي خودرا  هبرخی از قصّ کريم قرآن دهند. می

 فُـؤَادَکَ  بِـهِ  نُثَبِّتُ مَا الرُّسُلِ أَنبَاء مِنْ عَلَیْکَ نَّقُصُّ وَکُالًّ﴿: ده استکر ( ياد23مر/زّال) ﴾الْحَدِیثِ

 تاو  براى ءانبيا هاى سرگذشت از يک هر از ما :لِلْمُؤْمِنِینَ وَذِکْرَى مَوْعِظَةٌ وَ الْحَقُّ هَذِهِ فِی وَجَاءَکَ

 و اخباار ) ايان  در و گاردد  قاوى  ات اراده و بخشايم  آراما،  را قلبات  آن، ةوسايل  به تا کرديم بازگو

 .(120)هود/ ﴾است آمده تذکّر و موعظه مؤمنان براى و حقّ تو براى( ها، سرگذشت

ه را که انسان در ذهن چل گوناگون زندگى بشر است و آنيبه اينكه تاريخ آزمايشگاه مسا توجّهبا 

يابد، نقا، تااريخ را در    مىدر صفحات تاريخ به صورت عينى باز ،کند ل عقلى ترسيم مىيخود با دال

انسان باا چشام خاود در صافحات تااريخ،       .توان درک کرد ات زندگى به خوبى مىنشان دادن واقعيّ

گيرد و همين  ت را بر اثر اختالف و پراکندگى مىکه دامن يک قوم و ملّ بيند مىشكست مرگبارى را 

آياد. تااريخ باا زباان      دست می هحاد و همبستگى بگونه پيروزى درخشان قوم ديگر را که در ساية اتّ

هااى هار قاوم و گروهاى را باازگو       و برناماه  هاا  روش ،ها ج قطعى و غير قابل انكار مكتبيزبانی نتا بى

دانيم که محصول  و مى ات آنهااى است از پرارزشترين تجربيّ هاى پيشينيان مجموعه داستانکند.  می

انساانى را در خاود    ماام قامات جواماع   اى اسات کاه ت   يناه يجز تجربه نيست. تاريخ آ زندگى چيزى

ها و عوامل هر يک از  شكست ،ها ها، پيروزي ها، ناکامی ها، کاميابی يیها، زيبا زشتی  سازد منعكس مى
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درسات باه انادازة     اتاريخ گذشتگان، عمر انساان را    ةکند. به همين دليل مطالع اين امور را بيان می

 .گاذارد  ات دوران عمر آنها را در اختيار انسان مىتجربيّ ةچرا که مجموع ،کند طوالنى مى ا  عمر آنها

ام،  جا نداشاته د عمر پيشينيان را يكچنفرزندم! من هر»: گويد به فرزند برومندش چنين مى( ع)على 

شاان باه ساير و ساياحت     اي و در آثاار  فكندم، در اخبارشان انديشاه نماودم  ولى در اعمال آنها نظر ا

ات بلكه گويى من باه خااطر آنچاه از تجربيّا     ،ون يكى از آنها شدمچنان که گويى همچ پرداختم، آن

 .(31ن  /البالغه نهج) «ام عمر کرده لين و آخرين آنهابا اوّ ،ام تاريخ آنان دريافته

 قرآننقد به شیوة داستان در 

اشااره   ،ذکر شاده  قرآنشان که در اي و قوم (ع)براي نمونه به قسمتی از داستان حضرت ابراهيم 

 هَـذِهِ  مَـا  وَقَوْمِهِ لِأَبِیهِ قَالَ إِذْ * عَالِمِینَ بِه وَکُنَّا قَبْلُ مِن رُشْدَهُ إِبْرَاهِیمَ آتَیْنَا وَلَقَدْ﴿ :شاود  می

 مْوَآبَـاُُکُ  أَنتُمْ کُنتُمْ لَقَدْ قَالَ عَابِدِینَ لَهَا آبَاءَنَا وَجَدْنَا قَالُوا * عَاکِفُونَ لَهَا أَنتُمْ الَّتِی التَّمَاثِیلُ

 (.51ا54 /ءنبياأل) ا ﴾مُّبِینٍ ضَلَالٍ فِی

در ماورد پرسات، بتهاا     او به نقد عقيده و عملكرد عمو و قاوم  (ع)در اين آيات حضرت ابراهيم 

 پرستی است. ت، شرک و بُاين داستان مورد نقد قرار گرفته اي که در پديده پرداختند.

 البالغه نهجای از نقد به شیوة داستان در  نمونه

، در غالب بيان داستان سجده نكردن معروف است« قاصعه»اي که به  ( در خطبهع)علی  حضرت

که ريشة بسياري از گناهان اسات.  پرداختند ، به نقد تكبّر و خودبرتربينی (ع)ابليس به حضرت آدم 

نافرماانی او از خداوناد    به تحليل عملكرد ابليس و بياان علال   ،ضمن بيان اين داستان (ع)امام علی 

 نَّاهُ أَ وَ مُ،الَالسَّا  عَلَيْهِ دَمَآرِهِ وَ تَرْکِهِ السُّجُودَ لِوَ هِىَ تَتَضَمَّنُ ذَمَّ اِبْليسَ لَعْنَهُ اللّهُ عَلَى اسْتِكْبا»داختند: پر

طباه حااوى ماذمّت    اين خ. «طَريقَتِهِيرَ النّاسِ مِنْ سُلُوکِ وَ تَحْذِ ،الْحَمِیَّةَ تَبِعَ وَ الْعَصَبِیَّةَ اَظْهَرَ مَنْ اَوَّلُ

 لاين اوّ او اينكاه  و اسات  ،السّالم عليه ،ابليس ملعون به خاطر استكبار و ترک سجودش نسبت به آدم

و ايان خطباه ماردم را از     شاد  خودخاواهى  پيارو  و ورزيد اصرار حق پذيرش عدم بر که است کسى

 .دارد پيروى راه او برحذر مى
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 نقد از طریق ایجاد پرسش ـ5

استفهام و طرح پرسا،   ةشيو ،براي بيان حقيقت و آگاه کردن مخاطب آنیقرهاي  يكی از شيوه

شاود تاا او در باورهااي     کند و موجب می ل و انديشيدن دعوت میاين شيوه مخاطب را به تأمّ است.

تاوبيخی و   انكااري، هاي تقريري،  ات عرن به استفهاماستفهام در ادبيّ .خود يک بازنگري داشته باشد

باه کاار    به مخاطب و هدف مطرح شادن اماري   توجّهها با شود که هر يک از آن آن تقسيم می مانند

يا به  رهاي خود را مورد ترديد قرار دهدباو شود تا مخاطب ن اين شيوه موجب میبرد به کار .رود می

با ايجاد سؤال، آمادگی پاذيرش مطلبای را در مخاطاب باه      قرآنخداوند در . هايی اقرار کند حقيقت

مخاطاب   ،در اين روش .درستی مطلب مورد نظر را تجزيه و تحليل کند تا او بتواند به  آورد وجود می

ت يا اصاالح هادف   رود و زمينة اصالح نيّ دربارة موضوع سؤال به فكر فرومی ،شود رو می به با سؤال رو

 .ی داردنق، مهمّ نقدکند. لذا اين روش در  اهم میبراي خود فر را از انجام عمل

 قرآننقد به شیوة استفهام در آیات ای از  نمونه

 أَفَـالَ  بَعْـدِهِ  مِـن  إِالَّ وَاإلنجِیلُ التَّورَاةُ أُنزِلَتِ وَمَا إِبْرَاهِیمَ فِی تُحَآجُّونَ لِمَ الْکِتَابِ أَهْلَ یَا﴿

 خاود  آياين  پيرو را او کدام، هر و) کنيد مى نزاع و گفتگو ابراهيم ةدربار چرا! کتان اهل اى: تَعْقِلُونَ

 ﴾!کنياد؟  نماى  انديشه آيا! است شده نازل او از بعد ،انجيل و تورات که حالى در! ؟(نماييد مى فىمعرّ
ه شايوة  را با  )ع( عاي نادرست اهال کتاان در ماورد اباراهيم    خداوند ادّ ،در اين آيه .(65عمران/ )آل

ايشان را به تعقّل دعوت  با بيان علّت اشتباه بودن ادّعاي آنها، دهد و آنگاه استفهام مورد نقد قرار می

 د.فرماي می

 البالغه نهجد به شیوة استفهام و پرسش در ای از نق نهنمو

در  (ع) اماام علای  از جملاه   شود  نيز ديده می البالغه نهجاين شيوه در انتقادهاي مطرح شده در 

، دادند می المال مورد اعتراض قرار خاطر تقسيم مساوي و عادالنة بيت پاسخ کسانی که حضرت را به

کاه زمامادار او    ظلام و ساتم بار کسای    ه دهيد مرا که يارى بطلبم ب آيا دستور مى»چنين فرمودند: 

اى در آسامان   که شب و روز دهر مختل  و ساتاره  مادام ،کنم خدا اين کار را نمىه سوگند ب ؟ام شده

ماا  بنابراين،  .(391 :2 ج ،1351 ،اصفهانی سالماإل فيض« )...نمايد اى را قصد مى جاذبه( ستاره ة)با قوّ
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 باه  بلكه با ايجااد ساؤال او را   ،نادرست مخاطبان خود برخورد نكنيمهاي  توانيم يكباره با انديشه می

 کنيم. هدايت درست باورهاي سمت

 گیری نتیجه

نقد و انتقاد داراي مبانی دينی است و از نظر دين اسالم امري پسنديده اسات. نقاد در صاورتی    

شود.  موجب پيشرفت و تكامل فرد و جامعه می ،و روشهاي صحي  صورت پذيردکه مبتنی بر اصول 

و بررسی انتقادهاي صاورت گرفتاه    البالغه نهجو کالم اميرالمؤمنين )ع( در  مجيد قرآنبا مراجعه به 

خاود باه    ی ببريم. در صورتی که در انتقادهااي توانيم به اصول و روشهاي نقد صحي  و عالمانه پ می

 توانيم شاهد نتايج سودمند نقد در جامعه باشيم. ، میروشها پايبند باشيماين اصول و 

 منابع و مآخذ

 .کریم قرآن
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