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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی اصول تربیتی نقد در رساله حقوق امام سجاد(ع) است که با روش تحلیل مضمون انجام
شده؛ بدین ترتیب که تمامی بندهای رساله مورد مطالعه قرار گرفته و از میان آنها هشت بند که از نظر مفهومی به
تبیین نگرش نقادانه بسیار نزدیک بودند ،انتخاب شدند .این هشت بند عبارتند از :حق ادعاکننده علیه تو ،حق کسی
که تو بر ضد او ادعایی داری ،حق مشورتگیرنده ،حق مشورتدهنده ،حق نصیحتخواه ،حق ناصح ،حق مسئول و
حق کسی که به تو بدی کرده است .همچنین عباراتی از سایر بندها که واژه «نصح» در آنها به کار رفته ،مورد
تحلیل مضمون قرار گرفتهاند؛ عباراتی از بندهای حق زمامدار ،حق شاگرد و متربی ،حق برادر ،حق همسایه و حق
دوست .یافتههای پژوهش نشان میدهد که مشارکت در ترویج فرهنگ نقد ،توجه به تفاوتهای فردی و حقگرایی،
سه اصل مهم اصول تربیتی نقد به حساب میآیند که خود به زیر مقولات درخواست و دعوت به نقد توسط صاحب
اثر ،پذیرش درخواست نقد از سوی اهل فن ،توجه به ویژگیهای شخصیتی ،روحی و سطح دانش نقد شونده ،ایجاد
بستر و زمینه روحی مناسب برای پذیرش نقد ،شنیدن مؤثر و ارزیابی منصفانه تقسیم میشوند .همچنین حاکمیت
رحمت و محبت در نقادی ،توجه به مصالح اجتماعی و نهادینه شدن فرهنگ تربیتی نقد در جامعه در نگاه امام
سجاد(ع) ،از دیگر یافتههای این پژوهش به شمار میرود.
واژگان کلیدی :رساله حقوق امام سجاد(ع) ،اصول تربیتی نقد ،ویژگیهای ناقد ،ویژگیهای نقد شونده

1ـ استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع) ،تهران ،ایران.
تاریخ پذیرش1930/80/80 :
تاریخ دریافت1931/80/62 :
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بیان مسئله
«نقد» به معنای خالص و بی عیب کردن ،جدا کردن پول خوب از بد و ظاهر ساختن عیوب یا محاسن
کلام است .همچنین «انتقاد» عبارت است از آشکار کردن عیب شعر و بحث کردن درباره مقاله یا کتاب
به گونهای که خوبی ها و بدی های آن آشکار شود (عمید ،1911 ،ج  ،6ص  .)080بنابراین براساس تعریف ارائه
شده ،در یک نقد مبتنی بر اصول تربیتی ،ابتدا لازم است ناقد به بیان محاسن روشی و محتوایی متن یا فرد بپردازد
و سپس معایب آن را با استفاده از مؤثرترین روش مطرح کند (ابوالقاسمی ،1931 ،ص .)103
نقد ،پدیده ذاتی و طبیعی بشر است و همه اندیشمندان صاحب مکتب ،به ضرورت آن اقرار کرده اند
(فدایی ،1932 ،ص  .)161آثار بزرگ و اندیشه های جدی و ماندگار تاریخ ،محصول نقد بوده ،اما
واکنش های تند کسانی که آثارشان نقد میشود ،گواه صادقی است که ما هنوز به ضرورت نقد واقف
نیستیم (اسلامی ،1900 ،ص .)183
باید گفت از آنجا که انسان همواره در معرض انواع لغزشها قرار دارد و گاهی این لغزشها بهگونهای هستند که
بیش از خود او ،دیگران متوجه آن میشوند ،بنابراین برای شناخت عیوب خویش و زدودن آن و دستیابی به رشد
لازم است هر از چند گاهی خود (و آثارش) را از زاویه دید دیگران مورد ارزیابی قرار دهد (اسلامپور ،1900 ،ص .)00
نکته قابل تأمل آنکه در سایه فهم ضرورت نقد و اعتقاد به کارکرد سازنده آن ،انسانها تشنه نقد میشوند
و میان نیازمندی به نقد با استواری و استحکام اثر خود تناقضی نمیبینند .بنابراین صاحبان اثر برای بیناتر
شدن به کاستیها ،با اعتماد به نفس دست نیاز به نقد صاحبنظران دراز میکنند .فروتنی به دانش ،احتیاط
علمی و مسئولیتپذیری در قبال نشر یک اثر ،ازجمله ابعاد اخلاقی (تربیتی) احساس نیاز به نقد به شمار
میروند و وقوف به اینکه نقد خود فرایند یادگیری و یاددهی و بخشی از تعامل علمی است ،زمینه را برای
درخواست نقد ایجاد میکند (فرامرز قراملکی ،6/1930 ،ص .)2
حال که جایگاه بیبدیل نقد در ارتقاء و رشد عقلی و علمی انسان تا حدودی روشن شد ،شایسته است که
توجه اندیشمندان و پژوهشگران بیش از پیش به تبیین اصول تربیتی ناظر بر نقد معطوف شده و برای
نهادینهسازی این فرهنگ رشددهنده و پیشبرنده تمام تلاش علمی خود را در تبیین ابعاد معرفتی،
روانشناختی و اجتماعی آن مصروف دارند؛ چرا که نداشتن آگاهی و درنتیجه رعایت نشدن این اصول ،انتقاد
را از سازنده به ویرانگر تبدیل میکند (اسلامپور ،1900 ،ص  .)30برای نمونه یکی از آسیبهای ناشی از آگاهی
نداشتن به اصول تربیتی نقد و نقدپذیری ،انگیزهخوانی در مورد ناقد است .بهاینمعنا که اگر چه نقد صحیح
است ،اما ناقد در ارائه این نقد ،انگیزه صحیحی نداشته است .انگیزهخوانی ناقد غالباً بر دو اصل خطا استوار
است؛ یکی آنکه ناقد دشمن من است و دیگری اینکه سخن دشمن اعتباری ندارد .حال آنکه اثبات این دو اصل
بسیار دشوار است و حتی اگر هم بتوان ناقد را مغرض دانست ،منطقاً نمیتوان از این مسئله نتیجه گرفت که
نقد او ارزشی ندارد؛ چرا که مسئله خلاف آن است (اسلامی ،1900 ،ص .)113

درآمدی بر اصول تربیتی نقد11 ...
بنابراین نکته مهمی که در اینجا باید به آن توجه ویژه داشت آن است که هنگام داوری ،توجه به انگیزه نقد را
نباید با توجه به خود نقد درآمیخت .ممکن است پرداختن به انگیزهیابی ،صاحب اثر را از توجه به نقد ناقد محروم
کرده و او را دچار نقدگریزی کند (فرامرز قراملکی ،6/1930 ،ص .)18
از طرف دیگر رواج فرهنگ نقد و نقدپذیری بهویژه در عرصه فرهنگ بهعنوان خوی و خصلتی انسانی و
اسلامی ،نقش مهمی در فرو نشاندن آسیبهای فردی و اجتماعی و پایان دادن به کشمکشها دارد .به همان
اندازه که نقد و نقادی مایه رشد عملکردهاست ،نقدپذیری نیز زمینهساز بسیاری از امیدواریها نسبت به اصلاح
امور است (ابوالقاسمی ،1931 ،ص .)100
نقد و انتقاد از دیرباز در متون دینی بهویژه در قرآن مورد توجه قرار گرفته است .اگرچه این دو واژه در ادبیات عرب
قدیم کاربرد نداشته ،اما اصطلاحاتی چون نصیحت ،موعظه ،تنبیه ،امر به معروف و نهی از منکر همان کارکرد را داشتهاند.
وجود نمونههای واضح در قرآن کریم با رویکرد نقد و انتقاد بیانگر این ادعاست (جودکی ،1939 ،ص  .)621بهعنوان
نمونه آیه  10سوره مبارکه زمر یکی از مهمترین آیات در تبیین اهمیت تقویت قوه نقادی در انسان است.
آنجا که خداوند متعال بشارت ویژه خود را مخصوص بندگانی قرار میدهد که طالب رشدند و به سخنان
به این امید گوش فرا میدهند که در آن حقی بی ابند (طباطبایی ،1910 ،ج  ،11ص  .)908از نظرگاه این
آی ه بارزتری ن خاص ی ت عقل تجزیه  ،تحلیل و غربال کردن است ( مطهری ، 1916 ،ج  ، 66ص  )186؛ چرا
که در پای ان آیه  ،ای ن بندگان  ،به اولوالأ لباب (صاحبان خرد ) وصف شده اند .صاحبان خرد به سخنان،
بدون در نظر گرفتن گوینده و خصوصیات دیگر گوش فرا مى دهند و با نیروى عقل بهترین را
برمى گزینند (مکارم شیرازی ،1911 ،ج  ،13ص .)016
در حوزههای مختلفی از علوم اسلامی مباحث نقد متن مطرح است ،اما جالب است که دقیقترین مباحث
در حوزه نقد متن در حوزه هایی از علوم اسلامی مانند مباحث مربوط به تفسیر ،اصول فقه ،علوم قرآن و علوم
حدیث صورت گرفته است (آذرپور ،1930 ،ص .)609
در میان اندیشمندان متقدم و متأخر شیعه نیز نقد و نقادی همواره عامل حرکت علمی بوده است .بهعنوان
مثال اختلاف آراء میان شیخ صدوق و شیخ مفید در حوزههای مختلف فکری و نقد تفکرات یکدیگر ،زمینهساز
رشد در عرصه معارف دینی بوده است (بداشتی و رمضانی ،1931 ،ص  .)33علامه طباطبایی در تفسیر المیزان،
علاوه بر ارائه نظرات تفسیری خود در ذیل آیات به نقد نظرات سایر مفسران از شیعه و اهل سنت میپردازد و
در نقد دارای روش منحصر به فرد است (موسوی و تارم ،1938 ،ص .)119
شهید مطهری نیز یکی از مؤلفههای مهم تعقل را قدرت نقادی دانسته و درخصوص ضرورت نقد اصولی به سخن
ابنسینا در کتاب اشارات استناد کرده و چنین میآورد« :هرکس حرفی را بدون دلیل بپذیرد ،از کسوت

انسانی خارج شده است» (مطهری ،1916 ،ج  ،66ص .)029
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اهم پژوهشهای صورت گرفته در زمینه نقد و اصول تربیتی آن و در حوزه تحلیل مضمون رساله حقوق تحت
سه عنوان مورد بررسی قرار میگیرد1 :ـ پژوهشهای عمومی6 ،ـ پژوهشهای مبتنی بر متون اسلامی و 9ـ
پژوهشهای مرتبط با رساله حقوق امام سجاد(ع).
در حوزه پژوهشهای عمومی ،سید حسین حسینی ( )1932در مقاله خود با عنوان «منظومه نقدپژوهی» ،پس
از معرفی کتاب نقد در تراز جهانی به تحلیل نسبت نقد با جامعه و تفکیک مرزهای نقد علمی از نقد عامیانه میپردازد
و درصدد تحلیل مناسبات علوم انسانی با جریان نقد بهعنوان حلقه اصلی حیات جامعه علمی است .در این مقاله
اصول ،اهداف ،ساختار و متد نقد در علوم انسانی تبیین و تحلیل شده است.
غلامرضا فدایی ( )1932د ر پژوهش خود با عنوان « نقد معیار و معیار نقد»  ،نقد را امری انسانی و
سبب پیشرفت دانش برشمرده و همه متفکران ازجمله اندیشمندان حوزه های دینی و عرفانی را اهل نقد
و خودانتقادی می داند .وی تفکر انتقادی را پدیده ای جدید می شناسد که هدف اصلی آن نقد درونی است
و معتق د است مسئله مهم در نقد ،آشنایی ناقد با مبانی فکری نویسنده و جامعه وی و شکل گیری نقد
براساس آن است .البته می توان معیارها یعنی آراء و نظریات پذیرفته شده را نیز نقد کرد (نقد معیار).
وی در پایان به تفصیل در مورد معیارهای نقد صحیح سخن می گوید.
مینو آذرپور ( )1930در مقالهای با عنوان «درسگفتارهایی درباره نقد متن» ،به چیستی و سابقه نقد متن و
تحولات تاریخی مربوط به آن ،نقد درونی و بیرونی و زمینههای نقد متن در علوم اسلامی مانند تفسیر ،علوم قرآن،
علوم حدیث و اصول فقه و زبان متن مورد نقد پرداخته است.
احد فرامرز قراملکی ( )1930در دو مقاله «تعریف و مبانی ادب نقدپذیری» و «اصول و شیوههای
نقدپذیری» ،نقد را فرایندی چهار عنصری برمیشمارد که عبارت از ناقد ،ناشر نقد ،متن مورد نقد و صاحب اثر
مورد نقد است .وی مواجهه های صاحب اثر را در چهار گونه نقدپیروی ،نقدگریزی ،نقدستیزی و نقدپذیری
جمع میکند و به تبیین معیارها و مبانی و اصول نقدپذیری میپردازد .وی معتقد است نقدپذیری مانند صبوری
یا راستگویی ،رفتاری مبتنی بر منش و ملکه نفسانی است.
سید حسن اسلامی ( )1930در پژوهش خود با عنوان «کمترین کارکرد نقد» ،ممانعت از جاافتادن خطا در
عرصه دانش را اثر حداقلی نقد برمیشمارد .وی میآورد« :نگارش و پژوهش همراه با خطا کردن است .با این
همه میتوان با ترویج فرهنگ نقد از شدت این خطاها کاست و آثاری درخور عرصههای علمی عرضه داشت».
پیشنهاد وی برای نشر فرهنگ نقدپذیری ،پیشقدم شدن پژوهشگران در نقد خصمانه و نه مشفقانه آثار خویش
و در گام بعد ،به دلیل دور ماندن برخی از کاستیهای آثار از چشم پدیدآورندگان ،ورود ناقدان حرفهای به
عرصه نقد آثار است .وی ( )1900همچنین در مقالهای با عنوان «اخلاق نقد و فرهنگ نقادی» ،به تبیین ضرورت و
مفهوم ،باورهای رایج نادرست ،شیوههای ناسالم برخورد با ناقدان ،شیوههای ناسالم نقد و ده اصل مهم در نقد
میپردازد.

درآمدی بر اصول تربیتی نقد18 ...
در حوزه پژوهشهای مبتنی بر متون اسلامی ،حجتالله جودکی ( )1939در پژوهشی با عنوان «رویکرد قرآن
در نقد و انتقاد» ،یکی از آثار سازنده بعثت انبیاء از نگاه قرآن را ایجاد فضای نقد نسبت به ظلم ستمگران و ترغیب
امتها بر این امر میداند و معتقد است حتی در ابتدای بعثت پیامبر اکرم(ص) ،علیرغم نوپا بودن دعوت ،آیات
بسیاری در نقد تفکرات مشرکین نازل شده است .علاوه بر این ،براساس آیات ،خداوند متعال حتی از نقد پیامبران
خود مانند حضرت یونس(ع) و ...نیز ابایی نداشته است .در قرآن خداوند به انسانها راه انتقاد صحیح را میآموزد.
نمونههای دیگری از انتقاد در قرآن به آخرت معطوف میشود؛ مانند انتقاد مستضعفان از مستکبران در صحنه قیامت.
وی علت اصلی طرح موضوع انتقاد در قرآن را جلوگیری از رواج و انتشار بدفهمیها میداند و معتقد است انتقاد الهی
همواره با هشداری که ناشی از لطف است ،همراه میشود.
سید رضا موسوی و میثم تارم ( )1938در مقاله خود با عنوان «تفسیر المیزان و معیارهای نقد» ،صرف ًا به
استخراج معیارهای نقد آثار تفسیری مفسران توسط علامه طباطبایی پرداختهاند.
عسگری اسلامپور ( )1900در پژوهش خود با عنوان «انتقاد و انتقادپذیری از نگاه اسلام» ،تنها به ذکر
کلیدواژههای قرآنی ناظر بر مفهوم نقد و اصول تربیتی مبتنی بر آن مانند :نصیحت ،تذکر ،موعظه ،استماع قول ،اتباع
احسن ،تواصی به حق ،دعوت به خیر ،امر به معروف و نهی از منکر اکتفا کرده و آیات و روایات مرتبط با این مفاهیم
را مورد بررسی قرار نداده است .همچنین وی در بخشهایی از مقاله مانند :ذکر انواع نقد (خودانتقادی و نقد توسط
دیگران) ،آثار مثبت نقدپذیری ،آداب انتقاد ،منتقد و نقدشونده ،فواید انتقاد و نقدپذیری در دو سطح فردی و
اجتماعی ،فلسفه گریز از انتقاد و پیامدهای ناگوار انتقادگریزی ،صرفاً از برخی آیات و روایات بهعنوان نمونه
اسفاده کرده است.
یدالله لطیف پور و سید جواد فاضلیان در مقاله « نقد اجتماعی از نگاه امام(ع) در نهج البلاغه» (،)1932
محمدجواد نجفی و همکاران ( )1930در مقاله «حق انتقاد از منظر قرآن و سنت» ،میترا بخشندهفر ( )1939در
مقاله «مطالعه و بررسی نقدپذیری مردم و حکومت در نهجالبلاغه» و عبدالعلی محمدی ( )1901در مقاله «نقدپذیری
حکومت و انتقادورزی جامعه در نگرش دینی» ،تنها به ابعاد سیاسی ـ اجتماعی نقد و رابطه نقادانه میان حکومت و
مردم از نگاه اسلام پرداختهاند.
در حوزه پژوهش های مرتبط با رساله حقوق امام سجاد(ع) پژوهشهای پراکندهای انجام شده است که
مهمترین آنها عبارت است از:

ـ «زیرساختهای اخلاق اسلامی آداب تعلیم و تعلم از منظر رساله حقوق امام سجاد(ع)» توسط زهره جعفری ()1930
که به بندهای مربوط به حق معلم و متعلم پرداخته است.
ـ «سیری در رساله حقوق امام سجاد(ع) ،سلسلهگفتارهای آیتالله سید محمد یثربی» توسط آمنه علیجانزاده
( .)1931پژوهشگر در این پژوهش کتاب سه جلدی آیتالله یثربی را که شرح کامل رساله حقوق است ،صرف ًا تلخیص
کرده است.
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ـ «نظام حقوق و تکالیف در روابط اجتماعی از دیدگاه اسلام براساس رساله حقوق و نامه امام سجاد(ع)» توسط
اسماعیل صابر کیوج ( )1938که مفاد هر حق در رساله حقوق به سه حیطه شناختی ،عاطفی و رفتاری تقسیم شده،
اما موضوع نقد در رساله حقوق در این پژوهش مورد توجه قرار نگرفته است.
مطالعه پژوهشهای ارائه شده نشان میدهد که اصول تربیتی نقد در رساله حقوق امام سجاد(ع) مورد توجه و
بررسی پژوهشگران قرار نگرفته و در این پژوهش تلاش شده تا به این سؤال پاسخ داده شود که اصول تربیتی نقد از
نگاه امام سجاد(ع) در رساله حقوق کدام است؟

روش پژوهش
در این پژوهش برای تبیین اصول تربیتی نقد در رساله حقوق امام سجاد(ع) از روش تحلیل مضمون استفاده
شده است .بدین ترتیب که تمامی بندهای رساله مورد مطالعه قرار گرفت و از میان آنها هشت بند از رساله
حقوق که از نظر مفهومی به تبیین اصول تربیتی نقد بسیار نزدیک بودند ،به ور کامل مورد بررسی قرار گرفتند.
این هشت بند عبارتند از :حق ادعاکننده علیه تو ،حق کسی که تو بر ضد او ادعایی داری ،حق مشورتگیرنده،
حق مشورتدهنده ،حق نصیحتخواه ،حق ناصح ،حق مسئول و حق کسی که به تو بدی کرده است .همچنین
عباراتی از سایر بندها که در آنها از واژه «نصح» استفاده شده بود ـ مانند عباراتی از بندهای حق زمامدار،
حق شاگرد و متربی و ...ـ مورد تحلیل قرار گرفت .براساس تحلیل مضمون انجام شده ،مشارکت در ترویج
فرهنگ نقد ،حقگرایی و توجه به تفاوتهای فردی بهعنوان سه مقوله اصلی در نقد شناخته شد .ضمن اینکه
درخواست و دعوت به نقد توسط صاحب اثر ،پذیرش درخواست نقد از سوی اهل فن ،ارزیابی منصفانه ،شنیدن
مؤثر ،ایجاد بستر روحی مناسب برای پذیرش نقد ،توجه به ویژگیهای شخصیتی و سطح دانش نقدشونده
ازجمله زیرمقولههای سه مقوله بالا ارزیابی شد.
پیش از ورود به یافتههای پژوهش لازم است تا خواننده به صورت کلی با رساله حقوق آشنا شود.
امام سجاد(ع) در حوزه اصول روابط بین فردی و اجتماعی ازجمله اصول تربیتی ناظر بر نقد ،رساله حقوق
را ـ که مشتمل بر پنجاه حق است ـ تدوین کرده است .این رساله در بسیاری از کتابهای حدیثی و روایی
نقل شده و در طول زمان شرحهایی بر آن نوشته شده است .ازجمله قدیمیترین منابعی که به نقل این
رساله پرداختهاند  ،می توان به از «تحف العقول» اثر ابن شعبه حرانی« ،من لایحضره الفقیه» اثر شیخ
صدوق و «مکارم الاخلاق» اثر شیخ طبرسی اشاره کرد (مشایخی ،1913 ،ص .)688
نکته قابل تأمل در سراسر این رساله این است که اگر چه ظاهراً هر بخش با عنوان «حق» آغاز میشود ،اما
بدان جهت که امام نفس انسانی را مخاطب قرار داده ،در حقیقت به بیان رابطه صحیح انسان با خود ،خداوند
و مردم میپردازد .نکته مهم دیگر آنکه همانگونه که اسلام در روابط بین فردی به اصل تربیتی قانون توازن
میان حقوق و تکالیف توجه دارد و در کنار هر حق ،تکلیفی در نظر میگیرد و بالعکس ،امام سجاد(ع) نیز در
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رساله هر جا از حقی سخن گفته ،در کنار آن به تکلیف مقابل آن نیز پرداخته است .بدین ترتیب در رساله
حقوق منظومهای شکل گرفته که همه ساحتهای روابط اجتماعی را در برمیگیرد.
نکته دیگر استفاده امام(ع) از عبارت «و لاقوة الا بالله» در پایان هر حق است .این مسئله توجه خاص ایشان را
به این مسئله مهم میرساند که برقراری هیچ رابطه صحیح بین فردی بدون استعانت از خداوند و بدون توفیقی از
جانب او ،برای انسان امکانپذیر نخواهد بود.
از آنجا که در این رساله واژه نصح بهعنوان کلیدواژه اصلی ناظر به مفهوم نقد انتخاب شده و این واژه در دو بند
از رساله یعنی «حق مستنصح» و «حق ناصح» به کار رفته و در سایر بخش ها نیز در ضمن تبیین سایر حقوق،
کاربرد داشته ،بنابراین ضرورت مییابد قبل از ورود به اصل بحث ،این واژه مفهومشناسی شده و ارتباط آن با مفهوم
نقد مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی واژه نصح
نصح در لغت :نصح در لغت بهمعنای جست وجوی بهترین عمل و گفتار است که به صاحبش سود ببخشد.
این کلمه به معنای اخلاص نیز کاربرد دارد .وقتى مىگویى« :نصحت له الوُدّ» ،معنایش این است که من
دوستى را با او به حد خلوص رساندم (طباطبایی ،1910 ،ج  ،18ص  .)969همچنین نصح به معنای
صدق نیز به کار می رود (فیومی ،1911 ،ج  ،6ص )281و دلالت بر همراهی بین دو چیز و اصلاح میان آن
دو دارد (ابن فارس ،1921 ،ج  ،0ص  .)090او را نصیحت کردم ،یعنی صادقانه با او رفتار کردم یا سخن گفتم
و نصیحت عموم مسلمین بهمعنای ارشاد آنان به مصالحشان است و «استنصحه» بهمعنای این است که از او
درخواست نصیحت کرد (ابن منظور ،1910 ،ج  ،6ص .)210
نصح در اصطلاح (قرآن کریم و روایات) :بسامد واژه نصح در قرآن کریم  19بار است که با تأمل در
آیات روشن میشود در تمامی موارد این واژه بهمعنای خیرخواهی و اصلاحگری  ،خلوص در رفتار و گفتار،

عدم فریبکاری در رابطه انسان با خداوند ،انبیاء و سایر انسانها آمده است (طباطبایی ،1910 ،ج ،0
صص  660 ،613 ،08و 600؛ ج  ،3ص 003؛ ج  ،18ص  ،969ج  ،11ص 198؛ ج  ،12صص  10و 60؛
ج  ،13ص  .)029در روایات معصومین(ع) نیز این واژه به همان معانی که در قرآن کریم به کار رفته ،استعمال
شده است (برقی ،1960 ،ج  ،6ص289؛ کلینی ،1920 ،ج  ،1ص  60و .)928
از تأمل در معنای نصح از مجموع کتب لغت ،آیات و روایات آشکار میشود که در معنای این واژه سه
مؤلفه مهم در سه حیطه نیت ،روش و هدف وجود دارد و آن عبارت از خیرخواهی (در حوزه نیت) ،صداقت
(از جهت روش) و اصلاح (از جهت هدف) است .برایناساس میتوان نصح را اینگونه تعریف کرد« :گفتن یک
سخن یا انجام یک عمل با نیت خیرخواهانه و بهدور از هرگونه غرضورزی و با صداقت تمام به هدف ایجاد
اصلاح و رفع کژی در فرد یا جامعه».
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بنابراین مفهوم نصح ،نهفقط مفهوم نقد را ـ که عبارت از جدا کردن خالص از ناخالص در کلام است ـ در
بر میگیرد ،بلکه اعم از آن است و این واژه برای رساندن مفهوم مورد نظر بهمراتب از واژه «نقد» رساتر است؛
چرا که سه حیطه نیت ،روش و هدف را تبیین کرده و هر فعلی که از انسان صادر میشود ـ و نه تنها آثار
علمی او ـ را در بر میگیرد.

یافتههاي پژوهش
مشارکت در ترویج فرهنگ نقد
پیش از این درخصوص ضرورت نقد و تأثیر تربیتی آن در ارتقاء سطح جامعه سخن گفته شد .به همین دلیل
یکی از مؤلفههای مهم در نقد ،مشارکت افراد در سازمان یا جامعه برای ترویج فرهنگ نقد است و این مشارکت
حاصل نمیشود مگر آنکه وقتی در جایگاه صاحب اثر قرار گرفتیم ،دیگران را به نقد اثر خود دعوت کنیم و
وقتی در جایگاه متخصص یک علم نشستیم ،به دعوت صاحب اثر برای نقد ،پاسخ مثبت دهیم.
درخواست نقد :برای ایجاد فضای سالم و مبتنی بر اصول تربیتی نقد ،این صاحبان آثار هستند که با پیشقدم
شدن و دعوت دیگران به نقد اثرشان ،نخستین قدمها را برمیدارند .در رساله حقوق نیز امام(ع) با استفاده از
واژه «مستنصح» درخواست نصح و قرار دادن خود در معرض نقد دیگران را بهعنوان یکی از شاخصههای مهم
جامعه اسلامی ـ یعنی وجود فرهنگ نقدپذیری ـ مطرح میکند.
نکته کلیدی در درخواست نقد ،انتخاب ناقد شایسته است تا نتیجه مطلوب و مورد نظر به بار بنشیند .ناقد
باید نسبت به زوایای فعل یا اثر فرد ،تخصص لازم را داشته باشد و با داشتن قدرت کنترل تمایلات نفسانی خود
بتواند عقلانیت را در قضاوتهایش جریان بدهد.
امام علی (ع) می فرماید « :نصیحت کسی را که عقلانیت ندارد ،نپذیر؛ چرا که در نقد خود صادق
نخواهد بود»( 1تمیمی آمدی ،1922 ،ص  .)661این همان نکتهای است که در دو مؤلفه بعدی براساس رساله
حقوق به تبیین ابعاد آن خواهیم پرداخت.
پذیرش نقد :پس از درخواست نقد توسط صاحب اثر ،اکنون صاحبان نظر وظیفه دارند تا دعوت او را پاسخ
گفته و به نقد او بنشینند( 6ابن شعبه ،1929 ،ص .)620
امام سجاد(ع) نیز به این تکلیف مهم اجتماعی ـ تربیتی فرد درقبال همنوعانش توجه ویژه مبذول داشته
و فرموده است« :هرگاه کسی از تو درخواست کرد تا در مورد او به قضاوت بنشینی ،به محض چنین

ن حَیْثُ یَنْصَحُ.
1ـ لاتَنْتَصِحْ بِمَنْ فَاتَهُ الْ َعقْلُ … فَإِنَّ مَنْ فَاتَهُ الْ َعقْلُ یَغُشُّ مِ ْ
ن حَ َّقهُ أَنْ ُتؤَدِّیَ إِلَیْ ِه النَّصِیحَةَ؛ «و اما حق کسى که از تو نصیحتى جوید این است که به او اندرز دهى».
ق الْمُسْ َتنْصِحِ فَإِ َّ
6ـ و أَمَّا حَ ُّ
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درخواستی حقی از او بر گردن تو خواهد آمد که موظف به ادای آن هستی و آن ،پاسخگویی به تقاضای نقد
است» (ابن شعبه ،1929 ،ص .)620
قرآن کریم یکی از سه صفت مهم مؤ منی ن را انفاق کردن از آنچه خداوند به آنها روز ی کرده ،
میداند  .نکته مهم آنکه انفاق در قرآن آنچنان تعمیم مى یابد که بخشش از تمام مواهب مادى و معنوى
اعم از علم ،قدرت و موقعیت اجتماعی را در بر مىگیرد( .1مکارم شیرازی ،1911 ،ج  ،1ص  .)10پیامبر
اکرم(ص) نیز میفرماید « :همانا بزرگترین جایگاه نزد خداوند در روز قیامت را انسان هایی دارند که در
دنیا بیشترین خیرخواهی را برای خلق خدا داشته اند»( 6کلینی ،1920 ،ج  ،6ص .)680
نکته دیگر آن که پاسخگویی به درخواست نقد زمانی ضرورت مییابد که فرد در خود صلاحیت نقد را
ب بیند .اگر غیر از این باشد ارجاع فرد درخواستکننده به مرجعی ذی صلاح تنها راه منطقی و عقلانی است.
به همین دلیل امام سجاد(ع) در رساله حقوق در حق مشورتخواه میفرماید« :اگر نظر روشنی داری ،در
نصیحت او بکوش و اگر چیزی نمیدانی ،او را به کسی راهنمایی کن که محل اعتماد توست و برای
مشورت در امور خودت به او مراجعه میکنی»( 9ابن شعبه ،1929 ،ص .)620
صورت نقد اثربخشی خود را از دست خواهد داد .عبارت امام سجاد(ع) « :و از راهى وارد سخن حق
شوى که تحمل روحی دریافت آن را داشته باشد و بگوشش خوش آید»( 0ابن شعبه ،1929 ،ص ،)623
ناظر به همین مسئولیت است .امام علی(ع) نیز میفرماید« :بهترین کلام آن کلامی است که گوشها را نیازارد
و فهم آن رنجآور نباشد( 0تمیمی آمدی ،1922 ،ص .)618
توجه به سطح دانش :یکی از وظایف منتقد توجه به توانمندیهای علمی و سطح دانش درخواستکننده نقد
است .منتقد نباید اصلاحاتی را پیشنهاد دهد که به دلیل فراتر بودن از وسع و ظرفیت علمی فرد نقدشونده،
توان محقق کردنش وجود نداشته باشد؛ چرا که کاملا روشن است که ظرفیت علمی افراد با یکدیگر یکسان
نبوده و در سطوح مختلف قرار دارد .به همین دلیل است که امام(ع) میفرماید« :و به اندازه عقلش با او سخن
بگو؛ زیرا هر عقلى به یک نحو از سخن نیازمند است تا آن را درك کند»( 2ابن شعبه ،1929 ،ص .)623
خداوند متعال نیز در قرآن کریم میفرماید« :ما هیچ رسولى را جز به زبان قومش نفرستادیم» .1استفاده
از زبان مردم ،بهمعنای رعایت افق فکری گروههای انسانی در تعلیم و تربیت آنهاست .پیامبر اکرم(ص)
1ـ و مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُون (بقره.)9 ،
6ـ إِنَ أَعْظَمَ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّ ِه یَوْمَ الْقِیَامَ ِة أَمْشَاهُمْ فِی أَرْضِهِ بِالنَّصِیحَةِ لِخَلْقِهِ.
9ـ وَ أَمَّا حَقُ الْمُسْتَشِیرِ فَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّ لَهُ رَأْیاً حَسَناً أَشَرْتَ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ َتعْلَمْ لَهُ أَرْشَدْتَهُ إِلَى مَنْ یَعْلَم.
0ـ الَّذِی تَرَى لَهُ أَنْ یَحْمِلَ وَ یَخْرُجَ الْمَخْرَجَ الَّذِی یَلِینُ عَلَى مَسَامِ ِعهِ (رساله حقوق ،حق المستنصح).
0ـ أَحْسَنُ الْکَلَامِ مَا لَا تَمُجُّهُ الْآذَانُ وَ لَا یُتْ ِعبُ فَ ْهمُهُ الْأَفْهَامَ.
ن الْکَلَامِ بِمَا یُطِیقُهُ عَ ْقلُهُ فَإِنَّ لِکُلِّ عَقْلٍ طَبَقَةً ِمنَ الْ َکلَامِ یَعْرِفُهُ َو یُجِیبُهُ (رساله حقوق ،حق المستنصح).
2ـ وَ تُکَلِّمَهُ مِ َ
ن لَهُم (ابراهیم.)0 ،
1ـ وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَوْ ِمهِ لِیُبَیِّ َ
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میفرماید « :ما گروه پیامبران با مردم در سطح عقولشان سخن میگوییم»( 1کلینی ،1920 ،ج  ،1ص .)69
میدانیم که تشریع تکالیف توسط خداوند متعال برای انسانها نیز تابع همین امر است .آنجا که میفرماید:
«خدا هیچکس را جز به اندازه طاقتش تکلیف نمىکند».6
بنابراین لازم است منتقد قبل از ارائه نقد ،سطح روحی و علمی مخاطب خود را ارزیابی کند؛ چرا که در
غیر این صورت آسیبهای جدی متوجه فرد مورد نقد و جامعه میشود که در ادامه با آنها آشنا خواهید شد:
ـ نقد اثربخشی خود را از دست میدهد.
ـ ناامیدی از تغییر را برای مخاطب نقد به همراه میآورد.
ـ اسباب بیاعتمادی فرد را نسبت به منتقدی که خود او را برگزیده ،فراهم میآورد.
ـ نقدشونده در شرایط مشابه و در صورت نیاز مجدد به نقد ،بار دیگر آن را تجربه نخواهد کرد.
ـ فرد به طور کلی اعتمادش را نسبت به نقادی از دست میدهد و تجربه ناموفق خود را با دیگر افراد جامعه به
مشارکت میگذارد .این رفتار درنهایت تأثیر نامطلوبی بر نهادینه شدن فرهنگ نقد و نقدپذیری در جامعه
خواهد گذاشت.

حقگرایی
یکی از مهمترین ارزشهای تبیین شده در قرآن و سیره اهل بیت(ع) ،حقگرایی در همه امور ازجمله نقد
دیگران است که در رساله حقوق نیز به آن تأکید شده است .9خداوند در قرآن کریم میفرماید« :و هرگز امام
کاظم(ع) نیز میفرماید« :حق را بگو اگرچه ظاهراً نابودى تو در آن باشد؛ زیرا که در حقیقت نجات تو در آن
است .تقواى الهی پیشه کن و باطل را فرو گذار ،هرچند به ظاهر نجات تو در آن باشد؛ زیرا که حتماً نابودى تو
در آن است»( 0ابن شعبه ،1929 ،ص .)080
ایجاد بستر روحی مناسب برای نقد :نخستین مقدمه برای ورود به دنیای نقادی و نقدپذیری ،ایجاد آمادگی
روحی مناسب برای انجام آن است .در این مسیر هم نقاد و هم نقدشونده باید این بستر مناسب را فراهم آورند
تا جریان نقد به منظور تأثیر تربیتی بهتر آن ،به درستی ایجاد شود .امام سجاد(ع) در رساله حقوق خود این
وظیفه را در مورد نقاد تنها در عبارت « ادای نصیحت براساس حق»( 0ابن شعبه ،1929 ،ص  )623آورده
است؛ اما در مورد نقدشونده که غالباً حالت دفاعی شدیدتری نسبت به نقد دارد ،بر ایجاد این آمادگی قبلی

1ـ إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِیَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُ َکلِّمَ النَّاسَ عَلَى َقدْرِ عُقُولِهِمْ.
6ـ لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها (بقره.)602 ،
9ـ أَنْ تُؤَدِّیَ إِلَیْهِ النَّصِیحَةَ عَلَى الْحَقِّ (رساله حقوق ،حق المستنصح).
ن کانَ فیهِ هَلاکُکَ فَاِنَّ فیهِ نَجا َتکَ ...اِتَّقِ اللّه َ َو دَعِ الْباطِلَوَ اِنْ کانَ فیهِ نَجاتُکَ فَاِنَّ فیهِ هَلاکَکَ.
0ـ قُلِ الْحَقَّ وَ اِ ْ
0ـ أَنْ تُؤَدِّیَ إِلَیْهِ النَّصِیحَةَ عَلَى الْحَقِّ (رساله حقوق ،حق المستنصح).

درآمدی بر اصول تربیتی نقد33 ...
تأکید بیشتری کرده و آورده است« :و اما حق ناصح این است که نسبت به او تواضع کنى و به او دل بدهى»

1

(ابن شعبه ،1929 ،ص  .)623امام در عبارت خود از اصطلاح «تلیین جناح» استفاده کرده و آن کنایه از آزار
نرساندن به کسی است که همسایه ،همنشین یا همگفتوگوی انسان میشود؛ یعنی فرد نسبت به افراد مذکور
مطیع باشد .همچنین کنایه از شفقت نسبت به آنان است؛ همانگونه که پرنده بال خود را برای فرزندانش
میگستراند تا از آنان حفاظت کند .خداوند متعال نیز (در مورد والدین) میفرماید« :بالهاى تواضع خویش را
در برابرشان از محبت و لطف فرود آر »( 6مجلسی ،1921 ،ج  ،0ص .)110
یکی از اصول تربیتی مهم این است که منتقد بداند ما از نظر روحی خود را کاملاً برای پذیرش هر نوع نقدی
از او آماده کردهایم .غرور را کنار گذاشته و فروتنانه آماده شنیدن نظراتش هستیم .درواقع باید بهگونهای عمل
کنیم تا او احساس امنیت کرده و بتواند آنچه را در مورد ما میاندیشد ،بدون هیچ ترس و نگرانی به زبان آورد.
واقعیت این است که اگر آمادگی روحی برای دریافت نظرات ناقد نداشته باشیم ،با شنیدن نقدی که مورد
انتظار ما نباشد ،واکنشهای منفی و دفعی کلامی و رفتاری ما نسبت به منتقد آغاز میشود و همین امر سبب
میشود که حقوقی از او ضایع شده و او احساس امنیت را از دست بدهد .در این صورت آسیبهای جدی
فراوانی دامنگیر خود ما ،نقدکننده و جامعه خواهد شد.
شنیدن مؤثر :مقدمه بعدی برای ایجاد یک جریان حق در نقادی ،دریافت مؤثر و فعال است که رعایت این مسئله
هم به نقاد و هم به نقدشونده مربوط میشود .اما براساس همان توضیحی که در مقدمه اول آمد ،امام سجاد(ع) آن
را در مورد پذیرنده نقد بسط و شرح داده و لزوم کسب این مهارت در نقدشونده را از حقوق نقدکننده برشمرده است:
«و گوش خود را برای شنیدن سخنان ناصح بازکن تا اندرز او را بفهمى»( 9ابن شعبه ،1929 ،ص .)623
پس از آنکه آمادگی لازم روحی را برای نقد در خود ایجاد کرده و منتقد را از طریق کلام ،نوع رفتار یا
حالات چهره و بدن متوجه این مسئله کردیم ،مرحله بعد آن است که کاملاً گوشهای خود را برای شنیدن
کلام منتقد باز کرده ،فعالانه و با دقت به او گوش فرا داده و محتوای نصیحت او را به درستی درك کنیم.
خداوند در قرآن کریم نیز مقدمه لازم برای اطاعت کلام وحی را شنیدن فعال و درك محتوای آن میداند.
آنجا که از زبان رسول خدا و مؤمنان میفرماید« :آنان گفتند که ما شنیدیم و عمل کردیم» .0و در جای دیگر
نافرمانی را نتیجه شنیدن غیرمؤثر و عدم درك و دریافت صحیح از محتوای وحی برمیشمارد و از زبان گروهی
از یهودیان چنین میفرماید« :و میگویند شنیدیم و عصیان کردیم».0

1ـ أَمَّا حَقُّ النَّاصِحِ فَأَنْ تُلِینَ لَ ُه جَنَاحَکَ ثُمَّ تَشْرَئِبَّ لَهُ َقلْبَکَ (رساله حقوق ،حق الناصح).
ن الرَّحْمَة (اسراء.)60 ،
6ـ وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِ َ
9ـ وَ تَفْتَحَ لَهُ سَمْعَکَ حَتَّى َتفْهَمَ عَنْهُ نَصِیحَتَ ُه (رساله حقوق ،حق الناصح).
0ـ وَ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا (بقره.)600 ،
0ـ وَ یَقُولُونَ سَمِعْنا وَ عَصَیْنا (نساء.)02 ،
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همچنین در آیه  06سوره یونس به سمع و عقل و ارتباط نزدیک آن دو اینگونه اشاره شده است« :بعضى
از آنان به تو گوش مىدهند ،ولى مگر تو مىتوانى حق را به گوش کسانى که گوش دلشان بسته است و تعقل
نمىکنند ،برسانی».1
ارزیابی منصفانه توسط نقدکننده :نقد نوعی داوری و قضاوت است .به همین دلیل رعایت انصاف در آن
یکی از مهمترین تکالیف تربیتی نقدکننده است .بهاینمعنا که باید از هرگونه غرضورزی عاری باشد.
گاه نقد با حسادت یا کینهتوزی و انتقامجویی و به دور از اصول تربیتی همراه شده و این امر سبب
میشود آنچه را که در مورد مخاطب صادق نیست ،بر او بار کنیم .به همین دلیل توصیه امام سجاد(ع)
نیز نصیحت بر مبنای حق است( 6ابن شعبه ،1929 ،ص .)623
ارزیابی منصفانه توسط درخواستکننده نقد :از دیدگاه امام سجاد(ع) درخواستکننده نقد است که
بیشترین نیاز را به تأمل و اندیشه در نقد و ارزیابی دقیق آن دارد؛ چرا که به این ویژگی در بخش حق
نصیحت کننده تصریح کرده اند( 9ابن شعبه ،1929 ،ص .)623
پس از آنکه مخاطب نقد ،دو مرحله قبل را طی کرده ،ذهن و فکر خود را برای پذیرش کلام منتقد آماده
کرد ،سخن او را همانگونه که منظور او بود شنید و به درستی آن را درك کرد ،حال باید پیش از داوری و پاسخ
گویی ،به اندیشه در محتوای ارائه شده و تحلیل دقیق آن بنشیند.
این تأمل در دریافت دقیق محتوای نقد با هدف یادگیری از ناقد و اصلاح نقایص موجود در اثر انجام میشود.
از همین جا آشکار میشود که اگر دو مرحله قبل به درستی انجام شود ،مقدمات لازم برای ارزیابی درست نقد
فراهم میآید؛ در غیر این صورت ارزیابی دچار اختلال و نابسامانی خواهد شد.

قضاوت درست

ارزیابی صحیح

شنیدن مؤثر و فعال

آمادگی ذهنی و روحی

نمودار  .1فرآیند زمینهسازی پذیرش نقد
در قرآن کریم نیز خداوند متعال ارزیابی صحیح را معلول شنیدن مؤثر و آن را مقدمهای لازم برای رفع
جهالتها و درنتیجه قضاوت صحیح میداند (طباطبایی ،1910 ،ج  ،3ص  .)680آنجا که به مؤمنین سفارش
1ـ وَ مِنهْم مَّن یَسْتَمِعُونَ إِلَیْک أفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَ لَوْ کاَنُواْ لَا یَعْقِلُون.
6ـ أنْ تُؤَدِّیَ إِلَیْهِ النَّصِیحَةَ عَلَى الْحَقِّ؛ «براساس حق به او اندرز دهى» (رساله حقوق ،حق المستنصح).
9ـ وَ أَمَّا حَقُّ النَّاصِحِ فَأَنْ تُلِینَ لَهُ جَنَاحَکَ ثُمَّ تَشْرَئِبَّ لَهُ قَلْبَکَ وَ تَفْتَحَ لَهُ سَمْعَکَ حَتَّى تَفْهَمَ عَنْهُ نَصِیحَتَهُ ثُمَّ تَنْظُرَ فِیهَا؛ «سپس در
سخنان او تأمل کنى» (رساله حقوق ،حق الناصح).

درآمدی بر اصول تربیتی نقد31 ...
میفرماید« :و اگر یکى از مشرکان از تو پناه خواست ،او را پناه ده تا کلام خدا را بشنود .سپس او را به جایگاه
امنش برسان؛ زیرا آنها گروهى هستند که نمىدانند» .1نتیجه ارزیابی از نقد ،از دو شکل خارج نیست؛ یا نقد
صحیح است یا غیرصحیح که در هر حالت تکلیفی متوجه مخاطب نقد شده و حقوقی برای منتقد به بار مینشیند:

در صورت صحت نقد
سپاسگزاری از خداوند متعال :اگر مخاطب پس از ارزیابی متوجه شد که نقد کاملاً صحیح است ،نخستین
وظیفهاش ،حمد و شکر الهی است( 6ابن شعبه ،1929 ،ص )623؛ چرا که انسان مؤمن میداند هر آنچه در
عالم رخ میدهد جز به اراده او تحقق نمیپذیرد .شکرگذاری فرد از خداوند به این خاطر است که او را جهت
اقدام برای رفع عیوب و رشد خود و جامعهاش هدایت کرده است؛ بهگونهای که در این مسیر به نظرسنجی از
دیگران تن داده ،در انتخاب منتقد منصف و حقگرا موفق بوده و منتقد نیز تقاضای او را برای نقد پذیرفته
است .همچنین جان و دل خود را برای نقد آماده ساخته ،سخن ناقد را به خوبی درك کرده و اکنون به صحت
نقد اذعان و اقرار میکند و بدینوسیله میتواند نقصی از نواقص خود را مرتفع کرده و به مرحلهای بالاتر در
رشد برسد.
قدردانی از ناقد :گاه ممکن است تصور شود پس از پذیرش نقد ،دیگر لزومی ندارد مخاطب در حضور ناقد
به صحت محتوای نقد اذعان کند .درحالیکه اقتضای ادب آن است که از او قدردانی کنیم؛ چرا که به یقین
این رفتار سبب تشویق منتقد و جرأتورزی وی بر انجام نقدهای منصفانه بعدی میشود و مهمتر آنکه موجبات
ترویج اصول تربیتی نقادی را در جامعه فراهم میآورد.
امام سجاد(ع) در رساله حقوق در مورد کسی که در حق تو نیکی روا میدارد ،میفرماید« :حق کسی که
به تو احسان کرده آن است که سپاسگزار او باشی ،همواره نیکی او را به یاد داشته و با گفتار نیک خود ،او را
به خیر و نیکی شهره نمایی و به هنگام دعای خالصانهات با خدا ،او را یاد کنی .اگر چنین کردی به وظیفه
شکرگزاری پنهان و آشکار خود عمل کردهای و چون برایت میسر شد ،در عمل نیز او را عوض دهی وگرنه هر

لحظه مترصد جبران آن باشی»( 9ابن شعبه ،1929 ،ص .)620
پذیرش نقد و استفاده از آن :4پس از حمد الهی و قدردانی از ناقد ،وظیفه دیگر مخاطب نقد ،پذیرش بی
چون و چرای نقد صحیح و تسلیم در برابر آن است (ابن شعبه ،1929 ،ص )623؛ بهگونهایکه این نقد را بهمثابه
ن الْمُشْرِکِینَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْ ُه حَتىَ یَسْمَعَ کلَامَ اللَّ ِه ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَ ُه ذَالِکَ بِأَنهَّ ْم قَوْم لَّا یَعْلَمُون (توبه.)2 ،
1ـ إنْ أَحَد مِّ َ
6ـ فَإِنْ کَانَ وُفِّقَ فِیهَا لِلصَّوَابِ حَمِدْتَ اللَّهَ عَلَى ذَلِکَ؛ «و اگر نقد صحیحی ارائه داده است ،خدا را بر آن حمد کنى» (رساله حقوق ،حق
الناصح).
9ـ و أَمَّا حَقُّ ذِی الْمَعْرُوفِ عَلَیْکَ فَأَنْ تَشْکُرَهُ وَ تَذْکُرَ مَعْرُوفَهُ وَ تَنْشُرَ بِهِ ا ْلقَالَةَ الْحَسَنَةَ وَ تُخْ ِلصَ لَهُ الدُّعَاءَ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ
فَإِنَّکَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ کُنْتَ قَدْ شَکَرْتَ ُه سِرّاً وَ عَلَانِیَةً ثُمَّ إِنْ أَمْکَنَکَ مُکَافَاتُهُ بِالْفِعْلِ کَافَأْتَهُ وَ إِلَّا کُنْتَ مُرْصِداً لَهُ مُوَطِّناً نَفْسَکَ عَلَیْهَا.
ت لَهُ نَصِیحَتَ ُه؛ «و از او بپذیرى و نصیحت او را به رسمیت بشناسی» (رساله حقوق ،حق الناصح).
ت مِنْهُ َو عَرَفْ َ
0ـ وَ قَبِلْ َ
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یک هدیه ارزشمند از جانب برادر دینی خود به حساب آورد و آن را با جان و دل پذیرا باشد .امام صادق(ع)
میفرماید« :محبوبترین برادر من کسی است که عیوب مرا به من هدیه دهد»( 1کلینی ،1920 ،ج  ،6ص .)293
امام علی(ع) نیز میفرماید« :ناصح تو دلسوز تو و نسبت به تو نیکوکار است و به عواقب امر توجه میکند.
آنچه را که تو از دست دادهای ،به تو باز میگرداند .پس اگر از او اطاعت کنی ،در راه رستگاری قدم گذاشتهای
و اگر مخالفت کنی ،راه فساد پیمودهای» .همچنین میفرماید« :اگر انسان به نصایح ناصحان توجه نکند ،خود
را به آتش سوزنده دشمنانی که دشمنی پنهانی میکنند ،میسوزاند»( 6تمیمی آمدی ،1922 ،ص .)662

در صورت صحت نداشتن نقد
در صورتی که با رعایت همه اصول گذشته ،نقدشونده براساس مجموعهای از شواهد و قراین واقعی ـ و نه
موهوم و ساخته ذهن و نفسانیات ـ متوجه شود که نقد ارائه شده صحیح نبوده ،باز هم در این صورت حقوقی
از سوی ناقد متوجه نقدشونده میشود و نقدشونده سه وظیفه مهم در قبال ناقد بر عهده دارد:
عفو و بخشش :نخستین وظیفه نقدشونده در واکنش به نقد غیرصحیح که امام سجاد(ع) از آن به حق ناقد
(ناصح) تعبیر کرده ،عفو و بخشش است( 9ابن شعبه ،1929 ،ص  .)623امام سجاد(ع) در رساله حقوق در مورد
کسی که در حق انسان بدی روا داشته ،میفرماید« :حق کسی که به دست و زبان و از روی عمد به تو بدی
کرده این است که او را عفو کنی؛ زیرا با این عمل ریشه بدی کنده میشود»( 0ابن شعبه ،1929 ،ص .)611
از نگاه قرآن کریم نیز یکی از مهمترین اقتضائات تقوا و رسیدن به مرحله احسان ،عفو و بخشش کسانی است
که در حق انسان مرتکب بدی شدهاند .آنجا که میفرماید« :متقین کسانی هستند که خشم خود را فرو
مینشانند و دیگران را مورد عفو و بخشش خود قرار میدهند و خدا نیکوکاران را دوست دارد».0
سهوانگاری :دومین حق ناقد از نظرگاه امام سجاد(ع) آن است که نقدشونده او را متهم به بیانصافی ،دوری
از حقگرایی ،جهالت ،حسادت ،کینهتوزی و انتقامجویی نکرده و او را ناصح دلسوز خود برشمرده و بنای اولیه
را بر خطا ،سهو و بیدقتی او بگذارد( 2ابن شعبه ،1929 ،ص .)623

1ـ أَحَبُّ إِخْوَانِی إِلَیَّ مَنْ أَهْدَى إِلَیَ عُیُوبِی.
ض
6ـ مُنَاصِحُکَ مُشْفِق عَلَیْکَ مُحْسِن إِلَیْکَ نَاظِر فِی عَوَاقِبِکَ مُسْتَدْرِك فَوَارِطَکَ فَفِی طَاعَتِهِ رَشَادُكَ وَ فِی مُخَالَفَتِهِ فَسَادُك  /مَنْ أَعْرَ َ
عَنْ نَصِیحَةِ النَّاصِحِ أُحْرِقَ بِمَکِیدَةِ الْکَاشِح.
ق لَهَا فِیهَا رَحِمْتَهُ؛ «و اگر درست نگفته با او مهربان باشى» (رساله حقوق ،حق الناصح).
9ـ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ وُفِّ َ
ل أَوْ فِعْلٍ فَإِنْ کَانَ تَعَمَّدَهَا کَانَ الْعَفْوُ أَوْلَى بِکَ لِمَا فِیهِ لَهُ مِنَ ا ْلقَمْعِ.
ن سَاءَكَ ا ْلقَضَاءُ عَلَى یَدَیْهِ بِقَوْ ٍ
0ـ وَ أَمَّا حَقُّ مَ ْ
ن فىِ السَّرَّا ِء وَ الضرَّاءِ وَ الْکَظِمِینَ الْغَیْظَ وَ الْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ َو اللَّ ُه یحُبُّ الْمُحْسِنِین (آلعمران.)190 ،
0ـ الَّذِینَ یُنفِقُو َ
ت أَنَّهُ لَمْ یَأْلُکَ نُصْحاً إِلَّا َأنَّهُ أَخْطَأَ؛ « و او را متهم نسازى و بدانى که در خیرخواهى تو کوتاهى نکرده ،جز اینکه
2ـ وَ لَمْ تَتَّهِمْهُ َو عَلِمْ َ
خطا کرده است» (رساله حقوق ،حق الناصح).

درآمدی بر اصول تربیتی نقد38 ...
امام صادق(ع) نیز میفرماید« :لغزشها و خطاهای برادرانتان را توجیه کنید و اگر نتوانستید توجیه مناسبی
پیدا کنید ،بدانید از کوتاهی شما نسبت به شناخت راههای توجیه است»( 1نوری ،1922 ،ج  ،3ص .)01
مدیریت احساسات و زبان :سومین وظیفه درخواستکننده نقد در قبال ناقد آن است که بتواند در صورت
غیرصحیح بودن نقد ،احساسات و زبان خود را کنترل کند.
امام سجاد(ع) در مورد کسی که ادعای باطلی علیه انسان روا میدارد ،میفرماید« :دربرابر آن کس که علیه تو
ادعای باطلی دارد ،از زیادهگویی و ناروایی پروا کن که این کار ،او را از دشمنی تو باز نمیدارد و تو نیز به گناه او آلوده
شدهای و حربه دشمنی او را تیزتر کردهای؛ زیرا بدزبانی شرآفرین و فتنهانگیز است و گفتار نیک شر را دفع میکند»

6

(ابن شعبه ،1929 ،ص .)629
اما توصیه نهایی امام(ع) در صورت احراز «تعمد» در نقد غیرصحیح این است که اگر نقدشونده مطمئن شد که
ناقد در نقد غیرصحیحش تعمد و دشمنی ورزیده ،در هیچ امری به او مراجعه ننماید( 9ابن شعبه ،1929 ،ص .)623

رحمت ،روح کلی حاکم بر فضاي نقد
براساس آنچه از مباحث گذشته به دست آمد و همچنین عبارت صریح امام(ع) که فرمود« :باید روشت مهربانى
باشد»( 0ابن شعبه ،1929 ،ص  ،)623روشن میشود که روح کلی حاکم بر فضای نقد از دیدگاه اسلام ،رحمت ،رأفت
و مهربانی است.
کلمه «رحمت» به معناى تأثر قلب است؛ تأثر خاصى که از مشاهده ضرر یا نقص در دیگران به آدمى دست
مىدهد و آدمى را وا مىدارد که در مقام جبران ضرر و اتمام نقص آنها برآید (طباطبایی ،1910 ،ج  ،18ص .)111
بنابراین به نظر میرسد این بخش از کلام امام(ع) به تبیین هدف منتقد از نقد میپردازد و آن این است
که حق مخاطب نقد آن است که منتقد وی تنها به غرض جبران نقص وی اقدام به نقد کرده و سایر اغراض
مانند اثبات برتری علمی و معرفتی خود بر مخاطب را ترك کند.
امام سجاد(ع) در حق کسی که انسان با او مخاصمه ای دارد ،میفرماید « :برهان خود را به نرمی و
آرامی بگو و از بیان روشن و ملاطفت و متانت در گفتارت بهره گیر؛ چون فریاد و ستیز در منازعه دلیل

ن مَعْ ِرفَ ِة
1ـ الْتَمِسُوا لِإِخْوَانِکمُ الْعُذْرَ فِی زَلَّاتِهِمْ وَ هَفَوَاتِ َتقْصِیرَاتِهِمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا لَهُمُ الْعُذْرَ فِی ذَلِک فَاعْتَقِدُوا أَنَّ ذَلِک عَنْکمْ لِقُصُورِکمْ عَ ْ
وُجُوهِ الْعُذْر
ف
ل تَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَ بِ ِه یَشْحَذُ عَلَیْکَ سَیْ َ
شوَ الْ َکلَامِ وَ َلفْظَةَ السُّوءِ الَّذِی لَا یَرُدُّ عَنْکَ عَادِیَةَ عَدُوِّكَ بَ ْ
6ـ إِنْ کَانَ مَا یَدَّعِیهِ بَاطِلًا ...أَلْقَ ْیتَ حَ ْ
عَدَاوَتِهِ لِأَنَّ لَفْظَةَ السُّوءِ تَ ْبعَثُ الشَّرَّ وَ الْخَیْرُ َم ْقمَعَة لِلشَّرِّ.
9ـ إِلَّا أَنْ یَکُونَ عِنْدَكَ مُسْتَحِقّاً لِلتُّهَمَةِ فَلَا تَعْنِی بِشَیْءٍ ِمنْ أَمْ ِرهِ عَلَى کُلِّ حَالٍ؛ «مگر اینکه در نظر تو مستحق تهمت باشد که در هیچ
حالی به سخن او اعتناء و اعتماد مکن» (رساله حقوق ،حق الناصح).
0ـ وَ لْیَکُنْ مَذْهَبُکَ الرَّحْمَةَ (رساله حقوق ،حق المستنصح).
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و برهان را از تو میگیرد و بعد از آن نمیتوانی جبران کنی» .1در حق مشورت گیرنده نیز می گوید« :باید
نصیحت تو همراه با نرمش باشد که سبب می شود وحشت و هراس او به انس تبدیل شود ،همانطور که
خشونت و سختگیری  ،آرامش را به وحشت تبدیل میکند»( 6ابن شعبه حرانی ،1929 ،ص .)623

بحث و نتیجهگیري
مسئله نقد و اصول تربیتی حاکم بر آن همواره یکی از مسائل مورد توجه اندیشمندان حوزه تعلیم و
تربیت ،جامعه شناسان و ...بوده .این افراد همواره بر اهمیت آن برای رشد فرد و جامعه پای فشرده اند
)فرامرز قراملکی ،6/1930 ،ص 2؛ فدائی ،1932 ،ص 161؛ اسلامپور ،1900 ،ص  )00و تلاش کرده اند تا
برای آن اصول ،اهداف ،ساختار و متد تعریف کنند (حسینی ،1932 ،ص.)601
اگرچه به نظر میرسد در برخی اصول تبیینشده برای نقد ،مشابهتهایی میان دیدگاه امام سجاد(ع) با
دیدگاههای صاحبنظران در این حیطه وجود دارد ،اما ایشان به نکات ویژهای توجه کردهاند که از دید دیگران
مخفی مانده است .نکاتی که در ادامه خواهید خواند:
1ـ استفاده از واژه نصح برای نقد دیگران بیانگر نوع تفاوت دیدگاه امام(ع) با دیگران است .چرا که همانطور که
گفته شد مفهوم نصح نهتنها مفهوم نقد ـ که عبارت از جدا کردن خالص از ناخالص در کلام است ـ را در بر
میگیرد ،بلکه اعم از آن است؛ چرا که سه حیطه نیت ،روش و هدف را تبیین کرده و هر فعلی را که از انسان
صادر میشود ـ و نهتنها آثار علمی او ـ در بر میگیرد.
6ـ تفاوت دیدگاه بعدی پذیرش نقد بهعنوان ادای یک حق و مسئولیت اجتماعی بههنگام درخواست آن از
سوی دیگران است که اگر فردی دارای شرایط نقادی باشد و آن را نپذیرد ،حقی را از دیگری تباه ساخته است.
9ـ امام(ع) توجه به تفاوتهای فردی و ویژگیهای شخصیتی و روحی و همچنین توجه به سطح دانش و
ظرفیت علمی نقدشونده را از حقوق مسلم وی میداند که ناقد باید آن را رعایت کند.
0ـ تمرکز امام(ع) بر وظایف نقدشونده بیش از وظایف نقدکننده است .گویی بار مسئولیت ایجاد فرهنگ نقادی
بیش از آنکه بر دوش ناقد باشد ،بر عهده نقدشونده است .به همین دلیل مخاطب اصلی امام(ع) در بخش حقگرایی
و بخشهای مربوط به آن یعنی ایجاد بستر روحی مناسب ،شنیدن مؤثر و ارزیابی منصفانه ،نقدشونده است.
 0ـ سپاسگزاری از خداوند در دریافت نقد صحیح یکی دیگر از نکات متفاوت در تبیین اصول تربیتی نقد با
سایر اندیشمندان است که البته به نوع نگاه هستیشناسانه ایشان باز میگردد.

 1ـ وَ قَصَ دْتَ قَصْدَ حُجَّتِ کَ بِالرِّفْقِ وَ أَمْهَلِ الْ مُهْلَةِ وَ أَبْیَنِ الْبَیَانِ وَ أَلْطَ فِ اللُّطْ فِ وَ لَمْ تَتَشَا غَلْ عَنْ حُجَّتِ کَ بِ مُنَا زَعَتِهِ بِالْقِیلِ وَ
الْقَالِ فَتَذْهَبَ عَنْکَ حُجَّتُ کَ وَ لَا یَکُونَ لَ کَ فِی ذَلِ کَ دَرَك .
6ـ وَ ذَلِکَ لِیَکُنْ مِنْکَ فِی رَحْمَةٍ وَ لِینٍ فَإِنَّ اللِّینَ یُونِسُ الْوَحْشَ َة وَ إِنَّ الْ ِغلَظَ یُوحِشُ مِنْ َموْضِعِ الْأُنْسِ.

درآمدی بر اصول تربیتی نقد37 ...
 2ـ نکته مهم دیگر ،تبیین نوع مواجهه فرد مورد نقد با نقد غیرصحیح است .چشمپوشی از لغزش سهوی یا
عمدی ناقد و پیمودن مسیر عفو حقی است که بر گردن نقدشونده قرار میگیرد و این همان ارتقاء سطح
توانمندی انسان در مدیریت تفکر ،احساسات ،زبان و رفتار ،خارج ساختن آنها از کنترل هوای نفس و قرار
دادن آنها تحت استیلای منطق و تعقل و همچنین سایهگستر شدن روح رحمت و محبت بر فضای نقد است.
1ـ در نگاه ابتدایی ظاهراً امام(ع) به حقوق افراد توجه ویژهای دارد؛ اما پس از تعمق در رساله حقوق آشکار
میشود که درراستای نگاه ویژه اسلام به جامعه ،امام(ع) نیز هدف عالی را در تبیین حقوق ،رشد و پیشرفت
اجتماعی قرار داده است و در این بحث نیز ،هدف ،ترویج فرهنگ نقد و نقدپذیری در جامعه است.
لازم به ذکر است رساله حقوق میتواند منشاء پژوهشهای عمیق و مفید بسیاری باشد که تاکنون از آن
غفلت شده است .امید که این پژوهش ،زمینه مناسبی برای ترغیب سایر پژوهشگران حیطه علوم اسلامی ،جهت
تعمق بیشتر در این میراث گرانبهای شیعی را فراهم آورده باشد.

نمودار .۲مقولات استخراج شده اخلاق نقد بر اساس صحیفه سجادیه
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