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 چکیده 

دلیل امروزه به دیرینه در تاریخ اندیشه و عمل بشری،ة پیشینرغم بهکه  است مهمیموضوعات  از نقد اجتماعی
انسانی منوط به غنای  ةاست. پیشرفت و تعالی جامعمضاعف یافته  یالزامات و مقتضیات زمان اهمیت و ضرورت

رو در است. از اینآن بخشی به نقد مستلزم روشمند شدن و سامان ةشدن و غنای اندیش پربارو  نقد ةاندیش
های ارجمندی برای میان اندیشمندان معاصر غرب تالشویژه در بشری و به ةهای فکری مختلفِ اندیشسنت

است. صورت گرفته نقد اجتماعی  ۀای دربارنظریه ةریزی و استحکام بخشیدن به مبانی تئوریک نقد و عرضپی
عنوان البالغه، بهتأمل در متن نهجو با تحقیق و  گیری از روش تحلیل محتوابهرهدر این مقاله کوشش شده تا با 

ای درباره نقد اجتماعی در میراث فکری مسلمانان، امکان استنتاج و تدوین نظریه مهم و تأثیرگذارتون یکی از م
مشتمل بر اصول و مفروضات نقد،  منسجم چارچوبی ةنقد را به مثاب ةاز این متن بررسی گردد. اگر نظری

و نیز کارگزار یا  های منتقداین معیارها، شرایط و ویژگی ۀکنندهای تشخیص نیک از بد، مرجع تعیینمالک
امکان البالغه نهجبا تأکید و تمرکز بر معیارهای نقد اجتماعی در  این مقاله کوشیده است ،کارگزاران نقد بدانیم

ترین البالغه مهماین باب نشان دهد. حاصل بحث این است که از نگاه نهج دررا ای نظریه ةاستنتاج و عرض
های بنیادین نگری، حساسیت نسبت به ارزشگری، آیندهاعی عبارتند از پرسشهای نقد اجتممعیارها و مالک

-هناب آل از جامعةسامان و ایدههب ةیز بین جامعیاجتماعی. این معیارها در واقع مالک تم پذیریمسئولیتجامعه و 
 .استسامان 
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 مقدمه .1

ها و یبنقد به معنای جدا نمودن دینار و درهم و سره از ناسره است و نقد سخن به معنای آشکار ساختن ع
ای ها عرصههنقد به معنای سنجش امور و پدید ة(. با این همه عرص068: 1631معلوف، ) محاسن آن است

و نیز عملکرد کالم و سخن، رفتار و کردار فرد و جامعه و روندهای اجتماعی  بر عالوهگیر است که افر
نقد درست، است. « عمل نقد»رشد و شکوفایی فرد و جامعه در گرو گردد. نیز شامل میساخت قدرت را 

تر شدن به زندگی آرمانی و نشاط و شرط ضروری برای بالیدن اندیشه و نزدیک ةبنیاد حیات و دستمای
گواهی  بر بناورزی بشری همواره مورد توجه بوده است. حیات طیبه است. نقد، در طول تاریخ اندیشه

دگی اجتماعی و سیاسی قرن پنجم پیش از میالد ثیر اوضاع و احوال و زنأانتقادی، تحت ت ةمحققان، اندیش
 توان به سقراط اشاره کردمیکه از مصادیق تفکر انتقادی در این دوران  در یونان اهمیت یافته بود

ایرانی نیز تفکر نقدی از اعتبار و حیثیت  -می(. در دوران زرین تمدن اسال181: 1631 )گمپرتس،
یی از تاریخ اندیشه و هادر دوره انتقادی تفکراگرچه،  .(18 :1636 ،)عوض برخوردار بوده است اعتناییقابل

 ازپیشبیشیافته و ای حیات اجتماعی بشر بیش و کم مورد اعتنا بوده است، در عصر جدید اعتبار ویژه
مورد توجه قرار گرفته است و اندیشمندان این عصر هر یک به زبانی بر اهمیت و اعتبار نقد تأکید 

 کانت، ؛33: 1608 )ژیلسون، نام گرفته است« عصر انتقاد»این عصر به تمام معنا  که ایگونهبه؛ اندنموده
 تالش شده است تا مقوله نقد اجتماعی از منظر نهج البالغه بررسی گردد.در این مقاله  (.12: 1632

 بیان مسئله. 1-1

جامعه و قدرت سیاسی تحلیل و ساحت متمایز فرد، سه توان در میکه اشاره شد، ، چناننقد را ةمقول

« 1نقد اجتماعی»نظر این جستار است تحلیل و ارزیابی دقیق ابعاد مختلف  مورد آنچهبررسی کرد؛ اما 
ی است که هم موضوع و هم فاعل آن اجتماع باشد. با توجه به «نقد« »نقد اجتماعی»است. غرض از 

توان (، می11: 1636 )کارول، الیل منطقی استد ةنقد، ارزیابی استوار موضوع نقد بر پای ۀکه جوهراین

جامعه است. این نقد و و وضعیت گفت نقد اجتماعی نقدی است که معطوف به ارزیابی و سنجش شرایط 

در کنار « اجتماعی»صفت پذیرد. به بیان دیگر هایی از خود جامعه صورت میسنجش البته توسط بخش

نقد اجتماعی، فعالیتی »سوژه یا فاعل نقد نیز دارد. به این معنا که نقد، نشان از  ۀخبر دادن از موضوع یا ابژ

(، فعالیتی که از سوی افراد اجتماع درباره 31: 1603 )والزر، «ای خاصعده ةاست همگانی و نه وظیف

هایی را دهد که بتوان از آن طریق ابزارها و روشنقد اجتماعی راهی را نشان می گیرد.میاجتماع صورت 

دهد که بسیاری از جوامع و میتاریخی نشان  ةکرد که پویایی جامعه را تضمین کند. مطالعابداع 
تمهیدات الزم از  با اندیشیدنِ همهاینسقوط و اضمحالل پیش رفته و با  ةبشری تا آستان هایتمدن

ارزش  موازین دقیق و روشن صورت پذیرد نه تنها یکبراساس نقد اجتماعی که . اندیافتهبحران رهایی 
                                                           
1. Social Criticism 
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و ها عدالتیی بسیار دیگری همچون، استقرار عدالت، از بین رفتن ظلم و بیهاارزش ساززمینهاست، بلکه 
ناپذیر زندگی فرهنگی و سیاسی یک جامعه نقد اجتماعی بخش جدایی»ی اجتماعی است. هانفی نابسامانی

قادر به برانگیختن اراده برای تغییر  ، نقد اجتماعیِ کارآمداثربخشیبه لحاظ (. 111 :2811 )دقیقیان، «است
نقد  فوکونیازهای زمان است. از نگاه براساس اجتماعی است. نقد اجتماعی همچنین، فعالیتی نوشونده 

 :دوران تاریخی خاصی از حیات بشر است ۀای است که ویژاجتماعی مقوله
پانزدهم ـ شانزدهم به بعد(،  ۀسدطور تجربی، از تقریباً و به) رسد که در غرب مدرنمیبه نظر »    

انجام  آنچهدانیم، با می آنچهوجود دارد، با  آنچهای از اندیشیدن، گفتن و نیز عمل کردن، نسبتی با شیوه
توان به قولی میدهیم، نسبتی با جامعه، با فرهنگ و نیز نسبتی با دیگران وجود داشته است که می

 .(230: 1638در تئاتر فلسفه  «نقد چیست» )فوکو،« رهیافت انتقادی نامید
جوامع و نیز در  ترینهای تاریخی حیات بشری، حتی در بدویدر تمام دوراناما واقعیت این است که     

 )باتومور، از نقد اجتماعی عرضه کرد روشن یتوان مصادیقمیای عصر نوین، ترین جوامع قبیلهساده

تناسب مقتضیات و شرایط خاص زمان، موضوع و متعلَّق  ی مختلف تاریخی بهها(. البته در دوران6: 1633
گیرند متفاوت بوده است. برای نمونه مینقد اجتماعی یعنی ساحات و موضوعاتی که مورد نقد قرار 

داری گیری سرمایهتوان به نقد اجتماعی در قرون وسطی اشاره کرد که در قیاس با نقد دورانِ شکلمی
د متفکران قرون وسطی، متوجه ت. نقد جامعه و رفتار مردم نزی یکسره متفاوتی داشهاموضوع

که با رشد نیروهای مولد رسیدگی به فقرا و رباخواری بود. حال آن، عدمکاریاسرافاندوزی، ثروت
و مولد و سودآور نبودن فرد  کار نکردن، نکوهشِ دادن اعانه به فقرا ، نقد اجتماعی به نکوهشِداریسرمایه
یی چون استثمار، تنهاییِ انسان، هاداری، موضوعدوران سرمایه ین ترتیب نقد اجتماعیِبه هم .پرداخت

 کانوندلیل کاالشدگی و شیءشدگی فرد را در معنا شدن زندگی بهانسان در جامعه صنعتی و بی ۀدلهر
 دهدمیجام ، مقایسه میان نقد این دو دوران را به تفصیل انگریز از آزادیفروم در  شتوجه قرار داد. اری

(. تردیدی نیست که گستره و عمق نقد اجتماعی در دوره مدرن، در قیاس با 110-38 :1601)فروم، 
و بر همین اساس تأمل در خصوص ماهیت و چگونگی فرایند  گذشته، بیش از پیش افزایش یافته است

بیرونی و عینیت قلمرو و ساحت  بر عالوه نقد اجتماعینقد ضرورت بیشتری یافته است. به سخن دیگر 
  .در قلمرو نظری نیز فعالیتی نوشونده استاجتماعی 

توجه به این نکته حائز کمال اهمیت است که عمل نقد بدون آگاهی از لوازم و الزامات آن، نافرجام     
 «صحت آراء ما درباره این عمل داردو  صدق برتوفیق ما در عمل نقد بستگی و توقف تامّ »است. 

ای است که علم در آن مقدم بر عملِ نقد است و (. در حقیقت نقد عملی پسا اندیشه1: 1601)ملکیان، 
 )والزر، .نخست الزم است اندیشة نقد پربار شود تا بتوان نیرومندی و اثربخشی عملِ نقد را تضمین کرد

درباره ای منسجم و جامع نقد مستلزم وجود نظریهة ( به سخن دیگر پر بار شدن و غنای اندیش2: 1603
چارچوبی است که به موجب آن اصول و مفروضاتِ نقد، معیارها و  اینجامقصود از نظریه در نقد است. 
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و نیز کارگزار  های منتقداین معیارها، شرایط و ویژگی ۀکنندهای تشخیص نیک از بد، مرجع تعیینمالک
اش یندی بدانیم که وظیفهآ(، فر1: 1601 )ملکیان، اگر نقد را، بنا بر تعریفیا کارگزاران نقد تبیین گردد. 

گاه جایگاه و اهمیت مند و منصفانه مزیت و قدر و قیمت یا ارزش یک چیز است، آنارزیابی و تعیین نظام
وجود نظریه به مثابه چارچوبی که مالک و معیار و مرجع تشخیص و تمیز فکر و یا عمل ارزشمند از 

نقد بستر و امکان الزم و  ةگردد. نظریمیبیش از پیش آشکار سازد، میاندیشه و عمل ضد ارزش را روشن 
 آورد.میمناسب را برای عملی ساختن و کارآمدی فرایند نقد فراهم 

است.  آمدهعملبهاجتماعی ای درباره نقد نظریه ةمنظور ارائهایی بههای فکری مختلف تالشدر سنت    
شمول و فرافرهنگی و نقد جهانمتأثر از کانت، بر آدورنو،  اندیشمندانی چون مکتب انتقادیطور مثال در به

ی جدیدی از نقد اجتماعی را ممکن هامکتب فرانکفورت، افق تئوری انتقادیِاند. تأکید کرده عقالنی
که تعریف حقیقت را تابع مناسبات  میشل فوکو با نظریة قدرت خودمدرن نیز در سنت فکری پسا ساخت.

(. 108: 1638 )فوکو، کرد تبارشناسی پیشنهادبراساس تفاوت از نقد اجتماعی را ای مقدرت دانست، گونه
 ،یحیویم و )عالِن انواع و اَشکال مختلف سلطه است فلسفه زیر پرسش برد ةفوکو معتقد است وظیف

حقیقت و قائل بودن  نقش قدرت در ساختناصالت بخشیدن به دلیل مدرن بهرویکرد پست. (261: 1600
ی حقیقت و تبعی و نسبی دانستن حقیقت فاقد ظرفیت و سنخیت الزم برای تحلیل متون دینی اهرژیمبه 

 است.
اندیشه سیاسی اجتماعی  ةی فکری در عرصهایکی از نحلهکه  [1] گراییاز سوی دیگر مکتب جامعه    

امعه در ارزش ج، ضمن توجه جدی به ز اواخر قرن بیستم نمود بیشتری یافته استو ا معاصر غرب است
 ةگرایان بر زمینبا توجه به تأکید جامعه تأکید نموده است. محورجامعهفرهنگی و ، بر نقد مقابل فرد

ها استوار است متناسب با هایی که نقد اجتماعی بر آنهای اخالقی متنوع، اصوالً مالکفرهنگی و سنت
 برکه اگر معیارهایی که تیجه اینهای اخالقی مختلف، متفاوت خواهند بود. نی فرهنگی و سنتهازمینه
ها و اصول پذیرفته شده آن جامعه مبانی و ارزشر مبتنی ب ،شودمیآن به نقد یک جامعه پرداخته  اساس

نقد اساساً امری درون فرهنگی و  ،این رویکردبراساس  دیگربیانبه نباشند امکان نقد منتفی خواهد شد.
و  باید و هنجارهاکه این منظر با توجه به ایناز رد نقد خواهد بود. مو ةها و معیارهای جامعمبتنی بر ارزش

 یعنی باید ؛شودمی اجتماعیامری  الجرم، نقد ،است مشترک هایارزش بر مبتنینقد  ةنظری نبایدهای

مطابق با  پردازد.می آن نقد به فاصلهبی فاصله یا ناقد با که باشد اجتماعی از خاص و برخاسته و درونی
 نیرومندی و توان دلیل همین به است و پارادوکسیکال امری عام، و شمولنقدِ جهان نظریهرویکرد، این 

التزام گرا بر این باور هستند که رهیافت جامعه منتقدینِ (.08: 1632 )بحرانی، برای نقد دارا نیست الزم را
نتیجه امکان نقد رسوم و  کند و درمیشمول و فرافرهنگیِ نقد را تضعیف رهیافت، وجه جهاناین به 

هایی رغم دیدگاهبا این همه و به سازد.میرا منتفی مرسوم در برخی جوامع  ها و رفتارهای غیرانسانیِارزش
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این رهیافت به دلیل  درسمیاند، به نظر دانستهگرایی نسبیترا در معرض نوعی گرا ویکرد جامعهرکه 
 باشد.میرا برای نقد اجتماعی دارا  های بیشتریبر اهمیت نقش سنت امکان تأکید

شد نقد اجتماعی ریشه در اعماق تاریخ بشری اشاره که پیشتر ، چنانهای فکری یاد شدهبر سنتعالوه    
ـ بودند که برای انتقاد « ادیان ستمدیدگان»های مذهبی ـ یا به قولی اعصار گذشته غالباً نهضت دارد. در

برخی از محققان، به درستی، سنت و سیره رو از این (.111: 1633ور، )باتام شدندمیاجتماعی پیشقدم 
و  «دیگری» ةیی چون دغدغهاویژگی. اندکردهز منابع مهم نقد اجتماعی تلقی را ا اسرائیلبنیانبیاء الهی 

ء انبیا ،یی است که با اتکاء به آنهاو توجه به زندگی این جهانی از شاخصه هاجامعه را داشتن، نقد سنت
 .(126-33: 1603والزر، ) اندموردنظر به مثابه منتقد اجتماعی تلقی شده

و مضامین فکری ارزشمندی در ها که اشاره شد، عناصر و مایهنیز، چنان میاسال ةدر سنت و اندیش    
گیری مناسب از آن مستلزم تالش و اجتهاد اندیشمندان و خصوص نقد اجتماعی وجود دارد که بهره

در این بین قرآن کریم که یکی از  ست.هامند این اندیشهمنظور تبیین و تدوین و ارائه نظامهمحققان ب
های آن ایجاد تحول در جامعه جاهلی و جایگزین کردن سبکی از زندگی مبتنی بر ترین رسالتبنیادی

ریم ضمن قرآن ک است.ویژه در حوزه نقد اجتماعی به از منابع مهم تفکر انتقادی ،حیات طیبه بود
از زوایای مختلف تاریخی، اجتماعی و روانشناختی به نقد آن  ،جاهلی ةی جامعهابرشمردن ویژگی

در قرآن کریم مورد توجه جدی واقع  که مفاهیمیترین . یکی از مهم(01-08: 1603 )ایمانیان، پردازدمی
امر به »نقد اجتماعی است  ۀرای دربانظریه ةای برای تدوین و ارائالعادهشده است و دارای ظرفیت فوق

اند ابعادی از است که در این میان برخی از علمای نواندیش مسلمان کوشیده« معروف و نهی از منکر
 .(0: 1608)حسینی بهشتی، ظرایف نگاه قرآن را تبیین نمایند

عنوان یکی هالبالغه، بای در باب نقد اجتماعی با تکیه بر متن نهجکوشش در جهت دستیابی به نظریه    
که خود بدون تردید الهام گرفته از قرآن  ـ از متون شاخص در میراث فکری و تاریخی اسالم و ایران

در میراث فکری اسالم و  گذارمهم و تأثیر، متنی البالغهمطمح نظر این جستار است. نهجکریم است ـ 
سیاسی و اجتماعی داشته  ةندیشویژه در قلمرو ابرای پژوهش به ایهای گستردهایران است که قابلیت

امکان مورد خارج از موضوع بحث و حوصله این جستار است، این پرداختن به آن به عللی که  کهاست 
دهد که امام در مینشان البالغه نهجبررسی اجمالی  (.613: 1608 )طباطبایی، توجه قرار نگرفته است

ر مقام یک مصلح اجتماعی و یا از موضع یا د عنوان عضوی از جامعه،بههای مختلف تاریخی، موقعیت
 اسالمی، به تحلیل و ارزیابی انتقادی شرایط و وضعیت جامعه پرداخته است. ةحاکم و رهبر جامع

 در متن نقدی مرتبط با هامضامین و مؤلفهحاضر این است که  ةسش اصلی مقالپربر این اساس     
 نقد اجتماعی را دارا هستند کدامند؟ ۀای درباریهه استعداد الزم برای تدوین نظرکالبالغه نهج
متضمن عناصر الزم برای البالغه نهجمقاله این است که  ةفرضی ،ر پاسخ به پرسش اصلی این جستارد    

های ابداع روش راهی برایای در باب نقد اجتماعی است. اگر نقد اجتماعی را به مثابه تأسیس نظریه
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مضامینی برخوردار از این کتاب عه و بهبود شرایط زندگی جمعی تلقی کنیم، تضمین پویایی و پیشرفت جام
رهیافت  چارچوب درکند. برای بررسی این موضوع میکه وصول به این هدف را تسهیل است 
تالش شده است تا البالغه نهجو با استناد به متن توصیفی روش تحلیلی و از  گیریبهرهو با  گراییجامعه
  به پرسش اصلی مقاله عرضه گردد.در خور  پاسخِ

  پژوهش ۀپیشین .1-2

ی صورت گرفته، تاکنون هابررسی بر بناالبالغه، موضوع مقاله، یعنی نقد اجتماعی از نگاه نهج ۀدربار
البالغه نهجاصول و معیارهای نقد از نگاه  ۀی محدودی دربارهاپژوهشی انجام نشده است. البته پژوهش

تفکر  ۀدربار ،این بر عالوه(. 113: 1636)عربشاهی،  اساً ناظر بر نقد فردی هستندانجام شده است که اس
ی اندیشیدن طرح هابه معنایی که در قلمرو تعلیم و تربیت و در بحث از شیوه ،البالغهنهج نگاهاز  ،انتقادی

موضوع که یک از آنها به نقد اجتماعی در هیچی محدودی صورت گرفته است که هاشود، نیز پژوهشمی
جستار حاضر را  چهآنبنابراین  ؛(31 :1638محمودی و دیگران، ) است پرداخته نشده استپژوهش حاضر 

 بر ابعاد اجتماعی نقد است. آن کیدکند تأمیی مورد اشاره متمایز هااز پژوهش

 ضرورت و اهمیت پژوهش .1-3

نقد  باب درای نظریه ةما برای عرض از این حیث واجد اهمیت است که البالغهنهجتوجه به در این بحث 
ی هازمینه ةباید با مالحظمیی جهان شمول و فراگیر نقد، لزوماً هااجتماعی، در عین توجه به ابعاد و سویه

و تحلیل و البالغه نهجخود گام برداریم و با تأمل در مضامین و مفاهیم  ةفرهنگی و تاریخی جامع
پرداختن عالوه بهنقد اجتماعی را بررسی کنیم.  ۀبارای درأسیس نظریهامکان ت ،و بازاندیشی آن بازآفرینی

مسیر بازیابی و بازسازی و فهم دقیق و عمیق میراث فکری اسالم و  در گامیتواند میله أبه این مس
 روشمند و روزآمد آن در فضای فکر و اندیشه باشد. ةعرض

 

 نقد اجتماعیۀ و نظریالبالغه نهج .2
نقد است.  ۀای منسجم و جامع دربارنقد وجود نظریهة ر بار شدن اندیشپ ةاشاره شد الزمکه پیشتر چنان
باید مشتمل بر آنها باشد، عبارتند از میدرباره نقد اجتماعی  اینظریهیی که هر هاترین مؤلفهمهم

و  اجتماعی معیارهای نقد اجتماعی، شرایط منتقدمفروضات و مبانی نقد، متعلَّق و موضوع نقد اجتماعی، 
صدد و در پاسخ به پرسش اصلی مقاله دربحث این جستار  ة. بر این اساس در ادامکارگزاران نقد اجتماعی

موجز به مفروضات و مبانی و نیز متعلق و موضوع نقد، با تأکید و تمرکز بر  ۀضمن اشار هستیم تا
پرداختن به  بررسی نماییم.البالغه جنهدر باب نقد را از  اینظریهاستنتاج امکان معیارهای نقد اجتماعی، 

تواند موضوع پژوهشی دیگر قرار میبحث  ة وسیعِشرایط منتقد و کارگزاران نقد اجتماعی به دلیل دامن
 گیرد.
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 نقد اجتماعی شناختیانسانمفروضات . 2-1

خشی آن بتوان از نقد و اثرمینقد بر مفروضات و مبانی عقالنی معینی استوار است. اساساً در صورتی 
ترین مفروضات نقد باور به اختیار انسان در سخن گفت که به این مفروضات باور داشت. یکی از بنیادی

 افعال و کردار است.
 مختار بودن انسان .2-1-1

و رفتارهای فردی و یا اصالح و بهبود روندها و رفتارها و ها گر نقد با هدف تغییر و اصالح در نگرشا
ی هاگری در تنافی و تعارض است. نمونهگیرد، در این صورت با جبریمیت های اجتماعی صورنگرش

که در  وجود دارد که گواه باور و تأکید امام بر اختیار انسان و نفی جبرانگاری استالبالغه نهجمتعددی در 
 کنیم.میاشاره البالغه نهججا تنها به یک فراز تاریخی در این
منین آیا حرکت ما به ؤعازم صفین بود پیرمردی پیش آمد و گفت یا امیرالم ع(که امیرالمؤمنین)میهنگا    

پیمایی و هر پستی میسمت شام به قضا و قدر خداوند است؟ امام فرمود: ای پیرمرد همه این مسیر را که 
کنی همه به قضا و قدر الهی است. پیرمرد گفت پس چگونه این رنج و تعب را به میو بلندی را که طی 

 فرمودند: ب خدا محسوب داریم. امام در پاسخحسا
و  ای، اگر چنین باشد پاداش و کیفر باطل بودضاء الزم و قدر حتم را گمان کردهشاید ق !وای بر تو»    

و  بدان مأمورند ـ دارای اختیارند آنچهنوید و تهدید عاطل. خدای سبحان بندگان خود را امر فرمود ـ و در 
 .[2] (30/حکمت) باز دارندنهی نمود تا بترسند و 

 بودن انسان مسئول .2-1-2

ویژه نقد انسان است. در حقیقت سخن گفتن از نقد و بهمسؤولیت یکی از مفروضات نقد اجتماعی، باور به 
های به بیان )ع(شناسی برای خود و دیگران در قبال جامعه است. امام علیمسؤولیتاجتماعی مستلزم 

نسبت به مسؤولیت و نیز  گیری از قوای وجودی خویشچگونگی بهرهدر انسان  مسؤولیت برمختلف 
شهرهاى او و  خدا را! وا پایید در حقِ» :اندها و حیوانات تأکید فرمودهدیگران و حتی نسبت به سرزمین

 .(133/خطبه) «ها و چهارپایانحتى از سرزمین مسئولیدبندگان، که شما 

عنوان یکی از آگاهان و عالمان بهمسؤولیت خالفت، بر تعهد و ولیت مسؤقبول  ةدر آستانامام همچنین     
 اند: ترین دالیل خود در پذیرش منصب خالفت تأکید کردهمهم
و یاران، حجت بر من تمام  ندنبود کنندگانبیعتفید و جان را آفرید، اگر این به خدایى که دانه را کَ»    
ابند، ستمکار شکمباره را برنتابند و به یارى گرسنگان ستمدیده بشت و خدا علما را نفرموده بود تا نمودندنمى
 .(6/خطبه« )...انگاشتممیگذاشتم و پایانش را چون آغازش این کار را از دست مى ةرشت

 انسان پذیریو تربیت پذیریکمال .2-1-3

از نقد و انتقاد  ی نظری بحثهافرضپذیری انسان نیز از پیشو تحولپذیری تربیتباور به پیشرفت و 

است. نقد بر این فرض بنیادین استوار است که امکان تغییر و اصالح ذهنیت و رفتار فرد و جامعه وجود 



 ...نقد اجتماعی از نگاه امام علی)ع(          09

 

کمال  ةپذیری انسان است که الزمبه خوبی بیانگر اهمیت تربیت و تحول )ع(بیان زیر از امام علی .دارد

 انسانی است: 
 نیازى نیستو هیچ گیاه را از آب بى که از گیاهى رسته است اى استاى چون میوهو بدان! هر کرده»    

اش پلید، آبیارى آنچهو  شیرین است اشمیوهنیکو، درختش نیکو و  اشآبیاریچه گون بود. آنها گونهو آب
 .(111/)خطبه «اش تلخ استدرختش پلید و میوه

 موضوع و متعلَّق نقد اجتماعی .2-2

نقد (. 113: 2811)دقیقیان،  گیردمیی زندگی مورد توجه و انتقاد قرار قلمروها ةهمدر نقد اجتماعی، 

که  ایننظر از باشد. صرف های کلی یک جامعهگیریمکن است معطوف به فرایندها و جهتاجتماعی م

که اصالت را به عناصر جامعه را دارای هویت و شخصیت مستقل از افراد و اعضای آن بدانیم یا این

گیری کلی یک جامعه امعه یعنی افراد دهیم، در نقد اجتماعی ممکن است رفتار و جهتج دهندهتشکیل

نقد اجتماعی، نیز، ممکن است معطوف به یک عمل و رفتار و یا یک تفکر و سنت  مورد نقد قرار گیرد.
ائه توان شواهد قابل اعتنایی از نقد معطوف به ساحات یاد شده ارمیالبالغه نهجخاص باشد. با بررسی 

 .کرد
 نقد کلی جامعه .2-2-1

ها و اخالقیات و رفتارهای وجود دارد که امام ضمن آن نگرشالبالغه نهجی قابل اعتنایی در هانمونه

 اند.عصر خود یا جوامع بشری پیشین را به نقد کشیده ةکلی جامعهای گیرینهادینه شده و جهت

 نقد و توصیف امام درباره جامعه جاهلی

ى ایمان هاو پایه دین سست و نااستوار ةو رشت هنگامى بود که مردم به بالها گرفتار بود و این »   
کارها درهم ریخته. برون شو کار دشوار، درآمد نگاهش ناپایدار،  ة، همآمیختههمناپایدار. پندار با حقیقت به 

یاور شیطان، از ایمان بینى کور، همگى به خدا نافرمان، فرمانبر و حقیقت ۀنور، دیدچراغ هدایت بى
هایش پوشیده و ناآبادان. دیو را فرمان بردند و به نام و نشان، راهى دین ویران، شریعت بىهاروگردان. پایه

در دل کاشتند و بیرق او را  اشدوستیراه او رفتند و چون گله که به آبشخور رود پى او گرفتند. تخم 
ها کرد و ناخن تیز بدانو پایمال مى سپردمین را به پى فتنه چون شترى مست آنا که حالی برافراشتند

امن  ةمکر شیطان. در خان ةو آنان در چار موج فتنه سرگردان بودند، درمانده و نادان، فریفت آورددرمی
 مِشان اشک جارى، در سرزمینى عالِدیده ةسرم ،کار و بدکردار، خوابشان شب بیدارىکردگار با ساکنانى تبه

  .(2/خطبه) «و جاهل به عزت در صدر نشسته گفت بستهآن دم از 

 -گرددمیواژگان و تعابیر آن استثنائاً متن عربی آن ذکر  دلیل اهمیتکه به -البالغه نهجدر فراز زیر از     

آن حضرت بدان پیش از  عصر ةرا که جامع هاییخصلتخود،  ةامام ضمن اشاره به فضای حاکم بر جامع
به خدا که مردم « ماس و تلون و اعتراضبط و ش  خَ َفُمنی الناس لعمراهلل ب  »: اندنمودهبیان گرفتار آمده است 
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چونان گرفتار شدند که کسی بر اسب سرکش نشیند و آن چارپا به پهنای راه رود و راه راست را نبیند. 
این فراز از سخنان  (. دقت نظر و ظرافت بیان امام را با تأمل در معنای واژگان و تعابیری که در6/خطبه)

والشماس »نویسد: میامام سخن توان دریافت. شیخ محمد عبده در توضیح معنای میامام آمده است 
و االعتراض السیر علی  بالکسر الباء، ظهرالفرس عن رکوب و النفار، والخبط السیر الی غیر جاده، والتلون التبدل

 .(62: 1631)عبده،  «غیر خط مستقیم، کانه یسیر عرضا فی حال سیره طوال
خبط یعنی انحراف از مسیر، شماس یعنی »همچنین در توضیح معنای واژگان امام گفته شده است:     

غیر  اض یعنی از راهِچموشی و سرکشی، تلون به معنای دگرگونی و ریاکاری و رنگ عوض کردن و اعتر
 ۀ(. در این جمله امام به چهار پدید1/136، ( و )شرح ابن ابی الحدید112: 1632 ،وند)آئینه «مستقیم رفتن

های گیریدوم اشاره کرده است. نخستین آنها حرکات و تصمیم ةرفتاری و روانی مردم در عصر خلیف
گردد. دوم سرکشی و تمرد از قوانین الهی و میها در جامعه که سبب مشکالت و نابسامانی مطالعهبی

و از راهی به راهی گام نهادن و از گروهی جدا  درپیپی هایکردناجتماعی. سوم رنگ عوض  هاینظام
شدن و به گروه دیگر پیوستن و بدون داشتن هدف ثابت زندگی کردن. چهارم انحراف از مسیر حق و 

، در (. دقت و تأمل در بیان امام1/610: 1631 )مکارم شیرازی، «غیرمستقیمرکت در مسیر ناصواب و ح
ترین علت آلوده شدن جامعه به دهد که از نگاه آن حضرت عمدهمینشان البالغه، سوم نهج ةخطب

قاعده و استبداد ی بیهاهایی چون خبط و شماس و تلون و اعتراض، خشونت و افراط و تندرویخصلت
توان دریافت که نقش نظام سیاسی در میدر این خطبه نیز از بیان امام  .رأی دستگاه خالفت بوده است

کننده و های اخالقی بسیار تعیینها و هنجارها و گرایشو نهادینه کردن ارزشسازی و ترویج فرهنگ
جا قابل این در اسالمیچه از بیان اخیر امام در توصیف وضعیت جامعه آن ،افزون بر اینحیاتی است. 
عنوان یک ناظر و منتقد اجتماعی در به حضرتدقت و توجه  -نظر از محتوای بیان صرف -استفاده است 

توان و باید گرفت میعصر خویش است. درسی که از بیان اخیر امام  ةحلیل شرایط و اوضاع پیچیده جامعت
بینانه تحلیل دقیق و واقعدرک و باید دارای میویژه حاکمان و کارگزاران جامعه این است که همگان و به

امام نسبت به شرایط جامعه و فرایند  نیز بیانگر نگاه انتقادیالبالغه نهجزیر از  ۀفقر خود باشند. ةاز جامع
بدانید که شما پس از هجرت ـ و ادب آموختن از شریعت ـ به خوی »تحول ارتجاعی و قهقرایی آن است: 

نشینی بازگشتید و پس از پیوند دوستی دسته دسته شدید. با اسالم جز به نام آن بستگی ندارید و از بادیه
  (.132/بهخط) شناسیدمیایمان جز نشان آن را ن

بر نقد کلی توان چنین برداشت کرد که حضرت عالوهمیالبالغه نهجکه اشاره شد از بیان امام در چنان    
و روحیات و رفتارهای یک جامعه، اشارات و تنبیهاتی دارند که با مدد گرفتن از این اشارات و ها نگرش

 آن نقد را ترسیم نمود که در ادامه به ۀامام دربار ةتوان خطوط کلی نظریمیدقت و تأمل در آنها 
 پردازیم: می
 
 



 ...نقد اجتماعی از نگاه امام علی)ع(          09

 

 نقد کردارهای اجتماعی. 2-2-2

 نقد افراط و تفریط .2-2-2-1

 :داندمی جاهل انسان یهانشانه از را تفریط و افراط( ع)علی امام

 .(31/خطبه)« است کنندهتفریط و کندرو یا و تجاوزکار و گرافراط یا ،جاهل همیشه»    

 .(13/خطبه)« و راه میانگین راه راست الهى است گاه گمراهى استو راست کمین چپ»    

 اندازدتأخیر مىه و داناى شما )کار را از وقت خود( ب کندمی هشما )کار را از روى نادانى( زیاد نادانِ»    

 .(206/حکمت)
تحلیل ، ی نامطلوب آن برای جامعهو آثار و پیامدها افراط و تفریط ۀی داوری امام دربارهایکی از نمونه    

مشورت در کوتاه سخن روش او را براى شما بگویم: بى» :استخلیفه سوم قتل  ةآن حضرت از واقع
و کار را از اندازه به در بردید. خدا را  و کارها را تباه ساخت، شما با او به سر نبردید دیگران به کار پرداخت

 .(68/خطبه) «ودخواه و ناشکیبا را بگیردو دامن خ حکمى است که دگرگونى نپذیرد
 بر انحرافسکوت  نقدِ .2-2-2-2

نقد ممکن است معطوف به سکوت باشد. به این معنا که گاهی سکوت کردن فرد یا جمعی بر انحرافات و 
تأیید و یا دست کم رضایت داشتن به آن خواهد بود. چرا که سکوت در  ةی اجتماعی به منزلهانابسامانی

های اخالقی و یا سکوت بر رفتارها و رویکردهای نادرستی که در جامعه رواج حراف از ارزشقبال ان
یابد چه بسا موجب تقویت شرایط نابسامان گردد. از نگاه امیرالمؤمنین رضایت دادن و سکوت بر شرایط می

 گردد و مشمول مجازات خداوند خواهد بود: میظالمانه، نوعی مشارکت در ستمگری محسوب 
چه را بدان مردم! خشنودی و خشم از چیزی همگان را در پیامد آن شریک سازد و کیفر یا پاداش آن»    

آنان را عذاب فرمود،  ةکه ماده شتر ثمود را یک تن پی نمود و خدا هماند به آنان بپردازد. چنانراضی شده
ماده شتر را پی کردند »حان گفت: و خدای سب اعتراض نگردیدند و همگی آن کار را پسندیدند چرا که گِردِ

سست  و دیری نپایید که زمینشان بانگی کرد و فرو رفت، چنانکه در زمینِ« .و سرانجام پشیمان شدند
 .(281/خطبه) «تفت آهنِ
امام با شخصی از  ةست، مواجها یک نمونه تاریخی دیگر که گواه نقد امام بر موضع انفعال و سکوت    

رث همدانی است که در جنگ جمل دچار تردید شده بود و برای توجیه رفتار خود سپاهیان خود به نام حا
هایی چون عبداهلل بن عمر و سعد بن ابی وقاص استناد و توأم با سکوت شخصیت انزواگرایانه ةبه روی

کند. امام در پاسخ و در تحلیل و نقد رفتار و موضع کسانی که در کشاکش مبارزه و تقابل امام با می
 فرماید: میلفان، کناره گرفتند و امام را یاری نکردند، مخا
اى تا بدانى و سرگردان ماندى. تو حق را نشناخته بینانه نگریستى نه عمیق و زیرکانهحارث! تو کوتاه»    

مردمانند. حارث گفت من با سعید بن مالک و  چه آنو نه باطل را تا بدانى پیروان  ،اهل حق چه کسانند
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فرمود: سعید و عبداهلل بن عمر نه حق را یارى کردند و نه باطل را خوار  .گیرممیر عمر کناره عبداهلل پس
 .(232/حکمت) «ساختند

ضمن تعریض به برخی نخبگان و عناصر متنفذ البالغه نهج مشابه درای امام در فقره ،بر اینعالوه    

البالغه نهجشارحان  (.10/حکمت« )الباطلخذلوالحق و لم ینصرو »جامعه، به سرزنش آنان پرداخته است. 

یی چون عبداهلل بن عمر، سعید بن مالک، هاگیری و سکوت چهرهکنارهماجرای  ناظر براین بیان امام را 

اند. سه محور قاسطین، ناکثین و مارقین دانسته امام بجریان مواجهه و برخورد اسعدبن ابی وقاص و ... در 

نماید؛ چرا که چنین موضعی در تحلیل میعملی آنان انتقاد امام در این کالم در حقیقت از سکوت و بی

 شد.مینهایی به سود جبهه مخالفان امام تمام 
  ی نادرستهانقد اندیشه. 2-2-2-3

ت برای تدبیری در امر سیاست شده است. حضر، از سوی قریش و برخی معاصران متهم به بی)ع(امام علی
 گویند:میتبیین موضع خویش در پاسخ به چنین نسبت ناروایی 

شکنى و گنهکارى است. اگر او پیمان ۀتر از من نیست، لکن شیوبه خدا سوگند، معاویه زیرک»    
و هر چه  دبه گناه برانگیزانَ شکنیپیمانتر از من کس نبود، اما هر ، زیرکنمودنمیشکنى ناخوشایند پیمان
را درفشى است افراخته و او بدان درفش  شکنپیماند. روز رستاخیز ه برانگیزاند دل را تاریک گردانَبه گنا

 .(133/خطبه) یرى ناتوانم نتوانند شمردگشناخته. به خدا، مرا با فریب غافلگیر نتوانند کرد و با سخت
سیاست را مورد انتقاد قدرت و  خاص نسبت به و نگرش در حقیقت یک نوع تلقی امام در این فقره،    

بدون  ،را آنمندی از مواهب بهره وکسب قدرت برای  منماید. نگرشی که هرگونه اقدامیقرار داده و نفی 
شمارد. مصداق مشخص چنین نگرشی در عصر امام شخص میوا توجه به لوازم و الزامات اخالقی آن رَ

براساس ند. یدپسندمیاو را در سیاست  ةمام رویبا ا ةمعاویه فرزند ابوسفیان است که قریش در مقام مقایس
خواستند تا زمان تثبیت میه از وی کچنین منطقی است که امام در پاسخ به پیشنهاد برخی از صحابه 

قدرت خویش، از دست زدن به ترکیب والیان منصوب عثمان بپرهیزد و یا دست کم معاویه را در قدرت 
را که قائل به حفظ قدرت به هر  یا رد کرده و در حقیقت نگرشهدارد؛ به صراحت چنین پیشنهادی رانگ

والى  کهآن ۀتا پیروزى را بجویم به ستم کردن دربار دهیدمیمرا فرمان »شمارد. میقیمت است مردود 
 (.123/خطبه) «اى برآیدستاره اى در آسمان پىِو ستاره اویم؟ به خدا که، نپذیرم تا جهان سر آید

، نقد روشنگر آن حضرت بر درک خوارج از «برداشت و فهم نادرست» نقدِ مصادیق بارزِیکی دیگر از     
 شریفه قرآن کریم است: ةآی

خدا نیست، لیکن اینان گویند  کم، جز از آنِسخنی است حق که بدان باطلی را خواهند. آری حُ»    
تا در حکومت او مردِ با  دار یا تبهکارباید نیکوکر میکه مردم را حاکفرمانروایی را، جز خدا روا نیست؛ حالی

 ةحق سر رسد و مدت هر دو در رسد. در سای ۀکه وعد آنگاهتا  رَدو کافر بهره خود بَ ایمان کار خویش کند
 ها را ایمن سازند؛ و به نیروی او حقِّحکومت او مال دیوانی را فراهم آورند و با دشمنان پیکار کنند، راه
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« دو از گزند تبهکار در امان مانَ تا نیکو کردار روز به آسودگی به شب رساند نندناتوان را از توانا بستا
 .(18/خطبه)

ست. بیان زیر روشنگر نگاه امام دنیا ۀدرباری موجود هادیگر، نگاه امام به دنیا و نقد و رد تلقی ةنمون    
  است:

تا بدان چه در دست دارد بسنده  ندخُردى همت و نداشتن وسیلت، او را از طلب حکومت بنشا کهآنو »    
که شب یا روزى نبوده است که با زهد . حالىدرآیدو در لباس تارک دنیا  کند، خود را به زیور قناعت بیاراید

 .(62/خطبه) بپاید
انسان  ةگوید وظیفمیداند و میای را که دنیا را برای انسان زندان و چاه و قفس اندیشه (ع)امام علی -

: 1638، مطهری) از این زندان و خارج شدن از این چاه و شکستن این قفس است، قبول ندارد بیرون رفتن
280). 

 ی نادرست هانقد سنت. 2-2-2-4

رسوخ  چنانآنای است که در حیات یک جامعه به معنای عمومی، غرض از سنت اجتماعی قضایای کلیه

 (.211: 1636 )جعفری، کنندمیقضایا استناد  ون زندگی خود به آنؤکند که مردم آن جامعه در شمیپیدا 

های شوند گرفتار آمدن در بند سنتمیرو هکه جوامع بشری کم و بیش با آن روب میهای مهیکی از آسیب

بر غلط و دست و پاگیری است که در طول زمان ریشه دوانده و مانع از پیشرفت اجتماعی است. امام علی 

تاریخی ذیل  ةاند. واقعنادرست تأکید کرده هایسنتو کنار نهادن  ضرورت سنجش و نقد سنن گذشتگان

 این حقیقت است:  ۀدهنداند نشانو موضعی که امام علی در خالل این حادثه داشته

و چون دهقانان انبار هنگام رفتن امام به شام او را دیدند برای وی پیاده شدند و پیشاپیشش دویدند. »    
شماریم[. میبزرگ  را گفتند: عادتی است که داریم و بدان امیران خودکه کردید؟ ] بود کارچهود: این فرم

افکنید و میو شما در دنیایتان خود را بدان به رنج  فرمود: به خدا که امیران شما از این کار سودی نبردند
ودمند است و چه س این چه زیانبار است رنجی که کیفر در پی آن است و ؛گردیدمیدر آخرتتان بدبخت 

 .(63/حکمت) «آسایشی که با آن از آتش در امان است

های اند، سنتاجتماعی داشتهنادرست  هایسنتنقد و نفی رغم تأکیدی که بر ضرورت به، )ع(امام علی    

این دانند و بر ضرورت پاسداشت میصالحه را مایه قوام و دوام نظام اجتماعی و سازگاری مردمان 

سنن و یا تالش برای منسوخ  گونهاینتوجهی به و نظام سیاسی را از بی ورزندمیید یکو تأکی نهاسنت

 (.16/نامه) دارندمی حذر برها کردن آن

 معیارهای نقد اجتماعی. 2-3

محاسن  ناسره، اسـت کـه معیار ما برای تفکیک سره از یکی از مباحث اساسی در قلمرو نقد اجتماعی این
 نقد به توانیماصوالً آیا بدون در اختیار داشتن معیارهای روشن می. د کدام استاز معایب و خوب از ب
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 نسبی و قراردادی با صورتی بهمـالکی در اختیار نداشته باشیم و  بپردازیم. بدیهی است که اگـرجامعه 
مقایسه  را نیز درارها عیم است اگرچه ممکن نقد نخواهیم بود. به جمله نـقد بـرخورد کـنیم، قادراز مفاهیم

 جهت در اول تکلیف معیارهای ارزیابی گام باید در، با یکدیگر نسبی بدانیم و مـتعاقباً بـه نـقد بپردازیم

هایی جا مالک(. در حقیقت غرض از معیارهای نقد اجتماعی در این13 :1606 )افروغ، گردد معلوم نقادی

نابسامان تشخیص داد. با تأمل در  ةن یافته و سالم را از جامعساما ةتوان جامعمیآن براساس است که 

 پردازیم.میها بحث به این مالک ةتوان معیارهایی را استنباط کرد که در اداممیالبالغه نهجمتن 

 پرسشگری .2-3-1

ناسالم، دست  ةمطلوب از جامع ةتمیز جامعنقد اجتماعی و معیار های پرسشگری به مثابه یکی از مالک

کم دو معنای متفاوت دارد. نخست، پرسشگری به معنای اشتیاق به دانستن و تالش برای افزودن بر 

که مورد  های پیشرفت فرد و اجتماع انسانی است. وجه دیگر معنای پرسشگریآگاهی خود که از ضرورت

ن سیاسی تأکید این جستار است، حساسیت جامعه نسبت به سرنوشت خود و بازخواست حکومت و کارگزارا

ای است که در آن پرسیدن به امام جامعه مطلوبِ ةجامعحکومت توسط جامعه است.  ةو نقد صریح و آزادان

پویا و زنده  ةی جامعهااز نگاه امام پرسشگری یکی از نشانهحق مردم است.  ،مورد اشاره هر دو معنایِ
در ساحت عمل نیز  .ید نموده استنظر بر ضرورت پرسشگر بودن جامعه تأک است. امام نه تنها در مقامِ

 اند.دهکرجامعه را به انتقاد و پرسشگری ترغیب 

البالغه نهجموارد متعددی را در  ،منظور برطرف نمودن جهالت و نادانییید لزوم پرسشگری بهأدر ت    
ال در یکی از عنوان مثکردند. بهمیامام اساساً این بود که مردم را به پرسیدن ترغیب  ۀتوان یافت. سیرمی

که مرا نیابید، مردم! از من بپرسید پیش از آن ...»فرماید: میی خود در کوفه خطاب به مردم هاسخنرانی
   .(103/خطبه) «دانممیهاى زمین هاى آسمان را بهتر از راهکه من راه

وسط در باب پرسشگری به معنای دوم یعنی حساسیت نسبت به سرنوشت خود و نقد قدرت سیاسی ت  
ی جامعه آرمانی و رشد یافته این است که در آن ضعفا بتوانند هااز نگاه امام یکی از شاخصه اماجامعه، 

)ص( این حقیقت مام با استظهار از بیان رسول خدابدون لکنت زبان حق خویش را از قدرتمندان بستانند. ا
فرمود: هرگز امتی را پاک از گناه میمن از رسول خدا بارها شنیدم که » کند که:میگونه بیان را این

 .(16/نامه« )ند، حق ناتوان را از توانا نستانندآنکه بترسند ـ و در گفتار در مانَنخوانند که در آن امت ـ بی

اند، بلکه با صراحت تمام از حاکمان امام نه تنها مردمان را به پرسشگری و نقد حکومت ترغیب کرده    

کنند و سخن حق را در میان میای او را نقد افرادی را که بدون هرگونه مالحظهتا همواره  اندخواستهنیز 

و آن کس را بر دیگران بگزین که سخن تلخ »نهند، در نزد خود بر اهل مداهنه و مصانعه مقدم بدارند: می

 اترییاچه کنى یا گویى و خدا آن را از دوستانش ناپسند دارد کمتر و در آن حق را به تو بیشتر گوید

 :در بیانی مشابه ( و نیز16/نامه.« )کند
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و نخواهم مرا بزرگ انگارید،  و با ظاهرآرایى آمیزش مدارید و شنیدن حق را بر من سنگین مپندارید»    
د، کار به حق و عدالت چه آن کس که شنیدن سخن حق بر او گران افتد و نمودن عدالت بر وى دشوار بوَ

ى زدن در عدالت باز مایستید، که من نه برتر از آنم که أاز گفتن حق، یا ر پسکردن بر او دشوارتر است. 
و نه در کار خویش از خطا ایمنم، مگر که خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من بر آن  خطا کنم

 .(213/)خطبه «تواناتر است

 نگریآینده .2-3-2

واقعه غافلگیر  با حوادثِ ةگاه در مواجهکه هیچ بسامان از نگاه امام علی)ع( این است ةی جامعهااز نشانه

توان به نقد رویکرد و وضعیت یک مینگری معیاری است که با استناد به آتن در حقیقت آیندهگردد. مین

است،  عصر خویش بیان فرموده ةشناسی و نقد جامعر فراز زیر که امام در مقام آسیبدجامعه پرداخت. 

شود مورد میوسیله مشکالت و بالیا غافلگیر و گرفتار ل و غفلت، از هر سو بهدلیل جهای را که بهجامعه

 داند:  میای را مصداق بارز جامعه ستمکار دهد و چنین جامعهمیانتقاد قرار 

نیکوکار در آن  که ؛ای سپاس نداربریم ستیزنده و ستمکار، زمانهمیای مردم در روزگاری به سر »    
را  چهبریم و آنمیچه دانستیم سود نو جفا پیشه در آن سرکشی افزاید. از آن دبدکردار به شمار آی

 (.62/خطبه) ترسیممیمان نیامده، نرِتا بر سَ پرسیم؛ و از بالییمیدانیم نمین

ترین آن حضرت است، در حقیقت بیانگر برخی از مهم ةزمان ةجامع بهبیان اخیر امام اگر چه معطوف     

با  ةظام سیاسی در مواجهنویژه هوشمندی نگری و بهاهمیت آینده نابسامان است. ةی جامعهاشاخصه

یاد  ،که خود از آن برخوردار است حوادث از نگاه امام به قدری است که حضرت از آن به مثابه فضیلتی
ند و با آهنگ به خوابش کنند و فریبش دهکه  به خدا چون کفتار نباشم» :کندمیو به آن افتخار  کندمی

 .]6[ (3/خطبه) «شکارش کنند

رضایت آن نگری و در عین حال بیانگر عدمکه گواه تأکید امام بر ضرورت آینده یتاریخی دیگر ةنمون    

توجهی به آینده است، موضع امام در قبال رفتار خوارج پس از ماجرای حکمیت دلیل بیحضرت از مردم به

جای پذیرش اشتباه خود در حکمیت به ةاز اعالم نتیج ارج پساند خوکه مورخین گزارش کردهاست. چنان

تسلیم شدن به پیشنهاد فریبکارانه جناح اموی به رهبری معاویه، اصل حکمیت را مردود شمرده و به 

رو امام به از این، قرار دادند فشارتحتگرفتند و امام را برای ابراز پشیمانی و توبه گماردن داوران خرده مى

 :آنان رفت و فرمود گاهاردو
ها را برافراشتند، نگفتید برادران ما و و فریب و نیرنگ، قرآن و رنگ که از روى حیلتآیا هنگامى»    

ها و به کتاب خدا گراییدند. رأى، از آنان پذیرفتن است و بدان ند. از ما، گذشتِ از خطا طلبیدندهمدینان مایَ
و نهانِ آن  که آشکارِ آن پذیرفتنِ داورى قرآن است رهایى بخشیدن. به شما گفتم، این کارى است

و در راه خویش  و پایانِ آن پشیمانى، به کار خود پردازید دشمنى با خدا و ایمان. آغازِ آن مهربانى است
کننده گوش مدارید، که اگر پاسخش دهند، با و به هر بانگ پیش بتازید. در کار جهاد دندان بفشارید
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و شما را دیدم به داورى  مقدار است. چنان شد که شدخوار و بی ر او را واگذارندگمراهى یار است و اگ
 .(122/خطبه) «و بدان رضا دادید گردن نهادید

. اندکردهیم بینییشپفریبکاری جناح اموی در بر نیزه کردن قرآن را به وضوح  امام در این فقره عاقبتِ  

در امر مدیریت جامعه است، گواه جهل و  حضرتنگری آینده که نشان هوشمندی وبر آن عالوه بیان اخیر

 ةمحاجمسلمانان از وضعیت خویش است. به همین دلیل امام در  ةبینانه جامعفقدان تحلیل و درک واقع

توجهی خوارج به رأی و نظر امام در ماجرای اند ضمن سرزنش آنان، از بیدیگری که با خوارج داشته

 کنند:یمحکمیت ابراز ناخرسندی 
دنبال دارد. درباره ، دریغ خوردن آرَد، و پشیمانى بهاما بعد؛ نافرمانى خیرخواه مهربان، داناى کاردان »...    

چه درون دل داشتم از شما ننهفتم، )راى راست آن بود اگر این داورى رأى خویش را گفتم، و آن
 «گرفتید، جفا ورزیدید و به راه عصیان رفتیداما مخالف وار، سر باز زدید و نافرمانى پیش  ؛پذیرفتید(مى

 (.61/خطبه)
 ایستادگی و پایداری .2-3-3

ناسالم به  ةی جامعهاعنوان یکی از نشانهبا دشمن به ةارادگی در مواجهاز سستی و بیالبالغه نهجدر 
امیه و شخص عنوان مثال، امام که از موضع ستمکارانه جبهه شام به رهبری بنیشدت انتقاد شده است. به

خوبی آگاهی داشت، برای رفع این خطر مردم را به جهاد به میاسال ةمعاویه و خطر آن برای جامع
ه این خواسته تحقق پذیرد. از شد کمیارادگی کوفیان مانع از آن و بی عملیبی، اما سستی و خواندفرامی

اندازی آنان به منان و دستدش گستاخیرو در انتقاد از رفتار عناصر سست عنصری که موجب این
 فرماید:میاند، چنین شدهمیهای اسالسرزمین

شناختم که به میندیده بودم و ن ناز پرورد! کاش شما را خردانکممرد، ای  صورتِای نه مردان به»    
ما پر خدا، پایان این آشنایی ندامت بود و دستاورد آن اندوه و حسرت. خدایتان بمیراناد! که دلم از دست ش

ریزید، و با نافرمانی و میاندوه به کامم  ةام ماالمال خشم شما مردم دون، که پیاپی جرعخون است و سینه
گوید پسر ابوطالب دلیر است اما علم میجا که قریش ، تا آنآمیزیددرمیفروگذاری جانبم، کار را به هم 

     .(23/خطبه) «داند...میجنگ ن
اگر دچار کسانی باشد که او را  ،ی، هرقدر شجاع، دلسوز و با تدبیر باشدبدیهی است هر فرمانده    

 کنند: میگونه توصیف نافرمانی کنند، راه به جایی نخواهد برد. چنین وضعیتی را امام این
کنند. میخوانم اجابت نمیرا ها برند و چون آنمیکنم فرمان نمیام که چون امر گرفتار کسانی شده»    

د اصل و ریشه در یاری پروردگار منتظر چه چیزی هستید؟ آیا دینی ندارید که شما را گرد آورَبی ای مردم
 (.63/خطبه) «و یا غیرتی که شما را به خشم آورد؟
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ای است که زبان را از گفتن و گوش را از جامعهترسیم کرده است، گونه که امام ای آنچنین جامعه    
تن روی آورده و یک رنگی را از  قیقت بسته است، از آزادگی به اسارتِشنیدن حق و چشم را از دیدن ح

 .(33/خطبه) اندکف داده
 ی بنیادینهاارزش حساسیت نسبت به .2-3-4

میزان پایبندی و  ،آن به نقد جامعه بپردازدبراساس تواند مییکی از معیارهایی که منتقد اجتماعی 

تواند زنگ خطری میتفاوتی جوامع اخالقی است. بی هایحساسیت آن جامعه نسبت به اصول و ارزش

وجود دارد که البالغه نهجمصلحان اجتماعی باشد. در این خصوص موارد متعددی در  و نیز مسئوالنبرای 
است که در  ایجامعهناسالم  ةاز نگاه امام علی)ع( جامعدهد. میموضع و واکنش امام را به این امر نشان 

امام گرفتار ر مردمان آن بر سودجویی است و پروای دین و اخالق در آن وجود ندارد. آن انگیزه و اساس کا

و ذلت و خواری  کردمیای بود که ادعای دینداری داشت، ولی به دینی که خود پذیرفته بود عمل نجامعه

ارید تا بر دینی نیست که فراهمتان آرد؟ غیرتی ند» .را به بهای فرار از مبارزه و جهاد برخود خریده بود
  .(108/خطبه) کارتان وادارد؟

در آن  نیکوکار که ؛ای سپاس نداربریم ستیزنده و ستمکار، زمانهمیای مردم در روزگاری به سر »    
 (.62/خطبه) در آن سرکشی افزاید جفاپیشهو  بدکردار به شمار آید

ای که از حقیقت و صداقت عههمواره حقیقت و عدالت و صداقت است. جامآرمانی، مبنای حرکت جامعه   
ای بیمار است. کند، جامعهمیزند و آن را نوعی سیاست و زرنگی تفسیر میمنحرف شده، دست به نیرنگ 

فرماید: میای امام که همواره مسیر صداقت را برای پیروان خود در نظر گرفته است، درباره چنین جامعه
و نادانان آن مردم را گُربُز و  وفایی را زیرکی دانندبی ،آن بریم که بیشتر مردمِمیما در روزگاری به سر »

 .(11/خطبه) پندارند؟میخوانند. خدا کیفرشان دهد! چرا چنین  اندیشچاره
 ،است علی)ع( نابسامان از نگاه امام ةی جامعهاها که از نشانهجایی در ارزشهیکی دیگر از مصادیق جاب   

فضیلت است. قدر نهادن به اهل فضیلت در حقیقت ارج نهادن به و  دانشنسبت به صاحبان  قدرناشناسی
سقوط خود را فراهم  ةخویش را نشناسد، بدون شک، زمین ای که قدر بزرگانِاست. جامعه« فضیلت»

معیار حق بودن نیست،  نفسهفی هاشخصیتکه بزرگیِ بزرگان و کید بر اینأساخته است. امام در عین ت
اند. امام)ع( در جایی و بزرگان جامعه را یادآوری کرده پاس داشتن اهل فضیلتضرورت حرمت نهادن و 

از بین بردن اصول و روی آوردن به  :گرددمیبا چهار نشانه آشکار ها انحطاط و زوال دولت» فرماید:می
 ،612ص  – غررالحکمرسولی محالتی، ) «غرور، پیش انداختن فرومایگان و عقب راندن فضیلت پیشگان

 .(3061ح 

ی هامسلمانان، یکی از نشانه ةهای جاهلیت قبل از اسالم به جامعامام ضمن انتقاد از سرایت نگرش    

و بر صدر نشستن و تکریم جاهالن  و انزوای عالمان و شایستگان ینشینگوشهجاهلی را  ةمهم جامع

 .(2/خطبه) داندمی
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 اجتماعی تعهد .2-3-5

پذیری ولیتؤمستعهد و پرداخت امعه جاستناد به آن به نقد و ارزیابی  توان بامیمعیارهایی که یکی از 
ل و اکُی است که امام از آن به توو غلبه خصلتولیت باعث رواج ؤشانه خالی کردن از زیر بار مس است.

و  متقابل نسبت به یکدیگرمسؤولیت جای احساس به این معنا که افراد جامعه به [1] کندمییاد تخاذل 
کنند. واضح است که میشانه خالی مسؤولیت از زیر بار  ،، با واگذاشتن امور به یکدیگره جامعهنسبت ب

های پایانی عمر و در شرایطی که انجامد. امام در سالمیای به ضعف و سستی و زبونی جامعه چنین رویه
جمله تعدی و های مختلف، ازبر اثر سستی ورزیدن و تواکل و تخاذل دستخوش بحران میاسال ةجامع

مردم کوفه مکرر تجاوز نیروهای جناح اموی به قلمرو حکومتی حضرت شده بود، ضمن دعوت و ترغیب 
 (.23/خطبه) دهدمیآنان را به خاطر سستی ورزیدن مورد سرزنش قرار  ،برای مقابله با متجاوزین

و امام  ؛ن خواهد بوددشم و تجاوز ورزیطمعناشناسی، مسؤولیت بدیهی است که نتیجه چنین سستی و    
گذاشتید و از میای مردم! اگر یاری حق را فرو ن» فرماید:میزیر به این موضوع اشاره  ۀبه روشنی در فقر

دوخت و هیچ میطمع به شما ن ۀشما نیست دید ةبه پای کهآن، دیداشتیبرنمخوار ساختن باطل دست 
 .(133/خطبه) «فروختمینیرومندی بر شما مهتری ن

درپی آنان های پیمیامام ضمن سرزنش شدید کوفیان، در تحلیل علل ناکاالبالغه نهجرازی دیگر از در ف  
های با جناح شام، غفلت از دشمن و تخاذل و فروگذاشتن یکدیگر را عامل اصلی این شکست ةدر مقابل

. به خدا، داریدبرنمیاند و از خواب غفلت سر بر شما دوختهها دیده»فرماید: میکند و میمکرر ارزیابی 
  .(61/خطبه) مغلوب و خوارند، آنان که یکدیگر را فروگذارند

 

  گیرینتیجه
 یویژه در عصر حاضر اهمیتمدرن و به ۀ، در دوردر حیات بشری دیرپاای عنوان مقولهنقد اجتماعی به

ایی را برای تحلیل و های قابل اعتنهای فکری مختلف تالشو اندیشمندان در سنت العاده یافته استفوق
موجود راجع به نقد  یهااند. در این مقاله پس از اشاره به دیدگاهتبیین ابعاد مختلف آن صورت داده

عنوان یکی از البالغه، بهای اسالم و ایران، متن نهجاجتماعی و با هدف شناخت عمیق میراث اندیشه
ر بحث نقد اجتماعی مورد بررسی و امعان نظر ، از منظفکری مسلمانان ثیرگذار در میراثأمتون مهم و ت

 بحث به شرح ذیل قابل عرضه است: این قرار گرفت که حاصل 
پردازی پیرامون ی فرهنگی هر جامعه دارد؛ از این رو هرگونه نظریههانقد اجتماعی پیوند وثیقی با زمینه .1

)این  مورد نقد صورت گیرد ةامعجی فرهنگی هاباید با تکیه بر میراث فکری و زمینهمینقد اجتماعی 
  .ی جهان شمول نقد نخواهد بود(هاسخن البته به معنای نادیده انگاشتن سویه

های اجتماعی و در مواجهه با نابسامانی ،خود ةشناسانامام علی)ع( با توجه به مبانی انسان .2
تواند مبنای وثیقی برای میاند که طرح کرده می، مضامین مهیشعصر خو ةهای اخالقی جامعناهنجاری
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خواهی و ها، کمالولیت جمعی انسانای در باب نقد اجتماعی گردد. تأکید امام بر مسؤتدوین نظریه
ها و حیثیت و حرمت انسان مختار بودن نوع انسان در اعمال و افعال خودتربیت پذیری و پذیری و کمال
  نقد اجتماعی است. شناختیانسانات نظر از عقاید و باورهای آنان، از شمار این مفروضصرف

نقد اجتماعی از لوازم دوام و قوام شود که میچنین مستفاد البالغه نهجفحوای بیانات امام و مضامین از  .6
تواند موضوع و متعلَّق نقد قرار میجامعه با کلیت آن  البالغهنهجو سالمت نظام اجتماعی است. از نگاه 

در فرازهای مختلف و های مهم، و شخصیتها چهره در کنار نقد رفتارِامام  گیرد. بر همین اساس است که
عصر خویش را مورد تحلیل و نقد قرار  ةجاهلی و جامع ةجامعو سبک زندگی سیر و فرایند حرکت  ،مکرر

 ها،سنت اندگرفتهمورد نقد قرار البالغه نهجکه در ی عناصر ةنقد کلی جامعه، ازجمل بر عالوهداده است. 
 اعمال و کردارهای اجتماعی هستند. 

توان و باید به نقد رفتار و رویکرد میترین معیارهایی که با استناد به آن مهم البالغهنهجاز منظر  .1
، و پایداری معطوف به عمل ۀنگری، ارادرسشگری، آیندهجامعه پرداخت عبارتند از پ میعمو

و  یافتهسامان ةجامع دیگربیانبهی بنیادین اخالقی. هااجتماعی و پایبندی به ارزش پذیریمسئولیت
با هوشمندی و های مذکور گیری از شاخصاست که با بهره ایجامعهالبالغه نهجمطلوب امام و 

 یافتهکمالحیات طیبه و  آرمانی برخوردار از ةحرکت به سمت ایجاد جامعتمهیداتی برای  اندیشیعاقبت
توجه و اهتمام به  واعضاء جامعه  ةهم از رهگذر نقد فراگیر و متقابلِ ایجامعهتحقق چنین بیندیشد. 

  .پذیر استامکانو تضامن جمعی  ولیتؤمس
نقد اجتماعی هستند  ةی مهم نظریهاهکه از عناصر و مؤلفشرایط منتقد  و کارگزاران نقد پرداختن به .1
  تواند موضوع پژوهشی دیگر قرار گیرد.میبحث  ةدلیل دامنبه
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 : هاپی نوشت

عنوان یک رود که معموالً از نقد لیبرالیسم بهمیکار یی بههاگرایی برای نامیدن نظریهطورکلی جامعهبه .1

شناختی آن و ی فلسفی و معرفتهاتر بنیانآموزه سیاسی با پیامدهای اقتصادی فراتر رفته، به نقد عمیق

 (.11: 1608 )حسینی بهشتی، پردازندمیگاه به اصل ماهیت خود تجدد 

 .ترجمه استاد فقید دکتر سید جعفر شهیدی استبراساس البالغه، ارجاعات این مقاله به متن نهج تمام .2

نوازند تا به خواب رود، میاش دف و چنگ کفتار را شکار کنند، بر در النه . معروف است که چون خواهند6

 بندند: میسپس دست و پای آن را 
 (112: 1633)شهیدی،  شد طبع موافق سبب بستن کفتار      عطر سبب کشتن آهو              شد ناف م

ره کنند و با شوم که دشمنان مرا محاصمیبرخوردارم و هرگز غافلگیر ن میبه خدا سوگند از آگاهی الز

 .خطبه ششم(، دشتیالبالغه، ترجمه محمد نهج) نیرنگ دستگیرم کنند

ولیت کردن از خود و به دوش ؤاست، به معنای سلب مس« وکل»فاعل از ماده مصدر باب ت تواکل .1
)راغب  ادنقرار د نائب خودردن و دیگری را دیگری اعتماد ک به معنای بر دیگری انداختن. وکیل کردن

از ریشه خذل به معنای سست شدن پا و یکدیگر را فروگذاشتن و یاری  تخاذل (.161: 1181 اصفهانی،

و کان الشیطان لالنسان » قال تعالی:»نویسد: میراغب در مفردات در شرح معنای خَذَل  .نکردن است
و لذلک قیل خذلت الوحشیه ولدها و  و الخذالن ترک من یظن به ان ینصر نصرته ای کثیر الخذالن« خذوال

 (.111: 1181 )راغب اصفهانی، «تخاذلت رحال فالن
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