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اسالمی  جامعه ی  پیش رفت  در  مؤثر  راه های  جمله  از  سازنده  و  مفید  انتقاد  چکیده: 
توجه  با  شود.  انجام  درستی  به  خود  شرایط  و  آداب  چارچوب  در  آن که  شرط  به  است 
به بخش های نهج البالغه می توان انتقادگری و انتقادپذیری را آموخت. پس از بررسی 
دعا،  از  بهره گیری  که  گردید  مشخص  نهج البالغه  در  علی؟ع؟  امام  انتقادی  عبارات 
تصویر سازی در انتقاد، توجه به اصول روان شناسی، استفاده از پرسش های انکاری و 
که  است  طرقی  جمله  از  خصم  طریق  از  شدن  وارد  و  ضرب المثل  بردن  به کار  تقریری، 
و  علم  و  صدر  سعه ی  شجاعت،  داشتن  هم چنین  گرفت.  به کار  انتقاد  برای  می توان 
تخصص الزم، توجه به زمان و مکان در انتقاد، ذکر محسنات قبل از انتقاد از مؤلفه های 
بررسی موضوعیت  این تحقیق،  در  اصلی  پرسش  و شایسته می باشند.  جا  به  نقد  یک 
نقد، جایگاه و چگونگی آن در جامعه ی علوی علی الخصوص نقد منصفانه از دشمنان 
است، پاسخ به این مسئله می تواند اقدام مثبت و مفیدی برای جلوگیری از اختالفات در 
که بر مطالعات منابع دینی به ویژه  جامعه باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است 

نهج البالغه و یافته های علوم معاصر مبتنی است. 
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مقدمه. 1

ح در این تحقیق بررسی جایگاه نقد است. اینکه دیدگاه و بیان حضرت علی؟ع؟ به عنوان       مسأله ی اصلی مطر

پیشوای مسلمانان در انتقاد به چه نحو است؟

هم  نیست،  عیب جویی  و  یابی  عیب  فقط  انتقاد  و  نقد  که  داشت  توجه  نکته  این  به  باید  مسائل  این  به  پاسخ  در 

انجام می گیرد. نقد به  بایسته ای  گر آهنگ اصالح و سازندگی باشد پس نقد  ا بیان معایب.  بیان محسنات است و هم 

که می تواند موجب خیرات و برکاتی شود. حضرت علی؟ع؟ به هنگام انتقاد به افراد و  خودی خود امر پسندیده ای است 

گر نقطات مثبتی در طرف مقابل می دیدند به  ویژگی های آنان توجه داشتند و جانب انصاف را رعایت می نمودند. یعنی ا

که حضرت؟ع؟ به هنگام انتقاد از منذر بن جارود  هنگام انتقاد آن را هم یادآور می شدند؛ مانند نامه ی 71 نهج البالغه 

گر محسناتی در فرد یافت نشود،  در ابتدا سابقه ی نیک پدرش را به وی یادآوری می کند )سید رضی، ص436(. حال ا

حضرت هم صحبتی از آن نمی کنند. نمونه ی آن را در انتقاد از معاویه و عمروعاص مالحظه می کنیم که امام هیچ نقطه ی 

ک: سید رضی، صص 430 )نامه ی 65( و 428 )نامه ی 64( و 422 )نامه ی 55(  مثبتی را برایشان ذکر نکرده است ]ن. 

و ص 100 )خطبه ی 84([ و بنابراین حضرت؟ع؟ در مورد دشمنان هم نقد منصفانه داشته اند لذا پرداختن به اسلوب 

انتقادات حضرت؟ع؟ حائز اهمیت است.

که به رشته ی تحریر درآمده اند عبارتند از: در رابطه با انتقاد آثاری 

الف( یک کتاب در یک مقاله »حکومت دینی و حق انتقاد« نوشته ی حسن نامنی؛ این مقاله در مفهوم شناسی به وجه 

تمایز انتقاد با عیب جویی و توطئه پرداخته و در ادامه به نظریات مختلف در انتقاد از حکومت و بیان ویژگی ها و فوائد 
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انتقاد پرداخته است.

این  اثر عبدالعلی محمدی است؛ در  انتقادورزی جامعه در نگرش دینی«  و  ب( مقاله ی دیگر »نقد پذیری حکومت 

اندیشه و بیان، خطا پذیری  آزادی  از منکر، شورا،  امر به معروف و نهی  ح شده است.  انتقاد مطر ادله ی  مقاله مبانی و 

که در راستای ضرورت انتقاد متقابل دولت و مردم بیان شده است.  کمان از مؤلفه هایی است  حا

راجع به انتقاد در نهج البالغه نیز می توان به مقاالت زیر اشاره نمود:

کاشمری؛ این مقاله  انتقاد پذیری در حکومت علوی«، نوشته ی سید مهدی موسوی  گری و  الف( مقاله ی »انتقاد 

همانند سایرین در ابتدا به مفهوم شناسی انتقاد پرداخته و سپس موارد محدودی از انتقادات حضرت؟ع؟ را آورده است.

ب( مقاله ی »شکوه های امیر المؤمنین علی؟ع؟ در نهج البالغه« به وسیله ی سید فضل اهلل میرقادری نگاشته شده 

است. نویسنده در این نوشته، شاهد مثال های متعددی در موارد مختلف راجع به شکوه های حضرت؟ع؟ آورده، منتها 

دسته بندی و تفصیل الزم را نداده است.

ح شده اند.  که صرفا در آنها عبارات انتقادی مطر جنبه نوآوری این تحقیق در بیان بخش هایی از نهج البالغه است 

که راجع به انتقاد آورده شد، هیچ یک آن را از نظر اسلوب و به این شکل، مورد بررسی قرار نداده اند،  هم چنین در مقاالتی 

بنابراین از این نظر نیز بدیع می باشد.

مفهوم شناسی. 2

در این قسمت مراد از اسلوب و انتقاد تبیین می گردد.
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اسلوب. 1 . 2

     االسلوب به ضم1 جمع اسالیب2 است. به ردیفی از درختان نخل اسلوب می گویند سپس بر هر راه ممتد و طوالنی 

ساِلیَب من 
َ
َخذ فالٌن فی أ

َ
گون معانی بیان شده برای آن می باشد. یقال: أ گونا اطالق شده است. طریق، وجه و فن، فنون 

ْسُلوٍب « یعنی سیره و روشش تکبرورزی است )ابن 
ُ
أ لفی  ْنَفه 

َ
أ ِإّنَ  را آموخت »و  گفتار و سخنوری  القول؛ یعنی فالنی فن 

منظور، 1414ق، ج1، ص473، طریحی، 1375، ج2، ص83، راغب اصفهانی، 1412ق، ص419، فیومی، 1414ق، ج2، 

که  ص284، یوسف موسی و الصعیدی، 1410ق، ج1، ص290(. این واژه هم بر راه حقیقی اطالق شده و هم راه مجازی 

همان راه و رسم و آیین باشد؛ همانند سبک نویسنده و سبک ادبی )آذرنوش، 1390ش، ص294 ذیل اسلوب(. برخی 

کردار )معلوف، 1387ش، ص243 ذیل سلب(. بنابراین اسلوب انتقادی  گفتار است هم فن عمل و  گفته اند هم فن  نیز 

یعنی راه و روش انتقاد.

انتقاد. 2 . 2

ْنقاُد:  کتب لغت عربی این چنین آمده است: »و النْقُد و الّتَ       انتقاد مصدر باب افتعال و ریشه ی آن »نقد« می باشد. در 

یِف منها، انتقدها: نظرها لیعرف جیدها و َزیفها« نقد و تنقاد یعنی جداسازی درهم و  تمییُز الدراِهم و الدنانیر و ِإخراُج الّزَ

کردن به چیزی برای شناخت نیک و بد آن. )یوسف  دینار و اخراج سکه های تقلبی از سکه های اصلی. انتقاد یعنی نظر 

موسی و الصعیدی، 1410 ق، ج1، ص45، ابن منظور، 1414 ق، ج3 ، ص425(.

کمک  چنان چه تنها به بیان عیب جویی و بیان اشکاالت و ناراستی های یک اندیشه پرداخته شود، از واژه ی انتقاد به 

گوینده اش آشکار ساخت  کالم را بر  حرف »علی« استفاده می کنند. »نقد الشعر أو الکالم علی قائله« یعنی لغزش های شعر و 

uslub . .1

asalib . .2
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)بستانی، 1375ش، ص141(.

بیان محسنات و خوبی ها دانسته اند: »نقاد  را صرف  رابطه وجود دارد. برخی آن  این  کتب فارسی دو دیدگاه در  در 

که دیدن  کند و چیزهایی را  کشف  راستین باید به خوبی ها و نه نارسایی ها بپردازد و زیبایی های نهفته ی یک نویسنده را 

را سزوارند، به جهان عرضه دارد« )آریان پور، 1362ش، ص38(.

که نقد و انتقاد، صرفا یا  گروهی دیگر آن را در خرده گیری و بیان نارسایی ها منحصر نموده اند: »برخی بر این باورند  و 

دست کم در معنای رایج و شایع آن، به معنای عیب جویی و خرده گیری است« )اسالمی، 1383ش، ص23(.

که نقد و انتقاد به معنای ارزیابی منصفانه ی یک چیز است و برای این ارزیابی در بسیاری از موارد  اما به نظر می رسد 

کنار بیان نقاط ضعف، نقاط قوت را نیز یادآور شد. الزم است در 

اسلوب انتقادات در نهج البالغه. 3

گرفته از دو بعد قابل بررسی است. اول با  که انتقادات صورت        با تأمل در بخش های نهج البالغه می توان دریافت 

ع مخاطب و دوم از نظر اسلوب انتقادی.  توجه به نو

انواع انتقاد در بعد مخاطب     . 1 . 3

کلی قابل تقسیم است: انتقادات فردی و انتقادات اجتماعی.  ع مخاطب به دو دسته ی  از نظر نو

انتقادات فردی. 1 . 1 . 3

که امام؟ع؟ در  که در آن مستقیما فرد مورد خطاب قرار می گرفته است، انتقادات فردی نظیر مواردی    یعنی انتقاداتی 

گفته ی شهید مطهری؟هر؟ تنها در خطبه ی سوم )شقشقیه( از خلیفه ی  گفته اند، طبق  انتقاد از خلفای پیشین سخن 

کنایی بوده است )مطهری، 1388 ش، ص164(.  کلی یا  اول و دوم به طور خاص انتقاد شده و در سایر موارد به صورت 

گفته شده است. نمونه هایی از انتقادات فردی در  در این خطبه به صورت مجزا از عملکرد ابوبکر، عمر و عثمان سخن 
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ح زیر است.  نهج البالغه به شر

انتقاد از مخالفان و دشمنانانتقاد از اصحاب و یاران*

موارد  نمونه 

انتقادات فردی در 

نهج البالغه

بن  زیاد  71(؛  )نامه  جارود  بن  منذر 

ابن عباس  44(؛  و   20 )نامه  های  ابیه 

56(؛  )نامه  هانی  بن  شریح  18(؛  )نامه 

مصقله  45(؛  )نامه ی  عثمان بن حنیف 

)خطبه 44(؛ اشعث بن قیس )خطبه 19(؛ 

کارگزاران )نامه های 40 و 41( یکی از 

ابوبکر )خطبه ی 3، نامه ی 62، خطبه ی 217(؛ 

معاویه  3(؛  عثمان)خطبه  3(؛  عمر)خطبه ی 

)نامه های 6، 7، 10، 28، 30، 32، 37(؛ طلحه و 

زبیر )خطبه های 148 و 169(؛ عمروعاص )نامه 

)39

انتقادات اجتماعی . 2 . 1 . 3

گروه ها و اجتماعات  که در آن       انتقادات اجتماعی در مقابل انتقادات فردی، به آن دسته از انتقاداتی اطالق می شود 

گرفته اند. از جمله انتقادات اجتماعی در نهج البالغه می توان نمونه های زیر را برشمرد. مورد خطاب قرار 

نمونه انتقادات اجتماعی در 

نهج البالغه

انتقاد از تمامی مخالفان )بخش 12 خطبه ی 2(؛ در انتقاد از کسانی که تقاضای 

بخشش از بیت المال می کردند )خطبه ی 126(؛ در نکوهش و انتقاد از مردم 

و  کوفه )خطبه های 27 بخش دوم  در نکوهش مردم  بصره )خطبه ی 13(؛ 

29(؛ انتقاد از اصحاب جمل )خطبه های 9، 10، 22(؛ انتقاد از ترک کنندگان 

جهاد )خطبه ی 27 بخش دوم(؛ انتقاد از عالم نمایان )خطبه ی 17(؛ انتقاد از 

دشنام دهندگان به دشمن )خطبه ی 206(
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 از نظر اسلوب انتقادی . 2 . 3

ح ذیل قابل شناسایی است.      با دقت نظر در هر یک از عبارات انتقادی امام علی؟ع؟، اسلوبی به شر

استفاده از تکنیک های بالغی و تصویری. 1 . 2 . 3

که در بیشتر انتقادات مالحظه می گردد، اسلوب های بالغی و تصویری نظیر تشبیه، استعاره،       یکی از وجوه مشترکی 

که حضرت؟ع؟ به وسیله ی آنها به تصویرگری در نهج البالغه پرداخته اند. تصویر در لغت به معنای  کنایه و مانند آن است 

صورت و شکل قرار دادن برای چیزی یا نقش و رسم نمودن چیزی است؛ )دهخدا، 1373، ماده ی صور( فیروز آبادی 

ع و صفت هم به کار  این چنین می گوید: »صورت یا تصویر یعنی شکل که جمع آن ُصَور و ِصَور می باشد این واژه به معنای نو

می رود.« )فیروز آبادی، 1412 ق، ماده ی صور(. همین واژه با ریشه   ی واوی یا یایی به یک معنا آمده است. »رجٌل صیر 

شیر یعنی زیبا رو« )ابن منظور، 1414 ق، ج 4، ص 473(. 

که با آن بتوان تصویری هنرمندانه از معنا را  منظور از اسلوب های تصویری در یک متن، به کار بردن روش هایی است 

کالمی نظیر تشبیه، تمثیل، استعاره،  ع آرایه ی  گذاری آن بیشتر باشد. بنابراین مشمول هر نو به مخاطب ارائه داد تا تأثیر 

رّمانی )م.386( مفهوم  که  ایجاد صورت های ذهنی به کار رود- می شود. چنان  کنایه و مانند آن-که به منظور  مجاز، 

کریم به روشنی ارائه می دهد؛ تصویر از نظر وی یعنی تجسم امور  تصویر را از خالل تطبیق بر استعاره ها و تشبیهات قرآن 

از نظر جرجانی )م. 471(  اما تصویر  که به چشم دیده می شوند )شادی، 1991 م، ص18(.  معنوی در صور محسوسی 

گونه های بیانی معروف نظیر تشبیه، تمثیل و استعاره؛ ساخت های بیانی  که عالوه بر  گونه ای  گسترده تر دارد به  مفهومی 

دیگر هم چون تقدیم، تأخیر، قصر، خبر، انشاء و امثال آن را نیز در بر می گیرد )همان، ص 26(. در این بخش با توجه 

کنایه در عبارات انتقادی امام علی؟ع؟ مورد  گستردگی دامنه ی اسلوب های تصویری، سه صنعت تشبیه، استعاره و  به 

بررسی قرار می  گیرد.
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الف( تشبیه

که به خاطر شباهتش به رنگ طال به این نام خوانده شده است  گرفته شده       تشبیه از شبه به معنای نوعی رنگ زرد 

)فراهیدی، 1410 ق، ج 3، ص 404( تشبیه چیزی به چیز دیگر به معنای قرار دادن مثل برای آن می باشد )ابن منظور، 

گویند )طریحی، 1375 ش، ج 6، ص 349(.  1414 ق، ج 13، ص 503(. به بیان برخی، مماثلت چند چیز در یک امر را 

صنعت تشبیه یکی از انواع بیانی در علم بالغت است؛ طبق قدیمی ترین تعریف از قدامة بن جعفر، تشبیه بین دو امری 

که هر دو را فرا می گیرد مشترک و در اموری دیگر متمایز از هم اند. )بغدادی،  که از جهاتی در معناهایی  اتفاق می افتد 

که قدر مشترک همه ی آنان بیان مشارکت دو شیء در صفتی  1374، ص 13( با مالحظه ی سایر تعاریف می توان دریافت 

که آن دو را جمع می  از صفات توسط الفاظ مخصوص است؛ به عبارت دیگر تشبیه اتفاق مشّبه و مشّبه به در وصفی است 

کند. )سیوطی، 1421 ق، ج 2، ص 45/ الجوزیه، 1981 م، ص 15/ هاشمی، بی تا، ص 241( و از نظر برخی این مانندگی 

که تشبیه  کذب و یا حداقل دروغ نما )همراه با اغراق( باشد )شمیسا، 1379، ص 33(. از آندو آنچه را  بایستی مبتنی بر 

که ذکرشان  که به آن تشبیه می شود مشبه به می نامند. مشبه و مشبه به دو رکن اصلی تشبیه اند  می کنیم مشبه و آنچه را 

گل و باغ، مشبه به می باشند. تشبیه دو رکن  که در آنها رو و جهان، مشبه و  گل رو و باغ جهان  کالم واجب است مانند  در 

دیگر نیز دارد که ذکر آنها در جمله واجب نیست؛ یکی ادات تشبیه و دیگری وجه شبه که وجه مشترک میان مشبه و مشبه 

به است. تشبیه به اعتبار ارکان خود قابل انقسام به انواع مختلف حسی، عقلی، مفرد، مرکب و … می باشد. )هاشمی، 

بی تا، صص 244-247(

ْنُتْم َتْنِفُروَن َعْنُه ُنُفوَر اْلِمْعَزی ِمْن 
َ
کوفیان از خود را این گونه نکوهش می کند: »َو أ در ذیل خطبه ای حضرت؟ع؟ فرار 

کوفیان از دعوت به سوی حق  کنند می گریزید( در این عبارت فرار  که از غّرش شیر فرار  َسِد« )چونان بزغاله هایی 
َ ْ
َوْعَوَعِة ال

)مشبه( به فرار بزغاله از صدای غرش شیر )مشبه به( تشبیه شده است. وجه شبه در هر دو ترس و تالش برای فرار می باشد 

)ابن میثم بحرانی، 1362 ش، ج3، ص 148 ذیل خطبه ی 130(. به اعتبار آنکه ادات تشبیه ذکر شده، تشبیه مرسل 
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گردیده است و هر دو طرف تشبیه حسی می باشند.  است و در آن مصدر مفعول مطلق یعنی نفور جانشین ادات تشبیه 

در جای دیگری امام؟ع؟ در انتقاد از معاویه و نصیحت نامه ی وی دو تشبیه جالب را به کار می برند: »َفُکْنَت ِفی َذِلک 

َضاِل« )داستان تو داستان کسی را ماَند که خرما به سرزمین ُپر خرمای »َهَجر«  ِدِه ِإَلی الّنِ ْو َداِعی ُمَسّدِ
َ
ْمِر ِإَلی َهَجَر- أ َکَناِقِل الّتَ

کند( )سید رضی، ص364 نامه ی28( اینکه معاویه، امام؟ع؟ را نصیحت می کند  برد یا استاد خود را به مسابقه دعوت 

که آموزنده خود را به  کسی است  که خرمای آن معروف است( یا مثل  تشبیه شده به حمل کننده ی خرما به هجر )شهری 

کاف در »کناقل« ادات تشبیه، »ناقل  مسابقه تیراندازی بخواند. بنابراین در تشبیه اول، ضمیر »َت« در »فکنَت« مشبه، 

کسی  گویا خبری را برای  که  التمر الی هجر أو داعی مسدده الی النضال« مشبه به است. وجه تشبیه اینجا نیز همان است 

کردن باشد. مشبه به در تشبیه دوم »داعی مسدده الی النضال«  که او خود معدن آن بوده و سزاوارتر به بازگو  کند  بازگو 

گرفته تشبیه مرسل بوده و در آن امری عقلی  کار است. در اینجا تشبیه صورت  و وجه شبه در آن عبث و بیهوده بودن 

کردن( به امری حسی )حمل کننده ی خرما( مانند شده است.  )نصیحت 

ب( استعاره

گرفتن می باشد. )ابن منظور، 1414ق،       استعاره مصدر باب استفعال از )ع- و- ر( به معنای عاریه خواستن و عاریه 

که شاعر در استعاره، واژه ای  ج4، ص618( در اصطالح علم بالغت، عاریه خواستن لغتی به جای لغت دیگر است چرا 

از نظر علمای علوم قرآن  با عالقه ی مشابهت جای واژه ی دیگر به کار می برد. )شمیسا، 1379 ش، ص57( استعاره  را 

نیز به همین معن است منتها با بیانی متفاوت؛ به کار بردن لفظ است در معنای غیر حقیقی همراه با عالقه ی مشابهت. 

گر یکی از آن دو ذکر  که در تعریف تشبیه بیان شد، تشبیه بر دو رکن اصلی مشبه و مشبه به استوار است؛ حال ا همان گونه 

نشود استعاره پدید می آید. استعاره به اعتبار ارکان سه گانه ی خود یعنی مستعار )مشبه به(، مستعار منه )مشبه( و مستعار 

له )وجه جامع( به انواع مختلف مصرحه، مجرده، مطلقه، مکنیه، تخییلیه و … تقسیم شده است)سیوطی، 1421 ق، ج 

2، ص 145، هاشمی، بی تا، ص300، شمیسا، 1379ش، ص57، جرجانی، 1954م، ص27(.
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ِة ِفی  ّبَ
َ

کوفیان از لشکریان دشمن را با استعاره ای زیبا به تصویر می کشد: »َو اْنَجَحَر اْنِجَحاَر الّض حضرت؟ع؟ وحشت 

کفتار، در سوراخ و النه های خود پنهان می شوید. امام؟ع؟ ترس و فرار  ُبِع ِفی ِوَجاِرَها« همچون سوسمار و یا 
َ

ُجْحِرَها َو الّض

که به هنگام دیدن شکارچی یا خطری جّدی، فرار را، بر قرار ترجیح می دهند  کرده است،  کفتار تشبیه  آنها را به سوسمار و 

تا ضمن شّدت بخشیدن به  کرده اند  را به شکل فعل مؤّنث ذکر  امنی مخفی می شوند و به این دلیل جمله  و در محل 

که بطور معمول زن ها بیشتر از مردها می ترسند، روشن سازد. )ابن میثم بحرانی، 1362ش، ج 2،  توبیخ، این حقیقت را، 

کالم ذکر و مشبه نیامده است، استعاره تصریحیه است.  ص189، ذیل خطبه ی 66( با توجه به آنکه مشبه به در 

ی ُنْمِطَر«یعنی: ]اصحاب جمل [   ُنِسیُل َحّتَ
َ

ی ُنوِقَع َو ال ْمَریِن اْلَفَشُل- َو َلْسَنا ُنْرِعُد َحّتَ
َ ْ
ْبَرُقوا- َو َمَع َهَذیِن ال

َ
ْرَعُدوا َو أ

َ
»َو َقْد أ

گرایید. ولی ما تا بر دشمن نتازیم هیاهو به راه نمی اندازیم و  کارشان به سستی و شکست  رعد و برق ها به راه انداختند اما 

تا باران نباریم سیل جاری نمی کنیم«. 

الّرجل و  گفته می شود: ارعد  امام؟ع؟ لفظ »ارعاد« و »ابراق« را برای ترساندن از جنگ استعاره آورده است، در مثل 

ابرق، یعنی تهدید کرد و ترساند. در همین رابطه کمیت شاعر گفته است: ارعد و ابرق یا یزید فما وعیدک لی بضائر مناسبت 

)ابن میثم بحرانی،  را می ترساند.  انسان  و برق  که رعد  کننده است، چنان  ناراحت  امور  از  که تهدید  این است  استعاره 

که در آن اصحاب جمل به ابری سنگین  1362ش، ج1، ص284، ذیل خطبه ی 9( مبنای این استعاره، تشبیهی است 

گذر بودن، سرعت و شتاب، سر و صدای زیاد داشتن  دارای طوفان و رعد و برق تشبیه شده است. وجه شبه در هر دو زود 

است. بنابراین مشبه ذکر نشده و استعاره تصریحیه داریم. 

ج(کنایه

     ِکنایه به کسر کاف از )ک- ن- ی( گرفته شده است؛ بدین معنا که چیزی را بگویی و غیر آن را اراده کنی. )فراهیدی، 

1410ق، ج5، ص411، ابن منظور، 1414ق، ج15، ص233( در اصطالح بالغت اراده ی الزم معنای لفظ تعریف شده است 

از قضاء  کنایه  )المائده، 75(  الطعام<  کالن  یأ >کانا  آیه ی شریفه  در  مثال  به عنوان  )سیوطی، 1421ق، ج2، ص59(. 
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کتب ادبیات فارسی نیز با توجه به معنای ظاهری و  که الزمه ی قضاء حاجت، غذا خوردن است. در  حاجت می باشد چرا 

باطنی از این اسلوب بیانی سخن رفته است؛ ترکیب یا جمله ای که معنای ظاهری آن مراد نباشد و به جای آن یکی از لوازم 

کنایه از مهمان نواز بودن شخص است  گرفته شود مثاًل جمله ی »در خانه اش همیشه باز است«  معنای ظاهری اش به کار 

که در خانه ی شخص بر روی مردم باز باشد. )شمیسا، 1379 ش، ص93(  زیرا یکی از لوازم مهمان نواز بودن این است 

کنایه از فعل یا مصدر، تقسیم  کنایه از صفت و  کنایه از موصوف،  که به آن اشاره می کند به سه قسم:  کنایه، حسب معنایی 

می شود )شمیسا، 1379 ش، صص 95-93؛ هاشمی، بی تا، ص339(.

کنایه می زند: 1-  کالمها و یخشن مّسها« از خطبه ی شقشقیه، امام؟ع؟ به دو صفت از طبع عمر  در جمله ی »یغلظ 

می شود  وارد  کسی  به  زبان  با  که  ضربتی  زیرا  است،  زبان  زخم  و  درشت  سخنان  با  مواجهه  از  کنایه  آن  و  کالم  غلظت 

آزار  و  اذّیت  و موجب  به معاشرت است  از میل مردم  مانع  که  نیزه است. 2- داشتن طبیعت خشن  از زخم  سهمگین تر 

که اجسام خشن بدن را آزار می دهد. )ابن میثم بحرانی، 1362ش، ج1، ص 258، ذیل خطبه ی 3(  می شود چنان 

کنایه اشاره نموده و می نویسد: »صیر مطیتها فی حوزة- أی فی ناحیة- خشناء، یجفو مسها      قطب راوندی نیز به این 

کلمها. و هو تعریض بجفاء خلق الرجل الثانی و نفار طبعه « )راوندی، 1364ش، ج1، ص126(. و یعظم 

کنایه از عمر می باشد.  کنایه از ابوبکر و طبق نظر عده ای دیگر،  در خطبه ی 219، تعبیر »فالن« از نظر برخی، 

َف اْلِفْتَنَة- »خداوند شهرهای فالن را آباد دارد، یا به او 
َ
َة َو َخّل ّنَ َقاَم الّسُ

َ
َوَد َو َداَوی اْلَعَمَد- َو أ

َ ْ
َم ال ٍن َفَلَقْد َقّوَ

َ
ُء ُفال

َ
ِ َبال

»هلِلَّ

گذاشت .« قطب راوندی  کرد، سّنت را بر پا داشت و فتنه را پشت سر  که ناهمواری ها را هموار و بیماری ها را مداوا  خیر دهد 

کالم است. و اضافه ی الم به اهلل نظیر اضافه ی بیت اهلل و مانند آن  می گوید: هلل بالء فالن الم برای تخصیص و تعجب در 

کار و فعال نیکو، مدحی است راجع به بعضی از اصحاب امام علی؟ع؟  که مراد از بالء فالن یعنی  است. او ادامه می دهد 

برای حسن سیرتشان که در زمان پیامبر؟ص؟ زیسته و پیش از پیدایش آشوب و فتنه ی عثمان از دنیا رفته بودند )راوندی، 

1364ش، ج2، ص402(.
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که امام از زمامدار پیشین خود نموده است،  ابن ابی الحدید با توجه به اوصاف نیکویی - از جمله از بین بردن فتنه- 

که این مطالب مناسبتی با عثمان ندارد و ابوبکر هم مدت  کسی مقصود نبوده است. چرا  که قطعا جز عمر  نتیجه می گیرد 

کوتاه بوده و از زمان آشوب و فتنه فاصله ی زیادی داشته است. وی در جهت تأیید نظر خود به داستان سوگ  خالفتش 

زنان در فوت عمر و مدح و ستایش های آنان اشاره می کند )نک: ابن ابی الحدید، 1337ش، ج12، صص4 و 5(.

که ابن میثم با توجه به توبیخاتی که حضرت در خطبه ی شقشقیه از عمر داشته است، نظر ابن ابی  این در حالی است 

الحدید را رد نموده و بازگشت آن به ابوبکر را بهتر دانسته است. وی در ابتدا به معنای »هلل بالد فالن« می پردازد و آن را از 

کارهای  که چنین  کشور او را آباد دارد  کسی می داند یعنی خداوند  قبیل هلل دره و هلل ابوه، در راستای مدح و ثنا و دعا برای 

کسی و عمل او را بستایند با این  گاه بخواهند چیزی یا  که عرب ها، هر  مهّمی انجام داده است و اصل مطلب این است 

تعبیر وی را به خدا نسبت می دهند. )ابن میثم بحرانی، 1362ش، ج4، ص97(. با توجه به روحیه ی خشن و تندخوی 

کرده است، می توان نظر وی را بر نظر ابن ابی الحدید ترجیح داد.  که ابن میثم اقامه  عمر و دلیلی 

استفاده از اسلوب دعا. 2 . 2 . 3

      یکی از شیوه های انتقاد، می تواند انتقاد در قالب دعا باشد. حضرت؟ع؟ این چنین از طلحه و زبیر و فتنه ی آنان به 

 ُتْحِکْم َلُهَما 
َ

اَس َعَلی- َفاْحُلْل َما َعَقَدا َو ال َبا الّنَ
َ
ّل
َ
ُهَما َقَطَعاِنی َو َظَلَماِنی- َو َنَکَثا َبیَعِتی َو أ ُهّمَ ِإّنَ

َ
خداوند شکایت می کند: »الّل

ا 
َ

ْعَمَة َو َرّد َماَم اْلِوَقاِع- َفَغَمَطا الّنِ
َ
َنیُت ِبِهَما أ

ْ
- َو َلَقِد اْسَتَثْبُتُهَما َقْبَل اْلِقَتاِل- َو اْسَتأ

َ
 َو َعِمال

َ
ال ّمَ

َ
ِرِهَما اْلَمَساَءَة ِفیَما أ

َ
ْبَرَما- َو أ

َ
َما أ

اْلَعاِفیَة« )سید رضی، 40 ق، ص 180، بخش سوم خطبه ی 137( خدایا! طلحه و زبیر پیوند مرا گسستند، بر من ستم کرده 

و بیعت مرا شکستند، و مردم را برای جنگ با من شوراندند. خدایا آن چه را بستند تو بگشا، و آنچه را محکم رشته اند پایدار 

که برای آن تالش می کنند بر باد ده! من پیش از جنگ از آنها خواستم تا بازگردند، و تا هنگام آغاز نبرد  مفرما، و آرزوهایی 

گذاردند )نیز خطبه های 197 و 130( انتظارشان را می کشیدم لکن آنها به نعمت پشت پا زدند و بر سینه ی عافیت دست رد 

َفّرَ ِفَراَر اْلَعِبیِد- َفَما  اَدِة َو  َح اهلُل َمْصَقَلَة- َفَعَل ِفْعَل الّسَ در خطبه ای دیگر در انتقاد از مصقله، امام؟ع؟ می فرماید: »َقّبَ
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َخْذَنا َمیُسوَرُه- َو اْنَتَظْرَنا ِبَماِلِه ُوُفوَرُه« )سید رضی، 
َ َ
َقاَم ل

َ
َتُه- َو َلْو أ

َ
ی َبّک َق َواِصَفُه َحّتَ

َ
 َصّد

َ
ْسَکَتُه- َو ال

َ
ی أ ْنَطَق َماِدَحُه َحّتَ

َ
أ

کرد؛ هنوز  کار بزرگواران را انجام داد، اما خود چونان بردگان فرار  گرداند،  ص 66، خطبه ی 44( خدا روی مصقله را زشت 

که آنها را به زحمت  کرد، هنوز سخن ستایشگر او به پایان نرسیده بود  کت  که او را سا ثناخوان به مّداحی او بر نخاسته بود 

او مهلت  به  توانایی  و  تا هنگام قدرت  و  او می پذیرفتیم  از  که داشت  مقدار  بود همان  ایستاده  مردانه  گر  ا اما  انداخت. 

می دادیم. 

استفاده از اسلوب قسم. 3 . 2 . 3

که در انتقادات حضرت یافت می شود، اسلوب قسم است. تعابیری نظیر »و لعمری« )سید رضی،       اسلوب دیگری 

ص346، نامه ی 6(؛ »وایم اهلل« )همان، ص136، بخش آخر خطبه ی 104(؛ »و انی اقسم باهلل قسما صادقا« )همان، 

آنها می باشد. شاید  از جمله  کثین، خطبه ی 172(  از نا ص356، نامه ی 20(؛ »فواهلل« )همان، ص232، بخش شکوه 

که همیشه قسم بر چیزهای مقدس صورت می گیرد، حضرت؟ع؟ خواسته اند تا با تحریک اعتقادات مذهبی  به آن خاطر 

مردم از طریق اسلوب قسم، احساسات آنان را بر انگیزانند. 

ْقِسُم ِباهلِل َقَسمًا َصاِدقًا- َلِئْن َبَلَغِنی 
ُ
به عنوان نمونه ی ایشان در نامه ی 20 خطاب به زیاد بن ابیه می فرمایند: »َو ِإّنِی أ

َو  ْمِر 
َ ْ
ال َضِئیَل  ْهِر 

َ
الّظ َثِقیَل  اْلَوْفِر-  َقِلیَل  َتَدُعک  ًة 

َ
َشّد َعَلیک  ّنَ 

َ
ُشّد

َ َ
ل َکِبیرًا-  ْو 

َ
أ َصِغیرًا  َشیئًا  اْلُمْسِلِمیَن  َفی ِء  ِمْن  ُخْنَت  ک  ّنَ

َ
أ

گر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی، کم یا زیاد،  ُم« همانا من به راستی به خدا سوگند می خورم! ا
َ

ال الّسَ

کم بهره شده و در هزینه ی عیال درمانده و خوار و سرگردان شوی.  که  گیرم  چنان بر تو سخت 

بهره گیری از اصول روان شناسی. 4 . 2 . 3

گرفت. یعنی شناخت خصوصیات اخالقی و       با توجه به نهج البالغه، بایستی اصول روان شناسی را در نقد در نظر 

روانی طرف مقابل در انتقاد تا ثیر دارد. به عنوان نمونه امام؟ع؟ قبل از جنگ جمل، عبد اهلل ابن عباس را جهت ارشاد 

ک ِإْن َتْلَقُه   َتْلَقیّنَ َطْلَحَة- َفِإّنَ
َ

و بازگشت زبیر می فرستد و طلحه و زبیر را این گونه روان شناسانه به وی معرفی می کند: »ال
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اْبُن  یُقوُل َلک  َلُه  َفُقْل  َعِریَکًة-  ْلیُن 
َ
أ ُه  َفِإّنَ َبیَر  الّزُ اْلَق  َلِکِن  َو  ُلوُل- 

َ
الّذ ُهَو  یُقوُل  َو  ْعَب  الّصَ یْرَکُب  َقْرَنُه-  َعاِقصًا  ْوِر 

َ
َکالّث َتِجْدُه 

ا َبَدا« )همان، ص54، خطبه ی 31(. با طلحه دیدار مکن، زیرا  ْنَکْرَتِنی ِباْلِعَراِق- َفَما َعَدا ِمّمَ
َ
َخاِلک- َعَرْفَتِنی ِباْلِحَجاِز َو أ

که شاخش را تابیده و آماده نبرد است، سوار بر مرکب سرکش می شود و  گاو وحشی می یابی  در برخورد با طلحه، او را چون 

که نرم تر است. به او بگو پسر دایی تو می گوید: در حجاز مرا شناختی، و در عراق  کن  می گوید رام است. بلکه با زبیر دیدار 

که از پیمان خود بازگشتی؟! مرا نمی شناسی؟! چه شد 

لفظ شاخ  آوردن  قرار داده است. عاریه  او  کج  را، شاخ های  کرده و جهت مشابهت  گاو تشبیه  به  را  حضرت، طلحه 

که شجاعت، قوت و نیرومندی موجب  کنایه از شجاعت، و دالوری طلحه است، لفظ »عقص« برای بیان این نکته است 

رام نبودن و در فرمان قرار نداشتن شده، زمینه خود بزرگ بینی و خودنگری را برای مرد شجاع فراهم می آورد. در عبارت 

گاو با شاخ از  که  که وسیله دفاع حیوان است و چنان  حضرت دو استعاره به کار رفته است: استعاره اول: با توّجه به شاخ 

خود دفاع می کند. مرد شجاع به اتکای نیرومندی و امید به پیروزی، از خود دفاع می کند و تسلیم فرمان غیر نمی شود. 

کج می کند، سرش  کارزار شاخ های خود را  گاو به هنگام اراده  که  در استعاره ی دوم، جهت استعاره این است، چنان 

گمان غلبه بر خصم و  کی از  که حا ج می کند  را پایین می اندازد، متوّجه دشمن می شود و هم زمان بادی از دماغ خود خار

که حریف در مقابلش چیزی نیست.  شدت غضب است و این تصور 

آماده  را  خود  و  گرفت،  خواهد  خود  به  را  حالتی  چنین  طلحه  ابن عباس،  دیدار  هنگام  به  که  می دانست  امام؟ع؟ 

کارزار نشان خواهد داد و به سبب خودبینی و غرور از اطاعت و فرمان برداری سر باز خواهد زد و این تشبیه بسیار جالبی 

که وجه تشبیه، پیچیدگی طلحه در افکار و اندیشه، و منحرف بودنش از طریق  است. احتمال دیگر در عبارت این است 

گاو می باشد، در این صورت، امر عقلی )پیچیدگی فکری( به امر حّسیی )شاخ  یاری دادن به حضرت مانند پیچیدگی شاخ 

گاو( تشبیه شده است. 

که امام؟ع؟ برای زبیر تعبیر »الین عریکه« را به کار می برد و به طور استعاره لفظ »الین عریکة« را  این در حالی است 
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که از این بخش به دست می آید، استفاده از تعبیرات  کنایه از خوش برخوردی و نیک خلقی آورده است. نکته دیگری 

که حضرت؟ع؟ خطاب »ابن خالک« پسر دایی، را برای زبیر به کار می برد.  محبت آمیز به هنگام انتقاد است همان گونه 

)ابن میثم بحرانی، 1362 ش، ج 2، صص 59 و 60( 

استفاده از پرسش های انکاری و تاکیدی. 5 . 2 . 3

     در حالت عادی، غرض اصلی از پرسش، طلب خبر است  اما در حوزه ی ادبیات، گاهی نه برای کسب خبر بلکه برای 

کالم از جمله های پرسشی استفاده می شود و مقصود اصلی از آن، وادارسازی مخاطب به تفکر و تعّمق هرچه بیشتر  تأثیر 

که پرسشگر در آنها در پی تقریر یا نفی یک مطلب هستند.  گونه ای از این پرسش ها، سؤاالتی هستند  ع است.  در موضو

که هدف، اقرار و پاسخ  چنان چه هدف از استفهام جواب قرین انکار و تکذیب باشد، آن را استفهام انکاری و در صورتی 

کیدی می گویند. مثبت باشد، به آن استفهام تقریری یا تأ

ْعَداِء 
َ ْ
ال َعِن  ِلِب  اْلُمّطَ َعْبِد  َبِنی  ْلَفیَت 

َ
أ »َمَتی  را تهدید به جنگ می کند می فرماید:  که وی  به معاویه  امام؟ع؟ خطاب 

که پشت  کجا دیدی  ِفیَن« )همان، ص 368، نامه 28 بخش 27(. فرزندان عبدالمطلب را در  یِف ُمَخّوَ ِکِلیَن- َو ِبالّسَ َنا

کنند؟ و از شمشیر بهراسند؟ سیاق پرسش در این عبارت پاسخ منفی به آن را تأیید می کند یعنی تو هیچ وقت  به دشمن 

ع انکاری است.  کنند و از شمشیرها هراسند. بنابراین استفهام از نو که پسران عبدالمطلب به دشمنان پشت  ندیده ای 

إلی  ترون  »أال  که می فرماید:  آنجا  نمود  نامه ی 62 مالحظه  را می توان در  آن  نمونه ی  تقریری  استفهام  با  رابطه  در 

اطرافکم قد انتقصت، و الی أمصارکم قد افتتحت، و الی ممالککم تزوی و الی بالدکم تغزی؟« )همان، ص428، بخش 

که از آنان درباره ی وضعیت نامطلوبشان اقرار بگیرد.  آخر( منظور امام؟ع؟ این است 

استناد به آیات قرآن. 6 . 2 . 3

امام؟ع؟ در نامه ی 28 به هنگام انتقاد از معاویه به آیاتی از قرآن اشاره می کنند و بدین وسیله شایستگی های خود و 

ِکتاِب  ْولی ِبَبْعٍض ِفی 
َ
ْرحاِم َبْعُضُهْم أ

َ ْ
وُلوا ال

ُ
اهل بیت پیامبر؟ص؟ را به معاویه متذکر می شوند: >َو ُهَو َقْوُلُه ُسْبَحاَنُه َو َتَعاَلی- َو أ
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ِإّنَ  َتَعاَلی  َقْوُلُه  کتاب خدا( )النفال،75 نیز الحزاب،6( »َو  اهلِل<یعنی: )خویشاوندان بعضی سزاوارترند بر بعض دیگر در 

که از او پیروی دارند( )آل عمران، 68(  کسانی هستند  َبُعوُه« )شایسته ترین مردم به ابراهیم  ِذیَن اّتَ
َ
اِس ِبِإْبراِهیَم َلّل ْوَلی الّنَ

َ
أ

اِلِمیَن ِبَبِعیٍد«. هم چنین 
َ

و با توجه به آیه ی 83 سوره ی هود، عذاب خدا را از ستمکاران دور نمی دانند »َو ما ِهی ِمَن الّظ

ْخواِنِهْم َهُلّمَ  قیَن ِمْنُکْم َو اْلقاِئلیَن إِلِ ایشان بی گناهی خود را در قتل عثمان با توجه به آیات 18 احزاب: >َقْد یْعَلُم اهلُل اْلُمَعّوِ

که برادران خود را به   َقلیاًل<یعنی: خداوند با زدارندگان از جنگ را در میان شما می شناسد و آنان 
َ
َس ِإاّل

ْ
ُتوَن اْلَبأ

ْ
ِإَلینا َو ال یأ

َح َما اْسَتَطْعُت 
َ

ْصال
ْ

 اال
َّ

کوتاهی در نبرد حاضر نمی شوند. و هود 88: و ما اردت »ِإال سوی خویش می خوانند و جز لحظه های 

ِنیب< یعنی: و من قصدی جز اصالح نا نهایت توانایی خود ندارم و موفقیت من 
ُ
ُت َو ِإَلیِه أ

َْ
 ِباهلِل َعَلیِه َتَوکّل

َّ
َو َما َتْوِفیِقی ِإال

تنها به لطف خد است و توفیقات را جز از خدا نمی خواهم، بر او توکل می کنم و به سوی او بازمی گردم؛ تبیین می نمایند. 

)سید رضی، ص366، نامه ی 28( )نیز استناد به 22 مجادله در نامه ی 45 بخش آخر(

استشهاد به ضرب المثل. 7 . 2 . 3

کتاب یا سخنرانی است. امام علی؟ع؟ در نامه ی 28 به  از چندین  گویاتر  گاهی نصیحت در قالب ضرب المثل        

را می آورد. این جمله مثلی برای تهدید به جنگ است. در زمان  الَهیجا َحَمْل«  یلَحُق  ْث قلیاًل  معاویه، ضرب المثل »فَلّبِ

جاهلیت، شتران َحَمل ابن بدر را می ربایند و او می رود و شجاعانه می جنگد و شتران خویش را باز پس می گیرد و می آورد. 

کند و امام در جواب می نویسد پسران عبدالمّطلب هرگز از شمشیر نهراسیده اند؛ و بعد  معاویه امام را تهدید به جنگ می 

که حضرت، برادر )حنظله بن ابی سفیان(، دایی  ع، معاویه را به یاد جنگ بدر می اندازد  در توضیح و تطبیق شعر با موضو

کرده بود.  )ولید بن عتبه( و جّد وی )عتبه بن ربیعه( را به درک واصل 

ْفِرَطّنَ َلُهْم 
ُ َ
که: »َو ایُم اهلِل ل ایشان به هنگام سرزنش طلحه و زبیر و تهدید آنان مثل معروف دیگری را به کار می برند 

َنا َماِتُحُه« )سید رضی، ص36، خطبه ی 10؛ همان، ص180، خطبه ی 137( یعنی: به خدا سوگند حوضی برایشان 
َ
َحْوضًا أ

که نقشه ای برای آنها )طلحه و  که فقط خودم بتوانم آبش را بیرون بکشم. مفهوم ضرب المثل این است  کنم  از آب پر 
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ّمًا َقْد َفَطَمت« )همان، ص 44، 
ُ
که راه فرار از آن نداشته باشند. در جای دیگر امام؟ع؟ تعبیر »یْرَتِضُعوَن أ کنم  ح  زبیر( طر

خطبه ی 22( را درباره ی آن دو به کار می برند و مفهوم آن را با توقعات بی جای طلحه و زبیر در تقسیم بیت المال همانند 

دوران عثمان هدف می گیرند.

بهره گیری از جدال احسن در انتقاد . 8 . 2 . 3

ک نصب الهی امام را نمی پذیرد و به بیعت مردم با خلفای پیشین جهت حقانیت حکومتشان استناد           معاویه مال

که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت  ک بیعت اشاره می کند که همان مردمی  می کند، امام؟ع؟ در انتقاد از معاویه به همان مال

ک را برای آنها حجت قرار داده و برای من قرار نمی دهید:  کردند با من نیز بیعت نمودند، حال چگونه است که شما این مال

َبا َبْکٍر َو ُعَمَر َو ُعْثَماَن- َعَلی َما َبایُعوُهْم َعَلیِه« )همان، ص 346، نامه ی 6(.
َ
ِذیَن َبایُعوا أ

َ
ُه َبایَعِنی اْلَقْوُم اّل »ِإّنَ

که امام با آنکه آن را به رسمیت نمی شناختند اما اعضای آن را به مهاجرین و  ع شورا است  ک جدلی دیگر موضو مال

ْنَصاِر« )همان(.
َ ْ
وَری ِلْلُمَهاِجِریَن َو ال

ُ
َما الّش انصار اختصاص می دهند: »َو ِإّنَ

انجام  که  آن است  ج  اعتقادی خوار از جمله اصول  وارد می شوند.  از طریق خصم  نیز  ج  با خوار برخورد  در  امام؟ع؟ 

کرده  که خودشان بر ایشان تحمیل  گروه حضرت علی؟ع؟ را به جرم قبول حکمیتی  کافر است. این  کبیره،  گناه  دهنده ی 

آنها انجام داده بود  که به نظر  را نیز به جهت اعمال خالفی  که خلیفه سوم »عثمان«  بودند تکفیر نمودند، همان گونه 

که می گفتند: »او با اینکه وصی  کردند. از جمله دالیل آنها در ستیز با امام علیه آن بود  در سال های آخر خالفتش تکفیر 

ج نامیده شدند )صابری، 1384،  گروه و پیروانشان خوار کرده است« بدین مناسبت این  پیامبر؟ص؟ است وصایت را ضایع 

ج 1، ص 50(.

که چرا  ُروَنُهْم ِبُذُنوِبی« )سید رضی، ص 168، خطبه ی 127( به این اصل اشاره می کنند  امام؟ع؟ در عبارت »َو ُتَکّفِ

کافر می شمارید.  همه ی امت را به جرم من 
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لحن قاطع و کوبنده . 9 . 2 . 3

اُء اْلَهاِم- ُسَفَهاُء 
َ

ِخّف
َ
ْنُتْم َمَعاِشُر أ

َ
ج می گویند: »َو أ گاهی شدیدترین تعابیر را در انتقاد به کار برده اند. به خوار       امام؟ع؟، 

کسان و بی پدران، من  کم خرد و بی خرد، ای نا گروه  َرْدُت َلُکْم ُضّرًا« یعنی: شما ای 
َ
 أ

َ
َبا َلُکْم ُبْجرًا- َو ال

َ
 أ

َ
ِم َو َلْم آِت ال

َ
ْحال

َ ْ
ال

که این فاجعه را به بار نیاوردم و هرگز زیان شما را نخواستم. )همان، ص 62، خطبه 36( لحن شدید این عبارت به خوبی 

کردن بمنزله ی نفی قبیله و فامیل  از تعبیر »ال أبا لکم« به دست می آید. زیرا پدر سبب عزت و پشتیبانی است و نفی پدر 

است. و آنکه اقربا و خویشاوند نداشته باشد، خوار و ذلیل و بی یاور می شود. )ابن میثم بحرانی، 1362 ش، ج 2، ص 92( 

)نیز خطبه ی 125(

که به چنگال های شیر نظر دارد و منتظر است  کرده  امام؟ع؟، عمروعاص را در پیروی از پسر ابوسفیان به سگی تشبیه 

ْرَغاِم یُلوُذ ِبَمَخاِلِبِه- َو  َباَع اْلَکْلِب ِللّضِ َثَرُه َو َطَلْبَت َفْضَلُه- اّتِ
َ
َبْعَت أ تا از پس مانده ی طعمه اش چیزی به سوی او بیندازد: »َفاّتَ

گرسنه به دنبال پس مانده ی شکار شیر  یْنَتِظُر َما یْلَقی ِإَلیِه ِمْن َفْضِل َفِریَسِتِه« یعنی: تو در پی او می روی و چونان سگی 

که قسمت های اضافی شکارش را به سوی تو افکند )سید رضی، ص388، نامه 39( . هستی و به بخشش او نظر دوختی 

حضرت؟ع؟ زمانی که از خیانت اقتصادی منذر بن جارود که از اصحابشان بودند، مطلع شدند آن چنان بر آشفته شدند 

ْهِلک َو ِشْسُع َنْعِلک َخیٌر ِمْنک« )همان، ص 436، 
َ
کفشت از تو بهترند: »َلَجَمُل أ که خطاب به او فرمودند شتر اهلت و بند 

نامه ی 71(. 

اصول و آداب نقد در نهج البالغه. 4

      نظر به آن که انتقاد در شرایط ویژه ای تأثیر گذار خواهد بود، لذا پرداختن به بخش هایی که در آنها از آداب نقد سخن 

رفته است نیز می تواند ما را در بررسی اسلوب انتقادی یاری رساند. با تأمل در خطبه ها و نامه های نهج البالغه در می یابیم 

ح زیر است: که برای نقد اصول و آدابی وجود دارد. اصول و آداب نقد در نهج البالغه به شر
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همراه بودن با علم و تخصص الزم. 1 . 4

که حضرت علی؟ع؟ در خطبه ی شقشقیه )همان، ص  کاستی های منتَقد مبرا باشد. چنان       منتِقد بایستی از عیب و 

28، خطبه ی 3( ضمن انتقاد از خلفای سه گانه به صالحیت و شایستگی خود جهت خالفت اشاره می کنند: »ینحدر عنی 

غ اندیشه را یارای پرواز به بلندای  السیل و ال یرقی الی الطیر«یعنی: سیل علم و معرفت از کوهسار وجود من فرو می ریزد و مر

گذشته را به چالش می کشند، مسائلی نظیر اقاله ی حکومت توسط ابوبکر و  من نیست. از طرف دیگر حکومت خلفای 

سپردن آن به عمر با روحیه ای خشن و اشتباهات فراوان، اسراف و بی بند و باری در دوران خالفت عثمان مواردی است 

که ایشان بیان می کنند. 

َبْعُد َصَناِئُع  اُس  الّنَ َو  َنا  َرّبِ ا َصَناِئُع  از امتیازات اهل بیت پیامبر؟ص؟ سخن می گویند: »َفِإّنَ از معاویه نیز  انتقاد  به هنگام 

َلْسُتْم  َو  ْکَفاِء 
َ ْ
ال ِفْعَل  ْنَکْحَنا- 

َ
أ َو  َفَنَکْحَنا  ْنُفِسَنا- 

َ
ِبأ ُکْم  ْن َخَلْطَنا

َ
أ  َعاِدی َطْوِلَنا َعَلی َقْوِمک 

َ
َو ال َنا-  ِعّزِ َقِدیُم  َلْم یْمَنْعَنا  َلَنا- 

ْهِل 
َ
ا َسیَدا َشَباِب أ ِف- َو ِمّنَ

َ
ْحال

َ ْ
َسُد ال

َ
َسُد اهلِل َو ِمْنُکْم أ

َ
ا أ ُب- َو ِمّنَ ِبی َو ِمْنُکُم اْلُمَکّذِ ا الّنَ َکَذِلک َو ِمّنَ ی یُکوُن َذِلک  ّنَ

َ
ک- َو أ ُهَنا

ا َلَنا َو َعَلیُکم « یعنی: ما تربیت یافته  َکِثیٍر ِمّمَ اَلُة اْلَحَطِب- ِفی  ا َخیُر ِنَساِء اْلَعاَلِمیَن َو ِمْنُکْم َحّمَ اِر- َو ِمّنَ ِة َو ِمْنُکْم ِصْبیُة الّنَ اْلَجّنَ

که شما  کهن و بزرگی دیرین ما بر قوم تو، ما را از آن منع نکرد  پروردگارمان هستیم، و مردم تربیت یافته ما هستند، شرافت 

کجا چنین  که شما هم طراز ما نبودید، از  کردیم در حالی  را با خودمان بیامیزیم پس همانند اقران با طایفه شما ازدواج 

کننده از شما و شیر خدا از ماست و شیر همسوگندها از شما، و دو  شایستگی را دارید، با اینکه پیغمبر از م است، و تکذیب 

کودکان اهل آتش از شمایند، و بهترین زنان جهان از ماست و زن هیزم کش از شما، و  سرور جوانان اهل بهشت از ما و 

بسیاری از آنچه به سود ما و زیان شماست. )همان، ص 366، نامه ی 28(

داشتن سعه ی صدر . 2 . 4

کافی، اصول  کند. بلکه نقد او همراه با بصیرت، اطالع  منتِقد )اسم فاعل( نباید عجول زده و شتابان به نقد اقدام 

آنها  امانت  در  خیانت  و  افراد  اقتصادی  فساد  شدن  واضح  از  پس  امام؟ع؟  که  چنان  باشد.  منطقی  ادله ی  و  سنجش 
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کارگزاران می نوشت )همان، ص436، نامه ی 71(. هم چنین یک منتقد بایستی نتیجه  توبیخ نامه ای خطاب به برخی از 

سنجش و قضاوت خود را پس از مطالعه ی دقیق و همه جانبه بیان کند نظیر مواردی که حضرت؟ع؟ به جاسوسان دستور 

می داد تا صحت و سقم ماجرا را مشخص سازند، آن گاه حکم می نمود. تعابیری نظیر »قد بلغنی« )همان، صص 354 

)نامه ی 18(، 356 )نامه ی 20(، 388 )نامه ی 40(، 392 )نامه ی 43(، 428 )نامه ی 63( و ص 50 )خطبه ی 27( و 

قد عرفت )همان، ص 392، نامه ی 44( نشان از تحقیق راجع به خبر و صدور حکم پس از آن است. این همان عمل به 

دستور قرآن است: >ِإْن جاَءُکْم فاِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبیُنوا< )الحجرات،6(. 

منحص را نقد فعل یا فکر شخص باشد. 3 . 4

ا َتْعَمُلوَن< )الشعراء،  ّمَ قرآن خطاب به پیامبر؟ص؟ در زمان نافرمانی مخالفان می فرماید: >َفِإْن َعَصْوک َفُقْل ِإنی َبِری ٌء ّمِ

که از مخالفان بیزاری بجوید بلکه فرموده از فعل آنان بیزاری بجوید. این  216(، خداوند به پیامبرش دستور نمی دهد 

کسی انتقاد می کنیم نباید این  گر از فعل یا فکر  که باید در انتقاد به آن توجه داشت و آن اینکه ا یک آموزه ی قرآنی است 

انتقاد را به سایر جنبه های زندگی او بکشانیم. حضرت علی؟ع؟ نیز به این امر مهم توجه داشته اند. ایشان در احتجاج با 

که بقیه را به جرم من  کافر می دانید دلیلی ندارد  گر شما من را  که ا ج، ابتدا مطابق اصول فکری آنان سخن می گوید  خوار

که زنا می کرد سنگسار می فرمود، ولی بر جنازه او نماز می گزارد،  کنید. چنان چه پیامبر؟ص؟ مرد دارای همسر را  مجازات 

کار بی همسر را تازیانه می زد،  هم چنین قاتل را می کشت و ارث او را به وارثانش می داد، و نیز دست دزد را می برید، و زنا 

گناهان آنان را  کنند، بنا بر این پیامبر خدا؟ص؟  سپس سهم آنان را از غنائم می داد، و می توانستند با زنان مسلمان ازدواج 

کیفر می داد و حدود الهی را در باره آنها اجرا می کرد، اّما آنان را از حّق مسلمانی خود محروم نمی فرمود، و نام آنان را از جرگه 

ج نمی ساخت )همان، صص 170-168، خطبه ی 127( مسلمانان خار

همراه شدن با ذکر محسنات. 4 . 4

کنند و رفتار مسلمین را به نقد بکشند، در ابتدا به ره آورد  ح  امام؟ع؟ قبل از آنکه اولویت های اصلی در دین داری را مطر
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که چرا با این منزلت  اسالم و بعثت پیامبر؟ص؟ و سابقه ی نیک مسلمانان اشاره می کند و سپس شروع به سرزنش نموده 

و سابقه، امور خود را به ستمگران داده اند و از شکسته شدن عهدهای خدا به خشم نمی آیند. )همان، ص 138، بخش 

آخر خطبه ی 106(

داشتن شجاعت در انتقاد. 5 . 4

کند باید شجاعت داشته باشد. امام علی؟ع؟ این گونه بودند نه از حمله ی نظامی معاویه  که می خواهد انتقاد  هر کسی 

که حکومت از دستشان برود. از اینکه اصحاب و یاران  می هراسیدند و نه از شورش ها و فتنه های داخلی، هراسی نداشتند 

خود را از دست دهند نیز نمی ترسیدند و چنان چه آنان دچار لغزش و خطا می شدند خطاهایشان را به آنان متذکر می شدند. 

ایشان با شجاعت تمام در برابر مردم بصره هنگامی که قصد توطئه در بصره را به سرکردگی معاویه داشتند می فرماید: 

ْبُت ِجیاِدی َو َرَحْلُت ِرَکاِبی- َو  َنا َذا َقْد َقّرَ
َ
ِفی- َفَها أ

َ
َراِء اْلَجاِئَرِة ِإَلی ُمَناَبَذِتی َو ِخال

ْ
ُموُر اْلُمْرِدیُة- َو َسَفُه ال

ُ ْ
»َفِإْن َخَطْت ِبُکُم ال

ِعٍق-« )همان، ص 368، 
َ

ال َکَلْعَقِة   
َّ

ِإال ِإَلیَها  اْلَجَمِل  یْوُم  یُکوُن   
َ

ال َوْقَعًة-  ِبُکْم  وِقَعّنَ 
ُ َ
ل ِإَلیُکْم-  اْلَمِسیِر  ِإَلی  ُتُموِنی 

ْ
ْلَجأ

َ
أ َلِئْن 

کارهای مرگ آور، و اندیشه های ابلهانه و دور از صوابتان شما را به دشمنی و مخالفت با من  گر  نامه ی 29( از این پس ا

که به  کنید  گر مجبورم  کرده، و برای پیکار آماده ام. ا که من اسبان سواری را مهیا ساخته، شتران را مجهز  وادارد، بدانید 

کودکان باشد. که جنگ جمل در برابر آن چون بازی  کنم  کشم، چنان نبردی را آغاز  سوی شما لشکر 

ْصَحاِبی 
َ
ُه َلیَس ِلی َو ِل ّنَ

َ
ایشان با صالبت و استواری سخن به تهدید نظامی معاویه پاسخ محکمی می دهد: »َو َذَکْرَت أ

ِفیَن -  ُمَخّوَ یِف  ِبالّسَ َو  ِکِلیَن-  َنا ْعَداِء 
َ ْ
ال َعِن  ِلِب  اْلُمّطَ َعْبِد  َبِنی  ْلَفیَت 

َ
أ اْسِتْعَباٍر مَتی  َبْعَد  ْضَحْکَت 

َ
أ َفَلَقْد  یُف-  الّسَ  

َّ
ِإال ِعْنَدک 

ِمَن  َجْحَفٍل  ِفی  َنْحَوک  ُمْرِقٌل  َنا 
َ
أ َو  َتْسَتْبِعُد-  َما  ِمْنک  یْقُرُب  َو  َتْطُلُب-  َمْن  َفَسیْطُلُبک  َحَمْل-  اْلَهیَجا  یْلَحِق   

ً
َقِلیال ْث  َفَلّبِ

َقاِء  الّلِ َحّبُ 
َ
أ اْلَمْوِت-  َسَراِبیَل  ُمَتَسْرِبِلیَن  َقَتاُمُهْم-  َساِطٍع  ِزَحاُمُهْم  َشِدیٍد  ِبِإْحَساٍن-  َلُهْم  اِبِعیَن  الّتَ َو  ْنَصاِر- 

َ ْ
ال َو  اْلُمَهاِجِریَن 

ک َو  ِخیک َو َخاِلک َو َجّدِ
َ
یٌة َبْدِریٌة َو ُسیوٌف َهاِشِمیٌة- َقْد َعَرْفَت َمَواِقَع ِنَصاِلَها- ِفی أ ِهْم- َو َقْد َصِحَبْتُهْم ُذّرِ ِإَلیِهْم ِلَقاُء َرّبِ

که نزد تو برای من و یاران من چیزی جز  اِلِمیَن ِبَبِعید« )همان، ص 368، نامه ی 28( نوشته ای 
َ

ْهِلک- َو ما ِهی ِمَن الّظ
َ
أ
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کنند؟  که پشت به دشمن  گریه انسان را به خنده وامی داری! فرزندان عبدالمطلب را در کجا دیدی  شمشیر نیست! در اوج 

کرد و آنچه  که می جویی به زودی تو را پیدا خواهد  کن هماورد تو به میدان آید. آن را  کمی صبر  و از شمشیر بهراسند؟ پس 

که از آن می گریزی در نزدیکی خود خواهی یافت، و من در میان سپاهی بزرگ، از مهاجران و انصار و تابعان به سرعت  را 

که جمعشان به هم فشرده، و به هنگام حرکت، غبارشان آسمان را تیره و تار می کند.  به سوی تو خواهم آمد. لشکریانی 

که لباس شهادت بر تن، و مالقات دوست داشتنی آنان مالقات با پروردگار است. همراه آنان فرزندانی از دالوران َبدر  کسانی 

کرد و آن عذاب  که خوب می دانی لبه ی تیز آن بر پیکر برادر و دایی و جّد و خاندانت چه  و شمشیرهای هاشمیان می آیند 

از ستمگران چندان دور نیست. 

نتیجه گیری. 5

الف( نقد صحیح و اصولی چارچوب خاصی دارد. 

که طرف مقابل، دشمن باشد.  ب( در نقد، رعایت اخالق و ادب الزم است هر چند 

ج( امام علی؟ع؟ هیچ گونه مسامحه و تعارفی در برخورد با خاطئین اعم از دوست یا دشمن نداشتند. ایشان بسته به 

درجه خطای سرزده از آنان شدت لحن خود را تنظیم می نمودند.

که حضرت؟ع؟ از خلفا داشته اند به حکومت و مسائل مربوط به آن بازمی گردد و انتقاد از سایرین ناظر بر  د( انتقاداتی 

لزوم پیروی از امام و ادای فریضه اسالم و مسلمانی است. 
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