
 

 

 

 

 

 انتقاد سازنده آداب و آثارِ

 یرهبربا تأکید بر دیدگاه مقام معظم 

 تینخوشغالمرضا 

 عباس شریفی

 دهیچک

 برای تالش و موجود وضع به رضایت مِعد نگاهِ جامعه، و فرد موفقیت در الزم و مهم اصول از یکی

 و ضعف نقاط به ،سطوح تمام در جامعه افراد است الزم منظور بدین. است مطلوب شرایط به رسیدن

کارگیری انتقاد به شناخت، این حصول جهت الزم ابزارهای از یکی .باشند شناخت داشته خود قوت

حکیمانه  طوربه بیانات خویش دردفعات به رهبری معظم مقام .در جهت اصالح و تحول است سازنده

تحلیلی  -گیری از روش توصیفیبا بهره حاضر پژوهشاند. نده را مورد تأکید قرار دادهموضوع انتقاد ساز

پس از بیان  ،مقاله ةنویسند .داده است قرار بررسی موردرا آن ایمنابع اسنادی و کتابخانه برتکیه با و 

به بحث  یرهبرمقام معظم  دیدگاهاز را آن ، آدابانتقاد سازنده، اهمیت و ضرورت یشناسمفهوم

 خود، از انتقاد در پیشگامی اسالمی، اخالق توان به رعایتمی هاآن ةکه ازجمل نهاده است

افراد اشاره کرد و همچنین  شخصیت نه کار از انتقاد و موجود اقتضائات صحیح درک و شناسیموقعیت

 نشاط و پویایی ةوسیلبه جامعه در مطلوب تحول او، اصالح و انسان شدن که شامل متذکررا آن آثار

 شهروندی، اجتماعی، ملی، امنیت ضریب افزایش اذهان، شدن روشن حقایق، تبیین انتقاد، از ناشی

 بررسی قرار داده است. را مورد استمسئولین  شدن گوپاسخ و مردم در هویت احساس ایجاد

 .، اصالح، آدابتحول انتقاد سازنده، تخریب،: هادواژهیکل

                                                             
 ن و حدیث مجتمع آموزش عالی شهید محالتیاستادیار علوم قرآ (r_khoshneyat@yahoo.com) 

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان.دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث 

 دیشنامة والیتان تخصصی -یعلم ةدوفصلنام
 1396ن پاییز و زمستا، 6 ة، شمارسومسال 

 67-86صفحات 
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 مقدمه

همواره در معرض اشتباه و خطا قرار دارد و عدم توجه و  ،وجود نفس اماره انسان غیر معصوم با

افتادگی و از وضع موجود و عقبعامل مهمی برای رضایت  ،خود غفلت انسان از خطا و اشتباهِ

نقد و انتقاد توجه  ةهای دینی به مقولجهت است که در آموزهبدین؛ گرددانسان می رفتپس

. رودمی شمار به جامعه و فرد اصالح برای ارزنده ایسرمایه انتقاد سازنده، 1زیادی شده است.

 گامی ،اجتماعی و فردی رستگاری به برای رسیدن ها،آن زدودن برای تالش و هاکاستی شناخت

 را رویدادها زدن، نادانی به را خود یا و رویدادها و هست و بوده آنچه بر پوشیاساسی است. پرده

 و فردی تکاملی مسیر در که است آن وجویجست در هماره خردمند، انسان .سازدنمی دگرگون

 انتقاد سازنده رو،ازاین بپیماید؛ راه درستیبه تا بزداید را هاوکاستیکم ها،آسیب ها،جمعی، آفت

 درستیبه انتقاد سازنده، فرهنگ رود. اگرمی شمار به مهم اجتماعی و اخالقی هایبرتری از یکی

 هاتنش از بسیاری گردد، ترسیم روشنیبه انتقاد ناروای و روا مرزهای ها وویژگی آداب، و شود بیان

یابند. نمی ظهور ةزمین ها،کاستی و هاسستی از بسیاری و کندمی فروکش هاکشمکش و هاتشنج و

 توسعه و فردی بالندگی تیزبین، و انتقاد سازنده افراد دلسوز با که برسند افراد به این نتیجه اگر

 دیگران انتقاد و تذکر از کسهیچ و یابدمی بیشتری شتاب و رشد ،آنان اجتماعی پیشرفت و

 ترروشن گیرند. برایمی را هاانتقام جای انتقادها و شده دگرگون جامعه فضای نیست، نیازبی

در این نوشتار  .پرداخت خواهیم در این زمینه ایخامنه امام روشنگر رهنمودهای به موضوع، شدن

 یو واکاو لیتحل، یرهبردیدگاه مقام معظم انتقاد سازنده را از آثار  آداب و ةمقول، میبرآن

زالل ببینیم و درون خویش را بنگریم و به  ةهیچ مانعی خود را در این برکبتوانیم بیتا  ،کرده

 .اصالح خود و جامعه بپردازیم

 

 

                                                             
 شهید دیدگاه از انتقاد روش و نقد ادب شعبانپور؛ محمد /ةالبالغ نهج و قرآن دیدگاه از نقد یهاروش و اصول. ر.ک: 1

 سحر /ارتباطی یهامهارت یهامؤلفه از ،انتقاد و نقد و گفتگو و بحث تأثیر بررسی موسوی؛ سیدمهدی /مطهری
 نصر /غربی نظرانصاحب یهادگاهید با آن مقایسه و سعدی دیدگاه از سازنده انتقاد بررسی و نقد گرجان؛ رحیمی
 اصفهانی عبداهلل /فضیلت و معرفت ترازوی در انتقاد و نقد حسین؛ ینیحس آقا علی، یاصفهان
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 شناسی انتقادمفهوم

 زبان وارد که است عربی ةواژ «نقد» شده است.گرفته «نقد»از  وعال تمصدر باب افاز « انتقاد»

. (3383: 4ج  ،1386 معین،) است خوردهگره خوبیبه ما فرهنگی و زبانی اجزای ةهم با و شده فارسی

 ،جدا کردن دینار و درهم» ازجمله، است؛ گوناگونی معانی دارای عربی و فارسی زبان در ،واژه این

سره از ناسره، تمییز دادن خوب از بد، آشکار کردن معایب و محاسن سخن و تشخیص معایب از 

 ؛ معین،152: 3ج  ،1375 طریحی، ؛425: 3ج  ،1414 منظور،ابن ؛119و  118: 5ج  ،1410 فراهیدی،) «محاسن

  .(3383: 4ج  ،1386

 اصالح و هدایت قصد انجامش با آن عامل که است عملی یا قول معنای اصطالح به در انتقاد

به  امر و نصیحت موعظه، اعتراض، مانند واژگانی همراه به انتقاد روازاین باشد؛ داشته را دیگری

نیز انتقاد را  گیرند. مقام معظم رهبریمی قرار یمعنای ةخانواد یک در منکر از نهی و معروف

یابی به عیار سنجی، دیدن خوب و بد، دیدن نقاط ضعف و نقاط قوت در کنار همدیگر، علت

 اندها تعریف کردهجهت رفع ضعفها بهبندی آنها و جمعضعفنقطه

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7571). ةارائ معنای به انتقاد،»فرمایند: ایشان می 

-http://farsi.khamenei.ir/speech) هاستگره آن گشودن و نقاط آن حلراه و مشکل نقاط

content?id=34162). و منفی و مثبت نقاط کردن فهرست بیانی دیگر از ایشان یعنی در انتقاد 

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3227هاست )مثبت به هامنفی تبدیل

 اهمیت و ضرورت انتقاد از دیدگاه مقام معظم رهبری

 ةفردی و هم در حوز ةرا هم در حوزو نصیحت مشفقانه مصلحانه ارزش انتقاد رهبری  معظم مقام

را آن دانند کهمی از خود را تا جایی فردی ارزش انتقادِ دانند. در حوزةانکار میقابلاجتماعی غیر

کنند عنوان یک تکلیف شرعی معرفی میبهرا آن ترین قدم خودسازی دانسته واولین و مهم

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3098و در حوز )حضرت همچنان کهاجتماعی نیز  ة 

را آن ،(34 ة، خطبةالبالغ نهج) دندانرا ازجمله حقوق حاکم اسالمی بر مردم می انتقاد مشفقانه علی

 :دارداظهار می زمینه در اینرهبری  معظم اند. مقامترین نیازهای اجتماعی معرفی کردهاز ضروری

  یاز مواهب اله یکین، یولئمشفقانه به مس حتِ یانتقاد و نص و سنتِ رسم...  یدر نظام اسالم

 است  به معروف امر ةضیفرشرفت امور و مصداق بارز یرشد و ارتقاء و پ ةیماو  یو مفاخر اسالم
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-http://farsi.khamenei.ir/speech) ... ابدیت بیفید در جامعه بماند و توسعه و کیو با

content?id=2460). 

 فرمایند:می نیهمچن شانیا

است؛  یباز یاست؛ فضا یآزاد ی، فضایکشور ما براثر نظام اسالم یکنیم که فضاخدا را شکر می

توانند حرف بزنند. مردم هم م میه ناتوانند حرفشان را بزنند، نخبگمردم فرصت دارند، می

د و آنچه به نظرشان حق است، نکنسه مییگر مقایکدیها را با شنوند و حرفد، مینکناستماع می

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3813) دنکنپذیرند و قبول میمی

 انواع انتقاد از دیدگاه مقام معظم رهبری. 1

هدف تخریب  اها بصورت نیست؛ برخی از آناز دیدگاه مقام معظم رهبری انتقادات همیشه به یک

توان بنابراین می ؛(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8019) استاصالح  منظورو برخی به

 بندی کرد:به دودسته تقسیم ،ای که به همراه داردانتقادکننده و نتیجه انتقاد را از جهت نیتِ

 سازنده )خیرخواهانه(انتقاد  .1. 1

و قوت شناسایی برطرف کردن نقاط ضعف و  شود که به نیتِانتقاد سازنده به انتقادی گفته می

گیرد. انجام میرسیدن به کمال مطلوب انجام بهتر امور، پیشرفت، سازندگی و  هدف ابحق و یافتن 

آن است که منتقد به دنبال  ،شرط اصلی در خیرخواهانه بودن انتقاد ،نظر مقام معظم رهبری از

، تفرقه و تضعیف طرف مقابل پراکنیپراکنی، برهم زدن امنیت جامعه و دروغخشونت و شایعه

( اسالمی و حضرت امام خمینی های اسالم و نظاماهداف و آرمان)نباشد و در چارچوب اصول 

 مورد همان انتقادِ ،این انتقاد .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8033) کندحرکت 

اما دشمنی  ؛دوستان و حتی کسانی که دوست نیستند سویبیشتر از  ،قبول است. این نوع انتقاد

 گوشِ و روی باز(، صدرة )سع گشادهة سین بامؤمن انسان  وشود بیان می ،ها هم اثبات نشدهآن

 باید با آن برخورد و به آن ترتیب اثر بدهد: شنوا

است  یکسان یاز سو یحت یدوستان شماست، گاه یاز سو یگاه رخواهانهیمصلحانه، خ ینقدها

 ...ودشمی یک نقدیجوری است. به انسان این یستند؛ گاهیکه دوست شما و طرفدار شما هم ن

وجود داشته باشد که به درد ما  ین نقدها حرفید در خالل اید گوش کرد. شایبا یهم حترا آن

-http://farsi.khamenei.ir/speech)صدر برخورد بشود  ةسعهرحال با د بهیبخورد و با

content?id=8019). 
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 انتقاد تخریبی .2. 1

ت و خالف واقع و یر واقعیت و غیواقع ،شود که انتقادکنندهتخریبی به انتقادی گفته می انتقاد

آن چیزی جز تخریب نخواهد  ةشود و نتیجآمیزد و از حق و حقیقت دور میرا به هم می واقع ضدّ

توان به بعضی از می ،زنندهایی که به این نوع انتقادها دامن میها و سازمانبود. ازجمله گروه

 :المللی اشاره کردهای بیگانه عمومی و بینمطبوعات داخلی و به رسانه

ها آن ةپشتوانمطبوعات خودمان، هم  ةب است؛ هم از مجموعیقصد تخربه ... انتقادشان() هایبعض

هست که  یها و افکارار حرفیدر اخت یالمللنیبو  یعموم ةرسانگانه و یون بیزیو و تلویها رادده

را چیز ، همهواقع ضدّ و خالف واقع و  تیرواقعیغت و یلذاست که واقع ...ب است؛ یش بر تخریبنا

قت یک حقیعنوان که نبوده، به یچیزیک ید، گاهنکنچیز کوچک را بزرگ مییک ی. گاهداراست

 ب استین، تخریها البته هست. ادهند. اینمسلّم جلوه می

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8019). 

واقعیت و غیر به آمیخته بودن  ،های انتقاد تخریبیتوان از ویژگیبا توجه به این بیان می

اشاره  کوچک ضعفبزرگ جلوه دادن و  عنوان یک حقیقت مسلمجلوه دادن غیرواقع به، واقعیت

اما به دالیل گوناگونی  ؛ذکر است که برخی از افراد به دنبال انتقاد مخرب نیستندکرد. البته قابل

ها با انتقاد مخرب انتقاد آن ةاد، نتیجانتق ةمانند عدم توجه و شناخت نسبت به زمان و مکان و نحو

 .شود گرفته به کار الزم دقت مورد این در باید یکی خواهد شد؛ لذا

 آداب انتقاد سازنده. 2

های اخالقی است که پذیرش و اثربخشی انتقاد را تضمین سازنده، چهارچوب منظور از آداب انتقاد

 کند.میو انسان را از قرار گرفتن در وادی گناه دور کرده 

 رعایت اخالق اسالمی در انتقاد. 1. 2

ها در صورتی ها و ایجاد یا تقویت بایستهبرای رفع نبایسته ،انتقاد سازنده به معنای واقعی کلمه

 د،یعقاآزادانة  انیب مخالفت، شود که ضوابط و اصول اخالقی کامالً رعایت شود. انتقاد،محقق می

آنچه مسلم است، . باشد دشنامو  یفحاش ،اهانت، حرمت کهت از دورباید  اما ندارد؛ یالکاش چیه

 و کندمی آشفته را ی جامعهفضاکه این بر عالوه امر، نیا. اندمسئول نهیزم نیا درکه، همه این

 .کندمی نیخشمگ ما از هم را متعال یخدا، کنددچار تشنج می را جامعه آرام روان
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 در چه نویسند؛می ای زنند،می حرف ای هک کسانیآن ةهم به باشد یامیپ نیا خواهممی من

 مخالفت. ستین یدرست ارک کنند،می هک یارک بدانند، هااین ةهم. هاوبالگ در چه مطبوعات،

 حرف یک ردن،ک ومکمح را غلط ینید رکف یک ای غلط یاسیس رکف یک ردن،ک استدالل ردن،ک

 گرید حرف یک ،یاسیس عقلِ خالفِ  و شرع خالفِ  و اخالق خالف امرِ  نیا به شدن مبتال است،

 متأسفانه. ردیبگ انجام ارک نیا دینبا کنیم؛می ینف قاطع و املک طوربه را یدوم نیا ما است؛

 ،کبالش هاجوان نیا از یبعض. کنممی هیتوص هاجوان به خصوصهب من. کنندمی را ارک نیا یبعض

 عرض من نه است؛ فهیوظ نیا کنندمی الیخ اما ؛هستند هم یخوب و مؤمن و با اخالص مردمان

 یطانیش یاغواها از نفوذها، از البته. است فهیوظ نیا سکع است، فهیوظ خالف نیا کنممی

 یگاه فرمودند،می بارها امام هک طورهمان. ردک غفلت دینبا هم نادشمن هایدخالت از دشمنان،

 یک و یسمت یک به را هاآن و شوندمی مخلص و مؤمن و پرشور اجتماعات وارد افراد جوراین

 یناش هم شدن، یاحساسات از یناش هایغفلت هم رد؛ک غفلت دینبا هم نیا از کشانند؛می یتکحر

 یفضا نیا نگذارند هک خواهممی هاجوان از خصوصهب من نیبنابرا؛ دشمن هایدست دنیند از

 رد،ک دایپ ادامه کهوقتی. ندک دایپ ادامه هاحرمت ستنکش و کیهتا و یفحاش و تهمت و بتیغ

 ینمازها در مثالً دینیبیم ناگهان - یمسر یماریب مثل - کندمی هم تیسرا طورهمان طبعاً

 هک شودمی دهید اناًیاح یگاه چیزهایی نیچن یک است، توجه و رکذ و خشوع محل هک جمعه

 اشخطبه یپا اصالً  خب، ندارد، قبول را جمعه نماز بیخط آن انسان چهچنان. است غلط اندر غلط

 هایمحیط در ها،درس در اوقات یگاه یحت ای. رونیب دیآیم کند،نمی هم اقتدا او به ند،ینشینم

 مصلحت مخالف و است مضر است، غلط هااین هک شود؛می دهید زهایچ نیا از یدرس و یعلم

 شفاف و میعظ ئتیه ردنک دارکتَر و ردنک جادیا افکش و زدن ضربه همان هااین است؛ انقالب

 رودمی شیپ و کندمی تکحر باقدرت دارد هک است یاسالم نظام وهکباش و

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3082). 

 خیرخواهانه و الهی نیتی با جزمهم،  این و باشد امور اصالح و کمال باید انتقاد در هدف

 اساس ، بر اینشود جامعه و فرد تکامل و پیشرفت منشأ تواندمی نقدی چنین. نیست پذیرامکان

 انتقاد، قیام، که الهی مرد یک عنوانبه را خمینی امام حضرت ،رهبری معظم مقام

 در که خواهدمی مسئوالن از و کندمی معرفی ،بود خدا برای اشدشمنی و دوستی ،قلم سکوت،

-http://farsi.khamenei.ir/speech)بگیرند الگو امام از شان،دشمنی و دوستی اقدام، انتقاد،

content?id=2259). 
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دل هکینه ب، پرهیز از توجه در انتقاد دیگر اصول اخالقی مورداز نظر مقام معظم رهبری، از 

 فرمایند: می باره. ایشان در اینگرفتن است

 دل به کینه اما ؛کنند دعوا ایمسئله یک سر یعنی باشد؛ طلبگی هایمباحثه مثل باید انتقاد

 برسد تنازع به اختالف نگذارند. کنند صحبت هم با و بنشینند هم پهلوی بعد ،نگیرند
(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3186)  

 فرمایند: دوری از غیبت در انتقاد میدربارة همچنین ایشان 

 حیصح حرف گفتن ،یمنطق انتقادِ  البته ؛نشود غیبت دچار باشد مواظب باید انسان ،انتقاد در

  ستین بتیغ هم اصالً ند،کب را هاآن رکذ اگر انسان هک دارد وجود ارکآش هایحرف قدراین

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10770) ندکب نقد انسان تواندمی و

هر  یراهنماباید  ،در این زمینه و هارون یمنطق قرآن و دستور خداوند متعال به موس

شاید  ؛بگویید سخن( )فرعونبا او  ینرماما به ؛یخْشَ يَتَذَکَّرُ أَوْ يَنًا لَّعَلَّهُ يِّلَّ قَوْلًافَقُولَا لَهُ »باشد:  یمسلمان

  .(44 :)طه «!بترسدیا )از خدا(  ،شود رمتذک

 هاآندشنام دادن به  ،پرستندبت می کهدر مقام انتقاد نسبت به مشرکان  یقرآن کریم حت

سُبُّواْ يَمِن دُونِ اللّهِ فَ دْعُونَيَ نَ يوَالَ تَسُبُّواْ الَّذِ» شمرده و مؤمنان را از این کار نهی کرده است:درست نارا 

ها )نیز( دشنام ندهید، مبادا آن خوانندیمکه غیر خدا را  ی)به معبود( کسان ؛رِ عِلْمٍ...يْاللّهَ عَدْوًا بِغَ

 .(108 :انعام) «)ظلم و( جهل خدا را دشنام دهند یاز رو

 کنند نفی می نظر گرفتن این اصول را قاطعانه انتقاد بدون در مقام معظم رهبری

 فرمایند:و می

 یکسان از را عمومی اعتماد که باشد جوری بایستی تذکر این اما ؛ندارد اشکالی هیچ تذکر دادن

 اعتمادیبی موجب که باشد جوری باید دادن تذکر نکند؛ سلب کارند، مشغول و اندمسئول که

 برادری با همه باشد؛ نداشته وجود آلودخشم هایروش و باشد نداشته وجود اهانت نشود، عمومی

 طرفینی این بکنند. البته رفتار شیوه آن با و کنند نگاه ملت و دولت میان ارتباطِ  ةمسئل به اسالمی

  مهربانانه بایستی دولت با که کنممی عرض را توصیه این مردم به هم من،. است

 کنممی تأکید را اینـ  هقو سه درـ  کشور مسئوالن به هم گفت، سخن همدلی و همراهی نگاه با و

 داشته مناسبی رفتار ،کنندمی انتقاد هاآن از که کسانی با و خود منتقدین با باید هم هاآن که

 تدبیر خالف مسئوالن، سوی از مخالفان تحقیر نکنند؛ اهانت هاآن به نکنند، تحقیر را هاآن باشند،

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29236) است حکمت خالف و
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 علت مردود بودن چنین انتقادی آن است که انتقاد بدون در نظر گرفتن این اصول، 

ریختگی اعصاب آرام اجتماع و درنتیجه تفرقه و از بین رفتن اتحاد همفضا و بهباعث آشفته شدن 

و اولیاء الهی در طول تاریخ به خاطر آن زحمات  شود. همان وحدتی که انبیامی میاسال ةدر جامع

مورد خشم الهی قرار خواهند گرفت.  ،اند. مسلماً افرادی که به دنبال تفرقه باشندزیادی کشیده

رود را غفلت ناشی از زجمله عواملی که باعث عدم رعایت اخالق اسالمی در انتقاد میایشان ا

درست گرفتن، حرف »اند و مواضع های دشمن و اغواهای شیطانی دانستهاحساسات و دخالت

چیز را درست زدن، تحت تأثیر خبرهای دروغ قرار نگرفتن، احساساتی نشدن، با یک خبر همه

 اند.ز وظایف اصلی منتقد بیان کردهرا ا« زیر سؤال نبردن

 :دیگویم «عمربنمفضل» در روایتی 

 العوجاءیابابن ناگهان دم؛یشیاندیم ایشان مقام عظمت در و بودم پیغمبر قبر نارک در من

 او اطراف دوستانش کههنگامی دم.یشنیم را سخنش کهطوریبه نشست، یاگوشه در و شد وارد

 نبوت ارکان آن ةجینت هک گفت کفرآمیزی سخنان شده،حساب و آمیزشیطنت اریبس شدند، جمع

 نیخشمگ سخت او سخنان دنیشن از من .بود یوتعالتبارک خداوند ارکان باالتر آن از و محمد

 هک خداوندی و یگرفت شیپ الحاد راه چرا! خدا دشمن یا: زدم ادیفر و برخاستم. شدم ناراحت و

 اگر ؟یتسکی تو: گفت و ردک من به رو العوجاءیاب؟ ابنیردک ارکان دیآفر صورت نیبهتر در را تو

 سخن یستین دانشمندان از اگر و مینک یرویپ تو از تا اوریب لیدل ،یهست المک علم دانشمندان از

 تو مانند و دیگوینم سخن ما با چنیناین او ،یهست صادق محمدبنجعفر روانیپ از اگر و مگو

 به پاسخ در نگفته، ناسزا و فحش ما به هرگز است، دهیشن ما از باالتر نیا از او. ندکینم برخورد

 یسرکسب هرگز هک است نیمت و اریهوش عاقل، بردبار، یمرد او موده،ینپ یتعد و خشونت راه ما

 از و شنودیرا م ما یهاحرف دهد،می فرا گوش ما سخنان به خوبیبه او. شودینم رشیگدامن

 روزیپ او بر ما هک میردک گمان و میزد را خود یهاحرف یتمام کههنگامی شود،یم آگاه ما لیدال

 را ما لیدال تمام ،فشرده یسخنان و وتاهک یهاجمله با ند،کیم سخن به شروع بامتانت ،میشد

 از تو اگر م.یندار گفتن پاسخ بر قدرت کهچنانآن ؛ندکیم قطع را ما یهابهانه و دیگویم پاسخ

 .(42: 1380 قوجیل،) بگو سخن ما با چنیناین ،یهست او ارانی

 پیشگامی در انتقاد از خود. 2. 2

پیشگامی در نقد کار خود، قبل از انتقاد دیگران است؛ یعنی  ترین اصول در انتقاد،یکی از مهم

بسیاری از ما در دیدن عیب و نقص دیگران ریزبین و انسان با نگاه انتقادی به کار خود نگاه کند. 
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که ناقد باید ابتدا از خود کنیم؛ درحالیمی اما از عیب و نقص خود و کار خود غفلت ؛دقیق هستیم

 فرمایند: میباره در این شروع کند و به اصالح کار خود بپردازد. امام علی

 رَه ؛ يغَ صْلِحْي لَمْ َنفْسَه   ْصلِحْي لَمْ مَنْ

 ، 1410،یآمد یمی)تم تواند دیگری را اصالح کندنمی ؛که خود را اصالح نکرده باشدکسی

  .(8990 ح

 فرمایند:مینیز  رهبری معظم مقام

 نظر با خود رفتار و اخالق به و خود به انسان که است نیا یخودساز قدمِ  ترینمهم و نیاول

 داشته هاآن کردن برطرف در یسع و ندیبب دقت و یروشن با را خود وبیع کند؛ نگاه یانتقاد

ماست  دوش بر یفیتکل نیا و دیآیبرم ما خود ةعهد از نیا. باشد

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3097). 

های ها یکی از راهبحث انتقاد از خود را مطرح و خطاب به آن ،در دیدار جمعی از شعرا ایشان

-http://farsi.khamenei.ir/speech) کندکامل شدن شعرشان را انتقاد از کار خود معرفی می

content?id=8001)به اصالح و کامل شدن کار که این بنابراین پیشگامی در انتقاد از خود عالوه بر ؛

تواند عامل مهمی می ،شودزمینه، جهت پذیرش انتقاد دیگران در خود میانسان و فراهم شدن 

انتقاد از کار خود و پذیرش انتقاد دیگران( ) چراکه ما با عمل خود ؛جهت انتقادپذیری دیگران شود

 فرمایند: که می خواهیم شد آموزانیم و مصداق روایت امام صادقبه دیگران انتقادپذیری را می

ةٌ؛ يداعِ  کذلِ  فَِإنَّ رَ،يوَالخَ وَالصَّالةَ وَاالِجتِهادَ  الوَرَعَ  م کمِن رَوايلِ م،کألسِنَتِ رِيبِغَ لِلنّاسِ  د عاةً کونوا

 ،هایتان تا ورع و اجتهاد و نماز و کار خیر را از شما ببینندمردم باشید با غیر زبان ةکننددعوت

 .(78 :2ج  ،1372 کلینی،) دیگران هست ةهمانا این سازند

، بپردازندها یا رفتارهای دیگران نقد اندیشهقصد اصالح و رفع نقایص، بهواقعاً، به افراداگر 

)شریفی،  کنندبه اصالح و نقد خود شروع  ،و پیش از هر کس دیگری ندبهتر است از خود شروع کن

لُ مَنْ اتَّهَمَ اَلْعاقِ»: فرمایدمی امام علی کس از نقد، مبرا نیست.و باید دانست که هیچ (97 :1391

خردمند کسی است که نظر خود را متهم کند و به آنچه نفسش  ثِقْ بِکُلِّ ما تُسَوِّلُ لَهُ نَفْسُهُ؛يَهُ وَ لَمْ يَرَأْ

  .(3891: 8ج ، 1375 شهری،)محمدی ری «کند، اعتماد نداشته باشدوسوسه می



 1396پاييز و زمستان ، 6 ة، شمارانديشنامة واليت تخصصي –دوفصلنامة علمي 

 

 

76 

های خود، دادگاه تشکیل دهد و از اندیشهمؤمن باید برای « ه يَاِتَّهَمَ رَأْ»توجه به تعبیر  با

در تعبیری دیگر، این ضرورت را آن امام . افکار او داوری کنند ةنظران بخواهد که دربارصاحب

 چنین ترسیم فرموده است:  واربزرگ

شایسته است که الْح کَماءِ؛  ض مُّ اِلی عِلْمِهِ ع ل ومَ يَهِ رَْأیَ اْلف ضَالءِ وَ يَِف اِلی رَأْيضِي حَقٌّ عََلی الْعاقِِل اَنْ 

انسان عاقل ]با نظرخواهی و نقد و بررسی[، رأی اندیشمندان را بر نظر خود بیفزاید و دانش 

  .(163: 1ج ، 1380 حکیمی،) دانش خود سازد ةحکیمان را ضمیم

 : است قرارگرفته موردتوجه ،انتقاد اصل این نیز کریم قرآن در

آیا مردم را به نیکی )و ایمان ؛ بِالْبِرِّ وَتَْنسَوْنَ أَْنف سَک مْ وَأَْنت مْ تَتْل ونَ الْکِتَابَ أَفَلَا تَْعقِل ونَأَتَأْم ر ونَ النَّاسَ 

نمایید؛ اما خودتان را فراموش می ؛کنیدبه پیامبری که صفات او آشکارا در تورات آمده( دعوت می

 .(44:)بقره اندیشید؟!خوانید! آیا نمیبا اینکه شما کتاب )آسمانی( را می

 شناسی و درک صحیح اقتضائات موجودموقعیت. 3. 2

بلکه باید  ؛و به هر صورت انجام داد جاهمه ناتوحق را نمیانتقادها حتی انتقاد منصفانه و به ةهم

حق و احتمالی آن باشد. بعضی از انتقادها چه به ةبا رعایت موقعیت افراد و در نظر گرفتن نتیج

افراد، ریختن آبرو، تحقیر  ةباعث از بین رفتن وجه ،صورت عمومی بیان شودناحق اگر بهچه به

 شود ومی دشمنان ةشکستگی مردم و باز شدن راه برای سوءاستفادشخصیت انتقاد شونده، دل

از عدم انجام آن بیشتر خواهد بود. پس باید با در نظر  ،اثرات سوئی که این انتقاد خواهد داشت

گرفتن مصالح افراد و جامعه و درک صحیح اقتضائات، انتقاد را به بهترین شکل ممکن مثالً 

یان توانند مشکل را حل کنند، بو یا رساندن به گوش کسانی که می( تذکر پنهانی) خصوصی

از شکستن حرمت کعبه گناهش  ،شود. در انتقاد باید متوجه باشیم که ضربه زدن به حرمت افراد

شرافت و احترام  ؛الْکَعْبَه مِنَ حُرْمَةً  أَعْظَمُ الْمُؤْمِنُ»: امام صادق ةچراکه به فرمود ؛بیشتر است

 .(16: 65ج  ،1403)مجلسی،  «است شتریبعبه، کاز احترام  مؤمن

 ةشود به این نکته اشاره دارند که همرهبری در انتقادهایی که از دولتمردان می مقام معظم

 غیرمنصفانه نوع از چه انتقاد. حقبه و منصفانه انتقاد حتی ؛گفت تواننمی جاهمه را انتقادها

 ،اسالمی شود نظام کارگزاران ناکارآمدی باعث که صورتیبه( حقبه) منصفانه حتی و( ناحق)

 نوع این. نیست درست ،شود مردم شکستگیدل باعث که دادوبیداد و عمومی صورتبه همآن
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 اگر. شود رسیده ،باشند اثرگذار توانندمی که مسئوالنی گوش به خصوصی صورتبه باید انتقادها

 شود می مردم دوش بر سنگینی بار و کندمی برابر چندرا آن تبلیغات وقتآن ،شد عمومی

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3355)شود می افراطی هایگذاریگله به تبدیل و

 :فرمایندایشان دربیانی دیگر می

های قبلی هم هرکدام هر دولتی منتقدینی دارد، این دولت هم منتقدینی دارد، دولت البته

را قبول ندارند،  نیاانتقادکنندگانی داشتند؛ تا اینجای قضیّه هیچ اشکالی ندارد. کسانی هستند که 

د و ها منتقدناین رفتار را قبول ندارند، این حرف را قبول ندارند، این سیاست را قبول ندارند؛ این

د، مانعی ندارد؛ اما انتقادها باید در چهارچوب منطقی باشد. خود بنده هم به نکنانتقاد می

ام، در هیچ موردی های گوناگون انتقادهایی داشتم، این انتقادها را همواره هم تذکر دادهدولت

ین تذکرات ر خودداری نکردم؛ منتها اه و جای انتقاد بوده است، از تذکازآنچه به نظر من عیب بود

را در وضع مناسب و در موقعیت مناسب و با شکل مناسب دادیم؛ یا پیغام دادیم، یا حضوری 

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29236)« گفتیم، یا اصرار کردیم

 از کار نه شخصیت افراد انتقاد. 4. 2

دانند طبیعت انسان از انتقاد دشمن، انتقاد از وضع موجود است. چون می ةجبهیکی از شگردهای 

ها خواهد یکی را پیدا کنند و به انتقاد از او بپردازند. معلوم هم هست که آنآید، میخوشش می

ولین و اصلِ نظام را. منتها اگر ئد: مسنکنبرای موردانتقاد قرار دادن، چه کسانی را انتخاب می

د. نکنهای آن حمله میبه انتقاد از اصل نظام بپردازند، به اشخاص نظام و سیاست جرئت نکردند

ود شخواهیم انتقاد کنیم، خیلی موارد و مسائل هست که میما چرا این کار را بکنیم؟ ما اگر می

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12893) ها انتقاد کرداز آن

خداوند  ة موالی متقیان،قاد از خطا را باید از خدا بیاموزیم که به فرمودمحبت به خطاکار و انت

و مصلحان  انبیا .(154ة ، خطبةالبالغ نهج) اما کردار بدش را دشمن است ؛بنده را دوست داردمتعال، 

نه از  ؛جستندها را انکار و از آن برائت میعمل آن ،بزرگ هم در مواجهه با مشرکان و خطاکاران

من از شرک شما برائت  ونَ؛کتُشْرِ مِمَّا ءٌیبَرِ یإِنِّ» به مشرکان فرمود: ها. حضرت ابراهیمخود آن

  .(78: )انعام «جویممی

تردید دشمن این من بی نَ؛يالْقَالِ مِّنَ لِعَمَلِکم إِنی»به آن مردم بدکاره فرمود:  و حضرت لوط

  .(168 )شعراء: «عمل شما هستم
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 : دیگویم لوطکه این جالب

 نیننگ عملتان ندارم، شما شخص با حسابیخرده و عداوت یعنی هستم، شما اعمال دشمن من

 شیرازی، مکارم) بود خواهم تانیمیصم دوست من ،دینک دور خود از را اعمال نیا اگر است،

 .(324: 15ج ، 1374

 آثار انتقاد سازنده از دیدگاه مقام معظم رهبری. 3

 متذکر شدن انسان و اصالح او. 1. 3

 به نگرش گونهنیست؛ این آن از گریزی و است جامعه و فرد اصالح و رشد ضروری عامل انتقاد

مقام معظم . کندمی تبدیل الهی ایهدیه و ضروری خیری به ،ریناپذاجتناب شرّ یک ازرا آن انتقاد،

 «است خودشان به دیگران عیوب کردن هدیه واقع در انتقاد» فرمایند که:باره میرهبری دراین

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3076). اجتماعی و فردی کمال که شود پذیرفته اگر 

را آن نوشید،را آن تلخی داروی چون آن، از گریز جایبه توانمی آنگاه است، انتقاد درگرو هاانسان

 ساززمینه را انتقاد که است نگرشی چنین. گشت مندبهره آن از و داشت گرامی ایهدیه چنان

 ریزان،برنامه به بالنده، و برندهپیش و اصالحی عاملی عنوانبه نقد گمان،بی. داندمی جامعه سعادت

 و بخشدمی نگریواقعیت و سونگریهمه بازنگری، مجال مجریان، و مدیران و گذارانسیاست

 در را هاطرح درنتیجه، و گیردمی را هارویتک و هاکاریدوباره و هاریزش از بسیاری جلوی

 از گاه و هااتالف و هااسراف از و دهدمی قرار بیشتری و بهتر مندیبهره و سوددهی راستای

 .کندمی جلوگیری نیز جانبی و ایحاشیه هایوپاشریخت

  کمال سویبه هدایت هدف به هادرستی و هاخوبی دادن نشان و ناسره از سره کردن جدا

 تکامل و پیشرفت باعث و است سازنده و خیرخواهانه نقدی چنین. شودمی انجام امور اصالح و

 هدف با همین دارد، وجود ةالبالغ نهج و مجید قرآن در که نقدهایی تمام. شودمی جامعه و فرد

شوند و متوجه نفسانیات غرق میها به دالیل گوناگون در وادی تعداد زیادی از انسان. هستند

آید و او را عنوان تذکر به سراغ انسان میاینجاست که انتقاد سازنده به ،گمراهی خود هم نیستند

انتقاد عاملی  ،توان گفتآورد. بر این اساس میمتوجه راه و بیراهه کرده و انسان را از آن بیرون می

 فرمایند:مقام معظم رهبری می مؤثر برای مهار نفس و دوری از خودشیفتگی است.
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 باید ما. است انتقاد شود فراهم تواندمی اصالح جهت به انسان برای که هاییفرصت از یکی

 انتقاد به که است این آن ةالزم و بدهد اصالح فرصت ما به خداوند شاید تا بشنویم را انتقادهایی

 صورت این غیر در ،بپردازیم خود دل به انتقاد آن به توجه با و کنیم نگاه نصیحت و تذکر عنوانبه

 مستمر، یهاسال نیا در ما ةجلس نیا هدف و شویم. وضعمی غفلت و غرور و خودشیفتگی دچار

 اسیق دارم؛ اجیاحت حتینص و تذکر به نمیبیم ،کنمیم نگاه که خودم به من. است تذکر بر

م که به گوشِ جسم یاج داریاحت -مختلف  یهاردهدر  -ما مسئوالن  ؛کنمیم فکر ؛کنمیم نفسبه

ند متعال به ما د خداویم تا شایرا بشنو ییها و انتقادهاجوییها، تذکرات، عیبو دل، نصیحت

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3344) فرصت اصالح بدهد

 پویایی و نشاط ناشی از انتقاد ةوسیلتحول مطلوب در جامعه به. 2. 3

مطلوب و عاملی  ةبرنده و بالنده به جامعمقام معظم رهبری انتقاد سازنده را عامل اصالحی پیش

مندی ها را در راستای بهرهدانند که طرحها میکاریها و دوبارهمهم جهت جلوگیری از ریزش

 ةالزمها . اینیریهم انتقاد خوب است، هم انتقادپذ» برد:پیش میبهتر همراه بانشاط و امید به

تحول مطلوب در  ةآن تحول و حالت مطلوب جامعه است؛ انتقاد باعث پویایی و نشاط که الزم

تحول در  .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3362) «دشومی ،جامعه و پیشرفت است

إِنَّ » ةشریف ةتعالی و ماندگاری بشر است. بر اساس آی جوامع انسانی یک سنت الیتغیر الهی و رمزِ

کلید تحوالت اجتماعی چه در پیشرفت و چه در  (11: )رعد «اللَّهَ لَا يغَيرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يغَيرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

  دستگاه تقویت به منصفانه، نقد .انسان است و عزمبه دست آحاد انسانی  ،پسرفت

 شود اشتباه لفظی بگومگوهای و گفتگوها و مناقشات با نباید این نکل ؛ندکمی کمک نظام و

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3247).  

مقام معظم رهبری در بیان خصوصیات دانشجوی انقالبی چند خصلت و ویژگی را مطرح  

 فرمایند:ها داشتن زبان نقادی و طلبکارانه است. ایشان میکنند که یکی از آنمی

 نجایا که بنده حاال باشد، هم تلخ کمییک یحت یانتقاد زبان نیا اگر که کند تصور یکس مبادا

  نگاه همان از ةبرخاست هم یانتقاد زبان نیا خودِ  اتفاقاً  نه؛ شد، خواهم ناراحت ،امنشسته

 یزیچ آن به دنیرس شِ یگرا و لیم شیمعنا م،یدار آنچه به نبودن یراض است؛ یآرمان توقعات و

 هم ،«نو فکر» هم نیبنابرا؛ خواهیممی ما که است یزیچ همان درست نیا و میندار که است

 یزهایچ هااین د؛یباش داشته را «نگاه آن از ةبرخاست ةژیو زبان» هم و «یآرمان توقعات و نگاه»

  موتور نقش دانشجو جوانِ  وقتآن بماند، محفوظ اتیخصوص نیا اگر و است؛ یخوب
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 الّا و بود؛ خواهد جهت دهنده و برندهشیپ درآورنده، حرکت به کرد؛ خواهد فایا قطار کی در را

 متصور یشرفتیپ گرید باشند، یراض و قانع - هست آنچه یعنی - موجود وضع به هم هاجوان اگر

کنند  دایپ دست ،اندافتهین دست که ینقاط به بخواهند دائم دیبا بود؛ نخواهد

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3357). 

که مقام معظم رهبری  استتولید علم  ،یکی از عوامل بسیار مهم تحول مطلوب در جامعه

 یهایکرس مورد در هیعلم ةحوز پژوهشگران و آموختگاندانش از یجمع ةنام به در پاسخ

 فرمایند:سازی چنین میو تمدن علم تولید در در اهمیت نقش انتقاد یپردازهینظر

 خواهیآزادی. است دینی و علمی افزارنرم تولید جنبش کلیدهای از انتقاد و و نقد مناظره آزادی،

  است اسالمی مطالبات از یکی اخالق و ادب همراه به( گریمطالبه) انتقاد و

 یآزاد بدون و سالم یانتقاد یفضا بدون. است اسالمی انقالب اهداف از قلم و بیان تفکر، آزادی و

 و علم دیتول ،«نظرانصاحب و علما تیهدا» و« یاسالم حکومت تیحما» با آزاد یگفتگو و انیب

 یبرا. بود خواهد مشکل اریبس ای ناممکن ،یپردازجامعه و یسازتمدن درنتیجه، و ینید ةشیاند

 انیب یآزاد که است نیهم راه، نیبهتر زین یفرهنگ ومرجهرج مهار و هایاکهتّ  و هایماریب عالج

 که رسدیم به نظر. شود نهینهاد و تیحما اسالم، چارچوب در هینظر دیتول و قانون چارچوب در

 به پاسخ یهایکرس( 2 ؛یپردازهینظر یهایکرس( 1 لیتشک یعنی شما یشنهادیپ روش سه هر

 است خوب و باشند معقول و یعمل هاییروش مناظره، و نقد یهایکرس( 3 و شبهات و سؤاالت

 بر فضا و یافتهگسترش علم، مجال شتر،یب هرچه کهنحویبه ؛شوند تیریمد و تیحما که

 .شود ترتنگ ن،ید و علم راه راهزنان و کارانبیفر و داراناندکّ

 ای و قاچاق یکاال به را «انتقاد و نقد» و ختیگر «مناظره» از و دیترس «یآزاد» از دینبا ،یآر

  آمد گرفتار ،«مراء و جدال» به مناظره، یجاهب دینبا چهچنان ؛کرد لیتبد ،یفاتیتشر یامر

 «اخالق» سهم ،«یآزاد» سهم که روز آن. دیلغز یزیگرتیمسئول و یاکهتّ  دام به ،یآزاد یجاهب و

  یعلم تیخالق روند آغاز شود، ادا گریکدی کنار در و جاکیهمه  ،«منطق» سهم و

 ةیکل در «ینید و یعلم افزارنرم دیتول» جنبش دیکل و است جامعه نیا در ینید ةبالند تفکر و

 یبرا یفرصت مطالبه و یخواهیآزاد شکیب. است شده زده یحوزو و یدانشگاه معارف و علوم

 است یاسالم ةمطالب کی ،«یآزاد از استفاده ادبِ » تیرعا با توأم شهیاند انیب یبرا و دنیشیاند

. است یاسالم انقالب یاصل اهداف از بلکه ؛یغاتیتبل شعار کی نه ،«انیب و قلم تفکر، یآزاد» و

  یگوئهرزه» گرداب با «جمود و سکوت» مرداب انیم یبرخ که متأسفم قاً یعم من

 دو، نیا از کی هر از زیپره یبرا که کنندیم گمان و شناسندینم یسوم قیطر ،«کفر گوئی و

 جنبانیدنسر  و خفقان فرهنگ» هم تا آمد یاسالم انقالب کهآن حال. افتاد یگرید دام به دیبا
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 بسازد یفضائ و کند اصالح و نقد را «یغرب ةخودخواهان و مهاریب یآزاد فرهنگ» هم و «جمود و

  «گرانید یماد و یمعنو حقوق و اخالق و منطق» به دیمق ،«انیب یآزاد» آن، در که

  تعادل و تیحرّ و گردد یحکومت و یاجتماع فرهنگ به لیتبد ،یگرید چیزهیچ به نه و

 گردند ختهیبرانگ و فعال هاحوزه ةهم در هاشهیاند ةهم تا شود جیرا ةسک انصاف، و تیعقالن و

(http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=8290). 

 شهروندی اجتماعی، ملی، امنیت افزایش ضریب .3. 3

 جهت از و کندمی تقویت را پایین از نظارت و ساالریمردم سیاسی، جهت از انتقاد سازنده

 را طلبفرصت افراد رشد راه ،سازنده انتقاد. است مدنی جامعه هایزیرساخت جمله از اجتماعی،

 در اگر. زندمی دامن ساالریشایسته به رواین از و کند؛می آشکار را هاآن معایب زیرا بندد؛می

 انتقادات از نیز نقدپذیران و باشند ابعاد ةهم در مردم، ةسازند انتقاد معرض در مسئوالن، ایجامعه

 ضریب دولتمردان، و مردم ةدوسوی تعامل این بپردازند، خود نواقص رفع به و کنند استقبال هاآن

 حرم مجاوران و نازائر دارید در ایخامنه امام .بردمی باال را شهروندی اجتماعی و ملی، امنیت

 :فرمودند رضوی مطهر

 کشور هایدستگاه ةهم بداند؛ خالی عیب از و مصون نقد و انتقاد از را خود نباید دستگاهی هیچ

 را خود رفتار آن، چهارچوب در و نظام اهداف جهت در همه و بگیرند قرار منصفانه موردنقد باید

  هستند کشور در که هاییدستگاه سایر و قضاییه ةقو مجلس، دولت،. کنند اصالح

  اصالح نقد، هستند؛ کلی ةقاعد این مشمول همه ها است،آن دوش بر مهمی هایمسؤولیت و

إِنْ أ رِيد  ِإلَّا الْإِصْلَاَح مَا » که است اسالم موردنظر نظام اصالح حقیقی معنای این،. پاسخگویی و

 اصالح توانندمی تاکه این از بود عبارت پیغمبران کار ةهم. فرمودندیم را این پیغمبران ؛«اسْتَطَعْت 

 است واقعی اصالح معنای این ببرند؛ بین از کشور در را فساد یعنی کنند؛

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3227). 

 دیبخش بهبوداز اجرا  قبل را یاجتماعو کالن  یـلـک مـاتیتصم توانمی سازنده انتقاد مدد به

 مسائل در حل مسلماً دهد،می بروز مجال نقـادانه، و مخالفت بحث به هک یاجامعه رد.کو اصالح 

 نیکه چن است ایو اثرگذارتر از جامعه ترموفق ،اجتماع استِیس به مربوط یعمل و معضالت

 مسائلی یجیتدر حل بهتر و ةجامع به دنیراهکار رس نیبهتر خطا نـدارد. حذف را یتیخصوص

 است، در مستمر نـقـد ازمندین شرفت علمیپ هک همچنان ؛ها استآن گرفتار جامعه هک است

 هایحلراه ةو ارائ شنهادهایپ و عرضه انتقاد یآزاد در و توسعه رشد راه زین و جامعه استیس
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 یاتیفرض همچون دولت هایها است. سیاستآن بر اساس رییتغ جادیی ابرا مسائل، و حل گوناگون

 متضمنذاتًا  ،گذاریرند. سیاستیبگ قرار و اصالح کچ معرض در مداوم دیبا هک شودمی یتلق

 قیتوفـ ـانکامـ ،باشد ـشـتریب آن ةدربار بینیو پیش انتقاد چه و هر است نشده بینیپیش تبعات

 .(76: 1379ه، یبشیـر) است شتریب آن

 :فرمایندمی مقام معظم رهبری

  صادقانه رسانیالعاط ةوظیف نظارت، و نقدة وظیف»: قائلم عمده ةوظیف سه مطبوعات برای

 مسلّم حقِ بیان، و قلم آزادی که معتقدم. جامعه در افکار و آراء تبادل و طرح ةوظیف اف،شف و

 اساسی قانون ةمصرّح اصول وجز این و ندارم تردیدی هیچ هم این در. است مطبوعات و مردم

 دست از را فهمیده و آزاد هایقلم و رشد دارای و آزاد مطبوعات ایجامعه اگر معتقدم. است

 هاینشانه از یکی آزاد، مطبوعات وجود. داد خواهد دست از هم را دیگر چیزهای خیلی بدهد،

را آن ملت، آزادگی و رشد طرفازیک یعنی است؛ رشد ةمای هم خودش حقیقتاً  و ملت یک رشد

 دهد افزایش را ملت رشد تواندمی خود ةنوببه همآن دیگر، طرف از آورد؛می به وجود

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22371). 

 سمنان فرمودند: دانشگاهیان دیدار بیانی دیگر درایشان در 

 به انسان عزم. است تأثیرگذار اجتماعی و شخصی مسائل در خودشان حد در افراد یکایک عزم

  اصول حفظ به ثباتی،بی و ومرجهرج ایجاد عدم و اجتماع در صحیح تحوالت وقوع جهت

 نشاط، ،ییایپو اصول، حفظ کنار در همچنین. است نیازمند ملت یک جمعی هویت حفظ و

 مورد باید که است ضروری و الزم جمع، انیم در رقابت روح و تحرک ،یآزاد از یبرخوردار

 مشکل که فروعاتی در اصول، حفظ با که است نیا ییایپو و نشاط نیا ةالزم. بگیرد قرار اهمیت

 برای سعادت و عزتمندیة زمین که است صورت این در. ریانتقادپذ هم م،یباش منتقد هم ،داریم

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3362) شد خواهد فراهم جامعه

 .مسئولین شدن گوپاسخ و مردم در هویت احساس ایجاد اذهان، شدن روشن حقایق، تبیین .4. 3

 بدون کنند؛ روشن تعصب بدون را قیحقا است؛ تبیین خواص، و نخبگان مهم کارهای از یکی

 باید گذاشت، کنار باید را هااین و جناح. است مضر هااین. گروهی و جناحی تعلقات حاکمیت

. بود حقیقت تبیین یاسر عمار جناب مهم کارهای از یکی صفین جنگ در. فهمید را حقیقت

 به امروز حاال که همینی داشتند؛ گوناگونی تبلیغات بود، معاویه جناح که مقابل جناح آن چون

 اول از این کرده؛ فرق هایششیوه نیست، جدید اختراعات جزو این گویند،می روانی جنگ آن

 بیندمی را، کارهایشان کندمی نگاه آدم. خیلی روانی؛ جنگ این در بودند ماهر هم خیلی. بوده

 چیزی شما به وقتی. است ذهن تعمیر از ترآسان هم ذهن تخریب. بودند ماهر روانی جنگ در که
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 از کردنش پاک؛ اما است آسان ذهن به سوءظن شدن وارد کنید، پیدا جاکی سوءظنی بگویند،

 این. بود آسانی کار کردند؛می وارد را سوءظن کردند،می افکنیشبهه هاآن لذا است؛ سخت ذهن

 مقاومت و بایستد روانی جنگ این مقابل در که بود دانسته موظف را خودش طرف،این از که کسی

 به جبهه، طرفاین از اسب با که دارد صفین جنگ قضایای در که بود یاسر عمار جناب کند،

 امروز، تعبیرِ  به - که را هاییگروه این طورهمین و رفتمی خودی صفوف و جبهه طرفآن

 و ایستادمی هاآن مقابل در رسید،می هرکدام به بودند، - هم از جداجدای هایتیپ یا هاگردان

. گذاشتمی تأثیر و کردمی روشن هاآن برای را حقایقی کرد؛می صحبت هاآن برای غیلّ همچون مب

 خودش هست، هاآن توی بگومگو شدند، تردید دچار ایعده یک پیداشده، اختالف دیدمی جایک

 را هاگره این کرد؛می تبیین ؛کردمی صحبت زد،می حرف برایشان و رساندمی آنجا سرعتبه را

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7770) کردمی باز

 در 1388 سال در جمهوری ریاست کاندیدای تلویزیونی مناظرات از بعد رهبری معظم مقام

 درون از نامزدها این که مطلب این ذکر از بعد 29/3/1388 تاریخ در تهران ةجمع نماز دوم ةخطب

 نقاط ذکر به مناظرات منفی هایجنبه بیان ضمن داشتند، اختالفاتی باهم هرچند بودند نظام

 مواضع گرفتن قرار و خود از دفاع و گوییپاسخ در مسئولین شدن مجبور و پرداخته آن مثبت

 برای را قضاوت نمودن آسان و مردم اذهان پرورش و شدن روشن که را مردم دید برابر در هاآن

 :کردند معرفی انتقادات آن نتایج از ،داشت همراه به هاآن

 ییگوپاسخ شدند مجبور همه و افتاد راه به انتقاد و نقد از یالبیس کی...  که بود نیا مثبت، جهت آن

 مردم چشم مقابل در ان،یعر ،ییگودهیچیپ بدون ابهام، بدون هاگروه مواضع و افراد مواضع...  کنند

 جوراین... کنند قضاوت توانستند مردم و گرفت قرار مردم چشم مقابل در هااین... گرفت؛ قرار

 یجمهور نظر از نیا. بردمی باال را انتخاب قدرت دهد،می پرورش را هاذهن ،گفتگوها و مباحثات

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7190) است یمطلوب زیچ یاسالم

  فرمایند:لزوم وجود منتقدین و ارتباط آن با عملکرد بهتر مسئولین می ةدربارایشان 

 هاآن هایضعف که باشند داشته ینیمنتقد کشور، امور انیمتول کشور، مسئوالن که ندارد یاشکال

 بهتر رد،یبگ قرار منتقد مقابل رد،یبگ قرار رقابت مقام در انسان یوقت. بدهند نشان هاآن خود به را

 را روش آن ندارند، قبول را روش نیا که یکسان و نیمنتقد وجود که ستین جوراین. کندمی کار

 ندارد، یاشکال نیا باشد؛ نظام چهارچوب در دیبا منتها باشد؛ داشته یضرر نظام یبرا دارند، قبول

. کندنمی برخورد یمخالفت نیچن کی با مطلقاً هم نظام ست؛ین یمضر مخالفت چیه مخالفت نیا

 ستیچ که است مشخص هم انقالب اصول. باشد اصول چهارچوب در دیبا انتقاد البته

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3355).  
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 حکومت کارگزاری ةالزم که تقوا رعایت و شرع احکام به عملی التزام بر عالوه اسالمی نظام در

 ازجمله متعددی دالیل. باشندگو پاسخ خود کارهای قبال در هاآن که است الزم است، اسالمی

 ذکرشده امر این برای...  و شهروندان حقوق احقاق مدیران، فساد از گیریپیش خطا، احتمال وجود

 ؛هست سازنده انتقاد ،کند ایفاء امر این در ایعمده بسیار نقش تواندمی که مباحثی از یکی است؛

 رهبری معظم مقام .کند جلوگیری احتمالی فسادهای و خطاها اشتباهات، از تواندمی چراکه

 فرمایند:نقش انتقاد در پاسخگویی مسئولین چنین می ةدربار

 کشور هایدستگاه ةهم بداند؛ یخال بیع از و مصون نقد و انتقاد از را خود دینبا یدستگاه چیه

 را خود رفتار آن، چهارچوب در و نظام اهداف جهت در همه و رندیبگ قرار منصفانه نقد مورد دیبا

  هستند کشور در که یهایدستگاه ریسا و هییقضا ةقو مجلس، دولت،. کنند اصالح

  اصالح نقد، هستند؛ یکل ةقاعد نیا مشمول همه هاست،آن دوش بر یمهم هایمسؤولیت و

 مَا الْإِصْلَاحَ إِلَّا د  يأ رِ إِنْ» که است اسالم موردنظر نظام اصالح یقیحق یمعنا ن،یا. ییپاسخگو و

 اصالح توانندمی تاکه این از بود عبارت غمبرانیپ کار ةهم. فرمودندمی را نیا غمبرانیپ ؛«اسْتَطَعْت 

است  یواقع اصالح یمعنا نیا ببرند؛ نیب از کشور در را فساد یعنی کنند؛

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3227). 

 گیرینتیجه

 :گرفت جهینت توانمی گفتهپیش مطالب از

های زندگی این یکی از عوامل مهم تغییر و تحول در تمام عرصه ،با توجه به آنچه گفته شد

. کندها استفاده دیگران قرار بگیرد و از نکات اصالحی آن ةاست که انسان در معرض انتقاد سازند

 و نقاط آن حلراه و مشکل نقاط ةارائاست از  عبارت ایامام خامنه گفتمان در انتقاد سازنده

 ست.ا هامثبت به هامنفی تبدیل و منفی و مثبت نقاط کردن فهرست

 هدف به هاآن از برخی ؛ستین صورت یک به همیشه انتقادات رهبری معظم مقام دیدگاه از

 انتقادکننده نیت جهت از را انتقاد توانمی بنابراین؛ گیردمی انجام اصالح هدف به برخی و تخریب

 کرد. سازنده و تخریبی تقسیم ةدودست به دارد همراه به که اینتیجه همچنین و

 صورتی در کلمه واقعی معنای به سازنده انتقاد ،رهبری معظم مقام فرمایشات اساس بر

 درک و جامعه و افراد مصالح گرفتن نظر در با و رعایت اخالقی، اصول و ضوابط که شودمی محقق
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 رفع جهت به تذکر صورتبه و افراد کار از باید انتقاد همچنین و شود انجام اقتضائات صحیح

 انتقاد صورتاین غیر در رود؛ سؤال زیر افراد شخصیتکه این نه ؛باشد گیریدست نیت به ضعف

 گرفتن نظر در بدون انتقاد. بود خواهد سیاسی عقل خالف هم و عقل خالف هم و شرع خالف هم

 بین از و تفرقه درنتیجه و اجتماع آرام اعصاب ریختگیهمبه و فضا شدن آشفته باعث ،اصول این

 .شودمی اسالمی جامعه در اتحاد رفتن

 دالیل به چراکه انسان ؛رهبری دارای آثار فراوانی است معظم انتقاد سازنده از دیدگاه مقام

 انتقاد که اینجا است .نیست هم خود گمراهی متوجه و شودمی غرق نفسانیات وادی در گوناگون

 آن از را انسان و کرده بیراهه و راه متوجه را او و آیدمی انسان سراغ به تذکر عنوانبه سازنده

 از دوری و نفس مهار برای مؤثر عاملی انتقاد، گفت توانمی اساس این بر. آوردمی بیرون

 انتقاد همچنین ،است مطلوب ةجامع سمت به بالنده و برنده پیش اصالحی و است خودشیفتگی

 یابیدست و مسئله طرح سازند؛ مطرح را خویش نظرات و هادیدگاه اشخاص تا شودمی موجب

برطرف و باعث  نیز را کار ابهامات عمل، در هاآن از گیریبهره بر افزون تواندمی هادیدگاه به

 .شود شهروندی و اجتماعی افزایش ضریب امنیت ملی،

 فهرست منابع

 .قرآن کریم -

 .البالغهنهج -

 دار صادر. :بیروت ،. چاپ سوملسان العرب ،(ق 1414) مکرمبنمنظور، محمدابن -

 انتشارات عالمه. :قم دوم، ، چاپطالبمناقب آل ابی ،(ق1379) علی، محمدبنشهرآشوبابن -

 .ین نشر :تهران چهارم، ، چاپیکارو محافظه سمیبرالیل(، 1379ن )یه، حسیریبش -

اسالمی  قم: دفتر تبلیغات ،درر الکلمغررالحکم و  ،(1366محمد )بنآمدی، عبدالواحدتمیمی  -

 .حوزة علمیة قم

 علی.آل :قم پنجم، ، چاپزادهحسن صادقتحقیق  ،العقول تحف ،(1388) علیبنشعبة حرّانی، حسنابن -

 دفتر: قم چهارم، چاپ آرام، احمد ةترجم ،الحیاة (،1380) محمد و علی حکیمی، محمدرضا، -

 .اسالمی فرهنگ نشر
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دمشق:  ششم، چاپ ،المفردات فی غریب القرآن ،(ق 1412) محمدبنراغب اصفهانی، حسین -

 .ةالشّامیدار العلم 

 تهران: انتشارات علمی فرهنگی. سوم، چاپ .ةالبالغ ترجمة نهج ،(1378د جعفر )شهیدی، سی -

 موسوی سیدمحمدباقر ةترجم ،آنلقرا تفسیر فی انلمیزا (،1363) نیمحمدحسسید طباطبایی، -

 .اسالمی انتشارات دفترجامعة مدرسین حوزة علمیة قم، قم:  دوم، پچا همدانی،

 تهران: کتابفروشی مرتضوی. ،چاپ سوم ،مجمع البحرین ،(1375)محمدبننیفخرالدطریحی،  -

 چاپ دوم. قم: هجرت. ،العین ،(ق 1410احمد )بنفراهیدی، خلیل -

چاپ دوم،  ،الْاَحْیاء تَهْذیبِ فی الْبَیْضاء اَلْمَحَجَّةُ ،(ق 1382) مرتضیشاهمحمدبن کاشانی، فیض -

  .اسالمی انتشارات دفترجامعة مدرسین حوزة علمیة قم،  :قم

 از قرآن. ییهادرسمرکز فرهنگی  :تهران دوم، ، چاپتفسیر نور(، 1383)قرائتی، محسن  -

 اول، چاپ ،الکریم القرآن فی ةالمحاج وآداب الجدل اصول(، 1380) نوح یمحمدعل قوجیل، -

 .ةالعالمی ةاالسالمی الدعوة ةجمعی انتشارات :لیبی

 تهران: دارالکتب اإلسالمی. ،الکافی ،(ق 1407) یعقوببنکلینی، محمد -

 بیروت: دار احیاء التّراث العربی. هفتم، ، چاپبحاراألنوار ،(ق 1403) محمدتقیبنمحمدباقرمجلسی،  -

 .الحدیث دار قم: دوم، چاپ ،ةالحکم میزان، (1375) ری، محمدهشری محمدی -

 .ةاالسالمیدار الکتب تهران:  دوم، ، چاپتفسیر نمونه، (1374مکارم شیرازی، ناصر ) -

 چاپ دوم. تهران: انتشارات زرّین. ،فرهنگ معین ،(1386معین، محمد ) -

- http://farsi.khamenei.ir 

 


